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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 

ของประเทศ
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เงินอุดหนุน สิทธิแรงง�น และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบ�งประเทศ
สม�ชิกยังเข้�ไม่ถึงกฎเกณฑ์ท�งก�รค้�ดิจิทัลและก�รใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
(2) ก�รตรวจสอบก�รละเมิดกฎ
เกณฑ์ท�งก�รค้� จ�กก�รแพร่ระบ�ด
ของ COVID-19 ได้ตอกยำ้�ให้เห็นถึง
คว�มไม่ชัดเจนของก�รมีและไม่มี
กำ�แพงภ�ษี ซึ่ง WTO จำ�เป็นต้อง
สร้�งคว�มโปร่งใสและดำ�เนินก�รให้
เป็นไปต�มกฎเกณฑ์ ซึง่ห�กไม่ดำ�เนนิก�ร
ก็อ�จจะเป็นก�รลดทอนคว�มไว้ว�งใจและยกระดับข้อพพิ�ทให้เพิม่ม�กขึน้ 
และ (3) ระบบก�รระงับข้อพิพ�ท โดยคว�มล้มเหลวที่เกิดขึ้นเห็นได้จ�ก
ประเทศพัฒน�แล้วหล�ยประเทศนำ�โดยสหรัฐฯ ได้โต้แย้งก�รกำ�หนด 
กฎเกณฑ์ท�งก�รค้�โดยข�ดฉันท�มติและนำ�ไปใช้อย่�งไม่เหม�ะสม  
ซึ่งก�รปฏิรูปกระบวนก�รระงับข้อพิพ�ทเป็นหนึ่งในคว�มสำ�คัญเร่งด่วน 
ที่ ดร.เอ็นกอซี โอคอนโจ-อิเวียล� ต้องเร่งดำ�เนินก�ร
 RSiS สรุปว่� ก�รค้�ระหว่�งประเทศยังคงเป็นเครื่องจักรสำ�คัญของ
ก�รจ้�งง�น ก�รเพิ่มผลิตผล นวัตกรรม ก�รเจริญเติบโต และก�รพัฒน�
ของหล�ยประเทศทั่วโลก อย่�งไรก็ต�ม จ�กก�รพัฒน�ของอินเทอร์เน็ต 
อีคอมเมิร์ซ ก�รเชื่อมโยงสินค้�และบริก�ร คว�มเหลื่อมลำ้�ที่เกิดขึ้น รวม
ถงึคว�มตงึเครยีดท�งภมูริฐัศ�สตร์นบัเป็นคว�มท้�ท�ยต่อก�รดำ�เนนิง�น
ของ WTO โดยภ�รกิจที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ WTO ต้องเร่งดำ�เนินก�ร 
ได้แก่ ก�รให้คำ�นยิ�มกบัคำ�ว่� “เศรษฐกจิกำาลงัพฒันา” และ “เศรษฐกิจ
พัฒนาแล้ว” และก�รสร้�งคว�มไว้เนื้อเช่ือใจและคว�มโปร่งใสในทุก
กิจกรรมของประเทศสม�ชิกให้เกิดข้ึน ซ่ึงจ�กสถ�นก�รณ์ปัจจุบันที่เกิด
ขึ้นแสดงให้เห็นว่�ก�รเข้�รับตำ�แหน่งของผู้อำ�นวยก�ร WTO คนใหม่น้ี 
ต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยอย่�งม�ก ก�รปฏิรูปภ�ยในของ WTO จึงเป็น
ท�งออกที่ดีที่สุดที่จะช่วยในก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งยั่งยืน 
 

ผู้อ�ำนวยกำร WTO คนใหม่ : บนทำงแยก
เรียบเรียงและวิเคราะห์โดย ร.ท.หญิง ธาราทิพย์ กัลยาณมิตร 

 สถ�บัน RSiS  ซึ่งเป็น Think Tank ของสิงคโปร์ ได้วิเคร�ะห์ถึง 
“ผู้อำ�นวยก�ร WTO คนใหม่ : บนท�งแยก” สรุปได้ดังนี้
 ผลก�รเลอืกตัง้ ดร.เอน็กอซ ี โอคอนโจ-อเิวยีล� (Dr.Ngozi Okonjo 
-Iweala) เข้�เป็นผู้อำ�นวยก�รท่ัวไป (DG) องค์ก�รก�รค้�โลก (WTO)  

คนใหม่ได้รับก�รยืนยัน หลังจ�กที่
ประธ�น�ธิบดี โจ ไบเดน ได้ยกเลิก
ก�รคัดค้�นผลก�รเลือกตั้งในสมัย
ประธ�น�ธิบดี โดนัลด ์  ทรัมป ์ 
ตำ�แหน่งที่ผ่�นม�ในอดีตเธอเคย
ดำ�รงตำ �แหน ่ง รัฐมนตรีว ่ �ก�ร

กระทรวงก�รคลงัและรฐัมนตร ี ต่�งประเทศของไนจเีรยี อกีทัง้ยงัเคยเป็น
ผู้บริห�รของธน�ค�รโลกม�ก่อน ก�รเข้�รับตำ�แหน่งของ ดร.เอ็นกอซี  
โอคอนโจ-อเิวียล� ม�พร้อมกบัคว�มท้�ท�ยทีท่ำ�ให้ WTO กำ�ลงัอยูใ่นวกิฤต
กบัก�รรบัมือลทัธคิุม้ครองท�งก�รค้�ท่ีเพ่ิมม�กขึน้ในช่วงโรคระบ�ดซึง่ขัด
กับหลักก�รของ WTO ไปจนถึงประสิทธิภ�พก�รตกลงใจของ WTO  
ที่ทำ�ให้มีกลุ่มคว�มร่วมมือในภูมิภ�คหันม�ต้ังเขตก�รค้�เสรีเองอย่�ง  
RCEP ที่ดำ�เนินก�รโดย ASEAN
 คว�มท้�ท�ยที่ DG ต้องเผชิญมีดังนี้ ความท้าทายประการที่ 1 : 
ประเดน็การกระจายวคัซนี Covid-19 นโยบ�ยวคัซีนช�ตนิยิมรวมถึงก�ร
กีดกันก�รเข้�ถึงวัคซีนส่งผลให้บ�งประเทศได้รับวัคซีนล่�ช้�อย่�งไม่มี
กำ�หนด อนัจะนำ�ไปสูก่�รขย�ยระยะเวล�ก�รแพร่ระบ�ดของโรค และก�ร
ชะลอก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ ซึง่อ�จกล่�วได้ว่�ยงัไม่มกีฎเกณฑ์ทีช่ดัเจน
ในก�รควบคมุห่วงโซอุ่ปท�นสำ�หรับย� วัคซีน และอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ 
ความท้าทายประการที่ 2 : ประเด็นปัญหาภายใน WTO ที่จำาเป็นต้อง
มกีารปฏริปู ได้แก่ (1) ก�รเจรจ� โดย WTO จำ�เป็นต้องเจรจ�เพือ่ปรบัปรงุ

ที่มา : https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2021/02/CO21030.pdf

นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงของญี่ปุ่นในกำรรับมือกับ
ยุทธศำสตร์ของจีน
เรียบเรียงและวิเคราะห์โดย นางสาวณัฐา  แก้วค�าแสน 

  สถ�บัน Japan Institute of International Affairs (JIIA)  
ซึ่งเป็น Think Tank ของญี่ปุ่น ได้อธิบ�ยถึง “นโยบ�ยด้�นคว�มมั่นคง
ของญี่ปุ่นในก�รรับมือกับยุทธศ�สตร์ของจีน” สรุปได้ดังนี้
 ยุทธศ�สตร์ช�ติของจีนกำ�ลังเปลี่ยนจ�กยุทธศ�สตร์เชิงรับเป็น
ยุทธศ�สตร์เชิงรุก ทำ�ให้เกิดผลกระทบม�กยิ่งขึ้น โดยยุทธศ�สตร์ได้จัดทำ�

ม�เพ่ือเติมเต็มช ่องว ่�งระหว ่�ง 
เป้�หม�ยระดบัช�ตแิละสถ�นก�รณ์
ปัจจุบัน ดังนั้นยุทธศ�สตร์ได้ถูก
กำ�หนดขึ้นเพื่อจัดก�รกับคว�ม
ท้�ท�ยท่ีอ�จต้องเผชิญในระหว่�ง
ก�รดำ�เนนิง�นเพือ่ให้บรรลเุป้�หม�ย
ระดับช�ติ ซ่ึงเป้�หม�ยของพรรค

คอมมิวนิสต์จีน (Communist Party of China: CPC) คือ ก�รปกครอง
จีนให้มีคว�มมั่นคง และวิธีก�รบรรลุเป้�หม�ย คือ ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
และก�รได้รับตำ�แหน่งที่มีอิทธิพลในประช�คมระหว่�งประเทศ อย่�งไร
ก็ต�มเป้�หม�ยระดับช�ติของจีนยังคงเหมือนเดิม แต่สภ�วะแวดล้อม 
ท่ีเกี่ยวข้องกับจีนกำ�ลังเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงเป็นเร่ืองธรรมด�ที่ยุทธศ�สตร์
จะเปลี่ยนไป สำ�หรับโครงก�รเส้นท�งส�ยไหมแห่งศตวรรษที่ 21 (Belt 
and Road Initiative: BRI) จัดทำ�ขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนท�งภูมิรัฐศ�สตร์
และเพื่อก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจแต่โครงก�รได้รับแรงกดดันจ�กสหรัฐฯ 
ซึง่ยทุธศ�สตร์ระดบัช�ตขิองจนี คอื ก�รพฒัน�ก�รค้�ระหว่�งจีนใน เอเชยี
กล�ง และขย�ยกิจกรรมไปท�งตะวันตกเพื่อหลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้งกับ
สหรัฐฯ อย่�งไรก็ต�มยุทธศ�สตร์ของจีนกำ�ลังเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเป็นก�ร
เปล่ียนแปลงจ�กเดิมที่เป็นยุทธศ�สตร์เชิงรับ (Passive Strategy)  
ที่มุ ่งเน้นก�รตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์ปัจจุบันเป็นยุทธศ�สตร์เชิงรุก  
(Active Strategy) เพื่อคว�มได้เปรียบของจีน ซึ่งส�ม�รถทำ�ให้เป็นจริง
ได้ด้วยพลังอำ�น�จท�งเศรษฐกิจและก�รทห�ร ซึ่งยุทธศ�สตร์เชิงรุกของ
จีนสร้�งคว�มกังวลให้กับญี่ปุ่น สหรัฐฯ และประเทศเพื่อนบ้�น ถึงแม้ว่�
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



โครงก�รเส้นท�งส�ยไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 จะขย�ยกิจกรรมท�งเศรษฐกจิ
และปฏิบัติก�รไปท�งตะวันตกเพ่ือหลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้งกับสหรัฐแต ่
ในปัจจุบันจีนพย�ย�มแข่งขันในก�รสกัดกั้นสหรัฐฯ ด้วย
   ก�รปฏบิตักิ�รท�งทห�รของจนีทำ�ให้สถ�นก�รณ์สภ�พแวดล้อมด้�น
คว�มมั่นคงในภูมิภ�คอินโด–แปซิฟิก และคว�มมั่นคงในทะเลจีนใต้ 
(South China Sea: SCS) ยำ่�แย่ลง ถึงแม้ว่�จีนจะยืนยันว่�วัตถุประสงค์
ของในก�รปฏิบัติก�รท�งทห�รในทะเลจีนใต้ คือ ก�รป้องกันก�รโจมตี
จ�กสหรัฐฯ เนื่องจ�กทำ�เลจีนใต้ (SCS) มีคว�มสำ�คัญในก�รเชื่อม
มห�สมุทรแปซิฟิกกับมห�สมุทร  อินเดีย ซึ่งเป็นเส้นท�งขนส่งท�งทะเลที่

สำ�คัญของญี่ปุ ่น ทำ�ให ้ ญ่ี ปุ ่นไม ่
ส�ม�รถยอมรับให้จีนเข้�ควบคุม
ทะเลจีนใต้ซ่ึงเป็นก�รแบ่งภูมิภ�ค
อนิโด-แปซฟิิก เนือ่งจ�กจะส่งผลกระทบ 
ท�งลบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและ
คว�มมั่นคงของญ่ีปุ่น และประเทศ

อ่ืน ๆ  ดงันัน้ ญ่ีปุน่ควรเสรมิสร้�งยทุธศ�สตร์ก�รทตูเชงิเศรษฐกจิ และก�ร
ทห�รในภูมิภ�คอินโด–แปซิฟิกรวมถึงทะเลจีนใต้เพื่อรักษ�สภ�พ “เสรี
และเปิดกว้�ง” ของภมูภิ�คนี ้ ท้ังนีเ้ป็นเร่ืองย�กในก�รดำ�เนนิยทุธศ�สตร์
เพียงประเทศเดียวจึงต้องมีก�รเสริมสร้�งพันธมิตรญี่ปุ่น–สหรัฐฯ ในก�ร

บรรลุเป้�หม�ยดังกล่�ว สำ�หรับยุทธศ�สตร์ อินโด-แปซิฟิกท่ีเสรีและ 
เปิดกว้�ง (Free and Open Indo-Pacific: FOIP) ทำ�ให้ภมูภิ�คมเีสถยีรภ�พ
ม�กขึ้นโดยคว�มร่วมมือระหว่�งญี่ปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และอินเดียที่
มีแนวคว�มคิดเค�รพในสิทธิมนุษยชนที่เหมือนกัน อย่�งไรก็ต�ม FOIP  
ไม่ส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จได้ถ้�ปร�ศจ�กคว�มร่วมมือของประเทศ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศในภูมิภ�คนี้มีคว�มพย�ย�มในก�ร
พฒัน�เศรษฐกจิของภมูภิ�ค และเสรมิสร้�งขดีคว�มส�ม�รถในก�รปกป้อง
อธิปไตยและคว�มสงบสุขในทะเลจีนใต้ สิ่งเหล่�นี้ทำ�ให้จีนไม่อ�จเพิกเฉย
ต่อภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เช่นกัน
 JIIA ได้สรปุว่� ยทุธศ�สตร์ระดบัช�ตขิองจนีกำ�ลงัเปลีย่นจ�กกลยทุธ์
เชิงรับเป็นกลยุทธ์เชิงรุก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถ�นก�รณ์สภ�พแวดล้อม
ด้�นคว�มมั่นคงในภูมิภ�คอินโด–แปซิฟิก ให้มีคว�มตึงเครียดเพิ่มม�กขึ้น 
โดยจีนพย�ย�มสร้�งสถ�นก�รณ์แทนก�รตอบโต้โดยตรง ตัวอย่�งเช่นได้
เปลี่ยนจ�กยุทธศ�สตร์ในก�รหลีกเลี่ยงแรงกดดันของสหรัฐฯ ม�เป็น
ยทุธศ�สตร์ทีไ่ม่อนญุ�ตให้สหรฐัฯ เข้�ม�ข้องเกีย่ว สิง่นีเ้กดิขึน้ได้จ�กอำ�น�จ
ท�งเศรษฐกิจและก�รทห�รของจีน อย่�งไรก็ต�มก�รโต้ตอบต่อคว�ม
พย�ย�มของจีนในก�รเปล่ียนแปลงยุทธศ�สตร์ อ�จมีคว�มจำ�เป็นต้อง
อ�ศัยคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศที่มีพันธมิตรกับสหรัฐฯ และญี่ปุ่นควร
มีบทบ�ทหลักในก�รบรรลุเป้�หม�ยนี้

ที่มา : https://www.jiia.or.jp/en/ajiss_commentary/a-security-policy-for-japan-to-deal-with-chinas-active-strategy.html

พลังแห่งกำรชักน�ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน
เรียบเรียงและวิเคราะห์โดย ร.ต.หญิง ภิรัญชญา  อุไรรัตน์ 

 สถ�บัน RAND Corporation  ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐฯ 
ได้วิเคร�ะห์ถึง “พลังแห่งก�รชักนำ�ระหว่�งสหรัฐฯ กับจีน” สรุปได้ดังนี้
  ผู้จัดทำ�นโยบ�ยสหรัฐฯ และผู้เชี่ยวช�ญ ได้เปรียบเทียบก�รชักนำ�
ระหว่�งสหรัฐฯ กับจนี โดยมุง่ไปยงั 2 คำ�ถ�มหลกั เพือ่พจิ�รณ�ก�รแข่งขัน
ท�งยุทธศ�สตร์ในระยะย�วระหว่�งสหรัฐฯ และจีน โดยเปรียบเทียบว่�
ฝ่�ยใดสร้�งสัมพันธไมตรีได้ดีกว่�กัน และประเทศใดจะมีอิทธิพลม�กกว่�
กันในภูมิภ�คอินโด–แปซิฟิก นักวิจัย RAND ได้สำ�รวจเก็บข้อมูลใน 9 
ประเทศของภมูภิ�คอนิโด-แปซิฟิก ระหว่�ง ค.ศ.2018-2019 และใช้วธิกี�ร
สัมภ�ษณ์ผู้เชี่ยวช�ญท�งก�รศึกษ�โดยเจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐ และดำ�เนินก�ร
ศึกษ�วิเคร�ะห์จ�กเอกส�รวิช�ก�ร ร�ยง�นก�รศึกษ� และข้อมูลต่�ง ๆ 
ของสหรัฐฯ และจีน ก�รวิจัยมุ่งให้คว�มหม�ยของคำ�ว่� “อิทธิพล”  
ต�มบรบิทของก�รแข่งขนัมห�อำ�น�จ (Great-power competition) และ
ก�รสร้�งกรอบก�รวัดอิทธิพล (Creating Framework) เพื่อวัดอิทธิพล
ระหว่�งสหรฐัฯ และจีน ซึง่ผลลัพธ์นำ�ไปสู่ก�รมองภ�พท่ีชัดเจนยิง่ข้ึน และ
ก�รทร�บถึงจุดแข็งจุดอ่อนของสหรัฐฯ และจีน 
 ก�รวิจัยได้มุ่งตอบคำ�ถ�ม 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 “อะไรคืออิทธิพลและ
การแข่งขันเพื่ออิทธิพล” ผลลัพธ์ คือ สหรัฐฯ และจีน ต่�งหวังที่จะชักนำ�
ประเทศอ่ืน ๆ  ม�เป็นพันธมิตรฝ่�ยตน คำ�ว่� “อทิธิพล” คอื คว�มส�ม�รถ
ของตวัแสดงหนึง่ในก�รกำ�หนดพฤตกิรรมของอกีตวัแสดงหนึง่ อทิธพิลถอื
เป็นกุญแจสำ�คัญในก�รแข่งขันระหว่�ง   สหรัฐฯ และจีน โดยเฉพ�ะก�ร
ทีป่ระเทศทีส่�มน้ันจะได้รับผลประโยชน์อะไรจ�กสหรัฐฯ หรอืจีน หรอืทัง้
สองประเทศน้ันจะใช้ทรพัย�กรหรอืคว�มส�ม�รถใดในก�รกระตุน้หรอืบีบ
บังคบัประเทศพนัธมิตร ซึง่ก�รแข่งขันก�รมอีทิธพิลนัน้เป็นเรือ่งทีซ่บัซ้อน

และต่อเนื่อง ข้อ 2 “อะไรคือสิ่งที่
สหรฐัฯ และจนี แข่งขนักนั” ผลลพัธ์ 
คือ วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ต่อ
ภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิกเกิดผลให้เกิด
ก�รแข่งขันระหว่�งสหรัฐฯ และจีน 
โดยสหรัฐฯ มีวิสัยทัศน์ต้ังอยู่บนพื้น
ฐ�นในก�รรกัษ�เสรภี�พของภมูภิ�ค 
เปิดกว้�ง และประกันคว�มมั่นคง  
ในขณะ ท่ี วิ สั ย ทัศน ์ ของ จีนนั้ น  
มุ ่งขย�ยอำ�น�จ ส่งเสริมก�รรวม
ภูมิภ�คและพึ่งพ�จีน จำ�กัดบทบ�ท
ของมห�อำ�น�จภ�ยนอก และนำ�
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ภ�ยใต้ก�รนำ�ของจนี ซ่ึงเป้�หม�ยทีแ่ตกต่�งเหล่�น้ี 
ทำ�ให้สหรัฐฯ และจีน จัดคว�มเร่งด่วนในก�รขย�ยอิทธิพลไปยังกลุ่ม 
หุ้นส่วนที่แตกต่�งกัน สำ�หรับพื้นที่ที่มีก�รแข่งขันและมีคว�มตึงเครียด 
ได้แก่ อินโดนีเซีย ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดน�ม ข้อ 3 
“ความสัมพันธ์ของการมีอิทธิพลวัดค่าและประเมินอย่างไร” นักวิจัย 
RAND ได้พัฒน�กรอบก�รวัดอิทธิพล เพื่อวัดและประเมินว่�ประเทศ 
ในภมูภิ�คนัน้ มทีศันคตต่ิออทิธพิลของสหรฐัฯ และจนีอย่�งไร จ�กตวัแปร 
14 ตัว ผลปร�กฏ คือ (1) อิทธิพลท�งก�รเมืองและก�รทูต ในด้�นคว�ม
สัมพันธ์ทวิภ�คี ก�รสนับสนุนวิสัยทัศน์ของสหรัฐฯ หรือจีน และมุมมอง
ของสหรัฐฯ ก�รปฏิบัติต�มพันธสัญญ�ท่ีมีต่อภูมิภ�ค และมติมห�ชนใน
ระดับภูมิภ�คของทั้งสองประเทศ (2) อิทธิพลท�งเศรษฐกิจ ในด้�นก�ร
พึง่พ�ท�งเศรษฐกจิประเทศอืน่ ก�รประเมนิโอก�สท�งเศรษฐกจิ ก�รรบัรู้ 
ภัยคุกค�มท�งเศรษฐกิจ คว�มเต็มใจท่ีจะทำ�ง�นร่วมกับสหรัฐฯ หรือจีน 
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การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



และ (3) อิทธิพลท�งคว�มมั่นคงและทห�ร ในด้�นภัยคุกค�มท�งทห�ร 
ก�รรับรู้คว�มเต็มใจท่ีจะทำ�ง�นกับสหรัฐฯ หรือจีน ก�รสนับสนุนคว�ม
พย�ย�มของสหรฐัฯ คว�มร่วมมอืท�งก�รทห�ร คว�มเตม็ใจในก�รช่วยเหลอื
ประเทศห�กเกิดคว�มขัดแย้งกับจีนของสหรัฐฯ และข้อ 4 “ประเทศ 
ในภมิูภาคมองสหรฐัฯ และจีนอย่างไร” นกัวจิยัได้ใช้กรอบก�รวัดอิทธิพล
กับ 6 ประเทศสม�ชิกอ�เซียนที่มีคว�มตึงเครียดในก�รแข่งขันสูงสุด และ
พันธมิตรของสหรัฐฯ อย่�งออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินเดีย ทำ�ให้ทร�บว่� 
สหรัฐฯ และจีน มีจุดแข็งและแนวคิดในก�รแข่งขันท่ีแตกต่�ง ดังนี้ (1) 
ประเทศในภมูภิ�คมองสหรฐัฯ มอีทิธพิลท�งก�รทตูและก�รทห�รม�กกว่�
จนี ส่วนจนีมอีทิธพิลท�งเศรษฐกจิม�กกว่� (2) ประเทศในเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้เน้นคว�มสำ�คญัก�รพฒัน�ท�งเศรษฐกิจเหนอืกว่�คว�มมัน่คง และ
โดยรวมกังวลถึงอิทธพิลท�งเศรษฐกจิม�กกว่�ภยัคกุค�มท�งทห�รของจีน 
(3) จีนส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กอิทธิพลท�งเศรษฐกิจเพื่อเป้�หม�ยท่ี 
หล�กหล�ย รวมถงึลดอทิธพิลท�งก�รทห�รของสหรฐัฯ ในท�งตรงกันข้�ม 
ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้น้อยม�กทีเ่ช่ือว่� อทิธพิลท�งทห�รของ
สหรัฐฯ เป็นตัวถ่วงอิทธิพลท�งเศรษฐกิจของจีน (4) ประเทศในภูมิภ�ค 

มผีลประโยชน์ร่วมกนัม�กขึน้กบัสหรฐัฯ ในขณะทีจ่นีมเีครือ่งมอื เพือ่ใช้ใน
ก�รต่อต้�นกับประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงมี 
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รจูงใจ และขีดคว�มส�ม�รถในก�รบีบบังคับ และ 
(5) ประเทศในภมูภิ�คประสงค์ท่ีจะไม่เลอืกฝ่�ยระหว่�งสหรฐัฯ กบัจนี และ
จะไม่เข้�ข้�งกับสหรัฐฯ ห�กถูกบังคับให้เลือก ซึ่งทำ�ให้ก�รเกี่ยวพันกับ
พันธมิตรมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลงและไม่สมบูรณ์
 RAND สรุปได้ว่� ในก�รแข่งขันก�รมีอิทธิพลนั้น ขึ้นอยู่ที่ประเทศ
พันธมิตรจะแบ่งผลประโยชน์อะไรหรือจะได้รับผลประโยชน์อะไร ใน
ภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก จีนมีอิทธิพลด้�นเศรษฐกิจ และสหรัฐฯ มีอิทธิพล
ด้�นก�รทูตและก�รทห�ร ซ่ึงประเทศพันธมิตรน้ัน ตระหนักถึงคุณค่� 
ในก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกจิม�กกว่�คว�มมัน่คง ซ่ึงภ�พรวมของก�รแข่งขนั
ก�รสร้�งอิทธิพลระหว่�งสหรฐัฯ และจีนนัน้ ไม่ส�ม�รถระบไุด้อย่�งชดัเจน
ว่� ฝ่�ยใดจะเป็นฝ่�ยชนะในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก เนื่องจ�กสหรัฐฯ และ
จีนนั้น มีคว�มแตกต่�งกันในระดับของก�รมีอิทธิพลระหว่�งประเทศ  
ซึง่สหรฐัฯ มอีทิธพิลเหนอืกว่�ในออสเตรเลยี อนิเดยี ญีปุ่น่ ฟิลิปปินส์ และ
สิงคโปร์ และมีอิทธิพลในระดับที่เท่�กันในอินโดนีเซีย ในขณะที่มีอิทธิพล
น้อยในม�เลเซีย ไทย และเวียดน�ม 

ที่มา : https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10137.html

ปัญญำประดิษฐ์และอนำคตของสงครำม
เรียบเรียงและวิเคราะห์โดย ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์ 

  สถ�บัน ASPI  ซึ่งเป็น Think Tank ของ ออสเตรเลีย ได้อธิบ�ย
ถึง “ปัญญ�ประดิษฐ์และอน�คตของสงคร�ม” สรุปได้ดังนี้
 ปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) กำ�ลังเปลี่ยนโลกที่เร�อ�ศัยอยู่ โดย AI จะเป็น
ผู้ให้คว�มหม�ยใหม่ของที่ทำ�ง�น และมีคว�มเกี่ยวข้องสำ�คัญต่อทุกสิ่งที่
เร�ปฏิบัติภ�ยในสิ้นทศวรรษนี้ ปัจจุบันมีก�รใช้ AI บ�งประเภทในชีวิต
ประจำ�วันของเร�แล้ว เช่น ระบบนำ�ท�งรถยนต์อัจฉริยะ ดังนั้นอ�จนิย�ม 
AI ว่�คอืคว�มส�ม�รถของเครือ่งจกัรในก�รปฏบิตังิ�นทีโ่ดยปกติแล้วอ�ศยั
สตปัิญญ�มนษุย์ AI ได้ถกูพฒัน�ขึน้อย่�งรวดเรว็ในห้วงไม่กีปี่ทีผ่่�นม� โดย

มีก�รนำ� AI ม�ประยุกต์ใช้
ในโลกแห่งคว�มจริง ซึ่ง
ส�ม�รถใช ้ง�นได้จริงใน
ปัจจุบัน โดย ศูนย์ปัญญ�
ประดษิฐ์ร่วม (Joint Artificial 
Intelligence Center) ของ 

กระทรวงกล�โหมสหรัฐฯ ให้เหตุผลต่อคว�มก้�วหน้�ดังกล่�วว่� มีส�เหตุ
ม�จ�กก�รมี (1) “ชุดข้อมูลมหาศาล (Massive datasets)” จ�ก
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดิจิทัล และเซนเซอร์ที่เชื่อมโยงกันบนอินเทอร์เน็ต 
(2) “คอมพิวเตอร์ท่ีทรงพลังมากขึ้น” (increased computing  
power) จ�กหน่วยประมวลผลกร�ฟฟิค (GPUs) ซ่ึงช่วยให้ก�รประมวลผล
แบบคู่ขน�นทำ�ก�รคิดคำ�นวณได้ม�กขึ้นในเวล�เดียวกัน เป็นก�รเร่งก�ร
ฝึกฝนแบบจำ�ลอง AI และทำ�ให้แบบจำ�ลองทำ�ง�นได้ (3) “อัลกอรทิมึทีด่ี
ขึน้ (better algorithms)” ทำ�ให้แบบจำ�ลองก�รเรยีนรูข้องเคร่ืองจักร 
(Machine-learning models) มคีว�มยดืหยุน่ ทรงพลงั และแก้ปัญห�ได้
หล�กหล�ยม�กขึ้น และ (4) “การเข้าถึงคลังคำาสั่งสาธารณะทีส่ามารถ
แก้ไขได้ (access to open-source code libraries)” ทำ�ให้ส�ม�รถ
พัฒน�ต่อยอดก�รเขียนโปรแกรมได้อย่�งต่อเนื่อง

 ในด้�นคว�มมั่นคง ในก�รปฏิบัติก�รในอน�คตนั้น แพลตฟอร์ม
อตัโนมตัทิีส่�ม�รถปฏบิตักิ�รในอน�คต อ�จไม่จำ�เป็นต้องพึง่พ�คว�มเสีย่ง 
หรอืขดีคว�มส�ม�รถของมนษุย์ทัง้ระบบท�งอ�ก�ศและใต้นำ�้  โดยมนษุย์
ยงัคงเป็นผูค้วบคมุแพลตฟอร์มดงักล่�ว ด้วยเหตผุลท�งศีลธรรม จรยิธรรม 
และกฎหม�ย แต่ก�รตัดสินใจสังห�ร (kill decisions) อ�จจบลงด้วยก�ร 
กลั่นกรองออกม�เป็นคำ�สั่งพื้นฐ�นเป็น “ใช่ (Yes)” หรือ “ไม่ใช่ (No)” 
โดยปัญห�ด้�นก�รควบคมุ อ�จเกดิข้ึนในระหว่�งสถ�นก�รณ์คว�มขดัแย้ง 
ซึ่งมีคว�มย�กในก�รดำ�รงคว�มต่อเนื่องในก�รเชื่อมต่อของแพลตฟอร์ม
อตัโนมตั ิเช่น โดรนทำ�ล�ยใต้นำ�้ 
ท่ีซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องทะเลลึก 
อ�จถูกตั้งโปรแกรมให้พิสูจน์
ทร�บเรอืดำ�นำ�้ของข้�ศกึ และ
ทำ�ล�ยได้โดยอัตโนมัติเมื่อ 
เรอืดำ�นำ�้ข้�ศกึแล่นผ่�น หรอื
ก�รมอบหม�ยก�รตดัสนิใจใน
ลักษณะเดียวกับโดรน ระยะ
ปฏบัิตกิ�รไกลทีถ่กูตัง้โปรแกรมให้สังห�รผูก่้อคว�มไม่สงบและผูก่้อก�รร้�ย 
โดยก�รตรวจสอบใบหน้�และก�รเดนิ  ก�รใช้ AI อ�จหม�ยถงึก�รลดคว�ม
สูญเสียในสน�มรบของประเทศท่ีมีคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี  
แต่ง�นของนักบินเคร่ืองบินขับไล่ หรือกัปตันเรือดำ�นำ้�ล่องหน อ�จไม่มี
คว�มจำ�เป็นอีกต่อไป แต่ผู้บังคับบัญช� (commanders) และนักรบ 
(combatants) มีแนวโน้มจะนั่งควบคุมหุ ่นยนต์สังห�รผ่�นหน้�จอ
คอมพิวเตอร์ในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย ซึ่งปัจจัย “ความเสี่ยงต่อกำาลังฝ่ายเรา 
(Risk to blue force)” ขึน้อยูก่บัธรรมช�ตขิองฝ่�ยตรงข้�ม ว่�เป็นกลุม่
ก่อคว�มไม่สงบที่มีเทคโนโลยีตำ่� หรือเป็นช�ติที่มีเทคโนโลยีสูง ดังนั้นก�ร
ลงทุนใน AI ท�งทห�ร ควรลงทุนในมิติที่ได้เปรียบ ในกรณีฝ่�ยตรงข้�มที่
มขีดีคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยทีีด้่อยกว่� แต่กรณคีว�มขดัแย้งระหว่�ง
รัฐต่อรัฐ ควรตั้งสมมติฐ�นว่�ฝ่�ยตรงข้�มมีศักยภ�พด้�น AI ทัดเทียมกัน
หรือเหนือกว่� และมีคว�มพย�ย�มในก�รควบคมุระบบหรอืทำ�ล�ย AI  
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ฝ่�ยเร� ในขณะนี ้ AI ยงัมข้ีอจำ�กดัเมือ่ปฏบิตังิ�นหล�ยชนิดในคร�วเดียว 
(Multitasking) ซึ่งอ�จเกิดจ�กข้อมูลที่เป็นอคติ (Biased data) และคว�ม
เข้�ใจผดิในบรบิท (Context misunderstanding) ท่ีทำ�ให้ AI ประสบปัญห�
ก�รแยกแยะระหว่�งคว�มสอดคล้องกนั (Correlation) และคว�มเป็นเหตุ
เป็นผลกัน (Causation) ยกตัวอย่�งเช่น คว�มสัมพันธ์กัน (Correlation) 
ระหว่�งก�รจมนำ้�ต�ยกับก�รข�ยไอศกรีม โดย AI ที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ของก�รจมนำ้�ต�ยกับก�รข�ยไอศกรีม อ�จไม่ตระหนักว่�
ปร�กฏก�รณ์ท้ังสองมีคว�มสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอ�ก�ศร้อน ซึ่ง AI อ�จ
สรุปผิดพล�ดว่� เพื่อเป็นก�รป้องกันก�รจมนำ้�ต�ย ควรจำ�กัดก�รข�ย
ไอศกรีม

 อย่�งไรก็ต�ม AI กำ�ลังเอ�ชนะข้อจำ�กัดดังกล่�ว และอ�จมีขีดคว�ม
ส�ม�รถที่กว้�งขว�งม�กขึ้นภ�ยในปี 2030 โดยเฉพ�ะในด้�นคว�มมั่นคง 
ในห้วงเวล�เปล่ียนผ่�น อ�จได้เห็นก�รใช้ AI เพิ่มขึ้นอย่�งก้�วกระโดด  
ในรูปแบบแพลตฟอร์มที่อนุญ�ตให้มนุษย์ยังคงทำ�ง�นที่มนุษย์ทำ�ดีกว่� 
โดยในระยะย�ว ก�รไม่ใช้มนษุย์ในแพลตฟอร์มก�รรบ เป็นเรือ่งทีมี่เหตผุล
และมคีว�มก้�วหน้�ทีน่่�จะเป็นไปได้ โดยค�ดว่�เครือ่งบนิขบัไล่ครองคว�ม
เป็นเจ้�อ�ก�ศ (Air superiority fighter) ในยุคถัดไปของ กองทัพอ�ก�ศ
สหรัฐฯ จะเป็นอ�ก�ศย�นไร้คนขับ และค�ดว่�แพลตฟอร์มโจมตีใต้นำ้�ไร้
คนขบัอตัโนมตั ิจะได้รบัก�รประจำ�ก�รในกองทพัเรอืจีน ก่อนทีอ่อสเตรเลยี
จะได้รบัเรอืดำ�นำ�้ชัน้โจมต ี(Attack-class submarine) ลำ�แรกในช่วงกล�ง
ทศวรรษที่ 2030

ที่มา : https://www.aspistrategist.org.au/artificial-intelligence-and-the-future-of-warfare/

สหภำพยุโรป ก�ำลังร่ำงยุทธศำสตร์อินโดแปซิฟิก
ของตน
เรียบเรียงและวิเคราะห์โดย นางสาวสิรภัทร เทียมพัฒน์ 

 สถ�บัน CSIS  ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐอเมริก� ได้อธิบ�ย
ถึง สหภ�พยุโรปกำ�ลังร่�งยุทธศ�สตร์อินโดแปซิฟิกของตน สรุปได้ดังนี้
 สหภ�พยุโรป (EU) กำ�ลังดำ�เนินรอยต�ม ฝรั่งเศส เยอรมนี และ
เนเธอร์แลนด์ ในก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์อินโดแปซิฟิกเป็นของตนเอง เมื่อ
วันที่ 16 เม.ย.2021 ประเทศสม�ชิก EU ได้ข้อสรุปที่ระบุถึงแนวท�งของ 
EU ในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ดังกล่�วให้ได้ในเดือน ก.ย.2021 ภ�ยใต้ช่ือ 
“ยุทธศาสตร์ EU สำาหรับความร่วมมือในอินโดแปซิฟิก” ส่งสัญญ�ณถึง
ผลประโยชน์ของ EU ที่กำ�ลังเพิ่มขึ้นผ่�นบทบ�ทของ EU และก�รมี 
ส่วนร่วมกับภูมิภ�คนี้ โดยเหตุผลที่ทำ�ให้ EU ตัดสินใจใช้ยุทธศ�สตร์   
ดังกล่�ว เนื่องจ�กคว�มเชื่อมโยงอย่�งลึกซึ้งของเศรษฐกิจยุโรปทั้งก�รค้� 
ก�รลงทนุ และอปุท�นกบัภมิูภ�คดงักล่�ว โดย EU มมีลูค่�ก�รค้�กบัเอเชยี
รวม 1.5 พันล้�นยูโรในปี 2018 และม�กกว่� 1 ใน 3 ของก�รส่งออกของ 
EU เป็นก�รเดินเรือมห�สมุทรอินเดียและแปซิฟิก EU มุ่งม่ันในก�รเป็น
แกนกล�งของภูมิภ�คนี้ ผ่�นก�รบรรลุนโยบ�ยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ก�รเปลีย่นแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ 
ที่ EU ให้คว�ม
สำ�คัญเร ่งด ่วน 
ทั้ ง นี้ ภู มิ ภ � ค 
ดังกล่�วมีคว�ม
สำ�คญัอย่�งยิง่ใน
เชิงเศรษฐกิจ ซึ่ง 

EU รับทร�บถึงก�รแข่งเชิงภูมิรัฐศ�สตร์ในภูมิภ�คดังกล่�ว ซึ่ง EU ได้
พย�ย�มเสริมสร้�งคว�มมีส่วนร่วมกับภูมิภ�คนี้ เช่น ญี่ปุ ่น สิงค์โปร์ 
เวียดน�ม ตลอดจนอ�เซียน ทั้งด้�นก�รค้� ก�รเชื่อมโยง และคว�มมั่นคง
ท�งทะเล โดย EU กำ�ลังพัฒน� “ยุทธศาสตร์การสื่อสารร่วม”
 ประเด็นเร่งด่วนในยุทธศ�สตร์อินโดแปซิฟิกของ EU คือด้�น
เสถียรภ�พ คว�มมั่นคง คว�มผ�สุก และก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของอินโด

แปซิฟิก ตั้งแต่ช�ยฝั่งตะวันออกทวีปแอฟริก�จนถึงประเทศหมู่เก�ะ 
ในมห�สมุทรแปซิฟิก ผ่�นแนวปฏิบัติดังนี้ ด้านการทูต โดยเรียกร้อง
เสถียรภ�พที่มีพื้นฐ�นจ�กประช�ธิปไตย หลักนิติธรรม สิทธิมนุษชน และ
กฎหม�ยระหว่�งประเทศ ตลอดจนก�รสร้�งคว�มร่วมมอืฉนัท์หุน้ส่วนกับ 
จีน บนหลกัก�ร คณุค่� และผลประโยชน์ร่วมกนั ก�รส่งคว�มร่วมมอืระดบั
ภูมิภ�ค เช่น อ�เซียน สม�คมคว�มร่วมมือแห่งภูมิภ�คมห�สมุทรอินเดีย 
(Indian Ocean Rim Association: IORA) และองค์กรก�รประชมุหมูเ่ก�ะ
แปซิฟิก (Pacific Islands Forum : PIF) ผ่�น “กฎพหุภาคีท่ีมี
ประสิทธิภาพ” ในก�รรับมือกับคว�มท้�ท�ยจ�กสภ�พภูมิอ�ก�ศ คว�ม
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติ ก�รจัดก�รโรค
ระบ�ดและนโยบ�ยก�รป้องกัน ด้านเศรษฐกิจ โดยเร่งห�ข้อสรุปก�ร 
จัดทำ� “ข้อตกลงการค้าการลงทุนใหม่” เพื่อกระจ�ยห่วงโซ่อุปท�น ทั้ง
เสรมิสร้�งคว�มร่วมมอือย่�งเข้มแข็งด้�นนวัตกรรม ผ่�นก�รวจิยัร่วม โครงก�ร
พฒัน� คว�มคล่องตวัด้�นก�รศกึษ�ช้ันสูง และก�รเช่ือมโยงเข้�กับภมูภิ�ค 
ดังเช่น “ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงยุโรป-เอเชีย” และ ด้านความม่ันคง 
โดย EU เป็นส่วนหนึ่งในก�รตอบสนองต่อคว�มท้�ท�ยด้�นคว�มมั่นคง
ของภมูภิ�ค ประเดน็ คว�มมัน่คงท�งทะเล ก�รไม่แพร่กระจ�ยอ�วธุ คว�ม
มั่นคงท�งไซเบอร์ และก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย โดยก�รปฏิบัติที่นำ�สู่
คว�มสำ�เร็จม�จ�ก (1) “ความคล่องตัวของแหล่งเงินทุนเอกชน”  
ที่เป็นก�รสร้�งคุณค่� (2) “EU จำาเป็นต้องร่วมมือกับ สหราชอาณาจักร
และสหรฐัอเมรกิา” เพือ่สร้�งให้ EU มคีว�มหม�ยในภมูภิ�คดังกล่�ว และ 
(3) “EU ควรก้าวข้ามข้อจำากัดที่เป็นการลดบทบาทของตนเอง 
ในภูมิภาค” โดยเฉพ�ะคว�มลังเลใจในก�รปฏิบัติต่อจีน เนื่องจ�กคว�ม
สัมพันธ์แน่นแฟ้นท�งเศรษฐกิจระหว่�งประเทศสม�ชิก EU กับจีน ซึ่ง EU 
ควรส่งเสรมิบทบ�ทของตน โดยร่วมกบัอ�เซยีนในกรณวิีกฤตกิ�รณ์ในเมยีนม�
 CSIS สรุปว่� แม้ว่�จะมีอุปสรรคม�กม�ย แต่แนวท�งใหม่ของ EU 
ต่ออินโดแปซิฟิก จะเป็นก้�วแรกของคว�มค�ดหวัง ถ้�ห�ก EU ส�ม�รถ
ที่จะพัฒน�ยุทธศ�สตร์อินโดแปซิฟิกของตนเองได้สำ�เร็จ ต�มประเด็น 
เร่งด่วนในยุทธศ�สตร์ท่ี EU ได้กำ�หนดไว้ในด้�นเสถียรภ�พ คว�มมั่นคง 
คว�มผ�สุกและก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ตลอดจนก�รสร้�งคว�มร่วมมือและ 
ก�รมีผลประโยชน์ร่วมกัน จะทำ�ให้ EU มีประสิทธิภ�พและมีบทบ�ทใน
ภูมิภ�คนี้ม�กขึ้น

ที่ม� : https://www.csis.org/analysis/european-union-shaping-its-strategy-indo-pacific
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Is Myanmar Headed for Collapse or Revolution?
เรียบเรียงและวิเคราะห์โดย นายสิทธิชัย สุขคะตะ 

 สถ�บัน CSIS  ซึง่เป็น Think Tank ของสหรัฐอเมรกิ� ได้อธิบ�ยถงึ 
“Is Myanmar Headed for Collapse or Revolution?” สรุปได้ดังนี้
 อ�เซยีนได้จดัก�รประชุมผู้นำ�อ�เซยีนเพ่ือห�รือเกีย่วกบัสถ�นก�รณ์
คว�มรุนแรงในเมียนม� เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2564 ณ กรุงจ�ก�ร์ต� เชิญ 
พล.อ. มิน อ่อง หล่�ย (Min Aung Hlaing) เป็นผู้แทนของรัฐบ�ลทห�ร
เมียนม�เข้�ร่วม โดยไม่เชิญรัฐบ�ลเอกภ�พแห่งช�ติ (the National  
Unity Government: NUG) ทำ�ให้เกิดก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์ว่�ช�ติสม�ชิก
ทั้ง 9 ประเทศกำ�ลังสร้�งคว�มชอบธรรมให้กับระบอบทห�ร แม้ผู้นำ�
อ�เซียนพย�ย�มให้เหตุผลว่� พล.อ. มิน อ่อง หล่�ยเดินท�งม�ในฐ�นะ 
ผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุดไม่ใช่ในฐ�นะประมุขแห่งรัฐ แต่ในคว�มจริงแล้ว
เป็นก�รปฏิบัติในฐ�นะประมุขของเมียนม�โดยพฤตินัย ซึ่งก�รประชุม 
ดังกล่�วจบลงด้วย “ฉันทามติ 5 ประการ” ดังนี้ “จะต้องยุติความรุนแรง
ในเมียนมาโดยทันที กระบวนการเจรจาพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ของทุก
ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องจะต้องเกดิขึน้ ผูแ้ทนพเิศษของประธานอาเซียนจะท�าหน้าที่

อ�านวยความสะดวกให้กับกระบวนการพูดคุย
เจรจา ผู้แทนพิเศษรวมถึงคณะผู้แทนจะเดินทาง
เยือนเมียนมาเพื่อพบกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และ
อาเซยีนจะให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมผ่าน
ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ของอาเซยีน” โดยปร�กฎข้อเรียกร้องให้ปล่อยตวั

นักโทษก�รเมอืงรวมถงึน�งอองซ�นซจูทีีป่รกึษ�แห่งรฐัและประธ�น�ธบิดี
วินมินต์ในร่�งแถลงก�รณ์แต่ได้ถูกตัดออกไปในท้�ยที่สุด ต่อม�รัฐบ�ล
ทห�รเมียนม�ได้แถลงเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของอ�เซียนดังกล่�วว่�  
“จะพิจ�รณ�หลังจ�ก สร้�งเสถียรภ�พให้กับประเทศได้แล้ว” ตั้งแต่นั้น
ม�กองทัพยังคงดำ�เนินก�รปร�บปร�มอย่�งรุนแรงต่อผู้ประท้วง และใช้
กำ�ลังทห�รต ่อองค ์กรติดอ�วุธกลุ ่มช�ติพันธุ ์  (Ethnic Armed  
Organizations: EAOs) อย่�งต่อเน่ือง ในขณะที่สหรัฐอเมริก� อังกฤษ 
และเบลเยีย่ม ยงัคงดำ�เนนิก�รโดดเด่ียวรัฐบ�ลทห�รเมียนม�และรวบรวม
ก�รสนับสนุนจ�กน�น�ช�ติให้ควำ่�บ�ตรรัฐบ�ลทห�รเมียนม� ซึ่งมี 
เป้�หม�ยในก�รดำ�เนนิก�รไปทีบ่รรด�น�ยทห�รช้ันน�ยพลและหน่วยง�น
ที่ควบคุมโดยทห�ร โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประช�ชนช�วเมียนม� 
โดยทั่วไป สถ�นก�รณ์ในประเทศเมียนม�นั้น ก�รเดินขบวนบนท้องถนน
ยังคงดำ�เนินต่อไปในเมืองเล็ก ๆ และก�รต่อต้�นกำ�ลังทวีคว�มรุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ โดยผู้ประท้วงบ�งคนใช้หนังสต๊ิกและระเบิดขวด ในขณะที่ม ี
ก�รระเบิดในเมืองเกือบทุกวัน ขบวนก�รอ�รยะขัดขืนเกิดขึ้นทั่วประเทศ
โดยมีเป้�หม�ยเพื่อไม่ให้รัฐบ�ลทห�รปกครองได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
เศรษฐกิจกำ�ลงัหยดุชะงกัโดยมคีว�มกงัวลเกีย่วกบัอตัร�เงนิเฟ้อของร�ค�
อ�ห�รและนำ้�มันเชื้อเพลิง ก�รเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตบ�งพื้นที่ปิดระบบ 
ม�น�นกว่� 70 วัน ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมท�งก�รเงิน ในขณะที่ก�ร
ดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รก�รควบคุม Covid-19 ได้ล่มลงนับตั้งแต่มีก�ร
รัฐประห�ร โดยสหประช�ช�ติได้ออกร�ยง�นว่�จ�กผลกระทบของวิกฤต
รัฐประห�รและโรคระบ�ดจะทำ�ให้ประช�ชนช�วเมียนม�ครึ่งประเทศ
กล�ยเป็นคนย�กจน
 หลงัก�รรฐัประห�รในวนัท่ี 1 กมุภ�พันธ์ คณะกรรมก�รผูแ้ทนสมชัช�
แห่งสหภ�พ (Committee to Represent Pyidaungsu Hluttaw: CRPH) 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นด้วยสม�ชิกของพรรคสันนบิ�ตแห่งช�ติเพ่ือประช�ธิปไตย 
(NLD) ได้ประก�ศก�รจดัตัง้รฐับ�ลคูข่น�น ในน�มรฐับ�ลเอกภ�พแห่งช�ติ 

(the National Unity Government: NUG) ซึ่งได้รับก�รสนับสนุน 
จ�กประช�ชนส่วนใหญ่ทีต่่อต้�นรฐับ�ลทห�ร อกีทัง้ยงัได้รบัก�รสนับสนุน
จ�ก กลุ่มติดอ�วุธช�ติพันธุ์ (EAOs) และพรรคก�รเมืองกลุ่มช�ติพันธุ์   
โดยกองทัพประก�ศอิสรภ�พคะฉิ่น (Kachin Independence Army: 
KIA) ได้ต่อสูกั้บกองทพัเมยีนม�รนุแรงข้ึนนบัตัง้แต่ก�รรฐัประห�ร โดยเมือ่
ต้นเดอืนพฤษภ�คมทีผ่่�นม� KIA ได้ยงิเฮลคิอปเตอร์ทห�รเมยีนม� เป็นก�ร
ตอบโต้รฐับ�ลทห�รจ�กก�รโจมตที�งอ�ก�ศ ในส่วนของก�รเมอืงของ KIA 
ยังคงไม่ค่อยไว้ว�งใจต่อ NUG เนื่องจ�กมีร�กฐ�นม�จ�ก NLD ส่วนใหญ่
เป็นคนเชื้อส�ยพม่� แต่ก็ได้แสดงออกถึงคว�มเป็นนำ้�หนึ่งใจเดียวกันใน
ก�รต่อต้�นรัฐบ�ลทห�ร รวมถึงสนับสนุนก�รประท้วงในเขตอิทธิพลและ
ก�รเปิดกว้�งสำ�หรับก�รเจรจ� ในส่วนของกองทัพปลดปล่อยแห่งช�ติ
กะเหรี่ยง (Karen National Liberation Army: KNLA) ได้ประก�ศและ
เสนอให้คว�มคุ้มครองต่อผู้ประท้วงในเขตอิทธิพลและผู้ที่หลบหนีก�ร 
ปร�บปร�ม  อย่�งไรกต็�ม KNLA กไ็ม่ได้ให้ก�รรบัรอง NUG อย่�งเปิดเผย 
เช่นเดียวกันกับ KIA โดยล่�สุด NUG ได้ประก�ศก�รจัดตั้ง “กองกำาลัง
ป้องกนัประชาชน (People Defence Force)” ซึง่ประกอบด้วยหน่วยทห�ร
ที่ได้รับก�รฝึกฝนใหม่ ผู ้ที่แปรพักตร์จ�กกองทัพ และกลุ ่มติดอ�วุธ 
ช�ติพันธุ์ (EAOs) ที่สมัครใจ โดยยังไม่ชัดเจนว่�กองกำ�ลังนี้จะม�รวมกัน
เป็นกองกำ�ลังภ�ยใต้ก�รควบคุมของ NUG หรือไม่ แต่เป็นที่ชัดเจนว่�จะ
เป็นขัน้ตอนแรกในก�รจดัตัง้กองกำ�ลงัสหพนัธรฐั (Federal army) ซึง่เป็น
ข้อเสนอที่ EAOs หล�ยกลุ่มให้ก�รสนับสนุนม�อย่�งย�วน�นแต่กองทัพ
เมียนม�คัดค้�นในเรื่องดังกล่�ว ขณะนี้สหรัฐฯและพันธมิตรได้ดำ�เนินก�ร
เพื่อเป้�หม�ย 2 ประก�ร คือ ก�รยุติคว�มรุนแรงและก�รกลับคืนสู่
ประช�ธิปไตย ด้วยเหตุนีจึ้งมุง่เน้นไปท่ีก�รทำ�ให้
รัฐบ�ลทห�รเมียนมีร�ค�ท่ีต้องจ่�ย ด้วยก�ร
โดดเดี่ยวท�งก�รทูตและเศรษฐกิจต่อบรรด�
น�ยทห�รช้ันน�ยพลและครอบครัว รวมถึง
ธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัทห�ร แต่รฐับ�ลทห�รยังคง
ไม่ยอมถอย และยังไม่มีสัญญ�ณที่แสดงถึงคว�มแตกแยกในกลุ่มผู้นำ� ซึ่ง
ก�รเปลี่ยนแปลงในเมียนม�อ�จเกิดขึ้นได้แต่อ�จต้องใช้เวล� ดังนั้นคว�ม
พย�ย�มในก�รทำ�ให้เกิดก�รกลับคืนสู่ประช�ธิปไตยและก�รยุติคว�ม
รุนแรงอย่�งรวดเร็วไปพร้อมกัน จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ย�ก ซึ่งเป็นคว�ม
ขัดแย้งกนัระหว่�งเป้�หม�ยท้ังสองประก�ร ซึง่ก�รยตุคิว�มรนุแรงโดยก�ร
เข้�ไปปฎิสัมพันธ์กับรัฐบ�ลทห�รเมียนม�อย่�งที่อ�เซียนกำ�ลังพย�ย�ม
ดำ�เนินก�รอยู ่นั้นอ�จจะไม่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กประช�ชนหรือไม่
สอดคล้องกบัคว�มชอบธรรม แต่ก�รทำ�ให้เกดิก�รกลบัคนืสู่ประช�ธิปไตย
นั้น ส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รทำ�ให้น�ยทห�รช้ันน�ยพลของเมียนม�มีร�ค� 
ที่ต้องจ่�ย ในขณะเดียวกันก็ให้ก�รสนับสนุนอย่�งเต็มที่ต่อ NUG และ
ขบวนก�รอ�รยะขัดขืน ซึ่งเป็นก�รสนับสนุนดำ�เนินยุทธศ�สตร์ในก�ร
กีดกันรัฐบ�ลทห�รเมียนม�ในท�งเศรษฐกิจ พร้อมทั้งประส�นก�รต่อสู้
เคียงข้�ง (EAOs)
 สถ�บัน CSIS ได้สรุปว่� สหรัฐอเมริก�และพันธมิตรจึงมีท�งเลือก
น้อย  ดงัจะเหน็ได้จ�กคว�มพย�ย�มทีล้่มเหลวของอ�เซยีนในก�รไกล่เกลีย่
ซึง่แสดงให้เหน็ว่�ประช�คมระหว่�งประเทศบบีบงัคับรฐับ�ลทห�รเมยีนม�
ได้น้อยม�ก ในช่วงหล�ยเดือนที่ผ่�นม� สำ�หรับ พล.อ. มิน อ่อง หล่�ย 
(Min Aung Hlaing) ยังคงกำ�หนดหนท�งไปสู่คว�มรุนแรง และประช�ชน
ช�วเมียนม�กเ็ลอืกทีจ่ะทำ�ก�รต่อต้�นอย่�งเต็มที ่ สิง่ทีด่ทีีส่ดุทีส่หรฐัฯ ทำ�ได้
คือเสนอก�รสนับสนุนประช�ชนช�วเมียนม� กีดกันรัฐบ�ลทห�รเมียนม�
จ�กคว�มชอบธรรมในเวทีระหว่�งประเทศ และร่วมกับพันธมิตรเพื่อก�ร
ช่วยเหลือท�งมนุษยธรรม

ที่ม� : https://www.csis.org/analysis/myanmar-headed-collapse-or-revolution
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



สถำนกำรณ์ภำยในประเทศบรูไน
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ

 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศบรไูน ในห้วง ม.ีค.-พ.ค.64 มปีระเด็น
สำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้
▶ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
 ส�ธ�รณสุขบรูไน ประก�ศลดระดับม�ตรก�รควบคุมและป้องกัน 
COVID-19 หลังจ�ก ไม่พบก�รติดเชื้อในท้องถิ่นน�นกว่� 300 วัน (สำ�นัก
ข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564) โดยบรูไนจะเริ่มปรับเข้�สู่ภ�วะปกติแบบ New 
normal และอนุญ�ตให้มีก�รทำ�กิจกรรมต�มสถ�นที่ต่�ง ๆ อ�ทิ มัสยิด 
โรงเรียน ร้�นอ�ห�ร โรงภ�พยนตร์ และตล�ด โดยอนุญ�ตให้เพิ่มจำ�นวน
ผู้เข้�ร่วมไม่เกิน 1,000 คน จ�กเดิม ไม่เกิน 350 คน และยังคงขอให้
ประช�ชนรักษ�ระยะห่�งท�งสังคม สแกน QR code เมื่อเข้�ในพื้นที่
ส�ธ�รณะ และรักษ�สุขอน�มัยส่วนบุคคล โดยเฉพ�ะ ก�รสวมหน้�ก�ก
อน�มัยและก�รหมั่นล้�งมือ
▶  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
 น�ยกรัฐมนตรีม�เลเซีย เดินท�งเยือนบรูไนอย่�งเป็นท�งก�ร และ
เข้�เฝ้�ห�รือกับสมเด็จพระร�ช�ธิบดีฮัสนัล โบลเกียห์ น�ยกรัฐมนตรีแห่ง
บรูไน เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คี และก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือ ในด้�น
วัคซีนต้�น COVID-19 (กรมประช�สัมพันธ์: 2564)  โดยทั้งสองฝ่�ย 
เห็นพ้องกันในก�รจัดห�วัคซีน COVID-19 ให้กับผู้พำ�นักอ�ศัยระยะย�ว 
รวมถงึ ช�วม�เลเซยีทีอ่�ศัยในบรไูน และช�วบรไูนทีอ่�ศัยในม�เลเซยี อ�ทิ 
นักก�รทูต นักเรียน รวมถึงก�รออกใบรับรองก�รฉีดวัคซีน COVID-19  
เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเดนิท�งข้�มพรมแดนระหว่�งกนั นอกจ�กนี้ 
ผู้นำ�ทั้งสองยังเห็นพ้องกันในหลักก�รที่จะจัดตั้งช่องท�งสีเขียวท่ีใช้ในก�ร
เดินท�งระหว่�งกัน (Reciprocal Green Lane-RGL) โดยมีม�ตรก�ร
ป้องกันและควบคุม COVID-19 ที่มีประสิทธิภ�พเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก
ท�งธุรกิจและก�รเดินท�งอย่�งเป็นท�งก�รระหว่�งทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ 
ผู้นำ�ทั้งสองยำ้�ถึงคว�มมุ่งมั่นที่จะรักษ�คว�มสัมพันธ์ ที่พิเศษระหว่�งสอง
ประเทศต่อไป ภ�ยใต้ก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือในภ�คส่วนที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม  
สหร�ชอ�ณ�จักร ระบุว่� สหร�ชอ�ณ�จักรเตรียมผ่อนปรนม�ตรก�ร 
ห้�มก�รเดินท�งต่�งประเทศ โดยเปล่ียนม�ใช้ระบบกำ�หนดสีประเทศ 
แบบไฟจร�จร (traffic light system)  โดยอนุญ�ตให้ประช�ชนเดินท�ง
ไปท่องเที่ยวยังกลุ่มประเทศสีเขียว (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564) คือ 
กลุม่ประเทศทีม่กี�รจัดก�รควบคมุก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ได้อย่�ง
มปีระสทิธภิ�พ12 ประเทศ อ�ทิ ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ สงิคโปร์ โปรตเุกส 
บรูไน และอิสร�เอล เป็นต้น เมื่อเดินท�งกลับเข้�ประเทศไม่จำ�เป็นต้อง
กักตัว 

▶  สถานการณ์ความร่วมมืออาเซียน
 ก�รประชุมผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด (ผบ.ทสส.) อ�เซียน ครั้งที่ 18 
(ACDFM-18) ซึ่งบรูไนในฐ�นะประธ�นอ�เซียนจัดก�รประชุมผ่�นระบบ 
Video Conference ว่� ท่ีประชุมเห็นพ้องท่ีจะเสริมสร้�งคว�มร่วมมือ
ท�งทห�รเพื่อพร้อมจะเผชิญกับคว�มท้�ท�ยด้�นคว�มมั่นคงในระดับ
ภูมิภ�คและระดับโลก (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564) รวมถึงก�รซ้อม
รบร่วม โดย ผบ.ทสส.สิงคโปร์และอินโดนีเซีย แสดงคว�มกังวลต่อ
สถ�นก�รณ์ในเมียนม�และเรียกร้องให้กองทัพเมียนม�ยับยั้งชั่งใจในก�ร
ใช้อ�วุธต่อพลเรือน นอกจ�กนี้ ผบ.ทสส.อินโดนีเซีย เสนอคว�มช่วยเหลือ
และแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ด ้�นก�รเปลี่ยนผ่�นไปสู ่คว�มเป็น
ประช�ธิปไตยต่อ พล.อ.อ�วุโส มินอองไลง์ ผบ.ทสส.เมียนม� ซึ่งเข้�ร่วม
ก�รประชุมด้วย ซึ่งผลก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�อ�เซียนว�ระพิเศษเพื่อห�
แนวท�งคลี่คล�ยสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งและวิกฤตคว�มรุนแรงภ�ยใน
เมียนม� (มติชนออนไลน์: 2564) โดยที่ประชุมบรรลุฉันท�มติเพื่อแก้ไข
สถ�นก�รณ์ก�รเมืองเมียนม�ใน 5 ประเด็น แต่อย่�งไรก็ต�ม ต่อม�มี
แถลงก�รณ์ของรัฐบ�ลเมียนม�กล่�วว่� ข้อเสนอจ�กก�รประชุมสุดยอด
อ�เซียนว�ระพิเศษเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ในเมียนม� มีคว�มสร้�งสรรค์ แต่
กองทัพเมียนม�จะมุ่งให้คว�มสำ�คัญอันดับแรกกับก�รรักษ�ระเบียบต�ม
กฎหม�ยและฟื้นฟูคว�มสงบเรียบร้อยในประเทศ แล้วจึงจะพิจ�รณ�ข้อ

เสนอจ�กทีป่ระชมุสดุยอดอ�เซยีนอย่�งรอบคอบ (สำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ต:ิ 
2564) 
▶ บทสรุป
 บรไูนมรีะบบก�รจดัก�รก�รแพร่ระบ�ดของโควดิ-19 ได้อย่�งด ีและ
ไม่พบก�รตดิเชือ้ในท้องถิน่น�นกว่� 300 วนั ทำ�ให้เริม่ปรบัเข้�สูภ่�วะปกติ
แบบ New normal และอนุญ�ตให้มีก�รทำ�กิจกรรมต�มสถ�นที่ต่�ง ๆ 
จึงทำ�ให้บรูไนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศสีเขียว หม�ยถึงกลุ่มประเทศที่มีก�ร
จัดก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ทำ�ให้ส่งผลดต่ีอก�รเดนิท�ง รวมถงึเศรษฐกจิ เนือ่งจ�ก สหร�ชอ�ณ�จักร
เตรียมผ่อนปรนม�ตรก�รห้�มก�รเดินท�งต่�งประเทศ โดยเปลี่ยนม�ใช้
ระบบกำ�หนดสปีระเทศแบบไฟจร�จร (traffic light system)  โดยอนญุ�ต
ให้ประช�ชนเดินท�งไปท่องเที่ยวยังกลุ่มประเทศสีเขียว เดินท�งกลับเข้�
ประเทศไม่จำ�เป็นต้องกกัตัว อีกท้ังม�เลเซยีและบรไูนยงัเห็นพ้องกนัในหลัก
ก�รที่จะจัดตั้งช่องท�งสีเขียวที่ใช้ในก�รเดินท�งระหว่�งกัน ยิ่งทำ�ให้ก�ร
เดินท�งติดต่อสะดวกม�กขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจบรูไนม�กยิ่งขึ้น
 บรไูนในฐ�นะประธ�นอ�เซยีนมคีว�มท้�ท�ยอย่�งม�ก ในกรณคีว�ม
ไม่สงบในเมยีนม� เหน็ได้จ�กผลก�รประชมุสดุยอดผูน้ำ�อ�เซยีนว�ระพเิศษ
เพื่อห�แนวท�งคลี่คล�ยสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งและวิกฤตคว�มรุนแรง
ภ�ยในเมยีนม� โดยทีป่ระชมุบรรลฉุนัท�มตเิพือ่แก้ไขสถ�นก�รณ์ก�รเมอืง
เมียนม� แต่แถลงก�รณ์ของรัฐบ�ลเมียน ยังไม่พิจ�รณ�ข้อเสนอจ�ก 
ท่ีประชุมสดุยอดอ�เซยีนนัน้ บรูไนจึงอ�จได้รบัแรงกดดนัอย่�งม�กในฐ�นะ
ประธ�น ประเทศไทยในฐ�นะประเทศสม�ชิกอ�เซียน จึงควรติดต�ม
สถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิดและดำ�เนินนโยบ�ยอย่�งรอบครอบ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 

9ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถำนกำรณ์ภำยในประเทศกัมพูชำ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศกัมพชู� ห้วงเดอืน ม.ีค.-พ.ค.64 กมัพชู�
มีประเด็นคว�มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญ ๆ  ทั้งมิติด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง 
ด้�นเศรษฐกิจ และด้�นสังคมและวัฒนธรรม สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
▶  มิติด้านการเมืองและความมั่นคง
 ➢ กัมพูชาสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาในเมียนมาอย่างสันติ : 
แถลงก�รณ์ของกระทรวงก�รต่�งประเทศกัมพูช� (สถ�บันที่ปรึกษ�
อัจฉริยะด้�นก�รค้�และก�รลงทุน: 2564) เมื่อ 9 มี.ค.64 ระบุว่� กัมพูช�
ได้ติดต�มสถ�นก�รณ์ในเมยีนม�อย่�งใกล้ชิดเช่นเดยีวกบัประเทศสม�ชกิ
อ�เซียน และเสียใจที่เกิดเหตุรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิต โดยกัมพูช�จะยังคง
เค�รพหลักก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยในของประเทศสม�ชิกฯ และ
สนบัสนนุแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ในเมยีนม�อย่�งสนัต ิทัง้นี ้กัมพชู�พร้อม
ให้คว�มช่วยเหลือเมียนม�ทุกรูปแบบภ�ยใต้แนวท�งของอ�เซียน
 ➢ กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนามประชุมทางไกลร่วมกันเป็น
ครั้งแรก : เมื่อ 10 มี.ค.64 น�ยกรัฐมนตรีของกัมพูช� น�ยกรัฐมนตรีของ 
สปป.ล�ว และน�ยกรัฐมนตรีของเวียดน�ม (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 
2464) ได้ร่วมประชุมท�งไกล ซึ่งเป็นก�รริเริ่มของน�ยกรัฐมนตรีกัมพูช� 

โดยผู้นำ�ทั้ง 3 ประเทศ เห็นพ้องที่จะธำ�รงและส่งเสริม
คว�มร่วมมอืทีมี่อยูร่ะหว่�งกนั ก�รพฒัน�ช�ยแดน ก�ร
ป้องกันอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
เข้�ด้วยกันภ�ยในปี 2573 รวมท้ังจะร่วมมือในก�ร
ป้องกนัก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือ COVID-19 พร้อมกบัแสดง

คว�มมุ่งหวังให้เมียนม�กลับม�มีเสถียรภ�พและยังคงให้ก�รสนับสนุน
คว�มพย�ย�มของอ�เซียนในก�รแก้ไขปัญห�ในเมียนม�ต่อไป
 ➢ กมัพชูา และ สปป.ลาว กระชับความสัมพันธ์และส่งเสรมิความ
ร่วมมือทวิภาคี : น�ยกรัฐมนตรีของกัมพูช� ประชุมท�งไกลกับน�ยก
รัฐมนตรีของ สปป.ล�ว เมื่อ 12 เม.ย.64 โดยผู้นำ�ทั้งสองยำ้�ถึงก�รส่งเสริม
คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งกนั และคว�มร่วมมอืด้�นก�รค้�แบบทวภิ�คเีพิม่ขึน้ 
รวมทั้งจะเร่งรัดแผนปฏิบัติก�รหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ด้�น
คว�มมั่นคง ก�รเมือง ก�รค้�ก�รลงทุน ก�รเจรจ�ข้อตกลงว่�ด้วยก�ร 
หลีกเล่ียงก�รเก็บภ�ษีซำ้�ซ้อน ก�รศึกษ�และวัฒนธรรม นอกจ�กนี้  
จะร่วมมือกันบริห�รจัดก�รปัญห� COVID-19 แพร่ระบ�ด และจะทำ�ง�น
อย่�งใกล้ชิด
 ➢  กัมพชูาย�า้หลกัการส่งเสรมิความร่วมมือ 4 ประการในทีป่ระชมุ 
UN-ESCAP ครั้งที่ 77 : น�ยกรัฐมนตรี ฮุน เซน ได้แถลงในพิธีเปิดก�ร
ประชุมท�งไกลคณะกรรมก�รเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิก
แห่งสหประช�ช�ติ (UN-ESCAP) ครั้งที่ 77 เมื่อ 26 เม.ย.64 โดยเน้นยำ้�
หลัก 4 ประก�ร ได้แก่ (1) ให้เปิดกว้�งท�งก�รค้�ระหว่�งประเทศและ
สนับสนุนระบบพหุภ�คี ตลอดจนก�รให้สิทธิพิเศษท�งก�รค้�แก่ประเทศ
กำ�ลังพัฒน� (2) ส่งเสริมโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งดิจิทัล และสนบัสนนุก�รใช้

เทคโนโลยใีนภ�คเอกชน 3) ส่งเสริมธุรกิจขน�ดกล�งและ
ขน�ดย่อม (SMEs) รวมถึงเพิ่มโครงสร้�งพื้นฐ�นสีเขียว 
และ 4) ขอไม่ให้ประเทศรำ่�รวยกักตุนวัคซีน COVID-19 
นอกจ�กนี ้ยงัเช่ือมัน่และขอให้ทุกประเทศร่วมมอืต่อสูก้บั 
COVID-19 ด้วยคว�มเป็นเอกภ�พ และก�รเค�รพซึง่กันและกนั 

▶  มิติด้านเศรษฐกิจ
 ➢ กมัพูชาจะเปิดให้บรกิารท่าอากาศยานนานาชาต ิDara Sakor 
ในกลางปี 2564 : ผู้ช่วยรัฐมนตรีกำ�กับดูแลสำ�นักเลข�ธิก�รก�รบิน
พลเรือนกัมพูช� (ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รอ�เซียน กรมประช�สัมพันธ์: 2564) 
ได้มกี�รเปิดเผยว่�ก�รก่อสร้�งท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ต ิDara Sakor จังหวัด
เก�ะกง กัมพูช� ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รขอใบอนุญ�ตจ�ก SSCA เพื่อ
เปิดดำ�เนินก�รและทดสอบระบบเป็นระยะเวล� 6 เดือน ก่อนที่จะเปิดให้
บริก�รเต็มรูปแบบในกล�งปี 2564 

 ➢  ธนาคารกลางกัมพูชาเปิดตัวเงินดิจทิลั “บากอง” ลดการพึง่พา
เงินดอลลาร์ : เมื่อ 7 มี.ค.64 ธน�ค�รกล�งกัมพูช�ได้ประก�ศจะลดก�ร
พึ่ งพ�สกุลเ งินดอลล�ร ์สหรัฐ ด ้วยก�รสนับสนุนก�รใช ้สกุลเงิน  
“บ�กอง” ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลของธน�ค�รกล�งกัมพูช� ภ�ยในไตรม�ส
ที่ 1 ของปี 2564 และยกเลิกก�รใช้สกุลเงินดอลล�ร์
สหรัฐหน่วยย่อย อ�ทิ ธนบัตรชนิดร�ค� 1-2 ดอลล�ร์
สหรฐั และธนบตัรชนดิร�ค� 5 ดอลล�ร์สหรฐั นอกจ�กนี้  
จะเริ่มใช้ธนบัตรชนิดร�ค� 100-100,000 เรียล  
(0.76-755 บ�ท) ซึ่งค�ดว่�จะได้รับคว�มร่วมมือจ�ก
สถ�บันท�งก�รเงินและประช�ชนกัมพูช�อย่�งดี และจะส่งผลทำ�ให้
ธน�ค�รกล�งกัมพูช�ส�ม�รถควบคุมระบบเศรษฐกิจได้ม�กขึ้น 
▶  มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
 ➢ กัมพูชาประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ราชธานีพนมเปญ และ
อ�าเภอตาเขมา จังหวัดกันดาล : เมื่อ 14 เม.ย.64 รัฐบ�ลกัมพูช�ประก�ศ
ม�ตรก�รล็อกด�วน์ร�ชธ�นีพนมเปญ และอำ�เภอต�เขม� จังหวัดกันด�ล 
มผีลตัง้แต่ 15-28 เม.ย.64 เพือ่ควบคมุก�รแพร่ระบ�ดของเชือ้ COVID-19 
โดยห้�มประช�ชนออกนอกเคหสถ�นห�กไม่มีเหตุ
จำ�เป็น ยกเว้นบุคคลที่ทำ�ง�นด้�นสื่อมวลชน ก�รทูต 
องค์กรระหว่�งประเทศหรือ NGO และเจ้�หน้�ที่รัฐ 
ซึง่ต้องแสดงเอกส�รรบัรองก�รเดนิท�ง โดยยงัคงห้�ม
ก�รเดินท�งในช่วงเคอร์ฟิว (20.00-05.00) รวมท้ังห้�ม
ก�รรวมตัวทุกรูปแบบ ยกเว้นก�รรวมตัวภ�ยในสม�ชิกครอบครัว 
 ➢ กัมพูชาขยายระยะเวลาใช้มาตรการล็อคดาวน์ราชธานี
พนมเปญ : เมื่อ 26 เม.ย.64 รัฐบ�ลกัมพูช�ตัดสินใจขย�ยระยะเวล�ใช้
ม�ตรก�รลอ็คด�วน์ในร�ชธ�นพีนมเปญและอำ�เภอต�เขม� จงัหวดักนัด�ล 
ออกไปอีก 1 สปัด�ห์ เพือ่ควบคมุก�รแพร่กระจ�ยของเชือ้ COVID-19 โดย
ม�ตรก�รดังกล่�วมีก�รแบ่งพื้นที่ควบคุมออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) พื้นที่
สีแดงเป็นพื้นที่ที่มีก�รระบ�ดร้�ยแรง (2) พ้ืนที่สีส้มเป็นเขตควบคุมก�ร
แพร่เชือ้ในชมุชน และ (3) พืน้ทีส่เีหลอืงเป็นเขตทีต้่องมคีวบคมุก�รตดิเชือ้
 ➢ มาตรการล็อกดาวน์ของกัมพูชา ส่งผลให้ประชาชนประสบ
ปัญหาขาดแคลนอาหาร : เมื่อ 30 เม.ย.64 มีช�วกัมพูช�กว่� 100 คน 
ชุมนุมประท้วงในร�ชธ�นีพนมเปญ เนื่องจ�กประสบปัญห�ข�ดแคลน
อ�ห�ร (สำ�นักข่�วไทย: 2564) หลังจ�กรัฐบ�ลกัมพูช�ประก�ศขย�ยใช้
ม�ตรก�รล็อกด�วน์ในร�ชธ�นีพนมเปญ ตั้งแต่ 27 เม.ย. - 5 พ.ค.64 โดย
เรียกร้องให้รัฐบ�ลเร่งให้คว�มช่วยเหลือและแจกจ่�ยอ�ห�รในปริม�ณที่
เพยีงพอต่อสม�ชิกในครวัเรอืน ขณะท่ี Amnesty International (AI) เปิดเผยว่� 
ก�รไม่ผ่อนปรนให้ออกไปซื้ออ�ห�รและสิ่งของจำ�เป็น ประกอบกับ 
มีคำ�สั่งปิดตล�ด ร้�นค้� และร้�นอ�ห�รทั้งหมดในพื้นที่ ทำ�ให้ประช�ชน
จำ�นวนม�กเสีย่งเผชญิคว�มอดอย�ก ขณะทีร่ฐับ�ลกมัพชู�เร่งจดัห�อ�ห�ร
ให้ประช�ชนจำ�นวนหล�ยแสนคนที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือแล้ว 
▶  บทสรุป 
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศของกัมพูช�ในห้วงที่ผ่�นม� พบว่� ด้�น
ก�รเมืองและคว�มมั่นคง กัมพูช�ยังคงมีก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์และ
กรอบคว�มร่วมมอืกับประเทศต่�ง ๆ  อย่�งต่อเนือ่ง ทัง้ท�งด้�นคว�มมัน่คง 
ก�รเมือง ก�รค้�ก�รลงทุน รวมทั้ง สนับสนุนแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ใน
เมยีนม�อย่�งสนัตภิ�ยใต้แนวท�งของอ�เซยีน ส่วนในด้�นเศรษฐกจิ มกี�ร
ก่อสร้�งสน�มบินเพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยว และลดก�รพึ่งพ�สกุลเงิน
ดอลล�ร์สหรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รควบคุมระบบเศรษฐกิจให้ดี 
ยิง่ขึน้ พร้อมทัง้เชือ่มโยงอย่�งใกล้ชดิในกรอบคว�มร่วมมอืพหุภ�ครีะหว่�ง
ประเทศ และด้�นสังคมและวัฒนธรรม รัฐบ�ลกัมพูช�มีก�รกำ�หนด
ม�ตรก�รต่�ง ๆ  ออกม� เพื่อควบคุมก�รแพร่กระจ�ยของเชื้อ COVID-19 
อย่�งต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถำนกำรณ์ภำยในมำเลเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ ร.ต.หญิง นิตยา งานไว

