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 เอกสารการป้ระเมินยุทธิ์ศาสตร์ความมั�นคงของป้ระเทศไทย ปี้ ๒๕๖๓

“Thailand Strategic Security Review 2020”  มุ่งเน้นตรวจสอบสภาวะแวดล้ิอม

ด้านความมั�นคงที�มีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงอย่างมีนัยสำาคัญิ ในภูมิภาคตะวันออกกลิาง คาบสมุทรเกาหลีิ

แลิะภูมิภาคอินโด-แป้ซิฟิิก ดังนี� 

 ๑. ภูมิภาคตะวันออกกลิาง เป็้นภูมิภาคที�มีความสำาคัญิในเชิงยุทธิ์ศาสตร์ทั�ง

ทางทหาร การเมืองระหว่างป้ระเทศ แลิะการขยายอิทธิิ์พลิของป้ระเทศมหาอำานาจ

ด้วยเหตุนี� จึงทำาให้ภูมิภาคตะวันออกกลิางมีความสัมพันธ์ิ์หลิากหลิายด้านอย่างยิ�งต่อ

ป้ระเทศไทย อาทิ ๑) ความสัมพันธ์ิ์ภายใต้กรอบความร่วมมือทางศาสนา ๒) ความร่วมมือทาง

ด้านข่าวกรองที�สำาคัญิต่าง ๆ ๓)  ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ เป็้นต้น จึงนำาไป้สู่

การกำาหนดยุทธิ์ศาสตร์ที�สำาคัญิระหว่างป้ระเทศไทยแลิะภูมิภาคตะวันออกกลิาง 

ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แลิะศาสนา เพื�อป้ระโยชน์สูงสุดในด้านความสัมพันธ์ิ์ระหว่างป้ระเทศ

ของไทยแลิะภูมิภาคตะวันออกกลิาง

 ๒. คาบสมุทรเกาหลีิเหนือ การกล่ิาวถึงนิยามความหมายของอาวุธิ์นิวเคลีิยร์

ที�แตกต่างกันของเกาหลีิเหนือแลิะสหรัฐฯ นำาไป้สู่ปั้ญิหาของการหาข้อสรุป้ของการเจรจา

รวมไป้ถึงศักยภาพด้านนิวเคลีิยร์ของเกาหลีิเหนือที�เพิ�มสูงขึ�นแลิะทุนในการพัฒนาอาวุธิ์

นิวเคลีิยร์ ซึ�งท่าทีของป้ระเทศไทยต่อคาบสมุทรเกาหลีิเหนือนั�น คือ การพยายามหลีิกเลีิ�ยง

ไม่ให้เกิดสงคราม ด้วยการวางตัวเป็้นกลิาง สร้างความสัมพันธ์ิ์อันดีกับทุกป้ระเทศ โดย

แสดงจุดยืนในการสนับสนุนสันติภาพแลิะสันติวิธีิ์ แลิะสร้างความร่วมมือกับอาเซียนภายใต้

กรอบความร่วมมือด้านการเมืองแลิะความมั�นคงในภูมิภาคเอเชีย-แป้ซิฟิิก (ASEAN 

Regional Forum : ARF) แลิะความร่วมมือเฉพาะด้านแบบ Win-Win 

 ๓. ภูมิภาคอินโด-แป้ซิฟิิก เป็้นภูมิภาคที�มีอาณาเขตตั�งแต่ชายฝัั่�งตะวันตกของ

อินเดียไป้ถึงชายฝัั่�งตะวันตกของสหรัฐฯ ซึ�งครอบคลุิมเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เอเชียใต้ อินเดีย ออสเตรเลีิยแลิะนิวซีแลินด์ รวมไป้ถึงหมู่เกาะแป้ซิฟิิก ซึ�งเป็้นภูมิรัฐศาสตร์

ที�สหรัฐฯ ให้ความสำาคัญิในการจัดตั�งยุทธิ์ศาสตร์ อินโด-แป้ซิฟิิก โดยเริ�มกระชับ

บทสรุุปผู้้�บริุหารุ



ความร่วมมือจากพันธิ์มิตรอย่างเช่น ญีิ�ปุ้�น แลิะอินเดีย หรือกลุ่ิม QUAD โดยยุทธิ์ศาสตร์

ดังกล่ิาวเป็้นการเสริมสร้างกองกำาลัิงของสหรัฐฯ เพื�อถ่วงดุลิกับจีน ซึ�งมีโครงการหนึ�ง

แถบหนึ�งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) ที�ให้ความสำาคัญิกับกลุ่ิมเศรษฐกิจ

แลิะการพัฒนาดิจิทัลิ เช่น 5G ของ Huawei ดังนั�น ป้ระเทศไทยที�เป็้นศูนย์กลิางของ

ภูมิภาคอินโด-แป้ซิฟิิก ควรดำาเนินนโยบายสายกลิาง เพื�อสร้างดุลิยภาพของอำานาจ

ดึงมหาอำานาจมาถ่วงดุลิกัน แลิะป้้องกันไม่ให้มหาอำานาจใดมาครอบงำาป้ระเทศไทย

อาศัยแนวนโยบายแบบสนลู่ิลิม (bending with the wind) เพื�อผู้ลิป้ระโยชน์ใน

อนาคตต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแลิะการลิงทุนสำาหรับการตรวจสอบสภาวะแวดลิอ้มด้านความมั�นคงใน

ป้ระเด็นสำาคัญิ มี ๓ ป้ระเด็น ได้แก่ สงครามการค้า โรคระบาด แลิะสงครามในอนาคต ดังนี� 

 ๑. สงครามการคา้ อันเป็้นสถานการณก์ารตอบโตข้องสองมหาอำานาจอยา่งจีน

แลิะสหรัฐฯ ซึ�งมีจุดเริ�มต้นมาจากนโยบาย “America First” ของ ป้ธิ์น. ทรัมป์้ โดย

การขึ�นภาษีการนำาเข้าสินค้าจากจีน เพื�อจุดป้ระสงค์ในการลิดการขาดดลุิการคา้กับจีนแลิะ

เพิ�มการจ้างงานในสหรัฐฯ ทั�งนี� สหรัฐฯ ยังมีความกังวลิต่อนโยบาย “Made in china 2025”

ซึ�งจีนพยายามพฒันาคณุภาพสนิค้าให้มีคุณภาพสงู ทั�งกลุ่ิมไอทแีลิะสนิค้าอื�น ๆ  สงคราม

การค้าของสองมหาอำานาจนั�น ได้สร้างผู้ลิกระทบต่อเศรษฐกิจโลิก เกิดการชะลิอตัว 

รวมไป้ถึงป้ระเทศไทยที�สามารถทดแทนสินค้าการนำาเข้าได้ทั�งในสหรัฐฯแลิะจีน แลิะเป็้น

ตัวเลืิอกในการย้ายฐานการผู้ลิิตนอกเหนือจากไทยไป้ยัง เวียดนาม มาเลิเซีย อินโดนีเซีย

เป็้นต้น ดังนั�นไทยจึงต้องร่วมหามาตรการในการจูงใจด้านการลิงทุน เพื�อเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันในป้ระเทศในระยะยาวแลิะสร้างผู้ลิตอบแทนอย่างคุ้มค่า

 ๒. ภัยคุกคามจากโรคระบาด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส

สายพันธ์ุิ์ใหม่โควิด-๑๙ ที�สร้างผู้ลิกระทบหลิากหลิายมิติ ทั�งด้านสังคม เทคโนโลิยี

เศรษฐกิจสิ�งแวดล้ิอม การเมือง รวมถึงการทหาร แสดงให้เห็นถึงกระแสชาตินิยม

(The Rise of Nationalism) เนื�องจากทุกป้ระเทศทั�วโลิกจะต้องปิ้ดพรมแดน นำาไป้สู่

การพึ�งพารัฐบาลิของตนเองมากขึ�น รวมไป้ถึงการแสดงให้เห็นถึง ความไม่มั�นคงของ

ห่วงโซ่อุป้ทานโลิก(Global Supply Chains) อีกทั�งพฤติกรรมส่วนบุคคลิของป้ระชาชน

มีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้จากเดิม โดยอาศัยความเป็้นสังคมดิจิทัลิมากขึ�น แลิะเกิดโลิกของ

ปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์ (AI) ซึ�งป้ระเทศไทยก็เป็้นป้ระเทศที�ได้รับผู้ลิกระทบจากสถานการณ์



การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-๑๙ เช่นเดียวกับทุกป้ระเทศในโลิก จึงมีความจำาเป็้น

อยา่งยิ�งที�จะต้องป้รับเป้ลีิ�ยนนโยบายให้สอดคล้ิองกับบริบทแลิะการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงที�เกิด

ขึ�นอย่างทันท่วงที

 ๓. สงครามในอนาคต เป็้นสภาวะการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงของโลิก เมื�อเข้าสู่ 

ยุคโลิกาภิวัฒน์ สร้างการสื�อสารแบบไร้พรมแดน ซึ�งมีผู้ลิต่อทัศนคติ ค่านิยม แลิะวิถี

ชีวิตรวมไป้ถึงทิศทางของสงครามรูป้แบบใหม่ที�อาศัยบทบาทของเทคโนโลิยีมากขึ�น เช่น

ปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์การป้ระมวลิผู้ลิแบบระบบคลิาวด์ ตลิอดจนการพัฒนาเทคโนโลิยีสมัยใหม่

ที�นำามาใช้ในการโจมตีระยะไกลิแบบตรงเป้้า โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ 5G ของจีนที�

สร้างความกังวลิต่อสหรัฐฯ อย่างยิ�ง ดังนั�น ป้ระเทศไทยควรมุ่งพัฒนาเทคโนโลิยีเหล่ิานี�

เพื�อยกระดับความทันสมัยของกองทัพบนพื�นฐานการพึ�งพาของตนเอง แลิะเป้น็การลิด

การสูญิเสียรายได้ให้แก่ต่างป้ระเทศในการจัดซื�อยุทโธิ์ป้กรณ์อีกด้วย



 สถานการณ์โลิกปั้จจุบันมีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงอย่างรวดเร็ว มีความเป็้นพลิวัต ความก้าวหน้า

ของเทคโนโลิยี แลิะการแข่งขันทางยุทธิ์ศาสตร์ของป้ระเทศมหาอำานาจ ส่งผู้ลิกระทบต่อ

สภาวะแวดล้ิอมความมั�นคงของโลิกในหลิากหลิายมิติ ก่อให้เกิดความขัดแย้งแลิะสงคราม

ในหลิายรูป้แบบแลิะหลิากหลิายมิติขึ�นมากขึ�น ไม่ว่าจะเป็้น สงครามการค้า สงครามไซเบอร์

เทคโนโลิยี 5G  แลิะอาวุธิ์ไฮเป้อร์โซนิค เป็้นต้น ซึ�งอาจส่งผู้ลิกระทบต่อความมั�นคงแลิะ

การดำาเนินการด้านยุทธิ์ศาสตร์ของป้ระเทศไทยที�จะต้องรู้เท่าทันการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงแลิะ

สามารถเตรียมการแลิะป้รับตัวอยูใ่ห้ได้กับความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงเหล่ิานี� ดังนั�น การเฝ้ั่าติดตาม

แลิะป้ระเมินสถานการณ์อย่างใกล้ิชิดแลิะต่อเนื�อง จึงมีความจำาเป็้นอย่างยิ�งต่อความมั�นคง

แลิะความป้ลิอดภัยของชาติ 

 ด้วยเหตุปั้จจัยที�กล่ิาวมา ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ 

กองบัญิชาการ กองทัพไทย ในฐานะหน่วยงานด้านความมั�นคงแลิะคลัิงสมองของกองทัพได้

เห็นถึงความสำาคัญิในการป้ระเมินสถานการณ์แลิะสภาวะแวดล้ิอมภัยคุกคามด้านการป้้องกัน

ป้ระเทศแลิะความมั�นคงที�มีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้อย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำาเอกสารป้ระเมิน

ยุทธิ์ศาสตร์ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 2020” ขึ�น เพื�อตรวจสอบ

สภาวะแวดล้ิอมด้านความมั�นคงในภูมิภาคที�สำาคัญิ ได้แก่ ภูมิภาคตะวันออกกลิางคาบสมุทร

เกาหลิ ีแลิะภูมิภาคอินโด-แป้ซิฟิิก แลิะตรวจสอบป้ระเดน็ความมั�นคงสำาคัญิที�มีผู้ลิกระทบตอ่

ป้ระเทศไทยที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิงในป้ ีพ.ศ. ๒๕๖๓ ไดแ้ก่ ป้ระเดน็สงครามการคา้ ป้ระเดน็ภัยคุกคาม

จากโรคระบาด แลิะป้ระเด็นสงครามในอนาคต ซึ�งแต่ลิะป้ระเด็นจะป้ระกอบด้วย ภูมิหลัิง 

สถานการณ์ ทิศทางแนวโน้มผู้ลิกระทบแลิะท่าทีของไทย โดยมีขอบเขตการศึกษาระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ�งเป็้นการป้ระเมินสภาวะ

แวดล้ิอมทางยทุธิ์ศาสตร์ความมั�นคงอันจะนำาไป้สู่การได้ข้อเสนอแนะที�เป็้นป้ระโยชน์ทันสมัย 

สอดคล้ิองต่อสถานการณ์ เพื�อการป้รับแผู้นยุทธิ์ศาสตร์ชาติด้านความมั�นคงของป้ระเทศไทย 

ในการรบัมือกับความทา้ทายใหม ่ๆ  ในการเผู้ชญิิหนา้กับภัยคุกคามตอ่ความมั�นคงในหลิาก

หลิายมิติได้อย่างมีป้ระสิทธิิ์ภาพต่อไป้

คำำานำำา



 ท้ายที�สุด ในการดำาเนินการศึกษานี� คณะผูู้้จัดทำาฯ มีความมุ่งหวังที�จะเป็้น

ส่วนหนึ�งของแรงขับเคลืิ�อนยุทธิ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี้ ให้เป็้นไป้ในทิศทางที�เหมาะสมร่วม

กันกับทุกภาคส่วน จนสามารถผู้ลัิกดันป้ระเทศไทยให้ก้าวผู่้านวิกฤติการณ์ต่าง ๆ รวม

ทั�งส่งผู้ลิให้เกิดป้ระโยชน์ต่อการพัฒนาป้ระเทศในองค์รวม ทั�งในเชิงการกำาหนดนโยบาย

ยทุธิ์ศาสตร ์แลิะแนวทางการป้ฏิิบัติให้สอดคล้ิองกับบริบทสภาพแวดลิอ้มความมั�นคงที�

มีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงได้อย่างเหมาะสมแลิะยั�งยืนต่อไป้

ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์

       สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ 
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    ๑.๑ คว�มเป็็นำม�และคว�มสำำ�คัญของปั็ญห�

 สถานการณ์ความมั�นคงในภูมิภาคได้เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้ ก่อให้เกิดความท้าทาย

ทางดา้นความมั�นคงที�มีนัยสำาคัญิอยา่งรอบดา้น การแข่งขันทางยทุธิ์ศาสตรข์องป้ระเทศ

มหาอำานาจ การป้ระกาศใช้ยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิกที�เสรีแลิะเปิ้ดกว้าง” (Free and 

Open Indo-Pacific : FOIP) ของสหรัฐฯ การเดินหน้าของจีนในการผู้ลัิกดันโครงการ

หนึ�งแถบ หนึ�งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) ที�มุ่งขยายอิทธิิ์พลิเข้ามาทุก

ภูมิภาค การป้ะทคุวามรนุแรงของเหตกุารณ์ในภูมิภาคตะวนัออกกลิาง จากการที�สหรัฐฯ 

ถอนตัวออกจากข้อตกลิงอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ การลิะเมิดข้อตกลิงนิวเคลีิยร์ ตลิอดจนการใช้

โดรนสงัหารนายพลิของอหิร่าน ก่อให้เกิดสถานการณค์วามตงึเครยีดแลิะความขดัแยง้

อาจทวีความรุนแรงมากยิ�งขึ�น 

 สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ สงครามเทคโนโลิยี ปั้ญิหาในคาบสมุทร

เกาหลิี ตลิอดจนภัยคุกคามจากภาวะโลิกร้อนแลิะโรคระบาดที�กำาลัิงส่งผู้ลิกระทบไป้

ทั�วโลิกในทุกมิติ ทำาให้สถานการณ์โลิกมีความไม่แน่นอน ยงัจะคงต้องเผู้ชิญิกับ

ความเป้ลีิ�ยนแป้ลิง ความขัดแย้ง แลิะสงครามในหลิายรูป้แบบที�จะเกิดขึ�นในอนาคตซึ�ง

อาจส่งผู้ลิกระทบต่อความมั�นคงของป้ระเทศไทยด้วย ดังนั�น การเฝ้ั่าติดตามแลิะป้ระเมิน

สถานการณ์อย่างใกล้ิชิดแลิะต่อเนื�อง จึงมีความจำาเป็้นอย่างยิ�งต่อไทยเพื�อเตรียมการ

รับมือแลิะป้รับตัวกับความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงของสภาวะแวดล้ิอมความมั�นคงใหม่นี�

 ยุทธิ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี้ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ของไทย ได้ระบุเป้้าหมาย 

การพัฒนาที�สำาคัญิใยุทธิ์ศาสตร์ชาติด้านความมั�นคง คือ ป้ระเทศชาติมั�นคง ป้ระชาชนมีความสุข

เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้ิอมของป้ระเทศให้มีความมั�นคง ป้ลิอดภัย เอกราช อธิิ์ป้ไตย 

แลิะมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั�งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน

บทท่� ๑ บทนำำ�
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เครื�องมือ เทคโนโลิย ีแลิะระบบฐานขอ้มูลิขนาดใหญิใ่ห้มีความพร้อมสามารถรบัมือกับ

ภัยคุกคาม แลิะภัยพิบัติได้ทุกรูป้แบบ แลิะทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป้กับการป้้องกัน

แลิะแก้ไขปั้ญิหาด้านความมั�นคงที�มีอยู่ในปั้จจุบัน แลิะที�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคต

ใช้กลิไกการแก้ไขปั้ญิหาแบบบูรณาการ ทั�งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ป้ระชาสังคม 

แลิะองค์กรที�ไม่ใช่รัฐ รวมถึงป้ระเทศเพื�อนบ้าน แลิะมิตรป้ระเทศทั�วโลิกบนพื�นฐาน

ของหลัิกธิ์รรมาภิบาลิ เพื�อเอื�ออำานวยป้ระโยชน์ต่อการดำาเนินการของยุทธิ์ศาสตร์ชาติ

ด้านอื�น ๆ ให้สามารถขับเคลืิ�อนไป้ได้ตามทิศทางแลิะเป้้าหมายที�กำาหนด๑ 

 นอกจากนี�นโยบายแลิะแผู้นระดับชาติว่าด้วยความมั�นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ – 

๒๕๖๕) ถูกกำาหนดขึ�นเพื�อเป็้นกรอบในการดำาเนินการด้านความมั�นคงของภาครัฐ 

โดยการป้ระเมินสภาวะแวดล้ิอมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์ แลิะความเป้ลีิ�ยนแป้ลิง

ของบริบทความมั�นคง  เพื�อนำาไป้สู่การกำาหนดทิศทางหลัิกในการดำาเนินการ เพื�อรักษา

ผู้ลิป้ระโยชน์แลิะความมั�นคงของป้ระเทศ ในขณะที�พลิวัตของโลิกกำาลัิงถูกขับเคลืิ�อน

ด้วยความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงในโลิกอนาคต อาทิ เทคโนโลิยีสารสนเทศ อาวุธิ์ที�มีอานุภาพ

ทำาลิายล้ิางสูง อาวุธิ์ชีวภาพ อาชญิากรรมข้ามชาติ แลิะภูมิรัฐศาสตร์ ซึ�งเป็้นภัยคุกคาม

รูป้แบบใหม่ที�ส่งผู้ลิกระทบต่อการป้้องกันป้ระเทศแลิะความมั�นคง

 จากสภาวะแวดล้ิอมด้านความมั�นคงดังกล่ิาวข้างต้นนั�น กองทัพไทยซึ�งมีภารกิจ

สำาคัญิที�ต้องดำาเนินการ คือ การรักษาความมั�นคง การป้กป้้องอธิ์ิป้ไตย แลิะรักษา

ผู้ลิป้ระโยชน์ของชาติในทุกมิติ รวมทั�งสนับสนุนรัฐบาลิในการแก้ไขปั้ญิหาสำาคัญิของ

ชาติแลิะสนับสนุนการขับเคลืิ�อนยุทธิ์ศาสตร์ชาติ จึงต้องมีการเสริมสร้างแลิะพัฒนาขีด

ความสามารถอย่างต่อเนื�องให้สอดคล้ิองกับสภาวะแวดล้ิอมที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิง๒ 

  ๑ราชกิจจาบุเบกขา.แผู้นยุทธิ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี้. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ ๒๕ ธิ์.ค.๖๒ จากhttp://

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

 ๒กองบัญิชาการกองทัพไทย. นโยบายผูู้้บัญิชาการทหารสูงสุด. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ ๒๔ ธิ์.ค.๖๓ 

จากhttps://www.rtarf.mi.th/index.php/th/2016-06-23-07-14-52/2016-06-23-07-36-80
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 ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ ในฐานะหน่วยงาน

ด้านความมั�นคงแลิะคลัิงสมองของกองทัพไทย ได้เห็นถึงความสำาคัญิในการป้ระเมิน

สถานการณ์แลิะสภาวะแวดล้ิอมภัยคุกคามด้านการป้้องกันป้ระเทศแลิะความมั�นคงที�

เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้อย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำาเอกสารป้ระเมินยุทธิ์ศาสตร์ความมั�นคง เรื�อง

“Thailand Strategic Security Review 2020” ขึ�นเพื�อตรวจสอบสภาวะแวดล้ิอม

แลิะป้ระเด็นความมั�นคงสำาคัญิที�มีผู้ลิกระทบต่อป้ระเทศไทยที� เพื�อนำาไป้สู่การให้

ข้อเสนอแนะที�เป็้นป้ระโยชน์ ในการป้รับแผู้นยทุธิ์ศาสตร์ชาติด้านความมั�นคง ให้ทันสมัย

แลิะสอดคล้ิองกับบริบทที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้ในห้วงปี้ พ.ศ.๒๕๖๓ นี�

   ๑.๒ วัตถุุป็ระสำงค์ของก�รศึึกษ�

 ๑.๒.๑ เพื�อตรวจสอบสภาวะแวดล้ิอมด้านความมั�นคงที�มีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงใน

ภูมิภาค (Area – based Approach)

 ๑.๒.๒ เพื�อตรวจสอบสภาวะแวดลิอ้มด้านความมั�นคงในป้ระเดน็สำาคัญิ (Issue 

– based Approach)

 ๑.๒.๓ เพื�อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธิ์ศาสตร์ด้านความมั�นคง

    ๑.๓ ขอบเขตของก�รศึึกษ�

 เอกสารป้ระเมินยทุธิ์ศาสตร์ เรื�อง “Thailand Strategic Secsurity Review 2020” 

มุ่งตรวจสอบสภาวะแวดล้ิอมทางยุทธิ์ศาสตร์ด้านความมั�นคง ในห้วงพ.ศ. ๒๕๖๓ เพื�อให้

ได้ข้อเสนอแนะของนโยบายยทุธิ์ศาสตร์ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูป้แบบในอนาคต

โดยตรวจสอบสภาวะแวดล้ิอมความมั�นคง (Environment Scanning) ที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิงใน

ภูมิภาคแลิะป้ระเด็นสำาคัญิ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ทั�งนี� เอกสารป้ระเมินยุทธิ์ศาสตร์ฉบับนี� ได้แบ่งการนำาเสนอเนื�อหาเป็้น ๔ บท ได้แก่ 
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          บทสรุป้ผูู้้บริหาร

 บทที� ๑ : บทนำา

 บทที� ๒ : การตรวจสอบสภาวะแวดล้ิอมความมั�นคงสำาคัญิในภูมิภาค (Area  

- based Approach)

   - ภูมิภาคตะวันออกกลิาง

   - คาบสมุทรเกาหลีิ 

   - ภูมิภาคอินโด-แป้ซิฟิิก

 บทที� ๓ : การตรวจสอบสภาวะแวดล้ิอมด้านความมั�นคงในป้ระเด็นสำาคัญิ 

(Issue - based Approach)

   - สงครามการค้า (Trade War)

   - ภัยคุกคามจากโรคระบาด (Epidemic Threat)

   - สงครามในอนาคต (Future Warfare)

 บทที� ๔ : บทสรุป้แลิะข้อเสนอแนะเชิงยุทธิ์ศาสตร์ความมั�นคง

   - บทสรุป้

   - ข้อเสนอแนะเชิงยุทธิ์ศาสตร์ด้านความมั�นคง

  ๑.๔ วิธ่ีก�รศึึกษ�

 เอกสารป้ระเมินยุทธิ์ศาสตร์ฉบับนี�เป็้นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ผูู้้ศึกษาได้แบ่งการดำาเนินการ ดังรายลิะเอียดต่อไป้นี�

         ๑.๔.๑ การุเก็บรุวบรุวมข้�อม้ล

                  ข้�อม้ลปฐมภู้มิ (Primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลิจากการจัดป้ระชุม

วิชาการศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 

2020” เมื�อ วันที� ๒๗ ก.พ.๖๓ ในป้ระเด็นหัวข้อ (๑) ภัยคุกคามจากโรคระบาด (๒) ภูมิภาค

ตะวันออกกลิาง (๓) คาบสมุทรเกาหลีิ (๔) ภูมิภาคอินโด-แป้ซิฟิิก (๕) สงครามการค้า 

แลิะ (๖) สงครามในอนาคต โดยมีวิทยากร ป้ระกอบด้วย (๑) นายแพทย ์ธิ์นรักษ์ ผู้ลิิพัฒน์ 

รองอธิิ์บดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธิ์ารณสุข (๒) ผู้ศ.ดร.มาโนชญ์ิ  อารีย ์อาจารย์ภาควิชา
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รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัิยศรีนครินทรวิโรฒ (๓) รศ.ดร.กิตติ  ป้ระเสริฐสุข รองอธิิ์การบดี

ฝั่�ายวิเทศสัมพันธ์ิ์ มหาวิทยาลัิยธิ์รรมศาสตร์ (๔) ศ.ดร.ป้ระภัสสร์  เทพชาตรี ศาสตราจารย์

ป้ระจำาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัิยธิ์รรมศาสตร์ (๕) คุณกวี  จงกิจถาวร นักวิจัยอาวุโส 

สถาบันความมั�นคงแลิะนานาชาติ  จุฬาลิงกรณ์มหาวิทยาลัิย แลิะ (๖) พลิ.อ.ต.ผู้ศ.ดร.สุธีิ์ 

จันทรพันธ์ุิ์ รองผูู้้อำานวยการสถาบันเทคโนโลิยีป้้องกันป้ระเทศ รายลิะเอียดตามผู้นวก ก  

 ตลิอดจนข้อมูลิจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) 

โดยการเข้าร่วมป้ระชุมแลิะสัมมนาด้านความมั�นคง เรื�อง “ความไม่แน่นอนทางการเมือง

ของสหรัฐอเมริกา กับการดำาเนินนโยบาย ด้านความมั�นคงภายใต้ยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก”  

เมื�อวันศุกร์ที� ๒๔ ม.ค.๖๓ โดยมีวิทยากร ป้ระกอบด้วย (๑) ผู้ศ.ดร.วิบลูิพงศ์  พูนป้ระสิทธิิ์�

อาจารย์ป้ระจำาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัิยธิ์รรมศาสตร์ แลิะ (๒) ดร.ป้ระพีร์  อภิชาติสกลิ

อาจารย์ป้ระจำาภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาความมั�นคงระหว่างป้ระเทศ มหาวิทยาลัิย

ศรีนครินทรวิโรฒ รายลิะเอียดตามผู้นวก ข  

 ข้�อม้ลทุติิยภู้มิ (Secondary data) โดยการศึกษาแลิะเก็บรวบรวมข้อมูลิจาก

เอกสารวิชาการ บทความ สื�ออิเล็ิกทรอนิกส์ สรุป้การป้ระชุมสัมมนา แลิะสื�อสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ

        ๑.๔.๒ การวิเคราะห์แลิะสรุป้ผู้ลิ ผูู้้ศึกษานำาข้อมูลิที�ได้จากป้ฐมภูมิแลิะทุติยภูมิ

มาวิเคราะห์เนื�อหา (Content analysis) แลิะสังเคราะห์เพื�อสรุป้ผู้ลิ

   ๑.๕ ป็ระโยชน์ำท่�ค�ดว่�จะได้รับ

 ๑.๕.๑ ข้อมูลิการตรวจสอบสภาวะแวดล้ิอมความมั�นคงสำาคัญิในภูมิภาคที�มี

การเป้ลีิ�ยนแป้ลิงที�สำาคัญิ โดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้องสามารถนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์ เพื�อเตรียม

ความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที�จะเกิดขึ�นในทุกรูป้แบบ

         ๑.๕.๒ ข้อมูลิการตรวจสอบสภาวะแวดล้ิอมด้านความมั�นคงในป้ระเด็นสำาคัญิ 

นำาไป้สู่การป้รับป้รุงแลิะเป็้นแนวทางให้หน่วยงานด้านความมั�นคง กองทัพ แลิะหน่วย

งานที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ สามารถนำาไป้ป้รับแลิะ/หรือกำาหนดยุทธิ์ศาสตร์ นโยบาย แลิะ

แผู้นที�สอดคล้ิองกับสถานการณ์ความมั�นคงที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้ในอนาคต



บทท่� ๒ 
ก�รตรวจสำอบสำภ�วะแวดล้อมคว�มมั�นำคงสำำ�คัญในำภูมิภ�ค

(Area - based  Approach)
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 การตรวจสอบสภาวะแวดลิอ้มความมั�นคงสำาคัญิในภูมิภาคที�มีเป้ลีิ�ยนแป้ลิงในปี้ 

พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ�งเชื�อมโยงกับอิทธิิ์พลิแลิะบทบาทของป้ระเทศมหาอำานาจ โดยจะกล่ิาวถึง

ภูมิหลัิง สถานการณ์ แลิะแนวโน้ม ตลิอดจนผู้ลิกระทบต่อไทย ในแต่ลิะภูมิภาคสำาคัญิที�

ได้นำามาตรวจสอบ ป้ระกอบด้วย ภูมิภาคตะวันออกกลิาง คาบสมุทรเกาหลีิ แลิะภูมิภาค

อินโด-แป้ซิฟิิก ดังนี� 

   

 ภูมิภาคตะวันออกกลิาง นับเป็้นภูมิภาคหนึ�งที�มีความสำาคัญิต่อไทย สิ�งที�เกิดขึ�น

ในภูมิภาคนี�ย่อมมีผู้ลิกระทบต่อไทยไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็้นด้านการเมือง การทหาร

เศรษฐกิจแลิะสังคมต่างๆ ซึ�งไทยจำาเป็้นต้องติดตามสถานการณ์ความเป็้นไป้ในภูมภิาค

นี�อยา่งใกล้ิชิด เข้าใจถึงภูมิหลัิง ความเป็้นมา สถานการณ์ ตลิอดจนแนวโน้มความเป็้นไป้

ที�จะเกิดขึ�น เพื�อเป็้นข้อมูลิในการป้รับยุทธิ์ศาสตร์ แลิะการป้กป้้องผู้ลิป้ระโยชน์ของไทย

ในภูมิภาคนี� 

          ๒.๑.๑ ภู้มิหลัง

         ติะวันำออกกลาง หรืุอคำาบสมุทรุอาหรัุบ เป็้นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์

ไป้ด้วยนำ�ามันดิบแลิะก๊าซธิ์รรมชาติ เป็้นแหล่ิงพลัิงงานที�สำาคัญิของโลิก คาบสมุทร

ทั�งผืู้นอยู่เหนือทะเลินำ�ามันที�อยู่ลึิกลิงไป้ไม่มากนัก ทำาให้มีต้นทุนตำ�าในการขุดเจาะ

นำ�ามัน โดยบริษัทส่วนใหญ่ิที�ได้รับสัมป้ทานขุดเจาะนำ�ามัน เป็้นบริษัทที�จดทะเบียนใน

ตลิาดหลัิกทรัพย์ที�นิวยอร์ก ลิอนดอน แลิะแฟิรงเฟิิร์ต ซึ�งสร้างมูลิค่ามหาศาลิให้กับ

บริษัทผูู้้ถือหุ้นเหล่ิานี� ในขณะที�รัฐบาลิป้ระเทศต่าง ๆ ซึ�งเป็้นที�ตั�งของบ่อนำ�ามันเหล่ิานี� 

ก็พยายามที�จะรวมตัวกันเพื�อรักษาผู้ลิป้ระโยชน์แห่งชาติของตน แต่ก็ยังไม่สำาเร็จ

  นอกจากผู้ลิป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ิว เหตุผู้ลิทางการเมืองก็เป็้น

สิ�งสำาคัญิ ภูมิหลัิงในอดีตจากชนชาติยิวถือเป็้นป้มป้ะทุสงครามในตะวันออกกลิางที�ไม่

บทท่� ๒

การุติรุวจสอบสภูาวะแวดล�อมคำวามมั�นำคำงสำาคัำญในำภู้มิภูาคำ

 ๒.๑ ตะวันำออกกล�ง
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อาจยุติได้ ด้วยสาเหตุจากเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แลิะยุโรป้ การค้า

ป้ลีิกค้าส่ง การนำาเข้าส่งออก อุตสาหกรรม ล้ิวนอยู่ในมือของนักธุิ์รกิจชาวยิวทั�งสิ�น ซึ�ง

ผูู้้ที�เป็้นเศรษฐี เจ้าของธุิ์รกิจการค้า การเงินการธิ์นาคาร ตลิาดหลิกัทรัพย์ ส่วนใหญ่ิเป็้น

ชาวยิว นอกจากเรื�องเศรษฐกิจการเงินแล้ิว นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัิย แลิะ

ผูู้้ได้รับรางวัลิโนเบลิสาขาต่าง ๆ ปั้ญิญิาชนส่วนใหญ่ิเป็้นชาวยิว 

  ในอดีตเมื�อครั�งที�ยิวได้รับมอบดินแดนป้าเลิสไตน์ เป็้นป้ระเทศอิสราเอลิ

แลิะมีเมืองหลิวงอยูที่�เมืองเทลิอาวีฟิ ป้ระเทศอาหรับ นานาป้ระเทศในตะวันออกกลิาง

ต่างไม่เห็นด้วยแลิะต่อต้านอิสราเอลิ ป้ระเทศมุสลิิมที�เข้มแข็งที�สุดในขณะนั�น คือ

ป้ระเทศอิยิป้ต์ ซึ�งได้เกิดสงครามระหว่างป้ระเทศอาหรับกับอิสราเอลิ โดยอิสราเอลิ

เป็้นฝั่�ายชนะสงคราม โดยอิสราเอลิได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากชาวยิวในสหรัฐฯ  

สหรัฐฯ จึงกลิายเป็้นศัตรูสำาคัญิของป้ระเทศอาหรับทั�งหมด ยกเว้นอิหร่านที�ป้ระชาชน

ไม่ใช่อาหรับ แต่เป็้นชาวเป้อร์เซีย นับถือนิกายชีอะห์ เช่นเดียวกับป้ระชาชนส่วนใหญ่ิ

ในป้ระเทศอิรัก 

  สำาหรับป้ระเทศมหาอำานาจ เช่น สหรัฐฯ แลิะอังกฤษ นั�น มีความเกี�ยวข้อง

กับป้ระเทศอาหรับต่าง ๆ แลิะป้ระเทศอิสราเอลิ ด้วยเหตุผู้ลิเพราะมีผู้ลิป้ระโยชน์ใน

ธุิ์รกิจปิ้โตรเลีิยมอย่างมาก เงินดอลิลิาร์สหรัฐ (USD) ใช้เป็้นเงินตราทุนสำารองระหว่างป้ระเทศ 

เป็้นสื�อกลิางการแลิกเป้ลีิ�ยน แลิะเป้น็เครื�องมือในการเกง็กำาไรราคาสนิค้า ราคาทองคำา 

แลิะอัตราแลิกเป้ลีิ�ยน (การซื�อขายนำ�ามันหลัิงสงครามโลิกครั�งที� ๒ จากเดิมใช้เงินป้อนด์

สเตอริงของอังกฤษ ได้เป้ลีิ�ยนเป็้นเงินดอลิลิาร์สหรัฐ) 

  จากกระแสความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงของโครงสร้างอำานาจ ทั�งในระดับภูมิภาคแลิะ

ระดับโลิก ก่อให้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลิางในปั้จจุบันที�มีแนวโน้มที�

จะนำาไป้สู่สงครามเพิ�มขึ�น ซึ�งสาเหตุของปั้ญิหาความขดัแยง้ในตะวันออกกลิาง นั�น มีหลิาย

มิติ ทั�งเรื�องของแนวคิด ลัิทธิิ์ทางศาสนา แลิะผู้ลิป้ระโยชน์ แลิะชาติมหาอำานาจใช้เป็้น

สงครามตัวแทนในการมีอิทธิิ์พลิในตะวันออกกลิางอีกด้วย
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 การุเปล่�ยนำโคำรุงสรุ�างอำานำาจในำติะวันำออกกลาง๓  นั�น สามารถแบ่งออกได้เป็้น 

๔ ระยะ ดังนี�

 ระยะที� ๑ หลัิงจากจักรวรรดิออสโตมันล่ิมสลิาย ในช่วงดังกล่ิาวภูมิภาค

ตะวันออกกลิางไม่มีศูนย์กลิางอำานาจที�ชัดเจนแลิะไม่มีปั้ญิหาความขัดแย้ง เพราะอยู่

ในช่วงเวลิาที�เริ�มมีการก่อตั�งป้ระเทศ หรือจะกล่ิาวได้ว่าแต่ลิะฝั่�ายมีจุดร่วมเดียวกัน คือ 

ศาสนา แลิะมอิีสราเอลิเป้น็คู่ขัดแยง้เช่นเดียวกัน ในเวลิาตอ่มาตะวนัออกกลิางมปัี้ญิหา

เรื�องแนวคิดทางศาสนา มีการแยกตัวออกจากกลุ่ิมภารดรภาพมุสลิิม หรือกลุ่ิมอิควาน 

โดยกลุ่ิมดังกล่ิาวมีแนวคิดทางศาสนาแบบสดุโต่ง มีการใช้กองกำาลัิงติดอาวุธิ์ในการตอ่สู้ 

แลิะก่อตั�งตนเองขึ�นเป็้นกลุ่ิมชื�อว่า อัลิกออิดะห์

 ระยะที� ๒ เป็้นช่วงแห่งยุค ๒ ขั�วอำานาจ อิหร่านในฐานะผูู้้นำากระแส

การเป้ลีิ�ยนแป้ลิงระบอบการป้กครองแบบกษัตริย์หรืออำานาจนิยมสู่การเป็้นป้ระเทศ

สาธิ์ารณรัฐ แลิะป้ระเดน็ที�อิหร่านยดึแหล่ิงนำ�ามันในอิรัก กระแสการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงดงักล่ิาว

ได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาติตะวันตก แลิะซาอุดิอาระเบียเป็้นอย่างมาก เพราะ 

การป้ฏิิวัติตนเองของอิหร่าน อาจส่งผู้ลิกระทบต่อความมั�นคงในระบอบอำานาจนิยม 

ส่งผู้ลิให้ป้ระเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลิางแบ่งเป็้น ๒ ขั�วอำานาจแลิะนำาไป้สู่การเกิด

สงครามตัวแทน โดยที�สหรัฐฯ แลิะซาอุดิอาระเบียสนับสนุนซัดดัม ฮุสเซน ความขัดแยง้

กลิายเป็้นสงคราม อิรัก-อิหร่าน ที�ยืดเยื�อนานถึง ๘ ปี้ สิ�งที�ทำาให้สหรัฐฯ มีความกังวลิ

อีกป้ระเด็นคือ การขยายอทิธิิ์พลิของอิหร่านที�เริ�มมีการพัฒนาอาวุธิ์นิวเคลีิยรอ์าจมีผู้ลิกระทบ

ต่อความมั�นคงของอิสราเอลิที�สหรัฐฯ ให้ความสำาคัญิอยู่ในขณะนั�นด้วย

 ระยะที� ๓ เป็้นช่วงแห่งยุค ๓ ขั�วอำานาจ ผู้ลิจากการสงครามอิรัก-อิหร่านที�

ยืดเยื�อยาวนาน ทำาให้เศรษฐกิจของอิรักตกตำ�า อิรักบุกคูเวตในปี้ ค.ศ.๑๙๙๐ เพื�อยึด

ทรัพยากรนำ�ามัน เหตุการณ์ดังกล่ิาวได้สร้างความไม่พอใจให้กับซาอุดิอาระเบียเป็้นอย่างมาก

  
๓ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (๒๕๖๓). สรุป้ผู้ลิป้ระชุมการป้ระชุม

วิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 

2020” เมื�อ ๒๗ ก.พ.๖๓. เอกสารอัดสำาเนา
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ซาอุดิอาระเบียจึงดึงสหรัฐฯ เข้ามาในดินแดนตะวันออกกลิาง ทำาให้สถานการณ์กลัิบ

มาตึงเครียดเป็้นสงครามอ่าว จากขั�วอำานาจทั�ง ๓ ป้ระเทศ ได้แก่ อิรัก อิหร่านแลิะ

ซาอุดิอาระเบีย เหตุการณ์ดังกล่ิาวส่งผู้ลิให้เกิดดุลิยภาพแห่งอำานาจแลิะทำาให้ภูมิภาค

ตะวันออกกลิางไม่มีสงครามความขัดแย้งยาวนานถึง ๑๓ ปี้ เพราะทั�ง ๓ ฝั่�ายต่างสงวน

ท่าทีต่อกัน กระทั�งในปี้ ค.ศ.๒๐๐๓ สหรัฐฯ ทำาการสังหาร ป้ธิ์น.ซัดดัม ฮุนเซนที�เป็้น

มุสลิิมสายซุนนี โดยตั�งรัฐบาลิที�เป็้นมุสลิิมสายชีอะห์แลิะดำาเนินนโยบายเชื�อม   

ความสัมพันธ์ิ์กับอิหร่าน เหตุการณ์ดังกล่ิาวทำาให้ภูมิภาคตะวันออกกลิางกลัิบสู่ยุค ๒ ขั�ว

อำานาจอีกครั�ง แต่อิหร่านยังคงมีความหวาดระแวงสหรัฐฯ จากการที�สหรัฐฯ ยังคงมี

กองกำาลัิงป้ระจำาการอยูใ่นอิรัก ในปี้ ค.ศ.๒๐๑๑ เกิดป้รากฎการณ์อาหรับสป้ริง ทำาให้

อิหร่านแลิะซาอุดิอาระเบียกลัิบไป้หาผูู้้สนันสนุนตนเอง อิหร่านภายใต้การนำาของมุสลิิม

สายชีอะห์ ได้ขยายอิทธิิ์พลิไป้ยังเยเมน อิรัก ซีเรีย เลิบานอลิ ส่งผู้ลิให้ซาอุดิอาระเบีย

สูญิเสียอิทธิิ์พลิ นั�นหมายถึง สหรัฐฯ ได้สูญิเสียอำานาจให้กับรัสเซีย แลิะสหรัฐฯ ก็มี

ความกังวลิต่อความมั�นคงของอิสราเอลิเพิ�มมากขึ�นเช่นกัน

 ปั้ญิหาเชิงโครงสรา้งอำานาจในตะวนัออกกลิางในป้จัจุบัน คือ การขยายอิทธิิ์พลิ

ของอิหร่านที�มีบทบาทเพิ�มมากขึ�นในภูมิภาคตะวันออกกลิาง โดยมีจีนแลิะรัสเซียให้

การสนับสนุน การขยายอิทธิิ์พลิของอิหร่านยังถือเป็้นการท้าทายชาติอภิมหาอำานาจ

อย่างสหรัฐฯ แลิะปั้ญิหาที�เกิดจากการเคลืิ�อนไหวของกลุ่ิมรัฐที�มีนโยบายอิสระ ซึ�งไม่

สนับสนุนป้ระเทศที�มีอิทธิิ์พลิ (ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน สหรัฐฯ จีน รัสเซีย) เช่น ตุรกี การ์

ตา ตูนีเซีย โมร็อคโค แลิะป้ากีสถาน เป็้นต้น 

 หากเป้รียบเทียบโครงสร้างอำานาจในตะวันออกกลิาง ป้ระเทศซาอุดิอาระเบีย

คือ อภิมหาอำานาจ ส่วนอิหร่านมีอำานาจระดับกลิาง (Middle Power) ลิงมา เพราะ

มีพันธิ์มิตรน้อยกว่า แต่ปั้ญิหาที�เกิดขึ�นคือ การขยายอิทธิิ์พลิของอิหร่าน โดยมีจีนแลิะ

รัสเซียให้การสนับสนุน ในขณะที�ฝั่�ายซาอุดิอาระเบียมีชาติอภิมหาอำานาจอย่างสหรัฐฯ

ให้การสนับสนุน ซึ�งสหรัฐฯ ไม่ต้องการให้มีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงโครงสร้างของอำานาจเหล่ิานี� 
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 ดังนั�น ปั้ญิหาสงครามตัวแทน (Proxy War) ที�อาจเกิดขึ�นในภูมิภาค

ตะวันออกกลิาง สามารถแบ่งได้ดังนี�  กลุ่ิมแรก คือ กลุ่ิมป้ระเทศมุสลิิมนิกายซุนนี ที�

นำาโดยซาอุดิอาระเบีย แลิะป้ระเทศรอบอ่าวอาหรับ ส่วนใหญ่ิจะได้รับการสนับสนุน

จากสหรัฐฯ กลุ่ิมที� ๒ กลุ่ิมป้ระเทศมุสลิิมนิกายชีอะห์ที�นำาโดยอิหร่าน อิรัก ซีเรียแลิะ

บาห์เรน เป็้นต้น ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย หรืออาจสามารถแบ่งเป็้น ๓ กลุ่ิม ดังนี� 

กลุ่ิมที� ๑ คือ กลุ่ิมป้ระเทศที�ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ กลุ่ิมที� ๒ คือ กลุ่ิมป้ระเทศที�

ต่อต้านสหรัฐฯ แลิะเลืิอกที�จะมาอยู่ข้างรัสเซีย แลิะกลุ่ิมที� ๓ คือ กลุ่ิมป้ระเทศที�ดำาเนิน

นโยบายอิสระ

         ๒.๑.๒ สถานำการุณ์์

          กรุะแสคำวามเปล่�ยนำแปลงข้องโคำรุงสรุ�างอำานำาจ ปั้จจุบันสถานการณ์

ในตะวันออกกลิางกำาลัิงเข้าสู่ยุค ๓ ขั�วอำานาจใหม่หลัิงอาหรับสป้ริง ซึ�งส่งผู้ลิกระทบ

ต่อภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกกลิางอย่างกว้างขวาง จากกระแสการป้ฏิิรูป้

การเมืองในตะวันออกกลิาง ส่งผู้ลิให้กระแส “Political Islam” แลิะความนิยมของกลุ่ิม

ภราดรภาพมุสลิิม (Muslim Brotherhood) ที�ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของป้ระชาชนซึ�ง

เป็้นการผู้สมผู้สานรปู้แบบทางการเมอืงแบบชาตติะวันตกกับแนวความคดิอิสระป้ระเทศตา่ง ๆ

ในภูมิภาคตะวันออกกลิางเริ�มมีการเลืิอกตั�งเกิดขึ�น อาทิ ตุรกี ตูนีเซีย โมร็อกโค กาตาร์ เป็้นต้น 

โดยจุดยนืที�มีความสำาคัญิของ “Political Islam” คือ ต้องการให้ป้ระชาชนเข้ามีส่วนร่วม

ในการแกไ้ขปั้ญิหา เรียกร้องให้สนับสนุนแลิะใหค้วามช่วยเหลืิอป้าเลิสไตน ์ซึ�งข้อเรียกร้อง

ดังกล่ิาวมีผู้ลิกระทบตอ่อิสราเอลิอยา่งมาก ตุรกีมีความต้องการยติุความขัดแยง้ที�เกิดขึ�น

แลิะบทบาทของตุรกีเพิ�มมากขึ�นในภูมิภาคตะวันออกกลิาง ทำาให้ในปี้ ค.ศ.๒๐๑๖ เกิด

ความพยายามที�จะทำารัฐป้ระหารในตรุกี แลิะทำาให้ตุรกีมีข้อขัดแยง้กับสหรัฐฯ แลิะกลิาย

เป็้นเป้้าหมายใหม่ของสหรัฐฯ แลิะมีความพยายามที�จะทำาลิายเศรษฐกจิของตุรกีในขณะ

เดียวกันซาอุดิอาระเบียก็ตัดความสัมพันธ์ิ์กับการ์ตา ดังนั�น กระแส “Political Islam” จึง

ถือเป็้นภัยคุกคามทางความมั�นคงทางอำานาจของซาอดิุอาระเบีย อิสราเอลิ แลิะสหรฐัฯ
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ด้วยเช่นกัน ซาอดิุอาระเบยีจึงได้เสนอวสัิยทัศน์ใหม่ โดยการป้ลิกุกระแสคนรุ่นใหมท่ำาให้

ซาอดิุอาระเบยีเป็้นสังคมที�ทันสมัยขึ�น มีเศรษฐกจิที�สามารถพึ�งพาตัวเองได ้ทั�งนี� ในเวลิา

เดียวกัน ก็เพื�อป้้องกันอำานาจของกษัตริย์อีกด้วย

 สหรัุฐฯ ถอนำตัิวจากข้�อติกลงนิำวเคำล่ยร์ุอิหรุ่านำ๔ 

 กรณีที� ป้ธิ์น.ทรัมป์้ ถอนตัวออกจากสัญิญิานิวเคลีิยร์อิหร่าน แลิะดำาเนิน

นโยบายป้กป้้องอิสราเอลิ โดย ป้ธิ์น.ทรัมป์้ ได้เดินทางไป้เยือนซาอุดิอาระเบีย เพื�อเชิญิ

ผูู้้นำาป้ระเทศอาหรับเข้าร่วมป้ระชุม ในการป้ระชุม ป้ธิ์น.ทรัมป์้ เรียกร้องให้ป้ระเทศ

มุสลิิมตัดความสัมพันธ์ิ์กบัอิหร่าน โดยกล่ิาวหาว่าอิหร่านอยูเ่บื�องหลัิงเหตุ  ความวุ่นวาย

ทั�งหมดในตะวนัออกกลิาง อีกทั�งเรียกร้องในการใหค้วามรว่มมือกัน เพื�อต่อต้านกลุ่ิม IS 

กลุ่ิมอัลิกอฮิดะห์ แลิะกลุ่ิมภราดรภาพมุสลิิม (อิควาน) แลิะเรียกร้องในการตัด

ความสัมพันธ์ิ์กับการ์ตา

 ข้อตกลิงนิวเคลีิยร์อิหร่านที�ทำาไว้ในสมัย ป้ธิ์น.บารัค โอบามา ได้สร้าง

ความไม่พอใจให้กับซาอุดิอาระเบียแลิะอิสราเอลิ เพราะกังวลิว่าอิหร่านจะสามารถ

พัฒนาป้ระเทศขึ�นมาได้ ป้ธิ์น.ทรัมป์้จึงป้ระกาศขึ�นบัญิชีกองกำาลัิงพิทักษ์การป้ฏิิวัติ

อิหร่าน(Revolutionary Guard Corps - IRGC) เป็้นองค์กรการก่อการร้าย แลิะนำา

ไป้สู่การสังหารนายพลิสุลิาไมนี ในเวลิาต่อมา

 การุใช้�โดรุนำลอบสังหารุนำายพลข้องอิหรุ่านำ

 เหตุการณ์ลิอบสังหารพลิตรีกาส์เซ็ม สุลิาไมนี นายทหารระดับสูงของอิหร่าน 

เมื�อวันที� ๓ ม.ค.๖๓ ซึ�งนับเป็้นบุคคลิที�ทรงอิทธิิ์พลิมากที�สุดเป็้นอันดับ ๒ ของอิหร่าน 

โดยกองกำาลัิงของสหรัฐฯ มองว่า นายพลิสุลิาไมนี เป็้นผูู้้ที�อยู่เบื�องหลัิงกลุ่ิมก่อการร้าย

หลิายกลุ่ิมในตะวันออกกลิาง สถานการณ์ในตะวันออกกลิางตึงเครียดขึ�นอีกครั�ง แลิะ

สร้างความวิตกกังวลิไป้ทั�วโลิก ที�เกรงว่าจะก่อให้เกิดการใช้กำาลัิงทหารตอบโต้กันอย่าง

  ๔บีบีซี. (๒๕๖๑). “ทรัมป์้ป้ระกาศถอนตัวจากข้อตกลิงนิวเคลีิยร์อิหร่าน”. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 

๑๐ มี.ค.๖๓ จาก https://www.bbc.com/thai/international-44039800
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รุนแรง แลิะอาจลุิกลิามบานป้ลิายจนกลิายเป็้น “สงครามเต็มรูป้แบบ” ซึ�งอาจจะส่ง

ผู้ลิกระทบซำ�าเติมภาวะเศรษฐกิจโลิกที�ชะลิอตัวอยู่ในปั้จจุบัน ป้ธิ์น.โดนัลิด์ ทรัมป์้ แห่ง

สหรัฐฯ ได้ออกคำาสั�งให้กองกำาลัิงสหรัฐฯ ใช้ป้ฏิิบัติการทางการทหารลิอบสังหาร

นายพลิสุลิาไมนี ผูู้้บัญิชาการกองกำาลัิงคุดส์ของหน่วยป้ฏิิบัติการพิเศษของกองกำาลัิง

พิทักษ์การป้ฏิิวัติอิสลิาม โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บุกเข้าโจมตีบริเวณ

ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงแบกแดด ป้ระเทศอิรัก เหตุการณ์ดังกล่ิาวสร้างความโกรธิ์

แค้นให้กับชาวอิหร่านเป็้นอย่างยิ�ง ท่ามกลิางความกังวลิในความตึงเครียดของภูมิภาค

ตะวันกลิางครั�งนี� อาจจะส่งผู้ลิกระทบต่อเศรษฐกิจโลิก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมนำ�ามัน 

เหตุการณ์ครั�งนี�ส่งผู้ลิให้ตลิาดหุ้นทั�วโลิกป้รับตัวลิดลิงทันที ซึ�งกลัิบสวนทางกับราคา

นำ�ามันแลิะทองคำาที�เพิ�มสูงขึ�นในวันเดียวกันนั�น

 สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลิางในปั้จจุบันมีแนวโน้มที�จะนำาไป้สู่

สงครามเพิ�มขึ�น โดยมีสาเหตุมาจากกระแสความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงของโครงสร้างอำานาจทั�ง

ในระดับภูมิภาคแลิะระดับโลิก ซึ�งปั้ญิหาความขัดแย้งในตะวันออกกลิางมีหลิายมิติ 

ทั�งเรื�องของแนวคิด ลัิทธิิ์ทางศาสนา แลิะผู้ลิป้ระโยชน์ อันนำาไป้สู่สงครามตัวแทนของ

ชาติมหาอำานาจที�มีอิทธิิ์พลิในตะวันออกกลิางอีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้คลีิ�คลิายในเวลิาต่อมา ในขณะที�เหตุการณ์ครั�งนี�

นั�นได้เพิ�มแรงจูงใจในการต่อต้านสหรัฐฯ เป็้นเท่าตัว  ซึ�ง ป้ธิ์น.ฮัสซัน รูฮานีของอิหร่าน

กล่ิาวว่า “เราทุกคนจะแก้แค้น” ในขณะที� พลิตรี เอสมาเอลิ กานี รองผูู้้บัญิชาการกอง

กำาลัิงคุดส์ที�ได้ก้าวขึ�นดำารงตำาแหน่งผูู้้บัญิชาการแทนนายพลิสุลิาไมนี ได้ป้ระกาศว่า “จะ

ต้องมีการแก้แค้นให้ถึงที�สุด” แต่อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ต่างมองว่า ความตึงเครียด

ครั�งนี� แม้จะมีโอกาสที�อหิร่านจะตอบโต้ทางการทหารต่อสหรัฐฯ แลิะชาติพนัธิ์มิตร แต่

ยังไม่พัฒนาไป้ถึงขั�นสงครามเต็มรูป้แบบอย่างที�กังวลิ  
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 ท่าทีป้ระเทศต่าง ๆ๕  กรณีสหรัฐฯ สังหาร ผู้บ.กองกำาลัิง Quds Force ของ

อิหร่านเมื�อวันที� ๓ ม.ค.๖๓ โดยนายไมเคลิิ ป้อมเป้โอ รมว.กต.สหรฐัฯ กลิา่วว่า ยโุรป้ซึ�ง

เป็้นพันธิ์มิตรของสหรัฐฯ ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืิอในการสังหาร ผู้บ.กกลิ. Quds Force 

เท่าที�สหรัฐฯ คาดหวัง พร้อมขอให้สหราชอาณาจักร ฝั่รั�งเศส แลิะเยอรมนี เข้าใจ

การกระทำาของสหรฐัฯ ที�ช่วยชีวิตชาวยโุรป้ ในการป้รบัพฤติกรรมอหิร่านให้เป็้นป้ระเทศ

ป้กติด้าน กห.สหรัฐฯ ว่า จะวางกำาลัิงทหารสหรัฐฯ ในตะวันออกกลิาง ป้ระมาณ ๓,๕๐๐ นาย 

หลัิงจากอิหร่านป้ระกาศจะแก้แค้นสหรัฐฯ ด้านนายอันโตนิอู กุแตเรซ เลิขาธิิ์การ UN 

ขอให้ผูู้้นำาต่าง ๆ อดทนอดกลัิ�นอย่างยิ�ง เพื�อไม่ให้เกิดสงครามครั�งใหม่ในพื�นที� ขณะที�ออท

.อิหร่าน/UN ส่งหนังสือถึงเลิขาธิิ์การสหป้ระชาชาติ (UN) แลิะคณะมนตรีความมั�นคง

แห่งสหป้ระชาชาติ (UNSC) ว่า อิหร่านขอสงวนสิทธิิ์�ตามกฎหมายระหว่างป้ระเทศใน

การดำาเนินมาตรการที�จำาเป็้น โดยเฉพาะสิทธิิ์ในการป้้องกันตนเอง ส่วน พลิ.จ.Esmail Gaani ผู้บ.กกลิ. 

