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 ๑.๑.๑ ประเด็นปัญหา (regional security issues) ที่เป็นภัยคุกคามในปัจจุบันและในอนาคต 
ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก อันได้แก่  

- ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมหาอ านาจ เช่น สหรัฐฯ จีน  
- ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค เช่น ทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก  
- ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหาการก่อการร้าย cyber warfare การค้า

มนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดข้ามชาติ ภัยพิบัต ิเป็นต้น 
 ๑.๑.๒ สถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาค (regional security architecture) หรือระบบ/

ระเบียบความมั่นคงในภูมิภาคจะมีความเป็นไปได้ใน ๔ สถานการณ์ (scenario) ได้แก่ 
- scenario 1: US hegemony กล่าวคือ ระบบความมั่นคงในภูมิภาคจะมีสหรัฐฯ  

เป็นมหาอ านาจต่อไป ทั้งด้านความมั่นคงทางทหารและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
- scenario 2: Chinese hegemony กล่าวคือ จีนจะสามารถผงาดเป็นมหาอ านาจของ

ภูมิภาคทั้งด้านความม่ันคงทางทหารและเศรษฐกิจ ซึ่งวิทยากรได้วิเคราะห์ว่าจีนจะมีบทบาททางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคสูงยิ่งขึ้น แต่ด้านความมั่นคงทางทหารก็ยังไม่สามารถเทียบหรือแทนที่สหรัฐฯ ได้ 

- scenario 3: ASEAN as a core of regional security architecture กล่าวคือ 
อาเซียนจะกลายเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาอาเซียนก็ได้มีความ
พยายามดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น การรวมกันเป็นประชาคมความร่วมมืออาเซียน (ASEAN), กรอบความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN+1) ที่มีความร่วมมือกันทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง 
และสังคม เช่น ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน และความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุุน เป็นต้น, 
กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุุน เกาหลีใต้ (ASEAN+3), กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย (ASEAN+6), การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East 
Asia Summit: EAS) ที่เป็นการประชุมสุดยอดของผู้น าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จ านวน ๑๖ 
ประเทศ ได้แก่ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุุน จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์, 
กรอบความร่วมมือของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
อาเซียน (ASEAN Regional Forum: ARF) เป็นต้น ซึ่งการด าเนินความร่วมมือดังกล่าวก็เพ่ือสร้างเวทีหารือ 
ในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลาง ซึ่งวิทยากรได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอาเซียนจะ
สามารถเป็นแกนกลางได้ในเรื่องของการทูต/ประชุม/การหารือได้ แต่การเป็นแกนกลางด้ านการทหารของ
ภูมิภาคนั้นคงเป็นไปได้ยากเนื่องจากความร่วมมือทางการทหารของอาเซียนที่มีนั้นยังไม่แน่นแฟูน อีกทั้ง
อาเซียนยังไม่มีกองก าลังของอาเซียน และยังไม่มีกองก าลังรักษาสันติภาพของอาเซียน อีกทั้งอาเซียนยังต้อง 
ผูกกับประเทศมหาอ านาจเช่นสหรัฐฯ อยู่เป็นส่วนใหญ่  

- scenario 4 : multipolar system กล่าวคือ ระบบความมั่นคงทางภูมิภาคแบบหลายขั้ว 
ที่จะมีตัวแสดงส าคัญ เช่น สหรัฐฯ จีน อาเซียน ญี่ปุุน อินเดีย ออสเตรเลีย เป็นต้น ขั้วอ านาจต่างๆ  เหล่านี้ 
ต่างถ่วงดุลอ านาจกัน (Balance of power) ซึ่งอาเซียนก็นับเป็นขั้วอ านาจหนึ่งในระบบหลายขั้วอ านาจ  
จึงนับว่าอาเซียนก าลังมีบทบาททางด้านความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆ และจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในฐานะ 
balancer ระหว่างมหาอ านาจ ๒ ขั้ว คือ สหรัฐฯ (มีพันธมิตรที่แนบแน่น ได้แก่ ญี่ปุุน อินเดีย ออสเตรเลีย 
ร่วมกันปิดล้อมและสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน) และจีน ดังนั้นอาเซียนจึงนับเป็นขั้วอ านาจเดียว 
ที่พยายามจะอยู่ตรงกลางในการไม่เอนเอียงไปขั้วใดขั้วหนึ่งซึ่งก็นับว่าเป็นจุดแข็งของอาเซียน 

๑.๒ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: 
APSC) เป็นที่ทราบกันดีว่ามีความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่หลายเรื่อง เช่น การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการเมือง กลไกปูองกันและแก้ไขความขัดแย้ง ความมั่นคงรูปแบบใหม่ ความร่วมมือการจัดการกับ
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ภัยพิบัติ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่อาเซียนก าลังท าอยู่และเดินหน้าต่อในกรอบแผนงานประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕ (APSC Blueprint 2025) อย่างเข้มข้นมากขึ้น 

