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ด้�นระบ�ดวิทย� ภัยคุกค�มด้�นเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงภัยพิบัติธรรมช�ติ โดยภัยคุกค�มเหล่�นี้ได้ส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของช�ติในทุกด้�น 

ทัง้ด้�นก�รเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมจติวทิย� ก�รทห�ร วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี และก�รพลงัง�นและสิง่แวดลอ้ม นอกจ�กนัน้ คว�มเจรญิก�้วหน้�

ท�งเทคโนโลยสี�รสนเทศยงัไดเ้ชือ่มโยงโลกไวด้ว้ยกนัท้ังหมด ทำ�ใหช้อ่งว�่งของขอบเขตรฐัถกูหลอมจนย�กทีจ่ะแยกพรมแดนไดช้ดัเจน เรือ่งภ�ยใน

ประเทศหนึง่กล�ยเปน็ผลกระทบตอ่ประเทศอืน่ ๆ  อย�่งต่อเนือ่ง จงึทำ�ใหป้ร�กฏก�รณห์รอืปญัห�ในทีต่�่ง ๆ  ไมเ่ปน็เพยีงเรือ่งเฉพ�ะภ�ยในประเทศ

หนึ่งอีกต่อไป แต่กล�ยเป็นประเด็นร่วมกันของทั้งโลก ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมิอ�จหลีกหนีไปจ�กคว�มเปลี่ยนแปลงต่�ง ๆ ที่กำ�ลังเกิดขึ้นในโลก

ไปได้ ต้องมีก�รปรับตัวให้พร้อมเผชิญหน้�กับคว�มท้�ท�ยรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อพลังอำ�น�จของช�ติและคว�มมั่นคง 
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การปฏิรูปการป้องกันประเทศของมาเลเซียท่ีล่าช้า: 
การก้าวข้ามยุคแห่งความไร้เดียงสา
ฉบับที่ 1/64 (ห้วงวันที่ 1 - 30 มิ.ย.64)

	 การปฏริปูการป้องกนัประเทศของมาเลเซียทีล่่าช้ามาอย่าง
ยาวนานไม่สามารถเลื่อนออกไปได้อีกแล้ว	 เนื่องจากการเผชิญกับ
ภยัคกุคามภายนอก	ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ
ระหว่างสหรัฐฯ	 กับจีน	 ตลอดจนอิทธิพลและพฤติกรรมก้าวร้าว 
ที่เพิ่มมากขึ้นของจีนในทะเลจีนใต้	 ดังนั้นจึงท�าให้มาเลเซียจะต้อง
ก้าวข้ามยุคแห่งความไร้เดียงสาท่ีครอบง�ามาเลเซียมากว่า	 
3	 ทศวรรษ	 ซึ่งมาเลเซียจ�าเป็นต้องเร่งปฏิรูปการป้องกันประเทศ	
โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในหลายมิติ	ซึ่ง	สถาบัน	 ISEAS	–	Yusof	
Ishak	Institute	ซึ่งเป็น	Think	Tank	ของสิงคโปร์	ได้อธิบายถึง	
“การปฏิรูปการป้องกันประเทศของมาเลเซียที่ล่าช้า:	การก้าวข้าม
ยุคแห่งความไร้เดียงสา”	สรุปได้ดังนี้

 ก�รปฏิรูปก�รป้องกันประเทศของม�เลเซียที่ล่�ช้�ม�อย่�ง
ย�วน�นไม่ส�ม�รถเล่ือนออกไปได้อีกแล้ว นับเป็นเวล�ย�วน�นกว่�
ทศวรรษแล้วนับตั้งแต่ธันว�คม พ.ศ.2532 ที่รัฐบ�ลลงน�มในสนธิสัญญ�
สันติภ�พกับพรรคคอมมิวนิสต์มล�ย� (Communist Party of Malaya) 
ม�เลเซียได้อยู่ในยุคแห่งคว�มไร้เดียงส�ในเร่ืองเกี่ยวกับก�รเผชิญกับ 
ภยัคกุค�มภ�ยนอก ในช่วงไม่กีปี่ท่ีผ่�นม�เพ่ือนบ้�นของม�เลเซยีดมูคีว�ม
อ่อนโยนน้อยลงเร่ือย ๆ เนื่องจ�กก�รแข่งขันของประเทศมห�อำ�น�จ
ระหว่�งสหรัฐฯ กับจีน ตลอดจนอิทธิพลและพฤติกรรมก้�วร้�วที่เพิ่มม�ก
ขึน้ของจนีในทะเลจีนใต้ เหน็ได้จ�กเหตกุ�รณ์เมือ่วนัจันทร์ที ่31 พ.ค.2564 
เครือ่งบินของกองทพัอ�ก�ศปลดปล่อยประช�ชนจนี (People’s Liberation 
Air Force) จำ�นวน 16 ลำ� บินเข้�สู่น่�นฟ้�เหนือเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ 
ของม�เลเซีย (Malaysia’s Exclusive Economic Zone) ในทะเลจีนใต้ 
ซึ่งเป็นเวล�เกือบทศวรรษแล้วท่ีหน่วยย�มฝั่งของจีน (Chinese Coast 
Guard) ยังคงประจำ�ก�รใกล้กับน่�นนำ้�บริเวณใกล้แนวปะก�รัง South 
Luconia Shoals (Beting Patinggi Ali) ในทะเลจีนใต้ ดังนั้นกองทัพ
อ�ก�ศของจนีจงึได้ปฏบิตักิ�รบนิในพืน้ทีท่ี่หน่วยย�มฝ่ังของจนีทำ�ก�รอยู่
ในทะเลหลวงม�หล�ยปีแล้ว ซึ่งเป็นก�รบังคับใช้ก�รอ้�งสิทธิ์ของจีนใน
ทะเลจีนใต้ โดยจีนอ้�งสิทธิ์คว�มเป็นเจ้�ของ Luconia Shoals ซึ่งตั้งอยู่
ในเขตเศรษฐกิจของม�เลเซยี ห่�งจ�กเก�ะบอร์เนยีวไปท�งตะวนัตกเฉยีง
เหนอืร�ว 80 ไมล์ทะเล สะท้อนให้เหน็ถงึคว�มท้�ท�ยใหม่ท�งภูมริฐัศ�สตร์
ที่ม�เลเซียจะต้องเผชิญ
 ในห้วงเวล�ท่ีไม่ค่อยมคีว�มท้�ท�ยม�ก ม�เลเซยีมคีว�มพย�ย�ม
ที่จะปรับปรุงก�รป้องกันประเทศให้ทันสมัย รวมถึงก�รสร้�งกองทัพ
อ�ก�ศและกองทัพเรือสำ�หรับสงคร�มต�มแบบ แต่นับเป็นโชคไม่ดีที่
โครงก�รปฏิรูปก�รป้องกันประเทศยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ อันเนื่องม�
จ�กปัญห�ก�รทุจริตในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง รวมถึงก�รไม่ให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รวิจัยและพฒัน�ด้�นก�รป้องกนัประเทศ โดยทัศนคตขิองชนชัน้นำ�และ
ส�ธ�รณชนที่ย�มสงบไม่ใส่ใจต่อประเด็นในเรื่องก�รป้องกันประเทศ 
เนื่องจ�กไม่มเีจตจำ�นงท�งก�รเมอืงทีจ่ะขับเคลือ่นก�รปฏริปูก�รป้องกนั
ประเทศ กองทัพม�เลเซียยังคงเป็นลักษณะเหล่�ทัพเป็นศูนย์กล�ง 
ซึ่งกองทัพบกได้รับก�รใส่ใจและมอบทรัพย�กรให้ม�กที่สุด แต่ต่อม� 
Mohamad Sabu รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม ได้นำ�เสนอสมุด 
ปกข�วด้�นก�รป้องกันประเทศ (Defence White Paper) ฉบับแรกของ
ม�เลเซียต่อรัฐสภ�เมื่อวันท่ี 2 ธ.ค.2562 โดยมีพันธกิจในก�รปฏิรูปก�ร
ป้องกันประเทศ เพื่อรับมือกับคว�มท้�ท�ยในคริสต์ทศวรรษที่ 2020 
สำ�หรับแนวคิดหลักของสมุดปกข�วด้�นก�รป้องกันประเทศ คือ ก�ร
กำ�หนดให้ม�เลเซียเป็นช�ติท�งทะเล (Maritime Nation) ที่มีร�กฐ�น 
ม�จ�กภ�คพืน้ทวีป เนือ่งจ�กม�เลเซยีล้อมรอบด้วยทะเลจนีใต้ซ่ึงเป็นพืน้ที่
ทีม่ข้ีอพพิ�ทกนัม�กทีส่ดุในโลก และช่องแคบมะละก�  ซ่ึงเป็นเส้นท�งเดนิ
ทะเลท่ีสำ�คัญท่ีสุดในโลก อย่�งไรก็ต�มก�รประเมินข้อกำ�หนดด้�นก�ร
ป้องกันประเทศ ควรคำ�นึงถึงคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องในคว�มเป็นจริงที่เป็น
อยู ่ซึง่จำ�เป็นต้องสร้�งสมรรถนะและขีดคว�มส�ม�รถสำ�หรบัอน�คตอย่�ง
รวดเร็วในหล�ยมิติ เช่น มติทิ�งทะเลและท�งอ�ก�ศ (Maritime and Air) 
มติใินเมอืง (Urban) มติด้ิ�นไซเบอร์ (Cyberspace) และมติสิงคร�มนอกแบบ 
(Non-Conventional Warfare) โดยในยุคใหม่นั้นไม่มีช�ติใดที่ส�ม�รถ
รบโดยใช้กองทพัพเิศษของกองทพับกเพยีง เหล่�เดยีว โดยกองทพัเรอืและ
กองทัพอ�ก�ศ ก็ต้องทำ�อย่�งนั้นไปพร้อมกับกองทัพบก ดังนั้นบทบ�ท
ของกองทัพบกจะไม่ลดลงแม้ว่�คว�มทันสมัยด้�นก�รป้องกันจะมุ่งเน้น 
ไปที่ก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถท�งทะเลร่วมกันก็ต�ม 
 สรุปว่� ก�รปฏิรูปก�รป้องกันประเทศจะต้องมีทีมของ 
พลเรือนท่ีมีขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รป้องกันประเทศและอุตส�หกรรม 
ก�รป้องกันประเทศที่เข้มแข็ง ในปัจจุบันได้มีก�รหมุนเวียนข้�ร�ชก�ร
พลเรือนในกระทรวงกล�โหมไปต�มกระทรวงต่�ง ๆ  แต่ข�ดประสบก�รณ์
ทีเ่ชีย่วช�ญและเฉพ�ะท�งในด้�นก�รป้องกนัประเทศ ซึง่สิง่เหล่�นีจ้ะต้อง
เปลี่ยนแปลงโดยข้�ร�ชก�ร พลเรือนอ�วุโสที่ได้รับก�รฝึกอบรมในด้�น
คว�มมั่นคง รวมถึงก�รรักษ�พลเรือนท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญไว้ที่กระทรวง-
กล�โหมเป็นระยะเวล�น�น ตลอดจนอตุส�หกรรมก�รป้องกนัประเทศจะ
ต้องขจัดแนวโน้มก�รเป็นตัวแทนข�ย (Sale Agent) และลงทุนในก�ร
พัฒน�นวัตกรรมเพ่ิมม�กขึ้น จะเห็นได้ว่�สมุดปกข�วด้�นก�รป้องกัน
ประเทศ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งกองกำ�ลังในอน�คตด้วย ขีดคว�ม
ส�ม�รถแบบใหม่ ซึ่งปัจจุบันกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอ�ก�ศ
ของม�เลเซียต่�งก็มีแผนในก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถระยะย�วของ
ตนเอง แต่ยงัไม่มพีฒัน�แผนขีดคว�มส�ม�รถของกองทพัม�เลเซยีในภ�พ
รวมท่ีมีคว�มเห็นชอบร่วมกัน ก�รปฏิรูปก�รป้องกันประเทศอย่�ง
ครอบคลุมของม�เลเซียซึ่งระบุไว้ในสมุดปกข�วด้�นก�รป้องกันประเทศ
ฉบับแรก จำ�เป็นต้องมีฉันท�มติระดับช�ติและเจตจำ�นงท�งก�รเมืองจะ
ทำ�ให้เป็นช่องท�งด่วน ยคุแห่งคว�มไร้เดยีงส�จำ�เป็นต้องถกูแทนทีด้่วยยคุ
แห่งก�รตระหนักรู้เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นก�รตระหนักรู้ถึงคว�มเป็นจริง 
เร่งด่วนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของม�เลเซีย

สรุปว่า การปฏิรูปการป้องกันประเทศของมาเลเซีย คือ
● ต้องมทีีมของพลเรอืนทีม่ขีดีคว�มส�ม�รถด้�นก�รป้องกนัประเทศและ อตุส�หกรรม

ก�รป้องกันประเทศที่เข้มแข็ง
●  อุตส�หกรรมก�รป้องกันประเทศจะต้องขจัดแนวโน้มก�รเป็นตัวแทนข�ย 

(Sale Agent) และลงทุนในก�รพัฒน�นวัตกรรมเพิ่มม�กขึ้น
●  มีพัฒน�แผนขีดคว�มส�ม�รถของกองทัพม�เลเซียในภ�พรวมที่มี
 คว�มเห็นชอบร่วมกันทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอ�ก�ศ
●  สมุดปกข�วด้�นก�รป้องกันประเทศฉบับแรก จำ�เป็นต้องมีฉันท�มติ ระดับช�ติและ

เจตจำ�นงท�งก�รเมือง

ที่ม� : https://fulcrum.sg/malaysias-long-overdue-defence-reforms-jettisoning-the-age-of-innocence/
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



แนวทางของสหภาพยโุรปในการจดัการความท้าทาย
จากจีน
ฉบับที่ 2/64 (ห้วงวันที่ 1 - 31 ก.ค.64)

	 ประเด็นทางการเมืองถือเป็นเรื่องทางเทคนิค	ต้องใช้การ

แก้ปัญหาทางเทคนิค	 (Technocratic	Mitigation)	 โดยเฉพาะ

แนวทางของสหภาพยุโรปในการจัดการความท้าทายจากจีน		

พัฒนาการของนโยบายสหภาพยุโรปต่อจีนอาจดูมีความขัดแย้ง

กัน	แต่การปรับรายละเอียด	(Fine-tuning)	ของนโยบายที่ก�าลัง

เกดิขึน้	อาจท�าให้ยโุรปกล้าคดิ	กล้าท�า	กล้าแสดงออก	(Assertive)	

มากข้ึน	 สถาบัน	 Royal	 United	 Services	 Institute	 (RUSI)	 

ซึ่งเป็น	Think	Tank	ของอังกฤษได้อธิบายถึง	“Technocratic	

Mitigation	–	The	European	Way	of	Managing	the	China	

Challenge”	สรุปได้ดังนี้

 ในปีที่ผ่�นม� น�ยโจเซฟ บอเรลล์ ผู้แทนระดับสูงของสหภ�พ

ยุโรป ด้�นก�รต่�งประเทศและนโยบ�ยคว�มมั่นคงได้กล่�วไว้ว่� ในก�ร

จดัก�รคว�มสมัพนัธ์กบัจนีนัน้ สหภ�พยโุรปควรเดนิต�มแนวท�งของตวั

เอง เปรียบเหมือนดั่งเพลง “My Way” ของ “แฟรงก์ ซิน�ตร� (Frank 

Sinatra) เพื่อดำ�เนินต�มแนวท�งเฉพ�ะของตนในเรื่องนโยบ�ยต่อจีน 

โดยเน้นก�รปฏิบัติต�มแนวท�งประเด็นท�งก�รเมืองที่ถือเป็นเรื่องท�ง

เทคนคิ ทีต้่องใช้ก�รแก้ปัญห�ท�งเทคนคิโดยผูเ้ช่ียวช�ญ (Technocratic 

Mitigation) ซึ่งก็เป็นคว�มพย�ย�มของยุโรปในก�รจัดก�รกับคว�ม

ท้�ท�ยแบบเฉพ�ะเจ�ะจงที่เกิดจ�กจีนในรูปแบบที่ไม่ต้องเผชิญหน้�

ท�งก�รเมืองโดยตรง ถึงแม้ว่�แนวท�งน้ีอ�จมีคว�มย�กในก�รดำ�เนิน

ก�รอยู่บ้�ง เนื่องจ�กก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์กับจีนในภ�พรวม มีแรง

กดดนัจ�กทัง้ปัจจยัภ�ยนอก และปัจจยัภ�ยใน แต่หลกัก�รชีน้ำ� (Guiding 

principles) มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ต่อไป เนื่องจ�กเป็นร�กฐ�นในก�ร

ออกแบบสถ�บันของกลุ่มสหภ�พยุโรปและปัจจัยด้�นตำ�แหน่งท�ง

ภูมิรัฐศ�สตร์ 

 โดยคว�มเป็นเอกภ�พด้�นนโยบ�ยของสหภ�พยุโรปที่มีต่อ

จีนได้รับก�รทดสอบไปเมื่อหล�ยเดือนที่ผ่�นม� เนื่องจ�กก�รแสดงออก

ถึงก�รกล้�คิด กล้�ทำ� กล้�แสดงออก (Assertiveness) ที่เพิ่มขึ้นของ

สหภ�พยุโรปมักจะมีก�รถ่วงดุลติดต�มม�ด้วยเสมอ ดังเช่น ก�รออก

ม�ตรก�รแซงก์ชั่นจีนในเดือนมีน�คม และก�รตัดสินใจของรัฐสภ�ยุโรป

ในเดือนพฤษภ�คม 2564 ในก�รระงับก�รให้สัตย�บันในข้อตกลงด้�น

ก�รลงทุนแบบครอบคลุมระหว่�ง EU และจีน (EU-China Compre-

hensive Agreement on Investment) ได้ถูกถ่วงดุลโดยเยอรมนีและ

ฝร่ังเศส นอกจ�กนี้ ในก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�จ�กประเทศเศรษฐกิจ 

ชั้นนำ�ของโลก 7 ประเทศ (G-7), องค์ก�รสนธิสัญญ�แอตแลนติกเหนือ 

(North Atlantic Treaty Organization: NATO) และก�รประชมุสดุยอด

สหภ�พยุโรป-สหรัฐฯ (EU–US Summit) มีแถลงก�รณ์สะท้อนมุมมอง

ภ�พรวมต่อจนีว่�จนีเป็นคว�มท้�ท�ยอย่�งเป็นระบบต่อระเบยีบระหว่�ง

ประเทศที่ยึดมั่นในกฎกติก� (Systemic challenge to the interna-

tional rules-based order) แต่อย่�งไรกต็�ม มรี�ยง�นว่�รฐับ�ลสหภ�พ

ยุโรปได้พย�ย�มโน้มน้�ว โดยให้เพิ่มถ้อยคำ�ที่เน้นถึงคว�มร่วมมือกับจีน 

(Cooperation-focused language) ในแถลงก�รณ์ดังกล่�ว 
 ในภ�พรวมด้�นนโยบ�ยของสหภ�พยุโรปต่อจีนอ�จดูไม่มี

คว�มเป็นเอกภ�พหรือมีคว�มขัดแย้งกันเองอยู่บ้�ง เนื่องจ�กเป็นก�ร

ผสมผส�นนโยบ�ยระหว่�งสถ�บันของสหภ�พยุโรปกับช�ติสม�ชิกที่มัก

จะแตกต่�งกนัในเร่ืองนโยบ�ยต่อจนี แต่อย่�งไรกต็�ม ยงัคงมีวตัถปุระสงค์

ร่วมกันคือ ก�รตระหนักถึงคว�มท้�ท�ยเชิงระบบที่เกิดจ�กจีน ผ่�นก�ร

พัฒน�เครื่องมือท�งเทคนิคม�กกว่�ที่จะมุ่งเน้นเป้�หม�ยไปในท�งก�ร

เมือง โดยเป็นก�รตอบโต้ต่อจีน ถึงก�รกระทำ�หรือพฤติกรรมอันไม่พึง

ประสงค์แบบเฉพ�ะเจ�ะจงในบ�งกรณีของจีนม�กกว่�ก�รตอบโต้

ท�งก�รเมือง ทั้งนี้ โดยพื้นฐ�นแล้วจุดยืนของสหภ�พยุโรปที่มีต่อจีนยัง

คงยึดต�ม “เอกสารมุมมองเชิงยุทธศาสตร์สหภาพยุโรป-จีน” ปี 2562 

(EU-China – A Strategic Outlook) ซ่ึงเป็นก�รกำ�หนดมุมมองของ

สหภ�พยุโรปที่มีต่อจีนว่�เป็นหุ ้นส่วนด้�นคว�มร่วมมือ คู ่แข่งท�ง

เศรษฐกจิ และก�รเป็นคูแ่ข่งกนัอย่�งเป็นระบบ ถงึแม้ว่�เอกส�รดงักล่�ว

ได้เน้นถึงมุมมองของสหภ�พยุโรปต่อจีนในหล�ยแง่มุม อย่�งไรก็ต�ม  

ก็ยังไม่มีแนวท�งยุทธศ�สตร์ที่ชัดเจนว่�สหภ�พยุโรปควรจัดก�รคว�ม

ตงึเครยีดกบัจนีอย่�งไร เพือ่รองรบักบัคว�มสัมพันธ์อนัหล�กหล�ยในท�ง

ปฏบิตัิ 

 โดยแนวท�งสำ�คัญที่เป็นตัวกำ�หนดวิธีก�รของยุโรปในก�ร 

มีปฏิสัมพันธ์กับจีนมี 3 แนวท�ง ได้แก่ (1) นโยบ�ยทั่วไปของยุโรปที่มี

ต่อจีน จ�กก�รออกแบบสถ�บันของสหภ�พยุโรป โดยก�รแบ่งแยกเรื่อง

ขดีคว�มส�ม�รถระหว่�งสถ�บนัของสหภ�พยโุรปกับช�ตสิม�ชกิ บ่งบอก

อย่�งเป็นนัยยะว่�นโยบ�ยต่อจีนของสหภ�พยุโรปนั้นจะเป็นเอกภ�พ  

และมปีระสิทธภิ�พม�กทีสุ่ดในด้�นเศรษฐกจิและด้�นเทคนคิ (Economic 

and Technical Areas) แต่ในด้�นก�รเมืองโดยเฉพ�ะนโยบ�ยต่อจีนยัง

คงถกูจำ�กดัด้วยข้อกำ�หนดของก�รต้องมมีตอิย่�งเป็นเอกฉันท์จ�กรัฐบ�ล

5ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ของช�ติสม�ชิก (2) คว�มสำ�คัญเรื่องของ ผลประโยชน์และค่�นิยม 

ที่รองรับคว�มร่วมมือด้�นก�รแข่งขัน และก�รเป็นคู ่ปรับกับจีน  

ซึง่สหภ�พยโุรปพย�ย�มทีจ่ะรกัษ�สมดลุระหว่�งด้�นเศรษฐกจิด้�นหลกัก�ร 

และพันธกรณีที่จะรักษ�กฎหม�ยระหว่�งประเทศท่ีกำ�ลังมีคว�ม 

ซับซ้อนม�กข้ีน โดยท่ีจีนยังคงเป็นตล�ดท่ีสำ�คัญสำ�หรับสหภ�พยุโรป  

แต่ในขณะเดยีวกนั แนวท�งเผดจ็ก�รและรปูแบบท�งก�รทตูทีต้่องเผชญิหน้�

กบัจนีม�กขึน้นัน้ ทำ�ให้สหภ�พยโุรปต้องตอบโต้และตดัสนิใจใช้ม�ตรก�ร

ควำ่�บ�ตรต่อจีนฐ�นละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียง และ (3) แนวท�ง

ก�รดำ�เนินนโยบ�ยของสหภ�พยุโรปต่อจีนที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับ 

คว�มปร�รถน�ในก�รเป็นอสิระในท�งยทุธศ�สตร์ และลดคว�มเส่ียงจ�ก

ก�รพึ่งพ�ประเทศอ่ืนในระดับน�น�ช�ติม�กเกินไป โดยท่�มกล�งก�ร

แข่งขันท�งภูมิรัฐศ�สตร์ระหว่�งสหรัฐฯ กับจีน  

 แนวท�งท้ัง 3 ประก�รข้�งต้น ได้แสดงให้เหน็ถงึแนวท�งของ

สหภ�พยุโรปในก�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์กับจีนโดยดำ�เนินก�รผ่�นกล่อง

เครือ่งมอืของนโยบ�ย (Policy toolbox) ทีพ่ฒัน�โดยสถ�บนัของสหภ�พ

ยุโรป เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รลดคว�มเสี่ยงและก�รเผชิญหน้�กับคว�ม

ท้�ท�ยจ�กจีน โดยมีเป้�หม�ย คือ 1) ปกป้องก�รเป็นตล�ดเดียวและ

กลุ่มบริษัทในยุโรป ซึ่งประกอบด้วย ม�ตรก�รต่อต้�นก�รอุดหนุน 

ม�ตรก�รก�รจัดซื้อจัดจ้�งระหว่�งประเทศ ม�ตรก�รต่อต้�นก�ร 

บีบบังคับ และข้อตกลงที่ครอบคลุมด้�นก�รลงทุน 2) ลดคว�มเสี่ยงด้�น

คว�มมั่นคง (Mitigate Security Risks) ผ่�นก�รดำ�เนินก�ร “EU’s 5G 

Toolbox” เช่น กลไกก�รคดักรองด้�นก�รลงทุน และก�รทบทวนห่วงโซ่

อุปท�นที่สำ�คัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รปรับนโยบ�ยด้�นอุตส�หกรรม

ของยโุรป และ 3) ก�รรกัษ�ค่�นยิมของสหภ�พยโุรป (Uphold European 

Values) ผ่�นก�รตรวจ

สอบสถ�นะของห่วงโซ ่

อุปท�น ควบคุมกลไกก�ร

ส่งออก และระบบก�รควำ�่

บ�ตรด้�นสิทธิมนุษยชน

 สรุปว่� ก�รพัฒน�วิธีก�รแก้ปัญห�ท�งเทคนิค ที่ไม่ได ้

มุง่เป้�ไปทีจี่นอย่�งชัดแจ้งนัน้ ช่วยให้สหภ�พยโุรปส�ม�รถลดคว�มเสีย่ง

จ�กก�รตอบโต้ท�งก�รเมอืงจ�กจนี โดยแนวท�งก�รหลีกเลีย่งก�รเผชิญหน้�

ท�งก�รเมืองอย่�งเต็มรูปแบบกับจีนคือ ก�รขย�ยคว�มร่วมมือของ

สหภ�พยุโรปกับหุ้นส่วนในประเทศจีน ดังเช่น ก�รเข้�ร่วมกับหุ้นส่วน

อินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Partners) โดยสนับสนุนแนวท�งจัดก�ร

ด้�นคว�มมั่นคงและคว�มเชื่อมโยง (Security and Connectivity 

Solutions) ที่ต่อต้�นจีน ซึ่งสหภ�พยุโรปก็ยังคงระบุไว้อย่�งชัดเจนว่� 

จีนเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภ�พในภูมิภ�ค อย่�งไรก็ต�มคว�มกดดันต่อ 

ก�รปรับนโยบ�ยของสหภ�พยุโรปต่อจีนกำ�ลังเพิ่มม�กขึ้น ทั้งจ�กปัจจัย

ภ�ยนอกและปัจจัยภ�ยใน โดยแรงกดดันจ�กปัจจัยภ�ยนอกม�จ�กก�ร

ที่สหรัฐอเมริก�เพิ่มแรงกดดันท�งก�รทูตต่อยุโรปให้ยอมรับคว�มคิด 

ในก�รเป็นพันธมิตรประช�ธิปไตยต่อต้�นจีน และแรงกดดันจ�กปัจจัย

ภ�ยในจ�กก�รทบทวนมุมมองท�งยุทธศ�สตร์ (Strategic Outlook)  

โดยคณะกรรม�ธิก�รยุโรป และยุทธศ�สตร์ของสหภ�พยุโรปต่อจีนฉบับ

ใหม่ ที่กำ�ลังจัดทำ�โดยรัฐสภ�ยุโรปแสดงให้เห็นถึงก�รห�รือกันในก�ร 

ปรับนโยบ�ยของสหภ�พยุโรปที่มีต่อจีน นอกจ�กนี้ก�รเลือกตั้งที่จะเกิด

ขึ้นในเยอรมนีและฝร่ังเศส อ�จนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงท�งคว�มคิด 

ต่อจนีได้เช่นกนั ซึง่ก�รปรบัแนวท�งของสหภ�พยโุรปต่อจนีนัน้มีแนวโน้ม

ที่จะอยู่ในรูปแบบของก�รปรับร�ยละเอียด (Fine-tuning) ม�กกว่�ก�ร

ปรับเปล่ียนใหม่ (Remodeling) โดยในอน�คตอันใกล้นี้ แนวท�ง 

ส�มประก�รดังกล่�วจึงยังคงมีคว�มสำ�คัญในก�รจำ�กัดขอบเขตของ 

ก�รเปลีย่นแปลงนโยบ�ยของสหภ�พยโุรปต่อจนี โดยคว�มเป็นเอกภ�พ

ของนโยบ�ยยุโรปต่อจีนยังคงขึ้นอยู่กับก�รเปลี่ยนทัศนคติท�งก�รเมือง

ของช�ติสม�ชิก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มียุทธศ�สตร์ต่อจีน โดยก�รปรับเปลี่ยน

วิถีเพียงเล็กน้อยอ�จนำ�ยุโรปไปสู่จุดหม�ยที่แตกต่�งอย่�งม�กใน 

ระยะย�ว ซึ่งดูเสมือนว่�สหภ�พยุโรปมีคว�มแนวโน้มไปท�งกล้�คิด  

กล้�ทำ� และกล้�แสดงออก (Assertive) ต่อจีนม�กขึ้น

ที่ม� : https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/technocratic-mitigation-european-way-managing-chi-

na-challenge

รัสเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : จุดหมายของการเยือนของ Sergey Lavrov
ฉบับที่ 3/64 (ห้วงวันที่ 1 - 31 ส.ค.64)
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



