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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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ฉบับที่ 19/65 (ห้วงวันที่ 1 – 15 ก.ค.65)
นางสาวปุณณภา โชติชินเชาวน์

 การเดนิทางเยอืนประเทศญีปุ่่นของนายนเรนทรา โมดี นายกรฐัมนตรี
ของอนิเดยี ถอืเป็นโอกาสส�าคญัทีอิ่นเดียและญีปุ่่นจะยกระดับการส่งเสรมิ
ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันคือการเอาชนะ
ความแตกต่างเชิงยทุธศาสตร์ของทัง้สองประเทศร่วมกันด้วยการแบ่งปัน
ประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีน ซึ่งทั้งสองประเทศต่างมีความ
ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์การตอบโต้ต่อบทบาทของจีน 
ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยอินเดียและญี่ปุ ่นได้บรรลุข้อตกลง 
เชิงยุทธศาสตร์ในระดับใหม่ ด้วยการยกระดับความร่วมมือเพื่อส่งเสริม
แนวทางการป้องกันและการรักษาความมั่นคงของประเทศในด้าน
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่สูงขึ้นท่ามกลางการขยายอิทธิพลของจีน

ภ�ยหลังจ�กก�รประชุมสุดยอดระหว่�งน�ยกรัฐมนตรีอินเดีย  
นเรนทร� โมดี และน�ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ฟูมิโอะ คิชิดะ เมื่อเดือนมีน�คม 
๒๕๖๕ ผู้นำ�ทั้งสองนั้นยืนยันอีกครั้งถึงคว�มสำ�คัญของก�รเป็นหุ้นส่วนท�ง
ยุทธศ�สตร์พิเศษและระดับโลก เช่นเดียวกันกับข้อตกลงที่จะส่งเสริม 
คว�มร่วมมือภ�ยใน QUAD ซึ่งรวมถึงออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริก� ด้วย
เป้�หม�ยร่วมกนั คอืมุง่มัน่ทีจ่ะทำ�ให้เกดิเสรแีละเปิดกว้�งในภมูภิ�คอนิโด-
แปซฟิิก โดยทัง้สีป่ระเทศสม�ชกิของ QUAD มุ่งเน้นไปทีค่ว�มร่วมมอืในก�ร
ปฏิบัติก�รในภูมิภ�คนี้ อ�ทิเช่น คว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�จ�ก 
ก�รแพร่ระบ�ดของโรค COVID-19 ก�รผลติวคัซีนป้องกัน โครงสร้�งพืน้ฐ�น 
ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ และ
เทคโนโลยีทีส่ำ�คญัและเกิดขึน้ใหม่ (Critical and Emerging Technologies: 
CETs) 

การรุกรานยูเครนเปิดเผยความแตกต่างเชิงยุทธศาสตร์
สถ�นก�รณ์ก�รรกุร�นยเูครนของรสัเซยีเกิดข้ึนเพียงไม่กีส่ปัด�ห์ก่อน

ก�รประชมุสดุยอดของผูน้ำ�อินเดียและญีปุ่น่ ในเดอืนมนี�คม ๒๕๖๕ ซ่ึงเผย
ให้เห็นถึงคว�มแตกต่�งที่เกิดขึ้นในก�รตอบสนองของญี่ปุ่นและอินเดียต่อ
วิกฤตก�รณ์รัสเซียบุกรุกยูเครน โดยญี่ปุ ่นซึ่งเป็นประเทศในกลุ ่ม G7 
(แคน�ด� ฝรัง่เศส เยอรมนั อติ�ล ีญีปุ่น่ สหร�ชอ�ณ�จักร และสหรฐัอเมรกิ�) 
ออกม�ประณ�มก�รกระทำ�ของรัสเซียและกำ�หนดม�ตรก�รก�รควำ่�บ�ตร
รัสเซีย ในขณะที่ก�รตอบสนองของอินเดียจำ�กัดท่�ทีก�รแสดงออกถึง 
คว�มวิตกกังวลและก�รประณ�มรัสเซีย 

ในระหว่�งก�รประชุม น�ยฟูมิโอะ คิชิดะ น�ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และ
น�ยนเรนทร� โมดี น�ยกรัฐมนตรีอินเดีย ทั้งสองฝ่�ยประเมินก�รรุกร�น 
ในคว�มหม�ยที่กว้�งขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก และ
เรียกร้องให้มีก�รหยุดใช้คว�มรุนแรงในทันที  ถ้อยแถลงดังกล่�วไม่ได้มีก�ร
กล่�วถึงรัสเซียโดยตรง นอกจ�กนี้ น�ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ยังได้ประก�ศว่�  
ทั้งญ่ีปุ ่นและอินเดียมีมุมมองร่วมกันว่� “คว�มพย�ย�มใด ๆ ที่จะ
เปลี่ยนแปลงสภ�พที่เป็นอยู ่แต่เพียงฝ่�ยเดียวโดยใช้กำ�ลังท�งทห�ร  
ไม่ส�ม�รถยอมรับได้ในภูมิภ�คใด ๆ ของโลก”  

คว�มแตกต่�งของทั้งสองฝ่�ยถูกเปิดเผยอีกคร้ังในเดือนเมษ�ยน 
๒๕๖๕ เมือ่ญีปุ่น่มคีว�มตัง้ใจจะส่งเครือ่งบนิทห�รไปยงัอนิเดยีเพ่ือรวบรวม
เสบียงเพื่อมนุษยธรรมสำ�หรับผู้ลี้ภัยช�วยูเครน แต่แผนเหล่�นี้ถูกขัดขว�ง
หลังจ�กที่อินเดียอนุญ�ตให้เพียงเครื่องบินพ�ณิชย์เก็บเสียงเท่�นั้นที่จะม�
รวบรวมเสบยีงเพ่ือมนุษยธรรมสำ�หรบัผูล้ีภ้ยัช�วยเูครน เนือ่งจ�กอนิเดยีเชือ่ว่� 
ก�รอนญุ�ตให้เครือ่งบินทห�รลงจอดในประเทศจะเกีย่วข้องกบัประเดน็เรือ่ง
ของคว�มมั่นคงปลอดภัย 

ในขณะที่อินเดียยังคงดำ�เนินยุทธศ�สตร์“หล�ยแนวร่วม” (Multi- 
alignment) และ“คว�มเป็นเอกร�ชเชิงยุทธศ�สตร์” (Strategic  
Autonomy) เพื่อสร้�งคว�มสมดุลคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศตะวันตก
และรัสเซีย แต่ยังคงพึ่งพ�รัสเซียอย่�งม�กสำ�หรับก�รสนับสนุนในด้�น 