๑.๓ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับเป็นมิติทางความม่ันคงอีกมิติหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ปัจจุบันน้ าหนักการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องที่ส าคัญมากของเกมการเมืองในภูมิภาค 
เช่นเดียวกับการที่โลกยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนจาก ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics) ที่ต้องการรวมกลุ่มกัน
เพ่ือต่อต้านการขยายอิทธิพลของระบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีการ
แข่งขันกันทางทหาร มาเป็น ปัจจัยทางภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-economics) คือการหันมาให้ความส าคัญกับ
การค้ามากกว่าการท าสงคราม น ามาสู่การริเริ่มจัดท าข้อตกลงทางการค้าที่ส าคัญ ดังนั้นการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจของภูมิภาคหลายตัวแบบที่มีการแข่งขันกันอยู่ ได้แก่ 

๑.๓.๑ scenario 1: Trans-Pacific Partnership: TPP หรือ ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก ที่ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแห่งสหรัฐฯ ได้ยกเป็นเรือธง (Flagship) ของ
ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อเอเชีย (Pivot to Asia/ Rebalancing Asia) ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์หลัก (Grand 
Strategy) ที่ส าคัญที่สุดของสหรัฐฯ ที่ใช้ประเด็นเศรษฐกิจน าในขณะนั้น และนโยบายดังกล่าวได้มาสิ้นลง 
ในสมัยของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ 

๑.๓.๒ scenario 2: U.S. unilateralism/bilateralism สืบเนื่องจากนโยบาย TPP ที่สหรัฐฯ 
ได้ยกเลิกไปในสมัยประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ นั้น เนื่องจากการเสียอ านาจการต่อรองจึงได้ถอนตัว จากเวที 
พหุพาคี (multilateralism) ทั้งหมด แล้วหันมาด าเนินแนวทางทวิภาคี (unilateralism/bilateralism) แทน 
ซึ่งจะเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น สงครามการค้าสหรัฐฯ – จีน ซึ่งได้รับการต่อต้านจากจีนอย่างหนักและมีท่าทีว่า
สงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อไปอีกนาน และอาจท าให้จีนกลับมาผงาดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแทน 

๑.๓.๓ scenario 3: จีนเป็นศูนย์กลาง จากการที่สหรัฐฯ หันกลับมาด าเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจแบบ unilateralism/bilateralism จีนก็ก าลังเน้นการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจผ่านโครงการหนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ทีล่งทุนสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นถนน ทางรถไฟ 
ท่าเรือ รวมถึงการสร้างท่อส่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โครงข่ายคมนาคม และพลังงาน  ที่จะเชื่อมจีนกับ
ประเทศต่างๆ ซึ่งหากจีนท าส าเร็จจะสามารถครอบคลุมประเทศต่างๆ ถึง ๗๐ ประเทศ และจะข้องเกี่ยวกับ
ประชากร ๒ ใน ๓ ของโลก และจะท าให้จีนสามารถเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค โดยโครงการ
ดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนถึง ๔ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนับเป็นการลงทุนที่มีเม็ดเงินมากที่สุดในโลก  
แต่ปัจจุบันนโยบาย BRI ของจีนก็นับว่ามีอุปสรรคอยู่มากไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับประเทศต่างๆ ก็ติดขัด และ
มีหลายประเทศท่ีต้องการสกัดก้ันการด าเนินนโยบายดังกล่าวของจีน จึงนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จีนจะผงาดมาเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค  

๑.๓.๔ scenario 4: RCEP หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ที่เป็นเขตการค้าเสรีของอาเซียน และ ASEAN+6 ที่อยู่
ระหว่างการเจรจาและอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิก 

