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ค�าน�า

ยุคโลกาภิวัตน์ได้เช่ือมโยงและร้อยเรียงโลกเข้าไว้ด ้วยกันอย่าง 

ไม่อาจแบ่งแยกแต่ละมติอิอกจากกนัได้ ท�าให้ขอบเขตความเป็นรฐัถกูหลอมรวม 

กลายเป็นโลกเดียวกัน ดังนั้น เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ จุดใดจุดหนึ่งหรือ 

ภายในประเทศหนึ่งประเทศใดจึงมีโอกาสจะส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆ  

ได้ทุกมุมโลก ซึ่งหากพิจารณาภัยคุกคามความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลก  

ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ภายใต้มิติพลังอ�านาจของชาติในหนึ่งป ี

ที่ผ่านมา (ปี 2557-2558) ท�าให้ทราบว่าประชาคมโลก โดยเฉพาะประเทศไทย

ยังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่หลากหลายรูปแบบ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ต้องมีกระบวนการในการคาดการณ์ภาพอนาคต (Picture in the Future)  

ที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงของประเทศไทยในระดับยุทธศาสตร์ และวิเคราะห ์

ผลกระทบด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดข้ึนกับประเทศไทยทั้งด้านบวกและ 

ด้านลบ เพื่อให้สามารถวางยุทธศาสตร์ของประเทศในการตอบสนองต่อ 

สถานการณ์ต่างๆ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้ โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  

(Environmental Scanning) อย่างมีระบบ

เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ เรื่อง “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม 

เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2559-2560 (Thailand Strategic 

Outlook 2016-2017)” ซึ่งจัดท�าโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน 

วิชาการป้องกันประเทศ ได้ใช้เครื่องมือตามแนวทางของคู ่มือการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ (National Strategic Formulation Handbook) 

ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ซึ่งมีระเบียบวิธีในการส�ารวจสภาวะแวดล้อม  

การวิเคราะห์ผลกระทบ การระบุตัวบ่งชี้หรือปัจจัยส�าคัญ โดยวิเคราะห์ผ่าน

ทฤษฎีและแนวคิด เพื่อท�าให้เกิดความถูกต้องตามหลักวิชาการ ชัดเจน และ 

น่าเชื่อถือในการวางภาพอนาคต 
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ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หวังเป็น 

อย่างยิ่งว่า เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ เรื่อง “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม 

เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2559-2560 (Thailand Strategic 

Outlook 2016-2017)” เล่มนี้ จะสามารถน�าภาพอนาคตที่คาดการณ์ไว ้ 

รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไปประเทศไทย ไปใช้ประโยชน์ในการวาง

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจค้นคว้า หน่วยงาน

ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

กันยายน 2558
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บทสรุปผู้บริหาร

บทน�า

เอกสารวิชาการ (Working Paper) เรือ่ง “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม  
เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2559-2560 (Thailand Strategic  
Outlook 2016-2017)” มุง่เน้นการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม (Environmental  
Scanning) และปัจจัยทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของไทยท้ังทางตรง 
และทางอ้อมในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้สามารถก�าหนดภาพอนาคต (Picture in  
the Future) ประเทศไทย และวเิคราะห์ผลกระทบ (Impact) ด้านความมัน่คงทีอ่าจ
จะเกดิขึน้ ทัง้ด้านบวกและด้านลบ อนัจะสามารถน�าไปใช้ในการวางยทุธศาสตร์ 
ของไทย เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ รวมทั้งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

 1. ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญใน 
ด้านต่างๆ ท่ีคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในปี  
พ.ศ.2559-2560 (2016-2017) ใน 5 มติ ิได้แก่ มติกิารเมอืง มติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม
จิตวิทยา มิติการทหาร/การป้องกันประเทศ และมิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
พลงังานและสิง่แวดล้อม ท้ังในระดบัโลก (Global level) ระดับภมูภิาค (Regional 
level) และระดับประเทศ (Local level)

 2. จัดท�าภาพอนาคตของประเทศไทยปี 2559-2560 ที่ประกอบด้วย 
การก�าหนดประเด็นส�าคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ภาพเหตุการณ ์
ในอนาคต และผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อความมั่นคงของประเทศไทย

ก
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ขอบเขตการศึกษา

เอกสารวชิาการฉบบันีไ้ด้ด�าเนนิการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทัง้ในระดับ
โลก (Global level) ระดบัภูมภิาค (Regional level) และระดบัประเทศ (Local 
level) โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมตามบริบทและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
พลังอ�านาจของชาติท้ัง 5 มิติ ได้แก่ มิติการเมือง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม
จิตวิทยา มิติการทหารและการป้องกันประเทศ และมิติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ห้วงระยะเวลาในการด�าเนินการตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมทั้งสิ้น 8 เดือน (ตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558) และวิเคราะห์
ผลกระทบและคาดการณ์ภาพอนาคตของประเทศไทยที่จะเกิดข้ึนในห้วงระยะ
เวลา 2 ปีข้างหน้า (2559-2560) 

ขั้นตอนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์แบ่งเป็น 4 ข้ันตอน คือ
1) การก�าหนดประเด็นส�าคัญหลัก (Key Issue) 2) การก�าหนดแนวคิด ทฤษฎี 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามศาสตร์ของด้านต่างๆ (Define Indicator) 
3) การวิเคราะห์แนวโน้มภาพอนาคต (Picture in the Future) และ 
4) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย (Impact Analysis to Thailand) 

สรุปผลประเด็นส�าคัญหลักและประเด็นส�าคัญย่อย

จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปภาพเหตุการณ์ในอนาคตได้เป็น
ประเด็นส�าคัญหลัก 6 ประเด็น และประเด็นส�าคัญย่อย 21 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 : การเคลือ่นไหวของระบบโลก (World System Dynamic)

แบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ
1.1  การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สหรัฐฯ ก�าลังถูกท้าทายอ�านาจอย่างหนัก โดยเฉพาะอิทธิพลด้านเศรษฐกิจ
ของสหรฐัฯ ก�าลงัลดลงเรือ่ยๆ เนือ่งจากปัจจยัหลายประการ แต่ทัง้นี ้ปัจจยัหนึง่

ข

1.1  การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1.1  การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1.1  การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1.1  การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ที่เป็นที่จับตามอง คือ การแผ่ขยายอิทธิพลของจีน อีกทั้ง ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้มกีารรวมกลุม่กนัทัง้ AEC, ASEAN+3, ASEAN+6, ASEAN+8, 
FTA อาเซียนกับจีน อาเซียนกับญี่ปุ ่น ซึ่งการรวมกลุ ่มเหล่านี้ไม่มีสหรัฐฯ 
ร่วมอยู ่ด้วย ท�าให้สหรัฐฯ รู ้สึกว่าบทบาททางด้านเศรษฐกิจของตนก�าลัง
ลดลงเร่ือยๆ จนเป ็นเหตุให ้สหรัฐฯ มีความพยายามที่จะกลับมาเป ็น
ศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกครั้ง แต่ถึงแม้สหรัฐฯ จะให้
ความส�าคัญกับบทบาทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น และ
พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับไทย แต่ด้วยที่ผ่านมาสหรัฐฯ เลือกปฏิบัติ
ในการสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเทศ จึงท�าให้ไทย
ยังมีความหวาดระแวงอยู่มาก ประกอบกับ สหรัฐฯ แสดงจุดยืนในการต่อต้าน
รัฐประหาร ท�าให้ในแง่มุมการเพิ่มบทบาทของสหรัฐฯ กับไทยในระยะเวลา
อันใกล้อาจยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

1.2 การขาดภาวะผู้น�าในสังคมโลกเร่ิมจะเข้าสู่วิกฤต แม้ว่าสหรัฐฯ จะ
ยังคงเป็นผู้น�าในประชาคมโลก แต่สภาพการเป็นมหาอ�านาจข้ัวเดียวท่ีครอง
อ�านาจ (unipolar moment of American dominance) ได้ผ่านไปแล้ว 
ทัง้จากบทบาทความเป็นผูน้�าของนายโอบามากดู็เหมอืนจะส่งผลต่อการลดทอน
อิทธิพลในเวทีโลกลง ประกอบกับ ความโดดเด่น เป็นตัวของตัวเอง และถูกที่
ถูกเวลาของสี จิ้นผิง ที่ประกาศนโยบาย “สี่ด้านถ้วนทั่ว” สร้างสังคมมีกิน
อยู่เย็นเป็นสุข ท่ีมาพร้อมกับการล้างบางเครือข่ายเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์
ที่ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องจริงจัง จึงอาจกล่าวได้ว่า ในอนาคตบทบาท
ความเป็นผู้น�าอาจส่งผลเช่ือมโยงต่อบทบาทในประชาคมโลก อย่างไรก็ตาม 
ในขณะที่ยังไม่มีประเทศใดกล้าท้าทายความเป็นผู้น�าของสหรัฐฯ โดยตรง 
แต่แน่นอนว่าจะเหน็อิทธพิลทีเ่พิม่ขึน้ของมหาอ�านาจอืน่ๆ ในประเทศและภูมภิาค
โดยรอบมหาอ�านาจเหล่านั้น แต่ทั้งนี้ หากสหรัฐฯ จะคงไว้ซึ่งบทบาทความเป็น
ผู้น�าต่อไปนั้น ภาวะผู้น�าของประเทศถือเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างมากในการที่จะ
โน้มน้าวให้มหาอ�านาจอื่นๆ ให้ความร่วมมือในการด�าเนินการต่างๆ 

ค

1.2 การขาดภาวะผู้น�าในสังคมโลกเร่ิมจะเข้าสู่วิกฤต
ยังคงเป็นผู้น�าในประชาคมโลก แต่สภาพการเป็นมหาอ�านาจข้ัวเดียวท่ีครองยังคงเป็นผู้น�าในประชาคมโลก แต่สภาพการเป็นมหาอ�านาจข้ัวเดียวท่ีครอง

1.2 การขาดภาวะผู้น�าในสังคมโลกเร่ิมจะเข้าสู่วิกฤต แม้ว่าสหรัฐฯ จะ1.2 การขาดภาวะผู้น�าในสังคมโลกเร่ิมจะเข้าสู่วิกฤต
ยังคงเป็นผู้น�าในประชาคมโลก แต่สภาพการเป็นมหาอ�านาจข้ัวเดียวท่ีครอง

1.2 การขาดภาวะผู้น�าในสังคมโลกเร่ิมจะเข้าสู่วิกฤต แม้ว่าสหรัฐฯ จะ
ยังคงเป็นผู้น�าในประชาคมโลก แต่สภาพการเป็นมหาอ�านาจข้ัวเดียวท่ีครอง
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ง

1.3 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเป็นไปในทิศทางใด อาเซียนจะ
ทวคีวามส�าคญัต่อไทยเป็นอย่างมาก เนือ่งจากปัจจุบนัอาเซียนเป็นประเทศคูค้่า
อันดับ 1 ของไทย โดยประมาณร้อยละ 60-70 ของ GDP มาจากการส่งออก
ของไทย นอกจากนี้ อาเซียนก�าลังเป็นสถาบันหลักในภูมิภาค เป็นเวทีพหุภาคี
ทางการทูตท่ีส�าคัญท่ีสุดในภูมิภาค อาเซียนก�าลังจะกลายเป็นแกนกลาง
ของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค อาเซียนจะเป็นแกนหลักของสถาบัน ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค สังเกตได้จากหลายประเทศเร่ิม
ด�าเนินความสัมพันธ์ในเชิงรุกกับอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย ยุโรป และ
สหรัฐฯ อีกทั้ง อาเซียนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดย
มี GDP สูงถึงกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้อาเซียนก�าลังจะผงาด
ขึ้นมา (the rise of ASEAN) และคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของอาเซียนน่าจะ
มกีารขยายตวัเพิม่ข้ึนอกีหลายเท่า จนอาจมขีนาดใหญ่ติดอนัดับ 1 ใน 5 ของโลก 
ในปี 2573 นั่นหมายความว่า อาเซียนจะเป็นมหาอ�านาจเศรษฐกิจโลก หรือ
เป็นตัวแปรส�าคัญในระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองโลกในไม่ช้า 

ประเด็นที ่2 : ทิศทางระบบเศรษฐกจิโลก (The Global Economic System)

แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย คือ
2.1 วอดก้าไครซิส (Vodka Crisis) หรือวิกฤติเศรษฐกิจในรัสเซีย เมื่อ

พิจารณาจากสถานะทางเศรษฐกิจของรัสเซียในปัจจุบัน พบว่ามีความแข็งแกร่ง
กว่าสถานการณ์ในปี 2541 อยู ่มาก ท�าให้โอกาสท่ีจะเกิดวิกฤติรูเบิลข้ึน
ยังมีไม่มากนัก แต่ยังมีความกังวลอยู่ว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่สะดุดลง
ในประเทศทีม่รีายได้สงูบางประเทศ หรอืแม้กระทัง่ประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง
บางประเทศจะเป็นการสะท้อนความอ่อนแอทางโครงสร้างเศรษฐกิจ 
โดยเศรษฐกิจในประเทศก�าลังพัฒนาจะเติบโตมากขึ้นใน 2-3 ปีข้างหน้า 
(2560-2562) ส่วนหนึ่งเกิดจากราคาน�้ามันดิบที่ลดลง เศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
ที่เข้มแข็งขึ้น อัตราดอกเบ้ียที่ยังคงอยู่ในระดับต�่า และความผันผวนท่ีน้อยลง
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ของเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้ง คาดว่าเศรษฐกิจโลก
ในปี 2558-2560 นี้จะขยายตัว ส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ก�าลังพัฒนาน่าจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ภายใต้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่
เปราะบางนี้มีความแตกต่างของแนวโน้มทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ได้แก่ 
สหรัฐฯ และอังกฤษ ก�าลังฟื ้นตัวเนื่องจากตลาดแรงงานฟื ้นและนโยบาย
ทางการเงินยังคงผ่อนคลาย ประเทศในแถบยุโรปและญี่ปุ ่น มีการฟื ้นตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างเปราะบาง เนื่องจากวิกฤติทางการเงินท่ียังคงมีอยู ่
เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง แต่ยังคงเติบโตอย่างเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ในปี 
2558-2560 การค้าโลกจะยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการขยายตัวของการค้าโลก
ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน โดยการชะลอตัวทางการค้านี้มีปัจจัยส่วนหนึง่มาจาก
อปุสงค์ทีล่ดลง และการค้าโลกทีอ่่อนไหวน้อยลงต่อการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจโลก 
ซึ่งอาจจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตโลกและ
การเปลี่ยนองค์ประกอบของความต้องการสินค้าน�าเข้า

2.2 เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังขาดเสถียรภาพ ความผันผวนและวิกฤติ
เศรษฐกิจยูโรโซนเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งของความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลก แต่คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยุโรปน่าจะสดใสขึ้น เศรษฐกิจยูโรโซนจะมี
แนวโน้มเติบโตมากขึ้นในปี 2559 แต่ท้ังนี้ ก็ยังคงต้องจับตาดูมาตรการ
ด้านเศรษฐกิจและการเงินต่อเนื่องของธนาคารกลางยุโรปที่ออกไปแล้วว่า
จะมีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะช่วยดึงเศรษฐกิจยโูรโซนให้กลับมาสดใสอกี
ได้หรอืไม่ และทีส่�าคญักรซีจะจดัการหนีจ้�านวนมหาศาลได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม 
ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่แน่นอนนี้ ประเทศก�าลังพัฒนา
จ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างรอบคอบ เพื่อสนับสนุนโครงการด้านสังคมที่
มุ่งเน้นคนยากจน และท�าการปฏิรูปโครงสร้างซ่ึงเป็นการลงทุนในทรัพยากร
มนุษย์ อีกทั้ง จ�าเป็นอย่างมากที่ประเทศต้องขจดัข้อจ�ากัดในการลงทนุจาก
ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นแหล่งสร้างงานท่ีส�าคญัมาก และยังสามารถช่วยให้คนยากจน
หลายร้อยล้านคนพ้นจากความยากจนได้

จ

2.2 
เศรษฐกิจยูโรโซนเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งของความผันผวนของเศรษฐกิจเศรษฐกิจยูโรโซนเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งของความผันผวนของเศรษฐกิจ

2.2 
เศรษฐกิจยูโรโซนเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งของความผันผวนของเศรษฐกิจ

 ความผันผวนและวิกฤติ
เศรษฐกิจยูโรโซนเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งของความผันผวนของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังขาดเสถียรภาพ
เศรษฐกิจยูโรโซนเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งของความผันผวนของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังขาดเสถียรภาพ ความผันผวนและวิกฤติ
เศรษฐกิจยูโรโซนเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งของความผันผวนของเศรษฐกิจ
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2.3 สภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว หลังจากจีนได้ด�าเนินยุทธศาสตร์ 
“Made in China 2025” ในการเพิ่มศักยภาพในภาคการผลิต ซ่ึงน่าจะช่วย
ยกระดับให้จีนเป็นประเทศมหาอ�านาจทางการผลิตระดับโลกได้ทันการฉลอง
ครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2592 ประกอบกับ 
ยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของจีน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลอย่างมาก
ต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย และน่าจะสร้างความรุ่งเรืองให้แก่จีน
มากกว่าในอดีตอย่างมหาศาล โดยเมื่อดุลอ�านาจในเอเชียเปลี่ยนไปภายใต้
บทบาทของจีนที่ก�าลังแสดงศักยภาพผู้น�าในภูมิภาคเอเชียอย่างชัดเจนนั้น 
แน ่นอนว ่าความสัมพันธ ์ทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในเอเชียก็จะ
เปลี่ยนแปลงด้วย โดยในช่วงระยะเวลาอีก 5 ปีต่อจากนี้ นับเป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อของภูมิภาคเอเชียที่จ�าเป็นต้องจับตามองอย่างยิ่ง เนื่องด้วยยุทธศาสตร์นี้
อาจส่งผลกระทบต่อไทยและอาเซยีนโดยตรง ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบในทกุๆ ด้าน 

2.4 การให ้ความส�าคัญด ้านสุขภาพซึ่ งมีผลต ่อระบบเศรษฐกิจ 
ในอนาคตการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของประชากรนั้น 
ถือเป็นสิ่งที่คุ ้มค่าและฉลาดท่ีสุด โดยระบบการดูแลสุขภาพมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เช่น การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริการบันทึก
ข้อมูลทางสุขภาพ การรักษาทางไกล การสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนการน�า
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการรักษาและดูแลสุขภาพ ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมีค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น เป็นต้น

ประเด็นที่ 3 : สภาพสังคมในปัจจุบัน (The current of State Society)

แบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ
3.1 สภาวะชาตนิยิมทวคีวามรนุแรงขึน้ ค�าถามใหญ่ของภูมิภาคเอเชียใน

ปี 2558 คือ การปฏิรูปภายในจีน อินเดียและญี่ปุ่น จะเพิ่มการแข่งขันระหว่าง
ประเทศหรือไม่ อีกทั้ง ยังมีความตึงเครียดที่สูงเกินไปจากความขัดแย้งระหว่าง
จีนและญี่ปุ่น เหนือหมู่เกาะต่างๆ แต่โดยภาพรวมแล้วการกลับมาใหม่ของ

ฉ

2.3  หลังจากจีนได้ด�าเนินยุทธศาสตร์ สภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัวสภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว หลังจากจีนได้ด�าเนินยุทธศาสตร์ 

2.4 
ในอนาคตการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของประชากรนั้น 

2.4 
ในอนาคตการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของประชากรนั้น 

การให ้ความส�าคัญด ้านสุขภาพซึ่ งมีผลต ่อระบบเศรษฐกิจ

3.1 3.1 สภาวะชาตนิยิมทวคีวามรนุแรงขึน้ ค�าถามใหญ่ของภูมิภาคเอเชียในสภาวะชาตนิยิมทวคีวามรนุแรงขึน้สภาวะชาตนิยิมทวคีวามรนุแรงขึน้ ค�าถามใหญ่ของภูมิภาคเอเชียใน
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การเมืองลัทธิชาตินิยมจะท�าให้ในช่วงปี 2558-2559 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด�าเนินไปอย่างไม่ราบรื่นเท่าไรนัก ส่วนสหภาพยุโรปจะต่อสู้เพ่ือ
ความตกลงในมาตรการต่างๆ ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป และ
จัดการรัสเซีย แต่อย่างไรก็ตาม เป็นการยากที่ทุกปัญหาจะสามารถตกลงใน UN 
ตั้งแต่เรื่องตะวันออกกลาง การเจรจาความเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก และ
ระบบเศรษฐกิจโลกซึ่งจะอยู ่ท่ามกลางการแข่งขันลัทธิชาตินิยม แต่หากมี
การเสริมสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศกจ็ะสามารถตกลงกนัได้อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้

3.2 ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้จะฝังรากลึกข้ึน ประชาชนเชื่อว่า 
รัฐบาลมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบต่อช่องว่างระหว่างความยากจนและความร�่ารวย
มากขึ้นเรื่อยๆ แต่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกัน
ได้เท่าทีค่วร ทัง้นี ้หากจะจดัการกบัความไม่เท่าเทยีมกนัได้อย่างมปีระสทิธิภาพนัน้ 
หลายประเทศจ�าเป็นต้องยอมรับระเบียบวาระการด�าเนินงานเชิงบูรณาการ 
ทีม่องปัญหาแบบองค์รวม ทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมมาประยกุต์ใช้ 
รวมถึงการเข้าถึงการศึกษา สุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยหัวใจส�าคัญ
ของแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี ้คอื การยบัยัง้การแทรกแซงทีส่่งเสรมิการเข้าถงึ
ทรัพยากร และการบริการ เช่นเดียวกับการเติบโตไปพร้อมๆ กับหน้าที่การงาน 
และการด�ารงชีวิตทีเ่หมาะสมส�าหรบัทกุคนในสังคม การเพ่ิมข้อมลูต่างๆ ท้ังข้อมลู
ผลกระทบ และข้อมูลที่มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยอุปสรรคส�าคัญของการลด
ความเหลือ่มล�า้ในทกุสงัคมคอืการเมอืง โดยแต่ละกลุ่มมคีวามสัมพันธ์เชงิอ�านาจ
ต่อกนั ซึง่ถงึแม้จะมมีาตรการทีเ่หน็ผลในการลดความเหลือ่มล�า้ แต่หากการเมอืง
ยงัคงไม่หลดุออกจากการผกูขาดมาตรการดงักล่าวกไ็ร้ความหมาย สิง่ทีน่่าสงัเกต
อกีอย่างหนึง่กค็อืมาตรการลดความเหลือ่มล�า้ให้ได้ผลนัน้ ล้วนเป็นมาตรการท่ีรฐั
ต้องเป็นผู้น�าทั้งสิ้น ฉะนั้นการเมืองจึงยิ่งเป็นเง่ือนไขส�าคัญ และมีรายละเอียด
ที่จะต้องต่อรองกันระหว่างคนกลุ ่มต่างๆ อยู ่มาก เนื่องจากเป็นปัญหาที่
ไม่มีค�าตอบส�าเร็จรูป ไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะตอบแทนคนอื่นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 

ช

3.2  ประชาชนเชื่อว่า ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้จะฝังรากลึกข้ึนความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้จะฝังรากลึกข้ึน ประชาชนเชื่อว่า 
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ตราบใดทีย่งัมคีวามเหลือ่มล�า้อยู ่การสร้างประชาธิปไตยอย่างมั่งคงในประเทศ
ก็ยังจะพบกับอุปสรรคหลายด้าน

3.3 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยกับสังคมผู ้สูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกมีแนวโน้มท่ีจะมีประชากรวัยแรกเกิด
ลดลงและประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น โดยประชากรทั่วโลกมีอายุเฉลี่ย
ยืนยาวขึ้นอย่างน้อย 9 ปี และประชากรทั่วโลกที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะมี 
2 พันกว่าล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรท่ัวโลก ซ่ึงพบได้ในเกือบ
ทุกประเทศแถบยุโรป โดยเฉพาะ อิตาลี เยอรมัน อังกฤษ และสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะ ญี่ปุ ่นซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2010 มาแล้ว 
ประกอบกับ จากข้อมูลของ UN ได้คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 
นับเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่าง
กันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ ฯ โดยในปี 2593 ไทยจะเป็นประเทศ
ที่มีจ�านวนประชากรผู ้สูงอายุมากเป็นอันดับท่ี 2 ในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ อีกทั้ง ส�านักงานสถิติแห่งชาติของไทยได้
สรุปไว้ว่า ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 10.4 ของประชากรทั่วประเทศ และในช่วงปี 2567-2568 จะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

ประเด็นที ่4 : ปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม : ปัญหาท้าทายมนษุยชาติ 
(Natural Resources and Environmental Issues : Challenge humanity)

แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย คือ
4.1 มลภาวะในประเทศก�าลังพัฒนาก�าลังพุ ่งสูงขึ้น มลภาวะจะมี

แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2593 มลพิษทางอากาศจะมีแนวโน้มสูงขึ้น 
โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 50 จากปัจจุบัน 
และจะส่งผลท�าให้อัตราการตายก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น ท�าให้การตื่นตัวและ

ซ

3.3 3.3  การความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยกับสังคมผู ้สูงอายุความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยกับสังคมผู ้สูงอายุ การ

4.1 4.1  มลภาวะจะมีมลภาวะในประเทศก�าลังพัฒนาก�าลังพุ ่งสูงขึ้นมลภาวะในประเทศก�าลังพัฒนาก�าลังพุ ่งสูงขึ้น มลภาวะจะมี
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ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาคมโลก และการพัฒนาของประเทศ
น่าจะมีทิศทางที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากโลกต้องเผชิญกับ
ข้อจ�ากัดของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะร่อยหรอลงเร่ือยๆ อีกท้ัง ต้อง
เผชิญกับมลพิษต่างๆ ดังนั้น ประชาคมโลกจึงก�าลังให้ความส�าคัญกับการหา
ค�าตอบว่า ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้กระบวนการผลิต การบริโภค การใช้ชีวิตของ
มนุษย์มีความสมดุลกับธรรมชาติ เพื่อให้การพัฒนาของประเทศต่างๆ ในโลก
เป็นไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น 
แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนจึงน่าจะเป็นแนวทางที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพ่ิม
มากขึ้น ส่วนประเทศไทยน่าจะมีการวางแผนการด�าเนินการอย่างสอดคล้อง
กับประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ที่ได้ประกาศไว้บนเวทีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 20 และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต 
สมัยที่ 10 ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อ 12 ธ.ค.57 ว่าไทยจะด�าเนินการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 7-20  ในภาคพลังงานและขนส่งภายใน
ระยะเวลา 6 ปี และเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้ว เป็นผู้น�าลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ซึ่งจะมีการตกลงกันในการประชุมภาคีสมาชิกฯ COP 21 
ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส ในปลายปี 2558 นี้อีกครั้ง โดยยึดแนวพระราชด�าริ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของแผนระดับชาติ เน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ท้องถิ่นบนเวทีโลกในครั้งนี้ด้วย

4.2 สภาพอากาศเลวร้ายปรากฏบ่อยครั้งขึ้น จากแบบจ�าลองสภาพ
ภูมิอากาศท�าให้มีการคาดการณ์ว่า หากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ยังเป็นเช่นปัจจุบัน ในปี 2643 อุณหภูมิเฉล่ียของโลกจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 
2 องศาเซลเซียส และแนวโน้มสภาพอากาศเลวร้ายจะปรากฏบ่อยคร้ังข้ึน 
โดยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ น�าไปสู่ข้อเสนอแนะถึงความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีมากเพียงพอ และต้องท�า

ฌ

4.2 4.2  จากแบบจ�าลองสภาพสภาพอากาศเลวร้ายปรากฏบ่อยครั้งขึ้นสภาพอากาศเลวร้ายปรากฏบ่อยครั้งขึ้น จากแบบจ�าลองสภาพ
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อย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม แม้ว่าจะสามารถหยดุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
แต่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจะยังคงเกิดขึ้น เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยสะสมอยูใ่นชัน้บรรยากาศโลกในปัจจบัุนมปีรมิาณสงู และก๊าซเรอืนกระจก
หลายชนิดมีอายุอยู่ในช้ันบรรยากาศหลายปี เช่น CO

2
 มีอายุ 200-450 ปี 

ก๊าซไนตรสัออกไซด์มอีาย ุ120 ปี เป็นต้น โดยในเวลานี ้ความท้าทายในการรบัมอื
กับปัญหาโลกร้อน คือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาไปสู่แนวคิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กันไป

4.3 สถานการณ์ขาดแคลนทรัพยากรน�้าเพิ่มขึ้น จ�านวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นท�าให้ความต้องการน�้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 400 ในภาคการผลิตร้อยละ 140 
ส�าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน และการใช้ตามครัวเรือน
ร้อยละ 130 ท�าให้อุปสงค์น�้าทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 55 
ของอุปสงค์น�้าในปัจจุบัน ทั้งนี้ จากสภาวะขาดแคลนทรพัยากรน�า้ ส่งผลให้
ประชากรกว่า 1.4 พนัล้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภมูภิาคแอฟริกาใต้ซาฮาร่าจะ
ยังไม่มีสุขภาพขั้นพื้นฐานท่ีดีได้ เนื่องจากปัจจัยเรื่องทรัพยากรน�้าและใน
อนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะเป็นปัจจัยหลักที่ส�าคัญซ่ึงส่งผลต่อการ
ขาดแคลนและการกระจายทรัพยากรน�้า รวมถึงการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากร
ทีม่อียูจ่�ากดัมากยิง่ข้ึน นอกจากนี ้ความขัดแย้งภายในประเทศเกีย่วกบัการแย่งชิง
อาหารและทรัพยากรน�้าจะกลายเป็นประเด็นความมั่นคงท่ีนานาประเทศให้
ความสนใจ ประกอบกบั การรกุคบืของน�า้ทะเลก�าลงัเป็นปัญหาอย่างมากส�าหรบั
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต�่า และในขณะที่ความกดดันในประเด็นการขาดแคลน
ทรัพยากรน�้าเพิ่มข้ึนทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อด้านการเมือง ท�าให้เห็นว่า
นโยบายของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความร่วมมือหรือเป็น
การสร้างความตงึเครียดขึน้ เพือ่ยดึครองทรพัยากร ดังนัน้ จงึมแีนวโน้มทีป่ระเทศ
มหาอ�านาจหรือกลุ่มประเทศท่ีก�าลังมีอ�านาจเพิ่มขึ้น เช่น จีน เกาหลีใต้ และ
ซาอุดอีาระเบีย ซึง่มคีวามกงัวลในเรือ่งอาหาร อาจเข้าไปลงทุนด้านเกษตรกรรม

ญ

4.3 4.3  จ�านวนประชากรที่สถานการณ์ขาดแคลนทรัพยากรน�้าเพิ่มขึ้น จ�านวนประชากรที่
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ในประเทศก�าลังพัฒนามากข้ึน ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวก่อให้เกิดค�าถามเร่ือง 
“ยุคอาณานิคมใหม่ (neo-colonialism)” ส่วนในประเทศก�าลังพัฒนา
ยงัขาดแคลนสาธารณปูโภค เงินลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานระยะยาว เนื่องจาก
ปัญหาความยากจนเป็นหลัก

4.4 วกิฤตราคาพลงังานเช้ือเพลงิ หลายประเทศตระหนกัถงึการขาดแคลน
พลังงาน รวมถึงผลกระทบของพลังงานต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ส ่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงาน
ทางเลือกเพิ่มขึ้น เช่น พลังงานนิวเคลียร์ พลังงาน หมุนเวียน หรือพลังงาน
สะอาด เป็นต้น ซึ่งถ้าหากสามารถพัฒนาและขยายก�าลังการผลิตจากแหล่ง
พลังงานดังกล่าวให้สามารถทดแทนแหล่งพลังงานในปัจจุบัน เช่น ถ่านหิน 
ก๊าซธรรมชาติ และน�้ามันได้ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงาน
คร้ังยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาไทยมีแนวโน้มความต้องการ
พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ในอนาคตอันใกล้ไทยอาจต้องเผชิญกับ
ประเด็นท้าทายด้านพลังงานหลายประการ อาทิ ความมั่นคงในการจัดหา
พลังงาน ต้นทุนพลังงานท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น ความยากล�าบากในการผลิต 
การต้องพึง่พาการน�าเข้าพลงังานมากขึน้ ปรมิาณการปล่อยมลพษิเพิม่ข้ึน เป็นต้น 
จากปัญหาเหล่านี้ ท�าให้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนถูกมองว่าจะมี
บทบาทส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม 
ก็ยังมีปัญหาเดียวกัน เกี่ยวกับกฎหมายการผลิตพลังงานทดแทนที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้ไทยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเด็นที่ 5 : ภัยคุกคามไม่ตามแบบ (Non-Traditional Threat)

แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย คือ
5.1 ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสอีโบลาที่ลุกลามข้ามปี จะมีตัวเลขผู้ติดเช้ือลดต�่าลงเป็นศูนย์ภายใน

ฎ

4.4 วกิฤตราคาพลงังานเช้ือเพลงิ4.4 วกิฤตราคาพลงังานเช้ือเพลงิ หลายประเทศตระหนกัถงึการขาดแคลนวกิฤตราคาพลงังานเช้ือเพลงิวกิฤตราคาพลงังานเช้ือเพลงิ หลายประเทศตระหนกัถงึการขาดแคลน

5.1 
เชื้อไวรัสอีโบลาที่ลุกลามข้ามปี จะมีตัวเลขผู้ติดเช้ือลดต�่าลงเป็นศูนย์ภายใน

5.1  คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของปัญหาโรคระบาดร้ายแรง
เชื้อไวรัสอีโบลาที่ลุกลามข้ามปี จะมีตัวเลขผู้ติดเช้ือลดต�่าลงเป็นศูนย์ภายใน

ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
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ปี 2558 นี้ แต่ระหว่างนี้ ก็อาจพบการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสอีโบลา และเมื่อ
กลายพันธุ์แล้วจะท�าให้เชื้อปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้ดีขึ้น และแพร่กระจาย
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ทั้งโรคระบาดอุบัติซ�้า และโรคระบาดอุบัติใหม่ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา
จะพบว่า ถึงแม้เชื้อโรคบางสายพันธุ์จะยังไม่มีวัคซีนในการรักษาให้หาย แต่ก็
ยังพบสัญญาณที่ดีคือ อัตราการเสียชีวิตลดต�่าลงด้วยความเจริญก้าวหน้าของ
วิวัฒนาการทางการแพทย์ท่ีไม่หยุดยั้ง ท�าให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ 
อาทิ ไวรัสอีโบลา และท�าให้โรคระบาดร้ายแรงบางชนิดสูญพันธุ ์ไป อาทิ 
โรคฝีดาษ และโรคโปลโิอ แต่ทัง้นี ้โลกกย็งัคงต้องเผชญิกบัโรคระบาดอบุตัใิหม่ที่
ยังคงท้าท้ายความสามารถของมนุษย์ท่ีต้องหาวิธียับยั้งให้โรคเหล่านี้อยู ่ใน
วงจ�ากัด และหาวิธีในการรักษา เพื่อช่วยเหลือชีวิตของมนุษยชาติต่อไป

5.2  กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) กับโอกาสที่จะขยายตัวเป็น The Islamic State 
ไม่ว่าสถานะของ IS จะเป็นรฐัอสิลามอริกัและมหาซีเรยี กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดน 
หรือกลุ่มก่อการร้าย แต่วันนี้ IS ได้ท�าให้ประชาคมโลกรับรู้แล้วว่า การประกาศ
จดัตัง้ “รฐัอสิลาม” ซ่ึงหมายถึง การเป็นรฐัของชาวมสุลมิในทกุพืน้ทีอ่ย่างแท้จรงิ 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการหาแนวร่วมและพันธมิตรท่ีเป็นกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง
ในประเทศต่างๆ ทั้งลิเบีย อียิปต์ และบางส่วนของปาเลสไตน์ ซึ่งก�าลัง
เกิดขึน้จรงิตามทีไ่ด้มกีารประกาศเอาไว้ อนัถอืเป็นก้าวส�าคญัทางประวตัศิาสตร์
ในการสู้รบของกองก�าลังแบ่งแยกดินแดนชาวซุนนี ทั้งนี้ หลายฝ่ายมองว่า 
ความพยายามในการเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมหัวรุนแรงในหลายประเทศ
อาจจะเข้มข้นมากขึ้น และเป็นไปได้ว่าอาจมีการรวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพ 
เพือ่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของรฐัอสิลาม โดยกองก�าลังต่างๆ อาจเหน็การเคล่ือนไหว
ของ IS เป็นต้นแบบแนวทางสู่ความส�าเร็จในการต่อสู้กับรัฐบาล กระทั่งสนใจ
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของ “รัฐอสิลาม” ใหม่นี ้โดยมปัีจจยัทีส่�าคญัคือ “ยคุโลกาภวิตัน์” 
หรือโลกไร้พรมแดนนั้นเอง 

ฏ

5.2  5.2  กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) กับโอกาสที่จะขยายตัวเป็น กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) กับโอกาสที่จะขยายตัวเป็น The Islamic State
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5.3 สทิธมินุษยชน (การโยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกตใินมหาสมทุรอนิเดยี ฯลฯ) 
สถานการณ์การค้ามนุษย์มีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึนเป็นล�าดับ โดยไทยยังคงมี
สถานะเป็นประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และประเทศทางผ่าน โดยมี
ผู ้เสียหาย ทั้งในรูปแบบที่ถูกล่อลวงและผู้เสียหายสมัครใจ เพื่อต้องการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซึ่งการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับ
ความเข้มแข็งของระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายและการบูรณาการในทุกมิติ 
โดยเฉพาะ การลดการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปรับขั้นตอน
และกระบวนการด�าเนินคดีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยค�านึงถึงสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์เป็นส�าคัญ นอกจากนี้ 
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน และชักชวนผู้ประกอบการ
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในลักษณะ 
public-private partnership และ corporate governance ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
มาตรการภายใต้ human security approach ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ
การบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัญหา
การค้ามนุษย์ถือเป็น global issue อันเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน
ของสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และสากล ซ่ึงถือเป็น
ผลประโยชน์ร่วมของไทยและสงัคมโลกโดยรวม อย่างไรกต็าม คาดว่าในอนาคต
จะท�าให้อันดับใน TIP Report ของไทยถูกปรับให้ดีขึ้น 

5.4 อาชญากรรมไซเบอร์ ความมั่นคงทางไซเบอร์จะกลายเป็นประเด็น
ใกล้ตัวมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะการท�า
ธุรกรรมด้านการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ อินเตอร์เน็ตยังเป็น
ช่องทางการสื่อสาร อีกทั้ง ปัจจุบัน Smartphone, Tablet และ Smart TV 
กลายเป็นอุปกรณ์ท่ีก�าลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ทุกคนสามารถ
ใช้งาน และเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อมต่อบนเครือข่ายของโลกอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่
ทกุเวลาอย่างง่ายดาย ซึง่มจิฉาชพีสามารถใช้เป็นช่องทางประกอบอาชญากรรม

ฐ

5.3 สทิธมินุษยชน (การโยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกตใินมหาสมทุรอนิเดยี ฯลฯ) 
สถานการณ์การค้ามนุษย์มีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึนเป็นล�าดับ โดยไทยยังคงมี

5.3 สทิธมินุษยชน (การโยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกตใินมหาสมทุรอนิเดยี ฯลฯ) สทิธมินุษยชน (การโยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกตใินมหาสมทุรอนิเดยี ฯลฯ) 
สถานการณ์การค้ามนุษย์มีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึนเป็นล�าดับ โดยไทยยังคงมี

สทิธมินุษยชน (การโยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกตใินมหาสมทุรอนิเดยี ฯลฯ) 

5.4 5.4 อาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมไซเบอร์
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ได้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเมือ่จ�านวนผูใ้ช้งานมแีนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท�าให้สัดส่วนการก่อ
อาชญากรรมเพ่ิมข้ึนด้วย 

ประเด็นที่ 6 : สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ (Internal Politics)

แบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ
6.1 กระบวนการเรยีกร้องประชาธปิไตย ในอนาคตอาจยงัมีความขดัแย้ง

ทางความคิดและเกิดความรุนแรงได้โดยความเคลื่อนไหวของกลุ ่มต่างๆ 
โดยอาจปรากฏความเชื่อมโยงในการเคลื่อนไหวของกลุ ่มอื่นๆ ที่อาจให้
การสนับสนุน เช่น กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มส่ือมวลชน องค์กรสิทธิมนุษยชน 
มแีนวโน้มว่า อาจมกีารสร้างกระแสทางสือ่สงัคมออนไลน์ในประเด็นสทิธมินุษยชน
ซึ่งเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหว และอาจส่งผลให้กลุ่มที่ไม่หวังดีน�าไปขยายผลต่อ 
เพื่อให้สถานการณ์ด�าเนินไปสู่ความรุนแรงหรือเป็นเงื่อนไขที่ใช้โจมตีรัฐบาล
หรือ คสช. ส�าหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมืองจะยังไม่สามารถ
ปลุกกระแสเป็นวงกว้างได้ โดยจะจ�ากัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มนักวิชาการ และกลุ่ม
พลังทางการเมืองบางกลุ่ม ที่ส่วนใหญ่เคยเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล และ คสช. 
มาก่อน แต่ที่น่าเป็นห่วงคือเริ่มมีกลุ่มที่เป็นกลางเข้าร่วมด้วย ซึ่งกรณีนี้ถือเป็น
ความยากล�าบากของฝ่ายความมั่นคงที่ต้องจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกัน
มใิห้เกดิแรงต้านมากขึน้ ขณะเดยีวกนัต้องพยายามบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั 
เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

6.2 ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�าหรับสถานการณ์ในห้วงต่อไป 
คาดว่าจะมีการก่อเหตุเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
ผู้ก่อการร้ายระดับแกนน�าที่อยู่ในมาเลเซียสั่งการให้ระดับปฏิบัติการในพื้นท่ี
เตรยีมการก่อเหตตุ่อเจ้าหน้าทีร่ฐั และประชาชนทีใ่ห้ความร่วมมอืกบัรฐั อย่างไรกต็าม 
รัฐบาลไทยยังมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป 
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และเป็นแนวทาง
ที่จะน�าไปสู่ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

ฑ

6.1 
ทางความคิดและเกิดความรุนแรงได้โดยความเคลื่อนไหวของกลุ ่มต่างๆ 

6.1  ในอนาคตอาจยงัมคีวามขดัแย้งกระบวนการเรยีกร้องประชาธปิไตย
ทางความคิดและเกิดความรุนแรงได้โดยความเคลื่อนไหวของกลุ ่มต่างๆ 

กระบวนการเรยีกร้องประชาธปิไตย ในอนาคตอาจยงัมคีวามขดัแย้ง

6.2 6.2  ส�าหรับสถานการณ์ในห้วงต่อไป ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�าหรับสถานการณ์ในห้วงต่อไป ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�าหรับสถานการณ์ในห้วงต่อไป ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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 6.3 สังคมไทยการปฏิรูป ปรองดอง สมานฉันท์ หากจะมองถึง
สถานการณ์ของไทยในอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรน้ัน ก็คงต้องหันกลับมา
มองที่เหตุปัจจัยขั้นพื้นฐาน คือ ไทยเป็นสังคมสมัยใหม่ มีเทคโนโลยีมาก 
สภาพสังคมในชนบทเปลี่ยนแปลงไปมาก เป็นสังคมที่การค้าและธุรกิจสมัยใหม่ 
มีแรงงานข้ามชาติจ�านวนมาก แต่วิธีคิดของคนไทยและสายใยสายสัมพันธ์ของ
คนในสังคมกลับยังเป็นแบบเดิมที่ยังอยู่ภายใต้วัฒนธรรมของระบบอุปถัมภ์ 
ซึ่งมีรากฐานมาจากความคิดของระบบศักดินา ประกอบกับ ไทยมีช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจนที่กว้างมาก ถือเป็นจุดอ่อนส�าคัญของสังคมไทย 
ส่วนในทางการเมืองไทย มีระบอบประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ ท�าให้เห็นว่า
สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีก�าลังเจบ็ป่วย ท�าให้ประชาชนเริม่ขาดความเชือ่มัน่ ศรทัธา 
เริ่มตั้งข้อสงสัย สังคมท่ีเกิดภาวะแบบนี้เป็นสังคมที่ไม่ม่ันคง เป็นสังคมที่
ก�าลงัเปลีย่นผ่าน แต่ปัญหาคอืจะเปล่ียนผ่านกันอย่างไร จะมคีวามรนุแรงหรือไม่ 
สันติวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นเสมือนภูมิต้านทานของไทย ท�าให้ไม่มีการออกมา
กระท�าความรุนแรงต่อกัน จะสกัดกั้นอยู ่หรือไม่เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดู 
ส�าหรบัทางออกจากปมแห่งความขดัแย้ง ท้ายท่ีสุดแล้วกค็งหนไีม่พ้นการผลักดัน
การเมอืงเข้าสูก่ารเลอืกตัง้ เพ่ือให้ได้ผูน้�าตามครรลองประชาธปิไตย คนทีก่มุกติกา
ต้องเป็นตัวแทนของประชาชนโดยแท้จริง มิใช่เป็นเพียงกลุ่มคณาธิปไตย
ที่เข้ามาคุมเกมรัฐสภาเพียงเท่านั้น

ฒ

 6.3 
สถานการณ์ของไทยในอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรน้ัน ก็คงต้องหันกลับมา

