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  บทนำ�
 จ�กก�รเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีได้ก้�วเข้�สู่ยุคโลก�ภิวัตน์ ทำ�ให้พลวัตของภัยคุกค�มท้ังต�มแบบ (Traditional Threats : TTs) และ 

ภยัคกุค�มไมต่�มแบบ (Non – Traditional Threats : NTTs) มคีว�มหล�กหล�ยม�กยิง่ขึน้ อ�ท ิก�รกอ่ก�รร�้ย ย�เสพตดิ ก�รค�้มนษุย ์ภัยคุกค�ม

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

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

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

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

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

ไปได้ ต้องมีก�รปรับตัวให้พร้อมเผชิญหน้�กับคว�มท้�ท�ยรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อพลังอำ�น�จของช�ติและคว�มมั่นคง 

ของประเทศ
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การขยายความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีกับอินเดีย
ฉบับที่ 13/65 (ห้วงวันที่ 1 – 15 เม.ย.65)
 เรียบเรียงโดย น.ส.สิรภัทร  เทียมพัฒน์

อินเดยีเป็นพนัธมติรกลางส�าหรบันโยบายต่างประเทศของเยอรมนแีละ
ยุโรปในอินโดแปซิฟิก ซึ่งแนวทางปฏิบัติในปี 2020 ของเยอรมนีและ
ข้อตกลงร่วมในเดือนพฤศจิกายนปี 2021 ต่างก็เน้นย�้าถึงความส�าคัญ
ของการขยายความสัมพันธ์กับอินเดีย ในการผลักดันระเบียบพหุภาคี
และกฎเกณฑ์ในอินแปซิฟิก ทั้งสองฝ่ายควรขยายความร่วมมือไปยัง
ประเทศที่สาม นอกเหนือจากการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่น
แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน ความร่วมมือแบบไตรภาคี ดังกล่าวอาจเป็นการ
ประกาศถึงขั้นตอนใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง
อินโด-เยอรมน ีโดยอนิเดยีมบีทบาทส�าคญัในการพิจารณาทางภมูริฐัศาสตร์
ของวอชงิตนัและบรสัเซลส์ ของการแข่งขนัอย่างเป็นระบบระหว่างจนี
กับสหรัฐอเมริกา (US) จากระยะยาว ถือเป็นประเทศเดียวที่สามารถ
ถ่วงดุลจีนในเชิงประชากรและเศรษฐกิจในอินโดแปซิฟิก ในบริบทนี้ 
สหรฐัฯ มไีด้เสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางการเมอืง การทหารและความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอินเดียเป็นเวลาหลายปีแล้ว 

 ความสัมพันธ์อินโด-เยอรมนี : โอกาสและความท้าทาย 
	 ท่ามกลางฉากหลงัของการเปลีย่นแปลงภมูริฐัศาสตร์และเศรษฐกจิ
ในอินโดแปซิฟิก	เยอรมนีมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์กับอินเดีย	ซึ่งรัฐบาล
เยอรมนีต ้องหาจุดสมดุลระหว่างบรรทัดฐานของความปรารถนาและ 
ผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์	 โดยในเดือนพฤษภาคม	 2563	 เยอรมนีและ
อินเดียมีข้อตกลงกันตั้งแต่ปี	 2564	 รัฐบาลเยอรมนีและอินเดียได้จัดให้มีการ
ปรึกษาหารือทวิภาคีทุกสองปี	 ทั้งสองประเทศแบ่งปันความเชื่อมั่นเก่ียวกับ
โครงสร้างในอนาคตของระบบระหว่างประเทศ	 ความสัมพันธ์ทางการเมือง 
ของอินโดและเยอรมนี	 ยังไม่บรรลุถึงศักยภาพของตน	 เช่น	 การเจรจาทาง 
การเมืองระดับสูงระหว่างเยอรมนีและอินเดียเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในช่วงไม่กี่ป ี
ที่ผ่านมา	 เหตุผลหนึ่ง	 คือ	ปริมาณการค้าที่ต่อเนื่องของเยอรมนีกับอินเดียซึ่ง
น้อยกว่า	10%	ของปริมาณการค้ากับจีนในปี	2020	การเจรจาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น	
ระหว่างผู้แทนรัฐบาลในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐอาจท�าให้จุดร่วม
ทางการเมืองลึกซึ้งยิ่งขึ้น	 เยอรมนีเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญที่สุดของอินเดียในยุโรป	 
แต่อินเดียเป็นเพียงคู่ค้ารายใหญ่อันดับสี่ของเยอรมนีในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก	
ในปีที่ผ่านมาอินเดียเป็นประเทศเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรถึงสองครั้ง
ของ	(Hannover	Messe)	ฮันโนเวอร์เมสเซ่	งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมท่ีใหญ่ที่สุดหนึ่งในยุโรป	 การพึ่งพาซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจของ
อนิโด	-	เยอรมนเีพิม่ขึน้ในช่วงเวลาทีผ่่านมาในปี	2563	โดยบรษิทัเยอรมนักว่า	
1,700	แห่ง	จัดหางานมากกว่า	400,000	ต�าแหน่งในอินเดีย	ในเวลาเดียวกัน	
บริษัทอินเดียมีมากกว่า	200	แห่ง	มีส�านักงานจดทะเบียนในประเทศเยอรมัน	
โดยลงทุนมากกว่า	6.5	พันล้านยูโรในประเทศ	แม้จะมีปัญหาตลาดอินเดียยัง
คงแข็งแกร่งเติบโตและมีโอกาสสูงเพื่อการร่วมมือกับเยอรมัน	 รวมทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน	พลังงาน	และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชั้นสูง	

	อย่างไรกต็าม	สองประเด็นสามารถก�าหนดปัญหาในอนาคต:	ด้านหนึง่	
กฎหมายของเยอรมนัว่าด้วยห่วงโซ่อปุทานทีย่ัง่ยนือาจส่งผลกระทบต่อบรษิทั
เยอรมนีและพันธมิตรในอินเดีย	 ในทางกลับกัน	 ในปี	 2563	 รัฐบาลอินเดีย
ประกาศว่าจะด�าเนินตามนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นอิสระมากขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อการระบาดใหญ่	ซึง่รวมถงึการส่งเสรมิภายในประเทศ	บรษิทัต่างๆ	และอาจ
ท�าให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางจากต่างประเทศเข้าถึงตลาดอินเดียได้
ยากขึ้น	ในด้านนโยบายความปลอดภัย	กรุงเบอร์ลินและกรุงนิวเดลีมีทัศนคติ
ทีค่ล้ายคลงึกันของความท้าทายทางภมูศิาสตร์ทีส่�าคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่เกีย่ว
กับบทบาทในอนาคตของจีนในภูมิภาค	 ในเดือนมกราคม	 2565	 เยอรมนีส่ง
สัญญาณ	 ตั้งใจที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอินเดียโดยส่ง
เรือรบบารฺเยิร์นมาที่เมืองมุมไบ	 ซึ่งเยอรมนีและอินเดียอาจมีความคาดหวังที่
แตกต่างกนัในด้านของนโยบายความปลอดภยั	เช่น	อินเดีย	เน่ืองจากมคีวามขดัแย้ง
ในดนิแดนของตนกบัจนีและปากสีถานก�าลงัผลกัดนัความร่วมมอือย่างใกล้ชดิ
กบัเยอรมนใีนด้านอาวุธยทุโธปกรณ์	แต่หลงัจากรัฐบาลเยอรมนชีดุใหม่ประกาศ
ส่งออกอาวุธที่ค่อนข้างจ�ากัด	 และฝร่ังเศสยังคงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดของ
อินเดียและเป็นพันธมิตรที่ส�าคัญในยุโรป	

	 ด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างอินโด-เยอรมนี	มีศักยภาพสูงใน
ด้านสงัคม	การเมอืง	ในรปูแบบความร่วมมอืใหม่ระหว่างสหพนัธรฐัของเยอรมนี
และอินเดีย	รวมถึงระหว่างมหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัย	และเมืองพี่น้อง	แต่ใน
ทางกลับกัน	มันอยู่ในขอบเขตนี้ที่ขัดแย้งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น	โดย
นโยบายต่างประเทศของเยอรมน	ีมุง่ส่งเสรมิประชาธปิไตย	สทิธมินษุยชน	และ
ภาคประชาสังคมที่มีชีวิตชีวา	 ในอินเดียคุณภาพของระบอบประชาธิปไตย	 
ได้เสื่อมโทรมลงเป็นเวลาหลายปี	และสิทธิทางจิตใจขั้นพื้นฐาน	เช่น	เสรีภาพ
ในการแสดงออกก็ถูกกดดันมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 แน่นอนว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อ
องค์กรภาคประชาสังคมในเยอรมนี	 นอกเหนือไปจากพันธมิตรในอินเดีย	 
การขยายความสัมพันธ์กับอินเดียจึงท�าให้รัฐบาลผสมของเยอรมนีต้องสร้าง
สมดุลระหว่าง	 ค่านิยมทางการเมืองและประโยชน์เชิงกลยุทธิ์ซ�้าแล้วซ�้าอีก	
ความคล้ายคลงึทางภมูศิาสตร์ทีเ่พิม่ขึน้	และศกัยภาพทางเศรษฐกจินัน้	ตรงกนั
ข้ามกับการโต้เถียงทางการเมืองและสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น	
         ความร่วมมือแบบไตรภาคี - ความร่วมมือระดับใหม่

อนิเดยีและประเทศตะวนัตกมคีวามสนใจร่วมกนัในการสร้างระเบยีบ
ตามกฎในอินโดแปซิฟิก	 การขยายและความสัมพันธ์ทวิภาคีท่ีลึกซึ้งยิ่งข้ึน	 
เป็นข้ันตอนที่ส�าคัญ	 แต่เป็นมิติใหม่ของความร่วมมือสามารถเห็นได้	 ในการ
ด�าเนินการร่วมกันในประเทศที่สามการอภิปรายเก่ียวกับความร่วมมือ	 แบบ
ไตรภาคีเกิดขึ้นพร้อมกับ	 การปรากฏตัวของรัฐผู้บริจาครัฐใหม่	 โดยเฉพาะ	
BRICS	 (บราซิล,รัสเซีย,อินเดีย,จีน,และแอฟริกาใต้)	 และเน้นที่ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐผู้บริจาคแบบดั้งเดิม	 ซึ่งมักจะเป็นสมาชิกของความช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาคณะกรรมการ	 (DAC)	 ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพฒันาและรฐัหนึง่หรอืหลายรฐัของ	Global	South	ในประเทศทีส่าม	
แม้จะมีความท้าทายด้านการบริหาร	 แต่โครงการความร่วมมือแบบไตรภาค	ี 
ขั้นต้นของเยอรมนีก็ได้รับการพัฒนาร่วมกับประเทศต่าง	ๆ	เช่น	บราซิล	และ
เม็กซิโก	 เช่น	 	 ในรูปแบบของโครงการต่อต้านโรคเอดส์ของเยอรมัน-บราซิล	 
ในภาษาละตนิอเมรกิา	นอกจากนี	้กองทนุระดบัภมูภิาคของเยอรมนเีพือ่ความ
ร่วมมือแบบไตรภาคี	 ในละตินอเมริกา	และแคริบเบียน	ก�าลังถูกน�ามาใช้เพื่อ
เสนอหลกัสตูรเสรมิสร้างศกัยภาพเป้าหมายในด้านความร่วมมอืพฒันาส�าหรบั
พันธมิตรของ	Global	South	เพื่อฝึกอบรมในการด�าเนินการและการจัดการ
โครงการความร่วมมือแบบไตรภาคี	อย่างไรก็ตาม	จนถึงตอนนี้	 ความร่วมมือ
แบบไตรภาคเีป็นเพยีงส่วนเลก็ๆ	ของเยอรมนี	ความร่วมมอืด้านการพฒันาโดย
รวมคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ	 0.047	 ของงบประมาณทั้งหมดของรัฐบาล
กลางเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (BMZ)	 ในเอกสารแสดง
จุดยืนเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนระดับโลก	 (2021)	 และบนความร่วมมือแบบ
ไตรภาคี	 (2022),	 BMZ	 ระบุความร่วมมือแบบไตรภาคีเป็นเครื่องมือส�าคัญ 
ในการพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมเยอรมนีเหนือ-ใต้		
          ความร่วมมือใต้- ใต้ของอินเดีย

แม้จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 อินเดียยังคงเป็นหนึ่งในผู้รับทุน
สนบัสนนุด้านการพฒันาของเยอรมนรีายใหญ่ทีส่ดุในปี	2562	ได้รบัความช่วย
เหลือมากกว่า	1.6	พันล้านยูโรโดยกว่า	98	เปอร์เซ็นต์	 ได้รับความช่วยเหลือ
ผ่านความร่วมมือทางการเงิน	 ในส่วนของอินเดียผ่านโครงการความร่วมมือ 
ด้านเทคนคิและเศรษฐกจิของอนิเดยี	(ITEC)	ได้ให้การศกึษาและฝึกอบรมตลอด
จนเงินกู้และเครดิตไปยังประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 ภาคใต้ตั้งแต่กลางทศวรรษ	
1960	การจดัสรรของเงนิทนุภายในกรอบนีไ้ม่ได้ขึน้อยูก่บัตามเกณฑ์ของ	DAC	
แต่กลบัปฏบิตัติามนโยบายต่างประเทศ	ความมัน่คง	และเศรษฐกจิของอนิเดยี
แทนการริเริ่มของ	 ITEC	 เป็นเครื่องมือส�าคัญของนโยบายต่างประเทศและ 
ความมัน่คงของอนิเดยี	และมเีป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของกรุงนวิเดลใีนต่างประเทศ	คณุสมบตัเิด่นของโครงการรวมถงึการฝึกอบรม
เสนอให้เกิดขึ้นในอินเดียและและผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้มีอ�านาจ
ตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารจาก	Global	South
         พื้นที่และพื้นที่ปัญหาของความร่วมมือแบบไตรภาคี 

โดยสามารถระบุพื้นที่เฉพาะได้หลายแบบ	 ซึ่งความร่วมมือแบบ
ไตรภาค	ีอนิโด	–	เยอรมนใีนอนาคตนัน้	ความร่วมมอืดงักล่าวได้มคีวามพยายาม
ที่จะเกิดขึ้นและท�าให้เป็นสากลเม่ือ	 10	 ปีก่อน	 โดยการท�าการตลาดระบบ
ประกันสุขภาพของอินเดีย	 ที่ได้รับการพัฒนาด้วยการสนับสนุนของสมาคม
ระหว่างประเทศ	แซมเมนาร์เบท	ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมาอนิเดยีได้ขยายขีดความ
สามารถด้าน	 e-governance	 อย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยพัฒนาความเชี่ยวชาญที่
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



เป็นที่น่าสนใจของหลายรัฐใน	 Global	 South	 ซ่ึงความสามารถด้านดิจิตัล 
ดังกล่าว	 ได้แก่	 เอกลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์	 เอกสาร	 เช่น	 บัตร	 Aadhaar 
ฐานข้อมูลกลางแห่งชาติท่ีรวบรวมข้อมูลประจ�าตัวบุคคลซึ่งรวมถึงข้อมูล 
อตัลกัษณ์ทางชวีภาพอย่างลายนิว้มอื	 และภาพสแกนม่านตา	หรอื	อนิเทอร์เฟซ 
การช�าระเงินแบบรวม	 (UPI)	 ซึ่งรวมระบบธนาคารออนไลน์ทั้งหมดไว้ใน 
แอพมอืถอืเดยีวและอนญุาตให้ด�าเนนิการโอนแบบเรยีลไทม์อนิเดยียงัมส่ีวนร่วม 
กบัประเทศต่าง	ๆ 	ในภมูภิาคมหาสมทุรอนิเดยีและแอฟรกิาตะวนัออก	ด�าเนนิ
โครงการสร้างเมืองที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจทางทะเล	ปรับปรุงการ
ปกป้องชายฝั่งของระบบนิเวศและการเพิ่มขึ้นในประมงที่ผิดกฎหมาย	
	 อย่างไรก็ตาม	ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคในการด�าเนินการที่มี
ศักยภาพของความร่วมมือแบบไตรภาคี	โดยประการแรก อินเดียต้องเอาชนะ
อุปสรรคทางการเมือง	 โดยการร่วมมือกับชาติอื่น	 ซึ่งเยอรมนีให้ค�าม่ันสัญญา
และประเทศที่บริจาคร่วมมือกัน	 ในกรณีน้ีคือ	 ให้อินเดียปฏิบัติตามแนวทาง
ของ	 DAC	 ซึ่งอินเดียยังไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเหล่าน้ีได้	ประการท่ีสอง  
ความร่วมมอืพนัธมติรใน	Global	South	รวมทัง้	อนิเดยีไม่ค่อยมกีลยทุธ์	DAC	 
ที่เป็นรูปธรรม	ประการที่สาม ความแตกต่างในแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การประเมินและการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	 และสังคมด้วย	 ความ
ร่วมมอืท่ีซบัซ้อนและต้องการความพยายามในการประสานงานมากขึน้ระหว่าง
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 แม้จะมีการพิสูจน์เชิงโครงสร้างในสถาบันของอินเดีย	 และ

ทรัพยากรทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในด้านความร่วมมือด้านการ
พัฒนาโครงการต่าง	 ๆ	 ได้รับการจัดการอย่างช้าๆ	 เนื่องจากของอินเดียขาด
ความสามารถ	ไม่มข้ีอมลูใด	ๆ 	เกีย่วกบัความมปีระสทิธผิลของโครงการไตรภาคี
ทีด่�าเนนิการยิูแ่ละทีเ่สรจ็สิน้แล้ว		การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ก่อนหน้านีแ้ละ
การแก้ไขจึงแทบไปเป็นไปไม่ได้เลย	
	 การรับรู้ทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันนี้	 เป็นรากฐานส�าหรับการ
ขยายความสัมพันธ์ของอินโดและเยอรมนี	 ซึ่งเศรษฐกิจอินเดียยังคงเติบโต 
อย่างต่อเนื่องส�าหรับบริษัทเยอรมนี	 นอกจากนี้ยังมีความสนใจในการขยาย
ความสมัพนัธ์กบัเยอรมน	ีและมุง่เน้นทีก่ารถ่ายทอดเทคโนโลยเีป็นพเิศษ	อย่างไร
ก็ตามเยอรมันจะพบว่าเป็นการยากที่จะประนีประนอมค่านิยมของตน	 โดยมี
ผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะด้านนโยบายสังคม	 ซึ่งในแง่ของ 
ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ของเยอรมันในอินโดแปซิฟิก	 ความสัมพันธ์ทวิภาค ี
กบัอนิเดยีควรขยายให้ครอบคลมุถงึความร่วมมอืแบบไตรภาคนีีจ้ะเป็นก้าวใหม่
ที่มีคุณภาพและจะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับต่อไป	ความร่วมมือ
ในประเทศทีส่ามในมหาสมทุรอนิเดยี	หรอื	ภมูภิาคแอฟรกิาตะวันออกในสาขา
ต่าง	 ๆ	 เช่น	 e-governance	 หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือ 
ผลประโยชน์ร่วมกันของเยอรมันและอินเดียในการสร้างระเบียบตามกฎ 
ในอินโดแปซิฟิก	

ที่มา : https://www.swp-berlin.org/en/publication/expanding-germanys-relations-with-india

บทบาทของ Cryptocurrency ในวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน
ฉบับที่ 14/65 (ห้วงวันที่ 16 – 30 เม.ย.65)
 เรียบเรียงโดย เรียบเรียงโดย นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

 บทบาทส�าคัญทางการเงินในภาวะการเกิดสงคราม จากกรณี
สงครามความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และเป็นครั้งแรก
ที่ได้เห็นบทบาทส�าคัญของสกุลเงินดิจิทัล นับตั้งแต่กองก�าลังรัสเซีย
ท�าการบุกยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และ
พนัธมติรได้ประกาศมาตรการคว�า่บาตรต่อรสัเซยีอย่างทีไ่ม่เคยปรากฏ
มาก่อน ความพยายามเหล่านี้ก่อให้เกิดค�าถามในประเด็นว่ารัสเซีย
สามารถใช้ Cryptocurrencies ในการหลบเลี่ยงมาตรการคว�่าบาตร
ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ 

	 ในขณะทีม่วีกิฤตรสัเซยี-ยเูครนเกดิขึน้นัน้	กเ็ป็นช่วงเวลาทีผู่ก้�าหนด
นโยบายต่างพยายามตัดสินใจว่าจะควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลน้ีอย่างไร	 โดยใน
เดือนมีนาคม	2565	นี้	ประธานาธิบดี	 โจ	 ไบเดน	ได้ลงนามในค�าสั่งผู้บริหาร	
เรยีกร้องให้มยีทุธศาสตร์ของรฐับาลในภาพรวมทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกับสนิทรพัย์
ดจิทัิล	รวมถงึการลดความเสีย่งด้านความมัน่คงของประเทศและระบบทางการ
เงินที่ผิดกฎหมาย	 ในขณะที่รัฐสภายุโรปก็ก�าลังถกเถียงกันว่าจะก�าหนด
มาตรฐานการใช้พลังงานต่อ	 คริปโตเคอร์เรนซี่	 (Cryptocurrencies)	 ที่อาจ
จ�ากัดการใช้งานในบางประเภท	 โดยความโดดเด่นของการใช้งานของคริปโต 
เคอร์เรนซีใ่นความขัดแย้งรสัเซยี-ยเูครนนีอ้าจมอีทิธพิลต่อการรบัรูใ้นระดบัโลก
ของเทคโนโลยดีงักล่าว	ซึง่รวมถึงบรรดารัฐบาลทีก่�าลังพิจารณากฎเกณฑ์ใหม่ด้วย
	 นบัตัง้แต่มกีารเกดิขึน้ของครปิโตเคอร์เรนซี	่การกระจายอ�านาจของ
สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยด้านการเงินโลก	 ในบริบท
การรุกรานยูเครนของรัสเซีย	 ผู้สนับสนุน	 คริปโตเคอร์เรนซ่ี	 เห็นว่าคริปโต 
เคอร์เรนซีถ่กูใช้เป็นเครือ่งมอืในการท�าลายระบอบเผดจ็การของรสัเซยีโดยเป็น
ทางเลือกของสกุลเงินรูเบิลของรัสเซีย	 ซึ่งเอ้ืออ�านวยให้เกิดการไหลออกของ
ทุนจากรัสเซีย	 คริปโตเคอร์เรนซ่ียังมีความส�าคัญในการเป็นส่ือกลางในการ
บรจิาคเพ่ือช่วยเหลอืให้กบัรฐับาลยเูครนทีช่่วยเตมิเตม็ความช่วยเหลอืจากชาติ
ตะวันตก	อย่างไรก็ตาม	มมีมุมองทีค่ลางแคลงใจว่าลักษณะของคริปโตเคอร์เรนซี ่
ทีเ่ป็นการกระจายอ�านาจแบบทีไ่ม่ได้มกีารควบคมุจะเป็นเคร่ืองมอืส�าหรบัการ
ท�าธุรกรรมทีผ่ดิกฎหมาย	รวมถงึเป็นสือ่กลางส�าหรับบคุคลและหน่วยงานของ
รัสเซียใช้ในการหลีกเลี่ยงการคว�่าบาตร	 โดยในชุมชนคริปโตเคอร์เรนซี่นั้น	
วกิฤตกิารรสัเซยี-ยเูครนทีเ่กดิขึน้ได้ท�าให้ความตงึเครียดทางอดุมการณ์ระหว่าง

ฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายต่อต้านเผด็จการเด่นชัดขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี่	 ว่าควรปฏิบัติตามมาตรการคว�่าบาตรต่อ
หน่วยงานของรัสเซีย	(Russian	entities)	บริษัทแลกเงินรายใหญ่ดูเหมือนจะ
ปฏิบัติตามมาตรการคว�่าบาตรอย่างเคร่งครัด	แต่บริษัทดังกล่าวรวมถึงรัฐบาล
ยูเครนยังคงต่อต้านการเรียกร้องในการระงับการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี่
ส�าหรับทุกคนในรัสเซีย
 รัสเซียสามารถใช้คริปโตเคอร์เรนซี่เพื่อหลบเล่ียงการคว�่าบาตร
ได้หรือไม่? 
	 ในทางทฤษฎ	ีครปิโตเคอร์เรนซีส่ามารถทีจ่ะน�าไปใช้เพือ่จดุประสงค์
ที่ผิดกฎหมาย	 เช่น	 การหลบเลี่ยงการคว�่าบาตร	 แต่ในทางปฏิบัตินั้น	 ด้วย
อุปสรรคทางด้านเทคโนโลยี	 โครงสร้างตลาด	 และสภาพคล่องที่จ�ากัดท�าให้มี
ความยากล�าบากส�าหรับตัวแสดงของรัสเซียที่ถูกคว�่าบาตรในการหลีกเลี่ยง 
การคว�่าบาตรในการใช้คริปโต	 ในขณะท่ีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ	 ก็ก�าลัง
ท�าการตรวจสอบว่ามกีารใช้ครปิโตเคอร์เรนซีเ่พือ่หลบเลีย่งการคว�า่บาตรหรอื
ไม่	 เจ้าหน้าที่สภาความม่ันคงแห่งชาติยังรายงานว่า	 คริปโตเคอร์เรนซ่ีเปรียบ
เสมือนเครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพส�าหรับรัสเซียในการหลบเลี่ยงมาตรการ
คว�่าบาตรด้วย	3	เหตุผลดังนี้	
 อปุสรรคทางเทคโนโลย:ี Cryptocurrencies	พึง่พาเทคโนโลยผ่ีาน
ระบบบล็อคเชน	 (Blockchain)	 บล็อกเชนเป็นบัญชีแยกประเภทดิจิทัลแบบ
กระจายอ�านาจ	 และเป็นสาธารณะประกอบ	 การท�าธุรกรรมท้ังหมดจะถูก
บันทึกลงบนบล็อคเชน	 สกุลเงินดิจิทัลจึงเสมือนกับเป็น	 “Marked	 Bills”	 
ในขอบเขตของเงินสด	 คือ	 เป็นการท�าเครื่องหมายไว้ที่เงินสดเพื่อให้สามารถ
ระบแุละตดิตามการด�าเนนิกิจกรรมทางการเงนิได้	ซึง่บทิคอยน์	(Bitcoin)	และ
สินทรัพย์ดิจิทัลชนิดอื่นๆ	มักมีการใช้นามแฝง	การไม่ระบุชื่อ	หรือระบุตัวตน	
ทกุคนสามารถดไูด้ว่ากระเป๋าเงนิใดใช้	Bitcoin	จากทีไ่หน	ซึง่หมายความว่าจะ
สามารถตรวจสอบการท�าธุรกรรมและกระเป๋าเงินของพวกเขาได้	 และหาก
กระเป๋าเงินสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือบุคคลก็สามารถระบุตัวตน 
ผู้ใช้ได้	บริษัทเอกชนอย่าง	Chainalysis	บริษัทวิเคราะห์เทคโนโลยีบล็อกเชน	
ให้ความช่วยเหลือโดยความพยายามในการวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์เพื่อตรวจ
สอบถึงกิจกรรมการใช้คริปโตเคอร์เรนซี่อย่างผิดกฎหมาย	 โดย	 Chainalysis	
กล่าวว่า	กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายของคริปโตเคอร์เรนซีท่ัง้หมดอยูท่ีร้่อยละ	0.15
 โครงสร้างตลาด:  ครปิโตส่วนใหญ่ท�าธรุกรรมในตลาดซือ้ขายแบบ
รวมศนูย์	เช่น	Binance	และ	Coinbase	เนือ่งจากมแีพลตฟอร์มทีส่ะดวกสบาย
และบรกิารดแูลส�าหรบักระเป๋าเงนิครปิโต	ตลาดซือ้ขายเหล่านีต้้องปฏบิตัติาม
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การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



มาตรการ	 การต่อต้านการฟอกเงิน	 และกฎหมายต่อต้านการจัดหาเงินทุน
สนับสนุนการก่อการร้าย	 (KYC/AML/CFT)	 ในสหรัฐอเมริกาและเขตอ�านาจ
ศาลหลกัอืน่ๆ	ซึง่หมายความว่าเจ้าหน้าทีผู่ต้รวจสอบสามารถระบไุด้ว่าใครถอื
สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่อยู่บ้าง	 และสามารถออกค�าสั่งเพื่อระงับบัญชีของ
หน่วยงานที่เฉพาะเจาะจงได้	 กฎระเบียบตลาดซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซี่ใน
รัสเซียนั้นถูกผ่อนคลายมากขึ้น	 ดังน้ัน	 จึงอาจไม่แน่ชัดได้ว่าหน่วยงานใดบ้าง
ในรสัเซยีทีม่กีารซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิทรพัย์ครปิโต	และแม้ว่าการท�าธรุกรรม
ผ่านครปิโตจะยงัไม่ใช่ข้อห้ามจากรฐับาลรสัเซยีโดยสิน้เชงิ	แต่ทางรสัเซยีกก็�าลงั
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับบุคคลและหน่วยงานที่ถูกคว�่าบาตร	
ตัวอย่างเช่น	 ตลาดซื้อขาย	 Coinbase	 ได้ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการคว�า่บาตรของสหรฐัฯ	เพือ่คดักรองลกูค้าในรายชือ่ทีถ่กูคว�า่บาตรและ
ปิดก้ันการท�าธรุกรรมจาก	IP	Address	ทีอ่าจเช่ือมโยงกับหน่วยงานหรอืบคุคล
ที่ถูกคว�่าบาตร	โดยเมื่อ	6	มีนาคม	2565	Coinbase	ได้ท�าการปิดกันมากกว่า	
25,000	IP	Address	ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกคว�่าบาตร	
  สภาพคล่องที่จ�ากัด: ปริมาณการซื้อขายคริปโต	ระหว่างสกุลเงิน
รูเบลิ	(Rubles)	กบัครปิโตเคอร์เรนซี	่ทีม่สีภาพคล่องมากทีส่ดุ๒	ตวัคอื	Bitcoin	
(BTC)	และ	Tether	(USDT)	ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว	ตั้งแต่วันที่	
24	กุมภาพันธ์	2565	มูลค่าของการท�าธุรกรรมเหล่านี้ยังคงอยู่ที่หลายสิบล้าน
ดอลลาร์ต่อวนั	ในขณะทีใ่นช่วงครึง่หลงัของปี	2564	รสัเซยีได้น�าเข้าสนิค้าเฉลีย่
มากกว่า	900	ล้านดอลลาร์ต่อวนั	ปริมาณของครปิโตจ�านวนค่อนข้างน้อยทีถ่กู
ซื้อโดยใช้สกุลเงินรูเบิล	 แสดงให้เห็นว่าชาวรัสเซียทั่วไปพยายามที่จะก�าจัดรู
เบิล	 โดยปริมาณการซื้อขายคริปโตทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ	24	พันล้าน
ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์	เปรียบเทียบกับ	5	ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันในการ
ท�าธุรกรรมผ่านระบบ	 SWIFT	 ซึ่งเป็นระบบการส่งข้อความทางการเงินที่
ธนาคารรัสเซียรายใหญ่ถูกห้ามไม่ให้ใช้อยู่ในขณะน้ี	 โดยการค้าขายกับหน่วย
งานต่างประเทศผ่านคริปโตนั้น	 จ�าเป็นทีคู่ค้่าต่างประเทศจะต้องยนิดทีีจ่ะรบั 
ครปิโตในการช�าระเงนิด้วย	อกีทัง้ประเทศตลาดเกดิใหม่หลายแห่งมกีารสัง่ห้าม
ใช้คริปโตเคอร์เรนซีอ่ย่างชดัเจน	โดยเฉพาะประเทศจีน
 ยูเครนใช้ crypto ในช่วงวิกฤตนี้อย่างไร?

	 ตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น	 รัฐบาลยูเครนได้ใช้คริปโตเคอร์เรนซี่เพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการบริจาคและเพื่อการจัดซื้อทางทหารและด้านอื่นๆ	
ซึง่ยเูครนอยูใ่นต�าแหน่งทีด่ใีนการใช้ประโยชน์จากเครอืข่ายครปิโต	โดยบรษิทั

ที่ปรึกษาด้านการตลาดจัดอันดับให้ยูเครนอยู่ในอันดับที่สี่ของโลกด้านการยอ
มรับคริปโตเคอร์เรนซี่ในปีที่ผ่านมา	และในเดือนกันยายน	2564	ยูเครนได้รับ
รองคริปโตเป็นสิ่งถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการ	โดยเมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	
2565	 รัฐบาลยูเครนได้ประกาศชักชวนให้มีการบริจาคคริปโตเคอร์เรนซี่ผ่าน
ทางระบบออนไลน์	หลังจากในขั้นต้นได้ยอมรับเฉพาะ	Bitcoin	และ	Tether	
และรัฐบาลยูเครนได้ขยายการรับบริจาคคริปโตเคอร์เรนซี่ออกไปมากกว่า	70	
รูปแบบ	แม้ว่าบางสถาบันจะบริจาคเงินให้กับยูเครนโดยใช้สกุลเงินคริปโต	แต่
การบริจาคส่วนใหญ่มาจากรายบุคคลทั่วโลก	โดยเมื่อวันที่	9	มีนาคม	รัฐบาล
ยูเครนอ้างว่าได้รับบริจาคคริปโตมูลค่าเกือบ	100	ล้านดอลลาร์	การบริจาคค
ริปโตดังกล่าวช่วยให้ยูเครนได้รับเงินทุนอย่างทันทีและรวดเร็วกว่าการขอรับ
บริจาคผ่านช่องทางการเงินแบบดั้งเดิม		
	 สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง	 Non-fungible	 tokens	 (NFTs)	 ซึ่งเป็นสื่อ
กลางทีเ่กดิขึน้ใหม่ส�าหรบักระแสการเงนิข้ามพรมแดน	กเ็ป็นแหล่งบรจิาคอย่าง
หนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับรัฐบาลยูเครน	รัฐบาลยูเครนได้รับบริจาคเป็น	NFT	หลาย
ร้อยรายการ	ณ	วันที่	5	มีนาคม	รวมถึง	CryptoPunk	ซึ่งเป็นงานสะสมศิลปะ
ดิจิทัลรูปภาพพิกเซล	มูลค่ากว่า	200,000	ดอลลาร์สหรัฐฯ	รัฐบาลยูเครนและ
องค์กรภายนอกได้เริม่ผลติและขาย	NFT	เพือ่ระดมทนุ	โดยล่าสดุ	NFT	ธงชาติ
ยูเครนขายได้ในราคา	6.5	ล้านดอลลาร์ใน	Ether	อย่างไรก็ตาม	การบริจาคค
ริปโตเหล่านี้ให้กับยูเครนค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการทหารและมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ส่งไปยังยูเครนจากเหล่า
รัฐบาลที่เป็นหุ้นส่วนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
	 รฐับาลยเูครนได้ใช้การบรจิาคครปิโตเพือ่วัตถปุระสงค์หลายประการ	
แต่ยังไม่มี	NFT	ที่บริจาคให้ยูเครนสามารถขายได้เลยณ	วันที่	3	มีนาคม	โดย
เจ้าหน้าที่ของยูเครนยอมรับว่าการบริจาค	 NFT	 แม้จะมีค่า	 แต่ก็ไม่เป็น
ประโยชน์เท่าใดนกัในระยะสัน้	เนือ่งจากเป็นสนิทรพัย์ทีย่งัขาดสภาพคล่องและ
ขายได้ยาก	ซึง่ครปิโตเคอร์เรนซีม่สีภาพคล่องมากกว่า	โดยรฐับาลยเูครนได้แลก
เงินคริปโตชนิดที่ไม่แพร่หลายเป็นเงินดอลลาร์และเงินยูโร	 ในขณะที่ยังคงถือ	
Bitcoin	และ	Ether	ไว้เป็นเงินส�ารอง	โดยเงินส�ารองคริปโตจ�านวน	15	ล้าน
ดอลลาร์ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางทหารที่ไม่อันตราย	 เช่น	 เสื้อเกราะ
กันกระสุน	 แว่นตามองกลางคืน	 และเวชภัณฑ์ในสนามรบ	 โดยประมาณร้อย
ละ	40	ของซัพพลายเออร์ยินดีที่จะท�าธุรกรรมโดยตรงในสกุลเงินดิจิทัล

“สงครามในยูเครน” ความม่ันคงทางด้านอาหารของเอเชียก�าลังประสบ
ปัญหาจริงหรือไม่??
ฉบับที่ 15/65 (ห้วงวันที่ 1 – 15 พ.ค..65)
เรียบเรียงโดย นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน

  
        Genevieve Donnellon-May และ Paul Teng  
นักวิเคราะห์จากสถาบัน RSIS ได้วิเคราะห์ถึงความขัดแย้งที่เกิดข้ึน
ระหว่างรสัเซยี-ยเูครน ก่อให้เกดิผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารใน
หลายประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบอาหารของโลกมีความเช่ือมโยง
ซึง่กนัและกนั ผลกระทบต่อเนือ่งของยอดการส่งออกข้าวสาลแีละปุย๋จาก
รสัเซยี-ยเูครนท่ีลดลงท�าให้เกดิการขาดแคลนข้าวสาลใีนตะวนัออกกลาง
และเกิดการขาดแคลนปุ๋ยที่อื่น ๆ อย่างไรก็ดี วิกฤตจากการชะงักของ
การส่งออกจากรัสเซีย-ยูเครนยงัเปิดโอกาสให้กบัประเทศผู้ส่งออกสนิค้า
เกษตรรายหลกั ๆ อืน่อกีด้วย

 
 จากสถานการณ์ของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนับต้ังแต่ 
24 ก.พ.65 สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความม่ันคงทางด้านอาหาร

ทัว่โลก รวมถึงในทวปีเอเชีย ในฐานะผูส่้งออกธัญพืชรายใหญ่ รสัเซยี-ยเูครน
มีสัดส่วนการส่งออกข้าวสาลีประมาณร้อยละ 25-30 ของตลาดโลก และส่ง
ออกข้าวบาร์เลย์ร้อยละ 30 ของตลาดโลก โดยยูเครนมีความสามารถในการ
ส่งออกข้าวโพดถึงร้อยละ 15 ของตลาดโลก  
 จากปัจจยัดงักล่าว ถอืว่าเป็นความท้าท้ายทีส่่งผลกระทบต่อความ
ไม่มั่นคงทางด้านอาหารในเอเชียทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน รวมถึงการห้าม
การส่งออกสนิค้า การหยดุชะงกัของห่วงโซ่อปุทานท่ัวโลกจากต้นทุนทางด้าน
พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ส่วนหนึง่เนือ่งมาจากปุย๋ทัว่โลกจ�านวนมากถกูผลติขึน้ในประเทศรสัเซยีและ
จากการคว�่าบาตรของตะวันตกในรัสเซียส่งผลให้ราคาปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน  
 ผลกระทบของเอเชียต่อวิกฤติยูเครน 
เนือ่งจากเอเชยีเป็นผู้น�าเข้ารายใหญ่ของเมลด็ธญัพชื	น�า้มนัพชืและปุย๋ของยเูครน
และรสัเซยี	สงครามรสัเซีย-ยเูครนได้บีบบงัคบัให้ประเทศต่าง	ๆ 	จ�าเป็นต้องค้นหา
แหล่งผลิตอืน่	ๆ 	เพือ่ทดแทนสนิค้าทีน่�าเข้าและอาจก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
กนั	เพือ่ประกนัความพร้อมของสนิค้าทางการเกษตรท่ีลดน้อยลง	ซ่ึงความท้าทาย
เหล่านี้	 เป็นส่ิงที่ผู้ก�าหนดนโยบายในเอเชียจะต้องเผชิญ	 เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้
บริโภคและความม่ันคงทางด้านอาหารได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาอาหาร

ที่มา:	https://www.csis.org/analysis/cryptocurrencys-role-russia-ukraine-crisis
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



