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ค�ำน�ำ

ศนูย์อาเซยีนศกึษา สถาบันวิชาการป้องกนัประเทศ ได้มกีารด�าเนนิการจัดการประชุม 

เชงิสมัมนาทางวชิาการศนูย์อาเซยีนศกึษาฯ เป็นประจ�าทกุปี โดยมีเป้าหมายเพือ่เป็นเวททีางวิชาการ

ให้ผูท้รงคณุวฒุ ินักวชิาการ ผูป้ฏิบัตงิาน และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วน (กองทพั รฐับาล เอกชน 

และประชาสงัคม) ได้มส่ีวนร่วมในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ท้ังประสบการณ์ และองค์ความรู้ พร้อมท้ัง 

ร่วมวิเคราะห์และเสนอแนวทางในประเด็นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารทางวิชาการฉบับนี้ มีเนื้อหาเก่ียวกับการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ 

ศูนย์อาเซยีนศึกษาฯ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการสรุปผลการประชุมฯ ในแต่ละครั้ง  

รวมทั้งสิ้นจ�านวน ๓ ครั้ง โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะ

เลขานุการของศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ได้ด�าเนินการสรุปประเด็นส�าคัญ และบทวิเคราะห์ทางด้าน

สภาวะแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ของประเทศไทยและชาตสิมาชกิอาเซยีน พร้อมทัง้จดัท�าเป็นเอกสาร

ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส�าหรับการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานของศูนย์อาเซียน

ศึกษาฯ 

ศนูย์อาเซยีนศกึษาฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า เอกสารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

ของท่าน ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดและด�าเนนิยทุธศาสตร์

ของประเทศไทยต่อประชาคมอาเซียน ต่อไป

ศูนย์อาเซียนศึกษา

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 กรกฎาคม ๒๕๖๔
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บทสรุปผู้บริหาร ๑

ประวัติการก่อตั้งศูนย์อาเซียนฯ หลักการและเหตุผล ขอบเขต และการด�าเนินงาน ๕

การประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เร่ือง “ทิศทางของอาเซียนภายใต้การน�าของบรูไน

ท่ามกลาง การแข่งขันของชาติมหาอ�านาจ”

๗

การประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เร่ือง “อนาคตความม่ันคงทางสาธารณสุขของอาเซียน” ๓๗

การประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เร่ือง “แนวทางและวิธีการบริหารจัดการก�าลังพล

ของกองทัพ ประเทศกลุ่มอาเซียนและมิตรประเทศ”

๖๑

บรรณานุกรม ๙๑

ภาคผนวก ๙๓
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บทสรุปผู้บริหำร

ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการให้เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย รวบรวมข้อมูล และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

สภาพแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ โดยมุง่เน้นในกลุม่ชาตสิมาชกิอาเซียนเป็นหลกั  

เพือ่จัดท�าข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา และเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรในกองทัพ ซึ่งใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการจัดการประชุมฯ จ�านวน ๓ ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีสาระส�าคัญ คือ

การประชุมฯ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อเร่ือง “ทศิทางของอาเซียนภายใต้การน�าของบรไูน

ท่ามกลางการแข่งขันของชาติมหาอ�านาจ” มีสาระส�าคัญ กล่าวคือ ความท้าทายของอาเซียนใน

ปี ๒๐๒๑-๒๐๒๓ จะอยูใ่นยคุระบอบการเมอืงแบบผสมผสานระหว่างประชาธปิไตยและเผด็จการ  

ในขณะทีพ่ฤตกิรรมทางการเมอืงโลกได้เปลีย่นไป เนือ่งจากจนีมอีทิธพิลเพิม่มากขึน้ในเวทีการเมือง

ระหว่างประเทศ ท�าให้ประเทศสมาชกิอาเซยีน เช่น สปป.ลาว และกมัพชูามกีารพึง่พาจนีเพิม่มากขึน้  

แต่ในขณะเดียวกันหลายประเทศได้มีการพึ่งพาทั้งจีนและสหรัฐฯ เช่น เวียดนามที่มีการปรับ

นโยบายต่างประเทศมุ่งให้ความส�าคัญทั้งจีนและสหรัฐฯ ส่วนไทย เมียนมา และมาเลเซีย ยังให้

ความส�าคญักับการ “ถ่วงดลุอ�านาจ” กบัทัง้จีนและสหรัฐฯ และรวมถงึทศิทางของอาเซยีนภายใต้ 

การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่บรูไนจะเป็นประธานอาเซียนนั้น คาดว่า

ยังไม่มีการเปลีย่นแปลงมาก เนือ่งจากปัญหาของโควดิ-๑๙ ประกอบกบับรไูนเป็นประเทศผลติน�า้มนั 

ซึง่อยูใ่นสภาวะประสบปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาอื่น ๆ เช่น “ปัญหาขาดแคลนแรงงาน”  

โดยเฉพาะช่างฝีมือเพราะแม้ว่าบรูไนจะมีจ�านวนประชากรที่ได้รับการศึกษาและมีอัตราการรู้

หนงัสอื (Literacy Rate) อยูใ่นระดบัสงูก็ตาม แต่บคุลากรยงัขาดความสามารถในระดับมาตรฐาน

สากลและไม่มีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายในการปฏิบัติงาน รวมถึง “ข้อจ�ากัดในด้านพื้นที่”  

ด้วยลักษณะประเทศของบรูไนที่มีขนาดเล็ก จึงท�าให้เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

และ “ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ” เนื่องจากทรัพยากรน�้ามันเริ่มลดลง และมีแนวโน้ม

ก�าลงัจะหมดลงใน ๒๐ กว่าปีข้างหน้า บรไูนจะรบีเปลีย่นจากการพึง่พาทรพัยากรธรรมชาตอิย่างไร 

ถึงแม้พยายามจะไปลงทุนในมิติอื่น ๆ ด้วยก็ตาม

การประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อนาคตความมั่นคงทางสาธารณสุข 

ของอาเซียน”มีสาระส�าคัญ กล่าวคือ ความท้าทายที่ส�าคัญในการจัดการกับปัญหาสาธารณสุข 

ร่วมกันของอาเซยีน คอื ความแตกต่างของสาธารณสุขของประเทศสมาชกิอาเซียน ทัง้ขีดความสามารถ



เอกสารวิชาการ เรื่อง สรุปการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๓ / ๒๕๖๔2

และศักยภาพในการตอบสนองต่อปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน อันจะ 

เห็นได้จากรายงานด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Index: GHS) ซ่ึงไทยอยู่ใน 

อันดับที่ ๖ จาก ๑๙๕ ประเทศทั่วโลก ในขณะที่มาเลเซียอยู่ในอันดับที่ ๑๘ และสิงคโปร์อยู่ใน

อันดับที่ ๒๔ ส�าหรับอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ ๓๐ รวมทั้งเวียดนามและกัมพูชาอยู่ในอันดับที่ ๕๐ 

และ ๘๙ ตามล�าดับ ซ่ึงดัชนีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของศักยภาพในการ

ตอบสนองด้านสาธารณสุข ซึ่งปัญหานี้จะเป็นความท้าทายส�าคัญในการบริหารจัดการด้าน

สาธารณสขุร่วมกนัของอาเซยีนในอนาคต และอาเซยีนกส็ามารถน�ากลไกในการจดัการกบัภยัพบิตัิ

ระดับภูมิภาคที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันภายใต้ศูนย์ประสาน

งานอาเซยีน เพ่ือความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมและการจดัการภยัพบิตั ิ(ASEAN Coordinating 

Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center) เพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสหประชาชาติและ

องค์การระหว่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน

การประชุมฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แนวทางและวิธีการบริหารจัดการ 

ก�าลังพลของกองทัพประเทศกลุ่มอาเซียนและมิตรประเทศ” มีสาระส�าคัญ กล่าวคือ ภายใต้

แนวทางและวธิกีารบรหิารจดัการก�าลงัพลของกองทพัสหรฐัฯ โดยมหีน่วยบญัชาการทรพัยากรมนษุย์

กองทพับกสหรัฐฯ (U.S. Army Human Resource Command) มีหน้าที่ฝึกอบรม ให้ความรู้ 

การจัดงาน มอบหมายและส่งเสริมผลประโยชน์แก่บุคลากรทางทหาร และพลเรือนในกระทรวง

กลาโหม พร้อมยังช่วยเหลือโครงการต่างๆ เช่น การควบคุมการใช้ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ 

สนับสนุนการปฏบัิตงิานในต่างประเทศ เช่นเดยีวกบัแนวทางการบรหิารจดัการก�าลงัพลของกองทพั

ออสเตรเลยีส�าหรบัการคดัเลอืกบุคลากรของกองทพั ได้มีการปรบัปรุงระบบการรบัสมคัรให้มีความ

ทนัสมยัมากยิง่ขึน้ ช่วยให้สามารถบันทึกการตดัสนิใจในการสรรหาบคุลากรลงในระบบได้โดยตรง 

ซึง่อ�านวยความสะดวกให้ผูบ้งัคบับญัชาในการสรรหาบคุลากร อกีทัง้ยงัเพิม่ความคล่องตวัในการ

บรหิารจดัการเวลาในการด�าเนนิการ โดยการเสริมสร้างความคล่องตัวในการสรรหาบคุลากร ท�าให้

สามารถด�าเนนิกระบวนการสรรหาบคุลากรท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า และวกิฤตการแพร่ระบาด

ของโควิด-๑๙ ได้ และหากพดูถงึแนวทางการบริหารจดัการก�าลงัพลของกองสิงคโปร์ ซึง่มแีนวคดิ

ในการป้องกนัประเทศภาพรวมในลกัษณะ “การป้องกนัแบบเบด็เสร็จ” หรือ “Total Defence” 

ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการหลอมรวมใจของคนในชาติ โดยแบ่งเป็น ๖ ส่วนดังนี้ (๑) ด้านการทหาร 

เพื่อป้องกันประเทศจากการรุกรานภายนอก รวมถึงการรับมือผู้ก่อการร้าย ซึ่งรับผิดชอบโดย
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กองทพัสิงคโปร์ (๒) ด้านกจิการพลเรอืน เพือ่ให้ประชาชนสงิคโปร์ทกุคนมคีวามพร้อมเมือ่ประสบ

ภาวะฉุกเฉิน รับผิดชอบโดย Singapore Civil Defence Force (๓) ด้านเศรษฐกิจ เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์ ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดวิกฤติ (๔) ด้านสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ความแตกแยกระหว่างเช้ือชาตแิละศาสนาในสงัคม (๕) ด้านดจิทัิล เพือ่สร้างความตระหนกัรูแ้ละ

ภูมคิุม้กนัด้านไซเบอร์ให้กบัประเทศ และ (๖) ด้านจิตวทิยา เพ่ือให้ประชาชนชาวสิงคโปร์เกดิความ

รักและหวงแหนชาติอย่างเต็มใจ

ศูนย์อาเซียนศึกษา

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 กรกฎาคม ๒๕๖๔
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ประวัติการก่อตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติควำมเป็นมำ

 ศนูย์อาเซยีนศกึษา สถาบันวิชาการป้องกนัประเทศ เป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยใช้อัตรา 

เพื่อพลาง ตามด�าริของ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย รวบรวมข้อมูล และ

ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากนักวิชาการท้ังฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร อันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 

ทางยทุธศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชีย 

ตะวนัออกเฉยีงใต้หรอือาเซยีนเป็นหลกั รวมท้ังจดัท�าข้อเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชาเพือ่ประกอบการ

ตดัสนิใจเป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรของกองทัพที่สนใจ

 ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นหน่วยขึ้นตรงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีผู้บัญชาการ

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ เป็นผูอ้�านวยการ มศีนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบันวชิาการป้องกนั

ประเทศ ท�าหน้าท่ีฝ่ายเลขานกุารฯ  ด�าเนนิการ โดยภารกจิหลกัทีส่�าคญัของศนูย์อาเซยีน คอื การศกึษา 

วิจัย และเสนอแนะงานด้านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ  

ตามที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์

 ๑. เพ่ือเป็นเวททีางวชิาการในการแลกเปล่ียนความคดิเหน็เกีย่วกับอาเซียนศกึษาระหว่าง

นักวิชาการฝ่ายทหาร และนักวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ฝ่ายพลเรือน

 ๒. เพือ่ร่วมกนัหารอืให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทและท่าทท่ีีเหมาะสม

ของอาเซยีนโดยมุง่ประเดน็ด้านกจิการระหว่างประเทศ และการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อม

ทางยุทธศาสตร์

 ๓. เพื่อเผยแพร่ผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการสู่สาธารณะ

ขอบเขตควำมรับผิดชอบและหน้ำที่

 ๑. ศกึษาพจิารณา วตัถปุระสงค์นโยบาย และยทุธศาสตร์ของประเทศอืน่ ๆ  ทีม่ผีลต่อความมัน่คง

แห่งชาติของประเทศไทย

 ๒. วางแผนและด�าเนนิการเกีย่วกบัการเชญิและการแต่งต้ังผู้ทรงคณุวฒุแิละผู้เชีย่วชาญ

ในสาขาต่าง ๆ ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
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 ๓. วางแผนและด�าเนินการเกี่ยวกับการดูกิจการภายในประเทศและต่างประเทศ

 ๔. ประสานงานกับส่วนราชการ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๕. ร่วมท�าการวิจัย และประสานงานการวิจัยกับสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ ตามที่ได้รับอนุมัติโดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์แห่งชาติ

 ๖. เผยแพร่ผลงานการวิจัยและข้อมูลตลอดจนเอกสารการวิจัยตามความเหมาะสม 

แก่ส่วนราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามผลงานการวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษา

กำรด�ำเนินกำรของศูนย์อำเซียนศึกษำ

 การจดัการประชมุเชงิสมัมนาทางวชิาการศนูย์อาเซียน เป็นแผนการด�าเนนิงานประจ�าป ี

ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นเลขานุการศูนย์อาเซียนศึกษา 

เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานการค้นคว้าวจิยั รวมถงึการเสนอแนะข้อมลูด้านยทุธศาสตร์แก่ผูบ้งัคบั

บัญชา โดยเฉพาะด้านการต่างประเทศมีการประชุมศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ  

โดยจะเชิญนักวิชาการ รวมท้ังผูเ้ชีย่วชาญ/ผูท้รงคณุวุฒ ิทัง้ภายในและภายนอกกองทพั ร่วมแสดง 

ความคิดเห็น และให้ข ้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นด้านกิจการระหว่างประเทศ และ 

การเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ในกลุ่มอาเซียน เพ่ือน�ามาสรุปและวเิคราะห์ 

น�าเรยีนผูบ้งัคับบญัชา และแจกจ่ายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนใช้ประโยชน์เป็นข้อมลูสนบัสนนุ

การศึกษาวิจัย และข้อพิจารณาในการจัดท�าเอกสารประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Outlook) 

โดยมุ่งประเดน็ทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศไทย และภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

เป็นส�าคัญ

 โดยการด�าเนินการในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ ท�าหน้าที่ด�าเนินการจัดประชุมจ�านวน ๓ คร้ัง ลักษณะการประชุมฯ  

โดยเชิญนกัวชิาการ รวมท้ังผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคณุวุฒ ิทัง้ภายในและภายนอกกองทพั มาร่วมแสดง/

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ โดยจะมีการสรุปผลการประชุมฯ รายงานต่อ  

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการให้แก่หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป
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การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที ่๑/๒๕๖๔
เรือ่ง “ทิศทางของอาเซียนภายใต้การน�าของบรูไนท่ามกลางการแข่งขัน

ของชาติมหาอ�านาจ”
ระหว่างวันที ่๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา

๑. หลักกำรและเหตุผล

 สถานการณ์การแข่งขนัของชาตมิหาอ�านาจยงัคงเป็นประเดน็ส�าคญัทีท่ัว่โลกให้ความสนใจ 
ซึ่งส่งผลกระทบกับทุกประเทศ และทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ โดยเฉพาะภูมิภาค
อาเซียนที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการแข่งขันของชาติมหาอ�านาจรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงจะ 
ยังคงเป็นความท้าทายส�าหรับอาเซียนและบรูไนในการเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๔ ดังนั้น
ไทยจึงควรติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มของอาเซียนภายใต้การน�าของบรูไนท่ามกลางการ
แข่งขันของชาติมหาอ�านาจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาเซียนและไทย
 ปัจจุบันบรูไน (Brunei) หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) 
ตั้งอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ และมีความยาวชายฝั่งทะเลรวม 
๑๖๑ กิโลเมตร โดยครอบคลมุพืน้ที ่๕,๗๖๕ ตารางกโิลเมตร ซึง่มทีรพัยากรทางธรรมชาติทีส่มบรูณ์
ท�าให้รายได้หลกัของบรไูนมาจากการผลิตน�า้มนั และก๊าซธรรมชาต ิโดยสามารถผลติก๊าซธรรมชาติ
ได้มากเป็นอันดับ ๔ ของโลก แต่อย่างไรก็ตามบูรไนมีความกังวลว่าทรัพยากรที่มีค่าเหล่านั้นอาจ
จะหมดลงในอนาคต ท�าให้รัฐบาลบรูไนมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง๑  
ถึงแม้บรูไนจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับที่ ๒ ของกลุ่มสมาชิกอาเซียน และมีจ�านวน
ประชากรน้อยท่ีสดุในกลุม่สมาชิกอาเซยีน แต่กลบัมรีายได้ประชากรต่อหวั (Income per Capita) 
สงูเป็นล�าดบัที ่๒ ของกลุม่สมาชกิอาเซยีน๒ ทัง้นี ้สะท้อนให้เห็นถงึศกัยภาพของบรูไนในการบริหาร
จดัการประเทศรวมถึงความมัง่คัง่ของบรไูน ส�าหรับบทบาทการเป็นประธานอาเซยีนของเวยีดนาม
นัน้ได้ก�าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นอาเซยีน๓ ได้แก่ (๑) การส่งเสรมิความมส่ีวนร่วมภายในภมูภิาค  

๑ Globthailand. บรูไน, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. http://globthailand.com/market/%E0%B8%9A%E0%B8%A3% 

E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99/
๒ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. (๒๕๕๗). จับตาอนาคตบรูไน, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓.https://www.ditp.
go.th/ditp_ web61/article_sub_view.php?filename=&title=90512&cate=939&d=0
๓ THUAN HUU. (๒๐๑๙). International press conference on Vietnam’s ASEAN Chair Year 2020, ๖ ตลุาคม ๒๕๖๓. https://
en.nhandan.com.vn/politics/item/8134902-international-press-%20conference-on-vietnam-s-asean-chair-year-2020.html
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(๒) การส่งเสริมความเชื่อมโยง และการปรับตัวในภูมิภาค (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึง 

อัตลักษณ์ของอาเซียน (๔) การสนับสนุนความร่วมมือกับนานาประเทศ และ (๕) การพัฒนา

ประสิทธิภาพการท�างานของอาเซียน และวิธีการปรับตัว ดังนั้นควรมีการศึกษาถึงทิศทาง 

การด�าเนนินโยบายของอาเซยีนภายใต้การน�าของบรไูน เพ่ือประเทศไทยจะได้เตรยีมพร้อมในการรบัมอื 

กับสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีอ่าจเกดิจากการแข่งขนัของชาตมิหาอ�านาจ อย่างไรกต็ามอาเซยีนยงัเผชญิ

กับความท้าทายหลายประการ ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ปัญหาแม่น�้าโขง ปัญหา

การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ และสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอ�านาจ 

 ส�าหรับการแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจนั้นได้ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่มี

บทบาทมากขึ้นท�าให้แต่ละประเทศมีการปรับยุทธศาสตร์ และนโยบายต่าง ๆ เพ่ือรักษาผล

ประโยชน์แห่งชาติของตน โดยเฉพาะสหรัฐฯ ได้มีการประกาศหลักการ America First ทั้งทาง

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และความมั่นคง ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ 

(National Security Strategy 2017) เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๐ โดยผลประโยชน์ของชาติได้มีการน�า 

“ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก” มาเป็นกรอบในการด�าเนินยุทธศาสตร์ในเอเชีย เพ่ือให้บรรลุหลัก

การส�าคัญของผลประโยชน์ของชาติสหรัฐฯ ได้แก่ (๑) การปกป้องสหรัฐฯ (๒) การส่งเสริมความ

มัง่ค่ังของสหรฐัฯ (๓) การรกัษาสนัตภิาพ และ (๔) การขยายอทิธพิลของสหรัฐฯ ไปยงัส่วนต่าง ๆ  

ของโลก ส�าหรับจีนได้ใช้โครงการ “The Belt and Road Initiative” เพ่ือแผ่ขยายอิทธิพล  

ซึง่โครงการดงักล่าวท�าให้หลายประเทศเกดิความวติกกังวล และระมดัระวงัในการเข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าวกับจีน ทั้งนี้ สรุปได้ว่าอาเซียนก�าลังเผชิญกับความท้าทายอันเกิดจากการแข่งขันของ

ประเทศมหาอ�านาจในทุกมิติ ทั้งมิติการเมือง ความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ 

วัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

  ประเทศไทยในฐานะเป็นสมาชิกอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค ซึ่งเป็นประเทศ 

ทีไ่ด้รบัผลกระทบทัง้ทางตรง และทางอ้อมจากสถานการณ์การแข่งขนัของชาตมิหาอ�านาจ ดงันัน้ 

การติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ จากประเทศรอบบ้าน และการศึกษาแนวโน้มของอาเซียนภายใต้

การน�าของบรไูนซึง่จะเป็นประธานอาเซยีนในปี ๒๕๖๔ จงึเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสนิใจ

เพื่อด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์ของชาติไทย 

และภูมิภาคต่อไป นอกจากนี้ประเทศไทยยังสามารถสนับสนุนและช่วยผลักดันแผนงาน และ 

การด�าเนินงานของอาเซียนภายใต้การน�าของบรูไนได้อีกทางหนึ่ง   
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 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ในฐานะเลขานกุารศนูย์อาเซียน

ศกึษา ท�าหน้าทีใ่นการจดัการประชมุเชงิสัมมนาทางวชิาการศนูย์อาเซียนฯ ได้เหน็ถงึความส�าคญั

ของสถานการณ์การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนท่ามกลางการแข่งขันของชาติมหาอ�านาจ  

ที่อาจส่งผลกระทบต่อไทยและอาเซียนในหลากหลายมิติ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ด้านความมัน่คงในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบั “ทศิทางของอาเซยีนภายใต้การน�าของบรไูนท่ามกลางการ

แข่งขันของชาติมหาอ�านาจ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมความรู้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากผูเ้ชีย่วชาญ นักวิชาการ ท่ีเกีย่วข้องกับสถานการณ์ความมัน่คงในภมูภิาคอาเซยีน ซึง่ผลทีไ่ด้รบั 

จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ 

น�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดบทบาท และท่าทีที่เหมาะสมต่อกรณีดังกล่าวต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

 ๒.๑ เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มประเด็นผลักดัน และทิศทางของอาเซียนภายใต้การน�า

ของบรูไน และความท้าทายของอาเซียนในปี ๒๐๒๑-๒๐๒๓

 ๒.๒ เพื่อทราบถึงประเด็นที่ไทยจะสามารถผลักดันในวาระการเป็นประธานอาเซียน

ของบรูไน 

๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ๓.๑ ทราบถงึแนวโน้มประเดน็ผลกัดนั และทศิทางของอาเซยีนภายใต้การน�าของบรูไน

และความท้าทายของอาเซียนในปี ๒๐๒๑-๒๐๒๓

 ๓.๒ ทราบถึงประเด็นที่ไทยจะสามารถผลักดันในวาระการเป็นประธานอาเซียน 

ของบรูไน

๔. สรุปกำรบรรยำยของวิทยำกร

 ๔.๑ กำรบรรยำย เรื่อง “ควำมท้ำทำยของอำเซียนในปี ๒๐๒๑-๒๐๒๓”

ผศ.ดร. ดุลยภำค ปรีชำรัชช อำจำรย์ประจ�ำคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ บรรยำย เรื่อง “ควำมท้ำทำยของอำเซียนในปี ๒๐๒๑-๒๐๒๓”
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ควำมท้ำทำยของอำเซียนในปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๓ 

ความท้าทายของอาเซียนในปี ๒๐๒๑-๒๐๒๓ มี ๖ ประเด็นหลัก คือ (๑) การเมือง 

เปรยีบเทยีบ (๒) ชาตพินัธุ ์วรรณา ความขดัแย้ง การแบ่งแยกดินแดน และกลุ่มติดอาวธุ (๓) ประวติัศาสตร์

ชาตินิยม (๔) เศรษฐศาสตร์ (๕) ภูมิรัฐศาสตร์ และ (๖) นโยบายการต่างประเทศ และระเบียบ

โครงสร้างอ�านาจ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

๑. กำรเมืองเปรียบเทียบ 

ปัจจุบนัโลกเข้าสูป่ระชาธปิไตยตามทฤษฎขีองแซมมวล ฮนัติงตัน (Samuel Huntington) 

ในคลืน่ลกูที ่๔-๕ แล้ว มีรฐัหลายรฐัในภมูภิาครอบโลกเป็นประชาธปิไตย เช่น อาหรบัสปรงิ กระแส

การเปลีย่นผ่านสูป่ระชาธปิไตยในเมยีนมา แต่หลงัจากเหตุการณ์ท้ังสองเกดิข้ึนได้ไม่นานกเ็กดิการ

รัฐประหารในระบบการเมืองไทย แต่ ๖ ปีหลังจากนั้น ประเทศไทยก็ได้ก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตย 

จะเหน็ได้ว่าระบอบการเมอืงในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ มคีวามเป็นท้ังประชาธปิไตย และเผด็จการ 

กล่าวได้ว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก�าลังอยู่ในยุคทองของระบอบการเมืองแบบลูกผสม (Hybrid 

Regime) ที่เป็นระบอบผสมระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับเผด็จการ แม้จะเป็นระบอบที่ม ี

ความตรงข้ามกนัแต่กย็งัอยูร่่วมกนัได้ โดยเฉพาะในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ที ่๒ ระบอบนีอ้ยูร่่วมกนัได้

โดยนักรัฐศาสตร์ชื่อแลรี ไดมอน (Larry Diamond) ได้แบ่งระบอบการเมืองออกเป็น ๖ 

ระบอบหลักที่จะน�ามาวิเคราะห์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้ (๑) ระบอบเผด็จการ

ปิด คือ ระบอบรวมศูนย์อยู ่ที่คนคนเดียว หรือกลุ ่มคนคนเดียวไม่มีการเลือกตั้งตามแบบ

ประชาธิปไตย ประเทศในอาเซียนมี ๓ ประเทศที่เป็นเผด็จการแบบนี้ คือ เวียดนาม สปป.ลาว 

เป็นเผด็จการแบบมาร์กซิส และบรูไน เป็นเผด็จการแบบราชาธิปัตย์ (๒) เผด็จการเลือกตั้งแบบ

ครอบง�า คือ ระบอบการปกครองแบบเผด็จการท่ีมีการน�าการปกครองแบบประชาธิปไตยมา 

ร่วมด้วย โดยมพีรรคการเมอืง การจัดให้มกีารเลอืกตัง้ แต่การเลอืกตัง้ดงักล่าวกจ็ะมพีรรครฐับาลที่ 

ได้รบัการเลือกตัง้ในทกุครัง้ โดยระบอบการปกครองนีป้รากฏชดัเจนในประเทศกัมพชูาและสงิคโปร์ 

(๓) เผด็จการแข่งขัน ในกรณีนี้พรรคฝ่ายค้านสามารถมาแข่งขันกับรัฐบาลจนชนะเลือกต้ัง  

ได้แก่ ประเทศมาเลเซยี ดังจะเหน็ได้จากการที่พรรคปากาตนั ฮาราปัน (Pakatan Harapan: PH) 

ของอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ มูฮัมหมัด ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านชนะพรรคมลายูสามัคคีแห่งชาติ 

(United Malays National Organisation: UMNO) ทีน่�าโดยนายนาจบิ ราซัก การเลอืกต้ังครัง้นี ้

ถอืเป็นครัง้ประวตัศิาสตร์ทีพ่รรคฝ่ายค้านคว้าเสยีงข้างมากในสภาครัง้แรกรอบ ๖๐ ปี ซ่ึงแตกต่าง

จากพรรคกัมพูชา และสิงคโปร์ (๔) ประชาธิปไตยที่มีเลือกตั้ง เป็นรัฐท่ีเป็นประชาธิปไตยท่ีมี 
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เลอืกตัง้ แต่เป็นประชาธปิไตยท่ีไม่เสร ีหมายถงึ มีการเลอืกตัง้ บรสิทุธิ ์ยตุธิรรม มเีลอืกตัง้สม�า่เสมอ 

แต่ก็มีปัญหาบางประการ เช่น การทุจริตคอรัปชั่น ความรุนแรงจากการเลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนยังไม่มีการแสดงออกทางประชาธิปไตยเท่ากับประเทศตะวันตก เป็นต้น ระบอบนี้

