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ฉบับที่ 1/65 (ห้วงวันที่ 1 - 15 ต.ค.64) 
เรียบเรียงโดย ร.ท.หญิง ภิรัญชญา  อุไรรัตน์ 

	 หลังสงครามเย็นเป็นต้นมา	บริเวณอาร์กติกได้รับความสนใจ
ทางทหารค่อนข้างน้อย	 แต่ในปัจจุบันยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
ก�าลังเปลีย่นไปและมุง่ให้ความส�าคัญต่อภมูภิาคแห่งนีอ้ย่างมนียัส�าคญั	
ซึ่งยุทธศาสตร์อาร์กติกได้มุ่งเน้นถึงวิธีการปรับปรุงขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานในภูมิภาคนี้	 นอกเหนือจากความพยายามของสหรัฐฯ	
เองแล้ว	 สหรัฐฯ	 ยังแสวงหาและได้รับประโยชน์จากความรู้	 ความ
สามารถ	และประสบการณ์ของประเทศพนัธมติรในแถบอาร์กตกิอย่าง
กว้างขวาง	 ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมทางทหารระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ	
ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในภูมิภาคอาร์กติก

ข้อมูลเกี่ยวกับอ�ร์กติก
 อ�ร์กติก (Arctic) เป็นพ้ืนท่ีในบริเวณขั้วโลกเหนือครอบคลุม
มห�สมทุรอ�ร์กตกิและดนิแดนบ�งส่วนของประเทศแคน�ด� สหรฐัอเมรกิ� 
กรีนแลนด์ รสัเซยี ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวเีดน และฟินแลนด์ ดินแดนแห่งนี ้
มีลักษณะคล้�ยกับทะเลกล�งธรณี เป็นวงกลมล้อมรอบไปด้วย ทวีปยุโรป 
ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริก�เหนือ และกรีนแลนด์ พื้นที่กว่� 14 ล้�นต�ร�ง
กิโลเมตร มีแนวช�ยฝั่งย�วกว่� 4.5 หมื่นกิโลเมตร เช่ือมกับมห�สมุทร
แปซิฟิกที่ช่องแคบแบริ่ง และเชื่อมกับมห�สมุทรแอตแลนติกท่ีทะเล
กรนีแลนด์ ซึง่มห�สมทุรอ�ร์กติกต่�งกบัมห�สมทุรอืน่ ๆ  เนือ่งจ�กปกคลมุ
ด้วยทะเลนำ้�แข็งตลอดทั้งปีมีพื้นที่ที่ไม่มีนำ้�แข็งปกคลุมมีเพียงร้อยละ 0.2 
และเม่ือนำ้�แข็งละล�ย คว�มเค็มของนำ้�ในมห�สมุทรจะมีค่�เฉลี่ยตำ่�กว่�
มห�สมุทรหลักทั้ง 5 ได้แก่ มห�สมุทรแปซิฟิก มห�สมุทรแอตแลนติก 
มห�สมทุรอนิเดยี มห�สมทุรแอนต�ร์กตกิ และมห�สมุทรอ�ร์กตกิดนิแดน
นี้ครอบคลุมพื้นที่บ�งส่วนของหล�ยประเทศ โดยเฉพ�ะประเทศรัสเซีย 
มีช�ยฝั่งย�วที่สุดถึง 24,140 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 44ของคว�มย�ว
ช�ยฝั่งทั้งหมด และมีประช�กรอ�ศัยอยู่ประม�ณ ๒ ล้�นคน ในขณะท่ี
สหรัฐอเมริก�มีพื้นที่เพียง 4,000 ต�ร�งกิโลเมตรในรัฐอะแลสก�  
มีประช�กร 7 หมื่นคน ดังนั้น รัสเซียจึงต้องก�รปกป้องผลประโยชน์
มห�ศ�ลจ�กทรัพย�กรธรรมช�ติสำ�คัญ คือ นำ้�มันดิบและก๊�ซธรรมช�ติ 
ซึง่ส�ม�รถผลตินำ�้มันดิบกว่�ร้อยละ 60 และก๊�ซธรรมช�ตกิว่�ร้อยละ 90 
อันเป็นขุมทรัพย์ที่สำ�คัญอย่�งยิ่งในภูมิภ�คนี้
 อย่�งไรก็ต�ม ก�รช่วงชงิผลประโยชน์จ�กมห�สมทุรอ�ร์กตกิและ
ดนิแดนข้ัวโลกเหนือไม่ใช่เรือ่งง่�ย เนือ่งจ�กลกัษณะภมูปิระเทศและสภ�พ
อ�ก�ศที่หน�วเหน็บ แม้จะเกิดคว�มพย�ย�มในก�รเปลี่ยนโฉมหน้� 
ก�รเดินเรือพ�ณิชย์น�วีที่ส�ม�รถจะเดินเรือได้ตลอดทั้งปีจ�กทวีปเอเชีย
ไปทวีปยุโรปโดยไม่ต้องอ�ศัยผ่�นคลองสุเอซ ทำ�ให้ส�ม�รถย่นระยะท�ง
ให้สั้นลงได้ถึงร้อยละ 40 จึงเป็นคว�มท้�ท�ยอย่�งยิ่งในก�รแสวงห� 
ผลประโยชน์ที่มีในภูมิภ�คอ�ร์กติกทั้งในปัจจุบันและอน�คต

พันธมิตรของสหรัฐฯ ในแถบอ�ร์กติก
 “กองก�าลงัสหรัฐฯ	อาจได้รับประโยชน์จากการใช้ความรูแ้ละความ
สามารถของพนัธมติรทีม่ปีระสบการณ์ในแถบอาร์กตกิอย่างกว้างขวาง”
 ล่�สุดยุทธศ�สตร์อ�ร์กติกของสหรัฐฯ โดยกองทัพบก กองทัพ
อ�ก�ศ และกองทัพเรือ เน้นยำ้�ถึงแนวท�งก�รปรับปรุงศักยภ�พและขีด
คว�มส�ม�รถก�รปฏิบัติง�นในภูมิภ�คนี้ นอกจ�กคว�มพย�ย�มของ
สหรัฐฯ เองแล้ว สหรัฐฯ ยังได้รับประโยชน์จ�กคว�มรู้และคว�มส�ม�รถ
ของพันธมิตรจ�กประสบก�รณ์อ�ร์กติกอย่�งกว้�งขว�ง
 สหรัฐฯ ได้อ�ศัยพันธมิตรในก�รเผชิญกับคว�มท้�ท�ย จ�กสภ�พ
แวดล้อมสุดข้ัวของมห�สมุทรอ�ร์กติกที่ต้องใช้อุปกรณ์และวิธีก�รเฉพ�ะ

ท�ง เช่น ของเหลวตัง้แต่ส�รหล่อลืน่ไปจนถงึส�รทีท่ำ�ให้แขง็ตวัได้ง่�ย หรอื
แม้แต่เสื้อผ้�ชนิดพิเศษเพื่อคว�มอยู่รอดในสภ�พแวดล้อมนี้ ทำ�ให้เกิด
คว�มคล่องตัวและประสิทธิผลในก�รปฏิบัติง�นในสภ�พภูมิอ�ก�ศสุดขั้ว 
หรืออุปกรณ์ช่วยแหวกทะเลและภูเข�นำ้�แข็งที่ปกคลุมด้วยหมอกที่เป็น
อปุสรรคต่อทศันวสิยั นอกจ�กนี ้ก�รปฏิบตักิ�รในสถ�นทีพ่ืน้ผิวทีล่ื่นด้วย
นำ้�แข็ง คว�มมืดและแสงแดดก็เป็นข้อจำ�กัดที่ส่งผลต่อเวล�ปฏิบัติก�ร  
ในขณะที่ ชั้นบรรย�ก�ศไอโอโนสเฟียร์ (Ionospheric) ทำ�ให้ก�รสื่อส�ร
เป็นไปได้ย�กในระยะท�งอนักว้�งไกลภ�ยในภมูภิ�คแห่งนีแ้ละไปยงัส่วน
อื่น ๆ ของโลก ด้วยเหตุนี้จึงจำ�เป็นต้องปรับอุปกรณ์ เทคนิค และขั้นตอน
จ�กประสบก�รณ์และบทเรียนของประเทศพันธมิตรที่มีคว�มคุ้นเคยกับ
สภ�พแวดล้อมนี้ม�น�นหล�ยทศวรรษ โดยสหรัฐฯ ดำ�เนินก�รเรียนรู้ผ่�น
ก�รฝึกอบรมและข้อตกลงทั้งทวิภ�คีและไตรภ�คีกับพันธมิตรต่�ง ๆ
 นอร์เวย์ ข้อตกลงระหว่�งสหรฐัฯ และนอร์เวย์ เพือ่สร้�งสิง่อำ�นวย
คว�มสะดวกต�มหลักปฏิบัติพื้นฐ�นของนอร์เวย์ และน�วิกโยธินสหรัฐฯ 
ประม�ณ 1,000 น�ยกำ�ลังหมุนเวียนปฏิบัติก�รในภ�คเหนือของนอร์เวย์
 สวีเดนและฟินแลนด์ มีคว�มร่วมมือกับสหรัฐฯ อย่�งใกล้ชิด แม้
จะไม่ใช่ประเทศสม�ชิกของน�โต้ (NATO) แต่ก็อำ�นวยคว�มสะดวกแก่
สหรัฐฯ ได้เป็นอย่�งดีในก�รฝึกอบรม ก�รสนับสนุนก�รแพทย์ และ
ก�รขนส่ง ซึง่ฟินแลนด์เป็นผูน้ำ�ในก�รสร้�งเรือตดันำ�้แขง็ ในขณะทีส่วเีดน
นั้น มีกองเรือดำ�นำ้�ที่เงียบที่สุดและมีประสิทธิภ�พม�กที่สุด และส�ม�รถ
เอ�ชนะกองกำ�ลังนอกช�ยฝั่งแปซิฟิก เดนมาร์ก (ซึ่งมีอธิปไตยเหนือ
กรนีแลนด์) แคน�ด� และไอซ์แลนด์ ร่วมกนัถ่�ยทอดประสบก�รณ์เฉพ�ะ 
ทัง้ด้�นคว�มส�ม�รถพเิศษ และโครงสร้�งพืน้ฐ�นทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะ
สำ�หรบัก�รขนส่ง ก�รสือ่ส�ร และก�รสนบัสนนุท�งก�รแพทย์ นอกจ�กน้ัน 
ทั้ง 3 ประเทศยังทำ�ง�นร่วมกับประช�กรพื้นเมืองเพ่ือเสริมสร้�งคว�ม
ตระหนักรู้ในอ�ร์กติกและปรับปรุงขั้นตอนก�รปฎิบัติง�นในภูมิภ�คนี้
 สำ�หรับคว�มร่วมมืออ่ืน ๆ นอกเหนือจ�กท่ีกล่�วม�แล้ว ได้แก่ 
บันทึกคว�มเข้�ใจเพื่อดำ�เนินก�รโครงก�รวิจัยขั้วโลกร่วมกัน ซึ่งจะมุ่ง 
ก�รพัฒน� ทดสอบ และประเมินผลแบบรวมข้ัวผ่�นโครงก�รน�น�ช�ติ 
ซึ่งประเทศเหล่�นี้ได้มีส่วนช่วยในก�รสืบร�ชก�รลับ ข่�วกรอง ก�รเฝ้�
ระวังและก�รล�ดตระเวน เช่น สหร�ชอ�ณ�จักร เนเธอร์แลนด์ และ
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศนอกเขตน�โต้ที่ไม่ใช่อ�ร์กติก ได้ดำ�เนินก�รและมี
ส่วนร่วมในแถบอ�ร์กติก อันเป็นประสบก�รณ์ที่ลำ้�ค่�ต่อสหรัฐฯ ที่จะ
ส�ม�รถเรียนรู้ประสบก�รณ์จ�กประเทศพันธมิตร โดยก�รเรียนรู้ เลียน
แบบอุปกรณ์และยุทธวิธี เพื่อคว�มอยู่รอดและส�ม�รถปฏิบัติก�ร 
ในสภ�วะอ�ก�ศที่รุนแรงในพื้นที่ห่�งไกล

บทส่งท้�ย 
 ก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องของสหรัฐฯ อ�จนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนกรอบ
คว�มคดิของกองกำ�ลงัสหรฐัฯ ทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วช�ญในหล�ยด้�นและเป็นผู้ให้
คำ�แนะนำ�ในปฏิบัติก�รต่�ง ๆ อย่�งมีประสิทธิภ�พ อย่�งไรก็ต�ม  
คว�มพย�ย�มในก�รขย�ยอิทธิพลสู ่มห�สมุทรอ�ร์กติกนั้น นำ�ไปสู ่ 
คว�มร่วมมือ ก�รสนับสนุนซึ่งกันและกัน และโอก�สในก�รเรียนรู้ร่วมกับ
พันธมิตรในแถบอ�ร์กติกอย่�งต่อเนื่อง อันเป็นผลทำ�ให้กองกำ�ลังสหรัฐฯ 
มีคว�มส�ม�รถสูงขึ้นในภูมิภ�คนี้อย่�งมีประสิทธิภ�พและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยผลจ�กก�รเรียนรู้ผ่�นประสบก�รณ์จ�กประเทศพันธมิตรนั้น นำ�ไปสู่
ก�รปรบัปรุงขดีคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนนิง�นร่วมกนั เพือ่นำ�ไปสูแ่นวท�ง
ก�รปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งคว�มพย�ย�มอย่�งต่อเนื่องเหล่�นี้ อ�จส่งผลให้
สหรัฐฯ และพันธมิตรน�โต้นั้น ส�ม�รถที่จะตอบโต้ภัยคุกค�มจ�กรัสเซีย
ในแถบอ�ร์กติก เพื่อรักษ�คว�มปลอดภัยในส่วนสุดขั้วโลกแห่งนี้ได้อย่�ง
กว้�งขว�งยิ่งขึ้น
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เรียบเรียงโดย ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์

	 เมื่อ	15	ก.ย.64	ออสเตรเลีย	สหราชอาณาจักร	และสหรัฐฯ	
ได้ประกาศข้อตกลงแบ่งปันเทคโนโลยแีบบไตรภาคท่ีีเรียกว่า	“AUKUS”	
โดยมวีตัถุประสงค์หลกั	คอื	การจดัหาเรือด�าน�า้พลงังานนวิเคลียร์ให้กบั
ออสเตรเลีย	รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีอื่น	ๆ 	เช่น	
ควอนตัมคอมพิวเตอร์	 ปัญญาประดิษฐ์	 และขีดความสามารถใต้ท้อง
ทะเล	 จากแถลงการณ์ร่วมของข้อตกลงดังกล่าว	 ได้เน้นย�้าถึงความมุ่ง
มั่นของทั้งสามประเทศในการกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	
ทัง้ในด้านการทตู	ความมัน่คง	และการป้องกนัประเทศในอนิโด-แปซฟิิก	
เพ่ือบรรลุ	 “ความท้าทายของศตวรรษที่	 21”	 ซึ่งการถือก�าเนิดของ	
AUKUS	และข้อริเริ่มอื่นที่สหรัฐฯ	มีบทบาทน�า	เช่น	ยุทธศาสตร์	Free	
and	Open	 Indo-Pacific	 (FOIP)	 และ	Quadrilateral	 Security	
Dialogue	(Quad)	เป็นการตอกย�้าว่า	มหาอ�านาจนอกภูมิภาค	ก�าลัง
แสวงหาทางแบบพหุภาคีกลุ่มย่อย	(Minilateral	options)	นอกกรอบ
พหุภาคี	(Multilateral	framework)	ที่น�าโดยอาเซียน

 
 1. การตอบสนองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อ AUKUS 
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีอ�ณ�เขตท�งทะเลที่สำ�คัญ 6 
ประเทศ มีข้อกังวลบ�งประก�รต่อ AUKUS ดังนี้ 
 ม�เลเซีย น�ยกรัฐมนตรีอิสม�อิล ซ�บรี ย�คอบ ของม�เลเซีย
แสดงคว�มกังวลว่� ข้อตกลงด้�นคว�มมั่นคงใหม่นี้ อ�จเป็นตัวเร่งให้เกิด
ก�รแข่งขนัสะสมอ�วธุนิวเคลยีร์ในภมูภิ�ค และอ�จกระตุน้ให้บ�งประเทศ
แสดงคว�มแข็งกร้�ว โดยเฉพ�ะในทะเลจนีใต้ โดยน�ยกรัฐมนตรมี�เลเซยี
ได้เน้นยำ้�ถึงข้อผูกพันของม�เลเซียที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต�ม
ปฏิญญ�ว่�ด้วย เขตแห่งสันติภ�พ เสรีภ�พ และก�รว�งตัวเป็นกล�ง 
(Zone of Peace, Freedom and Neutrality : ZOPFAN) และสนธิ
สัญญ�ว่�ด้วยเขตปลอดอ�วุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty 
on the Southeast Asia Nuclear Weapon - Free Zone : SEANWFZ) 
รวมถึงจุดยืนของม�เลเซียที่จะไม่อนุญ�ตให้เรือที่ใช้พลังง�นนิวเคลียร ์
เข้�ในทะเลอ�ณ�เขต 
 อินโดนีเซีย มีแถลงก�รณ์เมื่อ 17 ก.ย.64 กระทรวงก�รต่�ง
ประเทศของอินโดนีเซียคว�มว่� จับต�ดูอย่�งระมัดระวังต่อ AUKUS และ
มคีว�มกงัวลอย่�งยิง่ต่อ ก�รแข่งขนัสะสมอ�วธุและก�รขย�ยกำ�ลงัอำ�น�จ
ในภมูภิ�คทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่�งต่อเนือ่ง (Continuing arms race and power 
projection in the region) โดยอนิโดนเีซยีเรียกร้องให้ออสเตรเลียปฏบัิติ
ต�มพันธกรณีเรื่องก�รไม่แพร่ขย�ยอ�วุธนิวเคลียร์ต่อไป และเรียกร้องให้
ออสเตรเลียรักษ�ข้อผูกพันท่ีมีต่อสนธิสัญญ�ไมตรีและคว�มร่วมมือใน
ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation  
in Southeast Asia : TAC) ซึ่งออสเตรเลียเป็นอัครภ�คีผู้ทำ�สัญญ� (High 
Contracting Party) อีกด้วย ซึ่งมีข้อสังเกตว่�คว�มกังวลของอินโดนีเซีย
เก่ียวกบัก�รแข่งขันสะสมอ�วธุและก�รขย�ยกำ�ลังอำ�น�จในภมูภิ�คอย่�ง
ต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่กรณีของหุ้นส่วนทั้งส�มของ AUKUS เท่�นั้น แต่ยัง
รวมถึงทุกประเทศในภูมิภ�ค รวมถึงจีนด้วย 
 ฟิลปิปินส์ ก�รตอบสนองจ�กฟิลิปปินส์ทำ�ให้เกดิก�รแตกแยก
อย่�งรนุแรงภ�ยในก�รบรหิ�รของประธ�น�ธบิด ีโรดรโิก ดเูตอร์เต ในเรือ่ง
คว�มมั่นคงของช�ติ โดยหลังจ�กก�รประก�ศเปิดตัวของ AUKUS  
ประธ�น�ธบิดดีเูตอร์เต ได้แสดงคว�มกงัวลผ่�นโฆษกว่� ข้อตกลงดงักล่�ว
จะก่อให้เกิดก�รแข่งขันสะสมอ�วุธนิวเคลียร์ (nuclear arms race) 
อย่�งไรก็ต�ม บุคคลสำ�คัญในรัฐบ�ลของประธ�น�ธิบดีดูเตอร์เต จำ�นวน 
2 คน ได้ออกม�แสดงก�รสนับสนุนอย่�งเต็มที่ต่อ AUKUS โดยรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงกล�โหมของฟิลปิปินส์ ได้กล่�วว่�เป็นสทิธิข์องออสเตรเลยี
ในก�รปรับปรุงขีดคว�มส�ม�รถในก�รป้องกันประเทศ และรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของฟิลปิปินส์ ได้ออกแถลงก�รณ์ยนิดต่ีอ
ก�รจัดตั้ง AUKUS และกล่�วว่� เนื่องจ�กออสเตรเลียไม่ได้แสวงห�อ�วุธ
นิวเคลียร์ จึงไม่ละเมิด SEANWFZ หรือพันธกรณีของออสเตรเลียต่อสนธิ
สญัญ�ไม่แพร่ขย�ยอ�วุธนวิเคลยีร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty 
: NPT) หรือคว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียน 
 สงิคโปร์ ปฏิกริยิ�ของสงิคโปร์ต่อ AUKUS นัน้ค่อนข้�งสะท้อน 
ถึงก�รสนับสนุนก�รส่งกำ�ลังทห�รของสหรัฐฯ ม�ยังภูมิภ�คนี้ โดยน�ยก
รัฐมนตรีลี เซียนลุง แสดงคว�มหวังว่� AUKUS จะมีส่วนร่วมอย่�ง
สร้�งสรรค์ต่อสันติภ�พและเสถียรภ�พของภูมิภ�ค ตลอดจนเกื้อกูล ต่อ
สถ�ปัตยกรรมด�้นคว�มมั่นคงระดับภูมิภ�ค ซ่ึงแสดงให้เห็นว่� สิงคโปร์
ไม่ได้ “วิตกกังวลเกินควร” เกี่ยวกับก�รพัฒน�ก�รใหม่นี้ โดยรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของสิงคโปร์ กล่�วว่� AUKUS นั้น “เป็น
ส่วนหนึง่ของก�รปรับเปลีย่นท�งภมูยิทุธศ�สตร์ครัง้ใหญ่” ซึง่สงิคโปร์ต้อง
ก้�วไปข้�งหน้�และทำ�ให้แน่ใจว่�จะไม่จบลงตรงจุดท่ี “ไม่ปลอดภัยหรือ
เป็นอันตร�ย” (unviable or dangerous) 
 เวียดน�ม แนวท�งของเวียดน�มนั้นสะท้อนต�มแนวท�งของ
สิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ โดยโฆษกกระทรวงก�รต่�งประเทศของเวียดน�ม 
กล่�วว่� ทุกประเทศควรทำ�ง�นเพื่อเป้�หม�ยสันติภ�พ เสถียรภ�พ  
คว�มร่วมมือ และก�รพัฒน�ในภูมิภ�ค นอกจ�กนี้ยังเน้นว่�พลังง�น
นิวเคลียร์ที่ใช้สำ�หรับกองเรือดำ�นำ้�ใหม่ของออสเตรเลียจะถูกใช้เพ่ือจุด
ประสงค์ที่สงบสุข รองรับก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจและสังคม และรับรอง
คว�มปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
 ประเทศไทย ในฐ�นะที่เป็นพันธมิตรต�มสนธิสัญญ�ของ
สหรัฐฯ แต่ก็ยังเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกับจีนด้วย จึงตอบสนองต่อ AUKUS 
ด้วยคว�มระมดัระวงั โดยประเทศไทยต้องก�รรกัษ�คว�มสมัพนัธ์อนัดกีบั
ท้ังสองฝ่�ย และไม่ต้องก�รท่ีจะแสดงจุดยืนต่อข้อตกลงไตรภ�คีดังกล่�ว 
และเสีย่งท่ีจะสร้�งคว�มไม่พอใจต่อสหรฐัฯ และจีน ดงันัน้จึงไม่มกี�รตอบ
สนองอย่�งเป็นท�งก�รท้ังจ�กสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กระทรวงก�รต่�ง
ประเทศ หรือกระทรวงกล�โหม โดย 10 วัน หลังก�รประก�ศเปิดตัว 
AUKUS น�ยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� ได้กล่�วสุนทรพจน์ที่
สหประช�ช�ติ โดยให้คำ�มัน่ว่� ประเทศไทยสนับสนนุสนธสิญัญ�ห้�มอ�วธุ
นวิเคลยีร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons : TPNW) 
และ NPT ซ่ึงก�รอ้�งอิงถึงสนธิสญัญ�ดังกล่�ว เป็นสญัญ�ณว่�ประเทศไทย
สงวนท่�ทีเกี่ยวกับ AUKUS 
 2. นัยยะสำาหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AUKUS ได้สร้�ง
คว�มกงัวลในประเดน็เกีย่วกบัก�รไม่แพร่ขย�ยอ�วธุนวิเคลยีร์อย่�งชัดเจน 
ในแง่ของก�รเป็นแบบอย่�งสำ�หรบัก�รแพร่ขย�ยอ�วธุนวิเคลยีร์ในอน�คต 
โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของกองทัพเรือเพื่อพัฒน�อ�วุธนิวเคลียร์
แบบไม่เปิดเผย แม้ว่�จะยังไม่มีก�รตัดสินใจขั้นสุดท้�ย แต่ผลลัพธ์ที่น่�จะ
เป็นไปได้ม�กว่�ในทีส่ดุหลงัจ�กกระบวนก�รปรกึษ�ห�รอืระหว่�งสม�ชกิ 
AUKUS เป็นเวล� 18 เดือนแล้ว ออสเตรเลียจะเข้�ร่วมโครงก�รที่นำ�โดย
สหร�ชอ�ณ�จักร เพื่อออกแบบผู้สืบทอดเรือดำ�นำ้�โจมตีขับเคลื่อนด้วย
พลังง�นนิวเคลียร์ชั้น Astute ของกองทัพเรือสหร�ชอ�ณ�จักร โดยจะมี
ก�รสร้�งเรือดำ�นำ้�ของกองทัพเรือออสเตรเลียท่ีออกแบบโดยสหร�ช
อ�ณ�จกัร ทีเ่มอืง Adelaide ของออสเตรเลยี แต่เครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลียร์
ซึ่งเป็น “กล่องดำ�” จะถูกสร้�งขึ้นในสหร�ชอ�ณ�จักรและนำ�ไปติดตั้งใน
ออสเตรเลยี โดยเครือ่งปฏกิรณ์ขององักฤษมอี�ยกุ�รใช้ง�นประม�ณ 30 ปี  
ซึ่งหม�ยคว�มว่�ออสเตรเลียจะไม่ต้องเสริมสมรรถนะของยูเรเนียมหรือ
เติมเชื้อเพลิงให้กับเรือดำ�นำ้� ซึ่งจะช่วยลดคว�มเสี่ยงของก�รแพร่ขย�ย

5ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



นิวเคลียร์ ทั้งนี้ เรือดำ�นำ้�จะติดอ�วุธด้วยขีปน�วุธร่อน Tomahawk และ 
Torpedoes ที่ผลิตในสหรัฐฯ เนื่องจ�กจำ�นวนเรือดำ�นำ้�ที่ใช้พลังง�น
นิวเคลียร์ทั้งในสหรัฐฯ และสหร�ชอ�ณ�จักรมีจำ�นวนจำ�กัด จึงไม่น่�เป็น
ไปได้ทีอ่อสเตรเลยีจะเช่�เรอืดำ�นำ�้จ�กประเทศใดประเทศหนึง่ นอกจ�กนี้ 
ลูกเรือของเรือดำ�นำ้�ออสเตรเลียอ�จจะฝึกกับเรือดำ�นำ้�ของสหร�ช
อ�ณ�จักร โดยเริ่มตั้งแต่กล�งทศวรรษ 2020 ซึ่งออสเตรเลียจะขย�ยอ�ยุ
ก�รใช้ง�นของกองเรือดำ�นำ้�โจมตีชั้น Collins ที่ใช้ง�นอยู่ในปัจจุบันออก
ไปอีก 10 ปี ในระหว่�งที่เรือพลังง�นนิวเคลียร์อยู่ระหว่�งก�รสร้�ง แผน
ดังกล่�วจะทำ�ให้กองทัพเรือออสเตรเลีย ได้รับเรือดำ�นำ้�ขับเคลื่อนด้วย
นิวเคลียร์ลำ�แรกในช่วงปล�ยทศวรรษ 2030 หรือต้นปีทศวรรษ 2040
 AUKUS สะท้อนให้เห็นถึงก�รข�ดคว�มส�ม�รถของอ�เซียน
ในก�รรับมือกับอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในมิติท�งทะเล โดยเฉพ�ะอย่�ง
ยิ่งในทะเลจีนใต้ แนวคว�มคิดของอ�เซียนในเรื่องคว�มมั่นคงโดยร่วมมือ
กันอย่�งครอบคลุม (Inclusive and Cooperative Security) ได้รับก�ร
พสูิจน์แล้วว่�ไม่เพยีงพอ เช่นเดยีวกนักบั Quad ข้อตกลง AUKUS ในฐ�นะ
ที่เป็นก�รสร้�งที่มั่นในก�รรักษ�สมดุลอำ�น�จนั้นเป็นก�รตอบสนองต�ม
ธรรมช�ติ (Natural Response) ในก�รรับมือกับก�รขย�ยตัวท�งทะเล
ของจีนในภูมิภ�ค ก�รจัดตั้ง East Asia Summit ในปี 2554 และ  
ADMM-Plus ในปี 2553 นำ�ไปสู่ก�รมองโลกในแง่ดีว่�สถ�ปัตยกรรม 
ด้�นคว�มมั่นคงของภูมิภ�คจะช่วยลดคว�มเสี่ยง ท่ีจะเกิดก�รปะทุของ
คว�มขัดแย้ง แต่เมื่อเร็วๆ นี้ คว�มหวังสำ�หรับสถ�ปัตยกรรมด้�น 
คว�มม่ันคงในอ�เซียนที่มีประสิทธิภ�พได้เร่ิมเลือนห�ยไป ดังที่เหงียน  
ฮุงเซิน รองประธ�นสถ�บันก�รทูตแห่งเวียดน�ม กล่�วว่� อ�เซียนจำ�เป็น
ต้องต้ังคำ�ถ�มว่�ทำ�ไม AUKUS จึงเกิดขึ้นโดยปร�ศจ�กก�รรับรู้ โดยมี
คำ�ถ�มว่� “คว�มเป็นแกนกล�ง” ที่อ�เซียนและหุ ้นส่วนพูดถึงนั้น  
“เป็นแค่เพียงคำ�พูด” (Merely Lip Service) หรือไม่

 3. บทสรุป ข้อตกลงของ AUKUS รวมทั้ง Quad และ FOIP 
ท่ีเกดิม�ก่อนหน้�นี ้ตอกยำ�้คว�มจรงิท่ีว่�ในขณะท่ีคูเ่จรจ�ของอ�เซียน เช่น 
ออสเตรเลีย สหร�ชอ�ณ�จักร และสหรัฐฯ สะท้อนมนตร�แห่งคว�มเป็น
แกนกล�งของอ�เซยีนอย่�งต่อเนือ่ง แต่ประเทศเหล่�นัน้ไม่ได้มองแนวคิด
ดังกล่�วในฐ�นะที่จะละเมิดไม่ได้ (inviolate) หรือจะทำ�ล�ยไม่ได้  
(sacrosanct) ท่�มกล�ง สภ�พแวดล้อมท�งภูมิรัฐศ�สตร์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่�งรวดเร็ว โดย ม�ร์ตี น�ต�เลก�ว� อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�ร
ต่�งประเทศของอินโดนีเซียตั้งข้อสังเกตว่� AUKUS เป็นเครื่องเตือนใจ 
ต่ออ�เซียนถึงร�ค�ที่ต้องจ่�ยจ�ก “คว�มลังเลใจและคว�มไม่ตกลงใจ”  
ในสภ�พแวดล้อมเชิงยทุธศ�สตร์ทีผ่นัผวน ซึง่คว�มจรงิแล้วมคีว�มชดัเจน
ว่�แม้จีนและสหรัฐฯ จะยำ้�ถึงคว�มสำ�คัญของคว�มเป็นแกนกล�งของ
อ�เซยีน แต่กลบัใช้ก�รกล่�วยำ�้ดงักล่�ว เพือ่แสวงห�ก�รสนับสนนุต่อฝ่�ย
ตนไม่ว่�จะเป็น BRI หรือ FOIP ก็ต�ม
 สิ่งที่ AUKUS แสดงให้เห็นก็คือ เมื่ออ�เซียนไม่ส�ม�รถตอบ
สนองต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อมท�งภูมิรัฐศ�สตร์ได้อย่�งมี
ประสิทธิผล AUKUS และ Quad นั้นเป็นตัวแทนของสถ�ปัตยกรรมด้�น
คว�มมั่นคงแบบใหม่ในเอเชียที่วิวัฒน�ก�รเป็นแบบพหุภ�คีกลุ่มย่อย 
(Minilateralism) โดยจะดำ�เนินควบคู่ไปกบัสถ�บนัพหุภ�คทีี่มีศูนย์กล�ง
อยู่ที่อ�เซียน เนื่องจ�ก AUKUS และ Quad เป็นก�รตอบโต้ต่อคว�มทัน
สมัยและคว�มแข็งกร้�วท�งทห�รของจีน จึงทำ�ให้อ�เซียนต้องจัดก�รกับ
คว�มท้�ท�ยสองประก�รพร้อมกัน คือ ก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อริเริ่มนอก
ภูมภิ�คดงักล่�ว เพือ่รักษ�สมดุลของอำ�น�จ ในขณะเดียวกันกย็ังคงรักษ�
คว�มแน่นแฟ้น และคว�มสำ�คัญของอ�เซียนภ�ยใต้ภ�วะแวดล้อม 
ด้�นคว�มมัน่คงในภมูภิ�ค ท่ีมีแนวโน้มว่�จะส่งผลให้เกดิสิง่ไม่พงึปร�รถน�

ที่มา:	 https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-134-southeast-asian-responses-to-aukus-arms-racing-non-proliferation-and-re-
gional-stability-by-william-choong-and-ian-storey/	

“ความเข้าใจผิดสามประการเกี่ยวกับข้อริเริ่มระดับ
โลกจีนด้านความปลอดภัยของข้อมูล” 
ฉบับที่ 3/65 (ห้วงวันที่ 1 - 15 พ.ย.64)
เรียบเรียงโดย นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

	 ความปลอดภยัของข้อมลูเป็นข้อกงัวลร่วมกนัของทกุประเทศ	
ปัจจบุนักว่า	100	ประเทศได้ออกกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกับ
ความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล	 ทุกฝ่ายในประชาคมระหว่าง
ประเทศต่างกระตือรือร้นที่จะส�ารวจกรอบความร่วมมือในระดับสากล
และมุ่งมั่นท่ีจะสร้างกลไกการก�ากับดูแลที่สามารถสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาข้อมูลให้มีความปลอดภัย	ประเทศต่าง	ๆ	จึงจ�าเป็นต้องยก
ระดับการสื่อสารและการประสานงาน	 สร้างความไว้วางใจซึ่งกัน 
และกัน	และกระชับความร่วมมือซึ่งกันและกัน	 เพื่อหารือ	 เกี่ยวกับวิธี
การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

เมื่อวันที่ 30 ตุล�คม พ.ศ. 2564 ประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง เข้�ร่วม
ก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�กลุ่ม G20 ครั้งที่ 16 ได้กล่�วสุนทรพจน์ที่สำ�คัญ 
ประเด็นที่จีนได้เสนอข้อริเริ่มระดับโลกด้�นคว�มปลอดภัยของข้อมูลโลก 

(Global Initiative on Data Security) เพื่อห�รือและพัฒน�กฎระเบียบ
ระหว่�งประเทศ ในก�รกำ�กับดูแลข้อมูลท�งดิจิทัลเพื่อสะท้อนเจตจำ�นง
และเค�รพผลประโยชน์ของทุกฝ่�ย ทั้งยังส่งเสริมสภ�พแวดล้อมที ่
เปิดกว้�ง ยตุธิรรมและไม่เลอืกปฏบิตัใินก�รพฒัน�ดจิิทลั นบัตัง้แต่เปิดตวั
เมื่อวันที่ 8 กันย�ยน 2020 Global Initiative on Data Security ได้รับ
คว�มสนใจเป็นอย่�งม�กจ�กทุกฝ่�ย ในประช�คมระหว่�งประเทศ ซึง่ส่วน
ให้ก�รตอบรับและสนับสนุน แต่ยังมีบ�งส่วนเข้�ใจผิดและแม้แต่บิดเบือน
เกีย่วกับข้อรเิริม่ระดับโลกด้�นคว�มปลอดภยั (Global Initiative on Data 
Security) อยู่ โดยจ�กมุมมองของผู้เชี่ยวช�ญของCICIR นั้น คว�มเข้�ใจ
ผิดและก�รบิดเบือนข้อมูล 3 ประก�ร มีดังนี้ 

