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ค�ำน�ำ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก 

โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International  

Monetary Fund: IMF) ได้ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ ๓  

รวมทั้งวิกฤตครั้งนี้อาจจะสร้างความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(Gross Domestic Product: GDP) ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในขณะที่ด้าน

การเมืองระหว่างประเทศก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการแข่งขันกัน

ของประเทศมาอ�านาจอย่างสหรฐัฯ และจนี ซ่ึง COVID-19 ส่งผลต่อการแข่งขนัของ

ประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ กับจีน โรคดังกล่าวจะเป็นตัวเร่งให้โลกเปลี่ยนไป

สู่โลกสองขั้วอ�านาจ (Bipolar World) ได้เร็วขึ้นในอนาคตข้างหน้า

 ส�าหรบัอาเซยีนได้เผชญิกบัวกิฤต COVID-19 ด้วยเช่นเดยีวกบัประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลก และยังประสบกับปัญหาขาดแคลนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วย ซึ่งจีน 

ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการมอบเวชภัณฑ์ ยา รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข 

ให้กับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนสหรัฐฯ ได้มอบเงินสนับสนุน

ให้กับอาเซียนในการต่อสู้กับโรค COVID-19 เพื่อต่อสู้กับโรค COVID-19 ด้วยเช่น

เดยีวกนั ซึง่ส่งผลต่อระเบยีบโลก รวมถงึผลกระทบจากการระบาดในด้านต่าง ๆ  โดย

เฉพาะด้านเศรษฐกจิและสงัคม ทีจ่ะน�าไปสูก่ารเกดิภยัคกุคามรปูแบบใหม่ ๆ  ปัจจยั

เหล่านี้เป็นความท้าทายอย่างยิ่งท่ีอาเซียน รวมถึงประเทศไทยที่เป็นสมาชิก 

ของอาเซยีน และกองทพัทีเ่ป็นหน่วยงานด้านความมัน่คงของไทยจะต้องเผชญิและ

เตรียมความพร้อม ในการรับมือในอนาคตต่อไป  

 ด้วยเหตุนี้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะ

หน่วยงานด้านความมัน่คงและเป็นคลงัสมองของกองทพัไทย ได้เหน็ถงึความส�าคญั

ดังกล่าว จึงได้จัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณีเรื่อง “วิกฤต COVID-19 สะเทือน

ความมัน่คงของอาเซยีน” เพือ่ท�าการศกึษาสถานการณ์ความมัน่คงของโลก อาเซียน 
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และไทยในระหว่าง COVID-19 รวมถึงแนวโน้มและความท้าทายด้านความมั่นคง

ของอาเซยีนและไทยหลงั COVID-19 และจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่ออาเซียน 

ไทย และกองทัพในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างและ 

หลังวิกฤตการณ์ COVID-19 และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองบัญชาการกองทัพไทยในการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ

ก�าหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติ แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให ้

เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กันยายน ๒๕๖๓
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บทที่ ๑

บทน�ำ

๑. ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต ่

ปลายเดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้ติดเชื้อที่เมืองอู่ฮั่น 

ประเทศจีน และก็ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก จนท�าให้มีผู ้ป่วยและเสียชีวิตเป็น 

จ�านวนมาก1 และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ อกีด้วย จงึท�าให้ประเทศต่าง ๆ  

มมีาตรการเพือ่รบัมอืกบัการแพร่ระบาดดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการปิดเมอืง การกกัตวั

เองที่บ้าน การปิดสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา  

สวนสาธารณะ เป็นต้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตามแม้

มาตรการนี้จะช่วยลดการแพร่ระบาดและท�าให้ประชาชนติดเชื้อลดลง๒ แต่ได้สร้าง

ความเสี่ยงต่อโลกาภิวัฒน์และสังคมโลก ไวรัสโคโรนาได้แสดงให้เห็นว่า โรคระบาด 

เป็น“ความเสี่ยงท่ีไม่ใช่การเมือง (Non-political Risk)” ที่ไม่ควรมองเป็นเพียง  

“เหตไุม่คาดคดิ (Black Swan)” แต่ควรเป็นหนึง่ในประเด็นในการวางแผนยทุธศาสตร์

ในยุคใหม่ที่โรคระบาดอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ “ระเบียบโลก”๓ 

 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะด้าน

เศรษฐกิจ ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: 

IMF) ได้ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ ๓ ซึ่งจะท�าให้เกิดวิกฤต

1 โพสต์ทูเดย์. (๒๕๖๓). ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จาก “ไวรัสโควิด-19”, ๑๘ เมษายน 

๒๕๖๓. https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/618563
๒ บีบีซี ไทย. (๒๕๖๓). โควิด-๑๙: ธุรกิจขาขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลงผลพวงไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓. https://www.bbc.com/thai/thailand-52163423
๓ ธ�ารงชัย หนุนภักดี. (๒๕๖๓). Track II Monitor: เมือ่ภยัพบิตัแิละโรคระบาดกลายเป็นความ

ปกตรูิปแบบใหม่. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
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เศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดนับแต่ยุคเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Great  

Depression ในช่วงทศวรรษที ่๑๙๓๐ รวมทัง้วกิฤตคร้ังนีอ้าจจะสร้างความเสียหาย

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของประเทศ

ต่าง ๆ  ทั่วโลก เป็นมูลค่าราว ๙ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว ๒๘๘ ล้านล้านบาท) 

ซีง่จะท�าให้การเตบิโตทางเศรษฐกจิของหลาย ๆ  ประเทศไม่กลบัคนืสูร่ะดบัเดยีวกบั

ช่วงก่อนเกิดวิกฤตไวรัสระบาดจนกว่าปี ค.ศ.๒๐๒๒ เป็นอย่างน้อย และจะส่งผลให้

เกิดปัญหาการไม่มีงานท�า ความยากจน ความเหลือ่มล�า้ทีเ่พิม่มากขึน้อกีด้วย ส�าหรับ

ด้านสังคม COVID-19 ท�าให้เกิดความหวาดกลัวโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 

ซึง่จะส่งผลกระทบต่อระบบของสงัคม การด�าเนนิชวีติของประชาชน ดังนัน้หลงัจาก

นี้นโยบายของแต่ละประเทศจะต้องมีการปรับเปล่ียน โดยเฉพาะการค�านึงถึงสุข

อนามัยเป็นหลักด้วยเช่นเดียวกัน 

 ในขณะท่ีด้านการเมืองระหว่างประเทศก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน  

โดยเฉพาะการแข่งขันกนัของประเทศมาอ�านาจอย่างสหรฐัฯ และจนี ซ่ึง COVID-19 

เปรียบเสมือนผู้พลิกโฉมเกมส์การเมืองโลก (Game Changer) และเป็นปัจจัยเร่ง

กระบวนการเปลีย่นแปลงของการเมอืงโลก กล่าวคอื COVID-19 ส่งผลต่อการแข่งขนั

ของประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรฐัฯ กบัจนี โรคดงักล่าวจะเป็นตวัเร่งให้โลกเปล่ียน

ไปสู่โลกสองขั้วอ�านาจ (Bipolar World) ได้เร็วขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งโลกตั้งแต่

หลงัยคุสงครามเยน็เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั เป็นระบบขัว้อ�านาจเดียว โดยมสีหรัฐฯ 

อยู่ด้านบนสุดของโลก โดยเฉพาะในมิติการทหาร ส่วนในมิติเศรษฐกิจ มีความเป็น

โลกหลายขัว้อ�านาจ โดยประเทศต่าง ๆ  เข้ามามส่ีวนร่วม แต่ในปัจจบุนัจนีได้ก้าวขึน้

มามีบทบาทในเวทีโลกและได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ

ในประเด็น COVID-19 ที่จีนแสดงบทบาทน�าโดยการเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการ

สาธารณะระหว่างประเทศ (International Public Goods) ทัง้การให้เงนิสนบัสนนุ 

จดัส่งคณะแพทย์และผูเ้ชีย่วชาญ เวชภัณฑ์ และยา เข้าไปให้ความช่วยเหลอืประเทศ
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ต่างๆ ทั่วโลก๔ ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวของจีนได้รับกระแสตอบรับจากนานา

ประเทศเป็นอย่างดี ในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงรับมือกับ COVID-19 ที่สถานการณ์ใน

สหรัฐฯ ตอนนีก้�าลังอยูใ่นจดุวกิฤต และยงัไม่สามารถจดัการกับการแพร่ระบาดของ

โรคดงักล่าวในประเทศได้ ซ่ึง COVID-19 อาจท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงของระเบยีบโลกใหม่

ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

 ส�าหรบัอาเซยีนได้เผชญิกบัวกิฤต COVID-19 ด้วยเช่นเดยีวกบัประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลก และยังประสบกับปัญหาขาดแคลนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วย ซึ่งจีนได้

ให้ความช่วยเหลือโดยการมอบเวชภัณฑ์ ยา รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขให้กับ

ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดจากการการประชุมสุดยอด

อาเซยีนบวกสาม (ASEAN Plus Three: APT) ทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัที ่๑๔ เม.ย.๖๓ ทีผ่่านมา 

นายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีของจีนได้ประกาศในท่ีประชุมดังกล่าวว่าจะ

สนับสนุนหน้ากากอนามัย ๑๐๐ ล้านชิ้น และอุปกรณ์ทางการแพทย์จ�านวนมากให้

กับประเทศในอาเซียน๕ ส่วนสหรัฐฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับอาเซียนในการต่อสู้

กับโรค COVID-19 ด้วยเช่นเดยีวกนั โดยตัง้แต่เริม่มกีารระบาดของโรค รฐับาลสหรฐัฯ 

มอบความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินและด้านมนุษยธรรม มูลค่า

ประมาณ ๑๘.๓ ล้านเหรียญสหรฐัฯ แก่ประเทศสมาชกิอาเซียน๖ จากความช่วยเหลือ

อาเซียนของมหาอ�านาจทั้งสองประเทศ สะท้อนถึงความส�าคัญของอาเซียนกับ 

ทั้งสองประเทศ เนื่องจากอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ทั้งสหรัฐฯ และจีนเข้ามามีบทบาท

ตั้งแต่อดีต โดยในปัจจุบันท้ังสองประเทศได้เข้ามามีบทบาทและการแข่งขันกันใน

๔  The 101. (๒๕๖๓). จับชีพจรภูมิรัฐศาสตร์โลกหลัง COVID-19 กับ จิตติภัทร พูนข�า, ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๓. https://www.the101.world/world-geopolitics-after-coronavirus/
๕  เดลินิวส์ ออนไลน์. (๒๕๖๓).จีนเตรียมมอบหน้ากากอนามัยให้อาเซียน ๑๐๐ ช้ิน, ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๓. https://www.dailynews.co.th/foreign/769116
๖ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ และสถานกงศุลในประเทศไทย. (๒๕๖๓). สหรัฐอเมริกา

สนับสนุนอาเซียนต่อสู้โรคโควิด-๑๙, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓. https://th.usembassy.gov/

th/u-s-support-for-asean-in-fighting-covid-19-th/
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ภูมิภาคผ่านยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกและข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง (Belt and 

Road Initiative) ซึง่หลงัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจมปัีจจยัหลายด้าน

ที่เปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทของประเทศมหาอ�านาจ ซึ่งส่งผลต่อระเบียบโลก รวมถึง

ผลกระทบจากการระบาดในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิและสังคม ทีจ่ะน�า

ไปสูก่ารเกดิภยัคกุคามรปูแบบใหม่ ๆ  ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่อาเซียน 

รวมถึงประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกของอาเซียน และกองทัพที่เป็นหน่วยงานด้าน 

ความม่ันคงของไทยจะต้องเผชิญและเตรียมความพร้อมในการรับมือในอนาคต 

ต่อไป  

 ด้วยเหตุนี้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะ

หน่วยงานด้านความมัน่คงและเป็นคลงัสมองของกองทพัไทย ได้เหน็ถงึความส�าคญั

ดังกล่าว จึงได้จัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณีเรื่อง “วิกฤต COVID-19 สะเทือน

ความมัน่คงของอาเซยีน” เพือ่ท�าการศกึษาสถานการณ์ความมัน่คงของโลก อาเซียน 

และไทยในระหว่าง COVID-19 รวมถึงแนวโน้มและความท้าทายด้านความมั่นคง

ของอาเซียนและไทยหลัง COVID-19 และจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ 

อาเซยีน ไทย และกองทัพในการเสริมสร้างความร่วมมอืด้านความม่ันคงระหว่างและ 

หลังวิกฤตการณ์ COVID-19 และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โดยเฉพาะอย่างยิง่กองบญัชาการกองทพัไทยในการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนด

นโยบาย แผนการปฏิบัติ แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับปัญหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

๒. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

 ๒.๑ เพื่อศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงของโลก อาเซียน และไทยในระหว่าง 

COVID-19

 ๒.๒ เพื่อศึกษาแนวโน้มและความท้าทายด้านความมั่นคงของอาเซียนและไทย

หลัง COVID-19
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 ๒.๓ เพือ่ให้ได้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่ออาเซยีน ไทย และกองทัพในการรบัมอื

กับความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั้งระหว่างและหลังวิกฤตการณ์ COVID-19

๓. ขอบเขตของกำรศึกษำ

 การจัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “วิกฤต COVID-19 สะเทือน 

ความมั่นคงของอาเซียน” มุ่งศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงของโลก อาเซียน และ

ไทยในระหว่าง COVID-19 ตลอดจนแนวโน้มและความ ท้าทายด้านความมัน่คงของ

อาเซยีนและไทยหลงั COVID-19 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ออาเซียน ไทย และ

กองทพัในการเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คงระหว่างและหลังวกิฤตการณ์ 

COVID-19 โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษารวมทั้งสิ้น ๔ เดือน ทั้งนี้ เอกสารศึกษา

เฉพาะกรณีฉบับนี้ ได้แบ่งการน�าเสนอเนื้อหาออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่

 ส่วนที่ ๑  บทน�า

 ส่วนที่ ๒  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ส่วนที่ ๓  สถานการณ์ความมั่นคงของโลก อาเซียน และไทยในระหว่าง 

COVID-19

 ส่วนที ่๔  แนวโน้มและความท้าทายด้านความมัน่คงของอาเซยีนและไทย

หลัง COVID-19

 ส่วนที่ ๕  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

๔. วิธีกำรศึกษำ

 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ที่มีการด�าเนินการดังนี้

 ๔.๑ การรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

โดยท�าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการส�ารวจเอกสาร ต�ารา

วิชาการ บทความ รายงานวิจัย และเอกสารทางราชการท่ีเกี่ยวกับความมั่นคง  
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รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีด้านความมั่นคง และแนวคิดทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ

 ๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาน�าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ

มาท�าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ออาเซียน ไทย และกองทัพในการ

เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างและหลังวิกฤตการณ์ COVID-19

๕. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
 ๕.๑ ทราบถึงสถานการณ์ความมั่นคงของโลก อาเซียน และไทยในระหว่าง 

COVID-19

 ๕.๒ ทราบถึงแนวโน้มและความท้าทายด้านความม่ันคงของอาเซียนและไทย

หลัง COVID-19

 ๕.๓ ประชาคมอาเซียน ไทย กองทัพไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�า

ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ไปใช้ในการเสริมสร้างความร่วมมือและ

รับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างและหลังวิกฤตการณ์ COVID-19



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
วิกฤต COVID-19 สะเทือนความมั่นคงของอาเซียน 7

บทที่ ๒

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ ๒

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเรื่อง “วิกฤต COVID-19 สะเทือนความมั่นคงของอาเซียน”  

ได้มุ่งศึกษาถึงสถานการณ์แนวโน้มและความท้าทายความมั่นคงของโลก อาเซียน 

และไทยในระหว่างและหลงัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพือ่จดัท�าข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายต่ออาเซียน ไทย กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กองบัญชาการกองทัพไทยในการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบาย 

แผนการปฏิบัติ แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา 

ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ดังกล่าวข้างต้น ในบทนี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

๑. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคง

๒. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมมั่นคง

 ความหมายของค�าว่า“ความมั่นคง” (Security) มีหลากหลาย เนื่องจาก 

มนีกัคดิ นกัวิชาการ ผูก้�าหนดนโยบาย รวมทัง้องค์การระหว่างประเทศได้ให้ค�านยิาม

ไว้เป็นจ�านวนมาก โดยส�านักข่าวกรองแห่งชาติ๗ ได้สรุปความหมายความมั่นคง 

ไว้ว่า สภาพที่ปราศจากภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เราสามารถหลีกเลี่ยง จัดการ บรรเทา 

หรือปรับตัวให้เข้ากับบุคคล กลุ่มสังคม รัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ สอดคล้อง

7 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ. (๒๕๖๑). แนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๓, https://www.nia.go.th/FILEROOM/CABFRM01/DRAWER05/GENER-

AL/DATA0000/00000021.PDF. 
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กับ จลุชีพ ชินวรรโณ (๒๕๔๗)๘ ทีก่ล่าวว่าความมัน่คงเป็นแนวคดิทีส่�าคญัอกีแนวคิด

หนึ่งในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยทั่ว ๆ ไปมักหมายถึงความเป็นอิสระ 

หรือสภาวะปลอดจากภัยคุกคาม ความมั่นคง เน้นมิติทางทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง   

ภัยคุกคามท้ังจากอาวุธยุทธศาสตร์หรือ อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธในแบบ  

(Conventional Weapons) อืน่ ๆ  ด้วย รฐัจะม่ันคงกต่็อเมือ่ ไม่เผชญิกบัภยัคกุคาม

ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อคณุค่าทีม่คีวามส�าคญัยิง่ อกีทัง้ต้องสามารถทีจ่ะรกัษา คณุค่า

เหล่านี้ได้ถ้าถูกท้าทาย ดังนั้นความมั่นคงจึงเก่ียวข้องกับความสามารถของรัฐและ

สังคมที่จะรักษาเอกลักษณ์อย่างมีอิสรภาพและบูรณภาพ นั่นคือป้องกันเอกราช 

อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ทางสังคมนั่นเอง จึงถือได้ว่า 

ความมัน่คงมคีวามเกีย่วข้องกบัความมัน่คงแห่งชาติด้วยเช่นเกีย่วกนั เนือ่งจากเกีย่วกบั

