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เศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนี้มี 6 หัวข้อที่น่�สนใจทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่�วมีเพื่อ
ให้ส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันทั้งเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัล 
คว�มยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปท�น พลังง�นสะอ�ด โครงสร้�งพื้นฐ�น และ
ม�ตรฐ�นแรงง�น ซึ่งถือว่�เป็นเครื่องมือท�งยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญท�ง
เศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐฯ ในภูมิภ�คนี้
  3. การแข่งขันระหว่างสหรฐัฯ-จนี: แม้ว่�ฝ่�ยบริห�รของไบเดน
ยงัไม่มยีทุธศ�สตร์ท่ีเกีย่วข้องกบัจีนโดยตรง แต่โดยภ�พรวมจนีกย็งัคงเป็น
ประเด็นที่ถูกเน้นยำ้�ม�โดยตลอด โดยเฉพ�ะในเรื่องคว�มมั่นคงท�ง
เศรษฐกิจที่ยังคงเป็นประเด็นที่สำ�คัญในลำ�ดับแรกของสหรัฐฯ ไบเดน 
ยงัคงดำ�เนนินโยบ�ยก�รเสรมิสร้�งก�รคัดกรองก�รลงทนุและก�รควบคมุ
ก�รส่งออกสำ�หรับก�รส่งเสริมก�รลงทุนในต่�งประเทศ
 กฎระเบียบฉบับใหม่ต�มนโยบ�ย “Buy American” ภ�ยใต้ 
ฝ่�ยบริห�รสหรัฐฯ มีก�รเข้มงวดม�กกว่�รัฐบ�ลชุดก่อน เน้นก�รดึงกลับ
ของสินค้�เกือบทุกชนิดในระบบ ตั้งแต่สินค้�อุปกรณ์ก�รแพทย์ไปจนถึง
สินค้�ยุทธภัณฑ์ โดยก�รกำ�หนดก�รจัดซื้อตั้งสินค้� เช่น รถยนต์และก�ร
ก่อสร้�ง จะต้องมีส่วนประกอบหรือช้ินส่วนท่ีผลิตภ�ยในสหรัฐฯ ซึ่งในป ี
ค.ศ. 2029 ต้องมีอัตร�ส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75 (ปัจจุบันร้อยละ 55) 
นอกจ�กนี้ บริษัทผู้รับเหม�โครงก�รของภ�ครัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูล 
แหล่งวัตถุดิบต่�ง ๆ ให้ทร�บด้วย
 ขณะที่ จีนยังให้คว�มสำ�คัญกับคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจ  
โดยรฐับ�ลจนีประก�ศกฎระเบยีบทีมุ่ง่ควบคมุภ�คส่วนเทคโนโลยผีูบ้รโิภค 
เพื่อขับเคลื่อนไปสู ่คว�มพอเพียงและคว�มยืดหยุ ่นม�กขึ้น ผ ่�น 
“ยุทธศ�สตร์วงจรคู่ขน�น (Dual Circulation)” ซึ่งเป็นแผนก�รพัฒน�
และหนท�งสู่ก�รเติบโตที่ยั่งยืนของจีนในระยะข้�งหน้� ซึ่งมีเป้�หม�ย 
ที่สำ�คัญคือ ก�รปฏิรูปทั้งด้�นอุปสงค์เพ่ือเพิ่มกำ�ลังซื้อของผู ้บริโภค 
ในประเทศและให้คว�มสำ�คัญกับก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�หรับ
เศรษฐกิจดิจิทัลและก�รดูแลสิ่งแวดล้อม สำ�หรับด้�นอุปท�นเพื่อส่งเสริม
ให้บริษัทและอุตส�หกรรมของจีนและลดก�รพ่ึงพ�ก�รผลิตและปัจจัย 
ก�รผลิตจ�กต่�งประเทศ 
 4. สกุลเงินดิจิทัล: สกุลเงินดิจิทัลได้เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญ 
ต่อก�รดำ�เนนิกจิกรรมท�งเศรษฐกจิท้ังในภ�ครฐัและภ�คเอกชนโดยหล�ย
ประเทศทั่วโลกต่�งก็เริ่มตระหนักและเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�ร 
ทำ�ธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องกับสกลุเงนิดจิทิลัม�กยิง่ขึน้ทัง้ทีอ่อกโดยภ�คเอกชน 
เช่น Cryptocurrency และสกลุเงินดจิิทัลท่ีออกโดยธน�ค�รกล�ง (CBDC) 
ซึ่งในปี ค.ศ. 2022 จะมีหล�ยประเทศนำ�สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดย CBDC 
เข้�ม�ในระบบอย่�งเป็นท�งก�รและสกุลเงินดิจิทัลของเอกชนม�ใช้ 
เพิ่มเติมด้วย โดยประเทศบ�ฮ�ม�สเป็นรัฐบ�ลแรกที่มีก�รจัดตั้งโครงก�ร
นำ�ร่อง CBDC ขณะท่ีโครงก�รนำ�ร่องของจีนใน CBDC คือ “เงินหยวน
ดจิทิลั (e-CNY)” โดยจนีมแีนวโน้มทีจ่ะสนบัสนนุให้นกัท่องเทีย่วต่�งช�ติ 
ใช้ e-CNY ในช่วงกีฬ�โอลิมปิกฤดูหน�ว ขณะท่ีธน�ค�รกล�งสหรัฐฯ  
ในบอสตัน (FED) และสถ�บัน MIT จับมือทำ�ก�รวิจัยเกี่ยวกับสกุลเงิน 
“ดอลล�ร์ดิจิทัล” 
 สำ�หรบัสกลุเงนิดจิทิลัของเอกชนของสหรฐัฯ มหีน่วยง�นกำ�กบั
ดแูลท�งก�รเงนิของสหรฐั ๓ หน่วยง�น ประกอบด้วย ธน�ค�รกล�งสหรฐั 
(FED), สำ�นักง�นผู้ควบคุมเงินตร�สหรัฐ (OCC) และสถ�บันคุ้มครองเงิน
ฝ�กสหรัฐ(FDIC) ร่วมมือกันจัดตั้ง “ทีมบูรณ�ก�รร่�งนโยบ�ย” เพื่อร่�ง
กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับ Cryptocurrency และสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอยู่
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC)
 5. โครงสร้างพืน้ฐานบนตำาแหน่งวงโคจรของโลก: ก�รแข่งขนั
เทคโนโลยีด้�นด�วเทียมสำ�หรับก�รเช่ือมต่อระบบท่ัวโลกในพื้นที่อวก�ศ
กำ�ลังทวีคว�มรุนแรงเพิ่มม�กขึ้น โดยเฉพ�ะกลุ่มด�วเทียมใหม่ในวงโคจร

“5 ประเด็นทีน่่าจบัตามอง ในปี ค.ศ.2022”
ฉบับที่ 7/65 (ห้วงวันที่ 16 – 31 ม.ค.65)
เรียบเรียงโดย น.ส.ปาณิสรา เทียนอ่อน 

 
 เศรษฐกจิหลงัวกิฤต COVID-19 ยงัคงเป็นตัวแปรส�ำคญัส�ำหรบั
กำรฟ้ืนฟูเศรษฐกจิโลก โดยเฉพำะกำรยดืเยือ้และกลำยพนัธุข์องเชือ้ 
COVID ส่งผลให้ผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ท่ัวโลกลดลง
ถงึ 5.3 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ในอกี 5 ปีข้ำงหน้ำ รวมถงึจะต้องสูญเสียมูลค่ำ
กำรส่งออกถงึ 12.5 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ ซ่ึง IMF แจ้งเตือนว่ำประเทศ 
ทีม่รีำยได้ต�ำ่บำงประเทศอำจต้องเผชญิกบั “ภำวะเศรษฐกิจถดถอย” 
นอกจำกนี ้  โครงกำร CSIS Economics Program ยงัได้วเิครำะห์
ประเดน็ทีน่่ำจบัตำมองในปี ค.ศ. 2022 ไว้อกีหลำยประเด็น...

 จ�กสถ�นก�รณ์คว�มไม่แน่นอนและคว�มสลบัซบัซ้อนทีเ่กดิขึน้
ของปี ค.ศ. 2021 ซึ่งนับว่�เป็นก�รย�กต่อก�รค�ดก�รณ์คว�มเป็นไปได้
ในอน�คต ทำ�ให้โครงก�ร CSIS Economics Program ภ�ยใต้ศูนย์ศึกษ�
ยทุธศ�สตร์และก�รต่�งประเทศ (Center for Strategic and International 
Studies: CSIS) ซ่ึงเป็น Think Tank ด้�นคว�มมั่นคงของสหรัฐฯ  
ได้ค�ดก�รณ์ถึงอน�คตถึงประเด็นที่น่�จับต�มองในปี ค.ศ. 2022 จำ�นวน 
5 ประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
 1. เศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19: โดยล่�สุดเชื้อ 
COVID ส�ยพันธุ์ใหม่ Omicron ที่ WHO ประก�ศให้เป็นส�ยพันธุ์ระดับ
ทีน่่�กงัวล (Variants of Concern) จ�กคว�มส�ม�รถในก�รแพร่กระจ�ยเชือ้
ได้รวดเร็วกว่�ส�ยพันธุ ์อื่น ซึ่งส่งผลต่อก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  
โดยกองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ (IMF) ได้วิเคร�ะห์ว่�ก�รแพร่ระบ�ด
ของเช้ือ COVID ทีย่ดืเยือ้จะส่งผลให้ผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 
ลดลงทัว่โลก สำ�หรบัรฐับ�ลบ�งประเทศท่ีต้องก�รควบคมุก�รแพร่ระบ�ด
ต�มยุทธศ�สตร์ “Zero COVID” จำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญกับปัจจัย 
ทีม่ผีลต่อคว�มสมดลุระหว่�งม�ตรก�รท�งด้�นส�ธ�รณสขุกบัก�รอนญุ�ต
ให้ดำ�เนินกิจกรรมได้อย่�งไม่จำ�กัด 
  สำ�หรับประเทศที่มีคว�มเจริญก้�วหน้�ท�งเศรษฐกิจยินด ี
จะประก�ศใช้ม�ตรก�รล็อกด�วน์อีกครั้ง ขณะที่ประเทศที่อยู่ในช่วงก�ร
พัฒน�เศรษฐกิจหรือประเทศตล�ดเกิดใหม่ (Emerging Market) และ
ประเทศกำ�ลังพัฒน�ยังคงมีคว�มเสี่ยงสูงจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ  
Omicron ส่วนหนึ่งเป็นผลม�จ�กก�รเข้�ถึงวัคซีน ส่งผลให้ต้องเผชิญ 
กับอัตร�เงินเฟ้อที่สูงขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของสินค้�และบริก�รต่�ง ๆ 
ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินและข้อจำ�กัดของห่วงโซ่อุปท�น ท้ังนี้ 
อัตร�เงินเฟ้อในช่วงแรกของก�รแพร่ระบ�ดเกินก�รค�ดก�รณ์ ส่งผลให้
ธน�ค�รกล�งสหรัฐฯ (FED) และธน�ค�รกล�งอื่น ๆ เข้มงวดต่อนโยบ�ย
ท�งก�รเงินม�กยิ่งขึ้น สำ�หรับกลุ่มประเทศ G7 และ G20 แม้ว่�อัตร�
เงนิเฟ้อโดยรวมของประเทศพัฒน�และประเทศตล�ดเกิดใหม่ส่วนใหญ่จะ
ลดลง แต่สำ�หรับสินค้�บริโภคและด้�นพลังง�นกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
คว�มเสี่ยงม�กยิ่งขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน
     สำ�หรับนโยบ�ยที่เข้มงวดของประเทศที่พัฒน�แล้ว อ�จนำ�ไปสู่
อัตร�ดอกเบ้ียของโลกสูงขึ้น รวมถึงหนี้ท่ีเป็นสกุลเงินต่�งประเทศของ
ประเทศทีก่ำ�ลงัพฒัน� โดยโครงก�รขย�ยเวล�ก�รผ่อนปรนหนี ้ภ�ยใต้ชือ่
โครงก�ร Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT)  
ของ IMF ที่ผ่อนปรนชำ�ระหนี้จะสิ้นสุดในต้นปี ค.ศ. 2022  
 2. ยุทธศาสตร์สหรฐัฯ ในภูมภิาคอนิโดแปซฟิิก: ในปี ค.ศ.2022 
ถือว่�เป็นก�รทดสอบฝ่�ยบริห�รของประธ�น�ธิบดีโจ ไบเดน ว่�จะ
ส�ม�รถพัฒน�ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจของสหรัฐฯในภูมิภ�คอินโด
แปซิฟิกได้หรือไม่ รวมถึงสร้�งคว�มน่�เชื่อถือต่อแผนก�รดังกล่�วกับ
พนัธมติรและหุน้ส่วนในเอเชยีซึง่ปัจจบุนัยงัไม่มสีญัญ�ณทีแ่สดงคว�มสนใจ
ในก�รเข้�ร่วมข้อตกลง Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) หรือข้อตกลงท�งก�รค้�ที่มี
ลักษณะเดียวกัน
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ระยะตำ่� (Low-Earth Orbit: LEO) มีคว�มเจริญก้�วหน้�เป็นอย่�งม�ก 
ในปี ค.ศ. 2022 โครงก�ร Starlink ของบริษัท SpaceX มีคว�มพย�ย�ม
ขย�ยพื้นที่ก�รกระจ�ยสัญญ�ณอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วโลก  
ด้วยก�รใช้เทคโนโลยีด�วเทียมวงโคจรระยะตำ่� (LEO) ขณะที่บริษัท  
OneWeb บริษัทคู่แข่งของ SpaceX ได้ว�งแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโลก 
เข้�สู่ยคุอนิเทอร์เนต็ผ่�นด�วเทียมบนอวก�ศ โดยล่�สุดได้ปล่อยด�วเทยีม
วันเว็บ (OneWeb) สำ�หรับให้บริก�รอินเทอร์เน็ตผ่�นด�วเทียม
บรอดแบนด์ นอกจ�กนี้ ยังมีโครงก�ร Project Kuiper (โครงก�ร
อินเทอร์เน็ตผ่�นด�วเทียม) ของบริษัท Amazon ที่จะสร้�งเครือข่�ย
ด�วเทียมวงโคจรระยะตำ่� (LEO) โดยจะทำ�ก�รปล่อยด�วเทียมต้นแบบ
สองดวงแรกในช่วงไตรม�สที่สี่ของปี ค.ศ. 2022 เพื่อให้ครอบคลุม
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำ�หรับก�รให้บริก�รชุมชนในชนบทและพ้ืนที่
อ่ืน ๆ  ทีย่�กต่อก�รเข้�ถงึโครงสร้�งพืน้ฐ�นสำ�หรบับรกิ�รอนิเทอร์เนต็แบบ
ดัง้เดมิ ซึง่เป็นแนวคิดทีค่ล้�ยคลงึกบัโครงก�ร Starlink ของบริษัท SpaceX 

ทัง้นี ้ปัจจยัของคว�มสำ�เรจ็ดงักล่�วมหีล�ยประก�รด้วยกนั เช่น ค่�ใช้จ่�ย
ในก�รเปิดตวั คว�มก้�วหน้�ในเทคโนโลยดี�วเทยีม และเครือ่งรบัสญัญ�ณ
ด�วเทียม เป็นต้น 
 กล่�วโดยสรุป โครงก�ร CSIS Economics Program  
ได้วิเคร�ะห์ประเด็นที่น่�จับต�มองในปี ค.ศ. 2022 ไว้ทั้งหมด 5 ประเด็น 
คือ (1) เศรษฐกิจจ�กผลกระทบของ COVID-19 (2) ยุทธศ�สตร์สหรัฐฯ 
ในภูมิภ�คอินโดแปซิฟิก (3) ก�รแข่งขันระหว่�งสหรัฐฯ-จีน (4) สกุลเงิน
ดิจิทัล และ (5) โครงสร้�งพื้นฐ�นบนตำ�แหน่งวงโคจรของโลก ซึ่งประเด็น
ต่�ง ๆ เหล่�นี้ ส�ม�รถบ่งชี้ได้ว่�สถ�นก�รณ์โลกใน ปี ค.ศ. 2022 น่�จะ
ยังคงมีคว�มไม่แน่นอนและสลับซับซ้อนต่อไป ก�รแข่งขันของช�ติ
มห�อำ�น�จ โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ระหว่�งจีนและสหรฐัฯ ยงัคงมคีว�มเข้มข้นสงู
และทีส่ำ�คญั คอื สถ�นก�รณ์เหล่�นีค้รอบคลมุในหล�ยมติไิม่ว่�จะเป็นด้�น
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ก�รเมืองและก�รทห�ร

ที่ม�:  https://www.csis.org/analysis/five-things-watch-2022

เพื่อก�รส่งออก ก�รข�ยเรือดำ�นำ้�ดังกล่�วจึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งอินเดีย
และรัสเซีย โดยเมียนม�ได้ซื้อเรือดำ�นำ้�ลำ�ดังกล่�วจ�กอินเดีย โดยม ี
จุดประสงค์เพื่อกระชับคว�มสัมพันธ์ด้�นก�รป้องกันประเทศระหว่�งกัน 
และเพื่อพย�ย�มตอบโต้อิทธิพลของจีน สำ�หรับรัสเซียนั้น ก�รที่อินเดีย
โอนเรือดำ�นำ้�ให้แก่เมียนม�นั้นเป็นก�รมอบแพลตฟอร์มก�รฝึกที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อให้กองทัพเรือเมียนม�มีคว�มคุ ้นเคยกับเทคโนโลย ี
ของรัสเซีย โดยรัสเซียหวังว่�สิ่งนี้จะนำ�ไปสู่ก�รซ้ือเรือลำ�ใหม่จ�กรัสเซีย 
และหลงัจ�กนัน้ไม่น�น เมยีนม�กไ็ด้เริม่ก�รเจรจ�กับรัสเซยี เพือ่จดัซ้ือเรอื
ดำ�นำ้�ชั้น Varshavyanka ซึ่งอ�จเรียกได้ว่�เป็นเรือดำ�นำ้�ชั้น Kilo ขั้นสูง 
จำ�นวนอย่�งน้อย 1 ลำ� โดยเวียดน�มมีเรือดำ�นำ้�ที่มีศักยภ�พดังกล่�ว
สำ�หรับปฏิบัติก�รแล้ว 6 ลำ� เพื่อใช้ในก�รป้องปร�มจีนในทะเลจีนใต้
 จะเหน็ได้ว่� รสัเซยีมคีว�มกระตอืรอืร้นทีจ่ะข�ยเรอืดำ�นำ�้ให้กบั
เมียนม� เพื่อชดเชยก�รข�ยอ�วุธยุทโธปกรณ์ท่ีลดลงในประเทศอื่นๆ  
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ผูซ้ือ้ร�ยใหญ่ทีส่ดุของรสัเซยี
ในภูมิภ�คอย่�งเวียดน�ม) และเพื่อแย่งชิงกับจีนในฐ�นะผู้จัดห�อ�วุธ
อันดับหนึ่งให้แก่รัฐบ�ลทห�รเมียนม� ซึ่งถือเป็นแรงขับเคล่ือนที่สำ�คัญ  
ในขณะทีแ่รงจูงใจของรสัเซยีเป็นเพยีงก�รค้� แต่สำ�หรบัจีนนัน้เป็นเหตผุล
เรื่องภูมิรัฐศ�สตร์ นั่นคือ ก�รรักษ�อิทธิพลเหนือบรรด�น�ยพลของ 
เมียนม� ท้ังนี้ เมื่ออินเดียโอนเรือดำ�นำ้�ไปยังเมียนม�ในปี ๒๕๖๓ จีนได้ 
เย้ยหยันข้อตกลงนี้ โดย The Global Times ซึ่งเป็นสื่อภ�ษ�อังกฤษ 
ของรัฐบ�ลจีน เรียกว่�เป็นก�รข�ยที่ยั่วยุ และดูถูกเรือลำ�ดังกล่�วว่�หมด
อ�ยุและล้�สมัย (retired and outdated) แต่เรือดำ�นำ้�ที่เมียนม�เพิ่ง 
ได้รบัจ�กจนีกไ็ม่ได้ดไีปกว่�กนัม�กนกัในด้�นขีดคว�มส�ม�รถ และเป็นที่
ถกเถียงว่�อ�จจะแย่กว่�อีกด้วย โดยเรือ UMS Minye Kyaw Htin  
เป็นเรือดำ�นำ้�ชั้นหมิง (Ming Type 035B) ซึ่งสร้�งขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นในช่วง
ต้นทศวรรษ 2000 ซึ่งเรือดำ�นำ้�ชั้นหมิง Ming เป็นรุ่นดัดแปลงจ�กเรือดำ�
นำ้�ชั้น Romeo ในยุคทศวรรษ 1950 ของสหภ�พโซเวียต ซึ่งกองทัพเรือ
ของจีน (PLA-Navy) ได้เคยสูญเสียเรือดำ�นำ้� Ming Type 035B จ�ก
อบัุตเิหตใุนทะเลเหลอืงเมือ่ปี 2546 ทำ�ให้ต้องสญูเสยีลกูเรอืทัง้หมด 70 คน 
 ขณะนี้จีนกำ�ลังค่อยๆ ยกเลิกก�รใช้เรือชั้น Ming Type 035G 
ของตน เนื่องจ�กพึงพอใจในเรือท่ีทันสมัยกว่� โดยในปี 2559 จีน 
ได้ปรับปรุงเรือดำ�นำ้� Ming Type 035G จำ�นวน 2 ลำ� และจำ�หน่�ย 
ให้กับกองทัพเรือบังกล�เทศด้วยร�ค�ถูกที่ 203 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ และ
ก่อนที่จะโอนเรือให้แก่เมียนม� จีนยังได้อัพเกรดเรือดำ�นำ้� Minye Kyaw 

เรอืด�าน�า้เมยีนมา: การแข่งขนัระหว่างจนีและรสัเซยี
ฉบับที่ 8/65 (ห้วงวันที่ 16 – 31 ม.ค.65)
เรียบเรียงโดย เรืออากาศโท ศิวลีย์ ศิริโรจน์บริรักษ์

  เมื่อเดือนธันวำคม 2564 ท่ีผ่ำนมำ เมียนมำกลำยเป็น
ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีรับมอบเรือด�ำน�้ำที่ผลิต
ในประเทศจีน จำกกำรด�ำเนนิกำรดังกล่ำวจนีได้เพิม่เดิมพนัในกำร
แข่งขนักบัรัสเซยี เพือ่จดัหำกองเรอืด�ำน�ำ้ใหม่ให้กบัเมยีนมำ ซึง่รำคำ
และภูมิรัฐศำสตร์จะเป็นตัวตัดสินว่ำประเทศใดจะเป็นฝ่ำยชนะ 

1. กล่าวนำา
 เมือ่วนัที ่15 ธนัว�คม 2564 ประธ�น�ธบิด ีสี จิน้ผิงของจนี และ
ประธ�น�ธิบดี วล�ดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ให้คำ�มั่นว่�จะสนับสนุนซึ่งกัน
และกนั ท่�มกล�งคว�มตงึเครียดท่ีเพ่ิมขึน้กบัสหรัฐฯ เกีย่วกบัสถ�นก�รณ์
ในไต้หวันและยูเครน ถึงแม้ว่�จะมีคว�มสัมพันธ์ระดับทวิภ�คีที่แน่นแฟ้น
กันที่สุด แต่ก็ยังมีองค์ประกอบของก�รแข่งขัน โดย 9 วันต่อม� พลวัต 
ของก�รแข่งขันดังกล่�วได้แสดงออกม�จ�กก�รที่จีนได้ชิงคว�มได้เปรียบ
ก่อนรัสเซีย เมื่อจีนโอนเรือดำ�นำ้� UMS Minye Kyaw Htin ที่ผลิตโดยจีน
ไปยังกองทัพเรือเมียนม� 
 ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 เมียนม�ได้พย�ย�มที่จะจัดห� 
กองเรือดำ�นำ้� เพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้�นในเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้อย่�ง อนิโดนเีซยี ม�เลเซยี สิงคโปร์ และเวยีดน�ม แต่ในก�รจดัห�
ของเมียนม�มีท�งเลือกอยู่อย่�งจำ�กัด เนื่องจ�กประวัติคว�มเลวร้�ย 
ด้�นสิทธิมนุษยชนในเมียนม� ทำ�ให้สหภ�พยุโรปได้กำ�หนดม�ตรก�ร 
ห้�มค้�ข�ยอ�วุธกับเมียนม� ดังนั้นจึงเป็นโอก�สของเรือจ�กเยอรมนี 
ฝรั่งเศส และสวีเดน และด้วยเหตุผลเดียวกันทำ�ให้ญี่ปุ่นและเก�หลีใต้จึง
ไม่น่�จะเสนอข�ยเรือดำ�นำ้�ให้แก่เมียนม�ด้วยเช่นกัน ซึ่งทำ�ให้จีนและ
รัสเซียกล�ยเป็นผู้จัดห�อ�วุธร�ยใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและเป็นอันดับสอง
ให้กับเมียนม�
 2. การแข่งขันระหว่างจีนและรัสเซีย
 ดเูหมอืนว่�รสัเซยีจะอยูใ่นฐ�นะท่ีได้เปรียบ โดยในเดอืนตลุ�คม 
2563 รัสเซียอนุญ�ตให้อินเดียโอนเรือดำ�นำ้�ชั้น Kilo ที่สร้�งโดยสหภ�พ
โซเวียตไปยังกองทัพเรือเมียนม� โดยเรือดำ�นำ้�ดังกล่�วได้ประจำ�ก�ร 
ในกองทัพเรืออินเดียม�เป็นเวล� 32 ปีแล้ว แต่ก็ได้รับก�รปรับปรุงใหม่
ก่อนที่จะข�ยให้กับเมียนม� อย่�งไรก็ต�ม อินเดียไม่ได้สร้�งเรือดำ�นำ้� 

5ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



Htin ด้วย ซ่ึงยังไม่มีคว�มชัดเจนว่�จีนจำ�หน่�ยหรือมอบเรือดำ�นำ้�แบบ 
ให้เปล่�ให้เมียนม� อย่�งไรก็ต�ม ผู้นำ�รัฐบ�ลทห�ร พลเอกอ�วุโส  
มิน ออง หล่�ย ชื่นชอบอ�วุธที่ผลิตโดยรัสเซีย ซึ่งดูเหมือนว่�เข�เผยให้
เหน็คว�มชอบยทุโธปกรณ์ท�งทห�รของรัสเซยีม�กกว่�ของจนี เนือ่งจ�ก
มีคุณภ�พดีกว่� และเพร�ะไม่ต้องก�รพึ่งพ�จีนม�กเกินไป
 แต่สำ�หรบัจนีแล้ว ก�รท่ีจะดำ�เนนิก�รอย่�งจริงจงัสำ�หรับเรอืดำ�นำ�้
รุ่นต่อไปของกองทัพเรือเมียนม� จีนจะต้องนำ�เสนอส่ิงท่ีดีกว่�เรือดำ�นำ้� 
มอืสองชัน้ Ming ซึง่ท�งเลอืกท่ีเป็นไปได้ม�กท่ีสุด คือ จนีจะเสนอเรอืดำ�นำ�้ 
รุ่นใหม่ล่�สุดสำ�หรับส่งออกให้กับเมียนม� คือ Type 041 Yuan-class  
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังง�นดีเซล-ไฟฟ้� ซึ่งจะเป็นก�รฉ�ยภ�พซำ้�ของ 
ข้อตกลงปี 2560 ของจีนด้วยเงนิ 1.03 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ กับรฐับ�ล
ทห�รของไทย ซึ่งรัสเซียยังได้เสนอข�ยเรือดำ�นำ้�ให้กับไทย แต่ก็แพ้ให้กับ
จีน ซึ่งเสนอเรือดำ�นำ้�ให้ไทยจำ�นวน 3 ลำ�ในร�ค� 2 ลำ� รวมถึงระบบก�ร
รบ (Combat System) ตอร์ปิโด ก�รฝึกอบรม ท่�จอดเรือ และเงื่อนไข
ก�รชำ�ระเงินท่ีเอ้ือเฟ้ือ ซึง่ขณะน้ี เรือดำ�นำ�้ลำ�แรกอยูร่ะหว่�งก�รก่อสร้�ง
ในเมืองอู่ฮั่น และมีกำ�หนดส่งมอบในปี ๒๕๖๖ ซึ่งก�รชำ�ระเงินสำ�หรับ 
เรือดำ�นำ้�ลำ�ที่สองและส�มได้มีก�รเจรจ�อีกคร้ังในปี 2564 เนื่องจ�ก 
ผลกระทบท�งเศรษฐกจิจ�กก�รระบ�ดของโควดิ-19 แต่เป้�หม�ยเดมิยงั
คงที่จะมีเรือดำ�นำ้�จำ�นวน 3 ลำ�สำ�หรับปฏิบัติก�รภ�ยในปี 2569

 3. ยังไม่มีความชัดเจนว่าจีนหรือรัสเซียจะเป็นผู้ชนะ
 พลเอกอ�วุโส มิน ออง หล่�ย มีคว�มชื่นชอบชุดยุทโธปกรณ ์
ที่ผลิตโดยรัสเซีย โดยในเดือนมิถุน�ยนที่ผ่�นม� ได้เดินท�งไปเยี่ยมเยือน
โรงง�นอ�วุธในรัสเซีย แต่ยังไม่ได้เดินท�งไปจีน ซ่ึงดูเหมือนว่� พลเอก
อ�วุโส มิน ออง หล่�ย มีคว�มชอบยุทโธปกรณ์ท�งทห�รของรัสเซีย
ม�กกว่�จนี เนือ่งจ�กมคีณุภ�พดกีว่� และเพร�ะพลเอกอ�วโุส มนิ ออง หล่�ย 
ไม่ต้องก�รพึ่งพ�จีนม�กเกินไป นั่นบ่งบอกว่� จีนอ�จบีบบังคับรัฐบ�ล 
เมียนม�ในก�รซื้อเรือดำ�นำ้� ซึ่งอ�จอยู่ในรูปแบบที่เป็นส่วนหนึ่งของ
แพ็คเกจคว�มช่วยเหลือท�งเศรษฐกิจขน�ดใหญ่ที่บรรด�น�ยพลท�ง
ทห�รต้องก�รอย่�งม�กในฐ�นะเป็นคลังท�งเศรษฐกิจของประเทศ
 โดยวิธีท่ีช�ญฉล�ดสำ�หรบัเมยีนม�ในก�รสร้�งสมดลุระหว่�งจนี
และรัสเซีย นั่นคือ ก�รซื้อเรือดำ�นำ้�จ�กจีนและเครื่องบินขับไล่จ�กรัสเซีย 
(อ�จเป็นเครื่องบินขับไล่ SU-35 จำ�นวน 11 ลำ� ที่อินโดนีเซียเคยตกลงที่
จะซื้อ แต่ล่�สุดได้ยกเลิกไปเนื่องจ�กก�รขู่ในก�รควำ่�บ�ตรจ�กสหรัฐฯ) 
โดยไม่ว่�ประเทศใดจะบรรลขุ้อตกลงเรือ่งเรอืดำ�นำ�้กบัเมยีนม�กต็�ม เป็น
ทีช่ดัเจนว่�จนีและรสัเซยีไม่ได้ใส่ใจแต่อย่�งใดต่อข้อเรยีกร้องของ สหรฐัฯ 
ในก�รห้�มประเทศต่�งๆ ทั่วโลกข�ยอ�วุธให้เมียนม� เนื่องจ�กเป็นส่วน
แบ่งผลประโยชน์ท�งภูมิเศรษฐศ�สตร์ที่สูงม�กสำ�หรับรัสเซียและจีน

สหรฐัอเมรกิารกุจนีด้วย...การด�าเนนิยทุธศาสตร์การเข้าหลงับ้าน
ฉบับที่ 9/65 (ห้วงวันที่ 1 – 15 ก.พ.65)
เรียบเรียงโดย เรืออากาศโท ภิรัญชญา อุไรรัตน์
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 ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดี โจเซฟ ไบเดน ที่ผ่านมาเห็นได้ ชัดเจนว่า สหรัฐอเมริกาได้มุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก 
และการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนเป็นส�าคัญ จนมองข้ามการให้ความส�าคัญต่อความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ
ภาคีลุ่มน�้าโขง อย่างเช่น กัมพูชา และ สปป.ลาว ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ จีนได้เข้าไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่าง
มาก ในขณะที่ สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับทั้งสองประเทศนี้ โดยที่ผ่านมา สหรัฐฯ มุ่งเน้นให้ความส�าคัญด้านนโยบายต่างประเทศในเรื่อง
ค่านิยมร่วมในประเด็นประชาธิปไตย เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งคงไม่เพียงพอในการรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีน ดังนั้นหาก สหรัฐฯ จะ
ด�าเนนิการสานต่อยทุธศาสตร์ความร่วมมอืประเทศหุน้ส่วนลุม่น�า้โขง-สหรฐัฯ โดยมุง่ไปทีก่มัพชูา และ สปป.ลาว ซึง่เป็นประเทศทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็น
รัฐบริวารของจีน เพื่อสร้างเส้นทางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมมากขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย “การด�าเนินยุทธศาสตร์ การเข้าหลังบ้านจีน” 
ของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน จะเพียงพอหรือไม่ ? 

กำรด�ำเนินยุทธศำสตร์ของสหรัฐฯ โดยมุ่งไปท่ีกำรเสริมสร้ำงควำม
สัมพันธ์กับกัมพูชำ และ สปป.ลำว
   สหรัฐฯ ภ�ยใต้ก�รบริห�รของ ปธน.โจ ไบเดน เห็นได้ชัดเจน 
ว่�มุ ่งเน้นก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์อินโด-แปซิฟิก และก�รแข่งขัน 
ท�งภูมิรัฐศ�สตร์ เพื่อต่อต้�นจีน แต่ที่น่�สังเกตคือ ห�กสหรัฐฯ พย�ย�ม
เข้�ไปเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์กับกัมพูช� และ สปป.ล�ว ซึ่งเป็นประเทศ
ที่เปรียบเสมือนเป็นรัฐบริว�รของจีน อ�จกล่�วได้ว่� สหรัฐฯ จะต้อง
แข่งขันท�งยุทธศ�สตร์ก�รเข้�หลังบ้�นจีน ซึ่งอ�จจะเป็นกลไกสำ�คัญ 
ที่จะเป็นตัวช่วยให้สหรัฐฯ ส�ม�รถแข่งขันกับจีนได้ในภูมิภ�คอ�เซียน  
โดยเฉพ�ะก�รส�นต่อคว�มร่วมมือกับกัมพูช� และ สปป.ล�ว ซึ่งเป็น 
กลุ่มประเทศหุ้นส่วนลุ่มนำ้�โขง-สหรัฐฯ (มีสม�ชิก ๖ ประเทศ ได้แก่  
ไทย กัมพูช� สปป.ล�ว เมียนม� เวียดน�ม และ สหรัฐฯ) ให้เกิดสันติภ�พ 
คว�มมัน่คง คว�มเจรญิรุง่เรอืงและส่งเสริมก�รพัฒน�ในอนภุมูภิ�คลุม่นำ�้โขง
ที่เท่�เทียม ยั่งยืน และครอบคลุมเร่ืองคว�มเชื่อมโยงท�งเศรษฐกิจ  
ก�รบริห�รจัดก�รนำ้� พลังง�น และทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน  
โดยตระหนักว่� ก�รส่งเสริมคุณค่�เหล่�นี้สำ�คัญต่อเอกภ�พและ
ประสิทธิภ�พของภูมิภ�คอ�เซียนด้วยเช่นกัน 
 สหรัฐฯ ได้ยกระดับก�รมีส่วนร่วมกับกัมพูช� และ สปป.ล�ว  
ในก�รตอบโต้จีนที่แสดงให้เห็นว่�จีนกำ�ลังครอบงำ�และมีอิทธิพลเหนือ
อ�เซียน ตัวอย่�งเช่น ก�รตอบโต้โครงก�รริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง  

(Belt and Road Initiative: BRI) ของจีน หรือก�รส่งเสรมิในก�รเข้�ถงึ 
ฐ�นทพัเรอืเรียมในกัมพูช� ก�รให้คว�มร่วมมือกับกัมพูช� และ สปป.ล�ว 
ส�ม�รถกระชับคว�มสัมพันธ์กับเพื่อนบ้�นของไทย และเวียดน�มซึ่งเป็น
หุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์ของสหรัฐฯ อีกด้วย นอกจ�กนี้ยังมีประเด็นเรื่อง
ก�รสร้�งเข่ือนกั้นแม่นำ้�โขงของจีน ซึ่งเป็นแม่นำ้�ส�ยสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ
ของประเทศลุม่น�ำ้โขงตอนล่ำง ได้แก่ กมัพชูำ สปป.ลำว ไทย และเวยีดนำม
 หนึ่งปีที่ผ่�นม�ภ�ยใต้ก�รบริห�รของ ปธน.โจ ไบเดน คว�ม
สมัพนัธ์ระหว่�งสหรฐัฯ กบักมัพชู�นัน้ไม่ดเีท่�ทีค่วร และข�ดประสทิธภิ�พ 
ในขณะที่ สปป.ล�ว ก็ยังอยู่นอกส�ยต�ของสหรัฐฯ ซึ่งทั้งสองประเทศนั้น
ไม่ได้เป็นประเทศประช�ธิปไตย จึงอ�จเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีสหรัฐฯ ภ�ยใต้
ก�รนำ�ของปธน.โจ ไบเดน ลดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของคว�มสัมพันธ์ลง โดย
มุง่เน้นเฉพ�ะทีน่โยบ�ยต่�งประเทศในเรือ่งค่�นยิมร่วม (Shared Values) 
ม�กกว่�ผลประโยชน์ร่วม ในท�งกลับกันอ�จมองได้ว่�ท้ังกัมพูช� และ 
สปป.ล�ว มคีว�มสัมพนัธ์อนัดต่ีอกนัอย่�งเหนยีวแน่นกบัจีน ซึง่จนีมคีว�ม
ใจกว้�งท่ีจะทำ�ให้ได้ประโยชน์ท่ีดีกว่�ท้ังในเรื่องของเวล�และก�รใช้
ทรัพย�กรที่มีอยู่ภ�ยในประเทศในภูมิภ�คนี้ และเป็นประโยชน์ในก�ร
แข่งขันเชิงยุทธศ�สตร์ 
 ดังนั้นทั้งกัมพูช� และ สปป.ล�ว จึงเป็นบททดสอบที่สหรัฐฯ 
ภ�ยใต้ก�รบริห�รของ ปธน.โจ ไบเดน ต้องบริห�รจัดก�รให้ลำ�ดับ 
คว�มสำ�คญักบักมัพชู� และ สปป.ล�ว เพือ่ก�รแข่งขันท�งยทุธศ�สตร์กบัจนี 
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