ความเข้าใจผิดที่ 1: ข้อริเริ่มดังกล่�วนั้นกล่�วถึงข้อกังวลหลัก
ของจีนเท่�นั้น บริบทของสถ�นก�รณ์ระหว่�งประเทศในปัจจุบัน โดย
เฉพ�ะอย่�งยิง่คว�มสมัพนัธ์จนี-สหรฐัฯ บ�งกลุม่เชือ่ว่�คว�มคดิรเิริม่นีเ้ป็น
เพียงแค่จะกล่�วถึงข้อกังวลหลักของจีน โดยมองว่�ข้อริเริ่มนี้เป็นก�ร
ตอบโต้สหรัฐฯ ในเรื่องสงคร�มเย็น ท�งวิทย�ศ�สตร์ และด้�นเทคโนโลยี 
ก�รแยกจีนออกจ�กสหรฐัฯในด้�นเทคโนโลย ี(Technology Decoupling) 
ระหว่�งก�รยบัยัง้เทคโนโลย ีและกจิก�รอนิเทอร์เนต็ (Internet Enterprise) 
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ของจนีในระดับส�กล ซึง่เป็นก�รดแูคลนวิสัยทัศน์ รูปแบบและคณุค่�ของ
ข้อรเิริม่ดงักล่�ว โดยในยคุของดจิทิลั คว�มสำ�คญัของข้อมลูไม่จำ�เป็นต้อง
มีคว�มซำ้�ซ้อน ภ�ยใต้เบื้องหลังข้อมูลท่ีมีขน�ดใหญ่ขึ้น (Big Data)  
ก�รจัดก�รข้อมูลรูปแบบเดิมไม่ส�ม�รถรับมือกับก�รพัฒน�ได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พก�รโจมตีท�งไซเบอร์และก�รก่ออ�ชญ�กรรมท่ีก�ลังเพิ่ม 
ม�กขึน้ คว�มเสีย่งด้�นคว�มปลอดภยัของข้อมลู เช่น ก�รรัว่ไหลของข้อมลู
ส่วนบุคคล ก�รละเมิดต่อสิทธิคว�มลับท�งก�รค้� และภัยคุกค�มต่อ 
คว�มมัน่คงของช�ตผ่ิ�นทกุแง่มมุของก�รผลติก�รเกบ็รกัษ� และก�รไหล
ของข้อมูล ในขณะเดียวกัน ก�รบูรณ�ก�รและก�รเปิดกว้�งของข้อมูลยัง
ทำ�ให้คว�มเป็นเจ้�ของข้อมูลมคีว�มซบัซ้อนม�กขึน้ อนันำ�ไปสู่ปัญห�ท�ง
กฎหม�ยและธรรม�ภบิ�ลท�งสงัคม เช่น ก�รใช้ข้อมลูในท�งทีผ่ดิ นอกจ�ก
นี ้ในมมุมองของคณุค่�ท�งยทุธศ�สตร์ของข้อมูล บ�งประเทศรับเอ�คว�ม
คิดแบบเกมส์ที่ต้องมีผู้แพ้ ผู้ชนะ (Zero-Sum game) โดยยกระดับก�ร
แข่งขันท�งยุทธศ�สตร์ในมิติข้อมูล (Data Domain) ทำ�ให้เรื่องคว�ม
ปลอดภัยของข้อมูลเป็นประเด็นท�งก�รเมือง สองม�ตรฐ�นและสร้�งวง
เล็ก ซึ่งจะนำ�ม�ซึ่งคว�มไม่มีเสถียรภ�พต่อก�รไหลของคว�มมั่นคงของ
ข้อมูลในระดับโลก (Global Data How and Security) คว�มมั่นคงของ
ข้อมลูเป็นคว�มกงัวลร่วมกันของทุกประเทศ ซึง่ในปัจจบัุน มมี�กกว่� 100 
ประเทศที่มีกฎเกณฑ์และกฎหม�ยในเรื่องคว�มม่ันคงมีม�กกว่� 100 
ประเทศที่มีกฎเกณฑ์และ กฎหม�ยในเรื่องคว�มมั่นคงและก�รป้องกัน
ข้อมูล ทุกฝ่�ยในประชุมระหว่�งประเทศได้แสวงห�คว�มร่วมมือในระดับ
น�น�ช�ติ และมุง่มัน่ ทีจ่ะสร้�งกลไกทีม่ธีรรม�ภบิ�ลทีส่�ม�รถสร้�งสมดลุ
ระหว่�งก�รพัฒน�และคว�มมั่นคงของข้อมูล (Data Development 
Security จีนจึงได้เสนอข้อริเริ่ม (Global Initiative on Data Security) 
เรียกร้องให้ทุกรัฐให้คว�มเท่�เทียมต่อก�รพัฒน�และคว�มมั่นคง  
ใช้แนวท�งที่สมดุลเพื่อคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี

ความเข้าใจผิด 2: ข้อริเริ่มดังกล่�วมีแนวโน้มที่จะ “เป็นคำ�พูด
ไม่ใช่ก�รกระทำ�” มีบ�งส่วนที่ยังเชื่อว่�ข้อริเริ่มระดับโลกด้�นคว�ม
ปลอดภัย เป็นคำ�แถลงเกี่ยวกับจุดยืนของจีน ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสียง 
และเป็นก�รโฆษณ�ชวนเชือ่ม�กกว่�เนือ้ห�ส�ระ โดยกล่�วว่� จนีจะยงัคง
มุ่งเน้นไปที่ก�รเติมข้อมูลไว้ในประเทศ (Data Localization) และเสริม
สร้�งก�รกำ�กับดูแลข้อมูลภ�ยในประเทศม�กกว่�ที่จะทำ�ให้เกิดคว�ม
ก้�วหน้�ในคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ซึ่งจีนตอบโต้ ด้วยข้อเท็จจริงว่� 
นับตั้งแต่มีก�รเสนอข้อริเริ่ม จีนได้ส่งเสริม คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ
ด้�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยข้อมูล และก�รกำ�กับดูแลด้�นดิจิทัลอย่�ง
แข็งขัน โดยในเดือนพฤศจิก�ยน 2020 จีน ญี่ปุ่น เก�หลีใต้ และอีก 15 
ประเทศได้ลงน�มในคว�มตกลงหุ ้นส่วนท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค 
(RCEP) ซึ่งบรรลุฉันท�มติเกี่ยวกับก�รเก็บข้อมูลไว้ในประเทศ (Data 
Localization) และในเดอืนมกร�คม พ.ศ. 2564 อ�เซยีนได้ประก�ศกรอบ
ก�รจัดก�รข้อมูลของอ�เซียน และข้อสัญญ�ต้นแบบอ�เซียนสำ�หรับก�ร
ไหลของข้อมูลข้�มพรมแดน ซึ่งกำ�หนดม�ตรฐ�นขั้นตำ่�สำ�หรับก�รไหล 
ของข้อมูลข้�มพรมแดนในหมู่สม�ชิกอ�เซียน และเมื่อวันที่ 29 มีน�คม 

พ.ศ. 2564 จีนและสันนิบ�ตอ�หรับ (League of Arab States: LAS)  
ร่วมกันประก�ศข้อริเริ่ม คว�มร่วมมือระหว่�งรัฐอ�หรับ-จีน ว่�ด้วยก�ร
รักษ�คว�มปลอดภัย ของข้อมูล โดยสันนิบ�ตอ�หรับ (League of Arab 
States: LAS) ได้เน้นยำ้�ว่�จีนเป็นพันธมิตรที่สำ�คัญของประเทศอ�หรับ 
และช่ืนชมข้อริเริ่มระดับโลกด้�นคว�มปลอดภัยของข้อมูล (Global  
Initiative on Data Security) นอกจ�กนี ้ในก�รประชมุสดุยอดผู้น� G20 
ครัง้ที ่16 เมือ่วันที ่30 ตลุ�คม พ.ศ. 2564 ทีผ่่�นม� ประธ�น�ธบิด ีส ีจิน้ผงิ 
ได้กล่�วว่� จีนให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ  
ในด้�นเศรษฐกิจดิจิทัล และได้ตัดสินใจสมัครเข้�ร่วมข้อตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจดจิทิลั (Digital Economy) และจนีพร้อมทีจ่ะทำ�ง�นร่วมกบัทกุ
ฝ่�ยเพื่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจดิจิทัลอย่�งเป็นระบบ

ความเข้าใจผิดที่ 3: ข้อริเริ่มดังกล่�วมีเป้�หม�ยที่จะแสวงห�
ก�รครอบงำ�ของจีนในระบบกฎเกณฑ์ใหม่ ซึง่นบัตัง้แต่มกี�รเสนอข้อรเิริม่
ระดับโลกด้�นคว�มปลอดภัยของข้อมูล (Global Initiative on Data 
Security) จีนได้ส่งเสริมก�รกำ�กับดูแลข้อมูลและได้ออกกฎหม�ย รวมถึง
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคว�มปลอดภัย ของข้อมูล เช่น กฎหม�ย
ด้�นคว�มปลอดภัยของข้อมูลของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน กฎหม�ย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์ ว่�ด้วยก�รคุ ้มครองคว�ม
ปลอดภัยด้�นข้อมูล โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญ ในขณะเดียวกัน จีนยังส่ง
เสริมธรรม�ภิบ�ลในก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของข้อมูลภ�ยใต้กรอบของ 
สหประช�ช�ติ และสิ่งนี้ทำ�ให้เกิดคว�มเห็นว่� รัฐบ�ลจีนกำ�ลังเสริมสร้�ง
อิทธิพลของตนอย่�งต่อเนื่องในข้อมูล ท่ีแสดงให้เห็นถึงคว�มส�ม�รถ 
ในก�รแข่งขันด้�นกฎระเบยีบของข้อมลูทีท่ำ�ผ่�นคว�มพย�ย�มทัง้ภ�ยใน
และภ�ยนอกประเทศเพือ่แสวงห� ก�รครอบงำ�ในระบบกฎเกณฑ์ระหว่�ง
ประเทศใหม่

ในยคุดจิิทลั เนือ่งจ�กก�รสร้�งกฎหรอืก�รสร้�งกลไกก�รจดัตัง้
กฎระเบียบน�น�ช�ติ โดยพื้นฐ�นของฉันท�มติ ดังนั้น จีนจึงเริ่มต้นด้วย
ก�รแสดงถึงก�รเป็นรัฐที่มีคว�มรับผิดชอบ ในก�รตอบสนองต่อ ข้อกังวล
ของประช�คมระหว่�งประเทศ และร่วมมือกับฝ่�ยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อ
เสนอข้อเสนอแนะส�หรับก�รกำ�กับดูแลก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของ
ข้อมูลระดับโลก ต�มที่มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�ง
ประเทศ Wang Yi ได้กล่�วไว้ในคร�วที่ข้อริเริ่มระดับโลกด้�นคว�ม
ปลอดภัยของข้อมูล (Global Initiative on Data Security) เพื่อจัดก�ร
กับคว�มเส่ียงด้�นคว�มปลอดภัยของข้อมูล ท้�ท�ยต่อคว�มปลอดภัย 
ของข้อมูลว่�เร�ควรปฏิบัติต�มหลักก�ร ส�มประก�ร ได้แก่ ก�รรักษ�
คว�มเป็นพหุภ�คี ก�รรักษ�สมดุลของคว�มปลอดภัย และก�รพัฒน�

บทสรุป จีนพย�ย�มจะสื่อออกไปให้ท่ัวโลกรับรู้ก็คือก�รเรียก
ร้องให้รัฐบ�ล องค์กรระหว่�งประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  มีส่วน
ร่วมในก�รกำ�กับดูแลข้อมูลระดับโลก ในโดเมนดิจิทัล รักษ�คว�มเป็น
พหภุ�ค ีประกนัคว�มเป็นธรรมและ คว�มยตุธิรรม ร่วมมอืกนัเพือ่ส่งเสรมิ
คว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภ�ยใต้กรอบก�รทำ�ง�น
ระหว่�งประเทศและระดับภูมิภ�ค
  

ที่มา	:	https://www.nationthailand.com/in-focus/30394226	
ที่มา	:	http://www.ciobulletin.net/security/china-global-data-security-initiative
ที่มา	:	https://mybigplunge.com/tech-plunge/cyber-society/china-launches-initiative-for-global-data-security-issues/

7ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ฉบับที่ 4/65 (ห้วงวันที่ 15 - 30 พ.ย.64)
เรียบเรียงโดย นางสาวปุณณภา โชติชินเชาวน์

	 กลุ่ม	Quad	ซึ่งประกอบด้วย	สหรัฐ	ออสเตรเลีย	อินเดีย	และ
ญี่ปุ ่น	 ได้จัดการประชุมระดับผู ้น�าขึ้นเป็นครั้งแรกที่ท�าเนียบขาว
สหรัฐอเมริกา	 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนบทบาททางกฎหมาย
ระหว่างประเทศในอาณาเขตทางทะเล	 โดยออสเตรเลีย	 ญี่ปุ่น	 และ
สหรฐัฯ	ลงความเหน็ร่วมกนัว่า	เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลักการปฏบิตัขิอง
การเป็นพันธมิตรร่วมกัน	 อินเดียควรแก้ไขกฎและข้อบังคับที่มีความ
เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 (United	
Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea:	UNCLOS)		เป็น
เรื่องแรก	ซึง่ประเด็นดังกล่าวมีความคลา้ยคลึงกันมากกับปญัหาในการ
บังคับใช้กฎหมายทางทะเลของจีน

Quadrilateral Security Dialogue หรือ Quad 
 ในช่วงตลอด 1 ปีท่ีผ่�นม� กลุ่มประเทศ Quadrilateral Security 
Dialogue หรือ Quad ได้จัดกิจกรรมร่วมกันหล�ยครั้ง ได้แก่ ก�รประชุม
ร่วมครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงต่�งประเทศของอินเดีย สหรัฐอเมริก� 
และออสเตรเลยี ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ ในเดอืนตลุ�คม พ.ศ. 2563 
จ�กน้ันในช่วงเดือนพฤศจิก�ยน ท้ัง 4 ประเทศได้เข้�ร่วมก�รฝึกผสม 
ท�งเรือครั้งแรกในรอบ 13 ปี ในอ่�วเบงกอล ภ�ยใต้ชื่อ “Malabar”  
ต่อม�ในปี พ.ศ.2564 ในช่วงเดือนมีน�คม ได้มีก�รจัดก�รประชุมระดับ
ผู้นำ�ของประเทศครั้งแรก และล่�สุดได้มีก�รจัดก�รประชุม Quad แบบ
ตวัต่อตวัครัง้แรก ทีท่ำ�เนียบข�ว สหรัฐอเมริก� ในวนัท่ี 24 กนัย�ยน 2564 
โดย Quad มีจุดยืนบนหลักประช�ธิปไตย และมีแนวคิดเดียวกันภ�ยใน
พหุภ�คีนิยมด้�นคว�มมั่นคงที่เกิดขึ้นใหม่ของอินโดแปซิฟิก แนวคิดของ 
Quad นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ภ�ยหลังเหตุก�รณ์ภัยพิบัติแผ่นดิน
ไหวและสนึ�ม ิโดยรฐับ�ลของ อดตีประธ�น�ธบิดจีอร์จ ดบัเบลิย ูบชุ แห่ง
สหรัฐ ได้เสนอให้กองทัพเรือทั้ง 4 ประเทศประช�ธิปไตย สร้�งเวทีแลก
เปลีย่นคว�มคิดเหน็เก่ียวกับคว�มท้�ท�ยท�งทะเลในภมูภิ�คอนิโดแปซฟิิก

อนิเดยีและจนี กบัอนสัุญญ�สหประช�ช�ตว่ิ�ด้วยกฎหม�ยทะเล
 คว�มท้�ท�ยทีส่ำ�คญัทีสุ่ดในมมุมองของ Quad ในฐ�นะท่ีมหีน้�
ที่ร่วมกันในก�รรับผิดชอบดูแลบนหลักนิติธรรม และก�รออกกฎระเบียบ
ที่ดีท�งทะเล และก�รจัดลำ�ดับของคว�มสำ�คัญของบทบ�ทกฎหม�ยท�ง
ทะเลระหว่�งประเทศร่วมกนั ให้สอดคล้องกบัอนสุญัญ�สหประช�ช�ตว่ิ�
ด้วยกฎหม�ยทะเล (UNCLOS) โดยเฉพ�ะบริบทที่เป็นภัยคุกค�มต่อของ
จีนในเรื่องเสรีภ�พในก�รเดินเรือ ก�รบินผ่�นเหนือทะเลหลวง รวมทั้งให้
เป็นไปต�มแนวท�งจดัระเบียบโลก แต่อย่�งไรกต็�ม สำ�หรับอนิเดยีในก�ร
ปฏิบัติต�มกฎหม�ยท�งทะเลนั้นยังคงมีคว�มกังวลไม่แตกต่�งจ�กจีน 
เพร�ะอินเดียยังคงไว้ซึ่งข้อกำ�หนดของก�รแจ้งเตือนล่วงหน้�สำ�หรับก�ร
เดินเรือผ่�นทะเลอ�ณ�เขตสำ�หรับเรือรบระหว่�งประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ 
เหมอืนกบัทีจ่นียงัคงไว้ซึง่ข้อกำ�หนดก�รขออนญุ�ตล่วงหน้�ตัง้แต่ปี 2535 
ทำ�ให้จีนถกูประจ�นเพร�ะข้ออ้�งทีม่�กเกนิไปหรอืเทยีบเท่�กบัก�รปฏิเสธ
ก�รเดินเรือโดยเสรี ทั้งนี้อ�จมีคว�มเกี่ยวข้องที่จะชี้ให้เห็นในบริบทนี้ด้วย 
จ�กกรณีคำ�ตัดสินกรณีพิพ�ทระหว่�งฟิลิปปินส์กับจีนโดยได้ตัดสินว่�จีน
ไม่ได้พิจ�รณ�พื้นที่ภ�ยใน เส้นประ 9 เส้น ให้เทียบเท่�กับทะเลอ�ณ�เขต

หรือน่�นนำ้�ภ�ยใน โดยเส้นประ 9 เส้น ไม่ได้จำ�กัดอำ�น�จอธิปไตยท�ง
ทะเลของจีน ด้วยเหตุนี้ ขอบเขตท�งภูมิศ�สตร์ของพื้นที่ท่ีเชื่อมโยงกับ
ทะเลอ�ณ�เขตของจีนในทะเลจีนใต้ จึงไม่แตกต่�งจ�กอินเดีย

อินเดีย : ปัญห�ที่ไม่ต่�งจ�กจีน 
 อินเดียยึดเส้นฐ�นตรงรอบกลุ่มเก�ะลักษทวีปในทะเลอ�หรับ 
ตัง้แต่ปี 2552 เช่นเดยีวกบัจีนท่ีว�ดเส้นฐ�นคล้�ยกนัรอบๆ กลุม่เก�ะพ�ร�
เซล ในทะเลจีนใต้ ปี 2539 ทัง้กรณอีนิเดยีและจีนนัน้ไม่ใช่รฐัหมูเ่ก�ะ และ
เส้นฐ�นเหล่�นี้เกินกว่�อัตร�ส่วนนำ้�ต่อดินสูงสุดที่อนุญ�ตโดย UNCLOS 
โดยอินเดียและจีนนั้นได้ละเมิดกฎของ UNCLOS ซึ่งจำ�กัดก�รขย�ยสิทธิ
พิเศษที่เชื่อมโยงกับทะเลอ�ณ�เขตของรัฐช�ยฝั่งในเขตต่อเนื่องกันไปยัง
ศุลก�กร ก�รคลัง ก�รย้�ยถิ่นฐ�น และเรื่องสุข�ภิบ�ล โดยกฎหม�ยและ
ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัเขตเศรษฐกจิจำ�เพ�ะของอนิเดยี (Exclusive Eco-
nomic Zone of India: EEZ) ขัดแย้งกับUNCLOS ด้วยกฎเหล่�นี้มีผลก
ระทบต่อก�รขย�ยกฎหม�ยอ�ญ�ของอินเดียออกไปนอกทะเลอ�ณ�เขต 
ส่วนระบบเคเบิลใต้นำ�้ของอนิเดยีกเ็ช่นกนั มคีว�มล้มเหลวในก�รแบ่งแยก
คว�มแตกต่�งท�งกฎหม�ยระหว่�งส�ยเคเบิลและท่อส่ง ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับก�รปฏิบัติบนไหล่ทวีป ซึ่งอินเดียเป็นหนึ่งในสองรัฐของเอเชีย (โดยอีก
รัฐหนึ่งเป็นของอินโดนีเซีย) ที่ถือว่�ขว�งเสรีภ�พของรัฐผู้ใช้ในก�รบำ�รุง
รักษ�และซ่อมแซมส�ยเคเบิลใต้นำ้�ในเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ
      จึงกล่�วได้ว่� กฎระเบียบของอินเดียในก�รสำ�รวจมห�สมุทร 
ม�ตรก�รก�รบังคับก�รเดินเรือรบระหว่�งประเทศ ก�รจัดตั้งเขตก�รเดิน
เรอืทีถ่กูจำ�กดั รวมไปถงึก�รเข้�และออกของสนิค้�อนัตร�ยภ�ยในเขตพืน้ที่
ท�งทะเลที่ผูกข�ด ซึ่งโดยหลักก�รแล้วนั้นไม่ได้มีคว�มแตกต่�งไปจ�ก
หน่วยย�มฝั่งและคว�มปลอดภัยท�งทะเลของจีนที่ปรับปรุงใหม่ และ
ประก�ศเม่ือเรว็ๆ นี ้รวมไปถงึกฎหม�ยก�รจร�จรด้�นคว�มปลอดภยัและ
คว�มมั่นคงท�งทะเลด้วย

อินเดีย กับ อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล 
(UNCLOS) : ซึ่งก็ไม่ได้แย่ไปเสียทั้งหมด
 อย่�งไรกต็�มเพือ่คว�มเป็นธรรม อนิเดยีสมควรทีจ่ะได้รบัเครดติ
เป็นร�งวัลสำ�หรับก�รยึดมั่นอย่�งไม่มีเงื่อนไขต่ออนุสัญญ�สหประช�ช�ติ
ว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล คว�มเป็นช�ตินิยมของอินเดียอ�จมีคว�มเผ็ดร้อน
ไม่น้อยไปกว่�จีน แต่ผูน้ำ�ของรฐับ�ลอินเดยีนัน้มคีว�มมุง่มัน่ทีไ่ด้แสดงออก
ถึงม�รย�ทในก�รยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลยุติธรรมในประเด็นปัญห�ดังกล่�ว 
 อีกท้ังอินเดียยังสมควรได้รับเครดิตสำ�หรับก�รทำ�ข้อตกลง   
เขตแดนท�งทะเลท่ีผกูติดกับเพือ่นบ้�นส่วนใหญ่ ซึง่ไม่เหมือนกบัจนี เพร�ะ
อินเดียไม่มีก�รกระตุ้น ยั่วยุให้หน่วยย�มฝั่งหรือกองทัพเรือ สร้�งคว�ม
ตึงเครียดในพื้นที่น่�นนำ้�ที่มีคว�มละเอียดอ่อนโดยเฉพ�ะต�มเขตแดน

บทส่งท้�ย
 กลุ่มคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง 4 ฝ่�ย (Quad) ยังคงมีคว�ม
มุง่มัน่และคว�มพย�ย�มในก�รสร้�งดลุอำ�น�จเพือ่ต่อต้�นอทิธพิลของจนี
ในอินโด-แปซิฟิก ท่�มกล�งข้อจำ�กัดบ�งประก�ร ดังนั้นสิ่งแรกที่ Quad 
ส�ม�รถดำ�เนนิก�รได้ในตอนนีค้อืก�รธำ�รงคว�มเป็นระเบยีบของกฎหม�ย
ท�งทะเล ดังนั้นก�รให้อินเดียปรับแก้ไขกฎและข้อบังคับท่ีไม่เป็นไปต�ม
ข้อกำ�หนดของอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยท�งทะเล (UN-
CLOS) จึงเป็นคว�มจำ�เป็นที่จะต้องดำ�เนินก�รเสียก่อน

ที่ม� : https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/quads-india-problem-no-different-from-beijing #.YZIAXWBBxPb
ที่ม� : https://hindiscitech.com/meaning-quad-formula/
ที่ม� : https://thestandard.co/usa-japan-australia-leader-quad-conference/

ปัญหาของอินเดียในกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง  4 ฝ่าย (QUAD): ปัญหาที่ไม่ต่างจากจีน
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



 ฉบับที่ 5/65 (ห้วงวันที่ 1 - 15 ธ.ค.64)
เรียบเรียงโดย นางสาวสิรภัทร เทียมพัฒน์

	 ยทุธศาสตร์ไซเบอร์แห่งชาติฉบับใหม่ของสหราชอาณาจักร	ได้
เปิดตัวเมื่อวันพุธที่	15	ธ.ค.64	ที่ผ่านมา	โดยศูนย์ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์แห่งชาติ	 (National	 Cyber	 Security	 Centre:	 NCSC)	
หลังจากได้ประกาศใช้ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่ง
ชาติ	2016-2021	มาแล้ว	ไซเบอร์ยงัคงเป็นปัญหาเร่งด่วนกว่าทีเ่คยเป็น
ที่ต้องให้ความส�าคัญในยุคของการแข่งขันพลังอ�านาจทางไซเบอร์
ยุทธศาสตร์ไซเบอร์แห่งชาติฉบับใหม่นี้	 ได้ก�าหนดทิศทางข้างหน้าใน
อนาคตของสหราชอาณาจักรอย่างไร

 5 ปีทีผ่่�นม� สหร�ชอ�ณ�จกัรได้ใช้ยทุธศ�สตร์ด้�นคว�มมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์แห่งช�ต ิ 2016-2021 (UK’s National Cyber Security 
Strategy 2016-2021) ได้เห็นก�รพัฒน�ท่ีสำ�คัญหล�ยอย่�งจ�กคว�ม
พย�ย�มยับยั้งมิให้รัฐ เช่น รัสเซียและจีน ใช้ปฏิบัติก�รท�งไซเบอร์ในก�ร
ขโมยคว�มลับ ก�รโจมตีฝ่�ยตรงข้�ม และบ่อนทำ�ล�ยคว�มเชื่อมั่นใน
กระบวนก�รประช�ธิปไตย ซึ่งผลของคว�มพย�ย�มยับยั้งในก�รปฏิบัติ
ก�ร จ�รกรรมท�งไซเบอร์ซึ่งยับยั้งได้เพียงเล็กน้อยเท่�นั้น ในขณะท่ี
อ�ชญ�กรรมท�งไซเบอร์ท่ีภ�คธุรกจิต้องเผชิญมมี�กขึน้กว่�แต่ก่อนทีเ่คย
มมี�จ�กก�รระบ�ดของ Ramsomware ท่ีเกดิขึน้ท่ัวโลกอย่�งต่อเนือ่ง ส่ง
ผลต่อก�รดำ�เนินง�นของ หล�ย ๆ  ธุรกิจจำ�นวนม�ก และส่งผลกระทบต่อ
ก�รให้บริก�รส�ธ�รณะที่สำ�คัญต้องหยุดชะงักลงชั่วคร�ว
 ปัญห�คำ�ถ�มในเชิงยุทธศ�สตร์ว่� บทบ�ทของ Huawei ใน
โครงสร้�งพืน้ฐ�น 5G ในสหร�ชอ�ณ�จกัร ชีใ้ห้เหน็ถงึก�รพึง่พ�เทคโนโลยี
จ�กจีนที่มีเพิ่มขึ้น และคว�มท้�ท�ยด้�นคว�มปลอดภัย โดยเฉพ�ะอย่�ง
ยิง่ เมือ่ประเทศมห�อำ�น�จอย่�งจนีกำ�ลังพย�ย�มมองห�รูปแบบในอน�คต
ของอินเทอร์เน็ตในแนวท�งที่ขัดแย้งกับค่�นิยมประช�ธิปไตยของสหร�ช
อ�ณ�จักรและเหล่�พันธมิตร ดังนั้นเป็นเวล�ที่เหม�ะสมสำ�หรับสหร�ช
อ�ณ�จักรแล้วที่จะว�งเป้�หม�ยใหม่ไปสู่โลกไซเบอร์ ยุทธศ�สตร์ไซเบอร์
ปี ๒๐๑๖ ได้แสดงให้เหน็ถึงก�รเปลีย่นแปลงทีส่ำ�คญัต่อแนวท�งก�รเข้�ไป
แทรกแซงโดยรฐับ�ลม�กขึน้ทัว่ทัง้กระบวนก�รตัง้แต่ก�รตรวจจบัและตอบ
สนองต่อภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ไปจนถึงก�รสร้�งทักษะท�งไซเบอร์  
ก�รส่งเสรมินวตักรรมไซเบอร์และก�รส่งเสริมก�รเติบโตในภ�คธุรกจิด้�น
ไซเบอร์ของสหร�ชอ�ณ�จักร ส่วนยุทธศ�สตร์ไซเบอร์ฉบับใหม่นี้ได้แสดง
ให้เห็นถึงก�รยกระดับคว�มต่อเนื่องจ�กเดิมให้มีคว�มสมเหตุสมผล และ
ยังประกอบไปด้วยก�รเปลี่ยนแปลงอีกหล�ยปัจจัย อธิบ� ยได้ว่�เป็น
ยุทธศ�สตร์ไซเบอร์ที่มีคว�มครอบคลุมม�กขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ก�รตอบ
สนองของทั้งสังคมโดยรวม และเป็นยุทธศ�สตร์ท่ีดำ�เนินก�รต่อด้วยก�ร
ทบทวนแบบบูรณ�ก�รโดยก�รว�งกรอบปัญห�ในคำ�ที่ เรียกว ่�  
“พลงัอำ�น�จท�งไซเบอร์” ทีเ่ป็นม�กกว่�ยทุธศ�สตร์ทีค่รอบคลมุ ทัง้คว�ม
ปลอดภัยท�งไซเบอร์ และก�รดำ�เนินก�รท�ง ไซเบอร์เชิงรุก ซึ่งได้มีก�ร
ดำ�เนินก�รในขอบเขตนี้ไปบ้�งแล้วในยุทธศ�สตร์ไซเบอร์ ปี ๒๐๑๖ 

นอกจ�กนี้ยุทธศ�สตร์ไซเบอร์ฉบับใหม่ยังเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
คว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์ ด้วยก�รกำ�หนดนโยบ�ยหลักทุกประเภท  
รวมทั้งยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ�นโยบ�ยอุตส�หกรรม ก�รทำ�ง�นต�ม 
กฎระเบียบ แรงจูงใจและนโยบ�ยก�รต่�งประเทศ รวมทั้งรัฐบ�ลยัง
ตระหนักถึงกลไกในหล�ย ๆ อย่�งที่มีคว�มแตกต่�งกันทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอกรัฐบ�ล เพื่อห�วิธีแก้ปัญห� แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่�ย แม้ว่�ศูนย์คว�ม
มั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์แห่งช�ติ(National Cyber Security Centre 
: NCSC) และผูเ้ชีย่วช�ญก�รกำ�หนดนโยบ�ยหลกัจะมขีดีคว�มส�ม�รถใน
ก�รดำ�เนินก�รก็ต�ม ซึ่งในประเด็นนี้ รัฐบ�ลสหร�ชอ�ณ�จักร ได้เล็งเห็น
ว่�เรือ่งคว�มปลอดภยัท�งไซเบอร์ทกุภ�คส่วนทัง้ภ�ครฐั ภ�คเอกชน และ
พลเรือน ต้องร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน โดยรัฐบ�ลสหร�ชอ�ณ�จักร
ได้แต่งตัง้คณะกรรมก�รทีป่รกึษ�ไซเบอร์แห่งช�ตชิดุใหม่เข้�ม�ดำ�เนินก�ร
เพื่อให้คว�มรู้และร่วมกำ�หนดแนวท�ง พร้อมประส�นคว�มร่วมมือคว�ม
มัน่คงท�งไซเบอร์ในทุกภ�คส่วนระหว่�งภ�ครฐั ภ�คเอกชน และพลเรอืน 
อย่�งเป็นรูปธรรมและมีระบบท่ีชัดเจนในบริบทของยุทธศ�สตร์ไซเบอร์
ฉบับใหม่ของสหร�ชอ�ณ�จักร ได้กำ�หนดกรอบก�รดำ�เนินก�รนโยบ�ย
ด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 เส�หลัก  
(5 Pillars) ในก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ไซเบอร์ ได้แก่ (1) ก�รมุ่งเน้นก�ร
เป็นผู้นำ�ในเทคโนโลยีที่สำ�คัญที่สุดท�งไซเบอร์  (2) ก�รพัฒน�เสริมสร้�ง
ศักยภ�พระบบนิเวศท�งไซเบอร์ (Cyber Ecosytem) ในพื้นที่วิกฤต 
ของสหร�ชอ�ณ�จักร (3) ก�รพัฒน�เสริมสร้�งศักยภ�พในด้�น  
Microprocessors (4) ก�รพัฒน�เสริมสร้�งศักยภ�พในด้�นเทคโนโลยี 
เชิงปฏิบัติง�น (Operational Technology : OT) และ (5) ก�รพัฒน�
เสริมสร้�งศักยภ�พในด้�นก�รเข้�รหัส (Cryptrography) นอกเหนือจ�ก
นี้ ยังได้มีก�รกำ�หนดริเริ่มดำ�เนินก�รที่สำ�คัญบ�งอย่�งอีก

บทสรุป  
 สหร�ชอ�ณ�จกัรได้กำ�หนดยทุธศ�สตร์ไซเบอร์แห่งช�ติฉบบัใหม่
นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่มุง่ไปสูก่�รเป็นผูน้ำ�ระดบัโลกท�งไซเบอร์ โดยใช้เคร่ือง
มอืขับเคลือ่นยทุธศ�สตร์ในทุกภ�คส่วนแบบบูรณ�ก�รและรบัผดิชอบร่วม
กันทั้งภ�ครัฐ ภ�คธุรกิจเอกชน และพลเรือน ในประเด็นของคว�มมั่นคง
ปลอดภัยท�งไซเบอร์ โดยรัฐบ�ลสหร�ชอ�ณ�จักรได้กำ�หนดนโยบ�ยด้�น
คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 เส�หลัก (5 Pillars) 
ในก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ไซเบอร์ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในเส�หลักด้�น
ระบบนิเวศท�งไซเบอร์ (UK’ Cyber Ecosytem) ท่ีมุ่งเน้นก�รเพิ่ม
ศักยภ�พในก�รรับมือกับสถ�นก�รณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกค�มต่อคว�ม
มั่นคงท�งเศรษฐกิจและคว�มมั่นคงของช�ติในรูปแบบต่�ง ๆท�งไซเบอร์ 
(Countering Cyber Threats) รวมทั้งก�รมุ่งเน้นเรื่องก�รเพิ่มศักยภ�พ
คว�มพร้อมหรือก�รปรับตัวเพื่อรับมือกับสถ�นก�รณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัย
คุกค�มใหม่ ๆ ที่อ�จเกิดขึ้นได้เสมอท�งไซเบอร์ หรือที่เรียกว่� “คว�ม
พร้อมด้�น Cyber Resilience” ซึ่งจะแตกต่�งกับ “Cyber Security”  
ที่เน้นไปในท�งก�รป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด

ที่มา
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/uk-governments-new-cyber-strategy-whole-society-response

ยุทธศาสตร์ไซเบอร์ฉบับใหม่ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร 

9ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



รถไฟทีเ่มอืงหลวงพระบ�ง ซึง่เป็นเมอืงมรดกโลกขององค์ก�รยเูนสโก ซึง่
ค�ดว่�นักท่องเที่ยวจ�กจีนที่ม�เยือน สปป.ล�ว จะใช้เส้นท�งนี้ ในขณะ
เดียวกันก็เป็นโอก�สให้บริษัทของ สปป.ล�ว ในก�รขนส่งสินค้�ไปยัง
ตล�ดขน�ดใหญ่ของจีนได้ง่�ยข้ึน รวดเรว็ และร�ค�ถกู ดงัทีผู่ส่้งออกของ 
สปป.ล�ว ได้ยนืยนัว่� ค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่งสนิค้�ออกจ�กประเทศทีไ่ม่มี
ท�งออกสู่ทะเล (Landlocked Country) นั้นเป็นภ�ระที่สูง ทำ�ให้ย�ก
ต่อก�รแข่งขันด้�นร�ค�กบัผูผ้ลิตในประเทศอืน่ และค�ดหวังว่�ก�รพึง่พ�
บริษัทขนส่งท�งถนนในก�รขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปและกลับจ�กท่�เรือ
กรุงเทพฯ จะหมดไป สืบเนื่องจ�กก�รเปิดเส้นท�งรถไฟดังกล่�ว
 อย่�งไรก็ต�ม ธน�ค�รโลก ธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�แห่งเอเชีย 
และอื่นๆ ได้เตือนว่� ก�รใช้ศักยภ�พของเส้นท�งรถไฟในท�งเศรษฐกิจ
อย่�งเต็มที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่�งอัตโนมัติ แต่จะขึ้นอยู่กับคว�มสำ�เร็จในก�ร
ตร�กฎหม�ยต่�งๆ ทีเ่ชือ่มโยงท�งรถไฟกบัเศรษฐกิจ สปป.ล�ว ในวงกว้�ง
อย่�งแท้จริง ซึ่งไม่ใช่แค่ก�รมีโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งก�ยภ�พที่เหม�ะสม
เท่�น้ัน แต่ยังเก่ียวข้องกับก�รมีโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รกำ�กับดูแล 
(Soft Infrastructure) ของกรอบกฎหม�ยและกฎระเบียบท่ีถูกต้อง 
สำ�หรบัก�รจร�จรบนท�งรถไฟอย่�งร�บรืน่ โดยไม่ถกูปิดล้อมด้วยระบบ
ร�ชก�ร (Red Tape) ที่ม�กเกินไป นอกจ�กนี้ เพื่อให้ท�งรถไฟประสบ
คว�มสำ�เร็จในเชิงพ�ณิชย์ ท�งรถไฟจะต้องกระตุ้นก�รขนส่งสินค้�และ
ผู้โดยส�รในปริม�ณที่ม�กขึ้น และไม่ควรพ่ึงพ�ม�กเกินไปกับก�รเป็น
เพียงจุดแวะพักสำ�หรับก�รขนส่งสินค้�และผู้โดยส�รจ�กม�เลเซียและ
ไทยผ่�น สปป.ล�ว ไปยังจีน  