การด�ารงอยู่ของประชาชน รัฐชาติหรือประเทศ และเกี่ยวกับการใช้พลังอ�านาจ 

ของชาติในการเอาชนะภัยคุกคาม หรือการป้องกันผลประโยชน์แห่งชาติ (พจน์  

พงศ์สุวรรณ, ๒๕๓๖)๙

 จะเห็นได้ว่าความมั่นคงถือเป็นเป้าหมายส�าคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุค 

ทุกสมัย โดยกรอบแนวคิดความมั่นคงให้ความส�าคัญกับมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งทาง 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ฯลฯ แตกต่างกันไป ตามบริบทแวดล้อมของ

แต่ละห้วงเวลา ซ่ึงในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผล 

ให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและพลิกผัน (Disruptive) และส่งผล
8 ฤษณ์ ลัยวิรัตน์. (๒๕๖๐). ความสัมพันธ์ไทย-อินเดียโอกาสและความท้าทายต่อยุทธศาสตร์

ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) , ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓, http://www.dsdw2016.

dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8341p/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0

%B8%A1.pdf

9 กฤษณ์ ลยัวริตัน์. (๒๕๖๐). ความสมัพนัธ์ไทย-อนิเดยีโอกาสและความท้าทายต่อยทุธศาสตร์

ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙), ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓, http://www.dsdw2016.

dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8341p/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0

%B8%A1.pdf
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ให้ความมัน่คงในมติต่ิาง ๆ ถกูเชือ่มโยงเข้าด้วยกนัอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ นอกจากนี้ 

ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงท่ีจะมีความสลับซับซ้อน แตกต่างหลากหลาย และ

สามารถปะทุขยายตัวไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และรุนแรง

มากขึ้นกว่าเดิม๑๐  ดังนั้นการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความมั่นคง 

ให้มากขึน้และสามารถน�ามาอธบิายภยัคกุคามมัน่คงทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั โดยเฉพาะ

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทีส่่งผลกระทบด้านความมัน่คงไปทัว่โลกได้เป็น

อย่างดี ด้วยเหตุนี้การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาแนวความคิดระบบความมั่นคง

ระหว่างประเทศและแนวความคิดด้านความมั่นคงทั่วไป ซึ่งวิชัย ชูเชิด (ม.ป.ป.)๑๑ 

ได้อธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้

 ๒.๑.๑ แนวควำมคดิระบบควำมมัน่คงระหว่ำงประเทศ โดยมุ่งพจิารณาระบบ

ความม่ันคงระหว่างประเทศ ท้ังความมัน่คงร่วม (Collective Security) ความมัน่คง

สมบูรณ์แบบ (Comprehensive Security) ความมั่นคงสามัญ (Common  

Security) และความมั่นคงร่วมมือ (Cooperative Security) ซึ่งสามารถอธิบายได้

ดังนี้

  ๑. ควำมมั่นคงร่วม (Collective Security) หมายถึง  แนวคิด  หรือ

นโยบาย  ซึ่งเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติโดยประชาคมระหว่างประเทศ โดยมีความมุ่ง

ประสงค์ที่จะขจัดภัยคุกคามท่ีมีต่อสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ 

แนวคิดนี้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยได้ผลักดันให้มีการต้ังกฎเกณฑ์   

10 ส�านักงานคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง. (๒๕๖๑). ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมัน่คง, ๑๐ กนัยายน ๒๕๖๓, http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/

files/3.National%20Security%20Strategy.pdf. 

11  วชิยั ชเูชดิ (ม.ป.ป.). บทที ่๒ ววิฒันาการแนวความคดิ ระดบั และองค์ประกอบความมัน่คง, 

๑๐ กนัยายน ๒๕๖๓, http://www.geocities.ws/wichai_chucherd/securityconceptevo-

lution.html
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เพือ่ป้องกนัและลงโทษประเทศท่ีก่อสงครามข้ึน เหน็ได้จากมกีารจดัต้ังองค์กรขึน้มา

คือ  สันนิบาติชาติ (League of Nations)  เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดระเบียบดัง

กลา่ว   แต่ก็ประสบกับความลม้เหลว ทัง้นี้เนือ่งมาจาก ความมัน่คงร่วมมุง่ไปเฉพาะ

ด้านการทหาร  และการสงครามเท่านั้น ไม่ได้ค�านึงถึงปัจจัยอื่น ๆ มากนัก เห็นได้

ว่าการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้น

  ๒. ควำมมัน่คงสมบรูณ์แบบ (Comprehensive Security) หมายถึง 

นโยบายที่ค�านึงถึงพลังอ�านาจของชาติท่ีได้ดุล  ซ่ึงรวมถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น 

เศรษฐกิจ การทูต และการเมือง รวมถึงนโยบายความมั่นคงในระดับต่าง ๆ  เช่น 

ระดับภูมิภาค และระดับโลกไว้ในแนวความคิดนี้ด้วย ส�าหรับประเทศแรกที่เสนอ

แนวความคิดนี้  คือ  ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย เนื่องจากหลังการพ่ายแพ้ในสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ ส่งผลให้นักคิดทางด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นมีแนวความคิดว่าการใช้พลัง

อ�านาจทางด้านการทหารด้านเดียว ส่งผลให้ประเทศต้องประสบกับความสูญเสีย

จากความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ดังนั้นการค�านึงถึงความมั่นคงควรที่จะ 

น�าพลังอ�านาจแห่งชาติด้านอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วย    

  ๓. ควำมมั่นคงสำมัญ (Common Security) มุ่งเน้นประเด็นไปที่

การสร้างความมัน่คงในระดบัภมูภิาค  ด้วยการพยายามไม่ใช้ก�าลังทางทหารมาเป็น

ตวัตดัสนิ  พยายามสร้างเครือ่งมอือืน่ เช่น องค์การหรือกฎเกณฑ์  และข้อตกลงร่วม

กันในการลดอาวธุ มาเป็นเครือ่งมอืทดแทนก�าลงัทหารขึน้ เช่น อาเซยีนได้จดัต้ังการ

ประชมุอาเซยีนว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คงในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก 

(ASEAN Regional Forum: ARF) ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงภายใน 

ภูมิภาคอาเซียน และนอกภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งก็รวม

ทั้งภูมิภาคแปซิฟิก อเมริกา และเอเชียตะวันออก

  ๔. ควำมมั่นคงร่วมมือ (Cooperative Security) เป็นการผสาน

แนวความคดิความมัน่คงสามญั และความมัน่คงสมบรูณ์แบบ เข้าด้วยกัน เพ่ือแสวง
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ความร่วมมือกันทั้งกลุ่มที่เป็นพันธมิตรต่อกันและกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างกันด้วย 

โดยการจัดการประชุมทั้งในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการขึ้น เพ่ือการแก้

ปัญหาด้านความมั่นคงที่ขยายวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการ 

องค์การเอกชนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ดังนั้นมุมมองด้านความมั่นคงจะไม่

จ�ากัดเฉพาะด้านการทหารเท่านั้น  

 ๒.๑.๒ แนวควำมคิดด้ำนควำมมั่นคงทั่วไป พิจารณาถึงความมั่นคงแห่งชาติ 

(National Security) ความมัน่คงภายใน (Internal Security) ความมัน่คงในภมูภิาค 

(Regional Security) ความมั่นคงของโลก (International Security) ความมั่นคง

ของสภาวะแวดล้อม (Environmental Security) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

   ๑. ควำมมั่นคงแห่งชำติ (National Security) หมายถึง ประชาชน

ในชาติมีความมั่นคง รวมถึงรัฐบาล ดินแดน และอ�านาจอธิปไตยมั่นคง โดยใช้พลัง

อ�านาจในแต่ละด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร  วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการด�าเนินการเพื่อให้ชาติเกิดความมั่นคง 

   ๒. ควำมมั่นคงภำยใน (Internal Security) ความมั่นคงภายในเป็น

แนวความคิดที่เกี่ยวพันกับแนวความคิดในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้เนื่องจาก

ว่าความม่ันคงภายใน หมายถงึ ปัญหาซึง่เกดิมาจากปัญหาภายในประเทศ เป็นปัญหา

ความขัดแย้งภายในสงัคมของประเทศน้ัน ๆ  ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าความมัน่คงภายใน

ก็เป็นความมั่นคงในระดับประเทศ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงแห่งชาติ

 ๓. ควำมมัน่คงของภมูภิำค (Regional Security) คอื การทีภ่มูภิาค

นั้น ๆ มีความมั่นคงในทุกด้านตามองค์ประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นภูมิภาค ซึ่งก็

คือ ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนั้น ๆ และในภูมิภาคนั้น ๆ ก็จะต้องมีพลังอ�านาจ

ภายในภูมิภาคที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงจาก

ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อภูมิภาค ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค 
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๔. ควำมมั่นคงของโลก (International Security) โลกประกอบ

ไปด้วยรัฐชาติและภูมิภาคต่าง ๆ  ดังนั้นโลกจะมั่นคงได้ ก็ต่อเมื่อรัฐชาติต่าง ๆ   และ

ภูมภิาคต่าง ๆ  นัน้มคีวามมัน่คง ทัง้ทีเ่ป็นความมัน่คงภายในรฐัชาติ ภมูภิาค ระหว่าง

รฐัชาต ิและระหว่างภูมภิาค การด�าเนนิการนัน้ก็คงด้วยการอาศยัพลงัอ�านาจต่าง ๆ  

ในการรักษารัฐชาติ ภูมิภาค และโลกให้มั่นคง นอกจากนี้แล้วโลกจะมั่นคงก็ต่อเมื่อ

โลกสามารถเผชญิกบัภยัทีเ่กดิข้ึนกบัโลกด้วย  ซึง่ในบางคร้ังภัยนัน้กเ็กดิมาจากสังคม

โลกเอง เช่น การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นต้น

  การศึกษาเรื่องความมั่นคง ควรศึกษาแบบองค์รวม เพื่อให้ครอบคลุม 

องค์ประกอบต่าง ๆ ระบบความมัน่คงระหว่างประเทศและความมัน่คงทัว่ไป ตลอดจน

ศึกษาถึงมิติที่จะกระทบความมั่นคง ทั้งด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ซึ่งก็คือ พลังอ�าจของชาติด้านต่าง ๆ หรือ 

ขดีความสามารถของชาตท่ีิจะท�าให้บรรลผุลประโยชน์ของชาต ิแต่อย่างไรกต็ามจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกและท�าให้

มีผู ้เสียชีวิตทั่วโลกเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคง

เพยีงอย่างเดียวอาจไม่เพยีงพอ ดงันัน้จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาถงึแนวคดิและทฤษฎี

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

 แนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ธโสธร ตู้ทองค�า๑๒ ได้สรุปไว้ว่า 

แนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในอดีตแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ เสรีนิยม

หรืออุดมคตินิยมกับสัจนิยม แต่ภายหลังมีการแนวคิดทฤษฎีจากศาสตร์อ่ืนพัฒนา

1๒  ธโสธร ตู้ทองค�า. (๒๕๕๙). แนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบ และแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ: การจัดกลุ่มทางความคิดและสาระส�าคัญจากแนวคิดกระแสหลักช่วงคริสต์

ศตวรรษที่ ๒๐. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.๗(๒): ๑๑๘ – ๑๕๑.
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มาใช้ใน หลักของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ประกอบด้วย (๑) 

เสรีนิยมหรืออุดมคตินิยมท่ีมองโลกในแง่ดีเช่ือในเหตุผลของมนุษย์ เน้นสันติภาพ

และความร่วมมือ ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คุณธรรม ศีลธรรม 

และจรยิธรรม เป็นทีม่าของกฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและ

ระบอบระหว่างประเทศ (๒) สัจนิยม มองมนุษย์และโลกในแง่ร้าย สังคมมนุษย์ 

มีความขัดแย้งและสงคราม รัฐนับเป็นตัวแสดงที่ส�าคัญที่สุดที่มุ่งเน้นผลประโยชน ์

แห่งชาติ และแข่งขันต่อสู้เพื่ออ�านาจ (Struggle of Power) ความแข็งแกร่งอยู่รอด

ของรัฐ ท�าให้แสวงหาและรักษาผลประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อสร้างเสถียรภาพ  

(Stability) และระเบียบ (Order) ภายในรัฐท�าให้ใช้เคร่ืองมือทุกอย่างที่ส�าคัญ  

คือ การทหารเพื่อความอยู่รอด (Survival) เน้นลัทธิเศรษฐกิจแบบพาณิชย์นิยม 

(Mercantilism) ที่เน้นการส่งออกมากกว่าน�าเข้าเป็นการแข่งขันที่ผลรวมที่ได้กับ

เสียเท่ากับศูนย์ (Zero-sum Game) หรือผลได้ มากกว่าผลเสียก่อให้เกิดความขัด

แย้ง เครื่องมือของรัฐท่ีส�าคัญ คือ บรรษัทข้ามชาติเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชน์ด้าน

เศรษฐกิจ เป็นต้น (๓) ระบบ มองการเมืองระดับมหภาค ประกอบด้วย ปัจจัยน�า

เข้า กระบวนการแปรรูปปัจจัยน�าออก ปัจจัยป้อนกลับ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพ

แวดล้อม และ (๔) เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวมาร์กซิสต์ เป็นการวิเคราะห์และ

อธิบายปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อการเมืองหรือปัจจัยทางการเมืองที่มีต่อเศรษฐกิจ 

มาจากแนวคดิมาร์กซสิต์ (Marxism) เป็นท่ีมาของแนวคดิทฤษฎทีีส่�าคญั ได้แก่ ภาวะ

ทนัสมยั จกัรวรรดนิยิมทีมุ่ง่เน้นการยดึครองดนิแดน จักรวรรดินยิมใหม่ และทฤษฎี

การพึ่งพิง

 ส�าหรบัในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัมุ่งศึกษาทฤษฎสีจันยิม ๔ แนวคดิ ได้แก่ แนวคดิ

ผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ดุลแห่ง

อ�านาจ (Balance of Power) และการครองความเป็นเจ้า (Hegemony) คือ เพื่อ

อธิบายปรากฏการณ์ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศและการเมืองระหวา่งประเทศที่

เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว
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สามารถท่ีจะอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ

การเมืองระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน ซึ่งธโสธร ตู้ทองค�า๑๓ ได้สรุปแนวคิดและ

ทฤษฎีทั้ง ๔ แนวคิดไว้ดังนี้

 ๑. แนวคิดผลประโยชน์แห่งชำติ (National Interest) (ไพรัช เจียระนันท์, 

๒๕๓๒, น. ๔-๙; วินิตา ศุกรเสพย์, ๒๕๓๔, น. ๗๘๕-๗๘๖; วิไล สรรค์ประสิทธิ์, 

๒๕๓๖) คอื สรรพส่ิงท่ีประเทศให้ความส�าคัญเป็นสิง่ทีด่สี�าหรบัประเทศในการด�าเนนิ

ความสัมพันธ ์ประกอบด้วย (Rosenau, ๑๙๖๘) ความอยู ่รอดปลอดภัย  

(Self-preservation) ความมัน่คง ความมัง่ค่ังทางเศรษฐกจิ (Development Prosperity) 

และเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศ 

 ๒. ภูมิรัฐศำสตร์ (Geopolitics) (Dougherty and Pfaltzraff, Jr., ๑๙๘๑, 

p. ๕๔-๘๓; สมบัติ จันทรวงศ์และอวยชัย ชะบ�า, ๒๕๔๑, น. ๖๓๑-๖๔๔) เป็นการ

ศึกษาถึงปัจจัย บริบท และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อขนาด ที่ตั้ง 

ทรัพยากรธรรมชาติรูปร่าง ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศของรัฐ 

 ๓. ดุลแห่งอ�ำนำจ (Balance of Power) (Dougherty and Pfaltzraff, Jr., 

๑๙๘๑, p. ๒๓-๒๘ ; ทิพย์วรรณ เปี่ยมปัญญาศิลป์, ๒๕๓๔, น. ๙-๑๕) คือ การ 

กระจายอ�านาจ (Distribution of Power) ระหว่างรฐัหลายรฐัเท่าเทยีมกนั ใกล้เคียงกนั 

เป็นดุลยภาพ (Equilibrium) ของระบบการเมืองหนึ่งที่ปราศจากกฎเกณฑ์หรือมี

สภาพอนาธิปไตยก่อให้เกิดระบบความมั่นคงร่วม 

 ๔. กำรครองควำมเป็นเจ้ำ (Hegemony) คือ การมีอ�านาจมากที่สุด  

(Primacy) มีความเป็นผู้น�า (Leadership) เน้นการที่รัฐใดรัฐหนึ่งมีอ�านาจครอบง�า

1๓  ธโสธร ตู้ทองค�า. (๒๕๕๙). แนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบ และแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ:การจัดกลุ่มทางความคิดและสาระส�าคัญจากแนวคิดกระแสหลักช่วงคริสต์

ศตวรรษที่ ๒๐. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.๗(๒): ๑๑๘ – ๑๕๑.
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รฐัอ่ืน มสีถานะครองความเป็นเจ้า (Hegemon) รัฐทีค่รองความเป็นเจ้าต้องมปัีจจยั

แห่งอ�านาจที่มากพอก่อให้เกิดการยอมรับ (Hegemonic Consent) เพื่อสถาปนา

การครองความเป็นเจ้าท�า ให้สมัพนัธ์กบัอ�านาจและสมรรถนะของรัฐน�ามาสูก่ารรวม

กลุ่มเป็นขั้วอ�านาจ

 จะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ครั้งนี้ ส่งผลให้ความมั่นคง

และระบบความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเปลีย่นไปจากเดมิ เนือ่งจากภัยคกุคามความ

มั่นคงรูปแบบใหม่จะมีความส�าคัญมากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ

โลก ภูมิภาค และความมั่นคงของชาติอย่างมากในอนาคต ดังนั้นการศึกษาถึง

สถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในมติต่ิาง ๆ  เช่น เศรษฐกจิ 

การเมอืงระหว่างประเทศ สงัคม เทคโนโลย ี และสิง่แวดล้อมจึงมคีวามส�าคญัอย่างยิง่  

ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะน�าสถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดขึน้มาวเิคราะห์เพ่ือค้นหาแนวโน้ม

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมในการรับมือ 

กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
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สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงของโลก 
อำเซียน และไทยในระหว่ำง 

COVID-19
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บทที่ ๓

สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงของโลก อำเซียน และไทยในระหว่ำง 

COVID-19

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบกับโลกในทุกมิติ ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามแม้หลัง

สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกจะคลี่คลาย แต่โลกอาจจะไม่เหมือนเดิมและ 

