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 One of the author’s articles published in the year 2016 in the Journal, ASEAN 
Security and Strategy, is focused on the essence of specific competencies required 
for leaders in preparation for national and regional change, ASEAN Community.  
However, today, violent incidents set by terrorists have become the world great 
concern.  Once it happens in one place, it will, of course, creates a huge impact 
on almost every other parts of the world. The countries in this region, ASEAN 
Countries are no exception to this. Thus, this issue of concern has reasonably been 
raised accordingly.

 Up to this point, ASEAN Community has become more and more concrete 
and has actually been brought into preparation and practice, as a result, more 
specific issues of interest are to be put in consideration.  One of such hot issues 
include the world security and stability as earlier mentioned. The unexpected 
violence occurred as well as the political conflict issues around the world have 
become one of the world great concerns.  Such concern has brought the issue of 
security and stability to lead our direction for action of being well prepared.  As 
a result, in order for us to be able to properly prepare ourselves to be ready and 
effectively cope with change, the competencies required are to be developed and 
established accordingly. 

 In my last article, leadership competencies have been discussed based on the 
regional change, “ASEAN Community”. However, as earlier mentioned in such 
article, it was focused on the leadership competencies required for regional change.  
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Such change had been anticipated on the basis of the furious speed and numerous 
numbers of changes. At this point, only a year apart what analyzed and presented 
has obviously changed.  This is another prove to convince that the concept of 
today context when change is inevitable and is at an unbelievable fast and furious 
speed.

 To provide the earlier article’s concept and set a proper link to this article, a 
brief review of the earlier article is presented to bridge the former concept to the 
current one.

 In my last article the ideas of desirable leadership competencies in time of 
turbulence were presented. This was considered and proposed in response in the 
context of the global radical, unlimited and less and less predictable or even  
unpredictable changes. As a result, today leaders’ roles and responsibilities are 
unavoidable changed accordingly. Under such circumstances, there are new and 
more challenging managerial roles and responsibilities with which today leaders 
need to be well equipped.  Leadership functions and performance shifted from 
earlier era in all aspects deriving from such an ever-changing world.

 Thus, if Leadership is about the ability to influence people toward the  
attainment of goals, through people and organization, most of such goals are now 
getting more and more complicated and challenging to accomplish.  Most of the 
time, the task of the leaders is getting tougher and tougher resulting from the 
uncertainty, unknown, hard to predict or even unpredictable circumstances  
leading to such an unprecedented turbulence. Thus, leading during turbulent time 
requires extraordinary numbers and higher degree of competencies in order not 
to be sucked into the crisis in this highly competitive and ever changing world. 
What those competencies are and why they are so critical.

 New leadership core competencies all leaders at the top level possessing have 
emerged from these contextual changes forcing by all components of both  
internal and external environments. The previously successful companies and 
countries under the administration of their leaders have experienced that what 
they had been doing successfully in the past will no longer be repeatedly applied 
effectively and efficiently. There must be a lot more forms and types of  
competencies to apply whereas they are already overwhelming with much more 
than they can handle. Without possessing a numbers of newly required  
competencies, they would face difficulties in leading their crew and at the end, 
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their organizations to accomplish their mission, vision and goals. What those 
competencies to develop are and why leaders in turbulent time definitely need 
them to survive today and to reassure confidentiality for the future sustainability.  

 One urgent assignment the adaptive countries in different regions have done 
is to adjust their strategies to fit the changing environment.  However, the best 
formulated strategy, needs the most appropriate executors to head the team to 
successfully, effectively and efficiently implement them. What are the criteria of 
such executors who are considered the best fit to lead the organization in such a 
time like this.

 The solution to this dead end is to review the crucial competencies required 
for success. Stakeholders at all levels hold higher and different expectations from 
their leaders.  Human capital is now highly accepted as one of the most important 
key success factors for all organizations. Leaders are no exception they are even 
more expected through whom subordinates are heavily relying on them to be the 
super leaders to lead them during this time of turbulence.

 As a result, leadership competencies cannot be static or rigid but it is subject 
to change in response to and in accordance with the way in which the surrounded 
environment changes. With the turbulence and uncertainty of the environment, 
leaders cannot survive with the their competencies working well yesterday or 
even today.  They have to be able to effectively see the patterns of changes and 
trends in the past and are able to foresee the changes and trends for the future. 
Only through this conceptualization they can then well equip themselves with 
critical required competencies accordingly.  

 In a roundtable meeting sponsored by the Singapore Ministry of Manpower 
(MOM) 2010, the eight characteristics required for Asian Future Leaders, were 
articulated and posed. Four of the identified leadership competencies are  
applicable and practical to all types of organizations globally.  

 Leaders in time of turbulence seem to be expected to possess very high  
level of required competencies. Those competencies are classified in terms of  
“A must four different crucial scopes of leadership function”. These comprise of 
being able to:
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  1. Relish Recent Successes and Renew to Prepare for the Future.
  2. Recognize Bureaucratic, Hierarchical and Political Complexity and  
   Create Flexible, Agile and Simple Organizations.
  3. Think Long Term to Envision a Future and Act today to Survive the  
   Present 
  4. Invest in Future Talent and Response to Today’s Talent Needs.

 Spencer (2003), in short, defined competency as any characteristic that  
differentiate levels of performance. He classifies competency into two major 
layers using the iceberg model. Layer one consisted of knowledge, skills and 
experiences required to do the job and can easily be identified. However, this 
layer does not indicate outstanding performance. Layer two consisted of social 
status, self-image, traits and motives which are hard to identify but would create 
outstanding performance if possess.  

 Ulrich, Smallwood and Sweetman 2008, mentioned that competency com-
prised of knowledge, skills and values of successful leaders.  
 
 Competencies are identified by what successful leaders say and do and are 
often tailored to not only the situation but also the business strategy.

 To me, leadership competency is the overall characteristics of a person who 
is capable to handle the assigned job as to accomplish the goals at the formerly 
agreed level and beyond through people. But as today leaders, ones cannot  
perform only to meet the criteria in order to survive and grow. Today leaders need 
to manage to outstandingly perform in comparison to those in the same business.

 My conclusion was: Leaders today are facing huge responsibilities to keep 
up with changes. All new aspects of changes, as well as their speed and  
unfamiliarity force leaders to seek for ways out in order to succeed and survive 
in a today so call, turbulent management. What leaders did and were successful 
yesterday will no longer be applicable to today and certainly not tomorrow. Types 
of successful or competent leaders yesterday are no longer accountable for  
tomorrow. Leaders will be surprised to find out that competencies they possess 
and had put them on the top, no longer work in this time of turbulence. These 
occur all over the world and Thailand is no exception. Thus we all need to seek 
to find out what competencies leaders need to develop, change and evolve  
accordingly to match the outside drastic nonstop changing world.  
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 Before going deep down to the required leadership competencies in time of 
turbulence, there is also a need to create a sense of urgency for such change in 
accordance with John P. Kotter’s Eight Stages of Change as to create momentum 
for the next stages to come. We need to unblock ourselves from being blind and 
deaf to what is happening around us. Geus (2002) presented the findings which 
may have occurred to us all and represent the unspoken, but prevalent, myths 
about why managers fail to perceive effectively.  The five different answers 
to the question why managers can be that blind and deaf to the environment 
surrounding are:

 Theory 1: Managers Are Stupid.
 In reference to the business commentators and academics, they implied or 
suggested that managers are idiots-either blind, deaf or plain stupid.  Despite of 
never like this explanation and the great majority of business people he met are 
not that ways, he further added that clearly, these people are not intellectually 
equipped with the changing nature of their environment.

 Theory 2:  We Can See Only When a Crisis Opens Our Eyes.
 There is no denying that many a fundamental change has a crisis as it roots. 
He questioned that can fundamental change be brought about by foresight?  He 
summed up that, in short, to act with foresight, the company must act on signals, 
rather than on pain. 

 Theory 3:  We Can See Only What We Have Already Experienced.
 Geus refers to the psychological study claiming that to receive a signal from 
the outside world, it must match some matrix already in the mind, placed there 
by previous events. 

 Theory 4:  We Cannot See What Is Emotionally Difficult to See.
 To make fundamental change is not easy and it takes time.  Moreover, it is 
emotionally for those who were at the front of the previous charge to switch  
direction.  

 Theory 5:  We Can See What Is Relevant to Our View of the Future.
 Geus further coded Ingvar’s research finding which identifies the memory  
of the future as an internal process within the brain, related to man’s language 
ability and to perception. We perceive something as meaningful if it fits  
meaningfully with a memory that we have made of an anticipated future.
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 Understanding these 5 theories, help us unchained ourselves from being  
blind and deaf blocking us from foreseeing the future. Only when we are able to 
adequately sense the signal from the surrounding environment, we can  
appropriately start preparing ourselves to effectively cope with the changing world 
around us.

 Ulrich, Smallwood and Sweetman 2008, interestingly introduce the five rules 
of leadership by mapping out two dimensions of leadership time and attention 
and place personal proficiency (self - management) at the center as an underlying 
support for the other two.  

Figure 1
The Leadership Code
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Adapted from Ulrich, Smallwood and Sweetman 2008, The leadership CODE, 
Five Rules To Lead, Harward Business Press p. 14
The leadership CODE, Five Rules To Lead, Harward Business Press p. 14
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 As earlier mentioned, above is a brief background as a linkage to the new 
topics arose from the previous article and the scope of this current article.  
The request is to further link the concept of competency to current contextual 
requirements of the nation, Thailand, “The national sustainable growth, a solid 
foundation for national and regional security and stability”.

 The new three keys words for further discussion comprise of the national 
“Security”, “Prosperity”, and “Sustainability”.

 Recently, the Thai Government has announced to put the National Position 
or “Vision” through an engine namely “Thailand 4.0”. This “Thailand 4.0”,  
a new engine of growth, is intended to be used as a paved way to transform  
Thailand towards the Value-Based Economy. Thailand 4.0 will be used as an 
engine to mobilize the country from conceptually “More for Less” to “Less for 
More”. These include:  from Commodities to Innovation, from Industries to 
technology and from Trade in Goods to Trade in Services.  This national policy 
will be used as a tool for the national transformative shift from: Traditional  
Farming to Smart Farming; Traditional SMEs to Smart Enterprise/Startups; Buy 
Technologies to Make Technologies; Traditional Services to High Value  
Services and from Unskilled Labors to Knowledge Workers/High Skilled Labors.  

 Such a big move like this will create a big and variety changes in all aspects, 
levels, and of course this will take time. The government has already announced 
the 20 years long of strategic plan. In such a big change like this “Human Resource 
Development” is a must and foremost in terms of being a crucial mechanism.  
Of course, Human Resource Development is the foremost, the most urgent and 
important issue to put the most emphasize on and more attention is also needed. 
Thus, serious attention is to be focused on human resource development in order 
to prepare them to well equip them with knowledge, skills, and attitudes required, 
a so call desirable or required competencies in response to and preparation for 
this new change. All these are absolutely needed to make the vision  “Thailand 
4.0” a reality. All these need to be prepared and done in order to achieve the  
earlier mentioned goals.  

 People are always the most important and solid foundation for the national 
sustainability, security, and stability. Thailand 4.0 has obviously put human  
resource/human capital development as the most important factor to drive this 
crucial change. This will lead us to further quest what competencies do we want 
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people to develop and possess, then how could we know what they are, more 
importantly how could we help develop such desirable competencies to make this 
vision a reality.

 However, in term of strategic management, mission is what we do. Where 
as vision is our ultimate goal we aim to achieve, and strategy is the specific ways 
we would follow to deliberately make such vision, a reality or to achieve the 
vision. 

 It is clearly identified that the “Vision” of Thailand 4.0, is “To transform 
the country towards the value - based economy”.

 The Strategy is “Using Thailand 4.0 as an engine to mobilize or transform 
the country from conceptually” “More for Less” to “Less for More”

The Tactics, Plans, Projects, and “Activities” are comprised of: 

To Transform Towards The Value - Based Economy

 1.  From Commodities to Innovation
  - From Traditional Farming to Smart Farming
  - From Traditional SMEs to Smart Enterprises/Startups

 2. From Industries to technology 
  - From Buying Technologies to Making Technologies

 3. From Trade in Goods to Trade in Services.  
  -  From Traditional Services to High Value Services
  -  Unskilled Labors to Knowledge Workers and High Skilled Labors

 In reference to Human Capital Development, there is a need to translate  
the above mention expected outcomes into concrete practices. That is to  
systematically analyze and synthesize such expected outcomes along with the 
how to. After that such outcomes are put as the goal to analyze and translate them 
into practice. That is to identify what competencies are required in order for the 
workers to be able to perform as being expected accordingly. These will be planned 
done in order to identify specific competencies we do need and expect for our 
human capital to pursue and practice so as to develop themselves to be fully 
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qualified for each job. Then, this will give us a light to come up with a specific, 
clear, concrete, sensible and suitable training programs or curriculum designs we 
need to properly invest to develop our human resource effectively and efficiently. 

 The systematic analysis require specific clear KPIs for each level of  
expected learning outcomes in response to the types and the level of the learner 
competencies to perform the works as being expected. This is normally done  
or tested through the department of quality control.

 Putting the mentioned process into consideration, we can clearly reflex the 
future workers’ competencies required, the level of competencies needed to  
effectively perform at the expected levels as well as the speed and other  
requirement set or relevant criteria, a so call, KPIs or expected outcomes as well 
as the actual performances.  

 Through this systematic and sensible thorough preparation for Thailand 4.0 
aiming to shift the nation towards the Valued-Based Economy country, we  
clearly and reasonably see the needs to develop our human capital in support for 
such desirable change and outcomes. With support to this idea, the Graduate 
School of Public Administration, Burapha University has recently designed the 
graduate curriculum in line with Thailand 4.0. After that we invited the experts 
in the field to critique our curriculum. The feedback from experts was excellent 
since we put the graduate desirable outcome as an end and the curriculum is  
acting as a means to an end. With this, we has a very clear direction from the very 
beginning. We start from anticipating the trends and change as well as the  
desirable future graduate qualification or desirable competencies required. The 
external experts in the field were so impressed with such ideas and the process.  
Normally, in general practice, the curriculum designed is based on imagination 
and the expertise of the institution or the administrative team or even the director, 
dean, or even adjusted/copy from the very well known world class universities 
abroad. This is the beginning of an end. We just blindly set up the desirable  
outcome with no specific ends in mind and without the actual context that is  
absolutely different.

 Up to this point, I strongly and absolutely agree and admire that, this is the 
first time in our educational arena and especially it’s the first time we have a clear 
setting of the nation’s blueprint for change. It is the first time that our country has 
initiated to set up such an ultimate share of common goal. Thailand 4.0 initiates 
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share of vision, roadmap, and the routes through and from the destination in all 
dimensions. This blueprint roadmap helps connect and link all parties through 
the shared vision or the common national ultimate goal. With a very clear common 
routes concerning each party own expertise, vision mission and goals, we all have 
clearly seen what is expected out off us and what actions to be taken in order for 
us all to accomplish our common goal.  

 In terms of strategic human resource plan and management, Thailand 4.0  
has set forth the very clear outcomes which each party involved has to gear their 
own route of action accordingly.  The process may start from self - analysis against 
the desirable outcomes through the tool called SWOT Analysis. That is to self - 
assessment of where you currently are on the route the destination, Thailand 4.0 
ultimate goal. However, in some cases, the study of organizational current  
situation in comparison to other organizations with same mission at a similar 
level can also be applied. This is normally practiced in relation to the anticipated 
future changes and trends.   

 When vision is established with strengths, weaknesses, opportunities and 
threats in mind, the next step is to set the strategies, tactics, plans, projects, and 
activities in support to achieve such change.

 In this case, Thailand 4.0, to me, it seems to be the first time that almost all 
parties or stakeholders have a better chance to foresee the shared vision.  So that 
each party involved would have no doubt of where to go and how to get there. 
This is the first time for the whole country to have a chance to see our common 
roadmap.  Especially the government mechanisms have very clear common focus 
to common destination. As a result, this could clearly provide us with a clear 
direction upon our roles and responsibilities in response to achieving our nation’s 
common goal in our own areas of responsibilities and expertise.

 In reference to the essence of human resource development, it is one of the 
most crucial factors to mobilize the nation towards afore mentioned desirable 
prosperities. Without setting up the vision and goals, it is impossible to identify 
the competencies in support for such change and vision accomplishment. Thus 
this time, we all across the whole country, have been informed officially,  
unofficially, formally and informally. The point to be discussed is the different 
levels of understanding, concern, attention and commitment each party possesses  
or will sincerely contribute. Of course, there will surely be different levels of 
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understanding, commitment, and contribution. Thus, at this point we need to have 
set forth very clear roles, law, rules, responsibilities, performance outcomes,  
for individual, departmental and organizational KPIs.  

 In this national roadmap, the focus on people has been obviously spelt out. 
This seems to be the first time that systematic and logic share of national vision, 
Thailand 4.0 has put emphasize on the “Growth for People” shifting from  
“People for Growth”. The essence of enabling the environment is shifted in  
support to such growth with focus to unleash human potential and to create a 
sustainable growth for human capital. In other words, it is the function of the 
government to design, set up, construct and support the surrounding system in 
preparation for and in support to such the expected desirable outputs and outcomes. 

 As it is now widely well accepted that “Human Capital Is An Invaluable 
Asset”, today capital for management is shifted from the three pillars, Man,  
Money, and Machine to Man, Money, Information and Technology.  In this new 
era, information and technology have been replaced machine. As a result, Thailand 
4.0 needs the people with 4 Hs’ Head, Hand, Health, and Heart.  With these 
well-beings people possessing 4Hs and the wealth of the nation designed in line 
with the systematic/intentionally ready prepared environment, the two main  
factors are going to be able to effectively contribute to the nation’s sustainable 
development. 

 This is such a very sensible function when human resource is foremost and 
is directly, intentionally or deliberately prepared toward the desirable  
competencies in response to the set expected outcomes.  

 In the past, there was either a lack of clear direction, this results in a lack of 
the clear specific desirable outcomes.  On the other hand, there may be a set or 
expected outcomes but the human resource development was not intentionally 
set forth and prepared in response or in support to deliver such outcomes.  

 With this Thai people qualifications specified clearly and bare in mind, the “ 
4 Hs’ ” Head, Hand, Health, and Heart, it is to reveal that the future Thai citizen 
will intentionally be prepared and nurtured accordingly.  The point of concern is 
that the “ 4 Hs’ ” cannot be mandated or assigned to any single party to be  
responsible for.  It is all parties roles and responsibilities. This must be started 
from the mother’s womb till the destination of one’s life. There is the words  
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saying “Waiting Until Kindergarten Is too Late”. Thus, the should be the  
serious attention in systematics preparation and support in order to purposively 
deliver such desirable the Thai Characteristics outcomes by every single party 
involved. The problems of teenage illegal bike racing, drugs, gambling, outlaw 
activists, teenage pregnancy, law breakers, lack of discipline, legal abusing, lack 
of self and social responsibility, all these start from home, school, work place, 
society and the nation at large. 

 The overall expected or desirable characteristics of the Thai people, the 4 
Hs’ Head, Hand, Health, and Heart, need to be clarified and translate into actual 
and routine practice by all parties involved starting from birth till cremation. 

 However, for this to actually happen, there is a need for serious supporting 
systems, enforcement, and commitment embedded along the lines. “Change Takes 
Time and Persistence”. Moreover, if we let it happen naturally with no forces or 
regular control, people will go back to their habits, the ways of former practices, 
within no time.  

 At this points, in relation to put the desirable competencies into action,  
starting from the big picture of the 4 Hs’ Head, Hand, Health, and Heart, each 
family, party, society, organization, institution, province, region, and finally the 
nation at large, need to seriously translate them into action, actual routine practice.  

 The specific characteristics of the 4Hs, ma be different according to the  
individual party’s mission, vision, goal, strategy, limitation, based on individual 
different context.

 As an educational administrator in higher education, I myself had tried to put 
this idea into practice during my two term Dean of the “Graduate School of  
Public Administration, Burapha University”.  It is such a tough task when our 
“Thai Style” of practice is some how pretty tough and has become the  
challenging for change. The first two years of hard work, had been very tough 
and resistance were obvious. The small group of committed team of leaders and 
supporters were an engine driver to keep the school going.  Facing all kinds of 
resistance, could internally put us down. But with an idea that resistance to change 
is an inevitable and natural, people resist change with various reasons. More over, 
to me, I strongly believe that we could not survive nor pursue our vision, if we 
do not change and adjust ourselves in accordance with the fast and furious world 
of change.  
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 The main caution to successfully handle change is to always remember that:-

 Firstly, in this rapid changing world, if you don’t change, somebody else 
will change it for you.

 Secondly, change takes time and persistency.  

 We cannot expect to see the normal practice and its fruitful outcome in a short 
period of time. Thus, don’t give up easily but instead hang in there with a strong 
spirit of commitment and confidence for the better outcomes.

 Thirdly, resistance to change is natural. People resist base on different 
personal experiences, attitude and mental model towards/against change. When 
change is about doing things they have never done before, resistance to change 
is again, natural.  

 Fourthly, people are different. People are different thus, they react to change 
differently it is based on both the past experiences or the personal attitude and 
mental model towards/against change as well as the influences from the people 
they have trust on or respect for.

 Fifthly, change is a process not an event, thus make sure you truly under-
stand the nature of change and its successful steps as well as the factors/obstacles/
support that influence the success or failure of change.

 Sixthly, people change, not the organization. Once people have changed, 
the organization is, as a result, changed is a result of the people who change.

 Seventhly, in change, there is a need to understand who need what kind 
of assistance, support or help. Then you could response to their need  
accordingly.

 Eighthly, different people response to change differently. There is a need 
to understand why the react to change the way they do and try to lend support 
accordingly.

 Ninthly, in successful change, you need to use both pressure and support.  
Only a kind word would not get things done. A kind word and a gun would do.
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In conclusion, Thailand 4.0 will become powerful new engines of growth creating 
a huge change for the nation at large.  It is also intentionally used as a purposive 
tool to transform the nation towards Value-Based Economy.  With such a big 
change plus as a new paradigm shift like this, there are still a lot to come. All Thai 
people, organization, both private and public, need to work hands in hands to 
move this enormous change towards our set goal Together we can and we all will 
make it happen for the hope of the nation, and to set the sample for our younger 
generations to bridge the gap leading brighter future of our nation.  We, Thais and 
Thais alone, can initiate and create our nation’s strong and solid foundation with 
security, prosperity, and sustainability as intended and aiming for. 

 The roadmap from this attempt with our sincere commitment will surely pave 
way to our desirable goals. This will move our country to the better future and 
the right direction for our younger Thai generations to come. 
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1. Abstract

 According to the closer connectivity, ASEAN community is experiencing an 
accelerating growth and a process of rapid change. The region is facing more 
vulnerable to new threats of border security. New challenges is pressuring the 
ASEAN members’ government to put hard ongoing efforts to secure their land 
borders and ports against non - traditional security threats like transnational  
trafficking, smuggling operations of drugs, drug - related goods, people, counterfeit 
products, wildlife and illegal timber. Strengthening skills, capacity and cross- 
border cooperation among border and port security agencies is therefore essential 
to counter rapidly evolving transnational crime challenges. The objectives of this 
paper is to review the NTS related to border security in ASEAN and discuss some 
responses to border security protection.  

Keywords: Border Security; ASEAN; Non - traditional Security (NTS) 

2. Introduction

 Southeast Asia is experiencing a process of rapid change. With the ASEAN 
Community established in 2015, being one of the world largest trading blocks 
and bringing 630 million people together, ASEAN countries are investing  
heavily in infrastructure, especially in transportation linking among each member 
such as new road, rail and port. In addition, initiatives are being supported to ease 
border and visa restrictions and facilitate an increase in cross - border movements 
of labor, capital and goods. However, while increased connectivity will accelerate 
trade and overall economic growth in the region, the increased integration and 
interconnectedness following with the ASEAN Community can make the region 

by Asst.Prof. Nada Chunsom
Graduate School of Development Economics, 

National Institute of Development Administration (NIDA)

บทที่ 2
เรื่อง “Border Security in ASEAN”

The Journal of ASEAN Security and Strategy 15

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



more vulnerable to new threats of border security. This new reality challenges 
ASEAN members’ government to put hard ongoing efforts to secure their land 
borders and ports against non - traditional security threats like transnational  
trafficking, smuggling operations of drugs, drug - related goods, people, counterfeit 
products, wildlife and illegal timber. Strengthening skills, capacity and cross- 
border cooperation among border and port security agencies is therefore essential 
to counter rapidly evolving transnational crime challenges. It is realized that when 
border and port security agencies have a common understanding, skill-set and 
approach to transnational crime challenges, the region will be able to safeguard 
the benefits that accompany regional integration 

“With crime groups already generating illicit money flows exceeding 
$100 billion per year, increased connectivity will require additional 
safeguards including common approaches of security agencies to 
land border and port management, specialized training and 
cross-border communication.” 

“…the value of transnational crime already exceeds the gross 
domestic product of several ASEAN countries. We cannot wait any 
longer to put in place shared mechanisms,…”

Mr. Jeremy Douglas, UNODC Regional Representative 
for Southeast Asia and the Pacific remarked in the 
Regional Conference on “Enhancing Cooperation on 
Border Management in ASEAN: Preparing for a Safer 
and More Integrated Community” in Bangkok, 24 
August 2015.  

 The Non - traditional Security (NTS) challenges are mainly people - centered 
issues, which threaten not only the survival and well - being of individuals,  
but also the states. NTS can be broadly categorized into the following key areas 
- economic security threats; food security threats; health security threats;  
environment security threats; community security threats; political security threats; 
and personal security threats, shown figure 2. These threats arise from sources 
such as climate change, resource scarcity, infectious diseases, natural disasters, 
irregular migration, food shortages, people smuggling, drug trafficking, and 
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transnational crime. It is the state’s responsibility to protect its citizens’ from such 
threats. If governments fail to do so, they lose international standing and  
credibility. 

 It is critical to note that to sufficiently understand NTS challenges, condense 
and resolve them, solutions need to be people - centric, multilateral and holistic. 
Border and port security agencies should have a common understanding, skill - set 
and approach to transnational crime challenges in order to ensure that the region 
will be able to safeguard the benefits that accompany regional integration. This 
paper has reviewed the NTS related to border security in ASEAN. It explained 
the overview of NTS and the issues of irregular migration and forced labor,  
environmental security, and human security. In addition, the paper has tried to 
analyze the situation and to formulate practical recommendations to strengthen 
effectiveness and cooperation to protect borders as connectivity is increasing. 

Figure 2: 
NTS Framework

Source: Vishalini Chandara Sagar (2016: page 9). An Overview of Non -  
Traditional Security. RSIS Non - Traditional Security (NTS) Year in Review 2016.

3. What is Non - Traditional Security (NTS)? 

 Non - traditional security (NTS) are defined as challenges to the survival and 
well - being of peoples and states that arises primarily out of non-military  
sources, such as irregular migration, food shortages, climate change, infectious 
diseases, natural disasters, smuggling of persons, drug trafficking and other forms 
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of transnational crime.1 These NTS challenges share some characteristics  
including transnational in scope; rapidly arising and transmitting as a result of 
globalization and the communication revolution; not to be prevented entirely; 
mitigated through coping mechanisms. With these characteristics, national  
solutions are often inadequate, and thus regional and multilateral cooperation is  
essential. The object of security is no longer just the state sovereignty or  
territorial integrity, but the people’s survival, well - being and dignity, at both 
individual and societal levels as well.

 The impacts of NTS threats are in general deep and wide - ranging. For  
example, regarding the health threats in Asia, infectious diseases have the  
capacity to affect both the direct security and well-being of all members of  
society as well as the economy. The severe acute respiratory syndrome (SARS), 
experienced in 2003, demonstrated that the cost of SARS to Southeast and East 
Asia at about USD18 - 60 million in direct expenditures, lost tourism and business, 
together with slowed economic development (Fischer, 2008). Similarly, the H5N1 
“bird flu” virus, by 2007, was already responsible for USD10 billion of direct 
economic costs to Asia (Kurk, 2007). Declared by the World Health Organization 
(WHO) in 2005, if the H5N1 “bird flu” virus were to mutate into a pandemic, the 
Southeast Asia would be the ‘next ground zero’. It is estimated that a bird flu 
pandemic in East Asia would cost the region USD99 - 283 billion, this regional 
security challenge is as much a possible economic crisis as one confronting 
healthcare agencies. 

 Environmental degradation is another prominent NTS issues facing Southeast 
Asia. The recurring haze problem in the region has exacted a high price in terms 
of human security, as well as caused significant costs to health systems,  
economic productivity and the economy in general. Rough and conservative 
estimates have placed the cost of the 1997 Indonesian forest fires and haze alone 
at approximately USD 4.47 billion, with an estimated 70 million people affected 
throughout the region (Schweithelm, Jessup and Glover, 2006). Some have  
suggested that the three - month prolonged haze in Southeast Asia in 1997 - 1998 
cost regional economies USD9 - 10 billion. 

	 1	 This	was	defined	by	the	Consortium	of	Non	-	Traditional	Security	Studies	in	Asia,	known	
as	NTS	-	Asia.	See	more	details	at,	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:		http://www.rsisntsasia.org.	
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 Moreover, the region is also particularly prone to devastating natural disasters. 
In 2009, Typhoon Ketsana and Typhoon Parma reportedly caused up to 700 deaths 
in the Philippines, damaged hundreds of houses and infrastructure, and affected 
the lives of more than 7.4 million people. Typhoon Ketsana also left a trail of 
death and destruction in Vietnam, Cambodia and Lao PDR, killing more than 50 
people in Vietnam and Cambodia and displacing nearly 200,000 people overall. 

 Transnational crime is another prominent treat which exacts a similarly high 
cost on states, people and communities across the region. Illicit drug trafficking, 
human trafficking networks, money laundering, piracy, arms smuggling,  
cybercrimes and the growing visibility of the terrorist threat all constitute  
significant threats not only to human society but also to state stability and  
legitimacy, by violating national borders, weakening national authorities and 
undermining the rule of law. 

 It is crucial to closely pay attention to these issues and call for strong  
cooperation among ASEAN member to cope with the situation. 

4. Irregular Movements of People and Forced Labor 

 Globalization today has increased the interconnectedness of people, goods 
and services. With the exponential growth in information and communications 
technology, and trade, the movements of people within and across states have 
been made easier, making state borders more porous and the management of 
migration flows more complex. As a dynamic region driving global economic 
growth, Asia attracts mass movements of people in many forms. According to 
International Migration report 2015 of the UN Department of Economic and 
Social Affairs Population Division, Asia already accounts for about a third of 244 
million international migrants. 

 Some forms of people’s movement in current migration flows in Asia is 
considered as irregular migration. As defined by the International Organization 
for Migration (IOM) and the UN High Commissioner for Migration (UNHCR), 
the irregular migrants include refugees, asylum seekers and those with specific 
needs such as trafficked persons, stateless persons, internally displaced people 
and people who were displaced by natural, chemical or nuclear disasters, famine 
or development projects. Given the different types of migrants that are regarded 
as falling outside legal frameworks, it is not surprising that states find it most 
challenging to deal with the complex challenges of mixed migration. 
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 Since the integrated economy of the ASEAN Economic Community is a key 
node in global value chains, ASEAN Member States will have run with a number 
of challenges in relation to migrant protection and labor governance. This will 
certainly be true in relation to primary production, such as the palm oil and  
fishery industries. Both of which are under pressure to increase production levels 
in order to meet increasing global demands. 

 International Labor Organization (ILO) has indicated that Asia hosts  
the largest undocumented flows of migrants in the world, mainly between  
neighboring countries. Irregular or forced migrants found in the region include 
victims of human trafficking, displaced populations, refugees and stateless persons. 
In the absence of national identity documentation - stateless persons often have 
no option but to resort to irregular migration channels making them more  
vulnerable to being targeted by traffickers. Current trends indicate that many East 
Asian countries are considered as source, transit, and destination points for  
trafficking victims. Trafficking crimes globally are estimated to be 80%  
trafficking for sexual exploitation, while 20% for forced labor. It is also  
estimated that 27% of trafficked victims are children. The increased security 
concerns associated with the negative perception of migration among host  
populations have led many countries to take a stronger stand against people  
falling into these categories. 

 As of 2012, nearly 21 million people - about 3 out of every 1,000 people 
worldwide - are victims of forced labor across the world, trapped in jobs which 
they were coerced or deceived into and which they cannot leave. The Asian  
Pacific region hosts around half of the world’s forced labor (around 11.7 million 
or 56% of the global total in 2012). With increased growth and development, 
people’s desire to work in lower-skilled jobs decreases. Coupled with a demand 
for higher wages, labor intensive industries such as oil palm and fishery industries 
find themselves unable to hire labor at lower costs. (Mack and Yixin, 2016) 
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Source: Vishalini Chandara Sagar (2016: page 14). An Overview of Non -  
Traditional Security. RSIS Non - Traditional Security (NTS) Year in Review 2016.

 Recently, palm oil industry is growing steadily. The production of up to half 
of all packaged food worldwide is utilizing palm oil. In recent years, global  
consumption of palm oil has increased more than doubled, leading to a steady 
expansion of land for cultivation and corresponding demand for labor. As of  2012, 
Malaysia and Indonesia accounted for approximately 85% of global palm oil 
production. In the fishery industry, the rising demand for seafood has resulted in 
an increased need for labor on board fishing vessels. Thailand is one of the world’s 
largest fish and seafood producing countries.  

 Resulting from increasing demand in both mentioned industry, the recruitment 
of individuals are head to who are desperate to make ends meet. These  
individuals have less bargaining power; they are often from less developed  
economies, and are often victims of human trafficking, forced and illegal labor. 
Unskilled labor migrants from Cambodia and Myanmar, for example, are  
targeted for forced labor on fishing vessels and trafficked under false promises of 
other jobs. 

 Rohingyas and those who are displaced people have also recently become 
targets of forced recruitment. These laborers work for long hours in isolated work 
environments, beyond the reach of legal jurisdiction and enforcement of laws. 

Figure 3 : 
Statistics and Indicators on Forced Labor and Trafficking 
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 Managing migration and addressing the protection needs of irregular migrants 
and refugees, clearly, cannot be left to government alone. The involvement of 
different actors - local communities, the private sector, regional organization and 
other international agencies are important given the complexities of challenges 
involved. The meaningful engagement of local communities and NGOs in  
providing assistance to populations displaced by disasters and conflicts, victims 
of human trafficking and refugees lessens the burden of state authorities and UN 
agencies working on these issues. The private sector, on the other hand, could 
commit to funding assistance programs to different migrant groups in need of 
shelter and medical access and skills training and even offer employment  
opportunities to displaced populations. 

 International organizations such as the ILO provide education and support 
though migrant resource centers (MRCs) throughout the region. The Thai,  
Singapore, and Cambodian governments have ratified the ASEAN Convention 
against trafficking in Persons (ACTIP). The Thai government has implementing 
changes to the Fisheries Act, deploying GPS on fishing boats, and adopting steep 
fines to counter human trafficking and forced labor. However, these efforts remain 
rudimentary as human traffickers and fishing trawlers operate beyond national 
borders. 

 Even though better governance may mitigate some effects of labor  
exploitation, the problem remains rooted in existing trade regimes. Especially for 
countries whose economies are dependent on these sectors, the matters are more 
complicated. In order to reduce challenges to migrant protection and labor  
governance, ASEAN needs to work more closely with state and non - state actors, 
including international organizations. More cross-border coordination between 
enforcement agencies of ASEAN Member states is necessary to protect the rights 
of workers in the region. 

 Regional cooperation must call for a comprehensive people - oriented  
approach to the irregular movement of migrants and refugees in Southeast Asia. 
International organizations strongly urged ASEAN States to undertake sustained 
efforts to expand avenues for safe and legal migration, including for family  
reunification and labor migration at all skill levels, while stepping up law  
enforcement. These include prosecution of individuals involved in human  
trafficking and migrant smuggling syndicates and intensified efforts to identify 
and respond to the drivers and root causes of the irregular movement of people. 
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 Therefore, against the multifaceted migration challenges facing the global 
community today, addressing the competing demands and pressures on both states 
and societies compel no less than multi - level and multi - sectoral approaches 
founded on the principle that today’s migration is a shared responsibility. 

5. Transnational health threats/infectious diseases

 Globalization, increased international travel, urbanization, changing sexual 
habits, poor water quality, and invasion of human into natural areas containing 
lethal pathogens facilitate the emergence and spread of infectious diseases. Most 
common infectious diseases that pose serious threats to the ASEAN region are 
HIV and AIDS, tuberculosis, malaria, and dengue. In recent years, ASEAN faces 
the urgent need to prevent, control and respond effectively to emerging infectious 
diseases of zoonotic disease or animal origins. In 2003, ASEAN faced and  
managed to overcome the threat of the Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS), but almost immediately after, another zoonotic disease, the Avian  
Influenza (AI), presented a graver threat to the region.

 HIV/AIDS is another damaging infectious disease threatening the region. 
According to UNAIDS estimates, there are around 1.6 million adults and children 
living with HIV/AIDS in the ASEAN region (end-2003 high estimate is 1.9 
million). This number is increasing rapidly through risky behaviors exacerbated 
by economic, social, political and legal obstacles, as well as harmful attitudes and 
customary practices. The epidemics are largely centered among key vulnerable 
populations, i.e. sex workers and their clients, injecting drug users, men who have 
sex with men, and certain mobile populations. Most vulnerable are, particularly, 
women and young people. HIV transmission in ASEAN Member Countries  
ranges from slow transmission and early epidemic in some countries, to more 
than 1% of the adult population being infected in others.

 The SARS outbreak, which gained momentum in April 2003, caused adverse 
social and economic impacts in many countries in the ASEAN region. The SARS 
transited into AI or bird flu in late 2003. It has caused tremendous losses to the 
poultry industry and posed a threat to public health, especially in the Asia region. 
With a possible potential for the H5N1 virus to transform into a strain that can be 
transferred from human - to - human, it has also created a panic in various other 
regions all over the world over a potential human influenza pandemic. By UN 
categorization, except for Brunei Darussalam, the Philippines and Singapore 
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which have not experienced any outbreak, all other ASEAN Member Countries 
have experienced outbreaks in poultry, with human fatalities in some, are  
considered as endemic and high risk countries. To - date, there have been a total 
191 cases of human infections globally, with 109 fatalities. Out of this number, 
66 fatalities were in two of ASEAN Member Countries alone. 

 It is obvious that these threats posed challenges to international public health, 
threatened regional and global prosperity, confidence and stability. The epidemic 
highlighted the need for more effective and coordinated response, particularly at 
the regional level, to any outbreaks or newly emerging or known, but previously 
controlled infections. Through coordinated approach undertaken by Member 
Countries, together with the WHO, ASEAN managed to combat the spread of the 
disease and is now a SARS - Free region. Prevention and control measures  
included: (1) public health strategies of detection, isolation and containment;  
(2) provision of timely and accurate information; (3) public - private sector  
collaboration and networking; and (4) social protection strategies for affected 
individuals and industries.

6. Environmental Security

 Extreme weather events caused by climate change are now felt and affected 
all over the world. Warmer temperature is causing desertification and inadequate 
food supply, low lying areas inundated by rising seas, drought sparked conflicts 
over water supply as downriver inhabitants safeguard their share. As a further 
consequence, food producing areas become uninhabitable leading to disease, mass 
migration and conflict. Worst of all, the scarcity of oil and mineral resources raise 
tensions between powers that import those commodities. All these could  
undermine a country’s capacity to carry out its key function of providing  
security to its people.

 The security implications of the earth’s environmental degradation are  
forcing governments and militaries to review their long - term defense strategies. 
Defense planning is increasingly being shaped by climate and resource  
considerations.

 ASEAN countries have experienced super typhoons and super droughts; 
storm surges and tsunamis which destroyed coastal infrastructures and properties 
including flooding of roads, airports, military camps and destroyed hospitals and 
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health centers which brought about displaced people and population migration. 
The horrendous floods occurred in many areas. The latest occurrence in Myanmar 
brought about by a heavy monsoon season which deluged 12 out of the country’s 
14 regions. Rice growing areas were very much affected as flood water drains 
through the vast Irrawaddy river delta. The army helped the residents cope with 
the situation as the government embraced foreign assistance.

 Severe climate change in the ASEAN countries resulted in security  
implications include (i) huge movements of people from uninhabitable areas; (ii) 
conflicts over basic resources like water and food exacerbating water scarcity and 
increase in food costs and food shortage; (iii) greater incidence of malnutrition, 
risks of infectious disease outbreaks, and even death from rising temperatures; 
(iv) energy production and transportation disruptions of varying lengths and 
magnitudes; (v) increased demand for disaster and humanitarian reliefs and  
limited environment for military operations, e.g. military installations near  
coastlines threatened by heavy rains in stormy situations and coastal erosion; (vi) 
intensified heat waves presenting challenges to outdoor training and personnel 
efficiency. It is crucial to realize that the implications are not only limited to these 
issues, but could be more. Environmental disasters could even be taken advantage 
of for terrorism. Indeed, the impacts of global warming are becoming ever more 
evident and humankind must rise to the challenge.

 In the concerns of security brought about by global warming, there was  
a question of what is the role of ASEAN militaries in a resource - stressed  
environment due to climate disruption. Be noted that energy supply and other 
imported resources by ASEAN countries are overly dependent on sea lanes,  
the Strait of Malacca in particular, between Malaysia, Indonesia and Singapore. 
That alone is enough to have ASEAN countries re - examine and re - think their 
maritime priorities to have resource protection a core function of its navies.

 However, the greater need is for strengthening the ASEAN military capabil-
ities in anticipation of impending climate wars. This means more soldiers with 
different training and weapons defense and security systems designed to operate 
effectively across the full range of foreseeable future environments altered by a 
warmer climate, i.e. resource war (oil and minerals), water wars (diminished 
water for agriculture and water supply shortage for domestic use) and migratory 
wars.
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 The demand for rapid military deployments in response and recovery efforts 
in disastrous environmental circumstances with climate change is likely to increase 
and it is the time for ASEAN to plan out to protect its future security, i.e.  
improving infrastructures including military installations located in or near  
coastlines taking into account advances in engineering design, techniques and 
technologies. After all, it is better to work with nature rather than against it.

 Definitely, strategies like ASEAN military to military cooperation and  
enhanced collaboration that boost capability and effectiveness will play an  
increasingly significant role in helping its most vulnerable members prepare as 
best they can for a changed warmer world. Whatever the result will be, humankind 
must adapt to global warming.

7. Transnational Crime

 The United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) estimated that 
crime groups earned about US$90 - $100 billion a year from illicit sources in 
2013. Narcotic production and trafficking in drug precursors were the most  
lucrative, followed by illegal wildlife and timber trading. UNODC found human 
trafficking, illegal e - waste disposal, maritime crimes ranging from piracy  
to illegal fishing, counterfeiting of medicines and intellectual property products 
and underground gambling were the most damaging crimes.

 In Southeast Asia, a growing demand for timber and wildlife products puts 
pressure on poor communities to collude with criminal groups in extracting and 
marketing these resources. Moreover there were illegal attempts from unethical 
firms or crime groups from some developed countries to seek opportunities to 
dump e - waste in under-regulated jurisdictions.

 Southeast Asia’s lucrative markets, combined with the availability of and 
demand for consumer and medicinal products, have proved irresistible to  
criminal enterprises. The cross - border movement of illicit products into and out 
of Southeast Asia, often via India and China, has intensified in recent years. This 
may partially due to free-trade agreements between ASEAN and these countries, 
as well as the massive upgrade of the region’s infrastructure and connectivity now 
under way.
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 China’s One Belt, One Road initiative, the India - Myanmar - Thailand  
Trilateral Highway and the Trans - Asian Railway are all speeding up change and 
development in transport and commerce in the region. However, UNODC  
assessment in 2016 noted that, despite the existence of “thriving networks of 
cross - border criminals”, a “fully operational framework on tackling cross -  
border crime does not exist”.

 The Triangle is now also known for the mass production of amphetamine - 
type stimulants, such as ecstasy, built on the older tradition of opium production 
and heroin refinement. Along with amphetamine - type stimulants, ice pills and 
heroin are transported from production areas in northeast Myanmar in modest 
quantities of a kilogram or less - below the prevailing legal threshold for  
trafficking - to markets in Bangkok, Yangon or Kunming. This method, known 
as “ants moving house”, earns the successful smuggler US$2000 per run. Larger 
amounts may be diverted via Cambodia for tran - shipment to highly profitable 
markets such as Australia and Japan, where premium wholesale prices beckon.

 The lack of effective action to suppress problems such as illegal drugs,  
counterfeiting and wildlife extraction reflects ASEAN’s relatively weak  
integration with regard to security problems. Until there’s a sense that ASEAN 
is a community with a shared fate, effective co - ordination to combat organized 
crime is likely to be little more than window dressing. Most ASEAN governments 
have given economic development priority over concerns about illicit trade and 
organized crime. Progress against organized crime will remain ad hoc unless this 
changes.

 Alternative policies that seek to regulate recreational drugs and the pursuit 
of harm-reduction strategies would help undercut the profits of criminal groups. 
Policies that reorient consumer choices to undercut the goods and services  
organized crime provides would be another choice. The key to effective  
suppression of organized crime should be the action of the ASEAN+3 group.  
The optimistic of reducing the impact of transnational crime will depend on  
reducing the demand for illicit products as well as enhancing the legitimacy and 
effectiveness of law enforcement.
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 There are some ASEAN cooperation on combating transnational crime  
stated by ASEAN secretariat on April 10th 2006, details as follows. 2 

  (a) Terrorism 

  ASEAN has signed Joint Declarations in the Fight against International  
Terrorism with all its Dialogue Partners, except with Canada which is expected 
to be concluded later this year. A number of activities have also been conducted 
to enhance the capacity of ASEAN law enforcement agencies to deal with the 
crime, including the ASEAN - European Commission (EC) Regional Programme 
on Counter - Terrorism, which focused on border management and document 
security. ASEAN will also consider establishing a convention on counter- 
terrorism which will be deliberated at the forthcoming 6th Senior Officials  
Meeting on Transnational Crimes (SOMTC) in June 2006.

 (b) Illicit Drug Trafficking

 ASEAN has targeted to realize the region as drug - free by the year 2015. 
This target has been advanced from the original target of 2020 due to a growing 
concern over the repercussions of drug abuse and illicit trafficking on ASEAN’s 
goal towards peace and prosperity. Under the ASEAN - China Cooperative  
Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD), satisfactory actions 
have been undertaken to reduce the production of natural drugs such as opium 
and cannabis, especially in the Golden Triangle area, as well as synthetic drugs 
such as ATS and ecstasy. Several training to enhance the capacity of enforcement 
personnel in dealing with various aspects of drug production and trafficking have 
been held in collaboration with China and Australia.

 (c) Trafficking in Persons

 ASEAN’s commitment to combat trafficking in persons in the region was 
affirmed by the adoption of the ASEAN Declaration against Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children by the 10th ASEAN Summit in 2004. Concrete 
action programmes to implement the Joint Declaration will be discussed at the 
forthcoming 6th SOMTC. To - date, ASEAN has implemented a number of  
	 2	 To	see	more	in	details,	please	see	“ASEAN	Regional	Security:	The	Threats	Facing	it	and	
the	Way	 Forward”	by	ASEAN	 Secretariat,	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 http://asean.org/?static_post	 = 
asean-regional-security-the-threats-facing-it-and-the-way-forward-by-asean-secretariat.	
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activities to combat trafficking in persons, including a just - concluded four - year 
cooperation with Australia on ASEAN Regional Cooperation to Prevent People 
Trafficking (ARCPPT) that aims to enhance the capacity of ASEAN criminal 
justice response to trafficking in persons. The cooperation will be extended for 
another four years which will involve six ASEAN Member Countries, namely 
Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, and Thailand. Currently, there is the 
ASEAN - US Pilot Research Project for the Improved Collection of Data on 
Trafficking in Persons among ASEAN Member Countries being implemented in 
Cambodia, Indonesia, the Philippines, and Thailand.

 (d) Money Laundering 

 ASEAN is working closely with the Asia-Pacific Group on Money Laundering 
(APGML) in anti - money laundering. ASEAN and APGML are currently  
coordinating for Technical Assistance and Training (TA&T) to Combat Money 
Laundering and Terrorist Financing for ASEAN Member Countries. Under  
ASEAN’s own cooperation mechanism, ASEAN will be conducting a second 
training course on Anti-Drug Money Laundering for ASEAN Law Enforcement 
Officers, in Singapore later this year, to share expertise, experience and knowledge 
on the subject matter.

 (e) Other Crimes - Arms Smuggling, Sea Piracy, International Economic 
Crime, and Cyber Crime. 

 While focusing its cooperation on combating the transnational crimes  
mentioned above, ASEAN maintains committed efforts at combating arms  
smuggling, sea piracy, international economic crime, and cyber crime. ASEAN 
will continue to share best practices and lessons learned associated with the  
management and control of small arms, especially in post-conflict environments 
to contribute to political, economic and social development, as well as to the 
reduction in other forms of transnational organized crimes. Concerned over  
the growing criminal abuse of internet technology, ASEAN will convene joint 
activities with China, and possibility later with the Republic of Korea, to combat 
international economic crime and cyber crime.

 Recognizing the nature of transnational crime that transcends national  
boundaries, ASEAN will fight its menace not only on the national level, but also 
on bilateral and multi - lateral levels. In this regard, ASEAN will continue to 
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strengthen its cooperation with its Dialogue Partners and international  
organizations in combating all forms of international crime. Although, at the 
ASEAN regional level, significant progress has been achieved through previous 
regional endeavors, there are still the needs for closer coordination among various 
ASEAN bodies responsible for combating transnational crime, for an effective 
regional mechanism to facilitate exchange of information and intelligence -  
sharing among concerned law - enforcement agencies, and for the development 
of concrete measures and action programs to implement ASEAN cooperation 
with Dialogue Partners. On extra - regional cooperation, the ASEA - EU  
Memorandum of Understanding on Transnational Crime still need to be  
substantiated with concrete programs, especially on counter - terrorism, maritime 
crime and illicit drug trafficking.

8. NTS and Regional Governance

 The transnational characteristic of NTS challenges requires that domestic 
policies and measures alone are no longer sufficient to manage the problems. As 
a result of the increasing uselessness of unilateral measures, there is a growing 
recognition that the region needs to develop a regional approach to solving today’s 
security challenges. In fact, the perceived gravity of NTS issues is clear in the 
way in which they are increasingly discussed not only in academic circles, but 
also among policymakers, with officials increasingly portraying these issues as 
threats to their national sovereignty and territorial integrity, as well as to their 
respective societies’ well - being. This is a significant development given that  
a ‘security framing’ is deemed to be effective in bringing attention to these threats, 
conveying a sense of their urgency, and commanding governmental resources to 
mitigate and manage NTS challenges and their consequences (Caballero -  
Anthony, 2010). 

 Southeast Asian policymakers have been required to rethink existing  
regional modalities for addressing these threats, which has seemingly led to the 
reshaping of the institutional architecture in Southeast Asia. The new regionalism 
which was subsequently evolved brings to the fore notions of regional governance 
and participatory multi - level approaches to addressing security challenges. 
Moreover, the regional governance agenda has come to be based not only on  
the functional necessities of dealing with NTS threats but also on normative  
prescriptions, such as democratization and the promotion of human rights. Above 
all, regional governance in Southeast Asia aims to better manage the new  
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security environment the now confronts the region. In this light, we can recall a 
recent study on ‘new’ regionalism which describes it as a route that states could 
take to ‘mediate the range the economic and social pressures generated by  
globalization’ (Grugel, 2004: 603 - 26).  

9. Responses to Border Security Protection

 UNODC (2013) has proposed some key issues and implications for response 
to border security related to migrants smuggling and human trafficking, illicit 
drug control, and environmental security that can be summarized as follows: 

Some responses to smuggling of migrants and human trafficking 

 1) Develop affordable, accessible, safe and legal migration channels

  Whether people’s movement are smuggled or not, migrants who move  
without the protection of the law - or full access to the labor market and social 
services in destination countries - can suffer from considerable disadvantages. 
These advantages make them vulnerable to exploitation or trafficking by brokers, 
agents, and employers. Several countries in Southeast Asia have established  
formal labor migration channels, and some have long - standing refugee  
resettlement programs. However, many of these systems are complicated, time 
- consuming, and expensive. Such shortcomings contribute to fuelling irregular 
migration and migrant smuggling.

 The implications for a response include: 

 a. Expand legal migration opportunities: Instead of resisting economic  
demands for low - skilled labor, countries which are growing economically and 
require such labor should expand legal migration opportunities for both men and 
women through regularization processes and temporary migration programs.

 b. Review processes for bringing migrants within the law: Existing  
processes should be reviewed and made more accessible, efficient and flexible 
for migrants. Such efforts are an important step towards harmonizing a regional 
migration system. Anticipating the move towards an ASEAN Economic  
Community in 2015, such a system can bring more migrants within the law and 
address the needs of vulnerable migrants, including those in need of protection.
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 c. Introduce or expand refugee quota systems: In addition, there is scope to 
introduce or expand refugee quota systems to promote legal migration. Several 
destination countries have family reunification policies that provide legal channels 
for the migration of relatives. Such channels also need to be expanded.

 2) Improve monitoring of labor standards - especially inspections in the 
workplace 

 Irregular migrants are extremely vulnerable to exploitation, including human 
trafficking, as they are generally not protected under any relevant labor standards. 
Law enforcement responses to this problem can further persecute victims if officers 
do not understand the linkages, as well as differences, between migrant smuggling 
and human trafficking. 

 The implications of response cover the following issues: 

 Labor standards need to be extended to all migrants, including irregular  
migrants. Labor departments should monitor and enforce these standards and 
conduct inspections. This can be done: (a) proactively, through scheduled visits; 
(b) reactively, in response to complaints; and (c) at random. Inspection teams 
should be constituted through a coordinated inter - agency approach. Usually this 
will involve law enforcement and judicial authorities as well as social services. 
The purpose would be to properly identify victims of trafficking as well as  
employers suspected of trafficking or engaging the services of migrant smugglers. 
An effective understanding of the linkages between migrant smuggling and  
trafficking in persons is critical to ensure appropriate and proper responses to  
the broad range of situations encountered in the workplace. 

 Employers of illegal workers should face greater risks of detection and  
punishment. Such employers recruit illegal workers in order to reduce wage costs 
and taxes paid to the state. In doing so, they simultaneously contribute to the 
vulnerability of migrant workers to exploitation and deprive the state of tax  
revenue. Punitive measures taken against employers of illegal labor should  
complement the measures outlined above to increase the supply of legal labor to 
the market.
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 3) On the law enforcement side, complement improved border controls with 
better investigation and prosecution of trafficking and smuggling networks 

 Migrant smuggling and trafficking in persons both generate large profits for 
the criminals involved - whether they are migrant smugglers or traffickers in the 
form of agents or employers. Both are low - risk and high - profit crimes. Both 
are often deadly crimes. Both are increasingly attractive to organized criminal 
networks.

 The implication for responses cover that there is a need to complement bor-
der control efforts with improved collaborative investigation and prosecution 
responses. The aim should be to dismantle migrant smuggling and trafficking in 
persons networks. Responses to both crimes require a transnational approach by 
law enforcement, judicial authorities, and policy - makers. Specialist operational 
units with high - level investigative and prosecutorial skills are required to achieve 
an effective outcome. A greater focus on the development and use of intelligence 
in tackling criminal networks will lead to more effective and efficient use of 
police resources.

Response the migrant smuggling. 

 4) Generate political will to combat migrant smuggling 

 For the most part, there is a strong global commitment among origin, transit, 
and destination countries to combat human trafficking. Unfortunately, the  
criminal aspects of migrant smuggling are often ignored. This situation is  
worsened by the fact that migrant smugglers expose people to tremendous risk, 
including, an increased vulnerability to human trafficking.

 The implications for a response include: 

 a. Mobilize key constituents: In order to combat migrant smuggling, more 
effort is required to mobilize and enhance political will, particularly in origin and 
transit states. Efforts to galvanize political will should involve not only  
government agencies, but also businesses, labor unions, diaspora groups, and 
civil society organizations. This will help ensure the development of a coherent 
policy agenda that sees migration as an integral element of globalization. Such 
an approach will assist in demonstrating how safe and legal migration can be of 
benefit to all countries and individuals.
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 b. Strengthen regional and international institutions dealing with migrant 
smuggling. Strong national frameworks are only part of the solution. On their 
own, national or even bilateral responses to migrant smuggling can result in the 
displacement of smuggling routes to other countries. There is thus a critical need 
for strengthened regional and inter - regional cooperation among origin, transit, 
and destination countries if states are to effectively combat migrant smuggling.

 5) Strengthen national laws and policies with due diligence given to human 
rights and to protecting the rights of smuggled migrants

 Many countries do not have specific legislation on migrant smuggling. Where 
such legislation does exist, enforcement and implementation often remain weak. 
Migrant smuggling is typically included under more general laws and policies 
geared to reducing irregular migration. Often the natural impulse - reflected  
in laws and policies - is to simply strengthen border controls. Yet, there is  
substantial research evidence which suggests that restrictive border policies - by 
themselves alone - do not solve the problem of migrant smuggling. Moreover, 
states are bound by international refugee and human rights commitments. If efforts 
to address migrant smuggling are not embedded within a broader, more  
comprehensive approach, tight border controls can push irregular migrants into 
the hands of smugglers.

 There are implications for a response that comprehensive and practical ap-
proaches are required that identify and provide protection and assistance to 
smuggled migrants according to international law, in consort with the apprehen-
sion and prosecution of smugglers. Policies must therefore strike a balance between 
these two principles, punishing migrant smugglers while upholding the rights of 
the weak and vulnerable who are smuggled.

 6) Improve knowledge of the problem - including through the use of the 
VRS - MSRC system

 There is currently a lack of reliable and consistent data on migrant smuggling 
being collected and shared in the region. This greatly constrains the ability of the 
responsible authorities to develop evidence - based policies and implement  
strategies to combat migrant smuggling.
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 The implications for a response state that the ongoing development of the 
Voluntary Reporting System on Migrant Smuggling and Related Conduct (VRS 
- MSRC) in support of the Bali Process represents an important step in building 
evidence - based knowledge on migrant smuggling and irregular migration.  
The VRS - MSRC is a web - based data collection system that will make it  
easier for countries to collect, share, use, and analyze data on these issues.  
All countries of East and Southeast Asia are encouraged to use the VRS - MSRC 
to improve evidence-based knowledge on migrant smuggling and irregular  
migration.

Responses to trafficking in persons 

 7) Improve victim identification systems 

 The prompt and accurate identification of victims lies at the heart of  
successful responses to human trafficking. Once identified, victims can be  
provided with protection and support. Vital information can also be gathered for 
the identification of traffickers and trafficking networks for effective prosecution. 
By failing to identify trafficking victims, states deny victims the ability to realize 
their rights and the protections to which they are legally entitled and  
simultaneously allow traffickers to act with impunity. 

 The implications for a response include: 

 a. Standardize national mechanisms: To identify victims of trafficking,  
standardized national mechanisms set within a holistic policy framework, are 
required.

 b. Inter - agency coordination: Such coordination is necessary between law 
enforcement and social services.

 c. Properly trained specialists: Specialists are also critical to ensuring the 
correct identification of victims, and in particular, to avoid mistaken assessments 
of trafficked victims as illegal migrants.
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 8) Invest in victim - centered approaches to law enforcement 

 Simply put, traffickers are rarely identified, prosecuted, and convicted. This 
is the case worldwide - and also in East Asia and the Pacific. National law  
enforcement agencies and justice systems often lack the capacity to effectively 
investigate trafficking in persons cases. Nonetheless, an adequate law enforcement 
response to trafficking in persons is dependent on the cooperation of trafficked 
victims and other witnesses. Despite all this, many victims and other witnesses 
are reluctant to become involved in criminal investigations for several reasons. 
This is often because they lack confidence in the criminal justice system. This 
problem becomes compounded when law enforcement officials are complicit in 
or directly involved with trafficking practices.

 The implications for a response include: 

 a. Training: Law enforcement personnel must be provided with appropriate 
training and other capacity development resources to investigate the crime of 
trafficking in a victim centered manner.

 b. Rights at the core: Law enforcement officials have an obligation to ensure 
that the rights of victims are protected at all stages of the investigation process, 
even if victims do not become witnesses in criminal proceedings. Protecting the 
rights of trafficking victims should thus be at the core of all anti - trafficking efforts 
and responses. This should become an essential element in all law enforcement 
training related to human trafficking.

 9) Encourage intelligence - led approaches to the investigation of trafficking 

 The capacity of law enforcement agencies to collect, develop, analyze and 
disseminate intelligence is under-developed in the region. Consequently  
trafficking investigations can be prone to achieving only a superficial penetration 
of the criminal networks responsible, and police officers rely too heavily  
on “fishing trips” to identify offenders - where the officer adopts a speculative 
approach to identification of offenders. Greater emphasis should be placed on the 
development of criminal intelligence structures and systems around the  
investigation of trafficking. This will allow more effective and efficient use of 
resources, greater penetration of criminal networks, and greater protection of the 
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rights of innocent parties. It will also facilitate improved local, national, and  
international police cooperation. Furthermore such an approach will allow for a 
reduced reliance on the testimony of victims in trafficking cases. 

 There are implications for a response as follows: 

 a. Equipment and training: Law enforcement agencies require investment in 
terms of both equipment and training to develop an effective intelligence - led 
approach to counter trafficking work.

 b. Understand the structures behind human trafficking operations: Collection 
and analysis of available intelligence will promote deeper understanding of the 
criminal structures, allowing for identification of offenders one or more steps 
removed from the immediate crime scene.

 c. Enhanced police cooperation at local, national and international levels: 
As the bigger picture comes into focus, the potential for exchange of intelligence 
and wider cooperation is realized.

 10) Better regional criminal justice coordination 

 Trafficking in persons may take place within a country, but often it involves 
the movement of victims across national borders. In order to tackle the criminal 
groups involved, national law enforcement agencies must therefore cooperate 
effectively with the law enforcement agencies of other countries. Existing  
regional coordination mechanisms on TIP are in place. These include the  
COMMIT mechanism in the Greater Mekong Sub - region and ASEAN’s Senior 
Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC), the latter of which has  
a specific TIP working group. However, both these existing mechanisms  
are largely policy - focused. They are not directly operational. In addition, they 
cover only specific parts of the broader East Asia and Pacific region (i.e., the ten 
ASEAN countries) within which human trafficking networks operate.

 The implications for a response cover that the establishment of a specific 
mechanism that links or builds upon the work of COMMIT or ASEAN SOMTC, 
has potential to facilitate cooperation between regional law enforcement. This is 
particularly the case in respect of intelligence - sharing and investigative  
responses. Such an approach would enable a transnational coordinated law  
enforcement response to human traffickers.
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 11) Expand the countermeasures to include legislation and operations 
against child sex tourism (including suspicious internet activities) 

 There is significant concern that child - sex tourism is on the rise in Southeast 
Asia, and that the internet is being increasingly used to facilitate the activities of 
travelling child - sex offenders.

 There are implications for a response as follows: 

 a. Extra - territorial legislation: Such legislation should be enacted, which 
prescribes criminal jurisdiction over sexual offences committed against children 
in foreign jurisdictions.

 b. Outlaw simple possession of indecent images of children: Many of those 
with a sexual interest of children retain such images for their personal use, and 
as bartering chips to gain access to other collections. This behavior perpetuates 
offending against children. A strong law on possession of such images gives 
greater scope to law enforcement officers when responding to such offenders.

 c. Intelligence-sharing strategies: Policy - makers and law enforcement 
agencies should also develop national, regional, and international strategies to 
share intelligence on victims, facilitators, and offenders in cases of child sex 
tourism.

 d. ISP - related legislation: In order to support investigations and  
transnational law enforcement cooperation, additional legislation should be  
enacted to ensure that Internet Service Providers (ISPs) maintain transactional 
records of suspicious criminal activity related to child sex tourism. ISPs should 
also block sites or remove websites with child sex images as a temporary  
disruptive tool.

 12) More and better research 

 The matter of estimating the volumes and annual gains from labor and sex 
trafficking is extremely difficult. At present, the lack of systematic and broad 
research limits the ability of policymakers to make informed decisions to improve 
law enforcement efforts.
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The implications for a response state that independent research should be  
conducted, with the endorsement and full support of national authorities. This 
will support more informed policy making and priority setting for law enforcement 
agencies. This in turn will increase the likelihood of improving responses to  
human trafficking in its various forms throughout the region.

 Responses to illicit drug control

 13) Support the reduction of poppy cultivation and drug production in 
Myanmar 

 Opium poppy cultivation and heroin production in Myanmar has risen  
steadily since 2006. Myanmar is also a major source of ATS. Nevertheless, recent 
positive political developments in Myanmar, including in conflict affected areas 
such as Shan state (the key source of drug production) - and increasingly Kachin 
and Chin states - provide a window of opportunity to effectively address opium, 
heroin and ATS production in the country. Poppy growing areas are becoming 
more accessible to law enforcement intervention, and there is high - level pressure 
from the President to eliminate poppy cultivation in advance of Myanmar’s self 
- imposed deadline of 2014. These recent developments have produced a new 
political and operational momentum on drug control. However, international 
experience clearly indicates that crop elimination efforts must be accompanied 
by effective alternative development strategies if the livelihoods (and human 
rights) of poor farmers are to be protected, and the benefits are to be sustained.

 Implications for a response:

 a. Alternative development and food assistance: The international  
community now needs to become more actively engaged in supporting Myanmar’s 
drug control efforts. The international community must show that it can become 
a reciprocal partner in these drug control efforts by financially supporting  
immediate food assistance needs for poppy farmers, as well as investing in long 
- term alternative development programs in poppy - growing areas.

 b. Law enforcement and precursor chemical control: At the same time,  
parallel law enforcement and prosecutorial efforts need to target the organizers 
of criminal syndicates that control drug trafficking from Myanmar into  
neighboring countries, particularly China, including the movement of precursor 
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chemicals for manufacturing ATS. It needs to be remembered that Myanmar, the 
largest single producer of heroin and methamphetamines in the region, does not 
produce the precursors for those illicit drugs. Unless resolute efforts are  
undertaken in countries where most of these precursors are sourced, an important 
element of the solution will be missing. The solution will thus require  
transnational cooperation with neighboring and regional law enforcement agencies, 
especially China, India, Lao PDR and Thailand.

 c. Greater cross - border cooperation: UNODC and other relevant  
international agencies can assist in providing the forum, as well as relevant  
technical assistance, for such cross - border dialogue and cooperation.

 14) KINGPIN STRATEGIES - increase the operational focus of law  
enforcement agencies towards investigating and prosecuting the kingpins of 
organized criminal groups

 In tackling the drug problem, it is important to devote increased attention, in 
general, to identifying, arresting and prosecuting the kingpins of the drug trade, 
including those state officials with whom they collaborate.

 Implications for a response:

 a. Focus on kingpins and their accomplices: Law enforcement agencies 
should be directed and supported to allocate more resources to investigating and 
prosecuting the kingpins of organized criminal groups (including state officials) 
who are involved in the illicit drug trade, as well as their white collar  
accomplices (lawyers, IT specialists, trade experts, accountants).

 b. Focus on “following the money”, the proceeds of crime and money  
laundering: Through the use of appropriate anti - money laundering legislation, 
support should include an increased allocation of resources and a narrowed focus 
on tracking and confiscating the proceeds of crime. Particularly where state  
officials are involved, opportunities to prosecute them through the use of  
anti - corruption legislation and tools should also be more actively pursued.

 c. Empower frontline law enforcement agencies with proper knowledge, 
skills and equipment: In addition, frontline law enforcement officers and  
prosecutors need access to the latest knowledge on effective countermeasures. 