2. ในบริบทของรถไฟล�ว-จีน
 เหน็ได้ชัดว่� ก�รพฒัน�ท�งรถไฟล�ว-จนี ไม่ได้เกดิข้ึนบนคว�ม
สวยง�ม ที่แยกออกจ�กเรื่องอื่นๆ ได้ และเศรษฐกิจ สปป.ล�ว ยังได้รับ
ผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก โดยในก�รประชมุฯ พรรค
ประช�ชนปฏิวัติล�ว (Lao People’s Revolutionary Party: LPRP) 
เมื่อมกร�คม 2564 น�ยกรัฐมนตรีทองลุน สีสุลิด ในขณะนั้นได้รับก�ร
เล่ือนตำ�แหน่งเป็นเลข�ธิก�รพรรคและประธ�นประเทศ ได้กล่�วว่� 
สถ�นก�รณ์หนีสิ้นของ สปป.ล�ว ยงัไม่ได้รบัก�รรบัมอือย่�งเพียงพอ และ
ก�รเงินส�ธ�รณะของประเทศยังไม่ได้รับก�รจัดก�รที่ดี
 ต่อม�ในกันย�ยน 2564 ธน�ค�รโลกได้ออกร่�งบันทึกท�ง
เศรษฐกิจของประเทศ (Country Economic Memorandum: CEM) 
ฉบับใหม่สำ�หรับ สปป.ล�ว ซึ่งสนับสนุนก�รใช้ประโยชน์จ�กที่ต้ังท�ง
ยุทธศ�สตร์ของประเทศ เพื่อสร้�งรูปแบบก�รเติบโตท่ีครอบคลุมและ
ยั่งยืนม�กขึ้น โดยก่อนหน้�น้ี สปป.ล�วให้คว�มสำ�คัญกับก�รผลิต
พลังง�น และก�รสกัดแร่ เพื่อขับเคลื่อนก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ ซึ่ง
ธน�ค�รโลกได้โต้แย้งว่�มีก�รสร้�งง�นค่อนข้�งน้อย ในขณะที่ก่อให้เกิด
ปัญห�ด้�นส่ิงแวดล้อมและกระทบเศรษฐกิจมหภ�ค แม้รัฐบ�ลจะเพิ่ม
กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัก�รก่อสร้�งและป่�ไม้ในก�รสร้�งคว�มเตบิโตท�ง
เศรษฐกจิ แต่ปร�กฎชดัว่�เศรษฐกจิกย็งัไม่มคีว�มหล�กหล�ยทีเ่พยีงพอ 
 แม้ว่� สปป.ล�ว จะมุ่งเน้นอย่�งหนักในก�รใช้ประโยชน์จ�ก
ทรัพย�กรธรรมช�ติ  แต่ร�ยได้ของรัฐบ�ลที่ม�จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติ
มีสัดส่วนน้อยกว่�ร้อยละ 2 ของ GDP ของ สปป.ล�ว โดยธน�ค�รโลก 

ฉบับที่ 6/65 (ห้วงวันที่ 16 - 30 ธ.ค.64)
เรียบเรียงโดย ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์

	 ทางรถไฟสายหลักแห่งแรกของ	 สปป.ลาว	 ซึ่งเปิดอย่างเป็น
ทางการ	ในเดือนธันวาคม	2564	ที่ผ่านมา	จะสร้างการเชื่อมโยงใหม่
กับตลาดการค้าของจีน	ดังนั้นจึงมีศักยภาพจะเป็นผู้พลิกสถานการณ์	
(Game	Changer)	ส�าหรบัเศรษฐกจิของ	สปป.ลาว	ซึง่อาจช่วยในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของ	 สปป.ลาว	 เช่น	 การท่องเที่ยวและการส่งออก	 
อนัจะก่อให้เกดิการสร้างงานและการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุ
และยัง่ยนืได้	อย่างไรกต็าม	สปป.ลาว	จ�าเป็นต้องพัฒนาความแข็งแกร่ง	
ทางเศรษฐกจิ	เพือ่ให้แน่ใจว่าสามารถแปลงศกัยภาพของทางรถไฟเป็น
ผลลัพธ์ที่จับต้องได้	 ซึ่งจ�าเป็นต้องลงทุนทั้งในโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ	(Hard	Infrastructure)	และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการก�ากบั
ดูแล	 (Soft	 Infrastructure)	 นอกจากนี้การพัฒนาการล่าสุดในด้าน
สกุลเงินดิจิทัล	 (Crypto-Currency	 Mining)	 อาจเป็นตัวกระตุ้น
เศรษฐกจิ	ของ	สปป.ลาว	ด้วยการน�าขีดความสามารถของพลงังานน�า้
มาใช้ในการ	ขุด	Bitcoin	ก็อาจจะพิสูจน์ว่าเป็นองค์ประกอบใหม่ของ	
บริษัทของลาว

1. กล่�วนำ�
เมื่อ 3 ธันว�คม 2564 ท�งรถไฟส�ยใหม่ที่เชื่อมคุนหมิงในจีน

กับเวียงจันทน์ใน สปป.ล�ว ได้เปิดให้บริก�รอย่�งเป็นท�งก�ร บริษัท 
ร่วมทุนคือ Laos-China Railway Co. Ltd. โดยกลุ่มบริษัทรถไฟจีน 
ถือหุ้นร้อยละ 70 และรัฐวิส�หกิจก�รรถไฟแห่งช�ติล�ว (Lao National  
Railway State Enterprise: LNRE) ภ�ยใต้กระทรวงโยธ�ธิก�รและ
คมน�คมถือหุ้นร้อยละ 70 โดยท�งรถไฟล�ว-จีน เริ่มก่อสร้�งในปี 2559 
ระยะท�งย�ว 430 กิโลเมตร ประกอบด้วย อุโมงค์เกือบ 200 กิโลเมตร 
และสะพ�นกว่� 160 แห่ง โดยรถไฟเส้นนี้ส�ม�รถเดินท�งได้เกิน 120 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ�กเวียงจันทน์ไปยังจุดผ่�นแดนจีนท่ีบ่อเต็น ซึ่งจะ
ส�ม�รถย่นระยะเวล�จ�ก 15 ชั่วโมงเหลือน้อยกว่� 4 ชั่วโมง 
 ธน�ค�รโลก ประม�ณก�รว่� ค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่งสนิค้� จ�ก 
สปป.ล�ว ไปยังจีนจะลดลงร้อยละ 30 หรือม�กกว่� อย่�งไรก็ต�มก�รที่ 
สปป.ล�ว ตดัสนิใจในก�รลงทนุสร้�งท�งรถไฟดงักล่�ว เป็นก�รเพิม่ภ�ระ
หนีสิ้นของ สปป.ล�ว ต่อจีนในก�รคำ�้ประกนัต้นทนุค่�ใช้จ่�ยจำ�นวนม�ก 
โดยค�ดว่�จะมีมูลค่� 5.9 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่�กับ  
1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ของ สปป.ล�ว  
จงึทำ�ให้เกดิข้อถกเถยีงว่�ท�งรถไฟดงักล่�ว จะส�ม�รถให้ผลตอบแทนที่
เพียงพอหรือไม่ ดังนั้น สปป.ล�ว จำ�เป็นต้องสร้�ง “ศักยภ�พ” ในก�รใช้
เส้นท�งรถไฟให้เกิดขึน้ เพ่ือให้เป็น “ผูพ้ลิกสถ�นก�รณ์” (Game Changer) 
ที่สำ�คัญสำ�หรับเศรษฐกิจ สปป.ล�ว ดังนั้น “เคล็ดลับ” (Trick) จึงอยู่ที่
ก�รเปลี่ยนศักยภ�พนั้นให้กล�ยเป็นคว�มจริงที่จับต้องได้ 
 ทั้งนี้ สปป.ล�ว ได้มีก�รพัฒน� “ท่�เรือบก” (Dry Port) โดย
เฉพ�ะทีส่ถ�นรีถไฟท่�น�แล้ง ใกล้กบัเวยีงจนัทน์ สำ�หรบัก�รขนส่งสินค้� 
โดยตลอดเส้นท�งจะมเีส้นท�งสถ�นรีถไฟส�ยหลกัสบิแห่ง รวมทัง้สถ�นี

รถไฟคุนหมิง-เวียงจันทน์: ยุคหลังโรคระบาด เทพเจ้าแห่งเครื่องจักร (Deus ex machina)  
เพื่อเศรษฐกิจ สปป.ลาว?  
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



อ้�งอิงข้อมูลจ�กกระทรวงก�รคลัง สำ�หรับคว�มผิดปกติน้ี ดูเหมือนจะ
เป็นร�ค�จำ�หน่�ยไฟฟ้�ทัง้ใน สปป.ล�ว และประเทศเพือ่นบ้�น ทีม่อีตัร�
เฉลีย่ตำ�่กว่�ระดบัก�รคนืทนุของต้นทนุของก�รไฟฟ้�ทีร่ฐับ�ล สปป.ล�ว 
เป็นเจ้�ของ ส่งผลให้บริษัทไฟฟ้�ของรัฐ Électricité du Laos (EdL)  
มีภ�ระหน้ีเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ทุนสำ�รองเงินตร�ต่�งประเทศ  
(Foreign Exchange Reserves) ของ สปป.ล�ว คงเหลือตำ่�กว่� 
ส�มเดอืน ซึง่ในบรบิทดงักล่�ว เป็นทีเ่ข้�ใจได้ว่�คว�มหวงัของ สปป.ล�ว 
จึงขึ้นอยู่กับเส้นท�งรถไฟล�ว-จีน ในก�รสร้�งเศรษฐกิจที่มีคว�มหล�ก
หล�ยม�กขึ้น 
 อย่�งไรกต็�ม แม้ว่�ได้มกี�รเปิดท�งรถไฟอย่�งเป็นท�งก�รแล้ว 
แต่ข้อมูลเกี่ยวกับก�รให้บริก�รของรถไฟ ยังห�ได้ย�กม�ก ไม่ว่�จะเป็น
ต�ร�งเวล�ก�รเดินท�ง ร�ค�ตั๋ว ค่�ขนส่ง และอื่นๆ ห�กบริษัทของ  
สปป. ล�ว ได้รับคว�มค�ดหวังให้พร้อมสำ�หรับก�รเปิดท�งรถไฟอย่�ง
แท้จริง และปรับแผนธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จ�กผู้พลิกสถ�นก�รณ์ 
(Game Changer) นี้ แต่บริษัทเหล่�นี้ไม่มีข้อมูลม�กพอที่จะดำ�เนินก�ร
ต่อไป

3. มุ่งไปที่ CRYPTO
 ก�รพัฒน�ท่ีน่�ประหล�ดใจคือ กันย�ยน 2564 สปป.ล�ว 
ประก�ศว่�จะดำ�เนนิก�รนำ�ร่องก�รขดุและซือ้ข�ยเงนิครปิโต (Crypto- 
currency) ซึ่งจะกล�ยเป็นรัฐบ�ลแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที ่
ดำ�เนินก�รดังกล่�วอย่�งเป็นท�งก�ร โดยบริษัท 6แห่ง ได้รับอนุญ�ตให้
เข้�ร่วมในก�รรเิริม่แซนด์บอ็กซ์ (Sandbox) ด้�นกฎระเบยีบ เหตผุลหนึง่
ที่ทำ�ให้ประหล�ดใจก็คือ หนึ่งเดือนก่อนหน้�นั้นธน�ค�รแห่งส�ธ�รณรัฐ
ประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว (the Bank of the Lao People’s  
Democratic Republic) ซึ่งเป็นธน�ค�รกล�งของประเทศ ได้ออกคำ�
เตือนเกี่ยวกับก�รใช้เงินคริปโตโดยพลเมือง สปป.ล�ว แต่มีร�ยง�นบ�ง
ฉบับที่ช้ีให้เห็นว่�ก�รขุดและก�รค้�เงินคริปโต ซ่ึงรวมถึงก�รเป็นเครื่อง
มือในก�รชำ�ระเงิน ได้เกิดข้ึนอย่�งผิดกฎหม�ยใน สปป.ล�ว แล้ว ซึ่ง
โครงก�รนำ�ร่องนี้ อ�จเป็นคว�มพย�ย�มของรัฐบ�ลท่ีจะนำ�หน้�ปัญห�

และพย�ย�มรักษ�ก�รควบคุมในระดับหนึ่ง โดยภ�ยใต้โครงก�รนำ�ร่อง
นีบ้รษิทัทีเ่ข้�ร่วมทัง้ 6 แห่งจะส�ม�รถขดุและข�ยเงนิครปิโตได้ แม้ว่�จะ
ไม่ใช่พลเมือง สปป.ล�ว ก็ต�ม 
 เมือ่พฤษภ�คม 2564 รฐับ�ลจนีประก�ศว่�จะห้�มก�รขดุและ
ซื้อข�ยเงินคริปโต ก่อนหน้�นี้ จีนเป็นผู้เล่นร�ยใหญ่ที่สุดของโลกในด้�น
ก�รทำ�เหมืองคริปโต โดยคิดเป็นกว่�ร้อยละ 75 ของพลังง�นทั้งหมดที่
คอมพิวเตอร์ใช้ในก�รขุด Bitcoin ตัวเลขนั้นลดลงเหลือศูนย์ภ�ยใน
สิงห�คม 2564 ดังนั้นช�วจีนจำ�นวนหนึ่งมักจะมองห�สถ�นที่อื่นที่เป็น
ท�งเลือก เนื่องจ�กหนึ่งในเกณฑ์หลักสำ�หรับก�รขุด Bitcoin ที่ประสบ
คว�มสำ�เรจ็คือ ก�รเข้�ถงึก�รใช้ไฟฟ้� เพือ่เป็นทัง้ก�รใช้เพือ่เป็นพลงัง�น
และก�รระบ�ยคว�มร้อนของคอมพวิเตอร์ ซึง่สปป.ล�ว เป็นสถ�นทีท่ีน่่�
สนใจสำ�หรบัก�รดำ�เนนิก�รกจิกรรมดงักล่�ว โดยสือ่บ�งฉบบัร�ยง�นว่� 
รัฐบ�ล สปป.ล�ว ค�ดว่�จะมีร�ยได้ประม�ณ 29 ล้�นล้�นกีบหรือ
ประม�ณ 190 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ จ�กก�รขุด Bitcoin ในปี 2565 ซึ่ง
ในเดือนตุล�คม 2564 ที่ผ่�นม� มีคว�มก้�วหน้�ไปอีกขึ้นหนึ่ง โดยมี
ร�ยง�นว่�รัฐบ�ล สปป.ล�ว ได้ตกลงที่จะศึกษ�ศักยภ�พของสกุลเงิน
ดจิิทลัของธน�ค�รกล�ง (Central Bank Digital Currency: CBDC) ร่วม
กับบริษัท Soramitsu ซึ่งเป็น บริษัท FinTech ของญี่ปุ่นอีกด้วย

4. บทสรุป
 ในฐ�นะสัญลักษณ์อันทรงพลังของคว�มทันสมัย รถไฟฟ้�
คว�มเร็วสูง นับเป็นอีกก้�วหนึ่งในก�รพัฒน�เศรษฐกิจของ สปป.ล�ว 
และก�รหลุดพ้นจ�กสถ�นะประเทศที่พัฒน�น้อยที่สุดในอดีต แต่ยัง
จำ�เป็นต้องทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งแท้จริง เพื่อสร้�งผลตอบแทน
ท�งเศรษฐกิจทดังที่รัฐบ�ลล�วต้องก�ร ในขณะที่ก�รพัฒน�ชุดทักษะ
เกีย่วกับลอจิสติกส์ท�งรถไฟ อ�จฟังดูไม่น่�ตื่นเต้นเท่�ก�รขุดเงินคริปโต 
แต่ก็มีข้อดีท�งเศรษฐกิจที่ส�ม�รถค�ดหวังได้ม�กกว่�และมีคว�มเสี่ยง
น้อยกว่�อย่�งแน่นอน สิ่งสำ�คัญที่สุดคือมีโอก�สม�กขึ้นในก�รช่วยตอบ
สนองคว�มต้องก�รในก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจที่ครอบคลุมม�กขึ้น
สำ�หรับ สปป.ล�ว ในปีต่อๆ ไป ซึ่งท�งรถไฟส�ยใหม่นี้หวังว่�จะพิสูจน์ได้
ว่�เป็นสินทรัพย์ที่คุ้มค่�

ที่มา: https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-158-the-kunming-vientiane-railway-a-post-pan-
demic-deus-ex-machina-for-the-lao-economy-by-nick-j-freeman/
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สถานการณ์ภายในประเทศบรูไน
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ
   สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศบรูไน ในห้วงเดือน ต.ค. – ธ.ค.64 มี
ประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

  บรูไนขย�ยระยะเวล�ก�รใช้ม�ตรก�รควบคุม COVID-19 ออกไป
เป็นครัง้ที ่3 (สำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ต:ิ 2564)  โดยรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวง
ก�รคลังและพ�ณิชย์บรูไนคนที่สอง กล่�วว่�รัฐบ�ลขย�ยเวล�ก�รบังคับ

ใช ้ม�ตรก�รควบคุม 
COVID-19 ที่จะสิ้นสุด
ใน 3 ต.ค.64 ออกไป
เป็น 17 ต.ค.64 พร้อม
ทัง้ประก�ศใช้ม�ตรก�ร
จำ�กัดก�รเคลื่อนไหว
ของประช�ชน Operasi 
Pulih (Operation  
Recovery) โดยห้�ม

ออกจ�กที่พักระหว่�งเวล� 20.00 - 04.00 น. ยกเว้นกรณีจำ�เป็นหรือเหตุ
ฉกุเฉนิ เริม่บงัคบัใช้ใน 4 ต.ค.64 เนือ่งจ�กยงัไม่ส�ม�รถควบคมุสถ�นก�รณ์ 
COVID-19 ได้ โดยเจ้�หน้�ที่จะเพิ่มก�รเฝ้�ระวังเพื่อให้ประช�ชนปฏิบัติ
ต�มม�ตรก�รดังกล่�วอย่�งเคร่งครัด ทั้งนี้ บรูไนเชื่อว่� ก�รที่ประช�ชน
ยังคงออกจ�กบ้�นเพื่อทำ�กิจกรรมต�่ง ๆ เป็นส�เหตุหลักที่ทำ�ให้จำ�นวน 
ผู ้ติดเชื้อ ยังคงเพิ่มขึ้น ต่อม�มีก�รผ่อนปรนม�ตรก�รควบคุมโรค 
COVID-19 ใน 19 พ.ย.64 อ�ทิ อนุญ�ตให้ร้�นอ�ห�ร โรงภ�พยนตร์  
ร้�นเสริมสวย ตล�ด ร้�นค้� และสน�มเด็กเล่นในร่ม กลับม�เปิด 
ดำ�เนินก�รได้ แต่จำ�กัดจำ�นวนผู้ใช้บริก�รที่ร้อยละ 50 และอนุญ�ตให้ผู้ที่
ฉีดวัคซีนครบโดสกลับไปทำ�ง�นและรับประท�นอ�ห�รในร้�นอ�ห�รได้ 
  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

     ก�รประชมุสดุยอดอ�เซยีน+3 ครัง้ที ่24 แบบท�งไกลระหว่�งผูน้ำ�
อ�เซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเก�หลีใต้ (ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รอ�เซียนกรม
ประช�สัมพันธ์: 2564) ระบุถึงคว�มตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค 
(the Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) จะ
ถึงเกณฑ์มีผลบังคับใช้ในไม่ช้� ประเทศต่�ง ๆ ที่เก่ียวข้องจำ�เป็นต้องเร่ง
ทำ�ง�นเพื่อให้ข้อตกลงนี้มีผลโดยเร็วที่สุด ก�รเดินหน้�เปิดเสรีก�รค้�และ
ก�รบูรณ�ก�รในระดับที่สูงขึ้นมีคว�มจำ�เป็น ด้�นสุลต่�นฮัสซ�นัล โบล
เกยีห์ แห่งบรูไนแสดงคว�มเหน็ว่�ก�รดำ�เนนิก�รต�มข้อตกลง RCEP อย่�ง
ทันท่วงทีจะเร่งก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจของภูมิภ�ค คว�มตกลง RCEP  
ลงน�มเมื่อ 15 พ.ย.63 ประกอบด้วย อ�เซียน 10 ประเทศ และประเทศ
นอกอ�เซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เก�หลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดย
ตั้งเป้�จะให้คว�มตกลงนี้มีผลบังคับใช้ใน 1 ม.ค.65 อย่�งไรก็ต�ม จนถึง
ปัจจุบันมีประเทศที่ให้สัตย�บันแล้ว 6 ประเทศ แต่จำ�เป็นต้องมีประเทศ

ในอ�เซียนอย่�งน้อย 6 ประเทศ และประเทศนอกอ�เซียนดังกล่�วอย่�ง
น้อย 3 ประเทศให้สัตย�บันคว�มตกลง RCEP จึงจะมีผลบังคับใช้
 สถานการณ์ความร่วมมืออาเซียน 

  กัมพูช�แถลงวิสัยทัศน์อ�เซียนหลังรับมอบตำ�แหน่งประธ�น
อ�เซยีนต่อจ�กบรไูน โดยน�ยกรฐัมนตร ีฮนุเซน รบัมอบตำ�แหน่งประธ�น
อ�เซยีนอย่�งเป็นท�งก�รต่อจ�กบรไูนหลงัก�รประชมุสดุยอดอ�เซียนครัง้
ที ่39 พร้อมแถลงวสัิยทศัน์ในก�รเป็นประธ�นอ�เซยีนภ�ยใต้กรอบแนวคดิ 
“ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together” ซึ่งมุ่งเน้นคว�ม
ส�มัคคีปรองดอง (harmony) สันติภ�พ (peace) และคว�มเจริญรุ่งเรือง 
(prosperity) ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังนี้ กัมพูช� เคยเป็น
ประธ�นอ�เซียนม�แล้ว 
2 ครัง้ เมือ่ปี 2543 และ
ปี 2553 อย่�งไรก็ดี 
กัมพูช�ไม่ได้กล่�วถึง
ประเด็น เมียนม�ใน
ระหว่�งก�รรับตำ�แหน่ง
ประธ�นอ�เซียนแต ่
อย ่�งใด นอกจ�กนี้
บรูไนยังมีสถ�นก�รณ์
คว�มร่วมมือกับบ�งประเทศในอ�เซียนที่สำ�คัญ โดยยังอยู่ระหว่�งเจรจ�
เปิดช่องท�งก�รเดินท�งพิเศษประเภท Vaccinated Travel Lane (VTL) 
กับม�เลเซีย สำ�หรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดส โดยจะ
ได้รับก�รยกเว้นก�รกักตัว หรือลดเวล�ก�รกักตัว 
 แนวโน้มและผลกระทบ

  บรูไนยังอยู่ในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 โดยได้
ขย�ยระยะเวล�ก�รใช้ม�ตรก�รควบคุม COVID-19 ออกไปเป็นครั้งที่ 3 
จะสิน้สดุใน 17 ต.ค.64 พร้อมทัง้ประก�ศใช้ม�ตรก�รจำ�กัดก�รเคล่ือนไหว
ของประช�ชน Operasi Pulih (Operation Recovery) โดยห้�มออกจ�ก
ท่ีพักระหว่�งเวล� 20.00 -04.00 น. ยกเว้นกรณีจำ�เป็นหรือเหตุฉุกเฉิน 
โดยบรูไนมีก�รบังคับใช้ม�ตรก�รอย่�งแข็งขัน จึงทำ�ให้ต่อม�มีก�รผ่อน
ปรนม�ตรก�รควบคุมโรค COVID-19 และอนุญ�ตให้ร ้�นอ�ห�ร  
โรงภ�พยนตร์ ร้�นเสริมสวย ตล�ด ร้�นค้� และสน�มเด็กเล่นในร่ม  
กลับม�เปิดดำ�เนินก�รได้ ซึ่งส่งผลดีต่อก�รดำ�เนินก�รท�งเศรษฐกิจของ
บรูไนเพื่อให้สอดคล้องกับ คว�มตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค  
(the Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP)  
ที่จะเกิดขึ้นในอน�คต
  อย่�งไรก็ต�ม แม้จะมีก�รรับมอบตำ�แหน่งประธ�นอ�เซียนอย่�ง
เป็นท�งก�รต่อจ�กบรูไน ของกัมพูช�หลังก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนครั้ง
ที่ 39 แล้วนั้น บรูไนในฐ�นะประเทศสม�ชิกอ�เซียนก็ยังคงต้องติดต�ม
สถ�นก�รณ์ในภูมิภ�คอย่�งใกล้ชิด

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ	กภศ.ศศย.สปท.
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สถานการณ์ภายในประเทศกัมพูชา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์

สถ�นก�รณ์ด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง ของประเทศกัมพูช� 
ห้วงเดือน ต.ค. - ธ.ค.64 มีประเด็นคว�มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญสรุปได้ ดังนี้

สหรฐัฯ ระบุว่าชาวกัมพชูาไม่เข้าใจวตัถุประสงค์ทีแ่ท้จรงิของ
จนีกรณโีครงการปรบัปรงุฐานทัพเรอื Ream เมือ่วนัที ่14 ต.ค.64 โฆษก
ประจำ�สถ�นเอกอัครร�ชทูตสหรัฐฯ ประจำ�กัมพูช� (วีโอเอไทยออนไลน์: 

2564) ระบุว่� กัมพูช�ไม่มีคว�มเข้�ใจ
เกี่ยวกับโครงก�รปรับปรุงฐ�นทัพเรือ 
Ream ของจีน และเรียกร้องให้รัฐบ�ล
กัมพูช�เป ิด เผยร�ยละเ อียดของ
โครงก�รดังกล่�วต่อประช�ชน โดย
เฉพ�ะอย ่�งยิ่ งประเด็นที่ เกี่ยวกับ
กองทัพจีน ทั้งนี้ สถ�บัน Center for 
Strategic and International Studies 
(CSIS) ของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ภ�พถ่�ย
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ท�งอ�ก�ศเมื่อ 13 ต.ค.64 แสดงให้เห็นอ�ค�รแห่งใหม่ 3 แห่งที่ก่อสร้�ง
โดยบริษัทของจีนเมื่อ ส.ค.-ก.ย.64 ที่ฐ�นทัพเรือ Ream โดยสหรัฐฯ ระบุ
ว่�ห�กกัมพูช�อนุญ�ตให้จีนส่งทห�รเข้�ม�ประจำ�ก�รที่ฐ�นทัพเรือของ
กัมพูช�จะส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของกัมพูช�และภูมิภ�ค โดยก่อน
หน้�นี้ กัมพูช�รื้อถอนอ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�งที่ฐ�นทัพเรือ Ream ซึ่ง
สหรัฐฯ ให้เงินสนับสนุนก�รก่อสร้�งเพื่อก่อสร้�งอ�ค�รใหม่ และปฏิเสธ
ว่�ไม่ได้เตรียมก�รให้จีนส่งทห�รเข้�ม�ประจำ�ก�รท่ีฐ�นทัพเรือ แต่จะ
อนุญ�ตให้ทุกประเทศใช้บริก�รหลังก�รก่อสร้�งท่�เรือเสร็จสิ้น

กมัพชูาวจิารณ์การทีส่หรฐัฯ คว�า่บาตรเจ้าหน้าทีร่ะดบัสูงของ
กัมพูชา กรณีคอร์รัปชันท่าเรือเรียมว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองและไม่
ยุติธรรม สำ�นักข่�ว The Hill และ สำ�นักข่�ว Canadian Press (สำ�นัก
ข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564) ร�ยง�นอ้�งถ้อยแถลงของน�ยไพ สีพ�น โฆษก
รัฐบ�ลกัมพูช� เมื่อ 11 พ.ย.64 ว่�ก�รที่กระทรวงก�รต่�งประเทศของ
สหรฐัฯ แถลงควำ�่บ�ตรเจ้�หน้�ท่ีระดับสูงของกมัพูช� 2 คน เมือ่ 10 พ.ย.64 
โดยอ้�งว่�เก่ียวเน่ืองกับก�รคอร์รัปชันในโครงก�รพัฒน�ท่�เรือเรียม 
จังหวัดพระสีหนุ ของกัมพูช�นั้น มีแรงจูงใจท�งก�รเมืองและเป็นก�ร
กระทำ�ของสหรัฐฯ เพียงฝ่�ยเดียว ซึง่ท�งก�รกมัพชู�ไม่ได้รบัก�รแจ้งเตอืน
ล่วงหน้�เกี่ยวกับก�รควำ่�บ�ตรดังกล่�ว อีกทั้งก�รตัดสินของสหรัฐฯ ไม่ได้
อยู่บนพื้นฐ�นของหลักนิติธรรม จึงไม่ยุติธรรมต่อกัมพูช� นอกจ�กนี้ 
กัมพูช�ไม่ได้อยู่ในสถ�นะที่จะห�รือกับสหรัฐฯ ในประเด็นดังกล่�ว อีกทั้ง
ไม่ประสงค์จะตอบโต้สหรัฐฯ ต่อกรณีดังกล่�วด้วย 

สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
สิ้นพระชนม์ที่ฝรั่งเศส เมื่อ 28 พ.ย.64 สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ 
อดีตน�ยกรัฐมนตรีกัมพูช�คนที่ 1 (ระหว่�งปี 2536-2540) และประธ�น
พรรค FUNCINPEC สิ้นพระชนม์ ณ ฝรั่งเศส ด้วยพระชนม�ยุ 77 พรรษ� 
ทั้งนี้ สมเด็จกรมพระรณฤทธิ์ ประสูติเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2487 เป็น 
พระร�ชโอรสพระองค์ทีส่องในสมเดจ็พระนโรดม สหีน ุอดตีกษัตรย์ิกมัพชู� 
และเป็นพระเชษฐ�ต่�งพระม�รด�ของสมเด็จพระบรมน�ถนโรดม สีหมุนี

สหรัฐฯ ระงับการเข้าถึงยุทโธปกรณ์ทางทหารของกัมพูชา  
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.64 ท�งก�รสหรัฐฯ (กรุงเทพธุรกิจ: 2564) ระงับกองทัพ
และหน่วยข่�วกรองกัมพชู�จ�กก�รเข้�ถงึอ�วธุยทุโธปกรณ์ ชิน้ส่วนโมเดล 
และก�รบริก�รท�งทห�รของสหรัฐฯ อันเนื่องม�จ�กคว�มกังวลประเด็น
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน ก�รคอร์รัปชัน และอิทธิพลของจีนในกัมพูช� 
พร้อมเรยีกร้องให้กมัพชู�เร่งแก้ไขปัญห�ข้�งต้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ก�รลด
อิทธิพลจีน ซึ่งกำ�ลังเป็นภัยคุกค�มต่อภูมิภ�คและเสถียรภ�พของโลก  
รวมถึงยำ้�คว�มเป็นเอกร�ชและอำ�น�จอธิปไตยของกัมพูช� 

นายกรัฐมนตรีกัมพูชาสั่งท�าลายอาวุธที่ได้จากสหรัฐฯ เพื่อ
ตอบโต้สหรัฐฯ ที่ห้ามส่งออกอาวุธให้กัมพูชา

โดยน�ยกรัฐมนตร ีฮนุ เซน ของกมัพชู� สัง่ก�รให้กองทพักมัพชู�
ทำ�ล�ยอ�วุธที่ได ้รับจ�กสหรัฐฯ หรือนำ�ไปเก็บไว้ในคลังเก็บอ�วุธ  
เพื่อตอบโต้สหรัฐฯ ที่ประก�ศม�ตรก�รห้�มส่งออกอ�วุธให้กัมพูช� เมื่อ  
8 ธ.ค.64 เนื่องจ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญห�คอร์รัปชัน และคว�ม
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่�งกัมพูช�กับจีน (ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รอ�เซียน  
กรมประช�สัมพันธ์: 2564) โดยน�ยกรัฐมนตรีกัมพูช�ระบุว่� ท่�ทีของ
สหรฐัฯ เป็นก�รส่งสญัญ�ณเตือนรัฐบ�ลกมัพูช�ในอน�คตว่� ห�กต้องก�ร
ให้อุตส�หกรรมป้องกันประเทศของกัมพชู�เป็นอสิระ กไ็ม่ควรใช้อ�วธุของ
สหรัฐฯ 

กัมพูชาจะแต่งตั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของกัมพูชา เป็นผู้แทนพิเศษของอาเซียนด้านเมียนมาคนใหม่ เมื่อ 15 
ธ.ค.64 น�ยกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูช�ประก�ศจะแต่งตั้งน�ยปร๊ะ  
สคุน รองน�ยกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของ
กมัพชู� เป็นผูแ้ทนพเิศษของอ�เซยีนด้�นเมยีนม�คนใหม่ แทนน�ยอีรวิ�น 

ยซูอฟ รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศคนท่ีสองของบรไูน ในห้วง
ทีก่มัพชู�ทำ�หน้�ทีป่ระธ�นอ�เซยีนในปี 2565 โดย น�ยกรฐัมนตรฮีนุ เซน 
ยำ�้ว่� ผูแ้ทนพเิศษของอ�เซยีนคนใหม่จะเร่งผลกัดนัให้เมยีนม�ปฏบิติัต�ม
ฉันท�มติ 5 ข้อของอ�เซียน อำ�นวยคว�มสะดวกและประส�นให้มีก�ร
เจรจ�ระหว่�งทกุฝ่�ยทีเ่ก่ียวข้องเพือ่แก้ไขปัญห�ท�งก�รเมอืง และช่วยส่ง
คว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมเข้�ไปในเมียนม� โดยมีนโยบ�ยสำ�คัญคือ 
ก�รส่งเสรมิคว�มเป็นเอกภ�พของอ�เซยีนในก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์ในเมยีนม� 

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ก�าหนดเป้าหมายในฐานะประธาน
อาเซยีน เมือ่ 15 ธ.ค.64 น�ยกรฐัมนตรฮีนุ เซน ของกมัพชู� ภ�ยใต้แนวคดิ 
“ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together” harmony peace 
and prosperity และได้แถลงเป้�หม�ยของกมัพชู�ในฐ�นะประธ�นอ�เซยีน
ปี 2565 ว่�มี 2 ประก�ร คือ (1) แก้ไขวิกฤติก�รณ์ในเมียนม� และห�
แนวท�งให้สม�ชิกอ�เซียนกลับม�ร่วมประชุมครบ 10 ประเทศต�มเดิม 
โดยจะเยือนเมียนม�และเข้�พบ พล.อ.อ�วุโส มินอองไลง์ ประธ�นสภ�
บริห�รแห่งรัฐ ในวันที่ 7 ม.ค.65 พร้อมแต่งตั้ง น�ยกรัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงก�รต่�งประเทศของกัมพูช� เป็นทูตพิเศษอ�เซียนด้�นเมียนม� 
และ (2) แก้ไขปัญห�ทะเลจีนใต้ ห�รือแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of 
Conduct) ร่วมกับอ�เซียนและจีน 

บทสรุป 
 สถ�นก�รณ์ด้�นก�รเมอืงและคว�มมัน่คง ของประเทศกมัพชู�
ทีผ่่�นม� พบว่� ก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นอ�เซยีนของกมัพูช�ในปี 2565 
ภ�ยใต้แนวคิด “ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together” 
harmony peace and prosperity ไม่เพียงแต่เป็นโอก�สของกัมพูช�ใน
ก�รผลักดันก�รสร้�งสรรค์ประช�คมอ�เซียนให้แข็งแกร่งม�กข้ึน แต่
กมัพชู�ยงัมบีทบ�ทสำ�คญัอย่�งยิง่ในก�รแก้ไขวิกฤตกิ�รณ์ในเมยีนม� และ
ก�รห�รือแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct) ร่วมกับอ�เซียน
และจีน สำ�หรับก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือกับประเทศ
ต่�งๆ นั้น กัมพูช�ยังคงเน้นยำ้�ถึงจุดยืนไม่ให้ต่�งช�ติจัดตั้งฐ�นทัพใน
ประเทศ และกมัพชู�มสีทิธิในก�รเปิดรบัคว�มช่วยเหลอืจ�กน�น�ประเทศ
โดยไม่แบ่งแยก อย่�งไรก็ต�ม คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกัมพูช�กับช�ติ
มห�อำ�น�จ โดยเฉพ�ะสหรัฐฯ เริ่มมีสัญญ�ณถึงคว�มไม่ร�บรื่น เนื่องจ�ก
ก�รที่สหรัฐฯ แสดงท่�ทีห่วงกังวลกรณีที่จีนขย�ยอิทธิพลท�งทห�รใน
กมัพชู� และก�รทีก่มัพชู�แสดงท่�ทเีป็นพนัธมติรกบัจนีชดัเจนม�กข้ึน อนั
จะเห็นได้จ�กก�รที่สหรัฐฯ ควำ่�บ�ตรเจ้�หน้�ที่ระดับสูงของกัมพูช�กรณี
คอร์รัปชันท่�เรือเรียมและก�รปรับปรุงฐ�นทัพเรือเรียมของกัมพูช� และ
ก�รที่สหรัฐฯ ระงับก�รเข้�ถึงยุทโธปกรณ์ท�งทห�รของกัมพูช� เป็นต้น
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สถานการณ์ภายในประเทศอินโดนีเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

 สถ�นก�รณ์ของประเทศอินโดนีเซีย ห้วงเดือน ต.ค.- ธ.ค.64  
มปีระเดน็คว�มเคลือ่นไหวทีส่ำ�คญัทัง้มติด้ิ�นก�รเมอืง คว�มมัน่คง มติิด้�น
เศรษฐกิจ และมิติด้�นสังคม สรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

มิติด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง
อินโดนีเซียและมาเลเซียตกลงเพิ่มความพยายามในการรักษา

