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	 ศูนย์อาเซยีนศกึษา	สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ	(ศอศ.สปท.)	ได้ด�าเนนิการจดัการประชมุ

เชิงสมัมนาทางวชิาการศนูย์อาเซยีนศกึษาฯ	เป็นประจ�าทกุปี	โดยมเีป้าหมายเพือ่เป็นเวททีางวชิาการ

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิชาการ	 ผู้ปฏิบัติ	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านความมั่นคงและวิชาการจากทุก 

ภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	สื่อมวลชน	และภาคประชาสังคม	ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

เรยีนรู	้ทัง้ประสบการณ์และองค์ความรู	้พร้อมทัง้	ร่วมกนัวเิคราะห์และเสนอแนะแนวทางในประเด็น

ของสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในภูมิภาคที่เปล่ียนแปลงไป	อันส่งผล 

กระทบต่อความมั่นคงของไทยและภูมิภาคอาเซียน	

	 เอกสารทางวิชาการฉบับน้ี	มเีน้ือหาเก่ียวกบัการประชมุเชงิสมัมนาทางวชิาการศนูย์อาเซยีน

ศึกษาฯ	 ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๒	 ซึ่งเป็นการสรุปผลการประชุมฯ	 ในแต่ละคร้ัง	 รวมทั้งส้ิน	

จ�านวน	 ๔	 ครั้ง	 โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ในฐานะเลขานุการ 

ของศนูย์อาเซยีนศกึษาฯ	ได้ด�าเนนิการสรปุประเด็นส�าคญั	และบทวเิคราะห์ทางด้านสภาวะแวดล้อม

ทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและชาติสมาชิกอาเซียน	พร้อมทั้งจัดท�าเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์	

(รปูเล่ม)	เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลูส�าหรบัการศกึษา	ค้นคว้า	และเผยแพร่ผลงานของศนูย์อาเซียนศกึษาฯ

ศูนย์อาเซียนศึกษา	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 เอกสารฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์แก่หน่วยงานของท่าน	ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนด

และด�าเนินยุทธศาสตร์ของประเทศไทยต่อประชาคมอาเซียนต่อไป	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์		สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ฝ่ายเลขานุการฯ	ศอศ.สปท.

กันยายน	๒๕๖๓

คำ�นำ�
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ศูนย์อาเซียนศึกษา	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งค้นคว้า	 วิจัย	 รวบรวมข้อมูล	 และข้อคิดเห็นต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 

สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของประเทศต่าง	ๆ	โดยมุ่งเน้นในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียนเป็นหลัก	

เพ่ือจัดท�าข้อเสนอแนะต่อผู ้บังคับบัญชา	 และเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรในกองทัพ	 

ซึ่งในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	มีการจัดการประชุมฯ	จ�านวน	๔	ครั้ง	โดยแต่ละครั้งมีสาระส�าคัญ	คือ

การประชุมฯ	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๓	ภายใต้หัวข้อเร่ือง	 “สถานการณ์ความมั่นคงและความ

ท้าทายของอาเซียนในปี	 ๒๐๒๐”	 มีสาระส�าคัญ	 กล่าวคือ	 สถานการณ์ด้านความมั่นคงของโลก 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 ท่ีนับวันยิ่งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 

โดยเฉพาะประเทศรอบบ้าน	เช่น	กัมพูชา	เมียนมา	สปป.ลาว	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และเวียดนาม

ผลกระทบต่าง	ๆ 	ท่ีเกดิข้ึนในประเทศรอบบ้านล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายทีป่ระเทศไทยต้องเผชญิ

ด้วยทั้งสิ้น	 ส�าหรับประเทศมหาอ�านาจนั้นก็ได้ให้ความสนใจในภูมิภาคอาเซียนเช่นกัน	 โดยเฉพาะ

สหรัฐฯ	 โดยมีการด�าเนินการใช้	 “อินโด	 -	 แปซิฟิก”	 มาเป็นยุทธศาสตร์ในการเข้ามาเก่ียวพัน 

กับเอเชีย	 ส่วนจีนก�าลังขยายบทบาทของตนผ่านโครงการ	 “The	 Belt	 and	 Road	 Initiative”	 

ซึง่ท�าให้หลายประเทศเกิดความวติกกงัวลและระมดัระวงัในการร่วมมอืกับจนี	ดงันัน้	จงึกล่าวได้ว่า

อาเซียนก�าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง	 ๆ	 ที่มีผลกระทบทั้งทางการเมืองและความมั่นคง	 

ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การประชุมฯ	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๓	 ภายใต้หัวข้อเร่ือง	 “ทิศทางความมั่นคงทางทะเล:	 

ความท้าทายของอาเซียน”	มีสาระส�าคัญ	กล่าวคือ	ด้วยความส�าคัญของภูมิภาคอินโด	–	แปซิฟิก	

ท�าให้ประเด็นทางด้านความมั่นคงทางทะเลเป็นประเด็นท่ีมีความส�าคัญกับหลายประเทศที่อยู ่

ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย	 โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน	 ซึ่งจากลักษณะ 

ทางภูมิรัฐศาสตร์	 (Geopolitics)	 ส่งผลให้	 “อาเซียนเนื้อหอม”	 กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ 

ต่อการขนส่งทางทะเล	เนื่องจากการขนส่งทะเลเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่าง

ประเทศได้เป็นจ�านวนมาก	 อีกทั้ง	 การขนส่งทางเรือเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างต�่า	 เมื่อเทียบกับ 

การขนส่งทางบกและอากาศ	ประกอบกับการขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ	กับกลุ่มประเทศพันธมิตร

ผ่านยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก	 (Indo-Pacific	 Strategy)	 ที่เน้นให้ความส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจ	

1จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ

บทสรุปผู้บริห�ร



ความมัน่คง		และการสนบัสนนุอาวธุยทุโธปกรณ์ให้แก่ประเทศต่าง	ๆ 	ขณะทีจี่นก็มคีวามหวาดระแวง

ต่อการขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ	 โดยมองว่าสหรัฐฯ	 ก�าลังด�าเนินยุทธศาสตร์เพื่อปิดล้อม 

และสกัดก้ันอิทธิพลของจีน	 ท�าให้จีนด�าเนินการผ่าน	 The	 Belt	 and	 Road	 Initiative	 (BRI)	 

โดยจนีสร้างความสมัพนัธ์กบัอาเซยีนผ่านการลงทนุและใช้ยทุธศาสตร์ทางการทตูแบบทวภิาคเีป็นหลกั

ผ่านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 ซึ่งการที่อาเซียนเนื้อหอมนั้น	 อาจน�ามา 

ซึง่ประเด็นข้อพพิาทและความท้าทายต่าง	ๆ 		เช่น	ปัญหาโจรสลดั	การค้ามนษุย์	การลกัลอบค้าอาวธุ	

การลกัลอบขนส่งยาเสพตดิ	และข้อพพิาทในพืน้ทีซั่บซ้อนทางทะเล	เป็นต้น	ดังนัน้	ไทยและอาเซียน

ควรให้ความส�าคญักบัการรกัษาความเป็นแกนกลางของอาเซยีน	(ASEAN	Centrality)	ขณะเดยีวกนั

ก็ควรถ่วงดุลอ�านาจ	 (Balance	of	Power)	กับมหาอ�านาจต่าง	ๆ	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ

พัฒนาและแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ร่วมกัน

การประชุมฯ	ครั้งที่	๓/๒๕๖๓	ภายใต้หัวข้อเรื่อง	“ปัญญาประดิษฐ์และสงครามอนาคต:	

ความท้าทายต่อโลกและภูมภิาคอาเซยีน”	โดยมสีาระส�าคญั	กล่าวคอื	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนท่ีส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสงคราม	ด้วยเทคโนโลยี	 5G	 

มีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อแบบไร้พรมแดน	 และการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว 

ยิ่งขึ้นบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 ท�าให้ปัจจุบันสงครามในอนาคตเปลี่ยนรูปแบบ 

จากสงครามตามแบบ	 (Conventional	Warfare)	 เป็นสงครามที่มี	 Platform	 ที่หลากหลาย	 

เช่น	สงครามทางการค้า	(Trade	War)	อากาศยานไร้คนขบั	(Drone)	สงครามนวิเคลยีร์	(Nuclear	War) 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์	 (Cyber	 Threats)	 สงครามสารสนเทศ	 (Information	 Warfare)	 

และปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence:	AI)	เป็นต้น	ทั้งนี้	ด้วยความสามารถและการพัฒนา

ของปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง	หากเปรียบกับอวัยวะของมนุษย์	คือ	“ส่วนสมอง”	ที่สามารถคิด	

(Think)	รบัรู	้(Perceive)	และสามารถท�าหน้าที	่(Act)	ให้มคีวามคล้ายคลงึกบัมนษุย์	หรอืปฏบิตักิารได้ดี

กว่ามนุษย์ในบางเรื่อง	ในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนในชีวิตประจ�าวันมากยิ่งขึ้น	เช่น	Siri,	

Google	Talk,	หุ่นยนต์	ASIMO,	Virtual	Reality	(VR)	โลกเสมือนจริง	หรือแม้กระทั่งน�ามาท�างาน

แทนมนุษย์	หรือช่วยเหลือมนุษย์	เช่น	รถยนต์อัตโนมัติ	การสนับสนุนทางการศึกษา	และทางการ

แพทย์	 รวมถึงการประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือมนุษย์และภัยพิบัติต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 

ดงันัน้	การพฒันาปัญญาประดษิฐ์จ�าเป็นต้องควบคูก่บัเร่ืองจรยิธรรม	หรอืศีลธรรมต่อการใช้ปัญญาประดษิฐ์

ด้วย	 หากผูน้�าไปใช้ในเชงิสร้างสรรค์ย่อมท�าให้เกดิประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 แต่ถ้าเมือ่ใด 
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ผู้สร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้น	 น�าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 เครื่องมือในการท�าสงคราม	 ก่อให้เกิดสภาวะว่างงาน	 ความโง่เทียม	 

และสภาวะหุน่ยนต์ล�าเอยีง	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	สิง่ทีค่วรตระหนกัและความส�าคญั	คอื	การคุม้ครอง

ความเป็นส่วนตัว	 การอ�านวยความสะดวก	 และความมั่นคงเป็นสิ่งที่ควรรักษาให้เกิดความสมดุล 

ให้มากทีส่ดุ	เนือ่งจากเป็นกลไกท่ีส�าคญัท่ีส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืควบคูกั่บการพฒันาเทคโนโลย	ี

ซึง่ในอนาคตมคีวามคาดหวงัว่ามนษุย์จะสามารถท�างานร่วมกบัปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมศักยภาพในการท�างานให้ดียิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน

การประชุมฯ	 คร้ังท่ี	 ๔/๒๕๖๓	ภายใต้หัวข้อเรื่อง	 “พหุสังคมกับความท้าทายของไทย 

และอาเซยีน”	โดยมสีาระส�าคญั	กล่าวคอื	สงัคมมนษุย์ในปัจจบุนัไม่อาจปฏเิสธความหลากหลายทัง้ทาง

สังคม	 วัฒนธรรม	 ชาติพันธุ์	 ภาษา	 แนวความคิดทางการเมือง	 ความเชื่อและศาสนาได้	 ซ่ึงความ 

แตกต่างหลากหลายเหล่านี้จ�าเป็นต้องมี	“ความเข้าใจ	การเข้าถึง	และการพัฒนา”	เพื่อใช้ส�าหรับ

การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย	 อย่างไรก็ตาม	 การที่มีความหลากหลายมาก	 ถือว่าเป็น

สิ่งที่ดี	 ยิ่งมีความหลากหลายมาก	 ยิ่งก่อให้เกิดความสมดุล	 มีความมั่นคง	 และความสงบสุข	 

ซึ่งจะเห็นได้จากวิวัฒนาการของสิ่งต่าง	 ๆ	 รอบตัวมนุษย์ที่เกิดจากการพัฒนาความแตกต่าง 

และความหลากหลายจนน�าไปสูก่ารเลอืก	รบั	ปรบั	ใช้ของความคดิต่าง	ๆ 	เพือ่หาสิง่ทีด่ทีีส่ดุให้กบัสงัคม

มนุษย์	 ซึ่งการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติจ�าเป็นต้องอาศัยการยอมรับทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

และความเข้าใจซึง่กนัและกนัของคนในสงัคม	กล่าวได้ว่า	สิง่ทีเ่ป็นตวัก�าหนดความเป็นอืน่ทางสงัคม 

เกดิขึน้	 เมือ่มกีารขดีเส้นแบ่งเขตแดนทีน่�าไปสูก่ารเกดิขึน้ของ	“รฐัชาต”ิ	ท�าให้กลุม่คนทีเ่ป็นส่วนน้อย 

ของสังคมกลายเป็นอื่นในสังคมภายใต้รัฐชาตินั้น	 ๆ	 จนก่อให้เกิดความขัดแย้งกันคนส่วนใหญ ่

ของสงัคม	โดยจะต้องไม่ลมืว่าบคุคลบางกลุม่ทีเ่ป็นส่วนน้อยทีม่คีวามแตกต่างจากคนกลุม่ใหญ่ของสงัคม

เป็นคนท้องถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น	ๆ 	มาอย่างยาวนาน	หรือที่สังคมไทยเรียกกลุ่มคนดังกล่าว

ว่า	 “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	 ทั้งนี้	 มนุษย์ทุกคนตามหลักสากลควรได้รับการคุ้มครองดูแลสถานะ 

ของความเป็นมนุษย์ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	 Declaration	 

of	 Human	 Right:	 UDHR)	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	 ซ่ึงสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ 

พ.ศ.	 ๒๔๖๘	 ของไทยที่มีการบัญญัติรับรองสถานะความเป็นบุคคลตามมาตรา	 ๑๕	 วรรคแรก	 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	พ.ศ.	๒๔๖๘	“สภาพบคุคลย่อมเร่ิมแต่เมือ่คลอดแล้วอยูร่อด 

เป็นทารก	 และสิ้นสุดเมื่อตาย...”	 ส�าหรับอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ	 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียและจีนเป็นส่วนใหญ่	

โดยความเช่ือมโยงของกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน	ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถงึประโยชน์จาก

การรวมตัวกันของประชาคมภายใต้ความร่วมมือที่หลากหลายได้	

การประชมุศนูย์อาเซียนฯ	ทัง้	 ๔	ครัง้	 นับว่าประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 

ทั้งนี้	 อาจกล่าวได้ว่าการประชุมศูนย์อาเซียนฯ	 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่าง 

นกัวชิาการ	และบคุลากรของกองทพั	และนบัว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อหน่วยงานด้านความมัน่คง	

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาต ิ

และนโยบายด้านความมั่นคง	 นอกจากน้ี	 ยังเป็นประโยชน์ต่อกองบัญชาการกองทัพไทยเป็น 

อย่างยิ่ง	 และนับว่าเป็นความส�าเร็จอย่างหน่ึงของความพยายามในการด�าเนินการเกี่ยวกับ 

ความมั่นคงของชาติบ้านเมืองในทุกมิติ	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ว่าด้วย

การผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	(UNITED	DEFENCE)	ให้เป็นรูปธรรมสืบไป
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ประวัติก�รก่อตั้งศูนย์อ�เซียนศึกษ�
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ

๑. หลักการและเหตุผล
จากการท่ีประชาคมโลกต่างเผชิญกับสภาวะความเปล่ียนแปลงที่ผันผวนตลอดเวลา  

รวมทั้งภัยคุกคามในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ของแต่ละประเทศในหลากหลายมิติ	อีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง	ๆ	ทั่วทุก
มุมโลก	 นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่ประชาคมโลกจ�าเป็นต้องป้องกันและเตรียมพร้อมเพ่ือให้สามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที	ทั้งนี้การรับมือต่อภัยคุกคามและความท้าทายต่าง	ๆ	
ถือว่าเป็นเรื่องยากที่แต่ละประเทศ	 จะกระท�าได้โดยล�าพังดังเช่นในอดีต	 จึงน�ามาซ่ึงการแสวงหา 
ความร่วมมือของแต่ละประเทศในกรอบต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในระดับภูมิภาค	 
ไทยในฐานะประเทศหนึ่งที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หรืออาเซียน	รวมทั้งอีก	๙	ชาติ	
ได้แก่	บรูไน	กัมพูชา	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	สปป.ลาว	มาเลเซีย	เมียนมา	สิงคโปร์	และเวียดนาม	 
ต่างตระหนักดีถึงความส�าคัญของความร่วมมือภายใต้กรอบของอาเซียนเป็นอย่างมาก	 น�ามาซ่ึง 
การแสวงหาแนวทางในการรับมอืต่อภยัคกุคามและความท้าทายต่าง	ๆ 	ร่วมกนัตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา  
ดังนั้น	 การศึกษาพื้นฐานของสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของประเทศต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาค 
และนอกภูมภิาค	 จงึเป็นสิง่ส�าคัญยิง่ในการวางรากฐาน	 เพือ่ก่อให้เกดิความตระหนกัรูแ้ละความเข้าใจ 
ถึงสภาพแวดล้อมของประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างถ่องแท้	 อันจะน�ามาซ่ึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น	 
และสามารถพฒันาความร่วมมอืระหว่างกนัในทกุมติิให้เกดิข้ึนได้อย่างแท้จริง	 นอกจากนี	้ ยงัแสดงให้ 
เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงและความท้าทายใหม่	 ๆ	
ในภูมิภาคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อาเซียนศึกษา	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้
อัตราเพื่อพลาง	ตามด�าริของ	พลเอก	มงคล	อัมพรพิสิฏฐ์	อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด	เมื่อวันที่	๑๔	
ตุลาคม	๒๕๔๐	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งค้นคว้า	วิจัย	รวบรวมข้อมูล	และข้อคิด
เหน็ต่าง	ๆ 	จากนกัวชิาการ	ทัง้ฝ่ายพลเรอืนและฝ่ายทหาร	อนัเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมทางยทุธศาสตร์
ของประเทศต่าง	 ๆ	 โดยมุ่งเน้นในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติตะวันออกเฉียงใต้	 
หรืออาเซียนเป็นหลัก	 รวมทั้งจัดท�าข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา	 เพื่อประกอบการตัดสินใจ	 

เป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรของกองทัพที่สนใจ
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ศูนย์อาเซียนศึกษา	 เป็นหน่วยงานขึ้นตรงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 

มีผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 เป็นผู้อ�านวยการ	 โครงสร้างของศูนย์อาเซียนศึกษา

ประกอบด้วย	ส่วนบังคับบัญชา	ส่วนวิชาการ	และส่วนธุรการ	โดยพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ�า

ศูนย์อาเซียนศึกษา	 จากก�าลังพลของกองทัพ	 และนักวิชาการฝ่ายพลเรือน	 ซ่ึงในอัตราการจัด

โครงสร้างของศนูย์อาเซยีนศกึษา	ได้ก�าหนดภารกจิหลักส�าคญั	คอื	ให้มหีน้าทีศ่กึษา	วจิยั	และเสนอแนะ

งานด้านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน	รวมทั้งเรื่องอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่

๑)	 ศึกษาพิจารณา	วัตถุประสงค์	นโยบาย	และยุทธศาสตร์ของประเทศอื่น	ๆ	ที่มีผล

ต่อความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย

๒)	 วางแผนและด�าเนินการเ ก่ียวกับการเชิญและการแต ่ง ต้ังผู ้ทรงคุณวุฒ	ิ 

และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง	ๆ	ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ

๓)	 วางแผนและด�าเนินการเกี่ยวกับการดูกิจการภายในประเทศและต่างประเทศ

๔)	ประสานงานกับส่วนราชการ	และบุคคลอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

๕)		ร่วมท�าการวิจัย	 และประสานงานการวิจัยกับสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ	ตามที่ได้รับอนุมัติ	โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์แห่งชาติ

๖) เผยแพร่ผลงานการวิจัยและข้อมูล	ตลอดจนเอกสารการวิจัยตามความเหมาะสม

แก่ส่วนราชการ	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งการติดตามผลงานการวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษา

๓. การด�าเนินการ

กองภูมิภาคศึกษา	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ท�าหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการฯ	ด�าเนนิการจดัประชมุในแต่ละปี	ซึง่ในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	มกีารจดัการประชมุฯ	

จ�านวน	๔	ครั้ง	 โดยลักษณะการประชุมฯ	จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ

ฝ่ายพลเรือนกับผู้บังคับบัญชา	 และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย	 รวมทั้ง 

สรุปผลการประชุมฯ	 รายงานต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	 และแจกจ่าย

เอกสารทางวิชาการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์
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ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรื่อง “สถ�นก�รณ์คว�มมั่นคงและคว�มท้�ท�ยของอ�เซียนในปี ๒๐๒๐”

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ณ ณ ห้องประชุม (๑) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑. หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ด้านความมัน่คงของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็หลากหลายในปัจจบุนั	

มีผลกระทบกับทุกประเทศ	 และเชื่อมโยงกับทุกภูมิภาคอย่างไม่อาจปฏิเสธได้	 โดยเฉพาะภูมิภาค

อาเซยีนทีส่ถานการณ์ความมัน่คงทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศมพีลวตัสูง	และมแีนวโน้ม

ที่ความรุนแรงจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือย	 ๆ	 โดยเฉพาะสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศรอบบ้าน 

ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยโดยตรง	ตัวอย่างเช่น	

กัมพูชา	 ที่ยังคงเผชิญกับปัญหาด้านความเชื่อมั่น	 และเสรีภาพในการแสดงออกทาง 

การเมอืงภายในประเทศ	และบทบาทของชาตมิหาอ�านาจทีม่อีทิธพิลต่อกมัพูชา	โดยเฉพาะความช่วยเหลอื 

ทางเศรษฐกิจและการทหาร	 เป็นต้น	 เมียนมา	 เผชิญความท้าทายกับสถานการณ์ความไม่สงบ 

ในรัฐยะไข่	 และความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมในประเทศ	 เป็นต้น	 

สปป.ลาว	พบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต	ิทัง้ปัญหาการลกัลอบค้ายาเสพตดิ	ซึง่	สปป.ลาว	เป็นประเทศ

ต้นทาง	ทางผ่าน	และประเทศปลายทางของขบวนการค้ายาเสพตดิ	เป็นต้น	มาเลเซยีและอนิโดนเีซยี 

พบปัญหาการก่อการร้าย	และกลุ่มมุสลิมที่มีแนวคิดนิยมความรุนแรงที่ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลาย

ได้โดยง่าย	 และ	 เวียดนาม	 ก�าลังเผชิญปัญหาด้านความมั่นคงที่ส�าคัญคือ	 ความขัดแย้งเรื่อง 

การอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปรตลีในทะเลจีนใต้	ประกอบกับในปี	๖๓	

เวยีดนามในฐานะประธานอาเซยีน	 จะมบีทบาทส�าคญัในการผลักดันโครงการและความร่วมมอืต่าง	 ๆ  

ในประชาคมอาเซยีน	เป็นต้น	ดงันัน้	ผลกระทบต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ในประเทศรอบบ้านล้วนแล้วแต่เป็น

ความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญด้วยทั้งสิ้น

ส�าหรับประเทศมหาอ�านาจนั้นก็ได้ให้ความสนใจในภูมิภาคอาเซียนเช่นกัน	อันจะเห็นได้

จากการปรับยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงภายในประเทศเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ 

แห่งชาติของตน	 โดยเฉพาะสหรัฐฯ	 ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ความม่ันคงฉบับใหม่	 (National	

Security	Strategy	2017)	เมือ่	๑๘	ธ.ค.๖๐	ทีย่ดึมัน่ในหลกัการ	America	First	ทัง้ทางด้านการเมอืง	
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ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
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เศรษฐกิจ	 การทหารและความมั่นคง	 โดยระบุผลประโยชน์ของชาติส�าคัญ	 ๔	 ประการคือ	 

(๑)	 การปกป้องสหรัฐฯ	 (๒)	 การส่งเสริมความมั่งคั่งของสหรัฐฯ	 (๓)	 การรักษาสันติภาพ	 

และ	 (๔)	การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ	 ไปยังส่วนต่าง	ๆ	ของโลก	และได้ใช้	 “อินโด	 -	 แปซิฟิก”	 

มาเป็นกรอบทางยุทธศาสตร์ในการเข้ามาเกี่ยวพันกับเอเชีย	 ส�าหรับจีนก�าลังขยายบทบาทของตน

ผ่านโครงการ	 “The	 Belt	 and	 Road	 Initiative”	 จึงอาจถูกมองว่าเป็นความพยายามแผ่ขยาย

อทิธพิลของจนี	ท่ีท�าให้หลายประเทศเกดิความวติกกงัวลและระมดัระวงัในการร่วมมอืกบัจนี	ดังนัน้

จึงกล่าวได้ว่าอาเซียนก�าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง	 ๆ	 ที่มีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	

ด้านการเมืองและความมั่นคง	และด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประเทศไทยในฐานะเป็นส่วนที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาค	 และมีส่วนได้รับผลกระทบ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค	 และประเทศรอบบ้าน	 โดยเฉพาะ

กมัพชูา	เมยีนมา	สปป.ลาว	มาเลเซยี	อนิโดนเีซยี	และเวยีดนาม	จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารศกึษา 

ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงต่าง	 ๆ	 ของประเทศรอบบ้าน	 ซ่ึงถือเป ็นความท้าทาย 

ของอาเซียนในปี	 ๒๐๒๐	 เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และความท้าทายด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้น	 

และน�าไปประมวลผลให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์	สามารถน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ	เพือ่ด�าเนนิการ

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติและภูมิภาคต่อไป

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ในฐานะเลขานุการศูนย์อาเซียน

ศึกษา	 ท�าหน้าที่ในการจัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียน	 ได้เห็นถึงความส�าคัญ 

ของสถานการณ์ความมัน่คงในภมูภิาคอาเซยีน	ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อไทยและอาเซียนในหลากหลายมติิ 

จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ	 “สถานการณ ์

ความมั่นคงและความท้าทายของอาเซียนในปี	 ๒๐๒๐”	 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการระดมความรู	้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิชาการ	 ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความมั่นคง 

ในภูมิภาคอาเซียน	 ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	

และภาคประชาสังคม	 ในการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดบทบาทและท่าทีที่เหมาะสม 

ต่อกรณีดังกล่าวต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์

๒.๑	 เพื่อศึกษาสถานการณ์	 และแนวโน้มด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่ส่งผลกระทบ 

ต่อไทย	และประเทศรอบบ้าน	 (กัมพูชา	 เมียนมา	สปป.ลาว	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และเวียดนาม)	 

ในปี	๒๐๒๐

๒.๒	 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศรอบบ้าน	

๒.๓	 เพื่อให้ทราบถึงความท้าทายด้านความมั่นคงของประเทศรอบบ้าน

๒.๔	 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมให้กับกองทัพ	และหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

น�าไปใช้ในการก�าหนดท่าทีเพื่อรักษาดุลยภาพ	และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศรอบบ้าน

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑	 ทราบถึงสถานการณ์	และแนวโน้มด้านความมัน่คงในภูมภิาคทีส่่งผลกระทบต่อไทย	

และประเทศรอบบ้าน	(กมัพชูา	เมยีนมา	สปป.ลาว	มาเลเซยี	อนิโดนเีซยี	และเวยีดนาม)	ในปี	๒๐๒๐

๓.๒	 ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศรอบบ้าน	 อันจะเป็นประโยชน์ใน 

การก�าหนดนโยบายที่เหมาะสมของไทยและกองทัพ

๓.๓	 ทราบถึงความท้าทายด้านความมัน่คงของประเทศรอบบ้าน	อนัจะเป็นประโยชน์ใน

การรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างไทย	และประเทศรอบบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป

๓.๔	 ได้แนวทางที่เหมาะสมให้กับกองทัพ	 และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ใน 

การก�าหนดท่าทีเพื่อรักษาดุลยภาพ	และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศรอบบ้าน

๔. สรุปการบรรยายของวิทยากร

๔.๑ การบรรยายพิเศษ เรือ่ง “สถานการณ์ความมัน่คงและความท้าทายของกัมพชูา: 

มิติด้านเศรษฐกิจ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อ�านวยการศูนย์

ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 สรุปการ

บรรยายได้	ดังนี้

๑) แนวโน้มทิศทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตของกัมพูชา

แนวโน้มด้านเศรษฐกิจของกัมพูชาในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	สาเหตุมาจาก

การปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านการค้า	 และด้านการลงทุนมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์โลก	 ซึ่งได้รับอิทธิพลมากจากนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของประเทศมหาอ�านาจ
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อย่างสหรัฐฯ	และจีน	โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	อุตสาหกรรมก่อสร้าง	อสังหาริมทรัพย์	และโลจิสติกส์

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้กัมพูชาเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีความเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด	ต่อมาปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาคาดว่า

จะยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ร้อยละ	๖.๙	โดยได้แรงสนับสนุนจากภาครัฐบาล	เช่น	นโยบายเพื่อส่งเสริม

ให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน	 ได้แก่	 (๑)	 การอนุญาตให้นักลงทุนถือหุ้นได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์	 

(๒)	นกัลงทนุสามารถน�าเงนิกลบัไปต่างประเทศได้โดยเสรี	(๓)	การให้เช่าทีดิ่นได้	๗๐	ปี	และสามารถ

ต่อสัญญาเช่าได้	 (๔)	 การได้สิทธิรับการยกเว้นภาษีเงินได้	 ๓	 -	 ๙	 ปี	 และลดอัตราภาษีเงินได้จาก 

ร้อยละ	๒๐		เหลือร้อยละ	๙	และ	(๕)	อนุญาตให้ยกเว้นภาษีน�าเข้าเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเพื่อทดแทน

การน�าเข้า	 และการส่งออก	 นโยบายดังกล่าวนั้น	 เป็นการสนับสนุนให้นักลุงทุนต่างชาติหลั่งไหล 

เข้ามาลุงทุนในประเทศกัมพูชามากขึ้น

ส�าหรับการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชานั้น	 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณชายแดน	 โดยมีด่าน 

การค้าชายแดนจ�านวน	๗	ด่าน	เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการค้าและการท่องเที่ยว	โดยเฉพาะ

ด่านศลุกากรอรญัประเทศ	ซึง่เป็นด่านทีม่มีลูค่าทางการค้าสูงทีสุ่ด	จึงส่งผลให้เศรษฐกจิมกีารขยาย

ตัวอย่างรวดเร็วในหลายด้าน	 ได้แก่	 (๑)	 ด้านการน�าเข้าและส่งออกของกัมพูชา	 โดยกัมพูชาเป็น

ประเทศที่มีการส่งออกหลักไปยังสหรัฐฯ	 ซึ่งแตกต่างจากสปป.ลาว	 เมียนมาและเวียดนาม 

ที่มีการส่งออกหลักไปยังจีน	โดยพืชเศรษฐกิจของกัมพูชา	คือ	ข้าวเจ้า	ยางพารา	พริกไทย	การท�า

ประมงน�า้จดืและป่าไม้	โดยกมัพชูามกีารประมงน�า้จดืมขีนาดใหญ่เป็นอบัดบั	๔	ของโลก	อย่างไรกด็ ีกมัพชูา

ก�าลงัพยายามเปลีย่นเป็นอตุสาหกรรมเกษตรแบบแปรรปู	 เพือ่เพิม่มลูค่าของสนิค้าเกษตร	 และผลติ 

ให้ตรงตามที่ตลาดต้องการมากยิ่งข้ึน	 (๒)	 ด้านการขนส่ง	 ส�าหรับการขนส่งทางบกอาจจะไม่ค่อย

สะดวกเพราะไม่สามารถรองรบัปรมิาณขนส่งจ�านวนมากได้	ดังนัน้	ท่าเรือสีหนวุลิล์	(Sihanoukville	

Seaport)	 และท่าเรือพนมเปญ	 (Phnom	 Penh	 Port)	 จึงกลายเป็นสถานที่ที่น่าจับตามอง	 

โดยเฉพาะท่าเรอืสหีนวุลิล์	ซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ในอนาคตมคีวามสามารถในการ

รองรับการขนส่งระหว่างประเทศ	 และอาจส่งผลกระทบต่อไทยได้	 และ	 (๓)	 ด้านการท่องเที่ยว	 

มกีารต้อนรบันกัท่องเทีย่วสงูถงึ	๕.๖	ล้านคนในปี	พ.ศ	๒๕๖๐	มผีลท�าให้การท่องเทีย่วของกมัพูชาเตบิโต

เรว็ทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทียบกบัภาคอุตสาหกรรมอ่ืน	ๆ 	โดยรฐับาลตระหนกัดว่ีาการลงทนุในภาคบรกิาร

เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศได้จากการจับจ่ายใช้สอยของ 

นักท่องเที่ยว	ซึ่งจะมีมูลค่ามหาศาลในอนาคต	
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ในขณะท่ีปัจจัยภายในประเทศส่งเสริม	 และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลทางด้าน

เศรษฐกิจอยู่หลายด้าน	ได้แก่	(๑)	ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	ได้แก่	สินแร่	ก๊าซธรรมชาติ	

น�้ามันดิบ	และยังเป็นแหล่งประมงน�้าจืดขนาดใหญ่อันดับที่	๔	ของโลก	(๒)	ท่าเรือน�้าลึกที่อยู่ใกล้

กับท่าเรือแหลมฉบัง	ท�าให้การขนส่งสินค้ามีต้นทุนต�่าสามารถท�าได้อย่างคุ้มค่า	(๓)	ประชากรส่วน

ใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว	โดยมีอายุเฉลี่ย	๒๕	ปี	และมีค่าจ้างแรงงานที่ไม่สูง	 (๔)	สิทธิพิเศษด้านภาษี	

(Generalized	 System	of	 Preference:	 GSP)	 และหลักการไม่เลือกปฏิบัติ	 ประกอบด้วยหลัก

ปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีได้รับความอนุเคราะห์อย่างย่ิง	 (Most	 Favored	Nation	 Treatment:	MFN)	 

และหลักปฏิบตัเิยีย่งคนในชาต	ิ(National	Treatment)	จากประเทศทีพ่ฒันาแล้วกว่า	๒๐	ประเทศ	

และ	(๕)	มีเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนเป็นจ�านวนมาก	เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ	

โดยเฉพาะนกัลงทุนไทย	 เวียดนามและจนี	ดงัน้ัน	 จากปัจจยัสนบัสนนุภายในประเทศดงักล่าวข้างต้น  

ส่งผลให้กัมพูชาเป็นประเทศที่น่าจับตามองของนักลงทุนทั่วโลก	 ปัจจุบันมีการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment:	FDI)	ส่วนมากจากจีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้และสิงคโปร์	

เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบเปิดที่เอื้อต่อการด�าเนินการของนักลงทุนต่างชาติ	 ซ่ึงจีน 

กลายเป็นประเทศที่ลงทุนในประเทศกัมพูชามากที่สุดมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗

๒) ทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาและการเมืองภายในกัมพูชา

ด้านการศึกษาของประชาชนรุ ่นใหม่นั้น	 มีความสนใจในด้านการเรียนการศึกษา 

อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ทางด้านภาษาต่างชาติ	 เช่น	ภาษาองักฤษ	ฝร่ังเศส	 เวียดนาม	 ไทยและจีน  

จะเห็นได้จากการที่นักการเมืองรุ่นใหม่จบการศึกษาจากทวีปยุโรปและสหรัฐฯ	 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่

แวดวงการเมืองในอนาคต	 ดังนั้น	 อนาคตการเมืองของกัมพูชา	 จึงเป็นประเด็นที่ควรจับตามอง 

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในการบริหารประเทศ	 ส�าหรับด้านการเมืองการปกครองมีระบบ 

การปกครองประชาธปิไตยแบบรฐัสภาท่ีทรงมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุของประเทศ	โดยมนีายก

รัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มีการสืบทอดอ�านาจมาสู่ลูกหลานและเครือญาติได้	

  ๓) ความท้าทายด้านเศรษฐกิจของกัมพูชาในอนาคต

ด้านการลงทุนถึงแม้ว่าจะมนีโยบายเพือ่สนบัสนนุนกัลงทนุ	แต่กม็ปัีญหาและอปุสรรคขดัขวาง 

ได้แก่	 (๑)	 โครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชายังไม่ทั่วถึง	 (๒)	 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบโดย 

ไม่แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	 (๓)	 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	 

การติดสินบนที่ต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้การด�าเนินงานแล้วเสร็จ	และ	(๔)	กระบวนการ
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ยุติธรรมของกัมพูชาท่ีชาวต่างชาติจะเสียเปรียบคนท้องถิ่น	 ซ่ึงกลายเป็นอุปสรรคหลักที่ท�าให้ 

นกัลงทนุต้องท�าการศกึษาความเสีย่งท่ีจะเกดิข้ึนก่อนการเข้ามาลงทนุ	หรือด�าเนนิกิจการในกัมพชูา

ส�าหรับการค้ากับประเทศไทย	 เป็นการค้าผ่านชายแดนในจังหวัดสระแก้ว	 จันทบุร ี

และตราดของไทย	ซึง่ตรงข้ามกบับนัเตยีเมยีนเจย	พระตะบองและเกาะกงของกัมพชูา	 โดยสนิค้าหลกั 

ทีก่มัพชูาน�าเข้าในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้แก่	(๑)	เชือ้เพลงิธรรมชาติ	๙๕๒	ล้านดอลลาร์สหรฐั	(๒)	ทองค�า	

๘๕๔	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 (๓)	 รถยนต์	 ๔๓๖	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ส�าหรับสินค้าส่งออก	 

ได้แก่	(๑)	มันส�าปะหลัง	๒๘๖	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(๒)	ทองค�า	๑๖๗	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(๓)	อะไหล่

เครื่องใช้ไฟฟ้า	๑๓๙	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ดังนั้น	ท�าให้กัมพูชาขาดดุลการค้า	ในปี	พ.ศ	๒๕๖๐	

ผลกระทบต่อไทยจากการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชา	 ได้แก่	 นักลงทุนชาวจีนได้เข้ามา

เช่าสัมปทานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจากรัฐบาลกัมพูชา	 และได้มีการพัฒนาเป็นเมืองใหม่	 

หรือ	“ทมอดาซิตี้”	โดยมีมูลค่าโครงการกว่าหมื่นล้านบาท	ซึ่งอาจท�าให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาส 

ทางเศรษฐกิจ	 ดังนั้น	 ประเทศไทยควรพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านท่าเส้น-ทมอดา	 

เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่มีความเจริญขึ้นของกัมพูชา

๔.๒ การบรรยายพเิศษ เรือ่ง “สถานการณ์ความมัน่คงและความท้าทายของกัมพชูา: 

มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม” โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชา

ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สถานการณ์ความมั่นคงด้านสังคมและวัฒนธรรมของกัมพูชา

ภมูภิาคเอเชยีมปีระวตัศิาสตร์และโครงสร้างของวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย	มคีวามแตกต่าง

ด้านภาษาและชาติพันธุ์	 แต่เนื่องด้วยการขยายอิทธิพลของจีน	 ท�าให้ยุโรปมีความหวาดกลัวว่า

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะถูกกลืนไปโดยวัฒนธรรมของจีน	 โดยเฉพาะกัมพูชาเป็นสังคมที่เปิดรับ

วฒันธรรมจากต่างชาตอิย่างไม่จ�ากดั	 ตัง้แต่ยคุเขมรแดงท�าให้กมัพชูาต้องพึง่พาและรับความช่วยเหลอื 

จากต่างประเทศ	 เพื่อการเร่งฟื้นฟูประเทศและสังคม	 ส่งผลให้ในปัจจุบันการใช้สกุลเงินในกัมพูชา	

สามารถใช้ได้ทั้งสกุลเงินเรียลกัมพูชา	(KHR)	และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	(USD)	

นอกจากน้ี	 จากการท่ีกัมพูชาเป็นสังคมที่ไม่ปิดกั้นในการรับวัฒนธรรมของต่างชาติ 

ที่หลั่งไหลเข้ามา	 ท�าให้กัมพูชามีการพัฒนาขึ้นในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ในด้านการศึกษาคนรุ่นใหม่ของ

กัมพูชาเริ่มมีการศึกษาภาษาอังกฤษ	 ไทย	 จีนและฝรั่งเศสมากขึ้น	 โดยวยัรุน่กมัพชูามคีวามเชือ่ว่า	 

การทีไ่ด้มคีวามรูเ้รือ่งภาษาทีห่ลากหลาย	 หรือการศกึษาภาษาต่างชาติจะเป็นโอกาสในการสร้าง 
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ความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น	ทั้งนี้	กัมพูชามี	มหาวิทยาลัยหลัก	๗	แห่งที่สอนตามระบบฝรั่งเศส	

และปัจจุบันยังมีการพัฒนาระบบการศึกษา	 โดยมีการตั้งมหาวิทยาลัยในทุก	 ๆ	 จังหวัด	 เช่น	

มหาวิทยาลัยอังกอร์	 ที่เสียมราฐ	 ส�าหรับด้านเศรษฐกิจ	 นักลงทุนส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน  

โดยมีการเน้นการลงทุนอยู่ที่กรุงพนมเปญ	 ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา	 และนับเป็นเมืองที่เป็น 

เป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งจากผู้คนในประเทศและจากต่างประเทศ	 เพราะกรุงพนมเปญ 

มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม	 และแบบได้รับอิทธิพลฝรั่งเศส	 

ซึ่งการเป็นสังคมท่ีไม่มีการปิดกั้นหรือกีดกันการเข้ามาของต่างชาติท�าให้ได้รับการพัฒนา	 

และการลงทุนจากต่างชาติอย่างต่อเนื่อง

๒) แนวโน้มทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษา

การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นประเด็นท่ีทางรัฐบาลเล็งเห็นความส�าคัญ	 โดยมีการใช้

แนวคิด	 All	 for	 Education	 เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา	 รัฐบาลได้มีการปรับปรุง

หลักสูตรด้านการศึกษาตั้งแต่		ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	โดยหลักสูตรมีการแยกวิชาประวัติศาสตร์ออกจาก

วชิาสร้างเสรมิประสบการณ์ชวีติ	(สปช.)	 เพือ่ลดความขดัแย้ง	และเกิดความปรองดองระหว่างประเทศ 

โดยหนังสือประวตัศิาสตร์กมัพชูามกีารละเว้นการกล่าวถงึเรือ่งประวตัศิาสตร์ในยคุเขมรแดง	ซึง่เป็น

ไปตามแนวทางขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 หรือยูเนสโก	

(United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization:	UNESCO)	เนื่องจาก

ประวัติศาสตร์ในอดีตอาจสร้างรอยร้าวให้กับคนรุ่นใหม่	 จึงพิจารณาให้มีการเรียนประวัติศาสตร์

สมัยใหม่	โดยไม่น�าเรื่องของประวัติศาสตร์ในอดีตมาท�าให้เกิดความขัดแย้งในปัจจุบัน

๓) ความท้าทายด้านเศรษฐกิจของกัมพูชาในอนาคต

จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกัมพูชาท�าให้มีนักลงทุนชาวจีนหลั่งไหลเข้ามา 

ในประเทศกัมพูชาเป็นจ�านวนมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่น	 โดยเฉพาะเมืองสีหนุวิลล์ 

ที่ปัจจุบันมีประชาชนจีนอาศัยอยู่มากกว่าประชาชนชาวกัมพูชา	 เนื่องจากเมืองสีหนุวิลล์เป็น 

เมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของกัมพูชา	โดยอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ	๒๔๖	กิโลเมตรไปทาง

ตะวันตกเฉียงใต้	ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจนับเป็นอันดับที่	๓	รองจากพนมเปญ

และเสียมราฐ	นอกจากนี้	สีหนุวิลล์ถือเป็นเมืองท่าที่ส�าคัญของกัมพูชามีท่าเรือน�้าลึกที่ส�าคัญหลาย

แห่งทัง้ของรฐัและเอกชน	และยงัเป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษ	ซ่ึงกลายเป็นสถานท่ีมคีวามส�าคญัทางด้าน

เศรษฐกิจ	 ปัจจุบันสีหนุวิลล์ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 (Belt	 and	
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Road	Initiative:	BRI)	ที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	(Xi	Jinping)	ของจีน	ด้วยเหตุนี้	สามารถ 

อนุมานได้ว่าท�าไมนักลงทุนจีนจึงทยอยหลั่งไหลเข้ามาในสีหนุวิลล์จ�านวนมหาศาล

ส�าหรบันโยบายด้านการส่งเสรมิสงัคมของกัมพูชา	คอื	การสร้างอตัลกัษณ์และเอกลักษณ์

จากประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน	ดงันัน้	วฒันธรรมจารตีประเพณ	ีจงึมคีวามเกีย่วข้องกบัประวตัศิาสตร์	

ความเชือ่และวถิชีวีติของคนภายในประเทศ	ซึง่รฐับาลมคีวามพยายามในการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม

ที่เป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ใหม่เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาต	ิ

และท�าให้กัมพูชาเป็นที่น่าจดจ�า	 เช่น	 การส่งเสริม	 วัฒนธรรมด้านอาหารให้เป็นที่รู้จักไปท่ัวโลก	 

โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้าน	และอาหารข้างทาง	(Street	Food)	หรือ	การสร้างผลิตภัณฑ์และสินค้า	

เช่น	Brown	Coffee	ที่ก่อตั้งมาจากคนรุ่นใหม่ของกัมพูชา	โดยใช้กาแฟของกัมพูชาซึ่งเป็นที่โด่งดัง 

ในประเทศ	

๔.๓ การบรรยายพเิศษ เรือ่ง “สถานการณ์ความมัน่คงและความท้าทายของกัมพชูา: 

มิติด้านการเมืองและความมั่นคง” โดย อาจารย์ ดร. ธิบดี  บัวค�าศรี อาจารย์ประจ�าภาควิชา

ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) แนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงมิติด้านการเมืองของกัมพูชา

การเมอืงและการปกครองของกัมพชูา	ปัจจบัุนอยูใ่นระบอบประชาธปิไตยทีม่พีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุข	โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้ง	โดยมีข้อพิจารณา	

ดังนี้	 (๑)	 การเลือกตั้งที่ผ่านมาโปร่งใสหรือไม่	 (๒)	 มีกระบวนการเลือกต้ังภายใต้กฎหมายหรือไม่	 

ซึ่งปัญหาการเมืองกัมพูชาส่วนมากเป็นปัญหาจากภายในท้ังพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน	 

โดยเฉพาะประเด็นการสืบทอดอ�านาจนายกรัฐมนตรีของนายฮุน	เซน (Hun	Sen)	โดยมีการเตรียม

ความพร้อมให้บตุรชาย	พลเอก	ฮนุ	มาเนต	(Hun	Manet)	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบก

เป็นกรรมการถาวรพรรคประชาชนกัมพูชา	 (Cambodian	 People’s	 Party:	 CPP)	 เพ่ือเป็น 

การเตรยีมพร้อมในการสบืทอดอ�านาจต่อจากผูเ้ป็นบดิา	ซึง่ส่งผลให้รฐับาลยิง่มเีสถยีรภาพมากยิง่ขึน้  

กล่าวได้ว่ารฐับาลยงัสามารถกมุอ�านาจไว้ได้อย่างเบด็เสรจ็อย่างไรกต็ามอาจสร้างความไม่พอใจให้กบัคน

หลายกลุ่ม	เนื่องมาจากการขึ้นสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วของพลเอก	ฮุน	มาเนต	อาจก่อให้เกิด

รอยร้าวและความขัดแย้งภายในพรรครัฐบาลเร่ืองของผลประโยชน์ที่มีการกระจายตัวอย่าง 

ไม่ทัว่ถงึ	นอกจากนี	้พบปัญหาความไม่มัน่คงในเสถยีรภาพของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคสงเคราะห์

ชาต	ิ(Cambodia	National	Rescue	Party:	CNRP)	ปัจจบุนัมแีกนน�าคอื	นายซมั	รงัส ี(Sam	Rainsy) 
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ของพรรคฝ่ายค้านมีการออกมาเคลื่อนไหว	 โดยยืนยันแผนการกลับกัมพูชาโดยผ่านไทยซึ่ง 

เป็นที่น่าจับตามองในเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 ดังนั้น	 ประเทศไทยจ�าเป็นต้องระมัดระวังท่าที 

ต่อกรณีดังกล่าว	 เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างประเทศ	 ส�าหรับสภาพสังคม	 ยังคงมีสาย

สัมพันธ์ระหว่างประชาชนและรัฐบาล	 ซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุน	 เซน	 ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอ�านาจ 

ผ่านการเชื่อมโยงกับบุคคลต่าง	ๆ	 ในสังคม	นอกจากนี้	 แนวโน้มทางด้านสังคมยังมีความเชื่อมโยง

กับด้านการเมืองและการปกครอง	 ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรมการสืบทอดอ�านาจของกลุ่ม 

ผูม้อี�านาจทางการเมอืงและการขยายเครอืข่ายของนายกรัฐมนตรีฮนุ	เซน	ผ่านการแต่งงานในระบบ

เครือญาติ	

ส�าหรับรายได้หลักของพรรครัฐบาลมาจากภาคเอกชน	 หรือนักลงทุนเป็นผู ้ให้เงิน

สนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของพรรค	 ซึ่งนักธุรกิจพยายามสร้างความสมดุลทางการเมืองด้วยการ

สนับสนุนทั้งฝ่ายรัฐบาล	 และฝ่ายค้านเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจกับรัฐบาล	 โดยส่วนมากกลุ่ม 

นักธุรกิจจะได้รับต�าแหน่งออกญาจากรัฐบาลเพ่ือแลกกับการสนับสนุนของรัฐบาลผ่านการสร้าง

เครือข่ายเพื่อด�าเนินการในประเด็นต่าง	ๆ

ความท้าทายด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมการเมือง 

ในมุมมองด้านเศรษฐกิจ	 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของกัมพูชามีการขยายตัวอย่าง

รวดเรว็และต่อเนือ่ง	แต่ผลประโยชน์	และความมัง่คัง่ไม่ได้กระจายไปสู่ประชาชนทกุคนแต่กลับกระจุกตัว

เฉพาะบางกลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้มีอ�านาจ	 คนรวยและบุตรหลานผู้น�าประเทศ	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 จึงไม่อาจ 

กล่าวได้ว่าเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาอย่างแท้จริง	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันยังไม่เกิด

ปัญหาความขัดแย้งขึ้นภายในประเทศ	 เพราะประชาชนยังมีความพึงพอใจกับความเป็นอยู่ของ

ตนเองอยู	่ส�าหรบัอนาคตยงัเป็นประเดน็ค�าถามว่าประชาชนท่ัวไปจะสามารถเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์

ทีม่กีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ได้หรอืไม่	เพราะความสามารถในการครอบครองอสงัหาริมทรพัย์อยูท่ี่

คนบางกลุม่ทีม่คีวามมัง่คัง่	ซึง่ประเดน็ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทกุภาคส่วนในระยะยาวรวมทัง้

รัฐบาลด้วย
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๔.๔ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมัน่คงและความท้าทายของเมยีนมา: 

มติด้ิานเศรษฐกจิ” โดย คณุกรชิ อึง้วฑิรูสถติย์ ประธานสภาธรุกิจไทย - เมยีนมา	สรปุการบรรยาย

ได้	ดังนี้

๑) สภาพเศรษฐกิจของเมียนมาจากอดีตถึงปัจจุบัน

หากจะกล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจของเมียนมาในอดีต	 ต้องย้อนไปหลังสถานการณ์	 8888	

“8888	Uprising”	ชื่อมาจากวันที่เกิดเหตุคือ	8/8/1988	(วันที่	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๓๑)	ซึ่งเป็น

เหตุการณ์ที่ประชาชน	นักศึกษา	และพระสงฆ์ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จการ

ทหารของนายพล	เนวนิ	(Ne	Win)	ภายใต้พรรคโครงการสังคมนยิมเมยีนมา	(The	Burma	Socialist	

Programme	 Party:	 BSPP)	 หรือ	 “ระบอบเนวิน”	 โดยยุคดังกล่าวเป็นยุคที่ทหารมีอ�านาจมาก	 

ไม่มีกฎหมายที่ชัดเจน	 ประกอบกับเหตุการณ์การชนะการเลือกต้ังของนางออง	 ซาน	 ซูจี	 

(Aung	 San	 Suukyi)	 ภายใต้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	 (National	 League	 for	

Democracy:	 NLD)	 ไม่ยอมถ่ายโอนอ�านาจให้กับประชาชน	 จนน�าไปสู่การจับกุมและคุมขัง 

นางออง	 ซาน	 ซูจีและจากสถานการณ์ภายในประเทศท่ีมกีารปิดประเทศ	 ไม่ต้องการเปิดรับการลงทุน

จากต่างชาต	ิจงึท�าให้ไม่มกีารลงทนุจากต่างประเทศมากนกั	ต่อมาปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	เป็นยคุท่ีเมยีนมา

เริ่มเปิดประเทศให้มีการค้าขายมากขึ้น	ไทยได้เข้าไปส่งออกสินค้าจ�าพวกรถยนต์	รวมถึงการจัดตั้ง

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา	

นับตั้งแต่ป ี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 เป็นต้นมา	 เริ่มมีการเข้ามาของสหรัฐฯ	 ในเมียนมา	 

เช่น	ในสมัยนางฮิลลารี	คลินตัน	(Hillary	Clinton)	มีการเจรจากับนายพลตานฉ่วย	(Than	Shwe)	

และในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	สมัยของบารัค	โอบามา	(Barack	Obama)	กับพลเอกเต็งเส่ง	(Thein	Sein)	

ได้เปิดกว้างให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น	โดยมีการพัฒนาสนามบิน	สะพานลอย	ท�าให้ราคาที่ดิน 

มีการก้าวกระโดดมากถงึร้อยละ	๗๐๐	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘	เมยีนมามอีตัราแลกเปลีย่น

เงินตราระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย		เช่น	การเปิดการค้าเสรีการน�าเข้ารถยนต์	

(จะต้องมีสมุดบัญชีของสหรัฐฯ	 จึงจะสามารถน�าเข้ารถยนต์ได้)	 และในปี	 พ.ศ.	๒๕๕๖	มีการเปิด

ท่าเรือในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา	(ย่างกุ้ง)

๒) ความท้าทายด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับไทย 

สภาพสงัคมเมยีนมาช่วงเวลา	พ.ศ.	๒๕๓๑	-	๒๕๔๑	เกดิช่องว่างระหว่างวยั	(Generation	

Gap)	ส่งผลให้เมยีนมาอยูใ่นสภาวะหยดุชะงกั	การพฒันาบคุลากรไม่เท่าทนักบัการเกดิขึน้ของเมือง	
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พลเอกเต็งเส่ง	เร่งพัฒนาในทุก	ๆ 	ด้าน	ส�าหรับรัฐบาลของนางออง	ซาน	ซูจี	มีการวางกลยุทธ์พัฒนา

เมือง	 ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ประมาณ	๘๐	 โครงการ	 บางโครงการที่จะด�าเนินการถือว่า

เป็นการสร้างเมืองใหม่	เช่น	New	Yangon	City	ที่อยู่ตรงข้ามวัดเทพทันใจใกล้กับแม่น�้าย่างกุ้ง	ซึ่ง

ปัจจุบนัรฐับาลพฒันาเป็นท่าเรือและมพีืน้ทีก่ว่า	๕	หมืน่ไร่	นอกจากนี	้รฐับาลยังสร้างรถไฟรางเดีย่ว	

(Monorail)	 ในพื้นที่วงแหวนรอบนอก	 การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้เกิดเป็นตลาดขนาดใหญ่แหล่ง

หน่ึง	 ส�าหรับเมียนมามองการลงทุนของสินค้าไทยแตกต่างกับจีนเป็นอย่างมาก	 โดยมองว่าสินค้า

ของไทยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าไม่เหมือนกับจีน	สินค้าบางตัวไม่ได้ผลิตที่ไทย	แต่

ใช้ไทยในฐานะผู้น�าเข้าสินค้าจากจีนมาอีกต่อหนึ่ง	 โดยไทยน�ามาติดตราสินค้าในแบรนด์ของ

ประเทศไทยเอง	 ซึ่งเป็นที่ยอมรบัมากกว่าสนิค้าทีผ่ลติจากจนี	หรอืตราสนิค้าทีป่ระทบัตราว่าผลติที่

ประเทศจนี	แม้สนิค้าเหล่านัน้จะมีราคาแพงกว่าก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าคุณภาพที่ดีกว่า	ท�าให้เมียนมา

เลือกที่จะเลือกซื้อสินค้าจากไทย	 ส�าหรับเมียนมาเองถือว่าเป็นตลาดสุดท้ายของกลุ่มประเทศ

กัมพูชา-ลาว-พม่า-เวียดนาม	(Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam:	CLMV)	

นอกจากนี้	ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจยังสอดคล้องกับทางด้านวัฒนธรรม	ในกรณี

ที่เมียนมายังคงให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมของระบบอาวุโสเป็นอย่างมาก	การท�าความเคารพแก่ 

ผูท้ีค่วรเคารพ	เช่น	การลาออกจากงานจะก้มกราบเท้าเจ้านาย	และการรับของจะรบัสองมอื	เป็นต้น	 

และทางด้านการศกึษา	มหาวทิยาลยัย่างกุง้	 (University	of	Yangon)	เริม่ขยายสาขาวชิาไม่ว่าจะเป็น

สถาบันเศรษฐศาสตร์ย่างกุ้ง	 (Yangon	 Institute	 of	 Economics)	 และวิทยาแพทย์ศาสตร์	 

ช่วงเวลาดงักล่าว	เริม่มกีารผ่อนปนกบักลุม่สภาฟ้ืนฟกูฎหมายและระเบยีบแห่งรฐั	(State	Law	and	

Order	 Restoration	 Council:	 SLORC)	 ท�าให้ด้านการศึกษาเร่ิมเปล่ียนแปลง	 และในระดับ

มหาวิทยาลัยเริ่มให้ความส�าคัญต่อการสร้างมนุษย์เพื่อรองรับแรงงานที่มีทักษะ	(Skill	Labor)
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๔.๕ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมัน่คงและความท้าทายของเมยีนมา: 

มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา หาญวงษ์ อาจารย์ประจ�า  

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของเมียนมาจากอดีตถึงปัจจุบัน

“เมียนมาเก่า”	 สู่	 “ยุคเมียนมาใหม่”	 (การเปล่ียนผ่านจากยุคเนวิน	 -	 กลุ่มสภาฟื้นฟู

กฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ	 (SLORC)	 สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ	 (SPDC))	 นับต้ังแต่	 

พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 เมียนมามีการปิดประเทศท�าให้มีการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม 

และวัฒนธรรม	 รวมถึงการปิดมหาวิทยาลัย	 ส่งผลให้ไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้โดยเฉพาะสมัย 

พลเอกเนวนิมีปัญหาอยูเ่ป็นระยะ	เช่น	ประชาชนถกูสัง่ขงั	ส�านกัพมิพ์ลดูุ	้(Ludu)	ซึง่เป็นส�านกัพมิพ์

ของประชาชนหรอืฝ่ายซ้ายถกูปิด	การศกึษาหยดุอยูก่บัทีไ่ม่มกีารพฒันาองค์ความรูป้ระเภทต่าง	ๆ 	ท�าให้

ไม่สามารถวิพากษ์วจิารณ์เรือ่งต่างๆ	ในทีส่าธารณะได้	ซึง่การวพิากษ์วจิารณ์จ�ากัดอยูแ่ต่ในวงน�า้ชา

หรือสภากาแฟเท่านั้น	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ	(State	Peace	

and	Development	Council:	SPDC)	เมยีนมาเก่าอยูใ่นยคุไม่มทีีอ่ยูอ่าศยั	ไม่มบ้ีานอยู	่ไฟฟ้าเปิด/

ปิดตามเวลา	 เมียนมาในยุคนั้นจึงไม่มีความสะดวกสบายไม่มีความเชื่อมโยงทางโครงสร้างพ้ืนฐาน	

และมีความยากล�าบากต่อการอยู่อาศัย	

ระบบการศึกษาของเมียนมา	 เช่น	 มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง	 มีระบบการเคารพผู้อาวุโส	

(Seniority)	ที่เข้มข้น	สภาพสังคมแบ่งคนออกเป็น	๒	กลุ่มอย่างชัดเจน	คือ	สังคมผู้ใหญ่และผู้น้อย	

ส่งผลให้สภาพสงัคมของรฐัสภาเป็นสงัคมแบบผู้ใหญ่กบัผู้น้อยเช่นเดียวกัน	ผู้ใหญ่หมายถงึ	บคุคลที่

อาวุโส	คือ	คนที่มีความรู้มาก	ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญต่อการเป็นประชาธิปไตย	ทั้งนี้	อายขุองผูน้�า

ในปัจจบุนัเฉลีย่อยูท่ี	่๖๐	-	๗๐	ปี	เหมอืนกบัรฐับาลของแคนาดา	และประเทศออสเตรเลยีเดิมที่ประเทศ

ตะวันตกที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลของนาง	 ออง	 ซาน	 ซูจี	 ซึ่งในปัจจุบันตะวันตกไม่ได้แสดงท่าที

เหมือนเดิมอีกต่อไป	

๒) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับไทย

การจะเข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมของเมียนมาได้นั้น	 ภาพยนตร์อาจเป็นส่วนหนึ่ง

ทีส่ะท้อนภาพของประวตัศิาสตร์	สงัคมและการเมอืงของเมยีนมาได้อย่างด	ีตวัอย่างเช่น	ภาพยนตร์

เรื่องถึงคนไม่คิดถึง (From Bangkok to Mandalay)	เป็นการร่วมหุ้นระหว่างประเทศไทยกับ

เมียนมาของคุณชาติชาย	เกษนัส	ที่ร่วมงานกับคนเมียนมา	การเข้าไปท�าธุรกิจกับเมียนมานั้นไม่ใช่

18 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



เรือ่งง่าย	ถอืว่าเป็นผูก้�ากบัคนแรกทีบ่กุเบกิการท�าหนังในเมียนมา	 โดยใช้ดาราชัน้น�า	๓	อนัดับต้น	ๆ  

ของเมียนมา	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเมียนมาจะใช้ดาราคนส�าคัญ	 ๆ	 ซ่ึงจ�ากัดอยู ่ไม่กี่คน	 

ทัง้นี	้ ภาพยนตร์ดงักล่าวจะเล่าถึงการข้ามแดนเมยีนมา-ไทยและใช้เพลงประกอบภาพยนตร์โดยตาเงะ  

เป็นบุคคลที่ได้รับทุนเรียนดุริยางค์ศิลป์ที่มหาวิยาลัยมหิดล	 ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเปรียบเสมือน

เป็นการหลอมรวมความเป็นไทยและเมียนมา	 และภาพยนตร์เร่ืองที่สองของคุณชาติชายได้ก�ากับ

การแสดงในเรือ่งมารดา (The only Mom)	ใช้ดาราของเมยีนมา	ซึง่ความสวย/ความหล่อของนกัแสดง

ไม่ใช่สิ่งท่ีส�าคัญ	 โดยนักแสดงในทัศนะของเมียนมาเป็นเสมือนภาพแทนของประชาชนเท่านั้น	 

ดงันัน้	 จงึเป็นเหมอืนการใช้	 soft	Power	 ในการเล่าเร่ืองความไม่สงบทางการเมอืงเมยีนมาไปพร้อม	ๆ  

กับการเล่าที่มาท่ีไปของตัวละครแต่ละคน	 เพื่อไม่ให้รู ้สึกถึงความตึงเครียด	 และความเป็นอื่น 

ทางด้านวัฒนธรรมไทย	-	เมียนมาจนเกินไป	อย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่อง	The Grad Balcony 

น�าเสนอเนื้อเร่ืองด้วยแนวความคิดวิพากษ์สังคมและการเมือง	 โดยมองว่าสังคมเมียนมาไม่เป็น

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 แม้ในรัฐบาลของนางออง	 ซาน	 ซูจีในหนังเร่ืองนี้วิพากษ์จุดด้อย	 

เช่น	 เรื่องทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบราชการ	 และกองทัพที่มีลักษณะของการติดสินบนตลอดเวลา	

นอกจากนี้	 บริษัท	 BEC-TERO	 ของประเทศไทย	 ได้เข้ามามีบทบาทในวงการบันเทิงของเมียนมา

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	ภายใต้บริษัท	 Forever	 BEC-TERO	 โดยมีผู้บริหาร	 นายไบรอัน	 มาร์คาร	์ 

(Brian	Marcar)	ซึ่งเป็นลูกครึ่งเมียนมา	-	อเมริกัน	

ภาพยนตร์เรื่องดินไร้แดน	 ก�ากับโดยคุณนนทวัฒน์	 น�าเบญจพล	 ท่ีเล่าเร่ืองเมียนมา 

กับทหารไทยใหญ่	 โดยตีแผ่ความเป็นจริงในสถานการณ์สงครามไทยใหญ่ภายใต้ความปรองดอง 

กับระบอบประชาธิปไตย	 สะท้อนให้เห็นถึงการไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร	 ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้ก�ากับ

ได้รบัเงนิสนบัสนนุการท�าหนงัจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรม	พร้อมทัง้ฉาย

ให้คนไทยใหญ่ในประเทศไทยได้ดูฟรี	 จึงท�าให้เกิดความต่ืนตัวของคนไทยใหญ่เป็นจ�านวนมาก	 

และภาพยนตร์เรื่องกระเบนราหู	ก�ากับโดยคุณพุทธิพงษ์	อรุณเพ็ง	เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน

ระนอง	 -	 เมียนมา	 โดยเมียนมาเข้ามาท�างานบริเวณชายแดน	และเล่าเรื่องชาวโรฮีนจาที่ถูกกดขี	่

แสดงให้เห็นถงึการอยูร่่วมกนัได้แม้จะมคีวามแตกต่างในเรือ่งสผีวิและศาสนา	ซึง่ในตอนจบของเรือ่งมกีาร

อุทิศให้แก่ชาวโรฮีนจาทุกคน	และภาพยนตร์เรื่อง	Michael’s เกิดขึ้นราวปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๗	

ที่การด�าเนินเรื่องสื่อให้เห็นว่าอะไรคือสาเหตุที่ท�าให้ชนชั้นกลางของไทยมีความอ่อนไหวและตื่น

ตระหนกกับกระแสการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเมียนมา
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๓) ประเด็นความท้าทายทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาการของประเทศ

สภาพสังคมเมียนมา	 ยังคงมีสภาพสังคมแบบด้ังเดิม	 เห็นได้จากการที่เมียนมายังไม่มี 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากนัก	สังคมยังคงอยู่ในยุค	Analog	ประชาชนไม่ค่อยนิยมใช้โทรศัพท์

มือถือ	และยังเกิดช่วงว่างระหว่างวัยอยู่มาก	ท�าให้เมียนมายังไม่ได้พัฒนาไปมากเท่าที่ควร	

พรรคการเมือง	 การท่ีพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	 (NLD)	 ยังไม่ถูกท�าให้

เป็นสถาบันที่แท้จริงนั้น	 สะท้อนจากการเมืองในปัจจุบันเป็นภาพของนางออง	 ซาน	 ซูจี 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๑	(ค.ศ.	๑๙๘๘)	การท่ีจะเข้าใจเมียนมาและนางออง	ซาน	ซูจไีม่ใช่ภาพทีไ่ด้รบัรางวลั	

Nobel	 และความเป็นประชาธปิไตยของเมยีนมา	 แต่เป็นภาพของความเป็นจรงิไม่ได้มคีวามแตกต่าง 

จากนักการเมืองโดยทั่วไปและทหารอ่ืน	 ๆ	 ในส่วนของรัฐมนตรียังไม่อ�านาจ	 หรืออิทธิพลเด่นชัด 

มากนกั	 เพราะรฐัมนตรแีต่ละคนล้วนแต่เคยเป็นนกัโทษทางการเมอืงของเมยีนมา	 ซ่ึงแต่ละคนติดคกุ

ประมาณ	 ๑๐	 ปี	 หรืออาจมากกว่านั้น	 สภาพของเรือนจ�าของเมียนมาเป็นเรือนจ�าที่ขังเดี่ยว	 

และผูถ้กูคุม้ขงัล้วนแล้วแต่มปัีญหาด้านสขุภาพ	 เช่น	 ปัญหาด้านทนัตกรรม	หลายคนพกิารทางร่างกาย 

ทีเ่กิดจากการโดนซ้อมในคกุ	นบัต้ังแต่ยคุของพลเอกเนวนิ	และกลุม่สภาฟ้ืนฟกูฎหมายและระเบยีบ

แห่งรัฐ	 (SLORC)	 จนถึงพรรคสันนิบาตแห่งชาติแห่งประชาธิปไตย	 (NLD)	 มีการทรมานร่างกาย 

มาโดยตลอด	 รัฐมนตรีที่ขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่มักได้รับความไว้เนื้อเช่ือใจ	 

มีคุณประโยชน์	มีความซื่อสัตย์	มองการณ์ไกล	และมักจบการศึกษาจากเมืองนอก	

ลัทธิบุคคลนิยม (Personalism)	 นางออง	 ซาน	 ซูจี	 หรือแม่ของประเทศ	 กลายเป็น

วีรสตรีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้	แม้พลเอกเต็ง	 เส่ง	จะสามารถขึ้นมาเป็นผู้น�า

ระดับสูง	แต่ไม่อาจเป็นภาพตัวแทนในเชิงสัญลักษณ์ของสังคมได้อย่างนางออง	ซาน	ซูจี	ซึ่งอาจก่อ

ให้เกิดความวุ่นวายและเป็นอุปสรรคทางการเมืองที่ส�าคัญของนางออง	 ซาน	 ซูจี	 ซึ่งทิศทาง 

การเมืองเมียนมาไม่อาจไปไกลกว่าตัวของนางออง	ซาน	ซูจี	ซึ่งสะท้อนให้เห็นความนิยมชมชอบใน

ตัวบุคคลอย่างนางออง	ซาน	ซูจี	 โดยไม่มีเหตุผล	 ไม่ว่าจะเป็นภาพของผู้น�าและความเสียสละทาง

ประชาธิปไตย	โดยส่วนตัวแล้วนางออง	ซาน	ซูจี	ไม่ชื่นชอบกลุ่มโรฮีนจาท�าให้มีปัญหาความขัดแย้ง

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

รัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	(NLD)	ซึ่งเป็นรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตย	

นับตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๔๙๑	ไม่เคยมีเอกภาพ	พรรคการเมืองของนางออง	ซาน	ซูจี	ในพรรคสันนิบาต
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แห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	(NLD)	เริ่มไม่ลงรอยกัน	ท�าให้ระบบการเมืองแตกออกอย่างน้อย	๒	ขั้ว	

รวมถึงสายสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจ	 กลุ่มตระกูล	 เป็นเครือข่ายที่ด�าเนินกิจการทุกอย่างตั้งแต่

อสงัหารมิทรัพย์	สายบนัเทงิ	โรงเบยีร์	กลุม่ธรุกจิ	ล้วนแล้วแต่มสีายสัมพันธ์ท่ีดีกบัพรรคพรรคสนันบิาต

แห่งชาตเิพือ่ประชาธิปไตย	 (NLD)	ความเช่ือม่ันของประชาชนในเรือ่งนกัการเมอืงสายประชาธิปไตย	 