ประกอบด้วยประเทศฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซยี และติมอร์ตะวนัออก (๕) ประชาธปิไตยเสรี ประเทศ

ในอาเซยีนยงัไม่มปีระเทศใดทีจ่ดัอยูใ่นประชาธปิไตยแบบเสรดีงัเช่นประเทศตะวนัตกอย่างสหรฐัฯ 

และอังกฤษ และ (๖) ระบอบที่คลุมเครือ ซึ่งมี ๒ ประเทศที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในระบอบใดได้

เลย คือ เมียนมาและไทย ส�าหรับเมียนมาเป็นเผด็จการปิดมา ๕๐ ปีแต่เมียนมาได้มีการ

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโลก และจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทหาร

เมียนมาสามารถควบคุมได้ ส�าหรับไทยมีระบอบการปกครองแบบผสมผสาน ซึ่งแต่ละระบอบ 

มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 

จะเห็นได้ว่า อาเซียนอยู่ในยุคทองของระบอบการเมืองแบบลูกผสมอยู่ เนื่องจาก 

แต่ละประเทศในอาเซียนมคีวามแตกต่างกนัทางระบอบการปกครอง ซึง่จะเหน็ได้ว่าอาเซยีนมรีะบอบ

การปกครองที่แตกต่างกัน โดยบางประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบเผด็จการผสมอยู่ 

ทั้ง กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย เมียนมา ไทย รวมถึงฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และติมอร์ตะวันออก 

ที่ไม่ได้มีประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ แม้ว่าระดับประชาธิปไตยจะสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ก็ตาม  

ส่วนเผด็จการ มี ๓ ประเทศ คือ เวียดนาม สปป.ลาว และบรูไน

วิทยำกรท่ำนที่ ๑
ผศ.ดร.ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐำน ประธำนศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ 
สถำบันเอเชียตะวนัออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และรองคณบดีฝ่ำย
วิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เสวนำ เรื่อง “ทิศทำงของอำเซียนภำยใต้กำรเป็นประธำนอำเซียนของ
บรูไน”

แผนภำพที่ ๑.๑ ระบอบการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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๒. ชำติพันธุ์ วรรณำ ควำมขัดแย้ง กำรแบ่งแยกดินแดน และกลุ่มติดอำวุธ 

เนือ่งจากภมูภิาคอาเซยีนเป็นภมูภิาคทีม่คีวามหลากหลายทัง้ชาติพันธุ ์ภาษา วฒันธรรม 

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ความเหลื่อมล�้าในการพัฒนาเมืองกับชายขอบ อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ 

ประวตัศิาสตร์ส่วนกลางกบัประวัตศิาสตร์ท้องถิน่ น�ามาสูค่วามเคลือ่นไหวในการแบ่งแยกดินแดน 

สงครามกลางเมือง ซึ่งหลายรัฐในอาเซียนมีความขัดแย้งมาอย่างยาวนานมาก เช่น เมียนมาท่ีมี

ความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในฟิลิปินส์ที่มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดน 

ในมินดาเนา รวมทั้งอินโดนีเซียด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงท�าให้การออกแบบระบอบการปกครอง

ให้เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่าน้ีจึงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมาก จากบริบทดังกล่าว 

จะเห็นได้ว่าหลายประเทศอยูใ่นกระบวนการสร้างสนัตภิาพให้เกิดขึน้ภายในประเทศ และยงัคงมปัีญหา

กับกลุ่มชาติพันธุ์ภายในประเทศอยู่ ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายต่อปัญหาความมั่นคงของอาเซียน

ด้วยเช่นเดียวกัน

แผนภำพที่ ๑.๒ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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๓. ประวัติศำสตร์ชำตินิยม 

จะยดึโยงกบัประวตัศิาสตร์ทีย่ิง่ใหญ่ในอดตี และท�าให้เกดิความภาคภมูใิจก่อให้เกดิความรูส้กึ

ชาตินยิม หรอืแม้แต่ท�าให้เกดิความไม่ไว้วางใจและความหวาดระแวงต่อกนัของประเทศเพ่ือนบ้าน 

ซึ่งในปัจจุบันมีหลายประเทศในอาเซียนได้มีการน�าประวัติศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง

ความเป็นชาตินิยมข้ึนในประเทศ เช่น แบบเรียนของเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา รวมถึงไทย  

ซึ่งเป็นกระแสท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากหากเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศข้ึนมา กระแสชาตินิยม

เหล่านีอ้าจจะถกูปลกุขึน้ได้เสมอ จนอาจจะน�าไปสูค่วามขดัแย้งทีเ่พิม่มากขึน้ได้ในอนาคต ซึง่เป็น

ความท้าทายอย่างยิ่งของอาเซียน

๔. ภูมิเศรษฐศำสตร์ 

ในอนาคตอีก ๒-๓ ปีของอาเซียนจะมีการพัฒนาเมือง (Urbanization) และมีความ

เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญั เช่น ประเทศไทยมลีกัษณะเป็นประเทศหวัโต เนือ่งจากมกีารพฒันา

ที่รวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองชายทะเลทางภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี 

ระยอง ท�าให้เกดิการกระจกุตวัในการพฒันา เน่ืองจากไม่มีศนูย์ทางเศรษฐกจิและการพัฒนาอืน่ ๆ  

ที่จะเป็นจุดดึงดูดในการกระจายตัวในการลงทุนให้กับภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยได้ ซึ่งนี่คือจุดเด่น

และจุดด้อยของไทย แต่ในขณะที่เพื่อนบ้านในอาเซียนได้มีความเปลี่ยนแปลงในรอบหลายปี เช่น 

เมยีนมาทีเ่มือ่หลาย ๑๐ ปีก่อน ศนูย์อ�านาจตัง้อยูท่ีย่่างกุ้ง แต่เมยีนมาได้พัฒนาเมอืงอกีหนึง่เมอืง 

คือ มัณฑเลย์ เพื่อรับสินค้าจากประเทศจีนตามยุทธศาสตร์มองลงใต้ของจีน ที่จะใช้แม่น�้าอิรวดี

เป็นเส้นทางมาสูม่หาสมทุรอนิเดยี นอกจากนีเ้มยีนมายังย้ายเมอืงหลวงมาทีเ่นปิดอว์ ซ่ึงต้ังอยูท่าง

ตอนกลางของประเทศ ถือได้ว ่าเป็นการกระจายความหนาแน่นของประชากรอีกด้วย  

ส่วนเวียดนามมแีกนการพฒันาอยูท่ีโ่ฮจมินิห์และฮานอย และก�าลังพัฒนาอกีเมอืง คอื ดานงั ซ่ึงสะท้อน

ให้เห็นถงึภูมิเศรษฐศาสตร์กบัการพฒันาเมอืงของประเทศในภมูภิาค นอกจากนีย้งัสะท้อนให้เหน็

ถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

ในขณะเดียวกันกลุ่มประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนก็จะประกอบไปด้วย กลุ่มที่เรียกว่า 

CLMVT คือ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ตั้งอยู่ใจกลางยุทธศาสตร์

ของภูมิภาคอาเซียน เป็นหน่ึงในศูนย์กลางการค้า และการลงทุนที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชีย 

และทั่วโลก ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS) ที่จีนมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการน�้าในฐานะท่ีเป็นประเทศต้นน�้า 
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ทัง้การสร้างเขือ่น การท�าโครงการต่าง ๆ ในแม่น�า้โขงจีนจะเป็นผู้ควบคมุทัง้ส้ิน เพราะฉะนัน้จึงเป็น 

ความท้าทายของประเทศอื่น ๆ  ที่เป็นสมาชิกในการบริหารจัดการน�้าในแม่น�้าโขง นอกจากนี้ยังมี

กรอบความร่วมมือรอบอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical 

and Economic Cooperation: BIMSTEC) ประกอบด้วย ๗ ประเทศ คือ ไทย เมียนมา ศรีลังกา 

บังกลาเทศ อินเดีย ภูฏาน และเนปาล รวมถึงกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ที่เป็นความร่วมมือ 

ที่ส�าคัญในปัจจุบัน กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นความร่วมมือท่ีส�าคัญทาง

ภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกัน

แผนภำพที่ ๑.๓ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

๕. กำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิรัฐศำสตร์ในเอเชีย 

ถอืเป็นความท้าทายท่ีส�าคญัของอาเซยีน เนือ่งจากเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นอนภุมูภิาค

ในทวีปเอเชีย ประกอบด้วย เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง  

ซึง่รวมไซบเีรยีและรสัเซยี ด้วยในปัจจบุนัมกีระแส ๒ แบบทีก่�าลังตอบโต้กนัอยูค่อื (๑) แนวคดิ 

ทาง  ภูมริฐัศาสตร์ของจนีทีส่ามารถท�าให้ประธานาธบิดี สี จ้ินผิง ก�าหนดยทุธศาสตร์ตามแนวทาง

ดังจะเห็นได้จากการด�าเนินนโยบายแถบ และเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ของจีน 
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ซึง่ได้สร้างความเปลีย่นแปลงท่ียิง่ใหญ่ต่อภูมริฐัศาสตร์ของโลกเป็นอย่างมาก เนือ่งจากจนีต้องการ

ทีจ่ะน�าเส้นทางสายไหมทัง้ทางบก และทางทะเลกลบัคนืมาอกีครัง้ ซึง่การสร้างเส้นทางสายไหมนัน้ 

มีอิทธิพลต่อทวีปยูเรเซีย ซึ่งก็คือยุโรป และเอเชียอย่างมาก นอกจากนี้จีนยังวางยุทธศาสตร์แบบ

พิเศษที่ไว้ เช่น ยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุก (String of Pearls) ท่ีจีนวางฐานทัพเรือยุทธศาสตร์ไว้ 

ที่เมียนมา บังคลาเทศ อ่าวเบงกอล หรือแม้แต่โครงการคลองคอดกระของไทย 

ในขณะที่สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย ได้น�าแนวคิดอินโด-แปซิฟิกขึ้นมาเพื่อ

ถ่วงดุลอ�านาจ และปิดล้อมจีน แต่เมื่อมองในแง่ของนักอาณาบริเวณศึกษาจะเห็นได้ว่านี่คือ 

จดุเปลีย่นทีส่�าคญัของการระบตัุวตนของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่สามารถทีจ่ะวิเคราะห์

กระแสของอาเซียนในอีกหลายปีข้างหน้า โดยต้องมองอาเซียนที่อยู่ภายใต้บริบทของ BRI และ

อินโด-แปซิฟิก 

แต่อย่างไรกต็าม การตีความยทุธศาสตร์อนิโด-แปซฟิิกกแ็ตกต่างกนัไป โดยนกัยทุธศาสตร์

ออสเตรเลียตีความว่าออสเตรเลียเป็นศูนย์กลาง และข้ึนไปทางอินโดนีเซียและไทยบางส่วน  

แต่สหรฐัฯ จะให้ความส�าคญักบัขอบเขตอ�านวยการยทุธ์ของกองบญัชาการภาคพืน้อนิโด-แปซิฟิก 

(Indo-Pacific Command: Indo-PACOM) ในขณะที่นักวิชาการบางท่านนิยามว่าพื้นที่ 

ของอินโด-แปซิฟิกเริ่มจากมหาสมุทรแปซิฟิก ผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเอเชียใต้ และไป

สิ้นสุดที่ท้องทะเลของแอฟริกา จะเห็นได้ว่าอินโด-แปซิฟิกครอบคลุมพื้นท่ี ๒ มหาสมุทร และ 

ภาคพืน้ทวปีบางส่วน ซึง่ทัง้สองยทุธศาสตร์ถอืได้ว่าเป็นการเปลีย่นแปลงทางภมูริฐัศาสตร์ทีส่�าคญั และ

มีอิทธพิลอย่างยิง่ต่ออาเซยีน ดังนัน้อาเซยีนจึงควรมกีารเตรยีมความพร้อมในการรบัมอืกบัประเทศ

มหาอ�านาจ และรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ไว้

แผนภำพที่ ๑.๔ แถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI)  

และภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Region)



เอกสารวิชาการ เรื่อง สรุปการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๓ / ๒๕๖๔16

๖. นโยบำยกำรต่ำงประเทศและระเบียบโครงสร้ำงอ�ำนำจ 

ปัจจุบนัจนีและสหรฐัฯ มบีทบาทในอาเซียนเพิม่มากขึน้ ซ่ึงส่งผลให้หลายประเทศด�าเนนิ

นโยบายการต่างประเทศที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถแบ่งได้ ๓ แบบ คือ (๑) ประเทศที่ให้

ความส�าคัญกับจีน คือ สปป.ลาว และกัมพูชา (๒) ประเทศที่ต่อต้านจีนและให้ความส�าคัญ 

กบัสหรฐัฯ ซึง่ยงัไม่มปีระเทศใดทีม่คีวามเด่นชดัในเรือ่งนีม้ากนกั แต่มีบางประเทศทีม่กีารปรบันโยบาย

การต่างประเทศมาทางสหรฐัฯ มากขึน้ นัน่คือ เวยีดนาม และ (๓) ประเทศท่ีมนีโยบายแบบถ่วงดุล 

อ�านาจ กล่าวคือ ไม่ให้ความส�าคัญกับประเทศใดเป็นพิเศษ แต่รักษาไว้ซ่ึงความสมดุลกับท้ัง ๒ 

ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย 

จากการแบ่งนโยบายการต่างประเทศ จะเห็นว่าประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนเลือกที่จะ

ถ่วงดลุอ�านาจกบัประเทศมหาอ�านาจ ซึง่ในอนาคตอาเซียนอาจจะเผชญิกบัภมูทัิศน์ด้านการต่างประเทศ 

๕ ตัวแบบ ดังนี้ (๑) ระบบเอกอ�านาจ หมายถึง ประเทศมหาอ�านาจชาติใดชาติหนึ่งขึ้นมาเป็น

มหาอ�านาจ สหรัฐฯ และจีนจะแข่งขันกันจนเป็นประเทศมหาอ�านาจเพียงชาติเดียว (๒)  

ระบบทวิอ�านาจ หมายถึง ประเทศมหาอ�านาจ ๒ ประเทศทั้งจีนและสหรัฐฯ เป็นประเทศ

มหาอ�านาจ โดยมีประเทศต่าง ๆ เป็นรัฐบริวารของทั้ง ๒ ประเทศนี้ (๓) อาเซียนเป็นภูมิภาค 

ทีเ่ป็นมหาอ�านาจเทยีบเคยีงกบัจนี อนิเดยี สหรฐัฯ แต่อาเซยีนยงัมข้ีอจ�ากดั คอื ไม่มคีวามเป็นรฐัชาติ 

ไม่มีนโยบายการต่างประเทศ และการป้องกันประเทศร่วมกัน (๔) ดุลอ�านาจ และ (๕) อาเซียน

เป็นเขตอิทธิพลของประเทศมหาอ�านาจในการแข่งขันกันของประเทศมหาอ�านาจทั้ง ๒ ประเทศ

๔. กำรเสวนำ เรื่อง “ทิศทำงของอำเซียนภำยใต้กำรเป็นประธำนอำเซียนของบรูไน”

วิทยำกรท่ำนที่ ๑

ผศ.ดร.ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐำน ประธำนศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ สถำบันเอเชีย

ตะวันออก มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และรองคณบดฝ่ีำยวเิทศสมัพนัธ์ คณะศลิปศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เสวนำ เรื่อง “ทิศทำงของอำเซียนภำยใต้กำรเป็นประธำน

อำเซียนของบรูไน”
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๑. บรูไนดำรุสซำลำมในมิติสังคมวัฒนธรรม

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

เมืองหลวง (และเมืองใหญ่สุด):  บันดาร์เสรีเบกาวัน

ภาษาทางการ:    ภาษามลายู (มาเลย์)

การปกครอง:   สมบูรณาญาสิทธิราชย์

สุลต่าน:    สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล   

     โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์

แผนภำพที่ ๑.๕ แผนที่ประเทศบรูไน

๑.๒ พื้นฐำนทำงวัฒนธรรมและประเพณีบรูไน

บรไูนมปีระชากรประมาณ ๔๒๓,๑๙๖ คน แบ่งเป็นเช้ือชาติมาลายู ร้อยละ ๖๗.๒ เชือ้ชาตจินี 

ร้อยละ ๑๕ และคนพื้นเมืองดั้งเดิม ร้อยละ ๖ ชนพื้นเมืองในประเทศบรูไน ประกอบด้วย  

๗ ชนเผ่า แต่เพื่อให้ความเป็นหนึ่งเดียว ด้านการเมืองการปกครอง ทั้ง ๗ ชนเผ่า โดยภาพรวม 

จะใช้ชื่อเรียกว่า มลายู หรือ มาเลย์
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 รัฐธรรมนญูปัจจบุนัซึง่แก้ไขล่าสดุเมือ่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๒๗ ก�าหนดให้สลุต่านทรงเป็น

อธปัิตย์ิ คอื เป็นท้ังประมขุของประเทศ นายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม และ

จอมทัพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี

จะต้องเป็นชาวบรูไนมีเชื้อสายมาเลย์โดยก�าเนิด และจะต้องเป็นมุสลิมนิกายสุหนี

แผนภำพที่ ๑.๖ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ�านาจและบรูไน

๑.๓ กองทัพบรูไน 

จ�านวนทหารของกองทัพบรไูน ประกอบด้วย กองทพับก ๓,๔๐๐ นาย กองทพัเรอื ๗๐๐ นาย 

กองทัพอากาศ (ไม่ระบุแต่คาดว่าประมาณ ๕๐๐ นาย) ทั้งนี้ ทหารกุรข่า ๒,๒๐๐ นายมีทหาร

สงิคโปร์ ๕๐๐ นายคอยฝึกให้ทหารบรไูน โดยบทบาทของกองทพับรไูน คอืการยบัยัง้ และป้องกนั

อ�านาจจากภายนอกใด ๆ ที่ประสงค์จะท�าลายทั้งทางตรง และทางอ้อมในอ�านาจอธิปไตยเหนือ

ดินแดนของบรูไน

๑.๔ ภำพรวมรำยได้เฉลี่ยของบรูไน

ประเทศบรูไนมีเงินทุนส�ารอง เมื่อ ค.ศ. ๒๐๑๒ ประมาณ ๖.๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ในขณะทีป่ระเทศไทยในช่วงเวลาเดยีวกนัมเีงนิทนุส�ารอง อยูท่ีป่ระมาณ ๑๘๐.๔ พนัล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ซึ่งแตกต่างกันถึง ๑๗๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่หากเทียบจากจ�านวนประชากร 
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ของประเทศจะพบว่า เงนิทุนส�ารองของประเทศบรไูนต่อประชากรจะอยูท่ีป่ระมาณ ๑๕,๕๐๐ ดอลลาร์ 

สหรฐัต่อประชาชน ๑ คน แต่ประเทศไทยจะมค่ีาเฉลีย่ของเงนิทนุส�ารองต่อ ประชาชน ๑ คนอยูท่ี่ 

๒,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น และมีรายได้ประชากรต่อหัว (Income Per Capita) 

สงูเป็นล�าดบัท่ี ๒ ของกลุม่อาเซยีน โดยพบว่า ชาวบรูไนมรีายได้เฉลีย่ต่อหวักว่า ๔๙,๐๐๐ ดอลลาร์

สหรัฐต่อปี ซ่ึงสูงกว่ารายได้ต่อหัวของคนไทยถึงกว่า ๕ เท่าสะท้อนให้เห็นถึงก�าลังซ้ือจ�านวน

มหาศาลของผู้บริโภคชาวบรูไน รวมทั้งโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจด้านต่าง ๆ

๑.๕ ภำพรวมกำรเมืองของบรูไน

ประเทศบรูไนมีระบอบการปกครองที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ใน ภูมิภาคนั่นคือ  

ยงัคงใช้การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์ โดยรฐัธรรมนญูของประเทศก�าหนดให้สลุต่าน

ทรงเป็นองค์อธปัิตย์ คือ เป็นท้ังองค์พระประมขุ นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 

และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั ซ่ึงนโยบายหลกัของประเทศ คอื การสร้างความเป็นปึกแผ่น  

และด�ารงความเป็นอิสระของประเทศ

นบัจากเหตกุารณ์กบฏภายในประเทศ ค.ศ. ๑๙๙๒ รฐับาลบรูไนโดยสมเดจ็พระราชาธบิดี

ได้ประกาศกฎอัยการศึกเรื่อยมา จนถึงในปัจจุบันกฎอัยการศึกดังกล่าวก็ยังไม่ถูกประกาศยกเลิก

แต่อย่างใด จึงท�า ให้ไม่มีการเลือกตั้งจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ บทบาทพรรคการเมืองของประเทศบรูไนได้ถูกจ�ากัดอย่างมาก ซึ่งพรรคการเมือง

ของบรไูน ได้แก่ Parti Perpaduan Kebangsaan Brunei (PPKB) และ Parti Kesedaran Rakyat 

(PAKAR) ซึง่ไม่มบีทบาทมากนกั เนือ่งจากรัฐบาลควบคมุด้วยมาตรการต่าง ๆ  อาท ิกฎหมายความมัน่คง

ภายในประเทศ (Internal Security Act: ISA) ห้ามการชุมนุมทางการเมือง และสามารถ 

ถอดถอนการจดทะเบยีนเป็นพรรคการเมอืงได้ ตลอดจนห้ามข้าราชการ (ซึง่มเีป็นจ�านวนกว่าครึง่

ของประชากรบรูไนทั้งหมด) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง นอกจากนี้ รัฐบาลเห็นว่าพรรคการเมือง

ไม่มีความจ�าเป็น เนื่องจากประชาชนของบรูไนสามารถร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านข้าราชการ

ของสุลต่านได้อยู่แล้ว
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๒. ควำมร่วมมือกับไทย
 ที่ผ่านมาบรูไนและไทยมีความร่วมมือระหว่ากัน ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับบรูไน (Joint 
Commission for Bilateral Cooperation between Thailand and Brunei Darussalam) 
จดัตัง้ขึน้เมือ่เมือ่วันที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๔๒ เพือ่เป็นเวทสี�าหรับการหารอืถงึความเป็นไปได้ในการ
ขยายความร่วมมือ รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งซึ่งอาจเกิดขึ้น

๒.๒ จัดส่งคณะท�างานมายังประเทศไทย เพื่อส�ารวจความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วม 
ในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบรูไนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดตั้งธนาคารอิสลามในประเทศไทย
 ๒.๓ ความร่วมมอืด้านข้อมลูข่าวสารระหว่างรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศไทย
และบรไูนได้ร่วมลงนามในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืทวภิาคด้ีานสารสนเทศ และการ 
กระจายเสียง และภาพระหว่างไทย-บรูไน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร และ
ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนรายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีสาระ ตลอดจน 
การแลกเปลีย่นข้อมลู ข่าวสารอนัจะส่งผลให้เกดิความเข้าใจอนัดีระหว่างประชาชนของท้ังสองประเทศ
 ๒.๔ ความร่วมมือด้านการลงทุน ไทยและบรูไนได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ  
๓ ฉบับ ในวันที่ ๒๗สิงหาคม ๒๕๔๕ ระหว่างการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ 
พระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕
 ๒.๕ สืบเนื่องจาก MoU ระหว่าง Brunei Investment Agency (BIA) และ กองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในสัญญาจัดต้ังกองทุนร่วมลงทุน 
(Matching Fund) ในชื่อกองทุนไทยทวีทุน (Thailand Prosperity Fund: TPF) เมื่อวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๔๖ โดยมีวงเงิน ๒๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสามารถเพิ่มวงเงินได้ไม่เกิน ๕๐๐ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ กบข. และ BIA ได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ ๓๓ : ๖๗ ของวงเงินทั้งหมด 
โดยมีเงินลงทุนประมาณ ๖๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ ๑๓๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ

 ๒.๖ ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายมีการหารือเก่ียวกับการจัดตั้งสภานักธุรกิจไทย-บรูไน 

และสภานักธุรกิจ บรูไน-ไทย เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานต่าง ๆ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการ

จัดตั้งสภานักธุรกิจดังกล่าว 

๒.๗ ภาคเอกชนไทย โดยบริษัท CP Intertrade ได้ลงนามในสัญญาสั่งซื้อข้าวหอมมะลิ

กับกระทรวงการคลังของบรูไน
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๓. ปัญหำและโอกำสของไทย

แม้ประชากรของบรไูนจะมกี�าลงัซือ้สงู แต่ตลาดกม็ขีอบเขตจ�ากดัและกระบวนการสัง่ซือ้

สินค้าของ บรูไนมีขั้นตอนในการสั่งซื้อมากมาย โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วม

ลงทุนนั้น การน�าเข้าจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจของสิงคโปร์เป็นส�าคัญ ดังนี้

ประการแรก “การขนส่งสนิค้าไปบรไูน” มปัีญหามาก เนือ่งจากเรอืท่ีท�าการส่งออกไปนัน้ 

มีสินค้าบรรทุกกลับน้อย เพราะสินค้าที่ไทยน�าเข้าส่วนใหญ่เป็นน�้ามันดิบ ซ่ึงต้องใช้เรือบรรทุก

เฉพาะ และในการส่งสนิค้าออกไปนัน้มจี�านวนสนิค้าไม่มาก จงึท�าให้ต้องไปขนถ่ายทีส่งิค์โปร์ก่อน 

ท�าให้เพ่ิมต้นทนุในการใช้จ่าย และเสยีเวลามากขึน้ ยกเว้นข้าวทีส่ามารถส่งได้โดยตรง แต่กไ็ม่มาก

ครั้งนักในแต่ละปีและไม่มีความแน่นอน

 ประการทีส่อง คือ “ปัญหาขาดแคลนแรงงาน” โดยเฉพาะช่างฝีมอื เพราะแม้ว่าบรไูนจะมี

จ�านวนประชากรที่ได้รับการศึกษาและมีอัตราการรู้หนังสือ (Literacy Rate) อยู่ในระดับสูง 

ก็ตาม แต่บุคลากรเหล่านี้กลับไม่มี ความรู้ความสามารถในระดบัมาตรฐานสากล และไม่มคีวาม

เชีย่วชาญทีห่ลากหลายในการปฏบิตังิาน

ประการท่ีสาม คอื “ข้อจ�ากดัในด้านพืน้ที”่ ด้วยลกัษณะประเทศของ บรไูนท่ีมขีนาดเลก็ 

จึงท�าให้เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ประการสุดท้าย คือ “ตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก” แม้ว่าชาวบรูไนจะได้ชื่อว่า 

มกี�าลงัซือ้และรายได้เฉลีย่ต่อหวัสงูเป็นอนัดบัสองของกลุม่อาเซียน และติดล�าดับต้นๆ ของโลกกต็าม 

และมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งก็ตาม แต่ด้วยจ�านวนประชากรท่ีมีอยู่น้อยมาก  

จงึอาจท�าให้บรไูนไม่ใช่ตลาดทีน่่าสนใจมากนกัส�าหรบันกัลงทนุต่างชาตท่ีิคดิจะเข้ามาลงทนุท�าธรุกจิ

เพือ่เปิดตลาดในประเทศแห่งนี ้ หรือแม้กระทัง่ในฐานะตลาดส่งออกท่ีมศีกัยภาพในการเติบโต ซ่ึงปัจจัย

ดังกล่าวเป็นส่วนส�าคัญที่ท�า ให้ บรูไนเสียเปรียบชาติอื่น ๆ ในการเป็นแหล่งดึงดูดเม็ดเงินลงทุน

จากต่างชาติ

ส�าหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่บรูไนจะเป็นประธานอาเซียนนั้น คาดว่ายังไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจากปัญหาของ Covid-19 ประกอบกับบรูไน เป็นประเทศผลิตน�้ามัน ซึ่ง

อยู่ในสภาวะประสบปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาอื่น ๆ เช่น “ปัญหาขาดแคลนแรงงาน” โดย

เฉพาะช่างฝีมอืเพราะแม้ว่าบรไูนจะมจี�านวนประชากรทีไ่ด้รบัการศึกษาและมอีตัราการรู ้หนงัสอื 

(Literacy Rate) อยู่ในระดับสูงก็ตาม แต่บุคลากรเหล่านี้กลับไม่มี ความรู้ความสามารถในระดับ

มาตรฐานสากล และไม่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน รวมถึง “ข้อจ�ากัด 



เอกสารวิชาการ เรื่อง สรุปการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๓ / ๒๕๖๔22

ในด้านพื้นที่” ด้วยลักษณะประเทศของบรูไนที่มีขนาดเล็ก จึงท�าให้เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศ และ “ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ” เนื่องจากทรัพยากรน�้ามันเริ่มลดลง 

และมีแนวโน้มก�าลังจะหมดลงใน ๒๐ กว่าปีข้างหน้า บรูไนจะรีบเปลี่ยนจากการพึ่งพึง

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร ถึงแม้พยายามจะไปลงทุนในมิติอื่น ๆ ด้วยก็ตาม