และพลงังาน	โดยผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในทนัทสี�าหรับวกิฤตในครัง้นี	้คอื	การหยดุ
ชะงักของการขนส่งธัญพืชที่ผ่านทะเลด�า	 ส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก	
ซึ่งนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของสงครามราคาข้าวสาลีได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	 21	 ข้าว
บาร์เลย์เพิ่มขึ้นร้อยละ	33	และปุ๋ยต่าง	ๆ	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	40	 โดยสิ่งที่เลวร้าย
ที่สุดนั้นยังมาไม่ถึง	 แต่เมื่อใดก็ตามที่พืชผลของยูเครนไม่สามารถเพาะปลูกได้
ตามฤดูกาล	เมื่อนั้นจะส่งผลให้ราคาอาหารต่าง	ๆ	ก็อาจพุ่งสูงขึ้นเป็นทวีคูณ	
	 การตอบสนองต่อความท้าทายต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งของ
ราคาของอาหารทีพุ่ง่สงูขึน้และอตัราเงนิเฟ้อ	ส่งผลให้รฐับาลหลายแห่งในเอเชยี
ได้ด�าเนนิมาตรการเพือ่ปกป้องความมัน่คงด้านอาหาร	ท่ามกลางความหวาดกลวั
ของการขาดแคลนอาหารและความไร้เสถียรภาพทางสังคมและการเมือง	 
เช่น	ประเทศไทย	เกาหลีใต้	และฟิลิปปินส์	เป็นต้น	โดยประเทศอื่น	ๆ	เริ่มมีข้อ 
เรยีกร้องให้มกีารเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของการผลติทางการเกษตรในประเทศ
	 ในประเทศจีนมแีรงกดดันอย่างต่อเนือ่งจากผูน้�าระดบัสงูของประเทศ
ในเรือ่งของเกษตรกรรมในการเสรมิสร้างความมัน่คงด้านอาหารระหว่างสหรฐัฯ	
กับจนี	ท่ามกลางความตงึเครยีดทีย่ดืเยือ้จากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ	กบั
จีน	 ขณะที่	 ประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิงประกาศว่า	 จีนต้องประกันความมั่นคงของ
ธัญพืชและให้ความส�าคัญกับการพึ่งพาตลาดภายในประเทศ	 เพื่อรักษาและคง
ไว้ซึ่งฐานการผลิตของประเทศ	 ขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติของจีนเริ่มมีกระบวนการ
ทบทวนร่างพระราชบัญญัติความม่ันคงทางด้านอาหาร	 ส�าหรับประเทศญี่ปุ่น
จากแนวความคิดของพรรคเสรีประชาธิปไตยได้มีมติเรียกร้องให้รัฐบาลรับรอง
การเสริมสร้างนโยบายด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร		ขณะที่อินเดียได้ยกเลิก
ภาษีศุลกากรขั้นพื้นฐาน	ส�าหรับน�้ามันพืช	และมาเลเซียก�าลังควบคุมราคาและ
เงินช่วยเหลือในการบรรเทาแรงกดดันของต้นทุนสินค้า	 อย่างไรก็ตาม	 บาง
ประเทศเริม่มกีารบงัคบัใช้มาตรการห้ามส่งออกสนิค้าประเภทอาหารทีเ่หน็ว่ามี
ความจ�าเป็นต่อการบริโภคภายในประเทศ	เช่น	ประเทศอนิโดนเีซยี	อินเดีย	และ
อาร์เจนตินา	เป็นต้น
 ความพยายามในการค้นหาแหล่งผลิตอาหารทางเลือก 
หลายประเทศในเอเชยีต่างต้ังเป้าหมายในการให้ความส�าคัญต่อการกระตุน้การ
ผลติอาหาร	และบางประเทศก�าลงัมองหาตลาดน�าเข้าใหม่	ๆ	ไว้เป็นอกีทางเลอืก
หนึง่	เพือ่ลดการน�าเข้าจากประเทศรัสเซยี-ยเูครน	ส�าหรับผูส่้งออกสนิค้าทางการ
เกษตรรายใหญ่แหล่งใหม่น้ัน	 ได้แก่	 ออสเตรเลียและอินเดีย	 ซึ่งท่ามกลาง
สถานการณ์สงครามรสัเซยี-ยเูครนได้เปิดโอกาสให้ประเทศเหล่านีเ้พิม่การผลติและ
การส่งออกมากยิง่ขึน้
	 ปัจจบุนัเกษตรกรชาวออสเตรเลยีก�าลงัมีความช�านาญในการเกบ็เก่ียว
เมลด็พชื	ความสามารถดงักล่าวท�าให้การส่งออกของออสเตรเลียเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหากับความไม่แน่นอนของการค้าธญัพชืทัว่โลก	แม้ว่าฤดกูารเพาะปลกูจะมี
ความแตกต่างกนักต็าม	นอกจากน้ี	 จากสภาพปัญหาของผลผลิตและการแข่งขัน
ของราคาสนิค้าทีส่งูขึน้	ส่งผลให้การเตบิโตของตลาดข้าวสาลใีนหลายประเทศ	เช่น	
อนิเดีย	ออสเตรเลยี	และสหภาพยโุรป	มตีวัเลขการส่งออกทีเ่พิม่มากยิง่ขึน้ถงึร้อย
ละ	 5,	 ร้อยละ	 13	 และร้อยละ	 18	 ตามล�าดับ	 และคาดว่าจะมีอัตราการ 
ส่งออกท่ีเพิม่ขึน้อกี	 ส�าหรบัการส่งออกข้าวโพด	 ปัจจบุนัสหรฐัฯ	 มีอตัราการส่งออก
ข้าวโพดถงึร้อยละ	33	ของตลาดโลก	ขณะทีห่่วงโซ่อุปทานแห่งใหม่มแีนวโน้มจะ
เข้าสูร่ะบบตลาดโลกได้ในอีกไม่ช้า	 ได้แก่	 ประเทศอาร์เจนตนิามอีตัราเพิม่ขึน้ใน

การส่งออกข้าวโพดในตลาดโลกถงึร้อยละ	22	และประเทศบราซิลมอีตัราเพิม่ขึน้
ร้อยละ	17	ส�าหรบัข้าวบาร์เลย์	ผลผลติของออสเตรเลยีและแคนาดามอัีตราผลผลติ
ท่ีมากขึน้และมคีวามพร้อมในการส่งออกข้าวบาร์เลย์ให้กบัตลาดโลกได้ถึงร้อยละ	
26	และร้อยละ	5	ตามล�าดบั
 สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางด้านอาหารในอนาคต
ประเทศผู้ผลิตทางการเกษตรที่ส�าคัญในเอเชียได้เพิ่มอัตราการผลิตอาหารของ
ประเทศตน	เพื่อเป็นการชดเชยการส่งออกธัญพืชของรัสเซีย-ยูเครน	โดยรัสเซีย
เป็นผูท้ีส่่งออกปุย๋มากกว่า	50	ล้านตนัต่อปี	หรอืคดิเป็นร้อยละ	13	ของยอดรวม
ทั่วโลก	ซึ่งส่วนใหญ่คือการส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเชีย	ประกอบกับการ
คว�่าบาตรของชาติตะวันตกในรัสเซีย	 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการค้าปุ๋ย
ทัว่โลก	รวมทัง้บรษิทัขนส่งหลายแห่งต่างรู้สกึไม่เตม็ใจทีจ่ะจดัส่งปุย๋จ�านวนมาก
ออกจากประเทศรัสเซีย	 ปัจจัยต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ส่งผลให้ต้นทุนการผลติต่าง	 ๆ	มี
อัตราสูงขึ้นมากไปด้วย	 เช่น	 (1)	 ศรีลังกา	 จากความหายนะของนโยบายปุ๋ยที่
ปราศจากการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์	 ส่งผลให้พืชผลและผลผลิตลดลงทันที	 และ	 (2)	
บราซิล	 เกษตรกรบางคนพยายามใช้ปุ๋ยน้อยลงในการเพาะปลูกข้าวโพด	 และ
ส�าหรับประเทศออสเตรเลียและสหรัฐฯ	 ที่มีการตั้งเป้าหมายที่จะเพ่ิมการผลิต
ทางการเกษตร	เพือ่รองรับกบัวกิฤตของต้นทนุราคาปุย๋ทีเ่พิม่ขึน้	พร้อมกบัต้นทนุ
เชือ้เพลงิทีม่อีตัราเพิม่สงูขึน้เช่นกัน	สิง่ต่าง	ๆ 	เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ว่า	เกษตรกร
ก�าลังเผชิญกับสถานการณ์ต้นทุนในการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์แซงหน้า
ราคาธัญพืชไปอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้	 ความท้าทายอีกประการหน่ึง	 คือการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศทีจ่ะเข้ามาทดแทนการ
ส่งออกจากรัสเซีย-ยูเครนต่างก็เผชิญกับความแห้งแล้ง	เช่น	ในอเมริกาใต้	ซึ่งส่ง
ผลให้การเก็บเก่ียวลดน้อยลงในสหรฐัฯ	(เกษตรกรในรฐัแคลิฟอร์เนยีสญูเสยีเงนิ
ไปประมาณ	1.1	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	เนื่องจากภัยแล้งครั้งใหญ่)	ขณะที่	จีนก็
ก�าลังเผชิญกับอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรมหลายแห่งเช่นกัน	
 กล่าวโดยสรุป Genevieve	Donnellon-May	และ	Paul	Teng	นัก
วิเคราะห์จากสถาบัน	 RSIS	 ของสิงคโปร์ได้วิเคราะห์สถานการณ์ความ 
ขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนว่าจะก่อให้เกิดปัญหาด้านความม่ันคงทางอาหารหรือไม	่
ซึ่งจากการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตมองว่า	 หากสงครามระหว่าง 
รัสเซีย-ยูเครนมีความยืดเยื้อมากเพียงใดย่อมเป็นอุปสรรคขัดขวางของห่วงโซ่
อุปทานและการด�าเนินการเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว์จนอาจน�าไปสูก่ารกกัตนุ
สนิค้า	ซึง่มผีลกระทบต่อความมัน่คงทางด้านอาหารอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	 หากเกษตรกรของรัสเซีย-ยูเครนไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ในฤดูกาล
หน้าได้	 ขณะท่ีประเทศท่ีมีการน�าเข้าปุ๋ยจากรัสเซีย-ยูเครนจากราคาปุ๋ยที่เพิ่ม
มากขึ้นและการขาดแคลนอาหารนั้น	 อาจท�าให้เกษตรกรเลือกที่จะจ�ากัดพ้ืนที่
ในการเพาะปลูกให้มีขนาดเล็กลงและก่อให้เกิดผลผลิตท่ีลดน้อยลงตามมา	 
ดังน้ัน	จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นานาประเทศต่าง	ๆ 	ก�าลังเผชญิกบัความ
ไม่แน่นอนของความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ขณะเดียวกัน	ก็
ส่งผลให้นานาประเทศต่างจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการหรอืนโยบายเพือ่ปกป้อง
ความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศของตน	 รวมถึงความพยายามในการ
แสวงหาตลาดแห่งใหม่เพื่อทดแทนการน�าเข้าของรัสเซีย-ยูเครน	 ขณะที่	 ในอีก
หลาย	ๆ	ประเทศก็พยายามแข่งขันเพื่อให้ตนกลายเป็นตลาดหรือผู้ส่งออกราย
ใหม่ของโลกเช่นกัน	 

 ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่่านมาเศรษฐกิจของจีนพฒันาขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้น�าของจีนได้พยายามที่จะเปลี่ยนประเทศ
ให้กลายเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ
ให้บรรลเุป้าหมายนี ้จนีจงึจ�าเป็นจะต้องเป็นผู้มบีทบาททีส่�าคัญในการ
ผลิตแร่หายากระดับโลก ซึ่งประกอบด้วยแร่หายาก 17 ชนิดที่จ�าเป็น
ส�าหรับการผลิตสมาร์ทโฟน ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอาวุธยุทโธปกรณ์

ทางทหาร และเทคโนโลยีข้ันสงูอืน่ ๆ  ในขณะเดยีวกนัจีนได้แสดงให้เหน็
ถงึความตัง้ใจทีจ่ะใช้ความได้เปรยีบในอตุสาหกรรม แร่หายากของโลก 
เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการต่อรองทางการเมอืง อย่างไรก็ตาม อทิธพิลของ
จีนในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เน่ืองจาก 
การเปล่ียนแปลงของตลาด ท�าให้มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามามีบทบาท 
ในการแข่งขันมากขึ้น...

ที่มา:	https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/nts/invasion-of-ukraine-asias-food-security-in-trouble/

ท่าทีของจีนส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) ของแร่หายากใช่หรือไม่?
ฉบับที่ 16/65 (ห้วงวันที่ 16 – 31 พ.ค. 65)
เรียบเรียงโดย ร.ท.หญิง นิตยา งานไว  

7ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



 ตลาดการค้าแร่หายาก (Rare Earths) ทั่วโลก 
	 ตลาดการค้าแร่หายากทัว่โลกมขีนาดค่อนข้างเล็กเมือ่เทยีบกบัสนิค้า
โภคภัณฑ์อื่น	ๆ	เห็นได้จากในปี	ค.ศ.	2019	มูลค่าการน�าเข้าแร่หายากทั่วโลก
อยูท่ี	่1.15	พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ	คดิเป็นหนึง่ในสีเ่มือ่เทียบกบัการน�าเข้าน�า้มนั
ดิบทั่วโลกที่มีมูลค่ามากกว่า	1	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	แต่มูลค่ารวมของสินค้า
ที่ผลิตโดยการใช้แร่หายากนั้นมีมหาศาล	เช่น	การผลิต	iPhone	แต่ละเครื่อง
ต้องอาศยัองค์ประกอบของแร่หายากหลายชนิด	ทัง้นีโอไดเมยีม	 (Neodymium)	 
ที่ใช้ท�าแม่เหล็กขนาดเล็ก	 เพื่อช่วยให้ล�าโพง	 iPhone	 ท�างานได้	 ส่วน
ยูโรเพียม	(Europium)	 ถูกใช้ในปริมาณที่มากเพื่อผลิตสีแดงบนหน้าจอ	และ
ใช้ซเีรียม	(Cerium)	เพือ่ขดัเงาโทรศพัท์ในระหว่างการผลติ	โดยในปี	ค.ศ.	2019	
บริษัท	Apple	ขาย	iPhone	ได้กว่า	142.4	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
	 จีนเป็นผู้ผลิตแร่หายากชั้นน�าของโลก	โดยตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2008	ถึงปี	
ค.ศ.	2018	จีนส่งออกแร่หายากเกือบ	408,000	เมตริกตัน	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	
42.3	 ของการส่งออกแร่หายากทั้งหมดตลอดช่วงเวลาน้ัน	 ส่วนสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ	2	โดยคิดเป็นร้อยละ	9.3	รองลงมา	คือ	มาเลเซีย	
ร้อยละ	9.1	ออสเตรีย	ร้อยละ	9.0	และญี่ปุ่น	ร้อยละ	7.1	ตามล�าดับ
 การส่งออกแร่หายากของจีน 
	 ตามรายงานของกรมศุลกากรจีน	ในปี	ค.ศ.	2019	จีนส่งออกแร่หา
ยาก	45,552	 เมตริกตัน	มูลค่า	 398.8	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ส่วนใหญ่ส่งไปยัง
ประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลก	โดยส่งออก
ไปญี่ปุ่น	เป็นอันดับ	1	ประมาณร้อยละ	36	อันดับ	2	คือ	สหรัฐฯ	ร้อยละ	33.4	
ตามมาด้วยเนเธอร์แลนด์	 ร้อยละ	 9.6	 เกาหลีใต้	 ร้อยละ	 5.4	 และอิตาล	ี 
ร้อยละ	3.5	ซึ่งทั้ง	5	ประเทศนี้น�าเข้าแร่หายากจากจีนรวมกันถึงร้อยละ	87.8	
โดยมีแลนทานัม	(Lanthanum)	เป็นสินค้าส่งออกอันดับต้น	ๆ 	ของจีน	คิดเป็น
ร้อยละ	 42.6	 แลนทานัมเป็นแร่ที่จ�าเป็นต่อการผลิตแบตเตอร่ีรถยนต์แบบ 
ไฮบริด	เช่น	รถยนต์	Toyota	Prius	แต่ละคนัจะมีแร่แลนทานมัประมาณ	10-15	
กิโลกรัม	ในขณะทีแ่ร่เทอร์เบยีม	(Terbium)	ซ่ึงมรีาคาแพงกว่าก็เป็นสินค้าส่งออก
อันดับต้น	ๆ 	ของจีนเช่นเดียวกัน	โดยมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ	14.5%	(57.9	ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)	 ของการส่งออกท้ังหมดของประเทศ	 ในปี	 ค.ศ.	 2019	 เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตอุปกรณ์	Solid-state	Electronic	รวมถึงใช้ในระบบ
โซนาร์	(Sonar	Systems)	และหน้าจอโทรทศัน์	(Television	Screens)	อกีด้วย
 การพึ่งพาแร่หายากจากจีน

จนีได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นผูผ้ลติและส่งออกแร่หายากมากทีส่ดุ
ในโลก	เป็นเครือ่งมอืทางการเมอืงระหว่างประเทศ	เหน็ได้จากเมือ่ปี	ค.ศ.	2010	
จีนมีข้อพิพาทกับญี่ปุ่น	 ในเหตุการณ์ท่ีญี่ปุ่นจับกุมกัปตันเรือประมงของจีน 
ที่พุ่งชนเรือยามฝั่งของญี่ปุ่น	 ในน่านน�้าใกล้กับหมู่เกาะเซ็งกากุหรือเตียวหยู	
(Senkaku/	 Diaoyu)	 เหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้จีนจ�ากัดการส่งออกแร่หายาก
ไปยังญี่ปุ่นเป็นเวลา	2	เดือน
	 การกระท�าดังกล่าวของจีนส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่
อุปทานของญี่ปุ่น	และแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาแร่หายากจากจีนมากกว่าร้อย
ละ	 20	 ของการน�าเข้าแร่หายากของญี่ปุ่น	 ด้วยเหตุน้ีญี่ปุ่นจึงด�าเนินการเพื่อ
จ�ากัดการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อปุทานทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต	โดยในปี	ค.ศ.	
2011	 บริษัท	 Sojitz	 Corporation	 ของญี่ปุ่นและ	 Japan	Oil,	 Gas	 and	
Metals	National	Corporation	(JOGMEC)	ของรัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงทุนมูลค่า
กว่า	 250	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ในบริษัท	 Lynas	Corporation	ซึ่งเป็นบริษัท
เหมืองแร่ของออสเตรเลีย	 การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวช่วยให้	 Lynas	
Corporation	กลายเป็นผูผ้ลติเพียงรายเดยีวนอกประเทศจนีทีส่ามารถแปรรปู
แร่หายากได้	 ในขณะนี้บริษัทนี้ได้เป็นผู้จัดหาแร่หายากให้กับญ่ีปุ ่นเกือบ 
หนึง่ในสามของการน�าเข้าแร่หายากทัง้หมด	 และในขณะนีบ้รษิทัดงักล่าวได้เป็น 
ผูจ้ดัหาแร่หายากให้กบัญ่ีปุ่นเกือบ	1	ใน	3	ของการน�าเข้าแร่หายากท้ังหมดของญีปุ่น่
	 เกือบหนึ่งทศวรรษต่อมา	 จีนได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นผู้ส่งออก 
แร่หายากอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้ง	โดยคราวนี้ใช้กับสหรัฐฯ	ท่ามกลางความ
ตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และจีน	ประธานาธิบดีสี	จิ้นผิงของจีนได้
เดินทางเยี่ยมชมโรงงานแร่หายากในมณฑลเจียงซี	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 ค.ศ.	
2019	ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงสหรัฐฯ	และหลังจากนั้นจีนได้ตัดการ
ส่งออกแร่หายากไปยังสหรัฐฯ	เปรียบเสมือน	“อาวุธในการตอบโต้	(Counter	

Weapon)”	 ในสงครามการค้า	 จากนั้นไม่กี่วันต่อมาจีนได้ขึ้นภาษีแร่หายาก
และสินค้าอื่น	ๆ	จากร้อยละ	10	เป็นร้อยละ	25
	 เหตกุารณ์ดงักล่าวท�าให้สหรฐัฯ	มคีวามกังวลเกีย่วกบัห่วงโซ่อปุทาน
ที่หยุดชะงักว่าจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ	 ซึ่งใช้
แร่หายากในการผลติ	ตัง้แต่อปุกรณ์โซนาร์และอปุกรณ์สือ่สาร	ไปจนถงึขปีนาวธุ	
และเครื่องยนต์ไอพ่น	ตามรายงานของ	Congressional	Research	Service	
เครือ่งบนิขบัไล่	F-35	ของสหรฐัฯ	(US	F-35	Multirole	Fighter)	แต่ละล�าต้อง
ใช้แร่หายากในการผลิตประมาณ	 427	 กิโลกรัม	 และเรือด�าน�้านิวเคลียร ์
ชั้นเวอร์จิเนีย	(Virginia-class	Nuclear	Submarine)	แต่ละล�านั้นต้องใช้แร่
หายากเกือบ	4.2	เมตริกตัน
	 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	สหรัฐฯ	ได้พยายามที่จะเป็นผู้ผลิตแร่หายาก
รายใหญ่ของโลก	โดยด�าเนนิการท�าเหมอืงแร่หายากอกีครัง้ที	่Mountain	Pass	
รฐัแคลฟิอร์เนยีซึง่เป็นเหมืองแร่หายากแห่งเดยีวในสหรฐัฯ	อย่างไรกต็าม	วสัดุ
ที่ขุดได้นั้นยังคงต้องส่งไปยังจีนเพื่อแปรรูป	 นอกจากนี้สหรัฐฯ	 ยังได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับแร่หายากให้มีความชัดเจนมากขึ้น	โดยให้ความ
ส�าคัญกับแร่หายากว่ามีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐฯ	
ในเดอืนกรกฎาคม	2019	ประธานาธบิดทีรมัป์ได้ประกาศว่าแร่หายาก“มคีวาม
จ�าเป็นต่อการป้องกันประเทศ	(Essential	to	the	National	Defense)”	ซึ่ง
ช่วยรักษาทรัพยากรแร่หายากให้กับกระทรวงกลาโหม	 (Department	 of	
Defense	(DoD))	และรักษาความสามารถในการผลิตแร่หายากในประเทศ
	 ในขณะเดียวกันประเทศอื่น	ๆ	 ได้พยายามลดการน�าเข้าแร่หายาก
จากจีนเช่นเดียวกัน	โดยสหภาพยุโรปให้ทุนสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
น�ากลบัมาใช้ประโยชน์อกีครัง้	 (Recycling)	ของขยะแม่เหลก็ถาวร	 (Permanent	
Magnet)	เป็นโลหะผสมและวสัดใุหม่	ซึง่มจีดุมุง่หมายเพือ่ลดการพึง่พาจีนและ
ช่วยให้ยุโรปบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ส่วนเกาหลีใต้
พยายามกระจายการน�าเข้าแร่หายาก	โดยลดการน�าเข้าจากจนีและเพิม่การน�า
เข้าจากญี่ปุ่น	ตลอดจนค้นหาวิธีการใหม่	ๆ	ในการลดการบริโภคแร่หายาก	
	 ในบรรดาประเทศชัน้น�าทางเศรษฐกจิเหล่านี	้ มเีพยีงญีปุ่น่เท่านัน้ที่
ประสบความส�าเรจ็ในการลดการพึง่พาจนี	จากปี	ค.ศ.	2008	ถงึปี	2018	ส่วน
แบ่งการน�าเข้าแร่หายากของญีปุ่น่จากจนีลดลงจากร้อยละ	91.3	เป็นร้อยละ	58	
ในปี	ค.ศ.	2018	แต่สหรฐัฯ	ยงัคงน�าเข้าแร่หายากจากจนีถงึร้อยละ	80.5	สหภาพ
ยุโรปและเกาหลีใต้ประสบความส�าเร็จในการกระจายการน�าเข้าแร่หายาก 
บางชนิด	เช่น	ซเีรยีม	แต่ยงัคงพึง่พาจนีเกอืบทัง้หมดในการน�าเข้าโลหะหายาก
และโลหะผสม	เช่น	สหภาพยโุรปน�าเข้าสารประกอบซีเรยีม	7,105.9	เมตริกตนั	
ในปี	ค.ศ.	2018	ซึง่น้อยกว่า	1	ใน	4	มาจากจนี	อย่างไรกต็าม	การน�าเข้าโลหะ
และโลหะผสมหายากเกือบทัง้หมด	(ร้อยละ	98.5)	มาจากจนี
 การเติบโตของการแข่งขันแร่หายากในระดับโลก

แม้ว่าจนีจะเป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมแร่หายากทัว่โลก	แต่มีแนวโน้ม
ว่าสถานะดังกล่าวจะลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า	เนื่องจากหลาย	ๆ 	ประเทศเริ่ม
เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมแร่หายากด้วยเช่นเดียวกัน	เห็นได้จากการขุด
วัตถุดิบแร่หายากนอกประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา	 
โดยเหมอืง	Mountain	Pass	ของสหรฐัฯ	และเหมอืงอืน่	ๆ 	ทัว่โลกได้เพ่ิมผลผลติ	
ท�าให้ส่วนแบ่งการท�าเหมอืงทัว่โลกของจนีลดลงจากระดบัสงูสดุทีร้่อยละ	97.7	
ในปี	 ค.ศ.	 2010	 เป็นร้อยละ	 62.9	 ในปี	 ค.ศ.	 2019	 ซ่ึงเป็นจุดต�่าสุด 
นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1995	 ส่วนแบ่งแร่หายากของจีนทั่วโลกก็ลดลงเช่นเดียวกัน
จากร้อยละ	50	เป็นร้อยละ	36.7	เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
	 เนื่องจากความต้องการแร่หายากที่เพิ่มขึ้น	 จะส่งผลให้การผลิตแร่
หายากนอกประเทศจีนประสบความส�าเร็จมากกว่าความพยายามคร้ังก่อนๆ	
ความต้องการใหม่นีส่้วนใหญ่ได้รบัแรงผลกัดนัจากการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของ
อตุสาหกรรมพลงังานหมนุเวยีนและยานยนต์ไฟฟ้า	ซึง่ใช้แม่เหลก็ถาวรจากแร่
หายากในปริมาณมาก	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2007	 ถึงปี	 2017	 ซึ่งการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร์ของจีนเพ่ิมขึ้นกว่า	 3	 เท่า	 คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ	51	ของการผลิตทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้	 ในขณะเดียวกันตลาด
รถยนต์ไฟฟ้าของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น	 ระหว่างปี	 ค.ศ.	 2014	 ถึงปี	 
ค.ศ.	2019	จ�านวนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจนีเพิม่ข้ึนจากประมาณ	90,000	คนั	
เป็น	3.4	ล้านคัน
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



	 ในขณะที่การบริโภคแร่หายากภายในประเทศของจีนเติบโตข้ึน	
ประเทศจะต้องพึ่งพาการน�าเข้ามากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการ
วัตถุดิบ	 ประเทศจีนได้กลายเป็นผู้น�าเข้าแร่หายากรายใหญ่ท่ีสุดของโลกในปี	
ค.ศ.	2018	และคาดว่าจะกลายเป็นผู้น�าเข้าสุทธิภายในกลางทศวรรษ	ภายใต้

เงื่อนไขเหล่านี้อิทธิพลของจีนที่มีต่ออุตสาหกรรมแร่หายากทั่วโลกจะลดลง
อย่างมาก	 และในที่สุดอาจมีผู้ผลิตรายใหม่เพ่ิมข้ึนและเข้ามาแข่งขันใน
อุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ที่มา: https://chinapower.csis.org/china-rare-earths/#:~:text=As%20of%202019%2C%20China%20still,of%20major%20rare%20earth%20importers.

สงครามรสัเซยี-ยเูครน สะท้อนบทเรยีนจนี-ไต้หวนั
ฉบับที่ 17/65 (ห้วงวันที่ 1 – 15 มิ.ย.65)
เรียบเรียงโดย ร.ท.หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์

 สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นภาพบทเรียนที่ชัดเจน
ยิ่งต่อไต้หวันในการถูกสั่นคลอนอธิปไตยของตนจากจีน นับต้ังแต่
ไต้หวันได้ยกระดับการเฝ้าระวังด้านความม่ันคงอย่างใกล้ชิดจากการ 
ที่จีนมุ่งเดินหน้าหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ทั้งยังประกาศ
กร้าวว่า ไต้หวันจะได้รับอ�านาจในการปกครองตนเองหากกลับมารวม
ประเทศกับจีน ทั้งนี้ จีนได้ผ่านกฎหมายที่เรียกว่า “กฎหมายต่อต้าน
การแยกตัว” ในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า จีนมีสิทธิใช้วิธีการไม่
สนัตต่ิอไต้หวันได้ หากไต้หวนัยงัพยายามแยกตวัออกจากจนี นอกเหนอื
จากการที่จีนได้บังคับใช้ “กฎหมายความม่ันคงแห่งชาติ” ในฮ่องกง
ในปี ค.ศ. 2020 เหล่านี้  ถือเป็นสัญญาณที่แสดงถึงการมีอ�านาจมาก
ขึ้นของจีนในภูมิภาคเอเซีย (The Rise of China) ในขณะที่สหรัฐฯ 
ได้แสดงบทบาทผู้น�าโลกด้วยการแสดงอ�านาจในการปกป้องประเทศ
พันธมิตร ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าสหรัฐฯ จะสามารถป้องกัน 
การแย่งชงิอ�านาจในสมรภูมิต่าง ๆ  ของโลกได้ ดงับทเรยีนกรณสีงคราม
รัสเซีย-ยูเครน ที่โลกได้ประจักษ์อยู่ในขณะนี้…

ปมความขัดแย้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน
         ฉนวนความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน	จนปะทุสู่สงครามนั้น	 
เกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนในเร่ืองบูรณภาพของ 
ดินแดน	ทั้งจากผลประโยชน์มหาศาลในยูเครนที่มีความส�าคัญต่อยุทธศาสตร์
ความมั่นคงและเศรษฐกิจของรัสเซียซ่ึงเป็นอดีตมหาอ�านาจเก่าในภูมิภาคนี้	
นอกเหนือจากการท่ีรัสเซียยังคงพยายามรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของตน	
ในขณะที	่สหรฐัฯ	พยายามทีจ่ะรกัษาความเป็นมหาอ�านาจอนัดบัหนึง่ของโลก
ไว้	เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติตน	โดยไม่ยอมให้ชาติใดเข้าครอบครองดินแดนยู
เรเซยีได้	พร้อมทัง้มุง่ม่ันสกดักัน้การขยายอทิธพิลของรสัเซยีเป็นส�าคญั	อย่างไร
ก็ตาม	 ด้วยเหตุที่รัสเซียและยูเครนน้ันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างยาวนาน
และถือเป็นชาวสลาฟตะวันออกที่มีดินแดนส่วนหน่ึงเป็นของสหภาพโซเวียต
นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2465	ก่อนที่สหภาพโซเวียตจะล่มสลายลงในปี	พ.ศ.	2534	
ส่งผลให้ทั้งรัสเซียและยูเครนแยกตัวออกเป็นประเทศเอกราช	และเป็นจุดเริ่ม
ต้นที่ส�าคัญของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน	 กล่าวคือ	 ยูเครนซึ่งมี
พรมแดนทางตะวันออกเกือบทั้งหมดติดกับรัสเซีย	 ทั้งมีประชากรส่วนหนึ่ง
อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันออกและทางใต้	 รวมถึงคาบสมุทรไครเมีย	 (กลุ่มฝักใฝ่
รัสเซีย)	 มีแนวคิดและวิถีชีวิตคล้ายคลึงกับรัสเซีย	 ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษา
ราชการ	และมรีายได้หลกัมาจากภาคอตุสาหกรรม	ในขณะทีป่ระชากรอกีส่วน
หนึ่งของยูเครนที่อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกซ่ึงมีพ้ืนที่ติดกับยุโรป	 (กลุ่มฝักใฝ่
สหภาพยโุรปและองค์การนาโต้)	มแีนวคดิและวถิชีวีติใกล้เคยีงกบัชาวยโุรป	แต่
ใช้ภาษายูเครน	และมีรายได้หลักมาจากภาคเกษตรกรรม	ซึ่งมีความแตกต่าง

กนัระหว่างประชากรทัง้สองส่วนอยูห่ลายประการ	ต่อมาเมือ่ยเูครนเริม่เปิดรบั
ระบบทุนนิยมเข้ามา	 จึงท�าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ระหว่าง
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันดังกล่าว	นอกเหนือจากปัจจัยความ
แตกต่างด้านชาติพันธุ์	ประวัติศาสตร์	ภูมิรัฐศาสตร์	และเศรษฐกิจ	โดยปัจจัย
เหล่านี้ได้ส่งผลให้ยูเครนขาดความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 น�าไปสู่การเกิดวิกฤต
บูรณภาพแห่งดินแดน	(Territorial	Integrity)	และปมความขัดแย้งในที่สุด	
 สถานการณ์จีน-ไต้หวัน
	 	 	 	 	 	 	 การแบ่งแยกระหว่างจีนและไต้หวันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 
เกดิการสูร้บขึน้ในจนีแผ่นดนิใหญ่ระหว่างกองก�าลงัรฐับาลชาตนิยิมและพรรค
คอมมิวนิสต์	 ซึ่งในปี	 ค.ศ.	 1949	 พรรคคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายชนะ	 จากการที่	
เหมา	 เจ๋อตุง	 ผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์	 เข้ายึดกรุงปักกิ่ง	ท�าให้ก๊กมินตั๋ง	พรรค
ชาตินิยม	ต้องหลีกหนีไปไต้หวัน	กลายเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ส�าคัญที่สุด
ของไต้หวันและได้ปกครองเกาะไต้หวนันบัตัง้แต่นัน้มา	ในขณะทีจ่นีได้พยายาม
กดดันทางการทูตต่อประเทศต่าง	ๆ 	ไม่ให้ยอมรับไต้หวัน	หรือห้ามท�าการใด	ๆ 	
ทีจ่ะสือ่ได้ว่าเป็นการยอมรบัไต้หวัน	นอกเหนอืจาก	ความพยายามใช้วธิกีารอืน่	ๆ	
ทีไ่ม่ใช่ทางทหารในการท�าให้การรวมชาตเิกดิขึน้	อาท	ิการกระชบัความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจ	ซึ่งจีนใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงกว่าทุกชาติในโลก	(ยกเว้น
สหรัฐฯ)	 ในการแสดงแสนยานุภาพทั้งทางทะเล	 จนกระทั่งถึงเทคโนโลยี
ขีปนาวุธ	เครื่องบิน	และการโจมตีทางไซเบอร์	ทั้งนี้	จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
นั้น	ผู้เชี่ยวชาญจากตะวันตกได้ให้ความเห็นว่า	สิ่งที่ไต้หวันอาจจะท�าได้ดีที่สุด	
นั่นคือ	 ความพยายามชะลอการโจมตีจากจีน	 และพยายามป้องกันไม่ให ้
กองก�าลังสะเทินน�้าสะเทินบกของจีนยกพลขึ้นฝั่ง	 รวมทั้งการใช้ยุทธวิธีโจมตี
แบบกองโจรในระหว่างทีไ่ต้หวนัรอคอยความช่วยเหลอืจากภายนอก	 โดยเฉพาะ
จากสหรฐัฯ	ทีเ่ข้ามามบีทบาทส�าคญัและขายอาวธุให้ไต้หวนั	ซึง่รฐับาลสหรัฐฯ	
ได้ออกมาประกาศอย่างชดัเจนทีจ่ะยนืหยดัเคยีงข้างไต้หวนั	หากถกูจนีรกุราน	
แม้ว่าสหรัฐฯ	จะยึดมั่นในนโยบาย	“จีนเดียว	 (One-China	Policy)”	ก็ตาม	
ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจของไต้หวันมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการเป็นแหล่งผลิต
ไมโครชิป	 (Microchips)	 ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งเกินกว่า
ครึ่งหนึ่งของตลาดโลกรวมถึงการเป็นพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานของ
อตุสาหกรรมเทคโนโลยชีัน้สงูเซมคิอนดกัเตอร์	(Semiconductor)	ของสหรฐัฯ	
ดังนั้น	การเข้าครอบครองไต้หวันของจีนจะท�าให้จีนสามารถที่จะควบคุมหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญที่สุดของโลกได้นั่นเอง
 ความเคลื่อนไหวของไต้หวัน
 การรุกรานยูเครนของรัสเซีย	 ได้สะท้อนถึงภาพความคล้ายคลึงกัน
จากกรณีบทบาทของจีนที่มีต่อไต้หวัน	 ซึ่งไต้หวันเองก็เกรงว่าจีนจะเดินเกม
เหมือนรัสเซีย	 ไต้หวันจึงได้เรียนรู้แนวทางในการปกป้องตนเองจากบทเรียน
ยูเครนเช่นกัน	ทั้งนี้	 มี	 2	ประเด็นที่ส�าคัญยิ่งต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของ
ไต้หวัน	 ประเด็นแรก	 คือ	 ด้านอาวุธ	 จะเห็นได้ว่าชาวยูเครนใช้เพียงอาวุธ 
ขนาดเลก็เพือ่ต่อสูก้บัอาวธุใหญ่ของรัสเซยี	และประเดน็ที	่2	จะเหน็ได้ว่า	ชายชาว
ยเูครนทกุคนล้วนมคีวามพร้อมทีจ่ะเป็นทหารและมุง่มัน่ในการปกป้องประเทศ	
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอิจฉาเป็นอย่างยิ่งส�าหรับไต้หวัน	

9ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



	 เมื่อพิจารณาไต้หวัน	 จะพบว่า	 ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเตรียดบน
ช่องแคบไต้หวัน	ไต้หวันได้มีความพยายามในการเตรียมกองก�าลังและเตรียม
ความพร้อมในการปกป้องตนเองเป็นอย่างดียิ่ง	โดยได้จัดตั้งหน่วยระดมก�าลัง
ป้องกันทั้งหมด	(All-Out	Defense	Mobilization	Agency)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระทรวงกลาโหมแห่งชาติไต้หวัน	 (Ministry	 Of	 National	 Defense:	
MND)	 พร้อมทั้งออกคู่มือแนะน�าประชาชนในการเอาตัวรอดจากสงคราม	 
(War	Survival	Guide)	ซึง่มเีนือ้หามุง่เน้นการเอาตวัรอดหากเผชญิภยัคกุคาม
จากสงคราม	หลังมีกรณีตัวอย่างจากยูเครน	โดยคู่มือฯ	นี้	ยังได้อธิบายถึงการ
ปฏิบัติต่อวิกฤตต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การค้นหาหลุมหลบภัย	 หากเกิดการโจมตีทาง
อากาศผ่านการสแกน	QR	Code	รายการสิ่งของที่ควรกักตุนในยามสงคราม	
จุดบริการอาหารและน�้าด่ืม	 รวมถึงวิธีการเตรียมชุดปฐมพยาบาลและ 
ค�าแนะน�าการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน	เป็นต้น	
	 ไต้หวันได้ให้ความส�าคัญยิ่ง	ประการแรก	นอกเหนือจากการลงทุน
ในการป้องกันอสมมาตร	(Asymmetric	Defenses)	ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ	
(Anti-Ship	Cruise	Missiles)	ทุ่นระเบิดในทะเล	(Sea	Mines)	และขีปนาวุธ
พ้ืนสู่อากาศ	 (Surface-to-Air	Missiles)	 เน่ืองจากไต้หวันได้จัดล�าดับความ
ส�าคัญยุทโธปกรณ์ตามขนาดไว้	 โดยในปี	 ค.ศ.	 2019	 ไต้หวันได้ซื้อเครื่องบิน
ขบัไล่	F-16V	จ�านวน	66	ล�า	จากสหรฐัฯ	นอกจากนี	้ไต้หวนัยงัมกีองก�าลงัทาง
ทะเลและกองทพัทางอากาศขนาดใหญ่ทีพ่ร้อมด้วยอาวุธยทุโธปกรณ์ครบครนั	
รวมทัง้ขดีความสามารถในการตอบโต้การโจมตกีลบัด้วยขปีนาวธุล�า้สมยัทีไ่ด้
รบัการสนบัสนนุจากชาตพินัธมติร	ทัง้นี	้ด้วยแนวคดิการป้องกนัแบบองค์รวม	
(Overall	 Defense	 Concept)	 ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ทางทหารแนวใหม่ของ
ไต้หวัน	 ไต้หวันจึงมุ ่งไปที่การสกัดกั้นจีนในไต้หวัน	 ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเพียง	
ช่องแคบไต้หวันเท่านัน้	ซึง่ยทุธศาสตร์ดังกล่าวได้การรบัรองจากประธานาธบิดี
ไช่	อิงเหวิน	 ในปี	ค.ศ.	2019	ที่เชื่อมั่นว่าจะท�าให้ความมั่นคงทางทหารของ
ไต้หวันมี	ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์และเชิงยุทธวิธีมากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เมือ่เผชญิกบัภยัคกุคามจากจนี	อย่างไรกต็าม	เมือ่เกดิสงครามรสัเซยี-
ยูเครน	หน่วยงาน	MND	จึงได้ชะลอบทบาทนี้	พร้อมกับที่มีการหยั่งดูท่าทีจีน
และติดตามบทเรียนของยูเครนต่อไป	
	 ประการที่	2	คือ	การเข้ามาของชาติมหาอ�านาจ	โดยเฉพาะสหรัฐฯ	
ซึ่งเข้ามาสร้างความระแวงและความวิตกกังวลต่อแนวทางการแก้ปัญหาและ
เจตนารมณ์การต่อสู้ของไต้หวัน	 นับต้ังแต่การเปลี่ยนจากการเกณฑ์ทหารไป
เป็นกองก�าลังอาสาสมัครท้ังหมด	 และกองทัพไต้หวันได้พยายามอย่างยิ่งใน
การเปิดรับสมัครคนหนุ่มสาวเข้ามารับใช้ชาติ	 เน่ืองด้วยไต้หวันมีข้อจ�ากัดใน
เรื่องจ�านวนประชากรที่มีเพียง	23	ล้านคน	ทั้งนี้	นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2017	ทหาร
กองหนุนของไต้หวันต้องเผชิญกับการรับภารกิจที่ท้าทายมากขึ้น	 ด้วยเหตุนี	้
เพียงแค่การฝึกอบรมเท่านัน้	จงึไม่เพียงพอต่อการรบัมอืหากจนีรกุรานไต้หวนั	
กองทัพไต้หวันจึงแก้ปัญหาน้ี	 ด้วยการปรับขยายระยะเวลาการเกณฑ์ทหาร
กองหนุนจาก	4	เดือน	เป็น	1	ปี	รวมถึงการเสนอให้ผู้หญิงเข้ารับการเกณฑ์
ทหารเป็นครั้งแรก	 โดยหน่วยงาน	MND	 ได้พยายามยกระดับการฝึกทหาร 