 สถ�นก�รณ์ในประเทศม�เลเซียในห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64  
ที่ผ ่�นม� ม�เลเซียยังคงเผชิญสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค 
COVID-19 อย่�งหนัก นอกจ�กนี้ยังมีสถ�นก�รณ์ด้�นเศรษฐกิจและ
ก�รเมืองในประเทศที่มีคว�มสำ�คัญ ดังนั้นจึงขอร�ยง�นสถ�นก�รณ์และ
คว�มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญของประเทศม�เลเซีย ดังนี้
▶  สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 เมื่อ 22 พ.ค.64 รัฐบ�ลม�เลเซียจะเพิ่มคว�มเข้มงวดของม�ตรก�ร
ควบคุมก�รสัญจร ครั้งที่ 3 (Movement Control Order 3.0: MCO 3.0) 
ใน 25 พ.ค.64 เพือ่ลดก�รเดนิท�งของประช�ชน โดยกำ�หนดให้ เจ้�หน้�ที่
รัฐ ร้อยละ 80 (ประม�ณ 750,000 คน) และภ�คเอกชน ร้อยละ 40 
(ประม�ณ 6.1 ล้�นคน) ทำ�ง�นจ�กที่บ้�น และให้ระบบขนส่งมวลชนลด
ก�รวิ่งบริก�ร ร้อยละ 50 ลดระยะเวล�ก�รเปิดทำ�ก�รของภ�คธุรกิจโดย
กำ�หนดให้ร้�นค้�ปิดเวล� 20.00 น. จ�กเดิมปิดเวล� 22.00 น. ทั้งนี้ คว�ม
เข้มงวดของม�ตรก�ร MCO 3.0 เกิดขึ้นหลังจ�กพบผู้ติดเช้ือร�ยใหม่ใน
ประเทศสูงกว่� 6,000 คน ติดต่อกันหล�ยวัน ซึ่งทำ�ให้ระบบส�ธ�รณสุข
ถึงขีดจำ�กัดที่จะรองรับผู้ป่วยร�ยใหม่
 ต่อม�เมื่อ 28 พ.ค.64 น�ยมูห์ยิดดิน ยัสซิน น�ยกรัฐมนตรีม�เลเซีย
ประก�ศ Lockdown ทั่วประเทศระยะที่ 1 ห้วง 1-14 มิ.ย.64 โดยจะปิด
ภ�คเศรษฐกจิและสงัคมท้ังหมด ยกเว้นภ�คธรุกจิและบริก�รทีจ่ำ�เป็นต�ม
ประก�ศของสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ ก�รตัดสินใจครั้งน้ีเกิดข้ึนภ�ยหลัง
ม�เลเซยีพบผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ร�ยใหม่ม�กกว่� 8,000 ร�ยต่อวัน มผีูป่้วย
เกิน 70,000 ร�ย และเสียชีวิตกว่� 2,550 คน ห�กก�ร Lockdown  
ระยะที ่1 ส�ม�รถลดจำ�นวนผู้ป่วยร�ยวนั รัฐบ�ลจะดำ�เนนิก�รในระยะที ่2 
เป็นเวล� 4 สัปด�ห์ โดยอนุญ�ตให้เปิดภ�คเศรษฐกิจบ�งส่วน แต่ยังไม่ให้
รวมกลุ่มขน�ดใหญ่ และจะดำ�เนินก�รต่อเนื่องในระยะที่ 3 คือ ม�ตรก�ร
ควบคุมก�รสัญจร (Movement Control Order-MCO) ที่คล้�ยกับก�ร
บังคับใช้ในปัจจุบัน ไม่อนุญ�ตกิจกรรมท�งสังคม Procedure-SOP) 
อย่�งไรก็ต�ม รัฐซ�ร�วักจะไม่ดำ�เนินม�ตรก�ร Lockdown
 ในขณะเดียวกันม�เลเซียจะประเมินวัคซีน COVID-19 ทุกประเภท
ทีไ่ด้รบัก�รพฒัน�อย่�งต่อเนือ่งรวมถงึสเปรย์พ่นจมกูซ่ึงเป็นโครงก�รสร้�ง
ภมูคิุม้กัน COVID-19 แห่งช�ต ิ(The National Covid-19 Immunisation 
Programme) แม้ว ่�ในปัจจุบันม�เลเซียจะส�ม�รถสั่งจองวัคซีน 
COVID-19 ไว้เพียงพอต่อประช�กรทั้งหมดและสำ�รองเพิ่มเติมไว้อีก 
ร้อยละ 10 แล้วกต็�ม ส่วนในเฟส 2 ของโครงก�ร จะมกี�รเปิดศนูย์ฉดีวัคซนี 
129 แห่งทั่วประเทศ ภ�ยในห้วงปล�ย พ.ค.64 ปัจจุบัน ศูนย์ฉีดวัคซีน
ดำ�เนินก�รแล้วใน 12 รัฐอย่�งไรก็ต�ม ม�เลเซียจะถอดวัคซีน COVID-19 
ของบริษัท AstraZeneca ออกจ�กโครงก�รฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส 
COVID-19 แห่งช�ติ เพื่อผ่อนคล�ยคว�มวิตกกังวลของประช�ชนท่ีก�ร
ฉีดวัคซีนดังกล่�วอ�จก่อให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน แต่จะยังคงให้ใช้วัคซีนของ 
AstraZeneca เพื่อควบคุมสถ�นก�รณ์ในช่วงแรก และผู้สมัครใจยังคงรับ
ก�รฉดีวคัซนีดงักล่�วได้ทีศ่นูย์ฉดีวคัซนีพเิศษ ซึง่กระทรวงส�ธ�รณสขุของ
ม�เลเซียจะจัดส่งวัคซีนจำ�นวน 268,600 โดส ให้แก่รัฐสลังงอร์และกรุง
กัวล�ลัมเปอร์ เพื่อให้ศูนย์วัคซีนพิเศษแจกจ่�ยต่อไป ท้ังน้ี โครงก�รฉีด
วัคซนีแห่งช�ตเิริม่ดำ�เนนิก�รเมือ่ปล�ย ก.พ.64 ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนทีส่อง 
สำ�หรบักลุม่ทีม่คีว�มเส่ียงสูงซึง่จะใช้เฉพ�ะวคัซนีของบริษทั Pfizer-BioN-
Tech และ Sinovac เท่�นั้น และตั้งเป้�หม�ยที่จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับ
ประช�ชนทั่วไปใน พ.ค.64
▶ ด้านเศรษฐกิจ
 ม�เลเซียประก�ศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่รวมมูลค่� 20,000 
ล้�นริงกิต (ประม�ณ 4,860 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ) ซึ่งเป็นแผนกระตุ้น

เศรษฐกิจฉบับท่ี 6 ท่ีม�เลเซียประก�ศใช้นับตั้งแต่ COVID-19 เริ่มแพร่
ระบ�ดในประเทศ โดยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ มุ่งเน้นก�รดำ�เนิน
โครงก�รเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนภ�คธุรกิจและขย�ยคว�มช่วยเหลือไปยัง
ประช�ชนและภ�คส่วนที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ 
COVID-19 นอกจ�กนี้ รัฐบ�ลม�เลเซียจะจัดสรรเงินสำ�หรับจัดซื้อวัคซีน 
COVID-19 เพิ่มขึ้นจ�ก 3,000 ล้�นริงกิต เป็น 5,000 ล้�นริงกิต เพื่อเร่ง
ฉดีให้ประช�ชนท่ัวประเทศภ�ยใน ธ.ค.64 ต�มแผนท่ีกำ�หนดไว้ ซ่ึงจะทำ�ให้
เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประช�ชนและลดอัตร�ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ร�ยใหม่
ในอน�คต และไม่จำ�เป็นต้องบังคับใช้ม�ตรก�รควบคุมก�รสัญจรใน
ประเทศอีกต่อไป
 ในขณะเดียวกันรัฐบ�ลม�เลเซียจะให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรป�ล์ม
นำ้�มันและย�งพ�ร�ร�ยย่อยทั่วประเทศเพื่อบรรเท�ผลกระทบจ�ก 
COVID-19 โดยหน่วยง�นพัฒน�เกษตรกรร�ยย่อยในอุตส�หกรรมย�ง 
และองค์กรฟื้นฟูที่ดินแห่งรัฐจะจ่�ยเงิน 189.08 ล้�นริงกิต (ประม�ณ 
1,448 ล้�นบ�ท) ในรูปแบบเงินปันผลให้แก่เกษตรกรป�ล์มนำ้�มันและ
ย�งพ�ร�ร�ยย่อยทั่วประเทศ ประม�ณ 90,000 ร�ย และจะยังคงดำ�เนิน
โครงก�รช่วยเหลือเกษตรกรย�งพ�ร�ร�ยย่อย 232,319 ร�ย โดยตั้ง 
งบประม�ณไว้ 69.9 ล้�นริงกิต (ประม�ณ 535 ล้�นบ�ท) เพื่อบรรเท� 
ผลกระทบท�งเศรษฐกจิของเกษตรกรกลุม่ดงักล่�วในห้วงก�รแพร่ระบ�ด
ของ COVID-19
▶  ด้านการเมือง
  พรรคอัมโนเรียกร้องให้ม�เลเซียจัดก�รเลือกตั้งใหม่ โดยด�โต๊ะ ซรี 
อ�หมัด มัสลัน เลข�ธิก�รพรรคอัมโน ได้เรียกร้องให้จัดก�รเลือกตั้งทั่วไป
ใหม่ เนื่องจ�กเห็นว่�รัฐบ�ลชุดปัจจุบันยังคงแสดงคว�มไม่เป็นธรรม  
ต่อพรรคอัมโน รวมถึงกรณีที่ศ�ลยุติธรรมยังคงผลักดันก�รตรวจสอบคดี
ทจุรติของผูน้ำ�พรรคอัมโนหล�ยคน แม้อดตีอัยก�รสูงสดุและอดตีประธ�น
คณะกรรมก�รตรวจสอบก�รทุจริตพ้นจ�กตำ�แหน่งแล้ว ขณะเดียวกัน
น�ยกรัฐมนตรีม�เลเซียไม่แต่งตั้งสม�ชิกพรรคอัมโนดำ�รงตำ�แหน่งใน 
คณะรัฐมนตรีทั้งที่พรรคอัมโนเป็นพรรคร่วมรัฐบ�ลที่ใหญ่ที่สุด
 ในขณะท่ีสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร (ส.ส.) ฝ่�ยค้�นของม�เลเซีย 
ยื่นคำ�ร้องต่อสมเด็จพระร�ช�ธิบดีเพื่อให้ยกเลิกก�รประก�ศสถ�นก�รณ์
ฉุกเฉิน โดยน�ยมห�ธีร์ โมฮัมหมัด ประธ�นพรรค Pejuang Tanah Air 
(พรรคฝ่�ยค้�นอิสระ) และ ส.ส.ฝ่�ยค้�นบ�งส่วน ยื่นคำ�ร้องต่อสมเด็จ 
พระร�ช�ธิบดีแห่งม�เลเซียเพื่อให้ยกเลิกประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินทั่ว
ประเทศและเริ่มกระบวนก�รท�งรัฐสภ�อีกครั้ง โดยก่อนหน้�นี้ มีช�ว
ม�เลเซียม�กกว่� 39,000 คน ร่วมลงน�มคำ�ร้องดังกล่�วในช่องท�ง
ออนไลน์ ทั้งนี้ ตัน ศรี มูห์ยิดดิน ยัสซิน น�ยกรัฐมนตรีม�เลเซีย ประก�ศ
สถ�นก�รณ์ฉกุเฉนิทัว่ประเทศเมือ่ ม.ค.64 และ มผีลบังคบัใช้จนถงึ 1 ส.ค.64 
กรณดีงักล่�วถกูวจิ�รณ์ว่�เป็นกลยทุธ์ท�งก�รเมอืงของน�ยกรฐัมนตร ีเพือ่
รกัษ�ตำ�แหน่งและจำ�กดัสทิธแิละเสรภี�พของประช�ชนต�มกระบวนก�ร
ประช�ธิปไตย โดยบังคับใช้พระร�ชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ต่อต้�นก�รเผยแพร่
ข่�วเท็จเกี่ยวกับ COVID-19 และกฎหม�ยที่อนุญ�ตให้กระทรวงก�รคลัง
อนุมัติก�รใช้งบประม�ณเพิ่มเติมโดยไม่ต้องได้รับก�รตรวจสอบ
▶  บทสรุป
 จะเห็นได้ว ่�จะเห็นได้ว ่�สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค 
COVID-19 ยังเป็นปัญห�ที่สำ�คัญของม�เลเซีย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิและก�รเมอืงเป็นอย่�งยิง่ ซึง่ไทยเองควรจบัต�เมอืงอย่�งใกล้ชดิ
เนื่องจ�กม�เลเซียเป็นเพื่อนบ้�นที่มีพรมแดนติดกับไทย ห�กมีก�ร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบกับประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน
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สถำนกำรณ์ภำยในเมียนมำ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศเมียนม� ในห้วง มี.ค.-พ.ค.64 มี
ประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้
▶  สถานการณ์การเมือง 
 คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งเมียนม� (UEC) ภ�ยใต้รัฐบ�ลกองทัพ 
เมียนม� ประก�ศจะยุบพรรคสันนิบ�ตแห่งช�ติเพื่อประช�ธิปไตย (NLD) 
ของอองซ�นซูจี อดีตที่ปรึกษ�แห่งรัฐเมียนม� (ผู้จัดก�รออนไลน์: 2564) 
โดยอ้�งว่� NLD ทจุรติก�รเลอืกตัง้ ก�รตัดสนิใจของ UEC ดงักล่�วเกดิขึน้
ระหว่�งก�รประชมุร่วมกบัหล�ยพรรคก�รเมอืง อ�ทิ พรรคเพือ่คว�มเป็น

ปึกแผ่นและก�รพัฒน�แห่งสหภ�พ (USDP)  
ซึ่งใกล้ชิดกับกองทัพเมียนม� ขณะที่พรรค NLD 
ไม่ได้รับเชิญให้เข้�ร่วมประชุม ในขณะที่สหรัฐฯ 
ยังมีม�ตร�ก�รตอบโต้รัฐบ�ลทห�รเมียนม� โดย
ขึ้นบัญชีควำ่�บ�ตรสภ�บริห�รแห่งรัฐ (State 
Administration Council-SAC) ซึ่งเป็นกลไก

บริห�รประเทศที่กองทัพเมียนม�จัดตั้งขึ้นหลังจ�กยึดอำ�น�จ (สำ�นักข่�ว
กรองแห่งช�ติ: 2564) พร้อมท้ังขึ้นบัญชีและอ�ยัดทรัพย์สินบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกับ SAC จำ�นวน 16 คน ได้แก่ สม�ชิก SAC 4 คน รัฐมนตรี  
7 คน ประธ�นธน�ค�รกล�ง ประธ�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง และ
ครอบครัวของสม�ชิก SAC 3 คน เพื่อตอบโต้กรณี SAC และกองทัพ 
เมียนม�ใช้คว�มรุนแรงต่อประช�ชนอย่�งต่อเนื่อง และ SAC ล้มเหลว 
ในก�รฟ้ืนฟรูะบอบประช�ธปิไตย โดยช้ีว่� สหร�ชอ�ณ�จักรและแคน�ด�
จะดำ�เนินก�รควำ่�บ�ตรบุคคลดังกล่�วเช่นกัน ทั้งนี้ สหรัฐฯ เรียกร้องให้
น�น�ประเทศร่วมกดดันเมียนม�ม�กขึ้น 
▶  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
 ผลสำ�รวจภ�คธุรกิจในเมียนม� จำ�นวน 372 บริษัท (ในจำ�นวนนี ้
มีบริษัทญี่ปุ่น 182 แห่ง บริษัทประเทศตะวันตก 115 แห่ง และบริษัท 
เมียนม� 54 แห่ง) พบว่� บริษัทที่ทำ�ธุรกิจในเมียนม� ร้อยละ 13 ระงับ
ก�รดำ�เนินธรุกิจหลงัจ�กกองทพัเมยีนม�ยดึอำ�น�จตัง้แต่ 1 ก.พ.64 (สำ�นกั
ข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564) ร้อยละ 21 ลดกิจกรรมท�งธรุกจิ และร้อยละ 5  
ระบุว่� ไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทต่�ง ๆ 
ม�กที่สุด ร้อยละ 77 ระบุว่� เป็นก�รหยุดชะงักของภ�คก�รเงินก�ร
ธน�ค�ร ก�รโอนเงินและก�รชำ�ระเงินร้อยละ 70 คือ ระบบอินเทอร์เน็ต
มีปัญห� และร้อยละ 65 คือคว�มไม่สะดวกในก�รเดินท�งของพนักง�น 
 อย่�งไรก็ต�ม คณะกรรมก�รก�รลงทุนเมียนม�ว่� รัฐบ�ลทห�ร 
เมียนม�อนุมัติก�รลงทุน 15 โครงก�ร มูลค่�รวมประม�ณ 2,800 ล้�น
ดอลล�ร์สหรฐั (แนวหน้�: 2564) ทีส่ำ�คญั ได้แก่ โครงก�รโรงไฟฟ้�พลงัง�น 
ก๊�ซธรรมช�ติเหลว (liquefied natural gas-LNG) มูลค่� 2,500 ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ โครงก�รภ�คก�รผลิต ภ�คปศุสัตว์ และภ�คบริก�ร แต่ไม่
เปิดเผยร�ยละเอียดของบริษัทหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงก�รต่�ง ๆ 
ซึ่งที่ผ่�นม� นักลงทุนร�ยใหญ่ในเมียนม� ได้แก่ จีน สิงคโปร์ และไทย 
ปัจจุบันพลังง�นไฟฟ้�ในเมียนม�ม�จ�กโรงไฟฟ้�พลังนำ้� แต่เมียนม�เริ่ม

ให้คว�มสำ�คัญกับ LNG ม�กขึ้น เพื่อรองรับก�ร
เติบโตท�งเศรษฐกิจหลังก�รปฏิรูปประช�ธิปไตย
▶  การดำาเนินการของอาเซียน 

 ผลก�รประชุมสุดยอดผู ้นำ�อ�เซียนว�ระพิเศษเพื่อห�แนวท�ง
คลี่คล�ยสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งและวิกฤตคว�มรุนแรงภ�ยในเมียนม� 
(มตชินออนไลน์: 2564) โดยทีป่ระชมุบรรลฉุนัท�มตเิพือ่แก้ไขสถ�นก�รณ์
ก�รเมืองเมียนม�ใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ก�รยุติคว�มรุนแรงและมีคว�ม
ยับยั้งชั่งใจอย่�งถึงที่สุด 2) ก�รเริ่มต้นเจรจ�กับทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ได้ข้อยุติร่วมกันโดยมีผลประโยชน์ของประช�ชนเมียนม�เป็นที่ตั้ง 3) ก�ร
แต่งต้ังผู้แทนพิเศษอ�เซียนประจำ�เมียนม�เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้
กระบวนก�รเจรจ�เป็นไปอย่�งร�บรื่น โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�ก
เลข�ธิก�รอ�เซียน 4) ก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมผ่�นศูนย์
ประส�นง�นเพือ่ก�รช่วยเหลอืด้�นมนษุยธรรมเกีย่วกบัก�รจดัก�รภยัพบัิติ 
(ASEAN coordinating Centre for Humanitarian-AHA Centre) และ 
5) ผู้แทนพิเศษและผู้แทนจ�กสม�ชิกอ�เซียนเยือนเมียนม�เพื่อพบห�รือ
กับทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง 
 ต่อม�มีแถลงก�รณ์ของรัฐบ�ลเมียนม�บนเว็บไซต์กระทรวง
ส�รสนเทศของเมียนม�ว่� ข้อเสนอจ�กก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนว�ระ
พิเศษเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ในเมียนม� มีคว�มสร้�งสรรค์ แต่กองทัพ 
เมยีนม�จะมุง่ให้คว�มสำ�คญัอนัดบัแรกกบัก�รรกัษ�ระเบียบต�มกฎหม�ย
และฟื้นฟูคว�มสงบเรียบร้อยในประเทศ แล้วจึงจะพิจ�รณ�ข้อเสนอจ�ก
ที่ประชุมสุดยอดอ�เซียนอย่�งรอบคอบ (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564) 
▶  บทสรุป
 สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองของเมียนม�ยังคงรุนแรงอย่�งต่อเน่ือง  
ก�รประท้วงระหว่�งรฐับ�ลทห�รและประช�ชนยงัไม่ได้รบัก�รแก้ไขอย่�ง
รูปธรรม ส่งผลต่อให้ได้รับแรงกดดันจ�กน�น�ประเทศโดยเฉพ�ะสหรัฐฯ 
ที่มีม�ตร�ก�รตอบโต้รัฐบ�ลทห�รเมียนม� โดยข้ึนบัญชีควำ่�บ�ตรสภ�
บริห�รแห่งรัฐ (SAC) ซึ่งเป็นกลไกบริห�รประเทศที่กองทัพเมียนม�จัดตั้ง
ข้ึนหลังจ�กยึดอำ�น�จ คว�มไม่มีเสถียรภ�พท�งก�รเมืองในเมียนม� จะ
ทำ�ให้ก�รลงทุนจำ�นวนโดยเฉพ�ะก�รหยุดชะงักของภ�คก�รเงินก�ร
ธน�ค�ร แต่อย่�งไรก็ต�ม จะเห็นแนวโน้มของกลุ่มทุนที่เข้�ไปลงทุนใน 
เมียนม�ขณะน้ี ซึ่งมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น ดังนั้นไทยควรดำ�เนิน 
นโยบก�รต่�งประเทศให้เหม�ะสมเพื่อรักษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 
เพื่อนบ้�น และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งช�ติมห�อำ�น�จ
 ผลก�รประชุมสุดยอดผู ้นำ�อ�เซียนว�ระพิเศษเพื่อห�แนวท�ง
คลี่คล�ยสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งและวิกฤตคว�มรุนแรงภ�ยในเมียนม� 
มีบรรลุฉันท�มติเพื่อแก้ไขสถ�นก�รณ์ก�รเมืองเมียนม�ใน 5 ประเด็น ซึ่ง
รัฐบ�ลทห�รยังไม่ทำ�ต�มฉันทมติดังกล่�ว จะเห็นได้ว่�ประช�คมระหว่�ง
ประเทศส�ม�รถบีบบังคับรัฐบ�ลทห�รได้น้อยม�ก ประเทศไทยในฐ�นะ
ประเทศที่มีคว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อเมียนม� จึงถือเป็นคว�มท้�ท�ยในก�ร
ดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเมียนม�และไทย
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สถำนกำรณ์ภำยใน สปป.ลำว
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวณัฐา แก้วค�าแสน
 สถ�นก�รณ์ภ�ยใน สปป.ล�ว ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสังคมและ
สถ�นก�รณ์โควิด-19 ในห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64 มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้
ดังนี้

 ➢ โครงการ “In Laos For Laos” ปฏริปู
ระบบดิจิทัลใน สปป.ลาว โดยบริษัท Huawei 
Technologies (Lao) Sole Co. , Ltd ได้
สนับสนุนอุปกรณ์ไอทีในโครงก�รดังกล่�ว ซึ่ง
โครงก�รมีเป้�หม�ยเพ่ือก�รพฒัน�เศรษฐกจิและ
สงัคม นอกจ�กนีโ้ครงก�รยงัมช่ีวยพัฒน�ด้�นก�ร
ศกึษ�ผ่�นก�รจดัห�อปุกรณ์ไอทแีละสือ่ก�รเรยีน
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ก�รสอนให้กบัโรงเรียนประถมศกึษ�และมธัยมศกึษ� ถอืเป็นโครงก�รก�ร
พฒัน�ทรพัย�กรมนุษย์ใน สปป.ล�ว ไปพร้อมกบัก�รพัฒน�เศรษฐกจิของ
ประเทศด้วย (สำ�นักข่�ว Vientiane Times: 2564)
  ➢  สปป.ลาว ประกาศล็อกดาวน์ โดยน�ยพันคำ� วิพ�วัน น�ยก
รัฐมนตรีของ สปป.ล�ว ได้ สั่งก�รให้ล็อกด�วน์นครหลวงเวียงจันทน์ ใน
วนัที ่22 เม.ย.64 ไปจนถงึถงึ 5 พ.ค.64 รวมเป็นระยะเวล� 14 วนั เนือ่งจ�ก
มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นหลังจ�กวันหยุดย�วของเทศก�ล 
ปีใหม่ล�ว พร้องทัง้ได้ให้หน่วยง�นของ สปป.ล�ว ทกุระดบัชัน้ให้คว�มรูแ้ก่
ประช�ชนเกี่ยวกับอันตร�ยจ�กเชื้อ COVID-19 และวิธีป้องกันตัวเองและ

ครอบครวัจ�กก�รตดิเชือ้ รวมถงึลดจำ�นวนเจ้�หน้�ท่ี
ในหน่วยง�นร�ชก�รที่นครหลวงเวียงจันทน์ 
เพ่ือรักษ�ม�ตร�ก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม 
(สำ�นกัข่�ว MCOT NEWS: 2564) สำ�นกัข่�วซนิหวั
ร�ยง�น เมื่อวันที่ 6 พ.ค.64 ว่� สปป.ล�ว ขย�ย
ระยะเวล�ม�ตรก�รล็อกด�วน์เพิ่มอีก 15 วัน ถึง

วันที่ 20 พ.ค.64 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 ร�ยง�นยอดผู้ป่วยสะสมโรค 
COVID-19 มี 1,072 ร�ย (สำ�นักข่�วแนวหน้�: 2564)
 ➢ สปป.ลาว จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เร่งรับมือการแพร่ระบาด
โรค COVID-19 ภ�ยหลังเมื่อวันที่ 26 เม.ย.64 กระทรวงส�ธ�รณสุขของ
ล�วร�ยง�นจำ�นวนสถติผู้ิตดิเชือ้ COVID-19 ในรอบ 24 ชัว่โมงล่�สดุยนืยนั
พบผู้ติดเชื้ออีกจำ�นวน 76 ร�ย โดยผู้ติดเชื้อส่วนม�ก 64 ร�ยอ�ศัยอยู่ใน
นครหลวงเวียงจันทน์ นอกจ�กน้ีบ�งร�ยอ�ศัยอยู่ในแขวงส�ละวัน แขวง
หลวงนำ้�ท� แขวงสะหวันนะเขต และแขวงบ่อแก้ว (สำ�นักข่�ว เดลินิวส์: 
2564) ทำ�ให้รฐับ�ลล�วร่วมกบัภ�คเอกชน เร่งดำ�เนนิก�รจดัตัง้โรงพย�บ�ล
สน�ม โดยปรบัเปลีย่นสน�มกฬี�ในร่มล้�นช้�งในนครหลวงเวียงจนัทน์เป็น
โรงพย�บ�ลสน�มที่ส�ม�รถรองรับผู้ป่วย COVID-19 ได้สูงสุด 450 ร�ย 
จ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�วทำ�ให้ท�งก�รจีนและเวียดน�มจัดส่งทีมแพทย์ 
ผู้เชี่ยวช�ญ พร้อมทั้งอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์จำ�นวนม�กม�ยัง สปป.ล�ว 
เช่น เครือ่งช่วยห�ยใจ นำ�้ย�ฆ่�เชือ้โรค และหน้�ก�กอน�มัย เพือ่ใช้ในก�รรบัมอื
กับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด COVID-19 ระลอกใหม่ ที่จ�กสถิติมีอัตร�
ก�รเพิม่ข้ึนของผูต้ดิเชือ้อย่�งรวดเรว็ (สำ�นกัข่�วกรมประช�สมัพนัธ์: 2564)

 ➢ เศรษฐกจิ สปป.ลาว มีแนวโน้มขยายตวัด ีในปี 2564 และ 2565 
โดยธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�เอเชีย (The Asian Development Bank : 
ADB) ค�ดก�รณ์เศรษฐกิจของ สปป.ล�ว ว่�ม ี
แนวโน้มจะขย�ยตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2564 และ
ร้อยละ 4.5 ในปี 2565 ซึ่งเป ็นผลม�จ�ก 
ก�รผลติในภ�คเกษตรกรรม และก�รผลติพลงัง�น
ยัง่ยนื ทีจ่ะเข้�ม�ช่วยผยงุเศรษฐกจิของ สปป.ล�ว 
เนือ่งจ�กภ�คบรกิ�รมกี�รฟ้ืนตัวอย่�งล่�ช้�เพร�ะ
ก�รระบ�ดของเชื้อ COVID-19  (สำ�นักข่�ว MCOT NEWS: 2564)
 ➢ สปป.ลาว เร่งการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วตามแนวรถไฟลาว-จนี 
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีน เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 สำ�นักข่�ว VOA ได้
ร�ยง�นว่�รัฐบ�ลล�วได้เร่งพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวและบริก�รต�มแนว 
เส้นท�งรถไฟล�ว-จีน ซึง่มกีำ�หนดเปิดให้บรกิ�รในวันที ่2 ธ.ค.64 เพือ่รองรบั
นักท่องเที่ยวช�วจีน ทั้งนี้ สปป.ล�ว มีโครงก�รพัฒน�เมืองใหม่บนพื้นที่ 
7,000 เฮกต�ร์ หรือประม�ณ 43,750 ไร่ มีมูลค่�โดยรวม 5,000 ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ ตั้งอยู่ท่ีเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ซ่ึงมีเป้�หม�ยเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนถึง 9 ล้�นคน (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564)
▶  บทสรุป

วิกฤตก�รณ์แพร่ระบ�ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้ สปป.ล�ว ต้องประก�ศล็อกด�วน์ต่อเนื่องถึงสองรอบ และยังคง
ต้องจดัตัง้โรงพย�บ�ลสน�ม เร่งรบัมอืก�รแพร่ระบ�ดโรคโควิด-19 ทีม่กี�ร
แพร่กระจ�ยอย่�งรวดเร็วภ�ยหลังเทศก�ลปีใหม่ล�ว ซ่ึง สปป.ล�ว มี
ม�ตรก�รทีค่วบคมุก�รแพร่ระบ�ดอย่�งเคร่งครดั อย่�งไรกต็�มท่�มกล�ง
วิกฤตก�รณ์แพร่ระบ�ด COVID-19 ธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�เอเชียได้ค�ด
ก�รณ์ว่�เศรษฐกิจ สปป.ล�ว มีแนวโน้มขย�ยตัวดี ในปี 2564 และ 2565 
อันเนื่องม�จ�กภ�คเกษตรกรรม และก�รผลิตพลังง�นย่ังยืน ถึงแม้ภ�ค
บริก�รอ�จฟ้ืนตวัได้ช้�แต่ สปป.ล�ว กไ็ด้เร่งก�รพฒัน�แหล่งท่องเทีย่วต�ม
แนวรถไฟล�ว-จีน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจ�กจีน
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สถำนกำรณ์ภำยในสิงคโปร์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวณัฐา แก้วค�าแสน
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศสงิคโปร์ด้�นก�รเมอืง ด้�นเศรษฐกิจ 
และสถ�นก�รณ์ COVID-19  ใน สิงคโปร์ ในห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64 มี
ประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้ 
 ➢  รองนายกรฐัมนตรสิีงคโปร์ ประกาศถอนตัวจากการเป็นทายาท
ทางการเมอืงของพรรคกจิประชาชน (People’s Action Party: PAP) 
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 น�ยเฮง สวีเกียต รองน�ยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีคลัง 
และรฐัมนตรปีระส�นง�นด้�งเศรษฐกจิของสงิคโปร์ ได้ประก�ศขอถอนตวั
จ�กก�รเป็นท�ย�ทท�งก�รเมืองรุ่นที่ 4 ของพรรคกิจประช�ชน เพื่อเปิด
ท�งให้กับผูท้ีม่อี�ยุน้อยกว่�หรือนกัก�รเมอืงรุ่นใหม่เข้�ม�บรหิ�รประเทศ 
โดยได้ให้เหตุผลว่�หลังวิกฤตก�รแพร่ระบ�ด COVID-19 ผ่�นพ้นผู้นำ�จะ
ต้องฟื้นฟูสิงคโปร์ และยังต้องพัฒน�ประเทศต่อไปในระยะย�ว ซึ่งน�ยก
รัฐมนตรีลี เซียน ลุง ได้เค�รพก�รตัดสินใจดังกล่�วและชื่นชมที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศ ทั้งนี้น�ยกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง จะคงอยู่
ในตำ�แหน่ง จนกว่�จะมีก�รคัดเลือกท�ย�ทท�งก�รเมืองคนใหม่ โดย 
น�ยเฮง สวเีกยีต ยงัคงดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีคลัง และรัฐมนตรปีระส�นง�น

ด้�นเศรษฐกิจของสิงคโปร์ต่อไป (สำ�นักข่�วกรม
ประช�สัมพันธ์: 2564)
 ➢ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 นายกรัฐมนตรีลี 
เซยีน ลงุ ประกาศการปรบัคณะรฐัมนตรีสงิคโปร์ 
โดยได้แต่งตั้งน�ยลอว์เรนซ์ หว่อง รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร เข้�รับตำ�แหน่งรัฐมนตรีกระทรวงก�รคลังแทนที่ 
น�ยเฮง สวีเกียต ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.64 เป็นต้นไป ซึ่งน�ยเฮง  
สวีเกียต ยังคงดำ�รงตำ�แหน่งรองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประส�นง�น
ด้�นนโยบ�ยเศรษฐกิจเช่นเดิม สำ�หรับน�ยลอว์เรนซ์ หว่อง ในวัย 48 ปี 
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งรองประธ�นคณะทำ�ง�นเฉพ�ะกจิรบัมอื COVID-19 
ของสิงคโปร์ได้มีบทบ�ทสำ�คัญม�กขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่มีก�รแพร่ระบ�ด
โรค COVID-19 ในปี 2563 (สำ�นักข่�วกรุงเทพธุรกิจ: 2564) 
 ➢ เศรษฐกิจสิงคโปร์มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจ�กตัวเลขค้�ปลีกขยับขึ้นในเดือน มี.ค.64 โดยขยับม�กกว่�เดือน 
ก.พ.64 ที่ปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.3 เป็น 6.2  เป็นผลม�จ�กสถ�นก�รณ์ดีขึ้น 
แต่อย่�งไรก็ต�มได้สวนท�งกับยอดข�ยของร้�นซุปเปอร์ม�ร์เก็ตที่ลดลง 
อันเนื่องม�จ�กก�รที่ประช�ชนกักตัวอยู่ที่บ้�น นอกจ�กนี้ด้�นยอดข�ย
ของเครือ่งประดบั คอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์โทรคมน�คม กไ็ด้มกี�รปรบัตวั

13ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)



ขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งสวนท�งกับก�รข�ยรถยนต์ในประเทศ และยอดข�ย
ของซุปเปอร์ม�ร์เก็ตที่มีก�รปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจ�กประช�ชน
ได้กักตวัอยูใ่นบ้�นต�มม�ตรก�รป้องกนัโรคของรฐับ�ล (สำ�นกัข่�วไทยรฐั
ออนไลน์: 2564)
 ➢ สิงคโปร์อนุมัติการใช้วัคซีน COVID-19 ในกลุ่มอายุ 12 ปี 
ขึ้นไป เม่ือวันที่ 18 พ.ค.64 สำ�นักข่�ว แชนเนลนิวส์เอเชีย ร�ยง�นว่�
สำ�นักง�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ (HSA) ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนต้�นไวรัส 
COVID-19 ของบริษัท ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค กับเด็กที่มีอ�ยุระหว่�ง  

12-15 ปี โดยทีมผู ้เช่ียวช�ญของกระทรวง
ส�ธ�รณสุขและ HSA ได้ทำ�ก�รประเมินแล้วว่�
วัคซีนของบริษัท ไฟเซอร ์  ส�ม�รถแสดง
ประสทิธภิ�พสงูและมคีว�มปลอดภยัในกลุ่มผูม้อี�ยุ 
12-15 ปี (สำ�นกัข่�วไทยรัฐออนไลน์: 2564)

 ➢ สงิคโปร์หว่ัน COVID-19 แพร่กระจายในราชทณัฑ์ โดยสำ�นกั
ร�ชทณัฑ์ของสงิคโปร์ได้เปิดเผยว่�ได้มผีูต้้องขงัในเรอืนจำ�ช�งงีตดิเช้ือไวรัส 

COVID-19 ทั้งหมด 7 ร�ย ซึ่งผู้ติดเชื้อได้ทำ�ง�นอยู่ในแผนกโรงครัวของ
เรือนจำ� จึงทำ�ให้นักโทษและผู้คุมในเรือนจำ�ช�งงีของสิงคโปร์ต้องเข้�รับ
ก�รตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด หลังพบพ่อครัวในเรือนจำ� 
ติดเชื้อ (สำ�นักข่�ว MCOT NEWS: 2564) 
▶ บทสรุป
 สรุปได้ว่�สถ�นก�รณ์ในสิงคโปร์ในห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64 สิงคโปร์
ได้มกี�รประก�ศก�รปรับคณะรฐัมนตรสีงิคโปร์เพือ่เปิดท�งให้นกัก�รเมอืง
รุ่นใหม่เตรียมคว�มพร้อมในก�รฟื้นฟูและพัฒน�ประเทศ นอกจ�กน้ี
เศรษฐกจิของสงิคโปร์มแีนวโน้มปรับตวัดขีึน้อย่�งต่อเนือ่งท่�มก�รก�รแพร่
ระบ�ดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ก�รที่สิงคโปร์อนุมัติก�รใช้วัคซีน 
COVID-19 ในกลุม่อ�ย ุ12 ปีขึน้ไป เพ่ือเป็นก�รลดก�รแพร่ระบ�ดในกลุม่
เดก็ โดยก�รฉดีวัคซนีให้ประช�กรในประเทศส�ม�รถสร้�งคว�มน่�เชือ่ถอื
ให้กับนักลงทุนซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง
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สถำนกำรณ์ทะเลจีนใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์
 สถ�นก�รณใ์นทะเลจีนใต้ห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64 มีสัญญ�ณถึง
คว�มตึงเครียดเพิ่มม�กขึ้น อันเป็นผลม�จ�กกรณีที่จีนผ่�นกฎหม�ยท�ง
ทะเลฉบับใหม่ เมื่อ 22 ม.ค.64 ที่ผ่�นม� โดยอนุญ�ตให้หน่วยป้องกัน
ช�ยฝั่งของจีนส�ม�รถใช้วิธีก�รที่จำ�เป็น รวมถึงก�รใช้อ�วุธ เพื่อหยุดยั้ง
หรือป้องกันภัยคุกค�มจ�กเรือต่�งช�ติได้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จีนอนุญ�ต
ให้หน่วยย�มฝั่งใช้อ�วุธกับเรือต่�งช�ติได้ ซึ่งประเทศต่�งๆ ได้มีท�่ทีต่อ
กรณีดังกล่�ว ดังนี้
▶   ท่าทีต่อกฎหมายทางทะเลฉบับใหม่ของจีน
 ➢ จีนเรียกร้องให้อาเซียนเร่งเจรจาการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ 
(กรงุเทพธรุกิจ: 2564) โดยแถลงก�รณ์ของรัฐมนตรีกระทรวงต่�งประเทศ
ของจีน เมื่อ 8 มี.ค.64 ระบุว่�จีนและช�ติสม�ชิกอ�เซียนจำ�เป็นต้องเร่ง
เจรจ�กฎระเบียบที่นำ�ไปใช้ในระดับภูมิภ�ค ทั้งยังต้องสอดคล้องกับ
กฎหม�ยระหว่�งประเทศและตรงต�มคว�มต้องก�รของทุกฝ่�ย โดยจีน

ยินดีกระชับคว�มสัมพันธ์กับช�ติอ�เซียน และยก
ระดบัคว�มร่วมมอืให้แน่นแฟ้นย่ิงขึน้ในอีก 30 ปีข้�ง
หน้� ในขณะท่ีก�รแถลงก�รณ์ร่วมระหว่�งรฐัมนตรี
กระทรวงก�รต่�งประเทศและกระทรวงกล�โหม
ของสหรัฐฯ กับฝ่�ยญี่ปุ่น เมื่อ 16 มี.ค.64 ได้แสดง