ในโอกาสท่ีบรูไนเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ไทยสามารถที่จะแสวงหาโอกาสได้ 

ในหลายประเด็น เช่น ไทยสามารถแสวงโอกาสโดยให้บรูไนเข้ามาลงทนุในไทยได้ ตลอดจนสามารถ

ผลกัดันให้เกิดการส่งเสรมิความร่วมมอืสร้างอาชพีแม่บ้าน (ศนูย์ศลิปาชพี) ให้กบับรูไนหรือประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้

วิทยำกรท่ำนที่ ๒
คุณดวงอำทิตย์ นิธิอุทัย  รองอธิบดี กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
กระทรวงพำณิชย์
เสวนำ เรื่อง “ทิศทำงของอำเซียนภำยใต้กำรเป็นประธำนอำเซียนของบรูไน”

วิทยำกรท่ำนที่ ๒

คณุดวงอำทติย์ นธิอิทุยั  รองอธบิด ีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณชิย์ 

เสวนำ เรื่อง “ทิศทำงของอำเซียนภำยใต้กำรเป็นประธำนอำเซียนของบรูไน”

๑. ทิศทำงของอำเซียน ภำยใต้กำรเป็นประธำนอำเซียนของบรูไน 

๑.๑ แนวโน้มประเด็นที่ควรผลักดันในมิติเศรษฐกิจ

ในทิศทางทางด้านเศรษฐกิจนั้น โดยปกติจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่องประเด็น

ทีต้่องการผลกัดนัในแต่ละปี ซึง่ภาพรวมการค้าไทยกบัอาเซียนนัน้ อาเซียนเป็นคูค้่าส�าคัญของไทย 

มีภาพรวมการค้าถึง ร้อยละ ๒๕ โดยประเทศไทยส่งออกส่วนมากเป็นสินค้าอุตสาหกรรมและ

สินค้ากึ่งอุตสาหกรรม จ�าพวกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และอาเซียนมีการขยายการค้าผ่านเขต

การค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) มากมาย ดังภาพ
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ในด้านพื้นท่ี” ด้วยลักษณะประเทศของบรูไนที่มีขนาดเล็ก จึงท�าให้เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศ และ “ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ” เนื่องจากทรัพยากรน�้ามันเริ่มลดลง 

และมีแนวโน้มก�าลังจะหมดลงใน ๒๐ กว่าปีข้างหน้า บรูไนจะรีบเปลี่ยนจากการพึ่งพึง

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร ถึงแม้พยายามจะไปลงทุนในมิติอื่น ๆ ด้วยก็ตาม

ในโอกาสที่บรูไนเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ไทยสามารถที่จะแสวงหาโอกาสได้ 

ในหลายประเด็น เช่น ไทยสามารถแสวงโอกาสโดยให้บรไูนเข้ามาลงทนุในไทยได้ ตลอดจนสามารถ

ผลกัดันให้เกิดการส่งเสรมิความร่วมมอืสร้างอาชพีแม่บ้าน (ศนูย์ศลิปาชพี) ให้กับบรูไนหรือประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้

วิทยำกรท่ำนที่ ๒
คุณดวงอำทิตย์ นิธิอุทัย  รองอธิบดี กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
กระทรวงพำณิชย์
เสวนำ เรื่อง “ทิศทำงของอำเซียนภำยใต้กำรเป็นประธำนอำเซียนของบรูไน”แผนภำพที่ ๑.๗ ภาพรวมการค้าไทย-อาเซียน ปี ๒๕๖๒

แนวคิดของการมีนโยบายการค้าเสรี คือ ประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนเองถนัด และ

มีต้นทุนการผลิตต�่าที่สุด โดยจะผลิตสินค้าที่คิดว่าประเทศตนได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

(Comparative Advantage) มากทีส่ดุ แล้วน�าสนิค้าทีผ่ลติได้นีไ้ปแลกเปลีย่นกบัสนิค้าทีป่ระเทศ

ตนไม่ถนัด หรือเสียเปรียบ โดยแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอื่นที่ผลิตสินค้าแล้วได้เปรียบ ดังนั้น

ประเทศทั้งสองจะท�าการค้าต่อกันได้ โดยต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์กัน (Win-Win Situation)

๑.๒ แนวทำงที่ไทยควรผลักดันภำยใต้นโยบำยกำรค้ำเสรี

๑.๒.๑ การผลิตตามหลักการแบ่งงานกันท�าโดยเลือกผลิตสินค้าที่มีต้นทุน 

การผลิตต�่าและประเทศมีศักยภาพในการผลิตสินค้านั้นสูง 

๑.๒.๒ การไม่เก็บภาษีคุ้มกัน (Protective Duty) เพ่ือคุ้มครองหรือปกป้อง

อุตสาหกรรมภายในประเทศ

๑.๒.๓ การไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง

๑.๒.๔ การเรยีกเกบ็ภาษใีนอตัราเดียว และให้ความเป็นธรรมแก่สนิค้าของทกุประเทศ

เท่ากนั ไม่มข้ีอจ�ากดัทางการค้า (Trade Restriction) ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ 

ไม่มีการควบคุมการน�าเข้า หรือการส่งออกที่เป ็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ  

ยกเว้นการควบคมุสนิค้าบางอย่างทีเ่กีย่วกบัสขุภาพอนามยัและเป็นอนัตรายต่อมนษุย์ และสนิค้า

ที่เกี่ยวด้วยจริยธรรม ศีลธรรม หรือความมั่นคงของประเทศ
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เขตการค้าเสร ีหมายถงึ การวมกลุ่มเศรษฐกจิโดยมเีป้าหมายเพ่ือลดภาษศีลุกากร

ระหว่างกันภายในกลุ่ม ที่ท�าข้อตกลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็นร้อยละ ๐ และใช้อัตราภาษีปกติ

ที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม การท�าเขตการค้าเสรีโดยมุ่งในด้านการเปิดเสรีด้านสินค้า โดยการ

ลดภาษี และอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีเป็นหลักแต่เขตการค้าเสรีในระยะหลังนั้นรวมไปถึงการเปิดเสรี

ด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการบริการการลงทุน เป็นต้น

๒. ประเด็นที่ไทยสำมำรถผลักดัน ในกรอบทิศทำงกำรด�ำเนินนโยบำยของบรูไน

๒.๑ ทิศทำงของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในระยะ ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ

อาเซียนมีการวางแผน (AEC Blueprint 2025) แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

พ.ศ. ๒๕๖๘  ภายใต้องค์ประกอบ ๕ ประการ

(๑) เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง

(๒) มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และพลวัต

(๓) ส่งเสริมความเชื่อมโยงและความร่วมมือ

(๔) ความสามารถในการปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคส่วน มุ่งเน้นประชาชน และ

มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยรัฐมีหน้าท่ีควบคุมเรื่องความเป็นธรรม ซ่ึงในประเด็นนี้ยังคงเป็น

ค�าถามว่า รัฐจะดึงเอกชน (SME) เข้ามาอย่างไร 

(๕) การเป็นส่วนส�าคัญของประชาคมโลก 

แผนภำพที่ ๑.๘ องค์ประกอบแผนงาน AEC Blueprint 2025



เอกสารวิชาการ เรื่อง สรุปการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๓ / ๒๕๖๔ 25

โดย AEC Blueprint 2025 เป็นการด�าเนินมาตรการต่อเนื่องและต่อยอดจาก AEC 

Blueprint 2015 จึงท�าให้มาตรการส่วนใหญ่จาก AEC Blueprint 2015 ได้ยกยอดมาด�าเนินการ

ต่อใน AEC Blueprint 2025 เพือ่ให้มคีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรมมากขึน้ ทัง้นี ้มาตรการทีเ่พิม่เตมิ

ส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่อยู่ในความสนใจของเวทีโลก อาทิ มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในห่วงโซ่อุปทานของโลก มาตรการการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่ม 

ผลติภาพทางการผลติ มนีวตักรรมในการวจิยัและพัฒนา และการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในเชงิพาณชิย์ 

มมีาตรการด้านธรรมาภบิาล มมีาตรการการพฒันาเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื มาตรการเสริมสร้างความ

เข้มแขง็แก่บทบาทของภาคเอกชนในอาเซยีน มาตรากรความเป็นหุน้ส่วนระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชน 

เป็นต้น โดยมาตรการต่าง ๆ ของ AEC Blueprint 2015 ที่ได้ยกยอดมาใน AEC Blueprint  

2025 และมาตรการใหม่ที่ได้เพิ่มเติมขึ้น

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องสร้างบทบาทของตวัเอง โดยประเทศไทยมศีกัยภาพมากพอ และ

อาเซียนพยายามวางตัวเป็นกลาง โดยผ่านกลไกที่ครอบคลุม ASEAN+1 FTAs, หรือ ความตกลง

หุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค รวมถงึความร่วมมือกบัประเทศใหม่ๆ ปัจจุบนัอาเซียนท�าเขต

การค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ๖ ฉบับ กับคูเ่จรจาดงันี ้จนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ อนิเดยี นวิซแีลนด์

+ออสเตรเลีย และฮ่องกง 

๒.๒ ควำมตกลงหุน้ส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภมูภิำค (RCEP) การเจรจากรณ ีRegional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP ต้องเน้นการหา Position กบัอาเซยีนทกุประเทศ

ซึ่งความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะเป็นเขตการค้าเสรี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กรณีที่ 

อนิเดยีต้องการถอนตวัจาการเจรจา ถงึแม้จะถอนตัวแต่ยงัถือเป็นการท�าเขตการค้าเสรี ท่ีใหญ่มาก

เช่นเดิม 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นสนธิสัญญาการค้าขนาดใหญ ่

ที่อาเซียนเสนอ เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมาชิก และการค้ากับพันธมิตรในข้อตกลง

เขตการค้าเสรี (FTA) ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 

สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม พร้อมด้วยคู่ค้าอาเซียนอีก  

๕ ประเทศ อันได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ ส�าหรับขนาดเศรษฐกิจของ

ประเทศที่เข้าร่วม RCEP น้ันคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross 

Domestic Product : GDP) โลกและประเทศท่ีเข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงประชากรมหาศาล 

ถึง ๒,๒๐๐ ล้านคนและมีมูลค่ารวมมหาศาล ดังแผนภาพ
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แผนภำพที่ ๑.๙ แผนภาพแสดงความส�าคัญของ RCEP

๒.๓ กำรด�ำเนินกำรของเศรษฐกิจ

เสาเศรษฐกจิภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเวยีดนามทีผ่่านมา เวยีดนามจะผลกัดัน

ประเด็นด้านเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิดหลัก “อาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับ

ตัว (Cohesive and Responsive ASEAN) แบ่งเป็นหัวข้อหลัก ๓ ด้าน 

ด้านที่ ๑ การส่งเสริมการบูรณาการและความเชื่อมโยงในอาเซียน 

ด้านที ่๒ การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของอาเซยีนกบัประชาคมโลกทีล่กึซึง้ขึน้เพือ่สนัตภิาพ 

และการพฒันาทีย่ัง่ยนืจ�านวน และประเดน็ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (RCEP)

ด้านที่ ๓ การเสริมสร้างอาเซียนที่พร้อมปรับตัวและมีศักยภาพ 

๓. ทิศทำงอำเซียนในปี ๒๕๖๔ ภำยใต้กำรเป็นประธำนของบรูไน 

๓.๑ ประเด็นท้ำทำยของอำเซียนในปี ๒๕๖๔ ได้แก่

(๑) ด�าเนินการรับมือวิกฤตโลก เช่น เศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)  

ภัยธรรมชาติ โรคระบาด (Pandemic) การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) 
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(๒) การรับมือการปฏิวัติด้านเทคโนโลยี และระบบดิจิทัล (Fourth Industrial 

Revolution: 4IR) และเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๓) การเจรจาเพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีอย่างมีเอกภาพ

(๔) ความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค เช่น สหราชอาณาจักร 

(๕) การมีผลบังคับใช้ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP)    

(๖) การอ�านวยความสะดวกทางการค้าอย่างเข้มข้น 

(๗) การแก้ไขปัญหาข้อกงัวลทางการค้า มาตรการทีม่ใิช่ภาษ ี(Non – Tariff Measures: 

NTMs) และอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

โดยมาตรการทีม่ใิช่ภาษ ี(Non-Tariff Measures: NTMs) เป็นกฎระเบยีบข้อบงัคบั

ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยองค์การการค้าโลก (WTO) อนุญาต 

ให้ใช้ได้ในกรณีการส่งเสรมิการค้าท่ีเป็นธรรม หรอืมสีทิธ์ิใช้เป็นข้อยกเว้นในกรณฉีกุเฉนิและจ�าเป็น 

รวมทั้งเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ

อย่างไม่มเีหตผุล หรอืไม่มผีลต่อการกดีกนัทางการค้าอย่างแอบแฝง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ภายใต้ความตกลงที่ก�ากับดูแล

ทัง้นีอ้ปุสรรคทางการค้าท่ีมใิช่ภาษ ี (Non-Tariff Barriers: NTBs) เป็นกฎระเบยีบข้อบงัคบั 

ที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นสร้างอุปสรรคต่อการส่งออกของประเทศคู่ค้า  

หรือเพื่อกีดกันการน�าเข้าที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ โดยทั่วไปพบว่าประเทศ

ต่าง ๆ  น�ามาตรการที่มิใช่ภาษีมาใช้อย่างเข้มงวดเกินไป จนท�าให้ประเทศอื่นมองว่าเป็นมาตรการ

ที่ไม่เป็นธรรม กลายเป็นอุปสรรคทางการค้าท่ีมิใช่ภาษีเกิดขึ้น เช่น การก�าหนดคุณภาพที่เกิน

มาตรฐานสากลหรือการเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และใช้เวลาในการตรวจสอบ

นานมากจนอาจท�าให้สนิค้าเกิดความเสยีหายตลอดจนการปฏบิตัด้ิานพธิกีารศลุกากรทีไ่ม่เป็นธรรม

๓.๒ ประเดน็ด้ำนเศรษฐกจิทีไ่ทยควรผลักดัน ประเทศไทยต้องส่งเสริมการค้าการลงทุน 

การผลักดัน ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) รวมท้ังไทยต้องเน้นด้าน 

การด�าเนนิการต่าง ๆ โดยไทยควรวาง Mapping ให้ไทยเป็นส่วนหนึง่ในการผลกัดนักรอบด�าเนนิงาน

ส่วนของบรไูนในปีหน้า อย่างไรกต็าม การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนดารุสซาลามใน ปี ๒๕๖๔ 

ประเดน็เหล่านีเ้ป็นเรือ่งทีไ่ทยจะต้องผลกัดนั และประเมนิว่าท�าอย่างไรไทยถงึจะผลกัดนัสิง่เหล่านี้ 

ได้ในวาระที่บรูไนเป็นเจ้าภาพ 
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แนวทางการผลักดันทางเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ Covid-19 เน้นประเด็นหลัก คือ 

๓.๒.๑ การมุ่งเน้นความพยายามในการฟื ้นฟูเศรษฐกิจภายในภูมิภาค 

ซึง่เป็นการพยายามฟ้ืนฟเูศรษฐกจิภายในภมูภิาค เพ่ือทีจ่ะท�าให้เกดิการพ่ึงพิงส่ิงทีมี่อยูใ่นอาเซียน

ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

๓.๒.๒ การให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความพร้อมในการปรับตัวของ

อาเซียนในบริบทความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง 

๓.๒.๓ การเตรยีมความพร้อมของอาเซียนส�าหรบัโอกาส และความท้าทายใน

อนาคต

๓.๓ กำรด�ำเนินกำรของอำเซียนในกำรรับมือกับ Covid-19

๓.๓.๑ การด�าเนินการจัดตั้ง “คณะท�างานภายใต้คณะมนตรีประสานงาน

อาเซียนว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข” (ASEAN Coordinating Council Working 

Group on Public Health Emergencies: ACCWG-PHE)

๓.๓.๒ การรบัรองและประกาศ “ถ้อยแถลงรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซียนว่าด้วย

การส่งเสริมความยืดหยุ ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียนในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)”

๓.๓.๓  การรับรองและการออก “ปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน 

สมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)” 

๓.๓.๔ แผนฟ้ืนฟภูายหลงัการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ควรด�าเนนิงานผ่าน

กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework) 

และแผนด�าเนินงาน (Implementation Plan) ภายหลัง Covid-19

วิทยำกรท่ำนที่ ๓

คุณพลพงศ์ วังแพน รองอธิบดีกรมอำเซียน กระทรวงต่ำงประเทศ

เสวนำ เรื่อง “ทิศทำงของอำเซียนภำยใต้กำรเป็นประธำนอำเซียนของบรูไน”

๑. สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเมือง และควำมมั่นคงในภูมิภำคอำเซียน

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ทีผ่่านมา เป็นการประชุมทีส่�าคญัในรอบปี โดยมผีูน้�าประเทศสมาชกิอาเซยีนจากทัง้ ๑๐ ประเทศ 
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และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม ตลอดจนผู้น�าของคู่เจรจาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย และรัสเซีย  

รวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาติ กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและประธาน

ธนาคารโลก ได้มีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อเสนอ ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีของอาเซียนท่ีจะร่วม 

ผลกัดนัการมบีทบาทเพือ่ส่งเสรมิการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และมุง่หวงัถงึผลลพัธ์อย่างเป็นรปูธรรม 

ตลอดจนประเทศไทยพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับอาเซียน หรือแม้แต่คู่เจรจาของอาเซียน 

ในการรับมือกับโรคระบาด Covid-19 และสนับสนุนข้อริเริ่มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ

ยั่งยืนร่วมกันต่อไป

๑.๑  กำรแข่งขันของชำติมหำอ�ำนำจ

ส�าหรบัสถานการณ์ด้านการเมอืง และความมัน่คงในภมูภิาคอาเซยีน ซึง่ได้รบัผลกระทบ

หรือผลพวงมาจากสถานการณ์การแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา  

จากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งทางด้านสงครามการค้า การแข่งขันด้านการขยาย

อิทธิพล และด้านการต่างประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เป็นต้น ซ่ึงคาดว่าประเด็นดังกล่าว 

จะยังคงด�าเนินอยู่อีกเป็นระยะเวลาหลายปี และที่ส�าคัญยังคงมีสถานการณ์ด้านการระบาดของ 

Covid-19 ที่จะท�าให้ความขัดแย้งมีความเด่นชัดมากขึ้น มีความท้าทาย และมีการแข่งขันกัน 

ในเชิงยทุธศาสตร์มากขึน้ โดยเฉพาะชาตมิหาอ�านาจอย่างสหรฐัฯ และจนี ซึง่ภายใต้ นายกรฐัมนตรี 

ดอนัลด์ ทรัมป์ ที่ไม่มีท่าทีต่อกรณีดังกล่าว ซึ่งต่างจากจีน ที่มุ่งหน้าเข้าสู่ประชาคมโลก จากการ

ก�าหนดนโยบายในเชงิรกุทางด้านเศรษฐกจิ อนัจะเหน็ได้จากโครงการเส้นทางสายไหม (Belt and 

Road Initiative: BRI) ซึ่งให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพยีงการเชือ่มโยงทางโครงสร้าง 

การคมนาคม หรอืโครงสร้างพืน้ฐานเท่านัน้ แต่จนียงัมเีป้าประสงค์ทีจ่ะท�าให้โครงการเส้นทางสายไหม  

ลงลึกไปถึงการเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม และโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเน้นไปถึง 

ผลประโยชน์ที่จีนจะได้รับเป็นหลัก

สถานการณ์การแข่งขนัของชาตมิหาอ�านาจ แนวโน้มว่าอาเซียนจะถูกแรงกดดนัจากภายนอก

ทั้งด้านการขยายอิทธิพลในภูมิภาคท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน ท�าให้อาเซียนจ�าเป็นจะต้องมีความยืนหยัด

ในหลักการ และหลักปฏิบัติเพ่ือคงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจของรัฐสมาชิก 

ในอาเซียนและสิ่งส�าคัญที่อาเซียนควรตระหนักอีกประการ คือ การไม่เลือกสนับสนุน 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือจะเป็นการถูกบังคับให้ต้องเลือกข้าง เพราะเมื่อมองไปถึงอนาคตในประเด็น

เรื่องของสงครามการค้า การขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้ และคาบสมุทรเกาหลีก็จะยังคงด�าเนิน
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อยูซ่ึง่ประเดน็ทีค่วรจบัตามองอกีหนึง่เรือ่งคือการขยายอทิธพิลในอนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง เหน็ได้จาก

การเริม่สร้างพนัธมติรกลุม่ใหม่ ๆ  ขึน้มา อาทเิช่นประเทศในกลุ่มภาค ี๔ ประเทศ (Quadrilateral 

Security Dialogue : Quad)

 ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศโลกเสรี น�าโดย สหรัฐอเมริกา และอีก  

๓ ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย โดยการรวมกลุ่มกันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ทีจ่ะจ�ากดัการขยายอ�านาจทางเศรษฐกจิ และทางการทหารของจนี เพราะจนียงัคงด�าเนนิการ 

ทุกวิถีทางในการเสริมสร้างความสามารถนอกชายฝั่ง โดยมีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์และในเชิง

ยทุธศาสตร์ นอกจากนีก้ลุม่ Quad ยงัมกีารจดัก�าลงัเจ้าหน้าทีเ่พือ่รกัษาความปลอดภยั กองก�าลงั

พลเรอืน และจดัหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กบัประเทศต่าง ๆ ทีต่ัง้อยูต่ามแนวยทุธศาสตร์ของเส้นทาง 

การเดินเรือ รวมไปถึงจุดเชื่อมต่อทางทะเล ที่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะสามารถ 

น�ามาเป็นเชื้อเพลิงให้แก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจภายใน

ประเทศของจีน

๑.๒ ควำมมุ่งหวังในกำรสร้ำงกองก�ำลังในกำรส�ำรวจทำงทะเลของจีน 

ในปัจจุบันจีนยังคงมีเป้าหมายในการสนับสนุนความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรด้านพลังงาน และความต้องการด้านการผลิตภายในประเทศ ที่จะเป็นการช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจของจีน และยังเปรียบเสมือนเป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศต่าง ๆ ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลของประเทศที่มีศักยภาพ หรือมีข้อได้เปรียบด้าน

ผลประโยชน์ทางทะเล โดยมแีนวโน้มทีจ่ะสามารถแสวงหาการมีผลประโยชน์ร่วมกนัได้ทัง้ประเดน็ 

เส้นทางการเดินเรือและเส้นทางการค้า อย่างที่รัฐบาลของจีนต่างก็ปรับเข็มทิศมุ่งให้ความส�าคัญ

กับอาเซียน และยงัมคีวามพยายามอยูต่ลอดในการทีจ่ะเชือ่มโยงความสมัพนัธ์กบัประเทศในกลุม่

อาเซียน ผ่านการพัฒนาความร่วมมือตามแนว “เส้นทางสายไหมทางทะเล” (Maritime Silk 

Road) เป็นต้น

๒. ข้อได้เปรียบด้ำนยุทธศำสตร์ในภูมิภำคอำเซียน

 ๒.๑ ควำมได้เปรียบด้ำนยุทธศำสตร์ในภูมิภำคอำเซียน 

ในด้านแหล่งท�าเลทีต่ัง้ เส้นทางการค้า เส้นทางการเดนิเรอืทีส่�าคญั ซึง่ในประเดน็ข้อได้เปรยีบ

ด้านยุทธศาสตร์การค้าของอาเซียน ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของกรอบความร่วมมืออื่น ๆ เช่น การ
ประชุมอาเซียนว่าด้วยกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
(ASEAN Regional Forum: ARF) ที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ 
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ในภมูภิาคอาเซยีน รวมถงึการสร้างความร่วมมอืความเชือ่มัน่ และเป็นเวทีทีจ่ะเสรมิสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างรัฐสมาชิกทั้งหลายในกลุ่มประเทศอาเซียนและรัฐต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมการประชุม  
ซึ่งโดยหลักแล้วผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมจะเป็นผู้แทนฝ่ายการทูตและการทหาร ท้ังนี้ในเวที ARF 
นั้น จะมีลักษณะเป็นเวทีที่ใช้ส�าหรับการปรึกษาหารือ (Consultative Forum) ในเรื่องการเมือง
และความม่ันคงเป็นการเฉพาะ โดยใช้วิธีการด�าเนินการในลักษณะการด�าเนินการทางการทูต 
เชงิป้องกนั (Preventive Diplomacy) ซึง่เหตทุีใ่ช้การด�าเนนิการในลกัษณะดังกล่าวนัน้ก็เพือ่ป้องกนั
การเกดิความขดัแย้งระหว่างรฐั รวมถงึการลดความตึงเครียดจากปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างรัฐต่างๆ 
ซึ่งบางกรณีนั้นเวที ARF ก็อาจถูกใช้เป็นเวทีปรึกษาหารือและเสนอแนวทางเพื่อยุติปัญหา 
ความขัดแย้งระหว่างรัฐสมาชิกและรัฐต่าง ๆ ที่เข้าร่วมได้

๒.๒ ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation: APEC)
 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก เป็นกรอบความร่วมมือที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  
พ.ศ.๒๕๓๒ เพือ่ตอบสนองต่อภาวะการพึง่พาซึง่กันและกนัด้านเศรษฐกจิในเอเชยี-แปซฟิิกทีเ่พิม่มากขึน้  
โดยจุดเริ่มต้นด้วยการหารืออย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรีด้วยสมาชิกเพียง ๑๒ ราย  
และได้พัฒนาจนกลายมาเป็นเวทีในระดับภูมิภาคที่มีความส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ  
APEC ได้เริม่มกีารพดูคยุระหว่างผู้น�าเป็นประจ�าทกุปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นต้นมา ท�าให้ปัจจบุนั 
APEC มสีมาชกิรวม ๒๑ เขตเศรษฐกจิ มปีระชากรร่วมกนัประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านคน หรือประมาณ 
ร้อยละ ๔๒ ของประชากรโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติรวมกันกว่า ๑๘ ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี ๒๕๔๔ และการค้าระหว่างประเทศกว่า ร้อยละ ๖๙ ของไทย เป็นการค้ากับสมาชิก
เอเปค ด้วยศกัยภาพข้างต้นจงึได้กลายเป็นพลังผลักดันการค้าแบบเปิด และเป็นความร่วมมอืทาง

เศรษฐกิจอย่างแท้จริง

๒.๒ กรอบควำมตกลงหุ ้นส ่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

 กรอบความตกลงที่มีการลงนามในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน คร้ังที่ ๓๗ เดือน

พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ทีผ่่านมานี ้ถอืเป็นความส�าเร็จประการหนึง่ของไทยท่ีได้ท�าการผลักดันมาเป็น

ระยะเวลากว่า ๒ ปี ซึ่งความส�าคัญของกรอบความร่วมมือ เป็นสนธิสัญญาการค้าขนาดใหญ ่

ที่อาเซียนเสนอเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมาชิก และการค้ากับพันธมิตรในข้อตกลง 

เขตการค้าเสร ี(Free Trade Area :FTA) ทีป่ระกอบด้วยสมาชกิอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน 

กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม พร้อม
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ด้วยคูค้่าอาเซยีนอกี ๕ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลยี จนี ญีปุ่น่ นวิซแีลนด์ และเกาหลใีต้ โดยจดุมุง่หมาย

ของความตกลงดังกล่าว คือสลายอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมการลงทุน เพ่ือช่วยให ้

ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก้าวทันประเทศอื่นในโลกได้

๓. ควำมส�ำคัญของมิติด้ำนสังคม วัฒนธรรม และด้ำนเศรษฐกิจ

 มิติด้านสังคม วัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ มีส่วนส�าคัญที่เกื้อหนุนต่อมิติด้านการเมือง 

และความมั่นคงของอาเซียนเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และ

มิติด้านวัฒนธรรม โดยมี Blueprint ๒๐๒๕ ในการปรับปรุงประชาคมอาเซียนให้มีบูรณาการ 

ในเชิงลึกมากขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมอืทัง้ในเชงิลกึและในเชงิกว้าง ทีจ่ะท�าให้อาเซยีนเป็น

ประชาคมทีมี่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการท�าให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรม 

ในภูมภิาค ซึง่ถอืเป็นแผนงานทีส่�าคญัของอาเซยีน และเช่นเดยีวกนักบัในมติด้ิานความมัน่คง โดยมี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ (ASEAN Economic Community Blueprint 2025: AEC 

Blueprint) ประกอบด้วย ๕ เป้าประสงค์ ดังนี้ 

 ๓.๑ กำรรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง (A Highly Integrated and Cohesive 

Economy) เน้นองค์ประกอบท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และประสิทธิภาพ

การผลติของภมูภิาค โดยท�าให้เกดิความเท่าเทียมกนั ในการแข่งขนัแก่ทกุบรษิทั ผ่านทางนโยบาย

การแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสร้างและคุ้มครองความรู้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของ

อาเซียนในห่วงโซ่มูลค่าโลก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ

แนวทางปฏิบัติที่มีความสอดคล้องด้านกฎระเบียบโดยรวมในระดับภูมิภาค เป็นต้น

 ๓.๒ กำรมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สร้ำงนวัตกรรม และกำรมีพลวัต (A 

Competitive Innovative and Dynamic ASEAN) เป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงทาง

เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องในหลายสาขา อาทิเช่น การขนส่ง โทรคมนาคม และพลังงาน ซึ่งสอดคล้อง 

และสนับสนุนวิสัยทัศน์ถึงเป้าหมายของแผนแม่บท ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 

(เอม็แพค) ตลอดจนเอกสารท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังส่งเสรมิการบรูณาการและความร่วมมอืทีม่ากยิง่ขึน้ 

ในสาขาส�าคญัต่าง ๆ  ซึง่จะเกือ้หนนุการด�าเนนิการทีม่อียูใ่นการสร้างเศรษฐกจิของภูมภิาค เป็นต้น

 ๓.๓ ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงด้ำนเศรษฐกิจและกำรรวมตัวรำยสำขำ (Enhancing 

Economic Connectivity and Sectoral Integration)  มุ่งเน้นการรวมกลุ่มสาขาต่าง ๆ 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การขนส่ง โทรคมนาคม E-commerce การเงิน ด้านพลังงาน 
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ด้านอาหาร ด้านการท่องเทีย่ว ด้านสขุภาพการท�าเหมอืงแร่ วทิยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลย ีสนบัสนนุ

แผนเป้าหมายด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการร่วมกัน 

ในสาขาท่ีส�าคัญต่าง ๆ  ท่ีจะเกือ้หนนุการด�าเนนิการทีม่อียูใ่นการสร้างเศรษฐกจิภมูภิาค เพือ่จดุมุง่หมาย

ที่จะขยายด้านผลประโยชน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน

๓.๔ ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ครอบคลุมทุกภำคส่วน และมีประชำชนเป็น

ศูนย์กลำง (Resilient Inclusive and People – Oriented People-Centered ASEAN) 

มุ่งสร้างความเข้มเข็งแก่ SMEs และการเพิ่มบทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน 

(Public- Private Partnership) เพือ่ลดช่องว่างด้านการพฒันาการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุอย่างทัว่ถึง  

และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  

 ๓.๕ กำรเป็นส่วนส�ำคัญของประชำคมโลก (Global ASEAN) เพื่อให้มีการบูรณาการ

ภูมิภาคเข้าสู่เศรษฐกิจโลก โดยการจัดท�าความตกลงการค้าเสรีและความตกลงหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกมิติกับประเทศจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และ

นวิซแีลนด์ และอยูร่ะหว่างการเจรจาเพ่ือให้ได้ข้อสรปุของ ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดับ

ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ความตกลงการค้าเสรี

อาเซยีน-ฮ่องกง ความตกลงการค้าเสร ี ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิทีค่รอบคลุมทกุมติต่ิาง ๆ  

เหล่านี้ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งในจุดยืนของอาเซียน

๔. ประเด็นด้ำนควำมร่วมมือที่บรูไนให้ควำมส�ำคัญ

 ๔.๑ ควำมร่วมมือด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย เรื่องของลัทธิสุดโต่งด้านการ

สร้างความรุนแรง และให้ความส�าคัญกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการสร้างความแตกแยก  

ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่มีความรุนแรง และสร้างความเสียหายอย่าง

ครอบคลมุได้ในทกุมติขิองสงัคม ซ่ึงจากกระบวนการและแนวคดิของการก่อการร้ายนัน้มคีวามซับซ้อน

เกินกว่าประเทศใดประเทศหน่ึงจะสามารถด�าเนินการหรือรับมือได้โดยล�าพัง จึงจ�าเป็น 

ต้องอาศัยความร่วมมือกันเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

 ๔.๒ ส่งเสรมิควำมร่วมมอืด้ำนกำรรกัษำสันติภำพ จากความพยายามในการยติุความขดัแย้ง

ในหลายมิติ ทั้งการรักษาสันติภาพและการฟื้นฟูเสริมสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้ง  

เพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนในการพัฒนา และให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมบทบาทของสตรี
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ในโครงการสันติภาพต่าง ๆ  และการบรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรม รวมถึงการเสริมสร้างสันติภาพ

ภายในชุมชน เป็นต้น

 ๔.๓ ส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมอืด้ำนกำรทหำร ก�าลงัทหารท่ีจะถกูน�ามาใช้เสมือนกองก�าลงั

เฉพาะกิจในการจัดการปัญหาภายในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคงตามแนว 

ชายแดน ของประเทศสมาชกิ เน้นให้ความร่วมมอืเรือ่งการสนบัสนนุงานของทหาร เช่น ด้านการรบัมอื

กับสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ปัญหาด้านสาธารณภัย และการรับมือกับภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น

 ๔.๔ ส่งเสรมิกรอบควำมร่วมมอืด้ำนกำรป้องกนัอำชญำกรรมข้ำมชำต ิทีค่วรจะด�าเนนิการ

ให้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านความร่วมมือการต่อต้านยาเสพติดที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรง

และซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่า และค้าไม้ผิดกฎหมาย รวมถึงความร่วมมือ

ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไข และร่วมมือกันหารือเพื่อปรับแก้ 

กฎหมายที่ใช้ในการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น

๕. กำรรักษำควำมเป็นแกนกลำงในสถำปัตยกรรมในภูมิภำคอำเซียน

การรักษาความเป็นแกนกลางในสถาปัตยกรรมในภูมิภาคอาเซียน คือสิ่งหนึ่งที่มี 

ความส�าคญัในการเสริมสร้างการมบีทบาทท่ีสร้างสรรค์ให้กบัอาเซียนบนเวทโีลก และพยายามหลกีเลีย่ง

สถานการณ์ทีเ่รียกว่า “ช้างสารชนกนัหญ้าแพรกกแ็หลกราญ” ท่ีเกิดจากปัญหาสงครามการค้าระหว่าง

สหรฐัอเมรกิา และจนีในตอนน้ีมส่ีวนท่ีท�าให้อาเซยีนจ�าเป็นต้องเน้นสร้างความสมดลุในการด�าเนิน

ความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาค ส่งเสริมการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การสานต่อด้าน

การสร้างสันติเน้นความเเน่นแฟ้น และตอบสนอง (Cohesive and Response) ในการ 

ส่งเสริมการพัฒนาประชาคมอาเซียนในเรื่องของสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกับเพ่ิม

บทบาทของอาเซียนในการเมืองระหว่างประเทศ

๖. ประเด็นด้ำนควำมร่วมมือที่ไทยต้องร่วมผลักดัน

 ๖.๑ กำรสร้ำงควำมสมดลุทีจ่ะด�ำเนนิควำมสมัพนัธ์กบัประเทศนอกภมูภิำค การรกัษา

สันติภาพ เสถียรภาพด้านความมั่นคง รวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมความเชื่อมโยงการมีส่วน

ร่วมในภูมิภาคการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน (Connectivity) เป็นการใช้ประโยชน์จากภมูศิาสตร์

ของประเทศสมาชกิทีเ่ชือ่มต่อกนั ซึง่ความได้เปรยีบทีมี่อยูร่่วมกนัจะส�าเร็จได้กต่็อเมือ่เกดิการเช่ือมโยง 

กันในมิติต่าง ๆ
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 ๖.๒ ส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 3M ได้แก่ ๑) ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Mutual Trust)  

ความไว้วางใจท่ีท้ังสองฝ่ายมีให้ต่อกัน การร่วมมือกันในการพัฒนา และร่วมมือกันด�าเนินการ 

ตามความตกลงที่ได้ก�าหนดไว้อย่างราบรื่น ๒) การเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) เป็น

หลกัพ้ืนฐานของการอยูร่่วมกนัของผูค้นในสงัคมโดยปกตสิขุต้องยอมรับและปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 

เป็นกรอบที่ส�าคัญในการด�ารงตนอย่างเหมาะสมของประชาชนในการเคารพซ่ึงกันและกันท�าให้

ประเทศชาตสิามารถพฒันา และเจรญิก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเรว็ และ ๓) การมผีลประโยชน์ร่วม

กัน (Mutual Benefit) ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการลดช่องว่าง ลดปัญหาต่าง ๆ  ที่จะสามารถต่อยอด

ไปถึงความร่วมมือด้านสังคม และวัฒนธรรมของสมาคมอาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑

 ๖.๓ กำรรักษำด้ำนผลประโยชน์ด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล ไทยควรให้ความส�าคัญ  

ส่งผลท�าให้ประเทศไทยมผีลประโยชน์ของชาตทิางทะเลทีม่มีลูค่า ทัง้ทางด้านการค้า การเดนิเรอื 

จึงมีความจ�าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความส�าคัญในการจัดท�านโยบาย 

และแผนในการส่งเสรมิ พฒันา สนบัสนนุ รวมถงึการปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 

เพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล เพื่อรักษาศักยภาพความมั่นคงของประเทศ

 ๖.๔ กำรรบัมอืกบัวกิฤตต่ำง ๆ  ทีอ่ำจจะเกิดข้ึนในอนำคต การตระหนกัถงึความส�าคญั

ในการท�าให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในระบบพื้นฐานด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านสุขภาพชีวิต

ความเป็นอยู ่รวมไปถึงระบบสาธารณสขุท่ีควรเพิม่การลงทนุในด้านสขุภาพให้มากข้ึน รวมถงึการ

สร้างความตระหนกัรูแ้ละการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการเร่งพัฒนาทกัษะทีม่คีวามจ�าเป็น และ

มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อหาทางรับมือกับวิกฤต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ๖.๕ ผลักดันกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainability) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainability) เป็นการรักษาความยั่งยืนในหลาย ๆ มิติ เนื่องจากท่ีผ่านมาโลกต้องเผชิญ 

กับสภาวะโลกร้อน ซึง่ท�าให้ประชากรเริม่หันมาสนใจ และร่วมมือกนัในการรกัษาดแูลสิง่แวดล้อม

มากขึ้น และควรค�านึงถึงความมั่นคงยั่งยืนในทุก ๆ มิติ ไม่ใช่แค่ด้านทรัพยากรหรือด้านสภาพ

แวดล้อมเพียงด้านเดียว เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังเพื่อประโยชน์

ของตนเองและความมั่งคั่ง และความยั่งยืนของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

กล่าวโดยสรุป สิ่งที่ประเทศไทยควรผลักดันและขับเคลื่อน คือด้านความร่วมมือต่าง ๆ 

รวมถงึการเตรยีมความพร้อมในการพฒันาบุคลากรด้านการป้องกนัโรคระบาดให้มขีดีความสามารถ 
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สูงขึ้น การส ่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และให ้ความส�าคัญกับ 

ประสิทธิภาพด้านระบบสาธารณสุขในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ทุกรูปแบบ การมุ่งสู่การเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนา การสนับสนุนบริการด้านสุขภาพเน้นพัฒนาขีดความสามารถ 

ด้านวชิาการแพทย์ให้เกิดขึน้ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน ประเทศคูเ่จรจา และภาคภีายนอกอืน่  ๆ เพ่ือ

เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นประโยชน ์

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้มีความสมดุลเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไปสู ่

ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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๔ ธ�ารงชัย หนุนภักดี. (๒๕๖๓). Track II Monitor:  นอกเหนือจาก COVID-19: การให้ความส�าคัญของโลกในการต่อสู้กับโรค

ติดต่อในอนาคต. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๕ ศูนย์ข้อมลูข่าวสารอาเซยีน กรมประชาสมัพนัธ์. (๒๕๕๙). ความร่วมมอืของอาเซยีนด้านสาธารณสขุและบทบาทของประเทศไทย, 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5957&-filename=index

กำรประชุมเชิงสัมมนำทำงวิชำกำรศูนย์อำเซียนศึกษำฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรื่อง “อนำคตควำมมั่นคงทำงสำธำรณสุขของอำเซียน”

วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยำลัย ๑ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

๑. หลักกำรและเหตุผล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโควดิ-๑๙ ทีเ่กดิขึน้

ทัว่โลก และแพร่กระจายอย่างรวดเรว็กว่า ๒๐๔ ประเทศทัว่โลก ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อ ๖๙๗,๒๔๔ ราย และเสียชีวิต ๓๓,๒๕๗ ราย ท�าให้องค์กรอนามัยโลก 

(World Health Organization) ได้ออกมาประกาศให้โรคโควิด-๑๙ เป็นการระบาดใหญ ่

และให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณะสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of 

International Concern) มผีลให้ในทุกประเทศท�าการเฝ้าระวัง คดักรองและควบคมุสถานการณ์ 

แม้จะมกีารประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ  ในหลายประเทศ แต่กย็งัไม่สามารถควบคมุการแพร่ระบาด

ของเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ ได้ ส่งผลให้ตวัเลขของผูต้ดิเชือ้สะสมทัว่โลกเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ขยายวงกว้าง

และไม่จ�ากัดพื้นท่ี โดย “The Economist Intelligence Unit’s (EIU)”๔ ได้น�าเสนอ “ดัชน ี

ความม่ันคงด้านสาธารณสุขโลก (Global Health Security Index)” พบว่าไม่มปีระเทศใดในโลก

ทีม่กีารเตรยีมพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการรบัมอืกบัโรคตดิต่อ ซึง่เป็นเร่ืองยากทีป่ระเทศใดจะท�าได้

สาธารณสุขเป็นหนึง่ในสาขาความร่วมมอืทีอ่าเซยีนและไทยให้ความส�าคญั โดยทีผ่่านมา

อาเซียนมีความพยายามในการสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้แผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 

2009-2015)๕ มีความร่วมมือใน ๗ หัวข้อส�าคัญ ได้แก่ (๑) การขจัดความยากจน (๒) เครือข่าย

ความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียน และ

โลกาภิวัฒน์ (๓) การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร (๔) การเข้าถึงการดูแล

สุขภาพและส่งเสริมการด�ารงชีวิตที่มีสุขภาพ (๕) การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ (๖) 
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การรบัประกันอาเซยีนท่ีปลอดยาเสพตดิ และ (๗) การสร้างรฐัทีพ่ร้อมรบักบัภยัพบิตัแิละประชาคม

ทีป่ลอดภัยยิง่ขึน้ โดยได้ด�าเนนิการผ่านกลไกความร่วมมอื ๓ ระดบั คอื การประชมุระดับรฐัมนตรี

สาธารณสขุอาเซยีน (ASEAN Health Ministers’ Meeting : AHMM) การประชมุระดบัเจ้าหน้าที่

อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Official’s Meeting on Health Development : 

SOMHD) และการประชุมระดับคณะท�างาน/ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ

 ส�าหรับแผนงานประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN 

Socio-Cultural Community Blueprint 2016-2025) มคีวามคบืหน้าด้านสาธารณสขุทีส่�าคญั๖ 

ได้แก่ การป้องกนัและควบคมุการแพร่กระจายของโรคติดต่อ อาท ิเอดส์ และโรคติดเชือ้ไวรัสซิกา 

ซึง่ทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๒๘-๒๙ เมือ่วนัที ่๖-๘ กนัยายน ๒๕๕๙ ณ สปป.ลาว ทีป่ระชมุ

อาเซยีนได้รบัรองแถลงการณ์อาเซยีนว่าด้วยความมุง่มัน่ในการยติุเอชไอวแีละเอดส์ การตอบสนอง

ต่อเอชไอวแีละเอดส์อย่างรวดเรว็และยัง่ยนืในการยตุกิารระบาดของเอดส์ภายในปี 2030 อย่างไรกต็าม

ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๓ ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในเร่ือง การรับมือกับผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โดยล่าสุดเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การประชุมรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) อาเซียนได้บรรลุ Statement of the Special ASEAN-China Foreign Ministers’ 

Meeting on the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)๗ เพ่ือเน้นย�้าถึงการรับมือ 

กับ COVID-19 ผ่านคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) 

พร้อมทัง้อาเซยีนมคีวามยนิดทีีจ่ะร่วมมอืกบัประเทศต่าง ๆ  ทีเ่ป็นพนัธมติรกบัอาเซยีน รวมถงึการ

พยายามสร้างกรอบความร่วมมอืทางการแพทย์ ทัง้ในระดับประเทศ ระดับภมูภิาค และการร่วมมือ 

กับองค์การอนามัยโลก 

นอกจากนี ้ประเดน็ทีอ่าเซยีนให้ความส�าคญัในการเสรมิสร้างความเข้มแข็งของความร่วม

มอืทางสาธารณสขุของอาเซียน เช่น ความร่วมมอืทีม่อียูข่องอาเซยีน และอาเซยีน +๓ การสนบัสนนุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ�าเป็น โดยรวบรวมไว้ใน “ระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินส�าหรับใช้ใน 

กรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน (Disaster Emergency Logistics Systems of ASEAN: DELSA)” 
๖ สมาคมอาเซียนประเทศไทย. (ไม่ระบุ). ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. http://www.asean-

thailand.org/asean/view.php?id=124
๗ ASEAN.org. (2020). Press Statement by the Chairman of the ASEAN Coordinating Council (on the Special 

Meeting of the ACC on COVID-19), ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. https://asean.org/press-statement-chairman-asean-

coordinating-council-special-meeting-acc-covid-19/
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และบรหิารจดัการผ่าน “ศนูย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมและการจัดการ

ภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA) Centre)”  

มีส่วนส�าคัญท�าให้อาเซียนและเอเชียสามารถรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงด้าน 

สุขภาพโลกได้ ส�าหรับประเทศไทย ได้มีบทบาทด้านสาธารณสุขของอาเซียน ได้แก่ การริเร่ิม 

ผลักดันความร่วมมือในอาเซียนด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ (Active Ageing) โดยเสนอให้มี

การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active 

Ageing and Innovation: ACAI) ที่กรุงเทพฯ ในห้วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒๘

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะเลขานุการศูนย์อาเซียน

ศกึษาท�าหน้าท่ีในการจดัการประชุมเชิงสมัมนาทางวชิาการศนูย์อาเซยีน ได้เลง็เห็นถงึความส�าคัญ

ของวิกฤตทางสาธารณสุขที่อาจกระทบความมั่นคงของอาเซียนในอนาคต จึงได้จัดการประชุม 

เชงิปฏบิติัการด้านความมัน่คงในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกบั “อนำคตควำมมัน่คงทำงสำธำรณสขุของ

อำเซียน” เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมความรู้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ  

นักวิชาการ ท่ีเกีย่วข้องกบัสถานการณ์ความมัน่คงในไทยและอาเซยีน ซึง่ผลทีไ่ด้รบัจะเป็นประโยชน์ 

ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการน�าไปใช ้

เป็นแนวทางในการก�าหนดบทบาทและท่าทีที่เหมาะสมต่อกรณีดังกล่าวต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

 ๒.๑ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ และแนวโน้มด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขของ

อาเซียนในอนาคต 

 ๒.๒ เพื่อศึกษาความท้าทายความมั่นคงทางสาธารณสุขของอาเซียนในอนาคต

 ๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางสาธารณสุข

ของอาเซียนในอนาคต

๘ ธ�ารงชัย หนุนภักดี. (๒๕๖๓). Track II Monitor:  ความมั่นคงด้านสุขภาพโลก COVID-19 และการทูตด้านสุขภาพโลก: เอเชีย

จะสามารถรับมือต่อความท้าทายดังกล่าวได้หรือไม่. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ๓.๑ ทราบถึงสถานการณ์ และแนวโน้มด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขของอาเซียน 

ในอนาคต 

 ๓.๒ ทราบถึงความท้าทายความมั่นคงทางสาธารณสุขของอาเซียนในอนาคต

 ๓.๓ ทราบถึงแนวทางในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางสาธารณสุข 

ของอาเซียนในอนาคต

๔. สรุปกำรบรรยำยของวิทยำกร

 ๔.๑ กำรอภิปรำยให้หัวข้อ “อนำคตควำมมั่นคงทำงสำธำรณสุขของอำเซียน” 
 

วิทยากรท่านที่ ๑

นำยแพทย์ ดร.อนุพงค์ สุจริยำกุล นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สำธำรณสุข บรรยำยเร่ือง “อนำคตควำมมั่นคงทำงสำธำรณสุขของอำเซียน” ในมิติ

กำรเมืองและควำมมั่นคง

๑. สถำนกำรณ์และแนวโน้มควำมมั่นคงสำธำรณสุข 

 ๑.๑ ปัจจุบันโรคระบำดใหม่ 

  เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขที่ส�าคัญของโลก รวมถึงอาเซียนด้วย 

เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นภัยคุกคามข้ามพรมแดน ไร้สัญชาติ และสามารถแพร่ระบาดติดต่อกัน

ได้ง่าย ดงัน้ัน ปัญหาด้านการสาธารณสขุจงึเป็นหนึง่ในความท้าทายส�าคญัของอาเซยีน ซึง่ไม่เพยีง

แต่จะเป็นภัยคุกคามต่อความมัน่คงปลอดภยัต่อสุขภาพของมนษุย์ทกุคนเท่านัน้ หากแต่ยงัก่อให้เกดิ

ผลกระทบในอีกหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 ๑.๒ ส�ำหรับกำรรับมือกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในระดับโลก 

  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้จัดตั้งกฎอนามัย 

ระหว่างประเทศ (International Health Regulation 2005) และน�ามาใช้เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๗ 

ซึง่แต่ละประเทศจะมกีฎบตัรอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR)  

ในการมีจุดประสานงานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ (National Focal Point) เนื่องจากเมื่อ

เกิดเหตุการณ์ของโรคระบาด สิ่งส�าคัญคือจะต้องแจ้งต่อองค์การอนามัยโลกเพื่อที่จะได้ก�าหนด 
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ผู้รับผิดชอบ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา โลกเคยประสบกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ  

เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก เป็นต้น ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกตระหนักว่าแต่ละประเทศ 

ต้องมสีมรรถนะหลกัในการปฏบัิตติามกฎอนามยัระหว่างประเทศ (IHR Core Capacities) ซึง่เป็นสิง่ที ่

แต่ละประเทศจะต้องมกีารเตรยีมความพร้อม เพือ่รบัมอืในช่วงเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์การแพร่ระบาด 

ของโรค และเป็นเครื่องมือวัดว่าแต่ละประเทศอยู่ตรงไหน คือ การประเมินร่วมกันระหว่าง 

ผู้ประเมินจากภายนอก (Joint External Evaluation (5-level Score) และผู้เชี่ยวชาญภาย 

ในประเทศในด้านต่าง ๆ  ตามสมรรถนะถกูก�าหนดในกฎอนามยัระหว่างประเทศทัง้หมด ๑๙ ด้าน 

เป็นลักษณะการประเมนิเพือ่พฒันาด้านสาธารสขุ พร้อมทัง้ยงัส่งผลต่อความน่าเชือ่ถอืของประเทศ 

หากประเทศได้เกิดช่องว่าง (Gap) ประเทศนั้นก็จะต้องท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติ (National 

Action Plan) เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านสาธารณสุข

 นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security 

Agenda: GHSA) ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ถูกน�าเสนอโดยประเทศสหรัฐฯ เป็นแนวคิด และกรอบ

การด�าเนินงาน เพือ่ให้ประชาชนทกุประเทศในโลกมสีขุภาพทีด่ ีเน้นการจดัการกบัโรคตดิต่อด้วย

มาตรการป้องกันโรคท่ีมีประสิทธิภาพมีการตรวจจับสถานการณ์เสี่ยงต่อการระบาดของโรค 

ทีร่วดเร็วและควบคมุโรคได้ทันท่วงที พร้อมกนันีป้ระเทศสมาชกิยงัร่วมกนัก�าหนดนโยบาย วางแผน 

การท�างาน แลกเปลีย่นความรูร่้วมกนัระหว่างประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการด�าเนินงาน

ป้องกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท�าให้ประชาชนในแต่ละประเทศมีสุขภาพดี

และความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในกรอบ ๒๐๑๔ ซึ่งวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก

มีความสัมพันธ์กับการประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินจากภายนอก โดยมีสมรรถนะหลัก  

(Core Capacities) อยู่ ๘ ด้านที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ดังแผนภาพ
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แผนภำพที่ ๒.๑ ความมั่นคงด้านสุขภาพโลกมีความสัมพันธ์กับการประเมินร่วมกันระหว่าง 

ผู้ประเมินจากภายนอก

 ๑.๓ ควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญในกำรจัดกำรกับปัญหำสำธำรณสุขร่วมกันของอำเซียน

  ความแตกต่างของสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากประเทศ 

สมาชิกฯ มีขีดความสามารถและศักยภาพในการตอบสนองต่อปัญหาด้านสุขภาพหรือการ

สาธารณสขุแตกต่างกนัอย่างชดัเจน เห็นได้จากรายงานของมหาวิทยาลยัจอนส์ ฮอปกินส์ ได้เสนอ

ผลการวิจัยด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) ของทุกประเทศทั่วโลก พบว่า

ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ 

(Health Security) โดยการจดัอนัดบันีว้ดัจาก ๖ มติิ ได้แก่ (๑) การป้องกนัโรค (๒) ความสามารถ

ในการตรวจจับโรคและรายงานที่รวดเร็ว (๓) การตอบโต้ที่รวดเร็ว (๔) มีระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง 

(๕) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ มีแผนงบประมาณด้านป้องกันควบคุมโรค

และด�าเนินงานตามแนวปฏิบัติสากล และ (๖) มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านชีวภาพต�่า ซึ่งไทย

อยูใ่นอนัดบัที ่ ๖ จาก ๑๙๕ ประเทศทัว่โลกทีไ่ด้รับการประเมิน ในขณะทีม่าเลเซียอยูใ่นอันดับที ่ 

๑๘ สิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ ๒๔ ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ ๓๐ เวียดนามและกัมพูชา 

อยู่ในอันดับที่ ๕๐ และ ๘๙ ตามล�าดับ ดัชนีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมของ

ศักยภาพ ในการตอบสนองต่อปัญหาด้านสุขภาพหรือการสาธารณสุขแตกต่างกันอย่างชัดเจน  

ซึ่งปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่ส�าคัญในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขร่วมกันในอนาคตของ

อาเซียน ดังแผนภาพ
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แผนภำพที่ ๒.๒ ดัชนีชี้วัดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก (Global Health Security Index: 

GHS Index 2019)

 ๑.๔ ส�ำหรับประเทศไทยถอืว่ำเป็นประเทศทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ในกำรจดักำรกบักำร

แพร่ระบำดของ COVID-19 

  ซึ่งปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ไทยประสบความส�าเร็จ คือ (๑) ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง

และอาสาสมัครสาธารณสุขกว่า ๑ ล้านคนทั่วประเทศ รวมทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีปฏิบัติ

หน้าที่ต่าง ๆ เช่น กลุ่มสอบสวนโรค กลุ่มที่ท�าหน้าที่ในการควบคุมโรคที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน

ควบคุม และระบบเฝ้าระวัง COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ และมี

การจัดการที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เป็นเครื่องมือส�าคัญในการควบคุมโรคได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ (๒) ประสบการณ์ และบทเรยีนจากการระบาดของโรคระบาดครัง้ก่อน ๆ  ช่วยท�าให้

ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจแนวทางในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ได้อย่างทันท่วงท ี(๓) การตรวจหาผูป่้วยและการเปิดใช้งานศนูย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ 

(Emergency Operation Center: EOC) อย่างทันท่วงที (๔) การจัดการที่เด็ดขาดและภาวะ

ความเป็นผู้น�าทีเ่ข้มแขง็ ท�าให้เกดิความร่วมมือทัง้ของรัฐบาล เอกชน และประชาชน และ (๕) การจ�ากดั

การเดนิทางทัง้ในและต่างประเทศ (๖) ประชาชนคนไทยทุกคนร่วมมอืกนัในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมอื 

ส่งผลให้การบรหิารจดัการกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของไทยมปีระสทิธภิาพและประสบความส�าเรจ็ 

ดังแผนภาพ
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แผนภำพที่ ๒.๓ การเฝ้าระวังและการตรวจหา COVID-19 ในประเทศไทย

แผนภำพที่ ๒.๔ กลยุทธ์การบริหารจัดการ COVID-19 ของไทย
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แผนภำพที่ ๒.๕ บทเรียนและปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการบริหาร

จัดการ COVID-19 ของไทย

๒. แนวทำงในกำรรับมือกับควำมท้ำทำยด้ำนควำมมั่นคงสำธำรณสุขอำเซียน 

 ๒.๑ อำเซียนมีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ผ่ำน

กลไกควำมร่วมมือด้ำนสำธำรณสุขทั้งภำยในและภำยนอกภูมิภำค ดังนี้ การประชุมเจ้าหน้าที่

อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านการพัฒนาสาธารณสุข (ASEAN Plus Three Senior Officials 

Meeting on Health Development: APT SOMHD) เครือข่ายด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขอาเซียน ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health 