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

40



With respect to forensic analysis, officers require better technical expertise and 
equipment Specific training is also required on human rights principles and  
appropriate ways in which to manage contact with people who are drug users. 
Such training for frontline officers can be effectively delivered through e -  
Learning techniques.

 15) Promote evidence - based drug control and law enforcement responses 

 Regional and national responses to illicit drugs must be guided by empirical 
evidence.

 The implications for a response are as follows: 

 a. Better data collected, shared and used: Continued efforts are required by 
all concerned parties to promote evidence - based responses and strategy selection 
on how to best control the supply of and demand for illicit drugs. This requires 
that adequate resources are devoted to collecting and sharing robust empirical 
data, that such information is then actively shared and debated in public forums, 
and that the data is appropriately used to inform responses.

 b.  Prioritize both countering TOC/OC and promoting public health:  
Governments need to take a lead in developing innovate policies and strategies 
that work in tackling the dual objectives of countering organized crime and  
protecting public health.

 16) Use evidence - based prevention and treatment methods to reduce  
demand 

 Comprehensive prevention programs - which deliver credible, evidence - based 
messages to at-risk youth on the dangers of drug use - are not easy to find in most 
countries. East Asia and the Pacific is no exception. Where programs are in effect 
it is often difficult to establish a clear causal relationship between the programs 
and a reduction in initiation of drug use and consumption patterns or levels.  
At the same time, there is solid evidence that appropriate drug dependence  
treatment can reduce the demand for illicit drugs. This is particularly the case for 
opioids both by individuals and within communities. Low cost, community - based 
treatment - where cases are managed properly and treatment is tailored to the 
severity of addiction - are the most cost - effective. However, drug use prevention 
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and treatment approaches in the region are poorly funded. Drug dependence 
treatment services are often compulsory, under resourced and not accessible to 
those who need immediate help. There is no evidence that incarceration of drug 
users (either through a judicial process or through compulsory detention) is an 
effective measure in reducing drug demand.

 The implications for a response include: 

 a. Adopt evidence - based communication and prevention strategies: Drug 
use prevention strategies should increasingly focus on the risk and protective 
factors, which powerfully influence an individual to take - or stay away  
from - illicit drugs. In broader society, effective demand reduction initiatives must 
also be supported by community education and evidence - informed drug  
prevention initiatives for all sections of the public.

 b. Focus on community - based treatment: National authorities should adopt 
policies to recognize people dependent on heroin, ATS and other addictive  
substances as people suffering from a chronic relapsing health disorder. National 
authorities and international organizations should promote approaches that  
prioritize community based treatment instead of compulsory detention. Treatment 
should be accessible to all who are drug dependent. 

 c. Adopt diversion schemes: For those who are dependent on drugs within 
national criminal justice systems, national authorities should consider treatment 
options that include diversion into treatment schemes and treatment options for 
incarcerated drug dependent individuals. 

 17) Reduce the negative health and social consequences of injecting drug use 

 Heroin users, but also increasingly users of ATS, are at risk of contracting 
HIV and Hepatitis C infections. The risks associated with HIV and H Hepatitis 
C transmission are particularly high in closed settings, such as in prisons and 
compulsory drug detention centers. There is substantial evidence that specific 
interventions aimed at reducing the adverse consequences of drug abuse for  
people who are unwilling or unable to stop using drugs are cost effective in  
lowering the transmission of HIV and other blood - borne viruses among people 
who inject drugs (and subsequently among their sexual and injecting partners). 
Needle - syringe programmes, opioid substitution treatment and anti - retroviral 
treatment for those who are living with HIV are particularly effective.
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 The Implications for a response include: 

 a. Improve quality and coverage of specific interventions aiming at reducing 
the adverse consequences of drug abuse: National strategies and policies should 
aim to expand access for people who inject drugs to quality HIV prevention, 
treatment and care services, such as needle and syringe programs and opioid 
substitution treatment. Where such services remain at the pilot stage, relevant 
national authorities should review laws and policies that continue to hamper 
scaling - up in order to overcome the current low service coverage and to reach 
a critical proportion of people who inject drugs, as recommended by WHO/ 
UNODC/UNAIDS.

 b. Sensitize law enforcement officers to the nature of drug dependence: 
Sensitization of law enforcement officials, judges and public security to drugs, 
HIV, harm reduction and human rights is a critical cornerstone of the national 
HIV response.

 c. Increase nationally-financed efforts for HIV prevention: Commitment is 
also required in terms of increasing national ownership of the HIV response, 
including commitment to ensuring that financial resources for HIV prevention 
are channeled to high - impact interventions for key affected populations, such 
as HIV prevention for people who inject drugs and their sexual partners.

 18) Promoting trans - national cooperation including an increased focus 
on border control

 Inter - agency coordination and regional cooperation in relation to border 
control is essential. This is due to growing sophistication of organized drug  
syndicates in the region, especially those trafficking heroin, ATS (and its  
precursors), and cocaine. In addition, the operational capacity of law enforcement 
officers working along the borders remains constrained, in terms of both  
knowledge/skills, effective communication systems and operational resources.

 The implications for a response state that cooperation in the profiling and 
sharing of intelligence in relation to known intra - regional and inter - regional 
drug syndicates and their couriers requires ongoing improvement. In this regard, 
enhanced information collection, storage, analysis and exchange systems would 
help control cross border movement of precursor chemicals. Transnational crime 
of this nature requires a sophisticated and coordinated transnational response. 
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Increased support for joint operations (as well as capacity development support 
for border management systems and staff skills) involves the participation of 
counterparts in national agencies and regional partners. 
 
Response to environmental security related to illicit wildlife, illegal timber trade 
and exploitation in maritime resources

 19) Recognize the illicit wildlife and timer trade as a transnational crime 
problem 

 The illegal wildlife and timber trade is a high - profit, low - risk transnational 
organized crime. There is a high level of sophistication and profit, but there is  
a low risk of arrest and prosecution for perpetrators. National law enforcement 
has been inadequate to match the scale of the problem. Given (a) the scale of  
the problem, (b) the level of corruption, (c) the violence associated with it, (d) 
the crossover between legality and illegality, (e) the profit margins and (f) the 
social, economic and the environmental impact of the illegal trade itself, the 
problem requires an urgent response at national and regional levels.

 Implications for a response:

 In East Asia and the Pacific, policy makers need to be more informed about 
the mechanics, transnational nature and diversity of wildlife and timber crimes 
in the region, delivering regional responses where necessary.

 20) Reduce the demand 

 There is a need to reduce the demand for wildlife and timber products. Despite 
law enforcement efforts and seizures, the demand for wildlife and timber in East 
Asia continues to grow.

 Implications for a response:

 Targeted interventions that raise consumer awareness about the  
environmental impact of wildlife consumption and timber product uses or the 
related criminal penalties are needed in the main consumer countries of wildlife 
and timber products. Misconceptions about the curative qualities of rhino and 
tiger parts should be urgently and seriously addressed through partnership with 
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the media and private sector. Notorious wildlife markets should be closely  
monitored. When there is evidence of wildlife offences being perpetrated, adequate 
penalties should be applied.

 21) Know the environmental problem better

 There is insufficient knowledge and information sharing on the range of  
regional wildlife and timber crimes which are occurring. In comparison with 
other transnational organized crimes, the illegal trade in wildlife is a  
misunderstood and under - researched phenomenon. In particular, the broad range 
of different markets, trafficking routes and criminal operations in relation to  
different types of wildlife in the region are largely unknown, often due to  
insufficient data.

 Implications for a response:

 National authorities and other appropriate organizations should enhance their 
research and information collection capacities in addition to instituting more 
systematic coordination mechanisms for information sharing and analysis on the 
different forms of wildlife crime.

 22) Establish better national strategies 

 There are few national wildlife strategies in existence to promote intelligence 
- led law enforcement and coordinated investigation strategies. Many countries 
in the region do not have a clear national strategy for combating the trade in  
illegal wildlife, frequently resulting in fragmented and under - resourced law 
enforcement responses.

 Implications for a response:

 The development of national strategies is essential to scale - up the quality 
of the criminal justice response to wildlife crimes and illegal timber cases. The 
diverse range of illegal wildlife trafficking and illegal timber trade requires  
effective intelligence - led strategies. Border control at land, sea, and airports 
should be strengthened through multi - agency responses and/or specialized  
task forces. Access to forensic and other innovative techniques is critical to  
effectively investigate wildlife crimes, in addition to inter - agency cooperation 
in areas such as anti - money laundering measures and ‘controlled deliveries’.
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 23) Enact tougher laws 

 There is a need to strengthen legal frameworks to ensure prosecutions for 
wildlife crimes and illegal timer cases. National legislation on wildlife crime and 
illegal timber cases including the prescribed criminal penalties, is often inadequate 
to support effective prosecutions or effective deterrence to the criminals involved.

 Implications for a response:

 It is important for Governments to enhance specific legislation to effectively 
prosecute wildlife crimes and illegal timber trade with consistent penalties across 
source, transit and consumer countries. As an example, national legal frameworks 
could criminalize the poaching of, and trade in highly endangered species.  
Judicial actors should be closely involved in the development of such legislation 
to ensure full implementation of relevant laws in national justice systems.  
In particular, this should involve prioritizing prosecutions which target  
high - level criminal actors controlling illicit international operations. The  
prosecution of wildlife crimes and illegal timber trade should also pay special 
attention to investigating state officials who are allegedly involved in the illegal 
trade in source, transit and destination countries.

 24) Build national law enforcement capacity 

 There is a need to build the capacity of the criminal justice system to prevent, 
prosecute and punish wildlife offences and illegal timer trade. While the role of 
non - governmental decades, the primary sphere of responsibility to scale-up the 
response to wildlife crime and illegal timber trade needs to remain with national 
enforcement institutions. These include police forces, customs authorities and 
forest administrations, which can mount credible and effective national and  
regional strategies.

 25) Strengthen regional law enforcement cooperation 

 Enhanced transnational and inter - regional cooperation among law  
enforcement agencies is critical. Trafficking in wildlife and illegal timber trade 
are transnational organized crime. It requires an effective transnational law  
enforcement response. 
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 Implications for a response:

 a. Better funding: National authorities and appropriate groups should further 
improve intraregional coordination throughout East Asia and the Pacific.  
In Southeast Asia, mechanisms such as the ASEAN Wildlife Enforcement Network 
(WEN) need to be strengthened and made financially sustainable through  
the support of its member states.

 b. Better use of information - sharing potential: Such mechanisms should 
become a tool to exchange information and promote enforcement operations  
at a multilateral level. Similar efforts should also be undertaken to enhance legal 
cooperation with regions beyond the ASEAN Countries, such as South Asia,  
the Pacific, the Middle - East, Southern and Western Africa.

 26) The Pacific - A threat in the future 

 The illegal exploitation of maritime resources in the Pacific is likely to  
increase. The prospect of the serious depletion or even the extinction of various 
species of terrestrial and marine wildlife in Southeast Asia may portend a shift in 
the sourcing of various types of illegal wildlife trade towards the Pacific Island 
States and their maritime territories.

 Implications for a response:

 Given the anticipated threats to wildlife and ecosystems in the Pacific,  
inter - governmental coordination to promote adequate legislation and effective 
law enforcement in this region - and on this subject - should become a priority in 
preventing the proliferation of illegal wildlife crimes in the Pacific region.

 27) Enforce existing source country laws better - including anti - corruption 
laws

 Recent attention given to the illegal trade in wood products has resulted in 
significant policy changes in some source countries in the region. For example, 
Indonesia has actively undertaken efforts to curb illegal production and trade in 
logs and sawn logs. Nevertheless, there is significant scope in many countries  
to better enforce existing legislation, as well as enact new legislation that  
effectively prohibits the export of illegal timber and wood products.
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 Implications for a response:

 All source and processing countries should properly enforce existing logging 
and timber export bans through effective law enforcement, anti - corruption  
initiatives and independent judicial action.

 28) Within law enforcement, focus on training forestry officials 

 Identifying illegal logging activities on the ground, and then collecting  
appropriate evidence to feed into often complex criminal investigations and  
prosecutions requires appropriately trained and supported frontline forestry  
enforcement officials.

 Implications for a response:

 Selected forestry officials should be taught specialist skills so that the  
necessary evidence required to support complex criminal investigations  
and prosecutions is provided. The evidence that can be provided by these frontline 
officials is often critical to the work of the aforementioned specialized Task  
Forces.

 29) Promote sustainable forest management  - as a crime prevention tool 

 To date, corrupt forestry officials have prevented the development of  
sustainable forest management for their own benefit. Evidence from elsewhere 
demonstrates that well - regulated forests are harder to plunder.

 Implications for a response:

 The quality of forest management in the region can be improved to prevent 
theft and illegalities in the trade of wood and forest products.

 30) Monitor the effectiveness of the criminal justice response to forest crime. 

 When monitoring the effectiveness of the criminal justice response to illegal 
logging, it should be noted that seizures of timber and number of arrests do not 
necessarily provide an accurate measure of success in protecting forests.

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

48



 Implications for a response:

 Indication of success should include the number of complex investigations 
and prosecutions that target sophisticated networks involved in the timber trade. 
Nevertheless, at the same time, all institutions of the criminal justice system should 
strengthen their capacity to collect, manage and analyze basic data in relations to 
seizures, arrests, perpetrators, prosecutions and convictions for timber cases.

 Reponses to E - WASTE AND ODS

 31) Increase and coordinate law enforcement efforts on pollutant trafficking 

 East Asia is a hub for pollutant crimes related to e - waste and ozone  
depleting substances (ODS). The illegal trade in e - waste and ODS is closely 
associated with, or operates within, the international legal trade in these products.

 Implications for a response:

 Law enforcement efforts should effectively target the illegal trade while 
minimizing any disruption of the legal trade. This will require increased  
specialized training and improved inter - agency cooperation - including between 
jurisdictions - in order to properly identify and respond to specific forms of  
pollutant trafficking.

 32) Increase effective investigation and prosecution 

 Efforts have been undertaken to strengthen and coordinate customs agencies 
in the region in relation to pollutant crimes. However, investigation agencies and 
national justice systems have not yet implemented an effective prosecutorial  
response to the transnational crime. In East Asia, there is no public record of any 
prosecutions of traffickers or companies engaged in the illegal trade of such 
pollutants.

 Implications for a response:

 The judicial deterrence delivered by successful convictions would contribute 
to reducing the likelihood of criminal network engagement with the illegal trade 
in e - waste and ODS. At the very least, judicial deterrence will disrupt the illegal 
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trade. Specialist investigation agencies and prosecutors should be properly trained 
in relation to the nature of this trade, particularly with regard to the relevant 
criminal legislation and the skill sets needed to properly investigate and prosecute 
pollutant crimes within national jurisdictions. Transnational justice responses to 
the crime will also be required in some cases.

 33) Increase joint transnational law enforcement operations 

 Until now, customs agencies in the region have been the frontline response 
to trafficking in pollutants and countering trafficking networks. Coordination 
mechanisms and partnerships such as the Green Customs Initiative, capacity 
building and intelligence - sharing through the Multilateral Environmental  
Agreements Regional Enforcement Network have proved important in  
strengthening the transnational response of customs agencies to pollutant crimes. 
In addition, the Sky - Hole Patching joint operation represents a good example 
of joint law enforcement operations to combat trafficking in pollutants by  
disrupting trafficking syndicates. As a result of lessons learned, improved  
approaches to setting up and undertaking joint operations are also being  
established.

 Implications for a response:

 Policy makers in the region should undertake efforts to raise awareness of 
the Sky - Hole Patching joint operation experience across government agencies. 
National governments, regional organizations and international partners,  
including civil society, should also develop strategies and practical approaches 
to ensure that more national governments and law enforcement agencies in the 
region actively participate in joint operations. Operation Sky - Hole Patching 
should be not only provided with extended support but also broader participation 
by governments.

 34) Improve recycling infrastructure and technology transfer 

 With continuing economic growth, particularly in East Asia, the trade in  
e - waste and ODS is expected to increase commensurately over the foreseeable 
future. In particular, the volume of e - waste is anticipated to increase in parallel 
with growth and rapid innovation of consumer goods production in the region.
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 Implications for a response:

 Governments, agencies and international partners need to ensure that safe 
and high standard recycling infrastructure is available and accessible in production 
countries, in order to reduce current reliance on the un - regulated informal sector. 
Furthermore, the more aggressive promotion of new technology - which is not 
reliant on HCFCs - would contribute to preventing the proliferation of the illegal 
trade in ODS following phase - out that is officially scheduled to commence in 
2013.

 35) Develop or strengthen policies and regulations to control trade in e - waste 

 In most countries in the region, regulations do not exist or are not adequate 
to tackle the increasing environmental and social challenges that are associated 
with trade in e - waste. In addition, e - waste is dealt with under hazardous waste 
regulations in most countries. This limitation in policy response can make  
recycling through the informal recycling sector more attractive, and also fuel the 
trans boundary trade in e - waste - both among neighboring countries and across 
the planet.

 Implications for a response:

 Policy makers should prepare and implement regulations targeting e - waste 
management within each country. They should also monitor and control trade in 
e - waste. Such regulations should include approaches to the definition of e-waste, 
as well as its recovery, recycling and proper disposal.
 
10. Conclusion

 Due the closer connectivity, Southeast Asia is experiencing an accelerating 
growth and a process of rapid change. ASEAN Community is facing more  
vulnerable to new threats of border security. The new challenges forces ASEAN 
members’ government to put hard ongoing efforts to secure their land borders and 
ports against non - traditional security threats like transnational trafficking,  
smuggling operations of drugs, drug - related goods, people, counterfeit products, 
wildlife and illegal timber. Strengthening skills, capacity and cross - border  
cooperation among border and port security agencies is therefore essential to 
counter rapidly evolving transnational crime challenges. 
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โดย ผศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์  

คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

บทที่ 3
เร่ือง “นโยบ�ยอ�เซียนต่อก�รป้องกันปัญห�หมอกควันข้�มแดน” 
(ASEAN Policy toward Transboundary Haze Problem) 

1. กล่�วนำ�
	 ปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในปัจจุบนัถอืว่าเป็นปัญหาทีท้่าทายการจัดการ

และป้องกันของมนุษยชาติอย่างมาก	 ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกระท�าของมนุษย์	 และผลจากการกระท�าเหล่านั้นส่งผลต่อชีวิต 

ความเป็นอยู่ของประชาชนในเวลาต่อมา	 อาทิ	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 (Greenhouse	 

gases:	GHGs)	สู่ชั้นบรรยากาศโลกมากจนเกินสมดุลธรรมชาติ	ท�าให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์

ทีส่่องลงมายงัพืน้โลกไม่สามารถระบายออกสูบ่รรยากาศชัน้นอกของโลกได้	 การตดัไม้ท�าลายป่า 

จนท�าให้เกิดความแห้งแล้งในหลายประเทศ	 หรือการเกิดน�้าท่วมอย่างหนักเนื่องจากการ 

ขาดป่าไม้เป็นแนวป้องกันน�้าในพื้นที่ต่างๆ	 รวมทั้งการทิ้งขยะมูลฝอย	 หรือปล่อยสารปนเปื้อน

ต่างๆ	ลงในแม่น�้า	หรือในทะเลอันส่งผลให้เกิดมลพิษทางน�้า	และหากมลพิษหรือสารปนเปื้อน

เหล่านั้นมีความรุนแรงมากย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของสัตว์น�้าที่อาศัยอยู่ 

ในแต่ละพื้นท่ี	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าประเทศท่ีก�าลังพัฒนาส่วนใหญ่มักต้องเผชิญกับปัญหา 

ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายด้านในขณะเดียวกัน	 ซึ่งยากที่รัฐบาล

จะเข้าไปแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ทั้งนี้เนื่องมาจากอุปสรรคหลายประการ	 เช่น	 การขาด 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนเพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	การขาดการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ในภาคส่วนต่างๆ		การขาดบุคลากรท่ีมีความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	รวมทัง้ปัญหาทจุรติคอร์รปัชัน่

ในภาครัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ	ด้วย
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	 ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 หรืออาเซียนหลายประเทศต่างต้องเผชิญกับ

ปัญหาการท�าลายและบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน	 อาทิ	 การท�าไร่

เลื่อนลอยเพื่อการเพาะปลูกของชาวเขาหรือชนกลุ่มน้อย	การลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าเพื่อน�าไม้

ไปขายในประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	การลักลอบล่าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์	และปัญหาที่ได้รับความสนใจ

อย่างมากในปัจจบัุน	คอื	การเผาป่าเพือ่ทีท่�ากนิของประชาชนทัว่ไป	หรอืเพือ่การท�าอตุสาหกรรม

ผลผลิตจากบริเวณพื้นท่ีป่าซ่ึงเกิดข้ึนในหลายประเทศสมาชิกอาเซียน	 เช่น	 ไทย	 สปป.ลาว	 

เมียนมา	 รวมทั้งอินโดนีเซีย	 เป็นต้น	 การเผาป่าดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและมลพิษ	

ไม่ใช่ต่อประชาชนในประเทศต้นไฟเท่านัน้	หากแต่ปัญหาหมอกควนัยงัส่งผลต่อประเทศเพือ่นบ้าน 

อื่นๆ	 ของอาเซียน	 จนอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

กันเองได้	ดังนั้นเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาจากหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และ

ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ทกุปี	อาเซียนจงึได้พยายามผลกัดนัแนวทาง	ไม่ว่าจะเป็นในด้านนโยบาย	

หรอืการสนบัสนนุโครงการต่างๆ	เพือ่แก้ไขปัญหา	และป้องกนัหมอกควนัอนัเกดิจากการเผาป่า

ในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

	 ประเทศอินโดนีเซียเป็นพื้นที่ส�าคัญที่เกิดปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี 

ทีผ่่านมา	และหมอกควนัดงักล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศเพือ่นบ้านหลายประเทศ	และดเูหมอืน

จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	 ทุกปี	 หลังจากประเทศอินโดนีเซียได้เปล่ียนการปกครอง 

สู่ระบอบประชาธิปไตยมานานกว่า	 15	 ปี	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคมของประเทศ 

ได้เปลีย่นแปลงและพฒันาไปอย่างมาก	แต่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจไม่ได้น�ามาซึง่การพฒันา

ในด้านต่างๆ	 ของประเทศอย่างยั่งยืนเสมอไป	 หากแต่การพัฒนาในหลายด้าน	 กลับส่งผล 

กระทบต่อสังคมและประชาชนของประเทศโดยรวม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศ	อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่ามากถึงร้อยละ	59	ของพื้นที่ทั้งประเทศ	ซึ่งเป็น

ประเทศที่มีพื้นที่ป่ามากกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ	แต่การบุกรุกท�าลายป่าในอินโดนีเซีย

ทวคีวามรนุแรงมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง

สู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีจ�านวนพื้นที่ป่าในประเทศอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่อง	ดังปรากฏ

ตามแผนภาพที่	4
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	 ที่มา	:	World	Resource	Institute,	2016

	 จากแผนภาพที่	4	จ�านวนพื้นที่ป่าในประเทศอินโดนีเซีย	ระหว่างปี	พ.ศ.	2538	–	2553	

พบว่า	พืน้ทีป่่าในประเทศอนิโดนเีซยีมจี�านวนลดลงอย่างต่อเนือ่งในทกุปี	ซ่ึง	World	Resource	

Institute3	 กล่าวว่า	 จ�านวนพืน้ท่ีป่าในประเทศอนิโดนเีซยีลดลงโดยเฉลีย่	 19	 ล้านเฮกเตอร์ต่อปี		 

ซึง่จ�านวนพืน้ทีป่่าในประเทศอนิโดนเีซยีโดยเฉลีย่ร้อยละ	25	ถกูน�าไปใช้ในภาคการเกษตรกรรม	

และพื้นท่ีป่าของอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกๆ	 ปี	 ท้ังนี้เนื่องจากการให้

สัมปทานป่าไม้แก่บริษัทเอกชนยังคงมีต่อไป	แม้ว่าจะลดน้อยลงในปัจจุบัน

แผนภาพที่ 4 

จ�านวนพื้นที่ป่าในประเทศอินโดนีเซีย	ระหว่างปี	พ.ศ.	2538	–	2553

	 3	 World	Resource	Institute.	“Forest	Cover,	1990	-	2005,	Indonesia”.	Retrieve	December	15,	
2015.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 http://www.wri.org/resources/charts-graphs/forest-cover-1990-2005- 
indonesia.
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2. ก�รพัฒน�นโยบ�ยของอ�เซียนต่อก�รป้องกันปัญห�หมอกควัน 

จ�กอดีตถึงปัจจุบัน

	 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (The	 United	 Nations	 Environment	 

Programme:	UNEP)	ได้กล่าวไว้ว่า	ในช่วงปี	พ.ศ.	2540	–	2541	ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ต้องพบวิกฤตปัญหาเรื่องที่ดินและไฟป่าที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 

สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	และสังคม	แก่ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน	โดยมูลค่าความเสีย

หายทางเศรษฐกิจสูงถึง	 9.3	 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา4	 ดังนั้น	 การจัดการปัญหา

หมอกควนัข้ามแดนในอาเซยีนจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียนเพื่อก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรม	 

จึงน�ามาสู่การออกนโยบายอาเซียนในการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน	 ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 2.1 พัฒนาการของนโยบายอาเซียนในการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน

	 พัฒนาการของนโยบายอาเซียนในการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน5	 พบว่าในป	ี 

พ.ศ.	2533	รฐัมนตรอีาเซยีนด้านสิง่แวดล้อม	ได้จัดท�า	“ข้อตกลงด้านสิง่แวดล้อมและการพฒันา 

(The Kuala Lumpur Accord on Environment and Development)”	 เมื่อวันที่	 19	

มิถุนายน	พ.ศ.	2533	เพื่อน�าไปสู่การประสานความร่วมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการ

ป้องกันปัญหามลพิษข้ามแดนในทางปฏิบัติ

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2538	เกดิ	“แผนความร่วมมอือาเซยีนด้านการจดัการปัญหามลพษิข้ามแดน 

(ASEAN Co-operation Plan on Transboundary Pollution)” เพื่อเป็นแนวทาง 

ปฏิบัติร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อป้องกันและลดความเสียหายอันเนื่องมาจาก

ปัญหาที่ดินและไฟป่า

	 4	 ASEAN	Cooperation	Environment.	“ASEAN	Cooperation	on	Transboundary	Haze	Pollution”.	
Retrieved	 April	 15,	 2016b.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 http://environment.asean.org/asean-coopera-
tion-on-Transboundary-haze-pollution/.
	 5	Kamal	Adelina.	“ASEAN’s	Response	Strategy	in	Addressing	Transboundary	Haze	Pollution”.	
Retrieved	 April	 15,	 2016a.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 http://www.mekonginfo.org/assets/ 
midocs/0003301-environment-asean-s-response-strategy-in-addressing-transboundaryha	 z	 e- 
pollution.pdf.

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

56



	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 2540	 นับจนถึงปัจจุบัน	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบ

ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัอนัสบืเนือ่งมาจากการเพ่ิมข้ึนประชากรในประเทศสมาชกิ	กจิกรรม

ของประชากรในประเทศเพิ่มสูงข้ึน	 การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีอุณหภูมิสูงขึ้น	 

อกีทัง้กจิกรรมในภาคเกษตรกรรม	เช่น	การเตรยีมพืน้ทีส่�าหรบัเพาะปลกูเพ่ือการค้าโดยใช้วธิกีารเผา

เพื่อก�าจัดเศษวัชพืชต่างๆ	 ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง	 ปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้	 ล้วนส่งผลให้

ภมูภิาคอาเซยีนยงัคงประสบกบัปัญหาไฟป่าทีบ่างคร้ังสร้างความเสยีหายอย่างรนุแรงต่อภมิูภาค

	 โดยในช่วงปี	พ.ศ.	2540	–	2541	ประเทศสมาชกิอาเซียน	(ASEAN	Members	Countries:	

AMCs)	ได้ตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาหมอกควันข้ามแดนจึงเกิดการประสานความร่วมมือใน

การก�าหนดแนวทางในการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล	

ประสบการณ์	 ความรับผิดชอบ	 และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน	 โดยเจ้าหน้าที่อาวุโส

อาเซียนประจ�าหน่วยเฉพาะกิจด้านสิ่งแวดล้อมและหมอกควัน	(The	ASEAN	Senior	Officials	

on	 the	 Environment	 -	 Haze	 Technical	 Task	 Force:	 ASOEN:	 HTTF)	 ได้ก�าหนด	 

“แผนปฏิบัติการจัดการปัญหาหมอกควันระดับภูมิภาค (The Regional Haze Action Plan: 

RHAP)” ที่เร่ิมน�าไปใช้ปฏิบัติในประเทศสมาชิกเม่ือเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2540	 ซึ่งแผนปฏิบัติ

การจดัการปัญหาหมอกควนัระดบัภมูภิาค	(RHAP)	นบัเป็นจดุเริม่ต้นของอาเซยีนในการป้องกัน

และลดความเสียหายจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดกิจกรรม/

โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกับประเทศสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง	

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2542	ส�านักเลขาธิการอาเซียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ 

น�าแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาหมอกควันระดับภูมิภาค	 (RHAP)	 ไปปฏิบัติในประเทศสมาชิก

อาเซียน	 โดยส�านักเลขาธิการอาเซียนร่วมมือกับประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคจัดการปัญหาไฟป่า	

(Sub	-	Regional	Fire-fighting	Arrangements:	SRFAs)	ในเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียว	

โดยประเทศบรูไน	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	และสิงคโปร์	ได้น�าระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์	(Video	

Conference	System)	มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเพื่อ

ให้ทันต่อการป้องกันมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันที่ขยายความรุนแรง	

	 จนกระทั่งในปี	พ.ศ.	2543	ส�านักเลขาธิการอาเซียนได้ยกระดับการจัดการปัญหาหมอก

ควนัจากไฟป่าให้เป็นปัญหาในระดบัภมูภิาค	จงึน�าไปสู่การจัดท�า	“ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษ

จากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: 

AATHP)” และประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ลงนามรับรองข้อตกลงดังกล่าว	เมือ่วนัที	่10	มถินุายน	
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พ.ศ.	2543	ณ	เมืองกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	 2546	 เพ่ือมุง่หวังให้ประเทศสมาชิกอาเซยีนประสานความร่วมมอืในการจดัการปัญหาไฟป่า 

และหมอกควันร่วมกันเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

 2.2 นโยบายอาเซียนในการจัดการปัญหาหมอกควันจากไฟป่า

	 อาเซียนมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาหมอกควันจากไฟป่า	ดังนี้	

  1) แผนปฏิบตักิารจัดการปัญหาหมอกควนัระดับภมูภิาค (The Regional Haze 

Action Plan: RHAP)

	 	 แผนปฏิบัติการจัดการปัญหาหมอกควันระดับภูมิภาค	 (RHAP)	ถือเป็นแนวปฏิบัติ

เพื่อป้องกัน	 ลดความเสียหาย	 และติดตามตรวจสอบปัญหาหมอกควัน	 โดยให้ประเทศสมาชิก

น�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาหมอกควันภายใน

ประเทศ	 โดยแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาหมอกควันระดับภูมิภาค	 (RHAP)	 มีวัตถุประสงค์ 

ในการน�าไปปรับใช้	ดังนี้	6  

	 	 	 (1)	 เพื่อก�าหนดนโยบายท่ีสามารถน�าไปปฏิบัติเพื่อป้องกันไฟป่าและปกป้อง

ที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม

	 	 	 (2)	 เพื่อจัดท�ากลไกในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ไฟป่า

	 	 	 (3)	 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการจัดการปัญหาไฟป่าอย่าง

เป็นระบบ

  2) ข้อตกลงอาเซยีนว่าด้วยมลพษิของหมอกควนัข้ามแดน (ASEAN Agreement 

on Transboundary Haze Pollution: AATHP)

	 	 จากเหตุการณ์ความรุนแรงของไฟป่าในประเทศอินโดนีเซีย	 ช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	 –	

2541	 (ค.ศ.	 1997	 –	 1998)	 ท�าให้ประเทศสมาชิกท้ัง	 10	 ประเทศ	 เห็นร่วมกันว่ามลพิษ 

จากหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่านั้น	 ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียน	 จึงน�ามาสู่การ

ร่วมลงนามในข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (ASEAN	 Agreement	 

on	 Transboundary	 Haze	 Pollution:	 AATHP)	 เม่ือวันที่ 	 10	 มิถุนายน	 2545	 

ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย7 

	 6 Adelina	Kamal.	2016.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	5.
	 7 Haze	Action	Online.	“ASEAN	Agreement	on	Transboundary	Haze	Pollution”.	Retrieved	 
April	15,	2016a.	(ออนไลน์).	เข้าถงึได้จาก	:	http://haze.asean.org/asean-agreement-on-transboundary-haze- 
pollution-2/.
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	 	 โดยข้อตกลงอาเซยีนว่าด้วยมลพษิจากหมอกควนัข้ามแดน	(AATHP)	มวีตัถปุระสงค์หลกั	

3	ประการ	คือ	(1)	การป้องกัน	(prevention)	(2)	การลดความเสียหาย	(mitigate)	และ	(3)	

การติดตามและตรวจสอบ	 (monitor)	 มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอันเนื่องมาจากไฟป่า	 

โดยอาศัยความร่วมมอืทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมิูภาคเพือ่น�าข้อมลูของแต่ละประเทศมา

วิเคราะห์หาสาเหตุ	 ลักษณะ	 และระดับความรุนแรงของไฟป่าและหมอกควันท่ีเกิดข้ึน	 

ซึง่น�าไปสูก่ารน�านโยบาย	อกีทัง้แผนยทุธศาสตร์	 วธิกีารปฏบิติั	 เคร่ืองมอืเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและ 

ดีต่อสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น8  

	 ทั้งนี้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	มีผลบังคับใช้เมื่อ

วันที่	 25	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2546	 โดยล�าดับประเทศสมาชิกที่ร่วมลงนามในข้อตกลงอาเซียน 

ว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	 และน�าไปก�าหนดนโยบายหรือปรับใช้ร่วมกับ

ยุทธศาสตร์ของประเทศ	ปรากฏตามตารางที่	1	

ตารางที่ 1

การให้สัตยาบันกับการน�าเสนอแผนยุทธศาสตร์ของประเทศตามข้อตกลงอาเซียน

ว่าด้วยมลพษิจากหมอกควนัข้ามแดน	(AATHP)	เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัขิองประเทศสมาชกิอาเซยีน

	 8 ชนพร	 เมฆไพบูลย์.	 “มลพิษจากหมอกควันจากไฟป่าข้ามแดน	 :	 ภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษ 
จากหมอกควันข้ามแดน”.	วารสารบัณฑิตศึกษา.	นิติศาสตร์	2(2),	สิงหาคม	2551	หน้า	138.

ประเทศสมาชิก วัน/เดือน/ปี ที่ให้
สัตยาบัน

DATE OF RATIFICATION/
APPROVAL

วัน/เดือน/ปี ที่ประเทศสมาชิกน�าเสนอแผน
ยุทธศาสตร์ตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วย
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (AATHP) 

หลังให้สัตยาบัน
DATE OF DEPOSIT OF INSTRUMENT 
OF RATIFICATION/APPROVAL WITH 

THE SECRETARY-GENERAL OF ASEAN

 มาเลเซีย	 3	ธันวาคม	2545	 18	กุมภาพันธ์	2546

 บรูไน	 27	กุมภาพันธ์	2546	 23	เมษายน	2546

 สิงคโปร์	 13	มกราคม	2546	 14	มกราคม	2546

 เมียนมา	 5	มีนาคม	2546	 17	มีนาคม	2546
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 เวียดนาม	 24	มีนาคม	2546	 29	พฤษภาคม	2546

 ไทย	 10	กันยายน	2546	 26	กันยายน	2546

 สปป.ลาว	 19	ธันวาคม	2547	 13	กรกฎาคม	2547

 กัมพูชา	 24	เมษายน	2549	 9	พฤศจิกายน	2549

 ฟิลิปปินส์	 1	กุมภาพันธ์	2553	 4	มีนาคม	2553

 อินโดนีเซีย	 14	ตุลาคม	2557	 20	มกราคม	2558

ที่มา	:	Haze	Action	Online,	2016

	 จากตารางที่	 1	 การให้สัตยาบันกับการน�าเสนอแผนยุทธศาสตร์ของประเทศตาม 

ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	 เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน แสดงให้เห็นว่า	 ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศแรกท่ีให้สัตยาบันต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	

เมื่อวันที่	 3	 ธันวาคม	 2545	 และน�าเสนอแผนยุทธศาสตร์ของประเทศตามข้อตกลงอาเซียน 

ว่าด้วยมลพษิจากหมอกควนัข้ามแดน	(AATHP)	เพือ่น�าไปปฏบิตั	ิเมือ่วนัที	่18	กมุภาพนัธ์	2545	

ในขณะทีป่ระเทศอินโดนเีซยีเป็นประเทศสดุท้ายทีใ่ห้สตัยาบนัต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพษิ

จากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	 เมื่อวันที่	 14	 ตุลาคม	 2557	และน�าเสนอแผนยุทธศาสตร์ 

ของประเทศตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	 เพ่ือน�าไป

ปฏิบัติ	เมื่อวันที่	20	มกราคม	2558

	 โดยข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	 แบ่งออกเป็น	 6	

หมวด	32	มาตรา	ซึ่งให้ความส�าคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้	9

	 (1)	 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล	(Monitoring	and	Assessment)

	 (2)	 การป้องกัน	(Prevention)

	 (3)	 การเตรียมความพร้อม	(Preparedness)

	 (4)	 การตอบสนองในสภาวะฉุกเฉิน	(National	and	Joint	Emergency	Response)

	 (5)	 ขั้นตอน/กระบวนการใช้งานเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ข้ามแดน	 (Procedures	 for	 

Deployment	of	People,	Materials	and	Equipment	Across	Borders)

	 9 Haze	Action	Online.	2016.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	7.
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	 (6)	 รายงานวิจัยและความร่วมมือทางเทคนิค	(Technical	Cooperation	&	Scientific	

Research)

 2.3 การน�านโยบายอาเซียนกับการจัดการปัญหาหมอกควันจากไฟป่าไปปฏิบัติ

  1) แผนปฏิบัติการจัดการปัญหาหมอกควันระดับภูมิภาค (RHAP)	 ถูกประเทศ

สมาชิกน�าไปปรับใช้ในระดับประเทศโดยค�านึงถึงบริบทและสภาพปัญหาที่ตนประสบอยู	่ 

ยกตัวอย่างเช่น	 ประเทศมาเลเซียมุ่งเน้นด้านการป้องกัน	 ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียมุ่งเน้น

ด้านการลดความเสยีหาย	และประเทศสงิคโปร์มุง่เน้นด้านการตดิตามและตรวจสอบผลกระทบ

ทีเ่กดิข้ึน	หลงัจากนัน้จึงจะเป็นการประสานความร่วมมอืระหว่างอนภุมูภิาคอาเซยีน	และในทีส่ดุ

กลายเป็นความร่วมมือทั้งภูมิภาคอาเซียน	10

	 	 นับตั้งแต่แผนปฏิบัติการจัดการปัญหาหมอกควันระดับภูมิภาค	 (RHAP)	 ถูกน�าไป

ปรับใช้ในประเทศสมาชิก	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2540	ท�าให้อาเซียนมีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัร่วมกบัประเทศสมาชกิอาเซียนเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง

และมีบางกิจกรรมที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน	ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่	2	

ตารางที่ 2

โครงการ/กิจกรรมของอาเซียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน

วัน/เดิน/ปี
พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรมของอาเซียนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง                                            
ในการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน

เมษายน	 ก่อตั้งอนุภูมิภาคจัดการปัญหาไฟป่า	(Sub-Regional	Fire-fighting	

2541	 Arrangements:	SRFAs)	จ�านวน	2	แห่ง	ทีเ่กาะบอร์เนยีวและเกาะสมุาตรา

2542	 ด�าเนินโครงการ	ASEAN-ADB	(ASEAN-ADB	project)	เพื่อเสริมสร้าง	

	 	 ศักยภาพของประชาคมอาเซียนในการป้องกันมลพิษทางอากาศข้ามแดน

2542	 มีมติเห็นชอบก�าหนดนโยบายการเผาเป็นศูนย์	(zero	burning	policy)		

	 	 และการบังคับใช้นโยบายอย่างเคร่งครัด	

	 10 Adelina	Kamal.	2016.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	5.
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เมษายน	 ก่อตัง้หน่วยแผนปฏบิตักิารจัดการปัญหาหมอกควนัระดับภมูภิาค	(RHAP)	 

2542	 และหน่วยสนับสนุน	(Coordination	and	Support	Unit:	CSU)		

	 	 ภายในส�านักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือและ	

	 	 สนบัสนนุ	การด�าเนนิการของแผนปฏิบติัการจัดการปัญหาหมอกควนัระดับ 

	 	 ภูมิภาค	(RHAP)

2542 – 2544	 ด�าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารเร่งด่วน	(Immediate	Action	Plans:	IAPs)	 

	 	 ในจงัหวดัรอูิ	(Riau)	และจงัหวัดกาลมินัตนัตะวนัตก	(West	Kalimantan)	 

	 	 เพือ่จดัการกบัปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพืน้ทีท่ีม่แีนวโน้มเสีย่งต่อการ 

	 	 เกิดไฟป่า	 และพัฒนากระบวนการปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการไฟป่า 

	 	 เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้แห่งภูมิภาคอาเซียนตามแผนขับเคลื่อนการ 

	 	 ควบคุมการเกิดไฟป่า	(Fire	Suppression	Mobilisation	Plans)	

วัน/เดิน/ปี
พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรมของอาเซียนทีม่ีส่วนเก่ียวข้อง                                            
ในการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน

มกราคม และ 

กรกฎาคม 

2543, 

พฤษภาคม 

2545 และ  

ตุลาคม 2546 

จัดการประชุมเสวนาเกี่ยวกับความร่วมมือในการน�านโยบายการเผาเป็น

ศูนย์ไปปฏิบัติและเพ่ิมความตระหนักการท�าให้นโยบายการเผาเป็นศูนย์

ประสบความส�าเร็จ

เมษายน 2543	 ก่อตั้งกลุ่มตรวจสอบสภาพภูมิอากาศแห่งอนุภูมิภาค	เพื่อสอดส่องสภาพ	

	 	 อากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง

มิถุนายน 2543	 ก่อตั้งกลุ่มกฎหมาย	SRFA	และการบังคับใช้กฎหมาย	เพื่ออภิปรายแง่มุม	

	 	 ของกฎหมาย	การบงัคบัใช้กฎหมาย	และการด�าเนนิการตามแนวนโยบาย 

	 	 การเผาเป็นศูนย์ต่อผู้มีส่วนได้	ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

มีนาคม 2544	 จดักจิกรรมน�าร่องในจงัหวดักาลมินัตันตะวนัตก	เพือ่ค้นหาค่านยิมอนัเป็น 

	 	 ขนบธรรมเนียมของชนเผ่าดายัค	(Dayak)	และชนเผ่ามลายู	(Melayu)	

	 	 ในการจัดการไฟป่าและหมอกควันในบริเวณโดยรอบพื้นที่นั้น

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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มิถุนายน 2544	 จัดโครงการพื้นที่น�าร่องและฝึกปฏิบัติการจ�าลองเมื่อเกิดไฟป่า	เพื่อสร้าง

	 	 แนวปฏิบัติในการเรียนรู้ภาคสนามและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ	

	 	 โครงสร้างองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบจัดการปัญหาไฟป่าและฟื้นฟูผืนแผ่น

	 	 ดินและป่า	ของชาติที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

สิงหาคม 2544	 น�ามาตรการความร่วมมอืกนัระหว่างอาเซียนและส�านกัพิมพ์	ADB	ในการ 

	 	 จดัการปัญหาไฟป่า	และหมอกควนั	เพือ่ด�าเนนิตามยทุธศาสตร์การจัดการ 

	 	 ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของอาเซยีน	โดยทบทวนสถานการณ์และแนว 

	 	 จดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของต่างประเทศ	ส่วนปัญหาหมอกควนั 

	 	 ในอาเซียนจะจัดกลยุทธ์จัดการปัญหาทั้งระยะสั้น	 ระยะกลาง	และระยะ 

	 	 ยาว	ตามแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาหมอกควันระดับภูมิภาค	(RHAP)

สิงหาคม 2545	 พฒันาฐานข้อมลูระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	(GIS)	ส�าหรบัใช้ในพืน้ทีเ่กาะ 

	 	 สุมาตรา	กาลิมันตัน	และมาเลเซีย	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศ 

	 	 สมาชกิอาเซยีนในการเข้าถงึแหล่งข้อมลูและสามารถน�าข้อมลูไปใช้ในการ 

	 	 ป้องกันไฟป่า	รวมถึงแผนการเฝ้าระวงัและควบคมุการเกดิไฟป่าในภมูภิาค 

	 	 อาเซียน

วัน/เดิน/ปี
พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรมของอาเซียนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง                                            
ในการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน

อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ 

เพิ่มความแข็งแกร่งของเครือข่ายการติดตามและตรวจสอบขององค์กร

ระดับชาติและระดับภาค	 ตามแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาหมอกควัน

ระดับภูมิภาค	 (RHAP)	 รวมถึงองค์กรพิเศษของอาเซียนเกี่ยวกับศูนย์

อุตุนิยมวิทยาอาเซียน	(ASEAN	Specialised	Meteorological	Centre:	

ASMC)	ตัวแทนด้านอุตุนิยมวิทยา	และตัวแทนอื่นที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค

เสร็จสิ้น	 พฒันาต้นแบบแผนขับเคลือ่นการควบคมุไฟป่าในจงัหวดัสมุาตราใต้	จงัหวดั

	 	 กาลิมันตันใต้	จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก	และจังหวัดจัมบี

10 มิถุนายน 	 ลงนามในข้อตกลงอาเซยีนว่าด้วยมลพษิจากหมอกควนัข้ามแดน	(AATHP)

2545 
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10 - 12 

มิถุนายน 

2545 

14 - 15 

กรกฎาคม 2547 

วัน/เดิน/ปี
พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรมของอาเซียนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง                                            
ในการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน

จัดสัมมนาและนิทรรศการพื้นที่เสี่ยงและอันตรายจากไฟป่า	โดยเชิญ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการปัญหาไฟป่าในระดับนานาชาติ	ทั้ง

ข้าราชการในระดับสูง	นักวิจัย	บริษัท	ชุมชน	เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและอภิปรายยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาไฟป่า

30 กรกฎาคม 

- 2 สิงหาคม 

2545 

จัดหลักสูตรอบรมการสืบสวนสอบสวนและด�าเนินคดีเผาป่า	

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน	จัดขึ้น	ณ	เมืองบางจี	ประเทศมาเลเซีย

เสร็จสิ้น ก่อตัง้กลุม่องค์กรชมุชนอสิระในระดบัหมูบ้่านเพือ่ป้องกนัและควบคมุไฟ

ป่าตามโครงการน�าร่องในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตก

2546 และ 

2547 

พัฒนาแนวทางการด�าเนินงานตามนโยบายการเผาเป็นศูนย์และการ

ควบคุมการเผา

กรกฎาคม 

2546 

– มิถุนายน 

2547 

จัดการการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการของศูนย์การจัดการภัยพิบัติ

ด้านสิ่งแวดล้อมกับการสังเคราะห์พื้นที่เกิดไฟป่าและหมอกควันแบบ

เจาะจง

กรกฎาคม 

2546 และ 

เมษายน 

2547 

ควบคุมและติดตามการด�าเนินงานจัดการไฟป่าและหมอกควันของ	

SRFA

อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ 

น�าแผนปฏิบัติการการจัดการพื้นที่ป่าพรุในอาเซียนไปปฏิบัติ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	แนวทางในการปฏิบัติงานตาม

โครงการเผาเป็นศูนย์	ณ	เมืองกัวลารุมพิน	รัฐปะหัง	ประเทศมาเลเซีย

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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วัน/เดิน/ปี
พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรมของอาเซียนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง                                            
ในการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน

11 พฤศจิกายน 

2547 

จัดการประชุมครั้งที่	1	(COP-1)	ตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจาก

หมอกควันข้ามแดน	(AATHP)	ณ	ฮานอย	ประเทศเวียดนาม

11 - 13 

พฤษภาคม 2549 

จัดสัมมนาเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด�าเนินการตามข้อ

ตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	(AATHP)

18 - 20 

กรกฎาคม  

2549 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน:	การเผาเป็นศูนย์และการจัดการ

ปัญหาไฟป่า	ระหว่างวันที่	18	-	20	กรกฎาคม	2006	ณ	กัวลารุมพิน	

รัฐปะหัง	ประเทศมาเลเซีย

1 มีนาคม และ 5 

กันยายน 2550 

จัดการประชุมครั้งที่	2	(COP-2)	ตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจาก

หมอกควันข้ามแดน	(AATHP)	ณ	บันดาเสรีบาเกวัน	ประเทศบรูไน	และ

การประชุมครั้งที่	 3	 (COP-3)	 ตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจาก

หมอกควันข้ามแดน	(AATHP)		ณ	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย

9 - 13 เมษายน 

2550 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 การประสานงานและการประเมิน

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างผู้เชี่ยวชาญ	ณ	 เมืองปาเลมบัง	

ประเทศอินโดนีเซีย

อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ 

น�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นป่าพรุในภูมิภาคอาเซียนไปก�าหนด

เป็นกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุในภูมิภาคอาเซียน

2550 ควบคุมและติดตามกิจกรรมจ�าลองสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน	

(SRFA	Fire	and	Haze	Disaster	Simulation	Exercises)

1 มีนาคม 

2550 

จัดตั้งคณะกรรมการ	(COP)	ภายใต้ที่ประชุมสมาชิก	(COM)	ตามข้อ

ตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	(AATHP)

ที่มา:	Haze	Action	Online,	2016	11

 11 Haze	Action	Online.	 “Chronology”.	 Retrieved	April	 20,	 2016b.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	
http://haze.	asean.org/how-it-became-a-problem-in-the-region/chronology/.
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 2) ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement 

on Transboundary Haze Pollution: AATHP)	มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งสามารถ

สรุปได้ตามแผนภาพที่	5	

แผนภาพที่ 5

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

 

 

หน้าท่ี 43 
 

วารสารด้านความม่ันคงอาเซียนและยุทธศาสตร์  

วัน/เดิน/ป ี
พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรมของอาเซียนที่มีส่วนเก่ียวข้อง                                             
ในการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน 

กันยายน 
2550 

ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (AATHP)  ณ กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

9 - 13 
เมษายน 
2550 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานงานและการประเมินสถานการณ์ไฟปุาและ
หมอกควันอย่างผู้เช่ียวชาญ ณ เมืองปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซีย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

น าแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นปุาพรุในภูมิภาคอาเซียนไปก าหนดเป็นกิจกรรมการบริหาร
จัดการพื้นท่ีปุาพรุในภูมิภาคอาเซียน 

2550 ควบคุมและติดตามกิจกรรมจ าลองสถานการณ์ไฟปุาและหมอกควัน (SRFA Fire and Haze 
Disaster Simulation Exercises) 

1 มีนาคม 
2550 

จัดต้ังคณะกรรมการ (COP) ภายใต้ท่ีประชุมสมาชิก (COM) ตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วย
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (AATHP) 
ที่มา: Haze Action Online, 201611 

 

2) ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution: AATHP) มีหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปได้ตามแผนภาพท่ี 2  

 

แผนภาพที่ 2 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 

 
                   (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: AATHP) 
                                                             

11Haze Action Online. “Chronology”. Retrieved April 20, 2016b. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://haze. 
asean.org/how-it-became-a-problem-in-the-region/chronology/. 

																			(ASEAN	Agreement	on	Transboundary	Haze	Pollution:	AATHP)

	 จากแผนภาพที่	 5	 อธิบายได้ว่า	 ภายใต้กรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจาก 

หมอกควันข้ามแดน	(AATHP)	ต้องจัดตั้งหน่วยงานหลัก	3	หน่วย	ได้แก่										

 (1) กองทุนหมอกควัน (Haze Fund)	คือ	กองทุนเงินส�าหรับจัดการปัญหาที่เกิดจาก

หมอกควัน	 โดยเริ่มต้นรวบรวมเงินจากประเทศสมาชิกทั้ง	 10	 ประเทศ	 ประเทศละ	 50,000	

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 เพื่อใช้ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 จัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ข้ามแดน	เช่น	โครงการจดัฝึกอบรมการจดัการไฟป่าแก่เจ้าหน้าที	่โครงการจดัการป่าพรุ	เป็นต้น	

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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โดยประเทศที่ต้องการจัดกิจกรรมและขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจะต้องเสนอโครงการ 

เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนต่อที่ประชุมสมาชิก	(The	Conference	of	the	Parties:	COP)	

ปัจจบุนักองทนุหมอกควันได้รับเงนิจาก	8	ประเทศสมาชกิ	ยกเว้นประเทศอนิโดนเีซียและกมัพูชา	

และได้มีการอนุมัติเงินเพื่อใช้ด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาหมอกควันท�าให้

ขณะนีเ้งนิคงเหลอืในบญัช	ี 350,000	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 ในกรณท่ีีทุกประเทศสมาชกิจ่ายเงิน 

สมทบครบทุกประเทศแล้วจะมีการประชุมหารือว่าต่อไปจะจ่ายเงินเข้ากองทุนอย่างไร	 หรือ 

ขอรับบริจาค/ความช่วยเหลือจากองค์กร/หน่วยงานอื่นๆ	

 (2) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Specialist Meteorological  

Centre: ASMC)	 ในช่วงแรกของการด�าเนินการตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจาก 

หมอกควนัข้ามแดน	(AATHP)	ประเทศสมาชกิได้มอบหมายให้ประเทศสิงคโปร์จัดต้ังศูนย์ควบคมุ

และตรวจสอบแห่งอาเซียน	 (ASEAN	Monitoring	 Centre)	 โดยประเทศสิงคโปร์มีหน่วยงาน 

ที่ท�าหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศของประเทศ	 

คือ	สถานีอุตุนิยมวิทยา	 (Meteorological	Services)	ภายใต้ก�ากับของส�านักงานสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ	 (National	 Environment	 Agency:	 NEA)	 มาท�าหน้าที่ในการตรวจสอบ	 ตรวจวัด

สภาพภูมิอากาศ	ปริมาณฝุ่นละอองจุดความร้อนในภูมิภาคอาเซียนไปก่อน	จนกระทั่งที่ประชุม

เห็นชอบว่าในเมือ่สถานอีตุนุยิมวทิยา	(Meteorological	Services)	ด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่ง	

จงึให้สถานอีตุนุยิมวทิยา	(Meteorological	Services)	ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์ควบคมุและตรวจสอบ

สภาพภูมิอากาศแห่งอาเซียนตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	

(AATHP)	 และตั้งช่ือเป็นศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคอาเซียน	 (ASMC)	 ปัจจุบันศูนย์

อุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคอาเซียน	 (ASMC)	 มีอาคารส�านักงานต้ังอยู่ในเขตสนามบินชางฮ	ี

ประเทศสิงคโปร์	 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบจุดความร้อนและสภาพภูมิอากาศ	 และ

ตรวจวดัมลพิษทางอากาศจากปรมิาณฝุน่ละอองในภมูภิาคอาเซยีนจากภาพถ่ายดาวเทียม	และ

รายงานผลไปยังส�านักงานเลขาธิการอาเซียน	(ASEAN	Secretariat:	ASEC)	 เพื่อให้ส�านักงาน

เลขาธิการอาเซียนแจ้งไปยังประเทศสมาชิกทั้งหมด	 โดยเฉพาะประเทศที่ได้รับรายงานจาก 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคอาเซียน	(ASMC)	ว่าพบความผิดปกติของคุณภาพอากาศเกินค่า

มาตรฐานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศ	และ/หรือพบว่าบางบริเวณ

ของประเทศมีจุดความร้อนมากผิดปกต	ิ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของประเทศนั้นไปท�าการ

ตรวจสอบสถานการณ์/บริเวณท่ีพบสิ่งผิดปกติ	 พร้อมทั้งจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบ 

แจ้งกลับมายังส�านักงานเลขาธิการอาเซียน

 

หน้าท่ี 43 
 

วารสารด้านความม่ันคงอาเซียนและยุทธศาสตร์  

วัน/เดิน/ป ี
พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรมของอาเซียนที่มีส่วนเก่ียวข้อง                                             
ในการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน 

กันยายน 
2550 

ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (AATHP)  ณ กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

9 - 13 
เมษายน 
2550 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานงานและการประเมินสถานการณ์ไฟปุาและ
หมอกควันอย่างผู้เช่ียวชาญ ณ เมืองปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซีย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

น าแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นปุาพรุในภูมิภาคอาเซียนไปก าหนดเป็นกิจกรรมการบริหาร
จัดการพื้นท่ีปุาพรุในภูมิภาคอาเซียน 

2550 ควบคุมและติดตามกิจกรรมจ าลองสถานการณ์ไฟปุาและหมอกควัน (SRFA Fire and Haze 
Disaster Simulation Exercises) 

1 มีนาคม 
2550 

จัดต้ังคณะกรรมการ (COP) ภายใต้ท่ีประชุมสมาชิก (COM) ตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วย
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (AATHP) 
ที่มา: Haze Action Online, 201611 

 

2) ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution: AATHP) มีหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปได้ตามแผนภาพท่ี 2  

 

แผนภาพที่ 2 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 

 
                   (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: AATHP) 
                                                             

11Haze Action Online. “Chronology”. Retrieved April 20, 2016b. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://haze. 
asean.org/how-it-became-a-problem-in-the-region/chronology/. 
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 (3) ศูนย์ประสานงานมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนแห่งอาเซียน (ASEAN  

Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control: ACC)	 คือ	

หน่วยงานประสานงานการควบคมุมลพษิจากหมอกควนัท่ีเกดิข้ึนในภมูภิาค	(ปัจจบุนัยงัไม่มกีาร

จัดตั้ง)	 เนื่องจากท่ีประชุมสมาชิก	 (COP)	 ในช่วงแรกเริ่มนั้นต้องการให้ประเทศอินโดนีเซีย 

เป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งและรับผิดชอบดูแลกิจการงานของศูนย์ประสานงานมลพิษจาก 

หมอกควนัข้ามแดนแห่งอาเซยีน	(ACC)	และประเทศอนิโดนเีซียรับเป็นเจ้าภาพในการจัดต้ังศนูย์

ประสานงานมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนแห่งอาเซียน	(ACC)	แต่ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จท�าให้

ส�านักงานเลขาธิการอาเซียน	 (ASEC)	 ต้องเข้ามาดูแลและท�าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงาน	 

ตามแผนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนแห่งอาเซียน	 หรือที่เรียกว่า	

Interim	ACC	ไปก่อน	โดยส�านกังานเลขาธกิารอาเซียน	(ASEC)	จะท�าหน้าทีร่วบรวมข้อมลูต่างๆ	

ทั้งแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษจากหมอกควันที่เกิดขึ้นในภูมิภาค	

ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนแห่งอาเซียน	 (ACC)	 ถือเป็นองค์กรอิสระ 

มีอ�านาจเบ็ดเสร็จในการด�าเนินการทุกอย่าง	 เช่น	 การจัดหาบุคลากรประจ�าศูนย์ประสานงาน

มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนแห่งอาเซียน	 (ACC)	 เป็นต้น	 รวมท้ังดูแลกองทุนหมอกควัน	 

และศนูย์อตุนุยิมวทิยาแห่งภมูภิาคอาเซยีน	(ASMC)	หากแต่ผู้อ�านวยการศนูย์ประสานงานมลพิษ

จากหมอกควันข้ามแดนแห่งอาเซียน	 (ACC)	 ต้องมาจากการเลือกและเห็นชอบจากที่ประชุม

สมาชิก	(COP)

	 โดยการด�าเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	

(AATHP)	นัน้	จะมทีีป่ระชมุสมาชกิ (The Conference of the Parties: COP) ทีป่ระกอบด้วย	

คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 

ของทัง้	10	ประเทศสมาชกิ	ท�าหน้าทีด่แูลรบัผดิชอบด�าเนนิการทกุอย่างท่ีถูกระบไุว้ตามข้อตกลง

อาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	 โดยที่ประชุมสมาชิก	 (COP)	 จะมี 

คณะกรรมการ (The Committee: COM) ที่ประกอบด้วย	คณะกรรมการระดับเจ้าหน้าที่

อาวุโส	(อธิบดี	ปลัดกระทรวง)	จาก	10	ประเทศสมาชิก	ท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนซึ่งเป็นวาระทั่วไปในระดับภูมิภาคสามารถเสนอต่อ 

ที่ประชุมสมาชิก	(COP)	โดยตรง	

	 ในขณะเดยีวกันภายใต้กรอบการด�าเนนิการจดัการปัญหามลพษิจากหมอกควนัข้ามแดน	

ยังได้แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	2	อนุภูมิภาคที่ขึ้นตรงต่อที่ประชุมสมาชิก	 (COP)	 เนื่องจาก

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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ปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนในลุม่แม่น�า้โขงกบัภมูภิาคอาเซียนตอนล่างมคีวามแตกต่างกนั

จึงจ�าเป็นต้องแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่

 1) ท่ีประชุมสมาชิกอนุภูมิภาคตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน 

ข้ามแดน (AATHP) ลุ่มน�้าโขงตอนล่าง (The Sub - regional Ministerial Steering  

Committee on Transboundary Haze Pollution in the Mekong Sub-region: 

MSC Mekong)	 ประกอบด้วยคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีจาก	 5	 ประเทศสมาชิก	 ได้แก่	 

ไทย	เมียนมา	เวียดนาม	สปป.ลาว	และ	กัมพูชา	โดยมีคณะกรรมการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

ระดบัช�านาญการ	หรอืทีเ่รยีกว่า	Technical Working Group on Transboundary Haze 

Pollution in the Mekong Region (TWG Mekong)	 เป็นผู้ช่วยรวบรวมข้อมูลแก่ 

คณะกรรมการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงระดับรัฐมนตรี

 2) ท่ีประชุมสมาชิกอนุภูมิภาคตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน 

ข้ามแดน (AATHP) ลุ่มน�้าโขงตอนบน (The Sub - regional Ministerial Steering 

Committee on Transboundary Haze Pollution: MSC)	ประกอบด้วยคณะกรรมการ

ระดับรัฐมนตรีจาก	 5	 ประเทศสมาชิก	 ได้แก่	 ไทย	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 และบรูไน	 

โดยมคีณะกรรมการอนภุมูภิาคอาเซยีนตอนล่างระดบัช�านาญการ	หรอืทีเ่รยีกว่า Technical 

Working Group on Transboundary Haze Pollution (TWG)	เป็นผู้ช่วยรวบรวมข้อมูล

แก่คณะกรรมการอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่างระดับรัฐมนตรี

	 ทั้งนี้ในการด�าเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	

(AATHP)	 นั้น	 จะมีศูนย์ปฏิบัติการด้านป่าพรุแห่งอาเซียน (ASEAN Task Force on  

Peatland: ATEP) เป็นหน่วยด�าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการป่าพรุใน

อาเซยีน	และบรหิารจดัการเงนิงบประมาณท่ีได้รบัการสนบัสนนุจากองค์กรระหว่างประเทศ	เช่น	

สหภาพยุโรป	 (European	Union)	 เป็นต้น	 ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการป่าพรุอาเซียน 

2006 - 2020 (ASEAN Peatland Management Strategy 2006 - 2020: APMS)  

ซึง่จะมแีผนการด�าเนนิโครงการ/กจิกรรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	เช่น	การจดัท�าจดุตรวจสอบ

ระดบัน�า้ในฝ่าย	(Check	Damn	Point)	การท�าฝ่ายกัน้น�า้	(Block	Canal)	การก�าหนดมาตรการ

เพื่อลดการใช้ประโยชน์จากป่าพรุเพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพป่าพรุ	เป็นต้น	โดยศูนย์ปฏิบัติการ

ด้านป่าพรุแห่งอาเซียน	 (ATFP)	 และแผนยุทธศาสตร์การจัดการป่าพรุอาเซียน	2006	 -	 2020	

(APMS)	มส่ีวนส�าคญัท่ีจะร่วมขับเคลือ่นการท�างานของข้อตกลงอาเซยีนว่าด้วยมลพษิจากหมอก

ควันข้ามแดน	(AATHP)	ต่อไป
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	 ทั้งนี้	 หากประเทศสมาชิกตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	

(AATHP)	 ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 ตามมาตรา	 12	 -	 15	 

ตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	 ประเทศสมาชิกตามข้อ

ตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	 สามารถขอรับความช่วยเหลือ	

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้	12 

	 	 1)	 ประเทศสมาชิกตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	

(AATHP)	ที่ประสบปัญหาไฟป่า/หมอกควัน	ยื่นค�าร้องขอรับความช่วยเหลือมายังศูนย์ประสาน

งานมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนแห่งอาเซียน	(ACC)

	 	 2)	 ศนูย์ประสานงานมลพษิจากหมอกควนัข้ามแดนแห่งอาเซียน	(ACC)	จะประสาน

ประเทศสมาชิกอื่นๆ	 ตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	 

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกประสบปัญหาอย่างเร่งด่วน

	 ทั้งน้ีศูนย์ประสานงานมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนแห่งอาเซียน	 (ACC)	 จะพิจารณา

ค�าร้องขอความช่วยเหลือโดยประเมินจากความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหรือหมอก

ควนัเพ่ือน�าไปสูก่ารระดมและจดัสรรทรพัยากรทีจ่ะใช้ในการจดัการปัญหาไฟป่าหรอืหมอกควัน

ได้อย่างเหมาะสมซึ่งอาจขอความช่วยเหลือไปยังกองทุนหมอกควัน	(Haze	Fund)	ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการไฟป่าและหมอกควัน	 หรือข้อมูลต่างๆ	 ท่ีจ�าเป็นจากศูนย์ประสานงานมลพิษ 

จากหมอกควันข้ามแดนแห่งอาเซียน	(ACC)	เป็นต้น

	 จากการทบทวนนโยบายอาเซยีนกบัการจดัการปัญหาหมอกควนัจากไฟป่า	พบว่า	อาเซยีน

ได้ตระหนกัถงึความรนุแรงของปัญหาไฟป่าท่ีสร้างมลภาวะทางอากาศจนส่งผลกระทบต่อสภาพ

ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนจึงน�ามาสู่การก�าหนดนโยบายอาเซียน	 

ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (ASEAN	 Agreement	 

on	Transboundary	Haze	Pollution:	AATHP)	แผนปฏบิตักิารจดัการปัญหาหมอกควนัระดบั

ภูมิภาค	 (The	 Regional	 Haze	 Action	 Plan:	 RHAP)	 เพ่ือหวังให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 

น�าข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	(AATHP)	และแผนปฏิบัติการจัดการ

ปัญหาหมอกควันระดับภูมิภาค	(RHAP)	ไปปรับใช้ในการป้องกัน	ลดความเสียหาย	และติดตาม

 12 Haze	Action	Online.	“Standard	Operating	Procedure	for	Monitoring,	Assessment	and	Joint	
Emergency	 Response”.	 Retrieved	April	 15,	 2016c.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 http://haze.asean.org/	
standard-operating-procedure-for-monitoring-assessment-and-joint-emergency	response/.
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ตรวจสอบปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้น	เพื่อมิให้ปัญหาดังกล่าวสร้างความเสียหายและ

ขยายวงกว้างมากขึน้กว่าเดมิ	ดงันัน้ประเทศอนิโดนเีซียซ่ึงถอืว่าเป็นประเทศสมาชกิล�าดับสุดท้าย

ที่ให้สัตยาบันต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 (AATHP)	 มีแผน

ยทุธศาสตร์ในการน�านโยบายอาเซยีนในการจัดการปัญหาหมอกควนัจากไฟป่าไปปฏบิติัอย่างไร	

เพื่อบรรเทา	 แก้ไข	 และป้องกันปัญหาไฟป่าท่ีเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องได้อย่าง 

เหมาะสม	ซึ่งจะน�าไปสู่การศึกษาในล�าดับต่อไป
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โดย ดร.วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ และ ดร.สิริภา จุลกาญจน์

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 4
เรื่อง “โอก�สสำ�หรับก�รลงทุนธุรกิจไฟฟ้�ของไทยในอ�เซียน : 

กรณีศึกษ�ประเทศเมียนม� สปป.ล�ว และกัมพูช�”

1. กล่�วนำ�
	 รายงาน	 Southeast	 Asia	 Energy	Outlook	 201513	 	 โดย	 International	 Energy	 

Agency:	 IEA	 ได้ระบุถึงความส�าคัญของการพัฒนาพลังงานในอาเซียนและคาดว่าจะส่งผล 

กระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงานของโลก	 โดยเฉพาะการพัฒนาด้านไฟฟ้า

ในอาเซยีน	ประเดน็ส�าคญัทีท่�าให้การพฒันาด้านไฟฟ้าคาดว่าจะมบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในภูมิภาคนี้	คือ	เรื่องเม็ดเงินลงทุน	(Investment)	ที่คาดว่าจะเติบโต

อย่างก้าวกระโดดทั้งจากการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศ	 ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ	

ASEAN	 Power	 Grid:	 APG	 การพัฒนาระบบส่งและระบบจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มระดับการเข้าถึง

ไฟฟ้าในหลายประเทศ	 รวมถึงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้	 ซ่ึงจะน�ามาสู่ 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าและก�าลงัการผลติไฟฟ้าทีเ่พ่ิมมากขึน้	IEA	ได้คาดการณ์ว่ามลูค่าการลงทุน 

ในสาขาไฟฟ้าซึ่งรวมถึงภาคการผลิต	ระบบส่งและระบบจ�าหน่าย	ในช่วงปี	ค.ศ.	2015	-	2040	

จะมีมูลค่าสูงถึง	1,346	เหรียญสหรัฐอเมริกา	หรือมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	55	ของมูลค่าการ

ลงทุนด้านพลังงานทั้งหมด	โดยในจ�านวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นการลงทุนในระบบส่งไฟฟ้า	ตัวเลข

ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงผลพลอยได้อื่นๆ	 ที่อาเซียนจะได้รับจากการพัฒนาดังกล่าว	 เช่น	 

การจ้างงาน	การท�าให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน	หรือโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ความแตกต่างของศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกจิ	และแหล่งทรัพยากร	รวมถึงบริบท

แวดล้อมต่างๆ	ท�าให้แต่ละประเทศต่างมียุทธศาสตร์และจุดยืนที่แตกต่างกัน	อย่างไรก็ดีข้อมูล

 13 Southeast	Asia	Energy	Outlook	2013	และ	2015,	International	Energy	Agency	(IEA).
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หน้าท่ี 49 
 

วารสารด้านความม่ันคงอาเซียนและยุทธศาสตร์  

 
 ที่มา: APAEC15 

การท่ีภูมิศาสตร์ของประเทศไทยต้ังอยู่กึ่งกลางในภูมิภาค และแนวโน้มการซื้อขายไฟฟ้าท่ีคาดว่า
จะเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต จึงเป็นโอกาสส าคัญส าหรับประเทศไทยท่ีจะก้าวขึ้นมามีบทบาทน า
ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอาเซียน ดังนั้นประเทศไทยจึงควรต้องมียุทธศาสตร์เชิงรุก
เพื่อให้ประเทศสามารถรับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าวได้เต็มศักยภาพ ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมส าหรับลงทุนธุรกิจไฟฟ้าในมิติต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้านโดยเน้นไปท่ีประเทศเมียนมา 
สปป.ลาว และกัมพูชา ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย เป็นล าดับแรก เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าและกระตุ้นเศรษฐกิจในองค์รวม 
 

2. สรุปสถานการณ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมของการลงทุน 
2.1 สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุดในอาเซียนซึ่งถือว่าอยู่

ในช่วงของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยในปี ค.ศ. 2015 มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมมากกว่า
ร้อยละ 7.516 มีแหล่งทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ โดยอุตสาหกรรมพลังงานเป็นหนึ่งในสาขาหลักท่ีจะช่วยขับเคล่ือน
เศรษฐกิจรัฐบาลลาวมีนโยบายให้ สปป.ลาว เป็น “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” หรือ แหล่งพลังงานส ารองในอนุภูมิภาค 
โดย สปป.ลาว มีศักยภาพท่ีจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 23,000 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ 

                                                             
15ASEAN Plan Of Action For Energy Cooperation (APAEC) 2016 - 2025, Phase I: 2016 - 2020, 

ASEAN Center for Energy (ACE) 
16Lao People’s Democratic Republic Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map, 2013 

Update, Asian Development Bank (ADB) 

สถติิได้ช้ีให้เห็นถงึแนวโน้มทีป่ระเทศสมาชกิในอาเซยีนจะมจีดุยนืในการเลอืกทีจ่ะมีการซือ้ขาย

ไฟฟ้าในปริมาณที่เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องดังแสดงในแผนภาพที่	 6	 ด้วยข้อจ�ากัดที่มีมากขึ้น 

ทั้งในเรื่องของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและค่าแรงที่เพิ่มสูงข้ึน	 ข้อจ�ากัดในเรื่องของผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการกระจายแหล่งพลังงาน	(Portfolio)	เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพา

แหล่งพลังงานชนิดในชนิดหนึ่งมากเกิดไป	 ท�าให้หลายประเทศที่มีอัตราการเติบโตของการ 

ใช้ไฟฟ้าสูงเลือกที่จะใช้การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 ไทย	 เวียดนาม	

สิงคโปร์	 และอื่นๆ	 ในขณะที่หลายประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าต้นทุนต�่า	 

เช่น	สปป.ลาว	ได้วางบทบาทของตัวเองเป็นประเทศผู้ส่งออกไฟฟ้าเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้น

เศรษฐกิจของประเทศ	 ภาพดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญที่จะน�าไปสู ่ความส�าเร็จ 

ของโครงการ	ASEAN	Power	Grid:	APG	ในแผนภาพที่	7	ที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของแต่ละประเทศได้ในระดับหนึ่ง

แผนภาพที่ 6
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แผนภาพท่ี 1 
ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการผลิตไฟฟูาของแต่ละประเทศในอาเซียน 

 
 ที่มา: Southeast Asia Energy Outlook 201514 
 
 

แผนภาพท่ี 2 
สถานภาพและความคืบหน้าของโครงการ ASEAN Power Grid 

                                                             
14Southeast Asia Energy Outlook 2013 และ 2015. อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่ 13. 