ก�รทห�ร ซึง่คดิเป็นประม�ณ 55% ของก�รจดัก�รห�อ�วธุและอะไหล่ทัง้หมด 
ในท�งตรงกันข้�ม ผลประโยชน์ของญี่ปุ่นอยู่ที่ก�รรวมเป็นหนึ่งเพื่อต่อต้�น
รัสเซีย เพื่อปกป้องระเบียบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของกฎกติก� (Rules-based 
Order) ซึ่งเป็นหนึ่งในค่�นิยมที่สำ�คัญที่สุดของญี่ปุ่นในก�รบรรลุต�มคว�ม
มุ่งหม�ยในก�รสร้�ง “อินโด-แปซิฟิก ให้เป็นภูมิภ�คที่เสรีและเปิดกว้�ง” 
 การเติบโตของพื้นที่ความร่วมมือ
 แม้ว่�อนิเดยีและญีปุ่น่จะมผีลประโยชน์ในเชงิยทุธศ�สตร์ทีแ่ตกต่�งกนั  
แต่ทั้งสองประเทศยังคงกระชับคว�มสัมพันธ์คว�มร่วมมือกันอย่�ง 
ต่อเนือ่ง โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ในด้�นก�รป้องกนัและคว�มมัน่คงของประเทศ 
รวมไปถึงคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและเทคโนโลยี คว�มร่วมมือด้�น 
ก�รป้องกันประเทศแบบทวิภ�คีได้ถูกจัดขึ้นภ�ยใต้กลไกก�รเจร�จ�ระดับ
รัฐมนตรี 2+2 ซึ่งมีรัฐมนตรีต่�งประเทศและรัฐมนตรีกล�โหมจ�กทั้งสอง
ฝ่�ยม�เข้�ร่วมประชุม (India-Japan 2+2 Foreign and Defence  
Ministerial Dialogue) ซึ่งก�รประชุมครั้งที่ 2  ถูกจัดขึ้นเมื่อกล�งปี 2565  
โดยมรีองทีป่รกึษ�ด้�นคว�มมัน่คงแห่งช�ตขิองทัง้สองประเทศเข้�ร่วมด้วย 
ก�รเจร�จ�ระดับรัฐมนตรี 2+2 สะท้อนให้เห็นถึงคว�มสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง
ระหว่�งอินเดียและญี่ปุ่น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในประเด็นยุทธศ�สตร์และ 
คว�มมั่นคง (First Strategic and Security) 
 คว�มร่วมมือด้�นกล�โหมและคว�มมั่นคงของทั้งสองประเทศม ี
คว�มแข็งแกร่งข้ึนในเดือน กันย�ยน 2563 เม่ืออินเดียและญี่ปุ่นลงน�ม 
ในข้อตกลงก�รจัดห�และก�รบริก�ร หรือ ACSA (Acquisition Cross- 
Servicing Agreement) ซ่ึงเป็นข้อตกลงร่วมกนัด้�นโลจสิตกิส์ท�งก�รทห�ร 
ท่ีจะทำ�ให้อินเดียและญ่ีปุ่นแบ่งปันคว�มส�ม�รถในก�รป้องกันประเทศ 
ซึง่กันและกัน รวมถงึก�รสนบัสนนุท่ีพักอ�ศัยและอ�ห�รในช่วงระหว่�งก�รฝึกร่วม
และฝึกอบรมของทั้งสองประเทศ โดยข้อตกลงดังกล่�วมีผลบังคับใช้ใน 
เดือนกรกฎ�คม 2564
        อนิเดยีเป็นหนึง่ใน 5 ประเทศของญีปุ่น่ทีม่ข้ีอตกลง ACSA ซึง่มีประเทศ
ออสเตรเลีย แคน�ด� สหร�ชอ�ณ�จักร และสหรัฐอเมริก� ร่วมอยู่ด้วย  
ก�รสนับสนุนด้�นโลจิสติกส์ผ่�นข้อตกลง ACSA ส�ม�รถทำ�ให้อินเดียและ
ญี่ปุ่น ยกระดับคว�มร่วมมือกับประเทศที่ส�ม (Third Countries) ได้ ซึ่งจะ
เป็นก�รเพิม่คว�มร่วมมอืด้�นคว�มมัน่คงท�งทะเลในภมูภิ�คอนิโด-แปซฟิิก 
คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจในระดับทวิภ�คีของอินเดียและญี่ปุ ่นได ้
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม� แม้ว่�ปัจจุบันระดับก�รค้�ก�รลงทุนของ
ญี่ปุ่นในอินเดียจะยังคงมีอยู่ไม่ม�กนัก โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีมูลค่�ก�ร
ลงทุนร�ยใหญ่ท่ีสุดอนัดบัแปดในอนิเดยี ก�รค้�ในระดบัทวภิ�คเีป็นสญัญ�ณ
สำ�คญัสำ�หรบัก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ ญีปุ่น่ยงัคงเดนิหน้�เรยีกร้องให้อินเดยี
ตัดสินใจเข้�ร่วม RCEP (Regional Comprehensive Economic  
Partnership) หรือคว�มตกลงหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค ซึ่งเป็น
เขตก�รค้�เสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีผลบังคับใช้ 1 มกร�คม 2565 โดยมี 
สม�ชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อ�เซียน 10 ประเทศ ญ่ีปุ่น เก�หลีใต้ จีน 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื่องจ�กอินเดียได้ออกจ�กก�รเจรจ�ไปในปี 
2562 ถึงแม้ว่�อินเดียจะไม่เข้�ร่วม RCEP อย่�งเป็นท�งก�รภ�ยในไม่ก่ีปี
ข้�งหน้� ส�เหตุหลักเน่ืองจ�กคว�มกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงที่เปิดโอก�สให้
จนีได้มโีอก�สม�กม�ยสำ�หรบัก�รขย�ยก�รค้� ซึง่โอก�สในก�รขย�ยก�รค้�
นั้น ส�ม�รถเกิดขึ้นได้ผ่�น IPEF (Indo-Pacific Economic Framework) 
หรือกรอบคว�มร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เพื่อคว�มเจริญรุ่งเรือง  
ที่นำ�โดยสหรัฐฯ ซึ่งเปิดตัวเมื่อ 23 พฤษภ�คม 2565 ซึ่งอินเดียและญี่ปุ่น
เป็นสองประเทศในสม�ชิก 12 ประเทศที่ก่อตั้ง

คว�มร่วมมอืท�งเทคโนโลยีได้เพิม่ขึน้ทัง้ในระดบัทวภิ�คแีละผ่�น QUAD 
เทคโนโลยีเป็นเส�หลักของคว�มช่วยเหลือด้�นก�รพัฒน�ในต่�งประเทศ
ของญี่ปุ่นไปยังอินเดีย ในปี 2564 ทั้งสองประเทศตกลงที่จะส่งเสริมคว�ม
ร่วมมอืในด้�น ICT รวมถงึ 5G, คว�มปลอดภยัด้�นโทรคมน�คม, ส�ยเคเบลิ

อินเดีย-ญี่ปุ่น ยกระดับความร่วมมือทั้งที่มีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน
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ใยแก้วนำ�แสงใต้นำ้� และเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ คว�มร่วมมือในด้�นนี้มี
คว�มเข้มแข็งยิ่งขึ้นในปี 2564 เมื่อ QUAD ได้จัดตั้งคณะทำ�ง�นด้�น
เทคโนโลยทีีส่ำ�คญัและเกดิขึน้ใหม่โดยมุง่เน้นทีห่ลกัก�รท�งเทคโนโลย ีก�ร
พัฒน�ม�ตรฐ�น ก�รสื่อส�รโทรคมน�คม ก�รตรวจสอบแนวโน้มของ
เทคโนโลยี และห่วงโซ่อุปท�นด้�นเทคโนโลยีที่สำ�คัญ 