สันตภิาพและเสถียรภาพในภูมภิาค สนข. Antara News ของอนิโดนเีซยี 
ร�ยง�นอ้�งถ้อยแถลงของ น�งเร็ตโน ม�ร์ซูดี รมว.กต.อินโดนีเซีย  
ภ�ยหลังก�รประชมุทวภิ�คกีบัน�ยไซฟุดดนิ อบัดลุล�ห์ รมว.กต.ม�เลเซีย 
ว่� อินโดนีเซียและม�เลเซียได้ตกลงท่ีจะเพ่ิมคว�มพย�ย�มในก�รรักษ�
สันติภ�พ เสถียรภ�พ และรักษ�ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจในทะเลจีนใต้ 
เสรมิสร้�งคว�มส�มคัคแีละศนูย์กล�งของอ�เซยีน ทัง้ยงัแสดงคว�มกงัวล
เกี่ยวกับคว�มตึงเครียดท่ีเพ่ิมขึ้น และก�รแข่งขันท�งอ�วุธระหว่�ง
มห�อำ�น�จในภมูภิ�คอนิโดแปซฟิิก โดยเฉพ�ะกลุม่คว�มร่วมมือด้�นคว�ม
มัน่คง 3 ฝ่�ย ระหว่�งออสเตรเลยี สหร�ชอ�ณ�จกัร และสหรฐัฯ (AUKUS) 
ทีอ่�จทำ�ให้มห�อำ�น�จอืน่ ๆ  เข�้แทรกแซงอ�เซยีน และทะเลจนีใต ้(ทีม่�: 
สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ)
  อินโดฯเตรียมขึ้นแท่นประธาน G20 พร้อมเป็นเจ้าภาพจัด
ประชมุสดุยอดปีหน้า อนิโดนเีซียเตรียมเข้�รับตำ�แหน่งประธ�นกลุม่ G20 
เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดอืน ธ.ค.นี ้และจะเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชมุสดุยอด 
G20 ในปีหน้� ขณะท่ีมีคว�มมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่� อินโดนีเซีย 

มีคว�มส�ม�รถในก�รควบคุมโรค 
โควิด-19 ท้ังนี้  อิต�ลีจะส ่งมอบ
ตำ�แหน่งประธ�นกลุ่ม G20 ให้กับ
อินโดนีเซียอย่�งเป็นท�งก�รในก�ร
ประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่กรุงโรม 
ในช่วงสิ้นเดือนต.ค.นี้ อินโดนีเซีย 
จะเป็นประธ�นกลุ่ม G20 ตั้งแต่วันที่ 
1 ธ.ค. 2564 ไปถึง 30 พ.ย. 2565 

อินโดนีเซียโต้ข่าวเรียกเงินเรือล่วงล�้าน่านน�้า ผู้บังคับก�ร 
กองเรือภ�คตะวันตกของอินโดนีเซียส่งหนังสือชี้แจงข้อถ�มของรอยเตอร์
ว่� ข่�วเรื่องกองทัพเรืออินโดนีเซียรับเงินหรือเรียกรับเงินเพื่อให้ปล่อยเรือ
ไม่เป็นคว�มจริง ไม่มีก�รจ่�ยเงินให้กองทัพเรือ และกองทัพเรือไม่ได้จ้�ง
คนกล�งในก�รดำ�เนินก�ร และว่�ช่วง 3 เดือนม�นี้กองทัพได้กักเรือ 
ที่เข้�ม�ทอดสมอในน่�นนำ้�อินโดนีเซียโดยไม่ได้รับอนุญ�ตได้ม�กขึ้น  
เป็นเรอืทีแ่ล่นออกนอกเส้นท�งหรอืจอดกล�งท�งเป็นระยะเวล�น�นอย่�ง
ไม่มีเหตุผล ก�รกักเรือทั้งหมดเป็นไปต�มกระบวนก�รท�งกฎหม�ย

มิติด้�นเศรษฐกิจและสังคม
 รฐัสภาอินโดนีเซยีผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีฉบบัใหม่ 
สนข.Reuters ร�ยง�นเมื่อ 7 ต.ค.64 ว่�ในวันเดียวกัน รัฐสภ�อินโดนีเซีย
มมีติผ่�นร่�งกฎหม�ยปฏริปูระบบภ�ษีคร้ังใหญ่ท่ีสดุของประเทศ เพือ่เพิม่
ประสิทธิภ�พก�รจัดเก็บร�ยได้ และส่งเสริมให้ผู ้เสียภ�ษีปฏิบัติต�ม 
หลกัเกณฑ์ด้�นภ�ษ ีหลังจ�กทีเ่งนิกองทนุของรฐัได้รบัผลกระทบอย่�งม�ก
จ�กปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 โดยกฎหม�ยฉบับใหม่จะมีผล
ให้มีก�รปรับข้ึนอัตร�ภ�ษีมูลค่�เพิ่มจ�กร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 11 ใน 
เม.ย.65 และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 12 ภ�ยในปี 2568 ก�รยกเลิกแผนก�ร
ลดหย่อนภ�ษีนิติบุคคล โดยจะคงอัตร�ภ�ษีนิติบุคคลไว้ที่ร้อยละ 22 จ�ก
แผนเดิมท่ีจะลดเป็นร้อยละ 20 ก�รเรียกเก็บภ�ษีเงินได้ในอัตร�ร้อยละ 
35 สำ�หรับผู้มีร�ยได้ม�กกว่� 5,000 ล้�นรูเปีย (ประม�ณ 14 ล้�นบ�ท) 

อนิโดนเีซยีมแีผนจดัท�าข้อตกลงการเดนิทางโดยเว้นการกกัตวั
กับมาเลเซีย สนพ.The Jakarta Post ร�ยง�นเมื่อ 18 ต.ค.64 อ้�ง
แถลงก�รณ์ของ รมว.กต.อินโดนีเซีย ในวันเดียวกันว่� อินโดนีเซียมีแผน
จะเปิดก�รเดินท�งระหว่�งประเทศโดยละเว้นก�รกักตัวกับม�เลเซีย  
ผ่�นข้อตกลง Travel Corridor หลังจ�กที่ได้ห�รือกับผู้แทนม�เลเซีย  
โดยเป็นก�รประก�ศเพิ่มเติมหลังจ�กท่ีรัฐบ�ลอินโดนีเซียตัดสินใจเปิดรับ
นักท่องเที่ยวจ�ก 19 ประเทศ ที่มีอัตร�ก�รติดเชื้อ COVID-19 ตำ่�  
เดินท�งด้วยเที่ยวบินตรงสู่เก�ะบ�หลีและหมู่เก�ะเรียว แต่ต้องมีผลตรวจ 
COVID-19 เป็นลบ ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส มีประกันสุขภ�พ และมี 
หลักฐ�นก�รจองที่พักสำ�หรับก�รกักตัว 5 วัน ทั้งนี้ 19 ประเทศข้�งต้น 
ได้แก่ ซ�อุดีอ�ระเบีย สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ (UAE) นิวซีแลนด์ คูเวต 
บ�ห์เรน ก�ต�ร์ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เก�หลีใต้ ลิกเตนสไตน์ อิต�ลี ฝรั่งเศส 
โปรตุเกส สเปน สวีเดน โปแลนด์ ฮังก�รี และนอร์เวย์
 อินโดนเีซยีเลง็ฉีดวคัซนีเขม็กระตุ้น หลงัฉีดครบโดสเกนิ 50% 
น�ยบูดิ กุน�ดิ ซ�ดิกิน รัฐมนตรีส�ธ�รณสุขอินโดนีเซีย เปิดเผยว่� รัฐบ�ล
ว�งแผนทีจ่ะเริม่ฉดีวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 เขม็กระตุน้ให้แก่ประช�ชน 
เมื่อประช�กร 50% ของประเทศได้รับก�รฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ซึ่งค�ด
ว่�จะบรรลุเป้�หม�ยดังกล่�วในปล�ยเดือนหน้� เมื่อเทียบกับ ปัจจุบันซึ่ง
ดำ�เนนิก�รฉดีวคัซนีแก่ประช�ชนแล้ว 
29% จ�กทั้งหมด 270 ล้�นร�ย โดย
ใช้วคัซนีหล�ยยีห้่อ รฐัมนตรสี�ธ�รณสขุ
อนิโดนเีซยี กล่�วในระหว่�งก�รประชมุ
สภ�ว่� รัฐบ�ลได้ตัดสินใจจะเร่ิมฉีด
วัคซนีเขม็กระตุน้ เมือ่ประช�ชน 50% 
ของประเทศฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
 อินโดฯห้ามนทท.จาก 8 
ประเทศแอฟรกิาเข้าประเทศ สกดัโควดิโอไมครอน อนิโดนเีซียได้สัง่ห้�ม
ไม่ให้ผู้ที่มีประวัติเดินท�งไปยัง 8 ประเทศในทวีปแอฟริก�ในช่วงเวล� 14 
วันเข้�สู่ประเทศ เพื่อควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 ส�ยพันธุ์
โอไมครอนที่ส�ม�รถแพร่ระบ�ดได้อย่�งรวดเร็ว อ�ร์ย� ปร�รถน� อังก�
ค�ร� โฆษกอธบิดสีำ�นกัง�นตรวจคนเข้�เมอืง สงักดักระทรวงกฎหม�ยและ
สิทธิมนุษยชนอินโดนีเซียกล่�วว่� 8 ประเทศข้�งต้น ประกอบด้วย 
แอฟรกิ�ใต้, บอตสว�น�, น�มเิบยี, ซมิบบัเว, เลโซโท, โมซมับกิ, เอสว�ตนีี  
และไนจีเรีย อังก�ค�ร�ระบุว่� “ห�กมีช�วต่�งช�ติที่เดินท�งม�จ�ก
ประเทศเหล่�นั้น พวกเข�จะไม่ได้รับอนุญ�ตให้เข้�ประเทศ” นอกจ�กนี้ 
อินโดนีเซียยังระงับก�รเดินท�งเข้�ประเทศชั่วคร�วและจำ�กัดวีซ่�สำ�หรับ
พลเมืองของ 8 ประเทศนี้เช่นกัน

บทสรุป
 สถ�นก�รณ์ของประเทศอินโดนีเซียในห้วงที่ผ่�นม� พบว่�  
ในมิติด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง อินโดนีเซียได้พย�ย�มกระชับ  
คว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือ รักษ�สันติภ�พ เสถียรภ�พ และรักษ�ผล
ประโยชน์ท�งเศรษฐกิจในทะเลจีนใต้ เพื่อเสริมสร้�งคว�มส�มัคคีและ
ศูนย์กล�งของอ�เซียน และมีคว�มพร้อมในก�รเตรียมเข้�รับตำ�แหน่ง
ประธ�นกลุ่ม G20 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ธ.ค.นี้ ในก�รเป็นเจ้�ภ�พ
จัดก�รประชุมสุดยอด G20 ในปีหน้� มีคว�มมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็น
ว่� อนิโดนเีซยีมคีว�มส�ม�รถในก�รควบคมุโรคโควดิ-19 และว�งแผนด้�น
ก�รฉีดวัคซีนให้กับประช�ชนภ�ยในประเทศ ซึ่งปัจจุบันอินโดนีเซีย 
ดำ�เนินก�รฉีดวัคซีนแก่ประช�ชนแล้ว 29% จ�กทั้งหมด 270 ล้�นคน 
ของประช�กรทั้งหมดภ�ยในประเทศ
	 	 										ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ	กภศ.ศศย.สปท.
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



1. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ  COV ID -19  สำ �ห รับ
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ
โรค COVID-19 มีแนวโน้มสูงข้ึน
เรื่อย ๆ ทำ�ให้หน่วยง�นภ�ครัฐ
ของม�เลเซียได้มีนโยบ�ยท้ังใน
ระยะสั้นและระยะย�ว เพ่ือแก้ไข
ปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้
  ในระยะสัน้ ม�เลเซยีจะปรบัลดระยะเวล�กกัตวัสำ�หรับนักท่องเทีย่ว
ต่�งช�ติ โดยเมื่อ 15 ต.ค.64 ด�โต๊ะ ซรี อิสม�อิล ซ�บรี ย�กบ น�ยก
รฐัมนตรขีองม�เลเซีย เปิดเผยหลงัก�รประชมุคณะกรรม�ธิก�รพเิศษด้�น
ก�รบรหิ�รสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ว่�รฐับ�ลม�เลเซีย

สถานการณ์ภายใน สปป.ลาว
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวณัฐา แก้วค�าแสน

สถ�นก�รณ์ภ�ยใน สปป.ที่สำ�คัญ ในห้วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 
มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

ท�งรถไฟจนี-ล�ว ได้เร่ิมเปิดให้บริก�รเมือ่วันที ่3 ธ.ค.64 ทีผ่่�นม� 
ซึง่เป็นโครงก�รท่ีสำ�คญัภ�ยใต้โครงก�รเส้นท�งส�ยไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 

(Belt and Road Initiative: BRI)  
ของจีน มีระยะท�ง 1,035 กิโลเมตร 
หลังจ�กเปิดบริก�รทำ�ให้ก�รขนส่ง
สินค้�ระหว่�งนครคุนหมิง เมืองเอก
ของมณฑลยูนน�น ท�งตะวันตกเฉียง
ใต้ของจีน และนครหลวงเวียงจันทน์ 
เมอืงหลวงของ สปป.ล�ว ใช้เวล�ไม่เกนิ 
24 ชั่วโมง แต่ก�รขนส่งด้วยรถยนต์ที่

ใช้เวล�ถึง 48 ชั่วโมง ดังนั้นท�งรถไฟจีน-ล�ว ส�ม�รถช่วยประหยัดเวล�
และต้นทุนในก�รขนส่งสินค้�ได้อย่�งม�ก (สำ�นักข่�ว The Bangkok  
Insight: 2564) 

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 ก่อนเปิดให้เครื่องบินของส�ยก�รบินล�ว 
และส�ยก�รบินล�วสก�ยเวย์ ทดลองบินขึ้น-ลงเพื่อทดสอบรันเวย์ ระบบ
ลงจอด ระบบสื่อส�ร ตลอดจนสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ภ�ยในสน�ม
บินน�น�ช�ติบ่อแก้วได้มีก�รนิมนต์พระสงฆ์ม�ประกอบพิธีท�งศ�สน� 
ทั้งนี้เป้�หม�ยในก�รสร้�งสน�มบินแห่งนี้ขึ้นเพ่ือใช้รองรับนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพ�ะกท่องเที่ยวจ�กจีนที่จะเดินท�งม�เสี่ยงโชคในก�สิโนของเขต

เ ศ รษฐกิ จพิ เ ศษ โ ดย เ ฉพ�ะ 
นอกจ�กนี้สน�มบินน�น�ช�ติ 
บ่อแก้วจะเป็นศนูย์กล�งคมน�คม 
เพ่ือเช่ือมแขวงบ่อแก้ว กับภมูภิ�ค
ต่�ง ๆ ทั้งภ�ยใน สปป.ล�ว และ
ต่�งประเทศ อีกด้วย (สำ�นักข่�ว 
MGR Online: 2564)

น�ยพันคำ �  วิพ�วัน 
น�ยกรัฐมนตรี สปป.ล�ว ได้กล่�ว
ว ่�เศรษฐกิจของประเทศในปี 
2565 จะได้รับก�รฟื้นฟูจ�กก�ร
เปิดท�งรถไฟจนี-ล�ว ท่�บกท่�น�
แล้ง และนคิมโลจสิตกิส์ นครหลวง

เวียงจันทน์ ซึ่งได้กล่�วระหว่�งก�รประชมุรฐับ�ลแบบเปิด เมือ่วนัที ่23 ธ.ค.
64 ซึง่ระบวุ่�รฐับ�ลดำ�เนนิง�นอย่�งเตม็ที ่ในก�รแก้ไขอปุสรรคท�งก�รเงนิ 
เพือ่ป้องกนัมใิห้ล�วถดถอยเข้�สูว่กิฤตเิศรษฐกิจ ถงึแม้ สปป.ล�ว ต้องเผชญิ
กับคว�มท้�ท�ยจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 อย�่งไรก็ต�มวันที่ 
1 ม.ค.65 สปป.ล�ว เตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจ�ก 17 
ประเทศ เพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวและภ�คบริก�รที่ได้รับผลกระทบ
จ�กวิกฤตโควิด-19 (สำ�นักข่�ว เดลินิวส์ ออนไลน์: 2564)

สถ�บันวิจัยเศรษฐศ�สตร์แห่งช�ติของ สปป.ล�ว ค�ดก�รณ์ว่� 
เศรษฐกิจ สปป.ล�ว จะขย�ยตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2565 ซึ่งเกิดจ�ก 
ขับเคลือ่นก�รผลติเชิงพ�ณชิย์เพือ่ก�รส่งออก รวมท้ังโอก�สและประโยชน์
ท่ีเพิม่ข้ึน จ�กเส้นท�งรถไฟท่ีเช่ือมระหว่�งจีนกบั สปป.ล�ว เนือ่งจ�กสินค้�
เกษตรของ สปป.ล�ว ส�ม�รถเข้�ถงึตล�ดจนีได้ดยีิง่ขึน้ (สำ�นกัข่�ว MCOT 
News FM 100.5: 2564)

เมือ่ 8 ธ.ค.64 น�ยบุนแฝง พมูมะไลสดิ รัฐมนตรว่ี�ก�รกระทรวง
ส�ธ�รณสขุของ สปป.ล�ว รบัมอบวัคซนีโควิด-19 ของ บรษิทั AstraZeneca 
จำ�นวน 283,400 โดส จ�กรัฐบ�ลม�เลเซีย ทั้งนี้วัคซีนจำ�นวนดังกล่�วจะ
ช่วยสนับสนุนให้ สปป.ล�ว บรรลุเป้�หม�ยในก�รฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้
กับประช�กรร้อยละ 70 ภ�ยในปี 2564 (สำ�นักข่�ว กรุงเทพธุรกิจ: 2564) 

 กระทรวงส�ธ�รณสุขของ สปป.ล�ว อนุญ�ตผู้ป่วยโควิด-19 
รักษ�ตัวที่บ้�นได้ ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอ�ก�ร หรือมี
อ�ก�รป่วยเลก็น้อย จึงจะส�ม�รถรกัษ�ตัวทีบ้่�นได้ อย่�งไรกต็�มต้องเป็น
ผู้รับก�รฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว นอกจ�กนี้ระดับออกซิเจนในเลือด
ต้องอยู่ที่ร้อยละ 95 หรือม�กกว่� รวมทั้งไม่มีปัญห�เรื่องก�รห�ยใจ อ�ยุ
ตำ่�กว่� 60 ปี ไม่มีโรคเรื้อรัง และไม่ได้ตั้งครรภ์ (สำ�นักข่�ว MCOT News 
FM 100.5: 2564)

 บทสรุป
ก�รเปิดบริก�รท�งรถไฟจีน-ล�ว มีแนวโน้มทำ�ให้เศรษฐกิจของ 

สปป.ล�ว ขย�ยตัวในปี 2565 โดยท�งรถไฟได้ช่วยลดเวล�ในก�รขนส่ง
และเดนิท�ง รวมถงึช่วยลดต้นทนุในก�รขนส่ง อย่�งไรกต็�ม สปป.ล�ว ได้
เตรียมเปิดประเทศในวันท่ี 1 ม.ค.65 ซ่ึงมีก�รค�ดก�รณ์ว่�จะมีนักท่อง
เที่ยวหลั่งไหลเข้�ม�ที่ สปป.ล�ว ทั้งจ�กท�งรถไฟจีน-ล�ว และสน�มบิน
น�น�ช�ติบ่อแก้ว นอกจ�กนี้ สปป.ล�ว ยังค�ดก�รณ์ว่�จะส�ม�รถบรรลุ
เป้�หม�ยในก�รฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประช�กรร้อยละ 70 ภ�ยในปี 
2564 อีกด้วย

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

สถานการณ์ภายในมาเลเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ ร.ต.หญิง นิตยา งานไว
 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 อย่�งต่อเนื่อง
และยังมีแนวโน้มเพิ่มม�กขึ้น โดยเฉพ�ะส�ยพันธุ์ใหม่ ๆ เช่น ส�ยพันธุ์ 
Omicron ที่กำ�ลังระบ�ดอยู่ในหล�ยประเทศในขณะนี้ ส่งผลให้รัฐบ�ล
ม�เลเซียได้มีม�ตรก�รต่�ง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะย�วเพื่อรองรับกับ
ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 และโรคระบ�ดใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อน�คต ในขณะเดียวกันม�เลเซียก็ได้มีท่�ทีต่อสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง
ของโลกและอ�เซียนในห้วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 ซึ่งได้รวบรวมจ�ก 
สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ๑ ส�ม�รถสรุปได้ ดังนี้

15ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)



จะปรับลดระยะเวล�กักตัวสำ�หรับนักท่องเท่ียวต่�งช�ติท่ีเดินท�งเข้�
ม�เลเซยีโดยได้รบัวคัซนีครบโดส จ�กเดมิ 14 วัน เหลือ 7 วนั และลดเหลอื 
10 วัน สำ�หรับนักท่องเที่ยวต่�งช�ติที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่
ครบโดส นอกจ�กนี้ จะลดจำ�นวนวันกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจ�ก 14 วัน 
เหลือ 7 วัน เช่นกัน ห�กบุคคลดังกล่�วได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ทั้งนี้ 
ม�ตรก�รดังกล่�วจะเริ่มมีผลบังคับใช้ใน 18 ต.ค.64
  ส่วนในระยะย�ว ม�เลเซยีมแีผนจะปฏิรปูระบบส�ธ�รณสขุหลงั
สิ้นสุดก�รแพร่ระบ�ดของโรค COVID-19 โดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
ก�รคลงัของม�เลเซยี ระบุว่�รัฐบ�ลมีแผนจะปฏรูิประบบส�ธ�รณสขุหลงั
สิ้นสุดก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 โดยจะเพ่ิมงบประม�ณด้�น
ส�ธ�รณสุขทุกปี ม�เลเซียจัดสรรงบประม�ณด้�นส�ธ�รณสุขตำ่�กว่� 
ร้อยละ 5 ของมูลค่�ผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศ (GDP) ซึ่งตำ่�กว่�
ม�ตรฐ�นของประเทศสม�ชิกองค์ก�รเพ่ือคว�มร่วมมือและก�รพัฒน� 
ท�งเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and  
Development: OECD) ที่กำ�หนดไว้ประม�ณร้อยละ 10 ของ GDP 
อย่�งไรก็ต�ม ระบบส�ธ�รณสุขของม�เลเซียให้บริก�รประช�ชนโดยเสีย
ค่�ใช้จ่�ยน้อยม�ก และครอบคลมุประช�ชนร้อยละ 70 จ�กจำ�นวนทัง้หมด
ประม�ณ 32 ล้�นคน ล่�สุดม�เลเซียประก�ศยกเลิกม�ตรก�รจำ�กัดก�ร
เดินท�งภ�ยในประเทศ หลังสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 
คลี่คล�ย โดยช�วม�เลเซียวัยผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ 90 และมี
จำ�นวนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสประม�ณร้อยละ 66 จ�กประช�กร
ทั้งหมด
  ในขณะเดียวกัน ม�เลเซียยังมีแผนที่จะเป็นประเทศศูนย์กล�ง
ก�รผลิตวัคซีน โดยด�โต๊ะ ซรี อิสม�อิล ซ�บรี ย�กบ น�ยกรัฐมนตรี
ม�เลเซยี ระบวุ่�ม�เลเซยีตัง้เป้�หม�ยเป็นประเทศศนูย์กล�งก�รผลติวัคซนี 
โดยจะดำ�เนินแผนก�รพัฒน�วัคซีนแห่งช�ติ (National Vaccine Devel-
opment Roadmap: PPVN) และจัดตั้งสถ�บันจีโนมและวัคซีนม�เลเซีย 
(Malaysian Genome and Vaccine Institute: MGVI) เพื่อให้ม�เลเซีย
ส�ม�รถผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภ�พและปลอดภัย สำ�หรับใช้ภ�ยใน
ประเทศและรวมถึงจำ�หน่�ยตล�ดโลกด้วย นอกจ�กนี้ ยังมีส่วนช่วยสร้�ง
โอก�สในก�รจ้�งง�นในประเทศเพ่ิมขึ้น ช่วยเพ่ิมแรงง�นที่มีทักษะ  
ยกระดับม�ตรฐ�นก�รครองชีพและสุขภ�พของประช�ชน

2. ด้านการเมืองระหว่างประเทศ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ท่�ทีของ
ม�เลเซยีต่อคว�มเคลือ่นไหวท�งก�รเมอืงในเวทโีลกและในอ�เซยีน โดยมี
ร�ยละเอียดดังนี้
 2.1 ท่าทีของมาเลเซียต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองในเวทีโลก
 ม�เลเซียแสดงคว�มห่วงกังวลต่อก�รจัดตั้งกลุ่ม AUKUS ของ
ออสเตรเลยี สหร�ชอ�ณ�จักร และสหรัฐฯ จ�กแถลงก�รณ์ของสำ�นกัน�ยก
รัฐมนตรีม�เลเซีย (PMO) เมื่อ 18 ก.ย. 64 แสดงคว�มกังวลต่อก�รจัดตั้ง
กลุ่มคว�มเป็นหุ้นส่วนด้�นคว�มมั่นคงไตรภ�คี ระหว่�งออสเตรเลีย สห
ร�ชอ�ณ�จักร และสหรัฐฯ (AUKUS) ที่อ�จจุดชนวนให้เกิดก�รแข่งขันใน
ก�รสะสมอ�วธุนวิเคลยีร์ในภมูภิ�คอนิโด-แปซิฟิก และจะเป็นก�รกระตุน้
ให้ประเทศมห�อำ�น�จอื่น ๆ มีท่�ทีแข็งกร้�วม�กขึ้นเฉพ�ะอย่�งยิ่ง โดย
ในฐ�นะหนึ่งในสม�ชิกอ�เซียน ม�เลเซียแสดงจุดยืนในก�รยึดหลักก�ร
รกัษ�อ�เซยีนให้เป็นเขตสนัตภิ�พ เสรภี�พ และคว�มเป็นกล�ง (ZOFPAN) 
พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่�ยหลีกเลี่ยงก�รยั่วยุ และก�รแข่งขันด้�นอ�วุธ 
ทั้งนี้ แถลงก�รณ์ดังกล่�วมีขึ้นหลังออสเตรเลียมีแผนจะพัฒน�เรือดำ�นำ้�
พลังง�นนวิเคลยีร์ 8 ลำ� ผ่�นก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยนีวิเคลยีร์จ�กสหรฐัฯ 
ภ�ยใต้คว�มร่วมมือ AUKUS ซึ่งสร้�งคว�มไม่พอใจให้กับจีน โดยเห็นว่� 
เป็นคว�มพย�ย�มในก�รทำ�ล�ยล้�งและจำ�กัดอำ�น�จของจีน

 สหรฐัฯ กบัม�เลเซยีฝึกร่วมรหสั Exercise Keris Strike ประจำ�ปี 
2564 โดยสหรัฐฯ กับม�เลเซียเริ่มก�รฝึกร่วมรหัส Exercise Keris Strike 
ประจำ�ปี 2564 ระหว่�ง 1-12 พ.ย.64 ที่รัฐเคดะห์ ม�เลเซีย เพื่อกระชับ
คว�มร่วมมือทวิภ�คีด้�นก�รทห�ร ตลอดจนเสริมสร้�งคว�มพร้อมและ
ก�รปฏบัิติก�รด้�นก�รทห�รให้สอดคล้องกนั ท้ังนี ้ทบ.สหรฐัฯ กบัม�เลเซีย
จัดก�รฝึกร่วมดังกล่�วเป็นคร้ังที่ 25 โดยสหรัฐฯ ส่งเจ้�หน้�ที่จำ�นวน  
27 คน เข้�ร่วมก�รฝึกประจำ�ปี 2564 ที่จะครอบคลุมปฏิบัติก�รสงคร�ม
ในป่�และยุทธวิธีของกองกำ�ลังกลุ่มย่อย
 2.2 ท่าทีของมาเลเซียต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองในอาเซียน
  ม�เลเซียเสนอให้อ�เซียนทบทวนหลักก�รไม่แทรกแซงกิจก�ร
ภ�ยใน โดยด�โต๊ะ ไซฟุดดิน อับดุลล�ฮ์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�ง
ประเทศของม�เลเซีย ระบุในง�นเสวน�ระดับภูมิภ�คประเด็นสิทธิมนุษย
ชนและประช�ธิปไตยในเมียนม�ในวันเดียวกันว่� อ�เซียนควรทบทวน 
หลักก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยใน เพร�ะแม้ว่�สถ�นก�รณ์ในเมียนม� 
จะเป็นประเด็นในประเทศ แต่ก็กระทบภูมิภ�ค และสร้�งคว�มห่วงกังวล
แก่ประเทศสม�ชิกอ�เซียนอีก 9 ประเทศ อ�เซียนไม่ควรนำ�หลักก�ร 
ดังกล่�วม�เป็นข้ออ้�งในก�รไม่พูดถึงประเด็นใน เมียนม� ที่ผ่�นม� 
หลกัก�รดงักล่�วทำ�ให้อ�เซยีนไม่ส�ม�รถตดัสนิใจได้อย่�งมปีระสิทธภิ�พ
โดยเร็ว อ�เซียนจึงควรมีนโยบ�ยใหม่ที่ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมอย่�ง
สร้�งสรรค์ (Constructive Engagement) และก�รปฏิบัติที่ไม่เพิกเฉย 
(Non-indifference)
 ในขณะเดียวกัน ม�เลเซียสนับสนุนให้น�ยอีริวัน ยูซอฟ เป็น 
ผู้แทนพิเศษอ�เซียนด้�นเมียนม�ต่อไป โดยด�โต๊ะ ไซฟุดดิน รัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของม�เลเซีย ค�ดหวังให้อ�เซียนคง
สถ�นะน�ยอีริวัน ยูซอฟ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ คนที่ 
2 ของบรูไน เป็นผู้แทนพิเศษอ�เซียนด้�นเมียนม�ดังเดิม เพื่อให้เกิดคว�ม
ต่อเนื่องในก�รแก้ไขปัญห�ในเมียนม� และให้อ�เซียนทบทวนหลักก�ร 
ไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยในของประเทศสม�ชิกและใช้หลักก�รปฏิบัติที่ไม่
เพิกเฉย (Non-indifference) แทน รวมถึงให้กัมพูช� ซึ่งจะเป็นประธ�น
อ�เซียนในปี 2565 จัดก�รประชุมระดบัเจ้�หน้�ท่ีอ�วุโสอ�เซยีน เพือ่ห�รอื
ประเด็นคว�มชัดเจนของตำ�แหน่งผู้แทนพิเศษอ�เซียนและแนวท�งแก้ไข
ปัญห�ในเมียนม� ท่�ทีดังกล่�วของม�เลเซียมีขึ้นหลังจ�กกัมพูช�ส่ง
สญัญ�ณว่�อ�จปรบัเปลีย่นตำ�แหน่งผู้แทนพเิศษอ�เซยีนด้�นเมยีนม�เป็น
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของกัมพูช�
 บทสรุป จะเห็นได้ว่�สถ�นก�รณ์ในห้วง เดือน ก.ย. – พ.ย.64 ของ
ม�เลเซียได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รแก้ไขปั ญห�ก�รแพร่ระบ�ดของ 
COVID-19 และสถ�นก�รณ์ทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกภมูภิ�ค โดยเฉพ�ะก�ร
แข่งขันท�งยุทธศ�สตร์ของประเทศมห�อำ�น�จ ในภูมิภ�คท่ีเพิ่มม�กข้ึน 
ผ่�นกรอบคว�มร่วมมอืต่�ง ๆ  เช่น AUKUS ซึง่ม�เลเซยีได้แสดงคว�มกงัวล
ต่อสถ�นก�รณ์ดงักล่�วเป็นอย่�งยิง่ เนือ่งจ�กคว�มร่วมมอืดงักล่�วอ�จจะ
ส่งผลต่อภูมิภ�คอ�เซียนอย่�งปฏิเสธไม่ได้ เช่นเดียวกับสถ�นก�รณ์ใน 
เมียนม�ก็ได้ส่งผลต่ออ�เซียนเป็นอย่�งม� ก ซึ่งม�เลเซียได้มีท่�ทีต่อ
สถ�นก�รณ์ดังกล่�วอย่�งต่อเนื่อง อย่�งไ รก็ต�มเม่ือประธ�นอ�เซียน
เปลี่ยนจ�กบรูไนเป็นกัมพูช�จึงเป็นที่น่ �จับต�มองอย่�งย่ิงว่�ท่�ทีของ
ม�เลเซียต่อสถ�นก�รณ์ในเมียนม�จะเป็นอย่�งไรในอน�คต
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ

สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศเมียนม� ในห้วงเดือน ต.ค. – ธ.ค.64 มี
ประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้
   สถานการณ์โรคระบาด

 สถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ด COVID-19 ในเมียนม�ยังคงรุนแรง 
ต่อเนือ่ง (สำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ต:ิ 2564) โดยธน�ค�รโลกระบวุ่� ก�รแพร่
ระบ�ดของ COVID-19 ส�ยพันธุ์เดลต�เป็นปัจจัยบั่นทอนก�รฟื้นตัว
เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และมีแนวโน้มว่� 
จะพบคว�มไม่เสมอภ�คม�กขึ้นในระยะย�ว ประเทศท่ีได้รับผลกระทบ

หนักที่สุด ได้แก่ เมียนม� และ
ประเทศในหมู่เก�ะแปซิฟิก โดย
เฉพ�ะเศรษฐกิจเมียนม�จะหดตัว
ประม�ณร้อยละ 18 จำ�นวนคน
ย�กจนจะสงูขึน้ ประกอบกบัปัจจยั
ก�รยึดอำ�น�จของกองทัพและ

เหตกุ�รณ์ก่อคว�มไม่สงบของพลเรือน และเมื่อ 30 พ.64 กระทรวงก�รต่�ง
เประเทศเมียนม�ระบุว่� เมียนม�ขย�ยระยะเวล�จำ�กัดก�รเดินท�งเข้�
ประเทศสำ�หรับ (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564)  ผู้เดินท�งทุกประเภท
ถึง 31 ธ.ค.64 เพื่อเป็นก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 โดย
จะระงับก�รยกเว้นก�รตรวจลงตร�หนังสือเดินท�ง (วีซ่�) ทุกกรณี และ
จะไม่ออกวีซ่�ทุกประเภท ปัจจุบันเมียนม�พบผู้ติดเช้ือสะสม 502,422 
ร�ย และผู้เสียชีวิตสะสม 19,104 ร�ย 
 สถานการณ์การเมือง

เมื่อเดือน พ.ย. รัฐบ�ลทห�รเมียนม�ยื่นเรื่องฟ้องอองซ�นซูจี และ 
เจ้�หน้�ทีอ่กี 15 คน (ผูจ้ดัก�รออนไลน์: 2564)  ในข้อห�ทุจรติก�รเลอืกตัง้ 
และกระทำ�ผิดกฎหม�ยในก�รเลือกตั้งทั่วไป เมื่อปี 2563 โดยอ้�งว่�มี 
ก�รละเมิดกฎหม�ยที่มีอยู่ในก�รกำ�หนดคณะกรรมก�รย่อยก�รเลือกตั้ง 
ก�รข่มขู่เจ้�หน้�ทีก่�รเลอืกตัง้ และก�รเพิม่ชือ่ในบัญชรี�ยชือ่ผู้มสีทิธิเลอืก
ต้ังอย่�งไม่ถูกต้อง ซึง่เป็นเหตผุลทีท่ำ�ให้กองทพัต้องทำ�ก�รรฐัประห�ร เมือ่ 
ก.พ.64 ทั้งนี้ อองซ�นซูจีถูกดำ�เนินคดีหล�ยข้อห�หลังก�รรัฐประห�ร 
ได้แก่ ก�รมีอุปกรณ์วิทยุส่ือส�รไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ�ต  
ก�รละเมิดกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รป้องกันภัยพิบัติท�งธรรมช�ติในด้�นก�ร
ควบคุมก�รระบ�ดของ COVID-19 ก�รใช้ท่ีดินส�ธ�รณะเพ่ือประโยชน์
ของมูลนิธิส่วนตัว และก�รรับสินบนเป็นเงินสดมูลค่� 600,000 ดอลล�ร์
สหรัฐ และทองคำ� 11 กก. ขณะที่ รัฐบ�ลเอกภ�พแห่งช�ติ (NUG) แสดง
คว�มกังวลว่� กองทัพเมียนม�น่�จะต้องก�รให้อองซ�นซูจีรับโทษจำ�คุก
ตลอดชีวิต เพร�ะจ�กข้อกล่�วห�ทั้งหมดอ�จมีโทษจำ�คุกถึง 104 ปี 

อย่�งไรก็ต�ม มีก�รเผยแพร่ถ้อยแถลงร่วมระหว่�งสหรัฐฯ เก�หลีใต้ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหร�ชอ�ณ�จักร นอร์เวย์ และแคน�ด� แสดง
คว�มกังวลต่อสถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงในเมียนม�ที่เพ่ิมขึ้น (สำ�นักข่�ว
กรองแห่งช�ติ: 2564) จ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกองทัพเมียนม� 

เฉพ�ะอย่�งยิ่งในรัฐชิน ภ�คสะไกง์ ภ�คมะก่วย และรัฐยะไข่ พร้อมกับ
แสดงคว�มกงัวลต่อกรณกีองทพัเมยีนม�สะสมอ�วธุ ใช้ปฏบิตักิ�รท�งก�ร
ทห�รและก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยต่อประช�ชน พร้อมกันน้ี สหรัฐฯ  
ยำ�้ว่�สนบัสนนุให้เมยีนม�ปฏบัิตติ�มฉนัท�มต ิ5 ประก�รของอ�เซยีน และ
ร่วมมือกับผู้แทนพิเศษของอ�เซียนต่อไป
 การดำาเนินการของอาเซียน 