Emergency Operations Center: PHEOC) เครือข่ายฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม

อาเซียนบวกสาม (ASEAN+3 Field Epidemiology Training Network: ASEAN+3 FETN) 

ศูนย์จ�าลองภาพการแพร่กระจายทางชีวภาพอาเซียน (ASEAN Bio Diaspora Virtual Centre 

for big data analytics and visualization: ABVC) ศนูย์ประเมนิและส่ือสารความเส่ียงอาเซียน 

(ASEAN Risk Assessment and Risk Communication Centre: ARARC) เครอืข่ายห้องปฏบัิติ

การสาธารณสขุ ภายใต้กลุม่ประเดน็สขุภาพอาเซียนท่ี ๒ และเครือข่ายห้องปฏบิติัการสาธารณสุข

ระดับภูมิภาค (Regional Public Health Laboratories Network: RPHL) ซึ่งกลไกเหล่านี้  

เป็นกลไกความร่วมมือใหม่ที่อาเซียนได้ร่วมกันสร้างข้ึนมาใหม่เพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ร่วมกัน ส่งผลให้อาเซยีนสามารถรวบรวมข้อมลูช่องทางการติดต่อและจัดตัง้เครอืข่าย
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ประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบของแต่ละประเทศอาเซียน และการจัดท�าระบบ

ประเมินความเสีย่งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอาเซยีนและการจดัท�ารายงานการประเมนิ

ความเสี่ยง เป็นต้น ดังแผนภาพ

แผนภำพที่ ๒.๖ โครงสร้างและกลไกความร่วมมือด้านสาธารณสุขของอาเซียน

 ๒.๒ กำรแก้ปัญหำโรคระบำดและโรคอบุตัใิหม่ของอำเซยีนในอนำคต หากมโีรคระบาด และ

โรคอุบตัใิหม่เกิดขึน้ในอนาคต อาเซยีนสามารถน�ากลไกในการจดัการภยัพบิตัริะดบัภมูภิาคทีม่อียู่ 

มาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ร่วมกันใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 

ของแต่ละประเทศ รวมทัง้ร่วมมอืร่วมใจสร้างกลไกยบัยัง้การแพร่ระบาดร่วมกนั เช่น ศนูย์ประสานงาน

อาเซียนเพ่ือความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating 

Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center) เป็น

องค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีเป้าหมายเพ่ืออ�านวนความสะดวกในการประสานงานระหว่างประเทศ

สมาชกิอาเซยีนกบัสหประชาชาต ิและองค์การระหว่างประเทศ เพือ่จดัการภยัพบิตัแิละตอบสนอง

ฉุกเฉินในภูมิภาคอาเซียน การแพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Centre of Military Medicine: 

ACMM) เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ ป้องกัน และลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังแผนภาพ
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แผนภำพที่ ๒.๗ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขของอาเซียนกับสหประชาชาติ

และองค์การระหว่างประเทศ

วิทยากรท่านที่ ๒

นำยแพทย์ นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข กระทรวง

สำธำรณสุข บรรยำยเรื่อง “อนำคตควำมมั่นคงทำงสำธำรณสุขของอำเซียน” ในมิติ

เศรษฐกิจ

กล่ำวน�ำ

๑. องค์กำรอนำมัยโลก (The World Health Organization: WHO) ถือเป็นหนึ่งในกลไก

ส�าคัญในการด�าเนนิงานเกีย่วกบัเร่ืองสขุภาพของอาเซยีน โดยวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้องค์การ

อนามัยโลก (WHO) มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งได้แก่ 

๑.๑ เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนท่ัวโลกให้มพีลานามยัอยูใ่นระดบัสงูสดุเท่าทีส่ามารถจะท�าได้ 

ทั้งในร่างกายและจิตใจ

๑.๒ เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ  และร่วมมือกับรัฐบาลประเทศ

สมาชิกในการด�าเนินงานตามโครงการอนามัยต่าง ๆ ในการก�าหนดมาตรฐานของยา และวัคซีน 

เป็นต้น
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๑.๓ เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศ และส่งเสริมการวิจัย

ทางการแพทย์ซึง่งานขององค์การอนามัยโลก คอืการพยายามอ�านวยความช่วยเหลือให้แก่ประเทศ

ต่าง ๆ ตามความต้องการเมือ่ได้ร้องขอมา รวมถงึจดัให้บรกิารด้านสขุภาพอนามยัแก่ประเทศต่าง ๆ  

ทั่วโลก และส่งเสริมประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ เก่ียวกับปัญหา

สุขภาพต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละประเทศไม่สามารถด�าเนินการเองได้โดยล�าพัง

แผนภำพที่ ๒.๘ “สัญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลก”

๒. ปัญหำผู้สูงอำยุในประเทศไทย

 ประเทศไทยอาจจะต้องเจอกับปัญหาผู้สูงอายุ ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มจ�านวนประชากร

สงูอายอุย่างรวดเรว็ เน่ืองจากภาวะการเจรญิพนัธุท์ีเ่คยสงูในอดตี และภาวะการตายทีล่ดลงเป็นล�าดบั

อย่างต่อเนื่องท�าให้ประชากรในกลุ่มวัยรุ่นที่มีเป็นจ�านวนมากในอดีต จะทยอยเข้าสู่วัยแรงงาน 

และวัยสูงอายุในที่สุด โดยผลที่ตามมาจากปัญหาของสังคมผู้สูงอายุที่ส�าคัญ ได้แก่

๒.๑ ปัญหำทำงด้ำนสขุภำพร่ำงกำย ผูส้งูอายจุะมีปัญหาด้านสขุภาพเสือ่มโทรม มโีรคภยั 

ต่าง ๆ เบียดเบียน ทั้งโรคทางร่างกายและทางสมอง โดยผู้ที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี ขึ้นไป จะมีการ

เปลี่ยนแปลงระบบทางสมองอย่างชัดเจน เช่น เป็นโรคสมองเสื่อม โรคหลงลืม และโรคซึมเศร้า 

เป็นต้น

๒.๒ ปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกจิ ผูส้งูอายทุีม่ฐีานะไม่ด ี ไม่มบีตุรหลานดแูล อปุการะเลีย้งดู  

และอาจจะขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพ หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต และขาดที่อยู่อาศัย

เป็นหลักแหล่ง จึงท�าให้ได้รับความล�าบากมากขึ้น
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๒.๓ ปัญหำทำงด้ำนควำมรู้ ผู้สูงอายุขาดโอกาสในการได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  
ที่เหมาะสมกบัช่วงวยั และสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ให้เกดิความเข้าใจทีต่รงกนักบัเยาวชนรุ่นใหม่

๒.๔ ปัญหำทำงด้ำนสงัคม ผูส้งูอายอุาจไม่ได้รบัการยกย่องจากสงัคมเหมือนเดมิ โดยเฉพาะ
ผู ้สูงอายุที่เคยเป็นข้าราชการต�าแหน่งสูง เคยมีอ�านาจในช่วงท่ียังสามารถท�างานได้เมื่อ 
เกษยีณอายรุาชการ อาจสญูเสยีอ�านาจ และต�าแหน่งทีส่งูไป ซึง่ในยคุปัจจบุนัเยาวชนจะมทีศันคติ
หรือความคิดท่ีไม่ดีต่อกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะมีความคิดว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความล้าสมัย และ 
ไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันได้

๒.๕ ปัญหำทำงด้ำนจิตใจ ผู้สูงอายุจะขาดการได้รับความเอาใจใส่ และความอบอุ่น 
จากบตุรหลานอย่างเพยีงพอ ท�าให้รูส้กึว้าเหว่ อ้างว้าง และอาจจะมคีวามวติกกงัวลต่าง ๆ เช่น กงัวล
ว่าจะถกูลกูหลานและญาตพิีน้่องทอดท้ิง กังวลในเรือ่งความตาย ผู้สงูอายมุกัมอีารมณ์เปลีย่นแปลง 
เช่น เศร้า เฉยเมย เอาแต่ใจตนเอง ผู้สูงอายุบางคน ก็ยังมีความต้องการความสุขทางโลกีย์ ซึ่ง 
ไม่เหมาะสมกับวัยของตนท�าให้ได้รับความผิดหวัง

๒.๖ ปัญหำเกี่ยวกับครอบครัว ปัญหาผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วง คือ การเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคม และวฒันธรรม ในอดตีจะเป็นครอบครวัใหญ่ทีเ่รยีกว่า ครอบครวัขยาย ท�าให้มคีวามสมัพนัธ์
แน่นแฟ้น และเกิดความอบอุน่ระหว่างพ่อ แม่ และลกูหลาน ในปัจจบุนัครอบครวัคนไทย โดยเฉพาะ
ในเขตเมืองจะเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ลูกหลานจะมาท�างานในเขตเมืองทิ้งพ่อแม่ 
ให้เฝ้าบ้าน ท�าให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่ได้รับการดูแล และได้รับความอบอุ่นดังเหมือน 
ในอดีตที่ผ่านมา

๒.๗ ปัญหำค่ำนยิมทีเ่ปลีย่นแปลง ปัจจบุนัความเปลีย่นแปลงจากภาวะทางด้านเศรษฐกจิ 
และสังคมท�าให้เยาวชนมีความกตัญญูต่อ พ่อ แม่ ครู และอาจารย์ น้อยลง ผู ้สูงอาย ุ
ไม่ได้รับการดูแล ต้องอาศัย สถานสงเคราะห์คนชรา ในอนาคตเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมรปูแบบใหม่ สงัคมไทยอาจกลายเป็นสงัคมแบบตะวนัตก การด�าเนนิชวีติจะมลีกัษณะ
ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ความกตัญญู การต้องทดแทนบุญคุณจะถูกให ้
ความส�าคัญน้อยลง และการเลี้ยงดูพ่อแม่ในช่วงที่แก่ชราอาจมีจ�านวนน้อยลง

หนึง่ในปัญหาส�าคญัของผูส้งูอายจุะเกีย่วข้องกบัเรือ่งค่าใช้จ่ายในสงัคมทีส่งูมาก การมนีโยบาย
ด้านเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การลดค่ายา ค่ารักษา 
พยาบาล และหากประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมมือกันในการต่อรองราคาด้านเวชภัณฑ์  
ยารักษาโรคต่าง ๆ  ได้ อาจท�าให้ประเทศไทยสามารถลดค่าใช้จ่าย และสามารถกระจายการดูแล

ไปได้อย่างทั่วถึงได้
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๓. ควำมท้ำทำยของภูมิภำค

๓.๑ กำรรวมตัวทำงกำรเมือง และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภำคอำเซียนท�ำได้

ค่อนข้ำงยำก เนือ่งจากเมือ่มองย้อนกลบัไปในอดีต ต้ังแต่การเป็นรัฐชาติ ประวติัศาสตร์ในภมูภิาค

ค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้ง และเต็มไปด้วยการต่อสู้ นอกจากนี้อาเซียนยังมีความหลากหลาย  

ซึ่งต่างจากประเทศตะวันตกที่มีอารยธรรมตะวนัตก ในด้านการเมอืง และความมัน่คง อาเซยีน 
มรีะบอบการปกครองท่ีแตกต่างกนั ตัง้แต่ระบอบเผด็จการโดยพรรค ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์ 
ระบอบประชาธปิไตยเสีย้วใบ ครึง่ใบ และค่อนใบ ดังนัน้ การจะท�าให้ทกุประเทศมกีรอบความคดิ
ทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัจงึเป็นเรือ่งยาก เพราะแต่ละประเทศมคีวามอ่อนไหว
ในประเดน็ต่าง ๆ ไม่เหมอืนกนั ท้ังในเรือ่งสทิธมินษุยชน เสรีภาพ ประชาธิปไตย การก่อการร้าย 
ภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ฯลฯ เมื่อการตีความต่างกันการมองปัญหา และแก้ปัญหา
ก็ย่อมแตกต่างกันที่ส�าคัญ ความมั่นคงยังเป็นเรื่องที่ต่อรองไม่ได้ 

นอกจากนี ้สมาชกิอาเซยีนทัง้ ๑๐ ประเทศยงัคงมรีะดับพัฒนาการต่างกนั ขณะทีก่ฎบตัร
อาเซียนทีเ่ป็นเหมอืน รฐัธรรมนญูของสมาชกิยงัไม่มกีารบงัคบัให้เคารพกฎบตัร และไม่มบีทลงโทษ 
ซึง่ล้วนมีส่วนฉดุการรวมตวัเป็นประชาคม ดงันัน้หากพจิารณาจากข้อจ�ากดัของอาเซยีน ในประเด็น
เรือ่งความหลากหลายแล้วน้ัน จงึท�าให้เกดิปัญหาส�าคญัคอืเร่ืองของการด�าเนนิการร่วมกนัเป็นไป
ได้ยาก 

๓.๒ สถำนกำรณ์โรคระบำดในปัจจุบัน คือโควิค-๑๙ เป็นสถานการณ์ที่แพร่ขยายไกล
กว่าที่คาดการณ์ไว้ตอนต้น หากเปรียบกับช่วงการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ประเทศไทยมีการ
คาดการณ์ว่าจะรุนแรง และเตรียมความพร้อมในการการรับมือไว้ แต่สถานการณ์ไม่รุนแรง  
ซึ่งแตกต่างจากโควิค-๑๙ ที่มีการระบาดไปไกลว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากการกระจายของโรค 
มีความสามารถในการติดต่อระหว่างคนสู่คนมากกว่าการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก

จากสถานการณ์โควิค-๑๙ วิเคราะห์ว่า ควรเปิดประเทศได้บ้างในบางกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และควรส่งเสริมมาตรการในการเปิดประเทศอย่างจริงจัง ประเทศไทยต้องเรียนรู ้
ที่จะปรับตัว ต้องเตรียมมาตรการ และหาวิธีในการปฎิบัติที่จะท�าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเดินทาง
เข้ามา ซึง่ในตอนนีถ้งึแม้ประเทศไทยจะได้ท�าสญัญาซือ้วคัซนีจากต่างประเทศมา แต่ปัญหาส�าคญั
คือ เรื่องสัญญาท่ีจะมีวัคซีนให้กับไทย ๒๖ ล้านโดส แต่ ๒ โดสได้ ๑ คน จึงเกิดเป็นปัญหา 
คอืจ�านวนประชากร ๑๐ ล้านคน ใครจะเป็นผูไ้ด้รบัวคัซนี ซึง่ผูท้ีค่วรได้รบัวคัซนีเป็นล�าดบัต้น ๆ นัน้ 

ควรเป็นบุคคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล และใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคดังกล่าว
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อย่างไรก็ตามวัคซีนดังกล่าวยังคงมีข้อจ�ากัดอยู่มากพอสมควร เช่น การเก็บรักษาวัคซีน

น้ันควรเก็บได้ที่อุณหภูมิเท่าไรจึงจะรักษาประสิทธิภาพของวัคซีนได้อย่างเหมาะสม หรือวัคซีน 

ดังกล่าวมีระยะเวลาหมดอายุหรือไม่และสามารถเก็บไว้ได้กี่ปี ซึ่งเมื่อได้รับวัคซีนดังกล่าวมาแล้ว

จะสามารถใช้วัคซีนดังกล่าวทันหรือไม่ เหล่านี้ล้วนเป็นค�าถามที่ภาครัฐจะต้องร่วมมือกับ 

บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการอย่างเป็นระบบ

๓.๓ ประเทศไทยเตรียมตัวเรื่องกำรรองรับโรคติดต่อ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้เตรียม

ความพร้อมในการรองรับเรื่องโรคไม่ติดต่อ รวมท้ังประเทศในอาเซียนด้วย แต่ละประเทศยังให้

ความส�าคัญกับโรคติดต่อมากกว่าโรคไม่ติดต่อ ซึ่งปัจจุบัน ควรให้ความส�าคัญและมุ่งประเด็นใน

เรื่องของโรคไม่ติดต่อเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง “อาหาร” ซึ่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยนั้น

เป็นเรือ่งทีส่�าคญั และจ�าเป็นในการช่วยให้สขุภาพของผู้รับประทานดีข้ึน โดยปัจจุบนัประเทศไทย

เริม่ให้ความส�าคญักบัสขุภาพทางด้านโภชนาการมากขึน้ เช่น ประเทศไทยห้ามน�าเข้าไขมนัทรานส์ 

(TRANS FAT) เข้าในประเทศ อย่างไรก็ตามความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยด้านอาหาร  

ความร่วมมือกนัในระดบัอาเซยีน และต้องร่วมมอืกนัไปถงึการสือ่สารด้านเทคโนโลยร่ีวมกนัอย่าง

เป็นระบบ

๔. อนำคตควำมมั่นคงทำงสำธำรณสุขของอำเซียนทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยยังคงติดอยู่กับแคมเปญการให้คนไทยป้องกันตัวเอง โดยความเป็นจริงแล้ว

น้ันผูท้ีค่วรจะป้องกนัตวัเองและรบัผดิชอบต่อสงัคมมากทีส่ดุ คอืผูท้ีไ่ด้รบัเช้ือจากโรคระบาดนัน้ ๆ  

ควรเพิ่มการรณรงค์ให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อนั้น รับผิดชอบตัวเองหรือให้ทางภาครัฐจัดการอย่างเป็น

ระบบมากขึ้น เพราะยิ่งประชาชนต้องคอยระมัดระวังตัวเองก็ส่งผลต่อการติดต่อซ่ึงกันและกัน  

จะน�าไปสู่ผลกระทบเรือ่งความสมัพนัธ์ทางการค้า และระบบเศรษฐกจิ อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการ 

ต้องค�านึงความปลอดภัยในการปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
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แผนภำพที่ ๒.๙ “มาตรการป้องกันโรคที่เจ้าของกิจการต้องปฎิบัติ”

๔.๑ ศกัยภำพด้ำนกำรท่องเท่ียวเชงิสขุภำพของไทย ประเทศไทยมทีัง้ทรพัยากรบคุคล 

ทรพัยากรทางธรรมชาต ิและมศีกัยภาพด้านการท่องเทีย่วมาก ในแต่ละปีนัน้มนีกัท่องเท่ียวจ�านวนมาก 

บินมาจากต่างประเทศเพื่อมาเท่ียวที่ประเทศไทย ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของ 

ประเทศในปัจจุบัน และสาธราณสุขของไทยนั้นเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ชาวต่างชาตินิยม

มาท�าการรักษาจากประไทยเป็นล�าดับต้น ๆ  ของโลก  ดังนั้นไทยควรเสนอให้มีการทัวร์เพื่อให้คน

เข้ามาท�าการรกัษาตวัในประเทศไทย ซึง่ประเทศไทยสามารถท�าได้ครบวงจรทัง้เรือ่งของการท่องเทีย่ว  

และการรักษาโรค ซึ่ งจะน�ามาซึ่ งรายได ้ที่ส�าคัญของคนในประเทศ การท ่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพมีอยู่ ๒ ประเภทคือ

(๑) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็นลักษณะ 

เดินทางเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีตัวเองชอบ แล้วจึงจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งเพื่อมาท�า

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีมาตรฐาน เช่น การนวด/อบ/ประคบ

สมุนไพร การบริการสุวคนธบ�าบัด (Aroma Therapy) และวารีบ�าบัด (Water Therapy)  
การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายนักท่องเท่ียวรู้สึกผ่อนคลาย ส่งผลให้มีสุขภาพ
จิตที่ดี เป็นการเพิ่มพูนพละก�าลังให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับความสมดุลให้กับร่างกาย



เอกสารวิชาการ เรื่อง สรุปการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๓ / ๒๕๖๔ 53

(๒) การท่องเที่ยวเชิงบ�าบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) เป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยว โดยแบ่งเวลาส่วนหน่ึงในช่วงเท่ียวไปรับบริการบ�าบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่น การตรวจ
ร่างกาย การรักษาโรคต่าง ๆ การท�าฟัน และการรักษาสุขภาพฟัน การผ่าตัดเสริมความงาม  
การผ่าตัดแปลงเพศ ฯลฯ การท่องเที่ยวเชิงบ�าบัดรักษาสุขภาพจึงมุ่งประโยชน์ต่อการรักษาฟื้นฟู
สุขภาพนักท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ หรืออาจจะเป็นการพักฟื ้นหลังจากต้องเข ้ารักษาตัว 
ในโรงพยาบาลนาน ๆ  โดยการทีผู่ป่้วยได้ท�ากายภาพบ�าบัดหรือพักฟ้ืนในสถานทีท่ีไ่ม่ใช่โรงพยาบาล
แต่เป็นแหล่งท่องเทีย่วท่ามกลางธรรมชาตทิีม่อีากาศทีบ่รสิทุธิ ์ย่อมส่งผลดต่ีอสขุภาพ และสภาพจิตใจ
ของผู้ป่วยอย่างเต็มที่

๔.๒ ควำมท้ำทำยด้ำนสำธำรณะสุขของแรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศไทย โดยระบบ
เศรษฐกิจนั้นจะต้องขับเคลื่อนด้วยแรงงาน ซ่ึงในประเทศไทยนั้นแรงงานต่างด้าวนั้นมีอยู่ ท้ังใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สาธารณะสุขของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย เป็นประเด็น
ที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ส�าหรับประเทศไทย ในเร่ืองของการรักษาคนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะโรควัณโรค 
ซึ่งตอนน้ีประเทศไทยมีวัณโรคท่ีดื้อยาที่ไม่สามารถรักษาได้ และเป็นความท้ายของบุคคลากร
ทางการแพทย์ในการรักษาดังนี้

(๑) เม่ือพจิารณาจากภมูศิาสตร์ของประเทศไทยนัน้ ประเทศไทยมพีรมแดนตดิกบัหลาย
ประเทศ เช่น เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย ดังนั้นปัญหาเรื่องการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานทาง
พรมแดน ทัง้ทางช่องทางทีถ่กูกฏหมาย และช่องทางทางธรรมชาติทีผิ่ดกฏหมาย เป็นเร่ืองทีท้่าทาย
การด�าเนนิการของรฐัไทย ดงันัน้ประเทศไทยควรเตรยีมพร้อมกบัเรือ่งดงักล่าว เพราะแรงงานท่ีลกัลอบ

เข้ามาเหล่านี ้อาจน�าโรคระบาดเข้ามาด้วยเช่นกัน

(๒) ในระดับ ASEAN นั้น ประเทศไทยถือว่ามีระบบสาธารณะสุขและระบบความมั่นคง
ทางด้านสุขภาพใหญ่มากพอสมควร ประเทศไทยมีการขาย เวชภัณฑ์ และยารักษาโรคไปขายยัง
ในภูมิภาคอาเซียนโดยประเทศที่ไทยน�ายารักษาโรคไปขายด้วยยากที่สุดคือประเทศเวียดนาม 
เนื่องจากขั้นตอนที่ยุ่งยากและประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดคือประเทศเมียนมา

สรุปได้ว่าวัคซีนที่ดีที่สุดมี ๔ วิธีคือ (๑ ) นอนให้มากขึ้น ๑ ชั่วโมง (๒) ดื่มน�้าเพิ่มขึ้น ๑๕ 
เปอร์เซน็ (๓) ออกก�าลงักายให้มากขึน้ประมาน ๑๕-๓๐ นาท ี(๔) ทานอาหารให้เตม็ที ่และห้ามเครยีด 
เพราะมีการศึกษาทางการแพทย์ระบุว่าความเครียดท�าลายภูมิต้านทานได้ชัดเจน
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วิทยากรท่านที่ ๓

ศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำ เพ่งพิศ อำจำรย์ประจ�ำสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน 
มหำวิทยำลัยมหิดล, อดีตผู้อ�ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรสำธำรณสุขอำเซียน 
มหำวทิยำลยัมหดิล บรรยำยเรือ่ง “อนำคตควำมมัน่คงทำงสำธำรณสขุของอำเซยีน” 
ในมิติสังคม และวัฒนธรรม

๑. ควำมร่วมมือด้ำนสำธำรณสุขของประเทศอำเซียน
 สาธารณสขุเป็นหนึง่ในสาขาความร่วมมอืทีอ่าเซียน และไทยให้ความส�าคญั ซึง่ทีผ่่านมา
อาเซียนมีความพยายามในการสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยความร่วมมือที่มีอยู่ของ
อาเซยีนในปัจจบุนั อาทิเช่น อาเซยีน+๓ ซึง่เป็นกลไกในการสร้างความเจรญิร่วมกนั ร่วมมอืพฒันา
วัคซีนให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสในการเข้าถึงได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคอุบัติ
ใหม่อืน่ ๆ ทัง้นี ้กลไก อาเซยีน+๓ จะมคีวามเข้มแขง็ และสามารถตอบสนองต่อควาฟมท้าทายต่าง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้นได้น้ัน ต้องอาศัยความช่วยเหลือ และความร่วมมือกัน ทั้งยังเป็นการสะท้อน 
ให้เห็นถึงมิตรภาพที่ดีต่อกัน และสามารถร่วมมือเดินหน้าหากต้องเผชิญกับโรคระบาดอื่น ๆ  

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ส่งผลกระทบต่อไปยงัหลาย ๆ  มติ ิเช่น มติด้ิาน
สงัคม และมิตด้ิานเศรษฐกจิ รวมทัง้มติด้ิานวฒันธรรม ล้วนเชือ่มโยงไปถึงความม่ันคงทางด้าน
สาธารณสุข ซึ่งด้านสุขภาพของประชาชนเป็นอีกหนึ่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  
จากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรื่องของสุขภาพได้กระทบไปใน
หลาย ๆ  มติิ อย่างไม่จ�ากดัแค่ในวงด้านสขุภาพเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึพฤติกรรมของตัวบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
กันในทางสังคม เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ชาติพันธุ์ ระบบการศึกษา ระบบการปกครอง และระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ  ความเชือ่มโยงกนัในส่วนนี ้ยงัได้เชือ่มโยงไปถึงวฒันธรรมการบรโิภคอาหาร
ของกลุ่มประชากรในประเทศอาเซียนที่มีความคล้ายคลึงกัน

๒. บทบำทในมิติสังคม และเศรษฐกิจต่อระบบสำธำรณสุข
 มิติด้านสังคมและเศรษฐกิจในด้านที่ได้รับผลกระทบ เช่น การจ้างงาน การตกงาน  
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยว และธุรกิจในหลาย ๆ  แห่งจ�าเป็นต้อง 
ปิดตัวลง มีการลดค่าจ้างหรือจ�านวนพนักงานลงเพื่อลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ น�าไปสู่ปัญหา
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การว่างงาน การขาดรายได้จนก่อให้เกิดภาระหนี้สินและน�าไปสู่ปัญหาครอบครัวท่ีขาดรายได้ 
ในการเลีย้งชีพ เกดิความล�าบากในการด�าเนนิชวิีต จนส่งผลให้เกดิความเครยีดขึน้ภายในครอบครวั 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มข้ึนจึงเป็นผลที่ตามมาล้วนกระทบต่อการศึกษาของเยาวชน
จนอาจท�าให้เกิดเป็นแนวโน้วของความเหลื่อมล�้าภายในสังคมมากขึ้น 

๓. ควำมคล้ำยคลึงกันของประชำกรในภูมิภำคอำเซียน
 ความคล้ายคลึงกันในกลุ่มประชากรในภูมิอาเซียน คือ ในด้านการมีรูปแบบของความ
เป็นกลุม่นยิม (Collectivism) หรอืการนกึถึงบคุคลอืน่ก่อนเสมอ การให้ความสนใจกบัครอบครัว 
และคนรอบข้าง การพึ่งพาอาศัยกัน และการให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม 
รวมทัง้การเคารพสทิธซิึง่กนัและกนั จะไม่กระท�าสิง่ทีจ่ะก่อให้เกิดความเสีย่งต่อคนรอบข้าง ซึง่จะ
แตกต่างจากกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีความเป็นปัจเจกนิยม 

แผนภำพที่ ๒.๑๐ อธิบายการเป็นปัจเจกนิยม (Individualist) 

และการเป็นกลุ่มนิยม (Collectivist Culture)

(Individualism) ค่อนข้างสูง มีลักษณะแนวคิดเป็นของตัวเองให้ความส�าคัญกับเจตคติ ความคิด

และความรูส้กึของตวัเอง แนวคดิท่ีบุคคลให้ความส�าคัญกบัเป้าหมายของตัวเองมากกว่าเป้าหมาย

ของกลุ่มบุคคลอื่น มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สนใจในความรู้สึกของตัวเองเป็นหลัก  
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ซึง่ในภาพรวมของการเป็นกลุม่นยิมของคนในกลุม่ประเทศอาเซยีนนบัว่าเป็นประโยชน์ในด้านการสร้าง

ความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะสามารถด�าเนินการร่วมกันได้ง่ายขึ้น 

 จากความคล้ายคลึง และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประชากรในภูมิอาเซียน 

ซึง่รวมถงึการมปีระเพณ ีและวฒันธรรมต่าง ๆ  ทัง้ท่ีคล้ายคลึง และแตกต่างกนัเป็นผลมาจากปัจจัย