มองว่าไม่ควรเข้าไปยุง่กบันกัธรุกจิและกองทพั	ท�าให้ปัจจุบนัประชาชนเร่ิมเบือ่หน่ายกบัระบบความ

สัมพันธ์ของผู้น�า	 ทั้งนี้	 ปัญหาความขัดแย้งภายในของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย	

(NLD)	ถ้าเมื่อใดปราศจากนางออง	ซาน	ซูจี	พรรคก็อาจไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน

๔.๖ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมัน่คงและความท้าทายของเมยีนมา: 

มิติด้านการเมืองและความมั่นคง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อ�านวยการ

ศนูย์พหวุฒันธรรมศกึษาและนวตักรรมทางสังคม สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สถานการณ์การเมืองและความมั่นคงของเมียนมาจากอดีตถึงปัจจุบัน

ภาพการรับรู้ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับภาพการรับรู้ภายนอก	–	ภายใน

ประเทศนั้นแตกต่างกันก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ไม่เป็นประชาธิปไตย	 รัฐบาลผูกขาด 

ทกุเรือ่งและมองนางออง	ซาน	ซจูเีป็นวรีสตรเีพือ่ประชาธปิไตย	หลงัจากการเลอืกตัง้ประเทศเมยีนมา

เปลีย่นแปลงไปมาก	ประเดน็ปัญหาทีย่งัคงมอียูอ่ย่างต่อเนือ่งแต่ไม่ได้ถกูตแีผ่ให้เป็นทีร่บัรูโ้ดยทัว่ไป

จากโลกภายนอก	 เช่น	 ปัญหาความขดัแย้งของชนกลุม่น้อย	การต่อสู	้ การทารณุต่าง	ๆ	 ปัญหาโรฮนีจา 

ที่ยังคงอยู่

โดยการเลอืกตัง้เป็นการเปลีย่นแปลงในเชงิรปูแบบ	แต่ไม่ใช่การเปลีย่นแปลงนยัยะส�าคญั	

ซึ่งน่าจะน�าไปสู่ปัญหาในระยะยาวทางด้านความมั่นคงในอนาคตได้	 เช่น	 กองทัพเมียนมาไม่ได ้

หมดอ�านาจ	ยังมีอ�านาจเหมือนเดิมและกลายเป็นสถาบันเดียวในเมียนมาที่เป็นเอกภาพ	มีอ�านาจ

การต่อรองสงูและไม่มคีวามแน่ชัดว่าสถาบนัอ่ืนจะมเีอกภาพเทยีบเท่า	อนัจะเหน็ได้จากการทีก่องทพั

ได้รับการปกป้องจากรัฐธรรมนูญ	 เช่น	 อ�านาจของกระทรวงกลาโหม	 งานด้านชายแดน 

และงานความม่ันคง	 รวมถึงปัญหาท่ีก�าลังเผชิญหน้ากับชนกลุ่มน้อยที่อ�านาจการตัดสินใจไม่ได้อยู่

ในอ�านาจของรฐับาลพลเรอืน	จะเหน็ได้ว่าแม้การเลือกต้ังจะเป็นการเปล่ียนมอืจากกองทัพเป็นพลเรือน 

แต่รัฐบาลพลเรอืนกลับมอี�านาจจ�ากดัในการบรหิารจัดการ	ซ่ึงการทีก่องทพัไม่ได้สูญเสียอ�านาจท�าให้
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ยงัคงมอี�านาจในการต่อรอง	และต้องการชนะการเลือกต้ังอกีคร้ัง	โดยกองทพัมคีวามพยายามสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	(NLD)	ท�าให้ความสัมพันธ์ของทั้ง

สองน้ันค่อนข้างดีขึ้นตามล�าดับ	 แต่ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่ยอมรับได้	 ส�าหรับภาพของภายนอกนั้น	 

แม้มีการเลือกตั้งของนางออง	ซาน	ซูจีและพรรคพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	(NLD)	

แต่ภาพของภายในยังคงมีสภาพเหมือนเดิม	คือ	กองทัพยังคงมีอ�านาจเบ็ดเสร็จอยู่

อย่างไรกต็าม	พรรคพรรคสนันบิาตแห่งชาติเพือ่ประชาธิปไตย	(NLD)	แต่เดิมอยูใ่นสถานะ

ที่มีอ�านาจต่อรองกับกองทัพได้อย่างโดดเด่น	 แต่มีมูลเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่ออ�านาจการต่อรองใน

อนาคต	ดังต่อไปนี้

ภายหลงัพรรคสนันบิาตแห่งชาตเิพือ่ประชาธปิไตย (NLD) ถกูลดบทบาทและอ�านาจ

ต่อรองกับกองทัพ ประกอบกับปัญหาความปรองดองที่เกิดข้ึน: ภายหลังเมียนมาได้รับเอกราช

และยังคงฝังรากลึกในสังคมเมียนมาเป็นอย่างมาก	 ประกอบกับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ

ประชาธปิไตย	(NLD)	ไม่เหน็ว่าการปรองดองจะแก้ไขปัญหาภายในประเทศ	เช่น	ปัญหาในรัฐคะฉิน่	

รัฐฉาน	 โดยเฉพาะปัญหาโรฮีนจาท่ียังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	 ซ่ึงพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ

ประชาธิปไตย	 (NLD)	 สูญเสียสถานะในเวทีสากล	 ไม่สามารถสถาปนาความเป็นสถาบันควบคู่ 

กับความเป็นนางออง	 ซาน	 ซูจีได้	 ระยะที่ผ่านมากองทัพมีอ�านาจในการบริหารจัดการควบคุม	 

อ�านาจของรฐับาลทีม่พีลเรอืนขึน้มาค้านอ�านาจกบักองทพั	ยงัไม่เกดิการค้านอ�านาจอย่างแท้จริง	การทีจ่ะ 

เป็นพรรคพลเรือนไม่ใช่ตัวแทนของกองทัพ	เสมือนกับการถอดเครื่องแบบมาใส่สูท	สะท้อนให้เห็น

ว่าเสถียรภาพกับความเป็นประชาธิปไตยจะไปในทิศทางไหน	ทั้งนี้	อุดมการณ์ของนางอองซาน	ซูจี

ยงัถอืว่าเป็นการสนบัสนนุทีต่วับุคคลเป็นหลกั	ยงัไม่เหน็ความเป็นสถาบนัและบทบาทของรฐัมนตรี

คนอืน่	 ๆ	 ในการพฒันาประเทศ	ท�าให้เหน็ว่าเมียนมาจากมมุมองภายนอก	 -	ภายใน	 ไม่ว่าจะเป็นภาพ

ของกองทัพ	 พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	 (NLD)	 และนางออง	 ซาน	 ซูจียังไม่เห็น 

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและเนื้อหาที่ชัดเจน	ซึ่งจะส่งผลต่อการเมืองของเมียนมาเอง

สถานะของคนกลุ่มน้อยประมาณร้อยละ ๓๐ ของประชากรในประเทศ:	ซึ่งเป็นปัญหา

ทีต่่อเนือ่งและฝ่ังรากลกึมายาวนานจากความแตกต่างจากการบรหิารจดัการความเป็นเมอืง	(Urban)	

และความไม่เป็นเมือง	 (Non-Urban)	 ความไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	 (Human	

Resources)	กับความไม่เท่าเทียม	ซึ่งอาจน�าไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อย	การละเมิดสิทธิมนุษยชน	

โดยกองทัพมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก	
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ส�าหรับเมียนมา	 กองทัพต้องเติมโตไปพร้อม	 ๆ	 กับสถาบันทางการเมือง	 คุณค่า 

และความส�าคัญขึ้นอยู่กับตัวบุคคล	คือ	นางออง	ซาน	ซูจี	เห็นได้จากมีป้ายโฆษณาเขียนสนับสนุน 

นางออง	 ซาน	 ซูจี	 ถ้าเมื่อใดไม่มีนางออง	 ซาน	 ซูจี	 คาดการณ์ว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ

ประชาธิปไตย	 (NLD)	 อาจจะต้องแตกก็เป็นได้	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์

การเมืองของเมียนมาจากจินตนาการจากภายนอกกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็น 

คนละเรือ่งกัน	อย่างไรก็ตาม	ความสมัพนัธ์ระหว่างไทย	-	เมยีนมาในปัจจบุนัเป็นไปด้วยดทีัง้แรงงาน	 

การลงทุน	การค้า	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ตลอดจนเรื่องความมั่นคง

๒) ปัญหาอุปสรรค ความท้าทายทางการเมืองและความมั่นคงต่อการก้าวข้ามระบบ

อุปถัมภ์และระบบอาวุโส

สังคมเมียนมายังมีระบบอุปถัมภ์	 และระบบอาวุโสการท่ีเมียนมาพัฒนาตนเองจนกลาย

เป็นสังคมเปิดนั้น	การเปิดโอกาสที่เกิดขึ้นยังจ�ากัดในกลุ่มของบุคคลที่มีเส้นสาย	ซึ่งตลอดช่วงเวลา

ที่เมียนมาเปิดประเทศ	โอกาสเหล่านั้นไม่ได้กระจายไปสู่ประชากรโดยทั่วไป	เมื่อเกิดโอกาสคนมัก

จะโหยหาโอกาสเป็นอย่างมาก	 เช่น	 นักวิชาการรุ่นใหม่ที่จะถูกกดดันและไม่ให้เครดิต	 เพ่ือท�าให้

โอกาสยังคงอยู่กับคนรุ่นเก่าอยู่เสมอ	 ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ยังคงพบเจอในสังคมเมียนมา	

ท�าให้โอกาสเป็นเรื่องที่ต้องหวงแหนและจ�าเป็นต้องมีการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซ่ึงโอกาส	 เช่น	 กรณี 

ของนางออง	ซาน	ซูจีแนวทางการต่อสู้ของเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล	เป็นต้น	

นางออง	ซาน	ซจูเีป็นเหมอืนนกัการเมอืงคนหนึง่	แต่คนโดยทัว่ไปมกัจะมองว่าไม่ใช่นกัการเมือง 

ด้วยเหตุผลที่ว่าท�าไมไม่มีการต่อสู้เพื่อโรฮีนจา	 เนื่องจากนักการเมืองจะท�าประโยชน์เพื่อคณะ/ 

พรรคในการอยู่รอดของพรรคพวกตนเป็นอันดับแรก	 ซึ่งส�าหรับเมียนมาจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ

กับประเด็นดังกล่าวมากท่ีสุด	 เพราะไม่มีใครเคยเจอความก้าวร้าว	 ความแข็งแกร่งอย่างทหาร 

เมียนมาในอดีต	ด้วยลักษณะนี้ท�าให้	นางออง	ซาน	ซูจีหวงแหนโอกาสที่ตนครอบครองอยู่	อาจจะ

ท�าให้การแบ่งปันโอกาสไม่ถูกด�าเนินการอย่างที่ควร	 เมื่อนางออง	 ซาน	 ซูจีเก็บโอกาสไว้ที่ตน	 

ถ้าจะเลอืกทีจ่ะส่งต่ออ�านาจให้ใคร	หรอืบคุคลทีค่วรจะให้ในขณะนี	้ซึง่น่าจะเป็นผลร้ายทีท่�าให้พรรค

สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	 (NLD)	 ไม่มีความเป็นสถาบัน	 ส่งผลให้โอกาสในการพัฒนา

ประชาธิปไตยถูกครอบง�าโดยระบบกองทัพและระบบอุปถัมภ์	 โดยเมียนมาเป็นประเทศที่มีโอกาส

เจริญเติบโตอย่างมาก	แต่ประชากรกลับไม่ถูกพัฒนาเท่าที่ควรจะเป็น	
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ประเด็นที่น่าสนใจต่อความท้าทายทางการเมืองของเมียนมา	 คือ	 แม้จะมีนักการเมือง	

หรือนกัวชิาการ		รุน่ใหม่ทีรั่บแนวความคดิจากตะวนัตกจ�านวนหน่ึง	แต่ด้วยระบบภายในของประเทศ

จึงไม่อาจน�าไปสู ่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้	 เช่น	 ในกรณีนักวิชาการรุ่นใหม่อย่างหลาน 

ของพลเอกอาวโุสตาน	ฉ่วนได้รบัการศกึษาจากต่างประเทศเป็นคนทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถหนอีอก

นอกประเทศไปตัง้แต่สมยัของนายพลเนวนิ	แต่เมือ่กลบัมาแล้วไม่มพีืน้ทีใ่นพรรคสนันบิาตแห่งชาติ

เพือ่ประชาธปิไตย	(NLD)	และนายพลเตง็	เส่งเป็นตัวอย่างของทหารเมยีนมาทีเ่ปลีย่นแปลงเมยีนมา

ไม่ให้เป็นเหมอืนทีเ่คยจะเป็น	จากการวางรากฐานของประเทศได้ในระดับหนึง่	แต่ส่ิงทีไ่ม่ได้เปล่ียน

ไป	คอื	“ประเดน็ชาตนิยิม”	เป็นกลไก/เครือ่งมอืในการต่อสู	้เพือ่ให้หมูค่ณะเป็นทีย่อมรบั	ซึง่ประเดน็

ดังกล่าว	 กองทัพได้น�าเรื่องชาตินิยมเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาโรฮีนจาบนพ้ืนฐาน 

ในการพัฒนาการที่ยั่งยืนของกองทัพ	

การเมืองสมัยใหม่เกิดการพัฒนาแต่การพัฒนาการประชาธิปไตยของพรรคสันนิบาต 

แห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	 (NLD)	 ยังคงมีความคล้ายคลึงกับเผด็จการของกองทัพ	 แต่มีรูปแบบ 

ที่แตกต่างกัน	คือ	มีความพยายามท�าให้เป็นประชาธิปไตย	โดยมองเมียนมาว่าคงจะต้องใช้เวลาอีก

นานกว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่มากจากภายในประเทศ	 ซ่ึงคนภายนอกอาจมองว่ามีความเป็น

ประชาธิปไตยแล้ว	 เนื่องจากมีการเปิดประเทศย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ 

ค่อยเป็นค่อยไป	

๔.๗ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ 

สปป.ลาว: มติิด้านเศรษฐกจิชายแดน” โดย อาจารย์ ดร. ธนเชษฐ วสิยัจร อาจารย์ประจ�าสาขา

วิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) ทิศทางสถานการณ์และแนวโน้มความมั่นคงของสปป.ลาว ในมิติด้านชายแดน

ชายแดนไทยและสปป.ลาว	มีระยะทางยาวกว่า	๑,๐๘๐	กิโลเมตร	บริเวณที่เป็นจุดเชื่อม

ต่อเขตแดนส่วนมากอยู่บริเวณแม่น�้าโขง	 โดยประชาชนที่อาศัยอยู่แถบชายแดนแม่น�้าโขงมักจะมี

การข้ามชายแดนข้ามเขตแดนไปมาโดยเป็นเหมอืนกจิวตัรประจ�าวัน	ส�าหรบัสถานการณ์ความมัน่คง

ของมนุษย์ระหว่างแนวชายแดนของประเทศไทยและสปป.ลาวน้ันมีอยู่หลายประเด็น	 ซ่ึงสามารถ

แบ่งการศึกษาได้	ดังนี้	(๑)	ปัญหาด้านการค้ามนุษย์ในอ�าเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี	พบว่า

เศรษฐกิจของภาคเอกชนมีการท�าธุรกิจแอบแฝงในรูปแบบของการเปิดสถานบันเทิงตามพื้นที ่

ในอ�าเภอเป็นจ�านวนมาก	 โดยส่วนใหญ่เป็นการเปิดร้านคาราโอเกะเพือ่ดึงดูดนกัท่องเทีย่งตอนกลางคนื 
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และมีการจ้างพนักงานที่เป็นแรงงานต่างชาติเป็นส่วนใหญ่โดยเป็นชาวลาวทั้งในพ้ืนที่ใกล้เคียง

ชายแดนและพื้นที่อื่น	 ๆ	 ของสปป.ลาว	 เช่น	 หลวงพระบาง	 หรือมาจากประเทศจีนในพ้ืนท่ี 

สิบสองปันนา	เป็นต้น	

ปัจจุบันจากการส�ารวจผลกระทบด้านความมั่นคงในมิติด้านเศรษฐกิจชายแดน	 พบว่ามี

แนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก	 เนื่องมาจากภาครัฐมีนโยบายปราบปรามธุรกิจแอบแฝงที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง	 (๒)	 การข้ามแดนของแรงงาน 

ผิดกฎหมายอันเนื่องจากการมีพรมแดนติดกันของชายแดนไทยกับสปป.ลาว	จึงยากที่จะหลีกเลี่ยง

การข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายได้	 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณชายแดนไทยกับสปป.ลาว	 

ดงันัน้	 การข้ามเขตแดนตามแนวชายแดนในชวีติประจ�าวนัจึงเกิดข้ึนอยูเ่ป็นประจ�าและเป็นเหตุให้ม ี

แรงงานจากสปป.ลาว	 ข้ามเขตแดนโดยไม่ผ่านการคดักรองของรฐั	 ในการเข้ามาขายแรงงงานตามพืน้ที ่

ต่าง	 ๆ	 บริเวณรอบชายแดนไทย	 โดยเงื่อนไขในการข้ามเขตแดนในแต่ละเขตการปกครอง 

ของสปป.ลาวนัน้	มรีะยะเวลาการเดนิทางกลบัประเทศทีแ่ตกต่างกนั	จงึเป็นช่องโหว่ให้แรงงานมกีารเดนิทาง 

ข้ามเขตแดน	 เพือ่เข้ามาขายแรงงานโดยผดิกฎหมาย	 เช่น	ตามร้านอาหาร	สถานประกอบการต่าง	ๆ  

ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ประเทศไทยจะมีบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย 

และสปป.ลาว	(Memorandum	of	Understanding:	MOU)	ในเรือ่งการแก้ปัญหาแรงงานแฝง	แรงงาน

ต่างด้าว	 หรือต่างชาติที่เดินทางข้ามแดนเข้ามาท�างานโดยผิดกฎหมาย	หากพิจารณาแล้วอาจไม่

ประสบความส�าเร็จมากนัก	 เนื่องจากยังพบการเข้ามาท�างานของแรงงานโดยไม่มีใบอนุญาตอยู่

จ�านวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแรงงานที่มีอายุต�่ากว่า	๑๘	ปี	ซึ่งผิดหลักกฎหมายการจ้างแรงงาน

ของประเทศไทย	 ดังน้ัน	 รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 หรือแผนพัฒนาที่ช่วยสนับสนุนให้มี

การก�ากับดูแลในด้านของแรงงานกับประเทศรอบบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เช่น	 แผนพัฒนา

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ	เป็นต้น

๒) แนวโน้มความท้าทายทีจ่ะเกดิขึน้ในการบรหิารชายแดนระหว่างไทยกบัสปป.ลาว 

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานที่เชื่อมโยงกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงไปถึง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างชายแดน	เนื่องมาจากการขยายอิทธิพลของจีน	ท�าให้มีการย้ายถิ่นฐาน

ที่ท�ากินระหว่างชายแดนไทย	 -	 สปป.ลาวอย่างชัดเจน	 สังเกตได้จากปัจจุบันมีแรงงานชาวลาวเข้า

มาท�างานในพืน้ทีช่ายแดนเป็นจ�านวนมาก	ซึง่ในอนาคตคาดการณ์ว่าแรงงงานจากสปป.ลาวอาจจะ

ย้ายถิ่นฐานกลับประเทศ	 และจะส่งผลให้ประเทศไทยขาดแรงงาน	 โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการ	 

ภาคการก่อสร้าง	หรือแรงงาน	3D	(สกปรก	(Dirty)	อันตราย	(Dangerous)	และยาก	(Difficult))
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๓) ทิศทางความมั่นคงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของสปป.ลาวในอนาคต

ส�าหรบัด้านสงัคมและวฒันธรรมแต่ละพ้ืนท่ีภายในสปป.ลาวนัน้	ยงัมคีวามเป็นสังคมนยิม

ค่อนข้างชัดเจน	 อย่างไรก็ตาม	 สปป.ลาวยังมีภาพของการเปิดประเทศเพื่อรับสิ่งใหม่	 ๆ	 เข้ามา	 

ทั้งในเรื่องของความเช่ือ	 แนวความคิดและสังคมในยุคสมัยใหม่ที่สามารถเข้าถึงประชาชนภายใน

ประเทศได้มากยิ่งขึ้น	 โดยมีอิทธิพลของจีนเข้ามาในพ้ืนที่	 ส่งผลให้มีการขยายแนวคิด	 วัฒนธรรม	

ความเป็นอยู่ที่มีความแตกต่างกันจากพื้นที่ที่ยังยึดถือแนวความคิดสังคมนิยมแบบดั้งเดิม	

เร่ืองของการศึกษาสปป.ลาวยังมีการยึดหลักระบบความเชื่อโดยเฉพาะระบบการศึกษา	

เน่ืองจากบางพื้นท่ียังยึดติดในแง่ของการศึกษาในวิชารัฐศาสตร์	 และนิติศาสตร์ที่รวมเป็นวิชา

เดยีวกัน	โดยมีแนวความคดิมาจากประเทศฝรัง่เศสเป็นความเชือ่ทางด้านรฐัศาสตร์ตามแบบทฤษฎี

เลนิน	(Leninism)	ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก	ในด้านการพัฒนาการ

ศึกษาน้ัน	การศึกษาภาษาต่างประเทศของประชาชนลาว	จะเหน็ได้ว่าบางส่วนมคีวามรูค้วามสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมากขึ้น	แต่อย่างไรก็ดี	มีการน�าต�านาน	หรือเรื่องเล่าขานในอดีต

มาบรรจุอยูใ่นหลกัสตูรการเรยีนการสอน	ซึง่เรือ่งในอดตีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งข้ึนได้ในอนาคต

จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าทัศนคติของประชาชนชาวลาวที่มีต่อประเทศไทยจะเป็นอย่างไร	

๔.๘ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ สปป.

ลาว: มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม” โดย คุณอดิศร เสมแย้ม นักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคงของ สปป.ลาว 

สถานการณ์ด้านการเมืองของสปป.ลาวพบว่า	 มีโครงสร้างทางการเมืองในลักษณะการ

สบืทอดอ�านาจทางการเมอืงระหว่างชนชัน้น�าผ่านตระกลูนกัการเมอืงในรุ่นก่อนเพือ่สร้างความมัน่คง

ให้กับฝ่ายของตน	ซึ่งเป็นความเชื่อตามแนวทางของนายโฮ	จิ	มินห์	(Ho	Chi	Minh)	ที่ต้องการให้

บุตรหลานของอดีตผู้น�าเท่านั้นถึงจะสามารถสืบต่อการด�าเนินการของพรรคการเมืองได้	รวมทั้งยัง

มีการแต่งงานระหว่างตระกูลใหญ่ของพรรคการเมือง	 เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตระกูลของตน	

ท�าให้มีการแข่งขันทางด้านการเมืองอย่างรุนแรงภายในประเทศ	 โดยมีสัญญานบ่งชี้ที่บอกถึงการ

แข่งขันดังกล่าว	 คือ	 การเริ่มต้นให้บุตรหลานผู้น�าเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมองค์กรรัฐวิสาหกิจ	 หรือ

องค์การมหาชน	 เช่น	สหพนัธ์แม่หญงิลาว	 และสหพนัธ์ชายหนุม่เยาวชนปฏวิตัลิาว	 เป็นต้น	สิง่ต่าง	ๆ  

เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการสร้างฐานอ�านาจทางการเมืองของสปป.	 ลาวนั้น	 เร่ิมต้ังแต่ในระดับ
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อดุมศกึษาเป็นต้นไป	โดยจะมีการแต่งตัง้บุคลากรทีเ่ป็นบตุรหลานของนกัการเมืองเข้ามาเป็นสมาชกิ	
หรอืหัวหน้าองค์กร	เพือ่เตรยีมความพร้อมในการคดัเลอืกเข้าเป็นสมาชกิพรรคประชาชนปฏวิตัลิาว	
หรือเพื่อสืบทอดอ�านาจทางการเมืองในต�าแหน่งท่ีส�าคัญในอนาคต	 ด้วยความเชื่อเหล่านี้จึงมีผล
ท�าให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองของพรรคในอนาคตจะต้องเคยเป็นสมาชิกพรรค	 หรือด�ารง
ต�าแหน่งในองค์การต่าง	ๆ	มาก่อน	จึงจะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในทางการเมือง	รวมถึงระบบ
การเมืองของสปป.ลาว	 มักใช้อ�านาจการต่อรองให้ลูกหลานของตนข้ึนด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
ของตน	หรือสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในเส้นทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น	 กล่าวได้ว่า	 ความมั่นคง
ทางการเมืองของสปป.ลาวนั้น	ถูกหล่อหลอมมาจากความเชื่อแบบโฮจิมินห์ที่มีความเชื่อว่าตระกูล
ดั้งเดิม	หรือตระกูลทางการเมืองเก่าเท่านั้น	ที่จะสามารถน�าพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้	
ถงึแม้ว่าการเมอืงของสปป.ลาวจะมรีะบบการสบืทอดอ�านาจจากบตุรหลานผูน้�าทางการเมอืง	แต่ก็
มีการน�าเสนอนโยบาย	“รัฐมือสะอาด”	ขึ้น	เพื่อไม่ให้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น

๒) ทิศทางความมั่นคงด้านสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา
การปลูกฝังความเชื่อและทัศนคติทางด้านการเมืองของประชาชนลาวที่มีผลต่อไทยถูก

ถ่ายทอดผ่านผ่านต�าราเรียนตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา	 โดยความเชื่อทางด้านการเมืองถูกบรรจุ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องระหว่างไทยและสปป.ลาวสอดแทรกอยู่ในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา	ซึ่งมีเนื้อหา
ที่สื่อถึงความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ	ดังนั้น	จึงเป็นเหตุท�าให้เกิดปมทางด้านการเมืองของคน
รุ่นใหม่ของสปป.ลาวที่มีทัศนคติเชิงลบต่อประเทศไทยนั่นเอง

ปัจจบุนัสงัคมลาวมกีารเปลีย่นแปลงไป	โดยมกีารส่งบตุรหลานไปศกึษาต่อยงัต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศจีน	 และมีความคาดหวังว่าบุตรหลานของพวกเขาจะได้รับโอกาสเข้าท�างานกับ
บรษิทัของจนี	 รวมท้ัง	 จะเห็นได้ว่าคนรุน่ใหม่ของสปป.ลาวสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 
อย่างไรก็ดี	 ประชาชนลาวยังมีความเป็นชาตินิยมอยู่มาก	 ซึ่งสามารถเห็นได้จากการสนับสนุนทีม
ฟุตบอลของประชาชนภายในชาติ

นอกจากนี้	 ส�าหรับวัฒนธรรมจารีตประเพณีของสปป.ลาว	 เช่น	 การนุ่งผ้าซ่ิน	 ซ่ึงมีการ
สบืทอดกนัมาอย่างยาวนานเป็นวฒันธรรมการแต่งกายทีด่งีามทีส่ปป.ลาวยงัคงอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่างด ี
อย่างไรก็ดี	ปัจจุบันภาครัฐไม่ได้มีนโยบายปิดกั้นสื่อสังคมภายนอก	เช่น	สื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์
มากนกั	เนือ่งจากรฐับาลมจีดุประสงค์เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพือ่เพิม่กระแส

ประชานิยมให้แก่ตน
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๓) ความท้าทายด้านความมั่นคงของสปป.ลาว

ความท้าทายด้านความมั่นคงภายในสปป.ลาวแง่ของการเมืองการทหารมีผลมาจากการ

แผ่อิทธิพลทางด้านการเมือง	 และการทหารจากประเทศมหาอ�านาจโดยเฉพาะจีนและรัสเซีย	 

อันจะเห็นได้จากการจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง	 ๆ	 เข้ามาประจ�าการ	 หรือความร่วมมือทางทหาร

ระหว่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ	เช่น	การจัดหาเครื่องบินและรถถัง	การจัดหาปืนกลที่ผลิต

จากประเทศจีนเพื่อน�ามาเข้าประจ�าการในกองทัพ	 อย่างไรก็ตาม	 ในอนาคตประเทศมหาอ�านาจ

เหล่านี้	อาจใช้อิทธิพลทางการทหารเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางเศรษฐกิจกับสปป.ลาว	ซึ่งอาจ

จะท�าให้สปป.ลาวตกเป็นรองในการด�าเนินความสัมพันธ์ทั้งทางการเมืองและการทหาร	นอกจากนี้	

การเปลีย่นแปลงด้านภมูริฐัศาสตร์	(Geopolitics)	ของสปป.ลาวมกีารเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจาก

อิทธิพลของจีน	 โดยเฉพาะการสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างจีนกับสปป.ลาวท�าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงของพืน้ท่ีโดยรอบตามเส้นทางรถไฟ	ด้วยเหตุนี	้จงึถอืว่าเป็นความท้าทายของสปป.ลาว	

ในการจัดการกับความมั่นคงทางทหารในอนาคต	

๔) สถานการณ์และทิศทางของเศรษฐกิจของสปป.ลาว ในอนาคต

ส�าหรับภาคธุรกิจของสปป.ลาว	 มีการสนับสนุนพรรคการเมืองของสปป.ลาว	 ดังนั้น	 

จึงกล่าวได้ว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว	มีความเชื่อมโยงกับการเมือง	โดยเฉพาะกลุ่ม

รัฐวิสาหกิจ	 กลุ่มธุรกิจการก่อสร้างที่มีส่วนส�าคัญต่อโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 

เช่น	การสร้างเข่ือนและถนน	 เป็นต้น	อย่างไรกต็าม	การทีภ่าคธรุกจิเข้ามาสนับสนนุพรรคการเมอืงนัน้ 

ท�าให้ภาคธุรกิจต่าง	ๆ	ได้รับการเอื้อประโยชน์ต่อด�าเนินธุรกิจมากขึ้น	รวมถึงได้รับต�าแหน่งส�าคัญ

ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศ	เช่น	สภาหอการค้า	เป็นต้น	

ปัจจุบนัความท้าทายของสปป.ลาวเกดิขึน้พร้อมกบัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิท�าให้

รัฐบาลจ�าเป็นต้องพัฒนานโยบายในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่จะเกิดขึ้น	

เช่น	 ความท้าทายจากแรงงานระหว่างชายแดน	 เกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์-อุปทาน 

ของการจ้างแรงงาน	อาท	ิมตี�าแหน่งว่างในส่วนของงานแรงงานก่อสร้างมากขึน้	 โดยไม่มแีรงงานเข้าไป

ทดแทน	สาเหตุมาจากค่าจ้าง	หรือค่าแรงที่ไม่เท่ากัน
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๔.๙ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ 

สปป.ลาว: มิติด้านการเมืองและความมั่นคง” โดย คุณทรงชัย ชัยปฏิยุทธ ผู้อ�านวยการกอง

เอเชียตะวันออก ๒  กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ	สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) แนวโน้มสถานการณ์ด้านการเมืองและการทหารของสปป.ลาว 

การที่สปป.ลาว	 เป็นรัฐที่อยู่ตรงกลางระหว่างรัฐที่มีอ�านาจยิ่งใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นไทย	

เวียดนาม	 เมียนมา	 กัมพูชาและจีน	 อันจะเห็นได้จากในอดีตเมื่อมีสงครามครั้งใดก็จะมีการกวาด

เชลยชาวลาวทุกครั้ง	 ปัจจุบันสปป.ลาว	 มีแรงงานจ�านวนน้อยที่สุด	 และมีพ้ืนที่เกษตรกรรมน้อย

สาเหตุมาจากสารเคมีท่ีตกค้างจากสงครามในอดีต	 ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้สปป.ลาวไม่สามารถ

พัฒนาที่ดินได้ดีเท่าที่ควร	

ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทย	 -	 สปป.ลาวยุคใหม่	 นอกจากรัฐบาลจะมีบทบาท 

ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว	 ยังมีการน้อมน�าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 เช่น	 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เป็นการ

ช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านร่วมกัน	 เพื่อสร้างความย่ังยืนทางด้านเศรษฐกิจ	 

และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ	 ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างความแน่นแฟ้นและ

ความมั่งคั่งระหว่างรัฐอีกทางหนึ่ง	

ในส่วนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสปป.ลาวอย่างยั่งยืนมีหลากหลายมิติ	 

โดยเฉพาะทางด้านการทหารได้เข้ามามีส่วนร่วม	 เช่น	 การส่งม้งลาวกลับถิ่นฐานเดิม	 โดยทาง 

สปป.ลาว	ได้ให้ความไว้วางกับไทยเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานครั้งนี้	นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม

ความร่วมมืออีกหลายโครงการ	 เช่น	 การป้องกันยาเสพติด	 ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นความรับผิดชอบของ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 (ปปส.)	 ล่าสุดจากการประชุม 

คณะรัฐมนตรีร่วมไทย	 -	 สปป.ลาว	 ได้ลงความเห็นว่าได้มอบหน้าที่ให้ทางทหารเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการปราบปรามยาเสพตดิอกีทางหนึง่	ซึง่จะเสริมการปฏบิติังานได้อย่างมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	

โดยเฉพาะประเด็นด้านการค้ามนุษย์	 และการลักลอบขนยาเสพติดตามบริเวณชายแดน	 ซึ่งทาง

รฐับาลไทยได้ใช้กลไกคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป	(General	Border	Committee:	GBC)	ซ่ึงเป็น

กลไกส�าคัญในการพัฒนาในกรอบของความมั่นคงระหว่างรัฐได้เป็นอย่างดี	

นอกจากนี้	 ความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวง	 ทบวง	 กรมยังมีบทบาทส�าคัญในการสร้าง

ความแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสปป.ลาว	 โดยมีการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	 (Official	
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Development	 Assistance:	 ODA)	 เพื่อช่วยเหลือพัฒนาและสนับสนุนความเจริญก้าวหน้า 

ของสปป.ลาว	 โดยตัวอย่างความสัมพันธ์ท่ีดีของไทย	 -	 สปป.ลาว	 เช่น	 ในเดือนกรกฎาคม	 

ปี	พ.ศ.๒๕๖๑	 เกดิเหตกุารณ์เข่ือนผลติไฟฟ้าพลงังานน�า้	 “เซเปียน	 -	 เซน�า้น้อย”	ทีอ่�าเภอสะหนามไซ  

แขวงอัตตะปือทางภาคใต้ของสปป.ลาวแตกท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน	 และเกิดความ 

สญูเสยีเป็นจ�านวนมาก	ซึง่ประชาชนไทยได้รวบรวมเงินเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนลาวผ่านทาง

สถานทูตลาวเป็นจ�านวณมากถึง	 ๒๐๐	 ล้านบาท	 ซ่ึงการช่วยเหลือดังกล่าวสร้างความปลาบปลื้ม 

จากประชาชนลาวเป็นอย่างมาก	เนือ่งจากเป็นการช่วยเหลอืทีเ่ข้าถงึได้อย่างรวดเรว็	ทัง้นี	้การประชมุ

ครั้งล่าสุดจากการประชุมคณะรัฐมนตรีไทย	-	สปป.ลาว	ครั้งที่	๓	นั้น	ได้ยกระดับการเป็นหุ้นส่วน

ทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย	 -	 สปป.ลาว	 ถือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญ

เติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 สิ่งเหล่านี้เป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่าประเทศไทยให้ความส�าคัญกับ 

สปป.ลาวเป็นอย่างมาก	 โดยความเห็นชอบนี้ได้รับการอนุมัติจากพรรคประชาชนปฏิวัติ 

และก่อให้เกิดสมาคมมิตรภาพไทย	 -	 ลาวข้ึน	 โดยภายในสมาคมมีสมาชิกที่เป็นบุคคลส�าคัญ 

ในระดับการเมือง	การทูต	เศรษฐกิจและสังคม	เพื่อจุดประสงค์ให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง	

ด้านการป้องกันภัยคุกคามนั้น	 ไทยได้มีการเข้าไปร่วมท�ากิจกรรมกับสปป.ลาว	 

เพือ่ลดปัญหาและป้องกันภยัคกุคามระหว่างประเทศ	ซึง่สปป.ลาวได้น้อมน�าพระราชด�ารใินโครงการ 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 

หรอืรชักาลที	่๙	มาปรบัใช้เพือ่ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมของ	สปป.ลาว	อย่างไรกดี็รัฐบาลควรให้ความ

ส�าคัญกับภัยคุกคามรปูแบบใหม่	เช่น	อหวิาต์สกุร	ปัญหาหมอกควนัข้ามแดน	และยาเสพตดิ	เป็นต้น

การพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างสปป.ลาว	กบัประเทศรัสเซียนัน้	ยงัมอียูซ่ึง่พบว่า	รัสเซีย

ยังคงให้การสนับสนุนทางการทหารเพื่อเพิ่มแสนยานุภาพให้กับสปป.ลาว	เช่น	การให้เครื่องบินรบ

และรถถงัจ�านวนหนึง่	โดยสปป.ลาวได้มกีารสัง่ซ้ือเครือ่งบินฝึกขบัไล่ระดับสงูแบบ	Yak-130	จ�านวน	

๔	ล�าแรกจากแผน	๑๐	ล�า	และมีการจัดตั้งกองบัญชาการทหารอากาศ	กองทัพประชาชนลาวขึ้น

อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๒	 โดยขึ้นตรงกับกระทรวงป้องกันประเทศ	 ซึ่งความ

สมัพนัธ์ระหว่างรสัเซยีกบัประเทศลาวเป็นความสมัพนัธ์ทางด้านการทหารเป็นหลกั	เนือ่งจากรฐับาล

รสัเซยีได้ให้การสนบัสนนุด้านอาวธุยทุโธปกรณ์เพือ่ใช้ในการป้องกันประเทศ	ท�าให้รัฐบาลสปป.ลาว

สามารถเพิ่มก�าลังทางการทหารโดยการจัดตั้งฝูงบินเพื่อป้องกันประเทศทางอากาศได้	
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ส�าหรับการพัฒนาการทางการเมืองของสปป.ลาวยังคงเป ็นแบบคอมมิวนิสต ์	 

โดยพรรคประชาชนปฏวิตัลิาวยงัเป็นพรรคการเมอืงเดยีวทีย่งัปกครองประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

ณ	ปัจจุบันต�าแหน่งทางการเมืองในสปป.ลาวได้มีการเปลี่ยนต�าแหน่งและมีการเปลี่ยนผ่านอ�านาจ

ทางการเมืองในหลายกระทรวง	อย่างไรกต็าม	ในปัจจบุนัยงัคงเห็นอทิธพิลและอ�านาจทางการเมอืง

จากประเทศในสปป.ลาวอยู่	โดยเฉพาะประเทศจนี	เห็นได้จากการช่วยเหลอืและการพฒันาประเทศ

ร่วมกันหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการรถไฟรางเดี่ยวคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ซึ่งการ 

เข้ามาของจีนท�าให้เกิดการถ่ายโอนทางด้านเทคโนโลยีเป็นผลให้สปป.ลาว	มีการพัฒนาไปอย่าง

รวดเร็ว	 ปัจจุบันสามารถสังเกตได้จากการเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการเข้ามาของระบบรถไฟ

ตามพื้นที่ต่าง	ๆ	ของสปป.ลาว	

๒) ความท้าทายทางด้านการเมืองและการทหารของสปป.ลาว 

ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในกลุ่มประเทศสปป.ลาว	 กัมพูชาและเวียดนามในเร่ือง

ของการเมืองนั้น	สามารถสังเกตได้จากการประชุมสุดยอดอาเซียน	(ASEAN	Summit)	ครั้งที่	๓๔	

ซึ่งมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะเข้าประชุมระหว่างผู้น�าของสปป.ลาว	 กัมพูชา 

และเวียดนาม	โดยภาษาที่ใช้สื่อสารกันนั้นเลือกใช้ภาษาเวียดนาม	สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเครื่องบ่งบอก

ถึงความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นของกลุ่มประเทศ	 หากย้อนกลับไปกลุ่มประเทศเหล่านี้อยู่ภายใต ้

การปกครองของประเทศฝรัง่เศสมาก่อน	จงึท�าให้ภาพทีม่องเห็นในแง่ของความสมัพนัธ์ทางการเมอืง 

นั้นมีความชัดเจน	

ในปัจจบุนัสปป.ลาว	ได้มปีรากฎการณ์ทีส่�าคญัคอื	มกีารปรบัโครงสร้างต�าแหน่งทางการเมอืง 

โดยให้เลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต์กบัประธานาธบิดีสามารถเป็นบคุคลเดียวกนัได้	โดยปัจจุบนันาย

บุนยัง	 วอละจิต	 (Bounnhang	 Vorachit)		 ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ลาว 

และเป็นประธานาธิบดีของประเทศ	 ซึ่งปราฎการณ์นี้อาจท�าให้เกิดแรงต้านบางอย่างที่ท�าให้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในสปป.ลาวก็เป็นได้

๓) แนวโน้มและทิศทางด้านความมั่นคงในมิติด้านแรงงานของ สปป.ลาว 

เน่ืองด้วยปรมิาณแรงงานทีน้่อยไม่เพยีงพอต่อการพฒันาประเทศ	ท�าให้สปป.ลาวขาดดลุ

ทางการค้ากับไทยเป็นอย่างมาก	 โดยปัญหาหลักของสปป.ลาว	 มาจากการที่ประเทศมีปริมาณ

แรงงานต�่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศข้างเคียง	 จึงส่งผลให้ภายในประเทศขาดแคลนแรงงาน	

ประกอบกับเหตุปัจจัยที่สนับสนุนการข้ามแดนเพ่ือขายแรงงานในต่างประเทศอยู่หลายปัจจัย	 
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ได้แก่	 (๑)	ความแตกต่างกนัในเรือ่งของค่าจ้างแรงรายวนั	 ด้วยเหตุท่ีค่าแรงท่ีต�า่กว่าไทยท�าให้ประชาชน

ลาวหลั่งไหลเข้ามาท�างานในไทยมากขึ้น	(๒)	ตลาดแรงงานไทยมีความต้องการแรงงานในระดับสูง	

ท�าให้มตี�าแหน่งรองรบัแรงงานทีต้่องการเข้ามาท�างานในจ�านวนท่ีมาก	(๓)	ภาษาทีม่คีวามคล้ายคลึง

กันของไทยและสปป.ลาวท�าให้ลดอุปสรรคในการสื่อสาร	และ	(๔)	สามารถเข้ามาท�างานในไทยได้

อย ่างถูกกฎหมายตามกรอบของบันทึกความเข ้าใจระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว	

(Memorandum	of	 Understanding:	MOU)	 ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้แนวโน้มแรงงาน

จากสปป.ลาวหลัง่ไหลข้ามชายแดนมาเพือ่ขายแรงงาน	และยิง่ส่งผลกระทบให้ปัญหาการขาดแคลน

แรงงานในสปป.ลาวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

๔) ความท้าทายด้านความมั่นคงในมิติด้านแรงงานของสปป.ลาว 

เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติ	 โดยมีบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	

การต่อต้านการค้ามนุษย์	 ซึ่งมีการจัดท�าข้ึนมาตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ	 (United	

Nations:	 UN)	 เช่น	 การส่งกลับของแรงงานผิดกฎหมายต้องมีศูนย์แรกรับ	 โดยรัฐบาลไทยได้ม ี

นโยบายสนบัสนนุเพือ่ให้ประชาชนทีอ่ยูแ่ถบชายแดนแม่น�า้โขงสามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างสันตภิาพ	

ปัจจุบันความหนาแน่นของประชากรของสปป.ลาวมีความหนาแน่นมากที่สุดอยู่ตาม 

ล�าแม่น�้าโขงตามชายแดนประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน	 สาเหตุมาจากไทยมีจุด 

ผ่านแดนเป็นจ�านวนมากเพื่อใช้ในการขนส่ง	การแลกเปลี่ยนการค้า	การเดินทางท่องเที่ยว	รวมถึง

การเข้ามาท�างาน	ซึ่งจุดผ่านแดนไทย	–	สปป.ลาว	มีมากถึง	๔๙	จุด	ถือว่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ

กับประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่น	 นอกจากนี้	 ยังมีอีก	 ๒๙	 จุดผ่อนปรนการค้า	 ซึ่งปัจจุบันค่าจ้าง

แรงงานขั้นต�่าระหว่างไทยกับสปป.ลาว	มีความแตกต่างกันถึง	๓	เท่าตัว	ท�าให้มีประชาชนชาวลาว

จ�านวน	๖๐๐,๐๐๐	คน	เข้ามาท�างานในไทยทัง้แรงงานทีถ่กูกฎหมายและการลบัลอบเข้ามาท�างานแบบ

ผดิกฎหมาย	โดยส่วนใหญ่มักเข้ามาท�างานในอาชพีทีช่าวไทยไม่นยิมท�า	เช่น	การประมง	การก่อสร้าง	

เป็นต้น	 ปัจจัยเหล่านี้จึงเอื้อให้เกิดการเข้ามาท�างานและอาจก่อให้เกิดความเหล่ือมล�้าทางด้าน 

รายได้ของประชาชนท้ังสองประเทศ	 ดังนั้น	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสปป.ลาวจึงเป็น 

ความท้าทายที่ทั้งสองฝ่ายต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความสมดุลและเจริญก้าวหน้าไปพร้อม	ๆ	กัน

ส�าหรับสปป.ลาวกลายเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของนโยบายเส้นทางสายไหม	(Belt	and	

Road	Initiative:	BRI)	ที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีของจีน	นายสี	จิ้นผิง	ท�าให้จีนมีการแผ่อิทธิพลมา

ยังสปป.ลาว	 ถึงแม้ว่ารถไฟที่ผ่านเข้ามาในสปป.ลาวจะเป็นเพียงรถไฟรางเด่ียว	 แต่ส่งผลท�าให้
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เศรษฐกิจของลาวมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่	 ซึ่งอาจท�าให้เศรษฐกิจในลาวมีการเจริญเติบโต 

ได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งตามแผนโครงการสถานีรถไฟอยู่ตรงข้ามจังหวัดหนองคายของประเทศไทย 

อาจท�าให้การท่องเทีย่วทัง้ของไทยและสปป.ลาวเกดิความคกึคกัมากยิง่ขึน้	นอกจากนี	้ไทยยงัสนบัสนนุ

การเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย	โดยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์	จันทร์โอชา	ได้เข้าร่วมหารือกับสปป.ลาว	

โดยประเทศไทยยินดีเป็นเส้นทางผ่านให้สปป.ลาว	ในการน�ากระแสไฟฟ้าไปขายยังประเทศต่าง	ๆ	

เพื่อสนับสนุนให้สปป.ลาวได้ขยายธุรกิจการขายพลังงานไฟฟ้าอีกทิศทางหนึ่งด้วย

๔.๑๐ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ

มาเลเซยี: มติิด้านเศรษฐกจิ” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. จฬุณ ี ตนัตกิลุานนัท์ อาจารย์ประจ�า

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สภาพเศรษฐกิจของมาเลเซีย

การเมืองและเศรษฐกิจของมาเลเซียเป็นประเด็นที่แยกจากกันไม่ขาด	 ความหวังว่า 

พรรคแนวร่วมแห่งความหวงั	(Pakatan	Harapan:	PH)	ของดร.	มหาเธร์	บนิ	โมฮมัหมดั	(Mahathir	bin 

Mohamad)	จะสามารถล้มพรรคมลายสูามคัคแีห่งชาต	ิ(United	Malays	National	Organization:	

UMNO)	พร้อมขจัดปัญหาคอร์รัปชันนั้น	 ไม่อาจเป็นไปตามที่วางแผนไว้	 อีกทั้ง	นโยบายภูมิปุตรา	

(Bumiputera)	 ได ้ให ้สิทธิพิเศษแก่ลูกของแผ่นดินหมายถึง	 ประชาชนเชื้อสายมาเลย	์ 

ทั้งด้านการท�าธุรกิจ	 การศึกษา	 การเข้ารับราชการและการประมูลงานของภาครัฐ	 เป็นต้น	 

ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล�้ามากยิ่งขึ้น

ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	ดร.	มหาเธร์คาดหวงัอยากให้มาเลเซียพฒันาตามวสิยัทศัน์ของประเทศ

ในประเดน็ทัง้ทางด้านการทหารและการเลือกตัง้	โดยปัญหาพืน้ฐานทัง้ทางเศรษฐกิจ	และการเมอืง

ของมาเลเซยีเกดิจากนโยบายสนับสนนุภูมิปุตราทีม่ากเกนิไป	ท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

ได้รบัผลกระทบ	โดยเฉพาะในพืน้ท่ีรฐั	๔	รฐัใหญ่	เริม่มคีวามไม่พอใจในนโยบายของรฐับาลประกอบ

กับปัญหาคอรัปชั่น	 ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลประมาณ	 ๑	 ล้านล้านริงกิต	 ท�าให้	 ดร.	 มหาเธร์ 

มีความต้องการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 โดยเลือกพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นรถไฟอีสเทิร์น

แอนด์โอเรียนทัลเอ็กซ์เพรส	(Eastern	and	Oriental	Express:	E&O)	การวางท่อก๊าซ	๒	แห่ง	และ

โครงการ	One	Belt	One	Road	ในพืน้ทีม่ะละกาทีต้่องการลงทนุทีม่กีารเชือ่มโยงเข้าสูบ่รษิทัขนาดใหญ่ 

หรอืบรษิทัทีม่คีวามเกีย่วข้องกับรฐับาล	(Government	Linked	Companies:	GLC)	ของประเทศจนี
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ความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจไปจากประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ก�าลังประสบปัญหา

จากผลพวงของรัฐบาลนาจิบ	อับดุล	ราซัค	(Haji	Abdul	Razak)	ภายใต้ระบบเศรษฐกิจในลักษณะ

ทุนนิยมแบบพวกพ้อง	 โดยพยายามเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจของมาเลเซีย	 

ซึง่สภาพของสงัคมในขณะนัน้	 ต่างเตม็ไปด้วยค�าถามและเตม็ไปด้วยข้อสงสยัถงึการขบัเคลือ่นการลงทนุทีม่ี 

ความเชื่อมโยงเข้าสู่บริษัทขนาดใหญ่	 หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล	 (GLC)	 มาตั้งแต่ 

ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ซึง่เป็นไปตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง	ส่งผลให้ในปัจจุบนั

ภาพการลงทนุของ	GLC	เสมอืนเป็นปีศาจร้ายท่ีถูกน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอื	หลงัจากเปลีย่นรฐับาลแต่โครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจของมาเลเซียยังไม่เปลี่ยนแปลง	 เนื่องมาจากความมั่นคงของพรรครัฐบาล	 ดังนั้น	 

จงึกล่าวได้ว่าถ้านโยบายเศรษฐกิจด	ีความมัน่คงกจ็ะดตีาม	แต่อย่างไรกต็าม	ปัญหาเศรษฐกจิในปัจจบุนั 

ของมาเลเซยียงัพบปัญหาการลดลงของมลูค่าทางการค้าเป็นผลมาจากการทีม่าเลเซียประกาศในที่

ประชมุใหญ่ของสหประชาชาตทิีแ่คชเมยีร์ต่อการไม่สนบัสนนุน�า้มนัปาล์ม	ส่งผลให้อนิเดียเกดิความ

ไม่พอใจและลดการค้าขาย	 และรับซื้อน�้ามันปาล์มจากมาเลเซีย	 ส่วนหนึ่งคือประเทศอินเดียม ี

ทางเลอืกทีส่�าคญัอย่างประเทศอนิโดนเีซยี	ประกอบกบัสหภาพยโุรป	(EU)	หนึง่ในผูน้�าเข้ารายใหญ่ทีส่ดุ

ของโลก	ประกาศจะใช้มาตรการ	“zero	palm	oil”	โดยเลิกใช้น�้ามันปาล์มภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	

-	 ๒๕๖๓	 (ค.ศ.	 ๒๐๑๙	 -	 ๒๐๒๐)	 และได้จ�ากัดการใช้น�้ามันปาล์มในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	 

ท�าให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ามันทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียมีอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๒) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับประเทศไทย

กรอบอาเซยีน:	แม้ว่าประเทศมาเลเซยีและประเทศไทย	จะมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ผ่ีานกรอบ

ความร่วมมืออาเซียน	แต่ทิศทางเศรษฐกิจค่อนข้างมีแนวทางที่เป็นคู่แข่งกัน	 โดยมาเลเซียต้องการ

จะเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียน	 (ASEAN	 HUB)	 ผ่านกรอบความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 

ของอาเซียนที่ก�าหนดให้เป็นตลาดเดียว	 (Single	Market)	 แม้จะมีสินค้าท่ีมีความคล้ายคลึงกัน 

และมกีลุม่เป้าหมายของตลาดใกล้เคียงกัน	คอื	สหรฐัฯ	ยโุรป	และญีปุ่น่	แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้า

ระหว่างประเทศ	 โดยทั้งสองประเทศยังคงสถานะความเป็นคู่ค้าหลักระหว่างกันอยู่	 สะท้อนผ่าน

นโยบายพฒันาการค้าจากการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	เช่น	การสร้างสะพานเหล็กเชือ่มต่อกันสองสะพาน 

เพื่อต้องการขับเคลื่อนความเป็นเมืองท่ีมั่งคั่ง	 มั่นคง	 ซ่ึงความร่วมมือดังกล่าว	 มาเลเซีย 

น่าจะเป็นผู้ที่เสียประโยชน์มากกว่าและอาจท�าให้มูลค่าการค้าระหว่างกันลดลงประมาณร้อยละ	

๒๐	-	๓๐	
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นอกจากน้ี	 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ไทย	 

หรอืสามเหลีย่มเศรษฐกิจ	(Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	Triangle:	IMT-GT)	ยงัเคลือ่นไหว

ค่อนข้างช้า	ท�าให้ความร่วมมอืเศรษฐกจิ	๓	 ฝ่าย	 ไม่ค่อยประสบความส�าเรจ็มากนกั	แม้มีความร่วมมอื 

กันมานาน	 ได้แก่	 ความต้องการให้มีความเชื่อมโยงในการท่องเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศไทย	 

ทางเหนือของมาเลเซียและอินโดนีเซีย	เพื่อเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกัน	เนื่องจากทั้งสามฝ่าย

เห็นว่าธุรกิจการท่องเท่ียวน่าจะน�ารายได้เข้าประเทศของตน	 ดังนั้น	 การท่องเที่ยวของทั้งสาม

ประเทศจึงควรมีการพัฒนาร่วมกันมากยิ่งขึ้น	

จากความสัมพันธ์พิเศษระดับทวิภาคี:	 บริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ 

ไทย	-	มาเลเซยี	ส่งผลให้มมีลูค่าทางการค้าบรเิวณชายแดนระหว่างกนัเป็นอนัดับ	๑	เช่น	ในพืน้ทีด่่านสะเดา	

จงัหวดัสงขลา	ซ่ึงไทยมคีวามพยายามต้องการขับเคลือ่นภาคเอกชนทีม่ปีระสทิธภิาพ	เช่น	กลุม่ธรุกจิ	

SMEs	 ส่วนมาเลเซียใช้การขับเคลื่อนจากภาครัฐเป็นหลักและมีความต้องการจะเป็นศูนย์กลาง 

ของสายการบนิ	 Low	cost	 โดยเพิม่เส้นทางการบนิมากข้ึน	และมคีวามพยายามให้นกัลงทนุต่างชาติ 

โดยเฉพาะประเทศจีนเข้ามาลงทุนท�า	5G	ในมาเลเซีย

นอกจากนี้	ประเทศไทยยังมีความต้องการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจฮาลาล	(Halal)	ท�าให้

ความร่วมมือมองในเรื่องความได้เปรียบและเสียเปรียบ	เช่น	การเปิดด่าน	๒๔	ชั่วโมง	ประกอบกับ

ปัจจุบันได้รับความนิยมจากการเปิดเขตเศรษฐกิจที่ส�าหรับเชื่อมโยงกับจีน	 ส่วนมาเลเซียยินด ี

เข้าร่วมร่วมโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 (One	Belt	One	Road)	แนวโน้มสถานการณ์การค้า

ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนั้น	 ไทยมีความต้องการเพิ่มมูลค่าทางการค้ากับมาเลเซีย	 

แต่เนือ่งจากการตดิปัญหาเรือ่งของด่านในการผ่านแดน	ซ่ึงมาเลเซียเองมีความต้องการท�าการค้าขาย

กับไทยด้วยเช่นกัน	 เห็นได้จากการที่ประเทศไทยติด	 ๕	 อันดับแรกที่มาเลเซียท�าการค้าขายด้วย	

นอกจากนี้	 การสร้างเส้นทางรถไฟจากตะวันออกไปทางตะวันตกของประเทศและการใช้คมนาคม

ทางรถไฟเป็นหลักถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของมาเลเซียในการวางผังเมืองด้วยเช่นกัน

๓) ความท้าทายประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจมาเลเซียไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก	 นับตั้งแต่ยุคเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง	 

(พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 -	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑)	 และไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 

แต่ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันก�าลังประสบปัญหาทางการคลังและต้องพึ่งพาการเงินขนาดใหญ่	 

เช่น	 การเชื่อมโยงเข้าสู่บริษัทขนาดใหญ่	 หรือบริษัทที่มีความเก่ียวข้องกับรัฐบาล	 (Government	
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Linked	Companies:	GLC),	บรษิทัจดัการลงทนุของรฐับาล	(Government-Linked	Investment	

Companies:	GLICs)	โดยรัฐบาลต้องการเงินลงทุนจากต่างชาติมากยิ่งขึ้น	เมื่อดร.	มหาเธร์กลับมา

ด�ารงต�าแหน่งอีกคร้ัง	 แม้ระบบเศรษฐกิจจะไม่ด�าเนินต่อ	 หรือไม่มีการแข่งขันตามกลไกตลาด	 

รวมถึงไม่สามารถเข้ามาเป็นคู่แข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่	 หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล	

(GLC)	ได้	ซึ่งมีประมาณร้อยละ	๔๖	ที่เป็นกลไกของรัฐ	

อนาคตของประเทศมาเลเซียจะเติบโตควบคู่กับการมีอยู่ของดร.	 มหาเธร์	 ซ่ึงจะเกิดข้ึน

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านวฒันธรรม	และเทคโนโลยเีพ่ือการพัฒนาให้เป็นอตุสาหกรรม	

(Industry	4.0)	โดยมีการจัดพื้นที่ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ให้สามารถรองกับการจัดตั้งส�านักงานใหญ่

ของบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ได้	 	 โดยรัฐบาลพยายามสนับสนุนให้มีผู้ลงทุนด้วยวิธีการ	 ดังนี้	 

(๑)	 พยายามดึงนักลงทุนต่างชาติ	 โดยเฉพาะประเทศจีนให้มาลงทุน	 (๒)	 มีความต้องการให้กลุ่ม

บริษัทอาลีบาบา	(Alibaba	Group	Corporate)	และบริษัท	Huawei		เข้ามาลงทุนเทคโนโลยี	5G	

และ	 (๓)	 การสร้างทุนมนุษย์	 โดยการสร้างคนให้มีประสิทธิภาพและการเลือกบุคลากรให้มีความ

เหมาะสมกับงาน	ท่ามกลางนโยบายการสนับสนุนภูมิปุตรา		

อย่างไรก็ตาม	 สภาพสังคมมาเลเซียยังให้ความส�าคัญกับความนิยมตัวบุคคลเป็นหลัก	 

โดยมองว่าสงครามการค้าจะพึ่งพาจีนประเทศเดียวไม่ได้	จึงมีแนวความคิดต้องการให้หลุดพ้นจาก

เรื่องชาตินิยม	 แม้จะมีการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบของอาเซียน	 แต่ความร่วมมือนั้น 

เพยีงพอแล้วหรือยงั	 ถ้ารัฐบาลดร.	มหาเธร์หมดอ�านาจลงแล้ว	มกีารคาดการณ์ว่านายอนัวาร์	อบิราฮมิ 

(Anwar	Ibrahim)	น่าจะได้รบัต�าแหน่งนายกรฐัมนตร	ีซึง่อนัวามีแนวความคดิเสรนียิมทางการตลาด	

ท�าให้แนวทางการค้าอาจมีปัญหากับการวางนโยบายภูมิปุตรา		ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ

รัฐบาลในอนาคตได้

๔.๑๑ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ

มาเลเซีย: มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม” โดย อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  มีสัณฐาน อาจารย์ประจ�า

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สภาพสังคม และวัฒนธรรมของมาเลเซีย

สภาพสงัคมของมาเลเซยีมคีวามหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเชือ้ชาติ	โดยสามารถ

พบความเป็นชนชาติจีน	-	อินเดียผสมผสานกัน	และยังมีระบอบการปกครองโดยพระมหากษัตริย์	

ซึ่งมาเลเซียมีความพิเศษที่เรียกว่า	“สหพันธรัฐประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ”	โดยมีระบบการ
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ปกครองทีม่สีมเดจ็พระราชาธบิดเีป็นประมขุ	ซึง่มาจากการด�ารงต�าแหน่งและมกีษตัริย์	๗	พระองค์
ในประเทศเดียวกัน	 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งประมุขของประเทศวาระละ	 ๕	 ปี	 ใช้วิธีการ
หมุนเวียนกันด�ารงต�าแหน่ง	ทั้งนี้	มาเลเซียมีทั้งหมด	๑๓	รัฐ	มีประมุขที่เป็นสุลต่านจ�านวน	๙	รัฐ	 
รัฐที่เป็นผู้ว่าการรัฐ	๔	รัฐ	คือ	มะละกา	ปีนัง	ซาบาห์	และซาลาวัก

นอกจากนี้	 ยังพบปัญหาความเหลื่อมล�้าของรัฐปะลิสที่มีพื้นที่ใกล้กับประเทศไทย	 
จากประวัติศาสตร์พื้นที่ดังกล่าวนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 ๓	 ที่มีการแบ่งแยกไทรบุรีออกเป็น	 ปะลิส
และตรังกานู	ซึ่งการเจรจาในปี		พ.ศ.	๒๔๕๒	ปะลิสตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	ท�าให้ยังคงเห็น
อิทธิพลของพรามณ์และอินเดีย	สะท้อนจากพระราชพิธีต่าง	ๆ 	เช่น	การขึ้นครองราชย์ของมาเลเซีย
ทีม่คีวามคล้ายคลงึกบัไทย	โดยพธิกีรรมเหล่านีไ้ด้รับอทิธพิลมาจากพราหมณ์	ถอืได้ว่ามาเลเซียเป็น
ประเทศที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม	 ซึ่งมีมูลเหตุของการด�ารงรักษาไว้ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี	้ 
อันเนื่องมาจากจะท�าให้เกิดความแตกต่างระหว่างชนชั้นในสังคม	 เช่น	 การสาบาน	 และการไหว	้ 
ซึ่งในคัมภีร์อัลกุรอ่านได้อนุโลมไว้ว่าท�าได้	 สะท้อนให้เห็นว่าสภาพสังคมของมาเลเซียเป็นสังคม 
ที่เลือกรับและปรับใช้ต่อการผสมผสานทางความเชื่อจากศาสนาคริสต์และอิสลาม	

หลังจากมาเลเซียได้รับเอกราชเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 จนถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๖	ที่รัฐซาบาห์ 
และรัฐซาราวัคแยกตัวมาจากสิงค์โปร์และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย	 โดยมีมูลเหตุส�าคัญ
ประการหน่ึงมาจากความหลากหลายทางชาตพินัธุ	์ในปัจจบัุนจ�านวนประชากรของมาเลเซยีประกอบด้วย 
ชาวมลายูร้อยละ	 ๕๐.๑	 ชาวจีนร้อยละ	 ๒๒.๖	 ชาวภูมิปุตรา	 (ชาวพ้ืนเมือง)	 ร้อยละ	 ๑๑.๗   
ซึ่งชาวภูมิปุตรารวมถึงชาวสยามด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 ชาวจีนไม่สามารถซ้ือท่ีดิน	 หรือตึกของ 
ชาวมาเลเซียได้	

ทางด้านการศึกษา	 ประชากรมีชาวมาเลเซียร้อยละ	 ๖๐	 และชาวจีนร้อยละ	 ๒๐	 นั้น	 
ซึง่การเข้าศกึษาไม่ได้จ�ากดัจ�านวนในการเข้าศกึษา	แต่ใช้วิธกีารดูสัดส่วนของประชากรทัง้หมด	ทัง้นี	้
มาเลเซียมีการพัฒนาทางการศึกษาขึ้นมาอันจะเห็นได้จาก	 มหาวิทยาลัย	 ๕	 แห่งของรัฐบาล	 เช่น	
University	of	Malaya	ติดอันดับสถิติ	ASEAN	RANK	ทั้งนี้	การจัดอันดับดังกล่าวส่งผลต่อจ�านวน
ของนกัศกึษาทัง้ภายในและภายนอกประเทศ	และการท่ีมนีกัศกึษาต่างชาติเข้ามาศกึษามากข้ึนย่อม
ส่งผลดีในด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน	 ส�าหรับประเด็นทางด้านการเมืองในเร่ืองเชื้อชาติ	 การมีอยู่ 
ของชาวสงิคโปร์นัน้	หมายถงึสดัส่วนของจ�านวนชาวจนีกจ็ะเพิม่มากขึน้	อย่างไรกต็าม	จากการขึน้มา 
ของนายลี	กวนยู	(Lee	Kuan	Yew)	ในประเทศสิงคโปร์	และพรรคมลายูสามัคคีแห่งชาติ	(United	
Malays	National	Organization:	UMNO)	ย่อมเพิม่ความหวาดระแวงต่อสงัคมมาเลเซยีอยูไ่ม่น้อย
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การนับถือศาสนา	สามารถแบ่งแยกได้	ดังนี้	อิสลามร้อยละ	๖๑.๓	พุทธร้อยละ	๑๙.๘	

คริสต์ร้อยละ	๙.๒	และฮินดูร้อยละ	๖.๓	จะเห็นได้ว่าจ�านวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น

เกินกว่าครึ่งหน่ึงจากประชากรท้ังหมด	 ดังน้ัน	 ประเด็นของศาสนาจึงเป็นประเด็นที่ส�าคัญ	 เพราะ

ศาสนาผูกติดกับเรื่องชาติพันธุ์ในมาเลเซีย	

อย่างไรก็ตาม	 ในการแก้ปัญหาระหว่างรัฐนั้น	 จ�าเป็นต้องเข้าใจกลไกของรัฐต่าง	 ๆ	 เช่น	

รัฐกลันตัน	 ไม่นิยมด้านการศึกษา	 หรือไม่มีการศึกษาในระดับสูง	 จึงควรเล่ียงที่จะพูดถึงเร่ืองการ

ศึกษา	 ด้วยเหตุน้ีหากไม่เข้าใจวัฒนธรรมพื้นฐานของรัฐในกลุ่มต่าง	 ๆ	 จะท�าให้การเจรจาทางด้าน

ความมัน่คงและทางเศรษฐกิจมคีวามยากล�าบาก	 เนือ่งจากความไม่เข้าใจกัน	ดงันัน้	ความเข้าใจพืน้ฐาน

ทางด้านวัฒนธรรมจึงเป็นพื้นฐานส�าคัญของความสัมพันธ์ด้านต่าง	ๆ

๒) ความท้าทายด้านสังคม และวัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับไทย

มาเลเซยีไม่มปัีญหาความขดัแย้งกับไทยอย่างชดัแจ้ง	ส่วนใหญ่ปัญหาความขดัแย้งมกัจะ

เกิดกับอินโดนีเซีย	ซึ่งลุกลามไปสู่ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	เช่น	ความขัดแย้ง

เรื่องผ้าบาติกว่าเป็นผ้าประจ�าของชนชาติใด	 เป็นต้น	 ในอดีตสังคมมาเลเซียเป็นสังคมที่ประกอบ

อาชีพชาวประมงเป็นหลกั	ซึง่คล้ายคลงึกบัประเทศไทย	การจะเข้าถงึความเป็นมาเลเซยีได้นัน้	จ�าเป็น

ต้องท�าความเข้าใจสังคมและประชาชนภายในมาเลเซียด้วย	เนื่องจากประชาชนชาวไทยไม่ค่อยให้

ความส�าคัญกับยศถาบรรดาศักดิ์ของมาเลเซีย	ทั้งในชื่อต�าแหน่ง	เช่น	ตันสรี	(Tan	Sri)	หรือ	ดาโต๊ะ	

(Dato)	เป็นต้น	โดยครอบครัวชาวมาเลเซียเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสภาพสังคมเป็น		พหุวัฒนธรรม	

ดั่งค�าขวัญของประเทศที่ว่า	“Malaysia	Truly	Asia”	ซึ่งสะท้อนความต้องการที่จะเป็นศูนย์กลาง

ของเอเชีย	 จากการผสมผสานวัฒนธรรมทางของเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันตก	 (วัฒนธรรม

อินเดีย	-	จีน)	โดยมาเลเซียสามารถหล่อหลอมความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ	ศาสนาและวัฒนธรรม	

จนกลายเป็นวัฒนธรรมของมาเลเซียที่แท้จริงได้	

ประเด็นทางด้านการเมืองอาจน�าไปสู่	ปัญหาทางเช้ือชาติและชาติพันธุ์ได้	 ในปี	 พ.ศ.	