 เมียนม�ไม่ส่งผู้แทนเข้�ร่วมก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนระหว่�ง  
26-28 ต.ค.64 (ข่�วสด: 2564) หลงัจ�กกระทรวงก�รต่�งประเทศเมยีนม� 
แถลงเมื่อ 25 ต.ค.64 ปฏิเสธคำ�เชิญของบรูไนในฐ�นะประธ�นอ�เซียน  
ที่เชิญผู้แทนเมียนม�ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กบัก�รเมอืง (ปลดั กต.) เข้�ร่วมก�ร
ประชมุ เน่ืองจ�กเหน็ว่� ผู้แทนของ
เมียนม�ควรได้รับสิทธิที่เท่�เทียม
กับประเทศสม�ชิกอ�เซียนอื่น ๆ 
อย่�งไรก็ต�ม มีร�ยง�นเมื่อ 22 
พ.ย.64 (สำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ต:ิ 2564) ว่� อ�เซยีนเชญิ ดร.Tu Hkawng 
รมว.กระทรวงทรพัย�กรธรรมช�ตแิละก�รอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมของรฐับ�ล
เอกภ�พแห่งช�ติ (NUG) ซึ่งเป็นรัฐบ�ลคู่ขน�นที่ต่อต้�นรัฐบ�ลกองทัพ 
เมียนม� เข้�ร่วมประชมุ Climate Smart and Disaster Resilient ASEAN 
(CSDRA) ครัง้ที ่3 ท�งออนไลน์ ระหว่�ง 23-25 พ.ย.64 ซึ่งเป็นครั้งแรก 
ท่ีอ�เซียนเชิญผู้แทนระดับ รมต.จ�ก NUG เข้�ร่วมก�รประชุมระดับ
น�น�ช�ติที่จัดโดยอ�เซียน กรณีดังกล่�วส่งสัญญ�ณว่�อ�เซียนเริ่มมี
ปฏิสัมพันธ์อย่�งเป็นท�งก�รกับ NUG โดย ดร.Tu ให้สัมภ�ษณ์ว่�  
ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วของอ�เซียน ถือเป็นก�รยอมรับ NUG เป็นรัฐบ�ล
ที่ชอบธรรมของเมียนม� 
 แนวโน้มและผลกระทบ

สถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ด COVID-19 ในเมียนม�ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง 
เมยีนม�ขย�ยระยะเวล�จำ�กัดก�รเดินท�งเข้�ประเทศสำ�หรับผูเ้ดินท�งทกุ
ประเภทถึง 31 ธ.ค.64 เพือ่เป็นก�รควบคมุก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19  
อย่�งไรก็ต�มห�กสถ�นก�รณ์ไม่ดีขึ้น มีคว�มเป็นไปได้ที่เมียนม�จะขย�ย
ระยะเวล�จำ�กัดก�รเดินท�ง ซึ่งก�รขย�ยระยะเวล�จำ�กัดก�รเดินท�ง 
ดังกล่�วอ�จเป็นก�รส่งผลในก�รควบคุมประช�ชนจ�กรัฐบ�ลในด้�น
ก�รเมืองอีกด้วยและอ�เซียนเชิญผู้แทนระดับ รมต.จ�กรัฐบ�ล NUG  
ของเมยีนม� เข้�ร่วมก�รประชมุเป็นครัง้แรก ซึง่ส่งสญัญ�ณว่�อ�เซยีนเริม่
มีปฏิสัมพันธ์อย่�งเป็นท�งก�รกับ NUG อ�จมองได้ว่�ก�รดำ�เนินก�ร 
ดงักล่�วของอ�เซยีน ถอืเป็นก�รยอมรบั NUG เป็นรฐับ�ลทีช่อบธรรมของ
เมยีนม� ประเดน็เหล่�นีอ้�จกระทบต่อคว�มสมัพนัธ์ของอ�เซยีน อ�เซยีน
ในอน�คต โดยเฉพ�ะประเด็นหลักก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยใน ซึ่งเป็น
หนึ่งในหลักก�รสำ�คัญของอ�เซียนท่ี ประเทศไทยในฐ�นะเป็นหน่ึงในผู้
ลงทนุในเมยีนม� และเป็นประเทศทีม่คีว�มสมัพันธ์ทีด่ต่ีอเมยีนม� จึงควร
ดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเมียนม�และไทยอย่�งระมัดระวัง 

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

สถานการณ์ภายในประเทศสิงคโปร์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย	น.อ.	ชูศักดิ์	เกษตรวิทย์	
และนางสาว	ณัฐา		แก้วค�าแสน

สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศสิงคโปร์ที่สำ�คัญ ในห้วงเดือน ต.ค. 
– ธ.ค.64 มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

สงิคโปร์เตรยีมปรบัม�ตรก�รด้�นส�ธ�รณสขุเพิม่คว�มเข้มงวด
สำ�หรับผู้ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 จะไม่
ส�ม�รถรับประท�นอ�ห�รและเครื่องดื่มที่ศูนย์อ�ห�ร ร้�นที่ให้บริก�ร

อ�ห�รและเคร่ืองดื่ม และร้�นก�แฟ แต่
ส�ม�รถใช้บริก�รสั่งซ้ือหรือสั่งกลับบ้�น
ได้ รวมทั้งจะครอบคลุมก�รห้�มเข้�พื้นที่
ศูนย์ก�รค้� ร้�นค้� และซุปเปอร์ม�ร์เก็ต
ขน�ดใหญ่ ซึ่งม�ตรก�รดังกล่�วจะผ่อน
ปรนให้กับเด็กอ�ยุตำ่�กว่� 12 ปี ซึ่งยังไม่
เข้�เกณฑ์ก�รฉีดวัคซีน ท้ังนี้ม�ตรก�รดังกล่�วจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
13 ต.ค.64 เป็นต้นไป (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564) 

17ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)



เมือ่ 24 ต.ค.64 สิงคโปร์ดำ�เนนิก�รท�งกฎหม�ยกบักลุม่ต่อต้�น
ก�รฉดีวคัซนีป้องกันโรคโควดิ-19 กรณท่ีีเวบ็ไซต์ Truth Warriors เผยแพร่
ข้อมลูซึง่มีเน้ือห�ต่อต้�นก�รฉดีวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 และโจมตว่ี�วัคซนี
ไร้ประสทิธภิ�พในก�รป้องกนัก�รตดิเชือ้โควดิ-19 ส่งผลให้เวบ็ไซต์ดงักล่�ว
ถกูดำ�เนนิคว�มผดิคดอี�ญ� นอกจ�กนีจ้ะต้องตดิประก�ศข้อคว�มไว้ทีด้่�น
บนของแต่ละหน้�ในเว็บไซต์ ต�มแนวท�งที่สำ�นักง�น Protection from 
Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) กำ�หนด เพื่อ
แจ้งให้ผู้ใช้ง�นทร�บว่�เว็บไซต์ดังกล่�วนำ�เสนอข้อมูลข่�วส�รเท็จ รวมทั้ง
กำ�หนดให้ระบบทำ�ก�รเชือ่มโยงเพ่ือนำ�ผู้ใช้ง�นไปสู่แหล่งข้อมลูในเว็บไซต์
ของรัฐบ�ลโดยตรง (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2564)

กระทรวงส�ธ�รณสุขของสิงคโปร์อนุมัติก�รใช้วัคซีนวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ของบริษัท Pfizer ในกลุ่มเด็กอ�ยุ 5-11 ปี โดยปริม�ณ
ในก�รฉีดเพียง 1 ใน 3 ของปริม�ณที่ฉีดให้กลุ่มผู้ใหญ่ ซึ่งจะได้รับก�รฉีด 
2 เข็ม และจะฉีดห่�งกัน 3 สัปด�ห์ ก�รฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะส่ง
ผลช่วยให้เด็กกลุ่มดังกล่�วห�กติดเชื้อจะไม่มีอ�ก�รป่วยหนัก ทั้งนี้ผลข้�ง
เคียงของวัคซีนอ�จเกิดข้ึนน้อยกว่�กลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ (สำ�นักกรุงเทพ
ธุรกิจ: 2564)

กระทรวงศึกษ�ธิก�รสิงคโปร์ประก�ศยกเลิกก�รสอบปล�ยปี
ของนักเรียนประถมปีที่ 3 และ 4 เนื่องจ�กผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งฟื้นฟูหลักสูตร ก�รประเมินก�รเรียน ก�รสอน 

โดยขณะท่ีก�รสอบปล�ยป ีของ
นักเรียนช้ันประถมปีท่ี 5 ยังดำ�เนิน
ต�มปกติ ภ�ยใต้ม�ตรก�รบริห�ร
จัดก�รอย่�งเข้มงวด (สำ�นักข่�ว FM 
100.5 MCOT News Network: 
2564)

กระทรวงส�ธ�รณสุขของสิงคโปร์ประก�ศยกระดับม�ตรก�ร
เฝ้�ระวังโรคโควิด-19 ส�ยพันธุ์โอไมครอน เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รนำ�
เข้�เช้ือจ�กต่�งประเทศ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 3 ธ.ค.64 (สำ�นกัข่�วกรอง

แห่งช�ติ: 2564) รวมทั้งไม่อนุญ�ตให้ผู้ป่วยโควิด-19 ส�ยพันธุ์โอไมครอน
รกัษ�ตวัหรอืกกัตวัในทีพ่กั โดยผูป่้วยและผูส้งสยัตดิเชือ้ดังกล่�วจะต้องเข้�
รับก�รกักตัวที่ศูนย์ควบคุมโรค (National Centre for Infectious  
Diseases) และต้องรับก�รตรวจห�เชื้อด้วยวิธี PCR ตลอดระยะเวล�ก�ร
กักตัว ทั้งนี้ผู้ป่วยและผู้สงสัยติดเชื้อจะไม่ส�ม�รถออกจ�กสถ�นที่กักตัว
จนกว ่�แพทย์จะอนุญ�ต (สำ�นักข่�ว ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รอ�เซียน  
กรมประช�สมัพนัธ์: 2564)
 น�ยลีเซียนลุง น�ยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ แสดงคว�มมั่นใจในก�ร
รบัมอืโควิด-19 ส�ยพันธ์โอมคิรอน เนือ่งจ�กมคีว�มพร้อมในระบบก�รฉีด
วัคซีนและก�รฉีดเข็มกระตุ ้น 
(Boosters) โดยในรอบ 3 เดือนที่
ผ ่�นม�มีจำ�นวนผู ้ติดเชื้อลดลง 
รวมทั้งส�ม�รถควบคุมระบบ
ส�ธ�รณสุขและจำ�นวนผู้เสียชีวิต
ให้อยูใ่นระดบัตำ�่ ทัง้นี ้น�ยลเีซยีน
ลุง ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รฉีด
วัคซีนและก�รฉีดเข็มกระตุ้น เพื่อ
รับมือกับโควิด-19 ส�ยพันธ์โอมิครอน (สำ�นักข่�ว ศูนย์ข้อมูลข่�วส�ร
อ�เซียน กรมประช�สัมพันธ์: 2564)

 บทสรุป
สรุปได้ว่�สถ�นก�รณ์ในสิงคโปร์ในห้วง ต.ค. – ธ.ค. 64 ยังคงเผชิญ

กบัปัญห�ผลกระทบจ�กโควิด-19 โดยสงิคโปร์ได้ให้คว�มสำ�คัญกบัก�รฉีด
วัคซีนและก�รฉีดเข็มกระตุ้น รวมถึงก�รยกระดับม�ตรก�รเฝ้�ระวังโรค 
โควิด-19 ส�ยพนัธ์ุโอไมครอน เพือ่ป้องกบัก�รแพร่ระบ�ดโควดิ-19 ภ�ยใน
ประเทศ เป็นต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ	กภศ.ศศย.สปท.
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สถานการณ์ภายในประเทศเวียดนาม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

สถ�นก�รณ์ของประเทศเวียดน�ม ห้วงเดือน ต.ค.- ธ.ค. 2564 
เวียดน�มมีประเด็นคว�มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญทั้งมิติด้�นก�รเมืองและ 
คว�มมั่นคง มิติด้�นสังคม ด้�นเศรษฐกิจ และด้�นสิ่งแวดล้อม สรุปพอ
สังเขปได้ดังนี้

มิติด้�นเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเริ่มฟื้นตัวใน
ไตรมาสที่ 4/2564 สนข.VNA ของเวียดน�ม ร�ยง�นเมื่อ 11 ต.ค.64 อ้�ง
คำ�ให้สัมภ�ษณ์ของน�ย Nguyen Bich Lam นักเศรษฐศ�สตร์/อดีต 
ผอ.สนง. สถิติกล�งของเวียดน�มว่� เศรษฐกิจของเวียดน�มมีแนวโน้มท่ี
จะฟื้นตัวอย่�งช้� ๆ ในไตรม�สท่ี 4/2564 ซึ่งเป็นผลจ�กคว�มร่วมมือ
ระหว่�งภ�ครัฐ กับภ�คธุรกิจในก�รขจัดอุปสรรคสำ�หรับผู้ประกอบก�ร 
ก�รฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ รวมถึงก�รค้�และก�รลงทุนจ�กต่�ง
ประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ก่อนหน้�นี้ เศรษฐกิจเวียดน�มไตรม�สที่ 3/2564 
มอัีตร�ก�รเตบิโตตดิลบ เนือ่งจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ระลอก
ที่ 4 ในพื้นท่ีอุตส�หกรรมหล�ยแห่งส่งผลกระทบอย่�งรุนแรงต่อ
อุตส�หกรรมหลักของประเทศที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของ GDP
 ค�ามั่นของเวียดนามในการประชุม COP 26 เป็นจุดเปลี่ยน
ทางประวัติศาสตร์ ในก�รกล่�วปร�ศรัยในก�รประชุมครั้งที่ 26 รัฐภ�คี
กรอบอนสุญัญ�ของสหประช�ช�ติเกีย่วกบัก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พภมูิ

อ�ก�ศหรือ COP 26 เมื่อต้นเดือนพฤศจิก�ยน ณ เมืองกล�สโกว์ ประเทศ
อังกฤษ  น�ยกรัฐมนตรี ฝ�มมิงชิ้งได้ประก�ศคำ�มั่นของเวียดน�มเกี่ยวกับ
ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์หรือ Net – zero ในปี 
2050 ดอกเตอร์ โด๋ น�มท้ัง ผู ้เช่ียวช�ญด้�นสิ่งแวดล้อม และก�ร
เปล่ียนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ มห�วิทย�ลัยแห่งช�ติอออสเตรเลียได้
เห็นว่� นี่เป็นจุดเปล่ียนท�งประวัติศ�สตร์ในนโยบ�ยก�รรับมือก�ร
เปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศของเวียดน�ม เวียดน�มจะร่วมกับ 140 
ประเทศในโลก ปฏิบัติเป้�หม�ย Net Zero ในปี 2050 ซึ่งเวียดน�มต้อง
มีคว�มตั้งใจสูงเพื่อปฏิบัติคำ�มั่นดังกล่�วเนื่องจ�กก�รแก้ไขคว�มท้�ท�ย
ต่�งๆ รวมทั้งก�รปรับปรุงโครงสร้�งเศรษฐกิจ

มิติด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง
 เวยีดนามคือหุน้ส่วนส�าคัญของสวติเซอร์แลนด์ในเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก บ่�ยวันที่ 26 พ.ย. ณ สำ�นักรัฐ
สภ�สวิตเซอร์แลนด์ในกรุงเบร์น ประธ�นประเทศ เหงียนซวนฟุก๊ ได้พบปะ
ห�รือกับประธ�นสภ�แห่งช�ติสวิตเซอร์แลนด์  Andreas Aebi ในก�รนี้ 
ประธ�นประเทศ เหงยีนซวนฟุก๊ ได้
ยืนยันว่� เวียดน�มให้คว�มสำ�คัญ
กระชับคว�มสัมพันธ์มิตรภ�พและ
คว�มร่วมมือที่มีม�ช้�น�นกับสวิต
เซอร์แลนด์ เสนอให้สภ�แห่งช�ติส
วิตเซอร์แลนด์สนับสนุนก�รขย�ย
คว�มสัมพันธ์ร่วมมือในด้�นต่�ง ๆ 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



กองเรือบรรทุกเครื่องบินจู่โจมหล�ยกองพร้อมกัน ซึ่งเป็นก�รแสดงขีด
คว�มส�ม�รถของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในก�รปฏิบัติก�รร่วมกับเครือข่�ย
พันธมิตรเพื่อสนับสนุนภูมิภ�คแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้�ง

ประเทศสมาชิกอาเซียน ควรเร่งรัดการจัดท�าประมวลการ
ปฏิบัติในทะเลจีนใต้ สำ�นักข่�ว The Star ของม�เลเซีย (สำ�นักข่�วกรอง
แห่งช�ติ: 2564) ร�ยง�นคว�มเห็นของคณะทำ�ง�นของผู้เชี่ยวช�ญ
ทะเลจีนใต้ (South China Sea Expert Working Group) เมือ่ 10 ต.ค.64  
ว่� สม�ชิกกลุ่มประเทศอ�เซียนควรเร่งรัดก�รจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัต ิ
ในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea: CoC)  
ที่ร่วมกันดำ�เนินก�รเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่�ยที่เก่ียวข้องกับคว�มขัด
แย้งในทะเลจีนใต้ รวมถึงก�รรักษ�สันติภ�พและเสถียรภ�พในภูมิภ�ค  
ดงันัน้ ก�รจัดทำ� CoC จะช่วยหยดุยัง้ก�รลกุลำ�้ของจีนเข้�ไปในทะเลจนีใต้ 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ (Exclusive Economic 
Zone: EEZ) ของม�เลเซีย

อาเซยีนและจนีจะร่วมมือกนัแก้ปัญหาข้อพพิาทในทะเลจนีใต้ 
น�ยกรัฐมนตรี ฝั่ม มิญ จิ๊ญ 
ของเวียดน�ม แถลงระหว่�ง
เข้�ร่วมก�รประชุมอ�เซียน-
จีน ครั้งที่ 24 ผ่�นท�งระบบ
ออนไลน์ เมื่อ 26 ต.ค.64 ว่� 
อ�เซยีนและจนีได้สร้�งคว�ม
เข้มแข็ง คว�มเข้�ใจ คว�ม

 

ระหว่�งสองฝ่�ย เช่น ก�รเมือง เศรษฐกิจ วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และ
ก�รศึกษ�ฝึกอบรม โดยเฉพ�ะลงน�มในข้อตกลงก�รค้�เสรีระหว่�ง
เวียดน�มกับกลุ่ม EFTA โดยเร็วและสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์หุ้นส่วนที่ให้
สิทธิพิเศษในด้�นนวัตกรรมเวียดน�ม – สวิตเซอร์แลนด์

ผลกัดนัความสมัพนัธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวยีดนาม-ออสเตรเลยี 
บ่�ยวนัที ่15 ต.ค. ณ สำ�นกัรัฐบ�ล น�ย ฝ�มมงิช้ิง น�ยกรัฐมนตรเีวียดน�ม
ได้ให้ก�รต้อนรับน�ง Robyn Mudie  เอกอัครร�ชทูตออสเตรเลียประจำ�
เวียดน�ม และได้กล่�วชื่นชมก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ร่วมมือระหว่�งสอง
ประเทศ โดยเฉพ�ะมูลค่�ก�รค้�ต่�งตอบแทนในช่วงต้นปี 2021 เพิ่มขึ้น
เกือบร้อยละ 50 พร้อมทั้งเสนอให้ทั้งสองฝ่�ยปฏิบัติโครงก�รปฏิบัติง�น
เวียดน�ม-ออสเตรเลียในช่วงปี 2020-2023 ผลักดันคว�มร่วมมือด้�น
เศรษฐกิจ ก�รค้�และก�รลงทุน ส่วนเอกอัครร�ชทูต Robyn Mudie  
ได้ยืนยันว่� ออสเตรเลียจะให้คว�มช่วยเหลือวัคซีน และประสงค์ที่จะ 
ผลกัดนัคว�มสมัพันธ์หุน้ส่วนยุทธศ�สตร์กับเวียดน�มให้ขึน้สู่ขัน้สงูในเวล�
อันใกล้นี้ 

มิติด้�นสังคม 
 รัฐบาลเวียดนามเล็งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน-ฟื ้นฟู
เศรษฐกจิหลังหดตวัรนุแรง น�ยฝ่ัม มญิ จิญ๊ น�ยกรฐัมนตรเีวยีดน�มเปิด
เผยในวนันีว่้� รฐับ�ลเวยีดน�มตัง้เป้�แก้ไขปัญห�ข�ดแคลนแรงง�นอนัเกดิ

จ�กก�รระบ�ดของโควดิ-19 ภ�ยใน
สิน้ปีนีห้รอืต้นปี 2565 ขณะพย�ย�ม
ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังเกิดก�ร
หดตัวร�ยไตรม�สรุนแรงที่สุดเป็น
ประวัติก�รณ์ ธุรกิจต ่�ง ๆ ใน
เวียดน�มกำ�ลังเผชิญคว�มย�ก
ลำ�บ�กในก�รกลับม�ดำ�เนินง�น
อย่�งเต็มรูปแบบจ�กผลพวงของ

ภ�วะข�ดแคลนแรงง�นเนื่องจ�กแรงง�นหล�ยแสนคนหลั่งไหลออกจ�ก
ศูนย์กล�งอุตส�หกรรมต่�ง ๆ ในเดือน ต.ค. เมื่อรัฐบ�ลยกเลิกม�ตรก�ร
ควบคุมโควิด-19

สนับสนุนให้พลเมืองเวียดนามและชาวต่างชาติเดินทางเข้า
ออกประเทศอย่างสะดวกและปลอดภยั รองน�ยกรฐัมนตร ีหวดูึก๊ด�ม ได้
กำ�ชับให้กระทรวงส�ธ�รณสุขเร่งทำ�ก�รตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมและ
ประก�ศใช้คำ�แนะนำ�เก่ียวกับก�รตรวจห�เชื้อและก�รแยกตัว เป็นต้น 
เป็นก�รสนับสนุนให้พลเมืองเวียดน�มเดินท�งกลับประเทศ และเจ้�ของ
สถ�นประกอบก�ร และผู้เชี่ยวช�ญต่�งช�ติส�ม�รถเดินท�งเข้�เวียดน�ม
ได้อย่�งสะดวกและปลอดภัย เร่งออกม�ตรก�รแนะนำ�ให้แก่พลเมือง
เวียดน�ม และช�วต่�งช�ติที่ได้รับก�รฉีดวัคซีนภ�ยในประเทศที่มีคว�ม
ต้องก�รเดินท�งไปยังต่�งประเทศ ออกวีซ่� และก�รตรวจสอบช�ว 
ต่�งช�ติที่เดินท�งเข้�ประเทศให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ใหม่

บทสรุป 
 สถ�นก�รณ์ของประเทศเวียดน�มในห้วงที่ผ่�นม� พบว่�  
ด้�นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เวียดน�มยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
ฟ้ืนฟรูะบบเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ ก�รส่งออก ฟ้ืนตัวอุปสงค์ รวมถงึก�ร
ค้�และก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศให้ปรบัตวัได้ดข้ึีน และมคีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะ
พัฒน�เศรษฐกิจอย่�งจริงจัง เพื่อช่วยสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่�ง
ช�ติท่ีสนใจเข้�ม�ลงทุนในเวียดน�ม รวมถึงยังคงมีก�รเสริมสร้�งคว�ม
สมัพนัธ์ และกรอบคว�มร่วมมอืกบัน�น�ประเทศอย่�งต่อเนือ่ง ทัง้นีร้ฐับ�ล
เวียดน�มยังตั้งเป้�ในก�รแก้ไขปัญห�ข�ดแคลนแรงง�นอันเกิดจ�ก 
ก�รระบ�ดของโควิด-19 และให้คว�มสำ�คัญกับนโยบ�ยก�รเปลี่ยนแปลง 
ด้�นสภ�พภมูอิ�ก�ศ และจะเข้�ร่วมกบักว่� 140 ประเทศในโลกเพือ่ปฏบัิติ
เป้�หม�ยก�รเป็น Net Zero ในปี 2050
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สถานการณ์ในทะเลจีนใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์

สถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้ ห้วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 64 มีประเด็น
คว�มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญสรุปได้ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีจีนเรียกร้องให้อาเซียนกระชับความสัมพันธ์ 
กับจีน น�ยกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน กล่�วในโอก�สก�รฉลองว�ระ
ครบรอบ 30 ปี คว�มสัมพันธ์อ�เซียน-จีน  เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 เรียกร้อง
ให้มกี�รสร้�งเสริมคว�มร่วมมอืด้�นใหม่ อ�ท ิเศรษฐกิจดจิทิลั วทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี เศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภ�คก้�วสู ่
ก�รพัฒน�อย่�งยัง่ยนื และกระชบัคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งกนัในก�รลดคว�ม
ย�กจน ก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย และก�รพัฒน�สังคม รวมถึง
ก�รร่วมกันปกป้องสันติภ�พและเสถียรภ�พของทะเลจีนใต้ในระยะย�ว

สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ซ้อมรบร่วมในทะเล
ฟิลิปปินส์ เมือ่ 3 ต.ค.64 กองเรอืของสหรฐัฯ ประกอบด้วย กองเรอืบรรทกุ
เครื่องบินจู่โจม Carl Vinson และ Ronald Reagan กองเรือของสหร�ช
อ�ณ�จักร นำ�โดยเรือบรรทุกเคร่ือง HMS Queen Elizabeth ขณะที่ 
กองกำ�ลังป้องกันตนเองท�งทะเลของญี่ปุ ่น นำ�โดยเรือพิฆ�ตบรรทุก
เฮลิคอปเตอร์ JS Ise (ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รอ�เซียน กรมประช�สัมพันธ์: 
2564) นอกจ�กนี้ ยังมีกองเรือฟริเกตจ�กนิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และ 
แคน�ด�เข�้ร่วมกองเรือของกลุ่มช�ติพันธมิตรดังกล่�ว ซ่ึงมีกำ�ลังพลรวม
กันประม�ณ 15,000 น�ย ได้ร่วมก�รฝึกซ้อมปฏิบัติก�รร่วมระหว่�ง 

19ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)



หล�กหล�ย ก�รนำ�ไปปฏิบัติในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกัน ท้ังจ�กคว�ม
สัมพนัธ์ท�งก�รทตูระหว่�งอ�เซียนและจนีเป็นเวล� 30 ปี ประเทศคูเ่จรจ� 
25 ปี หุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์ 18 ปี ถือเป็นพันธกรณีระหว่�งกันเพื่อสร้�ง
ไว้ว�งใจ คว�มเข้�ใจและก�รเค�รพและคว�มร่วมมือในลักษณะที่ทุกฝ่�ย
ได้ประโยชน์ ดังนั้นอ�เซียนและจีนจะดำ�เนินก�รเกี่ยวกับปฏิญญ�ว่�ด้วย
แนวปฏิบัติของภ�คีในทะเลจีนใต้ (Declaration of the Conduct of 
Parties in the South China Sea: DOC) อย่�งเต็มที่และร่วมกันจัดทำ�
ประมวลก�รปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South 
China Sea: CoC) อย่�งมีประสิทธิภ�พและปฏิบัติได้จริงเพื่อดำ�รงไว้ซึ่ง
สันติภ�พ เสถียรภ�พ คว�มร่วมมือและผลประโยชน์ของอ�เซียนและจีน

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 39 หารือประเด็นที่ห่วง
กังวลร่วมกันในภูมิภาค ก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนครั้งที่ 39 เมื่อวันท่ี  
26 ต.ค.64 จัดขึ้นผ่�นก�รประชุมท�งไกล ผู้นำ�อ�เซียนเห็นว่� อ�เซียน
จำ�เป็นต้องทำ�ง�นหนักข้ึนเพ่ือเสริมสร้�งและกระชับคว�มเป็นหุ้นส่วน  
รวมถึงพย�ย�มรับมือกับปัญห�ที่ปร�กฏขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รแพร่
ระบ�ดของ COVID-19 และก�รฟื้นฟูอย่�งครอบคลุมและยั่งยืน นอกจ�ก
นี้ จะสร้�งเสริมคว�มเป็นศูนย์กล�งของอ�เซียน และส่งเสริมก�รเจรจ� 
สร้�งคว�มไว้ว�งใจ ตลอดจนคว�มร่วมมอืสำ�หรบัผลประโยชน์ร่วมกนั ส่วน
ประเด็นทะเลจีนใต้ ผู้นำ�อ�เซียนเน้นยำ้�จุดยืนในก�รระงับข้อพิพ�ทใน
ทะเลจนีใต้ผ่�นม�ตรก�รเชงิสนัตบินพืน้ฐ�นของกฎหม�ยระหว่�งประเทศ 

ผู้น�าอาเซียน เน้นจุดยืนการระงับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้  
บนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ ก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนครั้งที่ 
39 เมื่อ 26 ต.ค.64 จัดขึ้นผ่�นก�รประชุมท�งไกลในวันเดียวกัน  
(ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รอ�เซียน กรมประช�สัมพันธ์: 2564) โดยผู้นำ�อ�เซียน
เห็นว่� อ�เซียนจำ�เป็นต้องทำ�ง�นหนักขึ้นเพ่ือเสริมสร้�งและกระชับ 
คว�มเป็นหุน้ส่วน รวมถงึพย�ย�มรบัมอืกับปัญห�ทีป่ร�กฏขึน้ โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่ง ก�รแพร่ระบ�ดของ โควิด-19 และก�รฟื้นฟูอย่�งครอบคลุมและ
ยั่งยืน นอกจ�กน้ี จะสร้�งเสริมคว�มเป็นศูนย์กล�งของอ�เซียน และ 
ส่งเสริมก�รเจรจ� สร้�งคว�มไว้ว�งใจ ตลอดจนคว�มร่วมมือสำ�หรับ 
ผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนประเด็นทะเลจีนใต้ ผู้นำ�อ�เซียนเน้นยำ้�จุดยืน 
ในก�รระงับข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ผ่�นม�ตรก�รเชิงสันติบนพื้นฐ�นของ
กฎหม�ยระหว่�งประเทศ 

ญีปุ่น่และเวยีดนาม แสดงความกังวลอย่างจรงิจงัต่อสถานการณ์
ในทะเลจีนใต้ เมือ่ 24 พ.ย.64 ในโอก�สก�รเยอืนญีปุ่น่ของ น�ยกรฐัมนตรี
เวียดน�ม น�ยฟูมิโอะ คิชิดะ น�ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และน�ยฝั่ม มิญ จิ๊ญ 
น�ยกรัฐมนตรีเวียดน�ม (Ch7.news: 2564) ได้แสดงคว�มกังวลอย่�ง
จริงจังต่อสถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้ และก�รกระทำ�ฝ่�ยเดียวท่ีมุ ่ง

เปลี่ยนแปลงสภ�พก�รณ์ท่ีเป็นอยู่ และก�รกระทำ�ใดๆ ที่เพิ่มคว�ม
ตึงเครียด โดยทั้งสองฝ่�ยได้ยำ้�คว�มสำ�คัญของก�รรักษ�สันติภ�พ คว�ม
มั่นคง คว�มปลอดภัย เสรีภ�พก�รเดินเรือและก�รบินเหนือน่�นฟ้�
ทะเลจีนใต้ รวมทั้งก�รแก้ไขปัญห�พิพ�ทด้วยสันติวิธีต�มหลักกฎหม�ย
ระหว่�งประเทศ และจะทำ�ง�นร่วมกันในก�รรักษ�เส้นท�งเดินเรือ 
ในทะเลจีนใต้ที่เปิดกว้�งและเสรี 

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกังวลต่อการด�าเนินการฝ่ายเดียว
ของจีนในพื้นที่ทางทะเล 

น�ง Wendy Sherman รฐัมนตรช่ีวยกระทรวงก�รต่�งประเทศ
สหรฐัฯ และน�ย Stefano Sannino เลข�ธกิ�ร กระทรวงก�รต่�งประเทศ
ของสหภ�พยุโรป (European External Action Service: EEAS)  
เผยแพร่แถลงก�รณ์ร่วมเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 (เดลินิวส์ออนไลน์: 2564)  
ภ�ยหลงัก�รห�รอืระหว่�งสหรฐัฯ กบัสหภ�พยโุรปในประเดน็จนี (US-EU 
dialogue on China) ครั้งที่ 2 ว่� สหรัฐฯ และสหภ�พยุโรปมีคว�มวิตก
กังวลเป็นอย่�งยิ่งต่อก�รดำ�เนิน
ก�รฝ่�ยเดียวของจีนที่ก่อให้เกิด
ปัญห�ในทะเลจีนใต้ ทะเลจีน
ตะวันออก และช่องแคบไต้หวัน 
ซึ่งทำ�ล�ยสันติภ�พและคว�ม
มั่นคงของอินโด-แปซิฟิก รวมทั้ง
ส ่ งผลกระทบโดยตรงต ่อ ท้ัง
สหรัฐฯ และสหภ�พยุโรป

บทสรุป 
สถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้ห้วงเดือน ต.ค. – ธ.ค.64 ยังคงมี

สัญญ�ณถึงคว�มตึงเครียด เนื่องจ�กจีนยังคงเดินหน้�อ้�งสิทธิ์เพียงฝ่�ย
เดียวในทะเลจีนใต้ต�มหลักฐ�นท�งประวัติศ�สตร์ต่อไป และก�รจัดตั้ง
กลุ่มคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง 3 ฝ่�ย ระหว่�งออสเตรเลีย สหร�ช
อ�ณ�จักร และสหรัฐ (AUKUS) ท่ีอ�จเป็นก�รเพิ่มคว�มตึงเครียดใน
ทะเลจีนใต้ม�กยิ่งขึ้น ทั้งนี้คว�มเคลื่อนไหวต่�ง ๆ ของจีน อ�จเพิ่มคว�ม
เสีย่งต่อก�รเผชิญหน้�ท�งทห�รในน่�นนำ�้ทะเลจีนใต้ และจะเป็นอปุสรรค
ขัดขว�งก�รจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct 
in the South China Sea: COC) ระหว่�งจีนและอ�เซยีนให้เสรจ็สมบรูณ์
ได้ในอน�คต

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

สถานการณ์ AUKUS
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
ร.ต.หญิง นิตยา งานไว
 สถ�นก�รณ์กลุ่มคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง 3 ฝ่�ย ประกอบ
ด้วยออสเตรเลีย สหร�ชอ�ณ�จักร และสหรัฐฯ (Australia, United 
Kingdom, and the United States: AUKUS) ในห้วงเดอืน ต.ค. – ธ.ค.64 
มีประเด็นคว�มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญสรุปได้ ดังนี้
 เม่ือวันที่ 15 ก.ย.64 ท่ีผ่�นม�ประธ�น�ธิบดีโจ ไบเดน ของ
สหรัฐฯ น�ยกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของสหร�ชอ�ณ�จักร และน�ยก
รัฐมนตรีสก็อตต์ มอร์ริสัน แห่งออสเตรเลีย ได้ประก�ศจัดตั้งกลุ่มคว�ม
ร่วมมือด้�นคว�มมัน่คง 3 ฝ่�ย ประกอบด้วย ออสเตรเลยี สหร�ชอ�ณ�จักร 
และสหรัฐฯ (Australia, United Kingdom, and the United States: 
AUKUS) คว�มร่วมมือดังกล่�วครอบคลุมหล�ยด้�นทั้งด้�นอ�ก�ศย�น 
คว�มมั่นคงไซเบอร์ ปัญญ�ประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์แบบควอนตัม รวมถึง

ข้อตกลงซือ้ข�ยเรอืดำ�นำ�้พลงัง�น
นิวเคลียร์ระหว่�งสหรัฐฯ กับ
ออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อดุลก�รเมืองโลกอย่�งมีนัย
สำ�คญั1 โดยในห้วงเดอืนกนัย�ยน-
พฤศจิก�ยน 2564 ท่ีผ่�นม�มี
หล�ย ๆ ประเทศ และองค์ก�ร
ระหว่�งประเทศได้ออกม�แสดง
ท่�ทีต่อก�รรวมกลุ่มดังกล่�วซึ่งส�ม�รถสรุปสถ�นก�รณ์จ�กสำ�นักข่�ว
กรองแห่งช�ติ2 ได้ ดังนี้

1. ท่�ทีของฝรั่งเศส
เมือ่ 28 ต.ค.64 น�ยเอม็ม�นเูอล ม�ครง ประธ�น�ธบิดฝีรัง่เศส 

โทรศัพท์ห�รือกับน�ยสก็อตต์ มอร์ริสัน น�ยกรัฐมนตรีออสเตรเลียเป็น
ครั้งแรก หลังจ�กเกิดประเด็นข้อพิพ�ทเรื่องก�รจัดตั้งกลุ่ม AUKUS  
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ทีก่ระทบสัญญ�จดัซือ้เรอืดำ�นำ�้ของฝร่ังเศส โดยประธ�น�ธิบดมี�ครงระบุ
ว่� ก�รตัดสนิใจยกเลกิสญัญ�ซือ้เรอืดำ�นำ�้ของออสเตรเลยีทำ�ล�ยคว�มเช่ือ
มั่นระหว่�งฝรั่งเศสและออสเตรเลียอย่�งม�ก และเป็นหน้�ที่ของ
ออสเตรเลียในก�รฟ้ืนคว�มเชือ่มัน่และรกัษ�คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งกนั ท้ังนี้ 
ฝรัง่เศสยืนยนัจะปรบัเงินออสเตรเลยีท่ียกเลกิสญัญ�จดัซือ้เรือดำ�นำ�้จำ�นวน 
31,000 ล้�นยูโร (ประม�ณ 1.2 ล้�นล้�นบ�ท)