 แม้ว่�จะมคีว�มแตกต่�งในคว�มสมัพันธ์ทวภิ�คี แต่สิง่เหล่�นีม้นียัสำ�คญั
โดยคว�มเต็มใจของทั้งอินเดียและญี่ปุ่นที่จะร่วมมือกันเพื่อตอบโต้บทบ�ท
และอทิธพิลในระดบัภมิูภ�คของจนี ก�รเยือนญ่ีปุ่นของน�ยกรัฐมนตรอีนิเดยี
เปิดโอก�สให้สองมห�อำ�น�จในอินโด-แปซิฟิกได้กระชับคว�มเป็นหุ้นส่วน
ท�งยุทธศ�สตร์ให้แน่นแฟ้นม�กยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภ�คี และกลุ่ม QUAD 

ที่มา : https://www.iiss.org/blogs/analysis/2022/05/india-and-japan-enhance-cooperation-despite-their-differences 
 

ความพยายามก้าวต่อไปของ กองทัพเมียนมา

ฉบับที่ 20/65 (ห้วงวันที่ 16 – 30 ก.ค. 65)
 เรียบเรียงโดย นายสิทธิชัย สุขคะตะ

 มีสัญญาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ว่าทหารของเมียนมาก�าลังพยายามต่อสู้
อย่างหนกั นบัต้ังแต่นายพลอาวโุส มนิ อ่อง ไหล่ ก่อรฐัประหารเมือ่วนัที่  
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประเทศก็ได้เข้าสู่สงครามกลางเมืองในหลาย
พื้นท่ี แทนที่จะเป็นการรักษาเสถียรภาพและความม่ันคงของเมียนมา 
การรัฐประหารกลับสร้างความเป็นไปได้ที่ประเทศจะแตกแยกออกเป็น
รัฐอธิปไตยหลายรัฐ อย่างไรก็ตามส�าหรับมิน อ่อง ไหล่และเจ้าหน้าที่
ระดับสูงนั้น สงครามกลางเมืองอาจส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกองทัพ  
โดยทุกสัปดาห์ จะมีรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือหลายฉบับรายงานว่า 
ทหารของเมยีนมาได้รบับาดเจ็บสาหสัระหว่างการต่อสูก้บักลุม่ติดอาวธุ
ชาติพนัธุ ์(Ethnic armed organizations: EAOs) และกองก�าลงัพทิกัษ์
ประชาชน (The People’s Defense Force: PDF) ทั่วประเทศ  
รวมถงึในรัฐชนิ เขตมาเกว เขตซะไกง์ กะเหรีย่งรฐักะเหรีย่ง และกะเหรีย่ง
รัฐกะยา ซึ่งการบาดเจ็บล้มตายเหล่านี้มักรวมถึงเจ้าหน้าที่อาวุโส ท�าให้
ก�าลังพลและขวัญก�าลังใจของกองทัพลดลงอย่างมาก ในรัฐคะฉิ่น  
มรีายงานว่าทหารของกองทพัไม่ได้ออกนอกฐานทพัเพราะกลัวว่าจะถกู
ฆ่าโดยกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ และกองก�าลังพิทักษ์ประชาชน

 1. กองทัพเมียนมายังเผชิญกับช่วงเวลาท่ียากลำาบากในการ
รกัษาทหารทีม่อียู ่รวมถงึก�รห�ทห�รใหม่ม�ทดแทนผูท้ีเ่สยีชวีติและผูบ้�ดเจ็บ 
หล�ยร้อยน�ย รวมถึงน�ยพันบ�งคนที่ห�ยตัวไป หรือเข้�ร่วมกลุ ่ม 
ติดอ�วุธช�ติพันธุ์ (EAOs) หรือ กองกำ�ลังพิทักษ์ประช�ชน (PDF) อย่�งใด
อย่�งหนึง่ มกี�รดิน้รนเพือ่จัดห�กำ�ลังทห�รอย่�งเหน็ได้ชัด โดยถกูกล่�วห�
ว่�มกี�รเกณฑ์ทห�รเดก็ ในเขตม�เกว (Magway) และเขตซะไกง์ (Sagaing) 
ท่ีซึ่งก่อนหน้�น้ีมีก�รจัดห�ทห�รเกณฑ์จำ�นวนม�ก โดยคนหนุ่มส�วนั้นได้
เข้�ร่วมกองกำ�ลงัพิทกัษ์ประช�ชน (PDF) แทน ส่งผลให้หน่วยทห�รของเมยีนม�
จำ�นวนม�กมีขน�ดเล็กกว่�ขน�ดหน่วยปกติ และต่�งไปจ�กเดิม  เนื่องจ�ก
กองทัพได้บังคับให้เจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจเมียนม�ให้ก�รสนับสนุนท�งทห�ร  
จงึไม่น่�แปลกใจทีเ่จ้�หน้�ทีต่ำ�รวจเหล่�นีบ้�งคนได้ล�ออกเพือ่หลกีเลีย่งภ�รกิจ 
ก�รสู้รบ กองทัพเมียนม�กำ�ลังพย�ย�มเพิ่มระดับกำ�ลังพลด้วยก�รสร้�ง 
กองกำ�ลังตดิอ�วุธผิว่ซอท ี(Pyu Saw Htee) ซึง่มกัประกอบด้วยทห�รผ่�นศึก 
และกลุม่หวัรุนแรงท่ีนับถอืศ�สน�พทุธ กองกำ�ลงัติดอ�วธุผิว่ซอท ี(Pyu Saw 
Htee) มกักำ�หนดเป้�หม�ยโจมตชี�วบ้�นทีคิ่ดว่�เป็นสม�ชิกหรอืผู้สนบัสนนุ

กองกำ�ลังพิทักษ์ประช�ชน (PDF) โดยใช้กลยุทธ์ที่เน้นคุกค�มประช�ชน 
ในท้องถ่ิน อย่�งไรก็ต�มมีก�รใช้ทรพัย�กรม�กม�ยในก�รดำ�เนนิก�รรณรงค์
ท�งทห�รเพื่อต่อต้�นกลุ่มติดอ�วุธช�ติพันธุ์ (EAOs) และกองกำ�ลังพิทักษ์
ประช�ชน (PDF) ต่อไป กองทัพเมียนม�สูญเสียก�รควบคุมดูแลประเทศ 
เนื่องจ�กมีแหล่งข่�วร�ยง�นก�รติดต�มสงคร�มกล�งเมือง โดยประม�ณ 
40-50 เปอร์เซ็นต์ของเมียนม�อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของ กลุ่มติดอ�วุธ
ช�ตพินัธุ ์(EAOs) หรอืกองกำ�ลงัพทิกัษ์ประช�ชน (PDF)  กองกำ�ลงัอ�ระกัน 
(The Arakan Army) อ้�งว่�ได้ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐยะไข่ได้จัดตั้ง
รัฐบ�ลของตนเองขึ้นโดยไม่ขึ้นกับสภ�บริห�รแห่งรัฐเมียนม� (State  
Administration Council: SAC) กองกำ�ลังพันธมิตรระหว่�งแนวร่วมแห่ง
ช�ตชินิ (Chin National Front) และกองกำ�ลงัป้องกนัแห่งช�ตชิิน (Chinland 
Defense Force) กำ�ลังว�งแผนที่จะจัดต้ังรัฐบ�ลใหม่สำ�หรับพื้นที่  
“ปลดปล่อย” ของรฐัชนิ กองทพัคะฉิน่อสิระ (The Kachin Independence 
Army: KIA)  กองทพัรวมแห่งรฐัว้� (The United Wa State Army: UWSA) 
และ กลุ่มติดอ�วุธช�ติพันธุ์ (Ethnic armed organizations: EAOs) ที่เป็น
พันธมิตรได้ขย�ยก�รควบคุมในรัฐคะฉิ่นและรัฐฉ�น ในขณะเดียวกัน 
สภ�บรหิ�รแห่งรฐัเมียนม� (SAC) พบว่�เป็นก�รย�กท่ีจะห�คนทีเ่ต็มใจทำ�ง�น
ให้กับรัฐบ�ลในพื้นท่ี กะเหรี่ยงรัฐกระเหรี่ยง (Karen State) กะเหรี่ยงรัฐ
กะย� (Karenni States)  เขตม�เกว (Magway) และเขตซะไกง์ (Sagaing)