มกีารเปลีย่นไปจากเดมิ ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะส่งผลต่อความมัน่คงของโลก 

ภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังน้ันการศึกษา 

ถึงสถานการณ์ความมั่นคงในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดล้อม ของโลก อาเซียน และประเทศไทยจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการ

ค้นหาแนวโน้มและความท้าทายท่ีจะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต และเตรยีมความพร้อม

ในการรับมือให้ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

๓.๑ ด้ำนเศรษฐกิจ

  การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ COVID-19 กลายเป็นวิกฤตในระดับโลก  

ส่งผลให้หลายประเทศต้องใช้มาตรการลอ็กดาวน์ (Lockdown) และมาตรการกกัตวั 

(Quarantine) เพือ่จ�ากดัการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว จากมาตรการดงักล่าวส่งผล 

ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงรายได้ และก�าลังซื้อที่ลดลงของประเทศต่าง ๆ  

ทั่วโลกหยุดชะงักลง (Global Simultaneous Shocks) จนลุกลามกลายเป็นวิกฤต

ทางเศรษฐกิจทั่วโลก องค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจหลายองค์การได้ 

ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกไว้ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เศรษฐกิจโลก

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีความผันผวนและหดตัวอย่างมาก 

  โดยธนาคารโลก (World Bank) ได้รายงานว่า การระบาดของโรค COVID-19 

จะท�าให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยท่ีรุนแรงสุดนับต้ังแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ 
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ซึ่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ ๕.๒ และหากสถานการณ์ 

การระบาดของโรค COVID-19 ยงัมกีารระบาดทีร่นุแรงต่อไป เศรษฐกจิโลกมโีอกาส

จะหดตวัลดลงถงึร้อยละ ๘ โดยคาดว่าจะฟ้ืนตวัราวร้อยละ ๑ ในปีหน้า โดยได้ประเมนิ

ว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรฐัฯ เศรษฐกิจจะหดตวัร้อยละ ๖.๑ สหภาพ

ยโุรปหดตวัร้อยละ ๙.๑ ญีปุ่น่หดตวัลงร้อยละ ๖.๑ ส่วนเศรษฐกจิจนีคาดว่าจะขยาย

ตวัเพียงร้อยละ ๑ ในปีนี ้ซึง่เป็นการขยายตวัต�า่ท่ีสดุในรอบกว่า ๔๐ ปี ซึง่มกีารคาดการณ์

ว่าปีหน้าจะขยายตัวร้อยละ ๖.๙

  สอดคล้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 

Fund: IMF) ทีป่ระเมนิว่าเศรษฐกจิโลกในปี ๒๕๖๓ จะหดตวัทีร้่อยละ ๓ และเลวร้าย

ที่สุดนับแต่ Great Depression ในคริสต์ทศวรรษ ๑๙๓๐ และถือเป็นครั้งแรก 

ที่ทั้งประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศก�าลังพัฒนาเข้าสู่ภาวะถดถอยพร้อมกัน 

ประเมินมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ไว้สูงถึงกว่า 

๙ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

  ในขณะเดียวกันองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 

ประเมินว่าปริมาณการค้าโลกจะหายไปถึง ๑ ใน ๓ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ อย่างไร

ก็ตามหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยงัรนุแรงต่อไป อาจท�าให้ธุรกจิและครวัเรอืน

ขาดสภาพคล่องอย่างรนุแรง ส่งผลให้อาจเกดิความเสีย่งทีจ่ะกลายเป็นวกิฤตการเงนิ 

(Triple Economic Shock) ร่วมด้วยซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่เคยเกิดขึน้ในประวตัศิาสตร์โลก๑๔ 

เช ่นเดียวกันกับองค ์การเพื่อความร ่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

(Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD)  

ได้คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๓ เศรษฐกิจโลกจะเติบโตเพียงร้อยละ ๒.๔ ซ่ึงต�่าที่สุด 

1๔  เสาวณย์ี จนัทะพงษ์ และทศพล ต้องทุย้. (๒๕๖๓). เศรษฐกจิโลก เศรษฐกิจไทยหลังโควดิ ๑๙ 

: โรคปฏวิตัโิลก ยกเครื่องสู่อนาคตวิถีชีวิตใหม่, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓, https://www.bot.or.

th/Thai/BOTMagazine/Pages/256303_CoverStory.aspx
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นับจากปี ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าหากโรค COVID-19 ระบาดไป 

ทั่วเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอาจเหลือเพียง 

ร้อยละ ๑.๕๑๕ 

15
 ถนดักจิ จนักเิสน. (๒๕๖๓). เศรษฐกิจโลกตดิไวรสั OECD ประเมนิจะโตต�า่สดุในรอบ ๑๑ ปี. 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓, https://thestandard.co/oecd-world-economy-infected-by-virus/
๑๖ เสาวณย์ี จนัทะพงษ์ และทศพล ต้องทุย้. (๒๕๖๓). เศรษฐกจิโลก เศรษฐกิจไทยหลังโควดิ ๑๙ 

: โรคปฏวิตัโิลก ยกเคร่ืองสูอ่นาคตวถิชีีวติใหม่, ๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๓,  https://www.bot.or.th/

Thai/BOTMagazine/Pages/256303_CoverStory.aspx

ภำพที่ ๓.๑ IMF ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกปี ๒๕๖๓ หดตัวร้อยละ ๓๑๖

ที่มา: เสาวณีย์ จันทะพงษ์ และ ทศพล ต้องทุ้ย. (๒๕๖๓)



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
วิกฤต COVID-19 สะเทือนความมั่นคงของอาเซียน๒๔

 และจากการประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้รายงาน

สอดคล้องกันว่าในปี ๒๕๖๔ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะเลวร้ายกว่าท่ีคาดการณ์ 

เนือ่งจากผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ทัว่โลก

จะขยายตัวเพียงร้อยละ ๕.๔ จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ ๕.๘  

ซึง่ยงัต�า่กว่าการขยายตวัช่วงก่อนเกดิการระบาดของโรค COVID-19 แต่อย่างไรกต็าม 

อัตราการฟื้นตัวยังขึ้นอยู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจุบันรัฐบาลหลาย

ประเทศทัว่โลกได้ประกาศแผนอดัฉดีและเยยีวยาเศรษฐกจิด้วยเคร่ืองมอืทางการคลัง

แล้วเกือบ ๑๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเงินที่รัฐบาลแต่ละประเทศใช้ใน 

ครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าในอดีตเป็นประวัติการณ์๑๗ 

 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกหดตัวเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ

เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจากรายงานของ The ASEAN Secretariat๑๘  

ซึ่งคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการปรับลดลง 

ดงัภาพที ่๓.๒ ยกตวัอย่างเช่น อนิโดนเีซยีก่อนทีจ่ะมกีารระบาดคาดว่าจะเตบิโตร้อยละ 

๕.๓ ในปี ๒๕๖๓ แต่ภายหลงัการระบาดจะลดลงเหลอืร้อยละ ๒.๓ ในขณะเดยีวกนั

ฟิลิปปินส์ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตในปี ๒๕๖๓ ไว้ที่ร้อยละ ๗.๕ แต่จากการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้มีการปรับประมาณการการเติบโตลดลงเหลือร้อย

ละ ๔.๓ ส่วนไทยและสิงคโปร์ได้ปรับการคาดการณ์ลดลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นผล

มาจากการขนส่ง การท่องเที่ยว การส่งออก และการบริโภคที่การหยุดชะงักลงหลัง

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

17 คมปทิต สกลุหวง. (๒๕๖๓). IMF หัน่คาดการณ์ GDP โลก เป็นตดิลบ ๔.๙% เตอืนโควดิ-๑๙ 

ฉุดเศรษฐกิจถดถอย-ฟื้นตัวช้ากว่าท่ีคาด, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓, https://thestandard.co/

imf-expecting-coronavirus-to-hit-worst-on-world-economy/
18 The ASEAN Secretariat. (๒๐๒๐). ASEAN Policy Brief: Economic Impact of 

COVID-19 Outbreak on ASEAN, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓, https://asean.org/ 

storage/2020/04/ASEAN-Policy-Brief-April-2020_FINAL.pdf
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ภำพที่ ๓.๒ การคาดการณ์ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่มา: The ASEAN Secretariat, (๒๕๖๓)๑๙

 เมื่อพิจารณารายประเทศ พบว่า สิงคโปร์นั้น แม้ว่าจะมีการคลายล็อคดาวน์

บางส่วนแล้ว แต่การระบาดอีกครั้งของโรค COVID-19 ท�าให้กระทบต่อความ

ต้องการสินค้าและบริการในต่างประเทศลดลงไปด้วย ซึ่งสิงคโปร์ได้รับผลกระทบ

ค่อนข้างมากเพราะพึ่งพาความต้องการภายนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่๒๐ 

 ส่วนฟิลิปปินส์ “ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา”  

ได้รายงาน ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ว่าฟิลิปปินส์อาจจะได้รับ

19 The ASEAN Secretariat. (๒๐๒๐). ASEAN Policy Brief: Economic Impact of 

COVID-19 Outbreak on ASEAN, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓, https://asean.org/ 

storage/2020/04/ASEAN-Policy-Brief-April-2020_FINAL.pdf
๒0 Brand Inside. (๒๕๖๓). หลายประเทศในอาเซียน “จดัการโควดิด ีแต่เศรษฐกจิแย่ยาวนาน” 

ไทยสาหัสเพราะท่องเท่ียวพัง, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓, https://brandinside.asia/most- 

asean-countries-u-shape-recovery/
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ผลกระทบไม่มากเท่ากับประเทศอื่น ๆ เนื่องจากฟิลิปปินส์ไม่ใช่ประเทศผู้ส่งออก

ส�าคัญและการบริโภคภายในประเทศยังคงแข็งแกร่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของ GDP 

ส่วนการใช้จ่ายของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๕-๒๐ ของ GDP แต่ฟิลิปปินส์ก็ได้รับ

ผลกระทบจากการท่องเทีย่วด้วยเช่นเดยีวกนั เนือ่งจากมกีลุม่ลกูค้านกัท่องเทีย่วจนี

และเกาหลีใต้เป็นตลาดหลัก 

 ในขณะทีเ่วยีดนาม “ส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจมินิห์” 

ระบวุ่าภาคการท่องเทีย่วและภาคการผลติเพือ่ส่งออกได้รบัผลกระทบมากทีส่ดุของ

เวียดนาม ๒ อันดับแรก เนื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงและส่วนประกอบที่น�า

เข้าจากประเทศจีนถูกระงับไม่ให้ส่งออก 

 ส่วนอินโดนีเซีย เศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจาก COVID-19  

เช่นเดียวกัน โดยกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียที่มีการประเมินผลกระทบของ

การระบาดของ COVID-19 จะมผีลกระทบต่อท้ังภาคการท่องเทีย่ว การส่งออก และ

การน�าเข้า รวมถึงโรงงานผลิตสินค้าด้วย๒๑

 ส�ำหรับประเทศไทย ธนาคารโลก (๒๕๖๓)๒๒ ได้รายงานว่า การเผชิญกับ

วิกฤต COVID-19 ท�าให้อัตราการขยายตัวทาง เศรษฐกิจหดตัวลงถึงร้อยละ ๑.๘ 

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๓ หดตัวถึงร้อยละ ๒.๒  

เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า ซึง่คาดว่าจะหดตวัมากทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

และแปซิฟิก เนื่องจากการท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ ๑๕ ของ GDP  

๒1 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (๒๕๖๓). โรคระบาด COVID – 19  

จุดเปลี่ยนการค้าและอาเซียน กับโอกาสสินค้าไทย, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓, https://ismed.

or.th/SPR100363(2).php
๒๒ ธนาคารโลก. (๒๕๖๓). รายงานตามตดิเศรษฐกจิไทย ประเทศไทยท่ามกลางวกิฤตโควดิ-19,  

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓, http://pubdocs.worldbank.org/en/293541593435178813/

TEM-July-2020-Executive-Summary-Thai-final.pdf
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ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการปิดประเทศและการห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เดินทางเข้ามาในประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ

ท�าให้การค้าในตลาดโลกหดตวั ท�าให้ห่วงโซ่มลูค่าเพิม่ในตลาดโลกลดลง เช่น รถยนต์ 

ซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่โดดเด่น และส่งผลต่อการส่งออก นอกจากนี้

ยังส่งต่อการบริโภคภายในประเทศ  ในภาคเอกชน โดยเฉพาะต่อธุรกิจค้าปลีกและ

บรกิารเพือ่การพกัผ่อนหย่อนใจ ซึง่กระทบไปถึงยอดขายสนิค้า  ในไตรมาสที ่๑ ของ

ปี ๒๕๖๓ ที่ปรับตัวลงอย่างรุนแรง กว่าร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนหน้า 

ภำพที่ ๓.๓ การส่งออก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ถูกกระทบอย่างรุนแรงจาก

การระบาดของ COVID-19 และอุปสงค์ภายในประเทศที่ชะลอลงเนื่องจากการ

จ�ากัดการเดินทาง

ที่มา: ธนาคารโลก, (๒๕๖๓)
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 การระบาดส่งผลให้เกิดการตกงานอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในภาคการ 

ท่องเทีย่วมคีวามเสีย่งอย่างมากจากมาตรการควบคมุการติดเชือ้ และการเว้นระยะห่าง

ทางสังคมที่รัฐบาลและบุคคลน�ามาใช ้ เ พ่ือจ�ากัดการแพร ่ระบาดของโรค  

COVID-19 ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าแรงงาน 

๘.๔ ล้านคนจะมีความเสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงไตรมาสท่ี ๒  

และไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้การระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลให้

อัตราการว่างงานท่ีสูงข้ึนและการท�างานต�่ากว่าระดับ ประกอบกับทุนมนุษย์ของ

ก�าลังแรงงานที่มีอยู่อย่างจ�ากัด แรงงานข้ามชาติในไทยก็อยู่ในสภาวะที่เปราะบาง

และเสี่ยงต่อการสูญเสียรายได้ ตกงาน และไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดได้ ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของครัวเรือนด้วย เนื่องจากจ�านวนครัวเรือนที่ไม่มีความ

มัน่คงทางเศรษฐกจิ โดยมสีาเหตมุาจากการลดลงอย่างรุนแรงของค่าจ้างในกลุ่มของ

แรงงานที่ได้รับผลกระทบในภาคการผลิตและภาคบริการ 

ภำพที่ ๓.๔ งานที่มีความเสี่ยงและครัวเรือนในทุกระดับในทุกระดับได้เผชิญกับ

ผลกระทบด้านลบ COVID-19

ที่มา: ธนาคารโลก, (๒๕๖๓)
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 ในขณะทีภ่าคการเงนิของไทยภายหลงัจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผล

ให้เกดิความผนัผวนของตลาดตราสารทนุสงูขึน้อย่างชดัเจน โดยดัชนตีลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยลดลงกว่าร้อยละ ๓๕ ในช่วงต้นเดอืนมกราคมถงึกลางเดอืนมนีาคม 

๒๕๖๓ ก่อนทีจ่ะปรบัตวัข้ึนมาร้อยละ ๑๕ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ยิง่ไปกว่านัน้ 

ประเทศไทยประสบกบัภาวะการณ์ ไหลออกของเงนิทนุ ความอ่อนไหวของภาคการ

เงินอันเป็นผลมาจากสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีแนวโน้มลดลงจากการระบาดที่ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจ๒๓

 จะเหน็ได้ว่าผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แล้ว ยงัมปีระเทศอืน่ ๆ  

ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจ�านวนนักท่องเที่ยว

และภาพรวมยอดขายสินค้าที่ชะลอตัวลง เนื่องจากประชาชนไม่อยากเดินทาง  

ซึง่ท�าให้เกดิผลกระทบกบัประเทศในอาเซยีนท้ังในระยะสัน้และระยะยาว ซึง่สามารถ

สรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ดังนี้

  ๑. การค้าโลก ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากการพึ่งพาห่วงโซ ่

อุปทานซึ่งพึ่งพาการน�าเข้าสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นส่งผลกระทบ 

ต่อประเทศต่าง ๆ  อย่างมาก กล่าวคือ ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) 

ซึง่มีศูนย์กลางอยูท่ีจ่นีทีเ่ป็นโรงงานผลติและส่งออกสนิค้าขัน้กลางรายใหญ่ของโลก 

จ�าเป็นต้องหยุดการผลิตตามที่ทางการจีนมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด อย่างไร

ตามผลกระทบต่อการผลติอาจต่างกนัในแต่ละประเทศขึน้กบัการพึง่พาวตัถดุบิขัน้กลาง

จากจีนและความแตกต่างกันของอุตสาหกรรม 

๒๓ ธนาคารโลก. (๒๕๖๓). รายงานตามตดิเศรษฐกิจไทย ประเทศไทยท่ามกลางวกิฤตโควดิ-๑๙, 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓, http://pubdocs.worldbank.org/en/293541593435178813/

TEM-July-2020-Executive-Summary-Thai-final.pdf
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 ๒. การท่องเท่ียว สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International  

Air Transport Association: IATA) ประเมินว่ากรณีที่มีการแพร่ระบาดอยู่ใน 

วงจ�ากดั รายรบัการท่องเท่ียวโลกจะลดลง ๖๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยเอเชยี

จะได้รับผลกระทบสูงสุด รองลงมา คือ ยุโรป ญี่ปุ่น อิตาลี และเยอรมนี ซึ่งล้วนเป็น

แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของนักท่องเที่ยวจีนขณะท่ีสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยประเมนิว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่วไทยไม่ต�า่กว่า ๖ เดือน และ

สูญเสียรายได้กว่า ๒.๕ แสนล้านบาท๒๔ ดังภาพที่ ๓.๕

 

๒๔ เสาวณ ีจนัทะพงษ์ และทศพล ต้องหุย้. (๒๕๖๓). ผลกระทบวกิฤต COVID-19 กบัเศรษฐกจิ

โลก: This Time is Different, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓, https://www.bot.or.th/Thai/ 

ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_18Mar2020.aspx 

ภำพที่ ๓.๕ ผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวและผลกระทบทางการค้าโลก

ที่มา: เสาวณีย์ จันทะพงษ์ และทศพล ต้องทุ้ย, (๒๕๖๓)

 ๓. การบูรณาการทางเศรษฐกิจของโลก จากการท่ีโรค COVID-19 ได้แพร่

ระบาดอย่างรุนแรงในยุโรป และประเทศในยุโรปต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก  

ส่งผลให้สหภาพยุโรปไม่สามารถประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิกได้ แม้ว่า

สหภาพยุโรปเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและเป็นตลาดร่วม แต่ประเทศสมาชิกไม่มี

การช่วยเหลือกัน ยกตัวอย่างเช่น อิตาลีเป็นประเทศแรก ๆ ในสหภาพยุโรปที่มีการ
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แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างหนกั จากนัน้อติาลจีงึได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชกิ

สหภาพยุโรปให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ แต่สมาชิกสหภาพยุโรปกลับไม่มี

ประเทศใดให้ความช่วยเหลืออิตาลเีลยแม้แต่ประเทศเดยีว๒๕ ซึง่สถานการณ์ดงักล่าว

อาจส่งผลกระทบต่อการรวมตัวของสหภาพยุโรป ตลอดจนการรวมตัวของประเทศ

ในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน 

 ๔. ส�าหรับอาเซียน จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

จากการหยุดชะงักของการผลิตและอุปสงค์สินค้าที่ลดลง โดยเฉพาะสิงคโปร์ 

มาเลเซีย และไทย เนื่องจากทั้งสามประเทศนี้มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานระดับ

ภูมิภาค (Regional Supply Chains) ค่อนข้างมาก ในขณะที่อินโดนีเซีย เวียดนาม 

และฟิลปิปินส์ กจ็ะได้รบัผลกระทบเช่นกนัจากความพยายามในการเพ่ิมบทบาทการ

มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค

 ๕. การจ�ากดัการเคลือ่นย้ายแรงงานและการจ้างงาน เนือ่งจากความกงัวลต่อ

การแพร่ระบาด ของ COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อประเทศส่งออกและรบัแรงงาน

ต่างชาต ิ และอาจกระทบต่อเนือ่งไปยงัภาคการผลิตและบริการภายในประเทศด้วย๒๖ 

จะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ 

ห่วงโซ่อุปทานโลก อาเซียน และไทย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยท�าให้เศรษฐกิจโลก

เข้าสูภ่าวะถดถอย ภาคการผลติและห่วงโซ่อปุทานหยดุชะงัก โดยหลายประเทศรวม

๒๕ ประภัสสร์ เทพชาตรี. (๒๕๖๓). COVID-19: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองโลก, ๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๓, http://www.drprapat.com/covid-19-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%

e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%95%

e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%

e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%

e0%b8%a3/
๒๖ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. (๒๕๖๓). สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศภาย

หลงัการระบาดของไวรสั COVID-19, ๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๓, http://www.nsc.go.th/?p=6974
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ถึงอาเซียนมีแนวโน้ม เน้นการบริโภคภายในประเทศเพ่ือฟื้นเศรษฐกิจ รวมถึงการ 

กระจายความเสีย่งทางเศรษฐกจิจากการพึง่พา ประเทศใดประเทศหนึง่ไปยงัหลาย

ประเทศมากขึน้ ในส่วนของไทยจะเผชญิกบัผลกระทบด้านเศรษฐกจิ ในวงกว้างเช่น

เดยีวกัน จึงจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องค้นหาแนวโน้มและความท้าทาย เพือ่น�าไปสูก่าร

ค้นหาข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมในการรับมือกับ

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

๓.๒ กำรเมืองระหว่ำงประเทศ

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ถอืเป็นเป็นภยัคกุคามความมัน่คง

รูปแบบหน่ึงที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้มีจ�านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลก

เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ซ่ึงถือเป็นประเทศ

มหาอ�านาจทัง้ด้านเศรษฐกจิและความมัน่คง๒๗  ดงันัน้จงึปฏเิสธไม่ได้ว่า การระบาด

ของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อมิติทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง 

ดงันัน้การศกึษาถงึสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงของการเมอืงระหว่างประเทศและ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในช่วงการระบาดของ COVID-19 จึงมีความส�าคัญ

เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านแนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ ภูมิรัฐศาสตร์ ดุลแห่ง

อ�านาจ และการครองความเป็นเจ้า โดยสามารถศกึษาสถานการณ์แบ่งเป็น ๔ แนวคดิ

ได้ดังนี้

 ๑. แนวคิดผลประโยชน์แห่งชำติ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผล

ให้หลายประเทศจะให้ความส�าคัญกับกิจการภายในประเทศมากขึ้นจากแนวคิด

ชาตินิยม ยกตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 เช่นเดียวกัน โดยแต่ละประเทศในสหภาพยุโรป มุ่งให้ความส�าคัญกับ 

ผลประโยชน์ของชาติตนเองเป็นหลัก เห็นได้จากการท่ีอิตาลีเป็นประเทศแรก ๆ  

๒๗ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. (๒๕๖๓). สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศภาย

หลงัการระบาดของไวรสั COVID-19, ๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๓, http://www.nsc.go.th/?p=6974



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
วิกฤต COVID-19 สะเทือนความมั่นคงของอาเซียน ๓๓

ในสหภาพยุโรปที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดอย่างหนัก แต่ไม่มีประเทศใด 

ในสหภาพยโุรปให้ความช่วยเหลอือติาลเีลย ในขณะเดยีวกนั การให้ความช่วยเหลอื

ดังกล่าวมาจากประเทศจีนท่ีส่งบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ไปช่วยเหลืออิตาลีอย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของสหภาพยุโรป 

นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการแก้ปัญหาขององค์การระหว่าง

ประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาคอีกด้วย 

 ๒. ภูมิรัฐศำสตร์ การระบาดของ COVID-19 สร้างความคิดเห็นมากมาย 

ที่ท�านายถึงผลทางภูมิรัฐศาสตร์ จากการระบาดนี้ บางส่วนท�านายว่าจะเกิดสมดุล

ของการมีอิทธิพล จากบทบาทของจีนโดยเฉพาะในอินโด-แปซิฟิก และสหรัฐฯ  

จะสูญเสียบทบาทน�าของโลก บางส่วนมองว่า COVID-19 ไม่ได้เปลี่ยนระเบียบโลก

แต่อาจเป็นตัวเร่งกระแสโลก ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเผชิญพลวัต

ทางภูมิรฐัศาสตร์ และ COVID-19 ได้เพิม่ความกงัวลต่อการยกระดบัการต่อสูร้ะหว่าง 

สหรัฐฯ-จีนในภูมิภาคนี้ และมองว่า “เกมทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเหมือนเดิม”  

โดยจีนพยายามใช้ COVID-19 ในการเปลี่ยนแปลงกฎในทะเลจีนใต้อย่างที่ต้องการ 

ตลอดระยะเวลา ๔ เดือนของการระบาด (ม.ค.-เม.ย.๖๓) จีนมีกิจกรรมที่เป็นการ

อ้างสิทธิ์ เช่น การหันเรดาร์ควบคุมการยิงบนเรือรบจีนไปยังเรือรบฟิลิปปินส์ในเขต

เศรษฐกิจจ�าเพาะ (EEZ) การที่เรือรบจีนจมเรือประมงเวียดนาม และการประกาศ

จดัตัง้หน่วยงานบนเกาะสแปรตลย์ี และพาราเซล เป็นต้น เช่นเดยีวกบัสหรฐัฯ ทีไ่ด้เริม่ 

“ปฏิบัติการรักษาเสรีในการเดินทาง (Freedom of Navigation Operations: 

FONOPs)” ถึง ๓ ครั้งในพ้ืนที่ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า COVID-19 อาจไม่ใช ่ 

“ตัวเปล่ียนแปลงเกม (Game Changer)” ทางภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ซึ่งตัวเปลี่ยนแปลงเกมท่ีแท้จริง อาจเป็นการที่จีนได้เคยประกาศถึงการ

สถาปนา “เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Identification 

Zone: ADIZ)” บนหมู่เกาะสแปรตลีย์ และกิจกรรมที่เป็นการกลับมาอ้างสิทธิ์ 

บนหมู่เกาะปะการังสการ์โบโรห์ ดังนั้นบทบาทของทั้งสองชาติมหาอ�านาจยังคง 
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ไม่เปล่ียน เพียงแต่การระบาดของ COVID-19 บนเรือรบ USS Theodore  

Roosevelt และบทบาทน�าของสหรัฐฯ ในเวทีโลกท่ีลดน้อยลง อาจน�ามาสู่การ 

ตั้งค�าถามถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ ขณะที่จีนก�าลังใช้โอกาสจากการ

ระบาดนี้สร้างบทบาทที่ก้าวร้าวมากขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อความส�าเร็จต่อการจัดท�า 

“แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ระหว่างอาเซียน-จีน”

 จากการแสวงประโยชน์จากการระบาดของ COVID-19 ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์  

สิ่งนี้ได้สร้างความกังวลต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับการต่อสู่กัน

ระหว่างสองประเทศดงักล่าวทีก่�าลงัทวคีวามรนุแรงมากขึน้ จากรายงานของ ISEAS 

ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อ ม.ค.๖๓ บ่งชี้ว่าได้เกิดข้อสงสัยเก่ียวกับสหรัฐฯ-จีน ที่พยายาม

สร้างบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ก่อนการระบาดดังกล่าว โดย  

เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายในภูมิภาคดังกล่าวที่ได้รับการส�ารวจความคิดเห็น 

ร้อยละ ๗๒ กังวลถึงการเติบโตของอิทธิพลด้านเศรษฐกิจของจีน และร้อยละ ๘๕ 

กังวลถึงการเติบโตของอิทธิพลเชิงยุทธศาสตร์และการเมือง ขณะที่ผลส�ารวจที่ม ี

ต่อสหรัฐฯ ดีกว่าจีน แต่แสดงให้เห็นถึงงานที่สหรัฐฯ ควรด�าเนินการในการสร้าง

ความสมัพันธ์ทีด่ใีนภูมภิาคดังกล่าว ในการระบาดครัง้นีแ้ม้ว่าจนีจะให้การสนบัสนนุ

ทางการแพทย์ต่อประเทศในภูมิภาคดังกล่าว แต่บทบาทท่ีก้าวร้าวในทะเลจีนใต้ 

จะกระทบต่อภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ช่วยเหลือของจีนในภูมิภาคดังกล่าว ขณะที่ 

สหรัฐฯ ยังคงเผชิญกับวิกฤตการณ์ระบาดในประเทศ ย่อมท�าให้ภาพลักษณ์การให้

ความช่วยเหลือต่อภูมิภาคดังกล่าวลดน้อยลงเช่นกัน๒๘ 

 ๓. ดุลแห่งอ�ำนำจ จากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศของโลกนั้น  

ได้ส่งผลถึงอาเซียนและไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ อาจจะท�าให้ระเบียบการเมือง 

ความมั่นคงในภูมิภาคเปลี่ยนไป จะท�าให้โครงสร้างดุลยภาพแห่งอ�านาจในภูมิภาค

๒๘ ธ�ารงชัย หนุนภักดี. (๒๔๖๓). Track II Monitor: เกมเดิมที่ไม่มีผู้ชนะ: COVID-19 การต่อสู้

ระหว่างสหรัฐฯ-จีน และภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
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และไทยเปลี่ยนไป เนื่องจาก COVID-19 จะท�าให้อ�านาจของสหรัฐฯ ตกต�่าลง  

จะท�าให้มีการปรบัเปลีย่นโครงสร้างอ�านาจโลกจากตะวนัตกมาเอเชยีเรว็ขึน้ จะเหน็

ได้ว่าการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้สหรัฐฯ สูญเสียการเป็นผู้น�าในภูมภิาค

อย่างมาก เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่ได้มีบทบาทในการสร้างความร่วมมือทั้งในโลกและ

ในภูมิภาคในการจัดการกับปัญหาน้ีเลย ในขณะที่จีนได้เข้ามามีบทบาทในการเป็น

ผู้น�าในการจัดการกับ COVID-19 ในภูมิภาค ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการ

แพทย์ต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค จากการที่จีนได้ส่งหน้ากากอนามัยไปช่วย

ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและในโลก ท�าให้เกิดการทูตแบบใหม่ที่เรียกว่า “การทูต

หน้ากากอนามัย (Mask Diplomacy)” ซึ่งเปรียบเสมือนการแสดงบทบาทน�า  

ในการให้ความช่วยเหลือ โดยแสวงหาความร่วมมือจากสาธารณะ ภาคเอกชน และ

ผู ้บริจาค เพื่อจัดตั้งองค์กรในการสนับสนุนทุนวิจัย การพัฒนา การผลิต  

การกระจาย และจัดการวัคซีน ตลอดจนการรักษาที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เพื่อ

มุ่งสู่การเป็น “มหาอ�านาจโลกด้านสุขภาพ” อีกด้วย๒๙  

 ๔. กำรครองควำมเป็นเจ้ำ การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจจะท�าให้

ระเบียบโลกและโครงสร้างอ�านาจโลกเปลี่ยนไป ก่อนเกิดการระบาด การเมืองโลก

มลีกัษณะของการแข่งขนักนัระหว่างสหรฐัฯ กบัจนี โดยสหรัฐฯ ยงัคงเป็นมหาอ�านาจ

อันดับ ๑ ของโลก ในขณะที่จีนก็ผงาดขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจอันดับ ๒ ของโลกแข่ง

กับสหรัฐฯ แต่ COVID-19 ก�าลังจะท�าให้อ�านาจของสหรัฐฯ เนื่องจาก COVID-19 

แสดงให้เห็นถึงการไร้ประสิทธิภาพของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้สหรัฐฯ สูญเสียการเป็น

ผูน้�าโลกอย่างชดัเจน ท้ังน้ีเน่ืองจากสหรฐัฯ ท่ีเป็นผูน้�าโลกในช่วง ๗๐ กว่าปีทีผ่่านมา  

ซึง่สหรฐัฯ ได้ใช้ทัง้การมีอ�านาจทางทหาร เศรษฐกจิ และอ�านาจอ่อน (Soft Power) 

ในการสร ้างความชอบธรรมในการเป ็นผู ้น�าโลกและท�าหน ้า ท่ี เป ็นผู ้น�า 

ในการจัดการกับปัญหาโลกมาโดยตลอด แต่ในสถานการณ์ COVID-19 สหรัฐฯ  
๒๙ ธ�ารงชัย หนุนภักดี. (๒๔๖๓). Track II Monitor: ชาตินิยมวัคซีนในยุคของโคโรนาไวรัส. 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
วิกฤต COVID-19 สะเทือนความมั่นคงของอาเซียน๓๖

ภายใต้การน�าของประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา COVID-19 

แบบ Go It Alone ซึ่งท�าให้สหรัฐฯ ไม่ได้ออกมาเป็นผู้น�าในการสร้างความร่วมมือ

โลกในการจัดการกับปัญหานี้เลย ท�าให้สหรัฐฯ สูญเสียบทบาทในการเป็นผู้น�าโลก

อย่างสิ้นเชิง

 ในขณะที่จีนได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการเป็นผู้น�าโลกในการจัดการกับ 

COVID-19 โดยได้จัดให้มีมาตรการเชิงรุกอย่างเต็มท่ี ในการให้ความช่วยเหลือกับ

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้จีนยังได้สื่อสารบทเรียนส�าคัญในการต่อสู้กับกับ

การแพร่ระบาดดังกล่าว รวมถึงความส�าเร็จของจีนในการจัดการกับ COVID-19 ให้

ทั่วโลกได้รับรู้ โดยจีนได้ให้ความส�าคัญกับนโยบายที่เด็ดขาด มีประสิทธิภาพ และ

ความรวดเร็วในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นอกจากนี้ยังมีการ

รณรงค์ทางการทตูในเชงิรกุ ด้วยการจดัประชมุผ่าน Video Conference กบัหลาย

ประเทศท่ัวโลก เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและประสบการณ์ของจีนในการต่อสู ้กับ 

COVID-19 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพกับการบริหาร

จัดการ COVID-19 ของตะวันตกอีกด้วย๓๐

 ด้วยเหตุนีจ้งึกล่าวได้ว่า COVID-19 ก�าลงัจะท�าให้สถาปัตยกรรมการเมอืงและ

ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนและไทยเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อนท่ี COVID-19  

จะระบาดสหรฐัฯ ครองความเป็นจ้าวโลกและภมูภิาค (Hegemon) โดยเฉพาะด้าน

การทหารและความมัน่คง ซึง่สหรัฐฯ มีนโยบายการสร้างเสริมอ�านาจทางทหารโดย

การกระชบัความสมัพนัธ์ทางทหารกบัพนัธมติร และปิดล้อมจนีทางทหารอย่างเตม็ที่  

แต่หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สหรัฐฯ จะอ่อนแอลงอย่างมาก 
๓๐ ประภัสสร์ เทพชาตรี. (๒๕๖๓). COVID-19: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองโลก, ๒๑ 

สงิหาคม ๒๕๖๓,  http://www.drprapat.com/covid-19-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%

e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%95%

e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%

e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%

e0%b8%a3/
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เนื่องจากมุ ่งแก้ป ัญหาภายในประเทศและไม่สนใจที่จะให้ความช่วยเหลือ 

ประเทศอื่น ๆ  ซึ่งปัจจัยนี้ส่งผลกระทบต่อสถานะการเป็นจ้าวในภูมิภาคของสหรัฐฯ 

เป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้จีนที่แก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าได้ขยาย

อิทธิพลในภูมิภาคได้เพ่ิมมากขึ้น และการมีบทบาทลดลงของสหรัฐฯ คร้ังใหญ่นี้  

จะเป็นการเปิดโอกาสให้อาเซยีนได้มบีทบาททางด้านความมัน่คงในภูมภิาคมากขึน้ 

โดยเฉพาะการใช้เวทกีารหารอืด้านความมัน่คงอาเซียน ท่ีท�าให้อาเซียนเป็นแกนกลาง 

ของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค

 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ

การแข่งขันกันของประเทศมหาอ�านาจอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือ ระเบียบโลก 

(World Order) ก�าลงัก้าวไปสูร่ะบบสองข้ัวอ�านาจทีส่หรฐัฯ ไม่สามารถครองอ�านาจ

เพยีงฝ่ายเดยีวอกีต่อไป แต่มจีนีก้าวขึน้มาเป็นอกีมหาอ�านาจน�าของโลกอย่างชดัเจน

มากขึ้น การระบาดครั้งนี้จะช่วยลดช่วงเวลาและระยะห่างระหว่างสองมหาอ�านาจ 

ทั้งในเชิงขีดความสามารถ ทรัพยากร และความชอบธรรมและการยอมรับจาก

ประชาคมระหว่างประเทศโดยจะมีลักษณะเป็นระบบหลายขั้วอ�านาจมากขึ้น

๓.๓ ด้ำนสังคม

 วกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่เพยีงกระทบต่อเศรษฐกิจและ

การเมอืงของโลกเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลต่อเนือ่งมาสูมิ่ติทางสงัคมและผูค้นอย่างกว้างขวาง 