ทางภูมิศาสตร์  รากฐานทางวัฒนธรรม และการนับถือศาสนา  เช่น การนับถือศาสนาเดียวกัน  

เป็นศาสนาที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่ประชากรในภูมิอาเซียน ล้วนนับถือแบบเดียวกัน เป็นปัจจัยที่ท�าให้

ทัง้ประเพณ ีพธิกีรรมทางศาสนา ลทัธิความเชือ่ต่าง ๆ จึงมคีวามคล้ายคลึงกนัด้วย ความคล้ายคลึง

ทางด้านอาหารของประชากรในภูมิอาเซียน การปรุงอาหารโดยมากจะใช้เคร่ืองเทศ มีการปรุง

รสชาติที่จัดจ้าน รสชาติเผ็ดร้อน เป็นต้น ซึ่งการมีวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกันของ

ประชากรในภมิูภาคอาเซียนน้ันจะสามารถส่งผลท�าให้เกิดเป็นความสมัพันธ์ทีด่ ีความรูส้กึเป็นบ้าน

พี่เมืองน้องกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

๔. แนวทำงกำรรับมือด้ำนควำมมั่นคงทำงสำธำรณสุข

 แนวทางในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขทางด้านมิติสังคม 

และวัฒนธรรมของอาเซียน จากแนวคิดการสร้างความร่วมมือกันของอาเซียน ใน ๓ ส่วน คือ 

Mutual Understanding การสร้างความเข้าใจร่วมกัน Mutual Confidence สร้างความเชื่อถือ

ร่วมกัน และ Transnational Society การสร้างสังคมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานที่สร้างมา

ดีแล้ว หากแต่เรายังไม่เห็นความเป็น Mutual Benefit คือการที่จะได้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

ร่วมกัน ไม่ใช่รปูแบบ Monetary Benefit ผลประโยชน์ทีไ่ม่ใช่ในเรือ่งของตวัเงนิ เนือ่งจาก Mutual 

Benefit จะเป็นตัวช่วยในการลดช่องว่าง ลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะสามารถมองเห็นและจับต้องได้

ชัดเจน ที่จะต่อยอดไปถึงความร่วมมือด้านสังคม และวัฒนธรรมของสมาคมอาเซียนในศตวรรษ 

ที่ ๒๑ ที่ได้ตกลงไว้ ๖ ด้าน ดังนี้

 ๔.๑ การพัฒนามนุษย์ (Human Development)

 การให้ความส�าคญักบัระบบการศกึษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริม

การจ้างงานที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอ�านวยความสะดวก 

ในการเข้าถงึวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยเีชงิประยกุต์ เพือ่เสรมิสร้างทกัษะในการประกอบการส�าหรบั

สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพภายใต้ความร่วมมือด้านนี้
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  ๔.๑.๑ การบูรณาการด้านการศึกษาให้เป็นประเด็นส�าคัญในการพัฒนา 

ของอาเซียน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีองค์ความรู้ ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่เยาว์วัย จนถึงระดับเด็กปฐมวัย สร้างความตระหนักรู้

เรือ่งอาเซียนให้กบักลุม่เยาวชน ผ่านทางการศกึษา และกจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่เป็นการสร้างอตัลกัษณ์

อาเซียนบนพื้นฐานของความร่วมมือซึ่งกันและกัน

  ๔.๑.๒ การมุง่ให้เกดิความก้าวหน้าทางความสามารถของบคุคล ขยายความมัน่คง 

และมั่งคั่งของมนุษย์ทั้งความเป็นอยู่ การศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้สามารถหาทางเลือกที่จะ

มสีทิธิเสรภีาพในการต่อยอดความรูค้วามสามารถของตนเองได้ เช่นการเปิดโอกาสทางด้านการศกึษา 

ที่จะส่งเสริมต่อยอดเรื่องหลักสูตร ที่จะสามารถเรียนจากประเทศหนึ่งท่ีสามารถน�ามาต่อยอด 

กับอีกประเทศหนึ่งได้ ซึ่งก็ถือว่าในอาเซียนก็ได้มีการเริ่มปฏิบัติมาบ้างแล้ว

 ๔.๒ สวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม (Social Welfare Protection)

 การขจัดความยากจน เครือข่ายความปลอดภยัทางสงัคมและความคุม้กนัจากผลกระทบ

ด้านลบจากการรวมตวัอาเซยีน และโลกาภวิตัน์ ส่งเสรมิความมัน่คง และความปลอดภยัด้านอาหาร 

การเข้าถงึการดแูลสขุภาพ และส่งเสรมิการด�ารงชีวติที่มสีขุภาพ การเพิ่มศกัยภาพในการควบคุม

โรคติดต่อ รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพตดิ การสร้างรฐัที่พร้อมรับกับภยัพิบัติและประชาคม

ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

 ๔.๒.๑ ส่งเสรมิขีดความสามารถของประเทศไทย ในการให้ความคุม้ครองทางสงัคม

ขัน้พืน้ฐาน การได้สทิธปิระโยชน์ในระดับทีส่งูขึน้ โดยการจ่ายเงนิสมทบซึง่มวีตัถปุระสงค์โดยรวม

เพือ่สร้างความยัง่ยนืด้านการเงนิแก่ระบบการประกนัสังคม และระบบการคุม้ครองทางสังคม ซ่ึง

ฐานการคุ้มครองทางสังคมมุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 

ได้อย่างทั่วถึง

 ๔.๒.๒ การขจัดความยากจน เน้นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าที่เกิดข้ึนสังคม

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการก�าจัดความยากจนและความ 

หิวโหย ให้ความมัน่ใจกบัประชาชนทุกคนในอาเซียนจะได้รับสวัสดกิาร และการคุม้ครองจากผลกระทบ

ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสร้างความยั่งยืนของการคุ้มครองทางสังคม และเพิ่มความสามารถ 

ในการจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในสังคม
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 ๔.๓ สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)

 การส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิการส�าหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้กิาร 

การคุม้ครองและส่งเสรมิแรงงานโยกย้ายถิน่ฐาน ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 

และเน้นการส่งเสริมการคุม้ครองในด้านสทิธ ิและสวัสดิการส�าหรบัเยาวชน สตรไีด้รบัการปกป้อง 

คุ้มครองผู้สูงอายุ และผู้พิการได้รับผลประโยชน์ และสิทธิต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีมาตรฐาน ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการสามารถด�ารงชีพได้ 

 ๔.๔ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

 การจดัการปัญหาสิง่แวดล้อมของโลก การจัดการและการป้องกนัปัญหามลพษิทางสิง่แวดล้อม

ข้ามแดน ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน ส่งเสรมิเทคโนโลยด้ีานสิง่แวดล้อม ส่งเสริมคณุภาพมาตรฐานการด�ารงชวีติในเขต

เมือง การประสานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง และ

ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน�้าจืด การตอบสนอง

ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการจดัการต่อผลกระทบ ส่งเสริมการบรหิารจดัการป่าไม้

อย่างยั่งยืน

 ๔.๕ การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)

 ส่งเสรมิการตระหนกัรับรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและความรูส้กึของการเป็นประชาคม การส่งเสริม

และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม และ

อุตสาหกรรม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน

 ๔.๖ การลดช่องว่างของการพัฒนา (Narrowing Development Gap)

 การด�าเนินงานความร่วมมือเหล่านี้ อาเซียนได้ด�าเนินการท้ังในรูปแบบของความตกลง

ในระดบัต่างๆ (MOU/ Agreement/ Declaration) และโครงการความร่วมมอื ทัง้ระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซยีนด้วยกันและ ระหว่างอาเซยีนกบัประเทศภายนอกภมูภิาค ซึง่ส่วนใหญ่เป็นประเทศ

คู่เจรจาทัง้ในกรอบอาเซยีน+๑ และอาเซยีน+๓ และองค์กรระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัความร่วมมอื

ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีกลไกการด�าเนินงาน ได้แก่ การประชุมรายสาขาระดับ 

เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับรัฐมนตรี คณะมนตรีประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
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๕. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs) มุง่มัน่ทีจ่ะขจัดความหวิโหย และความอดอยาก

ทกุรปูแบบให้แล้วเสรจ็ภายในปี ๒๕๗๓ เพ่ือให้แน่ใจว่าทกุคน โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็และผูด้้อยโอกาส

จ�านวนมากจะได้รบัการเข้าถงึอาหารทีเ่พยีงพอ และมคุีณค่าทางโภชนาการตลอดทัง้ปี เป้าหมาย

นี้ยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และก�าลัง 

การผลติของเกษตรกรรมขนาดเลก็ท่ีช่วยให้เข้าถงึแหล่งทีด่นิท�ากนิ เทคโนโลย ีและการตลาดอย่าง

เท่าเทยีม นอกจากนี ้ความร่วมมอืระหว่างประเทศกเ็ป็นสิง่ส�าคญัทีส่ร้างความเชือ่มัน่ในการลงทนุ

ในโครงสร้างพืน้ฐาน และเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร เราจะสามารถยตุคิวามอดอยาก 

และความหิวโหยได้ภายในปี ๒๕๗๓ โดยด�าเนินการร่วมกับเป้าหมายอื่น ๆ ที่ก�าหนดไว้

 ซึ่งหลังจาก (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ามาท�าให้ในภาพรวมของ

ปัญหาเรือ่งสขุภาพ จะเกีย่วข้องกบัด้านอืน่ ๆ  ด้วย เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาด้านการศกึษา 

การจ้างงาน รวมถึงปัญหาการสร้างรายได้ ซึ่ง (Sustainable Development Goals: SDGs) จึง

เป็นกรอบของทศิทางการพฒันาเพือ่ให้ประเทศต่าง ๆ  น�าไปปฏบิตัใิห้บรรลผุลส�าเรจ็ เกดิเป็นการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม

แผนภำพที่ ๒.๑๑ ภาพเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs)
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 ซึง่หลงัจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development Goals: 

SDGs) ได้เข้ามาท�าให้ในภาพรวมของปัญหาเรือ่งสขุภาพทีจ่ะเกีย่วข้องกบัด้านอืน่ ๆ เช่น ความยากจน 

การศึกษา การจ้างงาน และการสร้างรายได้ ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ  

น�าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จ เกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจสังคม และ 

ด้านสิง่แวดล้อม ซึง่จากเป้าประสงค์ของการด�าเนนิการท�าสิง่ต่าง ๆ  ร่วมกนั เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้ ต้องอาศัยความร่วมมือที่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้น ในการสร้างรากฐานทางสังคม รูปแบบ 

การบูรณาการ โดยความร่วมมือจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน (Mutual Understanding) 

ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน (Mutual Confidence) เกิดความร่วมมอืระหว่างประเทศภาค ีเกดิการ

แบ่งปันค่านยิม และพฤตกิรรมทีด่ร่ีวมกนั เป็นเงือ่นไขความร่วมมอืดังกล่าวจะน�าไปสู่การบรูณาการ

ในการสร้างสังคมระหว่างประเทศ (Transnational Society)

 กล่าวโดยสรปุ การส่งเสรมิการมผีลประโยชน์ร่วมกนัเพือ่ส่งเสรมิผลประโยชน์ร่วมกนัของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน จะเป็นตัวช่วยในการลดปัญหาช่องว่างต่าง ๆ และต่อยอดไปถึง 

ความร่วมมือด้านสังคม และวัฒนธรรมของสมาคมอาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ โดยยึดตามหลัก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่จะท�าให้เกิดเป็น

หลักประกันในเรื่องการมีคุณภาพชีวิต สุขภาพที่ดี และส่งเสริมการมีสวัสดิการให้กับคนทุกกลุ่ม 

ทุกวัยได้อย่างครอบคลุม และอย่างยั่งยืน

วำระที่ ๔   เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

วำระที่ ๕   ประธำนกล่ำวปิดกำรประชุมฯ
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กำรประชุมเชิงสัมมนำทำงวิชำกำรศูนย์อำเซียนศึกษำฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เรื่อง “แนวทำงและวิธีกำรบริหำรจัดกำรก�ำลังพลของกองทัพประเทศกลุ่มอำเซียน

และมิตรประเทศ”

วันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม เอ วัน เดอะรอยัล ครูซ พัทยำ

๑. หลักกำรและเหตุผล

 ในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ทางด้านสังคมจิตวิทยา (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  

ด้านการเมอืง (Political) รวมทั้งทางด้านการทหาร (Military) หรือ STEEP-M มีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่มีความสลับซับซ้อนและส่งผลกระทบ

ต่อประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก เช่น ปัญหาโรคระบาด ความขดัแย้งทางการเมอืงในภูมภิาคต่าง ๆ ทัว่โลก 

การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอ�านาจ การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ  

การเปลีย่นแปลงและการถ่ายทอดทางวฒันธรรมระหว่างประเทศทีร่วดเรว็ขึน้๙ และความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารท่ีพฒันาอย่างรวดเรว็ เช่น เทคโนโลยอีากาศยานไร้คนขบั 

เทคโนโลยีการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  

เทคโนโลยไีซเบอร์ และเทคโนโลยอีตัโนมตั ิ เป็นต้น ล้วนส่งผลให้การเตรยีมและใช้ก�าลงัของกองทพั 

ในการปฏิบตัภิารกจิเปลีย่นแปลงไป๑๐ กองทพัในหลายประเทศทัว่โลกจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง

มีการปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การเตรียมก�าลังพลให้มีความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงข้างต้น ดังนั้น การบริหาร

จดัการและพฒันาบคุลากรของกองทพัในทกุระดบัให้มคีวามรู ้ความสามารถ และความเข้าใจเกีย่วกบั

การเปลี่ยนแปลงของโลกจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้ก�าลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการตอบสนองภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคตต่อไป 

๙  กฤษณะ นนัทะวชิยั. (๒๕๖๐). การพฒันาก�าลงัพลกบัประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานของหน่วย. เอกสารวจิยัส่วนบคุคล วทิยาลยั

การทัพบก.
๑๐ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๑).  ยุทธศาสตร ์กองทัพอากาศ ๒๐ ป ี  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับเผยแพร ่ ) ,  

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, http://www.rtafaqa.org/images/sub_1485486371/RTAF_Strategy_20y_2561-2580.pdf.
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 ประเทศมหาอ�านาจหลายประเทศได้มีการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับก�าลังพล 

ในกองทัพของประเทศของตน เช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ 

ด้วยเช่นเดยีวกัน สหรัฐฯ มแีนวคดิเกีย่วกบัการใช้กองก�าลงัแบบพลวตั ซึง่แนวคดิการใช้กองก�าลงั

แบบพลวตันีเ้ป็นกรอบการจัดการกองก�าลงั เพือ่จัดล�าดบัความส�าคญัของการเตรยีมพร้อมส�าหรบั

สงคราม พร้อมทัง้ตอบสนองความต้องการปัจจบุนัส�าหรบัปฏบิติัการประจ�าวัน โดยเน้นทีก่ารเคลือ่น

ก�าลังพลอย่างรวดเร็ว และมุ่งเน้นทางด้านอากาศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการ 

และการแบบบรูณาการกบัประเทศพนัธมติร เพือ่ยบัยัง้การรกุราน แต่การใช้กองก�าลงัแบบพลวตั 

ท่าทีทางการทหาร และการปฏิบัติการต่าง ๆ ต้องใช้วิธีการท่ีผู้ตัดสินใจของฝ่ายตรงข้ามจะ 

ไม่สามารถคาดเดาได้๑๑

 ส่วนออสเตรเลยี ประเทศพนัธมติรของสหรฐัฯ ได้มกีารเพิม่การรบัสมคัรชนพ้ืนเมอืงของ

ออสเตรเลยีเข้าเป็นทหาร ซึง่ได้ช่วยให้สดัส่วนของทหารประจ�าการถาวรท่ีเป็นชาวอะบอริจิน และ

ชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสมีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา จากร้อยละ ๓.๘  

ของจ�านวนทหารในช่วงเริม่ต้นของคณะท�างาน เป็นร้อยละ ๘.๘ กองทัพออสเตรเลยีได้ว่าจ้างผูร้บั

สมัครทหารผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นชนพื้นเมือง ๑๓ คน ผู้รับสมัครทหารท�างานร่วมกับผู้สมัครจาก

ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้สมัครเตรียมตัวส�าหรับการประเมินผล การเข้าเกณฑ์

ทหารและการฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการให้ค�าปรึกษาเมื่อเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในกองทัพ

ออสเตรเลีย กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าผู้สมัครชนพ้ืนเมืองท่ีมีศักยภาพสามารถเลือก

โครงการเส้นทางส�าหรบัชนพืน้เมอืงของกระทรวงกลาโหมสองโครงการเพือ่ช่วยในการเตรยีมความ

พร้อม โครงการเตรยีมตวัก่อนรบัสมคัรส�าหรบัชนพืน้เมอืง เป็นหลกัสตูรแบบอยูป่ระจ�าระยะเวลา

หกสัปดาห์ส�าหรับคนหนุ่มสาวท่ีสนใจสมัครเข้ารับราชการทหาร โครงการน้ีมุ่งเน้นไปที่การฝึก

สมรรถภาพทางร่างกาย การพฒันาบุคลกิภาพ และความรูท้างวฒันธรรม ส่วนโครงการพฒันาชน

๑๑ Indo Pacific Defense Forum. (๒๐๒๐). กองทัพสหรัฐฯ เพิ่มความพร้อมรับมือเชิงยุทธศาสตร์ผ่านการใช้กองก�าลังแบบ

พลวัต, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, https://ipdefenseforum.com/th/2020/12/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87

%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E

0%B8%AF-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%

B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E/
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พืน้เมืองของกระทรวงกลาโหมเป็นหลกัสตูรระยะเวลา ๕ เดอืนคร่ึงส�าหรบัคนหนุม่สาวทีต้่องการ

เข้าร่วมกองทพัออสเตรเลยี แต่อาจมข้ีอจ�ากดัด้านการอ่าน การเขยีน หรอืความพร้อมทางร่างกาย๑๒

 ส�าหรับสิงคโปร์ กองทัพสิงคโปร์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้น�าของก�าลังพลในทุกระดับ

ชั้น และได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาภาวะผู้น�ากองทัพสิงคโปร์ (SAF Centre for Leadership 

Development: CLD) สังกัดสถาบันการทหารซาฟติขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ เพื่อให้

เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบในการพฒันาภาวะผู้น�าให้กบัก�าลังพลของกองทัพทัง้ระบบ โดยกองทัพ

สิงคโปร์เห็นว่าภาวะผู้น�าของก�าลังพลทุกระดับ คือ ปัจจัยที่ส�าคัญย่ิงกว่าเทคโนโลยี ดังนั้น 

การออกแบบหลกัสตูรและการวางรปูแบบการเรยีนการสอนในสถานศกึษา รวมทัง้การพฒันาภาวะ

ผู้น�าในขณะท�างานต้องต่อเนื่องกัน ด้วยการพัฒนาหลักนิยม คู่มือ การท�าวิจัย การพัฒนาผู้สอน 

การให้ข้อเสนอแนะ การอ�านวยความสะดวกให้เกดิระบบภาวะผูน้�าและการบงัคบับญัชาทีเ่หมาะสม 

(เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ การสร้างทีมงาน เป็นต้น) ท้ังนี้เพื่อรองรับภารกิจทางทหาร 

ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ไม่เพียงแต่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อการป้องกันประเทศแต่ต้องมีภารกิจ

ระหว่างประเทศ การร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศเพื่อความมั่นคง และการเตรียม

ความพร้อมในการป้องกันการก่อการร้ายทุกรูปแบบ๑๓

 ส�าหรับกองทัพไทยเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ มีภารกิจรับผิดชอบ 

การวางแผน พฒันาและด�าเนินการเกีย่วกบัระบบควบคมุบงัคบับญัชากองทพัไทย ให้สามารถตดิต่อ

เช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และ

หน่วยงานในกระทรวงกลาโหมตลอดจนการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการด�าเนินการให้กับ

กองทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง๑๔ ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพไทยจะต้องมีการจัดการ

และพฒันาก�าลงัพลให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมในปัจจบุนั และทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ซึง่การ

๑๒ Indo Pacific Defense Forum. (๒๐๒๐). กองทัพออสเตรเลียเพ่ิมจ�านวนทหารเกณฑ์ที่เป็นชนพ้ืนเมืองเป็นร้อยละ ๘.๘ 

ของกองก�าลัง, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, https://ipdefenseforum.com/th/2019/02/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%

B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8

%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B

4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88/
๑๓ ณรงค์ อินทชาต. (๒๕๖๒). จุดเปลี่ยนผ่านของแนวคิดในการพัฒนาภาวะผู้น�าในศตวรรษที่ ๒๑: กรณีศึกษากองทัพสิงคโปร์. 

วารสารรัฏฐาภิรักษ์. ๔(๒): ๑๑๑-๑๒๑.
๑๔ กองบัญชาการกองทัพไทย. (๒๕๖๔). วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔,  http://www.rtarf.mi.th/pdf/

mission_vision62.pdf. 
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ศึกษาการบริหารจัดการก�าลังพลจากประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะประเทศมหาอ�านาจและประเทศ

ที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการก�าลังพลของกองทัพ เช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และ

สงิคโปร์ กม็คีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจากกองทพัไทยสามารถศกึษาถงึแนวทางในการบริหาร

จัดการก�าลังพล รวมถึงปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ข้อดี และข้อเสียของประเทศเหล่านั้น เพื่อน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการวางแนวทางและวิธีการบริหารจัดการก�าลังพลของกองทัพไทยให้มีขีดความ

สามารถ และประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติภารกิจให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

และของโลกได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 ด้วยเหตุนี้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะเลขานุการ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา ท�าหน้าท่ีในการจัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนฯ ได้เห็น

ถงึความส�าคญัของปัญหาดงักล่าวข้างต้นทีส่่งผลต่อไทยและกองทัพ จึงได้จัดการประชมุเชงิปฏบิติั

การด้านในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบั “แนวทางและวธิกีารบรหิารจดัการก�าลงัพลของกองทพัประเทศ

กลุม่อาเซยีนและมติรประเทศ” เพือ่ศกึษาแนวทางและวธิกีารบรหิาร รวมถงึปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ 

ข้อดี และข้อเสียในการจัดการก�าลังพลของกองทัพประเทศกลุ่มอาเซียนและมิตรประเทศ และ

เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการระดมความรู ้ ข้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะจากนกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ และ 

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการ 

น�าไปใช้วางแผน และก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการก�าลังพลของกองทัพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

 ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการบริหารจัดการก�าลังพลของกองทัพประเทศ 

กลุ่มอาเซียนและมิตรประเทศ

 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ข้อดี และข้อเสียในการบริหารจัดการก�าลังพล

ของกองทัพประเทศกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ

 ๒.๓ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไทยและกองทัพในการก�าหนดแนวทาง และ

วิธีการบริหารจัดการก�าลังพลของกองทัพไทยให้มีขีดความสามารถ และประสิทธิภาพสูงในการ

ปฏบิตัภิารกจิให้ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของประเทศและของโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคต

๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ๓.๑ ทราบถึงแนวทางและวธิกีารบรหิารจดัการก�าลงัพลของกองทพัประเทศกลุม่อาเซยีน

และมิตรประเทศ
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 ๓.๒ ทราบถึงปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ข้อดี และข้อเสียในการบริหารจัดการก�าลังพล

ของกองทัพประเทศกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ

 ๓.๓ สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไทยและกองทัพเพื่อน�าไปก�าหนดแนวทาง

และวิธีการบริหารจัดการก�าลังพลของกองทัพไทยให้มีขีดความสามารถ และประสิทธิภาพสูง 

ในการปฏิบติัภารกจิให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของประเทศและของโลกทัง้ในปัจจุบนัและ

อนาคต

๔. สรุปกำรบรรยำยของวิทยำกร

 ๔.๑ กำรอภปิรำยในหวัข้อ “แนวทำงและวธิกีำรบรหิำรจดักำรก�ำลงัพลของกองทพัประเทศ

กลุ่มอำเซียนและมิตรประเทศ”

วิทยากรท่านที่ ๑
 

Colonel Wayne Turnbull, Senior Defence Official/ Defence Attaché and 
Chief of JUSMAGTHAI: บรรยำยเรื่อง “แนวทำงและวิธีกำรบริหำรจัดกำรก�ำลังพล
ของกองทัพสหรัฐฯ” 

๑. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรก�ำลังพลของสหรัฐฯ

 สหรัฐฯ มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในด้านการบริหารจัดการก�าลังพล โดยมีการเตรียม 

ความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต เช่น ๑) การพัฒนาความรู้ก�าลังพลในด้านต่างๆ 

และการศึกษาให้ก�าลังพลอยู่เสมอ ๒) การมีก�าลังพลที่มีความหลากหลายด้านอาชีพ ๓) มีระบบ

คุณธรรมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านก�าลังพลที่มีความโปร่งใส ๔) มีการน�าผลประเมินมาใช้ใน

การพฒันาคุณภาพของระบบการเรยีนการสอน และมกีารวดัผลอย่างเข้มข้น และ ๕) เน้นการเป็น

ทหารมืออาชีพและปฏิบัติงานที่เข้าใจมนุษย์ เข้าใจสังคม และความเป็นไปของโลก

๒. ภำพรวมในบทบำทและหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของกองทัพสหรัฐฯ 

(Human Resource Management : HRM) 

 จากสถานการณ์ และความท้าทายในปัจจุบันท�าให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ของกองทพัสหรฐัฯ ถกูตดัสนิใจภายใต้การน�าข้อมลูดงักล่าวมาวางแผนเกีย่วกับโครงสร้างก�าลงัพล  

การบรรจุ และการรักษาก�าลังพล สวัสดิการ และความพร้อมของก�าลังพลจากมุมมองทั้งระดับ

บุคคล และระดับหน่วยงาน
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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหรัฐฯ ได้มีการพัฒนาจากบทบาทสนับสนุนไปสู่การ

เป็นผู้ที่ท�าให้เป็นไปได้ในเชิงยุทธศาสตร์ส�าหรับทหาร (Strategic enabler for the military) 

โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะท�าหน้าที่ในการฝึกอบรม ให้ความรู้ 

จัดการงาน และมอบสิทธิประโยชน์แก่บคุลากรทางทหารและพลเรอืนในกระทรวงกลาโหม รวมถงึ

ช่วยเหลอืโครงการต่าง ๆ  เช่น การควบคุมการใช้ยา และแอลกอฮอล์ในทางทีผิ่ด การสนบัสนนุการ

ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ การช่วยเหลือครอบครัว การพักผ่อนหย่อนใจ และการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางด้านร่างกาย

แผนภำพที่ ๓.๑ “หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ของกองทัพสหรัฐฯ”

 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกองทัพ

สหรัฐฯ ประกอบด้วย
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 ๒.๑ หน่วยบัญชำกำรทรัพยำกรมนุษย์กองทัพบก (U.S. Army Human Resource 

Command)

 เป็นหน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีก�าลังพลที่เป็นทหาร ทหารเกณฑ์ 

และพลเรอืนประจ�าการมากกว่า ๔,๐๐๐ คน โดยมภีารกจิในการด�าเนนิการการบริหารจัดการคนเก่ง

เชงิกลยทุธ์ (Strategic Talent Management) โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โปรแกรม

ที่เก่ียวข้องกับก�าลังพล และบริการก�าลังพลเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเสริมสร้าง

กองทพับกทีค่ล่องตวัและปรบัตวัได้ (Agile and Adaptive Army) ในการเคล่ือนย้ายก�าลังการสู้รบ  

และมีชัยชนะในสงคราม

๒.๒ หน่วยบัญชำกำรก�ำลังพลกองทัพอำกำศ (Air Force Personnel Center)

เป็นหน่วยงานที่มีก�าลังพลที่เป็นทหารอากาศ พลเรือน และบุคลากรของผู้รับจ้าง 

ประมาณ ๒,๕๐๐ คน มีภารกิจในการพัฒนา น�าเสนอนวัตกรรม และส่งมอบวิธีการสนับสนุน

ก�าลังพลท้ังหมด สนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้บังคับบญัชา ในการปฏบิตักิารทีช่าญฉลาด

ของกองทพัอากาศ การสนบัสนนุ การปฏบิตักิารความรูก้ารปรับใช้หน่วย และความพร้อมในการฝึก 

เพื่อสนับสนุนผู้ประสานงานด้านความมั่นคง  

แผนภำพที่ ๓.๒ “ภาระกิจของ Air Force Personnel Center”
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๒.๓ หน่วยบัญชำกำรก�ำลังพลกองทัพเรือ (Navy Personnel Command)

มีก�าลังพลที่เป็นทหารและทหารเกณฑ์ รวมถึงพลเรือน ประมาณ ๒,๐๐๐ คน มีภารกิจ

คือ การบริหารจัดการก�าลังพลให้แก่ฝูงเรือด้วยลูกเรือที่มีความพร้อม การสนับสนุนให้มีขีดความ