2. การรกุรานยูเครนของรสัเซยีเป็นอกีหนึง่ปัจจัยทีท่ำาให้อนาคต
ของกองทัพเมียนมาตกอยู่ในความเสี่ยง โดยรัสเซียเป็นหน่ึงในผู้ให้ก�ร
สนับสนุนอ�วุธกองทัพเมียนม� แต่หลังจ�กก�รรุกร�นยูเครนของรัสเซีย  
มีร�ยง�นว่�ก�รส่งมอบอ�วุธล่�ช้� นอกจ�กนั้นจีนซึ่งเป็นประเทศที่
สนบัสนนุอ�วุธร�ยใหญ่อกีร�ยหนึง่ให้กบักองทพัเมยีนม� แต่จนียงัสนบัสนนุ
อ�วุธให้กับกลุ่มติดอ�วุธช�ติพันธุ์ (EAOs) ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบ�ยก�รรกัษ�คว�มสมัพนัธ์ทีด่กีบัทัง้สองฝ่�ยของจนี แม้กองทพัเมยีนม�
จะมโีรงง�นผลติอ�วธุเป็นของตวัเอง แต่ยังไม่ส�ม�รถผลติอ�วธุได้ม�กพอที่
จะจัดห�ให้ต�มท่ีกองทัพเมียนม�ต้องก�ร อย่�งไรก็ต�มมิน อ่อง ไหล่  
ได้เรยีกร้องให้กลุม่ตดิอ�วธุช�ตพินัธุ ์(EAOs) เข้�ร่วม “ก�รเจรจ�สนัตภิ�พ” 
ซึง่แสดงให้เหน็ว่�ทห�รเมยีนม�ตกอยูใ่นขัน้วกิฤต โดยในช่วง พ.ศ. 2505-2554 
กองทัพมักจะพย�ย�มเจรจ� “ข้อตกลงหยุดยิง” เมื่อประสบปัญห� 
จ�กก�รต่อต้�นของกลุม่ตดิอ�วธุช�ตพินัธุ ์(EAOs) ในบ�งครัง้กองทัพจะเริม่
เจรจ�ข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอ�วุธช�ติพันธุ์ (EAOs) กลุ่มหนึ่งเพ่ือนำ�
กองกำ�ลังไปโจมตีกลุ่มติดอ�วุธช�ติพันธุ์กลุ่มอ่ืน ซ่ึงถือว่�กองทัพได้ทำ�ล�ย
ข้อตกลงหยุดยิงเกอืบทัง้หมด ดงันัน้จงึไม่น่�แปลกใจทีก่ลุม่ติดอ�วธุช�ตพินัธุ์ 
(EAOs) ส่วนใหญ่ได้ปฏิเสธ มิน อ่อง ไหล่ ที่เรียกร้องให้บรรด�กลุ่ม 
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ติดอ�วุธช�ติพันธุ์ (EAOs) หันม�เจรจ� บ�งทีปัญห�อ�วุธอ�จอธิบ�ยได้ถึง
ก�รเรียกร้องในก�รเป็นอิสรภ�พท�งทห�ร ของตัวแทนของกลุ่มติดอ�วุธ
ช�ตพินัธ์ุ (EAOs) และกองกำ�ลงัพทิกัษ์ประช�ชน (PDF) โดยจ�กก�รประเมนิ
พบว่� ก�รจัดส่งจรวดต่อสู้อ�ก�ศย�นลักษณะคล้�ย stringer จำ�นวน  
50-100 ลูก และปืนเล็กย�วอัตโนมัติ M4 จำ�นวนไม่กี่พันกระบอกเพียงพอ 
ที่จะทำ�ให้พวกเข�โค่นล้มรัฐบ�ลเผด็จก�รทห�ร โดยใช้ค่�ใช้จ่�ยน้อยกว่� 
30 ล้�นดอลล�ร์ในก�รจัดห�อ�วุธที่ได้รับก�รร้องขอให้กับกลุ่มติดอ�วุธ
ช�ตพินัธุ ์(EAOs) และกองกำ�ลงัพทิกัษ์ประช�ชน (PDF) ซึง่ค่�ใช้จ่�ยทัง้หมด
ตำ�่กว่� 1 พนัล้�นดอลล�ร์เป็นอย่�งม�ก ซึง่เป็นสดัส่วนน้อยม�ก เมือ่เทียบกบั
คว�มช่วยเหลือท�งทห�รที่ฝ่�ยบริห�รของไบเดนกำ�ลังจัดห�ให้ยูเครน

3. ดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ที่ฝ่ายบริหารของไบเดนจะให้การ
สนับสนุนทางทหารแก่กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ (EAOs) และกองกำาลัง
พิทักษ์ประชาชน (PDF) ต�มที่พวกเข�ต้องก�ร ประธ�น�ธิบดีไบเดน 
ยังคงให้คำ�มั่นต่อฉันท�มติ 5 ข้อ (Five Point Consensus) ต�มที่สม�คม
ประช�ช�ติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออ�เซียน (ASEAN) เสนอ และ
เรียกร้องให้มีก�รควำ่�บ�ตรทั่วโลกหล�ยครั้งต่อกองทัพเมียนม� ดังนั้นก�ร

จัดห�อ�วุธให้กับกลุ่มติดอ�วุธช�ติพันธุ์ (EAOs) และกองกำ�ลังพิทักษ์
ประช�ชน (PDF) จึงดูขัดกับนโยบ�ยปัจจุบันของสหรัฐฯ ในทำ�นองเดียวกัน 
ไม่น่�เป็นไปได้ท่ีสหภ�พยุโรปจะจัดห�อ�วุธท่ีจำ�เป็นให้กับ กลุ่มติดอ�วุธ
ช�ตพินัธุ ์(EAOs) และกองกำ�ลงัพทิกัษ์ประช�ชน (PDF) เพือ่เอ�ชนะกองทพั
เมียนม� ผลที่ต�มม�คือ กองกำ�ลังที่สนับสนุนประช�ธิปไตยในเมียนม�จะ
ต่อสู้ต่อไปด้วยสิ่งที่พวกเข�ส�ม�รถห�ได้ และสงคร�มกล�งเมืองจะดำ�เนิน
ต่อไปซึ่งกลุ่มติดอ�วุธช�ติพันธุ์ (EAOs) บ�งกลุ่ม เช่น กองทัพคะฉิ่นอิสระ 
(The Kachin Independence Army: KIA) และกองทัพรวมแห่งรัฐว้�  
(The United Wa State Army: UWSA) มีคว�มส�ม�รถในก�รผลิตอ�วุธ 
แต่ดเูหมอืนจะไม่เพยีงพอสำ�หรบัก�รจดัห�ให้กลุม่ตดิอ�วธุช�ตพินัธุ ์(EAOs) 
และกองกำ�ลงัพทัิกษ์ประช�ชน (PDF) ท้ังหมด เครือข่�ยผูส้นบัสนนุระหว่�ง
ประเทศที่ไม่เป็นท�งก�รกำ�ลังพย�ย�มจัดห�อ�วุธสำ�หรับกลุ่มติดอ�วุธ
ช�ติพันธุ์ (EAOs) และกองกำ�ลังพิทักษ์ประช�ชน (PDF) แต่ต้องเผชิญกับ
ปัญห�ท�งก�รเงินและกฎหม�ย สำ�หรับช�วเมียนม�นั้น คว�มทุกข์ทรม�น
ของพวกเข�จะยังมีอยู่ในขณะที่สงคร�มกล�งเมืองยังดำ�เนินต่อไป