2. ท่�ทีของประเทศในอ�เซียน
  มาเลเซียกังวลว่�กลุ่ม AUKUS อ�จส่งผลให้เกิดก�รแข่งขัน
สะสมอ�วุธในภูมิภ�ค โดยกระทรวงก�รต่�งประเทศของม�เลเซีย  
ออกแถลงก�รณ์เมื่อ 1 ต.ค.64 แสดงคว�มห่วงกังวลถึงคว�มร่วมมือ 
AUKUS อ�จนำ�ไปสูก่�รแข่งขนัสะสมอ�วธุในภมูภิ�ค พร้อมท้ังยำ�้ถงึคว�ม
มุ่งมั่นของม�เลเซียที่จะรักษ�อ�เซียนให้เป็นเขตแห่งสันติภ�พ เสรีภ�พ 
และคว�มเป็นกล�ง รวมถงึเรยีกร้องให้ทุกฝ่�ยทีเ่กีย่วข้องเค�รพและปฏบิตัิ
ต�มอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล ค.ศ.1982 (United 
Nations Convention on the Law Of the Sea: UNCLOS) และสนธิ
สัญญ�เขตปลอดอ�วุธนิวเคลียร์ ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone: SEANWFZ) ตลอด
จนก�รเสริมสร้�ง คว�มร่วมมือท่ีมีอยู่เพ่ือประกันสันติภ�พ คว�มมั่นคง 
และเสถียรภ�พในภูมิภ�ค ต�มกรอบเอกส�รมุมมองของอ�เซียน  
ต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on Indo-Pacific: AOIP)
 อินโดนีเซียและมาเลเซียตกลงเพ่ิมคว�มพย�ย�มในก�รรักษ�
สันติภ�พและเสถยีรภ�พในภมูภิ�ค โดยน�งเร็ตโน ม�ร์ซดู ีรัฐมนตรว่ี�ก�ร
กระทรวงก�รต่�งประเทศของอนิโดนีเซยี แถลงภ�ยหลงัก�รประชมุทวภิ�คี
กบัน�ยไซฟดุดนิ อบัดลุล�ห์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของ
ม�เลเซยี เมือ่ 18 ต.ค.64 ว่�อนิโดนเีซยีและม�เลเซยีได้ตกลงทีจ่ะเพิม่คว�ม
พย�ย�มในก�รรักษ�สันติภ�พ เสถียรภ�พในภูมิภ�ค และรักษ�ผล
ประโยชน์ท�งเศรษฐกิจในทะเลจีนใต้ รวมถึงเสริมสร้�งคว�มส�มัคคีและ
ศูนย์กล�งของอ�เซียน พร้อมเรียกร้องให้อ�เซียนมีส่วนร่วมในเสถียรภ�พ 
คว�มมัน่คง สนัตภิ�พ และสวสัดภิ�พของภมูภิ�ค โดยยงัคงเค�รพกฎหม�ย
ระหว่�งประเทศต่อไป นอกจ�กนี้ ยังแสดงคว�มกังวลเกี่ยวกับคว�ม
ตงึเครยีดทีเ่พิม่ข้ึนและก�รแข่งขนัท�งอ�วธุระหว่�งมห�อำ�น�จในภมูภิ�ค
อินโดแปซฟิิก โดยเฉพ�ะกลุม่คว�มร่วมมอืด้�นคว�มมัน่คง 3 ฝ่�ย ระหว่�ง
ออสเตรเลีย สหร�ชอ�ณ�จักร และสหรัฐฯ (AUKUS) ที่อ�จทำ�ให้
มห�อำ�น�จอื่น ๆ เข้�แทรกแซงอ�เซียนและทะเลจีนใต้
 สิงคโปร์พอใจคำ�ชี้แจงของออสเตรเลียเรื่องบทบ�ทของ AUKUS 
เมื่อ 27 ต.ค.64 น�ยยกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง ของสิงคโปร์ได้แสดงคว�ม
ยนิดีทีอ่อสเตรเลยีให้คำ�มัน่ระหว่�งก�รประชุมสุดยอดระหว่�งอ�เซยีนกบั
ออสเตรเลียว่� ก�รรวมกลุ่มของ AUKUS ถูกกำ�กับด้วยหลักเกณฑ์หล�ย
ประก�ร รวมถึงก�รรับรองว่�จะเป็นกลุ่มพันธมิตรท่ีส่งเสริมเสถียรภ�พ
และคว�มมั่นคงในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งนี้ สิงคโปร์เห็นว่� AUKUS 
เป็นก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรมด้�นคว�มมัน่คงทีส่นบัสนนุหลกัก�รคว�ม
เป็นศูนย์กล�งของอ�เซียน ก�รกระชับก�รบูรณ�ก�รท�งเศรษฐกิจให้ 
แน่นแฟ้น ส่งเสริมเสถียรภ�พ คว�มมั่นคงและระเบียบปฏิบัติของภูมิภ�ค
เอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยท�งทะเล 
นอกจ�กนี ้สงิคโปร์พอใจบทบ�ทของออสเตรเลยีในอ�เซยีน และเห็นด้วย
กับข้อเสนอของออสเตรเลียในก�รยกระดับคว�มเป็นหุ้นส่วนยุทธศ�สตร์
ระหว่�งออสเตรเลียกับอ�เซียน

3. ท่�ทีของจีน
 จีนมองว่�กลุ่ม AUKUS จะเพิ่มคว�มเสี่ยงในก�รสะสมอ�วุธ
นิวเคลียร์ในภูมิภ�ค เมื่อ 29 ก.ย.64 น�ยหวัง อี้ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ก�รต่�งประเทศของจนี เปิดเผยระหว่�งก�รสนทน�ท�งโทรศพัท์กบัผูแ้ทน
จ�กม�เลเซยีและบรไูนว่�กรอบกลุม่คว�มร่วมมอืด้�นคว�มมัน่คงไตรภ�คี 
AUKUS ซึ่งจัดตั้งโดยสหรัฐฯ สหร�ชอ�ณ�จักร และออสเตรเลีย จะเพิ่ม
คว�มเสีย่งในก�รสะสมอ�วธุนวิเคลยีร์ ก�รแพร่ขย�ยเทคโนโลยนิีวเคลียร์
ไปสูป่ระเทศต่�ง ๆ  ก่อให้เกิดภยัคกุค�ม และบ่อนทำ�ล�ยแนวคดิเขตปลอด
นิวเคลียร์ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จีนและประเทศในภูมิภ�ค
พย�ย�มร่วมกันทำ�ให้สำ�เร็จ นอกจ�กนี้ ยังเห็นว่� AUKUS เป็นคว�ม
พย�ย�มของสหรัฐท่ีต้องก�รสร้�งกลไกเพื่อรองรับยุทธศ�สตร์ในภูมิภ�ค
อินโด-แปซิฟิก ซึ่งขัดต่อกระแสสังคมโลกยุคใหม่ จึงควรได้รับก�รเตือน
และต่อต้�นจ�กประเทศในภูมิภ�คและประช�คมระหว่�งประเทศ

4. ท่�ทีขององค์ก�รระหว่�งประเทศ
 น�ย Rafael Grossi ผู้อำ�นวยก�รทบวงก�รพลังง�นปรม�ณู
ระหว่�งประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) แสดง
คว�มกังวลกรณีแผนจัดห�เรือดำ�นำ้�ของกลุ่ม AUKUS ได้แสดงคว�มเห็น
กรณีสหรัฐฯ และสหร�ชอ�ณ�จักรจะสนับสนุนออสเตรเลียในก�รจัดห�
เทคโนโลยีผลิตเรือดำ�นำ้�พลังง�นนิวเคลียร์อย่�งน้อย 8 ลำ� ภ�ยในระยะ
เวล� 18 เดือน ภ�ยใต้กรอบกลุ่มคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง 3 ฝ่�ย 
ระหว่�งออสเตรเลีย สหร�ชอ�ณ�จักร และสหรัฐฯ (AUKUS) คว�มร่วม
มอืดงักล่�วจะส่งผลให้ออสเตรเลยีเป็นสม�ชกิของสนธสิญัญ�ไม่แพร่ขย�ย
อ�วุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT) ร�ยแรกที่
มีเรือดำ�นำ้� นอกเหนือจ�กกลุ่มช�ติมห�อำ�น�จด้�นนิวเคลียร์ 5 ประเทศ 
(สหรัฐฯ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส และสหร�ชอ�ณ�จักร) พร้อมกันนี้ ผอ. IAEA 
ห่วงกังวลว่�ข้อกำ�หนดให้สม�ชิกของ NPT ขอยกเว้นก�รเข้�ตรวจสอบ
วัตถุนิวเคลียร์จ�ก IAEA ได้ห�กวัตถุนิวเคลียร์นั้นใช้สำ�หรับเป็นเชื้อเพลิง
เรือดำ�นำ้� อ�จเอื้อต่อก�รหลบเลี่ยงก�รถูกตรวจสอบ โดย IAEA จำ�เป็น
ต้องห�รือกับกลุ่ม AUKUS ต่อไปเพื่อสร้�งหลักประกันด้�นก�รไม่แพร่
ขย�ยอ�วุธนิวเคลียร์
 ซึ่งล่�สุด เมื่อ 22 พ.ย.64 น�ย Peter Dutton รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงกล�โหมของออสเตรเลีย ระบุว่�กลุ่ม AUKUS ได้ร่วมลงน�มข้อ
ตกลงโครงก�รก่อสร้�งเรอืดำ�นำ�้พลงัง�นนวิเคลยีร์อย่�งเป็นท�งก�รทีก่รุง
แคนเบอร์ร� ของออสเตรเลีย โดยข้อตกลงดังกล่�วมีส�ระสำ�คัญในก�ร
แบ่งปัน และถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตเรือดำ�นำ้�พลังง�นนิวเคลียร์
ระหว่�งกัน เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งช�ติ และเสริมสร้�งคว�ม
แข็งแกร่งให้กบักองทพัเรอืของทัง้ 3 ประเทศ ทัง้ยงัมจุีดประสงค์เพือ่รบัมอื
กบัปัญห�ท้�ท�ยด้�นคว�มม่ันคงในภมูภิ�คอนิโด-แปซฟิิก โดยเฉพ�ะก�ร
แผ่ขย�ยอิทธิพลท�งก�รทห�รของจีน
 โดยสรุป AUKUS เป็นกรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง 3 ฝ่�ย 
ประกอบด้วย สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และสหร�ชอ�ณ�จักร เพื่อก�รจัดห�
เทคโนโลยผีลติเรอืดำ�นำ�้พลงัง�นนวิเคลยีร์ให้กบัออสเตรเลยี ตลอดจนก�ร
แบ่งปันเทคโนโลยโีดยเฉพ�ะเทคโนโลยคีวอนตมั และ AI ทัง้ยงัมเีป้�หม�ย
ที่สำ�คัญ คือ ปิดล้อมจีน เนื่องจ�กจีนได้ขย�ยอิทธิพลม�กขึ้นทั้งใน
ทะเลจีนใต้และประเทศต่�ง ๆ ภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก ซึ่งก�รรวมตัวดัง
กล่�วได้สร้�งคว�มกังวลให้กับหล�ยประเทศในภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะอย่�ง
ยิ่งประเทศในอ�เซียนที่อยู่ท่�มกล�งก�รแข่งขันของประเทศมห�อำ�น�จ
ม�โดยตลอด โดยก�รรวมตัวดังกล่�วอ�จจะเพิ่มคว�มเสี่ยงในก�รสะสม
อ�วุธนิวเคลียร์ ก�รแพร่ขย�ยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปสู่ประเทศต่�ง ๆ  
ก่อให้เกิดภัยคุกค�มจนส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงในภูมิภ�คได้
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สรุปสถานการณ์ภายในสหรัฐอเมริกา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น. 
และ ร.ท.หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์
 สถ�นก�รณ์ของสหรัฐอเมริก� ในห้วงเดือน ต.ค. – ธ.ค.64  
ด้�นคว�มมั่นคงภ�ยในประเทศและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ  
มีประเด็นคว�มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
 CIA จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรับมือความท้าทายจากจีนและ
ภยัคกุคามระดบัโลก อ้�งถ้อยแถลงของน�ยวิลเลยีม เบร์ินส ผอ.สำ�นกัข่�ว
กรองกล�งสหรัฐฯ (Central Intelligence Agency-CIA) เมื่อ 7 ต.ค.64 
ว่� CIA ได้จัดตั้งศูนย์ China Mission Center เพื่อบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น

ของ จนท.CIA ในก�รรวบรวมข่�วกรอง
และต่อต้�นข่�วกรองเกี่ยวกับรัฐบ�ล
จีน นอกจ�กนี้ CIA ได้จัดตั้งศูนย์ 
Transnational and Technology 
Mission Center เพื่อรับมือภัย
คุกค�มระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อ

ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของสหรฐัฯ เช่น ก�รพฒัน�ด้�นเทคโนโลยี 
คว�มม่ันคงท�งเศรษฐกิจ ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และก�ร
ส�ธ�รณสุข
 สหรัฐฯ เพิ่มความมุ่งมั่นต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก จ�กก�ร
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ 16 เมื่อ 28 ต.ค.64 
ประธ�น�ธิบดีโจเซฟ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ได้ยำ้�พันธกรณีของสหรัฐฯ ต่อ
ภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific) โดยต้องก�รเห็นภูมิภ�คอินโด-
แปซิฟิกเป็นภูมิภ�คที่เปิดกว้�ง เชื่อมต่อกัน มั่นคั่ง มีคว�มสุข และมั่นคง 
โดยกล่�วว่�สหรฐัฯ จะห�รอืกบัหุน้ส่วน
เกี่ยวกับกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก 
ซึง่จะกำ�หนดวตัถปุระสงค์ร่วมกนัเกีย่ว
กับก�รอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รค้� 
ม�ตรฐ�นสำ�หรับเศรษฐกิจดิจิทัลและ
เทคโนโลยี คว�มยืดหยุ่นของห่วงโซ่
อุปท�น ก�รลดค�ร์บอนและก�รใช้
พลงัง�นสะอ�ด โครงสร้�งพืน้ฐ�น ม�ตรฐ�นแรงง�น และด้�นอืน่ ๆ  ทีเ่ป็น
ผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจ�กนี้ ยังยืนยันคว�มมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในส่วน
ของกฎระเบยีบระหว่�งประเทศ และแสดงคว�มกงัวลถงึภยัคกุค�มต่อกฎ
ระเบียบดังกล่�ว ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะยังคงเคียงข้�งพันธมิตรและหุ้นส่วนใน
ก�รสนบัสนนุประช�ธปิไตย สทิธมินุษยชน หลกันติธิรรม และเสรภี�พท�งทะเล
 สหรัฐฯ จะไม่กลับเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP อ้�งถ้อยแถลง
ของน�งจีน� ไรมอนโด รมว.พ�ณิชย์สหรัฐฯ เมื่อ 17 พ.ย.64 ระหว่�งก�ร
เยือนสิงคโปร์เพื่อเข้�ร่วมก�รประชุม Bloomberg New Economy 
Forum ว่� สหรัฐฯ จะไม่กลับเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกคว�มตกลงที่ครอบคลุม
และก้�วหน้�สำ�หรบัหุน้ส่วนท�งเศรษฐกจิภ�คพ้ืนแปซิฟิค (Comprehensive 
and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership : CPTPP) 
แต่จะพฒัน�คว�มร่วมมอืด้�นเศรษฐกิจ ก�รค้� และก�รลงทุนกบัประเทศ
ในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิกอย่�งใกล้ชิด เพื่อสร้�งห่วงโซ่อุปท�นที่แข็งแกร่ง
และปลอดภยั โดยสหรฐัฯ ต้องก�รคว�มร่วมมอืทีป่ฏบิตัไิด้จรงิและยดืหยุน่
ม�กขึ้น พร้อมกันนี้ น�งไรมอนโดยำ้�ว่� สหรัฐฯ ให้คว�มสำ�คัญกับคว�ม
ร่วมมือด้�นก�รผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ก�รใช้พลังง�นสะอ�ด ก�รพัฒน�
ปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) และก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รพัฒน�เทคโนโลยีและ
ดิจิทัลร่วมกัน ตลอดจนให้คว�มเห็นต่อกรณีจีนต้องก�รเข้�ร่วม CPTPP 
ว่�ขึ้นอยู่กับก�รตัดสินใจของสม�ชิก CPTPP
 กห.สหรัฐฯ ตั้งกลุ่มงานสืบสวนปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่
พบหลักฐาน เมื่อ 24 พ.ย.64 กห.สหรัฐฯ ตั้งกลุ่มง�น “คณะทำ�ง�น
ประส�นก�รจัดก�รและก�รระบุวัตถุท�งอ�ก�ศ (Airborne Object 

Identification and Management Synchronization Group)”  
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของปลัด กห.สหรัฐฯ ผ่�นกิจก�รข่�วกรอง  
เพ่ือดำ�เนินภ�รกิจสืบสวนปร�กฏก�รณ์ท�งอ�ก�ศที่ไม่พบหลักฐ�น  
(Unidentified Aerial Phenomena) ในพื้นที่ที่มีคว�มละเอียดอ่อน 
ด้�นคว�มมัน่คงในสหรฐัฯ กลุม่ง�นดงักล่�วประกอบด้วย จนท.ทห�ร จนท.
ข่�วกรอง และ สนง.ผอ.ข่�วกรองแห่งช�ติของสหรัฐฯ ทำ�หน้�ที่ตรวจจับ 
ป้องกัน และพิสูจน์อัตลักษณ์อ�ก�ศย�นดังกล่�วที่อ�จเป็นภัยคุกค�มต่อ
คว�มมั่นคง ทั้งนี้ ก�รตั้งกลุ่มง�นดังกล่�วมีขึ้นหลังจ�กหน่วยคว�มมั่นคง
สหรฐัฯ ไม่ส�ม�รถอธบิ�ย หรอืระบทุีม่�ของปร�กฏก�รณ์ท�งอ�ก�ศทีไ่ม่
ปร�กฏหลกัฐ�นอย่�งน้อย 143 เหตกุ�รณ์ทีเ่กดิข้ึนในสหรฐัฯ เมือ่ ม.ิย.64 ได้
 สหรัฐฯ จะปรับปรุงฐานทัพในเกาะกวมและออสเตรเลียเพ่ือ
รบัมือกับความท้าทายจากจนี เมือ่ 30 พ.ย.64 กห.สหรัฐฯ เตรยีมปรบัปรงุ
โครงสร้�งพื้นฐ�นในฐ�นทัพสหรัฐฯ ที่เก�ะกวม และออสเตรเลีย โดย
เฉพ�ะท่�อ�ก�ศย�นที่สนับสนุนปฏิบัติก�รท�งอ�ก�ศ เพื่อรับมือกับภัย
คุกค�มจ�กจีน ท้ังนี้ ร�ยง�นดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของเอกส�ร Global 
Posture Review (GPR) ของ กห.สหรัฐฯ ประจำ�ปี 2564 ที่ประเมินว่�
สหรัฐฯ จำ�เป็นต้องพัฒน�ฐ�นทัพในพื้นท่ีต่�ง ๆ ให้ทันสมัย และพร้อม
รับมือกับคว�มท้�ท�ยท่ัวโลก ควบคู่กับให้คว�มสำ�คัญอันดับแรกกับก�ร
กระชับคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศ เฉพ�ะอย่�งยิ่งในภูมิภ�คอินโด-
แปซิฟิก เนื่องจ�กสหรัฐฯ เผชิญคว�มท้�ท�ยด้�นคว�มมั่นคงจ�กจีนและ
เก�หลเีหนอื ส่วนในภมูภิ�คอ่ืน สหรฐัฯ เน้นคว�มร่วมมอืกบัน�โต้ (NATO) 
ต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยในตะวันออกกล�ง สกดัก้ันคว�มรนุแรงในแอฟรกิ� 
และให้คว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมแก่ละตินอเมริก�
 หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ แจ้งเตือนว่ารัสเซียกำาลังวางแผน
ปฏิบัติการทางทหารโจมตียูเครน เมื่อ 4 ธ.ค.64 หน่วยข่�วกรองของ
สหรัฐฯ แจ้งเตือนว่� รัสเซียกำ�ลังว�งแผนโจมตียูเครนในช่วงต้นปี 2565 
โดยใช้กองกำ�ลังประม�ณ 175,000 น�ย และได้เคลื่อนกำ�ลังกว่�ครึ่งของ
จำ�นวนนี้ไปประจำ�ก�รต�มจุดต่�ง ๆ ใกล้ช�ยแดนยูเครนแล้ว นอกจ�กนี้ 
จนท.หน่วยข่�วกรองของสหรัฐฯ ยังพบข้อมูลว่� รัสเซียใช้ก�รปฏิบัติก�ร
ข่�วส�ร (Information Operation:IO) โดยใช้ตัวแทน (Proxy) และสื่อ 
เพื่ อ โจมตียู เครนและองค ์ก�รสนธิสัญญ�
แอตแลนตกิเหนอื (NATO) ก่อนใช้ปฏบิตักิ�รท�ง
ทห�ร ทัง้นี ้ก�รดำ�เนนิก�รของรสัเซยีดงักล่�วเกดิ
ขึ้นหลังจ�กรัสเซียเรียกร้องให้ประธ�น�ธิบดีโจ
เซฟ ไบเดน ของสหรัฐฯ รับประกันว่� จะไม่รับ
ยูเครนเข้�เป็นสม�ชิก NATO

บทสรุป
 สถ�นก�รณ์ของสหรัฐฯ ในห้วงที่ผ่�นม� พบว่� สหรัฐฯ ยังคงมี
คว�มพย�ย�มรักษ�และขย�ยคว�มสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบอนุภ�คีที่มุ่งให้
คว�มสำ�คัญต่อพันธมิตรและหุ้นส่วน และพหุภ�คี โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งใน
กลุ่ม QUAD เพื่อรักษ�บทบ�ทคว�มเป็นผู้นำ�อันดับหนึ่งบนเวทีโลก โดย
มุง่สกดักัน้ก�รขย�ยอทิธพิลของจนีและรสัเซยีทีก่ำ�ลงัทวเีพิม่ข้ึนเป็นสำ�คญั 
โดยสหรัฐฯ ยืนยันที่จะเคียงข้�งกับพันธมิตรและหุ้นส่วน เพื่อสนับสนุน
คว�มเป็นประช�ธิปไตย สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และเสรีภ�พ 
 สำ�หรับด้�นคว�มม่ันคงภ�ยในประเทศ สหรัฐฯ ได้เฝ้�ระวัง
และเตรยีมก�รรบัมอืกบัภัยคกุค�มรปูแบบต่�ง ๆ  โดยก�รจัดตัง้หน่วยง�น
เฉพ�ะท�งขึ้น เช่น China Mission Center เพื่อรับมือคว�มท้�ท�ยจ�ก
จีนและภัยคุกค�มระดับโลก และ Airborne Object Identification and 
Management Synchronization Group เพ่ือดำ�เนินภ�รกิจสืบสวน
ปร�กฏก�รณ์ท�งอ�ก�ศโดยเฉพ�ะอีกด้วย
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์ภายในประเทศรัสเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน 
 สถานการณ์ภายในประเทศรัสเซยี โดยเฉพ�ะเร่ืองคว�มสมัพนัธ์
กบัมติรประเทศและด้�นเทคโนโลย ีในห้วงเดอืน ต.ค. – ธ.ค.64 มปีระเดน็
สำ�คัญสรุปได้ดังนี้

•	 ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
 รัสเซีย-จีน

กระทรวงกล�โหมของรัสเซยีแถลงก�รณ์ถงึก�รล�ดตระเวนร่วม
ท�งทะเลคร้ังแรกระหว่�งรัสเซียและจีนในพ้ืนท่ีท�งตะวันตกของ
มห�สมุทรแปซิฟิกเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจัดขึ้นระหว่�ง 17-23 ต.ค.64 โดยได้

ล�ดตระเวนผ่�นช่องแคบ Tsugaru ท�งตอน
เหนือของญี่ปุ ่น และจัดก�รฝึกร่วม/ผสมท�ง
ทะเล เพื่อแสดงออกถึงก�รรักษ�สันติภ�พและ
เสถยีรภ�พภ�ยในภมูภิ�คเอเชยี-แปซฟิิก รวมทัง้
ปกป้องก�รดำ�เนินกิจกรรมด้�นเศรษฐกิจท�ง
ทะเลของทั้งสองฝ่�ยด้วย นอกจ�กนี้ รัสเซียกับ

จีนมีคว�มพย�ย�มผลักดันให้คณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ 
(UNSC) ผ่อนคล�ยม�ตรก�รควำ่�บ�ตรต่อเก�หลีเหนือ เพื่อลดผลกระทบ
ในก�รดำ�รงชีวิตของประช�ชน พิจ�รณ�ยกเลิกก�รห้�มเก�หลีเหนือส่ง
ออกง�นประติม�กรรม อ�ห�รทะเลและสิ่งทอ และเพด�นก�รนำ�เข้�
ปิโตรเลียมกลั่น รวมถึงม�ตรก�รที่เคยผลักดันแล้ว เมื่อปี 2561 เช่น ก�ร
ยกเลิกม�ตรก�รห้�มช�วเก�หลีเหนือทำ�ง�นในต่�งประเทศ และก�รยกเว้น
โครงก�รพฒัน�ระบบร�งและถนน เป็นต้น 
 รัสเซีย-อินเดีย 

เมื่อ 6 ธ.ค.64 ประธ�น�ธิบดี Vladimir Putin ของรัสเซียพร้อม
ด้วยรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศและรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวง
กล�โหมของรัสเซียเดินท�งเยือนอินเดีย เพ่ือเข้�ร่วมประชุมผู้นำ�รัสเซีย-
อินเดีย ครั้งที่ 21 กับน�ยกรัฐมนตรี Narendra Modi ของอินเดีย โดยทั้ง
สองฝ่�ยมีก�รลงน�มในข้อตกลงท้ังหมด 28 ฉบับ ท้ังด้�นก�รทห�ร 
พลังง�น ก�รค้� และก�รสำ�รวจท�งธรณวีทิย� เช่น ข้อตกลงก�รผลติอ�วธุ
ปืนไรเฟิล AK-203 ให้อนิเดยี 600,000 กระบอก ก�รป้องกนัก�รโจมตที�ง
ไซเบอร์ต่อธน�ค�ร ก�รต่อสัญญ�คว�มร่วมมือด้�นก�รทห�รและเทคนิค
เป็นเวล� 10 ปี 
 รัสเซีย-อาเซียน

ก�รประชุมสุดยอดรัสเซีย-อ�เซียน ครั้งที่ 4 ในโอก�สครบรอบ
คว�มสัมพันธ์ 30 ปี จัดขึ้นผ่�นก�รประชุมท�งไกล โดยประเด็นที่ทั้งสอง
ฝ่�ยต่�งเห็นพ้องร่วมกัน เช่น  คว�มพย�ย�มในก�รรับมือกับ COVID-19 
และก�รประส�นคว�มพย�ย�มในก�รแจกจ่�ยวัคซีนที่ปลอดภัย มี
ประสิทธิภ�พ และเป็นธรรมแก่ประช�ชนในภูมิภ�ค พร้อมท้ัง ส่งเสริม
คว�มร่วมมอื ก�รเจรจ� และก�รแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัก�รรับมอื
ต่อคว�มท้�ท�ยด้�นคว�มมั่นคงผ่�นกลไกต่�ง ๆ เช่น ก�รประชุมคณะที่

ปรึกษ�ด้�นคว�มมั่นคงอ�เซียน-รัสเซีย ก�รประชุมอ�เซียน-รัสเซียด้�น
คว�มมั่นคงของเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร เป็นต้น ทั้งนี้ น�ย 
Alexander Ivanov ผู้แทนถ�วรของรัสเซียประจำ�อ�เซียน ระบุว่�รัสเซีย
จะห�รือเพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนต่อต้�นอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติและก�ร
ก่อก�รร้�ยให้แล้วเสรจ็ในปี 2565 ประกอบกบัในห้วงระหว่�ง 1-3 ธ.ค.64 
มกี�รดำ�เนนิก�รซ้อมรบร่วมท�งทะเลเป็นครัง้แรกในบรเิวณเก�ะสุม�ตร�
เหนือของอินโดนีเซีย โดยรัสเซียจะส่งเรือต่อต้�นเรือดำ�นำ้� Admiral Pan-
teleyev เข้�ร่วมก�รฝึกซ้อมกับกองทัพเรือของประเทศสม�ชิกอ�เซียน

•	 ด้านเทคโนโลยี 
เมื่อ 15 พ.ย.64 น�ย Sergey Shoigu 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมของรสัเซียยืนยันว่� 
มีก�รทดสอบขีปน�วุธต่อต้�นด�วเทียม เพื่อทำ�ล�ย
ด�วเทียม Cosmos 1408 ซึ่งเป็นด�วเทียมข่�วกรอง
ท�งอิเล็กทรอนิกส์และข่�วกรองท�งสัญญ�ณของอดีตสหภ�พโซเวียต  
ส่งผลให้มีชิ้นส่วนด�วเทียมดังกล่�วกระจ�ยอยู ่ในอวก�ศประม�ณ  
1,500 ชิ้น ขณะที่น�ย Antony J. Blinken รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
กล�โหมสหรัฐฯ ประณ�มก�รกระทำ�ของรัสเซียว่� เป็นก�รคุกค�มคว�ม
ปลอดภัยของนักบินอวก�ศในสถ�นี ISS และผลประโยชน์ของน�น�ช�ติ 
และเมื่อ 2 ธ.ค.64 กองทัพรัสเซียได้แสดงแสนย�นุภ�พท�งทห�รผ่�นก�ร
ยิงขีปน�วุธตกไปยังบริเวณเก�ะ Matua ซึ่งตั้งอยู่ตอนกล�งของหมู่เก�ะ 
Kuril พื้นที่พิพ�ทเขตแดนระหว่�งรัสเซียและญี่ปุ่น นอกจ�กนี้ รัสเซียยัง
ตั้งฐ�นทัพอ�ก�ศบนเก�ะ Iturup เพื่อประจำ�ก�รเครื่องบินขับไล่สำ�หรับ
ล�ดตระเวนในพืน้ทีพ่พิ�ทอกีด้วย ด้�นน�ย Dmitry Peskov โฆษกประจำ�
ทำ�เนียบประธ�น�ธบิดรีัสเซยีเปดิเผยว่� รสัเซียจะใช้กำ�ลงัท�งทห�รเหนือ
พื้นที่พิพ�ทห�กจำ�เป็นเพื่อรักษ�อธิปไตยของประเทศ

•	 บทสรุป
จ�กสถ�นก�รณ์ภ�ยในและคว�มมั่นคงของประเทศรัสเซียน้ัน 

จะเหน็ได้ว่�รสัเซยีมคีว�มเจรญิคว�มสมัพนัธ์ไมตรกีบัมห�อำ�น�จประเทศ
ต่�ง ๆ  ภ�ยใต้คว�มสมัพนัธ์ในลกัษณะของทวิภ�คมี�กกว่�พหภุ�ค ีถงึแม้ว่�
รสัเซียและอินเดยีจะส่งเสรมิบทบ�ทคว�มเป็นศูนย์กล�งของอ�เซยีน เพือ่
ใช้ถ่วงดุลอำ�น�จกับสหรัฐฯ และกลุ่ม AUKUS ผ่�นยุทธศ�สตร์อินโด-
แปซิฟิก พร้อมกบัก�รรกัษ�สนัติภ�พและเสถียรภ�พคว�มมัน่คงในภมูภิ�ค
ให้มีคว�มเป็นปึกแผ่น มั่นคง และยั่งยืน โดยเฉพ�ะด้�นก�รรับมือและต่อ
ต้�นปัญห�ย�เสพตดิโลก นอกจ�กนี ้อินเดยีเองก็มคีว�มกงัวลเกีย่วกบัก�ร
ขย�ยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัสเซียกับจีน เนื่องจ�กจีนกำ�ลังมีข้อพิพ�ท
พรมแดนกับอินเดีย ขณะที่รัสเซียมีคว�มห่วงกังวลว่�อินเดียจะเป็นส่วน
หนึง่ของกลุม่พันธมติร Quad และสนับสนนุยทุธศ�สตร์ดนิโด-แปซฟิิกด้วย
เช่นกัน นอกจ�กนี้ ก�รแสดงแสนย�นุภ�พของรัสเซียจ�กก�รยิงทดสอบ
ขปีน�วธุเพือ่ต่อต้�นด�วเทยีมถอืได้ว่�เป็นก�รแสดงศกัยภ�พและเป็นก�ร
ขย�ยพื้นที่ของก�รแข่งขันไปยังพื้นที่ท�งอวก�ศระหว่�งมห�อำ�น�จ  
รวมทั้งเป็นก�รขย�ยมิติของสงคร�มไปในพื้นที่อวก�ศได้เหมือนกัน 
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สถานการณ์ภายในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ ร.ท.หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์
 สถ�นก�รณ์ด้�นคว�มมั่นคงในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ห้วง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 มีประเด็นที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
 ออสเตรเลีย

 ออสเตรเลียอาจส่งออกถ่านหินได้ลดลง หากจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย์ เมือ่ 19 ต.ค.64 ธน�ค�ร
กล�งออสเตรเลียเผยผลก�รวิเคร�ะห์แบบจำ�ลองก�รส่งออกถ่�นหินและ
ก๊�ซธรรมช�ตขิองออสเตรเลยี พบว่� มีคว�มเป็นไปได้ท่ีร�ยได้จ�กอตุส�หกรรม

ก�รส่งออกก๊�ซธรรมช�ติเหลว (LNG) ซึ่งมีมูลค่� 49,000 ล้�นดอลล�ร์
ออสเตรเลีย (36,585 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ) อ�จลดลงถึงร้อยละ 50 ภ�ยใน
ปี 2573 เช่นเดียวกับก�รส่งออกถ่�นหิน ซึ่งมีมูลค่� 21,000 ล้�นดอลล�ร์
ออสเตรเลยี (15,679 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั) จะหดตวัลงประม�ณร้อยละ 80 
ห�กจีน ญี่ปุ่น และเก�หลีใต้ ซึ่งเป็นลูกค้�สำ�คัญ ดำ�เนินนโยบ�ยต�ม 
เป้�หม�ยที่จะลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ อย่�งไรก็ต�ม 
รัฐบ�ลออสเตรเลียยังคงเผชิญก�รคัดค้�นจ�กในประเทศในก�รเข้�ร่วม
ก�รตั้งเป้�หม�ยลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภ�ยในปี 2593 
เนื่องจ�กเกรงว่�จะส่งถึงผลกระทบต่ออุตส�หกรรมพลังง�นถ่�นหินและ
แหล่งพลังง�นฟอสซิล ซึ่งเป็นอุตส�หกรรมขน�ดใหญ่ของออสเตรเลีย

23ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)



 ออสเตรเลียกำาหนดมาตรการควบคุมเทคโนโลยีเพื่อป้องกัน
ต่างชาติแทรกแซง เมื่อ 17 พ.ย.64 ออสเตรเลียกำ�หนดม�ตรก�รควบคุม
เทคโนโลยีที่สำ�คัญ (Critical Technology) จำ�นวน 63 ร�ยก�ร เช่น 
เทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีควอนตัม ปัญญ�ประดิษฐ์ โดรน และวัคซีน โดย
ไม่ให้ภ�คธุรกิจและอุตส�หกรรม รวมถึงภ�คก�รศึกษ� เช่น มห�วิทย�ลัย
ของออสเตรเลียแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่�วกับคู่ค้�ต่�งช�ติ 
(Counterpart) ทัง้นี ้ม�ตรก�รดงักล่�วมจีดุมุง่หม�ยเพ่ือสร้�งคว�มสมดลุ

ระหว่�งเศรษฐกิจกับคว�มเส่ียงด้�นคว�ม
มั่นคงของประเทศจ�กก�รถูกแทรกแซงจ�ก
ต่�งช�ติ ขณะเดียวกัน ออสเตรเลียจะ
สนับสนุนก�รลงทุนด้�นเทคโนโลยีต่�ง ๆ 
ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะเทคโนโลยีท�งก�รทห�ร
หรือเทคโนโลยีท่ีใช้ได้สองท�ง (Dual-Use 

technologies) เช่น เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เนื่องจ�กก�รเป็นผู้นำ�ด้�น
เทคโนโลยจีะเพิม่พนูอำ�น�จต่อรองท�งเศรษฐกจิ ก�รเมอืง และก�รทห�ร 
รวมถึงขย�ยโอก�สในก�รมีบทบ�ทที่จะกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�
เทคโนโลยีในอน�คต

บทสรุป
 คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งออสเตรเลยีกบัจนีตงึเครยีด ตัง้แต่ประเด็น
ก�รห�ที่ม�ของ COVID-19 ที่นำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งท�งก�รค้�ระหว่�งกัน 
จนนำ�ไปสู่ก�รกล่�วโทษเรื่องก�รโจมตีท�งไซเบอร์ของจีนท่ีอ�จนำ�ไปสู่
คว�มขดัแย้งทีร่นุแรงข้ึน และในอน�คตห�กนโยบ�ยลดก�รปล่อยก๊�ซเรอืน
กระจกเป็นศูนย์ดำ�เนินก�รได้อย่�งจริงจัง คงทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ออเตรเลียกับจีนยิ่งห่�งเหินม�กขึ้น 
 นอกจ�กนี้ จะเห็นได้ว่� ออสเตรเลียได้ให้คว�มสำ�คัญในก�ร
รบัมอืต่อภยัรปูแบบใหม่และอ�ชญ�กรรมข้�มช�ตไิด้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ
เพิ่มม�กขึ้น โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือและคว�มสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ
ประเทศพันธมิตร โดยเฉพ�ะสหรัฐฯ ในก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ
ด้�นคว�มมั่นคงของภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก 
 นิวซีแลนด์