๑.๓.๕ scenario 5: AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economics Community 
การเปิดเสรีในประเภทต่างๆ (การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานฝีมือเสรี) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญมากเช่นเดียวกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในวาระการรับต าแหน่งประธาน
อาเซียนของไทยว่าจะให้ความส าคัญของความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity) และ 
จะผลักดันให้แผนความร่วมมือต่างๆ ที่มีบรรลุผลส าเร็จให้ได้ 
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๒. ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นแนวทางให้กับรัฐบาล กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ในการ
ท าให้แนวคิดการประชุม (theme) และประเด็นส าคัญที่จะเสนอให้อาเซียน ร่วมกันผลักดันให้ประสบ
ความส าเร็จ  
  ๒.๑ แนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย (Theme) คือ “Advancing Partnership 
for Sustainability” หรือในชื่อภาษาไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” หมายถึง การที่อาเซียนจะต้อง
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกันในทุกภาคส่วน และร่วมมือบนพ้ืนฐานผลประโยชน์ร่วมกันทั้งภาคีภายนอก
ภูมิภาคและประชาคมโลก เพ่ือก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีพลวัต สู่อนาคตที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ  ซึ่ง
แนวทางนี้จะน ามาซึ่งความกินดี อยู่ดีและสันติสุขของประชาชนอาเซียน ทั้งนี้ สามารถอธิบายแนวคิดหลั ก 
ในแต่ละค าได้ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ค าว่า “Advancing” หมายถึง การมองและก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างมีพลวัต 
ใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ และสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด (disruptive technologies) 
และความท้าทายต่างๆ ในอนาคต โดยเปูาหมายยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ การมองไปข้างหน้าสู่การมีดิจิทัล
อาเซียน (Digital ASEAN) 
   ๒.๑.๒ ค าว่า “Partnership” หมายถึง การสร้างความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียนและ 
กับประชาคมโลก รวมทั้งประเทศคู่เจรจา โดยมีตัวขับเคลื่อนส าคัญ คือ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านกฎระเบียบ และระหว่างประชาชน ตลอดจนส่งเสริมความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค (connecting the connectivities) โดยเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ การสร้างอาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN) 
   ๒.๑.๓ ค าว่า “Sustainability” หมายถึง การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคง 
ที่ยั่งยืน (sustainable security) ซึ่งประกอบด้วยการมีความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์ (strategic 
trust) ความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน และความยั่งยืนด้านความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยไทยและอาเซียนควรเน้นย้ าความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันภายในอาเซียน ซึ่งจะน าไปสู่ความเป็น
เอกภาพและจะส่งเสริมความเป็นแกนกลางหรือบทบาทน า (centrality) ของอาเซียนต่อไป นอกจากนี้  
ไทยจะต้องส่งเสริมความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของสหประชาชาติ ค.ศ.๒๐๓๐ และการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพ่ือการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในประเทศไทย 
  ๒.๒ อาเซียนควรร่วมกันสร้างดุลยภาพของขั้วอ านาจระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยประเทศสมาชิก
อาเซียนควรหลีกเลี่ยงการเจรจาแบบทวิภาคีกับประเทศมหาอ านาจ แต่ควรแสวงหาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยการเจรจาแบบพหุภาคี เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรอง และสร้างความยืดหยุ่นในการ
ด าเนินนโยบายการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการสร้างดุลยภาพแห่งอ านาจทางด้าน
เศรษฐกิจของภูมิภาค โดยการดึงเอามหาอ านาจอ่ืนเข้ามาถ่วงดุลจีน และสหรัฐฯ เช่น อินเดีย ญี่ปุุน รัสเซีย 
สหภาพยุโรป เป็นต้น 
  ๒.๓ ควรผลักดันให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ( Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ที่ประกอบด้วยอาเซียน ๑๐ ประเทศกับ ๖ ประเทศคู่ค้า 
ซึ่งได้แก่ จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ให้แล้วเสร็จและสามารถลงนามความตกลง
ร่วมกันให้ได้ ซึ่งหากไทยสามารถท าได้ส าเร็จก็จะท าให้ RCEP เป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก ครอบคลุม ๑ ใน ๓ ของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกันกว่า ๓.๕ พันล้านคน    
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  ๒.๔ ควรผลักดันให้อาเซียนมีกองทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN 
Infrastructure Fund: AIF)  ที่ครอบคลุม โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในและระหว่างพรมแดน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมการใช้เงินออมของอาเซียนในการสนับสนุนทางการเงินส าหรับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว และผลักดันให้มีการออกพันธบัตรที่ธนาคารกลางสามารถถือเพ่ือเป็นทุนส ารอง
ระหว่างประเทศได้ในที่สุด 