ถึงคว�มห่วงกังวลอย่�งยิ่งต่อกฎหม�ยท�งทะเลฉบับใหม่ของจีนดังกล่�ว
 ➢   ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เตรียมฝึกซ้อมทางทะเลบริเวณหมู่เกาะ
พิพาทเซนกากุ เมื่อ 24 มี.ค.64 ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ มีแผนฝึกซ้อมท�งทะเล
ร่วมกัน กรณหี�กเกิดเหตฉุกุเฉนิบรเิวณหมูเ่ก�ะพพิ�ทเซนก�ก ุ(หรือเตยีว
หยูในภ�ษ�จนี) และเพ่ือกระชับคว�มเป็นพันธมติรด้�นคว�มมัน่คงระหว่�ง
ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ พร้อมทั้งเพื่อเป็นก�รส่งสัญญ�ณเตือนจีนเกี่ยวกับก�ร
ขย�ยอิทธิพลท�งทะเล หลังจ�กที่จีนเริ่มบังคับใช้กฎหม�ยเฝ้�ระวังคว�ม
มั่นคงช�ยฝั่งฉบับใหม่เมื่อเดือน ม.ค.64 ที่ผ่�นม� โดยต่อม�กระทรวง
ป้องกันประเทศญ่ีปุ่นพบเรือบรรทุกเคร่ืองบินเหลี่ยวหนิง และเรือของ 
กองทพัเรอืจนี รวม 6 ลำ� เดินท�งผ่�นพ้ืนทีท่�งใต้ระหว่�งเก�ะโอกนิ�ว�กบั
เก�ะมยิ�โกะ เมือ่ 4 เม.ย.64 (ผูจ้ดัก�รออนไลน์: 2564) ซึง่ถอืเป็นครัง้แรก
ที่เรือบรรทุกเครื่องบินของจีนเดินท�งเข้�ม�ในพื้นที่ และกองเรือดังกล่�ว
มีเรือพิฆ�ตติดขีปน�วุธนำ�วิถีของจีนด้วย 

 ➢  รมว.กต.ญีปุ่น่และฟิลิปปินส์หารอืทางโทรศัพท์แสดงความห่วง
กงัวลอทิธิพลทางทะเลของจนี เมือ่ 20 เม.ย.64 (สำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ต:ิ 
2564) รัฐมนตรีกระทรวงก�รต่�งประเทศญ่ีปุ่น ห�รือท�งโทรศัพท์กับ
รัฐมนตรีกระทรวงก�รต่�งประเทศฟิลิปปินส์ ในประเด็นคว�มห่วงกังวล
เกีย่วกับก�รขย�ยอิทธิพลของจีนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจนีใต้ โดย
ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เห็นพ้องในก�รประส�นคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง
ท�งทะเลอย่�งใกล้ชิด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้จีนกระทำ�ก�รฝ่�ยเดียวในก�ร
เปลี่ยนแปลงระเบียบคว�มมั่นคงท�งทะเล ภ�ยหลังจีนบังคับใช้กฎหม�ย
คว�มมั่นคงท�งทะเลฉบับใหม่เมื่อเดือนมกร�คมที่ผ่�นม�
▶  กรณีเรือประมงจีนรุกลำ้าน่านนำ้าฟิลิปปินส์
 ➢ ฟิลิปปินส์กังวลการพบกองทัพเรือประมงของจีนในทะเล
ฟิลปิปินส์ตะวนัตก เมือ่ 21 ม.ีค.64 หน่วยย�มช�ยฝ่ังฟิลปิปินส์กงัวลกรณี
ตรวจพบกองเรือประมงของจีน ประม�ณ 220 ลำ� เมื่อ 7 มี.ค.64 บริเวณ
แนวปะก�รงั Julian Felipe ซึง่อ�จเข้�ม�ทำ�ประมงและทำ�ล�ยทรพัย�กร
ในบริเวณดังกล่�ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ (Exclusive  
Economic Zone: EEZ) และไหล่ทวปีของฟิลปิปินส์ โดยหน่วยย�มช�ยฝ่ัง
ฟิลปิปินส์ให้คำ�มัน่จะยงัคงดำ�เนนิก�รอย่�งสนัต ิในก�รปกป้องส่ิงแวดล้อม 
คว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร และเสรีภ�พในก�รเดินเรือบริเวณทะเลฟิลิปปินส์
ตะวันตกต่อไป 
 ➢ จีนปฏิเสธการส่งกองเรือติดอาวุธเข้าใกล้แนวปะการังใน
ทะเลจีนใต้ใกล้กับฟิลิปปินส์ เมื่อ 22 มี.ค.64 กระทรวงก�รต่�งประเทศ
จีน ออกแถลงก�รณ์กรณีฟิลิปปินส์ส่งหนังสือประท้วงจีน เพื่อคัดค้�นก�ร 
กระทำ�ของกองเรือจีน โดยจีนระบุว่�กองเรือดัง
กล่�วเป็นเรือประมงของจีนที่แวะพัก เนื่องจ�ก
เผชิญสภ�พอ�ก�ศแปรปรวน ทั้ งนี้ โฆษก
ประธ�น�ธิบดีฟิลิปปินส์ ออกแถลงก�รณ์ เมื่อ 25 
ม.ีค.64 ว่�ประธ�น�ธิบดโีรดรโิก ดูเตอร์เต แจ้งต่อ
เอกอัครทูตจีน ประจำ�กรงุมะนลิ� ถึงข้อกงัวลกรณี
พบเรอืประมงของจนีประม�ณ 200 ลำ� ลอยลำ�อยู่
บริเวณแนวปะก�รัง Whitsun ซึ่งเป็นพื้นท่ีใน
เศรษฐกิจจำ�เพ�ะทะเลของฟิลิปปินส์ 
 ➢ ฟิลิปปินส์ส่งเครื่องบินขับไล่เพื่อกดดันให้เรือประมงจีนออก
จากพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ 28 มี.ค.64 กองทัพอ�ก�ศฟิลิปปินส ์
ส่งเครื่องบินขับไล่บินเหนือน่�นฟ้�เพื่อกดดันให้เรือประมงจีนจำ�นวน
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ม�กกว่� 200 ลำ� ออกจ�กพื้นที่พิพ�ทในทะเลจีนใต้ ซึ่งฟิลิปปินส์เชื่อว่�
เรือประมงดังกล่�วมีทห�รเรือจีนอยู่บนเรือและแล่นอยู่ในเขตแนวหิน
โสโครก Whitsun ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะของฟิลิปปินส์ 
 ➢  ฟิลิปปินส์ตรวจพบสิ่งปลูกสร้างของจีนในทะเลจีนใต้ เมื่อ 30 
ม.ีค.64 กองทพัฟิลปิปินส์ตรวจพบสิง่ปลกูสร้�งของจนีบรเิวณแนวปะก�รงั 
Union Banks ในทะเลจีนใต้ ระหว่�งปฏิบัติก�รล�ดตระเวนท�งทะเล 
พร้อมระบุว่� กองทัพจีนเดินเรือผ่�นบริเวณใกล้กับจุดก่อสร้�งหล�ยครั้ง
ห้วงเดือนมีน�คม โดยกองทัพฟิลิปปินส์เห็นว่�สิ่งปลูกสร้�งของจีนละเมิด
อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล (UNCLOS) และทำ�ล�ย
คว�มสงบเรียบร้อยและคว�มมั่นคงของน่�นนำ้�ฟิลิปปินส์
 ➢  ฟิลิปปินส์เพิ่มปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเลและอากาศใน
ทะเลจีนใต้ โดยประธ�น�ธบิดโีรดริโก ดเูตอร์เต ของฟิลิปปินส์ มคีำ�สัง่เมือ่ 
21 เม.ย.64 ให้เพิ่มก�รล�ดตระเวนในทะเลจีนใต้ และเพิ่มคว�มเข้มงวด
ในก�รปฏิบัติก�รต่อต้�นเรือประมงผิดกฎหม�ยเพื่อปกป้องอธิปไตยและ
รกัษ�ทรพัย�กรท�งทะเล โดยกองทพัฟิลปิปินส์เพิม่ก�รประจำ�ก�รเรอืและ
เครื่องบินของหน่วยย�มช�ยฝั่ง ภ�ยหลังพบกองเรือประมงสัญช�ติจีน
หล�ยร้อยลำ�ในบริเวณดังกล่�ว ต่อม�เมื่อ 28 เม.ย.64 รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงกล�โหมฟิลิปปินส์ ได้ระบุว่� จีนไม่มีอำ�น�จห้�มฟิลิปปินส์ซ้อม
ปฏบัิติก�รท�งทะเลในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ (Exclusive Economic 

Zone: EEZ) ใกล้กับพื้นที่หมู่เก�ะสแปรตลีย์และบริเวณแนวปะก�รัง 
สก�โบโรห์ (เมื่อ 24 เม.ย.64) และจีนควรยุติก�รลุกลำ้�แนวประก�รังและ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นเก�ะเทียม  
▶   บทสรุป 
 สถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้ห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64 พบว่� จีน จะยัง
คงเดินหน้�อ้�งสิทธ์ิเพียงฝ่�ยเดียวในทะเลจีนใต้ต�มหลักฐ�นท�ง
ประวัตศิ�สตร์ต่อไป และใช้กฎหม�ยท�งทะเลฉบับใหม่ในก�รอ้�งสทิธิข์อง
จีนในทะเลจีนใต้อย่�งต่อเนื่อง สำ�หรับอ�เซียนและประเทศที่อ้�งสิทธ์ิใน
ทะเลจีนใต้โดยเฉพ�ะฟิลปิปินส์ จะเพิม่ก�รล�ดตระเวนในทะเลจนีใต้ และ
เพิ่มคว�มเข้มงวดในก�รปฏิบัติก�รต่อต้�นเรือประมงผิดกฎหม�ยเพื่อ
ปกป้องอธิปไตยและรักษ�ทรัพย�กรท�งทะเล รวมทั้งจะยังคงอ้�งสิทธิ์
ครอบครองพ้ืนทีท่ะเลจีนใต้เช่นกนั ซึง่คว�มเคลือ่นไหวต่�ง ๆ  ของจนี อ�จ
เพิ่มคว�มเสี่ยงต่อก�รเผชิญหน้�ท�งทห�รในน่�นนำ้�ทะเลจีนใต้ และจะ
เป็นอุปสรรคขัดขว�งก�รจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code 
of Conduct in the South China Sea: COC) ระหว่�งจีนและอ�เซียน
ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในอน�คต
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สถำนกำรณ์ภำยในสหรัฐอเมริกำ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
และ ร.ต.หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์
 สถ�นก�รณ์ด้�นคว�มมัน่คง และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ
ของสหรัฐอเมริก� ในห้วงเดือน มี.ค. เม.ย. และ พ.ค.64 มีประเด็นสำ�คัญ
ที่สรุปได้ดังนี้
 ➢ สภาผู ้แทนสหรัฐฯ ผ ่านร ่างกฎหมายต่อต้านการก่อ
อาชญากรรมความเกลียดชังต่อชาวเอเชีย สนข.CNN ร�ยง�นว่�  
สภ�ผู้แทนสหรัฐฯ ผ่�นร่�งกฎหม�ยต่อต้�นก�รก่ออ�ชญ�กรรมคว�ม
เกลียดชังที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 (The Covid-19 Hate Crimes Act) 
ด้วยคะแนนเสียง 364 เสียง และคัดค้�น 62 เสียง โดยร่�งกฎหม�ย 
ดังกล่�วมีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือต่อต้�นก�รก่ออ�ชญ�กรรมต่อช�วเอเชียท่ีเพิ่ม
ขึ้นท่�มกล�งก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อ COVID-19 และจะมีผลให้กระทรวง
ยตุธิรรมต้องเร่งตรวจสอบอ�ชญ�กรรมและเหตกุ�รณ์คว�มเกลยีดชงัทีอ่�จ
เกี่ยวข้องกับ COVID-19 โดยหน่วยง�นด้�นยุติธรรมต้องทำ�ง�นร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้คำ�แนะนำ� สร้�งคว�มตระหนักถึงอ�ชญ�กรรมจ�กคว�ม
เกลียดชัง ซึ่งตั้งแต่ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อ COVID-19 เมื่อปี 63  
มอี�ชญ�กรรมจ�กคว�มเกลยีดชงัและคว�มรนุแรงต่อช�วอเมรกินัเชือ้ส�ย
เอเชียเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 164
 ➢ สหรัฐฯ ก�าหนดแผนป้องกันโครงข่ายไฟฟ้าภายในประเทศ
จากการโจมตีทางไซเบอร์ ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ แถลงว่� 
กระทรวงพลังง�นสหรัฐฯ ประก�ศแผนป้องกันโครงข่�ยไฟฟ้�ภ�ยใน
ประเทศจ�กก�รโจมตที�งไซเบอร์ โดยกระทรวงพลงัง�นสหรฐัฯ จะร่วมมอื 
กบั สนง.คว�มมัน่คงด้�นโครงสร้�งพืน้ฐ�นและคว�มมัน่คงท�งไซเบอร์ของ
สหรัฐฯ (CISA) และภ�คเอกชนเพื่อดำ�เนินแผนดังกล่�วให้สำ�เร็จภ�ยใน 
100 วนั ซึง่ประกอบด้วยก�รปรบัปรงุระบบป้องกนัท�งไซเบอร์ให้ทนัสมยั 
ก�รส่งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รตรวจจับสิ่งผิดปกติ และก�รสืบสวนท�ง
ไซเบอร์ ทัง้น้ี นโยบ�ยดงักล่�วเป็นส่วนหนึง่ของเป้�หม�ยของ ปธน.โจเซฟ 
ไบเดน ที่ต้องก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นของสหรัฐฯ ให้แข็งแกร่ง และ
ปลอดภัย

 ➢ ผู้น�าสหรัฐฯ แถลงผลงานเนื่องในโอกาสครบ 100 วันหลัง
จากรับต�าแหน่ง เว็บไซต์ The Hill ของสหรัฐฯ ร�ยง�นว่� ปธน.โจเซฟ 
ไบเดน เยือนรัฐจอร์เจีย เพื่อแถลงผลง�นต่อช�วอเมริกันเน่ืองในโอก�ส
ครบ 100 วนัแรกทีร่บัตำ�แหน่งผูน้ำ�สหรฐัฯ โดยประก�ศคว�มสำ�เรจ็ในก�ร
แก้ไขปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของโรค COVID-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ พร้อมกันนี้ ปธน.ไบเดน ประช�สัมพันธ์แผนกระตุ้นเศรษฐกิจอีก  
2 แผน ทีอ่ยูร่ะหว่�งก�รเสนอให้ฝ่�ยนติบัิญญัตพิจิ�รณ� ได้แก่ American 
Jobs Plan และ American Families Plan มูลค่�รวมประม�ณ 
4,000,000 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั ท้ังนี ้รฐัจอร์เจียมคีว�ม
สำ�คัญต่อ ปธน.ไบเดน เพร�ะเป็น รัฐที่ตัดสินผลก�ร
เลือกตั้งวุฒิสม�ชิกเมื่อ พ.ย.63 และทำ�ให้พรรคเดโม
แครตได้ครองเสยีงข้�งม�กในวุฒิสภ� อย่�งไรกดี็ ปธน.
ไบเดน เผชิญก�รชุมนุมประท้วงของช�วอเมริกันและ
ผู้อพยพที่ไม่พอใจนโยบ�ยผู้อพยพของ ปธน.ไบเดน
 ➢ ผบ.กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ห่วงกังวลว่าจีนและรัสเซีย
จะขยายอิทธิพลในตะวันออกกลางมากขึ้น สนข.Bloomberg อ้�ง
ร�ยง�นของ พล.อ.แฟรงค์ แม็คคินซีย์ ผบ.กองบัญช�ก�รกล�งสหรัฐฯ 
(U.S. Central Command) ท่ีเสนอต่อคณะกรรม�ธิก�รด้�นก�รทห�ร
ของสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรสหรฐัฯ ซึง่ประเมนิว่� รสัเซยีและจนีจะขย�ยอทิธพิล
ในตะวันออกกล�งม�กขึ้นในห้วงที่สหรัฐฯ ลดบทบ�ทด้�นก�รทห�รและ
คว�มมั่นคงในภูมิภ�ค เนื่องจ�กภูมิภ�คตะวันออกกล�งมีคว�มสำ�คัญต่อ
ประเทศมห�อำ�น�จ โดยรัสเซียจะใช้ก�รทห�รขย�ยอิทธิพล ขณะที่จีนจะ
ใช้โครงก�รพัฒน�เศรษฐกิจและโครงสร้�งพ้ืนฐ�นในภูมิภ�ค นอกจ�กนี้ 
อิหร่�นยังคงมีพฤติกรรมเป็นภัยคุกค�มต่อสหรัฐฯ และพันธมิตร 
ในตะวันออกกล�ง จ�กก�รท่ีกลุ่มติดอ�วุธท่ีอิหร่�นสนับสนุนใช้โดรน
สอดแนมและโจมตีม�กข้ึน ส่วนนโยบ�ยถอนทห�รอเมริกันออกจ�ก
อฟัก�นสิถ�น พล.อ.แมค็คนิซย์ี ระบวุ่� กองบญัช�ก�รกล�งสหรฐัฯ พร้อม
สนับสนุนนโยบ�ยดังกล่�ว รวมทั้งก�รเจรจ�สันติภ�พและก�รต่อต้�น 
ก�รก่อก�รร้�ยในอัฟก�นิสถ�น

15ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)



 ➢ สหรฐัฯ ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี และอนิเดยีจดัประชมุสดุยอดกลุม่ 
QUAD เป็นครั้งแรก สนข.NHK ร�ยง�น ว่� สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
และอินเดีย จัดประชุมสุดยอดกลุ่มพันธมิตร 4 ฝ่�ย (Quadrilateral  
Security Dialogue : QUAD) เป็นครัง้แรก ผ่�นระบบก�รประชมุท�งไกล 
เมื่อวันที่ 12 มี.ค.64 โดยท่ีประชุมเห็นพ้องให้จัดตั้งคณะทำ�ง�นร่วมกัน 
ในประเด็นต่�ง ๆ อ�ทิ ก�รต่อสู้กับก�รระบ�ดของ COVID-19 ก�ร
เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วของเทคโนโลยี และก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พ

อ�ก�ศ ก�รส่งเสริมยุทธศ�สตร์อินโด-แปซิฟิกท่ีเสรี
และเปิดกว้�ง (Free and Open Indo - Pacific: 
FOIP) เพือ่ให้เกดิสนัติภ�พ เสถยีรภ�พ และคว�มม่ังคัง่
ในภมูภิ�ค ตลอดจนสนบัสนนุหลักเสรภี�พในก�รเดิน
เรือและก�รบิน ก�รแก้ไขข้อพิพ�ทโดยสันติวิธี ก�ร 
ส่งเสริมหลักนติิรัฐ ค่�นยิมประช�ธปิไตย และบูรณภ�พ

แห่งดินแดน นอกจ�กนี้ ที่ประชุมยังให้คว�มสำ�คัญกับประเด็นก�รฟื้นฟู
ประช�ธิปไตยในเมียนม� และก�รปลอดอ�วุธนิวเคลียร์ในค�บสมุทร
เก�หลี ทั้งนี้ ผู้นำ�กลุ่ม QUAD ตกลงท่ีจะจัดก�รประชุมสุดยอดอีกครั้ง
ภ�ยในปี 64
 ➢ สหรัฐฯ และภาคี JCPOA หารือถึงการให้สหรัฐฯ กลับเข้า
ร่วมเป็นภาคี สนข.The New York Times ร�ยง�นว่� ประเทศภ�ค ี
ข้อตกลงนวิเคลยีร์อหิร่�น (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) 
ประกอบด้วย อิหร่�น เยอรมนี ฝรั่งเศส สหร�ชอ�ณ�จักร สหภ�พยุโรป 
จีน และรัสเซีย ร่วมประชุมท�งไกลเพ่ือห�รือเก่ียวกับก�รพิจ�รณ�ให้
สหรัฐฯ กลับเป็นภ�คีข้อตกลง JCPOA อีกครั้ง โดยผู้แทนสหภ�พยุโรป 
ประธ�นก�รประชมุเปิดเผยว่� ประเทศภ�คข้ีอตกลง JCPOA ยนืยนัปฏบัิติ
ต�มข้อตกลง JCPOA เพ่ือให้สหรัฐฯ ยตุมิ�ตรก�รควำ�่บ�ตรฝ่�ยเดยีว และ
ให้อิหร่�นปฏิบัติต�มข้อตกลงฉบับนี้อย่�งเคร่งครัด นอกจ�กนี้ ประเทศ
ภ�คีข้อตกลง JCPOA จะจัดก�รประชุมครั้งต่อไปในห้วง 6-10 เม.ย.64 
เพื่อลงมติยินยอมให้สหรัฐฯ กลับเป็นภ�คีข้อตกลง JCPOA ต่อไป
 ➢ สหรัฐฯ ส่งผู้แทนเยือนออสเตรียเพ่ือหารือเกี่ยวกับข้อตกลง
นิวเคลียร์อิหร่าน โดยโฆษก กต.สหรัฐฯ ระบุว่� น�ยโรเบิร์ต ม�ล์เลย์  
ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ ฝ่�ยกิจก�รอิหร่�น พร้อมคณะ เยือนออสเตรีย
เพื่อพบห�รือกับผู้แทนจ�กสหร�ชอ�ณ�จักร ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน และ
เยอรมนี เกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่�น (JCPOA) ซึ่งมีประเด็นห�รือ
สำ�คัญ ได้แก่ ขั้นตอนก�รยุติก�รพัฒน�นิวเคลียร์ของอิหร่�น และขั้นตอน
ก�รผ่อนคล�ยม�ตรก�รควำ�่บ�ตรของสหรฐัฯ อย่�งไรก็ด ีโฆษก กต.สหรฐัฯ 
ไม่ค�ดหวังว่�ก�รเจรจ�ประเด็นนิวเคลียร์อิหร่�นจะประสบคว�มสำ�เร็จ
และบรรลเุป้�หม�ยได้โดยง่�ย ท้ังน้ี สือ่ร�ยง�นว่� มผีูแ้ทนอหิร่�นเดนิท�ง
ไปยงัออสเตรยีในห้วงเวล�เดยีวกนั แต่ยงัไม่มคีว�มชัดเจนว่�เข้�ร่วมห�รอื
กับผู้แทนจ�กสหรัฐฯ หรือสม�ชิก JCPOA หรือไม่
 ➢ ผูน้�าสหรฐัฯ จะเยอืนยุโรปเป็นครัง้แรกเพือ่เข้าร่วมการประชมุ 
G-7 และ NATO นสพ.The Wall Street Journal ร�ยง�นว่� 
ประธ�น�ธิบดีโจเซฟ ไบเดน ของสหรัฐฯ จะเยือนสหร�ชอ�ณ�จักรและ
เบลเยียมใน มิ.ย.64 โดยเป็นก�รเยือนต่�งประเทศคร้ังแรกนับตั้งแต่รับ
ตำ�แหน่ง เพือ่เข้�ร่วมก�รประชมุ G-7 ทีเ่มอืงคอร์นวอลล์ สหร�ชอ�ณ�จักร 
ระหว่�ง 11-13 มิ.ย.64 โดยจะหยิบยกประเด็นส�ธ�รณสุข ก�รฟื้นฟู
เศรษฐกิจ และก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ อีกท้ังจะพบกับ นรม. 
บอริส จอห์นสัน ของสหร�ชอ�ณ�จักร หลังจ�กนั้นจะเข้�ร่วมก�รประชุม
สุดยอดเนโต ที่เบลเยียม ใน 14 มิ.ย.64 เพื่อเน้นยำ้�คำ�มั่นของสหรัฐฯ  
ในก�รรักษ�ระบบพันธมิตรเนโต และห�รือกับผู้นำ�สหภ�พยุโรปเกี่ยวกับ
คว�มมัน่คงด้�นส�ธ�รณสุข เศรษฐกจิ ปัญห�สภ�พภมูอิ�ก�ศ คว�มร่วมมอื
ด้�นดิจิทัลและก�รค้� และนโยบ�ยต่�งประเทศ

 ➢ สหรัฐฯ กระชับความร่วมมือด้านการทหารและการฝึกร่วม
กับกองก�าลังเนโตในยุโรป สนข.CNN ร�ยง�นว่� คว�มขัดแย้งระหว่�ง
สหรัฐฯ กับรัสเซียที่ทวีคว�มตึงเครียดเป็นผลให้กองกำ�ลังเนโตในยุโรปมี
ปฏบิตักิ�รฝึกร่วมอย่�งเข้มข้นในห้วง พ.ค.64 เช่น ก�รฝึกร่วมรหสั Trojan 
Footprint 21 ระหว่�งน�วิกโยธินสหรัฐฯ กับประเทศสม�ชิกเนโตและ
ประเทศในยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ได้แก่ บัลแกเรีย มอนเตรเนโกร 
นอร์ธม�ซิโดเนีย โรม�เนีย และจอร์เจีย และก�รฝึกรหัส Defender- 
Europe 21 ทีม่ทีห�รจ�ก 26 ประเทศ เข้�ร่วมม�กกว่� 28,000 น�ย ทัง้นี้ 
กห.สหรัฐฯ ประเมินว่� ก�รฝึกร่วมดังกล่�วได้รับคว�มร่วมมือที่ดีจ�ก
พันธมิตรและหุ้นส่วน พร้อมทั้งยำ้�ว่�เป้�หม�ยก�รฝึกเพื่อป้องปร�ม 
ภยัคุกค�ม และเตรียมคว�มพร้อมในก�รปฏิบตัิก�รด�้นก�รทห�รร่วมกัน
ให้มีคว�มสอดคล้องและสนับสนุนกันม�กขึ้น
 ➢ สหรัฐและอินเดีย ยกระดับความร่วมมือ
ทางการทหาร เว็บไซต์ thenationalnews.com 
ร�ยง�นโดยอ้�งถ้อยแถลงร่วมของ น�ยลอยด์ ออสตนิ 
รมว.กห.สหรฐั และ น�ยร�ชน�ถ สงิห์ รมว.กห.อนิเดยี 
ภ�ยหลังก�รพบห�รือที่กรุงนิวเดลีว่� อินเดียและ
สหรฐัจะยกระดบัคว�มร่วมมอืท�งทห�ร โดยเฉพ�ะด้�นก�รแบ่งปันข้อมลู
ข่�วกรอง และก�รส่งกำ�ลังบำ�รุง โดยน�ยออสตินกล่�วว่�อินเดียมีคว�ม
สำ�คัญเพิ่มขึ้นในฐ�นะหุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์ของสหรัฐฯ ในภูมิภ�ค 
อินโด-แปซิฟิก ทั้งนี้ ก�รห�รือดังกล่�วมีขึ้นหลังจ�กก�รประชุมร่วม 
Quadrilateral Security Dialogue (Quad) ระหว่�งผู้นำ� ออสเตรเลีย 
อนิเดยี ญีปุ่น่ และสหรฐั โดยมปีระเด็นก�รขบัเคล่ือนยุทธศ�สตร์ในอนิโด-
แปซิฟิก ซึ่งพย�ย�มสกัดกั้นก�รขย�ยอิทธิพลของจีน
 ➢ โฆษก กต.สหรัฐฯ ระบุว่าเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ มีผลประโยชน์
ร่วมหลายด้านในอินโด-แปซิฟิก สนข.Yonhap ร�ยง�นอ้�งโฆษก 
กต.สหรฐัฯ ว่� เก�หลใีต้กับสหรฐัฯ มผีลประโยชน์ร่วมหล�ยด้�นในอินโด-
แปซิฟิก รวมถึงคว�มท้�ท�ยในประเด็นนิวเคลียร์เก�หลีเหนือและก�ร
รักษ�เสรีภ�พในก�รเดินเรือ โดยท่�ทีดังกล่�วของ กต.สหรัฐฯ มีขึ้นหลัง
จ�ก ปธน.โจเซฟ ไบเดน ของสหรฐัฯ กำ�หนดจะประชมุสดุยอด Quad ร่วม
กับผู้นำ�ออสเตรเลีย อินเดีย และญี่ปุ่น ขณะที่ ปธน.มุน แจ-อิน ของ
เก�หลีใต้ กำ�ลังพิจ�รณ�ก�รเข้�ร่วมประชุมดังกล่�ว เพื่อยืนยันคว�มเป็น
พันธมิตรระหว่�งสหรัฐฯ กับเก�หลีใต้ นอกจ�กนี้ โฆษก กต.สหรัฐฯ ไม่
ปฏเิสธคว�มเป็นไปได้ของก�รประชมุสดุยอดระหว่�งประธ�น�ธบิดสีหรฐัฯ 
กับผู้นำ�สูงสุดเก�หลีเหนือ
 ➢ สหรัฐฯ จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการต่อต้านขีปนาวุธใน
เกาหลใีต้ นสพ.Chosun ของเก�หลใีต้ ร�ยง�นว่� พล.อ. Robert Abrams 
ผู้บัญช�ก�รกองกำ�ลังสหรัฐฯ ประจำ�เก�หลีใต้ (United States Forces 
Korea - USFK) ให้ข้อมลูต่อคณะกรรม�ธิก�รทห�รของสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร
สหรัฐฯ ระบุว่� สหรัฐฯ จะเพิ่มศักยภ�พด้�นก�รต่อต้�นขีปน�วุธใน
เก�หลีใต้ โดยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รช่วยยกระดับ 
ขีดคว�มส�ม�รถระบบป้องกันขีปน�วุธในเก�หลีใต้ อย่�งไรก็ดี ยังไม่ม ี
ร�ยละเอียดเก่ียวกับก�รเพิ่มศักยภ�พดังกล่�ว ขณะท่ี กห.เก�หลีใต ้
ไม่ยืนยันว่�หม�ยถึงอ�วุธชนิดใหม่ ด้�นผู้เชี่ยวช�ญค�ดก�รณ์ว่�อ�จ 
หม�ยถงึก�รยกระดบัระบบป้องกนัขปีน�วธุระดบัเพด�นบนิสงู (Terminal 
High-Altitude Area Defense - THAAD) ท่ีประจำ�ก�รในเก�หลีใต ้
อยูแ่ล้ว โดยม ี3 ข้ันตอน คอื ก�รพฒัน�ระบบควบคมุฐ�นปล่อย THAAD จ�ก
ระยะไกล ก�รควบคุมก�รปล่อยขีปน�วุธ Patriot จ�กระยะไกลโดยใช้
เรด�ร์ของ THAAD และก�รควบรวมระบบปฏิบัติก�รของระบบ THAAD 
และฐ�นปล่อยขีปน�วุธ Patriot
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



  ➢ สหรัฐฯ จะหารือกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทบทวน
นโยบายต่อเกาหลีเหนือ สนข.Reuters ร�ยง�นว่� น�ยเจคอบ ซัลลิแวน 
ทปษ.ด้�นคว�มมั่นคงแห่งช�ติสหรัฐฯ จะห�รือกับน�ยซอ ฮุน ผอ.สนง.
คว�มมั่นคงแห่งช�ติเก�หลีใต้ และน�ยชิเกรุ คิท�มูระ เลข�ธิก�รสำ�นัก

สภ�คว�มมัน่คงแห่งช�ตญ่ีิปุน่ ท่ีรัฐแมริแลนด์ สหรฐัฯ เพือ่
ชี้แจงคว�มคืบหน้�ก�รทบทวนนโยบ�ยของสหรัฐฯ ต่อ
เก�หลเีหนอื ซึง่อยูใ่นขัน้ตอนสดุท้�ย โดยสหรฐัฯ ต้องก�ร
คว�มคิดเห็นจ�กเก�หลีใต้และญี่ปุ่น กรณีก�รปลดอ�วุธ

นิวเคลียร์เก�หลีเหนือ พร้อมทั้งห�รือเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ในเก�หลีเหนือ 
เช่น ก�รทดสอบขีปน�วุธ ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 คว�มสัมพันธ์
เก�หลีเหนือ-จีน รวมถึงประเด็นคว�มร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญห�ก�ร
ข�ดแคลนส�รกึ่งตัวนำ�ไฟฟ้� (Semiconductor) ของโลก
 ➢ สหรัฐฯ เพิ่มการเฝ้าระวังการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือ 
สนข.CNN ร�ยง�นอ้�งก�รเปิดเผยของ จนท.สหรัฐฯ ว่� สหรัฐฯ เพิ่มก�ร
เฝ้�ระวังสถ�นก�รณ์ในค�บสมุทรเก�หลี เนื่องจ�กประช�คมข่�วกรอง
สหรัฐฯ ประเมินว่� เก�หลีเหนืออ�จเตรียมทดสอบอ�วุธ (ไม่ได้ระบุ
ประเภท) เป็นครั้งแรกในสมัย ปธน.โจเซฟ ไบเดน ของสหรัฐฯ และตรงกับ
ช่วงที่ รมว.กต. และ รมว.กห.สหรัฐฯ เยือนญี่ปุ่นและเก�หลีใต้ เพื่อห�รือ
เกี่ยวกับก�รแก้ไขปัญห�โครงก�รนิวเคลียร์ของเก�หลีเหนือ โดย
เก�หลีเหนอืต้องก�รส่งสญัญ�ณว่� น�ยคมิ จอ็ง-อนึ ผูน้ำ�สงูสดุเก�หลเีหนอื 
จะยังคงเป็นผู ้เล่นคนสำ�คัญ (key player) ในภูมิภ�ค อย่�งไรก็ดี  
ก�รทดสอบอ�วุธของเก�หลีเหนือเป็นสิ่งที่สหรัฐฯ ค�ดก�รณ์ไว้แล้วว่�จะ
เกิดขึ้นในช่วงหลังก�รเปลี่ยนรัฐบ�ลสหรัฐฯ และอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�
กำ�หนดท่�ทีห�กเกิดเหตุก�รณ์ดังกล่�ว ขณะที่ ผบ.กองบัญช�ก�รภ�ค
เหนอืของสหรฐัฯ (USNORTHCOM) ซึง่รบัผดิชอบก�รป้องกนัภ�คพืน้ทวปี
ของสหรฐัฯ ได้ชีแ้จงต่อฝ่�ยนติบิญัญตัว่ิ� เก�หลีเหนอืยงัคงเป็นภยัคกุค�ม
ที่สำ�คัญ เนื่องจ�กประสบคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�ขีปน�วุธติดหัวรบ
นิวเคลียร์ในระดับที่น่�วิตกกังวล
 ➢ สหรฐัฯ เริม่ถอนทหารและส่งมอบฐานทัพรวมทัง้ยทุโธปกรณ์
ให้กับอัฟกานิสถาน สนข.Reuters ร�ยง�นอ้�งคำ�กล่�วของ พล.อ.สก๊อต 
มิลเลอร์ ผบ.กองกำ�ลังสหรัฐฯ และหน่วยปฏิบัติก�รสนับสนุนของเนโต
ประจำ�อัฟก�นิสถ�นว่� สหรัฐฯ ได้เริ่มถอนทห�ร และส่งมอบฐ�นทัพรวม
ทัง้ยทุโธปกรณ์ให้กบัอฟัก�นสิถ�นแล้ว เพ่ือปฏิบตัติ�มคำ�ส่ังของ ปธน.โจเซฟ 
ไบเดน ที่จะถอนทห�รทั้งหมดภ�ยใน 11 ก.ย.64 โดยสหรัฐฯ จะช่วยให้
กองกำ�ลังต่�งช�ติที่เหลืออยู่มีศักยภ�พอย่�งเต็มที่ในก�รป้องกันตนเอง 
และสนับสนุนอัฟก�นิสถ�น ส่วนกลุ่มตอลิบันได้ให้คำ�มั่นกับสหรัฐฯ ว่�จะ
ตดัคว�มสมัพนัธ์กบักลุม่อลักออดิะฮ์ อย่�งไรกด็ ี ผูเ้ชีย่วช�ญด้�นคว�มมัน่คง
ประเมนิว่� สหรฐัฯ จะเผชญิคว�มท้�ท�ยในก�รถอนทห�รอย่�งสนัต ิเนือ่งจ�ก
ก�รปะทะกันระหว่�งกลุ่มตอลิบันกับกองกำ�ลังอัฟก�นิสถ�นยังไม่ลดลง

 ➢ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สนับสนุนการจัดท�าข้อตกลงหยุดยิง 
ในฉนวนกาซา สนข.BBC ร�ยง�นว่� ปธน.โจเซฟ ไบเดน ของสหรัฐฯ 
ประก�ศสนับสนุนก�รจัดทำ�ข้อตกลงหยุดยิงระหว่�งอิสร�เอลกับกลุ่ม 
ฮ�ม�สในป�เลสไตน์ หลังจ�กก�รสู้รบในฉนวนก�ซ�ทวีคว�มรุนแรงและ 
ยืดเยื้อต่อเนื่องเป็นสัปด�ห์ที่ 2 โดย ปธน.ไบเดน ห�รือท�งโทรศัพท์กับ
น�ยเบนจ�มิน เนทันย�ฮู นรม.อิสร�เอล รวมท้ังห�รือกับอียิปต์และ
ประเทศอืน่ ๆ เพือ่ห�แนวท�งยตุคิว�มรนุแรงและผลกระทบในฉนวนก�ซ� 
อย่�งไรก็ต�ม สหรัฐฯ สนับสนุนให้อิสร�เอลดำ�เนินก�รทุกวิธีเพื่อปกป้อง
ประช�ชนจ�กก�รโจมตีของกลุ่มฮ�ม�ส ทั้งนี้ เป็นคร้ังแรกที่ผู้นำ�สหรัฐฯ 
ส่งสัญญ�ณเกี่ยวกับก�รหยุดยิง หลังจ�กห�รือกับผู ้นำ�อิสร�เอลเป็น 
ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ก�รสู้รบรุนแรงขึ้น ซึ่งสะท้อนว่� สหรัฐฯ กังวล ต่อ
สถ�นก�รณ์ในฉนวนก�ซ�
▶  บทสรุป
 ภ�ยใต้ก�รบริห�รของ ปธน.โจเซฟ ไบเดน โดยรวมแล้วมีแนวท�ง
ก�รดำ�เนินบทบ�ทของสหรัฐฯ บนเวทีโลกในรูปแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกับที่
บรรด�ผูน้ำ�สหรฐัฯ ในอดตีได้เคยทำ�ไว้ นัน่คอื ก�รยดึม่ันในสถ�บันระหว่�ง
ประเทศที่ก่อตั้งขึ้นหลังสงคร�มโลกครั้งที่สอง และก�รตั้งอยู่บนค่�นิยม
ประช�ธิปไตยที่ช�ติตะวันตกมีร่วมกัน โดยภ�รกิจสำ�คัญอันดับแรก ๆ ที่ 
ปธน.ไบเดน ดำ�เนินก�ร คือ ก�รฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์ที่ห่�งเหินระหว่�ง
สหรัฐฯ กับฝ่�ยต่�ง ๆ ตั้งแต่สมัย ปธน.ทรัมป์ โดยเฉพ�ะองค์ก�รสนธิ
สัญญ�ป้องกันแอตแลนติกเหนือ (เนโต) และก�รกลับเข้�ร่วมคว�มเป็น
พนัธมติรกบัน�น�ช�ต ิได้แก่ ก�รกลบัเข้�ไปร่วมมอืกบัองค์ก�รอน�มยัโลก 
และพย�ย�มสวมบทบ�ทผู้นำ�โลกในก�รต่อสู้กับก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ และบทบ�ทที่ชัดเจนอย่�งยิ่งในกลุ่ม QUAD 
รวมถึงก�รกลับเข้�ร่วมในคว�มตกลงป�รีสอีกครั้ง โดยก�รมุ่งสร้�งสร้�ง
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังง�นสะอ�ด อันเป็นคว�มพย�ย�มในก�ร 
กอบกูภ้�พลกัษณ์จ�กคว�มเสียห�ยของรฐับ�ลชดุก่อน และคว�มพย�ย�ม
ในก�รผนกึกำ�ลงัอย่�งแขง็แกร่งกับช�ตปิระช�ธิปไตย เพือ่ต่อสูก้บัคลืน่ของ
ลัทธิอำ�น�จนิยมที่ทวีกำ�ลังเพิ่มขึ้นอย่�งแข็งแกร่งเช่นกัน
 นอกจ�กคว�มพย�ย�มในก�รฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ
แล้ว ปธน.ไบเดน ยังมีคว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�ภ�ยในประเทศ 
อ�ทิ กฎหม�ยต่อต้�นก�รก่ออ�ชญ�กรรมคว�มเกลียดชังต่อช�วเอเชีย 
เป็นต้น เพื่อมุ่งสะท้อนภ�พลักษณ์ไปสู่คุณค่�ร่วมกันของช�วอเมริกัน ซึ่ง
เป็นคว�มท้�ท�ยของสหรัฐฯ อย่�งยิ่ง ในก�รรักษ�ร�กฐ�นคว�มเป็นต้น
แบบประช�ธปิไตย ก�รรกัษ�หลกักฎหม�ย และหลกันิตธิรรมของสหรฐัฯ
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สถำนกำรณ์ภำยในประเทศรัสเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน 
 สถ�นก�รณภ์�ยในประเทศรัสเซีย สถ�นก�รณ์ Covid-19 และ
คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศ ในห้วง ม.ีค.-พ.ค.64 มปีระเดน็สำ�คญัทีส่รปุ
ได้ดังนี้
▶  สถานการณ์ภายในประเทศ
 รสัเซยียงัคงควบคมุผูท้ีเ่หน็ต่�งท�งก�รเมอืงและต่อต้�นรัฐบ�ล โดย
เจ้�หน้�ทีต่ำ�รวจรสัเซียได้เข้�ควบคมุตวัผู้ร่วมกจิกรรมเสวน�ท�งก�รเมอืง
ที่จัดขึ้นในกรุงมอสโก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักก�รเมืองท้องถิ่น นักเคลื่อนไหว 
และผู้แทนองค์กรภ�คประช�สังคมม�กกว่� 150 คน ได้รับก�รแจ้งข้อห�
มีพฤติก�รณ์เป็นอันตร�ยและละเมิดอำ�น�จก�รบริห�ร ทั้งนี้ เช่ือว่�กลุ่ม 