 นิวซีแลนด์จะผลักดันกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายที่เข้ม
งวดมากขึ้น เม่ือ 4 ก.ย.64 น�งจ�ซินด� อ�ร์เดิร์น น�ยกรัฐมนตรี
นวิซแีลนด์ได้ให้คำ�มัน่จะผลกัดนักฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยทีม่คีว�ม
เข้มงวดม�กขึ้น หลังเกิดเหตุก�รณ์ช�ยช�วศรีลังก�ใช้มีดไล่แทงผู้คนที่
ซูเปอร์ม�เก็ตในนครโอ๊คแลนด์เมื่อ 3 ก.ย.64 โดยผู้ก่อเหตุเป็นผู้สนับสนุน
กลุ่ม Islamic State ได้ถูกตำ�รวจวิส�มัญในที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ นรม.อ�ร์เดิร์น 
ค�ดว่�จะส่งร่�งกฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยที่ได้รับก�รแก้ไขเพิ่มเติม
ให้รัฐสภ�นิวซีแลนด์พิจ�รณ�ได้ภ�ยในปล�ย ก.ย.64 และจะมีก�รแก้ไข
กฎหม�ยให้มีก�รแจ้งข้อกล่�วห�ต่อผู้เตรียมก่อเหตุก่อก�รร้�ยได้ง่�ยขึ้น 
 นายกฯ นวิซแีลนด์ตอบรบัสัญญาณจากสหรฐัฯ เข้ามามส่ีวน
ร่วมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นต�มที่รัฐบ�ล นรม.จ�ซินด� อ�ร์เดิ
รน์ของนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้�ภ�พก�รประชุมผู้นำ�กลุ่มคว�มร่วมมือเอเชีย
แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ผ่�นระบบ
ออนไลน์เมื่อ 12-13 พ.ย.64 เพื่อห�รือเรื่องก�รฟื้นตัวจ�กโควิด-19 และ

วิกฤติเศรษฐกิจที่ต�มม� น�ยกฯ อ�ร์เดิร์น ได้ให้สัมภ�ษณ์กับร�ยก�ร 
“Meet the Press” สถ�นีโทรทัศน์เอ็นบีซีของสหรัฐฯ ว่� สหรัฐฯ  
ภ�ยใต้ก�รนำ�ของ ประธ�น�ธิบดีโจ ไบเดน มีบทบ�ทสำ�คัญน่�เชื่อถือต่อ
ส�ยสัมพันธ์ด้�นก�รป้องกันเชิงยุทธศ�สตร์ เศรษฐกิจ และก�รค้�ใน
ภูมิภ�คนี้ และกล่�วว่� นิวซีแลนด์ยินดีกับก�รเข้�ม�อย่�งเป็นรูปธรรม 
และเป็นส่วนหนึ่งของก�รเจรจ�ครั้งสำ�คัญในภูมิภ�คนี้ น�ยกฯ อ�ร์เดิร์น 
เน้นยำ�้จดุยนืว่� นวิซแีลนด์มคีว�มสมัพนัธ์ด้�นก�รค้�หลกักบัจีนและได้รบั
ก�รยกย่องจ�กรัฐบ�ลปักกิ่งม�น�น ว่�เป็นต้นแบบคว�มสัมพันธ์ที่มีกับ
ช�ติตะวันตกและดำ�เนินนโยบ�ยแห่งบูรณภ�พกับจีน ทั้งนี้ คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งจนีกบัออสเตรเลยี (ประเทศเพือ่นบ้�นนวิซแีลนด์) เลวร้�ยลงอย่�ง
เห็นได้ชัดตั้งแต่ปี 2561 ในเรื่องห้�มหัวเว่ยเทคโนโลยีเข้�ทำ�เครือข่�ย 5G 
และคว�มสัมพันธ์ยิ่งเย็นช�ลงไปอีก เมื่อออสเตรเลียขอให้สอบสวนถึงต้น
กำ�เนดิก�รระบ�ดของโควิด-19 เมือ่ปี 2562 ซึง่จีนตอบโต้ด้วยก�รเกบ็ภ�ษี
สนิค้�โภคภณัฑ์ออสเตรเลยี เช่น ไวน์และข้�วบ�ร์เลย์ จำ�กดัก�รนำ�เข้�เนือ้
วัว ถ่�นหิน และองุ่น ที่สหรัฐเรียกว่� “ก�รบีบท�งเศรษฐกิจ” อย่�งไร
กต็�ม คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งจีนกบันวิซแีลนด์ไม่ได้รบัผลกระทบ ซ่ึงทัง้สอง
ช�ติยังคงยกระดับข้อตกลงก�รค้�เสรีกันเมื่อเดือน ม.ค. แม้นิวซีแลนด์จะ
มีท ่�ทีในเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อจีนท่ีเป็นแนวท�งอันหนึ่งอันเดียวกับ
ออสเตรเลยีกต็�ม
 นิวซีแลนด์จะไม่ส่งผู้แทนทางการทูตเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีน เมื่อ 7 
ธ.ค.64 น�ย Grant Robertson รอง นรม.นิวซีแลนด์ 
ระบุ ว่� นิวซีแลนด์จะไม่ส่งผู้แทนท�งก�รทูตในระดับ
รัฐมนตรีเข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�โอลิมปิกฤดูหน�วที่
กรุงปักกิ่งของจีนใน ก.พ.65 โดยยกเหตุผลเรื่องคว�ม
เสี่ยงในก�รติดเชื้อ COVID-19 ระหว่�งก�รเดินท�ง พร้อมเน้นยำ้�ว่� ก�ร
ตัดสินใจของนิวซีแลนด์ไม่ได้ดำ�เนินก�รต�มท่�ทีสหรัฐฯ ที่จะไม่ส่งผู้แทน
ท�งก�รเข้�ร่วมโดยอ้�งเหตุผลที่ควำ่�บ�ตรจีน เนื่องจ�กกรณีละเมิดสิทธิ
มนุษยชนต่อช�วอุยกูร์ ในขณะที่ กต.จีน วิพ�กษ์วิจ�รณ์ท่�ทีของสหรัฐฯ 
ว่�มีเป้�หม�ยเพื่อโจมตีท�งก�รเมืองต่อจีนเท่�นั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศทัง้สอง และกล่�วว่�จนีอ�จดำ�เนินม�ตรก�ร
ตอบโต้กลับ ห�กสหรัฐฯ ยังไม่ยุติก�รชักชวนให้น�น�ประเทศควำ่�บ�ตร
จีน ทั้งนี้ หลังจ�กที่สหรัฐฯ และนิวซีแลนด์ประก�ศจุดยืนดังกล่�ว หล�ย
ประเทศ อ�ทิ สหร�ชอ�ณ�จักร แคน�ด� ออสเตรเลีย และญีปุ่น่ ต่�ง
พจิ�รณ�เรือ่งก�รส่งผูแ้ทนเข้�ร่วมก�รแข่งขันฯ ดงักล่�วเช่นกนั

บทสรุป 
 แม้นวิซแีลนด์ยงัคงต้องก�รทีจ่ะรกัษ�คว�มสมัพนัธ์แบบทวิภ�คี
กับจีนในเรื่องเศรษฐกิจ โดยดำ�เนินนโยบ�ยแห่งบูรณภ�พกับจีนต่อไป แต่
ก�รเป็นพันธมิตรไฟว์อ�ยส์ (Five Eyes alliance) ซึ่งเป็นพันธมิตรข่�ว
กรองทีท่รงอทิธพิลทีส่ดุในโลก และคว�มใกล้ชดิกบัฝ่�ยสหรฐัฯ ในอน�คต
อ�จทำ�ให้นิวซีแลนด์ถูกกดดันให้เลือกฝ่�ยอย่�งชัดเจน ซึ่งอ�จส่งผลกระ
ทบต่อก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งๆ ของนิวซีแลนด์
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สถานการณ์ภายในประเทศเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน
 สถานการณ์ภายในประเทศเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้

สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศเก�หลีเหนือ-เก�หลีใต้ โดยเฉพ�ะ
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด COVID-19 ในเก�หลีใต้ และมติด้ิ�นก�รเมอืง
และคว�มมั่นคงในประเด็นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเก�หลีเหนือ-เก�หลีใต ้ 
ในห้วงเดือน ต.ค. – ธ.ค.64 มีประเด็นสำ�คัญสรุปได้ดังนี้ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19เกาหลีใต้
เมื่อ 8 ต.ค.64 เก�หลีใต้เปิดรับนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่รับวัคซีน

ครบโดสเดนิท�งเข้�ประเทศเป็นช�ตแิรก โดย
ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในก�ร
เดินท�ง และไม่ต้องแจ้งร�ยละเอียดสถ�นที่ 
ซึง่จะส�ม�รถท่องเทีย่วได้ต�มข้อตกลง Travel 
Bubble ขณะทีร่�ยง�นของสำ�นกัง�นควบคมุ
และป ้องกันโรคของเก�หลีใต ้  (Korea  
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



Disease Control and Prevention Agency: KDCA) ร�ยง�นถึงก�ร
ระบ�ดที่กลับม�ทวีคว�มรุนแรงอีกครั้ง เมื่อ 9 ธ.ค.64 พบผู้ติดเชื้อสูงเป็น
ประวัติก�รณ์กว่� 7,000 ร�ยติดต่อกันเป็นวันที่สอง ก�รแพร่ระบ�ดอย่�ง
รวดเร็วดังกล่�ว ส่งผลให้จำ�นวนผู้ป่วยหนักเมื่อ 9 ธ.ค.64 เพิ่มเป็น 807 
ร�ย ซึ่งสูงเป็นประวัติก�รณ์เช่นเดียวกัน นอกจ�กนี้ เก�หลีใต้ยังพบผู้ติด
เชื้อ COVID-19ส�ยพันธุ์โอมิครอนรวมทั้งสิ้น 75 ร�ย (11 ธ.ค.64) ซึ่งผู้ติด
เชื้อส่วนใหญ่ร้อยละ 56 เป็นผู้ที่ได้รับก�รฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 
ต�มเกณฑ์และส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่อี�ยมุ�กกว่� 60 ปี อย่�งไรกต็�ม มกี�รนำ�
เอ�เทคโนโลยเีข้�ม�ในก�รพัฒน�ระบบก�รตรวจตร� โดยเริม่มกี�รทดลอง
นำ�เทคโนโลยีก�รจดจำ�ใบหน้�แกะรอยผู้ติดเชื้อ COVID-19จ�กเครือข่�ย
กล้องวงจรปิดจำ�นวนกว่� 10,820 ตัว เพื่อติดต�มคว�มเคลื่อนไหวของผู้
ทีติ่ด COVOD-19 ซึง่จะช่วยให้ส�ม�รถระบตุวัผูส้มัผสัใกล้ชดิ โดยโครงก�ร
ดงักล่�วเริม่นำ�ร่องทีเ่มอืงปชูอน ซ่ึงเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ปีระช�กรหน�แน่นทีส่ดุ
 มิติด้านการเมืองและความมั่นคง 
•	 ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือ-ใต้ 

น�ยคิม จอง-อึน ผู้นำ�สูงสุดของเก�หลีเหนือระบุในที่ประชุม
สภ�ประช�ชนสงูสดุเก�หลเีหนอื (Supreme People’s Assembly: SPA) 
ว่�เก�หลเีหนอืจะตอบรบัก�รตดิต่อจ�กเก�หลใีต้ผ่�นโทรศพัท์ส�ยตรงใน
ต้น ต.ค.64 หลังเก�หลีเหนือไม่ตอบรับก�รติดต่อจ�กเก�หลีใต้ผ่�นช่อง
ท�งดังกล่�วตัง้แต่ต้น ส.ค.64 พร้อมท้ังมกี�รส่งสญัญ�ณว่�จะมกี�รตดัสนิ
ใจรื้อฟื้นก�รสื่อส�รระหว่�งกันผ่�นโทรศัพท์ส�ยด่วนระหว่�งสองเก�หลี 
(Communication Hotlines) ตั้งแต่ 4 ต.ค.64 เวล� 09.00 น. เป็นต้น
ไปขณะที่เก�หลีใต้มีก�รประส�นคว�มร่วมมือกับสหรัฐฯ ในก�รดำ�เนิน
นโยบ�ยต่อเก�หลีเหนือผ่�นก�รห�รืออย่�งใกล้ชิดในทุกระดบั นอกจ�กนี้ 
เมือ่ 1 ต.ค.64 โฆษกกระทรวงก�รต่�งประเทศของเก�หลใีต้แถลงว่� กรณี
น�ยช็อง อึย-ยง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศเก�หลีใต้แถลง
ต่อรัฐสภ�เก�หลีใต้ว ่� ควรมีก�รผ่อนปรนม�ตรก�รควำ่�บ�ตรต่อ
เก�หลีเหนอื โดยสิง่เหล่�นีส้ะท้อนถงึคว�มยดืหยุน่และเป็นม�ตร�ก�รเชงิ
รกุแก่เก�หลเีหนอื ทัง้นี ้เก�หลีใต้พย�ย�มร้ือฟ้ืนก�รเจรจ�กบัเก�หลเีหนอื 
โดยหยิบยกประเด็นก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งมนุษยธรรมและแรงจูงใจ
อื่น ๆ  นอกจ�กนี้ เมื่อ 24 ต.ค.64 ผู้แทนพิเศษของเก�หลีใต้ฝ่�ยกิจก�ร
คว�มมัน่คงและสนัตภิ�พในค�บสมทุรเก�หลไีด้ห�รอืกบัผูแ้ทนพเิศษของ
กระทรวงก�รต่�งประเทศสหรัฐฯ ฝ่�ยกิจก�รเก�หลีเหนือ ณ กรุงโซล 
ประเทศเก�หลีใต้ เกี่ยวกับม�ตรก�รสร้�งคว�มไว้ว�งใจกับเก�หลีเหนือ 
รวมถงึร�ยละเอยีดของก�รประก�ศยตุสิงคร�มเก�หลเีพือ่สร้�งบรรย�ก�ศ
ต่อก�รรื้อฟื้นก�รเจรจ�อีกครั้ง แม้ว่�จะมีถ้อยแถลงของน�ยคิม จ็อง-อึน 
ผูน้ำ�สงูสดุของเก�หลเีหนือ ระบใุนนทิรรศก�รแสดงยทุโธปกรณ์ท�งทห�ร
ในว�ระครบรอบ 76 ปี ของก�รก่อตั้งพรรคคนง�นเก�หลี ที่กรุงเปียงย�ง 
เมือ่ 11 ต.ค.64 ว่� เก�หลเีหนอืจะยงัคงเสริมสร้�งขดีคว�มส�ม�รถในก�ร

ป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัย
คกุค�มท�งทห�รท่ีเปลีย่นแปลง
ไปอย่�งรวดเร็ว โดยระบุว่�
สหรัฐฯ ยังคงเป็นอุปสรรคต่อ
ก�รแก ้ไขคว�มตึงเครียดใน
ค�บสมุทร เก�ห ลี  ขณะ ท่ี
เก�หลี ใต ้มี ทัศนคติ ท่ี เลือก
ปฏิบัติและแสแสร้งจ�กก�รประก�ศพัฒน�สันติภ�พ คว�มร่วมมือ และ
คว�มมั่งคั่งในค�บสมุทรเก�หลีแต่กลับเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถท�ง
ทห�รเช่นกัน โดยเก�หลีเหนือจะตอบโต้เก�หลีใต้ทันทีห�กมีก�รละเมิด
สิทธิ์ในก�รป้องกันประเทศของเก�หลีเหนือ
 บทสรุป

จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด COVID-19ด้วยจำ�นวนผู้ตดิเชือ้ 
ร�ยใหม่ของเก�หลีใต้มอีตัร�สงูขึน้ ซึง่ศนูย์ควบคมุโรคตดิต่อของเก�หลใีต้
ประเมนิว่�จำ�นวนผูติ้ดเชือ้อ�จเพิม่เป็น 8,000 - 10,000 ร�ยในห้วงปล�ย 
เดือน ม.ค.65 อันเป็นผลม�จ�กก�รที่ภูมิคุ้มกันจ�กวัคซีน COVID-19 เริ่ม
ลดประสทิธิภ�พลงประกอบกบัสภ�พอ�ก�ศหน�วเยน็ม�กขึน้ โดยม�กกว่�
ครึ่งเป็นผู้สูงอ�ยุที่ฉีดวัคซีนครบต�มเกณฑ์แล้ว ส่งผลให้ท�งก�รเก�หลีใต้
มีคว�มพย�ย�มออกม�ตรก�รเร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ โดยร่น
ระยะเวล�ก�รฉดีวัคซนีเขม็กระตุน้ในผูส้งูอ�ยแุละบคุล�กรในสถ�นดแูลผู้
ป่วยและผู้สูงอ�ยุจ�ก 6 เดือน เป็น 4 เดือน และสำ�หรับคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งสองเก�หลีในห้วงเวล�ดังกล่�ว ถือได้ว่�มีสัญญ�ณในเชิงบวกต่อ
คว�มสัมพันธ์ทั้งสองประเทศมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้น ภ�ยหลังจ�กก�รทำ�ล�ย
อ�ค�รสำ�นักง�นคว�มร่วมมือระหว่�งเก�หลีเหนือ-เก�หลีใต้ ที่เมืองแกซ็
อง และภ�ยหลังจ�กเก�หลีเหนือระงับและไม่ตอบกลับส�ยเรียกเข้�จ�ก
เก�หลีใต้ ตั้งแต่ ส.ค.64 แต่ในขณะเดียวกัน โดยเบื้องลึกแล้วสำ�หรับ
เก�หลีเหนือมองว่�ก�รรวมประเทศระหว่�งสองเก�หลีนั้นควรเกิดขึ้น
ระหว่�งกนัม�กกว่�ก�รถกูแทรกแซงจ�กภ�ยนอกประเทศโดยเฉพ�ะกรณี
อย่�งสหรฐัฯ ประกอบกบัผูน้ำ�เก�หลเีหนอืเชือ่ว่� สถ�นก�รณ์คว�มสมัพันธ์
ระหว่�งประเทศมีลักษณะเป็นสงคร�มเย็นครั้งใหม่รูปแบบใหม่ เนื่องจ�ก
สหรฐัฯ พย�ย�มดำ�เนนินโยบ�ยรวมกลุม่กบัพนัธมติรเพือ่เข้�ม�แทรกแซง
ในบริเวณดังกล่�ว โดยเก�หลีเหนือเองมีก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�ร
รองรบัมอืกับสหรฐัฯ และนโยบ�ยทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ต่อเก�หลเีหนอืของสหรฐัฯ 
โดยผู้นำ�เก�หลีเหนือมีทัศนะคติว่� ก�รฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์สองเก�หลีข้ึน
อยู่กับก�รเปลี่ยนทัศนคติของเก�หลีใต้ โดยเก�หลีเหนือไม่ใช่ภัยคุกค�ม
และไม่มีเจตน�ยั่วยุเก�หลีใต้ 
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สถานการณ์ภายในประเทศอินเดีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปุณณภา โชติชินเชาวน์
 สรปุสถานการณ์ภายในประเทศอนิเดียในห้วงเดือน ต.ค. - ธ.ค.
64 มีรายละเอียดสำาคัญดังนี้
 สถานการณ์
 น�ยกรฐัมนตรนีเรนทร� โมดขีองอนิเดยี นำ�เสนอเป้�หม�ยด้�น
ค�ร์บอนของอินเดีย โดยยำ้�อย่�งชัดเจนว่�ภ�ยในปี 2070 อินเดียต้องมี
ค�ร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) เรื่องนี้ถือว่�มีคว�มสำ�คัญ
อย่�งม�กต่อประช�คมระหว่�งประเทศ เพร�ะอนิเดยีเป็นประเทศทีม่กี�ร
ปล่อยค�ร์บอนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อ
เน่ือง โดยนำ�เสนอขึน้ในก�รประชมุ COP26 ว่�ด้วยก�รเปลีย่นแปลงสภ�พ
ภูมิอ�ก�ศของโลก ณ เมืองกล�สโกว์ สหร�ชอ�ณ�จักร โดยมีผู้นำ�ช�ติ

ต่�งๆ ท่ัวโลกเข้�ร่วมก�รประชุม ซึง่ก�รประชุมในรอบนีถื้อว่�มคีว�มสำ�คญั
อย่�งยิง่เพือ่สร้�งฉนัท�มตร่ิวมกนัในก�รผลกัดนัก�รลดก�รปลดปล่อยก๊�ซ
ค�ร์บอน และป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงเกินกว่� 1.5 องศ�เซลเซียส 
ซึ่งจะเป็นอันตร�ยอย่�งยิ่งต่อก�รดำ�รงชีวิตของมนุษย์ 
 อนิเดยีได้ดำ�เนนิก�รประก�ศยกเลกิกฎหม�ยปฏริปูเกษตรกรรม 
3 ฉบับ ประก�ศจะยกเลิกกฎหม�ยปฏิรูปเกษตรกรรม 3 ฉบับ หลังก�ร
ประท้วงน�น 1 ปี ของเกษตรกร โดยเกษตรกรอินเดียได้ปักหลักชุมนุม
ประท้วงกฎหม�ยนี้ที่เขตรอยต่อกรุงนิวเดลี ม�ตั้งแต่เดือน พ.ย.ปีที่แล้ว 
และมีผู้เสียชีวิตหล�ยสิบคนจ�กสภ�พอ�ก�ศร้อนระอุ อ�ก�ศหน�วเย็น 
และจ�กโควิด-19 กลุ่มเกษตรกร ระบุว่� กฎหม�ยเหล่�นี้ จะเปิดท�งให้
เอกชนเข้�ม�มีอำ�น�จกำ�หนดร�ค�พืชผล และจะส่งผลเสียต่อร�ยได้ของ
พวกเข� ก�รประก�ศยกเลิกกฎหม�ยครั้งนี้ได้สร้�งคว�มประหล�ดใจให้
หล�ยฝ่�ย อีกทั้งยังเป็นก�รยอมถอยครั้งใหญ่ของรัฐบ�ลอินเดีย ที่ก่อน

25ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)



หน้�นี้แสดงท่�ทีหนักแน่น และไม่ยอมเปิดก�รเจรจ�
กบักลุม่เกษตรกร กฎหม�ยทัง้ 3 ฉบบัมุง่ผ่อนคล�ยกฎ
เกณฑ์เรื่องก�รข�ย ก�รกำ�หนดร�ค� และก�รกักตุน
ผลิตผลท�งก�รเกษตร ซึ่งเคยเป็นกฎเกณฑ์ที่ช่วย
คุม้ครองเกษตรกรอนิเดยีจ�กตล�ดเสรีม�น�นหล�ยสบิ
ปี หน่ึงในก�รเปลีย่นแปลงสำ�คญัของกฎหม�ยนีค้อื ก�ร
ทีเ่กษตรกรจะส�ม�รถข�ยผลติผลในร�ค�ท้องตล�ดให้

แก่ผู้ประกอบก�รเอกชนได้โดยตรง (เช่น ธุรกิจเกษตรกรรม เครือซูเปอร์
ม�ร์เก็ต และร้�นข�ยของชำ�ออนไลน์) ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ข�ย
ผลผลิตส่วนใหญ่ให้ตล�ดค้�ส่งทีอ่ยูภ่�ยใต้ก�รควบคมุของรฐับ�ล ซึง่มกี�ร
รับประกันร�ค�ขั้นตำ่�ให้กับเกษตรกร
 ประธ�น�ธบิดวีล�ดมีร์ี ปติูน ของรัสเซยี พร้อมด้วย รมว.กต.และ 
รมว.กห.ของรสัเซยี เยอืนอินเดียเม่ือ 6 ธ.ค.64 เพ่ือร่วมประชุมผู้นำ�รสัเซยี-
อินเดีย ครั้งที่ 21 กับ นรม.นเรนทร� โมดิ ของอินเดีย ทั้งสองฝ่�ยเห็นพ้อง
ข้อตกลง 28 ฉบับ ด้�นก�รทห�ร พลังง�น ก�รค้� และก�รสำ�รวจท�ง
ธรณีวิทย� อ�ทิ ข้อตกลงก�รผลิตอ�วุธปืนไรเฟิล AK-203 ให้อินเดีย 
600,000 กระบอก ก�รป้องกันก�รโจมตีท�งไซเบอร์ต่อธน�ค�ร ก�รต่อ
อ�ยุคว�มร่วมมือด้�นก�รทห�รและเทคนิคเป็นเวล� 10 ปี อย่�งไรก็ดี 
อินเดียกงัวลเก่ียวกับก�รขย�ยคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งรสัเซยีกบัจนี เนือ่งจ�ก
จีนกำ�ลังมีข้อพิพ�ทพรมแดนกับอินเดีย ขณะท่ีรัสเซียกังวลท่ีอินเดียเป็น
ส่วนหนึง่ของกลุม่พนัธมิตร Quad และสนบัสนนุยทุธศ�สตร์อนิโด-แปซฟิิก 
ของสหรัฐฯ

บทสรุป
 จ�กสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียนั้นแสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มของก�รเปลี่ยนแปลงต่�ง ๆ ที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คตซึ่ง

เป็นเรือ่งทีค่วรตดิต�มอย่�งต่อเนือ่ง เพร�ะเป็นสถ�นก�รณ์ทีเ่กีย่วข้องเป็น
วงกว้�งในระดับโลก เนือ่งจ�กประเทศอนิเดยี เป็นหนึง่ในประเทศทีมี่พลัง
อำ�น�จทั้งท�งด้�นเศรษฐกิจ ท�งด้�นสิ่งแวดล้อม หรือท�งด้�นก�รทห�ร 
ดงัเช่นสถ�นก�รณ์ก�รนำ�เสนอเป้�หม�ยด้�นค�ร์บอนนัน้แสดงให้เห็นแล้ว
ว่�อินเดยีอ�จได้รบัแรงกระตุน้จ�กหล�ยปัจจัย เพร�ะในช่วงเวล�ทีผ่่�นม�
อินเดียได้ประสบกับปัญห�ท�งด้�นมลพิษ PM2.5 ก�รปลดปล่อยมลพิษ
จ�กโรงง�นไฟฟ้�ถ่�นหนิ รวมไปถงึมลพษิท�งนำ�้ซึง่เป็นระบบนเิวศน์ทีส่่วน
สำ�คญัอย่�งยิง่ในก�รดำ�รงชีวิตของช�วอินเดยี นอกจ�กนีอิ้นเดยียงัได้สร้�ง
ปร�กฎก�รณ์ที่สร้�งคว�มประหล�ดใจให้หล�ยฝ่�ยในประเทศต่อก�ร
ยกเลิกกฎหม�ยปฏิรูปเกษตรกรรมที่ได้รับแรงกดดัน
จ�กก�รประท้วงที่ยืดเยื้อม�น�นกว่� 1 ปี ของ
เกษตรกร แต่อย่�งไรก็ต�มสถ�นก�รณ์ดังกล่�วต้อง
ติดต�มต่อว่�อ�จเป็นเพียงก�รทวงคะแนนเสียงจ�ก
กลุม่เกษตรกรซึง่เป็นคะแนนเสียงส่วนใหญ่สำ�หรบัก�ร
เลือกตั้งในรัฐปัญจ�บ และรัฐอุตตรประเทศ และ
สถ�นก�รณ์ด ้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ
ระหว่�งรัสเซียและอินเดียที่มีคว�มแน่นแฟ้นกันม�ก
ขึ้นนั้นต้องติดต�มต่อว่�แนวโน้มและทิศท�งของคว�มสัมพันธ์จะเป็น
อย่�งไรต่อไปเพร�ะอินเดียเองก็ได้สร้�งคว�มสัมพันธ์กับท�งสหรัฐฯผ่�น
ท�งคว�มร่วมมือในกลุ่ม QUAD จึงเป็นเร่ืองท่ีควรติดต�มต่อถึงบทบ�ท
และคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งอนิเดยีและช�ตมิห�อำ�น�จว่�จะเป็นไปในทศิท�ง
ไหน และอนิเดยีจะได้กำ�ไรหรอืต้องสญูเสยีม�กกว่�กัน

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

สถานการณ์ภายในทวีปยุโรป
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวสิรภัทร เทียมพัฒน์
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในทวีปยุโรป ด้�นสังคม ด้�นเทคโนโลยี ด้�น
คว�มมัน่คงและด้�นก�รทห�ร ห้วงเดอืน ต.ค. - ธ.ค.64 มปีระเดน็ทีส่ำ�คญั
สรุปได้ดังนี้

 ด้านสังคม 
 ยุโรปเป็นภมูภิาคเดยีวทีย่งัคงมยีอดผูเ้สยีชวีติจาก COVID-19 
เพิ่มขึ้น อ้�งร�ยง�นประจำ�สัปด�ห์องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ระบุเมื่อ 

17 พ.ย.64 ว่� จำ�นวนผู ้เสียชีวิตจ�ก 
COVID-19 ในยุโรปเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เมื่อ
สัปด�ห์ที่ผ ่�นม� ทำ�ให้ยุโรปกล�ยเป็น
ภมูภิ�คเดียวในโลกท่ีมจีำ�นวนผูเ้สยีชวีติจ�ก 
COVID-19 เพ่ิมขึน้ ขณะท่ีจำ�นวนผูเ้สยีชวิีต
ในภูมิภ�คอื่น ๆ อยู่ในสถ�นะคงที่หรือลด
ลงโดยในห้วงเวล�เดียวกันมีผู้เสียชีวิตทั่ว

โลก 50,000 คน และมีจำ�นวนผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ 3.3 ล้�นร�ย ในจำ�นวนนี้ 
2.1 ล้�นร�ย อยูใ่นทวปียโุรป ทัง้นี ้พบก�รตดิเชือ้ร�ยใหม่สงูทีส่ดุในรสัเซยี 
เยอรมนี และอังกฤษ ส่วนอัตร�ก�รเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 67 ใน
นอร์เวย์ และร้อยละ 38 ในสโลว�เกีย
 นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน แห่งสหราชอาณาจักร เปิด
เผยว่า รัฐบาลเตรียมเสนอฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนอังกฤษ
ทุกคนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป พร้อมประก�ศ เตือนภ�วะฉุกเฉิน จ�ก
ก�รแพร่ระบ�ดที่รุนแรงขึ้นของเช้ือโควิดส�ยพันธุ์ (OMICRON) “อย่�ง
ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ  คลื่นลูกใหญ่ของโอไมครอนกำ�ลังม�” นรม.ฯ จอห์นสัน
กล่�ว ในขณะที่รัฐบ�ลสหร�ชอ�ณ�จักรกำ�หนดเป้�หม�ยใหม่ เพ่ือฉีด

วคัซนีเขม็กระตุน้ให้แก่ประช�กรกลุม่ผูใ้หญ่ทกุคนทีส่มคัรใจเข้�รบัก�รฉีด
วัคซีนภ�ยในสิ้นเดือนนี้ ท้ังนี้ ล่�สุดมีร�ยง�นว่� พบผู้ติดเชื้อโควิดโอ
ไมครอนในสหร�ชอ�ณ�จักรแล้ว 3,137 คน ในจำ�นวนนีพ้บในองักฤษเกือบ 
3,000 คน ส่วนที่เหลือพบในสกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ โดย
สถ�นก�รณ์ระบ�ดของโอไมครอน เพิ่มขึ้นเป็นระดับที่ 4 หรือมีก�รแพร่
เชื้อในระดับสูง ซึ่งครั้งสุดท้�ยที่สหร�ชอ�ณ�จักรเผชิญก�รระบ�ดของโค
วิดระดับนี้ คือในช่วงเดือนพฤษภ�คม ขณะที่ นรม.ฯ จอห์นสันยืนยันว่� 
อังกฤษกำ�ลงัเผชญิสถ�นก�รณ์วิกฤตจ�กโอไมครอน และชีว่้�ก�รฉีดวคัซีน
เพียง 2 เข็มนั้นไม่เพียงพอ และจำ�เป็นต้องมีก�รฉีดเข็มกระตุ้น

 ด้านเทคโนโลยี
 ในวันที่ 9 ธ.ค. 64 มีการรายงานว่า สหราชอาณาจักรและ
สิงคโปร์บรรลุข้อตกลงการค้าดิจิทัลระหว่างกัน โดยน�ง Anne-Marie 
Trevelyan รมว.ก�รค้�ของสหร�ชอ�ณ�จักร ระบวุ่� ข้อตกลงดังกล่�วถอื
เป็นข้อตกลงก�รค้�ดิจิทัลฉบับแรกของช�ติยุโรป ซึ่งจะช่วยลดเงื่อนไข 
ปรับปรุง กฎระเบียบที่ล้�สมัย ลดต้นทุน และส่งเสริมให้เกิดก�รจ้�งง�น
ร�ยได้สูงท่ัวสหร�ชอ�ณ�จักร ท้ังยังเอ้ือให้เกิดโอก�สใหม่ ๆ สำ�หรับ
สิงคโปร์ซึ่งถือเป็นผู้นำ�โลกในด้�นดิจิทัล อนึ่ง เมื่อปี 2563 ทั้งสองประเทศ
มมีลูค่�ก�รค้�ระหว่�งกนัรวม 16,000 ล้�นปอนด์ (21,000 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั)

 ด้านความมั่นคง
 ผู้นำาชาติตะวันตกแสดงจุดยืนจะช่วยเหลือยูเครนจากการ
คุกคามของรัสเซีย รายงานผลการประชุม
ทางไกล ในวันที่  7 ธ.ค.64 ระหว่�ง
ประธ�น�ธิบดีโจเซฟ ไบเดน ของสหรัฐฯ 
และผู ้นำ�ของสหร�ชอ�ณ�จักร ฝรั่งเศส 
เยอรมนี และอิต�ลี โดยทั้งหมดแสดงคว�ม
ห่วงกงัวลต่อกรณรัีสเซยีเพิม่กำ�ลงัทห�รต�ม
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



แนวช�ยแดนใกล้ยูเครน และเห็นพ้องจะปกป้องอธิปไตยของยูเครนจ�ก
ก�รคุกค�มของรัสเซีย โดยอ�จใช้ม�ตรก�รกดดันท�งเศรษฐกิจและก�ร
เงินต่อรัสเซียห�กโจมตียูเครน ขณะที่ ประธ�น�ธิบดีวล�ดีมีร์ ปูติน ของ
รัสเซีย กล่�วตอบโต้ว่� ท่�ทีของช�ติตะวันตกยิ่งปลุกปั่นให้เกิดคว�ม
ตึงเครียดในพื้นที่ ทั้งนี้ ปร�กฏข่�วส�รก�รเพิ่มกำ�ลังทห�รของรัสเซียกว่� 
100,000 น�ย ต�มแนวช�ยแดนด้�นยเูครน ซึง่ท�งก�รยเูครนเช่ือว่� รสัเซีย
อ�จบุกโจมตียูเครนในปล�ย ม.ค. 65

 ด้านการทหาร 
 สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และญ่ีปุ่นทำาการซ้อมรบร่วมใน
ทะเลฟิลปิปินส์ มรี�ยง�นอ้�งกองทัพเรือสหรัฐฯ เมือ่ 6 ต.ค.64 ว่� กองทพัเรอื
สหรฐัฯ สหร�ชอ�ณ�จกัร และญีปุ่น่ได้ทำ�ก�รซ้อมรบร่วมท�งทะเลในทะเล
ฟิลิปปินส์ เมื่อ 3 ต.ค.64 โดยกองเรือของสหรัฐฯ ประกอบด้วยกองเรือ
บรรทุกเครื่องบินจู่โจม Carl Vinson และ Ronald Reagan กองเรือของ
สหร�ชอ�ณ�จักร นำ�โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth 
ขณะทีก่องกำ�ลงัป้องกันตนเองท�งทะเลของญีปุ่น่ นำ�โดยเรอืพฆิ�ตบรรทุก
เฮลิคอปเตอร์ JS Ise นอกจ�กนี้ ยังมีกองเรือฟริเกตจ�กนิวซีแลนด์ 

เนเธอร์แลนด์ และ แคน�ด�เข้�ร่วม กองเรอืของกลุม่ช�ตพินัธมติรดงักล่�ว 
ซึ่งมีกำ�ลังพลรวมกันประม�ณ 15,000 น�ย ได้ร่วมก�รฝึกซ้อมปฏิบัติก�ร
ร่วมกันระหว่�งกองเรือบรรทุกเครื่องบินจู ่โจมหล�ยกองพร้อมกัน  
ซึง่เป็นก�รแสดงขีดคว�มส�ม�รถของกองทัพเรอืสหรฐัฯ ในก�รปฏบิตักิ�ร
ร่วมกบัเครอืข่�ยพนัธมติรเพ่ือสนบัสนนุภมูภิ�คแปซฟิิกท่ีเสรแีละเปิดกว้�ง

บทสรุป 
 จะเห็นได้ว่า ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ในยุโรปยังคงมี
ยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น และจ�กก�รกล�ยพันธุ์ของเช้ือโควิดส�ยพันธุ์
เดลต้�ม�สูเ่ช้ือโควิดส�ยพนัธ์ุโอไมครอนท่ีแพร่ระบ�ดท่ีรุนแรงขึน้นัน้ ทำ�ให้
รัฐบ�ลสหร�ชอ�ณ�จักรต้องรับมือและเร่งก�รฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่
ประช�ชนอังกฤษทุกคนที่อ�ยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ในขณะเดียวกันยังมี
คว�มมุง่มัน่ในก�รร่วมมอืกบัมติรประเทศทีจ่ะพฒัน�ประเทศในด้�นอืน่ ๆ  
อย่�งต่อเนื่อง เพื่อป้องกันก�รเกิดภัยคุกค�มในรูปแบบใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน
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สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปุณณภา โชติชินเชาว์
 สรุปสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งในภูมิภ�คเอเชียใต้ในห้วง ต.ค. – 
ธ.ค. 64 มีร�ยละเอียดสำ�คัญดังนี้
 สถานการณ์
 อินเดียพร้อมรับมือภัยคุกค�มจ�กจีนและป�กีสถ�น โดย 
พล.อ.อ.Vivek Ram Chaudhari ผบ.ทอ.อินเดีย ว่� ทอ.อินเดีย พร้อม
รับมือภัยคุกค�มจ�กจีนและป�กีสถ�นในทุกสถ�นก�รณ์ และไม่วิตกต่อ
ก�รที่จีนจะร่วมมือท�งทห�รกับป�กีสถ�น รวมทั้งเห็นว่�จีนยังมีขีดคว�ม
ส�ม�รถตำ่�ในก�รปฏิบัติก�รในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศภูเข�สูง ขณะ
ที่ก�รว�งแผนและก�รปฏิบัติก�รร่วมระหว่�ง ทบ. ทอ. และ ทร. ของ
อินเดียจะช่วยเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รรบขั้นสูงสุดให้กองทัพอินเดีย
 ในเวล�ต่อม�กองกำ�ลังรัฐบ�ลอินเดียสังห�รผู้ต้องสงสัยเป็น
สม�ชิกกลุ่มติดอ�วุธ 5 ร�ย ในระหว่�งเกิดเหตุปะทะกันในพื้นที่เขต
แคชเมยีร์ ซึง่เป็นเขตปกครองของตน หลงักลุ่มกบฏสังห�รเจ้�หน้�ทีท่ห�ร