 ที่มา	:	Southeast	Asia	Energy	Outlook	201514 

 14 Southeast	Asia	Energy	Outlook	2013	และ	2015.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	13.
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 ที่มา	:	APAEC15 

	 การทีภ่มูศิาสตร์ของประเทศไทยตัง้อยูก่ึง่กลางในภมูภิาค	และแนวโน้มการซือ้ขายไฟฟ้า 

ที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต	 จึงเป็นโอกาสส�าคัญส�าหรับประเทศไทยที่ 

จะก้าวขึ้นมามีบทบาทน�าในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอาเซียน	 ดังนั้น

ประเทศไทยจึงควรต้องมียุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อให้ประเทศสามารถรับประโยชน์จากแนวโน้ม 

ดงักล่าวได้เตม็ศกัยภาพ	ในงานวิจยัน้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพือ่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมส�าหรบัลงทนุ

ธุรกิจไฟฟ้าในมิติต่างๆ	 ของประเทศเพื่อนบ้านโดยเน้นไปที่ประเทศเมียนมา	 สปป.ลาว	 และ

กัมพูชา	 ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย	 เป็นล�าดับแรก	 เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะในการ 

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าและกระตุ้นเศรษฐกิจในองค์รวม
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 ที่มา: APAEC15 

การท่ีภูมิศาสตร์ของประเทศไทยต้ังอยู่กึ่งกลางในภูมิภาค และแนวโน้มการซื้อขายไฟฟ้าท่ีคาดว่า
จะเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต จึงเป็นโอกาสส าคัญส าหรับประเทศไทยท่ีจะก้าวขึ้นมามีบทบาทน า
ในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานในอาเซียน ดังนั้นประเทศไทยจึงควรต้องมียุทธศาสตร์เชิงรุก
เพื่อให้ประเทศสามารถรับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าวได้เต็มศักยภาพ ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมส าหรับลงทุนธุรกิจไฟฟ้าในมิติต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้านโดยเน้นไปท่ีประเทศเมียนมา 
สปป.ลาว และกัมพูชา ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย เป็นล าดับแรก เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าและกระตุ้นเศรษฐกิจในองค์รวม 
 

2. สรุปสถานการณ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมของการลงทุน 
2.1 สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุดในอาเซียนซึ่งถือว่าอยู่

ในช่วงของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยในปี ค.ศ. 2015 มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมมากกว่า
ร้อยละ 7.516 มีแหล่งทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ โดยอุตสาหกรรมพลังงานเป็นหนึ่งในสาขาหลักท่ีจะช่วยขับเคล่ือน
เศรษฐกิจรัฐบาลลาวมีนโยบายให้ สปป.ลาว เป็น “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” หรือ แหล่งพลังงานส ารองในอนุภูมิภาค 
โดย สปป.ลาว มีศักยภาพท่ีจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 23,000 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ 

                                                             
15ASEAN Plan Of Action For Energy Cooperation (APAEC) 2016 - 2025, Phase I: 2016 - 2020, 

ASEAN Center for Energy (ACE) 
16Lao People’s Democratic Republic Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map, 2013 

Update, Asian Development Bank (ADB) 

แผนภาพที่ 7

สถานภาพและความคืบหน้าของโครงการ	ASEAN	Power	Grid

 15 ASEAN	Plan	Of	Action	For	Energy	Cooperation	(APAEC)	2016	-	2025,	Phase	I:	2016	-	2020,	
ASEAN	Center	for	Energy	(ACE)
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2. สรุปสถ�นก�รณ์และก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมในภ�พรวมของก�ร

ลงทุน

 2.1 สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 สปป.ลาว	 เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน

ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด	 โดยในปี	 ค.ศ.	 2015	 มีอัตราการเติบโต 

ของผลติภณัฑ์มวลรวมมากกว่าร้อยละ	7.516		มแีหล่งทรัพยากรทีอ่ดุมสมบรูณ์	โดยอตุสาหกรรม

พลังงานเป็นหนึ่งในสาขาหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัฐบาลลาวมีนโยบายให	้ สปป.ลาว	

เป็น	“แบตเตอรี่แห่งเอเชีย”	หรือ	แหล่งพลังงานส�ารองในอนุภูมิภาค	โดย	สปป.ลาว	มีศักยภาพ

ที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ	23,000	เมกะวัตต์	ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ	สปป.ลาว	

ภายในปี	 ค.ศ.	 2020	 จะสามารถด�าเนินโครงการพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วเสร็จจ�านวน	 

29	โครงการฯ	ผลิตไฟฟ้าได้	8,657	เมกะวัตต์	

	 จดุเด่นในด้านพลงังานของ	สปป.ลาว	ทีเ่ด่นชดัทีสุ่ด	คอื	การมทีรัพยากรทีอ่ดุมสมบรูณ์

โดยเฉพาะพลงังานน�า้	ซึง่ถือเป็นระบบผลติไฟฟ้าทีม่ต้ีนทนุโดยเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุในบรรดาเทคโนโลยี

การผลิตไฟฟ้าท้ังหลาย	 แต่ด้วยจ�ากัดที่ต้องมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมท�าให้โครงการ 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าไม่สามารถท�าได้ในวงกว้าง	อย่างไรก็ดีด้วยข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อ

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าใน	สปป.ลาว	และความต้องการพลังงานไฟฟ้าในประเทศ

ที่ยังมีไม่มากนัก	 ท�าให้รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าเป็นหัวหอกส�าคัญ

ในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ	ประเทศไทยเป็นพนัธมติรทีด่กีบั	สปป.ลาว	ในความร่วมมอื

ทางพลงังาน	โดยปัจจบุนัมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกนัราว	2,105	เมกะวตัต์	(คดิเป็นร้อยละ	84	

ของการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศทั้งหมดของไทย	 ส่วนที่เหลือเป็นโครงการสายส่งเชื่อม 

ไทย	-	มาเลเซีย)	และตามแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของไทยจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากต่าง

ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น	3,316	เมกะวัตต์	ในปี	ค.ศ.	2019	(ตารางที่	3)	โดยทั้งหมดเป็นการรับซื้อ

ไฟฟ้าจาก	สปป.ลาว	

 16 Lao	People’s	Democratic	Republic	Energy	Sector	Assessment,	Strategy	and	Road	Map,	
2013	Update,	Asian	Development	Bank	(ADB)
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	 ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน	 คือ	 ระดับการเข้าถึง

ไฟฟ้าเช่นเดียวกับประเทศเมียนมาและกัมพูชา	 แต่	 สปป.ลาว	 กลับมีอัตราการพัฒนาช่องว่าง 

ดังกล่าวอย่างก้าวกระโดดจนในปัจจุบัน	 (ข้อมูล	 ค.ศ.	 2011)	 มีจ�านวนประชากรท่ีไม่สามารถ 

เข้าถึงไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ	 2217	 เท่านั้น	 การพัฒนาดังกล่าวนอกจากจะขึ้นกับภาครัฐ 

ทีต้่องพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการขยายระบบส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้าแล้ว	ยงัต้องมกีารพัฒนา

เศรษฐกิจและยกระดับรายได้ต่อหัวในเวลาเดียวกัน	 ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีที่มาพร้อม 

กบัรายได้ต่อหัวท่ีพฒันาข้ึนเป็นแรงจงูใจท่ีส�าคญัท่ีจะเพิม่ก�าลงัซือ้โดยเฉพาะตลาดอปุกรณ์ไฟฟ้า

ใน	 สปป.ลาว	 ที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้เป็นท่ีจับตาของผู้ผลิตจากจีนและญี่ปุ่นในการ

ขยายตลาดสูเ่อเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้มากขึน้	ในขณะทีสิ่นค้าจากประเทศไทยกไ็ด้รับความนยิม

จากผู้คนใน	 สปป.ลาว	 อย่างไรก็ดีการเติบโตที่รวดเร็วอาจได้รับผลกระทบจากสินค้าที่ไม่ได้

คุณภาพและส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว	 แนวคิดในการยก

ระดับคุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยน�ามาตรฐานของประเทศไทยจากโครงการ	 Standard	 

Labelling18		จึงได้รับความสนใจและอาจเป็นโอกาสส�าคัญส�าหรับผู้ผลิตจากประเทศไทย	

โครงการ

หงสาลิกไนต์	เครื่องที่	1-3	 3x491	 2558-2559

พลังน�้าเขื่อนไชยะบุรี	 1,220	 2562

พลังน�้าเขื่อนเชเปียน-เชน�้าน้อย	 354	 2562

พลังน�้าเขื่อนน�้าเงี๊ยบ	1	 269	 2562

  รวม  3,316  

ก�าลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา
(เมกะวัตต์)

จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ

(ปี)

 17 Southeast	Asia	Energy	Outlook	2013,	IEA.	
 18	Wattanachai	Kleebrang,	Pongsun	Bunditsakulchai	and	Weerin	Wangjiraniran,	Household	
electricity	 demand	 forecast	 and	 energy	 savings	 potential	 for	 Vientiane,	 Lao	 PDR,	 International	
Journal	of	Sustainable	Energy,	Published	online	3	March	2015.

ตารางที่ 3

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก	สปป.ลาว	ในช่วงปี	2015	-	2019	ตามแผน	PDP2015
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	 อย่างไรก็ดีประเด็นปัญหาของการขาดแรงงานฝีมือ	 (Skilled	 labour)	 และข้อจ�ากัด

ด้านกฎหมายอาจเป็นอุปสรรคในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขยายธุรกิจต่างๆ	

รวมถึงความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง	 ซ่ึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญในประเด็น 

ดังกล่าวไม่หย่อนไปกว่ากัน

 2.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 การพฒันาโรงไฟฟ้าในประเทศกมัพชูาเน้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�า้	ก๊าซธรรมชาติ	

และถ่านหิน	 โดยมีประเทศเวียดนามใกล้เคียงเป็นผู้น�าเข้าไฟฟ้าที่ส�าคัญ	 ส�าหรับพลังงาน 

หมนุเวยีนอ่ืนๆ	ยงัอยูร่ะหว่างพฒันา	และโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ถกูวางไว้ท้ายแผนระยะยาวเช่นเดยีว

กับประเทศไทย	โดยเมื่อพิจารณาจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาสและอุปสรรค	หรือ	SWOT	แล้ว	พบว่า	

จุดแขง็	อัตราการเตบิโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสงูขึน้		การลงทุนระหว่างประเทศเพ่ิมขึน้	

โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาอาเซียน	(Asian	Development	Fund)	อีกทั้งต้นทุน

ในการก่อสร้างต�่าและผลตอบแทนค่อนข้างสูง	 จุดอ่อน	 น�้ามันยังเป็นเชื้อเพลิงที่ส�าคัญที่ใช้ 

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ	 แต่อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าในประเทศกัมพูชายังการบูรณา

การโครงข่ายสายส่งและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	โอกาส	รัฐบาลได้วางแผนดึงดูดให้นัก

ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าโดยคาดหวังให้มีระบบสายส่งท่ีมีศักยภาพเกิดข้ึน	 โดยใน 

ปี	ค.ศ.	2010	-	2019	ได้มีเป้าหมายให้ก�าลังการผลิตไฟฟ้ากว่า	2	กิกะวัตต์	เข้าสู่ระบบสายส่ง	 

โดยหนึ่งในเชื้อเพลิงส�าคัญที่พร้อมจะผลักดัน	 คือ	 โรงไฟฟ้าพลังน�้า	 ซ่ึงทางการกัมพูชาเชื่อว่า	 

มีก�าลังการผลิตติดตั้งมากถึง	 10	 กิกะวัตต์	 อุปสรรค	 ปัจจุบันกัมพูชามีการพึ่งพาการน�าเข้า 

เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาค่าไฟฟ้าในเวลาต่อมา

 2.3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่	 ต้ังอยู่บนต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์ท่ีเชื่อมโยง

ระหว่างเอเชียใต้	อาเซียน	และจีน	ในแนวเขตติดอ่าวเบงกอลในแนวยาว	ประชากรมีประมาณ	

60	ล้านคน	และกว่าร้อยละ	70	อาศัยในเขตชนบท	มีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าเพียงร้อยละ	4919  

ซึ่งติดกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าต�่าที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	 อย่างไรก็ดีมุมมองจาก 

นักลงทุนในภาพรวมมองว่าเมียนมาเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพการลงทุนสูงมาก	ทรัพยากรและ

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา	

 19 Southeast	Asia	Energy	Outlook	2015,	International	Energy	Agency	(IEA).
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	 เมียนมามีจุดเด่นในเรื่องศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	ทั้งในแง่การลงทุนและ 

การบรโิภคภาคครวัเรอืน	ซึง่เป็นแรงผลกัดนัให้เกดิการเติบโตในความต้องการผลิตและใช้ไฟฟ้า	

รวมถึงความต้องการในการขยายโครงข่ายระบบส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความ

ต้องการที่เพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้กฎระเบียบและสภาพแวดล้อมในการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กฎหมายที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ	(FIL)	จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนมากยิ่งขึ้น	

นอกจากนี้การที่เมียนมามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะแหล่งก๊าซธรรมชาติในชายฝั่ง

ทะเลในอ่าวเบงกอลก็ท�าให้ต่างประเทศให้ความสนใจลงทุนในโครงการพลังงานอย่างต่อเนื่อง	

ปัจจุบันประเทศไทยก็มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาจากแหล่ง	Yadana	Yetagun	

และ	Zawtika	ซึง่อยูบ่รเิวณใกล้กบัชายแดนฝ่ังตะวนัตกของไทย	 แม้ว่าปัจจบุนัยงัไม่มกีารเช่ือมโยง

ระบบสายส่งไฟฟ้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาเนื่องจากข้อจ�ากัดด้านภูมิศาสตร ์

และความคุ้มคา่ในการลงทุน	และเมื่อระบบโครงขา่ยไฟฟา้ของเมยีนมาเริม่ขยายไปยังชายแดน

มากข้ึนกเ็ป็นโอกาสดสี�าหรบัประเทศไทยในการเชือ่มต่อระบบส่งไฟฟ้าข้ามพรมแดน	ซ่ึงนอกจาก

จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในแง่ของการเพิ่มระดับการเข้าถึงไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณ

พรมแดนแล้ว	การเชือ่มต่อระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศยงัเป็นการสร้างความมัน่คงทางพลงังาน

ในพ้ืนที่ที่จะมีทางเลือกในการจัดหาแหล่งพลังงานเพ่ิมมากขึ้น	 และยังเป็นปัจจัยเสริมที่ท�าให้

เศรษฐกิจชายแดนเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 ประเด็นปัญหาในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้า 

ในเมียนมา	คือ	เรื่องของปัญหาในด้านคุณภาพและการบริการ	โดยเฉพาะบริเวณที่ห่างไกลจาก

ตัวเมือง	 โครงข่ายไฟฟ้าที่ยังกระจุกตัวในบางพื้นที่	 โดยเฉพาะปัญหาการเข้าถึงไฟฟ้าในพื้นท่ี 

เขตชานเมืองของประเทศ	 (แผนภาพที่	 8)	 ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงไฟฟ้าอาจเป็นอุปสรรคส�าคัญ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน	ท�าให้เศรษฐกิจไม่สามารถ

เติบโตได้เท่าที่ควร	รัฐบาลเมียนมาได้เล็งเห็นถึงอุปสรรคดังกล่าวและมีแผนที่จะขยายโครงข่าย

ระบบส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้าไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลโดยเฉพาะในเขตชายแดนทัง้ประเทศไทย	จนี	และ

อินเดียมากขึ้น	 (แผนภาพที่	 9)	 อย่างไรก็ดีเนื่องจากเมียนมายังเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มก�าลัง

พัฒนาและมีระดับรายได้ต่อหัวไม่มากนัก	การจัดหาแหล่งเงินทุนในประเทศจึงเป็นอีกอุปสรรค

ส�าคัญในการพัฒนา	 แต่ในอีกด้านก็เป็นโอกาสส�าหรับนักลงทุนต่างประเทศส�าหรับการพัฒนา

และถอืเป็นสถานการณ์ทีท่กุฝ่ายได้ประโยชน์	ประเด็นปัญหาท่ีส�าคญัอกีประการหนึง่	คอื	ปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มต่างๆ	เนื่องจากเมียนมาประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธ์	
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หลายครัง้น�ามาซ่ึงปัญหาในการต่อต้านการพัฒนาโครงการใหม่ๆ	ทีเ่กดิขึน้ในพ้ืนที	่โดยมตีวัอย่าง

การต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในปี	ค.ศ.	2012

แผนภาพที่ 8

โครงข่ายระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของเมียนมา	ณ.	ปี	201120		[3]

 20 Lao	People’s	Democratic	Republic	Energy	Sector	Assessment.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	16.
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21Myanmar: Energy Sector Initial Assessment, Asian Development Bank (ADB), 2012. 
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สรุปศักยภาพการแข่งขันในภาพรวมและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านพลังงาน
เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนม ดังตารางท่ี 1  
 
 
 

แผนภาพที่ 9

แผนขยายโครงข่ายระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของเมียนมา21

 

	 สรุปศักยภาพการแข่งขันในภาพรวมและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านพลังงาน

เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย	สปป.ลาว	กัมพูชา	และเมียนมา	ดังตารางที่	4

 21 Myanmar:	Energy	Sector	Initial	Assessment,	Asian	Development	Bank	(ADB),	2012.
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3. ก�รวิเคร�ะห์เชิงปริม�ณจ�กดัชนีชี้วัดที่สะท้อนศักยภ�พก�รลงทุน

ด้�นไฟฟ้�
	 ดชันชีีว้ดัทีแ่สดงถงึศกัยภาพในการลงทนุในระบบไฟฟ้าในรายงานฉบบันีอ้้างองิจากงาน

วจิยัของ22		โดยพจิารณาดดัแปลงจากกรอบของการศกึษา	Global	Infrastructure	Investment	

Index	23		ทีเ่ป็นการศึกษาศกัยภาพด้านการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานในภาพรวม	โดยได้น�าประเดน็

ทีเ่กีย่วข้องกับการลงทนุในระบบไฟฟ้ามาพจิารณา	ดัชนชีีว้ดัทีส่ะท้อนความน่าสนใจในการลงทนุ

ด้านพลังงานไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็น	5	กลุ่มหลักๆ	ได้แก่	

	 3.1	 ด้านเศรษฐศาสตร์	(Economic	environment)	ประกอบไปด้วยดัชนชีีว้ดัทีส่ะท้อน

ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมายในการลงทุน	 เช่น	 ขนาดของระบบเศรษฐกิจ 

ของแต่ละประเทศ	 ขนาดของตลาดและแนวโน้มการเติบโตของตลาดไฟฟ้าและตลาดพลังงาน

หมุนเวียนที่ผ่านมา	 ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ท�าให้สามารถมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาด 

ในอนาคต

	 3.2	 ด้านสภาพแวดล้อมในการลงทุนในธุรกิจ	 (Business	 Environment)	 ประกอบ 

ไปด้วยดัชนีที่สะท้อนความซับซ้อนและอุปสรรคต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจไฟฟ้า	เช่น	

กฎหมายและกฎระเบียบ	ความโปร่งใสของภาครัฐในนโยบายและการก�ากับกิจการ	โครงสร้าง

กิจการไฟฟ้า	และอื่นๆ

	 3.3	 ด้านความเสี่ยงของธุรกิจ	(Risk)	ประกอบไปด้วยดัชนีที่สะท้อนความเสี่ยงในการ

ด�าเนินธุรกิจ	 เช่น	 เสถียรภาพทางการเมือง	 อัตราเงินเฟ้อ	 ความเสี่ยงทางการเมืองและความ 

ต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ	เป็นต้น

	 3.4	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 (Infrastructure)	 ประกอบไปด้วยดัชนีท่ีสะท้อนถึง 

ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการเติบโตของตลาด	และศักยภาพในการ

เติบโตในอนาคต	เช่น	ศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้นโดยพิจารณาจากคุณภาพ

บรกิารไฟฟ้าในปัจจบัุน	ศกัยภาพในการขยายตลาดผูใ้ช้ไฟฟ้าโดยพจิารณาจากความสามารถใน

 22 Siripha	 Junlakarn.	 Weerin	Wangjiraniran,	 Assessing	 potential	 of	 power	 generation	 
investment	in	ASEAN	countries,	Energy	Procedia,	Vol.	100.	2016.	475	–	479	p.
 23	Arcadis.	 “Second	 Global	 Infrastructure	 Investment	 Index”.	 Available.	 2014.	 (ออนไลน์).	 
เข้าถึงได้จาก	 :	 https://www.	 arcadis.com/en/global/our-perspectives/emerging-markets-attract-
ing-moreinfrastructure-investment/[accessed	06.03.16]
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การเข้าถงึไฟฟ้า	รวมถงึสดัส่วนประชากรทีย่งัไม่มไีฟฟ้าใช้และแผนงานในการขยายระบบส่งและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าในอนาคต	เป็นต้น

	 3.5	 ด้านสภาพแวดล้อมทางการเงนิ	(Financial	environment)	ประกอบไปด้วยดชันี

ทีส่ะท้อนคณุภาพบริการในการท�าธรุกรรมด้านการเงนิ	ความเข้มแขง็ของตลาดทนุ	นโยบายการ

สร้างแรงจูงใจด้านการเงินส�าหรับการลงทุนของแต่ละประเทศ	รวมถึงอัตราภาษี	และอื่นๆ

	 โดยคณะผู้ศึกษาได้คัดเลือกดัชนีชี้วัดท่ีสะท้อนถึงศักยภาพและการสร้างแรงดึงดูด

ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าหัวข้อและ	4	ดัชนีชี้วัด	รวมเป็น	20	ดัชนีชี้วัด	 โดยในเบื้องต้น 

ได้พจิารณาให้ความส�าคญักบัทกุดชันชีีว้ดัเท่าเทยีมกนั	อย่างไรกดี็ในอนาคตอาจมกีารพิจารณา

น�า้หนกัความส�าคญัทีแ่ตกต่างกนัหากมมีมุมองต่อปัจจยัทีส่่งกระทบต่อการลงทนุในธรุกจิไฟฟ้า

ที่แตกต่างออกไป	 ดัชนีชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบศักยภาพและการสร้างแรงดึงดูดส�าหรับการลงทุน

ในธุรกิจไฟฟ้าของแต่ละประเทศ	แสดงดังตารางที่	5

ตารางที่ 5

สรุปดัชนีชี้วัดและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพ

และการสร้างแรงดึงดูดส�าหรับการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า

	 มิติ	 รหัส	 ดัชนีชี้วัด		 ปี	 แหล่งข้อมูล

สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ
และตลาด	
(Economic	
environment)	

สภาพแวดล้อม
ในการด�าเนิน
ธุรกิจ	
(Business	
environment)

E-1

E-2

E-3

E-4
B-1

B-2

[8]	

[8]

[8]

[8]
[8]

[9]

2010	-	2014

2014

2012

2010	-	2012
2015

2012	-	2013

อัตราการขยายตัวของ	GDP	
เฉลี่ยa	
การสะสมทุนของประเทศ	(Gross	
fixed	capital	formation)	
ขนาดของตลาด	(Market	size)	
พลังงานหมุนเวียนb 
การเติบโตของตลาดผู้ใช้ไฟฟ้าc 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	
(Ease	of	doing	business)	
ความโปร่งใสของภาครัฐ	
(Government	transparency)	
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ความเสี่ยง	(Risk)	

ความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน	
(Infrastructure)

สภาพแวดล้อม
ด้านการเงิน	
(Financial	
environment)

B-3

B-4

R-1

R-2

R-3

R-4

I-1

I-2

I-3

I-4

F-1

F-2
F-3

F-4

ประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท	(Legal	framework	in	
settling	disputes)
โครงสร้างตลาดและกิจการไฟฟ้า	
(Electricity	market	structure)d 
เสถียรภาพทางการเมือง	
(Political	stability)	
การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อ	
(Variation	of	inflation)e 
ความเข้มแข็งของการคุ้มครองผู้ลงทุน	
(Strength	of	investor	protection)	
ความเชื่อถือของสาธารณะต่อนักการ
เมือง	(Public	trust	in	politicians)	
คุณภาพไฟฟ้า	
(Quality	of	electricity	supply)	
จ�านวนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึง
ไฟฟ้า	(Population	accessing	to	
electricity)	
ความเชื่อมโยงของระบบสายส่งใน
อาเซียน	(ASEAN	network	
connectedness)f 
ความไม่สะดวกในการเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าของผู้ใช้	(Difficulty	to	get	
electricity)g 
การมีให้บริการของสถาบันการเงิน	
(Availability	of	financial	services)	
ตลาดทุน	(Local	equity	market)	
การสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน	
(Incentives	to	investors)	
อัตราภาษี	(Tax	rate)	

2012	-	2013

2013

2014

2012

2012

2012	-	2013

2012	-	2013

2012

2013

2015

2012	-	2013

2012	-	2013
2013

2015

[9]

[10]

[8]

[9]

[9]

[9]

[9]

[8]

[11]

[8]	

[9]

[9]
[9]

[8]
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 a อัตราการขยายตัวของ GDP เฉลี่ย ค�านวณจากค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังระหว่างปี ค.ศ. 

2010 - 2014 ยกเว้นประเทศเมยีนมาทีใ่ช้ค่าเฉลีย่ของ GDP ย้อนหลงั 2 ปีคอื ค.ศ. 2010 - 2014 

เนื่องจากข้อจ�ากัดของข้อมูล

 b ขนาดของตลาดพลงังานหมนุเวยีน (Renewable Market Size) ประเมนิจากสดัส่วน

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยคิดเป ็นปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได ้สุทธิ (Net  

Consumption) เทียบกับการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ 

 cการเตบิโตของตลาดผูใ้ช้ไฟฟ้า (Electricity Market Size Growth) ค�านวณจากอตัรา

การเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Average Rate Growth: CARG) ในช่วง 3 ปีของข้อมูล

การใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิ (Net consumption) 

 dโครงสร้างตลาดและกิจการไฟฟ้า (Electricity Market Structure) ได้ถูกจัดล�าดับ

จากคะแนน 1 ไป 5 โดยก�าหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ คะแนนระดับที่ 1 ส�าหรับประเทศที่มี

โครงสร้างกิจการทีม่รีฐัวสิาหกจิ/หน่วยงานของรัฐดแูลทัง้ระบบผลติ ระบบส่ง และระบบจ�าหน่าย 

(Vertically Integrated Regulated Utilities) คะแนนระดบัที ่2 ส�าหรบัประเทศทีมี่โครงสร้าง

ทีเ่ปิดให้มีการแข่งขนัในระบบผลติแต่มกีารรบัซ้ือไฟฟ้าโดยผูซ้ือ้รายเดยีว ระบบส่งและจ�าหน่าย

ยังอยู่ภายใต้รัฐวิสาหกรรม/หน่วยงานของรัฐ (Single Buyer Model with IPPs) คะแนนระดับ

ที ่3 เปิดให้มีผูเ้ล่นและมกีารแข่งขนัในระบบส่งมากขึน้ (Wholesale Spot Market) และคะแนน

ระดบัที ่4 เปิดให้มกีารแข่งขนัในระบบส่งและระบบจ�าหน่าย ผูใ้ช้ไฟฟ้าสามารถเลอืกผูใ้ห้บรกิาร

ได้ (Retail Competition)

 eการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อ (Variation of Inflation) คิดจากการเปลี่ยนแปลง

เป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราเงินเฟ้อในรอบ 4 ปี

 fความเชื่อมโยงของระบบสายส่งในอาเซียน (ASEAN Network Connectedness)  

ถูกประเมินจากก�าลังของสายส่ง (Capacity of transmission line) ที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศตามกรอบของ ASEAN Power Grid (APG) จนถึงปี ค.ศ. 2030.
 gความไม่สะดวกในการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าของผู้ใช้ (Difficulty of Access to  

electricity) ถูกคิดจากเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องใช้ในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
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โดย		 xi’			 =	 ดชันชีีว้ดัของประเทศ	i	ทีถู่กปรับสเกลให้สามารถเปรยีบเทยีบได้ในสเกล	1	-	5	

	 xi	 =		ดัชนีชี้วัดของประเทศ	i	ที่ยังไม่ถูกปรับสเกล

	 Minx	 =	 ดชันชีีว้ดัของประเทศ	i	ทีม่กีารพฒันาน้อยทีส่ดุในบรรดาประเทศสมาชกิ	

	 	 	 อาเซียน	10	ประเทศ

	 	Maxx	 =	 ดชันชีีว้ดัของประเทศ	i	ทีม่กีารพฒันาน้อยทีส่ดุในบรรดาประเทศสมาชกิ	

	 	 	 อาเซียน	10	ประเทศ

	 ผลการค�านวณดัชนีชี้วัดที่สะท้อนศักยภาพและการสร้างแรงดึงดูดส�าหรับการลงทุน 

ในธรุกจิไฟฟ้าส�าหรบัประเทศไทย	สปป.ลาว	 เมยีนมา	และกมัพชูา	แสดงในรปูที	่ 10	จะเหน็ได้ว่า

ประเทศไทยมีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพไฟฟ้าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 รวมถึงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายระบบส่งและระบบจ�าหน่ายท่ีท�าให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้ในวงกว้าง	 และยังมีระดับการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ประเทศอื่นๆ	 ในอาเซียน	 ในขณะท่ีสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ	 ความพร้อมในระบบ 

การเงิน	 รวมถึงความเสี่ยงทางการเมือง	 ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง	 แต่ข้อเสียเปรียบ 

ของประเทศไทยจะไปอยู่ท่ีการเติบโตของตลาด	 แม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในกลุ่มประเทศ 

ก�าลังพัฒนาท่ีมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี	 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 

เพ่ือนบ้านและอาเซียนด้วยกัน	 ประเทศไทยยังถือว่ามีมุมมองการเติบโตในอนาคตที่ต�่ากว่า 

อย่างชัดเจน	 ท�าให้ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	 ผู้ประกอบการในธุรกิจไฟฟ้าของไทย 

เริม่มองหาตลาดใหม่และมกีารขยายกจิการไปยงัประเทศในอาเซียนเพ่ือมากขึน้โดยเฉพาะประเทศ

เพื่อนบ้าน	คือ	สปป.ลาว	เมียนมา	และกัมพูชา	โดยทั้งสามประเทศต่างมีข้อจ�ากัดที่เหมือนกัน

อย่างเด่นชดัคอืข้อจ�ากดัในเมด็เงนิลงทุน	และสภาพแวดล้อมในการลงทนุ	รวมถงึความเช่ียวชาญ

และความพร้อมในการพัฒนาโครงการ	 ในขณะที่ท้ังสามประเทศก็มีจุดเด่นที่คล้ายคลึงกัน 

xi’ = 1+(5-1)
xi’ - Minx

Maxx - Minx

	 ข้อมูลสถิติย้อนหลังได้ถูกรวบรวมในช่วงปี	2011	–	2015	และน�ามาค�านวณค่าเฉลี่ย 

ทีส่ะท้อนดชันชีีว้ดัในเรือ่งต่างๆ	จากนัน้จะถกูน�ามาจดัสเกลให้สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้ในช่วง

คะแนน	1	-	5	คะแนน	โดยเปรยีบเทยีบดชันชีีว้ดัในประเทศสมาชกิอาเซยีน	10	ประเทศดงัสมการ	

โดยคะแนน	5	แสดงถงึดชันีชีว้ดัของประเทศท่ีมกีารพฒันาดทีีส่ดุในบรรดา	10	ประเทศอาเซยีน	

และคะแนน	 1	 แสดงถึงดัชนีชี้วัดของประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในบรรดา	 10	 ประเทศ

อาเซียน
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คือแนวโน้มการขยายตัวของตลาดพลังงานที่อยู่ในระดับสูง	 จึงท�าให้ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบ 

จากประเทศไทย	 แต่จะมีนักลงทุนจากทั่วโลกให้ความสนใจการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 

ทัง้สามประเทศ	อย่างไรกด็สีิง่ทีจ่ะเป็นข้อได้เปรยีบของไทยทีเ่ด่นชดัทีส่ดุ	คอื	การทีป่ระเทศไทย

มภูีมิศาสตร์และชายแดนติดกบัเพือ่นบ้านทัง้สามประเทศจะเป็นโอกาสทีดี่ในการลงทนุเนือ่งจาก

โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าต้องการระบบส่งและระบบจ�าหน่ายที่เชื่อมโยง

และครอบคลุมภายใต้ความคุ้มค่าในการลงทุน	 การส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนโดยเฉพาะ 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยังเป็นแรงขับดันที่ช่วยเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางพลังงานดังกล่าวเนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณชายแดน
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4. ประเทศไทยกับพัฒน�ก�รในก�รซ้ือข�ยไฟฟ้�ในเขตลุ่มแม่น้ำ�โขง 
(Greater Maekong Sub - region: GMS)
	 กลุม่ประเทศในแถบลุม่แม่น�า้โขง	(Greater	Maekong	Sub	-	region:	GMS)	ซึง่ประกอบ

ไปด้วยประเทศไทย	สปป.ลาว	เมียนมา	เวียดนาม	กัมพูชา	รวมไปถึงประเทศจีนตอนใต้	ถือเป็น

พืน้ทีเ่ป้าหมายส�าคญัในการซือ้ขายพลงังานไฟฟ้า	(Power	trade)	ในอาเซียนเนือ่งจากเป็นพืน้ที่

เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	 ท้ังยังประกอบไปด้วยหลายพ้ืนท่ี 

ที่มีศักยภาพพลังงานในรูปแบบต่างๆ	 ที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ตามท่ีน�าเสนอในหัวข้อ 

ก่อนหน้า	 ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศมีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศใน	GMS	 

มากที่สุด	 รองจาก	 สปป.ลาว	 จะมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าใน	GMS	 

และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นโอกาสของไทยในการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ	ในอาเซยีน

โดยเฉพาะมาเลเซีย	สิงคโปร์	และอินโดนีเซีย	

	 การศกึษาของ	Asian	Development	Bank	(ADB)24		ได้สรปุสถานภาพโครงการต่างๆ	

ในปัจจุบันและโครงการตามแผนที่อยู่ในระหว่างการลงทุน	 โดยจากข้อมูลที่ผ่านมาดังแสดง 

ในตารางที่	 3	 ส�าหรับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า	 และตารางท่ี	 4	 ส�าหรับอัตราซ้ือขายไฟฟ้าเฉล่ีย	 

พบว่า	 เส้นทางการซื้อขายไฟฟ้าที่มีปริมาณไฟฟ้าสูงที่สุดใน	GMS	คือ	 เส้นทางจาก	สปป.ลาว	

มายังประเทศไทย	และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก	6,938	GWh	ในปี	ค.ศ.	2010	

เพิ่มขึ้นเป็น	11,939	GWh	ในปี	ค.ศ.	2014	ด้วยอัตราค่าไฟฟ้าที่ถือว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้าง

ต�่าเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าในบริเวณอื่นๆใน	 GMS	 ในขณะที่เส้นทางอื่นๆ	 ยังมีการ 

ซื้อขายไฟฟ้าไม่มากนักแต่ก็มีแผนพัฒนาโครงการต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็น

ถึงความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างไทยกับ	 สปป.ลาว	 ที่มีโครงการพัฒนาและมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาโครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอื่นๆ	 ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน	 แม้ว่าในแผนพัฒนาก�าลังการ

ผลติไฟฟ้า	(PDP2015)	จะมแีผนท่ีจะเริม่พฒันาโครงการเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากเมยีนมาและกมัพูชา

แต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก

 24 Greater	Mekong	 Subregion	 Energy	 Sector	 Assessment,	 Strategy	 and	 Roadmap,	 Asian	 
Development	Bank	(ADB),	June	2016.
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	 ADB	ยงัได้วเิคราะห์ถงึปัญหาและอปุสรรคต่อการพฒันาโครงการซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง

ประเทศทีท่�าให้ยังไม่เกดิปรมิาณการซือ้ขายในวงกว้างใน	GMS	เนือ่งจากโครงสร้างกิจการไฟฟ้า

ใน	 GMS	 ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบท่ีมีผู้ซื้อไฟฟ้ารายเดียวโดยรัฐวิสาหกิจหรือกิจการของรัฐ	

และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศท้ังหมดยังเป็นไปในรูปแบบของสัญญาซื้อขาย	 PPA	

(Purchase	Power	Agreement)	ดงัน้ัน	โครงสร้างพืน้ฐาน	คอื	ระบบส่งไฟฟ้าทีพ่าดผ่านระหว่าง

ประเทศจึงถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับโครงการตามสัญญาซื้อขายเท่านั้น	 โดยยังไม่เปิดโอกาส 

ให้ผู้ประกอบการอื่นๆ	เข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวร่วมกัน	(Third	Party	Access)	ท�าให้

โครงการที่จะมีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศท่ีจะเข้ามาใหม่ต้องมีการพิจารณาเง่ือนไข 

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีเงินลงทุนสูงควบคู่กัน	 ท�าให้ความคุ้มค่าในการพัฒนาโครงการ

น้อยลงไป	แต่หากท�าให้เกิดกลไกและรปูแบบในการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนัพร้อมๆ	กบัการ

คิดผลตอบแทนในการใช้ระบบส่งไฟฟ้าร่วมกันก็อาจท�าให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น

	 จากผลการวิเคราะห์ของ	 ADB	 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างกิจการและรูปแบบสัญญา 

เป็นอุปสรรคที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาระบบซ้ือขายไฟฟ้าในภูมิภาค	 นอกจากนี้ 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในแต่ละประเทศใน	 GMS	 อาจเรียกได้ว่าเป็นส่ิงท่ี 

ไม่สามารถขับเคลื่อนจากความต้องการของประเทศใดประเทศหนึ่งได้	 ประเทศไทยในฐานะ 

ทีค่าดว่าจะเป็นหนึง่ในประเทศท่ีน่าจะได้ประโยชน์สูงสดุจากการซ้ือขายไฟฟ้าในภมูภิาคเพิม่ขึน้

อาจอาศัยกลยุทธ์ในการผลักดันให้เกิดการซ้ือขายไฟฟ้ามากข้ึนด้วยตัวเอง	 โดยสนับสนุน 

และผลักดันให้ภาคเอกชนเข้าไปมีบทบาทในการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน 

โดยเฉพาะใน	 GMS	 มากขึ้น	 เนื่องจากทุกประเทศต่างก็สนับสนุนให้เกิดการลงทุนและกระตุ้น

เศรษฐกิจของตัวเอง	 และปัจจุบันโครงสร้างกิจการในหลายประเทศก็เปิดโอกาสให้เอกชน 

จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้ามากข้ึน	 โดยภาครัฐอาจต้องเข้ามามีบทบาท 

อย่างมากในการพัฒนาระบบส่ง	 โดยอาจพิจารณาการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน	 โดยเฉพาะ 

กลุ่มที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน	 โดยอาจ 

เก็บค่าใช้ระบบสายส่งในอัตราพิเศษ	 ส�าหรับเอกชนรายอื่นๆ	 ที่ไม่ได้เข้าร่วมลงทุนอาจมีการ 

เกบ็อตัราการใช้ระบบสายส่งในอตัราทีส่งูกว่ากลุม่ท่ีเข้าร่วมลงทนุระบบส่ง	เป็นต้น	ในอกีรปูแบบหนึง่

อาจใช้การระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อลดข้อจ�ากัดในเรื่องเงินลงทุนโดยอาจ 

เก็บค่าบริการส�าหรับเอกชนหรือผู้ประกอบการที่มาใช้สายส่ง	เป็นต้น
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จากผลการวิเคราะห์ของ ADB จะเห็นได้ว่าโครงสร้างกิจการและรูปแบบสัญญาเป็นอุปสรรคท่ี
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาระบบซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าในแต่ละประเทศใน GMS อาจเรียกได้ว่าเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถขับเคล่ือนจากความต้องการของประเทศใด
ประเทศหนึ่งได้ ประเทศไทยในฐานะท่ีคาดว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศท่ีน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการซื้อขาย
ไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอาจอาศัยกลยุทธ์ในการผลักดันให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้ามากขึ้นด้วยตัวเอง โดยสนับสนุน
และผลักดันให้ภาคเอกชนเข้าไปมีบทบาทในการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะใน 
GMS มากขึ้น เนื่องจากทุกประเทศต่างก็สนับสนุนให้เกิดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเอง และปัจจุบัน
โครงสร้างกิจการในหลายประเทศก็เปิดโอกาสให้เอกชนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้ามากขึ้น 
โดยภาครัฐอาจต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาระบบส่ง โดยอาจพิจารณาการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีจะพัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน โดยอาจเก็บค่าใช้
ระบบสายส่งในอัตราพิเศษ ส าหรับเอกชนรายอื่นๆ ท่ีไม่ได้เข้าร่วมลงทุนอาจมีการเก็บอัตราการใช้ระบบสายส่ง
ในอัตราท่ีสูงกว่ากลุ่มท่ีเข้าร่วมลงทุนระบบส่ง เป็นต้น ในอีกรูปแบบหนึ่งอาจใช้การระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อลดข้อจ ากัดในเรื่องเงินลงทุนโดยอาจเก็บค่าบริการส าหรับเอกชนหรือผู้ประกอบการท่ีมาใช้สายส่ง 
เป็นต้น 
 

ตารางท่ี 3 
ปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศใน GMS เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปี ค.ศ. 2010 

และ ค.ศ. 2014 (หน่วย: GWh)25 

 
 
 
 

                                                             
25Greater Mekong Subregion Energy Sector Assessment. อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่ 24. 

ตารางที่ 6

ปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศใน	GMS	เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปี	ค.ศ.	2010

และ	ค.ศ.	2014	(หน่วย:	GWh)25 

 25 Greater	Mekong	Subregion	Energy	Sector	Assessment.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	24.
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5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
	 5.1	 ภาครฐัควรใช้โอกาสในศกัยภาพการเตบิโตของตลาดผูใ้ช้ไฟฟ้าในประเทศเพือ่นบ้าน	

(สปป.ลาว	 เมียนมา	 และกัมพูชา)	 สนับสนุนผู ้ประกอบการธุรกิจไฟฟ้า	 เช่น	 ผู ้ผลิตและ 

จ�าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า	และบรษิทัเอกชนท่ีพฒันาและเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้า	 รวมถงึรฐัวสิาหกจิไทย 

ที่ดูแลระบบส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า	 ไปประกอบกิจการในประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยอาจเป็นไป 

ในลักษณะของการร่วมลงทุนพ่วงไปกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาในด้านเทคโนโลย	ี 

บคุลากร	และความเชีย่วชาญในการประกอบกิจการ	ข้อตกลงต่างๆ	อาจด�าเนนิการภายใต้กรอบ
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ตารางท่ี 4 
ข้อมูลอัตราซื้อขายไฟฟูาเฉล่ียระหว่างประเทศใน GMS เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปี ค.ศ. 2010 

และ ค.ศ. 2014 (หน่วย: Cent/kWh)26 
 

 
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.1 ภาครัฐควรใช้โอกาสในศักยภาพการเติบโตของตลาดผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว 

เมียนมา และกัมพูชา) สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจไฟฟ้า เช่น ผู้ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และบริษัท 
เอกชนท่ีพัฒนาและเดินเครื่องโรงไฟฟ้า รวมถึงรัฐวิสาหกิจไทยท่ีดูแลระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟ้า ไปประกอบ
กิจการในประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาจเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุน พ่วงไปกับการให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาในด้านเทคโนโลยี บุคลากร และความเช่ียวชาญในการประกอบกิจการ ข้อตกลงต่างๆ  อาจด าเนินการ

                                                             
26Greater Mekong Subregion Energy Sector Assessment. 2016. อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่ 24.  26 Greater	Mekong	Subregion	Energy	Sector	Assessment.	2016.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	24.

ตารางที่ 7

ข้อมลูอตัราซือ้ขายไฟฟ้าเฉลีย่ระหว่างประเทศใน	GMS	เปรยีบเทยีบระหว่างข้อมลูปี	ค.ศ.	2010

และ	ค.ศ.	2014	(หน่วย:	Cent/kWh)26 
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ความร่วมมือในลักษณะของรัฐต่อรัฐ	 ซึ่งจะท�าให้ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจสามารถบรรล ุ

ข้อตกลงในโครงการได้ง่ายกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจต้องเจรจา

ด้วยตนเอง	

	 5.2	 เศรษฐกจิการค้าชายแดนทีเ่ตบิโตขึน้รวมถงึการขยายโครงข่ายไฟฟ้าทีค่รอบคลุม

พืน้ทีร่อยต่อระหว่างประเทศมากขึน้	เป็นโอกาสส�าคญัท่ีจะขยายตลาดใหม่ส�าหรับผู้ประกอบการไทย

โดยเฉพาะผู้ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	 อย่างไรก็ดี	 สปป.ลาว	 เมียนมา	 และกัมพูชา	 

ต่างก็เป็นเป้าหมายส�าคัญส�าหรับคู่แข่งจากจีน	ญี่ปุ่น	รวมถึง	เวียดนาม	เช่นเดียวกัน	อย่างไรก็ดี

ด้วยความที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก	 

ทั้งในแง่ของมูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกัน	 การเดินทางและท่องเท่ียว	 รวมถึง

การแลกเปลี่ยนแรงงานในระดับต่างๆ	 อาจท�าให้การเข้าถึงตลาดใหม่ของไทยมีความได้เปรียบ

จากคูแ่ข่ง	แต่ส่ิงท่ีอาจเป็นอุปสรรคในการขยายตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสูป่ระเทศเพือ่นบ้านอาจเป็น

เร่ืองของมาตรฐานอปุกรณ์	และความเข้ากนัได้ของอปุกรณ์	 ดังน้ันภาครัฐของไทยควรเป็นแกนหลัก

ในการผลักดันการพัฒนามาตรฐานร่วม	 (Harmonized	 Standard)	 ของอาเซียน	 โดยอาจ 

เริ่มต้นจากมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างไทย	สปป.ลาว	เมียนมา	และกัมพูชา	ซึ่งนอกจากจะ

เป็นการขยายตลาดของไทยแล้ว	 ยังเป็นการอ�านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและแรงงาน 

ที่เข้ามาท�างานในไทยและระหว่างประเทศเพื่อนบ้านสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เข้ากันได้กับ

ระบบไฟฟ้ากับทุกประเทศในกลุ่ม	ถือเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน	

	 5.3	 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยง 

โครงข่ายระบบไฟฟ้ากบัประเทศไทยมาขึน้เป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์ส�าคญัของประเทศไทย	ซ่ึงจะ

ช่วยให้สามารถท�าให้เกิดการกระจาย	 Portfolio	 กระจายความเสี่ยงและท�าให้สามารถบริหาร

จัดการระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงโอกาสท่ีประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลาง

ซือ้ขายไฟฟ้าภมูภิาคโดยอาจเริม่ต้นในความร่วมมอืระหว่างประเทศใน	GMS	เป็นเป้าหมายเรือธงก่อน	

กลยุทธิ์ดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกับนโยบายของหลายประเทศในกลุ่ม	 GMS	 โดยเฉพาะ	 

สปป.ลาว	เมียนมา	และกัมพูชา	โดยเน้นไปที่การพัฒนาโรงไฟฟ้าที่เป็นระบบผลิตเป็นหลัก

	 5.4	 ภาครัฐควรต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า	 โดยอาจ

พจิารณาการร่วมลงทนุกบัภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุม่ทีจ่ะพฒันาโรงไฟฟ้าในประเทศเพือ่นบ้าน	

หรืออาจระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานจากเอกชนหรือประชาชนทั่วไป	 เพื่อพัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐานในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 แล้วอาศัยการจัดเก็บค่าบริการใช้ระบบสายส่ง

ส�าหรับเอกชนที่ไปลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน	เป็นต้น	ในขณะเดียวกัน	ประเทศไทย

ควรปรับรูปแบบโครงสร้างกิจการให้เอกชนหรือผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและสามารถ 

ใช้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวผ่านค่าบริการได้เพ่ือรองรับการพัฒนาในรูปแบบดังกล่าว	 

เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
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โดย ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

ผศ.ดร.ประยงค์ เต็มชวาลา                    

         ศ.ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทที่ 5
เรื่อง “ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทยในบริบท

อ�เซียน : กรณีศึกษ�ของกลุ่มอุตส�หกรรมในประเทศไทย

1. บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์	(1)	เพือ่ศกึษาขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย

ในกลุ่มอาเซียน	 (2)	 เพื่อศึกษาศักยภาพและโอกาสในการเปิดตลาดของประเทศไทยในกลุ่ม

อาเซียน	(3)	 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทยในประเด็นของการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 และ	 (4)	 เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์ประกอบด้วย	 2	 ส่วน	 ส่วนแรกเป็นการ

เป็นการวจิยัเอกสาร	 (Documentary	Research)	 ส่วนทีส่องใช้การวจิยัเชงิคณุภาพ	 (Qualitative)	

โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก	 (In-depth	 Interview:	 IDI)	 จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลส�าคัญ	 

(Key	Informants)	4	กลุ่ม	คือ	กลุ่มผู้ก�าหนดนโยบาย	กลุ่มผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ	กลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียและนักวิชาการ	 และกลุ่มผู้ประกอบการและภาคเอกชน	 7	 กลุ่มอุตสาหกรรม	 

รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	ทั้งสิ้น	37	คน

	 ผลการวิจัยพบว่า	อาเซียนมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อธุรกิจการลงทุนด้านอุตสาหกรรม

ของประเทศไทยใน	2	มิติ	คือ มิติแรก เป็นการท�างานร่วมกันเพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนา

โดยแบ่งกรอบการท�างานเป็น	3	ระยะ	คอื	(1)	แผนงานระยะสัน้	ควรเน้นเรือ่งเสาหลกัด้านเศรษฐกจิ

เป็นส�าคัญ	 (2)	 แผนงานระยะปานกลาง	 ควรเน้นเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม	 (3)	 

แผนงานระยะยาว	 ควรเน้นเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง มิติที่สอง	 เป็นการ
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ใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียน	 รูปธรรมในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านอุตสาหกรรมของไทยนั้น	จะต้องด�าเนินการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่พึงมีพึงได้จากการเป็น

สมาชิกอาเซียนหรืออาศัยประชาคมอาเซียน	 เพ่ือสร้างประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 การตกลงทางการค้า	 ด้านเทคโนโลยี	 และด้านการพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขันในภาพรวม	

	 ดังนั้น	 กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีขีดความสามารถในการ 

แข่งขันด้านกลยุทธ์	 คือ	ทางเลือกในภาพรวม (Macro) ควรใช้กลยุทธ์เชิงรุก	 (Aggressive	 

Strategy)	 ที่ส�าคัญๆ	 ได้แก่	 ประเทศไทยมีท�าเลที่ตั้ง	 เป็นศูนย์กลางเชิงภูมิศาสตร์ของภูมิภาค

อาเซียน	 และ	ทางเลือกกลยุทธทางเลือกในอุตสาหกรรมรายยอย (Micro)	 ใน	 7	 ประเภท

อุตสาหกรรมหลัก	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมอาหาร	 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม	 อุตสาหกรรมยาง	 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 และอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน	 ซ่ึงท้ัง	 7	

ประเภทอุตสาหกรรมเน้นใช้กลยุทธ์เชิงรุก	 (Aggressive	 Strategy)	 การประสบความส�าเร็จ 

ในกลยุทธ์ที่เลือกต้องมีปัจจัยเสริมด้านวิสัยทัศน์/นโยบายของผู้บริหารด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และโลจสิตกิส	์ด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษย์	ด้านนวตักรรม	และการจัดการด้านการเงินและ

งบประมาณและด้านกฎหมาย/ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ทั้งนี้ความส�าเร็จของการพัฒนา 

ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันของประเทศไทย	ซึ่งจ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การส่งเสริมการ

ลงทุนยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมร่วมด้วย	

จึงจะประสบความส�าเร็จอย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

ค�าส�าคัญ :	ขีดความสามารถในการแข่งขัน	ประเทศในอาเซียน	ยุทธศาสตร์

2. ที่ม�ของปัญห�
	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจและการค้าโลก 

มากขึ้น	 โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 

Community:	 AEC)	 ในปี	 2558	 ที่ผ่านมา	 โดยมีแนวคิดว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิต

เดียวและตลาดเดียว	 (Single	Market	 and	 Production	 Base)	 นั่นหมายถึงจะต้องมีการ 

เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี	สามารถด�าเนินกระบวนการผลิตที่ไหนก็ได้	โดยสามารถ

ใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศ	 ทั้งวัตถุดิบและแรงงานร่วมกันในการผลิต	 มีมาตรฐานสินค้า	 

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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กฎเกณฑ์	กฎระเบียบเดียวกนั	โดยประชาคมอาเซยีนจะประกอบด้วย	3	เสาหลกั	ได้แก่	ประชาคม

ความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	 Security	 Community:	 ASC)	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(ASEAN	 Economic	Community:	 AEC)	 และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	

Socio	 -	 Cultural	 Community:	 ASCC)	 จากความส�าคัญดังกล่าวจะท�าให้	 AEC	 กลายเป็น

ตลาดทีม่ขีนาดใหญ่	มปีระชากรกว่า	560	ล้านคน	เป็นฐานการผลติและการส่งออกสนิค้าทีส่�าคญั

ของโลก	 นอกจากนี้การรวมตัวเป็นเขตการผลิตเดียวและตลาดเดียว	 จะช่วยดึงดูดการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment:	FDI)	เข้ามาในอาเซยีนมากข้ึน	ประกอบ

กับสหรัฐอเมริกาก�าลังเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์	 สหภาพยุโรปกลับก�าลังประสบกับ

วกิฤตหน้ีสาธารณะอย่างหนกัหน่วง	ดงันัน้การรวมตวักนัของ	AEC	ก�าลงัก้าวเข้ามาเป็นเคร่ืองยนต์

ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของโลกทีน่่าสนใจ	ซึง่จะดงึดดูการค้า	การลงทนุ	รวมถงึเงนิทนุ	และจะผลกัดนั

ทิศทางเศรษฐกิจโลกให้เข้ามาในภูมิภาคอย่างแท้จริง	

	 ในปี	 ค.ศ.	 2015	World	 Economic	 Forum:	WEF	 ได้ปรับลดอันดับความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศไทยจากอันดับที่	 31	 ในปี	 ค.ศ.	 2014	 มาอยู่ที่อันดับ	 32	 และอยู ่

ในอนัดบัที	่6	ในกลุม่ประเทศอาเซยีน+3	ท้ังนี	้เหตุทีค่วามสามารถในการแข่งขนัของไทยถกูปรบั

ลดนั้นเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง	 อย่างไรก็ตามไทยมีจุดแข็งในด้าน

ตลาดในประเทศและตลาดส่งออกท่ีมขีนาดค่อนข้างใหญ่	อกีทัง้โครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่ง

ของไทยมีประสทิธภิาพสงู	ตลาดแรงงานและตลาดสินค้ามปีระสิทธภิาพสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ

ของไทยยงัมกีารพฒันาการรวมกลุม่วสิาหกจิ	และการด�าเนนิธรุกจิตามกระบวนการสร้างมลูค่า	

หากพิจารณาเปรียบเทียบไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน	 จะเห็นได้ชัดถึงการพัฒนาศักยภาพ 

การแข่งขันของไทยทีถ่ดถอย	ขณะทีเ่พือ่นบ้านพฒันาดขีึน้	เช่น	การพฒันาของเวยีดนาม	เป็นการ

พฒันาอย่างก้าวกระโดดท�าให้อนัดบัขีดความสามารถของเวยีดนามได้กระโดดมาอยูท่ีอ่นัดับ	56	

จากอันดับ	68	ในปี	ค.ศ.	2014	โดยประเทศเวียดนาม	ที่แนวโน้มขีดความสามารถการแข่งขัน

ในตลาดโลกมมีากขึน้	ซึง่ประเทศไทยมกีารพฒันาขดีความสามารถด้านใด	ในประเทศเวยีดนาม

ก็มีการพัฒนาด้วยเช่นกัน	 พร้อมทั้ง	 เวียดนาม	 ยังสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศได้ 

อย่างต่อเนื่อง	ส่วนประเทศมาเลเซียที่ได้เลื่อนขึ้นจากอันดับที่	20	มาเป็นอันดับที่	1827	แต่ใน 

ปี	ค.ศ.	2015	นี้อาจจะชะลอขีดความสามารถภายในประเทศ	เนื่องจากปัญหาภายใน	ทั้งเรื่อง 

 27 World	 Economic	 Forum.	 “The	Global	 Information	 Technology	 Report	 2015	 –	 2016”.	
(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf.	2015.	p.	15.	
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ของการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และค่าเงิน	 (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,	 2558)	 แม้ว่าความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศไทยจะทรงตัว	 แต่เมื่อเทียบกับความสามารถในการแข่งขันของไทย

กบัคูแ่ข่งยงัอยูใ่นระดบัต�า่กว่าคูแ่ข่ง	โดยเฉพาะประเทศสงิคโปร์	ฮ่องกง	จนี	และมาเลเซียทีค่วาม

สามารถในหลายๆ	 ด้านอยู ่ในระดับท่ีสูงกว่าประเทศไทย	 โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ	 

ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ	 ด้านประสิทธิภาพของภาคเอกชน	 และด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 

ทัง้นี	้เมือ่พจิารณาขีดความสามารถของไทยในแต่ละด้านในช่วง	6	ปีทีผ่่านมา	พบว่า	ประเทศไทย

มจีดุด้อยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	โดยอันดบัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของไทยอยูใ่นระดบัต�า่มาตลอด	

6	ปีที่ผ่านมา	

	 การเปิดใช้โอกาสจากการเปิดเสรีด้านการลงทุนภายใต้กรอบ	AEC	ส�าหรับการเคล่ือนย้าย

แรงงานฝีมืออย่างเสรี	 จะส่งผลให้การแข่งขันในตลาดแรงงานเป็นไปอย่างเข้มข้น	 บุคลากร 

ในวชิาชีพต่างๆ	ของไทยจ�าเป็นต้องเร่งพฒันาทักษะเพ่ือรับมอืกบัการแข่งขันดังกล่าว	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ด้านภาษา	ซึง่บุคลากรไทยยงัเสียเปรยีบคูแ่ข่งอืน่ๆ	ในอาเซยีนอยู่มาก	โดยเฉพาะสิงคโปร์

กบัมาเลเซีย	ดงันัน้ประเทศไทยจะต้องเร่งศกึษาหาลูท่างการปรบัตัว	เพือ่แสวงหาโอกาสจากการ

เปิดการค้า	การบรกิารและการลงทนุต่างๆ	อย่างเสร	ีให้เกดิประโยชน์อย่างเต็มทีใ่นการขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิไทย	จากความส�าคญัของปัญหาดงักล่าวจงึสมควรมกีารศกึษาขดีความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศไทยในบรบิทอาเซยีน	โดยเฉพาะในกรณขีองกลุม่อตุสาหกรรมในประเทศไทย

3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
	 3.1	เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน

	 3.2	 เพื่อศึกษาศักยภาพและโอกาสในการเปิดตลาดของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน

	 3.3	 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทยในประเด็นของการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

	 3.4	 เพือ่ศกึษาแนวทางในการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเพิม่ขดีความสามารถในการ

แข่งขันและความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน

4. ระเบียบวิธี
	 การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวจิยัเชงิประยกุต์	โดยการท�าวจิยัเอกสาร	(Documentary	

Research)	 ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ใช้ยุทธ์ศาสตร์การวิจัย 
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แบบ	Grounded	 Theory28	 	 ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (key	 

Informants)	 4	 กลุ่ม	 คือ	 (1)	 กลุ่มผู้ก�าหนดนโยบาย	 (2)	 กลุ่มผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ	 (3)	 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักวิชาการ	 และ	 (4)	 กลุ่มผู้ประกอบการและภาคเอกชน	 7	 กลุ่ม

อุตสาหกรรม	รวม	Key	 Informants	ทั้งสิ้น	37	คน	โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก	 (In	 -	depth	

Interview)	

5. คำ�จำ�กัดคว�ม
 ความสามารถในการแข่งขัน	ตามความหมายของ	Michael	E.	Porter	ความสามารถ 

ในการแข่งขันเกิดขึ้นจากการเพิ่มผลิตภาพ	 (Productivity)	 ซ่ึงท�าให้ประเทศมีความสามารถ 

ในการแข่งขันที่สูงขึ้น	 ประชากรมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 และท�าให้เกิดการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน	โดย	Porter	ได้ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันสามารถเกิดขึ้น

ได้จากความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรม/แนวความคิดใหม่	 เช่น	 เทคโนโลยี	 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต	 ดังนั้นขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมี	 2	 ระดับ	 ได้แก่	

ระดับธุรกิจและระดับมหภาค	ส�าหรับระดับธุรกิจ	เช่น	ภาคเอกชน/ธุรกิจไทยต้องปรับบทบาท

เพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยไม่ต้องรอภาครัฐ	 ซึ่งสามารถท�าได้โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ	 และ 

มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้สูงขึ้น	 (Value	 Added/Value	 Chain)	 ในขณะที่

ระดบัมหภาคต้องเริม่จากความสามารถในการแข่งขนัระดบัท้องถิน่และระดบัประเทศ	ซึง่ต้องการ

การปฏิรูปสถาบันและสังคมให้สอดรับกับแนวการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน29   

กล่าวโดยรวม	คือ	การสร้างสมรรถนะภาคเศรษฐกิจให้มีความพร้อมและความสามารถในผลิต

สินค้าและการบริการเพื่อป้อนสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ	 เพื่อรักษาและพัฒนาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศรวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล	 ขีดความ

สามารถในการแข่งขัน		

 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม เป็นการบริหารจัดการการด�าเนินธุรกิจ 

ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการเอกชนท่ีต้องเร่งปรับตัวเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

เพือ่บรหิารต้นทนุหรอืเพิม่มลูค่าของสนิค้าทีต่นผลิตโดยการท�าให้สินค้าของตนมคีวามแตกต่าง

 28 Creswell,	J.W.	“Qualitative	Inquiry	&	Reseacrh	Design	Choosing	Among	Five	Approaches	
(3	ed.)”.	Thousand	Oaks,	California:	SAGE.	2013.
 29	 ธัชวรรณ	 กนิษฐ์พงศ์.	 “ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและความท้าทายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”.	วารสารบริหารธุรกิจ.	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.	ฉบับที่	11.	2553.	หน้า	74.
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จากผูป้ระกอบการในประเทศอืน่ด้วยการสร้างตราสินค้าหรอืการพฒันารูปแบบเฉพาะของตนขึน้	 

หรือทั้งลดต้นทุนและท�าให้สินค้าของตนมีความแตกต่างไปพร้อมกัน	 ท้ังน้ีข้ึนอยู ่กับ 

ความพร้อมและทรพัยากรของผูป้ระกอบการแต่ละราย	อกีส่วนหนึง่ทีม่บีทบาทต่อความสามารถ

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและเป็นส่วนที่ภาครัฐต้องช่วยด�าเนินการ	 เพราะอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของภาคเอกชน	และเพราะในหลายกรณีผลประโยชน์จากการด�าเนินการจะเกิดขึ้น

กับหลายๆ	อุตสาหกรรมพร้อมกัน	โดยบทบาทที่ส�าคัญประการหนึ่ง	คือ	การเจรจาลดอุปสรรค

ทางการค้าซึ่งมีผลลดทอนความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ	

 สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้จัดอันดับความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ	 ท่ัวโลก	 โดยเน้นปัจจัยด้านการประกอบการธุรกิจเป็นหลัก	 

โดย	WEF	 เริ่มต้นด�าเนินการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันต้ังแต่ปี	 2522	 ในปี	 2553	

WEF	ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ	ทั่วโลกจ�านวน	139	ประเทศ	

และได้ใช้เกณฑ์ต่างๆ	รวมทั้งหมด	111	เกณฑ์	(Criteria)	ดัชนีความสามารถในการแข่งขันรวม	

(GCI)	มีเกณฑ์ชี้วัด	12	เสาหลัก	(Pillar)	ภายใต้	3	ปัจจัย	โดยแบ่งออกเป็น	12	เสาหลักและ	3	

กลุม่ปัจจัย	เพือ่สะดวกในการวเิคราะห์คอื	ปัจจยัพืน้ฐาน	ปัจจยัเสริมประสทิธภิาพในการท�างาน	 

และปัจจัยด้านนวัตกรรมและความช�านาญจากเกณฑ์ต่างๆ	ทัง้	111	เกณฑ์	12	เสาหลกั	3	ปัจจยั	

ได้น�ามาใช้ในการค�านวณและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน	 โดยค�านึงถึงล�าดับขั้น 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 (Stage	 of	 Development)	 ที่แตกต่างกัน	 ซึ่งก�าหนดจากระดับ 

รายได้ต่อหวั	(GDP	Per	Capita)	ของประชากรในประเทศและสดัสว่นการส่งออกสนิค้าพืน้ฐาน	

(Primary	 Product)	 ต่อการส่งออกรวม	 และในแต่ละล�าดับขั้นของการพัฒนาจะมีน�้าหนัก 

ในแต่ละปัจจัยไม่เท่ากัน	จึงท�าให้ประเทศต่างๆ	ถูกแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มการแข่งขัน

ด้วยปัจจัยพื้นฐาน	 กลุ่มการแข่งขันด้วยประสิทธิภาพการลงทุน	 และกลุ่มการแข่งขันด้วย

นวัตกรรม30  

 สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management  

Development : IMD)	มกีารจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั	โดยเน้นปัจจยัเชงิโครงสร้าง	

และด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปีมาตั้งแต่ปี	2532	จนถึงปัจจุบัน	มีประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ

 30 ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	และส�านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 “ผลการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและแนวทางการจัดการจุดอ่อนของประเทศไทย
จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย	WEF	และ	IMD”.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.mfa.
go.th/business/contents/files/	customize-20120501-141146-621181.pdf.	2554.	หน้า	3.
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เปลี่ยนแปลงกันไปในแต่ละปี	อยู่ระหว่าง	49	-	61	ประเทศหรือประมาณ	2	ใน	7	ของจ�านวน

ประเทศทัง้หมดในโลก	จ�านวนเกณฑ์ชีว้ดัทัง้หมดทีใ่ช้ในการจดัอนัดบัในแต่ละปีอยูร่ะหว่าง	239	

-	254	เกณฑ์ชีว้ดั	โดยในปี	2553	ข้อมูลทีน่�ามาใช้เป็นเกณฑ์ชีว้ดันีม้าจากสองทางคอื	หนึง่	ข้อมลู

ส�ารวจทัศนคติ	 (Survey	Data)	จ�านวน	110	 เกณฑ์	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	45	ลักษณะ

ข้อมูลจะอยู่ในรูปสเกลอันดับมีค่าระหว่าง	1	-	10	และสอง	ข้อมูลสถิติ	(Secondary	Data	หรือ	

Hard	 Data)	 ท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท้ังภายในประเทศภูมิภาค	 และองค์กรระหว่างประเทศ	 

รวมทัง้สถาบนัเครอืข่าย	58	สถาบนั	จ�านวน	135	เกณฑ์	คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ	55	ดงันัน้	

เกณฑ์ที่น�ามาใช้ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในปี	2553	มีทั้งหมด	245	เกณฑ์31 

 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 

ตะวนัออกเฉยีงใต้	(Association	of	South	East	Asian	Nations:	ASEAN)	เป็นองค์กรทีก่่อตัง้ขึน้

ตามปฏิญญากรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510	มีประเทศสมาชิกรวม	10	ประเทศ	แบ่ง

เป็น	 ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม	 6	 ประเทศ	 คือ	 บรูไนดารุสซาลาม	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	

ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	และไทย	และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่	4	ประเทศ	คือ	กัมพูชา	สปป.ลาว	

เมยีนมา	และเวยีดนาม	หรอืเรยีกสัน้ๆ	ว่า	กลุม่	CLMV	(Cambodia,	Lao,	Myanmar,	Vietnam)	

ประกอบไปด้วย	3	เสาหลักคือ	ประชาคมความมั่นคงอาเซียน	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และ

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน	โดยมกีฎบตัรอาเซยีน	(ASEAN	Charter)	เป็นกรอบหรอื

พื้นฐานทางกฎหมายรองรับซึ่งจะสร้างกฎเกณฑ์ส�าหรับองค์กรอาเซียนให้สมาชิกพันธกิจ 

ที่จะต้องปฏิบัติตาม	

 เศรษฐกิจระดับมหภาค เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของทั้งระบบโดยรวม	

ได้แก่	รายได้ประชาชาต	ิปรมิาณเงนิ	ระดบัราคาสนิค้าและบรกิารโดยทัว่ไป	ความสมัพนัธ์ระหว่าง

รายได้	การบริโภค	การออมและการลงทุน	การจ้างงานโดยรวม	การค้าระหว่างประเทศ	การหา

รายได้	และการใช้จ่ายของรัฐบาล	การพัฒนาเศรษฐกิจ	เป็นต้น	ดังนั้น	ในเศรษฐศาสตร์มหภาค

จึงไม่ได้มุ ่งที่ผู ้บริโภคหรือผู ้ผลิตคนใดคนหนึ่งหรือกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่ง	 แต่เป็นการพิจารณา 

ในภาครวม	 โดยเป้าหมายท่ีส�าคัญของเศรษฐศาสตร์มหภาคอยู่ที่เรื่อง	 การจ้างงานเต็มที	่ 

การรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ32  

 31 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 และส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	2554.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	30.	หน้า	4.	
 32 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค.	 2553.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 https://www. 
gotoknow.org	/posts/396659.