Quds Force คนใหม่ กล่ิาวเป็้นนัยว่าจะสังหารชาวอเมริกันทุกคนในตะวันออกกลิาง

สำาหรับ กระทรวงการต่างป้ระเทศอินเดีย กล่ิาวเรียกร้องให้ทุกฝั่�ายยบัยั�งชั�งใจ ไม่กระทำา

การใดที�จะส่งผู้ลิให้สถานการณ์ในตะวันออกกลิางลุิกลิาม แลิะยำ�าความจำาเป็้นใน

การรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ แลิะความมั�นคงในภูมิภาค ด้านกระทรวงต่างป้ระเทศ

มาเลิเซียห่วงกังวลิอย่างยิ�ง แลิะขอให้ใช้ทุกวิถีทาง เพื�อแก้ปั้ญิหาขัดแย้งโดยสันติ ไม่ใช่

การคุกคามหรือใช้กำาลัิง ขอให้ทุกฝั่�ายหลีิกเลีิ�ยงการยั�วยุ แลิะอดกลัิ�นสูงสุดเพื�อรักษา

ความสงบแลิะเสถียรภาพในภูมิภาค๖ 

  ๕สำานักข่าวกรองแห่งชาติ. (๒๕๖๓). รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจ. “ท่าทีของป้ระเทศต่างๆ

ต่อสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน”.ออนไลิน์ จาก https://www.nia.go.th/

niaweb59/page-news1.asp?f=1

  ๖สำานักข่าวกรองแห่งชาติ. (๒๕๖๓). รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจ. ออนไลิน์ จาก https://

www.nia.go.th/niaweb59/page-news1.asp?f=1
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 นอกจากนี� ผูู้้นำาฝั่รั�งเศส สหราชอาณาจักร แลิะเยอรมนีออกแถลิงการณ์ร่วมกัน

เมื�อวันที� ๕ ม.ค.๖๓ เรียกร้องให้อิหร่านยบัยั�งชั�งใจในการดำาเนินการรุนแรง แลิะร้องขอ

ให้อิหร่านหันกลัิบมาป้ฏิิบัติตามพันธิ์กรณีในกรอบของข้อตกลิงนิวเคลีิยร์ (JCPOA) 

นอกจากนี� ผูู้้นำาทั�งสามชาติยุโรป้ยังเน้นยำ�าถึงการลิดความตึงเครียดในอิรักแลิะอิหร่าน

พร้อมทั�งให้คำามั�นในการต่อสู้กับกลุ่ิมรัฐอิสลิาม หรือ กลุ่ิมไอเอส Islamic State (IS) 

ในภูมิภาค อีกทั�งยังเรียกร้องให้ทางการอิรักให้การสนับสนุนที�จำาเป็้นต่อพันธิ์มิตรต่อไป้

ขณะที�ทั�งสามชาติยุโรป้พร้อมหารือกับทุกฝั่�าย เพื�อลิดความตึงเครียดแลิะรื�อฟ้ิ�น

การสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค

     ๒.๑.๓ ทิศทางแนำวโนำ�ม

     สถานการณ์ความไม่มั�นคงในภูมิภาคตะวันออกกลิางอาจป้ะทุความรุนแรงขึ�น๗ 

จากการสั�งการสังหารพลิตรีกาส์เซ็ม สุไลิมานี โดย ป้ธิ์น.ทรัมป์้ ซึ�งถือเป็้นการกระทำาที�

ขัดต่อกฎหมายระหว่างป้ระเทศ ซึ�งมีมูลิเหตุจากการป้ระกาศถอนตัวจากการทำาข้อตกลิง

นิวเคลีิยร์หรือข้อตกลิงร่วมว่าด้วยแผู้นป้ฏิิบัติการครอบคลุิม (The Joint Comprehensive Plan 

of Action: JCPOA) ซึ�งเป็้นข้อตกลิงระหวา่งป้ระเทศเพื�อควบคมุโครงการนวิเคลิยีร์ของ

อิหร่านในสมัยป้ระธิ์านาธิ์ิบดีบารัค โอบามา โดยมีเป้้าหมายที�จะป้้องกันไม่ให้อิหร่าน

สามารถใช้โครงการดังกล่ิาว เพื�อผู้ลิิตอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ โดยข้อแลิกเป้ลีิ�ยนสำาคัญิที�อิหร่าน

ได้รับ คือ การผู้อ่นคลิายมาตรการลิงโทษทางเศรษฐกจิจากนานาป้ระเทศ ซึ�งป้ธิ์น.ทรมัป์้

มองว่าเป็้นสิ�งที�เลิวร้ายที�สุด แลิะนำาไป้สู่ความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ 

หลัิงจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากข้อตกลิงอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ อิหร่านได้ลิะเมิดข้อตกลิง JCPOA 

นี�โดยการค่อย ๆ  เพิ�มการเสริมคุณภาพแร่ยเูรเนียมที�ใช้เป็้นเชื�อเพลิิงเครื�องป้ฏิิกรณ์ป้รมาณู

แลิะขณะเดียวกันก็สามารถใช้ทำาอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ได้ แลิะอิหร่านได้ป้ระกาศว่าตนจะไม่

ป้ฏิิบัติตามข้อจำากัดใด ๆ ของข้อตกลิงนี�อีกต่อไป้ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ�นกับข้อตกลิง

  
๗บีบีซี. (๒๕๖๓). อเมริกา-อิหร่าน : การสังหารนายพลิสุเลิมานีจะจุดชนวนสงครามหรือไม่. ออนไลิน์ 

ค้นเมื�อ ๑๐ ม.ค.๖๓ จาก https://www.bbc.com/thai/international-50997106
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นิวเคลีิยร์ฉบับนี� นโยบายของ ป้ธิ์น.ทรัมป์้ได้นำาพาสหรัฐฯ กลัิบเข้าไป้ข้องเกี�ยวกับวิกฤติ

ในตะวันออกกลิาง ทั�ง ๆ  ที�นโยบายเพื�อความมั�นคงของป้ระเทศสหรัฐฯ ต้องการจะถอน

กองกำาลัิงของตนออกมาก็ตาม

 ภูมิภาคตะวันออกกลิาง จึงเป็้นพื�นที� ๆ ที�มีความอ่อนไหวแลิะเต็มไป้ด้วย

ความขัดแยง้ เพราะฉะนั�น อาจเป็้นแหล่ิงบ่มเพาะผูู้้คนที�มีความคับแค้นแลิะพร้อมที�จะ

ใช้ความรุนแรงตอบโต้อยูต่ลิอดเวลิา จนนำาไป้สู่ปั้ญิหาที�ผูู้้คนมักเรียกกันว่าเป็้น “ผูู้้ก่อการร้าย” 

สิ�งเหล่ิานี�เองที�ทำาให้ภูมิภาคตะวันออกกลิางเป็้นภูมิภาคที�มีความสำาคัญิในเชิง

ยุทธิ์ศาสตร์ทางทหารแลิะการเมืองระหว่างป้ระเทศของโลิก แลิะเป็้นภูมิภาคของ

การขยายอิทธิิ์พลิของเหล่ิาป้ระเทศมหาอำานาจ ไม่ว่าจะเป็้น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน 

แลิะกลุ่ิมป้ระเทศในยุโรป้ ซึ�งป้ระเทศเหล่ิานี�ต่างมุ่งเข้ามาในภูมิภาคนี� เพื�อเข้ามาขยาย

อิทธิิ์พลิแลิะป้้องกนัไม่ให้อีกฝั่�ายหนึ�งเข้ามาขยายอำานาจในพื�นที�ได้ นอกจากการแข่งขัน

ในการแผู้่อิทธิิ์พลิของบรรดาป้ระเทศมหาอำานาจในภูมิภาคแล้ิว ป้ระเทศสมาชิกใน

ภูมิภาคนี� ก็ยังมีการแข่งขันกันเองอีกด้วย ผู้ลิที�ตามมาจึงก่อให้เกิดความซับซ้อนของ

ปั้ญิหาในหลิายพื�นที�อีกด้วย๘ 

 ๒.๑.๔ ผู้ลกรุะทบและท่าท่ข้องไทย๙ 

       สำาหรับป้ระเทศไทยแลิ้วภูมิภาคตะวันออกกลิางมีความสำาคัญิยิ�งที�

ป้ระเทศไทยที�จะต้องไดรั้บความรว่มมือแลิะความเข้าใจในกรอบของมสุลิิม เพื�อการแกไ้ข

ปั้ญิหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั�งป้ระเทศไทยต้องการความร่วมมือ

จากป้ระเทศเหล่ิานี� ในเรื�องของข่าวกรอง แลิะการต่อต้านการก่อการร้าย ในเชิงของ

เศรษฐกจิ ภูมิภาคตะวันออกกลิางถอืว่ามีความสำาคัญิเช่นกันสำาหรับป้ระเทศไทย เพราะ

  
๘อารีฝีั่น ยามา.ยุทธิ์ศาสตร์การต่างป้ระเทศของไทยต่อตะวันออกกลิางแลิะโลิกมุสลิิม.ออนไลิน์.

ค้นเมื�อ ๑๒ ก.พ.๖๓ จาก http://www.ias.chula.ac.th/ias/en/Article-Detail.php?id=42

  ๙อารีฝีั่น ยามา.ยุทธิ์ศาสตร์การต่างป้ระเทศของไทยต่อตะวันออกกลิางแลิะโลิกมุสลิิม.ออนไลิน์.

ค้นเมื�อ ๑๒ ก.พ.๖๓ จาก http://www.ias.chula.ac.th/ias/en/Article-Detail.php?id=42
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เป็้นแหลิง่ที�มีความมั�งคั�งทางพลิงังาน เป้น็ตลิาดที�ไทยจะสามารถสง่ออกแรงงานได ้เป็้น

จุดเชื�อมต่อในการขยายสินค้าในภูมิภาคแลิะส่งต่อไป้ยังยุโรป้รวมถึงเอเชียกลิาง อีกทั�ง

ภูมิภาคแห่งนี�ยงัมีความสำาคัญิต่อป้ระเทศไทยในความร่วมมือทางด้านการท่องเที�ยว

การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ แลิะอุตสาหกรรมฮาลิาลิ ฉะนั�น ในการกำาหนดยุทธิ์ศาสตร์แลิะ

ทิศทางนโยบายต่างป้ระเทศของไทยต่อภูมิภาคตะวันออกกลิางแลิะโลิกมุสลิิมนี� จะต้อง

กำาหนดจากความสำาคัญิของภูมิภาคนี� การตระหนักว่าป้ระเทศไทยต้องการอะไรจาก

กลุ่ิมป้ระเทศเหล่ิานี� แลิะทำาความเข้าใจเพื�อการกำาหนดยุทธิ์ศาสตร์ คือ เรื�องภูมิรัฐศาสตร์

ในภูมิภาค ตะวันออกกลิางแลิะโลิกมุสลิิม

 ไทยจำาเป็้นต้องวางตัวเป็้นกลิางแลิะตดิตามสถานการณอ์ย่างใกล้ิชิด สิ�งสำาคัญิ

คือ การป้ระสานงานกับสถานทูตในตะวันออกกลิาง เพื�อป้กป้้องผู้ลิป้ระโยชน์ของไทย

ในภูมิภาคนี� ส่วนด้านการเมืองระหว่างป้ระเทศนั�น ทั�งอิหร่านแลิะสหรัฐฯ ต่างก็มี

ความสัมพันธ์ิ์ที�ดีกับไทยทั�งคู่ ซึ�งไทยควรรักษาความสัมพันธ์ิ์เช่นนี�ไว้ 

    ๒.๒ ค�บสำมุทรเก�หล่

 ปั้จจุบันทุกป้ระเทศ ต่างมีความเกี�ยวข้องอย่างมิอาจหลีิกเลีิ�ยงได้ ปั้ญิหาที�

เกิดขึ�น ณ ที�หนึ�งที�ใดในโลิกก็อาจส่งผู้ลิกระทบต่อป้ระเทศอื�นด้วย เช่นเดียวกันกับ

ป้ระเทศไทย ถึงแม้ว่าคาบสมุทรเกาหลีิจะไม่ได้อยู่ใกล้ิกับไทย หากแต่เมื�อมีเหตุการณ์

วิกฤติเกิดขึ�นบนคาบสมุทรเกาหลีิ ก็อาจส่งผู้ลิกระทบต่อความมั�นคงของไทยไม่เพียง

แต่มิติด้านการทหารเท่านั�น แต่รวมถึงมิติอื�น ๆ  เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคมแลิะการเมือง 

เป็้นต้น การติดตามแลิะตรวจสอบสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีิ จึงมีความสำาคัญิเพื�อ

การคาดการณ์แลิะการกำาหนดท่าทีของไทยอีกด้วย

 ๒.๒.๑ ภู้มิหลัง

             นับเป็้นเวลิายาวนานที�เกาหลีิเหนือแลิะเกาหลีิใต้เผู้ชิญิสถานการณ์

ความขัดแย้งที�มีมาอย่างต่อเนื�อง ซึ�ง “ความขัดแย้ง” นั�น อาจหมายรวมถึง ความสัมพันธ์ิ์

ที�ไม่เป็้นมิตร ตรงกันข้าม ไม่ลิงรอยกันหรือความไม่สอดคล้ิองกัน ในป้ระเด็นต่าง ๆ 
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หลิายป้ระเด็น อาทิ เป้้าหมาย ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม เป็้นต้น สำาหรับ

ชนวนเหตุของความแตกแยกในป้ระเทศเกาหลีิ๑๐  เริ�มขึ�นตั�งแต่สมัยสงครามโลิกครั�งที� ๒ 

หลัิงจากญีิ�ปุ้�นโจมตีสหรัฐฯ ทำาให้สหรัฐฯ ต้องเข้าสู่สงครามโลิกครั�งที� ๒ แลิะโจมตีตอบโต้

ญีิ�ปุ้�นกลัิบคืน เป็้นเหตุให้ญีิ�ปุ้�นต้องพ่ายแพ้สงครามในที�สุด ญีิ�ปุ้�นต้องทำาการป้ลิดอาวุธิ์

แลิะไม่สามารถยึดครองเกาหลิีได้ต่อไป้ อย่างไรก็ตาม พื�นที�ป้ระเทศเกาหลิีนั�นเป็้นที�

ต้องการของนานาชาต ิเช่น สหรฐัอเมรกิา สหภาพโซเวียต อังกฤษ แลิะจนี เป็้นต้น แลิะ

ในที�สุดสหรฐัฯ ไดเ้ข้ามาดแูลิทางตอนใตข้องเกาหลิ ีส่วนสหภาพโซเวียตเข้ามาป้กครอง

ด้านเหนือของเกาหลิ ีซึ�งสหภาพโซเวียตต้องการให้เกาหลีิป้กครองป้ระเทศดว้ยระบอบ

คอมมิวนิสต์ ส่วนสหรัฐฯ ต้องการให้เกาหลีิป้กครองดว้ยระบอบป้ระชาธิ์ปิ้ไตย ด้วยเหตุ

ความแตกต่างนี�เอง ทำาให้ไม่สามารถตกลิงกันได้ เพราะต่างฝั่�ายต่างควบคุมป้ระเทศ

เกาหลีิ ซึ�งแบ่งแยกดินแดนโดยใช้เส้นขนานที� ๓๘ องศาเป็้นเส้นแบ่ง (เส้นแบ่งป้ระเทศ

เกาหลีิในปั้จจุบัน) ด้วยเหตุที�สหรัฐฯ ไม่เห็นด้วยกับระบอบคอมมิวนิสต์ จึงต้องการที�

จะยกเลิิกระบอบนี�ให้ได้ จึงยังควบคุมป้ระเทศเกาหลีิทางใต้ต่อไป้ เพื�อต่อต้านระบอบ

คอมมิวนิสต์ แลิะยังไม่สามารถทำาให้สหภาพ โซเวียตออกไป้จากเกาหลีิทางเหนือได้ทาง

สหรัฐฯ จึงส่งเรื�องเพื�อให้สหป้ระชาชาตรัิบรองความเป้น็ป้ระเทศ ของเกาหลิใีต้เพียงส่วน

เดียว ทำาให้มีการแยกออกเป็้น ๒ ป้ระเทศ คือ เกาหลีิเหนือแลิะเกาหลีิใต้ จึงอาจกล่ิาว 

ได้ว่า การแยกป้ระเทศเกาหลีินั�นสหรัฐฯ เป็้นผูู้้ที�มีส่วนสำาคัญิเป็้นอย่างมาก

 ในเวลิาต่อมา ความตึงเครียดระหว่างเกาหลีิเหนือแลิะเกาหลีิใต้ได้กลัิบมาทวี

ความรุนแรงขึ�นอีกครั�ง เมื�อเกาหลีิเหนือได้ทำาการทดสอบการยิงขีป้นาวุธิ์แลิะการพัฒนา

อาวุธิ์นิวเคลีิยร์อย่างต่อเนื�อง ส่งผู้ลิให้ สหป้ระชาชาติได้ออกมาควำ�าบาตรเกาหลีิเหนือ ใน

ขณะที�การร่วมซ้อมรบบริเวณชายแดนเกาหลีิเหนือ-ใต้ ระหว่างสหรัฐฯ แลิะเกาหลีิใต้ได้

จุดชนวนความโกรธิ์แค้นให้กบัเกาหลีิเหนือเพิ�มมากขึ�น จนเกาหลีิเหนือได้ป้ระกาศเข้าสู่

  ๑๐ ยอดชาย วิถีพานิช.(๒๕๖๑).ปั้ญิหาคาบสมุทรเกาหลีิ : จากจุดเริ�มต้นถึงความหวังที�รออยู่. ออนไลิน์. 

ค้นเมื�อ ๑๐ มี.ค.๖๓ จาก  https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2561/

hi2561-058.pdf 
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ภาวะสงครามกับเกาหลีิใต้ ซึ�งเป็้นการส่งสัญิญิาณว่าสงครามพร้อมจะเกิดขึ�นเมื�อไรก็ได้

นอกจากนี� ยังได้เพิ�มมาตรการตอบโต้มากขึ�นด้วยการห้ามชาวเกาหลิีใต้ข้ามพรมแดน

ไป้ทำางานในเขตอุตสาหกรรมแกซองในเกาหลิีเหนือ ในขณะที�ทางฝั่�ายสหรัฐฯ ก็ได้ส่ง

เครื�องบินทิ�งระเบิดที�มีเทคโนโลิยีหลิบหลีิกเรดาร์ รวมถึงเครื�องบินขับไล่ิ F22 เข้าไป้

ร่วมซ้อมรบกับเกาหลิีใต้ แลิะส่งเรือรบ ๒ ลิำาเข้าไป้ป้ระจำาการในน่านนำ�านอกชายฝั่ั�ง

เกาหลีิใต้อีกด้วย ส่งผู้ลิให้เกาหลีิเหนือได้ดำาเนินการป้ระกาศอนุมัติให้หน่วยงานทหาร

สามารถตอบโต้สหรัฐฯ แลิะสามารถใช้อาวุธิ์นิวเคลีิยร์โจมตีสหรัฐฯ ได้ ซึ�งยิ�งเพิ�ม

ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีิมากขึ�น

 ป้มความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีิ หลัิงสงครามเกาหลีิในปี้ พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๖

 ด้วยเหตุผู้ลิเพราะไม่มีการทำาสัญิญิาหยุดยิงที�ชัดเจน จึงทำาให้เกาหลีิเหนือยังคงอ้าง

เหตุผู้ลิในการผู้ลิิตอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ แลิะป้ระเทศไทยได้ส่งกองทัพเข้าร่วมรบกับเกาหลีิใต้

ซึ�งหากมองด้านสรรพกำาลัิงระหว่างเกาหลีิเหนือแลิะเกาหลีิใต้นั�น ด้านกำาลัิงพลิทหาร 

ยุทโธิ์ป้กรณ์ แลิะกำาลัิงเสริมภาคพลิเรือน เกาหลีิเหนือมีมากกว่าเกาหลีิใต้ทุกด้าน แลิะ

ขั�วอำานาจสนับสนุนฝั่�ายเกาหลีิเหนือ คือ รัสเซีย (โซเวียต) แลิะเกาหลีิใต้ คือ สหรัฐฯ 

แลิะพันธิ์มิตร

 พัฒนาการความสมัพันธ์ิ์ระหวา่งเกาหลิเีหนือแลิะเกาหลิใีต้เชิงบวกเริ�มขึ�นในป้ี 

พ.ศ.๒๕๖๑ เมื�อมีการนัดเจรจาระหวา่งนายคิม จง อุน ผูู้้นำาเกาหลิเีหนือ กับนายมุน แช-อิน

ผูู้้นำาเกาหลีิใต้ เพื�อพูดคุยเกี�ยวกับการยุติสงครามเกาหลีิอย่างถาวร รวมถึงการพบป้ะครั�ง

ป้ระวัติศาสตร์ระหว่างโดนัลิด์ ทรัมป์้ ป้ระธิ์านาธิิ์บดี สหรัฐฯ กับนายคิม จง อุน ผูู้้นำา

เกาหลีิเหนือ เพื�อพูดคุยคลีิ�คลิายสถานการณ์อันตึงเครียดต่าง ๆ อีกด้วย 

 เมื�อวันที� ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายคิม จง อุน ป้ระธิ์านาธิิ์บดีเกาหลีิเหนือ

แลิะนายมุน แช-อิน ป้ระธิ์านาธิิ์บดีเกาหลีิใต้ ได้จับมือกันบริเวณจุดแบ่งเขตแดนของทั�ง ๒ ป้ระเทศ 

โดยนายมุน แช-อิน ได้ พูดกับ นายคิม จง อุน ว่า “I’m happy to meet you” หรือ

“ผู้มมีความสุขที�ได้พบคุณ” จากนั�นยื�นมือจับทักทาย แลิะป้ระคองนายคิม จง อุน
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ระหว่างเดินข้ามแนวคอนกรีตกั�นพรมแดน แลิะนับเป็้นการสร้างป้ระวัติศาสตร์ที�เป็้น

ผูู้้นำาเกาหลีิเหนือคนแรกที�เหยียบแผู่้นดินเกาหลีิใต้ นับตั�งแต่สงครามเกาหลีิสิ�นสุดลิง

ตั�งแต่ปี้ พ.ศ.๒๔๙๖ต่อมานายมุน แช-อิน แลิะ นายคิม จง อุน เดินทางไป้ยังเรือน

สันติภาพ ณ หมู่บ้านปั้นมุนจอม ซึ�งนายคิม จง อุน ได้เขียนข้อความในสมุดเยี�ยมว่า 

“A new History begin now at the starting point of history and era of peace” 

หรือ “ป้ระวัติศาสตร์ใหม่เริ�มต้นแล้ิวนับจากนี� ณ จุดเริ�มต้นป้ระวัติศาสตร์ของยุคสมัย

แห่งสันติภาพ”๑๑ 

 การหารือรอบแรก ระหว่างเกาหลีิเหนือแลิะเกาหลีิใต้ ทำาให้เกิด “ป้ฏิิญิญิา

ปั้นมุนจอม” หรือมีชื�อเต็มว่า “ป้ฏิิญิญิาปั้นมุนจอมเพื�อสันติภาพ ความรุ่งเรือง แลิะการรวมชาติ

บนคาบสมุทรเกาหลิี” (Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and 

Unification on the Korean Peninsula) ระบุว่า ผูู้้นำาสองเกาหลีิ ได้ป้ระกาศต่อหน้า

คนเกาหลีิ ๘๐ ล้ิานคน แลิะคนทั�งโลิกว่าจะไม่มีสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีิอีกต่อไป้ 

ดังนั�น ยุคใหม่แห่งสันติภาพจึงเริ�มขึ�นแล้ิว

 สำาหรับป้ฏิิญิญิาปั้นมุนจอมมีสาระสำาคัญิ ดังนี� (๑) เกาหลีิเหนือแลิะเกาหลีิใต้

จะสานสัมพันธ์ิ์ทางสายเลืิอดของป้ระชาชนเกาหลีิอีกครั�ง แลิะนำาไป้สู่อนาคตแห่ง

ความรุ่งเรืองร่วมกันแลิะการรวมชาติของเกาหลีิ โดยเอื�ออำานวยให้ความสัมพันธ์ิ์ระหว่าง

สองเกาหลิีไป้สู่ความก้าวหน้า (๒) เกาหลีิใต้แลิะเกาหลีิเหนือจะพยายามร่วมกันเพื�อ

ผู่้อนป้รนความตึงเครียดทางการทหารที�รุนแรงลิงแลิะขจัดภยันตรายจากสงครามบน

คาบสมุทรเกาหลีิอย่างจริงจัง แลิะ (๓) เกาหลีิใต้แลิะเกาหลีิเหนือจะร่วมมือสร้างสังคม

ที�มีสันติภาพอย่างมั�นคงแลิะถาวร โดยนำาไป้สู่การพักรบในสภาวะไม่ป้กติในปั้จจุบัน 

แลิะสร้างสังคมแห่งสันติภาพที�แข็งแกร่งบนคาบสมุทรเกาหลีิ อันเป็้นภารกิจครั�ง

ป้ระวัติศาสตร์ที�จะต้องไม่ล่ิาช้าอีกต่อไป้ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าป้ฏิิญิญิาปั้นมุนจอม 

  ๑๑ ยอดชาย วิถีพานิช.(๒๕๖๑).ปั้ญิหาคาบสมุทรเกาหลีิ: จากจุดเริ�มต้นถึงความหวังที�รออยู่. ออนไลิน์. 

ค้นเมื�อ ๑๐ มี.ค.๖๓ จาก https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2561/

hi2561-058.pdf
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กล่ิาวถึงป้ระเด็นการทำาให้คาบสมุทรเกาหลีิป้ลิอดนิวเคลีิยร์อย่างกว้าง ๆ  โดยไม่ได้ระบุ

ถึงรายลิะเอียดในการดำาเนินการให้เป็้นไป้ตามเป้้าหมายดังกล่ิาว

 ต่อมาได้เกิดการพบป้ะหารือครั�งป้ระวัติศาสตร์ระหว่างนายคิม จง อุน

ป้ระธิ์านาธิิ์บดีเกาหลีิเหนือกับนายโดนัลิด์ ทรัมป์้ ป้ระธิ์านาธิิ์บดีสหรัฐฯ ณ โรงแรมคาเพลิลิา

เกาะเซนโตซา ป้ระเทศสิงคโป้ร์ เมื�อวันที� ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ค.ศ.๒๐๑๘) 

ถือเป็้นการป้ระชุมเจรจาเพื�อสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีิ แลิะถือเป็้นการพบป้ะ

กันครั�งแรกของผูู้้นำาทั�งสองป้ระเทศ ก่อนลิงนามแถลิงการณ์ร่วม (Joint Statement of 

President Donald J. Trump of the United State of America and Chairman 

Kim Jong Un of the Democratic People’s Republic of Korea at the Singapore 

Summit) แต่ไม่มีการระบุรายลิะเอียดหรือขั�นตอนเพื�อบรรลุิการลิงนามดังกล่ิาว

 การพบป้ะกันของ ป้ธิ์น.ทรัมป์้แลิะคิม ครั�งนี� ทำาให้เกิดพันธิ์สัญิญิาด้านความมั�นคง

ระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีิเหนือ ป้ธิ์น.คิม จง อุน แลิะป้ธิ์น.โดนัลิด์ ทรัมป์้ ได้ลิงนาม

แถลิงการณ์ร่วมการป้ระชุมสุดยอด สหรัฐฯ-เกาหลีิเหนือ มีใจความว่า “ป้ระธิ์านาธิิ์บดี

โดนัลิด์ ทรัมป์้ แลิะป้ระธิ์านาธิิ์บดีคิม จง อุน ได้แลิกเป้ลีิ�ยนความคิดเห็นอย่างครอบคลุิม

เจาะลึิก แลิะจริงใจในเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ิ์ใหม่ระหว่าง

สหรัฐฯ-เกาหลิีเหนือ สร้างระบอบการป้กครองอย่างสันติที�แข็งแรงแลิะยั�งยืนใน

คาบสมุทรเกาหลีิ ป้ธิ์น.โดนัลิด์ ทรัมป์้ ยึดมั�นในการรับรองหลัิกป้ระกันความมั�นคงแก่

เกาหลีิเหนือแลิะป้ธิ์น.คิม จง อุน ยดึมั�นอย่างแน่วแน่ในหลัิกการทำาให้คาบสมุทรเกาหลีิ

ป้ลิอดอาวุธิ์นิวเคลีิยร์อย่างสิ�นเชิง

 แถลิงการณ์ร่วมการป้ระชุมสุดยอด สหรัฐฯ-เกาหลีิเหนือ มีใจความ๑๒  ดังนี�

 (๑) ทั�งสองฝั่�ายตกลิงจะสร้างความสัมพันธ์ิ์แบบใหม่ (New US-DPRK Relations) 

ตามความต้องการของป้ระชาชนทั�งสองป้ระเทศ เพื�อสันติภาพแลิะความรุ่งเรือง

  ๑๒ยอดชาย วิถีพานิช.(๒๕๖๑).ปั้ญิหาคาบสมุทรเกาหลีิ: จากจุดเริ�มต้นถึงความหวังที�รออยู่. ออนไลิน์. 

ค้นเมื�อ ๑๐ มี.ค.๖๓ จาก https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2561/

hi2561-058.pdf  หน้า ๘
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 (๒) ทั�งสองฝั่�ายจะร่วมกันพยายามสร้างระบอบสันติภาพที�ถาวร (A Lasting 

and Stable Peace Regime) บนคาบสมุทรเกาหลีิ

 (๓) เกาหลีิเหนือยืนยันในพันธิ์กรณีตามป้ฏิิญิญิาปั้นมุนจอม แลิะจะผู้ลัิกดันให้มี

การทำาให้คาบสมุทรเกาหลีิป้ลิอดนิวเคลีิยร์โดยสมบูรณ์ (Complete Denuclearization 

of the Korean Peninsula)

 (๔) ทั�งสองฝั่�ายตกลิงจะร่วมกันค้นหาศพเชลิยศึกแลิะทหารชาวอเมริกันที�

สูญิหายในระหว่างสงคราม (POW/MIA) รวมทั�งส่งกลัิบผูู้้ที�สามารถระบุตัวตนได้ทันที 

นอกจากนี� ป้ธิ์น.ทรัมป์้ ยังแถลิงข่าวเพิ�มเติมเกี�ยวกับป้ระเด็นที�มีการหารือกับ ป้ธิ์น.คิม จอง อึน

โดยมีสาระสำาคัญิ คือ (๑) ป้ระธิ์านาธิ์ิบดีคิมจองอึนยืนยันถึงความมุ่งมั�นที�จะยกเลิิก

โครงการนิวเคลีิยร์ (๒) การยกเลิิกมาตรการควำ�าบาตรต่อเกาหลีิเหนือ จะเกิดขึ�นเมื�อมี

ความคืบหน้าของกระบวนการยุตินิวเคลีิยร์ (๓) การซ้อมรบร่วมกับเกาหลีิใต้ ทำาให้เสีย

งบป้ระมาณมาก แลิะขณะนี�ไม่เหมาะสมที�จะซ้อมรบร่วมกัน แลิะ (๔) การถอนกำาลัิง

ทหารสหรฐัฯ ออกจากเกาหลิใีต้ ไม่ได้อยูใ่นขอ้ต่อรอง แตมี่ความเป้น็ไป้ไดที้�สหรัฐฯ จะ

ถอนกำาลัิงทหาร ขณะเดียวกัน ป้ธิ์น.ทรัมป์้ยงักล่ิาวถึงโอกาสที�จะเชิญิ ป้ธิ์น.คิม จอง อึน

เยือนสหรัฐฯ ในอนาคต รวมทั�งกล่ิาวชื�นชมแลิะขอบคุณ ป้ธิ์น.สีจิ�นผิู้ง ที�ให้ความช่วย

เหลืิอจนทำาให้การป้ระชุมสุดยอดป้ระสบความสำาเร็จ แลิะหวังว่าจีนกับสหรัฐฯ จะยัง

คงความร่วมมือระหว่างกันต่อไป้ 

 การุปรุะชุ้มเจรุจาคำรัุ�งน่ำ� ถือเป็นำเหตุิการุณ์์สำาคัำญในำการุก�าวพ�นำคำวามขั้ดแย�ง

แลิะความตึงเครียดอันยาวนานหลิายทศวรรษระหว่างสองป้ระเทศ ความตึงเครียดบน

คาบสมุทรแลิะเอเชียตะวันออกลิดลิงอย่างมาก จากเดิมที�สถานการณ์ก่อนหน้าเมื�อปี้ 

ค.ศ.๒๐๑๗ ซึ�งหลิายฝั่�ายกงัวลิถึงความเป็้นไป้ได้ที�จะเกิดสงครามนิวเคลีิยร์ขึ�น เนื�องจาก

ทั�งเกาหลีิเหนือแลิะสหรัฐฯ ต่างข่มขู่ที�จะใช้กำาลัิงต่อกัน การป้ระชุมเจรจานี� สหรัฐฯ แลิะ

เกาหลีิเหนือยึดมั�นที�จะจัดการเจรจาอย่างต่อเนื�อง นำาโดย นายไมค์ ป้อมเป้โอ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการตา่งป้ระเทศ สหรฐัฯ แลิะเจ้าหน้าที�ระดับสูงเกาหลีิเหนือที�เกี�ยวข้อง

โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะเป็้นไป้ได้ เพื�อดำาเนินการตามผู้ลิการเจรจาสุดยอดครั�งนี�
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 ต่อมาการพบกันระหว่างสองผูู้้นำาในการป้ระชุมสุดยอดที�เวียดนาม เมื�อเดือน

กุมภาพันธ์ิ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ค.ศ.๒๐๑๙) ซึ�งนับเป็้นครั�งที�สอง หลิายฝั่�ายคาดหวังว่า

การป้ระชุมสุดยอดครั�งที�สอง ณ กรุงฮานอย จะสามารถบรรลุิข้อตกลิงที�เกาหลีิเหนือ

ยินยอมดำาเนินการป้ลิดอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ เพื�อแลิกกับการยกเลิิกมาตรการควำ�าบาตรที�มี

ต่อเกาหลีิเหนือ ซึ�ง ป้ธิ์น.ทรัมป์้ระบุว่า เกาหลีิเหนือต้องการให้ยกเลิิกมาตรการควำ�าบาตร

ทั�งหมด แลิะพร้อมจะรื�อทำาลิายโรงงานนิวเคลีิยรที์�เมืองยองบอน แต่จะยนิยอมให้ดำาเนิน

การป้ลิดอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ในบางพื�นที�ของป้ระเทศเท่านั�น ซึ�งไม่ใช่พื�นที�สำาคัญิที�สหรัฐฯ 

ต้องการ จึงไม่อาจจะยอมรบัข้อเสนอดังกล่ิาวได้ แม้ข้อเสนอนี�จะถือเป็้นความคืบหน้าที�

เข้าใกล้ิเป้้าหมายสูงสุดมากขึ�นกว่าการป้ระชุมครั�งก่อนก็ตามแต่อยา่งไรก็ตามก็ไม่ป้รากฏิ

อย่างชัดเจนว่า ป้ธิ์น.คิม จอง อึน มีแผู้นในการทำาให้คาบสมุทรเกาหลีิป้ลิอดนิวเคลีิยร์

อยา่งไรแม้แต่สหรัฐฯ เองก็เห็นว่า ทางการเปี้ยงยางก็ไม่ได้เดินหน้าอย่างเป็้นรูป้ธิ์รรมที�

จะยุติโครงการนิวเคลีิยร์หลัิงจากนั�นแต่อย่างใด

 ขณะที�เกาหลีิเหนือ ก็แสดงความไม่พอใจว่าทางการวอชิงตันไม่ได้ให้

ข้อเสนอที�เพียงพอ เพื�อชดเชยกับการที�เกาหลีิเหนือต้องชะงักโครงการพัฒนานิวเคลีิยร์

แลิะการทดสอบขีป้นาวุธิ์ไว้ก่อนเช่นกัน เกาหลีิเหนือได้เรียกร้องให้สหป้ระชาชาติ

ยกเลิิกมาตรการควำ�าบาตรต่อตนเองเสมอมา ซึ�งเป็้นการลิงโทษต่อเกาหลีิเหนือที�

ดำาเนินการทดลิองนิวเคลีิยร์อย่างต่อเนื�อง แลิะให้มีมาตรการป้ระกันด้าน

ความมั�นคงต่าง ๆ แก่เกาหลีิเหนือด้วย

 แม้ ป้ธิ์น.ทรัมป์้ จะอ้างว่าวิธีิ์การที�เขาใช้กับเกาหลีิเหนือนั�น ทำาให้เกิด

ความก้าวหน้าอย่างมากในการแก้ไขปั้ญิหาของเกาหลิเีหนือ สำานักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า

รายงานลัิบของสหป้ระชาชาติในการเฝ้ั่าระวังความเคลืิ�อนไหวของเกาหลีิเหนือแสดง

ความสงสัยต่อเจตนาของเกาหลีิเหนือในการยุติโครงการนิวเคลีิยร์ พร้อมกับระบุด้วย

ว่าโครงการนิวเคลีิยร์แลิะการทดสอบขีป้นาวุธิ์ของเกาหลีิเหนือนั�นยงัคงไม่ถูกยกเลิิกไป้

แลิะทางการเปี้ยงยางเองก็กำาลัิงทำาให้แน่ใจว่าอุป้กรณ์แลิะโครงการเหล่ิานั�นจะไม่ถูก
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ทำาลิายไป้ แม้ว่าจะถูกโจมตีด้วยกำาลัิงทหารก็ตาม๑๓ 

 ผู้ลิของการพบกันครั�งที� ๒ ในปี้ ค.ศ.๒๐๑๙ ไม่สามารถหาข้อสรุป้ระหว่างกันได้

ด้วยจุดยืนที�ไม่ตรงกัน ทำาให้การเจรจาไป้ต่อไม่ได้ ทำาให้เกาหลีิใต้แลิะสหรัฐฯ กลัิบมา

ซ้อมรบร่วมกันอีกครั�ง แลิะเกาหลีิเหนือยังตอบโต้ด้วยการทดสอบยิงขีป้นาวุธิ์

 การพบกันครั�งที� ๓ เมื�อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ค.ศ.๒๐๑๙) ป้ระธิ์านาธิิ์บดี

โดนลัิด์ ทรัมป์้ แห่งสหรฐั ฯ เดินทางเยอืนเขตป้ลิอดทหาร (Demilitarized Zone - DMZ) 

ระหว่างเกาหลีิเหนือ-เกาหลีิใต้ เพื�อพบป้ะกับนายคิม จอง อึน ผูู้้นำาสูงสุดเกาหลีิเหนือ

การพบกันที�เขตป้ลิอดทหารที�ไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อนระหว่างผูู้้นำาสองชาติ มีขึ�นหลัิงจาก 

ป้ธิ์น.โดนัลิด์ ทรัมป์้ ทวีตข้อความผู่้านทวิตเตอร์ว่า เป็้นการเชื�อเชิญิ ป้ธิ์น.คิม จอง อึน 

ผูู้้นำาทั�งสองป้ระเทศจับมือร่วมกันในเขตป้ลิอดทหาร ก่อนที� ป้ธิ์น.ทรัมป์้จะก้าวจากเขต

ป้ลิอดทหารเข้าไป้ยังฝัั่�งเกาหลีิเหนือเป็้นระยะเวลิาสั�น ๆ  โดยระหว่างที� ป้ธิ์น.ทรมัป์้เดิน

เข้าไป้ยังเขตแดนของเกาหลีิเหนือ คิม จอง อึน กล่ิาวว่า “นี�เป็้นการกระทำาที�กล้ิาหาญิ

แลิะแน่วแน่อยา่งยิ�ง” หลัิงจากนั�น ป้ธิ์น.คิม จอง อึน ในท่าทีที�ผู้อ่นคลิายได้เดินเคียงคู่ ป้ธิ์น.ทรัมป์้

เข้ามายังเขตแดนของเกาหลีิใต้ โดยทรัมป์้ได้กล่ิาวอีกว่า “ผู้มเชื�อว่านี�เป็้นการแสดงถึง

ความตั�งใจของเขา (ผูู้้นำาเกาหลีิเหนือ) ในการลิบอดีตอันอับโชคแลิะเปิ้ดสู่อนาคตใหม่” 

ซึ�งเป็้นการพบกันครั�งที� ๓ ระหว่าง ป้ธิ์น.ทรัมป์้ แลิะป้ธิ์น.คิม จอง อึน แลิะ ป้ธิ์น.ทรัมป์้

ได้กลิายเป็้นผูู้้นำาสหรัฐฯ คนแรกที�ก้าวเท้าเข้าไป้ยังเขตแดนของเกาหลีิเหนือ ขณะยัง

ดำารงตำาแหนง่ผูู้้นำาป้ระเทศ ซึ�งในอดีตมีผูู้้นำาสหรฐัฯ หลิายท่านได้เคยเดินทางไป้เยอืนใน

เขตป้ลิอดอาวุธิ์แห่งนี� เพื�อแสดงถึงการสนับสนุนข้างของเกาหลีิใต้ ภายหลัิงการจับมือ

ร่วมกัน ทั�งคู่ได้ใช้เวลิาหารือกันนานกว่า ๑ ชั�วโมง ก่อนมีข้อตกลิงว่าจะมีการจัดตั�งคณะ

ทำางานขึ�นมาเพื�อรื�อฟ้ิ�นการจรจาป้ลิดอาวธุิ์นิวเคลีิยร์อีกครั�ง หลัิงจากการป้ระชมุสุดยอด

ผูู้้นำาที�กรุงฮานอยเมื�อเดือนกุมภาพันธ์ิ์ที�ผู่้านมา แลิะจบลิงกลิางคันโดยไม่มีความก้าวหน้าใด ๆ  

ในการเจรจาลิดอาวุธิ์นิวเคลีิยร์

  
๑๓วีโอเอไทย.(๒๕๖๓).การเจรจาสดุยอด “สหรฐัฯ - เกาหลิเีหนือ” กับปั้จจัยเรื�องป้ฏิิทินการเมอืง

ของสหรัฐฯ.ออนไลิน์. ค้นเมื�อ ๒๐ เม.ย.๖๓ จาก https://www.voathai.com/a/us-north-ko-

rea-nuclear-politics-ct/4355553.html
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         ๒.๒.๒ สถานำการุณ์์

         การุพัฒนำาอาวุธนิำวเคำล่ยร์ุข้องเกาหล่เหนืำอ 

            การพัฒนาอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ของเกาหลีิเหนือสร้างความกังวลิในกลุ่ิมป้ระเทศ

เพื�อนบ้าน โดยเฉพาะเกาหลิีใต้แลิะญีิ�ปุ้�น รวมทั�งสหรัฐฯ ซึ�งเป็้นพันธิ์มิตรที�คุ้มครอง

ทั�งสองป้ระเทศ ขณะที�สหป้ระชาชาติได้มีมติป้ระณามแลิะลิงโทษเกาหลิีเหนือทาง

เศรษฐกิจ เพื�อกดดันให้เกาหลีิเหนือยุติโครงการดังกล่ิาว สถานการณ์ดังกล่ิาวได้นำา

ปั้ญิหามาสู่จีน เนื�องจากนานาชาติเห็นว่าจีนเป็้นรัฐที�มีอิทธิิ์พลิเพียงพอที�จะกดดันให้

เกาหลิีเหนือล้ิมเลิิกโครงการอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ได้ หรืออีกนัยหนึ�งการที�เกาหลิีเหนือยัง

คงไม่สนใจต่อคำาเรียกร้องของนานาชาติในป้ระเด็นอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ เป็้นเพราะจีนยัง

คงป้ฏิิสัมพันธ์ิ์ทางเศรษฐกิจกับเกาหลีิเหนือไว้ ซึ�งจีนมีบทบาทสำาคัญิในการให้ความ

ช่วยเหลืิอเกาหลีิเหนือทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็้นด้านอาหาร พลัิงงาน การค้าระหว่าง

ป้ระเทศของเกาหลีิเหนือ ซึ�งต้องพึ�งพาจีนมากกว่าร้อยลิะ ๙๐ นอกจากนี� ธิ์นาคารใน

จีนยังเป็้นช่องทางการหาสกุลิเงินต่างป้ระเทศที�สำาคัญิของเกาหลีิเหนือ๑๔ 

 ในขณะที�เกาหลีิเหนือต้องการจัดทำาข้อตกลิงแบบค่อยเป็้นค่อยไป้ โดยให้มี

การผู่้อนคลิายมาตรการลิงโทษ หลัิงการป้ลิดอาวุธิ์ในแต่ลิะขั�นตอน ซึ�งต้องใช้เวลิานานกว่า

แลิะจะช่วยรักษาเสถียรภาพให้กับนายคิม จอง อึน ได้ด้วย

 หลัิงจากการพบป้ะระหวา่ง ป้ธิ์น.ทรมัป์้ แลิะป้ธิ์น.คมิ จอง-อนึ ในป้ ีค.ศ.๒๐๑๘

ยังไม่มีความคืบหน้า อาจกล่ิาวได้ว่า สถานการณ์ยังอยู่ในภาวะตึงเครียด สู่ผู่้อนคลิาย

แลิะอาจกลัิบมาตึงเครียดอีกครั�ง 

  ๑๔Eleanor Albert, “The China-North Korea Relationship”, Council on Foreign Rela-

tions, last modified April 26, 2017, https://www.cfr.org/backgrounder/china-north-ko-

rea-relationship.
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 การเจรจาระหว่างเกาหลีิเหนือแลิะสหรัฐฯ หยุดชะงักไป้ ตั�งแต่นายคิม จอง อึน

ผูู้้นำาเกาหลีิเหนือแลิะป้ระธิ์านาธิิ์บดีโดนัลิด์ ทรัมป์้ของสหรัฐฯ ปิ้ดฉากการเจรจาจาก

การป้ระชมุซัมมิตครั�งที� ๒ ณ กรุงฮานอย ป้ระเทศเวียดนามเมื�อเดือนกุมภาพันธ์ิ์ ๒๕๖๒ 

โดยไร้ข้อตกลิงใด ๆ จากนั�นผูู้้นำาทั�งสองตกลิงในการพบกันอย่างกะทันหันที�พรมแดน

สองเกาหลีิเมื�อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ว่า จะฟ้ิ�นการเจรจาระดับคณะทำางาน แต่ก็ไม่มี

ความคืบหน้าใด ๆ  เพราะเกาหลีิเหนือยังยิงขีป้นาวุธิ์พิสัยใกล้ิหลิายครั�ง แลิะมักวิจารณ์

สหรัฐฯ ที�ซ้อมรบร่วมกับเกาหลีิใต้ อย่างไรก็ดี นายคิม ซอง เอกอัครราชทูตผูู้้แทนถาวร

เกาหลีิเหนือป้ระจำาสหป้ระชาชาติ กล่ิาวว่า เกาหลีิเหนือมีความพร้อมในการรื�อฟ้ิ�น

การเจรจากับสหรัฐฯ ถ้าหากสหรัฐฯ เสนอแผู้นการที�สามารถดำาเนินการได้ในการยุติ

ภาวะชะงักงันเกี�ยวกับการป้ลิดอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ของเกาหลีิเหนือ

 จนในที�สุด เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เกาหลีิเหนือป้ระกาศตัดการสื�อสาร

ทุกช่องทางกับเกาหลีิใต้๑๕  ซึ�งรวมถึงสายด่วนระหว่างผูู้้นำาทั�งสองป้ระเทศ สำานักข่าว

กลิางเกาหลีิ (เคซีเอ็นเอ) ของทางการเกาหลีิเหนือ รายงานว่า เกาหลีิเหนือ “จะตัด

การติดต่อสื�อสารทางโทรศัพท์ของหน่วยป้ระสานงานร่วมระหว่างทางการเกาหลีิเหนือ

แลิะใต้อย่างสิ�นเชิง ตั�งแต่เวลิา ๑๒.๐๐ น. ตามเวลิาท้องถิ�นของวันที� ๙ มิ.ย.๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐)”

เกาหลิีเหนือยังป้ระกาศตัดช่องทางการติดต่อสื�อสารทางทหารกับเกาหลิีใต้ด้วย โดย

ระบุว่าสิ�งนี�คือ มาตรการแรกในมาตรการต่าง ๆ  ที�ป้ระเทศจะดำาเนินการ พร้อมกับเรียก

เกาหลีิใต้ว่า “ศัตรู” ซึ�งก่อนหน้านี�สำานักงานป้ระสานงานร่วมสองเกาหลีิได้ปิ้ดทำาการ

ชั�วคราวตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำาให้ทั�งสองป้ระเทศต้อง

ติดต่อกันผู่้านทางโทรศัพท์ โดยเกาหลีิเหนือแลิะใต้จะโทรศัพท์ป้ระสานกันวันลิะ ๒ ครั�ง

ผู่้านสำานักงานป้ระสานงานร่วมสองเกาหลีิ ในเวลิา ๙.๐๐ น. แลิะ ๑๗.๐๐ น.