และท�าให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากประชาชนไม่มีงานท�า ไม่มีรายได้  

ซึ่งการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations  

Conference on Trade and Development: UNCTAD) ได้รายงานสถานการณ์

ด้านสังคมที่เกิดขึ้นโดย Thai Publica๓๑ ได้สรุปไว้ มีรายละเอียดดังนี้

๓๑ Thai Publica. (๒๐๒๐). UNCTAD มองโลกหลังโควิด-๑๙ จากสถิติ (ตอน ๒): อาหาร 

ไม่เพียงพอ คนยากจนเพิ่มขึ้น เหลื่อมล�้าด้านดิจิทัล, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓, https://thaipubli-

ca.org/2020/05/unctad-report-covid-19-changing-the-world-02/
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 ๑. ปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้และควำมยำกจนเพิม่มำกข้ึน แต่เดิมปัญหาความ

เหลื่อมล�้าเป็นปัญหาท่ีส�าคัญท่ีมีอยู ่ในสังคมอยู ่แล้ว แต่การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ส่งผลให้สังคมเกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ามากขึ้น เนื่องจากคนส่วนใหญ่

ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองต่างๆ เพ่ือลดการระบาดของโรค ท้ังยังไม่มี

ความพร้อมพอทีจ่ะรองรบัความเสีย่งทางด้านรายได้และการไม่มงีานท�าและตกงาน

ในทีส่ดุ โดยเฉพาะในกลุม่คนหนุม่สาว รวมถึงผูป้กครองทีม่ค่ีาใช้จ่ายต้องเลีย้งดูบุตร

ขณะทีโ่รงเรยีนถกูปิด แม้ว่าหลายประเทศจะพยายามออกมาตรการอดุหนนุรายได้ไว้  

แต่มาตรการเหล่านี้ต้องใช้เวลา และความเสี่ยงของวิกฤตโรคระบาดจะกลายเป็น

ปัญหาสังคมตามมา

 ในขณะเดยีวกนัปัญหายากจนกเ็พิม่เช่นเดยีวกัน จากรายงานของการประชุม

สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on 

Trade and Development: UNCTAD) พบว่า COVID-19 จะท�าให้ความยากจน

เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ และจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๐.๗ หรือคิดเป็น

จ�านวนกว่า ๔๙ ล้านคนที่จะถูกผลักสู่ความยากจนสุดขั้วในปีนี้ และจะมีความเป็น

ไปได้ว่าอีก ๑๐๐ ล้านคนท่ีจะตกมาอยู่ในความยากจนรูปแบบนี้ จากภาพที่ ๓.๖ 

แสดงให้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อ COVID-19 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 กับความยากจนของโลก
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ภำพที ่๓.๖ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กบัความยากจนของโลก

ที่มา: Thai Publica, (2020)

 ๒. ปัญหำกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของนักเรียน เนื่องจากมาตรการการปิด 

โรงเรยีน ส่งผลให้เกดิปัญหาการเข้าถึงการศกึษา โดยจากรายงานของ UNTAD พบว่า 

จ�านวนนักเรยีนทีไ่ด้รบัผลกระทบว่าในช่วงกลางกมุภาพนัธ์ทีผ่่านมกีว่า ๓๐๐ ล้านคน 

และในเดือนเมษายน ตัวเลขนี้ เพิ่มขึ้นเป ็น ๑,๖๐๐ ล้านคน จาก ๑๙๒  

ประเทศทั่วโลก และคิดเป็นกว่าร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนทั่วโลก โดยในระดับโลก 

พบว่า การปิดโรงเรยีนกระทบกบัเดก็นกัเรยีนในช้ันก่อนประถมศกึษาประมาณ ๑๕๕ ล้านคน 

ในชัน้ประถมศกึษาอกี ๖๙๑ ล้านคน ส่วนในชัน้มธัยมศกึษาประมาณ ๕๓๗ ล้านคน 

และการศึกษาอุดมศึกษาอีก ๑๙๑ ล้านคน
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ภำพที่ ๓.๗ National School Closures

ที่มา: Thai Publica, (๒๐๒๐)

  การกระจายตัวของผลกระทบก็แตกต่างไปในแต่ละภูมิภาคของโลก  

โดยเอเชียกลางและใต้คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบทั้งหมด 

ส่วนอีกร้อยละ ๒๘ เป็นนักเรียนที่อยู่ในเอเชียตะวันออก อีกร้อยละ ๑๖ อยู่ใน

แอฟริกา อีกร้อยละ ๑๑ ในกลุ่มละตินอเมริกา และที่เหลือร้อยละ ๘ เป็นนักเรียน

ในโลกตะวันตก ดังภาพที่ ๓.๗
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 นอกจากนีย้งัพบว่าในระยะยาวการขาดเรยีนหรอืหยดุเรยีนเป็นระยะเวลานาน

จากโรงเรียน จะส่งผลต่อการรักษาการเรียนหรือการจบการศึกษาได้ รวมไปถึง 

ผลการศึกษาที่อาจจะต�่าลง โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเสียเปรียบอยู่แล้ว เช่น 

คนยากจนหรือผู้พิการต่าง ๆ เนื่องจากการเข้าไม่ถึงการศึกษา ดังนั้นภาครัฐควร

ก�าหนดนโยบายเร่งด่วน โดยการเข้าถงึการเรยีนการสอนออนไลน์หรอืสือ่การเรยีนอืน่ ๆ 

เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือต่อไปได้  

แต่จากผลการศึกษาพบว่าอาจจะเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะการมีบรรยากาศ 

ที่เอ้ืออ�านวยในบ้านของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งปัจจัยส�าคัญต่อการเรียนให้ได้

ประสิทธิผล โดยเฉพาะความแตกต่างที่เกิดขึ้นส�าหรับนักเรียนที่ยากจน

 ๓. ควำมมั่นคงทำงอำหำรและกำรเกษตร เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ท�าให้มีรายได้

ต�่าลง และเข้าไม่ถึงระบบรองรับของสาธารณะ (Public Safety Nets) ท�าให้

ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ ต้องเผชิญปัญหาขาด

สารอาหาร เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคอาหารออกไป ขณะที่

ประเทศอกีกลุม่หนึง่ท่ีได้รบัผลกระทบ คอืประเทศทีพ่ึง่พาการส่งออกวตัถดุบิขัน้ต้นต่าง ๆ  

โดยเฉพาะระบบการคลังของภาครัฐในประเทศที่ต้องพึ่งพาเงินรายได้จากส่วนน้ี 

เช่น การส่งออกน�า้มนั ซึง่ราคามคีวามผนัผวนและตกต�า่ระหว่างการระบาดของ โรค 

COVID-19

ในทางตรงข้าม ประเทศท่ีมีรายได้สงูกลบัต้องเผชญิกบัผลกระทบจากความ

ปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของโลกและระบบการเกษตรที่ใช้ทุนเข้มข้นแทน 

เพราะในประเทศอย่างสหรัฐฯ และยุโรป สินค้าเกษตรต้องพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานโลก

ในการที่จะระบายสินค้าทางการเกษตรของตนเองออกไป และต้องเผชิญหน้ากับ

ความเสีย่งทางด้านสนิเชือ่เงนิทนุทีต้่องใช้ในการด�าเนนิการ ซ่ึงในท่ีสุดอาจจะส่งผ่าน

มายังต้นทุนการผลิตอาหาร และเพิ่มความเสี่ยงทางด้านรายได้ของเกษตรกร



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
วิกฤต COVID-19 สะเทือนความมั่นคงของอาเซียน๔๒

นอกจากนี้ ภาคการเกษตรในเกือบทุกประเทศในโลกยังเผชิญกับปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศรายได้ต�่าที่เน้นการเกษตรแบบใช้
แรงงาน และโรคระบาดอาจจะส่งผลต่อการเคลือ่นย้ายแรงงาน รวมไปถงึความเส่ียง
ต่อความมั่นคงทางอาหารที่มากขึ้นอีกด้วย

 ๔. พฤตกิรรมกำรใช้เทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลงไป จากมาตรการการลอ็คดาวน์
และการกักตัวส่งผลให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนลดลง และหันมาใช้เทคโนโลยี
เพิ่มมากขึ้น โดยจากการรายงานของ Google พบว่า พฤติกรรมของผู้คนทั่วโลกมี
การเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการเคลือ่นย้ายของผูค้นเปลีย่นแปลงไปอย่างมากในชวีติ
ประจ�าวัน ไม่ว่าการเดินทางจากบ้านมาที่ท�างาน หรือเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
ที่ลดลง ขณะท่ีอีกด้านหน่ึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดผลกระทบของโรคและ
อุปสรรคที่ต้องเผชิญในชีวิตประจ�าวัน เช่น หลายคนหันไปท�างานจากบ้าน หรือสั่ง
สินค้าจ�าเป็นทางออนไลน์ หรือใช้กับการศึกษา 

จากการศกึษาพบว่า มากกว่าร้อยละ ๕๓ ของประชากรโลกสามารถเข้าถงึ
อินเทอร์เน็ตได้แล้วในปีที่ผ่าน กลุ่มคนที่อายุ ๑๕-๒๔ ปีมีระดับการใช้อินเทอร์เน็ต
ที่สูงกว่ากลุ่มคนอายุอื่น ๆ  และมากขึ้นจากร้อยละ ๑๗ ในปี ๒๕๔๘ แต่สัดส่วนของ
ผู้คนที่เข้าถึงยังแตกต่างไม่เท่ากันทั้งโลก โดยมากกว่าร้อยละ ๘๒ ของผู้คนในยุโรป
สามารถเขาถงึอนิเทอร์เนต็ได้ แต่ในแอฟรกิาผูค้นสามารถเข้าถงึอนิเตอร์เนต็ได้เพยีง
ร้อยละ ๒๘ และในกลุม่ประเทศท่ีด้อยพฒันาท่ีสดุสามารถเข้าถงึอนิเตอร์เนต็ได้เพยีง
ร้อยละ ๑๙ เท่านั้น และในส่วนนี้บางส่วนเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตจากที่ท�างานหรือ
โรงเรียน ไม่ใช่จากบ้านอีกด้วย

ส่วนในภาคครัวเรือนพบว่าร้อยละ ๕๗ ของครัวเรือนทั่วโลกเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตแล้ว แต่มีความแตกต่างของภูมิภาคต่าง ๆ ยังคงเป็นประเด็นปัญหา
ส�าคญั และแม้ว่าครวัเรอืนเหล่านีจ้ะสามารถเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ได้ แต่ไม่ได้มอีปุกรณ์
หรอืคอมพวิเตอร์ทีจ่ะสามารถท�างานทีต้่องใช้รายละเอยีดสงูได้ ซึง่กลายเป็นข้อจ�ากดั
ส�าคญัส�าหรบัมาตรการอย่างการท�างานจากทีบ้่าน นอกจากนี ้การเข้าถงึเทคโนโลยี

ยังเปลี่ยนแปลงไปตามอายุด้วย ดังภาพที่ ๓.๘



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
วิกฤต COVID-19 สะเทือนความมั่นคงของอาเซียน ๔๓

ภำพที่ ๓.๘ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชากรทั่วโลก

ที่มา: Thai Publica, (๒๐๒๐)

           วิกฤตสุขภาพกับโรค COVID-19 ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของ

มนุษยชาติ รวมถึงประเทศไทยด้วย เพราะโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีท่ีสุด คือ 

ความพยายามท่ีจะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ และไม่ควรที่จะปล่อยให้ความเสียหาย 
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ทางเศรษฐกจิและความยากล�าบากทีเ่ราประสบจะต้องสญูเปล่าควรมกีารเรยีนรูแ้ละ

มองไปข้างหน้า (Post COVID-19) พร้อมกับหาโอกาสในวิกฤตเพื่อสร้างประชาคม

อาเซียนที่ดีขึ้น๓๒ 

๓.๔ เทคโนโลยี

ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ท�าให้

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ที่ส�าคัญในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดย

เทคโนโลยีได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมและการติดต่อสัมพันธ์กันในห้วงของ

การปิดเมือง (Lockdowns) และการกักตัว (Quarantines) ดังนั้นจึงมีการน�าเอา

เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ มาใช้เพื่อให้กิจกรรมสังคมต่างๆ ด�าเนินต่อไปได้ 

เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีบทบาทเชื่อมโยงสังคมในช่วง การระบาดของ COVID-19 

ที่ส�านักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.๓๓ ได้สรุปไว้มีดังนี้

 ๑. เทคโนโลยีสนับสนุนกำรท�ำงำนทำงไกลและกำรท�ำงำนจำกที่บ้ำน  

เพื่อลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนการท�างานที่บ้าน (Work from Home) จึงเป็น

สิ่งส�าคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการท�างานที่บ้านมีข้อดี 
๓๒ กรุงเทพธุรกิจ. (๒๕๖๓). ส่องสังคมไทยหลัง’โควิด-๑๙’ เราเรียนรู้อะไรบ้าง, ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๖๓, https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/1934?utm_source=cate-

gory&utm_medium=internal_referral

๓๓ ส�านักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าสถานเอกอัครราชทูต  

ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (2020). เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เชื่อมโยงเราระหว่างโควิด-๑๙, ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๓, http://ost.thaiembdc.org/th1/2020/06/%E0%B9%80%E0%B8%9

7%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A

2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B

7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9

7%E0%B8%B5%E0%B9%88/
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คอื พนกังานสามารถท�างานในสิง่แวดล้อมและเวลาทีเ่หมาะสมกบัตนเองและรปูแบบ

การด�าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ท�าให้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มท่ี  

ท�างานได้เร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลง เมื่อได้โอกาสให้ท�างานอยู่ท่ีบ้าน พนักงานมี

ความตั้งใจท�างาน มากกว่าเดิมเพื่อแสดงให้นายจ้างเห็นว่าพวกเขาสามารถท�างาน

จากที่บ้านด้วยตารางการท�างานที่ยืดหยุ่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ข้อเสีย 

คือ สิ่งแวดล้อมที่บ้านไม่เหมาะสมกับการท�างานเพราะมีสิ่งรบกวนหลายรูปแบบ 

 ดังนั้นการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นส่ิงที่ส�าคัญ เช่น เครือข่ายส่วนตัว

เสมือน (Virtual Private Network: VPN) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย จากการท�างาน

กับคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ระบบ Voice Over Internet Protocols (VoIPs) หรือการ

สื่อสารด้วย เสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบการประชุมทางไกล (Virtual  

Meetings) เช่น การประชุมผ่านระบบ Zoom หรือ WebEx เทคโนโลยี Cloud 

และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดการท�างานเป็นทีม

การท�างานท่ีบ้านส่งผลให้บรษิทัยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น ค่าไฟฟ้า 

ค่าดแูลอาคารส�านกังาน ค่าจ้างพนกังานบางต�าแหน่ง ฯลฯ รวมทัง้บรษัิทยงัสามารถ

ดึงดูดและจ้างพนักงานที่มีความสามารถเป็นที่ต้องการของบริษัทแม้ว่าเขาจะอยู่ใน

รฐัหรอืเมอืงอืน่ หรือจ้างพนกังานที ่อาศยัอยูใ่นเมอืงทีม่ค่ีาครองชพีต�า่กว่าด้วยอตัราจ้าง

ที่น้อยลงได้ นอกจากน้ียังส่งผลดีต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม โดยงานวิจัยพบว่า 

พนักงานที่ท�างานจากท่ีบ้านมีความเครียดต�่ากว่าและสามารถรับประทานอาหารที่

มีคุณภาพดีกว่า อีกทั้ง การลดการเดินทางช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเนื่องจากจ�านวน

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ยานพาหนะมีจ�านวนน้อยลงอีกด้วย

 ๒. ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ท�าให้โรงเรยีนจ�านวนมากเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอนเป็นระบบการเรยีนการสอน

ออนไลน์  ดังนั้นระบบการเรียนการสอนออนไลน์จึงกลายเป็นส่ิงท่ีท้ังผู้สอนและ 

ผูเ้รียนต้องเรยีนรูแ้ละปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ ด้วยเหตนุีจ้งึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ

ต้องมเีทคโนโลยใีนการสนับสนุนการเรยีนการสอนออนไลน์ เพือ่ให้ผูเ้รยีนและผูส้อน
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สามารถสื่อสาร หรือการประชุมหารือร่วมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น มีการน�าระบบ 

Virtual Reality (VR) ที่ผู้ใช้อุปกรณ์สามารถเห็นภาพในแบบ ๓ มิติ ระบบนี้ 

เหมาะสมกับการเรียนทีน่กัเรยีนควรจะได้ เหน็วตัถจุรงิ เช่น การเรยีนการสอนเกีย่วกบัโลก  

ดาวและอวกาศ หรือ การเรียนรู้ เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และ การผ่าตัด หรือ 

ระบบการพิมพ์ ๓ มิติ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้การออกแบบและการใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการผลิตชิ้นงาน เป็นต้น

แต่อย ่างไรก็ตามการเข ้าถึงระบบอินเทอร ์เน็ตและเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันก็เป็นปัญหาที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 

เนื่องจากในแต่ละประเทศมีความเหลื่อมล�้าในการเข้าอินเตร์เน็ตที่แตกต่างกัน เช่น 

นักเรียนร้อยละ ๙๕ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และออสเตรีย  

มีคอมพิวเตอร์ สามารถร่วมการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้  

ในขณะที่อินโดนีเซียมีนักเรียนที่มีคอมพิวเตอร์เพียงร้อยละ ๓๔ เท่านั้น นอกจากนี้

ยังอาจจะประสบกับปัญหาด้านคุณภาพของการเรียนการสอนที่อาจจะไม่สามารถ

ควบคุมคุณภาพได้ด้วยเช่นเดียวกัน

 ๓. กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต การเกิดการระบาด

ของ COVID-19 ส่งผลให้การเดินทางไปโรงพยาบาลอาจเพิม่ความเสีย่งในการติดเชือ้  

ดงันัน้การให้บรกิารทางการแพทย์ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ จึงกลายเป็นทางออกหนึง่ 

ข้อมูลจากหลายงานวิจัยพบว่า จ�านวนผู้ใช้การบริการทางการแพทย์ผ่านระบบ

อนิเทอร์เนต็ เพิม่สงูข้ึนหลายเท่าตวั ตัง้แต่มกีารระบาดของ COVID-19 ซึง่เทคโนโลยี

ที่น�ามาให้บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เทคโนโลยีแบบสวมใส่ 