The Journal of ASEAN Security and Strategy 107

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



 เศรษฐกจิระดบัจุลภาค เป็นการศกึษาพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิของหน่วยเศรษฐกจิย่อยๆ	

ภายใต้ขอบเขตของทรพัยากรทีม่อียู	่โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้ได้ผลประโยชน์สงูสดุ	เช่น	พฤตกิรรม

การตัดสินใจของผู้ผลิตว่าจะผลิตสินค้าและบริการอะไร	ปริมาณเท่าใด	ควรก�าหนดราคาเท่าใด	

และจะจ�าหน่ายจ่ายแจกอย่างไร		เป็นต้น	รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล	ครัวเรือนและ

หน่วยธรุกจิอปุสงค์ของผูบ้รโิภค	กลไกของราคา		การก�าหนดราคาของปัจจัยการผลติ	เช่น	ค่าแรง

ของคนงานค่าเช่าท่ีดิน	 ก�าไรของผู้ประกอบการ	 เป็นต้น	 การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษา 

เกี่ยวกับเรื่อง	“ราคา”	ของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือของปัจจัยการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง33 

 การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย คอื	การจัดการเพ่ือยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง	 โดยการปรับโครงสร้างภาคการผลิต 

และบริการทีมุ่ง่เน้นในการใช้องค์ความรูใ้นการจดัการและการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่	การเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งของปัจจัยสนับสนุน	 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	 โครงสร้างพื้นฐาน	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และการปรับปรุงการบริหาร

จดัการทัง้ในระดบัมหภาคและจลุภาค	รวมทัง้การปรบัเปลีย่นบทบาทและแนวทางในการบรหิาร

จัดการในภาครัฐทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้บูรณาการและมีพลวัตต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมของโลกเพื่อเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลิตภาพควบคู่ไปกับการ	

6. ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในระดับโลก
 6.1 สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)	 ส�าหรับวิธีท่ีใช้ในการ 

จัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน	 WEF	 ได้ก�าหนดปัจจัยท่ีน�ามาใช้ในการจัดอันดับ 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีเรียกว่า	 Global	 Competitiveness	 Index	 (GCI)	

จ�านวน	111	ดัชนี	เพื่อจัดอันดับให้กับประเทศต่างๆ	จ�านวน	139	ประเทศ	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม

มี	12	เสาหลัก	 (Pillar)	ตามปัจจัยส�าคัญ	เพื่อวัดความสามารถในการท�างานของสถาบันต่างๆ	

วัดนโยบายของประเทศ	และวัดปัจจัยที่ท�าให้เศรษฐกิจมีความก้าวหน้าเจริญเติบอย่างยั่งยืนไป

ในอนาคต34		มีลักษณะดังนี้	คือ

 33 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค.	2553.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	32.
 34 ธมกร	ธาราศรีสุทธิ.	“ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ	WEF	และ	IMD	
Executive	Journal”.	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.	2554.	หน้า	74.
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	 	 1)		 ปัจจัยพื้นฐาน	(Basic	requirements)	ประกอบด้วย	4	เสาหลัก	มีดัชนีชี้วัด	

46	 ตัวที่วัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยใช้ปัจจัยการผลิตซ่ึงมักเป็นประเทศก�าลัง

พัฒนาที่ยังมีการพัฒนาน้อย	 ได้แก่	 ปัจจัยเกี่ยวกับสถาบัน	 (Infrastructure)	 สภาพแวดล้อม 

ทางเศรษฐกิจมหภาค	 (Macroeconomic	 Environment)	 และสุขภาพและการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	(Health	and	Primary	Education)

	 	 2)		 ปัจจยัยกระดบัประสทิธภิาพ	(Efficiency	Enhancers)	ประกอบด้วย	6	เสาหลกั	 

มีดัชนีชี้วัด	 49	 ตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ประสิทธิภาพซ่ึงมักเป็นประเทศ 

ก�าลังพัฒนา	 ได้แก่	 การฝึกอบรมและการศึกษาข้ันสูง	 (Higher	 Education	 and	 Training)	

ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า	 (Goods	Market	 Efficiency)	 ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน	

(Labor	Market	Efficiency)	พฒันาการของตลาดการเงิน	(Financial	Market	Development)	

ความพร้อมด้านเทคโนโลยี	(Technological	Readiness)	และขนาดของตลาด	(Market	Size)

3)	 ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ	 (Innovation	 and	 Sophistication	 Factors)	

ประกอบด้วย	2	เสาหลัก	มีดัชนีชี้วัด	16	ตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้นวัตกรรม	

ซึ่งมักเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ได้แก่	 ศักยภาพทางธุรกิจ	 (Business	 Sophistication)	 

และนวัตกรรม	(Innovation)	WEF	ยังแบ่งประเทศที่เข้าร่วมในการจัดอันดับออกเป็น	3	กลุ่ม

ตามระดับของการพัฒนาประเทศ	 โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ

ประชากร	 (GDP	Per	Capita)	 และก�าหนดน�า้หนกัส�าหรบัการประเมนิปัจจยัต่างๆ	 แตกต่างกนัไป 

ตามระดับของการพัฒนาไว้ดังนี้	35

	 	 กลุ่มที่	1	 ได้แก่	ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร	 (GDP	

Per	 Capita)	 ต�่ากว่า	 2,000	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ถือเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัย

ปัจจัยการผลิต	(Factor	-	Driven	Economies)

	 	 กลุ่มที่	2	 ได้แก่	ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร	 (GDP	

Per	 Capita)	 ประมาณ	 3,000	 -	 8,999	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ถือเป็นประเทศที่อาศัยปัจจัย 

ด้านประสิทธิภาพเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 (Efficiency	 -	 Driven	 Economies)	 

ซึ่งประเทศไทยก็ถูกจัดให้เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้

 35 ฝ่ายวจิยัและการจดัการนโยบาย	ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาติ,	2556.	หน้า	12.
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	 ที่มา	(Source)	:	The	Global	Competitiveness	Report	2015-2016.	World	Economic	Forum	

(2015)

7. ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของไทยในบริบทอ�เซียน
	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจและการค้าโลก 

มากขึน้โดยล�าดบั	โดยเฉพาะหลงัจากทีอ่าเซียนประสบความส�าเร็จจากการจัดต้ังเขตการค้าเสรี

อาเซยีนหรอื	AFTA	(ASEAN	Free	Trade	Area)	ซ่ึงกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียนท้ัง	10	ประเทศ

ได้ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมให้การค้าขายระหว่างกัน	 ในอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีและด�าเนินการ 

ลดอัตราภาษีศุลกากรและยกเลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษีระหว่างกัน	 จากความส�าคัญดังกล่าว 

จะท�าให้	 AEC	 กลายเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่	 มีประชากรกว่า	 560	 ล้านคนเป็นฐานการผลิต 

และการส่งออกสินค้าที่ส�าคัญของโลก	 นอกจากนี้การรวมตัวเป็นเขตการผลิตเดียวและ 

ตลาดเดียว	 จะช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	 (FDI)	 เข้ามาในอาเซียนมากข้ึน	

ประกอบกับสหรัฐอเมริกาก�าลังเร่ิมฟื้นตัวจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์	 ในขณะท่ีสหภาพยุโรป 

กลับก�าลังประสบกับวิกฤตหน้ีสาธารณะอย่างหนักหน่วง	 ดังนั้นการรวมตัวกันของ	 AEC	 

ก�าลังก้าวเข้ามาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกที่น่าสนใจ	 ซึ่งจะดึงดูดการค้า	 

	 	 กลุ่มประเทศที่	3	ได้แก่	ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร	

(GDP	 Per	 Capita)	 มากกว่า	 17,000	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ถือเป็นประเทศที่อาศัยนวัตกรรม 

เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	(Innovation	-	Driven	Economies)

	 	 ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร	(GDP	Per	Capita)	อยู่

ในช่วงรอยต่อระหว่างกลุ่มที่	1	กับกลุ่มที่	2	และระหว่างกลุ่มที่	2	กับกลุ่มที่	3	จะถูกเรียกว่าเป็น

ประเทศที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน	(In	Transition)

ตารางที่ 8

การจัดกลุ่มประเทศตามระดับการพัฒนา	ของ	WEF	ประจ�าปี	ค.ศ.	2015	-	2016
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(Financial Market Development) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technological Readiness) และขนาด
ของตลาด (Market Size) 

3) ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ (Innovation and Sophistication Factors) 
ประกอบด้วย 2 เสาหลัก มีดัชนีช้ีวัด 16 ตัวท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้นวัตกรรม ซึ่งมักเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ได้แก่ ศักยภาพทางธุรกิจ (Business Sophistication) และนวัตกรรม (Innovation) WEF 
ยังแบ่งประเทศท่ีเข้าร่วมในการจัดอันดับออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับของการพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP Per Capita) และก าหนดน้ าหนักส าหรับการประเมิน
ปัจจัยต่างๆ แตกต่างกันไปตามระดับของการพัฒนาไว้ดังนี้35 

กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ประเทศท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP Per Capita) 
ต่ ากว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นประเทศท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยอาศัยปัจจัยการผลิต (Factor - Driven 
Economies) 

กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ ประเทศท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP Per Capita) 
ประมาณ 3,000 - 8,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นประเทศท่ีอาศัยปัจจัยด้านประสิทธิภาพเป็นปัจจัยขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ (Efficiency - Driven Economies) ซึ่งประเทศไทยก็ถูกจัดให้เป็นประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ 

กลุ่มประเทศท่ี 3 ได้แก่ ประเทศท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP Per 
Capita) มากกว่า 17,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นประเทศท่ีอาศัยนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
(Innovation - Driven Economies) 

ประเทศท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP Per Capita) อยู่ในช่วงรอยต่อ
ระหว่างกลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 2 และระหว่างกลุ่มท่ี 2 กับกลุ่มท่ี 3 จะถูกเรียกว่าเป็นประเทศท่ีอยู่ระหว่างการ
เปล่ียนผ่าน (In Transition) 
 

ตารางท่ี 1 
การจัดกลุ่มประเทศตามระดับการพัฒนา ของ WEF ประจ าปี ค.ศ. 2015 - 2016 

Stage 1:  
Factor-driven 

Transition from 
Stage 1 to Stage 2 

Stage 2: Efficacy-
driven 

Transition from Stage 2 
to Stage 3 

Stage3:  
Innovation-driven 

Cambodia Philippines Indonesia Malaysia Singapore 
Lao PDR Vietnam Thailand 

  Myanmar 
    ทีม่า (Source) : The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum (2015) 

 
7. ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในบริบทอาเซียน 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจและการค้าโลกมากขึ้นโดย
ล าดับ โดยเฉพาะหลังจากท่ีอาเซียนประสบความส าเร็จจากการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA (ASEAN 
Free Trade Area) ซึ่งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศได้ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมให้การค้าขาย
ระหว่างกัน ในอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีและด าเนินการลดอัตราภาษีศุลกากรและยกเลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษี
ระหว่างกัน จากความส าคัญดังกล่าวจะท าให้ AEC กลายเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ มีประชากรกว่า 560 ล้านคน
เป็นฐานการผลิตและการส่งออกสินค้าท่ีส าคัญของโลก นอกจากนี้การรวมตัวเป็นเขตการผลิตเดียวและตลาดเดียว 
                                                             

35ฝุายวิจัยและการจัดการนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 
2556. หน้า 12. 
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การลงทุน	 รวมถึงเงินทุน	 และจะผลักดันทิศทางเศรษฐกิจโลกให้เข้ามาในภูมิภาคอย่างแท้จริง	

ดังนั้นประเทศไทยจะต้องเร่งศึกษาหาลู่ทางการปรับตัว	เพื่อแสวงหาโอกาสจากการเปิดการค้า	

การบรกิารและการลงทุนต่างๆ	อย่างเสร	ีให้เกดิประโยชน์อย่างเต็มทีใ่นการขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทย	

ในปี	 2010	 -	 2011	WEF	 ได้ปรับลดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

เป็นอันดับที่	38	จากอันดับที่	36	ในปี	2009	-	2010	โดยสถาบันภาครัฐของประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันลดลงมาอยู่ที่อันดับ	 64	 ด้วยคะแนน	 3.95	 โดยลดจากอันดับ	 30	 

ในช่วง	 4	 ปีที่ผ่านมา	 เป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง	 อย่างไรก็ตามไทย 

มีจุดแข็งในด้านตลาดในประเทศและตลาดส่งออกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่	 โดยขนาดตลาด 

ของไทยอยูใ่นอนัดบั	23	ของโลก	อกีทัง้โครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งของไทยมปีระสทิธิภาพสูง	

ตลาดแรงงานและตลาดสินค้ามีประสิทธิภาพ	 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยยังมีการ

พัฒนาการรวมกลุ่มวิสาหกิจ	 และการด�าเนินธุรกิจตามกระบวนการสร้างมูลค่า	 อย่างไรก็ตาม	

ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงโครงสร้างสถาบันของรัฐอย่างเร่งด่วน	 รวมทั้งปรับปรุงระบบ 

การศึกษาและสาธารณสุข	 และส่งเสริมการรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การผลิตและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

ขั้นสูง	หากพิจารณาเปรียบเทียบไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน	จะเห็นได้ชัดถึงการพัฒนาศักยภาพ

การแข่งขันของไทยทีถ่ดถอย	ขณะทีเ่พือ่นบ้านพฒันาดขีึน้	เช่น	การพฒันาของเวยีดนาม	เป็นการ

พฒันาอย่างก้าวกระโดดท�าให้อนัดบัขีดความสามารถของเวยีดนามได้กระโดดมาอยูท่ีอ่นัดับ	59	

จากอันดับ	75	ในปีที่ผ่านมา	โดยเวียดนามปรับตัวดีขึ้นในด้านประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน	

และศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	ตลอดจนขนาดตลาดที่ค่อนข้างใหญ่	อย่างไรก็ตามการ

ค้าของเวียดนามยังมีอุปสรรคจากภาษีสินค้าน�าเข้าที่สูง	และก�าแพงการค้าอื่นๆ	รวมทั้งขั้นตอน

ด้านศลุกากรทียุ่ง่ยาก	และแม้ว่าสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกจิมหภาคของเวยีดนามปรบัตวัดขีึน้

อย่างรวดเร็ว	 แต่การขาดดุลงบประมาณยังอยู ่ในระดับสูง	 นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐาน 

ของเวียดนามที่ไม่เพียงพอกับการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว	 อาทิเช่น	

คุณภาพของถนนและท่าเรือ	 อัตราการเข้าเรียนมีระดับต�่า	 และกฎระเบียบต่างๆ	 ที่ยังมีความ 

ยุ่งยาก36

 36 ธัชวรรณ	 กนิษฐ์พงศ์.	 “ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและความท้าทายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”.	2553.	หน้า	73.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	29.
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8. ผลก�รศึกษ�วิจัยส�ม�รถสรุปส�ระและประเด็นสำ�คัญๆ ได้ดังต่อไปนี้
 8.1 อาเซียนมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อธุรกิจการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย

	 การก่อก�าเนดิประชาคมอาเซียนได้ผลกัดนัให้ประเทศไทยต้องตระหนกัและให้ความส�าคญั

ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมโดยต้องพจิารณาใน	2	มติ	ิคอื	การท�างานร่วมกนัเพือ่สร้างความยัง่ยนื

ในการพัฒนา	และการใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียน	โดยมีประเด็นและสาระส�าคัญ

ดังนี้

 มิติที่ 1 ด้านการท�างานร่วมกันเพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนา

	 ปัจจุบันอาเซียนได้มีการก�าหนดเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม 

ในหลากหลายรูปแบบ	เช่น	การก�าหนดแผนงาน	แผนยุทธศาสตร์	การท�าโครงการความร่วมมือ	

และการร่วมลงนามในข้อตกลงหรอืสนธสิญัญาต่างๆ	ซึง่เครือ่งมอืในการพฒันาดงักล่าวนีส้ามารถ

ใช้เป็นแนวทางส�าหรับประเทศสมาชิกที่จะด�าเนินการตามแบบมาตรฐานที่ก�าหนดไว้อย่าง 

ต่อเนื่องและจริงจัง	 เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการพัฒนา	 โดยแบ่งกรอบการท�างานเป็น	 

3	ระยะ	คือ	(1)	แผนงานระยะสั้น	ควรเน้นเรื่องเสาหลักด้านเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ	(2)	แผนงาน

ระยะปานกลาง	ควรเน้นเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม	และ	(3)	แผนงานระยะยาว	ควรเน้น

เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง	 กล่าวในภาพรวม	 การพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของอาเซียนจะต้องให้ความส�าคัญกับเสาหลักด้านเศรษฐกิจ 

เป็นอันดับต้นๆ	 และต่อมาจึงเป็นเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมที่นับเป็นผู้สนับสนุนหลัก 

ของการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจ	 และสุดท้าย	 คือ	 เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง 

ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในภาพรวมของการลงทุนและการขยายตัวของการด�าเนินธุรกิจใน

ภูมิภาค

 มิติที่ 2 ส�าหรับการใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียน  

	 ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของไทยนั้น	 จะต้อง 

ด�าเนินการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่พึงมีพึงได้จากการเป็นสมาชิกอาเซียน	หรืออาศัยประชาคม

อาเซียนเพื่อสร้างประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นส�าคัญใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 

(1)	 การตกลงทางการค้า	 ประเทศไทยจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพึ่งพิงและอาศัยประชาคมอาเซียน 

เป็นสื่อกลางในการเจรจาต่อรองด้านการค้า	 หรือท�าความร่วมมือเกี่ยวกับการค้าการลงทุน 

กับประเทศอื่นๆ	ในโลก	(2)	ด้านเทคโนโลยี	ประเทศไทยจ�าเป็นต้องพึ่งพิงอาเซียน	เพื่อใช้เป็น
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เกราะในการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดความผันผวนจากการเปล่ียนแปลง 

ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว	 อีกท้ังประเทศไทยยังสามารถใช้ประชาคมอาเซียนเป็นตัวศึกษา 

เปรยีบเทยีบในการพฒันาด้านเทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรม	เพือ่การพฒันาขดีความสามารถ

ในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของประเทศ	 ในด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้ด้วย	 

และ	(3)	ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม

	 จากประเด็นการพิจารณาทั้ง	 2	 มิติดังกล่าว	 เป็นผลให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 เพื่อเป็นทางเลือกด้านการตลาด	 รวมทั้งให้เกิดความปลอดภัยและ

มั่นคงในภูมิภาค	 ซึ่งจากการรวมตัวดังกล่าวท�าให้เกิดการค้าระหว่างชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง	อีกทั้งประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังได้สร้างตลาดสินค้า

ให้แก่ประเทศไทยมากข้ึนด้วย	 ซึ่งจากเดิมมีตลาดผู้บริโภคเฉพาะภายในประเทศที่มีเพียง	 

65.7	 ล้านคน	 แต่เมื่อรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีสัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นเป็น	 

600	ล้านคน	และเม่ือรวมเป็น	ASEAN+6	เข้าไปแล้วจะท�าให้เกิดการขยายตัวของตลาดผูบ้รโิภค

ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น	 3,000	 ล้านคน	 ซึ่งนับเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก	 นอกจากนี้

ประเทศไทยยังสามารถได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียน	 ท่ีเกิดจากการท�างานของ 

เสาหลักด้านเศรษฐกิจ	 หรือ	 AEC	 อื่นๆ	 ได้อีกมากมายอาทิ	 เรื่องภาษีทางการค้า	 การพัฒนา 

โครสร้างพื้นฐาน	การพัฒนาระบบการศึกษา	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการท�างาน	 การจ้างงาน	 และสร้างเครื่องมือเพื่อรองรับเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ	 เป็นต้น	

กล่าวโดยสรปุ	อาเซยีนมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัธรุกจิการลงทนุของประเทศไทย	

ในการสร้างฐานอ�านาจของประเทศให้เกดิการต่อรองทางเศรษฐกจิกบัประเทศคูค้่าอืน่ๆ	ทัว่โลก	

รวมทัง้การขยายตลาดสนิค้าของประเทศ	อกีทัง้อาเซียนยงัสามารถสร้างความเช่ือมโยงของระบบ

การผลิตอุตสาหกรรม	ทั้งอุตสาหกรรมต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้า	ให้เชื่อมต่อเป็นอันเดียวกัน	

ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศไทยและ 

ภูมิภาคได้	

 8.2 ความเป็นได้ที่ประเทศไทยจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม

การศกึษาแบบวจิยัเอกสาร	(Document	Research)	ด้านความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่

ประเทศอาเซียนย้อนหลัง	5	ปี	จากการรวบรวมข้อมูลของ	The	Global	Competitive	Report	

(World	 Economic	 Forum	 2011	 -	 2016)	 และความสามารถในการแข่งขัน	 ของ	 IMD	 
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(International	Institute	for	Management	Development)	จากการศึกษา	GCI	ASEAN	

Ranking	2011	-	2016	บางประเทศ	เช่น	สปป.ลาว	และเมียนมา	เข้ารับการจัดอันดับช่วง	ค.ศ.	

2013	-	2016	ส่วนประเทศบรูไน	นั้นยกเลิกไม่เข้ารับการจัดอันดับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2014	จนถึง

ปัจจุบัน

 

แผนภาพที่ 11

ภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของประเทศกลุ่มอาเซียน	ปี	ค.ศ.	2011	-	2016

(GCI	ASEAN	Ranking	2011	-	2016)

 

หน้าท่ี 81 
 

วารสารด้านความม่ันคงอาเซียนและยุทธศาสตร์  

  

แผนภาพที่ 1 
ภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของประเทศกลุ่มอาเซียน ปี ค.ศ. 2011 - 2016 

(GCI ASEAN Ranking 2011 - 2016) 

 ที่มา : The Global Competitive Report.37 
หมายเหตุ : ตัวเลขมาก หมายถึง ความสามารถในการแข่งขันน้อย ตัวเลขน้อย  หมายถึง มี

ความสามารถในการแข่งขันสูง 
แผนภาพที่ 2 

ตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ WEF  
(Global Competitiveness Index: GCI)  

ที่มา : Global Competitiveness Index: GCI38 (World Economic Forum 2015) ประยุกต์โดยทีมวิจัย 
 

ผลการศึกษาของ WEF จาก 140 ประเทศท่ัวโลกใน 12 ด้าน พบว่าช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคท่ีค่อนข้างวิกฤติ ในหลายประเด็น อาทิในเสาท่ี 1 ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบัน 
                                                             

37World Economic Forum. “The global competitiveness report 2010-2011”. Retrieved July 25, 
2015. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.weforum.org. 

38World Economic Forum. 2015. อ้างถึงแล้วในอรรถที่ 27. 

	 ที่มา	:	The	Global	Competitive	Report.37 

	 หมายเหตุ	:	ตัวเลขมาก	หมายถึง	ความสามารถในการแข่งขันน้อย	ตัวเลขน้อย	หมายถึง	

มีความสามารถในการแข่งขันสูง

 37 World	Economic	Forum.	“The	global	competitiveness	report	2010-2011”.	Retrieved	July	
25,	2015.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.weforum.org.
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ที่มา	:	Global	Competitiveness	Index:	GCI38		(World	Economic	Forum	2015)	ประยุกต์โดยทีมวิจัย

	 ผลการศึกษาของ	WEF	 จาก	 140	 ประเทศทั่วโลกใน	 12	 ด้าน	 พบว่าช่วงท่ีผ่านมา

ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่ค่อนข้างวิกฤติ	ในหลายประเด็น	อาทิในเสาที่	1	

ปัจจยัพืน้ฐานเก่ียวกบัสถาบัน	พบมีปัญหาเกีย่วกบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของไทย	ได้แก่	

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ด้านความเชื่อมั่นทางการเมือง	ด้านความสูญเสียจากการใช้จ่ายภาค

รัฐบาล	 รวมทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องการก่อการร้าย	 ส�าหรับเสาที่	 6	 ปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า	 พบมีปัญหา	 คือ	 ด้านค่าใช้จ่ายในนโยบายทางการเกษตร	 

ขณะที่เสาที่	 7	 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน	 ปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญคือ	 

การใช้จ่ายเงินซ�้าซ้อน	รวมทั้งการจ่ายเงินรายสัปดาห์ที่ขาดการจัดระบบการจัดการ	เป็นต้น

	 จากปัญหา	อุปสรรคส�าคัญจากการศึกษาของ	World	Economic	Forum:	WEF	รัฐบาล

ไทยในปัจจุบันจึงควรเร่งรัดจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมไทย	ได้แก่

 

หน้าท่ี 81 
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แผนภาพที่ 1 
ภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของประเทศกลุ่มอาเซียน ปี ค.ศ. 2011 - 2016 

(GCI ASEAN Ranking 2011 - 2016) 

 ที่มา : The Global Competitive Report.37 
หมายเหตุ : ตัวเลขมาก หมายถึง ความสามารถในการแข่งขันน้อย ตัวเลขน้อย  หมายถึง มี

ความสามารถในการแข่งขันสูง 
แผนภาพที่ 2 

ตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ WEF  
(Global Competitiveness Index: GCI)  

ที่มา : Global Competitiveness Index: GCI38 (World Economic Forum 2015) ประยุกต์โดยทีมวิจัย 
 

ผลการศึกษาของ WEF จาก 140 ประเทศท่ัวโลกใน 12 ด้าน พบว่าช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคท่ีค่อนข้างวิกฤติ ในหลายประเด็น อาทิในเสาท่ี 1 ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบัน 
                                                             

37World Economic Forum. “The global competitiveness report 2010-2011”. Retrieved July 25, 
2015. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.weforum.org. 

38World Economic Forum. 2015. อ้างถึงแล้วในอรรถที่ 27. 

แผนภาพที่ 12

ตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ	WEF	

(Global	Competitiveness	Index:	GCI)	

 38 World	Economic	Forum.	2015.	อ้างถึงแล้วในอรรถที่	27.
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	 	 1)	 ก�าหนดให้	“การยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”	เป็นวาระ

แห่งชาติ	 โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย 

ให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศอื่นๆ	ทั่วโลก	 โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนที่เข้ามา

ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น	ทั้งด้านภาษีและด้านอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ภาษี	ทั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์ส�าคัญ

ในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาสู่ไทยเพิ่มมากขึ้น

	 	 2)	 การก�าหนดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	 10	 ประเภท	

(ตามนโยบายรฐับาล	คสช.)	ซึง่	5	ประเภทเป็นอตุสาหกรรมเดิมทีน่�ามาต่อยอดเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ของการแข่งขัน	 คือ	 อุตสาหกรรมยานยต์/ยานยนต์สมัยใหม่	 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 อุตสาหกรรมกลุ่มท่องเที่ยวและการบริการเชิงสุขภาพ	 อุตสาหกรรม

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	รวมทั้งอุตสาหกรรมใหม่ที่ได้รับ

การส่งเสริมอีก	 5	 ประเภท	 คือ	 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์	 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์	

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	อุตสาหกรรมดิจิทัล	และอุตสาหกรรมการแพทย์

ครบวงจร

แผนภาพที่ 13

ความสามารถในการแข่งขันของ	IMD
(International	Institute	for	Management	Development)

 

หน้าท่ี 82 
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พบมีปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ได้แก่ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านความเช่ือมั่น
ทางการเมือง ด้านความสูญเสียจากการใช้จ่ายภาครัฐบาล รวมท้ังด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องการก่อการร้าย 
ส าหรับเสาท่ี 6 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของตลาดสินค้า พบมีปัญหา คือ ด้านค่าใช้จ่ายในนโยบายทางการเกษตร 
ขณะท่ีเสาท่ี 7 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญคือ การใช้จ่ายเงินซ้ าซ้อน 
รวมท้ังการจ่ายเงินรายสัปดาห์ท่ีขาดการจัดระบบการจัดการ เป็นต้น 

จากปัญหา อุปสรรคส าคัญจากการศึกษาของ World Economic Forum: WEF รัฐบาลไทยใน
ปัจจุบันจึงควรเร่งรัดจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ 

1) ก าหนดให้ “การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เป็นวาระแห่งชาติ 
โดยมีเปูาหมายเพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศอื่นๆ 
ท่ัวโลก โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ท้ังด้านภาษีและด้านอื่นๆ 
ท่ีไม่ใช่ภาษี ท้ังนี้ถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาสู่ไทยเพิ่มมากขึ้น 

2) การก าหนดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 10 ประเภท (ตามนโยบาย
รัฐบาล คสช.) ซึ่ง 5 ประเภทเป็นอุตสาหกรรมเดิมท่ีน ามาต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน คือ อุตสาหกรรม
ยานยต์/ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมกลุ่มท่องเท่ียว
และการบริการเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร รวมท้ัง
อุตสาหกรรมใหม่ท่ีได้รับการส่งเสริมอีก 5 ประเภท คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

แผนภาพที่ 3 
ความสามารถในการแข่งขันของ IMD 

(International Institute for Management Development) 

ที่มา	 :	 เกณฑ์พิจารณาความาสามารถในการแข่งขันของ	 International	 Institute	 for	Management	 
Development:	IMD	ประยุกต์โดยคณะวิจัย
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	 ผลการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของอาเซียนของ	International	

institute	for	Management	Development	(IMD)	จากการทบทวนเอกสารในการจัดอันดับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ	ใน	5	ประเทศ	ซึ่งในกรณีนี้จะหยิบยกผลการศึกษา

เพียงประเด็นความท้าทายที่จะผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาของประเทศไทยโดยเฉพาะ	

ดังนี้

	 1)	 กระตุน้การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ	ในระยะสัน้	โดยการส่งเสรมิในการหาทางเลอืกใหม่

เพื่อชดเชยการส่งออกที่ขยายตัวลดลง	และเร่งการใช้จ่ายภาครัฐในโครงการที่ส�าคัญๆ

	 2)	 ส�าหรบัการเตบิโตด้านเศรษฐกจิในระยะยาวต้องส่งเสริมนวตักรรม	โดยใช้นวตักรรม	

(Innovation	 -	 driven)	 เป็นตัวขับเคลื่อน	 เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	 (High	 Value	 -	 added)	 

ในอุตสาหกรรม	

	 3)	 ด�าเนินการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้

	 4)	 ปฏิรปูระบบการศึกษาเข้าในวาระประชมุเร่งด่วน	มุง่เน้นและจรงิจงัในเรือ่งของความ

ซื่อสัตย์	จริยธรรม	และวัฒนธรรมของชาติ

9. กลยุทธ์ท�งเลือกในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทยให้มีขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขัน

 สาระส�าคัญในที่นี้	 เป็นผลจากการวิเคราะห์	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	และภาวะคุกคาม	

(SWOT	Analysis)	ท้ังจากการทบทวนเอกสารและจากสรปุค�าสมัภาษณ์เจาะลกึของผูท้รงคณุวฒุิ

ที่ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 ทั้ง	 37	 ท่าน	 และได้ท�าการวิเคราะห์เชิงไขว้	 (SWOT	 

Matrix)	 ซึ่งจะได้ทางเลือกกลยุทธ์	 (Strategic	 Alternatives)	 หลายทางเลือก	 จากนั้นผู้วิจัย 

ได้สังเคราะห์และก�าหนดเป็นกลยุทธ์ทางเลือก	4	ประการ	ได้แก่	(1)	SO	Strategy	เป็นกลยุทธ์

ที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งภายใต้โอกาสที่มีอยู่	 (2)	WO	 Strategy	 การเปล่ียนจุดอ่อนมาเป็น 

จุดแข็งภายใต้โอกาสท่ีมีอยู่	 (3)	 ST	 Strategy	 การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส	 และ	 (4)	 

WT	Strategy	 การปรับแก้จุดอ่อนและการขจัดอุปสรรค	 อย่างไรก็ดี	 โดยที่เนื้อหาของกลยุทธ์

ทางเลือกมีหลากหลาย	 แต่ละกลยุทธ์ก็มีทางเลือกต่างๆอีกมากมาย	 ดังนั้นสาระที่จะน�าเสนอ 

ในที่นี้	ผู้วิจัยจึงเลือกน�าเสนอเพียงเฉพาะกลยุทธ์เชิงรุก	(Aggressive	Strategy)	คือ	เป็นกลยุทธ์

ที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งภายใต้โอกาสที่มีอยู่	 (SO	 Strategy)	 ทั้งภาพรวม	 (Macro)	 และ 

ภาพย่อยที่เป็นรายอุตสาหกรรม	(Micro)	ดังนี้
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  9.1 กลยทุธ์ทางเลือกในภาพรวม (Macro) ซึง่กลยทุธ์เชงิรกุ	(Aggressive	Strategy)	

ที่ส�าคัญๆ	 ได้แก่	 ประเทศไทยมีท�าเลที่ตั้ง	 เป็นศูนย์กลางเชิงภูมิศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศที่มีผืนแผ่นดินเชื่อมติดต่อกัน	 (กลุ่มประเทศ	 

CLMV+T)	 จึงท�าให้ไทยมีข้อได้เปรียบในเชิงการเชื่อมต่อทางคมนาคม	 (Connectivity)	 

นอกเหนือจากที่ประเทศไทยมีทุนทรัพย์ทางกายภาพ	 (Physical	 Capital)	 ท้ังทาง

ทรพัยากรธรรมชาติและมคีวามพร้อมด้านแรงงานก�าลงัคนทีเ่อือ้ต่อธรุกจิการลงทนุทางเศรษฐกจิ

อุตสาหกรรมแล้ว	ไทยยังมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอีกเป็นจ�านวนมาก	ทั้งศิลปะหัตถกรรม	

โบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 อีกท้ังความเป็นกัลยาณมิตรและมีไมตรีจิตของคนไทย	 ซึ่งนอกจาก 

จะเอื้อต่อการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ	ดังกล่าวแล้ว	ยังเอื้อต่ออุตสาหกรรม

ภาคบริการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การท่องเที่ยว	การบริการสุขภาพและอื่นๆ	อันจะส่งผลให้ไทย

มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นด้วย

  9.2 กลยุทธ์ทางเลือกในอุตสาหกรรมรายย่อย (Micro) 7 ประเภทอุตสาหกรรม 

ได้แก่

   1) อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งกลยุทธ์เชิงรุก	(Aggressive	Strategy)	ที่ส�าคัญๆ	

ได้แก่	ด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ	และมีความหลากหลายของประเภท

อาหาร	 รวมทั้งการได้รับการสนับสนุน	 ส่งเสริม	 ธุรกิจอุตสาหกรรมด้านอาหารจากรัฐบาล 

ทีมุ่่งไปสูก่ารเป็นครวัโลก	เป็นโอกาสทีไ่ทยจะสามารถขยายตลาดธรุกจิอาหารไปยงัต่างประเทศ	

โดยเฉพาะบางประเทศท่ียังผลิตอาหารได้ไม่พอเพียง	 เช่น	 ประเทศในตะวันออกกลางและ 

อัฟริกา	อีกทั้งยังสามารถเปิดตลาดเชิงรุกไปยังต่างประเทศ	ทั้ง	อเมริกา	สปป.ลาว	และเมียนมา	

ปัจจบุนัอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทเนือ้สตัว์หรอืพืชผกั	ยงัเป็นทีน่ยิมของชาวต่างชาติ	

เช่น	 พืชสมุนไพร	 พืชผักอินทรีย์	 เป็นต้น	 อีกท้ังหากประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอด 

จะยิ่งมีอาหารที่หลากหลายประเภท	โดยเฉพาะอาหารแปรรูปและอาหารเพื่อสุขภาพ	เป็นต้น

   2) อตุสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ซ่ึงกลยทุธ์เชงิรุก	(Aggressive	

Strategy)	ที่ส�าคัญๆ	 ได้แก่	 การที่ประเทศไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ยานยนต์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง	 รวมทั้งไทยมีฐานการผลิตรถยนต์และอะไหล่ยานยนต ์

ทีม่คีณุภาพและมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ	ของโลก	เป็นเหตุผลให้อตุสาหกรรมรถยนต์ของไทย

ยังสามารถขยายตัวและเติบโตได้ค่อนข้างม่ันคงและยั่งยืน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงสามารถส่งออก

รถยนต์ขนาดเล็กของรถปิ๊กอัพและรถกระบะ	 ไปยังต่างประเทศได้เป็นจ�านวนมาก	 อีกทั้งยัง 

ก่อให้เกดิการขยายตวัของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองประเภทอืน่ตามไปด้วย	เช่น	อตุสาหกรรมกระจก	

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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เหลก็	สิง่ทอ	ฟอกหนงั	ยาง	พลาสตกิ	ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	พลงังาน	น�า้มนั	และอตุสาหกรรม

เคมี	เป็นต้น

   3) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ซ่ึงกลยุทธ์เชิงรุก	 (Aggressive	 

Strategy)	 ที่ส�าคัญๆ	 ได้แก่	 ประเทศไทยได้ด�าเนินกิจการประเภทสิ่งทอนี้มาอย่างยาวนาน	 

ก่อให้เกิดความรู้	 ทักษะ	 และความช�านาญของฝีมือแรงานในการผลิตที่ได้มาตรฐาน	ประกอบ

กับประเทศไทยมีห่วงโซ่อุปทานประเภทสิ่งทอได้ครบวงจร	 ทั้งอุตสาหกรรมต้นน�้า	 กลางน�้า	 

และปลายน�้า	 นอกจากนี้การที่ประเทศไทยต้ังอยู่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ	 CLMV	 

ซึ่งนอกจากไทยจะได้ประโยชน์จากการขยายตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศใน	CLMV	 แล้ว	 

ไทยยงัได้ประโยชน์จากการอาศยัสถานภาพของ	Least	Developed	Country	ของกลุม่ประเทศ	

CLMV	ในการลดข้อจ�ากัดทางการค้ากับบางประเทศ	เช่น	EU	ได้อีกด้วย

   4) อุตสาหกรรมยาง ซึ่งกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy)	ที่ส�าคัญๆ	

ได้แก่	 ประเทศไทยมีความพร้อมท้ังในด้านวัตถุดิบและมีแรงงานที่มีทักษะและฝีมือ 

ในอุตสาหกรรมยางสูงอย่างครบวงจรทั้งต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้าที่มีคุณภาพ	ประเทศไทย

จงึมคีวามสามารถในการแข่งขนัสงูทัง้ในเรือ่งการผลิตและแปรรูปยางโดยเฉพาะยางแผ่นรมควนั	

ซึ่งไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ท่ีสุดในโลกได้ต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า	 20	 ปี	 นอกจากนี้

ประเทศไทยยังมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าประเภทนี้ได้ทัดเทียมกับต่างประเทศ	อีกทั้งไทยยังมี

ปัจจัยการผลิตท่ีเป็นส่วนประกอบส�าคัญในการผลิตยางรถยนต์แบบครบวงจร	 ทั้งน�้ายางดิบ	 

และผงด�า	(Carbon	Black)	ไทยจึงเป็นฐานการผลิตยางรถยนต์ชั้นน�าของโลกด้วย

   5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ	 ซ่ึงกลยุทธ์เชิงรุก	 (Aggressive	

Strategy)	 ที่ส�าคัญๆ	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีความสามารถ 

ในการแข่งขนัอยูใ่นระดบัท่ีสงู	อนัเนือ่งจากมกีารใช้แรงงานก�าลงัคนทีม่ทีกัษะฝีมอืแรงงานจ�านวนมาก

และมีความปราณีตสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมและศิลปะวัฒนธรรมไทย	อีกทั้งไทยยังมีความ

พร้อมในการเป็นศนูย์รวมวตัถดุบิของโลก	เป็นเหตุให้อตุสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดับไทย

มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี	 ซ่ึงเป็นโอกาสที่ไทย 

จะขยายตลาดของสินค้าประเภทนี้ได้อีกมาก	นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีประสบการณ์ในการ

สร้างตราสินค้า	(Brand)	เช่น	Prima	Gold	ซึ่งมีประสบการณ์มาแล้วไม่ต�่ากว่า	20	ปี	จึงถือว่า

เป็นตราสินค้า	(OBM)	ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทย	ซึง่หากมกีารซือ้แบรนด์จากต่างประเทศ

ได้ก็จะท�าให้ไทยสามารถพัฒนาต่อยอดแบรนด์	และขยายธุรกิจดังกล่าวได้ด้วย
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   6) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ซ่ึงกลยุทธ์เชิงรุก	 (Aggressive	

Strategy)	 ท่ีส�าคัญๆ	 ได้แก่	 ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ใหญ่และครบวงจร	 ประกอบกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีคุณภาพแลได้

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก	อันเนื่องจาก	ฝีมือแรงงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน	อีกทั้ง

นโยบายของรัฐไทยยังเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท�าให้ไทยมีโอกาสในการขยายการผลิต

และการค้ากับประเทศพันธมิตรอื่นได้เป็นอย่างดี

   7) อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน	ซึ่งกลยุทธ์เชิงรุก	(Aggressive	

Strategy)	 ที่ส�าคัญๆ	 ได้แก่	 ประเทศไทยได้รับการจัดให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนท่ีส่งเสริม

อตุสาหกรรมด้านพลงังานทดแทนอย่างจรงิจงั	จงึเป็นโอกาสทีไ่ทยจะสามารถผลติและจ�าหน่าย

เทคโนโลยีและ/หรือไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้	 นอกจากนี้ภาคเอกชนของไทย 

มีประสบการณ์และมคีวามช�านาญด้านไฟฟ้าค่อนข้างสงู	ขณะทีแ่ผนการผลติไฟฟ้าของประเทศ

มสีดัส่วนด้านพลงังานทดแทนค่อนข้างสงู	ฉะนัน้จึงเป็นโอกาสทีภ่าคเอกชนไทยจะสามารถขยาย

การลงทุนในการผลิตไฟฟ้าทดแทนตามแผนความต้องการของประเทศได้

10. ข้อเสนอแนะและก�รใช้ประโยชน์จ�กง�นวิจัย
 10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ     

  1) ด้านวิสัยทัศน์/นโยบายของผู้บริหาร	มีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญๆ	ได้แก่

   (1) ผู้น�าประเทศและผู้บริหารองค์กรภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน

ต้องมีวิสัยทัศน์	โดยต้องเข้าใจในพลวัตรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	รวมทั้งต้องวาง

อยู่บนพื้นฐานข้อมูลท่ีผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อย่างถูกต้องและสอดรับกับสถานการณ	์ 

ซึ่งจะต้องพิจารณาตั้งแต่ระดับโลก	 ลงมาถึงระดับภูมิภาค	 และระดับประเทศตามล�าดับ	 

ขณะเดยีวกนัต้องมองไปข้างหน้า	มองอนาคต	เน้นการขยายเป้าหมายในอนาคตให้เป็นรปูธรรม

เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ชัดเจน

   (2) วสิยัทศัน์ในการก�าหนดนโยบายและแผนต้องมองการณ์ไกล	ทีจ่ะสร้าง

ความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวทนักบั

นานาประเทศ	อีกทั้งต้องเน้นความมั่นคงและยั่งยืน	(Sustainable)	รวมทั้งต้องให้ความส�าคัญ

ด้านมาตรฐาน	(Standard)	ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแท้จริง

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

120



   (3) ภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้องต้องมีการจัดระบบการจัดการในการน�าวิสัยทัศน์

และนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	โดยให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	ทั้งทางสังคม	เศรษฐกิจ	

การเมือง	 ตลอดจนเรื่องการสร้างเป้าหมายเพื่อพัฒนาและน�าพาประเทศให้มีความวัฒนาถาวร

ทดัเทยีมกบันานาประเทศ	อกีทัง้รฐัควรมกีารทบทวนบทบาทอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการด�าเนินงานของผู้ประกอบการและบริษัทพาณิชย์ในประเทศ	

กล่าวคือ	 รัฐควรลดอ�านาจในการควบคุม	 เปลี่ยนไปเป็นการดูแลและสนับสนุนให้มากข้ึนแทน	

ด้วยการปล่อยให้ภาคเอกชนมอีสิระในการบรหิารงานด้วยตนเองเพือ่ความสะดวกและคล่องตวั

ในการด�าเนินธุรกิจมากขึ้น

  2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์	มีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญๆ	ได้แก่	

   (1) จุดอ่อนของอาเซียน (ASEAN) คือ	 ท้ังท่ีแต่ละประเทศมีความพร้อม 

เก่ียวกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่ดี	 ทั้งด้านถนน	 ด้านรถไฟ	 

ด้านโทรคมนาคมต่างๆ	 แต่ขาดการเชื่อมต่อประสานข้อตกลงร่วมกันระดับนานาชาติ	 รวมทั้ง

ขาดการร่วมมือในการหาแหล่งเงินกู้ร่วมกัน	 ดังนั้นสิ่งที่อาเซียนต้องท�าร่วมกันอย่างเร่งด่วน 

และต้องมีความชัดเจน	 คือ	 เร่ืองของการประสานเชื่อมต่อนโยบายในแต่ละประเทศในภูมิภาค	

รวมทัง้การหาแหล่งเงนิทนุร่วมกนั	เช่น	จากประเทศญีปุ่น่	(Japan)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	(USA)	

ประเทศจีน	(China)	หรือจากแหล่งเงินทุนอื่นที่เกิดขึ้นใหม่	เช่น	ADB	(Asian	Development	

Bank)	และ	AIIB	(Asian	Infrastructure	Investment	Bank)	เป็นต้น

   (2) ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 การท่ี

ประเทศไทยประกาศตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการ

ขนส่งในภูมิภาคนั้น	 ประเทศไทยควรเร่งด�าเนินการในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการขนส่ง 

ในทกุๆ	ด้านโดยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้รองรับกบัการด�าเนนิงานของภาคอตุสาหกรรม

แบบครบวงจร	 ด้วยระบบ	 2C	 คือ	 (ก)	 Connectivity	 ซ่ึงหมายถึงต้องมีระบบการขนส่งที่ดี	 

มีความเชือ่มโยง	และมคีวามพร้อมต่อการด�าเนนิงานของภาคอตุสาหกรรม	ทัง้การขนส่งทางบก	

การขนส่งทางอากาศ	การขนส่งทางน�้า	การขนถ่าย	และท่าเรือ	เป็นต้น	และ	(ข)	Competitive	

Policy	 หมายถึง	 การมีนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นในเร่ืองการแข่งขันเป็นส�าคัญ	 เพ่ือเป็น 

แรงผลักให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ	ทั้งนี้การพัฒนาระบบ

การขนส่งทีด่	ีและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีดี่	จะเป็นเคร่ืองมอืช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ

ลดต้นทุนการขนส่ง	ซึ่งปัจจุบันสูงถึงร้อยละ	17	ของต้นทุนสินค้า	ซึ่งถือว่ามากกว่าต่างประเทศ
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ที่มีเพียงร้อยละ	 11	 -	 12	 ของต้นทุนสินค้าเท่านั้น	 และการพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้าง 

พื้นฐานให้มีความพร้อมนั้นประเทศไทยจะสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับ

ต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

   (3) แนวทางในการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและโลจสิตกิส์ของประเทศ

ควรมีการจัดตั้งส�านักงานโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์แห่งชาติ มีการจัดตั้งศูนย์รับส่ง

สินค้าเกษตร	 (Distribution	 Center:	 DC)	 โดยมีระบบสารสนเทศรองรับ	 ส่งเสริมพัฒนาการ

ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	 (Multimodal	 Transport)	 ใช้ระบบสารสนเทศเป็นยุทธศาสตร์

ส�าคัญในการพัฒนาและด�าเนินการโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์	 แก้ไข/ปรับปรุง	 เพิ่มเติม/

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์	 และพัฒนาศักยภาพ

องค์กรและบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อการพัฒนาระบบ

โลจิสติกส์ของประเทศ

   (4) ภาครฐัควรมกีารจัดตัง้กองทนุเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ 

รวมทัง้ต้องมกีารก�าหนดแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกระบวนการลงทนุในการด�าเนนิงาน

อย่างชดัเจน	โดยต้องค�านงึถงึความคุม้ค่าในการผลติ	สามารถลดต้นทนุในกระบวนการผลติและ

กระบวนการด�าเนินงาน	ตลอดจน	โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

   (5) ภาครฐัควรสนบัสนนุการเป็นศนูย์กลางซ่อมบ�ารงุทัง้ระบบราง ระบบถนน 

ระบบทางน�้าและระบบทางอากาศ	 เร่งเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ให้ครบวงจร	 โลจิสติกส ์

ในประเทศไทยมีการพัฒนาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ	ด้วยความ

เป็นศนูย์กลางของภมูภิาคในเชงิภมูศิาสตร์รฐัควรเร่งพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งทกุรปูแบบ	

ไม่ว่าจะเป็น	ถนนหนทาง	รถไฟความเร็วสูง	รถไฟรางคู่	เรือน�้าลึก	และทางอากาศ	ให้ครอบคลุม

โดยให้เชือ่มโยงทุกภูมภิาค	และเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านในทกุระบบ	เพือ่รองรบัการขยาย

ธุรกิจและการเดินทางของประชาชนในประเทศและในภูมิภาคให้มีความสะดวกมากขึ้น	รวมถึง

การเป็นศนูย์กลางซ่อมบ�ารงุอย่างครบวงจรทัง้ทางบก	ทางน�า้	และทางอากาศ	อย่างไรกดี็ระบบ

การขนส่งไม่จ�าเป็นต้องเป็นระบบความเร็วสูงทั้งหมด	หากแต่ควรจะมีรูปแบบอรรถประโยชน ์

ที่หลากหลายเหมาะแก่การขนส่ง	วัตถุดิบ	สินค้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน	ไม่ว่าจะเป็นระบบราง	

ระบบถนน	 ระบบท่อ	 การขนส่งทางน�้า	 และทางอากาศ	 ควรมีการขยายให้ครอบคลุมและ 

เชื่อมโยงพื้นที่อุตสาหกรรมท่ัวประเทศ	 ซึ่งในการนี้จะสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ 

เป็นอย่างดี
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  3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	มีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญๆ	ได้แก่

   (1) การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ได้มกีารตืน่ตัวมากขึน้อย่างชดัเจน	ทีน่่าเป็นห่วง	

คือ	ภาพรวมของประเทศทีต้่องเน้นการสร้างคนและสร้างงานทีเ่หมาะสม	โดยต้องเน้นการสร้าง

และพัฒนาในกลุ่มคนที่พ้นวัยเรียนไปแล้ว	แต่ยังอยู่ในวัยท�างานซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ	

ทั้งทางภาคการท่องเท่ียวและภาคการเกษตร	 ดังนั้นต้องให้ความส�าคัญกับคนกลุ่มนี้เป็นหลัก	

อย่างไรกด็เีนือ่งจากการเกดิการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วและการแข่งขนัทีเ่พ่ิมมากขึน้	ต้องพัฒนา

ระบบการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้วย

   (2) ระบบการเรยีนการสอนของประเทศไทยยงัไม่มคีวามเหมาะสมส�าหรบั

การพัฒนาบุคคลกรทางการศึกษา (นักเรียน - นักศึกษา) ให้มีคุณภาพเท่าที่ควร	 เพราะ 

การศึกษาของประเทศไทยยังคงมีการเรียนการสอนแบบท่องจ�าเป็นส่วนใหญ่	 และอาศัยครู 

เป็นผู้ป้อนข้อมูลเพียงล�าพัง	 ซึ่งตรงข้ามกับต่างประเทศที่ครูเป็นเพียงผู้แนะแนวทางตลอดจน

เทคนิควิธีการที่จะเข้าถึงข้อมูลในการเรียนรู้	แล้วให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง	

ดังนั้นประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางด้านการศึกษาใหม่	 โดยเฉพาะ 

เรื่องหลักสูตร	 และการเรียนการสอน	 โดยเน้นให้ผู้เรียน	 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง	 โดยครู 

เป็นผู้แนะน�าวิธีการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น	 ซึ่งถือเป็นแนวทางท่ีจะสามารถท�าให้ผู้เรียนเกิดการ

พัฒนาตนเองให้มีความช�านาญในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาทาง 

ความคิดของบุคคลได้

   (3) ควรเน้นการปฏริปูระบบการศกึษาของไทยอย่างขนานใหญ่อย่างจรงิจงั 

ทั้งการศึกษาในวิชาสามัญและในวิชาชีพ	 ด้วยการปฏิรูปหลักสูตรเนื้อหาวิชา	 ระบบการเรียน 

การสอน	 สื่อการสอน	 วิธีการสอน	 และการประเมินผล	 โดยต้องฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีคิดเป็น	 

ท�าเปน็ไดอ้ย่างแทจ้รงิ	มใิช่สอนให้เดก็จ�า	และมีการประเมินการเรยีนการสอนด้วยระบบการจ�า

เหมือนในอดีตที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง	 ที่ผ่านมารัฐได้จัดสรรงบประมาณ 

ด้านการศึกษาไว้สูงมาก	 กล่าวคือ	 ประมาณไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 28.0	 ของงบประมาณแผ่นดิน	 

แต่ผลสมัฤทธิท์ีอ่อกมา	โดยภาพรวมถอืว่าอยูใ่นเกณฑ์ทีต่�า่กว่ามาตรฐานมาก	หากจะยนืหยดัอยู่

บนเวทีโลกที่มีการแข่งขันซึ่งนับวันแต่จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆให้ได้	 ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

ที่สามารถแข่งขันกับคนท้ังโลกให้ได้	 ส�าหรับในภาคอุตสาหกรรมนั้นต้องเร่งพัฒนาแรงงานให้มี

ทักษะฝีมือ	 (Skilled	 Labors)	 ที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง	 และต้องก้าว 

ให้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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   (4) รัฐควรให้ความส�าคญัในการปรบัปรงุคณุภาพของระบบการศกึษาของ

ประเทศให้มากยิง่ขึน้ ทัง้เรือ่งหลกัสตูรการศกึษา	และระบบการศกึษา	ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	

แม้ประเทศไทยจะมมีหาวิทยาลยั	และสถาบันการศกึษาทีม่ชีือ่เสยีงหลายแห่ง	แต่ผลผลติทางการ

ศึกษาของไทยนับวันจะยิ่งด้อยคุณภาพลง	 อีกทั้งปัจจุบันสถาบันการศึกษาไม่ได้ผลิต 

บคุคลากรออกมาให้สอดรบักบัความต้องการของตลาดแรงงาน	จึงท�าให้เกดิภาวะการขาดแคลน

แรงงานและมีแรงงานด้อยฝีมือในภาคอุตสาหกรรมไทย	 กล่าวคือ	 ปัจจุบัน	 อุตสาหกรรมไทย 

มีความต้องการในด้าน	 ช่างเทคนิค	 และวิศวกรจ�านวนมากแต่สถาบันการศึกษาไม่สามารถ 

ผลิตคนที่มีคุณภาพกลุ่มนี้ป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอได้

  4) ด้านนวัตกรรมและการจัดการ มีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญๆ	ได้แก่

   (1) ประเทศไทยมกีารลงทนุด้านนวตักรรม (Innovation) น้อยมาก นักวจัิย 

อยู ่ในสถานการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย	 ไม่สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับระบบของ

อุตสาหกรรมของภาคเอกชนได้	กล่าวคือ	ขาดการเชื่อมโยงภาคการวิจัยกับภาคการผลิต	ส่งผล

ให้ไม่เกิดการสร้างหรอืส่งผ่านนวตักรรมใหม่ๆ	ให้เกดิขึน้	หรอืเกดิขึน้ได้ค่อนข้างต�า่ในประเทศไทย	

อนึง่การวจิยัภาคการเกษตรของภาคเอกชนไทยบางรายท่ีเป็นบรษิทัใหญ่มกีารพฒันาก้าวไปไกลมาก

และสามารถประสบความส�าเร็จได้ในระดับโลก	 ในขณะที่ภาครัฐยังก้าวไม่ทัน	 ดังนั้นสิ่งที่ 

ภาครฐัจกัต้องเร่งพจิารณาคอื	ต้องปรบักลไกภาครฐัมาด�าเนนิการหรอืด�าเนนิตามแบบแผนของ

ภาคเอกชนที่ประสบความส�าเร็จดังกล่าว

   (2) การพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศไทยให้มคีวามสามารถในการแข่งขัน 

จ�าเป็นต้องมีการเน้นในเรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นส�าคัญ ซึ่งปัจจัย

ต่างๆ	 เหล่านี้ต้องอาศัยฐานของการวิจัยและพัฒนา	 (R&D)	 เป็นแนวทางในการสร้างให้เกิดขึ้น	

ทัง้นีค้วามสามารถในการพฒันาปัจจยัทัง้สามด้านจะต้องอาศยัความร่วมมอืกนัของ	5	หน่วยงาน

หลักของประเทศเป็นผู้ขับเคลื่อน	 คือ	 (ก)	 หน่วยงานภาครัฐ	 (ข)	 หน่วยงานภาคเอกชน	 (ค)	 

หน่วยงานภาคสถาบันการศึกษา	 (ง)	 หน่วยงานของนักธุรกิจ	 (จ)	 หน่วยงานภาคการเงิน 

การธนาคาร	 โดยความส�าเร็จของความร่วมมือในการด�าเนินงานนี้	 ต้องอาศัยความสามารถ 

ของภาคอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพอยูแ่ล้ว	ผนวกกบัองค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์	(Biochemistry)	

ทางเทคโนโลยี	 (Biotechnology)	 เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	 ขึ้นมา	 ซึ่งถือเป็นหัวใจ 

ของการพฒันาศกัยภาพของอตุสาหกรรมไทยให้มคีวามได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัได้อย่างแท้จรงิ

(3)	จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีไทยจะต้องทุ่มเทงบประมาณและส่งเสรมิให้เกดิการวจัิยและพฒันาทางด้าน

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมท้ังการสร้างนวัตกรรมใหม่	 ที่สามารถตอบโจทย์ของภาคธุรกิจ	

และอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง	 ในบางคร้ังการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอาจเรียนลัดกันได	้ 

ด้วยการท�า	Merger	and	Acquisition	กับบริษัทที่เขามีเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่แล้ว	ตัวอย่างเช่น	

Lenovo	 ของจีนเข้าไปซื้อ	 PC	 ของ	 IBM	 จีนได้มาทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ	 IBM	ที่ทั่วโลก

ยอมรับ	 และได้ท้ังผู้บริหารธุรกิจรวมท้ังระบบการบริหารธุรกิจในระดับ	World	 Class	 ท�าให	้

Computer	 PC	 ของ	 Lenovo	 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างภายในเวลาที่รวดเร็ว	 เนื่องจาก 

ผูบ้รโิภคต่างรูจ้กัและเช่ือมัน่ในระบบของ	IBM	จนีจงึสามารถขายสนิค้าได้ทัว่โลก	แต่กต้็องพฒันา

บุคคลากรขึ้นมารองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน	 ภาคเอกชนรายใหญ่ของไทยก็มี