กองหนุนและการท�างานประสานระหว่างกองทัพ	รวมถึงกระทรวงอื่น	ๆ 	ของ
ไต้หวันอีกด้วย
		 นอกจากนี้	 มูลนิธิความคิดเห็นสาธารณะไต้หวัน	 (Taiwanese	
Public	Opinion	Foundation)	ซึง่เป็นหน่วยงานเอกชนไต้หวนัได้ด�าเนนิการ
ส�ารวจชาวไต้หวันที่มีอายุระหว่าง	20	ปี	จ�านวน	1,000	คน	ผ่านทางโทรศัพท์	
เมื่อเดือน	ต.ค.ปีที่แล้ว	พบว่า	ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว	คิดเป็น
ร้อยละ	53.8	ไม่เชือ่ว่าสหรฐัฯ	จะเข้ามาปกป้องประเทศไต้หวนั	ซึง่เพิม่ขึน้จาก
ความคิดเห็นเดิมที่ร้อยละ	28.5	ที่อาจแสดงถึงอีกนัยหนึ่งว่า	ชาวไต้หวันเกิด
ความไม่เชื่อถือต่อสหรัฐฯ	 จากกรณีบทเรียนสงครามยูเครน-รัสเซีย	 อย่างไร
กด็	ีสิง่ทีเ่หน็ได้ชดัเจนทีส่ดุนัน้	คอื	การทีส่หรฐัฯ	มโีอกาสขายอาวธุจ�านวนมาก
จากการออกมาประกาศยืนหยัดเคียงข้างในการสนับสนุนและป้องกันไต้หวัน
จากการรุกรานจากจีน	ส�าหรับประเด็นนี้	ญี่ปุ่นได้ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐฯ	
ยตุคิวามคลมุเครอืในเชงิยทุธศาสตร์และขอให้แสดงยทุธศาสตร์ทีช่ดัเจน	เพือ่
ส่งเสริมและสนับสนุนไต้หวัน	 รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวไต้หวัน
ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไต้หวันในอนาคต	
ด้วยเหตุนี้	 ไต้หวันจึงต้องวางแผนในการป้องกันตนเองมากขึ้น	 ซึ่งแม้ไต้หวัน
เองจะไม่มีโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ใด	 ๆ	 ก็ตาม	 แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	
ไต้หวันได้ด�าเนินการซื้อขีปนาวุธ	 (Ballistic)	 และขีปนาวุธเรือรบ	 (Cruise	
Missiles)	 เพือ่ปกป้องการรุกรานจากจนี	อย่างไรกต็าม	สถานการณ์ความยดืเยือ้
ของสงครามรัสเซีย-ยูเครน	 อาจส่งผลให้ไต้หวันขยายโครงการนิวเคลียร์ 
แม้สหรัฐฯ	 นั้น	 จะมุ่งป้องกันการแผ่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ก็ตาม	 ดังนั้น	
สหรัฐฯ	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้แจงและมีความชัดเจนในแง่ยุทธศาสตร์
ต่อไต้หวันท่ามกลางสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันทวีความรุนแรงในปัจจุบัน	
 สรุปได้ว่า บทเรียนการรุกรานยูเครนของรัสเซีย	 แม้จะเป็นแรง
กระตุ้นให้ไต้หวันมุ่งรักษาเสถียรภาพของตนมากยิ่งขึ้นในอนาคต	 จากความ
คล้ายคลึงกันหลายประเด็นจากสงครามยูเครน-รัสเซียข้างต้นโดยเฉพาะการ
มชีาตมิหาอ�านาจยกัษ์ใหญ่เป็นตวัสนบัสนนุกต็าม	ทว่า	ไต้หวนัยงัมจีดุแขง็กว่า
ยูเครน	 ในประเด็นที่มีทะเลบนช่องแคบไต้หวันเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้น
ระหว่างเกาะไต้หวันกับแผ่นดินใหญ่	 ซึ่งอาจท�าให้กองทัพจีนเคลื่อนก�าลังพล
รุกไต้หวันได้ยากกว่ากรณีรัสเซียบุกยูเครน	 ซึ่งปัจจุบันไต้หวันยังคงมีความ
ท้าทายหลายประการทีก่�าลงัเผชญิอยู	่และมข้ีอจ�ากดัในการฝึกทหารกองหนนุ	
เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 ไต้หวันยังคงต้องจับตาและติดตามปฏิบัติการการต่อ
ต้านรัสเซียของยูเครนที่ประสบความส�าเร็จอย่างใกล้ชิดร่วมด้วย	 ซึ่งเป็นสิ่งที่
จีนกังวลและหวาดระแวงเช่นกัน	แม้ว่าล่าสุดทางสหรัฐฯ	 ได้ออกมายืนกราน
ที่จะไม่สนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวัน	 และระบุว่านโยบายของ
สหรัฐฯ	 ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป	 โดยยังคงยึดหลักการจีนเดียวเช่นเดิม	 แต่
อย่างไรก็ตาม	 สหรัฐฯ	 ยังคงมีพันธะที่จะช่วยเหลือไต้หวันให้สามารถปกป้อง
ตัวเองได้	และยังคงต้องจับตานโยบายและการเคลื่อนไหวของจีนที่เปลี่ยนไป
อย่างใกล้ชิดเช่นกัน

ที่มา : https://www.rand.org/blog/2022/05/ukraine-war-is-motivating-taiwan-to-better-secure-its.html

ความท้าทายของรสัเซยีในการรกุรานยูเครน : บทเรยีนในสงครามสมยัใหม่
ฉบับที่ 18/65 (ห้วงวันที่ 16 – 30 มิ.ย.65
เรียบเรียงโดย และ นางสาวณัฐา แก้วค�าแสน

นักวิเคราะห์จากสถาบัน Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) ได้วิเคราะห์บทเรยีนจากการปฏบิติัการทางอากาศ ทาง
พื้นดิน ไซเบอร์ และโดเมนอื่น ๆ ของรัสเซีย ภายหลังการรุกรานของ
รัสเซียในยูเครนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยน�าเสนอบทเรียน

ทางทหารท่ีส�าคัญที่สุดในช่วงสามเดือนแรกของสงคราม และบทเรียน
เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นเกี่ยวกับอนาคตของสงคราม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การวางแผน (Planning) และการรณรงค์ทางทหาร (Military  
Campaign) ในระดับยุทธการ (Operational Level) เช่ือมโยงกบัการ
ใช้ก�าลงัทางยทุธวธิเีพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์ และด้านอืน่ ๆ  
ที่น่าสนใจหลายประการ
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



 ในการวิเคราะห์นี้ได้น�าข้อมูลมาใช้อย่างหลากหลาย	 หนึ่งในนั้นรวม
ถึงการรวบรวมและวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลักและรองเก่ียวกับสงคราม	 รวมถึง
การประเมินทางทหารและข่าวกรองจากประเทศตะวันตก	อีกประการหนึ่ง	คือ	
แผนทีก่ารจดัวางการก�าลงัในสนามรบ	ซึง่นกัวเิคราะห์ของ	CSIS	ได้ประมวลและ
ประเมนิกจิกรรมทางยทุธวธิแีละทางยทุธการของรสัเซยีและยเูครน	โดยสรปุดงันีค้อื
 ประการแรก	กองทพัรสัเซียเผชญิกบัความท้าทายด้านส่งก�าลงับ�ารุง
เป็นอย่างมาก	โดยในช่วงแรกของสงคราม	กองก�าลังภาคพืน้ของรสัเซยีได้เผชญิ
กับความท้าทายด้านส่งก�าลงับ�ารงุ	รวมถงึการควบคมุและสัง่การในพืน้ทีป่ฏบิตัิ
การในยูเครน	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการฝึกและการวางแผนที่ไม่ดี	 ส�าหรับการ
ขนส่งซ่ึงไร้ถนนและรางรถไฟ	 ท�าให้กองก�าลังภาคพื้นของรัสเซียไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายเชื้อเพลิง	อาวุธยุทโธปกรณ์	ชิ้นส่วนอะไหล่	และวัสดุอื่น	ๆ	ได้อย่าง
รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพในการส่งก�าลังบ�ารุงสนับสนุนหน่วยที่เคล่ือนที่ไป
ข้างหน้าส่งผลให้การส่งก�าลังบ�ารุงไม่ทันต่อความต้องการของทหารที่ผลักดัน
การสูร้บไกลออกไป	รวมถงึยานพาหนะขนส่งทีไ่ม่ได้รบัการปกป้องอย่างเหมาะสม	
อีกท้ัง	 การโจมตีระยะไกลของรัสเซียที่ขาดประสิทธิภาพ	 เนื่องจากอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่แม่นย�ามีไม่เพียงพอ	ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องหลักในการปฏิบัติทางการ
ทหารของรสัเซยีกไ็ด้รับผลกระทบอย่างรนุแรงจากความท้าทายด้านการส่งก�าลงั
บ�ารงุ	 รวมถงึการส่งก�าลงับ�ารงุทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพในเร่ืองอาวธุทีม่คีวามแม่นย�าสงู	
(Precision-guided	munition)
 ประการทีส่อง การรกุภาคพืน้ดนิของรสัเซยีทีไ่ด้วางแผนและด�าเนนิการ
ตัง้อยูบ่นสมมติุฐานทีไ่ม่รอบด้านว่าต่อปฏกิริยิาการตอบสนองของกองทัพยเูครน
และประชาชน	 แม้ว่าการยึดเขตแดนจะเป็นวัตถุประสงค์ทางการเมืองท่ีส�าคัญ
ของผู้ก�าหนดนโยบายของรัสเซียแต่การควบคุมอาณาเขตในต่างประเทศที่มี
ประชากรยูเครนเป็นปฏิปักษ์นั้น	 เป็นความท้าทายส�าหรับกองทัพรัสเซีย	
นอกจากน้ีกองก�าลงัรสัเซียยงัขาดประสทิธภิาพในการบรูณาการการปฏบิตักิาร
ร่วม	(Combined	arms	warfare)	เพื่อยึดและรักษาดินแดนยูเครน	รวมถึงการ
ประสานงานระหว่างก�าลังทางบก	ก�าลังทางอากาศ	และการยิงระยะไกล	 โดย
กองก�าลงัทีร่สัเซยีใช้ในการรกุรานมจี�านวนน้อยเกนิกว่าทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงค์	
อกีทัง้รสัเซยียงัละเลยในการปิดกัน้ชายแดนฝ่ังตะวนัตกของยเูครน	และขาดการ
ป้องกันการส่งก�าลังของต่างชาติในเรื่องอาวุธ	 ระบบ	 เช้ือเพลิง	 และความช่วย
เหลืออื่น	ๆ	ให้แก่ยูเครนทางด้านตะวันตกของยูเครน
 ประการท่ีสาม ปฏบิตักิารทางไซเบอร์เชงิรกุของรสัเซยีและสงคราม
อเิลก็ทรอนิกส์ประสบความล้มเหลวในการปิดหปิูดตาระบบควบคุมบงัคบับญัชา	
หรือคุกคามต่อโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ	 โดยหน่วยงานด้านการทหารและ 
ข่าวกรองของรัสเซียด�าเนินการโจมตีทางไซเบอร์และใช้สงครามอิเล็กทรอนิกส์
ต่อยูเครน	 โดยมีการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อมุ่งท�าลายระบบต่าง	 ๆ	 ของรัฐบาล
ยเูครนและระบบโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญัหลายแห่ง	แต่อย่างไรกต็าม	การโจมตี
เหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อยูเครน	 โดยยูเครนได้รับความช่วยเหลือจากหลาย
ฝ่าย	 เช่น	บริษทัเอกชน	รฐับาลจากประเทศตะวนัตก	และผู้มส่ีวนเกีย่วข้องอ่ืน	ๆ	 
ของรัฐและนอกภาครัฐของรัฐและนอกภาครัฐ
 ความล้มเหลวของรัสเซีย

รสัเซยีล้มเหลวในการบรรลวุตัถปุระสงค์หลกัทางการเมอืงในการโค่น
ล้มรฐับาลในยเูครน	โดยการใช้ปฏบัิติการทางทหารแบบสายฟ้าแลบ	(Blitzkrieg	
Military	Operation)	กองทัพรัสเซียยังเผชิญกับความท้าทายหลายประการใน
การเข้ายดึพืน้ทีใ่นยเูครน	โดยปัญหาเหล่านีม้ส่ีวนท�าให้เจ้าหน้าทีท่หารระดบัสงู
หลายคนถูกปลดหรือถูกสังหารในสนามรบ	อย่างไรก็ตาม	การสูญเสียเจ้าหน้าที่
ทหารระดบัสงูของรสัเซยีนัน้ส่งผลให้ประสทิธิภาพในการสัง่การและการควบคมุ
ของกองทัพรัสเซียไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
	 ส�าหรับการปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียในยูเครนมีลักษณะ 
เฉพาะ	 โดยเน้นการโจมตีระยะไกลซึ่งมีเป้าหมายเป็นท้ังทหารและพลเรือน	 
เพื่อบ่อนท�าลายความสามารถของกองทัพยูเครนในการท�าสงคราม	อีกทั้งท�าให้
ประชาชนสญูเสยีทัง้ขวญัและก�าลงัใจ	นอกจากนีป้ฏบิตักิารทางอากาศของรสัเซยีได้
มีการน�าอากาศยานไร้คนขับ	(Unmanned	Aerial	Vehicle	:	UAV)	เข้าร่วมใน
การปฏิบัติภารกิจด้วย	 อย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียต้องเผชิญกับความท้าทาย

หลายประการในการปฏิบัติการทางอากาศ	ดังนี้	คือ	๑)	กองทัพอากาศรัสเซีย
ล้มเหลวในการบรรลุการได้เปรียบทางอากาศ	 (Air	 Superiority)	 ต่อกองทัพ
ยูเครน	เนื่องด้วยขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศ	เช่น	ระบบป้องกัน
ภัยทางอากาศแบบพกพา	 Stringer,ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน	 S-300	 และ
ระบบอื่น	ๆ	ที่ยูเครนได้รับจากชาติตะวันตก	ซึ่งความส�าเร็จของระบบ้องกันภัย
ทางอากาศของยูเครนได้ขัดขวางเครื่องบินของรัสเซียไม่ให้ปฏิบัติการอย่างเสรี	
เหนือดินแดนส่วนใหญ่ท่ียูเครนควบคุมอยู่	 ๒)	 กองทัพอากาศรัสเซียกับความ
ท้าทายในด้านการส่งก�าลังบ�ารุง	รวมถึง	การขาดแคลนอาวุธน�าวิถีความแม่นย�า
สูงและพิสัยไกล	 โดยในสามสัปดาห์แรกของการรบ	 กองทัพอากาศรัสเซียเริ่ม
ขาดแคลนอาวุธน�าวิถีความแม่นย�าสูง	เช่น	ระเบิดน�าวิถีด้วยเลเซอร์และระเบิด
น�าวิถีด้วยดาวเทียม	 ซึ่งส่งผลให้รัสเซียต้องหันมาใช้อาวุธท่ีไม่ได้น�าวิถีจรวด	
(Rocket)	และขีปนาวุธจากภาคพื้น
	 ส�าหรับการปฏิบัติการของกองก�าลังภาคพื้นของรัสเซียโดยภาพรวม
กองทัพบกรัสเซียเผชิญกับปัญหาในยูเครน	ดังนี้	๑)	กองทัพบกรัสเซียเผชิญกับ
ความท้าทายด้านการส่งก�าลังบ�ารุง	 และการซ่อมบ�ารุงในพ้ืนท่ีช่วงชิงในยูเครน	
โดยวิธีการของรัสเซียในการประสานการปฏิบัติการร่วม	 (Combined	 arms	
warfare)	 เพื่อตรึงกองก�าลังของยูเครนด้วยปืนใหญ่	 และอาวุธระยะใกล้อื่น	 ๆ	
จากนัน้จงึส่งยานเกราะออกไปด�าเนนิกลยทุธ์เพือ่เอาชนะแนวป้องกันของยเูครน
ท่ีเหลือ	แต่ด้วยประสิทธภิาพของอาวุธต่อต้านรถถังของยเูครน	ส่งผลให้กองก�าลงั
ภาคพื้นของรัสเซียประสบความยากล�าบากในการยึดพื้นที่	๒)	จ�านวนกองก�าลัง
ของรัสเซียที่ใช้ในการบุกมีน้อยเกินกว่าที่จะสามารถยึดและรักษาพื้นที่ได้	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประชาชนชาวยูเครนลุกขึ้นต่อต้านทหารรัสเซียใน 
หลากหลายรปูแบบ	และ	๓)	กองก�าลงัรสัเซยีล้มเหลวในการด�าเนนิกลยทุธ์พืน้ฐาน
ต่อกองก�าลังยูเครน	 โดยเลือกท่ีจะถล่มเมือง	 และหมู่บ้านของยูเครนแทนใน
สงครามพร่าก�าลงั	(War	of	Attrition)	ความล้มเหลวและความไม่มปีระสทิธภิาพ
ในการประสานการปฏิบัติการร่วมของรัสเซีย	ส่งผลให้ปัญหามีความซับซ้อนซึ่ง
ก่อให้เกิดค�าถามถงึขดีความสามารถของรสัเซยีในการยงิ	และการด�าเนนิกลยทุธ์

ส�าหรบัความท้าทายทางด้านไซเบอร์และอวกาศน้ัน	รสัเซยีได้ท�าการ
ปฏบิตักิารทางไซเบอร์ในหลายรูปแบบ	 รวมทัง้การโจมตทีางไซเบอร์	 การจารกรรม
ทางไซเบอร์ควบคูไ่ปกับการโจมตีทางบก	อากาศ	และทะเล	โดยหนึง่วนัก่อนการ
รุกรานทางทหารได้มีการโจมตีทางไซเบอร์ต่อหลายร้อยระบบของหน่วยงาน
รัฐบาลยูเครนและหน่วยงานด้านพลังงาน	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	สื่อ	 และภาค
การเงิน	 โดยรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อที่จะบ่อนท�าลายเจตจ�านงทางการเมืองของ
ยเูครนเพือ่ท�าใหข้ีดความสามารถในการต่อสู้ของยูเครนลดลง	และรวบรวมข่าว
กรองที่รัสเซียสามารถใช้เพื่อให้ได้เปรียบทางยุทธวิธี	ยุทธการ	และยุทธศาสตร์	
นอกจากน้ีรัสเซียยังมีการท�าสงครามอิเล็กทรอนิกส์กับยูเครนอีกด้วย	 อย่างไร
ก็ตามรัสเซียได้พบกับความท้าทายในการปฏิบัติการอย่างมาก	 เนื่องจากความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลภายนอกและตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐต่อยูเครนในการระบุการ
โจมตีไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกส์	 ระบุตัวผู้กระท�า	 และช่วยเหลือในการแก้ไข	
นอกจากน้ันบริษัท	 Space	 X	 ได้สนับสนุน	 Starlink	 ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตผ่าน
ดาวเทียมที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ความเร็วสูงผ่านดาวเทียมใน 
วงโคจรต�่า	โดย	Starlink	ช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถด�าเนินการรวบรวมข่าว
กรองที่ซับซ้อนและปฏิบัติการยิงสนับสนุนต่อที่ตั้งทางทหารของฝ่ายรัสเซีย
นอกจากน้ี	 Starlink	 ยังท�าให้ความพยายามของรัสเซียในการรบกวนสัญญาณ
ปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและบ่อนท�าลายขีดความสามารถในการควบคุมบังคับ
บัญชาของยูเครนด้อยประสิทธิภาพลง	 นักวิเคราะห์	 CSIS	 ได้สรุปว่ารัสเซีย 
ล้มเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการรุกรานยูเครนเนื่องจากการ
วางแผนทางทหารที่ไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์,	ปัญหาด้านส่งก�าลังบ�ารุง	ความพร้อม
รบต�่า	 และข้อบกพร่องอื่น	 ๆ	 ซึ่งได้บั่นทอนประสิทธิภาพทางทหารของรัสเซีย	
โดยความท้าทายเหล่านี้	 ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางอากาศ	ภาคพื้น	
ทะเล	และไซเบอร์ของรัสเซียอย่างรุนแรง	ท�าให้กองทัพรัสเซียต้องทบทวนการ
ฝึกปฏิบัติ	โครงสร้างองค์กร	วัฒนธรรม	การส่งก�าลังบ�ารุง	นโยบายการรับก�าลัง
พลและการรักษาก�าลังพล	 รวมถึงการวางแผน	 อย่างไรก็ตามโดยพฤตินัยแล้ว	
รัสเซียยังคงพยายามผนวกยูเครนตะวันออกและใต้ไว้ภายใต้การควบคุม	

ที่มา : https://www.csis.org/analysis/russias-ill-fated-invasion-ukraine-lessons-modern-warfare
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การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



สถานการณ์ภายในประเทศบรูไน
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ

สถานการณ์ภายในประเทศบรไูน	ในห้วง	เม.ย.-	ม.ิย.	65	มปีระเดน็ส�าคญั
ที่สรุปได้ดังนี้

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
	 สมเดจ็พระราชาธบิดไีด้มพีระราชด�ารสัเกีย่วกบัแผนพฒันาประเทศ
ในระยะยาวภายใต้ชือ่	วสิยัทศัน์บรไูนปี	2035	(Wawasan	2035)	โดยจะปฏรูิป
โครงสร้างเศรษฐกจิและให้ความส�าคญัต่อการพฒันาอตุสาหกรรม	เกษตรกรรม
และการค้าบรกิาร	การพฒันาทรัพยากรมนุษย์	 อุตสาหกรรมฮาลาล	 เทคโนโลยี

สารสนเทศ	 การเงินการธนาคาร	 และการท่องเที่ยว	 ในป	ี
คศ.	 2017	มีคนเดินทางมาบรูไนจ�านวน	 1,313,233	คน	
ซึ่งไม่ได้จ�าแนกว่าเป็นนักท่องเที่ยว	นักธุรกิจ	หรือแรงงาน	
(ส�านักงานแรงงานในประเทศบรูไน:	2565)	อย่างไรก็ตาม
บรไูนได้จดัสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดเลก็ขึน้จ�านวน	19	แห่ง	
เพ่ือรองรบัอตุสาหกรรมด้านน�า้มนัและปิโตรเคม	ีการขนส่ง

สินค้า	ชีวภาพและยา	 เคมีภัณฑ์	บรูไนจะใช้จุดแข็งในเรื่องการเมืองที่มีความ
มัน่คง	ความเป็นอยูป่ลอดภัย	ศนูย์กลางการขนส่งทางเรอื	แรงงานทีม่กีารศกึษา	
อตัราการเกบ็ภาษีเงนิได้ทีต่�า่สดุรองจากสงิคโปร์ในอาเซยีน	และความสนบัสนนุ
จากภาครัฐ	เป็นเครื่องมือชักจูงนักลงทุนต่างประเทศ	

สถานเอกอัครราชทูตฯ	 ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงจัดส่งสินค้าฮาลาล
ไทยระหว่างบรษิทับรไูน	โดยเข้าร่วมพธิลีงนามในข้อตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตร์
ระหว่างบริษัท	Majubina	 Enterprise	 ซึ่งเป็นผู้น�าเข้าสินค้าฮาลาลจากไทย	
และบริษัทที่รับซื้อและจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวในบรูไน	จ�านวน	6	บริษัท	ได้แก่	
Ikatan	Pengusaha	Muslimah	Indonesia	Brunei	(IPEMI),	Corlido	Group	
Brunei,	 Auni	 Exclusive,	Mazroni	 	 Enterprise,	 Cerita	 Fabrikku	และ	

Gentleman	 Stitch	 จัดโดยบริษัท	 International	
Halal	Trade	Hub	&	Services	(IHTHS	Corporation)	
ร่วมกับโครงการ	Cottage	and	youth	Initiative	Pro-
gram	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติบรไูน	ห้องประชมุ	Sepa-
kat	4	และ	นาง	Datin	Paduka	Hajah	Rokiah	binti	Hj	
Zakiah	ประธานสภานักธุรกิจหญิงบรูไน	เข้าร่วมพิธีใน
ฐานะแขกเกียรติยศ

 ความร่วมมือในอาเซียน
ไทยและอกี	5	ชาตอิาเซยีน	จะเข้าร่วมข้าร่วมการฝึก	RIMPAC	สนข.

CNN	รายงานเมื่อ	1	มิ.ย.65	ว่า	การซ้อมรบทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก	หรือ	
RIMPAC	จะมขีึน้ทีเ่มอืงโฮโนลูล	ูรฐัฮาวายและเมอืงซานดเิอโก	รฐัแคลฟิอร์เนยี	
ระหว่าง	29	มิ.ย.-4	ส.ค.65	โดยมีทหารหน่วยต่าง	ๆ	จาก	26	ประเทศเข้าร่วม	
การฝึกจะมุง่เน้นไปทีป่ฏบิตักิารสะเทนิน�า้สะเทินบก	การซ้อมยงิปืน	ยงิขีปนาวธุ	
ต่อต้านเรือด�าน�้าและป้องกันภัยทางอากาศปฏิบัติการต่อต้านโจรสลัด	ปฏิบัติ
การเกบ็กูทุ้น่ระเบดิและระเบดิ	ปฏบิตักิารด�าน�า้และกูภ้ยั	ทัง้นี	้การฝึก	RIMPAC	
เป็นการฝึกร่วมนานาชาติ	 น�าโดยสหรัฐฯ	 จัดขึ้นเป็นประจ�าทุก	 2	 ปี	 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติการร่วมเพื่อความ
ปลอดภัยทางทะเล	ซึ่งประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม	ได้แก่	ไทย	สิงคโปร์	มาเลเซีย	
อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และบรูไน	ขณะที่จีนประณามการฝึกดังกล่าวว่า	ไม่ต่าง
จากเนโตในเอเชีย	เพราะท�าให้เกิดการแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์

 แนวโน้มและผลกระทบ
เนื่องจากบรูไนมีวิสัยทัศน์บรูไนปี	 2035	 (Wawasan	 2035)	 

ที่ต ้องการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม	เกษตรกรรมและการค้าบริการ	ท�าให้บรูไนมีเป้าหมายที่ชัดเจน
และส่งผลดต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศอย่างมแีบบแผน	อกีทัง้บรไูน
ใช้จดุแขง็ในเรือ่งการเมืองทีม่คีวามมัน่คง	ความเป็นอยูป่ลอดภยั	ศนูย์กลางการ
ขนส่งทางเรอื	จงึเครือ่งมอืชกัจงูนกัลงทนุต่างประเทศมาลงทนุภายในประเทศ
ได้อย่างดี	

ประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับบรูไนจึงควรแสวงหา
ประโยชน์	 โดยเฉพาะด้านการค้าเนื่องจากประเทศไทยและบรูไนได้มีการลง
นามร่วมกันในการจัดส่งสินค้าฮาลาลไทยระหว่างบริษัทบรูไน	 โดยเข้าร่วมพิธี
ลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างบริษัท	Majubina	Enterprise	
ซึ่งเป็นผู้น�าเข้าสินค้าฮาลาลจากไทย	 และบริษัทที่รับซื้อและจ�าหน่ายสินค้า 
ดังกล่าวในบรูไน	 จึงเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการของไทยในการหาโอกาสขยาย
ตลาดการค้ามากขึ้น

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

สถานการณ์ของประเทศกัมพูชา	 ห้วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม	
2565	 กัมพูชามีประเด็นความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญทั้งมิติด้านการเมืองและ 
ความม่ันคง	มติด้ิานเศรษฐกจิ	และมติด้ิานสังคมและวฒันธรรม	สรุปได้ดงันี้

มิติด้านการเมืองและความมั่นคง
	 นายกรัฐมนตรี	ฮุน	เซน	ของกัมพูชายืนยันว่าสนามบินเสียมเรียบ- 
อังกอร์แห่งใหม่ไม่ใช่ฐานทัพจีน	 (ผู้จัดการออนไลน์:	 2565)	 โดยระบุเมื่อ	 30	
เมษายน	 2565	 ที่ผ่านมาว่า	 ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ-อังกอร์แห่ง

ใหม่	ไม่ได้สร้างมาเพื่อเสริมขีดความสามารถทางทหารของ
จีน	 และกัมพูชาไม่ยอมให้กองก�าลังต่างชาติ	 รวมทั้งจีนตั้ง
ฐานทัพในเขตอธิปไตย	 ซ่ึงขัดต่อรัฐธรรมนูญของกัมพูชา	
ทั้งนี้	โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ-
อังกอร์แห่งใหม่เป็นความร่วมมือระหว่าง	 กัมพูชา-จีน	 ใช้ 

งบก่อสร้างประมาณ	 880	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 และเร่ิมสร้างเมื่อ	 มีนาคม	
2563-มีนาคม	2565	
	 นอกจากนี้	 ในการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกแห่งส�าคัญของกัมพูชานั้น	
ญี่ปุ่นก็ได้ให้ค�ามั่นจะช่วยเหลือกัมพูชาในการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกที่	 จังหวัด 
พระสหีนุ	โดยหนังสอืพิมพ์	The	Phnom	Penh	Post	ฉบบั	24	เมษายน	2565	
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน	 กรมประชาสัมพันธ์:	 2565)	 รายงานว่า	 ในการ

ประชุมผู้น�าด้านน�้าแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ครั้งที่	 4	 (4th	 Asia-Pacific	 
Water	Summit)	ที่ญี่ปุ่นระหว่าง	23-24	เมษายน	2565	นายฟูมิโอะ	คิชิดะ	
นายกรฐัมนตรญีีปุ่น่	ให้ค�ามัน่ว่าจะยงัคงช่วยเหลอื	และสนบัสนนุกมัพชูาพฒันา
ท่าเรือน�้าลึกที่จังหวัดพระสีหนุต่อไป	ทั้งนี้	นายกรัฐมนตรี	ฮุน	เซน	ของกัมพูชา	
ระบุว่า	 ท่าเรือน�้าลึกจะมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกและน�า
เข้าสินค้า	 และท�าให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวยิ่งขึ้น	 ซึ่งปัจจุบันท่าเรือ	
จังหวัดพระสีหนุมีความลึกเพียง	9.5	เมตร	ส่งผลให้เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้	 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือกัมพูชาทั้งทาง
เทคนคิและการให้เงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ในการด�าเนินการพัฒนาระยะท่ี	1	ทีจ่ะขยาย
ความลึกท่าเรือเป็น	 13.5	 เมตร	 ภายในปี	 2568	 และในระยะที่	 2	 และ	 3	 
จะเพิ่มเป็น	14.5	เมตร	และ	17.5	เมตร	ตามล�าดับภายในปี	2572
	 ส�าหรับ	 กรณีเมียนมา	 กัมพูชาเรียกร้องให้เมียนมาเปิดโอกาสให้มี
การเจรจากับทุกฝ่าย	 โดยกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา	 (ส�านักข่าวกรอง
แห่งชาติ:	2565)	ระบุว่า	เมื่อ	2	พฤษภาคม	2565	ว่านายกรัฐมนตรี	ฮุน	เซน	
ของกัมพชูาในฐานะประธานอาเซยีน	เรยีกร้องให้รฐับาลเมยีนมาเปิดโอกาสให้	
นายปร๊ะ	สคุน	ผูแ้ทนพเิศษของอาเซยีน	และรองนายกรฐัมนตร/ีรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา	 พบหารือกับทุกฝ่ายของเมียนมาซึ่งรวมถึง
อองซานซูจี	 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี	 และน�าไปสู่การเจรจาทางการเมืองท่ี
ครอบคลุม	ขณะที่	พล.อ.อาวุโส	มินอองไลง์	 ให้ค�ามั่นจะสนับสนุนการเจรจา
ร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 และระบุด้วยว่ารัฐบาลเมียนมาก�าลังให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเรือนอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ด้านความสมัพนัธ์ตามแนวชายแดน	กมัพชูา	ได้ส่งกลับชาวต่างชาติ
ที่มีความผิดทางอาชญากรรม	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทย	เมื่อ	8	เมษายน	2565	
กรมการตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา	(General	Department	of	Immigration:	
GDI)	(ฐานเศรษฐกิจ:	2565)	ระบุว่า	เมื่อปี	2564	กัมพูชาส่งกลับชาวต่างชาติ
ที่มีคดีความผิดด้านอาชญากรรม	 ครอบคลุมถึงการพ�านักในกัมพูชาอย่างผิด
กฎหมายรวม	3,594	คน	จาก	43	สัญชาติ	ในจ�านวนนี้เป็นคนไทยมากที่สุดถึง
ร้อยละ	80	รองลงมาคือ	จีน	เวียดนามและไนจีเรีย	โดยทางการกัมพูชากล่าว
ว่า	 แม้กัมพูชาจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ	
การตรวจลงตราหนังสือเดินทางและขยายเวลาการพ�านักในกัมพูชา	แต่ยังพบ
การลักลอบเข้า-ออกกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	คณะกรรมการต่อต้านการค้า
มนุษย์กัมพูชา	 (National	Committee	 for	Counter	Trafficking:	NCCT)	
ประเมินว่ายังมีคนไทยท�างานในกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายประมาณ	 3,000-
4,000	คน	ซึ่งบางส่วนเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์	

มิติด้านเศรษฐกิจ
เมือ่วนัที	่4	พฤษภาคม	2565	กระทรวงการต่างประเทศของกมัพชูา	

อินโดนีเซีย	 และไทย	 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ระดับผู้น�าส�าคัญสามรายการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี	 2565	
ได้แก่	(1)	การประชมุสดุยอดอาเซยีนและการประชุมทีเ่กีย่วข้อง	ในวนัที	่11-13	
พฤศจิกายน	2565	(2)	การประชมุผูน้�า	G20	ในวนัที	่15-16	พฤศจิกายน	2565	
และ	(3)	การประชมุผูน้�าเขตเศรษฐกจิเอเปค	ในวนัที	่18-19	พฤศจกิายน	2565

โดยกรอบการประชุมอาเซียน	G20	จะมีขึ้นภายใต้หัวข้อ	“ฟื้นฟูไป
ด้วยกัน	ฟ้ืนฟใูห้แขง็แกร่งกว่าเดมิ”	(Recover	Together,	Recover	Stronger)	
มีเป้าหมายในการสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างเข้มแข็งและครอบคลุมส�าหรับ 
ทกุคน	วาระการเป็นประธานของอนิโดนเีซยีมุง่มัน่ทีจ่ะท�าให้	G20	มคีวามหมาย
ไม่เฉพาะส�าหรบัสมาชกิ	แต่ส�าหรบัทัง้โลก	โดยเฉพาะประเทศก�าลงัพฒันา	โดย
ได้ระบุประเด็นส�าคัญสามประการ	 ได้แก่	 การเสริมสร้างสถาปัตยกรรมด้าน
สาธารณสุขระดับโลก	 การเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัล	 และการเปล่ียนผ่านด้าน
พลงังาน	เพือ่ให้	G20	สามารถเป็นปัจจยักระตุน้การฟ้ืนฟขูองโลกอย่างเข้มแขง็
และครอบคลุม	

ส�าหรับการประชุมเอเปค	 ซึ่งเป็นเวทีหารือที่มีเอกลักษณ์ระหว่าง
เขตเศรษฐกิจ	ไม่ใช่รัฐ	ในเอเชีย-แปซิฟิก	การด�าเนินการยังคงคืบหน้าต่อไปใน
การเร่งรดัการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาคเพือ่บรรลคุวามมัง่คัง่ร่วมกนั	
หัวข้อหลักของเอเปค	ค.ศ.	2022	(2565)	คือ	“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์	เชื่อม
โยงกัน	สู่สมดุล”	(Open.	Connect.	Balance.)	สะท้อนเป้าหมายและความ
มุ่งมั่นร่วมกันของเขตเศรษฐกิจสมาชิกในการจัดการกับความท้าทายอันใหญ่
หลวงที่เกิดจากโรคระบาดและความขัดแย้งซ่ึงส่งผลกระทบร้ายแรงที่รู้สึกได้
ทั่วโลก	

มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
	 กัมพูชาไม่พบผู้ติดเชื้อ	COVID-19	รายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า	
1	ปี	โดยนายกรัฐมนตรี	ฮุน	เซน	ของกัมพูชา	แถลง		เมื่อ	8	พฤษภาคม	2565	
กัมพูชาไม่พบผู้ติดเชื้อ	COVID-19	รายใหม่ในประเทศ	ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ไม่
พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ในประเทศ	 นับต้ังแต่การแพร่ระบาดรอบสาม	 เมื่อ
กุมภาพันธ์	 2564	 ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เป็นผลมาจากความ
พยายามร่วมกันในการต่อสู้กับ	COVID-19	เนื่องมาจากอัตราการฉีดวัคซีนใน
ระดับสูง	 และการสนับสนุนให้ประชาชนฉีด
วคัซนีเขม็กระตุน้		ทัง้นี	้กมัพชูารณรงค์ให้มกีาร
ฉดีวคัซีนทัว่ประเทศเมือ่	กมุภาพนัธ์	2564	โดย
จีนเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนรายหลัก	 และวัคซีน
ส่วนใหญ่ที่ใช้ในกัมพูชา	ได้แก่	วัคซีน	Sinovac	
และ	Sinopharm	นอกจากนี	้กมัพูชายงัเตรยีม
ฉีดวัคซีนเข็ม	5	ให้คนกลุ่มส�าคัญ	ได้แก่	คณะผู้น�ารัฐบาล	สมาชิกวุฒิสภาและ
รัฐสภา	 บุคลากรการแพทย์แนวหน้า	 เจ้าหน้าที่รัฐบาล	 ข้าราชการ	 สมาชิก
กองทัพ	 ผู้สูงอายุ	 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต	 บุคลากรองค์กรระดับชาติ
และระหว่างประเทศ	นักข่าว	และผู้มีชื่อเสี่ยง	โดยนายกรัฐมนตรี	ฮุน	เซน	ระบุ
ว่า	วัคซีนไม่เพียงมีบทบาทส�าคัญต่อการป้องกันการเสียชีวิตและติดเชื้อ	แต่ยัง
ช่วยป้องกันโรคติดเชื้ออื่นๆ	เช่น	โรคไข้หวัดใหญ่ด้วย	

บทสรุป 
สถานการณ์ของกมัพชูาในห้วงทีผ่่านมา	กมัพชูาได้พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานส�าคัญภายในประเทศ	โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสนามบินเสยีมเรยีบ-องักอร์
แห่งใหม่	 รวมทั้งการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกจังหวัดพระสีหนุ	 อย่างไรก็ตาม	 
ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับชาติมหาอ�านาจ	 โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับ
จนีทีช่ดัเจนมากขึน้	อาจสร้างความกังวลถงึการขยายอทิธิพลของจนีในกมัพชูา	
อย่างไรก็ตาม	ในฐานะประธานอาเซียน	กัมพูชายังมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งใน
การน�าพาอาเซียนก้าวผ่านความท้าทายในปัจจุบัน	เช่น	การแก้ไขวิกฤติการณ์
ในเมียนมา	การเสริมสร้างความสัมพันธ์ตามแนวชายแดน	และความพร้อมใน
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ทีส่�าคัญ	ได้แก่	การประชมุสดุยอดอาเซยีนและการประชมุทีเ่กีย่วข้อง	ในวนั
ที่	11-13	พฤศจิกายน	2565	การประชุมผู้น�า	G20	ในวันที่	15-16	พฤศจิกายน	
2565	 และการประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปค	 ในวันที่	 18-19	 พฤศจิกายน	
2565
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สถานการณ์ภายในอินโดนีเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

 สถานการณ์ของประเทศอินโดนีเซีย	 ห้วงเดือนเมษายน-มิถุนายน	
2565	 เวียดนามมีประเด็นความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญทั้งมิติด้านการทหาร	 
ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	สรุปพอสังเขปได้ดังนี้	