 ก�รเยือนดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เพื่อเจริญคว�มสัมพันธ์แบบ
ทวิภ�คี และเข้�ร่วมประชุมท�งไกล (Video conference) ในก�รประชุม
สมัยพิเศษของรัฐมนตรีต่�งประเทศอ�เซียน-รัสเซีย เนื่องในโอก�ส 
ครบรอบ 25 ปี 
 ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-รัสเซีย
 Lavrov กล่�วว่�อินโดนีเซียเป็นคู่เจรจ�ที่สำ�คัญของรัสเซีย  
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในเอเชียแปซิฟิก โดยผู้นำ�ท้ัง 2 ประเทศว�งแผน 
จะพบปะและลงน�มในปฏิญญ�หุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์ สำ�หรับด้�น
เศรษฐกิจ รัสเซียทำ�ก�รค้�กับอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 25 ในช่วง 
4 เดือนแรกของปี 64 และท้ังสองฝ่�ยควรมีก�รขย�ยคว�มร่วมมือใน
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง โดยท้ังสองประเทศมีคว�มพร้อมในก�รจัด
ประชุมครั้งที่ 13 ของคณะกรรม�ธิก�รร่วมระหว่�งรัสเซีย-อินโดนีเซีย  
ว่�ด้วยคว�มร่วมมอืท�งก�รค้� เศรษฐกจิ และท�งเทคโนโลย ีอกีทัง้ มกี�ร
ริเริ่มก�รเจรจ�ระหว่�งอินโดนีเซียกับสหภ�พเศรษฐกิจยูเรเชีย (EEU)  
ในประเดน็ข้อตกลงก�รค้�เสรี (FTA) นอกจ�กนี ้ยงัห�รือถึงคว�มพย�ย�ม
จัดก�รกับก�รระบ�ดของโควิด-19 โดยรัสเซียให้คว�มร่วมมือกับ
อินโดนีเซียอย่�งใกล้ชิดงก�รจัดห�วัคซีน และห�รือถึงสถ�นที่ที่จะทำ�ก�ร
ผลิตวัคซีนในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย
 ความสัมพันธ์รัสเซีย-สปป.ลาว
 Lavrov เน้นยำ้�ถึงคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีที่แข็งแกร่ง อันเนื่อง
ในโอก�สครบรอบ 10 ปีของปฏิญญ�รัสเซีย-ล�ว ว่�ด้วยคว�มสัมพันธ ์
หุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก โดยทั้ง 2 ประเทศต่�งให้
คำ�มั่นกับก�รขย�ยข้อตกลงคว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�และเศรษฐกิจ พร้อม
คว�มต้องก�รจัดก�รประชุมคณะกรรม�ธิก�รระหว่�งรัฐบ�ลรัสเซีย-ล�ว 
ว่�ด้วยคว�มร่วมมอืท�งก�รค้� เศรษฐกจิ วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยก่ีอน
สิน้ปี 64 เพือ่แสวงห�แนวท�งในก�รขย�ยคว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกิจและ
ก�รลงทุน พร้อมทั้ง เน้นยำ้�คว�มสัมพันธ์ด้�นคว�มร่วมมือและเทคนิค
ท�งก�รทห�รในก�รส่งมอบยทุโธปกรณ์ท�งทห�รต�มแผนของ สปป.ล�ว 
รวมถงึก�รส่งมอบวคัซนี Sputnik V และทบทวนคว�มต้องก�รจัดห�วัคซนี
ดังกล่�ว ในเชิงพ�ณิชย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัคซีนที่ถูกส่งม�เพื่อก�ร
บรรเท�ทุกข์ด้�นมนุษยธรรม
 ความสัมพันธ์รัสเซีย-อาเซียน
 ระหว่�งก�รประชุมท�งไกลร่วมกบั Marsudi ณ กรงุ-จ�ก�ร์ต� 
Lavrov เน้นยำ้�คว�มสำ�คัญของคว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียน (ASEAN 
Centrality) โดยรัสเซียให้คำ�มั่นในก�รปกป้องบทบ�ทของอ�เซียน  
พร้อมทัง้ประก�ศว่�ประเทศภ�ยนอกภูมภิ�คอ�เซียนกค็วรให้คว�มเค�รพ
ประเพณีของภูมิภ�คที่รองรับคว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียนด้วย 
 จ�กก�รให้สัมภ�ษณ์ของ Lavrov กับนักหนังสือพิมพ  ์
ช�วอินโดนีเซีย ซึง่ถกูเผยแพร่บนเว็บไซตก์ระทรวงก�รต�่งประเทศรัสเซีย
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 ว่�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัสเซีย-อ�เซียนในหล�ย
ทศวรรษที่ผ่�นม�ได้รับก�รยกระดับเป็นหุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์ตั้งแต่ 

ปี 61 เป็นต้นม� อย่�งไรก็ต�ม ยังเป็นท่ีน่�เสียด�ยที่ศักยภ�พคว�ม 
ร่วมมือท�งด้�นเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่�ยยังคงห่�งไกลจ�กก�รใช้ให้เกิด
ศักยภ�พอย่�งเต็มท่ี ขณะท่ียังไม่มีสิ่งท่ีส่งเสริมให้เกิดแนวโน้มก�รเติบโต
ของคว�มร่วมมอืดงักล่�วให้เหน็ในปีนี ้ดงันัน้ ก�รส่งเสรมิคว�มร่วมมอืกบั 
EEU จะทำ�ให้เกิดแนวโน้มดังกล่�วที่เป็นพลวัตม�กยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะพื้นที่
เขตก�รค้�เสรีของ EEU กับประเทศเวียดน�มและสิงค์โปร์ ส่วนกรณีของ
ประเทศอนิโดนเีซยีกเ็ริม่มกี�รดำ�เนนิก�รท�งก�รค้�เศรษฐกจิม�กขึน้เช่นกนั 
 ถงึแม้ว่� จะมตีวัเลขของนกัท่องเทีย่วช�วรสัเซียกว่� 2 ล้�นคน 
เดินท�งม�ท่องเท่ียวในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนก�รแพร่
ระบ�ดของโควิด-19 แต่ทั้งสองฝ่�ยยังไม่รู้จักกันดีพอก�รพัฒน�คว�ม
สมัพนัธ์ด้�นมนษุยธรรมจงึเป็นคว�มพย�ย�มทีจ่ะลดช่องว่�งดงักล่�ว เช่น 
ก�รก่อตั้งศูนย์อ�เซียนในกรุงมอสโก, เครือข่�ยศูนย์วิจัยรัสเซีย-อ�เซียน, 
ก�รประชุมสุดยอดของเย�วชนรัสเซีย-อ�เซียน และสภ�ธุรกิจรัสเซีย-
อ�เซยีนอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รขย�ยก�รตดิต่อระหว่�งผูป้ระกอบก�ร
ของทั้งสองฝ่�ยและสำ�หรับกรณีของเมียนม�ร์ รัสเซียได้ทำ�ให้เห็นว่�ได้
สนับสนุนสถ�นะและบทบ�ทของอ�เซียนเป็นสำ�คัญ
 บทส่งท้าย
 ก�รเยอืนเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ของ Lavrov มวีตัถปุระสงค์ 
3 ประก�ร ดงันี ้(1) เพือ่แสดงถงึคว�มจรงิใจในก�รรกัษ�และกระชบัคว�ม
สัมพันธ์กับอ�เซียน (2) เพื่อสร้�งคว�มน่�เชื่อถือถึงผลประโยชน์ที่รัสเซีย
ประก�ศไว้กบัอ�เซยีน และ (3) เพือ่สร้�งคว�มประทบัใจให้กบัประเทศใน
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ว่�ผลประโยชน์ของนโยบ�ยต่�งประเทศของรสัเซีย
ให้คว�มสำ�คัญต่อเอเชียแปซิฟิก ถึงแม้ว่�จะเน้นไปที่ประเทศจีน แต่ก็มี
คว�มหล�กหล�ย ส�ม�รถจับต้องได้และมีคว�มเกี่ยวข้องกับภูมิภ�ค
อ�เซียนเป็นอย่�งม�ก
 Dmitry Mosyakov หัวหน้�แผนกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของ Russian Academy of Sciences’ Institute for Oriental Studies 
ได้ประเมนิก�รเยอืนอ�เซยีนของ Lavrov ว่� รสัเซยีอ�จส�ม�รถทำ�หน้�ที่ 
“อนุญาโตตลุาการท่ีมคีวามอสิระ” ในก�รสนบัสนนุวสิยัทศัน์ของประเทศ
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เกีย่วกบัอน�คตของภมูภิ�คน้ีได้ ซ่ึงในคว�มเป็น
จริงแล้ว คว�มเชื่อมโยงท�งเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ท�งก�รเมืองที่มีม�
อย่�งย�วน�นของสหรัฐฯ และจีนยังคงอยู่ภ�ยในจิตสำ�นึกและมีคว�มต่อ
เนื่องม�กกว่�เมื่อเทียบกับรัสเซีย แม้ว่�รัสเซียจะมีคว�มพร้อมต่อบทบ�ท
ดังกล่�วม�กเพียงใดแต่ด้วยระบบเศรษฐกิจที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ 
และจนีและคว�มสมัพนัธ์ใกล้ชดิของรสัเซยีกบัจนี ส่งผลให้รสัเซียยงัไม่อ�จ
ทำ�หน้�ทีเ่ป็นอนญุ�โตตลุ�ก�รทีเ่ป็นอสิระและมปีระสทิธภิ�พได้ ถงึแม้ว่� 
คว�มสมัพนัธ์ท�งเศรษฐกจิระหว่�งรสัเซยี-อ�เซยีนยงัไม่อ�จแสดงศกัยภ�พ
ได้อย่�งเต็มที่ ดังนั้น บทบ�ทที่สำ�คัญ คือ คว�มพย�ย�มในก�รสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมม�กข้ึน ซึ่งส�ม�รถเชื่อมโยงกับ
ก�รเมืองให้มีคว�มเข้มแข็งต่อไป

ที่ม� : https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/russia-and-southeast-asia-what-lavrovs-july-visits-mean/

7ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



สถานการณ์ภายในประเทศบรูไน
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 

และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ

 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศบรูไน ในห้วง มิ.ย. – ส.ค.64  

มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

➢  สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

 ♦  กระทรวงส�ธ�รณสุขของบรูไน พบกรณีก�รติดต่อของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ภ�ยในชุมชน 7 ร�ย ก่อนจะพบอีก 15 ร�ย (ไทยรัฐ

ออนไลน์: 2564) โดยเชือ่ว่�เป็นผูท้ีส่มัผสักบัผูต้ดิเชือ้นำ�เข้� ทำ�ให้รฐับ�ล

ตดัสนิใจสัง่ปิดสถ�นทีส่กัก�ระทัง้หมด รวมถงึเลือ่นก�รจดัง�นท�งสังคม

ออกไปเป็นเวล� 14 วัน โรงเรียนทุกระดับชั้น รวมถึงก�รเรียนพิเศษต้อง

จัดก�รเรียนก�รสอนท�งออนไลน์ และร้�นอ�ห�รจะถูกห้�มไม่ให้เสิร์ฟ

อ�ห�รภ�ยในร้�น ส่วนธุรกิจค้�ปลีกอื่น ๆ เช่น ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต, แผง

ข�ยอ�ห�ร, และตล�ดกล�งแจ้ง ยังเปิดได้แต่ต้องมีม�ตรก�รเว้นระยะ

ห่�งอย่�งเข้มงวด

 ♦  กระทรวงส�ธ�รณสุขบรูไนยังยำ้�เตือนประช�ชนเรื่อง 

คำ�แนะนำ�เรื่องก�รสวมหน้�ก�ก โดยต้องสวมปิดทั้งจมูกและป�กตลอด

เวล� ผู้ฝ่�ฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 100 ดอลล�ร์บรูไน (ร�ว 2,470 บ�ท) 

และขอให้ประช�ชนใช้แอปพลิเคชันและสแกนคิวอ�ร์โค้ดเพื่อบันทึก

ประวัติก�รเดินท�งด้วย

➢ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

	 ♦  สิงคโปร์จะเปิดโครงก�ร “แทรเวลเลน” (travel lane) 

กับประเทศเยอรมนี และบรูไน (ประช�ช�ติธุรกิจ: 2564) ซึ่งจะเป็นก�ร

เปิดช่องท�งให้ผู ้คนจ�กประเทศดังกล่�ว ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 

ส�ม�รถเดินท�งเข้�ประเทศสิงคโปร์ได้ โดยไม่ต้องกักตัว สำ�หรับผู้ที่จะ

เดินท�งต้องได้รับก�รตรวจเชื้อโควิด-19 แบบพีซีอ�ร์ ก่อนออกเดินท�ง 

48 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน ต้องได้รับก�รตรวจเชื้ออีกครั้ง เมื่อเดินท�งถึง

ท่�อ�ก�ศย�นช�งงี รวมถึงวันที่ 3 และวันที่ 7 ขณะที่อยู่ที่สิงคโปร์ ต�ม

คลินิกที่ท�งก�รกำ�หนดไว้ โดยห�กไม่ปฏิบัติต�มม�ตรก�รดังกล่�วได้ ก็

จะโดนกักตัว ผู้คนที่จะส�ม�รถเดินท�งม�ได้ คือคนที่ฉีดวัคซีนครบโดส

แล้วอย่�งน้อย 2 สัปด�ห์ และต้องเป็นวัคซีนของไฟเซอร์, โมเดอร์น� 

หรอืวัคซนีทีอ่ยูบ่นลสิต์ก�รใช้ง�นฉกุเฉนิขององค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) 

อย่�งซิโนแวค และแอสตร้�เซนเนก้� อธิบดีกรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศ (ประช�ช�ตธิรุกจิ: 2564) เปิดเผยว่� อ�เซียนมกีำ�หนดจดัประชุม

เจ้�หน้�ที่อ�วุโสด้�นเศรษฐกิจอ�เซียน หรือ SEOM ที่ประชุมจะติดต�ม

เร่งรดัก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนง�นด้�นเศรษฐกจิทีบ่รไูน ในฐ�นะประธ�น

อ�เซยีนผลกัดนัให้อ�เซยีนดำ�เนนิก�รให้สำ�เรจ็ในปีนี ้ภ�ยใต้แนวคดิ“We 

care, we prepare, we prosper” โดยมียุทธศ�สตร์ 3 ด้�น ได้แก่ ด้�น

ก�รฟื้นฟู ด้�นก�รเป็นดิจิทัล และด้�นคว�มยั่งยืน รวม 13 ประเด็น เช่น 

ก�รจัดทำ�เครื่องมือในก�รประเมินม�ตรก�รที่มิใช่ภ�ษี (NTMs) ของ

ประเทศสม�ชกิอ�เซยีน ก�รจดัทำ�แผนฟ้ืนฟกู�รท่องเทีย่วหลงัก�รระบ�ด

ใหญ่ของโควิด-19 และก�รจัดทำ�กรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำ�หรับ

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน

➢  สถานการณ์ความร่วมมืออาเซียน

 ♦  ก�รประชุม รมว.กต.อ�เซียนมีมติให้น�ย Erywan Yusof 

รมว.กต. คนที่สองของบรูไน เป็นผู้แทนพิเศษของอ�เซียน ทำ�หน้�ที่ต�ม

ฉันท�มติ 5 ประก�ร (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564) เพื่อแก้ไขวิกฤต

ท�งก�รเมืองในเมียนม� โดยมีภ�รกิจสร้�งคว�มเชื่อมั่นและไว้ว�งใจกับ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภ�คส่วน และห�แนวท�งเพือ่ให้ได้กำ�หนดเวล�ท่ีแน่นอน

ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มฉันท�มติ เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รปฏิบัติหน้�ท่ีใน

ประเด็นก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมต่อเมียนม�

 ♦  น�ยอีริว�น ยูซอฟ รมว.กต.บรูไน คนที่ 2 และผู้แทน

พเิศษอ�เซียนด้�นเมยีนม�ทีแ่สดงจดุยนืว่�ตนควรได้รบัสทิธิใ์นก�รเข้�ถงึ

ข้อมูลจ�กทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติก�รณ์ก�รเมืองและเหตุรุนแรงใน

เมียนม�เมื่อเดินท�งเยือนเมียนม� โดยขณะนี้ อยู่ระหว่�งขั้นตอนเตรียม

แผนก�รเยือน (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564) และยังไม่มีก�รระบุวัน

ที่เยือนแน่ชัด น�ยอีริว�น ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพิเศษอ�เซียนด้�น

เมียนม�จ�กที่ประชุม รมว.กต.อ�เซียน มีหน้�ที่หลักในก�รดูแลและให้

คว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมแก่ช�วเมียนม� 

➢  บทสรุป

 แม้จะพบกรณีก�รติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่บรูไน 

มีระบบก�รจัดก�รได้อย่�งดี มีม�ตรก�รทีเป็นรูปธรรม โดยต้องสวมปิด 

ทัง้จมกูและป�กตลอดเวล� ผูฝ่้�ฝืนจะถกูปรบัเป็นเงนิ 100 ดอลล�ร์บรไูน 

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 8

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์ภายในประเทศกัมพูชา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 

และ ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์

 สถ�นก�รณข์องประเทศกัมพชู� ห้วง ม.ิย. – ส.ค.64 กมัพชู�

มีประเด็นคว�มเคลื่อนไหวท่ีสำ�คัญ ท้ังมิติด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง  

มติด้ิ�นเศรษฐกจิ และมติด้ิ�นสังคมและวัฒนธรรม สรปุพอสงัเขปได้ดงันี้

➢  มิติด้านการเมืองและความมั่นคง

 ♦	 	 กัมพูชาย�้าจุดยืนไม่ให้ต่างชาติจัดตั้งฐานทัพในประเทศ 

เมื่อ 31 พ.ค.64 พล.อ.เตีย บัญ รองน�ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงกล�โหมกัมพูช� ได้กล่�วยำ้�จุดยืนของรัฐบ�ลกัมพูช�ที่ไม่

อนุญ�ตให้ต่�งช�ติจัดตั้งฐ�นทัพในประเทศ และกัมพูช�มีสิทธิเปิดรับ

คว�มช่วยเหลือจ�กน�น�ประเทศโดยไม่แบ่งแยก (PhnomPenh Post: 

2564) พร้อมระบุถึงจีนว่� จีนให้คว�มช่วยเหลือรอบด้�นเพื่อยกระดับ

คุณภ�พชีวิตของช�วกัมพูช� อีกทั้งจีนตอบรับให้คว�มช่วยเหลือกัมพูช�

เรื่องก�รปรับปรุงฐ�นทัพเรือเรียม จังหวัดพระสีหนุด้วย 

♦		ผูช่้วยทตูทหารสหรัฐฯ	ประจ�ากมัพชูา	เย่ียมชมฐานทพัเรอื

เรยีมของกมัพชูา	เจ้�หน้�ทีส่ถ�นเอกอคัรร�ชทตูสหรฐัฯ ประจำ�ร�ชธ�นี

พนมเปญ เผยแพร่แถลงก�รณ์ท�งเฟซบุ๊ก (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 

2564) ว่� พ.อ. Marcus M. Ferrara ผู้ช่วยทูตทห�รสหรัฐฯ ประจำ�

กัมพูช� เข้�เยี่ยมชมฐ�นทัพเรือเรียม จังหวัดพระสีหนุ กัมพูช� เมื่อ  

11 มิ.ย.64 โดยได้รับก�รอำ�นวยคว�มสะดวกจ�กกัมพูช� แต่ไม่ได้รับ

อนุญ�ตให้เข้�ชมพื้นที่ทั้งหมดของฐ�นทัพ แถลงก�รณ์ดังกล่�วระบุด้วย

ว่� ก�รอนุญ�ตให้ ผู้ช่วยทูตทห�รสหรัฐฯ ประจำ�กัมพูช� และประเทศ

อืน่เข้�เยีย่มชมฐ�นทพัเรอืเรยีมอย่�งต่อเนือ่งจะแสดงถงึคว�มโปร่งใสและ

คว�มไว้ว�งใจซึง่กนัและกนั สำ�หรบัก�รเยีย่มชมครัง้นีเ้ป็นผลสืบเนือ่งจ�ก

พบห�รอื  ระหว่�งน�ยกรฐัมนตร ีฮนุ เซน กับน�ง Wendy Sherman รฐัมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศสหรฐัฯ เมือ่ 1 ม.ิย.64

♦	 	 สหรัฐฯ	 ยุติโครงการสนับสนุนชาวกัมพูชาศึกษาใน

สถาบันการทหารของสหรฐัฯ	โฆษกประจำ�สถ�นเอกอคัรร�ชทตูสหรฐัฯ 

ประจำ�กรุงพนมเปญ ออกแถลงก�รณ์เมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 ว่� สหรัฐฯ  

ยุติโครงก�รคว�มร่วมมือกับกัมพูช�ที่สนับสนุนก�รส่งช�วกัมพูช�เข้�

ศึกษ�ในสถ�บันก�รทห�รชั้นนำ�ในสหรัฐฯ อย่�งไรก็ดี นักศึกษ�ช�ว

(ร�ว 2,470 บ�ท) จ�กก�รควบคุมสถ�นก�รณ์ก�รได้เป็นอย่�งดี ส่งผล 

ให้บรูไนมีโครงก�ร “แทรเวลเลน” (travel lane) ร่วมกับสิงคโปร์และ

เยอรมัน ซึ่งจะเป็นก�รเปิดช่องท�งให้ผู้คนจ�กประเทศดังกล่�ว ที่ฉีด

วัคซีนครบโดสแล้ว ส�ม�รถเดินท�งเข้�ประเทศสิงคโปร์ได้ โดยไม่ต้อง

กกัตวั ส่งผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิและก�รค้� และในฐ�นะประธ�นอ�เซยีน

ของบรไูน ได้ผลักดนัให้อ�เซยีนภ�ยใต้แนวคดิ “We care, we prepare,  

we prosper” โดยมียุทธศ�สตร์ 3 ด้�น ได้แก่ ด้�นก�รฟื้นฟู ด้�นก�ร

เป็นดิจิทัล และด้�นคว�มยั่งยืน ล้วนเป็นบทบ�ทที่ท้�ท�ยบรูไนใน

สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน

 อ�เซยีนมมีตใิห้ รมว.กต. คนทีส่องของบรูไน เป็นผูแ้ทนพเิศษ

ของอ�เซียน ทำ�หน้�ที่ต�มฉันท�มติ 5 ประก�ร เพื่อแก้ไขวิกฤตท�งก�ร

เมืองในเมียนม� ซึ่งอ�จถือเป็นอีกบทบ�ทหนึ่งในฐ�นะประธ�นอ�เซียน

ของบรูไน ก�รดำ�เนินง�นเพื่อสนับสนุนด้�นมนุษยธรรมในเมียนม�ต้อง

ระวังม�กขึ้น อีกทั้งหลักก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยใน ซึ่งเป็นหนึ่งใน

หลักก�รสำ�คัญของอ�เซียนที่บรูไนจึงอ�จได้รับแรงกดดันอย่�งม�กใน

ฐ�นะประธ�น ประเทศไทยในฐ�นะประเทศสม�ชิกอ�เซียน จึงควร

ติดต�มสถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิด

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
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กมัพชู�ทีก่ำ�ลงัศกึษ�ในสถ�บนัก�รทห�รของสหรฐัฯ อยูใ่นปัจจบัุนจะได้

รับอนุญ�ตให้ศึกษ�ต่อไปได้จนจบระดับชั้นก่อนปริญญ� โดยสหรัฐฯ 

ต้องก�รให้รฐับ�ลกมัพชู�ช่วยเหลือด้�นค่�ธรรมเนยีมก�รศกึษ�ทีค่งเหลอื

อยู่ด้วย (Reuters: 2564) 

➢ มิติด้านเศรษฐกิจ

♦	 	 กัมพูชาเริ่มด�าเนินแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ

นโยบายทางสังคมปี	 2564-2578 โดยมีเป้�หม�ยเพื่อสร้�งเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล ส่งเสริมสวัสดิก�รท�งสังคม ในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

ยุคหลังก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 (กรมประช�สัมพันธ์: 2564)  

โดยพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น และปฏิรูปทุกภ�คส่วนท้ังภ�ครัฐ เอกชน 

และประช�ชนให้ทนัสมยัด้วยก�รใช้เทคโนโลย ีใกล้เคียงกบัไทยท่ีดำ�เนนิ

นโยบ�ย Thailand 4.0 เพื่อพัฒน�สังคมเมืองเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ

สิงคโปร์ที่เริ่มใช้หนังสือเดินท�งดิจิทัล 

♦	 	 การก่อสร้างทางด่วนเส้นทางพนมเปญ-สีหนุวิลล์	 

มีก�าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	 2565	 เม่ือ 21 มิ.ย.64  

กระทรวงโยธ�ธิก�รและคมน�คมของกัมพูช� ระบุว่� ก�รก่อสร้�ง

ท�งด่วนเส้นท�งพนมเปญ-สีหนุวิลล์ คว�มย�ว 187.05 กิโลเมตร  

ซึ่งเป็นก�รลงทุนโดยบริษัท China Road and Bridge Corporation 

(CRBC) ของจีน เมื่อเดือนมีน�คม 2562 และมีกำ�หนดแล้วเสร็จในเดือน 

มี.ค.66 นั้น ล่�สุดค�ดว่�จะก่อสร้�งเสร็จสิ้นภ�ยในเดือน ก.ย.65 ซึ่งจะ

ช่วยร่นระยะเวล�เดินท�งจ�กร�ชธ�นีพนมเปญไปยัง จังหวัดพระสีหนุ 

จ�กเดิม 5 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง (ซินหัวไทย: 2564) ทั้งนี้ ท�งด่วน

ดังกล่�วเป็นหนึ่งในโครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งจีนกับกัมพูช� ภ�ยใต้

กรอบคว�มริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI) เพื่อเชื่อมต่อเมือง

หลวงของกัมพูช�เข้�กับท่�เรือนำ้�ลึกขน�ดใหญ่ที่สุดของประเทศ

➢ มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม

 ♦		สถาบนัวจิยัและพฒันาเกษตรกรรมกัมพชูาเตรยีมเปิดเผย

พนัธุข้์าวหอมใหม่ทียื่ดหยุน่ต่อภมูอิากาศ	เมือ่ 23 ส.ค.64 น�ย Lor Bunna  

ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�เกษตรกรรมกัมพูช� (CARDI) เปิด

เผยว่� CARDI เตรยีมประก�ศก�รค้นพบข้�วหอมส�ยพนัธุใ์หม่ชือ่ Phka 

Mealadei ของกมัพชู�ในปล�ยปี 2564 หรอืต้นปี 2565 หลงัจ�กทีศ่กึษ�

วิจัยกว่� 10 ปี โดยข้�วหอมส�ยพันธุ์ดังกล่�วมีคว�มยืดหยุ่นต่อก�ร

เปล่ียนแปลงของภูมิอ�ก�ศ และให้ผลผลิตม�กกว่�ข้�วส�ยพันธุ์ดั้งเดิม

9ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)



ของกัมพูช� (กรมประช�สัมพันธ์: 2564) ทั้งนี้ ตั้งแต่ห้วงศตวรรษ 1990 

CARDI ศึกษ�วิจัยพัฒน�พันธุ์ข้�วกัมพูช�เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริม

คว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร

♦		กมัพชูาเตรยีมอนมุตัใิห้บรษิทัเอกชนน�าเข้าวคัซนีป้องกนั	

COVID-19 เมื่อ 28 ส.ค.64 ที่ผ่�นม� โดยจะอนุญ�ตให้บริษัทผู้นำ�เข้�

และส่งออกด้�นก�รแพทย์ยื่นขอใบอนุญ�ตนำ�เข้�วัคซีนป้องกัน 

COVID-19 ยี่ห้อที่ได้รับอนุมัติจ�กองค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ซึ่งบริษัท

ทีต้่องก�รดำ�เนนิก�รนำ�เข้�วคัซีนจะต้องมัน่ใจว่�มคีณุสมบตัเิพยีงพอทีจ่ะ

ขนส่ง จดัก�ร และจดัเกบ็วคัซนีได้อย่�งปลอดภัยและมปีระสทิธภิ�พต�ม

ม�ตรฐ�นท�งเทคนิค (กรุงเทพธุรกิจ: 2564) นอกจ�กนี้ กัมพูช�อนมุตัิ

ก�รใช้วคัซนีที ่WHO รบัรอง 3 บรษิทั ได้แก่ Sinopharm Sinovac และ 

AstraZeneca ซึ่งจีนเป็นผู้จัดส่งวัคซีนร�ยหลัก ปัจจุบันฉีดวัคซีนให้

ประช�ชนรวมแล้ว 6.84 ล้�นคน จ�กเป้�หม�ย 10 ล้�นคน 

♦		ราชธานพีนมเปญจะไม่ก�าหนดมาตรการเคอร์ฟิวหลงัจาก

ประสบความส�าเร็จในการฉีดวัคซีน	 COVID-19 ร�ชธ�นีพนมเปญ

ประสบคว�มสำ�เร็จจ�กก�รรณรงค์ของรัฐบ�ลให้ประช�ชนฉีดวัคซีน 

COVID-19 ได้ถงึร้อยละ 120 เมือ่ 28 ส.ค.64 ที่ผ�่นม� จึงไม่จำ�เป็นต้อง

กำ�หนดม�ตรก�รห้�มประช�ชนออกจ�กเคหสถ�น (curfew) หลงัส้ินสดุ

ม�ตรก�รต�มคำ�สั่งของรัฐบ�ล (ผู้จัดก�รออนไลน์: 2564) เนื่องจ�ก

ปร�กฏจำ�นวนผู้ตดิเชือ้ใหม่ร�ยวนัลดลง อย่�งไรกต็�ม ยงัคงขอคว�มร่วมมอื

ให้ประช�ชนปฏบิตัติ�มม�ตรก�รป้องกนัก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 

ต�มประก�ศของศ�ล�กล�งจังหวัดร�ชธ�นีพนมเปญกัมพูช� 

➢ บทสรุป 

สถ�นก�รณ์ของประเทศกัมพูช�ในห้วงท่ีผ่�นม� พบว่�  

ด้�นก�รเมอืงและคว�มมัน่คง กมัพชู�ยงัคงมกี�รเสรมิสร้�งคว�มสมัพนัธ์

และกรอบคว�มร่วมมือกับประเทศต่�ง ๆ อย่�งต่อเนื่อง อย่�งไรก็ต�ม 

คำ�ประก�ศจ�กสหรัฐฯ ในก�รยุติโครงก�รสนับสนุนช�วกัมพูช�ศึกษ� 

ในสถ�บนัก�รทห�รของสหรฐัฯ ดงักล่�วอ�จเป็นสัญญ�ณล่�สดุทีส่ะท้อน

ถงึคว�มสมัพนัธ์ตงึเครียดระหว่�งสหรฐัฯ กบักมัพชู� หลงัจ�กก่อนหน้�นี้ 

สหรฐัฯ ห่วงกงัวลกรณจีนีขย�ยอทิธพิลท�งทห�รในกัมพูช� และกมัพชู�

แสดงท่�ทเีป็นพนัธมติรกับจนีชดัเจนม�กข้ึน ส่วนในด้�นเศรษฐกจิกมัพชู�

เริ่มดำ�เนินแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและนโยบ�ยท�งสังคมปี 2564 - 

2578 อันจะสนับสนุนให้ทุกภ�คส่วนทันสมัยด้วยก�รใช้เทคโนโลยี 

ม�กยิ่งขึ้นและด้�นสังคมและวัฒนธรรม รัฐบ�ลกัมพูช�มีก�รกำ�หนด

ม�ตรก�รต่�ง ๆ  ออกม� เพือ่ควบคมุก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 อย่�ง

ต่อเน่ือง

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.

โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com

สถานการณ์ภายในมาเลเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 

และ ร.ต.หญิง นิตยา งานไว

 ม�เลเซียยังคงเผชิญสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค 

COVID-19 อย่�งหนักและมีแนวโน้มเพิ่มม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้

ประช�ชนเกดิคว�มไม่พอใจในก�รบรหิ�รจดัก�รก�รแพร่ระบ�ดของโรค 

COVID-19 ของรัฐบ�ล ส่งผลให้เกดิแรงกดดนัต่อก�รบรหิ�รประเทศของ

รฐับ�ลของม�เลเซยี จนนำ�ไปสูก่�รล�ออกของน�ยมห์ูยดิดนิ ยสัซนิ น�ยก

รัฐมนตรีม�เลเซีย สถ�นก�รณ์ดังกล่�วท่ีเกิดขึ้นในประเทศม�เลเซียใน

ห้วงเดือน มิ.ย. – ส.ค.64 ซ่ึงได้รวบรวมจ�กสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ 

ส�ม�รถสรุปได้ ดังนี้

1. สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 

 สำ�หรับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค COVID-19  

มแีนวโน้มสงูขึน้เร่ือย ๆ  ทำ�ให้หน่วยง�นภ�ครฐัมนีโยบ�ยออกม�เพ่ือแก้ไข

ปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของโรค COVID-19 มีร�ยละเอียด ดังนี้

  1.1 ก�รใช้โดรนตรวจจับอุณหภูมิประช�ชนเพื่อ 

คัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยตำ�รวจม�เลเซียจะเริ่มใช้โดรนตรวจจับ

อุณหภูมิร่�งก�ยประช�ชนเพื่อคัดกรองผู้ท่ีอ�จติดเชื้อ COVID-19 

โดยโดรนดังกล่�วส�ม�รถทำ�ง�นในระยะท่ีสูงกว่�พื้นดิน 20 เมตร  

ห�กบุคคลใดมีอุณหภูมิสูงกว่� 37.5 องศ�เซลเซียส โดรนจะส่งไฟสีแดง 

จ�กนั้นเจ้�หน้�ที่จะติดต�มไปยังที่หม�ยเพื่อระบุตัวบุคคลดังกล่�ว  

ซึ่งช่วยแบ่งเบ�ภ�ระของเจ้�หน�้ที่เป็นอย�่งม�ก ก่อนหน้�น้ี เม่ือเดือน 

เม.ย.64 ก�รแพร่ระบ�ดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 1 ได้มีก�รใช้โดรน 

ดงักล่�วช่วยตรวจจบัอณุภมูปิระช�ชนม�แล้ว โดยรฐับ�ลม�เลเซยีขอยมื 

โดรนเหล่�นี้ม�จ�กบริษัทเอกชน

  1.2 ก�รพัฒน�และผลิตวัคซีน COVID-19 เพื่อเร่ง

โครงก�รฉีดวัคซีนแห่งช�ติ โดยม�เลเซียกำ�ลังพัฒน�วัคซีน COVID-19 

ทั้งวัคซีนชนิด mRNA vaccine และ inactivated vaccine เพื่อช่วยเร่ง

โครงก�รฉดีวคัซนี COVID-19 แห่งช�ตใิห้ส�ม�รถบรรลจุดุมุง่หม�ยสร้�ง

ภูมิคุ้มกันให้แก่ประช�ชนภ�ยในปี 2564 ปัจจุบันนักวิจัยกำ�ลังเร่งพัฒน�

วัคซีนทั้งสองรูปแบบ เพื่อเพิ่มปริม�ณวัคซีนควบคู ่ไปกับศักยภ�พ 

ในก�รเตรียมพร้อมเผชิญหน้�กับก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อในอน�คต

  1.3 ก�รฉีดวัคซีนให้กับประช�ชน ม�เลเซียว�งแผน

ที่จะฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับประช�ชนในประเทศประม�ณ

ร้อยละ 60 ภ�ยใน ก.ย.64 ซ่ึงม�เลเซียได้เร่งอัตร�ก�รฉีดวัคซีนและ 

ได้ฉีดวคัซนีโดสแรกให้กบัประช�ชนทัว่ประเทศแล้วประม�ณ 4.08 ล้�นร�ย 

หรอื ร้อยละ 12.5 ของประช�กรทัง้หมด ทัง้นี ้เมือ่ 22 ม.ิย.64 ได้ดำ�เนนิก�ร

ฉีดวคัซนีให้ประช�ชนแล้ว 250,529 โดส ซึง่ม�กกว่�เป้�หม�ยของรัฐบ�ล

ที่ 150,000 โดสต่อวัน รัฐบ�ลม�เลเซียมั่นใจว่�จะส�ม�รถฉีดวัคซีน

จำ�นวน 11 ล้�นโดสได้ภ�ยใน ก.ค.64 และ 13 ล้�นโดสภ�ยใน ส.ค.64 

และอีก 8 ล้�นโดสภ�ยในเดือน ก.ย.64 

  1.4 รัฐปะลิสจะเป็นรัฐแรกของม�เลเซียท่ีเข้�สู่แผน

ฟ้ืนฟแูห่งช�ตริะยะที ่ 3 รฐัปะลสิ (ตดิกบั จ.สตูล และ จ.สงขล�) จะเข้�สู ่

แผนฟื้นฟูแห่งช�ติ (National Recovery Plan-NRP) ระยะที่ 3 ในห้วง 

ก.ค. – ส.ค.64 เนื่องจ�กประช�ชนในรัฐได้รับวัคซีนประม�ณร้อยละ 40 

ต�มเงื่อนไขของ NRP แล้ว รัฐปะลิสจึงเป็นรัฐแรกที่เข้�สู่แผน NRP  
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ระยะที่ 3 โดยที่ผ่�นม� รัฐปะลิส พบผู้ติดเช้ือ COVID-19 ร�ยวัน 

น้อยที่สุดในม�เลเซีย โดยเฉลี่ยมีจำ�นวน 1-9 ร�ยต่อวัน ทั้งนี้ เงื่อนไข 

ก�รเข้�สู่ระยะที่ 3 คือ ผู้ติดเชื้อมีจำ�นวนตำ่�กว่� 2,000 ร�ยต่อวัน และ 

มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ 40 ซ่ึงภ�คเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเปิดทำ�ก�ร

ได้ ยกเว้นกิจก�รที่มีคว�มเสี่ยง อ�ทิ สถ�นบันเทิงกล�งคืน บริก�ร 

นวดสป� และร้�นทำ�ผม

2. ด้�นก�รเมือง

 เมื่อ 26 ก.ค.64 ด�โต๊ะ ต�กียุดดิน ฮัสซัน รัฐมนตรีประจำ�สำ�นัก

น�ยกรฐัมนตร ีฝ่�ยรฐัสภ�และกฎหม�ยของม�เลเซยีว่� รฐับ�ลม�เลเซยี

ตัดสินใจที่จะไม่ขอให้สมเด็จพระร�ช�ธิบดีแห่งม�เลเซียขย�ยเวล�

ประก�ศสถ�นก�รณ์ฉกุเฉนิทีใ่ช้บงัคบัม�ตัง้แต่ 12 ม.ค.64 และมกีำ�หนด

จะสิน้สดุลงใน 1 ส.ค.64 ก�รตดัสนิใจดงักล่�วดำ�เนนิก�รต�มม�ตร� 150 

(3) ของรัฐธรรมนูญ มีขึ้นในระหว่�งก�รประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎรว�ระ

พิเศษวนัแรก แต่มข้ีอสงัเกตว่� แม้รฐับ�ลม�เลเซียจะประก�ศสถ�นก�รณ์

ฉกุเฉนิและบงัคบัใช้ข้อจำ�กดัต่�ง ๆ  อย่�งเข้มงวด แต่สถ�นก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ด COVID-19 ในม�เลเซียยังคงเลวร้�ย โดยจำ�นวนผู้ติดเชื้อสูงกว่�

วันละ 15,000 คนในห้วง 2 วันที่ผ่�นม�

 น�ยมห์ูยดิดนิ ยสัซิน น�ยกรฐัมนตรมี�เลเซยี เผชญิแรงกดดนั

ให้ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง ภ�ยหลังสำ�นักพระร�ชวังม�เลเซียสมเด็จ 

พระร�ช�ธิบดีแห่งม�เลเซียไม่ยินยอมให้รัฐบ�ลยกเลิกประก�ศ

สถ�นก�รณ์ฉุกเฉินที่สิ้นสุดใน 1 ส.ค.64 และวิจ�รณ์รัฐบ�ลที่ยกเลิก

ประก�ศดงักล่�วโดยไม่ปฏบิตัติ�มขัน้ตอนต�มรฐัธรรมนญูทีก่ำ�หนดให้มี

ก�รห�รือในสภ�ผู้แทนร�ษฎรก่อน โดยด�โต๊ะ ซรี อันว�ร์ อิบร�ฮิม ผู้นำ�

ฝ่�ยค้�น ยื่นญัตติให้มีก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจจ�กกรณีดังกล่�ว ขณะที่

ด�โต๊ะ ซรี ซ�ฮิด ฮ�มีดี ประธ�นพรรคอัมโน พรรคร่วมรัฐบ�ล เรียกร้อง

ให้น�ยกรัฐมนตรีล�ออกจ�กตำ�แหน่ง

 จ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�วส่งผลให้น�ยมูห์ยิดดิน ยัสซิน  

น�ยกรัฐมนตรีม�เลเซีย และคณะรัฐมนตรีย่ืนหนังสือล�ออกต่อสมเด็จ

พระร�ช�ธิบดีแห่งม�เลเซีย ขณะเดียวกันน�ยมูห์ยิดดิน ยัสซิน ได้แถลง

ผ่�นโทรทัศน์ว่�ประช�ชนม�เลเซียจะได้รับวัคซีนทั่วประเทศภ�ยใน

ตุล�คม 2564 นอกจ�กนี้ยังยืนยันว่�จะไม่ข้องเกี่ยวกับโจร�ธิปไตย หรือ

ก�รแทรกแซงฝ่�ยตุล�ก�ร หรือกลับสู่ก�รดำ�รงตำ�แหน่งอีกครั้ง ท้ังน้ี  

ก�รล�ออกดังกล่�วเกิดขึ้นหลังจ�กน�ยมูห์ยิดดิน ยัสซินสูญเสียก�ร

สนับสนุนจ�กเสียงข้�งม�กในรัฐสภ� อีกทั้งจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด

ของ COVID-19 ที่กระทบต่อเศรษฐกิจม�เลเซียอย่�งรุนแรง

 ต่อม�เมือ่วนัที ่20 ส.ค.64 สมเดจ็พระร�ช�ธบิดแีห่งม�เลเซยี

ทรงประชมุกบัสลุต่�นรฐัต่�ง ๆ   เพือ่แจ้งผลคะแนนเสยีงผูท้ี ่ส.ส.ม�เลเซีย

สนับสนุนให้เป็นนรม.คนใหม่ได้รับคะแนนเสียงข้�งม�ก 114 เสียง 

ประกอบด้วย ส.ส.กลุ่มแนวร่วมแห่งช�ติ (Barisan Nasional-BN)  

41 เสียง พรรคเบอร์ซ�ตู 31 เสียง พรรคป�ส 18 เสียง กลุ่ม Gabungan 

Parti Sarawak 18 เสียง พรรค STAR 1 เสียง พรรค Parti Bersatu 

Sabah 1 เสยีง และ ส.ส.อสิระ 4 เสยีง และในวนัเดยีวกนัสำ�นกัพระร�ชวงั

ม�เลเซยีออกแถลงก�รณ์ว่� สมเดจ็พระร�ช�ธบิดแีห่งม�เลเซียทรงแต่งตัง้ด�

โต๊ะ ซรี อิสม�อิล ซ�บรี ย�กบ อดีตรองน�ยกรัฐมนตรีและรองประธ�น

พรรคอัมโน (United Malays National Organisation: UMNO)  

เป็น น�ยกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของม�เลเซีย จ�กนั้นเมื่อวันที่ 21 ส.ค.64  

ด�โต๊ะ ซรี อิสม�อิล ซ�บรี ย�กบ เข้�พิธีส�บ�นตนต่อสมเด็จ 

พระร�ช�ธิบดีแห่งม�เลเซีย เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีคนท่ี 9  

ของม�เลเซีย ณ พระร�ชวังม�เลเซีย อย่�งไรก็ต�มประช�ชนม�เลเซีย

ประม�ณ 200,000 คน ลงน�มยื่นคำ�ร้องผ่�นช่องท�งออนไลน์  

เพื่อคัดค้�นก�รที่ด�โต๊ะ ซรี อิสม�อิล ซ�บรี ย�กบ รองประธ�นพรรค 

อัมโน จะขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง นรม.คนที่ 9 ของม�เลเซีย เนื่องจ�กบริห�ร

จัดก�รปัญห�ก�รระบ�ดของ COVID-19 ผิดพล�ด และเมื่อปี 2558  

ด�โต๊ะ ซรี อิสม�อิล เคยกล่�วถ้อยคำ�ที่ไม่เหม�ะสมหล�ยประก�ร  

อ�ทิ เรียกร้องให้ควำ่�บ�ตรธุรกิจของช�วจีน เป็นต้น

 จะเห็นได้ว่�ก�รแต่งตั้ง ด�โต๊ะ ซรี อิสม�อิล ซ�บรี ย�กบ 

เป็นน�ยกรัฐมนตรี ทำ�ให้พรรคอัมโน ซ่ึงปกครองประเทศม�น�นกว่�  

60 ปี ส�ม�รถกลับม�เป็นน�ยกรัฐมนตรีได้อกีครัง้หลงัแพ้ก�รเลอืกตัง้ใน

ปี 2018 จ�กกรณีกรณีทุจริตกองทุน 1MDB ของน�ยน�จิบ ร�ซัค อดีต

น�ยกรัฐมนตรี ซ่ึงถูกตัดสินว่�มีคว�มผิด แต่น�ยน�จิบได้ปฏิเสธก�ร 

กระทำ�ผิดดังกล่�ว และยื่นอุทธรณ์ (พสิษฐ์ คงคุณ�กรกุล : 2564)  

จ�กกรณีดังกล่�วสะท้อนให้เห็นถึงปัญห�ก�รเมืองภ�ยในประเทศ 

ที่ม�เลเซียกำ�ลังเผชิญ รวมถึงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค 

COVID-19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงอย่�งต่อเนื่องจะยังคงเป็นปัญห�ที่สำ�คัญ

ของม�เลเซีย จึงเป็นที่น่�จับต�มองว่�รัฐบ�ลที่จัดตั้งขึ้นม�ใหม่จะ 

ดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�และรักษ�เสถียรภ�พของรัฐบ�ลได้หรือไม่ และ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องของไทยควรมีก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อเตรียม

รบัมอืกบัคว�มท้�ท�ยทีอ่�จจะเกดิขึน้ในอน�คต (ไทยรัฐออนไลน์ : 2564)

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.

โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com
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สถานการณ์ภายในเมียนมา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 

และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ

 สถ�นก�รณภ์�ยในประเทศเมียนม� ในห้วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๔ 

มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

➢  สถานการณ์โรคระบาด

 สถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ด COVID-19 ในเมียนม�ยังคงรุนแรง

ต่อเนื่อง (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564) เมื่อ 15 ส.ค.64 ว่� กระทรวง

ส�ธ�รณสุขเมียนม�ร�ยง�นมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในรอบ 24 ช่ัวโมง  

➢ สถานการณ์การเมือง

 พล.อ.อ�วุโส มินอองไลง์ ผบ.ทสส. และประธ�นสภ�บริห�ร

แห่งรัฐ (SAC) กล่�วว่� เมียนม�อ�จขย�ยเวล�ก�รบังคับใช้สถ�นก�รณ์

ฉุกเฉินที่ประก�ศไว้ 1 ปี (สิ้นสุด 31 ม.ค.65) ออกไปจนถึง ส.ค.66 พร้อม

กบัให้คำ�มัน่ว่�จะจัดก�รเลอืกต้ังใหม่และถ่�ยโอนอำ�น�จให้กบัรฐับ�ลทีม่�

จ�กก�รเลือกตั้งเป็นลำ�ดับถัดไป ( ผู้จัดก�รออนไลน์: 2564) นอกจ�กนี้ 

SAC ยังประก�ศจัดตั้งรัฐบ�ลรักษ�ก�ร (Caretaker Government)  

มี พล.อ.อ�วุโส มินอองไลง์ เป็น นรม. ทำ�ให้เกิดกระแสวิจ�รณ์ว่� SAC 

พย�ย�มปรบัภ�พลกัษณ์จ�กรฐับ�ลทห�รเป็นรฐับ�ลพลเรอืน โดยโฆษก

สหประช�ช�ติ (UN) และ รมว.กต.สหร�ชอ�ณ�จักร เห็นว่�ก�รกระทำ�

ไม่สมเหตสุมผลและเป็นคว�มพย�ย�มรกัษ�อำ�น�จทีไ่ม่ถกูต้องต�มหลกั

ประช�ธิปไตย กองทัพเมียนม�ต้องคืนอำ�น�จให้กับรัฐบ�ลที่ม�จ�กก�ร

เลือกตั้ง และเค�รพคว�มต้องก�รของประช�ชน ก�รประก�ศดังกล่�ว 

ส่งผลให้สม�ชิกของรัฐบ�ลเอกภ�พแห่งช�ติ (National Unity  

Government-NUG) ซ่ึงต้ังโดยแกนนำ�พรรคสันนิบ�ตแห่งช�ติเพื่อ

ประช�ธิปไตย (NLD) ผู้แทนกองกำ�ลังกลุ่มช�ติพันธุ์ และกลุ่มต่อต้�น

รัฐบ�ลทห�รประณ�มก�รแต่งตั้ง พล.อ.อ�วุโส มินอองไลง์ ผบ.ทสส. 

เมียนม�และประธ�นสภ�บริห�รแห่งรัฐ (SAC) เป็น นรม.ของรัฐบ�ล

รกัษ�ก�ร(สำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ต:ิ 2564) อย่�งไรกต็�มกองทพัเมยีนม� 

(กองบญัช�ก�รกองทพัเมยีนม�ในกรงุเนปยดีอ) สัง่ก�รให้ ผบ.สำ�นกัง�น

ปฏิบัติก�รพิเศษ (BSO) ผบ.ภ�คทห�รบก และ ผบ.หน่วยทห�รในพื้นที่

ทั่วประเทศ เตรียมคว�มพร้อมต่อสู้อยู่เสมอ (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 

2564) โดยเฉพ�ะปฏิบัติก�รปร�บปร�มกองกำ�ลังป้องกันประช�ชน 

(PDF) ทีก่่อเหตโุจมตบีคุล�กรและผลประโยชน์ของกองทพัอย่�งต่อเนือ่ง 

พร้อมทัง้ส่ังให้พืน้ทีจ่ดัตัง้จดุตรวจเพิม่เติม และตรวจค้นบรเิวณทีอ่ยูอ่�ศยั

ของประช�ชน ซึ่งอ้�งถูกใช้เป็นฐ�นที่มั่นของ PDF ซึ่งสภ�บริห�รแห่งรัฐ 

(SAC) กำ�หนดเป็นกลุ่มก่อก�รร้�ย

➢ การดำาเนินการของอาเซียน 

 ประช�คมระหว่�งประเทศ อ�ท ิสหประช�ช�ต ิ(UN) สหรฐัฯ 

ญี่ปุ่น จีน และสหภ�พยุโรป (EU) แสดงคว�มยินดีต่อก�รแต่งตั้งผู้แทน

พิเศษของอ�เซียนต่อประเด็นเมียนม� (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564)   

และพร้อมจะสนับสนุนก�รปฏิบัติภ�รกิจของผู้แทนพิเศษอ�เซียน โดย 

EU หวังว่�ทุกกลุ่มก�รเมืองในเมียนม�จะร่วมกันเจรจ�เพื่อยุติคว�มขัด

แย้ง ซึ่งรวมถึงรัฐบ�ลเอกภ�พแห่งช�ติ (NUG) คณะกรรมก�รผู้แทน

รัฐสภ� (CRPH) กลุ ่มช�ติพันธุ ์  และกลุ ่มประช�ชนที่สนับสนุน

ประช�ธิปไตย โดยน�ยอีริว�น ยูซอฟ รมว.กต.บรูไน คนที่ 2 และผู้แทน

พเิศษอ�เซียนด้�นเมยีนม�ทีแ่สดงจดุยนืว่�ตนควรได้รบัสทิธิใ์นก�รเข้�ถงึ

ข้อมูลจ�กทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติก�รณ์ก�รเมืองและเหตุรุนแรงใน

เมยีนม�เมือ่เดนิท�งเยอืนเมยีนม�  (สำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ต:ิ 2564) โดย

ขณะนี ้อยูร่ะหว่�งขัน้ตอนเตรยีมแผนก�รเยอืน และยงัไม่มกี�รระบวุนัท่ี

เยือนที่แน่ชัด ทั้งนี้น�ยอีริว�นได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพิเศษอ�เซียน

ด้�นเมยีนม�จ�กท่ีประชมุ รมว.กต.อ�เซยีน มหีน้�ท่ีหลกัในก�รดแูลและ

ให้คว�มช่วยเหลือด้�นมนษุยธรรมแก่ช�วเมยีนม� ตลอดจนเข้�ไกล่เกลีย่

เพิม่ขึน้ จำ�นวน 2,674 ร�ย มผีูเ้สยีชวีติ 185 คน และมยีอดผูต้ดิเชือ้สะสม 

354,279 ร�ย เสียชีวิต 13,263 คน รักษ�ห�ยแล้ว 271,228 ร�ย ทั้งนี้

ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ท่ีรุนแรงในเมียนม� อ�จผลักดันให้

น�น�ช�ติซึ่งเดิมไม่รับรองและหลีกเลี่ยงก�รดำ�เนินปฏิสัมพันธ์โดยตรง

กบัรัฐบ�ลทห�รภ�ยใต้สภ�บรหิ�รแห่งรฐั (SAC) จำ�เป็นต้องมปีฏสัิมพนัธ์

กับรัฐบ�ล SAC (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564)  เพร�ะต้องเร่งส่งมอบ

คว�มช่วยเหลอืด้�นมนษุยธรรมและส�ธ�รณสขุเข้�ไปในเมยีนม�โดยเร็ว

ที่สุด เพื่อช่วยเหลือประช�ชนเมียนม�และยับยั้งก�รแพร่ระบ�ดของโรค

ไปยังประเทศรอบบ้�น เฉพ�ะอย่�งยิ่งจีนและอินเดีย รวมถึงลดคว�ม

เส่ียงภ�วะกล�ยพันธุข์องเช้ือจนสร้�งคว�มเสยีห�ยม�กขึน้ ขณะทีส่หร�ช

อ�ณ�จักรเรียกร้องให้เมียนม�ยุติก�รสู้รบชั่วคร�ว เพื่อเปิดท�งก�รส่ง

มอบคว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรม 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์ภายใน สปป.ลาว
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 

และ นางสาวณัฐา แก้วค�าแสน

 สถ�นก�รณภ์�ยใน สปป.ล�ว ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสังคมและ

สถ�นก�รณ์โควิด-19 ในห้วงเดือน มิ.ย. - ส.ค.64 มีประเด็นสำ�คัญที่สรุป

ได้ดังนี้

 ♦	  ในเดือนมิถุน�ยน การนำาเข้า-ส่งออก ของ สปป.ลาว  

สงูขึน้เป็นประวตักิารณ์มมีลูค่า 932 ล้านดอลลาร์สหรฐั (หรือประม�ณ 

3.07 หมืน่ล้�นบ�ท) และมกี�รข�ดดลุท�งก�รค้� 62 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั 

(หรือประม�ณ 2.04 พันล้�นบ�ท) โดยสินค้�หลักที่ สปป.ล�ว ส่งออก 

ได้แก่ แร่ทองแดง ทองคำ�แท่ง ย�งพ�ร� เสื้อผ้� ก�แฟสด นำ้�ต�ล และ

 ♦  เมื่อ 23 ก.ค.64 สปป.ล�ว ได้มีการเปิดตัวสถานีรถไฟ

โพนโฮงที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แห่งแรก มีพื้นที่โดยรวมร�ว 1,500 

ต�ร�งเมตร ส�ม�รถรองรบัผู้โดยส�รได้สูงสุด 300 คน ได้รบัก�รออกแบบ

ให้มีก�รผสมผส�นสไตล์ล�วและจีน โดยมีหลังค�สีเหลืองสไตล์ล�วและ

แป้นหูช้�งที่ติดไว้ด้�นหน้�อ�ค�รสไตล์จีน ทั้งน้ี สถ�นีดังกล่�วอยู่ใน

โครงก�รท�งรถไฟจนี-ล�ว ทีเ่ป็นโครงก�รเช่ือมต่อเชงิยทุธศ�สตร์ระหว่�ง

แผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง (Belt and Road Initiative: BRI) ของ

จีน และแผนยุทธศ�สตร์ของล�วท่ีต้องก�รพลิกโฉมประเทศที่ไม่มี

ท�งออกสูท่ะเลให้กล�ยเป็นศนูย์กล�งเชือ่มต่อท�งบก (สำ�นกัข่�วซนิหัว: 

2564)

 ♦   โครงการทางด่วนเส้นทางใหม่บ่อเต็น - ห้วยซาย  

ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งท�งด่วนดังกล่�วมีระยะ

ท�ง 176 กิโลเมตร เชื่อมระหว่�งด่�นส�กลบ่อเต็น แขวงหลวงนำ้�ท� 

(ช�ยแดนล�ว-จีน) ถึงด่�นส�กลสะพ�นมิตรภ�พไทย - ล�ว แห่งท่ี 4 

(เชียงของ -ห้วยซ�ย) ที่เดิมใช้เวล�ในก�รเดินท�ง 5 ชม. ให้เหลือเวล�ใน

ก�รเดินท�งเพียง 1 ชั่วโมง 30 น�ที ทั้งนี้ โครงก�รดังกล่�วจะทำ�ให้เกิด

ก�รเชื่อมระหว่�งจีนกับไทย ผ่�น สปป.ล�ว ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดย

โครงก�รก่อสร้�งดังกล่�วอยู่ภ�ยใต้แผนพัฒน�สังคม-เศรษฐกิจแห่งช�ติ

ของ สปป.ล�ว มีมูลค่�ก�รก่อสร้�งที่ 3,800 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (ศูนย์

ข้อมูลข่�วส�รอ�เซียน กรมประช�สัมพันธ์: 2564)

➢   สถานการณ์โควิด-19

 ♦  สปป.ลาว ได้รบัวคัซนีโควดิ-19 แล้ว 5 ย่ีห้อ ได้แก่  

แอสตร้�เซนเนก้� (AstraZeneca) จอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (Johnson & 

Johnson) ซโินฟ�ร์ม (Sinopharm) สปตุนกิ ว ี(Sputnik V) และไฟเซอร์ 

(Pfizer) โดยจำ�นวนรวมวัคซีนที่ได้รับมีม�กกว่� 4.1 ล้�นโดส ซึ่งเกินครึ่ง

ของประช�กรในประเทศทำ�ให้กระทรวงส�ธ�รณสุขล�วได้เปิดเผยว่� 

สปป.ล�ว จะส�ม�รถฉีดวัคซีนให้แก่ประช�ชนได้ครบร้อยละ 50 ของ

ประช�กรทั้งประเทศได้ภ�ยในสิ้นปีนี้ (สำ�นักข่�ว MGR ONLINE: 2564)

เพื่อให้เกิดก�รเจรจ�ระหว่�งรัฐบ�ลทห�รเมียนม�กับกลุ่มผู้ต่อต้�นเพื่อ

ยุติสถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงในเมียนม� (เดลินิวส์ออนไลน์: 2564)

➢  บทสรุป

 สถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ด COVID-19 ในเมียนม�ยังคงรุนแรง

ต่อเนือ่ง ท�งกองทพัเมยีนม�ยังไม่ส�ม�รถแก้ไขสถ�นก�รณ์ได้ดีเท่�ทีค่วร 

ส่งผลในน�น�ประเทศต้องเร่งส่งมอบคว�มช่วยเหลอืด้�นมนษุยธรรมและ

ส�ธ�รณสุขเข้�ไปในเมียนม�เพื่อช่วยเหลือประช�ชนเมียนม�และยับยั้ง

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคไปยังประเทศรอบบ้�น อ�จส่งผลต่อเสถียรภ�พ

และก�รแทรกแซงจ�กต่�งช�ต ิด้�นท�งก�รเมอืงของเมียนม�ยงัคงรนุแรง

อย่�งต่อเนื่อง ก�รประท้วงระหว่�งรัฐบ�ลทห�รและประช�ชนยังไม่ได้

รับก�รแก้ไข เมียนม�อ�จขย�ยเวล�ก�รบังคับใช้สถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน 

ที่ประก�ศไว้ 1 ปี ออกไปจนถึง ส.ค.66 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจม�กขึ้น  

อ�จทำ�ให้ก�รลงทนุจำ�นวนม�กโดยเฉพ�ะภ�คอตุส�หกรรมและก�รเงนิ

หยุดชะงัก 

  เมียนม�ยังคงได้รับคว�มสนใจจ�กน�น�ประเทศเห็นได ้

จ�กก�รที่ประช�คมระหว่�ง แสดงคว�มยินดีต่อก�รแต่งตั้งผู้แทนพิเศษ

ของอ�เซียนต่อประเดน็เมียนม� และพร้อมจะสนบัสนนุก�รปฏิบตัภิ�รกจิ

ของผู้แทนพเิศษอ�เซยีน เหล่�นีอ้�จกระทบต่อคว�มสมัพันธ์ของอ�เซียน 

อ�เซียนเองอ�จต้องระวังม�กขึ้นในก�รดำ�เนินง�นเพ่ือสนับสนุน 

ด้�นมนุษยธรรมในเมียนม� อีกทั้งภูมิภ�คอ�จต้องทบทวนประเด็น 

หลักก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยใน ซ่ึงเป็นหน่ึงในหลักก�รสำ�คัญของ

อ�เซียนที่ ประเทศไทยในฐ�นะประเทศที่มีคว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อเมียนม� 

และเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนในเมียนม� จึงถือเป็นคว�มท้�ท�ยในก�รดำ�เนิน

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเมียนม�และไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.

โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com

ผลไม้ ซึ่งประเทศท่ี สปป.ล�ว ส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ ไทย จีน และ

เวียดน�ม (สำ�นักข่�วซินหัว: 2564) 

 ♦  เมื่อ 7 ก.ค.64 เกิดแผ่นดินไหว 4 ครั้งที่แขวงไซยะบุรี

ของ สปป.ลาว ก�รเกิดแผ่นดนิไหวขน�ดคว�มรนุแรง 2.8 - 4.9 รกิเตอร์ 

ซึ่งเกิดแผ่นดินไหวขน�ดคว�มรุนแรงสูงสุดที่หมู่บ้�นดอกเกต ที่ตั้งอยู่ใน

เมืองเงิน ท้ังนี้ ก�รเกิดแผ่นดินไหวได้ไม่สร้�งคว�มเสียงห�ยที่รุนแรง 

(สำ�นักข่�ว MGR ONLINE: 2564)

13ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)



 ♦  เมื่อ 22 ส.ค.64 สปป.ลาว พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

รายใหม่มากกว่า 400 ราย และพบการระบาดในเรือนจำาแขวงสะหวนั

นะเขต ซึง่เป็นผูต้ดิเช้ือภ�ยในประเทศ 75 ร�ย และม�จ�กต่�งประเทศ 365 

ร�ย ทำ�ให้ผูต้ดิเชือ้สะสม 11,753 ร�ย เสียชีวิตทั้งหมด 11 ร�ย โดยผู้ติด

เช้ือภ�ยในประเทศร�ยใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในแขวงสะหวันนะเขตม�กสุด 

58 ร�ย ซึ่ง 48 ร�ย เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ�แขวงสะหวันนะเขต (สำ�นัก

ข่�ว MCOT NEWS: 2564)

 ♦  การได้รบัวคัซนีฟรผ่ีานโครงการโคแวกซ์ของ สปป.ลาว 

จะสิ้นสุดในปี 2564 ทำ�ให้ สปป.ล�ว เตรียมจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพิ่ม 

ในปี 2565 โดยกระทรวงส�ธ�รณสุขของ สปป.ล�ว ได้ร้องขอให้รัฐบ�ล

ดำ�เนินก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อเตรียมพร้อมจัดซื้อวัคซีนโควิด-19  

ในปีหน้� (สำ�นักข่�ว MCOT NEWS: 2564)

➢   บทสรุป

 สถ�นก�รณ์โควิด-19 ใน สปป.ล�ว ยังคงต้องเฝ้�ระวังอย่�ง

ใกล้ชิดเนื่องจ�กจำ�นวนผู้ติดเชื้อมีจำ�นวนเพิ่มม�กข้ึน แต่อย่�งไรก็ต�ม 

สปป.ล�ว ได้รบัวคัซนีฟรเีป็นจำ�นวนม�กเกนิครึง่ของประช�กรในประเทศ 

ซึ่งได้รับวัคซีนที่มีคว�มหล�กหล�ยม�กถึง 5 ยี่ห้อ โดยค�ดว่�จะเร่งฉีด

ให้ประช�ชนได้ครบร้องละ 50 ภ�ยในปี 2564 แต่อย่�งไรก็ต�ม  

สปป.ล�ว ได้เตรียมว�งแผนซ้ือวัคซีนในปี 2565 เพื่อจัดห�วัคซีนม�ให้

เพยีงพอต่อคว�มต้องก�รเมือ่สญัญ�โครงก�รโคแวกซ์ได้สิน้สดุลง สำ�หรบั

ด้�นเศรษฐกิจและก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น สปป.ล�ว ได้เล็งเห็น

โอก�สในก�รฟ้ืนฟเูศรษฐกจิผ่�นก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นในประเทศ

ให้ได้ม�ตร�ฐ�นและมีคว�มยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.

โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com

สถานการณ์ภายในสิงคโปร์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 

และ นางสาวณัฐา แก้วค�าแสน

 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศสิงคโปร์ ด ้�นเศรษฐกิจ  

ด้�นเทคโนโลยี และสถ�นก�รณ์ COVID-19  ใน สิงคโปร์ ในห้วงเดือน 

มิ.ย. - ส.ค.64 มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

 ♦  จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ของทุกประเทศท่ัวโลก สิงคโปร์จึงได้ฟื ้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ ใช้  

Hybridization Event (สำ�นักข ่�วไทยรัฐออนไลน์ : 2564)  

เพ่ือฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ โดยรฐับ�ลสงิคโปร์จบัมอืทำ�ง�นร่วมกบั

เจ้�ของธุรกิจกลุ่มอุตส�หกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตส�หกรรมที่มี

บทบ�ทขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสิงคโปร์ส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่

ประเทศม�ก ดังนั้น อตุส�หกรรมไมซ์ได้มกี�รปรับตวัเพื่อสร้�งม�ตรฐ�น

ในก�รจัดง�นอีเวนต์ภ�ยในประเทศ ซ่ึงผู ้จัดง�นจะต้องปฏิบัติต�ม

ม�ตรก�รก�รจัดก�รเพื่อคว�มปลอดภัย (Safe Management  

Measures: SMMs) อย่�งเคร่งครัดเพื่อคว�มปลอดภัยของผู้เข้�ร่วม

ประชุม โดยก�รจัดง�นจะเป็นไปในรูปแบบไฮบริด ท่ีผสมผส�นก�รจัด

ง�นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ที่มีก�รจำ�กัดจำ�นวนผู้เดินท�ง

ม�ร่วมง�น แต่จะเพิ่มจำ�นวนผู้ร่วมง�นผ่�นท�งออนไลน์ นอกจ�กนี้ ได้

นำ�นวัตกรรมก�รส่ือส�รผนวกกบัเทคโนโลยโีลกเสมอืนจรงิม�ใช้เพือ่เพิม่

คณุภ�พและประสทิธภิ�พในก�รจดัง�น ซึง่รฐับ�ลได้จดัสรรงบประม�ณ

เพือ่สนบัสนนุและผลักดนัให้ธุรกจิออร์ก�ไนเซอร์ส�ม�รถปรบัตวัสูก่�รจัด

ไฮบริดอีเวนต์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ซ่ึงเป็นโอก�สท่ีนักลงทุนจ�ก

ประเทศไทยจะเข้�ร่วมในอีเวนต์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอน�คตเพื่อ

ประช�สมัพนัธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักส�ม�รถเพิ่มโอก�สในก�รข�ยม�กขึ้น 

และเปิดโอก�สให้ผูบ้รโิภคได้มปีระสบก�รณ์ร่วมกบัแบรนด์หรอืสนิค้�ได้

โดยตรง ในช่วงระหว่�งสถ�นก�รณ์โควิด-19
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 ♦  สำาหรบัด้านเทคโนโลยขีองสิงคโปร์ ได้มผีลสำ�รวจของ 

เคพเีอม็จ ีบริษัทผู้เชี่ยวช�ญด้�นสอบบัญชี หัวข้อ KPMG Technology 

Industry Survey ซึ่งได้สอบถ�มผู้นำ�ในด้�นไอทีเทคโนโลยีม�กกว่�  

800 ร�ย ได้จัดอันดับให้สิงคโปร์เป็นอันดับ 1 ใน 10 ของเมืองที่ค�ดว่�

จะเป็นฮบัเทคโนโลยนีวตักรรมชัน้นำ�ในอกี 4 ปีข้�งหน้� (สำ�นกัข่�วไทยรฐั

ออนไลน์: 2564) นอกเหนือจ�กซิลิคอนวัลเลย์ และซ�นฟร�นซิสโก  

ซึง่ตัง้อยูใ่นสหรัฐอเมรกิ� อย่�งไรกต็�มร้อยละ 39 ของผูน้ำ�ด้�นเทคโนโลยี

เชื่อว่� ลอนดอน สิงคโปร์ และเทลอ�วีฟ ที่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กล�ง

ท�งเทคโนโลยีหรือ “ฮับ” (HuB) จะยังคงมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รดึงดูด

ให้แรงง�นกลุ่มที่มีทักษะ (Talent) รวมตัวและทำ�ง�นร่วมกันในชุมชนที่

มีโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นดิจิทัลที่แข็งแกร่ง 

 ♦  เมื่อ 13 ก.ค.64 นายเฮง ซวี เกียต รองนายกรัฐมนตรี

ของสิงคโปร์ เปิดเผยว่าสิงคโปร์มีแผนลงทุนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ ในโครงก�รสนับสนุนก�รวิจัยด้�นด้�นปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) และ

คว�มม่ันคงท�งไซเบอร์ โดยแผนก�รลงทุนดังกล่�วจัดขึ้นเพื่อเตรียม

พร้อมสำ�หรบัโครงสร้�งก�รสือ่ส�รในอน�คต และรองรบัก�รเปล่ียนผ่�น

สูร่ะบบเศรษฐกิจดจิทิลัทีเ่รว็ขึน้หลงัจ�กเกดิวกิฤตโิรคโควดิ-19 รวมทัง้ได้

ตั้งเป้�ให้มีระบบ 5G ครอบคลุมทั้งประเทศภ�ยในปี 2568 นอกจ�กนี้ 

สิงคโปร์จะเริ่มใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลท�งก�รค้� (SGTraDex) ที่ค�ด

ว่�จะสร้�งมูลค่�ด้�นก�รขนส่งได้ถึง 150 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เนื่องจ�ก 

ผู้เกี่ยวข้องด้�นโลจิสติกส์ ขนส่ง และซื้อข�ยสินค้� ส�ม�รถแลกเปลี่ยน

ข้อมูลร�ค�และตำ�แหน่งของสินค้�ได้ทันที โดยมีแผนนำ�ระบบดังกล่�ว

ม�อำ�นวยคว�มสะดวกด้�นศุลก�กร ก�รเงินเพื่อก�รค้� ก�รประกันภัย 

และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข ้อง (ศูนย ์ข ้อมูลข ่�วส�รอ�เซียน  

กรมประช�สัมพันธ์: 2564) 

 ♦  เมื่อ 29 ส.ค.64 น�ยออง ยี กุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขสิงคโปร์ ได้เปิดเผยว่า ร้อยละ 80 ของประชากรสิงคโปร์

ในประเทศได้ฉดีวคัซนีโควดิ-19 แล้ว จากประชากรทัง้หมด 5.7 ล้านคน 

ซึ่งทำ�ให้สิงค์โปร์เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประช�กรได้รับวัคซีนโควิด-19 

ครบ 2 เข็มม�กที่สุดในโลก ส่งผลให้สิงคโปร์เตรียมผ่อนคล�ยม�ตรก�ร

ควบคุมก�รแพร่ระบ�ดโรคโควิด-19 เพื่อเปิดประเทศ (สำ�นักข่�วกรอง

แห่งช�ติ: 2564)

➢   บทสรุป

 สรุปได้ว่�สถ�นก�รณ์ในสิงคโปร์ในห้วงเดือน มิ.ย. - ส.ค.64 

ได้มีก�รใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�ใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยเร่งฟ้ืนฟธูรุกิจกลุม่อตุส�หกรรมไมซ์ (MICE) ซึง่เป็นกลุม่อตุส�หกรรม

ทีมี่บทบ�ทขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของสิงคโปร์ รวมทัง้ยงัจดัสรรงบประม�ณ

เพื่อผลักดันให้มีก�รปรับตัวธุรกิจออร์ก�ไนเซอร์สู่ก�รจัดไฮบริดอีเวนต ์

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้สิงคโปร์มีแผนลงทุนมูลค่� 50 ล้�น

ดอลล�ร์สหรัฐ เพื่อเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัลในอน�คต จ�กผลสำ�รวจจึงทำ�ให้สิงคโปร์เป็นอันดับ  

1 ใน 10 ของเมืองที่ค�ดว่�จะเป็นฮับเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นนำ�ในอีก  

4 ปีข้�งหน้� ทั้งนี้ สิงคโปร์เตรียมจะเปิดประเทศเนื่องจ�กมีสัดส่วน

ประช�กรได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มม�กที่สุดในโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
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สถานการณ์ภายในประเทศเวียดนาม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 

และ ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์

 สถ�นก�รณข์องประเทศเวียดน�ม ห้วงเดือน มิ.ย. – ส.ค.64  

มีประเด็นคว�มเคล่ือนไหวท่ีสำ�คัญ ท้ังมิติด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง 

มติด้ิ�นเศรษฐกจิ และมิตด้ิ�นสงัคมและวฒันธรรม สรปุพอสงัเขปได้ดงันี้

➢   มิติด้านการเมืองและความมั่นคง 

♦	สหรัฐฯ	จะส่งมอบเรือตรวจการณ์ยามฝั่ง	John	Midgett	

ให้แก่เวียดนาม เมื่อ 26 พฤษภ�คม 2564 สหรัฐฯ กำ�ลังทดสอบเรือ

ตรวจก�รณ์ชั้น Hamilton ใน Elliott Bay รัฐวอชิงตัน เพื่อส่งมอบ 

ให้กองทัพเวียดน�ม (Vietnamnet Global: 2564) นับเป็นเรือ

ตรวจก�รณ์ชั้น Hamilton ลำ�ที่ 2 ที่สหรัฐฯ จะส่งมอบให้แก่เวียดน�ม

ต�มโครงก�รจัดห�ยุทโธปกรณ์ส่วนเกินของกองทัพสหรัฐฯ (Excess 

Defence Articles: EDA) ที่มอบให้แก่ประเทศหุ้นส่วนและประเทศ 

พันธมิตร เพื่อสนับสนุนคว�มพย�ย�มในก�รปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย 

♦	 รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 เดินทางเยือนเวียดนามเพื่อ

ตอกย�้าความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตร น�งค�ม�ล� แฮร์ริส รอง

ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ เดินท�งเยือนเวียดน�ม เมื่อ 24 สิงห�คม 2564 

ต�มภ�รกิจเยือนประเทศพันธมิตรสำ�คัญของ สหรัฐฯ ในเอเชีย ได้แก่ 

สิงคโปร์ และเวียดน�ม และในวันที่ 25 สิงห�คม 2564 น�งค�ม�ล� 

แฮร์ริส ได้พบห�รือกับประธ�น�ธิบดีเหวียน ซวน ฟุก และน�ยกรัฐมตรี

ฝ่�ม บิ่งห์ มิงห์ เพื่อห�รือถึงก�รขย�ยคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง และ

ก�รปกป้องเสรภี�พต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศในทะเลจนีใต้ ก่อนเข้�

ร่วมในก�รเปิดท่ีทำ�ก�รศูนย์เพ่ือก�รควบคุมและป้องกันโรค (Centers 

for Disease Control and Prevention: CDC) ประจำ�ภูมิภ�ค 

15ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)



➢   มิติด้านเศรษฐกิจ

♦		เวยีดนามท�าแผนยุทธศาสตร์ชาต	ิ5	ปี	มุง่พฒันา	e-govern-

ment	เมือ่ 15 มถินุ�ยน 2564 น�ยกรฐัมนตรเีวยีดน�มได้ออกมตอินุมตัิ

ให้ดำ�เนินก�รยุทธศ�สตร์ใหม่ ที่จะพัฒน�ระบบ e-gov หรือ e-govern-

ment รฐับ�ลในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ดำ�เนนิก�รภ�ยใต้กลยทุธ์รฐับ�ล

ดิจิทัลปี 2021-2025 และมีวิสัยทัศน์ย�วถึงปี 2030 นับเป็นครั้งแรกของ

ก�รพัฒน�ในส่วนของรัฐบ�ล เพื่อมุ่งสู่ 3 เส�หลักของก�รพัฒน�ในโลก

ยคุใหม่อย่�งรัฐบ�ลดจิทิลั เศรษฐกิจดจิิทลั และสังคมดจิทิลั (Techsauce.

co: 2564)

♦	 	 เวียดนามเร่งส่งกองทัพเข้าควบคุม	 COVID-19	 ในเขต

อุตสาหกรรม	เวียดน�มส่งกำ�ลังทห�รร�ว 2,000 น�ย พร้อมทั้งยังส่งรถ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อีก 50 คัน และรถพย�บ�ลอีก 15 คัน เข้�ไปยังเขต

อุตส�หกรรมในจังหวัดบิ่นเซือง เมื่อ 25 สิงห�คม 2564 (ไทยรัฐ: 2564) 

ซึ่งเป็นศูนย์กล�งของภ�คอุตส�หกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

เป็นที่ตั้งของโรงง�นอุตส�หกรรมแหล่งใหญ่ของประเทศเวียดน�ม ที่อยู่

ใกล้กบัเมอืงโฮจมินิห์ เพือ่ช่วยสอดส่องให้ประช�ชนปฏบิตัติ�มม�ตรก�ร

คุมเข้ม ไม่เดินท�งออกจ�กบ้�น ไม่ว่�จะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ต�ม โดยท�ง

กองทัพจะทำ�หน้�ที่ส่งเสบียงอ�ห�รให้ ยกเว้นห�กมีเหตุฉุกเฉินที่จำ�เป็น

ต้องออกไปพบแพทย์เท่�นั้น 

➢   มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม

♦		เวียดนามได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มจากจีน รัฐบ�ลเวียดน�ม

ประก�ศ เมื่อ 21 มิ.ย.64 ว่�ได้รับวัคซีนซิโนฟ�ร์มที่จีนบริจ�คให้ จำ�นวน 

5 แสนโดส (สำ�นักข่�วไทย: 2564) โดยวัคซีนได้จัดส่งถึงสน�มบิน 

กรุงฮ�นอยแล้ว โดยรัฐบ�ลระบุว่� วัคซีนดังกล่�วจะนำ�ไปฉีดให้คนง�น

ช�วจนีทีท่ำ�ง�นอยูใ่นเวยีดน�ม รวมทัง้ช�วเวยีดน�มทีม่แีผนจะไปทำ�ง�น

หรือศึกษ�ต่อที่ประเทศจีน ทั้งนี้เวียดน�มเป็นประเทศเดียวในอ�เซียน 

ที่ไม่มีก�รจัดห�วัคซีนจ�กจีน แต่ท�งก�รอนุมัติก�รใช้วัคซีนซิโนฟ�ร์ม

เป็นกรณีฉุกเฉินไปเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุน�ยนที่ผ่�นม� 

♦	 	 เวียดนามบรรลุข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยีวัคซีน	

COVID-19	กับสหรัฐฯ	เมื่อ 25 ก.ค.64  (VnExpress International: 

2564) เวียดน�มได้บรรลุข้อตกลงดังกล่�วและจะเริ่มก�รผลิตวัคซีนได ้

ในช่วงระหว่�ง ม.ค. – มิ.ย.65 โดยโรงง�นที่มีกำ�ลังก�รผลิตวัคซีนได้  

200 ล้�นโดส อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง นอกจ�กนี้ เวียดน�มยังบรรล ุ

ข้อตกลงถ่�ยทอดเทคโนโลยีวัคซีน COVID-19 กับรัสเซียและญี่ปุ่น และ

ค�ดว่� ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยวีคัซนีจ�กรสัเซยีจะเสรจ็สิน้  ภ�ยในปล�ย

ปี 2564 หลังจ�กบริษัท Vabiotech ในกรุงฮ�นอย ได้ทดลองผลติวคัซนี 

Sputnik V ของรัสเซียได้เป็นชุดแรก แต่จะต้องรอก�รประเมินคุณภ�พ

จ�กรัสเซียก่อนเริ่มก�รผลิต

♦	 	 เวียดนามรับมอบวัคซีนไฟเซอร์ลอตแรก	 8	 แสนโดสท่ี

สหรัฐฯ	มอบให้	วัคซีนไฟเซอร์ลอตแรก 8 แสนโดส ที่สหรัฐฯ ประก�ศ

มอบให้เวยีดน�ม ได้ถูกส่งถงึนครโฮจิมนิห์ และกรงุฮ�นอยแล้ว ต�มคำ�มัน่

สัญญ�ระหว่�งก�รเยือนของรองประธ�น�ธบิดคี�ม�ล� แฮร์รสิ เมือ่วนัที่ 

26 ส.ค. เวบ็ไซต์ข่�วเวยีดน�มเอก็ซ์เพรส (ไทยรฐั: 2564) ร�ยง�นว่� วคัซนี

ต้�นโควดิ-19 ของบริษัทไฟเซอร์ม�กกว่� 1 ล้�นโดส ท่ีสหรฐัฯ ให้คำ�มัน่ว่�

จะมอบให้กับเวียดน�ม ได้ทยอยถูกส่งม�ถึงนครโฮจิมินห์แล้ว จำ�นวน 

533,520 โดส และส่งถึงกรุงฮ�นอยอีก 269,100 โดส ในขณะที่ผู้แทน

จ�กกรมคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ กระทรวงส�ธ�รณสุขเวียดน�ม 

เปิดเผยว่� ในส่วนของวัคซีนจำ�นวนที่เหลืออีก 263,250 โดส ค�ดว่�จะ

ม�ถึงสน�มบินกรุงฮ�นอยในเช้�วันศุกร์ ที่ 27 ส.ค.64 

➢   บทสรุป 

 สถ�นก�รณ์ของประเทศเวียดน�มในห้วงท่ีผ่�นม� พบว่�  

มติด้ิ�นก�รเมอืงและคว�มมัน่คง เวยีดน�มยงัคงส่งเสรมิคว�มสมัพนัธ์กับ

มห�อำ�น�จอย่�งรอบด้�น เวียดน�มจึงเป็นหมุดหม�ยสำ�คัญในก�รเข้�

ม�ยังภูมิภ�คของช�ติมห�อำ�น�จ โดยเฉพ�ะ สหรัฐฯ ที่ให้คว�มสำ�คัญ

ต่อภมูภิ�คเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และอนิโดแปซฟิิก รวมท้ังเป็นก�รสร้�ง

คว�มชัดเจนถึงพันธะระยะย�วของสหรัฐฯ สำ�หรับมิติด้�นเศรษฐกิจ 

เวยีดน�มมุง่เน้นก�รสร้�งรฐับ�ลดจิทิลั พฒัน� และเพ่ิมขดีคว�มส�ม�รถ

ด้�นนวัตกรรมของประเทศ พร้อมทั้งเร่งควบคุม COVID-19 ในเขต

อตุส�หกรรม เพ่ือไม่ให้กระทบภ�คอตุส�หกรรมและระบบเศรษฐกจิของ

เวยีดน�ม และมติด้ิ�นสงัคมและวฒันธรรม รฐับ�ลเวยีดน�มมกี�รกำ�หนด

ม�ตรก�รต่�ง ๆ ออกม� เพื่อควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 

อย่�งต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดกว้�งในก�รรับวัคซีนจ�กช�ติมห�อำ�น�จ  

อนัจะเหน็ได้จ�กก�รรบัวคัซนี COVID-19 จ�ก สหรัฐฯ จนี และก�รบรรลุ

ข้อตกลงก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีวัคซีน COVID-19 กับรัสเซียและญี่ปุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สรุปสถานการณ์ภายในสหรัฐอเมริกา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 

และ ร.ต.หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์

 สถ�นก�รณ์ด้�นคว�มมั่นคงภ�ยในประเทศ และคว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งประเทศของสหรัฐอเมริก� ในห้วงเดือน มิ.ย. - ส.ค.64 มี

ประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

 ♦  สรรพากรสหรฐัฯ หวัน่ตลาดครปิโตเคอร์เรนซ ีเสีย่งเป็น

ช่องทางเลี่ยงภาษี เหตุไร้กฎระเบียบบังคับให้ต้องรายงานรายได้จาก

การลงทุน สนข.CNBC ร�ยง�นว่� กรมสรรพ�กรสหรัฐฯ (IRS) ออกม�

แสดงคว�มเห็นต่อสถ�นะของสกุลเงินดิจิทัลอย่�ง Bitcoin และ Ethe-

reum ในปัจจุบันว่� มีคว�มเสี่ยงในก�รกล�ยเป็นหน่ึงช่องท�งสำ�คัญที่

นกัลงทุนและเทรดเดอร์ท้ังหล�ยจะหลีกเลีย่งก�รเสียภ�ษใีห้กบัรัฐ เหตผุล

หลกัเป็นเพร�ะไม่มีระเบยีบบังคบักำ�หนดให้นกัลงทนุต้องร�ยง�นร�ยได้

ในส่วนนีใ้ห้กบักรมสรรพ�กรทร�บ ซึง่หม�ยคว�มว่�หน่วยง�นของรฐับ�ล

กล�งจะไม่ได้รับข้อมูลและปริม�ณก�รถ่�ยโอนหรือก�รทำ�ธุรกรรมที่แท้

จริง กล�ยเป็นช่องว่�งท�งกฎหม�ยให้คนที่ทำ�ร�ยได้จ�กคริปโตไม่ต้อง

ยื่นเรื่องเสียภ�ษี ทั้งนี้ร�ยง�นจ�กกระทรวงก�รคลังของสหรัฐฯ พบว่� 

เศรษฐกิจคริปโตเคอร์เรนซีก่อให้เกิด “ช่องว�่งภ�ษี” (Tax Gap) ของ

สหรัฐฯ ซึ่งเป็นคว�มแตกต่�งระหว่�งภ�ษีท่ีจ่�ยกับภ�ษีท่ีค้�งชำ�ระต�ม 

โดยประเมินว่�ห�กรัฐบ�ลไม่มีกฎควบคุมท่ีรัดกุม ช่องว่�งภ�ษีดังกล่�ว

จะมีมูลค่�เพิ่มขึ้น 7 ล้�นล้�นดอลล�ร์ในอีก 10 ปีข้�งหน้� ซึ่งสิ่งที่ผู้

เชี่ยวช�ญด้�นภ�ษีกังวลม�กที่สุด คือ บรรด�คนรวยในสหรัฐฯ จะถ่�ย

โอนทรัพย์สินที่ต้องเสียภ�ษีเข้�ไปในตล�ดคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อที่จะไม่

ต้องเสยีภ�ษี ส่วนร�ค� Bitcoin ยงัคงเคลือ่นไหวแกว่งตวัในระดบั 36,000-

37,000 ดอลล�ร์ต่อบทิคอยน์ โดยช่วงเช้�วนันี ้(1 มถินุ�ยน) ร�ค� Bitcoin 

อยู่ที่ระดับ 36,888 ดอลล�ร์ เพิ่มขึ้นร�ว 6%

 ♦ จำานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 

สนข.Al Jazeera ร�ยง�นอ้�งข้อมูลของกระทรวงแรงง�นสหรัฐฯว่�  

ผู้ขอรับสวัสดิก�รว่�งง�นในสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนอย่�งรวดเร็ว โดยข้อมูล  

ณ 3 ก.ค.64 มีผู้ว่�งง�น 9.2 ล้�นคน เมื่อ พ.ค.64 และมีผู้ลงทะเบียน

จำ�นวน 373,000 ร�ย จ�กเดมิทีม่ผู้ีลงทะเบยีนสูงสุดประม�ณ 6 ล้�นร�ย  

ในช่วงต้น เม.ย.63 แม้จะมีก�รเพิ่มขึ้นดังกล่�ว แต่อัตร�เฉลี่ยก�รยื่นขอ

สวัสดิก�รว่�งง�นใหม่ร�ยสัปด�ห์ลดลงม�กกว่�ครึ่งต้ังแต่ต้นปี 2564  

ด้�นนกัเศรษฐศ�สตร์ค�ดว่� ตล�ดแรงง�นสหรฐัฯ จะปรบัตวัดีขึน้ในช่วง

ครึ่งหลังของปี และอัตร�ว่�งง�นจะลดลงตำ่�กว่�ร้อยละ 5 ในไตรม�ส 

ที่ 4 ของปี 2564 ทั้งนี้ รัฐบ�ลท้องถิ่นส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ ยุติโครงก�ร

สวัสดิก�รก�รว่�งง�นของรัฐบ�ลกล�ง รวมถึงรัฐต่�งๆ ทั้ง โอคล�โฮม� 

เนบร�สก้� และอินเดียน� ได้ยุติก�รให้คว�มช่วยเหลือก�รว่�งง�นจ�ก

โรคระบ�ด (Pandemic Unemployment Assistance -PUA) สำ�หรับ

ผู้ประกอบอ�ชีพอิสระแล้วเช่นกัน

 ♦ เศรษฐกจิสหรฐัฯ อาจขยายตวัมากกว่าจนีเป็นคร้ังแรก

ในรอบ 31 ปี นสพ.Wall Street Journal ร�ยง�นว่� ผลิตภัณฑ ์

มวลรวมภ�ยในประเทศ (GDP) ของสหรฐัฯ อ�จขย�ยตวัม�กกว่�จนีเป็น

ครั้งแรกในรอบ 31 ปีนับตั้งแต่ปี 2533 หลังจ�ก GDP ไตรม�ส 2/2564 

ของสหรัฐฯ ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จ�กห้วงเดียวกันของปี 2563 

และน่�จะขย�ยตวัต่อเนือ่งไปอกีระยะหนึง่ ขณะที ่GDP ไตรม�ส 2/2564 

ของจีนขย�ยตัวร้อยละ 7.9 ทั้งนี้ นักเศรษฐศ�สตร์ประเมินว่� เป็นผลม�

จ�กก�รรับมือกับ COVID-19 ที่สหรัฐฯ หลีกเลี่ยงก�รใช้ม�ตรก�ร  

Lockdown อย่�งเข้มงวด และปล่อยให้มีก�รดำ�เนินกิจกรรมท�ง

เศรษฐกิจ ส่วนจีนบังคับใช้ม�ตรก�ร Lockdown ในเมืองอู่ฮั่นและพื้นที่

แพร่ระบ�ดอื่น ๆ จึงทำ�ให้เศรษฐกิจจีนขย�ยตัวลดลง

 ♦ กห.สหรฐัฯ กำาหนดทศิทางรบัมอืกับความท้าทายจาก

จีน เว็บไซต์ กห.สหรัฐฯ ร�ยง�นว่�น�ยลอยด์ ออสติน รมว.กห.สหรัฐฯ 

ลงน�มในเอกส�รกำ�หนดทิศท�งของ กห.สหรัฐฯ ในก�รรับมือกับ 

คว�มท้�ท�ยจ�กจีนที่คณะทำ�ง�น China Task Force จัดทำ�ขึ้นต�มคำ�

ส่ังของน�ยออสตินเมือ่ ก.พ.64 โดยเอกส�รดงักล่�ว จะทำ�ให้ กห.สหรฐัฯ 

มเีป้�หม�ยและมเีอกภ�พในก�รรบัมอืกบัจนีท่ีเป็นคว�มท้�ท�ยอนัดบั 1 

ของ กห.สหรัฐฯ รวมทั้งจะเป็นส่วนสำ�คัญในก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์ด้�น

ก�รป้องกันประเทศของสหรัฐฯ (National Defense Strategy) ต่อไป 

ทั้งนี้ กห.สหรัฐฯ ไม่เปิดเผยร�ยละเอียดเอกส�รดังกล่�ว แต่น�ยออสติน

ระบวุ่� สหรฐัฯ จะให้คว�มสำ�คญักบัก�รร่วมมอืกบัพนัธมติรและหุน้ส่วน 

เฉพ�ะอย่�งยิ่งในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก ก�รร่วมมือกับหน่วยอื่น ๆ ใน

สหรัฐฯ ปรับปรุงกองทัพให้ทนัสมยัเพือ่พร้อมรบัมอืกบัสงคร�มทกุรปูแบบ 

และใช้แนวคดิ Joint War fighting ในก�รปฏบิตักิ�รด้�นก�รทห�รม�กขึน้

 ♦ สหรัฐฯ ยืนยันให้ความสำาคัญกับการปกป้องไต้หวัน 

สนข.Bloomberg ร�ยง�นจ�ก กรณีน�ยเจคอบ ซัลลิแวน ท่ีปรึกษ� 

ด้�นคว�มมัน่คงของประธ�น�ธบิดสีหรฐัฯ ตอบคำ�ถ�มผูส้ือ่ข่�วว่� สหรฐัฯ 

จะให้คว�มสำ�คญัต่อก�รปกป้องไต้หวนั รวมทัง้พนัธมติรและหุ้นส่วนของ

สหรัฐฯ ทั่วโลก โดยท่�ทีดังกล่�วมีขึ้นหลังจ�ก สนข.Global Times ของ

จีน ร�ยง�นและตั้งข้อสังเกตว่� สหรัฐฯ จะไม่ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร

ปกป้องไต้หวันเมื่อเกิดคว�มขัดแย้ง เหมือนกับที่สหรัฐฯ เดินหน้�ถอน

ทห�รออกจ�กอัฟก�นิสถ�น แม้เกิดคว�มขัดแย้งในพื้นที่ ด้�นน�ย Max 

17ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)



Baucus อดีต ออท.สหรัฐฯ/กรุงปักกิ่ง ค�ดว่� จีนจะท้�ท�ยสหรัฐฯ  

ในประเดน็ไต้หวนั เพือ่ดปูฏิกริิย�และนโยบ�ยของสหรฐัฯ ในก�รปกป้อง

ไต้หวัน

 ♦ สหรัฐฯ ยำ้าจุดยืนกรณีทะเลจีนใต้ สถานการณ์ใน 

เมียนมา และอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง ระหว่างการประชุม รมว.