 6.3  หากจะมองถึงสังคมไทยการปฏิรูป ปรองดอง สมานฉันท์
สถานการณ์ของไทยในอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรน้ัน ก็คงต้องหันกลับมา

สังคมไทยการปฏิรูป ปรองดอง สมานฉันท์ หากจะมองถึง
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ส่วนที่ 1
บทน�า

1.1 ความเปนมา

ในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีได้มีการเชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน จึงยิ่งท�าให้
ขอบเขตความเป็นรัฐถูกหลอมกลายเป็นโลกเดียวกัน ดังนั้น ผลกระทบจาก
ประเทศหนึ่งสามารถส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้ในทุกด้าน 
เฉกเช่นเดียวกับการล้มของโดมิโน ดังนั้น หากมองทั้งภัยคุกคามตามแบบ 
(Traditional Threat) และภัยคุกคามไม่ตามแบบ (Non-Traditional Threat) 
ที่ประเทศไทยต้องเผชิญจากผลกระทบสถานการณ์ส�าคัญต่างๆ ที่เกิดข้ึนทั้ง
ในระดับโลก (Global level) ระดับภูมิภาค (Regional level) และ
ภายในประเทศ (Internal level) ซึ่งส่งผลกระทบต่อพลังอ�านาจของชาติ 
ผลประโยชน์ และความมั่นคงของประเทศในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น จะท�าให้
สามารถวางยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับได้ ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของไทย
ในระดับยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
จึงเห็นควรให ้มีการจัดท�าเอกสารวิชาการ (Working Paper) เรื่อง 
“การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพ่ือมองภาพอนาคตประเทศไทย 
พ.ศ.2559-2560 (Thailand Strategic Outlook 2016-2017)” โดยการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning) มุ ่งเน้นปัจจัยที่
เก่ียวข้อง และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในอนาคตอันใกล ้  เ พ่ือให ้สามารถก�าหนดภาพอนาคต (Picture in 
the Future) ประเทศไทย และวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) ด้านความมั่นคง
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งด้านบวกและด้านลบ อันน�ามาซ่ึงการวางยุทธศาสตร์ของ

1.1 ความเปนมา1.1 ความเปนมา1.1 ความเปนมา1.1 ความเปนมา
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ประเทศ เพื่อรองรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้อย ่างมีระบบ ทั้งนี้ 
เครื่องมือส�าคัญในการศึกษา คือ แนวทางของคู่มือการก�าหนดยุทธศาสตร์
ในระดับชาติ  (Nat ional Strategic Formulat ion Handbook) 
ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ซึ่งมีวิธีในการส�ารวจสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์
ผลกระทบ การระบุตัวบ่งชี้หรือปัจจัยส�าคัญ ซึ่งวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีและ
แนวคิด เพื่อท�าให้เกิดความถูกต้องมีหลักวิชาการ และชัดเจนในการวาง
ภาพอนาคตและแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 

ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ หวังเป็นอย่างยิง่ว่า 
เอกสารประเมินยุทธศาสตร ์ เรื่อง “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม 
เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2559-2560 (Thailand Strategic 
Outlook 2016-2017)” นี้ จะสามารถคาดการณ์ภาพอนาคต และแนวทาง
ในการวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ศึกษาค้นคว้าต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1.2.1 ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญใน
ด้านต่างๆ ที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยใน
ปี พ.ศ.2559-2560 (2016-2017) ใน 5 มติ ิได้แก่ มิตกิารเมอืง มติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม
จิตวิทยา มิติการทหาร/การป้องกันประเทศ และมิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับโลก (Global level) ระดับภูมิภาค 
(Regional level) และระดับประเทศ (Local level)

1.2.2 จัดท�าภาพอนาคตของประเทศไทยปี 2559-2560 ที่ประกอบด้วย 
การก�าหนดประเด็นส�าคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ภาพเหตุการณ์
ในอนาคต และผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อความมั่นคงของประเทศไทย 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
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1.3 ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 การศึกษาครั้งนี้ ได้ด�าเนินการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งใน
ระดับโลก (Global level) ระดับภูมิภาค (Regional level) และระดับประเทศ 
(Local level) ภายใต้กรอบพลังอ�านาจแห่งชาติ 5 มิติ ได้แก่ มิติการเมือง 
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมจิตวิทยา มิติการทหาร/การป้องกันประเทศ และมิติ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในห้วงเดือนตุลาคม 2557 
-พฤษภาคม 2558 ระยะเวลา 8 เดือน โดยใช้คู่มือการก�าหนดยุทธศาสตร์
ในระดับชาติ (National Strategic Formulation Handbook) เป็นเครื่องมือ
ในการด�าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การก�าหนดประเด็นส�าคัญ (KEY ISSUES) 
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (2) การก�าหนด
แนวคิดทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทาง
ยทุธศาสตร์ (3) การวเิคราะห์ภาพแนวโน้มในอนาคต (4) การวเิคราะห์ผลกระทบ
ต่อประเทศไทย ทั้งด้านบวกและด้านลบ

1.3.2 วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 1.3.2.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ 

บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปการประชุมสัมมนา และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ
เช่น เอกสารวิชาการเรื่อง “การส�ารวจสภาวะแวดล้อมเพื่อวางยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ปี พ.ศ.2557-2558 (Thailand Strategic Outlook 2014-2015)” 
เอกสารวิชาการเรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2557-2558 
(Thailand Strategic Review 2014-2015) เป็นต้น

 1.3.2.2 ศกึษาและเกบ็รวบรวมจากการสนทนากลุม่ (Focus group) 
เพือ่รวบรวมแนวคดิและข้อคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญด้านยทุธศาสตร์ความมัน่คงใน
มิตต่ิางๆ ทีห่ลากหลาย น�ามาประเมนิและวเิคราะห์ข้อมลู เพือ่จดัท�าเอกสาร เรือ่ง 
“การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพือ่มองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2559-2560” 

1.3 ขอบเขตการศึกษา1.3 ขอบเขตการศึกษา1.3 ขอบเขตการศึกษา1.3 ขอบเขตการศึกษา
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อาทิ การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ครั้งท่ี 2/2558 เร่ือง “แนวโน้มอนาคต
ประเทศไทย พ.ศ.2558-2560” และการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ครั้งที่ 
3/2558 เรื่อง “จับตาสถานการณ์ความมั่นคงและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์”
เป็นต้น

1.3.3 เอกสารวิชาการฉบับนี้ได้แบ่งการน�าเสนอเนื้อหาเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทน�า (Introduction) ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อมทางยทุธศาสตร์ (Strategic Environmental Scanning Methodology) 
ส่วนที่ 3 ประเด็นส�าคัญกับภาพอนาคต (Key Issues and Picture in the 
Future) และ ส่วนที่ 4 บทส่งท้าย (postscript)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากการศึกษา “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพื่อมองภาพอนาคต
ประเทศไทย พ.ศ.2559-2560 (Thailand Strategic Outlook 2016-2017)” 
สามารถน�าข้อมลูการคาดการณ์ภาพอนาคตไปใช้เป็นฐานข้อมลู และประยุกต์ใช้
ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

(Strategic Environmental Scanning Methodology)

ในกระบวนการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ซึ่ง 
เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้บอกแนวทางการบริหารจัดการประเทศ เพ่ือให้เกิด 
ความมั่นคง โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติเป็นส�าคัญนั้น ขั้นตอนที่
ถือเป็นบันไดก้าวแรกท่ีส�าคัญ คือ ขั้นตอนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Scanning Methodology) ซ่ึงเป็น 
กระบวนการเพื่อก�าหนดภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (strategic outlook) 
ทั้งนี้ จากหนังสือคู่มือก�าหนดยุทธศาสตร์ในระดับชาติ (National Strategic 
Formulation Handbook) ได้กล่าวไว้ว่า “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทาง 
ยุทธศาสตร์เป็นการศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผน เพ่ือให้เห็นถึงแนวโน้ม 
แรงผลักดันในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ 
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว”1 อีกทั้ง การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
ทางยุทธศาสตร์จะท�าให้ประเทศไทยสามารถปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านความมัน่คงทีม่คีวามผนัแปรอยูต่ลอดเวลาได้ ด้วยการวเิคราะห์
ทัง้อปุสรรค (threat) โอกาส (opportunity) รวมถงึจุดอ่อน (Weakness) จุดแขง็  
(Strengths) ทีจ่ะใช้เป็นเครือ่งมอืในการก�าหนดยทุธศาสตร์ต่อไป โดยการตรวจสอบ 
สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1 พ.อ.ดร.นเรศน์ วงศ์สุวรรณ, คู่มือก�าหนดยุทธศาสตร์ในระดับชาติ (National Strategic Formulation 
Handbook), ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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1) การก�าหนดประเด็นส�าคัญหลัก (Key Issue) 
2) การก�าหนดแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตาม 

ศาสตร์ของด้านต่างๆ (Define Indicator) 
3) การวิเคราะห์แนวโน้มภาพอนาคต (Picture in the Future) 
4) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย (Impact Analysis to 

Thailand) โดยมีแผนภาพสรุปขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
และรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้

(1) การก�าหนดประเดน็ส�าคญัหลกั (Key Issue) การตรวจสอบสภาวะ 
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์จะมุ ่งเน้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ 
ความมั่นคงของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยประเด็นส�าคัญเหล่านี้ 
จะถูกใช้ในกระบวนการพัฒนาเพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์ต่อไป ส�าหรับแนวคิด 
ในการก�าหนดประเด็นส�าคัญ (Key Issue) และประเด็นส�าคัญย่อย (Sub Key 
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Issue) จะต้องค�านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมอย่างรอบด้านใน  
3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับประชาคมโลก (global level) 2) ระดับภูมิภาค 
(regional level) และ 3) ระดับประเทศ (internal level)

นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณา ประเด็นส�าคัญซ่ึงเกี่ยวข้องกับพลังอ�านาจ
ของชาติ (national power) ในทุกมิติ ซ่ึงมุ ้งเน้นผลประโยชน์แห่งชาติ 
เป็นส�าคัญ ทั้งในมิติการเมือง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมจิตวิทยา มิติการทหาร/ 
การป้องกันประเทศ และมิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งล้วนส่งผลต่อกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ในระดับชาติทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตาม การที่จะได้ซึ่งประเด็นส�าคัญ ประเด็นส�าคัญย่อยนั้น  
มีหลายแนวทาง ทั้งการระดมความคิดเห็น (brain storming) จากผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ ตามมิติพลังอ�านาจของชาติ และการรวบรวมข้อมูลเอกสาร 
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยส่ิงส�าคัญในการสรุปรวบยอด (conceptualize)  
เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นส�าคัญนั้น ขึ้นอยู่กับว่าประเด็นเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อ 
ความม่ันคงของประเทศ โดยพจิารณาตามเงือ่นไข 3 ประการ คอื (1) ความมัน่คง 
ของมนุษย์ (human security) (2) ความม่ันคงทางสังคมหรือชุมชน (social/  
community security) (3) ความมั่นคงของประเทศ (national security)  
ซึ่งการที่รูปแบบของภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อน  
และสามารถส่งผลกระทบถึงกันในแบบก้าวข้ามมิติได้ ดังนั้น การที่จะกล่าวถึง 
ความมั่นคงจึงไม่สามารถกล่าวในลักษณะแยกส่วนหรือแบ่งแยกแต่ละมิติ 
ออกจากการกนัได้ เป็นทีม่าของการศกึษา ท�าความเข้าใจความม่ันคงอย่างเป็นองค์รวม  
(Holistic) โดยการให้ความหมาย “ความมัน่คงแบบเบด็เสรจ็ (Comprehensive  
Security)” ซึ่งปัจจุบัน ความม่ันคงจึงเป็น “ความมั่นคงโดยการการรวมกัน 
ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม (Co-operative Security)”
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(2) การก�าหนดแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตาม
ศาสตร์ของด้านต่างๆ (Define Indicator) จากการวิเคราะห์สถานการณ์
ความมั่นคงของประเทศในแต่ละมิติ ซึ่งผลการวิเคราะห์จะน�าไปสู่ สิ่งบอกเหตุ
ส�าคัญ (evident/ trigger) และเชื่อมโยงถึงภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย
เงื่อนไขในการเลือกแนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญจะใช้ทฤษฎีที ่
เป็นสากล (generalize) โดยมากมักจะใช้ทฤษฎีใหญ่ (grand theory) เป็น
หลักในการวิเคราะห์ และอาจเพิ่มเติมด้วยทฤษฎีระดับกลาง (middle range 
theory) และทฤษฎีระดับฐานราก (local/ ground theory) ซึ่งจะช่วยให้ 
ภาพทางยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอนาคตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

การเลือกแนวคิด ทฤษฎีในแต่ละมิติ เพื่อใช้วิเคราะห์ในกระบวนการ 
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์นั้น สรุปได้ดังนี้
Q	มิติการเมือง: แนวคิดหรือทฤษฎีที่น�ามาใช้ควรเกี่ยวข้องกับการเมืองการ
ปกครอง การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ รวมถึงนโยบายต่างประเทศที่ส�าคัญของประเทศมหาอ�านาจ และ
ประเทศในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับไทย เป็นต้น
Q	มิติเศรษฐกิจ: แนวคิดหรือทฤษฎีที่น�ามาใช้ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานเก่ียวกับ
สภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับสูงขึ้นไป รวมถึงทฤษฎีว่า
ด้วยกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลที ่
ไทยเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลไกความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศที่ส�าคัญ
Q	มิติสังคมจิตวิทยา: แนวคิดหรือทฤษฎีที่น�ามาใช ้ควรเก่ียวข ้องกับ 
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม อาทิ ระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
ระบบสุขภาพอนามัยของประชาชน ระดับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ข้อมูลจากองค์กรทั้งในและนอกประเทศ
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Q	มิติการทหารและการป้องกันประเทศ: แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีน�ามาใช้ 
ควรเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหาร รูปแบบของภัยคุกคามท้ังตามแบบ และ
ไม่ตามแบบ รวมถึงเจตจ�านงหรือสิ่งบอกเหตุส�าคัญที่จะก่อให้เกิดภัยคุกคามที่
เกิดจากการสงคราม และมิใช่สงคราม 
Q	มิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม: แนวคิดหรือ 
ทฤษฎีที่น�ามาใช้ควรเกี่ยวข้องกับแนวทางหรือรูปแบบในการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้ 
ในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาพลังงานทางเลือกของประเทศ รวมไปถึง 
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ๆ ที่จะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

(3) การวิเคราะห์แนวโน้มภาพอนาคต (Picture in the Future) 
เป็นการน�าแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ภาพสถานการณ์
ตามประเด็นส�าคัญ และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน (common ground key issue) 
ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องมี “ส่ิงบอกเหตุ หลักฐาน 
(indicator/ Trigger/ evident)” อันจะน�าไปสู่ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ 
(strategic outlook) ซึ่งจะเช่ือมโยงกับสิ่งบอกเหตุ หลักฐานที่ได้ก�าหนดไว ้
ตามหลักการภายใต้แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์ 

(4) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย (Impact Analysis to  
Thailand) ทั้งด้านบวก และด้านลบ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะน�าไปสู  ่
การก�าหนดได้ว่าอะไรเป็นโอกาส (opportunity) และอะไรเป็นอปุสรรค (threat) 
ต่อความก้าวหน้า และการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์ประเทศ…

เอกสารวิชาการฉบับนี้ ได้ด�าเนินการส�ารวจสภาวะแวดล้อมในห้วง  
ตลุาคม 2557-พฤษภาคม 2558 เพือ่วางยุทธศาสตร์ประเทศไทยในปี พ.ศ.2559-2560  
ภายใต้ชือ่เรือ่ง “การส�ารวจสภาวะแวดล้อม เพ่ือมองภาพอนาคตประเทศไทยใน  
พ.ศ.2559-2560 (Thailand Strategic Outlook 2016-17)” โดยมกีระบวนการ  
4 ขั้นตอนตามที่กล่าวมา 



11
 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2559-2560

)Thailand Strategic Outlook 2016-2017(

ส่วนที่ 3
สรุปประเด็นส�าคัญ และประเด็นส�าคัญย่อย

(Key Issues and Sub Key Issues)

จากการส�ารวจและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้ง 5 มิติ  
ได้แก่ (1) มิติการเมือง (2) มิติเศรษฐกิจ (3) มิติสังคมจิตวิทยา (4) มิติการทหาร
และการป้องกันประเทศ และ (5) มิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสภาวะแวดล้อมใน 3 ระดับ คือ 
1) ระดับประชาคมโลก (global level) 2) ระดับภูมิภาค (regional level) 
และ 3) ระดับประเทศ (internal level) รวมถึง คาดการณ์ผลกระทบต่อ
ประเทศไทยในระดับใดบ้าง ด้วยการวิเคราะห์แบบตัดขวาง (Cross Section 
Analysis) โดยผลลัพธ์ส�าคัญ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการจัดท�าแนวโน้มใน
อนาคต คือ การก�าหนดประเด็นส�าคัญ และประเด็นส�าคัญย่อย ที่อาจส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในช่วงแรก 
ของการวิเคราะห์ได้มีการก�าหนดประเด็นส�าคัญ และประเด็นส�าคัญย่อย  
แยกตามสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงท้ัง 5 มติิดังทีก่ล่าวไว้ในเบือ้งต้น จากนัน้ 
ในขั้นตอนต่อมาจึงได้น�าประเด็นทั้งหมดดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน ผ่านการ 
ระดมสมอง (Brain storm) จากผู้เชี่ยวชาญ และคณะนักวิจัย ศศย.สปท.  
ท�าให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในแต่ละมิติ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นประเด็นร่วม สามารถ 
สรุปได้เป็นประเด็นส�าคัญหลัก 6 ประเด็น และประเด็นส�าคัญย่อย 21 ประเด็น  
ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 : การเคลื่อนไหวของระบบโลก (World System Dynamic) 
แบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ

1.1 การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1.2 การขาดภาวะผู้น�าในสังคมโลกเริ่มจะเข้าสู่วิกฤต
1.3 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเป็นไปในทิศทางใด 

ประเด็นที่ 2 : ทิศทางระบบเศรษฐกิจโลก (The Global Economic 
System) แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย คือ

2.1 วอดก้าไครซิส หรือวิกฤติเศรษฐกิจในรัสเซีย (Vodka Crisis)
2.2 เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังขาดเสถียรภาพ
2.3 สภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว
2.4 การให้ความส�าคัญด้านสุขภาพซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

ประเด็นที่ 3 : สภาพสังคมในปัจจุบัน (The current of State Society) 
แบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ

3.1 สภาวะชาตินิยมทวีความรุนแรงขึ้น 
3.2 ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้จะฝังรากลึกขึ้น 
3.3 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยกับสังคมผู้สูงอายุ

ประเด็นที ่4 : ปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม : ปัญหาท้าทายมนษุยชาติ 
(Natural Resources and Environmental Issues : Challenge humanity)  
แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย คือ

4.1 มลภาวะในประเทศก�าลังพัฒนาก�าลังพุ่งสูงขึ้น 
4.2 สภาพอากาศเลวร้ายปรากฏบ่อยครั้งขึ้น 
4.3 สถานการณ์ขาดแคลนทรัพยากรน�้าเพิ่มขึ้น
4.4 วิกฤตราคาพลังงานเชื้อเพลิง
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ประเด็นที่ 5 : ภัยคุกคามไม่ตามแบบ (Non-Traditional Threat) 
แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย คือ

5.1 ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง 
5.2 กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) กับโอกาสที่จะขยายตัวเป็น The Islamic State
5.3 สิทธิมนุษยชน (การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทร

อินเดีย ฯลฯ)
5.4 อาชญากรรมไซเบอร์

ประเด็นที่ 6 : สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ (Internal Politics) 
แบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ

6.1 กระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย
6.2 ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
6.3 สังคมไทยกับการปฏิรูป ปรองดอง สมานฉันท์

ประเด็นที่ 1 : การเคลื่อนไหวของระบบโลก (World System Dynamic)

แบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อย ดังนี้

1.1 การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
หลังจากที่สหรัฐฯ สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ในตะวันออกกลาง 

ควบคุมสถานการณ์ในอัฟกานิสถานได้ในระดับหนึ่งแล้ว สหรัฐฯ กลับมาให้
ความสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยสหรัฐฯ ได้พัฒนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับอาเซียนในฐานะประเทศคู ่เจรจาตั้งแต่
ปี 2520 จนกระทั่งในปี 2552 ความสัมพันธ์สหรัฐฯ ต่ออาเซียนเข้มข้นมากขึ้น
ถึงขั้นมีการประชุมระดับผู้น�าร่วมกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซ่ึงท่าทีที่สหรัฐฯ 
หันมาหาภูมิภาคนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นในปี 2554 หลังจากที่ นางฮิลลารี่ คลินตัน 
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ในขณะนั้น ได้กล่าวถึงนโยบายต่างประเทศของ

1.1 การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1.1 การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1.1 การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1.1 การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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สหรัฐฯ ว่า “อนาคตของการเมืองระหว่างประเทศจะอยู่ในเอเชีย ไม่ใช่ใน
อัฟกานิสถานหรืออิรัก” ระหว่างร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ บาหลี อินโดนีเซีย  
อีกทั้ง นายบารัค โอบามา ผู้น�าสหรัฐฯ ยังเดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอด 
ผู้น�าอาเซียนครั้งท่ี 19 (19th ASEAN Summit) เมื่อ 17 พ.ย.54 ณ บาหลี 
อินโดนีเซีย ท�าให้การประชุมคร้ังนั้นกลายเป็นเสมือนงานเปิดตัวการกลับมา 
ของสหรัฐฯ สู ่ภูมิภาคนี้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ นอกจากสหรัฐฯ จะสร้าง 
ความสัมพันธ์กับอาเซียนโดยรวม แล้วยังกระชับความสัมพันธ์กับแต่ละ 
ประเทศในประเดน็ต่างๆ ทีป่ระเทศเหล่านัน้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ประกอบกบั  
ค่อยๆ เพิ่มบทบาทของตนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ 

และเหตุผลส�าคัญที่สหรัฐฯ กังวล คือ การขยายอิทธิพลของจีน 
ในภูมิภาคนี้ ซ่ึงแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อดุลอ�านาจและผลประโยชน์ 
ของสหรัฐฯ และพันธมิตรในตะวันออกไกล ท้ังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน  
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้2 และในขณะทีก่ารเมอืงระหว่างประเทศมแีนวโน้มขดัแย้งมากขึน้  
โลกก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอ�านาจ เนื่องจากสหรัฐฯ ผู้รักษาระเบียบโลก 
ลดบทบาทของตนลง ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ปัจจัยการเมืองภายใน 
และปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ยังฟื้นตัวช้า โลกมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลัก
โดยมีทิศทางเอนเอียงมาทางจีน อินเดีย และรัสเซีย และจะน�าไปสู่การต่อสู ้
แย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ และมีการสะสมอาวุธมากขึ้น

ขณะที่ญี่ปุ ่นตีความรัฐธรรมนูญใหม่ เนื่องจากเห็นว่าภัยคุกคามมี 
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประเมินว่าจีนและเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคาม 
ของญี่ปุ่น ขณะท่ีสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าในปี 2568 จีนจะมีเศรษฐกิจน�าหน้า 
สหรัฐฯ ดังนั้น สหรัฐฯ จึงต้องพยายามหยุดจีน ซึ่งท�าให้จากที่จีนมุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว จึงเริ่มประเมินภัยคุกคามความมั่นคงใหม่ โดยเริ่ม

2 ยุทธศาสตร์สหรัฐต่ออาเซียน ปี 2014 (ตอนที่ 2), ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 13 พ.ย.57,  
ออนไลน์ http://thepchatree.blogspot.com/2014/11/2014-2.html
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ให้ความส�าคัญกับการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามตามแบบ สังเกตได้จาก 
การพยายามถมทะเลและพัฒนาสิ่งปลูกสร้างบนเกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้  
ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินท่ีไม่มีวันจม และจากท่ีสหรัฐฯ  
มองจีนเป็นภัยคุกคาม ท�าให้สหรัฐฯ เข้าข้างฟิลิปปินส์และเวียดนาม โดยมีญี่ปุ่น
เป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐฯ ในยุทธศาสตร์การหวนคืนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก3 

 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
ทฤษฎีดุลแห่งอ�านาจ (balance of power theory) เป็นการ 

อธิบายพฤติกรรมท่ีรัฐต่างฯ พยายามถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อไม่ให้มีรัฐหนึ่งใด 
มีอ�านาจเหนือตน ซึ่งจะสามารถธ�ารงรักษาความมั่นคงและสันติภาพของระบบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

ทฤษฎีความร่วมมือ (co-operation theory) เป็นการต่อยอดจาก
ทฤษฎีดุลแห่งอ�านาจ แทนที่แต่ละชาติจะสร้างการถ่วงดุลอ�านาจด้วยตนเอง
ตามล�าพัง แต่ทฤษฎีความมั่นคงร่วมกันเสนอให้มีการรวมตัวของรัฐต่างฯ เป็น
พันธมิตรร่วมกันป้องกันภัยจากการรุกรานของศัตรู

(3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
ส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจของสหรัฐฯ และจีนต่อภูมิภาคนี้

สังเกตได้จากท่าที นโยบายด้านการต่างประเทศ การที่สหรัฐฯ เดินทางเยือน
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ่อยครั้งมากขึ้น 

นโยบายสหรัฐฯ ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านสุนทรพจน์ของ  
Dr.Susan Rice, National Security Advisor ของสหรัฐฯ ซึ่งคล้ายกับ 
ต�าแหน่งเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาติของไทย ณ Brookings Institution 
(Think Tank อันดับ 1 ของสหรัฐฯ) ได้อ้างค�าพูดของโอบามา ขณะเยือน 
มาเลเซียในช่วงต้นปี 2557 ว่าในช่วงที่ผ่านมาภูมิภาคเอเชียมีอิทธิพลในเวท ี

3 สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์คร้ังที่ 3/2558 เรื่อง “จับตาสถานการณ์ความมั่นคง 
และผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์”, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,  
9 ก.ค.58
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โลกเพิ่มมากขึ้น โดยบทบาทของเอเชียที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการผงาดขึ้นมา
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็น
จุดศูนย์กลางของยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อเอเชีย

ช่วงวันที่ 18-28 ม.ค.58 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
สหรัฐฯ ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก นายแดเนียล รัสเซล  
เดินทางเยือนฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย และกัมพูชา เพื่อเจรจาความร่วมมือ
ประเด็นระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี โดยมุ่งให้ความส�าคัญกับประเด็น 
ด้านความม่ันคงทางทะเล โดยเฉพาะ การสร้างเสถียรภาพในทะเลจีนใต้  
ตามด้วยเรื่องความร่วมมือการค้าเสรีในกรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟ ิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)  
การกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียน สหรัฐฯ พยายามเข้าพบคนกลุ่มต่างๆ  
ของสังคมและการเมืองในประเทศท่ีเดินทางไปเยือนทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่าย 
ตรงข้ามรัฐบาล ผู้น�าทางการเมือง นักวิชาการ ภาคประชาสังคม กลุ่มเยาวชน
เพือ่ปลกูฝังค่านยิมประชาธปิไตยให้แก่เยาวชนผ่านทางสถาบนัทางความร่วมมอื
และสันติภาพที่สนับสนุนโดยสหรัฐฯ

นายรัสเซลพบปะกับ รมว.กระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวง
ต่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการประสานงานอาเซียน ซึ่งสหรัฐฯ 
ได้จัดล�าดับความส�าคัญของอาเซียนไว้ล�าดับต้นๆ ในปีนี้ และเพื่อระบุแนวทาง 
ที่สหรัฐฯ จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอาเซียนด้วย อีกทั้ง เข้าพบ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม เรือ่งความตงึเครยีดในทะเลจนีใต้ ความรนุแรง
จากลัทธิสุดโต่ง และกลุ่มก่อการร้าย 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.58 ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับ
อาวุโสของรัฐบาลและบุคคลในแวดวงการเมืองของไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับ
มิตรภาพ 182 ปี ระหว่างสหรัฐฯ กับไทย การกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย  
สิทธิมนุษยชน และประเด็นอื่นๆ ท่ีมีความส�าคัญต่อทั้งสองประเทศและ 
ภมูภิาค จากทีก่ล่าวมา การท่ีผูช่้วยรฐัมนตรรีสัเซลแห่งสหรฐัฯ เดินทางเยอืนไทย 
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และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ ให้ 
ความส�าคัญกับภูมิภาคนี้4

ส่วนการลงนามความตกลงที่ส�าคัญระหว่างไทย-จีน ในช่วงต้นปี 2558  
ที่ผ่านมา ไทยและจีนได้บรรลุการลงนามความตกลงที่ส�าคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ 

1) บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาลจนี
ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยทุธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565  

2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ และเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคในระยะยาว 

อีกทั้ง มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ทั้งในส่วนของการพัฒนา
เส้นทางรถไฟและความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร การลงนามความตกลง 
ทั้ง 2 ฉบับ เป็นการยืนยันความส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน  
การพัฒนาเส้นทางรถไฟจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน�าไปสู่การพัฒนาเส้นทางรถไฟ
เชื่อมจีน สปป.ลาว ไทย ท�าให้มีปริมาณสินค้าและนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต ส�าหรับความร่วมมือด้านการซื้อสินค้าเกษตร 
จีนจะพจิารณาเพิม่ปรมิาณการซือ้สนิค้าเกษตรจากไทยให้มากขึน้ เช่น ข้าว และ
ยางพารา ส่วนความร่วมมือในภูมิภาค GMS นั้น จีนพร้อมที่จะร่วมมือกับไทย 
ในการส่งเสริมการพัฒนาในอนุภูมิภาคในทุกมิติ5

4 การเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา  
ฝ่ายกิจการเอเชยีตะวนัออกและแปซฟิิก นายแดเนยีล รสัเซล, 26 ม.ค.58, ออนไลน์ http://thai.bangkok.
usembassy.gov/news/press/2015/nrot003.html
5 ออนไลน์ http://www.thaigov.go.th/2012-07-18-11-42-15/item/88538-id88538.html
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 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
สหรัฐฯ ก�าลังถูกท้าทายอ�านาจอย่างหนัก โดยเฉพาะอิทธิพลด้าน 

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก�าลังลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ แต่ทั้งนี้ 
ปัจจัยหนึ่งที่เป็นที่จับตามอง คือ การแผ่ขยายอิทธิพลของจีน อีกทั้ง ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการรวมกลุ่มกันทั้ง AEC, ASEAN+3, ASEAN+6, 
ASEAN+8, FTA อาเซียนกับจีน อาเซียนกับญี่ปุ่น ซึ่งการรวมกลุ่มเหล่านี้ไม่มี
สหรัฐฯ ร่วมอยู่ด้วย ท�าให้สหรัฐฯ รู้สึกว่าบทบาททางด้านเศรษฐกิจของตน 
ก�าลังลดลงเรื่อยๆ จนเป็นเหตุให้สหรัฐฯ มีความพยายามท่ีจะกลับมาเป็น
ศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกครั้ง6

แต่ถึงแม้สหรัฐฯ จะให้ความส�าคัญกับบทบาทของภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มข้ึน และพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับไทย แต่ด้วย
ที่ผ่านมาสหรัฐฯ เลือกปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เท่าเทียมกัน 
ในแต่ละประเทศ จึงท�าให้ไทยยงัมคีวามหวาดระแวงอยูม่าก ประกอบกบั การฟ้ืน 
ความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ กับไทยยังถูกจ�ากัดด้วยข้อกฎหมายระหว่างประเทศ 
นักการเมืองสหรัฐฯ ยังขาดความเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทย 

โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย สหรัฐฯ ได ้
เดินทางเยือนไทยเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี แต่กลับส่งสัญญาณต่อต้านรัฐประหาร
ไปพร้อมๆ กัน ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
เนื่องจากสหรัฐฯ เน้นประเด็นการเมืองไทย โดยแสดงจุดยืนในการต่อต้าน
รัฐประหาร ท�าให้การเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่มุมการเพิ่ม
บทบาทของสหรัฐฯ7 กับไทยในระยะเวลาอันใกล้อาจยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
 
 

6-7 รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตร,ี การต่างประเทศของไทยปี 2015 (ตอนที2่), ออนไลน์ http://thepchatree.
blogspot.com/2015/04/2015-2.html, 1 เม.ย.58
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เนื่องจากท่าทีต่างๆ และการที่สหรัฐฯ ประกาศว่าจะเร่ิมความสัมพันธ์กับไทย 
ก็ต่อเมื่อไทยมีการเลือกตั้ง8

อย่างไรก็ตาม หากค�านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส�าคัญ ไทยจึง 
น่าจะยดึอาเซยีนเป็นหลกั โดยอาศยัการเจรจาผ่านเวทีต่างๆ อาทิ  FTA ASEAN+6 
“ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคของอาเซยีน (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) ซึ่งไทยน่าจะได้รับประโยชน์จาก RCEP 
มากกว่าการเข้าร่วม TPP ของสหรัฐฯ เนื่องจากการเข้าร่วม TPP อาจส่งผล 
กระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน ได้

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

เนื่องจากภาวะการแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ท�าให้ไทยมีความตกลงร่วมมือกับประเทศมหาอ�านาจด้านการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ และความตกลงในการพัฒนาด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น  
มีการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ประชากรเพิ่มขึ้น และเกิดกลไกการแข่งขันกัน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ท�าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็น 
ที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น 
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

ในอนาคตคาดว่า จะเกิดขั้วอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ลักษณะเช่นนี้จะท�าให้ไทยมีความ
ยากล�าบากในการวางบทบาทในประชาคมโลก โดยต้องพยายามรักษาดุลยภาพ 
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจท่ีจะเข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทย 
มากขึ้น และด้วยภาวะการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจการค้าท่ีคาดว่าน่าจะมี
แนวโน้มสูงขึ้นจากการที่ประเทศมหาอ�านาจต่างๆ อาจมุ่งให้ความสนใจลงทุน 
 

8 สรปุผลการสนทนาปัญหายทุธศาสตร์ครัง้ที ่3/2558 เรือ่ง “จบัตาสถานการณ์ความมัน่คงและผลกระทบ
เชิงยุทธศาสตร์”, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 9 ก.ค.58
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ ให้ความสนใจลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้านของไทย ดังนั้น ไทยจึงอาจเสียเปรียบทางการค้าได้ หากขาดการ
เตรียมพร้อม และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาด

1.2 การขาดภาวะผู้น�าในสังคมโลกเริ่มจะเข้าสู่วิกฤต
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
สภาวการณ์ของโลกจะสงบสุขหรือวุ่นวายนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้น�าของ

ชาติมหาอ�านาจที่มีบทบาทเป็นผู้ถือรีโมตควบคุมชะตากรรมทิศทางของโลกไว้ 
โดยนิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับ “8 บุคคลทรงอิทธิพลท่ีสุดในโลก ประจ�าปี 
2014”9 โดยเรียงล�าดับจากบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ดังนี้ 
1) ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย 2) ประธานาธิบดี บารัค โอบามา 
แห่งสหรัฐฯ 3) ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 4) สมเด็จ
พระสนัตะปาปาฟรานซสิ 5) นายกรฐัมนตรหีญงิ องัเกลา แมร์เคลิ 6) เจเนต็ เยลเลน 
ประธานธนาคารกลาง แห่งสหรัฐฯ 7) บิล เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟท์ และ 
8) มาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป

สังเกตได้ว่า ประธานาธิบดี บารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ อยู่ในล�าดับที่ 2 
ซึ่งหล่นมาจากล�าดับที่ 1 อาจเนื่องมาจากการถูกหักคะแนน เร่ืองการขาด
ภาวะผู้น�าในการแก้ไขปัญหาหลายๆ เรื่อง อาทิ การรับมือการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสอีโบลา และการจู่โจมครั้งใหม่ของกระบวนการก่อการร้ายในอิรัก ซึ่งมี
กองก�าลังรัฐอิสลามแห่งอิรักและอัชชาม (ISIS) เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ซ่ึงส่งผลให้
โลกต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามใหม่จากกลุ่มนักรบญิฮัดรัฐอิสลาม รวมถึง
การสร้างความตึงเครียดด้วยการเผชิญหน้ากับรัฐบาลรัสเซียภายใต้การน�าของ 
ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ประกอบกับ หลังเหตุการณ์มือปืน 3 คน 
ยิงนักหนังสือพิมพ์ Charlie Hebdo อย่างอุกอาจ มีผู้เสียชีวิตถึง 31 คน ท�าให้

9 กุมอนาคตโลก!!! 8 บุคคลทรงอิทธิพลที่สุด ปี 2014, ไทยรัฐออนไลน์ 9 พ.ย.57, ออนไลน์ 
http://www.thairath.co.th/content/462090 

1.2 การขาดภาวะผู้น�าในสังคมโลกเริ่มจะเข้าสู่วิกฤต1.2 การขาดภาวะผู้น�าในสังคมโลกเริ่มจะเข้าสู่วิกฤต1.2 การขาดภาวะผู้น�าในสังคมโลกเริ่มจะเข้าสู่วิกฤต1.2 การขาดภาวะผู้น�าในสังคมโลกเริ่มจะเข้าสู่วิกฤต
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เกิดการเดินขบวนครั้งใหญ่ เพื่อแสดงจุดยืนไม่ให้ใช้ความรุนแรง ไม่เห็นด้วย 
และไม่กลัว ณ กรงุปารสี น�าโดย ประธานาธบิดฝีร่ังเศส และผูน้�ากว่า 40 ประเทศ 
แต่กลับไร้เงามหาอ�านาจอย่าง ประธานาธิบดี โอบามา แห่งสหรัฐฯ ท�าให ้
ชาวอเมริกันต่างผิดหวังเป็นอย่างมากกับการหายตัวของโอบามาจากเหตุการณ์
ส�าคัญระดับโลกครั้งนี้ 

ประธานาธิบดี บารัค โอบามา จึงถูกมองว่า เป็นผู ้น�าที่ไร้คุณภาพ  
ขาดการใช้จังหวะ หรือไม่รู้จักใช้โอกาสให้ได้ผลสูงสุด ขาดความกล้าหาญ วิธีคิด  
การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ และประเด็นสุดท้ายคือ  
เป็นผูน้�าเพยีงแค่ต�าแหน่ง แต่ไม่ท�างานให้คนในประเทศหรือโลกศรทัธา หรอืเรยีกว่า  
มีแต่อ�านาจที่ได้มาจากกฎหมาย (Authority) แต่ไม่มีความศรัทธา (Trust)10

 (2) ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
“ภาวะผู้น�า” เป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งตั้งใจใช้

อิทธิพลต่อผู้อ่ืนให้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีก�าหนด รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลขององค์การ ดงันัน้ ภาวะผูน้�าจึงเป็นกระบวนการอทิธพิลทีช่่วยให้ 
กลุ่มบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด จากค�านิยามที่กล่าวมานี้ ยังมี 

10 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์, ประกาศคนหายที่ปารีสชื่อโอบามา
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ความแตกต่างกันในประเด็นต่างๆ เช่น ใครเป็นผู้ใช้อิทธิพล วัตถุประสงค์ของ
การใช้อิทธิพลคืออะไร ลักษณะ วิธีการใช้อิทธิพลเป็นอย่างไร และผลลัพธ์ของ 
การใช้อิทธิพลคืออะไรเป็นต้น ไม่มีค�านิยามใดผิดหรือถูกเพียงนิยามเดียว  
แต่ขึน้อยูก่บัการเลอืกค�านยิามนัน้ไปใช้อธบิายเพือ่สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะ
ผูน้�าในแต่ละกรณ ีซึง่จะสงัเกตได้ว่าภาวะผูน้�าเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ตวับคุคล11 

ภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันย่อมมีผลกระทบต่อผู้น�า 
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ใหม่ เพ่ือให้สามารถเผชิญต่อ
แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงคาดว่าผู้น�า 
ในอนาคตควรมีคุณสมบัติ คือ 1) ยอมรับแนวคิดที่ต้องให้บริการ 2) มีมุมมอง
ที่กว้างไกลระดับโลก 3) เข้าใจองค์การรูปแบบใหม่จากมุมมองที่เป็นองค์รวม 
เป็นลักษณะบูรณาการ 4) มีความยืดหยุ่นสูง ต้องมีความสามารถในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ผู้น�าในทศวรรษท่ี 21 ต้องชอบความท้าทายและการทดลอง
ใหม่ๆ 5) จะต้องผูกพันต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเปล่ียนแปลง 
กับภาวะผู ้น�าจะด�าเนินคู ่กันตลอดไป 6) ต้องมีความสามารถในการสร้าง 
ความสมดุลระหว่างงานในต�าแหน่งหน้าที่ผู้น�า กับด้านชีวิตส่วนตัวได้ดี รวมท้ัง
การสร้างความงอกงามด้านความรู้สมัยใหม่ที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
จากผลส�ารวจผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 86 เห็นด้วยว่าเราก�าลังเผชิญ

วิกฤตการขาดภาวะความเป็นผู้น�า อาจเนื่องมาจากประชาคมระหว่างประเทศ
ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาส�าคัญๆ ของโลกในปีที่ผ่านมา อาทิ 
การจัดการกับภาวะโลกร้อน อีกทั้ง แทบจะไม่สามารถจัดการกับความล้มเหลว
ของเศรษฐกิจโลกได้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงในอเมริกาเหนือและยุโรป  
ความรุนแรงดังกล่าวยังคงมีอยู ่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง แสดงให้เห็นว่า  

11 Saruthipong Bhuwatvaranon, แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ภาวะผู ้น�า (Principles and 
Theories in Education Leadership), ออนไลน์ http://www.saruthipong.com/port/
document/299-701/229-701-1.pdf
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ผลกระทบส่วนใหญ่และความกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้ คือ การขาดภาวะ 
ความเป็นผู้น�า

สิ่ งที่แสดงถึงทักษะภาวะความเป ็นผู ้น�าในโลกทุกวันนี้ ท่ี ได ้จาก 
การส�ารวจ (แสดงดังแผนภาพ) ได้แก่ 1) การวางแผนระยะยาว 2) ทักษะ 
ในการส่ือสารท่ีแข็งแกร่ง 3) ล�าดับความส�าคัญของความยุติธรรมทางสังคม 
ทีเ่หนอืการเจรญิเติบโตทางการเงนิ 4) การเอาใจใส่ 5) ความกล้าหาญ 6) คณุธรรม  
และ 7) การท�างานร่วมกัน โดยเฉพาะ ผู้น�าที่ดีที่สุดต้องสามารถไกล่เกลี่ย  
รวมถึงฟังความคิดเห็นต่างๆ ก่อนการตัดสินใจในการสร้างทีมงาน ถือเป็น 
กุญแจส�าคัญของความสามารถในเชิงบวกต่อการเผชิญกับความยากล�าบาก  
การใช้พลังงานของโลกในแง่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ตนเอง12

(4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
แม้ว่าสหรัฐฯ จะยังคงเป็นผู ้น�าในประชาคมโลก แต่สภาพการเป็น

มหาอ�านาจขั้วเดียวที่ครองอ�านาจ (unipolar moment of American 
dominance) ได้ผ่านไปแล้ว ทั้งจากบทบาทความเป็นผู้น�าของนายโอบามา 
กด็เูหมอืนจะส่งผลต่อการลดทอนอทิธพิลในเวทีโลกลง ประกอบกบั ความโดดเด่น  
เป็นตัวของตัวเอง และถกูทีถ่กูเวลาของส ีจิน้ผงิ โดยประกาศนโยบาย “สีด้่านถ้วนทัว่”  

12 ออนไลน์ http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-of-2015/3-
lack-of-leadership/
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สร้างสังคมมีกินอยู่เย็นเป็นสุข ที่มาพร้อมกับการล้างบางเครือข่ายเจ้าหน้าที ่
พรรคคอมมวินสิต์ทีท่จุรติคอร์รัปชัน่อย่างต่อเนือ่งจริงจัง จากท่ีกล่าวมา สามารถ 
บ่งช้ีได้ว่า ในอนาคตข้างหน้า บทบาทความเป็นผูน้�าอาจส่งผลเชือ่มโยงต่อบทบาท 
ในประชาคมโลก

โดยภายในปี 2563 ได้มีการคาดการณ์ว่าจีนจะกลายมาเป็นเศรษฐกิจ 
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก อินเดียจะยังคงเติบโตอย่างสม�่าเสมอ  
รัสเซียจะฟื้นกลับมาอีกครั้งเนื่องจากทรัพยากรน�้ามันและแร่ธาตุของประเทศ 
บราซิล อิหร่าน อินโดนีเซีย และตุรกีจะมีอิทธิพลมากขึ้น หากสามารถรักษา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองไปจนถึงทศวรรษหน้า

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ยังไม่มีประเทศใดกล้าท้าทายความเป็นผู้น�าของ
สหรัฐฯ โดยตรง แต่แน่นอนว่าจะเห็นอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของมหาอ�านาจอ่ืนๆ  
ในประเทศและภูมิภาคโดยรอบมหาอ�านาจเหล่านั้น13 แต่ทั้งนี้ หากสหรัฐฯ  
จะคงไว้ซึ่งบทบาทความเป็นผู้น�าต่อไปนั้น ภาวะผู้น�าของประเทศถือเป็นปัจจัย
ส�าคัญอย่างมากในการที่จะโน้มน้าวให้มหาอ�านาจอื่นๆ ให้ความร่วมมือ 