 มิติด้านการทหาร
 อินโดนีเซียจัดตั้งบริษัทร่วมทุนด้านอุตสาหกรรมการป้องกัน
ประเทศ อนิโดนเีซยีจดัตัง้บรษัิทร่วมทนุด้านอุตสาหกรรมการป้องกนัประเทศ	
สนข.Antara	 รายงานอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโจโก	 วิโดโด	 ของ
อินโดนีเซียระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดบริษัท	Defence	ID	ซึ่งเป็นกิจการร่วม
ทุนระหว่างบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	5	แห่งของรัฐบาลอินโดนีเซีย	
การจดัตัง้บรษิทั	Defence	ID	สอดคล้องกบันโยบายของอนิโดนเีซยีทีจ่ะพึง่พา
ตนเองด้านอตุสาหกรรมการป้องกนัประเทศ	โดยจะสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการภายในประเทศ	 รวมทั้งพร้อมเข้าแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ	
โอกาสนี	้นายปราโบโว	ซเูบยีนโต	รมว.กห.อนิโดนเีซีย	ได้ลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมอืระหว่าง	กห.อนิโดนเีซยีกบับรษิทั	Defence	ID	จ�านวน	6	ฉบบั	เพือ่สัง่ซือ้
และซ่อมบ�ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอินโดนีเซีย	ที่มา:	ส�านักข่าวกรอง
แห่งชาติ
  มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จะเสริม
สร้างและขยายความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ 
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมอืไตรภาครีะหว่างกนั มาเลเซยี	
อินโดนีเซีย	 และฟิลิปปินส์	 จะเสริมสร้างและขยายความ
ร่วมมอืด้านการป้องกนัประเทศ	ภายใต้ข้อตกลงความร่วม
มือไตรภาคีระหว่างกัน	สนข.VNA	รายงานเมื่อ	30	มี.ค.65	
อ้างดาโต๊ะ	ซรี	ฮิชัมมุดดิน	ตุน	ฮุสเซ็น	รมว.กห.มาเลเซีย	
แถลงเมือ่	29	ม.ีค.65	ว่า	มาเลเซยี	อนิโดนเีซยี	และฟิลปิปินส์	
จะเสรมิสร้างและขยายความร่วมมอืด้านการป้องกนัประเทศ	ภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมอืไตรภาค	ี(Trilateral	Cooperative	Arrangement-TCA)	ทีแ่สดงความ
มุง่มัน่ของทัง้	3	ประเทศ	ในการรกัษาความมัน่คงและปลอดภยัในทะเลซลูแูละ
ซูลาเวสี	ซึ่งเป็นพรมแดนทางทะเลเชื่อมโยงระหว่าง	3	ประเทศ	พร้อมระบุว่า	
รมว.กห.อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์	พึงพอใจต่อการด�าเนินกิจกรรมความร่วม
มือภายใต้	 TCA	 ที่ผ่านมา	 เฉพาะอย่างยิ่งการลาดตระเวนร่วมทางทะเลและ

13ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)



ทางอากาศ	การแลกเปลี่ยนข้อมูล	และการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการทาง
ทะเล	ที่เมือง	Tawau	รัฐซาบาห์ของมาเลเซีย	เกาะ	Tawi-Tawi	เขตปกครอง
ตนเองมินดาเนาของฟิลิปินส์และเมือง	Tarakan	จ.กาลิมันตันของอินโดนีเซีย	
ที่มา:	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

 มิติด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัว 5.01% ใน Q1/65 ตามคาด 

ส�านกังานสถติอิินโดนเีซียเปิดเผยว่า	ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(จดีพี)ี	
ของอนิโดนเีซยี	ซึง่เป็นประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ่อนัดบัหนึง่ของเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้	 ขยายตัว	5.01%	 ในไตรมาส	1/2565	 เมื่อเทียบเป็นรายปี	 โดย
อตัราดงักล่าวเทยีบกบัการขยายตวั	5.02%	ในไตรมาส	4/2564	และสอดคล้อง
กับการประมาณการเฉลี่ยที่การขยายตัว	5.0%	ของนักวิเคราะห์ในผลส�ารวจ
ที่จัดท�าโดยหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท	เจอร์นัล	การบริโภคภาคครัวเรือน	ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย	ปรับตัวขึ้น	4.34%	ใน
ไตรมาส	1/2565	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	การส่งออกปรับตัว
ขึ้นกว่า	16%	เมื่อเทียบรายปี	โดยได้รับแรงหนุนจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้นส�าหรับ
สินค้าโภคภัณฑ์ส�าคัญ	เช่น	ถ่านหิน

อินโดนีเซียประกาศเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้อง
ตรวจหาเชือ้โควิด วันนี	้(18	พ.ค.65)	ประธานาธบิดโีจโค	วโิดโด	ของอนิโดนเีซยี	
ประกาศในวนัองัคารว่า	อนิโดนเีซยี	จะยกเลกิการแสดงผลตรวจโควดิ-19	เป็น
ลบ	ส�าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้ว	เมื่อเดินทางเข้าประเทศ	โดย
วิโดโด	 ประกาศผ่านช่องยูทูปของท�าเนียบประธานาธิบดีว่า	 นักเดินทางทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ	ซึ่งฉีดวัคซีนครบแล้ว	ไม่ต้องตรวจ	RT-PCR	หรือ	
ตรวจ	ATK	อีกต่อไป	อินโดนีเซีย	ยกเลิกข้อก�าหนดการตรวจหาเชื้อส�าหรับนัก
เดนิทางในประเทศทีฉ่ดีวคัซนีครบแล้วในเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา	แต่ปัจจบุนัยงั
คงบังคับใช้กับคนที่เดินทางจากต่างประเทศ	 ให้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19	
ก่อนออกเดนิทาง
 แบงก์ชาตอินิโดนเีซยีตรงึอตัราดอกเบ้ียตามคาด หวงัหนนุเศรษฐกจิ 
ธนาคารกลางอนิโดนเีซยี	(BI)	มมีตติรึงอัตราดอกเบีย้นโยบายอยูท่ีร่ะดบัเดมิ	เพือ่
สร้างสมดลุระหว่างการสนบัสนุนการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย	และความ
พยายามในการควบคมุเงินเฟ้อให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมและรักษาเสถยีรภาพของ
ค่าเงนิรเูปียห์	ทัง้นี	้ธนาคาร		กลางอินโดนีเซียคงอัตราดอกเบีย้ซ้ือคนืพันธบตัรโดย
มสีญัญาขายคนื	(reverse	repurchase	rate)	ระยะเวลา	7	วนัไว้ทีร่ะดบั	3.50%	

ซึง่เป็นระดบัต�า่สดุเป็นประวตักิารณ์	ตามความคาดหมายของนกัเศรษฐศาสตร์	25	
จาก	27	คนในผลส�ารวจทีจ่ดัท�าโดยส�านกัข่าวรอยเตอร์	นอกจากนี	้ธนาคารกลาง
อนิโดนเีซยียงัมมีตคิงอตัราดอกเบีย้เงนิฝากและเงนิกูเ้อาไว้ที	่2.75%	และ	4.25%	
ตามล�าดบั

 มติด้ิานสงัคม
อนิโดนเีซยีคดัค้านข้อเสนอให้บาฮาซามลายเูป็นภาษาทางการของ

อาเซยีน อนิโดนเีซยีคัดค้านข้อเสนอให้บาฮาซามลายเูป็นภาษาทางการของอาเซียน	
สนข.	The	Star	รายงานเมือ่	5	เม.ย.65	ว่า	นายนาดมี	มาคารมิ	รมว.การศกึษา	
วฒันธรรม	การวจิยัและเทคโนโลยขีองอนิโดนเีซยีคัดค้านข้อ
เสนอของมาเลเซยีทีเ่สนอให้ก�าหนดบาฮาซามลายเูป็นภาษา
ทางการของอาเซยีน	 เช่นเดยีวกบัภาษาองักฤษทีเ่ป็นภาษา
ทางการในปัจจบุนั	 โดยเสนอว่า	บาฮาซาอินโดนเีซียเหมาะสม 
ทีจ่ะเป็นภาษาทางการของอาเซียนมากกว่า	เนือ่งจากใช้กนั
อย่างแพร่หลายในประเทศสมาชิกอาเซยีนและนอกภมิูภาคกว่า	
47	ประเทศ	ทีม่า:	ส�านกัข่าวกรองแห่งชาติ

บทสรปุ
 สถานการณ์ของประเทศอนิโดนเีซยีในห้วงมกราคม-มถินุายน	ทีผ่่านมา	
พบว่า	ในมติด้ิานการทหาร	อนิโดนเีซยีได้พยายามกระชบัความสมัพนัธ์ความร่วม
มอืในการรกัษาสนัตภิาพ	 เสถยีรภาพ	 สนบัสนนุความร่วมมอืกบัประเทศต่างๆ	 
เช่น	 ในอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ	ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศ	
รวมทัง้พร้อมเข้าแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ	พฒันาอาวธุยทุโธปกรณ์ของกอง
ทพัอนิโดนเีซยีให้แขง็แกร่งมากยิง่ขึน้	กระชบัความร่วมมอืกบัชาตสิมาชกิอาเซยีน	
เช่น	มาเลเซยี	ฟิลปิปินส์	ในการเสรมิสร้างและขยายความร่วมมอืด้านการป้องกนั
ประเทศ	ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมอืไตรภาครีะหว่างกนั	 ส่วนในด้านเศรษฐกจิ	
และสงัคม	อนิโดนเีซียยงัคงสนบัสนนุและพยายามรกัษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ
ของชาต	ิ สร้างสมดุลระหว่างการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	ปรับแผน
นโยบายต่างๆ	บริหารจัดการการบริโภคภายในประเทศ	ทั้งนี้	อินโดนีเซียยังมี
ความสามารถในการควบคมุโรคโควดิ-19	และวางแผนด้านการฉดีวคัซนีให้กบั
ประชาชน		
                   

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

สถานการณ์ภายใน	สปป.ลาว	ทีส่�าคัญ	 ในห้วงเดือน	 เม.ย.	 -	ม.ิย.65	
ได้แก่	บรษิทั ทางรถไฟลาว-จนี จ�ากดั (LCRC) ซึง่เป็นกจิการร่วมค้าทีด่�าเนนิการ
ก่อสร้างและด�าเนินงานทางรถไฟล้านช้าง เปิดเผยว่ารถรางไฟฟ้าล้านช้าง
ขบวนทีส่ามจะเปิดให้บรกิารใน สปป.ลาว ช่วงเทศกาลปีใหม่ลาว	มกี�าหนด
ให้บริการครั้งแรกระหว่างเวียงจันทน์และเมืองไซ	 ซึ่งเป็นเมืองทางตอนเหนือ
ของ	สปป.ลาว	เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนจ�านวนมากที่จะเดินทาง 

ในห้วงเทศกาลสงกรานต์	 หรือวันปีใหม่ลาว	 14-16	
เม.ย.65	ทัง้นี	้LCRC	ยนืยนัจะเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ด้านการจัดการและบริการขนส่งผู้โดยสารบนเส้นทาง
รถไฟระหว่างจีนกับลาวต่อไป	 เช่น	 เพิ่มความถี่ของ
รถไฟ	และปรบัปรงุบรกิารจ�าหน่ายบตัรโดยสาร	(ส�านกั
ข่าว	Xinhua:	2565)

สปป.ลาวเตรียมขยายขาย “ไฟฟ้า” ให้สิงคโปร์ ผ่านโครงการ 
บูรณาการพลังงานลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ (LTMS-PIP) โดยข้อตกลง
จดัซือ้พลงังานดงักล่าวมกีารลงนามโดยนายจนัทบนู	สกุาลนุ	กรรมการผูจ้ดัการ
ของการไฟฟ้าลาว	 (EDL)	 และจานิซ	 บอง	 กรรมการบริหารของเค็ปเปล	 
อนิฟราสตรัคเจอร์	โฮลดงิส์	ระหว่างพิธลีงนามทีจ่ดัขึน้ในนครหลวงเวยีงจนัทน์	
เมื่อวันศุกร์ที่	17	มิ.ย.65	ที่ผ่านมา	พิธีลงนามดังกล่าวมี	นายดาววง	โพนแก้ว	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ลาว	นายพูทะนูเพ็ช	ไสสมบัด	

รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงการคลังลาว	 และ	 นายเลี่ยว	 ซิ่วหลิน	
เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจ�าลาว	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้แทนของ
ทัง้สองฝ่ายเข้าร่วม	ทัง้นี	้นายจนัทบนูกล่าวด้วยว่าปัจจบุนัเราได้บรรลเุป้าหมาย
เพิ่มเติมโดยการขยายความร่วมมือไปยังสิงคโปร์ผ่านโครงการลาว-ไทย-
มาเลเซีย-สิงคโปร์	 (LTMS)	 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าโครงการน้ีจะเป็นอีก
หนึง่ความก้าวหน้าส�าคญัในการบรรลเุป้าหมายทีใ่หญ่ขึน้ของโครงการอาเซยีน	
พาวเวอร์	กริด	ในอนาคตอันใกล้	(ส�านักข่าว	มติชน	สุดสัปดาห์	:	2565)

เมื่อ 9 พ.ค.65 สปป.ลาว ประกาศเปิดประเทศเต็มรูปแบบ	โดย
ส�านักงานนายกรัฐมนตรีของ	 สปป.ลาว	 ออกหนังสือถึงทุกหน่วยงานเรื่อง
มาตรการการเข้าออกประเทศและเปิดด่านสากลทั้งหมด	 ซึ่งในหนังสือระบุ
ใจความส�าคญัให้พลเมอืงทกุสญัชาตเิข้าประเทศได้	นอกจากนี	้ผูท้ีม่อีาย	ุ12	ปี
ขึ้นไป	ที่ไม่มีใบรับรองฉีดวัคซีนครบโดส	ขอให้มีผลตรวจเชื้อ	COVID-19	แบบ	
ATK	ภายใน	48	ชั่วโมง	ก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง	 เมื่อถึง	สปป.
ลาว	ไม่ต้องมีการตรวจซ�้า	ทั้งนี้	อนุญาตให้พาหนะต่าง	ๆ 	เข้า-ออก	ประเทศได้
ตามปกต	ิและอนญุาตให้เปิดสถานบนัเทิง	แต่ต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั	
COVID-19	อย่างเคร่งครัด	(ส�านักข่าว	Laotian	Times:	2565)

ส�านักสถิติของ สปป.ลาว เผย อัตราเงินเฟ้อของ สปป.ลาว ใน
เดอืน เม.ย.65 เพิม่ขึน้มาอยูท่ีร้่อยละ 9.9 และยงัไม่มสัีญญาณชะลอตวั	หลงั
จากเงินเฟ้อในเดือน	ม.ค.65	อยู่ที่ร้อยละ	6.25	จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	7.3	
ในเดือน	ก.พ.65	และแตะระดับร้อยละ	8.5	ในเดือน	มี.ค.65	ทั้งนี้	ปัจจัยหลัก
ที่ท�าให้เงินเฟ้อใน	สปป.ลาวปรับตัวสูงขึ้น	และเป็นหนึ่งในอัตราเงินเฟ้อสูงสุด
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	มาจากราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ต่างๆ	ทีป่รบัตวัสงูขึน้	
เช่น	 ราคาเช้ือเพลิง	 และสินค้าน�าเข้าอื่น	 ๆ	 (ส�านักข่าว	MCOT	News	 FM	
100.5:	2565)
 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวได้ขอความร่วมมอืจาก
ประชาชนให้ประหยดัการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิและลดการเดนิทางโดยไม่จ�าเป็น 
เพื่อให้ปริมาณน�้ามันส�ารองของประเทศยังมีเหลือเพียงพอส�าหรับกิจกรรม
ทางการเกษตรและกจิกรรมจ�าเป็นอ่ืน	ๆ 	สปป.ลาว	เริม่เผชญิกบัวกิฤตขาดแคลน
พลงังานมาตัง้แต่ช่วงปลายเดอืน	ม.ีค.65	โดยปัญหาเริม่เกดิข้ึนในปากเซ	จ�าปา

สกั	 และสะหวนันะเขต	 ก่อนจะลกุลามสูเ่วยีงจนัทน์	
โดยต้นตอของปัญหาเกิดจากการที่	 สปป.ลาว	
ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศเพือ่น�าเข้าน�า้มนั	 เพือ่
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 รัฐบาลลาวได้พยายามเข้าไป
ดูแลค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่าน

มา	 นอกจากนี้ยังมีการปรับลดภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	 ที่จัดเก็บจากผู้
ประกอบการในธรุกิจน�า้มนัเป็นการชัว่คราว	เพือ่กดราคาขายปลกีในประเทศให้
ต�า่ลง	อกีด้วย	(ส�านกัข่าว	Vientiane	Times:	2565)

 บทสรุป
สปป.ลาว	ต้องเผชญิกบัความท้าทายหลายประการ	เนือ่งจากปัญหา	

อตัราเงนิเฟ้อของ	สปป.ลาว	ทีเ่พิม่ขึน้และไม่มสีญัญาณชะลอตวั	ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิของ	สปป.ลาว	อกีทัง้ปัญหาการขาดแคลนเชือ้เพลงิทีมี่แนวโน้มที่
จะรนุแรงมากยิง่ขึน้ทัง้จากการขาดแคลนเงนิตราต่างประเทศและสถานการณ์
โลก	แต่อย่างไรกต็าม	สปป.ลาว	ได้มมีาตรการเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของ
ประชาชน	 นอกจากนี้	 สปป.ลาว	 เตรียมขายไฟฟ้าให้สิงคโปร์	 เพื่อบรรลุ 
เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นของโครงการอาเซียน	พาวเวอร์	กริด	อีกด้วย

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

สถานการณ์ภายในมาเลเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ ร.ท.หญิง นิตยา งานไว

 สถานการณ์ของมาเลเซียในห้วงเดือนเมษายน	 –	 มิถุนายน	 พ.ศ.
2565	 ประกอบไปด้วยสถานการณ์ภายในประเทศที่มาเลเซียต้องเผชิญทั้ง
ปัญหาเศรษฐกจิและปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีเ่ป้นผลกระทบมาจากแพร่
ระบาดของ	 COVID-19	 และสถานการณ์ความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก
อาเซยีน	ทัง้ภัยคุกคามบรเิวณชายแดนกบัไทย	และท่าทขีองมาเลเซยีต่อบทบาท
ของอาเซยีนและสถานการณ์ในเมยีนมา	ซึง่ได้รวบรวมจากส�านกัข่าวกรองแห่ง
ชาติ	(2565)1	สามารถสรุปได้	ดังนี้

 สถานการณ์ภายในประเทศ
  	1.1	มาเลเซยีเพิม่ก�าลงัการผลติน�า้มนัปาล์มหลงัอนิโดนเีซยีประกาศ
ห้ามส่งออกนอกประเทศ	โดยอ้างสัมภาษณ์ของนาง	Zuraida	Kamaruddin	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์	ระบุ
ว่ามาเลเซยีพร้อมทีจ่ะเพิม่ก�าลงัการผลติน�า้มนัปาล์มเพือ่รองรบัความต้องการ

ของตลาดโลกหลังจากที่อินโดนีเซียผู้ส่ง
ออกน�า้มนัปาล์มอนัดับ	1	ของโลกประกาศ
ห้ามส่งออกน�้ามันปาล์ม	ทั้งนี้มาเลเซียเป็น
ประเทศส่งออกน�้ามันปาล์มอันดับ	 2	 ของ
โลก	 รองจากอินโดนีเซีย	 โดยคาดว่าจะ
สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตได้หลังจากที่
มาเลเซียเร่ิมเปิดประเทศและรับแรงงานต่าง

ชาติเข้าสูอ่ตุสาหกรรมผลิตน�้ามันปาล์ม	 เพื่อเร่งส่งออกน�้ามันปาล์มเพิ่มขึ้นเพื่อ
ชงิส่วนแบ่งในตลาดโลก	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในตลาดยโุรปทีเ่คยถกูระงบัการน�า
เข้าน�้ามันปาล์มจากมาเลเซีย	 เนื่องจากมีการท�าลายป่าเพื่อปลูกปาล์ม	จนก่อ
ให้เกิดปัญหาเผาป่าและหมอกควันพิษที่ครอบคลุมหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกฉียงใต้	 ตลอดจนก่อให้เกิดการบังคับใช้แรงงาน	 แต่ปัจจุบัน 
ผู้ค้าปลีกในยุโรปจ�าเป็นต้องกลับมาส่ังซ้ือน�้ามันปาล์ม	 เน่ืองจากขาดแคลน
น�้ามันดอกทานตะวันจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน	 (ส�านักข่าว
กรองแห่งชาติ,	2565)
	 	 1.2	มาเลเซียเห็นชอบการยกเลิกโทษประหารชีวิต	ระบุว่ารัฐบาล
มาเลเซยีเหน็ชอบให้ยกเลกิโทษประหารชวีติ	เพือ่แสดงให้เหน็ถึงความเป็นผูน้�า
ในการปกป้องสิทธิของประชาชนในทุกระดับ	และความโปร่งใสต่อการพัฒนา
ระบบตุลาการตัดสินโทษผู้กระท�าผิดของมาเลเซีย	ทั้งน้ี	 การประหารชีวิตจะ
ถูกแทนที่ด้วยการลงโทษในรูปแบบอ่ืนตามดุลยพินิจของศาล	 ควบคู่กับการ 
จัดตั้งกระบวนการก่อนพิจารณาคดี	 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ	
จัดตั้งคณะกรรมการกฎหมาย	พัฒนาแนวทางการพิจารณาคดี	ปฏิรูปสถานที่
คุมขัง	และพิพากษาคดีความผ่านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	 (ส�านัก
ข่าวกรองแห่งชาติ,	2565)
	 	 1.3	 รัฐบาลมาเลเซียเตรียมงบประมาณสูงที่สุดในประวัติศาสตร์
เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสูง	โดยนาย	Tengku	Zafrul	Aziz	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัมาเลเซยี	ได้ระบวุ่ารฐับาลมาเลเซยีเตรยีมจดัสรรงบประมาณ
จ�านวน	77,300	ล้านรงิกติ	(ประมาณ	17,600	ล้านดอลลาร์สหรฐั)	ซึง่มากทีสุ่ด
ในประวัติศาสตร์	 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าในประเทศท่ี 
สูงขึ้น	โดยในจ�านวนนี้ใช้อุดหนุนค่าเชื้อเพลิง	และไฟฟ้า	จ�านวน	51,000	ล้าน
รงิกติ	เป็นเงนิสดส�าหรบัแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน	จ�านวน	11,700	ล้านรงิกติ	
และเป็นเงนิอดุหนนุอืน่	ๆ 	จ�านวน	14,600	ล้านรงิกิต	ทัง้นีส้าเหตสุ�าคญัทีท่�าให้
ราคาสินค้าในมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น	 เนื่องจากภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน	
(Supply	Chain	Disruption)	ปัญหาขาดแคลนแรงงาน	และผลกระทบจาก
วิกฤตในยูเครน	(ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ,	2565)

 ความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน
	 	 2.1 ต�ารวจมาเลเซียจัดตั้งกองก�าลังเฉพาะกิจป้องกันการลักลอบน�า
เข้าพลุและประทัดจากไทย	โดยต�ารวจในรัฐกลันตัน	ซึ่งเป็นรัฐที่ติดกับจังหวัด
นราธิวาส	ได้จัดตั้ง	กองก�าลังเฉพาะกิจพิเศษในระดับท้องถิ่น	และส่งมาปฏิบัติ
หน้าที่บริเวณชายแดนมาเลเซีย-ไทย	 เพื่อป้องกันการลักลอบน�าเข้าพลุและ
ประทัดจากไทยในห้วงเทศกาลถือศีลอด	และยังก�าชับให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเพิ่ม
ความเข้มงวดในการตรวจสอบการลักลอบจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวท้ังในตลาด
และช่องทางการขายแบบออนไลน์	ทั้งนี้	มาเลเซียอนุญาตให้จ�าหน่ายพลุและ
ประทดัแก่ประชาชนเพยีง	2	ยีห้่อ	เท่านัน้	ได้แก่	Pop-pop	และ	Happy	Boom	
เนือ่งจากไม่มส่ีวนผสมของสารประกอบระเบดิทีเ่ป็นอนัตราย	(ส�านกัข่าวกรอง
แห่งชาติ,	2565)
  2.2	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย	 เสนอแนะ
อาเซียนควรมีบทบาทน�าในประเด็นต่าง	ๆ	ของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	โดยดา
โต๊ะ	ไซฟดุดนิ	อบัดุลเลาะห์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซยี
ได้ให้สมัภาษณ์ว่าอาเซยีนควรมบีทบาทเป็นผูน้�าในประเดน็ต่าง	ๆ 	ของภมูภิาค
อนิโด-แปซิฟิก	แทนการแสดงท่าทตีอบสนองต่อการกระท�าของชาตอิืน่เท่านัน้	
ปัจจุบันประเทศนอกอาเซียนจ�านวนมากริเริ่มกรอบความร่วมมือต่าง	ๆ	ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อความมัน่คง	ความปลอดภยั	และความเจรญิของภมูภิาค	เช่น	กลุม่	
QUAD	 และ	 AUKUS	 รวมถึง	 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
อนิโด-แปซฟิิก	(Indo-Pacific	Economic	Framework-IPEF)	ทีน่�าโดยสหรฐัฯ	
โดยมสีมาชกิอาเซยีนบางส่วนเข้าร่วม	ขณะที	่จนีพยายามมองหาการเชือ่มโยง
กับภูมิภาคเช่นกัน	 ดังนั้น	 อาเซียนจึงควรเป็นผู้น�าในการก�าหนดวิสัยทัศน ์
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาค	(ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ,	2565)	
	 	 ในขณะเดียวกัน	 ดาโต๊ะ	 ไซฟุดดิน	 อับดุลเลาะห์	 ได้กล่าวถึงกรณ ี
เมียนมาในการประชุม	 Shangri-La	 Dialogue	ที่สิงคโปร์	 ว่าอาเซียนจ�าเป็น
ต้องร่วมมอืกนัมากยิง่ขึน้เพือ่แก้ไขปัญหาเมยีนมาตามฉนัทามต	ิ5	ข้อ	ให้มคีวาม
คืบหน้า	 ทั้งนี้	 ดาโต๊ะ	 ไซฟุดดิน	 อับดุลเลาะห์	 เสนอแนะว่าฉันทามติดังกล่าว
ควรมีก�าหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติรวมถึงก�าหนดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้
ชัดเจน	นอกจากนี้	ควรเพิ่มบทบาทผู้แทนพิเศษของอาเซียนด้านเมียนมาด้วย	
อย่างไรก็ดี	ดาโต๊ะ	ไซฟุดดิน	อับดุลเลาะห์	ระบุว่ายังไม่ได้หารือประเด็นนี้กับ
สมาชกิอาเซยีน	แต่คาดว่าจะหารอือย่างไม่เป็นทางการในการประชมุรฐัมนตรี

15ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)



 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซยีน-อนิเดยี	ทีก่รงุนวิเดลี	แระเทศอนิเดยี	
ทีจ่ะจดัขึน้ในระหว่างวนัที	่16-17	มถินุายน	2565	(ส�านักข่าวกรองแห่งชาต,ิ	2565)	
	 จะเห็นได้ว่ามาเลเซียก�าลังด�าเนินการแก้ไขปัญหาภายในประเทศทั้ง
ปัญหาเศรษฐกิจ	 โดยการพยายามที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ	COVID-19	และเตรยีมงบประมาณสงูทีส่ดุในประวตัศิาสตร์
เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสูง	 ตลอดจนมีแผนที่จะปรับปรุงกฎหมายด้าน 
ความม่ันคงให้มคีวามทนัสมยัสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั	ส�าหรบัด้าน
ความสัมพันธ์กับประเทศในอาเซียน	 จะเห็นได้ว่ามาเลเซียได้จัดตั้งกองก�าลัง
เฉพาะกจิป้องกนัการลกัลอบน�าเข้าพลแุละประทดัจากไทย	ซึง่แสดงให้เหน็ถงึ
ปัญหาการลกัลอบน�าเข้าสนิค้าผดิกฎหมายระหว่างชายแดนของทัง้	2	ประเทศ
ยังเป็นภัยคุกคามท่ีส�าคัญที่ทั้ง	 2	 ประเทศจะต้องด�าเนินการแก้ปัญหาให้เป็น

รปูธรรม	นอจากนีม้าเลเซยียงัมคีวามพยายามทีจ่ะให้อาเซยีนแสดงบทบาทเป็น
ผูน้�าในประเดน็ต่าง	ๆ 	ของภมูภิาคอนิโด-แปซฟิิก	แทนการแสดงท่าทตีอบสนอง
ต่อการกระท�าของชาติอื่นเท่านั้น	 เพื่อถ่วงดุลอ�านาจระหว่างประเทศ
มหาอ�านาจทีเ่ข้ามามอีทิธพิลในภมูภิาคมากขึน้	ส่วนท่าทขีองมาเลเซยีต่อกรณี
เมียนมา	 มาเลเซียยังเน้นย�้าจุดยืนของตน	 คือ	 การด�าเนินการตามฉันทามติ	 
5	ข้อ	อาเซียนหาแนวทางแก้ไขอย่างสันติ	โดยทุกฝ่ายในเมียนมาจ�าเป็นต้องมี
ส่วนร่วมในการเจรจา	 และเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องโทษทางการเมืองทันที
แบบไม่มีเงื่อนไข	

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.

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

สถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ

สถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา	ในห้วง	เม.ย.	–	มิ.ย.	65	มีประเด็น
ส�าคัญที่สรุปได้ดังนี้

 สถานการณ์โรคระบาด
เมียนมายังคงพบผู้ป่วยโรคติดเช้ือโควิด-19	 กระทรวงสาธารณสุข

และกีฬาของเมียนมารายงานว่า	 พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19	 ที่ได้รับการ
ยืนยันผลเพิ่มอีก	 ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขและกีฬา	 ได้ออก
แถลงการณ์เมื่อ	 11	 เม.ย.	 ว่าจะขยายระยะเวลากักกันออกไปเป็น	 28	 วัน	 
ซึ่งแบ่งเป็นการกักกันในพื้นที่ที่จัดหาให้	21	วัน	และการกักกันตัวที่บ้าน	7	วัน	
แม้เมยีนมายงัคงเผชญิกบัการแพร่ระบาดของโควดิ-19	แต่คณะกรรมการกลาง
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน	 ควบคุม	 และรักษาโรคโควิด-19	 ระบุว่า	 จะเปิด
เทีย่วบนิระหว่างประเทศทัง้หมดในวนัที	่17	เม.ย.	และสามารถบนิได้ตามปกติ
เพราะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19	 ลดลงแล้ว	 (กรุงเทพธุรกิจ:	 2565)	 
คณะกรรมการฯยังระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกระตุ้นภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยว	และเพื่อให้การเดินทางของผู้ที่มาเยือนเมียนมาด�าเนินไปอย่างราบ
รื่น	ด้านกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา	ระบุว่า	นักท่องเที่ยวจะต้องกักตัวเป็น
เวลา	1	สัปดาห์	และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด	2	ครั้ง	ทั้งยังต้องได้รับการ
ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว

 สถานการณ์การเมือง
สถานการณ์ชายแดน	 กองก�าลังติดอาวุธทหารกะเหรี่ยงคะยา	 KA	

ซุม่โจมตขีบวนรถบรรทกุเสบยีงอาวุธและ
อาหารของทหารเมียนมา	 กองก�าลังติด
อาวุธทหารกะเหรี่ยงคะยา	 KA	 ได้สนธิ
ก�าลังกับกองก�าลัง	 ประชาธิปไตยแนว
หน้ากะเหรี่ยงคะยา	KNDF	จ�านวน	100	
นาย	 (กรุงเทพธุรกิจ:	 2565)	 ซุ่มโจมตี
ขบวนรถขนส่งเสบียงอาหารและอาวุธ
กระสุน	ของทหารเมียนมา	จ�านวน	4	คัน	
บริเวณ	 บนถนนระหว่าง	 อ.ฟลูโซว์	 กับ	

อ.บอลาแคะ	จ.ลอยก่อว์	รัฐคะยา	ตรงข้ามอ.เมืองแม่ฮ่องสอน	แหล่งข่าวระบุ
ว่า	ปัจจบุนัทหารเมยีนมา	ได้พยายามทีจ่ะจดัส่งเสบยีงอาวธุกระสนุและอาหาร	
ให้กบัทหารเมยีนมา	ส่วนหน้าทีอ่ยูใ่นพืน้ที	่อ.บอลาแคะ	ทีค่วบคมุพืน้ทีถ่งึแนว
ชายแดนไทยด้านทศิตะวันตกของแม่ฮ่องสอน	แต่ทางกองก�าลงักะเหรีย่งคะยา	
KA	ได้ตดัเส้นทางไปแล้วส่วนหนึง่ด้วยการก่อวนิาศกรรมสะพานส�าคญั	ๆ 	ท�าให้
ทหารเมียนมาท่ีประจ�าการอยู ่ด ้านทิศตะวันออกของแม่น�้าสาละวิน	 
ด้านตรงข้ามช่องทางบ้านน�า้เพยีงดนิ	ต.ผาบ่อง	อ.เมอืง	ขาดแคลนอาวธุ	กระสนุ	
และรวมไปถึงเสบียงอาหารอย่างหนัก

รัฐบาลทหารเมียนมาจะประหารชีวิตอดีตส.ส.รายหน่ึงจากพรรค
ของนางออง	ซาน	ซ	ูจี	และนกักจิกรรมเพือ่ประชาธปิไตยอกีคนหนึง่	ถอืเป็นการ
ร้ือฟื้นโทษประหารชีวิตครั้งเเรกในรอบหลายสิบปี	 การลงโทษครั้งนี้	 อดีต 
ส.ส.	เพียว	ซตีา	ตาว	และนกัเคล่ือนไหวเพ่ือประชาธปิไตย	จาว	มนิ	ย	ูหรอื	“จมิมี”่	

จะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอ	 (กรุงเทพธุรกิจ:	 2565)	 อย่างไรก็ตาม	 
รองผู้อ�านวยการหน่วยงาน	Human	Rights	Watch	ฟิล	โรเบิร์ตสัน	กล่าวว่า	 
การสั่งประหารบุคคลทางการเมืองที่เป็นที่รู้จักสองคนนี้	“จะเติมเชื้อไฟให้กับ
การต่อต้านทหารในประเทศ....น�าไปสู่การถูกประณามจากนานาชาติ	 และ
ตอกย�้าชื่อเสียงของรัฐบาลทหารว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายที่สุด
ของที่สุดในเอเชีย”

 สถานการณ์เศรษฐกิจ
ธนาคารกลางเมียนมา	หรือ	CBM	มีค�าสั่งเมื่อวันที่	25	พ.ค.	2565	

ห้ามใช้สกุลเงินต่างประเทศส�าหรับการช�าระเงินในเมียนมา	 เพื่อรักษา
เสถียรภาพอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศภายในประเทศ	ค�าสัง่ดงักล่าว
เป็นความพยายามล่าสุดของเจ้าหน้าที่ที่พยายามเข้ามาควบคุมการไหลเวียน
ของเงินตราต่างประเทศในเมียนมา	 ซึ่งปัจจุบัน	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินจ๊าตต่อ
ดอลลาร์	อยู่ที่	1,850	จ๊าตต่อ	1	ดอลลาร์สหรัฐ	แต่ในตลาดมืดคาดว่าค่าเงินจะ
อ่อนกว่านี้	ก่อนหน้านี้	แบงก์ชาติเมียนมา	มีค�าสั่งว่า	ตั้งแต่	3	เมษายน	2565	
เป็นต้นไป	ประชาชนในประเทศทีห่ารายได้โดยได้รบัค่าจ้างเป็นเงนิต่างประเทศ	
จะต้องน�าเงนิไปฝากธนาคารทีไ่ด้ใบอนญุาต	และแลกเปลีย่นเป็นเงินจ๊าตภายใน	
1	วัน	(ประชาชาติธุรกิจ:	2565)		ค�าสั่งดังกล่าวยังมีผลบังคับให้ประชาชนทุก
คนผู้ถือครองสกุลเงินต่างประเทศ	 ยกเว้นองค์กรต่างประเทศและผู้ค้าท่ีได้รับ
การยกเว้นในภายหลัง	 ท�าให้ถูกต่อต้านอย่างหนัก	 ตั้งแต่ผู้อยู่อาศัย	 ไปจนถึง
กลุ่มชาวต่างชาติที่มีธุรกิจในเมียนมา	ทั้งนี้	 แบงก์ชาติเมียนมา	 ระบุเหตุผลท่ี
ร้องขอหน่วยงานรัฐบาลช�าระเงินด้วยสกุลเงินจ๊าตเมียนมาเท่าน้ัน	 เนื่องจาก
การใช้สกุลเงินต่างประเทศช�าระเงินในท้องถิ่น	 อาจน�าไปสู่ความต้องการใช ้
เงินดอลลาร์สหรัฐที่สูงขึ้น	และส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนไม่เสถียร

 แนวโน้มและผลกระทบ
สถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19	 ในเมียนมายังคงมีต่อเนื่อง	

แต่คณะกรรมการกลางแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน	 ควบคุม	 และรักษา 
โรคโควิด-19	 มีเป้าหมายที่จะเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด	 ซึ่งเป็น 
กระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยว	แต่อย่างไรก็ตาม	การที่ธนาคารกลางเมียนมา
ห้ามใช้สกุลเงินต่างประเทศส�าหรับการช�าระเงินในเมียนมา	 อาจท�าเกิดแรง
กดดันจากทั้งภายนอกและภายใน	 ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ที่เมียนมาพยายามเปิดด้านการท่องเที่ยว

รวมถงึสถานการณ์สูร้บกนัของรฐับาลทหารและชนกลุ่มน้อย	บรเิวณ
ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย	 ประเทศไทยในฐานะประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีดังกล่าว	 
อีกทั้ง	 รัฐบาลทหารเมียนมาจะประหารชีวิตอดีตส.ส.รายหนึ่งจากพรรคของ 
นางออง	ซาน	ซ	ูจ	ีและนกักจิกรรมเพ่ือประชาธิปไตยอกีคนหนึง่	ถอืเป็นการรือ้ฟ้ืน
โทษประหารชีวิตคร้ังเเรกในรอบหลายสิบปีนั้น	 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ 
เมยีนมาในประเดน็เรือ่งสทิธมินษุยชนเป็นอย่างมาก	เมยีนมาอาจจะต้องด�าเนนิ
นโยบายต่างประเทศอย่างรอบคอบ
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



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

สถานการณ์ภายในฟิลิปปินส์ห้วงเดือนเมษายน	-	มิถุนายน	2565	
ทีผ่่านมา	ฟิลปิปินส์มปีระเดน็ความเคลือ่นไหวทีส่�าคญั	ทัง้มติิด้านการเมอืงและ
ความมั่นคง	มิติด้านเศรษฐกิจ	และมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม	สรุปได้ดังนี้

 มิติด้านการเมืองและความมั่นคง
จนีและสหรฐัฯ	แสดงความยนิดกีบัผูช้นะการเลอืกตัง้ประธานาธบิดี

ฟิลิปปินส์	 โดยส�านักข่าว	 Xinhua	 รายงานเมื่อ	 12	 พฤษภาคม	 2565	 
ว่า	ประธานาธบิดสี	ี จิน้ผงิ	 ของจนี	 ส่งสาส์นแสดงความยนิดถึีงนายเฟอร์ดนิานด์	 
มาร์กอส	จูเนียร์	ที่ชนะการเลือกตั้ง	เป็นประธานาธิบดีคนที่	17	ของฟิลิปปินส์	
เมื่อ	9	พฤษภาคม	2565	โดยระบุว่า	จีนและฟิลิปปินส์เป็นประเทศเพื่อนบ้าน	