นำ�หน้�ก่อนค่�นยิมเรือ่งประช�ธปิไตย (Democracy) เสรีภ�พ (Freedom) 
และสิทธิมนุษยชน (Human Rights) แต่ต้องไม่แยกออกจ�กกัน และ 
ยึดต�มแนวท�งก�รบริห�รเดิมที่มุ่งในเรื่องผลประโยชน์แห่งช�ติ โดยไม่
จำ�เป็นละทิ้งค่�นิยมทั้ง 3 ประก�ร ที่ให้คว�มสำ�คัญไว้ก่อนหน้�นี้ 
ท่ำทีควำมสัมพันธ์ของสหรัฐฯ กับกัมพูชำ และ สปป.ลำว
   ก�รเข้�ไปมส่ีวนร่วมของสหรัฐฯ ในกัมพูช� และ สปป.ล�ว ไม่ใช่
เรื่องง่�ยสำ�หรับสหรัฐฯ แม้ในปี ค.ศ.2019 ประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ได้มีคว�มพย�ย�มปรับปรุงคว�มสัมพันธ์กับกัมพูช� โดยส่งจดหม�ยถึง
น�ยกรัฐมนตรีฮุน เซน ขอให้นำ�พ�กัมพูช�กลับคืนสู่เส้นท�งก�รปกครอง
ต�มระบอบประช�ธปิไตย พร้อมระบสุหรัฐฯ ไม่ได้แสวงห�ก�รเปลีย่นแปลง
ระบอบของกัมพูช� ซึ่งโฆษกรัฐบ�ลกัมพูช�ได้ออกม�กล่�วว่� รัฐบ�ล
กมัพชู�เหน็ชอบกับท่�ทขีอง ปธน.ทรมัป์ ในจดหม�ยดงักล่�ว และรฐับ�ล
กัมพูช�พย�ย�มอย ่�งเต็มที่ ที่จะให ้คุณค ่�กับสิทธิมนุษยชนและ
ประช�ธปิไตยของช�วกัมพูช� อย่�งไรกต็�ม ในจดหม�ยดงักล่�วไม่ได้อ้�ง
ถงึจนีชดัๆ แต่สหรฐัฯแสดงคว�มกงัวลเรือ่งทีร่ฐับ�ลกมัพชู�มคีว�มสมัพนัธ์
ท�งทห�รกับจีนม�กข้ึน สำ�หรับท่�ทีในปัจจุบันภ�ยใต้ก�รบริห�รของ  
ปธน.โจ ไบเดน ก็ไม่ได้เพิกเฉยเรื่องคว�มสัมพันธ์ต่อกัมพูช�แต่อย่�งใด  
โดยล่�สุดได้ส่งเจ้�หน้�ที่ระดับสูงของกระทรวงก�รต่�งประเทศสหรัฐฯ 
เยอืนกรงุพนมเปญ เพือ่ห�รือเกีย่วกับก�รให้คว�มช่วยเหลอืด้�นก�รพฒัน�
เศรษฐกิจ คว�มร่วมมือด้�นสุขภ�พ ก�รศึกษ� และประเด็นลุ่มนำ้�โขงแก่
กัมพูช� และที่สำ�คัญในปี พ.ศ.2564 ก�รขึ้นเป็นประธ�นอ�เซียนของ
กมัพชู� อ�จทำ�ให้สหรฐัฯ และกมัพูช�ได้ทำ�ง�นร่วมกนัอย่�งใกล้ชิดม�กยิง่ข้ึน 
 แม้ว่�คว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีระหว่�งสหรัฐฯ และกัมพูช�จะมี
สัญญ�ณในเชิงบวกหล�ยประก�ร แต่ก็เป็นคว�มสัมพันธ์ที่ยังคงแฝงด้วย
คว�มระแวงในแง่ลบ โดยสถ�บนัแรนด์ (RAND Corporation) ของสหรฐั 
ได้ให้คว�มเห็นว่� สหรัฐฯ ไม่ควรก้�วก่�ยในเร่ืองค่�นิยมของกัมพูช�  
แต่สหรัฐฯ ควรกระชับคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ให้ม�กยิ่งขึ้น และควร
พิจ�รณ�สนับสนุนก�รลงทุนในกัมพูช�เช่นเดียวกับจีน โดยได้มีก�ร
หยิบยกร�ยง�นของจีนในแผนท่ีจะก่อสร้�งฐ�นทัพเรือท่ีเมืองเรียม 
ในกัมพูช� ซึ่งในอดีตนั้น นรม.ฮุนเซน ได้เคยปฏิเสธม�โดยตลอด แม้ใน
ขณะนี้กัมพูช�ได้เข้�สู่อ้อมกอดของจีนไปแล้วก็ต�มแม้จะมีก�รเยือน
กัมพูช�ของที่ปรึกษ�กระทรวงก�รต่�งประเทศสหรัฐฯ แต่คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งสหรฐัฯ กับกัมพชู�ยงัคงยำ�่แย่ เนือ่งจ�กสหรฐัฯ ได้ออกม�ตรก�ร
ควำ่�บ�ตรผู้นำ�ทห�รระดับสูงในข้อห�ทุจริต และได้ประก�ศก�รทบทวน
สิทธิพิเศษท�งก�รค้�ของกัมพูช� ซึ่งเป็นประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง 
เนื่องจ�กสหรัฐฯ เป็นปล�ยท�งก�รส่งออกอันดับต้นๆ ของกัมพูช�  
โดยได้ออกคำ�เตือนแก่ธรุกิจของสหรฐัฯ เพือ่หลกีเลีย่งก�รตดิต่อกบับรษิทั
กมัพชู�ทีเ่กีย่วข้องกบัก�รทุจรติ อ�ชญ�กรรม และก�รละเมิดสิทธิมนุษย
ชน นอกจ�กน้ัน สหรฐัฯ ได้ควำ�่บ�ตรอ�วธุ และห้�มก�รเข้�ซือ้เทคโนโลยี
แบบใช้สองท�งของกัมพูช� เพื่อป้องกันก�รถูกครอบงำ�ของจีนอีกด้วย
 ด้�นคว�มสัมพันธ์กับ สปป.ล�ว จุดบอดที่สำ�คัญของสหรัฐฯ  
คือ ก�รไม่ได้ส่งเจ้�หน้�ที่ระดับสูงเยือน สปป.ล�ว แม้ในอดีต ปธน. 
โอบ�ม� น�งฮลิล�ร ีคลนิตนั และน�ยจอห์น เคอร์รี ่อดตี รมว.ต่�งประเทศ
สหรัฐฯ เคยเยือน สปป.ล�ว ม�ก่อนแต่ก�รเยือนในสมัยนั้นเป็นก�รเยือน
ในลักษณะ “ภ�ระผูกพันท�งศีลธรรม (Moral Obligation)”  
จ�กประวัติศ�สตร์ในสงคร�มเวียดน�ม จนยกระดับเป็นคว�มสัมพันธ์
ทวิภ�คีด้วยก�รประก�ศคว�มร่วมมือท่ีครอบคลุมระหว่�งสหรัฐฯ และ 
สปป.ล�ว ซึ่งไม่ได้คำ�นึงถึงประเด็นยุทธศ�สตร์แต่อย่�งใด อีกทั้งนโยบ�ย
ต่�งประเทศทั้งในสมัย ปธน.ทรัมป์ และ ปธน.โจ ไบเดน ไม่ได้ส�นต่อ
เจตน�รมณ์ และแสวงประโยชน์ต่อจ�กสมัย ปธน.โอบ�ม� ซึ่งมีก�ร 
ส่งเสริมด้�นเศรษฐกิจ ก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นกฎหม�ย ก�รป้องกัน
ปัญห�ก�รค้�มนุษย์ และก�รศึกษ�ภ�ษ�อังกฤษให้แก่ สปป.ล�ว

ท่ำทีควำมสัมพันธ์ของจีน กับกัมพูชำ และ สปป.ลำว 
 คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูต และคว�มใกล้ชิดระหว่�งกัมพูช�กับ
จีนเป ็นเสมือน“ก�รสวมเกร�ะ (Ironclad)” ใน “ภร�ดรภ�พ  
(Brotherhood)” คว�มเป็นพีน้่องระหว่�งกนั ด้วยก�รแลกเปลีย่นระหว่�ง
กันอย่�งลึกซึ้งในทุกด้�นไม่ว่�จะเป็นข้อตกลงก�รค้�เสรีจีน-กัมพูช� 
ฉบับใหม่ เพื่อยกระดับก�รค้� นอกจ�กนี้ ก�รท่ีจีนได้ช่วยเหลือกัมพูช� 
ในเรื่องวัคซีน และก�รช่วยบรรเท�โรคระบ�ดต่�งๆ และประก�รสำ�คัญ 
คือ โครงก�ร BRI และฐ�นทัพเรือเรียมที่ส่งผลให้ นรม.ฮุนเซน กล�ยเป็น
พันธมิตรที่เข้มแข็งของ ปธน.สี จิ้นผิง 
 ด้�นคว�มสมัพนัธ์กบั สปป.ล�ว จีนได้เข้�ม�และพย�ย�มลงทุน
ในก�รสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็น และลงทุนในภ�คส่วนต่�งๆ  
ของเศรษฐกจิ สปป.ล�ว โดยเฉพ�ะรถไฟจีน-ล�ว (China-Laos Railroad) 
ท่ี สปป.ล�ว จะได้รับประโยชน์จ�กห่วงโซ่อุปท�นใหม่นี้ จ�กก�รเป็น
ประเทศท่ีไม่มีท�งออกเช่ือมต่อสู่ทะเล และไม่มีช�ยฝั่งทะเลเป็นของตน 
(Landlocked Country) นอกจ�กนั้น จีนยังได้ลงทุนสร้�งเขื่อนหล�ย
แห่ง เพื่อช่วยให้ล�วผลิตไฟฟ้�พลังง�นนำ้� โดยมุ่งเป็น “แบตเตอรี่ของ
เอเชีย (Battery of Asia)” จึงเห็นได้ชัดเจนว่� จีนได้เข้�ม�ขย�ยอิทธิพล 
โดยเริม่จ�กอทิธิพลท�งเศรษฐกจิมห�ศ�ล และสร้�งคว�มสมัพนัธ์อนัใกล้ชิด
ต่อคว�มสัมพันธ์ของทั้งกัมพูช�และ สปป.ล�ว แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งแตกต่�ง
กับคว�มสัมพันธ์ของสหรัฐฯ กับกัมพูช� และ สปป.ล�ว ที่มุ่งให้คว�ม
สำ�คญัต่อค่�นยิมเรือ่งประช�ธิปไตย (Democracy) เสรภี�พ (Freedom) 
และสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นหลัก
บทสรุป
 สหรัฐฯ ภ�ยใต้ก�รบริห�รของ ปธน.โจ ไบเดน นั้น อ�ศัยกลไก
ก�รทำ�ง�นร่วมกับพันธมิตรประเทศประช�ธิปไตย อ�ทิ ออสเตรเลีย 
อินเดีย ญี่ปุ่น และเก�หลีใต้ เป็นเครื่องมือในก�รประส�นคว�มร่วมมือ 
และเดนิหน้�ในโครงก�รโครงสร้�งพืน้ฐ�น และก�รลงทนุต่�งๆ ในกมัพชู� 
และ สปป.ล�ว ซึ่งเป็นพื้นที่ของก�รแข่งขันโดยตรงกับโครงก�ร BRI  
ของจีน รวมถึงก�รส�นต่อโครงก�ร Build Back Better World (B3W)  
เพื่อค�นอำ�น�จโครงก�รหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง (BRI) ของจีน ที่นำ�เสนอ
โดยสหรัฐฯ ผ่�นก�รประชุม G7 และต่อยอดข้อตกลงกรอบก�รค้� และ
ก�รลงทุนต่�งๆ ที่มีอยู่กับทั้งกัมพูช�และ สปป.ล�ว อย่�งไรก็ต�ม แม้จะ
มีกรอบคว�มร่วมมือเดิมอยู่แล้ว แต่สหรัฐฯ ต้องมั่นใจว่�จะส�ม�รถรักษ�
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ไม่ให้ยำ่�แย่ลงไปอีก และควรแสวงห�คว�ม
สัมพันธ์อย่�งจริงใจ และมีประสิทธิผล รวมทั้งไม่ใช้ม�ตรก�รลงโทษใดๆ 
ก็ต�ม ที่จะสร้�งก�รต่อต้�นให้เกิดขึ้นอย่�งชัดเจน ก�รบริห�รของ ปธน.
โจ ไบเดน ส�ม�รถยดึมัน่ในค่�นยิมอย่�งแท้จรงิของสหรฐัฯ ได้ แต่ควรเน้น
วิธีก�รส่ือส�ธ�รณะ (Public Broadcasting Service) ให้เกดิประสิทธภิ�พ
ยิง่ขึน้ โดยก�รปรบักรอบและรปูแบบของสือ่ส�ธ�รณะประเภทต่�งๆ เพือ่
สร้�งแนวท�งก�รแข่งขันเชิงยุทธศ�สตร์ท่ีครอบคลุมม�กขึ้นโดยควรมอง
ห�โอก�สในก�รแลกเปลีย่นท�งก�รเมืองระดบัสงูกบัทัง้กมัพชู� และ สปป.
ล�ว เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รสร้�งคว�มร่วมมือในข้อตกลงท�ง
เศรษฐกิจ และคว�มมั่นคงใหม่ๆ เช่น ก�รสถ�ปน�คว�มร่วมมือในก�รเข้�
ถึงฐ�นทัพเรือเรียมของสหรัฐฯ เป็นต้น 
 สรุปได้ว่� สิ่งสำ�คัญของสหรัฐฯ คือ ก�รเพิ่มก�รมีส่วนร่วมกับ
กัมพูช� และ สปป.ล�ว ในก�รแข่งขันกับจีน โดยแนวท�งที่ยึดเพียง 
ค่�นยิมเพยีงอย่�งเดยีว อ�จล้มเหลวอย่�งชดัเจนในก�รสร้�งคว�มสมัพนัธ์
ให้ก้�วหน้�ยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงจะแยกสหรัฐฯ ออกจ�กภูมิภ�คอ�เซียน ที่มี
เพยีงไม่กีป่ระเทศท่ีเป็นประช�ธิปไตยอย่�งแท้จรงิแล้ว แต่จะเป็นก�รยอม
ให้จีนเข้�ม�มีอิทธิพลในภูมิภ�คนี้โดยไม่จำ�เป็น 
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การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



“AUKUS Plus” คือ ทางเลือกที่เป็นไปได้?
ฉบับที่ 10/65 (ห้วงวันที่ 16 – 28 ก.พ.65)
เรียบเรียงโดย เรืออากาศโท นิตยา งานไว

 กำรเกิดข้ึนของ AUKUS ที่ประกอบด้วย ออสเตรเลีย  
สหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ ถือเป็นกำร “ยกระดับหุ้นส่วน
ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงไตรภำคี (Enhanced Trilateral 
Security Partnership)” ที่ได้เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับ 
ควำมร่วมมอืในระดบัพหภุำคกีลุ่มย่อย (Minilateral Cooperation) 
ในภูมิภำคอินโด-แปซิฟิก เพื่อตอบสนองควำมท้ำทำยแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ถึงแม้ว่ำ AUKUS จะเป็นข้อตกลงระหว่ำงหุ้นส่วนในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษซ่ึงมีควำมสัมพันธ์ทำงวัฒนธรรมและ
ประวัติศำสตร์ร่วมกัน (Anglosphere) เพียง ๓ ประเทศ แต่ควำม
ร่วมมือดังกล่ำวได้สะท้อนให้เห็นคุณค่ำ (Value) ที่ส่งผลต่อ
สถำปัตยกรรมด้ำนควำมมัน่คงในภมูภิำคอนิโด-แปซฟิิกเป็นอย่ำงมำก 
อย่ำงไรก็ตำม ท่ำมกลำงระเบียบโลกแบบหลำยขั้วอ�ำนำจที่มี 
ควำมซับซ้อนมำกขึ้นเรื่อย ๆ  กำรปกป้องและกำรจ�ำกัดวงพันธมิตร
มข้ีอจ�ำกดัอยูใ่นตวั ดงันัน้กำรมเีวทีท่ีครอบคลุมมำกยิง่ข้ึน (Inclusive 
Forum) ส�ำหรับพหุภำคีกลุ่มย่อย AUKUS จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะ
เอำชนะอุปสรรคและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภูมิภำค ดังนั้นจึงเป็น
ทีน่่ำจบัตำมองว่ำกำรเสรมิสร้ำง AUKUS Plus จะม ีFramework อย่ำงไร...

 ก�รที่จะทำ�ให้ AUKUS เป็นเวทีคว�มร่วมมือในระดับพหุภ�คี 
กลุ่มย่อยที่ครอบคลุมม�กยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเอ�ชนะอุปสรรคและผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิขึน้ในภมูภิ�ค ซึง่ก�รเป็นเวททีีค่รอบคลมุนัน้มนียัยะถงึก�รรวมตวั
แบบ “Plus” ที่เป็นน�มธรรมม�กขึ้น ทั้งประเทศในสหภ�พยุโรป รวมถึง
ประเทศสำ�คัญ ๆ ในอินโด-แปซิฟิก เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น และเก�หลีใต้  
ได้รับคว�มค�ดหวังในก�รรวมตัวเป็นหุ้นส่วน “AUKUS Plus” ภ�ยใต้
คว�มร่วมมือต่�ง ๆ ที่มีโดยใช้ประเด็นเป็นฐ�นร่วมกับ AUKUS เช่น 
ประเด็นร่วมกัน (Common Issues) ในกรณีห่วงโซ่อุปท�น Supply 
Chains) เป็นต้น
 AUKUS Plus ยุโรป: เมล็ดพันธุ์ของความร่วมมือท่ามกลาง
รอยร้าวในความสัมพันธ์?
 ก�รเกิดขึ้นของ AUKUS และก�รยกเลิกฝ่�ยเดียวต่อข้อตกลง
เรือดำ�นำ้�ระหว่�งฝรั่งเศส-ออสเตรเลีย มูลค่� 9 หมื่นล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ 
ส่งผลกระทบอย่�งรุนแรงต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสหรัฐฯ กับยุโรปที่เลว
ร้�ย ยิ่งไปกว่�นั้น คือ ก�รประก�ศของ AUKUS ได้บดบัง “ยุทธศ�สตร์
เพื่อคว�มร่วมมือในอินโด-แปซิฟิก (Strategy for Cooperation in the 
Indo-Pacific)” ของสหภ�พยุโรปที่เป็นคว�มพย�ย�มของยุโรปในก�ร
ขย�ยบทบ�ทในอินโด-แปซิฟิก ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบให้เกิดคว�ม
แตกแยกระหว่�งหุ้นส่วนเก่�แก่เท่�นั้น แต่ยังก่อให้เกิดเสียงเรียกร้องม�ก
ขึน้ภ�ยในสหภ�พยโุรปต่อคว�มเป็นอสิระท�งยทุธศ�สตร์ของสหภ�พยโุรป
 แม้ว่�จะเกิดรอยร้�วในคว�มสมัพนัธ์ข้�มมห�สมทุรแอตแลนตกิ 
หลังจ�กก�รเกิดข้ึนของ AUKUS ก็ต�ม แต่สหรัฐฯ และยุโรปนั้นมี
ประวตัศิ�สตร์อนัย�วน�นและมค่ี�นยิม ก�รรับรู้ และคว�มท้�ท�ยร่วมกนั 
ดังนั้นจึงไม่น่�ที่จะเป็นไปได้ที่รอยร้�วดังกล่�วจะคงอยู ่อย่�งถ�วร  
ซึง่เลข�ธกิ�รองค์ก�รสนธสิญัญ�ป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื (North Atlantic 
Treaty Organzation : NATO) ได้กล่�วว่� AUKUS ไม่ได้ “มุ่งต่อต้�น 
NATO หรือยุโรป” และ NATO จะยังคงทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับหุ้นส่วน 
ในอินโด-แปซิฟิก ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเก�หลีใต้  
เกี่ยวกับคว�มมั่นคงท�งไซเบอร์และคว�มมั่นคงท�งทะเล รวมถึงประเด็น
อื่น ๆ ทั้งนี้ประธ�น�ธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ยังคงพย�ย�มให้คว�ม
สนใจและต้องก�รฟังคว�มเห็นของยุโรป โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งฝรั่งเศส  
เพือ่ให้คว�มสมัพนัธ์ร�บรืน่และพย�ย�มค้นห�จดุร่วมใหม่เพ่ือรักษ�คว�ม
สัมพันธ์ข้�มมห�สมุทรแอตแลนติก โดยในอน�คตคว�มร่วมมือระหว่�ง 
AUKUS และ NATO ไม่ส�ม�รถตัดข�ดจ�กกันได้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อ
ยุโรปกำ�ลังเผชิญกับ “คว�มท้�ท�ยใหม่” จ�กรัสเซียและจีน
 AUKUS Plus ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้: จะบรรเทาความ
กังวลด้านความมั่นคงในภูมิภาคได้หรือไม่?

 คว�มคิดริเริ่มหลักประก�รแรกของ AUKUS คือก�รช่วยเหลือ
ออสเตรเลียในก�รสร้�งเรือดำ�นำ้�พลังง�นนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุน  
“คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติก�รร่วมกัน (Interoperability) คว�ม
คล้�ยคลงึกนั (Commonality) และผลประโยชน์ร่วมกนั (Mutual Benefit)” 
โดยไม่ได้ประนีประนอมต่อพันธะผูกพัน (Commitment) ในเรื่องก�รไม่
แพร่ขย�ยอ�วธุนวิเคลยีร์ คว�มมัน่คง และด้�นคว�มปลอดภยั แต่อย่�งไร
กต็�มโดยธรรมช�ตแิล้วก�รมุง่เน้นด้�นอ�วธุนวิเคลยีร์ของ AUKUS นัน้ยงั
เป็นที่ถกเถียงซ่ึงทำ�ให้เกิดคว�มกังวลทั้งในหมู่พันธมิตรและคู่แข่งในเร่ือง
คว�มเป็นไปได้ที่ AUKUS จะกระตุ้นก�รแข่งขันด้�นก�รสะสมอ�วุธและ
ทำ�ให้ม�ตรฐ�นก�รไม่แพร่ขย�ยอ�วธุนวิเคลยีร์ในอนิโด-แปซฟิิกไม่เข้มงวด
เพียงพอ (Lax Non-Proliferation Standards) 
     ญี่ปุ่น
 ญ่ีปุน่มสีนธิสญัญ�คว�มมัน่คงร่วมกับสหรฐัฯ และมคีว�มสมัพนัธ์
ในเรือ่งคว�มมัน่คงท่ีใกล้ชิดกับออสเตรเลยีและสหร�ชอ�ณ�จกัร ด้วยเหตุ
นี้ก�รเข้�ร่วมกับเวที AUKUS Plus ของญี่ปุ่นจึงเป็นไปอย่�งธรรมช�ติ ซึ่ง
น�ยย�ม�ก�มิ ชิงโงะ เอกอัครร�ชทูตญ่ีปุ่นประจำ�ออสเตรเลีย ได้กล่�ว
เป็นนัยแล้วว่�ญ่ีปุ่นยินดีที่จะเข้�ร่วมในข้อริเริ่มของ AUKUS โดยจะมุ่ง
เน้นคว�มร่วมมือในเรื่องปัญญ�ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
และคว�มมัน่คงท�งไซเบอร์ คว�มร่วมมอืใด ๆ  ระหว่�งญ่ีปุ่นและ AUKUS 
จะไม่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบนิวเคลียร์ เนื่องม�จ�กประวัติศ�สตร์ที่มี
คว�มเกี่ยวข้องกับอ�วุธนิวเคลียร์และข้อผูกพันต�มรัฐธรรมนูญในเรื่อง
สนัตนิยิม (Pacifism) แต่เป็นคว�มร่วมมอืเฉพ�ะกิจในประเดน็ทีม่ร่ีวมกนั 
เช่น ก�รพัฒน�เทคโนโลยีที่สำ�คัญที่จะช่วยเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้
ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ที่เผชิญกับคว�มท้�ท�ยร่วมกัน โดยเฉพ�ะในมิติคว�ม
ร่วมมอืท�งทะเล ตวัอย่�งเช่นคว�มร่วมมอืในก�รล�ดตระเวนทะเลตะวนั
ออกและทะเลจีนใต้ ในขณะเดียวกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย
ได้ลงน�มในข้อตกลงด้�นก�รป้องกนัประเทศทีม่�จ�กข้อตกลง AUKUS ด้วย
 อินเดีย
 อินเดียที่ไม่ได้แสดงท่�ทีต้อนรับหรือวิพ�กษ์วิจ�รณ์ข้อตกลง 
AUKUS อย่�งเป็นท�งก�ร ในท�งกลับกัน อินเดียยังคงรักษ�ระยะห่�ง
อย่�งระมัดระวัง แต่ในขณะเดียวกันก็แยกก�รเช่ือมต่อระหว่�ง Quad 
ออกจ�ก AUKUS อย่�งชัดเจน อย่�งไรก็ต�มจ�กปัจจัยด้�นภูมิรัฐศ�สตร์
และยุทธวิธีท�งก�รทห�รล่�สุดของจีนบริเวณช�ยแดนที่ติดกับแคว้น 
ล�ดักห์ซ่ึงเป็นแคว้นหนึง่ในรฐัจัมมแูละแคชเมยีร์ ก�รที ่AUKUS ให้คว�ม
สำ�คญักบัแนวโน้มก�รขย�ยอทิธพิลของจนีทำ�ให้ตรงกบัคว�มต้องก�รของ
อินเดียที่จะบรรเท�แรงกดดันต่ออินเดียและช่วยฟื้นฟูดุลอำ�น�จท�ง
ยุทธศ�สตร์ในภูมิภ�คได้อีกด้วย
 เนือ่งจ�ก AUKUS เป็นกลุม่พนัธมติรท�งทห�รทีต่่อต้�นจนี ทำ�ให้
อนิเดยีไม่สะดวกในก�รเข้�ร่วมข้อตกลงทีอ่�จทำ�ให้ต้องประนปีระนอมต่อ
คว�มเป็นอิสระท�งยทุธศ�สตร์ของอินเดยีและก�รเข้�ร่วมอ�จมคีว�มซับ
ซ้อน อย่�งไรก็ต�ม อินเดียส�ม�รถสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่มีอยู่
แล้วกับช�ติสม�ชิก AUKUS และร่วมมือกันในด้�นท่ีเกี่ยวข้องกับคว�ม
มั่นคงที่ม�กขึ้น เช่น เทคโนโลยีไซเบอร์ ควอนตัม และ AI ถึงแม้ว่�ใน
ปัจจุบันอินเดียจะยังไม่เชื่อมโยงกับ AUKUS ก็ต�ม แต่ก�รรวมศักยภ�พ
ของญีปุ่น่และอนิเดยีในเครอืข่�ย “Plus” จะเป็นก�รช่วยส่งเสรมิก�รผนกึ
กำ�ลังของ Quad-AUKUS
 เกาหลีใต้
 ขณะที่เก�หลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรสำ�คัญของสหรัฐฯ และหุ้นส่วน
ของ NATO ยังไม่ได้ออกแถลงก�รณ์อย่�งเป็นท�งก�รเกี่ยวกับ AUKUS 
แต่ประธ�น�ธบิดมีนุ แจอนิ เน้นยำ�้ว่�สนธสิญัญ�ดงักล่�วมส่ีวนสนับสนุน
เสถียรภ�พในภูมิภ�คและก�รตัดสินใจซื้อเรือดำ�นำ้�ของออสเตรเลีย โดย
เก�หลีใต้พย�ย�มแสวงห�ม�น�น แต่ไม่ได้รับอนุญ�ตให้พัฒน�เรือดำ�นำ้�
พลังง�นนิวเคลียร์ เนื่องจ�กข้อตกลงคว�มร่วมมือด้�นนิวเคลียร์หรือที่
เรียกว่� 123 Agreement กบัสหรฐัฯ ซึง่จำ�กดัเพือ่ก�รใช้อย่�งสนัตเิท่�นัน้
 อย่�งไรก็ต�ม ในเดือน พ.ค.64 พันธมิตรทั้งสองตกลงที่จะยุติ
แนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับขีปน�วุธที่แก้ไขใหม่ (The Revised Missile 
Guidelines) ทีจ่ำ�กัดขดีคว�มส�ม�รถในก�รพฒัน�ขปีน�วธุของเก�หลใีต้ 
ในขณะเดียวกันเก�หลีใต้และออสเตรเลียยังได้ขย�ยคว�มร่วมมือผ่�น
สัญญ�ด้�นก�รป้องกันประเทศมูลค่� ๗๑๗ ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ ที่เพ่ิง 
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



 ท�าไมนโยบายด้านความมัน่คงแห่งชาติฉบบัแรกของ
ปากีสถานจึงมีความส�าคัญต่อเสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชียใต้ในอนาคต
ฉบับที่ 11/65 (ห้วงวันที่ 1 – 15 มี.ค.65)
เรียบเรียงโดย นางสาวปุณณภา โชติชินเชาวน์

 เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2565 ปากสีถานได้เผยแพร่เอกสารนโยบาย
ด้านความมัน่คงแห่งชาตฉิบบัแรก พ.ศ.2565-2569 ระยะเวลา 5 ปี โดย 
อิมราน ข่าน นายกรฐัมนตรปีากสีถาน และโมอดี ยซูปุ ทีป่รกึษาด้าน 
ความม่ันคงแห่งชาตขิองปากสีถาน ได้ออกมากล่าวว่า นโยบายฉบบันี้  
จะช่วยให้การก�าหนดนโยบายความมัน่คงแห่งชาตขิองปากสีถานมชีดัเจน 
และเป็นทางการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังระบุถึงการก�าหนดบทบาทของ
ปากสีถานในปัจจบัุน ทีจ่ะมุ่งเน้นไปท่ีจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และภยัคกุคาม 
รวมไปถงึหลกัเกณฑ์ทีแ่นะน�าต่างๆ จงึเป็นทีน่่าสนใจว่านโยบายฉบบันี้  
จะมคีวามส�าคญัต่อเสถยีรภาพในภูมิภาคเอเชียใต้ได้อย่างไร 

     จุดหมุนเปลี่ยนภูมิเศรษฐศาสตร์
 นโยบ�ยคว�มมัน่คงแห่งช�ตขิองป�กีสถ�นฉบับน้ี มุง่เน้นในเรือ่ง
คว�มมั่งคั่งท�งเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกท่ีจะนำ�พ�ป�กีสถ�นไปสู่คว�ม
มั่นคงแห่งช�ติ โดยน�ยกรัฐมนตรีอิมร�น ข่�น ได้กล่�วว่� “ก�รพัฒน�
อย่�งทั่วถึง (Inclusive Development) ไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงได้สำ�หรับ
คว�มมั่นคงแห่งช�ติ” นโยบ�ยนี้แสดงให้เห็นถึง จุดหมุนเปลี่ยนภูมิ
เศรษฐศ�สตร์ (Geo-economic Pivot) ด้วยที่ว่�ป�กีสถ�นเป็นศูนย์รวม
ของทุกสรรพสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจท่ัวโลก นอกจ�กนี ้

ในนโยบ�ยฉบับนี้ ยังได้ตระหนักถึงปัญห�ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงก�รแพร่
ระบ�ดของโรคโควดิ-๑๙ เช่น เรือ่งก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ ๕.๓% ร�กฐ�น
ท�งเศรษฐกิจของป�กีสถ�นที่ถูกรุมเร้�ด้วยจุดอ่อนท�งเศรษฐกิจมหภ�ค 
ก�รพัฒน�ที่ล้�หลัง และคว�มล้มเหลวของนโยบ�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 
    ห�กมุมมองเชิงเปรียบเทียบ จุดหมุนเปลี่ยนภูมิเศรษฐศ�สตร ์
ในนโยบ�ยฉบับนี้ของป�กีสถ�น ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ป�กีสถ�นจะมีท่�ที 
ท่ีคล�ยคว�มกังวลกบัคว�มมัน่คงแบบเดมิ ในนโยบ�ยคว�มมัน่คงแห่งช�ติ
ฉบับดังกล่�ว ป�กีสถ�นจะไม่แสวงห�คว�มมั่งคั่งเพียงเพื่อคว�มเจริญ
รุ่งเรืองหรือปันผลสันติภ�พไม่ว่�จะด้วยประก�รใดก็ต�ม โดยที่ปรึกษ� 
ด้�นคว�มมัน่คงแห่งช�ติของป�กสีถ�นได้กล่�วว่� นโยบ�ยแห่งช�ตฉิบบัน้ี  
จะปรับเปลี่ยนแนวคิดว่�ควรจะทุ่มงบประม�ณด้�นกล�โหมเพื่อคว�ม
มั่นคงท�งก�รทห�ร หรือควรจะทุ ่มงบประม�ณเพื่อป�กท้องของ
ประช�ชน ซึ่งในนโยบ�ยฉบับนี้จะเน้นยำ้�เรื่องก�รเติบโตของเศรษฐกิจ 
เพื่อสร้�งคว�มเจริญรุ่งเรืองและสะสมทรัพย�กรแห่งช�ติที่เพิ่มม�กขึ้น  
ซึง่ภ�คส่วนของก�รทห�รและก�รป้องกันประเทศอ�จจะต้องดงึทรพัย�กร
บ�งส่วนไปใช้ในอน�คตม�กกว่�ในปัจจุบัน

    เน้นยุทธศาสตร์มากกว่านโยบาย
 ก�รเน้นยำ้�ถึงคว�มมั่งคั่งในนโยบ�ยฉบับนี้เป็นหนท�งที่นำ�ไปสู่

ก�รบรรลุเป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์ท่ีใหญ่ ซึ่งเป็นนัยยะว่�จะไม่มีก�รใช ้
ภูมิยุทธศ�สตร์แทนภูมิเศรษฐศ�สตร์ แต่ในท�งกลับกันกล�ยเป็นต้องนำ�
ม�รวมกนั เนือ่งจ�กเอกส�รนโยบ�ยฉบับนีม้กี�รระบุถึงคว�มต้องก�รของ
ป�กีสถ�นเรื่อง “สันติภาพในภูมิภาค” และ “การพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกบัอนิเดยี” ซึง่จะบรรลเุป้�หม�ยได้นัน้ขึน้อยูก่บัท่�ทขีอง
ก�รป้องกันประเทศและก�รมเีศรษฐกจิท่ีมรี�กฐ�นท่ีแข็งแกร่งม�กขึน้ต�ม

ลงน�มเมือ่เรว็ๆ นี ้ซึง่หลงัจ�กก�รเกดิขึน้ของ AUKUS เก�หลใีต้กร็อทีจ่ะ
เพ่ิมคว�มร่วมมอืด้�นคว�มมัน่คงและขย�ยก�รเข้�ถงึเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ 
ในท�งกลับกัน ห�ก AUKUS (โดยเฉพ�ะสหรัฐฯ) ยังคงกีดกันเก�หลีใต้
และปฏิเสธก�รถ่�ยโอนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เก�หลีใต้อ�จถูกผลักดันให้
เป็นหุ้นส่วนกับฝรั่งเศสในก�รพัฒน�เรือดำ�นำ้�พลังง�นนิวเคลียร์
 อาเซียนและอื่น ๆ 
 ก�รรวมกลุ่ม AUKUS สร้�งคว�มไม่พอใจให้กับประเทศต่�ง ๆ 
ในเอเชีย (โดยเฉพ�ะพันธมิตรของสหรัฐฯ) เนื่องจ�กลักษณะที่เป็นสิทธิ
พเิศษเฉพ�ะพนัธมติรท�งทห�รท่ีแสดงถงึคว�มพย�ย�มกลบัม�อีกครัง้ของ
จักรวรรดิของกลุ่มประเทศที่ใช้ภ�ษ�อังกฤษซึ่งมีคว�มสัมพันธ์ท�ง
วฒันธรรมและประวตัศิ�สตร์ร่วมกนั ในก�รตดัสนิใจอน�คตของเอเชยีโดย
ไม่มีก�รปรึกษ�ห�รือหรือเค�รพประเทศในภูมิภ�คเอเชียเลย ดังนั้นห�ก 
AUKUS มุ่งที่จะบรรลุเป้�หม�ยในก�รรักษ� “สันติภ�พและเสถียรภ�พ 
ในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก” ประเทศมห�อำ�น�จในเอเชียจำ�เป็นต้องได้รับ
ก�รปรึกษ�ห�รือในก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถขั้นสูง ก�รไม่มีส่วนร่วม
ของเอเชยีในพนัธมิตรด้�นคว�มมัน่คงของอนิโด-แปซิฟิก ถอืว่�เป็นล�งไม่
ดีสำ�หรับ “คว�มร่วมมือของหุ้นส่วนท่ีมีคว�มเห็นคล้�ยกัน” ที่สหรัฐฯ 
แสวงห�เพื่อที่จะสร้�งสถ�นะท่ีเสื่อมถอยลงในภูมิภ�คให้กลับขึ้นม�ใหม่ 
นอกเหนือจ�กก�รเจรจ�กับญ่ีปุ่น อินเดีย และเก�หลีใต้แล้ว AUKUS  
ยังจำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญกับอ�เซียนและประเทศสม�ชิกอ�เซียน  
โดยเฉพ�ะอินโดนีเซียซึง่เป็นเพือ่นบ้�นตดิกบัออสเตรเลยี ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
โดยตรงจ�กก�รขย�ยขีดคว�มส�ม�รถของออสเตรเลียและคว�มเป็นไป
ได้ท่ีจะมกี�รแข่งขนัก�รสะสมอ�วธุ ตรงหลงับ้�นของอนิโดนเีซีย นอกเหนอื
ก�รปรึกษ�ห�รอืกับอ�เซยีนแล้ว AUKUS ยงัส�ม�รถเสรมิสร้�งคว�มร่วม
มือกับกิจกรรมพหุภ�คีกลุ่มย่อยอื่น ๆ  ในอินโด-แปซิฟิก (เช่น Quad) เพื่อ
เป้�หม�ยร่วมกัน

  ผลกระทบที่ใหญ่กว่าในอินโด-แปซิฟิก คือ อะไร? 
 ก�รเปิดตัว AUKUS นั้นเต็มไปด้วยคว�มกังข� และด้วยเหตุนี้
ก�รขย�ยตัว จึงไม่ใช่ท�งเลือกท่ีเป็นไปได้ นอกจ�กนี้ไม่ใช่เรื่องง่�ยที่
พันธมิตรส�มฝ่�ยของ AUKUS จะเปิดรับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพ�ะอย่�ง
ยิ่งสหรัฐฯ ได้ปฏิเสธแนวโน้มใด ๆ ท่ีจะรวมประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งญี่ปุ่น 
และอินเดีย เข้�ม�เป็นพันธมิตร AUKUS แต่อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กคว�ม
กังวลต่อคว�มมั่นคงในภูมิภ�คที่ชอบธรรม (และคว�มไม่ไว้ใจของ
มห�อำ�น�จภ�ยนอก) ระหว่�งประเทศต่�ง ๆ ในภูมิภ�ค ดังนั้นกลไกของ 
AUKUS จึงจำ�เป็นต้องมีก�รจัดเรียงใหม่ เช่น ก�รต่อยอด (Extension) 
และไม่ขย�ยตัว (Not Expansion)
 “AUKUS Plus” ส�ม�รถนำ�กรอบคว�มร่วมมือกับประเทศ
พันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่�วส�รที่สำ�คัญ (Fives Eyes) 
ที่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นอีกกลุ่มกรอบคว�มร่วมมือของ Anglosphere ที่ได้เคย
ประส�นง�นอย่�งใกล้ชิดม�อย่�งย�วน�นกับญี่ปุ่น (มักเรียกกันว่� Sixth 
Eye) และเก�หลใีต้ คว�มร่วมมอืเฉพ�ะกจิ เช่นนีย้งัส�ม�รถพฒัน�ร่วมกบั
ฝรัง่เศส แคน�ด� และนวิซแีลนด์ได้อกีด้วย เนือ่งจ�กศกัยภ�พของรสัเซีย-
จีน-เก�หลีเหนือเติบโตขึ้น จึงมีคว�มจำ�เป็นสำ�หรับ AUKUS ในก�รต่อย
อดขอบเขตและคว�มร่วมมือเพื่อส่งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติก�ร
ร่วมกันจึงมีคว�มสำ�คัญ โดยก่อนหน้�นี้พันธมิตรรัสเซีย-จีน-เก�หลีเหนือ 
ถูกมองว่�เป็นก�รตอบโต้ต่อคว�มร่วมมือไตรภ�คีระหว่�งสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น-
เก�หลใีต้ แต่ในตอนนีอ้�จเปลีย่นเป็นก�รตอบโต้ต่อ AUKUS แทน อย่�งไร
กต็�ม AUKUS มคีว�มจำ�เป็นต้องประส�นกบักรอบก�รทำ�ง�นทีข่บัเคลือ่น
ด้วยคุณค่�ระดับโลกที่มีอยู่ เช่น Global Gate Way, Build Back Better 
World (B3W) และองค์กรที่มีอยู่ เช่น อ�เซียน และ NATO แม้ว่�ดูเสมือน
ว่�ก�รรวมประเทศอืน่ ๆ  เข้�ม�อย่�งเป็นท�งก�รอ�จเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ 
แต่ก�รประส�นง�นและก�รจินตน�ก�รถึงรูปแบบย่อย “Plus” ไม่เพียง
แค่ทำ�ให้มคีว�มยดืหยุน่ในก�รทำ�ง�นร่วมกนัเท่�นัน้ แต่ยงัได้รบัก�รยอมรบั
และส่งผลกระทบที่ม�กขึ้นในอินโด-แปซิฟิกอีกด้วย
 

AUKUS Plus?