๒๕๑๖	กลับมาสู่ปัญหาเรื่องชาติพันธุ์	โดยเฉพาะการเข้ามาจากพวกที่ไม่ได้รับเชิญอย่างชาวจีน	ที่มี

ความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา	ศาสนา	ประวัติศาสตร์และความเชื่อท้องถิ่นต่าง	ๆ 	ซึ่งน�าไปสู่

การจ�ากัดสิทธิด้านต่าง	ๆ 	เป็นต้น	แต่กลุ่มคนเหล่านี้กลับเป็นผู้ที่มีรายได้มาก	ส่วนคนมาเลเซียก็มัก

จะรักษาความเป็นภูมิปุตราของพวกตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น	 ส�าหรับปัญหาทางชาติพันธุ์เป็น

ประเดน็ทีไ่ม่อาจแก้ไขและขจัดได้อย่างหมดสิน้	ประเดน็ดงักล่าวเป็นประเดน็ทีม่คีวามอ่อนไหวและ

38 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



สามารถก่อให้เกิดปัญหาได้ในทุกพื้นที่	 นอกจากนี้	 เมื่อมีการพัฒนาของ	 ดร.	 มหาเธร์ให้กลุ่ม 

ภมูปิตุราเริม่เสยีสทิธมิากยิง่ขึน้	ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของความเกลยีดชงั	อย่างไรกต็าม	การทีค่นมาเลเซยี

น้อยลง	 แต่คนจีนกลับมีมากขึ้น	 ในมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนมองว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น	 

แต่ในมมุมองของกลุม่ภูมปุิตรากลบัตรงกนัข้าม	 เนือ่งจากพวกตนจะสญูเสยีอ�านาจ	 สทิธด้ิานต่าง	 ๆ  

ที่พวกเขาเคยได้รับจากนโยบายดังกล่าว

ปัญหาเรือ่งชาตพินัธุท่ี์น�าไปสูก่ารเมอืงระดับชาตินัน้	เป็นประเด็นทีส่ามารถจุดติดได้ตลอดเวลา 

ซึ่งการขึ้นมามีอ�านาจในปัจจุบัน	 มาเลเซียขาดผู้น�าที่เป็นตัวตายตัวแทนของดร.	 มหาเธร์ 

ในฐานะนายกรฐัมนตร	ีทีไ่ด้รบัการยอมรบัทัง้ชนชัน้น�าและประชาชนโดยท่ัวไป	 ส่วนนายอนัวาร์ไม่ได้ 

รับแรงสนับสนุนจากนักการเมือง

๔.๑๒ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ

มาเลเซีย: มิติด้านการเมืองและความมั่นคง” โดย ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลีม อาจารย์

ประจ�าสาขาวชิาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ สรุป

การบรรยายได้	ดังนี้

๑) สภาพการเมือง และความมั่นคงของประเทศมาเลเซีย

ความสมัพนัธ์ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรมและชาติพนัธุ	์มาเลเซยีเป็นตวัแทนของ

พหุวฒันธรรม	ไทยและมาเลเซยีอยูภ่ายใต้ยคุสงครามเยน็	(พ.ศ.	๒๔๘๓	–	พ.ศ.	๒๕๓๓)	ตามแนวคดิ	

No	War	No	Peace	เมื่อโลกถูกแบ่งออกเป็น	๒	ขั้ว	(Bi-Polar)	เป็นตัวก�าหนดท่าทีของประเทศ	

เนือ่งด้วยมาเลเซยีในอดตีมภีมูริฐัศาสตร์เป็นรฐัเล็กรัฐน้อยและพัฒนาสู่สหพันธ์รัฐจนน�าไปสู่เอกราช

ได้ในที่ สุด	 โดยมาเลเซียมีความสัมพันธ ์ ท่ีดีกับไทย	 เห็นได ้จากการเสด็จเยือนมาเลเซีย 

ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีไทยในอดีต

นอกจากนี	้ส�าหรบัปัญหาการเผชญิหน้าของอนิโดนเีซีย-มาเลเซีย	โดยมาเลเซียให้ไทยเป็น

สื่อกลางในการร่วมเจรจาปัญหาต่าง	 ๆ	 ของทั้งสองประเทศ	 ส่วนปัญหาความไม่สงบของพ้ืนที่

ชายแดนไทย	 -	 มาเลเซียนั้น	 จะเห็นได้ว่ามาเลเซียเป็นตัวกลางที่ส�าคัญในการยุติความขัดแย้ง	

เนื่องจากกลุ ่มคนส่วนใหญ่ภายใต ้องค ์การความร ่วมมืออิสลามที่อาศัยอยู ่ ในมาเลเซีย	

The	Organization	of	Islamic	Cooperation:	Malaysia	(OIC	-	Malay)	ซึ่งเป็นตัวแสดงที่ส�าคัญ	

มองว่าถ้าประเทศไทยมีความสงบสุขจะท�าให้เศรษฐกิจการค้าชายแดนเป็นปกติสุขไปด้วย	ดังนั้น	

การพฒันาภาคใต้ย่อมมผีลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมกบัมาเลเซยีด้วยเช่นกัน	ตามแนวคดิทีว่่า
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ถ้าเพื่อนบ้านสันติสุข	 มาเลเซียก็จะเจริญรุ่งเรื่องไปด้วย	 โดยชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม 
ในลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะวัฒนธรรมจีนและอินเดียในลักษณะ 
พหุวัฒนธรรม	มีชาวพุทธในประเทศมาเลย์เป็นส่วนน้อย

๒) การเมืองและความมั่นคง ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียกับ
ประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยและมาเลเซียมีความสัมพันธ์มากว่า	 ๖๐	 ปี	 ประเด็นทางด้าน 
ความมั่นคงมีความผูกพันธ์และความร่วมมือกันมาโดยตลอดนับตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราช	 
และมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่มั่นคงทางภาคใต้ 
ของประเทศไทย	 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต	ิ การค้ามนษุย์	 ลกัลอบขนยาเสพตดิและการก่อการร้าย  
เช่น	กลุ่ม	IS	ส�าหรบัปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้นัน้	มาเลเซยีในฐานะผูอ้�านวยการควบคมุ
การเจรจากับผู้แทนของไทยในภาคส่วนต่าง	 ๆ	 รวมถึงไทยและมาเลเซียมีข้อตกลงในการปราบ
คอมมิวนิสต์	 และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ราบลื่นตลอดมาผ่านความเชื่อมโยงทั้งทางวัฒนธรรม 
และประชาชน	จะเหน็ได้ว่าทัง้สองประเทศมคีวามสมัพนัธ์อนัดใีนหลากหลายมติ	ิ เช่น	 ไทยในฐานะเป็น  
๑	 ในประเทศแรก	ๆ	ที่ให้การรับรองมาเลเซียในการเป็นเอกราช	การนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย
เคยเข้ารบัศกึษาทีป่ระเทศไทย	ความผกูพนัทางชาติพันธุแ์ละสายสัมพันธ์นายอับดุล	ระฮ์มนั	(Abduk	
Rahman)	 รวมถึงสายสัมพันธ์ทั้งทางการทูต	 การค้าการลงทุน	 การศึกษาและการร่วมก่อตั้ง
ประชาคมอาเซียนร่วมกัน	เป็นต้น	

ในศตวรรษที่	 ๒๑	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย	 -	 มาเลเซีย	 เป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์	
ท่ามกลางความขัดแย้งชายแดนใต้	 เช่น	 สมัยนายอานันท์	 ปันยารชุน	 นายกรัฐมนตรีของไทย	 
จากเดิมเรียกชาว	“ไทย	-	มุสลิม”	เปลี่ยนมาเป็น	“ไทย	-	มุสลิม	-	มาเลย์”	แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องและความใกล้ชิดกับมาเลเซียมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	ความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองมีมาก่อน
ที่มาเลเซียจะประกาศเอกราชและก่อนการตั้งประชาคมอาเซียน	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 เห็นได้จาก 
ความพงึพอใจในมติรภาพอย่างใกล้ชดิ	ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมอืไทย	-	มาเลเซยี	(Thailand	-	Malaysia 
Joint	Commission:	 JC)	และคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ร่วมส�าหรับพื้นที่
ชายแดนไทย	-	มาเลเซีย	(Joint	Development	Strategy	for	borders	Ares:	JDS)	ตลอดจน 
การสร้างสะพานข้ามแม่น�้าโกลกเชื่อมต�าบลบูเก๊ะตาจังหวัดนราธิวาสกับพื้นท่ีในรัฐกลันตัน	 
อีกทั้ง	การเป็นมิตรที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน	ท�าให้ประชาชนทั้งสองประเทศเป็นเครือ

ญาติกัน	สร้างความเชื่อมั่นของทั้งสองฝ่าย	
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๓) ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย

ความสัมพันธ์ในราว	 ๓	 ศตวรรษท่ีผ่านมา	 นโยบายมาเลเซียเน้น	 “มองตะวันออก”	 

ของนาจบิ	ราซคั	สนใจเศรษฐกจิกบัไทย	โดยเฉพาะในเร่ืองของทวิภาค	ีเน้นเศรษฐกจิแบบการสร้าง

ความร่วมมือกับอาเซียนร่วมกัน	ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้น�าประเทศของทั้งสองประเทศ	

จากการเปลี่ยนผ่านของผู้น�ามาเลเซีย	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีจ�านวนทั้งส้ิน	 ๕	 คน	 

ในขณะที่จ�านวนนายกรัฐมนตรีของไทยจ�านวน	 ๖	 คน	 การเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงการเมือง 

อยูบ่่อยคร้ัง	แต่กไ็ม่ท�าให้ความสมัพนัธ์ฉนัท์เพือ่นบ้านทีด่ทีีม่พีรมแดนประชิดตดิกนัเปลีย่นแปลงไป

ส�าหรบัการเจรจาพูดคยุเพือ่สันติสขุได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ	เพือ่ท�าหน้าทีก่ลัน่กรอง

พูดคุยสองฝ่าย	 เพื่อน�าไปสู่การเกิดขึ้นของกรอบการเจรจาในการจัดต้ังพื้นที่ปลอดภัย	 (Safety	

Zone)	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	และจัดท�าความร่วมมือ	โดยมีวัตถุประสงค์	๕	ประการ	ได้แก่	 (๑)	การยุติ

ความรุนแรง	 (๒)	 การสร้างมาตรฐานทดสอบความเชื่อใจร่วมกันและสร้างความไว้วางใจระหว่าง	 

(๓)	การยกระดับคุณภาพชีวิต	(๔)	การปฏิบัติสาธารณกิจด้านความปลอดภัย	และ	(๕)	การจัดการ

อบายมุขและยาเสพติด

อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางต่อการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติสุข	 คือ	 การที่ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง	การเกิดความไม่ไว้วางใจและไม่มี 

ความจรงิใจทีจ่ะเจรจาร่วมกนั	จงึมคีวามพยายามฟ้ืนฟูความเข้าใจและความร่วมมอืกนัเพ่ือประโยชน์

ของทั้งสองประเทศ	 โดยเฉพาะการเป็นมิตรประเทศที่มีใจเป็นธรรม	 การร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 

การลักลอบการค้าอาวุธ	ปัญหายาเสพติดและการเดินทางข้ามแดน	เป็นต้น	

๔.๑๓ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ

เวียดนาม: มิติด้านเศรษฐกิจ” โดย อาจารย์ ดร. พิสิฐ  อ�านวยเงินตรา อาจารย์ประจ�าภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามในอดีตและปัจจุบัน

ในอดีต	 ระบบเศรษฐกิจของเวียดนามในรอบ	 ๑๐	 ปีท่ีผ่านมา	 พบว่า	 เวียดนามได้ 

ประสบความส�าเร็จในหลายด้าน	ทั้งการก้าวพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศก�าลังพัฒนาในปี	

พ.ศ.๒๕๕๔	โดยช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	–	พ.ศ.	๒๕๖๑	เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวสูง	และมีอัตราการ

เตบิโตเฉลีย่ทีร้่อยละ	๖.๑	โดยปัจจยัส�าคญัมาจากโครงสร้างการผลติของประเทศเปลีย่นแปลงสดัส่วน

จากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มมากข้ึน	 นอกจากนี้	 การลงทุนจาก 
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ต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment:	FDI)	เพิ่มสูงขึ้นมาก	มีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง

ร้อยละ	๘๙	 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (Gross	 Domestic	 Product:	 GDP)	 ซึ่งภาคส่วน

ส�าคัญที่มีส่วนในการผลักดันเศรษฐกิจของเวียดนาม	คือ	ภาคเอกชน	(Non-state)	ที่เข้ามาในภาค

อุตสาหกรรมมากขึ้น

ทั้งนี้	 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเวียดนาม	 คือ	

เศรษฐกิจเวยีดนามชะลอตวัตามวกิฤตเศรษฐกจิในสหรฐัฯ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	วกิฤตหนีส้าธารณะยโุรป

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	ปัญหาเงินเฟ้อปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	และปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	ท�าให้เศรษฐกิจเวียดนามพบกับ

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาหลายปี	 การขาดแคลนพลังงาน	 การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมมี

อัตราลดลง	การเกิดปัญหาด้านสถาบันและโครงสร้างพื้นฐาน	และปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	

ส�าหรับในปัจจุบัน พบว่า	ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจเวียดนาม	จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจ

ของเวียดนามมีเสถียรภาพ	 การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	 สามารถควบคุมเงินเฟ้อได	้ 

ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ขึ้น	 และผลผลิตภาคแรงงานดีขึ้น	 ส่วนอุปสรรคที่พบ	คือ	 คุณภาพการเติบโต	

ทรัพยากรมนุษย์	 และความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติได้รับการพัฒนาค่อนข้างจ�ากัด	 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอและเทคโนโลยียังล้าหลัง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 พบว่า	 มีการขยายตัว 

ในภาคบรกิารร้อยละ		๔๓.๓๘	ภาคอตุสาหกรรมร้อยละ	๓๙.๕	ภาคเกษตรร้อยละ	๑๘.๑๒	ส่วนการขยาย

ตวัของ	GDP	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	จะเพิม่ขึน้ร้อยละ	๗.๐๕	โดยปัจจยัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิช่วง	๙	เดอืนแรก 

ได้แก่	 ภาคการผลิตและการแปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๑๑.๓๗	 รองลงมา	 ได้แก่	 ภาคการก่อสร้าง 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	๙.๕๖	และภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพิ่มขึ้นร้อยละ	๒.๖๘	

ส�าหรับด้านการลงทุน	เวียดนามมีเงินลงทุน	Foreign	Direct	Investment	(FDI)	เติบโต

อย่างต่อเน่ือง	โดยมเีกาหลใีต้เป็นนกัลงทนุรายใหญ่ทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	๑๘.๔	รองลงมาได้แก่	ญีปุ่น่

คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๙	และสิงคโปร์คิดเป็นร้อยละ	๑๔		โดยในช่วง	๙	เดือนแรกของปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	

นักลงทุนต่างชาติลงทุนในภาคการผลิตและแปรรูปมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	๖๙.๑	 รองลงมาได้แก่	

ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์คดิเป็นร้อยละ	๑๐.๖	และการค้าปลีกและค้าส่งคดิเป็นร้อยละ	๕๔	นอกจากนี ้

เวียดนามยังเป็นผู้ส่งออกอันดับต้น	 ๆ	 ของโลก	 ทั้งพริกไทย	 ข้าว	 กาแฟ	 เม็ดมะม่วงหิมพานต์	 

อาหารทะเล	และยางพารา
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สินค้าส่งออกท่ีส�าคัญของเวียดนาม	 ได้แก่	 (๑)	 โทรศัพท์	 โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ 

และชิน้ส่วนคอมพวิเตอร์	 รวมทัง้อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์และส่วนประกอบ	 (๒)	 ส่ิงทอและเคร่ืองนุง่ห่ม  

รวมทั้งรองเท้า	และ	(๓)	เครื่องจักร	อุปกรณ์	เครื่องมือและส่วนประกอบ	โดยตลาดส่งออกสินค้า 

ที่ส�าคัญของเวียดนาม	ได้แก่	สหรัฐฯ	สหภาพยุโรป	จีน	อาเซียน	และญี่ปุ่น	 โดยสินค้าน�าเข้าหลัก 

ของเวียดนาม	 ได้แก่	 (๑)	 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบเครื่องจักร	 (๒)	 อุปกรณ์	 

เครือ่งมอืและส่วนประกอบโทรศพัท์	โทรศพัท์มอืถอืและชิน้ส่วน	และ	(๓)	ผ้าผนื	เหลก็และเหลก็กล้า	 

ส่วนตลาดน�าเข้าส�าคัญของเวียดนาม	ส่วนใหญ่มาจากจีน	 เกาหลีใต้	อาเซียน	ญี่ปุ่น	สหภาพยุโรป	

และสหรัฐฯ	 โดยปัจจุบันดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกประจ�าปีพ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

(Global	Competitiveness	Index:	GCI)	ของเวยีดนามขยบัขึน้	๑๐	ล�าดบัจากอนัดบัที	่๗๗	เมือ่ปีท่ีผ่านมา	 

เป็นอันดับที่	 ๖๗	 ของโลก	 ส�าหรับประเด็นที่น่าสนใจของเวียดนาม	 คือ	 เวียดนามกลายเป็นฐาน 

การผลิตทางเลือกที่ได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

๒) มุมมองของชาวเวียดนามต่อไทย

เมื่อประมาณ	๒๐	ปีที่แล้ว	มุมมองของคนเวียดนามต่อคนไทย	พบว่า	สิ่งที่คนเวียดนาม

มักจะนึกถึงเมื่อพูดถึงประเทศไทย	คือ	รถจักรยานยนต์และกีฬาฟุตบอล	แต่ในปัจจุบัน	มีหลายสิ่ง

ที่คนเวียดนามรู้จักประเทศไทย	เช่น	สถานที่ท่องเที่ยว	เครื่องใช้ไฟฟ้า	ผลไม้	และรถยนต์	เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม	 คนเวียดนามส่วนใหญ่มีมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย	 คนไทย 

และสนิค้าไทย	 โดยเวยีดนามมองไทยเป็นประเทศทีป่ระสบความส�าเร็จในหลาย	ๆ	 ด้าน	 เช่น	 เรือ่งการ

พัฒนาเศรษฐกิจ	 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว	 การสาธารณสุข	 การศึกษา	 ระบบการขนส่ง	 

และการกฬีา	โดยเวยีดนามมองไทยเป็นเป้าหมาย	และตวัอย่างทีด่ใีนหลายเรือ่ง	นอกจากนี	้คนเวยีดนาม

ยังสนใจและมีความเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสถานการณ์ภายใน

ประเทศของไทยที่คนเวียดนามส่วนใหญ่ติดตามและรู้จักเป็นอย่างดี

ส�าหรับด้านการท่องเที่ยว	ไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับของคนเวียดนาม

ด้วยเหตุผล		๔	ประการ	คือ	(๑)	ราคาถูกและคุณภาพดี	(๒)	จิตบริการของคนไทย	(๓)	อาหารไทย

เป็นที่นิยมในประเทศเวียดนาม	และ	(๔)	คนเวียดนามเห็นว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย

มีคุณภาพและมีราคาไม่สูงเกินไป	นอกจากนี้	ยังมีตลาดสินค้าน�้าหอม	เครื่องส�าอาง	และผลิตภัณฑ์

ท�าความสะอาดของไทยเตบิโตมากสดุในตลาดเวยีดนาม	รวมทัง้ตลาด	ละคร	ภาพยนตร์	และรายการ

โทรทัศน์ก�าลังเป็นที่นิยมในเวียดนาม
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การเข้ามามีบทบาทของสินค้าไทยในตลาดเวียดนามเป็นผลมาจากปัจจัย	 ๕	 ประการ	

ประกอบไปด้วย	(๑)	ได้รับการบอกต่อจากชาวเวียดนามที่เคยไปเที่ยวประเทศไทย	(๒)	สินค้าไทย

มีราคาทีส่มเหตสุมผล	(๓)	สนิค้าไทยเป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพและมาตรฐานด	ี(๔)	มผีูป้ระกอบการไทย

ที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าขายปลีกรายใหญ่อยู่หลายราย	และ	(๕)	มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม

๓) วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจเวียดนามและไทย 

การเป็นคู่แข่งหรือหุ้นส่วน 

เวียดนามเป็นพันธมิตรที่ส�าคัญของไทยทั้งในกรอบอาเซียนและในเวทีระหว่างประเทศ

อืน่	ๆ 	โดยไทยและเวยีดนามได้มกีารสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	

ปัจจุบันเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่	๕	ของไทยในโลก	(ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑)	และเป็นอันดับที่	๒	ของไทย

ในกลุ่มอาเซียนรองจากมาเลเซีย

สถานการณ์การค้าระหว่างไทยและเวียดนามช่วง	๙	เดือนแรกปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	มูลค่ารวม

การค้าไทยและเวียดนามอยู่ที่	๑๓,๒๗๖.๑๘	ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ	๒.๘๘	โดยมีมูลค่าการ

ส่งออกไปเวียดนาม	อยู่ที่	๙,๑๑๔.๖๒	ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ	๒.๕๗	มูลค่าการน�าเข้าจาก

เวียดนามอยู่ที่	๔,๑๖๑.๕๖	ล้านเหรียญสหรัฐลดลงถึงร้อยละ	๓.๖๓	

ทั้งนี้	ส�าหรับการค้าระหว่างประเทศ	ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด	โดยในปี	

พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ไทย-เวียดนามตั้งเป้ามูลค่าทางการค้าระหว่างกันไว้ที่	 ๒๐,๐๐๐	 ล้านเหรียญสหรัฐ	

เวยีดนามเป็นตลาดส่งออกอนัดับที	่๑	ของไทยในอาเซียน	(ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑)	และเวยีดนามเป็นแหล่ง

น�าเข้าอันดับที่	 ๔	 ของไทยในอาเซียน	 (ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑)	 ทั้งนี้	 ไทยเป็นผู้ลงทุนต่างชาติอันดับ	๙	 

ในเวยีดนาม	(ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑)	นกัท่องเทีย่วไทยเดนิทางไปเวยีดนาม	๓๐๖,๗๐๗	คน	และมนีกัท่องเทีย่ว

เวียดนามเดินทางมาไทย	๑,๐๒๗,๐๐๐	คน	(ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑)

ความท้าทายด้านเศรษฐกิจของเวียดนามในอนาคต

จุดแข็ง (Strengths)	 กล่าวคือ	 การเมืองเวียดนามมีเสถียรภาพ	 นโยบายมีเอกภาพ 

และความต่อเน่ือง	 	นอกจากนี	้ ค่าจ้างแรงงานต�า่และมีแรงงานจ�านวนมาก	ประชากร	๙๖.๒	 ล้านคน  

โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นวยัท�างาน	และมทีีต่ัง้ท่ีมคีวามส�าคญัทางยทุธศาสตร์	นอกจากนี	้มชีายฝ่ัง

ยาวถึง	 ๓,๒๖๐	 กิโลเมตร	 มีทรัพยากร	 ธรรมชาติหลายชนิดที่อุดมสมบูรณ์	 รวมทั้งคนเวียดนาม	 

ขยัน	อดทน	ใฝ่รู้	และเวียดนามเป็นประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าเสรีกับประเทศและทวีปต่าง	ๆ	

จ�านวนมาก
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จุดอ่อน (Weaknesses)	 กล่าวคือ	 ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

ของเวียดนาม	 ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว	 มีค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์สูง  

นอกจากนี	้ยงัมต้ีนทุนประกอบการด้านท่ีดนิและค่าเช่าส�านกังานมรีาคาสงู	ทัง้ยงัขาดแคลนแรงงาน

ฝีมือและผู้บริหารระดับกลาง	 ระบบการศึกษาไม่สามารถสร้างทักษะแรงงานที่เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานได้เพียงพอ	 ระบบราชการมีความล่าช้า	 มีการคอร์รัปชันมาก	 ระบบการเงิน	 

การธนาคาร	 ขาดความโปร่งใส	 ขาดเสรีภาพและความหลากหลายทางความคิด	 และเผชิญ 

ภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง

โอกาส (Opportunities)	กล่าวคือ	เวียดนามเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่	ชนชั้นกลาง

ขยายตัวสูงขึ้นก�าลังการซื้อเพิ่มมากข้ึน	 ส่งผลให้มีความต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน	

นอกจากนี้	เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	มีตลาด	e-commerce	ที่เป็นหนึ่งในตลาดที่

เตบิโตเรว็ทีส่ดุในโลก	พร้อมทัง้มโีอกาสส�าหรบัการลงทนุในอตุสาหกรรมก่อสร้างและธรุกิจได้อย่าง

ต่อเนือ่งเช่นกนั	ประกอบกบัการมทีีต่ัง้ของเวยีดนามอยูใ่กล้กบัประเทศไทย	ท�าให้มคีวามสะดวกใน

การขนส่งสินค้า	โอกาสส�าหรับการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

อุปสรรค (Threats)	 กล่าวคือ	 การกระจายรายได้กระจุกตัว	 มีการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาค่อนข้างสูง	 นักลงทุนท้องถิ่นขาดแคลนเงินทุนในการร่วมทุนกับชาวต่างชาติ 

และขาดประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ	ความง่ายในการท�าธรุกจิ	(Ease	of	doing	business)	ยงัเป็น

ปัญหาจากปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงกว่าร้อยละ	๖๐	ของ	GDP	ดุลงบประมาณของเวียดนามยังคง

อยู่ในสภาวะขาดดลุ	การแข่งขนัส�าหรบัสนิค้าในตลาดเวยีดนามมสีงู	และการวางแผนและการด�าเนนิงาน

ในโครงการขนาดใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพ

ส�าหรับความท้าทายของเวียดนามในอนาคต

เวียดนามจ�าเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น	 เพื่อท่ีจะก้าวไปสู่ล�าดับขั้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมไปยังอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น	 และไม่ได้เป็นเพียงแค่ห่วงโซ่ของ

การผลิตสินค้า	 เวียดนามยังอยู่บนเส้นทางอีกยาวไกล	 ซึ่ง	 OECD	 Development	 Centre	 ได้ 

คาดการณ์ไว้ว่า	 เวียดนามจะสามารถก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในปี	 พ.ศ.	 ๒๐๕๔	 หรืออีก

ประมาณเกือบ	๔๐	ปีนับจากปัจจุบัน

ส�าหรับเป้าหมายทางเศรษฐกิจปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ 

ในระดบัมหภาค	การควบคมุอตัราเงนิเฟ้อ	ยกระดับการผลิตภาคของแรงงานและเพ่ิมขีดความสามารถ
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การแข่งขันทางเศรษฐกิจ	อ�านวยความสะดวกการลงทุนจากต่างประเทศ	 เป้าหมายของการขยาย

ตัวของ	 GDP	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๖.๘	 เมื่อเทียบกับปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 โดยดัชนีราคาผู้บริโภค	 (CPI)	 

เพิม่ข้ึนเฉลีย่ไม่เกนิร้อยละ	๔	และมลูค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ	๗	เมือ่เทียบกบัปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	

ซึ่งเป็นตัวช่วยผลักดันภาคการท่องเท่ียวให้เป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหลัก	 โดยตั้งเป้าหมาย 

ว่าในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	รายได้จากการท่องเที่ยว	๓๕,๐๐๐	ล้านเหรียญสหรัฐ

เวียดนามจะท�าอะไรต่อจากนี้	 เวียดนามจะยังคงด�าเนินการขยายความสัมพันธ์ 

กับต่างประเทศแบบรอบด้าน	เพื่อถ่วงดุลประเทศจีนในสถานการณ์ทะเลจีนใต้	โดยเฉพาะประเทศ

มหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	และรัสเซีย	นอกจากนี้	นายกรัฐมนตรีเวียดนามยังได้อนุมัติแผนการ

ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๘	 ด�าเนินการปรับโครงสร้างภาค

การธนาคารและรฐัวสิาหกจิ	ด�าเนนินโยบายเปิดเสรีทางการค้าต่อเนือ่งและพัฒนาเส้นทางคมนาคม	

โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	จะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินทางตอนใต้ของกรุงฮานอย

สิ่งที่ไทยควรท�าในอนาคต

ไทยควรสร้างความร่วมมือกับเวียดนามในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	

โดยมภีาคเอกชนเป็นกลไกขบัเคลือ่นส�าคญัและภาครัฐเป็นผู้สนบัสนนุ	พร้อมทัง้ไทยควรเข้าไปเป็น

ส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อปุทานของเวยีดนาม	เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเวียดนาม

ที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต	 เพื่อเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย 

ในตลาดโลกอีกทางหนึ่งด้วย

๔.๑๔ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ

เวียดนาม: มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ นุชเปี่ยม ผู้ทรง

คุณวุฒิ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สรุปการบรรยายได้	

ดังนี้

๑) สถานการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของเวียดนาม

สถานการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม	 มีรากฐานที่ส�าคัญมาจาก	๔	 ส่วนด้วยกัน	

ได้แก่

ส่วนที่ ๑	 เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเวียดนามมีความ 

ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเป็นอย่างมาก	 เช่น	 การมี	 “โด่งเซิง”	

(Đông	Sơn)	ซึง่เป็นกลองมโหระทกึโบราณ	เป็นต้น	สงัคมเวยีดนามแบบดัง้เดมินัน้ผูห้ญงิจะมคีวามเป็น
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ใหญ่ในบ้านมากกว่าผู้ชาย	 ซึ่งในประเทศสมาชิกในอาเซียนจะมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่

คล้ายคลึงกัน	

ส่วนที่ ๒	 ทางด้านศาสนา	 เวียดนามได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากสองศาสนาทั้ง

ศาสนาพุทธนิกายมหายานตามแบบอินเดีย	 และลัทธิขงจื๊อตามแบบอย่างจีน	 โดยลัทธิขงจื๊อเป็น

แนวคิดและปรัชญาสังคมท่ีไม่ให้ความส�าคัญกับผู้หญิง	 เพราะฉะนั้นในชาวเวียดนามส่วนใหญ่จึงมี

การนับถือเจ ้าแม่กวนอิม	 ซึ่งแนวคิดดังกล ่าวเป ็นแนวคิดพื้นฐานแบบดั้งเดิมของสังคม 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ในขณะที่ลัทธิขงจื๊อจะมุ่งให้ความส�าคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง	

ส่วนที ่๓	สงัคมเวยีดนามได้รบัอทิธพิลมาจากวฒันธรรมของฝรัง่เศส	โดยก่อนทีเ่วยีดนาม

จะตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส	 เวียดนามรับวัฒนธรรมจากจีน	 เห็นได้จากการใช้ภาษาจีน	

โดยเฉพาะคนทีม่กีารศกึษาของเวยีดนามมกัจะใช้ตวัอกัษรจนีในการเขยีน	ภายหลงัทีฝ่รัง่เศสเข้ามา

มอีทิธพิลต้องการให้ชาวเวยีดนามหลดุพ้นจากวฒันธรรมจีนและหนัมานบัถือวัฒนธรรมของฝร่ังเศส	

จึงส่งเสริมให้มีการเรียนภาษาก๊วกหงือ	(Quôc	 Ngü)	 และพยายามผลักดันภาษาดังกล่าวให้เป็นที่

นยิมของชาวเวียดนาม	จงึอาจกล่าวได้ว่าฝรัง่เศสมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการท�าลายปัจเจกนยิมแบบ

ดังเดิมของเวียดนาม	 รวมท้ังการแต่งกายแบบชุดอ๋าวใหญ่	 เพ่ือให้เกิดแนวความคิดที่เป็นสมัยใหม	่

ทั้งนี้	ในปัจจุบันชาวเวียดนามโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้และพูดภาษาฝรั่งเศสได้	

ส่วนที่ ๔	สังคมเวียดนามภายหลังจากการปฏิวัติเวียดนาม	พ.ศ.	๒๕๑๘	(ค.ศ.	๑๙๗๕)	

เวยีดนามได้รบัอทิธพิลจากการเปลีย่นแปลงของโลกจากยคุโลกาภวิตัน์	ส่งผลท�าให้สงัคมเวยีดนาม

มีการเปลี่ยนแปลงใน	เรื่องต่าง	ๆ	เป็นอย่างมาก	

ด้านการศกึษา	การศกึษาของเด็กและเยาวชนชาวเวยีดนาม	มกีารน�าการทดสอบวดัความ

รูข้องนักเรยีน	หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่	PISA	(Programme	for	International	Student	Assessment)	

มาใช้ในการทดสอบเพื่อใช้วัดระดับการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะทักษะทางด้าน

คณิตศาสตร์	 ซึ่งเด็กและเยาวชนของเวียดนามสามารถท�าได้ดีกว่าเด็กและเยาวชนในกลุ่มประเทศ

ยุโรปหลายประเทศ	 เช่น	 เยอรมัน	 เป็นต้น	 ท้ังนี้	 ผลจากนโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่มุ่งเน้นให้

ความส�าคญัในเรือ่งการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา	เช่น	ครอูาจารย์	ซึง่เวยีดนามจะให้ความส�าคญั

กับการเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ของอาชีพดังกล่าว	

ด้านการท่องเที่ยว	 พัฒนาการด้านการท่องเท่ียวของเวียดนามพบว่า	 รัฐบาลได้มีการ

พฒันาทรพัยากรบคุคลและส่งเสรมิให้หน่วยงานราชการใช้ภาษาอังกฤษ	ซ่ึงส่งผลท�าให้ชาวเวยีดนาม
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ส่วนใหญ่สามารถพูด	 และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี	 เห็นได้จากภาคการบริการของเวียดนาม

สามารถใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษได้	

๒) ความสัมพันธ์ระหว่างไทย - เวียดนาม

ความสมัพนัธ์ระหว่างไทย	-	เวยีดนามในมติิต่าง	ๆ 	พบว่า	ไทยและเวียดนามมคีวามสัมพันธ์

ในระดบัประชาชนกบัประชาชน	โดยในประเทศไทยมชีมุชนเวยีตเกยีว	ซึง่เป็นการย้ายถิน่ฐานมาตัง้

รกรากตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์	 เพราะฉะนั้นชาวเวียดนามที่ลี้ภัยเข้ามาอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย	ทัง้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุ	ีหรอืจงัหวดัอบุลราชธาน	ีจงึถอืว่าเป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์

และความใกล้ชิดในระดับประชาชนกับประชาชน	 โดยปัจจุบันชาวเวียดนามที่เดินทางเข้ามายัง

ประเทศไทย	 ทั้งมาพ�านักและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว	 มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน 

โดยสามารถส�ารวจได้จากจ�านวนวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม	 ที่เดินทางผ่านด่านตรวจคน 

เข้าเมือง	 และได้มีการประทับตราเพ่ือตรวจลงตรา	 โดยผลการส�ารวจพบว่าประเทศไทยมีจ�านวน 

นักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม	 เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง	 

ซึ่งส่งผลท�าให้ไทยและเวียดนาม	“มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างไม่เคยมีมาก่อน”

๓) ความโดดเด่นด้านสังคมและวัฒนธรรมของเวียดนาม

จากความก้าวหน้าในสาขาต่าง	ๆ	ของเวียดนามพบว่า	วัฒนธรรมมีส่วนส�าคัญอย่างมาก

ในการเสริมสร้างความมั่นคง	 โดยเฉพาะแนวคิดขงจ๊ือท่ีท�าให้ชาวเวียดนามสามารถให้การยอมรับ

ต่อพรรคคอมมวินสิต์เวยีดนาม	ได้อย่างไม่มีข้อสงสยั	แม้ว่าบางครัง้สมาชกิในพรรคฯ	จะมพีฤติกรรม

ไม่เป็นที่ยอมรับ	 เนื่องจากลัทธิขงจื๊อมีลักษณะท่ีเอื้อต่อการคงอยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

มากกว่าลัทธิอื่น	 ๆ	 รวมทั้งวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะมีความเกี่ยวเนื่องกับแนวคิดของลัทธ ิ

ขงจื๊อด้วย	

จากเหตุการณ์ท่ีนายโฮ	 จิ	 มินห์	 (Ho	 Chi	 Minh)	 วีรบุรุษผู้ปลดแอกเวียดนามในปี	 

พ.ศ.	 ๒๔๗๒	 (ค.ศ.	 ๑๙๒๙)	 เคยมาใช้พื้นท่ีประเทศไทยเป็นพื้นท่ีการเคล่ือนไหวทางการเมือง 

และเป็นเหตุปัจจัยส�าคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์ของไทย	 -	 เวียดนาม	 ซ่ึงส่งผลให้สถาปัตยกรรม 

ในจังหวัดนครพนมมีการผสมสานตามความเชื่อของลัทธิขงจื๊อด้วย	
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๔.๑๕ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ

เวียดนาม: มิติด้านการเมืองและความมั่นคง” โดย ดร. ธัญญาทิพย์ ศรีพนา นักวิชาการอิสระ

ด้านเวียดนามศึกษา	สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคงของเวียดนาม

ด้านการเมือง	 จากเอกสารสมุดปกขาวของเวียดนาม	 ได้ระบุถึงภัยคุกคามความมั่นคง

ตามแบบ	(Traditional	Threats:	TS)	ได้แก่	(๑)	ความมัน่คงทางการเมอืงภายในและการคงอยูข่อง

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม	 (๒)	 อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน	 (๓)	 ความมั่นคงทางไซเบอร	์

(๔)	เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ	และ	(๕)	ความมัน่คงทางทะเล	โดยเฉพาะข้อพพิาทในทะเลตะวนัออก	

ส�าหรบัภยัคกุคามความมัน่คงไม่ตามแบบ	(Non-Traditional	Threats:	NTS)	ได้แก่	 (๑)	การค้ามนษุย์ 

(๒)	 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ	 (๓)	 การจัดการทรัพยากรน�้า	 โดยเฉพาะสถานการณ์ 

ในแม่น�้าโขงและการรุกล�้าของน�้าเค็มที่มีผลต่อการเกษตร	และ	(๔)	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับความท้าทายทางการเมืองของเวียดนาม	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ห้วงเดือนเมษายน	–	

ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 โดยเวียดนามจะจัดการประชุมสาขาพรรคในระดับจังหวัด	 เพ่ือคัดเลือก 

เจ้าหน้าที่พรรคระดับท้องถิ่น	 ก่อนการจัดประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ในห้วงเดือนมกราคม	

พ.ศ.	๒๕๖๔	เพื่อเลือกคณะกรรมการกลางพรรค	รวมทั้งการคัดเลือกคณะกรรมการกรมการเมือง	

(Politburo)	 ซึ่งเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์	 ถือได้ว่าเป็นการก�าหนดทิศทาง

ทางการเมืองและเศรษฐกจิของเวียดนามในอีก	๕	ปีข้างหน้า	ซึง่ไทยควรจะต้องจบัตามองในประเดน็

ดังกล่าว

ด ้านการทหาร ในอดีตเวียดนามไม ่ค ่อยพูดถึงความมั่นคงทางทะเลมากนัก	 

ซึง่มคีวามแตกต่างจากปัจจุบนั	โดยเฉพาะก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	เวลาเวยีดนามพดูถงึความมัน่คงส่วนใหญ่

จะไม่ค่อยมุ่งให้ความส�าคัญกับความมั่นคงทางทะเล	โดยมองว่าพื้นที่ทางทะเลไม่ได้เป็นสิ่งที่ส�าคัญ

ยิ่งของเวียดนาม	 จนในเวลาต่อมา	 เมื่อกิจกรรมทางด้านการทหารของจีนได้เข้ามามีส่วนส�าคัญ	 

หรือแสดงบทบาทในพื้นที่ทะเลจีนใต้	 โดยเฉพาะใน	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๗	จีนได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่

เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้	 และต่อมาจีนได้มีความพยายามด�าเนินมาตรการต่าง	ๆ	 เพื่อขัดขวาง

ไม่ให้เวียดนามท�าข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศอ่ืน	 ๆ	 เพื่อส�ารวจแหล่งน�้ามันในพื้นที่ทางทะเล	 

สิ่งที่ส�าคัญจีนได้มีการเพิ่มงบประมาณทางทหารเพิ่มมากข้ึน	ท�าให้เวียดนามได้ด�าเนินมาตรการที่

เรียกว่า	“ความร่วมมือและกลยุทธ์การท�าให้มั่นคง”	(Cooperation	and	Structuring	Strategy)		 
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ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของเวียดนามและการท�าการประท้วงทางการทูต	 (Diplomatic	 Protest)	 

เพื่อตอบโต้จีน

ประเด็นที่น่าสนใจ	 คือ	 ในช่วงเวลาที่เวียดนามเป็นประธานอาเซียน	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๖๒	

(ค.ศ.	๒๐๒๐)	 เวียดนามจะใช้กลไกเวทีการประชุมผู้น�าสุดยอดอาเซียน	ดังนี้	 (๑)	มีการผลักดันให้

เวทีการประชุมระหว่างประเทศพูดเรื่องปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้มากขึ้น	 (๒)	 เวียดนามจะมี

การพบปะพูดคุยเจรจากับผู้น�าของประเทศต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้	

และ	(๓)	เวียดนามจะใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน	(ASEAN	Defence	Ministers’	

Meeting:	 ADMM),	 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน	 (ASEAN	 Defence	 Senior	

Officials’	Meeting	:	ADSOM)	และเวทต่ีาง	ๆ 	ในการผลักดันประเด็นปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้	

เนือ่งมาจาก	“ปฏญิญาว่าด้วยแนวปฏบัิตขิองภาคใีนทะเลจนีใต้”	(Declaration	on	the	Conduct	

of	Parties	in	the	South	China	Sea:	DOC)	ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนทั้งหมด

กับจีนในเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ยังไม่มีการผลักดันที่ชัดเจน

ส�าหรับสถานการณ์ด้านอื่น	 ๆ	 ของเวียดนาม	 กล่าวคือ	 เวียดนามให้ความสนใจใน

ยุทธศาสตร์	“อินโด	-	แปซิฟิก”	เป็นอย่างมาก	นอกจากนี้	เวียดนามยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์

กบัประเทศมหาอ�านาจอย่างอินเดยี	เช่น	การท่ีเวยีดนามให้ความส�าคญักับนโยบาย	Act	East	Policy	

ของรัฐบาลอินเดีย	 เป็นต้น	 ซึ่งเวียดนามมองว่าอินเดียมีขีดความสามารถในการฝึกอบรมนักบิน	 

และเจ้าหน้าทีท่หารประจ�าเรอืด�าน�า้	โดยท่ีผ่านมาเวยีดนามได้มกีารอนญุาตให้อนิเดียเปิดส�านักงาน

ตวัแทนบริษัทในการจ�าหน่ายอาวธุยทุโธปกรณ์ทางด้านการทหารของอนิเดยีในเวยีดนาม	ตลอดจน

รัฐบาลเวียดนามได้มีการจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างจีน	–	อินเดียอย่างใกล้ชิด

๒) นโยบายต่างประเทศของเวยีดนามเป็นแนวทางการป้องกนัแนวแรกในการถ่วงดลุ

กับจีน

เวียดนามพยายามประคับประคองความสัมพันธ์กับจีนในทุกด้านเป็นอย่างยิ่ง	 

โดยยุทธศาสตร์ของเวียดนามในการเผชิญภัยคุกคามความมั่นคงในทะเลจีนใต้	ได้แก่

(๑)	การเข้าไปเกี่ยวข้องและการมีปฏิสัมพันธ์ทางการทูตร่วมกัน	โดยเวียดนามได้

มีการพบปะกับจีนในทุกระดับ	 ซึ่งเวียดนามมีความหวาดระแวงจีน	 แต่ก็ได้สร้าง	 Hot	 Line	 

ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาและพยายามไม่ให้ปัญหาเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	
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	 (๒)	 สถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนเป็นระยะ	คอื	การประท้วงทางการทตูและการเผชิญหน้ากัน 

(๓)	 เวียดนามอาศัยอาเซียนเป ็นตัวน�าในการจัดท�าประมวลการปฏิบั ติ 

ในทะเลจนีใต้	(Code	of	Conduct	in	the	South	China	Sea:	COC)	อย่างเป็นทางการ	โดยในช่วง 

ปีท่ีผ่านมาจะมีความก้าวหน้าส�าคัญในการเห็นชอบร่างเนื้อหาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต	้

Single	 Draft	 Negotiating	 Text	 (SDNT)	 of	 the	 COC	 โดยจีนและอาเซียนเห็นพ้องกันท่ี 

จะเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	และเวียดนามจะใช้ประเด็นนี้ในการดึงอาเซียนเข้า

มาร่วมในการแก้ไขปัญหา

	 (๔)	 เวียดนามจะน�าประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้	 เข้าสู่การเจรจาในเวทีระหว่าง

ประเทศ	และ

(๕)		การอาศัยอนุสัญญาระหว่างประเทศเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา	 แม้จีน 

จะไม่ยอมรับแนวทางดังกล่าว		แต่เวียดนามยังคงยึดถือการสร้างความสัมพันธ์กับจีน

๔.๑๖ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ

อินโดนีเซีย: มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล 

อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพค่อนข้างสูงท่ามกลางความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม	 เชื้อชาติ	 และศาสนา	 อีกทั้ง	 อินโดนีเซียยังมีภูมิรัฐศาสตร์ท่ีเป็นเกาะจ�านวนมาก	 

ส่งผลท�าให้ภาษาอินโดนีเซียจึงกลายเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างมากส�าหรับอินโดนีเซีย

ส�าหรับวิถีทางการเมือง	 หรือวัฒนธรรมทางการเมืองของชาวอินโดนีเซียจึงหนีไม่พ้น

วัฒนธรรมชวาโบราณ	 ด้วยเหตุผลที่ว่านักการเมืองส่วนใหญ่จะสืบทอดสายเลือดมาจากชวา	 

ซึ่งอพยพเข้ามาและเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างชาติของอินโดนีเซีย	 ฉะนั้นอินโดนีเซียจึงมีการใช้

กลไกทางสังคมที่มีความหลากหลายเพื่อมุ่งไปสู่ความส�าเร็จ	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าอินโดนีเซีย

ประกอบด้วยรัฐต่าง	 ๆ	 มากกว่า	 ๒๐๐	 รัฐ	 แต่ความมีเสถียรภาพและการคงอยู่ของรัฐมีเส้นทาง 

ทีไ่ม่ค่อยราบรืน่สกัเท่าไหร่นกั	ซึง่ปัจจบุนัยงัมคีวามพยายามของบางรัฐทีต้่องการทีจ่ะแบ่งแยกดินแดน 

หรือบางรัฐต้องการมีระบอบการปกครองตนเอง	 ทั้งนี้	 ในอดีตอินโดนีเซียมีวัฒนธรรมการใช้ความ

รนุแรงมาอย่างยาวนาน	 โดยมกีารท�าสงครามกับกลุม่คอมมวินสิต์จนท�าให้มผีูเ้สยีชวีติและได้รบับาดเจบ็

มากกว่า	๕๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	คน	ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวกลายเป็นมรดกตกทอดมาสู่รุ่นลูก
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รุน่หลาน	สงัเกตได้จากในช่วงท่ีอนิโดนเีซียประสบกบัวกิฤติทางเศรษฐกจิ	ส่งผลท�าให้วฒันธรรมการ

ใช้ความรนุแรงกลบัมาอกีครัง้	(การประท้วง	การเผาและท�าลายทรพัย์สนิ)	แต่บางส่วนกม็วีฒันธรรม

ในการอดทนอดกลั้นกับความแตกต่างทางความคิดเช่นเดียวกัน

ส�าหรับความพยายามในการแบ่งแยกรัฐที่มิใช่เป็นรัฐอิสลาม	 เราจะเห็นว่าภาพของ

อินโดนีเซียจะมีความแตกต่างไปจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง	 โดยชาวอินโดนีเซียทุกคนมี 

หน้าทีย่ดึมัน่ในหลกัค�าสอนทางศาสนา	แต่ไม่ได้น�าหลักกฎหมายมาเป็นตัวน�าในการขบัเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศ	อินโดนีเซียเองมีความหลากหลายทางศาสนา	แต่ก็ถูกท้าทายภายหลังจากรัฐบาลซูการ์โน	

(Sukarno)	 ลงจากต�าแหน่ง	 ในช่วงที่ก�าลังจะฟอร์มตัวเป็นอินโดนีเซียภายใต้การน�าของซูฮาร์โต้	

(Suharto)	ทั้งนี้	ปัจจัยที่ส่งผลท�าให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียถูกสังคมมองว่าเป็นกลุ่มที่

นิยมความรุนแรง	 แม้กลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ปฏิเสธเสมอมาว่าตนไม่ใช่กลุ่มหัวรุนแรง	 

แต่ตนเองมีการน�าหลักปัญจศีล	(Pancasila)	เข้ามาใช้ในการด�าเนินชีวิต	

บริบทการเมืองปัจจุบัน	 อินโดนีเซียเป็นสาธารณรัฐมีการจัดรูปการปกครองในแบบ 

รฐัเดีย่วเป็นการปกครองในระบอบประชาธปิไตยท่ีมปีระธานาธบิดีเป็นประมขุท้ังฝ่ายบริหารและผู้น�า

ประเทศ	โดยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	ด�ารงต�าแหน่งวาระละ	๕	ปี	

ส่วนในแง่ของระบบพรรคการเมืองของอินโดนีเซียนั้นมีพรรคการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นหลาย

พรรค	จึงเรยีกได้ว่าการเมอืงอินโดนเีซียเป็นการเมอืงแบบหลายพรรค	เนือ่งด้วยเหตทุีว่่าอนิโดนเีซยี

เป็นประเทศที่ประกอบขึ้นมาจากคนหลายหมู่หลายเผ่า	 มีวัฒนธรรม	 ภาษา	 ประเพณีที่ต่างกัน	 

จึงจ�าเป็นจะต้องมีวิธีการที่ท�าให้ผู้คนที่มีความหลากหลายเหล่านี้อยู่ร่วมกันภายใต้การปกครอง

เดียวกันได้อย่างเป็นปึกแผ่น	

เมื่ออินโดนีเซียประกาศเอกราชในปี	พ.ศ.	๒๔๙๗	(ค.ศ.๑๙๔๕)	ได้มีการประกาศค�าขวัญ

ของประเทศขึน้มาพร้อมกนัด้วย	โดยมถ้ีอยค�าว่า	Bhinneka	Tunggal	Ika	หรือ	Unity	in	Diversity	

แปลได้ว่า	 “เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย”	 นอกจากนี้	 กลุ่มผู้ก่อตั้งประเทศอินโดนีเซีย

ประกาศอุดมการณ์ของประเทศจ�านวน	 ๕	 ข้อ	 หรือที่เรียกว่า	 “หลักปัญจศีล”	 ซ่ึงมีฐานะเป็น

อุดมการณ์เชิงปรัชญาพื้นฐานของประเทศมาจนถึงป ัจจุบัน	 โดยหลักปัญจศีลมีเนื้อหา	 

ดงันี	้(๑)	เชือ่ในพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านัน้	(๒)	หลกัมนษุยธรรมอนัยตุธิรรมและมอีารยะ	(๓)	ความเป็น

หน่ึงเดียวของประเทศอินโดนีเซีย	 (๔)	 ประชาธิปไตยอันเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของผู้แทน

ปวงชน	และ	(๕)	ความยุติธรรมทางสังคมส�าหรับชาวอินโดนีเซียทุกหมู่เหล่ามีความเท่าเทียมกัน
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๒) ความท้าทายในอนาคตกับบทบาทของศาสนาอิสลามในอินโดนีเซีย 

แม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศมุสลิมท่ีใหญ่ท่ีสุดส�าหรับชาติสมาชิกอาเซียนในแง่

ประชากร	แต่มีระบอบการปกครองท่ีแยกศาสนาออกจากรฐัในระดบัหนึง่	และให้เสรภีาพกบัศาสนา

อื่น	ๆ	พอสมควร	 โดยในช่วงทศวรรษที่	 ๑๙๖๐	 -	๒๐๐๐	สังคมอินโดนีเซียด�าเนินไปตามกระแส 

นิยมตะวันตก	 แต่ในระยะหลังเกิดกระแสนิยมการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามที่เคร่งครัดขึ้น	 

สตรชีาวอนิโดนเีซยีเริม่หันมาสวมฮญิาบและสภุาพบรุษุเริม่ใส่ใจกบัการประกอบศาสนกจิมากข้ึน	อกีทัง้ 

สมาชกิสภานติบิญัญตัสิายอนรุกัษ์นยิมทีเ่คร่งศาสนาอสิลามในอนิโดนเีซียพยายามผลักดันกฎหมาย

อาญา	การห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส	และการห้ามมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกัน	ท�าให้

เกิดความเสียงวิจารณ์หนักหน่วงในประเทศ	 เพราะเป็นการบั่นทอนเสรีภาพของประชาชน	 

โดยเฉพาะคนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม	รวมถึงเป็นการกีดกันของกลุ่มความหลากลาย

ทางเพศด้วย

โดยความเป็นจริงแล้ว	 แนวคิดจากศาสนาอิสลามนั้น	 มีบทบาทส�าคัญต่อการเมือง 

และพรรคการเมืองของประเทศอินโดนีเซยีเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงหลงัจากประเทศ

ได้รับเอกราช	แต่หลังจากประธานาธิบดีซูฮาร์โตหมดอ�านาจลง	พรรคการเมืองที่ได้รับอิทธิพลจาก

แนวคิดของศาสนาอิสลามต่างอ่อนแรงลง	 และมีพรรคการเมืองใหม่	 ๆ	 ที่มีแนวคิดประชาธิปไตย

แบบโลกตะวันตก	 ซึ่งไม่ได้อิงกับหลักคิดตามศาสนาก่อตัวข้ึนเป็นจ�านวนมาก	 โดยพรรคการเมือง

เหล่านี	้ยงัได้รบัชยัชนะการเลอืกตัง้อย่างต่อเนือ่งอกีด้วย	เช่น	พรรคการต่อสู้เพ่ือประชาธปิไตยแห่ง

อินโดนีเซีย	(PDI-P)	และพรรคประชาธิปไตย	(PD)	เป็นต้น	

ส�าหรบับทบาทของศาสนาอสิลามในการเมอืงอนิโดนเีซยีนัน้	กลบัเข้ามามอิีทธพิลอกีครัง้

ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เมื่อนายพลปราโบโว	 ซูเบียนโต	 (Prabowo	

Subianto)	ได้พยายามผลกัดนัแนวคดิทางการเมอืงทีอ่งิกบัหลกัค�าสอนในศาสนาอิสลาม	โดยเฉพาะ

การน�ากฎหมายชารีอะฮ์กลับมาใช้ในอินโดนีเซีย	 โดยเฉพาะการน�ามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง	 

ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้เรียกคะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนชาวอินโดนีเซียท่ีเป็นชาวมุสลิมได้

เป็นอย่างดี

อย่างไรกต็าม	แม้การเลอืกตัง้ครัง้นัน้	นายพลปราโบโว	จะแพ้การเลือกต้ังให้กบันายโจโก	

วิโดโด	 (Joko	Widodo)	แต่บทบาทของแนวคิดทางการเมืองที่อิงหลักศาสนาอิสลามได้เข้ามา 

มีอิทธิพลในการเลือกตั้งอีกคร้ัง	 เมื่อมีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการเมืองจาการ์ตา	 ซ่ึงเป็นการแข่งขัน 
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ครั้งส�าคัญระหว่างนายอานิส	 บาสเวดัน	 (Anies	 Baswedan)	 และนายบาซูกิ	 ชาฮาจา	 ปูร์นามา	 
(Basuki	Tjahaja	Purnama)	หรือที่ชาวอินโดนีเซียรู้จักกันในนาม	“อาฮ็อก”	(Ahok)	การเลือกตั้ง
ครั้งน้ันเป็นการแข่งขันกันอย่างดุเดือด	 โดยผู้สนับสนุนนายอานิส	 ได้น�าแนวคิดและบทบาท 
ของศาสนาอิสลามในประเทศอินโดนีเซียมาเป็นตัวแปรส�าคัญในการต่อสู้	 จนส่งผลให้อานิสชนะ 
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ	ที่ผ่านมา

ส�าหรับศาสนากับการปกครองน้ัน	 ปัจจุบันจังหวัดอาเจะห์เป็นเพียงจังหวัดเดียวใน
ประเทศอินโดนีเซียที่มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม	 แต่การบังคับใช้ไม่ได้เป็นการบังคับใช้เต็ม 
รปูแบบ	จะเห็นได้จากตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	มกีฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายชารอีะห์เพยีง	๔	ฉบบั
เท่าน้ัน	 การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ในอาเจะห์เป็นนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียที่จะแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งและเพือ่ท�าลายความชอบธรรมของขบวนการอาเจะห์เอกราช	(Gerakan	Aceh	
Merdekag	GAM)	โดยได้รบัการสนับสนุนจากบรรดาผูน้�าศาสนาบางกลุม่และนกัวชิาการในอาเจะห์	
ทั้งนี้	 ผู้หญิงอาเจะห์มีบทบาทส�าคัญในประวัติศาสตร์อาเจะห์ตั้งแต่ยุครัฐสุลต่าน	 ตลอดจนในกลุ่ม
ขบวนการเรียกร้องเอกราช	แต่ในกระบวนการพจิารณาเรือ่งกฎหมายชารอีะห์	ผูห้ญงิอาเจะห์ไม่ได้มี
บทบาทแต่อย่างใด	แม้ผูห้ญงิจะเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการบังคับใช้กฎหมายชารี
อะห์	โดยเป้าหมายส่วนใหญ่ของการบังคับใช้มักจะเป็นผู้หญิง	เนื่องจากกฎหมายชารีอะห์เน้นเรื่อง
การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลกัศาสนา	 ดงันัน้	 ผูห้ญงิจึงถกูควบคมุในเรือ่งการแต่งกายไม่ว่า 
จะเป็นเรือ่งผ้าคลุมผมและเสือ้ผ้า	 หากพจิารณาจากประวตัศิาสตร์อาเจะห์การประกาศใช้กฎหมาย 
ชารอีะห์	ส่งผลให้ผูห้ญงิอาเจะห์ถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมชายชอบของจังหวัดอาเจะห์	

อย่างไรก็ตาม	แม้จะมกีลุ่มคนบางกลุม่ในอนิโดนเีซยีมคีวามพยายามทีจ่ะก่อตัง้รฐัอสิลาม	
แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 ด้วยสาเหตุท่ีขบวนการฟื้นฟูศาสนาอิสลามและการปฏิรูปทางศาสนา	 
มีความต้องการทีจ่ะปฏริปูศาสนาอิสลามให้มคีวามทนัสมยั	ขจดัความเชือ่ท่ีแปลกปลอมและงมงาย	
และกระบวนการของความเป็นเหตุเป็นผลตามความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตกสมัยใหม่
และยดึคมัภร์ีอลักุรอานเป็นหลกั	โดยเฉพาะบริเวณเมอืงท่า	แต่แนวความคดิดังกล่าวยงัไม่แพร่หลาย
มากเท่าทีค่วร	โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีช่นบท	เนือ่งจากชาวมสุลมิส่วนใหญ่ยงัคงยดึตดิกบัค�าสอนของ
บรรดาผู้รู้ทางศาสนารุ่นเก่าอยู่มาก	 ซึ่งมีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมมองว่า	 การกระท�าเช่นนี้
เป็นการบดิเบอืนค�าสอนในศาสนา	จงึท�าให้กลุม่ปฏรูิปศาสนาอสิลามไม่ประสบความส�าเร็จมากนกั	
นอกจากนี้	 ความพยายามในการปฏิรูปจึงกลายเป็นความขัดแย้งภายในกลุ่มมุสลิมมากกว่าจะเป็น

ความพยายามปรับปรุงสังคมมุสลิม
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๔.๑๗ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ

อนิโดนเีซยี : มิตด้ิานการเมอืงและความมัน่คง” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ดลุยภาค ปรชีารชัช 

อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) อินโดนีเซียภายใต้เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย

หากพูดถึงอินโดนีเซียอาจกล่าวได้ว่า	 อินโดนีเซียเป็นรัฐที่มีอาณาบริเวณและจ�านวน

ประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เป็นรัฐที่มีภูมิรัฐศาสตร์	 หรือรูปร่างในลักษณะท่ี

กระจดักระจาย	มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นเกาะ	และหมูเ่กาะจ�านวนมาก	 ปัจจัยต่าง	ๆ	 เหล่าน้ี	 ส่งผลให้คนบางกลุ่ม 

ยังมีแนวคิดที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนหรือต้องการแยกเป็นตนเป็นรัฐอิสระ	ดังนั้น	ถ้าถามว่าท�าไม

อินโดนีเซียจึงเป็นประเทศที่มีเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์	 ค�าตอบคือหากน�า

ประเทศอินโดนีเซียมาเปรียบเทียบกับประเทศต่าง	 ๆ	 ในแถบอินโดจีนด้วยกัน	 พบว่า	 ปัจจัยที ่

ส่งผลท�าให้รัฐต่าง	ๆ	ในประเทศอินโดนีเซียไม่แตกกระจายเหมือนกับประเทศในอินโดจีน	ดังนี้	

(๑)	 อินโดนีเซียนมีภาษาเป็นตัวเชื่อมการเมืองการปกครองและการบูรณาการ

ระหว่างรัฐ	 โดยได้มกีารประดษิฐ์ภาษาข้ึนมาใช้เพือ่การด�ารงไว้ของชาต	ิซึง่ถอืว่ามคีวามส�าคญัอย่างมาก 

ดังนั้น	 การแยกตัวเป็นรัฐอิสระจึงท�าไม่ได้	 นอกจากนี้	 อินโดนีเซียมีการฝึกหัดนักปกครอง 

โดยใช้คนพื้นถิ่นต่าง	ๆ	มาฝึกหัดกับส่วนกลาง	ท�าให้สามารถส่งต่อแนวคิดของรัฐและอ�านาจรัฐไป

ยังพื้นที่ต่าง	ๆ	อย่างทั่วถึง	และ

(๒)	 ท่ีผ่านมามีนักวิชาการบางกลุ ่มมีความพยายามที่จะน�าอินโดนีเซียไป 

เปรยีบเทยีบกบัมาเลเซยี	ซึง่หากมองย้อนกลบัไปในอดีต	เราจะพบว่าท้ังอนิโดนีเซียและมาเลเซียมีแนวทาง

ในการสร้างประเทศ	 หรือรัฐที่ค่อนข้างแตกต่างกัน	 ซึ่งเส้นทางการต่อสู ้ของอินโดนีเซียเป็น

ประวัติศาสตร์ที่ระทึกใจมากกว่า	หรือเรียกว่า	“สงครามสร้างรัฐ”	ในทางปฏิบัติท�าให้อินโดนีเซียมี

รูปแบบรัฐเดี่ยว	 หรือมีรัฐบาลเดียว	 และมีการปกครองโดยชนชั้นน�า	 หรือพวกกลุ่มชาตินิยม	 ซึ่งมี

แนวความคิดอยูบ่นพืน้ฐานของการประณปีระนอม	ถงึแม้ว่าอนิโดนเีซยีจะเป็นรฐัเดีย่วแต่กส็ามารถ

ยึดกุมความเป็นเอกราชไว้ได้อย่างเหนี่ยวแน่น	 มีเพียงติมอร์-เลสเต	 (Timor-Leste)	 ที่มีการแยก

เอกราชได้ส�าเร็จเท่านั้น	 อย่างไรก็ตาม	 อินโดนีเซียถือว่าติมอร์-เลสเตเป็นศัตรูทางประวัติศาสตร	์ 

ซึ่งปัจจุบันติมอร์-เลสเตถือว่าเป็นรัฐที่สามารถปกครองตนเองแบบรัฐเดี่ยวได้
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๒) สถานการณ์ด้านการเมืองและการทหารของอินโดนีเซีย

นโยบายด้านการเมือง	 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 

ที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง	 ซึ่งถือว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประสบความส�าเร็จในการ

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง	 และสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่ประเทศต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

ส�าหรับการทหารของอินโดนีเซีย	 กองทัพบกถือว่ามีบทบาทส�าคัญทางด้านการเมือง 

และการทหารเป็นอย่างมาก	แต่มใิช่กองทพัทัง้หมด	โดยในบรรดากองทพัด้วยกนัพบว่า	กองทพัเรือ

มีบทบาทน้อยและอ่อนแอที่สุดเมื่อเทียบกับกองก�าลังด้านอื่น	 ๆ	 	 ส่วนกองทัพบกมีบทบาทในมิติ

ทางด้านการเมืองมากที่สุด	 ด้วยลักษณะพิเศษของกองทัพอินโดนีเซีย	 คือ	 มีการน�าหลักนิยม 

ทางการทหารเข้ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย	ค�าถามคอื	กองทพัจะสามารถเดินบนเส้นทางสายการเมอืงอย่าง

เป็นกลางได้อย่างไร	โดยที่ผ่านมาถือได้ว่ากองทัพอินโดนีเซียมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

และการเมืองของอินโดนีเซียอย่างมาก	 โดยมีจุดหักเหเกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีซูการ์โน	 

ซึ่งประธานาธิบดีซูการ์โนมีการพึ่งพากองทัพอย่างมาก	ทั้งนี้	 ปัจจุบันมีนักวิชาการบางกลุ่ม	 ซ่ึงมี

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบโลกใหม่	 โดยมีความพยายามเสนอแนวทาง	หรือข้อเสนอแนะที่จะ

ท�าให้กองทพัหรอืทหารอนิโดนเีซยีไม่ยุง่เกีย่วกบัมติิทางด้านการเมอืง	หลังจากการเกดิวกิฤติการณ์

ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย	กลายเป็นตวัอย่างทีม่ผีลต่อการเมืองการปกครองของอนิโดนเีซีย

อย่างไม่ตั้งใจ	 โดยในยุคประธานาธิบดีซูฮาร์โต	 ปรากฎการณ์ที่เกิดข้ึนจะเห็นได้ว่า	 ทหารเร่ิมม ี

การถอนตวัออกจากมิตทิางด้านการเมืองการปกครองและมีความพยายามทีจ่ะลดปริมาณค่ายทหาร

ในพื้นที่ชนบท	 แต่ในทางกลับกันการด�าเนินนโยบายทางด้านการทหารของอินโดนีเซียน้ัน	 

มคีวามพยายามก�าหนดนโยบายสาธารณะทีรั่บสมัครบคุคลท่ัวไปเข้ารับราชการทหาร	หรือเข้าสู่กองทัพ

เพิ่มมากขึ้น	 มีการก�าหนดนโยบายทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	 โดยมีความ

พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างกองทัพกับพลเรือนเพิ่มมากขึ้น	

นโยบายด้านการต่างประเทศ	พบว่า	อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นใน

การด�าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างมาก	กล่าวคอื	รฐับาลทีเ่ข้ามาบรหิารประเทศมคีวามเป็นอสิระ

และแขง็ขนั	อนัน�ามาซึง่การเรยีกร้องเอกราชของอนิโดนเีซีย	 โดยหลกัฐานทีเ่ราสามารถมองเหน็เด่นชดั 

คือ	 ระบุแรงขับดัน	 	 (Driving	 Force)	 หรือภาพแบบแผนการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของ

อินโดนีเซียจนน�ามาซ่ึงการได้รับเอกราช	 ทั้งนี้	 ในมุมมองของนักยุทธศาสตร์	 อินโดนีเซียมีสภาพ
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ภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นประเทศมหาอ�านาจทางทะเล	ซึ่งในปัจจุบันมีนักวิเคราะห์

ได้กล่าวถึงแนวโน้มของอินโดนีเซียที่สามารถกลายเป็นประเทศมหาอ�านาจทางทะเลได้	 โดยมี 

การเสนอแนวทางในการผลกัดนัอนิโดนีเซยีให้เป็น	Middle	Power	หรอืมธัยะอ�านาจ	หรอืเป็นประเทศ

มหาอ�านาจที่พอประมาณ	เช่นเดียวกับประเทศต่าง	ๆ		เช่น	เกาหลีเหนือ	และออสเตรเลีย	เป็นต้น	

การเป็นประเทศมหาอ�านาจทางทะเลในอนิโด	-	แปซิฟิกเป็นเป้าหมาย	หรอืเป็นความฝัน

ของอินโดนีเซียที่ต้องการจะไปให้ถึง	 เนื่องจากอินโดนีเซียมีที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู่	 “ใจกลาง

มหาสมทุรโลก”	(Global	Maritime	Fulcrum)	เส้นทางเดินเรือสามารถแล่นผ่านช่องแคบมะละกา	

ช่องแคบซนุดา	และช่องแคบลอมบอก	นอกจากนีอ้นิโดนเีซียยงัต้ังอยูบ่นเส้นทางการค้าทางทะเลท่ีส�าคญั	

ทีผ่่านมาอินโดนเีซยีมคีวามพยายามในการควบคมุเส้นทางเดนิทางทีส่�าคญัแห่งนีแ้ต่กไ็ม่อาจด�าเนนิ

การได้	 จะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียมีความพยายามจะท�าอะไรหลายอย่าง	 เช่น	 พยายามจัดซื้อ 

เรือด�าน�้า	 หรือการน�านโยบายไปผูกกับความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียน	

(ASEAN	Centrality)	รวมทัง้การผลกัดนัให้อาเซยีนต้องมบีทบาททีส่่งผลต่อการเป็นแกนกลางของ

ภูมิภาคอินโด	 -	 แปซิฟิก	 ส�าหรับเวทีอาเซียนเก่ียวกับแนวคิดการเป็นแกนกลางของอาเซียนได้มี

การน�าเรือ่งดงักล่าว	เข้าสูเ่วทกีารประชมุเรยีบร้อยแล้ว	ซ่ึงปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้แสดงถงึความเป็น

ความพลวัตรที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน

นโยบายด้านการทหาร	 ส�าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อรูปนโยบายด้านการทหาร 

ของอินโดนีเซีย	 คือ	 การมีที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์	 การมีฐานทัพลอยน�้าและการมีสถานะเป็นเมือง

ยทุธศาสตร์ทางทะเล	ส�าหรบัสถานการณ์ในมติอิืน่	ๆ 	กล่าวคอื	อนิโดนเีซียและออสเตรเลียค่อนข้าง

ที่จะมีความหวาดระแวงระหว่างกัน	 โดยหากเกิดสถานการณ์ท่ีเลวร้ายข้ึน	 เช่น	 หากอินโดนีเซีย 

มีความจ�าเป็นต้องรบกับออสเตรเลีย	 เราจะพบว่าก�าลังทางทหารของอินโดนีเซียจะมีจ�านวน 

และขนาดทีใ่หญ่กว่าออสเตรเลยี	ดงันัน้	เพือ่เป็นการหลีกเล่ียงปัจจัยท่ีก่อให้เกดิการสูร้บ	อนิโดนเีซีย

จะต้องมีการด�าเนินยุทธศาสตร์และนโยบายต่างประเทศกับออสเตรเลียด้วยความระมัดระวัง 

เช่นเดียวกัน	

ส�าหรับการด�าเนินนโยบายด้านการทหารของอินโดนีเซียยังคงมีรูปแบบที่เป็นกลาง	 

แข็งขันและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	 อีกทั้ง	 มีความพยายามที่จะไม่ท�าสนธิสัญญาทางด้านการทหารที่เป็น 

รปูธรรมกบัประเทศต่าง	ๆ	และไม่มนีโยบายให้ประเทศอืน่	ๆ	เข้ามาจดัตัง้	หรอืใช้ฐานทพัของอนิโดนเีซยี 

ที่ผ่านมาอินโดนีเซียมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจหลายประเทศ	 โดยเฉพาะจีน	 สหรัฐฯ	 
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และอินเดีย	ดังนั้น	มีนักรัฐศาสตร์ยุคเก่ากล่าวไว้ว่า	ใครก็ตามที่สามารถควบคุมอาณาเขตบริเวณนี้

ได้ก็จะสามารถควบคุมอินเดียได้	 กล่าวคือ	 อาณาบริเวณของเกาะสุมาตรานั้นการพัฒนาการ 

ทางด้านการทหารของอินโดนีเซียยังไม่แนบแน่นกับอินเดียมากนัก	 จึงเป็นอุปสรรคขัดขวาง 

ต่อการเป็นแกนกลางของโลกทางทะเลของอนิโดนเีซยี	ซึง่น่าจะมคีวามพยายามสบืทอดอ�านาจทางทะเล 

ในรัฐบาลยุคนี้	 โดยอาจมีจีนที่พยายามเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะการด�าเนินนโยบาย	

BRI	ที่ถือเป็นเครื่องมือ	หรือกลไกในการขยายบทบาทของจีน	อย่างไรก็ตาม	อินโดนีเซียไม่ปฏิเสธ

การด�าเนินยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมของจีน	 แต่อินโดนีเซียมีความสงสัยเก่ียวกับการลากเส้น

แผนที่ทางทะเลของจีนมากกว่า	

อย่างไรกต็าม	สิง่ท่ีสร้างความกังวลให้แก่อนิโดนเีซีย	คอื	ปัญหาความขดัแย้งในพืน้ทีท่ะเล

นาตูนา	 ซึ่งมีอินโดนีเซียเป็นประเทศคู่ขัดแย้งกับจีน	 ถึงแม้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะไม่ค่อยพูดถึง

ประเด็นความขัดแย้งดังกล่าว	แต่อินโดนีเซียไม่พอใจแผนที่ทางทะเลของจีน	ที่มีการลากเส้นพื้นที่

ทับซ้อนของอินโดนีเซียเข้าไปด้วย	อีกทั้งจีนได้มีการเพิ่มงบประมาณทางด้านการทหาร	การพัฒนา