  
๑๕บีบีซี.(๒๕๖๓).เกาหลิเีหนือตัดการสื�อสารทกุช่องทางกบัเกาหลิใีต้ คือมุกเก่าเรียกความสนใจของ

เปี้ยงยาง?  ออนไลิน์.ค้นเมื�อ ๑๐ มิ.ย.๖๓ จาก https://www.bbc.com/thai/international-52978790https://

www.bbc.com/thai/international-52978790
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 ซึ�งก่อนเหตุการณ์ตัดการสื�อสารเกิดขึ�น นางคิม โย-จอง น้องสาวของ ป้ธิ์น.คิม จอง อึน

ผูู้้นำาสูงสุดของเกาหลิเีหนือ ได้ออกมาขู่จะปิ้ดสำานักงานป้ระสานงานรว่มสองเกาหลิี

หากรัฐบาลิในกรุงโซลิยังไม่หยุดยั�งกลุ่ิมชาวเกาหลีิเหนือผูู้้แป้รพักตร์ ซึ�งพำานักใน

เกาหลีิใต้โดยการส่งลูิกโป้�งที�บรรจุใบป้ลิิวโฆษณาชวนเชื�อต่อต้านรัฐบาลิเกาหลีิเหนือ

ลิอยข้ามพรมแดนไป้ยังเกาหลีิเหนือ ซึ�งนางคิม โย-จอง ชี�ว่า กิจกรรมดังกล่ิาวเป็้น

การกระทำาอันเป็้นป้รปั้กษ์แลิะลิะเมิดข้อตกลิงสันติภาพที�ทำาขึ�นในปี้ ค.ศ.๒๐๑๘ ระหว่าง

ป้ธิ์น.คิม จอง อึนของเกาหลีิเหนือ กับ ป้ธิ์น.มุน แจ อิน ของเกาหลีิใต้ สิ�งที�เกิดขึ�นนี�ได้

สร้างความผู้ิดหวังให้กับรัฐบาลิของป้ธิ์น.มุน แจ อิน แม้ว่าเมื�อ ๒ ปี้ที�ผู่้านมาได้เกิดความ

หวังอันดีจากการที�ผูู้้นำาสองเกาหลิไีด้พบป้ะกนั แลิะเหน็พ้องใหเ้ปิ้ดสายด่วนระหวา่งกัน 

ทว่าตอนนี�เกาหลีิเหนือกลัิบตัดช่องทางการตดิต่อระหว่างสองฝั่�ายอยา่งสิ�นเชิง หรือสิ�งนี�

จะเป็้นการเริ�มต้นแผู้นการของรัฐบาลิเกาหลีิเหนือ ซึ�งเป็้นที�น่าติดตามสถานการณ์ต่อไป้

ว่าจะเกิดอะไรขึ�นในความสัมพันธ์ิ์ระหว่างทั�งสองป้ระเทศนี�

 สถานการณ์เมื�อวันที� ๑๒ มิ.ย.๖๓ เกาหลีิเหนือเผู้ยแพร่แถลิงการณ์ “Our Message 

to U.S. is Clear” ของนายรี ย็อง-โฮ รมว.กต.เกาหลีิเหนือ๑๖  ระบุว่า นโยบายของ

สหรัฐฯ ยังคงเป็้นภัยคุกคามในระยะยาวต่อรัฐแลิะพลิเมืองของเกาหลีิเหนือทำาให้

เกาหลีิเหนือจำาเป็้นที�จะต้องพัฒนาศักยภาพของกองทัพแลิะอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ เพื�อให้ป้้อง

ป้รามอนัตรายดังกล่ิาวได้ พร้อมยังวิจารณ์ว่า รัฐบาลิสหรัฐฯ กดดันแลิะบีบคั�นเกาหลีิเหนือ

ด้านเศรษฐกิจ เพื�อสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองให้กับตนเอง ทั�งนี� แถลิงการณ์ดังกล่ิาว

เกิดขึ�นเนื�องในโอกาสครบรอบ ๒ ปี้ ของการป้ระชมุสุดยอดระหว่างผูู้้นำาสหรัฐฯแลิะผูู้้นำา

สูงสุดเกาหลีิเหนือครั�งแรกที�สิงคโป้ร์ โดยก่อนหน้านี� เมื�อวันที� ๑๑ มิ.ย.๖๓ เกาหลิเีหนือ

กล่ิาวเตือนสหรัฐฯ ว่า ไม่ควรยุ่งเกี�ยวกับป้ระเด็นความสัมพันธ์ิ์ระหว่างสองเกาหลิี แต่

ควรจะสนใจการเมืองภายในสหรัฐฯ พร้อมกล่ิาวหาว่า สหรัฐฯ ไม่จริงใจ แลิะเสแสร้ง

แสดงความกังวลิถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสองเกาหลีิ
  
๑๖สำานักข่าวกรองแห่งชาติ. (๒๕๖๓). รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจ. “เกาหลีิเหนือยืนยันจะ

พัฒนาโครงการนิวเคลีิยร์ภายหลัิงความสัมพันธ์ิ์กับสหรัฐฯ หยุดชะงัก” ออนไลิน์ ค้นเมื�อ ๑๓ มิ.ย.

๖๓ จาก https://www.nia.go.th/niaweb59/page-news1.asp?f=1&l=&i=&p=3&j=
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 ล่ิาสุด เมื�อวันที� ๑๖ มิ.ย.๖๓ สถานการณ์แย่ลิง โดยกระทรวงรวมชาติของ

เกาหลีิใต้รายงานว่า สาธิ์ารณรัฐป้ระชาธิิ์ป้ไตยป้ระชาชนเกาหลีิได้ระเบิดทำาลิาย

สำานักงานป้ระสานงานระหว่าง DPRK-เกาหลีิใต้ ซึ�งตั�งอยู่ในเมืองแคซอง ซึ�งเป็้นเมือง

ชายแดนของสาธิ์ารณรัฐป้ระชาธิิ์ป้ไตยป้ระชาชนเกาหลีิ๑๗ ทั�งนี� การเจรจาลิดอาวุธิ์

นิวเคลีิยร์ระหว่างสาธิ์ารณรัฐป้ระชาธิิ์ป้ไตยป้ระชาชนเกาหลีิแลิะสหรัฐฯ หยุดชะงักไป้

เนื�องจากการป้ระชุมผูู้้นำาครั�งที� ๒ ระหว่าง ป้ธิ์น.คิมจองอึนแลิะป้ธิ์น.โดนัลิด์ ทรัมป์้ 

ซึ�งจัดขึ�น ณ กรุงฮานอย ป้ระเทศเวียดนาม เมื�อวันที� ๑๙ ก.พ.๖๒ สิ�นสุดลิง โดยไร้ข้อตกลิง

 ๒.๒.๓ ทิศทางแนำวโนำ�ม

       จากสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีิ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ๔ ป้ระการ๑๘

ได้แก่ ๑) มีทิศทางที�ดีขึ�น แต่กลัิบแย่ลิง ๒) การนิยามความหมายของการลิดอาวุธิ์นิวเคลีิยร์

(Denuclearization) ที�ต่างกันของเกาหลีิเหนือกับสหรัฐฯ ทำาให้หาข้อสรุป้ของ

การเจรจาฯ ไม่ได้ เช่น เกาหลีิเหนือต้องการให้สหรัฐฯ ยกเลิิกการควำ�าบาตรทางการ

ค้าก่อน แต่สหรัฐฯ ต้องการให้เกาหลีิเหนือป้ลิดอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ก่อน ๓) ศักยภาพด้าน

นิวเคลีิยร์ของเกาหลีิเหนือสูง สามารถฟ้ิ�นฟูิกลัิบมาใหม่ได้ แลิะสามารถยิงขีป้นาวุธิ์จาก

ฐานเคลืิ�อนที�ได้ แลิะ ๔) เกาหลีิเหนือลิงทุนพัฒนาอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ด้วยงบป้ระมาณจำานวนมาก 

ถือเป็้นเกียรติภูมิของป้ระเทศ ที�ทำาให้เกาหลีิเหนือมีอำานาจต่อรองกับป้ระเทศ

มหาอำานาจ จึงยากที�จะยกเลิิกการพัฒนาอาวุธิ์นิวเคลีิยร์

      สำาหรับการรวมสองป้ระเทศเกาหลีิเข้าด้วยกันคงเป็้นเรื�องที�เกิดขึ�นได้ยาก

ด้วยเหตุผู้ลิหลิายปั้จจัย ทั�งเรื�องความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมือง โครงสร้างพื�นฐาน

ด้านต่าง ๆ วัฒนธิ์รรม แลิะความคิดเห็นของป้ระชาชนของทั�งสองป้ระเทศ แต่อย่างไรก็ดี

  ๑๗ซินหัว.(๒๕๖๓).เกาหลีิใต้รายงาน DPRK ระเบิดศูนย์ป้ระสานงาน ติดชายแดน. ค้นเมื�อ ๑๐ มิ.ย.๖๓

จากhttps://www.xinhuathai.com/vdo/114511_20200616?fbclid=IwAR3oJZWseHpT-

GKIJAQV_PMxPZy0qHQJmYtzIRyGlrKKTCc5FQpJg_MmRgjY

  ๑๘ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (๒๕๖๓). สรุป้ผู้ลิป้ระชุมการป้ระชุม

วิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 

2020” เมื�อ ๒๗ ก.พ.๖๓. เอกสารอัดสำาเนา
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ความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงบนคาบสมุทรเกาหลิีที�ผู่้านมานั�น ส่งสัญิญิาณที�ดีกว่าในอดีตที�ผู่้านมาตาม

ป้ระวัติศาสตร์ของปั้ญิหาคาบสมุทรเกาหลีิ แต่ก็ยังแฝั่งบนความเสี�ยงที�สถานการณ์อาจกลัิบ

มาตึงเครียดเช่นเดิมอยู่มากเช่นกัน เพราะการเลืิอกตั�งป้ระธิ์านาธิิ์บดีสหรัฐฯที�จะเกิดขึ�นเดือน

พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ�งไม่แน่นอนเลิยว่า ป้ธิ์น.ทรมัป์้ ยงัคงจะรกัษาตำาแหนง่ป้ระธิ์านาธิ์บิดี

ต่อได้หรือไม่ แลิะเกาหลิเีหนือก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าผูู้้นำาชุดใหม่ของสหรัฐฯ จะมีท่าทีเรื�องข้อตกลิง

จากการเจรจากับเกาหลีิเหนือเช่นไรสำาหรับท่าทีของรัฐบาลิสหรัฐฯ ในขณะนี�ทางสหรัฐฯ ยนืยัน

ว่าจะต้องมีความคืบหน้าอย่างแท้จริงเรื�องการยกเลิิกโครงการอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ของเกาหลีิเหนือ

อยา่งสมบูรณ์แลิะสามารถตรวจพิสูจน์ได้ ก่อนที�จะผู่้อนป้รนมาตรการลิงโทษ โดยนายจอห์น โบลิตัน

ที�ป้รึกษาฝั่�ายความมั�นคงชาติของสหรัฐฯ ได้กล่ิาวว่า อยากให้เกาหลีิเหนือใช้รูป้แบบข้อตกลิง

ที�สหรัฐฯ ทำากับลิิเบีย ซึ�งอดีตป้ระธิ์านาธิิ์บดีโมอัมมาร์ กัดดาร์ฟีิทำาข้อตกลิงยกเลิิกอาวุธิ์

อานุภาพทำาลิายร้ายแรงทั�งหมดเมื�อปี้ พ.ศ.๒๕๔๖ แลิะยอมให้เจ้าหน้าที�ระหว่างป้ระเทศเข้าไป้

ตรวจพิสูจน์ได้ อย่างไรก็ตาม เกาหลิีเหนือเกรงว่ารูป้แบบข้อตกลิงที�สหรัฐฯ เคยทำากับลิิเบีย

นั�นจะทำาให้เกิดปั้ญิหาเหมือนการเกิดสงครามกลิางเมืองในลิิเบีย ซึ�งตามมาด้วยการส่งกำาลัิง

ทหารสหรัฐฯ เข้าแทรกแซง จนทำาให้พันเอกกัดดาฟีิต้องพ้นจากอำานาจไป้ดังนั�น เกาหลีิเหนือ

จึงต้องการข้อตกลิงแบบค่อยเป็้นค่อยไป้ โดยให้มีการผู่้อนคลิายมาตรการลิงโทษหลัิงการ

ป้ลิดอาวุธิ์ในแต่ลิะขั�นตอนซึ�งจะใช้เวลิานานแลิะจะเป็้นการช่วยรักษาเสถียรภาพให้กับ

นายคิม จอง อึน ได้ด้วย สำาหรับท่าทีของเกาหลีิใต้นั�น รัฐบาลิของป้ระธิ์านาธิิ์บดีมูน แจ อิน

คาดหวังว่าจะสามารถทำาให้เกิดข้อตกลิงสันติภาพ เพื�อใช้แทนข้อตกลิงพักรบหรือการหยุดยิง

กับเกาหลีิเหนือซึ�งใช้มาตั�งแต่หลัิงสงครามเกาหลีิเมื�อ ๖๕ ปี้ที�แล้ิว แลิะจะเป็้นผู้ลิให้ทั�งสอง

เกาหลีิมีความสัมพันธ์ิ์ที�ราบรื�นมากขึ�น แทนภาวะสงครามในปั้จจุบัน๑๙ 

  ๑๙วีโอเอ.(๒๕๖๓).การเจรจาสุดยอด “สหรัฐฯ - เกาหลีิเหนือ” กับปั้จจัยเรื�องป้ฏิิทินการเมือง

ของสหรัฐฯ.ออนไลิน์ ค้นเมื�อ ๑๐ พ.ค.๖๓  จาก https://www.voathai.com/a/us-north-ko-

rea-nuclear-politics-ct/4355553.html
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     ๒.๒.๔ ผู้ลกรุะทบและท่าท่ข้องไทย

     ท่าท่และบทบาทข้องไทยและอาเซ่ียนำ๒๐  ป้ระเทศไทยควรวางตัว ดังนี�

๑) จุดยืนในการสนับสนุนสันติภาพแลิะสันติวิธีิ์ ๒) สนับสนุนมติของสหป้ระชาชาติ

ต่าง ๆ แลิะ ๓) ร่วมมือกับอาเซียนในการสร้างความสัมพันธ์ิ์กับเกาหลีิเหนือตามกรอบ

การป้ระชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองแลิะความมั�นคงในภูมิภาคเอเชีย-

แป้ซิฟิิก (ASEAN Regional Forum : ARF) แลิะความร่วมมือเฉพาะด้านซึ�งคำานึงถึง

ผู้ลิป้ระโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะในกรอบความสมัพันธ์ิ์แบบทวิภาคีระหว่างเกาหลีิเหนือ

กับป้ระเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า หลิายป้ระเทศมีความสัมพันธ์ิ์กับเกาหลีิเหนือใน

ทิศทางที�ดี เช่น อินโดนีเซีย

    ดังนั�น จุดยนืของป้ระเทศไทย จำาเป็้นต้องรักษาความมสัมพันธ์ิ์อันดีกับทุกชาติ 

ทั�งจีน ญีิ�ปุ้�น เกาหลีิเหนือ เกาหลีิใต้ แลิะสหรัฐฯ เพราะไทยเป็้นจุดยทุธิ์ศาสตร์ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แลิะอาจเป็้นเป้้าหมายที�มหาอำานาจเข้ามาครอบงำา๒๑ 

    สำาหรับอนาคตของความมั�นคงในเอเซีย การรวมชาติของเกาหลีิเป็้นเรื�อง

ที�ยิ�งใหญ่ิมาก หากมีการรวมป้ระเทศจะเกิดขึ�นอาจจะเป็้นลัิกษณะในภาวะสงคราม

แบบเสียเลืิอดเนื�อ หรือผู่้านการเจรจาอย่างสงบ ซึ�งสถานการณ์ในปั้จจุบัน ได้เห็น

ถึงความเป็้นไป้ได้ของการรวมป้ระเทศผู่้านการเจรจา ดังนั�น หากทั�งสองป้ระเทศรวม

ตัวกันสำาเร็จป้ระเทศเกาหลีิในรูป้แบบใหม่นั�นจะป้กครองแบบใด ใครจะเป็้นผูู้้นำา แลิะ

จะมีอัตลัิกษณ์ของสองเกาหลีิอย่างไร ดังนั�น วิกฤติในคาบสมุทรเกาหลีิยังคงจะมีต่อไป้ ตราบใดที�

สหรัฐฯ แลิะเกาหลีิเหนือ ยงัไม่มีท่าทีที�จะป้รับเป้ลีิ�ยน เพื�อหาทางออกอยา่งเป็้นรูป้ธิ์รรม 

ซึ�งควรจะเกิดการเจรจาตามสนธิิ์สัญิญิาสันติภาพแลิะสถาป้นาความสัมพันธ์ิ์ทางการทูต

กับเกาหลีิเหนืออย่างจริงจังแลิะจริงใจนับจากนี�เป็้นต้นไป้

  ๒๐ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (๒๕๖๓). สรุป้ผู้ลิป้ระชุมการป้ระชุม

วิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 2020” 

เมื�อ ๒๗ ก.พ.๖๓. เอกสารอัดสำาเนา

  ๒๑ธีิ์วินท์ สุพุทธิ์กุลิ.(๒๕๖๓). สถานการณ์เกาหลีิ รุนแรงแค่ไหน…!. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ ๑๒ พ.ค.๖๓ 

จาก https://www.chula.ac.th/cuinside/13299/
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   ๒.๓ ภูมิภ�คอินำโด-แป็ซิิฟิิก

 ไทยแลิะอาเซียนทนับว่ามีจุดทางภูมิศาสตร์ที�เป็้นศูนยก์ลิางของภูมิภาคอินโด-

แป้ซิฟิิก ท่ามกลิางบรรยากาศของการ “แย่งชิงแลิะสร้างอิทธิิ์พลิ” ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

ทั�งในระดับภูมิภาคแลิะในระดับโลิก ในด้านการเมืองแลิะด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์

แลิะความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงที�เกิดขึ�นในภูมิภาคนี�จึงเป็้นสิ�งที�น่าติดตามอย่างยิ�ง

    ๒.๓.๑ ภู้มิหลัง๒๒ 

    ยทุธิ์ศาสตรอิ์นโด-แป้ซฟิิิก เป็้นการผู้นวกพื�นที�ทางรัฐศาสตรข์องมหาสมทุรอินเดีย

เข้ากับมหาสมุทรแป้ซิฟิิก โดยมีที�มาตั�งแต่ ค.ศ.๒๐๑๗ ป้ระธิ์านาธิิ์บดีโดนัลิด์ ทรัมป์้  

ได้แสดงวิสัยทัศน์ในที�ป้ระชุม APEC CEO Summit ที�ป้ระเทศเวียดนามว่าสหรัฐฯ จะ

ทำาให้อินโด-แป้ซิฟิิก เป็้นภูมิภาคที� “เสรีแลิะเปิ้ดกว้าง” (Free and Open Indo-Pacific : FOIP) 

    สหรัฐอเมริกาใช้ยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก ปิ้ดล้ิอมจีน เนื�องจากการเติบโต

ของจีน ทำาให้สหรัฐฯ ในสมัยป้ระธิ์านาธิิ์บดีโดนัลิด์ ทรัมป์้ ป้ระกาศใช้ยุทธิ์ศาสตร์อินโด

-แป้ซิฟิิก เพื�อคานอำานาจแลิะปิ้ดล้ิอมจีน โดยกระชับความร่วมมือจากพันธิ์มิตร ได้แก่ 

ญีิ�ปุ้�น ออสเตรเลีิย แลิะอินเดีย หรือเรียกในนามกลุ่ิม QUAD ซึ�งยุทธิ์ศาสตร์ความมั�นคง

แห่งชาติของสหรัฐฯ มองว่า จีนเป็้นภัยคุกคาม เป็้นคู่แข่งแลิะเป็้นศัตรูที�จะแย่งการครอง

ความเป็้นเจ้าจากสหรัฐฯ ในด้านการทหาร ป้ระธิ์านาธิิ์บดีโดนัลิด์ ทรัมป์้ ได้เน้น

การเสริมสร้างกำาลัิงทางทหารของสหรัฐฯ แลิะพันธิ์มิตร เพื�อถ่วงดุลิจีน สำาหรับในกรณี

ทะเลิจีนใต้ รัฐบาลิทรัมป์้ ได้เดินหน้าเต็มที�ในการเผู้ชิญิหน้ากับจีน ยทุธิ์ศาสตร์ทางด้าน

เศรษฐกิจของรัฐบาลิทรัมป์้เน้นที�การปิ้ดล้ิอมจีนทางด้านเศรษฐกิจเป็้นหลัิก 

ในขณะที�รัฐบาลิจีนได้เดินหน้าอย่างเต็มที�ในการผู้ลัิกดันโครงการหนึ�งแถบ หนึ�งเส้นทาง

(Belt and Road Initiative : BRI) การดำาเนินนโยบายต่างป้ระเทศของจีน นอกจาก

จะสามารถตอบสนองต่อผู้ลิป้ระโยชน์ของจีนแล้ิว ยังทำาให้จีนได้ยกระดับความร่วมมือ

  
๒๒ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (๒๕๖๓). สรุป้ผู้ลิป้ระชุมการป้ระชุม

วิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ เรื�อง “เรื�อง “ความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐอเมริกากับ

การดำาเนินนโยบายด้านความมั�นคงภายใต้ยทุธิ์ศาสตร์อินโด - แป้ซิฟิิก”” เมื�อ ๒๔ ม.ค.๖๓. เอกสาร

อัดสำาเนา
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กับป้ระเทศมหาอำานาจ ป้ระเทศเพื�อนบ้าน แลิะป้ระเทศกำาลัิงพัฒนา โดยเน้นภาระ

ความรับผิู้ดชอบมากขึ�นในภารกิจต่าง ๆ ของจีนต่อโลิก ความสำาเร็จของยุทธิ์ศาสตร์

BRI ทำาให้เกิดความเชื�อมโยงผูู้้ผู้ลิิตแลิะตลิาดผูู้้บริโภคขนาดใหญ่ิ อย่างไรก็ตาม การมี

เส้นทางคมนาคมที�สะดวกอาจเอื�อป้ระโยชน์ต่อการกระทำาผิู้ดกฎหมาย ทั�งในเรื�อง

การค้ามนุษย์ การลัิกลิอบนำาเข้ายาเสพติด การลัิกลิอบเข้าเมืองโดยผิู้ดกฎหมายด้วย

 การดำาเนินยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก แบบเอกาภาคีนิยม (Unilateralism) 

การมุ่งโดดเดี�ยวจากเวทีพหุภาคี ซึ�งไม่ให้ความสำาคัญิต่ออาเซียน ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจเอเชีย-แป้ซิฟิิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) แลิะข้อ

ตกลิงหุ้นส่วนยทุธิ์ศาสตรเ์ศรษฐกจิภาคพื�นแป้ซิฟิิก (Trans-Pacific Partnership (TPP) 

โดยมุ่งให้ความสำาคัญิต่อภูมิรัฐศาสตร์ ดังที�สหรัฐฯ ระบุไว้ในยุทธิ์ศาสตร์ความมั�นคงปี้ 

ค.ศ.๒๐๑๗ (2017 National Security Strategy-NSS) ว่า อินโด-แป้ซิฟิิก คือ อาณา

บริเวณตั�งแต่ชายฝัั่�งตะวันตกของอินเดีย ไป้ถึงชายฝัั่�งตะวันตกของสหรัฐฯ ภูมิภาคนี�

จึงครอบคลุิมเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย เอเชียใต้ ออสเตรเลีิย 

นิวซีแลินด์ ไป้จนถึงหมู่เกาะแป้ซิฟิิก 

 การดำาเนินยุทธิ์ศาสตร์ด้านความมั�นคงอื�น ๆ ได้แก่ การเสริมสร้างกำาลัิงทหาร

สหรัฐฯ แลิะพันธิ์มิตร เพื�อถ่วงดุลิจีน การขายอาวุธิ์ให้พันธิ์มิตร ๑๐,๐๐๐ ล้ิานเหรียญิ

การพัฒนาฐานทัพเรือ เพื�อแข่งกับอิทธิิ์พลิทางทหารของจีน การพร้อมเผู้ชิญิหน้ากับ

จีนในทะเลิจีนใต้ การไม่เชิญิจีนร่วมโป้รแกรมการฝึั่กกำาลัิงทางเรือนานาชาติที�ใหญ่ิ

ที�สุดในโลิก (Rim of the Pacific Exercise : RIMPAC) แลิะการใช้แผู้น Indo-Pacific 

Maritime Security Initiative เป็้นต้น สำาหรับด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การปิ้ดล้ิอมจีนทาง

เศรษฐกิจ สงครามการค้ากับจีน สงครามเทคโนโลิยี 5G แลิะ ยุทธิ์ศาสตร์แข่งกับ BRI 

ของจีน ด้วยเหตุนี� ผู้ลิกระทบของยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก จึงทำาให้จีนแลิะสหรัฐ ขัดแย้ง

มากขึ�น แลิะทำาให้ไทยวางตัวลิำาบากมากขึ�น แลิะการดำาเนินยุทธิ์ศาสตร์เอกาภาคีนิยม 

(Unilateralism) ทำาให้อาเซียนถูกลิดบทบาทลิง แลิะไทยจะมีจุดยืนอย่างไร
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 ในขณะที�รัฐบาลิจีนได้เดินหน้าผู้ลัิกดันโครงการหนึ�งแถบ หนึ�งเส้นทาง (Belt 

and Road Initiative : BRI) การดำาเนินนโยบายต่างป้ระเทศของจนี นอกจากจะสามารถ

ตอบสนองต่อผู้ลิป้ระโยชน์ของจีนแล้ิว ยงัทำาให้จีนได้ยกระดับความร่วมมือกับป้ระเทศ

มหาอำานาจ ป้ระเทศเพื�อนบ้าน แลิะป้ระเทศกำาลัิงพัฒนา โดยเน้นภาระความรับผิู้ดชอบ

มากขึ�นในภารกจิต่าง ๆ  ของจนีต่อโลิก ผู่้านโครงการเสน้ทางขนสง่ทางบก (Continental 

Silk Road) ครอบคลุิมอาเซียนตอนบน โครงการเส้นทางขนส่งทางทะเลิ (Maritime 

Silk Road) ครอบคลุิมอาเซียนตอนล่ิาง ทะเลิจีนใต้ แลิะมหาสมุทรอินเดีย แลิะเส้น

ทางสายไหมดิจิทัลิ (Digital Silk Road) ครอบคลุิมเศรษฐกิจดิจิทัลิของอาเซียน ได้แก่ 

Huawei, ZTE, Alibaba, Tencent Lazada Grab Gojek แลิะ Alipay โดยเฉพาะ

5G ของ Huawei โดยยุทธิ์ศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ มุ่งขยายอิทธิิ์พลิครอบคลุิมอาเซียน

การเป็้นคู่ค้าอันดับหนึ�งของอาเซียน การให้ความช่วยเหลืิอทางเศรษฐกิจ การลิงทุนแก่

ลิาว กัมพูชา แลิะพม่า ซึ�งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้ิานช้าง (Lancang-Mekong 

Cooperation : LMC) จะครอบคลิุมอาเซียนตอนบน เป้็นต้น สำาหรับยุทธิ์ศาสตร์

ทางทหาร เช่น การเพิ�มแสนยานุภาพทางทหารในทะเลิจีนใต้ การซ้อมรบกับอาเซียน

การขยายอิทธิิ์พลิทางทหารผู่้าน BRI เช่น ฐานทัพเรือที� Sihanoukville ฐานทัพเรือที� 

Hambantota ท่าเรือ Kyakpyu ที�พม่า แลิะท่าเรือ Gwadar

 ในขณะที�สหรัฐฯ ต้องการการเดนิเรืออย่างเสรีในทะเลิจีนใต้ เพราะทะเลิจนีใต้

มีความสำาคัญิทางยุทธิ์ศาสตร์ทางทะเลิ เพราะกองทัพเรือสหรัฐฯ มีพื�นที�ป้ฏิิบัติการทั�งใน

มหาสมุทรแป้ซิฟิิกแลิะมหาสมุทรอินเดีย แลิะเส้นทางในทะเลิจีนใต้สามารถติดต่อ

กับพันธิ์มิตรของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แลิะในเอเชียตะวันออก (ญีิ�ปุ้�นกับ

เกาหลีิใต้) ได้รวดเร็วที�สุด ซึ�งหากจีนยึดครองทะเลิจีนใต้ได้ก็จะเป็้นการทำาให้สหรัฐฯ 

เสียผู้ลิป้ระโยชน์แห่งชาติที�มีความสำาคัญิยิ�ง
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 ๒.๓.๒ สถานำการุณ์์

            รัฐบาลิสหรัฐฯ ภายใต้การนำาของป้ระธิ์านาธิิ์บดีทรัมป์้ ได้ป้ระกาศแลิะ

ขับเคลืิ�อนยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก ในช่วงที�ผู่้านมา ต้องถือว่าเป็้นยุทธิ์ศาสตร์หลัิก

ของโลิกตะวันตก หรือกลุ่ิมนาโต ในการต่อต้านแลิะเผู้ชิญิหน้ากับยุทธิ์ศาสตร์เส้นทาง

สายไหมของกลุ่ิมป้ระเทศองค์การความร่วมมือแห่งเซี�ยงไฮ้อยา่งชัดเจนที�สุด ยทุธิ์ศาสตร์

เส้นทางสายไหม นอกจากเป็้นการเชื�อมต่อการพัฒนาร่วมกัน เพื�อผู้ลิป้ระโยชน์ร่วมกัน

บนพื�นที�แผู่้นดินใหญ่ิของโลิกแล้ิว ยังกินพื�นที�ตลิอดริมฝัั่�งทะเลิแลิะมหาสมุทรทั�งหลิาย

ของโลิกอีกด้วย ซึ�งการเชื�อมต่อเส้นทางสายไหมทางบกนั�น ย่อมกระทบต่อฐานทัพ

ของสหรัฐฯ เกือบ ๘๐๐ แห่ง ในทุกภูมิภาคของโลิก๒๓  แลิะยังมีการเชื�อมต่อเส้นทาง

สายไหมทางทะเลิที�เชื�อมต่อดินแดนริมฝัั่�งทะเลิแลิะมหาสมุทรทั�วโลิกด้วย แลิะเป็้นที�

แน่นอนว่าย่อมกระทบต่อการยึดครองแสนยานุภาพทางทะเลิของสหรัฐฯ ที�มีมาช้า

นานแล้ิว โดยเฉพาะในพื�นที�ดูแลิของกองเรือที� ๗ คือ ภาคพื�นแป้ซิฟิิกแลิะในพื�นที�

ดูแลิของกองเรือที� ๕ ตลิอดพื�นที�มหาสมุทรอินเดีย ซึ�งทั�งสองพื�นที�นี�มีเป้้าหมายทาง

ยทุธิ์ศาสตร์สำาคัญิที�จะสกัดหรือป้้องกันไม่ให้ป้ระเทศจีนสามารถเชื�อมต่อเส้นทางออกสู่

ทะเลิแลิะมหาสมุทรได้โดยสะดวก ทั�งภาคพื�นมหาสมุทรแป้ซิฟิิกแลิะภาคพื�นมหาสมุทรอินเดีย

    ดังนั�น ในส่วนของยุทธิ์ศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลิจึงเป็้นยุทธิ์ศาสตร์ที�

ทำาลิายการปิ้ดกั�นจีนไม่ให้มเีส้นทางออกสู่ทะเลิได้ คือ ทะเลิเหลืิอง ทะเลิจีนใต้ ทะเลิจีน

ตะวันออก แลิะมหาสมุทรอินเดีย จึงเป็้นเรื�องที�สหรัฐฯ ยอมไม่ได้ จึงต้องป้รับเป้ลีิ�ยน

ยทุธิ์ศาสตร์ดั�งเดิมจาก ยทุธิ์ศาสตร์เอเชียแป้ซิฟิิก ที�ครอบคลุิมพื�นที�แถบป้ระเทศอาเซียน

แลิะพื�นที�ในมหาสมทุรแป้ซฟิิิก ยกระดบัขึ�นเป็้น ยทุธิ์ศาสตรอิ์นโด-แป้ซฟิิิก หรอืนัยหนึ�ง

ก็คือ ยทุธิ์ศาสตร์การปิ้ดล้ิอมสองมหาสมุทร คือ มหาสมุทรอินเดียแลิะมหาสมุทรแป้ซิฟิิก

โดยมีเป้้าหมายสำาคัญิที�สุดคือ การขัดขวางต่อต้านจีน รัสเซีย แลิะเกาหลีิเหนือ ไม่ให้

  
๒๓ธิ์รรมรัตน์ รัตนมณี. (๒๕๖๒).รายงานการศึกษาส่วนบุคคลิ, “ความขัดแยง้ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

 ในทะเลิจีนใต้ที�มีผู้ลิต่อบทบาทของไทยในอาเซียน”. ค้นเมื�อ ๗ พ.ค.๖๓ จาก http://www.mfa.

go.th/dvifa/contents/filemanager/files/nbt/nbt11/IS/11002.pdf
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แผู่้ขยายอิทธิิ์พลิมายังมหาสมุทรแป้ซิฟิิกแลิะมหาสมุทรอินเดียได้ ซึ�งเป็้นมหาอำานาจ

ทางการทหารที�ยิ�งใหญ่ิของโลิกในปั้จจุบันแลิะเป็้นพันธิ์มิตรใกล้ิชิดแน่นแฟ้ินอยา่งยิ�ง๒๔ 

    จากการป้ระชุมสุดยอดอาเซียนในป้ระเทศไทย สหรัฐฯ ได้ยื�นคำาขาดต่อกลุ่ิม

ป้ระเทศอาเซียนว่าต้องเลืิอกเอาข้างหนึ�ง โดยจะเลืิอกเอาข้างจีน รัสเซีย เกาหลีิเหนือ 

หรือจะเลืิอกข้างสหรัฐฯ แลิะอาเซียนได้มีมติร่วมกันว่า อาเซียนจะยงัดำาเนินการค้าขาย

กับทั�งสหรัฐฯ ญีิ�ปุ้�น รัสเซีย แลิะจีน ต่อไป้ นั�นหมายความว่า อาเซียนได้ป้ฏิิเสธิ์ไม่ยอม

เลืิอกจับมือกับสหรัฐฯ เพียงข้างเดียว แต่ป้ระกาศจุดยืนที�ชัดเจนจะร่วมมือกับทุกค่าย

ทุกฝั่�าย แลิะเป็้นที�แน่นอนว่า ยอ่มสร้างความไม่พอใจกับสหรัฐฯ คงเหลืิอแต่ว่าจะดำาเนิน

การอย่างไรกับกลุ่ิมอาเซียนแลิะแต่ลิะป้ระเทศในกลุ่ิมอาเซียนในลัิกษณะทวิภาคี

 ๒.๓.๓ ทิศทางแนำวโนำ�ม

            จะเห็นได้ว่า สหรัฐฯ พยายามให้ความสำาคัญิกับมหาสมุทรอินเดียมากขึ�น

อีกทั�งได้สะท้อนความสัมพันธ์ิ์อันดีระหว่างสหรัฐฯ แลิะอินเดีย อินเดียจึงเป็้นตัวแป้ร

สำาคัญิต่อความสำาเร็จของการผู้ลัิกด้นแนวคิดอินโด-แป้ซิฟิิก ด้วยภูมิรัฐศาสตร์ที�อินเดีย

ตั�งอยู่กึ�งกลิางของภูมิภาคแลิะมีขนาดเศรษฐกิจที�ขยายตัวต่อเนื�องแลิะรวดเร็ว สำาหรับ

นโยบายของออสเตรเลีิยต่อภูมิภาคอินโด-แป้ซิฟิิก ได้ดำาเนินความสัมพันธ์ิ์กับสหรัฐฯ 

การแกไ้ขปั้ญิหาขอ้พิพาท แลิะป้ระเดน็ความมั�นคงในภมิูภาค การเพิ�มขีดความสามารถ

ทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีิยในตลิาดโลิก รวมทั�งการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

ออสเตรเลีิยแลิะไทย ในส่วนของญีิ�ปุ้�นจะมุ่งให้ความสนใจไป้ที�อินเดียแลิะแอฟิริกาเป็้น

สำาคัญิ โดยให้ความร่วมมือกับอินเดีย ในการผู้ลัิกดันแนวคิดการพัฒนาของอินเดียว่าด้วย

ระเบียงแห่งการเติบโตเอเชีย-แอฟิริกา (Asia-Africa Growth Corridor:AAGC) เพื�อมุ่ง

พัฒนาโครงสร้างพื�นฐานแลิะมาตรฐานที�สูง ในขณะดียวกัน ญีิ�ปุ้�นยังให้ความสำาคัญิกับ

การให้ความช่วยเหลืิอแอฟิริกา เพื�อการพัฒนาป้ระเทศทั�งด้านการเมืองแลิะเศรษฐกิจ

บนพื�นฐานนหลัิกการไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันอีกด้วย

  ๒๔แนวหน้า.(๒๕๖๓). ยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก.ออนไลิน์. ค้นเมื�อ ๑๐ พ.ค.๖๓ จาก https://

www.naewna.com/politic/columnist/40674
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 ๒.๓.๔ ผู้ลกรุะทบและท่าท่ข้องไทย

            การุรัุบมือข้องอาเซ่ียนำต่ิอยุทธศาสติร์ุอินำโด-แปซิีฟิิก๒๕  อาเซียนต้อง

เป็้นศูนย์กลิางของภูมิภาค อาเซียนต้องมีบทบาทนำาจัดตั�งสถาปั้ตยกรรมภูมิภาค ASEAN 

centrality เป็้นตัวกลิางป้ระสานความร่วมมือจัดการความขัดแย้ง (honest broker) 

อาเซียนเป็้นเวทีความร่วมมือ Indo-Pacific ได้แก่ การป้ระชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 

(East Asia Summit : EAS) กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับป้ระเทศคู่เจรจา 

๑ ป้ระเทศ (ASEAN+1) กรอบความรว่มมือระหว่างป้ระเทศสมาชิกอาเซียนกับป้ระเทศ

นอกกลุ่ิม ๓ ป้ระเทศ คือ จีน เกาหลีิใต้ แลิะญีิ�ปุ้�น (ASEAN+3) การป้ระชุมรัฐมนตรี

กลิาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลิาโหมป้ระเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ 

Meeting Plus : ADMM-Plus) แลิะการป้ระชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน

การเมืองแลิะความมั�นคงในภูมิภาค เอเชีย-แป้ซิฟิิก (ASEAN Regional Forum : ARF) 

แลิะใช้ยทุธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิกเป็้นตัวเชื�อม (Indo-Pacific Connectivity) ไป้ยงัแผู้น

แม่บทการเชื�อมโยงอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity : MPAC) แลิะ

แผู้นแม่บทการเชื�อมโยงอินโด-แป้ซิฟิิก (Master Plan on Indo-Pacific Connectivity 

: MPIC) ต่อยอดจาก MPAC โดยอาเซียนมีที�ตั�ง เป็้นแกนกลิางของ Indo-Pacific เป็้น

เวทีการทูตที�สำาคัญิที�สุดในภูมิภาค อาเซียนเป็้นกลิางท่ามกลิางความขัดแย้งระหว่าง

มหาอำานาจ MPIC มีลัิกษณะ inclusive แลิะพร้อมขยายโครงการ MPAC ต่อยอดเป็้น MPIC

 

  ๒๕ศูนยศึ์กษายทุธิ์ศาสตร ์สถาบนัวิชาการป้้องกนัป้ระเทศ. (๒๕๖๓). สรปุ้ผู้ลิป้ระชมุการป้ระชมุวิชาการ

ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 2020” 

เมื�อ ๒๗ ก.พ.๖๓. เอกสารอัดสำาเนา
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         ข้�อเสนำอแนำะแก่ยุทธศาสติร์ุข้องไทย๒๖  ป้ระเทศไทยเป็้นศูนย์กลิางของ

อินโด-แป้ซิฟิิก ซึ�งไทยมีที�ตั�งทางภูมิศาสตร์อยูต่รงกลิางอาเซียน แลิะไทยเป็้นสี�แยกอาเซียน

 เป็้นศูนย์กลิางของกัมพูชา สป้ป้.ลิาว เมียนมา แลิะเวียดนาม (hub of Cambodia, Lao 

PDR, Myanmar and Vietnam: CLMV) เป็้นศูนย์กลิางของป้ระชาคมอาเซียน แลิะ

เป็้นศูนย์กลิางของยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก (hub of Indo-Pacific) จึงควรดำาเนินการดังนี�

๑) ไทยควรดำาเนินนโยบายทางสายกลิาง ไม่มีนโยบายแบบสุดโต่ง สร้างดุลิยภาพแห่ง

อำานาจ แลิะเป็้นกลิางไม่เลืิอกข้าง ๒) ไทยเป็้นป้ระเทศผูู้้ป้ระสานงาน เพราะไทยเข้าได้

กับทุกป้ระเทศ เป็้นตัวกลิางป้ระสานงาน (Coordinator) ตัวกลิางป้ระสานความร่วมมือ

ตัวกลิางป้ระสานรอยร้าว แลิะตัวกลิางป้ระสานจัดการความขัดแย้ง ๓) ดำาเนินการ

นโยบายสนลู่ิลิม (bending with the wind) ไทยไหวพริบดีในการอ่านทิศทางลิม แลิะ

ลู่ิตามลิมมหาอำานาจ ๔) สรา้งกลุ่ิมป้ระเทศ ไดแ้ก่ trilateral quad sub-regional regional 

ASEAN ASEAN+3  East Asia Community ACD แลิะ Indo-Pacific ๕) ศูนย์กลิางอาเซียน 

(ASEAN centrality) ๖) ยทุธิ์ศาสตร์ต่อมหาอำานาจ โดยสร้างดุลิยภาพแห่งอำานาจ โดย

ใช้การถ่วงดุลิระหว่างมหาอำานาจ ให้มหาอำานาจมาช่วย Thailand 4.0 ลิงทุนโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) 

แลิะใช้ไทยเป็้นศูนย์กลิางของอาเซียน แลิะอินโด-แป้ซิฟิิก

 อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ในภูมิภาคอินโด-แป้ซิฟิิก อยูร่ะหว่างการเป้ลีิ�ยนแป้ลิง

ในหลิาย ๆ  ป้ระเทศ ไทยจำาเป็้นต้องติดตามสถานการณ์ แนวโน้ม แลิะท่าทีของป้ระเทศ

สมาชกิต่าง ๆ  ในภมิูภาคอยา่งใกลิชิ้ด เพื�อผู้ลิป้ระโยชนแ์ห่งชาติแลิะการใหส้นับสนุนใน

กรอบของผู้ลิป้ระโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interests) ในการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน

ต่อแนวคิดอินโด-แป้ซิฟิิก ในขณะที�ไทย ยังมีความร่วมมือตามโครงการความริเริ�มหนึ�ง

แถบหนึ�งเส้นทาง (BRI) ที�ดำาเนินการควบคู่อีกด้วย ไทยจึงควรมียุทธิ์ศาสตร์ เพื�อแสวง

  ๒๖ศูนยศึ์กษายทุธิ์ศาสตร ์สถาบนัวิชาการป้้องกนัป้ระเทศ. (๒๕๖๓). สรปุ้ผู้ลิป้ระชมุการป้ระชมุวิชาการ

ศูนยศึ์กษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 2020” เมื�อ

๒๗ ก.พ.๖๓. เอกสารอัดสำาเนา
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ป้ระโยชน์จากยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก แลิะโครงการความริเริ�มหนึ�งแถบหนึ�งเส้นทาง

(BRI) ไป้พร้อม ๆ กับการรักษาสมดุลิอำานาจแลิะความสัมพันธ์ิ์ที�ดีระหว่างป้ระเทศ

มหาอำานาจ 



บทท่� ๓ 
ก�รตรวจสำอบสำภ�วะแวดล้อมด้�นำคว�มมั�นำคงในำป็ระเด็นำสำำ�คัญ 

(Issue – based Approach)
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 “Thailand Strategic Security Review 2020” มุ่งตรวจสอบป้ระเด็น

ความมั�นคงสำาคัญิที�มีผู้ลิกระทบตอ่ป้ระเทศไทยที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิงในป้ ีพ.ศ.๒๕๖๓เพื�อนำาไป้สู่

การให้ข้อเสนอแนะในการป้รับแผู้น ยุทธิ์ศาสตร์ชาติด้านความมั�นคงของป้ระเทศไทย 

ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูป้แบบในอนาคตได้อยา่งมีป้ระสิทธิิ์ภาพแลิะป้ระสิทธิิ์ผู้ลิ 

ในป้ระเด็นดังต่อไป้นี�

    ๓.๑ ป็ระเด็นำสำงคร�มก�รค้�

 การโต้ตอบกันไป้มาระหว่างสองป้ระเทศมหาอำานาจ สหรัฐฯ แลิะจีน ส่งผู้ลิกระทบ

มากมายไป้ยังป้ระเทศทั�วโลิก จากการที�ป้ระเทศหนึ�งเรียกเก็บภาษีเพิ�มขึ�นหรือกำาหนด

โควตาการนำาเข้าของสินค้าแต่ลิะป้ระเทศ โดยทำาให้อีกฝั่�ายไม่พอใจแลิะต่างตอบโต้กัน

ด้วยรูป้แบบที�คล้ิายคลึิงกับการป้กป้้องการค้า แลิะเมื�อความรุนแรงที�ป้ะทะกันเพิ�มขึ�น 

ความบาดหมางก็จะแป้รเป้ลีิ�ยนเป็้นสงครามการค้าระหว่างป้ระเทศ

  ๓.๑.๑ ภู้มิหลัง

          นับตั�งแต่ปี้ ค.ศ.๒๐๐๑ ที�จีนได้เข้าร่วมองค์การการค้าโลิก World 

Trade Organization (WTO) แลิะด้วยต้นทุนค่าแรงที�ถูก ทำาให้จีนเป็้นแหล่ิง Supply 

Chain ในฐานะเป็้นผู้ลิิตสินค้าแลิะสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลิยี ตั�งแต่ต้นนำ�าจนป้ลิาย

นำ�าไป้ยังยุโรป้ เอเชีย แอฟิริกาแลิะอเมริกาใต้ นอกจากนี�ในช่วงกลิางปี้ ค.ศ.๒๐๐๑ 

จีนได้มีการขยายกำาลัิงทหารของจีนไป้ยังทะเลิจีนใต้ รวมถึงโครงการเส้นทางสายไหม

แห่งศตวรรษที� ๒๑ (Belt and Road Initiative : BRI) เริ�มทำาให้ความสัมพันธ์ิ์ของจีน