ที่ม�: https://thediplomat.com/2022/01/is-aukus-plus-a-viable-ption/

9ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ที่ค�ดก�รณ์เอ�ไว้ โดยเมื่อพิจ�รณ�ถึงแนวโน้มในปัจจุบันพบว่� ยังไม่มี
ท่�ททีีจ่ะเป็นไปได้ต่อก�รเปลีย่นแปลงรปูแบบท�งก�รเมอืงกบัประเทศอนิเดยี 

 อย่�งไรก็ต�ม นโยบ�ยคว�มมั่นคงแห่งช�ติฉบับนี้ มีโอก�ส 
ต่อก�รสร้�งก�รแข่งขันเชิงยุทธศ�สตร์กับประเทศอินเดียไม่ม�กก็น้อย  
ห�กมองโลกในแง่ดี ก�รป้องกันประเทศเช่นนี้ อ�จทำ�ให้เกิดคว�มมั่นคง
ม�กยิ่งข้ึนในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งป�กีสถ�นและอินเดีย เช่นเดียวกันกับ
ก�รปฏบิติัแบบเดิมของป�กสีถ�นกบัก�รปรบักองทพัให้ทนัสมยั ก�รกล่�ว
ยำ้�ถึงองค์ประกอบในก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของคว�มมั่นคงแห่งช�ติ  
จะทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเอ�ชนะเสียงวิจ�รณ์ในทิศท�งและแนวโน้มของ
ประเทศได้ ในส่วนขององคป์ระกอบเสรมิอืน่ ๆ  ในนโยบ�ยฉบบันี้ชีใ้ห้เห็น
ถึงคว�มต่อเนื่อง รวมถึงก�รถูกวิจ�รณ์จ�กอินเดีย แต่ไม่มีก�รเรียกร้องให้
เปลี่ยนสถ�นะรัฐชัมมู และแคชเมียร์ และในส่วนของนโยบ�ยก�รต่�ง
ประเทศยังคงมีก�รระบุถึงลักษณะคว�มสัมพันธ์ของป�กีสถ�นกับจีน  
ว่�เป็นก�รขับเคลื่อนคว�มสัมพันธ์กันด้วยผลประโยชน์ร่วมกัน รวมไปถึง
ก�รมีคว�มเข้�ใจซึ่งกันและกัน 

 อย่�งไรก็ต�ม ในกรณีที่นโยบ�ยฉบับดังกล่�วได้มีก�รปรับ
เปลีย่นแผนเพือ่เพิม่คว�มพย�ย�มท่ีอ�จเกดิขึน้สำ�หรับแนวท�งก�รรกัษ�
คว�มปลอดภัยแบบเดิมของป�กีสถ�นนั้น จะถูกระบุอยู่ในข้อของก�ร
ปรับปรุง “คว�มส�ม�รถของพื้นที่” และ “ข้อมูลคว�มปลอดภัยท�ง
ไซเบอร์ แต่ยังไม่มีก�รให้ร�ยละเอียดใดๆเพิ่มเติม แต่ในส่วนของประเทศ
จีน ได้มีก�รกล่�วเมื่อวันที่ 28 มกร�คม 2565 ว่� “จะให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รพัฒน�ด�วเทียมสื่อส�รสำ�หรับป�กีสถ�น และจะให้คว�มร่วมมือ 
ในก�รก่อสร้�งศูนย์อวก�ศป�กีสถ�น” 
 การแสดงความพึงพอใจ
 ก�รอ้�งถงึก�รแสวงห�นโยบ�ยต่�งประเทศทีย่งัไม่เป็นท่ียอมรบั
ของป�กีสถ�น อ�จจะทำ�ให้เอกส�รนโยบ�ยคว�มมั่นคงแห่งช�ติฉบับนี้ 
ถกูกล่�วห�ว่�ไม่สจุรติ แต่อย่�งไรก็ต�มเมือ่มีก�รพิจ�รณ�ถงึวธิท่ีีนโยบ�ย
อ�จใชไ้ด้ผลในท�งปฏิบัต ิซึง่ผูท้ีค่ล�งแคลงสงสัยทัง้ในส่วนของป�กสีถ�น
และที่อื่นๆ อ�จแสดงคว�มพึงพอใจซึ่งเป็นไปได้ 2 ประก�ร ได้แก่ (1) 
ประเด็นการก่อการร้าย พบว่�ภ�ยหลังจ�กก�รรณรงค์ต่อต้�นผู้ก่อก�ร
ร้�ยภ�ยในประเทศ พบว่�ก�รโจมตีของผู้ก่อก�รร้�ยเกิดขึ้นในป�กีสถ�น
ถึง 381 ครั้ง ในปี ค.ศ. 2021 ซึ่งลดลงถึง 6 เท่�เมื่อเปรียบเทียบจ�กปี 
ค.ศ. 2010 แต่สหรฐัฯ ได้มกี�รประเมนิเอ�ไว้ว่�ในปี ค.ศ.2020 ก�รก่อก�ร
ร้�ยในระดับภมิูภ�คยังคงมกี�รปฏบิตัจิ�กป�กสีถ�นอยู ่และมกี�รโต้เถยีง
ถึงคว�มแตกต่�งของป�กีสถ�นระหว่�งสิ่งที่นโยบ�ยฉบับน้ีเรียกว่�  
ก�รประนปีระนอม และก�รไม่ปรองดอง ระหว่�งกลุม่ติดอ�วธุอสิล�มสิต์นัน้

อ�จเป็นปัญห� ซึ่งวิธีก�รที่ภ�ครัฐให้คว�มสำ�คัญที่จะดำ�เนินก�รบนพื้น
ฐ�นของคว�มแตกต่�งนี้ อ�จเกิดคว�มชัดเจนม�กข้ึนใน “National 
Counter Violent Extremism” ที่จะมีขึ้นในฉบับแรกนี้ นโยบ�ยฉบับนี้
ได้ยกประเด็นของจีนขึ้นม�อย่�งเป็นนัยยะที่สัมพันธ์กัน เมื่อกล่�วถึง 
“คว�มสำ�คญัของก�รเข้�ถงึแหล่งเทคโนโลยที�งเลอืก” นอกจ�กนีย้งัมกี�ร
เรียกร้องให้ “ลดก�รพึ่งพ�เศรษฐกิจภ�ยนอก” ซึ่งไม่ส�ม�รถม�เป็น 
ข้อบ่งชีไ้ด้ว่�ทัง้สองประก�รทีก่ล่�วม�นี ้จะส�ม�รถนำ�ม�รวมกนัในแนวท�ง
ของป�กีสถ�นที่มีต่อจีนได้ สำ�หรับข้อบ่งชี้อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่�นโยบ�ย
ฉบับนี้ ไม่ยอมรับขอบเขตของคว�มท้�ท�ยที่ป�กีสถ�นกำ�ลังเผชิญอยู่ คือ
ก�รพจิ�รณ�พเิศษเกีย่วกบัก�รปกครองของกลุ่มตอลบิ�นในอฟัก�นสิถ�น 
และก�รหลีกเลี่ยงก�รใช้คำ�ที่นิยมใช้กันแพร่หล�ยอย่�งคำ�ว่� “อินโด
แปซิฟิก” สำ�หรับก�รพูดถึงในประเด็นเศรษฐกิจและคว�มมั่นคง 
ท�งทะเลในอน�คตของประเทศ และ (2) การจัดลำาดับความสำาคัญของ
การแข่งขัน ว่�จะให้อยู่ส่วนไหนของกระบวนก�รงบประม�ณ ซึ่งเอกส�ร
ฉบับนี้ไม่มีร�ยละเอียดระบุอยู่
บทส่งท้าย

 ก�รที่นโยบ�ยคว�มมั่นคงแห่งช�ติฉบับนี้ ไม่ส�ม�รถบรรลุ 
ผลสำ�เรจ็ได้ในทันที อ�จเป็นเพร�ะเผยให้เหน็ถึงคว�มเป็นจรงิของก�รเมอืง 
และก�รบริห�รร�ชก�รภ�ยในของป�กีสถ�น ต�มที่นักวิจ�รณ์หล�ยคน
ได้ค�ดก�รณ์ไว้ ซึ่งอ�จดูเหมือนว่�ไม่เกี่ยวข้องกับเสถียรภ�พในภูมิภ�ค
เอเชียใต้ คว�มมุ่งมั่นที่ยืดหยุนและฝั่งแน่นเพื่อรักษ�นโยบ�ยให้คงอยู่นี้ 
อ�จกล�ยเป็นก้�วสำ�คญัในก�รกำ�หนดกรอบนโยบ�ยคว�มมัน่คงแห่งช�ติ
ของป�กีสถ�นให้เป็นท�งก�ร เอกส�รนโยบ�ยฉบับนี้ อ�จกล�ยเป็น
แนวท�งแรกในก�รชี้นำ�กระบวนก�รต่�งๆ กล่�วคือกระบวนก�รคว�ม
มั่นคงแห่งช�ติที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นอ�จให้คว�มกระจ่�งและสอดคล้องกันม�ก
ขึ้นในก�รดำ�เนินก�รภ�ยนอกของป�กีสถ�น โดยเริ่มต้นจ�กก�รดำ�เนิน
ก�รที่มีต่ออินเดีย และยิ่งไปกว่�นั้น ระยะเวล�ของนโยบ�ยส�ม�รถช่วย
พิสูจน์อน�คตได้ ปี ค.ศ.2014 กระทรวงมห�ดไทยของป�กีสถ�นได้เผย
แพร่ “นโยบ�ยคว�มมัน่คงภ�ยในแห่งช�ต”ิ บ�งส่วนเพยีงไม่กีส่ปัด�ห์ก่อน
ทีร่ฐับ�ลจะแพ้ก�รเลอืกตัง้ทัว่ไปโดยพรรคของ อมิร�น ข่�น น�ยกรฐัมนตรี
ป�กีสถ�นคนปัจจุบัน ในท�งตรงกันข้�ม ก�รกำ�หนดและก�รเปิดตัว
นโยบ�ยในปี 2022 นั้นเสร็จสิ้นไปหล�ยเดือนก่อนก�รเปล่ียนแปลง
ตำ�แหน่งผู้นำ�สำ�คัญ จึงเป็นที่น่�สนใจว่�ผู้ที่จะม�รับตำ�แหน่งใหม่ภ�ยหลัง
จ�กก�รเลือกตั้งครั้งต่อไปและก�รสิ้นสุดว�ระของผู้บัญช�ก�รกองทัพบก
ในเดือนพฤศจิก�ยนนี้ จะมีแนวคิดและทิศท�งอย่�งไรในอน�คตต่อก�ร
กำ�หนดนโยบ�ยคว�มมั่นคงภ�ยในแห่งช�ติของป�กีสถ�น

ที่ม� : https://www.iiss.org/blogs/analysis/2022/02/why-pakistans-first-national-security-policy-matters-for-future-regional-stability
ที่ม� : https://www.bangkokbiznews.com/world/828267

ท�าความเข้าใจอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการงดออกเสียงเรื่องยูเครน 
ฉบับที่ 12/65 (ห้วงวันที่ 16 – 31 มี.ค.65)
เรียบเรียงโดย นางสาวณัฐา แก้วค�าแสน

 เหตุใดอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์จงึงดออกเสียงในการ
ลงคะแนนเสยีงของคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิ(United 
Nations Security Council : UNSC) การตดัสนิใจของทัง้สองประเทศ
ในการงดออกเสียงเช่นเดียวกับประเทศจีนได้สร้างความประหลาดใจ
ให้กับชาตติะวนัตก แต่อย่างไรกต็ามการกระท�าเหล่านัน้ไม่ได้น่าแปลกใจเลย...

การกระทำาที่เป็นกลางของอินเดีย
 สิ่งที่น่�ประหล�ดใจไม่ใช่ก�รที่อินเดียงดออกเสียงในก�ร 
ลงคะแนนเสยีงในก�รลงมตขิองคณะมนตรีคว�มมัน่คงแห่งสหประช�ช�ติ 
(UNSC) เก่ียวกับยูเครน แต่สหรัฐฯ และมห�อำ�น�จตะวันตกอื่น ๆ  

ต่�งห�กทีม่คีว�มค�ดหวังว่�อนิเดยีจะเข้�ร่วมกบัน�น�ช�ตใินก�รประณ�ม
รัสเซีย โดยที่อินเดียไม่ได้ประโยชน์ในก�รทำ�เช่นนั้น แต่อินเดียมองว่� 
ก�รงดออกเสียงของอินเดียเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มเป็นกล�งและ
อธิบ�ยข้อเรียกร้องที่ให้ “ลดระดับคว�มตึงเครียดในทันที” (Immediate 
De-Escalation) ในฐ�นะที่เป็นจุดยืนที่มีคว�มสมดุล ก�รที่อินเดียปฏิเสธ
ที่จะประณ�มรัสเซียรุกร�นยูเครนน้ันเหตุผลส่วนใหญ่เนื่องจ�กอินเดีย 
มีก�รพ่ึงพ�ท�งยุทธศ�สตร์กับรัสเซีย รวมทั้งอินเดียให้คว�มสำ�คัญกับ 
ก�รรักษ�คว�มมั่นคงในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิกเป็นหลัก  
 อินเดยียอมรบัว่�รสัเซยีเป็น “หุน้ส่วนท�งยทุธศ�สตร์พเิศษและ
สิทธิพิเศษ” (Special and Privileged Strategic Partner)  
ซึ่งสนับสนุนเทคโนโลยีก�รป้องกันประเทศที่อินเดียเคยถูกปฏิเสธจ�ก
ประเทศตะวันตก โดยทีก่�รจัดห�อ�วธุของอนิเดยีร้อยละ 55 ม�จ�กรสัเซยี 
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



นอกจ�กนีอ้นิเดยีได้เริม่ก�รจดัห�ระบบป้องกนัขปีน�วธุ S-400 ของรสัเซยี 
โดยอินเดียได้รับมอบระบบป้องกันขีปน�วุธ S-400 จำ�นวน 5 ชุดพร้อม
แท่นยงิ (Launcher) จำ�นวน 8 ชุดเมือ่ปล�ยปี พ.ศ. 2564 แม้ว่�ต้องเผชิญ
กับก�รคุกค�มในก�รใช้ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรของสหรัฐฯ ก็ต�ม นอกจ�กนี้
ผู้นำ�ของอินเดียได้ตระหนักถึงก�รที่รัสเซียได้ใช้สิทธิยับยั้งในคณะมนตรี
คว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ เพ่ือสนับสนุนอินเดียระหว่�งก�ร 
ทำ�สงคร�มกับป�กีสถ�นในปี พ.ศ. 2514 และอินเดียก็ไม่ได้ประณ�ม 
ก�รผนวกไครเมียของประธ�น�ธิบดี ว�ดิเมียร์ ปูติน (Vladimir Putin) 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ด้วย
 อินเดียได้มีนโยบ�ยที่แน่วแน่ในก�รตอบโต้จีน หลังจ�กก�ร
ปะทะกันอย่�งรุนแรงบริเวณเส้นแบ่งเขตควบคุมต�มคว�มเป็นจริง (Line 
of Actual Control : LAC) ท�งตะวันออกของล�ดักห์ที่ตั้งอยู่ตอนเหนือ
ของประเทศอินเดียในเดือน มิ.ย. 63 และคว�มสัมพันธ์กับจีนที่เสื่อมถอย 
ทำ�ให้อินเดียและสหรัฐฯ เร่งเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ด้�นก�รป้องกัน
ประเทศ โดยมีเป้�หม�ยเพื่อตอบโต้อิทธิพลที่เพ่ิมขึ้นของจีนในภูมิภ�ค
อินโด-แปซิฟิก ซึ่งอินเดียเป็นสม�ชิกใน “จตุภ�คีด้�นคว�มมั่นคง”  
หรือ (Quadrilateral Security Dialogue : Quad) ที่มุ่งเน้นก�รรักษ�
ระเบียบระหว่�งประเทศควบคู่ไปกับสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น  
 จ�กเหตุก�รณ์ที่กล่�วม�ข้�งต้นแสดงให้เห็นถึงคว�มย้อนแย้ง 
ในก�รงดออกเสียงของอินเดีย 2 ประก�ร ได้แก่ ประกำรแรก กรณ ี
ก�รรุกร�นยูเครนของรัสเซียเป็นก�รละเมิดกฎหม�ยระหว่�งประเทศ 
อย่�งชัดเจน โดยอินเดียซ่ึงเคยมีคว�มกระตือรือร้นในก�รเน้นยำ้� เรื่อง 
“บูรณภ�พแห่งดินแดนและอธิปไตย” (Territorial Integrity and  
Sovereignty) เมื่อครั้งที่จีนมีท่�ทียืนกร�นแข็งกร้�ว (Assertiveness)  
ต่ออินเดีย แต่เมื่อรัฐมนตรีต่�งประเทศของอินเดียถูกท้�ท�ยด้วยคำ�ถ�ม
ในก�รประชุมด้�นคว�มมั่นคงท่ีมิวนิกท่ีผ่�นม�เกี่ยวกับก�รใช้หลักก�ร 
ดังกล่�วทั่วทั้งโลกอย่�งเท่�เทียมกัน รัฐมนตรีต่�งประเทศของอินเดีย 
ตอบว่� “หลักก�รและผลประโยชน์ต้องมีสมดุลกัน” (Principles and  
Interests are Balanced) ซึ่งเป็นก�รเตือนคว�มจำ�ประเทศยุโรปที่แสดง
ก�รสนบัสนนุอนิเดยีอย่�งล่�ช้�ในก�รตอบโต้จนีเมือ่ ม.ิย.64 ทีผ่่�นม� และ 
ประกำรที่สอง อ�วุธที่ซับซ้อนและทรงพลังของอินเดียส่วนใหญ่ได้จัดห�
ม�จ�กรสัเซยี ซึง่ใช้ในคว�มขดัแย้งกบัจนี ซึง่ในปัจจบุนัจนีถอืว่�เป็นเพือ่น
ใหม่ที่ดีที่สุดของรัสเซีย
 ขณะที่ป�กีสถ�นก็กำ�ลังพย�ย�มเริ่มมีสัมพันธภ�พกับรัสเซีย 
และเมื่อมีก�รประก�ศคว�มร่วมมือระหว่�งจีนกับรัสเซีย เมื่อ 4 ก.พ.65 
ยิ่งทำ�ให้อินเดียประหล�ดใจเป็นอย่�งม�ก ซึ่งมีคว�มชัดเจนว่�คว�ม
พย�ย�มของอินเดียในก�รเกี่ยวพันกับรัสเซียเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรม 
ของจนีต่ออินเดียน้ันใช้ก�รไม่ได้ ถงึแม้ว่�เป็นโอก�สในก�รวพิ�กษ์วิจ�รณ์
รสัเซยี แต่อนิเดยีเกรงว่�รสัเซยีอ�จยุติก�รส่งอ�วุธให้กบัอนิเดียเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์กับจนี ถึงแม้ว่�ก�รงดออกเสยีงของอนิเดยีได้สร้�งคว�มผดิหวงั
ให้กับสหรัฐฯ ยุโรป และบรรด�หุ้นส่วน แต่รัฐบ�ลของน�ยนเรนทร� โมดี 
(Narendra Modi) เชือ่ว่�ก�รแสดงจดุยนืทีเ่ป็นกล�งท่�มกล�งสถ�นก�รณ์
ที่ท้�ท�ย อินเดียจะมีวิธีจัดก�รคว�มไว้ว�งใจที่ถดถอยกับประเทศ 
ตะวันตกโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิกได้อย่�งไรนั้น เป็น
เรื่องที่ยังคงต้องรอดูกันต่อไป
 การรุกรานยูเครนของรัสเซียทำาให้สหรัฐอาหรับ
 เอมิเรตส์เข้าสู่ภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน 
 ก�รตัดสินใจงดออกเสียงของสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ในก�รลง
คะแนนเสียงในก�รลงมติของคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ 
(UNSC) ได้สร้�งคว�มประหล�ดใจให้กบัสหรฐัอเมรกิ� องักฤษ และฝรัง่เศส 
ซึง่เป็นหุน้ส่วนด้�นคว�มมัน่คงของสหรฐัอ�หรบัเอมเิรตส์ แต่ก�รตดัสินใจ
นั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลก เนื่องจ�กสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ เช่นเดียวกันกับ
ซ�อดุอิ�ระเบยีทีรู่ส้กึว่�ไม่ได้รับก�รช่วยเหลืออย่�งเพียงพอจ�กสหรัฐอเมรกิ� 
โดยสหรฐัอ�หรบัเอมเิรตส์ตกเป็นเป้�หม�ยของก�รโจมตด้ีวยขปีน�วธุและ
โดรนของกลุ่มกบฏฮูตี (Houthi) และค�ดหวังว่�สหรัฐอเมริก�จะเข้�ม�
ช่วยเหลือแต่ไม่ได้รับก�รตอบสนอง เพ่ือเตรียมพร้อมสำ�หรับสิ่งที่มองว่�
เป็นก�รถอนตวัของสหรฐัอเมรกิ� และเพือ่รกัษ�ตล�ดเอเชยี สหรฐัอ�หรบั
เอมิเรตส์ได้มีก�รกระจ�ยคว�มเส่ียงท�งยุทธศ�สตร์โดยก�รสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับจีน อินเดีย และรัสเซีย แต่อย่�งไรก็ต�มได้รักษ�

คว�มสัมพันธ์ด้�นคว�มมั่นคงที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐฯ ไปพร้อมกับพัฒน�
คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจกับจีน แต่สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์รู้สึกว่�แรง
กดดันของสหรัฐอเมริก�ที่ให้ลดคว�มสัมพันธ์กับจีนนั้นเป็นก�รครอบงำ�
 คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งสหรฐัอ�หรบัเอมเิรตส์และรสัเซยีได้พฒัน�
อย่�งรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม� อันจะเห็นได้จ�ก ผู้นำ�ของสหรัฐ
อ�หรบัเอมเิรตส์ได้ชืน่ชมประธ�น�ธิบดีวล�ดเิมยีร์ ปูตนิ ในก�รปฏบิตักิ�ร
ในซีเรียและลิเบีย ซึ่งในส�ยต�ของสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์มองว่�ปูตินมี
คว�มมุ่งมั่นในก�รจัดก�รเร่ืองก�รสร้�งคว�มมั่นคงในภูมิภ�คและกลุ่ม
อิสล�มหัวรุนแรง โดยใช้วิธีที่ไม่ประนีประนอมต่อขบวนก�รอิสล�ม 
หัวรุนแรงและพย�ย�มปิดล ้อมตุรกี รวมถึงก�รท่ีพวกเข�รวมถึง
ซ�อดุอิ�ระเบยีมคีว�มเหน็ชอบร่วมกันต่อนโยบ�ยนำ�้มนัภ�ยในกรอบก�ร
ทำ�ง�นของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนำ้�มันและช�ติพันธมิตร (The Organi-
zation of the Petroleum Exporting Countries Plus: OPEC Plus ) 
และลังเลที่จะจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของคว�มต้องก�รของประเทศตะวัน
ตกต่อระดบันำ�้มนั นอกจ�กนีส้หรฐัอ�หรบัเอมเิรตส์ได้จดัซือ้ระบบป้องกนั
ภยัท�งอ�ก�ศของรสัเซยีและอ�จจัดซ้ือระบบอืน่ ๆ  เพิม่เตมิด้วย นอกจ�ก
นี้ ในกรณีก�รงดออกเสียง (Abstain) ของรัสเซียในปี พ.ศ. 2558 ในก�ร
ลงมติของคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ (UNSC Resolution 
2216) เรื่องก�รแทรกแซงท�งทห�รต่อต้�นกลุ่มกบฏฮูตีที่สหรัฐอ�หรับเอ
มิเรตส์ได้ร่วมเป็นผู้นำ� ส่งผลให้มีมติว่�ก�รแทรกแซงท�งทห�รในครั้งน้ัน
ไม่ขัดต่อกฎหม�ยระหว่�งประเทศ โดยถ้�ห�กว่�รัสเซียลงมติวีโต้ (Veto) 
จะส่งผลให้ก�รแทรกแซงท�งทห�รดังกล่�วถือว่�ผิดกฎหม�ย 

ในกรณีวิกฤติยูเครน-รัสเซีย เป็นพัฒน�ก�รที่ไม่น่�ยินดีสำ�หรับ
สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ เนื่องจ�กก�รเป็นสม�ชิกในคณะมนตรีคว�มมั่นคง
แห่งสหประช�ช�ติ (UNSC) หม�ยคว�มว่�สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ได้ถูก
บังคับให้เลือกภ�ยใต้ก�รตรวจสอบระดับโลก สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์อ�จ
อ้�งได้ว่�ก�รลงมตินั้นเป็นฉันท�มติของ คณะมนตรีคว�มร่วมมือระหว่�ง
รฐัอ่�วอ�หรบั (The Gulf Cooperation Council) และ สนันบิ�ตอ�หรบั 
(Arab League) ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ลังเลใจที่จะวิพ�กษ์วิจ�รณ์รัสเซีย  
ซึ่งสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ยืนยันอย่�งเป็นท�งก�รว่�ก�รงดออกเสียง 
ดังกล่�ว เพื่อรักษ�โอก�สในก�รดำ�เนินก�รท�งก�รทูตให้ยังคงมีต่อไป 
(Diplomatic Prospects Alive) แต่ขณะเดียวกันนั้นก็มีก�รเรียกร้องให้
มี “ก�รแก้ปัญห�วิกฤตอย่�งสันติวิธี” (Peaceful Solution to the 
Crisis) ตลอดจนลงมติ สนับสนุนข้อเรียกร้องให้รัสเซียถอนกำ�ลังออกจ�ก
ยเูครน ในทีป่ระชมุฉกุเฉนิของสมชัช�สหประช�ช�ต ิ(UNGA) เมือ่วนัพธุที่ 
2 มี.ค.65 ที่ผ่�นม�

เนื่องจ�กช�วตะวันตกยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อสหรัฐอ�หรับเอมิ
เรตส์ ดงันัน้ก�รดำ�เนนิก�รของสหรฐัอ�หรบัเอมเิรตส์จงึไม่มผีลกระทบต่อ
คว�มสมัพนัธ์ในระยะสัน้ ส่วนในระยะย�วอ�จจะเกดิคว�มขดัแย้งทีจ่ะนำ�
เข้�สู่ว�ระของคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติในอน�คต โดย
รัสเซียอ�จค�ดหวังให้สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์สนับสนุนท�งเศรษฐกิจ และ
แสดงก�รสนับสนุนท�งก�รเมืองที่ม�กขึ้น รวมถึงให้คว�มเห็นชอบในก�ร
ปฏบิตักิ�รท�งทห�รซึง่อนัจะนำ�ม�ซึง่ต้นทนุท�งก�รเมอืงและชือ่เสียงของ
สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ 

ห�กสงคร�มรุนแรงขึ้น สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์จะต้องบริห�ร
คว�มค�ดหวังของช�วตะวันตก ห�กก�รรุกร�นยุติลงและอำ�น�จของ
รัสเซียลดลง สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์อ�จถูกบังคับให้ต้องทบทวนคว�ม
สัมพันธ์กับรัสเซีย ซึ่งรัสเซียจะถูกโดดเดี่ยว จ�กม�ตรก�รก�รควำ่�บ�ตร
จ�กน�น�ประเทศ และข�ดแคลนทรัพย�กรจะไม่เป็นหุ้นส่วนอย่�งที่เคย
เป็นม� ก�รปฏิบัติก�รท�งทห�รของรัสเซียท่ีประสบคว�มสำ�เร็จ 
จะทำ�ให้ทัศนคติของช�วตะวันตกที่มีต่อรัสเซียแข็งกระด้�งขึ้น และจะมี
ก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์นโยบ�ยของสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ม�กขึ้นด้วย 
 

ที่ม� : https://www.iiss.org/blogs/analysis/2022/03/understand-
ing-india-and-the-uaes-abstentions-over-ukraine 
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การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



สถานการณ์ภายในประเทศบรูไน
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ

สถานการณ์ภ�ยในประเทศบรูไน ในห้วง ม.ค.- มี.ค. 65 มีประเด็น
สำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
บรไูนพบผูต้ดิเชือ้ร�ยใหม่ม�กถงึ 3,969 คน สงูสดุเป็นประวตัศิ�สตร์

นับต้ังแต่บรูไนพบผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศ รวมแล้วมีผู้ป่วยสะสม 
55,485 คน และเสียชีวิตอย่�งน้อย 115 คน (ข่�วสด: 2565) และได้มีก�ร

ประก�ศก�รต่ออ�ยรุะยะ/เฟสทีไ่วรสัโควิด 19 เป็น
โรคประจำ�ถิ่นในระยะแรก (Early Endemic 
Phase) โดยมีก�รจำ�กัดก�รเคล่ือนย้�ยที่ออก
บังคับใช้ในช่วง “ก�รห้�มออกนอกเคหสถ�น” 
หรือคำ�สั่งให้พำ�นักอยู่ภ�ยในเคหสถ�นให้ต่อก�ร
บังคับใช้ไปถึงวันจันทร์ที่ 14 ก.พ. 65 แต่ลดช่วง

เวล�จ�กเดิมเป็น 24.00 น. – 4.00 น. เพื่อให้ภ�คธุรกิจส�ม�รถดำ�เนิน
กิจก�รได้ เป็นก�รกระตุ้นเศรษฐกิจและทำ�ให้ชีวิตคว�มเป็นอยู ่ของ
ประช�ชนดีข้ึน และจะต้องสร้�งคว�มมัน่ใจว่�ยงัคงควบคมุสถ�นก�รณ์ก�ร
แพร่ระบ�ดโควดิ-19 ให้ดำ�เนนิต่อไป

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ปี 2565 สหประช�ช�ติได้ค�ดก�รณ์ว่� เศรษฐกิจบรูไนจะส�ม�รถ

ขย�ยตัวในอตัร�ร้อยละ 3.5 และร้อยละ 5 ในปี 2566 โดยเศรษฐกจิบรไูน
ในปี 2565 (globthailand: 2565) จะได้รับอ�นสิงส์จ�กภ�คอตุส�หกรรม
ขุดเจ�ะนำ้�มันและก๊�ซ ซึ่งค�ดว่�จะขย�ยตัวร้อยละ 1.2 เนื่องจ�กร�ค�
นำ้�มันเพ่ิมสูงข้ึน หลังจ�กหดตัวร้อยละ 4.5 เมื่อปี 2564 ในส่วนภ�ค
อุตส�หกรรมนำ้�มันและก๊�ซปล�ยนำ้� รวมถึงอุตส�หกรรมปุ๋ยค�ดว่�จะ
ขย�ยตัวร้อยละ 30 ส่วนภ�คอุตส�หกรรมที่ไม่ใช่นำ้�มันและก๊�ซค�ดว่�จะ
ส�ม�รถขย�ยตัวได้ร้อยละ 3 โดยในส่วนของภ�คอุตส�หกรรมก�รท่อง
เที่ยวยังคงได้รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของไวรัสโควิด-19 และค�ดว่�
จะฟื้นตัวได้ภ�ยหลังประเทศต่�ง ๆ เริ่มผ่อนคล�ยม�ตรก�รห้�มเดินท�ง
เข้�ประเทศ

บรูไนเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเพ่ือเตรียมก�รเข้�สู่ยุคหลังโควิด-19 โดยที่
ผ่�นม�บรไูนมุ่งเน้น (1) พฒัน�ภ�คอตุส�หกรรมนำ�้มนัและก๊�ซต้นนำ�้และ

ปล�ยนำ้� โดยสำ�รวจห�แหล่งขุดเจ�ะนำ้�มันและ
ก๊�ซเพิ่มเติมอย่�งต่อเนื่อง และ (2) เร่งบูรณ�ก�ร
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้�กับโครงสร้�งเศรษฐกิจของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ภ�คธุรกิจ SMEs และ MSMEs รวมทั้งก�รเตรียม
โครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อรองรับก�รใช้ง�นสัญญ�ณ 
5G ในประเทศ โดยปัจจุบันได้ขย�ยสัญญ�ณ Single Radio Access 
Network (S-RAN) ให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของพื้นที่ในประเทศแล้ว 
อย่�งไรกต็�ม ก�รพึง่พ�ตล�ดภ�ยในประเทศ ซึง่มขีน�ดเลก็จะไม่ส�ม�รถ
ช่วยให้กจิก�รต่�ง ๆ  ในประเทศขย�ยตวัได้อย่�งเตม็ที ่และร�ยได้มวลรวม
ของประเทศเพิ่มขึ้นไม่ม�กนัก ดังนั้น บรูไนยังคงจำ�เป็นต้องพึ่งพ�ตล�ด
ต่�งประเทศต่อไป

 แนวโน้มและผลกระทบ
บรูไนยังอยู่ในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อ

ร�ยใหม่สูงสุดเป็นประวัติศ�สตร์นับต้ังแต่บรูไนพบผู ้ป่วยโควิด-19  
ในประเทศ และได้มีก�รประก�ศก�รต่ออ�ยุระยะ/เฟสที่ไวรัศโควิด 19 
เป็นโรคประจำ�ถ่ินในระยะแรก (Early Endemic Phase) ซ่ึงบรูไนยังมี
คว�มยดืหยุน่ในก�รรบัมอืเพือ่ให้เศรษฐกิจภ�ยในประเทศดำ�เนินไปได้โดย 
มีก�รผ่อนผันก�รห้�มออกนอกเคหสถ�นและลดช่วงเวล�จ�กเดิมเป็น 
24.00 น. – 4.00 น. เพื่อให้ภ�คธุรกิจส�ม�รถดำ�เนินกิจก�รได้ เป็นก�ร
กระตุ้นเศรษฐกิจ และค�ดว่�ห�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดบรูไนยังคง
สงูขึน้อย่�งต่อเนือ่งท�งก�รบรไูนอ�จจะต้องกลบัม�ทบทวนม�ตรก�รก�ร
ควบคุมโรคระบ�ดอย่�งเคร่งครัดอีกครั้ง

แม้สถ�นก�รณ์โควิด 19 จะมกี�รระบ�ดหนกัข้ึนในบรไูน แต่แนวโน้ม
เศรษฐกิจบรูไนจะส�ม�รถขย�ยตัวได้ เนื่องจ�กภ�คอุตส�หกรรมขุดเจ�ะ
นำ้�มันและก๊�ซ มีก�รขย�ยตัวจ�กร�ค�นำ้�มันเพิ่มสูงขึ้น บรูไนจุงเร่งฟื้นฟู
เศรษฐกิจเพ่ือเตรียมก�รเข้�สู่ยุคหลังโควิด-19 โดยที่ผ่�นม�บรูไนก�ร
พัฒน�ภ�คอุตส�หกรรมนำ้�มันและก๊�ซ ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มี
คว�มสัมพันธ์อันดีกับบรูไน จึงควรแสวงห�ประโยชน์จ�กก�รลงทุนโดย
เฉพ�ะก�รลงทุนท�งด้�นพลังง�นง�น
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com

สถานการณ์ภายในประเทศกัมพูชา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ ร.ท.หญิง ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์
บทบาทการเป็นประธานอาเซียนของ “กัมพูชา”
 ปี 2565 “กัมพูชา” มีภ�รกิจสำ�คัญในก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 
“ประธ�นอ�เซียน” ภ�ยใต้แนวคิดหลัก “ASEAN A.C.T.: Addressing 
Challenges Together เพื่อคว�มปรองดอง สันติภ�พ และคว�มเจริญ
รุ่งเรืองทั่วทั้งภูมิภ�ค (Harmony Peace and Prosperity)” โดยบทบ�ท
และท่�ทีของกัมพูช�ที่จะนำ�พ�อ�เซียนท่�มกล�งก�รเผชิญคว�มท้�ท�ย
ด้�นคว�มมั่นคง ห้วงเดือน ม.ค. - มี.ค.65 มีประเด็นสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้

กัมพูชาให้คำามั่นจะผลักดันการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมา
และการรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
 เมื่อ 31 ธันว�คม 2564 ในง�นแถลงข่�วเกี่ยวกับแผนดำ�เนิน
ก�รระหว่�งก�รเป็นประธ�นอ�เซียนของกัมพูช�ในปี 2565 (Khmer 
Times online: 2565) ระบุว่� กัมพูช�จะสร้�งคว�มเข้มแข็งให้อ�เซียน
เป็นแกนกล�งเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งสันติภ�พ คว�มมั่นคงและคว�มรุ่งเรือง 
ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือพหุภ�คีและกลไกที่อ�เซียนริเริ่ม โดยกัมพูช� 
ให้คำ�มั่นในก�รผลักดันให้เมียนม�มีท่�ทีอ่อนลงและยอมปฏิบัติต�ม 
ฉันท�มติ 5 ประก�รของอ�เซียน เพื่อแก้ไขสถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบ 
ในเมียนม� ซึ่งจะสะท้อนคว�มเป็นเอกภ�พของอ�เซียนที่ควรมีครบ  

10 ประเทศ ก่อนจะพจิ�รณ�ก�รรบัติมอร์เลสเต เป็นสม�ชิกอ�เซยีนลำ�ดบั
ที่ 11 ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดต�มกฎบัตรอ�เซียน และเสนอให้สำ�นักง�น
เลข�ธิก�รอ�เซียนดำ�เนินก�รต่อไป

ผู้นำากัมพูชาเดินทางเยือนเมียนมามุ่งเน้นส่งเสริมสันติภาพ
และผลักดันฉันทามติอาเซียน เมื่อ 8 มกร�คม 2565 ก�รห�รือระหว่�ง 
น�ยกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูช� กับ พล.อ.อ�วุโส มิน อ่อง หล่�ย  
ผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุดเมียนม� และประธ�นสภ�บริห�รแห่งรัฐ (SAC)  
ที่กรุงเนปยีดอ ทั้งสองฝ่�ยได้แลกเปลี่ยนคว�มเห็นประเด็นห่วงกังวลของ
ภูมิภ�คและโลก และเห็นพ้องก�รกระชับคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือ
ทวิภ�คี รวมถึงห�รือกระบวนก�รแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งและก�รสร้�ง
สนัตภิ�พในเมยีนม� โดยผูน้ำ�เมยีนม�ประก�ศจะขย�ยระยะเวล�ก�รหยดุ
ยิงถึงสิ้นปี 2565 ด้�นผู้นำ�กัมพูช�ระบุจะผลักดันคว�มช่วยเหลือด้�น
มนษุยธรรม และยำ�้ถงึก�รขบัเคลือ่นฉนัท�มติ
ของอ�เซียน ในโอก�สนี้ผู ้นำ�เมียนม�กล่�ว
แสดงคว�มยนิดีกบัผูน้ำ�กมัพชู�ท่ีเป็นประธ�น
อ� เซี ยนป ี  2565  พร ้ อมตอบรับก�ร
เปลี่ยนแปลงผู้แทนพิเศษอ�เซียนประเด็นเมีย
นม�เป็น น�ยปร๊ะ สุคน รองน�ยกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของกัมพูช� 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



กมัพชูามุง่เน้นการต่อสู้กบัโควิด-19 และการฟ้ืนฟูการท่องเทีย่ว
ในภูมิภาคเป็นภารกิจสำาคัญในการเป็นประธานอาเซียนปี 2565 เมื่อ  
19 มกร�คม 2565 น�ยกรัฐมนตรีกัมพูช� เปิดเผยว่� ภ�รกิจหลักของ
อ�เซียนปี 2565 คือ ก�รต่อสู้กับก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 และ 
ก�รมุง่ฟ้ืนฟภู�คก�รท่องเทีย่ว โดยน�ยกรฐัมนตรฮีนุเซน กล่�วในระหว่�ง
พิธีเปิดก�รประชุมก�รท่องเที่ยวอ�เซียนปี 2565 หรือ ASEAN Tourism 
Forum ณ เมืองสีหนุวิลล์ (Bangkokbiznews: 2565) โดยกัมพูช�
สนับสนุนอย่�งเต็มที่ต่อแนวคิดริเริ่มในก�รกลับม�เปิดก�รท่องเที่ยว 
ในอ�เซียนอีกครั้ง เช่นเดียวกับก�รกลับม�เปิดทั้งภูมิภ�คเพ่ือต้อนรับ 
นักท่องเที่ยวต่�งช�ติ 

กมัพชูาเร่งหารอืเชญิตมิอร์-เลสเต เข้าเป็นประเทศสมาชกิใหม่
ในอาเซียน เมื่อ 16 กุมภ�พันธ์ 2565 ขณะนี้อ�เซียนกำ�ลังเร่งห�รือใน
หัวข้อว�ระก�รประชุมให้ติมอร์ตะวันออก (ติมอร์-เลสเต) เข้�ร่วมเป็น
สม�ชิกใหม่ของกลุ่มอ�เซียน ซึ่งค�ดว่�จะทร�บผลก�รห�รือแล้วเสร็จ 
ในไตรม�สแรกของปี 2565 ต�มร�ยง�นของ กระทรวงก�รต่�งประเทศ
และคว�มร่วมมอืระหว่�งประเทศของกมัพูช� (ศูนย์ข้อมลูข่�วส�รอ�เซยีน 
กรมประช�สัมพันธ์: 2565) 

นายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันไม่ยอมแพ้ต่อการแก้ไขวิกฤต 
เมยีนมาแม้หมดวาระการเป็นประธานอาเซียน เมือ่ 16 กมุภ�พนัธ์ 2565 
ในพิธีเปิดใช้ง�นสะพ�น 7 แห่งในจังหวัดกระแจะ และจังหวัดไปรเวง ของ
กัมพูช� น�ยกรัฐมนตรีฮุน เซน ให้คำ�มั่นจะไม่ยอมแพ้ต่อก�รแก้ไข
สถ�นก�รณ์ในเมยีนม� แม้จะหมดว�ระก�รเป็นประธ�นอ�เซียน โดยกล่�ว
ว่�สถ�นก�รณ์ในเมียนม�มคีว�มซบัซ้อนและอ่อนไหว อ�จใช้เวล� 5-10 ปี  
จึงจะฟื้นฟูให้มีสันติภ�พได้ นอกจ�กนี้ ในฐ�นะประธ�นอ�เซียน กัมพูช�
จะเลอืกใช้แนวท�งส�ยกล�งเพือ่แก้ไขปัญห�โดยไม่ข่มขูห่รอืกดดนัเมยีนม�
ม�กเกินไป กัมพูช�เป็นประเทศเล็ก ไม่มีจุดประสงค์สร้�งอิทธิพลท�งก�ร
เมืองเหนือเมียนม� พร้อมขอไม่ให้ส�ธ�รณชนดูแคลนศักยภ�พ หรือ
วิพ�กษ์วิจ�รณ์ก�รดำ�เนินก�รของกัมพูช� เพร�ะเห็นว่�แนวท�งที่ผ่�นม�
ไม่ได้ผล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียน ออก
แถลงการณ์ร่วมกันในประเด็นการลดจำานวนและไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ เมื่อวันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2565 กระทรวงก�รต่�งประเทศของ
กัมพูช� เผยแพร่แถลงก�รณ์ร่วมของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�ง
ประเทศของอ�เซยีน ภ�ยหลงัก�รประชมุอย่�งไม่เป็นท�งก�รของรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของอ�เซยีน (ASEAN 
Foreign Ministers’ Retreat: AMM Retreat)  
ณ กรงุพนมเปญ ว่� รัฐมนตรว่ี�ก�รกระทรวง ก�รต่�ง
ประเทศของอ�เซียน สนับสนุนก�รตัดสินใจของ
ประเทศผู ้ครอบครองอ�วุธนิวเคลียร ์  5 ช�ติ 
(สหรัฐอเมริก� รัสเซีย สหร�ชอ�ณ�จักร จีนและ

ฝรัง่เศส) ทีป่ระก�ศเจตน�รมณ์ในก�รไม่ทำ�สงคร�มนิวเคลยีร์และหลกีเลีย่ง
ก�รแข่งขันสะสมอ�วุธ โดยแถลงก�รณ์ดังกล่�ว ยังระบุถึงคว�มกังวลใจ
ต่อภยัคกุค�มจ�กก�รใช้อ�วุธนวิเคลยีร์ พร้อมเรยีกร้องให้ประเทศผูค้รอบ
ครองอ�วุธนิวเคลียร์พิจ�รณ�ทำ�ล�ยอ�วุธนิวเคลียร์ทั้งหมด เพื่อเป็นก�ร
รับประกันว่�จะไม่มีก�รใช้อ�วุธนิวเคลียร์ต่อมนุษยช�ติ พร้อมทั้งเน้นยำ้�
ให้ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภ�คที่ปลอดนิวเคลียร์

แถลงการณ์อาเซยีนต่อสถานการณ์ยูเครน เมือ่ 26 กมุภ�พนัธ์ 
2565 สำ�นักเลข�ธิก�รอ�เซียนเผยแพร่แถลงก�รณ์ของ รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงก�รต่�งประเทศของอ�เซียนว่�ด้วยสถ�นก�รณ์ในยูเครน โดย 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของอ�เซียน มีคว�มกังวลอย่�ง
ยิ่งต่อพัฒน�ก�รและก�รใช้อ�วุธในยูเครน พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่�ยใช้
คว�มอดทน อดกลัน้อย่�งทีส่ดุและพย�ย�มให้เกดิก�รเจรจ�ในทกุช่องท�ง 
รวมถึงช่องท�งก�รทูตเพื่อลดคว�มตึงเครียด และแสวงห�แนวท�ง
สันติภ�พบนพื้นฐ�นกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