สามารถในการปฏบิตังิานตัง้แต่เริม่ต้นการท�างานจนกระทัง่สิน้สดุการท�างาน โดยหน่วยบญัชาการ

ก�าลังพลกองทัพเรือ จะท�าหน้าที่ในการดูแลก�าลังพลของกองทัพเรือ และบุคลากรที่ได้รับการ

เกณฑ์ทหาร และครอบครวัของก�าลงัพลโดยการตอบสนองความต้องการก�าลงัพลของกองทพัเรือ  

ในขณะเดยีวกนัก็มุง่มัน่ทีจ่ะตอบสนองเป้าหมายทางวชิาชพีบคุคลของแต่ละบคุคลและมุ่งเน้นการ

บริการ

๒.๔ หน่วยกิจกำรก�ำลังพลและก�ำลังส�ำรองของนำวิกโยธิน (Marine Manpower 

and Reserve Affairs) 

มภีารกจิในการใช้ระบบจดัการก�าลงัพลแบบบรูณาการทัว่ทัง้องค์กร โดยการดึงดดู พัฒนา 

รกัษา และสนบัสนนุก�าลงัพลนาวกิโยธนิ ครอบครวั และเจ้าหน้าทีพ่ลเรอืน โดยก�าลงัพลได้ด�าเนิน

การตามแรงบันดาลใจในวิชาชีพ และเป้าหมายในการท�างานส่วนบุคคล เพ่ือมอบก�าลังพลที่มี

ความเข้มแข็ง หรือ “มนุษย์เหล็ก”ที่จ�าเป็นในการสู้รบ และชนะการต่อสู้ให้แก่ผู้บังคับบัญชา

๒.๕ ศนูย์บรกิำรก�ำลงัพลหน่วยยำมฝ่ัง (Coast Guard Personnel Service Center) 

มีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจโดยการสรรหา เข้าถึง มอบหมาย และพัฒนาอาชีพ 

ดแูลสวัสดกิาร การจ่ายค่าชดเชย การแยกย้าย และเกษียณอายขุองก�าลงัพลหน่วยยามฝ่ังทัง้หมด

๓. แนวทำงกำรรับรำชกำรและกำรเลื่อนยศ

๓.๑ กำรเลือ่นยศเป็น ร.ท.  มรีะยะเวลารับราชการ ๑๘ เดอืน ครองยศเดมิมาแล้วไม่ต�า่กว่า 

๑๘ เดือน ผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้งหมด (เกือบร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเลื่อนยศ)

๓.๒ กำรเลื่อนยศเป็น ร.อ.  มีระยะเวลารับราชการ ๔ ปี ครองยศเดิมมาแล้วไม่ต�า่กว่า 

๒ ปี ผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบทัง้หมด (เกอืบร้อยละ ๑๐๐ ได้รบัการเลือ่นยศ)

๓.๓ กำรเลือ่นยศเป็น พ.ต.  มรีะยะเวลารบัราชการ ๑๐ ปี ครองยศเดมิมาแล้วไม่ต�า่กว่า  

๓ ปี ผู้ที่มีคุณสมบัติดีที่สุดร้อยละ ๘๐ ได้รับการเลื่อนยศ

๓.๔ กำรเลือ่นยศเป็น พ.ท.  มรีะยะเวลารบัราชการ ๑๖ ปี ครองยศเดมิมาแล้วไม่ต�า่กว่า  

๓ ปี ผู้ที่มีคุณสมบัติดีที่สุดร้อยละ ๗๐ ได้รับการเลื่อนยศ

 ๓.๕ กำรเลือ่นยศเป็น พ.อ.  มรีะยะเวลารบัราชการ ๒๒ ปี ครองยศเดมิมาแล้วไม่ต�า่กว่า  

๓ ปี ผู้ที่มีคุณสมบัติดีที่สุดร้อยละ ๕๐ ได้รับการเลื่อนยศ
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แผนภำพที่ ๓.๓“Standard Officer Promotion Rates and Times”

๔. กำรศึกษำของทหำรอำชีพ (Professional Military Education: PME) 

 การศกึษาของทหารอาชีพมบีทบาทส�าคญัในการจดัการเส้นทางการรบัราชการของ

ก�าลงัพลผ่านการเลือ่นต�าแหน่ง (Promotion) และการศกึษาของทหารอาชพี (PME) โดยเส้นทางการ

รับราชการของก�าลังพลต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้มีการพัฒนา คัดกรอง และฝึกทักษะ 

ทางปัญญาใหม่ ๆ  อย่างต่อเนือ่ง จนกระท่ังถึงระดับยศอาวุโสสงูสดุ โดยการศกึษาของทหารอาชพี

จะมุ่งเน้นไปทีค่วามเป็นผูน้�า ทฤษฎกีารบรหิาร แนวปฏบิติัตามประวตัศิาสตร์ทางทหาร และหลกั

นิยมในการปฏิบัติการ นโยบายป้องกันประเทศ การวางแผน และการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ

ทางกฎหมาย และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนการเตรียมนายทหารสัญญาบัตรเพื่อปฏิบัติ

งานในระดับโลกในทุกมิติ และการเป็นผู้น�าที่เด็ดขาด 

 ๔.๑ ระยะของกำรศึกษำของทหำรอำชีพ แบ่งเป็น ๕ ระยะ คือ

๔.๑.๑ Precommissioning เป็นการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ โดยเป็น

โปรแกรมการศึกษาทางทหารที่ผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตร ท่ีมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการรับ

ราชการทหารเมื่อส�าเร็จการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย The US Military Academy, Air Force 
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Academy, Naval Academy, Coast Guard Academy, Merchant Marine Academy, 

Officer Candidate School (OTS) และ Reserve Officer Training Command (ROTC) 

โดยเฉพาะการส่งเสริมกองทัพให้มีเสถียรภาพผ่านโครงการ (Army Reserve 

Officers’ Training Corps : ROTC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการฝึกทหารกองหนุนของกองทัพ

บก ทั้งชาย และหญิงที่ได้รับการศึกษาในระดับวิทยาลัย ให้ได้รับการคัดเลือกในต�าแหน่งหน้าที่

รับผิดชอบ ในฐานะเจ้าหน้าที่ในกองทัพ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองก�าลังส�ารอง และกองก�าลังพิทักษ์

แห่งชาติ ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุดในประเทศเป็นการฝึกอบรม 

ที่นักเรียนใน Army Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) จะได้รับการพัฒนาความเป็น

ผู้น�าทักษะทางทหาร และการฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน และในภาคสนาม 

และผสมผสานกับการศึกษาทางวิชาการ เมื่อส�าเร็จการศึกษาจะได้รับหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าที ่

ในกองทัพบก

๔.๑.๒ Primary PME รับผู้เข้ารับการศึกษาเป็นระดับ ร.ต.-ร.อ. โดยมุ่งเน้น

ทักษะเฉพาะ และความรู้ทางเทคนิคในเหล่าทัพ เป็นการเฉพาะ โดยแต่ละเหล่าทัพมีหลักสูตร  

ดังต่อไปนี้

 ๔.๑.๒.๑ กองทัพบก มีหลักสูตร Infantry Basic Officer/Captain 

Career Courses, Armor Basic Officer/Captain Career Courses, Intelligence Basic 

Officer/Captain Career Courses และ Signal Basic Officer/Captain Career Courses
 ๔.๑.๒.๒ กองทัพเรือ มีหลักสูตร Surface Warfare Officer Basic 

Course, Naval Aviation Officer Basic Course, Submarine Warfare Officer Basic Course 
และSpecial Warfare Officer Basic Course

 ๔.๑.๒.๓ กองทพัอากาศ มหีลักสูตร Squadron Officer School และ 
Intelligence Officer Initial Skills Course

 ๔.๑.๒.๔ นาวิกโยธิน มีหลักสูตร The Basic School และ 
Expeditionary Warfare School

๔.๑.๓ Intermediate PME รับผู้เข้ารับการศึกษาในระดับ พ.ต. เพื่อเตรียม
ก�าลงัพลไว้ส�าหรบัการปฏบัิตกิารทางทหารเฉพาะเหล่า โดยมหีลกัสตูรดังนีค้อื Army Command 
and General Staff College, Naval Staff College, Air Command and Staff College และ 
Marine Corps University
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๔.๑.๔ Senior PME รบัผูเ้ข้ารับการศกึษาในระดับ พ.ท.-พ.อ. เพ่ือเตรียมก�าลัง
พลส�าหรบัการพฒันาและประยกุต์ใช้ยทุธศาสตร์ทหาร พร้อมทัง้เน้นการปฏบิตักิารร่วม และให้การ
สนับสนุนแก่เหล่าทัพ โดยมีหลักสูตร ได้แก่ National War College, Army War College, 

Naval War College และ Air War College 

แผนภำพที่ ๓.๔ “สถานศึกษาของแต่ละเหล่าทัพ”

๔.๑.๕ General/Flag Officer รับผู้เข้ารับการศึกษาต้ังแต่ระดับ พล.จ.  
(พลจัตวา) หรือ พ.อ.พเิศษ ของไทยข้ึนไป โดยมุง่เน้น การเป็นผูบ้รหิารทีม่คีวามเป็นผูน้�าในสภาวะ
แวดล้อมนานาชาต ิระหว่างรฐับาล ระหว่างองค์กร ระหว่างเหล่าทพัโดยมหีลกัสตูร ได้แก่ National 
Defense University, Joint Forces Staff College และ Naval Postgraduate School
 ๔.๒ ควำมส�ำคัญของกำรศึกษำของทหำรอำชีพ เป็นการพัฒนานายทหารใน
ปัจจุบัน เพื่อหาวิธีการรบในสงครามในอนาคต โดย

๔.๒.๑ เป็นการพัฒนาทหารในหลายประเด็น ท้ังในวิชาชีพทางทหาร และ
เป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม ให้มีความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นไป
  ๔.๒.๒  เป็นการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ในทุกระดับ
  ๔.๒.๓ เป็นการช่วยให้นายทหารได้เรียนรู้วิธีคิด และทราบถึงกระบวนการคิด 
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 ๔.๓ ผลลัพธ์ของกำรศึกษำของทหำรอำชีพ
  การศึกษาของทหารอาชีพต้องให้ความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้
ส�าเร็จการศึกษาให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น�าการรบร่วม ฝ่ายเสนาธิการอาวุโส และ 
นักยุทธศาสตร์ ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้
  ๔.๓.๑ เล็งเห็นมิติของความท้าทายทางทหารที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ 
ของชาตวิางกรอบปัญหาในระดบันโยบาย และเสนอแนะทางเลอืกทางทหารทีส่ามารถท�างานได้ภายใน
กรอบที่ครอบคลุมของการปฏิบัติการแบบบูรณาการในระดับโลก
  ๔.๓.๒ คาดการณ์และน�าไปสู่การปรับตัว และสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว  
ในช่วงเวลาท่ีมีอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงของสงครามภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขัน 
ของมหาอ�านาจ และเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด
  ๔.๓.๓ ด�าเนินการสู ้รบร่วมกันในระดับปฏิบัติการจนถึงระดับยุทธศาสตร์  
และทุกโดเมนของการท�าสงครามแบบบูรณาการทั่วโลก รวมถึงความสามารถในการมีส่วนร่วม 
และการสนับสนุนของพันธมิตร

  ๔.๓.๔ เป็นนักรบท่ีมีความคิดเชิงยุทธศาสตร์หรือนักยุทธศาสตร์ที่สามารถ

ประยุกต์การด�าเนินการ และปรับยุทธศาสตร์ในแคมเปญและการปฏิบัติการได้

  ๔.๓.๕ แสดงให้เหน็ถงึทกัษะการคดิเชงิวพิากย์และความคดิเชงิสร้างสรรค์ ทกัษะ

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และทกัษะการสือ่สารด้วยการเขียน การพดู และการแสดงออกอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติการที่มีความซับซ้อน

 ๔.๔ กำรศึกษำคุณลักษณะควำมเป็นผู้น�ำของทหำรอำชีพที่พึงประสงค์ (PME 

Desired Leader Attributes)

  การศึกษาของทหารอาชีพ เป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให้เกิดคุณลักษณะ

ความเป็นผู้น�าที่พึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถดังนี้

  ๔.๔.๑ มคีวามเข้าใจสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง และบทบาทสนบัสนนุจาก

เครื่องมือที่เป็นพลังอ�านาจของชาติ

  ๔.๔.๒ สามารถตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลงและความไม่แน่นอน

  ๔.๔.๓ รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง และน�าไปสู่การเปลี่ยนผ่าน

  ๔.๔.๔ ด�าเนินการตามเจตนาบนความไว้วางใจ การเสริมพลัง และความเข้าใจ

ค�าสั่งในภารกิจ
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  ๔.๔.๕ ตัดสินใจในการใช้อาวุธอย่างมีจริยธรรมบนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกัน

  ๔.๔.๖ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมียุทธศาสตร์ในการประยุกต์ใช้หลักการ 

และหลักนิยมในการรบ ในการปฏิบัติการร่วม (Joint Operations)

๕. บทสรุป

 ระบบศกึษาของทหารอาชพี (Professional Military Education: PME) และการบริหาร

จัดการก�าลังพลของกองทัพสหรัฐฯ จะเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแกร่ง และสามารถ

ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันขององค์ประกอบที่หลากหลายภายในกองทัพได้ ทั้งยัง

เป็นการให้กองทัพสหรัฐฯ ได้บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ก�าลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพในอาชีพ 

สามารถสร้างเจ้าหน้าที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ท่ัวโลกในทุกโดเมน และเป็นผู้น�าทีมี

การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดตลอดการปฏิบัติงานในอาชีพทหาร

วิทยากรท่านที่ ๒

Lieutenant Colonel Nick Beumer, Acting Defence Attaché to the Kingdom 

of Thailand:  บรรยำยเร่ือง “แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรก�ำลังพลของกองทัพ

ออสเตรเลีย หลักกำร/ กระบวนกำรและปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญ”

กล่ำวน�ำ

แผนการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-

๒๕๖๗ (The 2019- 24 Defence Corporate Plan) วัตถุประสงค์ของการป้องกันประเทศ เพื่อ

ป้องกนัและรกัษาความมัน่คงของเครอืรฐัออสเตรเลีย และพฒันาผลประโยชน์เชิงยทุธศาสตร์ของ

ประเทศ โดยก�าหนดผลสัมฤทธิ์ไว้สองประการ ได้แก่

๑) ปกป้องออสเตรเลีย และผลประโยชน์ของชาติผ่านการด�าเนินการ และการให้การ

สนับสนุนชุมชนออสเตรเลีย และหน่วยงานพลเรือนตามแนวทางของรัฐบาล และ 

๒) ปกป้องและพัฒนาผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของออสเตรเลีย ผ่านการ

ก�าหนดนโยบายในการพฒันาเชงิกลยทุธ์ การด�ารงรกัษา และพฒันาขดีความสามารถของกองทพั 

และข่าวกรองทางทหาร รวมท้ังเสรมิสร้างความมัน่คงในระดับภูมภิาคและระดับโลกตามทีร่ฐับาล

ก�าหนด
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กองทัพออสเตรเลียได้ด�าเนินการทบทวนนโยบายต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้าง

ของกองทัพเพื่อเตรียมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ และ

ความท้าทายด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนโครงสร้างกองทัพในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยการก�าหนดยุทธศาสตร์การป้องกัน

ประเทศใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก

แผนภำพที่ ๓.๕ ความรู้สึกของผู้บัญชาการกองทัพออสเตรเลีย

ที่มีต่อบุคคล/ ก�าลังพล

ทั้งนี้ หลักการของกองทัพด้านการคัดเลือกก�าลังพล คือ เป็นบุคลากรที่มีความสามารถ 

คล่องตวั ยดืหยุน่ และมคีวามเป็นผูน้�า โดยกองทพัต้องการให้บคุลากรมกีารพัฒนาอยูเ่สมอ เข้าใจ

วัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 
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๑. กำรปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรของกองทัพออสเตรเลียมีประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้

- ความรับผิดชอบของผู้น�า (Leadership accountability)

- ความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่น (Capability through inclusion)

- จรยิธรรมและการปฏบิตัติวัในทีท่�างาน (Ethics and workplace behaviours)

- สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (Health, wellness, and safety)

- ความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในที่ท�างาน (Workplace agility and 

flexibility)

- ความสามารถในการน�าและการพฒันาทมีงานแบบบรูณาการ (Leading and 

developing integrated teams)

ทั้งนี้ กองทัพได้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรผ่านแผนงาน และ

โครงการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

๑.๑ โครงกำร Next Generation Navy ของกองทพัเรอื โครงการนีไ้ด้ส่งเสรมิ

คุณลักษณะทางวัฒนธรรม ๕ ประการ ได้แก่ (๑) การให้ความส�าคัญกับบุคลากร (๒) การพัฒนา

ผูน้�าทีใ่ห้เหน็ความส�าคญักบัทีมงานของตน (๓) การเพิม่ความยดืหยุน่ (๔) การปลกูฝังวตัถุประสงค์ 

และ (๕) การขับเคลื่อนสู่ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้ถูกน�ามาใช้เป็น

พื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรกองทัพเรือ และครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ 

๑.๒ โครงกำร Good Soldiering เป็นโครงการส่งเสริมวฒันธรรมในการปฏบิติั

งานที่ดีที่สุดในฐานะบุคคล ทีม และกองทัพ ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจ การเป็นแบบ

อย่างที่ดี และการร่วมกันท�างานผ่านระบบการท�างานเป็นทีม 

๑.๓ โครงกำรวฒันธรรม New Horizon ของกองทพัอากาศ มุง่เน้นไปทีค่่านยิม

ของกองทัพอากาศในเรื่องความเคารพความเป็นเลิศ ความคล่องตัว ความทุ่มเท ความซื่อสัตย์ 

และการท�างานเป็นทมี โดยค่านยิมเหล่าน้ีจะช่วยท�าให้สภาพแวดล้อมการท�างานมคีวามยติุธรรม

และปลอดภัย รวมทั้งเป็นคุณลักษณะที่จ�าเป็นส�าหรับผู้น�าของกองทัพ

๒. แผนกลยุทธ์ก�ำลังพล

ปัจจบัุนกองทัพอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร์ก�าลังพลด้านการ

ป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๙ โดยแผนดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่
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สามารถท�างานได้ดทีีส่ดุ และก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการแบบบรูณาการในการสรรหาบคุลากร 

การปรับย้ายก�าลังพล การศึกษา ความเป็นมืออาชีพ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วม 

และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

๓. กำรรับก�ำลังพลใหม่

ความท้าทายยงัคงอยูใ่นการสรรหาทหารกองหนนุ เจ้าหน้าทีป่ระจ�าการกองทพั

เรือด�าน�้า และบุคลากรหญิง เพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM (STEM: Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) โดยในไตรมาสที่สี่ของปีจะมีการทดสอบ

ออนไลน์ ซ่ึงเป็นการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาบุคลากร 

ท�าให้ทราบคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สมัครได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการคัดกรองผู้สมัคร

ในเบื้องต้น ทั้งนี้ กองทัพมีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ด้านข่าวกรอง ไซเบอร์ วศิวกรรม และทกัษะเฉพาะทางด้านการต่อเรอื อย่างไรกต็ามส�าหรบัสตรไีด้มี

โครงการการเตรียมการฝึกขั้นต้นของสตรี (The Female Initial Training Preparation: FIT 

Prep) เป็นโครงการเพื่อเตรียมสตรีให้พร้อมส�าหรับการฝึกทหารขั้นพื้นฐาน

โดยก่อนการคดัเลอืกบคุลากร กองทพัเรอืได้มกีารจดัการให้มีการเยีย่มชมสถาน

ที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมถึงการจัดการบรรยายข้อมูลที่มุ่งเน้นการท�าความคุ้นเคยระหว่าง

กองทัพเรือกับผู้สมัคร เพื่อให้เห็นโอกาสในการท�างานกับกองทัพเรือ รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึง

กระบวนการสรรหา และข้อก�าหนด กฎระเบียบของกองทัพเรือ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับ

ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในการคัดเลือกก�าลังพล

นอกจากนี้กองทัพยังได้ท�างานร่วมกับที่ปรึกษา ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ

สรรหาบุคลากร เพื่อพัฒนาวิธีการและแนวทางใหม่ ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงระบบการ

สรรหาแบบดิจิทัล ซ่ึงช่วยให้การสรรหาบุคลากรเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้โดยตรง 

ในระบบ ช่วยลดเวลาในการด�าเนินการ รวมทั้งน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการประกาศรับสมัคร 

การสมัภาษณ์ และประเมนิผูส้มคัรการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ และเทคนิคการปรบัเปลีย่นค�าอธบิายหรอื

ต�าแหน่งข้อความให้มีความชัดเจน ส่งผลให้มีกลุ่มผู้สมัครเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การสรรหาบุคลากร  

รวมถงึการใช้เทคโนโลยใีนการสมัภาษณ์และการประเมนิมากขึน้นี ้ ท�าให้กองทพัสามารถด�าเนนิการ

สรรหาต่อไปได้โดยไม่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์วกิฤตไิฟป่า และวกิฤตการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-๑๙
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๔. ควำมหลำกหลำย และกำรสร้ำงทีมที่ครอบคลุม

 กองทัพให้ความส�าคัญกับความสามารถของบุคลากร และรักษาบุคลากรที่มี

ความสามารถอย่างดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้โดยไม่ค�านงึถงึเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ความทพุพลภาพ 

หรอืรสนิยมทางเพศ ส�าหรบัคณุลกัษณะส�าคญัของ Total Workforce System คอื ADF Service 

Spectrum ซึ่งครอบคลุมกองก�าลังพลประจ�าการ และกองก�าลังส�ารอง ภายใต้ Service 

Spectrum 

กองทัพออสเตรเลีย (Australian Defence Force : ADF) ประกอบด้วย  

๑) Employees of the Defence APS who are force assigned ๒) Not providing service 

but can be called out in specific circumstances if required ๓) Available for service 

or providing service ๔) Providing service, which includes an availability ๕) Specific 

pattern of service and number of days served ๖) Other than full-time service ๗) 

Full-time service ก�าลงัพลประจ�าการของกองทพัออสเตรเลยีจะอยูใ่นหมวดหมูก่ารบรกิารที ่๗ 

และ ๖ ส่วนก�าลังส�ารองจดัอยูใ่นหมวดหมูบ่รกิาร ๓ ๔ และ ๕ ส�าหรบัก�าลงัพลในหมวดหมูบ่รกิาร

ที ่๒ คอื ก�าลงัส�ารองทีไ่ม่จ�าเป็นต้องเข้ามาท�างานกบักองก�าลัง และไม่มข้ีอผูกมดัใด ๆ แต่กองก�าลัง

สามารถเรียกก�าลังพลเหล่านี้เมื่อต้องการได้ รายละเอียดดังภาพ

แผนภำพที่ ๓.๖ Total Workforce System – Service Spectrum Continuum
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โดยหมวดหมู่บริการและตัวเลือกที่มีให้ใน Service Spectrum ช่วยให้สมาชิก
มีทางเลอืก และความยืดหยุน่ทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิงานต่อไป ด้วยการเข้าถงึศกัยภาพของบคุลากร
ที่มีอยู่ใน Service Spectrum ท�าให้ง่ายส�าหรับกองทัพในการค้นหาบุคคลที่มีความสามารถ 
ที่เหมาะสม หนึ่งในตัวขับเคลื่อนโครงการ ADF Total Workforce System คือ การที่บุคลากร
ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการท�างาน การเปิดตัว Total Workforce System ในปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ได้ปรับปรุงให้มีการจัดเตรียมงานท่ียืดหยุ่นส�าหรับก�าลังพลที่มีอยู่ในกองทัพออสเตรเลีย 
โดยอนุญาตให้สมาชิกกองก�าลังประจ�าการสามารถลดชั่วโมงในท�างานผ่านระบบการจัดการ 
ที่ยืดหยุ่นได้

๕. ผู้หญิงในกองก�ำลังป้องกันออสเตรเลีย
เม่ือวันที ่๓๐ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๖๓ อตัราของบคุลากรหญงิในกองทพัออสเตรเลีย 

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๙.๒ โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๘.๖ จ�านวนผู้หญิงที่ประจ�า
การในกองทัพออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น ๕๒๖ คน โดยมีผู้หญิงจ�านวน ๑๕ คน ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่
อาวุโส

แผนภำพที่ ๓.๗ อัตราการของบุคลากรหญิงในกองทัพออสเตรเลีย

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๙.๒ ในปี ๒๕๖๓

โครงการพฒันาบุคลากรหญงิของกองทพัออกแบบมาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

สนับสนุน และเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้น�าส�าหรับผู้หญิง โดยมีโครงการ 

ที่สนับสนุนผู้หญิง ดังนี้
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๕.๑ กองทัพเรือ โครงการพัฒนาสตรีของกองทัพเรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

(The Navy Women’s Development Program 2019–21) ซึ่งภายใต้โครงการนี้ได้มีการจัด

ตั้ง Navy Women’s Mentoring Program และ Navy Women’s Mentoring and 

Networking Forums โดย Navy Women’s Development Program มีบุคลากรหญิงของ 

กองทพัเรอืมากกว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมในหลกัสูตรการพัฒนาความเป็นมอือาชีพและความเป็นผู้น�า  

ผู้ที่ส�าเร็จหลักสูตรนี้ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของกองทัพเรือในการประชุมสุดยอดผู้น�าสตรี 

และการประชุมสัมมนาทั่วประเทศ

  ๕.๒ กองทัพบก มีกิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพท่ีหลากหลาย เพ่ือ

พัฒนาความเป็นผู้น�า โดยโครงการในปัจจุบัน ได้แก่ ๑) The Future Through Collaboration 

๒) Great Leaders Are Made ๓) Chief Executive Women’s Leaders Program groups 

and executive coaching ๔) the Army Industry และ ๕) Corporate Development 

Program กองทัพมุ่งมั่นที่จะให้ผู้หญิงมีทักษะในการรบ มีภาวะผู้น�า และการท�างานเป็นทีม โดย

ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ กองทัพได้เริ่มด�าเนินโครงการเพื่อปรับโครงสร้างกองทัพ และมุ่งเน้นให้ผู้หญิง

มีบทบาทในการรบมากขึ้น

๕.๓ กองทพัอำกำศ สนับสนนุให้ผูห้ญงิมส่ีวนร่วมในการประชมุและงานต่าง ๆ  

ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ โดยมีโครงการพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking 

Development Program) ซึ่งเป็นโครงการที่อ�านวยความสะดวกในการพัฒนาความเป็นมือ

อาชีพ และโอกาสในการสร้างเครือข่ายส�าหรับผู ้หญิงในกองทัพอากาศทุกคน และ The 

Leadership Exchange Program ซึง่เป็นเวทีการพัฒนาความเป็นมอือาชพีเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ

ของผูน้�า แบ่งปันแนวคดิและประสบการณ์กบัสมาชิกกองทพัอากาศคนอืน่ ๆ  ซ่ึงมคีวามแตกต่าง

กันตามต�าแหน่งและหน้าที่ รวมถึง Australian Women Pilots ’Association Grant ได้มีการ

มอบทุนการศึกษาสองทุนต่อปีเพื่อสนับสนุนนักบินหญิงในการเพิ่มพูนทักษะการบิน

วิทยากรท่านที่ ๓

นำวำอำกำศเอก พรเดชน์ คงป้ัน ผู้ช่วยทตูฝ่ำยทหำรอำกำศประจ�ำสถำนเอกอคัรรำชทตู 

ณ สิงคโปร์ (VTC): บรรยำยเรื่อง “แนวทำงและวิธีกำรบริหำรจัดกำรก�ำลังพลของกอง

ทัพสิงคโปร์”
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กล่ำวน�ำ

 สิงคโปร์ มียุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศที่ส�าคัญสองประการหลัก ได้แก่  

การป้องปราม และการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ด้านการทตู พร้อมกับการก�าหนดวสิยัทศัน์ของรฐับาล

ที่จะน�าพาและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น “Smart Nation” ที่ริเริ่มโครงการโดย 

นายกรฐัมนตรสีงิคโปร์ ล ีเซยีน ลงุ เมือ่ปี ๒๕๕๗ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่สร้างประเทศทีผู่ค้นใช้ชวีติอย่าง

มีความหมาย ได้รับการเติมเต็ม ใช้เทคโนโลยีอย่างไร้ขอบเขต และสร้างโอกาสส�าหรับทุกคนด้วย

การน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี 

รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายในระดับนานาชาติ อันจะน�ามาซึ่งความอยู่ดีมีสุข 

มั่งคั่ง และมั่นคงปลอดภัยของชาติและชาวสิงคโปร์ 

 ส�าหรบักองทพัสงิคโปร์มยีทุธศาสตร์หลกัทีส่�าคญั ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ยทุธศาสตร์

การป้องปราม (๒) ยุทธศาสตร์การทูตเชิงป้องกัน และ (๓) ยุทธศาสตร์การป้องกันแบบเบ็ดเสร็จ 