แลิะสหรัฐฯมีความไม่แน่นอนสูงขึ�น เนื�องจากสหรัฐฯ เป็้นฝั่�ายเสียดุลิการค้าให้กับจีนอย่าง

หนักมาโดยตลิอด แลิะสงครามการคา้ มุ่งป้ระเดน็หลัิกไป้ที�มหาอำานาจอยา่งจีนกับสหรัฐฯ 

บทท่� ๓
การุติรุวจสอบสภูาวะแวดล�อมด�านำคำวามมั�นำคำงในำปรุะเด็นำสำาคัำญ
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ทั�งนี� สืบเนื�องจากการที�สหรัฐฯ ขาดดุลิการค้ากับจีนมากที�สุด๒๗  โดยส่วนใหญ่ิจะเป็้น

สินค้าพวกคอมพิวเตอร์แลิะอุป้กรณ์โทรศัพท์เคลืิ�อนที� ส่วนสินค้าส่งออกที�สหรัฐฯ ส่งไป้

ยังจีนนั�น จะเป็้นสินค้าจำาพวกเครื�องบินพาณิชย์ ถั�วเหลืิอง แลิะรถยนต์ นอกจากนี� สหรัฐฯ 

ยังระบุว่าพบการป้ฏิิบัติที�ไม่เป็้นธิ์รรมหลิายป้ระการของจีน เช่น กฎหมายห้ามต่างชาติ

ครอบครองกิจการหากนักลิงทุนต่างชาติต้องการเข้าไป้ลิงทุนในจีนจะต้องมีคนจีนเป็้น

หุ้นส่วนร่วมด้วยแลิะเพื�อให้สินค้านั�นสามารถเข้าสู่ตลิาดจีนทำาให้หลิายบริษัทต่างชาติ

ต้องยอมถูกกดดันให้ถ่ายโอนเทคโนโลิยีให้  นอกจากนี� สหรัฐฯ ยังหวั�นกับนโยบาย

อุตสาหกรรมจีนตามแผู้นพัฒนาเชิงรุกด้านเทคโนโลิยี (Made in China 2025) ซึ�งจีน

พยายามที�จะพัฒนาสินค้าที�มีคุณภาพสูงแลิะรวมไป้ถึงสินค้าไฮเทคมากขึ�น ไม่ว่าจะเป็้น

สินค้ากลุ่ิมไอที ทั�ง Hardware แลิะ Software แลิะสินค้าชนิดอื�น ๆ

 ๓.๑.๒ สถานำการุณ์์

          จากนโยบาย “America First” ของ ป้ธิ์น.ทรัมป์้ ที�หาเสียงไว้ก่อนจะ

มาดำารงตำาแหน่งผูู้้นำาสหรฐัฯ โดยต้องการที�จะลิดการขาดดลุิทางการคา้กับป้ระเทศจนี

แลิะการเพิ�มการจ้างงานในสหรัฐฯ นอกจากนี� ความบาดหมางของทั�งสองป้ระเทศใน

ป้ระเด็นการลิะเมิดลิิขสิทธิิ์�แลิะทรัพย์สินทางปั้ญิญิาของสินค้าจากจีน ได้แก่ สินค้ากลุ่ิม

ไอที ไม่ว่าจะเป็้นทั�ง Hardware แลิะ Software แลิะสินค้าชนิดอื�น ๆ  ทำาให้ ป้ธิ์น.ทรัมป์้

ไม่พอใจอย่างมาก ป้ระกอบกับฝั่�ายสหรัฐฯ หวั�นนโยบาย Made in China 2025 ซึ�ง

จีนพยายามที�จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง รวมไป้ถึงสินค้าที�ทันสมัยมากขึ�น ซึ�งสินค้า

บางส่วนที�มีปั้ญิหาลิะเมิดฯ ที�กล่ิาวไป้ข้างต้น ได้มีความทับซ้อนกับสินค้าที�จีนต้องการ

ผู้ลัิกดันในนโยบายนี�

                        เริ�มจากสหรัฐฯ เปิ้ดเกม โดย ป้ธิ์น. ทรัมป์้ ได้ลิงนามในข้อกฏิหมายใหม่

ต่อเนื�องจากการขึ�นภาษีเหล็ิกแลิะอะลิมิูเนียม โดยการขึ�นภาษีสินค้าจากจนีจำานวน

  ๒๗INTERLOOP. (๒๕๖๒). สาเหตุของสงครามการค้า สหรัฐ-จีน. ออนไลิน์ ค้นเมื�อ ๑๔ ส.ค.๖๓ 

จาก https://inlps.com/2019/08/06/trade-war-explanation/
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๑,๓๐๐ รายการ โดยเน้นไป้ที�กลุ่ิมสินค้า ซึ�งจีนมีความได้เป้รียบทางเทคโนโลิยี นอกจากนี�

ได้มอบหมายให้ นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัิงสหรัฐฯ เสนอ

การตั�งข้อจำากัดของการลิงทุนจากจีนในสหรัฐฯ อีกด้วย ทางการจีนจึงตอบโต้รัฐบาลิ

สหรัฐฯโดยการเก็บภาษีนำาเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ๑๒๘ รายการ อาทิ หมู ผู้ลิไม้ รวมถึง

เศษเหล็ิกแลิะอะลูิมิเนียม เพื�อตอบโต้ทางรัฐบาลิสหรัฐฯ ซึ�งคาดว่ามีมูลิค่า ๓,๐๐๐ ล้ิานเหรียญิสหรัฐฯ 

เป็้นการตอบโต้กลัิบครั�งแรกของทางการจีนในเรื�องของการทำาสงครามการค้าระหว่าง

สองป้ระเทศนี� ซึ�งกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้แถลิงว่า จีนจะใช้มาตราการทุกๆทางเพื�อ

ป้กป้้องผู้ลิป้ระโยชนข์องป้ระเทศ ส่วนอีกมาตรการของจนี คือ การเตรยีมเก็บภาษีเพิ�มสิน

ค้าบางรายการ เช่น ถั�วเหลืิอง เครื�องบินที�นำ�าหนักน้อยกว่า ๔๕ ตัน วิสกี� ฯลิฯ ซึ�งป้ระเด็น

สำาคัญิที�ทางเกษตรกรสหรัฐฯ กังวลิ (ซึ�งส่วนใหญ่ิคือฐานเสียงของ ป้ธิ์น.ทรัมป์้) คือ เรื�อง

ของการขึ�นภาษีถั�วเหลืิอง เนื�องจากจีนถือเป็้นผูู้้นำาเข้าถั�วเหลืิองรายใหญ่ิของสหรัฐฯ ซึ�ง

มาตรการตอบโต้ของจีนต่อสหรัฐฯ หากสหรัฐฯ ขึ�นภาษีสินค้ามูลิค่ารวมเท่าใด จีนก็จะ

ขึ�นมูลิค่าเท่ากับทางสหรัฐฯ เช่นกัน

               การตอบโต้กันระหว่างสองป้ระเทศ นำาไป้สู่ผู้ลิกระทบต่อหลิายบริษัทใน

สหรัฐฯ โดยเฉพาะ กลุ่ิมที�มี Supply Chain จากป้ระเทศจีน อย่างเช่น Apple หรือ 

Cisco เป็้นต้น เพราะมีฐานการผู้ลิิตในจีน ส่วนบริษัทในจีนก็ได้รับความเดือดร้อน

เช่นกัน โดยเฉพาะบริษัทที�ผู้ลิิตสินค้าไอทีเพื�อส่งไป้ป้ระกอบต่อไป้ เช่น บริษัท Sunny 

Optical หรือ AAC ซึ�งมีฐานผู้ลิิตในจีนแลิะส่งออกไป้ยังสหรัฐฯ ซึ�งผู้ลิกระทบในเรื�อง

อัตราภาษีที�แต่ลิะฝั่�ายกำาหนด นอกจากจะทำาให้บริษัทเหลิ่านี�ได้รับผู้ลิกระทบแลิ้ว

 การผู้ลัิกภาระดังกล่ิาวย่อมตกอยู่กับผูู้้บริโภคสุดท้ายที�สินค้าสำาเร็จรูป้ซึ�งมีราคาเพิ�ม

สูงขึ�นโดยเฉพาะสินค้าไอที นักวิเคราะห์หลิายฝั่�ายมองว่า๒๘ ความกังวลิเรื�องสงครามการค้า

(Trade War) จะลิามออกไป้ทั�วโลิก ซึ�งจะส่งผู้ลิกระทบต่อระบบการเงิน ตลิาดหุ้น แลิะ

การค้าในระดับโลิก

   ๒๘Brandinside.(๒๕๖๓). ทรัมป์้กล่ิาวหาจีนพยายามควบคุมค่าเงินหยวน หลัิงจากเกิดสงครามการค้า.ออนไลิน์

ค้นเมื�อ ๑๕ พ.ค.๖๓ จาก https://brandinside.asia/trump-tweet-about-china-rmb-ma-

nipulate-currency/
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 ทั�งนี� ปั้จจัยด้านนโยบายความสัมพันธ์ิ์ระหว่างป้ระเทศของทั�งจีนแลิะสหรัฐฯ๒๙  

เริ�มมีปั้ญิหาตั�งแต่รัฐบาลิโดนัลิด์ ทรัมป์้ แห่งสหรัฐฯ เข้ามาบริหารป้ระเทศ ส่งผู้ลิทำาให้ทั�ง

สองป้ระเทศ ดำาเนินนโยบายกดีกันการค้า การลิงทุนระหว่างกัน เช่น การเข้าซื�อกิจการ

(Cross-Border Acquistion) การลิงทุนทางตรง (Direct Investment) แลิะการร่วม

ทุนกิจการ (Venture Funding) เป็้นต้น โดยรัฐบาลิทั�งสองป้ระเทศต่างเพิ�มความเข้ม

งวดในการพิจารณาอนุมัติแผู้นการลิงทุนจากป้ระเทศฝั่�ายตรงข้ามมากขึ�นนอกจากนี� 

การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-๑๙ ยังเป็้นปั้จจัยหลัิกที�ส่งผู้ลิกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจของทั�งสองป้ระเทศ อีกทั�งยังส่งผู้ลิทำาให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองป้ระเทศ

ที�รุนแรงอีกด้วย

    ๓.๑.๓ ทิศทางแนำวโนำ�ม

      สถานการณ์แลิะความพยายามของสหรัฐฯ ในการยับยั�งการแผู่้ขยายอิทธิิ์พลิ

ของการเป็้นมหาอำานาจของจีน เป็้นเรื�องที�เกิดขึ�นมาก่อนแล้ิวแลิะจะเกิดขึ�นอย่างต่อ

เนื�องต่อไป้ในระยะยาว สิ�งที�จะเป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้ คือรูป้แบบของการดำาเนินนโยบาย

เท่านั�น ส่วนหลัิกคิดแลิะยุทธิ์ศาสตร์จะยังคงเดิม 

    สงครามการค้าระหว่างจีนแลิะสหรัฐฯ อาจเป็้นฉนวนให้เกิดลัิทธิิ์กีดกัน

ทางการค้าขยายตัวไป้ทั�วโลิก การตั�งกำาแพงภาษีระหว่างกัน อาจจะทำาให้เกิดการเบน

ทิศทางการไหลิของสินค้าไป้ยังป้ระเทศอื�นแทน เพื�อระบายสต็อกสินค้า ส่งผู้ลิให้หลิาย

ป้ระเทศอาจต้องเผู้ชิญิกับปั้ญิหาสินค้าล้ินตลิาด นอกจากนี� กรณีที�จีนตอบโต้สหรัฐฯ

ด้วยการขึ�นภาษีนำาเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ จีนมีแนวโน้มที�จะนำาเข้าสินค้าจาก

ป้ระเทศอื�นๆ เพื�อทดแทนการนำาเข้าจากสหรัฐฯ ด้วย โดยรัฐบาลิทั�งสองป้ระเทศต่างเพิ�ม

ความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติแผู้นการลิงทุนจากป้ระเทศฝั่�ายตรงข้ามมากขึ�น นอกจากนี�

การแพร่ระบาดของเชื�อโควิด-๑๙ ยังเป็้นปั้จจัยหลัิกที�ส่งผู้ลิกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

๒๙ฐานเศรษฐกิจ. (๒๕๖๓). พิษ สงครามการค้า. ออนไลิน์  ค้นเมื�อ ๒๕ พ.ค.๖๓ จาก https://

www.thansettakij.com/content/world/434676
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ของทั�งสองป้ระเทศ ส่งผู้ลิทำาให้เกิดความตึงเครียดระหว่างป้ระเทศทั�งสองที�รุนแรงขึ�น

อีกด้วย ซึ�งปั้จจัยทั�งสองน่าจะส่งกระทบที�รุนแรงต่อการลิงทุนระหว่างจีนแลิะสหรัฐฯ

อย่างแน่นอน

     ๓.๑.๔ ผู้ลกรุะทบและท่าท่ข้องไทย

     ผู้ลิกระทบจากสงครามการค้า จะทำาให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลิกใน

ภาพรวมชะลิอตัวลิง เป็้นผู้ลิมาจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที�ลิดลิงของทั�งสอง

ป้ระเทศ ซึ�งเป็้นเสมือนหัวจักรใหญ่ิในการขับเคลืิ�อนเศรษฐกิจโลิก ส่งผู้ลิให้ป้ระเทศที�

พึ�งพาการสง่ออกไป้ยงัสองป้ระเทศนี�ได้รับผู้ลิกระทบ รวมถงึยอดการสง่ออกจะลิดลิงจน

ส่งผู้ลิต่ออัตราการขยายตัวของป้ระเทศเหลิา่นั�นตามไป้ด้วย สุดท้ายแล้ิวแม้แต่ป้ระเทศ

ที�ไม่ได้พึ�งพาการส่งออกไป้ยังสหรัฐฯ แลิะจีน ก็จะได้รับผู้ลิกระทบทางอ้อมจาก

การที�เศรษฐกิจของป้ระเทศอื�นชะลิอตัวลิงตามไป้ด้วย เนื�องจากทั�งสองป้ระเทศเป็้นคู่ค้า

รายใหญ่ิของป้ระเทศไทย สงครามการค้าที�ยืดเยื�อระหว่างสหรัฐฯ แลิะจีน จึงส่งผู้ลิต่อ

เศรษฐกิจไทยอย่างหลีิกเลีิ�ยงไม่ได้   

    นอกจากนี� สงครามการคา้ ยงัก่อให้เกิดการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงของหว่งโซ่อุป้ทานโลิก 

ซึ�งปั้จจุบันสินค้าส่งออกจำานวนไมน้่อยในตลิาดโลิก ไมไ่ด้ผู้ลิิตขึ�นมาภายในป้ระเทศเดยีว

ทั�งหมด โดยจะเป็้นการแยกผู้ลิิตตามความได้เป้รียบด้านต้นทุนในการผู้ลิิตของป้ระเทศ

หากป้ระเทศที�อยูใ่นห่วงโซ่อุป้ทานการผู้ลิิตได้รับผู้ลิกระทบจากสงครามการค้า จะทำาให้

ความได้เป้รียบด้านต้นทุนลิดลิงอย่างเห็นได้ชัด ผูู้้ผู้ลิิตในป้ระเทศเหล่ิานั�น อาจโดน

แทนที�ด้วยผูู้้ผู้ลิิตในป้ระเทศอื�นที�มีความได้เป้รียบมากกว่า จนทำาให้ห่วงโซ่อุป้ทานของ

สินค้าเป้ลีิ�ยนโฉมหน้าไป้ อาจส่งผู้ลิต่อผูู้้ผู้ลิิตในป้ระเทศไทยที�อยู่ในห่วงโซ่อุป้ทานของ

สินค้าเหล่ิานี�อีกด้วย

    ดังนั�น นักลิงทุนแลิะผูู้้ป้ระกอบการจะต้องหาวิธีิ์ลิดความเสี�ยงลิงด้วยการย้าย

เงินลิงทุนแลิะฐานการผู้ลิิตไป้ยังป้ระเทศอื�น เพื�อให้ยงัสามารถทำาธุิ์รกิจกับสหรัฐฯ แลิะ

จีนได้ต่อไป้ เรื�องนี�จึงเป็้นทั�งโอกาสแลิะความท้าทายของป้ระเทศไทย ซึ�งป้ระเทศไทย
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ยังมีพื�นฐานทางเศรษฐกิจที�แข็งแกร่ง โดยสินค้าที�ได้รับผู้ลิกระทบจากสงครามการค้า

ส่วนใหญ่ิเป็้นสินค้าที�ป้ระเทศไทยสามารถส่งออกไป้ยังทั�งสองป้ระเทศได้ จึงอาจเป็้น

โอกาสที�จะดึงดูดนักลิงทุนให้มาลิงทุน เพื�อผู้ลิิตสินค้าเหล่ิานี�ได้ ส่วนความท้าทายของ

ป้ระเทศไทย คือ นักลิงทุนมีทางเลืิอกในการย้ายฐานการผู้ลิิตไป้ยังป้ระเทศอื�นได้เช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็้นเวียดนาม มาเลิเซีย อินโดนีเซีย เป็้นต้น ดังนั�น หน่วยงานภาครัฐแลิะภาคเอกชน

จึงควรร่วมกันหามาตรการจูงใจที�เหมาะสม เพื�อดึงดูดเม็ดเงินลิงทุนเหล่ิานี�ให้เข้ามาในป้ระเทศ 

โดยพิจารณาว่าเงินลิงทุนในธุิ์รกิจใดบ้างที�จะมาช่วยเสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของป้ระเทศในระยะยาวได้ดีที�สุด เพื�อให้ผู้ลิตอบแทนที�คุ้มค่า 

    ในขณะที� ป้ระเทศไทยมียทุธิ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี้ ซึ�งถือเป็้นกรอบการวางแผู้น

ระยะยาว แต่อย่างไรก็ดี ป้ระเทศไทยควรเตรียมความพร้อมรับมือในระยะสั�น๓๐  ดังนี� 

    (๑) การผู้ลัิกดันในความตกลิงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ซึ�งได้พยายามตั�งแต่ปี้ที�ผู่้านมา 

การผู้ลัิกดันอินเดียเข้ามาเป็้นไป้ได้ยากมาก เพราะอินเดียยงัไม่มีความพร้อม ความตกลิง 

RCEP จะเป้น็การยนืยนัอยา่งเป้น็รูป้ธิ์รรมมากที�สุดต่อป้ระชาคมโลิกวา่ ทั�ง ๑๖ ป้ระเทศ

สมาชิก สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมทางการค้าแลิะการลิงทุนระหว่างป้ระเทศ ท่ามกลิาง

สถานการณที์�การคา้แบบป้กป้้องคุ้มกัน (Protectionism) เกดิขึ�นมากที�สุด แลิะรนุแรง

ที�สุดตั�งแต่ปี้ ค.ศ.๑๙๙๕ ผู่้านการป้ระกาศสงครามการค้าของสหรัฐฯ ท่ามกลิาง

ความล้ิมเหลิวอยา่งต่อเนื�องแลิะการเสื�อมศรัทธิ์าของการเจรจาการคา้ในกรอบพหุภาคี

ขององค์การการค้าโลิกที�ยังไม่มีผู้ลิลัิพธ์ิ์อย่างเป็้นรูป้ธิ์รรมมา ตั�งแต่เริ�มต้นการเจรจา

รอบโดฮาในปี้ ค.ศ.๒๐๐๑ แลิะท่ามกลิางแนวคิดแบบเอกาภาคีนิยม (Unilateralism) 

ที�มหาอำานาจ (ทั�งจีนแลิะสหรัฐฯ) เริ�มต้นการขยายอิทธิิ์พลิแลิะกดดันให้ป้ระเทศอื�น ๆ

ยอมทำาตามแต่เพียงฝั่�ายเดียว ดังนั�น ป้ระเทศไทย ซึ�งเป็้นป้ระเทศส่งออกควรมองหา

   ๓๐ศูนย์ศึกษายทุธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (๒๕๖๓). สรุป้ผู้ลิป้ระชุมการป้ระชุมวิชาการ

ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 2020” 

เมื�อ ๒๗ ก.พ.๖๓. เอกสารอัดสำาเนา
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ตลิาดส่งออกที�ใหญ่ิขึ�น เช่น ตลิาดอาเซียน ที�มีขนาดใหญ่ิเท่ากับสหรัฐฯ เป็้นต้น 

    (๒) การเข้าร่วมในความตกลิงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื�นแป้ซิฟิิก (Trans-

Pacific Partnership : TPP) ซึ�งมีความสำาคัญิกับป้ระเทศแลิะมีความจำาเป็้นอยา่งสูงต่อ

การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต เพราะป้ระเทศที�ลิงนามเข้าร่วม TPP ล้ิวน

แล้ิวแต่มีบทบาทในการนำาเงินเข้ามาลิงทุนทั�งทางตรง หรือ FDI แลิะเงินทุนที�ไหลิเข้า

มาลิงทุนทางอ้อมในรูป้สินทรัพย์ป้ระเภทต่าง  ๆ  ในป้ระเทศไทย ไม่ว่าจะเป็้นป้ระเทศ

ญีิ�ปุ้�น สหรัฐฯ แลิะสิงคโป้ร์ โดย ๓ ป้ระเทศนี�มีเงินเข้ามาลิงทุนในป้ระเทศไทยสูงมาก 

 (๓) ป้ระเทศไทยควรดึงนักลิงทุนเข้าสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้ผู้ลิเป็้นรูป้ธิ์รรม ซึ�งไทยโชคดี

ที�จีนแลิะญีิ�ปุ้�น ตกลิงเข้ามาร่วมลิงทุน ดังนั�น รัฐบาลิควรมีมาตรการชักจูงอย่างจริงจัง

 (๔) ป้ระเทศไทยต้องป้รับตัวเองเป็้นศูนย์กลิางของความเชื�อมโยงที�มีทั�งหลิาย 

 (๕) ในความสัมพันธ์ิ์ไทย-จีน ครบ ๔๕ ปี้ ถือเป็้นปี้แห่งการเป้ลีิ�ยนผู่้าน

ความสัมพันธ์ิ์ไทย-จีน ซึ�งมีความสำาคัญิมาก ไทยควรใช้ความสัมพันธ์ิ์อันใกล้ิชิดกับจีนให้

เกิดป้ระโยชน ์แลิะไทยจำาเป้น็ต้องมีมาตรการที�ชัดเจนในการรบัมือต่อความใกลิชิ้ดไทย-จนี 

เช่น การเข้ามาของจีนในลัิกษณะนอมินีจีนเข้ามาซื�อสถานศึกษาแลิะอสังหาริมทรัพยใ์นไทย 

เป็้นต้น 

 (๖) ความสัมพันธ์ิ์ไทย-สหรัฐฯ ต้องเพิ�มความเข้มข้นมากยิ�งขึ�น ดังนั�น ควรเสริมสร้าง

ความเป้น็พันธิ์มิตรเท่าที�จำาเป็้นเท่านั�น แลิะในโอกาสครบรอบความสมัพันธ์ิ์ไทย-สหรัฐฯ 

๒๐๒ ปี้ ไทยมีโอกาสเข้าร่วมป้ระชุมกับ ป้ธิ์น.ทรัมป์้ ดังนั�น ไทยควรพิจารณาว่า จะ

ป้ระสงค์ผู้ลิป้ระโยชน์แห่งชาติอะไรจากสหรัฐฯ โดยควรแสดงจุดยนืที�ชัดเจนมากยิ�งขึ�น

เช่น การฝึั่กคอบร้าโกลิด์ (Cobra gold) ฝั่�ายไทยควรเพิ�มการต่อรองกับสหรัฐฯ เพื�อแสดง

ความเข้มแข็งในมาตรการของไทยอย่างชัดเจน เป็้นต้น

 (๗) สำาหรับความสัมพันธ์ิ์อาเซียน ป้ระเทศไทยควรเพิ�มความเป็้นศูนยก์ลิางแลิะ

พลัิงอาเซียนในทุกมิติ ไทยควรมอง ไทย คือ อาเซียน อาเซียน คือ ไทย ไทยต้องยึดโยง
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อาเซียนเป็้นหลัิก ซึ�งจากการเป็้นป้ระธิ์านของไทยปี้ พ.ศ.๒๕๖๒ ไทยสามารถดำาเนินการ

ตาม Road Map ที�วางไว้ได้อย่างดี ในฐานะป้ระธิ์านอาเซียนของไทย นอกจากนี�ไทย

ควรใช้ป้ระโยชน์เต็มที� จาก “Asean Outlook on the Indo-Pacific” เพื�อป้ระยุกต์ใช้

กับยุทธิ์ศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao 

Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) แลิะความริเริ�ม

แห่งอ่าวเบงกอลิสำาหรับความร่วมมือหลิากหลิายสาขาทางวิชาการแลิะเศรษฐกิจ (Bay 

of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation 

: BIMSTEC) ต่อไป้

    ๓.๒ ป็ระเด็นำภัยคุกค�มจ�กโรคระบ�ด

 การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสสายพันธ์ุิ์ใหม่โควิด-๑๙ ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญิ

ของภัยคุกคามรูป้แบบใหม่ คือ ภัยจากโรคระบาด ที�ส่งผู้ลิกระทบต่อทุกมิติของ

ความมั�นคงทั�วโลิก ก่อให้เกิดแนวความคิดแลิะพฤติกรรมของป้ระชาคมโลิกที�เป้ลีิ�ยน

ไป้ในรูป้แบบใหม่ (New Normal) ซึ�งสร้างผู้ลิกระทบต่อชีวิตของทุกคน 

 ๓.๒.๑ ภู้มิหลัง

          ที�ผู่้านมาโรคระบาดของโลิกที�สำาคัญิ คือ โรคซาร์ส (SARS) ซึ�งไม่ได้

แพร่ระบาดในวงกว้าง แต่มีจำานวนผูู้้เสียชีวิตสูงมาก ทำาให้มีกระแสการจัดการการแพร่

ระบาดของโลิก นำามาสู่การพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธิ์ารณสุข เกิดเป็้น

กฎอนามัยระหว่างป้ระเทศ ค.ศ.๒๐๐๕ (International Health Regulations 2005) 

ชื�อย่อว่า IHR เป็้นข้อตกลิงระหว่างป้ระเทศที�เป็้นสมาชิกขององค์การอนามัยโลิก 

(World Health (Organization) ต้องป้ฏิิบัติตาม โดยมีวัตถุป้ระสงค์เพื�อป้้องกัน

ควบคุมโรคที�อาจมีผู้ลิกระทบต่อการเดินทางแลิะการค้าขายระหว่างป้ระเทศ ซึ�งได้

กำาหนดภาวะฉุกเฉินด้านสาธิ์ารณสุขระหว่างป้ระเทศ (Public Health Emergency of 

International Concern หรอื PHEIC) หมายถึง เหตกุารณ์ฉุกเฉินด้านสาธิ์ารณสขุ

ที�ก่อให้เกิดความเสี�ยงต่อป้ระเทศอื�น ๆ จากการแพร่ระบาดระหว่างป้ระเทศแลิะต้อง
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อาศัยความร่วมมือจากนานาป้ระเทศในการรบัมือกับเหตุการณ์นั�น ดังโรคซาร์สเริ�มเกิด

ขึ�นที�ฮ่องกง ไข้หวัดใหญ่ิสายพันธ์ุิ์ใหม่ ๒๐๐๙ ที�ระบาดทั�วโลิก โรคไข้หวัดนก H5N1 ใน

คนที�ระบาดในหลิายป้ระเทศ โดยมีการกำาหนดภาวะอันตราย (Hazard) ๕ เรื�อง ดังนี�

(๑) โรคตดิเชื�อ (๒) โรคตดิต่อระหว่างสัตว์แลิะคน (๓) อาหารป้ลิอดภยั (๔) สารเคม ีแลิะ

(๕) กัมมันตรังสีแลิะนิวเคลีิยร์ ซึ�งแต่ลิะภาวะอันตรายเหล่ิานี� ต้องพัฒนาสมรรถนะหลัิก

(Core Capacity) ของป้ระเทศให้มีขีดความสามารถในการป้ฏิิบัติงานตามข้อกำาหนด

ของกฎอนามัยระหว่างป้ระเทศ เพื�อป้้องกันตลิอดจนรองรับการตรวจจับการระบาด

ของโรคแลิะภัยคุกคามด้านสาธิ์ารณสุขในทุกระดับ กำาหนดมาตรการป้้องกันควบคุม

โรค แลิะลิดผู้ลิกระทบตอ่การเดินทาง การขนสง่ระหว่างป้ระเทศ มีการแจ้งโรคแลิะแจ้ง

เตือนโรคติดต่ออื�น ๆ  ที�มีโอกาสแพร่ระบาดข้ามป้ระเทศ รวมทั�งโรคติดต่อระหว่างสัตว์

แลิะคนความป้ลิอดภัยด้านอาหาร เหตุการณ์ฉุกเฉินที�เกิดจากสารเคมีแลิะกัมมันตรังสี

หรือนิวเคลีิยร์ที�มีความเสี�ยงในการแพร่กระจายข้ามป้ระเทศได้ ตั�งแต่ปี้ พ.ศ.๒๕๕๘

กรมควบคุมโรคจึงได้นำาเอาแนวคิดจากความมั�นคงด้านสุขภาพของโลิก (Global 

Health Security) มากำาหนดเป็้นกรอบนโยบายด้านป้้องกัน ตรวจจับ ตอบสนอง (prevent 

detect response) เพื�อเร่งรัดการพัฒนาสู่มาตรฐาน IHR ค.ศ.๒๐๐๕

 ๓.๒.๒ สถานำการุณ์์

          องค์การอนามัยโลิก (WHO) ได้ป้ระกาศให้การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส

โคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่เป็้น “การระบาดใหญ่ิ” (pandemic) หลัิงจากเชื�อลุิกลิามไป้

อย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลิก โลิกได้รับรู้เรื�องโรคติดต่อป้ริศนา ถือเป็้นโรคอุบัติใหม่

ที�จัดเป็้นภัยความมั�นคงรูป้แบบหนึ�ง ซึ�งป้รากฎจำานวนผูู้ติ้ดเชื�อทั�วโลิกเพิ�มขึ�นอยา่งมี

นัยสำาคัญิ หลัิงจากทางการจนียืนยันเมื�อวันที� ๓๑ ธิ์.ค.๒๕๖๒๓๑  ว่าเกิดการระบาดของ

เชื�อไวรัสสายพันธ์ุิ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั�น ซึ�งมีป้ระชากรกว่า ๑๑ ล้ิานคน โดยหลัิงจากการเก็บ

   
๓๑สภาความมั�นคงแห่งชาติ,มุมมองความมั�นคง ฉบับที� ๔ มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๓ “

สถานการณค์วามมั�นคงระหว่างป้ระเทศ ภายหลิงัการระบาด COVID-19” จาก http://www.nsc.

go.th/?p=6974
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ตัวอย่างไวรัสจากคนไข้นำาไป้วิเคราะห์ในห้องป้ฏิิบัติการ ในเวลิาต่อมาจีนแลิะองค์การ

อนามัยโลิกระบุว่า ไวรัสชนิดนี�คือ “เชื�อไวรัสโคโรนา” ซึ�งก่อนหน้านี� พบไวรัสโคโรนา

มาแล้ิว ๖ สายพันธ์ุิ์ แลิะเคยเกิดการระบาดในมนุษย์ โดยแต่ลิะชนิดจะมีความสามารถ

ในการก่อให้เกิดความเจ็บป้�วย ตั�งแต่โรคไข้หวัดธิ์รรมดา จนถึงโรคที�รุนแรงมากขึ�น เช่น 

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลิาง (MERS) แลิะกลุ่ิมอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัิน

รุนแรง (SARS) สำาหรับไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่ที�กำาลัิงระบาดเป้็นสายพันธ์ุิ์ที� ๗๓๒ 

ถูกเรียกว่าเป็้น “ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่” (SARS-CoV-2) แลิะในภายหลัิงถูกตั�งชื�อ

อย่างเป็้นทางการว่า “โควิด-๑๙” (COVID-19) ซึ�งมีสาเหตุจากเชื�อไวรัสโคโรนาเช่นกัน 

โดยพบการระบาดครั�งแรกป้ลิายปี้ พ.ศ.๒๕๔๕ เริ�มจากพื�นที�มณฑูลิกวางตุ้งของจีน๓๓ 

ก่อนที�จะแพร่กระจายไป้ในหลิายป้ระเทศ จนมีผูู้้ติดเชื�อกว่า ๘,๐๐๐ คน แลิะคร่าชีวิต

ผูู้้คนไป้เกือบ ๘๐๐ คนทั�วโลิก เชื�อโควิด-๑๙ ถือได้ว่าเป็้นวิกฤติครั�งใหญ่ิที�สุดในรอบ

๑๐๐ ปี้ สร้างผู้ลิกระทบต่อเศรษฐกิจแลิะชีวิตในทุกมิติ ทั�งในระดับโลิก ภูมิภาค ป้ระเทศ 

แลิะสังคม เกิดเป็้นวิถีชีวิตใหม่ “New Normal” หลิายป้ระการ อาทิ สวมหน้ากากผู้้า

หรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน การเรียนออนไลิน์ จุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร

/สถานที�ต่าง ๆ จุดบริการเจลิแอลิกอฮอล์ิก่อนเข้าร้าน ร้านอาหารนั�งแยกโต๊ะแลิะซื�อ

กลัิบมากขึ�น การป้รับตัวใช้ธุิ์รกรรมออนไลิน์มากขึ�น การเว้นระยะใน การเดินทางสาธิ์ารณะ

แลิะการใช้บริการส่งของถึงบ้าน (Delivery) เกิดเป็้นระเบียบโลิกช่วงโควิด-๑๙

หลิายป้ระการ ป้ระเด็นสำาคัญิทำาให้ความร่วมมือระหว่างป้ระเทศถูกผู้ลัิกออกไป้จาก

สถานการณ์การระงับเงินอุดหนุนของสหรัฐฯ แก่องค์การอนามัยโลิก (World Health 

Organization:WHO) เกิดเป็้นป้มความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ แลิะจีน จากกรณีหาต้นตอ

ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙    

   ๓๒คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลิ ศูนย์การแพทยก์าญิจนภิเษก มหาวิทยาลัิยมหิดลิ.(๒๕๖๓). 

โควิด-19 คืออะไร? ออนไลิน์. ค้นเมื�อ ๓๐ พ.ค.๖๓ จาก https://www.gj.mahidol.ac.th/main/

covid19/covid19is/

    ๓๓บีบีซี. (๒๐๒๐). โคโรนา : มารู้จักไวรัสที�ทำาให้เกิดโรคป้อดอักเสบระบาดในจีน. ออนไลิน์. ค้น

เมื�อ ๓๐ พ.ค.๖๓ จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-51089461
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 ก่อนป้ระเด็นโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุิ์ใหม่จะเลิวร้ายลิงในปั้จจุบัน ผูู้้นำาสหรัฐฯได้

กล่ิาวชื�นชมถึงความสัมพันธ์ิ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน อยูใ่นระดับที�ดี จากลิงนาม

ข้อตกลิงการค้าระยะที� ๑๓๔  ซึ�งข้อตกลิงมูลิค่ามหาศาลิสำาหรับภาคการเกษตรได้ช่วย

ให้ความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างทั�งคู่จางหายไป้ แต่ความสัมพันธ์ิ์ระหว่าง

สหรัฐฯ กับจีนกลัิบเข้าสู่ความตึงเครียดอีกครั�ง หลัิงจากที� ป้ธิ์น.ทรัมป์้ ออกมาวิจารณ์

จีนอย่างต่อเนื�องเกี�ยวกับวิกฤติโควิด-๑๙ (แม้ว่าในช่วงแรกของการระบาด ผูู้้นำาสหรัฐฯ 

ได้ออกมากล่ิาวชื�นชมการทำางานภายใต้การนำาของ ป้ธิ์น.สีจิ�นผิู้ง) โดย ป้ธิ์น.ทรัมป์้ ได้

เรียกการระบาดนี�ว่า “ไวรัสจากจีน” แลิะกล่ิาวหาว่า จุดเริ�มต้นของการระบาดครั�งนี�

เกิดจากห้องทดลิองของจีนในเมืองอู่ฮั�น ซึ�งเป็้นผูู้้พัฒนาไวรัสสายพันธ์ุิ์ใหม่นี� ต่อมาจีน

ก็ได้ออกมาตอบโต้ พร้อมกล่ิาวอ้างว่า ไวรัสตัวนี�มีต้นกำาเนิดมาจากกองทัพสหรัฐฯ ซึ�ง

ทำาให้รัฐบาลิสหรัฐฯ ไม่พอใจอย่างมาก นอกจากนั�น สหรัฐฯ ยังกล่ิาวหาจีนว่า ไม่มี

ความโป้ร่งใสในการรับมือกับวิกฤตการณ์ระบาดครั�งนี� แลิะเป็้นเหตุผู้ลิหนึ�งที�ทำาให้สหรัฐฯ

ระงับการให้เงินอุดหนุนแก่องค์การอนามัยโลิก (World Health Organization) โดย

กล่ิาวหาว่า WHO โอนเอียงเข้าข้างจีน นอกจากนี� ยังมีป้ระเด็นข้อสงสัยของยอดผูู้้เสีย

ชีวิตจากเชื�อโควิด-๑๙ ในจีนที�อาจป้กปิ้ดข้อมูลิที�แท้จริง๓๕ แม้ในปั้จจุบันข้อเท็จจริงยงั

ป้รากฏิไม่ชัดเจนว่าโควิด-๑๙ นั�น แท้จริงแล้ิวเกิดขึ�นตามธิ์รรมชาติหรือจากมนุษย์ก็ตาม

แต่สถานการณ์โรคระบาดนี�ได้สร้างผู้ลิกระทบต่อเศรษฐกิจ วิถีชีวิต แลิะความมั�นคง

ของโลิกอย่างใหญ่ิหลิวง 

   ๓๔VOVWORLD. (๒๐๒๐). ข้อตกลิงการค้าระยะที� ๑ ระหว่างสหรัฐกับจีนแก้ไขความขัดแย้ง

ด้านการค้า.ออนไลิน์. ค้นเมื�อ ๓๐ พ.ค.๖๓ จาก https://vovworld.vn/th-TH/

   ๓๕Thailand SSC focus. (๒๕๖๓). เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธิ์ศาสตร์แลิะความมั�นคง. 

“วิกฤติโควิด-๑๙ กับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาแลิะจีน จาก https://sscthailand.org/ 
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 ๓.๒.๓ ทิศทางแนำวโนำ�ม

          สำาหรับแนวโน้มความมั�นคงโลิกหลัิงโควิด-๑๙ ในมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์

แลิะระบบความสัมพันธ์ิ์ระหว่างป้ระเทศ๓๖ ส่งผู้ลิใน การกลัิบมาของกระแสชาตินิยม

(The Rise of Nationalism) เนื�องจากแตล่ิะป้ระเทศตา่งมีมาตรการรบัมือวิกฤติโควิด-๑๙

อาทิ การปิ้ดพรมแดน การยกเลิิกวีซ่า แลิะการห้ามนักท่องเที�ยวเข้าป้ระเทศ เป็้นต้น

ซึ�งวิกฤติโควิด-๑๙ ทำาให้แต่ลิะป้ระเทศพึ�งพารัฐบาลิของตนมากกว่าองค์การระหว่าง

ป้ระเทศ จากเหตุการณ์นี�เองส่งผู้ลิต่อบทบาทแลิะความน่าเชื�อถือขององค์การระหว่าง

ป้ระเทศในความล้ิมเหลิวในการแก้ไขปั้ญิหาโรคระบาดครั�งนี� ยังทำาให้เห็นถึงความไม่

มั�นคงของห่วงโซ่อุป้ทานโลิก (Global Supply Chains) เช่น ป้ระเทศที�มีกำาลัิงผู้ลิิต

เวชภัณฑ์ูต่างเลืิอกที�จะระงับการส่งออกไป้ยังป้ระเทศอื�น เกิดกระแสการป้กป้้องทางการค้า

(Protectionism) แลิะการพัฒนากำาลัิงการผู้ลิิตในป้ระเทศ เพื�อทดแทนการพึ�งพาต่างชาติ

ซึ�งนานาป้ระเทศต่างมองผู้ลิป้ระโยชน์ของชาติเป็้นหลัิก แลิะป้ระการสำาคัญิ คือ

เกิดกระแสการเหยียดเชื�อชาติชาวจีนแลิะชาวเอเชียเกิดขึ�น นอกจากนี� จีนขึ�นมามี

บทบาทท้าทายสหรัฐฯ มากขึ�น การระบาดของโควิด-๑๙ ส่งผู้ลิกระทบต่อการแข่งขัน

ทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญิ กล่ิาวคือ ระเบียบโลิก (World Oder) กำาลัิงก้าวไป้

สู่ระบบสองขั�วอำานาจที�สหรัฐฯ ไม่สามารถครองอำานาจเพียงฝั่�ายเดียวอีกต่อไป้ 

       สำาหรับมาตรการป้้องกันแลิะควบคุม โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่ 

๒๐๑๙ ในป้ระเทศไทย คาดการณ์ฉากทัศน์ (Scenario) การระบาดในป้ระเทศไทย แบ่งออก 

๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที� ๑ แยกผูู้้ป้�วย (Containment) โดยการเฝ้ั่าระวังแลิะคัดกรอง

ผูู้้เดินทางจากต่างป้ระเทศ ระยะที� ๒ ควบคุมการระบาด (Control) เป็้นขั�นติดเชื�อ

ในวงจำากัด โดยการสอบสวนโรคแลิะติดตามผูู้้สัมผัู้ส เน้นผูู้้ป้�วยไป้พบแพทย์โดยเร็วระยะที� ๓ 

ลิดผู้ลิกระทบ (Mitigation) ขั�นที�การระบาดแพร่ขยายในป้ระเทศ ดำาเนินการโดย

การดูแลิรักษาผูู้้ป้�วย ป้้องกันการติดเชื�อในโรงพยาบาลิ แลิะป้้องกันการแพร่ระบาดเป็้นกลุ่ิมใหญ่ิ 
  ๓๖สภาความมั�นคงแห่งชาติ,มุมมองความมั�นคง ฉบับที� ๔ มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๓

“สถานการณ์ความมั�นคงระหว่างป้ระเทศ ภายหลัิงการระบาด COVID-19” จาก http://www.

nsc.go.th/?p=6974
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       มาตรการระดบักระทรวงที�สำาคัญิของไทย๓๗  ได้แก่ การกำาหนดเป้้าหมาย

การดำาเนินงานระยะที� ๓ ซึ�งจะเป็้นแผู้นบูรณาการความรว่มมือพหุภาคีฯ ป้ระกอบดว้ย

๓ เป้้าหมาย ได้แก่ เป้้าหมายที� ๑ ลิดโอกาสการแพร่เชื�อเข้าสู่ป้ระเทศไทย แลิะชะลิอ

การระบาดภายในป้ระเทศ เป้้าหมายที� ๒ ป้ระชาชนไทยป้ลิอดภัยจากการติดเชื�อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ แลิะเป้้าหมายที� ๓ ลิดผู้ลิกระทบทางสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม แลิะ

เพิ�มความมั�นคงของป้ระเทศ

 มาตรการระดับกระทรวงที�สำาคัญิอื�น ๆ ได้แก่ ๑) มาตรการสื�อสารความเสี�ยง

อย่างบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ๒) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน แลิะป้ระชาชน ๓) การป้้องกันโรคในป้ระชากรกลุ่ิมเสี�ยงที�จะติดเชื�อในระยะแรก

(หน้ากากอนามัยแลิะล้ิางมือ) ๔) การทำาความสะอาดพื�นที�ต่าง ๆ  สถานที�สาธิ์ารณะ แลิะ

ยานพาหนะ ๕) การสนับสนุนมาตรการทิ�งระยะห่างจากสังคม (social distancing) 

ตามความเหมาะสม หากไม่สามารถทำาได้ ก็ให้จัดงานโดยการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที� 

๖) การตรวจคดักรองผูู้เ้ดินทาง โดยเฉพาะที�เดินทางมาทางเรือ ๗) การดำาเนนิการเฝั่า้ระวงั

ผูู้้ป้�วยเชิงรุก (ผูู้้ป้�วย Atypical pneumonia แลิะผูู้้ป้�วย Acute respiratory infection) 

๘) การสำารองอุป้กรณ์สำาคัญิที�เจ้าหน้าที�จำาเป็้นต้องใช้ เพื�อการป้้องกันควบคุมโรค เช่น

หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 แลิะชุด PPE ๙) การใช้หน้ากากอนามัยชนิดผู้้า 

๑๐) การสำารองยาแลิะเวชภัณฑ์ู เพื�อสนับสนุนพื�นที�เสี�ยง ๑๑) การจัดเตรียมคลิินิกโรค

ทางเดินหายใจ โดยสถานพยาบาลิทุกสังกัด ๑๒) การบริหารจัดการเตียง เพื�อรองรับผูู้้ป้�วย

รุนแรงร่วมกันของสถานพยาบาลิทุกภาคส่วนในพื�นที� ๑๓) การป้้องกันการติดเชื�อในผูู้้ป้�วย

กลุ่ิมเสี�ยงที�จะเกิดอาการรุนแรง ๑๔) การลิดการแพร่ระบาดในสถานที�สำาคัญิ เช่น 

โรงเรียน มหาวิทยาลัิย เรือนจำา แลิะโรงงาน ๑๕) การเตรยีมความพรอ้มเพื�อการจัดการ

ภาวะฉุกเฉินร่วมกับภาคส่วนอื�น ๆ 

    ๓๗ ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (๒๕๖๓). สรุป้ผู้ลิป้ระชุมการป้ระชุมวิชาการ

ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 2020” 

เมื�อ ๒๗ ก.พ.๖๓. เอกสารอัดสำาเนา
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 ๓.๒.๔ ผู้ลกรุะทบและท่าท่ข้องไทย๓๘ 

          ด�านำคำวามสัมพันำธ์รุะหว่างปรุะเทศ 

          (๑) การแย่งชิงระหว่าง สหรัฐฯ แลิะจีน ในการมีบทบาทนำาในด้าน

ความสัมพันธ์ิ์กับไทย อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มอย่างสูงที�จีนจะเข้ามาเพิ�มระดับ

ความสัมพันธ์ิ์กับไทย เนื�องจากสถานการณ์ภายในจีนเริ�มคลีิ�คลิาย พร้อมทั�งการมี

มาตรการช่วยเหลืิอไทยในด้านการแพทย์ เพื�อรับมือกับการระบาด ในขณะที�สหรัฐฯ 

อาจจะต้องอาศัยระยะเวลิาในการแก้ปั้ญิหาการระบาดอยา่งรุนแรงภายในป้ระเทศ อีก

ทั�งจะต้องให้ความสำาคัญิกับการเลืิอกตั�งป้ระธิ์านาธิิ์บดีในห้วงป้ลิายปี้ ๒๕๖๓ 

           (๒) จีนมีแนวโน้มที�จะแสวงป้ระโยชน์จากสถานการณ์การระบาดครั�งนี�

ในขณะที�สหรัฐฯ ยังป้ระสบปั้ญิหาการระบาดที�รุนแรงภายในป้ระเทศ โดยการเข้ามา

กระชับความสัมพันธ์ิ์กับไทยในด้านต่าง ๆ เพิ�มมากขึ�น เช่น การให้ความช่วยเหลืิอ

อุป้กรณ์การแพทย ์เป็้นต้น พร้อมทั�งการนำาเสนอให้นักท่องเที�ยวจากจีนกลัิบมาท่องเที�ยว

ในไทย ซึ�งไทยควรพิจารณาการมีป้ฏิิสัมพันธ์ิ์กับจีนอย่างรอบคอบ โดยพยายามหลิกีเลีิ�ยง

เงื�อนไขหรือการดำาเนินการใดของจีนที�จะเป็้นการผูู้กมัดไทย ซึ�งอาจจะส่งผู้ลิกระทบต่อ

ความมั�นคงแลิะผู้ลิป้ระโยชน์ของป้ระเทศในระยะยาว

           (๓) ป้ระเทศในแถบเอเชียตะวันออก ซึ�งป้ระสบความสำาเร็จในการควบคุม

การระบาดมีแนวโน้มที�จะเข้ามาลิงทุนแลิะเพิ�มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยมากกว่า

ป้ระเทศตะวันตกที�ยงัคงต้องใช้เวลิาในการแก้ปั้ญิหาการระบาดภายในป้ระเทศ ซึ�งการเปิ้ด

รับการลิงทนุอยา่งเหมาะสมจากภาคธิ์รุกิจของป้ระเทศแถบเอเชียตะวนัออกนา่จะชว่ย

กระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะหลัิงวิกฤติ

         (๔) ป้ระเด็นโรคระบาดกลิายเป็้นวาระสำาคัญิที�สุดของป้ระชาคมระหว่าง

ป้ระเทศ ซึ�งไทยควรพิจารณาแสวงหาจดุยืน แลิะการดำาเนินการ/การมีท่าทีที�เป็้นป้ระโยชน์

  ๓๘สำานักงานสภาความมั�นคงแห่งชาติ. (๒๕๖๓). สถานการณ์ความมั�นคงระหว่างป้ระเทศภายหลัิง

การระบาดของไวรัส COVID-19 ค้นเมื�อ ๒๒ มิ.ย.๖๓ จาก http://www.nsc.go.th/?p=6974
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ซึ�งจะเอื�อให้ไทยสามารถมีบทบาทนำาในการผู้ลิักดันป้ระเด็นดังกล่ิาวในเวทีระหว่าง

ป้ระเทศได้อย่างมีป้ระสิทธิิ์ภาพ แลิะเกิดป้ระโยชน์สูงสุด

        ด�านำคำวามมั�นำคำง

        ภัยจากการระบาดของโควิด-๑๙ เข้ามาบดบังต่อภัยคุกคามอื�น ๆ แลิะ

อาจส่งผู้ลิให้ภัยอื�น ๆ อาทิ การก่อการร้าย อาชญิากรรมข้ามชาติ แลิะภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์ เป็้นต้น อาจอาศัยช่วงเวลิาที�ไทยให้ความสำาคัญิกับปั้ญิหาโรคระบาดเป็้นหลัิก 

เข้ามาสร้างความเสียหายต่อความมั�นคงแลิะผู้ลิป้ระโยชน์ของไทยได้ ซึ�งไทยจำาเป็้นอยา่ง

ยิ�งที�จะต้องมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื�น ๆ อย่างต่อเนื�อง

         ด�านำเศรุษฐกิจ

         (๑) ไทยได้รับผู้ลิกระทบโดยตรงด้านเศรษฐกิจทั�งภายในแลิะภายนอก

ป้ระเทศ โดยเฉพาะตอ่ภาคเศรษฐกจิ ภาคการผู้ลิิต ภาคการคา้ชายแดน แลิะภาคการทอ่งเที�ยว 

ทั�งนี� มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในทางเทคนิค  กล่ิาวคือ อาจติดลิบ

อย่างน้อย ๒ ไตรมาสจากการลิดลิงของภาคการผู้ลิิต การใช้จ่ายภาคอุป้โภคบริโภค 

การลิงทุน การส่งออกสินค้าแลิะบริการอันอาจนำาไป้สู่การลิดลิงของการจ้างงาน

        (๒) มีแนวโน้มที�หลิายบริษัทจะพยายามลิดการพึ�งพาจีนลิงในแง่ของห่วงโซ่

อุป้ทาน (Supply Chains) แลิะแสวงหาแหล่ิงผู้ลิิตใหม่ เพื�อกระจายความเสี�ยง ซึ�งไทย