อาเซียนออกแถลงการณ์ฉบับที่สองเรียกร้องการหยุดยิงใน
ยเูครน เมือ่ 3 มนี�คม 2565 สำ�นกัเลข�ธกิ�รอ�เซยีนเผยแพร่แถลงก�รณ์ 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของอ�เซียน เพื่อเรียกร้องก�ร
หยดุยงิในยเูครน ว่� รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของอ�เซียน
ห่วงกังวลอย่�งยิ่งต่อสถ�นก�รณ์ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลให้สถ�นก�รณ์ด้�น
มนุษยธรรมในยูเครนเลวร้�ยลง จึงเรียกร้องให้มีก�รหยุดยิงโดยทันที เพื่อ
สร้�งสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รเจรจ�แก้ไขวิกฤตในปัจจุบัน ซึ่งจะนำ�ไป
สู่สันติภ�พที่ยั่งยืนในยูเครน นอกจ�กนี้ ยังเน้นยำ้�แถลงก�รณ์อ�เซียนเมื่อ 
26 กุมภ�พันธ์ 2565 และแสดงคว�มพร้อมของอ�เซียนที่จะอำ�นวยคว�ม
สะดวกในทุกวิธีท่ีเป็นไปได้ในก�รเจรจ�สันติภ�พระหว่�งทุกฝ่�ยที่
เกี่ยวข้อง
บทสรุป 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นอ�เซยีนของกมัพชู�ในปี 2565 ภ�ยใต้
แนวคิด “ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together”  
harmony peace and prosperity ไม่เพียงแต่เป็นโอก�สของกัมพูช� 
ในก�รผลักดันก�รสร้�งสรรค์ประช�คมอ�เซียนให้แข็งแกร่งม�กขึ้น  
แต่กัมพูช�ยังมีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รนำ�พ�อ�เซียนก้�วผ่�นคว�ม
ท้�ท�ยด้�นคว�มมั่นคงในปัจจุบัน เช่น ก�รแก้ไขวิกฤติก�รณ์ในเมียนม� 
ก�รพิจ�รณ�รับติมอร์เลสเตเป็นสม�ชิกลำ�ดับที่ 11 ของอ�เซียน ก�ร 
มุ่งเน้นก�รต่อสู้กับโควิด-19 ก�รฟื้นฟูก�รท่องเที่ยวในภูมิภ�ค และ
สถ�นก�รณ์ในยูเครน ซึ่งกัมพูช�แสดงคว�มพร้อมที่จะแสวงห�แนวท�ง
สันติภ�พบนพื้นฐ�นกฎหม�ยระหว่�งประเทศ ก�รสร้�งสภ�พแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อก�รเจรจ�แก้ไขวิกฤตในปัจจุบัน และก�รอำ�นวยคว�มสะดวกใน
ทุกวิธีที่เป็นไปได้ในก�รเจรจ�สันติภ�พระหว่�งทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com

สถานการณ์ภายในอินโดนีเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

สถำนกำรณ์ของประเทศอินโดนีเซีย ห้วงเดือน ม.ค.-มี.ค.65 
เวยีดน�มมปีระเดน็คว�มเคลือ่นไหวทีส่ำ�คญัทัง้มติด้ิ�นก�รเมือง คว�มมัน่คง 
ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสังคม และด้�นสิ่งแวดล้อม สรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

 มิติด้านการเมืองและความมั่นคง
 อินโดนีเซียยืนยันสนับสนุนกัมพูชำในฐำนะประธำนอำเซียน
ปี 2565 สนข. AKP ของท�งก�รกัมพูช�ร�ยง�นเมื่อ 4 มกร�คม 2565 
ถึงผลก�รห�รือท�งโทรศัพท์ระหว่�ง น�ยกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูช� 
กับประธ�น�ธิบดี โจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย ในวันเดียวกันว่� 
ประธ�น�ธิบดอิีนโดนเีซียกล่�วแสดงคว�มยนิดกีบักัมพชู�ทีเ่ข้�รบัตำ�แหน่ง
ประธ�นอ�เซยีนในปี 2565 พร้อมยนืยนัว่�อนิโดนเีซยีจะสนบัสนนุกมัพชู�

ในฐ�นะประธ�นอ�เซยีนต่อไป พร้อมทัง้อวยพรปีใหม่ให้กบัน�ยกรฐัมนตรี
กัมพูช�และครอบครัว ด้�นน�ยกรัฐมนตรีกัมพูช� กล่�วขอบคุณ
ประธ�น�ธิบดีอินโดนีเซียสำ�หรับคำ�อวยพรปีใหม่และก�รสนับสนุนก�ร
เป็นประธ�นอ�เซยีนในปี 2565 และกล่�วถงึก�รมส่ีวนร่วมของอนิโดนีเซีย
ในก�รริเริ่มแนวคิดใหม่ต�ม ASEAN Outlook on the Indo-Pacific  
ซึ่งเป็นเอกส�รสำ�คัญของอ�เซียนในก�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์กับคู่ค้�
ภ�ยนอกและก�รรักษ�คว�มเป็นศูนย์กล�งของอ�เซียน 
 อินโดนีเซีย-สิงคโปร์ ลงนำมควำมร่วมมือส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน 
สนข.Reuters ร�ยง�นเมื่อ 25 มกร�คม 2565 ว่�ในก�รห�รือระหว่�ง
ประธ�น�ธิบโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย และ น�ยกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง 
ของสงิคโปร์ ทีเ่ก�ะบนิตนัของอนิโดนเีซยี ทัง้สองฝ่�ยได้ลงน�มในข้อตกลง
ทวิภ�คีว่�ด้วยก�รส่งผู้ร้�ยข้�มแดน ซึ่งอินโดนีเซียค�ดหวังว่�ข้อตกลงดัง
กล่�วจะช่วยนำ�ตัวผู้ที่ทุจริตงบประม�ณภ�ครัฐและยักย้�ยถ่�ยเทไปเก็บ
ไว้ที่ธน�ค�รหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศคู่สัญญ�กลับม�ดำ�เนินคดีได้  

13ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)



หลังจ�กที่อินโดนีเซียประสบปัญห�ในก�รนำ�ตัวผู้ที่ทุจริตยักยอกทรัพย์
มูลค่� 8,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียช่วงปล�ย
ทศวรรษที่ 90 ม�ลงโทษต�มกฎหม�ย โดยข้อตกลงดังกล่�วจะบังคับใช้
กับบุคคลที่กระทำ�ผิดย้อนหลังไปได้ถึง 18 ปี

 มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 อินโดฯเตรียมแบนส่งออกแร่บอกไซต์,ทองแดง 

ประธ�น�ธบิดโีจโก วโิดโด ผูน้ำ�อนิโดนเีซยี กล่�วว่� รฐับ�ลมแีผนทีจ่ะระงบั
ก�รส่งออกแร่บอกไซต์ในปีนี้ รวมทั้งแร่ทองแดงในปีหน้� เพื่อกระตุ้นภ�ค
อุตส�หกรรมภ�ยในประเทศให้มีก�รลงทุนในขั้นปล�ยนำ้� และส่งออก
ผลติภณัฑ์สำ�เรจ็รูปหรอืก่ึงสำ�เร็จรูปท่ีมมีลูค่�ม�กข้ึน ท้ังนี ้แร่บอกไซต์เป็น

วัตถุดิบสำ�คัญในก�รผลิตอลูมิเนียม ขณะที่แร ่
ทองแดงใช้ในก�รผลิตโลหะมีค่� เช่น ทองและเงิน 
ก่อนหน้�นี้ รัฐบ�ลอินโดนีเซียประก�ศระงับก�ร 
ส่งออกแร่นิกเกิลตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2563 เพื่อ
ผลกัดนัให้เจ้�ของเหมอืงทำ�ก�รพัฒน�โรงง�นหลอม
แร่ และทำ�ก�รถลงุแร่ภ�ยในประเทศเพือ่ให้มกี�รส่ง
ออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�สูงขึ้น

  อินโดนีเซียผลักดันให้จัดตั้งหน่วยงำนด้ำนสุขภำพ
ระดับโลกแห่งใหม่ สนข.AFP ร�ยง�นเมื่อ 20 มกร�คม 2565 อ้�ง
ถ้อยแถลงของประธ�น�ธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย ที่มีขึ้นระหว่�ง
ก�รประชุม World Economic Forum ผ่�นท�งออนไลน์ ว่� อินโดนีเซีย
จะผลักดันให้จัดตั้งหน่วยง�นด้�นสุขภ�พระดับโลกแห่งใหม่ในว�ระ 
ทีอิ่นโดนเีซยีเป็นประธ�นกลุม่ G20 ห้วงปี 2565 เพือ่ช่วยให้ระบบสขุภ�พ
โลกครอบคลุมและตอบสนองวิกฤติต่�ง ๆ  ม�กขึ้น โดยหน่วยง�นดังกล่�ว
จะทำ�หน้�ที่ระดมทรัพย�กรด้�นสุขภ�พของโลก จัดห�เงินทุนในกรณี
ฉุกเฉิน จัดซื้อวัคซีน ย�รักษ�โรค และอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ เนื่องจ�ก
องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) มีขีดคว�มส�ม�รถที่จำ�กัดในก�รจัดก�รกับ
ก�รระบ�ดใหญ่ของ COVID-19 พร้อมกันนี้ ได้เรียกร้องให้ประเทศ
เศรษฐกจิขน�ดใหญ่ของโลกร่วมให้ทนุเพือ่สนบัสนนุโครงก�รดงักล่�ว และ
บรรลุข้อตกลงภ�ยในช่วงเวล�ที่อินโดนีเซียเป็นประธ�น G20
 เกิดเหตุแผ่นดินไหว 6.1 แมกนิจูดที่สุลำเวสีเหนือของอินโดฯ 
ไม่มีเตือนสึนำมิ สำ�นักง�นอุตุนิยมวิทย� ภูมิอ�ก�ศ และธรณีฟิสิกส์ของ
อินโดนีเซียเปิดเผยว่� เกิดเหตุแผ่นดินไหวขน�ด 6.1 แมกนิจูดท่ีจังหวัด 
สุล�เวสเีหนอืของอนิโดนเีซียในวนันี ้22 มกร�คม 2565 ขณะท่ีในเบือ้งต้น
ยังไม่มีร�ยง�นคว�มเสียห�ย รวมถึงผู้บ�ดเจ็บหรือเสียชีวิต และแผ่นดิน
ไหวดังกล่�วไม่มีแนวโน้มที่จะทำ�ให้เกิดคล่ืนยักษ์สึน�มิแต่อย่�งใด สำ�นัก
ข่�วซินหัวร�ยง�นว่� เหตุแผ่นดินไหวดังกล่�วเกิดขึ้นเมื่อเวล� 09.26 น. 
ต�มเวล�ประเทศไทย โดยมีศูนย์กล�งอยู่ห่�งจ�กเมืองเมลอนกวนในเขต

ต�เล�ด์ไปท�งตะวันออกเฉียงใต้ร�ว 39 กิโลเมตร และอยู่ที่ระดับคว�ม
ลึกจ�กก้นทะเลร�ว 12 กิโลเมตร
 บำหลจีะทดสอบระบบปลอดกำรกกัตวัตำมมำตรกำรป้องกนั 
COVID-19 ในกลำง ม.ีค.65 บ�หลจีะทดสอบระบบปลอดก�รกกัตวัต�ม
ม�ตรก�รป้องกัน COVID-19 ในกล�งเดือนมีน�คม 2565 สนข.Tempo 
ร�ยง�นเมื่อ 1 มีน�คม 2565 ว่� รัฐบ�ลอินโดนีเซียว�งแผนจะยกเลิก 
ข้อกำ�หนดก�รกักตัวสำ�หรับนักท่องเที่ยวต่�งช�ติที่เดินท�งม�บ�หลี  
โดยจะเร่ิมทดลองระบบปลอดก�รกักตัวตั้งแต่ 14 
มีน�คม 2565 ภ�ยใต้เงื่อนไข ได้แก่ ต้องแสดงหลัก
ฐ�นก�รชำ�ระเงนิค่�โรงแรมเป็นเวล�อย่�งน้อย 4 วนั 
ได้รับก�รฉีดวัคซีนครบโดส และมีผล RT-PCR เป็น
ลบ ก�รกำ�หนดทดสอบระบบปลอดก�รกักตัวอ�จ
เลื่อนม�ใช้เร็วขึ้น ห�กผลก�รประเมินแนวโน้ม
สถ�นก�รณ์ดีขึ้น ทั้งนี้ บ�หลีได้เปิดต้อนรับนักท่อง
เที่ยวตั้งแต่4 กุมภ�พันธ์ 2565 แต่ต้องกักตัว 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับสถ�นะก�ร
ฉีดวัคซีน หรือกักตัวภ�ยใต้ม�ตรก�ร Travel bubble
บทสรุป
 สถ�นก�รณ์ของประเทศอินโดนีเซียในห้วงมกร�คม-มีน�คม  
ท่ีผ่�นม� พบว่� ในมติด้ิ�นก�รเมอืงและคว�มมัน่คง อินโดนเีซียได้พย�ย�ม
กระชับคว�มสัมพันธ์คว�มร่วมมือในก�รรักษ�สันติภ�พ เสถียรภ�พ 
สนับสนุนประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คอ�เซียน เช่น กัมพูช� ในฐ�นะประธ�น
อ�เซียนปี 2565 นี้ และให้คว�มสำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมของอินโดนีเซีย
ในก�รริเริ่มแนวคิดใหม่ต�ม ASEAN Outlook on the Indo-Pacific  
ซึ่งเป็นเอกส�รสำ�คัญของอ�เซียนในก�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์กับคู่ค้�
ภ�ยนอกและก�รรักษ�คว�มเป็นศูนย์กล�งของอ�เซียน ส่วนในด้�นด้�น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อินโดนีเซียยังคงสนับสนุนและพย�ย�ม
รักษ�ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ ปรับแผนนโยบ�ยต่�งๆ เพื่อดึงดูดก�ร
ลงทุนให้เกิดขึ้นภ�ยในประเทศ ร่วมผลักดันให้เกิดก�รจัดตั้งหน่วยง�น 
ด้�นสขุภ�พระดบัโลกแห่งใหม่ในว�ระท่ีอนิโดนเีซยีเป็นประธ�นกลุม่ G20 
ห้วงปี 2565 เพื่อช่วยให้ระบบสุขภ�พโลกครอบคลุมและตอบสนองวิกฤติ
ต่�ง ๆ ม�กขึ้น และยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อม
ด้�น ก�รเกิดภัยพิบัติท�งธรรมช�ติที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมคว�มพร้อมรับมือ 
ท้ังนี ้อินโดนเีซยียงัมคีว�มส�ม�รถในก�รควบคมุโรคโควิด-19 และว�งแผน
ด้�นก�รฉีดวัคซีนให้กับประช�ชนภ�ยในประเทศ และเร่งม�ตรก�รเปิด
ประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ โดยจะเริ่มทดลองระบบปลอดก�ร
กักตัวตั้งแต่ 14 มีน�คม 2565 นี้
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com

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

สถานการณ์ภ�ยใน สปป.ท่ีสำ�คัญ ในห้วงเดือน ม.ค.-มี.ค.65 
สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้ 

โครงการรถไฟจนี-ลาว บรกิารขนส่งสนิค้าแล้วกว่า 250,000 
ตนั หลงัเปิดให้บรกิารครบ 3 เดือน โดยให้บริก�รขนส่งสินค้�ระหว่�งล�ว
กบัจีนแล้ว 350 ขบวน ปริม�ณก�รขนส่งท้ังหมด 250,000 ตนั ซ่ึงส�ม�รถ

ช่วยลดต้นทนุก�รขนส่งจ�กนครหลวงเวียงจันทน์
ไปนครคุนหมิง มณฑลยูนน�น ประม�ณร้อยละ 
40-50 และลดต้นทุนก�รขนส่งสินค้�ภ�ยใน
ประเทศได้ร้อยละ 20-40 นอกจ�กนี้ เส้นท�ง
รถไฟล�ว-จนี มผีูโ้ดยส�รใช้บรกิ�รเดนิท�งภ�ยใน
ประเทศม�กกว่� 150,000 คน (สำ�นักข่�วกรอง
แห่งช�ติ: 2565)

โดย 2 เดอืนทีผ่่านมาโครงการรถไฟจนี-ลาว สร้างรายได้ 318 
ล้านบาท ซึง่ประมาณร้อยละ 80% มาจากการขนส่งสนิค้า ปัจจุบนัเส้น
ท�งรถไฟจีน-ล�ว ที่เชื่อมต่อระหว่�งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปถึงเมือง 
บ่อเต็น แขวงหลวงนำ้�ท� มีจุดรับส่งผู้โดยส�ร 10 สถ�นี โดยได้เปิดให้
บริก�รแล้ว 7 สถ�นี ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ โพนโฮง วังเวียง หลวง
พระบ�ง เมอืงไซ น�เตย และบ่อเตน็ สำ�หรบัสถ�นทีีใ่ช้สำ�หรบัขนส่งสินค้�
มี 7 สถ�นี เปิดให้บริก�รแล้ว 3 สถ�นี ได้แก่ เวียงจันทน์ใต้ วังเวียง และ
น�เตย (สำ�นักข่�ว MGR Online: 2565)

สำานักสถิติของ สปป.ลาว ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีของ  
สปป.ลาว ในเดือนมกราคม 2565 ปรับขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 6.25 ซึ่งเป็น
อัตราสงูสดุ นบัต้ังแต่เดือนมกร�คม 2563 เนือ่งด้วยร�ค�สินค้�และบรกิ�ร
ปรับตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนมีน�คม 2564 ส่งผลให้ในเดือน
พฤศจิก�ยน 2564 อัตร�เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นม�อยู่ที่ร้อยละ 5.04 และปรับสูง
ขึ้นอีกเป็นร้อยละ 5.27 ในเดือนธันว�คม 2564 รวมทั้ง ค่�เชื้อเพลิงที ่
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันกล�ยเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดอัตร�เงินเฟ้อ 
ที่สูงขึ้น (สำ�นักข่�ว MCOT News FM 100.5: 2565)

เมื่อ 28 ม.ค.65 กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ลาวได้ระบุว่า 
สปป.ลาว มีโครงการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จำานวน 
58 โครงการ โดยนกัลงทนุในโครงก�รเป็นของกลุม่นกัลงทุนทัง้ภ�ยในและ
ภ�ยนอกประเทศ ซึ่งห�กโครงก�รแล้วเสร็จจะส�ม�รถผลิตกระแสไฟฟ้�
รวม 7,656 เมกะวัตต์ ทั้งนี้รัฐบ�ลล�วได้ให้ก�รสนับสนุนโครงก�รพัฒน�
พลังง�นไฟฟ้�จ�กแสงอ�ทิตย์เพร�ะเป็นพลังง�นสะอ�ดและยั่งยืน และ
เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รก�รใช้ไฟฟ้�ภ�ยในประเทศรวมถึงส่งออก
พลังง�นไฟฟ้�อีกด้วย (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2565)

ธนาคารแห่งชาติ สปป.ลาว อนมุติัการให้ใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท Lao Digital Assets 

Exchange (LDX) และ บรษัิท Bitqik เพือ่ซือ้ข�ยครปิ
โตเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลในล�วและภูมิภ�ค 
แต่ต้องปฏบิติัต�มกฎระเบียบด้�นคว�มปลอดภยัท�ง
ไซเบอร์ รวมท้ังก�รคุ้มครองสิทธิของลูกค้�เพื่อรักษ�
คว�มปลอดภัยในสินทรัพย์ดิจิทัลและสร้�งคว�มเชื่อ
มัน่ให้นกัลงทุน โดยจะมกี�รตดิต�มผลก�รดำ�เนนิก�ร

ของทั้งสองบริษัทและจะปรับเปล่ียนกฎระเบียบให้เหม�ะสมต่อไปใน
อน�คต เพื่อลดผลกระทบท�งเศรษฐกิจที่อ�จเกิดขึ้น ทั้งนี้ ทั้ง 2 บริษัทจะ
เปิดให้บริก�รในเดือนเมษ�ยน 2565 (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2565)

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 สปป.ลาว ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
โครงการเมืองอัจฉริยะ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยภ�ยในโครงก�รจะ
แบ่งออกเป็น 6 พื้นที่หลัก ใช้งบประม�ณ 580 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ  

ซึ่งโครงก�รเมืองอัจฉริยะจะถูกใช้เป็นต้นแบบของ
โครงสร้�งพื้นฐ�นใหม่ รวมถึงก�รใช้ทรัพย�กรและ
พลงัง�นเพ่ือก�รปกป้องสิง่แวดล้อม รวมทัง้ก�รบรหิ�ร
จัดก�รพื้นที่เมือง เพื่อเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งของก�ร
ลงทุนจ�กในประเทศและต่�งประเทศ (สำ�นักข่�ว 
MCOT News FM 100.5: 2565)

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของ สปป.ลาว ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายซึง่มี 4 แขวง ทีไ่ด้รบัเขม็สองไม่ถงึร้อยละ 50 ได้แก่ แขวงหัวพนั 
แขวงเชียงขว�ง แขวงไซสมบูน และแขวงสะหวันนะเขต ทำ�ให้ไม่เป็นไป
ต�มเป้�หม�ยที่รัฐบ�ลล�วกำ�หนดไว้ภ�ยในปี 2564 โดยร�ยง�นเมื่อ 28 
ก.พ.65 อ้�งข้อมูลของศูนย์ข่�วส�รก�รแพทย์สุขศึกษ�ว่�อัตร�ก�รได้รับ
วัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มแรกของประช�ชนล�วทั่วประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 66 และเข็มที่สองคิดเป็นร้อยละ 58 2564 ทั้งน้ี รัฐบ�ลล�ว 
ตั้งเป้�หม�ยก�รฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ประช�ชนร้อยละ 87.25 
หรอืประม�ณ 6.5 ล้�นคน ภ�ยในปี 2565 (สำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ต:ิ 2565) 

 บทสรุป
ก�รเปิดบรกิ�รท�งรถไฟจีน-ล�ว มแีนวโน้มในก�รสร้�งร�ยได้ทีด่ใีห้

กับ สปป.ล�ว แม้ สปป.ล�ว จะจ้องเผชิญกับภ�วะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น
อย่�งรุนแรง แต่อย่�งไรก็ต�ม สปป.ล�ว ได้มีโครงก�รหล�ยโครงก�รเพื่อ
สนับสนุนก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ เช่น ก�รอนุมัติให้ใบอนุญ�ตประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โครงก�รลงทุนผลิตพลังง�นไฟฟ้�จ�กแสงอ�ทิตย์ 
และโครงก�รเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น
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

 สถำนกำรณ์ของม�เลเซียในห้วงเดือน ม.ค. – มี.ค. พ.ศ. 65 
ม�เลเซียยังคงเผชิญกับปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 รวมถึง
สถ�นก�รณ์ก�รเมืองภ�ยในประเทศและด้�นเศรษฐกิจ ตลอดจนคว�ม
สัมพันธ์กับประเทศในอ�เซียน ทั้งคว�มร่วมมือ ก�รให้คว�มช่วยเหลือ 
กับประเทศในอ�เซียน และท่�ทีของม�เลเซียต่อสถ�นก�รณ์ในเมียนม� 
ซึ่งได้รวบรวมจ�กสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ ส�ม�รถสรุปได้ ดังนี้

 สถานการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศ
  ศ�ลอุทธรณ์ม�เลเซียพิพ�กษ�ยืนต�มศ�ลช้ันต้น ลงโทษจำ�คุก
ด�โต๊ะ ซรี น�จิบ ตุน อับดุล ร�ซัก อดีตน�ยกรัฐมนตรีม�เลเซีย ในคดี 
ฉ้อโกงกองทุนพัฒน�ม�เลเซีย (1MDB) ให้ลงโทษจำ�คุก 12 ปี และปรับ
เงินจำ�นวน 210 ล้�นริงกิตม�เลเซีย หรือประม�ณ 1,669 ล้�นดอลล�ร์
สหรัฐฯ จ�กกรณีก�รโอนเงิน 42 ล้�นริงกิต หรือประม�ณ 339 ล้�นบ�ท

จ�กบริษัท SRC International อดีตบริษัทในเครือ 1MDB 
ไปยังบัญชีส่วนตัวของด�โต๊ะ ซรี น�จิบ ทั้งนี้ เมื่อเดือน
พฤษภ�คม พ.ศ. 2564 ม�เลเซียได้รับคืนเงินที่ถูกฉ้อโกงไป
จ�กกองทนุ 1MDB ประม�ณ 121.4 ล้�นล้�นบ�ท โดยบ�ง
ส่วนม�จ�กทรัพย์สินที่สหรัฐฯ อ�ยัดและตรวจยึด

  ม�เลเซียจะทบทวนพระร�ชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ท่ีอยู่ภ�ยใต้ก�ร
กำ�กับของกระทรวงคว�มมั่นคงภ�ยในหล�ยฉบับ โดยด�โด๊ะ ฮัมซะห์  
ไซนูดนิ รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงคว�มมัน่คงภ�ยในม�เลเซีย นำ�เสนอแผน
ของกระทรวงฯ ในปี พ.ศ. 2565 ว่�จะทบทวน พ.ร.บ.หล�ยฉบับที่อยู่ภ�ย
ใต้ก�รกำ�กับ อ�ทิ พ.ร.บ.ก�รกระทำ�ผิดด้�นคว�มมั่นคง (ม�ตรก�รพิเศษ) 
ปี พ.ศ. 2555 (Security Offences (Special Measures) Act 2012-SOS-
MA) ซึ่งถูกวิจ�รณ์ว่�เป็นเครื่องมือของรัฐบ�ลในก�รกำ�จัดฝ่�ยตรงข้�ม
ท�งก�รเมือง เน่ืองจ�กอนุญ�ตให้จับกุมและควบคุมตัวผู้ที่เป็นภัยต่อ 
คว�มมั่นคงได้เป็นเวล� 28 วัน โดยไม่ต้องเข้�สู ่กระบวนก�รศ�ล  

นอกจ�กนี ้ม�เลเซยีมแีผนจะปรบัปรงุระดบัในร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รค้�
มนุษย์ (TIP Report) ของสหรัฐฯ หลังจ�กเมื่อปี พ.ศ. 2564 ถูกปรับ 
ลดระดับเป็น Tier 3 ซึ่งเป็นระดับตำ่�ที่สุด

 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
  ธน�ค�รกล�งม�เลเซียกำ�ลังพัฒน�แนวคิดและทดสอบก�รใช ้
คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อเตรียมออกนโยบ�ยที่เกี่ยวข้อง ห�กม�เลเซียจำ�เป็น
ต้องใช้คริปโตเคอร์เรนซีในอน�คต ทั้งนี้ ม�เลเซียทดสอบก�รใช้คริปโต 
เคอร์เรนซีร่วมกับออสเตรเลีย สิงคโปร์ และแอฟริก�ใต้ในก�รทำ�ธุรกรรม
ระหว่�งประเทศผ่�นแพลตฟอร์มในโครงก�รช่ือ Project Dunbar  
เมื่อเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2564
  ในขณะเดียวกันธน�ค�รกล�งม�เลเซียยังร�ยง�นว่�เศรษฐกิจ
ม�เลเซยีมแีนวโน้มขย�ยตวัอยูท่ีร้่อยละ 5.5-6.5 ในปี พ.ศ. 2565 เนือ่งจ�ก
ก�รใช้จ่�ยของภ�คเอกชนในประเทศ ก�รจัดสรรวัคซีนเพื่อกระตุ ้น
ภูมิคุ ้มกันและก�รเตรียมเปิดพรมแดนระหว่�งประเทศ อย่�งไรก็ดี 
เศรษฐกิจม�เลเซียอ�จเผชิญปัญห�ท้�ท�ยจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ 
COVID-19 รอบใหม่ที่รุนแรง ก�รพบเชื้อไวรัส COVID-19 ชนิดกล�ยพันธุ์
ที่ต้�นท�นวัคซีน ซึ่งอ�จทำ�ให้ม�เลเซียและประช�คมโลกต้องดำ�เนิน
ม�ตรก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดครั้งใหม่ 
  อย่�งไรกต็�มหลงัจ�กอินโดนเีซยีประก�ศจะย้�ยเมืองหลวงกรุง
จ�ก�ต�ร์ ไปยังจังหวัดก�ลิมันตัน ในปี พ.ศ.2567 ซึ่งอยู่ติดกับรัฐบ�ซ�ห์
ของม�เลเซีย โดยในปัจจุบันซ�บ�ห์อยู่ระหว่�งก่อสร้�งถนนคว�มย�ว 39 
กโิลเมตรไปยงัจังหวดัก�ลมินัตนั โดยค�ดหวงัให้ถนนส�ยดงักล่�วสนบัสนนุ
ก�รพัฒน�พื้นที่ชนบทและก�รท่องเที่ยวในรัฐซ�บ�ห์ โดยด�โต๊ะ ซรี ฮ�จี
จี นูร์ มุขมนตรีรัฐซ�บ�ห์ เปิดเผยว่�รัฐบ�ลท้องถ่ินรัฐซ�บ�ห์ ต้องก�ร 
ส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�กับอินโดนีเซีย เพื่อขย�ยโอก�สท�งก�ร
ค้�และเศรษฐกิจระหว่�งรัฐซ�บ�ห์ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดก�ลิมันตันของ
อินโดนีเซีย 

 ความสัมพันธ์ของมาเลเซียกับประเทศในอาเซียน
   1. ไทยและมาเลเซีย ม�เลเซียค�ดหวังให้ก�รห�รือประเด็นก�ร

15ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)



เปิดช่องท�งพิเศษ Vaccinated Travel Lane (VTL) กับไทยคืบหน้� จ�ก
ก�รแถลงของด�โต๊ะ ไซฟุดดิน อับดุลเล�ะห์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�ร
ต่�งประเทศของม�เลเซีย ระบุว่�รัฐบ�ลม�เลเซียกำ�ลังห�รือกับฝ่�ยไทย
ประเด็นก�รเปิดช่องท�งพเิศษแบบ VTL และหวงัว่�จะมคีว�มคบืหน้�ก่อน
ที่ด�โต๊ะ ซรี อิสม�อิล ซ�บรี ย�กบ น�ยกรัฐมนตรีของม�เลเซียจะเยือน
ไทยอย่�งเป็นท�งก�รระหว่�ง 29-30 ธันว�คม พ.ศ. 2564 นอกจ�กไทย
แล้วม�เลเซียยังกำ�ลังเจรจ�กับอินโดนีเซีย และเปิด VTL ท�งบกและท�ง
อ�ก�ศกับสิงคโปร์แล้วตั้งแต่ 29 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2564
   2. อินโดนีเซียและมาเลเซีย จัดตั้งระบบช่องท�งเดียวในก�ร
บริห�รจัดก�รแรงง�นข้�มช�ติ โดยน�ง Ida Fauziyah รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงแรงง�นอินโดนีเซีย แถลงว่�อินโดนีเซียและม�เลเซียได้ข้อสรุป
ก�รจดัทำ�ร่�งบันทกึคว�มเข้�ใจ (MoU) เกีย่วกบัก�รบรหิ�รจดัก�รแรงง�น
ข้�มช�ติ ภ�ยใต้ระบบช่องท�งเดียว (One Door System) ที่จะรวม
กระบวนก�รบริห�รจัดก�รแรงง�นข้�มช�ติทั้งหมด ตั้งแต่ก�รจัดห�  
ก�รเตรยีมก�ร ก�รออกเดนิท�ง ก�รส่งกลบั ผ่�นก�รประส�นง�นร่วมกนั
ระหว่�งหน่วยง�นของประเทศทัง้สอง เพือ่ลดต้นทุนในก�รจดัห�ง�นและ
เฝ้�ติดต�มแรงง�นข้�มช�ติช�วอินโดนีเซียไปยังม�เลเซีย โดยเฉพ�ะ 
จะช่วยลดจำ�นวนแรงง�นข้�มช�ตท่ีิเดนิท�งเข้�ม�เลเซียอย่�งผิดกฎหม�ย
  3. ลาวและมาเลเซยี ม�เลเซยีมอบวคัซนี AstraZeneca จำ�นวน 
283,400 โดส ให้กับ สปป.ล�ว โดยน�ยบุนแฝง พูมมะไลสิด รัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุขของ สปป. ล�ว และน�ง Rafiqa Hazura Md 
Ridzuan อุปทูตชั่วคร�วม�เลเซีย/ล�ว เข้�ร่วมพิธีมอบ-รับวัคซีน 
COVID-19 ของ บริษัท AstraZeneca จำ�นวน 283,400 โดส ซึ่งรัฐบ�ล
ม�เลเซียให้คว�มช่วยเหลือรัฐบ�ลล�วท่ีสน�มบินส�กลวัดไต นครหลวง
เวียงจันทน์ เมื่อ 8 ธันว�คม พ.ศ. 2564 โดยวัคซีนจำ�นวนดังกล่�วจะช่วย
สนับสนุนล�วบรรลุเป้�หม�ยในก�รฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประช�กร
ร้อยละ 70 ภ�ยในปี พ.ศ. 2564
 4. ท่าทีของมาเลเซียต่อประเด็นเมียนมา กระทรวงก�รต่�ง
ประเทศของม�เลเซียออกแถลงก�รณ์ เมื่อ 25 มกร�คม พ.ศ. 2565 กรณี
ด�โต๊ะ ซรี อิสม�อิล ซ�บรี ย�กบ น�ยกรัฐมนตรีของม�เลเซียห�รือกับ 

น�ยกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูช� ผ่�นก�รประชุมท�งไกล ว่�ม�เลเซีย
สนับสนุนก�รเป็นประธ�นอ�เซียนของกัมพูช� และสนับสนุนก�รแต่งตั้ง
น�ยปร๊ะ สุคน รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�ง
ประเทศของกัมพูช� เป็นผู้แทนพิเศษอ�เซียนด้�นเมียนม�คนใหม่ ทั้งยำ้�
จุดยืนเดิมของม�เลเซียท่ีต้องก�รให้ผู้แทนพิเศษเข้�ถึงทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง
ในเมียนม� เพื่อห�แนวท�งแก้ไขอย่�งสันติ โดยทุกฝ่�ยในเมียนม�จำ�เป็น
ต้องมีส่วนร่วมในก�รเจรจ� และเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องโทษท�งก�ร
เมืองทันทีแบบไม่มีเงื่อนไข เช่น อองซ�นซูจี อดีตที่ปรึกษ�แห่งรัฐ และ 
อูวินมยิน อดีตประธ�น�ธิบดีเมียนม� ทั้งนี้ ม�เลเซียต้องก�รให้ยุติก�รใช้
คว�มรนุแรงต่อพลเมอืงในเมยีนม� และอ�เซยีนควรให้คว�มช่วยเหลือช�ว
เมยีนม�ผ่�นศนูย์ประส�นง�นอ�เซียนเพือ่คว�มช่วยเหลอืด้�นมนษุยธรรม
และก�รจัดก�รภัยพิบัติ (AHA Centre) ต่อไป
 จะเห็นได้ว่�ม�เลเซียกำ�ลังดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ภ�ยในประเทศ
ทั้งในกรณีของก�รทุจริตของอดีน�ยกรัฐมนตรีน�จิบ ร�ซัก ตลอดจนมี
แผนท่ีจะปรบัปรุงกฎหม�ยด้�นคว�มมัน่คงให้มคีว�มทันสมยัสอดคล้องกับ
สถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน นอกจ�กนี้ยังพย�ย�มท่ีจะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ในขณะเดยีวกนักไ็ด้เตรียม
พร้อมเกี่ยวกับก�รนำ�สกุลเงินดิจิตอลเพื่อเตรียมออกนโยบ�ยที่เกี่ยวข้อง 
สำ�หรับด้�นคว�มสัมพันธ์กับประเทศในอ�เซียน จะเห็นได้ว่�ม�เลเซียมี
คว�มสมัพนัธ์ท่ีดกีบัหล�ยประเทศในอ�เซยีน เห็นได้จ�กคว�มร่วมมอืท�ง
ด้�นเศรษฐกิจและแรงง�นข้�มช�ติกับประเทศเพื่อนบ้�นทั้งไทยและ
อินโดนีเซีย นอกจ�กนี้ยังให้คว�มช่วยเหลือด้�นส�ธ�รณสุขกับ สปป.ล�ว 
โดยก�รมอบวัคซีนให้อีกด้วย ส่วนท่�ทีของม�เลเซียต่อกรณีเมียนม� 
ม�เลเซียยังเน้นยำ้�จุดยืนของตน คือ ต้องก�รให้ผู้แทนพิเศษเข้�ถึงทุกฝ่�ย
ที่เกี่ยวข้องในเมียนม� เพื่อห�แนวท�งแก้ไขอย่�งสันติ โดยทุกฝ่�ย 
ในเมียนม�จำ�เป็นต้องมีส่วนร่วมในก�รเจรจ� และเรียกร้องให้ปล่อยตัว 
ผู้ต้องโทษท�งก�รเมืองทันทีแบบไม่มีเงื่อนไข 
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สถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ

สถำนกำรณ์ภ�ยในประเทศเมยีนม� ในห้วง ม.ค. – ม.ีค. 65 มปีระเดน็
สำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

 สถานการณ์โรคระบาด
 เมียนม�ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2,740 ร�ย (สำ�นักข่�ว

ซินหัว: 2565) โดยอัตร�ผลตรวจโรคเป็นบวกร�ยวันอยู่ท่ี 8.98% และ 
มผีูเ้สยีชีวติเพิม่ 4 ร�ย ส่งผลให้มผีูป่้วยสะสม 553,564 ร�ย และผูเ้สยีชวิีต
รวม 19,318 ร�ย เมื่อนับถึงวันพุธ (16 ก.พ.) ส่วนยอดผู้ที่รักษ�จนห�ย
ดีแล้วรวมอยู่ที่ 520,092 ร�ย หลังมีผู ้ที่ห�ยจ�กอ�ก�รป่วยเพิ่มขึ้น  
1,208 ร�ย จึงทำ�ให้มีแรงง�นเมียนม�ผิดกฎหม�ยเข้�ม�ในประเทศไทย 
(แนวหน้�ออนไลน์: 2565) โดยเจ้�หน้�ที่ประจำ�จุดตรวจเข�ดิน ใกล้
ช�ยแดนไทย - เมียนม� หมู ่ 9 บ้�น กม.12 ต.อ่�วน้อย อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งว่� แรงง�นข�วเมียนม�จำ�นวนม�กกำ�ลัง 
เดินลงจ�กช่องท�งธรรมช�ติเข้�ม�ในประเทศ จึงขอให้ไปตรวจสอบ  
พบช�วเมยีนม�ร์พร้อมสมัภ�ระเดนิลดัเล�ะบรเิวณลำ�ห้วยเพือ่รอน�ยหน้�
ม�รับที่จุดนับพบ เจ้�หน้�ที่ประจำ�จุดตรวจจึงสนธิกำ�ลังร่วมกับหล�ย 
หน่วยง�น ควบคุมตัวและสอบสวน 

 สถานการณ์การเมือง
 สภ�คว�มมั่นคงและป้องกันตนเองของเมียนม� ได้ขย�ยเวล�

ประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินออกไปอย่�งเป็นท�งก�รจนถึงวันท่ี 31 ก.ค. 
65 และรฐัมนตรด้ี�นก�รลงทนุและคว�มสมัพนัธ์ท�งเศรษฐกจิต่�งประเทศ

เมยีนม� เผยว่� รฐับ�ลมุง่เน้นฟ้ืนฟปูระเทศและเตรยีมจดัเลอืกตัง้ในเดอืน 
ส.ค.2566 (ไทยรัฐออนไลน์: 2565) ในขณะที่ ศ�ลเมียนม�มีคำ�พิพ�กษ�
ว่� น�งอองซ�น ซจู ีมคีว�มผดิอ�ญ�อกี 3 ข้อห� ทีเ่กีย่วข้องกับก�รนำ�เข้�
และครอบครองวิทยุสื่อส�รอย่�งผิดกฎหม�ยและฝ่�ฝืนกฎควบคุมโควิด-
19 และตัดสินลงโทษจำ�คุกน�งเพิ่มอีก 4 ปี ก�รพิจ�รณ�คดีของน�งซูจี 
ไม่อนุญ�ตให้สื่อมวลชนเข้�รับฟัง และทน�ยคว�มของน�งถูกห้�มให้ข่�ว
หรือเปิดเผยต่อส�ธ�รณะ และจะยังคงถูกกักบริเวณที่บ�้นต่อไประหว่�ง
รอก�รพจิ�รณ�คดทีีเ่หลอื น�งซจีูยงัเผชญิข้อกล่�วห�อืน่ๆ อกีกว่� 10 คด ี
รวมถึงข้อห�เก่ียวกับก�รคอร์รัปชันหล�ยข้อห� ซึ่งแต่ละข้อห�มีโทษ 
จำ�คุก 15 ปี และข้อห�ละเมิดกฎหม�ยคว�มลับท�งร�ชก�ร โทษจำ�คุก
สูงสุดรวมทั้งหมดม�กกว่� 100 ปี น�งซูจีปฏิเสธทุกข้อห�

 การดำาเนินการของอาเซียน 
 สมเด็จ ฮุน เซน น�ยกรัฐมนตรีกัมพูช� และ พล.อ. อ�วุโส  

มิน อ่อง หล่�ย ผู้นำ�รัฐบ�ลและผู้นำ�รัฐประห�รเมียนม� ออกแถลงก�รณ์ 
ร่วมกันว่�เมยีนม�ยนิดใีห้ผูแ้ทนพเิศษของประธ�นอ�เซียนว่�ด้วยเมยีนม� 
เข้�ร่วมพูดคุยกับทุกฝ่�ย ในระหว่�งก�รห�รือร่วมกันของ 2 ผู้นำ� พล.อ. 
อ�วุโส มิน อ่อง หล่�ย แจ้งกับน�ยกฯ กัมพูช�ว่� เมียน ม�จะขย�ยเวล�
หยุดยิงกับกลุ่มติดอ�วุธช�ติพันธุ์ (Ethnic Armed 
Organizations - EAOs) ทัง้หมดในประเทศออกไป
ถงึสิน้ปี และน�ยกรฐัมนตรกีมัพชู�ในฐ�นะประธ�น
อ�เซียน ได้แต่งตั้งน�ยปรัก สุคน รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงก�รต่�งประเทศกัมพูช� เป็นผู้แทนพิเศษ
ของประธ�นอ�เซียนว่�ด้วยเมียนม� อย่�งไรก็ต�ม 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



เมียนม�ไม่ส่งตัวแทนเข้�ร่วมประชุมรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�ง
ประเทศอ�เซยีน โดยคณะทห�รเมยีนม�กล่�วว่� ก�รกระทำ�อย่�งต่อเนือ่ง
ของสม�ชกิอ�เซยีนบ�งประเทศทีไ่ม่ให้คว�มสำ�คญักับผูน้ำ�กองทพัแล้วเชญิ

เฉพ�ะตัวแทนเมียนม�ระดับรองขัดกับหลักก�ร
อ�เซียน (กรุงเทพธุรกิจ: 2565) กระทรวงก�รต่�ง
ประเทศเมียนม� จึงแถลงก�รไม่เข้�ร่วมประชุมหรือ
แม้แต่ส่งตัวแทนที่ไม่ใช่ฝ่�ยก�รเมืองเข้�ประชุมของ
เมยีนม�เป็นส่ิงท่ีไม่อ�จหลีกเล่ียงได้ เพร�ะขัดกบัหลกั
ก�รและก�รปฏิบัติเรื่องตัวแทนอย่�งเท่�เทียมกันใน

อ�เซียน อย่�งไรก็ต�ม เมียนม�จะเดินหน้�ขย�ยคว�มเกี่ยวพันอย่�ง
สร้�งสรรค์กับสม�ชิกอ�เซียนทุกประเทศต่อไป

 แนวโน้มและผลกระทบ
 สถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบท�งก�รเมืองของเมียนม�ยังคงดำ�เนิน

ต่อไป ส่งผลให้สภ�คว�มมั่นคงและป้องกันตนเองของเมียนม� ได้ขย�ย
เวล�ประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.65 ในขณะที่ 

น�ง อองซ�น ซูจี ถูกดำ�เนินคดีและถูกกักบริเวณ ซึ่งส่งผลต่อภ�พลักษณ์
ของเมยีนม�ในประเด็นเรือ่งสทิธิมนษุยชนเป็นอย่�งม�ก อกีทัง้สถ�นก�รณ์
แพร่ระบ�ด COVID-19 ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีแรงง�นเมียนม�
ผิดกฎหม�ยเข้�ม�ในประเทศไทย โดยเฉพ�ะช่องท�งธรรมช�ติ อย่�งไร
ก็ต�ม ก�รที่กัมพูช�ในฐ�นะประธ�นอ�เซียนปี 2022 มีคว�มพย�ย�ม 
ในก�รเข้�ม�มีส่วนสำ�คัญในก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบในเมียนม� 
อ�จเพือ่เพ่ิมบทบ�ทของตนในเวทอี�เซียนให้ม�กข้ึน ประเทศไทยในฐ�นะ
ประเทศเพ่ือนบ้�นท่ีมีพรมแดนติดกัน ควรสนับสนุนคว�มช่วยเหลือ 
ท�งมนษุยธรรม และดำ�เนนินโยบ�ยก�รต่�งประเทศอย่�งระมดัระวงั โดย
เฉพ�ะก�รลักลอบเข้�เมืองของแรงง�นช�วเมียน อ�จนำ�ม�ซึ่งโรคระบ�ด
และคว�มกดดันในก�รดำ�เนินนโยบ�ยในประเด็นของเรื่องสิทธิมนุษยชน
ของไทย

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

สถานการณ์ภายในประเทศฟิลิปปินส์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ ร.ท.หญิง ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์

สถำนกำรณ์ภ�ยในประเทศฟิลิปปินส์ ในห้วงเดือน ม.ค. – ม.ีค.65 
ทีผ่่�นม� ฟิลปิปินส์มปีระเดน็คว�มเคลือ่นไหวทีส่ำ�คญั ทัง้มติด้ิ�นก�รเมอืง
และคว�มมั่นคง มิติด้�นเศรษฐกิจ และมิติด้�นสังคมและวัฒนธรรม  
สรุปได้ดังนี้

 มิติด้านการเมืองและความมั่นคง
ด้านการทหารและความมั่นคง ฟิลิปปินส์ได้สั่งซื้ออ�วุธปล่อย

นำ�วถิต่ีอต้�นเรอืรบจ�กอนิเดยี โดยพลเอก เดลฟิน เนกรลิโล ลอเรนซ�น� 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมฟิลิปปินส์ ลงน�มในสัญญ�สั่งซื้ออ�วุธ
ปล่อยนำ�วิถีต่อต้�นเรือรบคว�มเร็วเหนือเสียง BrahMos (Supersonic 
Anti-Ship Missile) เมื่อ 28 มกร�คม 2565 มูลค่� 18,900 ล้�นเปโซ  
(378 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ หรือประม�ณ 12,352 ล้�นบ�ท) จ�กอินเดีย 
(เดลินิวส์: 2564) ซ่ึงก�รสั่งซื้อดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของคว�มต้องก�ร 
ที่ระบุไว้ในแผนก�รปรับปรุงก�รป้องกันประเทศ Horizon2 (ปี 2561 - 
2565) ของกระทรวงกล�โหมฟิลิปปินส์ และจะเป็นอ�วุธปล่อยนำ�วิถี 
ต่อต้�นเรือล�ดตระเวนช�ยฝั่งระบบแรกของกองทัพฟิลิปปินส์ ที่จะนำ�ไป
ใช้ในหน่วยป้องกันช�ยฝั่งเป็นหลัก 

ด้านการเมืองระหว่างประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงก�รต่�ง
ประเทศของจีนระบุว่� จีนและฟิลิปปินส์ควรส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ให้ใกล้
ชิดกันม�กขึ้น โดยถ้อยแถลงของน�ยหวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของจีน เมื่อ 18 
มกร�คม 2565 ระบุว่� จีนและฟิลิปปินส์ควรส่งเสริม
คว�มสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกันม�กขึ้น โดยจีนพร้อม
สนับสนุนคว�มช่วยเหลือด้�นวัคซีน COVID-19 ก�ร
ยกเลิกข้อจำ�กัดด้�นก�รค้�แก่สินค้�เกษตรของ
ฟิลิปปินส์ และส่งเสริมบรรย�ก�ศก�รลงทุนเพื่อช่วย

ให้ฟิลิปปินส์พัฒน�ศักยภ�พด้�นอุตส�หกรรมในประเทศ (ศูนย์ข้อมูล
ข่�วส�รอ�เซียน กรมประช�สัมพันธ์: 2565) นอกจ�กนี้ จีนพร้อมร่วมมือ
กบัฟิลปิปินส์ในก�รแก้ไขปัญห�ปัญห�ทะเลจีนใต้ โดยทัง้สองฝ่�ยต้องรกัษ�
คว�มร่วมมอือนัดใีนกรอบอ�เซยีนและก�รเป็นหุ้นส่วนเชิงยทุธศ�สตร์อย่�ง
รอบด้�นระหว่�งอ�เซียน - จีน

ด้านการเมืองภายในประเทศ ก�รรณรงค์ห�เสียงเลือกตั้ง
ประธ�น�ธิบดีฟิลิปปินส์วันแรกเป็นไปอย่�งเรียบร้อย โดยเว็บไซต์ The 
Inquirer ร�ยง�นเมื่อ 9 กุมภ�พันธ์ 2565 (สำ�นักข่�วกรมประช�สัมพันธ์: 
2565) ระบุว่� ก�รรณรงค์ห�เสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อชิงตำ�แหน่ง
ประธ�น�ธิบดีฟิลิปปินส์ที่เร่ิมต้นเมื่อ 8 กุมภ�พันธ์ 2565 เป็นไปอย่�ง

เรียบร้อย ไม่มีเหตุก�รณ์รุนแรง สำ�หรับก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดี
ฟิลิปปินส์จะมีขึ้นใน 9 พฤษภ�คม 2565
 สำ�หรบัท่�ทขีองฟิลปิปินส์ต่อสถ�นก�รณ์ในยเูครน ประธ�น�ธบิดี
โรดรีโก โรอ� ดูแตร์เต ของฟิลิปปินส์ แถลงจะไม่ส่งทห�รเข้�ไปร่วมสู้รบ
ในยูเครน ห�กสหรฐัฯ ตดัสนิใจเข้�ร่วมสูร้บดว้ย แม้สหรฐัฯ และฟลิปิปินส์
ทำ�ข้อตกลงด้�นกล�โหมร่วมกัน ซึ่งมีผลผูกพันธ์ให้ทั้งสองประเทศต้อง
สนบัสนนุกนัและกนั ถ้�อกีฝ่�ยถกูโจมต ี(tnnthailand.com: 2565) ทัง้น้ี
ผู้นำ�ฟิลิปปินส์ แถลงจะไม่ส่งทห�รเข้�ไปในยูเครน โดยให้เหตุผลว่�ไม่ใช่
สงคร�มของฟิลิปปินส์ ห�กสงคร�มขย�ยวงกว้�งออกจ�กยูเครน จะเป็น
ปัญห�ที่เกินรับมือ แต่ห�กตร�บใดที่ตนยังเป็นประธ�น�ธิบดี จะไม่ส่ง
ทห�รฟิลิปปินส์เข้�สู่สน�มรบแม้แต่คนเดียว 

 มิติด้านเศรษฐกิจ
ฟิลิปปินส์จะไม่ยอมรับเมียนม�เข้�ร่วมคว�มตกลงหุ้นส่วน 

ท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) แถลงก�รณ์ของน�ยทิโอโดโร ล็อกซิน จูเนียร์ 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของฟิลิปปินส์ ต่อที่ประชุม
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของอ�เซียน ที่กรุงพนมเปญ 
กัมพูช� เมื่อ 17 กุมภ�พันธ์ 2565 ระบุว่� ฟิลิปปินส์จะไม่ยอมรับก�รให้
สตัย�บันคว�มตกลงหุน้ส่วนท�งเศรษฐกจิระดบัภมูภิ�ค (RCEP) ของเมยีนม� 
อย่�งไรก็ดี ฟิลิปปินส์พร้อมจะยินยอมถอย ห�กก�รตัดสินใจดังกล่�ว 
ขัดขว�งอ�เซียนในก�รบรรลุฉันท�มติ 5 ข้อ กับรัฐบ�ลทห�รเมียนม� 
(MCOT NEWS: 2565) ทั้งนี้ RCEP เป็นเขตก�รค้�เสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลก 
มผีลบังคบัใช้เมือ่ 1 มกร�คม 2565 โดยมกีลุม่อ�เซยีน 10 ช�ต ิเป็นสม�ชกิ 
ร่วมด้วยจีน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เก�หลีใต้ และญี่ปุ่น ก่อนหน้�นี้ 
นวิซแีลนด์ไม่ยอมรับเมยีนม�เข้�ร่วม RCEP เนือ่งจ�กต่อต้�นก�รยดึอำ�น�จ
ท�งทห�รในเมียนม�

ฟิลปิปินส์จะเปิดประเทศเตม็รปูแบบใน 1 เมษ�ยน 2565 สำ�นักข่�ว 
GMA News ร�ยง�นเมื่อ 17 มีน�คม 2565 อ้�งก�รแถลงของน�ง  
Bernadette Romulo-Puyart เลข�ธิก�รก�รท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ 
ระบุว่� ฟิลิปปินส์จะเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเท่ียวจ�กทุกประเทศ  
ทั้งท�งบก ท�งทะเล และท�งอ�ก�ศ ตั้งแต่ 1 เมษ�ยน 2565 โดยก�รเปิด
ประเทศเต็มรูปแบบจะเป็นไปต�มข้อกำ�หนดว่� นักท่องเที่ยวทุกคนต้อง
ได้รบัวคัซนีครบโดส โดยกรณเีป็นผูท้ีม่�จ�กประเทศทีไ่ด้รบัก�รยกเว้นก�ร
ตรวจลงตร� ต้องมีผลตรวจแบบ RT-PCR เป็นลบก่อนเดินท�ง 48 ชั่วโมง 
ขณะที่ผู้ท่ีม�จ�กประเทศที่ต้องรับก�รตรวจลงตร� ต้องมีผลตรวจแบบ 
ATK ก่อนเดินท�ง 24 ชั่วโมง (tna.mcot.net: 2565)

 มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
ฟิลิปปินส์เตรียมพัฒน�พลังง�นนิวเคลียร์เพื่อก�รเปล่ียนผ่�น

ด้�นพลงัง�น ท�งก�รฟิลปิปินส์เผยแพร่คำ�สัง่พเิศษก�รเพิม่สัดส่วนก�รใช้

17ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)



พลงัง�นนวิเคลยีร์ในแผนพลังง�นของฟิลิปปินส์ ลงน�มโดยประธ�น�ธิบดี
โรดรีโก โรอ� ดูแตร์เต เมื่อ 28 กุมภ�พันธ์ 2565 โดยพลังง�นนิวเคลียร์
จะเป็นพลังง�นท�งเลือกห้วงก�รเปลี่ยนผ่�นก�รพ่ึงพ�ไฟฟ้�จ�กถ่�นหิน 
และแสดงคว�มมุง่มัน่ของฟิลปิปินส์ในก�รแก้ไขก�รเปลีย่นแปลงของสภ�พ
ภูมิอ�ก�ศ (thaipost.net: 2565) นอกจ�กนี้ คำ�สั่งดังกล่�วระบุให้คณะ
กรรมก�รร่วมระหว่�งหน่วยง�นท่ีเกีย่วข้อง จดัตัง้เมือ่ปี 2563 ศกึษ�คว�ม
เหม�ะสมในก�รรื้อฟื้นก�รใช้ง�นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ จังหวัดบ�ตัน
อัน (Bataan Nuclear Power Plant: BNPP) ซึ่งก่อสร้�งแล้วเสร็จเมื่อปี 
2527 ท้ังนี้ กระทรวงพลังง�นของฟิลิปปินส์ ระบุว่� พลังง�นนิวเคลียร์
ปลอดภยั และส�ม�รถส่งเสรมิคว�มมัน่คงท�งพลงัง�น รวมถงึแก้ไขปัญห�
ร�ค�ไฟฟ้�สูง

ฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ ลงน�มคว�มตกลงก�รพัฒน�พลังง�น
นิวเคลียร์เชิงสันติ สำ�นักข่�ว Rappler ร�ยง�นเมื่อ 13 มีน�คม 2565  
อ้�งถ้อยแถลงของสถ�นเอกอัคร�ชทูตฟิลิปปินส์ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
ว่� เจ้�หน้�ที่ระดับสูงของกระทรวงพลังง�นฟิลิปปินส์และผู้แทนจ�ก
กระทรวงก�รต่�งประเทศของสหรัฐฯ ร่วมลงน�มคว�มตกลงเพื่อส่งเสริม
คว�มร่วมมือก�รพัฒน�พลังง�นนิวเคลียร์เชิงสันติ เนื่องจ�กฟิลิปปินส ์
มีแผนลดก�รใช้พลังง�นจ�กถ่�นหินและต้องก�รใช้ประโยชน์จ�กแหล่ง

พลังง�นที่หล�กหล�ย ต�มข้อตกลงสหรัฐฯ จะให้คว�มช่วยเหลือด้�น
เทคโนโลยี เกี่ยวกับก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นพลังง�นนิวเคลียร์แก่
ฟิลิปปินส์ (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2565)

 บทสรุป 
 สถ�นก�รณ์ของประเทศฟิลปิปินส์ห้วงเดอืนมกร�คม - มนี�คม 
2565 ท่ีผ่�นม� ฟิลปิปินส์ยงัคงมกี�รเสรมิสร้�งคว�มสมัพนัธ์และพฒัน�กร
อบคว�มร่วมมือกับประเทศต่�ง ๆ อย่�งต่อเนื่อง อันจะเห็นได้จ�กก�ร 
ส่งเสรมิคว�มสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกับจีน และก�รลงน�มคว�มตกลงก�รพฒัน�
พลังง�นนิวเคลียร์เชิงสันติ กับสหรัฐฯ สำ�หรับประเด็นสถ�นก�รณ์ 
ด้�นก�รเมืองภ�ยในประเทศนั้นก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีฟิลิปปินส์ที่ 
จะมีข้ึนใน 9 พฤษภ�คม 2565 เป็นสิ่งท่ีต้องให้คว�มสำ�คัญในอน�คต 
เนื่องจ�กต�มรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์กำ�หนดให้ประธ�น�ธิบดีมีว�ระ
ดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียง 6 ปี ทำ�ให้ประธ�น�ธิบดีดูแตร์เตไม่ส�ม�รถสมัคร
เลือกตั้งเพื่อกลับม�ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดีได้อีก ดังนั้นผู้ที่ชนะ 
ก�รเลือกตั้งจะกล�ยเป็นผู้นำ�ประเทศที่จะส่งผลต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ย
ก�รค้�และนโยบ�ยด้�นต่�งประเทศของฟิลิปปินส์
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com

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

สถำนกำรณ์ภ�ยในประเทศสิงคโปร์ที่สำ�คัญ ในห้วงเดือน ม.ค. 
- มี.ค.65 สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้ 

กห.สิงคโปร์ ประกาศแต่งตั้ง ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) 
คนใหม่ พลจัตวา เดวิด นีโอ ในวัย 44 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
10 มี.ค.65 พลจัตว� เดวิด นีโอ เคยดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธิก�ร
ฝ่�ยเทคโนโลย ีเข้�ร่วมกองทัพสงิคโปร์ เมือ่ปี 2539 เป็นเจ้�หน้�ที่
หน่วยคอมม�นโด ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บังคับบัญช�หล�ยตำ�แหน่ง 
ในกองทัพ ทั้งยังมีบทบ�ทสำ�คัญในกองทัพในก�รต่อสู้เพื่อรับมือ
กับโรคโควิด-19 (สำ�นักข่�วมติชนออนไลน์: 2565)

เมื่อ 2 มี.ค.65 ดร.อึง เอ็น เฮน รมว.กลาโหมสิงคโปร์  
ได้แถลงการณ์ว่า กองทัพสิงคโปร์จะจัดต้ังหน่วยงานใหม่เป็นหน่วย 
ต่อต้านภัยคุกคามทางดิจิทัล (The Digital and Intelligence Service: 
DIS) โดยจะจัดขึ้นในไตรม�สที่ 4 ของปี 2565 ให้มีสถ�นะเป็นเหล่�ทัพที่ 
4 ของกองทัพสิงคโปร์นอกเหนือจ�ก ทบ. ทอ. และ ทร. เพื่อรับมือกับภัย

คุกค�มท�งดิจิทัล ซึ่งจะมีหน้�ที่ ในก�รทำ�ข่�วกรองที่
แม่นยำ� เกี่ยวพัน และทันก�ลในมิติดิจิทัล นอกจ�กนี้
ก�รทำ�ง�นจะเชื่อมโยงกับเหล ่�ทัพอื่นด ้วย C4  
(Command, Control, Communications,  
Computers) เพื่อปฏิบัติก�รในรูปแบบเครือข่�ย  
รวมทัง้ปฏบิตักิ�รเชิงรุกท�งดจิทัิลให้กองทัพ ป้องกนัก�ร
โจมตีท�งไซเบอร์ ทั้งนี้ DIS มุ่งเน้นพัฒน�ศักยภ�พท�ง

เทคโนโลยีดิจิทัลซ่ึงถือเป็นวิสัยทัศน์และคว�มพย�ย�มในก�รเปลี่ยนผ่�น
ไปสู่กองทัพสิงคโปร์ยุคใหม่ภ�ยในปี 2583 ที่จะเสริมสร้�งให้ กห.สิงคโปร์
มีคว�มเข้มแข็ง มีขน�ดเล็กลง แต่มีคว�มยืดหยุ่นและนำ�เทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ (สำ�นักข่�ว Channel News Asia: 2565)

เมือ่ 5 มี.ค.65 สงิคโปร์ประกาศควำา่บาตรรสัเซยี โดยจะดำ�เนนิ
ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรท�งก�รเงินและก�รธน�ค�รกับธน�ค�รรัสเซีย 4 แห่ง 
ได้แก่ VTB Bank Vnesheconombank Promsvyazbank และRossiya 

Bank ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรได้ครอบคลุมถึงก�รห้�ม 
ส่งออกสนิค้�บ�งประเภทไปยงัรสัเซยีทีอ่�จใช้เป็นอ�วุธ
เพ่ือสร้�งคว�มเสียห�ยหรือเพ่ือปร�บปร�มช�วยูเครน 
ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และ

สนิค้�ท�งทห�ร ทีส่�ม�รถนำ�ไปใช้ในปฏบิตักิ�รเชงิรกุท�งไซเบอร์ด้วย ทัง้นี้
ช�ติตะวันตกหล�ยช�ติได้ประก�ศควำ่�บ�ตรรัสเซียตั้งแต่ 24 ก.พ.65 เพื่อ
ตอบโต้และกดดันรัสเซียจ�กกรณีรุกร�นยูเครน (สำ�นักข่�ว The Straits 
Times: 2565) 

จากแถลงการณ์ของ มท.สิงคโปร์ เมื่อ 10 มี.ค.65 ได้ระบุว่า 
การร่วมรบในยเูครนเป็นการกระทำาทีผิ่ดกฎหมายสงิคโปร์ แม้ว่�สิงคโปร์
มีจุดยืนชัดเจนในก�รประณ�มรัสเซียกรณีบุกยูเครน แต่ห�กบุคคลใด 
ที่พำ�นักทั้งในและนอกสิงคโปร์ เดินท�งพย�ย�มเข้�ร่วม หรือยุยงให้เข้�
ร่วมก�รรบกับต่�งช�ติ ซึ่งสิงคโปร์ไม่ได้เป็นคู่สงคร�ม จะถือเป็นคว�ม 
ผิดต�มกฎหม�ยสิงคโปร์ ทั้งนี้ สิงคโปร์แนะนำ�ให้ผู้ที่ต้องก�รช่วยเหลือ 
ช�วยูเครนสนับสนุนผ่�นช่องท�งท่ีถูกต้องต�มกฎหม�ย เช่น ก�ช�ด
สิงคโปร์ และองค์กรที่ชอบธรรม (สำ�นักข่�ว The Straits Times: 2565) 

สิงคโปร์ได้รับการจัดลำาดับให้เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชัน
น้อยที่สุดในเอเชีย โดยร�ยง�นดัชนีภ�พลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index: CPI) ประจำ�ปี 2564 ขององค์กรเพื่อคว�มโปร่งใส
น�น�ช�ติ (Transparency International: TI) ได้จัด
ลำ�ดับให้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีคอร์รัปชันน้อยเป็น
อันดับ 4 ของโลกจ�ก 180 ประเทศ เท่�กับสวีเดนและ
นอร์เวย์ และเป็นอนัดบั 1 ในเอเชยี ทำ�ให้สงิคโปร์ได้รบั
ก�รจัดลำ�ดับเป็นหนึ่งในสิบของประเทศท่ีคอร์รัปชัน
น้อยทีส่ดุม�ย�วน�นกว่� 10 ปี อย่�งไรกต็�ม คว�มสำ�เรจ็สงิคโปร์เกดิจ�ก
หล�ยปัจจัย ได ้แก ่ ระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัย ระบบร�ชก�รที่มี
ประสิทธิภ�พ และกฎหม�ยที่แข็งแกร่ง (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ: 2565)

 บทสรุป
 สรุปได้ว่�สถ�นก�รณ์ในสิงคโปร์ในห้วง ม.ค.-มี.ค.65 มีก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งด้�นก�รทห�ร เนื่องจ�กมีก�รเปล่ียนผู้บัญช�ก�รทห�ร
บกคนใหม่ และมีก�รจัดตั้งจัดตั้งหน่วยง�นใหม่เป็นหน่วยต่อต้�นภัย
คุกค�มท�งดิจิทัล (The Digital and Intelligence Service: DIS) ให้เป็น
เหล่�ทัพที่ 4 ของกองทัพสิงคโปร์ นอกจ�กนี้สถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้ง 
รัสเซีย-ยูเครน นำ�ม�ซึ่งก�รประก�ศควำ่�บ�ตรรัสเซียโดยสิงคโปร์ดำ�เนิน
ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรท�งก�รเงินและก�รธน�ค�รกับธน�ค�รรัสเซีย 4 แห่ง 
ด้วยปัจจัยในก�รดำ�เนินง�นของสิงคโปร์ ทำ�ให้ได้รับก�รจัดลำ�ดับให้เป็น
ประเทศที่มีก�รคอร์รัปชันน้อยที่สุดในเอเชีย 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์ภายในประเทศเวียดนาม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

สถำนกำรณ์ของประเทศเวียดน�ม ห้วงเดือนมกร�คม-มีน�คม 
2565 เวียดน�มมีประเด็นคว�มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญทั้งมิติด้�นก�รเมือง  
ก�รทห�ร และคว�มมั่นคง ด้�นเศรษฐกิจ และด้�นสิ่งแวดล้อม สรุปพอ
สังเขปได้ดังนี้

 มิติด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 บนิห์ ทรำน ผูร่้วมก่อตัง้บรษิทั Ascend Vietnam Ventures 
เปิดเผยกบัสำ�นกัข่�วบลมูเบร์ิกว่� มแีนวโน้มทีภ่�คสต�ร์ทอพัของเวียดน�ม
จะก้�วข้ึนเป็นศูนย์กล�งสต�ร์ทอัพแห่งใหม่ของเอเชีย ในปีที่ผ่�นม�  
ก�รระดมทนุสำ�หรบัธรุกจิสต�ร์ทอพัในเวียดน�มอยูที่ ่2.1 พนัล้�นดอลล�ร์ 
ทะย�นขึ้นจ�กระดับ 48 ล้�นดอลล�ร์ในปี 2560 โดยปัจจุบันภ�คธุรกิจ
สต�ร์ทอัพของเวียดน�มส�ม�รถดึงดูดนักลงทุนชั้นนำ�จ�กซิลิคอน วัลเลย์
ได้หล�ยร�ย อ�ทิ Goodwater Capital, Accel Partners และ Altos 
Ventures Management เวยีดน�มมอีตัร�ก�รเตบิโตอย่�งมห�ศ�ลตัง้แต่
ในช่วงเร่ิมต้น ซึ่งจะช่วยหนุนให้เวียดน�มส�ม�รถก้�วขึ้นเป็นศูนย์กล�ง
สต�ร์ทอัพแห่งสำ�คัญในภูมิภ�ค อนึ่ง มีก�รค�ดก�รณ์ว่�เวียดน�มมีแนว
โน้มสร้�งเศรษฐกิจดิจิทัลขน�ดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภ�คเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ได้ภ�ยในปี 2573 
 เวียดนำมผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อปฏิบัติ 
ผลกำรประชุม COP 26 เมื่อวันที่ 26 มกร�คม น�ย เจิ่นห่งห่� รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรและสิง่แวดล้อม
เวียดน�มได้ประชุมกับน�ย Aliberti 
เอกอัครร�ชทูตสหภ�พยุโรปหรืออียู
ประจำ�เวียดน�มเกี่ยวกับก�รปฏิบัติ
กรอบคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของ
โลกและแนวท�งคว�มร่วมมือระหว่�ง
สองประเทศ วัตถุประสงค์ของก�ร
ประชุมดังกล่�วก็เพ่ือปฏิบัติคำ�มั่นต่�งๆ 

ของเวียดน�มหลังก�รประชุมรัฐภ�คีกรอบอนุสัญญ�ของสหประช�ช�ติ 
เกีย่วกบัก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศครั้งที่ 26 หรือ COP 26  
ในก�รนี้ รัฐมนตรี เจิ่นห่งห่� ได้ยืนยันว่� เวียดน�มสนับสนุนเนื้อห�ต่�งๆ 
ของกรอบคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของโลก พร้อมทั้ง เสนอให้ทำ�ก�ร
วจิยัและปรบัปรงุบ�งเน้ือห�ท่ีเกีย่วข้องถงึม�ตรฐ�นและดชันกี�รประเมนิ
อย่�งสมบูรณ์เพื่อคำ้�ประกันก�รปฏิบัติกรอบคว�มหล�กหล�ยท�ง
 ผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรต่อต้ำนขยะ
พลำสติกและกำรพัฒนำเศรษฐกิจหมุนเวียน น�ย เจิ่นห่งห่� รัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อมเวียดน�มได้ประชุมกับน�ย 
Joo-Ok Lee ผู้อำ�นวยก�รของฟอรั่มเศรษฐกิจโลกที่ดูแลภูมิภ�คเอเชีย-
แปซิฟิกเพื่อห�รือเกี่ยวกับคว�มร่วมมือในก�รต่อต้�นขยะพล�สติกและ
ก�รพัฒน�เศรษฐกิจหมุนเวียน ในก�รนี้ น�ย Joo-Ok Lee ได้แสดงคว�ม
ประสงค์ว่� เวียดน�มจะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่�วในเวล�ท่ีจะถึงและ
กล่�วถึงกิจกรรมต่�งๆในกรอบโครงก�รหุ ้นส่วนปฏิบัติง�นเกี่ยวกับ 
ขยะพล�สติกในเวียดน�มในอน�คต และหวังว่� เวียดน�มจะเข้�ร่วมและ
แลกเปลี่ยนรูปแบบคว�มร่วมมือและคว�มคิดริเร่ิมเกี่ยวกับก�รลดขยะ
พล�สติกและก�รพัฒน�เศรษฐกิจหมุนเวียน

 มิติด้านสังคม
 จ�ำนวนผู้ป่วย โควิด-19 รำยใหม่ในนครโฮจิมินห์ลดลงอย่ำง
รวดเร็ว 4 กมุภ�พนัธ์ 2565 เวยีดน�มบนัทึกจำ�นวนผู้ตดิเช้ือร�ยใหม่เกอืบ 
11,600 ร�ย โดยมี 8 ร�ยม�จ�กต่�งประเทศ และ 11,586 ร�ยติดเชื้อใน

ประเทศ และเป็นก�รติดเช้ือในชุมชน 7,062 ร�ย ฮ�นอยยังคงเป็น 
ท้องถิ่นที่มีจำ�นวนผู้ติดโควิดร�ยใหม่สูงสุดของประเทศคือมี 2,756 ร�ย 
ขณะเดียวกัน จำ�นวนผู้ป่วยร�ยใหม่ในนครโฮจิมินห์ลดลงอย่�งรวดเร็ว  
โดยมีเพียง 66 ร�ยเท่�นั้น จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�ห�ยในวันนี้คือ 
8,500 ร�ย ส่งผลให้จำ�นวนผู้ป่วยที่รักษ�ห�ยสะสมที่ 2,102,456 ร�ย 
จนถึงปัจจุบัน เวียดน�มฉีดวัคซันได้ 181,665,411 โดส โดยสัดส่วนของ 
ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มคิดเป็น ร้อยละ76.9 ของประช�กร และฉีดครบ  
3 เข็มคิดเป็นร้อยละ 29.4 ของประช�กร

เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสภา 
แห่งชาตเิวยีดนามและรฐัสภาศรลีงักา เนือ่งใน
โอก�สวันประก�ศเอกร�ชครั้งที่  74 ของ
ประเทศศรลีงัก� เวียดน�มแสดงคว�มเช่ือมัน่ว่�
คว�มสัมพันธ ์ มิตรภ�พและคว�มร่วมมือ 
ในหล�ยด้�นระหว่�งเวียดน�มและศรีลังก�  
รวมถึงคว�มร่วมมืออันดีง�มระหว่�งสภ� 
แห่งช�ติเวียดน�มและรัฐสภ�ศรีลังก� จะได้รับ
ก�รส ่งเสริมให ้พัฒน�อย ่�งต ่อเนื่องเพื่อ 
ผลประโยชน์ที่ เป ็นรูปธรรมของประช�ชน 
ทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งมีส ่วนร่วมต่อสันติภ�พและคว�มมั่นคง  
คว�มร่วมมือและก�รพัฒน�ในระดับภูมิภ�คและโลก

ชำวเวียดนำม 370 คนในยูเครนเดินทำงถึงโรมำเนียอย่ำง
ปลอดภัย วันที่ 3 มีน�คม 2565 คณะปฏิบัติง�นของสถ�นทูตเวียดน�ม
ประจำ�โรม�เนีย เอกอัครร�ชทูตเวียดน�มประจำ�โรม�เนียได้พ�พลเมือง
เวียดน�ม 190 คนทีอ่พยพจ�กยเูครนม�ทีป่ระเทศมอลโดว�เดนิท�งต่อไป
ยังโรม�เนีย ทำ�ให้ยอดจำ�นวนพลเมืองเวียดน�มที่เดินท�งม�ถึงโรม�เนีย
ในขณะนี้อยู่ที่ 370 คน ค�ดว่�พลเมืองเวียดน�มประม�ณ 200 คน 
จ�กมอลโดว�จะเดินท�งไปถึงโรม�เนีย นอกจ�กนี้ยังมีผู้อพยพบ�งส่วนที่
กำ�ลังเดินท�งด้วยย�นพ�หนะส่วนตัวจ�กเมือง Odessa ในยูเครนไปยัง
โรม�เนยี จำ�นวนผูอ้พยพไปยงัโรม�เนยีจะเพิม่ม�กขึน้ ดงันัน้ ท�งสถ�นทตู 
จะตดิต�มอย่�งใกล้ชดิและประส�นง�นกบัสำ�นกัง�นทีเ่กีย่วข้องและชมรม
ช�วเวียดน�มในโรม�เนียเพื่อให้ก�รช่วยเหลือพลเมือง
บทสรุป 
 สถ�นก�รณ์ของประเทศเวียดน�มในห้วงมกร�คม-มีน�คมที ่
ผ่�นม� พบว่� ด้�นเศรษฐกิจ และด้�นสังคม ของเวียดน�มยังคงให้ 
คว�มสำ�คัญกบัก�รฟ้ืนฟรูะบบเศรษฐกจิภ�ยในประเทศ ขย�ยคว�มร่วมมอื
ด้�นก�รค้� ดงึดดูนกัลงทนุจ�กต่�งประเทศ ส่งเสรมิ และพฒัน�ก�รลงทนุ
เพื่อให้เศรษฐกิจภ�ยในประเทศขย�ยและปรับตัวได้ดีขึ้นมีคว�มมุ่งมั่น 
ท่ีจะพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งจริงจัง และเดินหน้�เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ ์
อนัดกัีบบรรด�มิตรประเทศให้ครอบคลมุในทกุมติ ิทัง้ในมติด้ิ�นสิง่แวดล้อม 
เวยีดน�มให้คว�มสำ�คญักบัก�รเปลีย่นแปลงด้�นสภ�พภมูอิ�ก�ศ ผลกัดนั
นโยบ�ยคว�มร ่วมมือระหว ่�งประเทศ สนับสนุนก�รลดจำ�นวน 
ขยะพล�สติกและก�รพัฒน�เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในเวียดน�ม  
รวมถึงด้�นสังคม ซึ่งเวียดน�มยังคงดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�เพื่อฟื้นฟู
ประเทศจ�กผลกระทบก�รระบ�ดของโควิด-19 เร่งฉีดวัคซีนให้แก่
ประช�ชนเพื่อสร้�งภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งปัจจุบันเวียดน�มได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 
กว่� 181,665,411 โดส หรือคิดเป็นร้อยละ 29.4 ของประช�กร และ 
ให้คว�มสำ�คญัด้�นสทิธมินษุยชนและให้คว�มช่วยเหลอืพลเมอืงเวยีดน�ม
ในย�มที่เกิดสถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบเกิดขึ้นภ�ยนอกประเทศ 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com

19ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)



สถานการณ์ภายในจีน
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ ร.ต.หญิง นิตยา งานไว
 สถำนกำรณ์ของจีนในห้วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 65 จีนยังคงเผชิญ
กับปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 โดยพ�ะส�ยพันธุ์ Omicron  
ที่เป็นส�ยพันธุ์ที่แพร่ระบ�ดอย่�งรวดเร็ว รวมถึงสถ�นก�รณ์ก�รเมือง
ภ�ยในประเทศ ด้�นก�รทห�ร และด้�นเศรษฐกิจ ซึ่งได้รวบรวมจ�ก 
สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

 สถานการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศ
  1. สถานการณ์ในฮ่องกง จีนประก�ศสนับสนุนก�รพัฒน�
ประช�ธิปไตยของฮ่องกงภ�ยใต้แนวคิด 1 ประเทศ 2 ระบบ โดยสำ�นกัง�น
ส�รนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนเผยแพร่สมุดปกข�วเรื่อง Hong Kong: 
Democratic Progress Under the Framework of One Country, 
Two Systems ภ�ยหลงัพรรค Democratic Alliance for the Betterment 

and Progress of Hong Kong (DAB) มี
แนวคิดสนับสนุนรัฐบ�ลจีนชนะก�รเลือกตั้ง
สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติชุดท่ี 7 โดยระบุว่�
รัฐบ�ลจนียงัคงสนบัสนนุก�รพัฒน�ประช�ธิปไตย
ในเขตบริห�รพิเศษฮ่องกงภ�ยใต้แนวคิด  
1 ประเทศ 2 ระบบ พร้อมเน ้นยำ้�ก�ร 
มุง่ประส�นคว�มร่วมมอืกบัทกุภ�คส่วนในก�ร
ขบัเคลือ่นประช�ธปิไตยในฮ่องกง เฉพ�ะอย่�ง

ยิ่งก�รรักษ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติและหลักธรรม�ภิบ�ล
  2. สถานการณ์ในเขตปกครองตนเองซินเจียง จีนปรับย้�ย
เลข�ธิก�รพรรคคอมมิวนิสต์ของเขตปกครองตนเองซินเจียง โดยมีคำ�สั่ง 
ให้น�ย Chen Quanguo ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 พ้นจ�ก
ตำ�แหน่ง และแต่งตั้งน�ย Ma Xingrui ผู้ว่�ก�รมณฑลกว่�งตงดำ�รง
ตำ�แหน่งแทน โดยไม่ได้เปิดเผยส�เหตุ แต่ น�ย Chen ยังคงเป็นสม�ชิก
โปลิตบูโรเช่นเดิม ทั้งนี้ น�ย Chen เป็นเจ้�หน้�ท่ีระดับสูงของจีนที่ถูก
สหรัฐฯ ควำ่�บ�ตรเมื่อปี พ.ศ. 2563 เนื่องจ�กเชื่อว่�เป็นผู้รับผิดชอบก�ร
ปร�บปร�มช�วอุยกูร์และช�วมุสลิมกลุ่มอื่นในซินเจียง อนึ่ง ก�รปรับย้�ย
คร้ังนี้ น่�จะเพื่อลดก�รกดดันของสหรัฐฯ ต่อจีนในประเด็นช�วอุยกูร์  
ด้วยก�รบังคับใช้รัฐบัญญัติ Uyghur Forced Labor Prevention Act 
เมือ่ 23 ธันว�คม พ.ศ. 2564 ท่ีห้�มนำ�เข้�สินค้�ท่ีผลิตในซนิเจียง เนือ่งจ�ก
มีก�รบังคับใช้แรงง�นช�วอุยกูร์และช�วมุสลิมในพื้นที่ดังกล่�ว
  3. จีนจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้แทนจ�กองค์ก�ร
สหประช�ช�ติ (United Nations: UN) และประเทศท่ีมีคว�มสัมพันธ์ 
อันดีกับจีนเข้�ร่วมพิธี เช่น รัสเซีย ป�กีสถ�น ซ�อุดีอ�ระเบีย และอียิปต์ 
ขณะที่ประเทศตะวันตกนำ�โดยสหรัฐฯ ประเทศยุโรป ออสเตรเลีย และ
อินเดีย ประก�ศไม่ส่งผู ้แทนเข้�ร่วมพิธีเปิด เนื่องจ�กสถ�นก�รณ ์
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนและเห็นว่�จีนนำ�ประเด็นก�รเมืองไปเกี่ยว
พนักบัก�รแข่งขนักีฬ� โดยเฉพ�ะอนิเดยีไม่พอใจท่ีจนีคดัเลอืกทห�รทีสู่ร้บ
ในพืน้ที่พิพ�ทช�ยแดนอินเดีย-จนี เป็นผู้ถือคบเพลิง ด้�นน�ยคิม จ็อง-อึน 
ผู้นำ�สูงสุดของเก�หลีเหนือ ส่งส�ส์นแสดงคว�มยินดีท่ีจีนจัดก�รแข่งขัน
กีฬ�โอลิมปิกฤดูหน�วได้ ซ่ึงสะท้อนถึงชัยชนะของประเทศสังคมนิยม 
แม้ว่�จะเผชญิแรงกดดันท�งก�รเมอืงและก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 
ทั้งนี้ จีนจำ�กัดจำ�นวนผู้เข้�ร่วมชมก�รแข่งขันในสน�ม เพื่อป้องกันโรค 
และควบคุมก�รแสดงออกท�งก�รเมืองต่อต้�นรัฐบ�ลและพรรค
คอมมิวนิสต์จีน

 ด้านการทหาร
  1. จีนมีแผนปรับปรุงอาวุธนิวเคลียร์ให้ทันสมัย น�ยฟู่ จง  
ผู้อำ�นวยก�รกรมควบคุมอ�วุธ กระทรวงก�รต่�งประเทศจีนได้แถลง  
เมื่อวันที่ 4 มกร�คม พ.ศ. 2565 ว่�จีนสนับสนุนให้รัสเซียและสหรัฐฯ เป็น