ศักยภาพมากพอที่จะท�าได้	ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถวิ่งก้าวกระโดดให้ทันคู่แข่งขันได้

(4)	 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการ	 ควรให้ความส�าคัญกับการเพิ่มผลผลิต	 (Productivity)	 

ให้สงูขึน้เพือ่ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนั	ขณะเดยีวกนัควรเน้นการส่งออกสินค้าท่ีมมีลูค่า

เพิ่มสูง	 (High	-	Value	Added)	ให้มากขึ้น	แทนที่จะน�าเอาสินค้าประเภทปฐมภูมิ	 (Primary	

Products)	เช่น	ข้าว	ยางพารา	และผลติผลทางการเกษตรอืน่ๆ	ทีเ่ป็นจดุแข็งของไทย	มาแข่งขนั

ด้วยราคา	 ขณะท่ีต้นทุนการผลิตยังอยู่ในอัตราที่สูงและมีปริมาณผลผลิตท่ีต�่า	 จึงจ�าเป็นต้องมี

การวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นจุดแข็งของไทยด้วยการผลิตสินค้าแปรรูป	 เช่น	 ขนม	 

ของขบเคี้ยว	หรืออาหารว่างที่มีมูลค่าสูง	รวมทั้งอาหารประเภทที่เรียกว่า	Functional	Food	

ที่เป็นอาหารส่งเสริมสุขภาพ	เป็นต้น	

  5) ด้านการเงินและงบประมาณ มีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญๆ ได้แก่

	 	 	 (1)		นโยบายการจัดสรรงบประมาณ	 ควรมีเป้าหมายเพ่ือเน้นความเป็นเลิศ 

ด้านนวตักรรม	การเน้นเรือ่งวทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ีรวมทัง้เน้นการวจัิย	ทีเ่ป็น	Basic	Research	

ถึงแม้อาจยังมองไม่เห็นผลชัดเจนในระยะสั้น	 หากแต่ถ้ามีการกระท�าอย่างต่อเนื่องก็จะเกิด 

ผลสัมฤทธิ์ได้ในที่สุด

	 	 	 (2)	 สิง่ทีร่ฐัต้องเร่งด�าเนนิการ	คอื	การสร้างความซ่ือสัตย์ในการใช้งบประมาณ

ของหน่วยงานภาครฐัตัง้แต่ระดบัชาตลิงไปถงึระดับท้องถิน่	 ซ่ึงทกุหน่วยงานจะต้องมบีรรษทัภบิาล	

หรือ	 ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางการสร้างจิตส�านึกในการใช้งบประมาณ	กล่าวคือ	 ต้องส่งเสริม 

ให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและตรงประเด็น	 อีกทั้งมีการตรวจสอบการใช้จ่าย 

งบประมาณ	ที่ค�านึงถึงหลักการของเหตุและผล	รวมไปถึงความสมดุลของงบประมาณระหว่าง

ความรอบคอบกับผลสัมฤทธิ์
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	 	 	 (3)	 รัฐต้องก�าหนดมาตรการการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู ้ประกอบการ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	เพราะส่วนใหญ่จะมี

ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของธุรกิจและบุคคล	ท�าให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน	 ซึ่งต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งบางบริษัทมีแหล่งเงินทุนจากบริษัทแม่ทั้งในและ 

ต่างประเทศคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่

	 	 	 (4)		รัฐควรจัดตั้งกองทุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	 

ในด้านต่างๆ	เช่น	กองทุนเงินส�ารองเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ	กองทุนเพื่อ

ช่วยเหลือสวัสดิการแรงงาน	 กองทุนเพื่อการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรม

อุตสาหกรรม	และกองทุนเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม	เป็นต้น

  6) ด้านกฎหมาย/ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ	มีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญๆ	ได้แก่

	 	 	 (1)	 กระบวนการตรากฏหมายในประเทศไทย	 ยังมีค่านิยมในการควบคุม 

เป็นส�าคัญซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในกระบวนการ	 เช่น	 มีการตรากฏหมาย 

ที่สลับซับซ้อนยากแก่การท�าความเข้าใจ	 ในบางกรณีกฏหมายบางอย่างอาจส่งผลกระทบ 

ต่อธุรกิจด้วยกันเอง	 เช่น	 ธุรกิจขนาดเล็กต้องเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ่	 และในบางกรณ ี

ชาวบ้านจะเสียเปรียบธุรกิจขนาดเล็ก	เป็นต้น

	 	 	 (2)	 ในแง่ของขัน้ตอน	กฎระเบยีบทีเ่กิดขึน้มากมายในการด�าเนนิการของภาครฐั

ต่อการท�างานร่วมกบัภาคเอกชนนัน้ส่วนหนึง่มาจากสาเหตขุองการไม่มคีวามซือ่สตัย์ต่อกฎหมาย

ของภาคเอกชนเอง	 เช่น	 การหลบเลี่ยงไม่จ่ายภาษี	 หรือการแจ้งภาษีสินค้าต�่าๆ	 เพื่อจะได้จ่าย

ภาษีน�าเข้าท่ีต�า่	เป็นต้น	ซึง่ถือเป็นสาเหตท่ีุท�าให้ภาครฐัต้องมกีารด�าเนนิการต้ังกฎระเบยีบต่างๆ	

ขึ้นมาเพื่อรองรับกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 	 ดังนั้นการท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้	 

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนจ�าเป็นต้องสร้างบรรษัทภบิาล	หรอืธรรมาภบิาลของหน่วยงานของตน

เพ่ือสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานทุกระดับ	 ทุกฝ่าย	 เพื่อให้มีศีลธรรม	 มีความ 

ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน	ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นด้วย

	 	 	 (3)	 ควรก�าหนดให้มอีงค์กรใดองค์กรหนึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการศกึษาวจิยั

ในเชิงลึกเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย	 ลดทอนความยุ่งยากซับซ้อนที่เกิดจากการบังคับ 

ใช้กฎหมาย	จัดท�าเอกสาร	หรือต�ารา	หรือค�าอธิบายกฎหมายเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตีความ	

รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้กฎหมายและประชาชนในวงกว้างตลอดจนทบทวน 

กฎหมายทุกๆ	5	ปีนับแต่วันที่กฎหมายแต่ละฉบับมีผลใช้บังคับว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้น

หรือจัดให้มีมาตรการอื่นใดทดแทนหรือไม่	 โดยการก�าหนดให้มีบุคคลท่ีมาจากภาครัฐ	 
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ภาคเอกชน/ภาคประชาชน	นักวิชาการ	เช่น	กรรมการที่เป็นตัวแทนจากศาล	อัยการ	อาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีสอนวิชากฎหมาย	 ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายนั้นๆ	เป็นต้น

  7)  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ส�าคัญๆ	ได้แก่

	 	 	 (1)	 พยายามกระตุ้นให้อาเซียน	 (ASEAN)	 มีความส�าคัญมากกว่าปัจจุบัน	 

ซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์พบมีปัญหาและอุปสรรคของภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาเชียน

หลายประการ	 คือ	 (ก)	 คนหรือประชาชนยังขาดส�านึกว่าตนเป็นคนอาเซียน	 (ASEAN)	 (ข)	 

หากผูค้นของอาเชียนยงัไม่เป็นหน่ึงเดียว	การใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	

จะเป็นไปได้ค่อนข้างต�่า	 (ค)	 ปัจจุบันประชาชนของแต่ละประเทศมักจะมีมุมมองในด้าน 

การแข่งขันด้วยกันเอง	 (ง)	ต้องเน้นบุคลากรที่พัฒนาด้านทักษะให้มาก	และ	 (จ)	แสวงหาและ

จัดการองค์ความรู้ให้ชัดเจนเพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มภูมิภาค	

	 	 	 (2)	 จุดเน้นท่ีส�าคัญคือ	 ให้ทุกฝ่ายหรือทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ต้องเน้น 

ความรับผิดชอบ	 และต้องเต็มที่กับหน้าที่และบทบาทของตนในทุกๆ	 ด้าน	 เน้นความเป็น 

มืออาชีพในหน้าที่ของตน	พยายามปลูกฝังให้อยู่เป็นจิตใต้ส�านึก	 ท�าตนให้มีคุณค่าให้มากท่ีสุด

และมีการจ่ายคืนให้กับสังคม	 ปัญหาที่ผ่านมาสังคมไทยชอบท�าอะไรง่ายๆ	 ขาดความเป็นมือ

อาชีพ	ขาดความโปร่งใส	ขาดความรบัผดิชอบ	ส่งผลตามมา	คอืประเทศไทยเกดิปัญหาขาดความ

สามารถในการแข่งขัน	ดงัน้ันประเทศไทยจงึต้องเน้นเร่ือง	คณุภาพของคน		เร่ืองการเปลีย่นแปลง

ของเทคโนโลยีท่ีเข้ามาทดแทนแรงงาน	 เพิ่มศักยภาพของภาคแรงงาน	 เน้นการใช้เทคโนโลยี	 

ให้ความส�าคัญในภาคของการวิจัยพื้นฐานที่สามารถจับต้องได้	 เน้นทางด้านวิทยาศาสตร	์ 

ด้านนวัตกรรมพร้อมไปกับการพัฒนาภาวะผู้น�า	และความเป็นมืออาชีพ

 10.2 ยุทธศาสตร์ในความส�าเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน

ของประเทศไทย

	 รฐัได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ต่างๆ	 เพือ่น�ามาเป็นแผนการสนบัสนนุและพฒันาอตุสาหกรรมไทย

ในอนัทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถในเชงิการแข่งขนัของประเทศไทย	ซ่ึงยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญัสามารถ

สรุปได้	ดังนี้

  1) ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการลงทนุ ในอดตี	BOI	ได้มกีารก�าหนดสทิธปิระโยชน์

ของการลงทุนอุตสาหกรรมโดยใช้สถานที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมเป็นตัวก�าหนดขนาด 

หรือปริมาณของสิทธิประโยชน์	 	 (Area	Based)	 ในการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ	ซึ่งผลสัมฤทธิ์ 

เชิงประจักษ์	 คือ	 การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ	 อาทิ	 นิคม

The Journal of ASEAN Security and Strategy 127

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก	 เช่น	 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 จังหวัดระยอง	 
นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด	จังหวัดชลบุรี	และนิคมอุตสาหกรรม	ในพื้นที่ภาคกลาง	เช่น	
ในพื้นที่	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และสมุทรปราการ	เป็นต้น	ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวถือ
เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนท่ีก�าหนดไว	้ 
แต่ในปัจจุบัน	 BOI	 ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน	 โดยใช้เร่ือง 
ของความส�าคญัและจ�าเป็นในตวัผลติภัณฑ์แต่ละประเภทรวมไปถงึเทคนคิวธิกีารผลติ	(Activity	
Based)	 ของอุตสาหกรรมมาเป็นตัวก�าหนดขนาดหรือปริมาณการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว	 
ซึ่งจุดเด่นที่ส�าคัญของการให้สิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ของ	 BOI	 ในปัจจุบันนี้จะเน้นเร่ืองของ	
การวจิยัและพฒันา	(R&D)	ตลอดจนเรือ่งการคดิค้นเพ่ือสร้างนวตักรรมใหม่ๆ	ให้เกดิขึน้ในระบบ
อุตสาหกรรม	ทั้งการคิดค้นกระบวนการท�างานรูปแบบใหม่	การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีการ
ผลติและผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	จนถงึให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการลงทนุด้านการวจิยัและพฒันา	เป็นต้น
  2) ยทุธศาสตร์ด้านการเงนิการคลงั	ปัจจบุนัพบว่า	มกีารก�าหนดแผนการด�าเนนิงาน
ด้านการเงินและงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมหลายด้าน	 เช่น	 แผนพัฒนาการเงินระยะที่	 3	 (2559	 -	 2563)	 ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยที่ก�าหนดออกมาเพื่อพัฒนาระบบการเงินไทยให้มีความก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจโลก	 แผนการการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 SMEs	 ที่ล้มละลาย 
ของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงการคลัง	เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็น
หนีธ้นาคารและก�าลงัจะถูกฟ้องล้มลายเพ่ือให้กลับมาด�าเนินธรุกจิได้อกี	นอกจากนีย้งัมแีผนงาน
ส�าคัญที่เกี่ยวกับการเงินงบประมาณอีกหลายแผนงาน	เช่น	แผนเงินทุนเคลื่อนย้าย	แผนพัฒนา
ระบบช�าระเงิน	 และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	 แผนพัฒนาตลาดทุน	 แผนเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ	และแผนแก้ไขความขัดแย้งทางธุรกิจ	เป็นต้น
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบอุตสาหกรรม	 เป็นแผนงานท่ีหลายภาคส่วนได้
ให้ความส�าคัญมาก	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	หรือภาคเอกชน	ซึ่งมีความเห็นพ้องกันว่าควรมีการเน้น
พัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อการใช้งาน	 ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าว	 สามารถจ�าแนก 
ออกได้	เป็น	2	ลักษณะ	คือ
	 	 	 (1)	 แผนพัฒนากระบวนการผลิต	 ในที่นี้มีการครอบคลุมในหลายมิติของการ
พัฒนาอุตสาหกรรม	 เช่น	 (ก)	 ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของอุตสาหกรรม	 
(ข)	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตให้มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล
ในด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิต	 ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีเร่ืองความเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย	และ	(ค)	ด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	เป็นต้น	

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

128



	 	 	 (2)	 แผนพฒันาคณุภาพทรัพยากรบคุคล	ถอืเป็นแผนงานทีท่ีห่ลายหน่วยงาน

ต่างให้ความส�าคัญ	 เช่น	 (ก)	 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	ที่มีการเน้นการฝึกอบรม 

เพือ่พฒันาคุณภาพของฝีมอืแรงงานให้มคีวามพร้อมในการท�างานภาคอตุสาหกรรม	(ข)	สถาบนั

การศกึษา	ทีเ่น้นในการผลติแรงงานทีม่คีณุภาพเฉพาะด้าน	เช่นช่างเทคนคิ	หรือวศิวกร	ทีส่ามารถ

ท�างานได้ในระบบอุตสาหกรรม	 และ	 (ค)	 ภาคเอกชนและสถานประกอบการที่พยายามสร้าง 

การเรียนรู้	ด้วยการฝึกงาน	และฝึกอบรม	เพื่อพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานในมีความพร้อมและ 

ความเหมาะสมในการท�างาน	เป็นต้น

 10.3 เง่ือนไขหรือปัจจัยในความส�าเร็จของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทย    

	 ส�าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย	 เพ่ือแข่งขัน 

กับประเทศเพื่อนบ้านนั้น	สามารถจ�าแนกได้	2	ลักษณะ	คือ	ปัจจัยทางตรง	และปัจจัยทางอ้อม	

ซึง่ในแต่ละปัจจยันัน้จะประกอบไปด้วย	2	ลกัษณะ	คอื	ลกัษณะเชงิบวก	ทีเ่ป็นจดุแขง็	และพร้อม

ในการสนับสนุนและเกื้อกูลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และ	 ลักษณะเชิงลบ 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

	 	 1)	 ปัจจัยทางอ้อม	 ได้แก่	 ปัจจัยที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ	 ซ่ึงส่วนนี้อาจจะ

รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ	 ท่ีนับเป็นความได้เปรียบของประเทศไทย 

เมือ่น�าศลิปวฒันธรรมท่ีเป็นของชาตเิข้าไปผสมกลมกลนืหรอืบรูณาการในการคดิค้นและพฒันา

ผลิตภัณฑ์

	 	 2)	 ปัจจัยทางตรง	 อันประกอบไปด้วย	 การค้าขาย	 การบริการ	 และการลงทุน	

ส�าหรับปัจจัยอื่นท่ีมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

นอกเหนือจากปัจจัยทางตรงและทางอ้อมแล้ว	ได้แก่	ปัจจัยด้านแรงงาน	ปัจจัยด้านการพัฒนา	

และปัจจัยด้านการด�าเนินการและการสนับสนุนจากภาครัฐ	 เป็นต้น	จากปัจจัยต่างๆ	ดังกล่าว

มาแล้วนัน้	พบว่า	หลายปัจจัยเป็นจดุแข็งและเป็นแรงผลักดันการพฒันาขดีความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมไทยได้เป็นอย่างดี	 แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นเชิงลบและถือเป็น

อุปสรรคส�าคัญท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	 ทั้งนี้การสนับสนุนและการแก้ไขปัญหา 

ของแต่ละปัจจยันัน้ต้องอาศยัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน	ต้องร่วมมอืกนัในการ

สรรสร้างและพัฒนาปัจจัยต่างๆ	 ไปพร้อมๆ	 กันเพื่อท�าให้การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันเป็นไปอย่าวมีเสถียรภาพและยั่งยืนในการด�าเนินงานได้
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 10.4 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต

	 	 1)	 ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในรายอุตสาหกรรม	 ท้ังในอุตสาหกรรมท่ีเป็น 

เป้าหมายของประเทศ	10	ประเภท	(ตามนโยบายรัฐบาล	คสช.)	ซึ่ง	5	ประเภทเป็นอุตสาหกรรม

เดิมที่น�ามาต่อยอดเพื่อเพ่ิมศักยภาพของการแข่งขัน	 คือ	 อุตสาหกรรมยานยนต์/ยานยนต ์

สมัยใหม่	อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	อุตสาหกรรมกลุ่มท่องเที่ยวและ

การบริการเชิงสุขภาพ	 อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	 และอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร	 รวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมคือ	 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์	 อุตสาหกรรม 

การบินและโลจิสติกส์	 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	 อุตสาหกรรมดิจิทัล	 

และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	

	 	 2)	 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 

ของการจัดตั้ง	 “ส�านักงานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ”	 ศึกษากรณี 

ในกลุ่มประเทศ	CLMV	ส�าหรับท�าหน้าที่ส�าคัญๆได้แก่	(ก)	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

การค้าและการลงทุนในแต่ละประเทศ	 (ข)	 ให้ค�าปรึกษาแก่นักลงทุนไทยเกี่ยวกับกลยุทธ ์

ด้านการค้าและการลงทุนในแต่ละประเทศ	 (ค)	 ประเมินโอกาสและอุปสรรคของการค้าและ 

การลงทุนในแต่ละประเทศ	 และ	 (ง)	 ประเมินผลสัมฤทธิ์ชองการด�าเนินงานของส�านักงานฯ	 

ทุกๆ	ระยะ	เป็นต้น

	 	 3)	 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา	 แนวทางการก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนา

อุตสาหกรรมไทยที่มีลักษณะของการจัดการเชิงธุรกิจแบบเดิมที่เน้นการรับจ้างผลิต	 (OEM)	 

ไปให้ความส�าคญัด้านการวจิยัและพฒันาให้เกดินวตักรรมเพ่ือน�าไปสู่การผลิตสินค้าอตุสาหกรรม

ภายใต้ตราสินค้าท่ีเป็นของตนเอง	 (OBM)	 เพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของอุตสาหกรรมประเทศไทยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน	ต่อไป
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โดย รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว  

หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย 

บทที่ 6
เรื่อง “รถไฟคว�มเร็วสูงจีน – สปป.ล�ว – ไทย : ยุทธศ�สตร์

เพื่อสร้�งคว�มมั่นคงด้�นก�รเชื่องโยงในอ�เซียน?”

1. บทคัดย่อ
	 การศึกษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาระบบรถไฟความเรว็

สูงสานจีน	-	สปป.ลาว	-	ไทย	โดยการศึกษาเอกสาร	การสังเกต	และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการก�าหนดนโนบายในด้านการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยและประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	ผลการศึกษา	พบว่า	มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยและ	สปป.ลาว	ได้แก่	นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

ของประเทศจีน	นโยบายจาก	Land	locked	ไปสู่	land	link	ของ	สปป.ลาว	นโยบายการพัฒนา

ระเบยีงเศรษฐกิจในอนุภูมภิาคลุม่น�า้โขง	และนโยบายแห่งรฐัทีเ่ก่ียวกบัการสร้างระบบการขนส่ง

ทางรางของประเทศไทย	 ประโยชน์ที่เป็นพลังผลักดันให้เกิดระบบรถไฟความเร็วสูงใน

ประเทศไทยและ	สปป.ลาว	คอื	ประโยชน์ด้านการเชือ่มโยง	(Connectivity)	เพือ่สร้างบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ	 การขนส่งสินค้า	 และการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ในประเทศและระหว่างประเทศ	ส่วนประเดน็ทีจ่ะเป็นปัญหาต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ

คือ	การทีร่ฐัต้องมหีนีจ้ากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มากจ�านวนมากในระยะเวลาทีย่าวนาน	

แต่รฐับาลทัง้สองประเทศมองเห็นว่าเป็นโครงการทีต้่องลงทนุเพือ่อนาคต	และเชือ่มัน่ว่าสามารถ

บริหารจัดการหนี้นั้นได้

ค�าส�าคญั :	ระบบรถไฟความเรว็สงู;	นโยบายหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง;	นโยบายจาก	land	locked	

สู่	land	link;	การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
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2. บทนำ�
	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มประเทศ

อาเซียนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด	 ท�าให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจัดท�าแผนแม่บท 

ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	(Master	Plan	on	ASEAN	Connectivity:	MPAC)	

ซึ่งเป็นแผนแม่บทเพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันใน	 3	 มิติ	

คอื	การเชือ่มโยงทางกายภาพ	การเชือ่มโยงองค์กร	และการเชือ่มโยงประชาชน	และมเีป้าหมาย

สงูสดุเพ่ือการสร้างอาเซยีนให้เป็นประชาคมทีแ่ท้จริงในปี	255839		และการเชือ่มโยงทางกายภาพ

ที่ส�าคัญ	 คือ	 การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบก	ทางน�้า	 และทางอากาศ	

แต่วิกฤตการขาดแคลนพลังงานในปัจจุบัน	 ขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ท�าให้ราคา

พลงังานสงูขึน้และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งจึงจ�าเป็นต้องหาช่องทางการขนส่งทีป่ระหยดั

พลังงานเพื่อเป็นการลดต้นทุน	 การขนส่งทางรถไฟ	 จึงเป็นทางออกหน่ึง	 เพราะสามารถขนส่ง

สินค้าหนักๆ	ในปริมาณมาก	และระยะทางไกลได้	มีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า	

การขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์เหมาะกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	 และที่ส�าคัญมีต้นทุน

ต่อหน่วยต�่ากว่าการขนส่งทางถนนอย่างน้อยหนึ่งเท่า	40 

	 แนวคิดการเช่ือมโยงประเทศในภูมิภาคด้วยระบบราง	 เริ่มขึ้นในปี	 2503	 ตามโครงการ

เส้นทางรถไฟสายเอเชยีเอสแคปเพือ่เชือ่มทวีปเอเชยีและยโุรปเข้าด้วยกัน	และถกูผลกัดนัให้เกดิ

เป็นรูปธรรมด้วยโครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์	-	คุนหมิง	(Singapore	Kunming	

Rail	Link:	SKRL)	เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายหลักของ	8	ประเทศ	คือ	สิงคโปร์	มาเลเซีย	

ไทย	 กัมพูชา	 สปป.ลาว	 เวียดนาม	 เมียนมา	 และมณฑลยูนนานของจีน	 ความพยายามสร้าง 

ความเชื่อมโยงดังกล่าว	 รัฐบาลของแต่ละประเทศได้น�าไปด�าเนินการก�าหนดนโยบาย 

เพือ่วางแผนและด�าเนินการให้เกดิการพฒันาระบบการขนส่งทางรถไฟในแต่ละประเทศสามารถ

ที่จะรองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งด้วยระบบรถไฟของภูมิภาคให้มีความต่อเนื่องกัน

แบบไร้รอยต่อ	

 39 กรมอาเซียน.	 เรื่อง	 “ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน”	 (ฉบับย่อ)	 ASEAN	 Connectivity.	
กรุงเทพมหานคร	:	กองอาเซียน	3	กรมอาเซียน.	2554.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.mfa.go.th/asean/
contents/files/asean-media	-center-20121204-130117-967294.pdf.
 40	พันธ์รบ	ราชพงศา.	 เรื่อง	“ทางรถไฟอาเซียน	 เป็นจริงหรือแค่ฝัน?.”	2012.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	
http://www.	siamintelligence.com/is-it-a-dream-of-asean-railways/.
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	 ในประเทศไทย	 แนวคิดการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟเริ่มมีปรากฏ	 ตามหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ในปี	 พ.ศ.	 2369	 เม่ือพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร	 ได้ให้ 

ราชฑูตน�าแบบจ�าลองชุดรถไฟย่อส่วนจากของจริง	 ประกอบด้วย	 รถจักรไอน�้า	 และรถพ่วง 

ครบขบวนเดินบนรางด้วยแรงไอน�้าแบบเดียวกับรถใหญ่ที่ใช้อยู่ในเกาะอังกฤษมาทูลเกล้า 

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 4	 ซึ่งท�าให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนา

ระบบการขนส่งทางรถไฟ	 แต่สถานการณ์ไม่เอ้ืออ�านวยให้เกดขึ้นจริงจนกระทั่งในรัชสมัย 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 5	 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ก่อต้ังกรมรถไฟขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2433	 และเร่ิมด�าเนินการก่อสร้างทางรถไฟ 

สายกรุงเทพ	–	นครราชสี	มาเป็นสายแรก	และมีการขยายการก่อสร้างสายทางรถไฟเพื่อเชื่อม

ไปยังภูมิภาคต่างๆ	 ของประเทศ	 มาจนในปี	 2533	 รัฐบาลยุคที่มีนายอภิสิทธ์	 เวชชาชีวะ	 

เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความคิดในการสร้างรถไฟความเร็วสูงขึ้นในประเทศไทย	 เพื่อยกระดับ

คณุภาพการขนส่งทางรถไฟให้มปีระสทิธภิาพ	โดยมแีนวคิดทีจ่ะร่วมมอืกบัรัฐบาลจีน	41	แต่ไม่มี

การด�าเนินการจริงจนต่อเน่ืองมาถึงรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 

ก็มีความพยายามในการสานต่อโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม	 มีการด�าเนินการศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการ	 การจัดท�าแผนท่ีเส้นทาง	 และออกพระราชบัญญัติเพ่ือกู้เงิน	 จ�านวน	 

2.2	 ล้านบาท	 เพื่อน�ามาใช้ในการด�าเนินโครงการ	 แต่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการออก 

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญท�าให้โครงการดังกล่าว 

ถูกระงับไป42	 	 ซึ่งได้รับค�าวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน43	 	 และนักธุรกิจ44	 	 อย่างกว้างขวาง 

ว่าเป็นการตัดโอกาสในการพัฒนาประเทศ45	 	 ในยุครัฐบาลปัจจุบันที่มีพลเอกประยุทธ	์ 

 41 อภิสิทธิ์.	เรื่อง	“เผยจีนเร่งเจรจารูปแบบร่วมทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง”.	2553.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้
จาก	:	http://news.sanook.com/981228/.
 42	Court	rules	today	on	Bt2-tn	bill.	Nation.	March	12,	2014.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://
www.	nationmultimedia.com/webmobile/politics/Court-rules-today-on-Bt2-tn-bill-30229003.	
  43	เรื่อง	“ชาวเน็ตไม่ปลื้ม!	ศาล	รธน.ค้านรถไฟความเร็วสูง	รอถนนลูกรังหมด”.	9	ม.ค.	2557.	(ออนไลน์).	
เข้าถึงได้จาก	:	http://news.sanook.com/1393894/.
  44	วิสัยทัศน์เจ้าสัวธนินท์	2020	รถไฟ...ชาวนา...เศรษฐกิจ	เรื่อง	“ถ้าเป็นผม	6	ล้านล้านผมก็ท�า”.	(ออนไลน์).	
เข้าถึงได้จาก	:	http://talk.mthai.com/topic/388672.	
 45	Up-Dated	>	Erased?	Thailand’s	“High	Speed	Rail	System”	that	was	 to	 link	a	 regional	
system	togetherthaiintelligentnews.	June	15,	2014.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	https://aseaneconomist.
wordpress.com	 /2014/06/15/thailands-junta-regime-postponed-yunnan-singapore-high-speed-rail-
project/.
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จันทร์โอชา	เป็นนายกรัฐมนตรี	มีพลเอกประจิณ	จั่นตอง	เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม	ก็น�า

โครงการดงักล่าวมาด�าเนนิการต่อโดยปรบัให้เป็นการพัฒนารถไฟระบบรางคู	่และปรับเส้นทาง	

และเชิญชวนให้บริษัทต่างๆ	 มาประมูลเพื่อด�าเนินการโครงการ46	 แต่แนวคิดน้ีก็ไม่เกิดการ 

ด�าเนินการที่เป็นรูปธรรม

	 อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังไม่ถูกยกเลิก	 แต่มีความพยายามในการขยายโครงการ

และน�าเสนอโครงการท่ีมคีวามครอบคลมุ	 เมือ่มีการเปลีย่นตัวรฐัมนตร	ีนายอาคม	 เติมพทิยาไพสฐิ	 

ได้รบัการแต่งดัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง	รมว.คมนาคม		กร็ะบวุ่ารฐับาลยงัคงเดนิหน้าโครงการก่อสร้าง

รถไฟความเร็วสูง	 4	 เส้นทาง	 เพื่อเชื่อมไปยัง	 4	 หัวเมืองหลักท่ีส�าคัญ	 ซึ่งจะเกิดประโยชน์ 

ทางเศรษฐกจิในอนาคต47		ภายใต้แนวคดิการร่วมมอืกบัรฐับาลจนี	และรฐับาลญีปุ่น่	แต่โครงการ

ดงักล่าวก็ยงัไม่สามารถเดนิหน้าต่อไปได้48		จนกระทัง่รองนายกรัฐมนตรีนายสมคดิ	จาตุศรีพิทกัษ์	

เสนอให้นายกรัฐมนตรี	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ใช้มาตรา	 44	 เพ่ือแก้ปัญหาให้โครงการ

สามารถด�าเนินการได้	49, 50 

	 ส่วนการด�าเนินการสร้างรถไฟความเร็วสูงใน	สปป.ลาว	ซึ่งเป็นประเทศที่ยังไม่เคยมีการ

คมนาคมในระบบรถไฟ	จะมีเพียงเส่นทางรถไฟ	ระยะ	3.5	กิโลเมตรที่สร้างต่อจากประเทศไทย

ที่สถานีหนองคาย	ข้ามสะพานมิตรภาพไทย	–	สปป.ลาว	เข้าสู่สถานีท่านาแล้ง	ซึ่งภารกิจหลัก	

คือ	ใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าข้ามแดน	การก่อสร้างระบบการขนส่งทางรางจึงเป็นสิ่งใหม่

ที่จ�าเป็นเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสายทางรถไฟสายคุนหมิง	-	สิงคโปร์	เป็นเส้นทางสาย	Central	

Route	 ที่จะเช่ือมจากเมืองคุนหมิง	 ประเทศจีน	 มาสู่	 สปป.ลาว	 จากเมืองบ่อเต็น	 ชายแดน	 

สปป.ลาว	-	จนี	มายงันครหลวงเวียงจนัทน์และต่อกบัระบบรถไฟไทยท่ีสถานท่ีานาแล้ง	ชายแดน	

 46	ประจิน.	สตาร์ทไฮสปีดฯ.	ข่าวหุ้น.	2015.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	27321	XTHAI	XECON	XFINSEC-
ZSTOC	K	V%PAPERLP%KHD.
 47	เรื่อง	“รถไฟความเร็วสูงไทย	–	จีน	–	ญี่ปุ่น”.	(ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	:	http://www.realist.co.th/
blog/รถไฟความเร็วสูง/.
 48	Trying	to	stay	on	track	Column:	ABOUT	Politics.	Bangkok	Post	(Eng).	Saturday,	May	20,	
2017.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	03:0758549	XENGLISH	XOTHER	DAS	V%PAPERL	P%POSD
 49	เรื่อง	“ชง	คสช.	ใช้	ม.44	ดันรถไฟไทย	-	จีน”.	June	13,	2017.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.	
thaipost.net/?q=ชงคสช.	ใช้	ม.44	ดันรถไฟไทย	–	จีน.
 50	ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๓๐/๒๕๖๐	เรื่อง	“มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ	 –	 นครราชสีมา”.	 ราชกิจจานุเบกษา.	 เล่ม	 ๑๓๔	 ตอนพิเศษ	
๑๖๒	ง	๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๐.	หน้า	๒๗.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/
PDF/2560/E/162/27.PDF.
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สปป.ลาว	สูป่ระเทศไทยทีส่ถานหีนองคาย	ประเทศไทย	และเชือ่มต่อไปยงัมาเลเชยีและสงิคโปร์	
โครงการนี้ไม่ใช่จะสามารถด�าเนินการได้อย่างง่ายดาย	 แต่พบว่ามีอุปสรรคและถูกต้ังค�าถาม 
ถึงความคุ้มค่าในการลงทุนส�าหรับประชาชนลาว	 เพราะมูลค่าการก่อสร้างท่ีสูง	 ในขณะที	่ 
สปป.ลาว	 ไม่ใช่ประเทศที่ร�่ารวย	 และมีจ�านวนประชากรเพียง	 6	 ล้านคน51	 	 เมื่อพิจารณา
สถานการณ์ข้างต้น	จะเหน็ได้ว่าการพฒันาระบบทางรถไฟของสองประเทศมปัีญหาและอปุสรรค
นานบัประการ	ทัง้ในประเด็นเศรษฐกจิและสงัคม	เทคโนโลยใีนการก่อสร้าง	เงนิลงทนุ	และอืน่ๆ	
แต่ทั้งสองประเทศก็มีความพยายามให้เกิดระบบรถไฟความเร็วสูงที่จะสามารถเขื่อมโยงกันได้	
จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในสองประเทศ	
เพราะความส�าเร็จหรือล้มเหลวของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงของทั้งสองประเทศเป็นปัจจัย
ส�าคัญต่อความส�าเร็จและล้มเหลวของยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงที่ส�าคัญประการหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน

3. วัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�
	 การศกึษาน้ีมวัีตถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงู 

จีน	–	สปป.ลาว	–	ไทย	ตลอดจนผลกระทบต่อการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน

4. วิธีก�รศึกษ�
	 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยมีการด�าเนินการวิจัย	ดังนี้
 พื้นที่การศึกษา	 การวิจัยนี้ศึกษาระบบเครือข่ายการขนส่งทางรางในพื้นที่ตามสาย 
ทางรถไฟสายจนี	–	สปป.ลาว	–	ไทย	ในส่วนของประเทศไทย	(เส้นทางรถไฟสายตะวนัออกเฉยีงเหนอื	
กรุงเทพ	 -	 หนองคาย)	 และ	 สปป.ลาว	 (เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายบ่อเต็น	 -	 นครหลวง
เวียงจันทน์)
 แหลงข้อมลูและประชากรการวิจัย	การวิจัยนี้ศกึษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
เกบ็ข้อมลูโดยลงพืน้ท่ีเพือ่ศึกษาการสังเกตสภาพก่อสร้างสายทางรถไฟและการสัมภาษณ์เชงิลกึ
กับผู ้ให้ข้อมูลหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 จ�านวน	 27	 คน	 เลือกโดยวิธีการเจาะจง	 ผู้ที่มีหน้าที่
เกีย่วข้องกบัโครงการพฒันาระบบรางทัง้ทางตรงและทางอ้อม	เป็นผู้ปฏบิติังานในหน่วยงานงาน
ของรัฐและเอกชน	โดยผู้ให้ข้อมูลหลักยินดีให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย	ดังรายละเอียดในตารางที่	9

 51 Kunming	 –	 Singapore	 railway.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 https://en.wikipedia.org/wiki 
/Kunming–Singapore_railway.
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หน้าท่ี 96 
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ตารางท่ี 1 
ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคมนาคมระบบรางในประเทศไทย และ สปป.ลาว 

 

ประเทศไทย 
หน่วยงาน ต าแหน่ง จ านวน 

พรรคประชาธิปัตย์  ผู้บริหารพรรค 2 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2  

นายสถานีรถไฟ (แก่งคอย กลางดง ชุมทางจริะ นครราชสีมา 
อุดรธานี หนองคาย 

7 

หอการค้าจังหวัด กรรมการหอการค้าจงัหวัดขอนแก่น  3 
กรรมการหอการค้าจงัหวัดหนองคาย 4 

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง วิศวกรคุมงานก่อสร้างสถานีรถไฟสถานีบ้านเกาะ 
นครราชสีมา 

1 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.  ผู้อ านวยการ 1 
รวม 18 

 
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
หน่วยงาน ต าแหน่ง จ านวน 

Ministry of Industry and Commerce  Director of Trade Facilitations Division 
Import and Export Department 

1 

Ministry of Foreign Affairs Institute of Foreign Affairs 1 
Ministry of Public Works and Transport Department of Planning and Cooperation 1 
National Assembly of Lao PDR Economic Technology and Environment Commerce 

Department (Vice Chairman, Staff) 
2 

National University of Laos Faculty of Economics and Business Management 
(Vice Dean, Lecturer) 

2 

The World Bank, Lao Country Office Senior Infrastructure Specialist 1 
Asian Development Bank Public Management Specialist, Lao PDR Resident 

Mission 
1 

Theun-Hinboun Company General Manager 1 
รวม 10 

 
5. ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสาร พบประเด็นท่ี
น่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการขนส่งระบบรางเพื่อเช่ือมโยงเส้นทางจีน – สปป.ลาว - จีน 
และ ผลประโยชน์และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศท่ีเกิดจากการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน 
ดังนี้ 

5.1 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน  
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม

ต่อการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเส้นทางไทย - จีน พบว่า ปัจจัยส าคัญในการผลักดันการพัฒนาระบบ

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข้อมูล	การวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก	 โดยใช้แนวการสัมภาษณ์	 (Interview	 Guide)	 ซึ่งเป็นค�าถามแบบไม่มีโครงสร้าง	 
เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดนโยบาย	การด�าเนินการก่อสร้าง	ตลอดจน
ผลประโยชน์หรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิโครงการต่อการพฒันาประเทศและภมูภิาค
ในด้านต่างๆ	ผูว้จิยัประสานงานเพือ่นดัหมายการสัมภาษณ์และเดินทางเข้าพ้ืนทีเ่พ่ือเกบ็รวบรวม
ข้อมลูในระหว่างวนัที	่22	พฤษภาคม	–	15	มถินุายน	2560	ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมได้น�ามาวเิคราะห์
ในภาพรวม	โดยสรุปความและน�าเสนอเป็นความเรียงตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษา

ตารางที่ 9
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคมนาคมระบบรางในประเทศไทย	และ	สปป.ลาว
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5. ผลก�รศึกษ�
	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 และการศึกษาเอกสาร	 

พบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการขนส่งระบบรางเพ่ือเชื่อมโยง

เส้นทางจีน	–	สปป.ลาว	-	จีน	และผลประโยชน์และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศที่เกิดจาก

การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงไทย	-	จีน	ดังนี้

 5.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน 

	 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมต่อการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเส้นทางไทย	 -	 จีน	 พบว่า	 ปัจจัยส�าคัญในการ 

ผลักดันการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงมาจากปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละ

ประเทศ	และของกลุ่มความร่วมมือระหว่างประชาคมในภมูภิาค	ทีส่�าคญัคอืโยบายหนึง่แถบหนึง่

เส้นทาง	 (One	 Belt	 One	 Road:	 OBOR)	 ของรัฐบาลจีน	 นโยบายระเบียงเศรษฐกิจ 

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	ของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	(Greter	Mekong	Subregion:	GMS)	

นโยบาย	ASEAN	Connectivity	ของกลุ่มประชาคมอาเซียน	และนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบการคมนาคมของท้ังประเทศไทย	และประเทศ	สปป.ลาว	ทีมี่เป้าหมายร่วมกนัในการพฒันา

ระบบเศรษฐกิจของแตะละประเทศ	ภูมิภาค	และของโลก	แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะมีการปรับ

เปลีย่นไปมาตามสถานการณ์รอบด้าน	 และใช้เวลามายาวนาน	 แต่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกต้ั็งความหวัง 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินการในทางบวกมากกว่าผลกระทบในทางลบ	ดังนี้

 1) นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 

	 ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง	เศรษฐกจิ	และสงัคม	การรือ้ฟ้ืนเส้นทางสายไหมใหม่

เป็นโครงการใหญ่ของจีนท่ีถูกพูดถึงมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่	 1990	 แต่เร่ิมมาเป็นรูปธรรม 

เมื่อประธานาธิบดี	 สีจิ้นผิง	 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศอภิมหานโยบาย	 “หนึ่งแถบ

หนึง่เส้นทาง”	ในระหว่างการเดนิทางเยอืนมหาวทิยาลัยนาซาร์บาเยฟ	กรุงอสัตานา	คาซัคสถาน	

ในเดือนกันยายน	 2013	 แนวคิดดังกล่าวเป็นกลยุทธ์การพัฒนาโลกแบบมองไปข้างหน้า	 

(Outward		Looking)	เพื่อสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ	นโยบายนี้ได้รับการขยายความและ

ตอกย�้าในการประชุม	The	Belt	and	Road	Forum	ในวันที่	 14	พ.ค.	2560	ที่กรุงปักกิ่ง52   

 52 ศิริพร	สุวรรณการ.	คอลัมน์:	ส่องโลก	เรื่อง	“สู่ขุมทรัพย์การลงทุน:	One	Belt	One	Road...เส้นทางที่ไม่
ได้โรยด้วย	 กลีบกุหลาบ”.	 กรุงเทพธุรกิจ	 Friday,	May	 26,	 2017.	 	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 XTHAI	 XECON	
XFINMKT	XBANK	DAS	V%PAPERL	P%KT.	
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โดยมผีูน้�า	28	ชาต	ิเข้าร่วมการประชุมระดบัสงู	เวทข้ีอรเิร่ิมเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหม

ทางทะเลในศตวรรษที	่21	(High	-	Level	Dialogue	Belt	and	Road	Forum	for	International	

Cooperation)	เพื่อน�าเสนอยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่	(New	Silk	Road)	หรือข้อริเริ่ม	

“หนึ่งแถบหน่ึงเส้นทาง”	 (Belt	 and	 Road	 Initiative)	 ซึ่งมุ่งหมายที่จะขยายเส้นทางการค้า

เชื่อมโยงยูเรเชียทั้งทางบกและทางทะเล53 

	 โครงการนีเ้ป็นยทุธศาสตร์ของจนีมีวตัถปุระสงค์หลกั	5	ประการ	คอื	(1)	ขยายผลประโยชน์

ทางการค้าให้กว้างขวางยิ่งข้ึน	 (2)	 ใช้ประโยชน์จากก�าลังการผลิตอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่	 (3)	

สนับสนุนการเติบโตของมณฑลจีนที่ล้าหลัง	 (4)	หาแหล่งพลังงานใหม่	และ	(5)	ขยายบทบาท

ของจีนในการเมืองโลก	ดังนั้น	 เส้นทางสายไหมที่ก�าลังจะถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้ง	 ไม่ใช่แค่เพื่อ

เงินทอง	 แต่รวมถึงอิทธิพลทางการเมืองของจีนในฐานะมหาอ�านาจเอกของโลก	 ซึ่งการด�าเนิน

อภิมหาโครงการนี้ต้องการเงินลงทุนสูงมหาศาล	จีนได้จัดตั้งสถาบันการเงินขึ้น	3	แห่งเพื่อเป็น

แหล่งทุน54		คือ	Silk	Road	Infrastructure	Fund	(February	2014)	Asian	Infra	Investment	

Bank:	AIIB	(October	2014),	และ	New	Development	Bank:	NDB	(July	2014)	ซึ่งเกิด

จากการรวมทุนของกลุ่มประเทศ	BRICS	(Brazil,	Russia,	India,	China	and	South	Africa)	

	 แนวคิดนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่เป็นแนวคิดที่มีรากฐานและแรงบันดาลใจจากเส้นทางสายไหม

ทั้งทางบกและทางน�้าของจีนในสมัยโบราณ	ที่เคยสร้างความร�่ารวยทั้งทางศิลปวัฒนธรรมและ

เงนิทองให้กบัจนีมาตัง้แต่	2,000	กว่าปีท่ีแล้ว	สมัยราชวงศ์ถัง	 (Tang	Dynasty)	 ในศตวรรษท่ี	755 

ผ่านการเดินทางของพ่อค้า	 นักบวช	 ศิลปิน	 และแรงงาน	 ในระยะทางกว่า	 6,000	 กิโลเมตร	 

ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าและสานสัมพันธ์อารยธรรมหลักของโลกจากจีน	อินเดีย	ตะวันออกกลาง	

และยุโรปเข้าด้วยกัน56	 	 โดยเปรียบเทียบกลยุทธ์นี้ว่าเหมือนกับ	“ทฤษฎีฝูงห่าน”	ที่อยู่ร่วมกัน	

ผลัดกันน�าและผลัดกันตาม	จะท�าให้ทั้งฝูงบินไปได้เร็วและไกลกว่า57	 	 โดยประกาศว่าจะท�าให้

 53	 	 จิตติภัทร	พูนข�า.	 เรื่อง	 “เส้นทางสายไหมใหม่	 :	 ภูมิรัฐศาสตร์มหาเกมในยูเรเชีย”.	 2017.	 (ออนไลน์).	 
เข้าถึงได้จาก	:	https://www.the101.world/thoughts/new-silk-road/.
 54			A	brilliant	plan	One	Belt,	One	Road.	(ออนไลน์).	เข้าถงึได้จาก	:	https://www.clsa.com/special/	 
onebeltoneroad/.		
 55		History	of	Silk	Road	Trade	During	the	Tang	Dynasty	(A.D.	618	-	907).	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	
:	http://factsanddetails.com/china/cat2/sub90/entry-5441.html.
 56		เรื่อง	“One	Belt	One	Road	จีนกับการสร้างเส้นทางสายไหมทางบกและทะเลขึ้นมาใหม่”.	คอลัมน์	:	
บทความพิเศษ:	เนชั่นสุดสัปดาห์.	May	26,	2017.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	717	XTHAI	XOTHER	XCOMMENT	
XCLUSIVE	XGEN	DAS	V%PAPERL	P%NTWK.	
 57		เรื่อง	“ASEAN		จักรวรรดิใหม่	วันเบลต์วันโรด”	โพสต์ทูเดย์.	Wednesday,	May	24,	2017.	(ออนไลน์).	
เข้าถึงได้จาก	:	14:1359541	XTHAI	XCORP	BUS	V%NETNEWS	P%WPTD.
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จีนและเพ่ือนพันธมิตรกลับมายิ่งใหญ่เข้มแข็งร่วมกัน	 ผ่านการสร้าง	 “เส้นทางสายไหมใหม่ใน

ศตวรรษที่	 21”	 ขึ้น	 ซึ่งประกอบด้วย	 2	 เส้นทางคมนาคม	 คือ	 เส้นทางทางบก	 Silk	 Road	 

Economic	Belt	ซึ่งเชื่อมโยงทางบกระหว่างเอเชียกลาง	ตะวันออกกลาง	และยุโรปตะวันออก	

และ	เส้นทางทะเล	21st	Maritime	Silk	Road	ซึ่งเชื่อมโยง	ทางทะเลระหว่างเอเชียใต้	แอฟริกา

ตะวันออก	 และเมดิเตอร์เรเนียน	 มีประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกและทางน�้า	 จ�านวน	 65	

ประเทศ58,	59		ดังแผนที่เครือข่ายหลักในภาพประกอบที่	14	

แผนภาพที่ 14

แผนที่เครือข่ายการเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ	ในเส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่	21	ของจีน

 

ที่มา	:			Southeast	Asian	Leaders	Back	China’s	‘One	Belt,	One	Road’	Grand	Plan.	(2017).	Benar	
News.	 Retr ieved	 from	 http://www.benarnews.org/engl ish/news/indonesian/ 

China-one-belt-05152017193335.html

 58 Explainer:	China’s	One	Belt	One	Road	initiative.	Hong	Kong	Free	Press.	6	March	2016.	
(ออนไลน์).	 เข้าถงึได้จาก	 :	https://www.hongkongfp.com/2016/03/06/explainer-chinas-one-belt-one-road- 
initiative/What	is	One	Belt	One	Road?.

  59 China	fosters	closer	ties	with	Eurasian	countries	 in	support	of	“One	Belt,	One	Road”	 
Initiative.	2016.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.chinagoabroad.com/en/article/20434.
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	 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างการคมนาคมตามแนวคิด	 OBOR	 ประกอบด้วยเครือข่ายการ

คมนาคมสองเส้นทางหลกั	คอื	ทางบกและเส้นทางทะเล	 ในส่วนการคมนาคมทางบกเครือข่ายหลัก 

จะเป็นการคมนาคมในระบบรางเส้นทางสายไหมทางบก	 เดินตามรอยเส้นทางสายไหมเก่า	 

เชื่อมจีนกับยุโรปผ่านเอเชียกลางโดยรถไฟและถนน	เส้นทางสายไหมทางทะเล	เชื่อมจีนเข้ากับ

อาเซยีนและแอฟรกิา	ตะวันออกกลาง	ก่อนจะวกขึน้ยโุรป	โดยใช้เรอืเดินสมุทร	โดยใช้เงนิจ�านวน

มหาศาลพฒันาประเทศพนัธมติรและก่อก�าเนดิระเบยีบเศรษฐกจิใหม่ทีม่จีนีเป็นศนูย์กลาง	และ

ประเทศที่เกี่ยวข้องในเส้นทางเป็นตลาดระบายสินค้าเพื่อแก้ปัญหาซัพพลายล้นเกินในประเทศ	

และในบรรดาการพัฒนาต่างๆ	 ที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เกี่ยวกับการขนส่งทางรางคือทางรถไฟ 

ในแอฟริการะยะทาง	749	กิโลเมตร	จากจิบูตีถึงกรุงแอดดิสอาบาบาของเอธิโอเปีย	และ	ทาง

รถไฟใน	สปป.ลาว	ระหว่างเมอืงชายแดนจนี	และ	สปป.ลาว	ท่ีบ่อเต็น	เชือ่มนครหลวงเวยีงจันทน์	

แม้เส้นทางนี้จะมีระยะสั้นเพียง	 418	 กิโลเมตร	 แต่เต็มไปด้วยภูเขา	 จึงต้องมีการสร้างสะพาน

และอุโมงค์มากกว่าร้อยละ	 60	 ของทางทั้งหมด	 และยังต้องเคลียร์กับระเบิดสมัยสงคราม

เวยีดนามอกีด้วย	โดยทัง้สองสายจะมจีนีเป็นผู้สนบัสนนุหลักรวมท้ังสองโครงการมลูค่าประมาณ	

340,000	 ล้านบาท	 ใช้ระบบราง	 ตัวรถ	 และวิศวกรจีนทั้งหมดในการควบคุมการก่อสร้างและ

การเดินรถ60	 เส้นทางดังกล่าวถูกคาดหวังว่าจะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมมายังประเทศไทย	 

ผ่านลงไปสู่ประเทศสิงคโปร์ได้

 2) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

	 กรอบความร่วมมือ	 GMS	 (Greater	Mekong	 Subregion:	 GMS)	 หรืออนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น�า้โขง	6	ประเทศ	ประกอบไปด้วย	ไทย	เมยีนมา	สปป.ลาว	กมัพชูา	 เวยีดนาม	และจนีตอนใต้	

(มณฑลยูนนาน)	จัดตั้งในปี	พ.ศ.	2535	ครอบคลุมเนื้อที่	2.34	ล้านตารางกิโลเมตร	มีประชากร	

257.5	ล้านคน	มกีารจดัตัง้ระเบียงเศรษฐกจิอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง	(Greater	Mekong	Subregion	

Corridors)	โดยมธีนาคารพฒันาเอเชยี	(Asian	Development	Bank:	ADB)	เป็นผูส้นบัสนนุหลกั61  

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม	 การเกษตร	 การค้า	 การลงทุน 

และบริการ	เพิม่การจ้างงาน	ยกระดบัการครองชพี	การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการศกึษาระหว่างกัน	

 60 พรรณิการ์	วานิช.	 เรื่อง	“ไทยอยู่ตรงไหนในเส้นทางสายไหมใหม่?”.	2017.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	
http://www.voicetv.co.th/blog/489955.html.
 61 เรือ่ง	“ท�าความรูจ้กั	GMS	ระเบยีงเศรษฐกจิอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง”.	(ออนไลน์).	เข้าถงึได้จาก	:	https://
aec.	kapook.com/view56325.html.
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การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 ผ่านกลยุทธ์หลัก	 3	 ด้าน	 คือ	

สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน	 (Connectivity)	 เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน	 (Competitiveness)	 โดยการรวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค	 (Community)	 

ลุม่แม่น�า้โขง62	 ทั้งนี้เป้าหมายของโครงการ	 GMS	 คือ	 การเพ่ิมศักยภาพในการขนส่งสินค้า 

ในลุ่มแม่น�้าโขง	 ผ่านระบบการคมนาคมทีม่คีณุภาพและยดึโยงเข้าหากนั	 ผ่านเส้นทางยทุธศาสตร์

ส�าคญัๆ	3	เส้นทาง	63  

 (1) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic 

Corridor: EWEC)	หรือเส้นทางหมายเลข	9	(R9)	ระยะทางยาว	1,450	กม.	เชื่อมโยงสี่ประเทศ	

ได้แก่	ไทย	สปป.ลาว	เมียนมา	และเวียดนาม	เริ่มจากเมืองท่าดานังผ่านเมืองเว้	 เมืองลาวบาว	

อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม	 ผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตในลาว	 มาข้ามสะพาน

มิตรภาพ	2	(มุกดาหาร	-	สะหวันนะเขต)	เข้าไทยที่	จังหวัดมุกดาหาร	ผ่านกาฬสินธุ์ขอนแก่น	

เพชรบูรณ์	พิษณุโลก	จนไปสุดที่	อ�าเภอแม่สอดตาก	เข้าไปยังประเทศเมียนมาจนทะลุอ่าวเมาะ

ตะมะที่เมืองเมาะลาไย	หรือมะละแหม่ง	ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและตะวันออกกลาง

 (2) เส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิแนวเหนอื - ใต้ (North - South Economic Corridor: 

NSEC) หรือเส้นทาง	 R3E	 หรือ	 R3A	 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางบกระหว่างนครคุนหมิง 

กับกรุงเทพฯ	เพื่อกระจายสินค้า	ล�าเลียงวัตถุดิบ	และส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว	ประกอบไปด้วย

สามเส้นทาง	มีระยะทางรวมประมาณ	1,800	กิโลเมตร	คือ	เส้นทาง	R3E	เชื่อมต่อจีนตอนใต้

เข้าภูมิภาค	มีจุดเริ่มต้นของถนนในแนวเหนือใต้ที่คุณหมิงของจีน	มายัง	สปป.ลาว	ที่ห้วยทราย	

แล้วผ่านเข้าไทยทีเ่ชยีงราย	ปลายทางทีก่รงุเทพ	ส่วน	R3W	เริม่ต้นทีเ่มอืงคนุหมงิ	ผ่านท่าขีเ้หลก็	

เมียนมา	 เข้าเชียงราย	 ปลายทางกรุงเทพ	 และเส้นทาง	 15	 ที่จะเชื่อมคุนหมิงกับฮานอย	 และ 

ไฮฟองของเวียดนามถือเป็นเส้นทางการสายใหม่	 (New	 Trade	 Lane)	 ที่จะได้รับการพัฒนา 

มากขึ้นเป็นล�าดับ

 (3) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค	 สนับสนุนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ	 สนับสนุน

 62 พัชร์	นิยมศิลป.	 เรื่อง	“ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง”.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	http://
wiki.kpi.ac.	th/index.php?title=ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง.
  63		เรือ่ง	“ยดึโยงอาเซยีน	–	จนี	-	อนิเดยีอย่ามองข้ามลาว	จาก	Land	Locked	to	Land	Linked”.	(ออนไลน์).	
เข้าถึงได้จาก	:	http://www.thai-aec.com/580.
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การขยายตัวของการค้าและการลงทุน	 และอ�านวยความสะดวกและการพัฒนาตามแนวพื้นที	่

ด้านตะวันออก	 -	 ตะวันตก	 ระหว่างไทย	 กัมพูชา	 เวียดนาม	 และบางส่วนทางตอนใต้ของ	 

สปป.ลาว	 นอกจากน้ียังเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเมืองส�าคัญในไทย	

กัมพูชา	 และเวียดนาม	 โดยผ่านโครงสร้างเครือข่ายถนนเละทางรถไฟ	 11	 มีเส้นทางส�าคัญ	 

2	 เส้นทาง	 รวมระยะทางประมาณ	 700	 กิโลเมตร	 คือ	 เส้นทาง	 R1	 มีจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพ	 

ผ่านสระแก้ว	 ก่อนเข้าพนมเปญของกัมพูชา	 โดยมีปลายทางที่	 โฮจิมินห์และวังเตา	 ประเทศ

เวยีดนาม	และอกีเส้นทางหนึง่	คอื	R10	เริม่ต้นทีก่รงุเทพ	เลยีบชายฝ่ังด้านใต้	ผ่านทางภาคตะวนั

ออกของไทยเลียบอ่าวไทยมาออกที่	จังหวัดตราด	ข้ามมายังเกาะกงของกัมพูชา64		โดยมีปลาย

ทางที่เมืองนามคานของเวียดนาม

	 อย่างไรกต็าม	ทัง้สามเส้นทางย่อย	จะมเีส้นเชือ่มภายใน	 (Intercorridor	Link)	 เป็นเส้นทาง 

แนวตัง้ผ่านกมัพชูาและลาว	โดยทกุเส้นทาง	ถ้าผ่านลาวจะเป็นเส้นสัน้ทีส่ดุ	โดยมแีผนทีก่ารเชือ่มโยง	

ดังภาพที่	15

 64 ROYAL	GOVERNMENT	OF	CAMBODIA.	MINISTRY	OF	PUBLIC	WORKS	AND	TRANSPORT	Great-
er	Mekong	Sub-region-	Southern	Coastal	Corridor	Project	(GMS-SCCP)	ADB	LOAN	2373	–	CAM	(SF.)	
(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	https://www.mpwt.gov.kh/externalfund/sccp/?id=about.
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แผนภาพที่ 15

แผนที่เครือข่ายการเชื่อมโยงประเทศสมาชิกในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

ทีม่า	:	The	ASEAN	Link	in	China’s	Belt	and	Road	Initiative	(2015).	Retrieved	from	http://economists 
-pick-research.hktdc.com/resources/MI_Portal/Article/rp/2015/09/471558/1443597982310_ 
ASEANLink2_471558.jpg

 3) นโยบาย From Land Lock to Land Link ของ สปป.ลาว

	 สปป.ลาว	 เป็นประเทศที่มีจุดด้อยทางภูมิศาสตร์	 คือ	 ไม่มีทางออกทะเลมีอาณาเขต 

ทศิเหนอืตดิต่อกบัประเทศจนี	ทศิตะวนัออกตดิต่อกบัเวยีตนาม	ทางใต้ติดต่อกบัประเทศกมัพูชา	

และทางตะวันออกคิดต่อกับประเทศไทย	เส้นแบ่งเขตแดนไทย	–	สปป.ลาว	มีความยาวรวมกัน

ทั้งสิ้น	1,810	กิโลเมตร	ติดต่อกับทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	
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มีแม่น�้าโขงที่ไหลมาจากจีนเป็นเส้นกั้นอาณาเขตธรรมชาติ	 แต่จากยุทธศาสตร์ใหม่ที่เน้นการ 

เช่ือมโยงประเทศในภมูภิาคทัง้ทีเ่ป็นนโยบายของจนี	และอาเซยีนเกดิแผนการเชือ่มโยงประเทศ

ต่างๆ	 ท�าให้	 สปป.ลาว	 กลายเป็นจุดเชื่อมต่อทางยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญ	 เช่ือมอินเดียและจีน 

เข้ามายังอาเซียน

	 ในปี	2553	สปป.ลาว	ในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนานครหลวงเวียงจันทน์	ครบรอบ	

450	ปี	ได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อน	สปป.ลาว	ให้เป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนาอย่างเต็มตัวไปสู่

ความทันสมัยมากขึ้นในอนาคตภายใต้การน�าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว	 ย�้าแนวการปรับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศจากเดิมที่เป็น	Land	Locked	ให้เป็น	Land	

Link	 ที่เคยริเริ่มมาให้เป็นรูปธรรม65	 สามารถเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งต่างๆ	 ให้ออก 

สู่ทะเลได้	ปรับระเบียบ	กฎหมาย	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานประเทศให้เป็นแม่เหล็กดึงดูด

นกัลงทนุจากต่างประเทศได้อย่างมนียัส�าคญั	ยกระดับ	สปป.ลาว	ให้เป็นหน่ึงในประเทศอาเซียน

ทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิรวดเรว็66		เพือ่สร้างจุดโดดเด่นทางด้านการคมนาคมขนส่ง	ให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาจุดกระจายสินค้าทางบกในจุดต่างๆ	 ท่ัวประเทศ	 โดยก�าหนดให้เป็น

ยุทธศาสตร์ส�าคัญของการพัฒนาประจ�าปี	 2020	 เพ่ือผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์รวบรวม 

และกระจายสินค้าของลุ่มแม่น�้าโขง67 

 การพัฒนาระบบการขนสงทางรางของ สปป.ลาว

	 การขนส่งสินค้าและการสัญจรของประชาชนใน	สปป.ลาว	ใช้ระบบการขนส่งทั้งภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศใช้เส้นทางรถยนต์เป็นหลัก	ไม่มีระบบรถไฟใน	สปป.ลาว	ในเดือน

ตุลาคม	พ.ศ.	2534	ถึงเดือนเมษายน	พ.ศ.	2537	สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่	 1	ถูกสร้างขึ้น 

ด้วยเงินสนับสนุนของรัฐบาลออสเตรเลีย	 เปิดใช้เมื่อวันที่	 8	 เมษายน	พ.ศ.	 2537	 ตัวสะพาน 

มีความยาว	1,170	เมตร	มีทางรถ	2	ช่องจราจร	กว้างช่องละ	3.5	เมตร	ทางเท้า	2	ช่องทาง	

กว้างช่องละ	1.5	เมตร	และรถไฟรางเดี่ยวกว้าง	1	เมตร	ตั้งอยู่กึ่งกลาง	เมื่อสะพานสร้างเสร็จ 

มีการสร้างเส้นทางรถไฟสายแรกของ	สปป.ลาว	ความยาวเพียง	3.5	กิโลเมตร	ต่อมาจากสถานี

 65 Laos:	From	Land-locked	to	Land	Link.		EIR.		27,	21	May.	2000.	p.	35-39.	(ออนไลน์).	เข้าถึง
ได ้จาก	 : 	 http://www.larouchepub.com/eiw/publ ic/2000/ei rv27n21-20000526/ei r -
v27n21-20000526_035-laos_from_	land_locked_to_a_land.pdf.	
 66	เรื่อง	“450	ปีลาว	:	ประกาศศักดา	Land	Lock	สู่ยุค	Land	Link”.	เต็มรูปแบบ.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	
:	http://oknation.nationtv.tv/blog/akom/2010/10/14/entry-1.	
 67	เรือ่ง	ลาวป้ันจดุแขง็	“โลจสิตกิส์”	น�าร่อง	“บ่อแก้ว”	ฮบัขนส่งแม่น�า้โขง.	(ออนไลน์).	เข้าถงึได้จาก	:	http://
www.	prachachat.net/news_detail.php?newsid=1479550267.
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ตลาดหนองคาย	ไปยังสถานีท่านาแล้ง	เมืองหาดชายฟอง	เขตนครหลวงเวียงจันทน์	โดยวิ่งข้าม

แม่น�้าโขงบนสะพานมิตรภาพไทย	 –	 สปป.ลาว	 แห่งที่	 1	 ปัจจุบันมีการเดินรถโดยสารวันละ	 

4	 เที่ยว	 แต่มีการเดินรถตู้ขนส่งสินค้าเพื่อขนส่งสินค้านานาชนิดจากไทยผ่าน	สปป.ลาว	 ไปยัง

ประเทศจีน	 และกลับมาประเทศไทย	 ผ่านไปยังประเทศมาเลเชีย	 สิงคโปร์	 ที่บริเวณสถานี 

ท่านาแร้งฝั่ง	 มีการสร้างย่านขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่	 (Container	 Yard)	 เพื่อรับและกระจาย

สนิค้า	อ�านวยความสะดวกการขนส่งสนิค้า	ทีส่ถานหีนองคายและสถานท่ีานาแร้งมจุีดผ่านแดน

นานาชาติเพื่อด�าเนินการทางตรวจลงตราคนเข้าเมืองของนักท่องเที่ยว

	 อย่างไรก็ตามการขนส่งทางรถไฟผ่านสะพานมิตรภาพที่	1	หนองคาย	–	เวียงจันทร์	ยังมี

ข้อจ�ากดัด้านกายภาพ	มกีารจ�ากดัจ�านวนเท่ียวทีข่นส่ง	เพราะรางรถไฟอยูก่ึง่กลางสะพานใช้ทาง

ร่วมกับทางรถยนต์	 เมื่อจะเดินรถไฟ	 ต้องหยุดห้ามไม่ให้รถยนต์วิ่ง	 เมื่อรถไฟวิ่งก็ต้องให้รถไฟ

หยุดรอหลีกทางตีนสะพาน	ท�าให้การเคลื่อนย้ายขนส่งคนและสินค้ามีข้อจ�ากัด

 รถไฟความเร็วสูงสายจีน – สปป.ลาว

	 ความพยายามแก้จุดด้อยทางภูมิศาสตร์ของ	 สปป.ลาว	 จากการเป็นประเทศปิด	 ไม่มี

พรมแดนทางทะเล	 ในขณะท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ	 มีจุดเด่นทั้งโลจิสติกส์ทางบกและ 

ทางทะเล	 ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบ	 ดังนั้นรัฐบาลลาวจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาจุดกระจาย

สินคา้ทางบกในจุดต่างๆ	ทั่วประเทศ	โดยก�าหนดเป็นยุทธศาสตรส์�าคัญของการพัฒนาประจ�าปี	

2020	ต่อยอดนโยบาย	“Land	Locked”	สู่	“Land	Link”	เพื่อสร้างจุดโดดเด่นด้านคมนาคม

ขนส่ง	 ผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของลุ่มแม่น�้าโขง	ภายใต้ความ

พยายามขยายความร่วมมือตามกลยุทธ์	OBOR	ของจีน	โครงการรถไฟจีน	–	สปป.ลาว	เริ่มขึ้น

ช่วงปลายปี	 2015	 เชื่อมโยงระหว่างเมืองท่าโมฮันและโบเตนของจีน	 กับนครเวียงจันทน์ 

ของ	สปป.ลาว68  

	 โครงการก่อสร้างทางรถไฟความเรว็สงูนีห้ยดุชะงกัไปชัว่คราว	เนือ่งจากปัญหาการทจุริต

ในกระทรวงการรถไฟและรฐัมนตรว่ีา	การของจนีทีเ่คยเดนิทางไปเซน็เอม็โอยเูรือ่งนีก้บัฝ่ายลาว

ถูกด�าเนินคดีในศาลและถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตในที่สุด69		แต่ความร่วมมือด้านทางรถไฟ

 68 	เรื่อง	“บ.จีนลงนามร่วมมือโครงการสาธิตรถไฟจีน	–	ลาว”.	China	Xinhua	News.	25	ตุลาคม	2016.			
( ออน ไลน ์ ) . 	 เข ้ า ถึ ง ไ ด ้ จ าก 	 : 	 h t tp s : / / th - th . f a cebook . com/X inhuaNewsAgency . th /
posts/1820252641524083.		
 69 	 เรื่อง	“ลาว	–	จีนตกลงฟื้นเจรจาท�าสัญญารถไฟความเร็วสูงคุนหมิง	–	 เวียงจันทน์”.	ASTV	ผู้จัดการ.
ออนไลน์.	16	เมษายน	2557.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.manager.co.th/Indochina/ViewNews.
aspx	?NewsID=9570000042313.
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ถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจีนและ	 สปป.ลาว	 ที่ต้องมีการ 

ผลักดันจากภาคส่วนต่างๆ	 ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน	 เพราะรัฐบาลลาวเชื่อว่า

หากโครงสร้างพื้นฐานภายในแข็งแกร่ง	จะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ	ช่วยให้นักลงทุน

ตัดสินใจเข้ามาลงทุนท�าธุรกิจใน	 สปป.ลาว	 ได้ง่ายข้ึน	 รวมถึงเอื้อต่อภาคท่องเท่ียวในประเทศ

และเพื่อนบ้านใกล้เคียง	 ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงถูกผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหลัง

จากที่มีการเจรจารูปแบบการร่วมมือ	การบริหารจัดการ	การเตรียมการด้านต่างๆ	และที่ส�าคัญ	

คือ	 เงินลงทุนด�าเนินโครงการ	 เพื่อให้โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน	 –	 สปป.ลาว	 สามารถ 

ด�าเนินการต่อไปโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการมูลค่า	 7,000	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 เมื่อเดือน

ธันวาคม	 2558	 แต่การก่อสร้างในส่วนของ	 สปป.ลาว	 ยังไม่สามารถเร่ิมต้นการก่อสร้างได	้

เนือ่งจาก	สปป.ลาว	ยงัศกึษาผลกระทบต่อ	สงัคมและสิง่แวดล้อมไม่เสรจ็สมบรูณ์	รวมทัง้ปัญหา

เรื่องการจัดสรรท่ีดินตามสายทางรถไฟและตามสถานี70	 จนกระทั่งวันที่	 25	 ธันวาคม	 2559	 

นายทองลนุ	สสีลุดิ	นายกรฐัมนตรขีอง	สปป.ลาว	และเอกอคัรรฐัทตูจีนประจ�า	สปป.ลาว	ได้ท�าพธิี

เปิดการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ	 ณ	 จุดก่อสร้างทางรถไฟ	 สปป.ลาว	 -	 จีน	 บ้านพอนไช	 

เมืองหลวงพระบาง	แขวงหลวงพระบาง	สปป.ลาว	ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือด้านการสร้าง

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงระยะทาง	417	กิโลเมตรของทั้งสองฝ่าย71  

	 นับจากการกลับมาด�าเนินการก่อสร้างอย่างจริงจังครั้งหลังสุด	 พบว่า	 มีความก้าวหน้า 

ไปมาก	 มีการเจาะภูเขาเพื่อก่อสร้างอุโมงค์	 และสะพานเชื่อมในเส้นทางช่วงระหว่างบ่อเต็นถึง

หลวงพระบาง	โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง	5	บริษัท	และบริษัทที่ปรึกษา	6	บริษัทของจีนได้รับ

เลือกให้ร่วมในโครงการ	 ซึ่งบริษัทรับเหมาก่อสร้างจีนจะจ้างช่วงบริษัทลาวจ�านวน	 20	 บริษัท	

เพื่อก่อสร้างทางรถไฟ	ภายใต้การก�ากับดูแลของบริษัทจีน	โครงการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าว

ที่มีมูลค่า	6	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	2564	รางรถไฟมีขนาดความกว้าง	

1.435	เมตร	ตามมาตรฐานรางรถไฟ	ประกอบด้วย	33	สถานี	72	อุโมงค์	(ความยาวรวม	183.9	

กิโลเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 43	 ของเส้นทางท้ังหมด)	 170	 สะพาน	 (ความยาว	 69.2	 กิโลเมตร	 

 70 เรือ่ง	“ลาว	-	จนี”	ย�า้เดนิหน้าทางรถไฟความเรว็สงู	หลงัล่าช้าศกึษาผลกระทบ.	MGR	Online.	(ออนไลน์).	
เข้าถึงได้จาก	:		http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000075929.	
 