กต.อาเซียน-สหรัฐฯ สนข.Reuters ร�ยง�นว่� น�ยแอนโทนี บลิงเคน 

รมว.กต.สหรัฐฯ แถลงระหว่�งก�รประชุมผ่�นระบบออนไลน์กับ รมว.

กต.ประเทศอ�เซียน ว่� สหรัฐฯ ยำ้�จุดยืนไม่ยอมรับก�รอ้�งสทิธขิองจนี

ในทะเลจีนใต้ และจะอยู่เคียงข้�งช�ติอ�เซียนท่ีเผชิญก�รข่มขู่จ�กจีน 

สหรัฐฯ ยังวิตกอย่�งยิ่งกับสถ�นก�รณ์ในเมียนม� ขอให้ทุกฝ่�ยยุติ 

คว�มรุนแรง ฟื้นฟูประช�ธิปไตย และปล่อยตัวผู้ท่ีถูกคุมขังอย่�งไม่

ยุติธรรม ขณะที่น�ยเน็ด ไพรส์ โฆษก กต.สหรัฐฯ ขอให้อ�เซียนบรรลุ

ฉันท�มติและแต่งตั้งผู้แทนพิเศษอ�เซียนต่อกรณีเมียนม�อย่�งเร่งด่วน 

นอกจ�กนี้ สหรัฐฯ จะสนับสนุนอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขงให้เสรีและเปิด

กว้�ง ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือ Mekong-U.S. Partnership

 ♦ สหรัฐฯ กังวลต่อกรณีท่ีจีนสร้างคลังขีปนาวุธเพิ่มขึ้น 

110 แห่งเพื่อเสริมแสนยานุภาพนิวเคลียร์สนข.Reuters ร�ยง�นว่� 

กห.สหรัฐฯ และวฒุสิม�ชกิสงักดัพรรครพีบัลกัินกงัวลเกีย่วกบัสะสมอ�วธุ

นิวเคลียร์ของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วเพื่อคุกค�มสหรัฐฯ และพันธมิตร 

กับทั้งจีนยังปฏิเสธก�รเข้�ร ่วมก�รเจรจ�ควบคุมอ�วุธนิวเคลียร์  

โดยอ้�งอิงหลักฐ�นภ�พถ่�ยด�วเทียมและร�ยง�นของสหพันธ์นัก

วิทย�ศ�สตร์อเมริกัน (AFS) ที่แสดงว่� จีนกำ�ลังสร้�งคลังขีปน�วุธเพิ่ม

ขึ้นอีก 110 แห่ง ใกล้กับเมืองฮ�มี ท�งตะวันออกของเขตปกครองตนเอง
ซินเจียง หลังจ�ก กต.สหรัฐฯ กล่�วอ้�งว่�จีนได้สร้�งคลังเก็บขีปน�วุธ
ประม�ณ 120 แห่งในเมืองยูเหมิน มณฑลก�นซู 

 ♦  สหรัฐฯ กระชับความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์และเพิ่ม
ความช่วยเหลอืด้านวคัซนีให้กบัอินเดยี สนข.VOA ร�ยง�นว่� น�ยแอน
โทนี บลิงเคน รมว.กต.สหรัฐฯ ได้พบห�รือกับ นรม.นเรนทร� โมดิ  
ของอนิเดยี และ รมว.กต.อนิเดยี ในกรงุนวิเดล ีเกีย่วกบัก�รกระชบัคว�ม
ร่วมมอืในฐ�นะหุน้ส่วนยทุธศ�สตร์ และก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์ COVID-19 

โดยสหรัฐฯ จะมอบคว�มช่วยเหลือให้อินเดียอีก 25 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ 
จ�กเดิม 200 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนคว�มพร้อมของอินเดีย
ในก�รฉดีวคัซนี COVID-19 ให้กบัประช�ชน นอกจ�กนี ้ทัง้สองฝ่�ยห�รอื
เกีย่วกบัก�รส่งเสรมิคว�มร่วมมอืในกลุม่ Quad และแสดงคว�มห่วงกงัวล
ต่อสถ�นก�รณ์ในอัฟก�นิสถ�น ขณะที่น�ยบลิงเคนได้ใช้โอก�สนี้พบกับ
น�ย Ngodup Dongchung ผู้แทนด�ไล ล�มะ พร้อมกับตัวแทนภ�ค
ประช�สังคมของอินเดีย เพื่อห�รือเกี่ยวกับก�รส่งเสริมค่�นิยม
ประช�ธิปไตย
 ♦  สหรฐัฯ ยำา้จดุยนืกระชับความร่วมมือด้านความมัน่คงกบั
ประเทศในภูมภิาคอนิโด-แปซฟิิก พล.อ.ลอยด์ ออสตนิ รมว.กห.สหรฐัฯ 
กล่�วสนุทรพจน์ในง�น Fullerton Lecture ครัง้ที ่40 ซึง่จดัโดยสถ�บนั 
International Institute for Strategic Studies (IISS) ของสิงคโปร์ 
หัวข้อ The Imperative of Partnership ว่� สหรัฐฯ ยึดมั่นในก�รร่วม
มือกับพันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก เพื่อรับมือคว�ม
ท้�ท�ยด้�นคว�มมั่นคง ได้แก่ 1) ช่วยเหลือประเทศในภูมิภ�ค รวมถึง
ไทย ในก�รรบัมอืก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 2) ร่วมมอืกบัพนัธมติร
ดำ�เนนินโยบ�ยป้องปร�มแบบบรูณ�ก�ร (Integrated Deterrence) เพือ่
รกัษ�คว�มมัน่คงของภูมภิ�คในทกุมติ ิรวมถงึภัยคุกค�มท�งไซเบอร์และ
อวก�ศ 3) ต่อต้�นก�รกระทำ�ของจีนในทะเลจีนใต้ และก�รละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในซินเจียง โดยใช้ก�รเกี่ยวพันกับจีนอย่�งสร้�งสรรค์  
มีเสถียรภ�พ และหลีกเล่ียงก�รเผชิญหน้� 4) สนับสนุนอ�เซียนแก้ไข
ปัญห�ท�งก�รเมืองในเมียนม� 5) ร่วมมือกับพันธมิตร หุ้นส่วน อ�เซียน 
และกลุ่ม Quad สร้�งภูมิภ�คที่มีเสรีและเปิดกว้�ง บนพื้นฐ�นของ
กฎหม�ยและหลักสิทธิมนุษยชน และ 6) ร่วมมือกับประช�คมระหว่�ง

ประเทศแก้ไขปัญห�เก�หลีเหนือ

 ♦   สหรฐัฯ จะยกระดบัความร่วมมอืกบัอนภูุมภิาคลุม่แม่นำา้โขง 

นสพ.khmer Times ร�ยง�นว่� น�ยปร๊ะ สุคน รอง นรม./รมว.กต.

กัมพูช� และน�ยแอนโทนี บลิงเคน รมว.กต.สหรัฐฯ เป็นประธ�นร่วม

ก�รประชุม รมว.กต.หุ้นส่วนลุ่มนำ้�โขงและสหรัฐฯ (Mekong-U.S.  

Partnership - MUSP) ผ่�นระบบออนไลน์ ซึง่ทีป่ระชมุเห็นพ้องจะ 

ร่วมกนัยกระดบัคว�มร่วมมอืด้�นก�รเชือ่มโยง ก�รบรูณ�ก�รท�งเศรษฐกจิ 

ธรรม�ธบิ�ล และลดช่องว่�งด้�นก�รพฒัน�ในภมูภิ�ค โดยให้คว�มสำ�คญั

อนัดบัแรกกบัก�รเช่ือมโยงท�งเศรษฐกิจ ก�รจดัก�รและอนรุกัษ์ทรพัย�กร

นำ�้และทรพัย�กรธรรมช�ตอิย่�งยัง่ยนื ภัยคุกค�มรปูแบบใหม่ และก�ร

พัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ ขณะที่กัมพูช�ค�ดหวังว่�สหรัฐฯ และพันธมิตร

จะสนับสนุนก�รกระตุ ้นเศรษฐกิจกัมพูช�ที่ได ้ รับผลกระทบจ�ก 

COVID-19 เฉพ�ะอย่�งยิง่ก�รลงทนุของภ�คเอกชนในอุตส�หกรรมก�ร

ท่องเทีย่ว และวสิ�หกจิขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ท้ังนี ้สหรัฐฯ ให้คำ�มัน่

จะจัดสรรงบประม�ณช่วยเหลืออนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง รวม 52  

ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ
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➢   บทสรุป

 ยุคหลังก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโควิด-19 น้ัน เศรษฐกิจ

ของสหรัฐฯ มีก�รฟื้นตัว จ�กคว�มพย�ย�มในก�รรักษ�เศรษฐกิจและ

เสริมสร้�งผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนคว�ม

พย�ย�มในก�รขย�ยคว�มสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบอนุภ�คีที่มุ่งดำ�เนินก�ร

โดยให้คว�มสำ�คญักบัพนัธมติรและหุน้ส่วน และพหภุ�ค ีโดยเฉพ�ะอย่�ง

ยิ่งในกลุ่ม QUAD เพื่อก�รกลับเข้�ม�มีบทบ�ทบนเวทีโลกและควบคุม

ก�รขย�ยอทิธพิลของจนีและรสัเซียทีท่วกีำ�ลงัเพิม่ขึน้อย่�งแขง็แกร่งเช่นกนั

 นอกจ�กนัน้ สหรฐัฯ ได้แสดงคว�มมุง่มัน่ทีจ่ะต้องก�รส่งเสริม

คว�มร่วมมือกับภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพ�ะก�รเสนอเป็น

เจ้�ภ�พจดัก�รประชุมสดุยอดเอเปคประจำ�ปี 2566 เพือ่ตอกยำ�้กรอบคว�ม

ร่วมมอืพหภุ�คแีละก�รพฒัน�คว�มสมัพนัธ์กบัประเทศในภูมภิ�คเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ที่ดียิ่งขึ้นอกีด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.

โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com

สถานการณ์ภายในประเทศรัสเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 

และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน 

 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศรัสเซีย โดยเฉพ�ะเรื่องวัคซีน  

และก�รเมืองและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ในห้วง มิ.ย.-ส.ค.64  

มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

➢   วัคซีนของรัสเซีย 
 ♦   เมื่อ 11 ส.ค.64 น�ย Mikhail Murashko รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงส�ธ�รณสขุของรสัเซียยนืยนัประสทิธภิ�พของวคัซนี Sputnik V 

คว�มปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พในก�รต้�นเชื้อ COVID-19 ส�ยพันธุ์

เดลต�ของอินเดียได้ถึงร้อยละ 

83  ถึ ง แม ้ จ ะลดลงจ�ก ท่ี

สถ�บนัวจิยัระบ�ดวทิย�และจลุ

ชีววทิย�แห่งช�ตริสัเซยี(Gama-

leya Institute) ระบุเมื่อ มิ.ย.

64 ว่� วัคซีนดังกล่�วส�ม�รถ

ต้�น เชื้อ COVID-19 ส�ยพันธุ์

เดลต�ได้ถึงร้อยละ 90 ทั้งนี้ ท�งก�รรัสเซียฉีดวัคซีนให้กับประช�ชนไป

แล้วม�กกว่� 66 ล้�นโดส และมีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วม�กกว่� 27.7 

ล้�นคน หรือประม�ณร้อยละ 19 ของประช�กรทั้งประเทศ

➢   การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

♦  สหภาพยโุรป: จ�กก�รประชมุผูน้ำ�ประเทศสม�ชกิสหภ�พ

ยโุรป (European Union: EU) ทีก่รุงบรสัเซลส์ เบลเยียม เมือ่ 24 ม.ิย.64  

ที่ผ่�นม� โดยที่ประชุมน�ยรัฐมนตรีเยอรมนีต้องก�รรื้อฟื้นก�รประชุม

ผู้นำ�สหภ�พยุโรป-รัสเซีย แต่ที่ประเทศสม�ชิกส่วนใหญ่โดยเฉพ�ะยุโรป

ตะวนัออกปฏเิสธข้อเสนอดงักล่�ว โดยให้เหตุผลถงึกรณทีีร่สัเซยีได้ผนวก

ไครเมีย ก�รปฏเิสธให้คว�มร่วมมอืในก�รสบืสวนกรณเีครือ่งบนิส�ยก�ร

บินม�เลเซียแอร์ไลน์ MH17 ถูกยิงตก ก�รก่อสงคร�มในแคว้นดอนบ�ส

พื้นที่ท�งภ�คตะวันออกของยูเครน เป็นต้น 

♦  เมื่อ 3 ก.ค.64 สำ�นักข่�วหล�ยสำ�นักระบุว่� น�ยวล�ดิมีร์ 

ปตูนิ ประธ�น�ธบิดรีสัเซยี ลงน�มอนมุตัยิทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาติ

ฉบับใหม่ ซึ่งผ่�นคว�มเห็นชอบของสภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติรัสเซีย 

เมือ่ 28 พ.ค.64 ยทุธศ�สตร์ฉบบันีใ้ห้คว�มสำ�คญักบัก�รคุม้ครอง ปกป้อง 

พัฒน�ศักยภ�พและปรับปรุงคุณภ�พชีวิตและคว�มเป็นอยู ่ที่ดีของ

พลเมืองรัสเซีย เสรมิ

สร้�งคว�มส�ม�รถใน

ก�รป้องกันประเทศ 

รวมถึงส่งเสริมคว�ม

ส�มคัคใีนสงัคมรสัเซยี

เพื่อบรรลุเป้�หม�ย

ก�รพัฒน�ประเทศ 

และให้คว�มสำ�คญักบั

ก�รสร้�งคว�มร่วมมือในก�รเป็นพันธมิตรกับจีนและอินเดียด้วย 
♦  จีน: จ�กก�รห�รือท�งโทรศัพท์ระหว่�งผู้นำ�ของรัสเซีย 

และจีน เมื่อ 25 ส.ค.64 เน้นประเด็นคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คี ที่ทั้งสองฝ่�ย 

ส่งเสรมิก�รประส�นง�นท�งยทุธศ�สตร์และคว�มร่วมมอือย่�งรอบด้�น

ในโอก�สครบรอบ 20 ปี สนธิสัญญ�คว�มร่วมมือก�รเป็นเพื่อนบ้�น 

ที่ดีมิตรภ�พและคว�มร่วมมือ (Treaty of Good-Neighborliness and 

Friendly Cooperation) ต่ออีก 5 ปี ซึ่งลงน�มครั้งแรกเมื่อ ก.ค.44 

จีน-รัสเซีย รวมทั้งร่วมกันมีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รสร้�งคว�มส�มัคคีใน

ประช�คมระหว่�งประเทศ พร้อมทัง้คว�มร่วมมือด้�นก�รพัฒน�และผลติ

วัคซีน COVID-19 และร่วมกันต่อต้�นก�รแทรกแซงจ�กต่�งประเทศ 

♦  อินเดีย: รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของ

อนิเดยีเยอืนรสัเซยีอย่�งเป็นท�งก�รเมือ่ต้น ก.ค.64 เพือ่ห�รอืกับรฐัมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของรสัเซีย ประเดน็คว�มร่วมมือระหว่�ง

สองประเทศ เช่น อ�วุธยุทโธปกรณ์ เชื้อเพลิง พลังง�นนิวเคลียร์ และ

อัญมณี รวมทั้งก�รขย�ยคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจให้ครอบคลุมรอบ

ด้�นยิง่ขึน้ ได้แก่ เหมอืงแร่ อตุส�หกรรมเกษตร และเทคโนโลยขีัน้สงู เช่น 

หุ่นยนต์ น�โนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีชีวภ�พ รวมถึงห�รือเกี่ยวกับ

กำ�หนดก�รจัดก�รประชุมสุดยอดอินเดีย-รัสเซีย ปี 2564 

 ♦   อาเซียน: จ�กก�รประชุมรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�ร

ต่�งประเทศอ�เซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ โดยที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันใน

ก�รส่งเสริมคว�มเป็นหุ้นส่วน

เชิงยทุธศ�สตร์และก�รดำ�เนนิ

ง�นร ่ วมกัน เพื่อรับมือกับ 

Covid-19 เช่น ก�รกระจ�ย

วัคซีนที่มีประสิทธิภ�พให้กับ

ประช�ชนในภูมิภ�คอย่�ง

19ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)



ปลอดภัยและเท่�เทียม รัสเซียให้คำ�ม่ันว่�จะจัดโครงก�รฝึกอบรม

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ของอ�เซียน ให้คว�มช่วยเหลือท�งเทคนิคและ

วิช�ชีพ ชุดทดสอบ ย�และวัคซีนแก่อ�เซียน  

♦   เมียนมา: ปัจจุบันรัสเซียเป็นพันธมิตรใกล้ชิดและผู้จัดห�

อ�วธุร�ยใหญ่แก่รฐับ�ลทห�รเมยีนม� โดยม�ก�รเยอืนของผู้นำ�ท�งด้�น

ก�รทห�รหล�ยครั้งในรัสเซีย อ�ทิ นับตั้งแต่ในห้วง พ.ค.64 ผู้บัญช�ก�ร

ทห�รอ�ก�ศเมียนม�เยือนรัสเซียเพื่อเข้�ร่วมง�นแสดงยุทโธปกรณ์ท�ง

ทห�รในกรุงมอสโก ขณะที่รัสเซียงดออกเสียงระหว่�งก�รลงมติของ

สมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติ (UNGA) เมื่อ 20 มิ.ย.64 ที่เรียกร้องให้

น�น�ช�ติระงับก�รส่งออกอ�วุธให้เมียนม� และในวันเดียวกัน 

พล.อ.อ�วโุส มนิอองไลง์ ผูบ้ญัช�ก�รทห�รสงูสดุของเมยีนม�เยอืนรสัเซยี

เพื่อร่วมประชุมด้�นคว�มมั่นคง ในก�รประชุม Moscow Conference 

for International Security นบัเป็นก�รเยอืนต่�งประเทศครัง้ที ่2 ตัง้แต่

ก่อเหตุรัฐประห�รในเมียนม�เม่ือ 1 ก.พ.64 ท้ังน้ี น�ย Alexander 

Mikheev หวัหน้�หน่วยง�นก�รค้�อ�วธุ Rosoboronexport ของรฐับ�ล

รัสเซียระบุว่�เมียนม�เป็นหน่ึงในลูกค้�หลักของ Rosoboronexport  

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหุ้นส่วนสำ�คัญของ Rostec ซึ่งเป็น 

กลุ่มธุรกิจก�รบินและอวก�ศและก�รป้องกันประเทศของรัสเซีย

➢    บทสรุป

กล่�วโดยสรปุ สำ�หรบัสถ�นก�รณ์ของรสัเซีย วคัซนี Sputnik V 

ถอืว่�เป็นวคัซนีทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็และมคีว�มปลอดภยัเป็นอย่�งม�ก 

อีกทั้งรัสเซียได้มีก�รสนับสนุนวัคซีนให้กับหล�ยประเทศ โดยไม่อ�จ

ปฏิเสธเหตุผลนอกเหนือด้�นมนุษยธรรมแล้วยังมีเหตุผลเชิงก�รทูตท�ง

วัคซีนอีกประก�รหนึ่งด้วย ประกอบกับยุทธศ�สตร์คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

ฉบับใหม่ของรัสเซียให้คว�มสำ�คัญกับจีนและอินเดียเป็นหลัก เพื่อรักษ�

เสถยีรภ�พด้�นคว�มมัน่คงของรสัเซยีในภมูภิ�คเอเชยีแปซฟิิก รสัเซยีจะ

ลดปริม�ณก�รใช้เงินดอลล�ร์สหรัฐในก�รทำ�ธุรกรรมระหว่�งประเทศ 

รวมทัง้ใช้ก�รผลติวคัซนี COVID-19 เพือ่บรรลเุป้�หม�ยในก�รเสรมิสร้�ง

คว�มมั่นคงและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นอกจ�กนี้ ปัจจัยสำ�คัญที่

ส่งเสรมิให้คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งรสัเซยีกบัจนีร�บรืน่ คอื ก�รไม่มข้ีอพพิ�ท

ท�งดินแดน อีกทั้งมีคว�มร่วมมือด้�นพลังง�นนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งและ

มูลค่�ท�งก�รค้�ที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเน่ือง ซ่ึงก�รระงับก�รประชุมผู้นำ�

สหภ�พยโุรป-รสัเซยีนบัตัง้แต่ปี พ.ศ.  2557 หลงัจ�กทีร่สัเซยีเข้�ยดึครอง

ไครเมีย ส่งผลให้รัสเซียได้หันม�ให้คว�มสำ�คัญกับภูมิภ�คเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ม�กย่ิงขึ้น เห็นได้จ�กก�รแสดงเจตน�สนับสนุนกลไกคว�ม

ร่วมมืออ�เซียนต่�ง ๆ ขณะเดียวกัน ในทัศนะคติของเมียนม�รัสเซียเป็น

พันธมิตรที่ดีม�อย่�งต่อเนื่อง โดยรัสเซียสนับสนุนก�รฝึกซ้อม จัดห�ทุน

ก�รศึกษ�ระดับมห�วิทย�ลัยให้แก่ทห�รเมียนม�หล�ยพันน�ยและฝึก

อบรมเทคโนโลยีด้�นก�รทห�รให้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.

โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com

สถานการณ์ภายในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย  พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
และ ร.ต.หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์

 สถ�นก�รณ์ด้�นคว�มม่ันคงในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
ห้วงเดือน มิ.ย. - ส.ค.64 มีสถ�นก�รณ์สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
➢   ออสเตรเลีย
 ♦ ผู้ส่งออกของออสเตรเลียสนใจตลาดภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้แทนตลาดจีน นสพ.South China Morning Post ร�ยง�น
ว่� จ�กกรณทีีอ่อสเตรเลยีเรยีกร้องให้ผูต้รวจสอบอสิระ เข้�ตรวจสอบต้น
กำ�เนิดไวรัสโคโรน�ในนครอู่ฮั่นของจีน และจีนออกม�ตรก�รตอบโต้
ท�งก�รค้�ต่อออสเตรเลยี นำ�ไปสูปั่ญห�คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งกันท่ีตกตำ�่
ลงม�น�นกว่� 1 ปี และมแีนวโน้มจะตงึเครยีดม�กขึน้ ทำ�ให้ผู้ส่งออกของ
ออสเตรเลียไม่ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจต�มปกติได้ จึงเห็นคว�มจำ�เป็นที่จะ
ย้�ยก�รส่งออกในตล�ดจีนซ่ึงเป็นคู ่ค้�ร�ยใหญ่ท่ีสุดไปยังตล�ดอื่น  
รวมถึงเวียดน�ม อินโดนีเซีย และม�เลเซีย
 ♦  ออสเตรเลียยืนยันให้จีนรับผิดชอบต่อการโจมตีทาง
ไซเบอร์ในหลายประเทศ สนข.ABC News อ้�งคำ�แถลงของน�ง Karen 
Andrews รมว.มท.ออสเตรเลีย ว่� จีนเกี่ยวข้องกับก�รจ�รกรรมข้อมูล

จ�กระบบ Microsoft Exchange  
ในองค์กรรัฐและเอกชนหล�ยหมื่นแห่ง
ทั่วโลก เมื่อ ม.ค.64 ซึ่งออสเตรเลียออก
แถลงก�รณ์ร ่วมกับสหรัฐฯ สหร�ช
อ�ณ�จกัร สหภ�พยโุรป ญีปุ่น่ แคน�ด� 