ที่มา: https://www.csis.org/analysis/myanmars-military-its-last-legs

ฉบับที่ 21/65 (ห้วงวันที่ 1 – 15 ส.ค. 65)

เรียบเรียงโดย นางสาวสิรภัทร เทียมพัฒน์   

การก่อการร้ายในปัจจุบันนับว่าเป็นภัยคุกคามอันส�าคัญ และมีความ

รนุแรงเพิม่มากขึน้ อกีทัง้ยังเป็นภยัทีส่ามารถสร้างความเสยีหายต่อชวีติ

และทรัพย์สินได้เป็นจ�านวนมาก เป็นเหตุให้ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้

ความส�าคัญกับปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการก่อการร้ายได้ มีการแพร่

กระจายไป ทั่วทุกภูมิภาคของโลกซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์

การก่อการร้ายในยุโรป พบว่ามีจ�านวนสถิติของข่าวและการรายงานที่

เกี่ยวกับการก่อการร้ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน

 เหตกุร�ดยงิทีศู่นย์ก�รค้�แห่งหนึง่ในกรงุโคเปนเฮเกน เมอืงหลวง
ของเดนม�ร์ก เมื่อวันที่ 3 กรกฎ�คม 2565 โดยผู้ก่อเหตุเป็นช�ยช�ว
เดนม�ร์ก วยั 22 ปี เหตกุ�รณ์คร้ังน้ีเป็นก�รก่อเหตุคว�มรุนแรงครัง้ที ่3 ของ
ปีนี้ในยุโรป ซึ่งดูเหมือนเป็นเหตุก�รณ์ก่อก�รร้�ย เหตุก�รณ์คว�มรุนแรงนี้
เกิดขึ้นหลังเหตุก�รณ์มือปืนเชื้อส�ยนอร์เวย์-อิหร่�น กร�ดยิงในง�น 
เฉลิมฉลองของบรรด�ช�วรักร่วมเพศในเทศก�ลเกย์ไพรด์  (Gay Pride) ใน
กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ มีผู้เสียชีวิต 2 ร�ย เมื่อสุดสัปด�ห์ก่อน และอีก
เหตุก�รณ์เมื่อ 8 มิถุน�ยน 2565 มีช�ยเชื้อส�ยเยอรมัน-อเมริกัน วัย 29 ปี 
ขับรถพุ่งเข้�ใส่ฝูงชนในย่�นช้อปปิ้งในกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี 
เหตุก�รณ์ดังกล่�วมีครู 1 คน เสียชีวิตขณะกำ�ลังเดินชมเมืองพร้อมคณะ
นักเรียนจ�กเมือง Hesse และมีผู้ได้รับบ�ดเจ็บอีก 31 คน

“อุดมการณ์พวกหัวรุนแรง หรือปัญหาป่วยทางจิต” 
        จ�กเหตุก�รณ์คว�มรุนแรงทั้ง 3 เหตุก�รณ์ มีเพียงเจ้�หน้�ที่ใน 
กรงุออสโลเท่�น้ันทีเ่ชือ่มโยงเหตกุ�รณ์คว�มรุนแรงดงักล่�วว่�เป็นก�รก่อก�รร้�ย  
ในขณะทีต่ำ�รวจนอร์เวย์ได้เปิดเผยข้อมลูของมอืปืนผูก่้อเหตุว่�มีประวติัป่วย
ท�งจิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยข้อเสนอแนะของอ�ก�รป่วยท�งจิตนี้มี 
คว�มคล้�ยกันทั้งในกรณีผู้ก่อเหตุช�วเยอรมันและช�วเดนม�ร์กที่มีประวัติ
ป่วยเข้�รับก�รบำ�บัดท�งจิตเวช ในขณะที่ในที่สุดแล้วเจ้�หน้�ที่ยังคงต้อง
กำ�หนดห�แนวท�งในก�รจัดก�รกับคดนีีต่้อไป ร�วกับว่�เพ่ือเน้นยำ�้ถงึคว�ม
สำ�คญัของเหตกุ�รณ์คว�มรนุแรงนีโ้ดยเทยีบเคยีงได้กบัเหตกุ�รณ์เมือ่เดือน
ตุล�คม 2564 ที่มีคนร้�ยก่อเหตุรุนแรงใช้มีดและธนูเป็นอ�วุธไล่ยิงผู้คนใน
เมอืงคองสเบร์ิก ประเทศนอร์เวย์จนมผีูเ้สยีชวีติ 5 ร�ย โดยผูก่้อเหตเุป็นช�ย
ช�วเดนม�ร์ก ท่ีเปลี่ยนไปนับถือศ�สน�อิสล�ม และฝักใฝ่แนวคิดหรือ
อุดมก�รณ์หัวรุนแรง รวมทั้งมีประวัติเข้�-ออกสถ�นจิตเวช 
       อย่�งไรกต็�ม ในขณะทีป่ระเดน็สขุภ�พท�งจติปร�กฏเพ่ิมขึน้อย่�งต่อเนือ่ง 
มักมีข้อเสนอแนะว่�อ�จมีแรงจูงใจท�งอุดมก�รณ์บ�งอย่�งร่วมอยู่ด้วย  
ในร�ยง�นประจำ�ปีที่ผ่�นม�ของสำ�นักง�นตำ�รวจส�กลแห่งสหภ�พยุโรป 
(Europol) ได้เน้นยำ้�ถึงเหตุก�รณ์คว�มรุนแรงในรูปแบบนี้ได้ถูกทำ�ให้มี 
คว�มซบัซ้อนทีม่คีว�มสมดุลกนัของอดุมก�รณ์พวกหวัรนุแรงกบัอ�ก�รป่วย
ท�งจิตซึ่งกล�ยเป็นเรื่องธรรมด�ในยุโรป ส่ิงนี้ชี้ให้เห็นถึงภัยคุกค�มของ 
ก�รก่อก�รร้�ย ดังเช่นในปี 2563 มีเหตุก�รณ์รุนแรงเกิดซำ้�หล�ยคร้ังโดย 
มีผู้ก่อเหตุร้�ยเพียงคนเดียว ต�มลำ�พังซึ่งแสดงให้เห็นถึงก�รเป็นไปได้ท้ัง
อดุมก�รณ์หวัรนุแรงและปัญห�ป่วยท�งจิตรวมกนั ซึง่บ�งครัง้ทำ�ให้แยกแยะ
ระหว่�งก�รโจมตขีองผูก่้อก�รร้�ยกบัคว�มรนุแรงทีเ่กดิจ�กปัญห�สขุภ�พจติ 
ของผู้ก่อเหตุได้ย�ก 