 71	เรื่อง	“เร็วกว่าคาด	4	ปี	ได้ใช้รถไฟความเร็วสูง	ลาว	–	จีน”.	12	ม.ค.	2559.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	
http://www.krobkruakao.com/ข่าวต่างประเทศ/1282/เร็วกว่าคาด-4-ปี-ได้ใช้รถไฟความเร็วสูง-ลาว-จีน.html.

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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คดิเป็นร้อยละ	15.8	ของเส้นทางทัง้หมด)	รถไฟขนส่งผูโ้ดยสารจะวิง่ด้วยความเร็ว	160	กโิลเมตร	

ต่อชัว่โมง	ในขณะท่ีรถไฟขนส่งสนิค้าจะวิง่ด้วยความเรว็	120	กม.	ต่อชัว่โมง72		ใช้ทมีงานก่อสร้าง

หลายจุดไปพร้อมๆ	กัน	ซึ่งท�าให้รัฐบาล	สปป.ลาว	มั่นใจว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้เร็วกว่า

ก�าหนดและคาดว่าจะเสร็จใช้ได้ภายใน	4	ปี	73  

แผนภาพที่ 16

การขุดเจาะอุโมงค์ในการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจีน	–	สปป.ลาว

เส้นทางช่วงระหว่างเมืองอุดมไซและเมืองหลวงพระบางก่อสร้างโดย

บริษัทก่อสร้างและคนงานจากประเทศจีน	(มิถุนายน	2556)

 72 เรื่อง	“สรุปความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว	–	จีน”.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.
thai	bizlao.com/lao/local-business/detail.php?cate=news-hilight&id=20868.
 73 Kunravee.	 เรื่อง	 “รถไฟความเร็วสูงลาว	 -	 จีน	 เริ่มเจาะอุโมงค์ช่วงแรก	 10	กม”.	 เมษายน	2,	 2017.		
(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:		http://aseanwatch.org/2017/04/02/รถไฟความเร็วสูง-ลาว-จีน-เ/.
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	 หลายปีทีผ่่านมาจนถงึปัจจบัุนเป็นปีแห่งการ	“รกุระบบราง”	ของ	สปป.ลาว	อย่างจริงจัง	

ด้วยความเป็น	 “Land	 Locked”	 หรือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล	 จึงจ�าเป็นอย่างมาก 

ที่ประเทศนี้ต้องดิ้นรนพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมกับสมาชิกอื่นในประชาคมอาเซียน	 และ 

ผลักดันตนเองไม่ให้เป็นตัวถ่วงของภูมิภาค	 นอกจากเส้นทางรถไฟสายจีน	 –	 สปป.ลาว	 แล้ว	 

สปป.ลาว	ยังได้อนุมัติให้มาเลเซียศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรถไฟรางคู่เชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศ	สปป.ลาว	กับเวียดนามมีต้นสายทางทิศตะวันออกอยู่ที่ท่าเรือน�้าลึกหมีถวี	(My	Thuy)	

เมืองดงห่า	(Dong	Ha)	ในเวียดนาม	และปลายทางทิศตะวันตกอยู่ที่ชายแดน	สปป.ลาว	-	ไทย	

(สะหวันนะเขต	 –	 มุกดาหาร)74	 โครงการรถไฟสายนี้อยู่ภายใต้แผนแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวตะวันออก	-	ตะวันตก	ระยะทางยาว	1,450	กิโลเมตร	ซึ่งส่วนที่อยู่ในเขตไทยเป็นระยะทาง

ยาวที่สุดราว	950	กิโลเมตร	เริ่มจากเมืองท่าดานังของเวียดนาม	ผ่านเมืองเว้	และเมืองลาวบาว	

อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม	 ท่ีติดกับชายแดน	 สปป.ลาว	 ได้รับเงินทุนการด�าเนิน

โครงการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย	 (ADB)	 และรัฐบาลญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าสองประเทศ

มหาอ�านาจในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและจีนต่างแข่งขันกันให้เงินทุนเพื่อพัฒนา	 สปป.ลาว	 ให้เป็น

ศูนย์กลางแห่งการเช่ือมโยง	 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่	 สปป.ลาว	 และประเทศใกล้เคียง	 

โดยโครงการก่อสร้างทางรถไฟจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญใยการพัฒนาประเทศ	 และ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

 3) นโยบายการพัฒนาการขนส่งระบบรางของไทย

	 การพฒันาระบบการขนส่งด้วยระบบรางของประเทศไทยมีมานานกว่าร้อยปีต้ังแต่รัชสมยั

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	ที่มีประกาศพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟ

สยามตั้งแต่	กรุงเทพฯ	ถึงเมืองนครราชสีมาในวันที่	 1	มีนาคม	พ.ศ.	2433	แสดงถึงวิสัยทัศน์ 

ในการพัฒนาของผู ้น�าประเทศ	 ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบรถไฟก่อนประเทศญี่ปุ ่น	 

แต่การขนส่งระบบรางของประเทศไทยไม่ความก้าวหน้าเท่าประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน	 เพราะ 

การพัฒนาพัฒนาระบบขนส่งของประเทศไทยเน้นการพัฒนาระบบทางรถยนต์มากกว่า	 แม้ว่า

ต้นทนุการขนส่งสนิค้าทางรถไฟจะต�า่กว่าการขนส่งทางรถยนต์เป็นเท่าตัวในระยะทางทีเ่ท่ากนั	

 74 	เรื่อง	“ลาว”	เดินหน้าระบบรางเชื่อมเวียดนาม	บ.มาเลย์	คว้าสัมปทาน	ขึ้นแท่นฮับ	“ทางบกอาเซียน”.	
ประชาชาติ	 ธุรกิจ.	 2558.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 http://www.prachachat.net/news_detail.
php?newsid=1428390861.
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การพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันของสองระบบอาจเนื่องมาจากต้นทุนการสร้างทางรถยนต์จะถูก 

กว่าการสร้างทางรถไฟเท่าตวั	ก�าไรจากการสร้างระบบรถไฟมน้ีอยกว่า	และอตุสาหกรรมระบบ

รถไฟเป็นอุตสาหกรรมผูข้าดไม่เหมือนกบัระบบขนส่งรถยนต์ทีเ่ปิดให้มกีารแข่งขนักนัทัง้ในเรือ่ง

การผลิตรถยนต์	 และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	 ประชาชนได้รับความสะดวกแบบถึงประตูบ้าน	 

เมื่อเปิดประตูก็ใช้ถนนได้	แตกต่างจากการใช้ประโยชน์จากรถไฟ	แต่สิ่งที่เป็นผลกระทบส�าคัญ

และเริ่มรุนแรงข้ึนคือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ปัญหาอากาศเป็นพิษจากควันรถ	 รถติด	 

น�้ามันแพง	และขาดแคลน	และที่ส�าคัญอุบัติเหตุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคมนาคมของรัฐจึง

เริ่มมีการทบทวนแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการศึกษาปัญหาและ

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของ 

การคมนาคมและแก้ปัญหาต่างๆ	ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการคมนาคมอย่างจรงิจงั	เพือ่สร้างบรรยากาศ

การลงทุนจากต่างประเทศและการขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาคหลายฉบับ	 เพื่อตอบสนอง

การเปลี่ยนแหลงและความต้องการการพัฒนาของประเทศ	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2554	 มีการจัดท�า

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร75		ในปี	พ.ศ.	2556	มีการน�าเสนอแผนแม่บทในการ

พฒันาระบบการขนส่งทีย่ัง่ยนืและลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ76		มกีารน�าเสนอ

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย	พ.ศ.	2558	-	2565	

โดยพลอากาศเอกประจิน	จั่นตอง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	ในปี	พ.ศ.	255877		และ

ในปี	 2559	 มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย	 ระยะ	 20	 ปี	 

(พ.ศ.	2560	-	2579)78		 เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาระบบการขนส่งแบบบูรณาการของประเทศ

โดยยุทธศาสตร์ชาติล่าสุด	ประกอบด้วย	ยุทธศาสตร์	6	ด้าน	คือ	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง

 75 	ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.	โครงการศึกษาจัดท�าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่ง
และจราจร.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานนโยบายและแผนการชนส่งและจราจร.	2554.
 76	 วิจิตต์	นิมิตวานิช.	เรื่อง	“แผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ”.	 2556.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 http://transportandclimatechange.org/wp-content/
uploads	 /2013/04/Master-Plan-for-Sustainale-Transport-and-Climate-Change-Mitiga-
tion-by-Mr.-Wijit-Nimitrwanich.pdf.
 77 ประจิณ	 จั่นตอง.	 เรื่อง	 “นโยบาย	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย”.	
2558.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	https://www.businesseventsthailand.com/fileadmin/user_upload/pdf/
Dinner_Talk	_TCEB.pdf.
 78 ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.	(ร่าง)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของ
ไทย	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579).	2559.
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ความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	 ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม	และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		ซึ่งแผนงาน

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยฉบับนี้	 มีแผนงานพัฒนาระบบราง	

เพื่อเติมเต็มโครงข่ายให้สมบูรณ์	 โดยการปรับปรุงระบบอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่	 การพัฒนารถไฟทางคู่ขนาด	 1	 เมตร	 การพัฒนารถไฟ 

ทางคู่	ขนาดมาตรฐาน	1.435	เมตร/รถไฟความเร็วสูง	การพัฒนาระบบรถไฟชานเมอืง	และการ

พัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟ	(Transit	Oriented	Development:	TOD)	ด้วย

 ระบบรถไฟรางคู (Dual track) 

	 จากพฒันาการดงักล่าวจะพบว่าระบบการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทยปัจจุบันจะเป็น

รถไฟที	่มขีนาดความกว้างทีเ่รยีกว่า	มเีตอร์เกจ	มขีนาดความกว้าง	1,000	มลิลเิมตร	หรอื	1	เมตร	 

มคีวามเรว็รถการเดนิรถประมาณ	120	กโิลเมตรต่อชัว่โมง	ซ่ึงเป็นระบบรางด้ังเดิมต้ังแต่เร่ิมสร้าง

ซึง่ปัจจุบนัมคีวามยาวทัง้ประเทศในทกุภมูภิาค	4,070	กโิลเมตร	และเป็นระบบรางเดีย่วทัง้หมด	

เส้นทางรถไฟสายที่เชื่อมโยงจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของปัจจุบันมี	3	สาย	คือ	

	 (1)	 สายอีสานตอนบน	 เส้นทางกรุงเทพ	 -	 หนองคาย	 ระยะทาง	 623.58	 กิโลเมตร	 

เชื่อมต่อไปที่สถานีท่านาแล้งในเขตนครหลวงเวียงจันทน์	รวมระยะทาง	627.25	กิโลเมตร	

	 (2)	 สายอีสานตอนล่าง	เส้นทางกรุงเทพ	–	อุบลราชธานี	ระยะทาง575.10	กิโลเมตร	

	 (3)	 สายอีสานตอนกลาง	 ชุมทางแก่งคอย	 	 (กิโลเมตรท่ี	 125.10)	 ถึง	 ชุมทางบัวใหญ่	

(กิโลเมตรที่	375.90	กิโลเมตร)	และ

	 (4)	 สายชมุทางบ้านไผ่	–	มกุดาหาร	-	นครพนม	เป็นเพยีงโครงการแต่ยงัไม่ได้ลงมอืสร้าง

ด้วยปัญหาของความล่าช้าในการเดินรถไฟในระบบรางเดียวท่ีต้องมีการจอดรอหลีก	 จึงมี 

การพฒันาให้เป็นระบบรางคู	่ในขนาดเท่าเดิม	และได้เริม่ด�าเนนิการไปแล้ว	โดยเฉพาะทางรถไฟ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ	 เส้นทางสายกรุงเทพ	 -	หนองคาย	ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางระบบรางคู่

แล้วเสร็จเปิดใช้ได้คือช่วงสถานีกรุงเทพถึงสถานีแก่งคอย	 และขณะนี้ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง

จากสถานีชุมทางแก่งคอยถึงสถานีขอนแก่นโดยแบ่งการก่อสร้างเป็นช่วงๆ	 ตลอดสายทางและ

มีความก้าวหน้า	คาดว่าจะเสร็จและเปิดเดินรถได้ในปี	พ.ศ.	2561	ส่วนช่วงจากสถานีขอนแก่น

ถึงสถานีหนองคายคาด	 ข้ามไปยังสถานีท่านาแล้งใน	 สปป.ลาว	 จะเริ่มด�าเนินการได้หลัง 

ปี	พ.ศ.	2561	
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แผนภาพที่ 17

การก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ขนานกับเส้นทางเดิม	ระหว่างช่วงนครราชสีมา	-	ขอนแก่น	

(มิถุนายน	2560)

แผนภาพที่ 18

สถานีรถไฟท่านาแล้ง	ใน	สปป.	ลาว	สุดสายทางรถไฟกรุงเทพ	-	หนองคาย
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 ระบบรถไฟความเร็วสูง (High speed train)

	 รถไฟความเร็วสูง	“High	Speed	Rail”	เป็นระบบรถไฟที่มี	ขบวนรถไฟและโครงสร้าง

พืน้ฐานทีส่ามารถ	เดนิรถได้ด้วยความเร็ว	250	กโิลเมตรต่อชัว่โมงเมือ่วิง่บนระบบรางท่ีสร้างข้ึนใหม่	

และสามารถเดินรถได้ด้วยความเร็ว	 200	 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวิ่งบนระบบรางที่ปรับปรุงมา

จากระบบรางรถไฟปกติ	เนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่มี

เม็ดเงินลงทุนสูง	(Mega	Project)	ก่อนการลงทุนก่อสร้างจะต้องมีความรอบคอบใน	3	เรื่อง	คือ	

(1)	 การศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ	 EHIA	 (2)	 การเปิดโอกาสให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มี

ส่วนเก่ียวข้องและมส่ีวนได้เสยีกบัโครงการ	และ	(3)	การเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ต้องให้เกดิความ

ชัดเจนในการส่งมอบพื้นที่ให้ด�าเนินการ79  

	 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าความพยายามในการสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงมีมานานกว่าสิบปี	

ตั้งแต่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เชชาชีวะ	 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 และจนถึงปัจจุบันที่มี 

พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	เป็นนายกรฐัมนตร	ีซ่ึงนบัต้ังแต่ได้เข้ามารบัต�าแหน่งต่อจากนางสาว 

ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ก็ได้มีความพยายามในการน�าโครงการดังกล่าวมาด�าเนินการต่อในรูปแบบ

ต่างๆ	ใช้เวลาในการด�าเนินการเจรจารอบด้าน	ทั้งฝ่ายรัฐ	ฝ่ายเอกชน	ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี	และผูท้ีค่าดว่าจะเป็นผูม้าร่วมทนุในการสร้างจากประเทศจนีและประเทศญีปุ่น่ในเวลา	

3	ปีมกีารเจรจากนัถึง	18	ครัง้ทัง้ในประเทศและในต่างประเทศ	ในระดบัผูน้�าของรฐัระดบัประเทศ	

และระดับกระทรวง80		และระดับท้องถิ่นที่สายทางจะไปถึง81		มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ

เจรจาทั้งในเรื่องเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้าง	 การพิจารณาเกิดความชัดเจนเมื่อรัฐบาล 

ใช้มาตรา	44	ออกมาแก้ปัญหาสรุป	 ให้มีการด�าเนินการสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงระยะทาง	

250	กิโลเมตร	ระหว่างกรุงเทพฯ	–	นครราชสีมา	เท่านั้น82		จากเดิมที่เป็นที่รับรู้กันว่า	จะมีการ

 79 วิกานดา	 วรรณวิเศษ.	 (มปป).	 เรื่อง	 “แนวทางการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย”.	
กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักวิชาการ	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://library.senate.
go.th	/document/Ext6022/6022896_0002.PDF.
 80	 เรื่อง	“ไทม์ไลน์เจรจา	 ไฮสปีดไทย	 -	จีน	18	ครั้ง	หืดขึ้นคอ	 ใช้	ม.44	แหวกทุกกฎ”.	ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์.	 6	 มิถุนายน	 2560.	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 http://www.prachachat.net/news_detail.
php?newsid=1498411650.
 81	เรื่อง	“คนโคราชเฮ	!!	“รถไฟความเร็วสูง”	เกิดจริงแล้ว	เริ่มตอกเสาเข็ม	ก.ย.	นี้	อนาคตเป็น”	กรุงเทพ2	
แน่นอน!.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	www.news-lifestyle.com.	
 82	 เรื่อง	 “ช่าง..เหลื่อมล�้า?	 เจาะปม	ม.44	จีนฉลุยสร้างรถไฟความเร็วสูง”.	 ไทยรัฐออนไลน์.	 17	มิถุนายน	
2560.		(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	https://www.thairath.co.th/content/975943.
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สร้างระบบรถไฟความเร็วสูงในสองเส้นทางหลัก	คือ	สายเหนือ	ภายใต้ความร่วมมือจากรัฐบาล

ญีปุ่น่	และสายตะวนัออกเฉยีงเหนอืด้วยความร่วมมอืจากรฐับาลจนี	ซึง่มกีารเจรจารเิริม่โครงการ

กันตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2533	และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	ว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง

รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	เมือ่ปี	255783		ท่ามกลาง

ความเคลอืบแคลงสงสยัถงึความโปร่งใสของการด�าเนนิงานและผลประโยชน์	84	และกระแสความ

สับสนของข้อมูล	การวิพากษ์วิจารณ์จากภาคส่วนต่างๆ	ทั้งในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

การทีจ่ะใช้วศิวกรและคนงานก่อสร้างของจนีทัง้หมด85		ซ่ึงเกดิมคีวามกงัวลในเร่ืองคณุภาพการ

ท�างาน	ห่วงใยในความคุม้ค่าการลงทนุ	เพราะมลูค่าโครงการสูง	แต่อย่างไรกต็ามสาธารณชนได้

รบัการยนืยนัจากผูบ้ริหารระดบัผูน้�ารฐับาล	86,	87	และผู้น�าหน่วยงานทีรั่บผิดชอบว่ามีความเหมาะ

สมและเป็นการด�าเนินงานท่ีประเทศไทยไม่เสียเปรียบแต่อย่างใด88	 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการ

พฒันาทีด่นิบรเิวณสถาน	ีเพราะการด�าเนนิการเป็นเงินลงทนุของไทยทัง้หมด	ทัง้นีก้ารสร้างทาง

รถไฟความเรว็สูงจะมปัีญหาเรือ่งการ	 เวนคนืทีดิ่นน้อย	 เพราะสายทางทีส่ร้างเป็นทีใ่นบรเิวณสาย 

ทางรางรถไฟเดิม	ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย	ซึ่งในระหว่างสายทาง

จะมีเนื้อที่ข้างละ	40	เมตร	ห่างจากรางและบริเวณสถานีจะมีพื้นที่มากกว่านั้น89 

 83 เรื่อง	“สนข.ยันเซ็น	MOU	รถไฟไทย-จีน	เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีคนไทย”.	MGR	Online.	26	มิถุนายน	
2560.	(ออนไลน์).	เข้าถงึได้จาก	:	http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000064823.
 84 เรื่อง	“เซียมตือกง	ป้อมชงให้??	จากเรือด�าน�้า	รถถัง	ถึงรถไฟไทย	–	จีน”.	ผู้จัดการรายวัน.	24	มิถุนายน	
2560 . 	 (ออนไลน ์ ) . 	 เข ้ าถึ ง ได ้ จาก	 : 	 ht tp : //manager .co . th/Weekend/V iewNews.aspx-
?NewsID=960000006393.			
 85 เรื่อง	“สภาคณบดีวิศวฯชงรัฐ	6	ข้อ	ถ่ายโอนความรู้รถไฟไทย	-	จีน	เลี่ยงจุดบอดลงทุน	1.79	แสนล้าน”.	
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์.	 (24	 มิถุนายน	 2560).	 	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 http://www.prachachat.net/
news_detail	.php?newsid	=1498274731.
 86 เรือ่ง	“อาคม”	เตรยีมแจงบอร์ดสภาพฒัน์รถไฟไทย	-	จนีประเทศได้ประโยชน์.	MGR	Online.	26	มถินุายน	
2560.	(ออนไลน์).	เข้าถงึได้จาก	:	http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000064770.
 87 เรื่อง	“ประยุทธ์”	ร่ายยาวข้อดี	“รถไฟความเร็วสูง”	วอนคนต้านนึกถึงประโยชน์ชาติ.	MGR	Online.	24	
มิถุนายน	 2560.	 (ออนไลน์).	 เข ้าถึงได ้จาก	 :	 http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx-
?NewsID=9600000064321.
 88 เรือ่ง	“สนข.ยนืยนัโครงการรถไฟไทย	–	จนีอยูใ่นความเหมาะสม	ไม่เอนเอยีง”.	MGR	Online.	23	มถินุายน	
2560.	(ออนไลน์).	เข้าถงึได้จาก	:	http://manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000064048.
 89 เรื่อง	“ค�าถาม	-	ตอบ	ท�าความเข้าใจโครงการรถไฟความเร็วสูงภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย	–	จีน”.	
Matichon	Online.	7	กมุภาพนัธ์	2560.	(ออนไลน์).	เข้าถงึได้จาก	:	https://www.matichon.co.th/news/454820.
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 5.2 ระบบรถไฟความเร็วสูงเป็นยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเชื่องโยง 

ในอาเซียน?

 การเชื่อมโยงหรือการมีอ�านาจเหนือ?

	 ทั้งประเทศไทย	 และ	 สปป.ลาว	 ต่างก็มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นจุดเชื่อมโยงทางบก 

ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่	 ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้า	

โลกถูกท�าให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ	รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจเจกบคุคล	หรอืกลุม่คนเปลีย่นไปโลกมคีวามต้องการทีจ่ะ	“เชือ่มโยง”	(Connect)	กบัประเทศ

สมาชิกอื่นๆ	 ทั้งในภูมิภาคใกล้เคียงและไกลโพ้น	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด�าเนิน

โครงการก่อสร้าง	 พบว่า	 การด�าเนินการโครงการขนาดใหญ่มากดังกล่าวเป็นความจ�าเป็น	 

เพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงและการพัฒนาประเทศและภูมิภาค	 การที่จีนมีความพยายาม 

ในการด�าเนินนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 ที่ถูกมองว่าเป็นความพยายามในการช่วงชิง 

ความเป็นผู้น�าโลกจากข้ัวอ�านาจเก่าอย่างสหรัฐอเมริกา	 การยื่นมือเข้าไปช่วยโดยการให้เงินงบ

ประมาณสนับสนุนของจีนถูกมองว่าเป็นการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อการควบคุม 

ทางเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะในประเด็นการขอใช้สิทธิในการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีจุดจอดรถ	 

หรอืพืน้ทีข้่างทางราง	 ซึง่ถกูมองว่าเป็นการเอาเปรยีบ	 กอบโกยผลประโยชน์มากเกนิไป	 ซึง่ข้อวติก 

ในกรณีนี้ได้รับการปฏิเสธจากฝ่ายผู้บริหารของทั้งสองประเทศ	ในกรณีประเทศไทยมีเหตุผลว่า

เป็นการลงทุนของรัฐบาลไทยร้อยเปอร์เซนต์	 จึงไม่ต้องมีการยอมให้มีการใช้สิทธิในการ 

ท�าประโยชน์เชิงพาณิชย์ในพื้นท่ีรอบสถานีจอดหรือระหว่างสายทาง	 หรือการใช้กลยุทธ ์

การให้ทนุบคุลากร	 ท้ังในสายวิชาชีพและสายวชิาการไปเรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบการสร้างระบบรถไฟ

ความเร็วสูงก็ถูกมองว่าเป็นการพยายามครอบง�าด้วยข้อมูล	 เพ่ือหวังผลการสร้างทัศนคติท่ีดี 

ต่อระบบรถไฟความเร็วสูงจากจีนและเป็นการแอบอ้างแบบเหมารวม	 การแผ่ขยายอิทธิพล 

ของจีนผ่านนโยบายเส้นทางสายไหมเส้นทางใหม่	 หรือ	 One	 Belt	 One	 Road	 แม้เส้นทาง 

สายนี้ไม่ผ่านไทยโดยตรง	แต่ก็ส่งผลกับไทยทางอ้อม	ในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน

	 สิ่งที่เป็นขอเท็จจริงเก่ียวกับระบบรางรถไฟความเร็วสูงของไทย	 ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค 

ต่อการเชือ่มโยง	คอื	ขนาดของความกว้างของระบบรางในประเทศไทยทีเ่ป็นรางขนาดเลก็	1000	

มลิลเิมตร	ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน	1.435	มลิลเิมตร	ซ่ึงประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเขาเร่ิมสร้างระบบรถไฟ

ความเร็วสูงตามกรอบ	ASEAN	 Connectivity)	 ล้วนแล้วแต่สร้างรางในขนาดมาตรฐานท้ังสิ้น	

ดงันั้น	ระบบรถไฟของไทยจึงต้องมมีาตรการรองรับการขนถ่ายในทางกายภาพ	คอื	ระบบตวัรถ	

ระบบสญัญาณ	ซึง่ต้องสามารถเช่ือมโยงกนัได้อย่างไร	การตัดสินใจสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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เพียงระยะสั้นแค่	 250	กิโลเมตร	และสายทางก็อยู่กลางประเทศ	 ไม่สามารถจะไปเชื่อมต่อกับ

ใครได้ในอนาคตเมือ่ระบบของประเทศเพือ่นบ้าน	ท้ังทางเหนอื	ทางใต้	และตะวนัออกเฉียงเหนือ

เสร็จเปิดให้บริการ	 ก็ไม่สามารถเชื่อโยงกันได้	 ประเทศไทยจะกลายเป็นปัจจัยคุกคามระบบ 

เครือข่ายทันที

 ทางรถไฟความเร็วสูง คือ แมน�้าเหล็กที่น�าความเจริญมาสูชุมชนที่รถไฟผาน

	 โครงการรถไฟความเร็วสูงคือความหวังที่จะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจซึ่งม ี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับทั้งสองประเทศ	 โดยเฉพาะฝั่ง	 สปป.ลาว	 ท่ีจากการสัมภาษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ล้วนมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการแม้จะตระหนักว่าการสร้างทางรถไฟ 

เป็นโครงการลงทุนมูลค่าสูง	 แต่ผลตอบแทนการลงทุนต�่า	 ผู้ให้ข้อมูลหลักของลาวเปรียบเทียบ

กับการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงว่าเป็นการสร้าง	แม่น�้าเหล็ก	(Iron	River)	ที่จะน�าความเจริญ

ไปสู่เส้นทางที่ถนนรถไฟตัดผ่าน	เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าในอดีตความเจริญเติบโตจะกระจาย

อยู ่ตามเส้นการคมนาคมทางน�้า	 แต่สภาพของแม่น�้าโขงซึ่งเป็นแม่น�้าสายเศรษฐกิจหลัก 

ของประเทศไม่เอื้อให้เกิดความสะดวกในการคมนาคมสู้ทางรถยนต์ไม่ได้	 แต่บทเรียนจาก

โครงการทีป่ระเทศอืน่ด�าเนนิการอยูพ่บว่าโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟนัน้	ต้องใช้เวลาด�าเนนิ

การถึง	 30	 ปีกว่าจะสร้างรายได้มาคืนทุนที่ลงไป	 แต่มันจะมีผลสูงในแง่เศรษฐกิจ	 คือ	 ช่วย

เศรษฐกิจให้โตขึ้นได้ประมาณ	 32	 เปอร์เซ็นต์	 ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลจาก	 สปป.ลาว	 มองในเชิงบวกว่า	 

การเป็นหนี้ คือ ความเจ็บปวด แต่เป็นความเจ็บปวดที่ต้องยินดี	 และแสดงความเชื่อม่ันว่า 

ภายใต้วิธีการบริหารราชการของผู้น�าคนใหม่	 นายทองลุน	 สีสุลิด	 (เร่ิมด�ารงต�าแหน่งวันท่ี	 20	

เมษายน	พ.ศ.	 2559	 –	ปัจจุบัน)	 ที่เน้นการบริหารแบบโปร่งใส	 เป็นระบบจะสามารถบริหาร 

การแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติของ	สปป.ลาว	ที่ยังอุดมสมบูรณ์ประเภทสินแร่	90	และการผลิต

ไฟฟ้าพลังน�้าให้เป็นรายได้กลับมาใช้หนี้เงินกู้		

 โอกาสในการจ้างงานและการพัฒนาทักษะแรงงานมีฝีมือ

	 ในด้านการสร้างโอกาสในการได้งานของแรงงาน	 เมื่อมีการขยายตัวของการก่อสร้าง

ทางรถไฟ	 	แต่ผลประโยชน์ประเด็นดังกล่าว	กลับไม่ได้มีมากเพราะการก่อสร้างระบบรถไฟใน	

สปป.	ลาว	ใช้วศิวกรและคนงานทีเ่ป็นคนจนีทัง้หมด	เนือ่งจากปัญหาแรงงานลาวยงัเป็นแรงงาน

 90 เรื่อง	“ลาว	–	จีน	ตกลงดอกเบี้ยเงินกู้	 โครงการรถไฟความเร็วสูง	 เตรียมถลุง	5	 เหมืองหาเงินช�าระคืน 
ใน	5	ปี”.	หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ.	36,	 	3,120.	7	–	9	มกราคม	2559.	 	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	http:// 
terrabkk.com/?p=107160.
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ไร้ฝีมือที่ต้องการการพัฒนาทักษะอยู่มาก	 ในขณะที่ในการก่อสร้างของไทย	 อาจจะดีกว่า 

ของ	สปป.ลาว	ทีแ่ม้ในระดบัวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญจะเป็นคนจนี	ทีไ่ด้รับการยกเว้นเรือ่งไม่ต้องมใีบประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมในการท�างานในประเทศไทย	 แต่ส่ิงที่ผู ้เกี่ยวข้องในประเทศไทยเรียกร้อง	 

คือ	การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฝ่ายจีนอย่างจริงจัง	ไม่ใช่การพาไปดูงานระยะสั้นในประเทศจีน	

ซึง่ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารในการรถไฟ	พบว่า	เป็นการไปเรียนรู้เร่ืองพ้ืนฐานของระบบ

รถไฟ	การรหิารการเดนิรถ	ไม่ใช่เทคโนโลยกีารสร้างรางหรือตัวรถ	หรือระบบสัญญาณ	และเป็น

ระยะสั้น	91

 การเข้าถึงข้อมูลขาวสารเก่ียวกับโครงการเป็นกุญแจส�าคัญของการยอมรับและการ

ให้ความรวมมือ 

	 สิ่งส�าคัญต่อมาอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการด�าเนินงาน	คือ	การให้

ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเร่ืองการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง	 ซ่ึงพบว่า

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศ	 ชาวลาวที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในเขตทางรถผ่านจ�านวน 

มากที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการเลย	จนกระทั่งบริษัทก่อสร้างเดินทางเข้าพื้นที่	แต่ประเด็นนี้

ได้รับการแก้ไขทันทีที่ได้รับทราบโดยเจ้าหน้าฝ่ายจังหวัดในพ้ืนที่	 ส่วนปัญหาการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารพบว่าเป็นปัญหาท่ีส�าคัญไม่เฉพาะในกลุ่มประชาชน	 แต่ในกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ของ

รัฐที่รับผิดชอบงานในระบบรถไฟ	 ตามสายทางในท้องถิ่น	 พบว่า	 แทบจะไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจน	 

ส่วนหนึ่งพบว่ายังขาดการประสานงานท่ีดีและใกล้ชิดกัน	 โดยเฉพาะระหว่างพนักงานของการ

รถไฟแห่งประเทศไทยกับฝ่ายวางแผนที่อยู่ในส่วนกลาง	 จนท�าให้การแลกเปล่ียนข้อมูลให้เกิด

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 และน�าไปบอกกล่าวคนอื่นต่อไปได้	 ในส่วนของประชาชนยังพบว่า 

ชาวบ้านที่อาศัยตามท้องถิ่นเล็กก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	 โดยเฉพาะการจ�าแนกประเภท 

ของระบบรถไฟที่ต้องไปจะระบบรางวิ่งขนานกันไป

 91 เรื่อง	 “มีความเร็ว!	 อ.วิศวะ	 จุฬาฯ	 โวยกระทรวงคมนาคม	 อ้างชื่อส่งไปฝึกอบรมไฮสปีดที่จีนแล้ว”.	
ประชาชาติ	 ธุรกิจออนไลน์.	 (23	 มิถุนายน2560).	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 http://www.prachachat.net/
news_detail.php?newsid	=149846715.
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 92 Theera	Nuchpiam	and	Ukrist	Pathamanand	(eds.),	“China’s	Role	 in	Mainland	ASEAN”.	
Bangkok:	Institute	of	Asian	Studies,	Chulalongkorn	University,	2017.

โดย ผศ.ดร.ธีระ  นุชเปี่ยม

      อาจารย์ประจ�าสถาบันเอเชียศึกษา                    

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 7
เรื่อง “อ�เซียนและจีนในระเบียบภูมิภ�คใหม่”

1. คว�มเป็นม�
	 นับตั้งแต่สงครามเย็นส้ินสุดลง	 อาเซียนได้ขยายความร่วมมือนอกภูมิภาคออกไปอย่าง

กว้างขวาง	 โดยมีการจัดท�ากรอบความร่วมมือในลักษณะนี้ขึ้นหลากหลาย	 เช่น	 การประชุม

อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	(ASEAN	

Regional	 Forum	 –	 ARF)	 อาเซียน+3	 และอาเซียน+6	 โดยนัยหนึ่งนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า 

ระเบียบใหม่ในเอเชีย	 -	 แปซิฟิกได้ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้น	 อันเป็นผลมาจากทั้งการที่ความ 

ขัดแย้งในสงครามเย็นได้สลายไป	 และการที่กระแสโลกาภิวัตน์มีความเข้มข้นรุนแรงมากขึ้น	

อย่างไรกด็	ีบทความนีจ้ะมุง่ความสนใจไปทีร่ะเบยีบภูมภิาคระดับย่อยลงไปกว่านัน้มาก	อนัเป็น

ระเบียบซึ่งจีนดูเหมือนจะเข้ามามีบทบาทโดดเด่นส�าคัญ	 ระเบียบภูมิภาคดังกล่าวนี้มิได ้

ถูกก�าหนดโดยเขตพ้ืนที่มากเท่ากับเป็นการก�าหนดขึ้นในลักษณะของเขตอ�านาจ	 (Domain	 

of	Power)	แต่หากจะระบุในแง่ของเขตพื้นที่	ก็พอจะก�าหนดได้ว่า	คือ	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีอยู่ในส่วนของภาคพื้นทวีป92	 และในภาคพื้นสมุทรเฉพาะส่วนที่เรียกว่า

ทะเลจีนใต้	(South	China	Sea)	ประเด็นเรื่องนี้มิได้เป็นความคิดใหม่	แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในเขตอ�านาจนี้มีความส�าคัญพอที่สมควรจะน�ามาพิจารณาอีกในที่นี้

	 ในแง่ของการเป็นเขตอ�านาจ	 ระเบียบภูมิภาคใหม่ดังกล่าวนี้เป็นระเบียบซ่ึงจีนได้เข้ามา

ด�าเนินบทบาทในการส่งเสริมผลประโยชน์ของตนอย่างยืนหยัดมุ่งมั่นมากขึ้นจนในบางครั้งมี
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ลักษณะไม่ยอมลดราวาศอกและข่มขู่คุกคามต่อชาติที่อยู่ในภูมิภาคที่เป็นเขตอ�านาจ	ท่าทีเช่นนี้

ปรากฏชดัทัง้ในการด�าเนินโครงการพฒันาแม่น�า้โขง	(โดยเฉพาะการสร้างเขือ่นผลติกระแสไฟฟ้า

พลังน�้าบนล�าน�้าสายนี้)	 และในปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้	 ประเด็นท่ีจะพิจารณาใน

บทความนี้กค็ือ	มิใชเ่พยีงเพราะความไมส่มดลุในแง่ก�าลงัอ�านาจระหวา่งอาเซียนและจนีเทา่นั้น	

หากแต่เป็นเพราะความไม่เป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนัภายในอาเซียนด้วย	ทีท่�าให้จนีสามารถด�าเนนิ

บทบาทในลกัษณะเช่นนัน้ได้	ความไม่เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัเช่นนีเ้องทีท่�าให้อาเซยีนไม่ประสบ

ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิการต่อจีนอย่างทีจ่ะเอือ้ประโยชน์ต่อตนเองมากกว่านี	้โดยเฉพาะด้วย

การท�าให้จีนไม่สามารถเข้ามามีบทบาทโดดเด่นครอบง�าได้อย่างที่เป็นอยู่

	 ความไม่สมดุลทางอ�านาจในภูมิภาคเห็นได้ชัดเจนจากการที่จีนมีก�าลังอ�านาจโดดเด่น

เหนอืชาตต่ิางๆ	ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้อย่างเทยีบกันไม่ได้	ความเหนอืกว่าด้านก�าลังอ�านาจ

ย่อมมีส่วนส�าคัญในการท�าให้จีนด�าเนินบทบาทในการส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติตนได้อย่าง

ยืนหยัดมุ่งมั่นและไม่ยอมลดราวาศอกมากขึ้นดังที่ได้กล่าวแล้ว	 โดยท่ีท่าทีเช่นนี้เห็นได้ชัดเจน

จากการใช้ประโยชน์จากแม่น�้าโขงทั้งในการเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้าและในการเป็น

เส้นทางเดินเรือ	ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการระเบิดท�าลายเกาะแก่งตามส่วนต่างๆ	ของล�าน�้าเพื่อให้เดิน

เรือสินค้าที่หนักได้ถึง	 500	 ตันได้โดยสะดวก	 การด�าเนินงานท้ัง	 2	 ลักษณะส่งผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างรุนแรง	นอกจากนั้น	ในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้	จีนยังแสดง

ท่าททีีไ่ม่เพยีงแต่บ่งบอกถึงการไม่ยอมลดราวาศอกเท่านัน้	แต่บางครัง้มลีกัษณะข่มขูค่กุคามชาติ

ที่เป็นคู่กรณีในความขัดแย้งด้วย			

	 ทั้งในกรณีแม่น�้าโขงและทะเลจีนใต้	 จีนด�าเนินการต่างๆ	 เพื่อตอบสนองผลประโยชน ์

ของตนโดยแทบมิได้ค�านึงถึงผลกระทบ	 (ในกรณีแม่น�้าโขง)	 ที่บังเกิดต่อประเทศและประชากร

ที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง	 (Lower	Mekong)	 หรือแทบมิได้สนใจต่อทัศนะและ 

ผลประโยชน์ของชาติท่ีเป็นคู่กรณีในปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้	 (ชาติที่อ้างสิทธิ์เหนือ 

หมู่เกาะในท้องทะเลแห่งนี้เช่นเดียวกับจีน)	 นอกจากจะแสดงท่าทีซึ่งบ่งบอกถึงความไม่ใยดี 

ต่อชาติอื่นๆ	 ในภูมิภาคท่ีจีนเข้ามามีบทบาทโดดเด่น	 หรือแม้กระทั่งครอบง�า	 ดังกล่าวนี้แล้ว	 

บางครั้งจีนก็ยังแสดงออกถึงการไม่เคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศด้วย

	 สถานการณ์แห่งความไม่สมดุลทางอ�านาจดูคล้ายจะท�าให้จีนด�าเนินบทบาทของตน 

ในลกัษณะของ	“การเมอืงแบบอ�านาจ”	(Power	Politics)	ในแบบดัง้เดมิทีม่มีาตัง้แต่ยคุโบราณ	

คือ	รูปแบบของ	“อ�านาจ	คือ	ธรรม”	หรือ	“อ�านาจคือความถูกต้อง”	(Might	is	Right)	เราเห็น
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การใช้อ�านาจในลกัษณะนีม้าตัง้แต่ยคุกรกีโบราณ	 (รวมท้ังในดินแดนอืน่ๆ	 ของช่วงสมยัใกล้เคยีงกนั	

เช่น	จีน	และอินเดีย)	โดยเฉพาะที่ปรากฏในข้อเขียน	History	of	the	Peloponnesian	War	

ของ	 Thucydides	 ตั้งแต่ศตวรรษท่ี	 5	 ก่อนคริสตกาล	 ในข้อเขียนชิ้นนี้ข ้อความที่มี 

การอ้างถึงมาจนทุกวันนี้	 คือ	 “ขณะที่ผู้ที่เข้มแข็งท�าในสิ่งที่ตนสามารถท�าได้นั้น	 ผู้อ่อนแอก็รับ

เคราะห์กรรมตามทีจ่ะต้องเป็นไปเช่นนัน้”	Milton	Osborne	นกัประวตัศิาสตร์ชาวออสเตรเลยี

ที่ได้สนใจศึกษาและมีผลงานโดดเด่นเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้กล่าวถึงสถานการณ์

ด้านแม่น�้าโขง	ซึ่งผู้เขียนบทความนี้เห็นว่าน่าจะใช้ได้กับกรณีของทะเลจีนได้ด้วย	ดังนี้

...ความไม่สมดุลโดยเปรียบเทียบ [ด้านก�าลังอ�านาจ] ระหว่างจีนกับประเทศ 

ที่ตั้งอยู่ด้านล่างของล�าน�้านี้มีอยู่อย่างมาก จนข้าพเจ้ายังไม่เคยมีหลักฐานใดๆ  

ทีจ่ะบ่งบอกว่า รัฐบาลชาตต่ิางๆ ทีอ่ยูด้่านล่างของล�าน�า้รู้สึกว่าตนเองจะสามารถ

เผชิญกับจีนอย่างเป็นทางการได้ทั้งๆ ที่มีเหตุผลที่ดีที่จะประเมินออกมาได้ว่า 

โดยรวมแล้วเข่ือนต่างๆ [ท่ีจีนสร้างขึ้น] มีผลกระทบด้านลบหลากหลาย 

ต่อสภาพแวดล้อม 93

	 อย่างไรก็ดี	 ผู้เขียนเห็นว่าสถานการณ์ที่น่าวิตกยิ่งกว่านั้น	 คือ	 การท่ีจีนด�าเนินนโยบาย 

ในลักษณะที่ไม่ใยดีหรือไม่ยอมลดราวาศอกต่อชาติอื่นๆ	 ที่อยู ่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 

(Greater	Mekong	 Sub	 -	 Region	 -	 GMS)	 และต่อกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้	 มีส่วน 

อยู่ไม่น้อยที่เป็นผลมาจากการท่ีจีนตระหนักเป็นอย่างดีว่า	 มีความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ภายในอาเซียน	(ชาติที่เกี่ยวข้องกับจีนในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มีเพียงไต้หวันเท่านั้นที่มิได้

อยู่ในอาเซียน	ขณะที่กรณีแม่น�้าโขงเป็นปัญหาระหว่างจีนและชาติในอาเซียนเท่านั้นหลายชาติ

ด้วยกัน)	 ท�าให้จีนไม่ลังเลที่จะฉกฉวยประโยชน์จากความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังกล่าวนี	้

และลกัษณะของการด�าเนนิงานของจนีเพือ่ประโยชน์ดังกล่าว	กใ็กล้เคยีง	หรือเทียบได้กบัวธิกีาร

ทางอ�านาจดั้งเดิมอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน	นั่นคือ	 วิธีการ	 “แบ่งแยกและปกครอง”	 (Divide	 and	

Rule)	 นอกจากน้ี	 ท่ีน่าหวั่นวิตกยิ่งกว่าก็คือชาติใน	GMS	บางชาติก็มีพฤติกรรมต่อเพื่อนบ้าน

ของตนในลักษณะที่แทบไม่ได้ต่างไปจากพฤติกรรมของจีนเท่าใดนัก	

	 กรณีที่เกิดขึ้น	คือ	การสร้างเขื่อนยาลี	ฟอลล์	(Yali	Fall	Dam)	บนแม่น�้าเซซาน	(Se	San	

River)	ต้นก�าเนิดของแม่น�้าสายนี้อยู่ในเขตที่สูงตอนกลาง	(Central	Highlands)	ในเวียดนาม

 93 Milton	Osborne,	“River	at	Risk:	The	Mekong	and	the	Water	Politics	of	China	and	Southeast	
Asia”.	Sydney:	Lowy	Institute	for	International	Policy.	2004,	pp.	15	-	16.
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และไหลผ่านกัมพูชาในเขตจังหวัดรัตนคีรี	 (Rattanakiri)	 และสะตึงเตรง	 (Stung	 Treng)	 

ของกัมพูชาก่อนที่จะมาบรรจบกับแม่น�้าโขงท่ีเมืองสะตึงเตรง	 ซ่ึงเป็นเมืองหลักของจังหวัด 

ชือ่เดยีวกนั	ในกรณนีีปั้ญหาทีเ่กดิขึน้เกอืบจะเรยีกได้ว่าเป็นปัญหาเดยีวกับทีเ่กดิขึน้จากการสร้าง

เขื่อนบนแม่น�้าโขงนั่นเอง	94

	 บทความนี้จะพิจารณาความสัมพันธ์อาเซียน	 –	 จีน	 ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหา 

ในเขตพื้นที่	 2	 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 คือ	 แม่น�้าโขงและทะเลจีนใต้	 อย่างไรก็ด	ี 

การพิจารณาจะไม่ลงไปในรายละเอียดด้านเทคนิคต่างๆ	 เช่น	 ที่เกี่ยวกับผลกระทบด้าน 

สิง่แวดล้อมในกรณแีม่น�า้โขง	และในกรณนีีก็้จะมุง่ความสนใจไปเฉพาะเร่ืองการสร้างเขือ่นเท่านัน้	

แต่จะไม่กล่าวถึงเรื่องการเดินเรือในล�าน�้าสายนี้	 ในส่วนของทะเลจีนใต้ก็จะให้ภาพรวมกว้างๆ	

ในแง่ของลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่จ�าเป็นส�าหรับการท�าความเข้าใจเท่านั้น	 แต่จะไม่ลงไปใน 

รายละเอียดทางเทคนิคด้านอื่นๆ	

	 แม้ว่าความคิดเรื่องการสร้างเขื่อนในเขตลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างจะมีมาต้ังแต่ช่วงทศวรรษ	

1960	แต่จนกระทั่งอีก	3	ทศวรรษต่อมานั่นเอง	ที่เริ่มมีการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้า	

แต่การด�าเนินงานเร่ืองน้ีเกิดข้ึนในส่วนของแม่น�้าโขงตอนบน	 (Upper	Mekong)	 ซึ่งอยู่ในเขต

ประเทศจีน95	 	 จากนั้นมาจนถึงปัจจุบันจีนได้สร้างเขื่อนขึ้นหลายแห่ง	 ในบรรดาเขื่อนที่จีน 

สร้างขึ้นเหล่านี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	 ได้แก่	 เขื่อนเสี่ยวหวาน	 (Xiaowan)	 ในเคาน์ตีหนานเจี้ยน	

(Nanjian	 County)	 ในมณฑลหยุนหนาน	 (Yunnan	 Province)	 ซึ่งสร้างแล้วเสร็จและ 

เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม	 2010	 และเขื่อนหน้อจาตู้	 (Nuozhada)	 ในอ�าเภอผู่เอ๋อ	 

(Puer	 Prefecture)	 ในมณฑลหนนุหนานเช่นเดยีวกนั	 เขือ่นนีเ้ริม่ด�าเนินการตัง้แต่	 ค.ศ.201296 

ดังนั้น	 หลังจากเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อประชากรที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง 

 94 Milton	Osborne.	2004.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	91.	หน้า	22	–	23.
 95	 Milton	Osborne.	2004.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	91.	chapters	13	-	14,	pp.	223	–	247.
  96	 เรื่อง	“The	proliferation	of	dams	along	the	Mekong	river”,	The	Economist,	16	February	
2016.	(ออนไลน์).	เข้าถงึได้จาก	:		http://www.economist.com/blogs/graphicdetail	/2016/02/daily-chart-11.
 97	 Michelle	Nijhuls,	“Harnessing	the	Mekong	or	Killing	It?”,	National	Geographic	Magazine,	May	2015.	(ออนไลน์).	
เข้าถึงได้จาก	:		http://ngm.nationalgeographic.com/2015/05/mekong-dams/nijhuis-text;	
	 	 Pitila	Clark,	“Troubled	waters:	The	Mekong	River	crisis”,	Financial	Times,	18	July	2014.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้
จาก	:		https://www.ft.com/content/1add7210-0d3d-11e4-bcb2-00144feabdc0;
	 	 Thomas	Maresca,	“Vietnam’s	Mekong	Delta	hit	by	worst	drought	in	90	years”,	USA	Today,	22	April	2016.	
(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:		https://www.usatoday.com/story/news/world/2016/04/21/vietnams-mekong-delta-hit-worst-
drought-90-years/83231314/.

 

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

160



ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	 	 ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่	 “...ทุกฝ่ายจะชี้นิ้วไปที่จีน”98	 	 เช่น	 ชาวบ้าน 

ในจังหวัดทางภาคเหนือของไทยผู้หนึ่ง	 ตั้งข้อสังเกตว่า	 “ก่อนจะมีเข่ือนน�้าในแม่น�้าจะค่อยๆ	 

ขึ้นและลงไปตามฤดูกาล...แต่ตอนนี้น�้าจะขึ้นและลงอย่างฮวบฮาบ	 และเราก็ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยน

เมื่อไหร่	เว้นแต่จะคอยเฝ้าดูพายุ”99 

	 คงจะไม่เป็นการยุติธรรมอย่างแน่นอนทีจ่ะโยนควรผดิทัง้หมดไปทีจ่นี	 ผลกระทบในทางลบ 

ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุอื่นๆ	 ที่สามารถระบุได้เช่นกัน	 เช่น	 ปริมาณการใช้น�้าทั้งเพื่อการบริโภคและ 

การชลประทานท่ีเพ่ิมมากข้ึน	 โดยเฉพาะท่ีเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมืองและการพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วของกลุ่มประเทศ	GMS	ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา	นอกจากนั้น	

แม่น�า้โขงยงัได้รบัผลกระทบรนุแรงจากการขุดทรายตามรมิฝ่ังแม่น�า้เพือ่สนองความต้องการด้าน

การก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางในอนุภูมิภาคนี้100	ที่ส�าคัญกว่านั้น	คือ	มีการสร้างเขื่อน

แล้วจ�านวนมากมายหลายสิบแห่งบนแม่น�้าสาขาส�าคัญๆ	 ของแม่น�้าโขง	 ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ใน	 

สปป.ลาว	และยงัมเีขือ่นแห่งหนึง่ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้างบนแม่น�า้โขงเองด้วย	คอื	 เขือ่นไซยบรุ	ี	 

ซึ่งเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้า	 ตั้งอยู่ประมาณ	 30	 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของ 

เมอืงไซยบรุ	ีทางตอนเหนอืของ	สปป.ลาว	การสร้างเขือ่นแห่งนี	้ซึง่เริม่มาตัง้แต่	ค.ศ.	2012	ได้ส่งผล 

กระทบต่อประชากรในเขตพื้นที่ใกล้เคียงแล้วจ�านวนมาก	 รวมทั้งผู้ที่ต้องโยกย้ายถิ่นฐาน101   

แต่ก็ยังมีการเสนอโครงการสร้างเขื่อนอีกถึง	 11	 แห่งบนเส้นทางหลักของแม่น�้าสายนี้ทั้งใน	 

สปป.ลาว	 และกัมพูชา	 โครงการก่อสร้างเหล่านี้ทั้งหมดย่อมจะส่งผลกระทบรุนแรงอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้	ไม่ว่าจะในด้านสิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	และสังคม

	 ผลกระทบทาง	 “การเมือง”	 ของเข่ือนไซยบุรีก็น่าสนใจและควรจะกล่าวถึงในที่นี้ด้วย	

โครงการนี้ได้รับการผลักดันให้มีการก่อสร้าง	 แม้ว่าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง	(Mekong	River	Commission	–	MRC)	จะเสนอ

แนะให้ระงับการก่อสร้างเขื่อนบนสายน�้าหลักของแม่น�้าโขงไว้เป็นเวลา	10	ปีเพราะมีความเป็น

ไปได้ที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อการผลิตอาหารของภูมิภาคและลู่ทางที่จะม	ี “ความเสียหาย

	 98	 Pitila	Clark,	“Troubled	waters:	The	Mekong	River	crisis”,	Financial	Times,	18	July	2014.	
(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:		https://www.ft.com/content/1add7210-0d3d-11e4-bcb2-00144feabdc0;
 99 Nijhuls,	“Harnessing	the	Mekong	or	Killing	It?”.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	97.
 100 Paritta	Wangkiat.	“Selling	locals	down	the	Mekong	River”.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	98.
 101 Nijhuls.	“Harnessing	the	Mekong	or	Killing	It?”.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	97.
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ด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจแก้ไขได้”102		รัฐบาล	สปป.ลาว	ไม่ยอมถูกเหนี่ยวรั้งไม่ว่าจะโดย	MRC	

หรอืแม้กระทัง่เวยีดนาม	ซึง่เป็นชาตพินัธมิตรใกล้ชดิ	ลกัษณะทีโ่ครงการสร้างเขือ่นไฟฟ้าพลงัน�า้

แห่งนี้ได้รับการผลักดันจนมีการก่อสร้างขึ้นในที่สุดถูกมองว่าเป็นผลกระทบส�าคัญที่สุด 

ของโครงการ	 กล่าวคือ	 เป็นผลกระทบจากการเป็นแบบอย่าง	 “ด้วยการฝ่าฝืนข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินผลกระทบซึ่งด�าเนินการโดย	MRC	และมุ่งมั่นที่จะสร้างเขื่อนไซยบุรี	สปป.ลาว	

ได้ปูทางส�าหรับโครงการสร้างเขื่อนอื่นๆ	 ซึ่งมีการเสนอไว้แล้ว	 โดยที่บางโครงการมีโอกาสที่จะ

สร้างผลคุกคามต่อแม่น�้าโขงที่น่ากลัวกว่า	[เขื่อนไซยบุรี]	เสียอีก”103 

	 ในความเหน็ของผูเ้ขยีนนัน้สิง่ส�าคญัยิง่ไปกว่านัน้กค็อืปัญหาทีว่่า	เหตใุดรฐับาล	สปป.ลาว	

จึงฝ่าฝืนข้อเสนอแนะของ	MRC	ปัญหานี้ยังช่วยอธิบายการขยายอิทธิพลของจีนใน	GMS	ด้วย	

ดังจะเห็นต่อไปว่า	การมุ่งมั่นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ	 [และในกรณีของ	สปป.ลาว	ยังมีความ 

มุ่งมั่นที่จะเป็น	“แบตเตอรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	(battery	of	Southeast	Asia)	ด้วย]	

ดูเหมือนจะช่วยอธิบายไม่เพียงแต่ความไม่ใส่ใจของรัฐบาลชาติต่างๆ	 ในอนุภูมิภาคนี้ต่อ

สถานการณ์ยากล�าบากของประชาชนในท้องถิน่ของตนเท่านัน้	แต่รวมไปถงึการมท่ีาทโีอนอ่อน

ต่อจีนอย่างมากด้วย	 ความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาของชาติเหล่านี้นี่เองที่ช่วยอธิบายได้ 

อย่างน้อยบางส่วนว่า	เหตุใดจึงเต็มใจที่จะยอมรับการขยายอิทธิพลของจีน

	 แม้ว่าทุกประเทศในเขตลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างจะต้องมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยต่อ

สถานการณ์ท่ีเลวร้ายลงของสายน�า้เส้นนี	้แต่ปัญหาท่ีเกีย่วกบัจีนนัน้เกีย่วข้องอย่างน้อยบางส่วน

กับความไม่เต็มใจท่ีจะต่อรองเรื่องการใช้ประโยชน์จากแม่น�้าโขง	 ท่าทีเช่นนี้ของจีนรวมไปถึง

ความไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนที่ตนได้สร้างขึ้นในเขตแม่น�้าโขงตอนบน	 จริงอยู่	

ความร่วมมือในเรื่องการใช้ประโยชน์จากแม่น�้าโขงเป็นเรื่องยากเย็นมานานแล้ว	กระนั้นก็ตาม	

ในความเห็นของ	 Peter	 Glieck	 ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งเรื่องน�้าของโลกจาก	 Pacific	 

Institute	 ในแคลิฟอร์เนีย	 “...ในกรณีแม่น�้าโขงเรามีสถานการณ์ของการที่ชาติที่เกี่ยวข้องราย

หนึ่งมีประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นของการด�าเนินการตามแนวทางของตนแต่ฝ่ายเดียว”	104

	 จีนเป็นหนึ่งใน	3	ประเทศเท่านั้นที่ไม่ยอมรับสนธิสัญญา	ค.ศ.	1997	ของสหประชาชาติ

ว่าด้วยการควบคุมก�ากับแม่น�้านานาชาติที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 ในส่วนของแม่น�้าโขงนั้นจีนไม่

 103 Nijhuls.	“Harnessing	the	Mekong	or	Killing	It?”.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	97.
 104	Clark.	“Troubled	waters:	The	Mekong	River	crisis”.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	97.
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เคยยอมตกลงทีจ่ะร่วมเจรจาเรือ่งการจดัการร่วมกนั105		นอกจากนี	้จนียงัไม่ได้เป็นสมาชกิ	MRC	ด้วย	

จึงไม่มีพันธะใดๆ	 อย่างเป็นทางการที่จะต้องหารือกับประเทศในลุ ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง 

เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของตนในส่วนตอนบนของแม่น�า้	แต่การทีป่ระเทศเหล่านีต้้องพ่ึงพาแม่น�า้โขง

มากขึ้น	 โดยเฉพาะท่ีเป็นผลมาจากการขยายตัวของประชากรและความต้องการใช้ 

กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น	 การได้รับข้อมูลท่ีทันเวลา	 เช่น	 ในเร่ืองระดับน�้า	 มีความส�าคัญยิ่ง	 

การเปลีย่นแปลงของระดบัน�า้ขึน้อยูก่บัว่า	“จนีเกบ็กกัน�า้ไว้หรอืยอมปล่อยน�า้ลงมามากเพยีงใด

จากเขื่อนยักษ์ของตน”106	 	 ซึ่งอยู่ในเขตแม่น�้าโขงตอนบน	 ความไม่เต็มใจท่ีจะแบ่งปันข้อมูล 

เช่นนี้ท�าให้ประเทศที่อยู่ในเขตแม่น�้าโขงตอนล่างตกอยู่ในสถานการณ์ล�าบาก	 นี่ยังไม่ต้อง 

กล่าวถึงผลกระทบในเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้า

ต่างๆ	อันเป็นผลกระทบซึ่งจีนและชาติเหล่านี้ต้องร่วมกันรับผิดชอบ

	 ประเทศต่างๆ	ส่วนมากในเขตลุม่แม่น�า้โขงตอนล่างยงัคงประสบปัญหาจากความยากจน	

และการว่างงานซึง่มอียูอ่ย่างกว้างขวาง	และบางประเทศก็ยงัอยูใ่นสภาวะ	“ประเทศพัฒนาน้อย

ที่สุด”	 ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาจากจีน	 ซ่ึงส่วนใหญ่ให้ในรูปแบบการสนับสนุนด้านการ

เงินทัง้ทีเ่ป็นเงนิกูแ้ละแบบให้เปล่าเพือ่การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน	(Infrastructure)	ในประเทศ

เหล่านี	้รวมทัง้การมคีวามสมัพนัธ์ด้านการค้าและการลงทนุ	เป็นความต้องการของประเทศต่างๆ	

ดังกล่าวอย่างมาก107	 	 การพึ่งพาจีนที่มีมากขึ้นนี้ย่อมส่งผลให้จีนสามารถขยายอิทธิพลและ 

การเข้าปรากฏใน	 GMS	 ความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาของประเทศในอนุภูมิภาคนี้เป็นเรื่อง 

ทีเ่ข้าใจได้	ลกัษณะหนึง่ของความต้องการด้านการพฒันาเกีย่วข้องกบัความจ�าเป็นทีจ่ะต้องขยาย

การกระจายกระแสไฟฟ้าในประเทศเหล่านี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

...เพยีง 1 ใน 3 ของชาวกมัพชูาและเพยีงกว่า 2 ใน 3 เพยีงเลก็น้อยของประชากร

ลาว เข้าถึงกระแสไฟฟ้า แต่พลังงานไฟฟ้าก็ยังมักจะแพงอย่างเจ็บปวด ทั้งการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากรจะท�าให้การมีกระแสไฟฟ้า

ใช้มีข้อจ�ากัดยิ่งขึ้น ผลการวิเคราะห์ใน ค.ศ. 2013 โดยองค์กรพลังงานระหว่าง

ประเทศ (International Energy Agency) คาดคะเนไว้ว่า ความต้องการ

 105 Clark.	“Troubled	waters:	The	Mekong	River	crisis”.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	97.
 106	Clark.	“Troubled	waters:	The	Mekong	River	crisis”.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	97.
 107	เรื่อง	“The	Influence	of	China	in	Cambodia”;	Vinissa	Ujjin,	“China	and	Cambodia:	Relations	
Bonded	by	Trade”;	and	Adisorn	Semyaem,	“How	Lao	People	Respond	to	Chinese	Community	in	
Laos”,	in	Theera	Nuchpiam	and	Ukrist	Pathamanand	(eds.),	China’s	Role	in	Mainland	ASEAN.
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พลังงานของภูมิภาคนี้จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80 ในช่วง 20 ปีข้างหน้า เห็นได้

ชดัเจนว่าภูมิภาคน้ีต้องการพลงังานเพิม่มากขึน้ และหากจะหลกีเลีย่งผลกระทบ

เลวร้ายท่ีสุดของปัญหาโลกร้อน โลกก็ต้องอาศัยพลังงานซ่ึงผลิตคาร์บอนน้อย

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน�้าของแม่น�้าโขงก็จะเป็นส่ิงดึงดูด

มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา108 

	 สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งข้ึนจากปัญหาที่ว่า	 เขื่อนที่สร้างข้ึนหรือมีโครงการจะสร้างขึ้น

ส�าหรบัประเทศท่ียงัมฐีานะยากจนใน	GMS	จะเอือ้ประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนในประเทศ

เหล่านี้หรือไม่	 ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเชื่อว่า	 “เขื่อนเป็นวิถีทางส�าหรับ 

จะให้ประชาชนก้าวพ้นไปจากการด�ารงอยู่แบบยังชีพ”109	 อย่างไรก็ดี	 ผลประโยชน์ท่ีแท้จริงดู 

จะไปอยู่ที่อื่นเสียมากกว่า	 ไม่เพียงแต่เขื่อนซ่ึงมีโครงการจะสร้างข้ึนโดยเฉพาะในกัมพูชา	 

และ	สปป.ลาว	จะผลติกระแสไฟฟ้าได้เกนิความต้องการทีจ่ะใช้ภายในประเทศเท่านัน้	แต่กระแส

ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นก็ดูจะไม่มีลู่ทางที่จะกระจายอย่างทั่วถึงในทั้ง	2	ประเทศ

ร้อยละ 90 ของพลังงานท่ีผลิตโดยเขื่อนบนล�าน�้าสายหลักจะขายให้แก่

ประเทศไทยและเวียดนาม และเงินที่ได้จากการขายกระแสไฟฟ้าก็จะไปอยู่กับ

ประเทศท่ีเข้าไปลงทุนสร้างเข่ือนเหล่าน้ี ไม่ใช่ประชาชนยากจนที่อาศัยอยู่  

2 ฝ่ังน�า้ การศกึษาวเิคราะห์ตัง้แต่ ค.ศ. 2010 ทีส่นบัสนนุโดย MRC คาดคะเนว่า 

ความสูญเสียในแง่ประมงที่มาสาเหตุมาจากโครงการสร้างเขื่อนคงจะท�าให้

ปัญหาความยากจนกลับเลวร้ายลงไปเสียมากกว่า110 

	 เราคงคาดได้ว่า	รัฐบาลชาติต่างๆ	มักมีแนวโน้มที่จะมองการพัฒนาในแง่ของความเจริญ

เติบโตโดยภาพรวม	โดยเฉพาะในแง่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(Gross	Domestic	

Product	–	GDP)	แม้ว่าแนวโน้มเช่นนัน้จะมไิด้หมายถงึการละเลยต่อความเป็นอยูข่องประชาชน

ธรรมดาเสมอไป	 แต่ความกังวลสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาก็มักจะน�าไปสู่แนวโน้มที่จะมองข้าม

ปัญหาเฉพาะและความยากล�าบากต่างๆ	 ที่ประชาชนประสบ	 ตัวอย่างเช่น	 ชาวบ้านใน 

เขตดินดอนสามเหลีย่มปากแม่น�า้โขง	 (Mekong	Delta)	ประสบกบัปัญหาระดบัน�า้ทีผ่ดิปกตแิละ 

การรุกล�้าเข้ามาของน�้าเค็มมาเป็นเวลาหลายปี	 ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทั้งการประมงและ

 108 Nijhuls.	“Harnessing	the	Mekong	or	Killing	It?”.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	97.
 109 Nijhuls.	“Harnessing	the	Mekong	or	Killing	It?”.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	97.
 110 Nijhuls.	“Harnessing	the	Mekong	or	Killing	It?”.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	97.