อาจแสวงหาผู้ลิป้ระโยชน์จากกรณีดังกล่ิาว โดยอาจพิจารณานำาเสนอไทยเป็้นพื�นที�ทาง

เลืิอกสำาหรับการเป็้นผูู้้ผู้ลิิตวัตถุดิบแลิะสินค้า อยา่งไรก็ตาม ไทยอาจมคีวามจำาเป็้นต้อง

ป้รับป้รุงระบบโครงสร้างพื�นฐานแลิะทักษะแรงงานให้มีป้ระสิทธิิ์ภาพมากขึ�น เพื�อรองรับ

การเป็้นแหล่ิงผู้ลิิตใหม่ เช่นเดียวกับการมีมาตรการทางภาษี กฎหมายแรงงาน แลิะระบบ

กฎหมายที�เอื�อต่อภาคธุิ์รกิจ
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    ๓.๓ ป็ระเด็นำสำงคร�มในำอนำ�คต

 ตั�งแต่เริ�มเข้าสู่ยุคโลิกาภิวัฒน์ การรวมตัวกันด้านการค้า ความคิด การบริการ

ข้อมูลิต่าง ๆ เทคโนโลิยี แลิะรวมถึงการสื�อสารได้เข้าสู่สภาวะไหลิเวียนอย่างรวดเร็ว

แลิะไร้พรมแดน ส่งผู้ลิให้ทัศนคติ ค่านิยม แลิะวิถีชีวิตของผูู้้คน ตลิอดจนวิธีิ์การป้้องกัน

ป้ระเทศเป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้อย่างมาก ผู้ลิจากโลิกาภิวัฒน์ ทำาให้ความมั�นคงของป้ระเทศต่าง ๆ

เริ�มเป้ลีิ�ยนทิศทางจากการสงครามรูป้แบบเดิม (Traditional warfare) สู่สงครามไม่ตามแบบ 

(Non-traditional warfare)

 ๓.๓.๑ ภู้มิหลังข้องสถานำการุณ์์๔๐ 

          ตั�งแต่ยุคก่อนป้ระวัติศาสตร์ ๑๐,๐๐๐ - ๑๓,๐๐๐ ปี้ก่อน มนุษย์ก็เริ�ม

ป้ระดิษฐ์อาวุธิ์จากเศษวัตถุแข็ง เพื�อใช้ในการต่อสู้ ตั�งแต่ก่อนยุค ค.ศ.๒-๒,๕๐๐ ปี้ก่อน

สงครามระหว่างนครรัฐของกรีซได้มีการพัฒนาอาวุธิ์สำาริดแลิะโลิหะขึ�นมา เพื�อการป้ะทะ

ในสมรภูมิในศตวรรษที� ๕-๑๕ (๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ปี้ก่อน) สงครามในยุคกลิาง (Middle Age) 

มีการสร้างป้้อมค่าย แลิะอาวุธิ์ทำาลิายป้ราการ เพื�อสร้างยุทธิ์ศาสตร์ให้ฝั่�ายตนได้เป้รียบ

การเอาชนะการรบในสมรภูมิ ในศตวรรษที� ๕-๑๕ (๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ปี้ก่อน) 

        สงครามในยุคกลิาง (Middle Age) มีการสร้างป้้อมค่าย แลิะอาวุธิ์

ทำาลิายป้ราการ เพื�อสร้างยุทธิ์ศาสตร์ให้ฝั่�ายตนได้เป้รียบการเอาชนะการรบในสมรภูมิ

ในศตวรรษที� ๑๒ กองทัพทหารม้ามองโกลิอาศัยจุดได้เป้รียบด้านความคล่ิองตัวในการยุทธิ์

แลิะเคลืิ�อนกำาลัิงพลิบุกข้ามกำาแพงเมอืงจีน แลิะป้้อมป้ราการเข้ายดึตั�งแต่จีนตอนเหนอื

-ตะวันออกกลิาง-รัสเซีย จนกระทั�งถึงกลิางทวีป้ยุโรป้ 

              ใน ค.ศ.๑๙๑๔-๑๙๑๘ หน่วยรบทางอากาศ เริ�มเกิดขึ�น (Fighter Squadron) 

เพื�อช่วงชิงสิทธิิ์การครอบครองอากาศเหนือสมรภูมิ ใน ค.ศ.๑๙๑๕ กองทัพอังกฤษสร้าง

“รถถัง” เพื�อบุกจู่โจมแนวสนามรบของเยอรมัน ใน ค.ศ.๑๙๔๐ สงครามโลิกครั�งที� ๒ 

   
๔๐ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (๒๕๖๓). สรุป้ผู้ลิป้ระชุมการป้ระชุมวิชาการ

ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 2020” 

เมื�อ ๒๗ ก.พ.๖๓. เอกสารอัดสำาเนา
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อังกฤษสร้างเครือข่ายเรดาห์แจ้งเตือนภัยทางอากาศครอบคลุิมทั�วป้ระเทศ ทำาให้

สามารถเอาชนะการยุทธิ์ทางอากาศครั�งใหญ่ิที�สุดได้ ทั�งที�มีฝูั่งบินรบเป็้นรอง

ฝั่�ายเยอรมันทุกด้าน ปี้ ค.ศ.๑๙๓๙-๑๙๔๕ ในสงครามโลิกครั�งที� ๒ แสนยานุภาพทางอากาศ

กลิายเป็้นผูู้้ชี�ขาดผู้ลิแพ้ชนะในสนามรบ เมื�อฝั่�ายสัมพันธิ์มิตรสร้างฝูั่งบินทิ�งระเบิดทาง

ยทุธิ์ศาสตร์ระยะไกลิ B17, B25 แลิะ B29 ทำาลิายแหล่ิงอุตสาหกรรมของฝั่�ายอักษะจน

ยับเยิน ในปี้ ค.ศ.๑๙๙๐ ป้ฏิิบัติการพายุทะเลิทราย (Desert Storm) ในสงครามอ่าว

ครั�งที� ๑ อาวุธิ์ความแม่นยำาสูง สงครามอิเล็ิกทรอนิคส์ แลิะเทคโนโลิยีล่ิองหน ทำาลิาย

กองทัพอิรัก ที�ผู่้านป้ระสบการณ์การรบกับอิหร่านอย่างโชกโชนจนหมดสิ�น แลิะในปี้ 

ค.ศ. ๒๐๑๐ เป้น็ต้นมา การรบขา้มไป้สู่กำาลัิงรบในมติิที�ไม่ใช่กายภาพ (Non-Kinetic Force) 

ได้แก่ สงครามอิเล็ิกทรอนิกส์ (EW) แลิะระบบสารสนเทศ

       การุสงคำรุามยุคำใหม่ ได้แก่ สงครามไซเบอร์ ซึ�งเป็้นพื�นที�การรบในมิติการรบที� ๕ 

(The Fifth Domain) สามารถแทรกอยูใ่นพื�นที�มิติการรบทั�ง ๔ มิติ (Land, Sea, Air, Space) 

รวมทั�งความท้าทายจากเทคโนโลิยีหุ่นยนต์ (Robotics) แลิะโดรน (Drone) เทคโนโลิยี 

Blockchain แลิะเทคโนโลิยปัี้ญิญิาป้ระดษิฐ์ (AI) นอกจากนี� การใช้พื�นที�อวกาศในฐานะ

มิติการรบที� ๖ (The Sixth Domain) เพื�อการป้ฏิิบัติการด้านข่าวกรอง แลิะการตรวจ

ตราสอดแนมโดยดาวเทียม ยังเป็้นอีกปั้จจัยที�สำาคัญิในการสงครามยุคใหม่ด้วย

       เมื�อโลิกแห่งการสื�อสารผู่้านทางระบบอิเล็ิกทรอนิกส์เติบโตขึ�น กองทัพ

หลิายป้ระเทศก็เริ�มจัดตั�งกองบัญิชาการไซเบอร์ขึ�น เมื�อเดือนตุลิาคม ค.ศ.๒๐๐๙ ได้มี

กองบัญิชาการไซเบอร์แห่งสหรัฐอเมริกาขึ�น เพื�อเป็้นองค์กรทางทหารที�ใช้เทคโนโลิยี

สารสนเทศแลิะอินเทอร์เน็ตเป็้นอาวุธิ์ จากนั�นองค์กรทางการทหารแลิะการข่าวลัิกษณะนี� 

เริ�มป้รากฏิกันขึ�นในหลิายป้ระเทศ โดยเฉพาะมหาอำานาจอย่าง รัสเซียแลิะจีน โดยหน่วย

งานเหล่ิานี� มีภารกิจเตรียมพร้อมสนามรบไซเบอร์ด้วยยุทโธิ์ป้กรณ์ที�ไม่ใช่กระสุนแลิะ

ระเบดิพลัิงทำาลิายล้ิางสูง แต่เป็้นอาวุธิ์ทางเทคโนโลิยสีารสนเทศอยา่ง “ลิอจกิ บอมบ”์ 

(ซอฟิตแ์วร์ หรือชุดคำาสั�งที�ปิ้ดระบบหรอืเครือข่าย แลิะ/หรอืลิบข้อมูลิหรอืซอฟิตแ์วร์ใน
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เครือข่าย) แลิะ “แทรป้ดอร”์ (ซอฟิต์แวร์ป้ระสงค์ร้ายที�ถูกเพิ�มในระบบโดยไมไ่ด้รับอนุญิาต

เป็้นตัวที�จะเปิ้ดการเข้าถึงเครือข่ายหรือโป้รแกรมนั�น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญิาต๔๑  

          ในขณะที� หุ่นยนต์ (Robot) ที�ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เพื�อใช้ป้ฏิิบัติงาน

อยา่งอัตโนมัติ หุ่นยนต์ทางทหารได้จัดแบ่งกลุ่ิมเทคโนโลิยีของหุ่นยนต์๔๒  เพื�อความมั�นคง

เป็้น ๒ วิธีิ์ ได้แก่ การจำาแนกตามฐานป้ฏิิบัติการ (Platform) เป็้นการจำาแนกโดยหลัิก

การของสหพันธ์ิ์หุ่นยนต์นานาชาติ (International Federation of Robotics: IFR) 

แลิะการจำาแนกตามคุณสมบัติเฉพาะ (Application) จะขึ�นกับภารกิจ (Mission) 

ที�หุ่นยนต์นั�นถูกออกแบบมา ซึ�งไม่มีกำาหนดตายตัว การใช้หุ่นยนต์เพื�อเสริมศักยภาพทางทหาร 

มีวัตถุป้ระสงค์ ดังนี� ๑) การทวีศักยภาพกำาลัิงรบ (Force Multiplier) ๒) การเพิ�มพื�นที�

ที�ไม่สามารถเข้าถึงการสำารวจได้ (Increase Accessible Unexplored areas) ๓) ความป้ระหยัด

ในระยะยาว (Long Term Saving) ๔) ทดแทนภารกจิที�อันตรายแลิะนา่เบื�อหน่าย (Dull 

and Dangerous Task) ๕) ป้ฏิิสัมพันธ์ิ์คน-หุ่นยนต์ (Human Robot Interaction) 

ซึ�งภารกิจทางทหารนั�น หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญิในปั้จจุบันแลิะอนาคตอันใกล้ิ 

แนวโน้มสำาคัญิของการพัฒนาหุ่นยนต์ทางทหาร ได้แก่ AI แลิะ Swarm ที�เพิ�มมากขึ�น

โดยเข้ามาใช้ในการชว่ยตัดสินใจแทนมนษุย ์ซึ�งไซเบอรจ์ะเป็้นภัยคุกคามหลิกัของหุ่นยนต์

 ๓.๓.๒ สถานำการุณ์์

          การใช้หุ่นยนต์ในสงคราม๔๓ ป้รากฏิตามข่าวผูู้้นำาสหรัฐฯ สั�งให้ใช้

อากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle, UAV) ในการสังหารผูู้้นำาทางทหาร

   ๔๑ศิลิป้วัฒนธิ์รรม.(๒๕๖๓).สงครามไซเบอร์ครั�งแรกๆ ของโลิก กับจุดที�กองทัพสหรัฐฯ ก้าวข้าม

นิยาม IO สู่ภัยจากรัฐชาติ.ออนไลิน์.ค้นเมื�อ ๙ ก.ย.๖๓ จาก https://www.silpa-mag.com/

history/article_46065

   ๔๒ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (๒๕๖๓). สรุป้ผู้ลิป้ระชุมการป้ระชุม

วิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 

2020” เมื�อ ๒๗ ก.พ.๖๓. เอกสารอัดสำาเนา

    ๔๓ข่าวหุ้นธุิ์รกิจ.(๒๕๖๓). “Game of Drones: จุดเริ�มต้นของสงครามหุ่นยนต์” ค้นเมื�อ ๙ ก.ย.๖๓ 

จาก https://www.kaohoon.com/content/335303
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ของป้ระเทศอิหร่าน โดยเฉพาะป้ระเด็นของเทคโนโลิยีทางการทหารแลิะยุทธิ์วิธีิ์ในการรบ

ที�เริ�มเป้ลีิ�ยนไป้อย่างมากจากความก้าวหน้าของเทคโนโลิยี โดยอากาศยานไร้คนขับ

ที�ป้รากฏิเป็้นข่าวในครั�งนี� คือ MQ-9 Reaper ถือว่าเป็้น hunter-killer รุ่นแรกของ

สหรัฐอเมริกาที�ถูกพัฒนาขึ�น เพื�อทำาหน้าที�โจมตีแลิะสังหารเป้้าหมายที�กำาหนด

(targeted killing) เริ�มพัฒนาในช่วงปี้ ค.ศ.๒๐๐๖ ภายหลัิงสงครามอิรักแลิะเป็้นจุดเริ�มต้น

ที�สหรัฐฯ พัฒนาอากาศยานไร้ เพื�อวัตถุป้ระสงค์ในการสังหารโดยเฉพาะ ซึ�งแทนการใช้

ในด้านการลิาดตระเวนหรือด้านการเฝ้ั่าระวังภัย

        การสังหารผูู้้นำาทางทหารของอิหร่านในอิรักในตอนปี้ ค.ศ.๒๐๒๐ ด้วย

การใช้โดรนเป็้นเครื�องมือนั�น ทำาให้แนวคิดในเรื�อง “สงครามโดรน” (Drone Warfare) 

ไม่ใช่เรื�องเกินจริงอีกต่อไป้ ในขณะเดียวกันการใช้โดรนได้ถูกยกระดับมากขึ�น จากเดิมที�โดรน

มีการกิจในการถ่ายภาพหรือทำาหน้าที�ในการลิาดตระเวนทางอากาศสมัยใหม่ แต่ต่อมา

ได้ป้รับเทคโนโลิยีจากเดิมเพียงติดกล้ิองถ่ายภาพ เป็้นโดรนติดอาวุธิ์ (combat drone)๔๔  

ไม่ว่าจะเป็้นระเบิดหรืออาวุธิ์ยงิจากอากาศสู่พื�น การใช้โดรนในภารกิจทางทหาร ในฐานะ

ของการเป็้นเครื�องมือของการโจมตีทางอากาศแลิะการล่ิาสังหารทางอากาศ จึงเป็้น

ดังการเป้ลีิ�ยนภาพของสงครามที�เครื�องมือในการรบจะไม่ใช่เพียงเครื�องมือที�มนุษย์ใช้

แบบเดมิ หากแตเ่ครื�องมือสงครามใหมจ่ะเป็้นแบบที�ถูกควบคุมโดยมนุษย์จากระยะไกลิ

(remote control) สิ�งนี�กำาลัิงบ่งชี�ว่า อาวุธิ์แบบใหม่กำาลัิงเข้ามาแทนที�แบบเก่า แลิะ

โดรนกำาลัิงเป็้นหนึ�งในรูป้แบบของสงครามในอนาคต ในขณะที�หุ่นยนต์จะก้าวหน้ามากขึ�น

เช่นกัน ทั�งในบริบททางสังคมหรือการเป็้นเครื�องมือทางเศรษฐกิจ แลิะทางทหารรวมถึง

พัฒนาการของระบบอาวุธิ์อัตโนมัติ (autonomous weapons) ในรูป้แบบต่าง ๆ  อีกด้วย  

        ปั้จจุบันการสงครามในปั้จจุบันแตกต่างจากสมัยโบราณอย่างสิ�นเชิง

การสู้รบมิใช่เพียงการป้ระหัตป้ระหารกันด้วยศาสตราวุธิ์อย่างที�เป็้นมาในอดีต แต่จะ

   ๔๔สุรชาติ บำารุงสุข, สำานักข่าวกรองแห่งชาติ, จุลิสารความมั�นคงศึกษา:โลิกที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิง 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉบับที� ๒๐๘
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เป็้นการใช้วิธีิ์การใด ๆ ก็ตามบั�นทอนหรือทำาลิายความมั�นคงของป้รปั้กษ์ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม หรือเรียกว่า “สงครามลูิกผู้สม (Hybrid Warfare)” 

        ดังนั�น เทคโนโลิยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ�งในสงครามลูิกผู้สม ไม่ว่าจะ

เป็้นการเรียนรู้ของเครื�อง (Machine Learning - ML) แลิะปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์ (Artificial   

Intelligence - AI) เกิดการใช้พื�นที�ในการป้ฏิิบัติการทางทหารใหม่ ๆ  เพิ�มขึ�นอีก ๒ พื�นที�

อันเป็้นดินแดนซึ�งไร้อำานาจอธิิ์ป้ไตยแห่งรัฐ คือ พื�นที�ไซเบอร์ (Cyberspace domain) 

แลิะห้วงอวกาศ (Outer space domain) ซึ�งสามารถแทรกอยูใ่นพื�นที�มิติการรบทั�ง ๔ มิติ

(Land, Sea, Air, Space) อีกด้วย

        หน่วยงานไซเบอร์ทางทหารของสหรัฐฯ๔๕  เชื�อว่า AI แลิะ ML จะช่วย

เพิ�มขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ให้สูงขึ�น แลิะลิดการใช้บุคลิากรที�มีความชำานาญิสูง 

เนื�องจาก AI เข้ามาทำางานแทนมนุษย ์รายงานใน Artificial Intelligence and National 

Security จาก Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard 

Kennedy School ได้ระบุถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลิยีด้านปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์ (AI)

ในช่วง ๕ ปี้ที�ผู่้านมา ทำาให้กองทัพสหรัฐฯ สามารถขยายการใช้ AI แลิะ ML อันเป็้น

พื�นฐานแห่งอนาคต โดยนำาเสนอแนวทางของการพัฒนาทางทหารด้าน AI เพื�อ

ความมั�นคงของป้ระเทศในอนาคต โดยการรักษาความเป็้นผูู้้นำาทางด้านเทคโนโลิยี

ของกองทัพสหรัฐฯ ด้วยการป้ระยุกต์ใช้ปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์บนโลิกไซเบอร์

       ในขณะที�จีนได้มีแผู้นยกระดับเทคโนโลิยีการทหารเช่นกัน โดยรายงาน

ป้กขาวฉบับใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน๔๖  ได้มีการระบุถึงเทคโนโลิยีสมัยใหม่ เช่น

ปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์ แลิะการป้ระมาลิผู้ลิผู่้านระบบคลิาวด์ ที�จะเป็้นส่วนสำาคัญิของกองทัพ

ป้ลิดป้ล่ิอยป้ระชาชนจีน หรือ PLA นอกจากนี� รายงานดังกล่ิาวยังระบุว่า กองทัพจีน

   ๔๕Greg Allen.Taniel Chan.Artificial Intelligence and National Security.(Online) From .

https://www.belfercenter.org/publication/artificial-intelligence-and-national-security

   ๔๖วีโอเอไทย.(๒๕๖๓). จีนเผู้ยแผู้นยกระดบัเทคโนโลิยกีารทหาร ท่ามกลิางความกงัวลิของสหรฐัฯ.

ออนไลิน์. ค้นเมื�อ ๘ พ.ค.๖๓ จาก https://www.voathai.com/a/china-ai-wars/5031621.html
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กำาลัิงพัฒนาเทคโนโลิยีสมัยใหม่ที�สามารถนำามาใช้ในการโจมตีระยะไกลิแบบตรงเป้้า 

การรวบรวมข่าวกรอง ตลิอดจนเทคโนโลิยีอาวุธิ์ล่ิองหนแลิะระบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติ 

ซึ�งสร้างความกงัวลิต่อสหรัฐฯ อยา่งมากตอ่การพัฒนาเทคโนโลิยต่ีาง ๆ  ของจนี โดยเฉพาะ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ซึ�งสหรัฐฯ เกรงจะถูกนำาไป้ใช้ในการขโมยข้อมูลิ

ข่าวกรองต่าง ๆ  รวมทั�งการขยายอิทธิิ์พลิทางการค้าแลิะการลิงทุนของจีนในป้ระเทศอื�น

ซึ�งนอกจากเทคโนโลิยเีหล่ิานี�จะส่งผู้ลิให้จีนได้เป้รียบทางเศรษฐกิจแล้ิว ยงัช่วยให้จีนสามารถ

ยกระดับความทันสมัยของกองทัพจีนได้อีกด้วย ซึ�งความกังวลิเรื�องนี� ได้นำาไป้สู่การสั�งห้าม

บริษัทอเมริกันทำาธุิ์รกรรมกับบริษัทเทคโนโลิยีของจีน เช่น กรณีหัวเหว่ย เป็้นต้น

 สถานการณ์การความมั�นคงทางไซเบอร์ที�ป้รากฏิตามข่าวทั�วโลิกในรอบครึ�งปี้แรกของปี้

พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น การป้ระกาศใช้ยุทธิ์ศาสตร์พิทักษ์ 5G ของสหรัฐฯ (National Strategy to 

Secure 5G of the United States)๔๗  เมื�อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ การออกแถลิงการณ์ร่วม

ระหว่างสหรัฐฯ แลิะแคนาดา ว่ารัฐบาลิรัสเซียเกี�ยวข้องกับการแฮ็คข้อมูลิวัคซีนโควิด-๑๙ จาก

บริษัทเวชภัณฑ์ูของสหรัฐฯ แลิะแคนาดา ๔๘ เมื�อวันที�พุธิ์ที� ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็้นต้น

 สำาหรับสถานการณก์ารดำาเนินกิจกรรมทางทหารในอวกาศ คงหนไีม่พ้นการก่อตั�ง

กองทัพอวกาศของสหรัฐฯ ๔๙  ในป้ลิายปี้ พ.ศ.๒๕๖๒ แม้จะอยู่ระหว่างการแพร่ระบาด

ก็ตามแต่สถานการณ์โควิด-๑๙ ก็ไม่อาจหยุดยั�งการก่อตั�งกองบินอวกาศของญีิ�ปุ้�นเมื�อ

   ๔๗DefenseOne. (2020). “White House Releases National Strategy for 5G Security” 

https://www.defenseone.com/technology/2020/03/white-house-releases-national-

strategy-5g-security/164164/

  ๔๘DefenseOne.(2020). “Russia’s Attempted Vaccine Hack Suggests Research - and 

Putin’s Grand Plan - Has Stalled”. https://www.defenseone.com/technology/2020/07/

russias-attempted-vaccine-hack-suggests-research-and-putins-grand-plan-has-

stalled/166970/

  ๔๙United Stares Spaceforce.(2020). “The U.S. Space Force (USSF). https://www.

spaceforce.mil/About-Us/About-Space-Force
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ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓๕๐  ได้เช่นกัน  

 ๓.๓.๓ ทิศทางแนำวโนำ�ม

           ในปี้ พ.ศ. ๒๕๖๓ RAND Corporation ซึ�งเป็้นองค์กรวิจัย

ด้านยุทธิ์ศาสตร์ในป้ระเทศสหรัฐฯ ได้ตีพิมพ์เอกสารที�ชื�อว่า “อนาคตของการสงครามในปี้

ค.ศ. ๒๐๓๐” (The Future of Warfare in 2030)๕๑  ได้กล่ิาวถึงแนวโน้มที�สำาคัญิใน

อนาคต (Depicting the Key Trends) ว่า หากสหรัฐฯ ต้องการรักษาตำาแหน่งของตน

ในฐานะมหาอำานาจทางทหารระดบัโลิกเพียงรายเดียวของโลิกก็จะต้องเผู้ชิญิกับป้ระเด็น

ความขัดแยง้ทางยทุธิ์ศาสตร์ที�ลิกึซึ�งยิ�งขึ�น เมื�อเผู้ชิญิหน้ากับสงครามแห่งอนาคต จนถึง

ปี้ พ.ศ.๒๕๗๓ ศัตรูของสหรัฐฯ ได้แก่ จีน รัสเซีย อิหร่าน เกาหลีิเหนือ แลิะกลุ่ิมก่อการร้าย 

ซึ�งมีแนวโน้มที�จะคงที� แต่สำาหรับพันธิ์มิตรของสหรัฐฯ นั�น มีแนวโน้มที�จะเป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้

เนื�องจากยุโรป้มีการแยกส่วนแลิะมองโลิกในแง่ดีมากขึ�น ในขณะที�เอเชียตอบสนองต่อ

การขยายตัวของจีน เหนือสิ�งอื�นใดสหรัฐฯ ในปี้ ค.ศ.๒๐๓๐ อาจสูญิเสียความสามารถ

ในการกำาหนดกลิยุทธ์ิ์แลิะสงครามที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต

             ในำด�านำเทคำโนำโลย่ต่ิอติ�านำการุสงคำรุามยุคำใหม่ ความท้าทายของ 

AI ต่อโลิกแลิะอาเซียน จาก Oxford Insight ๒๐๑๙๕๒ สถานะความพร้อม AI ของ

ป้ระเทศASEAN จาก ๑๙๔ ป้ระเทศ สิงคโป้ร์อยูใ่นอันดับที� ๑ คะแนน ๙.๑๘๖ มาเลิเซีย

อยู่ในอันดับที� ๒๒ คะแนน ๗.๑๐๘ ฟิิลิิป้ปิ้นส์ในอันดับที� ๕๐ คะแนน ๕.๗๐๔ ไทยอยู่

อันดับที� ๕๖ คะแนน ๕.๔๕๘ แลิะอินโดนีเซียตามในอันดับที� ๕๗ ด้วยคะแนน ๕.๔ 

   ๕๐Airforce Technology.(2020). “Japan launches new Space Operations Squadron”. 

https://www.airforce-technology.com/news/japan-space-operations-squadron/

   ๕๑RAND Corporation.(2020). “The Future of Warfare in 2030”. www.rand.org/t/

RR2849z1

   ๕๒ศูนยศึ์กษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (๒๕๖๓). สรุป้ผู้ลิป้ระชุมการป้ระชุมวิชาการ

ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง “Thailand Strategic Security Review 2020” 

เมื�อ ๒๗ ก.พ.๖๓. เอกสารอัดสำาเนา
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สำาหรับแนวทางการป้รับตัวรับมือกับ AI ในอนาคต ได้แก่ งานที�ใช้คนทำา เช่น การชี�นำา

การทำาความเข้าใจ การสร้างสรรค์ แลิะการใช้ดุลิยพินิจ ซึ�งงานที�ใช้คนแลิะ AI ทำาร่วมกัน

นั�นจะพัฒนา AI ให้สมบูรณ์แลิะใช้ AI เพิ�มเสริมความสามารถให้คน ได้แก่ การสอนงาน

การอธิิ์บายการทำางาน การดูแลิรักษา การเพิ�มป้ระสิทธิิ์ภาพ การสื�อสารลูิกค้า แลิะ

การเสริมสมรรถนะ สำาหรับงานที�ใช้ AI เข้ามาช่วยทำา ได้แก่ การป้ระมวลิผู้ลิ การทำางาน

ที�ทำาซำ�า ๆ การพยากรณ์/ทำานาย แลิะการป้รับการทำางาน

 ๓.๓.๔ ผู้ลกรุะทบและท่าท่ข้องไทย

          แม้ป้ระเทศไทยต้องเผู้ชิญิกับปั้ญิหาความไม่สงบจากการรุกรานจาก

ภัยคุกคามทางทหารมาโดยตลิอด แต่หลัิงจากสิ�นสุดของสงครามเย็น อาจดูเหมือนว่า

สภาวะแวดล้ิอมด้านความมั�นคงจะมีการพัฒนาการไป้ในทางที�ดีขึ�น เพราะการเผู้ชิญิ

หน้าทางกำาลัิงทหารโดยตรงลิดลิงอย่างมาก ป้ระเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแม้จะเป้ลีิ�ยน

นโยบายทางทหารมาสู่การมีกำาลัิงรบเชิงป้้องกัน แต่ป้ระเทศต่าง ๆ ก็ยังคงไว้ ซึ�ง

การเสรมิสร้างขีดความสามารถทางทหารอยา่งต่อเนื�อง โดยต่างมุ่งตระหนกัว่า ในภมิูภาค

แลิะโลิกนี�ยังคงมีปั้ญิหาที�จะนำาไป้สู่ความขัดแย้งระหว่างป้ระเทศ ซึ�งต้องใช้กำาลัิงทาง

ทหารเข้าไป้ในการชว่ยแก้ปั้ญิหา เช่น ปั้ญิหาความขดัแยง้ทางเขตแดน ปั้ญิหาจากสงัคม

แลิะการเมืองระหว่างป้ระเทศ ปั้ญิหาการเข้ามาแทรกแซงของป้ระเทศมหาอำานาจ แลิะ

ปั้ญิหาการแย่งชิงทรัพยากรธิ์รรมชาติ เป็้นต้น ในส่วนของป้ระเทศไทยก็เช่นเดียวกัน 

ความพยายามในการที�จะพัฒนาแลิะเสริมสร้างเขี�ยวเล็ิบของกองทัพอยา่งต่อเนื�อง แม้ว่า

จะหยดุชะงักตามสภาพป้ญัิหาเศรษฐกจิ แต่การจัดหายทุโธิ์ป้กรณ์ของไทยนั�น แม้จะยงั

ไม่สูงมากเทา่ป้ระเทศอื�น ๆ  ในอกีหลิายป้ระเทศของภมิูภาค แตก็่เป็้นงบป้ระมาณจำานวน

ไม่น้อย อีกทั�งจำานวนงบป้ระมาณที�ใช้ในการจัดซื�อยุทโธิ์ป้กรณ์ส่วนใหญ่ินั�น จำาเป็้นต้อง

สั�งซื�อจากต่างป้ระเทศ ส่งผู้ลิให้ไทยจะต้องสูญิเสียรายได้ให้แก่ต่างป้ระเทศแลิะต้องซื�อ

ยุทโธิ์ป้กรณ์ในราคาสูงแล้ิว ยังทำาให้ไทยยังตกอยูใ่นสภาพที�ไม่สามารถพึ�งพาตนเอง ใน

ด้านการป้้องกันป้ระเทศอีกด้วย
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บทท่� ๔ 
บทสำรุป็และข้อเสำนำอแนำะเชิงยุทธีศึ�สำตร์
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      ๔.๑ บทสำรุป็

 จากการตรวจสอบสภาวะแวดลิอ้มความมั�นคงสำาคัญิในภมิูภาค (Area – based 

Approach) อันป้ระกอบด้วย ภูมิภาคตะวันออกกลิาง คาบสมุทรเกาหลีิ แลิะภูมิภาค

อินโด-แป้ซิฟิิก ที�กล่ิาวมาแล้ิวในบทที� ๒ สามารถสรุป้ได้ ดังนี� 

 ภู้มิภูาคำติะวนัำออกกลาง ยงัเป็้นพื�นที�ที�มีความอ่อนไหวแลิะอาจทวีความขัดแยง้

ได้ทุกขณะ เพราะเป็้นภูมิภาคที�มีความสำาคัญิในเชิงยทุธิ์ศาสตร์ทางทหารแลิะการเมือง

ระหว่างป้ระเทศของโลิก การเข้ามาแข่งขันขยายอิทธิิ์พลิของป้ระเทศมหาอำานาจ เช่น 

สหรัฐฯ รัสเซีย จีน แลิะกลุ่ิมป้ระเทศในยุโรป้ ก็ต่างมุ่งเพื�อผู้ลิป้ระโยชน์จากภูมิภาคแห่งนี� 

ในขณะเดียวกัน ก็ยงัคงมีปั้ญิหาการแข่งขันกันเองของป้ระเทศสมาชิกภายในภูมิภาคนี� 

ซึ�งเกิดปั้ญิหาในหลิายพื�นที�แลิะมีความซับซ้อน

 คำาบสมุทรุเกาหล่ ยังเป็้นพื�นที�ที�น่าห่วงกังวลิ เนื�องจากเกาหลิีเหนือยังคงมี

ความพยายามในการพัฒนาอาวุธิ์นิวเคลีิยร์อย่างต่อเนื�อง แลิะความบาดหมางระหว่าง

เกาหลีิเหนือแลิะเกาหลีิใต้ยงัคงอยู ่ในขณะที� การรวมสองป้ระเทศเข้าด้วยกันนั�นคงเป็้น

เรื�องยาก แม้จะเกิดความพยายามในการเจรจาหลิายครั�งก็ตาม แต่ยังคงแฝั่ง

ความตึงเครียดอยูเ่ช่นเดิม

 ภู้มิภูาคำอินำโด-แปซิีฟิิก ในความพยายามของสหรฐัฯ เพื�อสกัดกั�นการแผู่้ขยาย

อิทธิิ์พลิของจีนยังคงดำาเนินต่อไป้อย่างเข้มข้น โดยมุ่งอาศัยความร่วมมือจากพันธิ์มิตร

ภายใต้กลุ่ิม QUAD ซึ�งสะท้อนความสัมพันธ์ิ์อันเหนียวแน่นของสหรัฐฯ กับ ญีิ�ปุ้�น 

ออสเตรเลิยี แลิะอินเดีย อันเป็้นตัวแป้รสำาคัญิต่อความสำาเร็จในการผู้ลัิกดันแนวคิดอินโด-แป้ซิฟิิก 

 จากการตรวจสอบสภาวะแวดล้ิอมป้ระเด็นความมั�นคงสำาคัญิ (Issue – based 

Approach) ในป้ระเดน็ สงครามการคา้ ภัยคุกคามจากโรคระบาด แลิะสงครามในอนาคต 

ที�กล่ิาวมาแล้ิวในบทที� ๓ นั�น สามารถสรุป้ได้ ดังนี�

บทท่� ๔

บทสำรุป็และข้อเสำนำอแนำะเชิงยุทธีศึ�สำตร์
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 สงคำรุามการุคำ�า ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ แลิะจีน ยังคงทวีความแข็งกร้าว 

ก่อให้เกิดการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงห่วงโซ่อุป้ทานโลิก แลิะการเบนทิศของการส่งออกแลิะนำาเข้า

สินค้าไป้ยังป้ระเทศอื�นแทน เพื�อเป็้นการระบายสินค้าแลิะทดแทนการนำาเข้าสินค้า ซึ�ง

อาจเป็้นฉนวนให้เกิดลัิทธิิ์กีดกันทางการค้าที�ขยายตัวไป้ทั�วโลิก

 ภัูยคุำกคำามจากโรุคำรุะบาด ถือเป็้นจุดเป้ลีิ�ยนของสถานการณ์ที�ส่งผู้ลิกระทบ

อย่างรุนแรงในทุกมิติทั�วโลิก มีนัยต่อการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงพฤติกรรมของมนุษย์ในอนาคต 

เป็้นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยส่งผู้ลิกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง แลิะ

เป็้นตัวเร่งทวีความรุนแรงในความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอีกด้วย  

 สงคำรุามในำอนำาคำติ ความพยายามในการแข่งขันของป้ระเทศมหาอำานาจ ยอ่มส่งผู้ลิ

ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลิยอีย่างต่อเนื�อง เพื�อใช้เทคโนโลิยใีนการป้้องกันป้ระเทศแลิะ

ต่อต้านสงครามยุคใหม่ ซึ�งเข้ามามีบทบาทในลัิกษณะสงครามลูิกผู้สม เกิดการใช้พื�นที�

ในการป้ฏิิบัติการทางทหาร อันเป็้นดินแดนซึ�งไร้อธิิ์ป้ไตยแห่งรัฐ แลิะสามารถแทรกอยู่

ในพื�นที�มิติการรบทั�ง ๔ มิติ (Land Sea Air Space) อีกด้วย 

 จะเห็นได้ว่าบริบทแลิะสภาวะแวดล้ิอมภายนอกป้ระเทศ มีแนวโน้มที�จะ

เป้ลีิ�ยนแป้ลิงอย่างรวดเร็ว มีพลิวัตสูง แลิะมีความซับซ้อนหลิากหลิายมิติ ซึ�งจะส่งผู้ลิต่อ

การพัฒนาป้ระเทศไทยในอนาคตอย่างมาก ดังนั�น จึงมีความจำาเป้็นอย่างยิ�งที�จะต้อง

ทบทวนยุทธิ์ศาสตร์ชาติ อันเป็้นกรอบในการขับเคลืิ�อนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ นำาไป้สู่

การป้รับแผู้นรับมือในระดับอื�น ๆ เพื�อนำาป้ระเทศเดินหน้าต่อไป้ ตามวิสัยทัศน์ 

“ความมั�นคง มั�งคั�ง แลิะยั�งยืน” ต่อไป้

    ๔.๒ แผนำแม่บทภ�ยใต้ยุทธีศึ�สำตร์ช�ติ ป็ระเด็นำคว�มมั�นำคง    

 ตามที�รัฐธิ์รรมนูญิแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำาหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยทุธิ์ศาสตร์ชาติ๕๓ เป็้นเป้้าหมายการพัฒนาป้ระเทศอยา่งยั�งยนื ตามหลัิกธิ์รรมมาภิบาลิ 

เพื�อใช้เป็้นกรอบในการจัดทำาแผู้นต่าง ๆ  ให้สอดคล้ิองแลิะบูรณาการกัน เพื�อให้เกิดเป็้น

   ๕๓ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๑). ยุทธิ์ศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐. ค้นเมื�อ ๒๐ ธิ์.ค.๖๒ จาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF
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พลัิงผู้ลัิกดันร่วมกันไป้สู่เป้้าหมายดังกล่ิาว การพัฒนาป้ระเทศตามยุทธิ์ศาสตร์ จะมุ่งเน้น

การสร้างสมดุลิระหว่างการพัฒนา ความมั�นคง เศรษฐกิจ สังคม แลิะสิ�งแวดล้ิอม โดยการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูป้แบบ “ป้ระชารัฐ” ป้ระกอบด้วย ๖ ยุทธิ์ศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธิ์ศาสตร์ด้านความมั�นคง ยุทธิ์ศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยทุธิ์ศาสตรช์าติด้านการพฒันาแลิะเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย ์ยทุธิ์ศาสตรช์าติ

ด้านการสร้างโอกาสแลิะความเสมอภาคทางสังคม ยุทธิ์ศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบน

คุณภาพชวิีตที�เป็้นมิตรต่อสิ�งแวดลิอ้ม แลิะยทุธิ์ศาสตรช์าติด้านการป้รบัป้รุงสมดุลิแลิะ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั�งนี� เอกสารการป้ระเมินยทุธิ์ศาสตร์ความมั�นคง

ของป้ระเทศไทย ปี้ ๒๕๖๓ “Thailand Strategic Security Review 2020” จะมุ่ง

ทบทวนแผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิ์ศาสตร์ชาติ ป้ระเด็น ความมั�นคง ดังนี� 

 แผู้นำแม่บทภูายใติ�ยุทธศาสติรุ์ช้าติิ ปรุะเด็นำ คำวามมั�นำคำง๕๔ ถือเป็้นกรอบ

แนวทางการดำาเนินการหลัิกที�จะนำาไป้สู่จุดหมายป้ลิายทางในภาพรวมที�เป็้นรูป้ธิ์รรม

ชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี้ ตามที�ยทุธิ์ศาสตรช์าติ ด้านความมั�นคงได้กำาหนดเอาไว้ ความมั�นคง

นั�นถือเป็้นเป้้าหมายสำาคัญิสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิดความมั�นคงให้นำ�า

หนักความสำาคัญิกับมิติที�เกี�ยวข้อง ทั�งทางการเมอืง เศรษฐกจิ สังคมแลิะการทหารโดย

มีเป้้าหมายสำาคัญิ “ป้ระเทศชาติมั�นคง ป้ระชาชนมีความสุข” ป้ระกอบด้วย

(๑) ป้ระชาชนอยูด่ ีกินดี แลิะมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความมั�นคงในทุกมิติ แลิะทุกระดับ 

(๓) กองทัพหน่วยงานด้านความมั�นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน แลิะภาคป้ระชาชน มีความพร้อม

ในการป้้องกันแลิะแก้ไขปั้ญิหาความมั�นคง (๔) ป้ระเทศไทยมีบทบาทด้านความมั�นคง

เป็้นที�ชื�นชมแลิะได้รับการยอมรับโดยป้ระชาคมระหว่างป้ระเทศ แลิะ (๕) การบริหาร

จัดการความมั�นคงมีผู้ลิสำาเร็จที�เป็้นรูป้ธิ์รรมอย่างมีป้ระสิทธิิ์ภาพ 

 ซึ�งภายใต้ยทุธิ์ศาสตร์ชาติ ได้กำาหนดให้มีการทบทวนแนวทางการป้ฏิิบัติในห้วง

ระยะเวลิา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ปี้ ซึ�งในห้วงระยะเวลิา ๕ ปี้แรกนี� (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖) 

   ๕๔ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๒). แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิ์ศาสตร์ชาติ ป้ระเด็นความมั�นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐). 

ค้นเมื�อ ๒๐ ธิ์.ค.๖๒ จากhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/051/T_0001.PDF
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จะมุ่ง “ป้รับสภาพแวดล้ิอม พร้อมแก้ไขปั้ญิหา” โดยสามารถนำาข้อมูลิจากการทบทวน

สถานการณ์ความมั�นคงในภูมิภาคที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้ ในป้ระเด็นความมั�นคงสำาคัญิที�มี

ผู้ลิกระทบต่อป้ระเทศไทย แลิะข้อเสนอแนะเพื�อใช้พิจารณานำาไป้สู่การป้รับ/เพิ�มเติม

แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิ์ศาสตร์ชาติ ป้ระเด็นความมั�นคง เพื�อสามารถเตรียมพร้อมแลิะ

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูป้แบบในอนาคตได้อย่างมีป้ระสิทธิิ์ภาพแลิะป้ระสิทธิิ์ผู้ลิต่อไป้ 

 อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที�ส่งผู้ลิกระทบรุนแรง

ในทุกมิติทั�วโลิก ได้เป้ลีิ�ยนแป้ลิงบริบทความมั�นคง ทั�งในระดับโลิกแลิะป้ระเทศไทย

อย่างรวดเร็วแลิะรุนแรง จึงถือป็้นเหตุจำาเป้็นเร่งด่วนตามพระราชบัญิญัิติการจัดทำา

ยุทธิ์ศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ในมาตรา ๑๑ บัญิญัิติให้สามารถทบทวนยุทธิ์ศาสตร์ชาติ 

โดยดำาเนินการได้ทุก ๕ ปี้ ขณะที�มาตรา ๑๐ วรรค ๔ บัญิญัิติให้สามารถำาเนินการแก้ไข

เพิ�มเติมแผู้นแม่บทให้สอดคล้ิองกับความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงหรือความจำาเป็้นของป้ระเทศ ใน

กรณีที�สถานการณ์ของโลิกหรือสถานการณ์ของป้ระเทศไทยเป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้จนไม่สามารถ

หรือไม่เหมาะสมที�จะดำาเนนิการตามเป้้าหมาย หรอืยทุธิ์ศาสตรด้์านใดได ้ซึ�งอาจนำาไป้สู่ 

การแก้ไขยุทธิ์ศาสตร์ชาติ แม้จะยังไม่ครบ ๕ ปี้ที�ป้ระกาศใช้ เพื�อให้เกิดความชัดเจนในแผู้นฯ 

แลิะทิศทางของการพัฒนาป้ระเทศต่อไป้

 ท่ามกลิางสถานการณ์ด้านความมั�นคงของโลิกที�มีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงตลิอดเวลิา

โดยเฉพาะภัยคุกคามรูป้แบบใหม่ที�หลิายมิติแลิะรูป้แบบ ซึ�งเกิดขึ�นอยา่งรวดเร็วแลิะรุนแรง

โดยแตกต่างตามลัิกษณะเฉพาะในแตล่ิะบริบทของพื�นที� ถือเป็้นความท้าทายอยา่งยิ�งต่อ

การบูรณาการการทำางานอยา่งป้ระสานสอดคล้ิองระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จากระดับ

นโยบายสู่การดำาเนินการในระดับพื�นที� ในด้านศักยภาพแลิะขีดความสามารถของหน่วย

งานด้านความมั�นคงภายในป้ระเทศทั�งระบบ รวมถึงในเรื�องจุดร่วมของผู้ลิป้ระโยชน์ มุมมอง

แลิะความเข้าใจบนฐานความสัมพันธ์ิ์อันดีระหว่างป้ระเทศไทยกับป้ระเทศในภูมิภาคแลิะ

ป้ระเทศที�มีความสำาคัญิเชิงยุทธิ์ศาสตร์ เพื�อบูรณาการการแก้ไขปั้ญิหาความมั�นคงร่วมกัน 

 ทั�งนี� การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-๑๙ ที�เกิดขึ�นแลิะส่งผู้ลิกระทบทั�วโลิก

นี�ได้ส่งสัญิญิาณชัดเจนถึงการป้รับกระบวนทัศน์ด้านความมั�นคง (paradigm shift) 
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ซึ�งแต่เดิมจะเน้นแต่ความมั�นคงในมิติทางทหาร แต่การแพร่ระบาดครั�งนี�ได้ยกระดับ

ป้ระเด็นสุขภาพ ให้เป็้นภัยคุกคามแบบหนึ�ง หรืออาจกล่ิาวได้เป็้นการกำาเนิดของแนวคิด

เรื�อง “ความมั�นคงใหม่ (New Security Concept)” ที�เกิดขึ�นจากภัยคุกคามของ

การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผู้ลิกระทบต่อป้ระชาชนในวงกว้างมากกว่า

วิกฤตการณอื์�น ๆ  ที�ผู่้านมา แลิะสง่ผู้ลิต่อความมั�นคงโลิกที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้ในทกุมิติ หรือ

อาจกล่ิาวได้ว่าทำาให้ความมั�นคงโลิกเป้ลีิ�ยนโฉมหน้าไป้อย่างสิ�นเชิง (Perfect Storm)๕๕ 

    ๔.๓ ข้อเสำนำอแนำะเชิงยุทธีศึ�สำตร์

 จากการตรวจสอบสถานการณ์ที�กล่ิาวมาข้างต้น นำาไป้สู่ข้อเสนอแนะ

เชิงยุทธิ์ศาสตร์ในท่าทีของป้ระเทศไทยต่อสถานการณ์ความมั�นคงในภูมิภาคที�

เป้ลีิ�ยนแป้ลิงแลิะป้ระเดน็ความมั�นคงสำาคัญิที�มีผู้ลิกระทบตอ่ป้ระเทศ โดยแบง่ตามกรอบ 

STEEP-M อันป้ระกอบด้วย มิติสังคม (S : Social) มิติเทคโนโลิยี (T : Technological) 

มิติเศรษฐกิจ(E : Economic) มิติสิ�งแวดล้ิอม (E : Environmental)  มิติการเมือง (P 

: Political) แลิะ มิติทหาร (M : Military) ดังนี� 

 มิติิด�านำสังคำม ภัยจากโรคระบาดโควิด-๑๙ เข้ามาบดบังต่อภัยคุกคามอื�น ๆ 

กลิายเป้น็วาระสำาคัญิที�สุดของป้ระชาคมระหวา่งป้ระเทศเนื�องจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-๑๙ 

ส่งผู้ลิกระทบต่อทุกมิติทั�วโลิกแลิะในวงกว้างอย่างไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อน รวมทั�งส่งผู้ลิต่อ

ทิศทางแนวโน้มความมั�นคงโลิกหลัิงโควิด-๑๙ ในมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์แลิะระบบ

ความสัมพันธ์ิ์ระหว่างป้ระเทศ ได้แก่ การกลัิบมาของกระแสชาตินิยม ความไม่มั�นคง

ของห่วงโซ่อุป้ทานโลิก แลิะระเบียบโลิกใหม่

 สำาหรับป้ระเด็น เรื�อง ภัยคุกคามจากโรคระบาด แม้ว่าการจัดทำายุทธิ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี้ 

ได้มีการวางแผู้นรองรับโรคอุบัติใหม่ไว้แล้ิว ใน ยทุธิ์ศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที�เป็้นมิตรต่อสิ�งแวดล้ิอม ป้ระเด็นย่อย พัฒนาแลิะสร้างระบบรับมือ

   ๕๕ เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (๒๕๖๓). “เรื�องความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19 (New 

Security Concept in the  Post COVID-19)” หน้า ๔๑
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ป้รับตัวต่อโรคอุบัติใหม่แลิะโรคอุบัติซำ�าที�เกิดจากการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงภูมิอากาศ แต่ใน

การออกแบบยทุธิ์ศาสตร์นั�น ได้นำาป้ระสบการณโ์รคอุบัติใหม่ จากกรณีการแพร่ระบาด

ของโรคซาร์แลิะโรคเมอรส์ ซึ�งส่งผู้ลิกระทบของการแพรร่ะบาดจำากัด ทั�งในแง่ทั�งในเชิง

พื�นที�แลิะระยะเวลิาของการแพร่ระบาดที�ไม่ได้มีระยะเวลิายาวนานนัก แต่กรณีการแพร่

ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ นั�น เป็้นการแพรร่ะบาดที�มีระยะเวลิายาวนานแลิะสง่ผู้ลิกระทบ

ในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจ ซึ�งกระทบรุนแรงแลิะซับซ้อนกว่าวิกฤติต้มยำากุ้งในปี้ 

พ.ศ.๒๕๔๐ แลิะวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ในปี้ พ.ศ.๒๕๕๑

 การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-๑๙ นั�น ได้ส่งผู้ลิให้ป้ระเด็นสุขภาพได้

ถูกหยิบยกขึ�นสู่การเป็้นวาระด้านความมั�นคงหรือภัยคุกคาม๕๖ โดยคณะป้ระเมิน

ด้านการข่าวแห่งชาติของสหรัฐฯ (TH US National Intelligence Estimate) ได้นำา

เอาป้ระเด็นโรคติดต่อมาเป็้นปั้ญิหาภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ แลิะในปี้เดียวกันสำานักข่าวกรอง

กลิางของสหรัฐฯ (CIA) ระบุว่า โรคระบาดเป็้นความเสี�ยงด้านความมั�นคงป้ระการหนึ�ง

ที�สหรัฐฯต้องเผู้ชิญิแลิะป้ระเมินอีกด้วยว่า ความเสี�ยงในป้ระเด็นนี� มีมากขึ�นในยุคโลิกาภิ

วัตน์ที�มีการเคลืิ�อนย้ายของป้ระชากรแลิะสินค้าข้ามพรมแดนมากขึ�น๕๗ ซึ�งความเสี�ยง

เช่นนี�สามารถเกิดขึ�นได้กับทุกป้ระเทศ นอกจากนี� การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำาให้