ทางด้านอาวุธ	การเพิ่มก�าลังพลประจ�าการในเกาะต่าง	ๆ	การแสดงแสนยานุภาพในลักษณะต่าง	ๆ	

ส่งผลท�าให้อินโดนีเซียมีความกังวลเป็นอย่างมาก

นอกจากจีนและออสเตรเลียแล้ว	อินโดนีเซียยังมีการจับตามองปาปัวนิวกินีอย่างใกล้ชิด	

เนื่องจากสถานการณ์ในมิติต่าง	 ๆ	 ของปาปัวนิวกินียังไม่มีเสถียรภาพมากนัก	 ซึ่งอินโดนีเซีย 

มีความเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่ง	 โดยประธานาธิบดีโจโกวี	 ได้มีการปรับยุทธศาสตร์หลายประการ	 

ทั้งการขยายเส้นทางขนส่งสินค้าและบริการ	เพื่อให้เอื้อต่อปาปัวนิวกินี

นอกจากนี้	 อินโดนีเซียยังมีเป้าหมายที่จะด�าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้าน 

การป้องกันประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีความพยายามในการพัฒนาและน�าหลักนิยม 

ทางการทหารมาใช้ในการดูแลและควบคุมมหาสมุทรท่ีมีพื้นที่ขนาดใหญ่	 แต่อินโดนีเซีย 

มีกองทัพเรือที่อ่อนแอ	 ส่วนกองทัพบกซึ่งมีความเข้มแข็งและมีแนวความคิดหลายประการ 

ในการป้องกันเชิงรุก	แต่อย่างไรก็ตาม	ยังถือว่าไม่เพียงพอกับสิ่งที่ต้องเผชิญ

โดยสิ่งที่ไทยจะต้องให้ความส�าคัญและจับตามองอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิด	คือ	 แนวทาง 

ในการพัฒนากองเรือ	 (การจัดช้ือยุทโธปกรณ์)	 ส�าหรับกองทัพอากาศอินโดนีเซียก็พยายามพัฒนา

และจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เนื่องจากมีความหวาดระแวงและหวาดกลัวในเรื่องเวหานุภาพ

ของประเทศต่าง	ๆ	อย่างยิ่งในปัจจุบัน
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กล่าวโดยสรปุ	ภยัคกุคามความมัน่คงในภาพรวมของอนิโดนเีซียนัน้	เราพบว่าอนิโดนเีซยี

มีการพัฒนาในประเด็นต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 นโยบายที่เป็นอิสระ	 แข็งขัน	 และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	 

การขยายแสนยานภุาพทางทะเล	การมโีอกาสทีจ่ะเกดิความไม่เข้าใจจนน�าไปสู่ความหวาดระแวงระหว่าง

อินโดนีเซียกับออสเตรเลีย	 และการมีความหวาดระแวงเกี่ยวกับการด�าเนินยุทธศาสตร์ของจีน 

ที่มีการรุกคืบมากขึ้น	

๔.๑๘ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของ

อินโดนีเซีย : มิติด้านเศรษฐกิจ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อ�านวยการ

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) การปฏิรูปการเมืองของอินโดนีเซีย

จากซูการ์โน สู่ ซูฮาร์โต

อินโดนีเซีย	 คือ	 ประเทศที่มีกองทัพเป็นฝ่ายชี้น�า	 ย้อนกลับไปในสมัยโปรตุเกส	 

หรือฮอลันดาต่างก็เข้ามาพร้อมกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมลายู	 ซ่ึงเป็นชนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ไม่ได้ 

มีความแข็งแกร่งเพียงพอท่ีจะสามารถต่อต้านเจ้าอาณานิคมได้	 แต่หลังจากได้รับเอกราชจาก

เนเธอร์แลนด์	 (ฮอลันดา)	 แล้ว	 นายพลซูการ์โน	 หรือวีรบุรุษผู้เรียกร้องเอกราชก็มีแนวโน้มที่จะใช้

นโยบายชาตินิยมร่วมกับการสร้างกองทัพที่แข็งแกร่ง	 โดยนายพลซูการ์โนเชื่อในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบชี้น�า	 มีความเป็นอ�านาจนิยมอยู่ในตนเองและเริ่มการสร้างกองทัพที่เข้มแข็ง	 

พร้อมกบัการยดึกจิการของเอกชนเข้ามาเป็นกจิการของรฐั	 (Nationalization)	โดยอ้างด้านความมัน่คง 

และสั่งการให้เครือข่ายของนายทหารเข้ามาควบคุมดูแลกิจการของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้

ต ่อมาในช่วงกลางทศวรรษ	 ๑๙๖๐	 เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สับสนวุ ่นวายท่ีสุดใน

ประวตัศิาสตร์สมยัใหม่ของอนิโดนเีซยี	ซึง่เป็นการเริม่ต้นของยคุซูฮาร์โต	ผู้น�าทางทหารรุ่นใหม่ทีไ่ม่

เหน็ด้วยกบัการปกครองของนายพล	ซกูาร์โน	ซึง่ความอ่อนแอทางการเมอืงของซูการ์โน	จงึถูกบงัคบั

ให้ต้องโอนอ�านาจทางการเมืองและการทหารที่ส�าคัญไปยังนายพลซูฮาร์โต	 และในเดือนมีนาคม	

๒๕๑๐	นายพลซูฮาร์โต	จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ

ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 (ค.ศ.	 ๑๙๙๗)	 เกิดวิกฤตการณ์การเงินเอเชีย	 (1997	 Asian	

Financial	Crisis)	ถอืเป็นตวัเร่งทีส่�าคญัทีส่ดุทีท่�าให้ประชาชนลุกฮอืข้ึนมา	เนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิ

ที่ย�่าแย่	ประกอบกับการผูกขาดทางการเมืองของประธานาธิบดีซูฮาร์โต	ท�าให้เขาประกาศลาออก

จากต�าแหน่งในวันที่	๒๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๑	(ค.ศ.	๑๙๙๘)	
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บาคารุดดิน ยูซุฟ ฮาบีบี 

ในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 -	 ๒๕๔๒	 เมื่อซูฮาร์โตก้าวลงจากต�าแหน่ง	 รองประธานฮาบีบ	ี 

จึงด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคนที่	๓	ของประเทศ	และถือว่าเป็นคนที่มาจากระบอบการปกครอง

ทีน่่าเช่ือถอืมากทีส่ดุ		โดยประธานาธบิดฮีาบีบีได้รบัเสยีงชืน่ชมจากนานาชาตใินเรือ่งการจดัการกบั

ปัญหาตมิอร์ตะวนัออก	โดยเขาเหน็สมควรว่าให้ชาวตมิอร์ลงประชามตเิลอืกว่าจะอยูก่บัอนิโดนีเซีย

ต่อไปหรือเป็นเอกราช	ซึ่งท้ายที่สุดชาวติมอร์ตะวันออกก็ต้องการเป็นอิสระ	นายฮาบีบีจึงประกาศ

ให้เอกราชแก่ติมอร์ตะวันออก	แต่ก็ท�าให้ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ไม่พอใจ	เพราะเห็นว่านายฮาบีบี

สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในชาติ	 ในช่วงท้ายของการด�ารงต�าแหน่ง	 ฮาบีบีต้องการให้สภาท่ี

ปรึกษาประชาชนเลือกให้เขาด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีต่อไป	 แต่เขากลับไม่ได้รับการสนับสนุน

จากสภา	และได้ถอนชือ่ตนเองจากการขอรบัการแต่งตัง้เป็นประธานาธบิดใีน	๒๐	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๔๒

อับดูร์ระฮ์มัน วาฮิด 

นายวาฮิดเคยด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี	 แม้ว ่าไม่ได้สังกัดในพรรคการเมือง 

เสียงข้างมากก็ตาม	กล่าวคือ	พรรคพีเคบี	 (the	National	Awakening	Party:	 PKB)	 ได้จ�านวน 

ทีน่ัง่ในรฐัสภาอนิโดนเีซยีเพยีง	 ๕๑	 ท่ีนัง่	 น้อยกว่าพรรคการต่อสูเ้พือ่ประชาธปิไตยแห่งอนิโดนเีซีย 

(The	Indonesian	Democratic	Party	of	Struggle:	PDI-P)	ของนางเมกาวาตี	ซูการ์โนปุตรีที่ได้

จ�านวนที่นั่งถึง	๑๕๓	ที่นั่ง	แต่เขาสามารถต่อรองดึงเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่น	ๆ	ท�าให้

นางเมกาวาตีต้องรับต�าแหน่งรองประธานาธิบดี โดยระหว่างการบริหารประเทศ	นายวาฮิดได้รับ

การยอมรับจากสื่อมวลชนและกลุ่มการเมืองแนวศาสนา	 แต่เขามีปัญหาความขัดแย้งกับกองทัพ	

เนื่องจากต้องการลดจ�านวนผู้แทนในสภาท่ีมาจากโควตาของกองทัพและต้องการเปลี่ยนแปลง 

เชงิโครงสร้างของกองทัพให้มส่ีวนร่วมกบัการเมืองน้อยลงตามแนวทางปฏริปูทางการเมอืง	จงึท�าให้

ในช่วงหลังกองทัพหันไปให้การสนับสนุนรองประธานาธิบดีอย่างนางเมกาวาตีแทน	เหตุผลที่ท�าให้

นายวาฮิดต้องลงจากต�าแหน่ง	เนื่องจากมีการด�าเนินการโดยสภาที่ปรึกษาประชาชนเพื่อถอดถอน

เขาออกจากต�าแหน่ง	ในเรือ่งทจุรติยกัยอกเงนิทีพ่วัพนักบัคนใกล้ชดิของเขาและเรือ่งชูส้าวทีอ่ือ้ฉาว

ของเขา	จึงเป็นเหตุท�าให้เขาถูกถอดถอนออกจากต�าแหน่งประธานาธิบดีในที่สุด
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เมกาวาตี ซูการ์โนปูตรี

ประธานาธิบดีเมกาวาตี	 เป็นบุตรสาวของซูการ์โน	 ผู้น�าชาตินิยมและประธานาธิบดี 

คนแรกของอนิโดนเีซยี	เข้ารบัต�าแหน่งแทนในฐานะรองประธานาธบิดภีายหลงัประธานาธบิดวีาฮดิ

ออกจากต�าแหน่ง	เป็นประธานาธบิดหีญงิคนแรกของอินโดนเีซยี	ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่กรกฎาคม	๒๕๔๔ 

ถงึตลุาคม	๒๕๔๗	ระหว่างด�ารงต�าแหน่ง	แม้จะได้รบัการสนบัสนนุจากกองทพั	แต่ขณะนัน้ประเทศ

มีปัญหารุมเร้ามากมาย	 ท้ังการเมือง	 สังคมและเศรษฐกิจที่ไม่ฟื ้นตัว	 ปัญหาทุจริตที่เพิ่มขึ้น 

อย่างเรื่อยมาและปัญหาใหญ่ที่ส�าคัญ	คือ	ปัญหาการก่อการร้าย	 เนื่องจากเหตุการณ์โจมตีสหรัฐฯ	 

เมือ่	๑๑	กนัยายน	๒๕๔๓	ท�าให้มกีลุม่ต่อต้านสหรัฐฯ	กบัชาวตะวนัตกเกดิข้ึนมากมาย	ในอินโดนเีซีย

และมกีารก่อความรุนแรงหลายครัง้	ซึง่ครัง้ทีร่นุแรงทีสุ่ดคร้ังหนึง่คอื	การลอบวางระเบดิสถานบนัเทงิ

ทีเ่กาะบาหล	ีจนมผีูเ้สยีชวีติกว่า	๒๐๐	คน	จนท�าให้รัฐบาลอนิโดนเีซียต้องด�าเนนิการในการต่อต้าน

ปราบปรามการก่อการร้ายอย่างเข้มงวดจนถึงปัจจุบัน	และท�าให้กองทัพเข้ามามีบทบาทอย่างมาก

ต่ออินโดนีเซียในขณะนั้น

ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน 

เป็นอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ภายหลังการปฏิรูปการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ซ่ึงมีการก�าหนดให้มี 

การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชน	 โดยประธานาธิบดียูโดโยโน	 ได้รับชัยชนะเหนือ

นางเมกาวาตใีนการเลอืกตัง้ครัง้ทีส่อง	และเข้ามาด�ารงต�าแหน่งด้วยความคาดหวงัอย่างมากจากประชาชน 

ในการบรหิารประเทศและพฒันาเศรษฐกิจ	แม้ในช่วงแรกอาจไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากประชาชน	

แตเ่ขาก็สามารถบริหารประเทศไดด้ขีึน้เป็นล�าดบั	และจดัการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ได้เป็นอย่างด	ีเช่น	

การเจรจากับอาเจะห์จนเกดิสันตภิาพและการดแูลความขดัแย้งระหว่างเผ่าพนัธ์ุต่าง	ๆ 	จนยตุคิวามรุนแรง 

รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจของอินโดนีเซียให้มีความเข้มแข็ง	 เติบโตอย่างรวดเร็ว	 จนเป็นหนึ่งใน 

ประเทศน่าลงทุนในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	

โจโก วีโดโด 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนที่	 ๗	 และคนปัจจุบันของประเทศอินโดนีเซีย	 เคยด�ารง

ต�าแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงจาการ์ตา	 ก่อนลงสมัครชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

สังกัดพรรคการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งอินโดนีเซีย	 (PDI-P)เข้าพิธีสาบานตนคร้ังแรกเมื่อป	ี 

พ.ศ.	๒๕๕๗	จนถึงปัจจุบัน
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โดยประธานาธิบดีโจโก	 ถือว่าเป็นตัวแทนของคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่ของประเทศที่ 

เป็นคนชนชั้นกลางจนถึงล่าง	 เนื่องจากเคยเป็นผู้น�าท้องถ่ินในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองโซโล	 

จนกลายเป็นผู้ว่าการเมืองจาการ์ตา	 และเป็นประธานาธิบดีที่คนอินโดนีเซียรู้สึกเข้าถึงได้	 ไม่ม ี

ขัน้ตอนระเบยีบการทีซ่บัซ้อนยุง่ยาก	ในขณะทีม่แีนวนโยบายในการกระจายการพัฒนาอย่างทัว่ถงึ

และนโยบายที่ถือว่าได้รับการตอบจากชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างดีคือ	นโยบาย	Global	Maritime	

Fulcrum	(GMF)	ผ่านแนวคดิเศรษฐกิจสนี�า้เงิน	(Blue	Economy)	ทีเ่ปลีย่นวธีิคดิของชาวอนิโดนีเซยี

ให้หันมาให้ความส�าคัญกับพื้นที่ทางทะเล	มหาสมุทรและพื้นที่ชายฝั่งมากยิ่งขึ้น	ซึ่งคาดว่านโยบาย

ดังกล่าว	จะท�าให้อินโดนีเซียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ	๔	ของโลก	ในปี	พ.ศ.	๒๕๙๓

ส�าหรับปัญหาทะเลตะวันออก	 ถึงแม้อินโดนีเซียจะไม่เคยแสดงจุดยืนว่าเป็นประเทศ 

คู่ขัดแย้งกับจีน	 แต่ในทางภูมิศาสตร์แล้วทะเลทางตอนเหนือของอินโดนีเซียอย่างทะเลนาตูนา	

(Natuna	 Sea)	 มีส่วนที่ซ้อนทับกับพื้นที่ท่ีจีนอ้างสิทธิ์	 จึงยังคงเป็นความกังวลของอินโดนีเซีย 

และท�าให้อินโดนีเซียเริ่มพัฒนาขีดความสามารถก�าลังทางเรือ

๒) ความท้าทายของอินโดนีเซียในอนาคต

จากการมีเอกภาพในการปกครองสูง	 ท�าให้เป็นไปได้ยากที่อินโดนีเซียจะกลายเป็น 

รัฐอิสลาม	 ถึงแม้จะเคยมีความพยายามที่จะก่อต้ังเป็นรัฐอิสลาม	 แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 

อย่างไรก็ตาม	 มีการคาดการณ์ว่า	 ในอนาคตจะไม่มีการแบ่งแยกดินแดนอีก	 รวมถึงในพื้นที ่

ของจงัหวดัอาเจาะห์	แม้จะเป็นจงัหวดัเดียวทีม่กีารใช้กฎหมายชารอีะห์และยงัคงเผชิญกบัขบวนการ

แบ่งแยกดินแดน

นอกจากนี้	 แม้ว่าประธานาธิบดีโจโกวีจะประสบความส�าเร็จและได้รับคะแนนนิยมสูง

เพียงใด	 กระแสการโจมตีต่อตัวเขาเองก็ยังคงเกิดข้ึน	 โดยเฉพาะข้อกล่าวหาท่ีว่า	 โจโกวีเป็นผู้ 

ไม่เคร่งครัดในศาสนา	 แต่การที่ประธานาธิบดีโจโกวี	 แต่งต้ังพลโทปราโบโว	 ซูเบียนโต	 (Prabovo	

Subianto)	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 คาดการณ์ว่าการกระท�าดังกล่าว	 เป็นการ

ประนีประนอมลดแรงเสียดทานระหว่างทหารและพลเรือน	ดังนั้น	ความสัมพันธ์ระหว่างทหารและ

พลเรือนน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น	 นอกจากนี้	 รัฐบาลอินโดนีเซียยังยืนยันว่าจะไม่ท�าสนธิสัญญาทาง

ทหารอย่างเป็นรปูธรรมกบัประเทศใด	และไม่มนีโยบายให้ประเทศใดเข้ามาใช้ประโยชน์จากฐานทพั

ทางทหารของอินโดนีเซีย
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ส�าหรบัปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและหมอกควนัข้ามแดน	มทีศิทางทีด่ขึีน้เนือ่งจากมาตรการ

ของรัฐบาล	ได้แก่	(๑)	การเฝ้าระวัง	(Monitor	and	Assessment)	(๒)	การป้องกัน	(Prevention)	

(๓)	 การเตรียมความพร้อม	 (Preparedness)	 (๔)	 การสร้างกลไกรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค	(National	and	Joint	Emergency	Response)	(๕)	การอ�านวย

ความสะดวกหากจ�าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของต่าง	 ๆ	 (รวมทั้งอุปกรณ์บรรเทา

สาธารณภัย)	ระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน	(Procedures	for	Deployment	of	People,	

Materials	 and	 Equipment	 Across	 Borders)	 และ	 (๖)	 การสร้างความร่วมมือด้านเทคนิค 

และการท�าวิจัยในปัญหาหมอกควัน	 (Technical	 Cooperation	 and	 Scientific	 Research)	

ประกอบกับภายหลังจากท่ีข้อตกลง	 ASEAN	 Specialized	Meteorological	 Centre	 (ASMC) 

มกีารบงัคบัใช้ในระดับภมูภิาคในทกุประเทศสมาชกิ	สถานการณ์ฝุน่หมอกควนัในอาเซยีนยิง่บรรเทา

เบาบางลง	

๓) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย

นโยบาย	Global	Maritime	Fulcrum	(GMF)	ของประธานาธิบดีโจโกได้รับการก�าหนด

ให้เป็นวสัิยทศัน์ของรฐับาล	โดยระบุว่าอินโดนีเซยีจะมุง่สูก่ารเป็นรฐัทางทะเลทีแ่ขง็แกร่ง	ซึง่สามารถ

มีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและโลกตามผลประโยชน์ของชาติ	 

โดยมีวิสัยทัศน์หลัก	ดังนี้	(๑)	การพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรมนุษย์	(๒)	ความมั่นคง

ทางทะเลและความปลอดภัยทางทะเล	(๓)	การจัดต้ังสถาบนัทางทะเล	(๔)	ขยายเศรษฐกจิทางทะเล

และโครงสร้างพื้นฐานทางทะเล	 (๕)	 การคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและการจัดการพ้ืนท่ีทางทะเล	 

(๖)	 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางทะเล	 และ	 (๗)	 การทูตทางทะเล	 ซึ่งวิสัยทัศน์เหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็น	 

๗๖	โครงการแยกเป็น	๔๒๕	กิจกรรม	และสามารถบรรลุเป้าหมายไปแล้วกว่า	๓๓๐	รายการ
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ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรื่อง “ทิศท�งคว�มมั่นคงท�งทะเล: คว�มท้�ท�ยของอ�เซียน”

ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโลกและภูมิภาคให้ความส�าคัญกับ	“ความมั่นคงทางทะเล”	มากยิ่งขึ้น	เนื่องจาก

ทะเลถือเป็นแหล่งท่ีมาของก�าลังอ�านาจทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยา	 การทหาร	

วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีพลงังานและสิง่แวดล้อมทีส่่งเสริมความมัน่คงและความมัง่คัง่ไม่เว้นแม้แต่	

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	 อันจะเห็นได้จากการที่	 สหรัฐฯ	 และพันธมิตรได้น�าเสนอและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก	 ที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย	 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ตรงกลางบริเวณดังกล่าว	

ส�าหรับภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีต้ังอยู ่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย	 

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่อาเซียนจะต้องร่วมกันปกป้องการเข้ามาของประเทศมหาอ�านาจในการเข้ามา 

มีอิทธิพลในภูมิภาค	 รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของตนผ่านความร่วมมือที่สร้างสรรค์ต่าง	 ๆ	 

ซึง่ความเคล่ือนไหวล่าสดุของอาเซยีนเพือ่รกัษาความมัน่คงในภมูภิาค	คอื	การออก	“เอกสารมมุมองของ

อาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก”1	(ASEAN	Outlook	on	the	Indo-Pacific)	โดยมีสาระส�าคัญ

ระบุถึงความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมใน	๔	 สาขา	 ได้แก่	 (๑) ความร่วมมือทางทะเล	 (Maritime	

Cooperation)	 โดยการส่งเสริมความปลอดภัยทางทะเล	 เสรีภาพในการเดินเรือและการบิน	 

รวมถึงต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ	 ตลอดจนส่งเสริมการระงับข้อพิพาทอย่างสันต	ิ 

และส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล	 (๒) การเช่ือมโยง	 (Connectivity)	

โดยมุ่งเน้นความร่วมมือการเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและกับอาเซียน	 ภายใต้แผน 

ความเชือ่มโยงระหว่างกนัในอาเซยีน	(Master	Plan	on	ASEAN	Connectivity	2025:	MPAC	2025)  

1	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.	(๒๕๖๒).	เรื่อง	“จับตาความเคลื่อนไหวของอาเซียนต่อ

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก”.	 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง.	 (ฉบับที่	 ๑๘/๒๕๖๒),	 วันที่	

๑-๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๒.	
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ในด้านต่าง	ๆ	(๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี ๒๕๗๓	(UN	Sustainable	

Development	 Goals	 2030)	 มุ ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ	 และ	 (๔) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ (Economic	 and	Other		

Possible	Areas	of	Cooperation)	ทีมุ่ง่เน้นการอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนโดย

สนับสนุนการด�าเนินการพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ๒๐๒๕	 (ASEAN	 Economic	

Community	Blueprint	2025)	เป็นต้น

จึงกล่าวได้ว่า	 ยุทธศาสตร์น้ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่ออาเซียน	 ท�าให้อาเซียนได้ตระหนัก

และให้ความสนใจต่อยทุธศาสตร์อนิโด-แปซฟิิก	โดยเร่ิมอย่างเป็นทางการ	ในช่วงการประชมุสุดยอด

เอเชยีตะวนัออก	(EAS	Summit)	เมือ่เดอืน	พ.ย.๖๐	ซ่ึงมปีระเทศท่ีได้น�าเสนอมมุมองต่อยทุธศาสตร์

อินโด-แปซิฟิกในการประชุมครั้งนั้น	ถือเป็นจุดเร่ิมต้น ที่ท�าให้ชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง	 ๑๐	 ชาติ 

ได้หารอืพดูคุยกันเกีย่วกบัยทุธศาสตร์ดงักล่าว	โดยล่าสดุในการประชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีน	(ASEAN	

Summit)	ครั้งที่	๓๔	เมื่อ	มิ.ย.๖๒	ที่ผ่านมา	อินโดนีเซียได้น�าแนวคิดนี้มาหารือกับไทยในฐานะไทย

เป็นประธานอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน	 ๆ	 เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนแนวคิด 

ดังกล่าวร่วมกัน	จนได้เอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก	(ASEAN	Outlook	on	

the	Indo-Pacific)	ได้ส�าเร็จ

อย่างไรก็ตาม	แม้	ภูมิภาคอาเซียน	จะมีทรัพยากรทางทะเลจ�านวนมาก	และมีเส้นทาง

คมนาคมทางทะเลหลักของโลก	(Sea	Line	of	Communication:	SLOC)	ได้แก่	ช่องแคบมะละกา	

ช่องแคบซุนดา	 และช่องแคบลอมบอก	 โดยเฉพาะช่องแคบมะละกาท่ีเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทร

อินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก	ซึ่งถือเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าที่ส�าคัญ	๑	ใน	๔	ของโลก	

โดยเฉพาะทะเลจีนใต้	 ซึ่งถือเป็นพื้นท่ีทางทะเลที่ส�าคัญ	 เนื่องจากเป็นแหล่งน�้ามัน	 ก๊าซธรรมชาติ	

และทรัพยากรทางทะเล	 รวมท้ังเป็นเส้นทางเดินเรือหลักที่เชื่อมต่อเส้นทางการค้าระหว่าง 

เอเชยีตะวนัออกไปยงัตะวนัออกกลางและยโุรป	นอกจากนี	้ทะเลจนีใต้ยงัมคีวามส�าคัญต่อสนัติภาพ

และความมั่นคงในภูมิภาค	 เน่ืองจากทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันระหว่างสองมหาอ�านาจ	 

คอื	จนีและสหรฐัฯ	โดยปัจจบุนัยงัพบความตงึเครยีดกรณข้ีอพพิาทในทะเลจนีใต้	อนัมาจากการอ้างสทิธิ์

ครอบครองโดยจีน	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	บรูไน	มาเลเซีย	และไต้หวัน	
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นอกจากน้ี	 ปัจจุบันอาเซียนยังคงเผชิญกับผลกระทบด้าน	 “ความม่ันคงทางทะเล”	 

ในมิติต่าง	ๆ  2	ได้แก่	มิติด้านเศรษฐกิจ	เช่น	การด�าเนินยุทธศาสตร์ของ	สหรัฐฯ	และจีน	โดยเฉพาะ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง	 ๆ	 อาจถูกมองว่าเป็นความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลของตน	 

ท�าให้หลายประเทศเกิดความวิตกกังวลและระมัดระวังในการร่วมมือกับประเทศนั้น	 ๆ	 ตลอดจน

ผลกระทบด้านอาชญากรรมข้ามชาตทิางทะเล	 ได้แก่	 การกระท�าอนัเป็นโจรสลัด	การลักลอบค้าอาวธุ  

การลักลอบขนยาเสพติด	 การลักลอบค้ามนุษย์	 และการก่อการร้ายทางทะเล	มิติด้านสังคมและ

วัฒนธรรม ยังพบแนวโน้มของการอพยพย้ายถิ่นมีแนวโน้มสูงข้ึนทั้งการอพยพย้ายถิ่น 

ภายในประเทศหรอืข้ามประเทศโดยใช้ช่องทางทางทะเล	ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในประเทศ

ปลายทาง	 เช่น	 ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา	 เป็นต้น	 รวมทั้งความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมทางทะเล	มิติด้าน

การเมืองและความมั่นคง	ยังพบปัญหาความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคมทางทะเล	โดยเฉพาะ

เส้นทางเดนิเรอืสนิค้าทีผ่่านช่องแคบมะละกา	ช่องแคบซุนดา	และช่องแคบลอมบอก	รวมทัง้ปัญหา

ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้	 อาจเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือระหว่างบางประเทศในอาเซียน	 

และอาจท�าให้ประเทศทีข่ดัแย้งกบัจนี	หนัไปพ่ึงพาประเทศมหาอ�านาจอืน่เพ่ือสร้างอ�านาจต่อรองกบัชาติ

มหาอ�านาจ	ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงทางทะเลของอาเซียนในปัจจุบัน

ส�าหรับประเทศไทย ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	โดยเป็นประเทศหนึ่งที่มีอาณาเขต

ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก	 มหาสมุทรอินเดีย	 ทะเลจีนใต้และช่องแคบมะละกา	 จึงนับได้ว่า

ประเทศไทยตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญใน	๒	 แง่มุม	 กล่าวคือ	 (๑)	 เป็นแหล่งทรัพยากรทั้งที่ 

มีชีวิตและไม่มีชีวิต	 และ	 (๒)	 เป็นเส้นทางเดินเรือที่ส�าคัญ	 มหาอ�านาจต่าง	 ๆ	 ยังคงมุ่งที่รักษา 

และแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองในพื้นที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ด้วยเหตุนี้ดุลยภาพและพลวัต	 

ด้านความม่ันคงทางทะเลในภูมิภาคนี้	 จึงขึ้นอยู่กับบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ในภูมิภาคกับประเทศมหาอ�านาจเป็นส�าคัญ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ในฐานะเลขานุการศูนย์อาเซียน

ศึกษา	 ท�าหน้าที่ในการจัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียน	 ได้เห็นถึงความส�าคัญ 

ของสถานการณ์ด้านความมัน่คงทางทะเลทีส่่งผลกระทบต่อภมูภิาคอนิโด-แปซิฟิก	 อาเซียน	และไทย 

2	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ	(๒๕๕๘).	แผนความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเล	(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๔).		http://

www.nsc.go.th/wp-content/uploads/2018/10/แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล-พ.ศ.2558-–2564.

pdf 
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ในหลากหลายมติ	ิจงึได้จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารด้านความมัน่คงในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบั	“ทศิทาง

ความมั่นคงทางทะเล: ความท้าทายของอาเซียน”	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมความรู ้	 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ	 นักวิชาการ	 ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความมั่นคงใน

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	อาเซียนและไทย	ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	 ในการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดบทบาทและ

ท่าทีที่เหมาะสมต่อกรณีดังกล่าวต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑	 เพื่อศึกษาสถานการณ์	และแนวโน้มด้านความมั่นคงทางทะเล	ที่ส่งผลกระทบต่อ	

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	อาเซียน	และไทยในมิติต่าง	ๆ	

	 ๒.๒	 เพื่อให้ทราบถึงความท้าทายต่อความร่วมมือของอาเซียน	ภายใต้	“เอกสารมุมมอง

ของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก”

	 ๒.๓	 เพือ่ให้ทราบถึงทิศทางด้านความมัน่คงทางทะเลของ	ภมูภิาคอนิโด-แปซฟิิก	อาเซยีน	

และไทยในมิติต่าง	ๆ	ในอนาคต

	 ๒.๔	 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมของกองทัพ	 และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง 

น�าไปใช้ในการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

	 ๓.๑	 ทราบถึงสถานการณ์	 และแนวโน้มด้านความมั่นคงทางทะเล	 ท่ีส่งผลกระทบต่อ	

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	อาเซียน	และไทยในมิติต่าง	ๆ	

	 ๓.๒	 ทราบถึงความท้าทายต่อความร่วมมือของอาเซียน	 ภายใต้	 “เอกสารมุมมองของ

อาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก”

	 ๓.๓	 ทราบถงึทศิทางด้านความมัน่คงทางทะเลของ	ภมูภิาคอินโด-แปซฟิิก	อาเซยีน	และ

ไทยในมิติต่าง	ๆ	ในอนาคต

	 ๓.๔	 ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมของกองทัพ	และหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้

ในการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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๔. สรุปการบรรยายของวิทยากร 

๔.๑ การบรรยายพเิศษ เรือ่ง “ทศิทางความมัน่คงทางทะเล (ภมูภิาคอนิโด - แปซฟิิก): 

มิติด้านเศรษฐกิจ” โดย คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อ�านวยการบริหาร “สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง

ประเทศไทย” (สรท.) สรุปการบรรยายได้	ดังนี้	

๑) ทิศทางความมั่นคงทางทะเล (อินโด - แปซิฟิก) มุมมองทางเศรษฐกิจ 

		ส�าหรบัภูมภิาคอนิโดแปซฟิิกในมมุมองมติิด้านเศรษฐกจิ	สถานการณ์ความมัน่คงกบับริบท

ทางเศรษฐกิจเป็นเรือ่งทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกนั	ส่งผลให้เมือ่ระบบเศรษฐกจิด	ีความมัน่คงของรฐัย่อม

มีทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน	 ดังนั้น	 ในมุมมองทางเศรษฐกิจส�าหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก 

กบัความมัน่คงทางทะเลนัน้	ไม่ใช่ประเดน็ความส�าคญัในเชงิพ้ืนทีเ่พียงอย่างเดียว	ยงัมปีระโยชน์ต่อ

การก�าหนดนโยบายในด้านความมั่นคงต่อไป

๒) สถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคงทางทะเล: มิติด้านความส�าคัญอินโด

แปซิฟิกต่อระบบเศรษฐกิจ

ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีปฏิสัมพันธ์ทางการค้าขาย	 โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศ	 เช่น	 จีน	

เกาหลี	 ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 อินเดียและส่วนของตะวันออกกลาง	 เช่น	 อัฟกานิสถาน	

ปากีสถาน	เป็นต้น	ทัง้นี	้ตวัเลขการส่งออกในอนิโดแปซิฟิกกบัประเทศข้างต้นมอีตัราส่วน	ดังนี	้ญีปุ่น่

ร้อยละ	 ๙.๙	 อาเซียนในส่วนภาคพื้นสมุทรร้อยละ	 ๑๕.๕	 กลุ่มประเทศกัมพูชา	 ลาว	 เมียนมา 

ร้อยละ	๑๑.๖	จนีร้อยละ	๑๒	ฮ่องกงร้อยละ	๕	เกาหลใีต้ร้อยละ	๒	ไต้หวนัร้อยละ	๑.๖	เอเชยีใต้โดยเฉพาะ

อินเดียร้อยละ	 ๔.๔	 ตะวันออกกลางร้อยละ	 ๓.๔	 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ร้อยละ	 ๕.๑	 

ขณะที่ภูมิภาคอื่นที่มีอิทธิพลในการส่งออกกับอินโดแปซิฟิกเช่นเดียวกัน	คือ	สหรัฐฯ	ร้อยละ	๑๑.๑	

และยุโรป	 ทั้งนี้	 ส�าหรับไทยมีตัวเลขการส่งออก	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มีตัวเลขการส่งออก 

ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกร้อยละ	๗๐.๒	 ท�าให้การส่งออกของประเทศประมาณร้อยละ	๖๐	 -	 ๗๐	 

ของอตัราการเตบิโตภายในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	อยูใ่นภมิูภาคอนิโดแปซิฟิก	

ประเด็นที่ท้าทายต่ออินโดแปซิฟิกในด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

			 (๑)	 ประเด็นข้อพิพาทในพื้นที่ทับซ้อน	 ส่งผลต่อวัตถุดิบ	 หรือต้นทุนในการท�า

อุตสาหกรรมของภาคเศรษฐกิจพอสมควร	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงาน	 สินแร่ท่ีอยู่ในทะเล	 

การประมงโดยเฉพาะอาหารแปรรปูซึง่เป็นอตุสาหกรรมใหญ่ต้น	ๆ 	ของประเทศ	เป็นต้น	ซ่ึงประเด็น

ดงักล่าวมผีลเชือ่มโยงกบัการจ้างแรงงานของประเทศเพือ่นบ้าน	 เช่น	อตุสาหกรรมประมง	ส�าหรบัไทย
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เน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่ออกจากท่าเรอืแหลมฉบงั		หากเกดิปัญหาในพืน้ทีด่งักล่าว	อาจท�าให้สนิค้า

ที่น�าเข้ามาได้นั้นมีต้นทุนสินค้าที่ค่อนข้างสูง	ไทยควรเตรียมการเพื่อพัฒนาในพื้นที่ทางฝั่งอันดามัน

ให้เป็นทางออกสู่ทะเลได้ช่องทางหนึ่ง

(๒)	ข้อพิพาทและแรงกดดนัทางการเมอืงภายในประเทศ	เช่น	การประท้วงภายใน

ประเทศฮ่องกง	มีผลกระทบต่อการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ	ฮ่องกงถือว่าเป็นศูนย์กลาง	(Hub)	

ที่ใช้เป็นเส้นผ่านทางของการขนส่งทางทะเลและเป็นประตู	 (Gateway)	 สู่ประเทศจีน	 เมื่อเกิด 

ความไม่ปลอดภัยภายในประเทศ	ย่อมส่งผลกระทบต่อการเข้าไปเจรจาธุรกจิกับฮ่องกงมคีวามยากล�าบาก

มากยิง่ขึน้	แต่เนือ่งจากระบบโลกาภวิตัน์	(Globalization)	และระบบเครือข่าย	(Social	Network)	

สามารถเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีช่่วยแก้ไขปัญหา	เพ่ือให้การค้าในระบบเศรษฐกจิสามารถขบัเคลือ่นไป

ได้ในระดบัหนึง่	ดงันัน้	การมปัีญหาในจดุใดจดุหน่ึง	เช่น	ฮ่องกงทีถ่งึแม้ว่าเป็นจดุเลก็	ๆ	ของแผนทีโ่ลก  

แต่ก็สามารถสร้างผลกระทบที่เกี่ยวโยงกับการค้าในตลาดโลกได้อย่างพอสมควร

๓) ทิศทางด้านความมั่นคงทางทะเลในอนาคต

สงครามทางการค้าส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศ	 เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ	 

ดงันัน้	แต่ละประเทศควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา	เช่น	การออกมาตรการในการป้องกันสวมสิทธิ

ทางการค้าจากต่างประเทศ	 ซึ่งเป็นแนวความคิดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรม 

ภายในประเทศ	กรณีจีนไม่อาจส่งสินค้าไปยังสหรัฐฯ	ได้โดยตรง	ผู้ประกอบการจีนเริ่มเข้าไปลงทุน

ในประเทศต่าง	ๆ	เช่น	ไทยและเวียดนาม	

	 	 ส�าหรับการลงทุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	

Economic	Corridor:	EEC)	อปุสรรคขดัขวางการด�าเนินการของโครงการฯ	อนัเนือ่งมาจาก	(๑)	ระบบ

เศรษฐกิจโลกไม่ได้ขยายอย่างต่อเนื่อง	และ	(๒)	ประเทศต่าง	ๆ	มีมาตรการในการดึงดูดการลงทุน

ภายในประเทศของตน	โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก	เช่น	อินเดียไม่ได้ให้ความสนใจ

กับการลงทุนของ	 EEC	 แต่กลับให้ความส�าคัญกับการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า

ความร่วมมือภายใต้กรอบแนวคิดต่าง	ๆ	

	 	 ประเด็นที่น่าจับตามมองที่ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 (๑)	 การโจมตีค่าเงิน	 

มีผลต่อการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาภายในประเทศ	เช่น	บริษัท	Mazda	มีการย้ายฐานการผลิต

รถยนต์บางรุ่นไปผลิตที่ญี่ปุ่น	 การย้ายฐานการผลิตออกจากไทยย่อมส่งผลต่อแรงกดดันทางด้าน

เศรษฐกิจ	และ	 (๒)	 เรื่อง	Global	Connectivity	 ในพื้นที่อินโดแปซิฟิกมีความส�าคัญกับเส้นทาง 
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การเดนิเรอืและท่าเรอื	ดงัน้ัน	ประเทศท่ีต้องการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	โดยเฉพาะประเทศทีต้่องพึง่พา

การค้าระหว่างประเทศ	 จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างความเชื่อมโยง	 (Connectivity)	 

แทบทั้งสิ้น	 ไม่เว้นแม้แต่จีนที่มี	 Liner	Shipping	Connectivity	ที่ดี	ประกอบกับจีนเป็นสายเรือ

ขนาดใหญ่อันดับ	 ๓	 ของโลกไม่แพ้บริษัทเมอส์ก	 ไลน์	 (Maersk	 Line)	 และ Modern	

Freight	company	(MFC)	แสดงให้เหน็ว่า	จนีพยายามสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิเพ่ือต้องการสร้าง

เส้นทางการค้าที่สามารถเชื่อมโยงทั่วโลก	 โดยมีแนวความคิดที่ว่า	 สินค้าจีนต้องไปในทุก	 ๆ	 ที่ 

ทีมี่ผูบ้รโิภค	ด้วยเหตนุี	้อนิโดแปซฟิิกจงึเป็นทางผ่านของสนิค้าจนีอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	รวมถึงอทิธพิล

ของจีนผ่านการค้าในการสร้างฐานในการกระจายสินค้าของประเทศจีนนั่นเอง

๔) เอกสาร ASEAN Outlook on The Indo-Pacific: AOIP 

ให้ความส�าคญัในเรือ่งของความร่วมมอื	และการประสานกบัผลประโยชน์ของชาตสิมาชกิ	

โดยเฉพาะประเดน็ทางด้านเศรษฐกจิ	ซึง่ในขอบเขตของ	AOIP	ระบคุวามร่วมมอืภายใต้	๔	กรอบหลกั 

ดังนี้	 (๑)	 ความร่วมมือทางทะเล	 (Maritime)	 (๒)	 การติดต่อเชื่อมโยง	 (connectivity)	 

(๓)	เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต	ิ(SDGs)		และ	(๔)	ความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิ	

และด้านอื่น	ๆ 	มุมมองทางด้านเศรษฐกิจมองว่าเอกสารฯ	ดังกล่าว	เปรียบเสมือนกรอบบรรทัดฐาน	

แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเนื่องจากปัจจัยที่ท้าทาย	ต่อไปนี้	

(๑) ภายในประเทศอาเซียนขาดความจริงใจต่อกัน	 กรณีเรือขนส่งสินค้า	 

เมือ่มกีารขนส่งสนิค้าเสรจ็แล้วนัน้	 ต้องแล่นเรอืออกไม่สามารถจอดเทยีบท่าเพือ่รบัขนส่งสนิค้ากลบัได้ 

หรือแม้แต่เรือต่างประเทศเมื่อถ่ายน�้ามันเสร็จแล้วก็ต้องแล่นเรือเปล่ากลับออกไปเช่นเดียวกัน	 

ตามหลกัการทีว่่า	เรอืต่างประเทศไม่สามารถรบัน�า้มนัแบบการเชือ่มต่อจุดต่อจดุ	(Point	to	Point)	ได้	

ทัง้นี	้ไทย	กมัพูชาและเวยีดนาม	มคีวามพยายามในการเจรจาพดูคยุเกีย่วกบัการขนส่งสนิค้า	แต่เนือ่งจาก

ความกังวลว่าเรือขนส่งของต่างชาติจะเข้ามารับน�้ามันดิบจากรัฐชายฝั่งไปขาย	 รวมถึงประเด็น 

เรือ่งความยนิยอมเรือ่งต้นก�าเนดิของวตัถดุบิภายในภมูภิาคอาเซยีนย่อมเป็นไปตามสดัส่วนทีก่�าหนด

เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ท�าให้ประเทศแต่ละประเทศต้องการปกป้องผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการ

ภายในประเทศ	และการขนส่งสนิค้าข้ามแดนระหว่างประเทศ	เช่น	กรณขีองไทยกบัเมยีนมา	กมัพชูา	

หรอืสปป.ลาว	ซึง่ในปัจจบัุนการด�าเนนิการภายใต้ระบบการจดัสรรตามโควตา	ท�าให้หลายประเทศ

ไม่อาจด�าเนนิการท�าข้อตกลงการค้าเสรรีะหว่างประเทศได้อย่างแท้จรงิ	เพราะสดุท้ายแต่ละประเทศ

เลือกท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ภายในประเทศของตนเป ็นหลัก	 โดยประเด็นดังกล ่าว	 
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ส�าหรับหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรมเจ้าท่า	กระทรวงคมนาคมและผู้ประกอบการ	

ต่างมองว่าการท่ีอนุญาตให้เรือต่างชาติสามารถรับสินค้าภายในประเทศได้นั้น	 อาจท�าให้ต้นทุน 

ของสินค้าระหว่างประเทศลดลง	เป็นผลมาจากการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้านั่นเอง

(๒) ความแตกต่างของระดับและมาตรฐานในเร่ืองต่าง ๆ ของประเทศใน

อาเซยีน	 ไม่ว่าจะเป็นมาตราฐานในการผลติ	มาตรฐานสนิค้าและบรกิาร	ความเป็นสากลของกฎหมาย 

กระบวนการทั้งภาครัฐและเอกชน	โดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่าย	การใช้เงินที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

ในการซือ้ขายสนิค้าระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกนัเอง	ซึง่ในระดบัการค้าระดบัท้องถ่ิน	หรอืตลาด

ทั่วไปยังคงพบเห็นการยินยอมให้ใช้สกุลเงินของประเทศเพ่ือนบ้านบ้าง	 แต่ส�าหรับการค้าขาย 

ในระดับระหว่างประเทศยังไม่มีการยอมรับในเรื่องดังกล่าว	อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินการรวมกลุ่ม

ภายใต้กรอบอาเซยีนนัน้	 น่าจะมีการผ่อนปรนในเรือ่งของสกลุเงินเพ่ือใช้ส�าหรบัการค้าระหว่างประเทศ

สมาชิกด้วยกันเอง	 อาจส่งผลให้เศรษฐกิจของอาเซียนเกิดความแข็งแกร่ง	 สร้างความเป็นปึกแผ่น	

และมีอ�านาจในการต่อรองทางการค้ามากยิ่งขึ้น

(๓) การพึ่งพาภายในกลุ่มสมาชิกอาเซียน	 อาเซียนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบันนี้	เกิดจากการลงทุนของบริษัทต่างชาติ	เช่น	สหรัฐฯ	ยุโรป	จีนและเกาหลีใต้	โดยเฉพาะ

การลงทนุในกลุม่ประเทศกัมพชูา	สปป.ลาว	เมยีนมาและเวยีดนาม	ส่งผลให้เกดิแรงกดดนัในการด�าเนนิ

นโยบายความมั่นคงด้านต่าง	ๆ	ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจของการลงทุนของบริษัทต่างชาติ	ดังนั้น	

เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี	 ความมั่นคงทางการเมืองของประเทศวางอยู่บนความยากล�าบากต่อการรักษา

สมดลุของการถ่วงดลุอ�านาจ	(Balance	of	Power)	กบัชาตมิหาอ�านาจต่าง	ๆ 	ซึง่แตกต่างกบัอินเดยี

และจีนที่มีตลาดภายในประเทศ	 และการบริโภคภายในประเทศ	 (Domestic	 Consumption)	 

ทีแ่ขง็แกร่งขนาดใหญ่	ส่งผลให้ก�าลงัซือ้และก�าลงัขายภายในประเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของคนภายในประเทศได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ส�าหรับอาเซียนในแต่ละประเทศไม่มีการบริโภค

ภายในประเทศที่มากเพียงพอ	 เช่น	 ไทยถ้าไม่มีการค้าระหว่างประเทศอาจท�าให้ระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศประสบปัญหาได้เช่นกัน

๕) ข้อเสนอแนะ

   ส�าหรับไทย สิ่งที่ควรให้ความส�าคัญ	 คือ	 เรื่องความเช่ือมโยง	 (Connectivity)	 

ไทยในฐานะทีพ่ึง่พาการค้าระหว่างประเทศเป็นหลกั	การส่งออกของประเทศจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีท่�าให้

ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น	 จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญต่อการเชื่อมโยงทาง 
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การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน	 สิ่งที่ไทยสามารถด�าเนินการเพื่อลดแรงกดดันจากประเทศคู่ค้าและ

ท�าให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตด้วยศักยภาพภายในประเทศ	จากการพัฒนาในประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้		

(๑) ด้านกายภาพ (Physical)	จะมีการเคลื่อนที่ของสินค้า	คน	บริการอย่างไร	

ส�าหรับจีนเศรษฐกิจการค้าเติบโตได้	 เนื่องจากมีเส้นทางขนส่งท่ีมีความเชื่อมโยงและมีเครือข่าย 

ทั่วโลก	 สิ่งที่ไทยสามารถพัฒนาได้นั้น	 ควรเริ่มจากการพัฒนาท่าเรือในฝั่งอันดามัน	 เพื่อขยาย 

เส้นทางการเดนิเรอืและเพือ่ป้องกนัปัญหาในพืน้ทีท่ะเลจนีใต้ทีอ่าจก่อให้เกดิความเสีย่งต่อการขนส่ง

สินค้าเข้า	-	ออกจากท่าเรือแหลมฉบัง	รวมถึงการมีเส้นทางการให้บริการของสายเรือที่ดี	พร้อมทั้ง	

ควรให้ความส�าคญักบัการสร้างเส้นทางคมนาคมเพือ่เชือ่มโยงกบัการคมนาคมอืน่	ๆ	เช่น	ถนนและรถไฟ 

เป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้	 จะส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าถูกลง	 เนื่องมาจากการสะดวกและรวดเร็ว 

ในการขนย้ายสินค้าต่าง	ๆ	

(๒) ข้อมูล (Data)	 ความเป็นจริงกรมเจ้าท่ากับการท่าเรือแห่งประเทศไทย	 

มีความพยายามจะจัดท�า	Port		Community	System	(PCS)	ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านขนส่ง

ทางน�า้และโลจสิตกิส์อย่างไร้ร้อยต่อ	 เป็นการเช่ือมโยงระบบแลกเปลีย่นข้อมลูของเรอื	 และของสนิค้า 

ท�าให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่รวดเร็วมากข้ึน	 และสามารถแลกเปลี่ยนกับสมาชิกอาเซียน	 

หรอืคูค้่าทีส่�าคญั	 รวมถึงเครอืข่ายท่ีเราม	ี ท�าให้สามารถบรหิารจดัการข้อมลูได้อย่างรวดเรว็มากยิง่ขึน้	 

การป้องกนัในการบรหิารจดัการความเส่ียงบนข้อมลูทีม่กีารแลกเปล่ียนร่วมกนัทัง้ภาครัฐและเอกชน

ในการป้องกนั	ตรวจตดิตามสนิค้าจากต้นทางไปปลายทาง	หรือตรวจจับความผิดปกติ	เมือ่สามารถ

บริหารจัดการได้รวดเร็วนั้น	 หมายความว่าข้อผิดพลาดก็อาจจะน้อยลงตามไปด้วย	 เช่น	 ในกรณี 

ของการป้องกันลักลอบขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายประเภท	ต่าง	ๆ	

(๓) ระบบอ�านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)	 ในสหรัฐฯ	

ออกกฎหมาย	Trade	Facilitation	and	Trade	Enforcement	Act	(TFTEA)	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	

(ค.ศ.	 ๒๐๑๕)	 โดยกฎหมายดังกล่าวมีเงื่อนไขว่า	 ถ้ามีการตรวจพบการใช้แรงงานที่มาจากนักโทษ	

หรือเป็นแรงงาน/สินค้าที่ผิดกฎหมาย	หรือศีลธรรมอันดี	 โดยจะให้เวลา	 ๓๐	 วันส�าหรับผู้น�าเข้า

แรงงานที่ผิดกฎหมาย	 หรือผู้ส่งออกในประเทศต้นทาง	 ต้องมีค�าอธิบายถึงกรณีดังกล่าวให้ได	้ 

อย่างไรกต็าม	เกดิการกงัวลใจในเรือ่งของการอธบิายภายใน	๓๐	วนันัน้	ไม่สามารถหาข้อมลูในส่วนของ

กระบวนการต่าง	 ๆ	 ในการผลิตสินค้า	 (Supply	 Chain)	 และไม่สามารถส่งข้อมูลให้กับ	 TFTEA	 

ได้ทันเวลา	 ส�าหรับกรณีของไทยยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลลงบนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 
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ซึ่งอาจมีผลต่อการท�าค�าชี้แจ้งของไทยที่อาจไม่ทันตามเงื่อนเวลาของ	TFTEA	คือ	๓๐	วัน	ประเด็น 
ดังกล่าวถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายส�าหรับไทยเป็นอย่างมาก		

อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นเรื่องกฎระเบียบและมาตรการส�าหรับประเทศคู่ค้า	 เป็นส่ิงท่ี
ประเทศคู่ค้าสามารถยดึถอืและหยบิยกขึน้มาอ้างได้ระหว่างประเทศคูค้่า	เมือ่ใดทีป่ระเทศใดประเทศ
หนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับนั้น	 ๆ	 ได้	 และไม่สามารถโต้แย้งได้ทันเวลา	 
อาจส่งผลให้เกดิมาตรการกดีกัน้การค้าระหว่างประเทศคูค้่ากเ็ป็นได้	 ดังน้ัน	ควรมกีารปรับกระบวนการ
ในการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน	 เพื่อช่วย 
สนับสนุนข้อมูลซึ่งกันและกัน	เช่น	กรณีแรงงานประมงข้ามชาติ	ภาคเอกชนอาจให้ข้อมูลแก่ภาครัฐ
ในส่วนข้อมูลพ้ืนฐาน	 ไม่ว่าจะรายชื่อ	 จ�านวน	 หรือแม้แต่เร่ืองการเสียชีวิตของกลุ่มดังกล่าวได	้ 
ท�าให้ภาครฐัสามารถแสวงหาประโยชน์บนฐานข้อมลูดงักล่าวได้อย่างรวดเรว็และทนัท่วงทีเมือ่ประสบ
ปัญหาด้านต่าง	ๆ		

๔.๒ การบรรยายพเิศษ เรือ่ง “ทศิทางความมัน่คงทางทะเล (ภมูภิาคอนิโด-แปซฟิิก): 
มติด้ิานสังคมและวฒันธรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จฬุาภรณ์  ขอบใจกลาง รองผูอ้�านวย
การ ศูนย์การศึกษาเพ่ือความยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง (หน่วยอาเซียนและเอเชียศึกษา)  
สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล: มิติทางสังคมและวัฒนธรรม
	 	 	 จีนด�าเนินยุทธศาสตร์ในโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่	 ๒๑	 ภายใต้โครงการ
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(One	Belt	One	Road:	OBOR)	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	(The	Belt	and	
Road	 Initiative:	 BRI)	 	 โดยจีนขยายความร่วมมือผ่านโครงการ	 BRI	 มากกว่า	 ๑๕๗	 ประเทศ	 
จนีขับเคลือ่นด้านการค้าการลงทุนควบคูก่บัเร่ืองความปรองดอง	การดูแล	พร้อมทัง้ปกป้องอธปิไตย
ของตนเองเหนือเขตน่านน�้า	ขณะที่สหรัฐฯ	ขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงเป็นประเด็นหลัก	

ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐฯ	โดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางทะเลส�าหรับ
ทะเลจนีใต้	เกดิจาก	(๑)	อิทธพิลจนีท่ีเตบิโตอย่างรวดเรว็	โดยเฉพาะเส้นทางสายไหมภายใต้โครงการ	
BRI	และ	(๒)	ปัญหาทะเลจนีใต้ท่ีจนีต้องการรกัษาอ�านาจอธปิไตยเหนอืน่านน�า้ของตนเอง	เนือ่งจาก
ทะเลจนีใต้เป็นพืน้ทีท่ีส่�าคญัเป็นทัง้แหล่งวตัถดุบิ	พลงังานและเป็นทางผ่านของการขนส่งสนิค้าทางทะเล 
จีนต้องการรักษาอ�านาจอธิปไตยในพื้นที่ดังกล่าว	 ขณะท่ีสหรัฐฯ	 ต้องการรักษาอิทธิพลของตน 
ในพื้นที่ในแทบดังกล่าวเอาไว้เช่นกัน	 จนน�าไปสู ่การเกิดขึ้นของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก	 

(Indo-Pacific	Strategy)	
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นอกจากนี้	 ยุทธศาสตร์ของอินโดแปซิฟิกของสหรัฐฯ	 มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา

โครงการ	 BRI	 ของจีน	 มีมูลเหตุมาจากสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจค้าการของจีน	 ท�าให้

สหรัฐฯ	 ในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	(Donald	 Trump)	 ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ 

อินโดแปซิฟิก	 (Indo-Pacific	 Strategy)	 เพื่อค้านอ�านาจเพื่อและปิดล้อมจีน	 โดยผนวกกับชาติ

มหาอ�านาจเดมิในสมยัของสงครามโลกครัง้ท่ีสอง	อย่างประเทศญ่ีปุน่	ออสเตรเลยีและอนิเดีย	ท�าให้

การด�าเนนินโยบายของมหาอ�านาจดังกล่าว	 ส่งผลกระทบต่อสังคมและวฒันธรรมของประเทศต่าง	 ๆ  

ในประเด็นต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 เช่น	 (๑)	 การประมง	 (๒)	 ชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง	 ๆ	 (๓)	 ส่ิงแวดล้อม	 

(๔)	พลังงาน	และ	(๕)	การท่องเที่ยว	ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญของทั้งไทยและอาเซียน	เนื่องมากจาก

รายได้หลักของประเทศ	

๒) แนวโน้มด้านความมั่นคงทางทะเล: มิติทางสังคมและวัฒนธรรม

สหรัฐฯ	 ภายใต้การรวมตัวของกลุ่มประเทศพันธมิตรเดิม	 เช่น	 ญี่ปุ ่น	 ออสเตรเลีย 

และอนิเดยี	และการสร้างสมัพนัธ์กบัพนัธมติรใหม่	ๆ 	ขณะทีจ่นี	เริม่มกีารปรบัท่าทขีองตน	เพือ่สร้าง

สัมพันธ์ที่ดีกับญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 และอินเดียด้วยเช่นกัน	 ส�าหรับอาเซียนเป็นพื้นที่ที่เนื้อหอม	 

เนือ่งมาจากเป็นจดุศนูย์กลางระหว่างการขยายตวัของทัง้สองมหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ	และจีน	 เหน็ได้ 

จากความร่วมมือภายใต้กรอบอินโดแปซิฟิกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นแกนกลางของอาเซียน	

(ASEAN	Centrality)	และความพยายามในการสร้างการมส่ีวนร่วมภายใต้กรอบความร่วมมอืต่าง	ๆ	 

ที่มีอยู่ในภูมิภาค	พร้อมทั้งมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคัญ

	กรณีกลุ่มประเทศที่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ	ที่ส�าคัญ	เช่น	ออสเตรเลีย

ใน	 Foreign	 Policy	White	 Paper	 ท่ีเผยแพร่เมื่อ	 พฤศจิกายน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 (ค.ศ.๒๐๑๗)	 

ระบุถึงการส่งเสริมภูมิภาคอินโดแปซิฟิกให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเสรีภาพ	 ในอีกมุมหนึ่ง

ออสเตรเลียเอง	ก็มีความพยายามรักษาดุลอ�านาจระหว่างสหรัฐฯ	และจีน	 เนื่องจากผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจของออสเตรเลยีมจีนีเป็นคู่ค้าอนัดบัหนึง่	ส่วนญีปุ่น่ม	ีFree	and	Open	Indo-Pacific	

Strategic	ทีส่นบัสนนุยทุธศาสตร์ของสหรฐัฯ	ญีปุ่น่ขยายบทบาทด้านความมัน่คงเข้ามาในทะเลจนีใต้	 

เพื่อเสริมสร้างบทบาทของกองก�าลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น	(Self	-Defense	Defense	Forces:	

SDF)	 และแสวงหาพันธมิตรในการสกัดกั้นอิทธิพลจีน	 เนื่องจากญี่ปุ่นมีปัญหาขัดแย้งกับจีนใน

ทะเลจีนตะวันออก	แต่ล่าสุดญี่ปุ่นมีปัญหากับสหรัฐฯ	ในเรื่องการทวงคืนภาษี	น�าไปสู่การพูดคุยกัน

นอกรอบกับประธานาธิบดีนายสี	จิ้นผิง	(Xi	Jinping)	และอินเดีย มีการลงทุนในเอเชียตะวันออก
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เฉยีงใต้จ�านวนมากตามนโยบายบุกตะวันออก	(Act	East	Policy)	เช่น	การกระชบัความร่วมมือด้าน

พลังงานกับเวียดนาม	 ในการส�ารวจและขุดเจาะน�้ามันในทะเลจีนใต้	 รวมถึงมีความกังวลต่อการ

ขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพการเดินเรือของอินเดีย	 รวมท้ัง

ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของชาติตนท�าให้อินเดียเลือกใช้วิธีการถ่วงดุลอ�านาจกับมหาอ�านาจ 

ทั้งสอง

ดงันัน้	ไทยและอาเซยีนควรตระหนัก	และให้ความส�าคญักบัแนวทางในการบรหิารจดัการ

ต่อประเด็นดังกล่าว	 เนื่องจากภูมิศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างอิทธิพล 

ของมหาอ�านาจทัง้สองประเทศ		และเป็นพืน้ทีท่ีเ่กีย่วเนือ่งกบัระบบเศรษฐกิจกว่าร้อยละ	๗๐	ของพืน้ที่

ทั้งหมด	 ทั้งน้ี	 มุมมองทางด้านความมั่นคง	 ทางการค้าการลงทุนของประเทศต่าง	 ๆ	 รวมถึงมิติ 

ของสังคม	วัฒนธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

๓) แนวโน้มด้านความมั่นคงทางทะเล: มิติด้านสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน

อาเซยีนมคีวามจ�าเป็นต้องยกระดบัชวีติของประชาชน	ผ่านกจิกรรมความร่วมมอื	โดยยดึ

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ดังน้ัน	 

มติขิองของอาเซยีน	ถ้าเทียบกบักลุม่ความร่วมมอือ่ืน	ๆ 	อาเซียนมคีวามแตกต่างทางศาสนาและวฒันธรรม 

เรียกได้ว่า	 เป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 (Multicultural)	 ที่สามารถอยู่ร่วมกันได	้ 

และถือได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความส�าคัญต่อสังคมโลก	

ตามวิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๘	 (ASEAN	

Socio-Cultural	 Community	 Vision	 2025)	 มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ของประชาชนต่อประชาชน	 

โดยให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างสงูสดุ	ซึง่มคีวามเกีย่วข้องกบัประเดน็ความมัน่คงและการปฏเิสธสงคราม 

ขณะที่ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐฯ	 เข้ามาเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์	 เคลื่อนย้าย 

กองก�าลังและการปฏิบัติการทางด้านต่าง	ๆ	สิ่งเหล่านี้	ย่อมส่งกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน	

ถ้ามีการเคลื่อนไหวอาวุธยุทโธปกรณ์และกองก�าลังเป็นจ�านวนมาก	 ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะ

จิตใจของประชาชนด้วยเช่นกัน	

ใน ASEAN	Socio	ASEAN	Socio	-	Cultural	Community	Blueprint	ของอาเซียน	 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	–	๒๕๖๘		(ค.ศ.	๒๐๑๖	-	๒๐๒๕)	มีการวางแผนการท�างานร่วมกัน	๕	ลักษณะ

ด้วยกัน	 ได้แก่	 (๑)	 มีปฏิสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	 (๒)	 ความครอบคลุม	 

(๓)	 ความยั่งยืน	 (๔)	 มีภูมิคุ้มกัน	 และ	 (๕)	 มีพลวัต	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนายกรัฐมนตร	ี 

นายประยุทธ์	จันทร์โอชา	ที่กล่าวต่อการประชุมอาเซียนประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
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จัดการประชุมฯ	ความว่า	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”	ส่วนการแพร่อิทธิพล

ของจีนมักเข้ามาผ่านเรื่องของวัฒนธรรม	 เช่น	 ผ่านกรอบความร่วมมือทางการศึกษา	 เป็นต้น	 

จะเห็นได้ว่าทั้งสหรัฐฯ	และจีน	ต่างมีความพยายามเข้ามาแพร่อิทธิพลด้วยเรื่องต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องการศึกษา	วัฒนธรรม	แรงงาน	สาธารณสุข	การขจัดภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม	

๔) ความท้าทายของอาเซียนด้านความมั่นคงทางทะเล

		 ความท้าทายของอาเซียนในเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด	 -	 แปซิฟิก	 (ASEAN	

Outlook	 on	 the	 Indo	 -	 Pacific	 Pacific:	 AOIP)	 ช่วยเสริมสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ	 

ทั้งการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมตั้งแต่ถนน	รถไฟ	ท่าเรือและเส้นทางการ

บิน	 รวมทั้งกฎระเบียบที่จะช่วยให้เกิดการค้าดิจิทัล	 และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน	

รวมถึงการส่งเสริมความยัง่ยนืในมติต่ิาง	 ๆ	ภายในภมูภิาค	 ดังนัน้	 จึงมคีวามสอดคล้องกบัสังคมและ

วฒันธรรมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	

ส�าหรับ “ความร่วมมือทางทะเล”	ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่ระบุในเอกสารมุมมองอินโด

แปซิฟิกเช่น	 ข้อพิพาทในพื้นท่ีทับซ้อน	 ควรมีความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้ง	 ๒	 ฝ่าย	 (Win-Win)	 

การเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวของประเทศต่าง	 ๆ	 ในอาเซียน	 (๑	 วัน	 สามารถท่องเที่ยวมากกว่า	 

๑	 ประเทศ)	 ไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงประเทศต่าง	 ๆ	 รวมถึง 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ	 สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาที่มีอยู ่

ในยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	ในเรื่องการอาศัยเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศ	

อย่างไรกต็าม	จนีไม่ได้มท่ีาททีี่ขัดขนืกบัยทุธศาสตร์อนิโดแปซฟิิกแต่อย่างใด	โดยจนีเริม่

ด�าเนินแนวคิดเชิงยทุธศาสตร์แบบใหม่โดยการเข้าไปจบัมือ	ร่วมกลุม่กบักลุม่ประเทศในอนิโดแปซฟิิก	

ผ่านกลยุทธ์ในการจัดการความสัมพันธ์แบบใหม่ผ่านการเข้าไปเจรจากับญี่ปุ ่น	 ออสเตรเลีย 

และอนิเดยี	เพือ่ให้เกดิความร่วมมือในมติต่ิาง	ๆ 	และผลกัดนัให้เกดิการก�าหนดยทุธศาสตร์ใหม่ท่ามกลาง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้

สถานการณ์เกี่ยวกับกรณีพิพาททะเลจีนใต ้ในปัจจุบันนั้น	 จีนและฟิลิปปินส	์ 

โดยประธานาธิบดี		นายโรดรีโก	โรอา	ดูแตร์เต	(Rodrigo	Roa	Duterte)	ของฟิลิปปินส์	หลีกเลี่ยง

พดูเรือ่งดงักล่าว	โดยมองว่าควรปล่อยให้เป็นเรือ่งระหว่างจนีกบัฟิลปิปินส์ในการเจรจาแบบทวภิาค	ี

แม้อนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศของศาลโลกจะตัดสนิคดีไปแล้วกต็าม	ถงึแม้อาเซยีนจะมกีระแส

ต่อต้านกบัการเจรจาแบบทวิภาคนีี	้	แต่ฟิลปิปินส์มท่ีาททีีย่นิดทีีจ่ะเจรจากบัจนีเป็นอย่างมาก	ประกอบ
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กบัฟิลปิปินส์เองได้รบัผลประโยชน์จากโครงการ	BRI	ของจีน	ท�าให้ปัญหาในเร่ืองทะเลจีนใต้ระหว่าง
จีนและฟิลิปปินส์นั้นเริ่มจะผ่อนคลายลงได้บ้าง	

ความสัมพันธ์จีนกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ส�าหรับมาเลเซีย	 มีความสัมพันธ์ที่ดี
เพราะมาเลเซียอยู่ในเส้นทาง	 BRI	 ในส่วนของ	Maritime	 Silk	 Road	 ที่จีนใช้เป็นเส้นทางหลัก	 
โดยเฉพาะมหาเธร์	 บิน	 โมฮัมหมัด	 (Mahathir	 bin	 Mohamad)	 ยืนยันที่จะรักษากรรมสิทธิ์ 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ีของตน	 โดยจะไม่ยุ่งเก่ียวกับพ้ืนท่ีทะเลจีนใต้	 พร้อมท้ังมีความยินดีให้เรือจีน
สามารถออกลาดตระเวน	โดยให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก	รวมถึงความสัมพันธ์อันดี
กับบรูไน	เนื่องจากจีนให้การลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวจ�านวนมาก	ในส่วนของ	Maritime	Silk	Road	
และสิงคโปร์	 ได้รับผลประโยชน์ในช่องแคบมะละกา	 โดยท่าทีของสิงคโปร์เลือกที่จะเป็นกลาง 
และกระตุ้นให้เกิด	Code	of	Conduct	ซึ่งจะน�าไปสู่การเจรจาตกลงกันได้ด้วยดี

ขณะทีค่วามสมัพนัธ์กบัเวยีดนามมปัีญหามาตลอดเวลา	ผลพวงจากเวยีดนามพยามรกัษา
ผลประโยชน์ของตนทางด้านการค้า	 อย่างไรก็ตาม	 เวียดนามภายใต้ระบอบของคอมมิวนิสต	์ 
ผูน้�าระดบัสงูของพรรคคอมมวินสิต์	มปีฏสิมัพนัธ์อนัดีกบัจีน	ในปัจจุบนัเวยีดนามมแีผนพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ	ที่มุ่งเน้นในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน	ซึ่งต้องอาศัยทุนโดยตรงจากจีน	ท�าให้ต้องมี
การพึง่พาจากจนีเป็นส�าคญั	และอนิโดนเีซยี ไม่ใช่คูพ่พิาทโดยตรง	แต่อนิโดนเีซียนมแีนวคดิปกป้อง
อธิปไตยในน่านน�้าของตนเองเช่นเดียวกัน

ความร่วมมือของอาเซียนด้วยภูมิรัฐศาสตร์ที่ให้พื้นที่ของอาเซียนอยู่ใจกลางอิทธิพล 
ของมหาอ�านาจทัง้สหรฐัฯ	และจนี	ตัง้อยูต่รงกลางระหว่างมหาสมทุรอินเดยีและมหาสมทุรแปซฟิิก	
ประกอบกับอาเซียนเป็นแหล่งที่มีแรงงานและทรัพยากร	ดังนั้น	ท่าทีของไทยและอาเซียนควรเป็น
มิตรกับทั้งสองมหาอ�านาจ	 พร้อมทั้ง	 ควรส่งเสริมให้มีการพูดคุยและจัดท�าแนวทางปฏิบัต	ิ 
(Code	of	Conduct:	COC)	ให้เร็วที่สุด	หรือน�ากรอบความร่วมมือของอาเซียนในรูปแบบต่าง	ๆ	
มาปรับใช้

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	โดยน�าการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ	จัดความ
ร่วมมือผ่านกระทรวงวัฒนธรรม	 ไทยจัดตั้งสถาบันความร่วมมือด้านวัฒนธรรมแห่งอนาคตร่วมกับ
อาเซียนและจีน	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประธานาธิบดีสี	จิ้นผิงของจีน	ปัจจุบันแนวทางการขยาย
อิทธิพลของจีนมาในรูปแบบการประนีประนอม	 และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	 
เชื้อสายจีน	-	ไทยที่มีความสนิทสนมกัน	ขณะที่ไทยกับสหรัฐฯ	มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ	นับตั้งแต่

ช่วงสงครามโลกครั้งที่	๒	
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การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 น�าไปสู ่ความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์	 ความสามัคคี 

ของกลุม่ประเทศสมาชกิ	อาจน�ามาซึง่ความมัน่คงในอนาคตได้ตามทฤษฎแีห่งอ�านาจ	อย่างไรกต็าม	ไทย