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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เกษตร	และแม้พวกเขาจะพยายามตลอดเวลาเหล่านัน้ทีจ่ะ	 “ดงึความสนใจของรฐับาล	 แต่เท่าที่ 

ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ”111 

	 พัฒนาการที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้อาจพอท�าให้เรามองโลกในแง่ดีได้มากข้ึนในแง่โอกาส

หรือลู่ทางความเป็นไปได้อย่างแท้จริงท่ีจะมีความร่วมมือในการบริหารจัดการ	 (แม้อาจจะ 

ไม่ใช่การควบคุมก�ากับ)	 การใช้ประโยชน์จากแม่น�้าโขง	 ความเป็นไปได้ดังกล่าวปรากฏในกรณี

โครงการสร้างเขื่อนปากแบง	 (Pak	 Beng)	 ซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าในแขวงอุดมไซของ	 

สปป.ลาว	 กล่าวคือ	 โครงการนี้ผ่านกระบวนการหารือที่	 MRC	 ก่อนด�าเนินโครงการ	 ซ่ึงเป็น

โครงการสร้างเขือ่นไฟฟ้าพลงัน�า้แห่งท่ีสามบนล�าน�า้หลกัของแม่น�า้โขงตอนล่าง112		[อกีโครงการหนึง่	

คือ	“เขื่อนดอนสะโฮง”	(Don	Sahong	Dam)	ในเขตสี่พันดอนของแขวงจัมปาสัก]	คงต้องย�้า 

ในที่นี้ว่า	MRC	มิได้เป็นหน่วยงานควบคุมก�ากับส�าหรับการจัดการแม่น�้าโขง	กระนั้นก็ตาม	หาก

โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานบนแม่น�า้สายนีส้ามารถจะผ่านกระบวนการหารือ	(กระบวนการ

เช ่นนี้ มี ช่ือ เรียกว ่ า เป ็นทางการว ่ า 	 “Procedures	 for 	 Not ificat ion, 	 Pr ior	 

Consultation	 and	 Agreement”)	 ประเทศที่เป็นสมาชิก	 MRC	 ก็จะมีโอกาสพิจารณา 

ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากโครงการน้ันๆ	ต่อประเทศเพ่ือนบ้านและตกลงกนัในเรือ่งมาตรการ

ที่จะบรรเทาผลกระทบดังกล่าว113 

	 อย่างไรกต็าม	แม้กระทัง่พฒันาการเช่นนีก้ค็งจะมสิามารถท�าให้เรามองโลกในแง่ดไีด้มากนกั 

ในเมื่อโครงการพัฒนาแม่น�้าโขงในแนวทางที่ได้ด�าเนินการมาแล้วคงจะเดินหน้าต่อไป	ประเด็น

ส�าคัญที่จะต้องย�้าในที่นี้	 คือ	 แม้ว่าปัญหาที่จะเกิดจากการสร้างเขื่อนในเขตแม่น�้าโขงตอนล่าง

อาจจะมิได้เกี่ยวกับจีนโดยตรง	แต่การที่จีนมิได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการหาทางสร้าง

ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากล�าน�้าสายนี้ท�าให้โอกาสที่จะมีความร่วมมือกันอย่างจริงจัง

ยากที่จะเป็นไปได้	นั่นคือ	ถึงแม้ประเทศในส่วนแม่น�้าโขงตอนล่างจะพยายามหาทางร่วมมือกัน	

แต่เมื่อจีนซึ่งอยู่ในเขตแม่น�้าโขงตอนบนมิได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามดังกล่าว	 

ความร่วมมอืใดๆ	กย็ากจะบงัเกดิผลในแง่ของการหาทางทางลดผลกระทบเชงิลบต่างๆ	ได้อย่างจริงจัง	

 111 Paritta	Wangkiat.	“Selling	locals	down	the	Mekong	River”.	อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	98.	
 112 เรื่อง	“Pak	Beng	Dam”,	International	River:	People,	Water,	Life.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	
https://	www.internationalrivers.org/node/10852.
 113		Pham	Tuan	Phan,	“Mekong	River	Commission	Is	Striking	a	Balance	between	Development	
and	Protection	of	 the	Mekong	River”,	Mekong	River	Commission	 for	Sustainable	Development.	
(ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/the-mekong-river- 
commission-is-striking-a-balance-between-development-and-protection-of-the-mekong-river/.
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ประเด็นส�าคัญในที่นี้	คือ	การที่ประเทศในเขตแม่น�้าโขงตอนใต้ยอมรับอิทธิพลจีนโดยไม่หาทาง
ร่วมมือกันเพื่อเจรจากับจีนอย่างบังเกิดผล	ก็จะท�าให้	GMS	กลายเป็นส่วนหนึ่งของเขตอ�านาจ
ของจีนนั่นเอง	 พื้นท่ีอีกส่วนหนึ่งท่ีจีนพยายามจะท�าให้เป็นเขตอ�านาจของตน	 คือ	 ทะเลจีนใต	้ 
ซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อไป
	 ทะเลจีนใต้	[เวียดนามเรียกว่า	“ทะเลตะวันออก”	(East	Sea)]	ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ของ
ความแย้งส�าคญัทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	 ความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้เป็นความขัดแย้งทางดนิแดน	
(Territorial	 Dispute)	 อันเป็นผลมาจากการอ้างอธิปไตยทับซ้อนกันเหนือพื้นที่ในมหาสมุทร
และเกาะหรือหมู่เกาะในพื้นที่ส่วนนี้	 ซึ่งมีเป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะจีนอ้างสิทธิ์เหนือเกาะ 
เหล่านี้เกือบทั้งหมด	เราคงต้องเริ่มต้นด้วยการท�าความเข้าใจสภาพธรรมชาติของดินแดนแห่งนี้

เสียก่อน

2. สภ�พธรรมช�ติของทะเลจีนใต้ 
	 ทะเลจีนใต้ประกอบด้วยลักษณะ	(Features)	ทางภูมิศาสตร์หลากหลาย	เช่น	“หมู่เกาะ
ปะการังรูปวงแหวน	หรือพวงมาลัย”	 (Atoll)	 “สันดอนทราย”	 (Sandbank)	 และ	 “หมู่เกาะ
ปะการัง”	(Reef)	นอกจากนั้น	ยังมีลักษณะที่เป็นพื้นที่ตื้นจมอยู่ใต้ทะเล	(Submerged	Bank	
and	 Shoal)	 และภูเขาใต้น�้า	 “Tablemount”	 (ภูเขาใต้น�้าที่ด้านบนเป็นพื้นราบจมอยู่ใต้น�้า
ประมาณประมาณ	 200	 เมตร)	 เกาะเล็กๆ	 ที่อยู่เหนือน�้ามีเป็นจ�านวนมาก	 รวมทั้งที่รวมกัน 
อยู่เป็นกลุ่ม	 (Island	 Formations)	 มีฐานหรือโครงสร้างที่จมอยู่ใต้น�้าในระดับท่ีไม่ลึกนัก	 คือ	
โดยเฉลี่ยประมาณต�่ากว่า	200	เมตร	เกาะและหมู่เกาะส�าคัญในทะเลจีนใต้	ได้แก่	114

◘	 หมู่เกาะสแปรตลีส์	(Spratly	Islands)	จีนเรียกว่า	Nansha	และเวียดนาม	เรียกว่า	
Truong Sa

◘	 หมู่เกาะพาราเซลส์	 (Paracel	 Islands)	 จีนเรียกว่า Xisha	 และเวียดนาม	 เรียกว่า	
Hoàng Sa

◘	 หมู่เกาะปราตาส	 (Pratas	 Islands)	 หมู่เกาะนี้มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า	Dongsha  
ซึ่งมีลักษณะเป็นหมู่เกาะปะการังรูปวงแหวนอยู่ทางตอนเหนือของทะเลจีนใต	้
ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ	3	เกาะอยู่ห่างจากฮ่องกงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ	
340	 กิโลเมตร	 เกาะใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มนี้มีชื่อเดียวกับหมู่เกาะ	 คือ	 เกาะปราตาส	 
ซึ่งนับเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในทะเลจีนใต้ด้วย

 114 เรื่อง	“South	China	Sea”,	Lowy	Institute	for	International	Policy.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	
https://www.lowyinstitute.org/issues/south-china-sea.
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◘	 หมู่เกาะนาทูนา	(Natuna	Islands)	เป็นหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะต่างๆ	272	เกาะ
นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว	 หมู่เกาะนี้อยู ่ในเขตอ�านาจ 
ของประเทศอินโดนีเซีย

◘ สการ์เบอระโชล	(Scarborough	Shoal)	เป็นเขตพืน้ทีจ่มอยูใ่ต้น�า้ทะเล	ต้ังอยูร่ะหว่าง

ลักษณะที่เรียกว่า	แมคเคลสฟิลด์	แบงค์	 (Macclesfield	Bank	เป็นเขตพื้นที่จมอยู่

ใต้น�้าท่ีมีลักษณะ	 ร่วมกันของหมู่เกาะปะการังรูปวงแหวนและโชล	 ตั้งอยู ่ทาง 

ตะวันออกของหมู่เกาะพาราเซลส์และทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่เกาะปราตาส)	 

และเกาะลูซอนของประเทศฟิลิปปินส์

	 อย่างไรก็ดี	 กรณีที่เป็นความขัดแย้งส�าคัญในปัจจุบัน	 คือ	 หมู่เกาะสแปรตลีส์	 หมู่เกาะ 

พาราเซลส์	 และสการ์เบอระโชล	 สการ์เบอระโชลตั้งอยู่ใกล้กับดินแดนประเทศฟิลิปปินส์ดังได้

กล่าวแล้ว	 ส่วนหมู่เกาะทั้งสองตั้งเรียงรายต่อเนื่องกันในแนวตะวันตกเฉียงเหนือลงมาทาง 

ตะวันออกเฉียงใต้	 รวมระยะทางประมาณ	 900	 กิโลเมตร	 ขณะท่ีแนวตะวันออก	 -	 ตะวันตก 

มีระยะทางประมาณ	360	กิโลเมตร	หมู่เกาะสแปรตลีส์ที่เป็นกรณีพิพาทส�าคัญที่สุดในปัจจุบัน	

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของแนวท่ีเรียงกันของหมู่เกาะทั้งสอง	 หมู่เกาะนี้	 ประกอบด้วย

ลกัษณะต่างๆ	ได้แก่	เกาะ	(Islands)	เกาะเลก็ๆ	(Islets)	และเกาะเลก็เตีย้ๆ	(Cays)	รวม	14	เกาะ	 

และเกาะปะการังอีกกว่า	 100	 เกาะ	 บริเวณโดยรอบครอบคลุมพื้นที่กว่า	 400,000	 ตาราง

กิโลเมตร		

3. คว�มขัดแย้งที่เกิดจ�กก�รอ้�งสิทธิ์ทับซ้อน 
	 การอ้างสิทธิ์และอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เพ่ิงจะกลายมาเป็นประเด็นส�าคัญ

ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที	่ 2	 เมือ่กองทพัญีปุ่น่ถอนตวัออกไปจากเกาะบางเกาะทีเ่คยยดึครองไว้	

ชาติที่อ้างสิทธิ์มีหลายชาติด้วยกัน	ได้แก่	จีน	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	ไต้หวัน	มาเลเซีย	และบรูไน	

เมือ่ถงึปัจจบุนัส่วนทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งมากท่ีสุด	คอื	หมูเ่กาะสแปรตลีส์และสการ์เบอระโชล115

 การอ้างสิทธิ์ของชาติต่างๆ	 เหล่านี้มีหลายลักษณะด้วยกัน	 กล่าวคือ	 มีตั้งแต่การอาศัย

เหตุผลทางประวัติศาสตร์	 ความใกล้เคียงทางภูมิศาสตร์	 ไปจนถึงการที่บางส่วนของหมู่เกาะ/

เขตพืน้ทีท่ีเ่ป็นกรณพีพิาทอยูใ่นเขตไหล่ทวปี	(Continental	Shelves)	หรอืเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	

(Exclusive	Economic	Zone	–	EEZ)	ของประเทศที่อ้างสิทธิ์

 115 เรื่อง	“Why	 is	the	South	China	Sea	Contentious?”	BBC	News,	12	July	2016.	 (ออนไลน์).	 
เข้าถึงได้จาก	:	http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349.
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◘ ประเทศท่ีอ้างสิทธิ์โดยอาศัยความใกล้เคียงทางภูมิศาสตร์	 เขตไหล่ทวีป	 และ/หรือ 

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	ได้แก่	ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	และบรูไน

◘ จีน	ไต้หวัน	และเวียดนามอ้างอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลส์ทั้งหมด	แต่หมู่เกาะนี้

จีนใช้ก�าลังยึดครองไว้ทั้งหมดตั้งแต่	ค.ศ.	1974

◘ จีน	 ไต้หวัน	 และเวียดนามอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีส์เช่นเดียวกัน	 หมู่เกาะ 

แห่งนี้มีลักษณะหลากหลายดังได้กล่าวแล้ว	 ทั้ง	 3	 ประเทศก็ได้เข้ายึดครองไว้แล้ว 

บางส่วน	ประเทศอื่นๆ	อ้างสิทธิ์เหนือลักษณะต่างๆ	ของหมู่เกาะ	ดังนี้

-	 ฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์เหนือ	53	ลักษณะ	และปัจจุบันเข้ายึดครองไว้แล้ว	7	ลักษณะ

-	 มาเลเซียอ้างสิทธิ์เหนือ	12	ลักษณะ	และปัจจุบันยึดครองไว้แล้ว	5	ลักษณะ

-	 เวียดนามซึ่งอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะนี้ทั้งหมดได้เข้ายึดครองไว้แล้ว	 27	 ลักษณะ	 

ซึ่งนับว่ายึดครองไว้มากที่สุดในบรรดาชาติต่างๆ	ที่อ้างสิทธิ์ครอบครอง

◘ จนีอ้างสทิธ์ิเหนือหมูเ่กาะทะเลจนีใต้เกอืบทัง้หมดโดยใช้เส้นประ	9	เส้น	(Nine	-	Dash	

Line)	 ขีดเป็นวงล้อมเขตท่ีจีนอ้างสิทธิ์ครอบครอง	 โดยอ้างว่าได้ค้นพบและแล่นเรือ

เข้ามาในเขตน้ีต้ังแต่สมยัราชวงศ์ฮัน่	(Han	Dynasty	206	BC	–	220	AD)	เม่ือประมาณ	

2,000	ปีมาแล้ว

แผนภาพที่ 19 

แผนที่เส้นประ	9	เส้น
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-	 จีนซ่ึงอ้างอธิปไตยเหนือหมู่เกาะสแปรตลีส์ทั้งหมดเช่นเดียวกันได้เข้ายึดครอง 

ไว้แล้ว	8	ลักษณะ

-	 ไต้หวันซ่ึงอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีส์ทั้งหมดเช่นเดียวกับจีนและเวียดนาม

ได้เข้ายึดครอง	1	ลักษณะ	ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะนี้

	 สาเหตุส่วนหนึ่งท่ีมีชาติต่างๆ	 หลายชาติอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ก็คือการ 

คาดหวังว่าจะมีแหล่งน�้ามันและแก๊สธรรมชาติ	 นอกจากนั้น	 ยังมีข้อพิจารณาด้านยุทธศาสตร	์

คอื	เป็นเส้นทางเดนิเรอืทีส่�าคญัระหว่างเอเชยีตะวนัออกและตะวนัออกกลาง	ในส่วนของจีนนัน้	

ความกังวลส�าคัญอยู่ท่ีด้านยุทธศาสตร์	 คือ	 ความเป็นไปได้ที่จะถูกปิดล้อม	 หากมหาอ�านาจ	 

เช่น	สหรัฐอเมริกา	เข้ามามีอิทธิพลในเขตน่านน�้าทะเลจีนใต้

	 ความเข้าใจท่ีว่า	 ทะเลจีนใต้มีแหล่งน�้ามันและแก๊สธรรมชาติ	 จริงๆ	 แล้วยังมิได้มีการ 

ส�ารวจแน่ชดั	จงึยงัไม่มตีวัเลขทีช่ดัเจนหรอืน่าเชือ่ถอืได้เกีย่วกบัแหล่งทรัพยากรดังกล่าว	ตัวเลข

ประมาณการแหล่งส�ารองน�า้มนัทีม่ลีกัษณะเป็นการเลง็ผลเลศิของจนีมตีัง้แต่	105	พนัล้านบาเรล

ไปจนถึง	213	พันล้านบาเรล	ส่วนตัวเลขประมาณการของ	U.S.	Geological	Survey	มีเพียง

ประมาณ	 28	 พันล้านบาเรลเท่าน้ัน	 ความต้องการแก๊สธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นในเอเชีย 

ตะวนัออกเฉยีงใต้	และกระแสชาตนิยิมเอเชยีทีร่นุแรงมากขึน้ในปัจจบุนั	เป็นสาเหตสุ�าคญัอกีส่วนหนึง่ 

ที่ท�าให้ความขัดแย้งในดินแดนส่วนนี้เข้มข้นรุนแรงมากขึ้นตามมาด้วย

	 การอ้างสิทธิ์ในการครอบครองทับซ้อนกันในทะเลจีนใต้ได้ก่อให้เกิดการปะทะหรือ 

เผชิญหน้ากันรนุแรงมาแล้วหลายครัง้ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา	ความขดัแย้งรนุแรงเกดิขึน้ระหว่าง

จีนกับเวียดนาม	 และนอกจากนั้นยังมีการเผชิญหน้า	 (แม้จะยังไม่มีการปะทะกันด้วยอาวุธ)	

ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ด้วย	เหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ	1970	ได้แก่

◘	 ใน	 ค.ศ.	 1974	 จีนได้ใช้ก�าลังเข้ายึดหมู่เกาะพาราเซลส์จากเวียดนามใต้	 (ขณะนั้น

เวียดนามยังแบ่งออกเป็น	2	ประเทศ)	ท�าให้ทหารเวียดนามเสียชีวิตไปกว่า	70	คน

◘	 ใน	ค.ศ.	1988	จีนและเวียดนามปะทะกันในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีส์	เป็นการเปิด

ศึกทางนาวีระหว่างกันท่ีเกาะปะการังจอห์สัน	 เซาเธิร์น	 รีฟ	 (Johnson	 Southern	

Reef)	ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่เกาะนี้	 เมื่อวันที่	14	มีนาคม	ฝ่ายเวียดนามได้รับความเสีย

หายมากกว่า	คือ	 เสียทหารไป	ไม่น้อยกว่า	60	คน	จากนั้นจีนก็เร่งด�าเนินการเสริม

สร้างความเข้มแข็งให้แก่การเข้ามายึดครองของตน	กล่าวคือ	เมื่อสิ้น	ค.ศ.	1988	จีน

ก็ยดึครองเกาะปะการงัและหมูเ่กาะปะการงัรปูวงแหวนในหมูเ่กาะสแปรตลีส์	6	แห่ง

ด้วยกัน
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◘	 ใน	ค.ศ.	1994	-	1995	จนีก่อสร้างทีต่ัง้	ซึง่มลีกัษณะเป็นสิง่ก่อสร้างยกพืน้สงู	ทีเ่กาะมสิชพี	

(Mischief	 Reef)	 อันเป็นหมู ่เกาะปะการังรูปวงแหวนในหมู ่เกาะสแปรตลีส	์ 

เกาะน้ีตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันตกของเกาะปาลาวัน	 (Palawan)	 ของฟิลิปปินส์	 250	

กิโลเมตร	 และลึกเข้าไปในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศนี้ด้วย	 จีน	 ไต้หวัน	

เวียดนาม	 และฟิลิปปินส์	 อ้างสิทธิ์เหนือเกาะนี้	 ฟิลิปปินส์ประท้วงจีนอย่างรุนแรง	 

แต่จีนกลับบอกว่า	 สิ่งก่อสร้างนั้นเป็นเพียงที่พ�านักส�าหรับชาวประมง	 ต่อมาใน	 

ค.ศ.	 1999	 รัฐบาลฟิลิปปินส์ประท้วงจีนอย่างรุนแรงอีกครั้งเมื่อจีนสร้างสิ่งก่อสร้าง

เพิ่มเติมบนเกาะนี้

◘	 ในช่วงต้น	ค.ศ.	2012	จีนและฟิลิปปินส์เผชิญหน้ากันทางทะเลอย่างต่อเนื่อง	โดยที่

ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันว่ารุกล�้าเข้าไปในเขตสการ์เบอระโชล

◘	 มีการกล่าวหาโดยไม่มีการแสดงหลกัฐานยนืยนัชดัเจนว่า	กองเรอืจนีวนิาศกรรมปฏบิตัิ

การทางทะเลของเรอืเวยีดนามในช่วงปลาย	ค.ศ.	2012	การกล่าวหาครัง้นีน้�าไปสูก่าร

ประท้วงต่อต้านจีนตามท้องถนนในเวียดนาม

◘	 ในเดอืนมกราคม	2013	รฐับาลฟิลปิปินส์แถลงว่า	 ได้น�าเรือ่งการอ้างสทิธิแ์ละการล่วงล�า้

ของจีนเสนอให้ตุลาการคณะหนึ่งขององค์การสหประชาชาติพิจารณาภายใต้

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	(UN	Convention	on	the	Law	of	

the	Sea	–	UNCLOS)	เพื่อคัดค้านการอ้างสิทธิ์ของจีน

◘	 ในเดอืนพฤษภาคม	2014	จนีได้เข้าไปต้ังแท่นขุดเจาะน�า้มนัในน่านน�า้ใกล้กบัหมูเ่กาะ

พาราเซลส์	ความเคลือ่นไหวของจนีคร้ังนีท้�าให้เกิดการกระทบกระทัง่กนัระหว่างเรือจีน

และเวียดนาม	 ส่งผลให้ชาวเวียดนามทั้งในและนอกประเทศก่อการประท้วง 

อย่างกว้างขวาง	ในเวยีดนามมโีรงงานของจนี	(รวมทัง้ของเกาหลแีละไต้หวนั)	ไม่น้อยกว่า	

12	แห่งถูกเผาท�าลาย		

	 ปัจจุบัน	เกือบครึ่งของเกาะต่างๆ	ในหมู่เกาะสแปรตลีส์ได้ถูกยึดครองหรือมีการก่อสร้าง

ที่ตั้งลักษณะต่างๆ	ไว้โดยหลายชาติแล้ว	ได้แก่	จีน	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	และไต้หวัน	

นอกจากนั้น	 ยังมีการจัดส่งกองก�าลังขนาดเล็กไปยังเกาะที่มีการอ้างสิทธิ์หรือการปักหลักเขต

เพือ่แสดงถงึสทิธิข์องตน	รวมทัง้ยงัมกีารลาดตระเวณตรวจตราโดยก�าลงัทางนาวด้ีวย	การด�าเนนิงาน

ในลักษณะต่างๆ	ดังกล่าวมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการเผชิญหน้าหรือปะทะกันได้ทุกเมื่อ

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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4. ก�รขย�ยก�รยึดครองของจีน 
	 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับจีนนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า	 จีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนลักษณะต่างๆ	 

(เกาะ	หมูเ่กาะ	และลกัษณะอืน่ๆ	ของทะเลจนีใต้)	ภายในเส้นประ	9	เส้นทีไ่ด้กล่าวถงึแล้วเท่าน้ัน	

หรอือ้างสทิธิเ์หนอืน่านน�า้ทัง้หมดภายในเส้นประด้วย	ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื	จนีได้ยนืยนัการอ้างสทิธิ์

เหนือลักษณะต่างๆ	 ในทะเลจีนใต้ทั้งด้วยการจัดก�าลังลาดตระเวณทางเรือเพ่ือคุ้มครองเขต 

ที่อ้างสิทธิ์	 และด้วยการสร้างเกาะเทียมและที่ตั้งทางทหาร	ชาติที่อ้างสิทธิ์ต่างก็เข้าไปยึดครอง

และก่อสร้างทีต่ัง้ขึน้ในบางส่วนทีไ่ด้ยดึครองไว้เช่นกนั	แต่ในทีน่ีเ้ราจะมุง่ความสนใจไปทีจี่นและ

เวียดนาม	ซึ่งเป็นคู่กรณีส�าคัญในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

◘	 จีนใช้เรอืขดุเททรายลงไปบนเกาะปะการงัรปูวงแหวนเพือ่ท�าเกาะเทยีม	และได้ตดิตัง้

ฐานยิงขีปนาวุธ	 (Missile	 Launchers)	 ทางวิ่งส�าหรับเครื่องบิน	 (Runways)	 

ค่ายทหาร	และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	บนเกาะที่สร้างขึ้นนี้

◘	 ตลอด	ค.ศ.	2015	จีนได้ด�าเนินการถมทะเล	(Reclamation)	ในลักษณะนี้ในหลาย

พืน้ทีด้่วยกนั	ซึง่มทีัง้ส่วนทีเ่ป็นเกาะ	เกาะปะการงัรปูวงแหวน	และโขดหนิ	การด�าเนนิงาน

ที่ เป ็นโครงการใหญ่ท่ีสุดและก่อให้เกิดกระแสต่อต้านขัดแย้งมากที่สุด	 คือ	 

โครงการก่อสร้างเหนือเกาะปะการงัไฟเออรี	ครอสส์	 รีฟ	 (Fiery	Cross	Reef)	 ท่ีเกาะน้ี 

จีนได้สร้างลานบิน	 (Airstrip)	 ยาว	 3,000	 เมตร	 ซ่ึงสามารถใช้ส�าหรับการวิ่งข้ึนลง 

ของทั้งเครื่องบินทหารและเครื่องบินพาณิชย์	Fiery	Cross	Reefs	ประกอบด้วยเกาะ

ปะการัง	 3	 เกาะด้วยกัน	 ตั้งอยู่ริมด้านตะวันตกของส่วนที่เรียกว่า	 “เขตอันตราย”	

(Dangerous	Ground	เขตที่ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ	อยู่เหนือน�้าไม่มากนัก	รวมทั้ง

สันดอนและโขดหิน)	 ในส่วนที่เป็นหมู่เกาะสแปรตลีส์	 จีนได้ยึดครองเขตนี้มาตั้งแต	่

ค.ศ.	1988	แต่เวียดนาม	ฟิลิปปิน์	และไต้หวัน	ก็อ้างสิทธิ์เช่นเดียวกัน	ดังได้กล่าวแล้ว

◘	 นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่า	 เกาะที่เกิดจากการถมทะเลครั้งใหม่นี้จีนสามารถจะใช้

เป็นจุดควบคุมก�าลังทางทหารที่จะเข้ามาปฏิบัติการเพื่อการขยายอ�านาจของจีนใน

ทะเลจีนใต้

◘	 ภายในเวลา	 1	 ปี	 จีนได้สร้างฐานทัพซ่ึงถือว่ามีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ข้ึนถึง	 7	

แห่งในน่านน�้าในเขตหมู่เกาะสแปรตลีส์ท่ีเป็นกรณีพิพาทจากการอ้างสิทธิ์ทับซ้อน	

ได้แก่
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-	 การก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกขึ้นเหนือเกาะปะการัง	4	แห่ง	คือ	Cuateron	

Reef,	Johnson	South	Reef,	Gaven	Reef	และ	Hughes	Reef	เกาะเหล่านี้

อย่างน้อยมีลานลงจอดของเฮลิคอปเตอร์	(helipad)	เป็นสิ่งอ�านวยความสะดวก

-	 ลานบินยาว	3,000	เมตรอยู่ระหว่างการก่อสร้างในช่วง	ค.ศ.	2016	ที่	Subi	Reef	

(เกาะปะการังตั้งอยู่ห่างจากเกาะ	 Thitu	 ซึ่งฟิลิปปินส์ครอบครองอยู่ไปทาง 

ตะวันตก	 26	 กิโลเมตร)	 จีนได้เข้ายึดครองเกาะนี้	 แต่ทั้งเวียดนาม	 ฟิลิปปินส์	 

และไต้หวันต่างก็อ้างสิทธิ์

-	 การก่อสร้างบนเกาะ	 Mischief	 Reef	 มีการเพิ่มเติมสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ทางทหารอีก	 2	 แห่ง	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีศักยภาพที่จะใช้เป็น 

ฐานทัพเรือได้อีก	 1	 แห่ง	 เกาะนี้จีนได้ยึดครองไว้	 แต่ทั้งเวียดนาม	 ฟิลิปปินส์	 

และไต้หวนัต่างกอ้็างสทิธ์ิ	เช่ือกนัว่าพืน้ทีร่อบๆ	เป็นแหล่งน�า้มนัและแก๊สธรรมชาติ

ขนาดใหญ่	 แต่ยังไม่ได้มีการส�ารวจเกาะ	Mischief	 Reef	 เคยเป็นเกาะปะการัง 

รูปวงแหวน	แต่ใน	ค.ศ.	2015	จีนเริ่มถมทะเลในส่วนที่อยู่ในวงขอบของวงแหวน	

เมือ่ถึงปีต่อมาการด�าเนินงานก้าวหน้าไปมากในด้านการพฒันาฐานทพัประกอบด้วย

ท่าเรือและทางวิ่งยาว	 2.6	 กิโลเมตร	 เนื้อที่	 5.58	 ตารางกิโลเมตร	 เมื่อวันที่	 

13	 กรกฎาคม	 2016	 มีการทดลองน�าเคร่ืองบินโดยสารสายการบิน	 China	 

Southern	Airline	ไปลงจอดที่สนามบินแห่งใหม่นี้

-	 ฐานทพัและสิง่อ�านวยความสะดวกทีไ่ด้มกีารสร้างขึน้สามารถจะน�าไปใช้ประโยชน์

ในลักษณะของการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง	(Logistic	Hub)	การควบคุม	การเก็บ

รวบรวมข่าวกรอง	 (เข้าใจกนัว่าจนีให้ความสนใจการเคลือ่นไหวของเรอืด�าน�า้สหรฐัฯ

เป็นพเิศษ)	การลาดตะเวณ	และแม้กระทัง่การเป็นศนูย์ปฏบิตักิารโจมตหีากจ�าเป็น

-	 การด�าเนินงานของจีนในทะเลจีนใต้ในช่วงที่ผ่านมาบ่งชี้ความตั้งใจของจีน 

ที่จะเปลี่ยนการอ้างสิทธิ์และอธิปไตยเหนือดินแดนนี้เป็นการครอบครอง 

โดยพฤตินัย	(De	Facto	Occupation)	โดยจีนอาศัยก�าลังทางทหารในการสร้าง	

“ข้อเทจ็จรงิให้เกดิขึน้ในเขตพืน้ที”่	(Facts	on	the	Ground)	ในเขตทีจี่นอ้างสิทธิ	์

ซึง่อาจจะส่งผลให้ชาตทิีอ้่างสทิธิอ์ืน่ๆ	 จ�ายอมรบัข้ออ้างของจนีในทีส่ดุ	 นอกจากนัน้	

โครงสร้างพื้นฐานท่ีจีนได้สร้างขึ้นใหม่เหล่านี้	 อาจมีผลท�าให้จีนสามารถประกาศ

เขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ	 (Air	 Defense	 Identification 

	Zone	-	ADIZ)

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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◘	 กล่าวโดยสรุป	 เมื่อถึงเดือนมิถุนายน	 2015	 จีนได้ถมทะเลไปแล้วเป็นพื้นที่	 2,000	

เอเคอร์	ซึ่งนับว่ามีจ�านวนพื้นที่มากกว่าที่ชาติอื่นๆ	ทั้งหมดซึ่งอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้

ได้ด�าเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ไปแล้วรวมกัน	 ชาติที่อ ้างสิทธิ์อื่นๆ	 ต่างก ็

ด�าเนินการถมทะเลและสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ในพ้ืนที่ที่ชาติเหล่านี้ 

อ้างสิทธิ์ด้วยเช่นกัน	 แต่ข้อแตกต่างส�าคัญ	 คือ	 การด�าเนินงานของจีนมีเรื่องการ 

ติดตั้งอาวุธหนักบนเกาะที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลดังกล่าว

◘	 นอกจากนี้	 จีนยังใช้เครื่องฉีดน�้าที่มีหัวฉีดแบบหัวฉีดดับเพลิง	 (Water	 Cannon)	 

ฉีดใส่เรือประมงของชาติที่อ้างสิทธิ์อื่นๆ	ด้วย	ปฏิบัติการเช่นนี้เป็นการละเมิดข้อห้าม

ของสหประชาชาติในเรื่องการใช้หรือขู่ว่าจะใช้ก�าลัง	 และยากจะถือว่ามีลักษณะ 

ของ	“การยบัยัง้ตนเอง”	(Self	-	Restraint)	ทีม่กีารตกลงยอมรับร่วมกบัอาเซียนตาม	

“ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคใีนทะเลจนีใต้”	(Declaration	of	the	Conduct	

of	 Parties	 in	 the	 South	 China	 Sea)	 ซึ่งเป็นความตกลงที่ไม่มีภาระผูกพันว่า 

จะต้องปฏิบัติตาม	ปฏิญญานี้จัดท�าขึ้นใน	ค.ศ.	2002

	 พัฒนาการล่าสุดเมื่อถึงต้น	 ค.ศ.	 2017	 คือ	 มีการตรวจพบโดยดาวเทียมว่า	 จีนได ้

เสรมิสร้างฐานขปีนาวธุทางนาว	ี (Naval	Missile	Emplacements)	บนเกาะแห่งใหม่อกีหลายแห่ง 

ในหมู่เกาะสแปรตลีส์	 แม้ขีปนาวุธเหล่านี้มีพิสัย	 (Range)	 ต�่ากว่า	 1	 ไมล์	 จึงไม่มีผลคุกคาม 

โดยเฉพาะต่อเรอืรบสหรฐัทีล่าดตระเวณผ่านน่านน�า้นี	้แต่ฐานทีต่ัง้ขปีนาวุธทีจ่นีสร้างขึน้สามารถ

จะใช้ได้กับอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงกว่านั้น	 รวมทั้งขีปนาวุธพิสัยไกลที่ใช้ต่อต้านเรือรบ	 

(Long	-	Range	Anti	-	Ship	Cruise	Missiles)	ซึ่งจะมีผลคุกคามอย่างส�าคัญต่อกองเรือสหรัฐฯ

ที่เข้าไปลาดตระเวณในเขตน่านน�้า	

	 นอกจากนี้	 ยังมีการตรวจพบทางภาพถ่ายดาวเทียมด้วยว่า	 จีนได้สร้างฐานใหม่ส�าหรับ

ขปีนาวธุชนดิยงิจากพืน้ดนิสูอ่ากาศ	 (Surface	 -	To	 -	Air	Missiles)	ขึน้ในหมูเ่กาะสแปรตลส์ีด้วย	 

แม้ว่าจีนยังมิได้ติดตั้งฐานยิง	 (Launchers)	 ขีปนาวุธประเภทนี้	 แต่ฐานที่ตั้งที่ได้สร้างขึ้น 

มีหลังคาเลื่อนเปิด	 -	 ปิดได้	 ซึ่งสามารถซ่อนและปกป้องฐานยิงจากการถูกโจมตีด้วยอาวุธ 

ขนาดเล็ก	 การด�าเนินการในเรื่องนี้จะท�าให้จีนมีความสามารถสูงขึ้นในการป้องกันทั้งเกาะ 

อันเป็นฐานที่ตั้งขีปนาวุธและฐานเหล่านี้ด้วย

	 จีนอ้างว่าการติดตั้งระบบอาวุธขึ้นในเกาะเทียมทั้งหมด	 7	 แห่งในหมู่เกาะสแปรตลีส ์

เป็นมาตรการที	่“เหมาะสม”	ส�าหรบัการต่อต้านการโจมตไีม่ว่าจากฝ่ายใด	อาวธุเหล่านี	้ซึง่มทีัง้

ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและระบบป้องกนัขีปนาวธุ	จะเป็นแนวป้องกนัด่านสดุท้ายจากการโจมตี
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โดยขีปนาวุธร่อน	 (Cruise	Missiles)	 ของสหรัฐอเมริกา	หรือจากประเทศอื่นๆ	 ต่อเกาะเทียม

เหล่านี้	 กระทรวงกลาโหมจีนย�้าว่า	 “มาตรการป้องกัน”	 ของจีน	 “เหมาะสมและถูกต้องตาม

กฎหมาย”	(Appropriate	and	Legal)	นั่นคือ	“...หากมีใครมาข่มขู่คุกคามคุณด้วยก�าลังอาวุธ

อยูน่อกประตหูน้าบ้านของคณุ	คณุจะไม่เตรยีมพร้อมแม้กระท่ังด้วยหนงัสติก๊เชยีวหรือ?”	คูก่รณี

ส�าคญัของจีน	คอื	เวยีดนาม	ดงันัน้เราจะพจิารณาการด�าเนนิงานของเวยีดนามในลกัษณะเดยีวกนั

นี้ด้วย

5. ก�รขย�ยก�รยึดครองของเวียดน�มในทะเลจีนใต้ 
	 เวียดนามซ่ึงเราได้เห็นแล้วว่า	 ที่ผ่านมามีการเผชิญหน้าและได้ปะทะกับจีนจากปัญหา 

การอ้างสทิธิท์บัซ้อนกนัรนุแรงทีสุ่ด	ได้ด�าเนนิการเสริมสร้างก�าลังทางทหารของตนอย่างเงียบๆ	

เพื่อเป้าหมายของการเป็นก�าลังป้องปราม	(Deterrent)	และเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่

เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะของตน	เวยีดนามได้เสรมิสร้างความสามารถในการป้องปรามโดยการขยาย

ก�าลงัเรอืใต้น�า้ด้วยความช่วยเหลอืของทัง้อนิเดียและรัสเซีย	ขณะท่ีส่ือมวลชนเวียดนามกส่็งเสริม

ให้เรือประมงเวียดนามท้าทายข้อบังคับที่จีนก�าหนดข้ึนในการเข้าไปในเขตของหมู ่เกาะ 

พาราเซลส์ที่จีนยึดครองอยู่

	 เวียดนามคัดค้านการอ้างสิทธิ์ของจีนอย่างหนักโดยระบุว่า	 จีนไม่เคยอ้างอธิปไตย 

เหนือหมู่เกาะและลักษณะอื่นๆ	 ในทะเลจีนใต้มาก่อนทศวรรษ	 1940	 แผนที่เส้นประ	 9	 เส้น 

มีการจัดท�าและเผยแพร่โดยรัฐบาลจีนคณะชาติเมื่อ	 ค.ศ.	 1947	 นี้เอง	 ส่วนเวียดนามนั้นได้ 

ครอบครองหมู่เกาะพาราเซลส์และสแปรตลีส์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	17	โดยมีเอกสารยืนยัน

เรือ่งนีช้ดัเจน	อย่างไรกด็	ีไม่เป็นท่ีปรากฏชัดเจนว่า	การอ้างสทิธิแ์ละอธปิไตยของเวยีดนามเหนอื

ดินแดนและน่านน�้าทะเลจีนใต้ครอบคลุมกว้างขวางเพียงใดนอกเหนือไปจากการอ้างสิทธิ์ 

เหนือหมู่เกาะพาราเซลส์และสแปรตลีส์ทั้งหมด	ดังได้กล่าวแล้ว

◘	 เวียดนามก็เช่นเดียวกับชาติที่อ้างสิทธิ์อื่นๆ	 ที่ได้เข้าไปด�าเนินการในส่วนของ

ทะเลจนีใต้ท่ีตนอ้างสทิธิ	์โดยในส่วนของเวยีดนามนัน้ได้ชีใ้ห้เหน็แล้วว่าเมือ่ถึงปัจจุบัน

เวียดนามได้เข้าไปยึดครองรวมทั้งสิ้น	 27	 ลักษณะ	 อันเป็นจ�านวนที่มากกว่า 

ประเทศอื่นๆ	ที่อ้างสิทธิทั้งหมด

◘	 เมื่อศาลอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกได้พิจารณา	 (ตามที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ร้องขอ 

ในเดือนมกราคม	2013)	และลงมติในเดือนกรกฎาคม	2016	ว่า	การอ้างสิทธิ์ของจีน

เหนอืน่านน�า้ทะเลจนีใต้เกอืบท้ังหมดไม่ชอบด้วยกฎหมาย	เวยีดนามประกาศยอมรบั

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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ค�าตัดสินครั้งน้ีพร้อมกับยืนยันการอ้างสิทธิของตน	 และย�้าการสนับสนุนการระงับ 

ข้อพิพาทโดยสันติวิธี	 [แนวทางนี้เป็นหลักการส�าคัญประการหนึ่งของวิถีอาเซียน	

(ASEAN	Way)]	ส่วนจนีปฏเิสธทีจ่ะยอมรบัค�าตดัสนิของศาลอนญุาโตตลุาการในเรือ่งนี้

◘	 ในช่วงปลาย	 ค.ศ.	 2016	 เวียดนามได้ด�าเนินการขยายทางวิ่งบนเกาะที่เวียดนาม 

อ้างสิทธิ์แห่งหนึ่ง	 ซึ่งเห็นได้ชัดว ่าเป ็นการด�าเนินงานเพื่อตอบโต้การที่จีน 

สร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกทางทหารบนเกาะที่สร้างขึ้นจากการถมทะเล	เวียดนาม 

ได้ขยายทางว่ิงบนเกาะสแปรตลี	 (Spratly	 Island	 ชื่อเดียวกับชื่อหมู่เกาะ	 แต่มีชื่อ

เรียกอีกชื่อหนึ่ง	คือ	“Storm	 Island”	นับเป็นเกาะใหญ่ที่สุดเป็นล�าดับที่	 4	 ในหมู่

เกาะสแปรตลีส์)	 จากที่เคยยาวไม่ถึง	 760	 เมตรมาเป็นกว่า	 1	 กิโลเมตร	 ในช่วงที่มี 

การรายงานข่าวนี้	 การถมทะเลยังด�าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง	 คาดกันว่าเมื่อการ 

ขยายทางวิ่งเสร็จสิ้น	 ทางว่ิงท่ีก�าลังขยายออกไปคงจะมีความยาวมากกว่า	 

1.2	กิโลเมตร

-	 ทางวิ่งที่ได้มีการขยายและปรับปรุงจะสามารถใช้เป็นทางวิ่งขึ้นลงของเคร่ืองบิน

ตรวจการณ์	เครื่องบนขนส่ง	ตลอดจนเครื่องบินรบ

-	 มีรายว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเวียดนามได้ขยายพื้นที่บนเกาะสแปรตลีขึ้นอีก

ประมาณ	57	เอเคอร์	แต่การถมทะเลที่ด�าเนินการโดยเวียดนามยังนับว่าน้อยกว่า

ที่จีนได้ด�าเนินการไปแล้วอย่างมาก

◘	 นอกจากนั้น	 ก่อนหน้านั้น	 คือ	 ในเดือนสิงหาคม	 2016	 เวียดนามได้เสริมสร้าง 

ความมัน่คงเข้มแขง็ให้แก่เกาะหลายแห่งท่ีเวยีดนามยดึครองอยูใ่นทะเลจีนใต้ด้วยการ

ติดตั้งเครื่องยิงจรวดท่ีสามารถยิงได้ถึงทางวิ่งและที่ต้ังทางทหาร	 ซ่ึงจีนได้สร้างขึ้น 

บนเกาะต่างๆ	ทีไ่ด้กล่าวแล้ว	นกัวเิคราะห์เหน็ว่า	การตดิตัง้ฐานยงิจรวดนบัเป็นความ

เคลื่อนไหวในเชิงป้องกันส�าคัญที่สุดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาในดินแดนที่เป็น

กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้	 และเป็นเครื่องบ่งช้ีความกังวลของเวียดนามเกี่ยวกับ 

การอ้างสิทธิ์ของจีนในดินแดนส่วนนี้	 ซ่ึงมีลักษณะของการไม่ยอมลดลาวาศอก 

มากยิ่งขึ้น

◘	 สหรฐัอเมริกาซ่ึงวพิากษ์วจิารณ์จนีอย่างมากเรือ่งการถมทะเลเพือ่สร้างเกาะเทยีมขึน้

ในทะเลจนีใต้ได้มกีารร่วมมอืกบัเวยีดนามในด้านการป้องกนัประเทศมากขึน้	ในขณะ

ที่เวียดนามเองก็ดูจะมองมหาอ�านาจชาตินี้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุนท่ีเป็นทางเลือก

ส�าคัญแหล่งหนึ่งในการเผชิญปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
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	 อย่างไรก็ดี	 ผู้น�าเวียดนามย่อมเห็นความจ�าเป็นที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด 

ในการก�าหนดท่าทีท่ีมีต่อจีนและสหรัฐอเมริกา	 แม้ว่าเวียดนามจะมีความขัดแย้งกับจีนเหนือ

ทะเลจีนใต้มาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษ	 (อย่างน้อยตั้งแต่	 ค.ศ.	 1974)	 แต่ตั้งแต่จีน 

และเวียดนามรื้อฟื้นความสัมพันธ์กันใน	 ค.ศ.	 1991	 ท้ัง	 2	 ประเทศก็มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

อย่างมาก	 โดยเฉพาะการค้าชายแดนขยายตัวอย่างรวดเร็วและกลายมาเป็นส่วนส�าคัญใน 

ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างกนั	เช่น	ใน	ค.ศ.	2013	มลูค่าการน�าเข้าและส่งออกผ่านด่าน

ม่งก๋าย	(Mong	Cai	อยูใ่นจงัหวดักวางนงิห์ในเวยีดนามตอนเหนือ	ซ่ึงเป็นเส้นทางไปสู่เขตปกครอง

ตนเองกว่างซีของจีน)	 มีมูลค่า	 2.6	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 [ท่ีนี่เป็นสนามรบท่ีดุเดือดระหว่าง 

จีนและเวียดนามในช่วงที่จีนท�า	 “สงครามสั่งสอน”	 (Punitive	War)	 เวียดนามเมื่อ	 35	 ปี 

ก่อนหน้านั้น]

	 นายกรัฐมนตรีเหงวียน	ซวน	ฟุค	 (Nguyen	Xuan	Phuc)	 ของเวียดนาม	ซึ่งเพิ่งขึ้นมา

ด�ารงต�าแหน่งนี้ภายหลังสมัชชาครั้งท่ี	 12	 ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่จัดข้ึนในเดือน

มกราคม	2016	ได้เดินทางไปเยือนจีนในเดือนกันยายนปีเดียวกันนั้น	ในระหว่างการพบปะกับ

ประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 (Xi	 Jinping)	 ของจีน	 ผู้น�าจีนได้ย�้าแก่ผู้น�าเวียดนามว่า	 ผลประโยชน ์

ร่วมกัน	 (Common	 Interests)	 ระหว่างจีนและเวียดนามมีน�้าหนักความส�าคัญเหนือกว่า 

ความแตกต่างที่มีอยู่	 “จีนและเวียดนามสามารถจัดการความแตกต่างระหว่างกันและส่งเสริม

ความร่วมมอืทางทะเลโดยอาศยัการเจรจาฉนัท์มติร”	นอกจากนัน้	นายกรฐัมนตรหีลี	่เคอะเฉยีง	

(Li	 Keqiang)	ของจนี	ซึง่ได้พบกบันายกรฐัมนตรเีหงวยีน	ซวน	ฟคุ	 ในระหว่างการเยอืนครัง้นีด้้วย	 

ก็กล่าวแก่ผู ้น�าเวียดนามว่า	 ทะเลจีนใต้มิได้เป็นเพียงประเด็นเร่ืองอธิปไตยและสิทธิ์ 

ทางทะเล	ทว่ายังมี	“ความรู้สึกเรื่องชาติ”	(National	Feelings)	เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

จนีและเวยีดนามควรจะท�างานร่วมกนัอย่างหนกั ยดึมัน่ฉันทามติระดับสูงอย่าง

เคร่งครดัและรอบคอบ ธ�ารงรกัษาเสถยีรภาพทางทะเล จัดการและควบคมุกรณี

พิพาท ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล ยังคงสั่งสมฉันทามติต่อไป ร่วมกันธ�ารง

รักษาสันติภาพและเสถียรภาพทางทะเล และสร้างสภาพเงื่อนไขส�าหรับการ

พัฒนาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีอย่างมีเสถียรภาพ

	 ในระหว่างการเยือนปักกิ่งครั้งนี้	 นายกรัฐมนตรีเหงวียน	 ซวน	 ฟุค	 กล่าวย�้าในเรื่องการ

จัดการปัญหาทางทะเลโดยสันติบนพื้นฐานของความเสมอภาคและการเคารพซ่ึงกันและกัน	 

โดยไม่ให้ประเด็นปัญหาทางทะเลมีผลกระทบต่อการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างกัน	ถึงกระนั้น

ก็ตาม	 รายงานข่าวในช่วงเดียวกันนี้ก็ระบุด้วยเช่นกันว่า	 แม้ว่าเวียดนามจะมีความระมัดระวัง 

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งกับจีน	 แต่ในขณะเดียวกันเวียดนามก็แสวงหา	 “ทางเลือก”	

ด้านอื่นๆ	ไว้ด้วย	นอกจากการขยายความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาที่ได้กล่าวถึงแล้ว	ก่อนหน้าที่

นายกรัฐมนตรีเหงวียน	 ซวน	ฟุคจะเดินทางไปเยือนจีนเพียงไม่กี่วัน	 นายกรัฐมนตรีนาเรนทรา	

โมดี	 (Narendra	Modi)	แห่งอินเดียก็เสนอให้สินเชื่อแก่เวียดนามมูลค่าถึง	500	ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ	เพื่อความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศกับเวียดนาม	

	 ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมาเวียดนามได้เพิ่งงบประมาณด้านการป้องกันประเทศข้ึนอย่างมาก	

จากข ้อมูลของ	 Stockholm	 International	 Peace	 Research	 Institute	 ใน	 

ค.ศ.	2015	งบประมาณด้านนี้ของเวียดนามมีมูลค่า	4.4	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	หรือร้อยละ	8	

ของงบประมาณของรัฐทั้งหมด	ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจาก	1	พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน	ค.ศ.	2005	

นักวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในเอเชีย	 -	 แปซิฟิกคาดว่าการใช้จ่ายด้าน 

การป้องกันประเทศของเวียดนามจะเพ่ิมขึ้นอีกเป็น	 5	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน	 ค.ศ.	 2016	 

และ	 6.2	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ใน	 ค.ศ.	 2020	 ประมาณร้อยละ	 80	 ของอาวุธที่เวียดนาม 

น�าเข้ามาจากรัสเซีย	 แต่ชาติยุโรปและอิสราเอลก็เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นผู้จัดหาอาวุธให้แก่

เวียดนามบ้างแล้ว	 นอกจากนั้น	 หลังจากสหรัฐประกาศยกเลิกการห้ามส่งออกอาวุธให้แก่

เวียดนาม	 (ซึ่งด�ารงอยู่มาหลายทศวรรษ)	 ในเดือนพฤษภาคม	 2016	 ก็เป็นที่คาดหมายกันว่า	

สหรัฐอเมริกาจะเข้ามามีบทบาทในด้านนี้ด้วยเช่นกัน

	 อย่างไรก็ดี	 พัฒนาการล่าสุดในความสัมพันธ์กับจีน	 -	 เวียดนามเม่ือถึงต้น	 ค.ศ.	 2017	 

ก็คือ	 เวียดนามแสดงท่าทีต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแม้ว่าจีนจะได้

ขยายโครงสร้างพืน้ฐานทางทหารบนเกาะหลายแห่งในทะเลจีนใต้ทีย่งัเป็นกรณพิีพาทกนักต็าม	

ด้านหนึ่งน้ัน	 เวียดนามต้องการที่จะขยายการค้ากับจีน	 และขณะเดียวกันก็ไม่มั่นใจในท่าท ี

ของผู้น�าคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา	 คือ	 ประธานาธิบดี	 ดอนัลด์	 ทรัมป์	 (Donald	 Trump)	 

นักวิเคราะห์เห็นว่าผู้น�าเวียดนามคงจะได้ตัดสินใจแล้วว่า	 การอาศัยการทูตเป็นหนทางเดียวที่

จะสร้างความสมัพนัธ์กบัจนีทีม่เีสถยีรภาพในระยะยาวได้	เพราะเวยีดนามไม่อาจจะอาศยัก�าลงัทหาร

ในการเผชิญกับจีน	ซึ่งเป็นประเทศใหญ่และเข้มแข็งทางทหารกว่าเวียดนามหลายเท่า

	 ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ยังมีชาติมหาอ�านาจส�าคัญอีกชาติหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้อง	 

คือ	 สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาความขัดแย้ง	 แต่จากการท่ีน่านน�้าแห่งนี้

เป็นเส้นทางการเดินเรือ	 (Sea	Lines	of	Communication	–	SLOC)	ส�าคัญ	สหรัฐอเมริกา 

จึงย่อมไม่ต้องการให้ความขัดแย้งทีเ่กดิขึน้มผีลกระทบต่อเสรภีาพในการเดนิเรอื	(Freedom	of	

Navigation)	 ในเส้นทางดังกล่าวนี้	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะอ้างผลประโยชน์ 
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ในแง่น้ีส�าหรับการเข้ามาเกี่ยวข้อง	 [สหรัฐอเมริกาถือว่า	 SLOC	 เป็นทรัพย์สินร่วมของโลก	 

(Global	 Commons)	 อย่างหนึ่ง	 ซึ่งไม่มีชาติใดมีสิทธิ์ท่ีจะครอบครองโดยพลการ]	 แต่ผล

ประโยชน์ที่เป็นความกังวลสนใจกว่านั้น	 คือ	 การขยายอ�านาจของจีนในภูมิภาคนี้	 อย่างไรก็ดี	 

ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาในรายละเอียด	 ประเด็นท่ีจะย�้าในส่วนสุดท้าย 

ของบทความนี้ก็คือ	 ทะเลจีนใต้ดูจะเป็นอีกเขตพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีโอกาสจะกลายเป็นเขตอ�านาจ 

อกีแห่งหนึง่ของจนี	แน่นอน	เขตพืน้ทีน่ีม้ทีัง้สหรฐัอเมรกิาและมหาอ�านาจอ่ืนๆ	 เข้ามาเกีย่วข้องด้วย	

แต่การที่อาเซียนไม่สามารถแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในการเผชิญกับอ�านาจ 

ของจีน	 ซึ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนท้ังในการประชุมเมื่อเดือนกรกฎาคม	 2012116	 และในเดือน

เมษายน	 2017117	 แสดงให้เห็นเช่นเดียวกับในกรณีแม่น�้าโขงว่า	 จีนฉกฉวยโอกาสจากความ 

ไม่เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนันีข้ยายการยดึครองของตนในทะเลจนีให้ได้อย่างง่ายดายข้ึน	กล่าวคือ	

สหรัฐอเมริกาแม้จะไม่ต้องการให้จีนขยายอ�านาจในลักษณะนี้	 แต่เมื่อเทียบกับความมุ่งมั่น 

ของจีนแล้ว	 รัฐบาลสหรัฐคงไม่เสี่ยงที่จะเผชิญหน้าทางทหารกับจีนโดยตรงในเขตพื้นที่นี้	 

และเมื่ออาเซียนยังคงมีท่าทีโอนอ่อนต่อจีน	 น�้าหนักทางการทูตในการคานอ�านาจจีนก็ยิ่งน้อย

ลงไปด้วย	 สถานการณ์เช่นนี้	 ประกอบกับการขยายอิทธิพลจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

ที่ได้กล่าวแล้ว	หากจะบอกว่าจีนสามารถสร้างระเบียบใหม่ที่เป็น	“เขตอ�านาจ”	ของตนขึ้นแล้ว	

ก็คงจะไม่ห่างไกลจากความเป็นจริงนัก

 116 Luke	Hunt,	เรือ่ง	“ASEAN	Summit	Fallout	Continues”,	The	Diplomat,	20	July	2012.	(ออนไลน์).	
เข้าถึงได้จาก	:	http://thediplomat.com/2012/07/asean-summit-fallout-continues-on/.
 117 Manuel	Mogato	and	Enrico	Dela	Cruz,	เรื่อง	“SE	Asian	summit	ends	in	uncertainty	over	
South	China	Sea	stance”,	World	News,	29	April	2017.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.reuters.
com/	article/us-asean-summit-idUSKBN17V035.
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โดย ผศ.พลศาสตร์  เลิศประเสริฐ 

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

บทที่ 8
เรื่อง “คว�มมั่นคงช�ยแดนและก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ

อนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง”

	 การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภมูภิาคตามกรอบความร่วมมอือนภุมูภิาคลุ่มแม่น�า้โขง	GMS	

(Greater	Mekong	Sub	-	region)	ที่ครอบคลุมพื้นที่	6	ประเทศ	ประกอบไปด้วย	ไทย	เมียนมา	

สปป.ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	และจีนตอนใต้	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2535	โดยจะครอบคลุมเนื้อที่	2.3	

ล้านตารางกิโลเมตร	มีประชากรประมาณ	257	ล้านคน	ซึ่งจะท�าให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน	

(Connectivity)	 โดยพัฒนาระบบคมนาคมและเส้นทางทั้งภาคพ้ืนดินและทางอากาศ	 

ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในภูมิภาค	 

(Economic	and	Commerce	Competitiveness)	 โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มกันอย่างใกล้ชิด 

ในอนุภูมิภาค	 (Sub	 -	Community)	ประกอบด้วยความร่วมมือใน	9	สาขา	 ได้แก่	คมนาคม

ขนส่ง	 โทรคมนาคม	 พลังงาน	 การค้า	 การลงทุน	 เกษตร	 ส่ิงแวดล้อม	 การท่องเที่ยว	 และ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

	 โดยที่ประเทศจีนผู้น�าในการก่อตั้ง	 GMS	 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมคุนหมิง	 (Kunming	

Declaration)	 โดยมีเป้าหมายหลักคือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 (Unity)	 พร้อมทั้ง 

ส่งเสริมความปรองดองและความมั่งคั่งของอนุภูมิภาคนี้	รวมถึงความพยายามในการลดปัญหา

ความยากจนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาระหว่างกัน	 โดยให้มีการติดต่อคมนาคมระหว่างกัน 

ให้สะดวกมากข้ึนเพื่อขยายการค้าเช่ือมโยงระหว่างกันตลอดย่านภูมิภาค	 นอกจากนั้นผู้น�า	 

GMS	 ได้ลงนามความตกลงในเร่ืองการขนส่ง	 และแสดงเจตนารมณ์ให้ทั้ง	 6	 ประเทศ	 มีการ 

ลงนามในภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายของความตกลงขนส่งข้ามพรมแดน	 (GMS	 Cross	 -	

Border	Transport	Agreement)	ซึ่งจากหลักการข้างต้นจะท�าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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และอุตสาหกรรมหลายแขนงตามมา	 การพัฒนาเหล่านี้มีแนวโน้มจะเกิดในเส้นทางคมนาคม 

และพ้ืนทีใ่กล้เคยีงกบัแนวเขตพัฒนา	ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นจะต้องเตรยีมพืน้ทีแ่ละแผนรองรบั

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 

ในบทความนี้จะให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพื้นที่และการวิเคราะห์ประเมินเขตความม่ันคง 

ตามแนวชายแดนฝ่ังประเทศกมัพชูา	เนือ่งจากเป็นพ้ืนที่ๆ 	ยงัมเีขตแดนทับซ้อนและผลประโยชน์

ทางธรรมชาติด้านอ่ืนๆ	เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีมคีวามเสีย่ง	อนัอาจจะท�าให้เกดิการใช้ก�าลงัทางทหาร

ต่อกนัได้	ซึง่ในอดีตเคยมกีารสูร้บกนัหลายครัง้ท�าให้เกิดความเสียหายกบัทรัพย์สินของประชาชน

เป็นจ�านวนมาก	 ดังน้ันเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดผลกระทบต่อโครงสร้าง 

การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิจากภยัสงครามและเป็นแนวทางในการพจิารณาการจดัวางหน่วยระวงั

ป้องกันชายแดนให้มีความเหมาะสม	 จึงได้ท�าการศึกษาข้อมูลภูมิประเทศและการพัฒนา 

แนวเศรษฐกิจชายแดนครบทุกมิติ	

	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	 โครงการพัฒนา	 GMS	 ได้ก�าหนดแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจ	 (Economic	

Corridor)ออกเป็น	 3	 แนวคือส่วนท่ี	 1	 เรียกว่าแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก	 -	 ตะวันตก	 

(East	West	Economic	Corridor:	EWEC)	ที่จะเชื่อมโยง3	ประเทศโดยเริ่มจาก	เวียดนาม	-	

สปป.ลาว	 -	 ไทย	 -	 เมียนมา	 บนเส้นทาง	 R9	 เส้นทางระหว่างประเทศจากเมืองลาวบาว 

ของเวียดนามเข้าสู่เมืองแดนสะหวันของ	 สปป.ลาว	 จาก	 สปป.ลาว	 ก็จะผ่านมาทางสะพาน 

แม่น�้าโขงแห่งที่	 2	 เข้าสู่ไทยในพื้นที่สะหวันนะเขตของ	 สปป.ลาว	 ข้ามมายังจังหวัดมุกดาหาร	

เส้นทางในประเทศไทยจะเริ่มจากจังหวัดมุกดาหารไปจนถึงอ�าเภอแม่สอด	 จากนั้นจึงเข้าสู่

ประเทศเมยีนมาบรเิวณเมอืงเมยีวดขีองเมยีนมา	และเส้นทางนีย้งัต่อไปถึงเมอืงมะละแหม่ง	หรือ

อาจเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน	 โดยมีระยะทางรวม	

ประมาณ	1,450	กิโลเมตร

	 ส่วนที	่2	คอื	แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเหนอื	–	ใต้	(North	South	Economic	Corridor:	NSEC)	

เริ่มจากประเทศจีน	-	สปป.ลาว	คือ	เส้นทาง	R3E	และ	จีน	-	เมียนมา	คือ	เส้นทาง	R3W	แล้ว

จึงเข้าสู่ประเทศไทย	อีกส่วนหนึ่ง	คือ	เส้นทาง	R5	จากจีนเข้าสู่เวียดนามโดยตรง	

	 และส่วนที่	3	คือ	แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้	(Southern	Economic	Corridor:	SEC)

เป็นพืน้ทีด้่านชายแดนทีม่กัจะเกดิกรณพีพิาทขึน้บ่อยคร้ัง	เป็นแหล่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ

และทรัพยากรธรรมชาติส�าคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายประเทศ	จึงต้องมุ่งเน้นการพิจารณา

พื้นที่ส่วนนี้เป็นส�าคัญ	การพัฒนาพื้นที่แนวนี้ในส่วนประเทศไทยได้แบ่งออกเป็น	2	เส้นทาง	คือ	

เส้นทาง R1	เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ	-	กบินทร์บุรี	-	สระแก้ว	-	อรัญประเทศ	หรือเส้นทางเลือกที่

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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สองจาก	 กรุงเทพฯ	 -	 แหลมฉบัง	 -	 พนมสารคาม	 -	 กบินทร์บุรี	 -	 สระแก้ว	 -	 อรัญประเทศ	 

แล้วข้ามชายแดนเข้าสู่กัมพูชาด้านเมืองปอยเปต	–	ศรีโสภณ	-	เปอสาด	-	พนมเปญ	-	นาคหลวง	

-	บาเวด	 ในประเทศกมัพชูาก่อนจะต่อออกไปสูป่ระเทศเวยีดนามด้านเมอืง	มอคไบ	 -	 โฮจมินิต์ซติี	้ 

-	ไปจนสุดเส้นทางที่วังเตา	เส้นทาง R10	เริ่มจากกรุงเทพฯ	ลงไปทางด้านตะวันออกเฉียงลงมา

ทางใต้เข้าสู ่จังหวัดตราดจนถึงบ้านหาดเล็กออกสู ่ชายแดนกัมพูชาด้านเมืองแชมแยม	 -	 

เกาะกง	-	สะแรอัมเปิล	-	ก�าพต	-	ลอก	เพื่อเข้าสู่เวียดนามด้านเมือง	ฮาเตียน	-	คาเมา	-	จนสุด

เส้นทางที่เมืองนามคานของเวียดนาม	

	 ลักษณะของพื้นที่ระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชาในแต่ละจังหวัดโดยเรียงล�าดับจาก 

ด้านตะวันตกไปจนจรดแนวชายแดนเขตประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เป็นดังต่อไปนี้

	 จังหวัดตราดมีการค้าชายแดนเป็นพื้นฐานซึ่งมีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปี	 ซึ่งในแต่ละป ี

มีมูลค่าการค้าชายแดนกว่า	 28,000	 ล้านบาท	 โดยเฉพาะด่านผ่านแดนถาวรหาดเล็ก	 อ�าเภอ

คลองใหญ่	 จังหวัดตราด	 ได้เตรียมโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อ�าเภอคลองใหญ่	

ก�าหนดขนาดพื้นที่ประมาณ	 1,000	 ไร่	 แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถจัดหาพื้นที่รองรับได้ 

อย่างชัดเจน	 ท้ังนี้ได้พิจารณาพื้นท่ี	 “ต�าบลไม้รูด”	 ซ่ึงเป็นที่สาธารณประโยชน์ราว	 700	 ไร่	 

เพื่อเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริการ	 โดยเรียกว่าพื้นที่ไข่แดง	 โดยยึดยุทธศาสตร์ด้านบริการ

และอ�านวยความสะดวก	ด้านการน�าเข้า	-	ส่งออก	พร้อมทัง้เป็นศนูย์รวมทีจ่ะพฒันาระบบขนส่ง

ทั้งระบบ	 คือ	 ทางบก	 ทางน�้า	 ทางอากาศ	 ตลอดจนยกระดับให้เป็นศูนย์กลางให้บริการ 

การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค	 โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนน	 4	 เลน	 จากอ�าเภอ 

เมืองตราด	 สู่อ�าเภอคลองใหญ่	 จรดชานแดนกัมพูชา	 ด้วยงบประมาณกว่า	 6,000	 ล้านบาท	 

จะแล้วเสร็จในปี	2561	ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่	ที่จะเสร็จในเดือนมกราคม	2559	

การเปิดใช้ศูนย์เอกซเรย์สินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ที่ต�าบลไม้รูด	 ของศุลกากรคลองใหญ ่