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ภาวะความเป็นผู้น�าของสหรัฐฯ ในสายตานานาชาติตกต�่าที่สุดนับต้ังแต่
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา หรือนับตั้งแต่สหรัฐฯ เป็นอภิมหาอ�านาจ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลอ�านาจ ลดการผูกขาด และการแทรกแซงจากประเทศ
มหาอ�านาจเดิม ไทยสามารถเจริญสัมพันธไมตรีกับดุลอ�านาจขั้วอื่น เพื่อสร้าง
ความสมดุล และโอกาสในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

เสถียรภาพในเวทีโลกไม่มั่นคง เช่น เศรษฐกิจ การค้า การก่อการร้าย
ข้ามชาต ิการเมอืงระหว่างประเทศ เป็นต้น ในยคุโลกาภวิตัน์ เน้นเศรษฐกจิและ 

13 โลกในอนาคตปี ค.ศ. 2020, จับตาเอเชียตะวันออก, ออนไลน์http://www.eastasiawatch.in.th/
article.php?id=23
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เทคโนโลยีเป็นหลัก ท�าให้โลกเชื่อมโยงกันอย่างเสรีโดยการค้า การลงทุน 
การเงินและเทคโนโลยี การกีดกันทางการค้าน้อยลง ภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต อะไรเกิดข้ึนในจุดหนึ่งของโลกกระทบ
ทุกประเทศพร้อมๆ กัน ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรตระหนักถึงความส�าคัญของ
การเปลี่ยนแปลงระดับโลก โดยกลับมาพิจารณาว่าจะปรับตัวอย่างไร เช่น 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น�า พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพ

1.3 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเปนไปในทิศทางใด
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
ประชาคมอาเซียนถือก�าเนิดข้ึนอย ่างเป ็นทางการเมื่อ ต.ค.46 

ด้วยปฏิญญา “ข้อตกลงบาหลี 2” (Bali Concord II) จากนั้นในเดือน ม.ค.51 
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ฟิลิปปินส์  ได้เห็นชอบให้เลื่อน
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเร็วขึ้น 5 ปี จากปี 2563 เป็นปี 2558 เกิด 
“ปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558” 
(Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of 
an ASEAN Community by 2015) โดยประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security 
Community หรือ APSC) 2) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC) และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC)

ซึง่ วันที ่31 ธ.ค.58 คอืก�าหนดทีเ่หล่าประเทศสมาชกิขดีเส้นตายการรวมตวักนั
เป็นประชาคมอาเซยีน ท�าให้ปีนีเ้ป็นปีถือเป็นจุดเริม่ต้นทีจ่ะชีบ้อกได้ว่า “ทศิทาง
หลงัการรวมกลุม่ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Comunity) จะเป็นเช่นไร” รวมถงึ
อทิธิพลของมหาอ�านาจอย่างจนีและสหรฐัฯ ในภมูภิาคนีจ้ะมรีปูร่างหน้าตาอย่างไร14 

14 10 แนวโน้มท่ีควรจับตามองในปี 2015 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 5 ม.ค.58, ออนไลน์ 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1420454175

1.3 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเปนไปในทิศทางใด1.3 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเปนไปในทิศทางใด1.3 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเปนไปในทิศทางใด1.3 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเปนไปในทิศทางใด
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ปัจจุบันอาเซียนได้ผลักดันการจัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจระดับสูง เพื่อร่าง
แผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีก�าหนดจะเริ่มด�าเนินงานต้ังแต่ ม.ค.58 โดยเฉพาะได้
สร้างสรรค์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 ซึ่งเน้นถึงแนวทาง
หลักของอาเซียน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างประชาคมอาเซียนต่อไปและสร้าง
ความเชื่อมโยงกันระหว่าง 3 เสาหลักในระดับที่สูงขึ้น 2) ผลักดันการปฏิบัติ
เป้าหมายต่างๆ ที่มุ่งสู่มนุษย์และถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางของอาเซียนต่อไป  
3) สร้างสรรค์ประชาคมที่พึ่งพาตนเองและสามารถแก้ไขความท้าทายใหม่ๆ ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ15 โดยได้จดัท�า ASEAN Community’s Post-2015 Vision 
ในหลายประเด็น อาทิ การประเมินการด�าเนินการตาม Blueprints ปัจจุบัน 
และรูปแบบเอกสารของวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2558 ข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
องค์ประกอบหลักของวิสัยทัศน์ 

 (2) แนวคิด/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Theories Design Structure 
of Evident) 

ทฤษฎกีารพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั (Interdependence Theory) จาก 
หนังสือที่ตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ.1977 ของ Robert O. Keohane และ Joseph  
S. Nye,Jr เร่ือง Power and Interdependence : World Politics in 
Transition ได้อธิบายรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ในลักษณะ
การพึ่งพาอาศัยกันแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยจะมีช่องทาง 
การติดต่อหลายทางระหว่างสังคมที่ไม่มีการจัดล�าดับความส�าคัญระหว่าง 
ประเด็นปัญหาต่างๆ อีกทั้ง เช่ือมั่นในการไม่ใช้ก�าลังทหารหรือใช้ก�าลังทหาร 
ให ้น ้อยที่สุด ซึ่งความร ่วมมือกันสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของ 
กรอบความตกลง และความร่วมมอืระหว่างกันในด้านต่างๆ ซึง่มคีวามครอบคลมุ 
ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม

15 เวียดนามพยายามร่วมกับอาเซียนเพื่อสร้างประชาคมที่มีเอกภาพและพึ่งพาตนเอง, 26 ธ.ค.57,  
ออนไลน์ http://vovworld.vn/
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ทฤษฎีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ16 ได้แก่ 1) ข้อตกลงสิทธิพิเศษ 
ทางภาษี (Preferential tariff arrangement หรือ PTA) ซ่ึงหมายถึง การให้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเอง 2) ข้อตกลง 
การค้าเสร ี(Free trade arrangement หรอื FTA) ภาษศีลุกากรระหว่างประเทศ
ในกลุ่มถูกก�าจัดลง ฉะนั้นการไหลเข้าออกของสินค้าและบริการจะเป็นไปได ้
โดยเสร ี3) สหภาพศุลกากร (Customs union) เป็นอกีรปูแบบหนึง่ของการรวมตวั  
ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นจาก FTA คือ ประเทศสมาชิกก�าหนดให้ใช้ภาษีศุลกากร 
ในอัตราเดียวกัน ส�าหรับสินค้าเข้าที่มาจากประเทศที่ไม่อยู่ในสหภาพศุลกากร 
4) ตลาดรว่ม (Common market) นอกจากจะครอบคลุมถึงการเปิดเสรีการค้า 
สินค้าและบริการแล้ว ยังครอบคลุมถึงปัจจัยการผลิตด้วย โดย การไหลเข้าออก 
ของทนุและการเคลือ่นย้ายแรงงานจะเป็นไปอย่างเสรนีัน่เอง 5) สหภาพเศรษฐกจิ  
(Economic union) การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ถือว่าแน่นแฟ้นที่สุด โดยมี 
การก�าหนดทศิทางการดาเนนินโยบายการเงินและนโยบายการคลังทีส่อดคล้อง
ร่วมกัน อย่างทีเ่หน็จากสหภาพยโุรปทัง้ 27 ประเทศ ซึง่ในจ�านวนนี ้17 ประเทศ
ในยูโรโซนมีการรวมตัวที่เข้มข้นขึ้นไปอีก เพราะใช้เงินยูโรเป็นเงินสกุลเดียวกัน 

ทฤษฎีพหุนิยมของสังคม (The pluralist theory of society)  
เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลและการยอมรบัความแตกต่าง การปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีม 
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน แนวคิดนี้เชื่อว่าการมีระบบการเมืองที่เปิดกว้างและ 
เปิดให้แข่งขันกันจะสามารถรับรองเสถียรภาพของสังคมได้ อ�านาจไม่กระจุก 
อยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

16 http://www.research-system.siam.edu/images/independent/BEHAVIORAL_PREPARATION_
OF_WORKERS_IN_THE_IMPORT-EXPORT_BUSINESS_FOR_THE_ASEAN_COMMUNITY/7._ 
%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97_2.pdf
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(3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
พัฒนาการล่าสุดของประชาคมอาเซียนจากการประชุมสุดยอดเอเชีย

ตะวนัออก (East Asia Summit: EAS) ครัง้ที ่9 เมือ่ 13 พ.ย.57 ณ กรงุเนปิดอว์17 
มีดังนี้

1) ที่ประชุมฯ ได้รับรองเอกสาร 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ปฏิญญาการประชุม 
สุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า (2) 
แถลงการณ์ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยแนวทางในการตอบสนอง
อย่างเร่งด่วนต่อภัยพบัิต ิ(3) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการรับมอืกับการแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรสัอโีบลาของภมูภิาค และ (4) แถลงการณ์ประชมุสดุยอดเอเชยีตะวนัออก 
ว่าด้วยความรนุแรงและความโหดร้ายทีเ่พิม่ขึน้จากการกระท�าขององค์กร ก่อการร้าย/ 
หัวรุนแรงในอิรักและซีเรีย 

2) หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในประเด็นที่ส�าคัญหลายประเด็น อาทิ  
การคง EAS ไว้ให้เป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับผู ้น�าที่เปิดกว้างและ
ครอบคลุม โดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคล่ือน รวมท้ัง ควรส่งเสริม
ค่านิยมร่วมและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล ตลอดจนหลักนิติธรรมและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ/ การกระชับความร่วมมือใน 6 สาขาที่ EAS ให้ความส�าคัญ 
ล�าดับต้น ได้แก่ การเงิน พลังงาน การจัดการภัยพิบัติ การศึกษา สาธารณสุข  
และความเชื่อมโยง รวมทั้ง สนับสนุนให้มีการจัดประชุมรัฐมนตรีคลัง EAS  
เป็นประจ�าทกุปี และการให้ความส�าคญักบัความร่วมมอืด้านการจดัการภยัพบิตัิ 
ตลอดจนสนับสนุนข้อเสนอร่วมของออสเตรเลียและเวียดนามที่ตั้งเป้าหมาย 
ร่วมกันที่จะขจัดมาลาเรียให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกภายในปี 2573

 

17 การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit -EAS), กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและ
องค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน, ม.ค.58, ออนไลน์ http://www.mfa.go.th/asean/contents/
files/partnership-20150119-170015-337408.pdf
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3) ได้หารือเรื่องความร่วมมือและส่ิงท้าทายท่ีเป็นข้อกังวลร่วมกัน 
ในประเด็นหลักๆ ได้แก่ เชื้อไวรัสอีโบลา โดยแสดงความกังวล และสนับสนุน
ความร่วมมือในเรื่องนี้ โดยหลายประเทศได้ให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้าน 
งบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์, ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี โดยยินดีกับ
ความคืบหน้าในการหารือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กับ กองเรือล�าน�้า กองเรือยุทธการ (กลน.) และ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามข้อมติที่เกี่ยวข้องของ UNSC รวมทั้ง สนับสนุน
ความพยายามต่างๆ ที่จะท�าให้กลับคืนสู่การเจรจา 6 ฝ่าย, ปัญหาความรุนแรง
จากกลุ่มก่อการร้ายในอิรักและซีเรีย โดยมีการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามข้อมต ิ
ของ UNSC ส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ และการ 
ส่งเสริมความมั่นคงชายแดน โดยสนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน 
ให้มากยิ่งข้ึน, ความมั่นคงทางทะเล โดยเฉพาะสถานการณ์ในทะเลจีนใต้  
ซึ่งที่ประชุมฯ ย�้าถึงการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาอย่างสันติ การปฏิบัติตาม 
กฎหมายระหว่างประเทศ การใช้ความยับยั้งชั่งใจไม่ด�าเนินการใดๆ ที่ท�าให้
สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากขึ้น และการเจรจาจัดท�าแนวปฏิบัติใน
ทะเลจีนใต้ (COC)

อย่างไรก็ดี ยิ่งใกล้ก�าหนดเริ่มประชาคมอาเซียนเท่าใด กระแสการแสดง 
ความเหน็ถงึความไม่พร้อมกลบัยิง่ดงัหนาหขูึน้เรือ่ยๆ หลายฝ่ายต่างตัง้ข้อสงสยัว่า  
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนไม่น่าจะส�าเร็จภายในปี 2558 ซ่ึงหลักฐานที ่
ดูเหมือนจะมีน�้าหนักว่าอาเซียนอาจจะต้องเลื่อนการเปิดประชาคมอาเซียน 
อีกนั้น มาจากการตั้งข้อสังเกตจากเนื้อหาการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน 
ในวาระต่างๆ อาทิ การประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียนครั้งที่ 22 เดือนเมษายน 
2556 ณ บรูไน ประกาศว่า “เป้าหมายที่เคยระบุว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 นั้น  
เป็นเป้าหมายสุดท้าย (milestone) ที่ต ้องการไปให้ถึง ซ่ึงอาจกินเวลา 
เพิ่มอีกหลายปี” จากเนื้อความผลการประชุมครั้งนี้ นับเป็นการพูดเปิดทาง 
ว่าประชาคมอาเซียนอาจไม่เกิดตามแผนท่ีได้วางไว้ และจากการประชุม 
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สุดยอดผู ้น�าอาเซียนครั้งที่ 24 เดือนพฤษภาคม 2558 ณ กรุงเนปิดอว์,  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มีประเด็นส�าคัญคือ วิสัยทัศน์ของอาเซียนใน 
อนาคตก�าลังอยู่ระหว่างการจัดท�าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2558 
(ASEAN Community’s Post 2015) โดยจะเป็นวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ที่ 
ครอบคลุมในทุกด้าน สามารถท�าให้บรรลุผล และมีการก�าหนดแผนปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน ส่วนในระหว่างนีจ้ะปฏบัิตติามแผนงานการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน 
(ASEAN Community Blueprints) จึงดูเหมือนว่าจะใช้วิธีปรับเปลี่ยนแผนเดิม
หรือขยายเวลาออกไปอีก หรือการก�าหนดวิสัยทัศน์อาเซียนใหม่หลังปี 2558 
อาจน�ามาซึ่งแผนงานใหม่ท้ังหมด ซึ่งเชื่อว่าจะได้แผนปฏิบัติอย่างเป็นข้ันตอน 
แก้ไขจุดอ่อนที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งก็หมายความว่ามีรายละเอียดมากกว่า 
ที่เคยเป็นมา18

 (4) ภาพเหตุการณ์อนาคต (Picture in the Future)
อาเซียนจะทวีความส�าคัญต่อไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบัน 

อาเซียนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยประมาณร้อยละ 60-70 ของ  
GDP มาจากการส่งออกของไทย นอกจากนี้ อาเซียนก�าลังเป็นสถาบันหลัก 
ในภูมิภาค เป็นเวทีพหุภาคีทางการทูตที่ส�าคัญที่สุดในภูมิภาค อาเซียนก�าลังจะ 
กลายเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค อาเซียนจะเป็นแกนหลัก 
ของสถาบัน ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค สังเกตได้จาก 
หลายประเทศเริม่ด�าเนนิความสมัพนัธ์ในเชิงรกุกบัอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นจนี อนิเดีย  
ยุโรป และสหรัฐฯ อีกท้ัง อาเซียนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10  
ของโลก โดยมี GDP สูงถึงกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้อาเซียน 
ก�าลังจะผงาดข้ึนมา (the rise of ASEAN) และคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของ
อาเซียนน่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า จนอาจมีขนาดใหญ่ติดอันดับ  
1 ใน 5 ของโลก ในปี 2573 นั่นหมายความว่า อาเซียนจะเป็นมหาอ�านาจ

18 “สถานการณ์โลก”, ไทยโพสต์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 6466, 20 ก.ค.57
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เศรษฐกิจโลก หรือเป็นตัวแปรส�าคัญในระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองโลก
ในไม่ช้า 

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts to Thailand)
ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการเป็นสมาชิกของอาเซียน ดังนั้น  

ไทยจะต้องให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน19 โดย
ประเด็นที่ไทยควรให้ความส�าคัญในล�าดับต้นๆ คือมาตรการใหม่ๆ การระบุ  
cross-cutting issues ที่คาบเกี่ยวมากกว่า 1 เสา และแนวทางท่ีบูรณาการ 
และประสานงานระหว่างเสา เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ส่ิงแวดล้อม  
การระบุประเด็นท่ีสามารถจัดท�าเป้าหมายการพัฒนาของอาเซียน (ASEAN 
Development Goal) เช่น การศกึษา สาธารณสขุ การขจดัความยากจน เป็นต้น
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ความร่วมมือ
ในการจัดการกับปัญหาความมั่นคงไม่ตามแบบจะเพ่ิมข้ึน อาทิ มีการก�าหนด
มาตรการด้านการค้ามนุษย์ การก�าหนดมาตรการปลอดยาเสพติด และกลไก
แก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี เป็นต้น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) การเปิดเสรใีน 5 ด้าน ทัง้เสรกีารค้า 
สนิค้า บรกิาร การลงทนุ การเคลือ่นย้ายเงินทนุ และการเคลือ่นย้ายแรงงานมฝีีมอื  
จะท�าให้ตลาดมีขนาดใหญ่และหลากหลาย สามารถรองรับผลผลิตที่มีคุณภาพ
แตกต่างกัน ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น ความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น และไทยจะกลายเป็น
ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกจิของอาเซียน โดยเฉพาะ ในสาขาทีไ่ทยมีความพร้อม 
และได้เปรียบ เช่น สินค้าท่ีไทยส่งออก ได้แก่ น�้าตาล ผัก ผลไม้กระป๋อง  
อาหารแช่แข็ง กระดาษ สิ่งพิมพ์ ยานยนต์ ชิ้นส่วนเคร่ืองจักร เนื้อสัตว์แปรรูป 
เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์เหล็ก อัญมณี ข้าว สิ่งทอ ยางพารา และเม็ดพลาสติก 

19 ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ตอนที่1), ออนไลน์ http://www.castu.org/view/
id/5331b9d94a8bb6404e000010
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รวมทัง้ มโีอกาสขยายธรุกจิไปในอาเซยีนมากขึน้ อาท ิธรุกิจบริการด้านการศกึษา
นานาชาต ิภาพยนตร์ ธรุกจิการจดัประชมุ (MICE) การท่องเทีย่ว บรกิารสขุภาพ 
สปาและนวดแผนไทย และบริการโทรคมนาคม 

 การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ท�าให้มีอ�านาจต่อรอง
ทางการค้ากับกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ มากขึ้น กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมเร่งพัฒนาฝีมือ รวมถึงสินค้าและบริการให้ได ้
คุณภาพมาตรฐานมากขึ้น พร้อมที่จะแข่งขันในระดับระหว่างประเทศ  
การเคล่ือนย้ายการลงทนุอย่างเสรใีนอาเซยีน จะท�าให้ธรุกจิไทยมโีอกาสมากขึน้  
ในการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนไปยังประเทศอาเซียน และการที่อาเซียน
จะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว จะเป็นแรงจูงใจให้ประเทศนอกอาเซียน 
สนใจมาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและในไทยมากขึ้น แรงงานมีฝีมือของไทยจะ 
มีโอกาสท�างานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น อีกทั้ง ไทยจะมีแรงงาน 
มีฝีมือที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน มาช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยเพิ่มขึ้น

 ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASCC) ไทยได้รบัประโยชน์
ในด้านต่างๆ20 อาทิ 

- ด้านความร่วมมือพัฒนามนุษย์ ประชาชนไทยมีโอกาสเรียนรู ้
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมากขึ้น รวมทั้ง สถานศึกษามีการ 
ปรับตัวเพื่อเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ แรงงานในประเทศไทยจะ
มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับแรงงานใน 
ประเทศอาเซียนอื่นๆ 

- ด้านการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ภาครัฐจะให้ความส�าคัญกับ
สวัสดิการสังคมมากข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือของประชาคม 
 

20-22 รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี, ผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อไทย, หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, ฉบับ
วันที่ 14 พ.ย.56, ออนไลน์ http://www.castu.org/view/id/5331934db4f2d3b378000003
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อาเซียน นอกจากนี้ จะมีความร่วมมือในการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 
เพิ่มมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อไทย 

- ด้านความยุติธรรมและสิทธิทางสังคม มีความร่วมมือในการส่งเสริม 
และคุ ้มครองสิทธิ และสวัสดิการส�าหรับ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และผู ้พิการ  
จะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม

- ด้านสิ่งแวดล้อม มีความร่วมมือในการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้การจัดการปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 

- ด้านการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน มีความร่วมมือและความพยายาม 
ในการแสวงหา และสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC) ถึงแม้ว่าจะม ี
ความร่วมมือในการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมากข้ึน แต่คาดว่า 
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ การกดขี่แรงงานต่างด้าว  
การโยกย้ายถิน่ฐานของคนในภมูภิาค อาชญากรรมข้ามชาติ ก่อการร้าย เครอืข่าย 
การค้ายาเสพติดข้ามชาติ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการ 
เคลือ่นย้ายแรงงานโดยเสร ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสขุ ความมัน่คง 
ภายในประเทศ อีกทั้ง การแสวงประโยชน์จากการเปิดและเคลื่อนย้ายเสรี  
จะท�าให้การป้องกันและปราบปรามมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ไทยได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ อาทิ
- สินค้าและบริการที่ไทยเสียเปรียบและขาดความพร้อมท่ีจะแข่งขัน

กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังและแป้งมัน และ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และธุรกิจการให้บริการก่อสร้าง

- อาจประสบปัญหาถึงข้ันต้องปิดกิจการ เนื่องจากความไม่พร้อมของ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และเทคโนโลยี21
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- แม้ว่ายังไม่มกีารเปิดเสรแีรงงานไร้ฝีมอื แต่จากการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนง่ายขึน้ อาจท�าให้เกดิปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

- การเปิดเสรีแรงงานมีฝีมือ จะมีแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เข้ามาแข่งขันในตลาดแรงงานในไทยมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการประกอบอาชีพ
ของคนไทย

- ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASCC) ไทยได้รบัผลกระทบ
ในด้านต่างๆ อาทิ

- ไทยต้องปรบัตวัเพือ่รองรบัการก�าหนดมาตรฐานแรงงานของอาเซียน 
ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากมาตรฐานที่ใช้อยู่ภายในประเทศ

- ด้านการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม อาจส่งผลให้ปัญหาสังคม
ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งไทยอาจมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น

- ด้านความยุติธรรมและสิทธิทางสังคม แต่ปัญหาในการละเมิดสิทธิ
และสวัสดิการอาจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

- ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ปัญหามลพิษของเสียข้ามแดน22

ประเด็นที ่2 : ทิศทางระบบเศรษฐกจิโลก (The Global Economic System)

แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย ดังนี้

2.1 วอดก้าไครซิส (Vodka Crisis) หรือวิกฤติเศรษฐกิจในรัสเซีย 
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
วิกฤตเศรษฐกิจรัสเซียที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557 และรุนแรงขึ้น

ในช่วงปลายปี 2557 ส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลในเดือนธันวาคม 2557 อ่อนค่าลง
เตะระดบัต�า่สดุท่ี 80 รเูบิลต่อดอลลาร์ ซึง่อ่อนค่าลงกว่าร้อยละ 60 เมือ่เทยีบกบั

2.1 วอดก้าไครซิส (Vodka Crisis) หรือวิกฤติเศรษฐกิจในรัสเซีย2.1 วอดก้าไครซิส (Vodka Crisis) หรือวิกฤติเศรษฐกิจในรัสเซีย2.1 วอดก้าไครซิส (Vodka Crisis) หรือวิกฤติเศรษฐกิจในรัสเซีย2.1 วอดก้าไครซิส (Vodka Crisis) หรือวิกฤติเศรษฐกิจในรัสเซีย
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ช่วงต้นปี 2557 และเม่ือเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน  
อ่อนค่าลงถึงร้อยละ 22 ท้ังนี้ ปัญหาเศรษฐกิจรัสเซียในรอบนี้มีสาเหตุหลัก 
มาจาก 1) เศรษฐกิจรัสเซยีพ่ึงพาการส่งออกน�า้มนัสูงถึงร้อยละ 60 ของการส่งออก 
ทั้งหมด โดยหลังจากกลุ่มประเทศ OPEC ประกาศคงก�าลังการผลิตในช่วง 
กลางเดือน พ.ย.57 ประกอบกับ อุปสงค์น�้ามันดิบชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ยังซบเซา ท�าให้รายได้จากการส่งออกลดลงอย่างมากตามราคาน�้ามันดิบ
ในตลาดโลกที่ลดลงอย่างรวดเร็ว 2) ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัสเซีย
และยูเครน ท�าให้ชาติตะวันตกคว�่าบาตรทั้งด้านการค้าและการเงินกับรัสเซีย 
ซึ่งรัสเซียตอบโต้ด้วยการจ�ากัดการน�าเข้าสินค้าจากยุโรปและสหรัฐฯ ท�าให ้
ราคาสินค้าในรัสเซียแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3) เศรษฐกิจรัสเซียชะลอตัวลง 
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี 2556 จากข้อจ�ากัดเชิงโครงสร้าง อาทิ การลงทุนที่อยู ่
ในระดับต�่า ปัญหาการคอร์รัปชั่น ท�าให้ท้ังภาคธุรกิจและครัวเรือนสูญเสีย 
ความเชื่อมั่นในสกุลเงินรูเบิล ส่งผลให้ภาคเอกชนหันไปถือเงินตราต่างประเทศ
มากขึ้น เกิดภาวะเงินทุนไหลออกจากทั้งตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนของ
รัสเซีย 

ในปี 2557 ธนาคารกลางรัสเซียใช้เงินส�ารองระหว่างประเทศไปกว่า  
78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยพยุงค่าเงินรูเบิล รวมถึงได้ปรับข้ึนอัตรา 
ดอกเบี้ยนโยบายถึง 6 ครั้ง นอกจากนี้ ภาครัฐยังออกมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ  
อาทิ การเข้าไปซื้อสินทรัพย์ของบริษัทและธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่  
ก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ขายเงินตราต่างประเทศออกมา 
มากขึ้น รวมถึง การปล่อยกู้เงินตราต่างประเทศให้กับธนาคารพาณิชย์เพ่ือ 
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ อันเป็นผลจากมาตรการคว�่าบาตรทางการเงิน ท�าให้
ไม่สามารถ Refinance กับสถาบันการเงินของชาติตะวันตกได้ ทั้งนี้ มาตรการ
ที่กล่าวมาสามารถช่วยให้ค่าเงินรูเบิลเริ่มมีเสถียรภาพขึ้นบ้าง23

23-24 ปัญหาเศรษฐกิจรัสเซียและนัยต่อเศรษฐกิจการเงินโลก, 20 ม.ค.58, ออนไลน์ http://www. 
bangkokbiznews.com/blog/detail/629612
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 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
ทฤษฎสีมคบคดิ หรอื Conspiracy Theory หมายถงึ สิง่ทีค่นส่วนใหญ่ 

ทั่วไปรับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ อย่างหนึ่ง แต่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง 
ที่คิดว่า เรื่องราวเหล่านั้นมันไม่ใช่อย่างที่เห็น ซึ่งต้องมีขบวนการ หรือกลุ่ม 
บุคคล หรือองค์กร กระท�าการสมคบคิดกัน เพื่ออ�าพรางปิดบังและบิดเบือน
เรื่องราวจริงๆ อยู่ โดยในกรณีนี้ ระหว่างสหรัฐฯ กับสมาชิกโอเปกบางราย 
ร่วมกันทุบราคาน�้ามัน เพื่อสั่งสอนรัสเซียเนื่องจากไม่พอใจในท่าทียูเครน 
กับไครเมียและอิหร่าน (รัสเซียเข้าไปสนับสนุนเทคโนโลยีนิวเคลียร์) ได้รับ 
การยอมรับอย่างกว้างขวางไม่แพ้กัน

ประกอบกับ ราคาน�้ามันโลกลดลงเป็นประวัติการณ์ เน่ืองจากการ 
เพิ่มขึ้นของปริมาณน�้ามันในสหรัฐฯ แคนาดา ลิเบีย ผลิตน�้ามันได้มากขึ้น 
หลังสงครามการเมืองคลี่คลาย รวมทั้ง รัสเซียเองผนวกกับองค์การประเทศ 
ผู้ส่งออกน�้ามันเป็นสินค้าส่งออกหรือโอเปก 12 ประเทศ คงการผลิตไว้ที่  
30 ล้านบาร์เรลต่อวันเช่นเดิม จึงส่งผลให้ปริมาณน�้ามันเกินความต้องการ 
ของตลาดโลก 

(3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
เศรษฐกิจรัสเซียยังคงมีความเสี่ยง เน่ืองจากปัจจัยต่างๆ24 ได้แก่  

1) แม้ว่าเงินส�ารองระหว่างประเทศของรัสเซียจะอยู่ในระดับสูง แต่ส่วนหนึ่ง
เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว ซึ่งไม่สามารถน�ามาใช้ได้ทันที 2) รัสเซีย 
มีความเสี่ยงท่ีจะผิดนัดช�าระหน้ีสูงขึ้น หากราคาน�้ามันปรับตัวลดลง และ/หรือ 
ค่าเงินรูเบิลอ่อนลงกว่าเดิม ซึ่งหากเกิดการผิดนัดช�าระหนี้ ธนาคารในยุโรป 
จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศอื่น เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่
ของธนาคารรัสเซีย แต่ขนาดผลกระทบอาจไม่มากนัก เนื่องจากหากคิดเป็น 
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของภาคธนาคารในยุโรปแล้วถือว่ายังอยู่ในระดับต�่า  
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3) เศรษฐกิจรัสเซียอาจอ่อนแอลงอีกจากผลราคาน�้ามันที่ลดลงและเงินรูเบิล 
ที่อ่อนค่าลง อีกท้ัง ความกังวลต่อปัญหาการผิดนัดช�าระหนี้ของรัสเซียอาจ 
ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก ท�าให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกเฉียบพลัน  
ซึ่งอาจลุกลามไปยังตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ดังที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2557

(4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีลักษณะใกล้เคียงกับวิกฤตค่าเงินรูเบิล

ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2541 มาก ที่เศรษฐกิจรัสเซียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
ราคาน�้ามันที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลร่วงลงอย่างหนัก 
จนสร้างความวิตกกังวลให้กับตลาดโลกว่าเหตุการณ์จะซ�้ารอยวิกฤตครั้งก่อน  
ที่ท�าให้รัสเซียต้องผิดนัดช�าระหนี้ ซึ่งอาจจะลุกลามกลายเป็นวิกฤติการเงินโลก  
อีกครั้ง แต่อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากสถานะทางเศรษฐกิจของรัสเซียใน
ปัจจุบนั พบว่ามคีวามแข็งแกร่งกว่าสถานการณ์ในปี 2541 อยู่มาก ท�าใหโ้อกาส
ที่จะเกิดวิกฤติรูเบิลขึ้นยังมีไม่มากนัก25

แต่ทั้งนี้ ยังมีความกังวลอยู ่ว ่า การฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจที่สะดุดลง 
ในประเทศทีม่รีายได้สงูบางประเทศ หรอืแม้กระทัง่ประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง
บางประเทศจะเป็นการสะท้อนความอ่อนแอทางโครงสร้างเศรษฐกิจระดับลึก  
โดยนาย เคาซิค บาซู หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และรองประธานอาวุโส  
กลุม่ธนาคารโลก กล่าวว่า “ในหลายประเทศมอีตัราการเกิดและกลุม่คนวยัท�างาน
น้อยลงส่งผลกระทบทางลบต่อผลติภาพ อย่างไรกด็ ีราคาน�า้มนัทีล่ดลงซ่ึงคาดว่า 
จะคงตัวอยู่ตลอดปี 2558 ได้ช่วยให้อัตราเงินเฟ้อท่ัวโลกลดลง และน่าจะ 
ส่งผลให้การข้ึนอัตราดอกเบ้ียในประเทศที่ร�่ารวยช้าออกไป นอกจากนี้  
ยังสร้างโอกาสให้ประเทศผู้น�าเข้าน�้ามัน อาทิ จีนและอินเดีย ซ่ึงคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นในปี 2559 ท�าให้สามารถใช้โอกาสนี้สร้างแนวทางใน 
 

25 วิกฤตรเูบลิ และผลกระทบในเชิงมหภาค, สารวจิยัธรุกจิ Volume 19 Issue 1, ธนาคารกรุงไทย, ม.ค.58



38
 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2559-2560

)Thailand Strategic Outlook 2016-2017(

การปฏิรูปด้านการคลังและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโตในระยะยาว และสร้างการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม”

คาดการณ์ว่า เศรษฐกจิในประเทศก�าลงัพัฒนาจะเติบโตมากขึน้ใน 2-3 ปี 
ข้างหน้า (2560-2562) ส่วนหนึ่งเกิดจากราคาน�้ามันดิบลดลง เศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ที่เข้มแข็งขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต�่า และความผันผวน 
ที่น้อยลงของเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ อีกท้ัง คาดว่า
เศรษฐกิจโลกในปี 2558-2560 นี้จะขยายตัว ส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศก�าลังพัฒนาน่าจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ

ภายใต้การฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบางนี้มีความแตกต่างของ 
แนวโน้มทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐฯ และอังกฤษ ก�าลังฟื้นตัว 
เน่ืองจากตลาดแรงงานฟื้นและนโยบายทางการเงินยังคงผ่อนคลาย ประเทศ 
ในแถบยุโรปและญี่ปุ่น มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างลุ่มๆ ดอนๆ เนื่องจาก
วิกฤติทางการเงินที่ยังคงมีอยู่ จีน เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง แต่ยังคงเติบโต
อย่างเข้มแขง็ (จากร้อยละ 7.4 ต่อปี ในปี 2557 เป็นร้อยละ 7.1 ต่อปี ในปี 2558)  
ซึ่งในปี 2560 น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.9 ต่อปี

ในปี 2558-2560 การค้าโลกจะยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการขยายตัว 
ของการค้าโลกชะลอตัวลงอย่างชัดเจน โดยการชะลอตัวทางการค้านี้มีปัจจัย 
ส่วนหน่ึงมาจากอปุสงค์ทีล่ดลง และการค้าโลกท่ีอ่อนไหวน้อยลงต่อการเปลีย่นแปลง 
ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าของ
การผลิตโลกและการเปลี่ยนองค์ประกอบของความต้องการสินค้าน�าเข้า26

26-27 ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกปี 2558 จะดขีึน้ แต่มคีวามเสีย่งจากแนวโน้มเศรษฐกจิท่ีแตกต่าง,  
13 ม.ค. 58, ออนไลน์ http://www.worldbank.org/th/news/press-release/2015/01/13/ 
global-economic-prospects-improve-2015-divergent-trends-pose-downside-risks
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 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

หลังจากรัสเซียได้รับผลกระทบจากมาตรการคว�่าบาตร จึงหันไปท�า  
การค้ากับจีน และกลุ่มประเทศ ASEAN มากขึ้น ทั้งในด้านสินค้าพลังงาน และ
สนิค้าเกษตร เพือ่ชดเชยยอดการส่งออกทีล่ดลงจากการออกมาตรการคว�า่บาตร
โต้ตอบ รวมถึงการงดน�าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ EU และกลุ่มประเทศพันธมิตร
ฝั่งตะวันตก ท�าให้อาจส่งผลบวกต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย โดย 
ไทยเดินหน้าเจรจาท�าการค้ากับรัสเซียมากขึ้น โดยเฉพาะ สินค้าเกษตรที่รัสเซีย
ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้  
มันฝรั่ง ถั่วประเภทต่างๆ สินค้าประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น 

ราคาน�้ามันท่ีลดลงท�าให้รายได้จ�านวนมากเปลี่ยนมือจากประเทศ 
ผู้ส่งออกน�้ามันไปสู่ประเทศก�าลังพัฒนาที่น�าเข้าน�้ามัน ราคาน�้ามันที่ลดลง 
ในปัจจุบันจึงเป็นโอกาสที่ท้ังประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้น�าเข้าน�้ามันจะใช้ 
ด�าเนินการปฏิรูป ซึ่งจะช่วยเพิ่มทรัพยากรการคลัง และช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อม  
(นายอายาน โคส ผูอ้�านวยการด้านแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกจิ กลุ่มธนาคารโลก 
กล่าว)27 และจากประสบการณ์การปรับพฤติกรรมของนักลงทุน คาดว่า 
ความรุนแรงของการไหลออกของเงินทุนจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานและโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ประเทศในตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่  
โดยเฉพาะหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึง ไทยยังมีปัจจัยพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้น วิกฤตเศรษฐกิจรัสเซียคร้ังนี้จึงคาดว่าจะ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยมากนกั ในทางกลบักนั ด้วยมาตรการคว�า่บาตร 
ทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย อาจท�าให้ไทยมีโอกาสเข้าแทนท่ี 
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สนิค้าน�าเข้าจากกลุม่ประเทศตะวนัตก อาท ิอาหาร เนือ้ปลาสด ปลาหมกึ ไก่สด  
และกุง้สด จ�าพวกสนิค้าแช่เยน็แช่แข็ง ผกัผลไม้กระป๋องและแปรรูป และข้าว เป็นต้น28 
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

ผลกระทบของเศรษฐกิจรัสเซียที่อ่อนแอลงต่อเศรษฐกิจโลกโดยตรง
จะมีไม่มากนัก เน่ืองจากขนาดเศรษฐกิจรัสเซียคิดเป็นประมาณร้อยละ 2 
ของเศรษฐกิจโลก แต่เนื่องด้วยรัสเซียอาจต้องเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้น ดังนั้น  
จึงอาจส่งผลกระทบทางอ้อมผ่านคู่ค้าส�าคัญหรือเจ้าหนี้รายหลักและประเทศ
ตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ทีเ่ศรษฐกจิมีความเปราะบางอยู ่โดยเฉพาะประเทศในยโุรป 
และในท้ายที่สุดอาจส่งผลเกี่ยวโยงมาถึงไทย 3 ด้าน ดังนี้

ผลกระทบโดยตรง 
1) ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ไทยได้รับผลกระทบ 

ไม่มากนัก เนื่องจากมูลค่าการส่งออกไปตลาดรัสเซียยังมีไม่มาก เมื่อเทียบกับ 
ตลาดส่งออกโดยรวม โดยการส่งออกไปรัสเซียในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 
มีมูลค่ารวม 1,121.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.5  
ของการส่งออกรวมของไทย ซึ่งสินค้าออกส�าคัญของไทยไปรัสเซียที่อาจได้รับ 
ผลกระทบเลก็น้อย คอื รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบอญัมณแีละเครือ่งประดบั  
เมด็พลาสติก ผลไม้กระป๋องและแปรรปู ผลติภณัฑ์ยาง เป็นต้น ในขณะท่ีเงินลงทุน 
โดยตรงจากรัสเซียในไทยมีเพียงร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนโดยตรงทั้งหมด 

2) ด้านการท่องเที่ยว ไทยได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากในช่วงหลายป ี
ที่ผ ่านมา นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีจ�านวนมากเป็นล�าดับต้นๆ ที่เข้ามา 
ท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยในปี 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 6.4 ของจ�านวน 
นักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหมด เป็นตลาดส�าคัญอันดับท่ี 4 รองจาก EU จีน 
และมาเลเซีย อีกท้ัง นักท่องเท่ียวรัสเซียยังเป็นนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัว 
สูงที่สุด ดังนั้น การลดลงของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียอย่างต่อเนื่อง มาต้ังแต่

28 วิกฤตรัสเซีย ผลกระทบกับไทย, 19 ม.ค.58, ออนไลน์ http://www.bangkokbiznews.com/blog/
detail/629231
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ไตรมาสที่ 2/2557 หลังจากเศรษฐกิจรัสเซียเริ่มเข้าสู่ภาวะชะงักงัน ย่อมส่งผล
กระทบต่อธุรกิจทีเกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ผลกระทบโดยอ้อม
3) ผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก แม้วิกฤตค่าเงินรูเบิลในคร้ังนี้จะมี

ความเสี่ยงต่อฐานะการคลังของรัสเซียต�่ากว่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2541 แต่ 
โครงสร้างหนี้ต ่างประเทศของรัสเซียในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเงินกู ้ของ
ภาคเอกชนและภาคธนาคาร สูงถึงร้อยละ 90 ท�าให้ความเสี่ยงถูกถ่ายโอน
มายังภาคเอกชนและภาคธนาคารในรัสเซีย ซึ่งอาจกลายเป็นตัวแปรส�าคัญ
ที่ท�าให้วิกฤตเลวร้ายลงได้ โดยเฉพาะในภาคธนาคารของรัสเซีย เนื่องจากมี
ความเชื่อมโยงกับภาคการเงินโลกสูง โดยเฉพาะภาคธนาคารใน Euro Zone 
ที่ได้เข้ามาด�าเนินกิจการและปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจของรัสเซียมาเป็นเวลานาน 
ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจรัสเซียจะส่งผลให้สกุลเงินรูเบิลซ่ึงเป็นรายได้หลักของบริษัท
เหล่านี้อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเส่ียงที่จะเกิดการผิดนัดช�าระหนี้ 
โดยเฉพาะบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีก�าหนดช�าระหนี้ในช่วงปี 2559 
เป็นจ�านวนมาก อนัจะส่งผลกระทบต่อเนือ่งไปยงัภาคธนาคารของประเทศต่างๆ 
เหล่านี้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ Euro Zone ซ่ึงเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวดีนัก
นอกจากนี้ ไทยอาจต้องเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเงินทุนไหลออกเช่นเดียวกับ
ประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ในกรณีที่เกิดความผันผวนในตลาดการเงินโลก29

2.2 เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังขาดเสถียรภาพ
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
ภายหลังจากที่กรีซได้เริ่มใช้เงินสกุลยูโรตั้งแต่ ม.ค.44 ท�าให้กรีซสามารถ

กู้ยืมเงินได้ในอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลที่ต�่ามากเกินไป ประกอบกับ 
การทุ่มนโยบายรัฐสวัสดิการท่ีเน้นการดูแลประชาชน ทั้งด้านกองทุนบ�าเหน็จ

29 วิกฤตรเูบลิ และผลกระทบในเชิงมหภาค, สารวจิยัธรุกจิ Volume 19 Issue 1, ธนาคารกรุงไทย, ม.ค.58

2.2 เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังขาดเสถียรภาพ2.2 เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังขาดเสถียรภาพ2.2 เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังขาดเสถียรภาพ2.2 เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังขาดเสถียรภาพ
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บ�านาญต่างๆ ท�าให้รัฐบาลกรีซเกิดการใช้จ่ายมากเกินตัว ส่งผลให้งบประมาณ
ขาดดุล ดังนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินมาดูแลประชาชนและพัฒนาประเทศ  
อีกท้ัง สหประชาชาติ (UN) มีมติผลักดันให้ทุกประเทศสร้างหลักประกันขั้น 
พื้นฐาน หรือ Social Protection Form (SPF) ทั้งด้านรายได้ และการบริการ
พื้นฐานต่างๆ อาทิ การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค ฯ ส่งผลให้เกิด 
หนี้สาธารณะกรีซ แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าการเจรจายื่นข้อเสนอใหม่ของกรีซ ทั้งการเพิ่ม
การจัดเก็บภาษีจากธุรกิจ ภาษีคนรวย และการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มในสินค้า 
บางรายการ ยกเว้นค่าไฟฟ้า และประเดน็อืน่ๆ ต่อกลุม่ยโูรโซนจะมแีนวโน้มดขีึน้ 
หรือไม่ก็ตาม วิกฤตหนี้กรีซก็นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
ความล้มเหลวของเศรษฐกิจยุโรป อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกยูโรโซนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ ประเทศสเปน อิตาลี โปรตุเกส 
และไอร์แลนด์ ที่อาจได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับกรีซ โดยมีเพียงอังกฤษและ 
เยอรมันซึ่งเป็นก�าลังหลักส�าคัญของเศรษฐกิจยูโรโซน 

 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
การที่กรีซขาดความสามารถในการช�าระหนี้ และต้องขอความช่วยเหลือ 

จาก EU & IMF นั้น ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยกู ้เงินของรัฐบาลกรีซยังอยู่ใน 
ระดบัสงูอาจส่งผลให้ไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ ปัญหานีใ้นทางทฤษฏเีศรษฐศาสตร์
เป็นปัญหา “Self - fulfilling Crisis” นั่นคือ เมื่อนักลงทุนเชื่อว่ากรีซจะ 
ไม่สามารถช�าระหน้ีได้ ก็จะแห่เทขายพันธบัตรกรีซ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย 
การกู้เงินของรัฐบาลกรีซปรับตัวสูงขึ้น ในท่ีสุดก็จะท�าให้รัฐบาลกรีซไม่สามารถ 
ช�าระหนี้จริงได้ และต้องประสบกับวิกฤตการเงินท้ังท่ีปัจจัยพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
ของกรีซอาจจะยังไม่ถึงกับต้องประสบวิกฤตการเงิน

นายจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ ได้เสนอทฤษฎีใหม่ที่เป็นพื้นฐานของ
เศรษฐศาสตร์ใน The General Theory of Employment, Interest and 
Money ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2479 ชี้ว่าปัญหาเศรษฐกิจตกต�่า ในเศรษฐกิจ 
แบบทนุนยิมน้ันเกิดข้ึนจากความต้องการรวม (aggregate demand) มน้ีอยกว่า 
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ความสามารถในการผลิตรวม (aggregate supply) เพราะครัวเรือน 
จับจ่ายใช้สอยน้อยจนท�าให้มีเงินออมมากกว่าเงินลงทุน ส�าหรับระบบ 
เศรษฐกิจเปิดท่ีต้องมีการค้ากับต่างประเทศก็จะเห็นได้ว่าการส่งออกขยายตัว 
ลดลงหรือขยายตัวไม ่มากพอกับการขยายการผลิตสินค ้าและบริการ 
ภายในประเทศ เรียกสภาวะระบบเศรษฐกิจเช่นนี้ว่า “กับดักสภาพคล่อง 
(liquidity trap)” ในสถานการณ์เช่นน้ีการลดดอกเบีย้หรอืการเพิม่ปริมาณเงนิ
จะไม่มีประสิทธิภาพหรือมีผลในการกระตุ้นการลงทุนเพิ่มการผลิต แต่นโยบาย
การเงินจะไปมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ท�าให้ค่าเงินของตนอ่อนค่าลง ท�าให ้
การส่งออกเพิ่มขึ้น การน�าเข้าลดลง ดุลบัญชีเดินสะพัดดีขึ้น เมื่อดุลบัญชี 
เดินสะพัดดีข้ึนแล้ว เพ่ือไม่ให้ค่าเงินกลับมาแข็งค่าขึ้น ก็ต้องเพ่ิมการลงทุน 
ในประเทศให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
ในอนาคต กล่าวคือต้องเน้นไปที่นโยบายการขาดดุลการคลังให้มากขึ้น

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจาก 4 ปัจจัย ได้แก่  

1) การค้าโลกที่ยังคงอ่อนแอ 2) ความเป็นไปได้ที่ตลาดเงินจะผันผวนเนื่องจาก
ดลุอัตราดอกเบ้ียในประเทศทีส่�าคญัทางเศรษฐกจิจะสงูขึน้ในช่วงเวลาต่างๆ กนั  
3) ผลกระทบต่องบการคลงัและการค้าของประเทศผูผ้ลติน�า้มนั และ 4) ความเสีย่ง 
ที่เศรษฐกิจในประเทศเขตยูโรโซนและญี่ปุ่นจะซบเซาหรือประสบภาวะเงินฝืด
อย่างยาวนาน 

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
ในช่วง 3 ปีข้างหน้า กรีซต้องการเงินจ�านวนมากจากการช่วยเหลือ 

เพิ่มเติมของสหภาพยุโรป โดยความผันผวนและวิกฤติเศรษฐกิจยูโรโซน 
เป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งของความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยมีการ 
คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยุโรปน่าจะสดใสขึ้น เศรษฐกิจยูโรโซนจะมีแนวโน้ม 
เติบโตมากข้ึนในปี 2559 แต่ท้ังนี้ ก็ยังคงต้องจับตาดูมาตรการด้านเศรษฐกิจ 
และการเงินต่อเน่ืองของธนาคารกลางยุโรปที่ออกไปแล้วว่า จะมีประสิทธิภาพ
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มากเพียงพอที่จะช่วยดึงเศรษฐกิจยูโรโซนให้กลับมาสดใสอีกได้หรือไม่ และ 
ที่ส�าคัญกรีซจะจัดการหนี้จ�านวนมหาศาลได้อย่างไร 

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่แน่นอนนี้ 
ประเทศก�าลังพัฒนาจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างรอบคอบ เพ่ือสนับสนุน
โครงการด้านสังคมท่ีมุ่งเน้นคนยากจน และท�าการปฏิรูปโครงสร้างซึ่งเป็น 
การลงทุนในทรพัยากรมนษุย์ อกีทัง้ จ�าเป็นอย่างมากท่ีประเทศต้องขจดัข้อจ�ากดั
ในการลงทนุจากภาคเอกชน ซึง่เป็นแหล่งสร้างงานทีส่�าคญัมาก และยงัสามารถ
ช่วยให้คนยากจนหลายร้อยล้านคนพ้นจากความยากจนได้

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ไทยสามารถน�าวิกฤตหนี้กรีซมาเป็นบทเรียนในแง่มุมการใช้นโยบายรัฐ
สวัสดิการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดหนี้สาธารณะ อีกท้ัง ควรให้ความส�าคัญ 
กับโครงสร ้างทางเศรษฐกิจที่แข็งแรง เพื่อเป ็นการเตรียมความพร้อม 
หากผลกระทบจากวิกฤตหนี้กรีซยังคงยืดเยื้อต่อไป โดยสังเกตได้จากบทเรียน 
หลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ท่ีคนไทยได้น้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้กันอย่างแพร่หลาย และ UN ก็ชื่นชม 
หลักการดังกล่าวว่าสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้รอดพ้นช่วงตกต�่าได้ใน 
หลายๆ สถานการณ์หลังจากนั้นเป็นต้นมา
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

หากกรีซชักน�าให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่วิกฤติทางการเงินรอบใหม่ แน่นอน 
ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการฟื ้นตัวไม่เร็วอย่างท่ีคาดการณ์ไว้ และอาจท�าให้ 
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าตามไปด้วย โดยเฉพาะ อาจส่งผลกระทบต่อการค้า 
และการส่งออกระหว่างไทยกบัอยี ูเนือ่งจากเศรษฐกจิของยโุรปเป็นตลาดการค้า 
ที่ส�าคัญตลาดหนึ่งของไทย 
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2.3 สภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
แผนนโยบายใหม่ของจนีท�าให้จนีเกิดความเปล่ียนแปลง ปัจจุบนัรัฐบาลจีน

เริม่ให้ความส�าคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิในเชงิคณุภาพมากกว่าปรมิาณ โดยเน้น
ดัชนีต่างๆ ซึ่งมีความส�าคัญกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนจีนอย่างเช่นอัตรา
เงินเฟ้อ แต่อย่างไรก็ดี ในอนาคตอันใกล้นี้นอกจากจะยังคงต้องจับตาประเด็น
ต่างๆ ทีอ่าจฉดุรัง้การขยายตวัทางเศรษฐกจิของจนี ยงัคงต้องตดิตามความคบืหน้า
ของนโยบายการเร่งพฒันาแถบเศรษฐกจิเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic 
Belt) และเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 (the 21st Maritime 
Silk Road) ตามแนวคิด “One Belt and One Road” ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์
ส�าคัญในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับ จีนยังมีแผนเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรมในประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ “Made in China 2025” จากที่การผลิตส่วนใหญ่ของจีน
เป็นรูปแบบของการใช้เครื่องจักรผสมกับแรงงานจ�านวนมหาศาล ให้กลายเป็น
การผลิตสินค้าทีใ่ช้เครือ่งจกัร และเทคโนโลยขีัน้สงูเป็นหลกั เนือ่งมาจากค่าแรงในจนี
ทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ ในปี 2568 จีนจึงมเีป้าหมายท่ีจะเปล่ียน
โฉมหน้าสินค้าของจีนในสายตาของคนทั่วโลกจากสินค้าคุณภาพต�่าเป็นสินค้าที่
เน้นเทคโนโลยีขั้นสูง และเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และจากที่กล่าวมานี้ 
การประคองตวัด้านเศรษฐกจิของจนีทีก่�าลงัเดนิหน้าไปพร้อมๆ กบัการวางโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของจีนทั้งในระยะสั้น และการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการค้า
การลงทุนในระยะยาว ซึ่งก�าลังเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วนั้น จึงน่าจะเป็นประเด็นที่
ไทยควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง

 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
นับตั้งแต่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ประกาศใช้นโยบายเส้นทางสายไหม 

หรือ Silk Road โดยน�าทฤษฎีทางการค้าที่มีชื่อว่า “เส้นทางสายไหม” 
ที่ประสบความส�าเร็จในอดีต ทั้งแง่การขยายาอิทธิพลทางการค้าและเผยแพร่

2.3 สภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว2.3 สภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว2.3 สภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว2.3 สภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว
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วัฒนธรรมมาปรับปรุงใหม่ เพื่อขยายอิทธิพลของจีนให้มากข้ึน โดยมีชื่อเรียก
ใหม่ว่า “One Belt and One Road” หรือเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21

“One Belt and One Road” หรือรู้จักกันดีในชื่อ “Belt and Road 
Initiative” ซึ่งข้อริเริ่มดังกล่าวมีการประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในช่วง ก.ย.-ต.ค.56 “Belt and Road Initiative” 
เป็นกรอบการท�างานในการพฒันาเศรษฐกิจระดบัพหุภาคขีองจีน ประกอบด้วย  
2 ส่วน30 คือ 1) Silk Road Economic Belt (การเชื่อมโยงทางบก)  
เป็นการเช่ือมโยงประเทศที่ตั้งอยู ่ในภูมิภาคเส้นทางสายไหมเดิม (อินเดีย 
เปอร์เซีย ทวีปยุโรปและคาบสมุทรอาหรับ) ผ่านเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก  
เอเชียใต้ อาเซียน ตะวันออกกลาง และยุโรป ซ่ึงเป็นการบูรณาการทาง 
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม และการขยายการค้าในระดับภูมิภาค และ 2) Maritime Silk Road  
(การเชื่อมโยงทางทะเล) รู ้จักกันดีในชื่อ “21st Century Maritime Silk  
Route Economic Belt” หรือเส้นทางสายไหมด้านเศรษฐกิจทางทะเล 
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึง
ด้านการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทร ได้แก่ อาเซียน 
โอเชียเนีย แอฟริการเหนือ แปซิฟิก รวมถึงมหาสมุทรอินเดีย 

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
ความพยายามของจีนที่จะก้าวให้ทันประเทศอุตสาหกรรมพร้อมๆ กับ 

การปิดช่องว่างทางเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากจ�านวนแรงงานของจีน 
มีจ�านวนลดลง ประกอบกับ อัตราค่าแรงงานเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะตามเมือง
ใหญ่ๆ อาทิ เมืองเซี่ยงไฮ้ ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ 
ด้านการส่งออกท่ีเคยเป็นหลักส�าคัญของจีน อีกท้ัง มีการเผยยุทธศาสตร์  
“Made in China 2025” ซึง่เป็นแผนแม่บทระยะเวลา 10 ปี แผนแรกท่ีวางแผน 

30 “One Belt and One Road” เส้นทางสายไหมของจีนในศตวรรษที่ 21, ออนไลน์ http://www. 
oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/onebelt.pdf



47
 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2559-2560

)Thailand Strategic Outlook 2016-2017(

ปฏิรูปและเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจจีน จากยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตไปสู ่
มหาอ�านาจด้านการผลิตระดับโลก โดยถูกเผยออกมาในขณะที่โรงงานของจีน 
ก�าลังประสบความยากล�าบาก เนื่องจากความต้องการมีแนวโน้มลดลง,  
การแข่งขนัรนุแรงขึน้จากเศรษฐกจิก�าลงัพฒันาของประเทศอืน่ๆ และเศรษฐกจิ 
ในประเทศที่ชะลอตัว โดยจีนตั้งเป้าหมายว่าจะก้าวข้ึนมาเทียบเท่ากับประเทศ
อุตสาหกรรมของโลกให้ได้ภายในปี 2592 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 100 ปี ของการ
ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน

องค์ประกอบของนโยบาย “One Belt One Road” แบ่งเป็น  
1) แนวพื้นที่เศรษฐกิจเส้นทางสายไหมที่มุ่งเชื่อมโยงกับภูมิภาคตะวันออกกลาง 
ยุโรป และแอฟริกา และ 2) เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษท่ี 21  
ที่มุ่งเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นหลัก โดยนโยบาย “One Belt  
One Road” ถือเป็น “ยุทธศาสตร์ย่อโลก” เชื่อมจีนกับเอเชีย ยุโรป และ
แอฟริกา เป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลจีนที่ไม่ได้มีแต่เฉพาะมิติเศรษฐกิจ  
หากแต่ครอบคลุมด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายแสวงหา
แนวร่วมในการคานอ�านาจกับสหรัฐฯ

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
หลังจากจีนได้ด�าเนินยุทธศาสตร์ “Made in China 2025” ที่มีการ 

จัดล�าดับความส�าคัญในการอัพเกรดภาคการผลิต ซ่ึงน่าจะช่วยยกระดับให้จีน 
เป็นประเทศมหาอ�านาจทางการผลิตระดับโลกได้ทันการฉลองครบรอบ 100 ปี 
ของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 259231 ประกอบกับ ยุทธศาสตร์  
One Belt One Road ของจีน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการค้า 
การลงทนุในภมูภิาคเอเชยี และน่าจะสร้างความรุ่งเรอืงให้แก่จนีมากกว่าในอดตี
อย่างมหาศาล โดยเมื่อดุลอ�านาจในเอเชียเปล่ียนไปภายใต้บทบาทของจีนท่ี 
ก�าลังแสดงศักยภาพผู ้น�าในภูมิภาคเอเชียอย่างชัดเจนนั้น แน่นอนว่า 

31 Shanghai Stock Exchange Planning Startup Market, May 19, 2015, ออนไลน์ http://www.wsj.com/ 
articles/shanghai-stock-exchange-planning-startup-market-1432035751
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ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในเอเชียก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย  
โดยในช่วงระยะเวลาอกี 5 ปีต่อจากนี ้นบัเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของภูมิภาคเอเชยี 
ที่จ�าเปน็ตอ้งจับตามองอยา่งยิง่ เนื่องด้วยยุทธศาสตรน์ี้อาจส่งผลกระทบต่อไทย
และอาเซียนโดยตรง ท้ังในแง่บวกและแง่ลบในทุกๆ ด้าน ดังนั้น ไทยจะปรับ
นโยบายการค้าและการลงทุน ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างไรนั้น
เมื่อลมเปลี่ยนทิศจึงเป็นค�าถามที่น่าสนใจ

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ตลอดสามสิบป ีที่ ผ ่ านมา จีนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างต่อเนือ่งถงึร้อยละ 9 ต่อปี ซึง่ถอืเป็นการเติบโตทางเศรษฐกจิท่ีสูงท่ีสดุเท่าท่ี 
ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ อีกทั้ง ความส�าเร็จดังกล่าวยังสามารถฉุดประชากร
กว่า 400 ล้านคนออกจากปัญหาความยากจนได้ส�าเร็จ จนอาจกล่าวได้ว่า  
ความส�าเร็จของจีนถือเป็นต้นแบบที่ดีของหลายๆ ประเทศ โดยปัจจุบัน 
ความส�าเร็จทางเศรษฐกิจช่วยผลักดันให้จีนขึ้นมาเป็นตัวแสดงส�าคัญใน
เวทีนานาชาติในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและความมั่นคง  
โดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ โดยเฉพาะ สามารถขึ้นมาเป็น 
คู่แข่งที่ท้าทายการครอบง�าของชาติตะวันตกที่มีมาอย่างยาวนานในทุกภูมิภาค

ดังนั้น ความท้าทายและโอกาสของประเทศในอาเซียน รวมถึงไทยที่ 
จะต้องหาทางปรับและเชื่อมต่อกับจีน เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน  
ทัง้ทางวฒันธรรม ท่องเทีย่ว การค้าการลงทนุ การเงนิ คมนาคม และการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยใช้โอกาสจากนโยบายของจีนในการฟื้นคืนชีพ 
เส้นทางสายไหม32 สรุปได้ดังนี้

ด ้านการคมนาคม ถือเป็นโอกาสของไทยในการเชื่อมต่อเส้นทาง 
คมนาคมกับจีนให้มีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากทางหลวง R3A 

32 นส.ธดิารัตน์ วนพฤกษาศลิป์ ศนูย์ข้อมลูเพือ่ธรุกิจไทยในจีน ณ นครคนุหมิง, 22 ก.ค.57, ออนไลน์ http://
www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/interesting-facts/detail.php?SECTION_ID=616&ID=14641
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แม่น�้าโขงและทางอากาศ/ เพิ่มโอกาสการค้าชายแดนและเส้นทาง R3A  
เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีความสะดวกมากขึ้น/ พัฒนาสิ่งก่อสร้าง สิ่งอ�านวย
ความสะดวก และอตุสาหกรรมสองข้างทาง R3A/ พฒันาสิง่อ�านวยความสะดวก
ของคมนาคมทางน�้า และเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย/ เพิ่มเส้นทางบินระหว่าง
ไทยกับเมืองต่างๆ ของยูนนาน

ด้านการค้า การลงทุน สินค้าและวัตถุดิบของไทยจะขยายตลาดไปยัง 
ภาคตะวันตกของจีนมากขึ้น และขยายสินค้าผ่านยูนนานไปเอเชียกลาง เอเชีย
ตะวันตก สู่ยุโรป หรือผ่านไปอินเดีย อีกทั้ง เป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยท่ีจะ
เข้าไปท�าธรุกจิในยนูนาน และนกัธุรกจิไทยทีด่�าเนนิธุรกจิในยนูนานอยูก่่อนแล้ว
สามารถขยายตลาดได้มากขึ้น

ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นักศึกษาและ 
นักวิจัย ให้มากขึ้น

ด้านการท่องเที่ยว มีการขยายตัวมากขึ้นตามการพัฒนาความเชื่อมโยง
ของเส้นทางคมนาคม
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

หากพิจารณาอย่างรอบด้านจะพบว่า การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีน
มีความน่ากังวลใจอยู่ไม่น้อย เนื่องจากสภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนชัดเจน
และต่อเนื่อง ประกอบกับ ด้วยสาเหตุหลักที่ว่าบทบาททางเศรษฐกิจจีนได้ 
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ มีอิทธิพลและความส�าคัญต่อภูมิภาคอาเซียน
และไทย โดยอัตราการขยายตัว GDP ของจีนลดลงร้อยละ 1 ซึ่งท�าให้อัตรา 
การขยายตัวของการส่งออกจากไทยไปจีนลดลงถึงร้อยละ 1.8 ดังนั้น หาก
เศรษฐกิจจีนประสบกับปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหรือปัญหาอื่นท่ี 
ใหญ่กว่าทีเ่ป็นอยูน้ี่ อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกจิไทย เนือ่งจาก ปัจจบุนั 
การส่งออกจากไทยไปจีนมีสัดส่วนร้อยละ 10 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย 
ดังนั้น ไทยจึงควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบในฐานะท่ี 
ไทยเป็นคู่ค้ากับจีน 
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2.4 การให้ความส�าคัญด้านสุขภาพซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
สขุภาพท่ีดจีะส่งผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิมากย่ิงขึน้ เมือ่มนษุย์มคีวามกนิดี

อยู ่ดีมากขึ้นประสิทธิภาพในการท�างานก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนในประเทศจะส่งผลโดยตรงต่อโอกาส
ในการเติบโตทางเศรษฐกจิ โดยการมสีขุภาพดเีป็นความท้าทายส�าหรบัทกุประเทศ 
ซึ่งจากการศึกษาของ the Pew Research Center พบว่า ร้อยละ 85 ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม เชือ่ว่าประสทิธภิาพของระบบดูแลสขุภาพทีดี่เป็นสิง่จ�าเป็น
อย่างยิ่งส�าหรับการดูแลผู้ป่วย และส�าหรับการจัดต้ังมาตรการในการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค 

จากการคาดการณ์แนวโน้มค่าใช้จ่ายในการดแูลรกัษาสขุภาพของคนท่ัวโลก
ในปี 2040 พบว่า ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว ประชากรวัยสูงอายุ
ถือเป็นภาระอย่างมากต่อระบบการดูแลรักษาสุขภาพ ส่วนความท้าทาย
ของประเทศก�าลังพัฒนาคือการขาดแคลนทรัพยากรหรือโครงสร้างพื้นฐาน 
ซึง่ปัจจุบนัสถาบนัสขุภาพแห่งชาต ิ(The National Institutes of Health) หรอื 
NIH ก�าลังต่อสู้กับวิกฤตเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก ซ่ึงวิกฤตอีโบลา
ครั้งนี้ท�าให้ทราบว่า ระบบการดูแลสุขภาพของบางประเทศยังขาดการเตรียม
ความพร้อมแบบเต็มรูปแบบ ขณะที่จีนก�าลังมีรายจ่ายด้านการบริการสุขภาพ
เพิ่มขึ้น และมีการวิจัยด้าน biomedical ร้อยละ 20-50 ต่อปี อย่างสม�่าเสมอ

 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นตัวแปรที่ส�าคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส�าคัญ และสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่
องค์การต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ จะเห็นได้ว่าทุกองค์การประสงค์
ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความส�าเร็จ โดยเฉพาะ คุณภาพของบุคลากรนับเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่จะน�าพาองค์การไปสู ่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู ้ปฏิบัติที่มี

2.4 การให้ความส�าคัญด้านสุขภาพซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ2.4 การให้ความส�าคัญด้านสุขภาพซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ2.4 การให้ความส�าคัญด้านสุขภาพซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ2.4 การให้ความส�าคัญด้านสุขภาพซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ
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คุณภาพ33 ซึ่งปรัชญาของการพัฒนาบุคคลท่ีส�าคัญนั้นจะต้องท�าในทุกด้าน 
ความรู ้ความสามารถ จติใจ คณุธรรม รวมถงึ ด้านสุขภาพอนามยั ควบคูกั่นไป34 

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
ในหลายประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและรายได้ต�่า สามารถเกิดการ 

สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ได้จากโรคติดเชื้อต่างๆ อาทิ โรคเอดส์ วัณโรค และ 
มาลาเรีย ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้รายงานว่าร้อยละ 50 ของความแตกต่างระหว่าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ขณะที่โรคไม่ติดต่อ (Non-communicable disease) ในประเทศก�าลังพัฒนา
และในประเทศร�่ารวยก�าลังเพิ่มสูงขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง  
และโรคหัวใจ ซึ่งต้องจ่ายค่ารักษาส�าหรับโรคร้ายเหล่านี้ 

33 วลิาวรรณ รพพีศิาล, (2554),.ความรูพ้ืน้ฐานในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์, 
หน้า 1-9, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ วิจิตรหัตถกร
34 วารสารเกือ้การณุย์, ปีที ่21, ฉบบัที ่2, ก.ค.-ธ.ค.57, หน้า 179-180, ออนไลน์ http://www.kcn.ac.th/
KCN-Journal/Journal/22557/Job%2020150213_13_13.pdf
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 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
ในอนาคตประชาชนมีแนวโน้มให้ความสนใจและลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจ 

การดูแลสุขภาพ ทั้งในระดับปัจเจกและระดับมหภาค ส่งผลให้ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพเติบโต และเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมาก นอกจากนี้  
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรค มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ท�าให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาโรคได้อย่างทั่วถึง ด้วยระบบ 
การสือ่สารออนไลน์ อาท ิการรกัษาทางไกล ท�าให้ผลการรกัษามปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้35

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ท�าให้มีโอกาสในการส่งออกสินค้า
หรือวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ เช่น สมุนไพร พืช ผัก เป็นต้น ประกอบกับ ไทยมี
ศกัยภาพในการพฒันาด้านการรกัษาโรค โดยอาศยัภมูปัิญญาชาวบ้านผสมผสาน
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางวิทยาการทาง 
การแพทย์ของภูมิภาค รวมถึงเป็นการเสริมโอกาสในการพัฒนางานวิจัยทาง 
การแพทย์ เพือ่สขุภาพท่ีดถ้ีวนหน้า อกีท้ัง ไทยเป็นประเทศทีม่ค่ีาครองชพีต�า่กว่า  
เมื่อเทียบกับประเทศในฝั่งตะวันตกหรือหลายๆ ประเทศ มีความหลากหลาย 
ในเรื่องอาหารการกิน วัฒนธรรมและประเพณีที่มีเสน่ห์ ความเป็นมิตรไมตรี 
ของคนไทย และความพร้อม ความหลากหลายของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
การได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลไทยในเรือ่งความสะดวกสบายในการเดนิทาง  
การมีกฎระเบียบท่ีไม่ยุง่ยาก และความพร้อมของสถานทีพั่กอาศยั สภาพอากาศ
และสภาพแวดล้อมที่ดี ท�าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มลองสเตย์ (long stay) และ 
 

35 ออนไลน์ http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-
of-2015/10-growing-importance-of-health-in-the-economy/
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กลุ ่มชาวต่างชาติวัยเกษียณมีแนวโน้มมาพ�านักอยู ่ในประเทศไทยมากขึ้น 
จึงนับเป็นโอกาสด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทย
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

ปัญหาสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่น้อย โดยอาการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเร้ือรัง ทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิตมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ 
ครอบครัว และสังคม ท�าให้นายจ้างเกิดภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ของประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ลูกจ้างที่มีสุขภาพไม่ดีส่งผล
ท�าให ้ผลการผลิตลดต�่าลงจากการขาดงานบ่อย ไม ่สามารถท�างานได้
อย่างเต็มความสามารถ ประกอบกับ ในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะ
สังคมผู ้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพจึงน่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลกระทบ
ต่อภาคเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะทิศทางการปฏิรูประบบ
การประกันสุขภาพ ซ่ึงไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงจุดยืนที่เหมาะสม
ในการทีร่ฐับาลจะให้หลกัประกนัสขุภาพแก่ประชาชนผ่านกองทนุสุขภาพต่างๆ

ประเด็นท่ี 3 : สภาพสงัคมในยคุปัจจบัุน (The current of State Society)

แบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อย ดังนี้

3.1 สภาวะชาตินิยมทวีความรุนแรงขึ้น 
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
ในปี 2558 มีความชัดเจนมากขึ้นว่าลัทธิชาตินิยมกลับมาแล้ว จากยุโรป

มาเอเชียถึงสหรัฐฯ พบว่า เหล่านักการเมืองที่มีพื้นฐานความคิดว่า พวกเขา
มีจุดยืนที่ประเทศของตนก�าลังมีอ�านาจและอิทธิพลเติบโตมากขึ้น โดยการฟื้น
คืนใหม่ของลทัธชิาตนิยิมในทางการเมอืงได้แสดงให้เหน็ผ่านเหตกุารณ์ทีป่รากฏ
ในปี 2557 ดังนี้ 

- นายกรัฐมนตรี นเรนดา โมดี (Narendra Modi) แห่งอินเดีย ซึ่งมัก
อ้างองิว่า เป็นชาตนิยิมฮนิดไูด้กวาดชยัชนะครัง้ใหญ่ในการเลอืกต้ังทัว่ไปในอนิเดีย

- พรรคชาตินิยมได้รับชัยชนะครั้งใหญ่จากการเลือกตั้งในรัฐสภายุโรป 

3.1 สภาวะชาตินิยมทวีความรุนแรงขึ้น 3.1 สภาวะชาตินิยมทวีความรุนแรงขึ้น 3.1 สภาวะชาตินิยมทวีความรุนแรงขึ้น 3.1 สภาวะชาตินิยมทวีความรุนแรงขึ้น 
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- พรรค France”s National Front และพรรค United Kingdom 
Independence Party (UKIP) ได้รับคะแนนสูงในการเลือกตั้ง 

- พรรค Scottish Nationalist เกอืบได้รับชัยชนะในการท�าประชามติ
แยกสกอตแลนด์ออกจากอังกฤษ

- ถ้อยค�าเรื่องลัทธิชาตินิยมยังกระตุ้นให้ วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย 
ใช้รณรงค์สนับสนุนภายในประเทศเรื่องการผนวกไครเมียจากยูเครน36

 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
ชาตินิยม หมายถึง ความเป็นชาติ (Nation) ที่พลเมืองมีความผูกพันกัน 

ทางวัฒนธรรมและการเมือง มีความจงรักภักดีต่อดินแดนและมีจิตส�านึก 
ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศชาติ โดยชาติและชาตินิยม เป็นผลผลิตของ 
ค่านิยมสมัยใหม่หรือความเป็นสมัยใหม่ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือและหน้าที่  
กล่าวคือ ชาตแิละชาตนิยิมเป็นเคร่ืองมอืน�าไปสูก่ารสร้างความเป็นหนึง่เดียวกนั  
ความเป็นมาตรฐานเดยีวกนั ประเพณีวฒันธรรมเดยีวกัน และมหีน้าทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ 
ปลุกเร้าความรู้สึกผูกพัน ท�าให้รู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นพลังการแข่งขันที่ 
เข้มแข็งในระบบการเมืองระหว่างประเทศ37 

ลทัธิชาตนิยิมท�าให้เกดิการยกย่องตวัเอง ข่มผูอ้ืน่ หรอืรกัตวัเองเกลยีดชงั 
ผู้อ่ืน และเกิดการเอาเปรียบท�าลายล้างชาติอื่น คนในชาติรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของชะตากรรมร่วมกับการมีเป้าหมายเดียวกันคือความก้าวหน้าของชาติ 
ได้ง่าย38 ผลของแนวคิดชาตินิยมที่มีต่อโลก คือ เกิดรัฐชาติหรือประเทศใหม ่
 

36, 39 อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์, การฟื้นตัวของลัทธิชาตินิยม, มติชนสุดสัปดาห์ 2-9 ม.ค.58, ออนไลน์  
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1420614081
37 ธีรยุทธ บุญมี, ชาตินิยมและหลังชาตินิยม, กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546 : หน้า 49, 106
38 แนวคิดการศึกษากับการสร้างชาตินิยมและความทันสมัย พหุวัฒนธรรมศึกษา การศึกษาทางเลือก  
และแนวคิดการศึกษาเพื่อการปลดปล่อยและการสร้างปัญญาชนชาวบ้าน, หน้า 9, ออนไลน์ http://
archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2555/noned30255sp_ch2.pdf
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ทัว่ทกุมมุโลก (ดนิแดนทีป่ระชาชนส่วนใหญ่มสีญัชาตเิดยีวกนั มเีอกลกัษณ์ร่วมกนั)  
อีกทั้ง ท�าให้ชาติมีความหมายในทางการเมืองและวัฒนธรรมชัดเจนมากขึ้น

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
สิ่งที่ปรากฏเป็นจริงอย่างกว้างขวางต่อผู ้น�าการเมืองและเศรษฐกิจ  

หลังจากหลายปีมานี้ คือ พวกเขาผิดหวังกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัย
ร่วมที่แข็งแกร่งสนับสนุนให้ลัทธิชาตินิยมกลับฟื้นตัวใหม่ทั่วโลก อาทิ ยุโรป  
ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของลัทธิชาตินิยม คือ การเลือกต้ังทั่วไปในอังกฤษ และ 
บางการเลือกตั้งท้องถ่ินในเยอรมนี โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่ง คือ บทบาท
พรรค UK Independence Party หรือ UKIP ของอังกฤษ ได้ก่อให้เกิดความ
หวาดกลัวว่า อังกฤษอาจจะออกจากสหภาพยุโรปในไม่ช้า ขณะที่ทางเลือก
ของพรรคการเมืองในเยอรมนี ซึ่งอ้างอิงถึงผลประโยชน์ของเยอรมนีว่า ได้ไป
สนับสนุนสหภาพยุโรป จะผลักดันให้สถาปนาเยอรมนีเองเป็นประเทศที่เป็น 
พลังทางการเมืองที่ 3 อย่างไรก็ตาม สิ่งส�าคัญที่คุกคามเสถียรภาพของยุโรป  
ยังอยู่ที่ชาตินิยมรัสเซีย ซึ่งเป็นค�าถามความมั่นคงในกรอบที่ใหญ่ที่สุดซึ่งยุโรป 
ต้องเผชิญขณะนี้ หรือบางทีอาจจะสะเทือนถึงเวทีโลก คือ ประธานาธิบดี ปูติน  
ก�าลังช ่วยสร ้างและอยู ่บนคลื่นของลัทธิชาตินิยมที่ก ่อตัวเพิ่มขึ้น และ 
ด�าเนินการคุกคามยูเครน และแม้แต่รัฐต่างๆ ในคาบสมุทรบอลติก (Baltic) 
สหรัฐฯ การเติบโตของแนวคิดรัฐอิสลามแบบสุดโต้ง เริ่มเป็นน�้าเลี้ยงนโยบาย
ต่างประเทศให้มีลักษณะเชิงทหารมากกกว่าเดิม เอเชีย การเปลี่ยนดุล 
แห่งอ�านาจ ท�าให้จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ต่างมุ่งไปที่การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสชาตินิยมและ 
ความขัดแย้งด้านดินแดน นายกรัฐมนตรี โมดี แห่งอินเดีย นายกรัฐมนตรี  
ชินโซะ อาเบะ ของญี่ปุ่น และประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ของจีน ทั้งหมดเป็น 
นักสร้างชาติท่ีกระตือรือร้น ซึ่งใช้ลัทธิชาตินิยมเป็นจุดแข็งอันหนึ่งในการปฏิรูป
ภายใน และภายนอกประเทศ39
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 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
ค�าถามใหญ่ของภูมภิาคเอเชียในปี 2558 คอื การปฏริปูภายในจนี อนิเดีย

และญี่ปุ่น จะเพิ่มการแข่งขันระหว่างประเทศหรือไม่ อีกทั้ง ยังมีความตึงเครียด 
ที่สูงเกินไปจากความขัดแย้งระหว่างจีนและญี่ปุ ่น เหนือหมู ่ เกาะต่างๆ  
แต่โดยภาพรวมแล้วการกลับมาใหม่ของการเมืองลัทธิชาตินิยมจะท�าให้ในช่วง 
ปี 2558-2559 ความร่วมมือระหว่างประเทศด�าเนินไปอย่างไม่ราบรื่นเท่าไรนัก 

ส่วนสหภาพยุโรปจะต่อสู้เพื่อความตกลงในมาตรการต่างๆ ในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป และจัดการรัสเซีย แต่อย่างไรก็ตาม เป็นการยาก 
ที่ทุกปัญหาจะสามารถตกลงใน UN ตั้งแต่เรื่องตะวันออกกลาง การเจรจา 
ความเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศโลก และระบบเศรษฐกจิโลกซึง่จะอยูท่่ามกลาง
การแข่งขันลัทธิชาตินิยม แต่หากมีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ก็จะสามารถตกลงกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

การแข่งขันของลัทธิชาตินิยมระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  
อาจน�ามาซ่ึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถตกลง 
กันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น ไทยน่าจะมีโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศมากขึ้น อาทิ การสร้างความเป็นชาตินิยมผ่านทางการเริ่ม 
สร้างความนิยมผ่านการพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรม ซึ่งจะกลายเป็นอาวุธ
ส�าคัญที่ใช้แย่งชิงประชากรโลก ทั้งนี้ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ ท�าให้ประเทศเกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
แต่ทางการเมืองจะเห็นได้จากการน�าระบอบประชาธิปไตยมาใช้ ซ่ึงได้รับ 
อิทธิพลจากประเทศในยโุรป และระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรนียิม หรอืทนุนยิม 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด 
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ผลกระทบเชิงลบ (Threats)
สภาวะชาตินิยมในทางการเมืองน�ามาซึ่งความตึงเครียดระหว่างประเทศ 

รวมถึงความพยายามไม่ประนีประนอมในความร่วมมือแบบพหุภาคี ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องสภาพภูมิอากาศ การค้า ภาษี หรือการพัฒนาใดๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น
กรณีสถานการณ์แบ่งแยกประเทศของสกอตแลนด์สามารถก�าหนดชะตา
กรรมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจได้ อีกทั้ง ยังเป็นตัวก�าหนด
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ของยุโรปและโลกได้ ซึ่งการรับวัฒนธรรม
ต่างชาติมากเกินไป อาจท�าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป มีการชิงดีชิงเด่น ระดับ
ความสัมพันธ์ลดลงไปเป็นแบบทุติยภูมิ อีกทั้ง อาจส่งผลให้ไทยถูกกลืนกิน
ทางวัฒนธรรม ขาดเอกลักษณ์ของตัวเอง

3.2 ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้จะฝังรากลึกขึ้น 
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
จากการส�ารวจทัศนคติของประชากร 7 ประเทศ ในปี 2557 พบว่า 

แถบแอฟริกาในทะเลทรายซาฮารากว่าร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นว่า ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนเป็นปัญหาใหญ่ ส่วนในสหรัฐฯ 
เกือบร้อยละ 80 ที่มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ท�าให้ผู้น�าทางการเมือง
ได้แสดงให้เหน็ถึงความกงัวลท่ีเพิม่มากข้ึน โดยบางประเทศ เช่น ประเทศรวนัดา 
บราซิล และเม็กซิโก มีนโยบายที่ดีขึ้น มีการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม 
และการก�าหนดเป้าหมายการกระจายรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และความก้าวหน้าในชีวิตของกลุ่มคนในชนบท 
แต่การจะท�าเช่นนี้ในระดับที่ใหญ่กว่านั้นจะต้องมีสถาบันระดับชาติที่แข็งแกร่ง
ในหลายประเทศ มีทรัพยากรที่เพียงพอ และมีการก�าหนดนโยบายที่ดีกว่า 
ทัง้นี ้บางประเทศมคีวามก้าวหน้าในการแก้ไขโครงสร้างของความไม่เท่าเทยีมกนั
ผ่านการให้ความส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชน และด้านกฎหมาย 

3.2 ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้จะฝังรากลึกขึ้น 3.2 ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้จะฝังรากลึกขึ้น 3.2 ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้จะฝังรากลึกขึ้น 3.2 ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้จะฝังรากลึกขึ้น 
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และจากการคาดการณ์สถานการณ์ในปี 2557 ทีผ่่านมา ประเด็นนีถ้กูจัด
ให้มคีวามส�าคัญ และมนัียส�าคัญมากท่ีสดุล�าดบัที ่2 ในปี 2558 โดยส่งผลกระทบ 
ต่อทุกประเทศท่ัวโลก ท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา  
โดยครึ่งหนึ่งของจ�านวนประชากรซึ่งเป็นกลุ่มคนยากจนที่สุด มักจะถูกควบคุม
โดยกลุม่คนร�า่รวยทีม่จี�านวนน้อยกว่า (คดิเป็นร้อยละ 10 ของประชากรท้ังหมด) 

 (2) ทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)40

มากซ์สายใหม่หรอืนโีอมากซสิม์ (Neo-Marxism) เป็นความคดิทีเ่กิดขึน้ 
ในช่วงศตวรรษท่ี 20 โดยเฉพาะเรื่องสังคมและวัฒนธรรมมักจะมีความขัดแย้ง
และน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงเสมอ ผลของการเปล่ียนแปลงมกัจะเป็นสภาวะใหม่ 
ที่แตกต่างจากภาวะเดิม รวมถึง เชื่อว่าสังคมมนุษย์นั้นมีความไม่เท่าเทียมกัน 
อ�านาจการชี้น�า และครอบง�าสังคมอยู่ในมือกลุ่มคนส่วนน้อย

ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมาชีพนั้น
ปรากฏช่องว่างความแตกต่างที่กว้างและเห็นได้ชัดอย่างมาก กล่าวได้ว่า  
ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเป็นความยุติธรรม และเกณฑ์ที่ท�าให้เกิด 
ความยตุธิรรมดงักล่าวคอื “ความเท่าเทยีมกนัทางเศรษฐกจิและรายได้” ด้วยเหตนุี ้
ระบบมาร์กซสิต์จงึเน้นความยตุธิรรมท่ีความเท่าเทยีมกนัในแง่เศรษฐกจิ ให้ทกุคน 
มีรายได้เท่าเทียมกัน แต่เนื่องจากระบบมาร์กซิสต์ไม่เห็นด้วยกับการมีทรัพย์สิน
ส่วนตัว จึงตัดปัญหาเรื่องรายได้ออกไป โดยเห็นว่า “ระบบทรัพย์สินส่วนตัว 
เป็นพืน้ฐานของระบบทนุนยิม ทรัพย์สนิส่วนตวัน�าไปสูค่วามชัว่ร้าย ความเหน็แก่ตวั  
น�าไปสู่การใฝ่หาผลประโยชน์เฉพาะตน”41

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
ความไม่เท่าเทียมกันเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ส�าคัญ โดยเฉพาะรายได้ 

ที่ไมเ่ท่าเทยีมกันเปน็แง่มุมที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุดในหลายๆ 

40 ออนไลน์ http://www.prachatai.com/journal/2014/06/54226
41 ชษิณพุงษ์ พบิลูย์, แนวคดิทางจรยิศาสตร์สงัคมของคาร์ล มาร์กซ์, นิตยสารวภิาษา ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 5 ล�าดบัท่ี 45,  
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
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ประเทศทั่วโลก และนับว่าความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาส เป็นปัญหา 
ทีซ่บัซ้อนซึง่ไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ อีกทัง้ ขยายขอบเขตไปถงึความไม่เท่าเทยีม
กันอื่นๆ ทั้งความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เชื้อชาติ ความพิการ อายุ เป็นต้น 

ภูมิภาคซ่ึงจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากความไม่เท่าเทียมกันของ
รายได้ในช่วงหนึ่งถึงสองปีนี้ เรียงล�าดับจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ได้แก่ เอเชีย 
อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริเหนือ แอฟริกาใต้
สะฮารา ยุโรป ร้อยละ 25, 18, 14, 13, 12 ตามล�าดับ42

ข ้อมูลจากรายงานการวิ เคราะห ์สถานการณ์ความยากจนและ 
ความเหลื่อมล�้าของประเทศไทยในปี 2555 ที่ เผยแพร่โดยส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สะท้อนภาพได  ้
อย่างชัดเจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายได้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มเล็กๆ 
โดยคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้กว่าร้อยละ 39.3 ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะทีค่นจนทีส่ดุจ�านวนร้อยละ 10 ถอืครองรายได้เพียงร้อยละ 1.6 ของรายได้
ทั้งหมด (รายได้ห่างกันถึง 25.2 เท่า) 

42-43,45 Top 10 Trends of 2015, World Economic Forum (WEF), ออนไลน์ http://reports.
weforum.org/outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-of-2015/6-rising-pollution-in-the-
developing-world/



60
 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2559-2560

)Thailand Strategic Outlook 2016-2017(

ความเหลื่อมล�้าในการถือครองทรัพย์สิน ระหว่างคนรวยกับคนจนมี 
ความแตกต่างที่ชัดเจนในเรื่องของการถือครองท่ีดิน ซ่ึงรัฐบาลก�าลังมีแนวคิด 
จัดเก็บภาษีที่ดินอยู่นั้น พบว่าทุกวันนี้ที่ดินกว่าร้อยละ 79.9 ถือครองโดยคน
เพียงร้อยละ 20 ขณะที่ผู้ถือครองท่ีดินจ�านวนน้อยท่ีสุดร้อยละ 20 มีสัดส่วน 
ถือครองที่ดินรวมกันเพียงร้อยละ 0.3 ของพื้นที่ทั้งหมด (ถือครองที่ดินแตกต่าง
กันถึง 325.7 เท่า) ส่วนเงินฝากในบัญชีธนาคารพบว่า คนรวยที่มีเงินฝากใน 
บัญชีเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�านวนน้อยมากเพียงแค่ร้อยละ 0.1 ของบัญชี 
ทั้งหมด แต่กลับมีเงินฝากรวมกันสูงถึงร้อยละ 46.5 ของเงินฝากทั้งหมด  
ส่วนเงินฝากของคนส่วนใหญ่ที่มีเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทมีจ�านวนร้อยละ 99.99  
ของจ�านวนบัญชีทั้งหมด แต่มีเงินรวมกันเพียงร้อยละ 53.5 ของเงินฝากทั้งหมด

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
ประชาชนเชื่อว่า รัฐบาลมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อช่องว่างระหว่าง

ความยากจนและความร�่ารวยมากขึ้นเรื่อยๆ แต่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหา 
เก่ียวกับความไม่เท่าเทียมกันได้เท่าที่ควร ท้ังนี้ หากจะจัดการกับความ 
ไม่เท่าเทยีมกนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ หลายประเทศจ�าเป็นต้องยอมรบัระเบียบ 
วาระการด�าเนินงานเชิงบูรณาการ ที่มองปัญหาแบบองค์รวม ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการเข้าถึงการศึกษา สุขภาพ 
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยหัวใจส�าคัญของแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ คือ  
การยับยั้งการแทรกแซงที่ส ่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากร และการบริการ  
เช่นเดยีวกบัการเตบิโตไปพร้อมๆ กับหน้าทีก่ารงาน และการด�ารงชวีติทีเ่หมาะสม 
ส�าหรับทุกคนในสังคม การเพิ่มข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลผลกระทบ และข้อมูลท่ีมี
ความโปร่งใสมากขึ้น43 

อุปสรรคส�าคัญของการลดความเหลื่อมล�้าในทุกสังคมคือการเมือง  
โดยแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์เชิงอ�านาจต่อกัน ซ่ึงถึงแม้จะมีมาตรการที่เห็นผล 
ในการลดความเหลื่อมล�้า แต่หากการเมืองยังคงไม่หลุดออกจากการผูกขาด
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มาตรการดังกล่าวก็ไร้ความหมาย สิ่งท่ีน่าสังเกตอีกอย่างหน่ึงก็คือมาตรการ 
ลดความเหลื่อมล�้าให้ได้ผลนั้น ล้วนเป็นมาตรการที่รัฐต้องเป็นผู้น�าทั้งสิ้น ฉะนั้น
การเมืองจึงย่ิงเป็นเงื่อนไขส�าคัญ และมีรายละเอียดที่จะต้องต่อรองกันระหว่าง
คนกลุม่ต่างๆ อยูม่าก เนือ่งจากเป็นปัญหาทีไ่ม่มคี�าตอบส�าเร็จรปู ไม่มผีูเ้ชีย่วชาญ 
ที่จะตอบแทนคนอื่นได้44 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตราบใดที่ยังมีความเหลื่อมล�้าอยู ่  
การสร้างประชาธิปไตยอย่างมั่งคงในประเทศก็ยังจะพบกับอุปสรรคหลายด้าน

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

การจดัการกบัปัญหาความไม่เท่าเทยีมไม่ได้เป็นเพยีงหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
อย่างเดียว แต่ยังหมายถึงโอกาสด้วย การจัดการความไม่เท่าเทียมกัน 
เป ็นสิ่งที่ดีส�าหรับระบบธุรกิจ เพราะจะเป็นการสร้างประชากรที่ เป ็น 
ผู้บริโภคหน้าใหม่ข้ึน ซึ่งจะท�าให้เกิดการขยายตัวของตลาด การให้บริการ  
และการเพิ่มโอกาสที่จะท�าก�าไรมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพยายาม 
ที่จะลดความไม่เท่าเทียมกัน คือ ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ 
จากท้องถิ่นสู่ประเทศชาติ และระดับภูมิภาคไปสู่ระดับโลก45