Open Russia ซึง่เป็นองค์กรทีถู่กข้ึนบัญชีห้�มเคลือ่นไหวอยูเ่บือ้งหลงัก�ร
จดักจิกรรมดงักล่�ว อย่�งไรกต็�ม ท�งก�รรสัเซยีเชือ่ว่� Twitter มเีน้ือห�
ยุยงให้เย�วชนรัสเซียออกม�เคลื่อนไหวอย่�งผิดกฎหม�ยในก�รต่อต้�น
รัฐบ�ลรัสเซีย ก่อนหน้�นี้ เมื่อ 11 มี.ค.64 ท�งก�รรัสเซียดำ�เนินก�รลด
คว�มเร็วในก�รเข้�ถึง Twitter ภ�ยในประเทศให้
ช้�ลงกว่�ปกติ ต�มม�ตรก�รลงโทษท่ีบริษัท 
Twitter ไม่ให้คว�มร่วมมือในก�รลบข้อมูลผิด
กฎหม�ยที่ถูกเผยแพร่ในรัสเซีย
 เมื่อวันที่ 9 พ.ค.64 รัสเซียจัดพิธีสวนสน�ม
ครบรอบ 76 ปี เนื่องจ�กวันแห่งชัยชนะ (Victory 
Day) สหภ�พโซเวียตเอ�ชนะเหนือกองทัพน�ซี

17ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)



เยอรมน ีในสงคร�มโลกคร้ังท่ี 2 เพ่ือแสดงถงึคว�มรักช�ตแิละแสนย�นภุ�พ
ท�งทห�ร ขบวนพ�เหรดจดัขึน้บริเวณจตัรัุสแดงในกรุงมอสโก มกีองกำ�ลงั
ม�กกว่� 12,000 น�ย ยุทโธปกรณ์กว่� 190 ร�ยก�ร รวมถึงเครื่องยิง
ขีปน�วุธข้�มทวีป “ย�ร์ส” และเครื่องบินกองทัพเกือบ 80 ลำ� โดยมีพิธี
สวนสน�มต�มเมืองต่�ง ๆ ในรัสเซียทั้งในไครเมียและท่ีฐ�นทัพอ�ก�ศ 
Hmeymim ในซีเรีย
▶  สถานการณ์ Covid-19
 ประธ�น�ธบิด ีวล�ดมิร์ี ปตูนิ ของรสัเซยี COVID-19 ครบ 2 เขม็แล้ว 
เมื่อวันที่ 15 เม.ย.64 และไม่ปร�กฏอ�ก�รข้�งเคียงใด ๆ โดยไม่เปิดเผย
ชนิดวัคซีนที่ใช้ฉีดให้กับ ปธน.ปูติน ทั้งนี้ รัสเซียมีวัคซีนที่พัฒน�ขึ้นเอง
จำ�นวน 3 ชนิด แบบฉีด 2 เข็ม ได้แก่ วัคซีน Sputnik V ของสถ�บันวิจัย 
Gamaleya วัคซีน Epivaccorona ของสถ�บันวิจัย Vector และวัคซีน 
Covivac ของสถ�บันวจิยั Chumakov นอกจ�กนี ้สถ�บนัวิจัย Gamaleya 
เผยแพร่ก�รทดลองฉีดวัคซีน Sputnik Light เป็นวัคซีนที่ฉีดเพียง 1 เข็ม 
เพื่อสร้�งภูมิคุ ้มกัน โดยออกแบบม�เพ่ือลดอัตร�ก�รแพร่กระจ�ย 
COVID-19 เหม�ะสำ�หรับพื้นที่ที่มีก�รแพร่ระบ�ดเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ขณะที่
วัคซีน Sputnik V ที่ต้องฉีด 2 เข็ม ปัจจุบันได้รับก�รจดทะเบียนแล้วใน 
38 ประเทศ เช่น เวียดน�ม ฟิลิปปินส์ และอินเดีย เป็นต้น
▶  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 ➢ จนี: เมือ่ 4 ม.ีค.64 จ�กร�ยง�นของเว็บไซต์ Nuclear Engineering 
International ตั้งโรงง�นใหม่เพ่ือผลิตเช้ือเพลิงให้แก่เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ชนิดใช้นิวตรอน (fast neutron reactor) CFR-600 ในจีนมี
กำ�หนดเริม่จดัส่งในปี 2566 ภ�ยใต้ข้อตกลงร่วมรัสเซยี-จนี ด้�นคว�มร่วมมอื
ในก�รสร้�งและปฏบิตักิ�รทดลองเคร่ืองปฏกิรณ์ของจีนในอน�คตลงน�ม
เมื่อ ธ.ค.61

➢  เมยีนมา: เมือ่ 26 ม.ีค.64 ระหว่�ง พล.อ. อเล็กซ�นเดอร์ โฟมนิ 
(Alexander Fomin) รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงกล�โหมรัสเซียเยือน
เมยีนม�ในโอก�สครบรอบ 76 ปี ของก�รก่อตัง้กองทัพเมยีนม� รสัเซยีกบั
เมียนม�กำ�ลังพัฒน�คว�มสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นด้�นก�รทห�ร โดยรัสเซีย
เหน็ว่�เมยีนม�เป็นหุ้นส่วนท�งยทุธศ�สตร์และพันธมติรทีด่ใีนเอเชยีตะวัน
ออกเฉียงใต้และในเอเชีย-แปซิฟิก และเมื่อ 20-22 พ.ค.64 พล.อ.หม่อง 
หม่อง จ่อ (Maung Maung Kyaw) ผู้บัญช�ก�รทห�รอก�ก�ศเมียนม�
และคณะ เยอืนรสัเซยีเพือ่เข้�ร่วมง�นแสดงอ�วธุ HeliRussia ท่ีกรงุมอสโก 

ก�รเยือนในครั้งนี้มีน�ยอู เท ซ� (U Tay Za) ประธ�นกลุ่มบริษัท Htoo 
Group ติดต�มไปด้วย โดยอูเทซ�มีคว�มใกล้ชิดกับกองทัพเมียนม�และมี
บทบ�ทสำ�คัญในก�รเป็นน�ยหน้�ซื้อข�ยยุทธภัณฑ์ 
 ➢ สหรัฐฯ และสาธารณรัฐเช็ก: น�ยกรัฐมนตรีมิค�อิล มิชูสติน 
ของรัสเซีย ลงน�มคำ�สั่งประก�ศให้สหรัฐฯ และเช็กอยู่ในร�ยชื่อประเทศ
ที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียและดำ�เนินก�รต่อต้�นหน่วยง�นและช�วรัสเซีย 
ท่�ทดีงักล่�วเป็นผลจ�กคว�มตงึเครยีดระหว่�งรสัเซยีกบัช�ตติะวนัตก ทัง้
จ�กกรณตีัง้กองกำ�ลงับรเิวณช�ยแดนยเูครน รวมถึงเป็นม�ตร�ก�รตอบโต้
ก�รควำ�่บ�ตรของสหรฐัฯ หลงัจ�ก ปธน.โจเซฟ ไบเดน 
ของสหรัฐฯ ลงน�มคำ�สั่ง Executive Action ห้�ม
สถ�บันก�รเงินของสหรัฐฯ ซ้ือข�ยตร�ส�รหนี้ของ
รัฐบ�ลรัสเซีย และขับไล่ก�รทูตและผู้ที่ถูกกล่�วห�ว่�
มีส่วนเก่ียวข้องกับก�รแทรกแซงก�รเลือกตั้งของ
สหรัฐฯ เมื่อปี 2563 
▶  บทสรุป

กล่�วโดยสรุป สถ�นก�รณ์ของรัสเซียมีหล�ยประเด็นที่น่�จับ 
ต�มอง ทั้งเรื่องคว�มขัดแย้งภ�ยในประเทศ นับตั้งแต่ก�รร่วมตัวประท้วง
ของประช�ชนขน�ดใหญ่เรยีกร้องให้ปล่อยตวัน�ยอเลก็เซ น�ว�ลนี (Alexei 
Navalny) ยังคงเห็นก�รร่วมตัวประท้วงต่อต้�นรัฐบ�ล รวมถึงก�รจับกุม
คุมขังผู้ที่เห็นต่�งจ�กรัฐบ�ลอย่�งต่อเนื่อง และอ�จทวีคว�มรุนแรงม�ก 
ยิ่งขึ้น ท่�มกล�งก�รแสดงแสนย�นุภ�พท�งก�รทห�รที่เข้มแข็งและ
เสถียรภ�พคว�มมั่นคงท�งก�รเมืองของปูตินจ�กก�รลงน�มกฎหม�ยต่อ
อ�ยุประธ�น�ธิบดีให้ส�ม�รถดำ�รงตำ�แหน่งต่อได้ 2 สมัยติดต่อกัน ซ่ึง
กฎหม�ยดังกล่�วจะมีผลให้ปูตินส�ม�รถเป็นประธ�น�ธิบดีได้ตลอดชีพ 
ไปจนถึงอ�ยุ 83 ปี อย่�งไรก็ต�ม บทบ�ทของรัสเซียต่อเวทีโลกเริ่มเข้�ม�
มบีทบ�ทหล�ยหน้�ด้วยกนั ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้โอก�สจ�กวกิฤต Covid-19 
ในฐ�นะก�รทตูเชิงวัคซนี จ�กก�รทีร่สัเซยีประสบคว�มสำ�เรจ็ส�ม�รถวจิยั
และผลติข้ึนใช้เองภ�ยในประเทศและเป็นทีย่อมรบัต่อประช�คมโลกอย่�ง 
Sputnik V หรือแม้แต่ก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือและคว�มช่วยเหลือกับ
มิตรประเทศอย่�งจีนและเมียนม� 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
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สถำนกำรณ์ภำยในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย  พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
และ ร.ต.หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์
 สถ�นก�รณ์ด้�นคว�มมั่นคงในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  
ห้วงเดือน มี.ค. เม.ย. และ พ.ค.64 มีสถ�นก�รณ์สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
▶ ออสเตรเลีย
 ➢  ออสเตรเลยีและฝรัง่เศสบรรลขุ้อตกลงในหลักการเพือ่ผลติเรอื
ด�าน�า้ในออสเตรเลีย นสพ.The Australian ร�ยง�นว่� รฐับ�ลออสเตรเลยี
และบริษัท Naval Group ผู้ผลิตเรือดำ�นำ้�ของฝรั่งเศส บรรลุข้อตกลงใน
หลักก�รกำ�หนดให้ก�รต่อเรือดำ�นำ้�ชั้น Attack จำ�นวน 12 ลำ� มูลค่� 
90,000 ล้�นดอลล�ร์ออสเตรเลียจะต้องดำ�เนินก�รในออสเตรเลียและ
เป็นก�รใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียร้อยละ 60 ของโครงก�ร ข้อตกลง
ดังกล่�วมีขึ้นหลังจ�กน�ย Pierre-Eric Pommellet ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�รบริษัท Naval Group เยือนออสเตรเลีย เพื่อพบห�รือกับ จนท.
ระดับสูงและบริษัทผลิตอ�วุธของออสเตรเลีย ทั้งนี้ ต�มแผนก�รปรับว�ง

กำ�ลงัของออสเตรเลยีปี 2563 (2020 Force Structure Plan) ออสเตรเลีย
จะให้คว�มสำ�คญักบัก�รจัดห�อ�วุธโจมตรีะยะไกล ซ่ึงรวมถงึเรอืดำ�นำ�้ชัน้ 
Attack จ�กฝรั่งเศส ท่ีมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รปร�บปร�มเรือดำ�นำ้� 
สงคร�มผิวนำ้� ข่�วกรอง ก�รเฝ้�ระวัง และก�รล�ดตระเวน
 ➢  หน่วยต่อต้านข่าวกรองออสเตรเลียท�าลายข่ายงานจารกรรม
ต่างชาติครั้งใหญ่ เว็บไซต์ นสพ.The Australian ร�ยง�นอ้�งน�ย Mike 
Burgess ผอ.หน่วยต่อต้�นข่�วกรองออสเตรเลีย (Australian Security 
Intelligence Organization-ASIO) เปิดเผยร�ยง�นประเมินภัยคุกค�ม
ต่อออสเตรเลยีประจำ�ปี 2563 ว่� ASIO ทำ�ล�ยข่�ยง�นจ�รกรรมต่�งช�ติ
ในออสเตรเลยีครัง้สำ�คญัเมือ่ปี 2563 โดยพบก�รชกัชวนเจ้�หน้�ทีร่ฐัทีเ่ข้�
ถึงเทคโนโลยีก�รป้องกันประเทศท่ีมีช้ัน
คว�มลบั ก�รติดต่อกบันกัก�รเมอืงในอดีต
และปัจจบุนั เจ้�หน้�ทีต่ำ�รวจ และก�รเข้�
ถึงม�ตรก�ร รปภ.ท่�อ�ก�ศย�นขน�ด
ใหญ่ ส่งผลให้มกี�รขบัส�ยลบัต่�งช�ตอิอก
จ�กออสเตรเลยีม�กกว่� 10 คน อย่�งไรกด็ี 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



น�ย Burgess ไม่ได้ระบุประเทศที่อยู่เบื้องหลังก�รจ�รกรรม แต่ยำ้�ว่�มี
หล�ยประเทศที่พย�ย�มจ�รกรรมและแทรกแซงเข้�ม�มีอิทธิพลใน
ออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงก�รกระทำ�ของหน่วยข่�วกรองของประเทศนอก
ภูมิภ�ค
 ➢  ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงความกังวล
ต่อการปฏิรปูการเลอืกตัง้ในฮ่องกง เวบ็ไซต์ท�งก�รของรฐับ�ลนิวซแีลนด์ 
เผยแพร่แถลงก�รณ์ร่วมของน�ง Nanaia Mahuta รมว.กต.นิวซีแลนด์ 
และน�ง Marise Payne รมว.กต.ออสเตรเลีย แสดงคว�มกังวลต่อก�ร
เปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งของฮ่องกงท่ีผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กสภ�
ประช�ชนแห่งช�ติจีน ว่�อ�จเป็นก�รทำ�ล�ยสิทธิและเสรีภ�พ ตลอดจน
สถ�นะก�รปกครองตนเองท่ีฮ่องกงได้รับจ�กจีนจนถึงปี 2590 ทั้งนี้ 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เรียกร้องให้ฮ่องกงและจีนรักษ�คำ�มั่นสัญญ� 
ทีจ่ะเปิดโอก�สให้พลเมอืงฮ่องกงมส่ีวนร่วมในก�รปกครองอย่�งแท้จรงิ รวมถึง
ปกป้องบทบ�ทของสภ�นิติบัญญัติฮ่องกงในฐ�นะเป็นเวทีสำ�หรับแสดง
คว�มคดิเหน็ทีห่ล�กหล�ย และเป็นกลไกหนึง่ ในก�รตรวจสอบฝ่�ยบรหิ�ร
 ➢  ออสเตรเลียมีแผนจะพัฒนาฐานทัพ 4 แห่ง เพื่อรองรับการฝึก
ซ้อมร่วมกับสหรัฐฯ สนข.Reuters ร�ยง�นว่� กองทัพออสเตรเลียเตรียม
งบประม�ณ จำ�นวน 580 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เพื่อพัฒน�ฐ�นทัพ 4 แห่ง 
ในเขต Northern Territory ซึง่ครอบคลุมถงึก�รขย�ยพ้ืนทีท่่�อ�ก�ศย�น
ให้ส�ม�รถรองรบัอ�ก�ศย�นขน�ดใหญ่ จดัตัง้ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกแห่ง
ใหม่ให้กับ จนท.ทห�รและเรือดำ�นำ�้ของสหรัฐฯ เพ่ือใช้เป็นสถ�นทีฝึ่กซ้อม
ร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ รวมถึงก�รฝึกร่วมท�งทห�รพหุภ�คีกับสหรัฐฯ  
สหร�ชอ�ณ�จกัร ญีปุ่น่ อนิเดยี และช�ตอิืน่ ๆ  โดยจะเริม่ดำ�เนนิก�รภ�ยใน
ปี 2564 และค�ดว่�จะแล้วเสร็จในปี 2569
 ➢  ผอ.หน่วยต่อต้านข่าวกรองออสเตรเลีย (ASIO) ประเมินว่า
ออสเตรเลียยังต้องเผชิญภัยคุกคามก่อการร้าย สนข.SBS News ของ
ออสเตรเลีย ร�ยง�นอ้�งถ้อยแถลงของน�ย Mike Burgess ผอ.หน่วยต่อ
ต้�นข่�วกรองออสเตรเลีย (Australian Security Intelligence Organi-
zation-ASIO) ต่อที่ประชุมคณะกรรม�ธิก�รของวุฒิสภ�ที่ติดต�ม
สถ�นก�รณ์ก�รเผยแพร่แนวคิดนิยมคว�มรุนแรงในออสเตรเลียว่� 
ออสเตรเลียยังมีโอก�สเกิดภัยคุกค�มจ�กก�รก่อก�รร้�ยในช่วง 12 เดือน
ข้�งหน้� ทั้งจ�กกลุ่มที่นิยมคว�มรุนแรงท�งศ�สน� และกลุ่มที่นิยมคว�ม
รุนแรงที่เกิดจ�กอุดมก�รณ์ส่วนตัว โดยเฉพ�ะกลุ่มมุสลิมสุหนี่หัวรุนแรง 
ซึง่เป็นภยัคกุค�มทีส่ำ�คญัต่อออสเตรเลยี ขณะทีภ่ยัคกุค�มจ�กกลุม่ขว�จัด 
ยังน่�ห่วงกังวล โดยมีก�รสืบสวนที่เกี่ยวข้องเพิ่มจ�กร้อยละ 33 เป็นร้อย
ละ 40 นอกจ�กนี้ น�ย Burgess ระบุว่� เย�วชนออสเตรเลียที่อ�ยุเฉลี่ย 
25 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อก�รบ่มเพ�ะแนวคิดช�ตินิยมและก�รเหยียดเชื้อ
ช�ติ ผ่�นท�งอินเทอร์เน็ต
  ➢  รฐับาลออสเตรเลยีเตรยีมทบทวนสญัญาเช่า 99 ปี ของท่าเรอื
ทัง้ทางพาณชิย์และทางทหารให้กบับรษิทัของจนี ค�ดว่�อ�จส่งผลกระทบ
ต่อคว�มสัมพันธ์ โดยกระทรวงกล�โหมออสเตรเลียกำ�ลังตรวจสอบว่� 
บริษัท แลนด์บริดจ์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นของมห�เศรษฐี เย่ เฉิง สมควรถูกบีบให้
ยกเลกิเป็นเจ้�ของท่�เรือในเมืองด�ร์วนิ เมอืงเอกของรัฐนอร์เทร์ิน เทอร์รทิอรี 

ด้วยเหตุผลด้�นคว�มมั่นคงแห่งช�ติ
หรือไม่ ท้ังนี้ แลนด์บริดจ์ กรุ๊ป ซึ่งมี
คว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพจีนชนะ
ก�รประมูลเมื่อปี 2558 เพื่อดำ�เนิน
กิจก�รท่�เรือด้วยมูลค่� 506 ล้�น
ดอลล�ร์ออสเตรเลีย หรือร�ว 12,000 
ล้�นบ�ท วันเดียวกัน น�ยกรัฐมนตรี  

จ�ซินด� อ�ร์เดิร์น แห่งนิวซีแลนด์ เผยว่� มีหล�ยอย่�งที่แตกต่�งระหว่�ง
จีนกับนิวซีแลนด์ ซึ่งย�กจะเห็นพ้องต้องกัน แต่คว�มต่�งเหล่�น้ีไม่ได้ส่ง
ผลต่อคว�มสัมพันธ์ ท่�มกล�งบทบ�ทของจีนต่อโลกที่เติบโตและ
เปลี่ยนแปลงม�กข้ึน ซึ่งถือเป็นปัญห�ท้�ท�ยสำ�หรับนิวซีแลนด์และทั้ง
ภูมิภ�คอินโดแปซิฟิก หลังนิวซีแลนด์ถูกประเทศพันธมิตรตะวันตกกดดัน
กับก�รไม่ใช้ภ�คีหน่วยข่�วกรองของกลุ่มคว�มร่วมมือ 5 ประเทศ หรือ 
Five Eyes รวมถงึออสเตรเลยี องักฤษ แคน�ด�และสหรฐัฯ ในก�รวิจ�รณ์
จนีเรือ่งสทิธิมนษุยชนในฮ่องกงกบัช�วอยุกร์ูในเขตปกครองตนเองซินเจยีง
 ➢ จีนระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกรอบทวิภาคีทั้งหมดกับ
ออสเตรเลยี สนข.Reuters ร�ยง�นอ้�งคณะกรรม�ธกิ�รพฒัน�และปฏริปู
แห่งช�ติจีน (NDRC) ว่� รัฐบ�ลจีนจะระงับกิจกรรมทั้งหมดภ�ยใต้คว�ม
ตกลง China-Australia Strategic Economic Dialogue ซึ่งเป็นคว�ม
ร่วมมือระหว่�ง NDRC และรัฐบ�ลออสเตรเลียที่จัดทำ�ตั้งแต่ปี 2557 โดย
มผีลบงัคบัใช้ทนัท ีเพือ่ตอบโต้ทีร่ฐับ�ลออสเตรเลยีเพกิถอนคว�มตกลงว่�
ด้วยคว�มริเริ่มแถบและเส้นท�ง (BRI) ระหว่�งจีนกับรัฐวิกตอเรียของ
ออสเตรเลยี โดยจนีระบวุ่�เป็นก�รแสดงจดุยนืของจีนทีช่ดัเจน เพือ่ปกป้อง
ผลประโยชน์ของช�ติและเป็นก�รตอบโต้ระดับกลไกท�งก�รทูตกับ
ออสเตรเลียของจีนเป็นครั้งแรก ขณะที่น�ย Dan Tehan รมว.กระทรวง
ก�รค้�ออสเตรเลียแสดงคว�มผิดหวังต่อก�รตัดสินใจของจีน พร้อมทั้ง
ยืนยันว่� ออสเตรเลียยังคงเปิดกว้�งที่จะเจรจ� 
▶ บทสรุป
 ออสเตรเลียแสดงบทบ�ทที่ชัดเจนในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ
กับช�ติมห�อำ�น�จ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับจีน จะเห็นได้ว่� คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งออสเตรเลียกับจีนมีแนวโน้มตึงเครียดอย่�งเห็นได้ชัด ตั้งแต่
ประเดน็คว�มตงึเครยีดในก�รห�ทีม่�ของ COVID-19 ก�รแสดงคว�มกงัวล
ต่อก�รเปลีย่นแปลงระบบเลอืกตัง้ของฮ่องกง ตลอดจนก�รระงบักจิกรรม
ท้ังหมดภ�ยใต้คว�มตกลง China-Australia Strategic Economic  
Dialogue ในท�งตรงกันข้�ม พบว่� ออสเตรเลียแสดงคว�มสัมพันธ์อย่�ง
แน่นแฟ้นและใกล้ชิดอย่�งยิ่งกับกลุ่ม QUAD และประเทศพันธมิตร ใน
เรือ่งก�รเสริมสร้�งขดีคว�มส�ม�รถด้�นคว�มม่ันคงในภมูภิ�คซึง่แสดงถงึ
คว�มพย�ย�มในก�รรักษ�ผลประโยชน์ และแสดงบทบ�ทก�รเป็นประเทศ
ที่สำ�คัญในภูมิภ�คอินโดแปซิฟิก
▶ นิวซีแลนด์
 ➢ นิวซีแลนด์ประเมินภัยคุกคามจากกลุ่มคนผิวขาวหัวรุนแรง
ก�าลังเพิ่มขึ้น สนข.Stuff ของนิวซีแลนด์ ร�ยง�นว่� น�ง Rebecca  
Kitteridge ผอ.หน่วยต่อต้�นข่�วกรองนวิซแีลนด์ (New Zealand Security 
Intelligence Service-NZSIS) และ น�ง Bridget White รก.ผอ.หน่วย
ข่�วกรองท�งก�รสือ่ส�รของนวิซแีลนด์ (Government Communications 
Security Bureau-GCSB) แถลงก�รประเมินภัยคุกค�มประจำ�ปีว่�  
ภัยคุกค�มจ�กกลุ่มคนผิวข�วหัวรุนแรงในนิวซีแลนด์กำ�ลังเพ่ิมขึ้นเป็น 
ครึง่หนึง่ของง�นต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นก�รก่อเหตโุดยลำ�พงั 
โดยมแีรงจงูใจม�จ�กอตัลกัษณ์หรอืคว�มเชือ่ส่วนตน ทัง้น้ี หน่วยข่�วกรอง
นวิซแีลนด์กำ�ลงัปรบัเปล่ียนองค์กรให้เหม�ะสมกบัรปูแบบก�รต่อต้�นก�ร
ก่อก�รร้�ยที่เกิดขึ้น นอกจ�กนี้ ยังระบุว่�หน่วย 
ข่�วกรองนวิซแีลนด์ส�ม�รถควบคุมก�รแทรกแซงและ
สอดแนมจ�กต่�งช�ติได้สำ�เร็จ ซึ่งพย�ย�มเข้�ถึง 
ข้อมลูลบัของรฐับ�ลและข้อมลูเชงิพ�ณชิย์ของนวิซแีลนด์ 
 ➢ นิวซีแลนด์แนะผู ้น�าโลก-บริษัทเทค ที่
พยายามขจัดเนื้อหารุนแรงบนโลกออนไลน์ จ�าเป็น
ต้องท�าความเข้าใจกับอัลกอริธึมที่ขับเคลื่อนเนื้อหา
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โซเชียลมีเดีย น�ยกรัฐมนตรีจ�ซินด� อ�ร์เดิร์นของนิวซีแลนด์ กล่�วใน
ก�รประชุมผู ้นำ�ซึ่งจัดแบบเสมือนจริงในโอก�สครบ 2 ปี โครงก�ร  
“ไครส์ตเชิร์ชคอลล์” เพื่อยุติคว�มเกลียดชังบนโลกออนไลน์ เรียกร้องให้
ผูน้ำ�โลกและบรษิทัเทคโนโลยมีุง่เน้นทำ�คว�มเข้�ใจกบัอัลกอรธึิมของโซเชยีล 
มเีดยี “ก�รมอียูข่องระบบอลักอริธมึนัน้ไม่ได้มปัีญห� แต่ปัญห�อยูท่ีว่่�ถกู
ใช้ไปอย่�งมีจริยธรรมหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญที่สุดเร่ืองหนึ่งท่ีชุมชน
ออนไลน์จะต้องให้คว�มสำ�คัญควบคู่ไปกับก�รขย�ยเครือข่�ย” น�ยกฯ 
นิวซีแลนด์กล่�ว และบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ ล้วนแสดงคว�มต้องก�ร 
บนเวทีว่�จะใช้อัลกอริธึมเข้�แทรกแซงอย่�งสร้�งสรรค์ โดยไม่ได้ให ้
ร�ยละเอยีดว่� บรษิทัเหล่�นัน้จะเปลีย่นแปลงก�รใช้อัลกอรธีิมท่ีขับเคลือ่น
เนื้อห�อันตร�ยจนนำ�ไปสู่คว�มรุนแรงได้อย่�งไร โครงก�ร “ไครส์ตเชิร์ช
คอลล์” ก่อต้ังขึ้นโดยน�ยกฯ อ�ร์เดิร์น และประธ�น�ธิบดีเอ็มม�นูเอล 
ม�ครง ของฝรั่งเศส เมื่อปี 2562 หลังเกิดเหตุช�ยผู้เชิดชูอุดมก�รณ์สิทธิ
พิเศษของคนข�ว ถ่�ยทอดสดผ่�นเฟซบุ๊คขณะกร�ดยิงในมัสยิดเมือง 
ไครส์ตเชร์ิช 2 แห่ง เป็นเหตุให้มผู้ีเสียชีวติ 51 คน หลังจ�กนัน้องค์ก�รระหว่�ง
ประเทศ บริษัทเทคโนโลยี และน�น�ช�ติกว่� 50 ร�ยพ�กันสนับสนุน
โครงก�รนี ้รวมถงึบริษัทดังอย่�งเฟซบุค๊ กเูกลิ ทวติเตอร์ และไมโครซอฟท์ 
ปีนี้เป็นปีแรกที่สหรัฐฯ เปลี่ยนนโยบ�ยม�ร่วมโครงก�รด้วย หลังจ�กเมื่อ
สองปีก่อนอดตีประธ�น�ธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ไม่ยอมเข้�ร่วม อ้�งว่�ห่วงเรือ่ง
เสรีภ�พในก�รพูด ส่วนผู้นำ�ที่เข้�ร่วมประชุมนอกจ�กน�ยกฯ อ�ร์เดิร์น
และประธ�น�ธิบดีม�ครงแล้ว ยังมีน�ยกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของ
อังกฤษด้วย ด้�นประช�คมอินเทอร์เน็ตโลกเพื่อต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย  
(จีไอเอฟซีที) เอ็นจีโอก่อตั้งโดยเฟซบุ๊ค ไมโครซอฟท์ ทวิตเตอร์ และยูทูบ 
ที่ร่วมในโครงก�รไครส์ตเชิร์ชคอลล์เผยว่� ตั้งแต่ก่อตั้งมีคว�มก้�วหน้�ไป
ม�ก ตั้งแต่ปี 2562 องค์กรรับมือกว่� 140 เหตุก�รณ์ที่บริษัทสม�ชิกแชร์
ข้อมลูม�ให้ เพือ่ทำ�คว�มเข้�ใจห�กก�รโจมตนีัน้เกีย่วข้องกบัโลกออนไลน์

▶  บทสรุป 
 แนวโน้มของเหตกุ�รณ์คว�มรนุแรงอนัเนือ่งจ�กกลุม่ทีม่แีนวคดิสดุโต่ง 
ท่ีนยิมคว�มรนุแรงได้ปร�กฏข้ึนท่ัวโลก สะท้อนให้เหน็ถงึปมปัญห�ทีม่ส่ีวน
เชื่อมโยงกับคว�มแตกต่�งของแนวคิด อุดมก�รณ์ท�งก�รเมือง ศ�สน�
และช�ตพินัธุ ์ตลอดจนคว�มเหลือ่มลำ�้ท�งเศรษฐกจิและคว�มไม่เท่�เทยีม
ท�งสังคม ซึ่งอ�จเป็นแรงกระตุ้นให้กลุ่มบุคคลสร้�งสถ�นก�รณ์คว�ม
รนุแรง เพือ่เรยีกร้องคว�มเป็นธรรมหรอืก�รเปลีย่นแปลงในรปูแบบต่�ง ๆ  
และเมื่อกลุ่มบุคคลไม่ได้รับก�รตอบสนองจ�กภ�ครัฐหรือสังคมอย่�งที่ 
มุ่งหวัง จนนำ�ไปสู่ปมของก�รบ่มเพ�ะคว�มคับข้องใจและพัฒน�อคติเป็น
อุดมก�รณ์ที่ม�จ�กคว�มเกลียดชัง (hate-based ideologies) และหัน
ไปสูก่�รมแีนวคดิสดุโต่งทีน่ยิมคว�มรนุแรง (violent extremism) ในทีสุ่ด
นิวซีแลนด์มองปัญห�เรื่องน้ี เป็นภัยคุกค�มที่จำ�เป็นต้องมีก�รรับมือให้
เหม�ะสมกับปัญห�ท่ีอ�จเป็นท่ีม�ของก�รก่อก�รร้�ยที่เกิดขึ้นในอน�คต 
ซึง่ก�รกำ�หนดแนวท�งเชงิยทุธศ�สตร์ในก�รแก้ไขปัญห�นี ้คือก�รป้องกัน
ก�รแพร่กระจ�ยของแนวคิดนี้ โดยจำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กทุก
ภ�คส่วนในก�รร่วมคิดและร่วมทำ� เพื่อป้องกันมิให้เกิดแนวคิดสุดโต่งที่
นิยมคว�มรุนแรงตั้งแต่ในระดับครอบครัวและระดับชุมชน ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยได้เล็งเหน็ถงึคว�มสำ�คญัของปัญห�นีเ้ช่นกนั โดยได้จดัทำ�แผน
ว่�ด้วยก�รป้องกันแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมคว�มรุนแรง (The Plan on  
Preventing and Countering Violent Extremism) ซึ่งสำ�นักง�นสภ� 
คว�มมั่นคงแห่งช�ติ อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร เพื่อรองรับยุทธศ�สตร์ 
ก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย พ.ศ. 2560 – 2565 ทีมุ่ง่ให้คว�มสำ�คญักับก�ร
ว�งแนวท�งจัดทำ�และพัฒน�แผนว่�ด้วยก�รป้องกันและต่อต้�นแนวคิด
สุดโต่งที่นิยมก�รใช้คว�มรุนแรงอีกด้วย
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สถำนกำรณ์ภำยในประเทศญี่ปุ่น
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศญีปุ่น่ สำ�หรบัสถ�นก�รณ์ Covid-19 
และผลกระทบ รวมถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ในห้วง มี.ค.-พ.ค.64 
มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้
▶   สถานการณ์ Covid-19 และผลกระทบ
 ในวนัที ่16 ม.ีค.64 น�ยซกูะ โยชิฮิเดะ น�ยกรัฐมนตรขีองญ่ีปุ่น (อ�ยุ 
72 ปี) เข้�รับก�รฉีดวัคซีน COVID-19 โดสแรกของบริษัท Pfizer ต่อหน้�
สื่อมวลชน เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นแก่ประช�ชน รวมทั้งเป็นก�รเตรียมตัว
ก่อนจะเยือนสหรัฐฯ อย่�งเป็นท�งก�รในเดือน เม.ย.64 ขณะเดียวกัน 
รัฐบ�ลญี่ปุ่นเร่งอนุมัติก�รใช้วัคซีน COVID-19 ของบริษัท Moderna จ�ก
สหรัฐฯ ภ�ยใน 21 พ.ค.64 และจะเร่ิมฉีดให้ประช�ชนท่ีศูนย์ฉีดวัคซีน
ขน�ดใหญ่ทีจ่ะเปิดให้บริก�รในกรุงโตเกยีวและนครโอซ�ก�ตัง้แต่ 24 พ.ค.64 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ วัคซีน COVID-19 ของบริษัท Moderna จะเป็นวัคซีน
ชนิดที่ 2 ต่อจ�กวัคซีนของบริษัท Pfizer ที่ได้รับก�รรับรองก�รใช้ในญี่ปุ่น 
 ทัง้น้ี ญ่ีปุ่นกำ�ลงัเผชิญกบัก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ระลอกที ่ 4 
โดยเมื่อ 8 พ.ค.64 พบผู้ติดเชื้อร�ยวันสูงถึง 7,000 ร�ยเป็นครั้งแรกนับ
ตัง้แต่กล�ง ม.ค.64 รวมถงึผูป่้วยท่ีมอี�ก�รรุนแรงเพ่ิมขึน้ จ�กก�รร�ยง�น
ของส�ธ�รณสุขญี่ปุ่นวันที่ 9 พ.ค.64 พบว่�มีผู้ป่วย COVID-19 อ�ก�ร
รุนแรงร�ยวันเพิ่มขึ้น 1,144 ร�ยอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้รัฐบ�ลขย�ยเวล�
บังคับใช้คำ�สั่งสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินออกในหล�ยพ้ืนท่ีมีผลบังคับใช้ 16-31 

พ.ค.64 นอกจ�กนี ้รัฐบ�ลญ่ีปุ่นประก�ศห้�มช�วต่�งช�ตทิีเ่ดนิท�งม�จ�ก 
7 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยจะมีผลตั้งแต่ 21 พ.ค.64 เป็นต้นไป 
ได้แก่ กัมพูช� ศรีลังก�เซเชลส์ เซนต์ลูเซีย ติมอร์ตะวันออก มองโกเลีย 
และไทยเดินท�งเข้�ญ่ีปุ่น รวมถึงช�วต่�งช�ติท่ีมีประวัติเดินท�งไป
ประเทศข้�งต้นในระยะ 14 วนั ยกเว้นจะได้รบัก�รอนญุ�ตเป็นกรณพีเิศษ
 ➢  ด้านเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นมีอัตร�ก�รเติบโตของเศรษฐกิจลดลงจ�ก
ปัญห� COVID-19 ต�มค�ดก�รณ์อัตร�ก�รเติบโตของเศรษฐกจิในปี 2564 
ว่�จะหดตวัร้อยละ 5.1 ม�กกว่�ทีค่�ดไว้ในช่วงไตรม�ส 1/2564 ว่�หดตวั
ร้อยละ 4.6 เป็นผลม�จ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ในญี่ปุ่นและ
ทั่วโลกที่ยังรุนแรง ซึ่งทำ�ให้ก�รบริโภคของครัวเรือนลดลงร้อยละ 5.6  
ก�รใช้จ่�ยภ�ครัฐลดลงร้อยละ 6.9 อย่�งไรก็ต�ม ภ�คเอกชนญี่ปุ่นกว่� 
25 ร�ย นำ�โดยบรษิทั Rakuten (บรษิทัด้�นก�รค้�อิเลก็ทรอนิกส์และก�ร
ค้�ปลกีออนไลน์ร�ยใหญ่) เรยีกร้องให้รฐับ�ลญีปุ่น่เร่งฉีดวคัซนี COVID-19 
เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้ประช�ชนและนักลงทุนต่�งช�ติ และทำ�ให้
กิจกรรมท�งเศรษฐกิจส�ม�รถกลับม�
ดำ�เนินก�รได้ต�มปกติ
 ➢  การเป็นเจ้าภาพการแช่งขัน
กฬีาโอลมิปิกและพาราลมิปิก ระหว่�ง 
23 ก.ค.–8 ส.ค.64 และ 24 ส.ค.-5 ก.ย.
64 ต�มลำ�ดบั โดยหล�ยฝ่�ยยงัเรยีกร้อง
ให้ญี่ปุ ่นยกเลิกจัดก�รแข่งขันกีฬ�ฯ  
โดยมีผลก�รสำ �รวจคว�มคิด เห็น
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ระหว่�ง 7-9 พ.ค.64 ที่จัดทำ�โดยหนังสือพิมพ์ Yomiuri พบว่�ช�วญี่ปุ่น
ร้อยละ 59 ต้องก�รให้ยกเลกิก�รจดั ซึง่เป็นไปในทศิท�งเดยีวกบัผลสำ�รวจ
ของสำ�นักข่�ว TBS News พบว่�ช�วญี่ปุ่นประม�ณร้อยละ 65 ต้องก�ร
ให้ยกเลิกหรือเลื่อนก�รจัด ขณะที่น�ยจอห์น โคอ�เตส รองประธ�นคณะ
กรรมก�รโอลิมปิกส�กล (International Olympic Committee: IOC) 
แถลงยืนยันว่�จะไม่มีก�รเลื่อนหรือยกเลิกก�รจัด โดย IOC ทำ�ข้อตกลง
กับบริษัท Pfizer ว่�จะมีก�รจัดเตรียมวัคซีนให้กับนักกีฬ�และเจ้�หน้�ที่
ที่เกี่ยวข้อง
 ➢  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ น�ยซูกะเข้�พบประธ�น�ธิบดี
โจเซฟ ไบเดน ในวันที่ 16 เม.ย.64 ที่สหรัฐฯ เพื่อห�รือประเด็นก�รขย�ย
อิทธพิลของจนีในทะเลจนีตะวนัออกและทะเลจนีใต้ รวมถงึประเดน็คว�ม
ร่วมมอืในฐ�นะหุน้ส่วนด้�นคว�มมัน่คง ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ 
ก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือ COVID-19 เสถียรภ�พบริเวณช่องแคบไต้หวัน 
โดยทั้ง 2 ประเทศมีแผนฝึกซ้อมท�งทะเลร่วมกัน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
บริเวณหมู่เก�ะข้อพิพ�ทเซนก�กุ (หรือเก�ะเตียวหยู) ระหว่�งญ่ีปุ่นและ
จนี นอกจ�กเป็นก�รกระซบัคว�มสมัพนัธ์แล้ว ยงัเป็นก�รส่งสญัญ�ณเตอืน