อยูร่ะหว่างการทดลองเปิดใช้งาน	การก่อสร้างด่านชายแดนท่ีหาดเล็กก�าลังปรับปรุงให้เป็นสากล	

และสาธารณปูโภคอืน่ๆ	อย่างไรกต็ามทีผ่่านมาจงัหวดัตราดมมีีการมุง่มัน่พฒันาเป็นเมอืงอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด	(Green	City)	และเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายจึงเน้นการพัฒนา

ให้พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดเป็นอุตสาหกรรมบริการ	 ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 

หรอือ�านวยความสะดวกส�าหรบัผูท้ีเ่ข้ามาท�างานหรือท�าธรุกจิอืน่ๆ	ทีพ่่วงมากบัระบบเศรษฐกจิ

หลักจากสินค้า	รวมถึงการท่องเที่ยวและสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ	
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	 ลักษณะของพื้นท่ีชายแดนกัมพูชาในเขตจังหวัดตราด	 แนวชายแดนเป็นภูเขาสูงชัน 

ทั้งสองฝั่ง	 อีกทั้งฝั่งกัมพูชายังมีแม่น�้าขนาดใหญ่ขวางกั้นถึงแม้จะมีถนนเลียบชายแดนทั้งใน 

ฝั่งไทยและในฝั่งกัมพูชาก็ยังไม่สะดวกในการส่งก�าลังบ�ารุงท้ังนี้เส้นทางหลักจะต้องผ่านมา 

ทางสะพานเกาะกง	 ซึ่งเส้นเขตแดนประเทศถูกแบ่งโดยเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตราด	 

ดังนั้นบริเวณชายแดนทางด้านนี้จึงค่อนข้างปลอดภัยจากการสู้รบด้วยก�าลังขนาดใหญ่	 ถึงแม ้

ในอดีตเคยมีการปะทะกันตามแนวชายแดนด้านน้ีอยู่บ้างระหว่างกองก�าลังท้ังสองฝ่าย	 

แต่ในปัจจุบันทางฝั่งกัมพูชาได้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างรุดหน้าท้ังอุตสาหกรรมและเส้นทาง

คมนาคมทางบก	จงึไม่คุม้ค่าทีฝ่่ายกมัพชูาจะเสีย่งให้เกดิสงครามในบรเิวณทีน่ีร้วมไปจนถงึพืน้ที่

บนเกาะกง	 ซึ่งรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายป้องกันไม่ให้แรงงานไหลเข้ามาท�างานในประเทศไทย	 

จึงได้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเกาะกง	 เพื่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่	 จึงไม่มี

อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่เข้ามาลงทุน	

	 ส�าหรับด้านจังหวัดจันทบุรี	 แนวเขตชายแดนของทั้งสองประเทศเป็นพื้นท่ีราบ 

ท�าการเกษตรมีถนนเช่ือมต่อระหว่างแดนทั้ง	 2	 ประเทศ	 มีจุดผ่านแดนหลักที่บ้านผักกาด	 

อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 และจุดผ่อนปรนช่องบ้านสวนส้ม	 ต�าบลสะตอน	 อ�าเภอสอยดาว	 จังหวัด

จนัทบรุ	ีและจดุผ่อนปรนบ้านซบัตาร	ีลกัษณะเมอืงชายแดนของสองประเทศนีเ้ป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

ทีไ่ด้รบัการพัฒนาเป็นเมอืงใหญ่ล้อมรอบด้วยพืน้ทีเ่กษตรกรรม	มเีส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย	

ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสู้รบด้วยก�าลังขนาดใหญ่	 แต่การส่งก�าลังบ�ารุงจาก 

ฝ่ายกมัพชูากส็ามารถท�าได้ดเีช่นกนั	 เพราะสามารถใช้เส้นทางหลักได้หลายทาง	 ส่วนในฝ่ังไทยน้ัน 

การส่งก�าลังบ�ารุงสามารถใช้เส้นทางจากจังหวัดตราดและจังหวัดสระแก้วก็ได้เช่นกัน

	 จังหวัดสระแก้ว	 เป็นชายแดนพื้นที่ราบทั้งสองฝั่ง	 มีตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน	 

ต�าบลคลองหาด	 ด้านฝั่งกัมพูชาจะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ตลอดแนวชายแดนสระแก้ว	 

ตลาดจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือหรือช่องมาลัย	 ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก	 ไล่ขึ้นไปจนถึง

ตลาดโรงเกลอื	อ�าเภออรญัประเทศ	ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิใหญ่ของทัง้สองประเทศ	โดยเส้นเขตแดน

บางส่วน	คือ	คลองน�้าใส	และต่อไปถึงต�าบลทัพไทย	อ�าเภอตาพระยา	ครอบคลุมพื้นที่อ�าเภอ

อรัญประเทศ	 และอ�าเภอวัฒนานคร	 มีด่านอรัญประเทศเป็นจุดผ่านแดนโดยภูมิประเทศ 

เป็นที่ราบมีระดับความสูงประมาณ	 60	 เมตร	 จากระดับน�้าทะเลปานกลาง	 ห่างจากชายแดน

กัมพชูาประมาณ	4	กโิลเมตร	และด้านทศิตะวนัตกเฉยีงใต้	ห่างจากตวัเมือง	อ�าเภออรญัประเทศ	

ประมาณ	 8	 กิโลเมตร	 เชื่อมต่อจังหวัดบันเตียเมียนเจย	 ประเทศกัมพูชา	 ซึ่งมีการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	3	แห่ง	คือ	ปอยเปต	-	โอเนียง	ซันโค	-	ปอยเปต	และบริเวณเมืองศรีโสภณ	

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย	 ได้แก่	 แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร	 พลังงานทดแทน	 ส่ิงทอและ 

เครือ่งนุง่ห่ม	เครือ่งเรอืน	เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	ชิน้ส่วนยานยนต์	ศนูย์กระจายสนิค้า	

และกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยพิจารณาพื้นที่	 ภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 ก็ได้มีแผนการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 จังหวัดสระแก้ว	 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน	 ที่ต�าบลป่าไร่	 อ�าเภออรัญประเทศ	 

ซึ่งในปัจจุบันโครงการด�าเนินรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งมีกลุ่มทุนและอุตสาหกรรม 

รายใหญ่สนใจเข้ามาลงทุนเป็นจ�านวนมาก	 โดยเน้นที่การเป็นโรงงานส�าเร็จรูปและคลังสินค้า 

ผ่านแดน	 เช่น	 เมล็ดพลาสติก	 เครื่องส�าอาง	 วัตถุดิบด้านการเกษตร	ล�าไยอบแห้ง	 เครื่องยนต์ 

เพื่อการเกษตร	ผลิตภัณฑ์จากยาง

	 จังหวัดบุรีรัมย์	มีชายแดนต่อจากอ�าเภอตาพระยา	จังหวัดสระแก้ว	มีภูมิประเทศฝั่งไทย

เป็นป่าเขาสงูชันในเขตอ�าเภอละหานทราย	แต่เม่ือเลยไปด้านอ�าเภอบ้านกรวด	จะเป็นพืน้ทีร่าบ

บริเวณช่องสายตะกู	ตรงข้ามกับช่องจุ๊บโกกีจังหวัดอุดรมีชัย	ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง

ทางตอนใต้บริเวณอ�าเภอละหานทราย	 อ�าเภอโนนดินแดง	 และอ�าเภอบ้านกรวด	 มีเทือกเขา

บรรทัดและเทือกเขาพนมดงรักเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทย	-	กัมพูชา	พื้นที่ลาดจากทิศใต้

ลงไปทางทิศเหนือมี	ลักษณะเป็นลูกคลื่น	เป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขา	ภูเขา	และช่องเขาบริเวณ

เทือกเขาพนมดงรักส่วนนี้มีความสูงตั้งแต่	 200	 เมตรจากระดับน�้าทะเลลงมา	 จังหวัดบุรีรัมย์ 

มีเส้นทางคมนาคมท่ีค่อนข้างสะดวกตลอดทุกฤดูกาล	 มีทางหลวงแผ่นดิน	 ทางหลวงจังหวัด	

ทางหลวงชนบท	 มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ในเขตท้องที่ 

อ�าเภอล�าปลายมาศ	อ�าเภอเมือง	อ�าเภอห้วยราช	และอ�าเภอกระสัง	โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนา

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	ทั้งเชิงอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและเมืองที่ทันสมัยควบคู่กันไป	มีการ

ลงทุนทางธุรกิจบริการและท่ีอยู่อาศัยอย่างครบวงจร	 ถึงแม้จะมีความพยายามจากรัฐบาล 

ของทั้งสองประเทศผลักดันให้มีความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน 

ให้ดียิ่งขึ้น	แต่สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นราบทั้งสองฝั่ง	การคมนาคมและการล�าเลียงพลสามารถ

ท�าได้โดยสะดวก	และชุมชนฝั่งไทยนั้นอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ	5	กิโลเมตรเท่านั้น	ขณะที่

ตัวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์	 อยู่ห่างออกไปประมาณ	 70	 กิโลเมตร	 ดังนั้นถ้าเกิดเหตุ 

ต้องใช้ก�าลังทางทหารต่อกันบริเวณนี้จึงเป็นเส้นทางท่ีเหมาะสมในการรุกทางบกจาก 

ฝ่ายตรงข้าม

	 จงัหวดัสริุนทร์จดุเริม่ต้นแนวชายแดน	อยูใ่นเขตอ�าเภอพนมดงรกั	ภมูปิระเทศเป็นป่าและ

เนินเขา	แต่มถีนนเชือ่มระหว่างชายแดนช่วงปราสาทตาเมอืน	และปราสาทตาเมอืนทม	ไปจนถงึ	
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อ�าเภอกาบเชิงก็จะมีพื้นราบบริเวณช่องจอมซึ่งบริเวณนี้เป็นเขตชุมชนเศรษฐกิจในฝั่งกัมพูชา	

และเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปี	 2558	 ก็มีชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามา 

จบัจ่ายซือ้สนิค้าในตลาดชายแดนช่องจอมกนัมากขึน้รวมถึงการเดนิทางท่องเทีย่ว	 และยงัเข้ามา 

ใช้บริการสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆ	 ท่ีทันสมัยกว่ากัมพูชา	 ซ่ึงมูลค่าการค้าขาย 

ผ่านชายแดนนีปี้ละประมาณกว่า	1000	ล้านบาท	เป็นการส่งออกน�า้มนัถงึ	600	-	700	ล้านบาท	

ส่วนเศรษฐกิจภาคประชาชนในท้องถิ่นนั้น	 ยังไม่สะพัดมากนักเนื่องจากรายได้ของประชาชน 

ทั้งสองฝั ่งยังมาจากภาคการเกษตร	 อย่างไรก็ตามบริษัทผลิตน�้าตาลได้เข้ามาส่งเสริม 

การปลูกอ้อยเพือ่ป้อนเข้าสูโ่รงงานท่ีอ�าเภอปราสาททีอ่ยูห่่างจากชายแดนประมาณ	40	กโิลเมตร	

สภาพพื้นที่เขตแดนเมื่อเลยจากนี้ไปจนถึง	 อ�าเภอบัวเชด	 ก็จะมีลักษณะเป็นป่าเขาสูงชัน 

ตลอดทั้งแนวเขตแดน	หน่วยงานความมั่นคงที่ก�ากับดูแลชายแดนด้านนี้	 คือ	 กองก�าลังสุรนารี

กไ็ด้พยายามสร้างความร่วมมอืกบัชาวกมัพชูา	โดยก�าหนดกรอบ	5	ด้าน	ได้แก่	การรกัษาพยาบาล	

การศึกษา	 การค้าขาย	 การท่องเที่ยว	 และความมั่นคงตามแนวชายแดน	 ซึ่งกองก�าลังสุรนารี 

ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาและเปิดช่องสายตะกู	อ�าเภอบ้านกรวด	จังหวัดบุรีรัมย์	และด�าเนิน

การพัฒนาพื้นท่ีด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม	 อ�าเภอกาบเชิง	 ในปัจจุบันกลุ่มทุนโมเดิร์นเทรด 

ที่ท�าธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้มาลงทุนกิจการในจังหวัดสุรินทร์ตามแนวถนนหลักเมืองตรงไป 

ทางบายพาส	 ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมือง	 พื้นที่นี้จึงกลายเป็นแหล่งลงทุนของห้างร้าน 

สมัยใหม่	 เช่น	 บ๊ิกซี	 แม็คโคร	 โลตัส	 โรบินสัน	 และห้างไอคิว	 อีกทั้งมีความพยายามจาก 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ให้เพิ่มการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตและขยายเป็น 

เมืองธุรกิจในอนาคตต่อไป	 โดยมองข้ามปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเนื่องจาก 

ความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนทั้งไทยและกัมพูชา	 อีกทั้งประชาชนท้องถิ่นยังมีวัฒนธรรม 

และสามารถสือ่สารใช้ภาษาเดยีวกนัได้	แต่อย่างไรกต็ามในพืน้ท่ีชายแดนนีย้งัเป็นแหล่งทรพัยากร

ป่าไม้ที่มีมูลค่าสูงและมีปัญหาการลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงโดยว่าจ้างราษฎรกัมพูชาใน 

ลักษณะมอดไม้	 ซึ่งสถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรง 

มากขึน้เป็นล�าดบั	ถึงแม้จะมกีารเข้าจับกมุผูก้ระท�าผดิได้จ�านวนหลายคดี	แต่กเ็ป็นการแก้ปัญหา

ที่ปลายเหตุ	 และต้นไม้ได้ถูกตัดท�าลายไปแล้ว	 จึงยังถือว่าเป็นความสูญเสียทรัพยากรป่าต้นน�้า	

ปัจจุบันได้มีการลักลอบตัดไม้พะยูง	 โดยชาวกัมพูชาร่วมกับราษฎรไทยในลักษณะขบวนการ 

ทีมี่การท�างานสอดประสานกนัอย่างเป็นขัน้ตอน	พืน้ทีท่ีม่กีารร่วมขบวนการของนายทนุกมัพูชา

จะเกิดขึ้นตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก	ซึ่งสามารถเรียงล�าดับมาตั้งแต่จังหวัดปราจีนบุรี	บุรีรัมย์	

สุรินทร์	ศรีสะเกษ	จนถึงจังหวัดอุบลราชธานี	ซึ่งมีทั้งพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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และเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า	วธิกีารของขบวนการลกัลอบตดัไม้พะยงูนีเ้ป็นการด�าเนนิการข้ามชาต	ิ
โดยใช้แนวร่วมคนไทยในการส�ารวจและชี้เป้าหมายต้นพะยูงที่ต้องการ	 และท�าเครื่องหมาย 
ให้ชดุตดัต้นไม้ท�าการตดัโค่น	จากนัน้กจ็ะท�าการตัดทอนเป็นท่อนยาวประมาณ	120	เซนติเมตร	
และท�าการถากเปลือกที่ไม่ต้องการทิ้ง	 เมื่อพร้อมแล้วจึงล�าเลียงออกจากป่าโดยการแบกเป็น 
เป้หลังเดินเท้า	โดยผู้แบกหนึ่งคนจะรับน�้าหนักได้ประมาณ	60	-	70	กิโลกรัม	อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ใช้คือเลื่อยชักแบบสองคนส�าหรับตัดโค่นและทอนเป็นท่อน	 ขวานส�าหรับใช้ถากเปลือก 
และส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไป	การลักลอบข้ามแดนเข้าสู่พื้นที่จะมีสองลักษณะ	คือ	เป็นคาราวาน
ขนาดใหญ่จ�านวนประมาณ	40	 คน	 แต่ในปัจจุบันมีการลาดตระเวนปราบปรามจากเจ้าหน้าที่
อย่างหนักกลุ่มผู้ลักลอบจึงได้แบ่งย่อยเป็นชุดขนาดเล็ก	 จ�านวน	 5	 -	 10	 คนในการขนย้าย 
แต่ละครั้ง
	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน	 -	 ห้วยส�าราญ	 ครอบคลุมพ้ืนที่	 313,750	 ไร่	 ต้ังอยู่ 
ในท้องที่ต�าบลกาบเชิง	ต�าบลโคกตะเคียน	ต�าบลตะเคียน	ต�าบลด่าน	ต�าบลแนงมุด	ต�าบลยักได	
ต�าบลตาเมียว	 อ�าเภอกาบเชิง	 ต�าบลตาตุม	 ต�าบลเทพรักษา	 อ�าเภอสังขะ	 และต�าบลอาโพน	 
ต�าบลจรัส	 อ�าเภอบัวเชด	 จังหวัดสุรินทร์	 ซึ่งติดต่อกับเขตแดนกัมพูชาตามเทือกเขาบรรทัด 
เปน็แนวยาว	เปน็แหล่งต้นน�า้ล�าธารและพชืพนัธุ์ป่าดบิแล้ง	โดยไดถ้กูบกุรกุเพิม่มากขึ้นจงึถอืได้
ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอีกอย่างหน่ึง	 ซึ่งการลักลอบเข้ามาของกลุ่มคนกัมพูชานี้ 
ยังสามารถตรวจดูภูมิประเทศและสังเกตุความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เป็นอย่างด	ี
นอกจากนั้นพื้นที่บางส่วนยังได้ประกาศให้เป็นพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรมีเนื้อที่
ประมาณ	 20,000	 ไร่	 ตั้งอยู่ในเขตป่าดิบแล้งของเขตป่าสงวนห้วยทับทันอีกช้ันหนึ่งห่าง 
จากชายแดนประมาณ	10	กิโลเมตร	 โดยมีพระราชด�าริให้จัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
และอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์และป่าต้นน�า้	ซึง่ภายในพทุธอทุยานเป็นแหล่งทีม่ต้ีนไม้พะยงูคณุภาพดขีึน้
อย่างหนาแน่นจึงเป็นที่ต้องการของขบวนการลักลอบค้าไม้พะยูงข้ามชาติ	 และจะเห็นได้ว่า 
มีการลาดตระเวนตรวจพบการลักลอบตัดไม้พะยูงมาโดยตลอดในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา	
โดยในปัจจบุนัทางการได้จัดตัง้หน่วยราษฎรอาสา	อาสาสมคัรรกัษาดนิแดน	พระภิกษ	ุประกอบ
ก�าลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจตระเวนชายแดน	ต�ารวจหน่วยปฏบิติัการพิเศษ	กรมทหารพราน	กรมทหาร
ราบที่	23	กองก�าลังสุรนารี	ท�าการลาดตระเวนปราบปรามอย่างต่อเนื่อง	แต่เนื่องจากก�าลังพล
และยทุโธปกรณ์มจี�ากดัจงึยงัไม่สามารถป้องกนัได้ดีเท่าทีค่วร	อย่างไรกต็ามพระพิศาลศาสนกจิ	
(หลวงพ่อเยื้อน)	 เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรได้พยายามทุกวิถีทางที่จะอนุรักษ์ป่า 
เอาไว้ให้ได้โดยมกีารจดัท�าโครงการต่างๆ	และประสานผู้เชีย่วชาญหลายด้านเพ่ือให้การสนบัสนนุ
ทางวิชาการ
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	 จากข้อมลูการจบักมุขบวนการลกัลอบตดัไม้ทีผ่่านมาเหน็ได้ว่ามลีกัษณะเป็นกระบวนการ

ข้ามชาติ	 การเข้ากวาดล้างจับกุมกระท�าได้หลังจาดต้นไม้ถูกตัดเสียหายไปแล้ว	 ถึงแม้จะมี 

การด�าเนินคดีอย่างเด็ดขาดก็จะได้เฉพาะผู้กระท�าผิดรายเล็กท่ีเป็นระดับปลายแถว	 แต่ก ็

ไม่สามารถหยุดการกระท�าของขบวนการดังกล่าวได้	 และนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน	 

โดยผู้กระท�าผิดท่ีจับได้มักจะเป็นเยาวชนกัมพูชาที่มีสาเหตุมาจากความยากจน	 ดังนั้นจึง 

เหน็ควรให้มกีารพจิารณามาตรการป้องกนัและปราบปรามในเชงิบรูณาการ	ทัง้ด้านความมัน่คง

ตามแนวชายแดน	การบังคับใช้กฎหมาย	การใช้เทคโนโลยีตรวจจับการบุกรุกและระบบสื่อสาร

ข้อมูลไร้สาย	จนถึงมาตรการทางสังคมและจิตวิทยามวลชนโดยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยูข่องราษฎรทัง้ฝ่ายไทยและกมัพูชา	โดยก�าหนด	4	มาตรการ	ประกอบด้วย	มาตรการ

ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	 โดยด�าเนินการจัดชุดลาดตระเวนร่วมระหว่างกองก�าลัง 

ของไทยและกัมพูชา	 ตามแนวเขตแดนและมีกิจกรรมสัมพันธ์ที่สร้างความไว้ใจซ่ึงกันและกัน	 

เพื่อเป็นการป้องปรามจากขบวนการผิดกฎหมายพร้อมทั้งปฏิบัติการด้านข่าวสาร	ควรส่งเสริม

ชุดสันติสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือกาชาดออกเยี่ยมเยียนประชาชนทั้งสองประเทศ	 

พร้อมท�าความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ของไทย	 จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร 

ทัง้ไทยและกมัพชูาในระดบัชมุชน	เช่น	ส่งเสริมสินค้าเกษตรชมุชน	งานหตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ์

งานฝีมอื	การท่องเท่ียวเชงินเิวศน์	ตลอดจนส่งเสรมิความเข้าใจหลกัการด�ารงชพีด้วยวถิทีางแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง	 ส�าหรับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย	 มีความจ�าเป็นที่จะต้องเพิ่มการ 

ลาดตระเวนจับกุมอย่างเด็ดขาด	 โดยมุ่งเน้นที่ขบวนการรายใหญ่พร้อมท้ังเร่งรัดการด�าเนินคดี

ให้เสร็จสิ้นกระบวนการโดยเร็วที่สุด	 ซึ่งจะต้องบูรณาการอย่างเป็นระบบและประสานให้ม ี

ความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังระดับอ�านวยการและระดับปฏิบัติ	 จัดต้ัง 

หน่วยเฉพาะกิจในพื้นท่ีในลักษณะกองก�าลังร่วมทั้งพลเรือนและหน่วยราชการที่รับผิดชอบ

โดยตรง	โดยแยกแต่ละจงัหวดัและอ�าเภอเป็นหน่วยย่อยเพือ่ปฏบิตัไิด้อย่างรวดเรว็	อกีทัง้สามารถ

ประสานงานกนัได้อย่างเป็นระบบ	และใช้เทคโนโลยสีนบัสนนุการป้องกนัโดยประยกุต์ใช้ระบบ

ตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีทั้งระบบตรวจจับการบุกรุกในพื้นที่ป่า	 ตรวจจับการ 

เคลื่อนย้ายไม้ของกลางที่ถูกตัดโค่นแล้ว	 จัดเตรียมระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูลด้วยคล่ืน 

วิทยุและไมโครเวฟ	 เพื่อเสริมการปฏิบัติงานและการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 พร้อม 

ทั้งใช้ระบบสารสนเทศในการท�าแผนประมาณการบุกรุกท�าลายป่า	 ร่วมกับหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ	 จัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองงาน 

ด้านความมั่นคงชายแดนพร้อมจัดทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยท�าการศึกษาและส�ารวจตลอดจน

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

186



การจัดท�าแผนด�าเนินงานฟื้นฟูพันธ์ไม้พะยูงและไม้ชนิดอื่นๆ	 ให้เป็นป่าต้นน�้าดังเดิม	 พร้อมทั้ง

ขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อสนองต่อโครงการพระราชด�าริ	 ส�าหรับภาคประชาชนควรส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การจัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์

ป่าเทือกเขาพนมดงรัก	 การจัดโครงการกิจกรรมศึกษาทางธรรมชาติด้านต่างๆ	พร้อมส่งเสริม

การทัศนศึกษาทางธรรมชาติของผู้น�านักเรียน	 นักศึกษา	 และเยาวชน	 การจัดกิจกรรมอบรม

คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารโดยใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์	การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

	 จังหวัดศรีษะเกษ	มีโรงงานอุตสาหกรรม	จ�านวนประมาณ	500	โรงงาน	โรงงานส่วนใหญ่

เป็นโรงงานขนาดเลก็ท่ีมเีงนิลงทุนไม่เกนิ	50	ล้านบาท	รองลงมาเป็นโรงงานขนาดกลางเงนิลงทนุ

อยู่ในช่วง	50	ถึง	200	ล้านบาท	 เนื่องจากการคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าที่ควร	ซึ่งภูมิประเทศ 

ฝั่งไทยจะเป็นเทือกเขาสูงชัน	 ไปจนถึงอ�าเภอขุนหาญ	 และอ�าเภอกันทรลักษ์	 ซึ่งเป็นที่ต้ังของ 

ผามออแีดงและเขาพระวหิาร	 เมือ่เลยจากส่วนนีภ้มิูประเทศจะเป็นเนนิเขาสลบัพ้ืนราบทีไ่ม่สงูชนั 

มากนัก	 เคยมีการปะทะที่บริเวณภูมะเขือ	 ต�าบลเสาธงชัย	 อ�าเภอกันทรลักษ์	 ซึ่งฝ่ายกัมพูชา 

ใช้เทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นพื้นท่ีสูงเป็นฐานที่ตั้ง	 ค.81	 ภูมะเขือถือเป็นชัยภูมิที่ได้เปรียบ 

แต่เส้นทางการขึ้นถึงจากฝั่งกัมพูชาจะลาดชันมาก	ท�าให้ต้องขนส่งด้วยกระเช้าลวดสลิง	 แต่ใน

ปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่ตัดถนนจากหมู่บ้านโกมุย	ต�าบลกันต๊วจ	อ�าเภอจอมกระสาน	จังหวัด

พระวิหาร	ขึ้นมาที่ภูมะเขือ	โดยถนนเส้นนี้จะตัดผ่านวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระมีทิศทางมุ่งหน้าไป

ที่ปราสาทพระวิหาร	 ซึ่งถนนเส้นน้ีสามารถใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การทหารที่สามารถ 

ใช้ล�าเลียงก�าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์จากฐานปฏิบัติการที่อยู่ใกล้เขตชายแดนเขาพระวิหาร

ที่มีหน่วยรบประจ�าการอยู่หลายกองพลโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดกรณีพิพาท	จากอดีตเราจะเห็น

ได้ว่าการปะทะกันด้วยก�าลังทหารทั้ง	 2	 ฝ่ายมักเกิดขึ้นบริเวณนี้	 เนื่องจากฝ่ายกัมพูชามีชัยภูมิ 

ที่เหมาะสมกว่าฝ่ายไทย	 และเกิดพื้นท่ีทับซ้อนเป็นกรณีพิพาทที่ยังตกลงกันไม่ได้	 แต่ก็มักเป็น

สมรภมูทิีไ่ม่ขยายวงมากนกัเนือ่งจากภมูปิระเทศท่ีทุรกนัดารท�าให้ฝ่ายกมัพูชาไม่สามารถเคล่ือน

ก�าลังพลและยานรบขนาดหนักข้ามพรมแดนได้สะดวกประมาณ	20	โรงงาน	โรงงานขนาดใหญ่

ที่ใช้เงินลงทุนมากกว่า	200	ล้านบาทประมาณ	7	โรงงาน	ซึ่งจากข้อมูลนี้ถือว่ายังไม่เป็นแหล่ง

อุตสาหกรรมที่ส�าคัญ	 ส�าหรับเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดนบริเวณรอยต่อต�าบลจรัส	 

อ�าเภอบวัเชด	จงัหวดัสรุนิทร์	และต�าบลไพรพฒันา	อ�าเภอภสูงิห์	จงัหวดัศรษีะเกษ	จะมีช่องทาง 

ผ่านแดนภูสิงห์หรือช่องสะง�าซึ่งจะเป็นเส้นทางการค้าและการท่องเท่ียวสู่เสียมราฐ	 เมืองใหญ่

อันดับ	2	ของกัมพูชา	มีระยะทางห่างจากจังหวัดศรีสะเกษประมาณ	100	กิโลเมตร	ห่างจาก

อ�าเภอขขุนัธ์โดยทางหลวงหมายเลข	2201	ไปเชือ่มต่อกบัเส้นทางสายบ้านละลม	-	บ้านแซร์ไปร์	
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-	ช่องสะง�า	มีระยะทางประมาณ	47	กิโลเมตร	จากช่องสะง�าสามารถเดินทางไปเมืองอัลลองเวง

ของกัมพูชามีระยะทางประมาณ	16	กิโลเมตร	และเมื่อต่อไปอีกประมาณ	135	กิโลเมตรก็จะถึง

เมืองเสียมราฐ	 นอกจากนั้นยังมีช่องผ่านแดนขนาดเล็กอีกหลายช่องทาง	 แต่มูลค่าการค้า 

ยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับช่องทางการค้าในชายแดนจังหวัดอื่นๆ	 โดยมูลค่ารวมในแต่ละปี

ประมาณ	250	ล้านบาท

	 จังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นชายแดนต่อจากศรีษะเกษพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นภูเขา 

สูงชันตลอดแนวไปจนจรดชายแดนประเทศ	 สปป.ลาว	 เร่ิมจากบริเวนช่องอานม้า	 ซ่ึงจะเป็น

ประตเูชือ่มการค้าจากไทยผ่านกมัพชูาและเวยีดนาม	ต�าบลสวีเิชยีร	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีไปจนถงึ

สามเหล่ียมมรกต	 ต�าบลโดมประดิษฐ์	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ที่เป็นรอยต่อของ	 3	 ประเทศ 

ที่เรียกว่าช่องบก	 ตั้งอยู่ในพื้นที่	 อ�าเภอน�้ายืน	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ระยะทางจากชายแดน 

มาทีต่วัอ�าเภอน�า้ยนืห่าง	17	กโิลเมตร	นอกจากนัน้ยงัมกีารสร้างเมอืงใหม่รองรบัห่างจากชายแดน

เพียง	3	กิโลเมตรเท่านั้น	แต่การพัฒนาช่องอานม้านั้นจะต้องอาศัยการท่องเที่ยวในฝั่งกัมพูชา

อย่างมากเนือ่งจากมแีหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามอยูห่ลายแห่งเพือ่ใช้ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว	ซึง่บริเวณ

นี้จะเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันของ	 3	 ประเทศ	 คือ	 ไทย	 สปป.ลาว	 กัมพูชา	 

มีทิวเขาพนมดงรัก	 กั้นเป็นแนวเขตแดน	 มีเส้นทางติดต่อเดินข้ามไปมาหากันได้	 ลักษณะ

ภมูปิระเทศเป็นทิวเขาสลบัซบัซ้อน	มป่ีาทึบยากแก่การตรวจการณ์ท้ังทางพืน้ดินและทางอากาศ	

สามารถใช้เป็นแหล่งซ่อนพรางและก�าบงัเป็นอย่างดี	ส�าหรับอตุสาหกรรมหนกัท่ีต้องใช้เทคโนโลยี

และเครือ่งจกัรทีท่นัสมยัยงัไม่เหมาะแก่การลงทนุ	แต่จะมุง่เน้นไปทีอ่ตุสาหกรรมขนาดย่อมและ

อุตสาหกรรมเกษตร

	 เนือ่งจากภยัคกุคามต่อความมัน่คงทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามแนวชายแดนของประเทศไทยนัน้

มีหลายรูปแบบทั่วทุกภูมิภาค	แต่การประเมินเบื้องต้นนั้นโอกาสที่ภัยจากสงครามและการสู้รบ

โดยก�าลังทหารจะเกิดได้ง่ายที่สุดที่จะเกิดในชายแดนสองด้านคือชายแดนที่ติดกับเมียนมาและ

กัมพูชา	 แต่อย่างไรก็ตามชายแดนด้านประเทศเมียนมาก็ยังมีชนกลุ่มน้อยท่ีวางก�าลังคั่นกลาง

ระหว่างชายแดนของไทยอยู่กระจายตลอดแนวจึงไม่มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนมากนัก	 และเมียนมา 

ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานและโครงการอุตสาหกรรมหลายด้านจึงไม่มีการยั่วย ุ

ให้เกิดการใช้ก�าลังทหารจากทั้งสองฝ่าย	 แต่อย่างไรก็ตามกองทัพเมียนมาก็ได้รับการพัฒนา 

และสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัยโดยการสนับสนุนจากประเทศ	 จีน	 รัสเซีย	 เกาหลีเหนือ	

และประเทศทางยุโรปหลายประเทศเป็นจ�านวนมากทั้งที่เป็นยุทโธปกรณ์เชิงรุกและเชิงรับ	 

ซึ่งอาวุธบางส่วนเช่นจรวดพื้นสู่พื้นที่มีระยะปฏิบัติการได้ไกลถึง	 500	 กิโลเมตร	 และเรือด�าน�้า 

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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ชั้นกิโลที่จัดหาจากรัสเซีย	 รวมถึงรถถังหลักและยานล�าเลียงพลทั้งทางบกและทางทะเล	 

จึงนับได้ว่าศักยภาพของกองทัพเมียนมานั้นมีความเข้มแข็งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากองทัพไทย	 

ด้านก�าลงัพลและยทุโธปกรณ์ขนาดกลางนัน้เมยีนมาได้จดัหาจรวดพืน้สูพ่ืน้และพืน้สูอ่ากาศหลาย 

ระบบ	ซึง่เป็นการจดัซือ้จากประเทศจนีแต่เนือ่งจากจรวดเหล่านีข้าดความแม่นย�าในการท�าลาย

เป้าหมายจึงมักจะมุ่งเน้นในการท�าลายเป็นบริเวณกว้างมากกว่าการเจาะจงท�าลายเป้าหมาย

ทางทหารที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา

	 ส�าหรับประเทศกัมพูชา	 เน่ืองจากเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจพื้นฐานขนาดเล็กและ 

งบประมาณด้านกลาโหมยังมีจ�านวนน้อยแต่ก็มีความพยายามพัฒนากองทัพอยู่ตลอดเวลา	 

โดยปรับเปลี่ยนกองทัพแยกส่วนเป็นกองบัญชาการอิสระที่ใช้ชื่อว่ากองก�าลังพิทักษ์สมเด็จ 

อัครมหาเสนาบดีฮุนเซน	โดยงบประมาณด้านการป้องกันประเทศของกัมพูชาเพิ่มขึ้นประมาณ	

ร้อยละ	 15	 ในแต่ละปี	 แต่ด้วยเหตุผลของการพัฒนากองทัพเพื่อการป้องกันตนเองไม่ใช่

วัตถุประสงค์เพื่อการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านท�าให้ยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ยังล้าสมัยและ 

เป็นอาวุธขนาดเล็กเพื่อใช้ยิงระยะใกล้	 และจรวดต่อสู ้อากาศยานที่ได้รับการสนับสนุน 

จรวด	SAM3	และ	SAM7	จากอดตีสหภาพโซเวยีตในยคุสงครามเยน็	ซ่ึงในปัจจบุนัได้เสือ่มสภาพ

และท�าลายทิง้ไปบางส่วน	แต่ปัจจบัุนได้จดัซือ้จากประเทศจนีและประเทศทีแ่ยกตัวออกมาจาก

รสัเซยีมาทดแทน	ซึง่เป็นจรวดต่อสูอ้ากาศยานท่ีตดิตัง้บนยานพาหนะและจรวดแบบประทบับ่า

โดยไม่เปิดเผยชนิดและรุ่นตลอดจนจ�านวนในประจ�าการที่แน่นอน	 อย่างไรก็ตามผู้น�ากัมพูชา

ก็ได้เตือนประเทศเพื่อนบ้านว่าถึงแม้ก�าลังทางอากาศของกัมพูชาจะไม่เข้มแข็งแต่กัมพูชา 

ก็มีอาวุธที่สามารถคุ้มครองน่านฟ้าของตนเองได้ด้วยจรวดน�าวิถีเหล่านี้ซึ่งมีจ�านวนมากและ 

ราคาถกูกว่าการจดัหาเครือ่งบินรบแบบต่างๆ	 ในปี	2013	 เป็นต้นมา	กมัพชูาได้รบัความช่วยเหลอื 

จากจีนหลายโครงการโดยลักษณะการกู้ดอกเบี้ยต�่า	 จ�านวน	 195	 ล้านดอลล่าร์	 และ 

ได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์	 Harbin	 Z-9	 ครบตามจ�านวน	 12	 ล�า	 ซ่ึงสามารถใช้งานได  ้

อย่างอเนกประสงค์ทั้งล�าเลียงและโจมตีที่สร้างโดยบริษัทอากาศยานแห่งเมืองฮาร์บิน	 

โดยซื้อสิทธิบัตรผลิตตามเฮลิคอปเตอร์รุ่น	 Dolphin	 ของบริษัทยูโรคอปเตอร์แห่งฝร่ังเศส	

คุณลักษณะเป็นอากาศยานปีกหมุนขนาดกลางความยาว	11.44	เมตร	สูง	4.01	เมตร	น�้าหนัก

บรรทุกสูงสุด	4.1	ตัน	เครื่องยนต์	739	แรงม้า	ความเร็วสูงสุด	305	กิโลเมตร/ชั่วโมง	บินได้สูงสุด

ที่ความสูง	 4,500	 เมตร	 มีรัศมีปฏิบัติการ	 1,000	 กิโลเมตร	 สามารถบรรทุกก�าลังพลติดอาวุธ

ครบมือได้จ�านวน	9	คน	หรือสินค้าจ�านวน	1.9	ตัน	พร้อมติดตั้งปืนใหญ่ขนาด	23	มิลลิเมตร	

จ�านวน	2	กระบอก	และสามารถตดิตัง้ปืนกล	12.7	มลิลเิมตรได้	หรอืตดิตัง้จรวดอากาศสูอ่ากาศ

The Journal of ASEAN Security and Strategy 189

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



ก็ได้	 มีรางติดตั้งตอร์ปิโดส�าหรับปราบเรือด�าน�้า	 และรางติดตั้งจรวดต่อสู ้รถถัง	 HJ-8	 

(Wire	-	Guided	Anti	-	Tank	Missiles	ที่ยิงได้ไกลราว	4,000	เมตร)	อีกทั้งยังสามารถดัดแปลง

ตดิตัง้อาวธุได้อกีหลายชนิด	และตดิตัง้ระบบช่วยบนิเวลากลางคนื	ระบบสือ่สาร	และระบบน�าร่อง

ทันสมัยสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน	 จากข้อมูลข่าวการจัดหาเฮลิคอปเตอร์

ทั้งหมดไม่ได้มีเพียงรุ่น	 Z-9B	 ท่ีส�าหรับขนส่งล�าเลียงอเนกประสงค์เท่านั้น	 แต่ยังมีถึง	 4	 ล�า	 

ที่เป็น	 Z-9W	 สองที่นั่งส�าหรับภารกิจโจมตี	 โดยทั้งหมดนี้ได้น�ามาทดแทนเฮลิคอปเตอร ์

แบบ	Mi-8	 และ	Mi-17	 ซึ่งผลิตในสหภาพโซเวียตและปลดประจ�าการไปแล้ว	 จากการจัดหา 

ดงักล่าวถงึแม้จะเป็นจ�านวนไม่มากนกัแต่กถ็อืว่าเป็นภยัคกุคามต่อความมัน่คงชายแดนหากเกดิ

การสู้รบภาคพื้นดินเพราะเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้มีขีดความสามารถในการโจมตีรถถังหลักฐาน 

ปืนใหญ่ของไทยได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าหลายปีมานี้จีนได้กลายเป็นผู้สนับสนุน

อาวธุยทุโธปกรณ์รายใหญ่ให้แก่กองทพักมัพชูา	ซึง่มตีัง้แต่เครือ่งแบบทหารและอปุกรณ์ประกอบ

ทางยุทธวิธี	 ปืนเล็กยาวและปืนสไนเปอร์แบบต่างๆ	 ปืนยาวจู่โจมกึ่งอัตโนมัติท่ีใช้งานพื้นฐาน

ส�าหรับทหารราบ	ไปจนถึงปืนใหญ่	จรวดชุดหลายล�ากล้อง	(Grad	MRL)	เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง	

เรือล�าเลียงพล	 รถถัง	 รถบรรทุกทหาร	 และเครื่องบินขนส่งล�าเลียงแบบใบพัด	 (Turboprop)	

และเฮลคิอปเตอร์โจมต	ีดงันัน้ในอนาคตถ้าการพฒันาเศรษฐกจิของกมัพชูาสามารถเจรญิเติบโต

ตามแผนที่รัฐบาลได้วางไว้ตามแนวทางของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคตามกรอบ 

ความร่วมมือ	อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	GMS	(Greater	Mekong	Sub	-	region)	จะท�าให้กัมพูชา

สามารถเพ่ิมงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมศักยภาพของกองทัพได้อย่างเต็มที่	 ซ่ึงอาจ 

จะมกีารจดัหาเครือ่งบินรบทีม่รีาคาแพงได้และก่อให้เกดิการสะสมอาวธุมากเกนิไปในภมูภิาคนี้	

และเนื่องจากประเทศจีนได้แผ่อิทธิพลเข้ามาท้ังภูมิภาคนี้เกือบทุกด้านด้วยใช้การค้าการลงทุน

ทางเศรษฐกจิเป็นชุดน�าทาง	และผสมผสานด้วยนโยบายการเมอืงต่างประเทศเป็นตัวเสรมิพร้อมทัง้

แฝงการแผ่ขยายอิทธิพลด้านการทหารตามมาอย่างต่อเนื่องโดยท่ีกลุ่มประเทศอาเซียน 

ก็ไม่อาจทดัทานอทิธพิลของจนีได้แม้จะมสีหรฐัอเมรกิาถ่วงดลุอ�านาจอทิธพิลด้วยการแทรกแซง

และตั้งฐานทัพกระจายอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี้แต่ก็ไม่สามารถด�าเนินการใดๆ	 ได้มากนัก	 

ยกตัวอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์ถึงแม้จะเป็นประเทศเอกราชแต่ก็มีเศรษฐกิจอ่อนแอท�าให้ 

ไม่มงีบประมาณท่ีเพยีงพอในการพฒันากองทพั	จนต้องยอมให้มกีารตัง้ฐานทพัอเมรกิาเพือ่เสรมิ

ความมัน่คงของประเทศ	อกีทัง้ยงัได้ยดึหลกันยิมตามแบบอเมริกามาตลอดระยะเวลากว่า	40	ปี	

แต่ในปัจจบุนัมคีวามจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นนโยบายด้านการต่างประเทศทีม่ต่ีอจีน	โดยฟิลิปปินส์

ในฐานะสมาชิกอาเซียนได้ถูกจีนกดดันอย่างหนักในกรณีพาพาทดินแดนในทะเลจีนใต้ที่ม ี

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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หลายกรณีเก่ียวกับการอ้างสิทธิเหนือเกาะและทะเลในหลายรัฐเอกราชบริเวณทะเลจีนใต	้ 

ซึ่งเกี่ยวข้องร ่วมกับประเทศบรูไน	 จีน	 ไต้หวัน	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และเวียดนาม	 

โดยประธานาธิบดีดูเตอร์เตผู้น�าคนปัจจุบันของฟิลิปปินส์ได้เพ่ิมความสัมพันธ์ทีดีและยังไป 

เยี่ยมชมเรือรบของจีนที่มาจอดเทียบท่าเมืองดาเวา	 และประกาศนโยบายพักเรื่องกรณีพิพาท

ระหว่างประเทศทัง้หมดท่ีเกิดกบัจนี	โดยปล่อยให้จนียกระดบัการแสดงแสนยานภุาพและอทิธพิล

เหนือพื้นที่ได้มากขึ้นซึ่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสิงคโปร์	

(Dr.	Malcolm	Cook)	ให้ความเห็นว่านอกจากกัมพูชาแล้ว	ฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่

เป็นลิว่ล้อของจีน	แต่อย่างไรกต็ามดเูหมอืนว่าทกุประเทศในโลกนีจ้�าเป็นต้องอาศยัพ่ึงพาประเทศ

มหาอ�านาจที่มีอิทธิพลทั้งแสนยานุภาพของกองทัพและอ�านาจเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่	 หรือ 

อย่างน้อยทีส่ดุกต้็องพยายามลดความขดัแย้งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ 

ด้วยข้อเสนอต่างๆ	 และการเข้ามาลงทุนของมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจเหล่านี้อย่างเช่น 

ประเทศจีน	โดยทกุประเทศในอาเซยีนได้เริม่ปรบัยทุธศาสตร์หนัมาคบกบัจนีมากข้ึน	เพือ่เข้ามา

มีส่วนร่วมในเส้นทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อชดเชยการเสื่อมถอยที่อเมริกาถอนตัวออกไปจาก 

ภูมิภาคน้ี	ซึง่เป็นข้อเสยีอย่างมากทีอ่าเซยีนจะสญูเสยีอ�านาจในการต่อรองในทกุๆ	ด้านหากไม่มี

การถ่วงดุลจากประเทศตะวันตก	เช่น	อเมริกา	และญี่ปุ่น	หรือแม้กระทั้งรัสเซีย	ดังนั้นอาเซียน

ทุกประเทศจะต้องคงความสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางโดยยึดถือประโยชน์ร่วมกัน

	 อาวุธยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาในปัจจุบันนั้น	 ถ้าแบ่งได้ตามหลักนิยมเหล่าทัพ	 คือ	 

กองทัพบก	 กองทัพเรือ	 และกองทัพอากาศ	 จะเห็นว่ากองทัพบกของกัมพูชา	 คือ	 อ�านาจ 

ก�าลังรบที่แท้จริงของประเทศ	 ส่วนกองทัพอากาศและกองทัพเรือนั้น	 ยังมีขีดความสามารถ 

ไม่สูงโดยยุทโธปกรณ์ที่เข้าประจ�าการไม่ทันสมัยและจ�านวนน้อย	 ซ่ึงไม่มีศักยภาพในการ 

ท�าสงครามเชิงรุกตามแบบได้	 ด้วยงบประมาณจ�ากัดเครื่องบินขับไล่โจมตีในตระกูล	 MIG	 

ที่ประจ�าการก็มักจะถูกจอดทิ้งไว้โดยขาดการดูแลท�าให้ไม่สามารถใช้งานได้	 ซึ่งเครื่องบิน 

บางล�าทีบ่นิได้แต่ก็ไม่สามารถยงิอาวธุจรวดทีม่อี�านาจท�าลายล้างได้	ดังนัน้ภยัคกุคามทางอากาศ

ที่จะส่งผลกระทบต่อไทยจึงไม่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใด	 ส่วนทางด้านกองทัพเรือของกัมพูชา 

ก็จะมีแต่เรือขนาดเล็กท่ีใช้เทคโนโลยีล้าสมัย	 ซึ่งกัมพูชาถือว่าเพียงพอต่อความจ�าเป็นในการ 

ใช้งานเนื่องจากไม่มีภัยคุกคามทางทะเลที่ส�าคัญจึงไม่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดหา

เรือรบเพิ่มเติม	 แต่อย่างไรก็ตามภาพข่าวการฝึกกะรัตของอเมริกากับกัมพูชาประจ�าปี	 2557	

แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาน�าเรือชั้นสเตนกา	(Stenka	-	Class)	จ�านวน	2	ล�า	จากทั้งหมด	5	ล�า	 

เข้าร่วมการฝึกซ้อมคู่กับเรือมัสติน	 (USS	Mustin,	 DDG-89)	 ซึ่งเป็นเรือพิฆาตชั้นอาร์ลีห์เบิร์ค	
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(Arleigh	Burke	 -	Class)	 ของสหรฐัฯ	ซึง่เรอืชัน้สเตนกาของกมัพชูานัน้มใีช้มานานนบั	 10	 ปีแล้ว	 

โดยความช่วยเหลือจากอดีตสหภาพโซเวียต	 เรือสเตนกาใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล	 จ�านวน	 3	 เครื่อง	

ก�าลัง	 12,500	 แรงม้า	 ท�าความเร็วได้สูงสุดถึง	 38	 น็อต	 มีอาวุธหลักคือปืนใหญ่เรือขนาด	 

30	มลิลเิมตร	จ�านวน	2	กระบอก	ตดิตัง้ทีส่่วนหวัเรอืกบัส่วนท้ายเรอืส่วนละกระบอก	นอกจากนัน้ 

ยังมีปืนกลขนาด	 12.7	 มิลลิเมตร	 อีก	 1	 กระบอก	 มีท่อยิงตอร์ปิโดขนาด	 406	 มิลลิเมตร	 

ส�าหรบัภารกิจสงครามใต้น�า้	โดยตดิตัง้ท่อยงิจ�านวน	4	ท่อ	อย่างไรก็ตามโดยหลกัการจดัชัน้แล้ว	

เรือรุน่น้ีถอืได้ว่าเป็นเพยีงเรอืตรวจการณ์ชายฝ่ังซ่ึงมคีวามยาวเพยีง	37.5	เมตร	กว้าง	7.64	เมตร	

มีระวางขับน�้าเพียง	 172	 ตัน	 อัตราบรรทุกหนักได้สูงสุดก็เพียง	 245	 ตัน	 ซึ่งถือว่ามีขนาดเล็ก 

เกินไปที่จะเป็นเรือรบได้	 แต่กัมพูชาน�ามาใช้ภารกิจที่เป็นเสมือนเรือรบ	 และยังเป็นเรือติดต้ัง

อาวุธใหญ่ที่สุดในกองทัพเรือของกัมพูชา	 นอกจากนั้นก็ยังติดเรดาร์และโซนาร์ที่ทันสมัย	 ซึ่งใน

อนาคตหากมีความจ�าเป็นต้องคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเลซ่ึงมีพ้ืนท่ีทับซ้อนกันอยู	่ กัมพูชา

อาจจะเตรียมจัดหาเรือรบชนิดอื่นๆ	 เช่น	 เรือฟริเกตจากจีนก็มีความเป็นไปได้	 โดยในปี	 2559	

พลเรือเอก	 Tea	 Vinh	 ของกัมพูชาได้ให้ข้อมูลว่ามีความต้องการจัดหาเรือรบ	 จ�านวน	 2	 ล�า	 

เพ่ือปกป้องอธิปไตยและไม่ถูกดูแคลนจากประเทศเพื่อนบ้าน	 (ซ่ึงน่าจะหมายถึงไทย)	 โดยมี 

ความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากจีนอีกเช่นเคย	

	 ในปัจจุบนักองทพัเรอืกมัพชูาเป็นกองทพัเรอืขนาดเลก็	บคุลากรขาดความช�านาญในการ

รบทางทะเล	โดยมกี�าลงัพลรวมทัง้หมดและนาวกิโยธนิ	ประมาณ	2,800	นาย	มฐีานทพัเรือหลัก

ที่เมือง	 Ream	 ก�าลังทางเรือหลักประกอบด้วยเรือตรวจการณ์ปราบเรือด�าน�้าชั้น	 Type	 

037	จ�านวน	2	ล�า	และเรือตรวจการณ์ปืนชั้น	Type	062	จ�านวน	15	ล�า	ซึ่งได้รับมอบจากจีน	

อย่างไรก็ตามหากกัมพูชามีกองทัพเรือท่ีเข้มแข็งก็อาจส่งผลให้มีความม่ันใจมากขึ้นในการ 

ใช้ก�าลังทางทะเลและอาจเกิดการกระทบกระทั่งกับไทยได้เมื่อเกิดกรณีพิพาทและถูกกดดัน 

ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลดังที่เคยเกิดข้ึน	 เมื่อไทยส่งเรือลาดตระเวนเข้าไปในแหล่งขุดเจาะ 

ส�ารวจน�้ามันกลางอ่าวไทยที่กัมพูชาร่วมมือกับบริษัทน�้ามันของฝร่ังเศส	 ทั้งนี้ยังไม่พบข้อมูล 

รายละเอียดเกี่ยวกับแบบเรือรบที่กัมพูชาต้องการจะจัดหาจากจีนว่าเป็นเรือแบบใด	แต่มีความ

เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นเรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยน�าวิถีที่สามารถใช้งานได้หลายภารกิจ

	 ด้านกองทัพบกของกัมพูชานั้นถือได้ว่าเป็นก�าลังรบหลักของประเทศ	 ก�าลังพลใน 

หน่วยรบมีประสบการณ์ทางยุทธวิธีกองโจรหรือการรบนอกแบบอย่างมาก	 แต่อย่างไรก็ตาม 

นายทหารรุ่นใหม่ๆ	 ก็พยายามปรับปรุงกองทัพและหลักนิยมให้สามารถท�าการรบตามแบบได้	

ตามที่ทราบกันดีว่ากองทัพบกกัมพูชาถูกแบ่งแยกเป็น	2	ส่วน	คือ	หน่วยรบปกติ	และกองก�าลัง

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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พิเศษที่ขึ้นกับสายบังคับบัญชาโดยตรงต่อสมเด็จฮุนเซน	 ซึ่งเป็นหน่วยที่มีความสามารถสูง 

และอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าหน่วยอื่นๆ	โดยแยกตัวออกมาจากกองพลน้อยที่	70	อาวุธ

ที่กัมพูชามีในประจ�าการนั้นมุ ่งเน้นใช้อาวุธที่มีราคาถูกแต่สามารถใช้งานตอบโต้ได้อย่าง 

คุ้มค่า	เช่น	ปืนกลต่อสู้อากาศยาน	Soviet	Army	ZU-23-2	ขนาด	23	มิลลิเมตร	4	ล�ากล้อง	 

มีระยะยิง	2.5	กิโลเมตร	ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน	Bofors	40L60	(M1)	ขนาด	40	มิลลิเมตร	

หนึ่งล�ากล้อง	มีระยะยิง	7	กิโลเมตร	และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน	Soviet	Army	AZP	S-60	

ขนาด	57	มิลลิเมตร	หนึ่งล�ากล้อง	มีระยะยิง	4	กิโลเมตร	นอกจากนั้นยังมีจรวดต่อสู้อากาศยาน

แบบประทับบ่า	หรือ	Man	-	Portable	Air	-	Defense	Systems	(MANPADS	or	MPADS)	 

คือ	อาวุธปล่อยน�าวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต�่าประทับบ่ายิง	Kolomna	Strela	2	หรือ	 SA-7	

ระยะยิง	3.7	กิโลเมตร	อาวุธปล่อยน�าวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต�่าประทับบ่ายิง	FN-6	-	FN/16	

(น�าวถิด้ีวยอนิฟราเรด)	ระยะยงิ	6	กโิลเมตร	ซึง่ในกรณขีองการปะทะล่าสุดบริเวณเขาพระวหิาร

เมื่อ	พ.ศ.	2554	กัมพูชาก็ได้น�าจรวดต่อสู้อากาศยานเหล่านี้เข้าเตรียมพร้อมในบริเวณชายแดน

จ�านวนมาก	 รวมถึงปืนใหญ่ขนาดต่างๆ	 หลายแบบแต่ไม่น�ามาใช้ยิงเนื่องจากกัมพูชาต้องการ

เพยีงยัว่ยใุห้ไทยใช้ก�าลงัรบเตม็ทีเ่พือ่ขยายสถานการณ์ให้บานปลายเข้าสู่สากลในเวทนีานาชาติ

เพราะรู้ดีว่าถึงจะมีอาวุธมากแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับก�าลังของกองทัพไทยท่ีมีความ 

พร้อมรบทั้ง	 3	 เหล่าทัพ	 จากเหตุการณ์ปะทะดังกล่าวกัมพูชาก็ได้ส่งรถถังหลักหลายสิบคัน 

เข้าประชิดพรมแดนไทยเพื่อข่มขู่ในจ�านวนน้ีเป็นรถถังรุ่น	 T-55	 ท่ีซ้ือจากสาธารณรัฐยูเครน 

ในปี	พ.ศ.	2553	โดยมี	จ�านวน	55	คัน	และจัดซื้อยานล�าเลียงพลหุ้มเกราะ	BTR-60	พร้อมกัน	

จ�านวน	54	คนั	แต่เนือ่งจากรถถงัขาดความพร้อมรบใช้เทคโนโลยทีีล้่าสมยัและขาดการสนบัสนนุ

ที่แท้จริงจากเวียดนาม	 ถึงแม้จะมีข้อมูลว่าเวียดนามได้ส่งรถถังและอาวุธเข้ามาสนับสนุน 

ฝ่ายกมัพชูากต็ามจงึไม่มกีารรกุข้ามพรมแดน	อกีท้ังยงัพบอปุสรรคจากภมูปิระเทศ	 จึงถูกปืนใหญ่ 

ของไทยท�าลายเสียหายพร้อมยานพาหนะอื่นๆ	 อีกจ�านวนหนึ่งรวมถึงการท�าลายที่ต้ังฐาน 

ปืนใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกัน	จากจุดนี้ท�าให้กัมพูชาต้องเร่งจัดหารถถังที่มีความทันสมัยเพิ่มเติม	

โดยแหล่งข่าวต่างประเทศได้เปิดเผยว่าในปี	 พ.ศ.	 2560	 กัมพูชาเตรียมการจัดซ้ือรถถังจาก 

จนีอกี	ประมาณ	50	คนั	ในขณะเดยีวกนัเวยีดนามกไ็ด้พจิารณาจดัซ้ือรถถงัรุน่	T-90S	จากรัสเซีย	

ซึ่งมีความทันสมัยมากข้ึน	 จ�านวน	 60	 คัน	 (ส�าหรับยุทโธปกรณ์และก�าลังรบของประเทศไทย 

จะไม่ขอกล่าวถึงในบทความนี้)	

	 หนึ่งในอาวุธเชิงรุกที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน	 คือ	 จรวดหรือขีปนาวุธ	 ซึ่งมีมากมายหลาย

ชนิดทั้งที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูงเช่นขีปนาวุธแบบน�าวิถี	 (Cruise	 Missile)	 ที่สามารถก�าหนด 
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เป้าหมายได้	แต่ในประเทศทีข่าดแคลนเทคโนโลยหีลายประเทศรวมถงึประเทศในกลุม่อาเซยีน

ที่มีชายแดนติดไทยนั้น	มักจะนิยมใช้จรวดที่มีราคาถูกใช้เทคโนโลยีต�่า	ขาดความแม่นย�าในการ

ยิงท�าลายเป้าหมายเฉพาะเจาะจง	 แต่มีจุดประสงค์ใช้งานเพื่อท�าลายกลุ่มเป้าหมายบริเวณ 

กว้างในระยะไกลโดยยิงจรวดเป็นชุดจ�านวนหลายลูกในการยิงแต่ละครั้งซึ่งเรามักเรียกว่า 

จรวดชุดหรือจรวดหลายล�ากล้อง	(GRAD	Missile)	หรือ	MLRS	(Multiple	Launch	Rocket	

System)	 จรวดชนิดนี้มีราคาถูกยิงได้ระยะทางไกล	 20	 ถึง	 40	 กิโลเมตร	 ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น 

ที่ได้รับการพัฒนา	 ลูกจรวดที่ใช้ยิงมีขนาด122	 มิลลิเมตร	 ประเทศกัมพูชานิยมใช้จรวด 

ชนิดนี้มาก	 เน่ืองจากราคาถูก	 สามารถยิงท�าลายขวัญฝ่ายตรงข้ามได้อย่างดีเยี่ยมเนื่องจาก 

เมื่อยิงในเวลากลาง	 คืน	 จะเห็นแสงไฟท่ีพุ่งจากท้ายจรวดอย่างชัดเจนบนท้องฟ้า	 และเมื่อตก 

กระทบพื้นดินจะเกิดเสียงระเบิดอย่างกึกก้องจากหัวรบดินระเบิดแรงสูงขนาด	 19	 กิโลกรัม	 

จรวดหลายล�ากล้องที่กัมพูชามีในประจ�าการมากที่สุด	 คือ	 รถจรวด	 BM-21	 ซ่ึงจากการให้

สัมภาษณ์ข่าวจากสมเด็จฮุนเซนผู้น�าประเทศ	 เม่ือครั้งเกิดการปะทะบริเวณเขาพระวิหารในปี	

พ.ศ.	 2554	 โดยระบุว่ากัมพูชามีจรวดเป็นจ�านวนหลายร้อยชุดท่ีสามารถใช้ยิงถล่มไทยได้ 

อย่างสบาย	โดยได้รับการสนับสนุนเป็นระบบจรวด	BM-21	จ�านวน	40	ล�ากล้องจากจีน	ซึ่งเป็น

รถบรรทุกแท่นยิงแบบ	 6	 ล้อ	 และระบบจรวดแบบ	 RM-70	 จากสาธารณรัฐเช็ก	 (Czech	 

Republic)	 ซึ่งเป็นรถบรรทุกหัวลากขนาด	 8	 ล้อ	 ท่ีสามารถบรรจุจรวดชุดท่ี	 2	 ใส่ในท่อยิง 

ได้อย่างรวดเร็ว	 โดยรัศมีการท�าลายของจรวดแต่ละลูกจะเป็นรัศมีกว้าง	 200	 ถึง	 300	 เมตร	 

ความแม่นย�าในการยิงแต่ละครั้งจะประมาณ	400	x	400	เมตร	(ขึ้นอยู่กับระยะห่างเป้าหมาย)	

ซึ่งจะมีความแม่นย�าเพิ่มขึ้นกว่ารุ่นเก่า	 ดังนั้นจากการประเมินความสามารถของจรวดเหล่านี ้

จะเห็นว่า	 ถึงแม้การตั้งฐานยิงในแต่ละครั้งจะท�าได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ขาดความแม่นย�าในการ

ท�าลายเป้าหมายโดยเฉพาะเป้าหมายท่ีมีการเคลื่อนที่เช่นยานยนต์	 หรือปืนใหญ่อัตตาจร 

ที่สามารถย้ายต�าแหน่งที่ตั้งได้อย่างรวดเร็ว	 อย่างไรก็ตามเนื่องจากจรวดเหล่านี้สามารถ 

ยิงได้จ�านวนมากถึง	 40	 ลูกในหนึ่งชุดยิง	 จึงสามารถท�าให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง 

ซึง่สามารถท�าลายหน่วยทหารราบหรือที่มัน่ทางทหารอย่างหวังผลได้	อกีทัง้ยงัเหมาะแกก่ารยงิ

ท�าลายแหล่งอุตสาหกรรมหรือระบบสาธารณูปโภคและคมนาคมเพ่ือตัดเส้นทางล�าเลียงและ

สนับสนนุจากแนวหลงัได้	จากข้อมลูการเปิดเผยของบรษิทัค้าอาวธุนัน้	เป็นเพยีงส่วนหน่ึงทีช่่วย

ในการประเมินจ�านวนของอาวุธที่กัมพูชาน�าเข้าประจ�าการ	 แต่ข้อมูลที่แท้จริงคาดว่ากัมพูชา 

น่าจะมจีรวดชนดินีร้วมกนัทัง้หมดมากกว่า	200	ระบบ	ซึง่เป็นปรมิาณส�ารองทีเ่พยีงพอในปัจจบุนั

ที่สถานการณ์เป็นไปอย่างปกติ	 และยังน�าออกมาใช้แสดงแสนยานุภาพในการฝึกซ้อมอย่าง 

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์
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ต่อเนื่อง	แต่จ�านวนลูกจรวดขนาด	122	มิลลิเมตร	นั้น	ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่เนื่องจากมีราคา

สูงกว่า	 3,000	 ดอลล่าร์สหรัฐฯ	 ต่อ	 1	 ลูก	 จึงคาดว่าไม่ได้เก็บส�ารองไว้มากนักเพราะกัมพูชา

สามารถขอสนับสนุนจากเวียดนามได้ทันที	 หรือสามารถขอซื้อจากประเทศจีนได้ง่าย	 ส�าหรับ

ประเทศไทย	 ซึ่งมีพรมแดนติดกับกัมพูชาและยังมีปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทับซ้อนและ 

ผลประโยชน์มากมายรวมถงึปัจจยัทางการเมอืงของแต่ละประเทศ	กอ็าจจะท�าให้เกดิการใช้ก�าลัง

ต่อกันได้	ดังนั้นการป้องกันความเสียหายทางกายภาพและความเสียหายทางเศรษฐกิจของไทย

จะต้องมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับผลกระทบที่จะเกิดโดยตรง	 ซึ่งผลกระทบแรก	 คือ	 

เป้าหมายทางทหารเมื่อกัมพูชาตัดสินใจใช้การโจมตีด้วยจรวดระยะไกล	 ถ้าการยิงท�าลาย 

เป้าหมายทางทหารไม่ได้ผลก็อาจจะเปลี่ยนมายิงเป้าหมายทางพลเรือนอื่นๆ	 เช่น	 ระบบ 

สาธารณปูระโภค	ระบบขนส่งคมนาคม	โรงงานอตุสาหกรรม	ตลอดจนเขตชมุชนเมอืงเพือ่กดดนั

ฝ่ายไทย	 ถึงแม้ชายแดนฝั่งกัมพูชาจะมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่บ้างเช่นเดียวกัน	 แต่ก็เป็นการ

ลงทุนโดยนักธุรกิจและเม็ดเงินจากประเทศไทยเกือบทั้งสิ้น	 ซึ่งความเสียหายจากการโจมตี 

เกือบทั้งหมดก็จะตกอยู่ท่ีฝ่ายไทย	 ดังน้ันการลงทุนด้านอุตสาหกรรมหนักที่ต้องใช้เครื่องจักร 

และโรงงานทีม่มีลูค่าสงูจงึไม่เหมาะกับพืน้ทีต่ดิชายแดนถึงแม้จะมทีรัพยากรด้านต่างๆ	ครบถ้วน

ก็ตาม	 การจัดต�าบล	 หรือฐานทัพของกองก�าลังรักษาชายแดนควรจัดเป็นหน่วยย่อยกระจาย 

เป็นเขตเพื่อลดเป้าหมายในการยิงของจรวด	 และฐานทัพหลักก็ควรอยู่ลึกเข้ามาให้พ้นจาก 

ระยะยิงของจรวดหรือปืนใหญ่ของกัมพูชา	 ซึ่งคาดว่าจะเตรียมจัดหาเพิ่มเติมในอนาคต	 และ 

ควรมีการจัดการระบบส�ารองและพัฒนาปรับปรุงคลังจัดเก็บให้สามารถรอดพ้นจากการโจมตี

ทางอากาศ	 ส�าหรับการป้องกันภัยทางอากาศของไทยนั้น	 อาจจะมีความจ�าเป็นต้องเตรียม 

ความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพิม่เติม	 โดยการปรบัปรงุปืนต่อสูอ้ากาศยานให้มคีวามพร้อมรบ 

และทันสมัยมากขึ้น	โดยในปัจจุบันอาวุธบางส่วนยังใช้งานได้แต่ค่อนข้างล้าสมัย	หากได้รับการ

ปรับปรุงโดยไม่ต้องจัดหาของใหม่จากต่างประเทศก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณ 

และท�าให้ใช้งานได้ดีข้ึน	 นอกจากนี้ในอนาคตควรน�าระบบต่อต้านขีปนาวุธพื้นสู ่อากาศ 

เข้าประจ�าการหากมงีบประมาณเพยีงพอ	แต่เนือ่งจากจรวดต่อต้านขีปนาวธุเหล่านีใ้ช้เทคโนโลย ี

ขั้นสูงและมีราคาแพงมากอาจจะไม่มีความคุ้มค่าเพียงพอต่อการน�ามาใช้งานเพื่อต่อต้าน 

จรวดขนาด	 122	 มิลลิเมตร	 (BM-21)	 ท่ียิงมาเป็นชุดครั้งละหลายสิบลูก	 แต่หากกัมพูชาใช้ 

จรวดขนาดใหญ่ที่มีอ�านาจการท�าลายสูงก็จ�าเป็นจะต้องมีระบบดังกล่าว
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