“การก่อการร้ายในยุโรป: ความเสี่ยงและภัยคุกคามจากภาวะสุขภาพทางจิต”
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       ในสหรัฐอเมริก�มีก�รอ้�งถึงปัญห�ด้�นอุดมก�รณ์และสุขภ�พท�งจิต
อย่�งเท่�เทียมกันหลงัจ�กเกิดเหตุก�รณ์รนุแรง แม้ว่�ภ�พรวมในสหรฐัอเมริก�
จะซับซ้อนเนื่องจ�กก�รเข้�ถึงก�รครอบครองอ�วุธปืนที่มีอำ�น�จก�รยิง
รนุแรงได้ง่�ย สิง่นีท้ำ�ให้ก�รกระทำ�ต�มแรงกระตุ้นได้ง่�ยข้ึนและทำ�ล�ยล้�ง
ม�กขึ้น ส่งผลให้เป็นแรงกระตุ ้นจูงใจบุคคลที่มีภ�วะดังกล่�วในก�ร 
ก่อเหตรุ้�ยได้ง่�ย อย่�งไรกต็�ม กระทรวงคว�มมัน่คงแห่งม�ตภุมูขิองสหรฐัฯ 
(US Department of Homeland Security: DHS) ระมัดระวังที่จะไม่ชี้ไป
ทีปั่ญห�สขุภ�พท�งจติ ในคำ�แนะนำ�ทีป่ระก�ศออกม�เม่ือต้นเดือนมถินุ�ยน 
ระบุว่� “… ภัยคุกค�มหลักของคว�มรุนแรงในก�รบ�ดเจ็บล้มต�ยใน
สหรัฐอเมริก�เกิดจ�กผู้กระทำ�ผิดเพียงคนเดียวและกลุ่มเล็ก ๆ ที่ได้รับ 
แรงจงูใจจ�กคว�มเชือ่ท�งอดุมก�รณ์และ/หรอืคว�มคบัข้องใจส่วนตัว”อย่�งไร
ก็ต�ม ในภ�ยหลังต่อม� DHS ได้จัดให้มีก�รติดต่อสำ�หรับผู้ที่มีคว�มกังวล
เกี่ยวกับบุคคลที่มีปัญห�สุขภ�พท�งจิตโดยแนะนำ�ว่�อย่�งน้อยก็ยอมรับ 
ว่�ปัญห�สุขภ�พท�งจิตเป็นปัญห�ที่มักเกิดข้ึนซึ่งปัญห�นี้หน่วยง�นที่ 
รับผิดชอบได้กำ�ลังดำ�เนินก�รจัดก�รอยู่ 
ความสมดุลของสุขภาพทางจิตและความหวาดกลัว
      ก�รจัดก�รกับปัญห�อุดมก�รณ์หัวรุนแรงและสุขภ�พท�งจิตเป็นเรื่อง
ย�กสำ�หรบัเจ้�หน้�ทีห่น่วยง�นทีร่บัผดิชอบ เนือ่งจ�กมเีหตผุลหล�ยประก�ร 
อ�ทเิช่น พฤตกิรรมของบคุคลทีมี่ปัญห�ดังกล่�วแต่ละร�ยเป็นเร่ืองย�กม�ก
ทีจ่ะค�ดเด� ก�รใช้ชวิีตของบุคคลเหล่�นีเ้อ�แน่เอ�นอนไม่ได้ ธรรมช�ตขิอง
ก�รก่อเหตรุ้�ยมกัมกี�รเตรยีมก�รในทนัทเีพยีงเลก็น้อย และเลอืกกลุม่เป้�หม�ย
แบบสุ ่ม ดังนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได ้เลยที่ เจ ้�หน้�ที่จะส�ม�รถดูแล 
ด้�นคว�มปลอดภัยได้ทั้งหมด แม้ว่�จะมีหลักฐ�นว่�ในบ�งกรณีท่ีผู้ก่อเหตุ
ส่งโทรเลขถงึเจตน�จริงก่อนทีจ่ะลงมอืก่อเหต ุ เช่น ในกรณขีองก�รก่อเหตุร้�ย
ของช�ยช�วเดนม�ร์ก เมือ่วนัที ่3 กรกฎ�คม 2565 ทีโ่พสต์คลปิวดิโีอท่ีบอก
ว่�จะมีบ�งอย่�งกำ�ลังจะเกิดขึ้น ก่อนหนึ่งวันที่เข�จะเริ่มลงมือก่อเหตุร้�ย 
ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลน้อยนิดที่เปรียบเสมือนก�รงมเข็มในมห�สมุทร  
       นอกจ�กนี้ ก�รมุ่งเน้นเรื่องก�รรักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยท�งจิต ยังต้อง
อ�ศยัผูใ้ห้บริก�รด้�นสุขภ�พเข้�ม�เกีย่วข้องด้วย โดยปกติแล้วจิตแพทย์และ
ผูป้ฏิบตังิ�นด้�นสขุภ�พจติ มกัมุง่เน้นไปทีก่�รสร้�งคว�มมัน่ใจในคว�มเป็นอยู่ 
ที่ดี ก�รดูแลผู้ป่วย และก�รได้รับก�รยอมรับจ�กสังคม แต่เป็นก�รย�ก 
ที่จะให้จิตแพทย์และผู้ปฏิบัติง�นด้�นสุขภ�พจิตมุ่งเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กบัแนวคิดหรอือดุมก�รณ์หวัรนุแรงของผูป่้วย รวมทัง้จิตแพทย์และผูป้ฏบิติัง�น
ด้�นสุขภ�พจิตบ�งคนยังลังเลเกี่ยวกับก�รถูกผลักดันเข้�สู่บทบ�ทท่ีอ�จดู
เหมือนเป็นเจ้�หน้�ท่ีด้�นคว�มม่ันคง และยังกังวลเกี่ยวกับก�รทำ�ให้สิ่งที่
เป็นชมุชนเปร�ะบ�งอยูแ่ล้วกล�ยเป็นอ�ชญ�กร ก�รก่อเหตุรนุแรงทีเ่พิม่ขึน้
โดยบคุคลท่ีมปัีญห�สขุภ�พท�งจติส�ม�รถก่ออ�ชญ�กรรมต่อทัง้ชมุชนและ
ในที่ส�ธ�รณะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงเป็นผู้ที่มีภ�วะป่วย 