จีนอีกด้วย นอกจ�กนี้ เมื่อ 27 เม.ย.64 
กระทรวงก�รต่�งประเทศญี่ปุ ่นได้เผยแพร่
ร�ยง�นนโยบ�ยก�รต่�งประเทศญีปุ่น่ ประจำ�ปี 
2564 (Diplomatic Blue Book 2021) โดย
ส�ระสำ�คัญยังคงเน้นยำ้�ว่� ก�รขย�ยอิทธิพล
จีนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้เป็น
ภัยคุกค�มต่อคว�มมั่นคงของญ่ีปุ่น พร้อม

แสดงจุดยืนของญี่ปุ่นที่ไม่สนับสนุนก�รกระทำ�ก�รฝ่�ยเดียว (Unilateral 
Action) ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงระเบียบระหว่�งประเทศอย่�งจีน  
 สำ�หรับภูมิภ�คอ�เซียน น�ยคัตสึโนบุ ค�โตะ หัวหน้�สำ�นักง�น
เลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรญีีปุ่น่ เหน็ด้วยกบัฉนัท�มต ิ5 ข้อ ของผูน้ำ�สม�ชกิ
อ�เซียนเพื่อแก้ไขปัญห�คว�มรุนแรงในเมียนม� พร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติ
ก�รใช้คว�มรุนแรงและใช้ก�รเจรจ�เพื่อห�ท�งแก้ปัญห�และสร้�ง
สันติภ�พผ่�นช่องท�งคณะผู้แทนพิเศษของอ�เซียน รวมถึงพรรครัฐบ�ล
ญี่ปุ่นอย่�งพรรคเสรีประช�ธิปไตยญี่ปุ่น (LDP) เตรียมเสนอให้มีก�รระงับ

คว�มช่วยเหลือเพื่อก�รพัฒน� (ODA) 
แก ่เมียนม� เพื่อเป ็นก�รกดดันให ้
กองทพัเมยีนม�ยตุคิว�มรนุแรง และคนื
ประเทศให้กับสู่ประช�ธิปไตย โดยจ�ก
ก�รสำ�รวจพบว่�ญีปุ่น่เป็นนกัลงทนุร�ย
ใหญ่ในภ�คธุรกิจของเมียนม� มีบริษัท
ญี่ปุ่นอยู่ถึง 182 แห่ง จ�กจำ�นวน 372 
บริษัท ซึ่งมีคว�มสอดคล้องกับน�ยโทชิ
มิตสึ โมเทกิ รัฐมนตรีว่�ก�กระทรวงก�รต่�งประเทศของญี่ปุ่น พิจ�รณ�
ตัดคว�มช่วยเหลือเพื่อก�รพัฒน�แก่เมียนม�ทั้งหมดที่อยู่ระหว่�งก�ร
ดำ�เนินก�ร ห�กกองทัพเมียนม�ยังไม่หยุดใช้คว�มรุนแรงต่อประช�ชนที่
เห็นต่�งท�งก�รเมือง ปัจจุบันญี่ปุ่นยุติโครงก�รในเมียนม� เช่น โครงก�ร
เส้นท�งรถไฟเชื่อมเมืองย่�งกุ้งกับเมืองมัณฑะเลย์ เป็นต้น  
▶  บทสรุป
 กล่�วโดยสรุป สำ�หรับสถ�นก�รณ์ Covid-19 ของญี่ปุ่นถูกวิพ�กษ์
วิจ�รณ์เรื่องคว�มล่�ช้�ของวัคซีนและไม่ส�ม�รถควบคุมก�รแพร่ระบ�ด
ได้ จนนำ�ไปสูก่�รแพร่ระบ�ดในระลอกที ่ 4 ซึง่คว�มล่�ช้�ดงักล่�ว ย่อมอ�จ 
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภ�พและคะแนนนิยมของรัฐบ�ลเป็นอย่�งม�ก  
อกีทัง้ ยงัส่งผลให้ระบบเศรษฐกจิของญีปุ่น่ชะลอตวัม�กยิง่ขึน้ โดยญีปุ่่นมี
คว�มหวังว่�ก�รจัดก�รแข่งขันกีฬ�ดังกล่�ว จะช่วยสร้�งร�ยได้และเพิ่ม
ก�รหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจญี่ปุ ่น แต่ส่วนหน่ึงก็มีคว�ม
หว�ดระแวงว่�จะเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ หรือก�รแพร่ระบ�ดแบบ Super 
Spreader อีกครั้ง สำ�หรับบทบ�ทญี่ปุ่นที่ชัดเจนภ�ยใต้ QUAD จ�กก�ร
สนับสนุนสหรัฐฯ โดยทั้ง 2 ประเทศมองผลประโยชน์ที่มีร่วมกันภ�ยใต้
ยทุธศ�สตร์ Free and Open Indo-Pacific เสถียรภ�พคว�มมัน่คงเหล่�นี้ 
ย่อมนำ�ม�สู่คว�มตึงเครียดของฝ่�ยตรงข้�ม โดยเฉพ�ะจีนในด้�นมิติท�ง
ด้�นคว�มมั่นคงท�งก�รทห�ร ซึ่งทำ�ให้ก�รแสดงบทบ�ท Balance of 
power ในบ�งพื้นที่มีคว�มย�กลำ�บ�กเนื่องจ�กมีตัวแปรม�กยิ่งขึ้น

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

เสียชีวิต 13,845 คน และรักษ�ห�ยแล้ว 176,363 ร�ย
   อนามัยโลกเผย “โควิด-19” ทวีความไม่เท่าเทียมทางเพศใน
แอฟริกา โดยมีแถลงก�รณ์จ�ก มัตชิดิโซ โมติ ผู้อำ�นวยก�รระดับภูมิภ�ค
แอฟริก�ขององค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ที่เผยแพร่เนื่องในวันสตรีส�กล
น�น�ช�ติ ว่�โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่(โควิด-19) ทวีคว�มไม่
เท่�เทียมท�งเพศในหล�กหล�ยด้�นที่สำ�คัญในก�รใช้ชีวิตของผู้คนและ
ก�รพฒัน�องค์ก�รระบวุ่�ผูห้ญงิช�วแอฟรกิ�ประสบปัญห�สญูเสยีร�ยได้ 
โดนกีดกันท�งสงัคม และมคีว�มเสีย่งท�งสขุภ�พ บทวเิคร�ะห์ทีจ่ดัทำ�โดย
องค์ก�รอน�มัยโลกใน 22 ประเทศแถบแอฟริก� ระบุว่� 10 ประเทศใน
จำ�นวนนี้มีอัตร�ก�รเสียชีวิตของม�รด�ซึ่งเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับก�รแพร่
ระบ�ดเพิ่มม�กขึ้น โดย คอโมโรส ม�ลี เซเนกัล และแอฟริก�ใต้ มีอัตร�
ก�รเสยีชวีติของม�รด�สงูสดุระหว่�งเดอืน ก.พ.-ก.ค.63 เมือ่เทยีบกบัช่วง
เดียวกันในปี 2019 และ 9 ประเทศจ�กจำ�นวนดังกล่�วมีอัตร�ก�รคลอด
บุตรในสถ�บนัสขุภ�พของท�งก�รลดลง ต�มม�ด้วยภ�วะแทรกซ้อนเกีย่ว
กับก�รทำ�แท้งที่เพิ่มขึ้นท่�มกล�งภ�วะชะงักอันเนื่องม�จ�กก�รแพร่
ระบ�ด
   เรือสินค้าขนาดยักษ์ ‘Ever Given’ ประสบเหตุสูญเสียการ

ควบคุม จนเรือขวางคลองสุเอซ เมื่อช่วงเวล�ประม�ณ 07.40 น. ของวัน
อังค�รที่ 23 มี.ค.64 ในอียิปต์ ทำ�ให้เกิดปัญห�ก�รจร�จรท�งนำ้�ในคลอง
สุเอซ ติดขัดอย่�งหนัก เรือสินค้�นับ 100 ลำ� ต้องรอคิวที่จะผ่�นคลองสุ
เอซ บริษัทเจ้�เรือดังกล่�วในไต้หวัน กล่�ววว่�เรือสินค้�ขน�ดใหญ่ ย�ว 
400 เมตร กว้�ง 59 เมตร ขน�ดระว�งขับนำ้�ถึง 200,000 ตัน เจอลม
กระโชกแรง จนทำ�ให้เรอืสญูเสยีก�รควบคุม เหตุก�รณ์นีถ้อืเป็นเหตกุ�รณ์
ที่เกิดขึ้นได้ย�ก และเรือ Ever Given ถือเป็นเรือขน�ดใหญ่ที่สุดเท่�ที่เคย
แล่นผ่�นคลองสุเอซ ซึ่งส�เหตุที่ทำ�ให้เรือขว�งคลอง อ�จเป็นเพร�ะเรือ
หมดกำ�ลังและคว�มส�ม�รถในก�รบังคับท้�ยเรือ 
   อียิปต์เรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุเรือ Ever Given ปิดกั้น
การเดินเรือในคลองสุเอซ มีก�รร�ยง�นเมื่อ 2 เม.ย.64 อ้�งก�รเปิดเผย
ของน�ย Osama Rabie ประธ�น Suez Canal Authority (SCA) หน่วย
ง�นของรัฐบ�ลอียิปต์ที่กำ�กับดูแลคลองสุเอซ ว่� SCA จะเรียกร้องค่�เสีย
ห�ยที่เกิดจ�กเรือ Ever Given ของไต้หวันเกยตื้นและปิดกั้นก�รเดินเรือ
ในคลองสุเอซ ทำ�ให้ก�รเดินเรือหยุดชะงักระหว่�ง 23-29 มี.ค.64 โดย 
SCA คิดเป็นเงินชดเชยมลูค่� 1,000 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั (ประม�ณ 31,000 
ล้�นบ�ท) จ�กคว�มเสียห�ยท�งเศรษฐกิจ อ�ทิ อียิปต์สูญเสียร�ยได้จ�ก

สถำนกำรณ์ภำยในภูมิภำคแอฟริกำ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
และ นางสาวปุณณภา โชติชินเชาว์
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในภูมิภ�คแอฟริก� ในห้วง มี.ค.-พ.ค.64 มี
ประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้
 ➢ แอฟริกามีแนวโน้มเลือกใช้วัคซีน COVID-19 จากจีนและ
รัสเซียมากกว่าวัคซีนจากชาติตะวันตก มีก�รร�ยง�นว่� ประเทศใน
แอฟรกิ�มแีนวโน้มจะจดัห�วคัซนี COVID-19 จ�กจนีและรสัเซยีเนือ่งจ�ก
ข้อจำ�กัดวัคซีนจ�กช�ติตะวันตก เช่น ก�รเก็บรักษ�และก�รขนส่ง คว�ม
ล่�ช้�ในก�รจัดห�วัคซีน และก�รกักตุนวัคซีนของประเทศรำ่�รวย รวมทั้ง
ก่อนหน้�นี้ จีนเคยให้คำ�มั่นว่�จะจัดห�วัคซีนแก่ประเทศในแอฟริก� 19 
ประเทศ โดยปัจจุบัน โมร็อกโก เอธิโอเปีย ซิมบับเว อียิปต์ เซียร์ร�ลีโอน 
เซเนกัล และอิเควทอเรียลกินี ได้รับวัคซีนจ�กจีนแล้ว ส่วนไนจีเรียและ
แอลจเีรยีได้รบัวคัซนีจ�กทัง้จีนและรสัเซยี ขณะทีเ่คนย�และกนิอียูร่ะหว่�ง
ก�รเจรจ�กับจนีและรัสเซยี ด้�นสหภ�พแอฟริก� (African Union) มแีผน
จะจัดซื้อจ�กรัสเซียจำ�นวน 300 ล้�นโดส อย่�งไรก็ดี แอฟริก�ใต้เลือกใช้
วคัซีนจ�กประเทศตะวนัตก หลงัจ�กเลือกใช้วคัซนี AstraZeneca และสัง่

ระงับเนื่องจ�กมีประสิทธิภ�พตำ่�ต่อเช้ือไวรัสส�ยพันธุ์ที่แพร่ระบ�ดใน
แอฟริก�ใต้ ต่อม�จึงเปลี่ยนเป็นวัคซีนของ Johnson and Johnson และ
วัคซีนของ Pfizer/BioNTech ทั้งนี้ ประเทศย�กจนในแอฟริก�หล�ย
ประเทศยังคงต้องรอวัคซีนจ�กโครงก�ร COVAX ซึ่งสะท้อนถึงคว�ม 
ไม่เท่�เทยีมและช่องว่�งขน�ดใหญ่ระหว่�งคว�มรำ�่รวยกบัคว�มย�กจนทัง้
ในระดับโลกและในทวีปแอฟริก� 
 ➢ อียปิต์เตรยีมผลติวคัซนี COVID-19 ในชือ่ Sinovac-Vacsera 
มีก�รร�ยง�นว่� อียิปต์จะเริ่มผลิตวัคซีน COVID-19 ของบริษัท Sinovac 
ของจีน ใน มิ.ย.64 ใช้ชื่อว่� Sinovac-Vacsera มีเป้�หม�ยก�รผลิต 
ครั้งแรก 2 ล้�นโดส ใน มิ.ย.64 และ 40 ล้�นโดส ภ�ยในปีแรก ซึ่งอียิปต์
จะได้รบัวัตถุดบิทีจ่ำ�เป็นในก�รผลติวัคซนีจ�กจีนใน 18 พ.ค.64 คว�มร่วมมอื
ดังกล่�วเป็นผลสืบเนื่องจ�กก�รลงน�มคว�มตกลงระหว่�งบริษัทโฮลดิ้ง 
ด้�นผลิตภัณฑ์ชีวภ�พและวัคซีนของอียิปต์ (VACSERA) กับบริษัท  
Sinovac จำ�นวน 2 ฉบับ เมื่อ เม.ย.64 ได้แก่ คว�มตกลงเกี่ยวกับก�รให้
คว�มช่วยเหลอื ท�งเทคนคิและคว�มเชีย่วช�ญแก่อียปิต์ในก�รผลิตวคัซีน 
และคว�มตกลงเก่ียวกับก�รอนุญ�ตให้บริษัท VACSERA ผลิตและบรรจุ
วัคซีนท่ีโรงง�นของตน ท้ังนี้ อียิปต์พบผู้ติดเช้ือสะสม 236,272 ร�ย  

21ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)



เสยีก�รเกบ็ค่�ธรรมเนยีมของคลองสุเอซ ค่�จ้�งแรงง�น รถขดุและเรอืล�กจูง 
รวมถึงคว�มเสียห�ยของแนวตล่ิง ท้ังนี้ SCA อยู่ระหว�่งอำ�นวยคว�ม
สะดวกให้เรือขนส่งสินค้� จำ�นวน 422 ลำ� ที่ติดค้�งส�ม�รถเดินเรือผ่�น
คลองสุเอซ ได้ทั้งหมดภ�ยใน 3 เม.ย.64
▶   บทสรุป
 จ�กสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริก�สรุปได้ว่� สถ�นก�รณ์ 
COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้�นของมิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ 
จ�กก�รหยดุชะงกัท�งสงัคมและเศรษฐกจินำ�ไปสูปั่ญห�ม�กม�ยท้ังในด้�น
ของก�รสูญเสียง�นและร�ยได้ ปัญห�คว�มย�กจน ปัญห�ก�รใช้คว�ม
รุนแรงทั้งในและนอกครอบครัว รวมไปถึงปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเพศ 
ซึ่งปัญห�ต่�งๆ เหล่�นี้อ�จจะสร้�งผลกระทบต่อประเทศในระยะย�ว 
นอกจ�กนี้สถ�นก�รณ์ COVID-19 กลับเป็นโอก�สก�รขย�ยอิทธิพลของ
ประเทศมห�อำ�น�จ ภ�ยใต้บทบ�ทของคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศใน

หล�กหล�ยรูปแบบนอกเหนือก�รทูต
วคัซนี สถ�นก�รณ์ก�รณ์เรอืสนิค้�ขน�ด
ยักษ์ ‘Ever Given’ สูญเสียก�รควบคุม 
จนเรือขว�งคลองสุเอซ ซ่ึงได้สร้�งผล 
กระทบในระดับโลกอย่�งม�ก อ�ทิเช่น 
1) คว�มล่�ช้�ของก�รหมนุวงรอบของตู้
คอนเทนเนอร์ 2) คว�มผันผวนของร�ค�นำ้�มันที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจ�ก
คลองสเุอชเป็นเส้นท�งหลกัในก�รขนส่งนำ�้มันและนำ�้มันดบิ 3) ผลกระทบ 
ในส่วนของก�รส่งออกสนิค้�ล่�ช้�เนือ่งจ�กแอฟรกิ�เหนอืเป็นตล�ดส่งออก
อันดับต้นๆ ของไทย เป็นต้น ทั้งยังสะท้อนถึงคว�มเปร�ะบ�งของห่วงโซ่
อุท�นหล�กหล�ยด้�นที่ยังต้องพึ่งพ�ก�รเดินเรือผ่�นคลองสุเอช

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

สถำนกำรณ์ภำยในภูมิภำคตะวันออกกลำง
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
และ จ.อ.หญิง สุวิมล สารโกศล พรนวม
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในภมูภิ�คตะวนัออกกล�ง ห้วงเดอืน ม.ีค.-พ.ค.64 
มีประเด็นสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
▶  ด้านความมั่นคง 
 ➢ กองทัพเรือสหรัฐฯ ประกาศฝึกซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ร่วม
กับฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และเบลเยียม บริเวณทะเลอ�หรับและอ่�วโอม�น เมื่อ 

21 มี.ค.64 ภ�ยใต้ชื่อ “The Group Arabian Sea 
Warfare Exercise” ท่�มกล�งคว�มตึงเครียดใน
ตะวันออกกล�งกรณีโครงก�รพัฒน�นิวเคลียร์ของ
อิหร่�น (Joint Comprehensive Plan of Action: 
JCPOA) ท่ีอิหร ่�นยกระดับก�รไม่ปฏิบัติต�ม
พันธกรณีใน JCPOA (สนข.ABC News : 2564) 

 ➢ ซาอุดีอาระเบียได้ยื่นข้อเสนอให้กลุ่มกบฏชาวชีอะฮ์เผ่าฮูธีใน
เยเมนให้หยุดยิง (Cease-fire) และอนุญาตให้เปิดใช้งานสนามบินใน
กรุงซานา เมืองหลวงของเยเมน (เมื่อ 22 มี.ค.64) เพื่อยุติสงคร�มที่ 
ยดืเยือ้ม�น�นกว่� 7 ปี หลังจ�กกลุ่มกบฏฮูธไีด้เพ่ิมก�รปฏบิตักิ�รโจมตสีถ�น
ประกอบก�รในอุตส�หกรรมนำ้�มันของซ�อุดีอ�ระเบีย ซ่ึงส่งผลให้ร�ค�
นำ้�มันในตล�ดโลกผันผวน (สนข.AP : 2564) 
 ➢ สหรฐัฯ ได้เริม่ถอนทหารและส่งมอบฐานทพัรวมทัง้ยทุโธปกรณ์
ให้กับอัฟกานิสถานแล้ว เพ่ือปฏิบัติต�มคำ�สั่งของ ปธน.โจเซฟ ไบเดน  
ที่จะถอนทห�รทั้งหมดภ�ยใน 11 ก.ย.64 โดยสหรัฐฯ จะช่วยให้กองกำ�ลัง
ต่�งช�ติที่เหลืออยู ่มีศักยภ�พอย่�งเต็มท่ีในก�รป้องกันตนเอง และ

สนับสนุนอัฟก�นิสถ�น ในขณะที่กลุ่มตอลิบันได้ให้
คำ�มั่นกับสหรัฐฯ ว่�จะตัดคว�มสัมพันธ์กับกลุ ่ม 
อัลกออิดะฮ์ (สนข.Reuters : 2564) ในขณะที่กลุ่ม
ตอลบินัประก�ศจะสูร้บเตม็รปูแบบห�กสหรฐัฯ และ
พันธมิตรจ�กเนโตไม่ถอนกำ�ลังทห�รออกจ�ก

อัฟก�นิสถ�นต�มข้อตกลงสันติภ�พที่ลงน�มกับสหรัฐฯ เมื่อ 28 ก.พ.63 
 ➢ ความขดัแยง้อิสราเอล-ปาเลสไตน ์เมื่อวนัที่ 7 พ.ค.64 เกิดเหตุ
ปะทะกันระหว่�งตำ�รวจอสิร�เอลกบัช�วป�เลสไตน์ภ�ยในมสัยดิอลัอกัศอ
ที่ตั้งอยู่ท�งตะวันออกของนครเยรูซ�เล็ม ก�รปะทะดังกล่�วส่งผลให้ม ี
ผู้บ�ดเจ็บอย่�งน้อย 169 คน ในวันที่ 10 พ.ค. อิสร�เอลได้ทำ�ก�รโจมตี
ท�งอ�ก�ศเพื่อตอบโต้กลุ่มฮ�ม�สของป�เลสไตน์บริเวณตอนเหนือของ
ฉนวนก�ซ่� โดยอ้�งกลุ่มฮ�ม�สทำ�ก�รยิงจรวดโจมตีนครเยรูซ�เล็มในวัน

เดียวกัน สถ�นก�รณ์ในฉนวนก�ซ่�มีคว�มรุนแรงเพิ่มขึ้นจ�กก�รโจมตี
ตอบโต้กันต่อเนื่อง จนกระทั้งเมื่อวันที่ 20 พ.ค.64 คณะรัฐมนตรีคว�ม
มั่นคงของอิสร�เอลกับกลุ่มฮ�ม�สในฉนวนก�ซ่� บรรลุข้อตกลงหยุดยิง
ร่วมกันแบบไม่มีเงื่อนไขที่จะมีผลในวันที่ 21 พ.ค.64 โดยมีอียิปต์เป็น
คนกล�งก�รไกล่เกลี่ย จ�กก�รสู้รบดังกล่�วทำ�ให้ช�วป�เลสไตน์ที่อยู่ใน
ฉนวนก�ซ่�เสียชีวิตอย่�งน้อย 232 คน บ�ดเจ็บม�กกว่� 1,900 คน และ
ในอิสร�เอลมีผู้เสียชีวิต 12 คน ที่รวมแรงง�นช�วไทย 2 คน ที่ทำ�ง�นอยู่
ภ�ยในนิคมเกษตรกรรมโอฮ�ดด้วย (สำ�นักข่�วกรอง : 2564) ทั้งนี้ ส�เหตุ
ของคว�มขดัแย้งดงักล่�ว ม�จ�กคำ�ตดัสนิของศ�ลแขวงเมอืงเยรซู�เลม็ให้
ครอบครวัช�วป�เลสไตน์อย่�งน้อย 12 ครอบครัวออกจ�กบ้�นทีอ่ยูอ่�ศยั
ของตัวเองในย่�น Sheikh Jarrah และมอบบ้�นให้กับครอบครัวช�วยิวที่
ชนะคดีตัง้แต่ ต.ค.63 ซึง่คำ�ตดัสนิดงักล่�วมผีลให้ครอบครวัช�วป�เลสไตน์
ต้องย้�ยออกภ�ยในวันที่ 2 พ.ค.64 (The Standard : 2564)
▶ ด้านการเมืองระหว่างประเทศ 
 ➢ อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อ
เจรจาเกีย่วกบัการปฏิบตัติามแผนปฏบิตักิารร่วมเพือ่ยตุปัิญหาโครงการ
พัฒนานิวเคลียร์อิหร่าน (JCPOA) หรือข้อตกลงนิวเคลียร์ กับสหรัฐฯ  
สหร�ชอ�ณ�จักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี โดยอิหร่�นยำ้�ว่�โครงก�รพัฒน�
นวิเคลยีร์ของอิหร่�นดำ�เนนิก�รเพือ่สนัต ิและอหิร่�นจะกลบัไปปฏบิตัติ�ม
เง่ือนไขของ JCPOA ก็ต่อเมื่อสหรัฐฯ ยกเลิกม�ตรก�รควำ่�บ�ตรท�ง
เศรษฐกิจต่ออิหร่�นก่อน (สนข.Reuters : 2564) ต่อม� เมื่อ 7 เม.ย.64 
ผู้แทนจ�กสหร�ชอ�ณ�จักร จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี 
รัสเซีย และอิหร่�น พบห�รือเพื่อฟื้นฟูข้อตกลง
นิวเคลียร์อิหร่�น (JCPOA) ที่เวียนน� ออสเตรีย 
เป็นไปอย่�งร�บรื่น โดยอิหร่�นและรัสเซียแสดง
ท่�ทีเชิงบวกต่อก�รห�รือในครั้งนี้ ขณะท่ีผู้แทน
ของสหรัฐฯ ไม่ได้เข้�ร่วมก�รห�รือดังกล่�ว (สนข.
South China Morning Post : 2564)
 ➢ อิหร่านพร้อมและยินดีเปิดการเจรจาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์
กับซาอุดีอาระเบีย เนื่องจ�กจะเป็นประโยชน์ต่อประช�ชนของทั้งสอง
ประเทศและเสถียรภ�พในภูมิภ�ค ภ�ยหลังจ�กเจ้�หน้�ที่ระดับสูงของ
อิหร่�นและซ�อุดีอ�ระเบียพบห�รือกันอย่�งลับ ๆ ที่อิรัก เมื่อ 9 เม.ย.64 
เพื่อแก้ไขปัญห�สู้รบในเยเมน และปัญห�คว�มขัดแย้งอื่น ๆ ในภูมิภ�คที่
ท้ังสองประเทศเข้�ไปเกี่ยวข้อง (สนข.Al Jazeera : 2564) ในขณะที่ 
กต.อิหร่�นปฏิเสธว่�ยังไม่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษกับสหรัฐฯ หลัง
จ�กปร�กฏข่�วส�รก่อนหน้�นี้ว่� สหรัฐฯ และอิหร่�นบรรลุข้อตกลงก�ร
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



แลกเปลี่ยนนักโทษระหว่�งกัน เพื่อให้สหรัฐฯ ยุติก�รอ�ยัดกองทุนนำ้�มัน
ของอิหร่�นมูลค่�ประม�ณ 7,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ต�มม�ตรก�ร 
ควำ่�บ�ตรอิหร่�นของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ก�รแลกเปลี่ยนตัวนักโทษช�วอิหร่�น
ทีถู่กคมุขังอยูใ่นประเทศต่�ง ๆ  ยงัคงเป็นประเดน็ท่ีรัฐบ�ลอหิร่�นให้คว�ม
สำ�คัญเป็นลำ�ดับต้น ๆ (สนข.Anadolu Agency : 2564)
 ➢ อิหร่านปล่อยเรอืบรรทุกสารเคมสีญัชาติเกาหลใีต้หลังยดึตัง้แต่ 
ม.ค.64 เมื่อ 9 เม.ย.64 ท้ังนี้ ส�เหตุของก�รปล่อยเรือดังกล่�วค�ดว่�
เนื่องจ�กท�งก�รเก�หลีใต้ให้คำ�มั่นว่�จะช่วยเหลือกรณีเงินกองทุนของ
อิหร่�นมูลค่�กว่� 7,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ที่ถูกธน�ค�รเก�หลีใต้อ�ยัด
ไว้ภ�ยใต้ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรของสหรัฐฯ (สนข. VOA: 2564) ส่วนกรณี
เหตุระเบิดเรืออิสร�เอลในอ่�วโอม�น เมื่อ 26 ก.พ.64 ด้วยอ�วุธไม่ทร�บ
ชนิด ขณะทีเ่รอืดังกล่�วเล่นออกจ�กท่�เรือ Dammam ของซ�อดุอี�ระเบยี 
ใกล้ถึงป�กอ่�วโอม�น บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั้น ท�งอิหร่�นออกม�
ปฏิเสธโดยระบุว่�ข้อกล่�วห�ดังกล่�วปร�ศจ�กคว�มน่�เช่ือถืออย่�งม�ก 
(สนข.Al Jazeera : 2564)
 ➢ การเจรจาสันติภาพระหว่างรฐับาลอฟักานสิถานกบักลุ่มตอลบินั
ครั้งใหม่จะจัดข้ึนที่ตุรกีระหว่าง 24 เม.ย.- 4 พ.ค.64 ซึ่งก�รเจรจ� 
ในครั้งนี้สหรัฐฯ เป็นผู้ผลักดัน เนื่องจ�กใกล้จะครบกำ�หนดที่สหรัฐฯ ต้อง
ถอนกำ�ลังทห�รทั้งหมดออกจ�กอัฟก�นิสถ�นภ�ยใน 1 พ.ค.64 ต�มข้อ

ตกลงสันติภ�พที่ลงน�มกับกลุ่มตอลิบันเมื่อ 29 ก.พ.63 ในขณะที่กลุ่ม 
ตอลิบันยังไม่ยืนยันว่�จะเข้�ร่วมก�รเจรจ� ทั้งนี้ ก�รเจรจ�สันติภ�พใน 
ครั้งนี้จะมีผู้แทนจ�ก UN และก�ต�ร์เข้�ร่วมด้วย (สนข.Reuters : 2564)
▶   บทสรุป
  ภ�ยหลงัจ�กทีส่หรฐัฯ ประก�ศยตุกิ�รสนบัสนนุปฏบิตักิ�รท�งทห�ร
ในเยเมนและถอดถอนกลุม่กบฏฮธูอีอกจ�กบญัชกีลุม่ก่อก�รร้�ย สัญญ�ณ
ก�รฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์ระหว่�งอิหร่�นกับซ�อุดิอ�ระเบียก็กลับม�อีกคร้ัง 
ภ�ยหลังจ�กประเทศทั้งสองมีคว�มขัดแย้งกันรุนแรงจ�กสงคร�มอิรัก-
อิหร่�นตั้งแต่ปี 1980 คว�มหวังที่ทั้งสองประเทศจะหันม�เป็นมิตรที่ดีต่อ
กันเพื่อสร้�งเสถียรภ�พในภูมิภ�คให้เกิดขึ้นม�อีกครั้งยังคงเป็นประเด็น
ต้องติดต�มต่อ และจ�กสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งระหว่�งอิสร�เอลและ
ป�เลสไตน์ ประเด็นที่ควรติดต�มคือ บทบ�ทของประเทศมห�อำ�น�จอื่น
ที่อ�จเด่นชัดม�กขึ้น นอกเหนือจ�กสหรัฐฯ ตลอดจนก�รสร้�งหรือดำ�รง
ตัวแทน (Proxy) เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภ�ค
ตะวันออกกล�ง ตลอดจนคว�มก้�วหน้�ในก�รแก้ไขปัญห�นิวเคลียร์ใน
อิหร่�นที่ยังคงเป็นคว�มท้�ท�ยต่อคว�มมั่นคงโลก และคว�มรุนแรงกรณี
อิสร�เอลและป�เลสไตน์ท่ีอ�จกลับม�เป็นผลกระทบต่อคว�มมั่นคงใน
ภูมิภ�ค

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

สถำนกำรณ์องค์กรระหว่ำงประเทศ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
และ นางสาวปุณณภา โชติชินเชาว์
 สถ�นก�รณ์องค์กรระหว่�งประเทศ ห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64  
มีประเด็นสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
 ➢  UNSC ประณามการใช้ความรนุแรงในการปราบปรามผูช้มุนุม
ในเมียนมา โดยคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ (United  
Nations Security Council-UNSC) เผยแพร่แถลงก�รณ์เมื่อ 10 มี.ค.64 
ประณ�มก�รใช้คว�มรุนแรงในก�รปร�บปร�มผูชุ้มนมุโดยสงบในเมยีนม� 
ซึ่งรวมถึงผู้หญิง เย�วชน และเด็ก พร้อมกับเรียกร้องกองทัพเมียนม�ให้
ปล่อยตัวบุคล�กรท�งก�รแพทย์ สม�ชิกสหภ�พแรงง�น และผู้สื่อข่�ว  
ซึ่งถูกจับกุมโดยมิชอบต�มกฎหม�ยในทันที โดย UNSC สนับสนุนก�ร
เปลีย่นผ่�นท�งประช�ธปิไตยในเมยีนม�โดยปร�ศจ�กก�รใช้คว�มรนุแรง 
ตลอดจนเค�รพต่อหลักสิทธิมนุษยชน เสรีภ�พขั้นพื้นฐ�น และหลัก
นิติธรรม อย่�งไรก็ต�ม ทั้งนี้มีก�รแก้ไขเนื้อห�แถลงก�รณ์บ�งส่วน โดย
หลีกเลีย่งก�รใช้ถ้อยคำ�รุนแรงต่อกองทัพเมยีนม�โดยตรง เนือ่งจ�กรสัเซยี 
จนี อนิเดยี และเวยีดน�มไม่เหน็ด้วยกบัเนือ้ห�ร่�งแถลงก�รณ์ฉบบัดงักล่�ว 
ซึง่ระบุว่� UNSC ประณ�มก�รรฐัประห�รของกองทพัเมยีนม� และพร้อม
ที่จะใช้ม�ตรก�รรุนแรงต่อเมียนม� 
 ➢ WFP เตรียมให้ความช่วยเหลือชาวเมียนมาที่เผชิญภาวะ
อดอยากหลังการรัฐประหาร โดยคำ�แถลงของน�ย Stephen Anderson 
ผอ.โครงก�รอ�ห�รโลก (World Food Programme–WFP) ประจำ�เมยีนม� 
ในวันเดียวกัน ซึ่งระบุว่� WFP เตรียมให้คว�มช่วยเหลือประช�ชน 
เมียนม�กว่� 2,000,000 ร�ย ที่เผชิญภ�วะอดอย�ก หลังก�รรัฐประห�ร
ของกองทพัเมยีนม� โดยปัญห�คว�มไม่ม่ันคงท�งอ�ห�รในเมยีนม�รนุแรง
ขึ้นอย่�งรวดเร็ว ประเมินว่�ประช�ชนกว่� 3,400,000 ร�ยจะเผชิญคว�ม
อดอย�ก และปัญห�ร�ค�อ�ห�รท่ีเพ่ิมสูงขึน้ เฉพ�ะอย่�งยิง่ในรฐัยะไข่ รฐั
คะฉิน่ และรฐัชนิ โดยร�ค�ข้�วในเมยีนม�เฉล่ียเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 จ�ก ม.ค.64 
ร�ค�นำ้�มันเพื่อก�รประกอบอ�ห�รเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จ�ก ก.พ.64 และ

ร�ค�นำ้�มันเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ขณะที่ร�ค�ข้�วในรัฐคะฉิ่นสูงขึ้นกว่�ร้อย
ละ 43 และร�ค�นำ้�มันเพื่อก�รประกอบอ�ห�รเพิ่มขึ้นกว่�ร้อยละ 32
 ➢  IMF และ WB เตรียมผลักดันกลไกแปลงหนี้ green swaps 
debt เพื่อช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนา โดยกองทุนก�รเงินระหว่�ง
ประเทศ (International Monetary Fund-IMF) และธน�ค�รโลก (World 
Bank-WB) เห็นว่�ประเทศกำ�ลังพัฒน�จำ�นวนม�กกำ�ลังอยู่ในคว�มเสี่ยง
สงูและเผชญิ แรงกดดนัทัง้จ�กก�รชำ�ระหนีแ้ละปัญห�สิง่แวดล้อม เฉพ�ะ
อย่�งยิง่ประเทศหมูเ่ก�ะทีพ่ึง่พ�ก�รท่องเทีย่วเป็นหลกั และได้รบัผลกระทบ
จ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ทำ�ให้ข�ดร�ยได้ จึงเริ่มพิจ�รณ� 
green swaps debt ซึ่งเป็นกลไกท�งก�รเงินใหม่ที่จะช่วยปรับลดภ�ระ
หนีข้องประเทศกำ�ลงัพฒัน�ในช่วงฟ้ืนฟปูระเทศ ผ่�นก�รแปลงหน้ีสินด้วย
ก�รลงทนุในโครงก�รด้�นสิง่แวดล้อมเพือ่รบัมอืกบัก�รเปล่ียนแปลงสภ�พ
ภูมิอ�ก�ศ ซึ่งจะช่วยบรรเท�ปัญห�ทั้งสองอย่�งควบคู่กัน โดยค�ดหวังว่�
กลไกใหม่นี้จะช่วยสร้�งง�นม�กขึ้นด้วย แต่ยังไม่มีกำ�หนดว่�จะออก
ม�ตรก�รเป็นรปูธรรมเม่ือใด ค�ดว่�จะรอคว�มชดัเจน
จ�กก�รประชุมสมัชช�ประเทศภ�คีอนุสัญญ�
สหประช�ช�ตว่ิ�ด้วยก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ
ครั้งที่ 26 (COP26) ที่จะจัดใน พ.ย.64 ที่ สก็อตแลนด์ 
จึงจะกำ�หนดม�ตรก�รให้สอดรับกัน
 ➢  UNCTAD ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2564 ฟื้นตัวดีขึ้นแต่เตือน
มิให ้รัฐบาลท่ัวโลกลดมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ ก�รประชุม
สหประช�ช�ตว่ิ�ด้วยก�รค้�และก�รพฒัน� (United Nations Conference 
on Trade and Development: UNCTAD) เผยแพร่ร�ยง�น Trade and 
Development เมื่อ 18 มี.ค.64 ประเมินเศรษฐกิจโลก ปี 2564 ว่� จะ
ขย�ยตัวร้อยละ 4.7 ม�กกว่�ที่ประเมินไว้ที่ร้อยละ 4.3 เมื่อ ก.ย.63 โดย
มปัีจจยัสำ�คญั คอื ก�รฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิสหรฐัฯ ทีเ่กดิจ�กคว�มก้�วหน้�
ในก�รแจกจ่�ยวัคซีน และม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่� 1.9 ล้�นล้�น
ดอลล�ร์สหรฐั อย่�งไรกด็ ีUNCTAD เตอืนไม่ให้รฐับ�ลทัว่โลกลดก�รกระตุน้
เศรษฐกิจจ�กก�รดำ�เนินม�ตรก�รท�งก�รคลัง เนื่องจ�กกังวลว่�จะ 

23ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)