ผู้ริเริ่มปลดอ�วุธนิวเคลียร์ในฐ�นะประเทศท่ีครอบครองอ�วุธนิวเคลียร์
สูงสุดกว่�ร้อยละ 90 พร้อมยืนยันแผนปรับปรุงอ�วุธนิวเคลียร์ให้ทันสมัย
เพ่ือคว�มมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ แต่ปฏิเสธคำ�กล่�วอ้�งของ
สหรัฐฯ ต่อจีนเกี่ยวกับแผนเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถด้�นหัวรบนิวเคลียร์ 
จำ�นวน 700 หัวรบภ�ยในปี 2570 และ 1,000 หัวรบภ�ยในปี พ.ศ. 2573
  2. จีนสนับสนุนการประจำาการทหารรัสเซียในคาซัคสถาน  
จ�กก�รห�รือท�งโทรศัพท์กับน�ยเซียร์เกย์ ล�ฟรอฟ รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงก�รต่�งประเทศของรัสเซียเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ในค�ซัคสถ�น 
น�ยหวัง อี้ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของจีน แสดงจุดยืน
สนับสนุนก�รส่งทห�รรัสเซียเข้�ไปปฏิบัติหน้�ที่ช่วยรักษ�คว�มสงบ
เรียบร้อยในค�ซัคสถ�น พร้อมทั้งระบุว่�จีนกับรัสเซียจะร่วมกันต่อต้�น
กองกำ�ลงัต่�งช�ตไิม่ให้แทรกแซงกจิก�รภ�ยในของประเทศในเอเชยีกล�ง 
รวมถงึยบัยัง้คว�มเคลือ่นไหวของกลุม่หวัรนุแรงท�งศ�สน� กลุ่มแบ่งแยก
ดินแดน และกลุ่มก่อก�รร้�ย ซึ่งจีนเชื่อว่�อยู่เบื้องหลังก�รบ่อนทำ�ล�ย
เสถียรภ�พในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีน

 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
 มูลค่�ก�รค้�ของจีนเม่ือปี พ.ศ. 2564 ขย�ยตัวร้อยละ 21.4 
สำ�นักข่�ว Xinhua ร�ยง�นเมื่อ 14 มกร�คม พ.ศ. 2565 โดยอ้�งข้อมูล 
ทีศ่ลุก�กรจนีเปิดเผยในวนัเดยีวกนัว่� มลูค่�ก�รค้�รวมของจนี เมือ่ปี พ.ศ. 
2564 สงูถงึ 39.1 ล้�นล้�นหยวน (ประม�ณ 6.14 ล้�นล้�นดอลล�ร์สหรัฐ) 
ขย�ยตัวร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยก�รส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 
21.2 และก�รนำ�เข้�เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 ขณะที่ สำ�นักข่�ว Reuters 
ร�ยง�นโดยอ้�งแหล่งข้อมูลเดียวกันว่�ปี พ.ศ. 2564 จีนเกินดุลก�รค้�กับ
สหรัฐฯ มูลค่� 396,580 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เฉพ�ะธันว�คม ปี พ.ศ. 2564 
เกินดุลอยู่ที่ 39,230 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ
  จีนจัดตั้งบริษัทรัฐวิส�หกิจกำ�กับดูแลสินแร่ห�ย�กเพื่อส่งเสริม
ห่วงโซ่อุปท�นโลก โดยคณะกรรม�ธิก�รบริห�รและกำ�กับดูแลสินทรัพย์
ของจีนอนมุติัจัดตัง้บรษิทั China Rare Earth Group เป็นรฐัวสิ�หกจิใหม่ 
ท่ีมณฑลเจียงซี เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดก�รและกำ�กับดูแล
อุตส�หกรรมสินแร่ห�ย�ก (Rare Earth) อย่�งเป็นระบบ โดยควบรวม
กิจก�รบริษัทอุตส�หกรรมแร่ห�ย�ก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท Aluminum 
Corporation of China บริษัท China Minmetals Corporation และ
บริษัท Ganzhou Rare Earth Group และบริษัทวิจัยอีก 2 แห่ง ได้แก่ 
บริษัท China Iron & Steel Research Institute Group และบริษัท 
Grinm Group Corporation ผู้เชี่ยวช�ญของจีนระบุว่�ก�รควบรวมดัง
กล่�ว ส่งผลให้ บริษัท China Rare Earth Group รับผิดชอบกำ�กับดูแล
แร่ห�ย�กร้อยละ 70 ของจีน 
 จะเหน็ได้ว่�สถ�นก�รณ์ในประเทศจนีทัง้ในด้�นก�รเมอืงระหว่�ง
ประเทศ โดยเฉพ�ะสถ�นก�รณ์ในฮ่องกงท่ียังมีคว�มเคลื่อนไหวอยู่อย�่ง
ต่อเนื่อง รวมถึงสถ�นก�รณ์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงท่ีสหรัฐฯ และ
พันธมิตรได้กดดันจีนอย่�งหนักในประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชน จนนำ�ไปสู่
ก�รควำ่�บ�ตรไม่เข้�ร่วมโอลิมปิกฤดูหน�วที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของจีนของ
สหรฐัฯ และพนัธมิตร ส่วนด้�นก�รทห�ร จีนยงัมแีผนก�รปรบัปรุงกองทพั
ให้ทันสมัยต่อไป ซึ่งมีปัจจัยม�จ�กก�รขย�ยอิทธิพลในภูมิภ�คอินโด-
แปซิฟิกของสหรัฐฯ และภัยคุกค�มใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภ�คด้วยเช่น
เดียวกัน และด้�นเศรษฐกิจของจีนมีแนวโน้มขย�ยตัวเพิ่มม�กขึ้นเรื่อย ๆ 
ในขณะเดียวกันก็ได้มีก�รจัดตั้งบริษัทรัฐวิส�หกิจกำ�กับดูแลสินแร่ห�ย�ก
เพือ่ส่งเสรมิห่วงโซ่อปุท�นโลก เพือ่ส่งเสรมิขดีคว�มส�ม�รถก�รแข่งขนัใน
อุตส�หกรรมทัง้ในระดบัต้นนำ�้และปล�ยนำ�้ กบัท้ังควบคมุก�รผลติและส่ง
ออกแร่ดังกล่�วเข้มงวดขึ้น หลังร�ค�แร่ห�ย�กเพิ่มสูงขึ้นในห้วงก�รแพร่
ระบ�ดของ COVID-19 จ�กปัญห�อุปท�นเนื่องจ�กผลผลิตแร่ห�ย�กทั่ว
โลกลดลงอย่�งม�ก
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สรุปสถานการณ์ภายในสหรัฐอเมริกา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น. 
และ ร.ท.หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์
 สถำนกำรณ์ของสหรัฐอเมริก� ในห้วงเดือน ม.ค. – มี.ค.65  
ด้�นคว�มมั่นคงภ�ยในประเทศและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ  
มีประเด็นคว�มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
 สหรฐัฯ และญ่ีปุน่เตรยีมลงนามข้อตกลงความร่วมมอืการวจิยั
และพฒันาเทคโนโลยีทางทหารฉบับใหม่ โดยอ้�งน�ยแอนโทน ีบลงิเคน 
รมว.กต.สหรัฐฯ ว่� สหรัฐฯ และญี่ปุ่นเตรียมลงน�มข้อตกลงคว�มร่วมมือ
ด้�นก�รวจิยัและพฒัน�เทคโนโลยที�งทห�รฉบบัใหม่ เพือ่รบัมอืภยัคกุค�ม
ทีเ่กดิจ�กประเทศทีบ่ั่นทอนระเบยีบส�กล โดยท้ังสองฝ่�ยจะมกี�รพฒัน�

ท�งเทคโนโลย ีตัง้แต่ก�รรับมอืขปีน�วธุคว�มเรว็เหนอื
เสยีงจนถงึก�รพฒัน�ศกัยภ�พด้�นอวก�ศ นอกจ�กนี้ 
ทั้งสองฝ่�ยยังเน้นยำ้�เรื่องคว�มสำ�คัญของสันติภ�พ
และเสถยีรภ�พในช่องแคบไต้หวนั รวมถงึสถ�นก�รณ์
ด้�นสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองตนเองซินเจียง

 สหรัฐฯ จะกระชับความร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านความมั่นคงและ
เศรษฐกิจ น�ยโจเชฟ ไบเดน ปธน.สหรัฐฯ และน�ยฟูมิโอะ คิชิดะ นรม. 
ญี่ปุ่น ได้ประชุมร่วมกันผ่�นระบบท�งไกลอย่�งเป็นท�งก�รคร้ังแรกหลัง
จ�กที่น�ยคิชิดะเข้�รับตำ�แหน่ง นรม. เมื่อ ธ.ค.64 โดยทั้งสองฝ่�ยได้ 
เน้นยำ้�ถึงนโยบ�ยอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้�ง (Free and Open 
Indo-Pacific) และตกลงร่วมมือกันในเรื่องเกี่ยวกับจีน ก�รทดสอบ
ขีปน�วุธของเก�หลีเหนือและประเด็นยูเครน นอกจ�กนี้ ญี่ปุ่นจะเป็น 
เจ้�ภ�พจัดประชุมกลุ่มคว�มมั่นคงร่วมส่ีฝ่�ย (QUAD) ระหว่�งสหรัฐฯ 
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย ภ�ยในครึ่งแรกของปี 2565 นอกจ�กนี ้
ญี่ปุ ่นยังตกลงที่จะจัดประชุมคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ  
ในระดับรัฐมนตรี อีกด้วย 
 สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ประณามการทดสอบขีปนาวุธ 
คร้ังล่าสดุของเกาหลเีหนอื กต.สหรัฐฯ ประณ�มก�รทดสอบขปีน�วุธของ
เก�หลีเหนือในวันเดียวกันนี้ว่� ละเมิดข้อมติของคณะมนตรีคว�มมั่นคง
แห่งสหประช�ช�ต ิ(UNSC) หล�ยข้อ และเป็นภยัคกุค�มต่อประเทศเพือ่น
บ้�น ตลอดจนประช�คมระหว่�งประเทศ พร้อมกบัยำ�้ว่� สหรฐัฯ ยงัคงยดึ
มัน่ในวิธีท�งก�รทตู และขอให้เก�หลเีหนอืกลบัเข้�สูก่�รเจรจ� ขณะท่ีกอง
บัญช�ก�รภ�คพืน้อนิโด-แปซฟิิกของสหรฐัฯ แถลงว่� ก�รทดสอบขปีน�วธุ
ดังกล่�วกระทบต่อเสถียรภ�พ แต่ไม่ได้เป็นภัยคุกค�มต่อสหรัฐฯ และ
พันธมิตรในทันที เช่นเดียวกับก�รทดสอบขีปน�วุธของเก�หลีเหนือที่ผ่�น
ม� อย่�งไรก็ดี น�ย Hirokazu Matsuno เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น
แถลงว่� ก�รทดสอบครั้งนี้แสดงให้เห็นพัฒน�ก�รที่สำ�คัญด้�นนิวเคลียร์
และขีปน�วุธของเก�หลีเหนือ ซึ่งไม่ควรมองข้�ม ส่วน กต.เก�หลีใต้ห่วง
กังวลอย่�งยิ่งกับก�รทดสอบขีปน�วุธของเก�หลีเหนือ และจะร่วมมือกับ
สหรัฐฯ เพื่อป้องกันสถ�นก�รณ์บ�นปล�ย โดยทั้งส�มประเทศตระหนัก
ถึงคว�มสำ�คัญของคว�มร่วมมือเพ่ือผลักดันก�รปลดอ�วุธนิวเคลียร์
เก�หลเีหนอื รวมทัง้เรยีกร้องให้เก�หลเีหนอืยตุกิ�รเพิม่คว�มตงึเครยีดและ
กลับสู่ก�รใช้วิธีก�รทูตและก�รเจรจ�
 สหรัฐฯ เชิญประธานอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ปธน.โจเซฟ ไบเดน ส่งจดหม�ยถึง นรม.ฮุน 
เซน ของกัมพูช� ในฐ�นะประธ�นอ�เซียนปี 2565 เพื่อเชิญเข้�ร่วมก�ร
ประชุมสุดยอดอ�เซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งสหรัฐฯ 
หวังที่จะกระชับคว�มสัมพันธ์อ�เซียน-สหรัฐฯ รวมถึงก�รสนับสนุน
สถ�ปัตยกรรมที่มีอ�เซียนเป็นศูนย์กล�งของอินโด-แปซิฟิก ขณะที่ นรม.
ฮุน เซน เน้นยำ้�คำ�มั่นและก�รสนับสนุนสหรัฐฯ อย่�งเต็มที่ในก�รจัด
ประชุมสุดยอดอ�เซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ซึ่งก�รประชุมดังกล่�วจะเป็น

โอก�สท่ีดีในก�รแลกเปล่ียนมมุมองต่อก�รขบัเคลือ่น
คว�มร่วมระหว่�งอ�เซียนและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของคว�มพย�ย�มของสหรัฐฯ ในก�รเพิ่มก�รมี
ส่วนร่วมกับอ�เซียนในก�รต่อต้�นอิทธิพลของจีน 
และเป็นก�รฉลองครบรอบ 45 ปี คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งสหรัฐฯ และอ�เซียน โดยค�ดว่�จะห�รือเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ใน
เมยีนม� และประเดน็อืน่ ๆ  เช่น ก�รฟ้ืนตวัจ�กก�รระบ�ดของ COVID-19 
ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ ก�รลงทนุ และก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�น 
 สหรัฐฯ และพันธมิตรประกาศมาตรการตอบโต้รัสเซียกรณี
โจมตีทางทหารต่อยเูครน คำ�แถลงของปธน.โจเซฟ ไบเดน 
เกีย่วกบัแนวท�งก�รดำ�เนนิก�รของสหรฐัฯ และพนัธมติร 
เพือ่ตอบโต้รสัเซยีกรณโีจมตที�งทห�รต่อยเูครน โดยยำ�้ว่� 
สหรัฐฯ สหภ�พยุโรป (EU) และประเทศในกลุ่ม G7 จะ
ควำ�่บ�ตรรสัเซยี 5 ประก�ร ดงันี ้1) ห้�มรสัเซยีทำ�ธรุกรรม
สกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐ ยูโร ปอนด์ และเยน 2) จำ�กัดก�รพัฒน�ด้�น
เทคโนโลยีนวัตกรรมและก�รทห�รของรัสเซีย (ไม่มีร�ยละเอียด) 3) เพิ่ม
ก�รควำ่�บ�ตรธน�ค�รรัสเซีย อีก 4 แห่ง 4) เพิ่มร�ยชื่อควำ่�บ�ตรบุคคลชั้น
นำ�ของรสัเซยี และ 5) จำ�กดัก�รนำ�เข้�และส่งออก นอกจ�กนี ้ผู้นำ�สหรฐัฯ 
ยำ้�ว่�ยังไม่มีแผนจะห�รือกับประธ�น�ธิบดีวล�ดิมีร์ ปูติน และสหรัฐฯ จะ
ร่วมมอืกบัประเทศผูส่้งออกนำ�้มนัโลก เพือ่สร้�งคว�มเชือ่มัน่ด้�นพลังง�น 
ทัง้น้ี สหรฐัฯ จะไม่ส่งทห�รเข้�ไปยงัยเูครนโดยตรง และสหรฐัฯ จะตอบโต้ 
ห�กรัสเซียโจมตีท�งไซเบอร์ต่อสหรัฐฯ
 สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรร่วมประณามปฏิบัติการทหารของ
รัสเซีย อ้�งถ้อยแถลงของ ปธน.ไบเดน ประณ�มรัสเซียกรณีเลือกทำ�
สงคร�มก่อให้เกิดคว�มสูญเสียชีวิตจำ�นวนม�ก และต้องรับผิดชอบต่อ 
สิ่งท่ีเกิดข้ึนในยูเครน โดยสหรัฐฯ จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อตอบโต้ใน
ทิศท�งเดียวกัน หลังจ�กยูเครนต้องเผชิญกับก�รโจมตีทั้งที่ปร�ศจ�กก�ร
ยั่วยุและไม่เป็นธรรมจ�กกองกำ�ลังรัสเซีย ทั้งนี้ ปธน.ไบเดน มีกำ�หนดจะ
พบกับผู้นำ�กลุ่ม G7 และจะแถลงต่อช�วอเมริกันถึงก�รดำ�เนินก�รของ
สหรัฐฯ และพันธมิตรต่อรัสเซีย ขณะที่ท่�ทีองค์กรระหว่�งประเทศและ
ประเทศอืน่ ๆ  อ�ท ิสหประช�ช�ต ิเนโต และเยอรมนปีระณ�มก�รโจมตยีเูครน
ของรสัเซยีว่� เป็นก�รละเมดิกฎหม�ยระหว่�งประเทศ และเป็นภยัคกุค�ม
ต่อคว�มมั่นคงของ Euro-Atlantic พร้อมขอให้รัสเซียยุติปฏิบัติก�รท�ง
ทห�รโดยทันที
 สหรัฐฯ และเนโตจะจัดการฝึกร่วมทางทะเลรหัส Neptune 
Strike ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สหรัฐฯ และเนโตจะจัดก�รฝึกร่วมท�ง
ทะเลรหสั Neptune Strike ประจำ�ปี 2565 ในทะเลเมดเิตอร์เรเนียน โดย
สหรัฐฯ จะส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry S. Truman เข้�ร่วม
ฝึก ทั้งนี้ ก�รฝึกร่วมรหัส Neptune Strike มีเป้�หม�ยเพื่อแสดงแสนย�
นุภ�พของเนโตในก�รปฏิบัติก�รท�งทะเลร่วมกันเพื่อปกป้องประเทศ
พันธมิตร และรักษ�บรรย�ก�ศด้�นคว�มมั่นคงในยุโรป
 ปธน.สหรัฐฯ จะเยือนเบลเยียมเพื่อร่วมการประชุมเนโต อ้�ง
ถ้อยแถลงน�ง Jen Psaki โฆษกทำ�เนียบประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ ว่� ปธน.
โจเซฟ ไบเดน จะเยือนเบลเยียมเพื่อห�รือกับผู้นำ�ประเทศองค์ก�รสนธิ
สญัญ�ป้องกนัแอตแลนติกเหนอื (เนโต) เก่ียวกับสถ�นก�รณ์ในยเูครน และ
ยืนยันพันธกรณีของสหรัฐฯ ต่อเนโตในประชุมผู้นำ�เนโตสมัยพิเศษ และ
ก�รประชุมผูน้ำ�สภ�ยโุรป (European Council) ท่ีกรงุ
บรัสเซลส์ เบลเยียม ซึ่งก่อนหน้�นี้รอง ปธน.ค�ม�ล� 
แฮร์ริส ของสหรัฐฯ เยือนโปแลนด์และโรม�เนีย เพื่อ
ยืนยันท่�ทีของสหรัฐฯ ที่สนับสนุนพันธมิตรเนโต
บทสรุป
 ในห้วงทีผ่่�นม� จะเหน็ได้ว่� สหรัฐฯ ยงัคงมคีว�มพย�ย�มรักษ�
และขย�ยคว�มสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบอนุภ�คีที่มุ ่งให้คว�มสำ�คัญต่อ
พันธมิตร หุ้นส่วน และพหุภ�คี โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลุ่ม QUAD เพื่อมุ่ง
รกัษ�บทบ�ทคว�มเป็นผูน้ำ�อันดับหนึง่บนเวทีโลก โดยมุ่งสกดักัน้ก�รขย�ย
อทิธพิลของจนีและรสัเซยีท่ีทวบีทบ�ทเพิม่ขึน้อย่�งม�ก โดยสหรฐัฯ มุง่ให้
คว�มสำ�คัญในก�รรับมือขีปน�วุธคว�มเร็วเหนือเสียงจนถึงก�รพัฒน�
ศกัยภ�พด้�นอวก�ศม�กยิง่ขึน้ สำ�หรบัอ�เซยีนนัน้ สหรฐัฯ ให้คว�มสำ�คญั
กบัอ�เซยีนม�กยิง่ข้ึน โดยมคีว�มพย�ย�มเพ่ิมพูนคว�มร่วมมอืกบัอ�เซียน
ด้วยก�รเพิม่ก�รมส่ีวนร่วมกบัอ�เซยีน เพือ่ช่วยในก�รต่อต้�นอทิธพิลของจนี
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com
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สถานการณ์ภายในประเทศรัสเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน 
 สถำนกำรณ์ภ�ยในประเทศรัสเซีย โดยเฉพ�ะประเด็นเรื่อง 
คว�มขัดแย้งระหว่�งรัสเซียและยูเครน ในห้วง ม.ค.-มี.ค.65 มีประเด็น
สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
 เมื่อ 9 ก.พ.65 รัสเซียส่งเรือยกพลขึ้นบกที่ปฏิบัติก�รในทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนไปยังทะเลดำ�เพิ่มอีก 6 ลำ�จ�กเดิม 3 ลำ� ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของก�รฝึกกองทพัรสัเซยีและเปิดก�รซ้อมรบท�งทห�รร่วมกบัเบร�รสุระ
หว่�ง 10-20 ก.พ.65 โดยก�รดำ�เนนิก�รดงักล่�วเกดิขึน้เพือ่เป็นก�รเตรยีม
คว�มพร้อมในก�รปกป้องผลประโยชน์แห่งช�ตแิละก�รสกดักัน้จ�กรกุร�ม
จ�กภ�ยใน ท่�มกล�งคว�มตึงเครียดในกลุ่มประเทศตะวันตกที่เกรงว่�
รัสเซียจะมีแผนบุกยูเครน ซึ่งมีก�รเคลื่อนกำ�ลังทห�รกว่� 30,000 น�ย 
ถือว่�เป็นก�รเคลื่อนย้�ยกำ�ลังพลข้�มประเทศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต ่
ก�รยุติสงคร�มเย็น  
 เมื่อ 22 ก.พ.65 ประธ�น�ธิบดี Vladimir Putin ของรัสเซียได้
รับรองสถ�นะและสั่งเคลื่อนกำ�ลังทห�รเข้�เขตปกครองตนเองโดเนตสค์ 
(Donetsk People’s Republic: DPR) และเขตปกครองตนเองลูฮ�นสค์ 
(Luhansk People’s Republic: LPR) ในภูมิภ�คดอนบ�สของยูเครน 
โดยระบุว่�ทห�รทีจ่ะเดินท�งเข้�พ้ืนท่ีเขตปกครองตนเองของท้ัง 2 ประเทศ
มีภ�รกิจเพื่อรักษ�สันติภ�พ ต่อม�เมื่อ 24 ก.พ.65 Putin ประก�ศผ่�น

โทรทศัน์ถึงปฏบิตักิ�รพเิศษท�งทห�รในยเูครนเพือ่
ปกป้องช�วดอนบ�สจ�กก�รคุกค�มและฆ่�ล้�ง 
เผ่�พนัธุจ์�กรฐับ�ลยเูครนทีด่ำ�เนนิม�อย่�งย�วน�น
กว่� 8 ปี พร้อมเรียกร้องให้กองกำ�ลังยูเครนว�ง
อ�วธุ ขณะทีป่ระธ�น�ธบิด ีVolodymyr Zelensky 
ของยูเครนประก�ศกฎอัยก�รศึกและประก�ศตัด
คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตกับรัสเซีย พร้อมทั้งให้
ประช�ชนอยู่แต่ในบ้�นพักในห้วงท่ีกองทัพกำ�ลัง

พย�ย�มปกป้องประเทศจ�กก�รรุกร�นของรัสเซีย โดยรัฐบ�ลยูเครน 
ไม่ได้มีเป้�หม�ยโจมตีพลเรือนในเขตพื้นที่ดอนบ�ส
 จ�กปร�กฏก�รณ์ดังกล่�ว ส่งผลให้เกิดเหตุประท้วงหน้�สถ�น
เอกอคัรทูตของรสัเซยีในหล�ยประเทศ (สหรฐัฯ สหร�ชอ�ณ�จกัร เยอรมนั 
ฝรั่งเศส เลบ�นอน นอร์เวย์ ลัตเวีย ตุรกี และญี่ปุ่น) และผู้ประท้วงช�ว
รัสเซียประม�ณ 200 คน ที่กรุงมอสโควต่�งออกม�เพื่อแสดงท่�ทีต่อต้�น
ปฏิบัติก�รท�งก�รทห�รของรัสเซีย ขณะที่ท่�ทีองค์กรระหว่�งประเทศ
และประเทศอ่ืน ๆ  เช่น คณะมนตรีคว�มมัน่คงแห่งสหประช�ช�ต ิ(UNSC) 
และสม�ชิกองค์ก�รสนธิสัญญ�ป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) 
ประณ�มก�รโจมตียูเครนของรัสเซียว่� เป็นก�รละเมิดกฎหม�ยระหว่�ง
ประเทศและเป็นภยัคกุค�มต่อคว�มมัน่คงของ Euro-Atlantic พร้อมเรยีก
ร้องขอให้รัสเซียยุติปฏิบัติก�รท�งทห�รโดยทันที 
 ด้�นน�ย Dmitry Peskov โฆษกทำ�เนียบประธ�น�ธิบดีรัสเซีย
ยำ�้ท่�ทขีองรสัเซียว่�พร้อมห�รือกบัผูแ้ทนระดบัสูงของยเูครนท่ีกรงุมนิสก์
ของเบล�รุส ภ�ยใต้เงื่อนไขที่กองทัพยูเครนต้องยอมยุติก�รใช้กำ�ลังทห�ร
ตอบโต้รัสเซีย ขณะที่รัสเซียแสดงท่�ทีชัดเจนไม่ต้องก�รให้ยูเครนเข้�ร่วม
เป็นสม�ชกิ NATO ขณะทีด้่�นของรฐับ�ล ยเูครนพร้อมและยนิดทีีจ่ะเจรจ�
กับรัฐบ�ลรัสเซียในก�รหยุดยิง เพ่ือนำ�สันติภ�พกลับคืนสู่ยูเครน ซึ่งนับ
เป็นคว�มพย�ย�มครั้งแรกในก�รใช้วิถีท�งท�งก�รทูตหลังจ�กรัสเซียเริ่ม

ปฏบิตักิ�รท�งทห�รต่อยเูครนเมือ่ 
24 ก.พ.65 ทั้งนี้ ท�่ทีดงักล�่วมีขึน้
ท ่�มกล�งสถ�นก�รณ์ที่ยั งคง
ตึงเครียดจ�กก�รรุกคืบของกอง
ทัพรัสเซียเข้�ใกล้กรุงเคียฟ จนนำ�
ไปสู่ก�รห�รืออย่�งไม่มีเงื่อนไขที่ 
เบล�รสุครัง้แรกเมือ่ 28 ก.พ.65 ท้ัง

สองฝ่�ยยงัมคีว�มเหน็ไม่ตรงกนั ส่งผลให้ก�รเจรจ�ดงักล่�วไม่มผีลสัมฤทธ์ิ
ที่เป็นรูปธรรม อย่�งไรก็ต�ม รัสเซียพร้อมเจรจ�ครั้งที่ 2 กับยูเครนใน 3 
ม.ีค.65 แต่ปฏบัิติก�รท�งทห�รของรสัเซียจะยงัคงดำ�เนนิต่อไป เพือ่ทำ�ล�ย
โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งก�รทห�รของยูเครน โดย น�ย Sergey Lavrov 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของรัสเซียกล่�วห�ว่�สหรัฐฯ 
และพันธมิตรในยุโรปสนับสนุนอ�วุธ ฝึกกำ�ลังพลและสร้�งฐ�นทัพใน
ยูเครนอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ยูเครนกล�ยเป็นภัยคุกค�มต่อรัสเซียส่งผลให้
รัสเซียจำ�เป็นต้องตอบโต้ โดย Putin ได้สั่งก�รให้กองกำ�ลังป้องปร�มท�ง
นวิคลยีร์อยูใ่นสถ�นะเตรยีมพร้อมพเิศษท่ีส�ม�รถ
ปล่อยอ�วธุโจมตไีด้อย่�งรวดเรว็ยิง่ขึน้ นอกจ�กนี้ 
จ�กคว�มคืบหน้�ของก�รเจรจ�ในครั้งที่ 2 ส่งผล
ให้รสัเซยีและยเูครนเหน็พ้องกนัทีก่องกำ�ลงัรสัเซยี
จะหยุดยิงในยูเครน เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกใน
ก�รอพยพพลเรอืนยเูครนออกจ�กเมอืง Mariupol 
และเมือง Volnovakha ผ ่�นท�งระเบียง
มนุษยธรรม (Humanitarian Corridor) 
 นอกจ�กนี้ เมื่อ 13 มี.ค.65 รัสเซียโจมตีท�งอ�ก�ศต่อที่ตั้งท�ง
ทห�รขน�ดใหญ่ของยเูครนทีเ่มอืงลวิฟห่�งจ�กช�ยแดนโปแลนด์เพยีง 15 
กิโลเมตร (ฐ�นทัพที่ใหญ่ที่สุดในภ�คตะวันตกของยูเครน) ซึ่งถือเป็นก�ร
ยกระดับคว�มขัดแย้งในยเูครน ประกอบกบัรสัเซยีใช้ขีปน�วุธไฮเปอร์โซนิค
รุ่น Kinzhal โจมตียูเครนเป็นครั้งแรกที่เร็วกว่�เสียงถึง 10 เท่� โจมต ี
เป้�หม�ยคลังเก็บขีปน�วุธและกระสุนใต้ดินในเขต Ivano-Frankivsk  
ท�งตะวันตกของยูเครน ซึ่งสอดคล้องกับที่ประธ�น�ธิบดีรัสเซียให้คำ�มั่น
จะได้รับชัยชนะเหนือยูเครนจ�กก�รปร�ศรัยในสน�มกีฬ� Luzhniki  
กรุงมอสโกว่� คว�มค�ดหวังของรัฐบ�ลรัสเซียจะประสบผลสำ�เร็จ พร้อม
กล่�วว่�ปฏิบัติก�รในยูเครนเป็นสิ่งจำ�เป็นเพร�ะสหรัฐฯ ใช้ประเทศอื่น
คุกค�มรัสเซีย ดังนั้น รัสเซียจึงมีคว�มจำ�เป็นต้องต่อต้�นและปกป้องก�ร
ฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ช�วรัสเซียโดยยูเครนทำ�ล�ย
 ขณะทีน่านาชาตเิริม่มีข้อเรยีกร้องต่าง ๆ  เช่น (1) หล�ยประเทศ
ในยุโรปประก�ศปิดน่�นฟ้�สำ�หรับเท่ียวบินจ�กรัสเซีย ได้แก่ เอสโตเนีย 
ลัตเวีย สโลวีเนีย และโรม�เนีย ม�ตรก�รดังกล่�วมีผลทำ�ให้เที่ยวบินจ�ก
รสัเซยีทีท่ำ�ก�รบนิไปยงัประเทศในยโุรปตะวันออกต้องใช้เวล�ม�กขึน้กว่�
ปกติ (2) ก�รประชุมว�ระพเิศษเร่งด่วนครัง้ท่ี 11 ของสมชัช�สหประช�ช�ติ
มีมติประณ�มรัสเซียในก�รบุกยูเครน โดยมีประเทศสม�ชิกเห็นด้วย 141 
ประเทศ (ไทยลงมติเห็นด้วย) ไม่เห็นด้วย 5 ประเทศ (รัสเซีย เบล�รุส  
เอริเทรีย เก�หลีเหนือ และซีเรีย) และงดออกเสียง 35 ประเทศ (รวมทั้ง
จนี) พร้อมกับมตเิรยีกร้องให้รสัเซยีถอนกำ�ลงัทห�รทัง้หมดออกจ�กยเูครน
ทันทีอย่�งไม่มีเง่ือนไข (3) ธน�ค�รโลก (World Bank) ประก�ศระงับ
โครงก�รท้ังหมดของธน�ค�รโลกในรัสเซียและเบล�รุส (4) องค์ก�ร
พลังง�นระหว่�งประเทศ (IEA) เสนอแผนให้ยุโรปลดก�รพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�
ก๊�ซธรรมช�ติจ�กรัสเซียลงจ�กเดิมที่ร้อยละ 40 ให้เหลือร้อยละ 20 หรือ
ประม�ณ 30,000 ล้�นลูกบ�ศก์ฟุตต่อปี หรือนำ�เข้�จ�กประเทศอื่น เช่น 
ก�ต�ร์ สหรัฐฯ เป็นต้น และ (5) ศ�ลยุติธรรมระหว่�งประเทศ (ICJ) มีมติ
ด้วยคะแนนเสียง 13 ต่อ 2 เสียง มีคำ�สั่งให้รัสเซีย รวมทั้งกองกำ�ลังอื่น 
ภ�ยใต้ก�รนำ�ของรัสเซียยุติปฏิบัติก�รท�งทห�รในยูเครนโดยทันที และ
ห้�มรัสเซียดำ�เนินก�รใด ๆ ที่จะทำ�ให้คว�มขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้น

•	 บทสรุป
 จ�กสถ�นก�ร์คว�มขัดแย้งระหว่�งรัสเซีย-ยูเครนนั้น แม้ว่�
ปัจจุบันจะมีก�รนัดเจรจ�ระหว�่งกันอย่�งต่อเนื่องแต่กลับไม่มีบทสรุปท่ี
แน่ชัด เนื่องจ�กทั้ง 2 ฝ่�ยยังคงมีคว�มเห็นไม่ตรงกัน โดยข้อเรียกร้องของ
ยเูครนคอื ก�รหยดุยงิและยตุกิ�รมุง่ร้�ยต่อยเูครน ขณะทีข้่อเรยีกร้องของ
รสัเซยีคอื ต้องก�รให้มกี�รรบัรองอำ�น�จอธปิไตยของรสัเซยีเหนอืไครเมยี
และให้ยูเครนมีนโยบ�ยเป็นกล�ง (ไม่เข้�ร่วมเป็นสม�ชิก NATO) รวมถึง
ยูเครนต้องเป็นประเทศปลอดทห�ร (Demilitarization) ซึ่งรัสเซียมอง
ว่�ก�รท่ียูเครนพย�ย�มรักษ�ช่องท�งคว�มช่วยเหลือจ�กช�ติสม�ชิก 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



NATO และพันธมิตรย่อมไม่เกิดผลดีต่อก�รเจรจ� ทั้งนี้ ท่�มกล�งคว�ม
ขัดแย้งดังกล่�ว มีหล�ยประเทศเสนอเป็นตัวกล�งเพื่อไกล่เกลี่ยคว�ม 
ขัดแย้ง รวมถึงมีก�รเปิดช่องท�งให้พลเรือนเดินท�งออกนอกพื้นที่ในก�ร
สู้รบเพื่อคว�มปลอดภัย ทั้งนี้ แม้ว่�รัสเซียจะถูกม�ตรก�รควำ่�บ�ตรต่�ง ๆ  
จ�กสหรัฐฯ และพันธมิตร รัสเซียยืนยังว่� เงินทุนสำ�รองระหว่�งประเทศ 
กองทุนคว�มมั่งคั่งแห่งช�ติ และงบประม�ณท่ีเกินดุลของรัสเซียจะเป็น
เกร�ะป้องกันเศรษฐกิจและภ�คก�รธน�ค�รของประเทศจ�กม�ตรก�ร
ควำ�่บ�ตรทีอ่�จเกดิขึน้ในอน�คต รวมถงึรัสเซยีได้ใช้ระบบก�รโอนเงนิของ
ตนเอง ซึง่เรยีกว่� System for Transfer of Financial Messages (STFS) 

สำ�หรับก�รทำ�ธุรกรรมก�รเงินในรัสเซีย ขณะท่ีด้�นพลังง�นรัสเซียพร้อม
ที่จะเปลี่ยนเส้นท�งก�รส่งออกสินค้�พลังง�นไปยังประเทศอื่นและยืนยัน
ว่�พลังง�นที่ได้รับจ�กรัสเซียมีมูลค่�ที่ถูกกว่�ประเทศอื่น อย่�งไรก็ต�ม 
จ�กคว�มขัดแย้งที่น�นกว่� 1 เดือน (นับตั้งแต่ 24 ก.พ.65 เป็นต้นม�)  
ได้สร้�งคว�มสญูเสยีให้กบัประเทศทัง้รัสเซยี-ยเูครนไปอกีหล�ยชัว่อ�ยคุน 
ดังนั้น ห�กมีก�รนัดเจรจ�ในครั้งต่อ ๆ ไป ก็หวังว่�ก�รใช้ก�รเจรจ�และ
วิธีก�รท�งก�รทูตจะนำ�ไปสู่สันติภ�พและคว�มสงบสุขต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com

สถานการณ์ภายในออสเตรเลีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ ร.ท.หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์
 สถำนกำรณ์ด้�นคว�มมั่นคงในออสเตรเลีย ห้วงเดือน ม.ค. – 
มี.ค.65 มีประเด็นที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
 ออสเตรเลีย

 ชนพืน้เมอืงออสเตรเลียเดนิขบวนประท้วงเรยีกร้องสิทธใินวนั
ชาตอิอสเตรเลีย ชนพืน้เมอืงออสเตรเลยีจำ�นวนกว่� 10,000 คนร่วมชมุนมุ
เรยีกร้องสทิธขิองชนพืน้เมอืงเนือ่งในวนัช�ตอิอสเตรเลีย (Australia Day) 

โดยมกี�รเดนิขบวนอย่�งสนัตบิรเิวณอ�ค�รรฐัสภ�
เก่�ของออสเตรเลีย และปักหลักบริเวณพื้นที ่
ที่ชนพื้นเมืองอ้�งว่�เป็น สอท. ของชนพื้นเมือง 
(Aboriginal Tent Embassy) เพื่อเรียกร้องสิทธิ
ต่�ง  ๆของชนพืน้เมือง เฉพ�ะอย่�งย่ิงสทิธทิ�งก�รเมอืง 
นอกจ�กนี้ ยังพบว่�อนุส�วรีย์กัปตันเจมส์ คุก ช�ว
อังกฤษผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียถูกส�ดสีแดงใส่

ก่อนหน้�ก�รประท้วง ทั้งนี้ ออสเตรเลียกำ�หนดให้วันที่ 26 ม.ค.ของทุกปี
เป็นวนัช�ติและวนัหยดุประจำ�ปีของออสเตรเลยี เนือ่งจ�กเป็นวันท่ีสหร�ช
อ�ณ�จกัรยดึออสเตรเลยีเป็นช�ตใินอ�ณ�นคิมได้ในปี 2331 ซึง่ยงัคงสร้�ง
คว�มไม่พอใจกับชนพืน้เมอืงและเป็นประเดน็ถกเถยีงถงึก�รกำ�หนดให้วัน
ดังกล่�วเป็นวันช�ติออสเตรเลีย
 ออสเตรเลียและลาวกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน 
อ้�งผลก�รห�รือระหว่�งน�ยสะเหลิมไซ กมมะสิด รมว.กต.ล�ว และ 
น�งม�รีส เพย์น รมว.กต.ออสเตรเลีย ซ่ึงเดินท�งเยือนล�วอย่�งเป็น
ท�งก�รและเฉลิมฉลองก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตล�ว-

ออสเตรเลีย ครบรอบ 70 ปี ว่� ทั้งสองฝ่�ยจะขย�ย
คว�มร่วมมือทวิภ�คีระหว่�งกัน และจะสนับสนุนซึ่ง
กันและกันภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือยุทธศ�สตร์
อ�เซียน-ออสเตรเลีย นอกจ�กนี้ ออสเตรเลียจะ
สนับสนนุล�วในก�รฟ้ืนฟูประเทศจ�กก�รแพร่ระบ�ด
ของ COVID-19 สนบัสนนุก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุย์ 

ก�รค้� ก�รลงทุน และก�รเก็บกู้ระเบิดตกค้�ง (UXO) รวมทั้งจะให้คว�ม
ช่วยเหลือ สปป.ล�ว ในก�รเตรียมคว�มพร้อมเป็นประธ�นอ�เซียนในปี 
2567 ท้ังนี้ รมว.กต.ออสเตรเลีย ได้เข้�เยี่ยมค�รวะน�ยพันคำ� วิพ�วัน 
นรม.ล�ว โดยให้คำ�มัน่ว่�ออสเตรเลยีจะกระชบัคว�มร่วมมอืกับล�วในทกุ
ด้�นโดยเฉพ�ะด้�นก�รต่�งประเทศ
 ออสเตรเลียและญีปุ่น่เตรยีมลงนามข้อตกลงต่างตอบแทนทาง
ทหาร จ�กก�รประชมุสดุยอดญีปุ่น่-ออสเตรเลยีท�งออนไลน์เมือ่ 6 ม.ค.65 
ผู ้นำ�ท้ังสองฝ่�ยมีแผนจะลงน�มข้อตกลงต่�งตอบแทนท�งทห�ร  
(Reciprocal Access Agreement-RAA) ซึง่จะทำ�ให้ญีปุ่น่และออสเตรเลยี
ส�ม�รถปฏิบัติก�รท�งทห�รภ�ยในและโดยรอบเขตอธิปไตยระหว่�งกัน
ได้ต�มกฎหม�ย เช่น ประจำ�ก�รกำ�ลังพลและยุทโธปกรณ์ นอกจ�กนี้  
มีแผนห�รือกระชับคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและเอกชนเกี่ยวกับ
พลังง�นสะอ�ด รวมถึงเทคโนโลยีและวัตถุดิบในก�รผลิตที่สำ�คัญ

 ออสเตรเลยีและสหราชอาณาจกัรลงนามการเป็นหุ้นส่วนทาง
ไซเบอร์และเทคโนโลยทีีส่ำาคญั น�งม�รสี เพย์น รมว.กต.ออสเตรเลีย ออก
แถลงก�รณ์ว่� รมว.กต.ออสเตรเลยี และรมว.กต.สหร�ชอ�ณ�จกัร ได้ร่วม
ลงน�มก�รเป็นหุ้นส่วนท�งไซเบอร์และเทคโนโลยีที่สำ�คัญ มีเป้�หม�ยมุ่ง
กระชบัคว�มร่วมมอื 4 ด้�น คอื ก�รจัดก�รกบัผูก้ระทำ�ผดิท�งไซเบอร์ ก�ร
ส่งเสริมค่�นิยมและวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อเทคโนโลยี ก�รเสริมสร้�งคว�ม
แข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปท�นด้�นเทคโนโลยีระดับโลก และก�รใช้
ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญห�ระดับโลก โดยออสเตรเลียและสห
ร�ชอ�ณ�จักรจะเริ่มดำ�เนินก�รภ�ยใต้ภ�ยใต้ข้อตกลง ดังน้ี 1) เพิ่มงบ
ประม�ณเพือ่ยกระดบัก�รป้องปร�มท�งไซเบอร์จ�กรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัก�ร
โจมตที�งไซเบอร์ 2) เสรมิสร้�งคว�มส�ม�รถท�งไซเบอร์ให้กบัประเทศใน
ภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก โดยเฉพ�ะก�รรับมือมัลแวร์เรียกค่�ไถ่ 3) พัฒน�
แผนปฏิบัติก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นระดับโลก เพื่อส่งเสริมคว�มมั่นคง
ปลอดภัย ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ และสะท้อนค่�นิยมที่มีร่วมมกัน  
4) ส่งเสริมคว�มสำ�คัญของสตรีในโลกไซเบอร์
 ออสเตรเลียจะเป ็นเจ ้าภาพการ
ประชุม รมว.กต.QUAD ท่ีนครเมลเบิร์น ระหว่�ง 
10-11 ก.พ.65 ประกอบด้วยน�ยแอนโทนี บลิง
เคน รมว.กต.สหรัฐฯ น�ยฮ�ย�ชิ โยชิม�สะ รมว.
กต.ญ่ีปุ่น น�ยสุพรหมยณัม ชัยสังกระ รมว.
กต.อินเดีย และน�งม�รีส เพย์น รมว.กต.ออสเตรเลีย โดยจะร่วมห�รือ
ประเด็นคว�มร่วมมือด้�นก�รกระจ�ยวัคซีนป้องกัน COVID-19 ก�รให้
คว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมและก�รฟื้นฟูหลังภัยพิบัติแก่ภูมิภ�ค 
อนิโด-แปซฟิิก อีกทัง้จะเพิม่เตมิประเดน็ห�รอืเกีย่วกับก�รบดิเบอืนข้อมลู
จ�กประเทศต่�ง ๆ เช่น จีนและเก�หลีเหนือ รวมถึงก�รตอบโต้ม�ตรก�ร
บีบบังคับท�งเศรษฐกิจของจีน คว�มเคลื่อนไหวท�งก�รทห�รของจีน 
ในทะเลจีนใต้ ก�รคุกค�มไต้หวัน และก�รบรรเท�ภัยพิบัติจ�กเหตุก�รณ์
ภูเข�ไฟปะทุและสึน�มิในตองก�
 ออสเตรเลยีควำา่บาตรบคุคลใกล้ชดิผู้นำารสัเซยีและผูส้นบัสนนุ
การโจมตียูเครนเพ่ิมเติม น�ง Marise Payne รมว.กต.ออสเตรเลีย  
ว่� ออสเตรเลียได้เพิ่มม�ตรก�รควำ่�บ�ตรรัสเซียจ�กกรณีรุกร�นยูเครน 
โดยได้ประก�ศควำ่�บ�ตรท�งก�รเงินแก่ผู ้มีอำ�น�จ 8 คนที่ใกล้ชิด
ประธ�น�ธิบดีวล�ดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย และสม�ชิกรัฐสภ�รัสเซียจำ�นวน 
339 คน ซ่ึงเป็นผู ้ ท่ีเกี่ยวข้องในก�รออก
กฎหม�ยอนุมัติก�รโจมตี นอกจ�กนี้ ยังได้ 
ควำ่�บ�ตรรัฐบ�ลเบล�รุสท่ีสนับสนุนก�รบุก
ยเูครน ยิง่ไปกว่�น้ัน ออสเตรเลยีกำ�ลงัพจิ�รณ�
เข ้ � ร ่ วมกับพันธมิ ตร ในก�รควำ่ �บ�ตร
ประธ�น�ธบิดปีตูนิและน�ยเซยีร์เกย์ ล�ฟรอฟ 
รมว.กต.รัสเซีย อนึ่ง ก่อนหน้�นี้ ออสเตรเลีย
ได้ประก�ศควำ�่บ�ตรทีป่รกึษ�ด้�นคว�มมัน่คงระดบัสงูของประธ�น�ธบิดี
ปูตินจำ�นวน 8 คน บุคคลจำ�นวน 25 คน หน่วยง�นยุทโธปกรณ์ท�งทห�ร 
4 แห่ง และสถ�บันก�รเงิน 4 แห่ง 
 กองทพัออสเตรเลยีมแีผนเพิม่กำาลงัพลจาก 18,500 นาย เป็น 
80,000 นายในปี 2583 อ้�งถ้อยแถลงของน�ยสกอตต์ มอร์ริสัน นรม.

23ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)



ออสเตรเลีย ว่� ออสเตรเลียเตรียมอนุมัติงบประม�ณท�งทห�รจำ�นวน 
38,000 ล้�นดอลล�ร์ออสเตรเลีย สำ�หรับเพ่ิมกำ�ลังพลกองทัพออสเตรเลยี
จ�ก 18,500 น�ย เป็น 80,000 น�ย ภ�ยในปี 2583 ซึ่งเป็นก�รขย�ย
อัตร�กำ�ลงัพลของกองทพัออสเตรเลยีม�กทีส่ดุนบัตัง้แต่สงคร�มเวยีดน�ม 
ทัง้นีเ้พือ่ยกระดับศกัยภ�พป้องกนัประเทศท่�มกล�งสภ�พแวดล้อมคว�ม
มั่นคงที่มีคว�มไม่แน่นอนสูง เฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รขย�ยอิทธิพลท�งทห�ร
ของจีนในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก
บทสรุป
 ในช่วงไม่ก่ีปีน้ี ประเทศประช�ธิปไตยในตะวันตก ต่�งแสดงคว�ม
กงัวลเกีย่วกับก�รแสดงอำ�น�จท�งทห�รทีเ่พิม่ขึน้ของจนีในอนิโด-แปซฟิิก 

แต่อย่�งไรก็ต�มกลุ่ม QUAD ยังคงเป็นพันธมิตรที่มีคว�มสัมพันธ์อย่�ง
แน่นแฟ้น ซึ่งไม่เพียงแต่มิติทห�รเท่�นั้น แต่ยังมีคว�มมั่นคง เศรษฐกิจ  
ก�รทตู และก�รค้�อกีด้วย ซ่ึงเป็นคว�มร่วมมอืเชงิลกึและเชงิกว้�งม�กขึน้
 นอกจ�กนี ้จะเหน็ได้ว่� ออสเตรเลยีได้ให้คว�มสำ�คญัในก�รเพิม่
กำ�ลงัพลกองทพัออสเตรเลยีและก�รรบัมอืต่อภยัรปูแบบใหม่ เช่น ไซเบอร์
และเทคโนโลยีที่สำ�คัญอย่�งมีประสิทธิภ�พเพิ่มม�กขึ้น โดยอ�ศัยคว�ม
ร่วมมอืและคว�มสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้นกบัประเทศพนัธมติร เพือ่มุง่เสรมิสร้�ง
ขีดคว�มส�ม�รถด้�นคว�มมั่นคงของภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิกเป็นสำ�คัญ
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com

สถานการณ์ภายในประเทศเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน
 สถำนกำรณ์ภ�ยในประเทศเก�หลีเหนือ-เก�หลีใต้ โดยเฉพ�ะ
มิติด้�นก�รทห�รและคว�มมั่นคง ก�รเมืองภ�ยในประเทศ และคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งสองช�ติเก�หลี ในห้วง ม.ค.-มี.ค.65 มีประเด็นสำ�คัญสรุป
ได้ดังนี้ 

•	 ด้านการทหารและความมั่นคง
เมื่อวันที่ 5 ม.ค.65 เก�หลีเหนือเริ่มทดสอบยิงขีปน�วุธครั้งแรก

ของปี 2565 จ�กก�รประสบคว�มสำ�เร็จก�รทดสอบขีปน�วุธคว�มเร็ว
เหนือเสียง (Hypersonic Missile) โดยส�ม�รถยิงโจมตีเป้�หม�ยระยะ 
700 กม.ได้อย่�งแม่นยำ� นับเป็นก�รทดสอบขีปน�วุธคว�มเร็วเหนือเสียง

ครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ ก.ย.64 ถือว่�
เป็นภ�รกิจที่สำ�คัญที่สุดในด้�น
ก�รพฒัน�อ�วุธต�มยทุธศ�สตร์ 
5 ปีของเก�หลีเหนือ รวมถึงมี
ก�รยิงอ�วุธที่มีลักษณะคล้�ย
ขีปน�วุธวิถี โค ้ง (Ball ist ic  
Missile) จ�กฐ�นยิงภ�คพื้นดิน
ตกไปยังทะเลตะวันออก ถือว่�
เป็นก�รทดสอบขีปน�วุธครั้ง

แรกของเก�หลีเหนือในปี พ.ศ. 2565 จ�กก�รทดสอบขีปน�วุธครั้งล่�สุด
เมื่อ ต.ค. 64 โดยเก�หลีเหนือได้ยิงขีปน�วุธไปแล้ว 9 ลูกในก�รทดสอบ
ขีปน�วุธ 7 รอบ ในเดือน ม.ค.65 นับเป็นปริม�ณก�รยิงสูงสุดของ
เก�หลีเหนือภ�ยใน 1 เดือน ขณะทีเ่ก�หลใีต้ เมือ่ 23 ก.พ.65 มกี�รทดสอบ
ยิงขีปน�วุธพิสัยไกลเพื่อเป็นก�รตอบโต้และสกัดกั้นภัยคุกค�มจ�ก
เก�หลีเหนือในก�รทดสอบยิงขีปน�วุธพิสัยไกลจ�กพื้นสู่อ�ก�ศ (L-SAM) 
ซึง่ก�รทดสอบยงิดงักล่�วกำ�ลงัอยูร่ะหว่�งก�รพฒัน� โดยเก�หลใีต้มแีผนที่
จะประจำ�ก�รขีปน�วุธ L-SAM ภ�ยในปี 2569 เพื่อเพิ่มขดีคว�มส�ม�รถ
ในก�รทำ�ล�ยขปีน�วธุทีย่งิเข้�ม�ในระดับคว�มสูง 50-60 กม. 

ทั้งนี้ สหรัฐฯ ประณ�มก�รทดสอบขีปน�วุธของเก�หลีเหนือว่� 
ละเมิดมติของคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ (UNSC) หล�ย
ฉบับ รวมถึงเป็นภัยคุกค�มต่อคว�มมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้�นและ
ประช�คมโลก ก�รควำ่�บ�ตรของสหรัฐฯ มีขึ้นภ�ยหลังเก�หลีเหนือยิง
ทดสอบขีปน�วุธรวม 9 ครั้ง ตั้งแต่ 5 ม.ค.65 ซึ่งเป็นก�รละเมิดข้อมติของ
คณะมนตรคีว�มมัน่คงแห่งสหประช�ช�ต ิอกีทัง้สหรฐัฯ เชือ่ว่�เก�หลเีหนอื
อ�จยิงทดสอบระบบขีปน�วุธข้�มทวีป (Intercontinental Ballistic 
Missile: ICBM) ภ�ยใต้ก�รแอบอ้�งก�รยิงนำ�ส่งด�วเทียมสังเกตก�รณ์ 
(Reconnaissance Satellite) เมื่อ 27 ก.พ.65 และ 5 มี.ค.65

อย่�งไรก็ต�ม ก�รทดสอบขีปน�วุธของเก�หลีเหนือได้สร้�ง
คว�มห่วงกังวลกบัเก�หลีใต้เป็นอย่�งม�ก พร้อมท้ังสนบัสนนุคว�มร่วมมอื
กับสหรัฐฯ เพื่อป้องปร�มไม่ให้สถ�นก�รณ์ในพื้นที่ค�บสมุทรเก�หลีบ�น

ปล�ย โดยเก�หลีใต้เตรียมเข้�ร่วมก�รประชุม 3 ฝ่�ยของรัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงก�รต่�งประเทศกับสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่รัฐฮ�ว�ย สหรัฐฯ ใน 12 
ก.พ.65 เพือ่ห�รอืแนวท�งกระชับคว�มร่วมมอืในก�รจัดก�รกบัภยัคกุค�ม
จ�กก�รพัฒน�นิวเคลียร์ของเก�หลีเหนือ

•	 การเลือกตั้งภายในประเทศ (เกาหลีใต้) 
เมื่อ 9 มี.ค.65 มีก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีของเก�หลีใต้  

ซึ่ง น�ยยุน ซอกยอล (อ�ยุ 61 ปี) ผู้สมัครจ�กพรรค People Power 
(พรรคฝ่�ยค้�น) ชนะก�รเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียง ร้อยละ 48.56 ขณะ
ที่น�ยอีแจ-มยอง ผู้สมัครจ�กพรรค Democratic พรรครัฐบ�ล ได้รับ
คะแนนเสียง ร้อยละ 47.83 ซึ่ง
คะแนนเสียงท่ีห่�งกันเพียงร้อยละ 
0.73 โดยน�ยยูนซอกยอล กล่�วต่อ
สม�ชิกพรรคที่รัฐสภ�ว่� “ช�ว
เก�หลีใต้ทุกคนไม่ว่�ชนชัน้ใดมคีว�ม
เท่�เทียมกัน และต้องได้รับก�ร
ปฏิบัติอย่�งเท่�เทียม รวมถึงจะให้
คว�มสำ�คัญสูงสุดกับคว�มส�มัคคี
ของคนในช�ติ”

ท้ังนี ้ว่�ท่ีประธ�น�ธิบดเีก�หลใีต้ให้คว�มสำ�คญักบัคว�มร่วมมอื 
3 ฝ่�ยในก�รรบัมอืกบัเก�หลเีหนอื มแีนวท�งในก�รดำ�เนนิก�ร ได้แก่ ก�ร
ปรับปรุงสัมพันธ์ภ�พคว�มเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ รวมถึงส่งเสริมคว�ม
สัมพันธ์ท�งด้�นยุทธศ�สตร์ในค่�นิยมสิทธิมนุษยชนและระบบเศรษฐกิจ
แบบตล�ด สำ�หรับนโยบ�ยท่ีมีต่อเก�หลีเหนือคือ มีคว�มพร้อมในก�ร
ตอบโต้ท่�ทีท่ีไร้เหตุผลของเก�หลีเหนือ แต่ก็ยังคงเปิดโอก�สสำ�หรับก�ร
เจรจ�อยู่เสมอ รวมถึงยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รประส�นง�น 3 ฝ่�ย
ระหว่�งเก�หลใีต้ สหรัฐฯ และญีปุ่น่ทีม่คีว�มสำ�คญัต่อก�รดำ�เนนินโยบ�ย
ต่อเก�หลีเหนืออีกด้วย

•	 ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติเกาหลี 
รัฐมนตรีว ่�ก�รกระทรวงรวมช�ติของเก�หลีใต้ห�รือกับ

เอกอัครร�ชทูตประเทศต่�ง ๆ  ประจำ�กรุงโซล เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และ
รสัเซยี เกีย่วกบักระบวนก�รสนัตภิ�พในค�บสมทุรเก�หล ีโดยร้องขอก�ร
สนับสนุนจ�กน�น�ประเทศร่วมกันผลักดันก�รเจรจ�กับเก�หลีเหนือให้
สำ�เรจ็ภ�ยในปี 2565 พร้อมท้ังเน้นยำ�้ว่�รฐับ�ลเก�หลใีต้จะมุง่ใช้ก�รเจรจ�
และส่งเสรมิคว�มร่วมมอืกบัเก�หลเีหนอื ในก�รแก้ไขปัญห�ในค�บสมทุร
เก�หลี นอกจ�กนี้ เก�หลีใต้ยังเรียกร้องให้เก�หลีเหนือกลับสู่ก�รเจรจ�
อย่�งเร่งด่วน และระบุว่�ปัจจุบันเป็นห้วงเวล�ที่เหม�ะสมที่จะรื้อฟื้นก�ร
เจรจ�ใหม่อีกครั้ง

•	 บทสรุป 
สำ�หรับมุมมองของเก�หลีเหนือในก�รทดสอบขีปน�วุธนั้น ก�ร

ยงิขปีน�วธุเป็นสทิธท่ีิเก�หลเีหนอืพึง่มใีนก�รปกป้องตวัเองและก�รพฒัน�
อ�วุธที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของก�รปรับปรุงขีดคว�มส�ม�รถในก�รป้องกัน
ประเทศไม่ได้มีจุดมุ่งหม�ยท่ีจะเป็นอันตร�ยต่อคว�มมั่นคงของประเทศ
เพื่อนบ้�น ซึ่งเป็นไปต�มแนวท�งของน�ยคิม จองฮึน ผู้นำ�เก�หลีเหนือที่

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 24

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ให้คำ�มั่นว่�จะพัฒน�ศักยภ�พท�งทห�รด้วยเทคโนโลยีที่ลำ้�สมัย เพื่อเป็น
สัญญ�ณเตือนให้กับสหรัฐฯ และเก�หลีใต้รวมถึงพันธมิตรต่�ง ๆ ที่แสดง
ท่�ทีแข็งกร้�วต่อเก�หลีเหนือ ทั้งนี้ ในมุมมองของเก�หลีใต้มองว่� ก�รยิง
ทดสอบดังกล่�วของเก�หลีเหนือเป็นภัยคุกค�มท�งทห�รโดยตรง 
ต่อเก�หลีใต้ และสร้�งคว�มหว�ดกลัวต่อประเทศเพื่อนบ้�น เช่น ญี่ปุ่น 
เป็นต้น อย่�งไรกด็ ีก�รเจริญคว�มสัมพันธ์ไมตรีอนัดีระหว่�งเก�หลีใต้และ
สหรัฐฯ ยิ่งเป็นอุปสรรคขัดขว�งก�รเจรจ�ต�มแนวท�งในก�รฟื้นฟู 
คว�มสัมพันธ์ของ 2 ช�ติเก�หลีให้คืนกลับสภ�พปกติที่อ�จก่อให้เกิด

สันติภ�พระหว่�งกันได้ในที่สุด นอกจ�กนี้ สิ่งที่น่�จับต�มองม�กที่สุดคือ 
นโยบ�ยและแนวท�งในก�รบริห�รง�นของน�ยยนูซอกยอล ประธ�น�ธิบดี
คนใหม่ของเก�หลีใต้ที่ค่อนข้�งมีคว�มโน้มเอียงที่จะให้ก�รสนับสนุน
สหรฐัฯ เป็นพเิศษ ซ่ึงก�รดำ�เนนินโยบ�ยดงักล่�วอ�จสร้�งคว�มกงัวลและ
คว�มขัดแย้งที่ม�กยิ่งขึ้นต่อเก�หลีเหนือและจีนได้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com

สถานการณ์ภายในประเทศอินเดีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปุณณภา โชติชินเชาวน์
 สถำนกำรณ์ภ�ยในประเทศอนิเดยี ห้วง ม.ค. - ม.ีค.65 มปีระเด็น
ที่สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
 อินเดียและรัสเซียอ�จบรรลุข้อตกลงในก�รใช้เงินสกุลรูปีและ 
รเูบิลชำ�ระค่�สนิค้�ระหว่�งกนัโดยตรง ต�มข้อตกลงซ่ึงจะช่วยให้ผูส่้งออก

อินเดียยังส�ม�รถทำ�ก�รค้�
กับรัสเซียได้ต่อไปท่�มกล�ง
ก�รควำ�่บ�ตรจ�กช�ตติะวนัตก 
ขณะนี้รัฐบ�ลอินเดียกำ�ลัง
อยูร่ะหว่�งห�รือกบัธน�ค�ร
กล�ง กระทรวงก�รคลัง 
และสถ�บันก�รเงินหล�ย
แห่ง เพื่อเตรียมอนุญ�ตให้

ธน�ค�รอินเดียร�ว 4-5 แห่งส�ม�รถทำ�ธุรกรรมก�รเงินกับรัสเซียผ่�น 
ข้อตกลงดังกล�่วได้ อย�่งไรก็ดี ธน�ค�รกล�งและกระทรวงก�รคลังของ
อินเดียยังปฏิเสธที่จะแสดงคว�มเห็นในเรื่องนี้ 
 อย่�งไรก็ด ียงัมคีว�มกงัวลว่�ก�รส่งสญัญ�ณเดินหน้�ค้�ข�ยกบั
รัสเซียต่อของอินเดียในครั้งนี้อ�จทำ�ให้กลุ่มพันธมิตรช�ติตะวันตกซึ่งถือ
เป็นตล�ดส่งออกขน�ดใหญ่ที่สุดของอินเดียเกิดคว�มไม่พอใจได้ โดยสถิติ
ก�รค้�ระหว่�งประเทศของอินเดียแสดงให้เห็นว่�ในปีที่ผ่�นม�อินเดียมี
ก�รค้�กบัสหรฐัฯ คดิเป็นมลูค่�สงูถงึ 1.12 แสนล้�นดอลล�ร์ แบ่งเป็นก�ร
ส่งออก 7.1 หมื่นล้�นดอลล�ร์ และก�รนำ�เข้� 4.1 หมื่นล้�นดอลล�ร์  
แต่ขณะที่มูลค่�ก�รค้�ระหว่�งรัสเซียและอินเดียยังอยู่ในระดับที่ตำ่�กว่�
ม�ก โดยในปีที่ผ่�นม�รัสเซียและอินเดียมีก�รส่งออกสินค้�ไปยังรัสเซีย 
คิดเป็นมูลค่�เพียง 3.3 พันล้�นดอลล�ร์ และนำ�เข้�สินค้�จ�กรัสเซีย เช่น 
อ�วุธ แร่ธ�ต ุปุย๋ เหลก็ และอญัมณรี�ว 6.9 พนัล้�นดอลล�ร์ โดยข้อตกลง
ดังกล่�วระหว่�อินเดียและรัสเซีย ไม่ได้สร้�งคว�มกังวลแต่อย่�งใด 
ต่ออินเดีย
 ผู้ว่�ก�รธน�ค�รกล�งอินเดีย ผู้ที่มีมุมมองในฝั่งตรงข้�มกับ 
คริปโตเคอร์เรนซีอย่�งต่อเนื่อง ออกม�ให้คว�มเห็นเชิงลบต่อคริปโต  
โดยบอกว่�คริปโตไม่มีมูลค่�พื้นฐ�น (Underlying Value) และเป็นภัย
คกุค�มต่อคว�มมัน่คงท�งก�รเงนิ อกีทัง้ยงักล่�วด้วยว่�ครปิโตไม่มพีืน้ฐ�น
ให้อ้�งอิงมูลค่�ได้ ไม่มีค่�แม้กระท่ังจะเทียบกับดอกทิวลิปด้วยซำ้�ไป  
โดยก�รเปรียบเปรยดังกล่�วเป็นก�รอ้�งถึงฟองสบู่ดอกเบี้ยท่ีเคยเกิดข้ึน
ในศตวรรษที่ 17 ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจ�กคริปโต ธน�ค�รกล�งอินเดีย
กำ�ลังพัฒน�สกุลเงินรูปีดิจิทัลของตัวเองแต่ไม่ได้เปิดเผยกรอบเวล�ที่
ชัดเจนว่�โครงก�รนี้จะสำ�เร็จเมื่อใด
 พล.อ. Manoj Mukund Naravane ผูบ้ญัช�ก�รทห�รบกอนิเดยี 
แถลงก�รว่�อินเดียพร้อมถอนกำ�ลังทห�รออกจ�กพื้นที่พิพ�ทธ�รนำ้�แข็ง 
Siachen ห�กป�กีสถ�นยอมรับแนวเส้น Actual Ground Position Line 
(AGPL) ซึ่งแบ่งเขตแดนระหว่�งอินเดียและป�กีสถ�น ระยะท�ง 110 

กโิลเมตร โดยท้ังสองฝ่�ยต้องลงน�มข้อตกลงร่วมกนัก่อนเจรจ�ถอนกำ�ลงั
ทห�ร พร้อมแสดงคว�มเห็นว่�ข้อพิพ�ทในบริเวณดังกล่�วเกิดจ�ก
ป�กีสถ�นพย�ย�มกระทำ�ก�รเพียงฝ่�ยเดียวให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง
สถ�นะเดมิ (Status Quo) และ กองทพับกอนิเดยี ดำ�เนนิม�ตรก�รตอบโต้
ป�กีสถ�น
 อนิเดยีได้ยงิขปีน�วธุเข้�ไปในป�กสีถ�นโดยไม่ได้ตัง้ใจเนือ่งจ�ก 
‘ก�รทำ�ง�นที่ผิดปกติท�งเทคนิค’ ระหว่�งก�รบำ�รุงรักษ�ต�มปกติ ซึ่ง
เป็นก�รให้คำ�อธิบ�ยที่เกิดข้ึนหลังจ�กป�กีสถ�นเรียกทูตของอินเดียเพื่อ
ประท้วง อย่�งไรกต็�ม กระทรวงกล�โหมอนิเดียระบวุ่� พวกเข�รู้สึกเสียใจ
อย่�งสดุซึง้ต่อเหตกุ�รณ์ทีเ่กิดข้ึนและโล่งใจทีไ่ม่มผีูใ้ดเสยีชวีติ อกีทัง้ส่ังให้
มกี�รทบทวนเหตกุ�รณ์ทีเ่กิดข้ึนอย่�งจรงิจังและให้มกี�รสบืสวนข้อเทจ็จรงิ
บทสรุป
 จ�กสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียนั้นแสดง 
ให้เหน็ถึงท่�ทีของอินเดยีท่ีพย�ย�มห�ท�งออกท่�มกล�งก�รควำ�่บ�ตรต่อ
รัสเซีย โดยก�รเปลี่ยนสกุล
เงินเพื่อทำ�ก�รค้�ต่อรัสเซีย
โดยเฉพ�ะ แต่อย่�งไรก็ต�ม
อ�จจะเกิดคว�มเสี่ยงสูงห�ก
ช�ติตะวันตกเข้�ม�มีบทบ�ท
หรือกำ�หนดบทลงโทษต่อ
อินเดียจ�กก�รกระทำ�ดัง
กล ่�ว เพร�ะแม ้ว ่�คว�ม
สั มพันธ ์ และก�รค ้ �ของ
อินเดียด้�นอ�วุธที่ส่วนใหญ่ได้จ�กรัสเซียแต่ไม่ส�ม�รถเทียบเท่�ได้กับ
คว�มสัมพันธ์ด้�นก�รค้�ระหว่�งอินเดียและสหรัฐฯหรือช�ติตะวันที่สูง
ม�กกว่�หล�ยเท่� จึงเป็นประเดน็ทีค่วรตดิต�มต่อไปว่�อนิเดียจะส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รต่อไปต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดได้หรือไม่ นอกจ�กน้ีอินเดียยัง
พย�ย�มสร้�งสกุลเงินดิจิตอลของตนเองเพื่อลดคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดภัย
คกุค�มและก�รก่อก�รร้�ยทีอ่�จส่งผลกระทบต่อคว�มมัน่คงของประเทศ 
 นอกจ�กนี้ในประเด็นคว�มผิดพล�ดท�งเทคนิคของอินเดียที่
สร้�งคว�มเสยีห�ยต่อป�กสีถ�นจ�กก�รยงิขีปน�วุธไปตกฝ่ังป�กสีถ�นโดย
ไม่ได้ตั้งใจนั้น อ�จนำ�ไปสู่จุดเริ่มต้นของก�รเกิดสงคร�มในอน�คตได้ ห�ก
อนิเดยีไม่อธบิ�ยหรอืแสดงคว�มชดัเจนถงึกระบวนก�รของคว�มผิดพล�ด
โดยไม่ได้ตัง้ใจ ห�กท้ังสองประเทศไม่ส�ม�รถเจรจ�ทำ�คว�มเข้�ใจกนัได้ อ�จ
นำ�ม�สู่ปัญห�คว�มขัดแย้งท่ีสร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งมห�ศ�ล เพร�ะทั้ง
สองประเทศนัน้มขีดีคว�มส�ม�รถและก�รครอบครองอ�วธุนวิเคลยีร์เป็น
จำ�นวนม�ก เพร�ะท้ังสองประเทศนั้นต่�งฝ่�ยต่�งแข่งขันกันพัฒน�อ�วุธ 
จ�กสถ�นก�รณ์ดงักล�่วจึงเป็นเรื่องทีค่วรตดิต�มตอ่ถงึบทบ�ทและคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งอินเดียกับประเทศคู่ค้�อย่�งรัสเซียและสหรัฐฯ รวมไปถึง
ประเทศคู่ขัดแย้งอย่�งป�กีสถ�นว่�จะเป็นอย่�งไรต่อไปในอน�คต
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com
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สถานการณ์ภายในทวีปยุโรป
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวสิรภัทร เทียมพัฒน์
 สถานการณ์ภ�ยในทวปียโุรป ห้วง ม.ค.-ม.ีค.65 ได้แก่ ด้�นสงัคม 
ด้�นคว�มมั่นคงและด้�นก�รทห�ร มีประเด็นที่สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
 ด้านสังคม 

 อิตาลีประท้วงบังคับฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 8 ม.ค.65 ช�วอิต�ลี
หล�ยร้อยคน ชุมนุมในเมืองตูริน ประท้วงม�ตรก�รควบคุมโรครอบใหม่
ของรัฐบ�ล ที่บังคับให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มคนอ�ยุ 50 ปีขึ้นไป และออกกฎ

เข้มงวดต่อผู้ไม่ได้ฉดีวคัซนี ซ่ึงจะไม่ส�ม�รถใช้
ระบบขนส่งส�ธ�รณะและนัง่ในร้�นอ�ห�รได้ 
มผีลถงึ วนัท่ี 15 มถินุ�ยน เพือ่ลดภ�วะกดดนั
ต่อระบบส�ธ�รณสขุ ลดอัตร�ก�รเสยีชวีติจ�ก
โควิด-19 หลังสัปด�ห์ที่ผ่�นม�อิต�ลีพบผู้ติด
เชื้อร�ยวันเพิ่มขึ้น และมีผู ้ป่วยเข้�รับก�ร
รักษ�ที่โรงพย�บ�ลอย่�งต่อเนื่อง.

 สหภาพยุโรปอนุมัติการใช้ยาต้าน COVID-19 ของบริษัท 
Pfizer โดยคณะกรรม�ธิก�รยุโรป อนุมัติก�รใช้ย�ต้�น COVID-19 ยี่ห้อ 
Paxlovid ของบริษัท Pfizer เมื่อ 28 ม.ค.65 ซึ่งเป็นก�รอนุมัติในขั้นตอน
สุดท้�ย หลังจ�กก่อนหน้�นี้เมื่อ 27 ม.ค.65 สำ�นักง�นย�แห่งยุโรป  
(European Medicines Agency-EMA) เสนอคว�มเหน็ชอบให้อนมุตักิ�ร
ใช้ย�ดังกล่�วในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีคว�มเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ย� Paxlovid เป็นย�

ต้�น COVID-19 แบบรับประท�นยี่ห้อแรกที่
ได้รับอนุมัติให้ใช้ในยุโรป โดยผลก�รทดลอง
พบว่�มีประสิทธิภ�พร้อยละ 90 ในกลุ่มผู้
ป่วยที่มีคว�มเสี่ยงจะพบอ�ก�รรุนแรง ห�ก
ไม่ได้รับย�ภ�ยใน 3 วันแรกที่แสดงอ�ก�ร
 นอร์เวย์ยกเลกิมาตรการควบคมุการแพร่
ระบาดของ COVID-19 เมื่อ 12 ก.พ.65 ว่� 

นอร์เวย์ยกเลิกม�ตรก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ทั้งหมด 
เพร�ะไม่ได้เป็นภัยคุกค�มหลักที่กระทบสุขภ�พของประช�ชนแล้ว ถึง
แม้ว่�จะยงัพบก�รแพร่ระบ�ดของส�ยพันธุโ์อมคิรอน (Omicron) ในกลุม่
ประเทศนอร์ดิกอยู่ก็ต�ม โดยอ้�งแถลงข่�วของ นรม. Jonas Gahr ในวัน
เดียวกัน เนื่องจ�กพิจ�รณ�ว่� ในปัจจุบันนอร์เวย์มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อและมี
จำ�นวนผู้ป่วย COVID-19 น้อยม�ก (13 ก.พ.65 ไม่มีร�ยง�นผู้ติดเชื้อและ
ผู้เสียชีวิตร�ยใหม่) ดังนั้น นับตั้งแต่ 12 ก.พ.65 เป็นต้นไป ช�วนอร์เวย์ไม่
ต้องใส่หน้�ก�กอน�มัย ไม่ต้องยืนห่�งกัน 1 เมตร และไม่ต้องกักตัวเองใน
ที่พัก คงเหลือม�ตรก�รให้ผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อต้องกักตัวในที่พักเป็นเวล� 4 วัน 
เท่�นั้น
 ด้านความมั่นคง

 สหราชอาณาจักรจะจดัสรรงบประมาณเพือ่เพิม่ความปลอดภยั
ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific) เมื่อวันท่ี 17 ก.พ.65 อ�้ง
แถลงก�รณ์ร่วมระหว่�ง นรม.บอริส จอห์นสัน ของสหร�ชอ�ณ�จักร กับ 
นรม.สกอตต์ มอร์รสินั ของออสเตรเลยี ว่� สหร�ชอ�ณ�จกัรจะจดัสรรงบ
ประม�ณ 34 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ เพ่ือเสริมสร้�งคว�มมั่นคงกับ
ออสเตรเลียในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก เนื่องจ�ก ทั้งสองประเทศวิตกอย่�ง
ยิง่ทีจ่นีละเมดิสทิธมินษุยชนในเขตปกครองตนเองซนิเจยีงและฮ่องกง อกี
ทั้งให้คว�มสำ�คัญกับสันติภ�พและคว�มมั่นคงในช่องแคบไต้หวัน ตลอด
จนอ้�งสทิธทิ�งทะเลในทะเลจนีใต้ และเตอืนรัสเซียห�กบกุยเูครนจะต้อง
พบกบัคว�มผดิพล�ดอย่�งร้�ยแรง ก�รเจรจ�ทวภิ�คคีร้ังนีม้ขีึน้ 1 สปัด�ห์
หลังจ�กกลุ่ม QUAD (ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และอินเดีย) ให้คำ�มั่นที่
จะกระชับคว�มร่วมมือเพื่อให้ภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิกปร�ศจ�กก�รบีบ
บงัคับด้วยม�ตรก�รท�งเศรษฐกิจและก�รขย�ยอทิธพิลท�งทห�รของจีน

 ยุโรปเสี่ยงเผชิญวิกฤติผู ้ลี้ภัยครั้งใหญ่ เว็บไซต์สำ�นักง�น
ข้�หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประช�ช�ติ (UNHCR) แจ้งเตือนเมื่อ 8 มี.ค.65 
ว่� สถ�นก�รณ์ผู้ลี้ภัยช�วยูเครนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วในยุโรป 
อ�จทำ�ให้ยุโรปเผชิญวิกฤติผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่ นับตั้งแต่สงคร�มโลกครั้งท่ี 2 
โดยปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยออกจ�กยูเครนแล้วอย่�งน้อย 2 ล้�นคน ภ�ยในระยะ
เวล�เพียง 2 สัปด�ห์ ไปยังประเทศปล�ยท�งหลัก อ�ทิ โปแลนด์ สโลวะ
เกีย ฮังก�รี มอลโดว� โรม�เนีย เยอรมนี ขณะที่ผู้ลี้ภัยบ�งร�ยเดินท�งไป
ยังเบล�รุสและรัสเซีย ขณะท่ี สหร�ช
อ�ณ�จักรแต่งต้ังน�ย Richard Harrington 
เป็น รมว.ด้�นผู ้ลี้ภัย เพื่อเตรียมรับมือ
สถ�นก�รณ์ผู ้ลี้ภัยที่มีแนวโน้มรุนแรงข้ึน 
และยืนยันว่�สหร�ชอ�ณ�จักรจะไม่ผ่อน
คล�ยกฎหม�ยเข้�เมือง หรือก�รออกวีซ่�
เป็นกรณีพิเศษให้กับผู้ลี้ภัยจ�กยูเครนเพื่อลดคว�มเสี่ยงที่อ�จมีส�ยลับ
รัสเซียแฝงตัวม�ในกลุ่มผู้ลี้ภัย
 ยูเครนขยายเวลาบังคับใช้กฎอัยการศึก วันที่ 16 มี.ค.65  
อ้�ง น�ย Yaroslav Zheleznyak ส.ส.ของยูเครน ซึ่งประก�ศผ่�นบัญชี 
Telegram ว่� ยเูครนเตรยีมขย�ยเวล�บงัคบัใช้กฎอยัก�รศกึออกไปอกี 30 
วัน ระหว่�ง 26 มี.ค. - 25 เม.ย.65 หลังจ�กรัฐสภ�ยูเครนมีมติเมื่อ 15 
มี.ค.65 จำ�นวน 343 เสียง จ�กทั้งหมด 345 เสียง เห็นชอบก�รขย�ยเวล�
บังคับใช้กฎอัยก�รศึก ต�มข้อเสนอของน�ยโวโลดีมีร ์ เซเลนสกี 
ประธ�น�ธิบดยีเูครน อนึง่ ยเูครนประก�ศใช้กฎอยัก�รศกึตัง้แต่รสัเซยีเริม่
ปฏิบัติก�รพิเศษด้�นก�รทห�รต่อยูเครนเมื่อ 24 ก.พ.65

 ด้านการทหาร 
 เยอรมันส่งออก ยุทโธปกรณ์ เพิ่มกว่า 60% ในปี 2021 โดย
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 กระทรวงกิจก�รเศรษฐกิจและปฏิบัติก�รสภ�พ
อ�ก�ศของเยอรมนี เปิดเผยว่�รัฐบ�ลเยอรมนีอนุมัติก�รส่งออก
ยุทโธปกรณ์ มูลค่� 9.35 พันล้�นยูโร (ร�ว 3.49 แสนล้�นบ�ท) ในปี 2021 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.6 จ�กปีก่อนหน้� “มูลค่�ที่สูงดังกล่�วส่วนใหญ่ม�จ�ก
มติของรัฐบ�ลชุดก่อน ซึ่งยังต้องรับผิดชอบในใบอนุญ�ตต่�ง ๆ ที่ออกอีก
ด้วย” กระทรวงฯ ระบ ุพร้อมเสรมิว่�รฐับ�ลใหม่จะมุง่เน้นแนวท�งอันเข้ม
งวดในก�รส่งออกอ�วุธ กระทรวงฯ เปิดเผยว่� อียิปต์ เป็นผู้นำ�เข้�
ยทุโธปกรณ์เยอรมนรี�ยใหญ่ทีส่ดุ คดิเป็นมลูค่� 4.34 พนัล้�นยโูร (ร�ว1.62 
แสนล้�นบ�ท) ซึง่ส่วนใหญ่ม�จ�กภ�คก�รเดนิเรอืและก�รป้องกนัภยัท�ง
อ�ก�ศ ท้ังน้ี เยอรมนีออกใบอนุญ�ตส่งออกยุทโธปกรณ์ มูลค่� 309  
ล้�นยูโร (ร�ว 1.15 หมื่นล้�นบ�ท) ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกสู่ประเทศสม�ชิก
สหภ�พยุโรป (EU) และองค์ก�รสันธิสัญญ�ป้องกันแอตแลนติกเหนือ 
(NATO) นับตั้งแต่รัฐบ�ลชุดใหม่เข้�รับตำ�แหน่งช่วงเดือนธันว�คมปีก่อน

บทสรุป 
 จะเห็นได้ว่า ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ในยุโรปยังคงมี
ยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มข้ึน ทั้งนี้ในประเทศอิต�ลีเกิดก�รประท้วงม�ตรก�ร
ควบคุมโรครอบใหม่ของรัฐบ�ล ที่บังคับให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มคนอ�ยุ 50 ปี 
ขึ้นไป และออกกฎเข้มงวดต่อผู้ไม่ได้ฉีดวัคซีน ซ่ึงจะไม่ส�ม�รถใช้ระบบ
ขนส่งส�ธ�รณะและนั่งในร้�นอ�ห�รได้ อีกท้ังสหภ�พยุโรปยังอนุมัติก�ร
ใช้ย� Paxlovid เป็นย�ต้�น COVID-19 แบบรับประท�นยี่ห้อแรกที่ได้รับ
อนมุตัใิห้ใช้ในยโุรป โดยในขณะเดยีวกนับ�งประเทศ เช่น นอร์เวย์ได้มกี�ร
ยกเลกิม�ตรก�รก�รควบคมุก�รระบ�ดของ COVID-19 เนือ่งจ�กมจีำ�นวน
ผู้ติดเชื้อและมีจำ�นวนผู้ป่วย COVID-19 น้อยม�ก ทั้งนี้ยุโรปยังต้องเผชิญ
วกิฤตลิีภ้ยัครัง้ใหญ่จ�กกรณรีสัเซยี-ยเูครน ทีเ่กดิขึน้ ในขณะเดยีวกนัยโุรป
ยังมีคว�มมุ่งมั่นในก�รร่วมมือกับมิตรประเทศ จัดสรรงบประม�ณต่�ง ๆ 
รวมทัง้มกี�รส่งออกยทุโธปกรณ์ ก�รพฒัน�ประเทศในด้�นอืน่ ๆ  อย่�งต่อ
เนื่อง เพื่อป้องกันก�รเกิดภัยคุกค�มในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์ภายประเทศในเอเชียใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปุณณภา โชติชินเชาว์
 สถำนกำรณ์ประเทศในเอเชียใต้ ห้วง ม.ค.- มี.ค.65 มีประเด็น
ที่สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
 ประธ�น�ธิบดี อิบร�ฮิมโมฮ�เหม็ดโซลิห์ของมัลดีฟส์ ห�รือร่วม
กับ น�ยหวังอี้ รัฐมนตรีต่�งประเทศจีนเดินท�งเยือนมัลดีฟส์อย่�งเป็น
ท�งก�ร โดยทัง้สองฝ่�ยร่วมเป็นพย�นลงน�มคว�มตกลง ยกเว้นก�รตรวจ
ลงตร�จีน ให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินท�งมัลดีฟส์ และอนุญ�ตให้พำ�นักในจีน
เป็นเวล� 30 วัน นอกจ�กนี้ จีนจะให้คว�มช่วยเหลือมัลดีฟส์ในหล�ยด้�น
ทีส่ำ�คัญ ได้แก่ สนบัสนนุก�รซ่อมบำ�รงุสะพ�นมติรภ�พมลัดฟีส์-จนี ทีเ่ชือ่ม
โยงกรุงม�ลีกับเก�ะฮูลฮูเล ซึ่งเป็นที่ตั้งของสน�มบินน�น�ช�ติเวล�น�  
ของมัลดีฟส์ และคว�มช่วยเหลือท�งก�รแพทย์
 โกต�บ�ย� ร�ชปักษ� ประธ�น�ธิบดีศรีลังก� ได้พบกับหวังอ้ี 
รัฐมนตรีกระทรวงต่�งประเทศของจีน ที่เดินท�งเยือนศรีลังก� และได้ขอ
ให้จีนพิจ�รณ�ปรับโครงสร้�งก�รชำ�ระหนี้ของศรีลังก�ใหม่ เนื่องจ�กศรี
ลังก�กำ�ลังเผชิญวิกฤตด้�นก�รเงิน และอัตร�แลกเปลี่ยนเงินต่�งประเทศ 
ทำ�ให้ศรีลังก�อ�จจะไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ให้กับจีนต�มแผนที่ว�งเอ�ไว้ ซึ่ง