ท�งจติขัน้รนุแรงทีต้่องก�รคว�มช่วยเหลอื แต่อย่�งไรกต็�ม คำ�ว่� “สขุภ�พจติ” 
ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ม�กเช่นกัน เมื่อพิจ�รณ�ถึงประเด็นต่�ง ๆ ท่ีอ�จ
ครอบคลุมได้
      ประเดน็สดุท้�ยท่ีสำ�คัญท่ีต้องคำ�นงึถึงคือ ก�รท่ีมุ่งเน้นไปทีป่ระเดน็ด้�น
สุขภ�พจิตม�กเกินไปก็อ�จเกิดอันตร�ยได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จ�กก�รที่ 
ทน�ยฝ่�ยจำ�เลยได้พย�ย�มใช้ประเด็นด้�นสุขภ�พจิตม�เป็นเหตุใน 
ก�รบรรเท�โทษให้ผู้ที่ก่อเหตุคว�มรุนแรง
      อย่�งไรกต็�ม คนทีไ่ด้รบัคว�มทกุข์ทรม�นจ�กภ�วะปัญห�สขุภ�พท�งจติ
ก็ส�ม�รถก่ออ�ชญ�กรรมได้เช่นกัน ดังนั้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มสมดุลนี้
ซบัซ้อนและย�กขึน้เมือ่รวมเรือ่งอ�ชญ�กรรมท�งอดุมก�รณ์พวกหัวรนุแรง
เช่นก�รก่อก�รร้�ยไว้ด้วยกัน
การก่อเหตุรุนแรงนี้เป็นการก่อการร้ายหรือไม่?
      คว�มท้�ท�ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือคว�มพย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจว่�ก�ร 
ก่อเหตุรุนแรงนี้จัดอยู่ในประเภทก�รก่อก�รร้�ยหรือไม่ ต�มที่ได้กล่�วไว ้
ก่อนหน้�นี ้มเีฉพ�ะเจ้�หน้�ทีต่ำ�รวจในนอร์เวย์เท่�นัน้ทีต่ดิต�มประเดน็แรงจงูใจ
ในก�รก่อก�รร้�ย แต่ดเูหมือนว่�ก�รกระทำ�อืน่ ๆ ทีผู่ก่้อเหตรุนุแรงกระทำ�นัน้
เป็นพฤติกรรมก�รเลียนแบบก�รก่อก�รร้�ยของผู้ก่อก�รร้�ย
       ในสหรัฐอเมริก�เกิดปร�กฏก�รณ์ก�รยิงกันจำ�นวนม�กจึงกล�ยเป็น
เร่ืองธรรมด�ควบคู่ไปกับสภ�วะแวดล้อมท�งก�รเมืองท่ีมีท้ังกลุ่มโกรธแค้นกนั
และก�รแบ่งขั้วกันอย่�งม�กจนย�กที่จะแยกแยะได้ว่�เหตุก�รณ์ร้�ยแรงที่
เกิดขึ้นเป็นก�รก่อก�รร้�ยหรือไม่หรือแม้แต่ก�รพูดถึงเรื่องสุขภ�พท�งจิต
อ�จมีบ้�งเป็นบ�งกรณี สำ�หรับในยุโรป เหตุก�รณ์ท้ังหมดถูกมองม�ที่
ประเทศฝร่ังเศส โดยเม่ือเดือนพฤศจิก�ยน 2558 กลุม่รัฐอสิล�มในอริกัและ
ซเีรยี (ISIS) ได้ทำ�ก�รโจมตีในกรงุป�รสีหล�ยครัง้ติดต่อกันโดยได้ก่อก�รร้�ย
ด้วยก�รกร�ดยิง ก�รระเบิดฆ่�ตัวต�ย และก�รจับตัวประกันในกรุงป�รีส 
ซึง่ทำ�ให้มผีูเ้สยีชวีติเกอืบ 130 คน และมผีูบ้�ดเจบ็อกีม�กกว่� 350 คน โดย
กลุ่ม ISIS ได้ออกม�อ้�งว่�ก�รโจมตีที่เกิดขึ้นมีเหตุจูงใจคือต้องก�รตอบโต้
ก�รที่ฝรั่งเศสเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงคร�มกล�งเมืองซีเรียและสงคร�ม 
กล�งเมืองอิรัก 
     ก�รประชุมร่วมของหน่วยคว�มมั่นคงแห่งช�ติของอังกฤษ (MI5) กับ
สำ�นักง�นสอบสวนกล�งสหรัฐอเมริก� (FBI) เมื่อเร็วๆ นี้ หลังก�รประชุม
หนึ่งสัปด�ห์ อธิบดี MI5 และ ผู้อำ�นวยก�ร FBI ได้เน้นยำ้�ว่� ผู้ก่อเหตุเพียง
ลำ�พังคนเดียวส�ม�รถเป็นภัยคุกค�มที่ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เป้�หม�ยของ
ก�รก่อก�รร้�ยได้อย่�งไร และได้กล่�วต่อว่� พวกเร�กำ�ลังเผชิญกับ 
คว�มเสีย่งท่ีย�กม�ก คว�มชกุของโรคสขุภ�พท�งจติและปัญห�ทีเ่กีย่วข้องทีเ่พิม่
ม�กขึ้นในภ�พของภัยคุกค�มไม่เพียงแต่จะทำ�ให้ย�กขึ้นแล้ว ยังเพ่ิมระดับ
คว�มค�ดเด�ได้ย�กอีกชั้นหนึ่ง

ที่ม�: https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/icpvtr/terrorism-in-europe-a-very-different-kind-of-threat/#.YvS9uHZBy3A
https://www.dailynews.co.th/news/374307/ 
https://www.thaipost.net/abroad-news/174402/
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 อาเซียนไม่ควรชะลอการเป็นสมาชิกของ ติมอร์-เลสเต

ฉบับที่ 22/65 (ห้วงวันที่ 16 – 31 ส.ค. 65)

เรียบเรียงโดย นายสิทธิชัย สุขคะตะ 

ตมิอร์-เลสเตคาดหวงัทีจ่ะเป็นสมาชกิอาเซยีนอย่างเตม็ตวัในปี 2566 ซึง่

เป็นปีทีอ่นิโดนีเซียจะเข้ารบัต�าแหน่งประธานอาเซียน ประธานาธบิดขีอง

ติมอร์-เลสเต โฮเซ รามอส-ฮอร์ตา ได้ประกาศความคาดหวังว่าติมอร์-

เลสเตจะเป็นสมาชกิประเทศที ่11 ของอาเซยีนในปี 2566 อาเซยีนก�าลงั

หมดข้ออ้างส�าหรับการชะลอการสมัครเป็นสมาชิกของติมอร์-เลสเต

ตัง้แต่ปี 2554 (Dili’s 2011) ซึง่ขณะน้ันอินโดนีเซยีเป็นประธานอาเซยีน 

โดยอาเซียนไม่มีเหตุผลใดที่จะเลื่อนการรับการเป็นสมาชิกของ ติมอร์-

เลสเตให้ช ้าออกไป ถึงแม้ว ่าจะมีความไม่สบายใจในหมู่สมาชิก 

บางประเทศก็ตาม

ครั้งก่อนนั้นท่ีอินโดนีเซียเป็นประธ�นอ�เซียนในปี 2554 ร�มอส- 

ฮอร์ต�ได้ร้องขออ�เซยีน ให้ติมอร์-เลสเต ซึง่ขณะน้ันเป็นรัฐช�ติทีม่อี�ยุ 9 ปี  

เข้�ร่วมเป็นสม�ชิก ถึงแม้ย้อนไปตอนนั้นข้อเรียกร้องของเข�ฟังดูมีเหตุผล 

โดยตมิอร์-เลสเต ได้กล่�วถงึเกอืบทัง้หมดของเกณฑ์ 4 ข้อในก�รเป็นสม�ชกิ

อ�เซียน ต�มข้อ 6 (Article 6) ของกฎบัตรอ�เซียน (ASEAN Charter) 