และนิวซีแลนด์ เปิดเผยก�รโจมตีท�งไซเบอร์ของจีน โดยเป็นครั้งแรกที่
ประเทศสม�ชกิเนโตร่วมกับออสเตรเลยีกล่�วห�จีน ทัง้นี ้น�ง Andrews 
ระบุว่� จีนและประเทศต่�ง ๆ  หล�ยประเทศมีศักยภ�พในก�รโจมตีท�ง
ไซเบอร์เพิม่ขึน้ รฐับ�ลออสเตรเลยีจะมุง่ให้คว�มสำ�คญักบัภยัคกุค�มจ�ก
ก�รโจมตีท�งไซเบอร์และก�รรักษ�คว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์เป็น 
ลำ�ดับแรก อย่�งไรก็ต�ม จีนปฏิเสธคำ�กล่�วห�ดังกล่�วผ่�น นสพ. 
Global Times โดยอ้�งว่�ถูกใส่ร้�ย และสหรัฐฯ พย�ย�มเปล่ียน 
คว�มขัดแย้งท�งไซเบอร์ให้เป็นคว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศ
 ♦  เครือข่ายตำารวจนานาชาติ ประสบความสำาเร็จครั้งใหญ่
ในการทลายเครือข่ายแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ รัฐบ�ลออสเตรเลีย 
ออกแถลงก�รบุกจับกุมสม�ชิกแก๊งต่�งๆ ทั้งย�เสพติด ฟอกเงิน  
ได้ม�กกว่� 800 คน ในหล�ยสิบประเทศทั่วโลก พร้อมยึดของกล�งได้
เป็นจำ�นวนม�ก ไม่ว่�ย�เสพตดิประเภทโคเคน ปืน และเงนิสด-เงนิดจิทิลัคริ 
ไปจนถึงรถสปอร์ตหรูจำ�นวนหนึ่ง ทั้งนี้ ปฏิบัติก�รกว�ดล้�งแก๊ง
อ�ชญ�กรรมเครือข่�ยข้�มช�ติ เป็นผลจ�กคว�มร่วมมือระหว่�งตำ�รวจ
ออสเตรเลีย กับสำ�นักง�นสืบสวนสอบสวนกล�งแห่งช�ติสหรัฐฯ หรือ
เอฟบีไอ ไปจนถึงสำ�นักง�นตำ�รวจยุโรปหรือยูโรโปล ภ�ยใต้รหัสปฏิบัติ
ก�ร “โทรจนั ชลิด์” หลงัท�งเอฟบไีอได้ทำ�ก�รเขยีนแอปพลเิคชนัสนทน�
ท�งลับบนโทรศัพท์มือถือ เรียกว่� “เอนอม” จ�กนั้นจึงใช้ส�ยข่�ว 
แฝงตัวเข้�ไปในแก๊งม�เฟียต่�งๆ ชักชวนให้แก๊งเหล่�นี้ใช้แอปพลิเคชัน 
“เฉพ�ะท�ง” ดงักล่�วทีไ่ม่มใีนตล�ดแอปฯ ทัว่ไป จนส่งผลให้ท�งก�รได้
ข้อมูลก�รก่ออ�ชญ�กรรมม�กม�ยมห�ศ�ล ไม่ว่�หลักฐ�นก�รสนทน�
ขนย�เสพติด ขนย้�ยเงิน และก�รสั่งฆ�ตกรรมปิดป�ก
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 จะเหน็ได้ว่�ออสเตรเลยีแสดงบทบ�ททีช่ดัเจนในคว�มสมัพนัธ์
กับจีน ที่เห็นได้ชัดเจนว่� มีแนวโน้มตึงเครียดระหว่�งกัน ตั้งแต่ประเด็น
คว�มตึงเครียดในก�รห�ที่ม�ของ COVID-19 ที่นำ�ไปสู่คว�มขัดแย้ง
ท�งก�รค้�ระหว่�งกนั จนนำ�ไปสูก่�รกล่�วโทษเรือ่งก�รโจมตที�งไซเบอร์
ของจีน ที่อ�จนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในอน�คต
 อย่�งไรก็ต�ม ได้เห็นถึงบทบ�ทท่ีชัดเจนของออสเตรเลีย 
ในคว�มพย�ย�มรับมือต่อภัยรูปแบบใหม่และอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติที่มี
ประสิทธิภ�พอย่�งยิ่ง โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือและคว�มสัมพันธ์ 
ที่แน่นแฟ้นกับประเทศพันธมิตร โดยเฉพ�ะสหรัฐฯ ในก�รเสริมสร้�ง 
ขีดคว�มส�ม�รถด้�นคว�มมั่นคงของภูมิภ�คอินโดแปซิฟิก 
➢   นิวซีแลนด์
 ♦  เศรษฐกิจนิวซีแลนด์ ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ เว็บไซต์ 
แชนแนลนิวส์เอเชีย ร�ยง�น โดยพบว่�เศรษฐกิจโตขึ้น 1.6 เปอร์เซ็นต์ 
ในไตรม�สแรกของปี 2564 ขณะที่นักวิเคร�ะห์ชี้ว่�เศรษฐกิจนิวซีแลนด์
นัน้กลบัสูร่ะดบัปกตเิหมอืนก่อนทีจ่ะเกดิก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควดิ-19 
และส�ม�รถพลิกกลับม�ขย�ยตัวได้หลังจ�กที่ในปี 2563 เศรษฐกิจ
นิวซีแลนด์เผชิญกับภ�วะเศรษฐกิจหดตัว เป็นผลม�จ�กก�รจับจ่�ย
ใช้สอยในภ�คก�รบรกิ�รและสนิค้�ค้�ปลกี เช่น โทรทศัน์และรถยนต์ ด้�น
น�ย จ�ร์รอด เคอร์ หัวหน้�นักเศรษฐศ�สตร์ของกีวี แบงก์ ชี้ว่� ถึงแม้ว่�
นิวซีแลนด์จะเผชิญกับภ�วะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงกล�งปี 2563 แต่
คว�มเคลื่อนไหวภ�ยในประเทศน้ันได้ช่วยเสริมภ�คก�รท่องเที่ยวและ
ก�รศึกษ� ขณะที่คว�มเคลื่อนไหวในตล�ดอสังห�ฯ นั้น ทำ�ให้มีก�รเดิน
หน้�โครงก�รก่อสร้�งในประเทศเพิม่ข้ึน ซึง่เป็นปัจจยัทีใ่ห้เศรษฐกจิกลบั
ม�สู ่ระดับก่อนหน้�ก�รเกิดก�รแพร่ระบ�ด นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งใน
ประเทศทีไ่ด้รบัคำ�ชมจ�กก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควดิ-19 ได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ และไม่พบก�รแพร่ระบ�ดในชุมชนเป็นเวล�น�น 
 ♦  นิวซีแลนด์ประกาศเสนอร่างกฎหมายใหม่ กำ�หนดให้มี
โทษจำ�คุกสูงสุด 5 ปี สำ�หรับแนวท�งปฏิบัติที่มีจุดประสงค์เพื่อเปล่ียน
รสนยิมท�งเพศ อตัลกัษณ์ท�งเพศ หรอืก�รแสดงออกท�งเพศ ทีเ่รยีกว่� 
“ก�รบำ�บัดเพื่อเปลี่ยนรสนิยมท�งเพศ” (Conversion Therapy) เพื่อ
ยตุกิ�รปฏบิตัดิงักล่�วซึง่ไม่ได้ผล ก่อให้เกดิอันตร�ย เป็นก�รเลอืกปฏบิตัิ
และล่วงละเมดิ สนข.Reuters ร�ยง�นว่� คริส ฟ�ฟอย รัฐมนตรีกระทรวง
ยตุธิรรม กล่�วในแถลงก�รณ์ว่� “ก�รบำ�บดัเพือ่เปลีย่นรสนยิมท�งเพศ” 
จะไม่มีท่ียนืในสงัคมนวิซีแลนด์สมยัใหม่ ก�รบำ�บดัเหล่�นัน้อยูบ่นพืน้ฐ�น
ของคว�มเชื่อที่ผิดว่�รสนิยมท�งเพศ อัตลักษณ์ท�งเพศ หรือก�ร
แสดงออกท�งเพศของบคุคลทีม่คีว�มแตกต่�งหล�กหล�ยนัน้ จำ�เป็นต้อง
ได้รับก�รแก้ไข ภ�ยใต้ร่�งกฎหม�ยใหม่ ผู ้กระทำ��รเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมบคุคลทีอ่�ยตุำ�่กว่� 18 ปี หรอืผูท้ีมี่คว�มบกพร่องในก�รตัดสินใจ 
ต้องระว�งโทษจำ�คกุสงูสดุ 3 ปี และห�กก�รบำ�บดัก่อให้เกดิอนัตร�ยร้�ย
แรงจะมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี
 ♦  นิวซีแลนด์ไฟเขียวรับแรงงานจากหมู่เกาะแปซิฟิกเข้า
ประเทศไม่ต้องกักตัว นิวซีแลนด์เผชิญกับปัญห�ข�ดแคลนแรงง�นต่�ง
ช�ติในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 น�ยกฯหญิง ไฟเขียวเปิดรับ
แรงง�นจ�กหมู่เก�ะแปซิฟิก เว็บไซต์แชนแนลนิวส์เอเชีย ร�ยง�นว่�  
น�งจ�ซินด� อ�ร์เดิร์น น�ยกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ระบุว่� ประเทศ
นวิซแีลนด์จะเปิดรบัแรงง�นประจำ�ฤดูจ�กประเทศในหมูเ่ก�ะแปซฟิิกให้
เดินท�งเข้�ประเทศแบบไม่ต้องกักตัว ได้แก่ ประเทศซ�มัว ตองก� และ
ว�นูอ�ตู โดยต้องเป็นก�รเดินท�งแบบเที่ยวเดียว หลังจ�กที่นิวซีแลนด์

ต้องเผชิญกับปัญห�ข�ดแคลนแรงง�นในอุตส�หกรรมพืชสวน โดยค�ด
ว่�จะเริ่มโครงก�รดังกล่�วในเดือนกันย�ยน 64 ซึ่งแรงง�นที่เดินท�งเข้�
นวิซแีลนด์ต้องได้รบัก�รรบัรองภ�ยใต้โครงก�รแรงง�นประจำ�ฤด ูซ่ึงเปิด
ท�งให้ภ�คอตุส�หกรรมจ้�งง�นแรงง�นต่�งช�ตเิมือ่มแีรงง�นในประเทศ
ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ก�รเดินท�ง
ข้�มพรมแดนหยุดชะงัก กระทบต่อภ�คก�รเกษตรของนิวซีแลนด์ที่ต้อง
พึ่งพ�แรงง�นจ�กต่�งช�ติ ขณะเดียวกันน�งอ�ร์เดิร์นได้เตรียมประก�ศ
แผนก�รทยอยเปิดพรมแดนนิวซีแลนด์หลังจ�กนี้
 ♦ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ จาซินดา อาร์เดิร์น ต้อนรับ
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย สกอตต์ มอร์ริสัน เป็นครั้งแรก สนข.เอพี 
ร�ยง�นก�รเยอืนระหว่�งกนั ซึง่ถอืเป็นก�รเปิดประเทศต้อนรบัก�รเยอืน
ผู้นำ�ระหว่�งประเทศ ถึงแม้จะมีคว�มเห็นต่�งด้�นจีน ผู ้นำ�ท้ังสอง 
เรียกร้องให้องค์ก�รอน�มัยโลก WHO ดำ�เนินก�รห�ต้นตอโรคโควิด-19 
ซึ่งคว�มตึงเครียดระหว่�งออสเตรเลีย 
และจนีเพิม่ม�กขึน้และก�รกลับม�เปิด
พรมแดนอีกครั้งจะอยู่ในประเด็นก�ร
ห�รือระหว่�งน�ยกรัฐมนตรีท้ังสอง 
โดยผู้นำ�ทั้งสองได้ทำ�ก�รทักท�ยต�ม
ประเพณี เม�รี ฮอนกี (Maori hongi) 
ทีใ่ช้จมูกสัมผัส ซ่ึงมอร์รสัินกล�ยเป็นผู้นำ�ต่�งประเทศแรกท่ีเยอืนนวิซแีลนด์
นบัตัง้แต่เกดิโรคโควดิ-19 และต้องปิดพรมแดนในปีทีผ่่�นม� นอกจ�กนัน้ 
ในประเดน็คว�มสมัพันธ์กบัจนี ออสเตรเลยีใช้ไม้แขง็กบัจนีในไม่กีปี่ท่ีผ่�น
ม�และคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศเสือ่มลง ส่วนท�งนวิซแีลนด์เลอืกที่
จะใช้นโยบ�ยต่อจีนที่ซอฟท์ม�กกว่�และจนอ�จมองได้ว่�อ่อนเกินไป เอ
พีชี้ว่� ในก�รห�รือร่วมกันดูเหมือนผู้นำ�ทั้งสองเลือกท่ีจะไม่แสดงคว�ม
เห็นที่แตกต่�งกันในด้�นจีน โดยมอร์ริสันกล่�วยำ้�ว่� “ออสเตรเลียและ
นวิซแีลนด์ต่�งเป็นประเทศค้�ข�ย และจะไม่ยอมแลกกบัอธปิไตยประเทศ
หรือแลกกับคุณค่�ของตัวเอง ซึ่งจะยืนเคียงข้�งกันเพื่อปกป้องและ
สนบัสนนุต่อคณุค่�เหล่�นัน้” ส่วนอ�ร์เดร์ิน กล่�วว่� นวิซแีลนด์ยงัคงยดึ
หลักก�รที่แน่วแน่ต่อจีนในด้�นสิทธิมนุษยชนและท�งก�รค้� และช้ีถึง
ก�รยังคงเป็นสม�ชิกในกลุ่มประเทศไฟว์ อ�ยส์ (Five Eyes) ที่จะมีก�ร
แชร์ข่�วกรองระหว่�งกันใน 5 ช�ติ ได้แก่ สหรัฐฯ อังกฤษ แคน�ด� 
ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด์ ขณะทีม่อร์รสินัเสรมิว่� ออสเตรเลยีจะทำ�ง�น
อย่�งใกล้ชิดร่วมกับนิวซีแลนด์และประเทศอื่น ๆ ภ�ยในกลุ่ม แต่ยำ้�ว่� 
ไม่มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องนำ�ไปสู่คว�มขดัแย้ง 
➢   บทสรุป 
 นวิซีแลนด์ยังพบสญัญ�ณทีด่ ีแม้ในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด
ของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีท่ัว่โลกได้รบัผลกระทบอย่�งรนุแรงนัน้ เนือ่งจ�ก
เป็นหนึง่ในประเทศทีไ่ด้รบัคำ�ชมจ�กก�รป้องกนัก�รแพร่ระบ�ดของโรค
โควิด-19 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วกว่�ที่ค�ด
ก�รณ์ แต่อย่�งไรก็ต�ม ผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 
ทำ�ให้นิวซีแลนด์ประสบกับปัญห�ข�ดแคลนแรงง�นต่�งช�ติ อันเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในก�รขับเคล่ือนเศรษฐกิจเช่นกัน นอกจ�กนั้น นิวซีแลนด์
ยังคงยึดหลักก�รที่แน่วแน่ต่อจีนในด้�นสิทธิมนุษยชนและท�งก�รค้� 
และคว�มเป็นสม�ชกิในกลุ่มประเทศ ไฟว์ อ�ยส์ (Five Eyes) อย่�งเข้มแขง็
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สถานการณ์ภายในประเทศญี่ปุ่น
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 

และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน

 สถ�นก�รณภ์�ยในประเทศญี่ปุ่น สำ�หรับก�รจัดก�รแข่งขัน

กฬี�โอลมิปิกและพ�ร�ลมิปิก สถ�นก�รณ์ Covid-19 รวมถงึคว�มสัมพนัธ์

ระหว่�งประเทศ ในห้วง มิ.ย.-ส.ค.64 มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

➢   การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก 
♦  รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นสั่งก�รให้สำ�นัก

ข่�วกรองคว�มมั่นคงส�ธ�รณะญี่ปุ่น (Public Security Intelligence 

Agency: PSIA) เร่งรวบรวมข้อมูลและยกระดับก�รเฝ้�ระวังก�รโจมตี

ท�งไซเบอร์ และก�รก่อก�รร้�ยโดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ในห้วงทีญ่ีปุ่น่เป็นเจ้�

ภ�พจัดมหกรรม

กีฬ�โลก ระหว่�ง 

23 ก.ค. – 8 ก.ย.64 

สำ�หรบัสถ�นก�รณ์

ก�รแพร ่ระบ�ด

ของ COVID-19 ส่ง

ผลให้รัฐบ�ลญี่ปุ่น

ประก�ศภ�วะฉุกเฉินในกรุงโตเกียว จังหวัดไซต�มะ จังหวัดชิบะ และ

จังหวัดค�น�ง�วะ มีผลบังคับใช้ระหว่�ง 12 ก.ค. - 22 ส.ค.64 นั้น ทำ�ให้

คณะกรรมก�รจดัก�รแข่งขันโตเกยีวโอลมิปิกตดัสนิใจไม่อนญุ�ตให้มผู้ีชม

ก�รแข่งขนัในสถ�นทีจ่ดัก�รแข่งขันกฬี�โอลมิปิกและพ�ร�ลิมปิก รวมถงึ

ประก�ศยกเลิกก�รว่ิงคบเพลิงโอลิมปิกบนเส้นท�งส�ธ�รณะในกรุง

โตเกียว แต่สำ�หรับก�รว่ิงคบเพลิงท่ีหมู่เก�ะโอก�ซ�ว�ระ (ห่�งจ�ก 

กรุงโตเกียวไปท�งตอนใต้ 1,000 กิโลเมตร) ยังคงมีกำ�หนดก�รเดิม  

พร้อมด้วยพิธีจุดคบเพลิงโอลิมปิกในพิธีเปิด 23 ก.ค.64 จะถ่�ยทอดผ่�น

ท�งออนไลน์ อย่�งไรก็ต�ม คณะผู้จัดก�รแข่งขันกีฬ�โอลิมปิกพบบุคคล

เกี่ยวข้องกับก�รแข่งขันกีฬ�โอลิมปิกติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 17 คน  

โดยเป็นนักกีฬ� 1 ร�ย ผู้รับเหม� 14 ร�ย และเจ้�หน้�ที่จัดก�รแข่งขัน

กีฬ� 2 ร�ย ทำ�ให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 123 ร�ย นับตั้งแต่เริ่มมีก�รร�ยง�น

จำ�นวนติดเชื้อของผู้เกี่ยวข้องกับก�รแข่งขันกีฬ�โอลิมปิก เมื่อ 1 ก.ค.64

➢   สถานการณ์ Covid-19

♦  ญี่ปุ ่นจะขอให้ต่�งประเทศยอมรับหนังสือรับรองก�ร 

ฉีดวัคซีน (Vaccine passports) ก�รฉีดวัคซีน COVID-19 ของญี่ปุ่น  

โดยก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว เพื่อฟื้นฟูก�รท่องเที่ยวระหว่�งประเทศ  

โดยปัจจุบัน Vaccine Passports ของญี่ปุ่นส�ม�รถใช้ได้ใน 5 ประเทศ

จะได้รบัสิทธพิเิศษ เช่น ยกเว้นก�รกกัตวั เมือ่เดินท�งไปยงัประเทศอติ�ลี 

ออสเตรีย ตุรกี บัลแกเรีย และโปแลนด์ ซี่งมีกำ�หนดเปิดให้ลงทะเบียน 

Vaccine passports ทัว่ประเทศใน 26 ก.ค.64 และจะออกหนงัสอืรับรอง

โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยและจะพัฒน�เป็นรูปแบบของ e-applications และ 

e-passport ต่อไป โดยญี่ปุ่นมีแผนจะเจรจ�กับประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม 

เพือ่แลกเปลีย่นกบัก�รทีญ่ีปุ่น่จะพจิ�รณ�เปิดรบันกัท่องเทีย่วต่�งช�ตใิน

ลักษณะเดียวกัน 

♦ ญีปุ่น่จะจำ�กดัก�รเข้�รบัก�รรกัษ�ในโรงพย�บ�ลของผูป่้วย 

COVID-19 โดยจะรับเฉพ�ะผู้ติดเชื้อที่มีอ�ก�รหนักหรือมีคว�มเสี่ยง 

จะมีอ�ก�รหนกั เนือ่งจ�กจำ�นวนผูต้ดิเชือ้ทีเ่พิม่ขึน้ทำ�ให้ระบบส�ธ�รณสขุ

เริ่มตึงเครียด และให้ผู้ติดเชื้อรักษ�ตัวที่บ้�นเป็นหลัก นอกจ�กนี้ รัฐบ�ล

ญี่ปุ่นจะจัดสรรงบประม�ณเพิ่มเติมแก่โรงพย�บ�ลในท้องถิ่น รวมถึง 

จดัต้ังสถ�นบีรกิ�รออกซเิจนขน�ด 130 เตยีง ในกรงุโตเกยีวภ�ยใน 21 ส.ค.64 

โดยจะใช้อ�ค�รศูนย์เด็กแห่งช�ติ เพื่อให้บริก�รผู้ป่วย COVID-19  

ที่รักษ�ตัวที่บ้�นที่ต้องก�รให้ออกซิเจนเป็นก�รช่ัวคร�วและต้องก�ร 

คว�มช่วยเหลือด้�นต่�ง โดยจะมีแพทย์อย่�งน้อย 2 คนและพย�บ�ล  

25 คน ประจำ�สถ�นีเพื่อดูแลผู้ป่วยตลอดเวล� 

	 ♦ ส�ธ�รณสุขญี่ปุ ่นสั่ งระงับก�รฉีดวัคซีนป ้องกันโรค 

COVID-19 ของบริษัท Moderna จำ�นวน 1,630,000 โดส ที่ผลิตจ�ก

สเปน เนือ่งจ�กพบว่�บ�งส่วนมสี�รปนเป้ือน ซึง่พบในวคัซนีท่ียงัไม่ได้ใช้ 

ซึ่งภ�ยหลังพบช�ยช�วญี่ปุ่น 2 คนเสียชีวิตภ�ยหลังรับก�รฉีดวัคซีน 

COVID-19 ของบริษัท Moderna เข็มที่สอง โดยทั้งสองคนได้รับวัคซีน

จ�ก 1 ใน 3 ล็อตที่ต้องสงสัยว่�มีก�รปนเปื้อนและท�งก�รญี่ปุ่นสั่งระงับ

ใช้เมื่อ 26 ส.ค.64 ขณะที่บริษัท Moderna และบริษัท Takeda  

Pharmaceutical ซึ่งเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยวัคซีน Moderna ในญี่ปุ ่น  

แถลงว่�ขณะนีย้งัไม่มหีลกัฐ�นว่�ก�รเสยีชวีติดงักล่�วเกดิจ�กวคัซนีของ  

Moderna หรอืไม่ นอกจ�กนี ้มห�วทิย�ลยัก�รแพทย์และทันตกรรมแห่ง

กรุงโตเกียว ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ชนิดกล�ยพันธุ์ใหม่ N501S เป็น

ครัง้แรกในญีปุ่น่จำ�นวน 8 ร�ย ทัง้หมดไม่มปีระวตัเิดินท�งไปต่�งประเทศ 

ส�ยพันธุ์ดังกล่�วลักษณะคล้�ยเชื้อกล�ยพันธุ์ของส�ยพันธุ์อัลฟ�หรือ 

N501Y ในสหร�ชอ�ณ�จักร

➢ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 ♦ เมื่อ 25 มิ.ย.64 ญี่ปุ่นให้สัตย�บันต่อคว�มตกลงหุ้นส่วน

ท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership: RCEP) แก่สำ�นักง�นเลข�ธิก�รอ�เซียนเป็นประเทศที่ 3 

หลังจ�กสิงคโปร์และจีน ซึ่ง RCEP เป็นคว�มตกลงท�งก�รค้�แรกของ

ญี่ปุ่นที่มีทั้งจีนและเก�หลีใต้ ซึ่งเป็นคู่ค้�อันดับ 1 และ 3 ของญี่ปุ่นต�ม

ลำ�ดับ และเมื่อต้นเดือน ส.ค.64 กระทรวงกล�โหมของญี่ปุ่น กำ�ลังเร่ง

ทบทวนแผนโครงก�รป้องกันประเทศระยะ 5 ปี โดยเร็วเพื่อขย�ยวงเงิน

งบประม�ณด้�นก�รทห�รซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2566 สำ�หรับเตรียมพร้อม

ป้องกันภัยคุกค�มจ�กจีน เช่น ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับอุปกรณ์เสริมของเครื่อง

บินขับไล่รุ่น F-35 จัดห�เรือดำ�นำ้�ไร้คนขับสำ�หรับก�รเฝ้�ตรวจก�รณ์

ระยะไกล เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถด้�นปลอดภัยไซเบอร์และปัญญ�ประดษิฐ์ 

เป็นต้น นอกจ�กนี ้ญีปุ่น่และไต้หวนัเตรียมจัดก�รเจรจ�ทวภิ�คีด้�นคว�ม

มั่นคงเป็นครั้งแรกเพื่อกระชับคว�มสัมพันธ์ และห�รือเกี่ยวกับแนวท�ง

จดัก�รปัญห�คว�มมัน่คงของทัง้สอง

ประเทศ รวมถึงส่งเสริมก�รแลก

เปลี่ยนระหว่�งญ่ีปุ่นและไต้หวัน ซึ่ง

ค�ดว่�จะส�ม�รถจัดขึ้นได้เร็วที่สุด

ภ�ยใน ส.ค.64 ผ่�นช่องท�งออนไลน์
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ส�ยพันธุ์เดลต�ได้ ร้อยละ 79 และป้องกันส�ยพันธุ์อัลฟ�ได้ ร้อยละ 92 

ส่วนวคัซนี Oxford-AstraZeneca ป้องกันส�ยพนัธุเ์ดลต�ได้ ร้อยละ 60 

และป้องกันส�ยพันธุ์อัลฟ�ได้ ร้อยละ 73

 ♦  นอกจ�กนี้ยังมีก�รศึกษ�ของสหร�ชอ�ณ�จักรพบว่� 

ผู้ติดเช้ือส�ยพันธุ์เดลต�เส่ียงจะมีอ�ก�รรุนแรงกว่�ส�ยพันธุ์ อัลฟ�

ม�กกว่�สองเท่�โดยอ้�งถงึ อ้�งง�นวจัิยทีต่พีมิพ์ในว�รส�รท�งก�รแพทย์ 

The Lancet ว่� ผลก�รศึกษ�ผู้ติดเชื้อ COVID-19 กว่� 43,000 ร�ยใน

สหร�ชอ�ณ�จักร พบว่� ผู้ติดเชื้อส�ยพันธุ์เดลต� (อินเดีย) มีคว�มเสี่ยง

ที่จะต้องเข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลสูงกว่�ผู้ติดเชื้อส�ยพันธุ์อัลฟ� 

(อังกฤษ) ม�กกว่�สองเท่� โดยเฉพ�ะกลุ่มผู้ที่ยังไม่รับวัคซีนหรือได้รับ

วคัซนีไม่ครบโดส นอกจ�กนี ้ ยงัพบว่�ก�รแพร่ระบ�ดของส�ยพนัธุเ์ดลต� 

จะส่งผลกระทบต่อระบบส�ธ�รณสุขม�กกว่�ส�ยพันธุ ์อัลฟ� ทั้งนี้  

ก�รฉีดวัคซีนให้ครบโดสเป็นปัจจัยสำ�คัญช่วยลดคว�มเสี่ยงที่จะมีอ�ก�ร

รุนแรงหลังติดเชื้อส�ยพันธุ์เดลต�

 ♦  น�งอังเกล� แมร์เคิล นรม.เยอรมนี ท่ีเรียกร้องให้ช�ว

เยอรมนัเร่งกลับม�ฉดีวัคซนีป้องกนั COVID-19 เป็นก�รด่วน หลังท�งก�ร

เยอรมนีพบจำ�นวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพ่ิมขึ้นอย่�งน่�ห่วงกังวลตลอด

ห้วง 2 สัปด�ห์ที่ผ่�นม� และอ�จจะเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่�ภ�ยใน 2 สัปด�ห์

ข้�งหน้� โดยมีปัจจัยเสี่ยงม�จ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19  

ส�ยพันธุ์เดลต� (อินเดีย) ด้�นสถ�บัน Robert Koch Institute (RKI) 

ของเยอรมนีเปิดเผยข้อมูลประจำ�วันที่ 22 ก.ค.64 ว่� เยอรมนีพบผู้ติด

เชื้อสะสมร�ยใหม่จำ�นวน 1,890 ร�ย หรือคิดเป็นอัตร�ผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ 

12.2 ร�ยต่อประช�กร 10,000 คน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจ�กห้วงต้น ก.ค.64  

ที่มีอัตร�ตำ่�สุดอยู่ที่ 4.9 ร�ยต่อประช�กร 10,000 คน

 ♦  ช�วยุโรปชุมนุมต่อต้�นก�รใช้เอกส�รรับรองสุขภ�พและ

ม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ในหล�ยเมืองสำ�คัญ

ของสหภ�พยุโรป อ�ทิ กรุงโรม

ของอิต�ลี เมือง Nicosia ของ

ไซปรัส เมือง Marseille, เมือง 

Capesterre-Belle-Eau และ

เมือง Guadeloupe ของ

➢ บทสรุป

 สำ�หรับสถ�นก�รณ์ Covid-19 ของญ่ีปุ่นกำ�ลังเผชิญกับ 

แนวโน้มก�รแพร่ระบ�ดของส�ยพันธุ์เดลต�ม�กขึ้นเห็นได้จ�กจำ�นวน 

ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 20,000 ต่อวัน ส่งผลให้รัฐบ�ลจำ�เป็นต้องประก�ศ

ขย�ยเวล�สถ�นก�รณ์ฉกุเฉนิในหล�ยพืน้ที ่และม�ตรก�ร Soft Lockdown 

อีกทั้งยังมีก�รค้นพบส�ยพันธุ์ใหม่ในญ่ีปุ่น ท่�มกล�งก�รจัดก�รแข่งขัน

กีฬ�ทั้ง 2 ร�ยก�ร ทำ�ให้พบจำ�นวนผู้ติดเชื้อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รจัด

กีฬ�ดังกล่�ว ถึงแม้ว่�น�ยกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นจะมีก�รเตรียมก�รจัดห�

วัคซีน Pfizer ให้นักกีฬ�ที่เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�โอลิมปิกและบุคคลที่

เกีย่วข้องจำ�นวน 70 ล้�นโดส ระหว่�ง ก.ค.-ก.ย.64 แล้วกต็�ม โดยรฐับ�ล

ญี่ปุ่นตั้งเป้�หม�ยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ครอบคลุมประช�ชน

ทุกคนภ�ยใน พ.ย.64 และตั้งเป้�หม�ยฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิต้�นท�น  

(เขม็ที ่3) แก่บคุล�กรท�งก�รแพทย์ ผูสู้งอ�ย ุและประช�ชนทัว่ไปภ�ยใน

ปี 2565 ซึ่งปัจจุบันช�วญี่ปุ ่นได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ร้อยละ 43  

ของจำ�นวนประช�กรทั้งหมด ท�งด้�นเศรษฐกิจ จ�กก�รเข้�ร่วม RCEP 

เพือ่ช่วยเสรมิสร้�งคว�มเชือ่มโยงท�งเศรษฐกจิระหว่�งญีปุ่น่และภมูภิ�ค

เอเชยี-แปซฟิิก ซึง่เป็นศนูย์กล�งก�รเตบิโตของเศรษฐกจิโลกให้แน่นแฟ้น

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำ�หรับก�รเพิ่มงบประม�ณด้�นกล�โหมเพื่อป้องกันก�ร

รุกร�นจ�กจีนนั้น มีผลเด่นชัดขึ้นภ�ยหลังจ�กก�รเจรจ�ระหว่�งน�ยก

รฐัมนตรขีองญีปุ่น่และประธ�น�ธบิดขีองสหรฐัฯ ทีต่่�งมุง่เน้นคว�มสำ�คัญ

ต่อสนัตภิ�พและคว�มมัน่คงในช่องแคบไต้หวนั ปัญห�จนีอ้�งสทิธใินหมู่

เก�ะเซนก�ก ุและก�รเดนิเรอืในทะเลจนีใต้ ซ่ึงสอคล้องกับก�รเจรญิไมตรี

แบบทวิภ�คีกับไต้หวันที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รแก้ไขที่เกิดจ�กก�รขย�ย

อิทธิพลเชิงรุกของจีน 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
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➢ สถานการณ์โควิด-19

 ♦  ยุโรปพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ส�ยพันธุ์เดลต้� (อินเดีย) 

เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ห้วง 4-10 มิ.ย.64 อยู่ที่ 44,008 ร�ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 