ไป 5 ร�ยเช่นกัน เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจในแคว้น
แคชเมยีร์เปิดเผยว่� เกดิก�รปะทะครัง้แรก
ในช่วงท่ีมีปฏิบัติก�รบุกค้นร่วมระหว่�ง
ทห�รและตำ�รวจหน่วยปร�มปร�มคว�มไม่
สงบในเขตอิม�มซ�ฮับ ในเขตโชเปียน ท�ง
ตอนใต้ของประเทศ โดยสม�ชิกกลุ่มติด
อ�วุธที่ถูกเจ้�หน้�ท่ีตีวงล้อมไว้ไม่ยอม

จำ�นน และนำ�ไปสู่ก�รยิงปะทะใส่กัน จนสม�ชิกกลุ่มดังกล่�ว 3 คนเสีย
ชวีติ ต่อม� เกิดเหตุปะทะกนัระหว่�งสองฝ่�ยอกีคร้ัง ซึง่จบลงด้วยก�รเสยี
ชีวิตของต้องสงสัยเป็นสม�ชิกกลุ่มติดอ�วุธอีก 2 คน ในหมู่บ้�นฟีริปอร� 
ซึง่อยูใ่นเขตโชเปียนเช่นกนั โดยก�รปะทะยงัคงมขีึน้เร่ือย ๆ  และกองกำ�ลงั
รัฐบ�ลอินเดียเดินหน้�แผนปร�บปร�มในแถบหุบเข�แคชเมียร์ หลังจ�ก
เกิดก�รสังห�รแบบมีก�รว�งแผนชี้เป้�ไว้หล�ยครั้งในเมืองศรีน�ค�
 คว�มรุนแรงได้ยืดเยื้อม�สู่สถ�นก�รณ์ท่ีเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจในรัฐ
อุตตรประเทศ ท�งตอนเหนือของอินเดีย จับกุมนักเรียนช�วแคชเมียร์  
3 คน ฐ�นเฉลิมฉลองชัยชนะของป�กีสถ�นเหนืออินเดียในเกมคริกเก็ต 
T20 World Cup  โดยตำ�รวจกล่�วว่�พวกเข�ตะโกนว่� “ต่อต้�นอินเดีย
และสนบัสนุนป�กีสถ�น” ในระหว่�งก�รแข่งขนัและถกูต้ังข้อห� “ส่งเสริม
คว�มเป็นศัตรแูละก�รก่อก�รร้�ยในโลกไซเบอร์” ก�รจบักมุในเมอืงอคัร�
เป็นคร้ังล่�สุดในก�รปร�บปร�มช�วมุสลิม ฐ�นเชียร์ทีมป�กีสถ�น โดย

ป�กีสถ�นเอ�ชนะอินเดีย 10 วิกเก็ต คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งเพือ่นบ้�นในเอเชียใต้นัน้เยน็ช�อยูเ่สมอ และก�ร
แข่งขันคริกเก็ตมักจะทำ�ให้คว�มตึงเครียดเหล่�นี้แย่ลง 
นักวิจ�รณ์กล่�วว่�หลังจ�กอินเดียแพ้ก�รแข่งขัน ช�ว
อินเดียจำ�นวนม�กลืมคว�มเป็นนักกีฬ�ของตนเอง โดย
มองห�แพะรับบ�ป ไม่น�นหลังจ�กเกมจบลง โมฮัมเหม็
ด ช�มี มุสลิมเพียงคนเดียวในทีมคริกเก็ตอินเดีย ถูกล้อเลียนและท�รุณ
ท�งออนไลน์อย่�งโหดร้�ย ผู้ใช้โซเชียลมีเดียกล่�วห�ว่�เข�จงใจวิ่งหนีทีม
ป�กีสถ�น ขณะท่ีคนอ่ืนๆ กล่�วห�เข�ว่�เป็นคนทรยศนักเรียนช�ว
แคชเมียร์ส�มคนในอักกร�ถูกระงับโดยวิทย�ลัยของพวกเข�เน่ืองจ�กถูก
กล่�วห�ว่�โพสต์สถ�นะ WhatsApp เพื่อยกย่องนักไส่ช�วป�กีสถ�น 
ตำ�รวจกล่�วว่�พวกเข�ถูกจับกมุหลังจ�กสม�ชกิบ�งคนของพรรคภ�รตยิะ
ชนตะ (บีเจพี) ร้องเรียนช�วมุสลิมอีกหล�ยคนประสบปัญห�ในก�รเชียร์
ทีมคริกเก็ตของป�กีสถ�น ในรัฐทะเลทร�ยของรัฐร�ชสถ�น ครูโรงเรียน
ตกง�นเนื่องจ�กก�รแชร์โพสต์ฉลองบน WhatsApp หลังจ�กชัยชนะของ
ป�กีสถ�น สือ่ท้องถ่ินในรฐัปัญจ�บท�งเหนอืร�ยง�นก�รโจมตนีกัเรยีนช�ว
แคชเมยีร์เพือ่เฉลมิฉลองชัยชนะของป�กสีถ�นและตำ�รวจในแคชเมยีร์ของ
อนิเดยีได้ตัง้ข้อห�นกัศกึษ�และเจ้�หน้�ทีบ่�งส่วนในวิทย�ลยัแพทย์ 2 แห่ง
ภ�ยใต้กฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยที่เข้มงวด ฐ�นโห่ร้องสโลแกนที่
สนับสนุนป�กีสถ�นระหว่�งก�รแข่งขันหลังจบเกม ช�วแคชเมียร์หล�ย
ร้อยคนหลัง่ไหลออกไปทีถ่นนเพือ่เฉลมิฉลองและสวดมนต์ว่� “ป�กสีถ�น
จงเจริญ” ในภูมิภ�คหิม�ลัย ซึ่งได้เห็นก�รก่อคว�มไม่สงบติดอ�วุธกับเดลี
ม�น�นหล�ยทศวรรษ ต�มร�ยง�นของ Associated Press ทัง้อนิเดียและ
ป�กีสถ�นอ้�งสิทธ์ิในอ�ณ�เขตทั้งหมด แต่ควบคุมเฉพ�ะบ�งส่วนของ
ภมูภิ�ค เพือ่นบ้�นตดิอ�วุธนวิเคลียร์ได้ทำ�สงคร�มสองคร้ัง ป�กีสถ�นจับแก๊ง 
120 คน รุมตีผู้จัดก�รศรีลังก�ต�ย จุดไฟเผ�ซำ้� โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 
ธ.ค. ที่โรงง�นผลิตอุปกรณ์กีฬ�เมืองซีอัลโคต จังหวัดปัญจ�บ ภ�คตะวัน
ออก ห่�งจ�กกรุงอิสล�ม�บัด ร�ว 200 ก.ม. ม็อบกล่�วห�น�ยปรียันธ� 
กมุ�ร� ผูต้�ยว่� หมิน่ศ�สน�อสิล�ม ด้วยก�รทำ�ล�ยโปสเตอร์ทีม่นี�มพระ
ศ�สด� จ�กนั้นคนกลุ่มน้ีก็รุมทำ�ร้�ยน�ยกุม�ร�ภ�ยในโรงง�น ก่อนล�ก
ร่�งบอบชำ�้ออกม�ด้�นนอก แล้วเผ� โดยมฝีงูชนนบัร้อยยนืเชยีร์ผู้ใช้คว�ม
รุนแรง น�ยตำ�รวจโอม�ร์ ซ�เอ็ด ม�ลิก กล่�วว่� ทีมตำ�รวจสอบสวนอยู่ว่�
มมีอ็บกึ่ีคนทีท่ำ�ร้�ยร่�งก�ยน�ยกมุ�ร� และต้องรอผลก�รชนัสตูรพลกิศพ
ม�ประกอบ นอกจ�กนีย้งัจะสอบสวนหล�ยประเดน็รวมถงึคนง�นโรงง�น
อ�จแก้แค้นเรื่องอ่ืน แต่อ้�งปมศ�สน�ม�จัดก�ร ด้�นน�ยอิมร�น ข่�น 
น�ยกรัฐมนตรีป�กีสถ�นระบุว่� เป็นวันแห่งคว�มอับอ�ยของป�กีสถ�น 
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 ด้านเศรษฐกิจ
 IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวตำ่า
กว่าร้อยละ 6 จากภาวะหนี้สูง เงินเฟ้อ และความ
เหลื่ อมลำ้ าด ้ านวัคซีน เมื่ อ  6 ต.ค.64 ว ่ �  
น�ง Kristalina Georgieva ผอ.กองทุนก�รเงิน
ระหว่�งประเทศ (International Monetary Fund-
IMF) แถลงเมื่อ 5 ต.ค.64 ระหว่�งก�รสัมมน�ผ่�นระบบท�งไกลของ
มห�วิทย�ลัย Bocconi อิต�ลี ว่� IMF ค�ดก�รณ์ภ�วะเศรษฐกิจโลกปี 
2564 จะขย�ยตัวตำ่�กว่�ระดับก�รค�ดก�รณ์เมื่อ ก.ค.64 ที่ร้อยละ 6 
เนื่องจ�ก COVID-19 ยังระบ�ดต่อเนื่อง และคว�มเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลก
จ�กภ�วะหนี้สูงทั่วโลก เงินเฟ้อ และคว�มเหลื่อมลำ้�อย่�งรุนแรงในก�ร
เข้�ถึงวัคซีนของประเทศต่�ง ๆ ตลอดจนระดับก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจ
ของประเทศทั่วโลกที่ไม่เท่�เที่ยมกัน โดยเศรษฐกิจประเทศพัฒน�แล้วมี
แนวโน้มกลับม�ขย�ยตัวได้ปกติในปี 2565 ซึ่งจีนและสหรัฐฯ จะเป็น
ประเทศที่ขับเคลื่อนก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่สำ�คัญ ขณะที่ประเทศ
กำ�ลงัพฒัน�จะใช้เวล�อกีหล�ยปี น�ง Georgieva จงึเรียกร้องให้ประเทศ
พัฒน�แล้วเร่งบริจ�ควัคซีนให้กับประเทศกำ�ลังพัฒน� ยกเลิกก�รกีดกัน
ท�งก�รค้� ตลอดจนสนับสนุนเงินทุนจำ�นวน 20,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ 
ในก�รตรวจ ติดต�ม และรักษ� COVID-19 ให้กับประเทศกำ�ลังพัฒน�
 ด้านสิ่งแวดล้อม

 วิกฤตพลังงานอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก 
เมือ่ 14 ต.ค.64 ว่� สำ�นกัง�นพลงัง�นระหว่�งประเทศ (IEA) ระบวุ่�วกิฤต
พลังง�นท่ัวโลกอ�จส่งผลให้ก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจโลก ชะลอตัว ทั้งน้ี 
IEA ร�ยง�นเพิม่เตมิว่�ร�ค�นำ�้มนัและก๊�ซธรรมช�ติทีส่งูขึน้ ประกอบกบั
ปัญห�ก�รข�ดแคลนไฟฟ้�ทำ�ให้ภ�คอุตส�หกรรมใช้นำ�้มนัเพ่ิมม�กขึน้ ดงั
นั้น IEA ค�ดก�รณ์ว่�คว�มต้องก�รนำ้�มันทั่วโลกในปี 2565 จะสูงเท่�กับ
ระดับเดียวกับก่อนเกิดก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 นอกจ�กนี้ IEA 
ระบวุ่� ขณะนีก้ลุม่ OPEC ผลตินำ�้มนัที ่700,000 บ�ร์เรลต่อวนั ซึง่ตำ�่กว่�
คว�มต้องก�รของตล�ด
บทสรุป 
 จะเห็นได้ว่า สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 นั้นได้ส่ง
ผลกระทบรุนแรง เป็นระยะเวล�ท่ีต่อเนื่องและย�วน�น ซ่ึงได้สร้�งผลก
ระทบมห�ศ�ลวงกว้�ง คว�มเสีย่งต่อเศรษฐกิจโลกจ�กภ�วะหน้ีสงูทัว่โลก 
เงินเฟ้อ และคว�มเหลื่อมลำ้�อย่�งรุนแรงในก�รเข้�ถึงวัคซีนของประเทศ
ต่�ง ๆ  ตลอดจนระดบัก�รฟ้ืนตัวท�งเศรษฐกจิของประเทศทัว่โลกทีไ่ม่เท่�
เท่ียมกัน ซึ่งปัญห�เหล่�น้ีจะต้องได้รับก�รพัฒน�อย่�งเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟู
ให้เศรษฐกิจ ภ�ยในประเทศ ภูมิภ�ค และระดับโลกฟื้นตัวอย่�งรวดเร็ว 
ดังนั้นองค์กรระหว่�งประเทศจึงเข้�ม�มีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�รเชื่อมโยง
ก�รพัฒน�และก�รช่วยเหลือระหว่�งประเทศ 

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

พร้อมรับป�กว่�จจะต้องมีก�รสอบสวนเพ่ือนำ�ตัวผู้ต้องรับผิดชอบม�
ลงโทษอย่�งหนกัต�มกฎหม�ย ส่วนทีก่รงุโคลอมโบ ประเทศศรลีงัก� โฆษก
กระทรวงก�รตท�งประเทศระบุว ่� สถ�นทูตศรีลังก�ประจำ�กรุง
อิสล�ม�บัด พิจ�รณ�ร�ยละเอียดของเหตุก�รณ์จ�กเจ้�หน้�ที่ป�กีสถ�น
อยู่ และค�ดหวังว่�เจ้�หน้�ที่ป�กีสถ�นจะสอบสวนอย่�งจริงจังและรับ
ประกันคว�มยุติธรรมให้ศรีลังก�

บทสรุป
 จ�กสถ�นก�รณ์ต่�งๆ จึงเห็นได้ว่�ปัญห�คว�มขัดแย้งในเอเชีย
ใต้ บนพืน้ทีแ่ย่งชงิระหว่�งอนิเดยีและป�กสีถ�นในแคชเมยีร์ทีเ่ริม่ต้นตัง้แต่
ปี 1947 ยังคงมีก�รต่อสู้และปะทะคว�มรุนแรงกันอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งจะทวี

คว�มรุนแรงม�กขึ้นต�มปัจจัยกระตุ้นอย่�งเช่น ในปี 2019 และปัจจุบัน 
แต่อย่�งไรก็ต�มปัจจัยที่มีส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อคว�มขัดแย้งเหล่�นี้คือ 
ศ�สน�และก�รผนวกดนิแดน ซ่ึงทำ�ให้ท้ังสองประเทศเหน็คว�มสำ�คญัของ
พืน้ท่ีในแคชเมียร์ท้ังท่ีเป็นต้นนำ�้ รวมไปถึงคว�มสำ�คญัในด้�นภมูริฐัศ�สตร์ 
เส้นท�งเช่ือมต่อท่ีมผีลต่อประเทศท้ังในด้�นก�รค้�หรอืก�รเมอืงก�รทห�ร 
เหตนุีค้ว�มรนุแรงในพืน้ทีแ่คชเมียร์จงึมแีนวโน้มทีจ่ะยงัไม่มโีอก�สทีจ่ะสิน้
สุดลงโดยเร็ว และนอกจ�กคว�มรุนแรงในแคชเมียร์ ยังมีคว�มรุนแรงใน
พืน้ทีอ่ืน่ ๆ อกีด้วยแต่ล้วนแล้วย่อมมส่ีวนเกีย่วข้องกบัปมด้�นศ�สน�ทัง้สนิ 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ	กศย.ศศย.สปท.
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สถานการณ์องค์กรระหว่างประเทศ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวสิรภัทร เทียมพัฒน์
 สถ�นก�รณ์องค์กรระหว่�งประเทศ ในห้วงเดือน ต.ค.-ธ.ค 64  
มีประเด็นที่สำ�คัญที่สรุปได้ ดังนี้
 ด้านสังคม 

 UN และ WHO กำาหนดยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 ให้ประชากรทั่วโลก เมื่อ 7 ต.ค.64 Mr. Antonio Guterres 
เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ (United Nations-UN) และ Dr. Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus ผอ.องค์ก�รอน�มัยโลก (World Health Orga-
nization-WHO) ประก�ศยุทธศ�สตร์ก�รฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
โดยให้ประช�กรทกุประเทศได้รับวคัซนีร้อยละ 40 ภ�ยในส้ินปี 2564 และ
ร้อยละ 70 ภ�ยในกล�งปี 2565 ซึ่งต้องใช้วัคซีน 11,000 ล้�นโดส พร้อม
กับเรียกร้องให้ทุกประเทศปรับปรุงแนวท�งก�รฉีดวัคซีน โดยให้ประเทศ
ที่มีวัคซีนจำ�นวนม�กแบ่งปันวัคซีนให้ประเทศร�ยได้ตำ่� ขณะที่ประเทศผู้
ผลิตวัคซีนต้องอนุญ�ตก�รส่งออกวัคซีน วัตถุดิบ และเทคโนโลยีในก�ร
ผลิตวคัซนีอย่�งเสร ีทัง้นี ้ปัจจบุนัทกุประเทศได้รบัวคัซนีรวมแล้วประม�ณ 
6,000 ล้�นโดส
 องค์การอนามยัโลกเตรยีมจัดต้ังองค์กรเพ่ือร่างสนธิสัญญาป้องกนั
โรคระบาด เมื่อ 29 พ.ย.64 ว่� ระหว่�ง 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.64 องค์ก�ร

อน�มัยโลก จัดประชุมห�รือประเทศสม�ชิก 194 
ประเทศ ที่นครเจนีว�สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อขอคว�ม
เหน็ชอบต่อก�รจดัตัง้องค์กรสำ�หรบัศกึษ�และจัดทำ�
ร่�งสนธิสัญญ�เพื่อป้องกัน เตรียมพร้อม และตอบ
สนองต่อสถ�นก�รณ์โรคระบ�ด โดยองค์กรดงักล่�ว
จะประชุมครั้งแรกใน 1 มี.ค. 65 เพื่อเลือกประเทศ

ที่จะเป็นประธ�นร่วมกัน 2 ประเทศ และรองประธ�นอีก 4 ประเทศ และ
กำ�หนดให้นำ�เสนอร่�งร�ยง�นและร่�งสนธิสัญญ�ต่อท่ีประชุมองค์ก�ร
อน�มัยโลกในปี 2566 เพื่อขอคว�มเห็นชอบก่อนมีผลบังคับใช้ในปี 2567
 WHO เตือนประเทศรำ่ารวยให้หลีกเลี่ยงการกักตุนวัคซีน เมื่อ 10 
ธ.ค.64 ว่� องค์ก�รอน�มยัโลก (WHO) เตือนว่�มคีว�มเป็นไปได้ทีป่ระเทศ
รำ่�รวยจะเกิดก�รกักตุนวัคซีนสำ�หรับใช้เป็นเข็มกระตุ้น หลังมีก�รแพร่
ระบ�ดของ COVID-19 ส�ยพันธุ์โอมิครอน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อก�รป้องกัน
และควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 และก�รจัดห�วัคซีนของ
ประเทศย�กจนทีม่อีตัร�ก�รฉดีวคัซีนตำ�่ ขณะทีโ่ครงก�ร COVAX ยงัเผชิญ
ปัญห�สำ�คัญคือ วัคซีนจำ�นวนม�กที่ได้รับก�รบริจ�คมีอ�ยุก�รเก็บรักษ�
ค่อนข้�งสัน้ ปัจจบุนัหล�ยประเทศเริม่ฉดีวคัซนีเขม็กระตุน้ โดยมุง่ไปทีก่ลุม่
เสี่ยงคือ ผู้สูงอ�ยุและผู้มีปัญห�สุขภ�พ แต่ก�รแพร่ระบ�ดที่รวดเร็วของ
ส�ยพนัธุโ์อมคิรอน ส่งผลให้บ�งประเทศเร่ิมขย�ยก�รฉดีวคัซนีเข็มกระตุน้
ให้กับประช�กรกลุ่มอื่น ๆ ด้วย 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



1. การประชุม Track II Network of ASEAN Defence and Security (NADI)

2. การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 

  ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�ร
ประชมุท�งวชิ�ก�รน�น�ช�ติด้�นคว�มมัน่คงแห่งอ�เซยีน Track II Network 
of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop 
on “The Value and Role of Military History in Enhancing and 
Maintaining Peace, Security and Practical Cooperation in the 
Region” ที่จัดขึ้นระหว่�ง 12-13 ต.ค.64 โดย General Department of 
Policy and Foreign Affairs (GDPFA), Ministry of National Defence, 
Kingdom of Cambodia ผ่�นระบบ web conference ด้วยโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.(1)  

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนท�งวิช�ก�รกับสถ�บันเครือ
ข่�ยท�งวิช�ก�รด้�นคว�มมั่นคงของประเทศสม�ชิกอ�เซียน และเพื่อให้ 
NADI ส�ม�รถให้ก�รสนับสนุนด้�นวิช�ก�รต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกล�โหม
อ�เซียน (ASEAN Defence Minister’s Meeting: ADMM) ได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ โดยมีผู้แทนหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคง และคลังสมองจ�ก
ช�ติสม�ชิกอ�เซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งหมด 13 สถ�บัน

 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�ร
ประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ� เรื่อง  “AUKUS คว�ม
ท้�ท�ยในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก: ผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของอ�เซียน
และไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย.64 เวล� 13.00 – 16.30 ณ อ�ค�ร
อเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง 421 สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ โดยมี 
พล.ต.กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. ประธ�นในพิธีเปิดก�รประชุมฯ 
 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษ�สถ�นก�รณ์ ส�เหตุ ปัจจัย และ
วัตถุประสงค์ของก�รรวมกลุ่มกันของ AUKUS (2) เพื่อศึกษ�ผลกระ
ทบจ�กก�รรวมกลุม่กนัของ AUKUS ผลกระทบต่อคว�มมัน่คงของอ�เซยีน
และไทย และ (3) เพือ่ให้ได้แนวท�งและข้อเสนอแนะต่ออ�เซยีนและหน่วย
ง�นด้�นคว�มมัน่คงของไทยในก�รกำ�หนดบทบ�ทและท่�ทีเพ่ือรบัมอืกบั
ก�รรวมกลุ่มของ AUKUS
 โดยวิทย�กร ประกอบด้วย (1) ดร.สุรัชนี ศรีใย อ�จ�รย์ประจำ�
คณะรัฐศ�สตร์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (2) อ.สมปอง สงวนบรรพ์  

ผู ้อำ�นวยก�รสถ�บันโลกคดีศึกษ� วิทยสถ�น
สังคมศ�สตร์ มนุษยศ�สตร์และศิลปกรรมศ�สตร์ 
(3) คณุกว ีจงกจิถ�วร นกัวจัิยอ�วโุส สถ�บนัศกึษ�
คว�มมัน่คงและน�น�ช�ต ิและ (4) พล.ท.อภศิกัดิ์ 
สมบัติเจริญนนท์ เลข�นุก�รคณะอนุกรรม�ธิก�ร
ติดต�ม เสนอเเนะ เร่งรัด ก�รดำ�เนินก�รต�ม 
ยุทธศ�สตร์ช�ติ คณะกรรม�ธิก�รก�รทห�รและ
คว�มมั่นคงแห่งรัฐวุฒิสภ� 

3. การประชุม Track II Network of ASEAN Defence and Security (NADI)

 ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ สถ�บนัวชิ�ก�รป้องกันประเทศ จดัก�รก�ร
ประชมุท�งวชิ�ก�รน�น�ช�ตด้ิ�นคว�มมัน่คงแห่งอ�เซยีน (Track II Network 
of ASEAN Defence and Security Institutions: NADI) Workshop 
on “Research and Development as a Momentum in Strengthening 
Defence Cooperation in the Region” ระหว่�ง 15-17 พ.ย. 64 ผ่�น
ก�รประชุมท�งไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference) ณ ห้อง
ประชุม ศศย.สปท. (1) โดยมี พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผอ.ศศย.สปท. 
เป็นประธ�นในก�รประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในก�รนำ�เสนอ
ข้อคิดเหน็ต่อประเดน็คว�มร่วมมอืด้�นคว�มมัน่คงระหว่�งหน่วยง�นคลงั
สมอง และหน่วยง�นคว�มม่ันคงของกลุม่ประเทศอ�เซียน รวมทัง้เป็นเวที
ในก�รนำ�เสนอข้อเสนอแนะท่ีสำ�คัญต่อก�รประชุม รมว.กห.อ�เซียน 
(ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) ที่จะจัดขึ้นในอน�คต 
ซึง่มสีถ�บนัวชิ�ก�รด้�นคว�มมัน่คงของทกุประเทศสม�ชิกอ�เซยีนเข้�ร่วม
ก�รประชุมฯ จำ�นวน 12 สถ�บัน

 ศศย.สปท.ได้ร่วมนำ�เสนอในหัวข้อ “Potential Cooperation 
Among ASEAN Member States Research and Development 
Institutions in Supporting Defence Strategy” 
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



คว�มมั่นคง โดยเฉพ�ะเทคโนโลยีท�งทะเลและเทคโนโลยีเสมือนจริงให้
กับกองทัพและประเทศ
  โดยมีวิทย�กร ประกอบด้วย (1) ดร. ยุทธน� สวนสุข นักวิจัย
อ�วุโส สถ�บันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) (2) ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร. รัชนี กุลย�นนท์ รองอฺธิก�รบดี ฝ่�ยวิจัยและนวัตกรรมสถ�บัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง (สจล.) (3) คุณภัทรวิน 
วงวิศ�ล ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท ม�ร์ซัน จำ�กัด (มห�ชน)  
(4) รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร ์
ประยุกต์ มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้�
พระนครเหนือ และ (5) 
น�ว�เอก ดร. สัตย�  
จันทรประภ� ประจำ�
กรมอู่ทห�รเรือ 

  ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ 
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ  
จัดก�รประชุม เชิ งป ฏิบัติ ก�ร
ศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวช�ญด้�น
คว�มมั่นคง (SAREC) ค ร้ัง ท่ี 
1/2565 เรือ่ง “ก�รพฒัน�แนวท�ง
ก�รขบัเคลือ่นยทุธศ�สตร์ช�ตด้ิ�นคว�มมัน่คงในห้วงปี พ.ศ. 2566 -2570 
” ระหว่�งวันที่ 24-26 พ.ย.64 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทย� 
จว.ชลบุรี โดยมี พล.ต.ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธ�น
ในก�รประชุมฯ 
 วั ต ถุ ป ระส งค ์ เ พื่ อ เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลในประเด็นดังนี้ (1) 
ปัญห�และอปุสรรคของก�รขับเคล่ือน
ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นคว�มม่ันคง 
และ (2) รูปแบบที่เหม�ะสมในก�ร
ขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์ช�ติด ้�น

คว�มมัน่คง โดยมวิีทย�กร ได้แก่ (1) พ.อ. นธิินนัท์ ฤทธ์ิชยัทพิย์ ผูอ้ำ�นวยก�ร
ส่วนคว�มมัน่คงพเิศษ สำ�นกันโยบ�ยและยทุธศ�สตร์คว�มมัน่คง กอ.รมน. 
บรรย�ยในหัวข้อ “โครงก�รกำ�กับ ติดต�ม และประเมินผล โดย กอ.รมน. 
ภ�ยใต้ง�นบรหิ�รจัดก�รขับเคลือ่นแผนง�นตำ�บลมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื”และ 
(2) ดร.ชว�ธปิ จนิด�วจิกัษณ์ ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยอ�วโุส ฝ่�ยบรกิ�รด้�นก�ร
พัฒน�อย่�งยั่งยืน และกำ�กับดูแลฝ่�ยบริก�รเทคนิคสถ�บันรับรอง
ม�ตรฐ�นไอเอสโอ อุตส�หกรรมพัฒน�มูลนิธิ บรรย�ยในหัวข้อ 
“กระบวนก�รก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์” และมีผู้เข้�ร่วมก�รประชุมฯ 
ประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุ ิผูแ้ทนหน่วยง�นคว�มมัน่คง หน่วยง�นวชิ�ก�ร 
และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง (SAREC) ครั้งที่ 1/2565

 ศูนย ์ศึกษ�ยุทธศ�สตร ์  สถ�บันวิช�ก�รป ้องกันประเทศ  
จัดก�รบรรย�ยพิเศษจ�กผู้เช่ียวช�ญด้�น
ยุทธศ�สตร ์  และคว�มมั่นคง ประจำ�
ปีงบประม�ณ พ.ศ.2565 ในระหว่�งวันที่ 29 
พ.ย. - 3 ธ.ค. 64 โดยมี พล.ต.ประเทือง  
ปิยกะโพธิ์ เป็นประธ�นในก�รบรรย�ยฯ
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อสร้�งคว�มรับรู้
และเข้�ใจแนวท�งก�รขับเคลื่อน ศศย.สปท. 

ด้วย SSC DRIVE ภ�ยใต้ NDSI DRIVE และ RTARF DRIVE ต�มแผนปฏบิตัิ
ร�ชก�ร 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) บก.ทท. (2) เพื่อให้ผู้เชี่ยวช�ญ/ผู้ทรง
คุณวุฒิด ้�นยุทธศ�สตร์และคว�มมั่นคง ได ้ถ ่�ยทอดคว�มรู ้และ

5. การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประสบก�รณ์ ตลอดจนแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะแก่บคุล�กร 
และ (3) เสริมสร้�งกระบวนก�รคิดที่ทันสมัยให้กับกำ�ลังพล ตลอดจน
เพ่ิมพูนคว�มรู้ที่ทันสมัยสำ�หรับนำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในก�ร 
ปฏิบัติง�น 
 โดยก�รบรรย�ยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) ก�รบรรย�ย  
เรื่อง “Digital Security ระบบคว�มปลอดภัยในโลกดิจิทัลที่องค์กร 
ควรมี” โดย พ.อ. ยุทธศิลป์ ผ�สุกมูล รอง ผอ.ศซบ.ทห�ร และ (2) ก�ร
บรรย�ย เรื่อง “ก�รขับเคลื่อน ศศย.สปท. ด้วย SSC DRIVE ภ�ยใต้ NDSI 
DRIVE และ RTARF DRIVE ต�มแผนปฏบิตัริ�ชก�ร 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
บก.ทท.” โดย น.ท.หญิง ปวีณ� ธ�รรักษ์ หน.แผนกวิเคร�ะห์และ 
ประเมินผล กนผ.บก.สปท.

6. การสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
  ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�ร
สัมมน�ปัญห�ยุทธศ�สตร์ ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “เทคโนโลยีในโลกยุคใหม่
กบัมิติคว�มมัน่คง” จดัขึน้เมือ่วนัที ่8 ธ.ค.64 ผ่�นระบบ web conference 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้อง บฑว.2 สปท. โดยมี 
น.อ.ไชย� ออกแดง รอง ผอ.ศศย.สปท (2) เป็นประธ�นในก�รประชุมฯ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นดังนี้ (1) เพื่อศึกษ�แนว
โน้มสถ�นก�รณ์และก�รเปล่ียนแปลงในมิติเทคโนโลยี โดยเฉพ�ะ

เทคโนโลยีท�งทะเลและเทคโนโลยีเสมือนจริงที่
เกี่ยวข้องกับคว�มมั่นคง (2) เพื่อศึกษ�ผลกระทบ 
จ�กก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วของเทคโนโลยี 
(Technology Disruption) ต่อมิติคว�มมั่นคง  
โดยเฉพ�ะกองทัพไทย (3) เพ่ือให้ข ้อเสนอ/
แนะแนวก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในมิติ
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



 ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ สถ�บนัวชิ�ก�รป้องกนัประเทศ จดัสมัมน�
พฒัน�บุคล�กรของ ศศย.สปท. ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2565 ในระหว่�ง
วันที่ 9 ธ.ค 64 และ วันที่ 13-15 ธ.ค 64  โดยมี พ.อ. บัณฑูร บำ�เรอร�ช 
รอง.ผอ.ศศย.สปท. (1) เป็นประธ�นในก�รสัมมน�ฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
(1) เพื่อเพิ่มคว�มรู้และทักษะในก�รเตรียมคว�มพร้อมขับเคลื่อน ศศย.
สปท. ด้วย SSC DRIVE ภ�ยใต้ NDSI DRIVE และ RTARF DRIVE ต�ม
แผนปฏิบัติร�ชก�ร 5 ปี (พ.ศ.2566-
2570) บก.ทท. มุ่งสู่ก�รเป็น PROMT 
HQ (2) เพือ่ให้ผูเ้ชีย่วช�ญ/ผูท้รงคณุวฒุิ
ด้�นยุทธศ�สตร์และคว�มมั่นคง ได้
ถ ่�ยทอดคว�มรู ้และประสบก�รณ์ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อ

7. การจัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรของ ศศย.สปท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เสนอแนะแก่บุคล�กร และ (3) เพื่อให้กำ�ลังพลภ�ยในหน่วยง�น ส�ม�รถ
ปฏบัิตงิ�นได้ตรงต�มเป้�หม�ย ได้มส่ีวนร่วมในก�รแสดงคว�มคดิเหน็ เพ่ือ
นำ�ไปปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศช�ติ 
รวมถึงปฏิบัติง�นได้อย ่�งมีคุณภ�พ และก�รทำ�ง�นเป็นทีมให้มี
ประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น โดยวิทย�กรบรรย�ย ได้แก่ น.ท.หญิง ปวีณ� ธ�รรักษ์ 
หน.แผนกวิเคร�ะห์และประเมินผล กนผ.บก.สปท.

8. การประชุม Track II Network of ASEAN Defence and Security (NADI)
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�ร
ประชุมท�งวิช�ก�รน�น�ช�ติด้�นคว�มมั่นคงแห่งอ�เซียน (Track II  
Network of ASEAN Defence and Security Institutions: NADI) 
Workshop on “ASEAN Centrality in an Era of Great-Power  
Competition” ที่จัดข้ึนระหว่�งวันท่ี 16 – 17 ธ.ค. 64 โดยมี 
พล.ต.ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธ�นก�รประชุมฯ ” 
ผ่�นก�รประชมุท�งไกลอเิลก็ทรอนกิส์ (Video Teleconference) ณ ห้อง
ประชมุ ศศย.สปท.(1) วตัถปุระสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนท�งวชิ�ก�รกับสถ�บัน
เครอืข่�ยท�งวชิ�ก�รด้�นคว�มมัน่คงของประเทศสม�ชกิอ�เซยีน และเพือ่
ให้ NADI ส�ม�รถให้ก�รสนับสนุนด้�น
วิช�ก�รต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกล�โหม
อ�เซียน (ASEAN Defence Minister’s 
Meeting: ADMM) ได้อย่�งมีประสทิธิภ�พ ” 
 ศศย.สปท. ได้ร่วมนำ�เสนอใน
หัวข้อ “ASEAN Political-Security 
Community (APSC) and Individual 

9. การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2565
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�ร
ประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง 

“เทคโนโลยอีบุตัใิหม่ (Emerging Technology): ผลกระทบ
ต่อคว�มมั่นคงของอ�เซียนและไทย” ระหว่�งวันท่ี 23-24 
ธ.ค. 64 ณ โรงแรม เคป ร�ช� ศรรี�ช� โดยม ีพล.ต.ประเทอืง 
ปิยกะโพธิ ์ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธ�นในก�รประชุมฯ มวีตัุ
ประสงค์ (1) เพื่อศึกษ�สถ�นก�รณ์เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
(Emerging Technology) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอน�คต 

(2) เพ่ือศกึษ�ผลกระทบต่อคว�มมัน่คงของอ�เซยีนและไทยจ�กเทคโนโลยี
อุบัติใหม่ (Emerging Technology) และ (3) เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบ�ยต่อไทยและกองทัพในก�รกำ�หนดแนวท�งและวิธีก�รรับมือจ�ก
ผลกระทบจ�กเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) 

 โดยมีวิทย�กรได้แก่ (1) ศ. ดร. ธน�รักษ์  ธีระมั่นคง  น�ยกสม�คม
ปัญญ�ประดิษฐ์ประเทศไทย (2) ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธ�นนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง 
และประธ�นกรรม�ธิก�รบริห�ร เทคโนโลยีควอนตัมฟ�วเดชั่น 
(ประเทศไทย) (3) ผศ. ดร.รัชนี กุลย�นนท์ รักษ�ก�รรองอธิก�รบดีฝ่�ย
วิจัยและนวัตกรรม สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�ร
ล�ดกระบัง และ (4) พลอ�ก�ศตรี จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย เสน�ธิก�ร 
โรงเรยีนน�ยเรอือ�ก�ศนวมนิทกษตัรยิ�ธริ�ช และมกี�รแบ่งกลุ่มและแถลง
ผลก�รสัมมน� 

Country Relations with Major Powers” ซึ่งเป็นก�รจัดทำ�  
Chairman’s Report โดยมีก�รห�รือร่วมกันของประเทศสม�ชิกอ�เซียน
ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือทีม่อียู ่เพือ่แบ่งปันแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและแก้ไข
ปัญห�ในภูมิภ�คร่วมกัน
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