(Total Defence) และพึ่งพาตนเองด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

๑. แนวคิดในกำรป้องกันประเทศของสิงคโปร์

 สิงคโปร์มีแนวคิดในการป้องกันประเทศภาพรวมในลักษณะ “การป้องกันแบบ

เบ็ดเสร็จ” หรือ “Total Defence” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการลดการพึ่งพาผู้อื่น และเป็นแนวคิด

ที่ต้องการหลอมรวมใจของคนในชาติ โดยแบ่งเป็น ๖ ส่วนดังนี้ (๑) ด้านการทหาร (Military 

Defence) เพือ่ป้องกนัประเทศจากการรกุรานจากภายนอก รวมถงึการรับมอืกบัผู้ก่อการร้าย ซ่ึง

รบัผดิชอบโดยกองทัพสงิคโปร์ (๒) ด้านกิจการพลเรอืน (Civil Defence) เพือ่ให้ประชาชนสงิคโปร์

ทุกคนมีความพร้อมเมื่อประสบภาวะฉุกเฉิน รับผิดชอบโดย Singapore Civil Defence Force 

(๓) ด้านเศรษฐกจิ (Economic Defence) เพือ่ป้องกนัไม่ให้เศรษฐกิจของสงิคโปร์ ได้รบัผลกระทบ 

เมื่อเกิดวิกฤติ และเพื่อให้สิงคโปร์สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก (๔) ด้านสังคม (Social Defence) 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกระหว่างเชื้อชาติและศาสนาในสังคม (๕) ด้านดิจิทัล (Digital 

Defence) โดยเริม่เมือ่ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ เพือ่สร้างภมูต้ิานทานด้านไซเบอร์ให้กับสิงคโปร์ในทกุๆ 

ด้าน รวมทัง้สร้างความตระหนกัรูข้องประชาชน เพือ่ให้ใช้ชวีติร่วมกบัเทคโนโลยไีด้อย่างปลอดภยั

โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ และ (๖) ด้านจิตวิทยา (Psychological Defence) เพื่อให้ประชาชน

ชาวสิงคโปร์มีความภาคภูมิใจ และจงรักภักดีต่อประเทศของตน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความรักและ

ความหวงแหนชาติ และเต็มใจที่จะปกป้องประเทศในที่สุด
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 นอกจากแนวคิดในการป้องกันประเทศภาพรวมแล้ว กระทรวงกลาโหมสิงคโปร ์

ยงัมภีารกจิปกป้องผลประโยชน์ เอกราช และบรูณภาพแห่งดินแดนของประเทศจากการรกุรานจาก

ภายนอก โดยมรัีฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมสงิคโปร์รบัผดิชอบในการบรหิาร ออกค�าสัง่ และ

ก�าหนดหน้าที่ให้กับกระทรวงกลาโหม และกองทัพสิงคโปร์ (Singapore Armed Forces: SAF) 

โดยมีรัฐมนตรีอาวุโส (Senior Minister) และสมาชิกรัฐสภาฝ่ายป้องกัน (Parliament Member 

for Defence) เป็นทีป่รกึษา และมปีลดักระทรวงกลาโหมเป็นผูป้ฏบิตังิานประจ�าของกระทรวงฯ 

ได้แก่ (๑) ปลัดกระทรวงฝ่ายป้องกัน (Permanent secretary Defence) รับผิดชอบ 

ในการประสานความร่วมมอืเกีย่วกบังานด้านการป้องกนั และความมัน่คง และ (๒) ปลัดกระทรวง

ฝ่ายพัฒนาการป้องกัน (Defence Development) มีหน้าที่ดูแลกิจการ การบริหาร เทคโนโลยี 

และการพัฒนา เป็นต้น

๒. กำรพัฒนำของกองทัพสิงคโปร์ 

 ระยะแรก (The 1st Generation SAF) ปี ค.ศ.1960-1970 (ภายหลังแยกตัวจาก

มาเลเซีย) สิงคโปร์มี “เรือท่ีต่อด้วยไม้” (Wooden ship) และยังไม่มีก�าลังทางอากาศ โดยใน

ระยะแรกกองทัพสิงคโปร์ จะเน้นการฝึกทักษะของก�าลังพลด้วยการปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ 

 ระยะที่สอง (The 2nd Generation SAF) ปี ค.ศ.1980-1990 สิงคโปร์มีการเสริม

สร้างกองทัพ ครบทั้งสามเหล่าทัพ และมียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น พร้อมกับการเริ่มพัฒนา

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ST Engineering)

 ระยะที่สำม (The 3rd Generation SAF) ปี ค.ศ.2000 เป็นต้นมา กองทัพสิงคโปร์

ได้ปรับปรุงรูปแบบกองทัพ โดยการลดก�าลังพล และใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนก�าลังพล โดย

เฉพาะอากาศยานไร้คนขับ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) วิทยาการหุ่นยนต์ 

(Robotics) และการบูรณาการเครือข่าย  อย่างเต็มรูปแบบ และในระยะต่อไปกองทัพสิงคโปร์

จะมุ่งสู่ “NEXT GEN SAF” ภายใต้วิสัยทัศน์ Smarter, Leaner and More Lethal ดังภาพ
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แผนภำพที่ ๓.๘ การมุ่งสู่ “NEXT GEN SAF” ของกองทัพสิงคโปร์

๓. กำรบริหำรจัดกำรก�ำลังพลของกองทัพสิงคโปร์

 กองทัพสิงคโปร์มียุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการก�าลังพลที่ส�าคัญ ได้แก่ (๑)  

การลดก�าลงัพลประจ�าการ (๒) การปรบัปรงุรปูแบบก�าลงัพล (๓) การเพิม่ก�าลงัพลส�ารองในหน่วยรบ

หลกั (๔) การจดัตัง้กองก�าลงัพลส�ารองอาสาสมคัร (๕) การจดัหายทุโธปกรณ์ไร้คนขบั และหุน่ยนต์ 

มาประจ�าการ และ (๖) การเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการวิจัยเพื่อ 

ความมั่นคง

 ส�าหรบัการเข้ารบัราชการในกองทพั (ระบบ National Service) นัน้ ประเทศสงิคโปร์

มกีฎหมายก�าหนดให้ชายชาวสงิคโปร์ และชายทีเ่ป็นบตุรของผูท้ีไ่ด้รบัสถานภาพเป็นบุคคลสงิคโปร์

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Permanent Residents: PRs) ทุกคน (ส�าหรับเพศหญิง ตามแต่ความ

สมัครใจ) เมื่อมีอายุครบ ๑๘ ปีที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ต้องขึ้นทะเบียน และเข้ารับ

ราชการรับใช้ชาติด้วยการเป็น Full Time National Servicemen (NSF) เป็นระยะเวลา ๒ ปี 
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ซึ่งในจ�านวนนี้จะถูกแบ่งออกเป็น ๓๓ ส่วน  โดยทั้ง ๓๓ ส่วนจะแยกกันเข้ารับการฝึกขั้นพื้นฐาน

ตามหน่วยต้นสังกัด ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ (ส่วนใหญ่) จะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ�า

การในกองทัพสิงคโปร์ (Singapore Armed Forces: SAF) ทั้ง ๓๓ เหล่าทัพ ส่วนที่ ๒ จะเข้ารับ

ราชการเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ (Singapore Police Force: SPF) และ   ส่วนที่ ๓ จะเข้ารับราชการ

เป็นกองก�าลังป้องกันฝ่ายพลเรือน (Singapore Civil Defence Force: SCDF) เช่น นักดับเพลิง 

กู้ภัย บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ดังภาพ

แผนภำพที่ ๓.๙ ระบบการบริหารจัดการก�าลังพลของกองทัพสิงคโปร์
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แผนภำพที่ ๓.๑๐ ระบบการบริหารจัดการก�าลังพลของกองทัพสิงคโปร์

 ทั้งนี้ กองทัพสิงคโปร์มีการลดขนาดของกองทัพด้วยการปรับปรุงระบบโครงสร้าง 

ผู้เช่ียวชาญทางทหาร (Military Expert: ME) โดยมุง่เน้นในเรือ่งของความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ในการท�างานของสายงานเฉพาะ อาท ิช่างเทคนคิ วศิวกร เจ้าหน้าทีก่ารข่าว แพทย์ 

และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

กองทัพจะเปิดรับสมัครจากผู้ที่ผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานมาแล้ว โดยให้ท�าสัญญากับกองทัพ ซึ่งทาง

กองทพัจะมเีงนิโบนสั (Sign On Bonus) ในการลงนามสัญญาคร้ังแรก นอกจากน้ี ยงัเป็นทางเลือก 

และโอกาสของนายทหารสญัญาบตัร และนายทหารประทวนทีต้่องการเปลีย่นสายการท�างานใน

โครงสร้างปกติ และเข้ามาปฏิบัติงานในโครงสร้างใหม่นี้ด้วย

๔. กำรบรรจุเพื่อเข้ำรับรำชกำรในกองทัพสิงคโปร์

 ในส่วนของกองทัพนั้น ก�าลังพลทุกนายจะต้องเข้ารับการฝึกทางทหารขั้นพื้นฐาน 

(Basic Military Training: BMT) ตามหน่วยที่ตนสังกัด ซ่ึงเป็นการฝึกแบบรวมการทั้งกองทัพ 

ระยะเวลา ๙๙ สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น ๔๔ ผลัด และหลังจากจบการฝึกแล้ว จะถูกส่งไปปฏิบัติ

งานอยู่ในหน่วยต่าง ๆ ของทั้ง สามเหล่าทัพ โดยการบรรจุเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพสิงคโปร์ 

มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ๔.๑ นำยทหำรสญัญำบตัร กองทพัจะคดัเลอืกก�าลงัพลจากผูท้ีผ่่านการฝึกขัน้พืน้ฐาน

มาแล้ว โดยพิจารณาจากผลการฝึกดี มีลักษณะความเป็นผู้น�าทางทหารท่ีดี มีผลการศึกษา 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในเกณฑ์ดี มีร่างกายแข็งแรง และมีความสมัครใจ จ�านวน

ประมาณร้อยละ ๑๐ ไปเข้ารบัการศกึษาในโรงเรียนนายร้อย (Officer Cadet School) โดยท�าการ

ศกึษารวมกนัทัง้สามเหล่าทพัระยะเวลา ๔๐ สปัดาห์ โดยหลังส�าเร็จการศกึษาจะได้รับการแต่งต้ัง

ยศเป็นร้อยตรี เรือตรี และเรืออากาศตรี แล้วแยกไปปฏิบัติงานในหน่วยจนครบระยะเวลา ๒ ปี 

(ในระหว่างน้ีอาจมกีารเลือ่นยศถงึร้อยโท เรอืโท และเรอือากาศโท) จงึจะปลดจากกองประจ�าการ 

(Full Time National Service: NSF) ทัง้นี ้หากกองทพัมคีวามต้องการบรรจุให้เป็นทหารประจ�า

การ จึงเปิดรับสมัครจากก�าลังพลเหล่านี้ โดยให้ท�าสัญญากับกองทัพ ซ่ึงกองทัพจะมีเงินโบนัส 

(Sign On Bonus) ในการลงนามสัญญาครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ๔.๒ นำยทหำรประทวน (Warrant Officer & Specialists) กองทัพจะคัดเลือก

ก�าลงัพลจาก ผูท้ีผ่่านการฝึกขัน้พืน้ฐานมาแล้ว โดยพจิารณาจากผลการฝึกและลกัษณะทางทหาร

ที่ดี มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในเกณฑ์ดี มีร่างกายแข็งแรงและมีความ

สมัครใจ จ�านวนประมาณร้อยละ ๒๐-๓๐ เข้ารับการศกึษาในโรงเรยีนนายสบิ (Specialist Cadet 

School: SCS) ของกองทพั โดยแยกการศกึษาตามเหล่าทพัของตนเองระยะเวลา ๒๒ สปัดาห์ครึง่ 

หลงัส�าเรจ็การศกึษาจะได้รบัการแต่งตัง้ยศเป็นสบิตร ี(3rd SG) แล้วแยกไปปฏบิตังิานในหน่วยจนครบ

ระยะเวลา ๒ ปี จึงจะปลดจากกองประจ�าการ (Full Time National Service: NFS) ทั้งนี้ 

หากกองทพัมคีวามต้องการบรรจใุห้เป็นทหารประจ�าการ จึงเปิดรับสมคัรจากก�าลังพลเหล่านี ้โดย

ให้ท�าสัญญากับกองทัพ ซึ่งทางกองทัพจะมีเงินโบนัส (Sign On Bonus) ในการลงนามสัญญา 

ครั้งแรก

 ๔.๓ ผู้เชี่ยวชำญทำงทหำร (Military Expert: ME) กองทัพสิงคโปร์ได้น�าระบบ
โครงสร้างผู้เชี่ยวชาญทางทหาร (Military Domain Experts Scheme: MDES) มาใช้ตั้งแต่เดือน
เมษายน ๒๕๕๓ ภายใต้การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกองทัพให้เข้าสู่ยุคที่ ๓ (3rd Generation) 
โดยมุ่งเน้นในเรือ่งของความรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ในการท�างานของสายงานเฉพาะ 
อาท ิช่างเทคนคิ วศิวกร เจ้าหน้าทีก่ารข่าว แพทย์ และเจ้าหน้าทีเ่สนารกัษ์ เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลในการปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ ซ่ึงกองทพัจะเปิดรบัสมคัรจากผูท้ีผ่่านการฝึกขัน้พืน้ฐาน 
มาแล้ว โดยให้ท�าสัญญากับกองทัพ ซึ่งทางกองทัพจะมีเงินโบนัส (Sign On Bonus)  
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ในการลงนามสัญญาครั้งแรก นอกจากนี้ ยังเป็นทางเลือกและโอกาสของนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน ที่ต้องการเปลี่ยนสายการท�างานในโครงสร้างปกติและเข้ามาปฏิบัติงาน

ในโครงสร้างใหม่นี้ด้วย

๕. กำรศึกษำตำมแนวทำงควำมก้ำวหน้ำ
 นายทหารสัญญาบัตรสิงคโปร์จะได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยกองทัพสิงคโปร์ยังมีทุนการศึกษา (Scholarships Study Awards) มอบให้ อาทิ Singapore 
Armed Forces Oversea Scholarship เป็นทุนการศึกษาที่สูงเป็นล�าดับ ๑๑ (รองจากทุนการ
ศกึษาของประธานาธบิด)ี Singapore Armed Forces Merit Scholarship, Singapore Armed 
Forces Academic Scholarship, Local Study Award, Local Medicine Scholarship, Part 
Time Sponsorship Studies (Degree), Singapore Armed Forces Postgraduate Award 
(Master/PhD)
 นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร Singapore Armed Force Advance School (SAS) 
ได้แก่ Army Officer Advance School Naval Officer Advance School และ Air Force 
Officer Advance School พร้อมทั้ง หลักสูตรเสนาธิการสิงคโปร์ (Command and Staff) ซึ่ง
การศึกษาตามแนวทางความก้าวหน้านั้น ก�าลังพลของกองทัพสิงคโปร์ จะต้องเข้ารับการศึกษา
ตามระยะเวลาทั้งหลักสูตรเฉพาะหน้าที่หลักสูตรตามแนวทางความก้าวหน้า โดยหลักสูตรทาง

ทหารขั้นสูงสุดของกองทัพสิงคโปร์ ได้แก่ หลักสูตรเสนาธิการสิงคโปร์(Command and Staff 

Course) โดยมีแนวทางความก้าวหน้าและการหมุนเวียนก�าลังพล ดังภาพ
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แผนภำพที่ ๓.๑๑ แนวทางความก้าวหน้าและการหมุนเวียน

ก�าลังพลของนายทหารสัญญาบัตร

แผนภำพที่ ๓.๑๒ แนวทางความก้าวหน้าและการหมุนเวียนก�าลังพล

ของนายทหารประทวน
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แผนภำพที่ ๓.๑๓ แนวทางความก้าวหน้าและการหมุนเวียนก�าลังพล

ของผู้เชี่ยวชาญทางทหาร

๖. กำรประเมินสมรรถนะส่วนบุคคล

  กองทัพสิงคโปร์มีการประเมินสมรรถนะส่วนบุคคลที่เรียกว่าค่า CEP (Current 

estimated potential) ซึง่ค่า CEP นีจ้ะเริม่สะสมมาจากการท�างานต้ังแต่ยงัเป็นนายทหารชัน้ต้น 

ที่มีความโดดเด่น เช่น สอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ หรือการได้เข้าเรียนท่ีโรงเรียนเสนาธิการ

สิงคโปร์ โดยก�าลังพลส่วนใหญ่ในกองทัพจะทราบค่า CEP ของตนเอง และจะสามารถวางแผน 

ตวัเองได้ว่า แนวทางการรบัราชการในกองทพัของตนในอนาคตจะเป็นอย่างไร ซึง่ในทกุ ๆ ปีจะมี 

การพิจารณากรอบก�าลังพล ซึ่งหากมีมากไปก็จะพิจารณาลดการบรรจุในปีต่อไป 

๗. ด้ำนสิทธิและสวัสดิกำร ส�ำหรับก�ำลังพลของกองทัพสิงคโปร์

 ๗.๑ เงินเดือน 

 (๑) เบ้ียเลี้ยงและเงินพิเศษ เช่น การเดินทางปฏิบัติงานในต่างประเทศ การฝึก  

ในต่างประเทศ ปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติงานบนเรือ ปฏิบัติงานผู้ท�าการในอากาศ เป็นต้น (๒) เงิน

โบนัสในโอกาสต่าง ๆ เช่น โบนัสลงนามสัญญาครั้งแรก โบนัสแต่ละช่วงอายุราชการที่กองทัพ

ก�าหนด โบนสัเกษยีณ เป็นต้น (๓) ทุนการศึกษาเต็มบางส่วน (กองทพัประเมนิและพจิารณาบคุคล
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ทีมี่ความรูค้วามสามารถ) (๔) สทิธใินการลาพกัผ่อนประจ�าปีได้ ๑๔-๑๘ วนั ขึน้อยูก่บัอายรุาชการ

และชั้นยศ และเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑ วัน เมื่อรับราชการต่อเนื่องครบ ๑๐ ปี (๕) สิทธิในการลาป่วย 

๑๔ วัน และการลาพักรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลอีก ๖๐ วัน และ (๖) ประกันชีวิต (แบบกลุ่ม 

ประกันอุบัติเหตุ) (๗) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส�าหรับการรักษาพยาบาลร้อยละ ๘๕ และ

ส�าหรับการรักษาพยาบาลของภรรยาและบุตร ๖๐ และ (๘) สวัสดิการนันทนาการ เช่น ส่วนลด

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน และสนามกีฬาของกองทัพ เป็นต้น

 ๗.๒ กำรออมและแผนกำรเกษียณ 

 (๑) กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund : CPF) ซึ่งเป็นเงินสมทบ

ส่วนหนึ่งของภาครัฐ จะถูกฝากเข้าบัญชีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (CPF) ของผู้ปฏิบัติงานในกองทัพ 

กองทุนจะน�าเงินไปลงทุนต่อ โดยจ�านวนเงินที่สะสมพร้อมผลตอบแทนจะถูกโอนกลับมายังบัญชี

กองทนุส�ารองเลีย้งชพี (CPF) เมือ่เกษยีณ หรอืครบสญัญาแล้วลาออก (๒) บัญชสี�าหรบัการเกษยีณ 

(Retirement Account) หมายถงึ เงนิเดอืนบางส่วนจะถกูหกัฝากเข้าในบญัชสี�าหรับการเกษียณ 

ท�าให้มีความสะดวกสบายและความปลอดภยัทางการเงนิเพิม่เตมิเมือ่เกษยีณ (๓) ประกันสขุภาพ

หลังการเกษียณ (Post-Retirement Medical Insurance: PRMI) ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร 

ตั้งแต่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป อายุราชการอย่างน้อย ๑๐ ปี เมื่อเกษียณหรือออกจากราชการ จะได้รับ

ประกันสุขภาพจนถึงอายุ ๖๐ ปี ส�าหรับนายทหารประทวน ตั้งแต่อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป อายุราชการ

อย่างน้อย ๑๐ ปี เมื่อเกษียณหรือออกจากราชการ จะได้รับประกันสุขภาพจนถึงอายุ ๖๐ ปี 

อย่างไรก็ตาม จะไม่มีสวัสดิการนี้ส�าหรับ Military Expert (ME)

 ๗.๓ อำชีพรองรับหลังเกษียณ 

 ส�าหรับผู้บัญชาการเหล่าทัพ ภายหลังเกษียณราชการ จะมีต�าแหน่งส�าคัญในระดับ
กระทรวง หรือส่วนราชการนอกกระทรวงรองรับ โดยกองทัพจะให้ความส�าคัญกับ  ก�าลังพลใน
กองทัพ หลังเกษียณอายุราชการแล้ว เนื่องจากเป็นผู้มีคุณลักษณะทหาร มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ จึงสนับสนุนต�าแหน่งงานต่าง ๆ โดยการประสานงานของหน่วย Personnel 
Support Centre ทั้งต�าแหน่งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น Defence Science & 
Technology Technology บริษัท ST Engineering สนามบิน Changi Airport Airport และ
การรถไฟฟ้า MRTT เป็นต้น
 ส�าหรับนายทหารสัญญาบัตรท่ีเกษียณ อายุยังน้อย หากมีสรรถภาพร่างกาย และ
ความรู้ความสามารถ สามารถย้ายโอนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทหาร (ME) ในระดับชั้นตั้งแต่ ME ๔ 
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เป็นต้นไป เทียบเคียงกับชั้นยศสุดท้ายก่อนเกษียณ ส�าหรับนายทหารประทวน มีโอกาสย้ายโอน
เป็น ME ในระดับตั้งแต่ ME ๑ ถึง ME ๓ โดยหากก�าลังพลออกจากราชการ หรือเกษียณอายุแล้ว 
จะไม่มีค�าน�าหน้าชื่อเป็นยศทางทหาร

๘. ควำมท้ำทำยต่อยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรก�ำลังพลของกองทัพสิงคโปร์

 ความท้าทายต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการก�าลังพลของกองทัพสิงคโปร์ ได้แก ่
(๑) อัตราการเกิดของประชากรสิงคโปร์ที่ลดลง (๒) การใช้ชีวิตประจ�าวันที่สะดวกสบาย (๓) การ
ศึกษาที่สูงขึ้น ท�าให้คนไปศึกษาด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และ (๔) ประชากรสิงคโปร์นิยมไปใช้ชีวิต
ในต่างประเทศ 
 ทัง้นี ้เป้าหมายจากการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการก�าลงัพล ได้แก่ 
(๑) นายทหารชัน้สญัญาบตัร ให้ได้รบัการยกระดับความรู้ประสบการณ์การปฏบิติั ความเป็นผู้น�า 
และ การบริหาร (๒) นายทหารชัน้ประทวน ให้ได้รบัการพัฒนาทักษะด้านการรบและความสามารถ
ให้ปฏิบัติงานได้รอบด้าน และ (๓) ผู้เชี่ยวชาญทางการทหาร ต้องเป็นผู้มีความรู้ทักษะในสายงาน 
ในระดับเชี่ยวชาญ
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ภำคผนวก

ภำพประกอบ
กำรประชุมเชิงสัมมนำทำงวิชำกำรศูนย์อำเซียนศึกษำฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรื่อง “ทิศทำงของอำเซียนภำยใต้กำรน�ำของบรูไนท่ำมกลำงกำรแข่งขันของชำติ
มหำอ�ำนำจ”

ระหว่ำงวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเดอะคำวำลิ คำซ่ำ รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยำ

๑.) วันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมฯ และร่วมถ่ายภาพกับ พล.อ.ต. ภูมิใจ  เลขสุนทรากร ผอ.ศศย./ เลขานุการ ศอศ.

สปท. คณะผู้บังคับบัญชา ศศย.สปท. และคณะวิทยากร
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๒.) วันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ การบรรยาย เรื่อง “ความท้าทายของอาเซียนในปี ๒๐๒๑-๒๐๒๓” โดย 

ผศ.ดร.ดลุยภาค ปรชีารชัช รองคณบดฝ่ีายวิชาการวิทยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์  และการสมัมนากลุม่ย่อย เรือ่ง “อาเซียนท่ามกลางการแข่งขนัของชาติมหาอ�านาจ” 

๓.) วนัที ่๓๐ ต.ค.๖๓ การอภปิราย ในเรือ่ง “ทศิทางของอาเซียนภายใต้การเป็นประธานอาเซียน

ของบรไูน” โดยมวีทิยากรได้แก่ ๑) ผศ. ดร.ชยัวัฒน์ มสีณัฐาน ประธานศนูย์เอเชียตะวนัออกเฉยีง

ใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒) คุณดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการ

ค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ ๓) คุณพลพงศ์ วังแพน รองอธิบดีกรมอาเซียน 

กระทรวงการต่างประเทศ ด�าเนนิรายการโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนนุภกัด ีประจ�า กภศ.ศศย.สปท.
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๔.) วันที ่๓๐ ต.ค.๖๓ สมัมนากลุม่ย่อย เรือ่ง “ทศิทางของอาเซยีนภายใต้การเป็นประธานอาเซยีน

ของบรูไนท่ามกลางการแข่งขันของชาติมหาอ�านาจ”
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๕.) วนัที ่๓๑ ต.ค.๖๓ สมัมนากลุม่ย่อย เรือ่ง “ทศิทางของอาเซยีนภายใต้การเป็นประธานอาเซยีน

ของบรูไนท่ามกลางการแข่งขันของชาติมหาอ�านาจ” และการน�าเสนอผลการสัมมนาฯ



เอกสารวิชาการ เรื่อง สรุปการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๓ / ๒๕๖๔ 97

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

ศอศ.สปท. 

๖.) บรรยากาศการประชุม
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ภำพประกอบ

เรื่อง  “อนำคตควำมมั่นคงทำงสำธำรณสุขของอำเซียน”

ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐

ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยำลัย ๑ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

 ๑.) พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ร่วมถ่ายภาพ

กับ พ.อ. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ รอง ผอ.ศศย.สปท และคณะวิทยากร
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 ๒.) การอภิปราย ในเรือ่ง “อนาคตความมัน่คงทางสาธารณสขุของอาเซียน” โดยมวีทิยากร 

ได้แก่ (๑) นายแพทย์ ดร. อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (๒) นายแพทย์ นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และ (๓) ศาสตราจารย์ ดร. สุภา เพ่งพิศ อาจารย์ประจ�า

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ด�าเนินรายการโดย นาวาอากาศเอก ชูศักดิ์ 

เกษตรวทิยผูอ้�านวยการกองภมูภิาคศกึษา ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกันประเทศ
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 ๓.) บรรยากาศการประชุม
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ภำพประกอบ

กำรประชุมเชิงสัมมนำทำงวิชำกำรศูนย์อำเซียนศึกษำฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เรื่อง “แนวทำงและวิธีกำรบริหำรจัดกำรก�ำลังพลของกองทัพประเทศกลุ่มอำเซียนและมิตร

ประเทศ”

วันที่ ๑๗ - ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม เอ วัน เดอะรอยัล ครูซ พัทยำ

 ๑.) พนัเอก บณัฑรู  บ�าเรอราช รองผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการ

ป้องกันประเทศ รองเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประธานใน

พธิเีปิดการประชมุฯ ร่วมถ่ายภาพกบันาวาอากาศเอก ชศูกัด์ิ เกษตรวทิย์ ผูอ้�านวยการกองภมูภิาค

ศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, นาวาอากาศเอก อาทิตย์ เจนจบ

สกลกิจ ผู้อ�านวยการกองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ

คณะวิทยากร
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 ๒.) การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔  

เร่ือง “แนวทางและวิธีการบริหารจัดการก�าลังพลของกองทัพประเทศกลุ่มอาเซียนและมิตร

ประเทศ” โดย (๑) การบรรยาย เรื่อง “แนวทางและวิธีการบริหารจัดการก�าลังพลของกองทัพ

สหรัฐฯ” โดย Colonel Wayne Turnbull, Senior Defence Official/ Defence Attaché 

and Chief of JUSMAGTHAI (๒) การบรรยาย เรือ่ง “แนวทางการบรหิารจดัการก�าลงัพลของกอง

ทพัออสเตรเลยี” โดย Lieutenant Colonel Nicholas Beumer, Australian Deputy Defence 

Attaché to the Kingdom of Thailand และ (๓) การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการบริหาร

จัดการก�าลังพลของกองทัพสิงคโปร์”โดย นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

อากาศประจ�าสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ผ่านระบบ ZOOM
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 ๓.) บรรยากาศการประชุม

 ๔.) แบ่งกลุม่สมัมนาในประเดน็ “แนวทางและวธิกีารบรหิารจดัการก�าลงัพลของกองทพั

ไทยในศตวรรษที่ ๒๑” และแถลงผลการสัมมนา
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย

สรุปการประชุมศูนยอาเซียนฯ 
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