และอาเซียนควรมีการถ่วงดุลอ�านาจ	 (Balance	of	Power)	การดึงขั้วอ�านาจเข้ามาเป็นพันธมิตร 

ย่อมเกิดความร่วมมือกัน	 ท�าให้การเกิดข้ึนของสงครามลดน้อยลง	 แม้ว ่าจีนและสหรัฐฯ	 

จะมกีารสะสมอาวธุกนัเกิดขึน้	แต่กเ็ป็นเพียงการแสดงแสนยานภุาพระหว่างกนัเท่านัน้	ซึง่มมุมองวฒันธรรม 

และสังคม	การอยู่ท่ามกลางมหาอ�านาจทั้งสองอาจไม่ได้รุนแรง	หรือกระทบต่อวิถีชีวิต	วัฒนธรรม

และสังคมของแต่ละประเทศ	เมื่อเทียบกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

๕) การพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่ของ BRI

ประโยชน์	 ส�าหรับด้านสิ่งแวดล้อม	 จีนเน้นปกป้องสภาวะแวดล้อม	 และความจริงใจ 

ในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม	 จีนจะเริ่มใช้การทูตทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	 ถือว่าเป็น	 

Soft	 Power	 รูปแบบหนึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน	 และใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเช่ือมโยงกับ

ประเทศต่าง	ๆ 	โดยผูน้�าจนีเน้นการเจรจาแบบทวภิาคกีบัผูน้�าแต่ละประเทศทีม่ปีระเดน็ผลประโยชน์

ทบัซ้อนระหว่างกนั	ด้านการท่องเทีย่วมกีารขยายตัวมากขึน้	โดยนกัท่องเทีย่วจีน	เป็นตัวขบัเคล่ือน

ท�าให้เกิดการเคลือ่นย้ายแรงงาน	และการเรยีนรูท้ีจ่ะแลกเปลีย่นประสบการณ์	ทัง้ทางด้านเทคโนโลยี	

สังคมและวัฒนธรรม	 สิ่งที่ส�าคัญของจีนคือ	 การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน	

เพราะจีนกลัวการปิดล้อม	 จีนต้องการท�าการค้าและลงทุนมหาศาลกับโครงการ	 BRI	 โดยจีนมอง

เรื่องผลประโยชน์ทางทะเลเป็นหลัก	 เพราะวัตถุดิบ	 สินค้า	 จ�าเป็นต้องขนย้ายผ่านพ้ืนท่ีทางทะเล	 

ดังนั้น	 จีนให้ความส�าคัญกับการส่งกองเรือไปร่วมลาดตระเวนกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 ถือได้ว่าเป็น

ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน	 เพื่อเแก้ปัญหาโจรสลัด	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 การค้ามนุษย์

และการปราบปรามยาเสพติด	

ผลกระทบ	 จากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของจีน	 ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ	

เช่น	การลงทุนในสปป.ลาว	ที่ให้สัมปทานพื้นที่แก่กลุ่มทุนจีนในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ก่อให้เกิด	การย้ายถิ่นฐานของชาวจีน	ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชากรในพื้นที่ทั้งสภาพความ

เป็นอยู่	 การเลี้ยงชีพและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 ปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อมิติเชิงวัฒนธรรม 

และสังคมเปลีย่นแปลงไป	และการมเีส้นทางคมนาคมทีส่ะดวกยิง่ขึน้	 อาจเอือ้ประโยชน์ต่อการกระท�า 

ที่ผิดกฎหมาย	 เช่น	 ยาเสพติด	 การค้ามนุษย์	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 และการลักลอบเข้าเมือง 

ทีผ่ดิกฎหมาย	สิง่เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีค่วรให้ความส�าคญัและเฝ้าติดตามเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิขึน้ในอนาคต
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๖) เอกสารมุมมองของอินแปซิฟิก AOIP
ประโยชน์	ยุทธศาสตร์	AOIP	การที่อาเซียนเป็นจุดศูนย์กลางของยุทธศาสตร์	ท�าให้เกิด

ความร่วมมือและการพฒันาการด้านต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิและการทหารในการสนบัสนนุ
อุปกรณ์	 อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย	 เนื่องจากสหรัฐฯ	 ยังคงต้องการรักษาบทบาทและอิทธิพล 
ภายในภูมิภาค	เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของจีน	

ผลกระทบ	AOIP	เห็นได้จากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ	เช่น	กลุ่ม	The	Islamic	State	
in	iraq	and	Syria	(ISIS)	ปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง	ๆ	อาจส่งผลกระทบต่อความไม่สงบ	และสร้าง
ความหวาดระแวง	 ซึ่งอาจน�าไปสู่ปัญหาตามมา	 เช่น	 ในพื้นที่เกาะมินดาเนาในฟิลิปปินส์	 เป็นต้น	
ทัง้น้ี	การท่ีสหรฐัฯ	ให้ความส�าคญัด้านความม่ันคงมากกว่าด้านเศรษฐกจินัน้	ท�าให้ไม่เหน็การลงทนุ
ในโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเป็นรปูธรรม	 ไม่ก่อให้เกดิการสร้างงาน	 สร้างรายได้	 แต่ให้ความส�าคญักบั 
การเพิม่ศกัยภาพด้านการทหาร	การเคลือ่นย้ายยทุโธปกรณ์เพือ่เพิม่ความเข้มแขง็ในภูมภิาค	โดยเฉพาะ
การเพิม่กองเรอื	และการคงมีกองก�าลังสหรัฐฯ	ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก	อย่างไรก็ตาม	การแข่งขัน
สะสมอาวุธ	 และการเข้ามาช่วยเหลือด้านการทหารอาจก่อให้เกิดความหวาดระแวงกันเองภายใน
ภูมิภาคได้

๔.๓ การบรรยายพเิศษ เรือ่ง “ทศิทางความมัน่คงทางทะเล (ภมูภิาคอนิโด-แปซฟิิก): 
มติิด้านการเมอืงและความม่ันคง” โดย พันต�ารวจเอก ชศูกัดิ ์ อภยัภักดิ ์ผูก้�ากบัการ (สอบสวน) 
กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สถานการณ์ และแนวโน้มต่อความมั่นคงทางทะเล
   ความส�าคัญของอินโดแปซิฟิก เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงของมหาสมุทรอินเดีย 
และมหาสมทุรแปซฟิิก	ส�าหรบัอาเซยีนถอืได้ว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีเนือ้หอม	เนือ่งมาจากการเป็นจดุศนูย์กลาง
ของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก	 มีเส้นทางคมมาคมทางเรือเป็นเส้นทางการขนส่งที่ราคาถูกที่สุด 
ในการขนส่งสินค้า	 สินค้าท่ีส�าคัญที่สุดของโลก	 คือ	 น�้ามัน	 จ�าเป็นต้องผ่านพื้นที่ของอาเซียนเพื่อ 
เช่ือมระหว่างสองมหาสมุทร	ท้ังนี	้การขนส่งน�า้มันจากตะวนัออกกลางไปยงัพ้ืนทีเ่อเชยีตะวนัออก	สหรัฐฯ 
หรอืจนีนัน้	จ�าเป็นต้องผ่านพืน้ท่ีของอาเซียน	โดยเฉพาะช่องแคบมะละกา	ด้วยเหตปัุจจยัอกีประการ
ที่ส�าคัญ	คือ	การอธิบายว่า	“โลกกลม”	ท�าให้เส้นทางการเดินเรือไม่สามารถเดินทางเป็นเส้นตรงได้	
ส่งผลให้การเดนิทางจ�าเป็นต้องใช้เวลาเพิม่มากขึน้	เพราะถ้ายิง่เดนิทางผ่านใกล้กบัเส้นศนูย์สตูรมาก
เท่าใด	ยิง่จะท�าให้ระยะเวลาในการเดนิทางเพิม่ข้ึนมากเท่านัน้	ด้วยเหตุนี	้จึงจ�าเป็นต้องเดินทางอ้อม
เพือ่ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางทะเล	ส่งผลให้อาเซยีนจงึเป็นภมูภิาคทีเ่ป็นจดุยทุธศาสตร์

ของการคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่ส�าคัญแหล่งหนึ่ง
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อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่เนื้อหอม	น�ามาสู่ประเด็นข้อพิพาทที่ท้าทายต่อภูมิภาค	ได้แก่	

(๑)	ภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล	การก่อการร้ายทางทะเลในทุกรูปแบบ	และ	(๒)	ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในทางทะเล	เช่น	กรณหีมูเ่กาะสแปรตลีย์	(Spratly	Islands)	เกดิการอ้างกรรมสิทธิ์

เหนือหมู่เกาะของ	๖	ประเทศ	ได้แก่	จีน	เวียดนาม	ไต้หวัน	ฟิลิปปินส์	มาเลเซียและบรูไน	เนื่องจาก

พื้นที่ดังกล่าว	 เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญของการเดินเรือ	 ถ้าประเทศใดสามารถครอบครอบพื้นที่

ดังกล่าวได้นั้น	ย่อมหมายถึงการเสริมสร้างศักยภาพความมั่นคงของประเทศนั้น	ๆ	ได้เช่นกัน

๒) ความท้าทายอาเซียนและไทยต่อความมั่นคงทางทะเล

	 	 	 อดีตที่ผ่านมา	 ไทยเผชิญกับปัญหาการค้ามนุษย์เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 และพ.ศ.	 ๒๕๕๗	 

ตามล�าดับ	 โดยในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ถือว่าเป็นวิกฤติครั้งส�าคัญครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของไทยในประเด็น

เรื่องการค้ามนุษย์	 จากการรายงานข่าวจากส�านักข่าวต่างประเทศ	 รายงานไปทั่วโลกว่า	 มีคนจาก

ไทยเดนิทางโดยเรอืประมงของไทย	ตกเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์ทีเ่กาะอมับน	เกาะเบนจน่ิาและพืน้ที่

ต่าง	 ๆ	 บนเกาะโมลุกกะของอินโดนีเซีย	 ทางรัฐบาล	 ส่งทีมไปตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว	 

ซึง่ต่อมามีการรายงานข่าวจากส�านกัข่าวต่างประเทศเพิม่เตมิว่า	นอกจากมคีนจากไทยตกเป็นเหยือ่

การค้ามนษุย์ในพืน้ทีต่่าง	ๆ	ของอนิโดนเีซียแล้วนัน้	 ยงัมกีารฆ่าลูกเรือท่ีกระด้างกระเด่ืองไม่ยอมท�างาน 

ถูกฆ่าตายและฝังทิ้งไว้ตามเกาะต่าง	 ๆ	 หรือโยนลงทะเลอีกด้วย	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 

ท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง	 โดยรัฐบาลมีการจัดทีมลงไป

ส�ารวจพื้นที่ดังกล่าวโดยทันที

ทั้งนี้	 อาเซียนมีกรอบความร่วมมือในหลายด้านที่เกี่ยวกับความมั่นคง	 โดยประเด็น 

ด้านการค้ามนุษย์อาเซียนมีอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะสตรี 

และเด็ก	 (ASEAN	Convention	Against	Trafficking	 in	Persons,	Especially	Women	and	

Children:	ACTIP)	ในอนุสัญญาระบุว่า	ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียนขอความร่วมมือ

เรือ่งใด	ประเทศนัน้ต้องให้ความร่วมมอืแก่ประเทศทีร้่องขอ	ประกอบกบัหลกัการสากลทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ	คือ	หน่วยงานของรัฐบาลอื่นไม่เข้าไปปฏิบัติการภายนอกรัฐ

ของตนได้	 รวมถึงไม่มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการใด	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 กรอบความร่วมมือ 

ของอาเซียนภายใต้กติการ่วมกันนั้น	 ท�าให้สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได	้ 

โดยมกีารขอความร่วมมอืจากผูบั้ญชาการต�ารวจแห่งชาติของอนิโดนเีซีย	เพือ่เข้าไปตรวจสอบในพืน้ที่

ว่าเป็นข่าวอย่างที่นานาชาติรายงานหรือไม่	 มีการเข้าไปตรวจสอบเรือประมงจ�านวน	๒๕๐	 ล�า	 

80 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



จากการตรวจสอบพบว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง	 ซึ่งการบิดเบือนความจริงในประเด็น 

ดงักล่าว	ถอืว่าเป็นอาวธุชนดิใหม่ของยคุสงครามเยน็ทีย่งัหลงเหลอือยูใ่นปัจจบุนั	จากการท�าให้เกดิ

โฆษณาชวนเช่ือ	 (Propaganda)	 ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดความเสียหายจากการรายงานข่าว 

ในครั้งนั้น	

จากการลงไปส�ารวจพืน้ทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพบว่า	(๑)	ไทยกบัอนิโดนเีซยีเป็นคูค้่า

สัมปทานทางการประมงประมาณ	 ๓๐	 ปี	 มีการเดินเรือระหว่างกัน	 เมื่อรัฐบาลอินโดนีเซีย 

ภายใต้การน�าของนางซูซี่	 ปูด์เจียสตูตี้	 (Susi	 Pudjiastuti)	 เป็นนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรทางทะเลและการประมง	มกีารประกาศยกเลกิสมัปทานทางการประมงกบัไทย	ท�าให้เรอื

สมัปทานไทยโดยหลกัทีต้่องตดิธงชาตอินิโดนเีซยี	ถกูยดึเรือท�าให้คนไทยทีเ่ดินทางไปกบัเรือประมง

ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้	 และ	 (๒)	 บนเกาะอัมบนเป็นพ้ืนท่ีของท่าเรือท่ีได้รับสัมปทาน	

ท�าให้มีคนไทยไปอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	ทั้งนี้	 เมื่อมีการเกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	 ก็ฝังบนเกาะไว้ก่อน 

จะน�ากระดกูมาท�าพธิทีางศาสนาภายหลงั	 ซึง่เป็นวธิกีารปฏบิตักินัตามปกตไิม่ได้เกดิจากการทีถ่กูฆ่า 

แล้วฝังตามที่สื่อของต่างประเทศรายงานข่าว

จากสถานการณ์ดังกล่าว	 ท�าให้ไทยถูกสหรัฐฯ	 จัดอันดับการค้ามนุษย์ให้อยู่ในอันดับต�่า

ที่สุดในอันดับ	 ๓	 (Tier	 3)	 คือ	 ประเทศที่ไม่จริงจัง	 จริงใจต่อการค้ามนุษย์	 ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อการค้าและระบบเศรษฐกจิของไทยจากการยกเลกิการค้ากบัไทย	จากกลุม่ประเทศทีเ่ป็นพนัธมิตร

กบัสหรฐัฯ	จากวกิฤตดิงักล่าว	ท�าให้นายกรฐัมนตร	ีนายประยทุธ์	จนัทร์โอชา	ให้ความส�าคญัโดยออกเป็น

นโยบายในการจดัการกบัปัญหาดงักล่าว	พร้อมทัง้มกีารประกาศให้เร่ืองการป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ	เมื่อวันที่	๓	เมษายน	๒๕๕๘	

๓) ทิศทางความมั่นคงทางทะเลในอนาคต

ปัจจุบันประเด็นความมั่นคงในทุก	 ๆ	 ด้าน	 อยู่ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ	

(United	Nations:	UN)	ส�าหรบัประเดน็ทางด้านทะเลภายใต้การดูแลขององค์การทางทะเลระหว่าง

ประเทศ	 (International	Maritime	Organization:	 IMO)	 และด้านการค้ามนุษย์ให้ส�านักงาน 

ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Office	on	Drugs	and	

Crime:	UNODC)	เป็นผู้ก�ากับดูแล	

	 อย่างไรก็ตาม	 การที่ประเทศอื่น	 ๆ	 เข้ามาประเมินทางด้านต่าง	 ๆ	 ของประเทศอื่นนั้น	 

เกิดจากบทบาทของประเทศสมาชิก	เช่น	การท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	(Illegal	Unreported	and	
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Unregulated	Fishing:	IUU)	ในเรือ่งการค้ามนษุย์ทีส่หรัฐฯ	เข้ามาประเมนิค่าในเร่ืองการค้ามนษุย์

ว่าประเทศใดมีความจริงจังและจริงใจต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่	 ซึ่งไทยเคยได้รับการประเมิน 

ในอันดับที่ต�่าที่สุด	 (Tier	 3)	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	ผลกระทบที่ได้รับคือการที่สหรัฐฯ	 และพันธมิตร 

เลกิคบค้าสมาคมทางการค้ากบัประเทศไทย	จะน�าไปสูไ่ทยสญูเสยีรายได้ในเงนิงบประมาณแผ่นดนิ

ไปครึ่งหนึ่ง	หรือประมาณ	๑,๖๐๐,๐๐๐	ล้านบาท	ซึ่งรัฐบาลสามารถแก้ไขโดยการก�าหนดประเด็น

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ	 พร้อมทั้งยอมรับเง่ือนไข 

กับทางสหรัฐฯ	๓๒	ข้อ	ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายส�าหรับไทยเป็นอย่างมาก	ถ้าหากไทยไม่สามารถ 

ด�าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวได้เกินครึ่งหนี่งของข้อตกลงทั้งหมด	สหรัฐฯ	จะด�าเนินการตัดสิทธิ

ทางการค้ากับไทยโดยทันที	 หมายความว่าท้ังสหรัฐฯ	 และกลุ่มประเทศพันธมิตรกับสหรัฐฯ	 ด้วย	

ย่อมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก	 การด�าเนินการดังกล่าวเปรียบเสมือนอาวุธ 

รูปแบบใหม่ของสงครามเย็น	 โดยใช้การค้าเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ	 ประกอบกับอาศัยกลุ่มประเทศ

สมาชิกที่มีอ�านาจทั้งทางเศรษฐกิจและทางการทหาร	 เพื่อสร้างให้กลุ่มของตนมีอ�านาจเหนือ 

ประเทศอื่น	ๆ		

นอกจากนี้	ไทยได้จัดท�าแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	มีทั้งหมด	๑๔	แผน	

เช่น	 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และการรักษาความมั่นคงทางทะเล	 เป็นต้น	 

และเมือ่วนัที	่๕	มถินุายน	๒๕๖๒	นายประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรปีระกาศให้หน่วยงานในพืน้ที่

ต้องเข้มข้นในเร่ืองความม่ันคงและการปราบปรามการค้ามนุษย์	 เนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวเอื้อ 

ต่อการดึงดูดและผลักดันต่อปัญหาดังกล่าว	อย่างไรก็ตาม	จุดอ่อนของอาเซียน	คือ	ถ้าเมื่อใดที่เกิด

การแตกความสามคัคกีนัภายในประเทศสมาชกิ	 ย่อมส่งผลให้ประเทศต่าง	ๆ	สามารถเข้ามาแทรกแซง 

ในประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคได้

๔.๔ การบรรยายพเิศษ เรือ่ง “ทศิทางความมัน่คงทางทะเล (ในภมูภิาคอาเซยีน-ไทย): 

มิติด้านเศรษฐกิจ” โดย คุณพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อ�านวยการส�านักงานควบคุมการจราจร

และความปลอดภัยทางทะเลและรักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ กรมเจ้าท่า กระทรวง

คมนาคม สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) ภาพรวมการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

จากดัชนีชี้วัดของ	World	Economic	Growth	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๒	(ค.ศ.	๒๐๑๘	

–	 ๒๐๑๙)	 	 สอดคล้องกับเศรษฐกิจการค้าของโลก	 โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 
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ลดลงจากร้อยละ	 ๒.๙	 เป็นร้อยละ	 ๒.๒	 จีนลดลงจากร้อยละ	 ๖.๖	 เป็นร้อยละ	 ๖.๑	 และ 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ลดลงจากร้อยละ	๕.๐	เป็นร้อยละ	๔.๕	แสดงให้เหน็ว่า	การค้าในรอบปีทีผ่่านมา

นั้นประสบกับปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของโลก	 ภาพรวมของการขนส่ง 

ทางทะเลระหว่างประเทศ	การขนส่งทางทะเลมคีวามเชือ่มโยงกับมติต่ิาง	ๆ	ได้แก่	(๑)	ระบบการเงนิ	

(Financial)	 เกี่ยวข้องกับการประกันภัย	 การให้กู้เงินเพื่อส�าหรับการต่อเรือ	 การซื้อขายสินค้าใน

ตลาดล่วงหน้า	 เป็นต้น	 (๒)	 กฎหมาย	 (Legal)	 มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงค่อนข้างมาก	 เช่น	

ปัญหาในพ้ืนที่ทะเลจีนใต้	 ข้อพิพาทในเรื่องเขตแดน	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	 

(๓)	เทคนคิ	(Technical)	กฎข้อบงัคบัอะไรใหม่	ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการค้า	เช่น	เครือ่งบ�าบดั	(Treatment) 

เพือ่ไม่ให้แพลงก์ตอน	หรอื	สารเคมชีนดิต่าง	ๆ 	หลุดรอดเข้าไปยงัประเทศอืน่ทีอ่าจก่อให้เกดิผลเสยี

ของน�้าและสัตว์ทะเลตามมา	 หรือกรณีของน�้ามันที่มีการเติมก�ามะถัน	 (Sulfur)	 เข้าไป	 

ตามกฎข้อบังคับใหม่	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการค้า		(๔)	การปฏิบัติงาน	(Operational)	การปฏิบัติการ	

กฎข้อบังคบทั้งหมด	 (๕)	การค้า	 (Commercial)	 ส�าหรับการค้าทางทะเลจะมีตัวแทน	 (Brokers)	 

ซึ่งประเทศที่เป็นมหาอ�านาจทางทะเล	 เช่น	 สหราชอาณาจักรจะเป็นศูนย์กลางทางการเงิน	 

และการค้า	 และ	 (๖)	 ระเบียบข้อบังคับ	 (Regulation)	 ภายใต้กรอบของเวทีระหว่างประเทศ 

ที่จะออกกฎและข้อบังคับขึ้นมาใหม่	ๆ		

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความท้าทายต่อการขนส่งทางน�้าจากดัชนีชี้วัดของปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

(ค.ศ.	 ๒๐๑๙)	 ดังต่อไปน้ี	 (๑)	 การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ	 เช่น	 ตลาดเรือถูกขายไปเป็น 

จ�านวนมาก	 คนประจ�าเรือมีน้อยลง	 (๒)	 ความไม่แน่นอนในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การแย่งชิง 

การเป็นมหาอ�านาจของสหรัฐฯ	 และจีนส่งผลต่อการค้าในพื้นท่ีต่าง	 ๆ	 และ	 (๓)	 พื้นที่ความเสี่ยง	 

เช่น	 เรือบรรทุกน�้ามันของนอร์เวย์ถูกโจมตีในอ่าวโอมาน	 สหรัฐฯกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคือ	 

การก่อการร้ายส่งผลต่อราคาน�้ามันโลกเพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้	 จากรายงาน	Maritime	 Trade	Outlook	

๒๐๑๙-๒๐๒๔	(พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๗)	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	(ค.ศ.	๒๐๑๙)	ถ้าเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	

(ค.ศ.	๒๐๑๗)		การเจริญเติบโตคิดเป็นร้อยละ	๔.๗	ส�าหรับปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	(ค.ศ.	๒๐๑๙)	ลดลง	 

แต่ยังคงเป็นอัตราบวกอยู่ในอัตราร้อยละ	๒.๙	ซึ่งต�่ากว่าค่าประมาณการโดยเฉลี่ยร้อยละ	๓.๔	

นอกจากนี้	 การวัดปริมาณสินค้าจากท่าเรือตามตู้คอนเทรนเนอร์	 ยังมีอัตราท่ีลดลง 

เดิมจาก		ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ประมาณร้อยละ	๖.๗		ปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	เหลือร้อยละ	๔.๗	ส�าหรับประเภท

ของสนิค้านบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.		๒๕๕๓	-	๒๕๖๒	มปีริมาณการขนส่งจ�านวน	Tracker	ขนสินค้าประเภท
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น�้ามัน	 ก๊าซ	 มีปริมาณมากท่ีสุด	 ตามมาด้วยสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์	 และ	 Bulks	 (สินค้า 
เทกอง)	เช่น	ข้าวน�้า	ตาล	ถ่านหิน	หิน	ทรายและเศษเหล็ก	เป็นต้น

ในอดีตท่าเรืออันดับหน่ึงของโลกมีการแข่งขันกันระหว่างสิงคโปร์กับอัมสเตอร์ดัม	 
แต่ในปัจจุบนัท่าเรอือนัดบัหนึง่ของโลกเปล่ียนเป็นประเทศจนี	โดยท่าเรอือนัดับต้นๆ	ของโลกก็เป็น
ของประเทศจีนเช่นกัน	 เช่น	 เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง	 เป็นต้น	 แสดงให้เห็นว่าสินค้าท่ีส่งออก	 
และน�า้มนัขาเข้าของจนียงัสามารถด�าเนนิกจิการได้อย่างราบรืน่	ส่วนยโุรปมอีตัราการเตบิโตร้อยละ	๑๖ 
อเมริกาเหนือร้อยละ	๘	ซึ่งอยู่ในอัตราที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่ของเอเชีย

สิ่งที่ท้าทายในมิติทางด้านความมั่นคงทางทะเล	 ได้แก่	 (๑)	 สิ่งแวดล้อม	 ที่เกิดจาก 
การค้าขายทีเ่ข้ามาในพืน้ทีแ่ละการจะใช้ปรมิาณน�า้มนัของเรอืขนส่ง	จ�าเป็นต้องมกีารจ�ากดัปรมิาณ
ก�ามะถนั	(Sulfur)	บางพืน้ท่ีมีมาตรการห้ามท้ิงขยะ	ย่อมส่งผลกระทบต่อท่าเรอืทีจ่ะต้องสร้างองค์กร
ที่รองรับขยะเหล่าน้ี	 สินค้าท่ีขนส่งระหว่างประเทศนั้นร้อยละ	 ๙๐	 เป็นการขนส่งทางน�้า	 
เพราะฉะนั้นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสินค้าจึงมีจ�านวนมหาศาล	 
(๒)	 เรื่องของการค้ากับจีนย่อมส่งผลกระทบเช่นเดียวกัน	 ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ไม่มีความแน่นอน	 
และ	 (๓)	 เร่ืองของสถานการณ์จากต�าแหน่งที่ตั้งทางกายภาพ	 เช่น	 บางจุดเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร ์
ที่มีผลต่อการผ่านทาง	ตุรกี	ซีเรียในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซ	ช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้	

๒) ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย
ความเสี่ยงในเร่ืองภูมิรัฐศาสตร์	 (Geopolitics)	 ปัจจุบันบางประเทศเริ่มมีการศึกษา 

เพือ่หาเส้นทางการเดินเรอืใหม่	 เช่น	ยโุรปก�าลงัมกีารศกึษาการเดินเรือไปยงัขัว้โลกเหนอื	 โดยการเดิน 
เรอืทะลขุัว้โลกเหนอืซึง่เป็นการตดัระยะทางเพือ่ย่นระยะเวลาในการเดนิทางลง	การด�าเนนิการต่าง	ๆ 
เหล่านี้ถือเป็นเรื่องท่ีหลาย	 ๆ	 ประเทศเริ่มให้ความส�าคัญมากยิ่งขึ้น	 ส�าหรับกรณีของญี่ปุ ่น  
การเดนิเรอืทีผ่่านช่องแคบมะละกาค่อนข้างมจีราจรทางน�า้ท่ีหนาแน่น	ญีปุ่น่จึงมกีารด�าเนนิการเพ่ือ
ค้นหาเส้นทางใหม่	ๆ	โดยการสนับสนุนและให้เงินลงทุนกับอินโดนีเซียในการศึกษาเส้นทางที่วิ่งลง
ผ่านอินโดนีเซีย	โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา	รวมถึงสนับสนุนโครงการทางด่วน	(High	Way)	
ส�าหรบัช่องแคบมะละกาไม่ให้มกีารชะลอตวัและเพ่ือลดความหนาแน่นในพ้ืนท่ีดังกล่าว	ส�าหรับไทย
ท่าเรือฝั่งอันดามันยังไม่มีท่าเรือในการรองรับ	ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจ	โดยปัจจุบันไทย
มีท่าเรือระนอง	 แต่ขีดความสามารถในการรองรับเรือมีอยู ่จ�ากัดและไม่สามารถรองรับเรือ 
ทีม่ขีนาดใหญ่ได้	ส�าหรบัในอนาคตถ้ามองในเรือ่งยทุธศาสตร์	ควรมีการเพิม่ศกัยภาพให้ท่าเรอืตามพ้ืนทีต่่าง	ๆ 

เพื่อรองกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ	
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ขณะทีป่รมิาณการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศของไทยมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ	๑๓	

หรือประมาณ	๓.๔๗	 ล้านตันจากปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๑	 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของการขนส่ง 

ทางทะเลมีความส�าคัญมากที่สุดถึงร้อยละ	 ๙๐.๑	 ของการขนส่งระหว่างประเทศ	 ส่ิงที่เกี่ยวข้อง 

ในการขนส่งทางทะเล	 คือ	 (๑)	 เรือ	 (๒)	 ร่องน�้า/เส้นทางการเดินเรือ	 (๓)	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 

เช่น	ไฟสญัญาจราจร	ป้าย	ทุน่เครือ่งหมายการเดนิเรอื	และ	(๔)	ท่าเรอืทีร่องรบัการเทยีบท่า	ด้วยเหตนุี้

ท�าให้การบ�ารงุรกัษาทางน�า้ไม่ยุง่ยากเหมอืนกบัทางบก	สิง่ทีส่�าคญัคอืการบรหิารจัดการเรือ่งร่องน�า้	

เพราะการขนส่งทางเรือเป็นการลงทุนท่ีต�่า	 และไม่ต้องเสียค่าบริการ	 โดยอาศัยทรัพยากร 

ทางธรรมชาตทิีม่อียู	่ โดยสามารถเคลือ่นย้ายสนิค้าระหว่างประเทศได้จ�านวนมากและรวดเร็วอกีวธิหีน่ึง 

แต่สิ่งที่ส�าคัญ	 คือ	 ต้องมีการบริหารจัดการร่องน�้า/เส้นทางการเดินเรือเพื่อเอ้ือต่อการเดินเรือ 

ขนาดต่าง	ๆ	และจากสินค้าประเภทต่าง	ๆ	ด้วย

ประเภทของเรือ	 โดยเรือแต่ละประเภทจะมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันแยกตาม

สินค้าที่ขนส่ง	ได้แก่	(๑)	กลุ่มขนก๊าซ	(Liquefied	Natural	Gas	Tankers)	โดยการอัดก๊าซเข้าไป

ในเรือในรูปแบบของเหลว	สามารถขนส่งได้จ�านวนมาก	(๒)	สินค้าทั่วไป	(General	Cargo	Ships)	 

ทีเ่ป็นสนิค้าหบีห่อ	เป็นชิน้	โดยการขดัแย้งตามระวาง	(๓)	สนิค้าเทกอง	(Bulk	Cargo	Carriers)	เช่น	

ถ่านหิน	แร่	ข้าวบางประเภท	เป็นต้น	(๔)	บรรทุกน�้ามัน	(Crude	Oil	Tankers)	(๕)	เคมี	(Chemical	

Tankers)	 (๖)	 เรือบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์	 (Container	 Ships)	 ซึ่งพัฒนามาจากเรือขนส่งสินค้า

ทั่วไป	 และ	 (๗)	 เรือบรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเล่ือน	 (Ro-Ro/	 Passenger	 Ships)	 

ใช้ส�าหรับการบรรทุกรถยนต์	ซึ่งการซื้อขายและเช่าเรือ	มีการเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดที่เกี่ยวข้อง

กับกลไกทางเศรษฐกิจ	เช่น	กลไกตลาดมีความเกี่ยวโยงกับการขนส่งรถยนต์จ�านวนมาก	ตลาดเรือ

บรรทกุคนโดยสาร	และยานพาหนะล้อเลือ่นนัน้อาจขาดตลาด	เป็นต้น	ท้ังนี	้ปริมาณการขนส่งสินค้า

ทางเรือใน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เรือขนส่งประเภทสินค้าทั่วไปมีปริมาณมากสุดถึงร้อยละ	 ๑๓.๙	 

ขณะที่เรือบรรทุกน�้ามันและเคมีมีปริมาณร้อยละ	๑๑.๘	

การเดนิเรอืในภมูภิาคนัน้	โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรือขนาดเล็กและขนาดกลาง	ส่วนเรือขนาด

ใหญ่นัน้จะแล่นผ่านได้เฉพาะท่ีมท่ีาเรอืขนาดใหญ่รองรบั	ส่งผลให้เส้นทางการค้าขนาดใหญ่ส่วนมาก

จะใช้เรือที่มีขนาดใหญ่ในการขนย้ายสินค้า	 นอกจากนี้	 มีประเด็นเรื่องอายุของเรือที่ต้องให ้

ความส�าคัญไม่ต่างกับขนาดของเรอื	 โดยปกตอิายุการใช้งานของเรือจะอยูท่ี	่ ๓๐	 ปี	ส�าหรับญีปุ่่นจะไม่

อนุญาตให้เรอืทีม่อีายเุกนิ	๒๕	 ปีแล่นเข้าไปภายในประเทศ	 โดยถอืว่าเรอืดงักล่าวมอีายกุารใช้งานมาก 
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ย่อมมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดมลพิษค่อนข้างสูง	 ในขณะท่ีไทยมีเรือท่ีมีอายุเกิน	 ๒๕	 ปี	 แล่นเข้ามา

ภายในน่านน�้าไทยเป็นจ�านวนค่อนข้างมีมาก	 เมื่อถ้าเทียบกับสัดส่วนของเรือที่มีอายุน้อย	 ทั้งนี้	 

อายเุรอืโดยเฉลีย่ของโลก	ส�าหรบัเรอืสนิค้าเทกองร้อยละ	๗๑	อายตุ�า่กว่า	๑๐	ปี	ส่วน	๑๐	-	๑๔	ปี	อยูท่ี่

ร้อยละ	๑๔	และอายุ	๑๕	ปีขึ้นไป	อยู่ที่ร้อยละ	๑๕	

๓) กิจกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยนาวี	ได้แก่	(๑)	การเงิน	การคลัง	(Finance)	ที่เกี่ยวข้องกับ

ความมั่นคงในประเด็นความปลอดภัยทางไซเบอร์	 (Cyber	 Security)	 ตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง	 

เช่น	ธนาคารทีใ่ห้กูเ้งนิ	ตวัแทน	 (Broker)	ธนาคารเอกชนและตลาดซ้ือขายล่วงหน้า	 (๒)	ความต้องการ

เสนอ	 -	 สนองของตลาด	 (Demand	 Side	 -	 Supply	 Side)	 เรือที่มาวิ่งที่เกี่ยวกับการค้า	 

โดยมหีน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	 เจ้าของสนิค้า	ผูผ้ลติทีเ่กีย่วข้องกบัการขนส่ง	 เช่น	 โรงงานและผูผ้ลติน�า้มนั 

เป็นต้น	(๓)	ผู้ที่ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(Regulatory)	เนื่องจากเป็นการขนส่งที่มีความเกี่ยวเนื่อง

กับต่างประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามกฎข้อบังคับที่เป็นสากล	เช่น	องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	

(International	 Maritime	 Organization:	 IMO)	 อยู่ภายใต้สหประชาชาติ	 (World	 Trade	

Organization:		WTO)	สถาบันตรวจเรือ	(Class	Societies)	และรัฐเจ้าของธงมีหน้าที่ด�าเนินการ

ให้เรือที่จดทะเบียนปฏิบัติข้อบังคับสากล	รัฐประจ�าเมืองท่า	รัฐประจ�าเมืองท่าของประเทศต่าง	ๆ	

ท�าหน้าที่คอยตรวจสอบเรือเช่นเดียวกัน	(๔)	ผู้เกี่ยวข้อง	(Operation)	เช่น	เจ้าของเรือ	ผู้บริหารเรือ

และบริษัทตัวแทนในการบริหารจัดการ	 เป็นต้น	 และ	 (๕)	 อื่น	 ๆ	 (Other)	 เมื่อธุรกิจการขนส่ง 

มคีวามเจรญิเตบิโตมากขึน้	ท�าให้มสีถาบนัทางการศกึษาทีท่�าการศกึษาวจัิย	 สร้างบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง 

ต่อการเดินเรือ	 เช่น	 ไทยมีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	

โรงเรยีนนายเรอืและวทิยาลัยการเดนิเรอื	เป็นต้น	ในขณะทีบ่คุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัท่าเรือในรัฐชายฝ่ัง

ยังมีจ�านวนจ�ากัด	เช่น	วิศวกรต่อเรือ	โลจิสติกส์และอู่ต่อเรือ	เป็นต้น

๔) สิ่งท้ายทางต่อการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทย

สิ่งที่ท้าทายต่อการขนส่งทางทะเลของไทย	 คือ	ด้านท่าเรือ ยังขาดการบริหารจัดการ	 

หรือมีศักยภาพที่ไม่มากพอท�าให้เสียโอกาสในการแข่งขัน	 เช่น	 เส้นทางการเดินเรือขนาดใหญ่จาก 

คุนหมิงของจีนมาฝั่งอันดามันของไทยยังไม่พบท่าเรือที่สามารถรองรับได	้ ขณะที่เมียนมามีท่าเรือ

น�้าลึกค่อนข้างมาก	 ส่วนไทยค่อนข้างมีเส้นทางทางบกที่รองรับการขนส่งที่ค่อนข้างดี	 ดังนั้น	 

ไทยควรมีพัฒนาท่าเรือและสร้างเครือข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อกับท่าเรือ	ด้านกองเรือ 
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ไทยมกีองเรอืจ�านวนไม่มากนกัประมาณร้อยละ	๐.๓๕	ของกองเรอืโลก	สัดส่วนการขนส่งระหว่างประเทศ

ร้อยละ	๒.๘	กองเรือต่างประเทศต่อการขนส่งสนิค้าร้อยละ	๙๗.๒	ในขณะท่ีปริมาณการค้าทางทะเล

ของไทยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	แต่กองเรอืไทยกลับมอีตัราการขนส่งทีน้่อยลง	ซ่ึงเกดิจากในรอบ	๒๐	

ปีทีผ่่านมา	กองเรอืไทยทีมี่ขนาดใหญ่	ๆ 	ค่อนข้างมจี�านวนจ�ากดั	และค่อนข้างมอีายมุาก	แต่ปัจจบุนั

เริ่มมีการส่งเสริมการลงทุนจากทั้ง	BRI	และ	AOIP	ท�าให้เกิดการลงทุนการค้าทางทะเลมากยิ่งขึ้น	

และ	 ด้านอู ่เรือ	 อุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือเป็นกิจการด้านการผลิตมีมูลค่าน้อย	 

และมีแนวโน้มลดลง	อย่างไรก็ตาม	ถ้ามีการพัฒนาท่าเรือ	กิจการต่อเนื่องของเรือ	ร่องน�้าและการ

จราจรทางเรือ	ย่อมส่งผลให้ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศมีราคาถูกลง	

ส�าหรบัไทยเนือ่งด้วยภมูริฐัศาสตร์เป็นศนูย์กลาง	(Hub)	ในการเชือ่มต่อการเดินเรือไปยงัประเทศ	ๆ 	

และมีราคาต้นทุนของการขนส่งถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	เวียดนาม	ย่อมเห็นถึงโอกาสที่ไทย

จะสามารถเป็นท่าเรือที่ส�าคัญต่อการขนส่งสินค้าทางทะเล

ทั้งนี้	 กิจการพาณิชยนาวีมีความเก่ียวข้องหลายภาคส่วน	 ไม่ว่าจะเป็นระบบทางการเงิน	

การธนาคาร	 ธุรกิจประกันภัย	 ท่าเรือ	 เส้นทางการเดินเรือ	 กฎหมายหรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง	 

ประเดน็ทางเทคนิคทางการเดนิเรอื	และบรษิทัการเดนิเรอืข้ามชาต	ิเป็นต้น	ตลอดจนการท่องเทีย่ว	

เนือ่งจากเศรษฐกจิของไทยผกูกบัการท่องเทีย่ว	โดยเฉพาะการท่องเทีย่วทางทะเล	ปัจจยัต่าง	ๆ	เหล่านี้ 

มีส่วนในการบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเล	 โดยเฉพาะพ้ืนท่ีทางทะเลจีนใต้และช่องแคบ

มะละกา	 โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเล	 เช่น	 (๑)	 การขนส่งและพาณิชนาวี	 

(๒)	 ประมงพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 (๓)	 อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ	 (๔)	 แหล่งแร่ในทะเล	 

(๕)	อตุสาหกรรมชายฝ่ัง	(นคิม)	(๖)	การผลติพลงังาน		และ	(๗)	การท่องเทีย่วและนทัทนาการ	เป็นต้น

ส�าหรับเศรษฐกิจของไทยมีความสัมพันธ์กับการกับท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะการท่องเที่ยว 

ทางทะเล	เช่น	พืน้ทีใ่นเกาะเสมด็	เกาะสมยุ	เป็นต้น	โดยจะต้องให้ความส�าคญัในหลายภาคส่วนด้วยกัน 

เช่น	การค้า	การบรกิารและการท่องเทีย่ว	 รวมถงึมาตรการทางภาษทีีเ่กีย่วข้องกบัเรอื	 เช่น	 เรอืยอร์ช 

มีการคิดภาษีเรือในอัตราท่ีสูง	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ภาครัฐควรให้การสนับสนุน	 ธุรกิจพาณิชย์นาว ี

และการประกันภัยควบคู่กันไป
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๔.๕ การบรรยายพเิศษ เรือ่ง “ทศิทางความมัน่คงทางทะเล (ในภมูภิาคอาเซยีน-ไทย): 

มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม” โดย คุณสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคม

เพื่อเด็กและสตรี(SAW) และประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) ความหมายและความส�าคัญของความมั่นคงทางทะเล ในมิติด ้านสังคม 

และวัฒนธรรมของอาเซียน-ไทย

ในอดตีหากกล่าวถงึเรือ่งความมัน่คง	และสิทธมินษุยชน	รัฐบาลเชือ่ว่าจ�าเป็นต้องพิจารณา

ถงึน�า้หนกัและล�าดบัของความส�าคญัของท้ังสองเรือ่ง	โดยรฐับาลไทยในยคุก่อนเชือ่ว่าหากมกีารเน้น

ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมากเกินไปจะท�าให้ไม่มีเสถียรภาพในการปกครองประเทศ	 รัฐบาลไทยจึงได ้

วางนโยบายโดยให้ความสมดลุกับทัง้สองเรือ่งเท่า	 ๆ	กนั	ทัง้นี	้ ความมัน่คงของรฐัและสทิธขิัน้พืน้ฐาน 

ของประชาชนต้องมีความสมดุลกัน	 โดยอาจยินยอมให้โอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น	ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์	เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลไทยเรื่องของความมั่นคง	 และสิทธิมนุษยชนถือเป็นเรื่อง

เดียวกัน	ซึ่งแตกต่างจากความเชื่อในอดีตที่มองว่า	ถ้าเน้นเรื่องความมั่นคงมากจะส่งผลกระทบต่อ

สิทธิมนุษยชนของประเทศ	 อาจจะพิจารณาจากประเทศท่ีมีความมั่นคงประเทศหนึ่งอย่างสหรัฐฯ	

โดยถอืว่าเป็นประเทศทีม่คีวามมัน่คงสงูท่ีสดุประเทศหนึง่ของโลก	และมภีาพรวมของสทิธมินษุยชน 

ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศเช่นกัน	 ทั้งนี้	 ยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่มีความมั่นคง	 

และสทิธมินษุยชนท่ีดเีช่นประเทศในแถบยโุรปและญีปุ่น่	 โดยสทิธมินษุยชน	หรอืสทิธิขัน้พ้ืนฐานเป็น 

เรือ่งทีส่อดคล้องกนั	เน่ืองจากถ้าประชาชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ย่ีอมเสรมิสร้างให้ประเทศมีความมัน่คง	

ดงันัน้	ปัจจบุนัรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	จะไม่มกีารแยกประเด็นความมัน่คงและ

สิทธิมนุษยชนออกจากกัน	 เน่ืองจากรัฐบาลเชื่อว่าท้ังสองเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีมีความสอดคล้องกันและ

ไม่สามารถแยกออกจากกันได้	

ส�าหรับองค์ประกอบของค�าว่า	 “รัฐ”	 หรือ	 “ชาติ”	 นั้นมี	 ๔	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 

(๑)	ประชากร	(๒)	ดนิแดน	(๓)	รฐับาล	และ	(๔)	อ�านาจอธปิไตย	ซึง่ค�าว่า	“ชาต”ิ	นัน้ไม่จ�าเป็นต้องครบ

ทั้ง	๔	องค์ประกอบก็ได้	โดยองค์ประกอบที่ส�าคัญที่ไม่สามารถขาดได้เลย	คือ	“ประชากร”	ซึ่งเป็น

องค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของชาติ	เพราะถ้าชาติขาดประชากรนั้น	หมายถึงการสูญสิ้นชาตินั่นเอง	

ส่วนค�าว่า	“รัฐ”	ไม่ได้หมายถึงรัฐบาล	หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	แต่หากหมายถึงประชากรทั้งประเทศ	

ไม่ใช่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
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เมื่อกล่าวถึง	 ความมั่นคงสามารถอธิบายครอบคลุมพื้นที่ทั้งผืนแผ่นดิน	 ผืนน�้า	 และเขต

น่านฟ้า	ทั้งนี้	อาณาเขตทางทะเลถือว่า	เป็นส่วนหนึ่งของประเทศภายใต้การรักษาอ�านาจอธิปไตย

ของรัฐชายฝั่งในอาณาเขตทางทะเล	 และเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงทางทะเลภายใต้

กฎหมายทางทะเล	ซึง่การทีมี่อาณาเขตทางทะเลติดต่อกบัประเทศเพือ่นบ้านท�าให้มข้ีอตกลงระหว่าง

ประเทศและกฎหมายทางทะเล	 เพื่อบริหารจัดการการคมนาคมทางทะเล	 และการย้ายถิ่นฐาน 

ของประชาชนท�าให้ผู้อพยพไม่สามารถเข้ามายังประเทศต่างอย่างไม่ถูกกฎหมายได้	ด้วยกฎหมาย

เหล่านี้ที่บังคับใช้จะเป็นตัวคัดกรองไม่ให้ผู้ท่ีเข้ามาในประเทศสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม	 

หรือประชาชนภายในประเทศ

โดยความมั่นคงทางทะเลถือเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของรัฐชายฝั่งของประเทศนั้น	 ๆ	

โดยมีอ�านาจอธิปไตยผ่านกฎหมายทางทะเล	 ด้วยอ�านาจของรัฐชายฝั่งมีอ�านาจ	 “ผลักดัน”  

และ	“ส่งกลับ”	แก่ผู้ที่เข้ามาในเขตแดนของตนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	กรณีผลักดันไม่จ�าเป็น

ต้องมีรฐัผูรั้บ	หรอืประเทศต้นทาง	 ส่วนกรณกีารส่งกลบัต้องมรีฐัผูร้บั	 หรอืประเทศต้นทาง	นอกจากนี้  

การด�าเนนิการผลกัดนัออกนอกประเทศนัน้	จ�าเป็นต้องมกีารด�าเนนิกระบวนการตามข้อตกลงของ

กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศรวมไปถึงควรเคารพหลักการสากลที่เป็นที่ยอมรับ 

ในระดบัสากล	ในหลกัการห้ามผลกัดนัไปเผชญิอนัตราย	(Non-Refoulement)	ท่ีรัฐผู้รับไม่สามารถ

ผลักดันผู ้อพยพ	 หรือผู ้ลี้ภัยกลับออกนอกประเทศได้ทันที	 หากว่าการผลักดันดังกล่าวนั้น	 

จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและเสรีภาพของผู้นั้น	 เนื่องจากการเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ใช่ความผิดที่

รุนแรงมากนัก	 สามารถใช้กฎหมายภายในประเทศในการบริหารจัดการและลงโทษผู้กระท�า 

ความผิดได้

ทั้งนี้	หลักการ	“ผลักดัน”	และ	“ส่งกลับ”	ใช้ส�าหรับบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น	

ถ้าบุคคลที่นับถือสัญชาติไทย	 ตามหลักรัฐธรรมนูญย่อมมีสิทธิสามารถเข้า	 -	 ออกนอกประเทศได้

อย่างเสรี	 หากเม่ือใดมีการกระท�าท่ีผิดกฎหมายให้ด�าเนินตามกฎหมายที่บัญญัติถึงความผิดนั้น	 ๆ	

ไม่อาจน�ามาตรการเนรเทศมาบังคับใช้ได้	ส�าหรับการผลักดัน	หรือการส่งตัวกลับถูกบังคับใช้กับคน

ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายเท่านั้น	 ไม่ว่าจะเข้ามาทางทะเล	 หรือทางบก	 

โดยไม่สามารถใช้ได้กับประชาชนที่ถือสัญชาติไทยเพราะในรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้อย่างชัดเจน	 

ในเรื่องของบุคคลท่ีถือสัญชาติไทยย่อมมีสิทธิกลับเข้าประเทศได้อย่างเสรี	 ตามหลักกฎหมายที่ว่า

บุคคลหนึ่งคนต้องมีรัฐหนึ่งรัฐที่ต้องคอยคุ้มครองดูแล	 การคุ้มครองดูแลโดยรัฐเรียกว่า	 “สัญชาติ”	

หากผู้มีสัญชาตินั้น	 มีการกระท�าความผิดรัฐจะต้องมีการด�าเนินคดีตามความผิด	 หากผู้กระท�า 
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ความผิดนั้นไม่ต้องการเข้าประเทศไทย	หรือหนีออกนอกประเทศเพื่อหลบหนีการกระท�าความผิด	

แต่ถ้าหากเมื่อใดต้องการกลับประเทศ	 รัฐไทยไม่มีสิทธิห้ามแต่เมื่อกลับเข้ามาในประเทศแล้ว	 

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดนั้น	ๆ		ซึ่งน�าไปสู่กระบวนการของศาลต่อไป

๒) ปัญหาและความท้าทายของความมั่นคงทางทะเล

ทะเลเป็นอาณาเขตที่กว้างขวางยากต่อการบังคับใช้กฎหมายและมีความยืดหยุ่นในเรื่อง

อาณาเขตมากกว่าพืน้ท่ีทางบก	การผ่อนปรนในการรุกล�า้น่านน�า้อาจจะขยายได้ถึง	๑	-	๒	ไมล์ทะเล	

ซึง่ถ้าเปรยีบเทยีบกบัการรกุล�า้เขตแดนทางบกนัน้	มคีวามเข้มงวดมากมากว่าเพราะเขตแดนทางบก

ต้องมีความชัดเจนและแน่นอนมากกว่าทางทะเล	 โดยสถานการณ์ของการรุกล�้าน่านน�้าท่ีสามารถ

เห็นได้ชัดเจน	คือ	หากมีบุคคลที่พยายามละเมิดกฎหมาย	หรือหลักกฎหมายสากลที่เป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไป	 ท�าให้ประเทศผู้ถูกละเมิดกฎหมายทางทะเลลงโทษบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 

เช่น	การยดึเรือของชาวประมงไทยทีล่กุล�า้น่านน�า้ของประเทศเพือ่นบ้าน	การเฝ้าตดิตามสถานการณ์

ความมั่นคงทางทะเลเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชน	 ในส่วนของการลุกล�้าน่านน�้า	 ทหารมีอ�านาจ

สามารถผลกัดนัผูร้กุล�า้น่านน�า้ออกไป	ถงึแม้ว่าจะไม่ได้มกีารเขยีนระบไุว้ในกฎหมายทางทะเลอย่าง

ชัดเจน	

	 อย่างไรก็ดี	 หากมีการลุกล�้าน่านน�้าเข้ามาในพื้นที่ของดินแดนของรัฐชายฝั่งได้ส�าเร็จ	 

จนไม่สามารถท�าการผลักดันกลับได้นั้น	จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายของการส่งตัว

กลบั	โดยการใช้อ�านาจผูท้ีม่อี�านาจในการใช้กฎหมาย	คอื	เจ้าหน้าทีต่�ารวจ	มหีน้าทีจ่บักมุและด�าเนนิการ

ผลกัดนัและส่งกลบัประเทศต่อไป	ส่วนอ�านาจหน้าทีข่องทหาร	มหีน้าทีส่อดส่องเพ่ือหาผู้กระท�าผิด	

และส ่งต ่อให ้ เจ ้าหน ้าที่ต�ารวจด�าเนินการต ่อไปทั้งนี้ 	 ป ัจจุ บันยังไม ่มี โครงการร ่วมมือ	 

หรอืสญัญาความร่วมมอืระหว่างประเทศทีถ่าวร	ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่ากงัวลต่อความมัน่คงทางทะเลในอนาคต

ปัจจุบันประเด็นการค้ามนุษย์ทางทะเลของไทย	 มีการจัดอันดับจากส�านักงานเพื่อการ

ติดตามและการต่อสู้กับการค้ามนุษย์	 แห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	 (U.S.	 State	

Department’s	Office	to	Monitor	and	Combat	Trafficking	in	Persons)	ได้เผยแพร่รายงาน

สถานการณ์การค้ามนุษย์	 (Trafficking	 in	 Persons	 Report:	 TIP)	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗ 

โดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม	๓	 (Tier	 3)	ซึ่งเป็นอันดับต�่าสุด	 เกิดจากความไม่มั่นคงทางทะเลในกรณี 

เหยือ่ค้ามนุษย์ของชาวโรฮนีจาท่ีมกีารลกัลอบผ่านน่านน�า้จากเมยีนมาเพือ่ไปขายแรงงานในมาเลเซยี

โดยเดินทางผ่านน่านน�้า	 หรืออาณาเขตไทย	 ท�าให้ประเทศไทยเป็นที่จับตามองของเวทีโลก 
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ในเรื่องการค้ามนุษย์	กระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ	จากการที่สหรัฐฯ	ลดระดับ

การค้ามนษุย์อยูใ่นกลุม่	๓	 (Tier	3)	และสหภาพยโุรป	 (European	Union:	EU)	ประกาศให้ใบเหลอืง 

ในเรือ่งการประมงไทย	 ดงันัน้	 จงึส่งผลต่อการส่งออกอาหารทะเลของไทยเป็นอย่างมาก	 อย่างไรกดี็ 

ในปัจจุบันรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	ประเทศไทยได้ถูกยกระดับ 

ในเร่ืองของการค้ามนุษย์อยู่ในกลุ่ม	 ๒	 (Tier	 2)	 อันเนื่องมากจากการที่ไทยให้ความส�าคัญและ 

เพิ่มมาตรการทางกฎหมายในการจัดการควบคุมผู ้กระท�าความผิด	 คุ ้มครองดูแลผู ้เสียหาย 

และการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ทางทะเล

๓) สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน

	 	 ในอนาคตอันใกล้ของความสัมพันธ์ประเทศต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

มีแนวโน้มจะมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน	 ทั้งทางการเมือง	 ความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 สังคม 

และวัฒนธรรม	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง	 ๆ	 ยังคงมีอยู่หลายด้าน	 

โดยสถานการณ์ความขัดแย้งท่ีส�าคัญระหว่างไทยกบัประเทศต่าง	ๆ 	ทีส่่งผลต่อความมัน่คงทางทะเล	

มีดังต่อไปน้ี	 (๑) เมียนมา มีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเล	 ที่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้	 

รวมไปถึงการลักลอบขนส่งยาเสพติด	 และการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางทะเลอีกด้วย	

ในปัจจบัุนเมยีนมาได้ควบคมุการประมงมากข้ึนส่งผลให้เรอืประมงต่างชาตไิม่สามารถลกัลอบเข้าไป

ท�าการประมงในพื้นที่ของเมียนมาได้เหมือนในอดีต (๒) มาเลเซีย มีปัญหาเขตแดนทางทะเล 

กบัไทย	ภายหลงัมกีารตกลงในการอ้างสทิธใินพืน้ทีท่บัซ้อนเป็นเขตพัฒนาร่วมกนั	ปัญหาดังกล่าวนี้

ก็เริ่มคลี่คลายลง	(๓) กัมพูชา	มีความขัดแย้งเรื่องการอ้างพื้นที่สิทธิทับซ้อนทางทะเลจะมีแนวโน้ม

เข้มข้นขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณพืน้ทีท่ีค่าดว่าเป็นแหล่งทรัพยากรทางพลังงานทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ 

(๔) เวียดนาม ได้อนุญาตให้เรือประมงไทยเข้าไปท�าการประมงในลักษณะการเช่าเรือ	 

แต่ยงัคงมกีารลกัลอบเข้าไปท�าประมงอย่างไม่ถกูกฎหมายอยู	่ อย่างไรกต็าม	 ปัจจบุนัพบว่ามเีรอืประมง

ของเวยีดนามรุกล�า้เข้ามาในพืน้ทีท่างทะเลของไทยเป็นจ�านวนมาก	และ	(๕) อนิโดนีเซยี	ได้ประกาศ

ห้ามเรือประมงต่างชาติเข้าไปท�าการประมงในน่านน�้าอินโดนีเซียโดยเด็ดขาด	 ยกเว้นเรือประมง 

ที่จดทะเบียนบริษัทกับอินโดนีเซีย	หรือบริษัทมีการร่วมทุนกับอินโดนีเซียเท่านั้น

๔) การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล

การร่วมกันใช้พลังอ�านาจของชาติในอาเซียนเพื่อจัดการกับภัยคุกคาม	 ด้วยแนวคิด 

เชงิการป้องกนั	 โดยมุง่เน้นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมอืกบัประเทศต่าง	ๆ  
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ในสมาชิกอาเซียน	โดยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี	การเสริมสร้างและพัฒนา

ก�าลังพลทางเรือให้สอดคล้องกับพลังอ�านาจอื่น	 ๆ	 ของชาติ	 โดยให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสม	 

และสอดคล้องกบัความจ�าเป็นในการปฏบิติัภารกจิเพ่ือท�าหน้าทีใ่นการป้องกนัประเทศ	และการรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีความมั่นคง	 ยั่งยืน	 รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

และสงัคมของชาต	ิการพฒันาความร่วมมอื	และความเข้าใจอนัดกัีบหน่วยงานทางทะเลของประเทศ

เพือ่นบ้านในทกุระดบั	สนบัสนนุให้มกีารฝึกการลาดตระเวนร่วม	การแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารทาง

ทะเลและกจิกรรมอืน่	ๆ 	ทีเ่อือ้ต่อการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างประเทศ	รวมทัง้สนบัสนนุภารกจิ

การรกัษาสนัติภาพทีเ่หมาะสมทัง้ในระดบัภมูภิาคและในระดับโลก	 รวมท้ังแสดงบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 

ในการยตุคิวามขดัแย้งระหว่างประเทศ	 ผนกึพลงัอ�านาจแห่งชาติทัง้มวลในการเร่งรดัการแก้ไขปัญหา

เขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุผลโดยเร็ว	 เพ่ือให้สามารถตกลงแบ่งเขตแดน 

ทางทะเลกันได้ทั้งหมด	หรือให้เหลือพื้นที่ขัดแย้งน้อยที่สุด	

๔.๖ การบรรยายพเิศษ เรือ่ง “ทศิทางความมัน่คงทางทะเล (ในภมูภิาคอาเซยีน-ไทย): 

มิติด้านการเมืองและความมั่นคง” โดย พลเรือตรี อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) ความหมายและความส�าคัญของความมั่นคง ในมิติด้านการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน - ไทย

  ความมั่นคง (Security)	หมายถึง	สภาวะอิสระ	หรือปลอดจากภัยคุกคาม	(Freedom	

From	 Threat)	 และความหวาดกลัว	 (Freedom	 From	 Fear)	 ความมั่นคงในมิติเก่า	 หมายถึง	 

มิตทิางด้านการทหารเท่านัน้	แต่ในปัจจบัุนความม่ันคงได้รวมถึงทกุสิง่ทุกอย่าง	ทีจ่ะท�าให้เกิดความ

มีเสถียรภาพขององค์กร	 หรือรัฐเพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีความปลอดภัย	

ส�าหรบัความมัน่คงทางทะเล (Maritime	Security)	มขีอบเขตกว้างขวางกว่าการใช้ก�าลัง

ทางเรอืเพยีงมติเิดยีว	แต่ยงัหมายรวมถงึ	ความมัน่คงในด้านพลงังานทางทะเล	เช่น	การขนส่งทางทะเล 

การใช้และรกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิการไม่มกีารกระท�าผดิทีผ่ดิกฎหมายต่าง	ๆ 	ทางทะเล	และการ

มีเสรีภาพในการเดิน	เป็นต้น		ซึ่งหน่วยงานต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องท�างานร่วมกันภายใต้ศูนย์

อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.)	
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 ยทุธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง	ทศิทาง	หรอืเป้าหมายทีจ่ะท�าให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์

ของชาติ	 โดยผลประโยชน์มีทั้งผลประโยชน์ทั้งทางบกและทางทะเล	ส�าหรับผลประโยชน์ของชาติ	

ได้แก่	 (๑)	 การมีเอกราช	 อธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ�านาจรัฐ	 (๒)	 การด�ารงอยู่อย่างมั่นคง	 

ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ		(๓)	ความปรองดอง	ความสามัคคีของคนในชาติ	(๔)	การด�ารงอยู่

อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ	(๕)	ความปลอดภัย	ความเป็นธรรม

และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน	 การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 (๖)	 การด�ารงอยู่

อย่างมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสทิธิเหนอืทรัพยากรชีวภาพของชาต	ิ (๗)	 การอยูร่่วมกัน 

อย่างสันติสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน	และ	(๘)	การมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศ

๒) นโยบายความมั่นคงของชาติมหาอ�านาจในปัจจุบัน

การเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคของประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ	และจีนถือว่าเป็น

ประเดน็ส�าคญั	โดยเฉพาะจีน	การเตบิโตทางเศรษฐกจิ	เทคโนโลยแีละการทหารของจีนท�าให้หลาย

ประเทศในภูมิภาคเริม่เชือ่ถอืว่าการพฒันาทางเศรษฐกจิไม่จ�าเป็นต้องปกครองประเทศด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยดังเช่นสหรัฐฯ	 ก็สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เช่นกัน	 

ดงันัน้	การปกครองแบบสงัคมนยิมตามแนวทางของจนี	(Socialism	with	Chinese	Characteristic)	 

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท�าให้ประเทศเจริญกว้างหน้าได้

ส่วนนโยบาย	 Greater	 Bay	 Area	 (GBA)	 ของจีน	 โดยวางแผนการด�าเนินการ 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๗๓	(ค.ศ.๒๐๒๐	-	๒๐๓๕)	เป็นระยะเวลา	๑๕	ปี	ในการพัฒนาเมืองให้มี 

ความเจริญและแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน	 โดยประกอบด้วยฮ่องกง	 มาเก๊า	 

และ	๙	เมอืงในมณฑลกวางตุง้	ได้แก่	กวางโจว	เซนิเจิน้		จไูห่	ฝอซาน	ฮุย่โจว	ตงกวน	จงซาน	เจยีงเหมนิ

และเจ้าชิ่ง	 โครงการดังกล่าวมีเมืองน�าร่องนโยบายนี้	 ๔	 เมือง	 ได้แก่	 (๑)	 กวางโจว	 พัฒนาเป็น

ศนูย์กลางการค้า	อตุสาหกรรม	วฒันธรรมและการศึกษา	(๒)	เซินเจ้ิน	พัฒนาเป็นศนูย์กลางนวตักรรม

และการมีบทบาทนาเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 (๓)	 ฮ่องกง	 พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการเงิน	

ระบบโลจิสติกส์	การค้าและสถาบันการวิจัย	และ	 (๔)	มาเก๊า	พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว	

และประตูความร่วมมือกับประเทศท่ีใช้ภาษาโปรตุเกต	 ทั้งนี้	 เมืองน�าร่องจะกลายเป็นเมืองชั้นน�า 

ในระดับโลกใน	ปี	พ.ศ.	๒๕๗๓	ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยรวมกับทุกประเทศด้วย
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ส�าหรับอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของจีน	 คือ	 ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม	 (One	 Belt	 One	

Road:	 OBOR)	 เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ระหว่าง	 ๖๐	 ประเทศ	 

ซึ่งมีรายได้ประชาชาติรวมกันคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ	 ๕๐	 ของรายได้ประชาชาติของโลก	 

เส้นทางสายไหมนีจ้ะขยายออกไปทัง้ทางบกและทางทะเล	โดยจดุหมายปลายทางของเส้นทางทัง้สองนัน้

จะสิ้นสุดที่ยุโรป	 เส้นทางขนส่งทางบก	 (Silk	 Road	 Economic	 Belt)	 จะเชื่อมต่อจีนและยุโรป 

เข้าด้วยกนั	ทัง้นี	้เส้นทางสายไหมในยคุโบราณ	เส้นทางนีเ้ป็นการเชือ่มโดยโครงข่ายรถไฟความเรว็สงูของ

จีนเข้าไปยังส่วนลึกของเอเชียกลางเข้าไปยังตะวันออกกลาง	 ผ่านประเทศตลาดที่ส�าคัญอย่าง	 

คาซคัสถาน	อหิร่าน	ข้ามไปยงัตรุกเีข้าสูย่โุรปผ่านเมอืงส�าคญัในยโุรป	เช่น	แฟรงเฟิร์ต	เวนสิ	อมัสเตอร์ดมั 

ซึ่งล้วนเป็นเมืองการค้า	 เมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าท่ีส�าคัญของโลก	 ส่วน	 เส้นทางขนส่งทาง

ทะเล	 (Maritime	 Silk	 Road)	 ซึ่งจะเริ่มจากเมืองท่าส�าคัญของจีนอย่างเซี่ยงไฮ้	 เทียนจิน	 ฟุโจว 

ลงมาทะเลจีนใต้	 มาทางกลุ่มประเทศอาเซียน	 ข้ามช่องแคบมะละกาเข้าสู่มหาสมุทรอินเดีย	 

และเข้าสู่ตะวันออกกลางบางส่วนของเส้นทางเข้าไปยังแอฟริกาตะวันตก	 ผ่านอ่าวเปอร์เซียเข้าสู่

คลองสเุอซเพือ่เข้าสูท่ะเลเมดเิตอร์	เรเนยีนมุง่หน้ายงัยโุรป	เป็นการเชือ่มโยงเส้นทางการค้ายคุโบราณ 

ของจีนให้มีความส�าคัญมากขึ้น	

จากการที่สหรัฐฯ	และพันธมิตรได้ใช้ยุทธศาสตร์อินโด	-	แปซิฟิกในการปิดล้อมและสกัด

กั้นอิทธิพลของจีนในปัจจุบันต่อการแพร่ขยายออกไปผ่านโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษ 

ที	่๒๑	(Belt	and	Road	Initiative:	BRI)	ด้วยเหตุนีจี้นจึงได้ออกเอกสารสมดุปกขาวเร่ือง	“China’s	

Policies	 on	 Asia-Pacific	 Security	 Cooperation”	 ขึ้น	 เพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลง 

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในภมูภิาคอนิโด	-	แปซฟิิก	โดยมุง่เน้นการพฒันาร่วมกนัทางด้านเศรษฐกจิ	ส่งเสรมิ

การสร้างการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์บนพื้นฐานทางการเมือง	 รวมทั้งร่วมกันสร้างทางออกที่ดี	

และสร้างความเข้มแข็งขึ้นภายในภูมิภาคผ่านกลไกพหุภาคี	

ในส่วนของความมัน่คงทางด้านเทคโนโลย	ี โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยทีางด้านการสือ่สาร 

ซึ่งมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านความม่ันคง	 ในปัจจุบัน 

จีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร	 โดยมีบริษัทเอกชนหลายบริษัทเป็นผู้น�าทางด้าน

อปุกรณ์สือ่สารในระดบัโลก	เช่น	บรษิทัหัวเว่ย	(Huawei)	มกีารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารสือ่สาร

จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก	 ซึ่งเป็นเหตุให้สหรัฐฯ	 ต้องด�าเนินแผนการสกัดกั้นการขยายธุรกิจ 

ของบรษิทัเพือ่ลดบทบาทความเป็นมหาอ�านาจทางการสือ่สารของจนีและเพือ่ชีเ้จตจ�านงในยทุธศาสตร์
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ของตน	 ในเรื่องของความเป็นอเมริกันต้องเป็นที่หนึ่ง	 (American	 First)	 ในเวทีโลก	 พร้อมทัง้ 

ไม่ต้องการให้ใครมาเป็นคูแ่ข่งและด�าเนินการหาพนัธมติร	 เช่น	ญีปุ่น่	 เกาหลใีต้	 สงิคโปร์	 ออสเตรเลยี 

และอินเดีย	เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม	 การด�าเนินกลยุทธในด้านความมั่นคงของชาติมหาอ�านาจ	 เช่น	 สหรัฐฯ	 

และจนีมวีธิกีารด�าเนนิการทีแ่ตกต่างกัน	ยกตวัอย่างเช่น	จนีใช้กลยทุธทางธรุกจิเพือ่ให้ประเทศทีต้่องการ

ขยายอิทธิพลโดยวิธีให้ประเทศนั้น	 มีความเห็นพ้องต้องกันด้วยความเต็มใจ	 เช่น	 นโยบาย	 BRI  

ที่จะท�าให้ความเจริญแผ่ขยายเข้าสู่ประเทศนั้น	ๆ	ขณะที่สหรัฐฯ	เลือกใช้วิธีการเข้าไปเป็นเมืองท่า

ตามที่ต่าง	 ๆ	 เพื่อจะน�ากองก�าลังทหารเข้าไปประจ�าการในประเทศต่าง	 ๆ	 โดยต้องการให้เป็น 

การปิดล้อมจนีอกีวธิหีนึง่	ซึง่วธิกีารดงักล่าวไม่ประสบความส�าเร็จมากนกั	เนือ่งจากการเข้ามาของสหรัฐฯ	

ไม่ได้น�าเอาความเจริญ	หรือการพัฒนาให้กับประเทศที่ตนเข้าไปจัดตั้งกองทัพแต่อย่างใด

๓) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลของประเทศต่าง ๆ โดยรอบประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ทางทะเลของประเทศเพื่อนบ้าน	 สรุปได้ดังนี้	 สิงคโปร์	 มีแนวความคิด 

ทางยทุธศาสตร์ในการด�าเนนิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในลักษณะพหภุาคแีละมุง่เน้นการอยูร่่วมกนั

เป็นประชาคมกับชาติต่าง	 ๆ	 มีส่วนร่วมและด�าเนินการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของประเทศ	 

รวมถึงการป้องปรามและการป้องกันประเทศสู่การเป็น“Best	Little	Navy	of	Southeast	Asia”	

ซึ่งเห็นได้จากการที่เป็นประเทศศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือที่ส�าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต้	แม้ว่าจะเป็นประเทศทีม่พีืน้ทีไ่ม่มากแต่มขีดีความสามารถทีจ่ะเพ่ิมศกัยภาพความมัน่คง

ทางทะเลของตนเป็นอย่างด	ีอินโดนเีซยี	ด�าเนินนโยบายแกนกลางทางทะเลโลก	(Global	Maritime	

Axis)	 โดยได้เพิ่มกองก�าลังทางเรือเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางทะเลไปพร้อมกับการเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านผ่านการทูตทางทะเล	 (Maritime	 Diplomacy)	 นอกจากนี	้ 