  ๒.๕ ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมนับเป็นประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม เช่น การเข้าถึง ความชอบธรรม 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในประชาคมอาเซียน รวมถึงเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ และประเด็นภัยพิบัติ
ยังคงเป็นประเด็นท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนควรมีความร่วมมือและฝึกร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
  ๒.๖ แม้ว่าการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกจะมีผลดีในหลายมิติ แต่ก็ไม่ควร
มองข้ามถึงผลกระทบที่มาจากการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ที่จะน าพาภัยคุกคาม
ภายนอกภูมิภาคที่อาจส่งผลกระทบต่ออาเซียนและประเทศสมาชิก เช่น  อาชญากรรมข้ามชาติ การบริหารจัดการ
ชายแดน การย้ายถิ่นฐานของประชาชนในประชาคมอาเซียน โรคระบาด การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นต้น 
  ๒.๗ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สหรัฐฯ จีน และอาเซียน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
ต่างฝุายต่างยังต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ดังนั้นอาเซียนจึงควรใช้หลักการถ่วงดุล (balancing) และหลักการปฏิสัมพันธ์ 
(engagement) กับทั้ง ๒ ขั้วมหาอ านาจระหว่างสหรัฐฯ และจีนผสมผสานกัน เพ่ือรักษาและควบคุมเสถียรภาพ
ของการเมืองในภูมิภาค 
  ๒.๘ ส าหรับประเด็นโรฮีนจาถือเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน ชาติสมาชิกอาเซียนควรยึด
พ้ืนฐานความสบายใจของเมียนมา ขณะเดียวกันก็ต้องร่วมกันคลี่คลายแรงกดดันและแรงขับเคลื่อนจาก
ภายนอกภูมิภาคอาเซียนด้วย 
  ๒.๙ ไทยควรค านึงถึงการบริหารประเทศภายหลังการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต้องมคีวามต่อเนื่องของนโยบาย และผู้น าที่สามารถด าเนินนโยบายต่างๆ ที่ระบุไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๑๐ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยในอนาคตควรมีลักษณะเป็นแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive 
Security) โดยต้องรวม (integrate) มิติต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเข้าไปด้วย ไมค่วรมองแค่มิติ
ความมั่นคงทางทหารเท่านั้น 
  ๒.๑๑ ไทยควรเน้นเรื่อง ASEAN 4.0 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจดิจิทัล Smart City, Smart Farmer, Smart SME เพ่ือต่อยอดจากนโยบาย Thailand 4.0 ของไทย 
  ๒.๑๒ ยุทธศาสตร์หลัก (grand strategy) ที่ไทยต้องใช้ในการด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
   ๒.๑๒.๑ ใช้หลักการฑูตรอบทิศทาง (Omni-directional diplomacy) โดยจะต้องพยายาม
ฟ้ืนฟ ูสร้างความสัมพันธ์ และรักษาความสัมพันธ์กับข้ัวอ านาจอื่นๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
   ๒.๑๒.๒ ควรตั้งเปูาหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ของประเทศเพ่ือนบ้าน ของอาเซียน 
ของเอเชีย โดยอาจเริ่มจากการเป็น HUB AEC, HUB APSC เป็นต้น 
   ๒.๑๒.๓ ควรตั้งเปูาหมายในการเป็นประเทศอ านาจปานกลาง (Middle power) ในอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้า “เป็นประเทศที่ร่ ารวย และมีศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างมั่นคง” กล้าที่คิดที่จะเป็น Middle power 
เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย แคนนาดา อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ และหาหนทางที่จะน าพาประเทศให้หลุดพ้น
จากการเป็นประเทศด้อยอ านาจ (Small power) ให้ได ้
   ๒.๑๒.๔ ควรใช้หลักการถ่วงดุล (balancing) และหลักการปฏิสัมพันธ์ (engagement)  
ในการด าเนินนโยบายกับประเทศมหาอ านาจต้อง เช่น ปฏิสัมพันธ์ท าการค้าขายกับจีนในขณะเดียวกันก็ต้อง
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เอาสหรัฐฯ เข้ามาถ่วงดุล ไม่ว่าจะเป็นในกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือกรอบความสัมพันธ์ระดับ
ภูมิภาค  
  ๒.๑๓ ควรเดินหน้าบูรณาการเศรษฐกิจอาเซียนให้เข้มข้นขึ้น โดยการเปิดเสรี หรือหามาตรการต่างๆ 
ที่จะตอบสนองต่อมาตรการกีดกันทางการค้าโลก 
  ๒.๑๔ ควรผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลาง (ASEAN Centrality) ของสถาปัตยกรรมทางภูมิภาค 
ทั้งด้านความม่ันคงและด้านเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง ภายใต้ APSC 2025 เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตอาเซียน
ต้องออกแถลงการณ์ต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ ของโลกอย่างทันถ่วงที ซึ่งจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนสามารถ
พูดเป็นเสียงเดียวกัน มีเอกภาพ มีท่าทีร่วมกัน และไม่แตกแยก 
    

---------------------------------------------------- 
 

กศย.ศศย.สปท. 
พ.ย.๖๑ 
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ภาพประกอบการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เรื่อง “แนวทางการขบัเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้ม่ันคง ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒” 

วันอังคารที่ ๒๐ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐  ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. (ช่วงเช้า) 
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ภาพประกอบการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้ม่ันคง ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒” 

วันอังคารที่ ๒๐ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐  ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. (ช่วงบ่าย) 
 