63.2 และอัตร�ก�รเสียชีวิต

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบ

กับสปัด�ห์ก่อนหน้� โดยร้อยละ 

91 ของผู้ติดเชื้อร�ยวันตรวจ

พบเชื้อส�ยพันธุ์เดลต้� ขณะที่

เยอรมนีพบผู้ติดเชื้อส�ยพันธุ์

เดลต้�ร้อยละ 2.5 ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่ม

ขึน้เช่นเดยีวกนั ภ�วะดงักล่�วทำ�ให้สหร�ชอ�ณ�จกัรเพิม่จดุตรวจห�เช้ือ

และฉดีวัคซนีป้องกันเช่ือ COVID-19 ในพืน้ทีแ่พร่ระบ�ดของเชือ้ส�ยพนัธ์ุ

เดลต้� อ�ทิ เมือง Bolton เมือง Manchester เมือง Calderdale  

รวมทั้งขอคว�มร่วมมือประช�ชนในพื้นที่แพร่ระบ�ดงดเว้นก�รเดิน

ท�งออกนอกพื้นที่เพื่อควบคุมก�รแพร่ระบ�ด ส่วนเยอรมนีจะเร่ง

กระบวนก�รฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น โดยเฉพ�ะฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอ�ยุภ�ยใน

ห้วง ก.ย.-พ.ย.64 ปัจจุบัน มีผู้เข้�รับวัคซีนเข็มแรกแล้วร้อยละ 47  

ครบสองเข็มร้อยละ 24 จ�กประช�กรทั้งหมด 83 ล้�นคน

 ♦  ผลก�รศึกษ�ในสกอตแลนด์พบว่�เชื้อ COVID-19  

ส�ยพันธุ์เดลต�รุนแรงกว่�ส�ยพันธุ์อัลฟ�สองเท่� โดยอ้�งผลก�รศึกษ�

ซึ่งตีพิมพ์ในว�รส�รท�งก�รแพทย์ The Lancet ว่� อัตร�ก�รเข้�รักษ�

ในโรงพย�บ�ลของผู้ตดิเช้ือ COVID-19 ส�ยพนัธุเ์ดลต� (ส�ยพนัธุอ์นิเดยี) 

ในสกอตแลนด์มีม�กกว่�ส�ยพันธุ์อัลฟ� (ส�ยพันธุ์อังกฤษ) ถึงสองเท่� 

อย่�งไรก็ดี ก�รฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ส�ม�รถช่วยป้องกันก�รติดเช้ือ 

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ซ่ึงผลก�รศึกษ�ประสิทธิภ�พของวัคซีนเมื่อฉีด

ครบ 2 โดส เป็นเวล� 2 สัปด�ห์ พบว่� วัคซีน Pfizer BioNTech ป้องกัน

23ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)



ฝรั่งเศส ตั้งแต่ 7 ส.ค.64 เพื่อต่อต้�นข้อกำ�หนดของสหภ�พยุโรป (EU) 

ที่กำ�หนดให้ประช�ชนแสดงเอกส�รรับรองสุขภ�พ (Health Pass)  

ซึ่งระบุก�รฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ก่อนเข้�สถ�นที่ต ่�ง ๆ  

ทัง้โรงภ�พยนต์ พพิธิภณัฑ์ สระว่�ยนำ�้ในร่ม สน�มกฬี� รวมทัง้ร้�นอ�ห�ร

ในร่ม เนื่องจ�กเห็นว่�ม�ตรก�รดังกล่�วขัดต่อสิทธิและเสรีภ�พของ

พลเมือง โดยก่อนหน้�นี้ EU ประก�ศข้อกำ�หนดให้ประช�ชนแสดง

เอกส�รรับรองก�รฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ก่อนเข้�ใช้ง�นสถ�นที่

ส�ธ�รณะ เพื่อยับยั้งก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ซึ่งยังคงมีผู้ติดเชื้อ

เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

➢ บทสรุป

 ด้วยสถ�นก�รณ์คว�มรนุแรงของก�รแพร่ระบ�ดของเชือ้ไวรสั 

COVID-19 ยังคงมีขึ้นอย่�งต่อเนื่องในหล�ยพื้นที่ทุกทวีปทั่วโลก โดย

เฉพ�ะคว�มรุนแรงท่ีเกิดขึ้นจ�กส�ยพันธุ์เดลต้� ซ่ึงมีต้นกำ�เนิดจ�กก�ร 

กล�ยพันธุ์ในประเทศอินเดีย ซ่ึงยุโรปเป็นหน่ึงในทวีปที่ได้รับผลกระทบ

ซึง่พบก�รตดิเชือ้ทีเ่พิม่ม�กขึน้อย่�งต่อเน่ือง โดยเฉพ�ะในพืน้ทีข่องประเทศ

เยอรมัน หน่วยง�นหรือสถ�บันก�รศึกษ�ที่เก่ียวข้องได้มีคว�มพย�ย�ม

เร่งศึกษ�ถงึระดับคว�มรนุแรงและแนวท�งก�รป้องกันและแก้ไขกนัอย่�ง

ต่อเนือ่ง ซึง่ได้มกี�รระบวุ่�ก�รฉดีวคัซนีครบ 2 โดส ของ Pfizer BioNtech 

จะส�ม�รถป้องกนัก�รตดิเชือ้จ�กส�ยพันธุด์งักล่�วได้ โดยหน่วยง�นภ�ค

รัฐที่เกี่ยวข้องเร่งดำ�เนินก�รให้ประช�ชนม�ฉีดวัคซีนให้ได้ม�กที่สุด  

เพื่อสร้�งภูมิคุ ้มกันหมู่ภ�ยในประเทศและส�ม�รถกลับม�ใช้ชีวิตได้ 

อย่�งปกติ ทั้งน้ีสหภ�พยุโรปได้มีก�รกำ�หนดเอกส�รท่ีใช้รับรองสุขภ�พ 

(Health Pass) ซึ่งมีก�รระบุประวัติก�รได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเป็นหลักฐ�นก่อนก�รเข้�สถ�นที่ต่�ง ๆ  

ซึ่งประช�กรช�วยุโรปไม่เห็นด้วยโดยระบุว่�เป็นก�รขัดต่อสิทธิและ

เสรีภ�พของพลเมือง ซ่ึงเหตุก�รณ์น้ีอ�จจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ก�ร 

ติดเชื้อในยุโรปเพิ่มม�กขึ้นในอน�คต

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.

โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com

สถานการณ์องค์กรระหว่างประเทศ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 

และ นางสาวปุณณภา โชติชินเชาว์

 ♦ สถ�นก�รณ์สม�คมขนส่งท�งอ�ก�ศระหว่�งประเทศ  

(The International Air Transport Association-IATA) ประเมินว่� 

อุตส�หกรรมก�รบิน 

จะไม ่ กลับ ไปอยู ่ ใน

ระดับเดียวกับช่วงก่อน

เกดิก�รแพร่ระบ�ดของ

เชื้อ COVID-19 ก่อนปี 

2566  รวมทั้ งปรั บ

ตัวเลขประม�ณก�ร

จำ�นวนผู้โดยส�รที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 20 ปี (ระหว่�ง 2562–2582)  

จ�ก 45,000 ล้�นคน เป็น 85,000 ล้�นคน โดยปรับลดจ�กประม�ณ 

ก�รเดิมลง 10,000 ล้�นคน ขณะที่ผู้ผลิตเครื่องบินโดยส�รร�ยใหญ ่

ของโลก ได้แก่ บริษัท Airbus และบริษัท Boeing ได้ปรับลดกำ�ลังก�ร

ผลิตลง เนื่องจ�กก�รแจ้งยกเลิกคำ�สั่งซื้อของส�ยก�รบิน อย่�งไรก็ดี  

ทัง้สองบรษัิทได้เตรยีมคว�มพร้อมสำ�หรบัรองรบัคว�มต้องก�รเครือ่งบนิ

โดยส�รเมื่อสถ�นก�รณ์ COVID-19 คลี่คล�ยลง

 ♦  ธน�ค�รโลก (World Bank) ปรับลดก�รค�ดก�รณ์ 

ก�รขย�ยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศ (GDP) ของเอเชีย-

แปซิฟิก (ไม่รวมจีน)  

ปี 2564 เหลอืร้อยละ 4 

จ�กร้อยละ 4.4 เนือ่งจ�ก

ก�รแพร ่ระบ�ดของ 

COVID-19 รุนแรงข้ึน

จ�กส�ยพันธุ ์ เดลต� 

(อินเดีย) แต่ภูมิภ�ค

เอเชีย-แปซิฟิกมีวัคซีน COVID-19 จำ�กัด อีกทั้งหล�ยประเทศในภูมิภ�ค 

มีแนวโน้มจะไม่ส�ม�รถฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงภ�ยในปี 2567 สำ�หรับไทย 

World Bank ปรับลดก�รขย�ยตัวของ GDP เหลือร้อยละ 2.2 จ�ก 

ร้อยละ 3.4 และค�ดว่�เศรษฐกิจไทยปี 2564 จะฟื้นตัวช้� แต่จะปรับ

ตัวดีขึ้นในปี 2565 นอกจ�กน้ี World Bank กังวลว่�ก�รฟื้นตัวท�ง

เศรษฐกิจระหว่�งประเทศพัฒน�แล้วที่ฉีดวัคซีนได้รวดเร็วและทั่วถึง  

กบัประเทศกำ�ลงัพฒัน� จะแตกต่�งกนัอย่�งม�ก จงึเรยีกร้องให้ประเทศ

พัฒน�แล้วที่มีวัคซีนเกินคว�มต้องก�ร บริจ�ควัคซีนให้กับประเทศ 

กำ�ลังพัฒน�

 ♦  องค์ก�รก�รค้�โลก (World Trade Organization-WTO) 

เผยแพร่ตัวเลขดชันกี�รค้�โลก (Trade Barometer) ล่�สดุท่ีระดบั 110.4 

ซึ่งเป็นตัวเลขร�ยไตรม�สที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2559 และปรับขึ้นจ�กช่วง

เดยีวกนัของปี 2563 ถงึ 20 จดุ และประเมินว่� ก�รฟ้ืนตวัของก�รค้�โลก 

นับตั้งแต่มีก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 น่�จะผ่�นจุดสูงสุดม�แล้ว 

เนือ่งจ�กก�รค้�โลกมแีนวโน้มชะลอลงจ�กคว�มเสีย่งของก�รแพร่ระบ�ด

ของส�ยพันธุ์เดลต�ที่ระบ�ดอย่�งรวดเร็ว เห็นได้จ�กดัชนีคำ�สั่งก�ร 

ส่งออก (Export Orders Index) เริม่ปรบัตวัลง อกีทัง้แนวโน้มก�รค้�โลก 

มีคว�มเสี่ ยงจ�กคว�มแตกต ่�งด ้�นก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ 

ของภูมิภ�คต่�ง ๆ รวมถึงก�รฉีดวัคซีนที่ล่�ช้�ในหล�ยพื้นท่ี เฉพ�ะ 

อย่�งยิ่งในประเทศร�ยได้ตำ่�

 ♦  ธน�ค�รพัฒน�เอเชีย (Asian Development Bank-ADB) 

ประเมินผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ทำ�ให้เศรษฐกิจ

เอเชียปี 2563 หดตัวร้อยละ -0.1 เป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี และทำ�ให้

ประช�ชน 80 ล้�นคนในประเทศกำ�ลังพัฒน�ในภูมิภ�คเอเชีย เข้�สู่ 

คว�มย�กจนขั้นรุนแรงหรือมีร�ยได้เฉลี่ยตำ่�กว่� 1.90 ดอลล�ร์สหรัฐ 

(ประม�ณ 63 บ�ท) ต่อวัน ซึ่งอ�จเป็นอุปสรรคต่อก�รบรรลุเป้�หม�ย

ขจัดคว�มย�กจนและคว�มหิวโหยระดับโลกภ�ยในปี 2573 รวมทั้ง 

ยังสร้�งคว�มเหลื่อมลำ้�เพิ่มข้ึนในหล�ยมิติ ทั้งส�ธ�รณสุข ก�รศึกษ�  

และก�รประกอบอ�ชีพ โดยเฉพ�ะก�รสูญเสียชั่วโมงทำ�ง�นร้อยละ 8 

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 24

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ของชัว่โมงก�รทำ�ง�นทัง้หมด ส่งผลกระทบต่อร�ยได้ของครวัเรอืนย�กจน
และแรงง�นนอกระบบ อย่�งไรก็ดี ADB ค�ดว่�เศรษฐกิจประเทศกำ�ลัง
พัฒน�ในเอเชียจะกลับม�ขย�ยตัวร้อยละ 7.2 ในปี 2564 แต่ยังวิตกกับ
ผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อ ส�ยพันธุ์เดลต�ในอินเดียและ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ รวมถงึผลกระทบระยะย�วต่อทุนมนษุย์และผลิต
ภ�พ (productivity) พร้อมกบัเรยีกร้องให้รฐับ�ลแต่ละประเทศเร่งดำ�เนนิ
ยทุธศ�สตร์ฟ้ืนฟูประเทศทีเ่น้นก�รพฒัน�มนษุย์เป็นศนูย์กล�งอย่�งทัว่ถงึ
 ♦  องค์ก�รอน�มยัโลก (WHO) เผยแพร่แถลงก�รณ์ว่� ตัง้คณะ
ทำ�ง�นด้�นวัคซีน ก�รรักษ� และก�รวินิจฉัยเช้ือ COVID-19 สำ�หรับ
ประเทศกำ�ลังพัฒน� ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจ�ก WHO กองทุนก�รเงิน
ระหว่�งประเทศ (IMF) ธน�ค�รโลก (WB) และองค์ก�รก�รค้�โลก (WTO) 
ได้จัดประชุมร่วมกันครั้งแรก ส�ระสำ�คัญ ท่ีประชุมเรียกร้องให้กลุ่ม
ประเทศ G20 ผลักดันให้น�น�ช�ติฉีดวัคซีนให้ประช�กรโลกอย่�งน้อย
ร้อยละ 40 ภ�ยในปี 2564 และเพิ่มเป็นร้อยละ 60 ภ�ยใน 6 เดือนแรก
ของปี 2565 แบ่งปันวัคซีนอย่�งน้อย 1,000 ล้�นโดส ให้ประเทศกำ�ลัง
พฒัน�ในปี 2564 จดัห�เงนิทนุช่วยเหลอืประเทศกำ�ลงัพฒัน� และลดข้อ
จำ�กัดในก�รส่งออกวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในก�รผลิตวัคซีนเพื่อให้มี
วัคซีนเพียงพอในก�รบรรลุเป้�หม�ย

➢ บทสรุป
 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัส COVID-19 
องค์กรระหว่�งประเทศหล�ยองค์กรได้คว�มสนใจอย่�งต่อเนื่องต่อ 
ผลกระทบในด้�นเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ธน�ค�รโลก หรอื World Bank 
ได้มีก�รค�ดก�รณ์ระบบเศรษฐกิจของเอเชียว่�อยู ่ในเกณฑ์ท่ีลดลง
เนือ่งจ�กปัจจยัหล�ยๆอย่�งทีย่งัไม่ส�ม�รถควบคมุสถ�นก�รณ์ก�รแพร่
ระบ�ดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ โดยเฉพ�ะปริม�ณที่จำ�กัดของก�ร
แจกจ่�ยวัคซีนให้ทั่วถึงและรวดเร็ว นอกจ�กนี้สม�คมขนส่งท�งอ�ก�ศ
ระหว่�งประเทศ (AITIA) ได้มกี�รออกม�ประเมนิว่�อุตส�หกรรมก�รบนิ
ระดบัโลกอ�จไม่ส�ม�รถกลับไปอยูใ่นระดบัเดยีวกบัช่วงก่อนเกดิก�รแพร่
ระบ�ดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจ�ก
สถ�นก�รณ์ดงักล่�วมคีว�มรนุแรงต่อเนือ่งในระยะย�ว และกลุม่ประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบอย่�งม�ก คือ กลุ่มประเทศที่กำ�ลังพัฒน� โดยองค์ก�ร
อน�มัยโลก(WHO) ได้ร่วมมือกับองค์อื่นๆอย่�ง เช่น กองทุนก�รเงิน
ระหว่�งประเทศ (IMF) หรือ ธน�ค�ร (WB) เร่งให้ก�รช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้ประช�กรฉีดวัคซีนอย่�งน้อยร้อยละ 40 ของประช�กรโลก 
หวังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับม�เติบโตเหมือนเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com

สถานการณ์การก่อการร้าย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 

และ ร.ต.หญิง นิตยา งานไว

 สถ�นก�รณก์�รก่อก�รร้�ยในห้วงเดือนมิถุน�ยน - สิงห�คม 

2564 นั้น กลุ่มก่อก�รร้�ยหล�ยกลุ่มได้ก่อเหตุและมีคว�มเคลื่อนไหวอยู่

ทั่วโลก โดยเฉพ�ะในภูมิภ�คยุโรป แอฟริก� ตะวันออกกล�ง เอเชียใต้ 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ดังนั้นร�ยง�นสถ�นก�รณ์ฉบับนี้จึงขอ

สรปุคว�มเคลือ่นไหวทีส่ำ�คญัของกลุม่ก่อก�รร้�ยในภมูภิ�คต่�ง ๆ  ในห้วง 

3 เดือน โดยรวบรวมข้อมูลจ�กสำ�นักข่�วกรองแห่งข�ติ ดังนี้ 

1. ตะวันออกกลาง

 เมื่อวันที่ 16 สิงห�คม 2564 กองกำ�ลังของกลุ่มตอลีบันได้

เคล่ือนเข้�สู่กรุงค�บูลเมืองหลวงของอัฟก�นิสถ�นแล้ว และอยู่ระหว่�ง

เจรจ�ก�รถ่�ยโอนอำ�น�จก�รปกครองกับตัวแทนระดับสูงของรัฐบ�ล

อฟัก�นสิถ�น ด้�นประธ�น�ธบิดโีมฮัมหมัด อัชร�ฟ ก�นี ของอัฟก�นิสถ�น 

ได้หลบหนอีอกจ�กประเทศไป

ยั งท� จิ กิสถ�น เพื่ อคว�ม

ปลอดภยั ขณะทีส่หรฐัฯ จะยงั

ไม่เปลีย่นแปลงท่�ท ีโดยยงัคง

กำ�ลังทห�รบ�งส่วนเพื่อรักษ�

คว�มปลอดภัยท่�อ�ก�ศย�น 

และอำ�นวยก�รอพยพช�วต่�ง

ช�ติและช�วอัฟกัน ออกจ�กอัฟก�นิสถ�น เว้นแต่กลุ่มตอลีบันจะเข้�ไป

ขัดขว�งกระบวนก�รอพยพดังกล่�ว 

 ต่อม�เมื่อวันที่ 16 สิงห�คม 2564 กลุ่มตอลีบันประก�ศก�ร

สิน้สุดสงคร�มในอฟัก�นสิถ�น โดยโฆษกกลุม่ตอลบีนัประก�ศว่�สงคร�ม

ในอัฟก�นิสถ�นส้ินสุดลงแล้ว หลังจ�กกลุ ่มตอลีบันยึดทำ�เนียบ

ประธ�น�ธิบดีได้สำ�เร็จ พร้อมระบุว่� ก�รปกครองรูปแบบใหม่ใน

อัฟก�นิสถ�นจะชัดเจนขึ้นในระยะต่อไป ซึ่งกลุ่มตอลีบันเค�รพสิทธิของ

สตรีและกลุ่มช�ติพันธุ์ต่�ง ๆ ขณะเดียวกัน ก็ไม่ต้องก�รแยกตัวเป็น

เอกเทศ อกีทัง้เรยีกร้องให้เกดิสนัตภิ�พด้�นคว�มสมัพันธ์ระหว่�งประเทศ 

ทั้งนี้น�ย Antonio Guterres เลข�ธิก�ร UN เรียกร้องให้กลุ่มตอลีบัน

และทุกฝ่�ยใช้คว�มอดทนอดกลั้นเพื่อปกป้องชีวิตของประช�ชนใน

อัฟก�นิสถ�น อีกทั้งแสดงคว�มกังวลอย่�งม�กต่ออน�คตของสตรีและ

เด็กผู ้หญิงในอัฟก�นิสถ�น ขณะที่คณะมนตรีคว�มมั่นคงแห ่ง

สหประช�ช�ติ (United Nations Security Council-UNSC) กำ�หนด

จะจัดประชุมว�ระฉุกเฉินใน 16 สิงห�คม 2564 กรณีตอลีบันบุกยึด

ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดีอัฟก�นิสถ�น

 ในขณะทีส่หรฐัฯ กำ�ลงัดำ�เนนิก�รถอนทห�รออกจ�กอฟัก�นสิถ�น

และกลุ่มต�ลีบันกำ�ลังบุกเข้�ยึดอัฟก�นิสถ�น ได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณ

ด้�นนอกท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติค�บูล อัฟก�นิสถ�น อย่�งไรก็ต�ม  

กลุม่ตอลบีนักล่�วว่�มผีูเ้สยีชวีติ รวมถงึผูห้ญงิและเดก็อย่�งน้อย จำ�นวน 

13 คน รวมท้ังมกีองกำ�ลังตอลีบนัจำ�นวนหนึง่ได้รบับ�ดเจ็บด้วย โดยกลุม่ 

Islamic State (IS) อ้�งว่�เป็นผูก่้อเหตดุงักล่�ว ซึง่ก่อนหน้�นี ้หล�ยฝ่�ย

ออกคำ�เตือนภัยก่อก�รร้�ยบริเวณท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติค�บูล  

จ�กกลุ่ม IS เพื่อบ่อนทำ�ล�ยคว�มมั่นคงและภ�พลักษณ์กลุ่มตอลีบัน

2. เอเชียใต้

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎ�คม 2564 แถลงว่�ตำ�รวจอินเดียประจำ�

แคชเมียร์ ได้จับน�ย Mohammad Ismail Alvi ระดับแกนนำ�ของกลุ่ม 

Jaish-e-Muhammed (JeM) กลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดินแดนแคชเมียร ์

มฐี�นทีม่ัน่ในป�กสีถ�น ซึง่ก่อเหตุระเบดิรถยนต์โจมตขีบวนรถของหน่วย 

Central Reserve Police Force (CRPF) ของอินเดีย บนท�งหลวงใน

25ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)



เขต Pulwama ของรัฐจัมมูร์และแคชเมียร์ เมื่อ 14 กุมภ�พันธ์ 2562  

ส่งผลให้ เจ้�หน้�ที ่CRPF เสยีชวีติ 40 น�ยนัน้ ได้ถกูเจ้�หน้�ทีค่ว�มมัน่คง

ของอินเดียสังห�ร ท�งใต้ของเมืองศรีน�ค�ร์ รัฐจัมมูร์และแคชเมียร ์ 

เมื่อ 31 กรกฎ�คม 2564 สำ�หรับน�ย Mohammad Ismail Alvi หรือ 

Lamboo หรือ Adnan ม�จ�กครอบครัวของน�ย Masood Azhar ผู้นำ�

กลุ่ม JeM และเกี่ยวข้องกับก�รสมคบคิดเพื่อว�งแผนก่อเหตุโจมตี  

Lethpora Pulwama ทำ�ให้ จนท.CRPF เสียชีวิต 40 น�ย ดังกล่�ว

 เมื่อวันที่ 27 มิถุน�ยน 2564 อินเดียเผชิญเหตุก่อก�รร้�ยด้วย

อ�ก�ศย�นไร้คนขับเป็นครั้งแรก เนื่องจ�กเกิดเหตุระเบิดอ�นุภ�พ 

ไม่รุนแรง 2 ครั้ง ที่ท่�อ�ก�ศย�นจัมมู ซึ่งตั้งอยู่ห่�งจ�กช�ยแดนอินเดีย-

ป�กีสถ�น 14 กิโลเมตร เป็นท่�อ�ก�ศย�นที่ใช้ประโยชน์ทั้งท�งพ�ณิชย์

และก�รทห�ร อยูภ่�ยใต้ก�รดแูลของกองทพัอ�ก�ศอนิเดียในดนิแดนสห

ภ�พจัมมูและแคชเมียร์ เป็นผลจ�กก�รโจมตีโดยอ�ก�ศย�นไร้คนขับ 

ทำ�ให้มเีจ้�หน้�ทีบ่�ดเจบ็เลก็น้อย 2 คน โดย ผบ.ตร.ดนิแดนสหภ�พจมัมู

และแคชเมียร์แถลงว่�เป็นเหตุก่อก�รร้�ย ขณะที่ผู้เชี่ยวช�ญระบุว่�เป็น

ครั้งแรกที่มีก�รก่อก�รร้�ยโดยใช้อ�ก�ศย�นไร้คนขับในอินเดีย 

5. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 อินโดนีเซีย: อินโดนีเซียสังห�รเครือข่�ยกลุ่มหัวรุนแรงที่ต้อง

สงสยัเชือ่มโยงกบักลุม่ IS โดยกองกำ�ลงัคว�มมัน่คงของอนิโดนเีซยีปฏบิตัิ

ก�รจู่โจมเข้�จับกุมสม�ชิกเครือข่�ย Eastern Indonesia Mujahideen 

(MIT) ในเขต Parigi Moutong จ.สุล�เวสีกล�ง ส�ม�รถสังห�รสม�ชิก 

MIT ได้ 2 ร�ย คือ Rukli และ Ahmad Gazali ขณะที่สม�ชิกที่เหลืออีก 

7 ร�ย รวมถึงน�ยอ�ลี ค�โลร� ผู้นำ�ของกลุ่ม ส�ม�รถหลบหนีไปได้ 

สำ�หรับกลุ่ม MIT เป็นกลุ่มที่สว�มิภักดิ์กลุ่ม Islamic State (IS) มีส่วน

เกีย่วข้องในก�รก่อเหตสุงัห�รด้วยก�รตดัศรีษะครสิเตียน 4 คน ทีห่มูบ้่�น 

Lemban Tongoa เขตซกิ ีเมือ่ พฤศจิก�ยน 2563 และเป็นกลุม่ทีต่ำ�รวจ

และทห�รอินโดนีเซียร่วมปฏิบัติก�รติดต�มจับกุมกลุ่ม MIT ม�อย่�งต่อ

เน่ืองตั้งแต่ พฤษภ�คม 2558 แต่ยังไม่ส�ม�รถกว�ดล้�งสม�ชิก MIT  

ที่เหลือประม�ณ 12 คนได้ เนื่องจ�กสภ�พพื้นที่ที่เป็นป่�ทึบ

 ฟิลิปปินส์: กองทัพฟิลิปปินส์สังห�รแกนนำ�กลุ่มอ�บูไซย�ฟ 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รลักพ�ตัว โดยกองทัพฟิลิปปินส์สังห�รน�ย Injam 

Yadahm หนึ่งในแกนนำ�กลุ่มอ�บูไซย�ฟและน�ย Al-al Sawadjaan 

น้องช�ยของน�ย Mundi Sawadjaan แกนนำ�อีกคนหน่ึงของกลุ่ม  

ซึง่ก่อเหตุว�งระเบดิ Jolo Cathedral เมือ่ปี 2562 รวมทัง้สงัห�รสม�ชกิ

กลุ่มอีกสองคน ในพื้นที่บนเก�ะซูลู ท�งตอนใต้ของประเทศ ระหว่�งเข้�

แสดงหม�ยจบัทีบ้่�นพักของน�ย Injam Yadahm ส�ม�รถตรวจยดึอ�วธุ

ปืน อุปกรณ์ประกอบระเบิด และโทรศัพท์เคลื่อนที่จำ�นวนม�ก สำ�หรับ

น�ย Injam Yadahm เกี่ยวข้องกับก�รลักพ�ตัวช�วอินโดนีเซีย 5 คน 

บริเวณนอกช�ยฝั่งทะเลซูลูท�งตอนใต้จังหวัดต�วี-ต�วี ของฟิลิปปินส์ 

เมื่อ 29 มีน�คม 2559 และท�งก�รฟิลิปปินส์ต้องก�รจับกุมตัวม�เป็น

เวล�น�นแล้ว

 จะเห็นได้ว่�กลุ่มก่อก�รร้�ยมีก�รมีคว�มเคลื่อนไหวอยู่ทั่วโลก 

โดยเฉพ�ะในพืน้ทีต่ะวนัออกกล�งทีส่หรฐัฯ ได้ถอนทห�รทีม่อียูก่ว่� 20 ปี 

ออกจ�กอัฟก�นิสถ�น ซ่ึงกลุ่มตอลีบัน และ IS ที่มีคว�มเคลื่อนไหว 

ก่อเหตุอยู ่ในขณะน้ี จึงเป็นที่น่�สนในอย่�งยิ่งว่�ทิศท�งต่อไปของ

อัฟก�นิสถ�นจะเป็นอย่�งไร จะมีทิศท�งเป็นอย่�งไรต่อไป และจะส่งผล 

กระทบต่อสถ�นก�รณ์ก�รก่อก�รร้�ยในโลกและภูมิภ�คต่�ง ๆ   อย่�งไร 

ซึ่งอ�เซียนและไทยจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องเตรีบยคว�มพร้อมกับ 

คว�มท้�ท�ยดังกล่�ว เนื่องจ�กนับรบของกลุ่มผู ้ก่อก�รร้�ยอ�จจะ 

เข้�ม�ในภูมิภ�คและประเทศไทยได้

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
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สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 

และ นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจและสังคมในห้วงเดือน มิ.ย. – ส.ค.64

➢  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ   

 ♦   สหร�ชอ�ณ�จักรเปิดตัวกลยุทธ์ลดก�รปล่อยค�ร์บอน 

ในอุตส�หกรรมครั้งใหม่ ซึ่งมีเป้�หม�ยที่จะลดก�รปล่อยค�ร์บอนให้ได้

สองในส�มภ�ยในปี 2578 และร้อยละ 90 ภ�ยในปี 2593 ก�รจัดทำ�ใบ

พมิพ์เขยีวเพือ่ส่งมอบอตุส�หกรรมค�ร์บอนตำ�่แห่งแรกของโลกในงบกว่� 

1 พันล้�นปอนด์ เพ่ือลดก�รปล่อยมลพิษจ�กอุตส�หกรรม โดยม ี

เป้�หม�ยด้�นสภ�พอ�ก�ศทีจ่ะต้องมกี�รเปลีย่นแปลงอย่�งกว้�งขว�งให้ 

ทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ ให้เกิดก�รเติบโต

ท�งเศรษฐกจิทีป่ร�ศจ�กค�ร์บอน ดงึดดู

ก�รลงทนุทีไ่ม่ให้เกดิก�รปล่อยมลพษิ ซึง่

ภ�ยใต้แผนกลยทุธ์สนบัสนนุของรฐับ�ล

ในก�รสร ้ �งอน�คตที่ เป ็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อมน้ัน ต้องส�ม�รถเพิม่ก�รแข่งขนั