(Wearable Devices) ส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดัน 

อณุหภูมิร่างกาย ระดบัออกซเิจน กจิกรรมการเคลือ่นไหวของร่างกาย ภาพถ่ายจาก

อุปกรณ์ ฯลฯ อุปกรณ์ประเภทนี้มีหลายรูปแบบ เช่น นาฬิกาข้อมือ อุปกรณ์ที่ติด

กับรองเท้า เสื้อผ้า ถุงมือ แว่นตา ฯลฯ โปรแกรมที่ช่วยตอบค�าถามอัตโนมัติ  

(Chatbot) ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถโต้ตอบในบทสนทนาได้ ไม่ว่าจะผ่านการ
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พิมพ์หรือการใช้เสียงพูดคุย รวมถึงสามารถท�าความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึก 

ของมนุษย์และสามารถแสดงความเห็นใจ ให้ก�าลังใจ เพื่อให้คู่สนทนารู้สึกดีข้ึนได้ 

Chatbot ได้เข้ามามีบทบาททางการแพทย์โดยเฉพาะการให้ค�าแนะน�าและการ

จ�าแนก ประเภทผู้ป่วยในเบ้ืองต้นซ่ึงช่วยลดภาระให้แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์

เป็นอย่างมาก

 ๔. ควำมบันเทิงผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์โลกเสมือน เทคโนโลยี

ได้เข้ามาช่วยเติมเต็มกิจกรรมและประสบการณ์จากกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  

ต้องระงับไปโดย สิ้นเชิงเนื่องจากวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการ

จัดคอนเสิร์ต การท่องเที่ยว การชมกีฬา การเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ และสถานที่ต่างๆ 

ดงันัน้จงึมกีารอปุกรณ์โลกเสมอืน (Virtual reality: VR) เป็นเทคโนโลยทีีใ่ช้อปุกรณ์

ในการจ�าลองสภาพแวดล้อมจริงทั้งภาพ เสียง และสัมผัสต่าง ๆ ผู้ใช้ยังสามารถมี

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้น เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริง เทคโนโลยีเสมือน

จริงได้มีการพัฒนาและใช้ในหลายวงการและวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเพ่ือ 

ความบันเทิง เช่น เกมออนไลน์ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการที่หลายองค์กร หลายหน่วยงาน สถาบันการศึกษา หันมา

เริ่มใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการ ให้บริการ การประชุม และการเป็นกลไกประสาน

กับคนในองค์กรมากขึ้น ก็จะเป็นอีกปรากฏการณ์ปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาวการณ์ 

โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีตนเองประดิษฐ์คิดค้นข้ึน โดยสังคมจะคุ้นเคยกับการท�างาน 

การสั่งงาน และประสานงานผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การน�า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกกิจกรรมอาจส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนลดลง 

ผู้คนต่างคนต่างอยู่และจดจ่ออยู่กับหน้าจอมากข้ึน และมุ่งไปยังเนื้อหาสาระแม้ว่า

หลายคน ส่วนในบรรดาเด็กๆ ก็ท�าให้เด็กที่มีสมาธิ สามารถเรียนรู้ได้เต็มที่หากเขา

สามารถจัดเวลาที่เหมาะสมให้กับตนเอง 
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ที่ภูมิภาคนี้จะเผชิญในอนาคต ทั้งคลื่นความร้อน ไปจนถึงน�้าท่วม มีความ 

เป็นไปได้ว่าจะเลวร้าย หรือรุนแรงมากขึ้น หรือทั้งเลวร้ายและรุนแรงกว่าเดิม ซึ่งจะ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วทุกระบบ โดยเฉพาะการท�างาน ความเป็นอยู่ 

ความมั่นคงทางอาหาร สินทรัพย์ บริการโครงสร้างพื้นฐาน และทุนธรรมชาติ 

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมจากภยัด้านสภาพภมิูอากาศท่ีรนุแรงขึน้นี้  

ในหลายกรณีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะรุนแรงกว่าส่วนอื่นของโลก เพราะ

ขาดการปรบัตวัและการจ�ากดัความเสีย่ง ภายใต้สถานการณ์จ�าลองภายในปี ๒๐๕๐ 

ประชาชนราว ๖๐๐ ล้านคนถงึ ๑ พันล้านคนจะอาศยัในพืน้ทีท่ีค่วามน่าจะเป็นของคลืน่

ความร้อนที่ร ้ายแรงไม่ได้อยู ่ในระดับศูนย์ เทียบกับประชากรโลกที่จ�านวน  

๗๐๐ ล้านคนถงึ ๑.๒ พันล้านคนทีอ่าศยัในพืน้ทีท่ีค่วามน่าจะเป็นของคล่ืนความร้อน 

ทีร้่ายแรงไม่ได้อยูใ่นระดบัศนูย์ หรอือกีนยัหนึง่คอืประชากรส่วนใหญ่ทีม่คีวามเสีย่ง

อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้๓๓

๓๓ Thai Publica. (๒๕๖๓). รายงาน McKinsey ช้ี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจอ Climate 

Change แรงกว่าภูมิภาคอื่นของโลก, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓, https://thaipublica.

org/2020/08/mckinsey-globl-institute-emerging-asia-facing-severe-consequenc-

es-of-climate-change/?fbclid=IwAR1Z62ZtZklkzDMtPxB6mPqnmZoz4KGfFlU-

vcfF2QpDls-HWNNPCQsAKxNY



บทที่ ๔

แนวโน้มและควำมท้ำทำยด้ำนควำม
มั่นคงของอำเซียนและไทยหลัง 

COVID-19
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บทที่ ๔

แนวโน้มและควำมท้ำทำยด้ำนควำมมั่นคงของอำเซียนและไทย

หลัง COVID-19

  จากสถานการณ์ความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ 

สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนได้ส่งผลกระทบต่ออาเซียนและไทย 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ ์

ด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้ จึงจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องศกึษาถงึแนวโน้มและความท้าทาย

ด้านความมัน่คงของอาเซยีนและไทยหลงั COVID-19 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

รับมือให้ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ ด้ำนเศรษฐกิจ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้เศรษฐกจิโลกเข้าสู่ภาวะ

ถดถอยอย่างรุนแรง ภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก ส่งผลกระทบ 

ต่ออาเซยีนและไทยในวงกว้างเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการผลติและอปุสงค์สนิค้าทีล่ดลง 

การท่องเที่ยว การเคล่ือนย้ายแรงงานและการจ้างงาน จากสถานการณ์และ 

ผลกระทบดงักล่าวส่งผลให้ด้านเศรษฐกจิมแีนวโน้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปในอนาคต ดังนี้

๔.๑.๑ กำรเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) ทั้งในระยะสั้น

และระยะยำว โดยในระยะสั้น อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่พึ่งพากันเอง

ในประเทศและภูมิภาคมากขึ้น ท�าให้ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) 

อาจจะกลายเป็นห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค (Regionalization Supply Chain)  

มากขึน้ แต่ในระยะยาว โลกจะกลบัไปสูค่วามเป็น Global Supply Chain เนือ่งจาก

สภาพแวดล้อมจะกลบัมาเป็นรปูแบบเดมิ แต่อาจจะมกีารปรบัปรงุกตกิาทางการค้า

ระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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 ๔.๑.๒ โครงสร้ำงเศรษฐกิจอำจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกำภิวัตน์  

(Globalization) ในรปูแบบใหม่ ๆ เนือ่งจากโครงสร้างเศรษฐกจิโลกมคีวามเชือ่มโยง

กันสูง และอาจจะเกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบของดิจิตอลในลักษณะ Digital  

Based Globalization เพิ่มมากขึ้น

 ๔.๑.๓ ระบบเศรษฐกิจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิมไปเป็นแบบดิจิตอล 

(Digital Economy) มำกขึ้น โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี

ทีท่นัสมยั และความคดิสร้างสรรค์ ค�านงึถึงความยัง่ยนืทัง้ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 

เพื่อยกระดับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ จากการเป็น “รับจ้างผลิตสินค้า”  

เป็นประเทศที่มีความสามารถใน “การพัฒนานวัตกรรม” เป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ในการสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจผ่านการปฏิรูปเศรษฐกิจ 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและไทย

 ๔.๑.๔ ธุรกิจจะมีแนวโน้มพึ่งพำเทคโนโลยีดิจิตอลมำกขึ้น กล่าวคือ ในทุก

ขัน้ตอนของการด�าเนนิธรุกจิจะอยูบ่นออนไลน์อย่างเตม็รปูแบบมากขึน้ ทัง้การผลติ 

การซื้อขายแลกเปลี่ยน การจ�าหน่ายสินค้าและบริการ และการพัฒนาระบบ

ส�านักงานที่เชื่อมโยงข้อมูลตลอดกระบวนการด�าเนินงานของธุรกิจ ตั้งแต่การสั่งซื้อ 

การผลิต สต็อกสินค้าและวัตถุดิบ การส่งมอบสินค้า การช�าระเงิน การรับประกัน

สินค้า การบริการหลังการขาย การท�าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการ

ให้บริการผ่านออนไลน์ เช่น การศึกษา บริการสุขภาพทางไกล (Telemedicine) 

การชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต การท่องเที่ยว เป็นต้น

 ๔.๑.๕ รูปแบบกำรจ้ำงงำนในอนำคตจะเปลี่ยนแปลงไป จากการจ้างงาน

แบบรายเดือนไปสู่การจ้างงานท่ีใช้ทักษะความสามารถแทนพร้อม ๆ กับการที่

เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทต่อการท�างานในชวิีตประจ�าวนัและธรุกจิเพิม่มากข้ึน เช่น 

เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) คลาวด์ (Cloud) ปัญญา

ประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) การจ�าลองภาพให้เสมอืนจริง (Virtual Reality) 

หุ่นยนต์ (Robotics) อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things) และระบบ
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โครงข่ายในการเกบ็บัญชธีรุกรรมออนไลน์ (Block Chain) เป็นเทคโนโลยทีีน่กัธุรกจิ

มีความจ�าเป็นต้องศึกษาเพื่อการอยู่รอดในการด�าเนินธุรกิจ

 ๔.๑.๖ มนุษย์จะพัฒนำทักษะใหม่ๆ เพิ่มมำกขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้า

มาแทนทีท่�าให้งานบางอย่างหายไป ส่งผลให้มนษุย์ต้องมกีารในการปรบัตวัโดยการ

เพิ่มทักษะในการท�างาน โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะที่หลากหลาย

เพิ่มมากขึ้น 

๔.๒ ด้ำนกำรเมืองระหว่ำงประเทศ

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้การเมืองระหว่าง 

ประเทศเปลีย่นแปลงไป ประเทศมหาอ�านาจจะแข่งขนัทางยทุธศาสตร์กนัเพิม่มากขึน้  

ส่งผลกระทบต่ออาเซียนและไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นจากสถานการณ์และ 

ผลกระทบดังกล่าวท�าให้แนวโน้มการเมืองระหว่างประเทศเปล่ียนแปลงไปได้ใน

อนาคต ดังนี้

 ๔.๒.๑ สหรัฐฯ และจีนจะมีควำมขัดแย้งกันมำกขึ้น ทั้งด้านการเมือง การค้า 

การปฎบิตัทิางธรุกจิ เทคโนโลย ีวฒันธรรม ภมูรัิฐศาสตร์ ทะเลจีนใต้ แม่น�า้โขง และ

การเข้าแทรกแซงกจิการภายในของกนัและกนัในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น สถานการณ์ใน

ฮ่องกงและไต้หวัน รวมถึงต้นก�าเนิดโรค COVID-19 ซ่ึงความขัดแย้งดังกล่าวเป็น

ความตงึเครยีดระหว่างจนีกบัสหรฐัฯ ถือว่าสงูสดุในรอบหลายทศวรรษ ความขดัแย้ง

ดังกล่าวจะส่งผลถึงอาเซียนและไทยและจะสะท้อนให้เห็นความจริงถึงความ 

เปราะบางใน “ความเป็นเอกภาพของอาเซียน” ที่มีต่อประเด็นในทะเลจีนใต้ และ

การเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่มากขึ้นระหว่างสหรัฐฯ-จีน

 ๔.๒.๒ สหรฐัฯ และจนีจะแข่งขนัและต่อสูก้นัในทำงยทุธศำสตร์เพิม่มำกขึน้ 

โดยผ่าน “ยทุธศาสตร์อนิโด-แปซฟิิก (Free and Open Indo-Pacific: FOIP)” ของ

สหรฐัฯ และ “แนวรเิริม่แถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI)” ของจนี 

โดยจีนจะให้ความส�าคัญกับ “เส้นทางสายไหมดิจิตอล (Digital Silk Road: DSR)” 
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และ “เส้นทางสายไหมสุขภาพ (Health Silk Road: HSR)” COVID-19 เป็นตัวเร่ง

ให้โลกเข้าสู่การเป็นดิจิตอล ซ่ึงความร่วมมือด้านการค้าอิเล็คทรอนิกส์ก�าลังตกอยู่

ท่ามกลางการต่อสูร้ะหว่างจนี-สหรฐัฯ แม้ว่าจนีจะน�าเสนอหนทางส�าหรับการค้าดังกล่าว 

ตลอดจนเครือข่ายและอุปกรณ์ 5G แต่กลับถูกต่อต้านจากสหรัฐฯ และ 

พันธมิตร จึงเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อ DSR ไม่ต่างจาก HSR ที่จีนได้ริเริ่มในปี ๒๐๑๕ 

ในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และวัคซีน นอกจากนี้ COVID-19 ได้สร้าง

โอกาสความร่วมมือระหว่าง QUAD ที่ประกอบด้วย ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และ

สหรฐัฯ กบั QUAD Plus ทีป่ระกอบด้วย นวิซแีลนด์ เกาหลีใต้และเวยีดนาม ในด้าน

การค้า การพัฒนาวัคซีน และเทคโนโลยี ตลอดจนหนทางในการปิดล้อมจีนผ่าน 

FOIP และกลไกทีม่ขีอง QUAD ทีแ่ม้จะท�าให้สมาชกิอย่าง นวิซแีลนด์ และเกาหลีใต้

ล�าบากใจ แต่กท็�าให้โลกเหน็ภาพการต่อสูท้างยทุธศาสตร์ทีท่วคีวามเข้มข้นระหว่าง

จีน-สหรัฐฯ และความล�าบากใจที่นานาประเทศจ�าต้องเลือกข้าง๓๔

 ๔.๒.๓ ระเบียบโลก (World Order) จะมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยก้าวเข้าสู่

ระบบสองขั้วอ�านาจที่ชัดเจนมากขึ้น โดยสหรัฐฯ ไม่สามารถครองอ�านาจเพียงฝ่าย

เดียวอีกต่อไป แต่มีจีนก้าวขึ้นมาเป็นอีกมหาอ�านาจน�าของโลกอย่างชัดเจนมากขึ้น 

 ๔.๒.๔ ประเทศมหำอ�ำนำจจะเข้ำมำขยำยอิทธิพลในภูมิภำคและ

ประเทศไทย ผ่านการใช้ Soft Power โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนที่แสดงบทบาทน�าใน

การช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการรับมือ COVID-19 ผ่าน “เส้นทางสายไหมด้าน

สุขภาพ” และ “การทูตหน้ากากอนามัย (Mask Diplomacy)” อาทิ การส่งออก

หน้ากากอนามัย หน้ากากที่ใช้ในทาง การแพทย์ หน้ากากกันฝุ่น ยาและเวชภัณฑ์

ต่าง ๆ  รวมถึงการส่งทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไปยังประเทศต่าง ๆ  ท่าทีของจีน

สะท้อนให้เหน็ว่า จนีพยายามสร้างบทบาทน�าในการปฏริปูระเบยีบโลกใหม่ด้วยการ

๓๔  ธ�ารงชัย หนุนภักดี. (๒๔๖๓). Track II Monitor: COVID-19 มีผลกระทบต่อ BRI และ 

Indo-Pacific ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของพหุภาคีอย่างไร?. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ.
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จัดสรรสนิค้าและบรกิารสาธารณะระหว่างประเทศ ซึง่เป็นพ้ืนฐานส�าคญัในการก้าว

สู่การครองความเป็นเจ้า (Hegemony) อย่างไรกต็าม มแีนวโน้มทีจ่นีจะสามารถเข้า

มาเพิม่ระดบัความสมัพนัธ์กบัอาเซยีนและไทยได้เร็วกว่าเนือ่งจากสถานการณ์ภายใน

จนีทีเ่ริม่คลีค่ลาย พร้อมทัง้การมมีาตรการช่วยเหลอือาเซยีนและไทยในด้านการแพทย์

เพ่ือรับมือกับการระบาด ในขณะที่สหรัฐฯ อาจจะต้องอาศัยเวลาระยะหนึ่ง 

ในการแก้ปัญหาการระบาดอย่างรนุแรงภายในประเทศ และยงัจะต้องให้ความส�าคญั

กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในห้วงปลายปี ๒๕๖๓

  ๔.๒.๕ ประเดน็โรคระบำดจะกลำยเป็นวำระส�ำคญัอย่ำงมำกของประชำคม

ระหว่ำงประเทศ ซึง่ไทยควรพจิารณาแสวงหาจดุยนื และการด�าเนนิการ/การมีท่าที

ทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่จะเอือ้ให้ไทยสามารถมบีทบาทน�าในการผลักดันประเด็นดังกล่าว

ในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด๓๕

๔.๓ ด้ำนสังคม 

 ๔.๓.๑ ปัญหำควำมยำกจนมำกขึน้ เนือ่งจากการว่างงาน การไม่มีงานท�า ไม่มี

รายได้โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง ท�าให้ไม่สามารถด�ารงชีวิตในเมืองได้

อีกต่อไป จนน�าไปสู่การอพยพในที่สุด

 ๔.๓.๒ ควำมเหล่ือมล�้ำในหลำยมิติจะมีมำกข้ึน การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 จะยิ่งท�าให้ปัญหาความเหลื่อมล�้าเด่นชัดขึ้น จากความไม่เท่าเทียมใน

การเข้าถงึสนิค้าและบริการระบบสาธารณสขุ รวมถงึผลกระทบต่อการจ้างงานและ

รายได้ในระยะยาว การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงความ

ช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านการศึกษา ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

และการเข้าไม่ถึงความรู้ น�าไปสู่ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้ม