เกิดความสนใจตอ่ป้ระเดน็การแพรก่ระจายของเชื�อโรคในกรอบของป้ญัิหาความมั�นคง

เนื�องจากป้ระเด็นนี� ไม่เพียงกระทบต่อความมั�นคงแห่งชาติแลิะมีผู้ลิต่อเสถียรภาพ

ระหว่างป้ระเทศเท่านั�น แต่ยังเชื�อมโยงถึง “ความมั�นคงของมนุษย์” อีกด้วย ซึ�ง

การมีสุขภาพที�ดีของป้ระชากรเป็้นปั้จจัยโดยตรงที�ก่อให้เกิดความมั�นคงในชีวิตของแต่ลิะ

บุคคลิ

   ๕๖สำานักงานสภาความมั�นคงแห่งชาติ. (๒๕๖๓). สถานการณ์ความมั�นคงระหว่างป้ระเทศภายหลัิง

การระบาดของไวรัส COVID-19 ค้นเมื�อ ๒๒ มิ.ย.๖๓ จาก http://www.nsc.go.th/?p=6974

   ๕๗สุรชาติ บำารุงสุข. (๒๕๖๓). โลิกที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิง (The Changing World). จุลิสารความมั�นคงศึกษา 

ฉบับที� ๒๐๘  เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓. หน้า ๒๐-๒๑.
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ข้�อเสนำอแนำะในำการุกำาหนำดแผู้นำแม่บทภูายใติ�ยุทธศาสติร์ุช้าติิ ปรุะเด็นำ คำวามมั�นำคำง มิติิสังคำม

ได้แก่

 (๑) ควรระบุให้ก�รแพร่ระบ�ดของเช้�อไวรัสำโควิด-๑๙ เป็็นำปั็ญห�ท่�อุบัติใหม่ 

ในำป็ระเด็นำ ก�รติดต�ม เฝ้้�ระวัง ป้็องกันำ และแก้ไขปั็ญห�ท่�อ�จอุบัติขึ�นำใหม่ในำแผนำ

ย่อยท่� ๒ ก�รป้็องกันำและแก้ไขปั็ญห�ท่�ม่ผลกระทบต่อคว�มมั�นำคง ในำแผนำแม่บทภ�ย

ใต้ยุทธีศึ�สำตร์ช�ติ ป็ระเด็นำ คว�มมั�นำคง 

 ซึ�งแผู้นแม่บทภายใต้ยทุธิ์ศาสตร์ชาติ ป้ระเด็น ความมั�นคง แผู้นยอ่ยที� ๒ ก�รป้็องกันำ

และแก้ไขปั็ญห�ท่�ม่ผลกระทบต่อคว�มมั�นำคง แผู้นย่อยด้านนี� ได้กำาหนดรองรับ

ป้ระเด็นภายใต้ยทุธิ์ศาสตร์ชาติ ด้านความมั�นคง ๔ ป้ระเด็น ได้แก่ (๑) การแก้ไขปั้ญิหา

ความมั�นคงในปั้จจุบัน (๒) ก�รติดต�ม เฝ้้�ระวัง ป้็องกันำ และแก้ไขปั็ญห�ท่�อ�จ

อุบัติขึ�นำใหม่ (๓) การสร้างความป้ลิอดภัยแลิะความสันติสุขอย่างถาวรในพื�นที�จังหวัด

ชายแดนภาคใต ้แลิะ (๔) การรกัษาความมั�นคงแลิะผู้ลิป้ระโยชนท์างทรัพยากรธิ์รรมชาติ

แลิะสิ�งแวดล้ิอมทั�งทางบกแลิะทางทะเลิ ดังนั�น เรื�องการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อัน

เป็้นภัยคุกคามรูป้แบบใหม ่จะเกี�ยวข้องเชื�อมโยงกับแผู้นยอ่ย “ข้อ ๒ การตดิตาม เฝั่า้ระวัง 

ป้้องกัน แลิะแก้ไขปั้ญิหาที�อาจอุบัติขึ�นใหม่” นี� 

 (๒) ควรเพิ�มเติมแผนำแม่บทเฉพ�ะกิจ ภ�ยใต้ยุทธีศึ�สำตร์ช�ติ อันำเป็็นำผล

ม�จ�กสำถุ�นำก�รณ์์โควิด-๑๙ เข้�ไป็ในำแผนำแม่บทฯ คว�มมั�นำคง เพิ�มเติมด้วย

 เพื�อให้สามารถเตรียมความพร้อมแลิะรับมือต่อภัยคุกคามที�อาจอุบัติขึ�นใหม่

ได้อย่างมีป้ระสิทธิิ์ภาพ ซึ�งในขณะนี� สำานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแลิะสังคมแห่งชาติ

ได้พิจารณายกร่าง แผนำแม่บทเฉพ�ะกิจภ�ยใต้ยุทธีศึ�สำตร์ช�ติ อันำเป็็นำผลม�จ�ก

สำถุ�นำก�รณ์์โควิด-๑๙ พ.ศึ.๒๕๖๔-๒๕๖๕๕๘ ซึ�งอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็น

ต่อร่างฯ โดยการลิำาดับป้ระเด็นสำาคัญิที�จะต้องเร่งดำาเนินการแก้ไขเพิ�มเติมต่อแผู้นแม่บท

   ๕๘สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแลิะสังคมแห่งชาติ. (๒๕๖๓). การให้ความเห็นต่อร่างแผู้น

แม่บทเฉพาะกจิภายใตย้ทุธิ์ศาสตรช์าติอันเป็้นผู้ลิมาจากสถานการณโ์ควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

จาก http://nscr.nesdb.go.th/covidaction-plan/
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เพื�อให้สอดคล้ิองกับความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงหรือความจำาเป้็นของป้ระเทศ อันเกิดจาก

สถานการณ์ของโลิกที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้ แลิะส่งผู้ลิกระทบต่อป้ระเทศ สอดคล้ิองตาม

แผู้นย่อยที� ๒ ก�รป้็องกันำและแก้ไขปั็ญห�ท่�ม่ผลกระทบต่อคว�มมั�นำคงของแผนำ

แม่บทภ�ยใต้ยุทธีศึ�สำตร์ช�ติ ป็ระเด็นำ คว�มมั�นำคง โดยหนึ�งในป้ระเด็นการพัฒนาที�

ต้องให้ความสำาคัญิเป็้นพิเศษภายใต้แผู้นแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธิ์ศาสตร์ชาติ อันเป็้น

ผู้ลิมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ คือ การป้รับป้รุงแลิะพัฒนาปั้จจัย

พื�นฐาน เพื�อส่งเสริมการฟ้ิ�นฟูิแลิะพัฒนาป้ระเทศ (Enabling Factors) ซึ�งมุ่งให้

ความสำาคัญิในการพัฒนาศักยภาพแลิะคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ให้เป็้น

กำาลัิงหลัิกในการขับเคลืิ�อนการพัฒนาป้ระเทศอีกด้วย

 (๓) มุ่งเน้นความสำาคัญิในความสมดุลิของการรักษาความมั�นคงของชาติกับ

ความมั�นคงของมนุษย์ยุทธิ์ศาสตร์ชาติด้านความมั�นคงนั�น นอกจากจะมุ่งเน้นต่อ

การรักษาความมั�นคงของชาติแล้ิว มีความจำาเป็้นอย่างยิ�งที�จะต้องให้ความสำาคัญิต่อ

ความมั�นคงของมนษุย์อีกด้วย เพื�อให้สอดคล้ิองตามเป้้าหมาย ๒๐ ปี้ ที�ว่า “ป้ระเทศชาตมัิ�นคง

ป้ระชาชนมีความสุข” โดยมุ่งให้ความสำาคัญิในการพฒันาศักยภาพแลิะคุณภาพชีวิต

ของคน (Human Capital) ให้เป็้นกำาลัิงหลัิกในการขับเคลืิ�อนการพัฒนาป้ระเทศ ดังนั�น 

ป้ระเด็นความสมดุลิของการรักษาความมั�นคงแห่งชาติ กับความมั�นคงของมนุษย์ 

จึงเป็้นหน้าที�ของทุกภาคส่วนที�ควรมีบทบาทในการเป็้นภาคีการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน

ความมั�นคง เพื�อแก้ไขปั้ญิหาด้านความมั�นคงในระยะยาวได้อย่างยั�งยืนโดยมีพื�นฐานจาก

ความเชื�อมั�นของป้ระชาชนต่อการดำาเนินงานของหน่วยงานด้านความมั�นคงภายในป้ระเทศ

บนหลัิกนิติธิ์รรมแลิะธิ์รรมาภิบาลิ

 มิติิเทคำโนำโลย่

 รูป้แบบของสงครามในอนาคต จะไม่ใช่เพียงแค่การใช้อาวุธิ์อย่างเดียวเท่านั�น

แต่จะเป็้นการต่อสู้รับมือกับภัยคุกคามรูป้แบบใหม่ อาทิ สงครามไซเบอร์ เป็้นต้น ซึ�ง

สงครามไซเบอร์ทรงพลัิงมากกว่าการถืออาวุธิ์ป้้นหรือยุทโธิ์ป้กรณ์ นับเป็้นการเป้ลีิ�ยน

วิถีการรบในอนาตอย่างแท้จริง โดยเทคโนโลิยีได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญิยิ�งต่อรูป้แบบ
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ของสงครามในอนาคต ในลัิกษณะสงครามลูิกผู้สม ไม่ว่าจะเป็้นการเรียนรู้ของเครื�อง

(Machine Learning - ML) แลิะปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) ใน

ขณะที�พลัิงอำานาจทางทหารมีพื�นที�ป้ฎิบัติการหลัิก ๆ อยู่ ๕ ด้าน ได้แก่ พื�นที�ป้ฏิิบัติการบนดิน

(Land Domain) พื�นที�ป้ฏิิบัติการในนำ�า (Sea Domain) พื�นที�ป้ฏิิบัติการในอากาศ

(Air Domain) พื�นที�ป้ฏิิบัติการบนห้วงอวกาศ (Space Domain) แลิะ ไซเบอร์โดเมน

(Cyber Domain)๕๙ 

ข้�อเสนำอแนำะในำการุกำาหนำดแผู้นำแม่บทภูายใติ�ยุทธศาสติร์ุช้าติิ ปรุะเด็นำ คำวามมั�นำคำง มิติิเทคำโนำโลย่

ได้แก่ 

 (๑) หน่ำวยงานำด�านำคำวามมั�นำคำงคำวรุให�คำวามสำาคัำญกับการุรัุกษา

คำวามปลอดภัูยทางไซีเบอร์ุ เป็นำอันำดับติ�นำ ๆ แม�จะม่การุรุะบุในำแผู้นำแม่บทภูายใติ�

ยุทธศาสติร์ุช้าติิ ปรุะเด็นำ คำวามมั�นำคำง ในำแนำวทางการุป้องกันำและแก�ไข้ปัญหา

คำวามมั�นำคำงทางไซีเบอร์ุ 

 แผู้นแมบ่ทภายใตย้ทุธิ์ศาสตรช์าติ ป้ระเดน็ ความมั�นคง แผู้นยอ่ย ก�รป็อ้งกันำ

และแก้ไขปั็ญห�ท่�ม่ผลกระทบต่อคว�มมั�นำคง ได้มีแนวทางการพัฒนาที�สำาคัญิ ๑๕ แนวทาง

ในส่วนการป้กป้้องอธิ์ิป้ไตยแลิะผู้ลิป้ระโยชน์ของชาติ ในการรักษาความมั�นคงภายใน

ราชอาณาจักรแลิะการพัฒนาป้ระเทศ แลิะ ๑ จาก ๑๕ แนวทางนั�น ได้มีแนวทางการป้้องกัน

แลิะแกไ้ขปั้ญิหาความมั�นคงทางไซเบอร ์โดยมุ่งเนน้การแกไ้ขปั้ญิหาดา้นความมั�นคงทางไซเบอร์

ให้ครอบคลุิมสภาพปั้ญิหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ�งได้แก่ การโจมตีทางไซเบอร์

ของกลุ่ิมแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงแก้ไขข้อมูลิ การโจมตีต่อกลุ่ิม

โครงสร้างพื�นฐานสำาคัญิทางสารสนเทศ แลิะการเผู้ยแพร่ข้อมูลิเพื�อความปั้�นป้�วน

อันกระทบต่อป้ระชาชน รวมทั�งอาจส่งผู้ลิกระทบต่อความมั�นคง 

   ๕๙ วรรณโชค ไชยสะอาด. (๒๕๖๓) หน่วยรบไซเบอร์...เมื�อเทคโนโลิยีทรงพลัิงกว่าการถือป้้น. 

ออนไลิน์. ค้นเมื�อ ๒๐ เม.ย.๖๓ จาก https://www.posttoday.com/politic/report/389038
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 (๒) จัดให้มีหน่วยงานของรัฐกำากับดูแลิภัยคุกคามด้านสารสนเทศโดยเฉพาะ

แม้ป้ระเทศไทยจะมมีาตรการทางกฎหมาย แลิะมีหน่วยงานของรัฐกำากับดูแลิภัยคุกคาม

ด้านสารสนเทศแล้ิว แต่แนวโน้มความรุนแรงแลิะการขยายตัวของภัยคุกคามด้านนี� ยังมี

ความต่อเนื�อง แพร่หลิายแลิะกระทบต่อความเชื�อมั�นด้านความมั�นคงของป้ระเทศใน

ด้านต่าง ๆ อีกด้วย ซึ�งรัฐบาลิได้ดำาเนินการแต่งตั�งคณะกรรมการความมั�นคงป้ลิอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Committee : NCSC)๖๐  มีหน้าที�หลัิก

ในการจัดทำานโยบายความมั�นคงป้ลิอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื�อให้ป้ระเทศไทยมี

ขีดความสามารถในการป้กป้้อง ป้้องกัน รับมือ แลิะลิดความเสี�ยงจากสถานการณ์ด้าน

ภัยคุกคามในไซเบอร์ที�กระทบต่อความมั�นคงของชาติ ทั�งจากภายในแลิะภายนอก

ป้ระเทศครอบคลุิมถึงความมั�นคงทางการทหาร ความสงบเรียบร้อยภายในป้ระเทศ

แลิะความมั�นคงทางเศรษฐกิจ ตลิอดจนติดตามแลิะป้ระเมินผู้ลิการป้ฏิิบัติที�เกี�ยวข้อง

เพื�อให้เกิดการบูรณาการการทำางานของหน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง อันจะก่อให้

เกิดป้ระสิทธิิ์ภาพแลิะป้ระสิทธิิ์ผู้ลิในการบริหารจัดการความมั�นคงป้ลิอดภัยไซเบอร์

สอดคล้ิองตามแนวทางการจัดการด้านเทคโนโลิยีสารสนเทศแลิะการสื�อสารของ

ป้ระชาคมอาเซียน ซึ�งต้องดำาเนินการติดตามอย่างใกลิ้ชิดแลิะพัฒนาขีดความสามารถ

ต่อไป้

 (๓) บรุรุจุเทคำโนำโลย่ดิจิทัล ข้�อม้ล และปัญญาปรุะดิษฐ์ เข้�าไปในำแผู้นำแม่บท

ภูายใติ�ยุทธศาสติร์ุช้าติิ ปรุะเด็นำ คำวามมั�นำคำง เพิ�มเติิม

 แม้ว่า เทคโนโลิยีดิจิทัลิ ข้อมูลิ แลิะปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์ นั�น ได้ระบุอยู่ใน 

ยทุธิ์ศาสตรช์าติ ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน ในป้ระเดน็ อุตสาหกรรมแลิะ

บริการแห่งอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ใน แผนำแม่บทภ�ยใต้ยุทธีศึ�สำตร์ช�ติ ป็ระเด็นำ 

   ๖๐ สำานักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๖๓). “แต่งตั�งกรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษา

ความมั�นคงป้ลิอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ” ออนไลิน์. ค้นเมื�อ ๒ ก.ค.๖๓ จาก http://www.ratchakit-

cha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/002/T_0002.PDF
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คว�มมั�นำคง นั�น ยงัไม่ได้บรรจุเรื�องนี�เข้าไป้ในป้ระเด็นความมั�นคง ดังนั�น จึงเห็นควรเพิ�ม

เติมป้ระเดน็นี�เข้าไป้อยูใ่นป้ระเดน็ยอ่ย การรกัษาความสงบภายในป้ระเทศ ของป้ระเดน็

หลัิก การพัฒนาศักยภาพของป้ระเทศให้พร้อมเผู้ชิญิภัยคุกคามที�กระทบต่อความมั�นคง

ของชาติ ในเรื�อง ML แลิะ AI เพิ�มเติมเข้าไป้ด้วย เพื�อยกระดับขีดความสามารถของ

กองทัพแลิะหน่วยงานด้านความมั�นคงทั�งระบบของป้ระเทศให้มีความพร้อมใน

การป้้องกันแลิะรักษาอธิิ์ป้ไตยของป้ระเทศ โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถป้กป้้อง

บูรณาภาพแหง่ดินแดนแลิะอธิ์ปิ้ไตย แลิะมุ่งให้กำาลัิงพลิต้องมีความรู้ความสามารถอยา่ง

รอบด้าน อาวุธิ์ยทุโธิ์ป้กรณ์ต้องมีความทันสมัย แลิะควรสามารถผู้ลิิตแลิะป้รับแต่งอาวุธิ์

ด้วยตัวเอง เน้นการพึ�งตนเอง ควบคู่ไป้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคโลิกาภิวัฒน์ 

เพิ�มความสามารถในการรับมือสงครามในรูป้แบบใหม่ลัิกษณะสงครามลูิกผู้สม ที�จะเกิด

การใช้พื�นที�ในการป้ฏิิบัติการทางทหาร อันเป็้นดินแดนซึ�งไร้อธิิ์ป้ไตยแหง่รัฐ ซึ�งสามารถ

แทรกอยู่ในพื�นที�มิติการรบทั�ง ๔ มิติ (Land Sea Air Space) อันทำาให้เกิดความซับ

ซ้อนทั�งในเชิงพัฒนาแลิะความสามารถในเชิงอธิิ์ป้ไตย จึงเป็้นสิ�งที�หน่วยงานความมั�นคง

ไม่สามารถมองข้ามได้ ต่อการป้รับเป้ลีิ�ยนยุทธิ์ศาสตร์ด้านการป้้องกันป้ระเทศ รวมถึง

หน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง ในการกำาหนดยุทธิ์ศาสตร์แลิะการบูรณาการร่วมกันอย่าง

รอบคอบแลิะระมัดระวังต่อภัยคุกคามรูป้แบบใหม่ เพื�อให้ป้ระเทศไทยสามารถรักษา

ผู้ลิป้ระโยชน์แห่งชาติได้อย่างสูงสุด แลิะมีขีดความสามารถในการเผู้ชิญิวิกฤติรูป้แบบ

ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

 (๔) คำวรุเพิ�มเรืุ�องการุปกป้องอธิปไติยและผู้ลปรุะโยช้น์ำในำห�วงอวกาศ เข้�าไป

ในำส่วนำการุปกป้องอธิปไติยและผู้ลปรุะโยช้น์ำข้องช้าติิทางอากาศ

 ในแผู้นย่อยที� ๒ การป้้องกันแลิะแก้ไขปั้ญิหาที�มีผู้ลิกระทบต่อความมั�นคง มี

แนวทางการพัฒนาที�สำาคัญิ ในส่วนการป้กป้้องอธิิ์ป้ไตยแลิะผู้ลิป้ระโยชน์ของชาติ โดย

แนวทางการพัฒนานั�น จะมุ่งป้กป้้อง รักษา แลิะแก้ไขปั้ญิหาที�กระทบต่อความมั�นคง

แลิะผู้ลิป้ระโยชน์ของชาติในภาพรวมทุกรูป้แบบ ครอบคลิุมทั�งการเฝั่้าระวัง ป้้องกัน

แก้ไข การใช้ การอนุรักษ์ แลิะการแสวงหาผู้ลิป้ระโยชน์ อย่างสอดคล้ิองกับเป้้าหมาย
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ของยทุธิ์ศาสตรช์าติในทุก ๆ  ด้าน โดยป้กป้้องอธิ์ปิ้ไตยแลิะผู้ลิป้ระโยชนข์องชาตทิางบก   

ทางทะเลิ แลิะทางอากาศ ซึ�งใน การป้กป้้องอธิิ์ป้ไตยแลิะผู้ลิป้ระโยชน์ของชาติทางอากาศ

มุ่งป้กป้้อง รักษา แลิะแก้ไขปั้ญิหาที�กระทบต่อความมั�นคงแลิะผู้ลิป้ระโยชน์ของชาติ

ทางอากาศ โดยมีแนวคิดในการดำาเนินการที�สำาคัญิ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคาม

ด้านความมั�นคงทางอากาศดว้ยแนวคดิเชิงป้้องกนัแลิะป้้องป้ราม (๒) การเฝั่า้ระวังแลิะ

ตรวจการณ์ทางอากาศในทุกมิติอย่างมีป้ระสิทธิิ์ภาพ (๓) การแก้ไขปั้ญิหาเขตแดนทั�ง

ทางอากาศกับป้ระเทศเพื�อนบ้านอยา่งสันติวิธีิ์ (๔) การสร้างความสัมพันธ์ิ์แลิะความร่วมมือ

ระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศของป้ระเทศเพื�อนบ้าน มิตรป้ระเทศ แลิะ

มหาอำานาจ (๕) การแสวงป้ระโยชน์จากความร่วมมือระหว่างป้ระเทศในการรับมือกับภัย

คุกคามความมั�นคงอย่างมีป้ระสิทธิิ์ภาพ (๖) การบังคับใช้กฎหมายการเดินอากาศอย่าง

เคร่งครัด ให้สอดคล้ิองกับกฎหมาย แลิะพันธิ์กรณีระหว่างป้ระเทศ แลิะ (๗) การรณรงค์

ให้ความรู้ การศึกษา แลิะการป้ระชาสัมพันธ์ิ์กับป้ระชาชน แลิะผูู้้มีส่วนได้เสีย รวมทั�งเปิ้ด

โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้กป้้องแลิะรักษาความมั�นคงแลิะผู้ลิป้ระโยชน์ของชาติ

ทางอากาศ ซึ�งยังไม่ได้หมายรวมถึงพื�นที�ป้ฏิิบัติการบนห้วงอวกาศ

 มิติิเศรุษฐกิจ

 จากผู้ลิกระทบของการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-๑๙ ที�สง่ผู้ลิกระทบต่อทุกมิติ 

ไม่ว่าจะเป็้นกรณีที�เศรษฐกิจทั�วทุกมุมโลิกถดถอยจากการล็ิอกดาวน์ป้ระเทศ เป็้นผู้ลิให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก จำานวนผูู้้ว่างงานเพิ�มสูงขึ�นเป้็นป้ระวัติการณ์ ไม่เว้น

แม้แต่ป้ระเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐฯ แลิะจีน ซึ�งการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ครั�ง

นี�ได้เข้ามาซำ�าเติมผู้ลิกระทบอันเกิดจากสงครามการค้าอย่างหนักอีกด้วย แลิะส่ง

ผู้ลิกระทบต่อทุกมิติในวงกว้าง รวมทั�งในมิติความมั�นคง เนื�องจากปั้จจุบันสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจของโลิก โดยเฉพาะที�เกี�ยวกับป้ระเทศมหาอำานาจสามารถส่งผู้ลิกระทบ

ต่อทุกป้ระเทศอย่างไม่อาจหลีิกเลีิ�ยงได้



Thailand Strategic Security Review 2020 76

ข้�อเสนำอแนำะในำการุกำาหนำดแผู้นำแม่บทภูายใติ�ยุทธศาสติร์ุช้าติิ ปรุะเด็นำ คำวามมั�นำคำง มิติิเศรุษฐกิจ

ได้แก่ 

 (๑) ให้การสนับสนุนรัฐบาลิในการแก้ปั้ญิหาด้านเศรษฐกิจ ตามแผู้นย่อยที� ๒

การป้้องกันแลิะแก้ไขปั้ญิหาที�มีผู้ลิกระทบต่อความมั�นคง โดยมีแนวทางการเฝั่้าระวัง

แลิะป้้องกันป้ระเด็นเศรษฐกิจที�มีผู้ลิกระทบต่อความมั�นคง 

 ในแผู้นย่อยที� ๒ การป้้องกันแลิะแก้ไขปั้ญิหาที�มีผู้ลิกระทบต่อความมั�นคงมี

แนวทางการพัฒนาที�สำาคัญิ ในส่วนการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจักรแลิะ

การพัฒนาป้ระเทศ โดยหนึ�งใน ๑๕ แนวทางนั�น ในข้อ ๘ การเฝ้ั่าระวังแลิะป้้องกันป้ระเด็น

เศรษฐกิจที�มีผู้ลิกระทบต่อความมั�นคง๖๑ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ 

แลิะการบูรณาการงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรับมือแลิะ

แก้ไขปั้ญิหาที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แลิะมีแนวโน้มที�จะส่งผู้ลิกระทบต่อ

ความมั�นคงในมิติต่าง ๆ  ให้ได้อยา่งมีป้ระสิทธิิ์ภาพ โดยมแีนวคิดในการดำาเนินการที�สำาคัญิ

ได้แก่ (๑) การตั�งกลิไกหรือหน่วยงานเฉพาะ เพื�อดำาเนินการเฝ้ั่าระวังทางเศรษฐกิจ

เพื�อติดตาม วิเคราะห์ แลิะจัดระบบรายงานผู้ลิต่อคณะรัฐมนตรี (๒) การจัดทำาแลิะ

บริหารจัดการฐานข้อมูลิด้านเศรษฐกิจที�เป็้นระบบเดียวกันทั�งป้ระเทศ เพื�อการเฝ้ั่าระวัง 

เตือนภัย เพื�อการป้้องกันภัยทางเศรษฐกิจ แลิะการวางแผู้นในการแก้ไขปั้ญิหาร่วมกัน

ของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องอย่างบูรณาการ (๓) การทบทวนแลิะป้รับป้รุงกฎหมาย โดย

เฉพาะกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการกระทำาผิู้ดที�จะส่งผู้ลิต่อความเสียหายด้านเศรษฐกิจ

โดยรวมของป้ระเทศต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน (๔) การพัฒนามาตรการ กลิไกการป้้องกัน

ป้ราบป้รามอาชญิากรรมทางเศรษฐกจิที�มีแนวโนม้ส่งผู้ลิกระทบตอ่ความมั�นคงของชาติ

แลิะ (๕) การเตรียมพัฒนาทักษะบุคลิากรแลิะป้ฏิิรูป้องค์กรให้พร้อมรับนวัตกรรมทาง

เศรษฐกิจแบบพลิิกผัู้น ซึ�งอาจพิจารณาเพิ�มเติมในเรื�อง การพัฒนาเศรษฐกิจให้ตอบสนอง

ต่อทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต ในเรื�องการพัฒนาที�ยั�งยืน (Sustainable Development 

  ๖๑แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิ์ศาสตร์ชาติ ป้ระเด็นความมั�นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
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Goals : SDGs) โดยเฉพาะดา้นการสง่เสริมการเตบิโตทางเศรษฐกจิที�ต่อเนื�อง ครอบคลิมุ

แลิะยั�งยืน ตลิอดจนในเรื�องการพิจารณาการลิงทุนที�จะเกิดขึ�นในอนาคตภายใต้

หลัิกการ “ESG” ที�ป้ระกอบด้วย ความรับผิู้ดชอบด้านสิ�งแวดล้ิอม (Environment) 

เช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็้นระบบเศรษฐกิจที�ให้ความสำาคัญิ

กับการใช้วัสดุแลิะผู้ลิิตภัณฑ์ูต่าง ๆ  ให้เกิดป้ระสิทธิิ์ภาพสูงสุดจนครบวงจร (Life cycle) 

แลิะลิดมลิภาวะที�จะเกิดขึ�นต่อสิ�งแวดล้ิอม (Zero Waste) เป็้นต้น

 (๒) ผู้ลจากมิติิเศรุษฐกิจจะส่งผู้ลกรุะทบต่ิอปรุะเด็นำการุพัฒนำากลไก

การุบริุหารุจัดการุคำวามมั�นำคำงแบบองค์ำรุวม ภูายใติ�แผู้นำแม่บทภูายใติ�ยุทธศาสติร์ุ

ช้าติิปรุะเดน็ำ คำวามมั�นำคำง อันำส่งผู้ลต่ิอแผู้นำการุขั้บเคำลื�อนำยุทธศาสติร์ุช้าติิด�านำคำวาม

มั�นำคำง โดยติรุง

 เมื�อพิจารณาต่อ แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิ์ศาสตร์ชาติ ป้ระเด็นความมั�นคง ใน

 ป็ระเด็นำก�รพัฒนำ�กลไกก�รบริห�รจัดก�รคว�มมั�นำคงแบบองค์รวม ผู้ลิของมิติ

เศรษฐกิจจะมีผู้ลิต่อ แผนำก�รขับเคล้�อนำยุทธีศึ�สำตร์ช�ติด้�นำคว�มมั�นำคง โดยตรง

เนื�องจากการขับเคลืิ�อนยุทธิ์ศาสตร์ชาติด้านความมั�นคง มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้

การดำาเนินการภายใต้ยุทธิ์ศาสตร์ชาติด้านความมั�นคงบรรลิุผู้ลิสำาเร็จอย่างมี

ป้ระสิทธิิ์ภาพมีเอกภาพ แลิะเป็้นรูป้ธิ์รรมตามเป้้าหมายที�กำาหนด ดังนั�น การจัดสรร

งบป้ระมาณ จึงมีผู้ลิในการขับเคลืิ�อนยุทธิ์ศาสตร์ชาติด้านความมั�นคงให้เกิดป้ระสิทธิิ์ภาพแลิะ

เกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมทั�งให้มีความพร้อม มีขีดความสามารถ

ที�ทันสมัย เหมาะสมเพียงพอ แลิะคลิ่องตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที�ชัดเจน

ตลิอดถึงการมีบทบาทสำาคัญิในการรับผิู้ดชอบดูแลิปั้ญิหาความมั�นคงทุกมิติในระดับ

นโยบาย พร้อมรองรับบริบทที�จะเป้ลีิ�ยนแป้ลิงต่อไป้ในอนาคตได้อย่างมีป้ระสิทธิิ์ภาพ

ดังนั�น ป้ระการสำาคัญิต่อมิติเศรษฐกิจ คือ การเน้นความสามารถในการผู้ลิิตแลิะป้รับ

แต่งอาวุธิ์ด้วยตัวเองโดยการมุ่งเน้นการพึ�งตนเอง ควบคู่ไป้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในยุคโลิกาภิวัฒน์ เพื�อเพิ�มความสามารถในการรับมือต่อการป้้องกันแลิะแก้ไขปั้ญิหา

ความมั�นคงต่าง ๆ  
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 มิติิการุเมือง

 การเป้ลีิ�ยนแป้ลิงของสภาวะภมิูรัฐศาสตร์ระหว่างป้ระเทศที�ผู่้านมาจะเหน็ได้ว่า

ป้ระเด็นความมั�นคงรูป้แบบใหม่นั�น จะทวีความซับซ้อนมากขึ�นเรื�อย ๆ โดยจะมี

ความเชื�อมโยงระหว่างปั้จจัยภายนอกป้ระเทศกับปั้จจัยภายในป้ระเทศ แลิะมีผูู้้เล่ินที�ไม่ใช่รัฐ

เพิ�มมากขึ�น รวมทั�งพัฒนาการของเทคโนโลิยีด้านไซเบอร์ ซึ�งไร้พรมแดนแลิะสามารถ

ป้กปิ้ดอัตลัิกษณ์ สำาหรับความมั�นคงรูป้แบบเดิม โลิกกำาลัิงก้าวสู่ระบบหลิายขั�วอำานาจ 

ซึ�งไทยจำาเป็้นต้องมุ่งรักษาจุดแข็งของการทูตไทย คือ การรักษาดุลิยภาพในการดำาเนิน

ความสัมพันธ์ิ์กับป้ระเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะป้ระเทศมหาอำานาจ แลิะการส่งเสริมแลิะ

รักษาความไว้เนื�อเชื�อใจกับป้ระเทศเพื�อนบ้าน เนื�องจากมีผู้ลิป้ระโยชน์ร่วมกันในทุกมิติ 

ข้�อเสนำอแนำะในำการุกำาหนำดแผู้นำแม่บทภูายใติ�ยุทธศาสติร์ุช้าติิ ปรุะเด็นำ คำวามมั�นำคำงมิติิการุเมือง

ได้แก่ 

 สรุ�างคำวามสัมพันำธ์กับต่ิางปรุะเทศ โดยใช้�แนำวทางการุท้ติในำการุเสรุมิสรุ�าง

คำวามมั�นำคำงในำภู้มิภูาคำภูายใติ�แผู้นำแม่บทภูายใติ�ยุทธศาสติร์ุช้าติิ ปรุะเด็นำ คำวามมั�นำคำง

แผู้นำย่อย การุบ้รุณ์าการุคำวามรุ่วมมือด�านำคำวามมั�นำคำงกับอาเซ่ียนำ และนำานำาช้าติิ 

รุวมทั�งองค์ำกรุภูาคำรัุฐและมิใช่้ภูาคำรัุฐ

 เมื�อพิจารณาจาก แผู้นแมบ่ทภายใตย้ทุธิ์ศาสตรช์าติ ป้ระเดน็ ความมั�นคงแผู้นยอ่ย

การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั�นคงกับอาเซียน แลิะนานาชาติ รวมทั�งองค์กร

ภาครัฐแลิะมิใช่ภาครัฐ สืบเนื�องจากการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงของสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง

ป้ระเทศที�ผู่้านมา ป้ระกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลิยแีลิะโลิกาภิวัฒน์ ที�ทำาให้โลิก

มีความเชื�อมโยงมากขึ�นเรื�อย ๆ  ส่งผู้ลิให้ความท้าทายด้านความมั�นคงที�ไทยจะต้องเผู้ชิญิ

เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้อย่างมีนัยสำาคัญิ ทั�งในมิติความมั�นคงรูป้แบบเดิมแลิะรูป้แบบใหม่ ดังนั�น 

การเสริมสร้างเสถียรภาพแลิะความมั�นคงของไทย จึงต้องให้ความสำาคัญิกับทุกมิติ เพื�อ

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูป้แบบ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างป้ระเทศในทกุระดับ 

เพื�อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั�นคงในอนาคต 

โดยส่งเสรมิความมั�นคงแบบองคร์วม รวมถงึความมั�นคงของโครงสรา้งพื�นฐานแลิะของ
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มนุษย์ควบคู่กับความมั�นคงทางทหาร นอกเหนือจากการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ของป้ระเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอกแล้ิว ยังจะต้องดำาเนินการเชิงรุก

ในด้านการเสริมสร้างความมั�นคงแลิะความป้ลิอดภัยในภูมิภาคไป้พร้อมกันด้วย เพื�อ

มุ่งลิดความเสี�ยงหรือป้้องกันปั้ญิหาที�อาจส่งผู้ลิกระทบต่อป้ระเทศไทยในอนาคตได้

 ดังนั�น ไทยควรเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งในทุกมิติ โดยมีแนวทางได้แก่ 

การเจรจาต่อรอง (Negotiation) รักษาความสัมพันธ์ิ์อันดีที�ยาวนาน เน้นการเป็้นหุ้นส่วน

เชิงยุทธิ์ศาสตร์ ด้วยการร่วมกันป้รับนโยบายต่าง ๆ  ให้เป็้นแบบหลิายทิศทาง ที�จะทำาให้

ภาคส่วนการเมือง ทั�งนโยบายระดับชาติแลิะระดับท้องถิ�นได้ร่วมกันพัฒนาป้ระเทศ

อันจะทำาให้เกิดการกระจายอำานาจแลิะกระจายความเจริญิไป้ยังภูมิภาคแลิะท้องถิ�น

ได้อย่างแท้จริง โดยทิศทางความร่วมมือดังกล่ิาวนี� ต้องคำานึงถึงผู้ลิป้ระโยชน์ร่วมกัน 

(Win-Win) รัฐบาลิควรส่งเสริมยุทธิ์ศาสตร์การพัฒนาร่วมกัน ตามนโยบายการพัฒนา

ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื�อให้นโยบายนั�น ๆ เป็้นรูป้ธิ์รรม

อันจะทำาให้เกิดกลิไกแลิะช่องทาง สำาหรับการสื�อสารระหว่างรัฐต่อรัฐ แลิะระหว่างรัฐ

กับป้ระชาชนภายในรัฐ มุ่งการสร้างความเข้าใจที�ถูกต้องแลิะทันต่อสถานการณ์ รวมทั�ง

การป้รับทัศนคติ โดยใช้ขีดความสามารถจากหลัิกการ ๓ ร่วม ได้แก่ ร่วมป้รึกษาหารือ

ร่วมพัฒนา แลิะร่วมแบ่งปั้นผู้ลิป้ระโยชน์ ซึ�งความร่วมมือทวิภาคีด้านเศรษฐกิจนี� 

จะเป็้นปั้จจัยสำาคัญินำาไป้สู่ความร่วมมือด้านความมั�นคงในระดับพหุภาคีได้ 

 อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ภัยความมั�นคงป้ัจจุบันที�ซับซ้อนแลิะเชื�อมโยง 

ไทยจำาเป็้นต้องพึ�งพากรอบความรว่มมือระหว่างป้ระเทศมากขึ�น ตามแนวการทางพฒันา

ในแผู้นย่อย “การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั�นคงกับอาเซียน แลิะนานาชาติ รวม

ทั�งองค์กรภาครัฐแลิะมิใช่ภาครัฐ” โดยอาจมีความต่อเนื�องของจำานวนการเข้าเยี�ยมคารวะ 

เพื�อกระชับความสัมพันธ์ิ์แลิะความร่วมมือจากป้ระเทศต่าง ๆ  หรือการป้ระชุมที�มี

ความสำาคัญิที�ไทยเป้น็เจ้าภาพ โดยเฉพาะที�สอดคลิอ้งกับพันธิ์กรณรีะหว่างป้ระเทศแลิะ

การเข้าร่วมป้ระชุมตามกรอบความร่วมมือในทุกระดับ ซึ�งสะท้อนว่ามีแนวโน้มความร่วมมือ

ด้านความมั�นคง ในระดับภูมิภาคแลิะนานาชาติ แลิะการรักษาดุลิยภาพของ
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ความสมัพันธ์ิ์ให้เป็้นไป้ในทิศทางที�ดี โดยไทยควรแสดงจดุยืนในการสนบัสนุนสันติภาพ

แลิะสันติวิธีิ์ ภายใต้กรอบมติของสหป้ระชาชาต ิแลิะสนับสนุนความร่วมมือภายใต้กรอบ

อาเซียนในการสร้างความสัมพันธ์ิ์อาเซียน นอกจากนี� ควรใช้การป้ระสานงานด้านการทูต

ซึ�งเป็้นสิ�งสำาคัญิ เพื�อป้กป้้องผู้ลิป้ระโยชนแ์ห่งชาติแลิะการสนบัสนุนผู้ลิป้ระโยชนร่์วมกัน

 มิติิทหารุ

 รัฐธิ์รรมนูญิแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธิ์ศักราช ๒๕๖๐ เป็้นกฎหมายสูงสุดที�

กำาหนดรูป้แบบแลิะแนวทางการป้กครองป้ระเทศ มีบทบัญิญัิติในบางเรื�องที�เกี�ยวข้อง

กับส่วนราชการทหารแลิะเจ้าหน้าที�ทหาร ที�จะต้องยดึถือเป็้นหลัิกในการป้ฏิิบัติราชการ 

ในหมวด ๕ มีมาตราที�สำาคัญิยิ�งที�เกี�ยวข้องกับกระทรวงกลิาโหมแลิะสว่นราชการทหาร 

คือ มาตรา ๕๒๖๒ บัญิญัิติให้ “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ�งสถาบันพระมหากษัตริย ์เอกราช

 อธิิ์ป้ไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตแลิะเขตที�ป้ระเทศไทยมีสิทธิิ์อธิิ์ป้ไตย เกียรติภูมิแลิะ

ผู้ลิป้ระโยชน์ของชาติ ความมั�นคงของรัฐ แลิะความสงบเรียบร้อยของป้ระชาชน โดย

รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต แลิะการข่าวกรองที�มีป้ระสิทธิิ์ภาพ แลิะสามารถใช้

กำาลัิงทหารเพื�อพัฒนาป้ระเทศได้ การที�รัฐต้องจัดให้มีการทหารที�มีป้ระสิทธิิ์ภาพนั�น

หมายความรวมถึง รัฐต้องจัดให้มีกำาลัิงทหาร อาวุธิ์ยุทโธิ์ป้กรณ์ แลิะเทคโนโลิยี ที�ทัน

สมัย จำาเป็้น แลิะเพียงพอ เพื�อสามารถพิทักษ์รักษาตามที�กล่ิาวข้างต้นด้วย รวมทั�งใน

การพิทักษ์รักษาดังกล่ิาวไม่อาจใช้เฉพาะการทหารเพียงอย่างเดียว ต้องใช้หรือคำานึง

ถึงการทูตแลิะการข่าวกรองที�มีป้ระสิทธิิ์ภาพป้ระกอบด้วย แลิะมีบทบัญิญัิติชัดเจนให้

ใช้กำาลัิงทหารเพื�อพัฒนาป้ระเทศได้ กฎหมายที�มีบทบัญิญัิติโดยตรงเกี�ยวกับอำานาจ

หน้าที�ของกระทรวงกลิาโหม คือ พระราชบัญิญัิติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลิาโหม 

พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วนการใช้กำาลัิงทหารเป็้นไป้ตามข้อบังคับกระทรวงกลิาโหมว่าด้วยการใช้

กำาลัิงทหาร การเคลืิ�อนกำาลัิงทหาร แลิะการเตรียมพร้อม พ.ศ.๒๕๔๕”

    ๖๒กฤษณะ บวรรัตนารักษ์. (๒๕๖๓). “รัฐธิ์รรมนูญิกับเรื�องที�เกี�ยวข้องกับราชการทหาร” ออนไลิน์. 

ค้นเมื�อ ๑๗ ส.ค.๖๓ จาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_par-

cy/ewt_news.php?nid=46723&filename=index
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 การเตรียมความพร้อมของกองทัพ เพื�อพัฒนาศักยภาพในการป้้องกันป้ระเทศ๖๓

กำาหนดเป้้าหมายเชิงยทุธิ์ศาสตร์ให้ป้ระเทศมีความป้ลิอดภัยจากภัยคกุคามทางทหาร พร้อมกับ

การกำาหนดกลิยุทธ์ิ์รองรับ โดยให้ความสำาคัญิกับการเตรียมกำาลัิงแลิะใช้กำาลัิงเพื�อการป้้องป้รามแก้ไข 

แลิะยุติความขัดแย้งด้วยการป้ฏิิบัติการร่วมเป็้นหลัิก พัฒนาป้ฏิิบัติการไซเบอร์เพื�อการทหาร 

พัฒนาเทคโนโลิยีอวกาศ เพื�อการใช้งานดาวเทียมสื�อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั�นคง

พัฒนาระบบข่าวกรอง เพื�อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา

วิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีป้้องกันป้ระเทศ กิจการอุตสาหกรรมป้้องกันป้ระเทศแลิะ

การพลัิงงานทหาร พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญิชาแลิะระบบสารสนเทศให้สามารถป้ฏิิบัติ

การร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงกลิาโหมแลิะหน่วยงานความมั�นคง พัฒนาระบบการส่งกำาลัิง

บำารุงร่วม เพื�อมุ่งไป้สู่การพึ�งพาตนเอง พัฒนาระบบการระดมสรพกำาลัิงอย่างต่อเนื�อง พัฒนาเสริม

สร้างกำาลัิงป้ระชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกป้ระจำาการ ทหารผู๋้านศึกทุกป้ระเภท เพื�อ

มุ่งไป้สู่การออมกำาลัิงแลิะชดเชยอำานาจกำาลัิงรบของกองทัพที�มีอยู่อย่างจำากัดในยามสงคราม 

 ดังนั�น จึงเป็้นความท้าทายต่อการพัฒนาป้ระเทศในภาพรวมหลิายด้าน อันส่งผู้ลิให้

กองทัพมีภารกิจการดำาเนินการที�หลิากหลิาย ทั�งด้านการทหาร การเตรียมความพร้อมร่วมกับ

หน่วยงานด้านความมั�นคงที�เกี�ยวข้อง แลิะการสนับสนุนงานด้านการพัฒนากองทัพจึงควรให้

ความสำาคัญิกับการยกระดับ/เพิ�มขีดความสามารถ โดยเฉพาะบุคลิากรที�มีความเชี�ยวชาญิรอบด้าน 

แลิะสามารถป้ฏิิบัติการตามแผู้นซึ�งตอบโจทยต่์อสถานการณนั์�น ๆ  ได้อยา่งรวดเร็วแลิะทนัการณ์

เช่น การรับมือจากสถานการณ์โควิด-๑๙ เป็้นต้น โดยให้มีความร่วมมือทางทหารกับป้ระเทศ

เพื�อนบ้าน แลิะป้ระเทศที�มีความสำาคัญิเชิงยุทธิ์ศาสตร์ มีการแลิกเป้ลีิ�ยนเรียนรู้ แลิะการฝึั่ก

ร่วมอย่างสมำ�าเสมอ ตลิอดจนอาจมีการป้ระเมินป้ระสิทธิิ์ภาพของยุทโธิ์ป้กรณ์ต่อสถานการณ์

ต่าง ๆ แลิะมีความจำาเป็้นในการจัดหาอาวุธิ์ยุทโธิ์ป้กรณ์ใหม่ เพื�อทดแทนยุทโธิ์ป้กรณ์ที�มีอายุ

การใช้งานยาวนานหรอืไม่สามารถตอบสนองตอ่ภัยคุกคามรูป้แบบใหมไ่ด้ ซึ�งมีความจำาเป็้นต้อง

สร้างความเข้าใจถึงความจำาเป็้นแลิะรับฟัิงความเห็นจากทุกภาคส่วน 

  ๖๓สำานักงานสภาความมั�นคงแห่งชาติ. (ต.ค.๖๒ – ม.ค.๖๓). “มุมมองความมั�นคง” ฉบับที� ๒ หน้า ๒๐ 
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ข้�อเสนำอแนำะในำการุกำาหนำดแผู้นำแม่บทภูายใติ�ยุทธศาสติร์ุช้าติิ ปรุะเด็นำ คำวามมั�นำคำง มิติิทหารุ

ได้แก่ 

 ควรมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของกองทัพในการรับมือกับภัยคุกคามรูป้แบบใหม่

ในอนาคต เช่น การก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism) ที�อาจมีการใช้เชื�อโรคเป็้น

เครื�องมือของการก่อการร้าย รวมถึงป้ระเด็นสงครามเชื�อโรค (Germ Warfare) หรือ

สงครามชีวภาพ (Biological Warfare) ที�บางป้ระเทศอาจใช้เชื�อโรคเป็้นอาวุธิ์ในการทำา

สงคราม๖๔  ซึ�งจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความสูญิเสียที�เป็้นผู้ลิมาจากการแพร่กระจาย

ของเชื�อโรคในวงกว้างในอีกหลิายมิติ ดังนั�น การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-๑๙    

จึงเป็้นภัยด้านความมั�นคงรูป้แบบใหมโ่ดยตรง ซึ�งต่างจากอดตีที�มองภัยคุกคามทางทหาร

เป็้นปั้ญิหาภัยคุกคามหลัิกเท่านั�น 

 สำาหรับสงครามในอนาคต เช่น Hybrid Warfare เป็้นต้น ควรเตรียมพร้อม

รับมือกับรูป้แบบการโจมตีที�มีความหลิากหลิายมากขึ�น ด้วยการให้ทุกภาคส่วนยึดผู้ลิ

ป้ระโยชน์ของชาติเป็้นสำาคัญิ สนับสนุนการสร้างความเชื�อมั�นให้เกิดขึ�นภายในอาเซียน

 เพื�อสร้างความเข้าใจร่วมกัน สำาหรบักองทัพไทย ภายใตก้รอบความมั�นคงของอาเซียน 

แลิะควรร่วมดำาเนินบทบาทรักษาสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีิ ภายใต้

กองบัญิชาการสหป้ระชาชาติในคาบสมุทรเกาหลิี (UNC) ในฐานะที�ไทยเป้็นป้ระเทศ

สมาชิกอาเซียน ควรสนับสนุนให้คาบสมุทรเกาหลีิ เป็้นเขตป้ลิอดอาวุธิ์นิวเคลีิยร ์มุ่งดำารงไว้

ซึ�งเสถียรภาพความมั�นคง แลิะสนบัสนุนให้เกิดแก้ไขอยา่งสันติด้วยการเจรจาระหวา่งทุก

ฝั่�ายที�เกี�ยวข้อง แลิะการป้ฏิิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั�นคงแห่งสหป้ระชาชาติ

(United Nations Security Council : UNSC) อย่างเคร่งครัด อย่างเช่นในกรณี

การแก้ไขปั้ญิหานิวเคลีิยร์เกาหลีิเหนือ เป็้นต้น

 นอกจากนี� ไทยควรเล็ิงเห็นถึงความสำาคัญิของการพึ�งพาอาศัยกนั รวมทั�งการ

แสดงจุดยืนในการเป้น็หุ้นส่วนทางยทุธิ์ศาสตร์เป็้นตัวแป้รที�มีความสำาคัญิ นำาไป้สู่ความ

     ๖๔สุรชาติ บำารุงสุข. (2563). โลิกที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิง (The Changing World). จุลิสารความมั�นคงศึกษา 

ฉบับที� ๒๐๘ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓. หน้า ๒๒.
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ร่วมมือกันระหว่างป้ระเทศ ความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกระทรวงกลิาโหมของไทย

กับกระทรวงกลิาโหมป้ระเทศอื�น ๆ  จึงมีส่วนสำาคัญิในการสรา้งความไว้เนื�อเชื�อใจต่อกันแลิะก่อให้

เกิดการดำาเนินกิจกรรมเพื�อผู้ลิป้ระโยชนร่์วมกัน โดยเฉพาะกจิกรรมการแลิกเป้ลีิ�ยนทาง

วิชาการตามบนัทึกความรว่มมือด้านการศกึษาระหวา่งสถาบนัวิชาการป้้องกนัป้ระเทศ 

กองบัญิชาการกองทัพไทย กับมหาวิทยาลัิยป้้องกันป้ระเทศอื�น ๆ  เช่นกองทัพป้ลิดป้ล่ิอย

ป้ระชาชนจีน เป็้นต้น อันจะเป็้นพื�นฐานที�สำาคัญิต่อการสร้างความเข้าใจระหว่างกองทัพ

ระหว่างป้ระเทศ แลิะสามารถขยายผู้ลิไป้สู่ความร่วมมือด้านอื�น ๆ อันจะนำาไป้สู่

ความร่วมมือด้านความมั�นคงระหว่างกันในที�สุด

 ท้ายสุดนี� ด้วยสถานการณ์โลิกเป้ลีิ�ยนแป้ลิงอย่างมาก ไทยต้องร่วมด้วยช่วย

กันสร้างพลัิงอำานาจ เพราะหากพลัิงอำานาจของชาติ มีความเข้มแข็งก็จะสามารถต่อสู้

เพื�อเอาชนะภัยคุกคามที�เกิดขึ�นได้ ในทางกลัิบกัน หากชาตินั�นมีพลัิงอำานาจของชาติที�

อ่อนแอก็จะไม่สามารถต่อสู้กับภัยคุกคามได้ จึงทำาให้ภัยคุกคามมีพลัิงมากจนมีผู้ลิกระทบ

ต่อความมั�นคงของชาติ ซึ�งหมายถึง ชาตินั�น ๆ จะไม่มีความมั�นคงหรือไม่มีเสถียรภาพ

ด้านความมั�นคงของชาตินั�นเอง
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   สรุุปสารุะสำาคัำญ

 ๑. การุปาฐกถาพเิศษ เรืุ�อง “Dynamics Security Environment in the 21st 

Century” โดย พล.อ. เจิดวุธ คำรุาปรุะย้รุ ท่�ปรึุกษาพิเศษ กองบัญช้าการุกองทัพไทย

 Strategic Review เป็้นหนึ�งในกระบวนการจัดทำาแผู้นยุทธิ์ศาสตร์ระยะยาว

ซึ�งรวมถึงยุทธิ์ศาสตร์ชาติอีกด้วย Strategic Review เป้็นขั�นตอนของการรวบรวม

สถานการณ์ปั้จจุบัน ในระดับป้ระเทศ ระดับภูมิภาค แลิะระดับโลิก ที�อาจส่งผู้ลิกระทบ

ไป้ถึงอนาคต ผู่้านการวิเคราะห์ภัยคุกคามในทุกมิติ เพื�อดูแนวโน้มของสถานการณ์ 

(Trends) แลิะแรงผู้ลัิกดันปั้ญิหา (Driving forces) อาจเรียกว่า การคาดการณ์อนาคต 

(Foresight) ซึ�งไม่ใช่การเดาหรือทำานายเหตุการณ์ แต่ต้องเข้าใจว่า สถานการณ์ทุกอย่าง

มีความเชื�อมโยงถึงกัน ทำาให้การวิเคราะห์ต้องมีความเป็้นระบบแลิะมีวิธีิ์คิดแบบองค์รวม 

แลิะใช้เครื�องมือหรือกลิไกหลิาย ๆ อย่างร่วมกัน เช่น Big Data แลิะ AI เป็้นต้น

 สภาวะแวดล้ิอมของยทุธิ์ศาสตร์โลิกในปี้ ๒๕๘๘ ตามเอกสาร Global Strategic 

Trends – Out to 2045 ของ กห.สหรัฐฯ กล่ิาวถึงแนวโน้มที�เชื�อมโยงแลิะมี

ความสัมพันธ์ิ์กันเป็้นระบบ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย STEEP-M พิจารณาสภาพแวดล้ิอม

ใน ๑๓ เรื�องสำาคัญิ ๘ กลุ่ิมภูมิรัฐศาสตร์ ห้วงอากาศแลิะอวกาศ ดังนี�

 ๑. ป้ระชากรศาสตร ์(Demography) อนาคตป้ระชากรโลิกจะเพิ�ม โดยป้ระเทศ

ในแต่ลิะกลุ่ิมของการพัฒนาจะมีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงทางป้ระชากรที�ต่างกันแลิะมีลัิกษณะ

ที�เป็้นเอกลัิกษณ์ของตนเอง เช่น การเป้ลีิ�ยนแป้ลิงด้านจำานวนป้ระชากร ตามเพศ อายุ 

จะส่งผู้ลิต่อทัศคติทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจ แลิะนโยบายการพัฒนาป้ระเทศ เป็้นต้น

 ๒. เพศ (Gender) ป้ระเทศที�มีความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Equality) 

สูงจะมีผู้ลิต่อคุณภาพแลิะความเหลืิ�อมลิำ�าของสังคม เช่น ความเท่าเทียมในการศึกษา 

การป้ระกอบอาชีพ สิทธิิ์เสรีภาพระหว่างชาย-หญิิง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

เป็้นต้น

 ๓. ความเป็้นชุมชนเมือง (Urbanization) การพัฒนาเมืองรองแลิะเมืองชนบท

ให้มีความเจริญิ เพื�อลิดการเคลืิ�อนย้ายของป้ระชากรสู่เมืองใหญ่ิ การพัฒนาเป็้นใจกลิางเมือง
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(Urban Center) จะลิดปั้ญิหาความหนาแน่นของป้ระชากรในเมืองใหญ่ิ การคมนาคม

ระบบโครงสร้างพื�นฐาน ปั้ญิหาสังคม ภาวะโลิกร้อน ภัยพิบัติ แลิะโรคระบาด มีการคาดการณ์ว่า

ภายในปี้ ๒๐๕๐ กทม.จะเกิดนำ�าท่วมใหญ่ิ

 ๔. ทรัพยากร (Resources) ป้ระชากรโลิกที�เพิ�มขึ�น จะทำาให้ความต้องการ

อาหาร นำ�า แลิะพลัิงงาน เพิ�มขึ�นด้วย หากเกิดภาวะโลิกร้อน ยอ่มมีผู้ลิต่อป้ริมาณผู้ลิผู้ลิิต

แลิะแหล่ิงอาหารโลิก นำาไป้สู่สงครามการแย่งชิงอาหาร การเคลืิ�อนย้ายถิ�นฐานหรือ

การลิะเมิดอธิิ์ป้ไตย แม้ว่าปั้จจุบันจะมีการใช้เทคโนโลิยีมาช่วยในการผู้ลิิต แต่ก็ยงัคงใช้

ทรัพยากรสนับสนุนในป้ริมาณมาก เช่น การเกษตรในป้ระเทศไทยที�ยงัใช้นำ�ามากอยู ่จำาเป็้น

ต้องมีแผู้นการบริหารจัดการนำ�าเพื�อรองรับการใช้จ่ายนำ�าให้เพียงพอ การขาดแคลิน

นำ�าในการบริโภคจะยังคงเป็้นปั้จจัยหลัิกของปั้ญิหาเศรษฐกิจแลิะสังคม ส่งผู้ลิกระทบ

ด้านการเกษตรอย่างหนัก แลิะเมื�อผู้นวกกับปั้ญิหาจากการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงของสภาพภูมิอากาศ

ด้วยแล้ิว มีการป้ระมาณการไว้ว่าในแต่ลิะปี้ พืชผู้ลิต่าง ๆ ทั�วโลิกจะเกิดความเสียหาย

ร้อยลิะ ๑๐-๑๖ ดังนั�น การขาดแคลินอาหารมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ�นไม่เฉพาะแต่แหล่ิง

อาหารที�มาจากการเกษตร แต่แหล่ิงอาหารจากท้องทะเลิก็ป้ระสบภาวะวิกฤติเช่นกัน 

เพราะนิเวศทางทะเลิที�ขาดความสมดุลิ

 ๕. สิ�งแวดล้ิอม (Environmental) การกระทำาของมนุษย ์ทำาให้เกิดภาวะโลิกร้อน 

(Climate Change) ส่งผู้ลิให้เกิดความแป้รป้รวนของฤดูกาลิ อุณหภูมิ แลิะภัยพิบัติที�มี

ความรุนแรงแลิะความถี�มากขึ�น แม้จะมีเครื�องเตือนภัยล่ิวงหน้า แต่เมื�อเกิดสภาวะขึ�นก็

ยงัคงต้องใช้ความร่วมมือระหว่างป้ระเทศ ผู้นวกกับความร่วมมือของการทหารในอนาคต

ซึ�งโครงสร้างของการป้ฏิิบัติงานแลิะการใช้เครื�องมือยุทโธิ์ป้กรณ์ จึงต้องมีการเตรียม

ความพร้อมรองรับ เช่น โรคระบาดแลิะไวรัส ที�ส่งผู้ลิกระทบต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างป้ระเทศ 

 ๖. สุขภาพ (Health) ในอนาคตมีเทคโนโลิยีทางการแพทย์ที�ดี ป้ระชาชนจะ

อายุยืนยาวขึ�น การค้นคว้าการรักษาโรคมะเร็งได้ การใช้ AI แทนบุคลิากรทางการแพทย์ได้

การมีเทคโนโลิยีป้ลูิกถ่ายอวัยวะเทียมด้วยการเพาะจาก Lab ทางการแพทย ์(Advance 

Technology) แตใ่นทางกลิบักัน การใช้เทคโนโลิยก็ีส่งผู้ลิตอ่สภาวะทางสขุภาพดว้ย เช่น 
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โรคอ้วน ซึ�งระบบการขนสง่แลิะคมนาคมที�ดีขึ�น ทำาใหก้ารแพรร่ะบาดของโรคเกดิขึ�นได้เร็วขึ�น

 ๗. การขนสง่ (Transport) การใช้เทคโนโลิยกีารคมนาคมขนสง่แห่งโลิกอนาคต 

(Hyper loop) แลิะ เทคโนโลิยียานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicle) ในส่วน

ของป้ระเทศไทย การเชื�อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เกิดการเชื�อมโยงสู่ป้ระเทศ

ต่าง ๆ เกิดผู้ลิสำาเร็จในหลิากมิติ

 ๘. ข้อมูลิข่าวสาร (Information) การทำา Big data ซึ�งในอนาคตการป้ระมวลิ

ผู้ลิจะเกิดจากการวิเคราะห์ด้วยอุป้กรณ์ทาง IT นอกเหนือจากการคิดวิเคราะห์ด้วย

มนุษย์ อาจมองไป้ได้ถึงการจำาลิองชีวิตจริงของมนุษย์ (Stimulation) หรือการวิเคราะห์

แนวโน้มของโลิกผู่้านกลุ่ิมสังคมออนไลิน์ที�เป็้น Big data หนึ�ง 

 ๙. การศึกษา (Education) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) มากกว่า

ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) การเป้ลีิ�ยนรูป้แบบการศึกษาจากแบบ Offline 

Learning เป็้น Online Learning ที�ในอนาคตจะมีป้ริมาณเพิ�มมากขึ�น จึงอาจส่งผู้ลิกระทบ

ต่อการอยูร่อดของสถาบันการศึกษา เพราะไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนในระบบการเปิ้ดสอน

สาขาวิชาในอนาคตต้องตอบสนองต่อตลิาดแรงงาน (Job Market) ในอนาคตด้วย 

 ๑๐. ระบบอตัโนมติัแลิะการทำางาน (Automation and Work) ใช้หุ่นยนต์แทน

มนุษย์มากขึ�น การแทนที�แรงงานมนุษย์ด้วยยานยนต์แห่งอนาคตที�ไร้คนขับ (Autonomous 

Vehicle) ในด้านการทหาร เพื�อลิดความเสี�ยงแลิะการสูญิเสียกำาลัิงพลิ การใช้ AI ตัดสินใจ

แทนมนุษย์ ซึ�งต้องคำานึงถึงด้านจริยธิ์รรมที� AI ยังไม่มี โดยนานาป้ระเทศยังต้องมี

การป้ระชุมเพื�อสร้างมาตรการ (Protocol) ร่วมกัน ด้วยเหตุนี�อัตราการว่างงานจะเพิ�มมากขึ�น

งานบางป้ระเทศขาดแรงงาน เช่น งานของผูู้้สูงวัย การขยายอายุราชการให้นานขึ�น 

เพราะสังคมสูงวัยเพิ�มขึ�น ทำาให้สังคมจะเป้ลีิ�ยนทัศนคติต่อการเลืิอกอาชีพ คนจะเลืิอก

ป้ระกอบอาชีพอิสระมากกว่าการรับราชการหรือพนักงานป้ระจำา การทำางานที�บ้าน

(Work at home) ผู่้านระบบเทคโนโลิยีที�ทันสมัยแลิะอำานวยความสะดวกมากขึ�น  

คนหนึ�งคนสามารถทำางานพร้อมกันได้หลิายงาน การเป้ลีิ�ยนกฎระเบียบเรื�องเพศจะมี

ความเท่าเทียมมากขึ�น แลิะใช้พื�นฐานภาษาอังกฤษมากขึ�น



Thailand Strategic Security Review 2020 96

 ๑๑. คอร์รัป้ชั�นแลิะการเงิน (Corruption and Money) ซึ�งจะมาพร้อมกับ

ปั้ญิหาความเหลืิ�อมลิำ�าในทุกระดับ ตั�งแต่ในป้ระเทศ ภูมิภาค แลิะระดับโลิก ส่งผู้ลิต่อ

การแพรก่ระจายของป้ญัิหาสงัคมในหลิากหลิายป้ระเดน็ เช่น ยาเสพตดิ เป้น็ต้น สกลุิเงนิ

ทางเลืิอก (Alternative Currency) เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ปั้จจุบันหลิายป้ระเทศ

กำาลัิงทำาสกุลิเงิน เช่น ลิิบรา (Libra) ซึ�งยังมีเสียงคัดค้านอยู ่แต่อย่างไรก็ตาม สกุลิเงิน

ดอลิลิารส์หรัฐ (USD) ยงัคงเป็้นเงินสกุลิหลัิกของโลิก โดยการซื�อขายผู่้านวิธีิ์การอัลิกอรทึิม

(Algorithm) ที�มีขนาดใหญ่ิ ตลิอด ๒๔ ชม. ทำาให้การทำางานในระบบเก่าต้องป้รับตัว

เป็้นตลิอดเวลิามากขึ�น

 ๑๒. อัตลัิกษณ์แลิะบทบาทของรัฐ (Identity and role of the state) 

ด้านการป้้องกันแลิะความมั�นคง แรงกดดันของโลิกาภิวัตน์มีแนวโน้มที�แสดงว่า แต่ลิะป้ระเทศ

จะพบความยากมากขึ�นที�จะดำาเนินการฝั่�ายเดียว ซึ�งป้ระเทศส่วนใหญิ่มีแนวโน้มที�จะ

มีป้ระสิทธิิ์ภาพน้อยลิง สิ�งนี�อาจลิดความขัดแย้งได้ แลิะการเพิ�มของระบบเซ็นเซอร์

แลิะอุป้กรณ์คอมพิวเตอร์ฝัั่งตัวบางอย่างน่าจะเกิดขึ�นภายในปี้ ค.ศ.๒๐๔๕สิ�งนี�อาจให้

ป้ระโยชน์ในการรับรู้สถานการณ์ การเฝ้ั่าระวังสุขภาพแลิะความสามารถในการป้รับ

เป้ลีิ�ยนสถานะทางร่างกายแลิะจิตใจเพื�อเพิ�มป้ระสิทธิิ์ภาพแลิะความยืดหยุ่น

 ๑๓. การป้้องกันแลิะขีดความสามารถ (Defence and capabilities) 

ด้านการป้้องกันแลิะความป้ลิอดภัย ในปี้ ค.ศ.๒๐๔๕ สหรัฐฯ แลิะจีน จัดงบป้ระมาณ

การป้้องกันป้ระเทศเท่า ๆ กัน อินเดียอาจจัดงบป้ระมาณการป้้องกันป้ระเทศเท่ากับ

การใช้จ่ายด้านการป้้องกันทั�งหมดของสหภาพยุโรป้ อินเดียอยู่ในกลุ่ิมเทียร์ (Tier) ๒  

ของค่าใช้จ่ายในการป้้องกันป้ระเทศ กลุ่ิมเทียร์ ๓ ได้แก่ ฝั่รั�งเศส เยอรมัน รัสเซีย แลิะ

สหราชอาณาจักร
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 ๒. การุบรุรุยายพิเศษ เรืุ�อง ภัูยคุำกคำามจากโรุคำรุะบาด โดย นำายแพทย์ธนำรัุกษ์  

ผู้ลิพัฒน์ำ รุองอธิบด่กรุมคำวบคุำมโรุคำ กรุะทรุวงสาธารุณ์สุข้

 โรคระบาดของโลิกที�สำาคัญิที�ผู่้านมา คือ โรค SARS ซึ�งไม่ได้แพร่ระบาดมาก 

แต่มีจำานวนผูู้้เสียชีวิตสูงมาก ทำาให้มีกระแสการจัดการการแพร่ระบาดของโลิก นำามาสู่

การพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธิ์ารณสุข เกิดเป็้นกฎอนามัยระหว่างป้ระเทศ 

ค.ศ.๒๐๐๕ (International Health Regulations 2005) ชื�อย่อว่า IHR เป็้นข้อตกลิง

ระหว่างป้ระเทศที�เป็้นสมาชิกขององค์การอนามัยโลิก (World Health (Organization) 

ต้องป้ฏิิบัติตาม โดยมีวัตถุป้ระสงคเ์พื�อป้้องกนัควบคมุโรคที�อาจมผีู้ลิกระทบตอ่การเดนิทาง

แลิะการค้าขายระหว่างป้ระเทศ ซึ�งได้กำาหนดภาวะฉุกเฉินด้านสาธิ์ารณสุขระหว่าง

ป้ระเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) 

หมายถึง เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธิ์ารณสุขที�ก่อให้เกิดความเสี�ยงต่อป้ระเทศอื�น ๆ  จาก

การแพร่ระบาดระหว่างป้ระเทศแลิะต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาป้ระเทศในการ

รับมือกับเหตุการณ์นั�น เหตุการณ์ที�ผู่้านมา อาทิ โรคซาร์ส ที�เริ�มเกิดขึ�นที�ฮ่องกง

ไข้หวัดใหญ่ิสายพันธ์ุิ์ใหม่ ๒๐๐๙ ที�ระบาดทั�วโลิก โรคไข้หวัดนก H5N1 ในคนที�ระบาด

ในหลิายป้ระเทศ เป็้นต้น โดยมีการกำาหนดภาวะอันตราย (Hazard) ๕ เรื�อง ดังนี� 

(๑) โรคติดเชื�อ (๒) โรคติดต่อระหว่างสัตว์แลิะคน (๓) อาหารป้ลิอดภยั (๔) สารเคม ีแลิะ 

(๕) กัมมันตรังสีแลิะนิวเคลีิยร์ ซึ�งแต่ลิะภาวะอันตรายเหล่ิานี� ต้องพัฒนาสมรรถนะหลัิก

(Core Capacity) ของป้ระเทศ ให้มีขีดความสามารถในการป้ฏิิบัติงานตามข้อกำาหนด

ของกฎอนามัยระหว่างป้ระเทศ เพื�อป้้องกันตลิอดจนรองรับการตรวจจับการระบาด

ของโรคแลิะภัยคุกคามด้านสาธิ์ารณสุขในทุกระดับ กำาหนดมาตรการป้้องกันควบคุมโรค

แลิะลิดผู้ลิกระทบต่อการเดินทาง การขนส่งระหว่างป้ระเทศ มีการแจ้งโรคแลิะแจ้ง

เตือนโรคติดต่ออื�น ๆ ที�มีโอกาสแพร่ระบาดข้ามป้ระเทศ รวมทั�งโรคติดต่อระหว่างสัตว์

แลิะคน ความป้ลิอดภัยด้านอาหาร เหตุการณ์ฉุกเฉินที�เกิดจากสารเคมีแลิะกัมมันตรังสี

หรือนิวเคลิียร์ที�มีความเสี�ยงในการแพร่กระจายข้ามป้ระเทศได้ ตั�งแต่ปี้ พ.ศ.๒๕๕๘ 
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กรมควบคมุโรค ได้นำาเอาแนวคิดจากความมั�นคงด้านสุขภาพของโลิก (Global Health 

Security) มากำาหนดเป้็นกรอบนโยบายด้านป้้องกัน ตรวจจับ ตอบสนอง (prevent 

detect response) เพื�อเร่งรัดการพัฒนาสู่มาตรฐาน IHR ค.ศ.๒๐๐๕

 สำาหรับมาตรการป้้องกันแลิะควบคุม โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่

๒๐๑๙ ในป้ระเทศไทย คาดการณ์ฉากทัศน์ (Scenario) การระบาดในป้ระเทศไทย 

แบ่งออก ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที� ๑ แยกผูู้้ป้�วย (Containment) โดยการเฝ้ั่าระวังแลิะ

คัดกรองผูู้้เดินทางจากต่างป้ระเทศ ระยะที� ๒ ควบคุมการระบาด (Control) เป็้นขั�น

ติดเชื�อในวงจำากัด โดยการสอบสวนโรคแลิะติดตามผูู้้สัมผัู้ส เน้นผูู้้ป้�วยไป้พบแพทย์

โดยเร็ว ระยะที� ๓ ลิดผู้ลิกระทบ (Mitigation) ขั�นที�การระบาดแพร่ขยายในป้ระเทศ

ดำาเนินการโดยการดูแลิรักษาผูู้้ป้�วย ป้้องกันการติดเชื�อในโรงพยาบาลิ แลิะป้้องกัน

การแพร่ระบาดเป็้นกลุ่ิมใหญ่ิ 

 การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่ (COVID–19) ผูู้้ติดเชื�อ ๑ คน สามารถ

แพร่เชื�อไป้สู่คนอื�นอีกไม่ตำ�ากว่า ๒ คน แลิะใช้เวลิาฟัิกตัว ๒ – ๕ วัน มาตรการระดับ

กระทรวงที�สำาคัญิ ได้แก่ การกำาหนดเป้้าหมายการดำาเนินงานระยะที� ๓ ซึ�งจะเป็้นแผู้น

บูรณาการความร่วมมือพหุภาคีฯ ป้ระกอบด้วย ๓ เป้้าหมาย ได้แก่ เป้้าหมายที� ๑

ลิดโอกาสการแพรเ่ชื�อเข้าสู่ป้ระเทศไทย แลิะชะลิอการระบาดภายในป้ระเทศ เป้้าหมายที� ๒ 

ป้ระชาชนไทยป้ลิอดภัยจากการติดเชื�อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แลิะเป้้าหมายที� ๓ ลิดผู้ลิกระทบ

ทางสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม แลิะเพิ�มความมั�นคงของป้ระเทศ

 มาตรการระดับกระทรวงที�สำาคัญิอื�น ๆ ได้แก่ ๑) มาตรการสื�อสารความเสี�ยง

อย่างบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ๒) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน แลิะป้ระชาชน  ๓) การป้้องกันโรคในป้ระชากรกลุ่ิมเสี�ยงที�จะติดเชื�อใน

ระยะแรก (หน้ากากอนามัยแลิะล้ิางมือ) ๔) การทำาความสะอาดพื�นที�ต่าง ๆ สถานที�

สาธิ์ารณะ แลิะยานพาหนะ ๕) การสนับสนุนมาตรการทิ�งระยะห่างจากสังคม (social 

distancing) ตามความเหมาะสม หากไม่สามารถทำาได้ ก็ให้จัดงานโดยการเตรียม

ความพร้อมอย่างเต็มที� ๖) การตรวจคัดกรองผูู้้เดินทาง โดยเฉพาะที�เดินทางมาทางเรือ         
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๗) การดำาเนินการเฝ้ั่าระวังผูู้้ป้�วยเชิงรุก (ผูู้้ป้�วย Atypical pneumonia แลิะผูู้้ป้�วย

Acute respiratory infection) ๘) การสำารองอุป้กรณ์สำาคัญิที�เจ้าหน้าที�จำาเป็้นต้องใช้

เพื�อการป้้องกันควบคุมโรค เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 แลิะชุด PPE ๙) การใช้

หน้ากากอนามัยชนิดผู้้า ๑๐) การสำารองยาแลิะเวชภัณฑ์ู เพื�อสนับสนุนพื�นที�เสี�ยง

๑๑) การจัดเตรียมคลิินิกโรคทางเดินหายใจ โดยสถานพยาบาลิทกุสังกัด ๑๒) การบรหิาร

จัดการเตียง เพื�อรองรับผูู้้ป้�วยรุนแรงร่วมกันของสถานพยาบาลิทุกภาคส่วนในพื�นที� 

๑๓) การป้้องกันการติดเชื�อในผูู้้ป้�วยกลุ่ิมเสี�ยงที�จะเกิดอาการรุนแรง ๑๔) การลิด

การแพร่ระบาดในสถานที�สำาคัญิ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัิย เรือนจำา แลิะโรงงาน 

๑๕) การเตรียมความพร้อมเพื�อการจัดการภาวะฉุกเฉินร่วมกับภาคส่วนอื�น ๆ  หากท่าน

ป้�วยหากอาการไม่รุนแรง ควรป้ฏิิบัติตน ดังนี� ๑) พักอยู่กับบ้านจนกว่าจะหายสนิทแยกตัว

จากสมาชิกในครอบครัว แยกห้องนอนอยูแ่ต่ในห้อง แยกรับป้ระทานอาหาร แยกห้องนำ�าลิด

การป้นเป้้�อนเชื�อในบ้าน ๒) ปิ้ดป้ากปิ้ดจมูกทุกครั�งเวลิาที�ไอหรือจาม ๓) ล้ิางมือบ่อย ๆ หาก

อาการรุนแรง (ไข้สูง หายใจเร็ว เหนื�อย แลิะหายใจลิำาบาก) ควรไป้พบแพทย์ ใส่หน้ากาก

อนามัย แลิะใช้เจลิล้ิางมือ หากท่านยังไม่ป้�วย ควรป้ฏิิบัติ ดังนี� ๑) หลีิกเลีิ�ยงการเดินทาง

ไป้ยังสถานที�ที�มีผูู้้คน (social distancing) ๒) ล้ิางมือบ่อย ๆ  ๓) อย่าเอามือมาจับบริเวณ

ใบหน้า ๔) ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผู้้า แลิะ ๕) กินอาหารร้อนแลิะใช้ช้อนกลิาง

 ๓. การุเสวนำาวิช้าการุสถานำการุณ์์คำวามมั�นำคำงในำภู้มิภูาคำท่�เปล่�ยนำแปลงไปกับ

บทบาทข้องปรุะเทศมหาอำานำาจ ปรุะเด็นำภู้มิภูาคำติะวันำออกกลาง โดย ผู้ศ.ดรุ.มาโนำช้ญ์  

อารุ่ย์ อาจารุย์ภูาคำวิช้ารัุฐศาสติร์ุ มหาวิทยาลัยศรุ่นำคำริุนำทรุวิโรุฒ

 สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลิางในปั้จจุบันมีแนวโน้มที�จะนำาไป้สู่

สงครามเพิ�มขึ�น โดยมีสาเหตุมาจากกระแสความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงของโครงสร้างอำานาจ 

ทั�งในระดับภูมิภาคแลิะระดับโลิก ซึ�งปั้ญิหาความขัดแย้งในตะวันออกกลิางมีหลิายมิติ

ทั�งเรื�องของแนวคิด ลัิทธิิ์ทางศาสนา แลิะผู้ลิป้ระโยชน์ อันนำาไป้สู่สงครามตัวแทนของชาติ

มหาอำานาจที�มีอิทธิิ์พลิในตะวันออกกลิางอีกด้วย
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 ปั้ญิหาที�เกิดจากโครงสร้างอำานาจในตะวันออกกลิาง ซึ�งมีการแบ่งรัฐตาม

ลัิกษณะของอำานาจ คือ ๑) อภิมหาอำานาจ (Super Power)  ๒) มหาอำานาจ (Major 

Power)  ๓) มัธิ์ยรัฐ หรือรัฐขนาดกลิาง (Medium-sized State/ Middle Power)  

๔) จุลิรัฐ หรือรัฐขนาดเล็ิก (Small State)  ๕) อนุรัฐ (Micro State) ซึ�งปั้ญิหาเชิง

โครงสร้างอำานาจในตะวันออกกลิางในปั้จจุบัน คือ การขยายอิทธิิ์พลิของอิหร่านที�มี

บทบาทเพิ�มมากขึ�นในภูมิภาคตะวันออกกลิาง โดยมีจีนแลิะรัสเซียให้การสนับสนุน 

การขยายอิทธิิ์พลิของอิหร่านยงัถือเป็้นการท้าทายชาตอิภิมหาอำานาจอยา่งสหรัฐฯ แลิะ

ปั้ญิหาที�เกิดจากการเคลืิ�อนไหวของกลุ่ิมรัฐที�มีนโยบายอิสระ ซึ�งไม่สนับสนุนป้ระเทศที�

มีอิทธิิ์พลิ (ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน สหรัฐฯ จีน รัสเซีย) เช่น ตุรกี การ์ตา ตูนีเซีย โมร็อคโค

แลิะป้ากีสถาน เป็้นต้น

 ในระดับภูมิภาคตะวันออกกลิางจะมีมหาอำานาจอีกกลุ่ิมหนึ�งอยูใ่นภูมิภาค อาทิ

ซาอุดิอาระเบีย ที�เป็้นผูู้้นำากลุ่ิมป้ระเทศมุสลิิมนิกายซุนนี ซึ�งมีสหรัฐฯ ให้การสนับสนุน 

กับอีกขั�วอำานาจหนึ�ง คือ อิหร่าน ที�เป็้นผูู้้นำากลุ่ิมป้ระเทศมุสลิิมนิกายชีอะห์ ซึ�งมีรัสเซีย

แลิะจีนให้การสนับสนุน 

 หากเป้รียบเทียบโครงสร้างอำานาจในตะวันออกกลิาง ป้ระเทศซาอุดิอาระเบีย 

คือ อภิมหาอำานาจ ส่วนอิหร่านมีอำานาจระดับกลิาง (Middle Power) เพราะมีพันธิ์มิตร

น้อยกว่า แต่ปั้ญิหาที�เกิดขึ�นคือการขยายอิทธิิ์พลิของอิหร่าน โดยมีจีนแลิะรัสเซีย

ให้การสนับสนุน ในขณะที�ฝั่�ายซาอุดิอาระเบียมีชาติอภิมหาอำานาจอย่างสหรัฐฯ 

ให้การสนับสนุน ซึ�งสหรัฐฯ ไม่ต้องให้มีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงโครงสร้างของอำานาจ 

 ปั้ญิหาสงครามตัวแทน (Proxy War) ในภูมิภาคตะวันออกกลิาง สามารถแบ่ง

ได้ดังนี�

 ๑) กลุ่ิมป้ระเทศมุสลิิมนิกายซุนนี ที�นำาโดยซาอุดิอาระเบีย แลิะป้ระเทศรอบ

อ่าวอาหรับ ส่วนใหญ่ิจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ 

 ๒) กลุ่ิมป้ระเทศมุสลิิมนิกายชีอะห์ ที�นำาโดยอิหร่าน อิรัก ซีเรีย แลิะบาห์เรน 

เป็้นต้น ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย 
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 หรืออาจสามารถแบ่งเป็้น ๓ กลุ่ิม ดังนี� 

 ๑) กลุ่ิมป้ระเทศที�ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ 

 ๒) กลุ่ิมป้ระเทศที�ต่อต้านสหรัฐฯ แลิะเลืิอกที�จะมาอยู่ข้างรัสเซีย 

 ๓) กลุ่ิมป้ระเทศที�ดำาเนินนโยบายอิสระ

 การเป้ลีิ�ยนโครงสร้างอำานาจในตะวันออกกลิาง สามารถแบ่งออกได้เป็้น ๔ ระยะ

ได้แก่

 ระยะที� ๑ หลัิงจากจักรวรรดิออสโตมันล้ิมสลิาย ในช่วงดังกล่ิาวภูมิภาค

ตะวันออกกลิางไม่มีศูนย์กลิางอำานาจที�ชัดเจนแลิะไม่มีปั้ญิหาความขัดแย้ง เพราะอยู่

ในช่วงเวลิาที�เริ�มมีการก่อตั�งป้ระเทศ หรือจะกล่ิาวได้ว่าแต่ลิะฝั่�ายมีจุดร่วมเดียวกัน คือ 

ศาสนา แลิะมอิีสราเอลิเป้น็คู่ขัดแยง้เช่นเดียวกัน ในเวลิาตอ่มาตะวนัออกกลิางมปัี้ญิหา

เรื�องแนวคิดทางศาสนา มีการแยกตัวออกจากกลุ่ิมภารดรภาพมุสลิิม หรือกลุ่ิมอิควาน 

โดยกลุ่ิมดังกล่ิาวมีแนวคิดทางศาสนาแบบสดุโต่ง มีการใช้กองกำาลัิงติดอาวุธิ์ในการตอ่สู้ 

แลิะก่อตั�งตนเองขึ�นเป็้นกลุ่ิมชื�อว่า อัลิกออิดะห์

 ระยะที� ๒ เป็้นช่วงแห่งยุค ๒ ขั�วอำานาจ อิหร่านในฐานะผูู้้นำากระแส

การเป้ลีิ�ยนแป้ลิงระบอบการป้กครองแบบกษัตริย์หรืออำานาจนิยมสู่การเป็้นป้ระเทศ

สาธิ์ารณรัฐ แลิะป้ระเด็นที�อิหร่านยึดแหล่ิงนำ�ามันในอิรัก กระแสการเป้ลีิ�ยนแป้ลิง

ดังกล่ิาวได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาติตะวันตก แลิะซาอุดิอาระเบียเป็้นอยา่งมาก เพราะ

การป้ฏิิวัติตนเองของอิหร่าน อาจส่งผู้ลิกระทบต่อความมั�นคงในระบอบอำานาจนิยม

ส่งผู้ลิให้ป้ระเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลิางแบ่งเป็้น ๒ ขั�วอำานาจแลิะนำาไป้สู่การเกิด

สงครามตัวแทน โดยที�สหรัฐฯ แลิะซาอุดิอาระเบียสนับสนุนซัดดัม ฮุสเซน ความขัดแย้ง

กลิายเป็้นสงคราม อิรัก-อิหร่าน ที�ยืดเยื�อนานถึง ๘ ปี้ สิ�งที�ทำาให้สหรัฐฯ 

มีความกังวลิอีกป้ระเด็น คือ การขยายอิทธิิ์พลิของอิหร่านที�เริ�มมีการพัฒนาอาวุธิ์

นิวเคลีิยร์อาจมีผู้ลิกระทบต่อความมั�นคงของอิสราเอลิที�สหรัฐฯ ให้ความสำาคัญิอยู่ใน

ขณะนั�นด้วย
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 ระยะที� ๓ เป็้นช่วงแห่งยุค ๓ ขั�วอำานาจ ผู้ลิจากการสงครามอิรัก-อิหร่านที�

ยืดเยื�อยาวนาน ทำาให้เศรษฐกิจของอิรักตกตำ�า อิรักบุกคูเวตในปี้ ค.ศ.๑๙๙๐ เพื�อยึด

ทรัพยากรนำ�ามัน เหตุการณ์ดังกล่ิาวได้สร้างความไม่พอใจให้กับซาอุดิอาระเบียเป็้น

อย่างมาก ซาอุดิอาระเบียจึงดึงสหรัฐฯ เข้ามาในดินแดนตะวันออกกลิาง การดำาเนิน

การดังกล่ิาวได้สร้างความไม่พอใจให้กับอุซามะฮ์ บิน ลิาดิน ผูู้้นำาอิรักในขณะนั�น ทำาให้

สถานการณ์กลัิบมาตึงเครียดเป็้นสงครามอ่าว จากขั�วอำานาจทั�ง ๓ ป้ระเทศ ได้แก่ อิรัก

อิหร่าน แลิะซาอุดิอาระเบีย เหตุการณ์ดังกล่ิาวส่งผู้ลิให้เกิดดุลิยภาพแห่งอำานาจแลิะ

ทำาให้ภูมิภาคตะวันออกกลิางไม่มีสงครามความขัดแย้งยาวนานถึง ๑๓ ปี้ เพราะทั�ง ๓

ฝั่�ายต่างสงวนท่าทีต่อกัน กระทั�งในปี้ ค.ศ.๒๐๐๓ สหรัฐฯ ทำาการสังหาร ป้ธิ์น.ซัดดัม ฮุนเซน

ที�เป็้นมุสลิิมสายซุนนี โดยตั�งรัฐบาลิที�เป็้นมุสลิิมสายชีอะห์แลิะดำาเนินนโยบายเชื�อม

ความสัมพันธ์ิ์กับอิหร่าน เหตุการณ์ดังกล่ิาวทำาให้ภูมิภาคตะวันออกกลิางกลัิบสู่ยุค ๒ 

ขั�วอำานาจอีกครั�ง แต่อิหร่านยังคงมีความหวาดระแวงสหรัฐฯ จากการที�สหรัฐฯ ยังคงมี

กองกำาลัิงป้ระจำาการอยูใ่นอิรัก ในปี้ ค.ศ.๒๐๑๑ เกิดป้รากฎการณ์อาหรับสป้ริง ทำาให้

อิหร่านแลิะซาอุดิอาระเบียกลัิบไป้หาผูู้้สนันสนุนตนเอง อิหร่านภายใต้การนำาของมุสลิิม

สายชีอะห์ ได้ขยายอิทธิิ์พลิไป้ยังเยเมน อิรัก ซีเรีย เลิบานอลิ ส่งผู้ลิให้ซาอุดิอาระเบีย

สูญิเสียอิทธิิ์พลิ นั�นหมายถึง สหรัฐฯ ได้สูญิเสียอำานาจให้กับรัสเซีย แลิะสหรัฐฯ มี

ความกังวลิต่อความมั�นคงของอิสราเอลิเพิ�มมากขึ�นเช่นกัน

 ปั้จจุบันสถานการณ์ในตะวันออกกลิางกำาลัิงเข้าสู่ยุค ๓ ขั�วอำานาจใหม่หลัิง

อาหรับสป้ริง จากกระแสการป้ฏิิรูป้การเมืองในตะวันออกกลิาง ส่งผู้ลิให้กระแส “Political 

Islam” แลิะความนิยมของกลุ่ิมภราดรภาพมุสลิิม Muslim Brotherhood ที�ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของป้ระชาชน ซึ�งเป็้นการผู้สมผู้สานรปู้แบบทางการเมอืงแบบชาตติะวันตก

กับแนวความคิดอิสระ ป้ระเทศต่าง ๆ  ในภูมิภาคตะวันออกกลิางเริ�มมีการเลืิอกตั�งเกิดขึ�น

อาทิ ตุรกี ตูนีเซีย โมร็อกโค กาตาร์ เป็้นต้น โดยจุดยืนที�มีความสำาคัญิของ“Political Islam” 

คือ ต้องการให้ป้ระชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปั้ญิหา เรียกร้องให้สนับสนุนแลิะ
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ให้ความช่วยเหลืิอป้าเลิสไตน ์ซึ�งข้อเรียกร้องดังกล่ิาวมีผู้ลิกระทบตอ่อิสราเอลิอยา่งมาก 

ตุรกีมีความต้องการยุติความขัดแย้งที�เกิดขึ�นแลิะบทบาทของตุรกีเพิ�มมากขึ�นในภูมิภาค

ตะวันออกกลิาง ทำาให้ในปี้ ค.ศ.๒๐๑๖ เกิดความพยายามที�จะทำารัฐป้ระหารในตุรกีแลิะ

ทำาให้ตุรกีมีข้อขัดแย้งกับสหรัฐฯ ตุรกีกลิายเป็้นเป้้าหมายใหม่ของสหรัฐฯ แลิะมี

ความพยายามที�จะทำาลิายเศรษฐกิจของตุรกี  ในขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียก็ตัด

ความสัมพันธ์ิ์กับการ์ตา ดังนั�นกระแส “Political Islam” จึงถือเป็้นภัยคุกคามทางความ

มั�นคงทางอำานาจของซาอุดิอาระเบีย อิสราเอลิ แลิะสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน ซาอุดิอาระเบีย

จึงได้เสนอวิสัยทัศน์ใหม่ โดยการป้ลุิกกระแสคนรุ่นใหม่ทำาให้ซาอุดิอาระเบียเป็้นสังคม

ที�ทันสมัยขึ�น มีเศรษฐกิจที�สามารถพึ�งพาตัวเองได้ ทั�งนี� เพื�อป้้องกันอำานาจของกษัตริย์

ด้วยในเวลิาเดียวกัน

 กรณีที� ป้ธิ์น.ทรัมป์้ ถอนตัวออกจากสัญิญิานิวเคลีิยร์อิหร่าน แลิะดำาเนิน

นโยบายป้กป้้องอิสราเอลิ โดย ป้ธิ์น.ทรัมป์้ ได้เดินทางไป้เยือนซาอุดิอาระเบีย เพื�อเชิญิ

ผูู้้นำาป้ระเทศอาหรับเข้าร่วมป้ระชุม ในการป้ระชุม ป้ธิ์น.ทรัมป์้ เรียกร้องให้ป้ระเทศ

มุสลิิมตัดความสัมพันธ์ิ์กบัอิหร่าน โดยกล่ิาวหาว่าอิหร่านอยูเ่บื�องหลัิงเหตุ  ความวุ่นวาย

ทั�งหมดในตะวนัออกกลิาง เรียกร้องใหร่้วมมือกันต่อต้านกลุ่ิม IS กลุ่ิมอัลิกอฮดิะห์ แลิะ

กลุ่ิมภราดรภาพมุสลิิม (อิควาน) แลิะเรียกร้องในตัดความสัมพันธ์ิ์กับการ์ตา  

 ข้อตกลิงนิวเคลีิยร์อิหร่าน ที�ทำาไว้ในสมัย ป้ธิ์น.บารัค โอบามา ได้สร้าง

ความไม่พอใจให้กับซาอุดิอาระเบียแลิะอิสราเอลิ เพราะกังวลิว่าอิหร่านจะสามารถพัฒนา

ป้ระเทศขึ�นมาได ้ป้ธิ์น.ทรมัป์้จึงป้ระกาศขึ�นบัญิชีกองกำาลัิง IRGC ของอหิร่านเป้น็องคก์ร

การก่อการร้าย แลิะนำาไป้สู่การสังหารนายพลิสุลิาไมนี ในเวลิาต่อมา 

 ๔. การุเสวนำาวิช้าการุสถานำการุณ์์คำวามมั�นำคำงในำภู้มิภูาคำท่�เปล่�ยนำแปลง

ไปกับบทบาทข้องปรุะเทศมหาอำานำาจ ปรุะเด็นำคำาบสมุทรุเกาหล่ โดย รุศ.ดรุ.กิติติิ 

ปรุะเสริุฐสุข้ รุองอธิการุบด่ฝ่่ายวิเทศสัมพันำธ์ มหาวิทยาลัยธรุรุมศาสติร์ุ

 สถานการณ์ในปั้จจุบันยังไม่ค่อยมีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงจากปี้ที�ผู่้านมามากเท่าไร 

หลัิงจากการพบป้ะระหว่าง ป้ธิ์น.ทรัมป์้ แลิะคิม จอง-อึน ในปี้ ค.ศ.๒๐๑๘ ยังไม่มี
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ความคืบหน้า อาจกล่ิาวได้ว่า สถานการณ์ยังอยู่ในภาวะตึงเครียด สู่ ผู่้อนคลิาย แลิะ 

กลัิบมาตึงเครียดอีกครั�ง (Bad to Normal) โดยมีป้ระเด็น ดังต่อไป้นี�

 ๑. ความเป็้นมาของความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีิ หลัิงสงครามเกาหลีิในปี้ 

พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๖ ไม่มีการทำาสัญิญิาหยดุยงิอยา่งชัดเจน จึงทำาให้ยงัคงอ้างเหตุผู้ลิใน

การผู้ลิิตอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ของเกาหลีิอยู ่ซึ�งป้ระเทศไทยส่งกองทัพเข้าร่วมรบกับเกาหลีิใต้

 ปั้จจุบันเกิดปั้ญิหาผีู้น้อยคนไทยในเกาหลีิใต้ จากการยกเว้นวีซ่าให้คนไทย เกิดปั้ญิหา

สุขอนามัยในอาหารของเกาหลีิเหนือ เช่น พยาธิิ์ในอาหาร ด้านสรรพกำาลัิงระหว่าง

เกาหลีิเหนือแลิะเกาหลีิใต้ กำาลัิงพลิทหาร ยุทโธิ์ป้กรณ์ แลิะกำาลัิงเสริมภาคพลิเรือน

เกาหลีิเหนือมีมากกว่าเกาหลิีใต้ทุกด้าน สำาหรับขั�วอำานาจสนับสนุนฝั่�ายเกาหลิีเหนือ 

คือ รัสเซีย (โซเวียต) แลิะเกาหลีิใต้ คือ อเมริกาแลิะพันธิ์มิตร

 ๒. สถานการณ์ที�ผู่้านมา พบว่า ตั�งแต่ปี้ พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๕๖ เกาหลีิเหนือ มี

การทดสอบขีป้นาวุธิ์ (นิวเคลีิยร์) บ่อยครั�ง โดยให้เหตุผู้ลิว่าเป็้นการตอบโต้ทางทหาร

ต่อเกาหลีิใต้แลิะอเมริกาพัฒนาการเชิงบวกในช่วงปี้ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื�อนายคิม แช อิน 

ของเกาหลิใีต้สาย Liberal เดนิทางไป้เยอืนเปี้ยงยางแลิะมีนโยบายต่อเกาหลีิเหนือที�ลิด

ความตึงเครียดลิง ซึ�งเป็้นไป้ในทางที�ดี แลิะนำาไป้สู่โอกาสในการพบป้ะกับ ป้ธิ์น.ทรัมป์้

ขณะที�ทางเกาหลีิเหนือก็พบกับสี�เจี�ยนผิู้งของจีนก่อนการกำาหนดพบกับ ป้ธิ์น.ทรัมป์้ 

(ซึ�งก่อนปี้ ค.ศ. ๒๐๑๗ สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอยู่ในภาวะตึงเครียดมาก) 

การพบป้ะกันของ ป้ธิ์น.ทรัมป์้แลิะคิม ครั�งที� ๑ ทำาให้เกิดพันธิ์สัญิญิาด้านความมั�นคง

ระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีิเหนือ ด้วยความสัมพันธ์ิ์ที�ดีขึ�นในการสร้างสันติภาพบน

คาบสมุทรเกาหลีิ แลิะการร่วมกันค้นหากระดูกของทหารทั�ง ๒ ฝั่�ายในสมัยสงคราม

เกาหลีิการพบกันครั�งที� ๒ ไม่สามารถหาข้อสรุป้ระหว่างกันได้ ในปี้ ค.ศ.๒๐๑๙ ด้วย

จุดยนืที�ไม่ตรงกันทำาให้การเจรจาไป้ต่อไม่ได้ จนกระทั�ง ค.ค.๒๐๑๙ เกาหลีิใต้แลิะสหรัฐฯ 

กลัิบมาซ้อมรบร่วมกันอีกครั�ง เกาหลีิเหนือจึงตอบโต้ด้วยการทดสอบมิไซส์ ๗ ครั�ง 

 ๓. วิเคราะห์สถานการณ์ ๔ ป้ระการ ได้แก่ ๑) มีทิศทางที�ดีขึ�น แต่กลัิบแย่ลิง 

๒) การนิยามความหมายของการลิดอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ (Denuclearization) ที�ต่างกันของ
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เกาหลีิเหนือกับสหรัฐฯ ทำาให้หาข้อสรุป้ของการเจรจาฯ ไม่ได้ เช่น เกาหลีิเหนือต้องการ

ให้สหรัฐฯ ยกเลิิกการควำ�าบาตรทางการค้าก่อน แต่สหรัฐฯ ต้องการให้เกาหลีิเหนือ

ป้ลิดอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ก่อน ๓) ศักยภาพด้านนิวเคลีิยร์ของเกาหลีิเหนือสูง สามารถฟ้ิ�นฟูิ

กลัิบมาใช้ใหม่ได้ แลิะสามารถยงิขีป้นาวุธิ์จากฐานเคลืิ�อนที�ได้ แลิะ ๔) เกาหลีิเหนือลิงทุน

พัฒนาอาวธุิ์นิวเคลิยีร์ด้วยงบป้ระมาณจำานวนมาก ถือเป็้นเกียรติภูมิของป้ระเทศ ที�ทำาให้

เกาหลิเีหนือมีอำานาจตอ่รองกบัป้ระเทศมหาอำานาจ จึงยากที�จะยกเลิิกการพฒันาอาวธุิ์

นิวเคลีิยร์

 ๔. ท่าทีแลิะบทบาทของไทยแลิะอาเซียน ควรป้ฏิิบัติ ดังนี� ๑) จุดยืนในการ

สนับสนุนสันติภาพแลิะสันติวิธีิ์ ๒) สนับสนุนมติของสหป้ระชาชาติต่าง ๆ  แลิะ ๓) ร่วมมือ

กับอาเซียนในการเกี�ยวดองกับเกาหลีิเหนือตามกรอบการป้ระชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการเมอืงแลิะความมั�นคงในภมิูภาคเอเชีย-แป้ซฟิิิก (ASEAN Regional Forum : ARF) 

แลิะความร่วมมือเฉพาะด้านแบบ win-win แต่ต้องทำาในช่วงเวลิาที�เหมาะสม แลิะลิด

บทบาทความสำาคัญิของอาเซียนในการป้ระชุมลิง (ในกรอบความสัมพันธ์ิ์แบบทวิภาคี

ระหว่างเกาหลิีเหนือกับป้ระเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า หลิายป้ระเทศมีความสัมพันธ์ิ์

กับเกาหลีิเหนือในทิศทางที�ดี เช่น อินโดนีเซีย)

 ๕. การุเสวนำาวิช้าการุสถานำการุณ์์คำวามมั�นำคำงในำภู้มิภูาคำท่�เปล่�ยนำแปลงไปกับ

บทบาทข้องปรุะเทศมหาอำานำาจ ปรุะเด็นำภู้มิภูาคำอินำโด-แปซิีฟิิก โดย ศ.ดรุ.ปรุะภัูสสร์ุ

เทพช้าติรุ่  ศาสติรุาจารุย์ปรุะจำาคำณ์ะรัุฐศาสติร์ุ มหาวิทยาลัยธรุรุมศาสติร์ุ

 ยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก เป็้นการผู้นวกพื�นที�ทางรัฐศาสตร์ของมหาสมุทร

อินเดียเข้ากับมหาสมุทรแป้ซิฟิิก โดยมีที�มาตั�งแต่ ค.ศ.๒๐๑๗ ป้ระธิ์านาธิ์บิดีโดนัลิด์ ทรัมป์้ 

ได้แสดงวิสัยทัศน์ในที�ป้ระชุม APEC CEO Summit ที�ป้ระเทศเวียดนาม ว่าสหรัฐฯ จะ

ทำาให้อินโด-แป้ซิฟิิก เป็้นภูมิภาคที� “เสรีแลิะเปิ้ดกว้าง” (Free and Open Indo-Pacific : FOIP) 

 สหรัฐอเมรกิาใช้ยทุธิ์ศาสตรอิ์นโด-แป้ซฟิิิก ปิ้ดล้ิอมจีน เนื�องจากการเตบิโตของ

จีน ทำาให้สหรัฐฯ ในสมยัป้ระธิ์านาธิ์บิดีโดนัลิด์ ทรัมป์้ ป้ระกาศใช้ยทุธิ์ศาสตรอิ์นโด-แป้ซิฟิิก

เพื�อคานอำานาจแลิะปิ้ดล้ิอมจีน โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธิ์มิตร ได้แก่ ญีิ�ปุ้�น



Thailand Strategic Security Review 2020 106

 ออสเตรเลีิย แลิะอินเดีย ยุทธิ์ศาสตร์ความมั�นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ มองว่าจีนเป็้น

ภัยคุกคาม เป็้นคู่แข่งแลิะเป็้นศัตรู ที�จะแย่งการครองความเป็้นเจ้าจากสหรัฐฯ ในด้าน

การทหาร ป้ระธิ์านาธิิ์บดีโดนัลิด์ ทรัมป์้ ได้เน้นการเสริมสร้างกำาลัิงทางทหารของสหรฐัฯ

 แลิะพันธิ์มิตร เพื�อถ่วงดุลิจีน สำาหรับในกรณีทะเลิจีนใต้ รัฐบาลิทรัมป์้ ได้เดินหน้าเต็ม