ผลกระทบเชิงลบ (Threats)
ความเหลือ่มล�า้ด้านรายได้น�ามาซึง่ความเหลือ่มล�า้ด้านโอกาสในหลายเรือ่ง  

นับตั้งแต่ด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการสร้างเส้นสาย  
ความเหลื่อมล�้าเกิดขึ้นจากวิถีการพัฒนา ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ยิ่งพัฒนาไปไกล
เท่าไร ความเหลือ่มล�า้กย็ิง่ฝังรากลกึลงไปในระบบมากขึน้เท่านัน้ ความเหลือ่มล�า้
ที่ค่อนข้างสุดโต่งของไทย น�ามาซึ่งความร้าวลึกในสังคม ซึ่งสร้างความตึงเครียด
ทีพ่ร้อมจะระเบดิได้ในทกุรปูแบบ จึงเป็นเหตใุห้ทกุฝ่ายยอมรบัว่าความเหลือ่มล�า้ 
เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่จ�าเป็นต้องแก้ไขหรือบรรเทาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

44 นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ความเหลื่อมล�้า ค�าตอบอยู่ที่การเมือง, 20 มกราคม 2558, ออนไลน์ http://www.
matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1421655401
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ปัญหาความเหลือ่มล�า้เป็นตวับัน่ทอนระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทย
มาเป็นระยะเวลานาน โดยระบบทนุนยิมและโลกาภวิตัน์ได้ตอกย�า้ความเหล่ือมล�า้
ในไทยด้วยอ�านาจครอบง�าจากชนช้ันน�าที่เคยผูกขาดอ�านาจรัฐ ซ่ึงชนชั้นน�า
ทัง้เก่าและใหม่เป็นเหตใุห้มกีารต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจกนั ปัญหาความเหล่ือมล�า้นัน้ 
ท�าให้การด�าเนินนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ เเละ สังคมมีข้อจ�ากัด เพราะ
กลุม่ประชากรมช่ีองว่างมากเกนิไป อกีทัง้ การด�าเนนิงานตามระบอบประชาธปิไตย
ก็จะท�าได้ยาก นกัการเมอืงใช้ช่องว่างของความเหลือ่มล�า้นัน้สร้างนโยบายประชานยิม
เพื่อเรียกคะเเนนเสียงทางการเมือง46

3.3 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยกับสังคมผู้สูงอายุ
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยปัจจุบันเกิด

สังคมเมืองสมัยใหม ่ เช ่นเดียวกับประเทศจีนซึ่งก�าลังเป ็นสังคมเมือง 
(Urbanization) ครอบครัวของคนไทยเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็น
ครอบครัวเดี่ยว โดยจากสถิติพบว่า เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันถึงร้อยละ 25 
ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา เนื่องมาจากสาเหตุการหย่าร้าง ท�าให้เด็กขาด
ความอบอุ่น ก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามมา อาท ิปัญหายาเสพตดิ ซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ ประกอบกับ ปัญหาแนวโน้มของประชากรวัยชรา
ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนคาดการณ์ว่าในอนาคตไทยจะเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) โดยไทยมีอัตราความเร็วในการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ
มากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว 

46 เสกสรร ประเสริฐกุล ปาฐกถา 40 ปี 14 ตุลา, ออนไลน์ http://www.siamintelligence.com/
40-th-speech-seksan/

3.3 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยกับสังคมผู้สูงอายุ3.3 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยกับสังคมผู้สูงอายุ3.3 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยกับสังคมผู้สูงอายุ3.3 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยกับสังคมผู้สูงอายุ3.3 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยกับสังคมผู้สูงอายุ
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 (2) ทฤษฎท่ีีเกีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)47

UN นยิามค�าว่า ผูส้งูอาย ุ(Older person) หมายถึง ประชากรท้ังเพศชาย
และหญิงที่มีอายุมากกว่า 60ปีขึ้นไป และได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ
เป็น 3 ระดับ48 ได้แก่ 1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)
หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 
ของประชากรท้ังประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7  
ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก�าลังเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ  
2) ระดบัสงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศ 
ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ 
หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ  
แสดงว่าประเทศนัน้เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์ และ 3) ระดับสงัคมผูส้งูอายุ
อย่างเตม็ที ่(Super-aged society) หมายถงึสงัคมหรอืประเทศทีม่ปีระชากรอายุ  
65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้น
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
ประชากรวัย 65 ปีข้ึนไป ในประเทศไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7  

เป็นร้อยละ 14 โดยกลุ ่มประเทศก�าลังพัฒนามีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างประชากรค่อนข้างสั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงคาดว่าไทยจะใช้ 
เวลาในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเพียง 22 ปี ในขณะที่กลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานหลายสิบปี อาทิ ประเทศอังกฤษใช้เวลา 
45 ปี และฝรั่งเศสใช้เวลา 115 ปี ดังนั้น ไทยจึงมีเวลาในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุสั้นกว่าในประเทศพัฒนาแล้ว

47 ออนไลน์ http://www.prachatai.com/journal/2014/06/54226
48 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ออนไลน์ http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/
Lom12/05-01.html



64
 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2559-2560

)Thailand Strategic Outlook 2016-2017(

จากข้อมูลของ Help age International ร่วมกับกองทุนประชากร 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund) หรือ UNFPA ที่เริ่ม 
จัดอันดับเป็นครั้งแรกในปี 2556 และปี 2557 ได้เผย The Age Watch Index 
ที่มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ด้าน 13 ประการ เช่น อายุขัย โครงการเงินบ�านาญส�าหรับ
ผู้สูงวัย ระบบขนส่งสาธารณะ และอัตราความยากจนในหมู่ประชากรที่อายุ
มากกว่า 60 ปี เป็นต้น พบว่า ปัจจุบันไทยมีประชากรสูงอายุเป็นจ�านวนมาก 
ประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 2593 จะมีผู้สูงอายุ 
ถึงประมาณร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด และจากการจัดอันดับเมื่อ 
ปี 2013 ไทยได้อันดับที่ 42 ในขณะที่ปี 2014 ได้อันดับดีขึ้น อยู่ที่อันดับ 36  
ซึง่จดัอยูใ่นระดับปานกลาง แต่ดท่ีีสดุในกลุม่ 6 ประเทศ ASEAN ทีรั่บการส�ารวจ  
โดยไทยมีคะแนนดีที่สุดในด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู ้สูงอายุ โดยอยู่ใน 
อันดับที่ 12 แต่ทว่า สถานการณ์รักษาพยาบาลกลับอยู่ในอันดับปานกลาง  
คือ อันดับที่ 41 ส่วนด้านความมั่นคงทางการเงิน อยู ่อันดับที่ 58 และ 
ด้านการจ้างงานกับการศึกษาอยู่อันดับที่ 7349

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกมีแนวโน้มที่จะมีประชากรวัย

แรกเกิดลดลงและประชากรมีอายุยืนยาวมากข้ึน โดยประชากรทั่วโลกมีอายุ
เฉลี่ยยืนยาวขึ้นอย่างน้อย 9 ปี และประชากรทั่วโลกที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะ
มี 2 พันกว่าล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั่วโลก ซึ่งพบได้ในเกือบ
ทุกประเทศแถบยุโรป โดยเฉพาะ อิตาลี เยอรมัน อังกฤษ และสแกนดิเนเวีย  
โดยเฉพาะ ญี่ปุ ่นซ่ึงเป็นสังคมผู ้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2010 มาแล้ว  
ประกอบกับ จากข้อมูลของ UN ได้คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100  
นับเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่าง 
กันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทาง 

49-50 ศ.ดร.เกรยีงศักดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ แนวโน้มโลก 2050 ตอนที ่3 : สงัคมโลก...สงัคมผูสู้งอาย,ุ 21 ต.ค.57,  
ออนไลน์http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/611956
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เศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ ฯ โดยในปี 2593 ไทยจะเป็นประเทศ 
ที่มีจ�านวนประชากรผู ้สูงอายุมากเป็นอันดับท่ี 2 ในกลุ่มประเทศเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ อีกทั้ง ส�านักงานสถิติแห่งชาติของไทยได้ 
สรุปไว้ว่า ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 10.4 ของประชากรทัว่ประเทศ และในช่วงปี 2567-2568 จะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

  (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

เนื่องจากไทยเป็นประเทศท่ีมีความโดดเด่นด้านสภาพแวดล้อมที ่
เอื้ออ�านวยต่อผู้สูงอายุ ท�าให้ไทยเป็นอีกประเทศเป้าหมายในการพักผ่อนและ
การท่องเที่ยวระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ ่น  
ยุโรป หรือออสเตรเลีย นอกจากน้ี ยังมีบริการที่ดีและมีความพร้อมในการ 
อ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพ สถานพยาบาล โรงแรม ร้านอาหารต่างๆ  
ส�าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป ็นโอกาสของไทยในการสร ้างธุรกิจหรือ 
อุตสาหกรรมใหม่ โดยลักษณะทางสังคมต้องปรับเปล่ียนเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อ 
ให้ความส�าคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้น มีการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ  
ทัง้สนิค้าและบรกิาร รวมถึงควรมีนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้งูอายุโดยตรงมากขึน้  
เช่น นโยบายเรื่องเงินบ�านาญในประเด็นของวิธีการจ่ายเงินและบทบาทของ 
เงนิบ�านาญในการช่วยเหลอืผูส้งูวยัทีย่งัสามารถเคลือ่นไหวและพึง่พาตนเองได้ เป็นต้น50

ผลกระทบเชิงลบ (Threats)
หากไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแน่นอนว่าจะต้องพบกับปัญหาขาดแคลน

แรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพขีดความสามารถในการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ และเป็นข้อจ�ากัดด้านการชดเชยการขาดดุลรายได้และ 
จัดสวัสดิการสังคมในอนาคต ภาครัฐต ้องจัดสรรงบประมาณที่จ�าเป ็น 
ส�าหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การบริการด้านสุขภาพ การดูแล  
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การประกันสุขภาพ โดยเฉพาะ หลักประกันรายได้เพื่อรองรับวัยเกษียณ ดังนั้น 
จึงควรเตรียมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการบริหาร
จดัการทีดี่ เพ่ือรองรบัการเป็นสงัคมสงูวยัทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อย่างสมบรูณ์ในอนาคต 
รวมถึง อาจพิจารณาแนวทางขยายอายุราชการ และแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง51

ประเด็นที ่4 : ปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม : ปัญหาท้าทายมนษุยชาติ 
(Natural Resources and Environmental Issues : Challenge humanity)

แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย ดังนี้

4.1 มลภาวะในประเทศก�าลังพัฒนาก�าลังพุ่งสูงขึ้น 
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศก�าลังพัฒนาก�าลังเป็น

สาเหตุส�าคัญท่ีสร้างมลพิษในระดับที่มีความรุนแรงมากข้ึน โดยจากรายงาน 
“Top 10 Trends of 2015” ของเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Forum: WEF) ประเด็นนี้ถูกจัดให้มีความส�าคัญมากที่สุดล�าดับที่ 6 ของ
ปี 2558 และส�าคัญเป็นล�าดับที่ 3 ของภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงจากความจริงท่ีว่า 
ในปี 2548 จีนเป็นประเทศท่ีมีการผลิตก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด จนกระทั่ง
ปัจจุบันก็ยังคงครองต�าแหน่งอยู่ ตามด้วยสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป โดยมี
บราซิลอยู ่ในล�าดับที่ 5 และอินเดียล�าดับท่ี 8 ตามรายงานของสถาบัน
ทรัพยากรโลก (the World Resources Institute: WRI) 

ประกอบกับ สถานการณ์มลภาวะท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีนท่ีผ่านมา 
มีมลพิษในอากาศมากกว่าร้อยละ 60 ท�าให้จีนอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกกว่า 
16 ปี ในการลดระดับค่ามลพิษในอากาศให้อยู ่ในระดับมาตรฐานสากลที่
องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ว่า ไม่ควรเกิน 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

51 สรปุผลการสนทนาปัญหายทุธศาสตร์ครัง้ที ่3/2558 เรือ่ง “จับตาสถานการณ์ความมัน่คงและผลกระทบ
เชิงยุทธศาสตร์”, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 9 ก.ค.58

4.1 มลภาวะในประเทศก�าลังพัฒนาก�าลังพุ่งสูงขึ้น 4.1 มลภาวะในประเทศก�าลังพัฒนาก�าลังพุ่งสูงขึ้น 4.1 มลภาวะในประเทศก�าลังพัฒนาก�าลังพุ่งสูงขึ้น 4.1 มลภาวะในประเทศก�าลังพัฒนาก�าลังพุ่งสูงขึ้น 
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ขณะที่กรุงปักกิ่งมีค่ามลพิษ 89.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินกว่า
มาตรฐานปกติถึง 2 เท่าครึ่ง ท�าให้ทางการจีนวางเป้าหมายว่าจะลดค่ามลพิษ
ให้อยู ่ในระดับ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก่อนปี 2560 และเชื่อว่า 
การลดระดับค่ามลพิษให้ได้มาตรฐานสากลคงจะเห็นผลในราวปี 257352

 (2) ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
คาร์ล มาร์กซ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ Capital ว่า “ระบบทุนนิยมเป็น

ระบบที่พัฒนาไปสู่การขุดหลุมฝังศพให้กับตนเอง” โดยประเทศก�าลังพัฒนา 
ก�าลังมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศจีน  
สหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งมีปัญหามลภาวะท�าให้คุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศ
เหล่าน้ีลดต�่าลงเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งพายุ 
ทอร์นาโด ใต้ฝุ ่น เฮริเคน สึนามิ น�้าหลาก น�้าท่วม ภัยแล้ง น�้าเน่า แม่น�้า 
ทะเลสาปเหือดแห้ง ป่าไม้ถูกท�าลาย อุณหภูมิน�้าทะเลสูงขึ้น ภูเขาน�้าแข็งขั้วโลก
ละลาย ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น น�้ามันราคาแพงและก�าลังจะหมดโลก 

ทั้งหมดนี้ เป ็นผลพวงของการพัฒนาระบบทุนนิยมที่ เติบโตอย่าง 
ก้าวกระโดดภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ทีเ่น้นการเตบิโตของ GDP และผลก�าไร 
สูงสุด โดยไม่ค�านึงถึงความสมดุลทางธรรมชาติ เมื่อระบบทุนนิยมพัฒนา
เทคโนโลยี และน�ามาใช้เพื่อการผลิตแบบขนาดใหญ่ (Mass production)  
จนกระทั่งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาลในการผลิตจนสินค้าอาจ 
ล้นโลก เนื่องจากกว่าร้อยละ 60 ของสินค้าที่มีอยู่ในตลาดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ 
มีหลายรุ่น หลายประเภท หลายสไตล์เกินไป เป็นต้นเหตุของปัญหาขยะพิษ  
ขยะนิวเคลียร์ และขยะอุตสาหกรรมล้นโลก โดย 1 ใน 5 ของประชากรโลก
อาศยัอยูใ่นประเทศอุตสาหกรรม และมกีารผลิต การบริโภคมากเกนิความจ�าเป็น  
ส่วนอีก 4 ใน 5 อาศัยอยู่ในประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่งส่วนมากมีฐานะยากจน 
แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่หยุดยั้ง น�ามาซึ่ง 

52 มลภาวะจีน ปัญหาที่ท้าทายมนุษยชาติ (7): ชาวจีนรวมตัวทวงความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น, ออนไลน์ 
http://thaipublica.org/2014/08/shanghai-pollution-7/
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ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์บนโลก จากที่กล่าวมานี้ท�าให้คาดว่าใน 
อนาคตระบบทนุนยิมจะเป็นทางตนัของการแก้ไขปัญหามลพษิ และสิง่แวดล้อม  
ซึ่งแน่นอนว่าหากยังเป็นเช่นนี้ต ่อไปวันหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ่
ย่อมหมดไป พร้อมกับหายนะที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติคร้ังใหญ่เกินกว่า 
จะคาดการณ์ได้53 

บริบทของการบริโภคอย่างยั่งยืนมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นส�าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ความพอเพียง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับปรุง 
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มสัดส่วนการใช้แหล่งพลังงาน
หมุนเวียน การลดของเสีย การพิจารณาวัฏจักรชีวิต การค�านึงถึงดุลยภาพของ
มิติที่เกี่ยวข้อง54

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
ในอนาคตปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจะถือเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิต  

การเกิดโรคภัยและความพิการ โดยเฉพาะ จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในประเทศ
ก�าลังพัฒนาถึงร้อยละ 25 และเป็นสาเหตุของโรคภัยทั่วโลกเกือบร้อยละ 35 

53 กมล กมลตระกลู,  ภัยพบิตัธิรรมชาติ: ทนุนยิมขดุหลุมฝังศพตนเอง จากหนงัสอื “แสงสว่างปลายอุโมงค์  
อนาคตประเทศเดินทางไหน”, ออนไลน์ http://www.praphansarn.com/forum_new/comment/ 
6/8268 
54 การบรโิภคอย่างยัง่ยนืในบรบิทสากล, โครงการจดัท�ายทุธศาสตร์การบริโภคท่ียัง่ยนื, ออนไลน์ http://www. 
tei.or.th/scs/pdf/scs_sustainable_consumption_W.pdf
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รวมถึงประเด็นส�าคัญระหว่างการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศโลก 
แห่งสหประชาชาติคร้ังล่าสุด เพื่อผลักดันให้จัดท�าสนธิสัญญาต่อสู้โลกร้อน 
ฉบับใหม่ภายในสิ้นปี 2558 ได้มีการเสนอให้ประกาศรายชื่อประเทศที่ให ้
ความร่วมมอืและประจานประเทศท่ีไม่ค่อยมคีวามคบืหน้ามากนกั และสนธสิญัญา 
ฉบับใหม่นี้จะขยายการบังคับใช้ไปยังประเทศก�าลังพัฒนา ด้วยการขอให้ 
สมัครใจประกาศมาตรการช่วยลดโลกร้อนลงด้วย เนื่องจากมีส่วนปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นตามการพัฒนาของเศรษฐกิจ โดยตามที่ตกลงกันนั้น  
แต่ละประเทศจะต้องประกาศเป้าหมายลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ภายในปี 2563 ตามด้วยการปฏิบัติตามค�ามั่นสัญญาว่าจะเพ่ิมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและหยุดการตัดไม้ท�าลายป่าภายในปี 2573 อีกทั้ง เพิ่มการใช ้
รถยนต์ไฟฟ้าในเมืองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ภายในปี 2573

ส่วนประเทศที่น่าเป็นห่วงและก�าลังเป็นที่จับตามองแทนประเทศจีนคือ
อินเดีย ซึ่งมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ 3 ตามหลังจีนและ
สหรัฐฯ โดยอินเดียสวนทางกับสองยักษ์ใหญ่ โดยประกาศจะสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยแห่ง 

และหากมองย้อนกลับมายังไทย ในระยะสิบปีท่ีผ่านมาสถานการณ ์
สิ่งแวดล้อมเร่ิมไม่สู่ดีนัก เนื่องจากเริ่มตรวจพบการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน�้า 
และดินจากการลักลอบปล่อยน�้าเสียและควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
โดยตรงบ่อยครั้งขึ้น พบปัญหาการก�าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างผิด
กฎหมายรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงด�าเนินไปอย่างไม่ม ี
ทท่ีาว่าจะถงึจดุสิน้สดุ และยงัคงไม่มกีารเปิดโปงถึงผู้กระท�าความผิดอย่างจริงจัง  
และเหนือกว่าสิ่งใดนั้น คือ “ยังไม่มีข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการ 
การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน” ท่ีจะใช้ป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตได้ มีเพียง
มาตรการจัดการปัญหาที่ปลายทางจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น55

55 บทเรยีนเรือ่งมลพษิ...สูก่ารแก้ปัญหาเชิงป้องกนั, 21 ก.พ.57, ออนไลน์ http://www.greenpeace.org/
seasia/th/news/lesson-from-toxic-and-solution/
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ทั้งนี้ ได้มีการสรุปสาเหตุส�าคัญที่สุดซ่ึงเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตจาก 
ปัญหามลภาวะทั่วโลก ได้แก่

- มลพิษควันไฟ จากการใช้เชื้อเพลิงแข็งในการปรุงอาหาร ท�าให้มี 
ผู้เสียชีวิตประมาณ 1.6 ล้านคนต่อปี เนื่องจากโรคระบบทางเดินหายใจ

- มลพิษทางอากาศ จากยานพาหนะในเมืองหลวง อุตสาหกรรม และ
การผลิตพลังงาน ท�าให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 800,000 คนต่อปี

- การรับสารตะกั่ว ท�าให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 230,000 คนต่อปี และส่งผล 
ต่อกระบวนการรับรู้ของเด็กจ�านวน 1 ใน 3 ทั่วโลก ซึ่งมากกว่าร้อยละ 97  
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นอาศัยอยู่ในประเทศก�าลังพัฒนา

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเหตุการณ์
สภาพอากาศรุนแรงมากข้ึน ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโรคภัย และ
ส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคการเกษตร ซึ่งคาดว่าน่าจะท�าให้มีผู้เสียชีวิต 
ราว 150,000 คนต่อปี 

- การรับสารพิษ ฆ่าชีวิตผู้คนราว 355,000 คนต่อปี โดย 2 ใน 3 ของ
ผู้เสียชีวิตเหล่านี้อยู่ในประเทศก�าลังพัฒนา และมีสาเหตุจากการรับสารพิษ 
จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และสารก�าจัดศัตรูพืชที่ตกค้างจากการประกอบ
อาชีพ56

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
มลภาวะจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2593 มลพิษทางอากาศจะ

มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนถึงร้อยละ 
50 จากปัจจุบัน ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) กว่า 

ร้อยละ 70 จะเกิดขึ้นในภาคพลังงาน และภาคการเกษตร (จากการคาดการณ์
ของ Organization for Economic Cooperation and Development: 
OECD, 2012) และจะส่งผลท�าให้อัตราการตายก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น จาก  

56 Environment and health in developing countries, The Health and Environment Linkages 
Initiative (HELI), ออนไลน์http://www.who.int/heli/risks/ehindevcoun/en/
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1 ล้านคนต่อปี เป็นประมาณ 3.6 ล้านคนต่อปี โดยจีน และอินเดีย จะม ี
ประชาชนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากที่สุด อันมีสาเหตุหลักมาจาก 
จ�านวนประชากรเข้าสู่วัยชรา ร่างกายจึงอ่อนไหวกับสภาพอากาศ ประกอบกับ 
ความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 
ประชาคมโลก และการพัฒนาของประเทศน่าจะมีทิศทางที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม
มากข้ึน เนื่องจากโลกต้องเผชิญกับข้อจ�ากัดของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวัน
จะร่อยหรอลงเรื่อยๆ อีกทั้งต้องเผชิญกับมลพิษต่างๆ ดังนั้น ประชาคมโลก 
จึงก�าลังให้ความส�าคัญกับการหาค�าตอบว่า ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้กระบวนการ
ผลิต การบริโภค การใช้ชีวิตของมนุษย์มีความสมดุลกับธรรมชาติ เพื่อให ้
การพัฒนาของประเทศต่างๆ ในโลกเป็นไปในทิศทางท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และเกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ แนวคิดการบรโิภคอย่างยัง่ยนืจงึน่าจะเป็น 
แนวทางที่ทั่วโลกให ้ความสนใจเพิ่มมากข้ึน ส ่วนประเทศไทยน่าจะมี 
การวางแผนการด�าเนนิการอย่างสอดคล้องกบัประเดน็ทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ประกาศไว้บนเวทีการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 20  
(The United Nations Climate Change Conference: COP20) และ 
การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 10 (CMP 10) ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู  
เมือ่ 12 ธ.ค.57 ว่าไทยจะด�าเนนิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงร้อยละ 7-20 
ในภาคพลังงานและขนส่งภายในระยะเวลา 6 ปี และเรียกร้องให้ประเทศ 
พัฒนาแล้ว เป็นผู ้น�าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงจะมีการตกลงกัน 
ในการประชุมภาคีสมาชิกฯ COP 21 ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส ในปลายปี 2558 นี้
อีกครั้ง โดยยึดแนวพระราชด�าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญ
ของแผนระดับชาติ เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น บนเวทีโลกในครั้งนี้ด้วย
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 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

จากการที่ประชาชนเริ่มรับรู ้ถึงผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเองมากขึ้น ทั้งเรื่องโรคภัย ปัญหาสุขภาพ และการใช้ชีวิต ท�าให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหามลภาวะมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยผลักดันและขับเคล่ือน
แผนงาน นโยบาย มาตรการ และโครงการด้านสิง่แวดล้อมทีร่ฐับาลรเิริม่ให้ด�าเนนิงาน
ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
เพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

มลพิษส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสุขภาพ โรคภัย การขาดแคลนแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้นจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร หรือแหล่งน�้าท่ี
เสื่อมโทรม แหล่งอาหารของมวลมนุษยชาติถูกท�าลายอย่างไม่สามารถประเมิน
มูลค่าความสูญเสียได้ และหากจะแก้ปัญหาที่ปลายทางหลังจากมีการปนเปื้อน
มลพิษอย่างถาวรในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อาทิ ดิน น�้า อากาศ ต้อง
ใช้กระบวนการที่ยุ ่งยาก ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้ง บางกรณีก็อาจ
ไม่สามารถบ�าบดัมลพษินัน้ให้หมดไปได้ ท�าให้สุดท้ายแล้วมลพิษดังกล่าวกย็งัคง
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

4.2 สภาพอากาศเลวร้ายปรากฏบ่อยครั้งขึ้น57

 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โอบามา และสี จิ้นผิง 

ประธานาธิบดีจีน บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ร่วมกัน โดยยอมลด
การปล่อย CO

2
 ที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของภาวะโลก

57 Top 10 Trends of 2015, World Economic Forum (WEF), ออนไลน์ http://reports.weforum.
org/outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-of-2015/7-increasing-occurrence-of-severe-
weather-events/ 

4.2 สภาพอากาศเลวร้ายปรากฏบ่อยครั้งขึ้น4.2 สภาพอากาศเลวร้ายปรากฏบ่อยครั้งขึ้น4.2 สภาพอากาศเลวร้ายปรากฏบ่อยครั้งขึ้น4.2 สภาพอากาศเลวร้ายปรากฏบ่อยครั้งขึ้น4.2 สภาพอากาศเลวร้ายปรากฏบ่อยครั้งขึ้น57
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ร้อน ซึ่งสหรัฐฯ จะลดการปล่อย CO
2 
ลงให้ได้ร้อยละ 26-28 ภายในปี 2568  

จากปี 2548 ส่วนจนีได้ตกลงจะลดการปล่อย CO
2 
ในระดบัสงูสดุภายในปี 2573 

และจะเพ่ิมการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ได้มาจากการเผาไหม้ซากฟอสซิลร้อยละ 20  
ในปี 2573 เช่นกัน58

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สภาพอากาศท่ีรุนแรงเป็นเรื่องที่ ได ้ รับ 
ความสนใจอย่างมาก และได้เปลีย่นแปลงการรบัรูข้องผูค้นในเรือ่งการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศว่าเป็นภัยพิบัติที่ใกล้ตัว ก่อให้เกิดหายนะร้ายแรงในทุกทวีป 
ซึ่งในอีกราว 1 ปีข้างหน้านี้ ภูมิภาคที่จะได้รับผลกระทบในการเพิ่มข้ึนของ
มลพิษจากการพัฒนามากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด คือ ภูมิภาคเอเชีย (ร้อยละ 37) 
ละตินอเมริกา (ร้อยละ 20) แอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา (ร้อยละ 19) 
ตะวันออกกลาง-แอฟริกาเหนือ (ร้อยละ 14) อเมริกาเหนือ (ร้อยละ 6) ยุโรป 
(ร้อยละ 4)

58 ลดโลกร้อน! ผู ้น�าจีน-มะกัน ยอมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว, ข่าวต่างประเทศ, 12 พ.ย.57, 
ออนไลน์http://www.thairath.co.th/content/462972
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โดยสามารถสรปุสถานการณ์สภาพอากาศรุนแรงในช่วงปี 2557 ทีผ่่านมา 
ได้ดังนี้

- ไต้ฝุ ่นหว่อฟง ณ ญี่ปุ ่น (ต.ค.57) – พัดถล่มเกาะหลักของญี่ปุ่น  
โดยเริ่มที่เกาะโอกินาวาจนขึ้นไปถึงเกาะคิวชู ความรุนแรงระดับ 5 ซึ่งเป็น 
ความรุนแรงระดับสูงที่สุด

- ดินโคลนถล่ม ณ ศรีลังกา (29 ต.ค.57) – เกิดข้ึนใน จ.บาดุลลา  
หลังจากเผชิญกับมรสุมหนัก มีผู้เสียชีวิตไม่ต�่ากว่า 300 ราย ประชาชนถูกฝัง 
ทั้งเป็นมากกว่า 100 ราย บ้านเรือน 140 หลัง จมอยู่ใต้ดิน

- พายุหิมะถล่มนอกฤดูกาล ณ เนปาล (14 ต.ค.57) – เหตุเกิดบริเวณ
เทือกเขาหิมาลัย จากอิทธิพลหางไซโคลนฮุดฮุดที่พัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออก
ของอินเดีย ท�าให้นักปีนเขาเสียชีวิตหลายสิบราย ซ่ึงเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรม
บนเทือกเขาหิมาลัยที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในคราวเดียวในประวัติศาสตร์

- พายุโซนร้อนฟงวอง ณ ฟิลิปปินส์ (19 ก.ย.57) – พัดถล่มเกาะลูซอน
ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองหลวงมะนิลา ท�าให้มีการอพยพ
ประชาชนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากน�้าท่วมกว่า 200,000 ราย

- น�้าท่วม ณ อินเดียและปากีสถาน (3 ก.ย.57) – หลังเหตุการณ์พายุ
ถล่มในรัฐปัญจาบในปากีสถาน แคว้นจามมูและแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย  
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มีผู้เสียชีวิต 440 ราย และประชาชนกว่า 1,000 ราย ต้องไร้ที่อยู่อาศัย นับว่า
เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ของพื้นที่นี้

- แผ่นดินไหว ณ ยูนนาน ประเทศจีน (3 ส.ค.57) – ซ่ึงมีระดับ 
ความรนุแรง 6.1 แมกนิจดู และหลังจากน้ันกว่าครึง่เดือนยงัคงเกดิอาฟเตอร์ชอ็ค 
ตามมาอีกประมาณ 400 ครั้ง ท�าให้มีผู้เสียชีวิต 615 ราย บาดเจ็บ 3,143 ราย 
นับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 14 ปี ของมณฑลยูนนาน

- ภัยแล้ง ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ (ก.ย.57) – การขาดแคลนน�้า 
กว่า 62 ล้านล้านแกลลอน ทางตะวันตกของสหรัฐฯ 

- ไต้ฝุ่นรามสูร ณ จีน (ก.ค.57) – พายุไต้ฝุ่นพัดถล่มทางตอนใต้ของ
จีน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 ราย และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนกว่า 3 ล้านรายในพื้นที่ ซึ่งนับว่าร้ายแรงที่สุดในรอบ 40 ปี 

- น�้าท่วม ณ บอสเนีย (พ.ค.57) – เนื่องจากฝนตกหนักในรอบ 120 ปี 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้น�้าท่วมในพื้นที่เซอร์เบีย และบอสเนีย มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20 
ราย และประชาชนกว่า 1,000 ราย ต้องอพยพออกจากบ้านเรือน

- พายุหิมะกระหน�่า ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น (8 ก.พ.57) – เนื่องจาก 
แนวปะทะความกดอากาศต�่า ซึ่งร้ายแรงที่สุดในรอบ 45 ปี ส�าหรับโตเกียว  
โดยส่งผลให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมเกือบ 300 เที่ยว บริการรถบางส่วนก็ถูก
ยกเลิกชั่วคราวเช่นกัน

- น�้าท่วม ณ จาการ์ตา อินโดนีเซีย (ม.ค.57) – มีผู้เสียชีวิต 5 ราย และ
มากกว่า 30,000 รายต้องอพยพออกจากบ้านเรือน หลังน�้าท่วมหนัก

- อุณหภูมิสูง ณ ออสเตรเลีย (ม.ค.57) – อุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึนถึง  
40 องศาเซลเซียส ใน 34 พื้นที่ของออสเตรเลีย

 ในปี 2557 เป็นอีกหนึ่งปีที่สภาพภูมิอากาศโลกตกอยู่ในภาวะวิกฤติ 
จนเรียกได้ว่าเป็นปีที่โลกร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 14 ปีนับต้ังแต ่
เปลี่ยนเป็นศตวรรษที่ 21 และแม้ว่ากว่า 190 ประเทศทั่วโลกจะพยายามแก้ไข
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ปัญหานี้ แต่ก็ยังไม่สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุ 
ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้ในระดับที่น่าพอใจ59

อีกทั้ง การเผยแพร่รายงานฉบับที่ 5 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change: IPCC) แสดงให้เห็นว่า “นักวิทยาศาสตร์ที่ท�างานร่วมกัน 
ภายใต้ IPCC มีความเชื่อมั่นในระดับมากกว่าร้อยละ 95 ว่าปัญหาภาวะโลก
ร้อนที่เกิดขึ้นอยู ่ในขณะน้ีมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ (เพิ่มขึ้นจาก
รายงานฉบับที่ 4 ที่เผยแพร่ออกมาในปี 2550 ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นมากกว่า
ร้อยละ 90)/ ระดับน�้าทะเลเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้น 0.19 เมตร/ ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 จากระดับการปล่อยก๊าซก่อนช่วง 
การปฏวิตัอิตุสาหกรรม/ คาดการณ์ว่าระดบัอุณหภมูอิาจสงูขึน้กว่า 2 องศาเซลเซยีส  
ภายในปี ค.ศ. 2643/ ความเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศและผลกระทบทีจ่ะตามมา  
เช ่น คลื่นความร้อนที่จะเกิดถี่ขึ้นและยาวนานข้ึน/ ฝนตกหนักมากข้ึน  
ความแห้งแล้งที่ยาวนานขึ้นในพื้นที่ต่างๆ60

 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีเปลี่ยน 
องค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยอ้อม และที่เพิ่มเติมจาก 
ความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติที่สังเกตได้ในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน�้าฝน ฤดูกาล ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญ 
 
 

59 มลภาวะโลก ปัญหาท่ีท้าทายมนุษยชาต ิ(ตอน11): มลพษิกรุงปารีส-อภมิหาเข่ือนยกัษ์จนี “ซานเซีย้ต้าป้า”  
ปัญหาที่แก้ไม่ตก, 30 ธ.ค.57, ออนไลน์http://thaipublica.org/2014/12/pollution-11/
60 ประมวลสถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจากเอกสาร IPCC 2014, ออนไลน์ http://www.
environnet.in.th/?page_id=3680
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ในการด�ารงอยู ่ของสิ่งมีชีวิตที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศใน 
บริเวณที่สิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่61

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ การเกิดภาวะโลกร้อนท�าให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศและพื้นผิวโลก (พื้นดินและมหาสมุทร) เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง และมีนัยส�าคัญอย่างยิ่งต่อระบบภูมิอากาศของโลก ซ่ึงท�าให้
เกิด “ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (Climate Variability)” หรือ 
เหตุการณ์ “สภาพอากาศรุนแรง (Extreme Weather Events)” ตลอดจน
น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ย ลม หรือปริมาณน�้าฝน (รวมถึงหิมะ
และลูกเห็บ)62

ปัจจุบันภาคีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 
2557 (The Intergovernmental Panel on Climate Change’s 2014) 
ได้รายงานเกี่ยวกับการบรรเทาสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศว่า  
ปรากฏหลักฐานใหม ่ ท่ี เชื่ อมโยง เหตุการณ ์สภาพอากาศรุนแรงกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาพอากาศเลวร้ายท่ี 
ปรากฏขึน้บ่อยคร้ัง โดยกลุม่สงัคมด้านอตุนุยิมวิทยาของชาวอเมริกนั (The American  
Meteorological Society) ได้ผนวกเอางานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ 92 ท่าน 
เพื่อท�าการตรวจสอบ 16 เหตุการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศเลวร้ายท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในปี 2556 สรปุได้ว่า ปัจจยัทีเ่พิม่ความเส่ียงของภาวะโลกร้อน คอื คลืน่ความร้อน 
ทีร่นุแรงอย่างมหาศาล และจากผลการศกึษาของนกัวทิยาศาสตร์ด้านภมูอิากาศโลก 
 

61 GHG & Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน), ออนไลน์ http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&view= 
section&id=5&Itemid=54
62 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) คืออะไร, ส�านักงานนโยบายและ 
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม, ออนไลน์ http://www.onep.go.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=793&catid=81&Itemid=297
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พบว่า หากจะช่วยต่ออายุของโลกให้ยั่งยืนยาวตลอดไป ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ต้องลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงประมาณร้อยละ 7 ต่อปี63

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
เหตุการณ์สภาวะอากาศที่รุนแรงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศที่มีความถี่และความรุนแรงสูงขึ้น อีกทั้ง ไม่สามารถคาดการณ์ 
ล่วงหน้าได้ เช่น ฤดูร้อนในทวีปอเมริกาเหนือยาวนานขึ้นและร้อนมากขึ้นกว่า 
ที่ชาวอเมริกันเคยสัมผัสมาก่อน ขณะที่ฤดูหนาวก็สั้นลงและมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
เช่นเดียวกับฤดูฝนท่ีมีฝนกระหน�่าหนักกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต ยิ่งไปกว่านั้น  
นักวิจัยในสหรัฐฯ ยังพบว่า เมืองชายฝั ่งหลายแห่งเผชิญกับน�้าท่วมถนน 
บ่อยครั้งระหว่างการเกิดพายุและเป็นช่วงน�้าทะเลหนุนสูงเช่นเดียวกับเมืองท่ีมี 
แม่น�า้ขนาดใหญ่ไหลผ่านกป็ระสบภาวะน�า้ท่วมบ่อยคร้ังข้ึน รวมท้ัง ในเขตมดิเวสต์ 
และนอร์ทอสีต์ หรอืภาคอสีานของสหรฐัฯ ท่ีนอกจากจะเผชญิกบัน�า้ท่วมบ่อยครัง้ 
ขึ้นแล้ว ยังเผชิญกับภาวะอากาศร้อนและแห้งแล้งรุนแรงเป็นเหตุให้เกิดไฟป่า 
รุนแรงและยาวนานข้ึน และที่ส�าคัญคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารในสหรัฐฯ แล้ว ซึ่งผลผลิตน้อยลงเมื่อเทียบกับ 
เมื่อทศวรรษก่อนๆ 

เกาะจ�านวนมากมีแนวโน้มที่จะจมน�้าหายไป อาทิ หมู่เกาะในอินโดนีเซีย 
ที่กว่า 1,500 แห่ง จากทั้งหมดว่า 17,000 ถูกคาดการณ์ว่าอาจจะหายไปจาก
แผนทีโ่ลก ซึง่รวมถงึเมอืงหลวงอย่างกรงุจาการ์ตาทีจ่ะจมหายไปใต้ทะเลมากกว่า 
ร้อยละ 40 ของเมือง เป็นต้น (Zubaidah, 2014)

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ศตวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2443–2556) ภัยพิบัติ 
ได้คร่าชีวิตผู ้คนในภูมิภาคเอเชียเป็นจ�านวนมาก โดยมีผู ้คนเสียชีวิตจาก 
ภัยแล้งมากที่สุดเกือบ 10 ล้านคน รองลงมาคืออุทกภัยกว่า 6.8 ล้านคน  

63 มลภาวะโลก ปัญหาที่ท ้าทายมนุษยชาติ (ตอน11): มลพิษกรุงปารีส-อภิมหาเขื่อนยักษ์จีน 
“ซานเซ้ียต้าป้า” ปัญหาที่แก้ไม่ตก, 30 ธ.ค.57 ออนไลน์ http://thaipublica.org/2014/12/ 
pollution-11/
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(แสดงดังภาพที่ 1) นอกจากนี้ ภัยพิบัติยังสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างมาก โดยอุทกภัยสร้างความสูญเสียประมาณ  
11.5 ล้านล้านบาท ในขณะท่ีแผ่นดินไหวสร้างความสูญเสียถึง ประมาณ  
10 ล้านล้านบาท (แสดงดังภาพที่ 1)64

ภาพที่ 1.2 จ�านวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2443-2556  

ที่มา: Climate Change in Asia, 2013 (พ.ศ. 2556)

ภาพที่ 2 มูลค่าความสูญเสียจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2443–2556

ที่มา: Climate Change in Asia, 2013 (พ.ศ. 2556)

64 ศูนย์วิจัยระบาดวิทยาด้านภัยพิบัติ (Centre for Research on the Epidemiology of Disaster:  
CRED)
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 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
แบบจ�าลองสภาพภูมิอากาศมีการคาดการณ์กันว ่าหากปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกยงัเป็นเช่นปัจจบุนั ในปี 2643 อณุหภมูเิฉล่ียของโลก 
จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2 องศาเซลเซียส (3.6 องศาฟาเรนไฮด์) และแนวโน้ม
สภาพอากาศเลวร้ายจะปรากฏบ่อยครั้งขึ้น โดยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ  
น�าไปสู่ข้อเสนอถึงความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปริมาณที่มากเพียงพอ และต้องท�าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะ
สามารถหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ แต่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
จะยงัคงเกิดขึน้ เนือ่งจากก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยสะสมอยูใ่นชัน้บรรยากาศโลก
ในปัจจบุนัมปีริมาณสงู และก๊าซเรอืนกระจกหลายชนดิมอีายอุยู่ในชัน้บรรยากาศ
หลายปี เช่น CO

2
 มีอายุ 200-450 ปี ก๊าซไนตรัสออกไซด์มีอายุ 120 ปี เป็นต้น 

และในเวลานี้ ความท้าทายในการรับมือกับปัญหาโลกร้อนคือการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ของการพัฒนาไปสู่แนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้เกดิขึน้ควบคูก่นัได้ เป็นประโยชน์ร่วมกนั65

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

แม้ภัยพิบัติจะก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย แต่บทเรียนที่ได้รับจาก 
ภัยพิบัติสามารถน�ามาใช้เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
ตลอดจนก�าหนดนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั มาตรการต่างๆ เพือ่ลดความเสีย่ง 
จากภยัพิบตัทิีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคต การฟ้ืนฟเูป็นโอกาสของการสร้างคืนใหม่
ให้ดกีว่าเดมิ (build back better) นอกจากนี ้การค้นคว้าทดลองนวตักรรมใหม่ๆ  
เพื่อแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาการบริหารจัดการความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น ต่างก็เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

65 ประมวลสถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจากเอกสาร IPCC 2014, ออนไลน์ http://www.
environnet.in.th/?page_id=3680
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นอกจากนี้ ภัยพิบัติยังช่วยสร้างความตระหนักและจิตส�านึกร่วมกันของ
ชุมชนและสังคมในการขจัดหรือลดผลกระทบจากภัยนั้นให้น้อยที่สุดให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถจัดการได้ด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ ช่วยให้ทุกภาคส่วนเห็นถึง
ความรบีด่วนและร่วมมอืกนัทีจ่ะลดผลกระทบภยัพิบติัท่ีอาจเกดิข้ึนได้ในอนาคต66

ผลกระทบเชิงลบ (Threats)
ภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ทั้งใน 

ภาคการค้า การบริการ และการลงทุนต้องหยุดชะงัก กิจการ ร้านค้า  
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียวต ่างๆ ต ้องสูญเสียรายได ้หรือป ิดกิจการ  
นักท ่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในภาคการผลิต อุตสาหกรรม พืชผล 
ทาง การเกษตร วัตถุดิบได้รับความเสียหาย และด้านสาธารณูปโภค น�้าประปา  
ไฟฟ้า ได้รับความเสียหาย เส้นทางคมนาคมและการส่ือสารต่างๆ ถูกตัดขาด  
ซึง่ส่งผลกระทบเป็นลกูโซ่ท�าให้สนิค้าขาดตลาด สินค้าอปุโภค บริโภคมรีาคาแพง 
แม้กระทั่งในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย

นอกจากนั้น ยังส่งผลให้การพัฒนาต่างๆ ที่วางแผนไว้ต้องหยุดชะงัก 
ขาดความต่อเนือ่ง เงินทนุ งบประมาณทีจ่ดัสรรไว้เพ่ือการพัฒนาต้องถกูดึงกลับ 
เพื่อใช้ในการซ่อมสร้าง ฟื้นสภาพ และฟื้นฟู แทนที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนา
ดังที่ได้วางแผนเตรียมการไว้แต่แรก รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการ 
เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ จ่ายค่าชดเชย และยังม ี
ค่าใช้จ่ายจ�านวนมากที่ทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละภาคส่วนรวมถึงประชาชน 
 
 
 
 
 

66 การลดความเสีย่งสูภั่ยพบิตั ิสูก่ารพัฒนาท่ียัง่ยนื, ออนไลน์ http://www.th.undp.org/content/dam/
thailand/docs/publications/DRR_in_Development_Guideline_2014_THAI.pdf
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ต้องใช้ในการฟื้นฟู67 อีกทั้ง ในปี 2593 คาดว่าความหลากหลายทางชีวภาพ
บนบกทั่วโลกจะลดลงอีกร้อยละ 10 เนื่องจากสภาวะโลกร้อน68 