ให้กับภ�คก�รผลิต และจ�กม�ตรก�รดังกล่�วจะสร้�งแรงสนับสนุนก�ร

จ้�งง�นกว่� 80,000 ตำ�แหน่งในสหร�ชอ�ณ�จักรในช่วง 30 ปีข้�งหน้� 

(Infrastructure Intelligence:2021)

 ♦   IMF Blog ได้มีก�รกล่�วถึงปัญห�ด้�นก�รย้�ยถิ่นฐ�นว่�

เป็นปัญห�ระดับโลกที่ต้องร่วมกันห�ท�งออก (IMFBlog: 2021) ที่ผ่�น

ม�จำ�นวนผู้อพยพได้เพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม�  

ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนม�กกว่� 3 เปอร์เซ็นต์ของประช�กรโลก โดยมีหล�ย

ปัจจัยไม่ว่�จะเป็นก�รล้ีภัยจ�กก�รถูกบังคับให้ออกจ�กประเทศ หรือ

อพยพจ�กปัญห�ท�งเศรษฐกิจ คว�มท้�ท�ยหลักคือก�รจัดก�รกับ 

ผู ้อพยพท�งเศรษฐกิจหรือทั้งผู ้ที่ ล้ีภัยม�จ�กคว�มเสื่อมโทรมของ 

ส่ิงแวดล้อม ตัวอย่�งในประเทศสวีเดนที่มีโครงก�รสำ�หรับผู้ลี้ภัยให้ม ี

ก�รจ้�งง�นและก�รฝึกอบรมภ�ษ�เป็น

เวล�สงูสดุ 24 เดอืน พร้อมด้วยผลประโยชน์

ท�งก�รเงิน ซึ่งเป็นก�รเริ่มช่วยให้ผู้ลี้ภัย

ที่หลั่งไหลเข ้�ม�ห�ง�นทำ�และยังม ี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นในทศวรรษหน้� 

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 26

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 ♦   นอกจ�กน้ียังมีบทคว�มหน่ึงในก�รประชุมประจำ�ปีของ 

World Economic Forum (World Economic Forum: 2021) ได้พูด

ถึงก�รให้คว�มสำ�คัญกับกระแสคว�มเคลื่อนไหวของก�รเปลี่ยนแปลง

ด้�นสภ�พภมูอิ�ก�ศและเหตกุ�รณ์ท�งสภ�พอ�ก�ศทีเ่ปลีย่นแปลงอย่�ง

สดุขัว้ แนวคดิของเศรษฐกจิหมนุเวยีนจงึได้กล�ยเป็นกญุแจสำ�คัญในก�ร

ดำ�เนนิก�รด้�นสภ�พภมูอิ�ก�ศ จ�กก�ร

ร�ยง�นของ Circularity-Gap ด้�น

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circle Economy) 

เปิดเผยว่� เมือ่ก�รปล่อย CO2 ทีม่�กเกนิ

ไปจนเกิดเป็นข้อกังวลถึงแรงกดดัน 

ที่จะกระทบต่อทรัพย�กรธรรมช�ติ  

ส่งผลต่อก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พ ก�รล่มสล�ยของระบบนิเวศ และเกิดคว�มล้มเหลวในก�ร

ปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

 ♦   จ�กสถ�นก�รณ์คว�มเชื่อมโยงระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร 

ท�งเศรษฐกจิได้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัธรรมช�ตจิำ�เป็นจะต้องพึง่พ�กนั และ 

ยงัแสดงให้เหน็ว่�ระบบเศรษฐกจิทีข่บัเคล่ือนโลกปัจจบุนันีถ้กูขบัเคลือ่น

ด้วยวิถีชีวิตที่วุ่นว�ย กระทบต่อสภ�พแวดล้อม ก�รบริโภคที่ล้นเกินก�ร

ควบคุมและกล�ยเป็นก�รผลกัภ�ระให้กบัธรรมช�ต ิเป็นระบบเศรษฐกจิ

ที่ไม่ย่ังยืน วิกฤตท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศท่ีเกิดข้ึนทำ�ให้มีคว�มชัดเจนว่�  

แค่ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิเพียงอย่�งเดยีวไม่ส�ม�รถทำ�ให้เร�มคุีณภ�พ

ชีวิตที่ดีได้ ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจที่ดีควรควบคู่ไปกับก�รเพิ่มคว�ม

ยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจโดยใช้

ทรัพย�กรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด 

➢ สถานการณ์ด้านสังคม 

 เมือ่ไม่น�นม�นี ้เชียร์ วอร์นส์ (WARC an Ascential Company: 

2021) ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยกลยทุธ์ของ Media Monks บริษทั ผู้ผลิตผลง�น

สร้�งสรรค์ด้�นดิจิตอล ได้กล่�วถึง พฤติกรรมก�รเลือกซื้อของบนส่ือ 

โซเชยีลก�รเกดิขึน้ของสงัคมใหม่ๆทีเ่ก่ียวมอีทิธพิลต่อก�ร ดำ�รงชีวิต จ�ก

เหตกุ�รณ์ พฤตกิรรมก�รเลอืกซ้ือของจะมกี�รเปลีย่นแปลงขึน้ในทศวรรษ

หน้� โดยปัจจุบัน Instagram เป็นหน่ึงในช่องท�งก�รเลือกซื้อของที่มี

อทิธพิลต่อคนในสงัคมอย่�งม�กซึง่อ�จจะทำ�ให้เกิดพฤตกิรรมก�รซือ้แบบ

ไม่ทนัได้คดิ นอกจ�กนีใ้นโลกสงัคมออนไลน์ยงัเปิดโอก�สให้ข�ยสินค้�ได้

หล�กหล�ยขนิดรวมไปถึงก�รค้�ประเวณีอีกด้วย ปัจจุบันมีก�รพัฒน�

ช่องท�งก�รค้�อย่�งม�กม�ยซึง่อ�จกล่�วได้ว่�ในอกีไม่กีปี่ข้�งหน้� ก�รค้� 

ต่�ง ๆ  จะมกี�รสอดแทรกเนือ้ห�และช่องท�งก�รเข้�ถงึท่ีง่�ยม�กขึน้ และ

จะกล�ยเป็นก�รเกิดสังคมรูปแบบใหม่ขึ้นที่มีอิทธิพลต่อก�รดำ�รงชีวิต 

 ♦   องค์ก�รอน�มยัโลก (WHO) (YubaNet.com: 2021) แสดง

คว�มกงัวลเกีย่วกบัคว�มคล�ดเคล่ือนของ “ข้อมลูข่�วส�ร“ ทีเ่กดิทัว่โลก 

เก่ียวกับวัคซีน COVID-19 นักวิทย�ศ�สตร์สร้�ง ‘วัคซีนท�งจิต’  

เพ่ือป้องกันข่�วปลอมจ�กกลุ่มต่อต้�นก�รฉีดวัคซีน ค�ดว่�จะครอง 

โซเชยีลมเีดยีในทศวรรษหน้�ห�กปล่อยทิง้ไว้โดยไม่มใีครทักท้วง นัน่เป็น

เพร�ะว่�ก�รเปิดตัววัคซีนที่มีประสิทธิภ�พจะต้องอ�ศัยคว�มเช่ือมั่นใน

วัคซีนที่สูง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของไวรัสอ�จส่งผลเสียต่อคว�มเชื่อมั่นและ

นำ�ไปสู่คว�มลังเลใจในวัคซีน เมื่อเร็ว ๆ  จ�กผลก�รศึกษ� ซึ่งพบว่�คว�ม

เช่ือที่สูงขึ้นในข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับไวรัสน้ันสัมพันธ์กับคว�มเต็มใจในรับ

ก�รฉดีวคัซนีทีล่ดลงอย่�งต่อเนือ่ง ซึง่ก�รแพร่กระจ�ยข้อมลูเทจ็เกีย่วกบั

โควิด-19 กลับพบว่�นักวิทย�ศ�สตร์ต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยหล�ย

ประก�ร ทั้งข่�วลือที่แพร่สะพัดในเครือข่�ยสังคมออนไลน์ เร็วกว่�  

ไกลกว่� และลึกกว่�ข่�วอื่นๆ ทำ�ให้ก�รแก้ไข ตรวจสอบข้อเท็จจริง  

เข้�ถึงได้ย�ก และสร้�งคว�มเข้�ใจผิดในวงกว้�งม�กขึ้น

➢ บทสรุป

 จ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�วข้�งต้น แสดงให้เห็นถึงบทบ�ทและ

อิทธิพลของก�รใช้ ส่ือสังคมออนไลน์ที่ เข ้�ม�ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กระบวนก�รคดิ ก�รดำ�เนนิชวีติ ก�รส่ือส�รและก�รใช้ง�นต่�ง ๆ  ส�ม�รถ

ทำ�ได้ในทุกที่ทุกเวล� รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้�ม�ก่อให้เกิดคว�ม

เปลี่ยนแปลงท�งพฤติกรรม ทุกเพศ ทุกวัยเกิดก�รสร้�งพื้นที่ในก�รนำ�

เสนอตวัตน คว�มคดิม�กขึน้ ส่งผลไปยงัพฤตกิรรมในก�รดำ�เนนิชีวิต และ

ส่งผลต่อภ�วะท�งอ�รมณ์ ก�รรับข่�วส�รจ�กหล�ยช่องท�งอ�จนำ�ไปสู่

ก�รเกิดคว�มเข้�ใจผิดเกี่ยวกับข้อมูล ก�รตกเป็นเหยื่อข่�วปลอม (Fake 

news) ได้ง่�ยขึ้น โดยเกิดจ�กก�รปริม�ณก�รใช้อินเตอร์เน็ตที่ม�กเกิน

คว�มจำ�เป็น และส่งผลให้มีคว�มสัมพันธ์กับอ�ก�รซึมเศร้�ต�มม�ด้วย 

รวมถึงอ�ก�รท�งจิตเวชอื่นๆ เช่น คว�มวิตกกังวล คว�มก้�วร้�วรุนแรง 

ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสมดังที่เกิดในสังคมปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.

โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com

สถานการณ์ด้านการเมืองและการทหาร
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 

และ นางสาวสิรภัทร  เทียมพัฒน์

 สำาหรับสถานการณ์ด้านการเมือง-การทหารในห้วงเดือน  

มิ.ย. - ส.ค.64 ส�ม�รถสรุปสถ�นก�รณ์ได้ดังนี้

 ♦   ข้อมูลจ�ก CSIS เม่ือวันท่ี 6 ก.ค.64  ได้กล่�วถึง  

องค์ประกอบสำาคัญของการแข่งขันด้านความมั่นคงในทศวรรษหน้า

คือความท้าทายในการหลบซ่อนและการค้นหา ก�รปรับปรุงคว�ม

ส�ม�รถในก�รปฏิเสธและก�รหลอกลวงของประเทศมห�อำ�น�จ ที่ได้

สรุปได้ว่� 3 ประเทศมห�อำ�น�จด้�นคว�มมั่นคง ระหว่�งสหรัฐฯ กับคู่

ต่อสู้หลักอย่�งจีน และรัสเซีย จะเกิดก�รแข่งขันกันม�กขึ้นในระดับโลก 

ไม่จำ�กัดเฉพ�ะฝั่งยุโรปตะวันออก ทะเลจีนใต้ หรือแค่ไต้หวัน ก�รแข่งขนั

จะเข้มข้นขึน้ทัง้ในแอฟรกิ� ละตินอเมริก� ตะวนัออกกล�ง เอเชยีใต้ และภมูิ

ภ�คอืน่ๆ ก�รแข่งขนัจะเกดิม�กขึน้ในโดเมนไซเบอร์และอวก�ศ อย่�งจนีและ

รสัเซยีส�ม�รถว�งมัลแวร์ในโครงสร้�งพ้ืนฐ�น นำ�เอ�ข้อมลูทีส่ำ�คัญจ�กเครอื

ข่�ยไร้ส�ย 5G เช่น Huawei และ ZTE ได้ง่�ยขึน้ หน่วยง�นด้�นก�รทห�ร

และข่�วกรองของสหรฐั และพนัธมติรมแีนวโน้มทีจ่ะต้องเผชญิกับคว�ม

ท้�ท�ยทีส่ำ�คัญนี ้กลยทุธ์และกลวธีิด้�นเทคโนโลยขีองจนีและรสัเซียทีย่งัหลบ

ซ่อนอยูม่แีนวโน้มทีจ่ะถกูพฒัน�และทำ�ให้สหรฐัอเมริก�กบัพนัธมติรตดิต�ม

กิจกรรมของพวกเข�ได้ย�กขึ้น ด้�นก�รทห�รกองกำ�ลังภ�คพ้ืนดินของ

สหรฐัฯ กำ�ลังลดท่�ทกีำ�ลังท�งทห�รของตนจ�กพืน้ทีก่�รแข่งขนัทีส่ำ�คญั  

รวมถงึตะวนัออกกล�ง แอฟรกิ� และเอเชยีใต้ ก�รพฒัน�เหล่�นีจ้ะทำ�ให้

27ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)



สหรัฐฯ และพันธมติรต้องพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถม�กขึน้เรือ่ย ๆ ในก�ร 

เฝ้�ตดิต�มเพ่ือรับมอืกับคว�มท้�ท�ยทีห่ล�กหล�ย

 ♦   การคาดการณ์ของเครอืข่าย Aviation Week Network 

ระบุว่าเอเชีย-แปซิฟิกจะมีเครื่องบินทางทหารประจำาการในภูมิภาค 

ที่ใหญ่ท่ีสุดภายในปี 2573 หรือประม�ณก�รร้อยละ 37.5 ของ 

เครื่องบินทห�รที่สร้�งขึ้นใหม่ทั้งหมดนั้นจะถูกส่งมอบในทศวรรษหน้� 

และจะมีก�รจัดซื้อโดยประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกม�กกว่� 

ที่ใดในโลก โดยเครื่องบินประม�ณ 1 ใน 4 ลำ�ที่จะถูกจัดส่งไปทั่วภูมิภ�ค

น้ันจะเป็นเครื่อง

บินรบ เนื่องจ�ก

ประเดน็ก�รใช้จ่�ย

ด้�นก�รป้องกัน

ป ร ะ เ ท ศ ที่ เ พิ่ ม 

ม�กขึ้น และคว�ม

ไม ่แน ่นอนด ้�น

ยทุธศ�สตร์จงึเป็น

กำ�ลังขับเคลื่อนคว�มทันสมัยของกองทัพอ�ก�ศให้เกิดข้ึนทั่วทั้งภูมิภ�ค 

รวมถึงคว�มส�ม�รถในก�รผลิตของชนชั้นพื้นเมืองท่ีพัฒน�เพิ่มม�กขึ้น 

จะส่งผลให้สดัส่วนก�รผลติเครือ่งบนิท�งทห�รในภมูภิ�คเอเชยี-แปซฟิิก

จะเพิม่ขึน้ในทีส่ดุ (Aviation Week Network: 2021)

 ♦  สหราชอาณาจกัรทบทวนแผนกลาโหมลดจำานวนทหาร

เหลือ 72,500 นาย ภายในปี 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการย้ายไป 

สู่โดรนและสงครามไซเบอร์ เบน วอลเลซ รฐัมนตรกีระทรวงกล�โหม 

กล่�วว่� รัฐบ�ลกำ�ลังเพิ่มก�รใช้จ่�ยด้�นก�รป้องกันประเทศของสหร�ช

อ�ณ�จักรอีก 24 พันล้�นปอนด์ในช่วงสี่ปีข้�งหน้� และมีก�รค�ดก�รณ์

ว่�จะมกี�รตดัลดกำ�ลงัทห�รลง โดยมีก�รลดลง 10,000 คนและก�รลด

จำ�นวนผู้ฝึกสอนเต็มรูปแบบในกองทัพจ�ก 82,040 คนในปัจจุบันเป็น 

72,500 คนในปี 2568 ซึง่ไม่ได้มกี�รคดัเลอืกทห�รใหม่ม�แทนทีท่ห�ร 

ทีป่ลดประจำ�ก�ร หน่วยน�วกิโยธนิซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของโครงสร้�งกองทพั

ของสหร�ชอ�ณ�จกัรจะถูกปรบัเปลีย่นให้เป็น กองกำ�ลงัคอมม�นโดแห่ง

อน�คต (Future Commando Force) ซ่ึงจะรับง�นเดมิทีก่องกำ�ลังพิเศษ 

SAS  (ย่อม�จ�ก Special Air Service) และ SBS (ย่อม�จ�ก Special Boat 

Service) ม�ทำ�ต่อหล�ยอย่�ง กองกำ�ลงันีจ้ะได้รบัเงนิลงทนุโดยตรงม�กกว่� 

200 ล้�นปอนด์ (ประม�ณ 8,560 ล้�นบ�ท) ในช่วงกว่� 10 ปีข้�งหน้�  

เพื่อปฏิบัติก�รด้�นคว�มมั่นคงท�งทะเล และ “ก�รป้องกันและยับยั้ง

กิจกรรมยั่วยุ และตอบโต้ภัยคุกค�มของรัฐ” หลังจ�กมีก�รเผยแพร่ 

ก�รทบทวนอกีอย่�งหนึง่ทีเ่รยีกว่� ก�รทบทวนนโยบ�ยด้�นกล�โหมและ

ต่�งประเทศแบบบูรณ�ก�ร รัฐมนตรีหล�ยคนระบุว่� จำ�เป็นต้องมี 

ก�รเปล่ียนแปลงขน�ดใหญ่เพื่อทำ�ให้กองทัพคล่องตัวม�กขึ้น ส่วนหนึ่ง 

ของก�รทบทวนน้ี รัฐบ�ลได้ปรบัเพิม่ก�รจำ�กดัหวัรบนวิเคลยีร์ของสหร�ช

อ�ณ�จักรจ�ก 180 เป็น 260 หวั (BBC News: 2021)

 ♦ ข้อมูลจาก Study International มีการรายงานว่า  

ในทศวรรษหน้า อาชีพนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยและข้อมูล 

(Cyber Security) 

จะเป็นอาชพีทีเ่ตบิโต

รวดเร็วที่สุดอันดับที่ 

10 ในทศวรรษหน้�  

(Study internation-

al: 2021) โดยมอีตัร�

ก�ร เ ติบ โตในก�ร 

จ้�งง�นคิดเป็น 31% 

เมื่อเทียบกับอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ย 4% ในทุกอ�ชีพ ซึ่งง�นด้�น (Cyber 

Security) เป็นหนึ่งในส�ยง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ (Information 

Technology) มีหน้�ที่ส่วนใหญ่อยู ่กับก�รปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัล 

จ�กก�รแฮก ก�รโจมต ีและยงัรวมไปถึงเทคนคิวธิกี�รใช้ง�น ขัน้ตอนและ

ม�ตรก�รรักษ�คว�มปลอดภัยต่�ง ๆ เพ่ือป้องกันก�รเข้�ถึงข้อมูลท่ี 

เก็บไว้ในสือ่ท�งก�ยภ�พหรอืสือ่ออนไลน์ โดยไม่ได้รบัอนญุ�ต และเนือ่ง

ด้วยจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผลักดัน

ก�รเปล่ียนแปลงทั่วโลกสู่ก�รทำ�ง�นท�งไกลและก�รเรียนรู้ออนไลน์ 

ซึ่งอ�ชญกรรมท�งไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยทร้�ยแรง

และมห�ศ�ล ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ไม่

อ�จหลีกเล่ียงได้

➢ บทสรุป

 จ�กข้อมูลข้�งต้นสรุปได้ว่� จ�กสถ�นก�รณ์โลกในปัจจุบัน 

ส่ิงทีเ่หน็ได้คือ ก�รว�งแผนด้�นยทุธศ�สตร์ด้�นคว�มมัน่คง จะถูกหลบซ่อน

และเก็บเป็นคว�มลับม�กขึ้น นำ�ม�สู่ก�รว�งแผนก�รใช้อ�วุธระบบ

ด�วเทียมจะถูกพัฒน�ให้ส�ม�รถตรวจจับได้ย�กและทำ�ง�นได้ดีขึ้น  

ซึ่งเอเชียแปซิฟิกเป็นพื้นที่ท�งยุทธศ�สตร์ที่ประเทศมห�อำ�น�จให้คว�ม

สนใจอ�จทำ�ให้มีก�รใช้อำ�น�จท�งก�รทห�ร เข้�ม�แทรกแซงในพื้นท่ีนี้ 

ซึง่ทำ�ให้ต้องมกี�รพฒัน�ยทุธโธปกรณ์ท�งทห�รให้มคีว�มทนัสมยัทีม่�ก

ขึน้ โดยเฉพ�ะเทคโนโลย ี5G และคว�มมัน่คงท�งไซเบอร์ ซึง่บ�งประเทศ

ได้ใช้โอก�สนี้ในก�รลดกำ�ลังพลและแทนที่ด้วยก�รใช้ยุทธโปกรณ์

อตัโนมตัมิ�กขึน้ ด้วยคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยจีะสร้�งคว�มแตกต่�ง

ด้�นก�รทห�รอย่�งก้�วกระโดดทีน่ำ�ม�สูก่�รแข่งขันสะสมอ�วธุในแต่ละ

ภูมิภ�ค

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.

โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 ศูนยศ์ึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ประชุมแลกเปลี่ยน

ท�งวิช�ก�รกับสถ�บัน China Institutes of Contemporary International  

Relations (CICIR) สปจ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค.64 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษ�

ยุทธศ�สตร์ ในรูปแบบก�รประชุมท�งไกลผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Telecon-

ference) โดยม ีพล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสนุทร�กร เป็นประธ�นฯ ฝ่�ยไทย ในก�รประชมุฯ  

ครัง้นี ้เป็นก�รแลกเปลีย่นท�งวชิ�ก�รเพือ่ดำ�รงคว�มร่วมมอืกบัเครอืข่�ยท�งวชิ�ก�ร

ในต่�งประเทศ 

 โดยศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ฯ นำ�เสนอประเดน็ในก�รแลกเปลีย่นข้อคดิเห็น

หัวข้อ “Biden administration’s Asia policy and the relationship between 

US and Thailand” และ “Regional economic integration in East Asia and 

the outlook for China and Thailand to join CPTPP after RCEP” 

 และสถ�บัน CICIR นำ�เสนอประเด็นในก�รแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นหัวข้อ “Health diplomacy: challenges of ASEAN 

from the competition of the great power” และ “Perspective 

on the linkage of the Belt and Road Initiative (BRI) and 

the Eastern Economic Corridor (EEC) : opportunities and 

challenges” 

1. การประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กับสถาบัน CICIR สปจ.

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

 ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ สถ�บนัวิช�ก�รป้องกนัประเทศ จดัก�รประชุมเชงิปฏบัิตกิ�ร เร่ือง 

“ร่วมค้นห�จุดวิกฤติที่ประเทศไทยควรให้คว�มสำ�คัญต่อก�รแก้ไขปัญห�ก�รแพร่ระบ�ด 

ของเชื้อไวรัสโคโรน� 19 (COVID-19) ส�ยพันธ์ใหม่” เมื่อวัน พุธที่ 11 ส.ค.64 ณ ห้องประชุม  

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ฯ ผ่�นระบบ web conference ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคร�ะห์จุดวิกฤติและกำ�หนดแนวท�งในก�รแก้ปัญห� ในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน/

วิกฤติ จ�กก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน� (COVID-19) รวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและจัดทำ�

เป็นข้อเสนอแนะต่อกองทัพและรัฐบ�ล โดยมี พล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสุนทร�กร ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ฯ เป็นประธ�น 

  ก�รประชุมดังกล่�วเป็นก�รระดมสมองจ�กศิษย์เก่�หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ (SSC Alumni) รุ่น 9 – รุ่นที่ 14  จำ�นวนทั้งสิ้น 30 

คน โดยใช้กระบวนก�รคิดเชิงยุทธศ�สตร์( Strategic Thinking) เป็นกรอบแนวท�งในก�รระดมสมอง เพื่อวิเคร�ะห์และกำ�หนดแนวท�งในก�ร 

แก้ปัญห�ดังนี้ (1) ระบุปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน�-19 (COVID-19) ห� Critical Point (จุดวิกฤติสำ�คัญ) (2) กำ�หนดเป้�หม�ยในก�ร

แก้ปัญห�จ�ก Critical Point (จุดวิกฤติสำ�คัญ) (3) กำ�หนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง Critical Point (จุดวิกฤติสำ�คัญ) (4) กำ�หนดแนวท�งในก�รแก้ปัญห� 

Critical Point (จุดวิกฤติสำ�คัญ) และ (5) กำ�หนดแนวท�งในก�รก�รสื่อส�รท�งยุทธศ�สตร์ให้ตรงประเด็น ทั่วถึง และครอบคลุม

29ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



  ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ  

จัดก�รประชุมท�งวิช�ก�รเครือข ่�ยหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคง 

แห่งอ�เซยีน (Network of ASEAN Defence and Security Institutions 

: NADI Meeting) ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2564 เรื่อง “คว�มร่วมมือ

ของกองทัพอ�เซียนเพื่อคว�มม่ันคงด้�นส�ธ�รณสุข (Strengthening 

ASEAN Defence Cooperation in Health Security) ระหว่�งวันที่ 

17 – 19 ส.ค.64 ในรูปแบบก�รประชุมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม 

Cisco Webex) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�คว�มมั่นคงด้�นส�ธ�รณสุขของ

อ�เซียนให้เกิดขึ้นอย่�งยั่งยืนท�งกล�งก�รแข่งขันของประเทศ

มห�อำ�น�จในภูมิภ�คอ�เซียน เพื่อศึกษ�ภัยคุกค�มคว�มมั่นคงของ

อ�เซียนที่จะเกิดขึ้นในอน�คตท่�มกล�งก�รแพร่ระบ�ดของโรค 

COVID-19 และเพื่อให้ได้แนวท�งและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 

ในก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์และแนวท�งในก�รเสริมสร้�งคว�มม่ันคง 

ด้�นส�ธ�รณสุขให้กับกองทัพ ประเทศไทย และภูมิภ�คอ�เซียนได ้

3. การประชุม Track II Network of ASEAN Defence and Security (NADI)

อย่�งยั่งยืน โดยก�รประชุมฯ ประเทศสม�ชิกอ�เซียนจะมีก�รหมุนเวียน

กันเป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดก�รประชุมฯ ทุกปี ซึ่งในปี 2564 ประเทศไทย

เป็นเจ้�ภ�พ โดยมี พล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสุนทร�กร ผอ.ศศย.สปท.  

เป็นประธ�นก�รประชุมฯ และผู้เข้�ร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่�ย

หน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคงแห่งอ�เซียน (NADI) 10 ประเทศ 13 สถ�บัน 

 ศศย.สปท. ได้ร่วมนำ�เสนอประเด็นท�งวิช�ก�ร ในหัวข้อ 

“ASEAN Defence Cooperation in respond to future emerging, 

re-emerging infectious diseases and other public health  

emergencies” โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้ (1) คว�มท้�ท�ยของอ�เซียน

กับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซำ้� (2) โรคอุบัติใหม่/อุบัติซำ้� : บทเรียนจ�กก�ร 

แพร่ระบ�ดของโรค COVID-19 และ (3) ข้อเสนอแนะ อ�ทิ ก�รส่งเสริม

คว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจ ก�รรักษ�ห่วงโซ่อุปท�นในภูมิภ�ค  

ก�รส่งเสรมิก�รทตูหล�ยทศิท�งและก�รทตูเชงิป้องกนั และคว�มชดัเจน

ของคว�มร่วมมือในภูมิภ�ค 
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



4. การประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

 ศูนยศ์ึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�รประชุม

วิช�ก�ร ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “SSC Academic Day 

2021” ผ่�นระบบ Web Conference โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

โดยมี พล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสุนทร�กร ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธ�น โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ผลง�นวชิ�ก�รด้�นยทุธศ�สตร์และคว�มมัน่คงที ่ ศศย.

สปท. ได้จัดทำ�ขึ้น และก�รนำ�เสนอผลง�นต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้�นยุทธศ�สตร์และ

คว�มมั่นคง เพื่อพัฒน�ผลง�นวิช�ก�รให้มีม�ตรฐ�นและมีคุณภ�พ โดยมีผู้เข้�

ร่วมก�รประชุมผ่�นระบบออนไลน์ ประกอบด้วย ผู้แทนจ�กหน่วยง�นด้�น 

คว�มมั่นคงทั้งภ�ยในและภ�ยนอกกระทรวงกล�โหม นักวิช�ก�รจ�กหน่วยง�น/สถ�บันก�รศึกษ� และประช�ชนทั่วไป จำ�นวนทั้งสิ้น 65 คน

 ในก�รแถลงผลง�นวิช�ก�รของศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

 1. ง�นเอกส�รวิจัย (Research Paper) เรื่อง “ก�รพัฒน�แนวท�งก�รเสริมสร้�งเย�วชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของช�ติ”

 2. เอกส�รประเมินยุทธศ�สตร์ (Strategic Outlook) เรื่อง “Thailand Strategic Outlook 2021-2023”

 3. เอกส�รศึกษ�ท�งวิช�ก�ร (Working Paper) เรื่อง “ก�รศึกษ�ก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติดเขิงก�รปฏิบัติของกองทัพ

 4. เอกส�รศึกษ�เฉพ�ะกรณี (Case Study) จำ�นวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

  - เอกส�รศึกษ�เฉพ�ะกรณี  เรื่อง “คว�มท้�ท�ยต่อก�รเปลี่ยนแปลงสถ�ปัตยกรรมด้�นคว�มมั่นคงของอ�เซียน : กรณีศึกษ�คว�ม

ไม่สงบท�งก�รเมืองของส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์” 
  - เอกส�รศกึษ�เฉพ�ะกรณ ี เรือ่ง “คูมื่อก�รจดัทำ�ภ�พอน�คตท�งยทุธศ�สตร์ (Strategic Foresight)”

  - เอกส�รศึกษ�เฉพ�ะกรณี  เรื่อง “ก�รใช้ก�รว�ดภ�พอน�คตเชิงยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มมั่นคงขั้นต้น (Preliminary Security  

Strategic Foresight)”

  - เอกส�รศกึษ�เฉพ�ะกรณ ี เรือ่ง “ภ�พอน�คตก�รศึกษ�ของกองทพัรองรบัศตวรรษที ่21”

  - เอกส�รศึกษ�เฉพ�ะกรณี เรื่อง “Thailand Security Trend and Diving Forces 2021”
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