ที�ในการเผู้ชิญิหน้ากับจีน ยทุธิ์ศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลิทรัมป์้เน้นที�การปิ้ด

ล้ิอมจีนทางดา้นเศรษฐกจิเป็้นหลัิก ในขณะที�รัฐบาลิจนีได้เดินหน้าอยา่งเตม็ที�ใน

การผู้ลัิกดันโครงการหนึ�งแถบ หนึ�งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) 

การดำาเนินนโยบายต่างป้ระเทศของจีน นอกจากจะสามารถตอบสนองต่อผู้ลิป้ระโยชน์

ของจีนแล้ิว ยงัทำาให้จีนได้ยกระดับความร่วมมือกับป้ระเทศมหาอำานาจ ป้ระเทศเพื�อน

บ้านแลิะป้ระเทศกำาลัิงพัฒนา โดยเน้นภาระความรับผิู้ดชอบมากขึ�นในภารกิจต่าง ๆ 

ของจีนต่อโลิก ความสำาเร็จของยุทธิ์ศาสตร์ BRI ทำาให้เกิดความเชื�อมโยงผูู้้ผู้ลิิตแลิะตลิาด

ผูู้้บริโภคขนาดใหญ่ิ อย่างไรก็ตาม การมีเส้นทางคมนาคมที�สะดวกอาจเอื�อป้ระโยชน์ต่อ

การกระทำาผิู้ดกฎหมาย ทั�งในเรื�องการค้ามนุษย ์การลัิกลิอบนำาเข้ายาเสพติด การลัิกลิอบ

เข้าเมืองโดยผิู้ดกฎหมายด้วย

 การดำาเนินยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก แบบเอกาภาคีนิยม (Unilateralism) 

การโดดเดี�ยว ไม่เอาเวทีพหุภาคี ไม่เอาอาเซียน ไม่เอา APEC แลิะไม่เอา TPP โดยมุ่ง

ให้ความสำาคัญิภูมิรัฐศาสตร์ ดังที�สหรัฐฯ บอกไว้ในยทุธิ์ศาสตร์ความมั�นคงปี้ ค.ศ.๒๐๑๗ 

(2017 National Security Strategy-NSS) ว่า อินโด-แป้ซิฟิิก คือ อาณาบริเวณตั�งแต่

ชายฝัั่�งตะวันตกของอินเดีย ไป้ถึงชายฝัั่�งตะวันตกของสหรัฐฯ ภูมิภาคนี�จึงครอบคลุิม

เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย เอเชียใต้ ออสเตรเลีิย นิวซีแลินด์ ไป้

จนถึงหมู่เกาะแป้ซิฟิิก 

 การดำาเนินยุทธิ์ศาสตร์ด้านความมั�นคงอื�น ๆ ได้แก่ การเสริมสร้างกำาลัิงทหาร

สหรัฐแลิะพันธิ์มิตร เพื�อถ่วงดุลิจีน การขายอาวุธิ์ให้พันธิ์มิตร ๑๐,๐๐๐ ล้ิานเหรียญิ

การพัฒนาฐานทัพเรือ เพื�อแข่งกับอิทธิิ์พลิทางทหารของจีน การพร้อมเผู้ชิญิหน้ากับจีน

ในทะเลิจีนใต้ การไม่เชิญิจีนร่วมโป้รแกรมการฝึั่กกำาลัิงทางเรือนานาชาติที�ใหญ่ิที�สุดใน
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โลิก (Rim of the Pacific Exercise : RIMPAC) แลิะการใช้แผู้น Indo-Pacific Maritime 

Security Initiative เป็้นต้น สำาหรับด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การปิ้ดล้ิอมจีนทางเศรษฐกิจ 

สงครามการค้ากับจีน สงครามเทคโนโลิยี 5G แลิะ ยุทธิ์ศาสตร์แข่งกับ BRI ของจีน ด้วย

เหตุนี� ผู้ลิกระทบของยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก จึงทำาให้จีนแลิะสหรัฐขัดแย้งมากขึ�น แลิะ

ทำาให้ไทยวางตัวลิำาบากมากขึ�น แลิะการดำาเนินยทุธิ์ศาสตร์เอกาภาคีนิยม (Unilateralism) 

ทำาให้อาเซียนถูกลิดบทบาทลิง แลิะไทยจะมีจุดยืนอย่างไร

 ในขณะที�รัฐบาลิจีนได้เดินหน้าอย่างเต็มที�ในการผู้ลิักดันโครงการหนึ�งแถบ

 หนึ�งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) การดำาเนินนโยบายต่างป้ระเทศของจีน

 นอกจากจะสามารถตอบสนองต่อผู้ลิป้ระโยชน์ของจีนแล้ิว ยังทำาให้จีนได้ยกระดับ

ความร่วมมือกับป้ระเทศมหาอำานาจ ป้ระเทศเพื�อนบ้าน แลิะป้ระเทศกำาลัิงพัฒนา โดย

เน้นภาระความรบัผิู้ดชอบมากขึ�นในภารกจิต่าง ๆ  ของจนีต่อโลิก ผู่้านโครงการเสน้ทาง

ขนส่งทางบก (Continental Silk Road) ครอบคลุิมอาเซียนตอนบน โครงการเส้นทาง

ขนส่งทางทะเลิ (Maritime Silk Road) ครอบคลุิมอาเซียนตอนล่ิาง ทะเลิจีนใต้ แลิะ

มหาสมุทรอินเดีย แลิะเส้นทางสายไหมดิจิทัลิ (Digital Silk Road) ครอบคลุิมเศรษฐกิจ

ดิจิทัลิของอาเซียน ได้แก่ Huawei, ZTE, Alibaba, Tencent Lazada Grab Gojek แลิะ 

Alipay โดยเฉพาะ 5G ของ Huawei โดยยุทธิ์ศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ มุ่งขยายอิทธิิ์พลิ

ครอบคลิุมอาเซียน การเป็้นคู่ค้าอันดับหนึ�งของอาเซียน การให้ความช่วยเหลืิอทาง

เศรษฐกิจ การลิงทุนแก่ ลิาว กัมพูชา แลิะพม่า ซึ�งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้ิานช้าง 

(Lancang-Mekong Cooperation : LMC) จะครอบคลุิมอาเซียนตอนบน เป็้นต้น

สำาหรับยุทธิ์ศาสตร์ทางทหาร เช่น การเพิ�มแสนยานุภาพทางทหารในทะเลิจีนใต้

การซ้อมรบกับอาเซียน การขยายอิทธิิ์พลิทางทหารผู่้าน BRI เช่น ฐานทัพเรือที� Sihanoukville 

ฐานทัพเรือที� Hambantota ท่าเรือ Kyakpyu ที�พม่า แลิะท่าเรือ Gwadar การรับมือของ

อาเซียนต่อยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก อาเซียนต้องเป็้นศูนย์กลิางของภูมิภาคอาเซียนต้องมี

บทบาทนำาจัดตั�งสถาปั้ตยกรรมภูมิภาค ASEAN centrality ตัวกลิางป้ระสานความร่วมมือ

จัดการความขดัแยง้ (honest broker)อาเซียนเป้น็เวทคีวามรว่มมือ Indo-Pacific ไดแ้ก่ 
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East Asia Summit (EAS) ASEAN+1 ASEAN+3 ADMM+ แลิะ ARF แลิะใช้ยทุธิ์ศาสตร์

อินโด-แป้ซิฟิิกเป็้นตัวเชื�อม (Indo-Pacific Connectivity) ไป้ยัง MPAC+1 MPAC-BRI 

MPAC+3 MPAC+8 แลิะ MPIC (Master Plan on Indo-Pacific Connectivity) 

ต่อยอดจาก MPAC โดยอาเซียนมีที�ตั�ง เป็้นแกนกลิางของ Indo-Pacific เป็้นเวทีการทูต

ที�สำาคัญิที�สุดในภูมิภาค อาเซียนเป็้นกลิางท่ามกลิางความขัดแย้งระหว่างมหาอำานาจ 

MPIC มีลัิกษณะ inclusive แลิะพร้อมขยายโครงการ MPAC ต่อยอดเป็้น MPIC

 ข้อเสนอแนะแก่ยุทธิ์ศาสตร์ของไทย ได้แก่ ๑) ไทยวางตัวเป็้นศูนย์กลิางของอิน

โด-แป้ซิฟิิก ซึ�งไทยมีที�ตั�งทางภูมิศาสตร์อยูต่รงกลิางอาเซียน แลิะไทยเป็้นสี�แยกอาเซียน

เป็้น hub of CLMV เป็้น hub ป้ระชาคมอาเซียน แลิะเป็้น hub of Indo-Pacific ๒) 

ไทยดำาเนินนโยบายทางสายกลิาง ไม่มีนโยบายแบบสุดโต่ง สร้างดุลิยภาพแห่งอำานาจ

แลิะเป็้นกลิางไม่เลืิอกข้าง ๓) ไทยเป็้นป้ระเทศผูู้้ป้ระสานงาน เพราะไทยเข้าได้กับ

ทุกป้ระเทศเป้็นตัวกลิางป้ระสานงาน (Coordinator) ตัวกลิางป้ระสานความร่วมมือ

ตัวกลิางป้ระสานรอยร้าวแลิะตัวกลิางป้ระสานจัดการความขัดแย้ง ๔) ดำาเนินการนโยบาย

สนลู่ิลิม (bending with the wind) ไทยไหวพริบดีในการอ่านทิศทางลิม แลิะลู่ิตาม

ลิมมหาอำานาจ ๕) สร้างกลุ่ิมป้ระเทศ ได้แก่ trilateral quad sub-regional regional 

ASEAN ASEAN+3  East Asia Community ACD แลิะ Indo-Pacific ๖) ศูนย์กลิาง

อาเซียน (ASEAN centrality) ๗) ยุทธิ์ศาสตร์ต่อมหาอำานาจ โดยสร้างดุลิยภาพแห่ง

อำานาจ ดึงมหาอำานาจมาถ่วงดุลิกัน แลิะไม่ให้มหาอำานาจใดมาครอบงำาไทย โดยดึง

มหาอำานาจมาช่วย Thailand 4.0 ดึงมหาอำานาจมาลิงทุน EEC แลิะให้มหาอำานาจใช้

ไทยเป็้น hub ของอาเซียน แลิะ Indo-Pacific

 ๖. การุเสวนำาวิช้าการุปรุะเด็นำคำวามมั�นำคำงสำาคัำญท่�ม่ผู้ลกรุะทบติ่อ

ปรุะเทศไทย ปรุะเด็นำสงคำรุามการุคำ�า โดย คุำณ์กว่ จงกิจถาวรุ นัำกวิจยัอาวุโส สถาบันำ

คำวามมั�นำคำงและนำานำาช้าติิ จุฬาลงกรุณ์์มหาวิทยาลัย

 สงครามการค้าสหรัฐแลิะจีน เป็้นสงครามชิงความเป็้นเจ้า ชิงการเป็้นผูู้้ริเริ�มกฎ
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กติกาใหม่ของโลิก ซึ�งถือเป็้นจุดเป้ลีิ�ยนผู่้านที�สำาคัญิ ป้ระเทศไทยมียุทธิ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี้ 

ซึ�งถือเป็้นการวางแผู้นระยะยาวที�ดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม ป้ระเทศไทยต้องเตรียม

ความพร้อมรับมือในระยะสั�นอีกด้วย ดังนี� 

 ๑. การผู้ลัิกดันในความตกลิงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 

Economic Partnership : RCEP) ซึ�งได้พยายามตั�งแต่ปี้ที�ผู่้านมา การผู้ลัิกดันอินเดีย

เข้ามาเป็้นไป้ได้ยากมาก เพราะอินเดียยังไม่มีความพร้อม ความตกลิง RCEP 

จะเป็้นการยืนยันอย่างเป็้นรูป้ธิ์รรมมากที�สุดต่อป้ระชาคมโลิกว่า ทั�ง ๑๖ ป้ระเทศ

สมาชิก สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมทางการค้าแลิะการลิงทุนระหว่างป้ระเทศ ท่ามกลิาง

สถานการณที์�การคา้แบบป้กป้้องคุ้มกัน (Protectionism) เกดิขึ�นมากที�สุด แลิะรนุแรง

ที�สุดตั�งแต่ปี้ ค.ศ.๑๙๙๕ ผู่้านการป้ระกาศสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกา ท่ามกลิาง

ความล้ิมเหลิวอยา่งต่อเนื�องแลิะการเสื�อมศรัทธิ์าของการเจรจาการคา้ในกรอบพหุภาคี

ขององค์การการค้าโลิกที�ยงัไม่มีผู้ลิลัิพธ์ิ์อย่างเป็้นรูป้ธิ์รรมมาตั�งแต่เริ�มต้นการเจรจารอบ

โดฮาในปี้ ค.ศ.๒๐๐๑ แลิะท่ามกลิางแนวคิดแบบเอกาภาคีนิยม (Unilateralism) 

ที�มหาอำานาจ (ทั�งจีนแลิะสหรัฐอเมริกา) เริ�มต้นการขยายอิทธิิ์พลิแลิะกดดันให้ป้ระเทศอื�นๆ

ยอมทำาตามแต่เพียงฝั่�ายเดียว ดังนั�น ป้ระเทศไทยซึ�งเป็้นป้ระเทศส่งออก ควรมองหา

ตลิาดส่งออกที�ใหญ่ิขึ�น เช่น ตลิาดอาเซียน ที�มีขนาดใหญ่ิเท่ากับสหรัฐฯ 

 ๒. การเข้าร่วมในความตกลิงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื�นแป้ซิฟิิก (Trans-Pacific 

Partnership : TPP) ซึ�งมีความสำาคัญิกับป้ระเทศแลิะมีความจำาเป็้นอย่างสูงต่อ

การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต เพราะป้ระเทศที�ลิงนามเข้าร่วม TPP ล้ิวนแล้ิว

แต่มีบทบาทในการนำาเงินเข้ามาลิงทุนทั�งทางตรง หรือ FDI แลิะเงินทุนที�ไหลิเข้ามา

ลิงทุนทางอ้อมในรูป้สินทรัพยป์้ระเภทต่าง ๆ  ในป้ระเทศไทย ไม่วา่จะเป็้นป้ระเทศญีิ�ปุ้�น 

สหรัฐฯ แลิะสิงคโป้ร์ โดย ๓ ป้ระเทศนี�มีเงินเข้ามาลิงทุนในป้ระเทศไทยสูงมาก 

 ๓. ควรดงึนักลิงทุนเข้าสู่โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) ให้ผู้ลิเป็้นรูป้ธิ์รรม ป้ระเทศไทยโชคดีที�จีนแลิะ
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ญีิ�ปุ้�น ตกลิงเข้ามาร่วมลิงทุน ดังนั�น รัฐบาลิควรมีมาตรการชักจูงอย่างจริงจัง

 ๔. ป้ระเทศไทยต้องป้รับตัวเองเป็้นศูนย์กลิางของความเชื�อมโยงทั�งหลิายที�มี 

 ๕. ปี้นี�ครบ ๔๕ ปี้ ความสัมพันธ์ิ์ไทย-จีน ปี้แห่งการเป้ลีิ�ยนผู่้านความสัมพันธ์ิ์

ไทย-จีน ซึ�งมีความสำาคัญิมาก ไทยควรใช้ความสัมพันธ์ิ์อันใกล้ิชิดกับจีนให้เกิดป้ระโยชน์

แลิะไทยจำาเป้็นต้องมีมาตรการที�ชัดเจนในการรับมือต่อความใกลิ้ชิดไทย-จีน เพราะ

การเข้ามาของจีน เช่น การมีนอมินีจีนเข้ามาซื�อสถานศึกษาแลิะอสังหาริมทรัพย์ในไทย 

เป็้นต้น ซึ�งไทยอาจรับมือไม่ไหว

 ๖. ความสัมพันธ์ิ์ไทย-สหรัฐฯ ต้องเพิ�มความเข้มข้นมากยิ�งขึ�น จากความเป็้น

พันธิ์มิตรที�ดีต่อกันได้หายไป้หมดสิ�น ดังนั�น ควรเสริมสร้างความเป้็นพันธิ์มิตรเท่าที�

จำาเป็้นเท่านั�น แลิะในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ิ์ไทย-สหรัฐฯ ๒๐๒ ปี้ ไทยมีโอกาส

เข้าร่วมป้ระชุมกับ ป้ธิ์น.ทรัมป์้ ดังนั�น ไทยควรคิดว่าเราต้องการอะไรจากสหรัฐฯ แลิะ

ควรแสดงจุดยืนที�ชัดเจนมากยิ�งขึ�น เช่น การฝึั่กคอบร้าโกลิด์ (Cobra gold) ไทยควร

เพิ�มการต่อรองกับสหรัฐฯ เพื�อแสดงความเข้มแข็งในมาตรการของไทยอยา่งชัดเจนบ้าง 

เป็้นต้น

 สำาหรับไทยแลิะอาเซียน ไทยควรเพิ�มความเป็้นศูนย์กลิางแลิะพลัิงอาเซียนใน

ทุกมิติ ไทยควรมอง ไทยคืออาเซียน อาเซียนคือไทย ไทยต้องยึดโยงอาเซียนเป็้นหลัิก

แลิะจากการเป้็นป้ระธิ์านของไทยปี้ พ.ศ.๒๕๖๒ ไทยสามารถดำาเนินการตาม Road 

Map ที�วางไว้ได้อย่างดี ในฐานะป้ระธิ์านอาเซียนของไทย 

 นอกจากนั�น ไทยควรใช้ป้ระโยชน์เต็มที� จาก Asean Outlook on the Indo-Pacific 

เพื�อป้ระยุกต์ใช้กับยุทธิ์ศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง

(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) 

แลิะความริเริ�มแห่งอ่าวเบงกอลิสำาหรับความร่วมมือหลิากหลิายสาขาทางวิชาการแลิะ

เศรษฐกิจ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperation : BIMSTEC) ต่อไป้
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 ๗. การุเสวนำาวิช้าการุปรุะเด็นำคำวามมั�นำคำงสำาคัำญท่�ม่ผู้ลกรุะทบติ่อ

ปรุะเทศไทยปรุะเด็นำสงคำรุามในำอนำาคำติโดย พล.อ.ติ. ผู้ศ.ดรุ. สุธ่  จันำทรุพันำธ์ุ 

รุองผู้้�อำานำวยการุสถาบันำเทคำโนำโลย่ป้องกันำปรุะเทศ 

 ขอบเขตการบรรยาย ไดแ้ก่ ๑) พัฒนาการของเทคโนโลิยกีารรบ ๒) การสงคราม

ยุคใหม่ แลิะ ๓) เทคโนโลิยีต่อต้านการสงครามยุคใหม่  

 ๑) พัฒนาการของเทคโนโลิยีการรบ ตั�งแต่ยุคก่อนป้ระวัติศาสตร์ ๑๐,๐๐๐

 - ๑๓,๐๐๐ ปี้ก่อน มนุษย์ก็เริ�มป้ระดิษฐ์อาวุธิ์จากเศษวัตถุแข็งเพื�อใช้ในการต่อสู้ ตั�งแต่

ก่อนยคุ ค.ศ.๒-๒,๕๐๐ ปี้ก่อน สงครามระหวา่งนครรฐัของกรซี ก็มีการพฒันาอาวธุิ์สำาริด

แลิะโลิหะขึ�นมา เพื�อการป้ะทะในสมรภมิูในศตวรรษที� ๕-๑๕ (๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ปี้ก่อน) 

สงครามในยุคกลิาง (Middle Age) มีการสร้างป้้อมค่าย แลิะอาวุธิ์ทำาลิายป้ราการเพื�อ

สร้างยุทธิ์ศาสตร์ให้ฝั่�ายตนได้เป้รียบการเอาชนะการรบในสมรภูมิ ในศตวรรษที� ๕-๑๕

(๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ปี้ก่อน) สงครามในยุคกลิาง (Middle Age) มีการสร้างป้้อมค่ายแลิะ

อาวุธิ์ทำาลิายป้ราการ เพื�อสร้างยุทธิ์ศาสตร์ให้ฝั่�ายตนได้เป้รียบการเอาชนะการรบใน

สมรภูมิ ในศตวรรษที� ๑๒ กองทัพทหารม้ามองโกลิ อาศัยจุดได้เป้รียบด้านความคล่ิอง

ตัวในการยุทธิ์แลิะเคลืิ�อนกำาลัิงพลิ บุกข้ามกำาแพงเมืองจีน แลิะป้้อมป้ราการเข้ายึดตั�งแต่

จีนตอนเหนือ-ตะวันออกกลิาง-รัสเซีย จนกระทั�งถึงกลิางทวีป้ยโุรป้ ใน ค.ศ. ๑๙๑๔-๑๙๑๘

หน่วยรบทางอากาศ เริ�มเกิดขึ�น (Fighter Squadron) เพื�อช่วงชิงสิทธิิ์การครอบครอง

อากาศเหนือสมรภูมิ ใน ค.ศ.๑๙๑๕ กองทัพอังกฤษสร้าง “รถถัง” เพื�อบุกจู่โจมแนว

สนามเพลิาะของเยอรมัน ใน ค.ศ.๑๙๔๐ สงครามโลิกครั�งที� ๒ อังกฤษสร้างเครือข่าย

เรดาห์แจ้งเตือนภัยทางอากาศครอบคลุิมทั�วป้ระเทศทำาให้สามารถเอาชนะการยุทธิ์ทาง

อากาศครั�งใหญ่ิที�สุดได้ ทั�งที�มีฝูั่งบินรบเป็้นรองฝั่�ายเยอรมันทุกด้าน ใน ค.ศ.๑๙๓๙-

๑๙๔๕ ในสงครามโลิกครั�งที� ๒ แสนยานุภาพทางอากาศกลิายเป้น็ผูู้้ชี�ขาดผู้ลิแพ้ชนะใน

สนามรบ เมื�อฝั่�ายสัมพันธิ์มิตร สรา้งฝูั่งบินทิ�งระเบดิ ทางยทุธิ์ศาสตรร์ะยะไกลิ B17, B25 

แลิะ B29 ทำาลิายแหล่ิงอุตสาหกรรม ของฝั่�ายอักษะจนยับเยิน ใน ค.ศ.๑๙๙๐ ป้ฏิิบัติ
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การพายุทะเลิทราย (Desert Storm) ในสงครามอ่าวครั�งที� ๑ อาวุธิ์ความแม่นยำาสูง 

สงครามอิเล็ิกทรอนิคส์ แลิะเทคโนโลิยีล่ิองหน ทำาลิายกองทัพอิรัก ที�ผู่้านป้ระสบการณ์

การรบกับอิหร่านอย่างโชกโชนจนหมดสิ�น ค.ศ.๒๐๑๐ เป็้นต้นมา การรบข้ามเข้าไป้

สู่กำาลัิงรบในมิติที�ไม่ใช่กายภาพ (Non-Kinetic Force) ได้แก่ สงครามอิเล็ิกทรอนิกส์

(EW) แลิะระบบสารสนเทศ

 ๒) การสงครามยุคใหม่ ได้แก่ สงครามไซเบอร์ ซึ�งเป็้นพื�นที�การรบในมิติการรบที� ๕ 

(The Fifth Domain) สามารถแทรกอยู่ในพื�นที�มิติการรบทั�ง ๔ มิติ (Land, Sea, Air, 

Space) รวมทั�งความท้าทายจากเทคโนโลิยีหุ่นยนต์ (Robotics) แลิะโดรน (Drone) 

เทคโนโลิยี Blockchain แลิะเทคโนโลิยีปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์ (AI) ซึ�งป้ระเทศไทยจำาเป็้นต้อง

มีความพร้อมสามารถผู้ลิิตแลิะพัฒนาเทคโนโลิยีบนพื�นฐานของการพึ�งพาตนเองให้ได้ 

โดยสงครามไซเบอร์ เป็้นสงครามแห่งการรักษาความลัิบ มีความเร็วสูงสุด ทุกป้ระเทศ

เป็้นพื�นที�การรบ ส่วนหุ่นยนต์ทางทหารนั�นแนวโน้มจะทำางานอัตโนมัติมากขึ�น (AI) 

มีป้ริมาณมากขึ�น (Swarm) อาจตัดสินใจแทนมนุษย์ 

 - Stuxnet เป็้น หนอนคอมพิวเตอร์ที�เป็้นอาวุธิ์ไซเบอร์ เชื�อว่าถูกพัฒนาโดย

ป้ระเทศสหรัฐอเมริกาแลิะอิสราเอลิ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันนี�อย่างเปิ้ดเผู้ย โดย

เจ้าหน้าที�สหรัฐที�ไม่ระบุชื�อ ได้ให้ข้อมูลิแก่วอชิงตันโพสต์ว่าหนอนคอมพิวเตอร์ได้รับ

การพัฒนาในการบริหารของโอบามาในการกอ่วินาศกรรมโครงการนวิเคลีิยร์ของอิหร่าน

 - หุ่นยนต์ (Robot) เครื�องที�ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื�อใช้ป้ฏิิบัติงานอย่าง

อัตโนมัติ การจัดแบ่งกลุ่ิมของหุ่นยนต์ทางทหาร ในปั้จจุบันการจัดตามการจำาแนก

เทคโนโลิยีหุ่นยนต์เพื�อความมั�นคง นิยมใช้อยู ่๒ วิธีิ์ ได้แก่ การจำาแนกตามฐานป้ฏิิบัติการ 

(Platform) เป็้นการจำาแนกโดยหลัิกการของสหพันธ์ิ์หุ่นยนต์นานาชาติ (International 

Federation of Robotics: IFR) ขณะที�การจำาแนกตามคุณสมบัติเฉพาะ (Application) 

จะขึ�นกับภารกิจ (Mission) ที�หุ่นยนต์นั�นถูกออกแบบมาซึ�งไม่มีกำาหนดตายตัว การใช้

หุ่นยนต์เพื�อเสริมศักยภาพทางทหาร 
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มีวัตถุป้ระสงค์ ดังนี� ๑) การทวีศักยภาพกำาลัิงรบ (Force Multiplier) ๒) การเพิ�มพื�นที�

ที�ไม่สามารถเข้าถึงการสำารวจได้ (Increase Accessible Unexplored areas) ๓) ความป้ระหยดั

ในระยะยาว (Long Term Saving) ๔) ทดแทนภารกจิที�อันตรายแลิะนา่เบื�อหน่าย (Dull 

and Dangerous Task) ๕) ป้ฏิิสัมพันธ์ิ์คน-หุ่นยนต์ (Human Robot Interaction) 

ซึ�งภารกิจทางทหารนั�น หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญิในปั้จจุบันแลิะอนาคตอันใกล้ิ 

แนวโน้มสำาคัญิของการพัฒนาหุ่นยนต์ทางทหาร ได้แก่ AI แลิะ Swarm ที�เพิ�มมากขึ�น 

การตัดสินใจแทนมนุษย์ แลิะไซเบอร์จะเป็้นภัยคุกคามหลัิกของหุ่นยนต์

 ๓) เทคโนโลิยีต่อต้านการสงครามยุคใหม่ ความท้าทายของ AI ต่อโลิกแลิะ

อาเซียน จาก Oxford Insight ๒๐๑๙ สถานะความพร้อม AI ของป้ระเทศ ASEAN 

จาก ๑๙๔ ป้ระเทศ สิงคโป้ร์อยู่ในอันดับที� ๑ คะแนน ๙.๑๘๖ มาเลิเซียอยู่ในอันดับที�

๒๒ คะแนน ๗.๑๐๘ ฟิิลิิป้ปิ้นส์ในอันดับที� ๕๐ คะแนน ๕.๗๐๔ ไทยอยู่อันดับที� ๕๖ 

คะแนน ๕.๔๕๘ แลิะอินโดนีเซียตามในอันดับที� ๕๗ ด้วยคะแนน ๕.๔ สำาหรับแนวทาง

การป้รับตัวรับมือกับ AI ในอนาคต ดังนี� งานที�ใช้คนทำา ได้แก่ การชี�นำา การทำาความเข้าใจ

การสร้างสรรค์ แลิะการใช้ดุลิยพินิจ งานที�ใช้คนแลิะ AI ทำาร่วมกัน โดยพัฒนา AI ให้

สมบูรณ์แลิะใช้ AI เพิ�มเสริมความสามารถให้คน ได้แก่ การสอนงาน การอธิิ์บาย

การทำางาน การดูแลิรักษา การเพิ�มป้ระสิทธิิ์ภาพ การสื�อสารลูิกค้า แลิะการเสริมสมรรถนะ

สำาหรับงานที�ใช้ AI ทำา ได้แก่ การป้ระมวลิผู้ลิ การทำางานที�ทำาซำ�า ๆ การพยากรณ์/

ทำานาย แลิะการป้รับการทำางาน

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

กศย.ศศย.สป้ท.

มี.ค.๖๓
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ตำาแหน่งป้ระธิ์านาธิิ์บดีของทรัมป์้ นำาไป้สู่การเป้ลีิ�ยนแป้ลิงของสหรัฐฯ มากมายอาทิ 

นโยบายอเมรกิาต้องมาก่อน (America First Policy) ที�ทรัมป์้เริ�มใช้หาเสียงในนามพรรค

รีพับลิิกันแลิะได้รับชัยชนะในที�สุด ซึ�งนโยบายนี�จะต้องให้พันธิ์มิตรแลิะมิตรป้ระเทศ

ได้แก่ ญีิ�ปุ้�น เกาหลีิใต้ แลิะป้ระเทศต่าง ๆ จ่ายเงินแก่องค์การนาโต เพื�อลิดค่าใช้จ่าย

ของสหรัฐฯ ที�เคยต้องออกค่าใช้จ่ายมหาศาลิในการเตรียมพร้อมเพื�อป้กป้้องพันธิ์มิตร

แลิะมิตรป้ระเทศทั�งหลิายจากการถูกคุกคามจากอริราชศัตรูจากภายนอก การดำาเนิน

นโยบาย “อเมริกาต้องมาก่อน” ที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้ของทรัมป์้ คือ การคิดเชิงธุิ์รกิจที�มุ่ง

เน้นเรื�องกำาไร-ขาดทุน โดยคิดตัวเงินเป็้นหลัิก ซึ�งแตกต่างจากการกำาหนดนโยบายโดย

ทั�วไป้ที�ผู่้านมาที�เน้นความมั�นคงแลิะ ความอยูร่อดป้ลิอดภัยของป้ระเทศเป็้นอันดับแรก 

ส่วนความมั�งคั�งทางเศรษฐกิจของป้ระเทศเป็้นอันดับรองลิงมา ๒) การชนะการเลืิอกตั�ง
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ของทรัมป์้ นำาไป้สู่ความไม่แน่นอนของสหรัฐฯ โดยทรัมป์้ได้มองว่าสิ�งที�ป้ระธิ์านาธิิ์บดี

บารัค โอบามา ได้กระทำาไว้ เป็้นสิ�งที�แย่ที�สุดแลิะต้องการล้ิมล้ิาง โดยระบบการเลืิอก

ตั�งของสหรัฐฯ แบ่งเขตการเลืิอกตั�งออกเป็้น ๕๐ มลิรัฐ โดยมี ๒ ฐานเสียงที�สำาคัญิ คือ 

กลุ่ิมอนุรักษ์นิยมกับกลุ่ิมเสรีนิยม ซึ�งทรัมป์้ได้ให้ความสำาคัญิกับการอพยพของคนเข้ามา

ในสหรัฐฯ อันจะเป็้นภัยคุกคามของชาติ เพราะคนอพยพกลุ่ิมนี�จะเป็้นฐานเสียงสำาคัญิ

ของพรรคเดโมแครต (กลุ่ิมเสรีนิยม) อีกด้วย ทรัมป์้จึงพยายามจำากัดการเข้าเมืองของ

สหรัฐฯ เนื�องจากทรัมป์้มีฐานเสียง (กลุ่ิมอนุรักษ์นิยม) ที�สนับสนุนถึงร้อยลิะ ๓๕ 

ซึ�งกลุ่ิมสนับสนุนทรัมป์้มองว่าทรัมป์้คือคนที�ถูกเลืิอกแล้ิว (Chosen one) ทำาให้เป็้น

ฐานเสียงที�เหนียวแน่นแก่ทรัมป์้ ๓) ข้อตกลิงนิวเคลีิยร์หรือข้อตกลิงร่วมว่าด้วยแผู้น

ป้ฏิิบัติการครอบคลุิม (The Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA) หรือ

ข้อตกลิงระหว่างป้ระเทศเพื�อควบคุมโครงการนิวเคลีิยร์ของอิหร่าน ในสมัยป้ระธิ์านาธิิ์บดี

โอบามา โดยมีเป้้าหมายที�จะป้้องกันไม่ให้อิหร่านสามารถใช้โครงการดังกล่ิาว เพื�อผู้ลิิต

อาวุธิ์นิวเคลีิยร์ โดยข้อแลิกเป้ลีิ�ยนสำาคัญิที�อิหร่านได้รับ คือ การผู้่อนคลิายมาตรการ

ลิงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาป้ระเทศ ซึ�งป้ระธิ์านาธิิ์บดีทรัมป์้มองว่าเป็้นสิ�งที�เลิว

ร้ายที�สุดเช่นกัน แลิะนำาไป้สู่ความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ หลัิงจากสหรัฐฯ 

ถอนตัวออกจากข้อตกลิงอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ อิหร่านได้ลิะเมิดข้อตกลิง JCPOA นี� โดยการ

ค่อย ๆ เพิ�มการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมที�ใช้เป็้นเชื�อเพลิิงเครื�องป้ฏิิกรณ์ป้รมาณู แลิะ

ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ทำาอาวุธิ์นิวเคลีิยร์ได้ แลิะอิหร่านได้ป้ระกาศว่าตนจะไม่ป้ฏิิบัติ

ตามข้อจำากัดใด ๆ ของข้อตกลิงนี�อีกต่อไป้ จนนำาไป้สู่การสั�งการสังหารพลิตรีกาส์เซ็ม 

สุไลิมานี โดยทรัมป์้ ซึ�งเป็้นการกระทำาที�ขัดต่อกฎหมายระหว่างป้ระเทศ นอกจากนั�น 

ผู้ศ.ดร. วิบูลิพงศ์ฯ ได้ให้ความเห็นว่าทรัมป์้ยังคงจะครองตำาแหน่งป้ระธิ์านาธิิ์ป้ดีต่อไป้ 

ด้วยเหตุผู้ลิ ๔ ป้ระการ ได้แก่ ๑) ระบบภาษีดี ทำาให้เศรษฐกิจดี ๒) เข้าถึงป้ระชาชน

ถือเป็้นการหาเสียงอย่างสมำ�าเสมอ ๓) ความเชื�ออุดมการณ์กลุ่ิมอนุรักษ์นิยม แลิะ ๔) มี

ฐานเสียงสนับสนุนที�เพียงพอทำาให้สามารถชนะการเลืิอกตั�งได้
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 ๒. ดรุ.ปรุะพ่ร์ุ  อภิูช้าติิสกล กล่าวถึง การุดำาเนิำนำนำโยบายด�านำคำวามมั�นำคำง

ภูายใติ�ยุทธศาสติร์ุอินำโด - แปซิีฟิิก ดังต่ิอไปน่ำ� 

      ๒.๑ ยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก เป็้นคำาเก่าทางภูมิศาสตร์ แต่เป็้นคำาใหม่

ทางการเมืองยุทธิ์ศาสตร์ด้านความมั�นคงภูมิภาคอินโด-แป้ซิฟิิก นับเป็้นความท้าทาย

ทางด้านความมั�นคงที�มีนัยสำาคัญิอย่างรอบด้าน ซึ�งเป็้นการผู้นวกพื�นที�ทางรัฐศาสตร์

ของมหาสมุทรอินเดียเข้ากับมหาสมุทรแป้ซิฟิิก พร้อมการส่งเสริมบทบาทของอินเดีย

แลิะออสเตรเลีิย ให้มาร่วมรับผิู้ดชอบในการสร้างดุลิยภาพ โดยมีที�มาตั�งแต่ ค.ศ.๒๐๑๗

 ป้ระธิ์านาธิิ์บดีโดนัลิด์ ทรัมป์้ ได้แสดงวิสัยทัศน์ในที�ป้ระชุม APEC CEO Summit ที�

ป้ระเทศเวียดนาม ว่าสหรัฐฯ จะทำาให้อินโด-แป้ซิฟิิก เป็้นภูมิภาคที� “เสรีแลิะเปิ้ดกว้าง” 

(Free and Open Indo-Pacific : FOIP) ขณะนั�น สหรัฐฯ บอกไว้ในยุทธิ์ศาสตร์

ความมั�นคงปี้ ค.ศ.๒๐๑๗ (2017 National Security Strategy-NSS) ว่า อินโด-แป้ซิฟิิก

คือ อาณาบริเวณตั�งแต่ชายฝัั่�งตะวันตกของอินเดีย ไป้ถึงชายฝัั่�งตะวันตกของสหรัฐฯ

ภูมิภาคนี�จึงครอบคลุิมเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย เอเชียใต้

ออสเตรเลีิย นิวซีแลินด์ ไป้จนถึงหมู่เกาะแป้ซิฟิิก โดยมีวิสัยทัศน์ยึดหลัิก ๔ ป้ระการ

ได้แก่ ๑) เคารพอธิิ์ป้ไตยแลิะอิสรภาพของป้ระเทศต่าง ๆ ๒) แก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติ

วิธีิ์ ๓) การค้าที�เปิ้ดเสรี เป็้นธิ์รรม แลิะต่างตอบแทน แลิะ ๔) ยึดถือกฎกติการะหว่าง

ป้ระเทศ ซึ�งวิสัยทัศน์นี�หวังสร้างระเบียบภูมิภาคที�ทุกชาติสามารถป้้องกันผู้ลิป้ระโยชน์

ของตน พร้อมกับแข่งขันในตลิาดอย่างยุติธิ์รรม ป้ราศจากการครอบงำาโดยชาติหนึ�งชาติใด

ซึ�งยทุธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิกของกระทรวงกลิาโหม สอดคล้ิองกับยทุธิ์ศาสตร์ความมั�นคง

แห่งชาติปี้ ค.ศ. ๒๐๑๗ แลิะยุทธิ์ศาสตร์ป้้องกันป้ระเทศปี้ ค.ศ. ๒๐๑๘ (National 

Defense Strategy) ที� “สหรัฐฯ หวังช่วยให้ป้ระเทศต่าง ๆ ในอินโด-แป้ซิฟิิกดำารง

ความเป็้นอธิิ์ป้ไตย บูรณภาพแห่งดินแดน มีเสรีภาพ แลิะความมั�งคั�ง หากสมดุลิอำานาจ

ภูมิภาคเป้ลีิ�ยนไป้ในทางลิบ จะกระตุ้นใหเ้กิดการแข่งขัน ปั้�นทอนระเบยีบที�เสรีแลิะเปิ้ดกว้าง

จึงจำาเป็้นต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธิ์มิตรแลิะหุ้นส่วนที�มีความคิดคล้ิายกัน แลิะไม่มี
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ป้ระเทศใดสามารถกระทำาได้โดยลิำาพัง” เพื�อบรรลุิเป้้าหมายข้างต้น ยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก

ได้กำาหนดแนวทางหลัิก ๓ ป้ระการ (3P) ดังนี� ๑) เตรียมพร้อม (Preparedness) กองทัพต้อง

พร้อมเอาชนะความขัดแย้งที�เกิดขึ�น โดยร่วมกับพันธิ์มิตรแลิะหุ้นส่วนทั�งหลิาย ตาม

หลัิกการใช้ความเข้มแข็งนำาสันติภาพ (Peace through strength) ๒) ความเป็้นหุ้น

ส่วน (Partnership) ร่วมมือกับกองกำาลัิงของพันธิ์มิตรแลิะป้ระเทศหุ้นส่วน พร้อมกับ

แสวงหาหุ้นส่วนใหม่ ๆ รวมถึงการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วย แลิะ ๓) ส่งเสริม

เครือข่ายในภูมิภาค (Promotion of a Networked Region) ร่วมมือกับพันธิ์มิตรแลิะ

ป้ระเทศหุ้นส่วน เป้น็โครงสรา้งความมั�นคงที�ยดึกติกาสากลิ ป้้องป้รามการรกุราน รักษา

เสถียรภาพ สร้างเครือข่ายความมั�นคงทั�งจากข้อตกลิงทวิภาคี ไตรภาคี แลิะพหุภาคี

    ๒.๒ สาเหตุสหรัฐอเมริกาเลืิอกใช้ยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก คือ การเติบโต

ของจีน ทำาให้สหรัฐฯ ในสมัยป้ระธิ์านาธิิ์บดีโดนัลิด์ ทรัมป์้ ป้ระกาศใช้ยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิก

เพื�อคานอำานาจแลิะปิ้ดล้ิอมจีน โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธิ์มิตร ได้แก่ ญีิ�ปุ้�น

ออสเตรเลิยี แลิะอินเดีย ยทุธิ์ศาสตรค์วามมั�นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ มองวา่จีนเป็้นภัยคุกคาม

เป็้นคู่แข่งแลิะเป็้นศัตรู ที�จะแย่งการครองความเป็้นเจ้าจากสหรัฐฯ ในด้านการทหาร

ป้ระธิ์านาธิ์ิบดีโดนัลิด์ ทรัมป์้ ได้เน้นการเสริมสร้างกำาลัิงทางทหารของสหรัฐฯ แลิะ

พันธิ์มิตร เพื�อถ่วงดุลิจีน สำาหรับในกรณีทะเลิจีนใต้ รัฐบาลิทรัมป์้ ได้เดินหน้าเต็มที�ใน

การเผู้ชิญิหน้ากับจีน ยุทธิ์ศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลิทรัมป์้เน้นที�การปิ้ดล้ิอมจีน

ทางด้านเศรษฐกิจเป็้นหลัิก ในขณะที�รัฐบาลิจีนได้เดินหน้าอย่างเต็มที�ในการผู้ลัิกดัน

โครงการหนึ�งแถบ หนึ�งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) การดำาเนินนโยบาย

ต่างป้ระเทศของจีน นอกจากจะสามารถตอบสนองต่อผู้ลิป้ระโยชน์ของจีนแล้ิว ยงัทำาให้

จีนได้ยกระดับความร่วมมือกับป้ระเทศมหาอำานาจ ป้ระเทศเพื�อนบ้าน แลิะป้ระเทศ

กำาลัิงพัฒนา โดยเน้นภาระความรับผิู้ดชอบมากขึ�นในภารกิจต่างๆ ของจีนต่อโลิก ความ

สำาเร็จของยทุธิ์ศาสตร ์BRI ทำาใหเ้กิดความเชื�อมโยงผูู้ผู้้ลิิตแลิะตลิาดผูู้บ้ริโภคขนาดใหญิ่

 อย่างไรก็ตาม การมีเส้นทางคมนาคมที�สะดวกอาจเอื�อป้ระโยชน์ต่อการกระทำาผิู้ด
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กฎหมาย ทั�งในเรื�องการค้ามนุษย์ การลัิกลิอบนำาเข้ายาเสพติด การลัิกลิอบเข้าเมืองโดย

ผิู้ดกฏิหมายด้วย

    ๒.๓ สงครามเย็นภาค ๒ สงครามเย็นในครั�งนี�เกิดขึ�นจากรัฐบาลิป้ระธิ์านาธิิ์บดี

โดนัลิด์ ทรัมป์้ ที�สหรัฐฯ ป้ระกาศอย่างเป็้นทางการว่า “จีนแลิะรัสเซีย” เป็้นภัยคุกคาม

แลิะเป็้นศัตรู โดยสามารถแบ่งฝั่�ายพันธิ์มิตรของ สหรัฐฯ แลิะจีน ได้ดังนี� พันธิ์มิตรฝั่�าย

สหรัฐฯ ได้แก่ สิงคโป้ร์ ฟิิลิิป้ปิ้นส์ อินโดนีเซีย มาเลิเซีย เวียดนาม เกาหลีิใต้ แลิะญีิ�ปุ้�น 

สำาหรับพันธิ์มิตรฝั่�ายจีน ได้แก่ กัมพูชา ลิาว แลิะพม่า

 ๒.๔ จุดยืนของป้ระเทศไทย ป้ระเทศไทยควรแสดงจุดยืนในบทบาทการเป็้น

ป้ระเทศผูู้้ป้ระสานความร่วมมือทั�งกับจีนแลิะสหรัฐฯ เนื�องจากไทยมีความใกล้ิชิดสนิท

สนมแบบญิาตมิิตรในครอบครวัเดียวกันกับจีน แลิะมีความใกล้ิชิดแบบเพื�อนสนิทที�เก่า

แก่ที�สุดกับสหรัฐฯ เพื�อให้เกิดป้ระโยชน์สูงสุดแลิะดำารงรักษาไว้ซึ�งผู้ลิป้ระโยชน์ของ

ป้ระเทศไทย แลิะผู้ลิป้ระโยชน์ร่วมกันทั�งกับจีนแลิะสหรัฐฯ อย่างได้สมดุลิ อันจะนำามา

ซึ�งผู้ลิป้ระโยชน์ของภูมิภาคแลิะสันติภาพ ทั�งในระดับภูมิภาค แลิะระดับโลิกต่อไป้ โดย 

ดร.ป้ระพร์ีฯ ได้แสดงทศันะในจดุยนืของป้ระเทศไทย ด้านการเมอืงแลิะความมั�นคง 

๖ ป้ระการ ดังนี� ๑) ไทยควรกำาหนดท่าทีแลิะนโยบายที�เหมาะสมทั�งต่อความสัมพันธ์ิ์

กับจีนแลิะสหรัฐฯ โดยต้องรักษาทิศทางแลิะระยะของการดำาเนินความสัมพันธ์ิ์กับทั�ง

สองป้ระเทศให้ได้อย่างสมดุลิ เพื�อรักษาผู้ลิป้ระโยชน์ของป้ระเทศไทย ๒) ส่งเสริมแลิะ

ดำารงความต่อเนื�องในการพัฒนาความสัมพันธ์ิ์กับจีนในลัิกษณะหุ้นส่วนทางยทุธิ์ศาสตร์

ที�มีค่ากับจีนให้เกิดผู้ลิเป็้นรูป้ธิ์รรมทุกด้าน รวมทั�งส่งเสริมการขยายความสัมพันธ์ิ์แลิะ

ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  ของสหรัฐฯ นอกเหนือจากฝั่�ายบริหารของสหรัฐฯ 

๓) ในสถานการณ์ที�มหาอำานาจอย่างสหรัฐฯ แลิะจีนมีความขัดแย้งแลิะพยายามแข่งขัน

กับอิทธิิ์พลิแลิะบทบาทเพิ�มมากขึ�นในภูมิภาคนั�น จำาเป็้นอย่างยิ�งที�ไทยจะต้องดำาเนิน

นโยบายด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดภาพว่าไทยเลืิอกจะอยูข้่างใคร ๔) ไทยควรแสดง

จุดยืนที�ชัดเจนในการรักษาผู้ลิป้ระโยชน์แห่งชาติทั�งต่อจีนแลิะสหรัฐฯ โดยให้สองฝั่�าย
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เห็นคุณค่าแลิะความสำาคัญิของไทยต่อการมีบทบาทนำาในเวทีระหว่างป้ระเทศทั�งใน

ระดับอนุภูมิภาคแลิะภูมิภาค ๕) ให้ความสำาคัญิต่ออาเซียน โดยมียุทธิ์ศาสตร์ที�ชัดเจน

ต่ออาเซียนมากขึ�น ไทยควรมีบทบาทเชิงรุกในอาเซียนมากขึ�น แลิะ ๖) อินเดียเป็้น

มหาอำานาจใหม่แลิะเป็้นตัวแป้รที�สำาคัญิต่อดุลิยภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทยควรดำารงความต่อเนื�องของนโยบายมุ่งตะวันตกที�สอดคล้ิองกับนโยบายมองตะวันออก

เพื�อเป็้นการรักษาสมดุลิ สำาหรับด้านเศรษฐกิจ การค้า แลิะการลิงทุน ดร.ป้ระพีร์ฯ ได้

แสดงทศันะในจดุยนืของไทยไว้ ๔ ป้ระการ ดังนี� ๑) ป้ระเทศไทยในฐานะที�เป็้นป้ระเทศ

ขนาดกลิางแลิะพึ�งพาทางเศรษฐกจิทั�งกับจีนแลิะสหรฐัฯ ควรหลิกีเลีิ�ยงการเลิอืกข้าง แต่

ควรให้ความสำาคัญิกับองค์การระหว่างป้ระเทศ เช่น UN แลิะ ASEAN ซึ�งบรรทัดฐาน

กลิไกเหล่ิานี�จะช่วยทำาให้ไทยไม่ถูกดึงเข้าไป้อยู่ข้างใด ๒) ไทยควรลิดการพึ�งพาโดย

เฉพาะอย่างยิ�งทางเศรษฐกิจ ด้วยการกระจายการค้าการลิงทุน ไป้ยังภูมิภาคอื�นๆ โดย

สนับสนุนแนวคิด Indo-Pacific แลิะเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น ข้อตกลิง 

RCEP เร่งเจรจาข้อตกลิงการค้าเสรีแลิะใช้ป้ระโยชน์จากศักยภาพ ASEAN ให้เกิด

ป้ระโยชน์สูงสุด ๓) ดำาเนินนโยบายเชิงรุกกับป้ระเทศ CLMV เพื�อสร้างความเป็้นหุ้น

ส่วนเพื�อการพัฒนา ควบคู่ไป้กับการผู้ลัิกดันความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 

เพื�อความเชื�อมโยงกับนโยบาย THAILAND 4.0 ทำาให้ไทยเป็้นศูนยก์ลิางของอนุภูมิภาค

เพื�อสร้างอำานาจต่อรองกับทั�งจีนแลิะสหรัฐฯ แลิะ ๔) ในฐานะที�อินเดียเป็้นป้ระตูสู่เอเซียใต้

เป็้นตลิาดใหม่ที�มีศักยภาพแลิะใหญ่ิที�สุดในเอเชียใต้ ไทยต้องสร้างความสัมพันธ์ิ์ทาง

เศรษฐกิจในลัิกษณะหุ้นส่วนทางยุทธิ์ศาสตร์กับอินเดีย แลิะส่งเสริมให้ภาคเอกชนอินเดีย

มาลิงทุนในไทยมากขึ�น

กศย.ศศย.สป้ท.

ม.ค.๖๓



Thailand Strategic Security Review 2020 123

ภูาพปรุะกอบการุอบรุม

เรืุ�อง “คำวามไม่แน่ำนำอนำทางการุเมืองข้องสหรัุฐอเมริุกา กับการุดำาเนิำนำนำโยบายด�านำคำวามมั�นำคำง

ภูายใติ�ยุทธศาสติร์ุอินำโด-แปซิีฟิิก”

เมื�อวันำศุกร์ุท่� ๒๔ ม.คำ.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ 

ณ์ ห�องบุษบงกช้ บ่ โรุงแรุมรุอยัลริุเวอร์ุ ถนำนำจรัุญสนิำทวงศ์ เข้ติบางพลัด กรุุงเทพฯ





 

 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย

เอ
ก
ส
ารป

ระเม
ิน
ย
ุท
ธ
ศ
าส

ต
ร เรื่อ

ง “Tha
ila

nd
 Stra

teg
ic Security

 Review
 2

0
2
0
” 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-275-5715 www.sscthailand.org

เอกสารประเมินยุทธศาสตร 

เรื่อง 

2020
Thailand Strategic 
Security Review 