ที่การออกจากระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

๓๕  ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ (๒๕๖๓). สถานการณ์ความมัน่คงระหว่างประเทศภาย

หลงัการระบาดของไวรสั COVID-๑๙, ๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๓, http://www.nsc.go.th/?p=6974
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 ๔.๓.๓ ปัญหำสขุภำพจติของคนในระยะยำว เนือ่งจากประชาชนรู้สึกเครียด 

หมดไฟ เบือ่หน่าย ท้อแท้ เนือ่งจากปัญหาทีท่างเศรษฐกจิและปัญหาทางสาธารณสุข

 ๔.๓.๔ ควำมรุนแรงในครอบครัวที่มีแนวโน้มเพิ่มมำกข้ึนจากการปิดเมือง

อาจส่งผลให้เกดิความตงึเครยีดภายในครอบครวัทีอ่าจเกดิจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 

๔.๔ ด้ำนเทคโนโลยี

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลต่อการปรบัตัวเข้าสูส่งัคม

ดิจิตอลอย่างก้าวกระโดด เน่ืองมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานและการ

ประชุม เสวนา และการสัมมนาต่างๆ มาเป็นการท�างานจากที่บ้านและการประชุม 

เสวนา และงานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากชึ้น ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์

หรอืแอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ  เช่น การประชมุออนไลน์ในการแก้ไขปัญหาโรค COVID-19 

ซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการสื่อสาร

มากขึ้น พร้อมทั้งยังเพิ่มความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ที่โลกก�าลังเผชิญอยู่ร่วมกันในขณะนี้ ซึ่งจากสถานการณ์และผลกระทบดังกล่าว

สามารถที่จะน�ามาก�าหนดแนวโน้มในอนาคตได้ดังนี้

 ๔.๔.๑ แนวโน้มกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมดิจิตอลอย่ำงก้ำวกระโดด เนื่องมา

จากการปรบัเปลีย่นรปูแบบการท�างานและการประชมุ เสวนา และการสมัมนาต่าง ๆ  มา

เป็นการท�างานจากท่ีบ้านและการประชมุ เสวนา และงานสมัมนาในรปูแบบออนไลน์

เพ่ิมมากช้ึน ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น การประชุม

ออนไลน์ในการแก้ไขปัญหา COVID-19 ซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้ช่วยเพิ่ม 

ความคล่องตัวและความรวดเร็วในการสื่อสารมากขึ้น พร้อมทั้งยังเพิ่มความรวดเร็ว

ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่โลกก�าลังเผชิญอยู่ร่วมกันในขณะนี้

 ๔.๔.๒ กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงธุรกิจให้ใช้เทคโนโลยีมำกข้ึน (Digital 

Transformation) ไม่ว่าจะเป็นการใช้หุ่นยนต์ในการผลิต การจัดเก็บและบริหาร

ข้อมูลบน Cloud การใช้ AI ออกแบบและบริหารระบบ Supply Chain ของบริษัท 
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เทคโนโลยี 5G หลังวิกฤตเศรษฐกิจจะยิ่งท�าให้ธุรกิจให้ความส�าคัญเรื่องลดต้นทุน 

เพิม่ประสทิธภิาพ และลดหรอืบรหิารความเสีย่งทีไ่ม่คาดคดิ เช่น การใช้หุ่นยนต์แทน

มนุษย์อาจจะประหยัดต้นทุน แนวโน้มน้ีรวมไปถึงการใช้ชีวิตในโลกของออนไลน์ 

มากขึน้ เช่น ธรุกิจ E-commerce หรือจะเป็นการประชมุผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

สิ่งเหล่านี้ก็จะได้ประโยชน์จากพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป

 ๔.๔.๓ ผู้บริโภคหันไปท�ำธุรกรรมผ่ำนระบบออนไลน์มำกข้ึน เนื่องจาก

มาตรการการรักษาระยะห่าง ทางสังคม (Social Distancing) เพื่อควบคุมการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ท�าให้มีการใช้สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) ในการท�า

ธรุกรรมแบบออนไลน์ผ่าน Digital Payment มากขึน้ และเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการ

จ่ายเงินซ�้ากันอย่างผิดพลาด จึงจ�าเป็นต้องมีเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง Block Chain 

ที่ช่วยเก็บบัญชีธุรกรรมทั้งหมด

๔.๕ ด้ำนสิ่งแวดล้อม

 จากการศกึษาถงึสถานการณ์และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ท�าให้สามารถน�า

มาวิเคราะห์แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้

 ๔.๕.๑ สภำพภูมิอำกำศของโลกเปลี่ยนไปมำก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะ

เป็นภูมิภาคแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบนี้ด้านภูมิอากาศ เนื่องจากการที่ยังไม่มีการ

ปรับตัวและการป้องกันความเสี่ยงภัยของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่

ภูมภิาคนีจ้ะเผชญิในอนาคต ทัง้คลืน่ความร้อน ไปจนถงึน�า้ท่วม มคีวามเป็นไปได้ว่า

จะเลวร้าย หรือรุนแรงมากขึ้น หรือทั้งเลวร้ายและรุนแรงกว่าเดิม

 ๔.๕.๒ กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ไม่ได้ช่วยให้วกิฤตโลกร้อนดีข้ึน

ในระยะยำว โดยเฉพาะปัญหาขยะของเสียและพลาสติกที่เพิ่มพูนขึ้น การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ครั้งใหญ่นี้ ส่งผลให้ปริมาณขยะทางการแพทย์และของเสีย

อันตราย รวมทั้งขยะพลาสติกที่เกิดจากการบริโภคอาหารท่ีส่งถึงบ้าน โดยเฉพาะ

หีบห่อแบบใช้ครัง้เดยีวเพิม่มากขึน้ หากมนษุย์ยงัไม่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการผลติ
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และบรโิภคให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากข้ึน วิกฤตโลกร้อนกจ็ะยงัคงอยูแ่ละรนุแรง

ขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

 ๔.๕.๓ กำรแก้ไขปัญหำโลกร้อนอำจถูกลดควำมส�ำคัญลงในช่วงระยะกำร

ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต และจะยิ่งท�าให้วิกฤตโลกร้อนรุนแรงขึ้นอีก เม่ือวิกฤต 

COVID-19 ผ่านพ้นไปแล้ว การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิจะเป็น ภารกจิส�าคญัอนัดับต้น ๆ  ของ

รัฐบาลในแต่ละประเทศ การตัดสินใจฟื้นฟูด้วยวิธีการใดขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของ

แต่ละประเทศ เพราะการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานระยะยาวสามารถจะท�าได้ควบคู่

ไปกับการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



บทที่ ๕

สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
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บทที่ ๕

สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ

 การศึกษาเฉพาะกรณ ีเรือ่ง “วกิฤต COVID-19 สะเทอืนความมัน่คงของอาเซยีน”  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงของโลก อาเซียน และไทย 

ในระหว่าง COVID-19 รวมถงึแนวโน้มและความท้าทายด้านความมัน่คงของอาเซยีน

และไทยหลัง COVID-19 และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ออาเซียน ไทย 

และกองทัพในการรับมือกับความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั้งระหว่างและหลังวิกฤตการณ์ 

COVID-19

 เอกสารศกึษาเฉพาะกรณเีรือ่งนีเ้ป็นการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารวิชาการ งานวิจัย 

บทความ สรุปการประชุมสัมมนา และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ท�าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ด้วยเทคนคิการวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  

เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ออาเซียน ไทย และกองทัพในการเสริมสร้าง

ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างและหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 โดยในบทนี้

ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

๕.๑ สรุปผลกำรศึกษำ

 จากการศึกษาถึงสถานการณ์ ผลกระทบ และแนวโน้มการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ส่งผลต่อความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ สังคม 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

 ๕.๑.๑ ด้ำนเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ COVID-19 ส่งผลให้

เศรษฐกิจทั่วโลกจะมีความผันผวนและหดตัวอย่างมาก รวมถึงรายได้ และก�าลังซื้อ

ที่ลดลงของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกหยุดชะงักลง (Global Simultaneous Shocks) 
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ทั้งในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีนรวมถึง

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและไทยด้วย การหดตัวของเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผล 

กระทบอย่างหนักไปทั่วโลกทั้งในด้านห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) 

หยดุชะงักลง ซึง่พึง่พาการน�าเข้าสนิค้าจากประเทศใดประเทศหนึง่นัน้ส่งผลกระทบ

ต่อประเทศต่าง ๆ  อย่างมาก รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลง และธุรกิจจาก

การท่องเทีย่งได้รบัผลกระทบอย่างหนกั ส�าหรบัอาเซยีน จะได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 จากการหยุดชะงักของการผลิตและอุปสงค์สินค้า 

ทีล่ดลง และการจ�ากดัการเคลือ่นย้ายแรงงานและการจ้างงาน ส่งผลกระทบต่อเนือ่ง

ไปยังภาคการผลิตและบริการภายในประเทศด้วย

  จากสถานการณ์และผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ด้านเศรษฐกิจ 

มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ดังนี้ มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน  

(Supply Chain) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเศรษฐกิจอาจจะ

เปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) ในรูปแบบใหม่ ๆ  ระบบเศรษฐกิจ

จะมกีารเปลีย่นแปลงจากเดมิไปเป็นแบบดจิติอล (Digital Economy) มากข้ึน ธรุกิจ

จะมีแนวโน้มพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิตอลมากข้ึน รูปแบบการจ้างงานในอนาคตจะ

เปลี่ยนแปลงไป และมนุษย์จะพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น

 ๕.๑.๒ ด้ำนกำรเมืองระหว่ำงประเทศ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ส่งผลให้มจี�านวนผูต้ดิเชือ้และเสยีชวีติทัว่โลกเพิม่จ�านวนขึน้อย่างรวดเรว็ 

โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นประเทศมหาอ�านาจทั้งด้านเศรษฐกิจและ

ความมั่นคง ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ

มิติทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้ (๑) ด้านผลประโยชน์แห่ง

ชาติ หลายประเทศจะให้ความส�าคัญกับกิจการภายในประเทศมากขึ้นจากแนวคิด

ชาตินิยมยุโรปและมุ่งให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของชาติตนเองเป็นหลัก  

(๒) ด้านภมูริฐัศาสตร์ สหรฐัฯ และจีนจะใช้เครือ่งมอืทางภมูริฐัศาสตร์ในการแข่งขนัทาง 

ยุทธศาสตร์ระหว่างกัน รวมทั้งในอาเซียนและไทยด้วยเช่นเดียวกันที่ทั้ง ๒ ชาติจะ
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เข้ามามีบทบาทในทะเลจีนใต้และแม่น�้าโขงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการแสวงประโยชน์

จากการระบาดของ COVID-19 ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งนี้ได้สร้างความกังวล 

ต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับการต่อสู่กันระหว่างสองประเทศ 

ดังกล่าวที่ก�าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น (๓) ดุลแห่งอ�านาจ การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 จะท�าให้อ�านาจของสหรฐัฯ ตกต�า่ลง จะท�าให้มกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้าง

อ�านาจโลกจากตะวันตกมาเอเชียเร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ท�าให้สหรัฐฯ สูญเสียการเป็นผู้น�าในภูมิภาคอย่างมาก เนื่องจากไม่ได้มี

บทบาทในการสร้างความร่วมมือท้ังในโลกและในภูมิภาคในการจัดการกับปัญหานี้

เลย ในขณะที่จีนได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้น�าในการจัดการกับ COVID-19  

ในภูมิภาคอาเซียนและไทย ดังนั้นการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะท�าให้

โครงสร้างดลุยภาพแห่งอ�านาจในภมิูภาคและไทยเปลีย่นไป และ (๔) การครองความ

เป็นเจ้า จนีได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการเป็นผูน้�าโลกในการจดัการกบั COVID-19 

โดยได้จดัให้มมีาตรการเชงิรกุอย่างเตม็ที ่ ในการให้ความช่วยเหลอืกบัประเทศต่าง ๆ  

ทัว่โลก ในขณะทีส่หรฐัฯ ทีมุ่ง่เน้นการแก้ปัญหา COVID-19 ภายในประเทศซึง่ท�าให้

สหรฐัฯ ไม่ได้ออกมาเป็นผูน้�าในการสร้างความร่วมมอืโลกในการจดัการกบัปัญหานี้ 

และท�าให้สหรัฐฯ สูญเสียบทบาทในการเป็นผู้น�าโลกอย่างสิ้นเชิง

 จากสถานการณ์และผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้การเมืองระหว่าง

ประเทศมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ดังนี้ (๑) สหรัฐฯ และจีนจะมีความ

ขัดแย้งกันมากขึ้น ท้ังด้านการเมือง การค้า การปฎิบัติทางธุรกิจ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรม ภูมิรัฐศาสตร์ ทะเลจีนใต้ แม่น�้าโขง และการเข้าแทรกแซงกิจการภายใน

ของกันและกันในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานการณ์ในฮ่องกงและไต้หวัน รวมถึงต้น

ก�าเนิดโรค COVID-19 (๒) สหรัฐฯ และจีนจะแข่งขันและต่อสู้กันในทางยุทธศาสตร์

เพิ่มมากขึ้น โดยผ่าน “ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก (Free and Open Indo-Pacific: 

FOIP)” ของสหรัฐฯ และ “แนวริเริ่มแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: 

BRI)” ของจีน โดยจีนจะให้ความส�าคัญกับ “เส้นทางสายไหมดิจิตอล (Digital Silk 

Road:DSR)” และ “เส้นทางสายไหมสุขภาพ (Health Silk Road: HSR)”  
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(๓) ระเบียบโลก (World Order) จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยก้าวเข้าสู่ระบบสองขั้ว

อ�านาจท่ีชัดเจนมากขึ้น (๔) ประเทศมหาอ�านาจจะเข้ามาขยายอิทธิพลในภูมิภาค

และประเทศไทย ผ่านการใช้ Soft Power โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนที่แสดงบทบาทน�า

ในการช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการรับมือ COVID-19 ผ่าน “เส้นทางสายไหม

ด้านสขุภาพ” และ “การทูตหน้ากากอนามยั (Mask Diplomacy)” และ (๕) ประเดน็

โรคระบาดจะกลายเป็นวาระส�าคัญอย่างมากของประชาคมระหว่างประเทศ

 ๕.๑.๓ ด้ำนสงัคม วกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่เพยีงกระทบ

ต่อเศรษฐกจิและการเมอืงของโลกเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลต่อเนือ่งมาสูม่ติทิางสงัคมและ

ผู้คนอย่างกว้างขวาง และท�าให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ (๑) ปัญหาความ

เหลื่อมล�้าและความยากจนเพิ่มมากข้ึน แต่เดิมปัญหาความเหลื่อมล�้าเป็นปัญหาท่ี

ส�าคัญที่มีอยู่ในสังคมอยู่แล้ว แต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้สังคมเกิด

ปัญหาความเหลื่อมล�้ามากขึ้น เนื่องจากคนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ

การปิดเมืองต่าง ๆ เพื่อลดการระบาดของโรค ทั้งยังไม่มีความพร้อมพอที่จะรองรับ

ความเสีย่งทางด้านรายได้และการไม่มงีานท�าและตกงานในทีส่ดุ ในขณะเดยีวกนัปัญหา

ยากจนก็เพิ่มเช่นเดียวกัน โดยจะมีคนกว่า ๔๙ ล้านคนที่จะถูกผลักสู่ความยากจน

สุดขั้วในปีนี้ (๒) ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียน เนื่องจากมาตรการการปิด

โรงเรียน ส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าถึงการศกึษา ในระยะยาวการขาดเรยีนหรอืหยดุ

เรยีนเป็นระยะเวลานานจากโรงเรยีน จะส่งผลต่อการรกัษาการเรียนหรอืการจบการ

ศกึษาได้ รวมไปถงึผลการศกึษาทีอ่าจจะต�า่ลง โดยเฉพาะในกลุ่มคนทีม่คีวามเสยีเปรียบ

อยู่แล้ว เช่น คนยากจนหรือผู ้พิการต่าง ๆ เนื่องจากการเข้าไม่ถึงการศึกษา  

(๓) ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ท�าให้มีรายได้

ต�่าลง และเข้าไม่ถึงระบบรองรับของสาธารณะ (Public Safety Nets) ท�าให้

ประชาชนบางกลุม่ไม่สามารถเข้าถงึอาหารได้อย่างเพียงพอ ส�าหรับภาคการเกษตร

ในเกือบทุกประเทศในโลกยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่ม
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ประเทศรายได้ต�่าท่ีเน้นการเกษตรแบบใช้แรงงาน และโรคระบาดอาจจะส่งผลต่อ

การเคลื่อนย้ายแรงงาน และ (๔) พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป  

จากมาตรการการลอ็คดาวน์และการกักตวัส่งผลให้การปฏสัิมพนัธ์ระหว่างผูค้นลดลง  

และหันมาใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

  จากสถานการณ์และผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้สังคมมีแนวโน้มที่

เปลีย่นแปลงไปในอนาคต ดงันี ้ (๑) ปัญหาความยากจนมากขึน้ เนือ่งจากการว่างงาน 

การไม่มีงานท�า ไม่มีรายได้โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู ่ในเมือง ท�าให้ไม่ 

สามารถด�ารงชวีติในเมอืงได้อกีต่อไป จนน�าไปสูก่ารอพยพในทีส่ดุ (๒) ความเหลือ่มล�า้ 

ในหลายมิตจิะมมีากข้ึน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะยิง่ท�าให้ปัญหาความ

เหลื่อมล�้าเด่นชัดขึ้น จากความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงสินค้าและบริการระบบ

สาธารณสขุ การเข้าไม่ถงึเทคโนโลยทีางการศกึษาทีมี่คณุภาพ รวมถึงความช่วยเหลอื

และการสนบัสนนุด้านการศกึษา (๓) ปัญหาสขุภาพจติของคนในระยะยาว เนือ่งจาก

ประชาชนรูส้กึเครยีด หมดไฟ เบ่ือหน่าย ท้อแท้ เนือ่งจากปัญหาทีท่างเศรษฐกจิและ

ปัญหาทางสาธารณสุข และ (๔) ความรุนแรงในครอบครัวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

จากการปิดเมืองอาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดภายในครอบครัวที่อาจเกิดจาก

ปัญหาทางเศรษฐกิจ

 ๕.๑.๔ ด้ำนเทคโนโลยี เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่ส�าคัญในช่วงการ 