ฉดุรัง้ก�รฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก เพร�ะทัว่โลกจะต้องใช้ระยะเวล�ม�กกว่�  
1 ปี ในก�รฟ้ืนฟอูตุส�หกรรมก�รผลติและก�รจ้�งง�นให้กลบัเป็นปกต ิอกี
ทั้ง COVID-19 มีแนวโน้มส่งผลกระทบระยะย�วทั้งด้�นส�ธ�รณสุขและ
ด้�นเศรษฐกจิ ทำ�ให้ทัว่โลกจำ�เป็นต้องได้รับก�รสนบัสนนุงบประม�ณจ�ก
รัฐบ�ลอย่�งต่อเนื่อง
 ➢  IMF ปรบัลดการคาดการณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศในเอเชยี 
ตอ.ต. อ้�งก�รค�ดก�รณ์จ�กกองทุนก�รเงนิระหว่�งประเทศ (International 
Monetary Fund-IMF) ว่�เศรษฐกิจอินโดนีเซีย ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 
และเวยีดน�มในปี 2564 จะขย�ยตัวอยูท่ี่ร้อยละ 4.9 ลดลงจ�กทีค่�ดก�รณ์ 
ไว้ว่�อยู่ที่ร้อยละ 5.2 ด้�นน�ย Jonathan Ostry รองผอ. IMF ประจำ�
เอเชยีแปซฟิิกระบวุ่� จำ�นวนผู้ตดิเช้ือ COVID-19 ท่ีเพ่ิมขึน้และก�รดำ�เนนิ
ม�ตรก�ร lockdown รอบใหม่ทำ�ให้เศรษฐกิจใน เอเชีย ตอ.ต.ปรับตัว 
ลดลง และแสดงคว�มกังวลว่� อินโดนีเซีย ม�เลเซีย และฟิลิปปินส์ยังต้อง
เข้มงวดม�ตรก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อ COVID-19 หลังจ�กม ี
ผู้ติดเชื้อจำ�นวนม�ก ขณะที่รัฐบ�ลแจกจ่�ยวัคซีนล่�ช้�
▶   บทสรุป
 ด้วยสถ�นก�รณ์คว�มวุน่ว�ยท่ีเกิดขึน้ในระดบัโลกท้ังในด้�นก�รเมือง
ก�รทห�รและสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกจิท่ีมผีลม�จ�กก�รแพร่ระบ�ดของ

เชื้อไวรัส COVID-19 จึงแสดงเห็นถึงบทบ�ทและ
หน้�ที่ขององค ์กรระหว ่�งประเทศที่มีส ่วน
เกี่ยวข้องต่อคว�มมั่นคง ทั้งก�รใช้อำ�น�จในก�ร
ควบคุมสถ�นก�รณ ์หรือก�รช ่วยเหลือกับ
ประช�กรที่ได้รับคว�มเดือดร้อน อย่�งสถ�นก�รณ์ในเมียนม�ที่มีคว�ม
รุนแรงอย่�งม�กซึ่งถือได้ว่�เป็นอ�ชญ�กรรมต่อมวลมนุษย์ช�ติ ผิดต่อ
กฎหม�ยระว่�งประเทศ เพร�ะได้สร้�งผลกระทบต่อประเทศรอบข้�ง 
นอกจ�กนี้สถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจระดับโลกท่ีเป็นผลม�จ�กก�รแพร่
ระบ�ดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึง่องค์กรต่�งๆทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องเร่งให้ก�ร
ช่วยเหลือประเทศที่กำ�ลังพัฒน�และได้รับผลกระทบอย่�งม�ก โดยก�ร
สร้�งกลไกก�รเงินใหม่ข้ึนม�เพื่อปรับลดหนี้สิน เพร�ะในสถ�นก�รณ์
ปัจจุบันภ�ยหลังก�รประเมินนั้นพบว่�มีเพียงบ�งประเทศที่ได้รับวัคซีน
อย่�งท่ัวถึงจะส�ม�รถฟื ้นตัวท�งเศรษฐกิจได้ จึงต้องคอยประเมิน
สถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิดเพื่อว�งแผนต่อก�รรับมือในก�รฟื้นฟูทั้งภ�ค
อุตส�หกรรม ก�รจ้�งง�นหรือภ�คก�รท่องเที่ยว
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สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

สำ�หรับสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจและสังคมในห้วงเดือน มี.ค.– 
พ.ค.64 ส�ม�รถสรุปสถ�นก�รณ์ได้ดังนี้
▶   สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

รัฐบ�ลทั่วโลก “เอ�จริง” ออกกฎคุมเข้มยักษ์เทค เมื่อไม่กี่
สัปด�ห์ที่ผ่�นม�รัฐบ�ลหล�ยประเทศเริ่มมีม�ตรก�รคุมบริษัทยักษ์เทค 
โดยส่งสญัญ�ณว่�เริม่เอ�จรงิกบัก�รเข้�ควบคมุ หลงัได้ขย�ยอทิธพิลแบบ
ไม่จำ�กัดเช่น รัฐบ�ลประเทศออสเตรเลียเตรียมออกกฎหม�ย เพื่อบังคับ
ให้โซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่�ง “facebook” และ“google” จ่�ยเงินกับ
สำ�นักข่�วต่�ง ๆ ที่ถูกนำ�ม�เผยแพร่บนแพลตฟอร์มเพื่อช่วยเหลือสำ�นัก
ข่�วต่�ง ๆ ที่ร�ยได้โฆษณ�ลดลงจ�กที่ถูกแพลตฟอร์มแย่งร�ยได้ ขณะที่
รฐับ�ลแคน�ด�สนใจท่ีจะออกกฎหม�ยทำ�นองนีเ้ช่นกัน แนวโน้มก�รออก
กฎหม�ยควบคุมบริษัทยักษ์เทค

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 ที่ผ่�นม� ประธ�น�ธิบดี “ สี จิ้นผิง” สั่ง
คมุเข้ม หวงัสกดัอิทธพิลบริษัทแพลตฟอร์มอนิเทอร์เนต็ในตล�ดจีน สือ่ชัน้นำ�
ของตะวันตกร�ยง�นว่�รัฐบ�ลจีนเรียกร้องให้อ�ลีบ�บ�ลดก�รถือครอง
สินทรัพย์ในธุรกิจสื่อ รวมถึงเซ�ท์ ไชน่� มอร์นิ่ง โพสต์ หนังสือพิมพ์ภ�ษ�

อั งกฤษชั้นนำ � ในฮ ่องกงที่ทำ � อุตส�หกรรม
อินเทอร์เน็ตจีน ตลอดจนสื่อต่�งๆ ท้ังสื่อกระแส
หลักถูกควบคุมอย่�งเข้มงวดจ�กรัฐบ�ลปักกิ่ง ใน
ฐ�นะท่ีสื่อเหล่�นี้มีอิทธิพลต่อคว�มคิด และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคช�วจีนทั้งประเทศ สถ�นี
โทรทัศน์ซีซีทีวีของรัฐบ�ลจีนร�ยง�นว่� สี จิ้นผิง 

สั่งก�รให้เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยกำ�กับดูแลติดต�มคว�มเคลื่อนไหวของบริษัท
อินเทอร์เน็ตอย่�งใกล้ชิด กว�ดล้�งพฤติกรรมก�รผูกข�ดตล�ด ส่งเสริม
ก�รแข่งขันที่ยุติธรรม และป้องกันก�รขย�ยทุนอย่�งไร้ระเบียบ

จีนเตรียมควบคุมไลฟ์สดข�ยของ หวังคุ้มครองผู้บริโภค-พิทักษ์
ผู้เย�ว์ สำ�นักบริห�รไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน (CAC) เปิดเผยว่� 
ท�งก�รจีนออกแนวปฏิบัติเชิงทดลองเพ่ือกำ�กับควบคุมอุตส�หกรรมก�ร

ตล�ดผ่�นไลฟ์สตรมีมงิ (livestreaming) หรือไลฟ์สด ซ่ึงกำ�ลงัเตบิโตอย่�ง
ต่อเนื่องภ�ยในประเทศ แนวปฏิบัติดังกล่�วร่วมออกโดยสำ�นักบริห�รฯ 
และอีก 6 หน่วยง�นท�งก�รจีน มเีป้�หม�ยคุม้ครองสทิธแิละผลประโยชน์
ของผู้บริโภคและผู้เย�ว์ รวมถึงป้องกันคว�มเสี่ยงต่�งๆ เช่น ก�รโฆษณ�
หลอกลวง ก�รจำ�หน่�ยสนิค้�ปลอมแปลงและด้อยม�ตรฐ�น นอกจ�กนัน้
แนวปฏิบัติเชิงทดลองฉบับใหม่ยังกำ�หนดอ�ยุของผู้ดำ�เนินร�ยก�รไลฟ ์
สตรมีมงิและตวัแทนจำ�หน่�ยต้องไม่ตำ�่กว่� 16 ปี ส่วนผูเ้ย�ว์อ�ย ุ16 ปีขึน้ไป 
ต้องได้รับคว�มยินยอมจ�กผู้ปกครองก่อนเข้�ร่วมอุตส�หกรรมก�รตล�ด
ผ่�นไลฟ์สตรีมมิง ท้ังนี้  แนวปฏิบัติเชิงทดลองเพื่อกำ�กับควบคุม
อุตส�หกรรมก�รตล�ดผ่�นไลฟ์สตรีมมิงฉบับใหม่ของจีนจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. เป็นต้นไป
▶ บทสรุป

จ�กสถ�นก�รณ์ก�รออกกฎควบคมุบรษิทัยกัษ์เทคต่�ง ๆ  แสดง
ให้เห็นถึงคว�มตระหนักถึงก�รมีบทบ�ทของก�รขย�ยอิทธิพลของบริษัท
ยักษ์เทคในปัจจุบัน ที่ต้องได้รับก�รควบคุมให้มีคว�มเหม�ะสม เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภ�พท�งก�รเงินของประเทศ ทำ�ให้เห็นบทบ�ทที่
เข้มข้นม�กขึน้ของแต่ละรฐั ในก�รสร้�งคว�มเท่�เทยีมกนั ทำ�ให้เกดิคว�ม
เป็นธรรมในก�รประกอบธุรกิจ ซึ่งค�ดว่�ก�รบังคับใช้กฎหม�ยหรือ
ม�ตรก�รก�รควบคุมอุตส�หกรรมอินเทอร์เน็ตของจีน และรัฐบ�ลในอีก
หล�ย ๆ  ประเทศจะเข้มงวดม�กขึน้ ซึง่ถอืเป็นแนวโน้มทีส่ำ�คญัในก�รสร้�ง
ขอบข่�ยของกฎระเบียบในก�รควบคุมบริษัทเอกชนท่ีมีอิทธิพลต่อระบบ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
▶  สถานการณ์ด้านสังคม 

สำ�นักข่�วซินหัวร�ยง�น เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 ไอเอบี (IAB) 
สถ�บันวิจัยสังกัดสำ�นักก�รจ้�งง�นแห่ง รัฐบ�ลกล�งเยอรมนียังเปิดเผย
ว่�ชั่วโมงก�รทำ�ง�นในเยอรมนีปี 2020 “ลดตำ่าเป็นประวัติการณ์” 
เนือ่งจ�กเกดิก�รแพร่ระบ�ดของเชือ้ไวรสัโคโรน�ส�ยพนัธุใ์หม่ (โควิด 19) 
โดยลดลงร้อยละ 4.7 อยู่ที่ 5.96 หมื่นล้�นชั่วโมง โดยชั่วโมงก�รทำ�ง�น
เฉลีย่ต่อคนในปี 2020 ลดลงกว่� 50 ชัว่โมง อยูใ่นระดบัตำ�่สดุตัง้แต่เยอรมนี
รวมประเทศเมื่อ 30 ปีก่อน ขณะเดียวกันปริม�ณก�รจ้�งง�นในเยอรมนี
ของปี 2020 ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี โดยขยับลงร้อยละ 1.1 อยู่ที่
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เฉลีย่ 44.8 ล้�นคน “สาเหตุหลักท่ีทำาให้ช่ัวโมงการทำางานในปี 2020 ลดลง 
เนื่องจากมีประชาชนจำานวนมหาศาลทำางานระยะสั้น” เนื่องจ�กมีผู้เข้�
ร่วมโครงก�รชดเชยด้�นก�รทำ�ง�นระยะสัน้ของรฐับ�ลจำ�นวนม�กระหว่�ง
เกิดวิกฤตโรคโควิด 19 ในปีก่อน ปริม�ณคนว่�งง�นในเยอรมนีเพิ่มขึ้น 
509,000 คน เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่กว่� 2.9 ล้�นคนในเดือนกุมภ�พันธ์ 
ส่วนอัตร�กรว่�งง�นยังคงอยู่ที่ร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้�

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 ที่ผ่�นม� Brand Inside เปิดผลสำ�รวจเผย 
มนุษย์เงินเดือนสหรัฐฯ ครึ่งหนึ่งยอมล�ออก ห�กบริษัทไม่ให้ทำ�ง�นแบบ 
“ไฮบรดิ” ก�รทำ�ง�นแบบ “ไฮบริด” คอื ก�รทำ�ง�นแบบผสมระหว่�งก�ร
เข้�สำ�นกัง�น กับก�รทำ�ง�นทีไ่หนกไ็ด้ โดยเฉพ�ะก�รทำ�ง�นทีบ้่�น (Work 
Form Home) ที่จะกล�ยเป็นม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นแบบใหม่ หลังจ�กที่
เกิดก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควดิ-19 เพร�ะคนท่ัวโลกได้พสูิจน์แล้วว่�ก�ร
ทำ�ง�นไม่จำ�เป็นต้องยดึโยงอยูก่บัสถ�นทีเ่พยีงแห่งเดียว ไม่ใช่แค่ในมุมของ

บริษัทเท่�นั้นท่ีต้องก�รจะเปล่ียนรูปแบบก�ร
ทำ�ง�นในอน�คต โดยจะนำ�วิธีก�รทำ�ง�นที่เรียก
ว่� “ไฮบริด” เข้�ม�ใช้ แต่มนุษย์เงินเดือนในยุคนี้
ก็ต้องก�รคว�มยืดหยุ่นในชีวิต จ�กก�รทำ�ง�น
แบบไฮบริดเช่นเดียวกัน เลือกที่จะรับเงินเดือนท่ี

ตำ่�กว่�เดิม แต่ได้ทำ�ง�นที่มีคว�มยืดหยุ่น แต่สิ่งท่ีน่�สนใจที่สุดจ�กก�ร
สำ�รวจนี ้ห�กบรษิทัทีพ่นกังง�นทำ�ง�นอยูไ่ม่อนญุ�ตให้ทำ�ง�นแบบไฮบรดิ 
แต่ต้องเข้�สำ�นักง�นแบบเต็มจำ�นวน แบบเดิม พวกเข�อ�จเลือกท่ีจะไม่
ทน และห�ง�นใหม่ที่ยอมรับก�รทำ�ง�นแบบไฮบริดแทน 
▶ บทสรุป

จ�กสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นนี้ แสดงให้เห็นแนวคิดก�รทำ�ง�นของ
คนในยุคปัจจุบันได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เนื่องด้วยปัจจัยด้�นโรคระบ�ดที่
กระทบในทุกมิติ เปลี่ยนแปลงระบบท�งสังคม ประช�กรจำ�นวนม�กจ�ก
ท่ัวโลกมีก�รลดจำ�นวนช่ัวโมงก�รทำ�ง�นม�กข้ึน ปรับเปล่ียนรูปแบบก�ร
ทำ�ง�นเพือ่ให้เอือ้ต่อสถ�นก�รณ์ทีเ่กดิข้ึน ซึง่แนวโน้มหลงัก�รแพร่ระบ�ด
ของโรคโควิด-19 จะส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงก�รทำ�ง�นของคนทั่วโลก 
มุมมองก�รใช้ชีวิตจะอยู่ในรูปแบบที่อิสระเสรีและ Work-life balance 
จะมีรูปแบบก�รทำ�ง�นที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์กับก�รใช้ชีวิต ดังน้ันอน�คต
ก�รทำ�ง�นจะไม่มีวิธีก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งดีที่สุดหรือต�ยตัวเหมือนแต่
ก่อนบริษัทต่�ง ๆ จำ�เป็นต้องปรับตัว ปรับรูปแบบองค์กร รวมถึงปรับรูป
แบบก�รทำ�ง�นให้มีคว�มเหม�ะกับคนในยุคม�กขึ้น
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สถำนกำรณ์ด้ำนสิ่งแวดล้อม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
และ จ.อ.หญิง สุวิมล สารโกศล พรนวม
 สรปุสถ�นก�รณ์ด้�นสิง่แวดล้อม ห้วงเดอืน ม.ีค.-พ.ค.64 มปีระเดน็
สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
 ➢  กรุงปักก่ิงก�าลังเผชิญพายุทรายรุนแรงท่ีสุดในรอบทศวรรษ 
(15 มี.ค.64) ส่งผลต่อทัศนวิสัยก�รมองเห็นได้น้อยกว่� 1 กม. โดยพ�ยุ

ทร�ยดังกล่�วเกิดจ�กก�รรวมตัวของสภ�พภูมิ
อ�ก�ศเย็นและพ�ยุไซโคลนจ�กทะเลทร�ยโกบี ท�ง
ใต้ของมองโกเลยีเคลือ่นตวัไปท�งทิศใต้ ส่งผลให้กรงุ
ปักกิ่งและพื้นที่ท�งตอนเหนือของจีนถูกปกคลุมไป
ด้วยฝุ่นละอองขน�ดเล็ก (PM 10) สูงถึง 10,000 

ไมโครกรมัต่อลกูบ�ศก์เมตร ในใจกล�งกรุงปักกิง่ ขณะท่ีกรมอุตนุยิมวิทย�
จีนประก�ศแจ้งเตือนพ�ยุทร�ยระดับสีเหลือง ให้ประช�ชนดำ�เนิน
ม�ตรก�รป้องกันที่เหม�ะสม และงดกิจกรรมกล�งแจ้ง รวมทั้งสวม
หน้�ก�กอน�มัยป้องกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 12 มณฑล ครอบคลุมเขต
ปกครองตนเองซินเจียง เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มณฑลส่�นซี 
มณฑลก�นซู เขตปกครองตนเองหนงิเซีย่หยุ นครเทียนจนิ มณฑลเหอเป่ย 
รวมทั้งกรุงปักก่ิง ส่วนมองโกเลียพบผู้เสียชีวิตจ�กเหตุก�รณ์ดังกล่�ว  
10 ร�ย และผู้สูญห�ย 1 ร�ย (นสพ.GlobalTimes: 2564) 
 ➢ การประชุมสดุยอดด้านสภาพภมูอิากาศท่ีสหรฐัฯ เป็นเจ้าภาพ 
ห้วง 22-23 เม.ย.64 นั้น สหรัฐฯ เห็นว่�ก�รแก้ไขสภ�พภูมิอ�ก�ศโลก
จำ�เป็นต้องได้รับคว�มร่วมมือจ�กทุกประเทศโดยเฉพ�ะจีน ในขณะท่ีจีน
ต้องก�รให้สหรัฐฯ จัดสรรเงินทุนเพ่ิมขึ้นแก่ประเทศกำ�ลังพัฒน�สำ�หรับ
เทคโนโลยีสะอ�ดและรับมือกับคว�มเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศโลก 
รวมถงึให้สหรฐัฯ ประก�ศลดก�รปล่อยมลภ�วะอย่�งจริงจงั ซึง่คว�มร่วมมอื
ระหว่�งจีนกับสหรัฐฯ จะส่งผลดีต่อสภ�พแวดล้อมโลก (สนข.BBC และ 
AP) โดยระหว่�งก�รห�รือร่วมกันระหว่�ง 15-16 เม.ย.64 ที่มห�นคร 

เซียงไฮ้ มีข้อสรุปว่� สหรัฐฯ กับจีนจะร่วมมือกัน 
และร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในก�รจัดก�รวิกฤติ
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของโลกอย่�ง
จริงจังและเร่งด่วน โดยเฉพ�ะก�รลดก�รปล่อย
ก๊�ซเรือนกระจกซึ่งสหรัฐฯ และจีนปล่อยก๊�ซ 

ดังกล่�วม�กที่สุด (สนข. AP) ส่วนประธ�น�ธิบดีรัสเซียจะเข้�ร่วมประชุม
และเป็นผูก้ล่�วสนุทรพจน์ระหว่�งก�รประชุมสดุยอดด้�นสภ�พภมูอิ�ก�ศ 
(Climate Change Summit) ระหว่�ง 22 - 23 เม.ย.64 โดยเนื้อห�มีก�ร
พูดถึงแนวท�งของรัสเซียในบริบทของก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�ง
ประเทศในวงกว้�ง ท่ีมุ่งเอ�ชนะผลกระทบเชิงลบของก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศโลก 
 ➢ เกาหลใีต้มีแผนยืน่ฟ้องต่อศาลระหว่าง
ประเทศ กรณีที่ญี่ปุ่นจะปล่อยน�้าปนเปื้อนจาก
โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ฟูกุชิมะลงสู ่มหาสมุทร
แปซิฟิก ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อเก�หลีใต้บริเวณ
ที่มีพรมแดนติดกับญี่ปุ่นและใช้น่�นนำ้�ร่วมกัน พร้อมทั้งได้สั่งก�รให้ฝ่�ย
กฎหม�ยของรฐับ�ลพจิ�รณ�นำ�ประเดน็ดงักล่�วฟ้องร้องต่อศ�ลกฎหม�ย
ทะเลระหว่�งประเทศ (ITLOS) อีกด้วย (สนข. Yonhap: 2564) ในขณะ
ที่สหรัฐฯ สนับสนุนกรณีญี่ปุ่นจะปล่อยนำ้�เสียม�กกว่� 1 ล้�นตัน จ�กโรง
ไฟฟ้�นิวเคลยีร์ฟกูุชมิะลงสู่ทะเล โดยสหรฐัฯ เชื่อมั่นว่�เป็นก�รตัดสินใจที่
โปร่งใสและจะดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนปฏิบัติที่มีม�ตรฐ�น อีกทั้งผ่�นก�ร
ห�รือกับทบวงก�รพลังง�นปรม�ณูระหว่�งประเทศที่กำ�หนดขั้นตอน
ปฏิบัติอย่�งรัดกุม ซึ่งก�รตัดสินใจดังกล่�วของญี่ปุ่น ส่งผลให้จีนและ
เก�หลีใต้ประท้วงเนื่องจ�กกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ
ประช�ชน (สนข.Al Jazeera: 2564) 
▶ บทสรุป
 จ�กสถ�นก�รณ์ด้�นสิง่แวดล้อมประเดน็ทีน่่�สนใจ คอื คว�มพอเพยีง
ของก�รรณรงค์ในเรื่องก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ (Climate change) 
และปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมท่ีอ�จก่อให้เกิดข้อพิพ�ทระหว่�งประเทศจ�ก
ก�รท่ีรัฐบ�ลญ่ีปุ่นจะเริ่มทยอยปล่อยนำ้�ปนเปื ้อนจ�กโรงง�นไฟฟ้�
นิวเคลียร์ม�กกว่� 1 ล้�นตัน ภ�ยใน 2 ปี ถึงแม้ว่�จะผ่�นกระบวนก�ร
บำ�บัดแล้วก็ต�ม แต่ยังคงสร้�งคว�มกังวลให้กับประเทศเพื่อนบ้�นอยู่ไม่
น้อย และน�น�ช�ติกำ�ลงัจับต�มองกรณดีงักล่�วทัง้ประเดน็ทีส่หรฐัฯ แสดง
ท่�ทสีนบัสนนุโดยให้เหตผุลว่�ญีปุ่น่ดำ�เนนิก�รต�มม�ตรฐ�นโลกและก�ร
แสดงคว�มรบัผดิชอบต่อคว�มเสีย่งท่ีเกิดจ�กนำ�้ทะเลปนเป้ือนกมัมนัตรงัสี
ของรัฐบ�ลญี่ปุ่น
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สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเมืองและกำรทหำร
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
และ นางสาวสิรภัทร  เทียมพัฒน์
 สำ�หรับสถ�นก�รณ์ก�รเมืองในห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64 ส�ม�รถ
สรุปสถ�นก�รณ์ได้ดังนี้ 
 ➢ จีน เพ่ิมงบกลาโหมอกี 6.8% แม้มภีาระหนีสู้ง-แรงกดดนัจาก
วิกฤตโควิด มีก�รร�ยง�นว่� เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 64 รัฐบ�ลจีนประก�ศเพิ่ม
งบกล�โหมของประเทศอีก 6.8 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ ในคว�มพย�ย�มท่ี 
จะเดินหน้�ยกระดับคว�มส�ม�รถของกองทัพให้ยิ่งใหญ่ แม้จะประสบ
ปัญห�ภ�ระหนี้รัฐพุ่งสูง และแรงกดดันจ�กวิกฤต COVID-19 ยังคงมีอยู่ 
โดยงบที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นงบค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รอื่น ๆ 
ของทห�ร แต่ไม่มีร�ยละเอียดของงบใช้จ่�ยด้�นอ�วุธยุทโธปกรณ์ ที่ส่วน
ใหญ่เป็นก�รผลิตภ�ยในประเทศ 
 ➢ แผนป้องกนัประเทศฉบบัล่าสดุของสหราชอาณาจกัร ระบวุ่า
จะลดก�าลังทหารในกองทัพบก 10,000 นาย แล้วมาหันใช้หุ่นยนต์  
โดรน ในยุทธการไซเบอร์มากขึ้น มีก�รร�ยง�นเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64  
ในแผนกล�โหมฉบับนี้ ตั้งเป้�ปรับลดจำ�นวนรถถังและเครื่องบินของกอง

ทัพบกลงด้วย แต่รัฐบ�ลระบุว่� จะเพิ่มจำ�นวน  
“เรือ, เรือดำ�นำ�้ และทห�รเรือ” ต�มแผนใหม่นี ้กำ�ลงั
พลของกองทัพบกจะลดลงเหลือประม�ณ 70,000 
น�ย ซึ่งลดลงอย่�งต่อเน่ืองม�ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม� 
โดยท�งพรรคเลเบอร์ ระบุว่� จะมีก�รตัดลดกำ�ลัง

ทห�รลง ทัง้ทีส่หร�ชอ�ณ�จกัรกำ�ลงัเผชิญกบัภยัคกุค�มม�กขึน้ จ�กข้อมลู
ล่�สุดพบว่� ในเดือน ม.ค. 2021 มีกำ�ลังทห�ร 80,010 น�ยในกองทัพบก
ของสหร�ชอ�ณ�จกัร ลดลงจ�ก 86,080 น�ย ในเดอืน ต.ค. 2015 จำ�นวน
ทห�รทีล่ดลงล่�สดุ อ�จเกดิขึน้ต�มก�รเปลีย่นแปลง “ต�มปกต”ิ ซึง่ไม่ได้
มกี�รคดัเลอืกทห�รใหม่ม�แทนทีท่ห�รทีป่ลดประจำ�ก�ร หน่วยน�วกิโยธนิ
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้�งกองทัพของสหร�ชอ�ณ�จักรจะถูกปรับ
เปลี่ยนให้เป็น กองกำ�ลังคอมม�นโดแห่งอน�คต (Future Commando 
Force) ซึ่งจะรับง�นเดิมที่กองกำ�ลังพิเศษ SAS (ย่อม�จ�ก Special Air 
Service) และ SBS (ย่อม�จ�ก Special Boat Service) ม�ทำ�ต่อหล�ย
อย่�ง กองกำ�ลังนี้จะได้รับเงินลงทุนโดยตรงม�กกว่� 200 ล้�นปอนด์ 
(ประม�ณ 8,560 ล้�นบ�ท) ในช่วงกว่� 10 ปีข้�งหน้� เพื่อปฏิบัติก�รด้�น
คว�มม่ันคงท�งทะเล และ “ก�รป้องกนัและยบัยัง้กจิกรรมยัว่ย ุและตอบโต้
ภยัคกุค�มของรฐั” หลังจ�กมกี�รเผยแพร่ก�รทบทวนอกีอย่�งหนึง่ทีเ่รยีก
ว่� ก�รทบทวนนโยบ�ยด้�นกล�โหมและต่�งประเทศแบบบูรณ�ก�ร 
รฐัมนตรหีล�ยคนระบวุ่� จำ�เป็นต้องมกี�รเปลีย่นแปลงขน�ดใหญ่เพือ่ทำ�ให้
กองทพัคล่องตวัม�กขึน้ ส่วนหนึง่ของก�รทบทวนนี ้รัฐบ�ลได้ปรบัเพิม่ก�รจำ�กดั
หวัรบนวิเคลยีร์ของสหร�ชอ�ณ�จกัรจ�ก 180 เป็น 260 หวั
 ➢  ญ่ีปุ ่นและอินโดนีเซียลงนามข้อตกลงการค้าด้านกลาโหม  
มีก�รร�ยง�นว่�เมื่อ 31 มี.ค.64 ญี่ปุ่นและอินโดนีเซียได้สรุปข้อตกลงเพื่อ
อำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รค้�ด้�นกล�โหมและคว�มร่วมมือด้�น
อุตส�หกรรมกล�โหมท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงข้อตกลงอปุกรณ์ป้องกนัและถ่�ยทอด
เทคโนโลยีได้ลงน�มในโตเกียวเมื่อวันท่ี 30 มีน�คมโดยรัฐมนตรีต่�ง
ประเทศและกระทรวงกล�โหมของท้ังสองประเทศ ข้อตกลงดังกล่�วมี
วัตถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุก�รส่งออกด้�นกล�โหมของญีปุ่น่ไปยงัประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพิ่มคว�มมั่นคงในภูมิภ�คท�่มกล�งคว�ม
กงัวลทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกับคว�มกล้�แสดงออกของจนี ซึง่ไม่มีก�รเปิดเผยร�ย
ละเอียดเก่ียวกับแพลตฟอร์มท่ีมศีกัยภ�พสำ�หรับก�รข�ย แต่น�ยโนบโุอะ 
คิชิ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมของญี่ปุ่นระบุว่�ก�รเจรจ�เกี่ยวกับ
คว�มส�ม�รถดังกล่�วจะเริ่มขึ้นในไม่ช้� แถลงก�รณ์ของท�งก�รระบุว่�
คว�มส�ม�รถดังกล่�วจะมุ ่งไปท่ีก�รสนับสนุนคว�มมั่นคงท�งทะเล  
Prabowo Subianto รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมช�วอินโดนีเซีย
กล่�วด้วยว่�ข้อตกลงดังกล่�วจะสนับสนุนคว�มร่วมมือด้�นอุตส�หกรรม

ก�รป้องกันระหว่�งสองประเทศและคว�มพย�ย�มของอินโดนีเซียในก�ร
ปรับปรงุกองทพัให้ทนัสมยั ญีปุ่น่และอนิโดนเีซยีได้ห�รอืเก่ียวกบัข้อตกลง
ด้�นอุปกรณ์และเทคโนโลยีเป็นเวล�หล�ยปีและในปล�ยปี 2563 ทั้งสอง
ฝ่�ยได้ตกลงกันในหลักก�รเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รทำ�ง�นร่วมกัน
เกี่ยวกับขีดคว�มส�ม�รถในก�รรักษ�คว�มปลอดภัยท�งทะเลรวมถึงเรือ
ฟริเกตและก�รรบผิวนำ้�อื่น ๆ ในช่วงปล�ยปี 2020 ตัวแทนจ�กผู้ต่อเรือ
ของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึง Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ได้มีก�รเจรจ�
กบัคูค้่�จ�กอนิโดนเีซยีเพือ่ดำ�เนนิโครงก�รร่วมดงักล่�วสำ�หรบักองทพัเรอื
ช�วอินโดนีเซีย 
 ➢ ‘ไต้หวนั’ แฉ ‘จนี’ ส่งเครือ่งบนิลกุล�า้น่านฟ้า สูงเป็นประวัตกิารณ์ 
เมือ่วนัที ่13 เม.ย. 64 สำ�นกัข่�วบบีซีรี�ยง�นว่� กระทรวงกล�โหมไต้หวัน
เปิดเผยมเีครือ่งบนิจำ�นวน 25 ลำ�รวมถงึเครือ่งบนิขับไล่ เครือ่งบนิทิง้ระเบดิ
ได้ลุกลำ้�เข้�ม�ยังเขตแสดงตนเพื่อก�รป้องกันภัยท�งอ�ก�ศ (ADIZ)  
“ก�รรุกร�นครัง้น้ี เป็นเป็นครัง้ใหญ่ทีส่ดุและเกดิขึน้หลงัจ�กทีส่หรฐัเตอืน
ให้ระวังจีนจะแสดงคว�มแข็งกร้�วม�กขึ้น” กล�โหมไต้หวัน ระบุ และ
กล่�วว่� ไต้หวันได้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินสกัดกั้นและเตือนเคร่ืองบินจีน 
รวมทั้งเตรียมมิสไซล์ให้เตรียมพร้อม ในก�รเฝ้�ตรวจเครื่องบินของจีน ซึ่ง
จนีมองว่� ไต้หวนัเป็นส่วนหนึง่ของประเทศ ขณะทีไ่ต้หวนัต้องก�รปกป้อง
อธิปไตยภ�ยใต้ดินแดนตนเอง 
 ➢ ปูติน เผยรัสเซียเดินหน ้าพัฒนา อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ สู่ความทันสมัย มีก�รร�ยง�นเมือวันที่ 27 
เม.ย. 64 วล�ดเิมยีร์ ปตูนิ ประธ�น�ธบิดรีสัเซยี ระบใุนก�ร
กล่�วปร�ศรยัประจำ�ปีต่อสภ�พสหพนัธรฐัรสัเซยีว่� รสัเซยีกำ�ลงัเสรมิแกร่ง
แสนย�นุภ�พอย่�งต่อเนื่อง ด้วยก�รปรับปรุงอ�วุธยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัย 
ฝ่�ยนินิบัญญัติและบรรด�เจ้�หน้�ที่ของรัฐถึงก�รค�ดก�รณ์ว่�สัดส่วน
อ�วุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยนั้นจะแตะร้อยละ 76 ภ�ยในปี 2024 และ
สัดส่วนของอ�วุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยในส�มเหล่�นิวเคลียร์ (nuclear 
triad) หรอืคลงัแสงนวิเคลยีร์ท�งยทุธศ�สตร์ทีส่มบรูณ์ของรสัเซีย จะทะลุ
ร้อยละ 88 ในปีนี้ กองทห�รกองแรกที่ติดตั้งขีปน�วุธข้�มทวีปซ�ร์มัต 
(Sarmat) อย่�งเต็มรูปแบบ จะเริ่มปฏิบัติก�รภ�ยในส้ินปี 2022 ส่วน 
เซอร์คอน (Tsirkon) ขีปน�วุธร่อนคว�มเร็วเหนือเสียง จะพร้อมใช้ง�นใน
อน�คตอันใกล้นี้ ปูตินยังกล่�วอีกว่� อ�วองก�ร์ด (Avangard) ขีปน�วุธ
คว�มเร็วเหนอืเสยีงข้�มทวปี และระบบก�รสูร้บด้วยเลเซอร์ได้เข้�ประจำ�ก�ร
แล้ว ซึ่งปูตินเน้นยำ้�ถึงคว�มสำ�คัญของคว�มร่วมมือระดับโลกในก�ร 
รับรองเสถียรภ�พท�งยุทธศ�สตร์ ท้ังยังเช่ือเชิญประเทศใหญ่ ๆ ม�ร่วม
ห�รือในประเด็นเกี่ยวกับอ�วุธท�งยุทธศ�สตร์
▶  บทสรุป 
 จ�กสถ�นก�รณ์โลกในปัจจบุนัและแรงวกิฤตจ�กเหตกุ�รณ์ก�รแพร่
ระบ�ดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สิง่ทีเ่หน็ได้คอืบ�งประเทศใช้โอก�สนีใ้นก�ร
ลดกำ�ลังพลแทนที่โดยใช้อ�วุธอัตโนมัติม�กขึ้น โดยเฉพ�ะก�รใช้โดรน ทั้ง
ท�งบก ท�งนำ้�และท�งอ�ก�ศ ที่ควบคุมด้วย AI ตลอดจนอ�วุธคว�มเร็ว
เหนือเสียงยิ่งยวด (Hypersonic Weapons) ซึ่งคว�มก้�วหน้�ท�ง
เทคโนโลยดีงักล่�วจะสร้�งคว�มแตกต่�งด้�นก�รทห�รอย่�งก้�วกระโดด
ที่อ�จนำ�ม�สู ่ก�รแข่งขันและครอบครองอ�วุธของน�น�ประเทศท่ีมี
ศักยภ�พ อย่�งไรก็ต�มจะยังคงมีก�รขย�ยบทบ�ทในมิติด้�นก�รทห�ร
ของกลุม่สม�ชกิ Quad อย่�งเช่น ประเทศญีปุ่่นร่วมกับในประเทศภมูภิ�ค
อินโดแปซิฟิก และข้อพิพ�ทในพื้นท่ีเดิมช่องแคบไต้หวัน ทะเลจีนใต้ ยัง
เป็นประเดน็ทีก่ระทบต่อเสถียรภ�พของอนิโดแปซฟิิกต่อไป โดยมปีระเทศ
มห�อำ�น�จในภูมิภ�ค เช่น ประเทศจีนและนอกภูมิภ�ค ประเทศ
สหรัฐอเมริก� รวมถึงพันธมิตรของ Quad เป็นผู้เล่นสำ�คัญในมิติด้�น 
คว�มมั่นคงของภูมิภ�คต่อไป
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ดำ�เนินก�ร
ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลก�รดำ�เนินก�รศูนย์วิจัยและคณะผู้เช่ียวช�ญ

ด้�นคว�มมั่นคง (SAREC) ครั้งท่ี 
2/2564 เรื่อง “แนวท�งก�รพัฒน�
โครงก�รพัฒน�เพ่ือเสริมคว�มมั่นคง
เฉพ�ะพ้ืนท่ี: ศึกษ�เฉพ�ะกรณีพื้นที่
ภ�คตะวันออกและพื้นที่ภ�คเหนือ” 
ระหว่�งวันที่ 27 ก.พ. - 13 มี.ค.64 
วตัถปุระสงค์เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมูลใน

พื้นที่ภ�คเหนือในประเด็นดังนี้ (1) เพื่อศึกษ�ปัญห�และอุปสรรคของก�ร
ดำ�เนนิง�นต�มโครงก�รพฒัน�เพือ่เสรมิคว�มม่ันคงเฉพ�ะพืน้ที ่(โครงก�ร 
พมพ.) (2) เพื่อศึกษ�ถึงปัจจัยสู่คว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�
เพื่อเสริมคว�มมั่นคงเฉพ�ะพื้นท่ี และ (3) เพ่ือเสนอตัวแบบที่เหม�ะสม
สำ�หรับก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�เพื่อเสริมคว�มมั่นคงเฉพ�ะพื้นที่ โดยมี
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้แทนจ�กหน่วยง�นภ�คคว�มมั่นคง ภ�ค
เศรษฐกิจ และภ�คประช�สังคมที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
 ปัญหาและอุปสรรคของการดำาเนินงานตามโครงการพัฒนาเพื่อ
เสริมความม่ันคงเฉพาะพื้นที่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ดังนี้ (1) ด้�นบุคล�กร
และก�รปฏบิตังิ�น อ�ทิ พบอปุสรรคด้�นก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจในแผนง�น
ทีเ่ก่ียวของกับก�รปฏบิตัภิ�รกจิของโครงก�รฯ และก�รข�ดผูป้ระส�นง�น
หลัก (Point of Contact: POC) ระหว่�งหน่วยง�น (2) ด้�นกฎหม�ย  
กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อ�ทิ ข้อจำ�กัดด้�นกฎหม�ยในก�รเข้�พัฒน�
พื้นที่ที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบของกรมป่�ไม้ และกรมอุทย�นแห่งช�ติ  
สตัว์ป่� และพนัธุพ์ชื ตลอดจนขัน้ตอนก�รดำ�เนนิก�รด้�นกฎหม�ยต้องใช้ระยะ
เวล�ในก�รดำ�เนนิก�รม�ก และไม่ส�ม�รถยดืหยุน่กฎระเบยีบได้ จงึทำ�ให้
ก�รขับเคล่ือนโครงก�รเกิดคว�มล่�ช้� (3) ด้�นแผนง�น โครงก�ร และ 
งบประม�ณ อ�ทิ คว�มร่วมมือในก�รบูรณ�ก�รแผนง�น และโครงก�ร
ร่วมกัน เช่น ก�รแก้ไขปัญห�หมอกควันไฟป่�ในพื้นท่ีเขตรอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่-เชียงร�ย ก�รดำ�เนินโครงก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�ป้องกัน
รักษ�ป่�ไม้ ก�รส่งเสริมอ�ชีพหลัก อ�ชีพเสริม และก�รปลูกไม้มีค่�ท�ง
เศรษฐกิจ เป็นต้น (4) ด้�นกลไกก�รบริห�รจัดก�รดำ�เนินง�น อ�ทิ ก�ร
ข�ดก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และคว�มเข้�ใจ ในก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของ
พืน้ทีต่�มหลกัเกณฑ์ในก�รวเิคร�ะห์และก�รประเมนิสถ�นก�รณ์ต�มพืน้ท่ี