ยังมีการด�าเนินการตามแผนว่าด้วยความเป็นสมัยใหม่ทางทะเล	 (Naval	Modernization	 Plan)	

เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับกองก�าลังทางเรือของประเทศ	มาเลเซีย	 มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น 

กองทัพที่สมดุลและพึ่งพาตนเองได้	(Balanced	Military/Naval	Deterrent	Capability)	ภายใน

ปี	พ.ศ.	๒๕๗๓	มีการแผนการที่จะจัดประเภทของหน่วยกองเรือทางทะเลจาก	๑๕	หน่วย	กองเรือ

เหลือเพียง	๕	กองเรือ	 เพื่อสร้างความสมดุลทางด้านก�าลังพลในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน

ประเทศให้ดียิ่งขึ้น	นอกจากนี้	มาเลเซียยังใช้ยุทธศาสตร์	Total	Defence	(HANRUH)	ให้ทุกส่วน

ทั้งภาครัฐและเอกชน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ	 โดยใช้การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม	
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MEASAT-3b	ของมาเลเซีย	ซึ่งปัจจุบันกองทัพมาเลเซียได้เปิดศูนย์การสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ค่าย

ปายายารัส	เมืองสุไหงบูโละห์	รัฐสลังงอร์	โดยได้ทดลองใช้งานมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยมีการ

จัดหาระบบ	MADGE	SOG	III	และการจัดตั้งศูนย์การสื่อสารผ่านดาวเทียมนั้น	ซึ่งเป็นพื้นฐานของ

การบรูณาการระบบป้องกนัทางอากาศทีส่ามารถรองรบัการปฏบิตักิารทีใ่ช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง	

(Network	 Centric	 Operations:	 NCOs)	 โดยเชื่อมโยงระหว่าง	 ๓	 เหล่าทัพ	 และภาคพลเรือน	

เวียดนาม	จากเอกสารสมุดปกขาว	(Vietnam	National	Defence	White	Paper	2019)	ได้ระบุ

ถึงความมั่นคงทางทะเล	 โดยเฉพาะข้อพิพาทในทะเลตะวันออกเป็นหนึ่งในภัยคุกคามความมั่นคง

ตามแบบ	(Traditional	Threats:	TS)	ของเวียดนาม	นอกจากนี้	ประเด็นข้อพิพาทในทะเลตะวัน

ออก	เวยีดนามในฐานะทีจ่ะเป็นประธานอาเซยีนในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	มคีวามพยายามผลกัดนัประเดน็

ดังกล่าวเข้าเป็นวาระหนึ่งในการประชุม	 ต่าง	 ๆ	 ของอาเซียนทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 เพื่อ

ผลักดันให้เกิดการจัดท�าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้	 (Code	 of	 Conduct	 in	 the	 South	

China	Sea:	COC)	ขึ้นโดยเร็ว

ส�าหรับฟิลิปปินส์ National	Security	Strategy	(2018)	ได้ให้ความส�าคัญกับการรักษา

อธิปไตยเหนือดินแดนและเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะซึ่งรวมถึงทะเลจีนตะวันออก	 โดยได้มุ่งเน้นการรับ

รู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล	 (Maritime	 Domain	 Awareness:	MDA)	 และการส่งเสริมความ

สัมพันธ์กับชาติพันธมิตรทั้งแบบทวิภาคี	 และพหุภาคี	 เนื่องมาจากฟิลิปปินส์มีข้อพิพาทกับจีน 

เป็นอย่างมากเกีย่วกบัการอ้างสทิธเิหนอืหมูเ่กาะ	โดยเฉพาะข้อพพิาทในหมูเ่กาะสแปรตล	ี(Spratly	

Islands)	 ในทะเลจีนใต้ที่หลายประเทศรอบหมู่เกาะต่างอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ดังกล่าว	

อย่างไรก็ตาม	 ฟิลิปปินส์ได ้รับอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทะเลจากจีนโดยไม่เสียค ่าใช ้จ ่าย	 

เช่น	เรือรบ	ดังนั้น	ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงต้องมองให้ลึกในการแสดงท่าที

ของแต่ละประเทศมคีวามขดัแย้งว่ามอียูจ่รงิหรอืไม่	หรอืไม่มอียูจ่รงิ	ซึง่อาจมคีวามเป็นไปได้ว่ารฐับาล

ฟิลปิปินส์อาจจะต้องแสดงท่าท่ีให้ประชาชนรบัรูว่้ารฐับาลยงัปกป้องอธปิไตยของตนอยู	่ แต่ความจรงิ 

ไม่มีความขัดแย้งเนื่องจากไม่สามารถต่อกรกับจีนก็เป็นได้

๔) แนวทางการพัฒนาและความท้าทายของการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางทะเล

		ปัจจบัุนการขยายตัวของกระบวนการโลกาภวิตัน์	(Globalization)	เป็นกระบวนการหนึง่

ในการเช่ือมโยงข้ามเขตแดนท่ีมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นในด้านเศรษฐกิจ	 การคมนาคมและส่ือสาร	

เป็นต้น	 ซึ่งกระแสโลกาภิวัตน์ท�าให้เกิดประเด็นต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 เช่น	 (๑)	 การพัฒนาเทคโนโลย	ี 
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(๒)	การเคลือ่นย้ายของคน	(๓)	การเคลือ่นย้ายของเงนิทนุ	(๔)	สนิค้าและบรกิาร	และ	(๕)	วฒันธรรม

ร่วมสมัย	 ทั้งนี้	 การเชื่อมโยงนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งทางบกและทางทะเล	

เนื่องจากการคมนาคม	หรือการขนส่งทางทะเลนั้น	เป็นช่องทางที่ใช้ต้นทุกต�่า	จึงเป็นช่องทางหลัก

ช่องทางหนึ่งที่ถูกเลือกใช้เพื่อเชื่อมโยงข้ามการข้ามแดน	 ซ่ึงยากต่อการหลีกเล่ียงปัญหาที่ตามมา 

จากการเชื่อมโยงดังกล่าว

เมื่อมองในภาพรวมของความมั่นคงทางทะเลทั่วโลกแล้ว	ปัจจุบันแนวโน้ม	 หรือทิศทาง

การด�าเนินนโยบายยุทธศาสตร์ต่างมีความซับซ้อน	 เนื่องมาจากโลกเกิดจากภาวะหลายข้ัวอ�านาจ	

(Multipolarity)	 โดยเฉพาะมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้น�าแต่ละประเทศนั้นไม่สามารถคาดเดาได	้ 

ซึ่งน�าไปสู ่การก�าหนดนโยบายของชาติไปในทิศทางใด	 ตัวอย่างเช ่น	 ผู ้น�าอย่างสหรัฐฯ	 

หรอืผูน้�าเกาหลเีหนอืทีบ่างคร้ังมวิีสยัทัศน์ทีไ่ม่สามารถคาดเดาได้	จงึเป็นสาเหตทุีท่�าให้ไม่สามารถพยากรณ์

ทิศทางของนโยบายได้	 การคาดเดานโยบายของประเทศหากเป็นผู ้น�าที่มีความคงเส้นคงวา 

และทิศทางในการด�าเนินประเทศท่ีมีความชัดเจน	การคาดเดา	 หรือการด�าเนินนโยบายจะเป็นไป

ได้ง่ายกว่าผูน้�าทีม่คีวามคดิแบบไม่แน่นอน	อย่างไรกต็าม	ประเทศมหาอ�านาจเป็นประเทศทีม่อีทิธพิล

ต่อนโยบายความมัน่คงโดยรวมของประเทศ	ดงันัน้	 ไทยจ�าเป็นต้องพ่ึงพาข้อมลูข่าวสารจากทุก	ๆ	 ด้าน 

เพื่อน�ามาประยุกต์และวิเคราะห์	 ก�าหนดเป็นนโยบายและสร้างกลยุทธ์เพื่อใช้ส่งเสริมศักยภาพ 

ความมั่นคงของประเทศ

ในส่วนของกองทัพเรือได้เสริมสร้างยุทธศาสตร์ขึ้นมา	 เพื่อรองรับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต	เช่น	ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence:	AI)	และ	Big	Data	เมื่อเปรียบเทียบเรื่อง

การพฒันาปัญญาประดษิฐ์ถือได้ว่าจนีได้มกีารพฒันาท่ีล�า้หน้ากว่าสหรฐัฯ	เนือ่งจากจนีเป็นประเทศ

การปกครองแบบสังคมนิยมตามแนวทางของจีน	 (Socialism	with	 Chinese	 Characteristic)	 

จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลของคนในประเทศได้อย่างทั่วถึง	 ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐฯ	 ที่มีการปกครอง

แบบเสรนียิมท�าให้ยากต่อการเข้าถงึข้อมลูเพราะมกีฎหมายคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน	

ส�าหรับในอนาคตปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลให้หลาย	 ๆ	 อาชีพสูญหายไปจากการเข้ามาแทนที่ 

ของเทคโนโลยี	

ยิ่งไปกว่านั้น	ปัจจัยภายนอกและภายในมีผลท�าให้ทิศทางและกรอบก�าหนดยุทธศาสตร์

ทางทะเลนั้น	 เป็นสิ่งท้าทายท่ีส�าคัญท่ีจะท�าให้ยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดขึ้น	 สามารถรองรับกับปัญหา	

หรือสภาวะที่เกิดขึ้นในอนาคตของประเทศจากปัจจัยภายนอก	 คือ	 กระแสโลกาภิวัตน  ์
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และภัยพบิตัต่ิาง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก	การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อการด�าเนนิชวีติของประชาชน 

การเคลือ่นย้ายเสรขีองเงนิทนุ	การข่าวสาร	เทคโนโลย	ีสินค้าและบริการ	ปัจจยัภายใน	คอื	โครงสร้าง

ของประชากรภายในประเทศ	ข้อจ�ากดัทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ	และแรงงานท่ีส่งผลต่อการผลิต

และความเป็นอยู่ของประชาชน	ความเหลื่อมล�้า	ต่าง	ๆ	 ในสังคมที่ส่งผลต่อความสามัคคีในสังคม	

ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินที่จะเป็นต้องปฏิรูปเพื่อให้เกิดการบริหารที่ดี	 

ดงันัน้	การเพิม่ศกัยภาพทางทะเล	จงึจ�าเป็นจะต้องมกีารปรบัตัวเพือ่วเิคราะห์ผลกระทบจากสภาวะ

แวดล้อม	 เพื่อก�าหนดแนวทางการปฏิบัติในรูปของวัตถุประสงค์เฉพาะทางเรือ	 พิจารณาทบทวน

บทบาทให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง	 ก�าหนดแนวความคิดทางยุทธศาสตร	์ 

ในการจัดท�ายุทธศาสตร์และขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลกับมิตรประเทศต่อไป
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ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เร่ือง “ปัญญ�ประดิษฐ์และสงคร�มอน�คต: คว�มท้�ท�ยต่อโลกและภูมิภ�คอ�เซียน”

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

๑. หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนปัจจบุนัมบีทบาทความส�าคญัเป็นอย่างมาก	และกลายเป็น 

ส่วนหนึ่งของการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการรับ

ข้อมูลข่าวสาร	 และถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างไร้พรมแดน	 และไร้ขีดจ�ากัด	 ซ่ึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้ 

น้ันสามารถก่อให้เกิดทัง้ประโยชน์	และโทษได้ในเวลาเดยีวกนั	ถ้าหากน�าไปใช้ในทศิทางทีไ่ม่ถกูต้อง

ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศได้เช่นกัน	 รวมถึงส่งผลให้ความมั่นคงเปลี่ยนรูป

แบบจากภยัคกุคามตามแบบ	(Traditional	Threat)	คอื	ภยัคกุคามจากการใช้ก�าลงัทหารเข้าท�าการรบ 

เป็นภยัคกุคามไม่ตามแบบ	 (Non-Traditional	Security:	NTS)	ซึง่เป็นภยัคกุคามทีม่คีวามหลากหลาย 

มติไิม่จ�ากดัอยูเ่ฉพาะมติทิางด้านการทหารเท่านัน้	3	เช่น	ภยัคกุคามทีก่ระทบต่อด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	

วัฒนธรรม	การเมือง	ความมั่นคงและเทคโนโลยี	เป็นต้น	ด้วยเหตุนี้	การเติบโตของเทคโนโลยีถอืว่า

เป็นจดุเปลีย่นของการสูร้บท�าให้เกดิสงครามอนาคตท่ีน�าเทคโนโลย	ีเข้ามามบีทบาทเพิม่มากขึน้ เนือ่งจาก

เทคโนโลยสีามารถเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหม่่	ภายใต้การเกดิขึน้ของเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์	(Artificial	

Intelligence:	AI)	เป็นเครือ่งมือชนดิหนึง่ทีส่�าคญัในการท�าให้เกดิสงครามอนาคต	(Future	Warfare)

จากสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ท�าให้

เกิดประเด็นท้าทายใหม่	ๆ	ที่มนุษย์ต้องการก้าวข้ามเพื่อเอาชนะ	ท�าให้มนุษย์จึงไม่หยุดที่จะเรียนรู้	

สะท้อนออกมาในรูปแบบหนึ่ง	เช่น	การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่น	ท�าให้เกิดรูปแบบ	

วิธีการ	 กระบวนการใหม่	 ๆ	 ท่ีมนุษย์ต้องการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง	 

จึงได้เกิดรูปแบบต่าง	ๆ	ของเทคโนโลยี	โดยเฉพาะเทคโนโลยีอุบัติใหม่	(Emerging	technology)	

ซึ่งน�าไปสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)	 การน�าปัญญาประดิษฐ์ 

เข้ามาแทนการท�างานของมนษุย์	 (Labor-Intensive	Activities)	 เป็นเคร่ืองจักรทีมี่ความสามารถทาง

3		วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. บทเรียนที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ.	ม.ป.ท.,	ม.ป.ป. 
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ความคิด	ทั้งการรับรู้	การใช้เหตุผล	และการแก้ไขปัญหา	ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการกับข้อมูล

ที่มีความซับซ้อนท่ีเกินขีดความสามารถของมนุษย์จะจัดการได้	 รวมถึงปัญญาประดิษฐ์สามารถ 

ปฏบิตักิารควบคูไ่ด้หลากหลายภาคส่วน	ซึง่ส่วนหนึง่ส่งผลให้มติิความมัน่คงมคีวามซับซ้อนมากยิง่ข้ึน  

โดยจากรายงาน	 “ผลกระทบของ	 AI	 ต่อเศรษฐกิจโลก”ของ	McKinsey	 Global	 Institute	 

เมือ่ปี	ค.ศ.	๒๐๑๘	กล่าวว่าปัญญาประดษิฐ์เป็นเครือ่งมอืท่ีก่อให้เกดิรายได้และสามารถใช้ได้หลากหลาย

อุตสาหกรรม	 เช่น	 การท่องเที่ยว	 การค้าปลีก	 การขนส่งและโลจิสติกส์	 เป็นต้น4	 สนับสนุน 

ด้านการแพทย์	เช่น	การใช้หุน่ยนต์ผ่าตดั	หรอืสนบัสนนุทางการศกึษา	ในการใช้เป็นสือ่การเรยีนการสอน 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-Book)	 รวมถึงสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ ์

ในการช่วยเหลอืมนษุย์และภยัพบิตัปิระเภทต่าง	ๆ 	เป็นต้น	อย่างไรกต็าม	การพัฒนาทีร่วดเร็วท�าให้

เกดิความวติกกงัวลต่อประเดน็ทางจรยิธรรมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์	จะต้องไม่ลืมว่าการเกดิขึน้

ของปัญญาประดิษฐ์นั้น	เกิดจากมนุษย์เป็นผู้พัฒนาระบบและป้อนค�าสั่ง	ปฏิบัติการต่าง	ๆ	ถ้าหาก

บุคคลดังกล่าวมีอคติ	 (Bias)	 หรือเลือกปฏิบัติย่อมส่งผลให้เกิดภัยคุกคาม	 และอันตรายจาก 

ปัญญาประดษิฐ์ได้	ซึง่สอดคล้องกบับทความ	“AI	isn’t	dangerous,	but	human	bias	is”	ทีเ่ผยแพร่ 

ในเว็บไซด์ของ	World	 Economic	 Forum 5	 รวมถึงความกังวลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต ์

จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากเกินไป	 จนท�าให้โอกาสเปลี่ยนสภาพเป็นภัยคุกคาม	 

เช่น	การแย่งงานท�า	การสอดแนมเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่าง	ๆ	เป็นต้น

นอกจากน้ี	 การพัฒนาเทคโนโลยีกับปัญญาประดิษฐ์	 อาจถูกใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบ 

การท�าสงครามในอนาคต	ด้วยความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

ขนาดใหญ่	 (Big	Data)	และความก้าวหน้าทางอินเตอร์เนต็	 โดยเฉพาะเทคโนโลย	ี5G	ทีส่ามารถรบัส่ง 

ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต	 ท�าให้ประเทศอ่ืน	 ๆ	 ท่ีไม่ใช่ประเทศมหาอ�านาจสามารถขยาย 

อ�านาจโดยใช้ปัญญาประดษิฐ์เข้ามาปฏบิตักิารแทนที	่	น�าไปสูส่งครามอนาคต (Future Warfare) 

เป็นสงครามท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	พร้อมทั้งยังเป็นการขยายมิติของสนามรบ	 เช่น	 ในอวกาศ	

และไซเบอร์	 (Cyber)	 ที่มาพร้อมกับแนวโน้มความต้องการสร้างเสริมอ�านาจในการต่อรอง 
4		ธ�ารงชัย	หนุนภักดี.	“ปัญญาประดิษฐ์กับความมั่นคง”	ใน	เอกสารประกอบการประชุม	Xiangshan	Forum	

ครั้งที่	๙,	๒๕๖๒.	
5 	ปณชัย	อารีเพิ่มพร. “รับมืออย่างไร เมื่อ AI มีอคติและแบ่งแยก? เปิด 6 ไอเดียพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้

โปร่งใสโดยไมโครซอฟต์”.	 THE	 STANDARD.	 (28	 มกราคม	๒๕๖๒)	 เข้าถึงได้จาก:	 https://thestandard.

co/6-ideas-for-developing-ai/	
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ของนานาประเทศ	ด้วยวิวฒันาการ	และการพฒันาองค์ความรูท้างด้านเทคโนโลย	ีส่งผลให้เกดิความ

ก้าวหน้าของยุทธวิธีในการใช้อาวุธ	 จากความสามารถในการโจมตีที่แม่นย�า	 (Precision	 Strike)	 

ด้วยพัฒนาการการโจมตีด้วยจรวดน�าวิถีจากอากาศยานรบไร้คนขับ	 (Unmanned	 Combat	 

Aerial	Vehicle:	UCAV)	พฒันาการอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสูง	(Weapons	of	mass	destruction:	

WMD)	และระบบอาวธุท�าลายล้างอัตโนมตั	ิ(Lethal	Autonomous	Weapons	Systems:	LAWS)	

ทีพ่ฒันาควบคู่ไปกบัการน�าการแข่งขนัด้านเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์	(Artificial	Intelligence:	AI)	

รวมไปถงึการพฒันาการของสงครามไฮบรดิ	(Hybrid	Warfare)	หรอืสงครามลกูผสม	(สงครามตามแบบ 

และสงครามไม่ตามแบบ)	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�าให้สามารถโจมตีในระบบที่ส�าคัญ	 ๆ	 

เช่น	 อาชญากรรมทางไซเบอร์	 (Cyber	 Crime)	 Fake	 News	 และ	 Deepfake	 เป็นต้น	 

ถอืว่าเป็นการสร้างภยัคกุคามรปูแบบใหม่ขึน้มา	ด้วยเหตนุี	้ท�าให้การน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาประยกุต์

น�าไปสูก่ารเกดิขึน้ของปัญญาประดษิฐ์	และสงครามอนาคต	ย่อมส่งผลกระทบในปัจจบุนัและอนาคต

อันใกล้	ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคด้วยเช่นกัน	

การเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันของเทคโนโลยี	 (Disruptive	 Technology)	 ทั้งจาก 

พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์	 รวมถึงเทคโนโลยีที่อุบัติขึ้นใหม่	 ๆ	ท�าให้เกิดภาพของการพัฒนา

ของระบบปัญญาประดิษฐ์	และสงครามอนาคตได้หลายรูปแบบ	ปรากฎการณ์ดังกล่าว	สร้างความ

วติกกงัวล	ความไม่แน่นอน	ความไม่ปลอดภัย	และความหวาดกลวัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความมัน่คง	

และการสูญเสียอธิปไตยของแต่ละประเทศ	 ท�าให้รูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนไป	 แต่ละประเทศ 

มีแนวโน้มพัฒนาประเทศและกองทัพควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีเสถียรภาพเพื่อป้องกัน 

จากการโจมตทีางเทคโนโลยีท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต	ดงันัน้	 การให้ความส�าคญัทางด้านความมัน่คง  

โดยเฉพาะประเด็นของปัญญาประดิษฐ์และสงครามอนาคต มีความจ�าเป็นเพื่อรักษาป้องกัน 

ความเสยีหายทีเ่กดิจากการโจมตทีางเทคโนโลย	ีและเพ่ือน�าเทคโนโลยดัีงกล่าวมาใช้ให้เกดิประโยชน์

กับประเทศชาตด้ิวยเช่นกนั	 โดยเฉพาะแนวทางส�าหรบัการป้องกนัประเทศ	นอกจากนี	้ จ�าเป็นต้องรู ้

เท่าทันและตระหนักรู้ถึงการพัฒนาการของวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแส

โลกาภิวัตน์	 เพื่อรับมือและป้องปรามต่อ	 ภัยความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้หลากหลาย

โอกาสและรูปแบบ	 ด้วยความซับซ้อนของสงครามอนาคตที่เกิดจากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ	์ 

ทั้งนี้	 ควรมีการพัฒนาทั้งบุคลากร	 เครื่องมือต่าง	 ๆ	 เท่าที่จะท�าได้	 เพื่อสร้างอ�านาจต่อรอง	 

และขดีความสามารถในการรบ	 เพือ่สนบัสนนุความมัน่คงและผลประโยชน์แห่งชาต	ิ ในอกีลกัษณะหนึง่
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จากสถานการณ์ดงักล่าว	อาจน�าไปสูภ่าพความไม่มัน่คงทีม่ผีลกระทบทางจติวทิยาของประเทศข้างเคยีง 

และระหว่างประเทศเกิดจากความหวาดระแวงถึงเจตนารมณ์ที่แน่ชัดต่อการเสริมสร้างขีด 

ความสามารถของประเทศ	และกองทัพ	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความหวาดระแวง	 

ผลกระทบต่อด้านความมั่นคง	 (The	 Security	 Dilemma)	 และเสถียรภาพในระดับโลก	 

และระดับภูมิภาคนับตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตอันใกล้	

ทั้งนี้	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ในฐานะเลขานุการ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา	 ท�าหน้าที่ในการจัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา	 

ได้เหน็ถงึความส�าคญัของสถานการณ์ทางด้านความมัน่คงในประเด็นปัญญาประดิษฐ์	และสงครามอนาคต

ทั้งในระดับโลก	 และระดับของภูมิภาคอาเซียนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย	 และอาเซียน 

ได้ในหลากหลายมติ	ิ ดงันัน้	 จงึเหน็ความส�าคัญ	และความจ�าเป็นต่อการจัดการประชุมเชงิปฏบิติัการ 

ด้านความมั่นคงในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ	“ปัญญาประดิษฐ์และสงครามอนาคต: ความท้าทาย

ต่อโลกและภูมิภาคอาเซียน”	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมความรู้	 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากผู ้เช่ียวชาญ	 นักวิชาการ	 ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน	 

ซึง่ผลทีไ่ด้รบัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	 

ในการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดบทบาทและท่าทีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 

และภูมิภาคอย่างเหมาะสมต่อกรณีดังกล่าวต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑	 เพื่อศึกษาสถานการณ์เรื่องปัญญาประดิษฐ์	 และสงครามอนาคตที่ส่งผลกระทบ 

ต่อโลก	และภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน

๒.๒	 เพือ่ให้ทราบถงึความท้าทาย	และแนวโน้มของปัญญาประดิษฐ์	และสงครามอนาคต

ต่อความมั่นคงของโลก	และภูมิภาคอาเซียน	

๒.๓	 เพือ่ให้ทราบถงึบทบาท	และท่าททีีเ่หมาะสมของภมูภิาคอาเซียน	และประเทศไทย

ในประเด็นปัญญาประดิษฐ์	และสงครามอนาคต

๒.๔	 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือที่เหมาะสมของกองทัพ	 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในประเด็นปัญญาประดิษฐ์	และสงครามอนาคตอย่างเป็น 

รูปธรรมต่อไป
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๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑	 ทราบถึงสถานการณ์เรื่องปัญญาประดิษฐ์	 และสงครามอนาคตที่ส่งผลกระทบ 

ต่อโลก	และภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน

๓.๒	 ทราบถึงความท้าทาย	 และแนวโน้มของปัญญาประดิษฐ์	 และสงครามอนาคต 

ต่อความมั่นคงของโลก	และภูมิภาคอาเซียน	

๓.๓	 ทราบถึงบทบาท	 และท่าทีที่เหมาะสมของภูมิภาคอาเซียน	 และประเทศไทย 

ในประเด็นปัญญาประดิษฐ์	และสงครามอนาคต

๓.๔	 ทราบถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือที่ เหมาะสมของกองทัพ	 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในประเด็นปัญญาประดิษฐ์	และสงครามอนาคตอย่างเป็น 

รูปธรรม

๔. สรุปการบรรยายของวิทยากร

๔.๑ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สงครามอนาคต: ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาค

อาเซียน” โดย พลโท ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส�านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม, กรรมการการไฟฟ้านครหลวง และคณะท�างานเตรียมการจัดต้ังส�านักงาน 

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สถานการณ์ของสงครามอนาคต

สงครามเกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์ซ่ึงฝ่ายที่จะชนะสงครามได้นั้น ไม่เพียงแต่เป็น

ฝ่ายที่มีความเข้มแข็งทางด้านการทหาร แต่ยังต้องมีเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย และล�้าหน้า 

กว่าคูต่รงข้าม	สมยัก่อนคนทีม่ธีนกูบัคนทีไ่ม่มธีนเูมือ่สู้รบกันคนท่ีมธีนูย่อมมโีอกาสชนะสูงมากกว่าคนท่ี

ไม่มีธนู	 เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีจึงกลายเป็นตัวแปรส�าคัญส�าหรับการท�าสงครามในยุคปัจจุบัน	 

ดังนั้น ประเทศท่ีต้องการเป็นฝ่ายได้เปรียบทางด้านการท�าสงคราม	 จ�าเป็นต้องมีความพร้อม 

ต่อการเป็นผู้น�าในการสะสมอาวุธต่าง	 ๆ	 ด้วย	 แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

และขาดการสนบัสนนุการลงทนุเรือ่งของการพฒันาเทคโนโลยกีอ็าจท�าให้การพฒันาการผลติอาวธุ

ไม่เกิดขึ้น	 เนื่องจากเทคโนโลยีและการผลิตอาวุธเป็นเร่ืองที่มีความเก่ียวเนื่องกันเป็นอย่างมาก  

ซึ่งมีผลท�าให้การผลิตอาวุธท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีล้าสมัยย่อมเสียเปรียบในการท�าสงครามและน�ามา 

ซึ่งการแพ้สงครามได้ในที่สุด 
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ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



 ปัจจุบันสงครามในอนาคตเปลี่ยนแปลงจากสงครามตามแบบเป็นสงครามในรูปแบบ 

ของสงครามทางการค้า	 (Trade	War)	 อันจะเห็นได้จากประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ	 กับจีน 

ที่ท�าสงครามโดยไม่ใช้อาวุธ	 แต่ใช้การค้าเป็นเครื่องมือในการต่อรอง	 เช่น	 การขึ้นภาษีเพื่อปิดกั้น 

การค้ากับบางประเทศ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 สงครามทางด้านการค้าเป็นสงครามที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน 

และอนาคตทีป่ระเทศมหาอ�านาจต่างน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย	ซ่ึงในปัจจบุนัเห็นได้ชดัว่าสงคราม

ทางการค้าเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญของการได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติจากการตั้งกฎเกณฑ์ต่าง	 ๆ	

ทางการค้าระหว่างประเทศ	 โดยในแต่ละประเทศมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป	นอกจากนี	้

ยังมีสงครามที่ไม่ได้เกิดมาจากการแย่งชิงผลประโยชน์แห่งชาติ	 แต่เป็นความขัดแข้งทางความเชื่อ

ทางศาสนา	 เช่น	 กรณีสงครามครูเสด	 (Crusade War)	 ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้เกิดการต่อสู้กัน 

ตลอดเวลาระหว่างสองศาสนาที่พยายามท�าสงครามเพื่อให้ความเชื่อของตัวเองเป็นที่ยอมรับ	 

ทั้งนี้	ความขัดแย้งทางความคิดเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดสงครามในอนาคตได้	

	 สงครามไซเบอร์	(Cyber	warfare)	คือ	การใช้เทคโนโลยีเพื่อการโจมตีรัฐ หรือประเทศใด

ประเทศหนึ่ง	 ซึ่งส่งผลกระทบและความเสียหายได้เทียบเท่ากับการใช้อาวุธในการสู ้รบจริง	 

เนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ	 กับจีน มักใช้การโจมตีทางไซเบอร์	 ซึ่งสงครามรูปแบบนี้

เป็นสงครามที่ไม่สามารถจับผู้โจมตีได้	 และเป็นการยากที่จะติดตามจากการโจมตี	 (Trace)	 

กลบัไปหาผูท้ีโ่จมต	ีโดยหนึง่ในอาวธุของการท�าสงครามไซเบอร์ คอื	การท�ามลัแวร์	(Malware)	ซึง่มลัแวร์ 

หรือ	Malicious	 Software	 นั้นเป็นโปรแกรมที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท�าลายระบบคอมพิวเตอร์  

และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 การโจรกรรมข้อมูล	 การลบข้อมูล การท�าลายระบบ	

เป็นต้น	ซึง่ผูเ้ขยีนโปรแกรมเหล่านีไ้ด้คดิค้นวธิกีารขีน้	ตวัอย่างกรณขีองการใช้มลัแวร์เพือ่ทีจ่ะท�าลาย

โรงงานพลงังานไฟฟ้านวิเคลยีร์ของอหิร่าน	ในปัจจุบนัยงัไม่มใีครสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้ลงมอื

กระท�า	 แต่มีการคาดการณ์ว่าผู้ท่ีท�าการโจมตีว่าในครั้งนั้น	 น่าจะมาจากประเทศที่มีความขัดแย้ง 

กับอิหร่านอย่างสหรัฐฯ	และอิสราเอล	ซึ่งการท�ามัลแวร์ในการโจมตีครั้งนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเข้าไป

ท�าลายระบบโดย การเปลี่ยนข้อมูลต่าง	 ๆ	 ท�าให้ไม่สามารถควบคุมโรงงานไฟฟ้าได้	 และอีกกรณี 

จากการท�าลายระบบไฟฟ้า	 (Power	Grid)	ของยูเครนท้ังหมดถกูแฮค็เกอร์เข้าไปควบคมุระบบทัง้หมด  

สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของสงครามที่ถูกปรับเปล่ียนรูปแบบการท�าสงครามใหม่	 ซ่ึงไม่เหมือน 

กับรูปแบบการท�าสงครามเดิม 
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ส�าหรับพลังอ�านาจทางไซเบอร์	(Cyber	Power)	สภาเศรษฐกิจโลก	(World	Economic	

Forum)	 ได้จัดอันดับประเทศท่ีมีพลังอ�านาจทางไซเบอร์	 (Cyber	 Power)	 โดย	 ๕	 อันดับแรก 

ของโลก ได้แก่	สหรฐัฯ	จนี	รสัเซยี	อสิราเอลและองักฤษ	โดยพลงัอ�านาจทางไซเบอร์เป็นความท้าทาย

อย่างมากส�าหรับไทย	 ดังน้ัน	 ไทยควรให้ความส�าคัญในการผลิตบุคลากรทางด้านไซเบอร  ์ 

ซึง่เป็นอาวธุทีใ่ช้ต้นทนุน้อยกว่าอาวธุทางกายภาพ และสามารถเสรมิสร้างศกัยภาพให้กบัประเทศได้ด้วย 

โดยไทยมีการจัดตั้ งหน ่วยงานวิจัยทางด ้านเทคโนโลยีขึ้น	 ภายใต ้หน ่วยงานที่มีชื่อว ่า	 

สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สทป.	(Defence	Technology	Institute:	DTI)	

	 สงครามลูกผสม	 (Hybrid	Warfare)	คือ	การท�าสงครามที่มีการผสมผสานกันของวิธีการ	

และเครื่องมืออันหลากหลายในการต่อสู้	 เช่น	 การโจมตีด้านไซเบอร์	 การท�าสงครามเศรษฐกิจ 

และการท�าสงครามข้อมลูข่าวสาร	เป็นต้น	นายรชิาร์ด	เอ	คลาร์ก	(Richard	A.	Clarke)	 เป็นทีป่รกึษา 

ด้านไซเบอร์ของประธานาธบิดขีองสหรฐัฯ	ได้เขยีนหนงัสอืทีม่ชีือ่ว่า	Cyber	War	ซึง่ในบทที	่๘	The	

Agenda	 โดยกล่าวถึง	 Operation	 Orchard	 ของอิสราเอลต้ังเป็นปฏิบัติการท่ีอิสราเอล 

ได้ส่งเครื่องบินรบเข้าไปโจมตีเป้าหมายที่คาดว่าเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	 (Nuclear	Reactor)	

ของประเทศซเีรยี	โดยเรดาร์ไม่สามารถตรวจจบัได้	เนือ่งจากก่อนการบกุเข้าโจมตีทางอากาศเรดาร์

ของซีเรียถูกแฮ็กเกอร์ของอิสราเอลเข้าควบคุมระบบ	 โดยการหยุดการท�างานของเรดาร	์ 

และส่งสัญญาณเข้าไปรบกวนระบบการสื่อสารของซีเรีย	 ซึ่งท�าให้ง่ายต่อการโจมตีทางอากาศ 

โดยเครื่องบินรบได้ท�าการบินเป็นกลุ่มจ�านวน	 ๑๐	 ล�า	 โดยท�าการบินเหมือนการฝึกบินตามปกติ	

เพ่ือสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงการฝึกเท่านั้น	 และใช้เคร่ืองบินจ�านวน	 ๗	 ล�าท่ีเหลือเข้าไป 

ในน่านฟ้าของซีเรยีเพือ่โจมตเีครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ดงักล่าว	ทัง้นี	้สถานทีท่ี่ถอืว่าเป็นจดุยทุธศาสตร์

ที่ส�าคัญของสงครามที่เป็นเป้าหมายของการโจมตี	เช่น	โรงงานไฟฟ้า	ระบบควบคุมไฟฟ้า	เป็นต้น

๒) เทคโนโลยีกับสงครามในอนาคต สามารถแยกประเภทของเทคโนโลยีได้	ดังนี้

(๑) เทคโนโลยี 5G

ปัจจุบันเทคโนโลยี	5G	ได้รับการพัฒนามาจากเทคโนโลยี	4G	ซึ่งเทคโนโลยี	5G 

น้ันได้มีการพัฒนาในหลายด้าน	 ได้แก่	 (๑)	 การตอบสนองที่รวดเร็ว	 เมื่อมีการสั่งการเพื่อควบคุม 

สิ่งต่าง	 ๆ	 เทคโนโลยี	 5G	 จะมีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันที	 (๒)	 การรองรับการรับ-ส่ง	 

ข้อมลูจ�านวนมาก	5G	สามารถรบัส่งข้อมลูได้	50	Exabytes	หรือ ๗	เท่าตัวของ	4G	และ	(๓)	สามารถ

รองรับการใช้งานที่มากกว่าเทคโนโลยี	4G	ได้มากกว่าถึง	๑๐	เท่า	เป็นต้น
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	 	 ส�าหรับในอนาคตสงครามจะมีการเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างมาก	

สามารถใช้ระยะเวลาอันสั้นในการสื่อสาร	 และสามารถสื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งขีด 

ความสามารถทีส่ามารถเชือ่มต่อกนัอย่างไร้พรมแดน	โดยไม่มข้ีอจ�ากดัระหว่างผูส่้งสารและรูร้บัสาร

ในเร่ืองของสถานที่	 และสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ถ้าในพ้ืนท่ีดังกล่าวรองรับเทคโนโลยี	 5G	 

ดังนั้น	ด้วยเทคโนโลยี	5G	มีส่วนท�าให้การท�าสงครามมีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม	โดยอุปกรณ์

ตัวรับรู้	(Sensor)	จะสามารถช่วยส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นและมีจ�านวนข้อมูลที่มากยิ่งขึ้น	เมื่อข้อมูล

มีมากขึ้นจนน�าไปสู่การเกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 ซึ่งถ้าฝ่ายใดมีฐานข้อมูลจ�านวนมาก 

ก็จะเป็นผู้ได้เปรียบในการท�าสงคราม 

ปัจจบุนัศนูย์ข้อมลู	(Data	Center)	ของ	Google	นัน้มอียูท่ัว่โลกและมขีนาดใหญ่

เท่ากับสนามฟุตบอลจึงท�าให้	 Google	 มีพื้นท่ีที่มากพอส�าหรับการรวบรวมเก็บข้อมูลต่าง	 ๆ	 

เพือ่น�ามาวเิคราะห์และใช้งานในด้านต่าง	ๆ	ซึง่ท�าให้เกดิปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence:	AI) 

และการพัฒนาระบบของปัญญาประดิษฐ์ด้วย

(๒) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

	 	 ปัญญาประดิษฐ์นั้นมีมานานแล้วแต่ในอดีตยังไม่มีข้อมูลที่มากพอที่จะใช้ในการ

วิเคราะห์ และยังไม่มีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์	 (Super	 Computer)	 ที่เพียงพอ เนื่องจากซุปเปอร์

คอมพิวเตอร์มีราคาที่สูงมากซ่ึงซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  

ทีส่ามารถท�างานได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ	แต่ในปัจจุบนัระบบคลัสเตอร์	(Computer	Cluster)	

ซึง่เป็นการเชือ่มต่อระบบการท�างานภายใต้ระบบเครอืข่ายความเรว็สงูเพือ่เชือ่มโยงกลุม่คอมพวิเตอร์

เข้าด้วยกัน	โดยมคีวามสามารถในการกระจายงานทีท่�าไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์อืน่	ๆ 	ภายในระบบ

เพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 โดยอาจเทียบเท่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ หรือสูงกว่า	 

โดยระบบคลัสเตอร์ของ	Google	นัน้มจี�านวนคอมพวิเตอร์นบัแสนเครือ่งทีส่ามารถท�าการประมวล

ผลพร้อมกันได้ท้ังหมดในเวลาเดียวกัน ซึ่งท�าให้เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ได้กลับฟื้นคืนชีพ 

ขึน้มาอกีครัง้	ดงันัน้	เทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	ทีล่�า้สมยัทีพ่บเหน็ในภาพยนตร์นัน้ไม่ได้เป็นแค่ภาพความฝัน

อกีต่อไป	ตวัอย่างเช่น	 ในปัจจุบันสามารถแปลภาษาผ่านแอพพลเิคชัน่ของ	Google	 โดยแอพพลเิคชัน่ 

มีความสามารถในการแปลให้เราได้ทันที	 ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวถือว่าเป็นหนึ่งในความสามารถ 

ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	
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(๓) เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone Technology)

	 	 ป ัจจุบันอากาศยานไร ้คนขับ	 (Drone)	 ได ้รับการพัฒนาอย่างต ่อเนื่อง  

ท�าให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่ในอนาคตมนษุย์เพยีงคนเดยีวสามารถทีจ่ะควบคุมอากาศยานไร้คนขบั

ทั้งฝูงบินได้	 เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นอากาศยานไร้คนขับสามารถบินได้ไกลขึ้นและเร็วยิ่งขึ้น 

อากาศยานไร้คนขบัสามารถแบ่งได้ตามการใช้พลงังาน	ดงันี	้ (๑)	การใช้พลงังานจากน�า้มนัเชือ้เพลงิ	

(๒)	การใช้พลงังานจากไฟฟ้า	และ		(๓)	การใช้พลังงานจากแบตเตอร่ี	เนือ่งมาจากเทคโนโลยท่ีีพัฒนา

ขึน้ท�าให้อากาศยานไร้คนขบัสามารถน�ามาใช้เป็นอาวธุในการท�าสงครามได้	ซึง่อากาศยานไร้คนขบั

จะเป็นหนึ่งในปัจจัยของการสงครามในอนาคต	 และด้วยเทคโนโลยีระบบจดจ�าใบหน้า	 

(Face	Recognition)	จะท�าให้อากาศยานไร้คนขับสามารถจดจ�าใบหน้าของเป้าหมายได้อย่างแม่นย�า	

และไม่จ�าเป็นต้องมีการติดอาวุธจ�านวนมากเพื่อท�าลายกลุ่มเป้าหมายอีกต่อไป	 เพียงใช้เทคโนโลยี

จดจ�าใบหน้าก็สามารถพัฒนาเป ็นอาวุธที่มีอนุภาพในการท�าลายสูงและตรงเป ้าหมาย  

ดงันัน้ การท�าสงคราม หรอืภารกจิหลาย	ๆ 	อย่างขึน้อยูก่บัเทคโนโลยขีองอากาศยานไร้คนขบั	รวมถงึเรือ่ง

ของการส่งของ	(Logistics)	และการขนส่งคนด้วย เนือ่งจากการใช้อากาศยานไร้คนขบัในการขนส่ง

สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางบก	เช่น	การใช้รถบรรทุกจ�าเป็นต้องมี

การสร้างถนนแต่อากาศยานไร้คนขับนั้น สามารถบินในอากาศโดนไม่จ�าเป็นต้องมีถนน  

 และไม่มปัีญหาการจราจรเหมอืนกับการขนส่งทางบก ซึง่ท�าให้ประหยดัค่าเชือ้เพลิงและการขนส่ง

ก็รวดเร็วยิ่งขึ้น	

๓) ความท้าทายและแนวโน้มของสงครามในอนาคต ได้แก่

  (๑) การปฏิบัติการสารสนเทศ: สังคมออนไลน์ (Information Operations: 

Social Media)

	 	 ในอดีตการต่อสู้ของคอมมิวนิสต์เลือกใช้สงครามจิตวิทยาในการท�าสงคราม  

โดยการใช้ส่ือวิทยุ แผ่นพับ	 และป้ายต่าง	 ๆ	 เพื่อแย่งชิงมวลชน ซึ่งในปัจจุบันสงครามจิตวิทยา 

เปลีย่นพืน้ทีไ่ปอยูบ่นสือ่สงัคมออนไลน์	(Social	Media)	เช่น	สงครามการแย่งมวลชน	โดยพรรคการเมอืง

นิยมน�ามาใช้เพื่อเรียกคะแนนเสียงและความนิยมของพรรค	 ซ่ึงถือว่าเป็นการโน้มน้าวจิตใจมนุษย์

โดยใช้ส่ือ	(Influence	by	Media)	การใช้สงัคมออนไลน์เป็นวธิทีีใ่ช้ต้นทนุต�า่แต่กลับได้รับผลสะเทือน

ในวงกว้าง	 ส�าหรับกองทัพนั้นมีการปฏิบัติการสารสนเทศ	 (Information	 Operation:	 IO)	 

โดยมีการด�าเนินการตามหลักการของกองทัพ	ซึ่งมีการปฏิบัติต่อกันมาเป็นระยะยาวนาน	
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(๒) ความซับซ้อนของรูปแบบภาษี (Complexity of Tax Model)

	 	 ความซับซ้อนของรูปแบบภาษี	(Tax	Model)	โดยปกติการซื้อ	-	ขายสินค้าภายใน

ประเทศนัน้		สนิค้าดงักล่าวจ�าเป็นต้องมกีารเสยีภาษ	ีแต่การซ้ือของออนไลน์ผ่านระบบอย่าง	eBay	

หรือ	 Alibaba	 นั้นไม่ต้องเสียภาษี	 ท�าให้รัฐไม่ได้รับรายได้จากการเสียภาษีในส่วนนี้	 ซ่ึงก่อให้เกิด

ปัญหาที่ตามมาท่ีอาจน�าไปสู ่การขาดรายได้ของภาครัฐที่จะน�าไปพัฒนาประเทศและพัฒนา

เทคโนโลยีด้านต่าง	ๆ	

  (๓) ความซับซ้อนของกฎหมายระหว่างประเทศ (Complexity of 

International Laws)

	 	 ส�าหรับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท�าสงครามทางไซเบอร์น้ัน	 

มีความยากล�าบากในเรื่องการประกาศใช้ของกฎการปะทะ	 (Engagement	 Rules)	 คือ	 

เมือ่ไหรทีจ่ะสามารถประกาศสงคราม	กฎการปะทะในปฏบิตักิารของทหารหรอืต�ารวจนัน้	มคีวามจ�าเป็น

ต้องพิจารณาว่าจะใช้ก�าลังในการปฏิบัติการเมื่อไหร่	 ที่ไหนและอย่างไรเสียก่อน	 ซึ่งกฎเหล่านี้ 

อาจจะเป็นได้ทั้งกฎพื้นฐานและกฎที่เฉพาะเจาะจง

	 	 ปัจจุบันประเทศต่าง	 ๆ	 มีอธิปไตยและมีพรมแดนอย่างชัดเจน	 แต่อย่างไรก็ตาม	

ในโลกไซเบอร์นั้นไม่มีเขตแดนอย่างชัดเจน	 ท�าให้อ�านาจอธิปไตยไซเบอร์	 (Cyber	 Sovereignty)	

เกิดขึ้นจากการที่บุคคลท�าการแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ซึ่งเจ้าของช่องทางดังกล่าว	อาจจะน�า

ข้อมูลที่เผยแพร่นั้นไปศึกษาวิเคราะห์หาพฤติกรรมของผู้ใช้ในแต่ละราย	 อีกทั้ง	 ข้อมูลดังกล่าว

สามารถน�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เช่นกัน	เช่น	การน�าเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับการวิเคราะห์

พฤตกิรรมของผูใ้ช้	ขณะเดยีวกนั	การน�าข้อมลูเหล่านัน้ไปใช้ถอืได้ว่าเป็นการรกุล�า้ความเป็นส่วนตวั	

หรือที่เรียกว่า	 อธิปไตยไซเบอร์	 (Cyber	 Sovereignty)	 เช่น	 ในขณะท่ีผู้ใช้ท�าการค้นหาข้อมูล 

ร้านอาหารผูใ้ช้ในแต่ละคนจะได้ข้อมลูทีแ่ตกต่างกันออกไป	 โดยบางคนอาจได้ข้อมลูท่ีเป็นร้านอาหารหรู 

ในขณะทีอ่กีคนหนึง่อาจได้ข้อมลูร้านอาหารริมทาง	 (Street	 food)	 เป็นต้น	 ซ่ึงไทยและประเทศอืน่	 ๆ  

อีกหลายประเทศมีปัญหาในเรื่องของอธิปไตยไซเบอร์	 โดยประเด็นดังกล่าว	 ถือว่าเป็นประเด็น 

ที่น่าจับตามองและยังคงเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันในเวทีระดับชาติด้วย

  ๔) บทบาทและท่าทีที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทยและอาเซียน

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของไทยและอาเซียน	 คือ	 การวางตัวเป็นกลาง	 และไม่สร้าง

ความขัดแย้งกับประเทศอ่ืนและการสร้างพันธมิตรกับทุกฝ่าย	 เพื่อน�าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเป็น
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ปึกแผ่นของอาเซียน	 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไทยและสมาชิกอาเซียนประเทศอื่น	 ๆ	 ด้วย	 กลุ่มสมาชิก

อาเซียนต้องรวมพลังอ�านาจกันในแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 เพ่ือการได้เปรียบในการต่อรองเหมือนอย่างที่

สมาชิกในทวีปยุโรปที่มีการรวมกลุ่มกันก่อเกิดเป็นสหภาพยุโรป	 (European	 Union:	 EU)	 

เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในเชิงอ�านาจการต่อรองกับประเทศมหาอ�านาจชาติอื่น	ๆ	

๔.๒ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สงครามอนาคต: ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาค

อาเซียน” โดย พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สถานการณ์ของสงครามอนาคต

จากหนังสือของนายยูวัล	โนอาห์	แฮรารี	(Yuval	Noah	Harari)	นักประวัติศาสตร์ชาวยิว

จากประเทศอสิราเอลได้สะท้อนสถานการณ์ของสงครามในอดตีว่า	 การเข้าร่วมในการท�าสงครามนัน้ 

ไม่ได้มฝ่ีายใดได้รบั	ชยัชนะอย่างแท้จรงิ	แต่สงครามนัน้กลบัสร้างความสญูเสยีให้กบัทัง้สองฝ่าย	เช่น	

สงครามโลกครั้งที่ 	 ๒	 ในสงครามมีการใช ้ระเบิดนิวเคลียร ์	 ซ่ึงก ่อให้เกิดความเสียหาย 

และผลกระทบท่ีร้ายแรงกับญี่ปุ่น	 ถึงแม้ว่าญี่ปุ่น	 จะเป็นฝ่ายยอมรับการพ่ายแพ้สงครามต่อฝ่าย

พันธมิตรเองก็ตาม	

จากบทเรียนทางประวัติศาสตร์ของสงครามมีมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจ�านวนมาก	

ท�าให้สงครามขนาดใหญ่เหมือนในอดีตนั้นไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต	ท�าให้ปัจจุบันมนุษย์อยู่ในยุคที่มี

สันติภาพมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ	 อัตราการเสียชีวิตของประชากรจากการบริโภค 

เนยถ่ัวมีจ�านวนมากกว่าการเสียชีวิตจากการท�าสงคราม	 หรือการก่อการร้าย	 เนื่องจากมนุษย ์

มีการเรียนรู้จากประวตัศิาสตร์จงึหลกีเลีย่งการสูญเสยีจากการท�าสงคราม	โดยให้ความส�าคญักับปากท้อง

และการด�ารงชีวิตมากกว่า	

๒) ความท้าทายและแนวโน้มของสงครามอนาคต

ปัจจุบันแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะไม่ก่อให้เกิดสงครามในอนาคตได้นั้น	 ต้องอาศัย 

ความร่วมมือกนัของหลาย	ๆ 	ประเทศ	โดยปัญหาทีอ่าจน�ามาซ่ึงสงครามในอนาคต	ได้แก่	(๑)	สงคราม

นวิเคลยีร์	(Nuclear	War)	เกดิจากความหวาดระแวงของประเทศท่ีมกีารครอบครองและการพัฒนา

คิดค้นด้านนิวเคลียร์	เช่น	สหรัฐฯและรัสเซีย	(๒)	การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ	(Climate	

Change)	 ซึ่งเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง	 ด้วยปัญหา 

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น	 ส่งผลกระทบถึงประชาชนในประเทศโดยตรง	 
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และ	(๓)	การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของเทคโนโลยี	(Technology	Disruption)	ท�าให้เกิดสภาวะ

ธุรกิจหยุดชะงัก	 เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด	ส่งผลให้การด�าเนิน

กิจการในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนั้น	 เป็นไปอย่างยากล�าบากจึงท�าให้ธุรกิจบาง

ประเภทต้องปิดกิจการ	ทั้งนี้	จากปัญหาที่ได้กล่าวมานั้น	การแก้ไข	หรือการป้องกันต้องอาศัยความ

ร่วมมือของหลายประเทศในการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา

ส�าหรับการน�าปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence:	 AI)	 มาท�างานแทนมนุษย์ 

และใช้ในการท�าสงครามนัน้	ม	ี๒	แนวความคดิทีก่ล่าวถงึประสทิธภิาพในการท�างานของปัญญาประดษิฐ์	

ได้แก่	 (๑)	 กลุ ่มที่มีความเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้ามาแทนท่ีมนุษย์ได้โดยสามารถ 

ท�าแทนมนุษย์ได้ทุกประการ	ด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูลจะช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์

หากระบวนการในการตัดสินใจท่ีเหมือนกับมนุษย์	 และ	 (๒)	 กลุ่มที่มีความเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ ์

ไม่สามารถท�าทุกอย่างแทนมนุษย์ได้	 ถึงแม้ว่าจะมีฐานข้อมูลในการช่วยวิเคราะห์ในการตัดสินใจ	

เนื่องจากบางสถานการณ์จ�าเป็นต้องวางอยู่บนความรู้สึกนึกคิดมากกว่าการใช้ข้อมูลบนฐานข้อมูล	

ซึ่งมนุษย์มีจิตและวิญญาณที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถมีได้

๓) แนวโน้มการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อน�ามาใช้ส�าหรับสงครามในอนาคต

ปัจจุบันการมีฐานข้อมูลจ�านวนมากน�าไปสู ่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์	 ซึ่งในอดีต

คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผล	 และมีข้อมูลจ�านวนจ�ากัดในการใช้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์	 

โดยปัจจบุนัการพฒันาปัญญาประดษิฐ์ผ่านการใช้ระบบการเรยีนรูผ่้านเครือ่ง	(Machine	Learning:	

ML)	 เป็นระบบที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้	 ซ่ึงความก้าวหน้านี้มาพร้อมกับความคิดที่ว ่า	 

เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู ้จากข้อมูลอย่างเดียวเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ ์ที่แม ่นย�า 

จากการใช้อัลกอริทึม	 (Algorithm)	 เป็นระบบการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุด	คือ	รูปแบบของ

การเรียนรู้เชิงลึก	 (Deep	 Learning)	 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีเลียนแบบการท�างาน 

ของระบบโครงข่ายระบบประสาท	(Neurons)	ในสมองมนุษย์	และต้องใช้ข้อมูลจ�านวนมากในการ

ฝึกปัญญาประดิษฐ์	 ให้ฉลาดขึ้น	 เช่น	 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	 (Natural	 Language	

Processing:	 NLP)	 เป็นการประมวลผล	 และใช้งานภาษาธรรมชาติ	 รวมท้ังการท�าความเข้าใจ 

ภาษาธรรมชาติ	เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษามนุษย์

ส�าหรับหลักการในกระบวนการทางความคิดของมนุษย์	 ได้แก่	 (๑)	 กระบวนการทาง 

ความคิดที่อาศัยสัญชาติญาณ	 (Intuitive)	 และ	 (๒)	 กระบวนการทางความคิดท่ีใช้หลักการ 
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และเหตผุล	(Reasoning)	ทัง้นี	้กระบวนการทางความคดิทัง้สองนัน้	ระบบคอมพวิเตอร์มคีวามสามารถ

ในการประมวลความคิดได้ดีกว่ามนุษย์	 แต่อย่างไรก็ตาม	 มนุษย์มีความเชื่อว่าในเรื่องของ 

สญัชาตญิาณว่าเป็นสิง่ทีส่�าคญั	และระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถประมวลผลได้ดีเท่ามนษุย์เนือ่งจาก 

ขาดสัญชาติญาณ	 โดยภายหลังจาก	 AlphaGo	 Zero	 ของ	 Google	 สามารถเอาชนะมนุษย์ใน 

เกมส์โกะ	 ซึ่งเกมส์โกะนั้นเป็นเกมท่ีมีการวัดความเป็นไปได้ในการวางหมากมากถึง	 ๑๐	 ยกก�าลัง	

๑๗๐	 ดังน้ัน	 จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีมนุษย์จะมีความสามารถที่จะคิดค�านวณความเป็นไปได้ทั้งหมด	 

เวลาเล่นเกมโกะเมื่อผู้เล่นคนแรกท�าการลงหมาก	 ผู้เล่นคนที่สองที่จะลงหมากก็จะใช้ความคิด 

จากความน่าจะเป็นจากการประมวลผลความรูแ้ละประสบการณ์ของผู้เล่นน้ัน	 ๆ	 โดยไม่สามารถท่ีจะใช้

วิธีการที่เป็นหลักการและเหตุผลในการวางแผนตลอดทั้งเกมส์การเล่นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ได	้ 

ซึง่ท�าให้คอมพวิเตอร์มคีวามแม่นย�าและความเก่งกว่ามนษุย์ในแง่มมุของกระบวนการทางความคดิ

ในอนาคตมกีารพฒันาปัญญาประดษิฐ์เพือ่การท�าสงคราม	โดยปัจจบุนัมเีพยีงสองประเทศ

ที่มีการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง	 ได้แก่	 สหรัฐฯ	 และจีนที่มีการแข่งขันกันเพ่ือ 

เป็นอภมิหาอ�านาจทางปัญญาประดษิฐ์	โดยทัง้สองประเทศต่างเป็นประเทศท่ีมคีวามพร้อมทางด้าน

บุคลากร	 เงินทุน	 และภาคธุรกิจเทคโนโลยีที่รุ่งเรือง	 ท�าให้มีการส่งเสริมการผลักดันอุตสาหกรรม

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์	 ซึ่งประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ	 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพราะไม่ต้องการให้ประเทศของตนมเีทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ทีล้่าหลงัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ 

ตัวอย่างของการร่วมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์	

ได้แก่	 โครงการของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ	 หรือเพนตากอน	 (Pentagon)	 ที่ได้ร่วมมือ 

กบั	Google	โดยได้ใช้ชือ่โครงการ	Maven	ในการพฒันาการคดัแยกรปูภาพ	(Image	Classification)	

คือ	 การแยกแยะสิ่งของต่าง	 ๆ	 จากการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ	 โดยภายหลังพนักงาน 

ของ	Google	ได้ทราบว่า	Google	ได้ร่วมมอืกบัเพนตากอน	ท�าให้เกิดการประท้วงเนือ่งจากพนกังาน

ไม่ต้องการสร้างเทคโนโลยีท่ีน�าไปใช้ในการสังหารผู้อื่น	 จนในที่สุด	 Google	 ได้ยกเลิกสัญญา 

ดงักล่าวไป	อย่างไรก็ตาม	จนีมนีโยบายต้องการเป็นผูน้�าแห่งโลกปัญญาประดษิฐ์ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๓ 

(ค.ศ.	 ๒๐๓๐)	 นอกจากนี้	 นายวลาดีมีร์	 ปูติน	 (Vladimir	 Putin)	 ผู้น�าของรัสเซียได้กล่าวไว้ว่า	 

“ใครก็ตามที่สามารถเป็นผู้น�าด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ก็สามารถท่ีจะครองโลกได้	 จึงท�าให้ประเทศ

มหาอ�านาจไม่หยุดยั้งการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์”	
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การพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อน�ามาใช้ในการท�าสงครามสามารถแบ่งออกได ้

ตามลักษณะการใช้งาน	 ดังนี้	 (๑)	 ปัญญาประดิษฐ์ไม่มีอ�านาจในการตัดสินใจโดยการตัดสินใจนั้น 

เป็นหน้าทีม่นุษย์ซึง่ท�าการควบคมุในกระบวนการตดัสนิใจ	(Non-Autonomous)	เช่น	การให้มนษุย์

ที่อยู ่บนเครื่องบินกดปุ่มควบคุมให้ปัญญาประดิษฐ์ท�าการล็อกเป้าหมายและยิงโดยอัตโนมัติ	 

มนุษย์จ�าต้องมีค�าสั่งโดยการกดปุ่มควบคุมเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์ท�าการล็อกเป้าหมาย	 และ	 

(๒)	ปัญญาประดษิฐ์มอี�านาจในการตดัสนิใจโดยไม่มมีนษุย์เป็นผูค้วบคมุ	(Autonomous)	ซึง่มนษุย์

ไม่ต้องออกค�าสั่งแต่ให้ปัญญาประดิษฐ์ท�าการตัดสินใจในการท�าลายเป้าหมายเอง	สรุปได้ว่าการใช้

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท�าสงครามสามารถแบ่งออกได้สองลักษณะคือ	๑)	การตัดสินใจโดยมนุษย์ 

แต่ใช้เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ช่วยในการเพิม่ประสทิธภิาพ	และ	๒)	การด�าเนนิการโดยปัญญาประดษิฐ์

ไม่ใช่มาจากการตัดสินใจของมนุษย์

ปัจจุบันหลายประเทศมีความกังวลต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีของประเทศตนเอง	 

ซึ่งถ้าประเทศใดขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเสียเปรียบ 

ในการท�าสงครามทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในอนาคต	 โดยตวัอย่างของปัญญาประดษิฐ์ท่ีมอี�านาจในการตดัสนิใจ

โดยไม่มีมนุษย์เป็นผู้ควบคุม	 (Autonomous)	 เช่น	 อากาศยานไร้คนขับของประเทศอิสราเอล 

ทีมี่ความสามารถทีจ่ะบินขึน้ไปอยูบ่นอากาศเป็นเวลาสบิชัว่โมง	 เพือ่ค้นหาเรดาร์ของศตัรู	 ซึง่เมือ่พบ 

เป้าหมายแล้วก็จะท�าการโจมตีแบบพลีชีพ	 (Kamikaze)	 ถ้าหากไม่พบศัตรูก็บินกลับมาตามจุด 

ทีต่ัง้ค่าไว้	และกรณขีองเรอืด�าน�า้ของสหรฐัฯ	ทีส่ามารถอยูใ่ต้น�า้เป็นเวลาหลายเดือนเพ่ือค้นหาศตัรู	

เป็นต้น	โดยสิง่เหล่านีเ้ป็นการท�างานภายใต้เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์	ซ่ึงไม่ได้มกีารก�ากบัโดยมนษุย์

ส�าหรบัโครงการ	Real-Time	Adversarial	Intelligence	And	Decision-Making	(RAID)	

ของสหรัฐฯ	 ซึง่เป็นโครงการท่ีน�าปัญญาประดษิฐ์และข้อมลูขนาดใหญ่มารวมกนัเพือ่ทีจ่ะประมวลผล

สถานการณ์ของสนามรบ	 โดยใช้ข้อมูลที่เกิดข้ึนแล้วในอดีตและข้อมูลปัจจุบันในการท่ีพยากรณ์

สถานการณ์ในสนามรบในอีกประมาณ	 ๔	 -	 ๕	 ชั่วโมงข้างหน้าว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร	 

ซึง่ในกรณน้ีีเป็นกรณีของการประมวลผลโดยปัญญาประดษิฐ์ซ่ึงเป็นรปูแบบการประมวลผลแบบเดียวกนั

กบั	AlphaGo	Zero	เมือ่ปัญญาประดษิฐ์ท�าการวเิคราะห์สถานการณ์จะมกีารใช้หลกัการและเหตผุล

ทีแ่ตกต่างไปจากกระบวนทางความคดิของมนษุย์	ซ่ึงมกีารจ�าลองสถานการณ์โดยการเอาเหตุการณ์

สงครามในอริกัมาวเิคราะห์	โดยกลุม่แรกเป็นปัญญาประดษิฐ์ทีท่�าการวเิคราะห์และอกีกลุม่หนึง่ให้

มนุษย์ท�าการวิเคราะห์	 เมื่อน�าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกันไม่มีใครแยกออกว่าอันไหนเป็น
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ของปัญญาประดษิฐ์วเิคราะห์	หรอือนัไหนเป็นของมนษุย์วเิคราะห์และทีส่�าคญัคอื	ปัญญาประดิษฐ์

มีความคิดทีไ่ม่เหมอืนกับทีม่นษุย์คดิ	ดงันัน้	หลกัสตูรทีใ่ช้ในการศกึษาของสถาบนัต่าง	ๆ 	จ�าเป็นต้อง

มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

ปัจจุบันหลายประเทศแสดงความกังวลในเรื่องขอบเขตของการใช้ปัญญาประดิษฐ์	

เนือ่งจากไซเบอร์และปัญญาประดษิฐ์ไม่มขีอบเขตทีช่ดัเจนในการระบวุ่าการกระท�าใดบ้างทีจ่ะหมายถงึ

การประกาศการท�าสงคราม	 อย่างไรก็ตาม	 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบ 

บางชนิด	(Convention	on	Certain	Conventional	Weapons:	CCW)	ของสหประชาชาต	ิ(United	

Nation:	 UN)	 มีสมาชิกจากกลุ่มประเทศมหาอ�านาจกลุ่มแรก	 ได้แก่	 สหรัฐฯ	 สหราชอาณาจักร 

และรัสเซยี	มองว่ากฎหมายทีม่อียูด่เีพียงพอส�าหรบัการเข้าควบคุมอาวธุสงัหารอตัโนมตั	ิ(Autonomous 

Weapons)	 ขณะที่กลุ่มประเทศที่น�าโดยฝรั่งเศสและเยอรมันต้องการให้มีการควบคุมและเน้นย�้า

ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้	 ส่วนจีนต้องการสนับสนุนการต่อต้าน	 เพื่อไม่ให้ใช้อาวุธสังหาร

อตัโนมตั	ิแต่ไม่รวมถงึการพฒันาอาวธุ	เพราะฉะนัน้	ปัญญาประดิษฐ์ยงัคงมกีารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง	

เพือ่น�าไปใช้ในสงครามในอนาคตอย่างแน่นอน	เนือ่งจากความสามารถของปัญญาประดิษฐ์สามารถ

ช่วยสนับสนุการท�าสงครามได้หลายมิติ	 เช่น	 การบ�ารุงรักษาเชิงพยากรณ์	 (Predictive	

Maintenance)	 หมายถึง	 การท�านายหรือคาดการณ์การเสียของเครื่องจักร	 โดยใช้ข้อมูลในอดีต

และข้อมลูจากการวดัผลของเครือ่งจกัร	ซึง่ท�าให้ได้ข้อมลูท่ีสามารถน�ามาใช้ในการท�านายระยะเวลา

ที่เครื่องจะเสีย	หรือความน่าจะเป็นที่เครื่องจักรจะเสียในระยะเวลาที่ก�าหนด	

ส�าหรบัไทยการพฒันาเทคโนโลย	ี5G	ซ่ึงย่อมาจาก	เจนเนอเรชัน่ที	่๕	ของการส่ือสารด้วย

โทรศัพท์มือถือ	 (5th	Generation	 of	 Cellular	 Mobile	 Communications)	 ซ่ึงปัจจุบันได้มี 

ข้อก�าหนดสมบูรณ์และเตรียมจะประกาศใช้ในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 (ค.ศ.	 ๒๐๒๐)	 ปัจจุบันได้ม ี

การเตรยีมพร้อมของแต่ละเครอืข่ายทัว่โลกเพือ่พฒันาตนเองให้รองรบัการมาของ	5G	โดยเครอืข่าย	5G 

น้ันจะมีลกัษณะทีส่�าคญั	ดงันี	้(๑)	การเชือ่มต่อแบบวงกว้าง	หรอืขนาดใหญ่	(Massive	Connectivity)	

(๒)	ความกว้างของแถบความถีท่�าให้ยิง่มคีวามกว้างมากจะยิง่ท�าให้มคีวามเรว็ในการรบั	-	ส่งข้อมลู

มากข้ึน	 (Massive	 Bandwidth)	 และ	 (๓)	 เป็นเครือข่ายที่มีการดีเลย์ที่ต�่า	 (Low	 Latency)	 

นั้นหมายถึงมีการตอบสนองที่รวดเร็วนั้นเอง

ส�าหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 นั้น	 เป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่มีปริมาณ 

ของข้อมูลจ�านวนมาก	 และข้อมูลท่ีมีความซับซ้อน	 ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยียุคใหม่ 
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ในการประมวลผล	โดยฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกิดจากการที่รับข้อมูลมาจากการป้อนข้อมูล	(Input)	

ทีผ่่านมาทางอนิเตอร์ในทกุสิง่	หรอือปุกรณ์อจัฉรยิะ	 (Internet	of	Things:	 IoT)	ซึง่ในจ�านวนอปุกรณ์ 
ที่สามารถป้อนข้อมูลให้กับข้อมูลขนาดใหญ่ได้มากท่ีสุด	 คือ	 อุปกรณ์อัจฉริยะทุกประเภทท่ีใช้
อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อท�าให้สามารถควบคุม	เก็บข้อมูล	สั่งการ	หรือใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่าง	ๆ	
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 เช่น	 การใช้แอพพลิเคชั่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ในการเปิด	 -	 ปิดอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าต่าง	 ๆ	การดูข้อมลูการเต้นของชพีจรผ่านอปุกรณ์สมาร์ทวอทช์	
และการควบคุมพาหนะผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 เป็นต้น	 โดยการท�าให้อุปกรณ์อัจฉริยะ
สามารถใช้งานได้อย่างรวดเรว็และเข้าถึงอปุกรณ์อจัฉรยิะเป็นเรือ่งทีง่่ายต่อผูใ้ช้งาน	อกีทัง้ท�าให้ราคา 
ของอปุกรณ์อัจฉรยิะมรีาคาต�า่เพ่ือท�าให้ผูใ้ช้สามารถเข้าถงึอปุกรณ์อจัฉรยิะได้ง่ายขึน้	ซึง่การใช้งาน
ของผูใ้ช้นัน้จะส่งข้อมลูผ่านเครอืข่าย	5G	ไปอยูบ่นคลาวด์	จากนัน้ทางผู้พัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์
จะน�าข้อมูลจากคลาวด์เพื่อไปพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้มีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น	

๔) แนวโน้มเทคโนโลยีกับผลกระทบต่อความมั่นคง
ภยัคกุคามทางไซเบอร์	(Cyber	Threats)	ถือเป็นภยัคกุคามท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คง	

เศรษฐกิจ	 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์และความสงบ 
เรียบร้อยภายในประเทศ โดยลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์	 แบ่งออกเป็น	 ๓	 ระดับ	 
ได้แก่	 (๑)	 ระดับไม่ร้ายแรงซึ่งมีผลท�าให้โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญของประเทศ	 หรือการให้บริการ 
ของรฐัด้อยประสทิธภิาพลง	(๒)	ระดบัร้ายแรง	มกีารโจมตีท�าให้การให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคญั
ของประเทศ	เสยีหายจนไม่สามารถท�างานหรือให้บรกิารได้	และ	(๓)	ระดับวิกฤติ	มลีกัษณะล้มเหลว
ทัง้ระบบจนรฐัไม่สามารถควบคมุการท�างานจากส่วนกลางของระบบคอมพวิเตอร์ของรฐัได้	หรอืท�าให้
ประเทศ	หรอืส่วนใดส่วนหนึง่ของประเทศตกอยูใ่นภาวะคบัขนั	ทัง้นี	้ภยัคกุคามดงักล่าวรฐับาลต้อง
มีการป้องกันความเสียหายอันจะน�ามาซึ่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ	ดังนั้น	 ภาครัฐจึง
ต้องพัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศในมิติด้านอื่น	ๆ	รวมไปถึงการสร้างกฎหมาย
ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 เพ่ือให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ม	ี
ประสิทธิภาพ	 และเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน	 รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร	์
อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	 ส�าหรับไทยได้มีการ 
ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มีประสทิธิภาพและเพือ่ให้มมีาตรการเยยีวยาจากการถกูละเมดิสิทธ	ิและความน่าเชือ่ถอืในมาตรการ

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลมผีลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ	และการท�าธรุกจิระหว่างประเทศ	

114 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



๔.๓ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สงครามอนาคต: ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาค

อาเซียน” โดย ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง 

ของประเทศและการประยกุต์เชงิพาณิชย์ ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

(สวทช.) สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) สถานการณ์ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในปัจจุบัน

ปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence:	 AI)	 เกิดขึ้นจากการประมวลผลทางหลัก

คณิตศาสตร์	 โดยการน�าข้อมูลจากการใช้งานหรือการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ผ่านทางอุปกรณ์ของผู้ใช้

เพ่ือท�าการประมวลผลที่ต้องการน�ามาใช้	 ตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล	 ได้แก่	 โทรศัพท์ 

สมาร์ทโฟน	 และคอมพิวเตอร์	 ซึ่งยิ่งผู้ใช้งานมีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากปัญญาประดิษฐ ์

ก็จะยิ่งได้ข้อมูลท่ีมากข้ึนและข้อมูลท่ีมากข้ึนน้ัน	ท�าให้ปัญญาประดิษฐ์รู้จักผู้ใช้มากขึ้นด้วยเช่นกัน	

ส�าหรับรูปแบบของกระบวนการประมวลความคิดระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์นั้นไม่ได้ 

มคีวามแตกต่างกนั	เช่น	การรบัประทานอาหารในร้านประจ�าอย่างต่อเนือ่งนัน้	ท�าให้แม่ครวัในร้านอาหาร

สามารถจดจ�าลูกค้าและอาหารท่ีลูกค้าประจ�าสั่งได้	 ขณะท่ีปัญญาประดิษฐ์ก็มีกระบวนการคิด 

ที่ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์ที่สามารถจะคาดเดาหรือจดจ�าเมนูอาหารของลูกค้าประจ�าได้เช่นกัน

ส�าหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งมีการน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นส่วนช่วย

ในการขับเคลื่อน	 โดยรถยนต์จะมีการติดตั้งเซนเซอร์	 (Sensor)	 เป็นอุปกรณ์ท่ีท�าหน้าที่เป็น 

ตวัตรวจจบัในเรือ่งของการเดนิทาง	หรอืเรือ่งของเส้นทางแต่ยงัมคีวามสามารถในการตรวจจับสิง่กดีขวาง	

เช่น	 รถยนต์	 รถจักรยานยนต์และสิ่งมีชีวิต	 เป็นต้น	 ถึงแม้ว่าระบบการเซนเซอร์จะมีการทดสอบ 

การท�างานมาหลายครั้ง	แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น	แต่ส�าหรับอนาคตถ้ามี

การทดลองการใช้งานอย่างต่อเน่ือง	 ย่อมส่งผลให้เกิดความแม่นย�าและสามารถลดความผิดพลาด

ให้ลดน้อยลงได้	 เนื่องจากระบบปัญญาประดิษฐ์จะมีการเรียนรู้และพัฒนาระบบการประมวลผล 

ทุกครั้งที่ได้มีการใช้งาน

นอกจากนี้	 ปัญญาประดิษฐ์ท�าการจดจ�าพฤติกรรมของผู ้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน	 

ผ่านหลายช่องทาง	 เช่น	 การจดจ�าการโพสต์	 การค้นหาข้อมูลหรือสินค้า	 การติดตามคลิปวีดีโอ 

และความสนใจของผูใ้ช้งาน	 โดยจะประมวลจากความถีข่องการเข้าถงึเนือ้หาทีผู่ใ้ช้ท�าการค้นหาในสิง่ที่

สนใจ	เห็นได้จากเวลาที่ใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่น	Facebook	จะ	Pop-up	หรือโฆษณาสินค้า 

ที่มีความเก่ียวข้องกับสิ่งที่ใช้สืบค้น	 หรือโพสต์เร่ืองที่เก่ียวข้องขึ้นมา	 ซ่ึงไม่ต่างจากการโฆษณา 
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ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



จากบริการเรื่องที่พักของ	 Agoda	 เมื่อมีการค้นหาและแสดงลักษณะที่พักที่ผู้ใช้บริการต้องการ	 

จะมีการโฆษณาทีพ่กัทีม่คีวามใกล้เคยีง	 ไม่ว่าจะเป็นสถานทีต่ัง้	 หรอืข้อก�าหนดคณุลกัษณะทีเ่ลือกไว้	 

ในส่วนของวีดีโอที่ผู้ใช้ได้ท�าการเปิดดู	ถ้ามีการเปิดคลิปวีดีโอมากกว่า	๑๐	วินาที	ปัญญาประดิษฐ์

จะท�าการจดจ�าการใช้งานของผูใ้ช้	และจะจดจ�าความชืน่ชอบของผู้ใช้งานผ่านความถีใ่นการดูวดีีโอ

นัน้	ๆ 	ระบบปัญญาประดษิฐ์จะน�าข้อมลูทีไ่ด้มาประมวลผลการใช้งานของผูใ้ช้มาเพือ่หาเนือ้หาข้อมลู	

สินค้า	 บริการ	 และวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้	 เพื่อน�ามาแสดงให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น 

ได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อให้เราเพลิดเพลินในการใช้งานและใช้เวลากับระบบ	Facebook	ให้มากที่สุด	

๒) บทบาทและท่าทีของอาเซียน ประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ 

เตรียมความพร้อมรับมือต่อสงครามอนาคต

ปัจจบุนัหลายประเทศมคีวามพยายามในการรักษาอธปิไตยไซเบอร์	(Cyber	Sovereignty)	

เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ	 หรือผู้ให้บริการออนไลน์น�าข้อมูลของผู้ใช้

บริการไปแสวงหาผลก�าไรในทางที่ไม่ถูกต้อง	โดยการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมของผู้ใช้	เพื่อการน�า

เสนอสินค้าและบริการต่าง	ๆ 		ที่คาดว่าผู้ใช้มีความสนใจเพื่อเสนอให้กับผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้อาจจะไม่รู้ว่า

ข้อมูลส่วนตัวได้ถูกน�าไปใช้	ซึ่งนับว่าเป็นการรุกล�้าความเป็นส่วนตัว	(Privacy)

ส�าหรับบรษิทัต่างชาต	ิเช่น	Google	และFacebook	ได้ท�าการเกบ็ข้อมลูของผูใ้ช้งานผ่าน

ทางการใช้งานในระบบ	 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	ในการคุม้ครองผูใ้ช้งานในเรือ่งของการปกป้องข้อมลูของผูใ้ช้งานกต็าม	ปัญหาอธปิไตย

ทางไซเบอร์ซึ่งผู ้ใช้งาน	 หรือคนไทยเองก็ไม่อาจทราบถึงการล่วงล�้าอธิปไตยนั้น	 เนื่องมาจาก 

การที่ผู้ใช้อนุญาตให้ระบบของ	Google	และ	Facebook	น�าข้อมูลของตนมาใช้เพื่อความสะดวก

ในการใช้งานบนระบบ	เนือ่งจากปัญหาเรือ่งการเข้าถงึข้อมลูของผูใ้ช้ถกูซ่อนอยูใ่นการใช้งานอนิเทอร์เนต็	

และการใช้งานสมาร์ทโฟนในปัจจุบันผ่านการใช้งานในชีวิตประจ�าวัน	 ท�าให้ผู้ให้บริการสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก	 มีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ	 และสามารถน�าข้อมูลท่ีได  ้

มาใช้ในการตลาดได้อย่างมปีระสทิธิผลและประสทิธภิาพ	ซึง่ท�าให้การขอท�าการลบข้อมลูของผูใ้ช้งาน 

นั้นเป็นเรื่องยากและหากผู ้ใช้ต้องการลบจ�าเป็นต้องลบบัญชีผู ้ใช้หรือ	 Account	 ของผู ้ใช้ 

ออกจากระบบของ	Google	และ	Facebook	ออกไป

อากาศยานไร้คนขบั	 (Drone)	 ในปัจจบุนัสามารถหาซ้ือได้อย่างอสิระและง่ายมากกว่าในอดีต	 

ดงันัน้	ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	 
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จึ ง ได ้มีการออกกฎหมายว ่าผู ้ที่ จะท�าการใช ้อากาศยานไร ้คนขับทุกคนจ�า เป ็นต ้อง 
มีใบอนุญาติ	 (License)	 และต้องท�าการลงทะเบียนอากาศยานไร้คนขับให้ถูกต้องเสียก่อน	 
อย่างไรกต็าม	กสทช.	 ยงัขาดศกัยภาพในการตรวจจับผู้กระท�าผิดในการใช้อากาศยานไร้คนขับ	 จึงให้ 
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้	ถึงแม้ไทยจะมีการก�าหนดเขตห้าม
บนิอากาศยานไร้คนขับ	แต่กไ็ม่มวิีธีหรอือุปกรณ์ในการป้องกนัการกระท�าผดิจากการบนิอากาศยานไร้คน
ขบัดังกล่าวอย่างเพียงพอ	 ส�าหรับอาเซียนมีการป้องกันการกระท�าผิดของการบินอากาศยานไร้คน
ขับโดยการจัดซ้ืออุปกรณ์	 เคร่ืองป้องกันอากาศยานไร้คนขับ	 (Drone	 Jammer)	 เป็นเครื่อง 
รบกวนสัญญาณบังคับระหว่างอากาศยานไร้คนขับและเจ้าของอากาศยานไร้คนขับ	 ซ่ึงมีราคาสูง 
โดยอปุกรณ์ชุดหน่ึงมรีาคามากกว่า	๑๐	ล้านบาท	โดยการป้องกนัการบนิอากาศยานไร้คนขบัมคีวาม
จ�าเป็น	 เนื่องจากถ้าอากาศยานไร้คนขับถูกน�าไปใช้ในทางที่ผิด	 เช่น	 การบินอากาศยานไร้คนขับ 
ตดิอาวธุเพือ่เข้าไปวางระเบดิในพ้ืนทีเ่สีย่ง	 เช่น	 ในโรงกลัน่น�า้มนัเชือ้เพลิงหรอืพืน้ท่ีชมุชน	อาจก่อให้ 
เกิดความเสียหายได้ในวงกว้าง

๓) แนวโน้มสงครามและเทคโนโลยี ในปัจจุบันและอนาคต
สงครามในปัจจุบันและอนาคตฝ่ายโจมตีย่อมเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะมีการใช้ต้นทุน 

ที่น ้อยกว่าฝ่ายถูกโจมตี	 เช่น	 อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธที่มีต ้นทุนเพียงหลักหมื่นบาท	 
แต่เครือ่งป้องกนัอากาศยานไร้คนขบัทีใ่ช้ในการป้องกนัอากาศยานไร้คนขบันัน้มรีาคาทีม่ากกว่า	๑๐	ล้านบาท	
หลายประเทศมีการป้องกันการใช้อากาศยานไร้คนขับในพื้นที่เสี่ยง	 เช่น	 สนามบิน	 โดยการใช้
โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาโดย	Dà-Jiāng	Innovations	(DJI)	Co	Ltd.	ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีไว้ส�าหรับ
ตัง้ค่าการใช้งานและฟังก์ชันต่าง	ๆ	ของอากาศยานไร้คนขบัจึงท�าให้อากาศยานไร้คนขบัไม่สามารถบนิ 
ในรัศมี	 ๙	 กิโลเมตรในพื้นท่ีของสนามบินได้	 ถ้าไม่มีโปรแกรมการป้องกันอากาศยานไร้คนขับ 
ดงักล่าวและมกีารปล่อยให้อากาศยานไร้คนขบัมกีารเข้ามาบนิในสนามบนิจะท�าให้สนามบนิมคีวาม
จ�าเป็นต้องหยุดการบินเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย	ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลาย	ๆ 	ด้าน	
อย่างไรก็ตาม	โปรแกรมดังกล่าวก็ยังมีช่องโหว่ท�าให้แฮกเกอร์สามารถเข้าไปแทรกแซงระบบได้

กรณีตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบของผู้โจมตี	 โดยกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งได้
ท�าการเจาะเข้าระบบการเก็บข้อมูลของโรงแรมระดับ	 ๕	 ดาวแห่งหนึ่งของไทย	 เพ่ือใช้เป็นฐาน 
ในการเจาะเข้าระบบของเป้าหมายอื่น	 ซึ่งท�าให้โรงแรมดังกล่าวได้ท�าการตรวจสอบจุดอ่อน	 
หรอืช่องโหว่ของระบบ	 (Penetration	Testing)	ภายในโรงแรมในเครือท้ังหมดเพ่ือป้องกนัการโจมตีใน
อนาคต	 เนื่องจากการเข้าถึงระบบผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเจาะเข้าระบบ
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ของโรงแรม	หากไม่มรีะบบการป้องกนัท่ีด	ีโดยข้อมลูทีร่ัว่ไหลออกไปจากทางโรงแรมอาจสร้างความ
เสียหายให้กับทางโรงแรม	 คู่ค้ากับทางโรงแรมและลูกค้าในอนาคต	 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากระบบ
การบริการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศ	(Critical	IT	Infrastructure)	ของประเทศไทย
นั้นยังไม่มีเสถียรภาพท่ีมากเพียงพอ	 จึงท�าให้เมื่อระบบต่าง	 ๆ	 ทางสารสนเทศเกิดการขัดข้อง 
และไม่สามารถหาสาเหตทุีแ่ท้จรงิได้	เช่น	E-Banking	ของธนาคารต่าง	ๆ 	ท่ีล้ม	โดยไม่ทราบถึงสาเหตุ
ว่าเกิดมาจากอะไร	เป็นต้น

เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยท�าให้ยากต่อการป้องกันภัยจากการโจรกรรมข้อมูลระบบ
ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน	 โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าง	 Apple	 
ทีใ่ช้ระบบ	 iOS	และโทรศพัท์สมาร์ทโฟนอืน่ท่ีใช้ระบบ	Android	 ซ่ึงต่างมโีปรแกรมทีท่�าการเกบ็ข้อมลู 
การใช้งานของผูใ้ช้ไว้	ท�าให้ผูใ้ช้	ไม่สามารถทราบได้เลยว่าอปุกรณ์ทางอเิลก็ทรอนคิทีใ่ช้อยูน่ัน้มข้ีอมลู
ส่วนใดบ้างร่ัวไหลออกไป	 ท�าให้เกิดการรุกล�้าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน	 อย่างไรก็ตาม	 
ข้อดขีองอปุกรณ์สือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์สามารถน�ามาใช้ติดตามผูก่้อการร้ายผ่านคลืน่โทรศพัท์มอืถอื
หรือจากสัญญาณณ	GPS	ได้

 ๔) ความท้าทายในอนาคตและทิศทางด้านความม่ันคงของโลกและอาเซียนใน
ประเด็นสงครามอนาคต

สงครามข่าวสาร	 หรือสงครามสารสนเทศ	 (Information	Warfare)	 และสงครามสื่อ	
(Media	Warfare)	 มักถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างข่าวข้ึนมาเพื่อเบี่ยงเบนข่าวที่เป็นจริง	
โดยการสร้างข่าวปลอม	 (Fake	 News)	 เพื่อสร้างสถานการณ์	 หรือสร้างความแตกแยกในสังคม	 
ท�าให้เมือ่ได้รบัข่าวทีเ่ป็นความจรงิผูร้บัข่าวสารนัน้เกดิความสบัสนจงึไม่อาจเชือ่ในข้อมลูทีไ่ด้รบัมาท้ังหมด	
ดังนั้น	 ในอนาคตจึงจ�าเป็นต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะในการรับข่าวสาร	ปัจจุบันกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 (Ministry	 of	 Digital	 Economy	 and	 Society)	 ได้จัดตั้ง 
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม	 (Anti-Fake	 News	 Center)	 ขึ้นเพื่อการตรวจสอบและคัดกรองข่าวสาร 
ให้กบัประชาชน	 เพือ่ไม่ให้ข่าวปลอมส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ	ความปลอดภยัในชวีติ 
และทรัพย์สินของประชาชน	 เช่น	 ข่าวการปลุกระดมที่สร้างความแตกแยกในสังคม	 ข่าวภัยพิบัติ	
และการหลอกลวงในการลงทุนท�าธุรกิจ	 เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องโดยการให้ความรู้
ความเข้าใจเพื่อท่ีประชาชนสามารถท่ีจะแยกแยะและรู้เท่าทันข่าวสารได้ว่าข่าวใดเป็นความจริง 
หรอืเป็นข่าวปลอม	ซึง่ข่าวปลอมเหล่านัน้มกัจะปรากฏเป็นข่าวตามสือ่ต่าง	ๆ	เช่น	สือ่สงัคมออนไลน์ต่าง	ๆ	 

เป็นต้น
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการสื่อสารส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทาง
เศรษฐกิจ	 และสังคมอย่างก้าวกระโดด	 เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟแวร ์
ที่มีประสิทธิภาพสูง	 ท�าให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก	 รวดเร็วและประหยัด 
ค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น	 หากผู้ใช้งานน�าข้อมูลไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์	 ก็สามารถใช้ให้เป็นประโยชน ์
ต่อการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง	 ๆ	 ได้	 แต่ในทางกลับกัน
เทคโนโลยีก็สามารถสร้างความเสียหายได้มากเช่นกัน	 หากผู้ประสงค์ร้ายได้พัฒนาเครื่องมือ 
อันทันสมัยเพื่อโจมตีระบบโจรกรรม	ท�าลาย	บิดเบือนข้อมูล	หรือหลอกลวง	ก็จะส่งผลให้เกิดการ
แทรกแซงและท�าลายความมั่นคงได้ในทุกระดับ	 ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล	 ระดับหน่วยงาน	 
ระดบัประเทศ	และระดบัโลก	อย่างไรกต็าม	การรกัษาความม่ันคงปลอดภยัทางไซเบอร์จ�าเป็นต้องค�านงึ
ถึงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบของแต่ละบุคคลด้วย 
เช่นกัน	 การมุ่งเน้นรักษาความมั่นคงของชาติอาจเกิดการลุกล�้าความเป็นส่วนตัว	 ในขณะที่ 
การมุ่งให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบอาจท�าให้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
เกิดความหละหลวมเช่นกัน	ดังนั้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบจ�าเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	 การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการอ�านวยความสะดวก 
ในการเข้าถงึระบบให้เหมาะสมเพราะเป็นกลไกส�าคญัในการสร้างความไว้วางใจและการส่งเสรมิให้เกดิ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท�างานทุกภาคส่วน

ส�าหรับอ�านาจในการต่อรองปัจจุบันและอนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สรรพอาวุธ	 แต่การพัฒนา
อาวธุนัน้กลายเป็นเรือ่งของการเงนิและเศรษฐกจิ	 เน่ืองจากถ้าเกดิการขัดแย้งกนัของประเทศเพ่ือนบ้าน
จะท�าให้กระทบกับเศรษฐกิจในประเทศ	 ซึ่งถ ้าหากเกิดการปิดการค้าระหว่างชายแดน 
เกิดขึ้นสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ท�าธุรกิจการค้าอยู่ในพื้นที่ระหว่างชายแดนก็จะได ้
รบัความเดอืนร้อนอนัเป็นผลน�าไปสูก่ารประท้วงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	ความมัน่คงทางเศรษฐกิจเป็น 
ตัวบ่งชี้ถึงความมั่นคงด้วยเช่นกัน	 เน่ืองจากถ้าเศรษฐกิจมั่นคงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอาวุธ
จะมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความได้เปรียบในการท�าสงครามในอนาคต	

๕) บทบาทและท่าทีที่เหมาะสมของภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย
เนื่องจากเทคโนโลยีและสรรพาวุธของไทยยังไม่ทัดเทียมกับนานาประเทศการท�าตัว 

เป็นกลาง	หรือการไม่ฝักใฝ่ผ่ายใดนั้น	ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับไทยในขณะนี้	ซึ่งมีความจ�าเป็น
ต้องระมัดระวังและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นเพ่ือเป็นเหมือนหลัก

ประกันความมั่นคง	เพื่อรับมือกับสงครามในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนและยากที่จะคาดเดา
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๔.๔ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์: ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาค

อาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย สรุปการ

บรรยายได้	ดังนี้

๑) ความหมายของปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หมายถึง	 การประดิษฐ์ปัญญา 

ให้กบัคอมพวิเตอร์	โดยมคีวามตัง้ใจให้มคีวามคิด	(Think)	การรับรู	้(Perceive)	และท�าหน้าที	่(Act)	 

ให้มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์	 หรือปฏิบัติการได้ดีกว่ามนุษย์	 การน�าปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนา 

และปรบัใช้นัน้	ขึน้อยูก่บัศลีธรรม	หรอืจรยิธรรมของผู้สร้าง	หรือผู้ป้อนข้อมลูให้กบัปัญญาประดิษฐ์

ว่าจะมทีศิทางใด	และเพือ่อะไร	ดงันัน้	การน�าปัญญาประดษิฐ์มาใช้	จงึมทีัง้ทศิทางทีเ่ป็นคณุประโยชน์

และโทษได้ในเวลาเดียวกัน	

กระบวนการการท�างานของปัญญาประดษิฐ์	มดัีงต่อไปนี	้(๑)	การให้เหตผุล	(Reasoning)	

ท�าให้คอมพวิเตอร์เกดิกระบวนการคดิทีค่ล้ายคลึงกบัมนุษย์	ระบบปัญญาประดิษฐ์	มกีารให้เหตุผล

แบบอัตโนมัติ	 (Automatic	 Reasoning)	 โดยการใช้วิจารณญาณเข้ามาควบคู่กับการปฏิบัติการ	 

(๒)	การแก้ปัญหา	(Problem	Solving)	ใช้ในการแก้ปัญหาทีย่ากและซบัซ้อนในเรือ่งทีต้่องการค้นหา

ค�าตอบ	จากการป้อนข้อมลูกรณศึีกษา		ต่าง	ๆ 	เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล	เช่น	การแข่งขนั

หมากรุกและการวางแผนของทีมฟุตบอล	 	 (๓)	 การเรียนรู้	 (Learning)	 โดยการท�าให้เครื่องจักร 

เกดิระบบการเรยีนรูใ้นระบบ	Machine	Learning	ผ่านการป้อนข้อมลูเพือ่ใช้ในการแยกแยะ	และพฒันา

เป็นโมเดลต่อไป	และ	 (๔)	การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	Data)	ด้วยการเติบโตทางเทคโนโลยี

ทางอินเตอร์เน็ตน�าไปสู่คลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้วยสถานการณ์โลกมีวิวัฒนาการพัฒนาการทางเทคโนโลยี	

สามารถแบ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็น	๔	ยุค	ดังนี้	(๑)	ยุค	๑.๐	เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนจากสังคม 

เกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรม	เริ่มมีเครื่องจักรไอน�้า	(๒)	ยุค	๒.๐	ยุคพลังงานไฟฟ้า	(๓)	ยุค	๓.๐	

ยคุระบบดจิติอล	หรอืระบบคอมพวิเตอร์	และ	(๔)	ยคุ	๔.๐	ยคุแห่งการปฏวิตัอิตุสาหกรรม	ซึง่ปัจจบุนั 

อยู่ในยุคดังกล่าว	 ด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ท�าให้มนุษย์ต้องรู้จักเรียนรู้	 ปรับเปล่ียน 

วถิชีวีติให้ก้าวทันเทคโนโลย	ีเพราะเทคโนโลยดีงักล่าว	จะเข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่มนษุย์

ในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	Google	Maps	และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน	เป็นต้น	
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พัฒนาการทางเทคโนโลยีเริ่มต้นจากข้อมูล	 (Data)	 ผนวกกับการมีตรรกะที่ดี	 (Logic)	 

ช่วยพัฒนาระบบเกิดเป็นข้อมูลพื้นฐานและระบบไอที	 เมื่อพัฒนาสถิติเข ้าไปกลายเป็น 

Data	Science	ซึ่งสามารถวิเคราะห์	ประมวลผลข้อมูล	ตลอดจนคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้	

และเมื่อน�าองค์ความรู้	(Knowledge)	เข้ามาผสมผสานนั้นจนกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์	พร้อมทั้ง

การพัฒนาการสื่อสารและการเคลื่อนไหว	 (Actuator)	 	 เกิดเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะ	 (Intelligent	

Robot)	ได้ในทีส่ดุ	นอกจากนี	้เมือ่ผนวกกบัการพัฒนาด้านชีววทิยา	(Biology)	ใส่เข้าไปท�าให้กลาย

เป็น	Humanoid	เช่น	โซเฟีย	(หุ่นยนต์อัจฉริยะ)	เป็นต้น	

๒) วิวัฒนาการและความท้าทาย 

วิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์แบ่งออกเป็น	 ๓	 ช่วงเวลา	 (๑)	 Algorithm	 ชุดค�าส่ังท่ี

ปฏิบัติตามขั้นตอน	เช่น	Deep	Learning	เป็นเรื่องใหม่ที่เป็นแขนงหนึ่งของ	Machine	Learning	

สอนให้สามารถเรยีนรูไ้ด้	(๒)	Augmentation	การสงัเคราะห์ข้อมูลและการผสมผสานกับชวีติประจ�าวนั	

ปัจจุบันโลกอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว	เช่น	Siri,	Google	Talk,	Virtual	Reality	(VR)	โลกเสมือนจริง	

แนวโน้มดงักล่าวสามารถน�ามาใช้ในการเตรยีมฝึกซ้อมในกรณต่ีาง	ๆ 	โดยสามารถจ�าลองสถานการณ์

จริงเพื่อความปลอดภัย	และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ	และ	Augmented	Reality	(AR)	เป็นโลกกึ่ง

เสมือนจริงในลักษณะ	3D	และ	(๓)	Autonomy	เป็นหุ่นยนต์เข้ามาท�างานแทนมนุษย์	เช่น	หุ่นยนต์

ต้อนรับ	หุ่นยนต์	ASIMO	เป็นต้น	จะเห็นได้ว่าการเข้ามาของระบบปัญญาประดิษฐ์แทรกตัวอยู่ใน

ทุกมิติ	 เช่น	การค้นหาข้อมูลจาก	Google	 ระบบจะจดจ�าข้อมูลดังกล่าวแล้วเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	

ด้วยเหตุนี้	มนุษย์ควรตระหนักว่าระหว่างความมั่นคง	(Security)	ความเป็นส่วนตัว	(Privacy)	และ

ความสะดวกสบาย	(Easy)	นั้น	ควรให้ความส�าคัญกับประเด็นใดมากกว่ากัน	ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็น

ประเดน็ทีมี่ความท้าทายต่ออนาคตเป็นอย่างมาก	เน่ืองจากปัญญาประดษิฐ์มแีนวโน้มเข้ามามคีวาม

สัมพันธ์กับมนุษย์มากยิ่งขึ้น	ทั้งการช่วยเหลือและผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์

	 ปัจจุบันมีการน�าเอา	 Chatbot	 เข้ามาพัฒนาในภาคธุรกิจ	 และการบริการท่ีมีการพัฒนา

ระบบให้มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด	 ประกอบกับการน�าหลักการค้นหาวัตถุตามหลักการ	

Object	 Detection	 เพื่อน�ามาปรับปรุงการใช้ในส่วนต่าง	 ๆ	 ที่สามารถใช้งานได้จริง	 รวมถึงเร่ือง

เทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับ	 (Autonomous	 Vehicle)	 โดยการเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม 

ต่าง	ๆ	 เช่น	 ถนน	ต้นไม้	 สิ่งกีดขวางต่าง	ๆ	การเติบโตทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนช่วยพัฒนา 

ให้ระบบปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับมนุษย์รูปแบบต่าง	 ๆ	 ด้วย 
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ความสามารถ	 และความเชื่อมต่อกับ	Machine	 Learning	 ประกอบกับ	 Big	 Data	 และระบบ

เทคโนโลยี	5G	ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	

	 ความท ้าทายทางเทคโนโลยีในอีก	 ๑๐	 -	 ๒๐	 ป ี 	 ข ้างหน ้า	 ประกอบไปด ้วย	 

(๑)	ปัญญาประดิษฐ์		(Artificial	Intelligence)	(๒)	วิทยาการข้อมูล	(Data	Science	or	Big	Data)	

(๓)	อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	(Internet	of	Things)	(๔)	หุ่นยนต์	(Robotics)	(๕)	ไบโอเทคโนโลยี	

(Biotechnology)	และ	(๖)	นาโนเทคโนโลยี	(Nanotechnology)

๓) แนวโน้มของปัญญาประดิษฐ์กับสังคม

เมื่อสังคมกลายเป็น	 Autonomy	 โดยหุ ่นยนต์เข้ามาท�างานแทนที่	 กิจกรรมที่มี 

ความเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและโรงงานน่าจะเป็นกลุ ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ	 ทั้งนี้	 

ระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาช่วยประมาณร้อยละ	 ๖๘	ทั้งในเรื่องของด้านสุขภาพ	 ความมั่นคง

และการศึกษา	 รวมถงึเรือ่งน�ามาใช้ในการพฒันาสังคม	 เพ่ือลดความเหล่ือมล�า้ในการรับข้อมลูข่าวสาร 

ให้กับผูด้้อยโอกาสในส่วนต่าง	ๆ	 เช่น	ผูพ้กิารทางสายตาและการได้ยนิ	ส�าหรับไทยมกีารเตรียมพร้อม 

รับมือโดยการน�าเอานวัตกรรมเข้ามาใช้พร้อมยกระดับหน่วยงาน	 เช่น	 การเอาปัญญาประดิษฐ์ 

กบัการพฒันาทางด้านการศึกษา	นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	พ.ศ.	๒๕๔๓	-	๒๕๕๘	มงีานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเพิม่สงูขึน้

อย่างก้าวกระโดด	รวมถงึมกีารน�าปัญญาประดษิฐ์มาใช้ในเชงิสร้างสรรค์เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทาง

สังคมต่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันท้ังด้านสุขภาพ	 ความมั่นคงและการศึกษา	 

ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นย�าเพ่ือจัดท�าในเชิงนโยบายได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ

มากยิ่งขึ้น

ในอนาคตอีก	 ๕	 ปีข้างหน้านั้น	 อาชีพที่มีความเสี่ยงที่หุ ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่	 คือ	 

อาชีพทีม่ลีกัษณะการท�างานในรปูแบบเดมิ	ๆ 	ซ�า้	ๆ 	เช่น	กวดวชิาร้อยละ	๕๘	บรษัิทตวัแทนการท่องเทีย่ว

ร้อยละ	๕๖	คนท�าภาษีร้อยละ	๕๔	และการรายงานข่าว	 เป็นต้น	ประเทศที่มีความเสี่ยงที่มนุษย์ 

จะว่างงาน	 เช่น	ญี่ปุ่นร้อยละ	 ๒๖	 เยอรมนีร้อยละ	 ๒๔	 สหรัฐฯ	 ร้อยละ	 	 ๒๓	 จีนร้อยละ	 ๑๖	 

และอนิเดยีร้อยละ	๙	ดงันัน้	ถ้าลกัษณะของการท�างานทีใ่ช้ความคดิ	อารมณ์และความรูส้กึมนษุย์ยงัคง 

มีส่วนส�าคัญ	 ปัญญาประดิษฐ์ไม่อาจเข้ามาแทนที่ได้ทั้งหมด	 เช่น	 อาจารย์	 หมอ	 พนักงานขับรถ	 

คนท�าความสะอาด	เป็นต้น	ส�าหรับเป้าหมายในทิศทางความมั่นคง	(Security)	ในอนาคตมีความ

คาดหวังว่ามนุษย์จะท�างานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พร้อมทั้งเสริมสร้าง

ศักยภาพต่อการท�างานให้ดียิ่งขึ้น	

122 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



๔) แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญญาประดิษฐ์

การเตรยีมรบัมอืกบัปัญญาประดษิฐ์	โดยความสามารถของมนษุย์ในการเรียนรู้เพ่ือให้เกดิ

ทักษะการใช้และการรับรู้ในเรื่องต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 (๑)	 Privacy	 Literacy	 ความสามารถส่วนบุคคล 

กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์	 (๒)	 E-health	 Literacy	 การพัฒนาระบบสุขภาพควบคู่กับระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	(๓)	Decentralized	Literacy	การกระจายชุดความสามารถ	ขณะเดียวกันจ�าเป็น

ต้องรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น	 ให้ได้ด้วย	 (๔)	 Smart	 Machine	 Literacy	 ความเข้าใจระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ต ่าง	 ๆ	 ที่อยู ่รอบตัว	 (๕)	 Algorithm	 Literacy	 ความรู ้ เรื่องอัลกอริทึม	 

และ	 (๖)	 Digital	 Reading	 Literacy	 การใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลทางดิจิทัลต่าง	 ๆ		 

เช่น	บนเว็บไซต์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน	เป็นต้น	

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์จะเป็นต้องควบคู่กับการให้ความส�าคัญกับเรื่องจริยธรรม	 

หรือศีลธรรมต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต	 โดยจ�าต้องค�านึงถึงว่าการพัฒนาระบบ 

ดังกล่าวนั้น	 ก่อให้เกิดภาวะการว่างงาน	 ความไม่เสมอภาค	 ความสามารถคล้ายคลึงกับมนุษย์	 

ความโง่เทียม	 หรือความผิดพลาดที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์	 หุ่นยนต์ล�าเอียง	 (Racist	 Robots)	 

มารชัว่ร้าย	(Evil	Genies)	คอื	การพฒันาความคดิทีช่ัว่ร้ายเข้าไปในระบบ	นอกจากนี	้ความเป็นหนึง่สงูสดุ	

(Singularity)	คือ	การท�างานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์	และเรื่องสิทธิของหุ่นยนต์

ที่อาจเกิดในอนาคต	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ถูกพัฒนาข้ึนมาท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ	 ส�าหรับผู้ใช้ระบบ 

ควรใช้อย่างมีวิจารณญาณด้วย

นอกจากนี้	 การน�าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้นั้น	 ควรตระหนักถึงประเด็นต่าง	 ๆ	 เหล่านี	้ 

(๑)	ทกุคนต้องเรยีนรูร้ะบบปัญญาประดษิฐ์	(๒)	ความจ�าเป็นต่อระบบงานกบัการใช้ปัญญาประดษิฐ์	

(๓)	 จัดอันดับของงานให้ดี	 (๔)	 ช่วงว่างระหว่างองค์ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน	 

(๕)	ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลสะสมในคลังข้อมูล	(Data)		 (๖)	ให้เกิดการสมดุลระหว่าง	

และ	(๗)	ต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษา	
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๔.๕ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์: ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาค
อาเซียน”  โดย นายธนรัฐ  ธนะสมบูรณ์ นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ (องค์การมหาชน) ส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม สรปุการบรรยาย
ได้	ดังนี้
 ๑) สถานการณ์ปัญญาประดิษฐ์ท่ามกลางบริบทโลก
	 เมื่อส้ินสุดสงครามเย็น	 ยุทโธปกรณ์	 กองทัพทั่วโลกและการสะสมอาวุธมีความจ�าเป็น 
น้อยลง	 แต่เมื่อเหตุการณ์	 911	 เป็นจุดชนวนที่น�าไปสู่ของสงครามนอกแบบ	 (Unconventional	
warfare)	 และการต่อต้านการก่อการร้าย	 ในช่วงเวลาเดียวกัน	 จีนมีความพยายามเข้ามาแข่งขัน
ทางการค้า	(Trade	War)	รวมถึงปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง	อาหรับสปริง	
(Arab	 Spring)	 และปัญหาพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้	 (Territorial	 disputes	 in	 the	 South	 
China	Sea)	

ปัญญาประดิษฐ์เปรียบเหมือนอวัยวะของมนุษย์	 คือ	 “ส่วนสมอง”	 หุ่นยนต์เป็นเรื่อง	
Humanoid	 การน�าระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามานั้นเป็นการผสานความร่วมมือกัน	 อาจน�าไปสู ่
การตกงานของมนษุย์	เกดิงานรปูแบบใหม่และงานทีด่�าเนนิการร่วมกนั	ดังนัน้	ปัญญาประดิษฐ์เป็น
ระบบทีเ่กิดจากการพฒันาปัญญาของมนษุย์	ขดีความสามารถ	โดยข้อจ�ากดัของปัญญาประดษิฐ์ขึน้
อยูกั่บเจตนาและจรยิธรรมของผูส้ร้างปัญญาประดษิฐ์ว่าจะพฒันาข้อมลูในทศิทางใด	ซึง่ในปัจจุบนั
เป็นเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนในขอบเขตของกฎหมาย	ดังนั้น	ข้อมูล		หรือทรัพยากรจึงเป็นเหมือน
เชื้อเพลิงให้กับปัญญาประดิษฐ์ในการขับเคลื่อนตามรูปแบบต่าง	ๆ	ด้วยเหตุนี้เอง	ท�าให้การสื่อสาร
ของมนุษย์และหุ่นยนต์จะมี	 Common	 Language	 เป็นภาษากลางของหุ่นยนต์	 เช่น	 Amazon	
Alexa	 	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้อาจถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันและด้านธุรกิจ	 
แต่ยังคงอยู่ในลักษณะของการตอบสนองข้อมูลพื้นฐานตามคลังข้อมูลจาก	 Big	 Data	 ส่วนอ�านาจ
การตัดสินใจยังคงอยู่ที่มนุษย์เช่นเดิม	

๒) มิติของปัญญาประดิษฐ์
	 ปัญญาประดษิฐ์เป็นหนึง่ในรปูแบบของอปุกรณ์ใหม่	ๆ 	เมือ่ปัญญาประดษิฐ์สามารถพฒันา
และแทรกเข้าไปในความมั่นคงในทุกพ้ืนท่ีท้ังใน	 (๑)	 ภาคพื้นดิน	 (๒)	 ภาคทะเล	 (๓)	 ภาคอากาศ 
(๔)	 ภาคอวกาศ	 และ	 (๕)	 ภาคไซเบอร์	 ย่อมส่งผลต่อความท้าทายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต	 
ด้วยนวัตกรรมและรูปแบบของยุทโธปกรณ์ที่เปลี่ยนไปย่อมมีผลต่อกองทัพในอนาคต	ท�าให้ยุทธวิธี

และยุทโธปกรณ์เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	อากาศยานไร้คนขับ	เสื้อเกราะไฟเบอร์	เป็นต้น
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ส�าหรับกองทัพควรให้ความส�าคัญกับเรื่อง	 Battlefield	 of	 Thing	 (BOT)	 ในการพัฒนา

เครื่องมือ	 อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสนามรบในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 ทะเลทราย	 ป่า	 เพ่ือใช้ 

ในการจ�าลองเหตุการณ์เสมือนจริงต่อการซ้อมรบ	 และการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของกองทัพ 

ให้สอดคล้องกับสนามรบ	 ขณะเดียวกันควรเตรียมรับมือกับคลังข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 

ถ้าหากถูกน�ามาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดสงคราม	 หรือ	 การก่อการร้าย	 เช่น	 รัฐบาล 

ของสหรัฐฯ	ภายใต้การน�าของโดนัลด์	 ทรัมป์	 (Donald	Trump)	ประกาศห้ามส่งออกซอฟแวร์ที่

วิเคราะห์แผนที่	 (Geospatial	 Imagery)	 จากอากาศยานไร้คนขับ	 (Drone)	 และซอฟแวร์จาก

ดาวเทียม	ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการของทางการทหาร	หรือทางพลเรือนเพื่อเป็นการสกัดกั้นการ

ส่งออกทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปยังจีน	

๓) แนวโน้มของปัญญาประดิษฐ์

ในอนาคตมคีวามหวาดระแวงว่า	ปัญญาประดษิฐ์จะถกูน�ามาเป็นเครือ่งมือของอาชญากรรม

ข้ามชาติ	 ผู ้ก่อการร้าย	 หรือตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ	 (Non-State	 Actors)	 ดังนั้น	 อาเซียนควรม ี

กรอบความร่วมมอืทางจรยิธรรมในแง่ของปัญญาประดษิฐ์ร่วมกนัในกลุม่ประเทศสมาชกิ	เพือ่ป้องกัน

การใช้อาวธุยทุโธปกรณ์สมยัใหม่	เช่น	การพฒันาอาวธุเพือ่ใช้โจมตรีะหว่างพรมแดน	และโจรกรรมข้อมลู

ระหว่างประเทศ	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 การปรับตัวและรับมือในประเด็นเรื่องศีลธรรมควรเป็นประเด็น 

ที่อาเซียนควรให้ความส�าคัญ	 โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้	 และขีดความสามารถเพื่อเรียนรู ้

กับความเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเทคโนโลยี	 และระบบปัญญาประดิษฐ์คิดเพ่ืออยู่ร่วมกัน 

และใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น		

ทั้งนี้	 ควรเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรท่ีเปล่ียนไป	 ซ่ึงอาจถูก

แทนที่ด้วยเทคโนโลยี	 ดังนั้น	 กองทัพและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ต้องเรียนรู้	 ปรับตัวและเสริมสร้าง 

องค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้อง	ต่อการเปลีย่นแปลงจากการพฒันาเทคโนโลยแีละระบบปัญญาประดิษฐ์เพือ่

ให้อยู่ร่วมกัน	โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ในทุกมิติ	พร้อมทั้ง

เตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุควบคู่กันไป	 เห็นได้จากการประกาศของนายโจโก	 วีโดโด	 (Joko	

Widodo)	 ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเกี่ยวกับการลดอัตราข้าราชการประจ�าและแทนท่ีด้วย 

ระบบปัญญาประดษิฐ์	ขณะทีปั่จจบุนัอนิโดนเีซยีอยูใ่นอนัดบั	๕๗	หมายความว่าความพร้อมไม่ใช่อสุรรค

ต่อการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการเร ่งพัฒนาศักยภาพและระบบปัญญาประดิษฐ์	 

ภายในประเทศ	ส่วนไทยมีความพร้อมทางด้านปัญญาประดิษฐ์อยู่ในอันดับที่	๕๖	ของโลก	
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ส�าหรับอนาคต	 กลุ ่มงานที่มีความเสี่ยงที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาท�างานแทนที	่ 

คอื	(๑)	งานทีม่กีารประมวลผล	ลกัษณะงานทีม่กีารท�าซ�า้	ๆ	การพยากรณ์/ท�านาย	เช่น	วเิคราะห์สภาพ

การจราจรทางอากาศ	(๒)	กลุม่งานท่ีมนุษย์เป็นหลกั	เช่น	การชีน้�า	การท�าความเข้าใจ	การสร้างสรรค์	

และการใช้ดุลยพินิจ	 	 และ	 (๓)	 กลุ่มงานที่มนุษย์และปัญญาประดิษฐ์สามารถท�างานร่วมกันได	้ 

แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	๑)	พฒันาปัญญาประดิษฐ์ให้มคีวามสมบรูณ์	เช่น	สอนงาน	อธบิายลกัษณะ

การท�างาน	และการดแูลรกัษา	และ	๒)	ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถให้กบัมนษุย์	

เช่น	 การเพิ่มประสิทธิภาพ	 เสริมสร้างสมรรถนะ	 และการสื่อสารกับลูกค้า	 ดังนั้น	 การพัฒนา

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมนุษย์จ�าเป็นต้องเรียนรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	
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ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เรื่อง “พหุสังคมกับคว�มท้�ท�ยของไทยและอ�เซียน”

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโลกและภูมิภาคอาเซียนให้ความส�าคัญกับพหุสังคม	 เนื่องจากปัจจุบันม ี

การอยูร่่วมกนัภายใต้สงัคมทีม่คีวามหลากหลายทัง้เชือ้ชาต	ิภาษา	ศาสนา	และกลุม่ชาตพินัธุ	์ โดยค�าว่า

สังคมหลากวัฒนธรรม	 (Multicultural	 Society)	 ได ้มีการน�ามาใช ้กับรัฐแมร่ีแลนด์6  

ที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ	 ภาษา	 และศาสนามากที่สุดในสหรัฐฯ	 น�ามาซ่ึงปัญหาความ 

ไม่เท่าเทียมกัน	 การเหยียดหยาม	 จนน�าไปสู่การใช้ความรุนแรงในท่ีสุด	 ดังนั้น	 รัฐควรเคารพสิทธ ิ

ทางวัฒนธรรม	 และต้องมีการก�าหนดกลไกทางสังคม	 เพื่อสร้างแนวทางในการอยู่ร่วมกัน	 เพื่อใช้

ความเป็นพหุสังคมมาสร้างโอกาส	และความส�าเร็จของประเทศต่อไป

ภมิูภาคอาเซยีนได้รบัการขนานนามว่า	“ดินแดนแห่งพหสัุงคม”	(Plural	Society)	อนัเนือ่ง

มาจากความหลากหลายทางเชื้อชาติ	ศาสนา	อาทิ	 เช่น	 (๑)	ประเทศที่ประชากร	ส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาอสิลาม	ได้แก่	บรไูน	อนิโดนเีซยี	และมาเลเซีย	(๒)	ประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนา

พุทธ	ได้แก่	กัมพูชา	สปป.ลาว	เมียนมา	เวียดนาม	สิงคโปร์	และประเทศไทย	และ	(๓)	ประเทศ 

ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์	 คือ	 ฟิลิปปินส์7 ส�าหรับความหลากหลายด้านชาติพันธุ	์

ได้แก่	 ชาวมุสลิมและชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในอินโดนีเชียและมาเลเซีย	 ชาวพุทธกับชาวมุสลิม 

โรฮีนจาในเมียนมา	 ผู้ที่มีเชื้อสายจีนและมลายูในมาเลเซีย	 เป็นต้น	 ซึ่งหล่อหลอมรวมให้ประเทศ

สมาชิกมีเอกภาพ	 มีความเข้มแข็ง	 และเป็นปึกแผ่น	 ดังค�าขวัญว่า	 “หนึ่งวิสัยทัศน์	 หนึ่งอัตลักษณ์	 

หนึ่งประชาคม”	(One	Vision,	One	Identity,	One	Community)
6  VOA	Thai.	(๒๕๕๙).	Melting Pot! เมอืงไหนในอเมรกิาทีม่คีวามหลากหลายของประชากรมากสดุและน้อย

สุด?? .	เข้าถึงได้จาก:	https://www.voathai.com/a/most-diverse-cities/3146953.html	
7  นิภาพรรณ	 เจนสันติกุล.	 (๒๕๕๘).	ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับประชาคมอาเซียน: ปัญหาและข้อ

พิจารณา. เข้าถึงได้จาก:	 https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_dec_15/

pdf/aw04.pdf	
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ส�าหรบัประเทศไทยมีความหลากหลายของพหสุงัคม	อนัเนือ่งมาจากเช้ือชาต	ิภาษา	ศาสนา	

เช่นเดยีวกัน	โดยเฉพาะกลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศไทยมคีวามหลากหลาย	ซึง่อาจมวีถิกีารด�าเนนิชวีติ

ที่คล้ายคลึง	และแตกต่างกัน	ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	จารีตประเพณี	และเป็นการปรับตัว

ให้เข้ากับทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพภมูสิงัคมทีต้ั่งถิน่ฐานอยู	่เนือ่งจากการด�าเนนิงานทีผ่่านมายงั

พบอปุสรรคด้านการพฒันาในหลายภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดสถานะบคุคล	การด้อยโอกาส

ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ	หรือมีคุณภาพชีวิตต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	เป็นต้น	ดังนั้นการเคารพ

ซึ่งสิทธิมนุษยชน	 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และการยึดหลักปฏิบัติ 

ที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม	จึงเป็นสิ่งที่ไทยต้องเร่งด�าเนินการ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ในฐานะเลขานุการศูนย์อาเซียน

ศึกษา	 ท�าหน้าที่ในการจัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียน	 ได้เห็นถึงความส�าคัญ 

ของสถานการณ์ความท้าทายของพหุสังคมที่ส่งผลกระทบต่อไทยและอาเซียน	จึงได้จัดการประชุม 

เชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “พหุสังคมกับความท้าทายของไทยและ

อาเซียน” เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมความรู้	 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ	 

นกัวชิาการ	ทีเ่ก่ียวข้องกบัสถานการณ์ความมัน่คงในไทยและอาเซยีน	ซึง่ผลทีไ่ด้รบัจะเป็นประโยชน์ 

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	ในการน�าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการก�าหนดบทบาทและท่าทีที่เหมาะสมต่อกรณีดังกล่าวต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

 ๒.๑	 เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์	และแนวโน้มของพหุสังคมของไทยและอาเซียน	

	 ๒.๒	 เพื่อให้ทราบถึงประเด็นท้าทายและผลกระทบต่อพหุสังคมของไทยและอาเซียน	

	 ๒.๓	 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการพหุสังคมของไทยและอาเซียน

	 ๒.๔	 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของกองทัพ	ในการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านพหุสังคม

ในไทย	และอาเซียน

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

	 ๓.๑	 ทราบถึงสถานการณ์	และแนวโน้มของพหุสังคมของไทยและอาเซียนที่เกี่ยวข้อง

	 ๓.๒	 ทราบถึงประเด็นท้าทายและผลกระทบต่อพหุสังคมของไทยและอาเซียนทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต	
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	 ๓.๓	 ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการพหุสังคมของไทยและอาเซียน

	 ๓.๔	 ทราบถึงแนวทางของกองทัพ	ในการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านพหุสังคมในไทย

และอาเซียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

๔. สรุปการบรรยายของวิทยากร 

๔.๑ การบรรยายพิเศษ “พหุสังคมกับความท้าทายของไทย”  โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.พนัธุท์พิย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจ�าคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สรุปการบรรยายได้	ดังนี้	

๑) ความหมายของพหุสังคม

“พหุลักษณ์”	 ในมนุษย์เป็นเร่ืองปกติที่มนุษย์ไม่อาจปฏิเสธความแตกต่างระหว่างกันได้ 

เป็นบ่อเกิดของความหลากหลายของสังคมในแต่ละสังคม	 หรือที่เรียกกันว่า	 “พหุสังคม”	 

ขณะทีค่วามแตกต่างระหว่างมนษุย์อาจน�าไปสูค่วามขดัแย้งซึง่กนัและกนั	โดยความขดัแย้งระหว่าง

มนุษย์อาจน�าไปสู่สภาวะของสงครามและความไม่สงบของสังคม	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้ามนุษย์ยอมรับ

ความหลากหลายและความแตกต่างได้	 ความขัดแย้งก็ไม่อาจเกิดขึ้น	 ดังนั้น	 หัวใจของการบริหาร

จัดการกับความหลากหลายจ�าเป็นต้องอาศัย	 “ความเข้าใจ การเข้าถึง  และการพัฒนา”  

โดยประการแรกมนุษย์จะต้องยอมรับความหลากหลายให้ได้เสียก่อนและต้องมีการบริหารจัดการ

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมในทุก	 ๆ	 มิติ	 	 ซึ่งจะน�ามาสู่สันติภาพและการขจัดกับความอยุติธรรม 

ทางสังคมได้อย่างสมบูรณ์

พหุสังคม	(Pluralistic	Society)	ประกอบด้วย	๕	ด้าน	ดังต่อไปนี้	(๑)	สังคมทางแพ่ง	(Civil	

Society)	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	แบ่งออกเป็น	๕	ลักษณะคือ	บุคคล	หนี้	ทรัพย์	

ครอบครัว	 และมรดก	 	 (๒)	 สังคมทางการเมือง	 (Political	 Society)	 เช่น	 พรรคการเมือง	 

และบทเรยีนทางการเมอืงในเรือ่งต่าง	ๆ	(๓)	สงัคมทางเศรษฐกิจ	(Economic	Society)	(๔)	สงัคมทาง

สังคม	(Social	Society)	และ	(๕)	สังคมทางวัฒนธรรม	(Cultural	Society)

๒) พหุสังคมกับกฎหมายระหว่างประเทศในสังคมไทย

ภายหลงัจากรชักาลที	่๕	เสรจ็ประพาสจากยโุรปทรงให้ความส�าคญักบัสิทธมินษุยชนและ

การสร้างสันติภาพท่ามกลางความหลากหลาย	 เห็นได้จากทรงกรุณาจัดท�าบัญชีประชากร 

ในพระราชอาณาเขตทัง้หมดของพระองค์	โดยการโปรดเกล้าให้ตราพระราชบญัญตัสิ�าหรบัท�าบญัชี
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ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



คนในพระราชอาณาจักร	 รศ.	 ๑๒๕	 (พ.ศ.	 ๒๔๕๒)	 และพระราชบัญญัติเลิกทาส	 พ.ศ.	 ๒๔๔๘	 

ซึ่งนับว่าเป็นการบริหารจัดการประชากรภายในประเทศคร้ังแรก	 โดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งทาง

ชาติพันธุ์	ภาษา	และศาสนาแต่อย่างใด

	 ประมวลกฎหมายไทยได้บัญญัติเกี่ยวกับการยอมรับความเป็นมนุษย์ของสังคมไทย	 

โดยเริม่ต้นจากการรบัรองสถานะภาพของบุคคลตามมาตรา	๑๕	วรรคแรก	แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	 พ.ศ.	 ๒๔๖๘	 “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก	 และสิ้นสุด 

เมือ่ตาย...”	สอดคล้องกบัปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	(Universal	Declaration	of	Human	

Right:	UDHR)	พ.ศ.	๒๔๙๑	โดยข้อ	๖	แห่งปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ซึ่งเป็นข้อที่ส�าคัญ

ที่สุดกล่าวว่า	 “ทุก	 ๆ	 คน	 มีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลในกฎหมายไม่ว่า	ณ	 ท่ีใด...”	

เป็นการมองมนุษย์โดยไม่สนใจความแตกต่างทั้งทางด้านเชื้อชาติและสีผิว

	 อย่างไรก็ตาม	 ในปัจจุบันรัฐไทยได้อนุญาตให้บุคคลที่ไร้รัฐสามารถเข้าท�างานได้	 โดยต้อง

ด�าเนินการแจ้งแก่กรมการจัดหางานให้ทราบเสียก่อน	 ซึ่งเป็นไปตามพระราชก�าหนดการ 

บรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว	(ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	สะท้อนให้เหน็ว่ารฐัจะไม่ท�าให้ประชาชน

อดตาย	และมคีวามเกีย่วเนือ่งกบัเรือ่งความมัน่คงในเชงิพ้ืนที	่จากการทีป่ระชาชนจ�านวนหนึง่ไม่ได้

รบัสญัชาติไทยแต่อาศยัอยูใ่นประเทศมาอย่างยาวนาน	โดยไม่ถอืว่าเป็นคนไทยทีแ่ท้จรงิตามเอกสาร

สิทธิในเรื่องของสัญชาต	ิ ด้วยความท่ีว่าบุคคลเหล่านี้ต่างก็เกิดบนพื้นแผ่นดินไทย	 แต่กลับไม่ได้รับ

ประโยชน์ของความเป็นคนไทย	 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องให้ความส�าคัญและตระหนักอยู่เสมอว่า

ต้องปฏิบัติต่อบุคลลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ	 เพราะถ้าหากกลุ่มคนดังกล่าว	 

เกดิความน้อยใจท่ีไม่ได้รบัเอาใจใส่จากภาครฐั	ย่อมส่งผลกระทบต่อความมัน่คงภายในประเทศอย่าง

แน่นอน	ดงันัน้	คนไร้สญัชาตไิม่ใช่ว่าเขาไม่มสีญัชาติ	เพียงแต่ยงัไม่ได้รับรองจากรฐัใดรัฐหนึง่เท่านัน้	

ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในปัจจุบัน	 คือ	 เรื่องเด็กถูกทอดท้ิง	 เด็กเหล่านี้จะได้รับการดูแลคุ้มครอง

จากรัฐอย ่างไรบ ้าง	 แต ่ถ ้าหากพิจารณาตามหลักการเกิดถือว ่าเป ็นบุคคลสัญชาติไทย 

โดยการเกิดนั่นเอง	

๓) แนวทางการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคม

สิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดส�าหรับการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมจ�าต้องมี	 “ความเข้าใจ การเข้าถึง 

และการพฒันา” ท่ามกลางความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น (๑)	ความแตกต่างทางชาตพินัธ์ุของมนษุย์	

(๒)	ความคิดทางการเมืองที่แตกต่าง	(๓)	ความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่าง	และ	(๔)	ความสามารถ 
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ในการเข้าถึงฐานทรัพยากรท่ีแตกต่าง	 ซึ่งสิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 ถือว่าเป็นความท้าทายรูปแบบหนึ่ง 

ของสงัคม	ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความขดัแย้งในสังคม	ส่ิงทีส่�าคญัคอื	คนทกุคนในสังคมจ�าเป็นต้อง 

ยอมรบักับความหลากหลายดงักล่าวให้ได้	โดยพจิารณาจากประเดน็ดังต่อไปนี	้(๑)	การเคารพศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์	 (๒)	 การไม่เลือกปฏิบัติในการรับรองสิทธิ	 (๓)	 การลดช่องว่างระหว่างสังคม 

และเศรษฐกิจ	(๔)	การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน	และ	(๕)	การสร้างกระบวนการ

ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ	

มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไร้รัฐหรือไม่ก็ตาม	ตามหลักสากลย่อมได้รับการคุ้มครองดูแล

สถานะของความเป็นมนุษย์	๓๐	ข้อ	ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	เช่น	เรื่องสิทธิในเรื่อง

ประกันสขุภาพ	สทิธใินการนบัถือศาสนาหรอืความเชือ่	เป็นต้น	ถ้ารฐัใดปฏบิติัไม่เป็นธรรมต่อมนษุย์	

ส่งผลให้รัฐนั้น	 ๆ	 มีความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองในเร่ืองต่าง	 ๆ	 

เช่น	กรณกีารค้ามนุษย์	ซึง่ไทยเคยถูกจดัอันดบัให้อยูใ่นบญัชกีลุ่มท่ี	๓	(Tier	๓)	จากการรายงานสถานการค้า 

การค้ามนุษย์	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 (Trafficking	 in	 Persons	 Report	 2014:	 TIP	 Report	 2014)	 

การจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่	๓	หมายถึง	ประทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เลวร้ายที่สุด

นอกจากนี้	 สภาความมั่นคงแห่งชาติมีแนวคิดในเรื่องสิทธิอาศัยให้กับประชากร 

และปัญหาของบคุคลธรรมดาท่ีมอีงค์ประกอบต่างด้าว	ดงันี	้ (๑)	การรบัรองสถานะบคุคลตามกฎหมาย 

(๒)	การเข้าเมือง	(๓)	การอาศัยอยู่	(๔)	การเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นมูลฐาน	(๕)	การเข้าถึงบริการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน	 (๖)	 การเข้าถึงการบริการสาธารณะสุขขั้นมูลฐาน	 (๗)	 การเคลื่อนไหว	 

และการเดินทาง	 (๘)	การท�างาน	 (๙)	การประกอบกิจการ	และการลงทุน	 (๑๐)	การมีครอบครัว	 

(๑๑)	 การถือครองทรัพย์สิน	 (๑๒)	 การเข้าร่วมทางการเมือง	 (๑๓)	 การขอสถานะคนภายในชาติ	 

และ	(๑๔)	การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ส�าหรับประเด็นเรื่องการแบกรับทางด้านสาธารณสุขกับแรงงานต่างด้าว	 จากการลงพื้นที่

ส�ารวจพบว่าแรงงานต่างด้าวเหล่าน้ี	 โดยส่วนใหญ่จะซื้อบัตรประกันสุขภาพไว้อยู่แล้ว	 รวมถึงต้อง

ไม่ลืมว่าภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศที่มีการเก็บมากที่สุดคือ	“ภาษีมูลค่าเพิ่ม”	(Value	

Added	 Tax:	 VAT)	 ด้วยลักษณะของภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเรียกเก็บจากผู้บริโภคโดยไม่จ�ากัด

สถานภาพ	ถึงแม้ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว	คนไร้รัฐ		คนที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย	

หรือนักท่องเที่ยวต่างก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่เท่ากันทั้งประเทศ
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๔) ข้อเสนอแนะส�าหรับอาเซียน

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับแนวคิดที่ว่า	 ความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่จ�าเป็น

ต้องได้รับการดูแล	 ทั้งในแง่ของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย	 ไม่ควรมีประชากรที่ตกหล่น 

จากทะเบียนราษฎร	 (ความเป็นราษฎรเป็นคนละประเด็นกับสัญชาติ)	 และส�าหรับอาเซียนควรมี 

การจัดท�า	ASEAN	Data	Base	เพือ่เป็นฐานข้อมลูประชากรภายในภมูภิาคเพือ่สามารถส่งต่อข้อมูล 

ทีเ่ป็นประโยชน์ระหว่างกนั	นอกจากนี	้ฐานข้อมลูดงักล่าวยงัช่วยส่งเสรมิประเดน็ทางด้านสทิธิมนษุยชน

และยังป้องกันเสถียรภาพความมั่นคงภายในประเทศได้ด้วย	 เนื่องจากหากไม่มีการดูแลเอาใจใส ่

กับประชาชนกลุ่มดังกล่าว	ก็อาจจะส่งผลท�าให้ความมั่นคงของประเทศเสื่อมถอยลงไปได้เช่นกัน		

๔.๒ การบรรยายพเิศษ “พหสุงัคมกบัความท้าทายของไทย”  โดย คณุสรุพงษ์ กองจนัทกึ 

ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ  

ผูพ้กิาร กลุ่มชาตพินัธุแ์ละผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) นิยาม

พหุวัฒนธรรม	หมายถึง	สังคมหนึ่ง	ๆ 	ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ซึ่งวัฒนธรรม

แต่ละวัฒนธรรมมีความหมายและคุณค่าในตัวเอง	 สังคมที่ดีจะต้องยอมรับกับความหลากหลาย	 

โดยไม่โจมตี	 หรือจ�ากัดความเช่ืออ่ืน	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 บางกลุ่ม	 หรือบางความเช่ือมีความคิดที่ว่า	

จ�าเป็นต้องมีความเชื่อเพียงหนึ่งเดียว		มีวัฒนธรรมแบบเดียวเท่านั้นในสังคม	แนวความคิดดังกล่าว

อาจน�าไปสู่การก�าจัดวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน	 เพ่ือต้องการหลอมรวมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเพียง 

หนึ่งเดียวของสังคม

	 ส�าหรับนโยบายของรัฐบาล	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะท�าอย่างไรให้สามารถ 

อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข	วัฒนธรรมในที่นี้หมายถึง	ความคิด	ทัศนะคติของมนุษย์ที่เกิดการสะสม

กนัเป็นเวลานาน	และมผีูค้นยดึถือและปฏิบัตกินัเป็นเวลานานจนเกดิเป็นวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมา

ความหลากหลายทางชวีภาพ	กระแสการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมกระตุ้นให้เกิดการดูแลรกัษา

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	ซึ่งตามมาด้วยแนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพ	ทุกชีวิตมีคุณค่า	

ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป	ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะขาดสมดุลทางระบบนิเวศ	 โดยทุกคนต้องเห็นคุณค่า

ของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต	 ขณะท่ีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 หรือพหุวัฒนธรรม	 ยิ่งมีวัฒนธรรม 

ที่หลากหลายยิ่งเป็นเรื่องที่ดีและจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากยิ่งมีความหลากหลายยิ่งมีความมั่นคง	 
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ยิ่งหลากหลายจะน�ามาสู่ความสงบสุข	 สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้	 หากปราศจากการยอมรับความ

หลากหลายที่จะน�ามาสู่ความสงบสุข	สงครามที่เกิดขึ้นในโลกเกิดจากการไม่ยอมรับความแตกต่าง

และความหลากหลาย	ในอดตีความเช่ือ	การนับถอืศาสนาทีแ่ตกต่างกนัน�ามาสูส่งคราม	เช่น	สงคราม

ครูเสด	เป็นต้น

ถ้าวิเคราะห์ภูมิหลังของสงครามในพ้ืนที่ต่าง	 ๆ	 ความแตกต่างของวัฒนธรรม	 ศาสนา	 

ตลอดจนแนวคิดที่ว่า	ความเชื่อของกลุ่มเป็นสิ่งที่ดีที่สุด	ถูกต้องที่สุดและมองวัฒนธรรม	ความเชื่อ

ที่แตกต่างเป็นปีศาจแห่งความชั่วร้าย	 จ�าเป็นต้องก�าจัดความคิดต่างเหล่านั้นให้ออกไปจากสังคม	

เพือ่ท�าให้โลกของเราเจรญิขึน้	 สิง่ทีป่ระวตัศิาสตร์สอนให้เรยีนรูว่้าแนวความคดิในการก�าจดัฝ่ายตรงข้าม 

ไม่น�ามาซึ่งความสงบสุขและเสถียรภาพอย่างแท้จริง	 ยิ่งรบกัน	 ยิ่งขาดสันติภาพ	 ก็ยิ่งเกิดสงคราม

มากขึน้	เพราะสงครามเริม่ต้นจากจติใจของเราทีม่องเหน็มนษุย์ไม่เท่ากนัและไม่ยอมรบัความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม	

อย่างไรก็ตาม	วิวัฒนาการต่าง	ๆ	รอบตัวมนุษย์การเติบโตของโลกในปัจจุบันเกิดจากการ

พัฒนาการทางความคิดเห็นที่แตกต่างและความหลากหลาย	 โดยน�าความคิดเหล่านั้นมาเลือกรับ

และปรับใช้	 น�ามาซึ่งการพัฒนาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 ความหลากหลายทางภูมิปัญญา	 

ดงันัน้	ความหลากหลายทางภมูปัิญญาจงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญั	ทีส่งัคมจะต้องยอมรบัความหลากหลายให้ได้	

การคิดไม่เหมือนกันไม่เป็นเรื่องที่ผิด	 เพราะโดยพ้ืนฐานธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีความคิดเป็น 

ของตัวเอง	แต่การคิดไม่เหมือนกันก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงสุขได้เช่นกัน	

๒) การยอมรับสถานภาพความเป็น “มนุษย์/คน”

ค�าเรียกชื่อกลุ่มเผ่าพันธุ์ตนเองของทุก	ๆ	กลุ่มชาติพันธุ์	 เช่น	คนกะเหรี่ยง	เรียกตนเองว่า	

“ปากะยอ”	คนม้งเรียกตนเองว่า	“ม้ง”	คนญี่ปุ่นเรียกตนเองว่า	“นิปปอน”	ค�าเรียกตนเองของทุก

กลุม่ชาตพินัธุมี์ความหมายและค�าแปลทีเ่หมอืนกนัคอืแปลกว่า	“คน”	ส�าหรับไทยชาวบ้านทางอสีาน

เรียกตนเองว่า	 “ไทบ้าน”	คนเหนือเรียกตนเองว่า	 “คนไต”	แปลตรงกันและมีความหมายเหมือน

กันคือ	“คน”	(ค�าว่าไทย/ไท	แปลว่า	“คน”)		เพราะทุกเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ใช้ชื่อเรียกตนเองเพื่อให้เกิด

ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์	 ดังนั้น	 เมื่อแปลความหมายของชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	 ๆ	 

ในประเทศไทย	ย่อมเห็นได้ว่าคนทุกคนในประเทศไทยเป็นคนเหมือนกัน	ควรได้รับการดูแลภายใต้

รัฐไทยเฉกเช่นเดียวกัน
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“รัฐ”	มีองค์ประกอบคือ	 	ดินแดน	อ�านาจอธิปไตย	รัฐบาลและประชากร	องค์ประกอบ 

ที่ส�าคัญที่สุดของรัฐคือ	 “ประชากร”	 ด ้วยเหตุน้ีการยอมรับความเป ็น	 “มนุษย ์/คน”	 

สามารถแบ่งออกได้ดังนี้	 (๑)	ทางกายภาพ	(๒)	การรับรองของรัฐ	โดยหลักสากลที่ว่า	คนหนึ่งคน

ต้องมีรัฐอย่างน้อย	๑	รัฐ	(๑	สัญชาติ)	ในการให้การยอมรับ	และการคุ้มครองดูแล	การคุ้มครองดูแล

โดยรัฐนั้น	 หมายถึงเรื่องสัญชาติ	 ขณะเดียวกันก็หมายความว่าคนหนึ่งคนสามารถมีรัฐมากกว่า	 

๑	รัฐในการให้ความคุม้ครองดแูลได้เช่นเดยีวกนั	ดงันัน้	กฎหมายของไทยและในกฎหมายของนานาประเทศ 

จึงไม่ห้ามการถือสัญชาติมากกว่า	 ๑	 สัญชาติ	 ตราบใดที่บุคคลเหล่านั้นได้รับสัญชาติมา 

อย่างถกูกฎหมาย	สิง่ท่ีส�าคญัคอื	 ต้องไม่ม	ี “คนไร้สญัชาติ”	หรอืคนทีไ่ร้รฐัในการให้ความคุม้ครองดูแล 

ปัญหาในปัจจุบันจึงไม่ใช่ประเด็นบุคคลท่ีมีมากกว่า	 ๑	 สัญญา	 แต่เป็นเรื่องของปัญหาของคน 

ไร้สัญชาติมากกว่า	

๓) สถานภาพบุคคลตามกฎหมายไทย

บุคคลที่เป็นคนไทยโดยการเกิดย่อมได้รับการคุ ้มครองดูแลโดยการให้สัญชาติไทย	 

สัญชาต	ิคือ	เร่ืองของการคุม้ครองดแูลตามกฎหมายรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	หรอืกฎหมายของ

ประเทศต่าง	ๆ	ระบุไว้ว่า		ถ้าได้รับสัญชาติโดยการเกิด	รัฐผู้ที่ให้สัญชาติย่อมไม่มีสิทธิถอนสัญชาติ

แก่บคุลลดงักล่าว	ซึง่เป็นไปตามหลกัสากลท่ีว่า	“คนทกุคนต้องมสัีญชาติ”	 ถ้าเมือ่ใดกระท�าความผดิ 

ให้น�าประมวลกฎหมายที่บัญญัติถึงบทลงโทษมาบังคับใช้ตามฐานความผิดของกฎหมาย 

และเข้าสู่กระบวนการการลงโทษตามบทบัญญัตินั้น	ๆ	ต่อไป	รวมถึงผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยสามารถ 

เดินทางเข้า	 -	 ออกประเทศไทยเมื่อไหร่ก็ได้ตามหลักสัญชาติ	 โดยรัฐมีหน้าที่ออกเอกสารสิทธิการ

เป็นพลเมืองชนชาติไทย	 นอกจากการยอมรับความเป็นไทยจากตัวบุคคลแล้ว	 ยังมีการยอมรับ 

ในเชงิพืน้ทีท่ี่เรยีกว่า	 “ชุมชนท้องถิน่ดัง้เดมิ”	 เช่น	กลุม่ม้งและปูค่ออี	้ หรือนายโคอ	ิมมิี	 อาย	ุ๑๐๗	 ปี  

ผู้อาวุโสชาวไทยพื้นเมืองดั้งเดิมเชื้อสายกระเหร่ียง	 (ปกาเกอะญอ)	 ท่ีชาวกะเหร่ียงแห่งกระจาน 

ให้ความเคารพนับถือ	 ผู้ฟ้องคดีกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 เรื่องการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	เป็นต้น	

	 การรับรองสถานภาพของสัญชาติไทยของบุคคลเกิดขึ้น	๒	ลักษณะ	 (๑)	หลักสายเลือด	

จากบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย	 (๒)	 หลักดินแดน	 จากการเกิดภายในประเทศไทย	 

ยกเว้น	๑.	เข้าเมอืงโดยชัว่คราว	เช่น	ท่องเทีย่ว	ประชมุ	และเดนิทางผ่านแดน	๒.	กลุม่รฐัผ่อนปนให้อยูใ่น

กรณีพิเศษเฉพาะราย	เช่น	แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน	ชาวเขาบริเวณชายแดน	เช่น	ไทลื้อ	
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จีนฮ่อ	 และกลุ่มคนบนที่ราบสูง	 และ	 ๓.	 การหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย	 หรือพ�านัก 

ในประเทศไทยเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายอนุญาต	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมายถึง	 กฎหมายที่บังคับใช้ทุกตารางนิ้วที่อยู่ภายใน

ประเทศไทย	 ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติใด	 ถ้าเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย	 จะต้องบังคับใช้

กฎหมายไทยอย่างเสมอภาค	ซึ่งสิทธิตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแบ่งสิทธิ	

๒	ประเภท	ดังนี้	(๑)	สิทธิทางมนุษยชน	หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน	เช่น	สิทธิในร่างกาย	สิทธิการเข้าถึง

ระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สทิธใินการถอืครองทรพัย์สนิ	สทิธใินการเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุขัน้พ้ืนฐาน 

หรือสิทธิทางด้านต่าง	 ๆ	 ท่ีมนุษย์พึ่งมีได้ตราบใดท่ีไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 

อันดีของประชาชน	 และ	 (๒)	 สิทธิพลเมือง	 เช่น	 การก�าหนดคุณสมบัติการเข้ารับราชการ	 ทหาร	 

และต�ารวจจ�าเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น	

 ๔) ข้อเสนอแนะส�าหรับการจัดบริหารจัดการท่ามกลางความหลากหลาย

ส�าหรบัประเดน็ความหลากหลายทัง้ทางเชือ้ชาติ	ชาติพันธุแ์ละศาสนาเป็นประเด็นทีม่คีวาม

อ่อนไหว	 จึงไม่แปลกท่ีพรรคการเมืองจะน�ามาเป็นประเด็นที่ใช้ในการหาเสียง	 เพื่อให้เกิดเป็น 

กระแสทางสังคมและดึงกลุ ่มคนต่าง	 ๆ	 เหล่านั้นเข้ามาเป็นพรรคพวก	 ดังนั้น	 การหาเสียง 

ของพรรคการเมืองจงึเป็นเรือ่งปกติเพราะพวกเขาต้องการฐานเสยีงและแรงสนบัสนนุจากประชาชน	

การวเิคราะห์เรือ่งดงักล่าวนีจ้�าเป็นต้องแยกความคิดทางการเมอืงกบัประเด็นของพหวุฒันธรรมออกจากกนั 

ส�าหรับแนวทางแก้ไขกับความหลากหลายทางเชื้อชาติและ	 ชาติพันธุ ์ 	 รัฐอาจสนับสนุน 

กจิกรรมในเชงิสร้างสรรค์ของกลุม่ชาติพนัธุต่์าง	ๆ 	เช่น	จดังานปีใหม่และรณรงค์	แต่งกายผ้าพืน้เมือง

ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	ๆ 	เป็นต้น	ซึ่งการแสดงออกดังกล่าว	เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมประชาชน

ภายในรัฐ	 ให้รู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐมากกว่าการกีดกั้นกลุ ่มคนดังกล่าวออกจากสังคม	 

ดงันัน้	การยอมรบัถงึความหลากหลายซึง่กนัและกนัของคนในสงัคม	จงึเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัเพือ่ขจดัความ

เหล่ือมล�้าทางสังคมและเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทางการเมืองน�าประเด็นดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือ

ทางการเมืองในการหาเสียงได้อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม	พหุวัฒนธรรม	เช่น	กะเหรี่ยง	ที่อยู่ในไทยถือว่าเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง	

ดังนั้น	 ชุดเครื่องต่างกายก็เป็นของคนไทย	 ฉะนั้น	 การแต่งกายของกลุ ่มชาติพันธุ ์ต ่าง	 ๆ	 

ของประเทศไทยก็ถอืว่า	 	 เป็นเครือ่งแต่งกายของชนชาตไิทยด้วยเช่นกนั	การยอมรบัความหลากหลาย

เหล่านี้	 ว่าเป็นส่วนหนึ่งและรูปแบบหนึ่งของสังคมไทย	 ด้วยเหตุนี้	 จึงควรส่งเสริมและคุ้มครอง 
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ความเป็นไทยในรปูแบบต่าง	ๆ	 โดยค�านงึถงึว่าประเทศมขีนาดพ้ืนท่ีเท่าเดิม	มจี�านวนประชากรเท่าเดิม

หรืออาจเพิ่มขึ้น	 แต่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้เกิดความสงบสุข	 แนวคิดดังกล่าวสามารถสะท้อน 

ผ่านพระราชด�ารขิองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ทรงมพีระราชด�ารสัต่อคณะรัฐมนตรทีีเ่ข้าเฝ้าฯ	ถวายสตัย์ปฏญิาณ	เมือ่วนัที	่๑๘	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๔๔ 

ความว่า	

“ประชาชนท่ีอยู่ในประเทศเขา	 มีมานานแล้ว	 แต่ก็ไม่เป็นคนไทย	 คือเขาไม่ถือว่าเป็นคน

ไทยแท้จริง	เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย	แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย	สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้อง

ปฏบิตัเิหมอืนกนั	เพราะว่าถ้าหากว่ามคีนอยูใ่นเมอืงไทย	และกม็คีวามน้อยใจมาก	ไม่มใีครเอาใจใส่	

ก็จะท�าให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไป”	

๔.๓ การบรรยายพิเศษ “พหุสังคมกับความท้าทายของอาเซียน” โดย ศาตราจารย์ 

ดร.สเุนตร  ชตุนิธรานนท์ ผูอ้�านวยการศนูย์พหวุฒันธรรมศกึษาและนวตักรรมทางสงัคม สถาบนั

เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) นิยามของสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society)

สังคมพหุวัฒนธรรมมีองค์ประกอบของวัฒนธรรมอันหลากหลายมาประกอบรวมกัน	 

หรอืหลอมกลนืกนั	 เช่น	 ปัจจบุนัสงัคมไทยมกีารเฉลมิฉลองในเทศกาลสงกรานต์	ครสิต์มาสและตรษุจนี 

โดยไม่มคีวามรูส้กึถงึความแตกต่าง	หรอืความแตกแยกถึงแม้ว่าบางเทศกาลเหล่านัน้จะเป็นเทศกาล

ของประเทศอืน่	ทัง้นี	้ความรูส้กึไม่แตกแยกนัน้เกิดจากการหลอมกลืนทางวฒันธรรมอนัหลากหลาย

เข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคม	 และอีกหนึ่งตัวอย่างคือ	 เร่ืองชุดเคร่ืองแบบของทหารของ

ไทยในปัจจุบัน	 มีรูปแบบมาจากเครื่องแบบทหารในตะวันตกและน�ามาประยุกต์ปรับเปลี่ยน 

ให้มีลักษณะอัตลักษณ์เฉพาะของไทย		

สงัคมพหวุฒันธรรมเป็นสงัคมทีเ่ป็นศนูย์ของประชาคมทีม่หีลากหลายทัง้ในด้านเชือ้ชาติ	

ศาสนา	 ความเช่ือ	 วิถีชีวิตการด�ารงอยู่และเรื่องอื่น	 ๆ	 มาหลอมกลืนกัน	 สะท้อนผ่านตัวอย่าง 

ให้เหน็ได้ในสงัคมไทยทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน	แขกและชนชาติอืน่	 ๆ 

โดยแขกในทีน่ีก้ม็คีวามหลากหลายเช่น	แขกซกิข์	แขกจาม	แขกชวา	แขกมลายแูละแขกตะวนัออกกลาง 

เป็นต้น	 เนื่องจากสังคมในอาเซียนในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีลักษณะอย่างที่กล่าวมาโดยท้ังส้ิน	 

ลกัษณะดงักล่าวเป็นลักษณะพืน้ฐานท่ีมมีาต้ังแต่ในอดีต	และเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัต้ังแต่สมยัทวารวดี 
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ที่มีการพัฒนาขึ้นมา	จนท�าให้เกิดเป็นราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน	และเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒) กรุงศรีอยุธยากับสังคมพหุวัฒนธรรม

 หลกัฐานทางโบราณคดใีนสมยักรงุศรอียธุยาแสดงให้เหน็ว่ากรงุศรอียธุยาเป็นสงัคมทีเ่ตบิโตขึน้

จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 โดยมีประติมากรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีแสดงถึงลักษณะของชนชาติ 

ต่าง	 ๆ	 ที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในอยุธยา	 ซึ่งธรรมชาติของสังคมลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่างท่ีเปิดรับ

วัฒนธรรม	 ศาสนา	 คติความเชื่อ	 และเทคโนโลยีจากภายนอกมาอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้อยุธยาเป็น 

เพียง	“ผูส้บืทอด”	โดยธรรมชาตขิองสงัคมลุม่น�า้เจ้าพระยาทีเ่ป็นสงัคมพหุวฒันธรรม	อนัเป็นบ้านของคน

หลากหลายชนชาตแิละชนเผ่า	ซึง่สงัคมพหวุฒันธรรมแห่งลุ่มแม่น�า้เจ้าพระยาเป็นต้นทนุของสังคม

ของอยุธยา	 นอกจากนี้	 ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น	 มีมาตั้งแต่ 

สมัยทวาราวดี	หรือก่อนกรุงศรีอยุธยา	๓๐๐	ปี	เห็นได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏ	

(๑) อยุธยากับการจัดระบบสังคมพหุวัฒนธรรม

เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๑	 (พระเจ้าอู ่ทอง)	 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา 

เป็นราชธานี	ในขณะนัน้สงัคมอยธุยาเป็นสงัคมพหวุฒันธรรมทีม่ปีระชากรมากมายจากหลากหลาย

เชือ้ชาต	ิโดยพระองค์ทรงจดัระบบสงัคมและจดัการเรือ่งของความหลากหลาย	ซึง่การจดัการในสมยั

ของสมเดจ็พระรามาธบิดท่ีี	๑	นัน้	สามารถแบ่งออกเป็น	๓	เรือ่ง	ได้แก่	(๑)	การบรูณาการผสมผสาน	

(Integration)	 มีลักษณะคล้ายกับการหลอมกลืนกันในรูปแบบของการเลือก	 รับ	 ปรับ	 ใช้	 

ส�าหรบัไทยมกีารรบัวฒันธรรมอนิเดยีเข้ามาเป็นจ�านวนมาก	เช่น	ศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณ์	 

แต่อย่างไรก็ตาม	 ไทยไม่รับเรื่องระบบวรรณะของอินเดียเข้ามาด้วย	 ถึงแม้ว่าระบบวรรณะ 

จะเป็นแกนหลักของสงัคมอนิเดยี	ซึง่การบรูณาการผสมผสานนัน้	 เป็นการเลอืกสิง่ทีค่วรหลอมกลนืเข้ามา 

ในสังคม	 แต่ถ้าเมื่อใดสังคมไม่มีการบูรณาการผสมผสานของความแตกต่างจากภายนอกสังคม 

เข้ามากอ็าจจะไม่เกดิการพฒันาทางสงัคมได้	(๒)	การจัดล�าดับชัน้ความส�าคัญ	(Hierarchical	Order)	

คือ	การจัดล�าดับความส�าคัญ	ในสิ่งต่าง	ๆ	เช่น	นโยบาย	หรือการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	โดยการเริ่มจาก

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก่อน	 และ	 (๓)	 การปรับให้เป็นท้องถิ่น	 (Localization)	 ในกระบวนการการรับ

วฒันธรรมอ่ืนเข้ามาในสงัคมนัน้	จ�าเป็นต้องมกีารปรบัให้เป็นท้องถิน่เป็นการน�าจดุเด่นทางวฒันธรรม

ของหลาย	 ๆ	 วัฒนธรรมผสมผสานกัน	 เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่	 เช่น	 แกงเขียวหวานที่ม ี

การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของแขกและจีนจนท�าให้กลายเป็นอัตลักษณ์ของไทยในปัจจุบัน
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	 	 ในการบรหิารจดัการในสมยัพระเจ้าอูท่องน้ัน	ท่านไม่มคีวามไว้วางใจในตัวขนุนาง 

ของท่านมากนัก	 เนื่องจากขุนนางท้ังหลายมาจากต่างเชื้อชาติจึงท�าให้ยากที่จะเชื่อได้ว่าขุนนาง 

เหล่านัน้	 จะมคีวามจงรกัภกัด	ีจนน�าไปสูก่ารเกดิของพระราชพิธถืีอน�า้พระพิพัฒน์สัตยา	หรือพิธถืีอน�า้  

ซึ่งค�าสาปแช่งของผู้ที่คิดทรยศสามารถพบเห็นได้ในลิลิตโองการแช่งน�้า	 ลิลิตโองการแช่งน�้า 

เป็นการหลอมรวมความเช่ือแบบพทุธและพราหมณ์ในพธิกีรรมเดียว	โดยการน�าเอาเทพเจ้าของศาสนาอืน่	ๆ 	 

มารวมกันเพื่อท�าให้พิธีดื่มน�้าสาบานมีความศักด์ิสิทธ์ิ	 เน่ืองจากขุนนางมาจากต่างเชื้อชาติ 

และวฒันธรรม	การใช้ชือ่เทพเจ้าต่าง	ๆ	อาจจะท�าให้ขนุนางบางส่วนไม่เข้าใจจงึมกีารท�าให้เป็นท้องถิน่ 

โดยการตัง้ชือ่ของเทพเจ้าเป็นภาษาไทย	เช่น	(๑)	“พระอศีวร”	ตัง้ชือ่เป็นภาษาไทยว่า	“เจ้าผาหลวง”	

(๒)	“ทศกัณฐ์”	ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่า	“สิบหน้าเจ้าอสูร”	และ	(๓)	“พญาหงส์”	ตั้งชื่อเป็นภาษา

ไทยว่า	“ขุนห่าน”	เป็นต้น	ซึ่งท�าให้ผู้ร่วมพิธีมีความเกรงกลัวและไม่กล้าก่อการกบฏต่อพระองค์

	 	 ส�าหรบักฎหมายในสมยัพระเจ้าอู่ทองมกีารพจิารณาตรากฎหมายใหม่ขึน้ทัง้หมด	

๑๐	 ฉบับ	 เพื่อบังคับใช้กับประชาชนที่มีความเป็นพหุสังคม	 ได้แก่	 (๑)	 กฎหมายลักษณะพยาน	 

(พ.ศ.	๑๘๙๔)	(๒)	พระไอยการลักษณะอาญาหลวง	(พ.ศ.	๑๘๙๕)	(๓)	พระไอยการลักษณะรับฟ้อง	

(พ.ศ.	๑๘๙๙)	(๔)	พระไอยการลักษณะลักพา	(พ.ศ.	๑๘๙๙)	(๕)	พระไอยการลักษณะอาญาราษฎร	

(พ.ศ.	๑๙๐๑)	(๖)	พระไอยการลักษณะโจร	(พ.ศ.	๑๙๐๓)	(๗)	พระไอยการเบ็ดเสร็จ	(พ.ศ.	๑๙๐๓)	

(๘)	 พระไอยการลักษณะผัวเมีย	 (พ.ศ.	 ๑๙๐๔)	 (๙)	 พระไอยการลักษณะผัวเมีย	 (เพ่ิมเติม)	 

(พ.ศ.	๑๙๐๕)	และ	(๑๐)	พระไอยการลักษณะโจรว่าด้วยสมโจร	(พ.ศ.	๑๙๑๐)	ซึ่งกฎหมายเหล่านี้	

มีเป้าหมายเพ่ือระงับเหตุและปัญหาท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างราษฎรด้วยกัน	 

อีกทั้ง	กฎหมายเหล่านี้ยังเป็นการจัดระเบียบทางสังคมเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย

	 	 การสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยสมัยพระเจ้าอู่ทองนั้น	 แสดงให้เห็นว่าในอดีตไทย

มพีหวุฒันธรรมเป็นต้นทุนทางสงัคม	แต่ต้นทุนนัน้จะไม่เกิดประโยชน์เลยหากขาดการบรหิารจดัการ

กับต้นทุนดังกล่าว	 ทั้งนี้	 รากฐานแห่งการเติบโตของกรุงศรีอยุธยา	 ด้วยกรุงศรีอยุธยาสามารถ 

ครองราชธานีมาอย่างยาวนานถึง	๔๑๗	ปี	ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยาด�ารงอยู่นั้นความเป็น 

พหุวัฒนธรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	 ดังนั้น	 กฎหมายต่าง	 ๆ	 ที่เคยมีมาในอดีตจึงเริ่ม 

มีความล้าสมัย	 ต่อมาในปีที่	 ๘๘	 ของกรุงศรีอยุธยา	 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขึ้นครองราชย์ 

เป็นพระมหากษัตริย์ของอยุธยาและท�าการปฏิรูปการปกครองข้ึน	 ถือได้ว่าเป็นการปฏิรูป 

การปกครองครั้งแรกของไทย	สมัยดังกล่าวกรุงศรีอยุธยามีประชากรอยู่ประมาณ	๔๐๐,๐๐๐	คน	 
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โดยจ�านวน	 ๑	 ใน	 ๔	 ของประชากรทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ	 ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

ได้ตรากฎหมายเพิ่มเติม	 เช่น	 การตั้งพระไอยการต�าแหน่งนาพลเรือน	 พระไอยการต�าแหน่ง 

นายทหารหัวเมอืงและกฎหมายศกัดนิา	เป็นต้น	การตรากฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือก�าหนดต�าแหน่งหน้าท่ี

และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	 มีการก�าหนดเงื่อนไขการบ�าเหน็จเมื่อมีความดีความชอบ	 

แต่ถ้าเมื่อใดกระท�าความผิดก็จะมีหลักเกณฑ์ในการลงโทษเช่นกัน	 เช่น	 เมื่อขุนนางกับไพร่ 

มีการกระท�าความผิดอย่างเดียวกัน	ขุนนางจะถูกลงโทษหนักกว่าไพร่	ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวมีบัญญัติ

อยู่ในกฎหมายอย่างชัดเจน	เพราะฉะนั้นสิ่งที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้กระท�า	คือ	การจัดสรร

และควบคุมก�าลงัพลโดยใช้กฎหมาย	ซึง่เป็นหวัใจหลักของการปฏรูิปการปกครองทีส่ะท้อนถงึการบริหาร

จดัการสงัคมพหวุฒันธรรม	 เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างคุ้มค่า  

ทั้งนี้	 การจัดล�าดับชนช้ัน	 (Hierarchical	 Order)	 ของสังคม	 ท�าให้ทราบว่าบุคคลแต่ละจ�าพวก 

มีความสามารถเฉพาะด้าน	 เช่น	 ชาวจีนมีความรู้ความสามารถในการเดินเรือส�าเภาให้เข้ามาช่วย

ราชการเป็นนายส�าเภา	 ชาวจามที่มาจากกัมพูชา	 หรือเวียดนามมีความสามารถในการเดินเรือ	 

ไทยจึงเลือกให้เข้ามารับราชการในกองทัพเรือ	 ส�าหรับชาวมอญให้มาช่วยราชการในการสืบข่าว	 

ส่วนชาวตะวนัตกมคีวามแม่นย�าในการยงิปืนจงึน�าเข้ามาเป็นพลแม่นปืนในกองทพัเพ่ือลอบยงินาย

ทหารของศัตรู	เป็นต้น	

	 	 สงัคมพหุวฒันธรรมมคีวามเป็นพลวตัมาต้ังแต่ก่อนสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กรุงศรีอยุธยาที่เกิดจากการกวาดต้อนของประชาชนท�าให้จ�านวนประชากรจาก	 ๔๐๐,๐๐๐	 คน	

เหลือเพียงแค่	๓,๐๐๐	คนเท่านั้น	ซึ่งต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๑๒๗	สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศ

เอกราช	 ซึ่งท�าให้เมียนมายกทัพมารบกับกรุงศรีอยุธยา	 ซึ่งกรุงศรีอยุธยาขาดก�าลังทหาร 

เลยต้องท�าการเกณฑ์ไพร่พลชาวมอญและชาวนครศรีธรรมราชมาท�าการช่วยรบ	 ในสมัยสมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราชนัน้ต้องการทหารในการท�าศกึมากกว่าสมยัของพระเจ้าอูท่อง	 ต่อมาเมือ่สิน้สดุสมยั

ของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช	 สมเดจ็พระเอกาทศรถได้ท�าการร่างกฎหมายขึน้มาใหม่	 โดยมีการจดั

ระบบการเก็บภาษีอากร	 ซึ่งพระองค์ได้ทรงน�ากฎข้อบังคับในสมัยพระเจ้าอู่ทองกลับมาใช้ใหม่ 

จ�านวน	๓	ฉบับ	ได้แก่	(๑)	พระไอยการลักษณะอาญาหลวง	(๒)	พระไอยการลักษณะรับฟ้อง	และ	

(๓)	พระไอยการเบด็เสรจ็	และเพิม่กฎหมายอกี	๔	ฉบบั	ได้แก่	(๑)	พระธรรมนญู	(๒)	พระไอยการพรมศกัดิ์ 

(๓)	พระไอยการลกัษณะอธุร	และ	(๔)	พระไอยการลกัษณะมรดก	ส�าหรับในยคุของสมเด็จพระเอกาทศรถ 

นั้น	 เกิดวิกฤติในเชิงของสังคมพหุวัฒนธรรม	 เนื่องจากในยุคของสมเด็จพระนเรศวร 
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ยังไม่มีการจัดระบบทางสังคมเพราะบ้านเมืองอยู่ในช่วงของการท�าศึกสงคราม	 ท�าให้พระองค์ 

เน้นการท�าสงครามเป็นหลกั	รวมถงึการทีป่ระชากรเหล่านัน้ไม่ใช่กลุ่มประชากรเดียวกนักบักลุ่มประชากร

ในสมัยของพระเจ้าอู่ทอง	 ท�าให้ระบบท่ีเกี่ยวข้องกับพหุสังคมท่ีเคยมีมานั้นไม่อาจด�าเนินการ 

ต่อได้	ท�าให้สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถต้องเริ่มต้นพัฒนาระบบการจัดการกับพหุสังคมใหม่ทั้งหมด	

ในอดีตสิ่งที่ท�าให้สังคมมีความหลากหลายส่วนใหญ่เกิดจากการกวาดต้อนประชาชนเข้ามา 

ในประเทศโดยประชาชนเหล่านั้นได้น�าพาวัฒนธรรมของตนเองมาด้วย	

(๒) การปฏิวัติวัฒนธรรมในโลกตะวันตก

	 	 การปฏิวัติวัฒนธรรมในโลกตะวันตกได้เปลี่ยนพฤติกรรมจากการปล้นสะดม 

ระดบัย่อย	ๆ 	ให้เป็นธรุกจิขนาดใหญ่	และเปลีย่นจักรวรรดินยิมขนาดเล็กให้กลายเป็นจักรวรรดินยิม

ขนาดใหญ่	โดยจักรวรรดินิยมใหม่นี้ไม่ได้มุ่งหมายเพียงแค่ทรัพย์สมบัติที่มีค่าอีกต่อไป	แต่สิ่งที่พวก

เขาต้องการกลายเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ	ได้แก่	แร่ไนเตรท	น�้ามันปาล์ม	ดีบุก	ยางพารา	เหล็ก

ทังสเตน	 เป็นต้น	 ซึ่งน�าทรัพยากรเหล่านั้นไปท�าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วกลับไปขายให้แก่

อาณานิคมด้วยผลก�าไรที่สูงขึ้น

	 	 หลังจากการลงนามในสนธิสัญญาบาวร่ิง	 (Bowring	 Treaty)	 พ.ศ.	 ๒๓๙๘	 

ท�าให้ประเทศมหาอ�านาจไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าสงครามเพื่อยึดไทยเป็นเมืองข้ึนอีกต่อไป	

เนือ่งจากสนธสิญัญาบาวริง่ได้ให้ประโยชน์กบัทางประเทศมหาอ�านาจอย่างมหาศาล	เช่น	การยกเลกิ

การผกูขาดทางการค้าโดยราชส�านักและการเกบ็ภาษใีนสนิค้าขาเข้าในอัตราร้อยละ	๓	ให้กบัองักฤษ

ได้รบัสทิธสิภาพนอกอาณาเขต	(Extraterritorial	Right)	สนธิสญัญาบาวริง่ส่งผลให้ไทยถกูดงึเข้าไป

ในระเบียบโลกใหม่	 (New	World	 Order)	 ท�าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างท้ังการเมือง	

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหม่	 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งนี้	 เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ม ี

ชาวตะวนัตกเข้ามาเป็นองค์ประกอบใหม่ของสงัคม	ท�าให้มคีวามจ�าเป็นในการปฏรูิปประเทศให้ทันสมยั

อย่างตะวนัตก	เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสด็จขึน้ครองราชย์แล้ว	พระองค์ทรงเริม่

การปฏิรูปประเทศโดยการโปรดให้พระราชโอรสและพระราชธิดาได้ศึกษาภาษาอังกฤษ	 

เช่น	 โปรดว่าจ้างให้นางแอนนา	 ลโิอโนเวนส์	 (Anna	 Leonowens)	 ครชูาวองักฤษจากสงิคโปร์เข้ามา 

ท�าการสอนหนังสือในพระบรมมหาราชวัง	 ต่อมาคณะมิชชันนารีและคณะเพรสไปรทีเรียน	

(Presbyterian)	 ได้จัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือข้ึนในท่ีดินพระราชทานของพระองค์ท่ีต�าบลกุฎ	ี 

เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๓๙๕	 ปัจจุบันกลายมาเป็นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน	 ถือว่าเป็นโรงเรียนราษฎร 
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แห่งแรกของประเทศ	นอกจากนี้	พระองค์ทรงปฏิรูปประเทศในด้านต่าง	ๆ	 ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น	 เช่น	

(๑)	การเปลี่ยนระบบกระจายอ�านาจ	เป็นระบบรวมศูนย์อ�านาจ	(๒)	การปฏิรูประบบการเก็บภาษี	

(๓)	 การสถาปนาระบบราชการและกองทัพของราชอาณาจักร	 (๔)	 การปฏิรูประบบการศึกษา	 

(๕)	 การปรับโครงสร้างการคมนาคม	 (๖)	 การปฏิรูประบบยุติธรรม	 และ	 (๗)	 การพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก	เป็นต้น

 ๓) สถานการณ์และแนวโน้มของพหุสังคมของอาเซียน

	 	 แนวโน้มของพหุสังคมได้มีนักวิชาการ	 Arjun	 Appadurai	 (อาจุน	 อัปปาดูไร)	 

ได้เขยีนหนังสอืชือ่ว่า	Modernity	at	Large:	Culture	Dimension	of	Globalization	ซึง่ในหนงัสือ

ได้ระบุว่าโลกในปัจจุบันกับเผชิญกับ	 ๔	 เรื่องหลัก	 ได้แก่	 (๑)	 การย้ายถิ่น	 (Ethnoscapes)	 

การย้ายถิน่ทีเ่กดิขึน้ภายในประเทศเกิดจากการย้ายถิน่ทัง้ในอาเซยีนและภายนอกอาเซยีน	เช่น	แรงงาน

ชาวเมยีนมา	สปป.ลาว	และกมัพชูาทีเ่ข้ามาท�างานในไทย	ส�าหรบัแรงงานจากไทยกมี็การย้ายเข้าไป

ท�างานในประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นกัน	 (๒)	 พัฒนาการด้านเทคโนโลยี	 (Technoscapes)	 

ปัจจุบันพบว่ามีการปิดสาขาของธนาคารเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งเป็นผลมาจากแนวความคิดที่ต้องการ

เปิดสาขาที่มีการน�าเครื่องจักร	 หรือหุ่นยนต์เข้ามาแทนท่ีแรงงานจ�านวนมาก	 อันเกิดจากการใช้

เทคโนโลยเีข้ามาแทนทีม่นษุย์	(๓)	การค้าการลงทนุ	(Financescapes)	ในปัจจบุนัสภาวะไร้พรมแดน

ท�าให้เกิดการค้าอย่างเสรี	และ	(๔)	ข้อมูลข่าวสาร	(Mediascapes)	การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	

การรับข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ 	ผ่านทางอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ	สิ่งเหล่านี้	ท�าให้คนส่วนน้อยที่ปรับตัว

ไม่ทันและถูกกดขี่จ�าเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนจนกลายเป็นปัญหาทางสังคมได้ในที่สุด

 ๔) ความท้าทายและผลกระทบต่อพหุสังคมของอาเซียน

	 	 ในอดตีการรบัวฒันธรรมจากต่างชาติใช้ระยะเวลามากกว่าปัจจุบนัเพือ่ซึมซับแล้ว

น�ามาผสมผสานจนกลายเป็นวฒันธรรมท้องถิน่	แต่ในปัจจุบนัด้วยการเชือ่มต่อและแลกเปล่ียนข้อมลู

ทีร่วดเรว็ท�าให้เกดิความหลากหลายทีม่คีวามซบัซ้อน	ซ่ึงท�าให้เกิดความท้าทายต่อการบริหารจัดการ	

โดยประเทศต่าง	ๆ	เริ่มให้ความส�าคัญเพิ่มยิ่งขึ้น	ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ครั้งส�าคัญของสภาวะ

สังคมพหุวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันภายในอาเซียน	ส่งผลให้ทุกภาคส่วนควรมีการเตรียมความ

พร้อมในการรบัมอืกบัพหสุงัคม	ตลอดจนการพฒันาให้เป็นพหสัุงคมทีดี่ทีต้่องสามารถคงประโยชน์

และรักษาความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเอาไว้ได้	
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๔.๔ การบรรยายพิเศษ “พหุสังคมกับความท้าทายของอาเซียน” โดย คุณศิริพงษ์  

ศรีอาค๊ะ ผู้อ�านวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน กองการต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรุปการบรรยายได้	ดังนี้

๑) นิยามของพหุวัฒนธรรม

	 ปจัจุบนัสังคมมคีวามหลากหลายเพิม่มากขึน้จากอดตีท�าให้มีการยอมรับในการอยู่รว่มกนั

ภายใต้ความหลากหลาย	โดย	“พหุวัฒนธรรม”	หรือ	“พหุสังคม”	หมายถึง	สังคมรัฐชาติที่มีระบบ

เศรษฐกิจและการเมืองระบบเดียวกัน	 แต่มีกลุ่มสังคมย่อยที่มีวัฒนธรรมแตกต่างหลากหลาย	 

โดยแต่ละกลุ่มต่างด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตนภายใต้การอยู่ร่วมกันภายในสังคม	 ซึ่งถือว่าเป็น

แนวคิดที่มีการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 อย่างไรก็ตาม	 การจะยอมรับพหุสังคม	 

ส่วนหนึง่กอ็าจน�ามาซึง่การต่อต้าน	 การเหยยีดและการกดีกนัทางวฒันธรรมต่อกลุม่สงัคมย่อยต่าง	 ๆ  

เพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคและสิทธิที่เท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่ม	 

โดยไม่จ�ากดัเฉพาะความเป็นกลุม่ชาติพนัธุเ์ท่าน้ัน	แต่หมายรวมถงึคนในกลุม่ย่อยของวฒันธรรมอืน่	 ๆ	 ด้วย  

เช่น	 กลุ่มผู้อพยพ	 กลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 กลุ่มเพศสภาพ	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 คนยากไร้ 

และคนไร้ทีอ่ยูอ่าศยั	เป็นต้น	ทัง้นี	้ดร.	สรุนิทร์	พศิสวุรรณ	อดตีเลขาธกิารอาเซยีนได้มองพหสุงัคมไว้ว่า 

“ความแตกต่างคือความสวยงาม”	 การท�าให้คนเหมือนกัน	 คือ	 การเร่งปฏิกิริยาให้คนทะเลาะกัน	

ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมเดียวกัน	 

ซึง่การอยูร่่วมกนัอย่างสนัตจิ�าเป็นต้องอาศยัการยอมรบัทางวฒันธรรมทีแ่ตกต่างและความเข้าใจซ่ึง

กันและกันของคนในสังคม

  ๒) ความหลากหลายทางมรดกวัฒนธรรมอาเซียน

ส�าหรับกลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

และมมีรดกทางวฒันธรรมมาอย่างยาวนานจากบรรพบรุุษ	ซึง่ได้รบัอทิธพิลทางวฒันธรรมจากอนิเดีย

และจีนเป็นส่วนใหญ่	 โดยวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากทั้งสองประเทศนั้นมีความเหมือนและความ 

แตกต่างกันตามแต่ละประเทศ	 เช่น	 ไทยและสปป.ลาว	 ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย 

เป็นส่วนใหญ่	 ขณะที่เวียดนามได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนเป็นส่วนใหญ่	 ส�าหรับอาเซียน

สามารถจ�าแนกออกได้เป็น	 ๔	 กลุ ่ม	 ซึ่งแต่ละกลุ ่มมีมรดกวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป	 

เช่น	(๑)	กลุม่วฒันธรรมคาบสมทุรอนิโดจนี	(ไทย-สปป.ลาว-กมัพชูา-เมยีนมา-เวยีดนาม)	มรดกวฒันธรรมร่วม 

ในอนุภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นความเชื่อในการนับถือศาสนาพุทธ	 เครื่องแต่งกาย	อาหาร	การแสดง
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นาฏศิลป์และดนตรี	ประเพณีทางวัฒนธรรมและทางศาสนา	(๒)	กลุ่มวัฒนธรรมมาเลย์	(มาเลเซีย-

อินโดนีเซีย-บรูไนดารุสซาลาม)	 ประชาชนในอนุภูมิภาคนี้รวมถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย	 

ส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอสิลามและใช้ภาษามลายเูป็นภาษาในการส่ือสาร	มรดกร่วมจึงประกอบไปด้วย 

ภาษามลาย	ูการแต่งกาย	การแสดงเชดิหนงั	หรอืหนงัตะลุง	(๓)	กลุ่มวฒันธรรมหมูเ่กาะ	(ฟิลิปปินส์)	

ฟิลิปปินส์ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากท่ีสุด	 

เนือ่งจากอยูภ่ายใต้การปกครองของชาตติะวนัตกมาอย่างยาวนาน	ดงันัน้	วฒันธรรมจงึเป็นการผสมผสาน

กันระหว่างตะวันตกและตะวันออก	โดยมรดกวัฒนธรรมในด้านภาษา	ด้านการแสดงได้รับอิทธิพล

จากสเปน	ด้านการแต่งกาย	ด้านประเพณี	ได้รับอิทธิพลจากสเปนและเม็กซิโก	และ	(๔)	พหุสังคม

วัฒนธรรม	 (สิงคโปร์)	 สิงคโปร์	 มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสาน 

ระหว่าง	จีน	มาเลย์	อนิเดยีและตะวนัตก	ดงันัน้	สงิคโปร์จงึกลายเป็นตวัอย่างของ	พหสุงัคมวฒันธรรม

และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม	เป็นต้น

๓) สถานการณ์ และแนวโน้มพหุสังคมของอาเซียน 

ปัจจุบันอาเซียนได้ด�ารงมานานถึง	 ๕๓	ปี	 นับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งก่อต้ังขึ้นภายใต้ปฏิญญา

กรุงเทพ	(Bangkok	Declaration)	กล่าวได้ว่า	ปัจจุบันอาเซียนยังไปไม่ถึงในระดับ	“อาเซียน	๔.๐”	

ซึง่หวัใจส�าคัญของการด�าเนนิงานด้านอาเซียนคอื	“เสรจ็ด้วยราชการแต่ส�าเรจ็ด้วยภาคประชาชน”	

แต่การด�าเนินงานของอาเซียนที่ผ่านมาเป็นการด�าเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่	 ผ่านเวที 

การประชมุ	การเจรจาและการจัดท�าเอกสารส�าคญัต่าง	ๆ 	ของอาเซยีน	ซึง่การด�าเนนิการของภาคเอกชน

และประชาชนยังอยู ่ในวงจ�ากัด	 นอกจากนี้	 การด�าเนินงานของอาเซียนตลอดระยะเวลา	 

๕๓	 ปีท่ีผ่านมา	 ใช้แนวทางการด�าเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปด�าเนินการต่อเมื่อมีความพร้อม	 

หรือเมื่อประเทศสมาชิกมีฉันทามติร่วมกัน	ดังนั้น	จึงท�าให้	๕๓	ปีแห่งพัฒนาการอาเซียนสามารถ

ด�าเนินมาได้เพียง	“อาเซียน	๓.๕”	เท่านั้น	

โดยพัฒนาการของอาเซียนสามารถเรียงล�าดับได้	 ดังนี้	 (๑)	 อาเซียน	 ๑.๐	 คือ	 นับเป็น 

ช่วงเวลาของการก่อต้ังอาเซียนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 เป็นช่วงของสงครามเย็นและความขัดแย้ง 

ทางการทหาร	จงึเป็นช่วงของการประคบัประคองสถานการณ์และประเด็นเร่ืองการเมอืงและความมัน่คง

ซึ่งมีความส�าคัญมากที่สุด	(๒)	อาเซียน	๒.๐	คือ	ช่วงการก่อร่างสร้างตัว	เป็นช่วงที่ความตึงเครียด

จากสงครามเยน็ลดน้อยลง	มกีารประกาศใช้	กฎบตัรอาเซียน	ท�าให้อาเซียนเป็นองค์กรทีเ่ป็นนติินยั

ที่สมบูรณ์มีสมาชิกเพิ่มเป็น	 ๑๐	 ประเทศ	 และมีการจัดท�าแผนงานครอบคลุมท้ัง	 ๓	 เสาหลัก	 
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ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าว	ได้ให้ความส�าคญักบัประเดน็เรือ่งเศรษฐกจิ	และเขตการค้าเสรอีาเซียน	(๓)	อาเซยีน 

๓.๐	 คือ	 เป็นช่วงของการเป็นประชาคมอย่างเป็นทางการ	 ซึ่งเดิมก�าหนดไว้ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 

แต่สุดท้ายได้มีการเลื่อนข้ึนมาเป็นปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ในช่วงดังกล่าวถึงแม้ว่าประเด็นเร่ืองเศรษฐกิจ 

จะมีความส�าคัญมากที่สุด	 แต่อาเซียนก็ให้ความส�าคัญกับมิติทางการเมือง	 ความมั่นคง	 

และมิติด้านสังคมวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย	และ	(๔)	“อาเซียน	๔.๐”	คือ	ช่วงเวลาของการเก็บ

เก่ียวผลประโยชน์อย่างเตม็ทีจ่ากการเป็นประชาคมอาเซยีน	ซึง่จะมคีวามเชือ่มโยงกันในทกุมติแิละ

ประชาชนท่ัวไปจะสามารถรบัรู	้และสมัผัสได้อย่างแท้จรงิถงึประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซยีน	

จากการพัฒนาของอาเซียนท�าให้เห็นถึงความพยายามในการร่วมกันกันอย่างเข้มแข็งและ 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประเทศกลุ่มสมาชิกทุกประเทศ

	 อย่างไรกต็าม	มแีนวความคดิบางประการท�าให้เป็นอุปสรรคต่อความเป็นพหสุงัคมอาเซียน	

เช่น	 (๑)	 ตัวอย่างของอินโดนีเซียกับมาเลเซียที่แย่งกันเป็นเจ้าของผ้าปาเต๊ะ	 และไทยกับกัมพูชา 

การแย่งชงิปักปันเขตแดนในพืน้ท่ีชายแดนท่ีมมีาถึง	๑๕๐	 ปี	 เป็นต้น	ประเด็นต่าง	ๆ	 เหล่านีถ้อืว่าเป็น

อปุสรรคของการเป็นประชาคมอาเซยีน	 แต่ถ้าไม่สามารถก้าวข้ามอปุสรรคทางความคิดเหล่านีไ้ปได้ 

ประชาคมอาเซียนจะเป็นเพียงค�าสวยหรู	 (๒)	 อุปสรรคทางวิชาประวัติศาสตร์ไทย	 ซ่ึงมีการสอน 

ให้คนรุ่นหลังเกิดความขัดแย้งจากการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ไทย	 เช่น	 เร่ืองท่ีเมียนมาน�าทอง

จากอยุธยาไปสร้างเจดีย์ชเวดากอง	 ซึ่งก่อเกิดอคติทางความรู้ประวัติศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้าน	 

(๓)	อุปสรรคการมองตนเองเป็นจุดศูนย์กลางในหมู่ประเทศเพื่อนบ้าน		เช่น	ความคิดที่ว่าของไทย

ดกีว่า	วฒันธรรมไทยอ่อนช้อยกว่า	ควรปรบัเปลีย่นความคดิเพราะว่า	“ความงามไม่ได้มมีาตรฐานเดยีว”	

สิง่เหล่านี	้ขึน้อยูกั่บรสนยิมและภูมิหลงัทางวฒันธรรม	เป็นต้น	(๔)	อปุสรรคในการเชดิชปูระเทศอืน่

ว่าล้วนดีกว่าประเทศของตนเอง	เช่น	กระแสนิยมในปัจจุบันของเมืองไทยมองว่าอะไรที่เป็นเกาหลี	

หรือญี่ปุ ่นนั้นเป ็นสิ่ งที่ดีทั้ งหมด	 โดยไม ่แยกแยะว ่า ส่ิงใดเป ็นข ้อดี 	 หรือข ้อเ สียบ ้าง	 

และ	 (๕)	 อุปสรรคในการไม่เห็นคุณค่าอัตลักษณ์ของตนเอง	 โดยการมองว่าภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

เป็นสิ่งที่เชยล้าหลัง	เช่น	สินค้าโอทอป	(OTOP)		เช่น	“กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต”	เป็นตัวอย่าง

ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดถึงการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาดั้งเดิม	 คือ	 กล้วยตาก	 ขณะเดียวกัน	 

ก็น�าเอามาวัฒนธรรมตะวันตกอย่างช็อกโกแลตเข้ามาประยุกต์	กลายเป็นสินค้าผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองจนประสบความส�าเร็จ	สามารถวางขายในห้างสรรพสินค้า

ในต่างประเทศได้	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงมีอุปสรรคบางประการ 
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ต่อความเป็นพหุสังคม	 จึงจ�าเป็นต้องมีการเสริมสร้าวความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน

ภายใต้สังคมเดียวกันได้	เป็นต้น

๔) ประเด็นที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศในอาเซียน

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	 of	 Southeast	 Asian	

National:		ASEAN)	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๑๐	โดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง	๕	ประเทศ	

ได้แก่	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์และไทย	 ปัจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด	 ๑๐	ประเทศ	

ประเทศที่เพิ่มขึ้นมา	 ได้แก่	 (๑)	 บรูไนดารุสซาลาม	 (เป็นสมาชิกวันท่ี	 ๗	 มกราคม	พ.ศ.	 ๒๕๒๗)	 

(๒)	 เวียดนาม	 (เป็นสมาชิกวันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	๒๕๓๘)	 (๓)	 สปป.ลาว	 (เป็นสมาชิกวันที่	 ๒๓	

กรกฎาคม	 ๒๕๔๐)	 (๔)	 พม่า	 (เป็นสมาชิกวันที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๔๐)	 และ	 (๕)	 กัมพูชา	 

(เป็นสมาชิกวันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๔๒)	โดยประเทศสมาชิกมีประเด็นน่าสนใจ	ดังนี้

  (๑) ประเทศบรูไน

	 	 ประเทศบรูไนเป็นประเทศท่ีมีการค้าแบบเสรีภายใต้การดูแลของรัฐ	 รายได้หลัก

ของประเทศมาจากน�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ	 นับเป็นผู้ผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงรายใหญ	่ 

อันดับที่	๔	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลต่อปีอยู่ในอันดับ	๒	ของอาเซียนและ

อันดับ	๒๖	ของโลก	อย่างไรก็ตาม	ประเทศบรูไนประสบปัญหาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

  (๒) ประเทศกัมพูชา

  ประเทศกมัพชูาเป็นประเทศท่ีมสีงครามภายในประเทศมาอย่างยาวนาน	จึงท�าให้

การพฒันาประเทศในปัจจบัุนของกมัพชูามกีารด�าเนนินโยบาย	เพือ่มุง่เน้นการพฒันาทางการเกษตร	

การท่องเที่ยว	 และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ	 จุดเด่นของกัมพูชา	 คือ	 

มทีรพัยากรธรรมชาตหิลากหลาย	และอดุมสมบรูณ์	 โดยเฉพาะทรัพยากรน�า้	 ป่าไม้และแร่ชนดิต่าง	ๆ 

ส�าหรับอัตราค่าจ้างแรงงานนั้น	 มีอัตราต�่าสุดในอาเซียน	 แต่ประเทศกัมพูชากลับมีค่าครองชีพ 

ที่ค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับไทย	 เน่ืองจากกัมพูชามีจุดอ่อนที่ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรและยังขาดแคลนแรงงานมีทักษะ	ท�าให้กัมพูชาด�าเนินนโยบายส่งเสริม

การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ	เพื่อน�ารายได้มาพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศ

  (๓) ประเทศอินโดนีเซีย

	 	 ประเทศอนิโดนเีซยีมขีนาดเศรษฐกจิใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ซึง่เป็น

ประเทศที่สามารถแบ่งภาคการผลิตออกได้	 ๔	 ภาคส่วน	 ได้แก่	 (๑)	 ภาคการบริการ	 (๒)	 

145จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



ภาคหัตถอุตสาหกรรม	(๓)	ภาคเกษตรกรรม	และ	(๔)	เหมอืงแร่	นอกจากนี	้ยงัมทีรัพยากรธรรมชาติ

ทีห่ลากหลายและจ�านวนมาก	โดยเฉพาะถ่านหิน	น�า้มันเชือ้เพลิง	ก๊าซธรรมชาติ	โลหะต่าง	ๆ	เป็นต้น	 

โดยอนิโดนเีซยีมีประชากรมาก	 เป็นอันดับ	 ๔	 ของโลกและมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

ซึง่เป็นประเทศทีม่ชีาวมสุลมิมากทีส่ดุในโลก	ส�าหรบัภมูปิระเทศของอนิโดนเีซยีเป็นเกาะและมกีาร 

กระจายตัวสูง	ซึ่งท�าให้มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	โดยปัญหาของอินโดนีเซีย	คือ	ระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยังไม่การพัฒนาเท่าที่ควรโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล

  (๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

  สปป.ลาว	 มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์	 โดยเฉพาะน�้า 

และแร่ชนดิต่าง	ๆ 		เศรษฐกจิของสปป.ลาว	มแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนือ่งภายใต้คูค้่าอย่าง	จนี	ไทย	

เวียดนาม	อัตราค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต�่า	(๘๐	บาท/วัน)	แต่มีค่าครองชีพสูง	ส�าหรับภูมิประเทศ

ของ	สปป.ลาว	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง	และภูเขา	ท�าให้เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกมากนักและ

ไม่มีทางออกสู่ทะเล	 โดยปัญหาหลักของ	 สปป.ลาว	 คือ	 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยังไม่มีการ

พัฒนาเท่าที่ควร

  (๕) ประเทศมาเลเซีย

  ประเทศมาเลเซยีเป็นประเทศทีม่กีารตัง้เป้าหมายเพือ่เป็น	“ประเทศพฒันาแล้ว”	 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดยประชากรมรีายได้เฉลีย่ต่อคนสงูเป็นอนัดับ	๓	ของอาเซียน	ซ่ึงมปีรมิาณส�ารอง

น�้ามันเชื้อมากเป็นอันดับ	๓	และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ	๒	ของเอเชียแปซิฟิก	ส�าหรับระบบ

โครงสร้างพืน้ฐานของมาเลเซยีนัน้มอียูอ่ย่างครบวงจร	 โดยมาเลเซยีเป็นประเทศทีแ่รงงานมทีกัษะสูง  

แต่ด้วยจ�านวนประชากรค่อนข้างน้อย	ท�าให้มาเลเซียประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	

  (๖) ประเทศเมียนมา  

	 ประเทศเมียนมาเป็นประเทศท่ีมีพรมแดนเช่ือมโยงกับจีนและอินเดีย	 โดยมี

ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิส�าคญัคอื	น�า้มนัและก๊าซธรรมชาติจ�านวนมาก	แต่กม็คีวามไม่แน่นอนทางการ

เมืองและนโยบายของภาครัฐบาล	 และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร	 

ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน	 จึงท�าให้ประชากรส่วนมากมีรายได้เฉล่ียต่อบุคคลในเกณฑ์ต�่า	 

แต่กลับมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง

  (๗) ประเทศฟิลิปปินส์

  ประเทศฟิลปิปินส์มปีระชากรจ�านวนมากอนัดับ	๑๒	ของโลก	ท�าให้ประสบปัญหา

เรื่องความยากจนภายใต้ค่าครองชีพที่สูง	แต่ได้รับอัตราค่าจ้างต�่ากว่าไทย	อย่างไรก็ตาม	ประชากร 
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ส่วนใหญ่มีจุดเด่นด้านแรงงานทั่วไปที่มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้	 ส�าหรับระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
  (๘) ประเทศสิงคโปร์
	 	 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาล�้าหน้ากลุ่มประเทศในอาเซียน	 
โดยรายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีสงูสดุของอาเซยีนและเป็นอนัดับท่ี	๑๕	ของโลก	ซ่ึงการเมอืงของประเทศ
มีเสถียรภาพสามารถเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศที่มีความช�านาญด้านการจัดการ
ทรพัยากรบคุคลและธรุกจิ	แรงงาน	มทีกัษะสงู	ภมูปิระเทศเอือ้อ�านวยต่อการเป็นศนูย์กลางการเดนิเรอื 
อย่างไรก็ตาม	สิงคโปร์พึ่งพาการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
  (๙) ประเทศไทย 

	 ประเทศไทยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน	เช่น	ศูนย์กลางโลจิสติกส์	 
การคมนาคม	และการท่องเที่ยว	 เนื่องจากภูมิประเทศเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยง
คมนาคมด้านต่าง	 ๆ	 ส�าหรับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีความทั่วถึงและความมั่นคงด้านอาหารที่สูง  
แต่ไทยยังขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิม	 ของสินค้า	 ถึงแม้ว่าไทยจะเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
และสนิค้าเกษตรหลายรายการ	ซึง่เป็นรายใหญ่ของโลก	แต่เทคโนโลยกีารผลติส่วนใหญ่ยงัเป็นขัน้กลาง
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานอยู่ในระดับต�่า

 (๑๐) ประเทศเวียดนาม
	 	 ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรจ�านวนมากอันดับ	 ๑๔	 ของโลก	 
แต่น้อยกว่า	๙๐	ล้านคน	โดยมีภูมิประเทศที่มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า	๓,๒๐๐	กิโลเมตร	และมี
ปริมาณส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิงมากเป็นอันดับ	 ๒	 ของเอเชียแปซิฟิก	 แต่มีอัตราค่าจ้างแรงงานต�่า	 
(๙๕	 บาท/วัน)	 อย่างไรก็ตาม	 เวียดนามยังประสบปัญหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับ 
การพัฒนาเท่าที่ควร	ขณะที่ราคาต้นทุนของที่ดินและค่าเช่า	ของส�านักงานค่อนข้างสูง

๕) ประเด็นความท้าทายและภัยคุกคามต่ออาเชียนและไทย ดังนี้ 
	 (๑)	ปัญหาสังคมสูงอายุ	(Aging	Population)	โดยสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนใน
เรื่องของปัญหาสังคมสูงอายุ	 ในปัจจุบันสิงคโปร์มีสัดส่วนผู ้ที่ มีอายุต้ังแต่	 ๖๐	 ปีขึ้นไป	 
คดิเป็นร้อยละ	๑๙	ของประชากรท้ังหมด	ส�าหรบัไทยมปัีญหาสงัคมสงูอายเุป็นอนัดับสองของอาเซียน
และมสีดัส่วนผูม้อีายตุัง้แต่	๖๐	ปีขึน้ไป	คดิเป็นร้อยละ	๑๗	ของประชากรทัง้หมด	ซึง่มกีารคาดการณ์ว่า
ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์	โดยมีสัดส่วนผู้มีอายุตั้งแต่	๖๐	ปี

ขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	๒๐	ของประชากรทั้งหมด
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	 (๒)	ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม	(Economic	And	Social	Disparities)		

โดย	 ๒	 ประเทศจาก	 ๑๐	 ของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นประเทศที่มีปัญหาความเหลื่อมล�้า 

ทางเศรษฐกิจ	 และสังคมมากท่ีสุดในโลก	 ซึ่ง	 ๒	 ประเทศนั้น	 คือ	 ไทยและอินโดนีเซีย	 

ส�าหรับไทยเป็นอันดับท่ี	 ๓	 ของโลก	 ท่ีประสบปัญหาความเหลื่อมล�้า	 โดยประชากรส่วนน้อยของ

ประเทศมีฐานะร�า่รวยและมคีวามเป็นอยูท่ี่สขุสบาย	ขณะทีป่ระชากรส่วนใหญ่ของประเทศประสบปัญหา

ความยากจน	 ขณะที่ประเทศบูรไนเป็นหนึ่งในกลุ ่มประเทศอาเซียนที่ไม่ประสบกับปัญหา 

ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม	 มีประชากรเพียงประมาณ	 ๔	 แสนคนเท่านั้น	 

ทั้งนี้	องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	ได้มีการคาดการณ์ว่าบรูไนจะมี

ผู้พิการคิดเป็นจ�านวนร้อยละ	๑๐	ของจ�านวนประชากรทั้งหมด	ซึ่งรัฐบาลบรูไนจะมีความสามารถ

ในการดูแลผู้พิการเหล่านั้นได้ตามมาตราฐานและอย่างทั่วถึง

		 (๓)	 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภัยธรรมชาติ	 (Climate	 Change	 and	

Disasters)	ปัจจุบันปัญหาของฝุ่น	PM	๒.๕	เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายปี	ซึ่ง	PM	๒.๕	คือ	ฝุ่นละออง

ที่มีขนาดเล็กกว่า	 ๒.๕	 ไมครอน	 โดยจุดเริ่มต้นมาจากอินโดนีเซียได้มีการเผาป่า	 โดยการเผา 

ของอนิโดนเีซยีไม่สามารถท�าการแก้ไขได้เนือ่งจากขาดแคลนอปุกรณ์เคร่ืองมอืในการดับไฟท�าให้เกดิ 

หมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน	 อย่างเช่น	 สิงคโปร์	 มาเลเซียและไทยทางตอนใต้ 

ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งอาเซียนได้มีการเรียกประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าว	แต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขได้	ท�าให้ปัจจุบันจึงเป็นการแก้ไขปัญหา

ภายในประเทศของตน	เพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในประเทศเอง

	 (๔)	ปัญหาการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	๔	(The	Fourth	Industrial	Revolution:	4IR)	

ท�าให้ส่งผลกระทบต่อแรงงาน	 ซึ่งมีการถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์การถูกแทนที ่

ดังกล่าวนั้นอาจน�าไปสู่สภาวะการว่างงาน	ส�าหรับปัจจุบันการซื้อสินค้าและบริการต่าง	ๆ	สามารถ

ท�าการสั่งซื้อ	 ช�าระค่าสินค้า	 และค่าบริการผ่านทางอุปกรณ์ส่ือสาร	 หรือสมาร์ทโฟน	 ถือได้ว่า 

เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า	 ท�าให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	 แต่ในทางกลับกัน 

ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าเหล่านั้น	 ก็อาจน�าไปสู่การฉ้อโกงในรูปแบบใหม่จากการสร้าง 

ข่าวปลอมต่าง	ๆ	เป็นต้น
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ภาคผนวก



ภ�พประกอบ

ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรื่อง “สถ�นก�รณ์คว�มมั่นคงและคว�มท้�ท�ยของอ�เซียนในปี ๒๐๒๐”

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ณ ณ ห้องประชุม (๑) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑)	วันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๒	เวลา	๐๙๐๐	พล.อ.นเรนทร์	สิริภูบาล	ผบ.สปท.	เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการประชุมฯ	และร่วมถ่ายภาพกับ	พล.อ.ต.ภูมิใจ		เลขสุนทรากร	ผอ.ศศย./	เลขานุการ	

ศอศ.สปท.	คณะผู้บังคับบัญชา	ศศย.สปท.	และคณะวิทยากร
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๒)	วันที่	๒๙	ต.ค.๖๒	เวลา	๐๙๑๐-๑๑๓๐	การอภิปรายกลุ่ม	 เรื่อง	“สถานการณ์ความ

มั่นคงและความท้าทายของกัมพูชา”	 วิทยากร	 ได้แก่	 (๑)	 ผศ.ดร.จุฬาภรณ์	 ขอบใจกลาง,	 

รองผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพัฒนาทีย่ัง่ยนืและเศรษฐกิจพอเพยีง	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

(๒)	 อาจารย์	 ดร.ณัฐพร	 ไทยจงรักษ์,	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาประวัติศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และ	 (๓)	 อาจารย์	 ดร.	 ธิบดี	 บัวค�าศรี,	 อาจารย์ประจ�าภาควิชา

ประวัติศาสตร์	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ด�าเนินรายการโดย	 พ.ท.ธ�ารงชัย	 

หนุนภักดี	ประจ�า	กภศ.ศศย.สปท.
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๓)	 วันที่	 ๒๙	 ต.ค.๖๒	 เวลา	 ๑๓๐๐-๑๕๓๐	 การอภิปรายกลุ่ม	 	 เรื่อง	 “สถานการณ ์

ความมั่นคงและความท้าทายของ	เมียนมา”	มีวิทยากร	ได้แก่	(๑)	คุณกริช	อึ้งวิฑูรสถิตย์,	ประธาน

สภาธุรกิจไทย-เมียนมา	 (๒)	 ผศ.ดร.ลลิตา	 หาญวงษ์,	 อาจารย์ประจ�า	 ภาควิชาประวัติศาสตร์	 

คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และ	(๓)	ศ.ดร.สุเนตร	ชุตินธรานนท์	ผู้อ�านวยการ

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม	 สถาบันเอเชียศึกษา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด�าเนินรายการโดย	พ.ท.ธ�ารงชัย	หนุนภักดี	ประจ�า	กภศ.ศศย.สปท.
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๔)	 วันที่	 ๓๐	 ต.ค.๖๒	 เวลา	 ๐๙๑๐-๑๑๓๐	 การอภิปรายกลุ่ม	 	 เรื่อง	 “สถานการณ ์

ความมั่นคงและความท้าทายของ	สปป.ลาว”	 วิทยากร	 ได้แก่	 (๑)	 อาจารย์	 ดร.ธนเชษฐ	 วิสัยจร,	

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการปกครอง	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 (๒)	 คุณอดิศร	 

เสมแย้ม,	นักวิจัย	สถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และ	(๓)	คุณทรงชัย	ชัยปฏิยุทธ,	

ผูอ้�านวยการกองเอเชยีตะวนัออก	๒	กรมเอเชยีตะวนัออก	กระทรวงการต่างประเทศ	ด�าเนนิรายการ

โดย	น.อ.ชูศักดิ์	เกษตรวิทย์	ผอ.กภศ.ศศย.สปท.
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๕)	 วันท่ี	 ๓๐	 ต.ค.๖๒	 เวลา	 	 ๑๓๐๐-๑๕๓๐	 การอภิปรายกลุ่ม	 	 เร่ือง	 “สถานการณ์ 

ความม่ันคงและความท้าทายของมาเลเซยี”	วทิยากร	ได้แก่	(๑)	ศ.ดร.จรัญ	มะลลูมี,	อาจารย์ประจ�า

สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทูต	 คณะรัฐศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ 

(๒)	ผศ.ดร.จุฬณี	ตันติกุลานันท์,	อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยสหวิทยาการ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

และ	(๓)	อาจารย์	ดร.ชยัวฒัน์	มสีณัฐาน,	อาจารย์ประจ�าคณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

ด�าเนินรายการโดย	พ.ท.ธ�ารงชัย	หนุนภักดี	ประจ�า	กภศ.ศศย.สปท.

154 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



๖)	 วันที่	 ๓๑	 ต.ค.๖๒	 เวลา	 ๐๙๑๐-๑๑๓๐	 การอภิปรายกลุ่ม	 	 เรื่อง	 “สถานการณ ์

ความมั่นคงและความท้าทายของ	เวียดนาม”	วิทยากร	ได้แก่	(๑)	อาจารย์	ดร.พิสิฐ	อ�านวยเงินตรา,	

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาตะวันออก	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

(๒)	 ผศ.ดร.ธีระ	 นุชเปี่ยม,	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	และ	(๓)	ดร.ธัญญาทิพย์	ศรพีนา,	นกัวชิาการอสิระด้านเวยีดนามศกึษา	ด�าเนนิรายการ

โดย	น.อ.ชูศักดิ์	เกษตรวิทย์	ผอ.กภศ.ศศย.สปท.

155จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



๗)	วันที่	๓๑	ต.ค.๖๒	เวลา	เวลา	๑๓๐๐-๑๕๓๐	การอภิปรายกลุ่ม		เรื่อง	“สถานการณ์

ความมั่นคงและความท้าทายของอินโดนีเซีย”	 วิทยากร	 ได้แก่	 (๑)	 ผศ.ดร.ปิติ	 ศรีแสงนาม,	 

ผูอ้�านวยการศนูย์อาเซยีนศกึษาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	(๒)	ผศ.	ดร.อรอนงค์	ทพิย์พมิล,	อาจารย์ประจ�า

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และ	(๓)	ผศ.ดร.	ดุลยภาค	ปรีชารัชช,	อาจารย์ประจ�า

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ด�าเนินรายการโดย	 น.อ.ชูศักดิ์	 เกษตรวิทย์	 ผอ.กภศ.

ศศย.สปท.

156 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



๘)	สรุปประเด็นและกล่าวปิดการประชุมฯ	โดย	พล.อ.ต.ภูมิใจ		เลขสุนทรากร	ผอ.ศศย./	

เลขานุการ	ศอศ.สปท.	

๙)	ภาพรวมบรรยากาศการประชุมฯ

157จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



๑๐)	ภาพรวมบรรยากาศการประชุมฯ	(ต่อ)

158 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



ภ�พประกอบ

ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรื่อง “ทิศท�งคว�มมั่นคงท�งทะเล: คว�มท้�ท�ยของอ�เซียน”

ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

	 ๑.)	วนัที	่๒๓	ธ.ค.๖๒	เวลา	๑๐๐๐	พล.ท.	ขจรฤทธิ	์นลิก�าแหง	รอง	ผบ.สปท.	เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการประชุมฯ	และร่วมถ่ายภาพกับ	พล.อ.ต.	ภูมิใจ		เลขสุนทรากร	ผอ.ศศย./	เลขานุการ	

ศอศ.สปท.	คณะผู้บังคับบัญชา	ศศย.สปท.	และคณะวิทยากร

159จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



๒.)	วันที่	๒๓	ธ.ค.๖๒	เวลา	๑๐๒๐-๑๒๒๐	การอภิปรายกลุ่ม	เรื่อง	“ทิศทางความมั่นคงทางทะเล	

(ภมูภิาคอนิโด-แปซฟิิก):	มติด้ิานเศรษฐกจิ	ด้านสงัคมและวฒันธรรม	และด้านการเมอืงและความมัน่คง” 

วิทยากร	 ได้แก่	 (๑)	 คุณคงฤทธิ์	 จันทริก,	 ผู้อ�านวยการบริหาร	 “สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง

ประเทศไทย”	 (สรท.)	 (๒)	 ผศ.ดร.จุฬาภรณ์	 	 ขอบใจกลาง,	 รองผู้อ�านวยการ	ศูนย์การศึกษาเพื่อ

ความยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง	(หน่วยอาเซียนและเอเชียศึกษา)	(๓)	พ.ต.อ.	ชูศักดิ์		อภัยภักดิ์,	

ผู้ก�ากับการ	 (สอบสวน)	 กลุ่มงานสอบสวน	 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์	 (บก.ปคม.) 

ด�าเนินรายการโดย	พ.ท.	ธ�ารงชัย	หนุนภักดี	ประจ�า	กภศ.ศศย.สปท.

160 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



๓.)	 วันที่	 ๒๔	 ธ.ค.๖๒	 เวลา	 ๐๙๐๐-๑๒๐๐	 การบรรยาย	 เรื่อง	 “ทิศทางความมั่นคงทางทะเล	 

(ในภูมิภาคอาเซียน-ไทย):	 มิติด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 และด้านการเมืองและ 

ความมั่นคง”	วิทยากร	ได้แก่	 (๑)	คุณพิทักษ์วัฒนพงศ์พิศาล,	ผู้อ�านวยการส�านักงานควบคุมการ

จราจรและความปลอดภยัทางทะเล	และรกัษาการ	ผูเ้ชีย่วชาญด้านการเดนิเรือ	กรมเจ้าท่า	กระทรวง

คมนาคม	(๒)	คุณสุรพงษ์	กองจันทึก,	ประธานมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี	(SAW)	

และประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม	(CrCF)	(๓)	พล.ร.ต.	อะดุง	พันธุ์เอี่ยม,	ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์ทหารเรือ	กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

161จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



๔.)	สรุปประเด็นการประชุมฯ	โดย	พล.อ.ต.	ภูมิใจ		เลขสุนทรากร	ผอ.ศศย./	เลขานุการ	ศอศ.สปท.	

๕.)	ปิดการประชุมฯ	โดย	พล.ท.	ขจรฤทธิ์	นิลก�าแหง	รอง	ผบ.สปท.

162 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



๖.)	บรรยากาศการสนทนากลุ่มย่อย	วันที่	๒๓-๒๔	ธ.ค.๖๒	และการแถลงผล	วันที่	๒๕	ธ.ค.	๖๒	

163จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



๗.)	บรรยากาศการประชุม

164 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



ภ�พประกอบ

ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เร่ือง “ปัญญ�ประดิษฐ์และสงคร�มอน�คต: คว�มท้�ท�ยต่อโลกและภูมิภ�คอ�เซียน”

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

  

	 ๑)	วันที่	๒๒	ม.ค.	๖๓	เวลา	๑๐๐๐	พล.ต.	กิตติ	คงสมบัติ	รอง	เสธ.	สปท.	ผู้แทน	ผบ.สปท.	

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ	และร่วมถ่ายภาพกับ	พล.อ.ต.	ภูมิใจ		เลขสุนทรากร	ผอ.ศศย./	

เลขานุการ	ศอศ.สปท.	คณะผู้บังคับบัญชา	ศศย.สปท.	และคณะวิทยากร

165จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



 ๒)	วันที่	๒๒	ม.ค.๖๓	เวลา	๑๐๓๐	–	๑๑๔๕	การอภิปรายกลุ่ม	เรื่อง	“สงครามอนาคต:	

ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาคอาเซียน”	 วิทยากร	 ได้แก่	 (๑)	 พล.ท.	 ดร.ปรัชญา	 	 เฉลิมวัฒน	์ 

ผูท้รงคณุวฒุพิเิศษส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม	กรรมการการไฟฟ้านครหลวง	และคณะท�างานเตรยีม

การจัดตัง้ส�านักงานคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั	ไซเบอร์แห่งชาต	ิ(๒)	พ.อ.	ดร.นที		

ศกุลรตัน์	รองประธานกรรมการกจิการกระจายเสียง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ	(๓)	ดร.โกเมน		พิบูลย์โรจน์	กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและ

การประยุกต์เชิงพาณิชย์	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 

ด�าเนินรายการโดย	พ.ท.	ธ�ารงชัย		หนุนภักดี	ประจ�า	กภศ.ศศย.สปท.

166 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



 ๓)	เวลา	๑๓๐๐	–	๑๖๓๐	บรรยากาศการสนทนากลุม่ย่อย	และการแถลงผล	เรือ่ง	“บทบาท	

และแนวทางที่เหมาะสมของอาเซียน	และประเทศไทยในการเตรียมรับมือกับสงครามอนาคต”

167จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



	 ๔)	 วันท่ี	 ๒๓	 ม.ค.๖๓	 เวลา	 ๐๙๐๐-๑๑๓๐	 อภิปรายกลุ่ม	 เรื่อง	 “ปัญญาประดิษฐ์:	 

ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาคอาเซียน”	 วิทยากร	 ได้แก่	 (๑)	 ผศ.	 ดร.รัชฎา	 	 คงคะจันทร์,	 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และอุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์

แห่งประเทศไทย	 และ	 (๒)	 นายธนรัฐ	 ธนะสมบูรณ์,	 นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 (องค์การมหาชน)	 ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 

ด�าเนินรายการโดย	พ.ท.	ธ�ารงชัย	หนุนภักดี	ประจ�า	กภศ.ศศย.สปท.

168 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



๕)	สรุปประเด็น	และปิดการประชุมฯ	โดย	พล.อ.ต.	ภูมิใจ		เลขสุนทรากร	ผอ.ศศย./	เลขานุการ	

ศอศ.สปท.	

๖)	บรรยากาศการประชุม

169จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



ภ�พประกอบ

ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เรื่อง “พหุสังคมกับคว�มท้�ท�ยของไทยและอ�เซียน”

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

	 ๑.)	วนัที	่๑๒	ก.พ.๖๓	เวลา	๐๙๐๐	พล.ท.	ขจรฤทธิ	์นลิก�าแหง	รอง	ผบ.สปท.	เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการประชุมฯ	และร่วมถ่ายภาพกับ	พล.อ.ต.	ภูมิใจ		เลขสุนทรากร	ผอ.ศศย./	เลขานุการ	

ศอศ.สปท.	คณะผู้บังคับบัญชา	ศศย.สปท.	และคณะวิทยากร

170 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



	 ๒.)	วนัที	่๑๒	ก.พ.๖๓	เวลา	๐๙๐๐	-	๑๒๐๐	การบรรยาย	เร่ือง	“พหสัุงคมกบัความท้าทาย

ของไทย”	 	 วิทยากร	 ได้แก่	 (๑)	 รองศาสตราจารย์	 ดร.พันธุ์ทิพย์	 กาญจนะจิตรา	 สายสุนทร	 

อาจารย์ประจ�าคณะนติิศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	และ	(๒)	คณุสรุพงษ์	กองจนัทกึ	ประธานมลูนธิิ

ผสานวัฒนธรรม	และอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	กลุ่มชาติพันธุ์	และ

ผู้มีความหลากหลายทางเพศ	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
 

171จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



 ๓.)	วนัที	่๑๒	ก.พ.๖๓	เวลา	๑๓๓๐	-	๑๖๓๐	การบรรยาย	เร่ือง	“พหสัุงคมกบัความท้าทาย

ของอาเซียน”	 วิทยากร	 ได้แก่	 (๑)	 ศาตราจารย์	 ดร.สุเนตร	 ชุตินธรานนท์	 ผู้อ�านวยการศูนย ์

พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม	 สถาบันเอเชียศึกษา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

และ	 (๒)	 คุณศิริพงษ์	 ศรีอาค๊ะ	 ผู้อ�านวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน	 กองการต่างประเทศ	 

ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

172 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



	 ๔.)	 สรุปประเด็นและปิดการประชุม	 โดย	 พล.อ.ต.	 ภูมิใจ	 	 เลขสุนทรากร	 ผอ.ศศย./	

เลขานุการ	ศอศ.สปท.	

๕.)	บรรยากาศการประชุม

173จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ



 ๖.)	บรรยากาศการประชุม	(ต่อ)

174 จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

สรุปรวมก�รประชุมศูนย์อ�เซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓



175จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ





 

 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย

สรุปรวมการประชุมศูนยอาเซียนฯ 

ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๓

 ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร./โทรสาร. 0 2275 5716  เว็ปไซต www.sscthailand.org