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเทคโนโลยีได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม 

และการติดต่อสัมพันธ์กันในห้วงของการปิดเมือง (Lockdowns) และการกักตัว 

(Quarantines) ดังนี้ (๑) เทคโนโลยีสนับสนุนการท�างานทางไกลและการท�างาน

จากท่ีบ้าน เพื่อลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน การท�างานท่ีบ้าน (Work from 

Home) จึงเป็นสิ่งส�าคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (๒) ระบบ

การเรียนการสอนออนไลน์ จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้โรงเรียน

จ�านวนมากเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์  

ด้วยเหตนุีจ้งึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมเีทคโนโลยใีนการสนบัสนนุการเรียนการสอน
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ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสาร หรือการประชุมหารือร่วมกันได้ 

(๓) การให้บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การเกิดการระบาดของ 

COVID-19 ส่งผลให้การเดินทางไปโรงพยาบาลอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ  

ดงันัน้การให้บรกิารทางการแพทย์ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ จึงกลายเป็นทางออกหนึง่

ทีจ่ะช่วยในการอ�านวยความสะดวกและลดการติดเชือ้ดังกล่าว และ (๔) ความบนัเทงิ

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์โลกเสมือน เทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยเติมเต็ม

กิจกรรมและประสบการณ์จากกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น จัดคอนเสิร์ต  

การท่องเที่ยว การชมกีฬา การเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

  จากสถานการณ์และผลกระทบดงักล่าวส่งผลให้เทคโนโลยมีแีนวโน้ม

ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ดังนี้ (๑) แนวโน้มการปรับตัวเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่าง

ก้าวกระโดด เนือ่งมาจากการปรบัเปลีย่นรปูแบบการท�างานและการประชมุ เสวนา 

และการสมัมนาต่าง ๆ  มาเป็นการท�างานจากทีบ้่านและการประชมุ เสวนา และงาน

สัมมนาในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากชึ้น (๒) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้ใช้

เทคโนโลยีมากข้ึน (Digital Transformation) ไม่ว่าจะเป็นการใช้หุ่นยนต์ในการ

ผลิต การจัดเก็บและบริหารข้อมูลบน Cloud การใช้ AI ออกแบบและบริหารระบบ 

Supply Chain ของบริษัท เทคโนโลยี 5G หลังวิกฤตเศรษฐกิจจะยิ่งท�าให้ธุรกิจให้

ความส�าคญัเรือ่งลดต้นทนุ เพิม่ประสิทธภิาพ และลดหรอืบรหิารความเสีย่งทีไ่ม่คาดคดิ 

และ (๓) ผู้บริโภคหันไปท�าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมาตรการ

การรกัษาระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ท�าให้มกีารใช้สกลุเงนิดจิทัิล (Digital Currency) ในการท�าธรุกรรมแบบ

ออนไลน์ผ่าน Digital Payment มากขึ้น

 ๕.๑.๕ ด้ำนสิ่งแวดล้อม จากมาตรการการปิดเมืองได้ส่งผลให้เกิดการลด

กิจกรรมเศรษฐกิจและขนส่งลง ผู้คนออกจากบ้านน้อยลง รวมถึงการท�ากิจกรรม

บางส่วนต้องหยุดชะงักลง ซ่ึงกลายเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพอากาศ  

(Air Quality) ทีด่ขีึน้ คณุภาพน�า้ในหลายพืน้ทีค่ณุภาพน�า้ดขีึน้จากกจิกรรมการเดนิทาง
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ทางน�้าและกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางน�้าลดลง  แต่ขณะ

เดยีวกนักลบัเป็นผลร้ายต่อปรมิาณขยะพลาสตกิและหน้ากากอนามยัทีเ่พ่ิมมากขึน้

 จากสถานการณ์และผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ส่ิงแวดล้อมมแีนวโน้ม

ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ดังนี้ (๑) สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนไปมาก เอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้จะเป็นภมูภิาคแรก ๆ  ทีไ่ด้รบัผลกระทบนีด้้านภมูอิากาศ เนือ่งจาก

การที่ยังไม่มีการปรับตัวและการป้องกันความเสี่ยงภัยของการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศที่ภูมิภาคนี้จะเผชิญในอนาคต (๒) การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ไม่ได้ช่วยให้วกิฤตโลกร้อนดขีึน้ในระยะยาว โดยเฉพาะปัญหาขยะของเสีย

และพลาสติกที่เพิ่มพูนข้ึน การแพร่ระบาดของ COVID-19 ครั้งใหญ่นี้ ส่งผลให้

ปรมิาณขยะทางการแพทย์และของเสยีอนัตราย รวมทัง้ขยะพลาสตกิท่ีเกิดจากการ

บริโภคอาหารที่ส่งถึงบ้าน โดยเฉพาะหีบห่อแบบใช้คร้ังเดียวเพ่ิมมากขึ้น และ  

(๓) การแก้ไขปัญหาโลกร้อนอาจถกูลดความส�าคญัลงในช่วงระยะการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ

หลังวิกฤต และจะยิ่งท�าให้วิกฤตโลกร้อนรุนแรงขึ้นอีก 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

 การศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “วิกฤต COVID-19 สะเทือนความมั่นคงของ

อาเซียน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่ออาเซียน ไทย และกองทัพในการเสริมสร้างความ

ร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างและหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 ดังนี้

  ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะต่ออำเซียน

 ๑. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยใช้ความร่วมมือประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เพื่อให้การกระตุ้น

เศรษฐกจิระดบัภมูภิาคเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ส่งเสริมเศรษฐกจิเปราะบาง

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การท่องเที่ยว  

การโรงแรม ธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน นอกจากนี้ควรมี

การส่งเสริม “ห่วงโซ่อุปทานและประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win)” 
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 ๒. อาเซียนควรใช้ความพยายามในการรักษาห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค 

(Regional Supply Chain) ไว้ โดยสิ่งที่อาจเป็นหนทางที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  

คือ การสร้างความเป็นธรรมในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ผ่านการด�าเนินการ

ตามวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๕ เพื่อการเคลื่อนย้ายที่รวดเร็ว และกระท�าด้วย 

ความรับผิดชอบ และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 

ค.ศ. ๒๐๒๕ (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 – MPAC 2025)

 ๓. อาเซยีนควรส่งเสรมิ “การทูตหลายทศิทาง” และ “การทตูเชงิป้องกนั” 

กับประเทศคู่เจรจาอื่นท่ีรวมถึงสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย 

เพื่อขยายโอกาสของอาเซียน ส�าหรับประเทศไทยควรสนับสนุนให้อาเซียนใช้ 

ความเป็นแกนกลาง (ASEAN Centrality) ของอาเซียน ผ่านเอกสารมุมมอง 

ของอาเซยีนต่อแนวคดิอนิโด-แปซฟิิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) 

ในการรวบรวมขดีความสามารถจากประเทศสมาชกิอาเซียนและคูเ่จรจาในการตอบ

สนองต่อปัญหาของภูมิภาค เสริมสร้างความเช่ือมั่น สนับสนุนการลดข้อพิพาท 

ด้วยสนัตวิธิ ีและสร้างความร่วมมอืเชงิสร้างสรรค์ทีทุ่กฝ่ายได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั

 ๔. อาเซยีนควรมคีวามร่วมมอืในระดับภมูภิาคทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้ 

โดยมุ่งเน้นตามวิถีอาเซียน (ASEAN Way) และความเป็นแกนกลางของอาเซียน 

(ASEAN Centrality) ผ่านเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก 

(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา

และการสร้างความร่วมมอืกบัท้ังภายในอาเซยีนและกบัภาคภีายนอก ทัง้นีเ้พ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนความ 

ช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นใน

อนาคต โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็นส�าคัญ
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 ๕. อาเซียนควรพัฒนากลไกประเมินความเสี่ยง โดยการจัดตั้งศูนย ์

การประเมนิความเสีย่งของอาเซยีน (ASEAN Risk Assesment Center) ซึง่ประกอบ

ด้วยหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมอง (Track II) และหน่วยงานปฏิบัติท่ี

เกี่ยวข้อง โดยอาศัยข้อมูลจาก Data Fusion Center มาร่วมวิเคราะห์เพื่อให้ได้

ล�าดับความเร่งด่วนและประเด็นท่ีควรให้ความสนใจเก่ียวกับความท้าทายและภัย

คกุคามต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิข้ึนกบัอาเซียนและประเทศสมาชกิอาเซียน โดยน�าเสนอผ่าน 

ASEAN Risk Assesment Platform ซึ่งการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ

เสรมิสร้างความยดืหยุน่ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นโยบายและแผนการปฏบิติังาน 

(Action Plan) ซึ่งจะน�าไปสู่การพึ่งพาตนเองของอาเซียนและประเทศสมาชิก

อาเซียน ทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าของแนวคิดความเป็นแกนกลางของอาเซียน และเพื่อ

เป็นแกนหลักในการจัดการกับภาวะวิกฤตกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้

 ๖. อาเซียนควรมีข้อก�าหนด (Protocal) ด้านการค้าระหว่างประเทศ

ในการตอบสนองต่อ COVID-19 ร่วมกัน โดยควรมีขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างกันที่

ชัดเจน มีมาตรฐาน (Standard) และเป็นทีย่อมรบั และควรมกีารพฒันากฎระเบยีบ

ระหว่างประเทศให้มคีวามยดืหยุน่ (Resilient) ระหว่างกัน เพือ่ให้นกัลงทนุเกดิความ

เช่ือม่ันและให้สามารถใช้กลไกด้านเศรษฐกจิของอาเซยีนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะต่อไทย

  ๑. รัฐควรควรปรับปรุงนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อดึงดูดให้ต่างชาติ

ลงทุนในประเทศไทยและไม่ให้ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยหรือกลับ

ประเทศตนเอง (Reshoring) ไป โดยใช้นโยบายจงูใจและอ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบการทางเศรษฐกิจ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งเสริมการลงทุน 

การช่วยเหลือเยียวยาในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงปรับนโยบายทาง

เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามจะต้องรักษาสมดุล

กับผู้ลงทุนของไทยด้วยเช่นเดียวกัน
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  ๒. รัฐควรควบคุมการระบาดให้จ�านวนผู้ป่วยอยู่ในปริมาณที่สถาน

พยาบาลดแูลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยควบคมุสถานประกอบการธรุกจิเฉพาะเท่า

ทีจ่�าเป็น เพือ่ให้เกิดความสมดลุของการแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ระหว่าง

มาตรการในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม 

  ๓. ควรมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) เพื่อ

ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากท่ีสุด โดยควรน�าจุดแข็งและความถนัด

มาเป็นแรงพลักดันเพื่อให้ประสบความส�าเร็จ เช่น การเกษตร และอาหาร ซ่ึง

ประเทศไทยมีความสามารถเป็นครัวของโลกได้ 

  ๔. มาตรการของภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับแนวทางการจัดการใน

ระดบัครวัเรอืนและชมุชน (Household Quarantine, Community Quarantine) 

มากขึ้น หรือการบริหารจัดการกับปัญหาสุขภาพในลักษณะครัวเรือน รวมถึงการ

ท�างานและใช้ชีวิตของแรงงานในเมืองที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการระยะห่าง

ทางสังคม (Social Distancing) ได้ เนื่องจากลักษณะของการท�างานท�าให้จะต้องมี

การปฏสิมัพนัธ์กบัผูค้นจ�านวนมากอยู ่ดงันัน้ นโยบายของภาครฐัจะต้องปรบัโดยให้

ความส�าคัญกับการป้องกันส่วนบุคคล (Self-Protection) 

  ๕. นโยบายของรฐัควรให้ความส�าคญักบัประชากรของกลุม่คนจน หรอื

กลุม่คนไร้บ้าน (Homeless) ซึง่ถอืว่าเป็นกลุม่ประชากรท่ีเปราะบางท่ีสุดในประเทศ 

โดยการท�าให้กลุม่คนเหล่านีส้ามารถเข้าถึงความช่วยเหลอืของรฐัได้เพ่ิมมากขึน้ เช่น 

ระบบสาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น

  ๖. ควรวางแผนการศกึษาให้นกัเรยีนทกุคนสามารถเข้าถงึเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมได้ การเรยีนการสอนออนไลน์ เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างเตม็ที่ 

ตามความสนใจและพฤติกรรมส่วนบุคคล อีกทั้ง ยังช่วยให้เกิดความเท่าเทียม  
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ในการเรยีนรู ้เพราะนกัเรยีนสามารถเข้าถงึแบบเรียนแบบ เดียวกนัได้ไม่ว่าจะอาศัย

อยู่ในเมืองหรือพื้นที่ห่างไกล๓๖

 ๗. ควรน�ากรณคีวามส�าเรจ็ในการจดัการโรคระบาดจากนานาประเทศ 

มาประกอบการพจิารณาในการจัดการกับสถานการณ์ทีเ่กดิในประเทศ รวมถงึใช้ใน

การพัฒนายุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจน

สนับสนนุการสร้างบทบาทของอาเซยีน ในการสร้างความร่วมมอืด้านการรบัมอืเหตุ

ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข๓๗ 

 ๘. ควรสนับสนุนการใช้แนวคิด อสม. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ

ด้านสาธารณสุขให้กับอาเซียน ผ่านกลไกการจัดการภัยพิบัติที่มี เช่น ความตกลง

อาเซียนว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response: 

AADMER)  ขับเคลื่อนผ่าน AHA Center ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการท�างาน

ด้านสาธารณสุขของอาเซียนได้ประกอบกับการอาศัยขีดความสามารถด้าน

สาธารณสุขกับประเทศคู่เจรจาขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานเพ่ือการช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for 

Humanitarian: AHA Center) จะช่วยเสรมิประสทิธภิาพการท�างานด้านสาธารณสขุ

ของอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓๖  ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ. (๒๕๖๓). สรปุผลการสนทนาปัญหา

ยทุธศาสตร์ เรือ่ง ฝ่าวกิฤตโควดิ-๑๙ ครัง้ที ่๑ : มิตด้ิานเศรษฐกจิและสังคม, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓,    

http://sscthailand.org//uploads_ssc/seminar_202006221592810365256729.pdf
๓๗ ธ�ารงชัย หนุนภักดี. (๒๔๖๓). Track II Monitor: ความมั่นคงด้านสุขภาพโลก COVID-19 

และการทูตด้านสุขภาพโลก: เอเชียจะสามารถรับมือต่อความท้าทายดังกล่าวได้หรือไม่. ศูนย์

ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
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 ๙. ไทยควรเร่งเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของห่วงโซ่อปุทานระหว่างประเทศ 

(International Supply Chain) ผ่านกรอบความร่วมมือแบบทวิภาคีและพหุภาคี 

ทัง้ภายในอาเซียนและผ่านห่วงโซ่อปุทานด้านสาธารณสขุ เศรษฐกจิ และความมัน่คง 

เพื่อลดข้อขัดแย้ง เสริมสร้างความเชื่อมั่น และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ

 ๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อกองทัพ

 ๑. ควรสนบัสนนุการสร้างขดีความสามารถในการรบัมอืกบัโรคระบาด

ของประเทศ และระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่

เก่ียวข้องในการสร้าง Health Supply Chain กองทัพช่วยทรัพยากรสนับสนุน

แพลตฟอร์มศนูย์การแพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: 

ACMM)๓๘

 ๒. จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้

มากขึน้ ดงันัน้จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีก่องทพัจะต้องเสริมสร้างขดีความสามารถด้าน AI 

ของกองทพั เพือ่รบัมอืกบัภัยคกุคามความมัน่คง และภารกิจทางทหารทีอ่าจมคีวาม

ซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และส่งเสริมการใช้ AI ในเชิง

สร้างสรรค์ ในการรกัษาความมัน่คงให้เกดิขึน้ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศคูเ่จรจา 

ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

 ๓. ควรเสริมสร้างขีดความสามารถก�าลังพลให้มีการคิดเชิงวิเคราะห์ 

พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ และให้การสนับสนุนประเทศในการจัดการกับ

ข้อมูลบิดเบือน ตลอดจน เสริมสร้างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนานาชาติ  

๓๘  ธ�ารงชัย หนุนภักดี. (๒๔๖๓). Track II Monitor: สิ่งที่อาเซียนสามารถ และควรด�าเนินการ 

ส�าหรบัโคโรนาไวรสั และความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัทีป่ฏบิตัไิด้. ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนั

วิชาการป้องกันประเทศ.
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เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 

ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ 

Meeting: ADMM)๓๙ รวมถึงในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ

ประเทศคูเ่จรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM-Plus) เพือ่สร้าง

ความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน

 ๔. ควรเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพ ในการสนับสนุนการ

จัดการความเสี่ยง และการบรรเทาภัยพิบัติของประเทศและอาเซียน ตลอดจน

สนบัสนนุกจิกรรมในการสร้างความเชือ่มัน่ และความไว้วางใจในมติิด้านความมัน่คง

ให้เกิดขึ้นกับภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียน๔๐

 ๕. ควรสนบัสนนุกลไก “การส่ือสารในภาวะวกิฤต (Crisis Communication)” 

เพื่อลดข้อพิพาทในพื้นที่คลุมเครือ (Grey Zone Conflicts) เช่น ทะเลจีนใต้ และ

ใช้กลไกความร่วมมอืด้านความมัน่คงของอาเซยีน เพ่ือเป็นแกนกลางสร้างความเชือ่

มั่นและเสถียรภาพด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน๔๑

 ๖. ควรส่งเสรมิการแลกเปลีย่นทางวชิาการกับหน่วยงานคลงัสมองด้าน

ความมั่นคงทั้งภายในอาเซียนและภาคีภายนอก เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การร่วมกนัการมองภาพอนาคต และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม

เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญความท้าทายใหม่ๆ  

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๓๙ ธ�ารงชัย หนุนภักดี. (๒๔๖๓). Track II Monitor: เรื่องหลอกลวงจากโรคติดต่อ. ศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
๔๐  ธ�ารงชยั หนนุภกัด.ี (๒๔๖๓). Track II Monitor: เมือ่ภยัพบิตัแิละโรคระบาดกลายเป็นความ

ปกติรูปแบบใหม่. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
๔๑ ธ�ารงชัย หนุนภักดี. (๒๔๖๓). Track II Monitor: ความผาสุขโดยปราศจากการเผชิญหน้า 

คณุค่าของอาเซยีนจะด�ารงอยูท่่ามกลางสงครามเยน็คร้ังใหม่ได้หรอืไม่?. ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
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