4.3 สถานการณ์ขาดแคลนทรัพยากรน�้าเพิ่มขึ้น69

 (1) สถานการณ์ (Environmental Scanning)
ด ้วยการเติบโตของจ�านวนประชากรอย ่างรวดเร็ว  ในขณะที่

แหล่งทรพัยากรน�า้มจี�ากดั อกีทัง้ มกีารใช้น�า้เพิม่ข้ึนท้ังในการอปุโภคและบริโภค 
ภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรม รวมถงึระดับความยากจนสูงในบางประเทศ 
อาทิ อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และไนจีเรีย ท�าให้มีแนวโน้มขาดแคลนน�้า
สูงตามไปด้วย ท้ังน้ี ทรัพยากรและเงินทุนที่มีจ�ากัดนี้เป็นข้อจ�ากัดส�าหรับ
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา

67 การลดความเสี่ยงสู่ภัยพิบัติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, ออนไลน์ http://www.th.undp.org/content/
dam/thailand/docs/publications/DRR_in_Development_Guideline_2014_THAI.pdf
68 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , แนวโน้มโลก 2050 (4) : การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมของโลก, 
4 พฤศจิกายน 2557, ออนไลน์ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/615036
69 Top 10 Trends of 2015, World Economic Forum (WEF), ออนไลน์ http://reports.weforum.org/
outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-of-2015/9-increasing-water-stress/ 
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โดยจากรายงานของ World Economic Forum แสดงให้เห็นว่า  
ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ขาดแคลนน�้ามากท่ีสุดไปน้อยที่สุด 
ได้แก่ แอฟรกิาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮา แอฟริกาเหนอืและแอฟริกากลาง 
เอเชีย ละตินอเมริกา อเมริกาเหนือ ยุโรป ร้อยละ 31, 29, 25, 7, 6 และ 2 
ตามล�าดับ โดยในภูมิภาคเอเชียซึ่งมีประชากรหนาแน่น ท�าให้ทรัพยากรหมดไป 
อย่างรวดเร็ว อาทิ อินเดียมีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน ที่ยังไม่สามารถ 
เข้าถึงแหล่งน�้าได้ เนื่องจากปัญหาความยากจน ทั้งนี้ ในช่วงปี 2558 นี้  
ภูมิภาคที่มีความตึงเครียดด้านทรัพยากรน�้ามากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ  
ภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา (ร้อยละ 31) ตะวันออกกลาง-
แอฟริกาเหนือ (ร้อยละ 29) เอเชีย (ร้อยละ 25) ละตินอเมริกา (ร้อยละ 7) 
อเมริกาเหนือ (ร้อยละ 6) และยุโรป (ร้อยละ 2)

โดยในช่วงปลายปี 2557 ถึงต้นปี 2258 พบว่า ภาวะการขาดแคลน
ทรัพยากรน�้าเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่สรุปได้ ดังนี้

- ณ เมอืงเซาเปาโล บราซลิ “เมอืงแห่งน�า้ฝน” ทีม่เีมอืงขนาดใหญ่ทีส่ดุ 
ในทวีปอเมริกาใต้ แต่ปัจจุบันเซาเปาโลกลับมีสภาพไม่ต่างจากทะเลทราย  
ในฤดูที่ควรจะมีฝนตกกลับแห้งแล้ง จนท�าให้ประชาชนว่า 20 ล้านคนเผชิญกับ
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สภาวะขาดแคลนน�้า ประกอบกับ ผลส�ารวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 พบว่า
แหล่งน�้าจืดบริเวณเทือกเขา “เซร์รา ดา กันตาเรรา” ที่อยู่ทางตอนเหนือของ 
นครเซาเปาโล เมอืงใหญ่ท่ีสดุของบราซลิและซกีโลกใต้ ก�าลงัประสบภาวะแห้งแล้ง 
ที่สุดในรอบหลายปี 

- เม่ือ 5 ธ.ค.57 รัฐบาลมัลดีฟส์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตน�้าแห่งเดียวในกรุงมาเล ส่งผลให้ประชาชนกว่าแสนคน 
ในเมอืงหลวงประสบปัญหาขาดแคลนน�า้ส�าหรบัการบริโภค ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ 25  
ของประชากรทั้งประเทศ (มัลดีฟส์มีประชากรประมาณ 400,000 คน)  
โดยจากข้อมูลของ UN มัลดีฟส์ไม่มีแหล่งน�้าส�าหรับการบริโภคท่ีเหมาะสม 
เนื่องจากไม่มีแหล่งน�้าจืดธรรมชาติ น�้าที่ใช้ส�าหรับการอุปโภคและบริโภค 
ส่วนใหญ่ในกรุงมาเลมาจากการกลั่นน�้าทะเลโดยโรงงานผลิตน�้าทั้งสิ้น70

70 ภาวะวิกฤตขาดแคลนน�้าในมัลดีฟส์, กองเอเชียใต้, ออนไลน์ http://sameaf.mfa.go.th/th/news/
detail.php?ID=5231&SECTION=NEWS
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 (2) ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
การรับรู ้และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิกฤตน�้าในแอฟริกาตอนใต้ของ 

ทะเลทรายซาฮา คือบ่อยครั้งจะเห็นภาพความแห้งแล้งของพื้นดิน ทั้งที่ 
ในความเป็นจริงทวีปแอฟริกามีแหล่งน�้าที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ อธิบายได้ว่า  
วิกฤตการณ์ขาดแคลนน�้าน้ันหมายถึงสองส่วนส�าคัญ ได้แก่ 1) แหล่งน�้า  
และ 2) การเข้าถึงแหล่งน�้า ซึ่งในอดีตเรามักจะมุ่งเน้นว่าแนวคิดของวิกฤตน�้า 
หมายถึง สถานท่ีท่ีไม่ค่อยมีน�้า แต่ปัจจุบัน รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรอันอุดม
สมบูรณ์ ซึ่งประชาชนนับล้านคนยังขาดการเข้าถึง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรด 
เข้าถึงแหล่งน�้าได้น้อยมาก ส่วนเอธิโอเปียเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นอ่างเก็บน�้า 
ของทวีปแอฟริกา แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรกลับไม่สามารถเข้าถึง 
แหล่งน�้าที่สะอาดได้

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
UN เคยเตือนว่าประชากรครึ่งหนึ่งของโลก อาจต้องเผชิญกับกับภาวะ

ขาดแคลนน�้าภายในปี 2573 ซึ่งเป็นผลพวงมาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 
ประชากรเพิ่มสูงขึ้น ส�านักงานส�ามะโนประชากรสหรัฐฯ รายงานในวันท่ี  
1 ม.ค.58 ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็นกว่าเจ็ดพันสองร้อยล้านคน โดยประเทศที่มี 
ประชากรมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ จีน (1,300 ล้านคน) และอันดับสอง คือ 
อินเดีย (1,200 ล้านคน) ส่วนสหรัฐฯ มีประชากรกว่า 320 ล้านคน และจาก 
การคาดการณ์จ�านวนประชากรโลกในปี 2593 พบว่า จ�านวนประชากรโลก 
จะเพิ่มขึ้นเป็น 9.6 พันล้านคน (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 38) โดยประชากรจะมี 
อายเุฉลีย่ยนืยาวข้ึนอย่างน้อย 9 ปี ประชากรอาย ุ15-64 ปี จะเพิม่ขึน้ร้อยละ 33  
ในขณะที่ประชากรอายุมากกว่า 65 ปี จะเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 181 ดังน้ัน  
หากพิจารณาแนวโน้มดังกล่าวประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีแนวโน้ม 
ลดลงอย่างต่อเนือ่ง อันมีสาเหตจุากหลากหลายปัจจัย จะเหน็ได้ว่าการตระหนกัถึง 
การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอัน ได้แก่ 



86
 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2559-2560

)Thailand Strategic Outlook 2016-2017(

อาหาร น�า้ และพลังงาน รวมทัง้การเปลีย่นแปลงด้านทรพัยากรมนษุย์วยัแรงงาน 
จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่ง71

และเม่ือเปรียบเทียบจ�านวนประชาชนซึ่งจะตกอยู่ภายใต้วิกฤตการณ์
ขาดแคลนน�้าอย่างรุนแรงในระหว่างปี 2548 และปี 2573 สามารถเรียงล�าดับ
การขาดแคลนน�้ามากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ ดังนี้

- Scarcity – น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม./ คน/ ปี) ซึ่งมีจ�านวนประชากร 
3,901 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 38)

- Stress – ระหว่าง 1,000-1,700 ลบ.ม./ คน/ ปี ซึง่มจี�านวนประชากร 
1,368 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 72)

- Vulnerability – ระหว่าง 1,700-4,000 ลบ.ม./ คน/ ปี ซึง่มจี�านวน
ประชากร 866 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4)

- Sufficient – มากกว่า 4,000 ลบ.ม./ คน/ ปี ซึ่งมีจ�านวนประชากร 
2,101 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4)72

71 แนวโน้มโลก 2050 (ตอนที่ 1), กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน, ออนไลน์ http://www.
kriengsak.com/global-trends-2050
72 Top 10 Trends of 2015, World Economic Forum (WEF), ออนไลน์ http://reports.weforum.org/
outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-of-2015/6-rising-pollution-in-the-developing-
world/
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 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
จ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นท�าให้ความต้องการน�้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 400  

ในภาคการผลิตร้อยละ 140 ส�าหรบัการผลติกระแสไฟฟ้าและพลงังานความร้อน  
และการใช้ตามครวัเรอืนร้อยละ 130 ท�าให้อปุสงค์น�า้ท่ัวโลกมแีนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้
กว่าร้อยละ 55 ของอุปสงค์น�้าในปัจจุบัน ทั้งนี้ จากสภาวะขาดแคลนทรัพยากร
น�า้ส่งผลให้ประชากรกว่า 1.4 พนัล้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภมูภิาคแอฟรกิาใต้
ซาฮาร่าจะยังไม่สามารถได้รับสุขอนามัยขั้นพ้ืนฐานท่ีดี อันเนื่องมาจากปัจจัย
เรื่องทรัพยากรน�้า73

ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะเป็นปัจจัยหลักท่ีส�าคัญซ่ึงส่งผล 
ต่อการขาดแคลนและการกระจายทรัพยากรน�้า รวมถึงการแข่งขันแย่งชิง 
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ�ากัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความขัดแย้งภายในประเทศ 
เกี่ยวกับการแย่งชิงอาหารและทรัพยากรน�้าจะกลายเป็นประเด็นความม่ันคงที ่
นานาประเทศให้ความสนใจ ประกอบกับ การรุกคืบของน�้าทะเลก�าลังเป็น
ปัญหาอย่างมากส�าหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต�่า และในขณะที่ความกดดัน
ในประเด็นการขาดแคลนทรัพยากรน�้าเพ่ิมข้ึนทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อด้าน
การเมือง ท�าให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ปากีสถาน 
และอินเดียได้สร้างความร่วมมือหรือเป็นการสร้างความตึงเครียดขึ้นเพื่อยึด
ครองทรัพยากร ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่ประเทศมหาอ�านาจหรือกลุ่มประเทศที่
ก�าลังมีอ�านาจเพิ่มขึ้น เช่น จีน เกาหลีใต้ และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีข้อห่วงกังวล 
ในเรื่องอาหาร อาจเข้าไปลงทุนด้านเกษตรกรรมในประเทศก�าลังพัฒนามากขึ้น  
ซึง่แนวโน้มดงักล่าวก่อให้เกดิค�าถามเรือ่ง “ยคุอาณานคิมใหม่ (neo-colonialism)”  
ส่วนในประเทศก�าลังพัฒนายังขาดแคลนสาธารณูปโภค เงินลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานระยะยาว เนื่องจากปัญหาความยากจนเป็นหลัก

73 แนวโน้มโลก 2050 (1), ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 23 ก.ย.57, ออนไลน์ http://www.
bangkokbiznews.com/blog/detail/606451
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สภาน�้าโลก (World Water Council) คาดการณ์ว่า น�้ารีไซเคิลจาก 
สิ่งปฏิกูลจะเป็นแหล่งน�้าดื่มที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในหลายเมือง 
ทั่วโลก ภายในอีก 30 ปีข้างหน้า ขณะท่ีการสร้างโรงงานและเทคโนโลยีบ�าบัด
น�้าเสียจากสิ่งปฏิกูลจะมีให้เห็นมากขึ้นในอนาคต74

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ปัญหาการขาดแคลนน�า้ช่วยส่งเสรมิการพฒันางานวจิยั และการอนรุกัษ์
ทรัพยากรน�้าทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อันจะส่งผลดีและน�าไปสู่การพัฒนา
ประเทศในมิติอืน่ๆ โดยเฉพาะ การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมีการ
ใช้น�า้เป็นทรพัยากรหลกัในการผลติ และยงัเป็นอตุสาหกรรมทีเ่ป็นกระดกูสนัหลงั
ของไทย นอกจากนี ้ปัญหาการขาดแคลนน�า้ยงัช่วยสร้างพลงัคนในชมุชนให้มท้ัีง
พลงักายและพลงัใจในการต่อสูกั้บตนเองให้สามารถก้าวข้ามปัญหาและอปุสรรค
ทั้งในเชิงของสังคม สิ่งแวดล้อม หรือสภาพภูมิอากาศอีกด้วย 
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

ปัญหาภัยแล้งของไทยในปี 2558 นี้ น�้าต้นทุนในอ่างเก็บน�้าอยู่ในระดับ
ต�่าเลวร้ายที่สุดในรอบ 15 ปี แต่ยังเพียงพอสนับสนุนการท�านาตามฤดูกาล  
และสนับสนุนอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ทั้งนี้ ปัญหาการขาดแคลนน�้า 
ในอนาคตที่เห็นได้ชัดเจนคือน�้ามีปริมาณน้อยกว่าจ�านวนคนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้  
ในวนัข้างหน้าจะเพยีงพอหรอืไม่ หากประเทศไม่มีการวางแผนเพือ่รบัมอืกบัวกิฤต 
ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตไว้ล่วงหน้า อาท ิแนวทางการสร้างแหล่งน�า้ ท้ังเข่ือนหรืออ่าง
เพ่ือกักเก็บน�า้ไว้ใช้ ทัง้นี ้จากข้อมลูของกรมชลประทาน ไทยมกีารบรหิารจดัการ
น�้าในพื้นที่ชลประทานเพียงร้อยละ 20 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ส่วนที่เหลือ 
อีกร้อยละ 80 อาศัยน�้าที่มาจากแหล่งน�้าธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถจะบริหาร
จัดการได้ โดยชุมชนกลุ่มที่อยู่ใกล้แหล่งน�้าก็ใช้น�้าหมด ขณะท่ีชุมชนอยู่ไกล 
ไม่มีโอกาสใช้ ซึ่งยังเป็นปัญหาของประเทศอยู่ในปัจจุบัน 

74 orld Insight : น�า้รไีซเคลิ..ความหวงัใหม่ป้องกนัขาดแคลนน�า้, ออนไลน์ http://www.krobkruakao.com
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4.4 วิกฤตราคาพลังงานเชื้อเพลิง
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
ราคาน�้ามันดิ่งลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ มิ.ย.57 ที่ผ่านมา เนื่องจากอุปทาน

ล้นตลาด ท�าให้เกิดความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองในกลุ่มประเทศ
ผู ้ผลิตน�้ามันดิบรายใหญ่ของโลก ทั้งนี้  ยังมีสาเหตุจากเงินดอลลาร ์ ท่ี
แข็งค่าขึ้น อุปสงค์ลดลงท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ก�าลังแปรปรวน กระทั่ง
ภายหลังการประชุม OPEC ณ กรุงเวียนนา เมื่อวันท่ี 27 พ.ย.57 ราคาน�้ามัน
ก็ยังคงปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง เนื่องจากประเทศสมาชิก OPEC ซึ่งมีสัดส่วน
ปริมาณการผลิตน�้ามันเกือบร้อยละ 40 ของตลาดน�้ามันโลก ไม่สามารถบรรลุ
ข้อตกลงการจ�ากัดปริมาณการผลิตน�้ามันลงได้ ซึ่งราคาน�้ามันที่ปรับตัวลดลง
อย่างมากนี้ ได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกน�้ามัน 
อาทิ รัสเซีย (ท�าให้ค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าลง) ไนจีเรีย อิหร่าน และเวเนซุเอลา 
ประกอบกับ ที่ OPEC และส�านักงานพลังงานระหว่างประเทศได้คาดการณ์ว่า 
อุปสงค์น�้ามันในปี 2558 จะลดลงอีก ท�าให้ราคาน�้ามันในตลาดลอนดอนและ
นิวยอร์กแตะระดับต�่าสุดในรอบ 5 ปี

 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
ดร. เอม็ คิง ฮบัเบิร์ต นกัธรณวีทิยา ผูค้ดิค้นแบบจ�าลองรปูระฆังคว�า่ ในปี 2499 

พยากรณ์ว่า การผลิตน�้ามันในสหรัฐฯ จะถึงจุดสูงสุดในช่วงต้นทศวรรษ 1970 
และปริมาณน�้ามันที่ผลิตได้จะลดลงเรื่อยๆ จากนั้น จึงมีผู้น�าทฤษฎี Peak Oil 
ของฮับเบิร์ตไปใช้ท�านายแนวโน้มการผลิตน�้ามันดิบของโลกจะลดลง เนื่องจาก
ไม่มีแหล่งน�้ามันดิบใหม่ที่คุ ้มค่าในการผลิต ขณะเดียวกัน ความต้องการใช้
เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ท�าให้ราคาน�้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้ความเชื่อ
ที่ว่าน�้ามันจะหมดโลกเป็นกระแสมาแรงในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา เพราะราคา
น�้ามันดิบในตลาดโลกพุ่งทะยานอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญ คือ ปริมาณ
ความต้องการท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะ ในประเทศจีน ขณะที่ปริมาณการผลิต
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ประเทศผู ้ผลิตรายใหญ่บางราย เช่น อิรัก ลิเบีย 

4.4 วิกฤตราคาพลังงานเชื้อเพลิง4.4 วิกฤตราคาพลังงานเชื้อเพลิง4.4 วิกฤตราคาพลังงานเชื้อเพลิง4.4 วิกฤตราคาพลังงานเชื้อเพลิง
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มีสงครามจนการผลิตต้องหยุดลง นักวิเคราะห์ที่เช่ือทฤษฎี Peak Oil ถึงกับ
ท�านายว่า โลกจะถึงจุด Peak Oil ในปี 2563

แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2557 ถึงต้นปี 2558 ราคาน�้ามันดิบ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากบาร์เรลละ 90 กว่าดอลลาร์ เหลือบาร์เรลละไม่ถึง  
50 กว่าเหรียญเท่านั้น ท�าให้ทฤษฎี Peak Oil จึงถูกหักล้างลงอย่างสิ้นเชิง โดย
ราคาน�้ามันที่ลดลงอย่างรวดเร็ว มีสาเหตุที่ส�าคัญคือ ปริมาณการผลิตน�้ามันดิบ 
เพิ่มสูงขึ้นจากแหล่งผลิตใหม่ของโลกของสหรัฐฯ ที่เรียกกันว่า “เชล ออยล ์
(Shale Oil)”75 โดยปี 2551 บ่อน�้ามันบ่อแรก ในแหล่งน�้ามัน เชล อีเกิ้ล ฟอร์ด  
ใกล้กับเมืองคอตยูา ในรฐัเทก็ซสั ถกูขดุเจาะด้วยเทคโนโลยใีหม่นี ้ผลติน�า้มนัดบิ
ได้วนัละ 4.7 ล้านบาร์เรล ปัจจบัุนมบ่ีอน�า้มนัเชล มากกว่า 200 บ่อ ผลิตน�า้มนัดบิ 
ได้วันละ 8.9 ล้านบาร์เรล และนี้คือจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ 
ของอุตสาหกรรมน�้ามันโลก ประกอบกับ สหรัฐฯ มีกฎหมายห้ามส่งออกน�้ามัน 
ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 จึงท�าให้น�้ามันดิบราคาถูกเหล่านี้ หลั่งไหลเข้าสู ่
โรงกลั่นน�้ามันของสหรัฐฯ ทดแทนการน�าเข้าจากประเทศผู ้ผลิตรายใหญ่ 
เกือบทุกประเทศในโลกนี้

ตัวอย่างเช่น ไนจีเรีย ส่งออกน�้ามันไปยังสหรัฐฯ มารวม 30 กว่าปี  
แต่ปัจจุบัน ไนจีเรียขายน�้ามันให้สหรัฐฯ ไม่ได้ จึงต้องหาตลาดใหม่ในเอเชีย  
ซึ่งต้องแย่งชิงกับผู้ผลิตน�้ามันในกลุ่มโอเปคด้วยกัน เป็นที่มาของสงครามราคา 
ส่วนโคลัมเบียซึ่งขายน�้ามันส่วนใหญ่ให้สหรัฐฯ ปัจจุบันมีจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่
ที่สุด ในขณะท่ีจีนเองก็เป็นตลาดท่ีส�าคัญของกลุ่มโอเปค ประกอบกับ ในอดีต 
กลุ่มโอเปคซ่ึงมีซาอุดิอาระเบียเป็นผู้น�าได้ใช้การลดการผลิตเพื่อพยุงราคา 
ในยามที่ราคาน�้ามันในตลาดโลกลดต�่าลง แต่ครั้งนี้ ซาอุดิฯ ใช้วิธีลดราคา 

75 เชล ออยล์ (Shale Oil) คือ น�้ามันดิบที่อยู่ในชั้นหินดินดานในอดีต ซึ่งสหรัฐฯ สามารถคิดค้นเทคโนโลยี
การขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติแนวขวาง (Horizontal Drilling and Hydraulic Fracturing) ด้วย
วิธีอัดฉีดน�้าปริมาณมากผสมกับทรายและสารเคมีบางอย่าง ท�าให้ชั้นหินดินดานแตกออก เพื่อที่จะดูดก๊าซ
หรือน�้ามันออกมา
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น�้ามันดิบให้กับโรงกลั่นน�้ามันในสหรัฐฯ และเอเชีย เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด  
จึงยิ่งเป็นการซ�้าเติมให้ราคาน�้ามันในตลาดโลกลดต�่าลงไปอีก

เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2557 ท่ีผ่านมานี้ กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ 
อนุญาตให้เอกชนสองรายส่งออกน�้ามันดิบได้เป็นครั้งแรก หลังจากที่ห้าม 
การส่งออกมานาน 40 ปี แม้จะเป็นการอนุญาตเฉพาะราย และจ�ากัดชนิดของ 
น�้ามัน แต่ก็เป็นการส่งสัญญาณว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ก�าลังจะผ่อนคลายมาตรการ
การห้ามส่งออกน�้ามัน ซึ่งจะเป็นรายได้ส�าคัญที่มาช่วยลดการขาดดุลการค้า 
และดุลงบประมาณ ดังนั้น สหรัฐฯ ที่ เคยน�าเข ้าน�้ามันมากที่สุดในโลก  
กลายเป ็นประเทศที่ผลิตน�้ ามัน–แก ๊สธรรมชาติใช ้ภายในประเทศได  ้
อย่างพอเพียง และก�าลังจะส่งออกน�้ามันแข่งกับโอเปค นี่คือภูมิทัศน์ใหม่ของ
อุตสาหกรรมน�้ามันโลกที่ก�าลังเกิดขึ้น และส่งผลให้ราคาน�้ามันถูกลง76

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
ปัจจัย 4 ข้อ ที่กระตุ้นให้ราคาน�้ามันโลกราคาลดลง77 ได้แก่
1) ความต้องการใช้น�้ามันอยู่ในระดับต�่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก 

ที่ยังอ่อนแอ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการใช้พลังงานจากน�้ามันเป็นพลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ 

2) ปัญหาความวุ่นวายในอิรักและลิเบีย ซ่ึงเป็น 2 ประเทศผู้ผลิตน�้ามัน
รายใหญ่ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกน�้ามันของประเทศเหล่านี้ 

3) สหรัฐฯ ได้กลายเป็นผู ้ผลิตน�้ามันรายใหญ่ของโลก แม้ว่าจะยัง 
ไม่สามารถส่งออกน�้ามันดิบได้ในขณะนี้ แต่ก็น�าเข้าน�้ามันลดลงมาก ท�าให้เกิด
อุปทานส่วนเกินของปริมาณน�้ามันโลก และ 

76 ภูมิทัศน์ใหม่ของอุตสาหกรรมน�้ามันโลก, 19 ธันวาคม 2557, ออนไลน์ http://www.manager.co.th/
Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000145994
77 ราคาน�้ามันโลกลดลง ปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทย, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 15 ธ.ค.57, ออนไลน์ 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1418569843
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4) ซาอุดีอาระเบียและประเทศสมาชิก OPEC ได้ตัดสินใจที่จะไม่ลด 
ปริมาณการผลิตลง เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเอง ซึ่งมี 
การประเมินว่า อันท่ีจริงประเทศสมาชิก OPEC สามารถเลือกที่จะลดปริมาณ
การผลติลงได้อย่างรวดเรว็ แต่ประเทศเหล่านีก้ก็ลัวว่าผลประโยชน์หลักจะไปตก 
กับประเทศที่พวกเขาอาจจะเป็นศัตรูด้วย

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
หลายประเทศตระหนักถึงการขาดแคลนพลังงาน รวมถึงผลกระทบ

ของพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น เช่น พลังงาน
นิวเคลียร์ พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด เป็นต้น ซึ่งถ้าหากสามารถ
พัฒนาและขยายก�าลังการผลิตจากแหล่งพลังงานดังกล่าวให้สามารถทดแทน
แหล่งพลังงานในปัจจุบัน เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน�้ามันได้ จะส่งผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานครั้งยิ่งใหญ่ของโลก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยมีแนวโน้มความต้องการพลังงานสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ในอนาคตอันใกล้ไทยอาจต้องเผชิญกับประเด็นท้าทาย 
ด้านพลงังานหลายประการ อาท ิความม่ันคงในการจดัหาพลงังาน ต้นทนุพลงังาน 
ที่มีแนวโน้มสูงข้ึน ความยากล�าบากในการผลิต การต้องพึ่งพาการน�าเข้า 
พลังงานมากขึ้น ปริมาณการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้น เป็นต้น จากปัญหาเหล่านี้  
ท�าให้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนถูกมองว่าจะมีบทบาทส�าคัญต่อ 
การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานในอนาคต แต่ท้ังนี้ แม้ว่าไทยจะมีกฎหมายท่ี 
กล่าวถึงพลังงานหมุนเวียนหลายฉบับ แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว่า 
ยงัมปัีญหาทีค่วรแก้ไขปรบัปรงุเพือ่ให้การใช้พลงังานหมนุเวยีนเกิดประสทิธภิาพ 
ยกตัวอย่างเช่น 1) การไม่มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับเร่ืองพลังงานหมุนเวียน  
โดยมีเพียงนโยบายแต่ไม่มีโครงสร้างทางกฎหมาย ท�าให้การลงทุนและ 
การแข่งขันในกระบวนการผลิตด ้วยพลังงานหมุนเวียนยังมีไม ่มากพอ  
2) กฎหมายท่ีมีสภาพบังคับอยู ่เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในยุคก่อนพลังงาน
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หมุนเวียน และ 3) ปัญหาจากความทับซ้อนของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายพลังงาน อาทิ กฎหมายสิ่งแวดล้อมจะก�าหนดหลักการ เพื่อให้เกิด 
การใช้พลงังานฟอสซลิอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม แต่ไม่ได้
ออกแบบมาเพื่อการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน

ดังนั้น หากภาครัฐสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ไทยจะมีความมั่นคง 
ทางพลังงานมากขึ้น

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ราคาน�้ามันท่ีลดลงนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากไทย
เป็นประเทศผู้น�าเข้าน�้ามัน โดยแบบจ�าลองทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง 
ประเมินว่า ราคาน�้ามันดิบดูไบท่ีลดลงทุกๆ 1 เหรียญสหรัฐฯ จะส่งผลบวก 
ต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real GDP) ร้อยละ 0.07 ต่อปี  
และยงัช่วยท�าให้อตัราเงนิเฟ้อปรบัตวัลดลง ดังนัน้ ไทยอาจใช้โอกาสทีร่าคาน�า้มนั
ลดลงนีใ้นการปรบัโครงสร้างราคาพลงังานในภาพรวม ซ่ึงภาครัฐก�าลังด�าเนนิการ 
อยู่ในขณะนี้ เพื่อลดการบิดเบือนโครงสร้างราคา และส่งเสริมให้ภาคการผลิต 
และภาคประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  
ปัจจัยด้านราคาท่ีไม่สร้างแรงกดดันมากจะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถบริหาร
จัดการต้นทนุได้ดขีึน้ โดยเฉพาะธรุกิจทีพ่ึง่พาค่าใช้จ่ายด้านพลงังานต่อต้นทนุรวม 
ในสัดส่วนสูง เช่น ธุรกิจขนส่ง ประมง แต่อย่างไรก็ตาม การที่ราคาน�้ามันถูกลง
เป็นผลบวกกับไทยเพียงเล็กน้อย
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

ก�าลังซื้อของประเทศผู้น�าเข้าน�้ามันอย่างไทยอาจลดลง เนื่องจากค้าขาย 
ได้เท ่าเดิมแต่ได ้เงินน้อยลงเกือบครึ่ง อาจกลายเป็นแรงกดดันให้ภาค 
การส่งออกไปยังประเทศผู้ส่งออกน�้ามัน และจ�านวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทาง 
มาประเทศไทยอาจลดลง ประกอบกับ การไม่ฟื้นตัวของประเทศมหาอ�านาจ
อย่างยุโรป จีนและญี่ปุ่น ประเทศผู้ส่งออกน�้ามันมีก�าลังซื้อน้อยลง โดยที่ผ่านมา 
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ยอดส่งออกของไทยถือว่าไม่ดีเท่าท่ีควร ซึ่งส่งผลกระทบกับฐานรายได้ของ
ประเทศไทย78 ดังนั้น ไทยจึงต้องหาทางรับมือกับสิ่งเหล่านี้ด้วย 

ประเด็นที่ 5 : ภัยคุกคามไม่ตามแบบ (Non-Traditional Threat)

แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย ดังนี้

5.1 ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง 
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
หากจะย้อนรอยโรคระบาดร้ายแรงที่เคยคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน โดยเรียงจากโรคที่มีผู้เสียชีวิตจ�านวนมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 
โรคไข้หวดัใหญ่สเปน (ระบาดทัว่โรคในปี 2461 เสยีชวีติ 50-70 ล้านคน) ภมูคิุม้กนั
บกพร่องหรือเอดส์ (ระบาดทั่วโรคในปี 2524-ปัจจุบัน เสียชีวิต 36 ล้านคน) 
ไข้หวัดใหญ่เอเชีย (ระบาดทั่วโรคในปี 2500-2501 เสียชีวิต 2 ล้านคน) 
ไข้หลัดใหญ่ฮ่องกง (ระบาดทั่วโรคในปี 2511-2512 เสียชีวิต 1 ล้านคน) 
ไข้หวัดหมู (ระบาดทั่วโรคในปี 2552 เสียชีวิต 284,500 คน) ไข้ทรพิษ 
(ระบาดในอินเดีย ปี 2517 เสียชีวิต 15,000 คน) อหิวาตกโรค (ระบาดในเฮติ 
ปี 2553-ปัจจุบัน เสียชีวิต 8,330 คน) โปลิโอ (ระบาดในสหรัฐฯ ปี 2495
ปัจจุบัน เสียชีวิต 3,145 คน) ไวรัสอีโบลา (ระบาดในทวีปแอฟริกาตะวันตก 
ปี 2557-ปัจจุบัน เสียชีวิต 1,552 คน) ซาร์ส (ระบาดส่วนใหญ่ในประเทศจีน 
ปี 2545-2546 เสียชีวิต 774 คน) ไวรัสเมอร์ส (ระบาดส่วนใหญ่ในแถบ
ตะวันออกกลางปี 2555-ปัจจุบัน เสียชีวิต 291 คน) ไวรัสอีโบลา (ระบาดใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในปี 2519 เสียชีวิต 280 คน) แม้กระท่ัง
ในช่วงปี 2557-2558 ที่ผ่านมาก็ยังคงพบกับโรคระบาดร้ายแรงที่กลับมา
อุบัติใหม่อีกครั้ง อาทิ

78 จบัตาไทยเจอวิกฤตน�า้มนัลด “ส่งออก-ท่องเทีย่ว-ก�าลงัซือ้ต่างชาต”ิ ทรุดฮวบ, ASTVผูจ้ดัการ, 8 ม.ค.58, 
ออนไลน์ http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000002579

5.1 ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง 5.1 ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง 5.1 ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง 5.1 ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง 
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- ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
(Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV) เป็นสาเหต ุ
ของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส มีรายงานว่าพบผู้ป่วย 
ติดเชื้อครั้งแรกในประเทศซาอุดิอาระเบียในเดือน เม.ย.55 และในเดือน มิ.ย.57  
มกีารระบาดของ MERS-CoV อีกครัง้ใน 22 ประเทศ โดยส่วนใหญ่พบการระบาด 
ในประเทศแถบตะวันออกกลางและเกาหลีใต้ ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย 
พบผู้ป่วยยืนยันโรค MERS จ�านวน 1 ราย เมื่อ 18 มิ.ย.58 และมีผู้สัมผัสโรค
จ�านวน 176 คน ซึ่งพ้นจากระยะเฝ้าระวังโรค 14 วันเรียบร้อยแล้ว

- พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease : 
EVD) ระบาดในวงกว้าง 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน และ 
พบในประเทศท่ีมีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการ ระบาด ในพื้นที่จ�ากัด 4 ประเทศ  
ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สเปน และสหรัฐฯ โดยองค์การอนามัยโลกรายงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ.58 พบว่า ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากการระบาด
ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก รวมทั้งสิ้น 22,560 ราย เสียชีวิต 9,019 ราย79  
ถือเป็นวิกฤตการณ์ใหญ่ ส่งผลกระทบรุนแรงและกว้างขวาง ท�าให้การรับมือ 
กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ต้องอาศัยการจัดการในระดับโลก

 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
เพื่อแสวงหาแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการระบาดของ 

โรคร้ายอย่าง MERS และอาจหมายถงึโรคตดิเชือ้อ่ืนๆ ในสถานการณ์คบัขันได้ใน
อนาคตน้ัน จงึได้ถอดบทเรยีนการแพร่ระบาดของ MERS-CoV ในเกาหลใีต้ ดังนี้

1) ภาครัฐให้ข้อมูล และด�าเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อล่าช้า 
หน่วยงานภาคประชาชนของเกาหลใีต้ (Citizens’ Solidarity for Safe Society)  
 

79 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก, 2-8 ก.พ.58, 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ออนไลน์ http://www.boe.moph.go.th/files/news/ebola/
Ebola%20weekly%20report_wk05_58.pdf
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กล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ท�าให้ประชาชนตระหนกต่อการระบาดของ MERS  
ทั้งที่ในทางกลับกันนั้น หากภาครัฐเร่งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ 
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมจะร่วมรับมือได้ดีกว่านี้ 

2) เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ และประชาชนชาวเกาหลีใต้ขาดความตระหนกัรู้ 
ถึงอันตรายและวิธีป้องกันโรค ท�าให้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือของ 
โรงพยาบาลขาดความเข้มงวด เช่น กรณีแพทย์ชาวเกาหลีใต้ส่งผู้ป่วยไปพักใน 
ห้องฉุกเฉินที่มีคนไข้อื่นรวมอยู่ด้วย และกรณีท่ีผู้ติดเชื้อรายแรกในเกาหลีใต้ 
เดินทางไปโรงพยาบาลถึง 4 แห่ง กว่าจะทราบว่าได้รับเช้ือ MERS ท�าให้เกิด 
การแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าว 

3) วัฒนธรรมของชาวเกาหลีใต้ เช่น การเยี่ยมไข้ผู้ป่วย การให้ญาตินอน 
เฝ้าไข้ซ่ึงท�าให้สัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นเวลานาน หรือความนิยมของผู้ป่วยในการ 
พบแพทย์ตามโรงพยาบาลหลายๆ แห่ง เพื่อขอค�าแนะน�าจากหลายทาง

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
ผู้อ�านวยการของ WHO มาร์กาเรต ชาน เรียกโรคระบาดของเชื้อไวรัส 

อีโบลาว่า “ใหญ่สุด ซับซ้อนที่สุด และรุนแรงท่ีสุดเท่าท่ีเราเคยเห็น”80 จาก
จ�านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสอีโบลาไปยังพื้นที่อย่างสหรัฐฯ และสเปน ซึ่งอยู่นอกจุดศูนย์กลาง
การระบาดถือเป็นสัญญาณอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่งว่า หลายประเทศออก
มาตรการเพิ่มเติมในการสกัดกั้นเช้ือไวรัสอีโบลาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการ
ระงับวีซ่าประชาชนจากประเทศแอฟริกาตะวันตก การกักตัวผู้ต้องสงสัยว่า 
ตดิเชือ้ รวมถงึการกกัตวัชาวต่างชาติทกุคนไม่ว่าจะเป็นชาติใดระยะเวลา 21 วนั  
ทั้งนี้ มาตรการสกัดกั้นของแต่ละประเทศนั้น จะมีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นตาม
การประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที ่
ประชาคมโลกจะต ้องร ่วมแรงร ่วมใจกันให ้มากยิ่ ง ข้ึน ทั้ งในส ่วนของ
มาตรการป้องกันเร่งด่วน ควบคู่กับการควบคุมแหล่งแพร่เชื้อ โดยการให้  

80 การระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก พ.ศ. 2557, ออนไลน์ http://th.wikipedia.org
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“ความช่วยเหลือด้านการเงิน และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม” อาทิ กรณี
อังกฤษและสหรัฐฯ ได้ส่งทหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายร้อยคนไปช่วย
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในประเทศแถบแอฟริกา

อย่างไรก็ตาม มีช่องว่างอีกมากมายที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ 
โรคระบาดร้ายแรง ทัง้โอกาสในการปนเป้ือนจากสิง่แวดล้อม การระบายอากาศทีไ่ม่ดี  
หรอืปัจจยัอืน่ทีอ่าจส่งผลต่อการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสฯ ดังนัน้ การศกึษาวิจัย 
อย่างต่อเนือ่งในพืน้ทีก่ารระบาดจงึน่าจะเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จท่ีส�าคญัในการ 
แสวงหาค�าตอบของทกุค�าถามทีโ่รคระบาดร้ายแรงสายพนัธุต่์างๆ อาจอบุตัขิึน้ได้ 
ในอนาคต นอกจากนี ้สถานการณ์ดงักล่าวจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมอืทีเ่ข้มแขง็ 
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการแบ่งปัน บูรณาการฐานข้อมูล และองค์ความรู้

สญัญาณท่ีดขีองโรคระบาดถึงแม้จะยงัไม่มยีารกัษา คอื อตัราการเสยีชวีติ 
ลดลง อาทิ ไวรัสอีโบลาที่ระบาดขึ้นในปี 2519 ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 88 แต่พบว่า ไวรัสอีโบลาที่
ระบาดขึ้นในปี 2557-ปัจจุบัน ณ ทวีปแอฟฟริกาตะวันตก มีอัตราการเสียชีวิต
ลดลงอยู่ที่ ร้อยละ 53.8 เป็นต้น

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ลุกลามข้ามปี  

จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อลดต�่าลงเป็นศูนย์ภายในปี 2558 นี้ แต่ระหว่างนี้ ก็อาจพบ
การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสอีโบลา และเมื่อกลายพันธุ์แล้วจะท�าให้เชื้อปรับตัว 
เพื่อความอยู่รอดได้ดีขึ้น และแพร่กระจายได้ง่ายข้ึน ซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติท่ีต้อง 
เฝ้าระวัง อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งโรคระบาดอุบัติซ�้า  
และโรคระบาดอบุตัใิหม่ตัง้แต่อดตีทีผ่่านมาจะพบว่า ถงึแม้เชือ้โรคบางสายพันธุ์ 
จะยังไม ่มีวัคซีนในการรักษาให้หาย แต่ก็ยังพบสัญญาณที่ ดีคือ อัตรา 
การเสียชีวิตลดต�่าลงด้วยความเจริญก้าวหน้าของวิวัฒนาการทางการแพทย์ท่ี 
ไม่หยุดยั้ง ท�าให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ อาทิ ไวรัสอีโบลา และ 
ท�าให้โรคระบาดร้ายแรงบางชนิดสูญพันธุ์ไป อาทิ โรคฝีดาษ และโรคโปลิโอ  
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แต่ทัง้นี ้โลกก็ยงัคงต้องเผชญิกับโรคระบาดอบุตัใิหม่ทีย่งัคงท้าท้ายความสามารถ 
ของมนุษย์ที่ต้องหาวิธียับยั้งให้โรคเหล่านี้อยู่ในวงจ�ากัด และหาวิธีในการรักษา 
เพื่อช่วยเหลือชีวิตของมนุษยชาติต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ไทยสามารถถอดบทเรียนความส�าเร็จในการควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้ออีโบลาของประเทศท่ีประสบความส�าเร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
การด�าเนินงานด้านป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่ที่ไทยด�าเนินการอยู่ และ
เรียนรู้วิธีเยียวยาจิตใจ วิธีการ ดูแลผู้ติดเชื้อในชุมชน เป็นต้น81 จากการแพร่
ระบาดเชือ้ไวรสัอโีบลาในปี 2557 ในประเทศแอฟริกาตะวนัตกได้ 2 ประการ คอื  
1) ระบบสาธารณสุขถูกเชื้อไวรัสอีโบลาท�าให้อ่อนแอลงถึงขั้นเรียกได้ว่าระบบ
สาธารณสขุล้มเหลว การบรกิารรกัษาโรคอืน่ๆ หยดุชะงัก อาทิ โรคมาเลเรีย ท้ังท่ี 
มีอัตราการตายมากกว่าอีโบลา รวมถึงวิกฤติด้านสุขภาพส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่
ต่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม วิกฤตด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง 
2) การเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวังในระดับสูง และการเตรียมความพร้อม
ในกรณีที่ได้รับการยืนยันถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน ในหลายประเทศ เช่น ไนจีเรีย 
เซเนกัล และมาลี มีการเฝ้าระวัง และการสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการที่ดี  
และด�าเนินการอย่างรวดเร็ว ท�าให้สามารถเอาชนะเชื้อไวรัสอีโบลาได้ก่อน 
การระบาดในวงกว้าง เนื่องจาก (1) ไม่มีการแทรกแซงการด�าเนินการ ภายใต ้
การควบคุมมาตรการทั้งหมดนั้น ต้องอาศัยการท�างานร่วมกันอย่างลงตัว  
ทั้งการแสวงหาการรักษาทางการแพทย์ การตรวจสอบที่รวดเร็ว และการฝังศพ
ที่ปลอดภัย และ (2) การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จปัจจัย
หนึง่ทัง้ในเรือ่งการตดิต่อ การรายงานอาการในช่วงต้น การปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกัน และการฝังศพอย่างปลอดภัย 

81 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 2/58 (16-31 ต.ค.57)
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ผลกระทบเชิงลบ (Threats)
การระบาดของเชื้อ Ebola ทางด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาได้สร้าง

ปัญหาให้กับการส่งออกสินค้าของไทย โดยเฉพาะข้าวไทย เพราะบริษัท
ส่งสินค้าทางเรือไม่สามารถหาลูกเรือเพ่ือท�างานในเรือสินค้าที่มุ ่งหน้าไปยัง
เมืองท่าทางตะวันตกของแอฟริกาได้ ซึ่งโดยปกติแล้วทวีปแอฟริกานับเป็น
ตลาดข้าวรายใหญ่ของไทย82 และแม้สถานการณ์โดยรวมของการแพร่ระบาด
ของโรคและโรคอบุตัใิหม่ในประเทศไทยดเูหมอืนว่าจะมแีนวทางการด�าเนนิงาน
ป้องกันควบคุมโรคได้มาโดยตลอด แต่ด้วยประชาคมโลกยังคงมีความเส่ียงต่อ
โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ดังนั้น ไทยจึงควรพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก มีมาตรการในการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวด 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาดร้ายแรงที่อาจสร้าง
ความสูญเสียได้ในอนาคต83

5.2 กลุม่รฐัอสิลาม (IS) กบัโอกาสทีจ่ะขยายตวัเปน The Islamic State
 (1) สถานการณ์ (Environmental Scanning)
Islamic State in Iraq and Greater Syria (ISIS) หรือ Islamic State 

of Iraq and the Levant (ISIL) เริ่มเป็นท่ีรู้จักจากความขัดแย้งในประเทศ
ซีเรีย เป็นกองก�าลังติดอาวุธที่ค่อนข้างเป็นอิสระจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่
ชาติตะวันตกให้การสนับสนุน และเมื่อ ธ.ค.56 ISIS เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอิรัก 
โดยปัจจบุนั มกีองก�าลงัทัง้ในอริกัและซเีรยีราว 12,000 นาย โดย The Islamic State 
หรือ IS เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศตะวันตกส่งก�าลังทหาร
เข้าไปในอิรัก เมื่อ พ.ศ.2546 โดยกล่าวหาว่า อิรักครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพ

82 การระบาดของ Ebola ในทวีปแอฟริกาส่งผลต่อการส่งออกข้าวของไทย,  ออนไลน์ http://www.
voathai.com/content/thai-ebola-rice-ct/2438026.html
83 สรปุผลการสนทนาปัญหายทุธศาสตร์ครัง้ที ่3/2558 เรือ่ง “จับตาสถานการณ์ความมัน่คงและผลกระทบ
เชิงยุทธศาสตร์”, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 9 ก.ค.58