ความสัมพันธ์ทวภิาคนี�าประโยชน์
มาสู่ประชาชน	 และมีส่วนท�าให้
เกิดสันติภาพและเสถียรภาพใน
ภูมิภาค	 ด้านเว็บไซต์กระทรวง
ต่างประเทศของสหรฐัฯ	เผยแพร่
เมื่อ	 11	 พฤษภาคม	 2565	 ว่า	
นายแอนโทนี	บลิงเคน	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรฐัฯ	แถลงแสดงความยนิดกีบัชาวฟิลปิปินส์	
และผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์	 โดยสหรัฐฯ	 พร้อมกระชับ 
ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกับผูน้�า	ฟิลปิปินส์คนใหม่	เพือ่ส่งเสรมิความเป็น
พันธมิตรระหว่างกัน	
	 นอกจากนี	้ ส�านกัข่าว	 Xinhua	 รายงานว่า	 ประธานาธบิดสี	ี จิน้ผงิ	 
ได้แสดงความยินดีกับนายมาร์กอส	 จูเนียร์	 อีกคร้ังส�าหรับชัยชนะในศึกชิง
ต�าแหน่งประธานาธบิดฟิีลปิปินส์	โดยได้กล่าวว่า	นายมาร์กอสเป็นผูม้ส่ีวนร่วม
และรับรู้ถึงพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์	 โดยขนาน
นามนายมาร์กอส	จูเนียร์ว่าเป็นทั้งผู้สร้าง	ผู้ช่วยเหลือ	และผู้ส่งเสริมมิตรภาพ
ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์	 นอกจากนี้	 ประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 ยังกล่าวว่า	 
ทั้งสองประเทศควรทันต่อกระแสโลก	 ร่วมกันจารึกเร่ืองราวอันยิ่งใหญ่แห่ง
มิตรภาพระหว่างจนี-ฟิลปิปินส์ในยคุใหม่	และร่วมกันปฏบิตัติามแผนความร่วมมอื
ทวิภาคี	เพื่อก้าวไปสู่อนาคตของทั้งสองประเทศที่สดใสยิ่งกว่าเดิม	
	 ส�าหรับ	 สหรัฐฯ	 หลังฟิลิปปินส์ประกาศชื่อประธานาธิบดีคนใหม่	
เมื่อ	11	พฤษภาคม	2565 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ	(ส�านัก
ข่าวกรองแห่งชาต:ิ	2565)	ระบวุ่า	สหรฐัฯ	มคีวามประสงค์จะฟ้ืนฟ	ู“ความเป็น
หุ้นส่วนพิเศษ”	 กับฟิลิปปินส์	 และจะท�างานร่วมกับผู้บริหารชุดใหม่ของ
ฟิลปิปินส์ในประเดน็สทิธมินษุยชนและประเดน็ทีเ่ป็นความเร่งด่วนของภมูภิาค
ทันที	 ที่ประกาศผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีคนใหม่อย่างเป็นทางการ	ทั้งนี	้
เป้าหมายของสหรฐัฯ	คอื	เสรมิสร้างความเป็นพนัธมติรระหว่างประเทศทัง้สอง	
รวมถึงความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
ทีเ่สรี	เปิดกว้าง	เชือ่มต่อถงึกนั	เจรญิรุง่เรอืง	ปลอดภยั	และยดืหยุน่	โดยสหรฐัฯ	
ยังคงส่งเสริมการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม	 ซึ่งเป็นรากฐาน
ส�าคัญของความสมัพนัธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ	และในบริบททวภิาคอีืน่	ๆ
	 ด้านความสัมพันธ์	 ญี่ปุ่น-ฟิลิปปินส์	 เมื่อ	 20	 พฤษภาคม	 2565	 
นายฟูมิโอะ	คิชิดะ	นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายเฟอร์ดินานด์	มาร์กอส	จูเนียร์	
ว่าท่ีประธานาธบิดคีนใหม่ของฟิลิปปินส์ได้เหน็พ้องต้องกนัในการกระชบัความ
สมัพนัธ์ระดบัทวภิาค	ีเพือ่เสรมิสร้างสนัตภิาพและความเจรญิรุง่เรอืงในภมูภิาค
อินโด-แปซิฟิก	 โดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นแถลงว่า	 ผู้น�าทั้งสอง
ประเทศยืนยันที่จะพบปะกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้	ทั้งนี้	นายคิชิดะ	กล่าว
ว่า	 ต้องการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับว่าที่ประธานาธิบดีมาร์กอส	 เพ่ือส่งเสริม
ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง	 โดยแนวคิดดังกล่าวได้รับการ

สนับสนุนจากทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐฯ	 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่นายมาร์กอสได้พูดคุย
กับนายคิชิดะ	 หลังจากที่เขาได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 9	 พฤษภาคม	 2565	 ท่ีผ่านมา	 
โดยนายมาร์กอสมีก�าหนดจะเข้ารับต�าแหน่งในวันที่	30	พฤษภาคม	2565	นี้

 มิติด้านเศรษฐกิจ
กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ	(IMF)	ประกาศปรบัเพิม่คาดการณ์

การขยายตวัของเศรษฐกจิฟิลปิปินส์ในปีนีเ้ป็นขยายตวั	6.5%	จากเดมิทีร่ะดบั	
6.3%	เมื่อ	21	พฤษภาคม	2565	แต่ก็เตือนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	และความตงึเครยีดทางการเมอืง	โดยผูแ้ทน	IMF	
ประจ�าฟิลิปปินส์	 ระบุว่า	 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ส่งสัญญาณฟื้นตัวจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19	ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี	2564	และการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิระยะกลาง	คาดว่าจะกลับคนืสูร่ะดบัก่อนเกดิการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19	ภายในปี	2567	ทั้งนี้	มาจากการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่
ดีอย่างต่อเนื่อง	 และการมุ่งเน้นด�าเนินการปฏิรูปโครงสร้างอาจส่งผลให้
ฟิลิปปินส์บรรลุเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น	 ทั้งนี้	 ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	ของฟิลิปปินส์ขยายตัว	5.6%	ในปี	2564	หลัง
จากที่เศรษฐกิจหดตัวลงมากเป็นประวัติการณ์ถึง	9.6%	ในปี	2563	อันเนื่อง
มาจากการล็อกดาวน์ที่ยาวนานเพื่อควบคุมโรคระบาดภายในประเทศ

นอกจากนี้	 ส�านักข่าวบลูมเบิร์กยังได้รายงานว่า	 ฟิลิปปินส์เป็น
ประเทศล่าสุดในเอเชียที่เริ่มคุมเข้มนโยบายการเงิน	หลังอินเดียและมาเลเซีย
ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบไม่คาดหมายในเดือนนี้	 เพื่อต่อสู้กับแรง
กดดันราคา	โดยเงินเฟ้อที่พุ่งเร็วขึ้นจากผลพวงของสงครามในยุโรปและภาวะ
ชะงักงันด้านอุปทานจากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในจีนน้ัน	 เสี่ยง
บั่นทอนอุปสงค์การบริโภคและส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก

 มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
เมื่อ	25	พฤษภาคม	2565	ส�านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า	ฟิลิปปินส์

เริ่มฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่	 2	 ส�าหรับกลุ่มคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง	
สอดคล้องกบัประเทศอืน่	ๆ 	ในภมูภิาคเอเชยีทีอ่นมุตัใิห้มกีารฉดีวคัซนีบสูเตอร์
เข็มที่	 2	 โดยข้อมูลของรัฐบาลระบุว่า	 เกือบ	61%	ของประชากร	110	ล้าน
คนในฟิลิปปินส์ได้รับวัคซีนแล้ว	 ขณะที่เกือบ	 13	 ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีน 
บสูเตอร์เขม็ที	่1	แล้ว	โดยประชากรจ�านวน	7,000-13,000	คนจาก	690,000	คน
ทีถ่อืว่าเป็นกลุม่เสีย่ง	ได้รบัการฉดีวคัซนีบสูเตอร์เขม็ที	่2	เพือ่ป้องกนัโควดิ-19	
สายพนัธุต่์าง	ๆ	 โดยหวงัจะป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19	ระลอกใหม่	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ	เพื่อเตรียมยกเลิกมาตรการสกัดโควิด-19
บทสรุป 

สถานการณ์ของประเทศฟิลิปปินส์ห้วงเดือนเมษายน	 -	 มิถุนายน	
2565	 ที่ผ่านมา	 ในมิติด้านการเมืองและความมั่นคง	 ผลการเลือกตั้งอย่างไม่
เป็นทางการของฟิลิปปินส์เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า	 นายเฟอร์ดินานด์	 มาร์กอส	 
จูเนียร์	จะได้เป็นประธานาธิบดีคนที่	17	ของฟิลิปปินส์	ซึ่งนับเป็นชัยชนะครั้ง
ประวัติศาสตร์ที่เกือบสี่ทศวรรษหลังจากตระกูลมาร์กอสออกจากอ�านาจและ
ลี้ภัยไปยังสหรัฐฯ	ด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ซึ่ง
การเข้ารับต�าแหน่งดังกล่าวยังคงมีความท้าทายมากมายที่ต้องรับมือทั้งในมิติ
เศรษฐกิจและมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม	 เช่น	 ปัญหาความยากจน	 ปัญหา
การว่างงาน	ปัญหายาเสพตดิ	ปัญหาทจุรติคอร์รัปชัน่	ภาวะเงนิเฟ้อทีก่�าลงัเพิม่
สูงขึ้นในปัจจุบัน	 การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนกัจาก
วิกฤติ	 Covid-19	 รวมถึงการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ 
ความขดัแย้งระหว่างรสัเซยีและยเูครน	เป็นต้น

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

17ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)



สถานการณ์ภายในประเทศสิงคโปร์

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

สถานการณ์ภายในประเทศสิงคโปร์ที่ส�าคัญ	 ในห้วงเดือน	 เม.ย.	 -	
มิ.ย.65	ได้แก่

เมือ่ 1 เม.ย.65 นรม.สงิคโปร์ แสดงความไม่เหน็ด้วยกับการจ�ากัด
ค�านิยามของสงครามในยูเครนว่าเป็นเพียงการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตย
กับเผดจ็การ	แทนการต่อสูเ้พือ่ปกป้องอธปิไตย	เอกราช	และบรูณภาพแห่งดนิ

แดน	เนื่องจากจะยิ่งท�าให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้น	รวมทั้ง
เป็นการแบ่งขัว้ของระเบยีบโลกอย่างชดัเจน	ซึง่อาจเป็นเหตุผล
ทีจ่นีปฏเิสธทีจ่ะประณามรสัเซยีกรณรีกุรานยเูครนด้วย	(ส�านกั
ข่าวกรองแห่งชาติ:	2565)
 นรม. ลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ และคณะเดินทางเยือน

สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการระหว่าง 26 มี.ค.- 2 เม.ย.65 ได้ร่วมสนับสนุน
บทบาทสหรัฐฯ และการประจ�าการของทหารสหรัฐฯ ในเอเชียแปซิฟิก   
ทั้งสองฝ่ายยืนยันสถานะความร่วมมือทางทหารที่แนบแน่น	สิงคโปร์เห็นพ้อง
ให้สหรัฐฯ	แสดงบทบาทรกัษาสนัตภิาพ	เสถยีรภาพ	และความเจรญิรุง่เรอืงใน
ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	 ตลอดจนสนับสนุนการประจ�าการของทหารสหรัฐฯ	 
ในภมูภิาค	นอกจากนี	้ได้มกีารเสรมิสร้างความร่วมมือด้านการป้องกนัไซเบอร์	
ปัญญาประดษิฐ์	และการฝึกซ้อมทางทหาร	โดยสหรฐัฯ	ได้ชืน่ชมมาตรการของ
สงิคโปร์ต่อรสัเซยีในกรณคีวามขดัแย้งรสัเซยี-ยเูครน	ซึง่สงิคโปร์ได้ระบวุ่าท่าที
ดังกล่าวเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานหลักการระหว่างประเทศ	รวมทั้งกฎบัตร
สหประชาชาติ	(ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ:	2565)
 นายลอเรนซ์ หว่อง รมว.คลงั ได้รบัเลือกให้เป็นทายาททางการเมอืง

พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party : PAP) โดยนายลี	เซียน	ลุง	
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และเลขาธิการพรรคกิจประชาชน	 ได้ออกแถลงการณ์

ว่าคณะรัฐมนตรีสิงคโปร์รับรองให้นายลอว์เรนซ์	 หว่อง	 รมว.
คลัง	สิงคโปร์	ขึ้นเป็นผู้น�ารุ่นที่	4	ของพรรคกิจประชาชน	ซึ่ง
ถอืเป็นการตดัสนิใจก้าวส�าคญัเพือ่การเปลีย่นผ่านสูผู่น้�ารุน่ใหม่	
พร้อมท้ังแสดงความเชื่อมั่นว่านายหว่องและคณะผู้บริหารชุด
ใหม่จะน�าพาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิงคโปร์	 ท�าให้

การเมอืงของสงิคโปร์มคีวามชดัเจนมากขึน้	นบัตัง้แต่นายเฮง	สวเีกียต	ทายาท
คนก่อนประกาศถอนตวัจากต�าแหน่งดงักล่าวไปเมือ่เดอืน	เม.ย.64	(ส�านกัข่าว	
MCOT	News	FM	100.5:	2565)
 สิงคโปร์ ผ่อนปรนมาตรการ COVID-19 ให้นักเดินทางที่ฉีดวัคซีน

ครบแล้วไม่ต้องแสดงผล RT-PCR เริ่ม 26 เม.ย.นี้ โดยกระทรวงสาธารณสุข
ของสิงคโปร์ออกแถลงการณ์ว ่า	 นักเดินทางทุกคนที่ฉีดวัคซีนป้องกัน	

COVID-19	 ครบตามเกณฑ์แล้ว	 และจะเดินทางเข้าสิงคโปร์ทั้งผ่านจุดตรวจ
ทางอากาศและทางทะเล	 จะไม่ต้องตรวจร่างกายก่อนเดินทางอีกต่อไป	 จาก
เดิมที่ก�าหนดให้ผู้เดินทางเข้าสิงคโปร์ต้องตรวจเชื้อ	COVID-19	ภายใน	2	วัน	
และเมือ่เดนิทางมาถงึแล้ว	ต้องกกัตวัเป็นเวลา	7	วนั	และเข้ารบัการตรวจตรวจ	
RT-PCR	ในวันสุดท้ายของการกักตัว	นอกจากนี้	การยกเลิกมาตรการดังกล่าว	
ยังจะใช้กับเด็กอายุต�่ากว่า	12	ปี	ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบด้วย	(ส�านักข่าว	MCOT	
News	FM	100.5:	2565)
 เมื่อ 29 เม.ย.65 กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ยืนยันพบผู้ติด

เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนชนิดย่อย BA.2.12.1 แล้วจ�านวน 2 ราย 
โดยทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วหลังผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก	
นอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่า	 ในปัจจุบันเชื้อ	 COVID-19	 สายพันธุ์โอมิครอน
ชนดิย่อย	BA.2.12.1	ไม่อยูใ่นรายชือ่เชือ้กลายพนัธุท์ีอ่ยูภ่ายใต้การตดิตามของ
องค์การอนามยัโลก	(WHO)	รวมทัง้ไม่เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายแม้จะเป็นสายพันธุ์
ย่อยของเชื้อชนิด	BA.2	ที่มีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว	และไม่มีข้อมูล
ยนืยนัว่าก่อให้เกดิอาการเจบ็ป่วยรนุแรง	อย่างไรกต็าม	การยนืยนัพบผูต้ดิเชือ้	
COVID-19	 สายพันธุ์ดังกล่าวมีขึ้นภายหลังสิงคโปร์ประกาศยกเลิกมาตรการ
ข้อจ�ากัดในการรวมกลุ่มและเว้นระยะห่างทางสังคม	เมื่อ	26	เม.ย.65	(ส�านัก
ข่าว	Channel	News	Asia:	2565)	
 รัฐบาลสิงคโปร์พร้อมผลักดันการสร้างสถานีขนส่งขนาดใหญ่เพื่อ

รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ต้ังเป้าหมายว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในห้วง 
20 ปีข้างหน้า โดยสิงคโปร์จะเริ่มกลับมาก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่	 5	
ของท่าอากาศยานนานาชาตชิางง	ีทีไ่ด้ถกูระงบัไปเม่ือ	พ.ค.63	จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ	COVID-19	และคาดว่าจะแล้วเสร็จทันกับช่วงที่ปริมาณ
ผูใ้ช้บรกิารจะเพิม่ขึน้	เนือ่งจากอตุสาหกรรมการบนิฟ้ืนตวัเรว็กว่าทีค่าดไว้	ทัง้นี้	
จ�านวนผู้โดยสารที่เดินทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี	เมื่อ	เม.ย.65	อยู่ที่
ร้อยละ	40	ของจ�านวนผู้โดยสารก่อนการแพร่ระบาดของ	COVID-19	ซึ่งใกล้
เคียงกับเป้าหมายร้อยละ	 50	 ภายในสิ้นปี	 2565	 (ส�านักข่าว	 The	 Straits	
Times:	2565)	
 บทสรุป

สรุปได้ว่าสถานการณใ์นสงิคโปร์ในหว้ง	เม.ย.	-	ม.ิย.65	มกีารเปลีย่นแปลงทาง
ด้านการการเมือง	เนื่องจากมีการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่	โดยแต่งตั้งนายล
อว์เรนซ์	 หว่อง	 ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ	 มาน่ังเก้าอี้
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแทนที่นายเฮง	 สวี	 เกียต	 วัย	 60	 ปี	 ท่ีประกาศ 
ลาออก	นอกจากนี้	 ได้มีการผ่อนปรนมาตรการ	COVID-19	 เพื่อกระตุ้นด้าน
การท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจ	

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

สถานการณ์ภายในประเทศเวียดนาม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

สถานการณ์ของประเทศเวียดนาม	 ห้วงเดือนเมษายน-มิถุนายน	
2565	 เวียดนามมีประเด็นความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญทั้งมิติด้านการเมือง	 
การทหาร	และความมั่นคง	ดา้นเศรษฐกิจ	และด้านสิ่งแวดล้อม	สรปุพอสังเขป
ได้ดังนี้

 มติด้ิานการทหาร
เวียดนามฝึกอบรมทหารเสนาธิการเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ในคณะ

เฉพาะกจิของสหประชาชาต ิเมือ่วนัที	่14	เมษายน	2565	กรมรกัษาสนัตภิาพ
เวียดนามสังกัดกระทรวง	 กลาโหมได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมทหารเสนาธิการ
เพ่ือไปปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะเฉพาะกจิของสหประชาชาตใินระหว่างวนัที	่12-28	
เมษายน	2565	ภายใต้การสนบัสนนุของโครงการความคิดรเิริม่การอ�านวยการ
รกัษาสนัตภิาพโลกของสหรฐัหรอื	GPOI	วตัถปุระสงค์ของการจดัการฝึกอบรม
ดังกล่าวก็เพ่ือเพิ่มความรู้และทักษะความสามารถให้แก่ทหารเสนาธิการของ
เวยีดนามในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะเฉพาะกจิต่าง	ๆ ของสหประชาชาต	ินีเ่ป็น
ครั้งที่สองท่ี	 GPOI	 ช่วยเหลือเวียดนามในการจัดการฝึกอบรมผ่านทั้งรูปแบบ

ออนไลน์และโดยตรง	 การฝึกอบรมดังกล่าวจะช่วยสั่งสมประสบการณ์	 มุ่งสู่ 
เป้าหมายการพัฒนาศูนย์ฝึกทหารที่เข้าร่วมกิจกรรมการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติในเวียดนามให้มีคุณภาพในระดับภูมิภาค

รสัเซยีและเวยีดนามตกลงจดัฝึกซ้อมทางทหารระหว่างกนั รสัเซยี
และเวียดนามตกลงจัดฝึกซ้อมทางทหารระหว่างกัน	 สนข.RIA	 ของรัสเซีย	
รายงานเม่ือ	 19	 เม.ย.65	 ว่า	 ศูนย์ข่าวกองทัพภาคตะวันออกของรัสเซีย	 
(Eastern	Military	 District)	 จัดการประชุมทางไกลระหว่าง	พล.ต.	 Sergei	
Lagutkin	ผอ.ศูนย์บัญชาการระดับภูมิภาค	และ	พ.อ.	Ivan	Taraev	ผอ.กอง
ความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ	ผู้แทนกองทัพรัสเซีย	กับ	พล.ต.Don	
Dinh	Thanh	ผู้แทนกองทัพเวียดนาม	 เพื่อวางแผนจัดการฝึกซ้อมทางทหาร
ระหว่างกัน	 โดย	 พ.อ.Taraev	 ระบุถึงจุดประสงค์ของการฝึกซ้อมคร้ังนี้ว่า	 
เพือ่พฒันาทกัษะการปฏิบตัขิองผูบ้งัคบับัญชาและเจ้าหน้าท่ีในสภาพแวดล้อม
ทางยทุธวธิทีีย่ากล�าบาก	ตลอดจนแก้ไขปัญหาในขณะปฏบิตักิาร	ทัง้นี	้ทัง้สอง
ฝ่ายอยู ่ระหว่างการพิจารณาก�าหนดการและสถานที่ส�าหรับการฝึกซ้อม 
ทางทหาร	 นอกจากนี้ยังร่วมกันหารือในประเด็นการสนับสนุนทางการแพทย	์
การขนส่งทางทหาร	การกีฬา	และโครงการด้านวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 มติด้ิานเศรษฐกิจ
  ทูตไทยหารือนายกฯเวียดนาม มุ่งกระชับความเป็นหุ้นส่วน ศก. 
ในทกุระดบั นายกรฐัมนตรเีวยีดนามมุง่กระชบัความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิ
กับไทยในทุกระดับ	 ยืนยันความร่วมมืออ�านวยความสะดวกขนส่งผลไม้ผ่าน
แดนให้คล่องตวั	พร้อมยนิดกีบัการตัง้	Thai	Cham	ในฐานะก้าวส�าคญัของภาค
เอกชนไทยในเวียดนาม	ทั้งนี้	นายนิกรเดช	พลางกูร	เอกอัครราชทูต	ณ	กรุง
ฮานอย	ได้หารือกับนายฝ่าม	มิงห์	จึงห์	นายกรัฐมนตรีเวียดนาม	โดยทั้งสอง
ฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในระดับทวิภาคี	 อนุภูมิภาค	
และพหุภาคีในด้านการค้า	 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความร่วมมือสร้างการค้าที่
สมดุล	ขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน	 เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายทางการค้า	
25,000	ล้านดอลลาร์สหรฐั	ภายในปี	ค.ศ.	2025	และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิในยคุหลงั
โควิด-19	ในด้านการลงทุน	

สหรัฐฯ ช่วยเวียดนามเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล สหรัฐฯ	
ช่วยเวียดนามเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล	 เว็บไซต์	 นสพ.	 VnExpress	 
International	รายงานเมือ่	28	เม.ย.65	ว่า	สหรฐัฯ	ท�าพธิส่ีงมอบศนูย์ฝึกอบรม
บคุลากรและการบ�ารุงรกัษาเรอืและโดรนแห่งที	่4	ให้แก่หน่วยยามฝ่ังเวยีดนาม	
ที่เมืองท่าหายฝ่อง	ทางภาคเหนือของเวียดนาม	ศูนย์ดังกล่าวสามารถดูแลเรือ
ขนาดใหญ่	 ให้สามารถปฏิบัติการทางทะเลได้บ่อยและนานขึ้น	 และช่วย
ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการตดิตามความเคลือ่นไหว		ในน่านน�า้	เพือ่เป็นหลกั
ประกันเสรภีาพในการเดนิเรอืและการค้า	นอกจากนี	้สหรัฐฯ	ยงัตดิตัง้โปรแกรม
จ�าลอง	เพื่อช่วยปรับปรุงความสามารถในการเดินเรือ	เพื่อรองรับกิจกรรมการ
ลาดตระเวนและปกป้องอธิปไตยของเวียดนามให้ดีขึ้น	โอกาสนี้	สหรัฐฯ	ได้ส่ง
มอบเรือตรวจการณ์ความเร็วสูง	Metal	Shark	จ�านวน	24	ล�า	เรือตรวจการณ์	
ชั้น	 Hamilton	 2	 ล�า	 และอยู่ระหว่างพิจารณาส่งมอบเรือตรวจการณ์ชั้น	
Hamilton	ล�าที่	3	ให้แก่เวียดนาม	นอกจากนี้กห.สหรัฐฯ	เปิดเผยว่า	บริษัท	
Insitu	ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื	Boeing	ได้รบัค�าสัง่ซือ้โดรนจากเวยีดนามจ�านวน	
6	ล�า

 มิติด้านสิ่งแวดล้อม
 เวยีดนามตัง้เป้ายตุกิารใช้ถงุพลาสตกิในปี 2573 เวยีดนามตัง้เป้า

ยุติการใช้ถุงพลาสติกในปี	 2573	 สนข.Xinhua	 รายงานเม่ือ	 14	 พ.ค.65	 
อ้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวียดนามว่า	 เวียดนามตั้ง 
เป้าหมายจะใช้ถงุทีผ่ลติจากวสัดเุป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมทัว่ประเทศในปี	2568	
และยกเลิกใช้ถุงพลาสติกในปี	2573	ปัจจุบัน	ห้างสรรพสินค้าของเวียดนามใช้
ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งประมาณ	 100,000	 ใบต่อวันรวมเป็นจ�านวน
ประมาณ	38,000,000	 ใบต่อปี	ประกอบกับชาวเวียดนามยัง
ใช้ถุงพลาสติกประมาณ	 3,900,000	 ตันต่อปีแต่น�ากลับมาใช้
ใหม่โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกได้เพียง	1,280,000	
ตันต่อปี	ที่มา:ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ
บทสรุป 
 สถานการณ์ของประเทศเวียดนามในห้วงเมษายน-มิถุนายน	 
ที่ผ่านมา	 พบว่า	 ด้านการทหาร	 เวียดนามได้ให้ความส�าคัญกับมุ่งสู่เป้าหมาย
การพัฒนาศูนย ์ฝ ึกทหารที่ เข ้าร ่วมกิจกรรมการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติในเวียดนามให้มีคุณภาพในระดับภูมิภาค	 ตลอดจนให้ความ
ส�าคัญกับการหารือกับมิตรประเทศร่าวมกันในประเด็นการสนับสนุนทางการ
แพทย์	 การขนส่งทางทหาร	 การกีฬา	 และโครงการด้านวัฒนธรรม	 ในด้าน
เศรษฐกิจ	 เวียดนามยังคงให้ความส�าคัญกับการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ	 ขยายความร่วมมือด้านการค้า	 ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ	 
ส่งเสริม	 และพัฒนาการลงทุนเพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายและปรับ
ตัวได้ดีขึ้น	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง	 ส่งเสริมสร้างความมั่นคง
ทางทะเล	เพิม่ขดีความสามารถทางการเดนิเรอื	เพือ่ช่วยปรับปรงุความสามารถ
ในการเดินเรือ	 เพื่อรองรับกิจกรรมการลาดตระเวนและปกป้องอธิปไตยของ
เวียดนามให้ดีข้ึน	 และเดินหน้าเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบรรดามิตร
ประเทศให้ครอบคลุมในทุกมิติ	 รวมถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม	 เวียดนามได้ตั้ง 
เป้าหมายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การลดการใช้ถุงพลาสติก	 พัฒนา
เศรษฐกิจหมุนเวียน	 โดยเวียดนามได้ตั้งเป้าหมายจะใช้ถุงที่ผลิตจากวัสดุเป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อมทัว่ประเทศในปี	2568	และยกเลกิใช้ถงุพลาสตกิในปี	2573
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สถานการณ์ภายในจีน
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ ร.ท.หญิง นิตยา งานไว
 สถานการณ์ของจีนในห้วงเดือนเมษายน	 –	 มิถุนายน	 พ.ศ.2565	 
จีนได้มีความร่วมมือและความสัมพันธ์กับหลายประเทศทั่วโลก	ทั้งกับกลุ่ม
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก	 รัสเซีย	 และแอฟริกา	 ซึ่งได้รวบรวมจากส�านัก 
ข่าวกรองแห่งชาติ (2565)	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 ความสัมพันธ์ของจีนกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก
  หมูเ่กาะโซโลมอน จนีลงนามในสนธสิญัญาความมัน่คงกบัหมูเ่กาะ
โซโลมอน	 โดยกระทรวงการต่างประเทศของจีน	 ได้แถลงว่าจีนและหมู่เกาะ
โซโลมอนได้ลงนามในกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างเป็น

ทางการ	โดยไม่ได้ให้รายละเอยีดเกีย่วกบัข้อตกลงแต่มรีายงาน
ว่าข้อตกลงดังกล่าวอนุญาตให้จีนส่งต�ารวจติดอาวุธ	 ทหาร	
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	 และกองก�าลังติดอาวุธอื่น	 ๆ	 ไป
ประจ�าการตามค�าขอของหมูเ่กาะโซโลมอนเพ่ือรกัษาความสงบ
เรียบร้อยทางสังคม	รวมทั้งสามารถส่งเรือเพื่อแวะพักและเติม
เสบยีงได้	แต่ไม่ให้จนีสร้างฐานทพัเรอืในอาณาเขตของหมู่เกาะ

โซโลมอน	ขณะที่สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	นิวซีแลนด์	และออสเตรเลีย	กังวลว่าข้อตกลง
ดังกล่าวจะกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
	 	 สืบเนื่องจากความกังวลดังกล่าวของออสเตรเลีย	 ท�าให้นาย	
Manasseh	Sogavare	นายกรัฐมนตรีของหมู่เกาะโซโลมอน	ได้แถลงตอบโต้
ออสเตรเลยีทีว่จิารณ์ข้อตกลงด้านความมัน่คงกับจนี	ว่าขาดความโปร่งใส	โดย
โจมตีออสเตรเลียว่า	ปกปิดข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือของกลุ่ม	AUKUS	ที่
ท�าร่วมกับสหรัฐฯ	 และสหราชอาณาจักร	 โดยไม่หารือกับประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิกใต้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านการอนุญาตเดินเรือด�าน�้าพลังงาน

นิวเคลียร์ในน่านน�้าแปซิฟิก	นอกจากนี้	นรม.Sogavare	วิจารณ์ข้อตกลงด้าน
ความมั่นคงที่ท�าร่วมกับออสเตรเลียว่ามีช่องโหว่ที่ท�าให้เจ้าหน้าท่ีของ
ออสเตรเลยีปฏเิสธการปกป้องโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ร้างโดยจนี	ในช่วงเกดิเหตุ
จลาจลในหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อเดือนกันยายน	 2564	 ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลีย
ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว	 ขณะที่นาย	 Xie	 Feng	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของจีน	 ได้แถลงว่าการกระท�าของออสเตรเลีย
เป็นการละเมดิอธปิไตยและแทรกแซงกจิการภายในของหมูเ่กาะโซโลมอน	รวม
ถึงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ	พร้อมยืนยันว่า	 ข้อตกลงของจีนมีความ
โปร่งใสและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศที่สาม	(ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ,	2565)
  กลุม่ประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิก	 จนีเห็นพ้องแนวคดิความร่วมมอืกบั
กลุม่ประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิก	นายหวงั	อี	้มนตรแีห่งรฐัและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การต่างประเทศร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ 
ฟิจ	ิซามวั	ตองกา	คริบิาส	ปาปัวนวิกนิ	ีหมูเ่กาะโซโลมอน	นอีเูอ	และวานอูาต	ูโดย
จนีและกลุม่ประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิกเห็นพ้องแนวคดิ	ความร่วมมอืทีค่รอบคลมุใน
การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลงัวกิฤต	ิCOVID-19	จดัตัง้ศนูย์ความร่วมมอืเพือ่พฒันาการ
เกษตร	 และภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิ ตามแนวทางข้อรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง	 
(Belt	 and	Road	 Initiative-BRI)	 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศจนี 
เน้นย�า้หลงัการประชมุว่าจนีจะน�าเสนอแนวทางสร้างความร่วมมอืและท่าทอีย่างเป็น
ทางการของจีนอย่างเป็นทางภายหลงัหารอืรายละเอยีดความร่วมมอืกบัทกุประเทศ
ทีเ่กีย่วข้อง	กบัทัง้เน้นย�า้ว่าจีนต้องการร่วมพฒันาภูมภิาคแอฟรกิา	 เอเชีย	 และ 
แครเิบยีนให้เจรญิรุง่เรอืง	 อย่างไรก็ตาม	แนวคิดความร่วมมือดังกล่าวไม่ปรากฏ
ความร่วมมอืด้านความมัน่คง	(ส�านกัข่าวกรองแห่งชาต,ิ	2565)
  ตองกา	 ตองกาลงนามความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับจีน	นายหวัง	อี้	มนตรีแห่งรัฐ	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของจีน	 เดินทางเยือนตองกา	 โดยเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดี 

19ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)



ทโูพ	ที	่6	แห่งตองกา	และพบนาย	Siaosi	Sovaleni	นายกรฐัมนตรขีองตองกา	
พร้อมลงนามข้อตกลงระดบัทวภิาคใีนการจดัหาอปุกรณ์ส�าหรบัห้องปฏิบตักิาร
ต�ารวจ	และอปุกรณ์ตรวจสอบส�าหรบักรมศุลกากร	รวมท้ังลงนามบนัทกึความ
เข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีน�้าเงิน	(Blue	Economy)	ที่จะสนับสนุนการพัฒนา
ตองกาในระยะยาว	ด้านนายกรัฐมนตรี	Sovaleni	แสดงความขอบคุณต่อจีน
ที่ให้ความช่วยเหลือตองกาในเหตุภูเขาไฟระเบิดและสึนามิ	เมื่อเดือนมกราคม	
2565	ทั้งนี้	นายหวัง	อี้	อยู่ระหว่างการเยือน	8	ประเทศ	ในภูมิภาคแปซิฟิกใต้	
ได้แก่	หมู่เกาะโซโลมอน	คีรีบาส	ซามัว	ฟิจิ	ตองกา	วานูอาตู	ปาปัวนิวกินี	และ	
ติมอร์-เลสเต	(ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ,	2565)

 ความสัมพันธ์ของจีนกับรัสเซีย
	 	 จีนและรสัเซียฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันเป็นคร้ังแรกนับต้ังแต่สงคราม
รสัเซยี-ยเูครน	โดยกองทัพอากาศจนีและรสัเซยีฝึกซ้อมทางทหารร่วมกนัเป็นครัง้
แรกนบัตัง้แต่เกดิสงครามรสัเซยี-ยเูครน	 ด้วยการส่งเครือ่งบนิลาดตระเวนเหนอื
น่านฟ้าทะเลญีปุ่น่	 ทะเลจนีตะวนัออก	 และมหาสมทุรแปซิฟิกตะวนัตก	 ทัง้นี้	
เวบ็ไซต์กระทรวงกลาโหมของจนี	 ระบวุ่าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวเป็นการ
ฝึกประจ�าปี	โดยก่อนหน้านีท้ัง้สองฝ่ายเคยฝึกซ้อมร่วมกันทกุปีนับตัง้แต่ปี	2562	
(ส�านักข่าวกรองแห่งชาต,ิ	2565)
	 	 จีนและรัสเซียเปิดตัวสะพานข้ามแนวเขตแดน	 โดยรัสเซียและจีน
เปิดตัวสะพานข้ามแม่น�้าอามูร์ความยาว	 1	 กิโลเมตร	 เชื่อมระหว่างเมือง 
บลาโกเวชเชนสค์	 ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซีย	 กับเมืองเฮยเหอ	 มณฑล
หลงเจยีงทางตะวันออกเฉียงเหนอืของจนี	สะพานดงักล่าวใช้เวลาก่อสร้างตัง้แต่
ปี	2559	–	2562	แต่การเปิดใช้งานถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ	 COVID-19	 โดยใช้งบประมาณการสร้างทั้งส้ิน	 342	 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั	(ประมาณ	11,500	ล้านบาท)	ทัง้นี	้ทางการรสัเซยีระบวุ่าสะพาน
ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างจีนกับรัสเซีย	และ
คาดการณ์ว่าการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียจะขยายตัวขึ้นเป็น	 2	 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรฐัภายในปี	2567	โดยจนีเป็นฝ่ายซือ้ทรพัยากรธรรมชาติและสินค้า
เกษตรรายใหญ่ของรัสเซีย	(ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ,	2565)

 การด�าเนินการของจีนในแอฟริกา
 	 จีนถือโอกาสทดสอบขีดความสามารถของกองทัพระหว่างปฏิบัติ
ภารกจิรกัษาสนัตภิาพในแอฟริกาในห้วงทีผ่่านมา	 โดยจนีใช้พืน้ทีท่วปีแอฟรกิา
เป็นสนามซ้อมด้านการทหารเพือ่ขยายขดีความสามารถของกองทพัให้ครอบคลมุ
พืน้ทีผ่ลประโยชน์ของจนีทีก่ว้างขึน้	 ทัง้นี	้ ในห้วงปี	 2551	 ถงึปัจจบุนั	 จนีได้ส่ง 
กองเรอืเฉพาะกจิถึง	 40	ล�ามายงัน่านน�า้บรเิวณทวีปแอฟรกิาเพือ่ปฏบิตัภิารกจิ
ปราบปรามโจรสลดับรเิวณอ่าว	เอเดน	ซึง่ถือเป็นภารกจิแรกทีอ่ยูน่อกมหาสมทุร
แปซิฟิกของกองทัพเรือจีน	 โดยในห้วงดังกล่าวจีนมีบทบาทในการคุ้มกันเรือ
พาณชิย์จนีและต่างชาตใินบรเิวณดงักล่าวกว่า	7,000	ล�า	อย่างไรกด็	ีนกัวิชาการ
ตัง้ข้อสงัเกตว่า	กองเรอืของจีนดงักล่าวประกอบไปด้วยเรอืฟรเิกตรุน่ใหม่หลายล�า
ซึง่ตดิตัง้ขปีนาวธุน�าวถิทีีท่นัสมยั	 ตลอดจนเรอืด�าน�า้	 นอกจากนี	้ มกีารทดสอบ
อาวธุใหม่ของจนีในบรเิวณดงักล่าวเป็นประจ�า	ซึง่นกัวชิาการมองว่าภยัคกุคาม
จากโจรสลดัโซมาเลยีลดความรนุแรงลงหลายปีแล้ว	แต่จนียงัคงส่งกองเรือมาท�า
ภารกจิอย่างต่อเนือ่ง	 จงึน่าจะมวีตัถปุระสงค์เพือ่ทดสอบขดีความสามารถทาง
ทหารควบคูไ่ปด้วย	โดยจีนจะได้ประโยชน์จากการฝึกซ้อม	การศึกษาพืน้ทีก่�าลงั
พลของต่างชาต	ิ และการข่าวกรอง	 โดยทีไ่ม่ต้องลงทนุมากนกั	 (ส�านกัข่าวกรอง
แห่งชาต,ิ	2565)
	 จะเห็นได้ว่าจีนได้มีความสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือกับท่ัวทุก
ภูมิภาคทั่วโลก	 ทั้งในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก	 เอเชียใต้	 แอฟริกา	 และ
รสัเซีย	โดยจนีได้ด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือด้าน
ความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติ	 COVID-19	การเกษตร	
และภัยพิบัติทางธรรมชาติตามแนวทางข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 (Belt	
and	 Road	 Initiative-BRI)	 ทั้งนี้การสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ท�าให้สหรัฐฯ	
และประเทศพันธมิตรเกิดความกังวลถึงการขยายอิทธิพลของจีน	 ส่งผลให้
สหรฐัฯ	และพนัธมติรได้มกีารก�าหนดยทุธศาสตร์และความร่วมมอืเพ่ือสกดักัน้
การขยายอทิธพิลของจนี	ซึง่ส่งผลให้เกดิการแข่งขนัทางยทุธศาสตร์ของประเทศ
มหาอ�านาจทัง้	2	ประเทศอย่างต่อเนือ่งและแนวโน้มว่าการแข่งขนัดงักล่าวทีจ่ะเพ่ิม
ขึ้นในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ	การค้า	การทหาร	อวกาศ	เป็นต้น			 	
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.

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

สรุปสถานการณ์ภายในทวีปอัฟริกา 
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น. 
และ น.ต. หญิง จิตราภรณ์  จิตรธร ร.น.

 สถานการณ์ในทวีปอัฟริกา	ในห้วงเดือน	เม.ย.	–	มิ.ย.65	มีประเด็น
ความเคลื่อนไหวส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

 ชาวซูดานใต้หลายล้านคนก�าลังเผชิญกับความอดอยากเพิ่มขึ้น 
องค์การสหประชาชาตกิล่าวว่า	ซดูานใต้ก�าลงัเผชิญกบัวกิฤตอาหาร	

โดยเฉพาะในเขตปกครอง	Pibor	และบางส่วนของรัฐ	 Jonglei,	Lakes	และ	
Unity	 ซึ่งประเด็นความไม่มั่นคงด้านอาหารในซูดานใต้มีสัญญาณแย่ลงตั้งแต่

ปีทีแ่ล้ว	สาเหตุมาจากความไม่สงบและการใช้ก�าลงัของกลุ่มตดิ
อาวุธท่ีเพิ่มขึ้น	 ท�าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของประชากร	
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน	
ท�าให้ช่วงปีที่ผ่านมา	 ซูดานใต้ต้องเผชิญทั้งปัญหาน�้าท่วมและ
ภยัแล้งสลบักนั	จงึส่งผลต่อผลผลติทางการเกษตรและปรมิาณ

น�า้อปุโภค-บรโิภคภายในประเทศ	รฐับาลซดูานใต้จงึได้ร้องขอความช่วยเหลอื
ด้านมนุษยธรรมไปยงัองค์การสหประชาชาติในด้านต่าง	ๆ	เช่น	บริการด้านอาหาร	
สุขภาพ	น�้า	และสุขาภิบาล	ตลอดจนความช่วยเหลือด้านการศึกษา	การด�ารง
ชีวิต	 และโภชนาการให้กับซูดานใต้เพ่ือบรรเทาสถานการณ์ความตึงเครียด 
ดังกล่าว

 เตือนภัย “จะงอยแอฟริกา” พื้นที่ทาง ตอ.เฉียงเหนือของทวีป 
แล้งรุนแรงสุดในรอบ 40 ปี

องค์การระหว่างรัฐบาลด้านการพัฒนา	(Intergovernmental	Authority	on	
Development-IGAD)	เปิดเผยว่า	บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า	“จะงอยแอฟริกา”	
(Horn	 of	 Africa)	 หรือแอฟริกาทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือที่ประกอบด้วย	
เอธิโอเปีย	เคนยา	โซมาเลีย	และยูกันดา	จะประสบภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดใน

รอบ	40	ปีหลงัจากพบสญัญาณอณุหภมูทิีเ่ริม่สงูขึน้	
และมปีรมิาณฝนตกลงมาน้อยกว่าปกตใินช่วงเดอืน	
มี.ค.	 และ	 เม.ย.ปีนี้	 โดย	 IGAD	 ระบุว่า	 คาดว่า
ปริมาณฝนในปี	2565	จะต�่ากว่าปริมาณเฉลี่ยของ
ทกุปี	และคาดว่าจะกนิเวลายาวนาน	ส่งผลให้สภาพ
ดินแห้งแล้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่ปี	2524	
ซึง่ส่งผลกระทบให้พชืผลทางการเกษตรได้รบัความ
เสียหาย	ปศุสัตว์ที่ประชาชนเลี้ยงไว้พากันล้มตาย	ราคาอาหารพุ่งสูง	และเกิด
การแก่งแย่งจัดสรรแหล่งน�้า	และเตือนให้เกษตรกรรับมือกับภัยแล้งครั้งใหญ่

ทัง้นี	้รายงานของ	IGAD	ยงัระบดุ้วยว่า	ภยัแล้งจะส่งผลให้ประชาชน
กว่า	29	ล้านคน	ต้องเผชญิกบัปัญหาความไม่มัน่คงด้านอาหาร	เนือ่งจากสภาพ
อากาศแห้งแล้ง	 โดยพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตรเป็น
หลกั	ขณะทีปั่จจบุนัมปีระชากรกว่า	15.5	-	16	ล้านคน	ประสบภาวะขาดแคลน
อาหารอยูแ่ล้ว	นอกจากนี	้ภยัแล้งจะยงัท�าให้มคีวามเสีย่งต่อการเกดิโรคระบาด
ต่างๆ	อาทิ	อหิวาตกโรค	ไข้ไทฟอยด์	ท้องร่วง	โรคหัด	และโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน.