ห � ก จี น ยิ น ดี ที่ จ ะ ป รั บ
โครงสร้�งก�รชำ�ระหนี้ จะ
ช่วยบรรเท�วิกฤตก�รเงิน
ในศรีลังก�ได้ม�ก ศรีลังก�
ยังได ้ขอให ้จีนพิจ�รณ�
เงือ่นไขก�รผ่อนปรน ก�รส่ง
ออกสินค้�ม�ยังศรีลังก� ซึ่ง
คิดเป็นมูลค่�กว่� 3,500 
ล้�นดอลล�ร์ ในปี 2021 

โดยไม่ได้บอกร�ยละเอยีดเพิม่เตมิ นอกจ�กนี ้ศรลีงัก�ยนิดีเปิดรบันกัท่อง
เทีย่วจนีให้เข้�ม�ในประเทศ แต่ต้องปฏบิตัติ�มม�ตรก�รควบคมุโควิด-19 
ที่เข้มงวด ซึ่งก่อนเกิดก�รระบ�ดของโควิด นักท่องเที่ยวจีนเป็นแหล่งร�ย
ได้สำ�คัญในภ�คก�รท่องเทีย่วของศรลีงัก� ศรลีงัก�ได้กูส้นิเช่ือดอกเบีย้ตำ�่
จ�กจีนมูลค่�กว่� 5,000 ล้�นดอลล�ร์ สำ�หรับก่อสร้�งถนน สะพ�น 
สน�มบิน และท่�เรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงก�รหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง
ของจีน แต่นักวิเคร�ะห์ด้�นก�รเงินมองว่�เงินจำ�นวนม�กถูกนำ�ไปใช้ใน
โครงก�รทีไ่ม่ก่อให้เกิดร�ยได้ และกล่�วห�จนีว่�กำ�ลงัทำ�ให้ประเทศกำ�ลงั
พฒัน�หล�ยแห่งตดิกบัดกัหนี ้เพ่ือเข้�ครอบงำ�ด้�นเศรษฐกจิและก�รเมอืง 
ซึ่งจีนปฏิเสธว่�ไม่เป็นเรื่องจริง
 รัฐบ�ลท้องถ่ินของเนป�ลและผู้แทนจ�กตำ�รวจ พบว่� ก�ร
เคลือ่นไหวของกองกำ�ลงัฝ่�ยคว�มมัน่คงของจนี ได้ส่งผลกระทบและจำ�กดั
เสรีภ�พในก�รประกอบศ�สนกจิของผูค้นในพืน้ที ่ล�ลงุจง (La lung jong) 
ในฝั่งเนป�ล บริเวณดังกล่�วอยู่ในเส้นท�งของนักแสวงบุญ เพร�ะอยู่ไม่
ห่�งจ�กเข�ไกรล�ส ในเขตปกครองตนเองทิเบต ของจีน ซึ่งถือเป็นยอด
เข�ศักดิ์สิทธิ์ในศ�สน�ฮินดูและศ�สน�พุทธ โดยมีร�ยง�นว่�จีนได้จำ�กัด
ไม่ให้เกษตรกรเนป�ลปล่อยปศสุตัว์ไปกนิหญ้�ในพืน้ทีแ่ถบนี ้รวมทัง้ยงัพบ
ว่�จีนได้สร้�งรั้วรอบหมุดปักปันเขตแดน และพย�ย�มขุดคลอง และสร้�ง
ถนนในเขตเนป�ล ช�วเนป�ลในท้องถิ่นมักไม่เต็มใจพูดคุยเรื่องพรมแดน 

เพร�ะบ�งคนยังต้องพึ่งพ�ก�รข้�มแดนไปยังตล�ดในฝั่งจีน ทั้งน้ีเนป�ล
เตรียมส่งกองกำ�ลังฝ่�ยคว�มมั่นคงเข้�ไปประจำ�ก�รในพื้นที่เพื่อรักษ�
คว�มปลอดภัย และให้ทัง้สองฝ่�ยใช้กลไกระงบัก�รทำ�กจิกรรมต่�ง ๆ  เพือ่
แก้ปัญห�เรื่องพรมแดนครั้งนี้
 ในประเทศป�กีสถ�นซ่ึงเป็นประเทศที่ประช�กรส่วนใหญ่เป็น
มุสลิม มีคว�มเคลื่อนไหวเกิดข้ึนในฝ่�ยตุล�ก�ร หลังจ�กอะยิช� ม�ลิก  
ได ้ รับก�รแต ่งตั้ งให ้ เป ็น
ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ
หญิงคนแรกของประเทศ 
โดยเพิ่งเข้�พิธีปฏิญ�ณตน
กบักลุซ�ร์ อ�ห์เมด็ ประธ�น
ตุล�ก�รศ�ลยุติธรรมของ
ป � กี ส ถ � น  ห ลั ง ค ณ ะ
กรรมก�รศ�ลยตุธิรรมลงมติ
แต่งตัง้เธอด้วยคะแนนเฉียด
ฉิว 5 ต่อ 4 ประธ�นตุล�ก�รศ�ลยุติธรรมระบุว่�ก�รแต่งตั้งอะยิช� ม�ลิก 
เป็นตลุ�ก�รศ�ลรฐัธรรมนญูในครัง้นีม้�จ�กผลง�นและคว�มส�ม�รถของ
เธอทั้งหมด ไม่ใช่ผลง�นของใครอื่น อย่�งไรก็ต�ม เมื่อถูกถ�มว่�ก�รแต่ง
ตั้งดังกล่�วถูกแต่งตั้งเพร�ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นเพร�ะคว�มส�ม�รถของ 
กุลซ�ร์ อ�ห์เม็ด ตอบว่� “ผู้หญิง” และก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุล�ก�ร
ศ�ลรัฐธรรมนูญ อะยิช� ม�ลิก เป็นผู้พิพ�กษ�อ�วุโสระดับ 4 ของศ�ลสูง
เมอืงล�ฮอร์ ซึง่ถือเป็นก�รข้�มข้ันผูพิ้พ�กษ�คนอ่ืนๆ ท่ีมรีะดับคว�มอ�วโุส
สงูกว่� นอกจ�กนี ้เธอยงัเผชิญกบักระแสต่อต้�นจ�กเนตบัิณฑติยสภ�และ
สม�คมนักกฎหม�ยหล�ยแห่ง สำ�หรับศ�ลสูงล�ฮอร์ ตั้งอยู่ในรัฐปัญจ�บ 
เป็นเมืองหลวงอันดับสองของป�กีสถ�น เมืองหลวงอันดับหน่ึงคือกรุงก�
ร�จี 
บทสรุป
 จ�กสถ�นก�รณ์ที่เกิดข้ึนพบว่�จีนกำ�ลังมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นต่อ
ประเทศในเอเชียใต้ ซึ่งนำ�ม�สู่ก�รแข่งขันและก�รถ่วงดุลอำ�น�จท�งก�ร
เมอืงและเศรษฐกจิ ระหว่�งจีนและอนิเดยีทีเ่ป็นผูม้อีทิธพิลเดมิอยูใ่นพืน้ที่
เอเชยีใต้โดยก�รเข้�ม�ของจนีได้ดำ�เนนิก�รผ่�นโครงก�รข้อรเิริม่แถบและ
เส้นท�ง (BRI) ซึง่จะเหน็ได้จ�กตวัอย่�งของคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งจนี-มลัดฟี
ส์-อินเดีย ท่ีจีนเริม่เข้�ม�มอีำ�น�จม�กข้ึนในช่วงระหว่�งท่ีคว�มสัมพนัธ์ของ
อินเดียและมัลดีฟส์กำ�ลังอยู่ในข�ลง นอกจ�กก�รเข้�ม�ด้วยบทบ�ทท�ง
ด้�นก�รเมอืงและเศรษฐกจิแล้ว ยงัพบว่�จีนยงัเข้�ม�ด้วยบทบ�ทของก�ร
ทห�ร โดยก�รรุกลำ้�ผ่�นบริเวณเส้นเขตแดนระหว่�งประเทศ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่�ในปัจจุบันพ้ืนที่เอเชียใต้นั้นกำ�ลังกล�ยเป็นสมรภูมิก�รแข่งขันที่
สำ�คัญระหว่�งจีนและอินเดีย 
 นอกจ�กประเด็นของก�รแข่งขันและคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ประเทศแล้วยังมีแนวโน้มของก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมที่สำ�คัญคือก�ร
สร้�งคว�มเท่�เทียมท�งเพศในประเทศมุสลิมอย่�งป�กีสถ�น ซ่ึงเป็น
ประเทศเดยีวในเอเชยีใต้ทีไ่ม่เคยมผีูห้ญงิเป็นตลุ�ก�รศ�ลรฐัธรรมนญู โดย
ก�รเปลีย่นแปลงดงักล่�วอ�จนำ�ไปสูจุ่ดเริม่ต้นของก�รสร้�งคว�มเท่�เทยีม
ท�งเพศในประเด็นอื่นๆ ที่ยังรอให้มีก�รเปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
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สถานการณ์องค์กรระหว่างประเทศ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวสิรภัทร เทียมพัฒน์ 
 สถำนกำรณ์องค์กรระหว่�งประเทศ ห้วง ม.ค.-มี.ค.65 ได้แก่ 
ด ้�นสังคม ด ้�นเศรษฐกิจด ้�นคว�มมั่นคง และด้�นสิ่งแวดล้อม 
 มีประเด็นที่สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
  ด้านสังคม 

 WHO สนับสนุนการใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) 
สำาหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยรุนแรง เมื่อวัน
ที่ 3 มี.ค.65 ว่� คณะผู้เชี่ยวช�ญระดับน�น�ช�ติขององค์ก�รอน�มัยโลก
(World Health Organization-WHO) รบัรองเมือ่ 2 ม.ีค.65 ให้สนบัสนนุ

ก�รใช้ย�โมลนพูริ�เวยีร์ซึง่เป็นย�ต้�นเช้ือ 
COVID-19 ชนดิเมด็ของบริษัท Merck & 
Co สำ�หรับผูต้ดิเช้ือ COVID-19 ทีม่คีว�ม
เสี่ยงสูงที่จะมีอ�ก�รป่วยรุนแรงและต้อง
เข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ล โดย
เฉพ�ะผู้มีภูมิคุ้มกันตำ่� ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน 
ผู้สูงอ�ยุ และผู้มีโรคประจำ�ตัว อย่�งไรก็

ดี WHO ไม่แนะนำ�ให้ใช้ย�โมลนพิูร�เวยีร์ในกลุม่ผูต้ดิเชือ้ทีม่อี�ยนุ้อยและ
สขุภ�พด ีและผูติ้ดเชือ้ทีเ่ป็นหญงิตัง้ครรภ์หรือให้นมบตุร เนือ่งจ�กยงัข�ด
ข้อมูลก�รศึกษ�และทดลองในกลุ่มดังกล่�ว ทั้งน้ี ย�โมลนูพิร�เวียร์มี
ประสิทธิภ�พป้องกันก�รเสียชีวิตและก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลในกลุ่มผู้
ป่วยที่มีคว�มเสี่ยงสูงร้อยละ 30 ซึ่งตำ่�กว่�ย� Paxlovid ของบริษัท Pfiz-
er ที่ประสิทธิภ�พประม�ณร้อยละ 90
 ด้านเศรษฐกิจ 

  ธนาคารโลกประเมนิเศรษฐกจิโลกซึง่ยงัคงชะลอตัว
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ร�ยง�นเมื่อ 11 ม.ค.65 ว่� 
ธน�ค�รโลกปรับลดก�รประม�ณก�รเศรษฐกิจโลก โดยประเมินว่� 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั่วโลกน่�จะเติบโตร้อยละ 4.1 ในปี 
2565 ซึง่ลดลงจ�กร้อยละ 4.3 ทีธ่น�ค�รโลกประเมนิเมือ่ ม.ิย.64 นอกจ�ก
นี้ ค�ดว่� GDP ทั่วโลกในปี 2566 จะยังคงอยู่ในระดับตำ่�กว่�ที่ประเมินไว้
ก่อนเกดิวกิฤต COVID-19 เนือ่งจ�กปัจจยัเสีย่ง เช่น ก�รแพร่ระบ�ดระลอก
ใหม่ของ COVID-19 ปัญห�เงินเฟ้อ และภ�วะหนี้สินที่สูง โดยประเทศ
กำ�ลังพัฒน�ทีม่ข้ีอจำ�กัดในก�รดำ�เนนินโยบ�ยกระตุน้เศรษฐกจิ อ�จเผชญิ
ภ�วะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่�งรุนแรง พร้อมกันนี้ ธน�ค�รโลกเรียกร้องให้
ประเทศทีป่ล่อยเงินกู้ รวมถงึจนี ผ่อนปรนก�รชำ�ระหนีใ้ห้กบัประเทศกำ�ลงั
พัฒน�และประเทศย�กจน เพื่อประคองเศรษฐกิจจ�กวิกฤต COVID-19
 IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2565 อาจขยายตัวน้อยลง ร�ยง�นเมื่อ 
22 ก.พ.65 อ้�งแถลงของน�ง Kristalina Georgieva ผอ.กองทุนก�รเงิน
ระหว่�งประเทศ (International Monetary Fund-IMF) เมื่อ 21 ก.พ.
65 ว่� เศรษฐกจิโลกปี 2565 มแีนวโน้มขย�ยตวัน้อยลง เนือ่งจ�กก�รแพร่
ระบ�ดของ COVID-19 ส�ยพันธุ์โอมิครอน ภ�วะติดขัดด้�นอุปท�นที่ยืด
เยื้อกว่�ที่ค�ดไว้ ภ�วะเงินเฟ้อสูงในหล�ยประเทศ คว�มผันผวนในตล�ด
ก�รเงนิโลก ตลอดจนก�รเมอืงระหว่�งประเทศทีต่งึเครยีดขึน้ IMF จึงเรยีก
ร้องให้ทัว่โลกร่วมมอืกันรบัมอืกบัคว�มท้�ท�ยข้�งต้นและเรยีกร้องให้แก้ไข
ปัญห�เงินเฟ้อ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ดังกล่�ว โดยเฉพ�ะในประเทศกำ�ลงัพฒัน�และประเทศตล�ดเกิดใหม่ ทัง้นี้ 
IMF ประเมินว่�ปัญห� COVID-19 จะส่งผลให้เกิดคว�มสูญเสียท�ง
เศรษฐกิจทั่วโลกภ�ยในสิ้นปี 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 13.8 ล้�นล้�นดอลล�ร์
สหรัฐ
 IMF ระบุว่าสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนจะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโลกอย่างร้ายแรง ร�ยง�นเมื่อ 5 มี.ค.65 ว่� กองทุนก�รเงิน
ระหว่�งประเทศ (IMF) ระบุว่�สงคร�มระหว่�งรัสเซยี-ยเูครนจะส่งผลกระ
ทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่�งร้�ยแรง ห�กสงคร�มยังคงยึดเยื้อต่อไป โดยจะ
ทำ�ให้เกดิภ�วะเงนิเฟ้อทัว่โลก สินค้�ร�ค�แพง เนือ่งจ�กต้นทุนก�รผลติสงู

จ�กร�ค�นำ้�มันที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจ�กนี้ IMF 
ระบุว่�อยู่ระหว่�งพิจ�รณ�เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน
แก่ยเูครนอกี 1,400 ล้�นดอลล�ร์สหรฐัฯ ภ�ยใน
สัปด�ห์หน้� รวมทั้ง ก�รพิจ�รณ�ให้คว�มช่วย
เหลอืท�งก�รเงินแก่มอลโดว�ซึง่ได้รบัผลกระทบ
ท�งเศรษฐกจิจ�กสงคร�มรสัเซยี-ยเูครนโดยตรง 
เนือ่งจ�กมรีะบบเศรษฐกจิเชือ่มโยงกนัอย่�งใกล้
ชิดในด้�นเศรษฐกิจ
 ด้านความมั่นคง

 UNSC จัดประชุมวาระฉุกเฉินกรณีรัสเซียรับรองเอกราชใน
ภูมิภาคดอนบาส เมื่อวันท่ี 22 ก.พ.65 ว่�คณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่ง
สหประช�ช�ติ (UNSC) ได้จัดประชุมว�ระฉุกเฉินเมื่อ 22 ก.พ.65เวล� 
09.00 น. (ต�มเวล�ไทย) ต�มข้อเรยีกร้องของยเูครนซ่ึงได้รับก�รสนบัสนนุ
โดยสหรัฐฯ หลังจ�กรัสเซียรับรองเอกร�ชของเขตปกครองตนเองโดเนต
สค์ (Donetsk People’s Republic-DPR) และเขตปกครองตนเองลู
ฮ�นสค์ (Luhansk People’s Republic-LPR) ในภูมิภ�คดอนบ�สของ
ยูเครน ซึ่งน�ย Sergiy Kyslytsya ออท.ยูเครน/สหประช�ช�ติ (UN) เห็น
ว่� ก�รรับรองเอกร�ชดังกล่�วของรัสเซียละเมิดอำ�น�จอธิปไตยและ
บูรณภ�พแห่งดินแดนของยูเครนและขัดต่อกฎบัตรสหประช�ช�ติ (UN) 
ขณะท่ีน�ยอันโตนิอู กุแตเรซ เลข�ธิก�ร UN วิตกกรณีรัสเซียรับรอง
อธิปไตยในภมูภิ�คดอนบ�สและเหน็สอดคล้องกบั ออท.ยเูครน/UN พร้อม
ทัง้เรยีกร้องให้ทุกฝ่�ยปฏบิตัติ�มข้อตกลงมนิส์ก (Minsk Agreements) ท่ี 
UNSC ให้ก�รรับรองเมื่อปี 2558 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก�รกระทำ�ที่อ�จ
ส่งผลต่อสถ�นก�รณ์รนุแรงขึน้ ตลอดจนให้แก้ไขปัญห�ด้วยกลไกท�งก�ร
ทูตเป็นหลัก 
 ด้านสิ่งแวดล้อม

 สมาชิก IEA เห็นพ้องปล่อยนำ้ามันดิบสำารองเพื่อรักษา
เสถียรภาพตลาดพลังงานโลก สม�ชิกทบวงพลังง�นระหว่�งประเทศ 
(International Energy Agency-IEA) 31 ประเทศ เห็นพ้องเมื่อ 1 มี.ค.
65 ระหว่�งก�รประชุมฉุกเฉินระดับ รมว.กระทรวงพลังง�น โดยมี รมว.
กระทรวงพลงัง�นของสหรฐัฯ เป็นประธ�น ว่� จะปล่อยนำ�้มันดบิออกจ�ก
คลังสำ�รองฉุกเฉิน 60 ล้�นบ�ร์เรล เพื่อส่งสัญญ�ณต่อตล�ดนำ้�มันดิบโลก
ว่� อุปท�นนำ้�มันดิบในตล�ดโลกจะเพียงพอต่อคว�มต้องก�ร แม้เผชิญ
คว�มเสี่ยงจ�กกรณีรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเกิดข้ึนในห้วงท่ีตล�ดนำ้�มันดิบโลก
ประสบปัญห�หล�ยด้�น ทัง้ก�รข�ดแคลนนำ�้มนัดบิ ร�ค�นำ�้มนัดบิผนัผวน
ม�กขึ้น สต๊อกนำ้�มันดิบเชิงพ�ณิชย์อยู่ระดับตำ่�สุดนับตั้งแต่ปี 2557 และ
ประเทศผู้ส่งออกมีข้อจำ�กัดในก�รเพิ่มกำ�ลังก�รผลิต ทั้งนี้ สม�ชิก IEA มี
นำ�้มนัดบิสำ�รอง 1,500 ล้�นบ�ร์เรล คดิเป็นปรมิ�ณสำ�รองนำ�้มนัดบิวนัละ 
60 ล้�นบ�ร์เรล

บทสรุป 
 จะเห็นได้ว่า สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 นั้น
ได้ส่งผลกระทบรุนแรง เป็นระยะเวล�ท่ีต่อเนื่องและย�วน�น ซึ่งได้สร้�ง
ผลกระทบมห�ศ�ลในวงกว้�ง เช่น คว�มเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ปัญห�เงินเฟ้อ ปัญห�หนี้สูงทั่วโลก เและคว�มเหลื่อมลำ้�อย่�งรุนแรงใน
ก�รเข้�ถงึวคัซนีของประเทศต่�ง ๆ  ตลอดจนระดับก�รฟ้ืนตวัท�งเศรษฐกจิ
ของประเทศทั่วโลกที่ไม่เท่�เท่ียมกัน รวมถึงในเร่ืองก�รปล่อยนำ้�มันดิบ
สำ�รองเพือ่รกัษ�เสถยีรภ�พของตล�ดพลงัง�นโลก จ�กกรณรีสัเซีย-ยเูครน 
ซึ่งเกิดขึ้นในห้วงที่ตล�ดนำ้�มันดิบโลกประสบปัญห�หล�ยด้�น ทั้งก�ร
ข�ดแคลนนำ�้มนัดบิ และร�ค�นำ�้มนัดบิผนัผวนม�กขึน้ ทัง้น้ีปัญห�เหล่�น้ี
จะต้องได้รับก�รพัฒน�อย่�งเร่งด่วนเพื่อให้เศรษฐกิจภ�ยในประเทศ 
ภูมิภ�ค และระดับโลกฟื้นตัวอย่�งรวดเร็ว ดังนั้นองค์กรระหว่�งประเทศ
จึงเข้�ม�มีบทบ�ทท่ีสำ�คัญในก�รเช่ือมโยงก�รพัฒน�และก�รช่วยเหลือ
ระหว่�งประเทศ ดังกล่�ว
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
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ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ สถ�บนัวิช�ก�รป้องกนัประเทศ ก�รลงพืน้
ที่เก็บรวบรวมข้อมูลก�รดำ�เนินก�รศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวช�ญด้�น 
คว�มมั่นคง (SAREC) ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “ก�รพัฒน�แนวท�งก�รขับ
เคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นคว�มมั่นคงในห้วงปี พ.ศ. 2566-2570” 

ระหว่�งวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ - 3 มีน�คม 2565  
ในพื้นที่ภ�คกล�งและภ�คใต้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่ภ�คกล�งและภ�คใต้ในประเด็นดังนี้  
(1) เพ่ือศกึษ�ปัญห�และอปุสรรคของก�รขบัเคลือ่น
ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นคว�มมั่นคง ในห้วงปี พ.ศ. 
2566 - 2570 และ (2) เพือ่ศึกษ�รปูแบบทีเ่หม�ะสม 

ในก�รขบัเคลือ่นยทุธศ�สตร์ช�ตด้ิ�นคว�มมัน่คง ในห้วงปี พ.ศ. 2566 - 2570 
โดยมผีูใ้ห้ข้อมลู ประกอบด้วย ผูแ้ทนจ�กหน่วยง�นภ�ครฐั ภ�คคว�มมัน่คง 
ส่วนร�ชก�ร และภ�คประช�สงัคมท้ังในระดบัภูมภิ�คและระดบัท้องถิน่ที่
เกี่ยวข้อง 

1. การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการด�าเนินการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความมั่นคง (SAREC) ครั้งที่ 2/2565

มีดังต ่อไปนี้  (1) ศ�ล�กล�งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี  
คุณพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด
ประจวบครีขัีนธ์ (2) องค์ก�รบรหิ�รส่วนตำ�บลรบัร่อ 
อำ�เภอท่�แซะ จั งหวัดชุมพร โดยมี น�ยสวง ริ้วง�ม น�ยกองค์ก�ร 
บริห�รส่วนตำ�บลรับร่อ อำ�เภอท่�แซะ จังหวัดชุมพร (3) องค์ก�รบริห�ร
ส่วนตำ�บลทรัพย์ทวี อำ�เภอบ้�นน�เดิม จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี โดยมี  
คุณธนชัย หนูไชแก้ ว น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลทรัพย์ทวี อำ�เภอ
บ้�นน�เดิม จังหวั ดสุร�ษฎร์ธ�นี (4) กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมร�ช  
โดยมี พ.อ.สมคิด ชูเผือก รอง เสธ.ทภ.4 พ.อ.จิรวัฒน์ จิรักษ� กอ.รมน. 
จงัหวดั นครศรธีรรมร�ช (5) ศ�ล�กล�งจงัหวดัสงขล� โดยม ีคุณช�ญนรงค์ 
จันทรรัตน์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขล� และ กอ.รมน. จังหวัดสงขล� และ 
(6) ที่ทำ�ก�รกำ�นัน ตำ�บลพะตง เทศบ�ลตำ�บลพะตง อำ�เภอห�ดใหญ่ 
จังหวัดสงขล� โดยมี น�ยพัชฐ์สิชณ ศรประสิทธิ์กำ�นันตำ�บลพะตง และ
คุณอมรรัตน์ สุขขวัญ นักวิช�ก�รพัฒน�ชุมชนชำ�น�ญก�ร

2. การสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ สถ�บันวชิ�ก�รป้องกนัประเทศ 

ได้ดำ�เนนิก�รจดัสมัมน�ปัญห�ยทุธศ�สตร์ ครัง้ที ่2/2565 หวัข้อ 
“รถไฟคว�มเร็วสูงจีน-สปป.ล�ว : โอก�สและคว�มท้�ท�ยต่อ
มิติคว�มมั่นคงของไทย ”  โดยมี พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ 
ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธ�น ณ ห้องบณัฑติวทิย�ลยั (1) สถ�บัน
วิช�ก�รป้องกันประเทศ 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  (1) เพื่อศึกษ�แนวโน้มสถ�นก�รณ์ของก�ร
ดำ�เนินก�รของโครงก�รรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูงจีน-สปป.ล�ว (2) เพื่อศึกษ�
ผลกระทบต่อคว�มมั่นคงแ ล ะคว�มท้�ท�ยของไทยจ�กโครงก�รรถไฟ
คว�มเรว็สงูจนี - สปป.ล�ว (3) เพือ่ให้ได้ข้อเสนอแนะเชงินโยบ�ยด้�นคว�ม
มัน่คงของไทย ก�รเตรยีมก�รรองรบัผลกระทบในมติคิว�มมัน่คงด้�นต่�งๆ 
โดยเฉพ�ะบทบ�ทของกองทพัในก�รสนับสนุนก�รสร�้งขีดคว�มส�ม�รถ

ด้�นก�รแข่งขนัของประเทศ อันตอบสนองต่อก�รขับเคลือ่น
ให้บรรลุเป้�หม�ยยุทธศ � สตร์ช�ติ และก�รรักษ�ไว้ซ่ึง 
ผลประโยชน์แห่งช�ติ

 โดยมีวิทย�กร ประกอบด้วย 1) พล.ต. ไชยสิทธิ์ 
ตันตยกุล ข ้�ร�ชก�รบำ�น�ญ กระทรวงกล�โหม  
2) น�ยสรพงศ์ ไพฑรูย์พงษ์ รองปลดักระทรวงคมน�คม รกัษ�
ร�ชก�รแทนอธบิดกีรมก�รขนส่งท�งร�ง 3) น�ยเรอืงเดช 
มังกรเดชสกุล ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์และแผนง�น
กรมก�รขนส่งท�งร�ง 4) น�ยสรุรฐั เนยีมกล�ง ผูอ้ำ�นวยก�ร 
กองยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ สำ�นักง�น 
สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ และ  
5) น�ยอดิศร เสมแย้ม ผู้อำ�นวยก�รศูนย์แม่โขงศึกษ� 
สถ�บันเอเชียศึกษ� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

3. พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ สถ�บนัวชิ�ก�ร
ป้องกันประเทศ จัดพิธีเปิดก�รศึกษ�และ
ปฐมนเิทศนกัศกึษ�หลกัสตูรนกัยทุธศ�สตร์ รุ่นท่ี 
15 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2565 วนัที ่3 ก.พ. 65 
ณ ห้อง 421 อ�ค�รอเนกประสงค์ สถ�บัน
วิช�ก�รป้องกันประเทศ โดยมี พล.ต.กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท.  
เป็นประธ�นในพิธีเปิดฯ 

หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ รุ่นที่ 15 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2565 
มีผู้เข้�รับก�รศึกษ�จำ�นวนทั้งสิ้น 55 คน ประกอบด้วย ข้�ร�ช�ก�รทห�ร 
สังกัดกองบัญช�ก�รกองทัพไทย 10 น�ย ข้�ร�ชก�รพลเรือน พนักง�น
รัฐวิส�หกิจ พนักง�นองค์กรของรัฐ พนักง�นองค์กรมห�ชน และองค์กร
เอกชน 45 คน โดยหลกัสตูรนกัยุทธศ�สตร์เป็นหลกัสูตรท่ีมคีว�มมุง่หม�ยหลกั

ในก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรของกองทัพ ตลอดจน
ข้�ร�ชก�รพลเรอืนและพนกัง�นของรฐัและเอกชน ให้เป็น
นักยุทธศ�สตร์ที่มีขีดคว�มส�ม�รถในด้�นก�รประเมิน
สภ�วะแวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์และคว�มมั่นคงได้อย่�ง
บูรณ�ก�ร ตลอดจนก�รค�ดก�รณ์ถึงผลกระทบต่อคว�ม
มัน่คงของช�ต ิรวมท้ังส�ม�รถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
คว�มมั่นคงด้�นต่�งๆ ได้อย่�งสมบูรณ์ อันจะนำ�ม�ซึ่งผล
ประโยชน์สงูสดุขององค์กรและประเทศช�ตต่ิอไป ซึง่ก�ร
ศึกษ�ในหลักสูตรฯ จะใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น 16 สัปด�ห์  
คือ ระหว่�ง วันที่ 3 ก.พ.65 ถึง วันที่ 27 พ.ค.65 ทั้งนี้ 
ศูนย ์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ฯ ได ้จัดก�รศึกษ�หลักสูตร 
นักยุทธศ�สตร์ม�แล้วจำ�นวน 14 รุ่น มีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�
แล้วรวม 473 คน

29ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



4. การสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565
ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ได้ดำ�เนินก�รจัดสัมมน�ปัญห�

ยุทธศ�สตร์ ครั้งที่ 3/2565 หัวข้อ “AUKUS กับคว�มมั่นคงท�งทะเล : ผลกระทบต่อไทย” ใน 
วันจนัทร์ที ่14 ม.ีค.65 เล� 13.00 -16.30 ณ ห้องบณัฑติวทิย�ลัย (1) สถ�บนัวชิ�ก�รป้องกนัประเทศ 
โดยมี พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธ�นฯ

วตัถปุระสงค์ดงัต่อไปน้ี (1) เพือ่ศกึษ�คว�มเป็นม�และสถ�นก�รณ์ของ
ก�รรวมกลุ่ม AUKUS กบัคว�มมัน่คงท�งทะเลในปัจจุบัน (2) เพือ่ศกึษ�แนวโน้ม
สถ�นก�รณ์คว�มมั่นคงท�งทะเลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคว�มมั่นคง  
(3) เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยให้กับกองทัพและหน่วยง�นด้�น 
คว�มมั่นคง

วทิย�กรผู้ทรงคณุวฒิุ ประกอบด้วย (1) พล.ร.อ. ธ�นนิทร์ ลขิิตวงศ์ ร.น. 
ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ (อดีตผู้บญัช�ก�รกองกำ�ลงัท�งเรอืเฉพ�ะกจิน�น�ช�ต ิและ
อดตีผู้บงัคบัหมูเ่รือปร�บปร�มโจรสลัดโซม�เลยี) (2) พล.ร.อ. พงศกร กุว�นนท์ ร.น. 
ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ (อดีตผู้บัญช�ก�รกองเรือดำ�นำ้� กองเรือยุทธก�ร และ 
อดตีหัวหน้�สำ�นกัง�นผูบ้งัคบับญัช�ศนูย์อำ�นวยก�รรกัษ�ผลประโยชน์ของช�ติ
ท�งทะเล-ศรชล.) (3) ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อ�จ�รย์ประจำ�คณะรัฐศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยรังสิต และ (4) ผศ.ดร. จุฬ�ภรณ์ ขอบใจกล�ง รองผู้อำ�นวยก�ร

ศูนย์ศึกษ�พัฒน�ที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (NIDA)

ศูนย ์ศึกษ�ยุทธศ�สตร ์ 
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ได้
ดำ�เนินก�รจัดก�รประชุมก�รดำ�รง
เครือข่�ยด้�นยุทธศ�สตร์ ภ�ยใน
ประเทศ ประจำ�ปี พ.ศ. 2565 
เรื่ อง“ก�รเตรียมคว�มพร ้อม
เทคโนโลยีสำ�หรับด้�นคว�มมั่นคง
ของประเทศไทย พ.ศ.2570” วันที่ 
17 มี.ค.65 ณ ห้อง 421 อ�ค�ร

อเนกประสงค์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ โดยมี พล.ต.ประเทือง  
ปิยกะโพธิ์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธ�นในพิธีเปิดฯ

ผูเ้ข้�ร่วมประชมุวิช�ก�ร จำ�นวน 130 คน ประกอบด้วย (1) ผูแ้ทน
หน่วยง�นด้�นแผนง�นและโครงก�ร (2) ผู้แทนหน่วยง�นด้�นยทุธศ�สตร์
ของหน่วยง�นต่�ง ๆ ทั้งในกองทัพ และนอกกองทัพ (3) ผู้แทนหน่วยง�น
ด้�นก�รศึกษ� (4) ข้�ร�ชก�รและพนักง�นร�ชก�รของ ศศย.สปท. และ 
นขต.สปท. (5) ศิษย์เก่�หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ทห�ร รุ่นที่ 1-5 และ
หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ รุ่นที่ 6-14 

วิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมก�รเสวน�ฯ ได้แก่ (1) ดร. ยุทธน�  
สวนสุข นักวิจัยอ�วุโส ฝ่�ยวิศวกรรมระบบ สถ�บันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (สทป.) (2) ดร.ปณิธ�น สืบนุก�รณ์ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท 
ปณธิ�นเพือ่แผ่นดิน จำ�กัด (3) ผศ.ดร. รัชน ีกลุย�นนท์ รองอธกิ�รบดี ฝ่�ย

5. การประชุมการด�ารงเครือข่ายกับหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ภายในประเทศ ประจ�าปี พ.ศ.2565

วิจัยและนวัตกรรม สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�ร
ล�ดกระบัง และ (4) น�ว�อ�ก�ศเอก อมร ชมเชย รองเลข�ธิก�รคณะ
กรรมก�รก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งช�ติ (สกมช.)  

ผู้ดำ�เนินร�ยก�รโดย ผู้แทนนักศึกษ�หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์  
รุ่นที่ 15 ได้แก่ (1) รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยแผน
และยทุธศ�สตร์องค์กร สำ�นกัง�นสภ�นโยบ�ยก�รอดุมศกึษ�วทิย�ศ�สตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งช�ติ และ (2) ผศ.ดร. นิยม สุวรรณเดช กรรมก�ร
สภ�มห�วิทย�ลัย มรภ.สวนสุนันท� สังกัดวิทย�ลัยนวัตกรรมและก�ร
จัดก�ร

โดยก�รเสวน�ฯ แบ่งเป็น ช่วงที ่1 “ภ�พอน�คต ทิศท�ง นโยบ�ย
และก�รดำ�เนนิก�รด้�นเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัคว�มมัน่คงของประเทศ
ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2570 ” และ ช่วงที่ 2 “แนวท�งก�รเตรียมคว�ม
พร้อมในปี พ.ศ.2570 ที่หน่วยง�นทุกภ�คส่วนส�ม�รถนำ�ไปปฎิบัติ และ
บูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง” 
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



6. การประชุม Track II Network of ASEAN Defence and Security (NADI)
  ศนูย์ศกึษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บนัวชิ�ก�รป้องกนัประเทศ และคณะฯ 
เข้�ร ่วมก�รประชุมท�งวิช�ก�รประจำ�ปีเครือข่�ยหน่วยง�นด้�น 
คว�มมั่นคงแห่งอ�เซียนครั้งที่ 15 (15th Track II Network of ASEAN 
Defence and Security Institutions (15th NADI) Annual Meeting) 
ในหัวข้อ “The Commemoration of 15th anniversary of NADI: 
Achievements, Challenges and Prospects” ท่ีจะจัดขึ้นระหว่�ง 
21-23 มี.ค.65 โดย General Department of Policy and Foreign 
Affairs (GDPFA) กห.กัมพูช� ผ่�นก�รประชุมท�งไกลอิเล็กทรอนิกส์ 
(Video Teleconference: VTC) ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. (1)

วตัถุประสงค์ เพือ่แลกเปลีย่นท�งวชิ�ก�รกบัสถ�บนัเครอืข่�ยท�ง
วิช�ก�รด้�นคว�มมั่นคงของประเทศสม�ชิกอ�เซียน และเพ่ือให้ NADI 
ส�ม�รถให้ก�รสนบัสนนุด้�นวชิ�ก�รต่อทีป่ระชมุรฐัมนตรกีล�โหมอ�เซยีน 
(ASEAN Defence Minister’s Meeting: ADMM) ได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ 
โดยมีผู้แทนหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคง และคลังสมองจ�กช�ติสม�ชิก
อ�เซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งหมด 13 สถ�บัน 

7. การแลกเปล่ียนทางวชิาการระหว่าง ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ กบั Directorate General for International 
Relations and Strategy (DGRIS) กองทัพฝรั่งเศส

ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ สถ�บนัวิช�ก�ร
ป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ ให้ก�รต้อนรับ 
Maj.Gen. Regis COLCOMBET Head of 
regional affairs office, Directorate  
General for International Relations and 
Strategy (DGRIS) กองทพัฝรัง่เศส พร้อมคณะฯ 

ในโอก�สเข้�เยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนท�งวิช�ก�รด้�น
คว�มมั่นคงใน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) French defense Strategy for Indo-Pacific  
(2) Assessment Myanmar crisis (3) power States competition in South-east Asia 
by Gp.Capt. Chaiya Okdaeng Deputy Director, Strategic Studies Center และ 
(4) Ukraine Crisis by Flg.Off. Piranchaya Urairat Researcher, Strategic and 
Security Research Studies Division. SSC

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand Strategic Security Review 2021 – 2024

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ได้ดำ�เนินก�รจัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 
เรื่อง “Thailand Strategic Security Review 2021-2024” ในวันที่ 28 มีน�คม 2565 ณ ห้องบัณฑิต
วิทย�ลัย (1) สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ โดยมี พลเอก ศิร�วุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธ�นในพิธี
เปิดฯ 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ได้แก่ (1) เพ่ือทบทวนสภ�วะแวดล้อมด้�นคว�มมั่นคงทั้งในระดับโลก 
ระดับภูมิภ�ค และระดับประเทศ (2) เพื่อตรวจสอบสถ�นก�รณ์และแนวโน้มด้�นคว�มมั่นคงในช่วงปี  
ค.ศ.2021-2024 ในประเด็นใหม่ ๆ  และ (3) เพ่ือแลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็และข้อเสนอแนะจ�กผูท้รงคณุวุฒิ  
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นคว�มมั่นคง และผู้เข้�ร่วมก�รประชุม 

คณะวิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ (1) คุณวรวรรณ พลิค�มิน ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น 
สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (2) คุณจิรวัฒน์ ตั้งปณิธ�นนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ
ประธ�นกรรม�ธกิ�รบริห�ร เทคโนโลยคีวอนตัมฟ�วเดชัน่ (ประเทศไทย) (3) ดร. กริฎิ� เภ�พจิิตร ผูอ้ำ�นวยก�ร
วิจัย นโยบ�ยเศรษฐกิจระหว่�งประเทศและก�รพัฒน� TDRI (4) ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบด ี
คณะสิ่งแวดล้อม มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ และ (5) ผศ.ดร.ดุลยภ�ค ปรีช�รัชช อ�จ�รย์ประจำ�คณะ
ศิลปะศ�สตร์มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ และสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร (Workshop) ในหัวข้อ “แนวโน้มและ

สถ�นก�รณ์ที่มีคว�มสำ�คัญและผลกระทบต่อประเทศไทย ในปี พ.ศ.2564 - 2567”

31ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
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