5.2 กลุม่รฐัอสิลาม (IS) กบัโอกาสทีจ่ะขยายตวัเปน The Islamic State5.2 กลุม่รฐัอสิลาม (IS) กบัโอกาสทีจ่ะขยายตวัเปน The Islamic State5.2 กลุม่รฐัอสิลาม (IS) กบัโอกาสทีจ่ะขยายตวัเปน The Islamic State5.2 กลุม่รฐัอสิลาม (IS) กบัโอกาสทีจ่ะขยายตวัเปน The Islamic State
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ท�าลายล้างสูงก่อนเข้ายึดครองอิรัก และคงก�าลังไว้ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
นานกว่า 8 ปี ท�าให้เกดิการรวมตวัของกลุม่มสุลิมหวัรุนแรงทีต่่อต้านการกระท�า 
ของสหรัฐฯ ขึ้นไม่ต�่ากว่า 20 กลุ่ม เช่น กลุ่มมุสลิมนิกายชีอะห์และซุนนีในอิรัก  
กลุ่มนักรบเพื่อศาสนา (ญีฮาด) ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มาจากท่ัวโลก และ 
กลุ่ม “อัลไกด้าในอิรัก” (AQI) ซ่ึงเป็นเครือข่ายหนึ่งของกลุ่ม “อัลไกด้า”  
ที่ต่อมาได้พัฒนาและเปลี่ยนชื่อเป็น “ISIL” เมื่อ เม.ย.56 โดยความมุ่งมั่น 
ที่จะจัดตั้งรัฐอิสลาม (IS) ขึ้นในอิรักและซีเรีย เป็นอุดมการณ์เดียวกับ 
กลุ่มติดอาวุธมุสลิมหัวรุนแรงกลุ่มอื่นๆ ทั่วโลก เช่น โบโก ฮาราม ทางตอนเหนือ
ของไนจีเรีย หรือตาลีบัน ในอัฟกานิสถาน84

 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
ในช่วงปี 2555 กลุม่ IS เริม่ฟ้ืนตวัและมคีวามเข้มแข็งมากข้ึนในทางทหาร  

ประกอบกับ มีการเปิดรับสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมในขบวนมากขึ้น โดยมีสมาชิก
ราว 2,500 นาย ซึ่งส่วนหนึ่งของการได้ก�าลังพลเพ่ิมน้ีมาจากปัจจัยของ 
นโยบายของรัฐบาลอิรักที่ผลักดันชาวสุหนี่ให้กลายเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มนี้ไป 
โดยปรยิาย ประกอบกบั ผลของความขดัแย้งภายในอริกัทีเ่ป็นปัญหาทีเ่กีย่วข้อง
กับเรื่องความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา ดังจะเห็นได้จากความขัดแย้ง 
ระหว่างชิอะหกับสุหนี่ จนอาจเรียกสภาพของความขัดแย้งชุดนี้ในทางทฤษฎ ี
ว่าเป็น “Ethno-Sectarian Conflict” ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้เห็นได้ชัดเจน 
มากขึน้หลงัจากรฐับาลซดัดมัล้มลงในปี 2546 และเงือ่นไขเช่นนีเ้องมีส่วนโดยตรง
ที่น�าไปสู่ “สงครามกลางเมืองอิรัก”85

84 ISIS กับโอกาสที่จะเป็น “The Islamic State”, เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และ 
ความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์, ฉบับที่ 41/57, 7-13 ก.ค.57
85 สุรชาติ บ�ารุงสุข, รัฐอิสลาม : สงครามอิรักครั้งที่ 3 The Islamic State : The Third Iraq War,  
สถาบันการข่าวกรอง ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ, จุลสารความม่ันคงศึกษา, ต.ค.57, ฉบับที่ 147, หน้า 7, 
ออนไลน์ http://www.geozigzag.com/pdf/147.pdf
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 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของกลุ่ม IS และกลุ่มหัวรุนแรงในประเทศ

ต่างๆ ของโลก รวมถึงในอาเซียน โดยปฏิบัติการของกลุ่มดังกล่าวแม้มีการตั้ง 
ฐานในอิรัก ซีเรีย ซึ่งก�าลังต่อสู้กันกับสหรัฐฯ พันธมิตรในตะวันออกกลาง และ
ยุโรป แต่ IS ก็ขยายตัวออกไปได้ โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดหา
สมาชิกและปลูกฝังความคิดนิยมความรุนแรง ซ่ึงเป็นวิธีการท่ียากต่อการ 
เฝ้าระวัง พร้อมยังสร้าง Lone Wolf86 ขึ้นก่อเหตุในชาติตะวันตกได้ นอกจากนี้  
ยังมีป ัญหารัสเซียผนวกไครเมีย และปัญหาในยูเครนที่บานปลายเป็น 
ความขัดแย้งรัสเซียกับยุโรป และสหรัฐฯ ผนวกกับปัญหาสงครามกลางเมือง 
ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ เช่น ยูเครน ซีเรีย อิรัก อิสราเอล เยเมน อียิปต์ ลิเบีย 
โซมาเลีย ซูดาน และไนจีเรีย87 

เราอาจต้องท�าความเข้าใจเก่ียวกับ IS ด้วยข้อสังเกต 9 ประการ88 ดังนี้ 
1) กลุ ่ม IS ไม่ใช่องค์กรการเมืองหรือการทหารใหม่ หากแต่มีพัฒนาการ  
9 รฐัอสิลาม มาจากกลุม่อัลกออดิะห์ในอริกั กลุม่ยงัคงมแีนวความคดิแบบสดุโต่ง 
ไม่แตกต่างจากเดิม ปฏิบัติการของ IS มีความโหดร้ายอย่างมาก ซึ่งเห็นได้ถึง 
การแข่งขันในการสร้างอิทธพิลระหว่าง IS กบัอลักออดิะห์ ในเวทีตะวนัออกกลาง
และในเวทีโลก 2) กลุ่ม IS ต้องการสร้างรัฐอิสลามใหม่ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ทั้งอิรักและซีเรีย ซึ่งมากกว่ารัฐเดิมของตน (อิรัก) โดยน่าสนใจว่าพื้นที ่
การปกครองที่ IS ต้องการนั้น ครอบคลุมบ่อน�้ามันหลายแห่ง 3) ความขัดแย้ง

86 Lone Wolf  คือ ผู้ปฏิบัติการต่อต้านอ�านาจรัฐ รวมถึงผู้ก่อเหตุอุกอาจโดยล�าพังเพ่ือล้มล้างระบอบ 
การปกครอง
87 สรปุผลการสนทนาปัญหายทุธศาสตร์ครัง้ที ่3/2558 เรือ่ง “จับตาสถานการณ์ความมัน่คงและผลกระทบ
เชิงยุทธศาสตร์”, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 9 ก.ค.58
88 สุรชาติ บ�ารุงสุข, รัฐอิสลาม : สงครามอิรักครั้งที่ 3 The Islamic State : The Third Iraq War,  
สถาบันการข่าวกรอง ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ, จุลสารความมั่นคงศึกษา, ต.ค.57, ฉบับที่ 147, หน้า 8-11, 
ออนไลน์ http://www.geozigzag.com/pdf/147.pdf



102
 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2559-2560

)Thailand Strategic Outlook 2016-2017(

ระหว่างชิอะห์และสุหนี่ในอิรักมีส่วนช่วยโดยตรงให้เกิดการขยายตัวของ IS  
อีกทั้ง ท�าให้เกิดความไม่ไว ้วางใจระหว่างสองกลุ ่ม ซ่ึง IS จับทิศทาง
ของทัศนคติเช่นนี้ได้ และใช้เป็นปัจจัยในการขยายฐานสนับสนุนของกลุ่ม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสวงหาความสนับสนุนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 
ของอิรัก ประกอบกับ นโยบายท่ีผิดพลาดของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ยิ่งท�าให้ IS  
ขยายอิทธิพลมากข้ึนในหมู่ชาวสุหนี่ 4) IS สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการสร้างตนเองให้เป็นรัฐ และหารายได้ด้วยการเก็บภาษ ี 
ขายไฟฟ้า และส่งออกน�้ามันเพื่อใช้ในปฏิบัติการทางทหารของตน นอกจากนี้  
กลุ่มยงัได้รบัเงนิบรจิาคจากเศรษฐใีนคเูวตและในซาอดุอีาระเบยีทีต้่องการให้ IS  
เป็นกลุม่ในการต่อสูร้ฐับาลซเีรยี ดงันัน้ IS จงึไม่จ�าเป็นต้องพึง่พาความช่วยเหลอื 
จากภายนอก 5) ปฏิบัติการของ IS มีส่วนช่วยในการต่อสู้เพื่อเอกราชของ 
ชาวเคิร ์ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิรัก ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน 
ได้กลายเป็นโอกาสอย่างมากให้แก่การเคลื่อนไหวของเคิร์ด แต่ขณะเดียวกัน 
ก็น่าติดตามว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเคิร์ดกับ IS จะเป็นเช่นไรในอนาคต  
แม้เคิร์ดจะเป็นสุหนี่ แต่โดยชาติพันธุ์แล้ว พวกเขามีความแตกต่างจากชาวอิรัก 
โดยทั่วไป 6) IS ไม่ใช่กลุ่มกบฏสุหนี่เพียงกลุ่มเดียวที่ท�าสงครามกับรัฐบาล 
เพราะเรามักจะมีทัศนะว่า สงครามชุดนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลแบกแดด 
กับกลุ่ม IS หรือรัฐบาลอิรักได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่าน ทัศนะเช่นนี้ 
ท�าให้เราละเลยต่อกลุ ่มติดอาวุธหลักของชาวสุหนี่  ได ้แก่ กลุ ่ม JRTN  
ซึ่งพวกเขาเป็นกลุ่มชาตินิยมของสุหนี่ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลซัดดัม 
เป็นผู ้น�า แม้ทั้งสองกลุ ่มจะมีทัศนะทางการเมืองแตกต่างกัน แต่พวกเขา 
ก็เห็นร่วมกันท่ีจะล้มรัฐบาลแบกแดดเช่นเดียวกัน 7) กองทัพอิรักไม่ได้อ่อนแอ 
ทางด้านอาวธุและก�าลงัพล แต่ขาดประสทิธภิาพในการรบ หากรวมก�าลงัพลทหาร 
และก�าลังต�ารวจติดอาวุธของรัฐบาลแล้วจะมีก�าลังพลมากถึง 250,000 นาย  
ในขณะทีก่�าลงัพลของ IS สงูสดุน่าจะอยูร่าว 7,000 นาย ซึง่เปรยีบเทยีบไม่ได้เลย 
กับก�าลังของกองทัพอิรัก แต่ปัญหาคือ ทหารบางส่วนไม่ต้องการจะสู ้รบ 
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กับ IS เพราะความเป็นสุหนี่ และมีความรู ้สึกร่วมกันว่ารัฐบาลชิอะห์ท่ี 
แบกแดดกดขี่ชาวสุหน่ี 8) รัฐบาลอิหร ่านอยู ่ข ้างเดียวกับรัฐบาลอิ รัก  
ประเด็นนี้อธิบายได้จากบริบทของความเป็นนิกายชิอะห์ ซึ่งอาจคล้ายคลึง 
กับปัญหาของรัฐบาลซีเรีย กล่าวคืออิหร่านไม่ต้องการเห็นรัฐบาลชิอะห์ 
ในประเทศถูกกลุม่กบฏสหุนีโ่ค่นล้ม ในสถานการณ์เฉพาะหน้านัน้รฐับาลอหิร่าน
ส่งกองก�าลังปฏิวัติ 500 นาย เข้าไปช่วยรัฐบาลอิรักสู้รบกับ IS ก�าลังชุดนี ้
ไม่ใช่ทหารอิหร่านตามปกติ หากแต่เป็นกองก�าลัง “Quds Force” เป็นเสมือน  
“หน่วยรบพิเศษ” และหน่วยรบนี้ถือเป็นก�าลังรบท่ีดีท่ีสุดหน่วยหน่ึงใน
ตะวันออกกลาง ซึ่งมีประสิทธิภาพแตกต่างอย่างมากกับก�าลังพลของกองทัพ 
อิรัก โดยบทบาทของรัฐบาลอิหร่านที่เข้าแทรกแซงวิกฤตการณ์คร้ังนี้อาจ 
ไม่เป็นผลดีเท่าใดนัก เพราะอาจจะยิ่งท�าให้ชาวสุหนี่ในอิรักยอมไม่ได้มากขึ้น  
และขณะเดียวกันก็ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ว่า รัฐบาลแบกแดดอ่อนแอจนต่างชาติ 
แทรกแซงกิจการภายในของอิรัก และ 9) วิกฤตการณ์อิรักท�าให้สหรัฐฯ  
มคีวามยากล�าบากในการก�าหนดนโยบาย เพราะหลังจากการถอนทหารอเมริกนั 
ออกจากอิรักแล้ว ท�าเนียบขาวหวังว่ารัฐบาล และกองทัพอิรักใหม่จะมี 
ขดีความสามารถในการจดัการกบัปัญหาภายใน แต่จากการสูร้บทีเ่กดิขึน้อาจท�าให้ 
สหรัฐฯ ต้องตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องอีกครั้ง เพราะสหรัฐฯ คงไม่ยอมปล่อยให้  
IS ปิดล้อมแบกแดดจนรัฐบาลต้องถูกโค่นลง ซ่ึงสิ่งที่ท�าเนียบขาวแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้า ได้แก่ การส่งก�าลังพล 275 นายเข้าไปในอิรักเพื่อช่วยเหลือในการ
อพยพชาวอเมรกินัออกจากแบกแดด และน่าสนใจว่าสถานการณ์เช่นนีก้ลบักลาย
เป็นปัจจัยที่ท�าให้สหรัฐฯ ต้องหันมาหาอิหร่านมากขึ้นหรือไม่ในอนาคต

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
ไม่ว่าสถานะของ IS จะเป็นรฐัอสิลามอริกัและมหาซีเรยี กลุม่กบฏแบ่งแยก 

ดินแดน หรือกลุ่มก่อการร้าย แต่วันนี้ IS ได้ท�าให้ประชาคมโลกรับรู้แล้วว่า  
การประกาศจดัตัง้ “รฐัอสิลาม” ซึง่หมายถงึ การเป็นรัฐของชาวมสุลิมในทกุพ้ืนที่
อย่างแท้จรงิ ถือเป็นจดุเริม่ต้นของการหาแนวร่วมและพนัธมติรทีเ่ป็นกลุม่มุสลมิ 
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หวัรนุแรงในประเทศต่างๆ ทัง้ลเิบีย อยีปิต์ และบางส่วนของปาเลสไตน์ ซึง่ก�าลงั
เกิดขึน้จรงิตามทีไ่ด้มกีารประกาศเอาไว้ อนัถอืเป็นก้าวส�าคญัทางประวตัศิาสตร์
ในการสู้รบของกองก�าลังแบ่งแยกดินแดนชาวซุนนี ทั้งนี้ หลายฝ่ายมองว่า  
ความพยายามในการเคลือ่นไหวของชาวมสุลิมหวัรุนแรงในหลายประเทศอาจจะ
เข้มข้นมากขึน้ และเป็นไปได้ว่าอาจมกีารรวมตัวกนัอย่างเป็นเอกภาพ เพือ่เข้าร่วม 
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสลาม โดยกองก�าลังต่างๆ อาจเห็นการเคลื่อนไหวของ IS 
เป็นต้นแบบแนวทางสู่ความส�าเร็จในการต่อสู้กับรัฐบาล กระท่ังสนใจเข้าร่วม 
เป็นส่วนหน่ึงของ “รัฐอิสลาม” ใหม่นี้89 โดยมีปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญมาจากค�าว่า  
“ยุคโลกาภิวัตน์” หรือโลกไร้พรมแดนนั้นเอง

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ไม่มีผลกระทบเชิงบวก
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

จากการสรปุแนวโน้มสถานการณ์ความเคลือ่นไหวของ IS ปัจจบุนัยงัไม่พบ 
คนไทยเดินทางไปร่วมกับกลุ่ม IS ในตะวันออกกลาง แต่มีความเป็นไปได้ที ่
อาจใช้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นทางผ่าน รวมทั้ง ใช้ไทยเป็นแหล่งพักพิง 
ฐานระดมเงินทุน และทางผ่านไปยังประเทศเป้าหมาย ดังนั้น ไทยจึงควรอาศัย 
ความร่วมมอืด้านความมัน่คงกบักลุม่ประเทศอาเซยีน และการเฝ้าระวงัการโน้มน้าว 
ชักชวนในสังคมออนไลน์ ในส่วนของสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายโดยท่ัวไป  
ควรเพิม่มาตรการรกัษาความปลอดภยัในพืน้ทีเ่สีย่งให้มากข้ึน โดยเฉพาะในช่วง 
วันหยุดเทศกาล เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะผ่อนคลายความเข้มงวดให้กับ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู ้
ให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การสังเกต ชี้เบาะแส และช่วยกัน 
แจ้งเตอืนภัยล่วงหน้า ส่วนด้านอาชญากรรมข้ามชาต ิในเรือ่งเกีย่วกับการฟอกเงนิ  

89 ISIS กบัโอกาสทีจ่ะเป็น “The Islamic State”, บทความวเิคราะห์สถานการณ์ยทุธศาสตร์และความมัน่คง 
ของประเทศรายสัปดาห์, ฉบับที่ 41/57, 7-13 ก.ค.57
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อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีสถิติและแนวโน้มว่าจะเพ่ิมสูงข้ึน 
ทัง้กรณีแก๊งคอลเซน็เตอร์ แก๊งสกมิเมอร์ และ แก๊งแบนดอิอส ซึง่มพีฤตกิรรมเกีย่วข้อง
กับยาเสพติด น�าเงินมาฟอกโดยการสร้างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
บ้านพกัตากอากาศ เพือ่ขายให้กบัชาวต่างชาติ

5.3 สิทธิมนุษยชน (การโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทร
อินเดีย ฯลฯ)

 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
ขณะนี้ไทยก�าลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาการค้ามนุษย์ข้ันรุนแรง ซ่ึงไทย

ถกูลดอนัดบัด้านการค้ามนุษย์ให้อยูใ่นบัญชกีลุม่ Tier 3 เป็นกลุม่ประเทศทีด่�าเนนิการ
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าของกฎหมายสหรัฐฯ และไม่มีความพยายาม
แก้ไขปัญหา ซึง่ถอืเป็นล�าดบัทีต่�า่สดุ หลงัจากทีเ่ดมิไทยเคยถกูจดัอนัดบัให้อยูใ่น 
Tier 2 และถูกลดมาอยู่ Tier 2 Watch List เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2010-2013 
และท้ายที่สุด ถูกปรับลดเป็น Tier 3 ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ซึ่งในรายงาน 
Tip report ยังระบุว่า ไทยเป็นต้นทาง ปลายทาง ทางผ่านของการค้ามนุษย์ 
ค้าประเวณี บงัคบัใช้แรงงานประมง ละเมิดทัง้แรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ 
เจ้าหน้าทีร่ฐัรูเ้หน็ขบวนการค้ามนษุย์ รฐับาลไทยยงัไม่สามารถท�าตามมาตรฐานขัน้ต�า่ 
เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ได้ และล่าสุดจากการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกตใินมหาสมทุรอนิเดยีทีจั่ดขึน้ทีป่ระเทศไทยเมือ่ 29 พ.ค.58 มปีระเทศ
ทีไ่ด้รบัผลกระทบ 17 ประเทศ ประเทศผูส้งัเกตการณ์ และองค์การระหว่างประเทศ
เข้าร่วมประชุม โดยผลการประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ของภมูภิาค อาท ิการเพิม่มาตรการค้นหา ช่วยเหลอืผูต้กค้าง
กลางทะเล การสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศ 
ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ เพือ่แก้ปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาตทิีม่แีนวโน้มทีจ่ะรนุแรงและซบัซ้อนมากขึน้ เป็นต้น ทัง้ในประเดน็เครอืข่าย
ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ท่ีมีการพัฒนารูปแบบและอาศัยช่องโหว่จากการที่
ภูมิภาคต่างๆ มีการเปิดพรมแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

5.3 สิทธิมนุษยชน (การโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทร5.3 สิทธิมนุษยชน (การโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทร5.3 สิทธิมนุษยชน (การโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทร5.3 สิทธิมนุษยชน (การโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทร
อินเดีย ฯลฯ)
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 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นค�าที่กล่าวอ้างถึง ความมีสิทธิ

เสรีภาพและอิสรภาพของมนุษย์ และพบการต่อสู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนมาช้านาน
(วิชัยศรีรัตน์, 2543, หน้า 1) โดยสิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานสากลในเรื่องของ 
สิทธิต่างๆ ท่ีบุคคลทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดพึงได้รับการคุ้มครองใน
ฐานะที่เป็นหลักเกณฑ์ของความยุติธรรม ค�าว่า “สิทธิมนุษยชน” ถือก�าเนิด 
อย่างเป็นทางการ นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สืบเนื่องมาจากการก่อตั้ง
องค์การสหประชาชาติ และมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
เมื่อ 10 ธ.ค.2491 โดยคุณค่าทางเสรีภาพ (values of freedom) และศักดิ์ศรี 
ขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เป็นค่านิยมสากล (universal values)  
ท่ีประชาคมระหว่างประเทศมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องปกป้องคุ้มครองหลกัการดังกล่าว 
ภายใต้กฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศ และความตกลงระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ อนุสัญญาและพิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน 
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนษุย์ โดยเฉพาะหญงิและเด็ก เพ่ิมเติมอนสัุญญา
สหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร  
โดยสหรัฐฯ ยึดถือทฤษฎีคุณค่าทางอุดมการณ์ของหลักสิทธิมนุษยชนและ 
ค่านยิมสากล (Human Rights/ Universalistic Ideologies) รวมทัง้จดัระเบยีบ 
เพ่ือก�ากบัดูแลและตดิตามการปกป้องคณุค่าทางอดุมการณ์ของหลกัสทิธิมนษุยชน 
และค่านิยมสากลดังกล่าวโดยใช้ Tiers ต่างๆ ที่ก�าหนดขึ้นเป็นตัวชี้วัด 
และประเมินประสิทธิผลของการด�าเนินการของแต่ละประเทศในการต่อต้าน 
การค้ามนุษย์90

90 นายศิระ สว่างศิลป์, แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย ต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย : 
ศึกษาเปรียบเทียบ Trafficking Victims Protection Act 2000 ของสหรัฐอเมริกา และพระราชบัญญัติ
ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ปี 2557 สถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, ออนไลน์http://www.mfa.go.th/dvifa/
contents/filemanager/files/nbt/nbt6/IS/IS6009.pdf
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 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
จากนโยบายโลกการค้าเสรียุคใหม่ท�าให้ภาษีศุลกากรไม่ถือเป็นอุปสรรค

หลักในการค้าระหว่างประเทศเช่นที่เป็นมาในอดีต โดยต่อมาอุปสรรคทาง 
การค้าชนิดท่ีไม่ใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barriers: NTB) ก็ถูกสร้างขึ้นมา 
ในหลายรปูแบบทีต่่างเหตุผลกัน เช่น การอ้างเร่ืองสิทธมินษุยชน หรือส่ิงแวดล้อม
ทีถ่กูหยบิยกข้ึนมานัน้ ซึง่อาจเกิดจากเหตท่ีุต้องการมุ่งคุม้ครองสิง่ต่างๆ ดังกล่าว 
อย่างแท้จริง หรืออาจเป็นเพียงการใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในทางการค้าของประเทศผู้อ้างเท่านั้น91

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
สถานการณ์การค้ามนุษย์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ โดยไทย 

ยังคงมีสถานะเป็นประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และประเทศทางผ่าน  
โดยมีผู้เสียหาย ทั้งในรูปแบบที่ถูกล่อลวงและผู้เสียหายสมัครใจเพื่อต้องการมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวจากยอดการส่งออก 
ที่มากขึ้น จะส่งผลให้ไทยมีความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  
โดยเฉพาะ ปัญหาขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ เนื่องจากระบบการศึกษาใน 
ระดับอุดมศึกษาของไทยยังผลิตแรงงานไม่ตรงตามความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวมาใช้เทคโนโลยี
ทดแทนแรงงานและหันไปพึ่งพิงแรงงานไร้ฝีมือ 

การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของ
ระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายและการบูรณาการในทุกมิติ โดยเฉพาะ  
การลดการทจุรติคอร์รปัชัน่ของเจ้าหน้าทีร่ฐั และการปรบัขัน้ตอนและกระบวนการ 
ด�าเนินคดีให้รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยค�านึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ 
ผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์เป็นส�าคัญ นอกจากนี้ การเสริมสร้าง 
ความตระหนกัรู้ให้แก่ประชาชน และชกัชวนผูป้ระกอบการในฐานะผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

91 US TIP Report เครื่องมือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่แท้จริงหรือแค่กลลวง?, ส�านักข่าวอิศรา, 28 ก.ค.58, 
ออนไลน์ http://www.isranews.org/isranews-article/item/40248-us-tip-report.html
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ให ้ เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการแก ้ไขป ัญหาในลักษณะ public-private  
partnership และ corporate governance ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการ 
ภายใต้ human security approach ท่ีจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการบังคับ
ใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย ์
ถือเป็น global issue อันเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนของสังคม  
ตั้งแต่ระดับท้องถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และสากล ซ่ึงถือเป็นผลประโยชน์ร่วม 
ของไทยและสังคมโลกโดยรวม92 อย่างไรก็ตาม คาดว่าในอนาคตจะท�าให้อันดับ 
ใน TIP Report ของไทยถูกปรับให้ดีขึ้น และมีแนวโน้มที่จะไม่ตกอยู่ใน Tier 3  
อีกต่อไป

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

การท่ีไทยประสบปัญหาการค้ามนุษย์ขั้นรุนแรงคร้ังนี้ จะน�าไปสู ่ 
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาระดับวาระแห่งชาติ รวมท้ัง  
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยไทยอาจพิจารณาข้อเสนอแนะใน TIP 
Report ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
ต่อต้านการค้ามนุษย์มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทย
ให้บรรลุผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

ไทยก�าลังเผชิญกับกระแสสิทธิมนุษยชน โดยเร่ืองสิทธิมนุษยชนถูก 
เชือ่มโยงกบัประเดน็การกดีกนัทางการค้า อาท ิกรณ ีTier 3 การค้ามนษุย์ (ชาวอยุร์กู  
และโรฮีนจา) รวมถึงปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองชั้นในของแรงงานต่างด้าว 

92 นายศิระ สว่างศิลป์, แนวทางเสรมิสร้างศกัยภาพการบงัคบัใช้กฎหมาย ต่อต้านการค้ามนษุย์ของไทย : ศึกษา
เปรียบเทียบ Trafficking Victims Protection Act 2000 ของสหรัฐอเมริกา และพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, หลกัสูตรนกับรหิารการทตู รุน่ที ่6 ปี 2557 สถาบนัการต่างประเทศ 
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, ออนไลน์http://www.mfa.go.th/dvifa/contents/
filemanager/files/nbt/nbt6/IS/IS6009.pdf
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ทั้งนี้ กรณีที่ไทยถูกจัดให้อยู่ใน Tier 3 นอกจากจะส่งผลให้ภาพลักษณ์และ
สินค้าไทยเสื่อมเสียอย่างมากในสายตาประชาคมโลกแล้ว ยังส่งผลกระทบ
ในทางการค้าระหว่างประเทศ โดยสินค้าไทยอาจได้รับผลกระทบจากการค้า
กับสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์ 
เช่น สินค้าประมงที่มีการใช้แรงงานที่เป็น force labour เครื่องนุ่งห่ม และ
น�้าตาล เป็นต้น

5.4 อาชญากรรมในโลกไซเบอร์
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
ปัจจุบันสถานการณ์ในโลกไซเบอร์เปลี่ยนแปลงไปมาก กระบวนการ

จารกรรมข้อมูลยังคล้ายเดิม แต่เทคโนโลยีที่ใช้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ 
เช่น จากเดิมใช้วิธี brute force เจาะรหัส ก็เปล่ียนมาเป็นการส่งมัลแวร์
เพ่ือขโมยรหัสแทน เดิมทีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในอดีตเน้นการแฮ็กหรือ
ปล่อยไวรสัเล่นๆ ให้เครือ่งใช้งานไม่ได้ แต่ปัจจบุนักลบัเน้นมลูค่าการเงนิเป็นหลกั 
แม้กระทัง่ เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ของส�านกังานบริหารของประธานาธบิดีสหรฐัฯ 
(EOP) ในท�าเนยีบขาวยงัถกูกลุม่แฮก็เกอร์เจาะเข้ามาในเครือข่าย ท�าให้เจ้าหน้าที่
ต้องน�ามาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนทันที อย่างไรก็ตาม 
ท�าเนียบขาวไม่ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดข้ึนเม่ือใด และไม่ระบุว่ามีข้อมูลใด
ถูกขโมยไปหรือไม่93 

 (2) ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
จากสถานการณ์อาชญากรรมในโลกไซเบอร์สามารถแบ่งกลุ่มเหยื่อจาก

อาชญากรรมทางไซเบอร์เป็น 3 ประเภท คือ 1) ผู้ใช้งานทั่วไป 2) ธุรกิจ SME 
และ 3) องค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้ตามบ้านทั่วไปแฮ็กง่ายแต่ไม่มีมูลค่า
เป็นตัวเงิน อาชญากรจึงไม่สนใจ ส่วนกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่มีระบบป้องกัน

93 ท�าเนียบชาวยอมรบั เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ถกูแฮก็, 29 ต.ค.57, ออนไลน์ http://www.thairath.co.th/
content/460099
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เข้มแข็งจนอาชญากรมองว่าอาจไม่คุ้มในการเสี่ยง ดังนั้น ช่วงหลังอาชญากร 
จงึพุง่ความสนใจไปยงัธรุกจิ SME ทีม่เีงนิระดบัหนึง่ แต่ระบบป้องกนัยงัไม่แน่นหนา 
เท่าที่ควร 

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
รูปแบบการโจมตี SME ที่พบมักมาทางอีเมลล์ เพราะ SME ยุคปัจจุบัน 

โดยเฉพาะกลุ่มน�าเข้าส่งออกมักต้องติดต่อกับลูกค้าต่างชาติจ�านวนมาก จึงมี
โอกาสจะได้รับเมลล์จากคนท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน ท�าให้เป็นช่องว่างให้อาชญากร
แทรกตัวเข้ามาปฏิบัติการได้94 ทั้งนี้ แฮ็กเกอร์จะศึกษาข้อมูลขององค์กร 
เป้าหมายเป็นอย่างดี เช่น ตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารจาก LinkedIn/ Facebook 
ดูว่ามีคู ่ค้าเป็นใครบ้าง หาข้อมูลว่าองค์กรใช้ระบบป้องกันไวรัสค่ายไหน  
แล้วลองซ้อมยิงดูก่อนว่ายิงทะลุหรือไม่ ตัวองค์กรอาจมีระบบป้องกันเข้มแข็ง 
แต่คู่ค้าขององค์กรอาจไม่เข้มแขง็ระดบัเดยีวกนั กอ็าจแฮก็เข้ามาทางคู่ค้าแทน95  
คนร้ายจะปลอมตัวเป็นคู ่ค้าแล้วหลอกให้เปิดไฟล์บางอย่างเพื่อฝังมัลแวร ์
ลงในเครื่อง จากนั้นก็แฮ็กข้อมูลอื่นๆ ต่อไป

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
ความมั่นคงทางไซเบอร์จะกลายเป็นประเด็นใกล้ตัวมากขึ้น เนื่องจากมี 

ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะการท�าธุรกรรมด้านการเงินผ่าน 
ระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ อินเตอร์เน็ตยังเป็นช่องทางการสื่อสาร อาทิ 
ประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง อีกทั้ง ด้วยปัจจุบัน Smartphone, Tablet 
และ Smart TV กลายเป็นอุปกรณ์ท่ีก�าลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย  
ทุกคนสามารถใช้งาน และเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อมต่อบนเครือข่ายของโลก
อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างง่ายดาย ซึ่งมิจฉาชีพสามารถใช้เป็นช่องทาง 

94 พนัต�ารวจโท ดรณั จาดเจรญิ, เจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษ ส�านกัคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ (DSI), สรุปประเดน็
ด้านอาชญากรรมไซเบอร์ในไทย, งาน Trend Micro Cybersecurity 2015
95 คงศักด์ิ ก่อตระกูล, ผู้จัดการอาวุโสด้านเทคนิค บริษัท เทรนด์ไมโคร ประเทศไทย, สรุปประเด็น 
ด้านอาชญากรรมไซเบอร์ในไทย, งาน Trend Micro Cybersecurity 2015
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ประกอบอาชญากรรมได้มากขึ้นเช่นกัน ซ่ึงเมื่อจ�านวนผู้ใช้งานมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น ท�าให้สัดส่วนการก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น หน่วยงานด้าน
ความมั่นคงควรมีเทคโนโลยีหรือมาตรการในการป้องกันและเตรียมรับมือ  
โดยพฒันาบุคลากร ระเบยีบ กฎหมายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านไซเบอร์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน96 

สาเหตุที่สมาร์ททีวีดึงดูดอาชญากรไซเบอร์ ได้แก่ 1) เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ คนที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านจะใช้สมาร์ททีวีในการเล่นอินเทอร์เน็ต 
และท�าธรุกรรมต่างๆ แทนคอมพิวเตอร์ 2) บริการช�าระเงิน จ�านวนผู้ใช้สมาร์ททวีี  
จะใช้มันส�าหรับช็อปปิ้งออนไลน์ และธุรกรรมออนไลน์ 3) การโจมตี เหมาะกับ 
การโจมตีของบ็อตเน็ต 4) ข้อมูลส่วนบุคคลเป้าหมาย ผู ้ผลิตจ�านวนมาก 
ได้ให้อุปกรณ์ท่ีมกีล้องในตัวและ Skype ซ่ึงหมายความว่าหากอาชญากรควบคมุ
ทวีไีด้กจ็ะสามารถบกุรกุความเป็นส่วนตัวหรอืข้อมลูได้อย่างง่ายดาย และด้วยการ 
ท่องโลกอนิเทอร์เนต็ทีต่ดิตัง้แอพพลเิคช่ันต่างๆ สามารถเป็นวดีิโอแชท กล้องวิดีโอ  
พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ท่ีทันสมัยต่างๆ เข้าไปได้ เช่น ติดแอพพลิเคชั่น Skype 
หรือการท�าธุรกรรมออนไลน์ การบริการช�าระเงิน เช่น เช่าภาพยนตร์ออนไลน ์
หรือการดาวน์โหลดหนังใหม่ล่าสุด ทั้งหมดนี้เป็นภาพคอมพิวเตอร์บ้าน 
ในศตวรรษที ่21 หรอืสมาร์ททวี ีซึง่เป็นโทรทศัน์และคอมพวิเตอร์ในเครือ่งเดยีวกนั  
ที่หากอาชญากรไซเบอร์จะเข้าโจมตีก็จะสามารถโจรกรรมข้อมูลหรือเข้าไป
สอดแนมได้ รวมทั้ง สามารถเข้าไปดูห้องส่วนตัวของเหยื่อผ่านกล้องที่ติดตั้งกับ
สมาร์ททีวีได้ อุปกรณ์ในอนาคตท่ีสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลนี้ จึงกลายเป็น
ตัวดึงดูดอาชญากรไซเบอร์

96 นันทิยา ทองคณารักษ์, เอกสารประเมินยุทธศาสตร์, การส�ารวจสภาวะแวดล้อมเพ่ือวางยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ปี พ.ศ.2557-58, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2556  
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 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ระบบอินเตอร์เน็ตบนโลกไร้พรมแดนนี้จะไร้ขีดจ�ากัดมากขึ้น เครือข่าย 
และ Cloud จะเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว และให้บริการได้อย่างแพร่หลาย  
โดย Social Media และระบบการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จะเป็น
ตลาดสินค้าใหม่ท่ีส�าคัญ จึงเป็นสิ่งท้าทายของภาครัฐที่จะแสวงหาประโยชน์ให้
ได้สูงสุด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น97

ผลกระทบเชิงลบ (Threats)
พบอาชญากรรมไซเบอร์แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก เนื่องจาก

ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถสืบค้นได้สะดวกกว่าในอดีต ท�าให้บุคคล
ธรรมดาสามารถท�าการศึกษาและจารกรรมข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมา
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนในประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรฐัฯ และจนี รวมถงึ 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียถูกโจมตีและจารกรรมข้อมูลจากกลุ่มนักเจาะระบบ
คอมพิวเตอร์ (Hacker) เพิ่มสูงขึ้น ส่วนผลกระทบต่อไทย พบว่ามีการใช้โซเชียล 
มีเดียในการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดายขึ้น ดังนั้น ไทยควรพิจารณา
การป้องกันภัยคกุคามทีจ่ะตามมา เนือ่งจากปัจจบุนัโซเชยีลมเีดยีเชือ่มโยงข้อมลู 
มากมาย โดยเฉพาะข้อมลูทางด้านการเงิน ซึง่ไทยอยูร่ะหว่างการสร้างความเข้มแขง็ 
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต Network Centric98 

97-98 สรปุผลการสนทนาปัญหายทุธศาสตร์ครัง้ท่ี 3/2558 เรือ่ง “จบัตาสถานการณ์ความมัน่คงและผลกระทบ 
เชิงยุทธศาสตร์”, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 9 ก.ค.58
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ประเด็นที่ 6 : สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ (Internal Politics)

แบ่งเป็น 2 ประเด็นย่อย คือ

6.1 กระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
หลังจากเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ พ.ค.57 สถานการณ์ก็ยังคงไม่นิ่ง

เท่าที่ควร อันเนื่องมาจากความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเรื่องความแตกแยกทาง
ความคดิของคนในชาต ิซึง่ปัจจบุนักลุม่ทีม่คีวามเหน็ต่างจากรัฐบาลได้ใช้ยทุธวธิี 
“โลกล้อมประเทศ” โดยตดิตามสถานการณ์ต่างๆ และเช่ือมโยงประเด็นเพือ่น�าไป
ขยายผลต่อในเวทีต่างประเทศ รวมทั้ง มีการตั้งเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่ส่งผ่านข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย 

 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
Friedrich C.J and Brzezinski Z.K. กล่าวว่า อดุมการณ์ทางการเมอืง 

ความคิดที่มีลักษณะที่ชัดเจน (articulate) ประติดประต่อกัน (coherent) และ
เป็นระบบ (systematic) ตลอดจนสมัพนัธ์กบัการกระท�า จากความหมายข้างต้น
สรุปได้ว่าอุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง ระบบความคิด ความเชื่อ หรือ
ความศรทัธาของกลุม่สงัคมใดสงัคมหนึง่ทีม่ต่ีอระบบการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ 
ซึ่งระบบความเช่ือต่างๆ นี้จะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของการเมือง หลักการ
ในการปกครอง วิธดี�าเนนิการปกครองว่าผูป้กครองมบีทบาทและอ�านาจกว้างขวาง
เพียงใด ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองจะมีลักษณะอย่างไร 
ผู้อยู่ใต้ปกครองจะมีสิทธิและเสรีภาพมากน้อยแค่ไหน มีความเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่อย่างไร

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง 21-23 พ.ค.58 พบกลุ่มพลังทาง

การเมอืงในหลายพืน้ท่ีจากการจดักจิกรรมเชงิสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 1 ปี 
การเข้าควบคุมอ�านาจบริหารประเทศของ คสช. (22 พ.ค.57) ประกอบด้วย 

6.1 กระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย6.1 กระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย6.1 กระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย6.1 กระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย
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- กลุม่พลเมอืงโต้กลบั 6 คน ใน กทม. จดักจิกรรม “พลเมอืงฟ้องกลบั”  
ทีบ่รเิวณประต ู4 รถไฟฟ้าใต้ดนิลาดพร้าว (22 พ.ค.58) เพือ่ยืน่ฟ้อง พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นรม.และ หน.คสช. ต่อศาลอาญา ในข้อหากบฏ

- ด้านศนูย์ประสานงานเยาวชนเพือ่สงัคมประชาธปิไตย 10 คน จดัเสวนา 
ในหัวข้อ 22-22 : สทิธชิมุชน เสรภีาพ การศกึษา ทีบ่รเิวณอนสุรณ์สถาน 14 ตุลา  
สีแ่ยกคอกววั (22 พ.ค.58) พร้อมกบัแจกจ่ายเอกสารคดัค้านรฐัประหาร ต่อต้าน 
การกระท�าอันไม่เป็นประชาธิปไตย จากนั้นในช่วงค�่า กลุ่มฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับกลุ ่มนักศึกษาพิทักษ์ประชาธิปไตย มร. และกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพ่ือ 
ประชาธิปไตยทีบ่รเิวณหน้าหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร โดยถอืแผ่นป้าย 
มีข้อความต่อต้านการท�ารัฐประหาร 

- ในส่วนภูมิภาค นักศึกษา มข. กลุ่มดาวดิน 7 คน จัดกิจกรรมร่วมกับ 
กลุม่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมบ้านนามลู-ดนูสาด และกลุม่ขบวนการอสีานใหม่ พร้อมกับ 
อ่านแถลงการณ์ต่อต้านการรฐัประหารและการให้สมัปทานปิโตรเลยีม ทีบ่รเิวณ
อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ก่อนจะยุติกิจกรรม และ 
ในวนัต่อมา (22 พ.ค.58) กลุม่ฯ จดักจิกรรมชแูผ่นป้ายมข้ีอความคดัค้านรัฐประหาร  
ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่น หน้าศาลหลักเมือง (22 พ.ค.58) 

- 20 ม.ิย.58 เครอืข่ายเสรไีทยยเูค และแนวร่วมเสรไีทยเดนมาร์ก เข้าร่วม 
กจิกรรมงานรณรงค์แห่งชาต ิทีม่หานครลอนดอน องักฤษ ซ่ึงเป็นกิจกรรมทีจ่ดัขึน้ 
เพื่อการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ ของกลุ่มใดก็ได้ที่ต้องการแสดงออกในประเด็น 
ที่ไม่เห็นด้วยและอยากน�าเสนอต่อสาธารณะในอังกฤษ โดยกลุ่มดังกล่าวชูป้าย 
ต่อต้านรฐับาล คสช. และการใช้มาตรา 44 รวมถงึกล่าวอ้างในเฟชบุค๊ว่า คนองักฤษ 
เห็นด้วยจ�านวนมาก

- ภายหลงัเหตกุารณ์ควบคุมตัวนกัศกึษา ได้มกีระแสวพิากษ์วจิารณ์จาก 
ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยฝ่ายที่เห็นด้วย 
แสดงความเห็นว่า การออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาในห้วงนี้ เป็นการ
ปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม เนือ่งจากอยูใ่นห้วงท่ีประเทศก�าลงัมกีารพฒันาและมคีวาม
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สงบเรียบร้อยดี แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ได้ออกมาจัดกิจกรรมเรียกร้องให้มีการ 
ปล่อยตวันกัศกึษาทัง้หมดโดยไม่มเีง่ือนไข พร้อมกบัปฏิเสธการใช้อ�านาจของรฐับาล  
และ คสช. อาทิ กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย  
กลุม่พลเมืองโต้กลบั กลุม่ทนายเพ่ือสิทธมินุษยชน กลุม่ นปช.จ.ขอนแก่น สมาชิก
เสื้อแดงอิสระ เครอืข่ายกลุม่พลเมืองเสมอกนั เครอืขา่ยคณาจารย ์ผู้ห่วงใยนสิิต
ทีถ่กูคุมขงั ม.ศลิปากร กลุม่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมบ้านนามลู - ดนูสาด กลุม่อนรุกัษ์ 
สิง่แวดล้อมโคกหนิขาวและห้วยเสอืเต้น และสถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัติศกึษา  
ม.มหิดล จัดกิจกรรมให้ก�าลังใจ และเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว นศ.99

(4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
ในอนาคตอาจยังมีความขัดแย้งทางความคิดและเกิดความรุนแรงได้โดย

ความเคล่ือนไหวของกลุม่ต่างๆ โดยอาจปรากฏความเชือ่มโยงในการเคล่ือนไหว
ของกลุ่มอ่ืนๆ ที่อาจให้การสนับสนุน เช่น กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มส่ือมวลชน  
องค์กรสทิธมินษุยชน มแีนวโน้มว่า อาจมีการสร้างกระแสทางส่ือสังคมออนไลน์ 
ในประเด็นสทิธิมนุษยชนซึง่เป็นประเดน็ทีอ่่อนไหว และอาจส่งผลให้กลุม่ทีไ่ม่หวงัดี 
น�าไปขยายผลต่อ เพื่อให้สถานการณ์ด�าเนินไปสู่ความรุนแรงหรือเป็นเง่ือนไขท่ี 
ใช้โจมตรีฐับาลหรอื คสช. ส�าหรบัความเคลือ่นไหวของกลุ่มพลังทางการเมอืงจะ
ยงัไม่สามารถปลกุกระแสเป็นวงกว้างได้ โดยจะจ�ากดัอยูใ่นเฉพาะกลุม่นกัวชิาการ 
และกลุม่พลงัทางการเมอืงบางกลุม่ ทีส่่วนใหญ่เคยเคล่ือนไหวต่อต้านรฐับาล และ 
คสช. มาก่อน แต่ที่น่าเป็นห่วงคือเริ่มมีกลุ่มที่เป็นกลางเข้าร่วมด้วย ซึ่งกรณีนี้ 
ถอืเป็นความยากล�าบากของฝ่ายความมัน่คงทีต้่องจดัการอย่างเหมาะสม มิให้เกดิ 
แรงต้านมากข้ึน ขณะเดียวกันต้องพยายามบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