โครงก�ร พมพ. เช่น ขน�ด
ของพื้นที่ที่มีปัญห� คว�ม
รุนแรงและคว�มซบัซ้อนของ
ปัญห� คว�มย�กง่�ยต่อก�ร
แก้ปัญห� ผลกระทบด้�น 
ต่�ง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และคว�ม
ตระหนักรู้ของประช�ชนใน

พื้นที่ที่มีต่อปัญห� เป็นต้น (5) ด้�นก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูล อ�ทิ หน่วยง�น
ภ�ครัฐหล�ยหน่วยง�นยังมีข้อจำ�กัดในก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูล และยังข�ด
คว�มพร้อมด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นในก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูล เช่น ก�รเข้�ถึง
ระบบอินเทอร์เน็ต ก�รเข้�ถึงระบบไฟฟ้� และบุคล�กรด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ เป็นต้น 

 ปัจจัยสู่ความสำาเร็จในการ
ดำาเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริม
ความม่ันคงเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่
ภาคตะวนัออกและพ้ืนทีภ่าคเหนอื 
ดังนี้ (1) หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องควร
มีก�รสร้�งคว�มรู้และคว�มเข้�ใจ
ถงึข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัก�รดำ�เนนิง�น
ในโครงก�ร พมพ. ให้กับบุคล�กร
ในหน่วยง�นและประช�ชนในพืน้ที่ 
เพื่อให้เกิดก�รนำ�โครงก�ร พมพ. 
ไปสู ่ก�รปฏิบัติที่มีประสิทธิภ�พ  
(2) โครงก�ร พมพ. ควรจดัให้อยูใ่นโครงก�รทีม่คีว�มสำ�คญัเร่งด่วน รวมทัง้ 
ควรมกี�รกำ�หนดระยะเสรจ็สิน้ในก�รดำ�เนนิโครงก�ร เพือ่ให้ส�ม�รถระบุ
ผลสำ�เร็จของโครงก�รได้อย่�งชัดเจน (3) พื้นที่ก�รดำ�เนินโครงก�ร พมพ. 
ในพื้นท่ีภ�คเหนือควรมีก�รประก�ศเป็นพื้นท่ีพิเศษเพื่อคว�มม่ันคง เพ่ือ
ให้ส�ม�รถดำ�เนินโครงก�รได้อย่�งร�บรื่นไม่ขัดต่อข้อกฎหม�ย (4) ควรมี
ก�รเสริมสร้�งก�รบูรณ�ก�รหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับโครงก�ร เพื่อให้
หน่วยง�นรับผิดชอบประส�นง�นหลักและหน่วยง�นปฏิบัติง�นในพื้นที่ 
ส�ม�รถบรูณ�ก�รกนัได้อย่�งแท้จรงิ (5) ควรมกี�รเสรมิสร้�งคว�มรูค้ว�ม
เข้�ใจด้�นกฎหม�ยให้กบัประช�ชน เพือ่ลดปัญห�ก�รกระทำ�คว�มผดิท�ง
ด้�นกฎหม�ยในพื้นที่ (6) ควรมีก�รบรูณ�ก�รแผนง�น และแผน 
งบประม�ณระหว่�งหน่วยง�นต่�ง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องร่วมกนั (7) ควรเลือกพืน้ที่
วิกฤติในก�รดำ�เนินก�ร เพื่อเลือกพื้นที่ในก�รดำ�เนินก�รก่อน นอกจ�กนี้
โครงก�รแต่ละโครงก�รควรมกี�รกำ�หนดเป้�หม�ยร่วมกนั เพือ่นำ�ม�สูก่�ร
ว�งแผนง�น และเลือกหน่วยปฏิบัติในก�รเป็นหน่วยดำ�เนินง�นร่วมกัน 
หน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องควรมกี�รสร้�งฐ�นข้อมลูกล�งขึน้ม�อย่�งเป็นระบบ 
เพือ่ให้มคีว�มเชือ่มโยง และลดคว�มซำ�้ซ้อนกนัของข้อมลูเมือ่นำ�ไปปฏิบตัิ
ง�น (8) ควรเพิม่ก�รประช�สมัพนัธ์ข้อมลูข่�วส�รท่ีเกีย่วข้องกบัโครงก�รฯ 
ระหว่�งหน่วยง�นภ�คเอกชน และหน่วยง�นภ�ครฐักบัประช�ชนในพืน้ที่ 
และ (9) สร้�งคว�มตระหนักรู้และให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูล 
เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ข้อมูลม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ม�กยิ่งขึ้น
 ตัวแบบที่เหมาะสมสำาหรับการดำาเนินโครงการพัฒนาเพ่ือเสริม
ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ดังนี้ (1) ก�รจัดทำ�เอกส�รที่ระบุถึงคว�มสำ�คัญ
ของ โครงก�ร พมพ. ในลักษณะคว�มสำ�เร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้ 
(2) ก�รพิจ�รณ�เสนอแผนง�น และแผนงบประม�ณที่สนับสนุนให้
ประช�ชนในพืน้ทีม่กี�รพึง่พ�ตนเองได้อย่�งยัง่ยนื จนนำ�ไปสูก่�รขบัเคล่ือน
โครงก�รฯ อย่�งเป็นรปูธรรม (3) ก�รให้กรมป่�ไม้และกรมอทุย�นแห่งช�ติ 
สัตว์ป่� และพันธุ์พืชเข้�ม�เป็นหน่วยง�นหลักในก�รดำ�เนินก�รเพ่ือ 
ให้โครงก�รสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ รวมถึงควรมีก�รบูรณ�ก�รหน่วยง�น
ที่เกี่ยวข้องอย่�งแท้จริง ซึ่งหน่วยง�นหลักผู้รับผิดชอบโครงก�รต้องมีก�ร
เสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับผู้ร่วมดำ�เนินโครงก�รอย่�งทั่วถึง และ 
(4) ก�รประช�สัมพันธ์ก�รดำ�เนินโครงก�ร พมพ. ให้ทั่วถึง โดย
ประช�สมัพนัธ์ในทกุช่องท�ง รวมถงึก�รให้ประช�ชนในพืน้ทีเ่ข้�ม�มส่ีวน
ร่วมในก�รดำ�เนินโครงก�ร พมพ. เพื่อสร้�งก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจให้กับ
ประช�ชนท่ีเป็นผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ให้เกิดคว�มรูค้ว�มเข้�ใจในก�รดำ�เนนิ
โครงก�รฯ

1. กำรลงพืน้ทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลูกำรด�ำเนนิกำรศนูย์วิจยัและคณะผู้เชีย่วชำญด้ำนควำมมัน่คง (SAREC) 
ครั้งที่ 2/2564

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 

27ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)

ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จะจัดทำ�
เอกส�รศึกษ�ท�งวชิ�ก�ร (Working paper) เรือ่ง “ก�รศกึษ�แก้ไขปัญห�
ย�เสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ” และมีก�รลงพื้นที่เก็บข้อมูลภ�คตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ระหว่�งวันที่ 15 - 19 มี.ค.64 ซึ่งเป็นก�รรวบรวมข้อมูล

ภ�คสน�ม จ�กก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
สำ�คัญ และเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประช�ชนในพื้นที่ 
ได้แก่ ทภ.2/ศอ.ปส.ชอน., ปปส.ภ�ค 3, ปปส.ภ�ค 4, สำ�นักง�นควบคุม
ประพฤตจิงัหวดัขอนแก่น, กกล.สรุศักดิม์นตร,ี หอก�รค้�จงัหวดัอดุรธ�น,ี 
ด่�นศุลก�กรจงัหวดัหนองค�ย, ตม.หนองค�ย, หอก�รค้�จงัหวดัหนองค�ย, 
สม�คมเครอืข่�ยสภ�องค์กรชมุชนลุม่นำ�้โขง 7 จังหวดัภ�คอีส�น, บก.นรข. 
และ ทกย.เขมร�ฐ กกล.สุรน�รี ส�ม�รถสรุปประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
 ➢ สถ�นก�รณ์ปัญห�ย�เสพตดิในพืน้ทีภ่�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ดังนี้ (1) ก�รลักลอบนำ�เข้�ย�เสพติดในพื้นที่มีคว�มรุนแรงม�กขึ้น โดย
เฉพ�ะพื้นที่ 7 จังหวัดช�ยแดนไทย-ล�ว (2) พบก�รลักลอบนำ�เข้�ย�เสพ
ตดิโดยก�รนำ�ย�เสพตดิซกุซ้อนต�มร่�งก�ยผ่�นแดนเข้�ม�ในลกัษณะของ
นักท่องเที่ยว หรือมีก�รนำ�ย�เสพติดม�ว�งต�มจุดบริเวณด่�นผ่�นแดน 
(3) มกี�รแพร่ระบ�ดในกลุ่มเด็กและเย�วชนในพ้ืนท่ีม�กข้ึน (4) ขบวนก�ร
ค้�ย�เสพติดมีก�รขย�ยเครือข่�ยเพิ่มม�กขึ้น และ (5) จำ�นวนผู้ถูกบังคับ
บำ�บัดย�เสพติดเพิ่มม�กขึ้น
 ➢  ก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติดเชิงก�รปฏิบัติของกอง
ทัพภ�คที่ 2 ดังนี้ (1) ภ�ยใต้ภ�รกิจของ ศอ.ปส.ชอน. ซึ่งมีก�รปฏิบัติก�ร
ควบคู่กับภ�รกิจป้องกันช�ยแดน ประกอบด้วย กกล.สุรศักดิ์มนตรี (ศอ.
ปส.ชอน.บ) และ กกล.สุรน�รี (ศอ.ปส.ชอน.ล) มีหน้�ที่ในก�รปร�บปร�ม
และสกัดกั้นย�เสพติดเข้�ม�ในประเทศ (2) ภ�ยใต้ภ�รกิจของ กอ.รมน.
ภ�ค 2 เป็นก�รดำ�เนนิก�รป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิ และก�รเสรมิ
สร้�งคว�มเข้มแข็งในหมูบ้่�นและชมุชนต�มแนวช�ยแดน อ�ท ิก�รจดัก�ร
อบรมให้คว�มรู ้ค่�ยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เป็นต้น ตลอดจนก�รสนบัสนนุ
ก�รบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�เสพติด โดยก�รจัดตั้งศูนย์วิวัฒน์พลเมือง เพื่อก�ร
บำ�บัดฟื้นฟูผู้เสพย�เสพติดทั้งแบบสมัครใจและแบบบังคับบำ�บัด และ (3) 
คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศผ่�นกลไกของชุดประส�นง�นในพื้นที่

ช�ยแดน โดยมีเจ้�ภ�พคือกรมกิจก�รช�ยแดนทห�ร และกลไกคว�มร่วม
มือของศูนย์แม่โขงปลอดภัย
 ➢  ประเด็นท้�ท�ยจ�กปัจจัยท่ีเปลีย่นไปในก�รเก้ไขปัญห�ย�เสพ
ติดเชิงก�รปฏิบัติ ได้แก่ (1) ต้นทุนก�รผลิตย�เสพติดลดลง กำ�ลังก�รผลิต
เพิ่มม�กขึ้น และร�ค�ย�เสพติดถูกลง (2) พัฒน�ก�รของขบวนค้�ย�เสพ
ติด (3) ลักษณะภูมิประเทศมีแม่นำ้�โขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทำ�ให้ไม่
ส�ม�รถจำ�กัดพื้นที่ก�รปฏิบัติได้ (4) ก�รต่อต้�นก�รข่�วและก�รทำ�ล�ย
ภ�พลักษณ์ของ กกล.ป้องกันช�ยแดน (5) ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�ร
ซื้อข�ยย�เสพติด (6) สถ�นก�รณ์ก�รเมืองภ�ยในเมียนม� (7) เครือข่�ย
ช�วม้ง (8) ปัญห�ด้�นเศรษฐกิจและคว�มย�กจนของประช�ชนในพื้นที่ 
(9) ผู้เสพย�เสพติดที่มีอ�ก�รท�งจิตประส�ทมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (10) ผู้
เข้�รับก�รบำ�บัดฟื้นฟูแล้วกลับไปใช้ย�เสพติดซำ้� (11) คว�มคิดของ
ประช�ชนที่ต่อผู้ที่เคยติดย�เสพติดและก�รได้รับโอก�สท�งสังคม (12) 
คว�มไม่ไว้ว�งใจของส�ยข่�วที่ปฏิบัติง�นร่วมกัน และ (13) ก�รขย�ยตัว
ของแหล่งผลติย�เสพติดใน สปป.ล�ว (14) ก�รเปิดให้บรกิ�รรถไฟคว�มเรว็

สูงที่เชื่อมระหว่�งหนองค�ยกับเมืองหลวงเวียงจันทร์ (15) ผลประโยชน์
ของขบวนก�รค้�ย�เสพติดที่เสนอให้กับผู้นำ�ชุมชน ช�วบ้�น และก�รติด
สินบนเจ้�หน้�ที่รัฐ
 ➢  คว�มค�ดหวังที่มีต่อกองทัพ ได้แก่ (1) ก�รขย�ยผลไปสู่ก�ร
จับกมุนกัค้�ร�ยสำ�คญัเพือ่ตดัวงจรเครอืข่�ยนกัค้� (2) ก�รเสรมิสร้�งชมุชน
เข้มแข็งที่เห็นผลอย่�งเป็นรูปธรรม (3) คว�มต่อเนื่องในก�รแก้ไขปัญห�

ย�เสพติด (4) คว�มเชื่อมั่นในศักยภ�พของกองทัพในก�รแก้ไขปัญห�ใน
พื้นที่ช�ยแดน (5) ก�รทำ�ล�ยแหล่งผลิตย�เสพติดที่อยู่ภ�ยนอกประเทศ 
(6) คว�มเข้มแข็งและคว�มซื่อสัตย์สุจริตของเจ้�หน้�ที่ (7) ก�รเจรจ�เพื่อ
ห�แนวท�งแก้ไขปัญห�ย�เสพติดกับประเทศเพื่อนบ้�นอย่�งจริงจัง (8) 
ก�รให้คว�มช่วยเหลือและดูแลคว�มปลอดภัยให้กับประช�ชนหรือ 
ผูแ้จ้งเบ�ะแสเกีย่วกับย�เสพตดิให้กบัหน่วยง�นคว�มมัน่คง และ (9) คว�ม
เข้มงวดของทห�รที่ปฏิบัติหน้�ที่ในพื้นที่สีแดง

2. กำรลงพื้นที่เก็บข้อมูลภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



  (3) กองทัพออสเตรเลียมีก�รจัด
กิจกรรมก�รพัฒน�วิช�ชีพที่หล�กหล�ยซึ่ง
ออกแบบม�เพือ่เสรมิสร้�งคว�มเป็นผูน้ำ� เพิม่
คว�มยดืหยุน่ และก�รให้คำ�ปรกึษ� ซึง่กองทพั
มุ่งมั่นให้สตรีมีบทบ�ทในก�รร่วมดำ�เนินก�ร 
โดยกองทพัได้ทบทวนปรับโครงสร้�งกองกำ�ลงั
และก�รสนับสนุนสตรีในบทบ�ทก�รรบ รวมถึงกองทัพอ�ก�ศได้มีก�ร
สนับสนุนสตรีให้มีส่วนร่วมในก�รประชุมต่�ง ๆ ท้ังภ�ยในและภ�ยนอก
ประเทศ โดยมีหลักสูตรเสริมสร้�งประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นให้กับสตรี 
เช่น หลักสูตรพัฒน�ก�รพูดในที่ส�ธ�รณะเพื่อให้สตรี (Public-Speaking 
Development Program) และหลักสูตรก�รแลกเปล่ียนคว�มเป็นผู้นำ� 
(The Leadership Exchange Program) เป็นต้น
 แนวทางการบริหารจัดการกำาลังพลของกองทัพสิงคโปร์ ดังนี้ 
  (1) สิงคโปร์มีแนวคิดในก�รป้องกันประเทศภ�พรวมใน
ลักษณะ “ก�รป้องกันแบบเบ็ดเสร็จ” หรือ “Total Defence” ซึ่งเป็น
แนวคดิท่ีต้องก�รหลอมรวมใจของคนในช�ต ิโดยแบ่งเป็น 6 ส่วนดงัน้ี ด้าน
การทหาร เพื่อป้องกันประเทศจ�กก�รรุกร�นภ�ยนอก รวมถึงก�รรับมือ
ผู้ก่อก�รร้�ย ซึ่งรับผิดชอบโดยกองทัพสิงคโปร์ ด้านกิจการพลเรือน เพื่อ
ให้ประช�ชนสิงคโปร์ทุกคนมีคว�มพร้อมเมื่อประสบภ�วะฉุกเฉิน รับผิด
ชอบโดย Singapore Civil Defence Force ด้านเศรษฐกิจ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เศรษฐกจิของสงิคโปร์ ได้รบัผลกระทบเมือ่เกิดวิกฤต ิด้านสงัคม เพือ่
ป้องกันไม่ให้เกิดคว�มแตกแยกระหว่�งเชื้อช�ติและศ�สน�ในสังคม ด้าน
ดิจิทัล เพื่อสร้�งคว�มตระหนักรู้และภูมิคุ้มกันด้�นไซเบอร์ให้กับประเทศ 
และ ด้านจติวทิยา เพือ่ให้ประช�ชนช�วสงิคโปร์เกดิคว�มรกัและหวงแหน
ช�ติอย่�งเต็มใจ 
  (2) กองทัพสิงคโปร์มีก�รลด
ขน�ดของกองทัพด้วยก�รปรับปรุงระบบ
โครงสร้�งผู้เชี่ยวช�ญท�งทห�ร (Military 
Expert: ME) โดยมุง่เน้นในเรือ่งของคว�มรู้ 
คว�มเชี่ยวช�ญ และประสบก�รณ์ในก�ร
ทำ�ง�นของส�ยง�นเฉพ�ะ อ�ทิ ช่�งเทคนิค วิศวกร เจ้�หน้�ที่ก�รข่�ว 
แพทย์ และเจ้�หน้�ที่เสน�รักษ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
ในก�รปฏิบัติง�นม�กยิ่งขึ้น ซึ่งกองทัพจะเปิดรับสมัครจ�กผู้ที่ผ่�นก�รฝึก
ข้ันพืน้ฐ�นม�แล้ว โดยให้ทำ�สญัญ�กบักองทัพ ซึง่ท�งกองทพัจะมเีงินโบนัส 
(Sign On Bonus) ในก�รลงน�มสญัญ�ครัง้แรก นอกจ�กนี ้ยงัเป็นท�งเลอืก
และโอก�สของน�ยทห�รสัญญ�บัตรและน�ยทห�รประทวนที่ต้องก�ร
เปลีย่นส�ยก�รทำ�ง�นในโครงสร้�งปกตแิละเข้�ม�ปฏบิตังิ�นในโครงสร้�ง
ใหม่นี้ด้วย 
  (3) สำ�หรับก�รประเมินสมรรถนะส่วนบุคคล กองทัพสิงคโปร์
มกี�รประเมนิสมรรถนะส่วนบคุคลทีเ่รยีกว่�ค่� CEP (Current estimated 
potential) ซ่ึงค่� CEP นี้จะเริ่มสะสมม�จ�กก�รทำ�ง�นตั้งแต่ยังเป็น 
น�ยทห�รช้ันต้นท่ีมคีว�มโดดเด่น เช่น สอบได้ทุนไปเรยีนต่�งประเทศ หรอื
ก�รได้เข้�เรียนที่โรงเรียนเสน�ธิก�รสิงคโปร์ โดยกำ�ลังพลส่วนใหญ่ใน
กองทัพจะทร�บค่� CEP ของตนเอง และจะส�ม�รถว�งแผนตัวเองได้ว่�
แนวท�งก�รรับร�ชก�รในกองทัพของ
ตนในอน�คตจะเป็นอย่�งไร ซึ่งในทุกๆ 
ปีจะมีก�รพิจ�รณ�กรอบกำ�ลังพล ซึ่ง
ห�กมีม�กเกินไปก็จะพิจ�รณ�ลดก�ร
บรรจุในปีต่อไป

3. กำรประชุมศูนย์อำเซียน ครั้งที่ 3/2564
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ/ฝ่�ย
เลข�นุก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ� สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�ร
ประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�ร ศอศ.สปท. ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง “แนวท�ง
และวิธีก�รบริห�รจัดก�รกำ�ลังพลของกองทัพประเทศกลุ่มอ�เซียนและ
มติรประเทศ” ในวนัท่ี 17 - 20 ม.ีค.64 ณ โรงแรม เอ วนั เดอะรอยลั ครซู 
พัทย� ซึ่งผู้เข้�ร่วมก�รประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วย

ง�นคว�มมั่นคง และหน ่วยง�นที่
เกี่ยวข้อง  โดยมีวิทย�กร ประกอบด้วย 
(1) Colonel Wayne Turnbull, Senior 
Defence Official/ Defence Attaché 
and Chief of JUSMAGTHAI (2) Lieu-
tenant Colonel Nicholas Beumer, 

Australian Deputy Defence Attaché to the Kingdom of Thailand 
และ (3) น�ว�อ�ก�ศเอก พรเดชน์ คงป้ัน ผูช่้วยทตูฝ่�ยทห�รอ�ก�ศประจำ�
สถ�นเอกอัครร�ชทูต ณ สิงคโปร์ ผ่�นระบบ ZOOM สรุปประเด็นสำ�คัญ
ได้ ดังนี้ 
 แนวทางและวธีิการบรหิารจัดการกำาลังพลของกองทพัสหรฐัฯ ดงันี้ 
  (1) หน่วยบญัช�ก�รทรพัย�กรมนษุย์กองทพับกสหรฐัฯ (U.S. 
Army Human Resource Command) มีหน้�ที่ฝึกอบรม ให้คว�มรู้ ก�ร
จัดง�น มอบหม�ยและส่งเสริมผลประโยชน์แก่บุคล�กรท�งทห�รและ
พลเรือนในกระทรวงกล�โหม พร้อมยังช่วยเหลือโครงก�รต่�งๆ เช่นก�ร
ควบคุมก�รใช้ย�เสพติดและแอลกอฮอล์ 
สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นในต่�งประเทศ 
  (2)  ศูนย์กำ�ลงัพลกองทพัอ�ก�ศ 
(Air Force Personnel Center) มเีป้�หม�ย
ในก�รพฒัน�กองทพั และวธิกี�รแก้ไขปัญห�
รวมถึงให้ก�รสนับสนุนกำ�ลังพลรุ่นใหม่ ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมให้กับกองทัพ
และผู้บัญช�ก�ร ก�รปฏิบัติง�นของกองทัพอ�ก�ศเน้นก�รสนับสนุนก�ร
ปฏบิตักิ�รโดยใช้คว�มรูม้�ปรบัใช้กบัหน่วยง�น และเตรยีมคว�มพร้อมก�ร
ฝึกเพื่อสนับสนุนผู้ประส�นง�นด้�นคว�มปลอดภัย 
  (3) หน่วยบัญช�ก�รกำ�ลังพลกองทัพเรือ (Navy Personnel 
Command) ภ�รกิจคอืก�รดแูลกำ�ลงัพลของกองทพัเรอืและบคุล�กรทีไ่ด้
รบัก�รเกณฑ์ทห�ร รวมถงึครอบครัวของกำ�ลังพล ในขณะเดยีวกนักม็ุง่มัน่
ที่จะตอบสนองเป้�หม�ยท�งวิช�ชีพ และหน่วยง�นยังเน้นก�รพัฒน�
บุคคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถโดยมุ่งเน้นง�นด้�นบริก�รม�กขึ้น
 แนวทางการบริหารจัดการกำาลังพลของกองทัพออสเตรเลีย ดังนี้ 
  (1) สำ�หรบัก�รคดัเลอืกบคุล�กรของกองทัพได้มกี�รปรบัปรงุ
ระบบก�รรบัสมัครให้มคีว�มทันสมยัม�กยิง่ขึน้ ช่วยให้ส�ม�รถบนัทกึก�ร
ตัดสินใจในก�รสรรห�บุคล�กรลงในระบบได้โดยตรง ซึ่งอำ�นวยคว�ม
สะดวกให้ผูบ้งัคับบญัช�ในก�รสรรห�บคุล�กร อกีท้ังยังเพิม่คว�มคล่องตวั
ในก�รบรหิ�รจดัก�รเวล�ในก�รดำ�เนนิก�ร โดยก�รเสริมสร้�งคว�มคล่อง
ตวัในก�รสรรห�บคุล�กรทำ�ให้ส�ม�รถดำ�เนนิกระบวนก�รสรรห�บุคล�กร
ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ไฟป่� และวิกฤตก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ได้ 
  (2) สำ�หรับกองทัพเรือออสเตรเลียได้มีก�รสนับสนุนจ�กเส�
หลักท�งวัฒนธรรม 5 ประก�ร ได้แก่ ก�รให้คว�มสำ�คัญกับบุคล�กรใน
กองทัพ ก�รพัฒน�ผู้นำ�ที่ให้คว�มสำ�คัญกับทีมของตน ก�รเพิ่มคว�ม
ยดืหยุน่ ก�รกระตุน้บคุล�กรให้ทำ�ง�นอย่�งมเีป้�หม�ย และก�รขบัเคลือ่น
สู่คว�มเชี่ยวช�ญระดับมืออ�ชีพ 

29ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)



4. กำรประชุมเครือข่ำยหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงแห่งอำเซียน

 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ เข้�ร่วมก�รประชุมเครือข่�ยหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคงแห่งอ�เซียน ประจำ�ปีงบประม�ณ 
64 ครั้งที่ 14 (14th Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) 
Meeting) จัดโดย Sultan Haji Hassanal Bolkiah Institute of Defence and Strategic 
Studies (SHHBIDSS)  กห.บรูไน ในรูปแบบก�รประชุมท�งไกลผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Video Teleconference : VTC) ระหว่�ง 30 ม.ีค. - 1 เม.ย.64 เพือ่แลกเปลีย่นท�งวชิ�ก�ร
กับสถ�บันเครือข่�ยท�งวิช�ก�รด้�นคว�มมั่นคงของประเทศสม�ชิกอ�เซียน และเพื่อให้ 
NADI ส�ม�รถให้ก�รสนับสนุนด้�นวิช�ก�รต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกล�โหมอ�เซียน (ASEAN 
Defence Minister’s Meeting: ADMM) ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยมีผู้แทนหน่วยง�น
ด้�นคว�มมั่นคง และคลังสมองจ�กผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กช�ติสม�ชิกอ�เซียนทั้ง 10 ประเทศ 
ทั้งหมด 13 สถ�บัน ส�ม�รถสรุปประเด็นสำ�คัญได้ดังนี้

 มุมมองต่อปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอกท่ีส่งผลกระทบต่อมุมมองท�งยุทธศ�สตร์ของภูมิภ�ค และคว�มสำ�เร็จจ�กคว�มร่วมมือของ ADMM  
ต่อประช�คมก�รเมืองและคว�มมั่นคงอ�เซียน (APSC) 
  ➢  ก�รระบ�ดของโควิด-19 ภมูภิ�คได้รบัผลกระทบท�งเศรษฐกิจและสงัคมของ
ก�รระบ�ดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่�งม�กต่อก�รดำ�รงชีวิตของประช�ชนโดยท่ัวไปใน
ภูมิภ�ค สิ่งที่น่�สนใจจ�กก�รเกิดโรคระบ�ดคร้ังนี้คือก�รเตรียมตัวของประช�กรในภูมิภ�ค
เพื่อปรับตัวให้เข้�กับบรรทัดฐ�นใหม่ ปัญห�ที่เกิดจ�กวิกฤตคว�มมั่นคงด้�นสุขภ�พทำ�ให้เกิด
คว�มตระหนักว่�คว�มเป็นนำ้�หนึ่งใจเดียวกันในระดับภูมิภ�คเป็นกุญแจสำ�คัญในก�รเตรียม
คว�มพร้อมของพลเมอืง ในก�รรบัมอืกบักระแสโลกทีเ่ปลีย่นไปหลงัจ�กวกิฤตโรคระบ�ดและ
เหตุก�รณ์ที่เกี่ยวข้องกับคว�มท้�ท�ยที่จะเกิดขึ้นในอน�คต 
  ➢  ด้�นคว�มสมัพนัธ์ของช�ตมิห�อำ�น�จ มกี�รแข่งขนัทีร่นุแรงระหว่�งสหรฐัฯ
และจีนท้ังด้�นก�รเมืองเศรษฐกิจคว�มมั่นคงและก�รทห�ร รวมถึงก�รแข่งขันในทะเลจีนใต้ 
ก�รแข่งขันท�งอำ�น�จครั้งใหญ่ดังกล่�ว อ�จจะทำ�ให้มีก�รต้องเลือกข้�งและส่งผลต่อก�ร
ทำ�ล�ยคว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียน มีก�รตั้งข้อสังเกตถึงพัฒน�ก�รของกลุ่ม Quad และ
บทบ�ทของมห�อำ�น�จขน�ดกล�ง รวมถึงก�รใช้ ASEAN Outlook on the Indo–Pacific 
(AOIP) เป็นกรอบเพื่อรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงท�งภูมิรัฐศ�สตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอ�จจะ
ส�ม�รถชี้นำ�คว�มร่วมมือด้�นก�รป้องกัน และส่งเสริมด้�นคว�มมั่นคงของอ�เซียนในอน�คต 
  ➢  ด้�นภัยคุกค�มไม่ต�มแบบ (Non-Traditional Security Threats) มีคว�ม
ซบัซ้อนม�กข้ึนของคว�มมัน่คงไม่ต�มแบบ ทีจ่ะม�พร้อมกบัก�รพฒัน�ท�งเทคโนโลย ีซึง่รวม

ถึงภัยคุกค�มท�งไซเบอร์
และอ�ชญ�กรรมท�งไซเบอร์ ตลอดจนผลกระทบของก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิ
อ�ก�ศและปัญห�สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และตระหนักถึงพัฒน�ก�รของภัยคุกค�มที่ม�
จ�กมิติท�งทะเล เช่น ภัยธรรมช�ติและภัยที่มนุษย์สร้�งขึ้น ก�รต่อต้�นก�รก่อก�ร
ร้�ยและคว�มคิดคว�มรุนแรงแบบสุดโต่ง รวมถึงคว�มปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และ
อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ นอกจ�กนี้ยังคงต้องเฝ้�ระวังภัยคุกค�มท่ีจะเกิดขึ้นใหม่  
ในขณะทีด่ำ�รงคว�มร่วมมอืในก�รรบัมอืภยัคกุค�มรปูแบบใหม่ และแสวงห�ข้อรเิริม่
ในก�รจัดก�รกับภัยคุกค�มคว�มมั่นคงดั้งเดิม (Traditional Security Threats)  
ซึ่งรวมถึงก�รปฏิบัติก�รในพื้นที่สีเท� (Grey zone operations) 
 

  ➢  คว�มสำ�คัญของพหุนิยม (ADMM และคว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียน) 
   การทตูแบบเดมิ เช่นก�รมีส่วนร่วมในระดบัพหุภ�คใีนอ�เซียนรวมถงึ ADMM ยงัคงมคีว�มสำ�คญั ควรเน้นยำ้�ถงึคว�มสำ�คญัในก�ร
เสริมสร้�งคว�มเหนียวแน่นและคว�มยืดหยุ่นของอ�เซียน ท่�มกล�งพลวัตท�งภูมิรัฐศ�สตร์ และยุทธศ�สตร์ที่ยังคงสร้�งคว�มท้�ท�ยให้กับ ADMM 
ดังนั้น ADMM ยังเป็นเวทีหลัก (Main platform) คว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง ตลอดจนเป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเจรจ�และคว�มร่วมมือ 
   ADMM จำ�เป็นต้องรักษ�ก�รควบคมุรปูแบบก�รดำ�เนนิก�รและก�รมส่ีวนร่วม โดยไม่ปล่อยให้ประเทศคู่เจรจ�กำ�หนดกระบวนก�ร
ตัดสินใจที่ไม่ผ่�นกรอบคว�มร่วมมือ ADMM รวมถึงก�รเข้�ร่วมของประเทศที่ไม่ใช่คู่ภ�คี และตระหนักถึงพัฒน�ก�รของพหุภ�คีกลุ่มย่อย (Mini  
bilateral agreement) และผลกระทบทีม่ต่ีอ ADMM ในฐ�นะเวทีคว�มร่วมมอืด้�นคว�มมัน่คงท่ีมบีทบ�ทสำ�คญัในสถ�ปัตยกรรมคว�มมัน่คงในภมูภิ�ค
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



6. พิธีปิดหลักสูตรนักยุทธศำสตร์ รุ่นที่ 14 ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดพิธีปิดหลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ รุ่นที่ 14 ประจำ�

ปีงบประม�ณ พ.ศ.2564 โดยมี พล.ท. วิชัย ชูเชิด รอง ผบ.สปท. เป็นประธ�น
ในพธิ ีเมือ่วนัที ่28 พ.ค.64 ผ่�นระบบ web conference ด้วยโปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings 
 ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ฯ ดำ�เนนิก�รจดัหลกัสตูรนกัยทุธศ�สตร์ รุน่ที ่14 ประจำ�
ปีงบประม�ณ พ.ศ.2564 ระหว่�งวันที ่4 ก.พ. - 28 พ.ค.64 มผีูเ้ข้�รบัก�รศกึษ�
ทั้งสิ้น จำ�นวน 45 คน ประกอบด้วย ข้�ร�ชก�รทห�ร ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ ข้�ร�ชก�รตุล�ก�ร ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�น
อัยก�รสูงสุด ข้�ร�ชก�รพลเรือน พนักง�นรัฐวิส�หกิจ และองค์กรเอกชน โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ เพื่อให้ 

ผู้เข้�รับก�รศึกษ�เป็นนักยุทธศ�สตร์ที่มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในก�รประยุกต์ใช้หลักก�ร แนวคิด และก�รนำ�กระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ไปประยุกต์ใช้
ในระดับนโยบ�ยทั้งในองค์กร กองทัพ และหน่วยง�นทุกภ�คส่วน ตลอดจนส�ม�รถถ่�ยทอดนโยบ�ยและแผนสู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม อีกทั้งยัง
เป็นก�รส่งเสริมบทบ�ทของกองทัพในก�รพัฒน�บุคคล�กรด้�นยุทธศ�สตร์เพื่อตอบสนองนโยบ�ยของรัฐบ�ลในภ�พรวม และเพ่ือเป็นกลไกสำ�คัญใน

ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศให้บรรลุเป้�หม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
ซึ่งในก�รจัดก�รศึกษ�ที่ผ่�นม� กระบวนก�รศึกษ�จะเป็นก�รบรรย�ย 
ก�รอภิปร�ย ก�รศึกษ�เป็นกลุ่มย่อย ก�รสัมมน�และถกแถลง ก�รฝึก
ปฏบิัต ิและก�รศึกษ�ดงู�นภ�คเหนือจำ�นวน 1 ครั้ง โดยในช่วงแรกของ
ก�รจัดระบบก�รเรียนก�รสอนเป็น 2 ระบบท้ัง ระบบ Online ผ่�น 
Application Zoom Cloud Meeting และ ระบบ On-site ภ�ยใต้
ม�ตรก�รท�งส�ธ�รณสขุเพือ่ควบคมุก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือ COVID-19 

อย่�งเคร่งครัด เมื่อสถ�นก�รณ์ระบ�ดระลอกใหม่ในช่วงท้�ยของหลักสูตรฯ ได้จัดก�รเรียนก�รสอนเป็น
ระบบ Online ทัง้หมด แต่อย่�งไรกต็�มยังคงเนือ้ห�ส�ระวชิ�ทีค่รอบคลมุในเรือ่งแนวคิดและทฤษฎสีำ�คญั
ในก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์ กระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ ผู้นำ�ท�งยุทธศ�สตร์และอน�คตศ�สตร์ แนวคิด
เกีย่วกบัคว�มมัน่คงของช�ตยิคุใหม่ ประเดน็คว�มมัน่คงของช�ตใินศตวรรษที ่21 และก�รตรวจสอบสภ�วะ
แวดล้อมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ในทุกมิติของพลังอำ�น�จของช�ติ ในส่วนของก�ร
ประเมินผลก�รศึกษ�ในหลักสูตรฯ ประกอบด้วย (1) ก�รทดสอบภ�คทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนก�รจัดทำ�
ยุทธศ�สตร์ (2) ก�รจัดทำ�เอกส�รยุทธศ�สตร์ระดับองค์กรหรือหน่วยง�นเป็นร�ยบุคคล (3) ก�รจัดทำ�ผลง�นวิช�ก�รของรุ่นในหัวข้อ “Thailand 
Strategic Outlook 2021-2023” และ (4) ก�รจดัทำ�ยทุธศ�สตร์รุน่ เรือ่ง “ยทุธศ�สตร์ช�ตกิ�รรองรบัภ�พอน�คตด้�นคว�มมัน่คง: เสถยีรภ�พท�งก�ร
เมืองและธรรม�ภิบ�ล พ.ศ.2565-2580 (Future Proof Strategies)” ทั้งนี้ ผู้เข้�รับก�รศึกษ�หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ รุ่นที่ 14 สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�ม
ที่หลักสูตรฯ กำ�หนดครบทั้ง 45 คน 

 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ดำ�เนินก�รจัดก�รอบรมโครงก�รพัฒน�
ผู้นำ�ท�งยุทธศ�สตร์และคว�มม่ันคงสำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง (Senior Security Studies Program: 
SSSP) ร่วมกับศูนย์ศึกษ�คว�มมั่นคงแห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia-Pacific Center for Security 
Studies: APCSS) กห.สหรัฐฯ ระหว่�งวันที่ 17 - 21 พ.ค.64 โดยดำ�เนินก�รเรียนก�รสอนผ่�นระบบ 
web conference ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings จ�กห้องประชุมศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ 
 ก�รอบรมโครงก�รฯ ดงักล่�วมผีูเ้ข้�รบัก�รอบรม ประกอบด้วย น�ยทห�รชัน้ยศตัง้แต่ พนัเอก (พ.),  

น�ว�เอก (พ), น�ว�อ�ก�ศเอก (พ) ขึ้นไป ข้�ร�ชก�รตำ�รวจและ 
ข้�ร�ชพลเรอืนหน่วยง�นคว�มมัน่คงระดบั 8 ขึน้ไป รวมทัง้สิน้จำ�นวน 
30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กรที่
เข้�รับก�รอบรม ให้เป็นผู้ที่มีคว�มรู้ มีทักษะในก�รคิดวิเคร�ะห์ 
ส�ม�รถคิดเชิงยุทธศ�สตร์ท่ีนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ด้�นคว�ม
มั่นคงในศตวรรษที่ 21 ภ�ยใต้สภ�วะแวดล้อมท่ีมีคว�มซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วในทุกมิติ ส�ม�รถให้ข้อเสนอแนวท�ง
นโยบ�ยให้กับกองทัพและส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องด้�นคว�มมั่นคง 
ตลอดจนส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ด้�น 
คว�มมัน่คงหรอืก�รป้องกันประเทศของไทยได้ อีกท้ังยงัเป็นก�รขย�ย
เครือข่�ยคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รและก�รฝึกศึกษ�ระหว่�ง
ประเทศไทยกับมิตรประเทศ

5. กำรจัดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำผู้น�ำทำงยุทธศำสตร์และควำมมั่นคงส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง

31ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
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