 สต็อกข้าวสาลีของอียิปต์จะส�ารองได้เพียง 4 เดือน มอสตาฟา	
แมดบูลี	 นายกรัฐมนตรีอียิปต์	 ประกาศว่า	 ข้าวสาลีซึ่งเป็นสินค้าส�าคัญทาง
ยทุธศาสตร์ทีต้่องน�าเข้าของอยีปิต์นัน้	ปัจจบุนัมอียูใ่นสต๊อกทีจ่ะส�ารองได้เพยีง	
4	 เดือนเท่านั้น	 ซึ่งตามปกติจะรับซื้อจากยูเครนและรัสเซียถึง	 80%	 แต่หลัง
จากเกดิสงครามระหว่างรสัเซยีกบัยเูครนตัง้แต่เดอืน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 ได้ส่งผลต่อการน�าเข้าและการ
ขนส่งข้าวสาลเีป็นอย่างมาก	 อย่างไรก็ตาม	 การที่
ยูเครนได้เสนอให้ขนส่งผ่านไปทางโปแลนด์โดย
รถไฟ	ได้ส่งผลให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก	
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ดังนั้น	 อียิปต์จึงเตรียมส่ังซ้ือข้าวสาลี	 500,000	 ตัน	 จากอินเดียซึ่ง 
ส่งออกข้าวสาลีเบอร์	2	ของโลก	แต่ทางการอินเดียสั่งห้ามการส่งออกเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อสต๊อกความมั่นคงทางอาหารในประเทศรวมถึงพยุงราคาข้าวสาลี
ในประเทศที่พุ่งสูง	รัฐบาลอียิปต์จึงก�าหนดให้เกษตรกรต้องขายข้าวสาลีให้กับ
รัฐบาลเท่านั้น	จากสถานการณ์นี้	เลขาธิการสหประชาชาติเตือนว่าสงครามใน

ยูเครนก�าลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหารท่ัวโลก	 เว้นแต่รัสเซียจะ
ยอมส่งออกธัญพืชที่เก็บไว้ในท่าเรือของยูเครนเป็นการแก้ปัญหาเท่านั้น

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

สรุปสถานการณ์ภายในภูมิภาคตะวันออกกลาง
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น. 
และ น.ต. หญิง จิตราภรณ์  จิตรธร ร.น.

สถานการณ์ในภมูภิาคตะวนัออกกลาง ในห้วงเดอืน	เม.ย.	–	ม.ิย.65	มปีระเดน็
ความเคลื่อนไหวส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

 นักรบซีเรียสมัครร่วมกองทัพรัสเซียไปรบในยูเครน
นักวิเคราะห์	 กล่าวว่า	 รัสเซียได้คัดเลือกนักรบชาวซีเรียผ่าน 

เครือข่ายทหารรับจ้างและคนท้องถิ่น	 โดยชาวซีเรียพยายามหาทางออกจาก
ประเทศเพื่อไปเป็นทหารรับจ้างในต่างประเทศ	 ซึ่งการคัดเลือกนักรบของ
รสัเซยีจะผ่านบรษิทัรบัจ้างเพ่ือให้เข้าร่วมกับกองทหารรสัเซยีในสงครามยเูครน	
มรีายงานว่า	นกัรบชาวซเีรยีหลายพนัคนจากทัว่ประเทศแสดงความสนใจลงชือ่
สมัครร่วมรบให้กับรัสเซียผ่านองค์กร	 ISIS	 Hunters	 โดยผู้ที่สนใจต้องมีอายุ
ระหว่าง	 23-43	 ปี	 มีบัตรประจ�าตัวและเอกสารที่แสดงว่ามีประสบการณ์ 
ด้านการทหาร	นักวิเคราะห์	 กล่าวว่า	นักรบซีเรียจ�านวนมากไม่ได้ท�าเพื่อเงิน
เท่านั้น	 แต่หลายคนมีเป้าหมายที่จะะอพยพไปอยู ่ในยุโรป	 โดยอาศัย
สถานการณ์ดังกล่าว

 ซาอดุอีาระเบยี-จนี เหน็พ้องการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างกนั
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สนข.Asharq	Al-Awsat	และ	สนข.CGTN	ของทางการจีน	รายงานว่า
เมื่อ	15	เม.ย.65	นายสี	จิ้นผิง	ประธานาธิบดีจีน	และ	มกุฎราชกุมาร	มุฮัมมัด	

บิน	 ซัลมาน	 รอง	 นรม.	 และ	 รมว.กห.ซาอุดีอาระเบีย	 
ได้หารือทางโทรศัพท์ในประเด็นการส่งเสริมความร่วม
มือทางเศรษฐกิจ	 การค้า	 พลังงาน	 และโครงสร้างพื้น
ฐาน	รวมถงึการสนบัสนนุซึง่กนัและกนัในประเดน็ความ
ร่วมมอืทางยทุธศาสตร์	อาท	ิโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้น
ทางของจีนและวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย	ค.ศ.2030	ข้อ
ริเริ่มซาอุดีอาระเบียสีเขียวและตะวันออกกลางสีเขียว	
นอกจากนี	้ทัง้สองฝ่ายยนืยนัจะสนบัสนนุระบบพหภุาคี

และปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็ง	 การปกป้องอธิปไตย
และบรูณภาพแห่งดนิแดนของแต่ละประเทศตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ
และการไม่แทรกสอดกิจการภายในซ่ึงกันและกัน	

 การประชมุคณะท�างานร่วมไทย-ซาอดุอีาระเบีย ครัง้ท่ี 1 เพือ่ก�าหนด
ทศิทางและแนวทางการส่งเสรมิความร่วมมือทวิภาคไีทย – ซาอฯุ

กระทรวงการต่างประเทศ	 จัดการประชุมคณะท�างานร่วมไทย	 -	
ซาอุดีอาระเบยี	ครัง้ที	่1	เพือ่ก�าหนดทศิทางและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมอื
ทวิภาคี	ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว	ทั้ง	2	ฝ่ายได้
ร่วมกันพิจารณายกร่างแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี
ไทย	-	ซาอุดีอาระเบีย	หรือ	Roadmap	to	Strengthen	Bilateral	Relations	
between	 the	 Kingdom	of	 Thailand	 and	 the	 Kingdom	of	 Saudi	
Arabia	 เพื่อก�าหนดกรอบความร่วมมือที่ทั้งสองประเทศประสงค์จะผลักดัน
ระหว่างกัน	ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์หลักใน	3	ด้าน	ได้แก่	(1)	ความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง	(2)	ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	และ	(3)	
ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม	 และร่วมกันยกร่างบันทึกความเข้าใจ
การจัดตั้งสภาความร่วมมือไทย	 -	 ซาอุดีอาระเบีย	หรือ	Memorandum	of	
Understanding	 between	 the	 Government	 of	 the	 Kingdom	 of	 
Thailand	and	the	Government	of	the	Kingdom	of	Saudi	Arabia	on	
the	Establishment	of	Saudi	-	Thai	Coordination	Council	

อย่างไรก็ดี	 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่	 29	 มี.ค.65	
กระทรวงการต่างประเทศยงัได้จดัให้ผูแ้ทนจากภาคเอกชนของไทยได้มโีอกาส

ได้หารือถึงโอกาสในการร่วมมือด้านต่าง	ๆ	กับฝ่ายซาอุดีอาระเบีย	โดยเฉพาะ
ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ	 อาทิ	 การโรงแรม	 การท่องเที่ยวและภาคบริการ	
ปิโตรเคมี	อุตสาหกรรม	ความมั่นคงทางอาหาร	และการพยาบาล	เป็นต้น

 สหรัฐฯ กับซาอุดีอาระเบียกระชับความร่วมมือด้านการทหาร 
เว็บไซต์	กห.สหรัฐฯ	เผยแพร่ข่าวสารเมื่อ	20	พ.ค.65	เกี่ยวกับผลการพบหารือ
ระหว่าง	ปลัด	กห.สหรัฐฯ	กับ	รมช.กห.ซาอุดีอาระเบีย	
ในกรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์และแผน	
(Strategic	 Joint	 Planning	 Committee-SJPC)	 ที่	
กห.สหรัฐฯ	รัฐเวอร์จิเนีย		สรุปว่า	ทั้งสองฝ่ายย�้าความ
เป็นหุน้ส่วนด้านการทหารและการป้องกนัประเทศ	และ
สหรัฐฯ	 จะสนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการป้องกันภัย
คกุคามจากภายนอก		การผลกัดนัการฝึกร่วม	และส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพ
ด้านการทหารของซาอุดีอาระเบีย	นอกจากนี้	 ทั้งสองฝ่ายยังได้มีการหารือใน
ประเด็นจีน	 อิหร่าน	 และความม่ันคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง	 โดยเฉพาะ
สงครามในเยเมน	 ภัยคุกคามทางทะเล	และกลุม่แนวคดิหวัรนุแรงสดุโต่งในการ
ประชมุดงักล่าวด้วย

 รัฐบาลตอลิบันก�าหนดให้พิธีกรรายการโทรทัศน์ที่เป็นสตรีต้อง
ปกปิดใบหน้าระหว่างออกอากาศ

สนข.	 Al	 Jazeera	 รายงานโดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของนาย	 Akif	
Muhajir	 โฆษกกระทรวงการเสริมสร้างศีลธรรมและการป้องกันความชั่วร้าย
ของอฟักานสิถาน	ว่า	รฐับาลตอลบัินได้แจ้งสถานีโทรทศัน์ต่าง	ๆ 	ให้มกีารปกปิด
ใบหน้าของพิธีกรรายการที่เป็นสตรีในระหว่างออกอากาศอย่างเคร่งครัด	เพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สตรีอัฟกานิสถาน	โดยเมื่อ	7	พ.ค.65	รัฐบาลตอลิบัน
กไ็ด้ออกประกาศให้สตรทีกุคนต้องสวมฮญิาบ	พร้อมทัง้ก�าหนดโทษทางอาญา
ต่อผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องการแต่งกายสตรี	ทั้งนี้	การออกกฎลักษณะดังกล่าว
ในห้วงที่ผ่านมาเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า	 รัฐบาลตอลิบันมีแนวโน้มท่ีจะรื้อฟื้น
แนวทางการปกครองแบบอนรุกัษ์นยิมสดุโต่งและน�าการจ�ากดัสทิธสิตรแีบบที่
เคยใช้ในห้วงที่กลุ่มตอลิบันปกครองอัฟกานิสถานระหว่างปี	 2539	 –	 2544	
กลับมาใช้อีกครั้ง

 OPEC PLUS ตกลงเพิ่มก�าลังการผลิตน�้ามัน
ซาอดิุอาระเบยีและประเทศสมาชิกกลุม่	OPEC	PLUS	บรรลขุ้อตกลงทีจ่ะ

ยกระดับการผลิตน�้ามันเพื่อชดเชยปริมาณน�้ามันจากรัสเซียที่หายไป	โดยการ
เพิ่มอุปทานน�้ามันในเดือน	ก.ค.	และเดือน	ส.ค.	นี้	ทั้งนี้	ข้อตกลงดังกล่าวเป็น
ความพยายามรักษาเสถียรภาพราคาน�้ามันที่พุ่งสูง	 ขึ้น	 ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี	้
อาจช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้มนัทีร่นุแรงขึน้จากการด�าเนนิมาตรการ
ลงโทษรสัเซยี	หลงัมรีายงานการตัดสนิใจดงักล่าว	ราคาน�า้มนัในตลาดโลกปรบั
ขึ้นมาถึงระดับ	 117	 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทันที	 ขณะที่	 นักวิเคราะห์กล่าวว่า	 
การทีก่ระบวนการผลติปรับขึน้จรงิก็จะไม่ได้มนียัส�าคญันกั	เพราะสมาชกิโอเปก
ส่วนใหญ่	 ยกเว้น	 ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 ได้เดินหน้ายก
ระดับการผลิตไปแล้ว	 เช ่น	 อิรัก	 ตั้งเป ้าหมายบรรลุการผลิตสูงสุดท่ี	 
8	ล้านบาร์เรล/วนั	ภายในสิน้ปี	2570	เนือ่งจากมาตรการคว�า่บาตรของประเทศ
ตะวันตกส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตน�้ามันของรัสเซีย	
 ตุรกี’ เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ‘ตุรเคีย’ (Turkiye) มีผลทันที มิ.ย.65

ส�านักงานใหญ่ของยูเอ็นที่นิวยอร์กได้รับจดหมาย
จากตรุกเีพือ่ขอเปลีย่นชือ่ประเทศทีใ่ช้ในสหประชาชาตอิย่างเป็น
ทางการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา	(1	มิ.ย.)	โดยนายเมฟลุต	คาวูโซกลู	
รฐัมนตรีต่างประเทศตรุกเีปิดเผยว่า	เขาได้ส่งจดหมายถงึนายอนั
โตนโิอ	กเูตอร์เรส	เลขาธกิารยเูอน็	เพือ่ขอจดทะเบยีนชือ่ประเทศ
ใหม่ในภาษาต่างประเทศเป็น	“ตรุเคยี”	(Turkiye)	อย่างไรกต็าม

21ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)



ประชาชนตุรกี	 หรือชาวเติร์กซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม	 รู้จักประเทศตัวเอง 
ในนาม	“ตุรเคีย”	(Turkiye)	มาเนิ่นนานแล้ว	
 เกดิเหตแุผ่นดนิไหวทางตะวนัออกของอฟักานิสถานมผีูเ้สยีชวีติมากกว่า 
250 ราย

สนข.	AP	รายงานเมื่อ	22	มิ.ย.65	ว่า	เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด	6.1	
แมกนิจูด	 ศูนย์กลางอยู่บริเวณ	 เมือง	 Khost	 ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
อัฟกานิสถาน	ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย	255	คน	บาดเจ็บกว่า	500	คน	
และบ้านเรอืนเสยีหายจ�านวนมาก	รวมถงึเกดิเหตดุนิถล่มในพืน้ทีด่งักล่าวด้วย	
ทั้งนี้	 มีรายงานว่า	 แรงสั่นสะเทือนรู้สึกไปได้ไกลกว่า	 500	 กิโลเมตร	 ทั้งใน
อัฟกานิสถาน	ปากีสถานและอินเดีย	 อย่างไรก็ตาม	ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์
ดังกล่าวมีน้อย	 เนื่องจากประชาคมโลกส่วนใหญ่น�าเจ้าหน้าที่ออกจาก
อัฟกานิสถาน	 หลังจากกลุ่มตอลีบันยึดประเทศซึ่งจะส่งผลให้การส่งความ 
ช่วยเหลือกับประชาชนกว่า	38	ล้านคนในประเทศท�าได้ยาก

สรุป สถานการณ์ในภูมิภาคอัฟริกาและตะวันออกกลางที่น่าจับตา
มองในช่วง	3	เดอืนทผ่ีานมา	จะพบว่า	ภาวะสงครามระหว่างรสัเซยีและยเูครน	
ส่งผลให้ประเด็นความมั่นคงด้านพลังงาน	 ก๊าซธรรมชาติ	 และแหล่งอาหาร 
ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องส�าคัญ	 เนื่องจากส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการ
ด�าเนนิชวีติของประชาชนและการขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิในประเทศและระดบั
โลก	 ด้วยเหตุนี้	 จึงอาจเป็นโอกาสของภูมิภาคอัฟริกาและตะวันออกกลาง	 
ในฐานะที่เป็นภูมิภาคที่อุดมไปด้วยก๊าซธรรมชาติและแหล่งพลังงานรองจาก
รสัเซยี	อาจได้รบัความสนใจในการเจรจาซือ้-ขาย	หรือแลกเปลีย่นพลงังานกบั
มหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ	จีน	ยุโรป	และเอเชียที่หมายรวมถึงประเทศไทยด้วย

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

สรุปสถานการณ์ภายในสหรัฐอเมริกา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น. 
และ ร.ท.หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์

 
สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกา	 ด้านความมั่นคงภายในประเทศและความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 ในห้วงเดือน	 เม.ย.	 –	 มิ.ย.65	 มีประเด็นความ
เคลื่อนไหวส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้
กต.สหรัฐฯ เปิดด�าเนินการฝ่ายกิจการนโยบายดิจิทัลและไซเบอร์สเปซ 
(Bureau of Cyberspace and Digital Policy-CDP)	 เพ่ือเชื่อมโยง 

ไซเบอร์สเปซและเทคโนโลยีกับความมั่นคงแห่งชาติ	
เศรษฐกจิ	และค่านยิมของสหรฐัฯ	ตามนโยบายของปธน.
ไบเดน	ทัง้น้ี	CDP	มภีารกจิหลกัในการด�าเนินงานด้านดจิทิลั	
โดยม	ี3	หน่วยงาน	 ได้แก่	หน่วยความมัน่คงทางไซเบอร์
ระหว่างประเทศ	หน่วยนโยบายการสือ่สารและข้อมูลระหว่าง
ประเทศ	และหน่วยเสรภีาพทางดิจทิลั
 รฐับาล ปธน.ไบเดน ได้เผยแพร่รายละเอยีด
แผนจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	รวมทั้งให้ค�ามั่น
ว่า	 สหรัฐฯ	 จะเร่งกระบวนการทางกฎหมาย	 และ

กระบวนการการส่งตัวผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของสหรัฐฯ	 กลับ
ประเทศต้นทาง	ควบคู่กบัพฒันาระบบขนส่ง	และปรบัปรงุกระบวนการท�างาน
ระหว่างหน่วยงานของสหรฐัฯ	ด้วยการตัง้ศนูย์	Enhanced	Central	Process-
ing	 Center	 เพื่อบูรณาการการท�างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้
หลบหนีเข้าเมือง	ซึ่งแผนงานดังกล่าวมีขึ้นในห้วงที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยว
กับการส่งตัวผู้หลบหนีเข้าเมืองในสหรัฐฯ	 กลับภูมิล�าเนาด้วยเหตุผลด้าน
สาธารณสุข	(Title	42)	ที่สิ้นสุดเมื่อ	23	พ.ค.65	ซึ่งการที่	Title	42	ที่หมดอายุ
นั้น	 ท�าให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะมีผู้หลบหนีเข้าเมืองเข้าไปยังสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้น	
นอกจากน้ันอาจเป็นช่องทางให้ขบวนการค้ามนุษย์แสวงประโยชน์จากผู้หลบ
หนีเข้าเมืองกลุ่มเปราะบางได้
 อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.65	 พุ่งสูงถึงร้อยละ	 8.6	
มากที่สุดในรอบ	40	ปี	ทั้งนี้	 อ้างรายงานของกระทรวงแรงงานสหรฐัฯ	ระบวุ่า	
ดชันรีาคาผูบ้รโิภคซึง่เป็นมาตราวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคประจ�าเดอืน	
พ.ค.65	อยู่ที่ร้อยละ	8.6	เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ	8.3	เมื่อ	เม.ย.65	และสูงกว่า
การประมาณการไว้ที่ร้อยละ	8.3	โดยท�าสถิติสูงที่สุดในรอบ	41	ปี	นับตั้งแต่ปี	
2524	 ท�าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ	 ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง	 ทั้งนี	้

ธนาคารโลกระบุว่า	อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น	อาจเป็นปัญหาที่
คุกคามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	
 สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงแห่งชาติ (National Security Strategy) ฉบับ
ใหม่	โดยจะปรับเนือ้หาให้สอดคล้องกับสถานการณ์รสัเซยี-
ยเูครน	ซึง่จะท�าให้การก�าหนดเป้าหมายทางยทุธศาสตร์ของ

สหรัฐฯ	ให้ความส�าคัญกับยุโรปควบคู่กับเอเชียมากขึ้น	เพื่อที่จะสกัดกั้นรัสเซีย
และจนีไปพร้อมกนั	เนือ่งจากสหรฐัฯ	เหน็ว่าทัง้สองฝ่ายกระชบัความร่วมมอืกนั
และมท่ีาทแีขง็กร้าวมากขึน้	อนึง่	สหรฐัฯ	ได้	เผยแพร่แนวทางยทุธศาสตร์ความ
มัน่คงแห่งชาตฉิบบัชัว่คราว	(Interim	National	Security	Strategic	Guidance)	
เมือ่	ม.ีค.64	ส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับสมบูรณ์นั้นยังไม่มีความชัดเจนว่า
จะเผยแพร่ในห้วงใด
การประชุม Global COVID-19 Summit ครั้งที่ 2 
เมื่อ	12	พ.ค.65	ในรูปแบบออนไลน์	โดยสหรัฐฯเป็นเจ้า
ภาพร่วมกับเยอรมนี	 (ประธานกลุ่ม	 G7)	 อินโดนีเซีย	
(ประธานกลุ่ม	G20)	เซเนกัล	(ประธานสหภาพแอฟริกา)	
และเบลิซ	(ประธานกลุ่ม	Caribbean	Community)	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาครฐั	เอกชน	และภาคประชาสงัคมในด้านการควบคมุการแพร่ระบาด
ของ	COVID-19	ด้วยการฉีดวัคซีน	 เพื่อการป้องกันกลุ่มเสี่ยง	และการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้น	 โดยสหรัฐฯ	 ผลักดันให้เน้นการส่งเสริม	 การพัฒนา
และการกระจายวคัซนีให้ทัว่ถงึ	พร้อมทัง้ให้ความส�าคญักบัการสร้างระบบความ
ร่วมมอืเพือ่เตรยีมการรบัมอืกบัโรคระบาดคร้ังต่อไป	
 นโยบายสหรัฐฯ ต่อจีน นายแอนโทนี	 บลิงเคน	 รมว.กต.สหรัฐฯ	
แถลงที่มหาวิทยาลัย	George	Washington	กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	 โดยประกาศ
นโยบายของสหรัฐฯ	 ต่อจีนโดยตรงเป็นครั้งแรกต้ังแต่ปธน.ไบเดน	 เข้ารับ
ต�าแหน่งว่า	ปัจจบุนัจนีก�าลงัท้าทายระเบยีบโลก	เนือ่งจากจนีเป็นเพยีงประเทศ
เดยีวทีม่คีวามตัง้ใจจะสร้างระเบียบระหว่างประเทศขึน้ใหม่	รวมทัง้มพีลงัอ�านาจ
ทางเศรษฐกิจ	การทูต	การทหาร	และเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น	ส่งผลให้สหรัฐฯ	
เร่งด�าเนนินโยบายด้านต่างประเทศทีเ่ปิดกว้างและครอบคลมุมากขึน้	เพือ่รบัมอื
กับการขยายบทบาทและอ�านาจของจีนในเวทีระหว่างประเทศ	 อย่างไรก็ดี	
สหรฐัฯ	ไม่ต้องการด�าเนนินโยบายกดดนัให้ประเทศต่างๆ	เลอืกข้าง	หรอืปิดกัน้
จนี	แต่จะมุง่รกัษาระเบยีบโลกซึง่รวมถงึกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
ที่จะท�าให้ทุกประเทศรวมทั้งสหรัฐฯ	และจีน	สามารถร่วมมือกันได้
 สหรฐัฯ-อาเซยีนออกถ้อยแถลงวสิยัทศัน์ร่วม (Joint Vision State-
ment) หลงัการประชมุสดุยอดสหรฐัฯ-อาเซยีน สมยัพเิศษ	เมือ่	13	พ.ค.65	โดย
มีสาระส�าคัญ	ได้แก่	1)	สหรัฐฯ	กับอาเซียนจะร่วมมือกันมากขึ้นในการยึดมั่น
หลักการระหว่างประเทศ	 ได้แก่	 กฎบัตรอาเซียน	 อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล	และวิสัยทัศน์ของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก	ตลอดจนการ 
ให้ความส�าคญักบัการรกัษาบรรยากาศความมัน่คงอนัจะส่งเสรมิความร่วมมอืและ
ความเท่าเทยีมกนัในภมูภิาค	2)	การฉลองครบรอบความสมัพนัธ์ระหว่างสหรฐัฯ-
อาเซียน	 45	 ปี	 และการตั้งกรอบความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนเชิงยทุธศาสตร์
อย่างครอบคลมุ	(ASEAN-U.S.	Comprehensive	Strategic	Partnership)	ในการ
ประชมุอาเซยีน-สหรฐัฯ	ใน	พ.ย.65	3)	สหรฐัฯ	กบัอาเซยีนจะสานต่อความร่วมมอื
ด้านความมัน่คง	สาธารณสขุ	เศรษฐกจิ	พลงังาน	เทคโนโลย	ีการแก้ปัญหาสภาวะ
โลกร้อน	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ความมั่นคงทางไซเบอร์	ความมั่นคงทาง
ทะเล	 ความเชื่อมโยงระดับประชาชน	 การส่งเสริมกรอบความร่วมมือระดับ 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



อนุภูมิภาค	 รวมทั้งการเพิ่มความไว้วางใจระหว่างประเทศในประเด็นอาวุธ
นิวเคลียร์	 ส�าหรับประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงที่ระบุในถ้อยแถลงฉบับนี้	
ได้แก่	สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี	เมียนมา	และยูเครน	แต่อย่างไรก็ตาม
ยังไม่ได้มีการระบุถึงรัสเซีย		
 สหรฐัฯ ยนืยนัจะยนืหยดัเคยีงข้างไต้หวนัท่ามกลางภยัคกุคามจาก
จนี	โดยอ้างถ้อยแถลงของ	นางแทมม	ีดกัเวร์ิธ	สมาชกิวฒุสิภาสหรฐัฯ	จากพรรค
เดโมแครต	โดยระบวุ่า	สหรฐัฯ	จะยนืหยดัเคยีงข้างและไม่ทอดทิง้ให้ไต้หวนัต้อง
โดดเดีย่ว	 แม้จะเผชญิภยัคกุคามทางทหารและทางการเมอืงจากจนี	พร้อมย�า้ว่า	
ไต้หวนัเป็นพนัธมติรทีม่ค่ีาของสหรัฐฯ	และการสนับสนุนของสหรัฐฯ	ทีม่ต่ีอไต้หวนั
จะแข็งแกร่งท้ังจากฝ่ายนติบิญัญตัแิละฝ่ายบริหาร	รวมถงึความสมัพันธ์ทีด่รีะหว่าง
กนัทัง้ด้านความมัน่คงในภมูภิาค	การค้าและการลงทนุ	และห่วงโซ่อปุทานทัว่โลก	
 สหรฐัฯ ตัง้โครงการกรอบเศรษฐกจิอินโด-แปซฟิิกเพือ่ความเจรญิ
รุ่งเรือง (The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity-IPEF) 
โดยมอีอสเตรเลยี	บรไูน	อนิเดยี	อนิโดนเีซยี	ญีปุ่น่	มาเลเซยี	นวิซแีลนด์	ฟิลปิปินส์	
สงิคโปร์	เกาหลใีต้	เวยีดนาม	และไทยเข้าร่วม	เพ่ือควบคมุสัดส่วนการค้าร้อยละ	40	
ของ	GDP	โลก	โดยก�าหนดมาตรฐานในการก�ากับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัล	การรับ
ประกันความมั่นคงทางห่วงโซ่อุปทาน	 การส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ด้านพลังงานสะอาด	และการต่อต้านปัญหาทุจริต
 สหรฐัฯ อาจยตุสิงครามการค้ากบัจนี	โดยถ้อยแถลงของ	ปธน.ไบเดน
ที่กล่าวถึงการพิจารณาทบทวนยกเลิกภาษีน�าเข้าสินค้าจากจีนบางรายการ 
ที่บังคับใช้สมัยอดีตปธน.โดนัลด์	ทรมัป์	ซึง่ปธน.ไบเดนส่งสัญญาณตั้งแต่ห้วงต้น	
พ.ค.65	 ว่า	 ก�าลังพิจารณายกเลิกภาษีน�าเข้าสินค้าดังกล่าว	 เพื่อแก้ไขปัญหา

เงินเฟ้อ	 เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากภาคธุรกิจ	 
นกัเศรษฐศาสตร์	นกัการเมอืง	และหอการค้าสหรฐัฯ	
ทั้งน้ี	 ปธน.ไบเดน	 ประกาศ	 ให้ยกเลิกภาษีน�าเข้า
สินค้าดังกล่าว	หลังอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ	ปรับสูงขึ้น
จนอยู่ระดับสูงสุดในรอบ	40	ปี

 สหรฐัฯ เกาหลใีต้และญีปุ่น่จะยกระดบัความร่วมมอืด้านความมัน่คง
เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ	 โดยแถลงการณ์ร่วมจากความร่วมมือ
สามฝ่ายในการแก้ไขปัญหาความท้าทายของศตวรรษที่	 21	 เพื่อผลประโยชน์
ของภูมิภาคและโลกนั้น	 ได้ร่วมกันประณามการยิงทดสอบขีปนาวุธหลายครั้ง
ของเกาหลีเหนือ	 นอกเหนือจากการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคง
ไตรภาค	ีเพือ่รบัมอืภยัคกุคามจากเกาหลเีหนือต่อไป	ทัง้นี	้สหรฐัฯ	ยนืยนัค�ามัน่
ในการปกป้องและป้องปรามเกาหลีใต้และญี่ปุ่น	 โดยทั้งสามฝ่ายเรียกร้องให้
เกาหลีเหนือปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาต	ิ
(UNSC)	 และยุติการด�าเนินการที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ	 ซึ่งเป็นภัย
ต่อสนัตภิาพและความมัน่คงของโลก	พร้อมเรียกร้องให้เกาหลเีหนือกลบัสูก่าร
เจรจา	
บทสรุป
 ในห้วงที่ผ่านมา	 แม้ว่าสหรัฐฯ	 จะมองจีนเป็นภัยคุกคามท่ีส�าคัญ	 
จึงมุ่งพยายามรักษาและขยายความสัมพันธ์อันดีทั้งในรูปแบบอนุภาคีท่ีให้ 
ความส�าคัญทั้งต่อพันธมิตร	หุ้นส่วน	และพหุภาคิ	เพื่อรักษาบทบาทความเป็น
ผู้น�าอันดับหนึ่งบนเวทีโลก	 โดยมุ่งเน้นการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน	
อย่างไรก็ตาม	 ในห้วงที่ผ่านมารัสเซียได้ทวีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจาก
สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในห่วงโซ่
อุปทานโลก	 ดังนั้น	 การเกิดขึ้นของกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความ
เจรญิรุง่เรอืง	(The	Indo-Pacific	Economic	Framework	for	Prosperity-IPEF)	
จึงเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าจะเป็นเช่นไร	 ระหว่างความพยายามจัด
ระเบียบโลกใหม่ของจีนกับความพยายามรักษาความเป็นมหาอ�านาจโลกหนึ่ง
เดียวของสหรัฐฯ	ภายใต้ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก
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สถานการณ์ภายในประเทศรัสเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน 
 สถานการณ์ภายในประเทศรสัเซยี	โดยเฉพาะประเดน็เรือ่งสงคราม
ของรัสเซียและยูเครน	ในห้วง	เม.ย.-มิ.ย.65	มีประเด็นส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

นับตั้งแต่	24	ก.พ.65	ประธานาธิบดี	Vladimir	Putin	ของรัสเซีย
ประกาศรับรองสถานะและส่งก�าลังทหารเข้าเขตปกครองตนเองโดเนตสค	์

(DPR)	และเขตปกครองตนเองลฮูานสค์	(LPR)	ในภมูภิาค
ดอนบาสของยูเครน	 แม้ว่าทั้งสองจะมีความพยายามใน
การเจรจาเพ่ือสันติภาพและยุติความขัดแย้งแต่ก็ยังไม่
สามารถหาทางออกระหว่างกันได้	ดงันัน้	รสัเซยีจงึจ�าเป็น
ต้องปฏิบัติการทางทหารเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	เช่น	
ปลดปล่อยประชาชนในภูมิภาคดอนบาสและปกป้อง
สะพานที่เชื่อมคาบสมุทรไครเมียกับรัสเซีย	เป็นต้น

เมื่อ	14	เม.ย.65	รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซีย
กล่าวว่า	 หากสวีเดนและฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญา
ป้องกันแอตแลนติกเหนือ	 (NATO)	 แล้ว	 รัสเซียมีความจ�าเป็นต้องเสริมก�าลัง
ทางบก-เรือ-อากาศในทะเลบอลติก	พร้อมทั้งจัดตั้งฐานทัพใหม่	12	หน่วยและ
เพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์	 โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกของรัสเซีย	 ทั้งนี้	
การกระท�าดังกล่าวถือว่าเป็นหนึ่งในภัยคุกคามทางด้านการทหารต่อพื้นที่
ชายแดน	ซึ่งรวมถึงการที่สหรัฐฯ	ยกระดับฝูงบินทิ้งระเบิดและส่งเรือเข้าไปใน
ทะเลบอลติก	ประกาศที่จะส่งอาวุธเพิ่มอีกเป็นมูลค่า	800	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	
รวมทั้งกลุ่มประเทศใน	NATO	 เช่น	 เยอรมัน	ฝรั่งเศส	และสหราชอาณาจักร	
เป็นต้น	ให้การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับประเทศยูเครน

นาย	 Sergey	 Lavrov	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รสัเซยีแถลงเมือ่	17	พ.ค.65	ว่ารสัเซยีประกาศถอนตวัออกจากสภาแห่งรัฐทะเล
บอลติก	 (CBSS)	 เนื่องจากมองว่า	 CBSS	 ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการด�าเนิน

นโยบายต่อต้านรัสเซีย	 โดยไม่ค�านึงถึงความเป็นสมาชิกของรัสเซีย	 รวมถึง 
การที่	CBSS	ไม่เชิญรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกเข้าร่วมการประชุม	เมื่อวันที่	
25	 พ.ค.65	 ที่นอร์เวย์	 ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรและสภาสหพันธ์	 (สภาสูง)	 
ของรัสเซียอยู่ระหว่างการวางแผนหารือเพื่อถอนตัวออกจากองค์การการค้า
โลก	(WTO)	และองค์การอนามัยโลก	(WHO)	รวมถึงรัฐบาลรัสเซียจะทบทวน
พันธกรณีและสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่น	ๆ	

เมือ่	1	ม.ิย.65	นาย	Sergey	Lavrov	เข้าร่วมประชมุกบักลุม่ประเทศ
ความร่วมมืออ่าวอาหรับ	(GCC)	โดยมีประเทศซาอุดีอาระเบีย	สหรัฐอาหรับ|
เอมิเรตส์	 โอมาน	คูเวต	บาห์เรน	 และกาตาร์เข้าร่วมประชุมที่ส�านักงานใหญ่ 
ในกรุงริยาด	 ซึ่งจัดขึ้นก่อนการประชุมกลุ่ม	OPEC+	ที่กรุงเวียนนา	 ประเทศ
ออสเตรีย	 เมื่อ	 2	 มิ.ย.65	 โดยที่ประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะถอนชื่อ
รสัเซยีออกจากข้อตกลงการผลติน�า้มนัของ	OPEC+	(แต่ยงัไม่ขาดจากสมาชกิ)	
ทั้งนี้	 กลุ่ม	 OPEC+	 มีมติเพ่ิมก�าลังการผลิตน�้ามันระหว่าง	 ก.ค.	 -	 ส.ค.65	 
เพื่อทดแทนการผลิตของรัสเซีย	 ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนอิหร่านและ
อาร์เจนตินาในการสมัครเข้าร่วมกลุ่ม	 BRICS	 ปัจจุบันกลุ่ม	 BRICS	 ประกอบ
ด้วยบราซิล	รัสเซีย	อินเดีย	จีน	และแอฟริกาใต้	ขณะเดียวกันรัสเซียได้กระชับ
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเอเชีย	 อเมริกาใต้	 และตะวันออกกลางมาอย่าง
ยาวนาน	ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการตอบโต้เพื่อรับมือกับการคว�่าบาตรจากยุโรป
และสหรัฐฯ	ที่เกี่ยวข้องกับการรุกรานยูเครนดังกล่าว

เมื่อ	2	มิ.ย.65	สหภาพยุโรป	(EU)	เห็นพ้องในการลงมติคว�่าบาตร
รัสเซียเพิ่มเติมครั้งที่	 6	 โดยมาตรการคว�่าบาตรประกอบด้วย	 (1)	ห้ามน�าเข้า
น�้ามันที่ขนส่งทางเรือจากรัสเซียเข้าสู่	EU	เป็นเวลา	6	เดือน	(2)	ถอดธนาคาร	
Sberbank	 และธนาคารอื่น	 ๆ	 ของรัสเซียและเบลารุส	 จ�านวน	 3	 ธนาคาร	 
ออกจากระบบธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ	(SWIFT)	(3)	ระงับการด�าเนิน
การของสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซียที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่
โฆษณาชวนเชื่อ	และ	(4)	คว�่าบาตรบุคคลและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท�าสงครามในยูเครน	

23ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)



ทั้งนี้	การลดการพึ่งพารัสเซียด้านพลังงานดังกล่าว	เกิดขึ้นในห้วงที่
รัสเซียกระชับความสัมพันธ์กับจีนด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น	หลังจากตะวันตก
โดดเดี่ยวรัสเซีย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ	 24	 พ.ค.65	 กองทัพอากาศจีนและ
รัสเซียมีการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงคราม 

รัสเซีย-ยูเครน	 ด้วยการส่งเครื่องบินลาดตระเวนเหนือ 
น่านฟ้าทะเลญี่ปุ ่น	 ทะเลจีนตะวันออก	 และมหาสมุทร
แปซิฟิกตะวันตกเป็นการฝึกประจ�าปี	 โดยก่อนหน้าน้ี 
ทั้งสองฝ่ายเคยฝึกซ้อมร่วมกันทุกปีนับต้ังแต่ปี	 2562	 
ในขณะท่ีรสัเซยีเพิม่นโยบายพึง่พาตนเอง	เพือ่ลดผลกระทบจาก

มาตรการคว�่าบาตร	 ขณะที่สภาดูมาก�าลังพิจารณาร่างกฎหมายส�าหรับการ
ด�าเนนิการตามมาตรการทีป่ระธานาธบิดีทีป่ระกาศในประชมุ	St.	Petersburg	
International	Economic	Forum	(SPIEF)	ครั้งที่	25	เมื่อ	17	มิ.ย.65	ให้การ
สนับสนุนประชาชนและด้านเศรษฐกิจ	 โดยผู้น�ารัสเซียเน้นถึงความเป็นอิสระ	
พึ่งพาตนเอง	มีอ�านาจอธิปไตย	และรับประกันการพัฒนาในอนาคต	

ส�าหรบัการยดึครองพืน้ทีใ่นประเทศยเูครน	ได้แก่	สถานการณ์เม่ือ	
16	 เม.ย.65	 รัสเซียระบุว่า	 สามารถยึดเมือง	Mariupol	 ซึ่งเป็นเมืองท่าของ
ยูเครน	 ทางชายฝั่งทะเล	 Azov	 และขับไล่ทหารยูเครนออกจากพื้นที่ได้แล้ว	
นอกจากนี้	รัสเซียผลักดันให้ใช้เงินสกุลรูเบิลในภูมิภาค	Kherson	ซึ่งเป็นพื้นที่
ยึดครองในยูเครน	 โดยเริ่มมีการใช้อย่างเป็นทางการ	 ต้ังแต่	 1	 พ.ค.65	 ทั้งนี้	
พืน้ทีดั่งกล่าวถูกควบคุมได้ต้ังแต่	26	เม.ย.65	โดยถอืว่าเป็นพืน้ทีท่ีมี่ความส�าคญั

เชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับไครเมีย	 รวมทั้งรัสเซีย
ประสบความส�าเร็จในการใช้ปฏิบัติการทางทหารใน
เมอืง	Sievierodonetsk	ทางตะวนัออกของยเูครน	โดย
สามารถยึดพื้นที่ในเขต	 Metyolkine	 ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ชานเมืองและสามารถยึดเมือง	 Lyman	 ซ่ึงเป็นเมือง
ส�าคัญที่เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในภูมิภาคดอนบาส	

และเมื่อ	26	มิ.ย.65	กองก�าลังรัสเซียและกองก�าลังจากสาธารณรัฐประชาชน
ลูฮันสก์	(LPR)	สามารถควบคุมเมืองเซเวโรโดเนตสก์	(Sievierodonetsk)	ซึ่ง
เป็นเมืองท่าส�าคัญทางตะวันออกของยูเครนได้ส�าเร็จอีกเช่นกัน	อย่างไรก็ตาม	
ผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้	 องค์การการค้าโลกคาดว่าอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจโลกในปี	2565	จะลดลงจากร้อยละ	4.1	เหลือเพียงร้อยละ	2.8	
ซึง่กลุม่ประเทศเครอืรัฐเอกราชจะเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบเป็นอย่างมาก

บทสรุป
จากสถานการณ์สงครามรัสเซียและยูเครนนั้น	 การที่สหรัฐฯ	 และ

พนัธมติรรวมถงึกลุม่ประเทศสมาชกิ	NATO	ต่างสนบัสนนุอาวธุยทุโธปกรณ์ให้
กับยูเครน	 รัสเซียมองว่าเป็นการยั่วยุและท�าลายเสถียรภาพภายในประเทศ
ยุโรปเอง	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ประการหนึ่งว่าเป็นเสมือนการท�า
สงครามตัวแทนกับรัสเซีย	โดยการกระท�าดังกล่าวถือได้ว่าอาจน�าพาโลกเข้าสู่
สภาพความเสี่ยงต่อการเผชิญของสงครามโลกคร้ังที่	 3	 จากสงครามอาวุธ
นิวเคลียร์หรือสงครามหนักได้	ขณะเดียวกัน	ประธานาธิบดี	Putin	มองว่าการ
คว�า่บาตรของนานาชาตนิัน้	โดยเฉพาะการน�าเข้าพลงังานของรสัเซียไม่เป็นการ
ดต่ีอนานาชาตเิอง	ซึง่	EU	เป็นผูท้ีน่�าเข้าพลงังานเชือ้เพลงิจากรสัเซยีเป็นอนัดบั
หนึ่ง	 แม้ว่าการส่งออกเชื้อเพลิงของรัสเซียในห้วง	 พ.ค.65	 จะลดลงเนื่องจาก
มาตรการคว�่าบาตร	 แต่ในขณะท่ีราคาเชื้อเพลิงที่ปรับขึ้นทั่วโลก	 ขณะที่หาก	
OPEC+	 จะถอนชื่อรัสเซียจากข้อตกลงการผลิตน�้ามันจริง	 มาตรการดังกล่าว
อาจส่งผลให้ราคาน�้ามันปรับสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง	 อย่างไรก็ตาม	
ส�าหรับรัสเซียเองก็เป็นการดีที่บริษัทต่างชาติบางแห่งถอนตัวออกจากรัสเซีย	
เนื่องจากถือว่าเป็นการเปิดช่องทางให้กับธุรกิจภายในประเทศรัสเซีย	 รวมถึง
การหันมาใช้ค่าเงินรูเบิลในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศรัสเซียเองนั้น	
ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของรัสเซียในขณะนี้
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

 สถานการณ์ของออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ด้านความมัน่คงภายใน
ประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 ในห้วงเดือน	 เม.ย.	 –	 มิ.ย.65	 มี
ประเด็นความเคลื่อนไหวส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้
ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร	ซึ่งเป็นสมาชิก	AUKUS	จะร่วม

มอืกนัผลิตขีปนาวธุความเร็วเหนอืเสยีง	(Hypersonic	Missiles)	
ทั้งนี้	กลุ่ม	AUKUS	เป็นความร่วมมือทางทหารซึ่งประกอบด้วย
ปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence-AI)	 การรกัษาความ
ปลอดภยัไซเบอร์	(Cyber	Security)	เทคโนโลยีควอนตัม	(Quan-
tum	Technology)	และขีปนาวุธ	(Missile)	โดยรัฐบาลสหราช

อาณาจักร	ระบุว่าจ�าเป็นต้องมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง	เนื่องจากมีหลาย
ประเทศที่ก�าลังพัฒนาอาวุธกลุ่มนี้	อาทิ	จีน	รัสเซีย	และออสเตรเลีย	เป็นต้น	
 การลงนามในข้อตกลงด้านความม่ันคงระหว่างจีนกับหมู่เกาะ
โซโลมอน	ส่งผลให้ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และสหรัฐฯ	เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงในแปซิฟิก	 โดยเฉพาะจีนท่ีพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะ
โซโลมอนในมหาสมุทรแปซิฟิก	 โดย	 นรม.มานัสเซห์	 โซกาวาเร	 ของหมู่เกาะ
โซโลมอน	 กล่าวว่า	 ข้อตกลงน้ีจะไม่บ่อนเป็นการท�าลายสันติภาพและความ
กลมเกลียวในภูมิภาค	แต่ก็ถือว่าเป็นการให้ความส�าคัญกับความมั่นคงภายใน
ของโซโลมอนเองมากกว่า	 ทั้งนี้	 แม้ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อตกลงน้ีอย่างชัดเจน	
แต่ข้อตกลงนี้ได้เกิดขึ้นจากการค�านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส�าคัญ	
อย่างไรก็ตาม	 เอกสารร่างข้อตกลงที่ถูกเผยแพร่ออกมา	 และทางรัฐบาล
ออสเตรเลียได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วน้ัน	 ระบุว่า	 เรือรบของจีนจะได้รับ
อนญุาตให้เทียบท่าในหมู่เกาะโซโลมอนได้	โดยทีร่ฐับาลจนีสามารถส่งกองก�าลงั

ความมั่นคงไปช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยได้	 ในด้าน
นางจาซินดา	 อาร์เดิร์น	 นรม.นิวซีแลนด์	 ก็แสดงความกังวลต่อข้อ
ตกลงด้านความมั่นคงจีนกับหมู่เกาะโซโลมอนที่อาจน�าไปสู่การยก
ระดับกิจกรรมทางทหารในภูมิภาคแปซิฟิกใต้	ทั้งนี้ระบุว่า	หมู่เกาะ
โซโลมอนฝ่าฝืนข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือของ	 Pacific	 Island	
Forum	ที่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกต้องหารือร่วมกันก่อนการตัดสิน

ใจที่ส�าคัญในประเด็นด้านการป้องกันประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 นรม.อาร์เดิร์น	
เห็นว่าข้อตกลงระหว่างหมู่เกาะโซโลมอนกับจีนอาจเป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็น	เพราะ
ประเทศในภูมิภาคสามารถจัดการด้านความม่ันคงได้	 ด้านผู ้น�าหมู่เกาะ
โซโลมอนตอบโต้ออสเตรเลยีทีว่จิารณ์ข้อตกลงด้านความม่ันคงกบัจนี	โดยโจมตี
ออสเตรเลียว่า	ปกปิดข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือของกลุ่ม	AUKUS	ที่ด�าเนิน
การร่วมกับสหรัฐฯ	และสหราชอาณาจักรเช่นกัน	ซึ่งไม่มีการหารือกับประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการได้รับอนุญาตเดินเรือด�าน�้า
พลังงานนิวเคลียร์ในน่านน�้าแปซิฟิก	ขณะที่	นาย	Xie	Feng	ผช.รมว.กต.จีน	
แถลงว่า	 การกระท�าของออสเตรเลีย	 ถือเป็นการละเมิดอธิปไตย	 ละเมิด
กฎหมายระหว่างประเทศ	และแทรกแซงกิจการภายในของหมู่เกาะโซโลมอน	
พร้อมทัง้ยนืยันว่าข้อตกลงของจนีมคีวามโปร่งใสและไม่ได้มุ่งเป้าไปยงัประเทศท่ีสาม
 “อัลบาเนซี” เป็นนายกฯ คนใหม่ จากการที่พรรค
เลเบอร์คว้าชัยชนะการเลือกตั้งทั่วไปเหนือพรรคอนุรักษ์นิยม-
เสรนียิมได้เป็นครัง้แรกในรอบ	9	ปี	โดยนายแอนโทน	ีอลับาเนซี	
ได้ให้ค�าม่ันหลังประกาศชัยชนะว่า	 จะออกมาตรการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง	 43%	ภายในปี	 2573	 และลดการ
ปล่อยเป็นศูนย์ภายในปี	2593	นอกจากนี้	ยังให้ค�ามั่นสัญญาที่
จะเพิม่ค่าแรงขัน้ต�า่	ส�าหรบัด้านนโยบายต่างประเทศได้เสนอให้ก่อตัง้โรงเรยีน
ฝึกทหารในแปซฟิิก	เพือ่ฝึกฝนกองทพัของทกุประเทศข้างเคยีง	เพือ่รบัมอืหาก
ในอนาคตจีนอาจส่งทหารมาประจ�าการที่หมู่เกาะโซโลมอน	
 นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิจิ และปาปัวนิวกินี ขยายเวลาประจ�า
การทหารในหมูเ่กาะโซโลมอนจนถงึเดอืน	พ.ค.66	โดยอ้างถ้อยแถลงของนาง
นาไนอา	มาฮ	ูรมว.กต.นวิซแีลนด์ว่า	นวิซแีลนด์จะร่วมกบัออสเตรเลยี	ฟิจ	ิและ
ปาปัวนิวกินี	 ขยายเวลาประจ�าการทหารในประเทศหมู่เกาะโซโลมอนภายใต้
ความร่วมมือ	 Pacific-led	 Solomon	 Islands	 International	 Assistance	
Force	รวมทั้งการเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมกับประเทศ
ดังกล่าว	 ท่ามกลางความวิตกของชาติพันธมิตรตะวันตก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สหรัฐฯ	 ต่อการขยายอิทธิพลของจีนในประเทศหมู่เกาะโซโลมอน	 หลังจากที่
จีนได้ลงนามความตกลงด้านความมั่นคงกับประเทศดังกล่าวเมื่อ	เม.ย.65	
 ผูน้�าออสเตรเลยียืนยนัว่าประเทศในภูมภิาคแปซฟิิกใต้สนบัสนนุ
บทบาทของออสเตรเลีย	ท่าทีของ	นรม.แอนโทนี	อัลบานีส	ของออสเตรเลีย
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ที่ว่า	ประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกใต้มีท่าทีตอบรับเชิงบวกอย่างมากต่อนโยบาย
ของออสเตรเลยีทีจ่ะเพิม่ความช่วยเหลอืและความร่วมมอืด้านความมัน่คงทาง
ทะเล	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 รวมทั้งการรับมือกับวิกฤตสภาวะโลกร้อน	
นอกจากนี	้ออสเตรเลยีจะให้ความร่วมมอืด้านการรกัษาความมัน่คงและความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศของกลุ่มประเทศแปซิฟิกใต้	ดังกรณีออสเตรเลีย
ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปปาปัวนวิกนิ	ี เพือ่ฝึกร่วมด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์	การทหาร	
และการป้องกันภัยคุกคามในห้วงท่ีจะมีการเลือกต้ัง	 ทั้งนี้	 ท่าทีของ	 นรม.
ออสเตรเลยีมขีึน้ในห้วงที	่รมว.ก.ต.จนีเยอืนประเทศต่าง	ๆ	ในภูมภิาคแปซฟิิกใต้
 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ	นรม.ออสเตรเลีย	แถลงหลังการหารอืกบันางจาซนิดา	อาร์เดิร์น	นรม.
นิวซีแลนด์	ว่า	ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะยกระดับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมอืระหว่างกนั	โดยผูน้�าท้ังสองประเทศได้หารอืแนวทางการด�าเนนิการต่อ
นโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การต่อต้านการขยายอิทธิพลของ
จีนในภูมิภาคแปซิฟิกใต้	 ท้ังน้ี	 นรม.อาร์เดิร์นระบุว่า	 การหารือดังกล่าวเป็น
สัญญาณเชิงบวกต่อการร้ือฟื ้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิวซีแลนด์กับ
ออสเตรเลยี	หลงัเกดิความขดัแย้งกนัในสมยัรฐับาลอดตี	นรม.สกอตต์	มอร์รสินั 
ของออสเตรเลีย
 ความตกลง Five Power Defence Arrangements (FPDA) 
ด้านการป้องกันประเทศร่วมกันระหว่าง กห. 5 ชาติ ยังคงแข็งแกร่ง	การ
ประชุมนอกรอบการประชุม	Shangri-La	Dialogue	ที่สิงคโปร์	เมื่อ	11	มิ.ย.
65	ระหว่าง	รมว.กห.	มาเลเซีย	สิงคโปร์	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และออท.สห

ราชอาณาจกัร	ซึง่เป็นกลุม่ประเทศทีท่�าความตกลงด้านการป้องกนั
ประเทศร่วมกันระหว่าง	5	ประเทศ	(FPDA)	โดยจัดท�าขึ้นตั้งแต่ปี	
พ.ศ.	 2514	 ผู้เข้าร่วมประชุมข้างต้นระบุว่า	 ความตกลง	 FPDA	 
มีความส�าคัญต่อการจัดการความตึงเครียดที่เพ่ิมขึ้นในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	ทัง้นี	้ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศสมาชกิ

นั้นยังแน่นแฟ้นและมุ่งไปสู่เป้าหมายในอนาคต	 แม้จะมีความซับซ้อนทาง
ภมูริฐัศาสตร์	และอาจมคีวามตงึเครยีดในภมูภิาคทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งกต็าม	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างจีนและพันธมิตรของสหรัฐฯ	 ด้านดาโต๊ะ	 ซรี	 ฮิซัม
มูดดิน	ตุน	ฮุสเซ็น	รมว.กห.มาเลเซีย	กล่าวว่า	สิ่งที่เป็นข้อวิตกกังวลที่สุดของ
มาเลเซีย	 คือ	 เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้ที่อาจขยายวง
กว้างกว่าที่เป็นอยู่	หากไม่มีเวที	(Platform)	เหล่านี้	เช่น	เวที่	FPDA	ที่จะช่วย
จัดการกับเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ได้

บทสรุป การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิก	ได้สร้างความ
กังวลเกี่ยวกับความม่ันคงจากการแสดงอ�านาจทางทหารที่เพิ่มขึ้นของจีนใน 
อินโด-แปซิฟิกเป็นอย่างมาก	 ซ่ึงมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเป็นพื้นท่ีพิพาท 
ในอนาคต	 จากปมความขัดแย้งที่เพิ่มข้ึนระหว่างจีนกับออสเตรเลีย	 อันเน่ือง
มาจากข้อตกลงด้านความม่ันคงระหว่างจีนกับหมู่เกาะโซโลมอน	 ซึ่งเป็น
ประเดน็ทีน่่าตดิตามต่อไปว่า	นรม.แอนโทน	ีอลับานสี	ของออสเตรเลยี	จะแสดง
บทบาทการวางตัวและมีท่าทีอย่างไรต่อประเทศในภูมิภาคนี้
	 อย่างไรก็ตาม	 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังคงเป็นพันธมิตรท่ีมี
ความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น	 ซึ่งไม่เพียงในมิติทหารเท่านั้น	 แต่รวมถึงความ
มั่นคง	เศรษฐกิจ	การทูต	และการค้าในเชิงลึกและกว้างขวางอีกด้วย	รวมถึงได้
ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มก�าลังพลกองทัพและการรับมือต่อภัยรูปแบบใหม	่
เช่น	 ไซเบอร์และเทคโนโลยีที่ส�าคัญเพิ่มมากขึ้น	 โดยอาศัยความร่วมมือและ
ความสมัพันธ์ทีแ่น่นแฟ้นกบัประเทศพนัธมติร	เพือ่เสรมิสร้างขดีความสามารถ
ด้านความมั่นคงของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเป็นส�าคัญ	

อ้างอิง	 รายงานสถานการณ์ต่างประเทศ,ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	
จากhttps://www.nia.go.th/niaweb59/Default_TH_.asp	
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
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สถานการณ์ภายในประเทศเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน

สถานการณ์ภายในประเทศเกาหลีใต้-เกาหลีเหนือ	โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกจิ	ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	และมติด้ิานความม่ันคงและการทหาร
ในห้วง	เม.ย.-มิ.ย.65	มีประเด็นส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

•	ด้านเศรษฐกิจ
เมื่อ	8	เม.ย.65	เกาหลีใต้ได้น�าน�้ามันส�ารองทางยุทธศาสตร์ออกมาใช้เพิ่มเติม
จาก	4.42	ล้านบาร์เรล	เป็น	7.23	ล้านบาร์เรล	ซึ่งเป็นปริมาณมากที่สุดเท่าที่
เคยน�าออกมาใช้	 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาราคาพลังงานที่สูงขึ้นในช่วง
วิกฤตการณ์ยูเครน	 ทั้งนี้	 จากการประเมินของธนาคารเกาหลีใต้	 (BOK)	 ว่า
เกาหลีใต้อาจเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ	9	ปี	ซึ่งมีการขยายตัวถึงร้อย
ละ	3.1	สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ	2.9	ขณะเดียวกันมีแนวโน้มว่าจะมีการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกเป็นร้อยละ	 1.5	 โดยเป็นการปรับขึ้นคร้ังที่	 4	 
นับตั้งแต่	 ส.ค.64	 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ	 อันเนื่องมาจากราคาน�้ามันและสินค้า
โภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นจากผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครนในขณะนี้

•	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นายยนุ	ซอ็กยอ็ล	ประธานาธบิดเีกาหลใีต้และหัวหน้าพรรค	People	

Power	 Party	 ส่งคณะผู้แทน	 โดยนายซุง	 จินซุก	 สมาชิกระดับสูงของพรรค
เยือนญี่ปุ่นระหว่าง	 24-28	 เม.ย.65	 เพื่อหารือกับนายฟูมิโอะ	 คิชิดะ	 นายก
รัฐมนตรีญี่ปุ่น	 เกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคง	 พร้อมทั้งเชิญให้
นายฟูมิโอะเยือนเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมพิธีรับต�าแหน่งประธานาธิบดีของ 
นายยุน	ซ็อกย็อล	ในวันที่	10	พ.ค.65	

ขณะทีค่วามสมัพนัธ์กบัสหรฐัฯ	โดยประธานาธบิดโีจเซฟ	ไบเดนของ
สหรัฐฯ	 มีก�าหนดการเดินทางเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่	

20-22	พ.ค.65	ซึง่เป็นการเยอืนเอเชยีครัง้แรกตัง้แต่ผูน้�าสหรฐัฯ	
เข้ารับต�าแหน่งเมื่อ	 ม.ค.64	 ในการข้าร่วมประชุมสุดยอด
เกาหลใีต้-สหรฐัฯ	ซึง่มปีระเดน็หารอืเกีย่วกบัภยัคกุคามจากการ
พฒันาขปีนาวธุและอาวธุนวิเคลยีร์ของเกาหลเีหนอื	โดยทัง้สอง
ประเทศเห็นพ้องกนัว่า	เกาหลเีหนอืถอืว่าเป็นภัยคกุคามทีส่�าคญั

กบัความมัน่คง	ทัง้นี	้จดัให้มกีารฝึกซ้อมทางทหารร่วมกนัครัง้ใหญ่	โดยสหรฐัฯ	
จะสนบัสนนุอาวธุโธปกรณ์แก่เกาหลใีต้มากขึน้	เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อม
ในการยับยั้งภัยคุกคามที่อาจจะเกิดจากเกาหลีเหนือในอนาคต	

เกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น	
ผ่านกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก	โดยนายพัก	จิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของเกาหลีใต้ร่วมหารือกับเอกอัคราชฑูต	10	ประเทศซึ่งเป็น
สมาชิกอาเซียน	ณ	กรุงโซล	 ในการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความ
ร่วมมอืทางยทุธศาสตร์ระหว่างกนัทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	ความมัน่คง	สาธารณสขุ
และเทคโนโลยี	 รวมถึงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิภูมภิาคอนิโด-แปซฟิิก	(IPEF)	เพือ่รบัมอืกบัความท้าทายในอนาคตได้

•	 ด้านความมั่นคงและการทหาร
นายคิม	 จ็อง	 อึนผู้น�าสูงสุดเกาหลีเหนือให้ค�าม่ันระหว่างจัดสวน

สนามขนาดใหญ่ในวันร�าลึกการก่อตั้งกองทัพปฏิบัติประชาชนเกาหลี	 ที่กรุง
เปรยีงยางเมือ่	26	เม.ย.65	ว่าจะเร่งยกระดบัการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งและ
พฒันาศกัยภาพด้านอาวธุนวิเคลยีร์	เพือ่เตรยีมรบัมอืกบัสถานการณ์และวกิฤต
ทุกรูปแบบในอนาคต

เมือ่	25	พ.ค.65	เกาหลเีหนอืทดสอบขปีนาวธุจ�านวน	3	ลกูจากฐาน
ยิงในชูนัน	 กรุงเปียงยาง	 ตกลงในทะเลญ่ีปุ่น	 โดยเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธ 
ลูกแรกเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป	 (ICBM)	 ลูกที่สองไม่ทราบแน่ชัด	 และ
ลกูสดุท้ายเป็นขีปนาวธุพสิยัใกล้	(SRBM)	ส่งผลให้รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของประเทศเกาหลใีต้	สหรฐัฯ	และญีปุ่น่ร่วมกนัหารอืประเดน็
ความเคลื่อนไหวทางทหารของเกาหลีเหนือ	 โดยทั้งสามฝ่ายประณามการยิง
ทดสอบขีปนาวุธน�าวิถีจ�านวน	3	ลูก	ของเกาหลีเหนือดังกล่าว	ซึ่งการด�าเนิน
การของเกาหลีเหนือถือว่าละเมิดข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ	 (UNSC)	 ขณะที่เกาหลีใต้	 เตรียมพร้อมทางทหารเพื่อรับมือ
เกาหลเีหนอื	เนือ่งจากมคีวามเป็นไปได้ทีเ่กาหลเีหนจืะยงิทดสอบขปีนาวธุและ
ทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง

อย่างไรก็ตามเมื่อ	6	มิ.ย.65	สหรัฐฯ	และเกาหลีใต้	ฝึกซ้อมการยิง
ขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้น	จ�านวน	8	ลูก	(ของสหรัฐฯ	1	ลูก	และเกาหลีใต้	7	ลูก)	
ใส่น่านน�้าตะวันออกของเกาหลีใต้เป็นเวลา	 10	 นาที	 เพ่ือตอบโต้กรณีท่ี

25ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)



เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ	8	ลูก	เมื่อ	5	มิ.ย.65	และช่วงเวลาก่อนหน้านั้น	โดย
การยงิขปีนาวุธดงักล่าว	เป็นการแสดงให้เหน็ถึงความสามารถและ
พร้อมของสหรัฐฯ	และเกาหลีใต้	ในการตอบสนองต่อการยั่วยุของ
เกาหลีเหนือ	ด้านประธานาธิบดีของเกาหลีใต้	กล่าวสุนทรพจน์ใน
โอกาสวันครบรอบ	“Memorial	Day”	ว่าเกาหลีใต้จะด�าเนินการ

เต็มความสามารถด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและตามหลักปฏิบัติ	 เพ่ือ
ตอบโต้ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ	

•	 บทสรุป
ท่ามกลางสถานการณ์ภายในประเทศเกาหลใีต้-เกาหลเีหนอืทัง้สอง

ประเทศต่างเกดิความหวาดระแวงระหว่างกัน	โดยเฉพาะจากการทีเ่กาหลเีหนอื
ให้ค�าม่ันว่าจะมกีารพฒันาขดีความสามารถของอาวธุนวิเคลยีร์ของตนเอง	รวม
ถึงการท่ีเกาหลีเหนือพยามแสวงประโยชน์จากการแข่งขันอิทธิพลระหว่าง
สหรัฐฯ	และจีนและจากการสงครามรัสเซีย-ยูเครน	ทั้งนี้	การพัฒนาโครงการ

นิวเคลียร์ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญต่อการผลักดันสันติภาพในคาบสมุทร
เกาหล	ีการปลดอาวธุนวิเคลยีร์เกาหลเีหนอืและการปรบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
สองเกาหลีให้เป็นปกติ	 ขณะที่ท่าทีของเกาหลีใต้ภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่
ที่ดูเหมือนจะให้ความส�าคัญกับสหรัฐฯ	 และญี่ปุ่นมากเป็นพิเศษ	 เห็นได้จาก
การเจริญสัมพันธไมตรีสองประเทศนี้เป็นประเทศแรก	ๆ	ภายหลังจากการรับ
ต�าแหน่ง	ทั้งนี้	รัฐบาลเกาหลีใต้ชุดใหม่มีแนวโน้มที่จะพยายามผลักดันการเข้า
ร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่ม	QUAD	 และมีความพยายามยกระดับความ
สัมพันธ์ระหว่างกันที่อาจน�าไปสู่ความเป็นพันธมิตรทางด้านยุทธศาสตร์ท่ี
ครอบคลุม	(Comprehensive	Strategic	Alliance)	พร้อมทัง้ต่างเหน็พ้องร่วม
กันว่า	 การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่เติบโตขึ้นไม่
เพียงแต่เป็นภัยคุกคามต่อคาบสมุทรเกาหลีเท่านั้น	 แต่ยังเป็นภัยต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและสันติภาพของโลกอีกด้วย
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

  สถานการณ์ภายในประเทศอินเดีย ในห้วงเดือน	เม.ย.	–	มิ.ย.65	มี
ประเด็นความเคลื่อนไหวส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้
	 เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของอินเดียอยู่ระหว่างต่อรองเพ่ือขอส่วนลดใน
การซือ้น�า้มนัเพิม่เตมิจากรสัเซยี	หลงัจากอนิเดยีต้องเผชญิกับความยากล�าบาก
และความเสีย่งทีส่งูขึน้ในการซ้ือน�า้มนัของรัสเซียซ่ึงอยูภ่ายใต้มาตรการคว�า่บาตร
ของสหรฐัฯและชาตพินัธมติร	โดยคาดการณ์ว่า	อนิเดยีมคีวามต้องการซือ้น�า้มนั
จากรัสเซียในราคาท่ีต�า่กว่า	70	ดอลลาร์ต่อบาร์เรล	ซึง่เป็นตวัเลขทีต่�า่กว่าราคา
น�้ามันอินเดียในตลาดโลกของกลุ่มประเทศ	OPEC+	ที่ยืนอยู่ที่	108	ดอลลาร์
ต่อบาร์เรลค่อนข้างมาก	ซึ่งปัจจุบันประเทศอินเดียเป็นประเทศที่น�าเข้าน�้ามัน
สูงเป็นอันดับ	3	ของโลก	และสามารถน�าเข้าน�้ามันดิบจากรัสเซียได้มากถึง	40	
ล้านบาร์เรล	ตัง้แต่รสัเซยีเริม่เข้ารกุรานยเูครนในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา	
จึงท�าให้อินเดียกลายเป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเทศที่ยังคงส่ังซ้ือน�้ามันจากรัสเซีย
ท่ามกลางกระแสการคว�า่บาตรของสหรฐัฯ	และชาตพินัธมิตร	จงึท�าให้ประเทศ
อินเดียต้องเผชิญต่อเหตุการณ์และความเส่ียงต่าง	 ๆ	 หลายประการ	 เช่น	 
การท�าประกันการขนส่งทางทะเลทีไ่ม่สามารถท�าได้	และถกูกดดนัด้วยนโยบาย
ทางการค้าจากสหรัฐฯอีกด้วย
	 นอกจากการน�าเข้าน�้ามันของอินเดียที่ก�าลังเป็นที่สนใจ	พบว่าการ
ค้าการส่งออกของอินเดียก�าลังเป็นประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญ	 เพราะโลก
ก�าลังจะขาดแคลน	 “ข้าวสาลี”	 โดยมีเหตุผลมาจากคล่ืนความร้อนท�าลาย
ผลผลิตและราคาในท้องถิ่นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์	จากเดิมที่การส่ง
ออกจะช่วยลดข้อจ�ากัดอุปทานที่เกิดจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน	โดยการออก
ค�าสั่งห้ามในครั้งนี้ที่เคยตั้งเป้าให้มีการส่งออก	10		ล้านตัน	อาจจะท�าให้เกิด
การผลกัดนัราคาให้สงูขึน้	และกระทบผูบ้รโิภคท่ียากจนในเอเชยีและแอฟรกิา	
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้ราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้อค้าปลีกประจ�าปีของอินเดียพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ	8	ปี	
ช่วงเดือนเมษายน	 นักเศรษฐศาสตร์ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ว่า
ธนาคารกลางอนิดยีอาจจะต้องขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างจรงิจงัเพือ่ควบคมุราคา
	 ภายหลงัจากนัน้ธนาคารกลางอนิเดยีได้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่าง
ต่อเนื่องสองเดือนติดต่อกัน	และให้ค�ามั่นสัญญาว่าปลดล็อคมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19	โดยหวงัจะควบคมุอตัราเงนิเฟ้อทีพุ่ง่
สูงขึ้นกว่าท่ีคาดไว้	 โดยธนาคารกลางอินเดียตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ย	 0.5%	
เป็น	4.9%	ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้	Shaktikanta	
Das	ผูว่้าการธนาคารกลางอนิเดยี	ระบวุ่า	เงนิเฟ้อเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วมากกว่า
กรอบบนทีป่ระเมนิไว้	และการทีร่าคาสนิค้าต่างๆ	ยงัอยูใ่นระดบัสูง	ท�าให้อตัรา
เงินเฟ้อที่คาดหวังสูงขึ้นมาก	 อย่างไรก็ตาม	 ด้านธนาคารกลางแต่ละประเทศ
ทัว่โลกกก็�าลังเผชิญกบัเงนิเฟ้อทีเ่พิม่สูงข้ึนกว่าทีค่าดไว้	ซึง่เป็นผลกระทบจากปัญหา
ด้านอปุทานทีถ่กูกระทบ	การล็อกดาวน์	รวมทัง้สงครามในรัสเซีย-ยเูครนเช่นกนั

	 นอกจากสถานการณ์การเมอืงและการค้าระหว่าง
ประเทศ	สถานการณ์การเมอืงภายในประเทศของอนิเดยีอาจ
จะก�าลังเกิดปรากฏการณ์ใหม่	 ๆ	 เนื่องจากพรรคภารตียชน
ตาหรือพรรคประชาชนอินเดีย	(BJP)	ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลใน
ปัจจุบัน	เตรียมส่ง	เทราปที	เมอร์มู	ลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี
คนใหม่ของอินเดีย	ในการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวัน
ที่	18	กรกฎาคมนี้	 เมอร์มูเป็นชาวชาติพันธุ์พื้นเมืองสันทาร	
ทีก่ระจายตวัอยูใ่นอนิเดยี	บงักลาเทศ	และเนปาล	โดยมจี�านวน
ประชากรราว	7.4	ล้านคน	อาศยัอยูใ่นอนิเดยี	โดยเฉพาะในรฐั
ฌารขณัฑ์	รัฐเบงกอลตะวันตก	และรัฐโอฑิศา	ซึ่งเป็นรัฐบ้าน
เกิดของเธอ	โดยเธอเคยด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการรัฐโอฑิศา	เมื่อปี	2015-2021	ที่
ผ่านมา	หากเมอร์มูชนะการเลือกตั้ง	เธอจะเป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธ์ุคนแรกที่
ก้าวขึน้สูต่�าแหน่งประธานาธบิดอีนิเดยีได้ส�าเรจ็	และเธอจะเป็นประธานาธิบดี
หญิงคนที่	 2	 ในประวัติศาสตร์การเมืองอินเดียต่อจาก	ประติภา	ปาฏีล	อดีต
ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอินเดีย	 เมื่อช่วงปี	 2007-2012	 โดยต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีอินเดียถือเป็นต�าแหน่งประมุขของรัฐ	 แต่อ�านาจสูงสุดในการ
บรหิารประเทศอยูท่ีน่ายกรฐัมนตรอีนิเดยีซึง่	นายนเรนทรา	โมด	ีนายกรฐัมนตรี
อินเดีย	จากพรรค	BJP	แสดงจุดยืนสนับสนุนเมอร์มู	 โดย	ราม	นาถ	 โกวินท์	
ประธานาธิบดีอินเดียคนปัจจุบันจากพรรค	 BJP	 จะหมดวาระลงอย่างเป็น
ทางการในวันที่	25	กรกฎาคมที่จะถึงนี้
บทสรุป 
 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าราคาน�้ามันที่ก�าลังเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่งนัน้มส่ีวนหนึง่มผีลมาจากสงครามรสัเซยี-ยเูครนซ่ึงยงัไม่มีท่าททีีจ่ะจบ
ลงง่าย	ๆ 	ท�าให้ชาตติะวนัตกแสดงท่าทแีละมาตรการการคว�า่บาตรต่อประเทศ
ทีส่นบัสนนุการน�าเข้าน�า้มนัจากรสัเซยี	เพือ่ท�าให้รสัเซยีขาดรายได้และมรีะบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดปัญหาขึ้น	 แต่อย่างไรก็ตามในจังหวะของ
สถานการณ์ความวุ่นวายทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครนและการแข่งขันของชาติ
มหาอ�านาจ	ประเทศอินเดียก�าลังแสวงโอกาสที่เกิดขึ้นในขณะนี้สร้างข้อตกลง
ในการน�าเข้าน�้ามันจากรัสเซียในราคาที่ถูก	แม้ว่าที่ผ่านอินเดียจะแสดงจุดยืน
ที่เป็นกลางมาโดยตลอดในประเด็นของสงครามรัสเซีย-ยูเครนก็ตาม
	 	ผลของการทีอ่นิเดยีน�าเข้าน�า้มนัรสัเซยีทีม่รีาคาถกู	จงึท�าให้โรงกลัน่
น�้ามันในอินเดียสามารถใช้น�้ามันดิบนี้เพื่อการท�าผลิตภัณฑ์น�้ามันในประเทศ	
อาทิ	 น�้ามันดีเซล	 น�้ามันเครื่องบิน	 โดยได้อัตราก�าไรที่ดีกว่าก�าไรปกติในต่าง
ประเทศ	 และถึงแม้ว่าในปัจจุบันหลายๆประเทศ	 รวมทั้งอินเดีย	 นอกจากจะ
ประสบปัญหาราคาน�้ามันท่ีเพ่ิมสูงขึ้นแล้ว	 ยังพบว่ามีอัตราเงินเฟ้อท่ีท�าให้
การน�าเข้าและส่งออกของหลายประเทศเกิดปัญหา	 แต่อินเดียสามารถอาศัย
จังหวะสร้างประโยชน์แก่ประเทศของตนเองเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจได้จาก
การตัดสินใจซื้อน�้ามันจากรัสเซียโดยไม่สนใจการคว�่าบาตรของสหรัฐฯ	เพราะ
อนิเดยีทราบดว่ีาตนเองนัน้กม็ผีลประโยชน์ต่อสหรฐัฯ	เพือ่รบัมอืต่อการต่อต้านจนี	
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



	 ประเทศอนิเดยีก�าลงัเป็นประเทศทีน่่าจบัตามองอย่างยิง่เพราะอาจ
จะกลายเป็นประเทศทีท่รงอ�านาจมากขึน้	เนือ่งจากสามารถประคองและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจจากผลก�าไรของการผลิตน�้ามันภายในประเทศ	 และการปรับ

โครงสร้างการบรหิารประเทศโดยสร้างความเท่าเทยีมมากขึน้โดยไม่จ�ากดัเพศ
ของผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
โทรศัพท์ 0 2275 5715 E-mail: research.ssc@gmail.com

สถานการณ์ภายในทวีปยุโรป
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวสิรภัทร เทียมพัฒน์

 สถานการณ์ภายในทวีปยุโรป	 ในห้วงเดือน	 เม.ย.	 –	 มิ.ย.65	 
มีประเด็นที่ส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้
 ด้านสังคม 

 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค	 EU	 เผย	 จ�านวนผู้ติดเช้ือฝีดาษลิง	
(Monkey	Pox)	ทั่วโลก	พุ่งสูงมากกว่า	200	ราย	ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
แห่งสหภาพยโุรป	(European	Centre	for	Disease	Prevention	and	Control:	
ECDC)	 รายงานกรณีผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงที่ได้รับการยืนยันแล้วทั่วโลกเพิ่มเป็น	
219	คน	จาก	19	ประเทศ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรป	และพบผู้ติดเชื้อ
ที่ยืนยันแล้วอย่างน้อย	1	คน	โดยรายงานบันทึกทางระบาดวิทยาของ	ECDC	
ที่ถูกเผยแพร่ออกมาระบุว่าวันที่	 25	 พ.ค.65	 ว่าคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีมีการ
รายงานห่วงโซ่ของการแพร่ระบาดในยุโรป	 โดยปราศจากความเช่ือมโยงทาง
ระบาดวิทยากับประเทศในแอฟริกาตะวันตกหรือแอฟริกากลาง	ซึ่งโรคฝีดาษ
ลิงเป็นโรคประจ�าถิ่น	 จากการตรวจสอบพบว่า	 การติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ชายอายุน้อย	 ซึ่งระบุตัวเองว่าเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	 ซึ่งบ่งชี้ว่าการ
แพร่ระบาดอาจเกดิข้ึนจากความสมัพันธ์ใกล้ชดิ	อย่างไรก็ตามในขณะนีป้ระเทศ
ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ	 สหราชอาณาจักร	 ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อ
ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา	และล่าสุดพบว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น	71	คน
แล้ว	ขณะที่สเปนพบผู้ติดเชื้อรองลงมา	จ�านวน	51	คน	และโปรตุเกส	37	คน	
ส่วนนอกยโุรป	แคนาดามรีายงานพบผูต้ดิเชือ้ฝีดาษลงิแล้ว	15	คน	และสหรฐัฯ	
9	คน	ซึ่งยอดรวมผู้ติดเชื้อในตอนนี้เพิ่มขึ้นกว่า	5	เท่า	เมื่อเทียบกับที่มีรายงาน
ครั้งแรกในวันที่	20	พฤษภาคม	อย่างไรก็ตาม	ECDC	ระบุว่า	อัตราการติดเชื้อ
ฝีดาษลิงนั้นอยู่ในระดับต�่ามาก	 แต่เตือนว่าผู้ที่มีคู่นอนหลายคน	 และไม่ค�านึง
ถึงรสนิยมทางเพศนั้นจะมีความเสี่ยงที่มากกว่าคนทั่วไป
 ด้านเศรษฐกิจ 

	 อังกฤษเผชิญวิกฤติค่าครองชีพ	เงินเฟ้อ	เม.ย.	พุ่ง	9	%	สูงสุดรอบ	
40	ปี	ประชาชน	25	%	เลือกอดอาหาร	เงินเฟ้ออังกฤษ	เดือน	เม.ย.	พุ่ง	9	%	
และแตะระดับสูงสุดในรอบ	40	ปี	จากราคาอาหารและพลังงานที่แพงขึ้น	ส่ง

ผลให้วิกฤติค่าครองชีพในอังกฤษทวีความรุนแรงขึ้น	
ส�านักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษรายงานว่า	 ดัชนี
ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น	2.5	%	(MoM)	และ	9	%	(YoY)	
สูงสุดนับตั้งแต่เก็บข้อมูลในปี	1989	และเป็นตัวเลขที่
ใกล้เคยีงกบัระดบัสงูสดุในปี	1982	ช่วงทีอ่งักฤษเผชญิ
กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย	 อัตราดอกเบี้ยพุ่งสูง	 และ

เกิดปัญหาผิดนัดช�าระหนี้จ�านวนมากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองก�าลังสร้าง
แรงกดดันให้กับแบงก์ชาติอังกฤษ	 (BoE)	 ที่เพ่ิงประกาศข้ึนดอกเบี้ยในการ
ประชุม	4	โดยครั้งติดต่อกัน	จาก	0.1	%	สู่	1	%	เป็นระดับสูงสุดในรอบ	13	ปี	
ทั้งนี้	Andrew	Bailey	ผู้ว่าการ	BoE	กล่าวว่า	เงินเฟ้อและอาหารขาดแคลน
นั้นเป็นผลจากจากสงครามยูเครนเป็นปัญหาส�าคัญ	ทั้งนี้	อังกฤษยังได้ปฏิเสธ
ทีจ่ะใช้นโยบายการเงนิเข้มงวดเรว็กว่านีเ้พือ่ระงบัเงนิเฟ้อ	เพราะมองว่าปัญหา
เกดิจากปัจจัยภายนอก	ซึง่วิกฤตค่ิาครองชพีในองักฤษทวคีวามรนุแรงและก�าลงั
สร้างความล�าบากแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ต�่า	 ผลส�ารวจจาก	
Ipsos	และ	Sky	News	พบว่า	25	%	ของชาวอังกฤษก�าลังอดอาหารบางมื้อ	
จากปัญหาเงินเฟ้อและวิกฤติอาหาร	 ซึ่งเหมือนจะเป็นเรื่องยากส�าหรับ 
แบงก์ชาตอิงักฤษและธนาคารกลางทัว่โลกในการควบคมุเงนิเฟ้อโดยไม่กระทบ
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ	 เน่ืองจากปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อ 
ระดับเงินเฟ้อมากกว่าการข้ึนอัตราดอกเบ้ีย	 กล่าวได้ว่าโลกก�าลังเผชิญกับ 
ทั้งโอมิครอน	 การล็อกดาวน์ในจีน	 สงครามยูเครน	 การขนส่งที่หยุดชะงัก	 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ	ซึ่งทั้งหมดได้ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานโลก

 พลเมอืงยโุรปกว่าร้อยละ 40 รูส้กึว่าได้รับผลกระทบจากค่าครอง
ชีพที่เพิ่มขึ้น	 สนข.Xinhua	 รายงานอ้างผลการส�ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนโดย	Eurobarometer	Survey	เผยแพร่เมื่อ	22	มิ.ย.65	ระบุว่า	ค่า
ครองชพีทีเ่พิม่ขึน้เป็นประเดน็ทีน่่าวติกของพลเมอืงในประเทศต่าง	ๆ 	ทัว่ยโุรป	
และพลเมอืงยโุรปกว่าร้อยละ	40	รูส้กึว่าได้รบัผลกระทบจากค่าครองชีพทีเ่พิม่
ขึน้	โดยอตัราเงนิเฟ้อและราคาสนิค้าทีส่งูขึน้ส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติของ
พลเมืองยุโรป	ตั้งแต่ช่วงก่อนการรุกรานยูเครนของรัสเซีย	อันเนื่องมาจากการ
แพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	 87	 ระบุว่า	
ความขดัแย้งระหว่างรสัเซยีกบัยเูครนได้ส่งผลต่อคณุภาพชวีติของตน	 นอกจากนี้	 
ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ	60	ยงัไม่พร้อมจะเผชญิกบัสถานการณ์ราคาอาหาร
และพลังงานเพิ่มสูงขึ้น
 EU เตรียมแบนการจ�าหน่ายรถยนต์เผาไหม้
เชื้อเพลิงที่ผลิตใหม่	 ตั้งแต่ปี	 2035	 โดยหนุนใช้รถยนต์
ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด	 รัฐสภายุโรป	 หนึ่งในเสาหลัก
ของสหภาพยุโรป	(EU)	เห็นชอบร่างกฎหมายเตรียมแบน
การจัดจ�าหน่ายรถยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผลิตขึ้นใหม่	 ตั้งแต่ปี	 2035	
เป็นต้นไป	 โดยให้การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด	 ทั้งนี้
ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง	55	%	ภายในปี	2030	 เมื่อเทียบกับ
ระดบัก๊าซเรอืนกระจกในช่วงปี	1990	บรรดานกักฎหมายของ	EU	ต่างสนบัสนนุ
ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ต้องการให้มีการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	 100	%	 จากบรรดารถยนต์ใหม่	 ภายในปี	 2035	 ซึ่งจะ
ท�าให้ไม่สามารถจัดจ�าหน่ายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลใน	 EU	 ได้นับตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา	โดย	15	%	ของก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศสมาชิก	EU	ปล่อย
ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศนัน้มาจากการคมนาคมบนทอ้งถนน	การลดการปลอ่ย
ก๊าซในส่วนนี้ลงได้	 จึงมีความส�าคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ไปถึงเป้าหมายด้าน
สภาพภูมิอากาศได้	 อีกทั้งยังเป็นการเร่งผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุโรป
มากยิง่ขึน้	พร้อมกระตุน้ให้บรรดาผูผ้ลติรถยนต์ทัง้หลายหนัมามุง่เน้นการผลติ
รถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น	ซึ่ง	EU	เตรียมออกร่างกฎหมายก�าหนดจุดชาร์จไฟฟ้า
ในบรรดาประเทศสมาชิก	 เพื่อรองรับยานพาหนะพลังงานสะอาดที่เป็นมิตร 
ต่อทั้งคนและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการเมือง 

EU จะยกระดับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการป้องกัน
ประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	เว็บไซต์	นสพ.The	Guardian	รายงานเมื่อ	
18	 พ.ค.65	 อ้างนาย	 Gabriele	 Visentin	 ทูตพิเศษของสหภาพยุโรป	 
(European	Union-EU)	ประจ�าภมูภิาคอนิโด-แปซิฟิก	เปิดเผยว่า	EU	จะยกระดบั
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	
ภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีระหว่างประเทศ	 เพ่ือเตรียมรับมือภัยคุกคาม
เสถียรภาพและปกป้องผลประโยชน์ของ	EU	ในภูมิภาคดังกล่าว	หลังจากจีน	
EU	มองว่าเป็นทัง้หุน้ส่วน	คูแ่ข่งขนั	และคูข่ดัแย้ง	ได้ลงนามข้อตกลงด้านความ
มั่นคงกับรัฐบาลหมู่เกาะโซโลมอน	เมื่อ	เม.ย.65	ทั้งนี้	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	
และสหรฐัฯ	ซึง่เป็นประเทศพนัธมิตรเดิมของหมูเ่กาะโซโลมอน	รวมทัง้สมาชกิ	
EU	 อาทิ	 ฝรั่งเศสต่างมีความกังวลว่าข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	 เนื่องจากอาจเปิดโอกาสให้จีนเข้าไปตั้ง
ฐานทัพเรือในมหาสมุทรแปซิฟิก	 ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งออสเตรเลีย	 ประมาณ	
2,000	กม.		

เยอรมนีเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม  สนข.Reuters	 รายงาน
เมื่อ	30	พ.ค.65	ว่า	รัฐสภาเยอรมนีมีมติ	2	ใน	3	ได้ในการเห็นชอบการแก้ไข
หลักเกณฑ์ด้านงบประมาณตามรัฐธรรมนูญ	 โดยจะจัดสรรงบประมาณพิเศษ
ด้านกลาโหม	มูลค่า	100,000	ล้านยูโร	ส�าหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่แก่
กองทัพ	และพัฒนายุทโธปกรณ์ที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัย	ซึ่งงบประมาณดังกล่าว

27ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)



จะเป็นเงินที่มาจากการกู้เพิ่มเติม	 และจัดสรรให้กับกองทุนพิเศษที่อยู่นอก 
งบประมาณรัฐ	ซึ่งจะไม่ถูกนับรวมในการก่อหนี้สาธารณะ	ทั้งนี้	ท่าทีดังกล่าว
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายกลาโหมครั้งส�าคัญของเยอรมนี	 และจะ
ช่วยให้เยอรมนีบรรลุเป้าหมายของ	NATO	ที่ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้อง
ช�าระค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมร้อยละ	2	ของ	GDP
บทสรุป 
 จะเห็นได้ว ่า ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโลกฝีดาษลิง	 
(Monkeypox	)	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรป	นับตั้งแต่มีการรายงานห่วง
โซ่ของการแพร่ระบาดในยโุรป	ซึง่ปราศจากความเชือ่มโยงทางระบาดวทิยากับ
ประเทศในแอฟรกิาตะวนัตกหรอืแอฟรกิากลาง	ซึง่โรคฝีดาษลงิเป็นโรคประจ�า
ถิ่น	 จากการตรวจสอบพบว่ากรณีการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายอายุน้อย	 
ที่ระบุตัวเองว่าเป็นชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย	 ซึ่งบ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดอาจ
เกดิขึน้ระหว่างมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิ	และขณะนีย้งัไม่มรีายงานผูเ้สยีชวีติจาก
การติดเชื้อฝีดาษลิง	ทั้งนี้	ในประเทศอังกฤษยังต้องเผชิญกับวิกฤติค่าครองชีพ	
เงินเฟ้อ	 จากจากกรณีรัสเซีย-ยูเครน	 ซึ่งวิกฤติค่าครองชีพในอังกฤษทวีความ

รุนแรงและก�าลังสร้างความล�าบากแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ต�่า	
โดยชาวอังกฤษได้พยายามเผชิญปัญหาด้วยการอดอาหาร	แต่ในขณะเดียวกัน	
EU	เตรียมแบนการจ�าหน่ายรถยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงที่ผลิตใหม่	ตั้งแต่ปี	2035	
เพือ่สนบัสนนุการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและพลงังานสะอาด	โดยตัง้เป้าลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกลง	55	%	ภายในปี	2030	และเป็นการเร่งผลกัดนัการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าในยุโรปมากยิ่งขึ้น	 พร้อมกระตุ้นให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลายหันมา
มุ่งเน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 ยุโรปยังมีความมุ่งมั่นในการ 
ยกระดับยกระดับยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและการป้องกันประเทศใน
ภมิูภาคอนิโด-แปซฟิิกเป็นส�าคญั	ภายใต้ความร่วมมอืพหภุาครีะหว่างประเทศ	เพ่ือ
เตรียมรับมือภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและปกป้องผลประโยชน์ของ	EU	โดยที่
ประเทศเยอรมนียังมีการจัดสรรและเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและพัฒนา
ยุทโธปกรณ์ที่มอียู่เดมิให้ทนัสมยัตอ่เนือ่ง	เพือ่ป้องกันการเกิดภัยคกุคามในรูป
แบบใหม่	ๆ	ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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สถานการณ์ภายในประเทศศรีลังกา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปุณณภา โชติชินเชาว์

 สถานการณ์ภายในประเทศศรีลังกา	ในห้วงเดือน	เม.ย.	–	มิ.ย.65	
มีประเด็นความเคลื่อนไหวส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

ประเทศศรีลังกาก�าลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ที่เลวร้าย
และสร้างความเสยีหายอย่างมหาศาลต่อประเทศ	ซึง่เป็นผลมาจากการบรหิาร

การเงนิทีผ่ดิพลาดของรฐับาล	และการจดัการลดภาษทีีผ่ดิ
จงัหวะ	ซึง่นอกเหนอืไ	ปจากผลกระทบของการระบาดของ
เชื้อไวรัส	COVID-19	ได้สร้างผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศหลายประการ	อาท	ิการเป็นหนีต่้าง
ประเทศมลูค่ามหาศาล	มาตรการของการลอ็คดาวน์อย่าง

ต่อเนื่อง	 อัตราเงินที่เฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 การขาดแคลนพลังงาน 
เชือ้เพลงิ	และทนุส�ารองเงนิตราระหว่างประเทศลดลง	 เป็นต้น	อย่างไรก็ตามได้มี
การระบขุ้อมลูสถิตขิองรฐับาลทีแ่สดงให้เหน็ว่า	เศรษฐกจิของศรลีงักาน้ันเตบิโต
ในไตรมาส	4/21	ถงึ	1.8%	ซึง่ถอืว่าต�า่กว่าทีค่าดการณ์ไว้	ท�าให้อตัราการขยาย
ตัวทั้งปีอยู่ที่	 3.7%	 และในขณะที่ธนาคารกลางของศรีลังกาได้คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจประเทศจะขยายตัว	5%	อย่างไรก็ตาม	ประเทศต่าง	ๆ	อาทิ	อินเดีย	
จีน	และบังกลาเทศ	ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยศรีลังกาเพื่อฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้	อีก
ทั้งศรีลังกายังได้ขอความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ	(IMF)	อีกด้วย	

สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกจิทีย่�า่แย่และบานปลายท�าให้การตกงาน
กลายเป็นปรากฎการณ์ท่ีพบเหน็ได้ทัว่ไปในเกือบทกุครวัเรือนของศรลัีงกา	และ
ท�าให้เกิดปัญหาการขาดรายได้	 ส่งผลให้อัตราความยากจนในประเทศเพิ่มสูง
ขึ้น	 รัฐบาลศรีลังกาได้ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการให้เงินช่วยเหลือ	
5,000	รูปี	แก่ครอบครัวรายได้ต�่า	ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ	และช่วยได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้น	ๆ 	โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เมือ่วกิฤตเศรษฐกิจทีย่�า่แย่อยูแ่ล้วถกูซ�า้เติมด้วยสถานการณ์สงครามระหว่าง
รัสเซีย-ยูเครน	ที่ส่งผลให้ราคาน�้ามันในประเทศพุ่งสูงขึ้น	
	 เมื่อราคาน�้ามันและเชื้อเพลิงเพิ่มสูงข้ึนท�าให้ศรีลังกาต้องเผชิญกับ
การขาดแคลนเชือ้เพลงิส่งผลให้มกีารตดักระแสไฟฟ้าทัว่ประเทศเป็นเวลานาน
หลายชั่วโมง	ซึ่งไฟฟ้ามากกว่า	40%	ของศรีลังกาผลิตจากพลังน�้า	แต่แหล่งน�้า
ส่วนใหญ่มีระดับต�่าเพราะฝนไม่ตก	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาที่เป็นอยู่ได้ก็ส่ง 
ผลกระทบต่อเนือ่งกนัเป็นลกูโซ่เพราะถ่านหนิและน�า้มนัเป็นส่วนประกอบหลกั
ในการผลิตไฟฟ้าของศรีลังกา	 และศรีลังกาต้องน�าเข้าทรัพยากรทั้งสองชนิด	 
แตไ่มส่ามารถด�าเนนิการได้เพราะเงนิตราต่างประเทศของศรีลังกาไม่เพยีงพอ	
การขาดแคลนเชื้อเพลิงส่งผลให้ต้องปิดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหลายแห่ง	
จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้ต้องตัดกระแสไฟฟ้า

จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชากรราว	 22	 ล้านคนใน 
ศรลีงักาต้องเผชญิกบัการขาดแคลนปัจจัยพืน้ฐานในการด�ารงชวิีต	อาท	ิอาหาร	
ยา	และพลงังานเชือ้เพลงิ	ซึง่สาเหตุหลกัมาการจดัการด้านเศรษฐกจิทีผ่ดิพลาด

โดยรฐับาลหลายยคุสมยัอย่างต่อเนือ่งนัน้	ท�าให้การเงนิของศรลีงักาดิง่ลงอย่าง
ต่อเนื่อง	ด้วยปัญหาที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องท�าให้ประชาชนในประเทศลุกฮือ
ประท้วงครั้งใหญ่ต่อการบริหารประเทศที่ผิดพลาดของรัฐบาล	 และขับไล่
รัฐบาล	 ผู้ประท้วงบางส่วนที่โกรธแค้นอย่างมากบุกเผ่าบ้านตระกูลราชปักษา	
ผู้ปกครองศรีลังกา	รวมถึงบ้านของรัฐมนตรีและสมาชิกสภาหลายคน	น�าไปสู่
การลาออกของนายกรัฐมนตรี	มหินทา	ราชปักษา	อย่างไรก็ตาม	การประท้วง
ของประชาชนยังไม่หยุดเพียงเท่านี้	 ยังเดินหน้าต่อเพื่อขับไล่ให้ประธานาธิบดี	
โกตาบายา	ราชปักษา	ผูเ้ป็นน้องชายของนายมหนิทา	ราชปักษา	ลาออกเช่นกัน	

เมื่อหลังจากนายมหินทา	ราชปักษา	ลาออก	ประธานาธิบดี	 โกตา
บายา	ราชปักษา	ได้แต่งตั้งนักการเมืองอาวุโส	นายรานิล	วิกรมสิงเห	 เข้ารับ
ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 เพราะเชื่อว่าจะช่วยรับประกันความปลอดภัย	 แต่ไม่
ได้รับการสนับมากนักจากทั้งฝ่ายค้านและประชาชน	 ไม่นานหลังจากเข้ารับ
ต�าแหน่งนายรานิล	 วิกรมสิงเห	 กล่าวยอมรับว่า	 ศรีลังกาที่ก�าลังเผชิญวิกฤต
อย่างหนักและระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ล่มสลายโดย
สมบูรณ์แล้ว	นับว่าเป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในรอบ	70	ปี	หลัง
ประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร	เมื่อปี	ค.ศ.1948
บทสรุป

ตลอดระยะ	2	ปีที่ผ่านมาทั่วโลกประสบกับปัญหา
เดยีวกนั	คอืสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19	หลายประเทศ
จะต้องใช้เงินอย่ามหาศาลในการควบคุมดูแลและฟื้นฟูประเทศ	โดยเฉพาะใน
ด้านเศรษฐกจิทัง้ในช่วงของการแพร่ระบาดและหลงัการแพร่ระบาด	นอกจาก
รฐับาลทีป่ระสบปัญหาดงักล่าวยงัพบว่าด้านเอกชน	SMEs	กต้็องประสบปัญหา
เช่นกนั	สถานการณ์ต่างๆ	เหล่านี	้ได้กลายเป็นความท้าทายต่อการเงนิอย่างยิง่	
ทั้งในระดับบุคคลและประเทศ

ปัจจัยส�าคัญหลักที่ท�าให้ศรีลังกาต้องประสบกับปัญหาอย่างหนัก
เช่นนี้	 สืบเนื่องจากก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ศรีลังกาได้
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ	ทั้งท่าเรือ	สนามบิน	และโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ	 หรือปฏิวัติการเกษตรให้เป็นแบบ 
ออแกนคิ	ซึง่สิง่ต่าง	ๆ	เหล่านีท้�าให้รฐับาลมหีนีส้นิสาธารณะค่อนข้างสงู	และเป็น
ปัจจัยที่ท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างานของรัฐบาลน้อยลง	 ดังนั้นจึงท�าให้ 
ศรลีงักาต้องรับภาระทีค่่อนข้างหนกักว่าหลายเท่าเม่ือเทยีบกบัประเทศอืน่	ๆ	ที่
ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 รวมไปถึงตลอด
ระยะเวลาทีผ่่านมาศรลีงักาถกูบรหิารประเทศอย่างไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ	
และไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้	เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศก็ถูกน�าไป
ใช้จนไม่สามารถน�ามาพัฒนาประเทศได้

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับศรีลังกา	จึงเป็นบทเรียนที่ส�าคัญอย่าง
ยิ่งให้กับหลายๆ	ประเทศที่ก�าลังเผชิญกับปัญหาในลักษณะเดียวกัน	เพื่อปรับ
ใช้กับการบริหารในประเทศของตนเองอย่างเหมาะสม	 และสามารถน�าพา
ประเทศข้ามผ่านวิกฤตได้

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

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 28

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์องค์กรระหว่างประเทศ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวสิรภัทร เทียมพัฒน์
 
 สถานการณ์องค์กรระหว่างประเทศ	ในห้วงเดือน	เม.ย.	–	มิ.ย.65	
มีประเด็นที่ส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้
  ด้านสังคม  

WHO เตือนว่าโรคฝีดาษลิง (Monkey Pox) เสี่ยงจะระบาดมากขึ้นในช่วง
ฤดูร้อน	 เว็บไซต์ด้านสุขภาพ	The	HealthSite	รายงานเมื่อ	2	มิ.ย.65	อ้าง

แถลงการณ์ขององค์การอนามัยโลก	
(WHO)	เตอืนว่า	โรคฝีดาษลงิมคีวามเสีย่ง
สูงที่จะแพร่ระบาดมากขึ้นในยุโรปและ
พื้นที่อื่น	ๆ	ในช่วงฤดูร้อน	(ก.ค.-ก.ย.65)	
เน่ืองจากการยกเลิกข้อจ�ากัดการควบคุม
การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ในหลาย
ประเทศ	 รวมถึงเปิดการเดินทางระหว่าง
ประเทศ	 และกิจกรรมต ่าง	 ๆ	 อาทิ 

งานเทศกาล	และงานเล้ียงขนาดใหญ่	ล้วนเป็นปัจจยัท่ีท�าให้เกดิการแพร่ระบาด
ได้รวดเร็วขึ้น	 อย่างไรก็ดี	 WHO	 แนะน�าว่า	ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 
การแบ่งปันข้อมลู	และการเฝ้าระวงัทีเ่พิม่ขึน้	ตลอดจนการสร้างความตระหนกัรู้
เก่ียวกับโรคเพื่อการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ	 จะช่วยควบคุมการแพร่
ระบาดได้
 WHN ประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นโรคระบาด ขณะที่ WHO อยู่
ระหว่างการหารือ	 ทั้งนี้	 เว็บไซต์ของ	World	 Health	 Network	 (WHN)	
สถาบันวิจัย	New	England	Complex	Systems	Institute	ของสหรัฐฯ	เผย
แพร่เมือ่	22	ม.ิย.65	ประกาศให้โรคฝีดาษลงิเป็นโรคระบาด	พร้อมเรยีกร้องให้
นานาประเทศด�าเนินมาตรการรับมืออย่างทันท่วงทีภายหลังมีข้อมูลยืนยัน 
ผู้ติดเชื้อจ�านวน	3,417	ราย	ใน	58	ประเทศ	โดยประเทศที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ
มากที่สุด	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 สหราชอาณาจักร	 สเปน	 เยอรมนี	 ขณะที่
เนเธอร์แลนด์ยืนยันพบผู้ติดเชื้อใหม่รายวันจ�านวน	 72	 ราย	 ทั้งนี้	 องค์การ
อนามยัโลก	(WHO)	ก�าหนดหารอืเกีย่วกบัโรคฝีดาษลงิใน	23	ม.ิย.65	นอกจาก
นี้	 เมื่อ	 21	 มิ.ย.65	 ส�านักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักร	
(The	UK	Health	Security	Agency	-	UKHSA)	เผยแพร่แนวทางการฉดีวคัซนี
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิง	 (Vaccination	 Strategy)	 ในสหราช
อาณาจักรให้กับเจ้าหน้าที่และประชากรทั่วไป
 สหประชาชาติพบว่าในปี 2564 ทั่วโลกมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ
กว่า 59 ล้านคน เว็บไซต์ของสหประชาชาติ	 รายงานเมื่อ	 19	 พ.ค.65	 
ว่า	องค์การระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน	ซึง่เป็นหน่วยงานในสงักดั
สหประชาชาติ	 พบว่าในปี	 2564	 มีผู้พลัดถ่ินภายในประเทศ	 (Internally	 
Displaced	Person	–	IDPs)	จ�านวน	59.1	ล้านคน	เพิม่ขึน้จากปี	2563	จ�านวน	
4	 ล้านคน	 ในจ�านวนนี้	 เป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเนื่องจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต	ิจ�านวน	23.7	ล้านคน	ส่วนใหญ่อยูใ่นภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟิก	ผูพ้ลดัถิน่
ภายในประเทศเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรง	 จ�านวน	 
14.4	 ล้านคน	 ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกา	 โดยเฉพาะเอธิโอเปียและคองโก	
ขณะท่ีอัฟกานสิถานและเมยีนมามจี�านวนผูพ้ลดัถิน่ภายในประเทศทีส่งูขึน้เป็น
ประวัติการณ์	 ทั้งนี้จ�านวนผู้พลัดถิ่นในปี	 2564	 พบว่าเป็นเด็กและเยาวชน
มากกว่าร้อยละ	40	ของจ�านวนผู้ผลัดถิ่นทั้งหมด
 ด้านเศรษฐกิจ 

ธนาคารโลกเตือน สงครามยูเครนฉุดราคาอาหาร -พลังงานพุ่งครั้งใหญ่สุด
ในรอบ 50 ปี โดยส่งผลกระทบยดืเยือ้ 3 ปี ทัง้นีธ้นาคารโลกได้เผยแพร่รายงาน
ภาพรวมตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์	ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสงครามในยเูครนว่าอาจ
ก่อให้เกิดภาวะช็อกของราคาสินค้าโภคภัณฑ์	(Commodity	Price	Shocks)	

ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ	 50	 ปี	 หรือนับต้ังแต่ช่วง
ทศวรรษ	 1970	 เป็นต้นมา	 ธนาคารโลกระบุว่า	
ภาวะช็อกของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เกิดจากการ
หยุดชะงักในกระบวนการผลิตที่เป็นผลจากความ
ขดัแย้งและสงครามในยเูครน	ส่งผลให้ราคาสนิค้า
โภคภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นทั้งอาหารและพลังงาน	ตั้งแต่
ก๊าซธรรมชาติ	 ฝ้าย	 และข้าวสาลี	 อีกทั้งยังส่งผลเปล่ียนแปลงรูปแบบการค้า	
การผลิต	 และการบริโภคทั่วโลก	 ท�าให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับที่สูง
เป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี	 2024	 ซึ่งปรากฎการดังกล่าวถือเป็น
ภาวะช็อคของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครั้งใหญ่สุดที่เราเคยเผชิญมานับตั้งแต่ยุค	
1970	 ผลคือเกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจากข้อจ�ากัด	 ในด้านอาหาร	พลังงาน	
และปุ๋ย	 โดย	 อินเดอร์มิต	 กิลล์	 รองประธานด้านการเติบโตอย่างเท่าเทียม	 
การเงนิ	และสถาบนัของธนาคารโลก	กล่าวนอกจากนีห้ากราคาสนิค้าโภคภัณฑ์
พุง่สงูต่อเนือ่งไปจนถงึสิน้ปี	2024	ยงัมีความเส่ียงทีอ่าจน�าไปสู	่“ภาวะเศรษฐกจิ
ตกต�่า	(Stagflation)”	ซึ่งเกิดจากการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูง	 การปรับเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานในช่วง	 2	 ปีที่ผ่านมา	
ซึ่งนับได้ว่าสูงที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตราคาน�้ามันในปี	1973	
	 กล่าวคือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอาหาร	 รวมถึงปุ๋ยที่พึ่งพิงก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิต	พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี	 2008	ซึ่งรัสเซียและยูเครนถือเป็น 
ผู้ผลิตอาหารและสินค้าการเกษตรรายใหญ่ของโลก	 โดย	 ปีเตอร์	 เนเกิล	 
นักวิเคราะห์ข่าวได้ให้สัมภาษณ์ต่อ	BBC	ว่า	ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นเริ่ม
ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและมนุษยธรรมอย่างมหาศาล	 ขณะท่ี
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า	 ราคาพลังงานนั้นอาจเพิ่มสูงมากกว่า	 50%	 ในปีนี	้
ซึง่จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านพลงังานของประชาชนท้ังในภาคครวัเรอืนและภาค
ธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น	 โดยเฉพาะราคาพลังงานที่จะเพิ่มมากที่สุดคือราคาก๊าซ
ธรรมชาติในยุโรป	ซึ่งอาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่า	2	เท่า	อย่างไรก็ตามราคาที่พุ่ง
สงูขึน้ดงักล่าวจะลดลงต่อเนือ่งในปีหน้าและปี	2024	แต่จะยงัสงูกว่าระดบัราคา
ในปี	2021	ไม่น้อยกว่า	15	%	ส่วนราคาสนิค้าโภคภัณฑ์อืน่	ๆ 	เช่น	สนิค้าเกษตร
และโลหะ	คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ	20	%	ในปีนี้	ก่อนจะค่อย	ๆ	ลดลงในปีถัด
ไป	อย่างไรก็ตาม	ในกรณีที่สงครามยูเครนยืดเยื้อที่มีการเพิ่มการคว�่าบาตรต่อ
รัสเซีย	 คาดว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจเพ่ิมสูงขึ้นและผันผวนมากขึ้นกว่าท่ี 
คาดการณ์ไว้ในปัจจุบันนี้
บทสรุป 
 ด้วยเหตุการณ์ความวุ่นวายระดับโลกทั้งในด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	
การเมือง	รวมทั้ง	การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง	ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่
ระบาดมากขึน้ในยโุรปและพืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	เนือ่งจากการยกเลกิข้อจ�ากัดการควบคมุ
การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ในหลายประเทศ	 รวมถึงเปิดการเดินทาง
ระหว่างประเทศ	และกิจกรรมต่าง	ๆ	อาทิ	 งานเทศกาล	และงานเลี้ยงขนาด
ใหญ่	นัน้เป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิการแพร่ระบาดได้รวดเรว็ขึน้	โดย	World	health	
network	 (WHN)	 ได้ประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นโรคระบาด	พร้อมเรียกร้อง
ให้นานาประเทศด�าเนนิมาตรการรบัมอือย่างทนัท่วงท	ีขณะเดยีวกนัทัว่โลกยงั
ประสบปัญหากับการผลัดถิ่น	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2563	 ซึ่งเป็นผู้พลัดถิ่นภายใน
ประเทศเนือ่งจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิและผูพ้ลดัถ่ินภายในประเทศเนือ่งจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงจากกรณีสงครามรัสเซีย	 –	 ยูเครน	 
ได้ส่งผลกระทบต่อวิกฤตราคาอาหาร	 และพลังงานที่พุงสูง	 อันเนื่องมาจาก
ปัญหาข้อขดัข้องในกระบวนการผลติ	ดงันัน้	องค์กรระหว่างประเทศจงึต้องเข้า
มามีบทบาทที่ส�าคัญในการช่วยเหลือระหว่างประเทศ	 โดยต้องประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและวางแผนต่อการรับมือและฟื้นฟู	 ในกรณีดังกล่าว
ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กศย.ศศย.สปท.
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29ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)



1. นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงานภาคตะวันออก
(4)	ณ	โรงไฟฟ้าบางปะกง	ต.ท่าข้าม	อ.บางปะกง	จ.	ฉะเชิงเทรา	โดยการ
ศกึษาดงูานฯ	เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	และปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั	
COVID-19	ของหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานอย่างเคร่งครัด

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน TRACK II NETWORK OF ASEAN 
DEFENCE AND SECURITY INSTITUTIONS (NADI) WORKSHOP
 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 และคณะฯ	 เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
หน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน	(TRACK	II	NETWORK	OF	ASEAN	DEFENCE	AND	SECURITY	
INSTITUTIONS	 (NADI)	WORKSHOP)	 ท่ีจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี	 17	 -	18	พฤษภาคม	2565	ณ	 เนการาบรไูน 
ดารุสซาลาม	ผ่านระบบออนไลน์	(Cisco	Webex)	ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.	(1	)
 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการด้านความมั่นคง
ของประเทศสมาชกิอาเซียน	และเพ่ือให้	NADI	สามารถให้การสนบัสนนุด้านวชิาการต่อทีป่ระชมุรฐัมนตรี
กลาโหมอาเซียน	(ASEAN	Defence	Minister’s	Meeting:	ADMM)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีผู้แทน
หน่วยงานด้านความมั่นคง	และคลังสมองจากผู้เข้าร่วมประชุมจากชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง		10	ประเทศ	
ทั้งหมด	13	สถาบัน

3. การแถลงผลการจัดท�ายุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ 
รุ่นที่ ๑๕

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 จัดแถลงผลการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์	รุ่นที่	15	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2565	
เรื่อง	“ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี”	โดยมี	พล.ต.กิตติ	คงสมบัติ	รอง	เสธ.สปท.	เป็นประธานในพิธี	
เมื่อวันที่	25	พ.ค.2565	ณ	ห้อง	421	อาคารอเนกประสงค์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	

โดยมกีารบรรยายพเิศษ	เรือ่ง	“เหลยีวหลงัแลหน้าศกัยภาพทางเทคโนโลยแีละความ
มั่นคงของประเทศไทย”	 โดย	 รศ.ดร.ปณิธาน	 วัฒนายากร	 และการแถลงผลการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ของ	นยศ.	รุ่นที่	15	ได้รับเกียรติในการวิพากษ์	โดย	พล.อ.จุมพล	เฉลยถ้อย	และ	
พล.ท.อภิศักดิ์	 สมบัติเจริญนนท์	 เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย	ปี	 2566-2570	ข้อเสนอ
แนะที่ได้จากผู้วิพากษ์จะถูกน�าไปเพ่ิมเติมในการจัดท�ายุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตร 
นักยุทธศาสตร์รุ่นที่	15	ฉบับสมบูรณ์

4. พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 จัด
หลักสูตรนักยุทธศาสตร์	รุ่นที่	15	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2565	โดยมี	
พล.ต.	 ประเทือง	 ปิยกะโพธิ์	 ผอ.ศศย.สปท.	 น�าคณะนักศึกษาหลักสูตร 
นักยุทธศาสตร์	รุ่นที่	15	ศึกษาดูงานภาคตะวันออก	ระหว่างวันที่	25	-	29	
เมษายน	2565	
 โดยสถานที่ศึกษาดูงานฯ	 มีดังต่อไปนี้	 (1)	 ท่าเรือแหลมฉบัง	
อ.ศรรีาชา	จงัหวดัชลบรุ	ีและพระอนสุาวรีย์	พลเรือเอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	
พระองค ์ เจ ้าอาภากรเกียรติวงศ ์ 	 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	 
ณ	กองเรอืยทุธการ	อ.สตัหบี	จ.ชลบรุ	ี(2)	โรงเรยีนก�าเนิดวทิย์	(KVIS)	และ	สถาบัน
วิทยสิริเมธี	 (VISTEC)	 ต.ป่ายุบใน	 อ.วังจันทร์	 จ.ระยอง	 และเยี่ยมชม
โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(วังจันทร์วัลเลย์)	ใน
พื้นที่	 EECi	 (3)	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	 อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร	ิศนูย์เพาะพันธ์ุสตัว์ทะเล	กระชงัปลาน�า้ทะเล	ต.คลองขดุ	อ.ท่าใหม่	
จ.จนัทบุร	ีและ	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	ต.ชากพง	อ.แกลง	จ.ระยอง	และ	

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	จัดพิธี
ปิดหลักสูตรนักยุทธศาสตร์	 รุ่นที่	 15	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2565	
โดยมี	พล.ต.กิตติ	คงสมบัติ	รอง	เสธ.สปท.	เป็นประธานในพิธี	เมื่อวันที่	
27	พฤษภาคม	2565	ณ	ห้อง	421	อาคารอเนกประสงค์	สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
	 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ฯ	ด�าเนนิการจดัหลักสูตรนกัยทุธศาสตร์	
รุ่นที่	15	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2565	ระหว่าง	วันที่	3	กุมภาพันธ์	
2565	ถึง	วันที่	27	พฤษภาคม	2565		มีผู้เข้ารับการศึกษาจ�านวนทั้งสิ้น	
55	คน	ประกอบด้วย	ข้าราชการทหาร	สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย	
10	นาย	ข้าราชการพลเรือน	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	พนักงานองค์กรของ
รัฐ	พนักงานองค์กรมหาชน	และองค์กรเอกชน	45	คน	
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



	 โดยหลักสูตรนักยุทธศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มีความมุ่งหมายหลัก
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทัพ	ตลอดจนข้าราชการพลเรือน
และพนกังานของรฐัและเอกชน	ให้เป็นนกัยทุธศาสตร์ทีม่ขีดีความสามารถ
ในด้านการประเมนิสภาวะแวดล้อมทางยทุธศาสตร์และความมัน่คงได้อย่าง 
บูรณาการ	 ตลอดจนการคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	
รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความมั่นคงด้านต่างๆ	ไดอ้ย่าง
สมบรูณ์	อนัจะน�ามาซึง่ผลประโยชน์สงูสดุขององค์กรและประเทศชาตต่ิอไป	

ซึ่งในการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา	 กระบวนการศึกษาจะเป็นการบรรยาย	
การอภิปราย	การศึกษากลุ่มย่อย	การสัมมนาและถกแถลง	การฝึกปฏิบัติ
และการศกึษาดงูานภาคตะวันออกจ�านวน	1	ครัง้	โดยการจัดการเรยีนการ
สอนเป็น	2	ระบบ	ท้ังระบบ	Online	ผ่าน	Application	Zoom	Cloud	Meeting	
และระบบ	On-site	ภายใต้มาตรการทางสาธารณสขุเพือ่ควบคมุการแพร่ระบาด
ของเชื้อ	 COVID-19	 อย่างเคร่งครัด	 ทั้งนี้	 ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
นกัยทุธศาสตร์	รุน่ท่ี	15	ส�าเรจ็การศกึษาตามท่ีหลกัสตูรฯ	ก�าหนดครบทัง้	55	คน

5. การแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กับ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	โดยม	ีพล.ต.ประเทอืง	ปิยกะโพธิ	์ผอ.ศศย.
สปท.	 พร้อมคณะฯ	 ให้การต้อนรับ	 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์	 มีสัณฐาน	 ผอ.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	 
ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	และเป็นหวัหน้า
คณะฯ	ในโอกาสเข้าเยี่ยมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ	งานวิจัย	และคณะนักวิจัย	
					 	เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2565	โดยการประชุมหารือฯ	ระหว่างผู้บริหารและคณะนักวิจัยของทั้ง	
2	สถาบนั	มกีารแลกเปลีย่นมุมมองข้อคดิเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานเพือ่หาแนวทางยกระดบัความ
ร่วมมือการด�าเนินงานทางวิชาการ	การแลกเปลี่ยนเผยแพร่งานวิจัย	งานวิชาการร่วมกัน	ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด�าเนินงานด้านความมั่นคง

6. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลส�าหรับเอกสารศึกษาทางวิชาการ (Working paper)

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	โดยมี	พล.ต.ประเทือง	ปิยกะโพธิ์	ผอ.ศศย.
สปท.	น�าคณะนักวิจัย	กศย.ฯ	ลงพื้นที่เก็บข้อมูลส�าหรับเอกสารศึกษาทางวิชาการ	(Working	paper)	เรื่อง	
“แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเยาวชนกับงานด้านความมั่นคงในห้วง	 พ.ศ.	 2566-2570”	
ระหว่างวันที่	8	-	9	มิถุนายน	2565	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	

	 โดยมวัีตถุประสงค์	 เพ่ือแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็กบัคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ในประเด็น	“เยาวชนกับการบริหารจัดการเมือง”	และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย	ฝ่ายมัธยมศึกษาและเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียนฯ	และรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อระดมสมอง
เยาวชนในการออกแบบเมืองเพื่อรองรับภัยคุกคามในอนาคต	

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินระดับความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกนัประเทศ	 ได้ด�าเนนิการจัดประชุมเชิงปฏบัิติการ	 เรือ่ง	 แนวทางการ
ประเมนิระดับความพร้อมของกองบญัชาการกองทพัไทย	ในวนัท่ี	20	–	22	ม.ิย.	2565	ณ	โรงแรม	โรแมนติค	รสีอร์ท	แอนด์	
สปา	เขาใหญ่	โดยม	ีพล.ต.	ประเทอืง	ปิยกะโพธ์ิ	ผอ.ศศย.สปท.	เป็นประธานฯ	

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้		(1)	เพื่อศึกษาขีดความสามารถที่พึงประสงค์ของหน่วยในกองบัญชาการกองทัพไทย
ที่สอดคล้องกับร่างแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.2566	–	2570)	(2)	เพื่อศึกษาตัวชี้วัด	
(Key	Performance	Indicator)	ความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทยตามร่างแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการ
กองทัพไทย	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.2566	–	2570)	และ	(3)	เพื่อเสนอแนะแนวทางการประเมินความพร้อมของกองบัญชาการ
กองทัพไทยตามร่างแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.2566	–	2570)	

ผู้เข้าร่วมการประชมฯ	 เป็นผู้แทนจากหน่วยน�าร่องใน	 บก.ทท.	 4	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 หน่วยกิจการพิเศษ	 (ชด.
ทหาร)2)	หน่วยเสนาธิการร่วม	(ยก.ทหาร	กบ.ทหาร	และ	สปช.ทหาร	)	3)	หน่วยการศึกษา	(สปท.)	4)	หน่วยปฏิบัติการ	
(นทพ.)	และผู้แทนจากหน่วยงานอื่น	ๆ	ใน	บก.ทท.

8. ประชมุเชงิปฏบิตักิารการเครอืข่ายหน่วยงานด้านความมัน่คงแห่งอาเซยีน ณ ประเทศไทย (Track II Network of ASEAN Defence 
and Security Institutions (NADI) Workshop on “ASEAN Security Challenges in the Next Five Years (2023-2027)”

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	และคณะฯ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเครือ
ข่ายหน่วยงานด้านความมัน่คงแห่งอาเซียน	(Track	II	Network	of	ASEAN	Defence	and	Security	Institutions	
(NADI)	Workshop	on	“ASEAN	Security	Challenges	in	the	Next	Five	Years	(2023-2027)”	ในรูปแบบ
ปสมปสานระหว่างระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (Video	Teleconference:	VTC)	ที่จัดขึ้นระหว่าง
วันที่	25	-		30	มิถุนายน	2565	ณ	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย	เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	จ.ชลบุรี	

วัตถุประสงค์	เพื่อหารือเรื่องความท้าทายด้านความมั่นคงของอาเซียนในอีก	5	ปีข้างหน้า	(ปี	66-70)	
ศึกษาภาพอนาคตของอาเซียน	 และแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรองรับความท้าทายที่จะเกิดข้ึน	
รวมทั้งบทบาทของ	 NADI	 ในการสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว	 ซึ่งจะน�าเสนอผลการประชุมฯ	 ให้ที่ประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน	(ASEAN	Defence	Ministers’	Meeting:	ADMM)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีเข้า
ร่วมประชมุฯ	ผูแ้ทน	บก.ทท.	และผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทีพ่�านกัอยูใ่นประเทศไทย	จ�านวนทัง้สนิ	50	
คน	รวมทัง้ผูแ้ทนจากหน่วยงานวชิาการด้านความมัน่คงและหน่วยงานคลงัสมองของประเทศสมาชกิอาเซยีนรวม	
13	สถาบัน
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สงครามรัสเซีย-ยูเครน 
สะทอนบทเรียน
จีน-ไตหวัน

5 20ความทาทายของรัสเซีย
ในการรุกรานยูเครน: 
บทเรียนในสงครามสมัยใหม

6

ศูนยศึกษายุทธศาสตร

จุล
สา
ร SSC Journal 