99 สรุปสถานการณ์ภายในประเทศในห้วง เม.ย.-มิ.ย.58, ขว.ทอ.
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 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ที่ผ่านมาในรอบระยะเวลา 1 ปี ประชาชนส่วนใหญ่ยังให้การสนับสนุน
การปฏิรูป และพัฒนาประเทศของ คสช. อยู่ แต่ยังคงมีกลุ่มที่มีความเห็นต่าง
ออกมาบ่อนท�าลายเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย และเทคโนโลยีจะ
ท�าให้ประชาชนรวมตัวต่อต้านรัฐบาลได้ง่ายแล้ว รัฐบาลก็สามารถใช้เทคโนโลยี
ตดิตามความเคลือ่นไหวของประชาชนได้เช่นกนั ดังนัน้ ไทยควรยดึ Road Map 
ของรฐับาลทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูเ่ป็นแกนในการพิจารณา ขณะเดียวกันกป็ระเมนิ
การด�าเนินงานของกลุ่มต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
Road Map ดังกล่าว 
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ หรือเหตุการณ์ที่มีที่มาจากความขัดแย้ง
ทางการเมอืงในอดตี มคีวามเปราะบางและสุม่เสีย่งต่อการน�าไปสร้างความรู้สกึร่วม
ในเชิงลบของผู้ไม่หวังดี อีกทั้ง ไม่เกื้อกูลต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ที่สังคมไทยก�าลังเดินหน้าอยู่ในปัจจุบัน100

6.2 ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
11 ปีกับปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน ปัจจุบัน

เดก็รุน่ใหม่ทีร่่วมอยูใ่นกระบวนการสร้างความไม่สงบมวีธิกีารทีแ่นบเนยีนมากขึน้ 
โดยแบ่งหน้าท่ีเป็นกลุม่ทีด่�าเนนิการทางการเมือง ควบคูก่บักลุม่ก่อเหตุ ซึง่ปัจจบุนัมข้ีอมลู
ว่าอาวธุทีใ่ช้ในการก่อความไม่สงบใน 3 จงัหวัดชายแดนใต้มาจากมาเลเซีย แต่ใน
ขณะเดยีวกนัชาวมาเลเซยีกลบัมคีวามเช่ือว่าสถานการณ์ความไม่สงบทีเ่กิดขึน้ใน

100 โฆษก คสช.เข้าใจแดงขอจัดงานร�าลึก แต่ส่อเอี่ยวการเมือง แนะปรับรูปแบบแยกกันท�าบุญ ย�้าให้เลี่ยง
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ , 8 เม.ย.58,  ออนไลน์ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.
aspx?NewsID=9580000040711

6.2 ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้6.2 ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้6.2 ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้6.2 ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ภาคใต้ของไทยนั้นเกิดจากคนไทยเองทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม เหตุรุนแรงในห้วง 
ต้นเทศกาลรอมฎอนของปี 2558 นี้ มีจ�านวนลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา สาเหตุ 
อาจเนือ่งมาจากการพูดคยุเพือ่สันตสิขุทางลบัมาระยะหนึง่ ดังนัน้ หน่วยงานต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีถู่กต้องต่อเวทโีลกไปพร้อมๆ กบัการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้  
เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจนยิ่งขึ้น101 

 (2) ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)102

Globalization Process (Capitalism & Liberalism & New Values) :  
ภายใต้กระแสของโลกาภิวัตน์ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับแนวทางของทุนนิยม 
(Capitalism) ประเดน็ดงักล่าว ค่อนข้างจะตรงกนัข้ามกบัวถิชีวีติ Local Muslim 
จนน�าไปสูก่ารขดักนัทางสงัคม (Social Contradiction) ค่อนข้างมาก ซ่ึงผลจาก 
การขัดกันทางความคิดและอุดมการณ์ (Ideology Contradiction) ได้ท�าให้ 
กระบวนการต่อต้านตะวนัตกจากโลกมสุลมิ (Muslim World) มสีงูยิง่ขึน้ และกระแส 
ดังกล่าวก็กลายเป็นประเด็นส�าคัญอย่างยิ่งของโลกในช่วงหลังเหตุการณ์ 9/11

Islamization Process : กระแสอสิลามภวิตัน์ท�าให้เกดิสงัคมใหม่ภายใต้ 
ความเป็นโลกมุสลิม หรือ Muslim World อาทิ การแต่งกายของมุสลิมไทย 
โดยเฉพาะผู้หญงิทีม่กีารแต่งกายใกล้เคยีงกบัผูห้ญงิมสุลมิในประเทศตะวนัออกกลาง 
มากยิ่งขึ้น เห็นได้จากปรากฏการณ์ขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม (Cultural  
Contradiction) ของมุสลิมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างกลุ่มมุสลิม 
ดัง้เดมิ อาท ิกลุม่ผูน้�าศาสนา โต๊ะอหิม่าม ทีอ่ยูก่บัพืน้ทีม่าแต่อดตี กบักลุม่คนรุน่ใหม่ 
ที่ เรียกว ่าอุสตาซ ซึ่ ง เป ็นผู ้ที่จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�า
ของตะวันออกกลาง ทั้งสองกลุ ่มต่างช่วงชิงการน�าทางสังคมมุสลิมและ 

101 สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ครั้งที่ 3/2558 เรื่อง “จับตาสถานการณ์ความมั่นคงและผลกระ
ทบเชิงยุทธศาสตร์”, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 9 ก.ค.58
102 นันทิยา ทองคณารักษ์, เอกสารประเมินยุทธศาสตร์, การส�ารวจสภาวะแวดล้อมเพื่อวางยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ปี พ.ศ.2557-58, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2556   
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แสดงบทบาทน�าในสังคมใหญ่ของประเทศมากยิ่งขึ้น และเป็นความขัดแย้งใหม่
ที่ก�าลังบ่มเพาะอยู่ในกลุ่มมุสลิมของไทย 

Arabization Process: กระแสของความเป็นอาหรบันยิม (Arabization) 
ที่ท�าให้เกิดการทับซ้อนกับ Islamization Process ดังนั้น การท่ีกลุ่มประเทศ 
ในตะวนัออกกลางต่อต้านตะวนัตกหรอืกระแส Globalization ในขณะเดยีวกนั
กไ็ด้สร้างวาทกรรมใหม่ ด้วยการท�าให้ความเป็นมสุลิมนยิมกบัความเป็นอาหรับ
นยิมกลายเป็นเรือ่งเดียวกนั ดงันัน้การก่อการร้าย และ การต่อต้านการก่อการร้าย  
จึงกลายเป็นสงครามของความทับซ้อนกันระหว่าง Arabization Process กับ 
Islamization Process เข้าต่อสู้กับ Westernization หรือ Globalization 
และประเด็นในเรื่องน้ีไม่สามารถจะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเชื่อว่าการสร้าง 
Autonomous Territories จะเป็นทางออกของการแก้ปัญหาใน 3 จชต. หรือ
การออกกฎหมายทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเช่น การออก พ.ร.บ. มาแก้ปัญหา
ที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนดังกล่าวได้103

Conflict Transformation : จุดหมายปลายทางของแนวคิดดังกล่าว
คือการสร้างนวัตกรรมทางสังคมใหม่ เพื่อแก้ปัญหาของความขัดแย้งที่มีอยู่  
ทีส่�าคัญแนวคดิของ Conflict Transformation ไม่เชือ่ว่าจะมคี�าตอบสดุท้ายได้
หากเรายังไม่เปิดพื้นที่ของความขัดแย้งไปสู่พื้นที่ทางสังคมใหม่ได้

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
จากสถิติการเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จชต. และจ�านวน 

ผูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็ยงัเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง ในห้วง เม.ย.-ม.ิย.58 มกีารก่อเหตุ 
ในพื้นที่รวม 77 เหตุการณ์ โดยเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ยะลา 18 เหตุการณ์  
จ.ปัตตานี 25 เหตุการณ์ จ.นราธิวาส 29 เหตุการณ์ และ จ.สงขลา 5 เหตุการณ์ 
ท�าให้มีผู้เสียชีวิต 41 คน และบาดเจ็บ 115 คน โดยมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

103 นเรศน์ วงศ์สุวรรณ,พันเอก., ถอดรหัส “วาทกรรมเขตปกครองพิเศษ” เพื่อความสมานฉันท์ในจังหวัด
ชายแดนใต้”, หน้า 5-10, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2556
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- 24 เม.ย.58 คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครือ่ง น�า้หนกัประมาณ 7 กก.  
โดยใช้รถยนต์บรรทกุเลก็หุม้เกราะ เหตเุกิดบนถนนสาย 4092 ทุง่ยางแดง - มายอ  
ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 คน

- 25 เม.ย.58 คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สหุงต้ม  
น�า้หนกัประมาณ 60 กก. โดยใช้รถยนต์บรรทุกเลก็ มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ 6 คน (จนท.ตร.  
5 คน และราษฎร 1 คน) เหตุเกิดบนถนนสาย 410 เบตง - ยะลา ต.อัยเยอร์เวง 
อ.เบตง จ.ยะลา 

- 14 - 16 พ.ค.58 คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง บรรจุในภาชนะ
ชนิดต่างๆ อาทิ ท่อเหล็ก ท่อพีวีซี กระป๋องน�้าอัดลม และกระป๋องสเปรย์ โดย
ด�าเนินการต่อเนือ่ง 39 จดุ ในพืน้ที ่อ.เมอืง จ.ยะลา ท�าให้มีผูไ้ด้รับบาดเจ็บ 21 คน 

- 30 พ.ค.58, 2205 คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครือ่ง บรรจใุนท่อพวีซีี  
น�้าหนักประมาณ 6 กก. โดยใช้รถยนต์บรรทุกขนาด 2.5 ตัน (จีเอ็มซี) ท�าให้มี 
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คน เหตุเกิดใน ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

- 3 มิ.ย.58, 2030 คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง บรรจุในถังแก๊ส 
หงุต้ม น�า้หนกัประมาณ 90 กก. โดยใช้รถยนต์์บรรทกุ (ขนาด 2 1/2 ตนั จเีอม็ซ)ี  
ท�าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 คน เหตุเกิดใน ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
ส�าหรบัสถานการณ์ในห้วงต่อไป คาดว่าจะมกีารก่อเหตเุพิม่ขึน้ เนือ่งจาก

ยังปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายระดับแกนน�าท่ีอยู ่ใน
มาเลเซียสั่งการให้ระดับปฏิบัติการในพื้นที่เตรียมการก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 
และประชาชนท่ีให้ความร่วมมอืกบัรฐั อย่างไรกต็าม รฐับาลไทยยงัมคีวามจ�าเป็น
ต้องด�าเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป เนื่องจากเป็นกระบวนการ 
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ทีไ่ด้รับการยอมรบัจากนานาชาต ิและเป็นแนวทางท่ีจะน�าไปสู่ความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไป104

 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)
ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ไม่มีผลกระทบทางบวก
ผลกระทบเชิงลบ (Threats)105

ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ภาครัฐใช้งบประมาณในการแก้ปัญหา
ความไม่สงบแล้วจ�านวนกว่า 1 แสนล้านบาท และสญูเสยีเจ้าหน้าท่ีและประชาชน
กว่า 5,000 คน ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านอืน่ๆ ของประเทศ ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศลดลง เนือ่งจาก
เหตกุารความรนุแรงส่งผลกระทบต่อความเชือ่มัน่ของนกัลงทุนและนกัท่องเท่ียว
ที่มีต่อไทย อีกทั้ง ปัญหาด้านสังคมจิตวิทยาในพื้นที่ ความเชื่อมั่นในอ�านาจรัฐ
ลดลง ประชาชนเกิดจากความขัดแย้งหรือความหวาดระแวงเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
เกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท�าให้เกิดการอพยพ
ย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่ 

6.3 สังคมไทยกับการปฏิรูป ปรองดอง สมานฉันท์106 
 (1) ส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือปี 2475 เป็นต้นมา ได้มี

เหตุการณ์ปฏิวัติ รัฐประหาร กบฏ หรือจลาจลนองเลือดเกิดขึ้นหลายคร้ัง 

104 -105 สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ครั้งที่ 3/2558 เรื่อง “จับตาสถานการณ์ความมั่นคงและ
ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์”, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 9 ก.ค.58

106 สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง “แนวคิดสู่ความส�าเร็จของการปรองดอง
สมานฉันท์ในระยะเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย”, 21 ก.ค.58

6.3 สังคมไทยกับการปฏิรูป ปรองดอง สมานฉันท์6.3 สังคมไทยกับการปฏิรูป ปรองดอง สมานฉันท์6.3 สังคมไทยกับการปฏิรูป ปรองดอง สมานฉันท์6.3 สังคมไทยกับการปฏิรูป ปรองดอง สมานฉันท์106
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ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง ๑๙ ฉบับ จึงอาจ 
กล่าวได้ว่าวกิฤตความขดัแย้งทางการเมอืงของไทยทีเ่กดิขึน้ล่าสุดนัน้ จนกระทัง่
เกดิเหตกุารณ์รฐัประหารเมือ่วนัที ่22 พ.ค.57 ถงึปัจจบุนั มไิด้เกดิขึน้เป็นครัง้แรก  
และขณะที่สถานการณ์การเมืองไทยก�าลังต้องการความสงบ ความสามัคคี 
ความมั่นคง ซึ่งสถานการณ์อย่างนี้จะเกิดข้ึนเสมอหลังจากมีการยึดอ�านาจ 
รัฐประหาร แต่ทว่าสถานการณ์ช่วงนี้ของไทยอยู่ในช่วงที่ไม่มีรัฐธรรมนูญ ทั้งยัง
มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวประเทศ สิทธิเสรีภาพทางการเมืองทุกระงับ  
การออกมาเรียกร้องในประเด็นต่างๆ ถูกควบคุมด้วยอ�านาจกฎอัยการศึก  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติหยุดชะงัก  
ส่วนในภาคประชาชนมีความต้องการเป้าหมายเดียวกัน คือ “ประชาธิปไตย”  
แต่กลุ่มการเมืองและคณะการเมืองเข้ามามีบทบาทในการน�าประชาชน เพ่ือ
เรียกร้องประชาธิปไตยตามรปูแบบทีต่นต้องการ โดยไม่ยดึหลกัการและหลกัวชิา  
จึงท�าให้เกิดการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยของประชาชนท่ีล้มเหลวและซ�้ารอยเดิม  
ทั้งนี้ นอกจากจะท�าให้บ้านเมืองไม่มีทางออกแล้ว ยังอาจส่งผลให้ความขัดแย้ง
ของคนในชาติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และท่ามกลางความต้องการประชาธิปไตย
ของประชาชนนี ้ได้สร้างความสบัสนให้กบัประชาชนอกีส่วนหนึง่ของประเทศว่า
รปูแบบประชาธปิไตยแบบใดคอืความถกูต้อง และเป็นแนวทางทีถ่กูต้องสามารถ
น�าไปสู่การแก้ปัญหาของชาติได้

ความขัดแย้งของไทยที่ผ่านมา มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ 
การลดบทบาทของประชาธิปไตยแบบตัวแทน การทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติ
สองมาตรฐาน การเคลื่อนตัวของชนชั้นล่างสู่ชนชั้นสูง หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม 
ความเข้าใจทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง ความรุนแรงทางการเมือง การชุมนุม
สาธารณะ และเสรีภาพของสื่อมวลชน เป็นต้น 
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 (2) ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง (Theories Design Structure of Evident)
หลักการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Involvement) ความคิด

พื้นฐานของระบบประชาธิปไตยทุกระบบ คือ ประชาชนควรมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ทางการเมือง ซึ่งมี 2 ทาง คือ ประชาธิปไตยทางตรง โดยให้พลเมืองมีส่วนร่วม 
ในการปรึกษาหารือ ออกเสียง ถกเถียง ร่วมร่างกฎหมาย และประชาธิปไตย 
แบบตัวแทน ซึ่งพลเมืองเลือกคนอื่นไปถกเถียงและออกฎหมาย 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการปรองดองสมานฉันท์ในระยะเปลี่ยนผ่าน
ของสังคมไทย ได้แก่ 1) ความเข้าใจแก่นแท้ความเป็นประชาธิปไตยของไทย  
2) ความอดทนและจริงใจในการแก้ปัญหา ให้เกียรติความเป็นมนุษย์อย่าง 
เท่าเทยีมกนั ความชดัเจนในกระบวนการปรองดอง และการผ่อนคลายนโยบาย
ทางกฎหมาย 3) การเรียนรู้บริบทของสังคม การเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยค�านึงถึงจุดสมดุลของคนทุกกลุ่ม ทั้งแกนน�า  
พรรคการเมือง และประชาชน เป็นต้น และ 4) การพิจารณาใช้ประโยชน์จาก  
Social Media อย่างรู ้เท่าทัน เพื่อเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่กล่าวมานี้ เป็นเง่ือนไขส่วนหนึ่งซ่ึงเป็น
สามารถน�ามาเป็นแนวทางการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยของไทยได้ 

 (3) ตัวบ่งชี้/ ปัจจัยส�าคัญ (Indicators/ Triggers)
สังคมไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  

ซึง่นับเป็นปัจจยัหนึง่ทีผ่ลกัดนัให้เกดิความขดัแย้งและความรนุแรง โดยประชาชน
ชั้นล่างก�าลังต่อสู้ดิ้นรน เพื่อแสวงหาพื้นที่หรือความชอบธรรมในสังคม โดยจาก 
อดีตท่ีผ่านมาถงึปัจจบุนั การยอมรบัแนวคดิความไม่เท่าเทยีมกนัของคนในสงัคมไทย  
การแบ่งชนชัน้ของคนในสงัคมผ่านวาทกรรมต่างๆ มคีวามชดัเจนมากขึน้เร่ือยๆ  
ส่งผลต่อการสร้างส�านึกของคนในสังคมให้ยอมรับว่าความไม่เสมอภาค  
ความไม่เท่าเทียมทางชนช้ันกลายเป็นเรื่องธรรมดา เป็นวิถีของวัฒนธรรมหนึ่ง 
ในสังคมไทยที่หยั่งรากลึกและยากต่อการเปลี่ยนแปลง
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รากเหง้าของความขดัแย้งทางการเมอืงในบรบิทพืน้ฐานทางสงัคมไทยเกดิจาก 
ความคดิ ความเชือ่ทีแ่ตกต่างกนัในเรือ่งความเป็นประชาธปิไตย อันเกีย่วเนือ่งกบั 
ความไม่สมดุลทางอ�านาจผลประโยชน์ สิทธิข้ันพ้ืนฐาน ความเหล่ือมล�้า และ 
ความไม่เป็นธรรม ไม่เท่าเทยีมทางกฎหมายและสงัคม รวมถงึคณุธรรมจรยิธรรมของ 
ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสงูทางการเมอืง โดยให้ความสนใจฐานะของการเป็นผูแ้ทน 
ประชาชนมากกว่าบทบาทหน้าทีต่ามการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ส่วนในระดบั 
ประชาชนก็มองเห็นเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่เป็นเรื่องส�าคัญที่สุด 

 (4) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Pictures in the Future)
หากจะมองถึงสถานการณ์ของไทยในอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรนั้น  

ก็คงต้องหันกลับมามองที่เหตุปัจจัยขั้นพื้นฐาน คือ ไทยเป็นสังคมสมัยใหม่  
มีเทคโนโลยีมาก สภาพสังคมในชนบทเปลี่ยนแปลงไปมาก เป็นสังคมที่การค้า 
และธุรกิจสมัยใหม่ มีแรงงานข้ามชาติจ�านวนมาก แต่วิธีคิดของคนไทยและ
สายใยสายสมัพนัธ์ของคนในสงัคมกลบัยงัเป็นแบบเดมิทีย่งัอยูภ่ายใต้วฒันธรรม
ของระบบอุปถัมภ์ ซึ่งมีรากฐานมาจากความคิดของระบบศักดินา ประกอบกับ  
ไทยมีช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจนทีก่ว้างมาก ถอืเป็นจดุอ่อนส�าคญัของสงัคมไทย  
ส่วนในทางการเมอืงไทย มีระบอบประชาธปิไตยแบบครึง่ๆ กลางๆ โดยรวมแล้ว 
เป็นสังคมที่ก�าลังเจ็บป่วย ท�าให้ประชาชนเริ่มขาดความเชื่อมั่น ศรัทธา เริ่มต้ัง 
ข้อสงสยั สงัคมท่ีเกดิภาวะแบบน้ีเป็นสงัคมทีไ่ม่มัน่คง เป็นสงัคมท่ีก�าลงัเปลีย่นผ่าน  
แต่ปัญหาคือจะเปลี่ยนผ่านกันอย่างไร จะมีความรุนแรงหรือไม่ สันติวัฒนธรรม  
ซึ่งเป็นเสมือนภูมิต้านทานของไทย ท�าให้ไม่มีการออกมากระท�าความรุนแรง 
ต่อกัน จะสกัดกั้นอยู่หรือไม่เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดู107 ส�าหรับทางออกจาก 
ปมแห่งความขดัแย้ง ท้ายทีสุ่ดแล้วก็คงหนไีม่พ้นการผลกัดนัการเมอืงเข้าสูก่ารเลอืกตัง้  
เพ่ือให้ได้ผู้น�าตามครรลองประชาธิปไตย คนที่กุมฃกติกาต้องเป็นตัวแทนของ 
ประชาชนโดยแท้จรงิ มใิช่เป็นเพยีงกลุม่คณาธปิไตยท่ีเข้ามาคมุเกมรฐัสภาเพยีงเท่านัน้

107 วิเคราะห์สถานการณ์ท้าทาย และย่างก้าวต่อไป ของภาคประชาสังคม, 2 ก.พ.58, ออนไลน์  
http://www.prachatai.com/journal/2015/02/57712
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 (5) ผลกระทบต่อไทย (Impacts)108

ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)
การเมืองของประเทศอาจพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู ้ในความขัดแย้ง 

ทางอุดมการณ์ทางการเมือง หากเป็นไปตามกลไกของระบอบประชาธิปไตย 
โดยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นหลังจาก 
การรัฐประหาร มักมีการเสนอทางออกเชิงสันติวิธีอยู่เสมอ  เนื่องจากทุกฝ่าย 
เข้าใจตรงกนัว่าสนัตวิธิคีอืทางออกของปัญหา เช่น การหนัหน้ามาเจรจากนัเป็นต้น 
แต่ปัญหาคอื ความเข้าใจต่อกระบวนการด้านสนัตวิธิเีพือ่สนัติว่า ได้มองในแง่ของ 
สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และความยุติธรรมหรือไม่ เพราะหากปราศจาก
ความเท่าเทียมและยุติธรรมแล้ว ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของสังคมเพ่ือให้ 
เกดิสนัตไิด้ ท�าให้สงัคมไทยเกดิการเรยีนรู ้ในการพัฒนาประชาธปิไตยในรูปแบบ
ของประเทศไทย
ผลกระทบเชิงลบ (Threats) 

การรัฐประหารได้ส่งผลในการเพิ่มต้นทุนความเส่ียงของไทยในสายตา 
ต่างประเทศให้สูงขึ้น โดยส่งผลต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของไทยในแง่
ผลของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยที่สัมพันธ์กับประเทศคู่ค้า ส่งผลให้มี 
การประเมนิปรมิาณการลงทุนในเมอืงไทยของนกัลงทนุต่างประเทศใหม่ โดยเฉพาะ  
สหรัฐฯ ต้องการให้ไทยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจัดการเลือกตั้งได้เมื่อไหร่ 
และอย่างไร รวมถึง หากกระบวนการด้านสันติวิธีถูกมองด้วยทัศนะที่คับแคบ 
สันติวิธีก็อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในฐานะเป็นข้ออ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่ีเป็น 
คู่ขัดแย้งได้ และไม่ก่อให้เกิดสันติตามที่ต้องการอย่างแท้จริง สังคมก็ยังคงม ี
ความขัดแย้งอยู่ต่อไป

108 พร์ี พงศ์พพิฒันพนัธ์ุ, เม่ืออเมรกินัคองเกรสส่อเค้าพจิารณาสถานภาพประเทศไทย, 2 ม.ค.58, ออนไลน์ 
http://www.prachatai.com/journal/2015/02/57694
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ส่วนที่ 4
บทส่งท้าย

จากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning)  
ที่ส ่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งทางตรงและทางอ้อมในห้วง 8 เดือน  
(ต.ค.57-พ.ค.58) ตามบริบทและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานอ�านาจ 
ของชาติทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหารและ
การป้องกันประเทศ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
พิจารณาในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ท�าให้สามารถก�าหนด
ประเด็นส�าคัญหลัก ประเด็นส�าคัญย่อย แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
อย่างรอบด้าน น�ามาซึง่ภาพเหตกุารณ์ในอนาคตข้างหน้าอกี 2 ปี (พ.ศ.2559-2560)  
รวมถึง สามารถประเมินผลกระทบที่มีต ่อไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้  
(ดังเนื้อหาในส่วนที่ 3 ประเด็นส�าคัญกับภาพอนาคต) โดยสรุปภาพรวมได้ ดังนี้

ภาพรวมในระดับภูมิภาคและระดับโลก

การเคลื่อนไหวของระบบโลก (World System Change) ทั้งจาก 
การแข่งขันกันของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเริ่มเข้าสู่
วกิฤต ในประเดน็การขาดภาวะผูน้�าในสงัคมโลก ทศิทางการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียน รวมถึง ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนจากท้ังปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกจิในรสัเซยีหรอื Vodka Crisis เศรษฐกจิสหภาพยโุรปทีย่งัขาดเสถยีรภาพ 
สภาวะเศรษฐกิจจีนที่ก�าลังชะลอตัว แนวโน้มการให้ความส�าคัญด้านสุขภาพ 
ที่ดีในระบบเศรษฐกิจ สภาวะชาตินิยมทวีความรุนแรง ความไม่เท่าเทียมกัน 
ทางรายได้จะฝังรากลึกมากขึ้น ส่วนภัยคุกคามไม่ตามแบบซ่ึงยังคงอยู ่ใน 
ความสนใจ ได้แก่ ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง (เช่น Ebola ไข้หวัดนก ไข้หวัดหมู  
และ MERS-CoV) กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) กับโอกาสที่จะขยายตัวเป็น The Islamic 
State สทิธมินษุยชน (การโยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกติในมหาสมทุรอนิเดีย ฯลฯ) 
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และปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีการพัฒนาวิธีด�าเนินการที่ซับซ้อนมากขึ้น  
นอกจากน้ี ปัญหาที่ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความหายนะที่ก�าลังคืบคลานเข้ามา 
โดยยากที่จะหยุดยั้ง อย่างปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ท้าทายมนุษยชาติ ท้ังมลภาวะในประเทศก�าลังพัฒนา
ก�าลังพุ่งสูงข้ึน สภาพอากาศเลวร้ายปรากฏบ่อยครั้งขึ้น ภาวการณ์ขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรน�้าท่ีมีจ�ากัด รวมท้ัง วิกฤตราคา
พลังงานเชื้อเพลิงผันผวน อันเนื่องมาจากหลากหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ  
ในประคมโลก ทั้งในลักษณะส่งผลกระทบเป็นรายประเทศ และส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวาง รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งด้านนโยบายการต่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจ 

ภาพรวมในระดับประเทศ

ในช ่วงท่ีผ ่านมา สถานการณ์ภายในประเทศไทยยังคงมีป ัญหา  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังยืดเยื้ออยู ่ ในขณะที่สภาพสังคมไทยก�าลัง 
เข้าสูส่งัคมผู้สงูอายใุนอนาคตอนัใกล้ ส่วนประเด็นใหญ่ในขณะนีค้อื การเมอืงไทย 
เกิดความผันผวนอยู่ตลอดเวลา โดยหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่  
22 พ.ค.57 ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย โดยประชนมี 
ความคาดหวังว่าจะเกิดการปฏิรูป ความปรองดอง และความสมานฉันท์ข้ึน 
หลังจากมีการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไป

จากท่ีกล่าวมา จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ไทยควรเตรียมพร้อมรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู ่ตลอดเวลาด้วยการศึกษาสภาวะแวดล้อม 
ที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอด รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกประการ  
เพ่ือสามารถคาดการณ์ภาพอนาคต และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยทั้งใน 
เชิงโอกาส และอุปสรรค ท�าให้สามารถน�าข้อมูลไปใช้เป็นฐานในการวาง
ยุทธศาสตร์ของไทยต่อไป 
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บทส่งท้าย

เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ เรื่อง “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพื่อ 
มองอนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2560 (Thailand Strategic Outlook  
2016-2017)” ซึ่งได้รวบรวมสถานการณ์ที่มีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ทัง้ในระดับโลก ภูมภิาค และภายในประเทศ ท�าให้ได้เหน็ถงึประเด็นส�าคญัต่างๆ  
ที่เกิดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่งในโลกทุกระดับ โดยพิจารณาภายใต้มิติความมั่นคง  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมจิตวิทยา ด้านการทหาร 
และการป้องกันประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศต่างๆ ในประชาคมโลกอย่างสลบัซับซ้อน 
และก้าวข้ามมิติต่างๆ โดยไม่อาจหยุดยั้งได้ นอกจากนี้ ยังสามารถส่งผลกระทบ 
ทั้งในทางบวกและทางลบ อันน�ามาซึ่งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค
หรือภัยคกุคาม (Threats) โดยบางสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในระดับโลก อาจไม่เกดิ 
ผลกระทบโดยตรงต่อความม่ันคงของไทย แต่กลับส่งผลกระทบทางอ้อมต่อ 
ประเทศอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยก็เป็นได้

ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า จากปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงซ่ึงมกีารปรับตัว 
อย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาน้ัน เป็นเหตุให้ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน จ�าเป็นต้องร่วมกันก�าหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง เพ่ือสร้าง 
ภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบ  
(Non-Traditional Threats) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้  
จงึได้ก�าหนดประเด็นหลกัส�าคญั และประเดน็ย่อยต่างๆ เพือ่ให้ได้มาซึง่ภาพอนาคต 
ประเทศไทย รวมถึง ผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ  
โดยใช้ระเบียบวิธีในการศึกษาอย่างมีระบบ น่าเชื่อถือ โดยคณะผู ้จัดท�า 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และหน่วยงาน 
ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องจะสามารถน�าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องต่อไปได้…� 
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Formulation Handbook), ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นเรศน์ วงศ์สุวรรณ, ถอดรหัส “วาทกรรมเขตปกครองพิเศษ” เพื่อความสมานฉันท์

ในจังหวัดชายแดนใต้”, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, 2556

นนัทยิา ทองคณารกัษ์, เอกสารประเมนิยทุธศาสตร์, การส�ารวจสภาวะแวดล้อมเพ่ือวาง 

ยทุธศาสตร์ประเทศไทย ปี พ.ศ.2557-58, ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ, 2556 

ประภสัสร์ เทพชาตร,ี ผลกระทบของประชาคมอาเซยีนต่อไทย, หนงัสอืพิมพ์ไทยโพสต์,  

ฉบบัวันที ่14 พ.ย.56, ออนไลน์ http://www.castu.org/view/id/5331934db4f2d3b378000003

ปัญหาเศรษฐกจิรสัเซยีและนยัต่อเศรษฐกจิการเงนิโลก, 20 มกราคม 2558, ออนไลน์ 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/629612

วารสารเกื้อการุณย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2557, ออนไลน์  

http://www.kcn.ac.th/KCN-Journal/Journal/22557/Job%2020150213_13_13.pdf

วิกฤตรูเบิล และผลกระทบในเชิงมหภาค, สารวิจัยธุรกิจ Volume 19 Issue 1, 

ธนาคารกรุงไทย, มกราคม 2558

วิลาวรรณ รพีพิศาล, (2554),.ความรู ้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ วิจิตรหัตถกร

สถานการณ์โลก, ไทยโพสต์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 6466, 20 กรกฎาคม 2557 

อกุฤษฏ์ ปัทมานนัท์, การฟ้ืนตวัของลทัธชิาตนิยิม, มตชินสดุสปัดาห์, 2-9 มกราคม 2558,  

ออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1420614081
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บทความ

Ebola มหันตภัยของประชาคมโลก, เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร ์

และความมั่นคง, ฉบับที่ 2/58, 16-31 ตุลาคม 2557

ISIS กับโอกาสท่ีจะเป็น “The Islamic State”, เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์

ยทุธศาสตร์และความมัน่คงของประเทศรายสปัดาห์, ฉบบัที ่41/57, 7-13 กรกฎาคม 2557

สรุปการประชุม

การเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

สหรฐัอเมรกิา ฝ่ายกิจการเอเชยีตะวนัออกและแปซฟิิก นายแดเนยีล รสัเซล, 26 มกราคม 2558,  

ออนไลน์ http://thai.bangkok.usembassy.gov/news/press/2015/nrot003.html

คงศักดิ์ ก่อตระกูล, ผู้จัดการอาวุโสด้านเทคนิค บริษัท เทรนด์ไมโคร ประเทศไทย, 

สรุปประเด็นด้านอาชญากรรมไซเบอร์ในไทย, งาน Trend Micro Cybersecurity 2015

สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ครั้งที่ 3/2558 เรื่อง “จับตาสถานการณ์

ความมั่นคงและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์”, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ 

ป้องกันประเทศ, 9 กรกฎาคม 2558

สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง “แนวคิดสู่ความส�าเร็จ

ของการปรองดองสมานฉันท์ในระยะเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย”, 21 กรกฎาคม 2558

สรุปสถานการณ์ภายในประเทศในห้วง เมษายน-มิถุนายน 2558, ขว.ทอ.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กมลตระกูล, ภัยพิบัติธรรมชาติ: ทุนนิยมขุดหลุมฝังศพตนเอง จากหนังสือ  

“แสงสว่างปลายอุโมงค์ อนาคตประเทศเดินทางไหน”, ออนไลน์ http://www. 

praphansarn.com/forum_new/comment/6/8268

การบรโิภคอย่างยัง่ยนืในบริบทสากล, โครงการจดัท�ายทุธศาสตร์การบรโิภคทีย่ัง่ยนื, 

ออนไลน์ http://www.tei.or.th/scs/pdf/scs_sustainable_consumption_W.pdf
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การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit -EAS), กองความสัมพันธ์

กบัคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน, มกราคม 2558, ออนไลน์ http://www. 

mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20150119-170015-337408.pdf

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change) คอือะไร, ส�านกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ออนไลน์ http://www.onep.go.th/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=793&catid=81&Itemid=297

การระบาดของอโีบลาในแอฟรกิาตะวนัตก พ.ศ. 2557, ออนไลน์ http://th.wikipedia.org

การระบาดของ Ebola ในทวีปแอฟริกาส่งผลต่อการส่งออกข้าวของไทย, ออนไลน์ 

http://www.voathai.com/content/thai-ebola-rice-ct/2438026.html

การลดความเสีย่งสูภ่ยัพบิตั ิสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื, ออนไลน์ http://www.th.undp.org/ 

content/dam/thailand/docs/publications/DRR_in_Development_Guideline_2014_THAI.pdf

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, แนวโน้มโลก 2050 (1), 23 กันยายน 2557, ออนไลน์ 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/606451

เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, แนวโน้มโลก 2050 ตอนที ่ 3 : สงัคมโลก...สงัคมผูส้งูอายุ,  

21 ตุลาคม 2557, ออนไลน์ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/611956กมล

เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์, แนวโน้มโลก 2050 (4) : การเปลีย่นแปลงด้านสภาพแวดล้อมของโลก,  

4 พฤศจกิายน 2557, ออนไลน์ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/615036

กมุอนาคตโลก!!! 8 บุคคลทรงอทิธพิลทีส่ดุ ปี 2014, ไทยรัฐออนไลน์, 9 พฤศจกิายน 2557,  

ออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/462090

โฆษก คสช.เข้าใจแดงขอจัดงานร�าลกึ แต่ส่อเอีย่วการเมอืง แนะปรบัรปูแบบแยกกนัท�าบญุ  

ย�า้ให้เลีย่งกจิกรรมเชงิสญัลกัษณ์ , 8 เมษายน 2558, ออนไลน์ http://www.manager.co.th/ 

Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000040711

จับตาไทยเจอวิกฤตน�้ามันลด “ส่งออก-ท่องเที่ยว-ก�าลังซื้อต่างชาติ” 

ทรดุฮวบ, ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 8 มกราคม 2558, ออนไลน์ http://www.manager.co.th/ 

Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000002579
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ดรัณ จาดเจริญ, เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ ส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ (DSI),  

สรุปประเด็นด้านอาชญากรรมไซเบอร์ในไทย, งาน Trend Micro Cybersecurity 2015

ท�าเนียบชาวยอมรับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ถูกแฮก, 29 ตุลาคม 2557,  

ออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/460099

ไทยกบัการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน (ตอนที1่), ออนไลน์ http://www. 

castu.org/view/id/5331b9d94a8bb6404e000010

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกปี 2558 จะดขีึน้ แต่มคีวามเสีย่งจากแนวโน้ม 

เศรษฐกจิทีแ่ตกต่าง, 13 มกราคม 2558, ออนไลน์ http://www.worldbank.org/th/news/ 

press-release/2015/01/13/global-economic-prospects-improve-2015-divergent- 

trends-pose-downside-risks

ธิดารัตน์ วนพฤกษาศิลป์ ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง,  

22 กรกฎาคม 2557, ออนไลน์ http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/ 

interesting-facts/detail.php?SECTION_ID=616&ID=14641

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ความเหลื่อมล�้า ค�าตอบอยู่ที่การเมือง, 20 มกราคม 2558,  

ออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1421655401

แนวคิดการศึกษากบัการสร้างชาตินยิมและความทนัสมยั พหวุฒันธรรมศกึษา การศกึษา 

ทางเลอืก และแนวคดิการศกึษาเพือ่การปลดปล่อยและการสร้างปัญญาชนชาวบ้าน, หน้า 9,  

ออนไลน์ http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2555/noned30255sp_ch2.pdf

แนวโน้มโลก 2050 (ตอนที่ 1), กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน, 

ออนไลน์ http://www.kriengsak.com/global-trends-2050

10 แนวโน้มที่ควรจับตามองในปี 2015 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,  

5 มกราคม 2558, ออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=142045

บทเรียนเรื่องมลพิษ...สู่การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน, 21 กุมภาพันธ์ 2557, ออนไลน์ 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/lesson-from-toxic-and-solution/
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ประมวลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเอกสาร IPCC 2014, 

ออนไลน์ http://www.environnet.in.th/?page_id=3680

ประภัสสร์ เทพชาตรี, การต่างประเทศของไทยปี 2015 (ตอนที่2), ออนไลน์  

http://thepchatree.blogspot.com/2015/04/2015-2.html, 1 เมษายน 2558

พร์ี พงศ์พพิฒันพนัธุ,์ เมือ่อเมรกินัคองเกรสส่อเค้าพจิารณาสถานภาพประเทศไทย, 

2 มกราคม 2558, ออนไลน์ http://www.prachatai.com/journal/2015/02/57694

ภาวะวิกฤตขาดแคลนน�้าในมัลดีฟส์, กองเอเชียใต้, ออนไลน์ http://sameaf. 

mfa.go.th/th/news/detail.php?ID=5231&SECTION=NEWS

ภมูทิศัน์ใหม่ของอตุสาหกรรมน�า้มนัโลก, 19 ธนัวาคม 2557, ออนไลน์ http://www. 

manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000145994

มลภาวะจนี ปัญหาทีท้่าทายมนษุยชาต ิ(7): ชาวจนีรวมตวัทวงความปลอดภยัในชวีติ

มากขึ้น, ออนไลน์ http://thaipublica.org/2014/08/shanghai-pollution-7/

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, ออนไลน์ http://www.stou.ac.th/stouonline/

lom/data/sec/Lom12/05-01.html

มลภาวะโลก ปัญหาที่ท้าทายมนุษยชาติ (ตอน11): มลพิษกรุงปารีส-อภิมหา 

เขื่อนยักษ์จีน “ซานเซ้ียต้าป้า” ปัญหาท่ีแก้ไม่ตก, 30 ธันวาคม 2557, ออนไลน์  

http://thaipublica.org/2014/12/pollution-11/

ยุทธศาสตร์สหรัฐต่ออาเซียน ปี 2014 (ตอนที่ 2), ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์,  

13 พฤศจกิายน 2557, ออนไลน์ http://thepchatree.blogspot.com/2014/11/2014-2.html

ราคาน�้ามันโลกลดลง ปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทย, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,  

15 ธนัวาคม 2557, ออนไลน์ http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1418569843

รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัอโีบลา ในภมูภิาคแอฟรกิาตะวนัตก  

วนัที ่2-8 กมุภาพนัธ์ 2558, กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, ออนไลน์ http://www.

boe.moph.go.th/files/news/ebola/Ebola%20weekly%20report_wk05_58.pdf
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ลดโลกร้อน! ผู้น�าจีน-มะกัน ยอมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว, ข่าวต่างประเทศ,  

12 พฤศจิกายน 2557, ออนไลน์http://www.thairath.co.th/content/462972

โลกในอนาคตปี ค.ศ. 2020, จับตาเอเชียตะวันออก, ออนไลน์ http://www.

eastasiawatch.in.th/article.php?id=23

วิกฤตรัสเซีย ผลกระทบกับไทย, 19 มกราคม 2558, ออนไลน์ http://www.

bangkokbiznews.com/blog/detail/629231

วิเคราะห์สถานการณ์ท้าทาย และย่างก้าวต่อไป ของภาคประชาสังคม,  

2 กุมภาพันธ์ 2558, ออนไลน์ http://www.prachatai.com/journal/2015/02/57712

เวยีดนามพยายามร่วมกบัอาเซยีนเพือ่สร้างประชาคมทีม่เีอกภาพและพึง่พาตนเอง,  

26 ธันวาคม 2557, ออนไลน์ http://vovworld.vn/

ศริะ สว่างศลิป์, แนวทางเสรมิสร้างศกัยภาพการบงัคบัใช้กฎหมาย ต่อต้านการค้ามนษุย์ของ 

ไทย : ศกึษาเปรยีบเทยีบ Trafficking Victims Protection Act 2000 ของสหรฐัอเมรกิา และ 

พระราชบญัญติัป้องกนั และปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551, หลักสูตรนกับรหิารการทูต รุน่ท่ี 6  

ปี 2557 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, ออนไลน์ 

http://www.mfa.go.th/dvifa/contents/filemanager/files/nbt/nbt6/IS/IS6009.pdf

ศนูย์วจิยัระบาดวทิยาด้านภยัพบิตั ิ(Centre for Research on the Epidemiology 

of Disaster: CRED)

เสกสรร ประเสริฐกุล ปาฐกถา 40 ปี 14 ตุลา, ออนไลน์ http://www.

siamintelligence.com/40-th-speech-seksan/

สรุชาติ บ�ารงุสขุ, รฐัอสิลาม : สงครามอริกัครัง้ที ่3 The Islamic State : The Third Iraq  

War, สถาบนัการข่าวกรอง ส�านกัข่าวกรองแห่งชาต,ิ จลุสารความมัน่คงศึกษา, ตุลาคม 2557,  

ฉบับที่ 147, หน้า 7, ออนไลน์ http://www.geozigzag.com/pdf/147.pdf

Environment and health in developing countries, The Health and  

Environment Linkages Initiative (HELI), ออนไลน์ http://www.who.int/heli/risks/

ehindevcoun/en/



135
 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2559-2560

)Thailand Strategic Outlook 2016-2017(

บรรณานุกรม (ต่อ)

GHG & Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, องค์การบริหาร

จดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน), ออนไลน์ http://www.tgo.or.th/index.php? 

option=com_content&view=section&id=5&Itemid=54

http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-

of-2015/10-growing-importance-of-health-in-the-economy/

http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-

of-2015/3-lack-of-leadership/

http://www.prachatai.com/journal/2014/06/54226

http://www.thaigov.go.th/2012-07-18-11-42-15/item/88538-id88538.htm

http://www.research-system.siam.edu/images/independent/ 

BEHAVIORAL_PREPARATION_OF_WORKERS_IN_THE_IMPORT-EXPORT_BUSINESS_ 

FOR_THE_ASEAN_COMMUNITY/7._%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97_2.pdf

orld Insight : น�้ารีไซเคิล..ความหวังใหม่ป้องกันขาดแคลนน�้า, ออนไลน์ http://

www.krobkruakao.com

Saruthipong Bhuwatvaranon, แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ภาวะผู้น�า (Principles 

and Theories in Education Leadership), ออนไลน์ http://www.saruthipong.com/

port/document/299-701/229-701-1.pdf

Shanghai Stock Exchange Planning Startup Market, May 19, 2015, 

ออนไลน์ http://www.wsj.com/articles/shanghai-stock-exchange-planning-

startup-market-1432035751

Top 10 Trends of 2015, World Economic Forum (WEF), ออนไลน์ http://

reports.weforum.org

US TIP Report เครื่องมือคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนที่แท้จริงหรือแค่กลลวง?,  

ส�านักข่าวอิศรา, 28 กรกฎาคม 2558, ออนไลน์ http://www.isranews.org/isranews-

article/item/40248-us-tip-report.html





OUTLOOK
Thailand Strategic 

 2016–2017

Thailand Strategic O
utlook 2016 – 2017

Thailand Strategic O
utlook 2016 – 2017

เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ เรื่อง 

“การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2559-2560” 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Splitter
        
     Columns: 2
     Rows: 1
     Overlap: 2.83 points
     Make overlap into bleed: yes
     Split only wide pages: no
      

        
     1
     2
     1
     1
     0
     2.8346
     494
     136
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
                
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20170524230543
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     1
     470
     118
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CW
     None
            
                
         3
         SubDoc
         160
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     160
     159
     158
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