ประเด็นแรกคือมีที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งติมอร์-เลสเตอยู่ใน

ภูมิภ�ค สองคือก�รได้รับก�รยอมรับจ�กสม�ชิก ซึ่งในปัจจุบันนับเป็นเวล� 

20 ปี นับตั้งแต่มีก�รจัดตั้งประเทศ ติมอร์-เลสเตได้รับก�รยอมรับจ�กทั้ง 

10 ช�ติสม�ชิกอ�เซียน และอีก 2 ข้อนั้น คือ (ประเด็นที่ส�ม) ก�รตกลงที่

จะผูกพันกฎบัตรอ�เซียน และ (ประเด็นที่สี่) คว�มเต็มใจที่จะปฏิบัติต�ม

พนัธกรณ ีซึง่ตมิอร์-เลสเตได้แสดงให้เหน็ม�หล�ยปีแล้วว่�มีคว�มเตม็ใจเพือ่

ปฏิบัติต�มพันธกรณีต่�ง ๆ ของอ�เซียน

 แต่อุปสรรคที่สำ�คัญ (ในประเด็นที่สี่) นั้น ดูเหมือนว่�ส่วนใหญ่

เกีย่วข้องกบัข้อสงวนของช�ตสิม�ชกิอ�เซยีนว่� ตมิอร์-เลสเต ม ี“ศักยภ�พ” 

เพียงพอหรือไม่ ทีจ่ะปฏบิตัติ�มพันธกรณทีีห่นกัหน�สำ�หรับก�รเป็นประเทศ

สม�ชิกอ�เซียน ที่ทุกประเทศจะต้องแบกรับในก�รเป็นเจ้�ภ�พก�รประชุม

และคว�มต้องก�รของระบบร�ชก�รอื่น ๆ ถึงแม้ว่�ในปี พ.ศ. 2545 หรือ

แม้แต่ปี พ.ศ. 2554 แต่นั้นยังมีคว�มไม่แน่นอน ในปัจจุบันนี้ก�รคัดค้�นได้

น้อยลงกว่�เดิม ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ติมอร์-เลสเต ได้จัดตั้งคณะทูตขึ้นแล้ว

ในเมอืงหลวงทัง้ 10 แห่งในอ�เซยีน และมสีำ�นกัเลข�ธิก�รอ�เซยีนในกรุงดลิี  

สิง่ทีน่่�สนใจคอืกมัพชู� ซึง่เป็นประธ�นอ�เซยีนในปีนี ้ได้แสดงก�รสนบัสนนุ

เพื่อให้ติมอร์-เลสเต เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกอ�เซียน ในขณะท่ี อินโดนีเซียได้

แสดงท่�ทสีนบัสนนุเช่นกนั และร�มอส-ฮอร์ต�ได้ค�ดก�รณ์อย่�งถกูต้องว่�

โอก�สที่ติมอร์-เลสเต จะเข้�เป็นประเทศสม�ชิกนั้นมีสูงขึ้นภ�ยใต้ก�รเป็น

ประธ�นอ�เซียนของอินโดนีเซียในปี ค.ศ. 2023 ม�กกว่�ครั้งอื่น ๆ เมื่อ

พจิ�รณ�ถงึคว�มเชือ่มโยงท�งประวัติศ�สตร์ของท้ังสองประเทศ ก�รรออกี

หนึ่งทศวรรษอ�จทำ�ให้ติมอร์ – เลสเต ข�ดก�รสนับสนุนท�งก�รทูตและ

เศรษฐกจิทีจ่ำ�เป็นสำ�หรบัก�รพฒัน�ประเทศ โดยในแผนก�รพฒัน�สำ�หรบั

ปี พ.ศ. 2554 - 2573 วิสัยทัศน์ของติมอร์-เลส สำ�หรับก�รเติบโตหลังได้รับ

เอกร�ช ได้มุ่งเน้นไปที่โครงสร้�งพื้นฐ�น ก�รบรรเท�คว�มย�กจน และก�ร

ปรับปรุงก�รสื่อส�รโทรคมน�คม และยังต้องก�รพัฒน�อีกม�กในประเด็น

สำ�คัญเหล่�นี้

 มีก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์ถึงปัญห�ก�รข�ดดุลก�รค้�ของติมอร์-เลสเต 

กบัอ�เซยีน และก�รพึง่พ�ร�ยได้จ�กนำ�้มนัและก๊�ซม�กเกนิไป โดยตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2559 - 2562 ม�กกว่�ครึ่งหนึ่งของร�ยจ่�ย 2.05 พันล้�นดอลล�ร์

สหรัฐของติมอร์-เลสเตใช้ในก�รนำ�เข้�สินค้�จ�ก 5 ประเทศในกลุ่มอ�เซียน 

ในขณะทีก่�รส่งออกสนิค้�และบรกิ�รไปยงัอ�เซยีนมมีลูค่�เพยีง 95 ล้�นเหรยีญ

สหรัฐ ร�ยง�นปีพ.ศ. 2560 ระบุข้อคัดค้�นจ�กสิงคโปร์และล�ว โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิง่เกีย่วกบัคว�มส�ม�รถท�งเศรษฐกจิของตมิอร์- เลสเต อย่�งไรกต็�ม 

ข้อคัดค้�นเหล่�นี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจ�กทั้ง ภูมิภ�คกำ�ลังฟื้นตัวจ�ก 

ผลกระทบจ�กโรคระบ�ดและก�รรกุร�น ยเูครนของรสัเซยี ในอดีตอ�เซยีน 

เคยยอมให้ล�ว กัมพชู� เมียนม�ร์ และเวียดน�ม ได้มีหนท�งในก�รพัฒน�

เศรษฐกิจ จึงควรเสนอโอก�สเช่นเดียวกันนี้ให้กับติมอร์-เลสเตด้วย

 ติมอร์-เลสเตมีศักยภ�พท่ีจะพัฒน�กระโดดข้�มช�ติสม�ชิกบ�ง

ประเทศ ห�กได้รบัโอก�ส แม้ว่�จะมอีตัร�คว�มย�กจนและอตัร�ก�รว่�งง�นสงู 

อีกทั้งก�รพัฒน�ที่ไม่เท่�เทียมกันตั้งแต่ได้รับเอกร�ช แต่ช�วติมอร์ฯ 

ยังอ�ยุน้อยและมีคว�มรู้สูง แม้ว่�ประช�กรหนึ่งในส�มจะข�ดก�รศึกษ�  

แต่ก็จะไม่เป็นเช่นนั้นต่อไป 

 คว�มเสีย่งด้�นภมูริฐัศ�สตร์ของก�รทำ�ให้ก�รเป็นสม�ชิกอ�เซยีนของ

ตมิอร์-เลสเตล่�ช้�ออกไป อ�จม�กกว่�ร�ค�ของก�รเข้�เป็นสม�ชกิ ในเรือ่ง

ม�ตรก�รก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์นั้น ติมอร์-เลสเต มีคว�มก้�วหน้�

ม�กกว่�บ�งประเทศในภูมิภ�ค เช่น ล�ว กัมพูช� และเมียนม� โดยในช่วง

เวล�ท่ีท้ังส�มประเทศได้รบัก�รยอมรบัให้เข้�สูอ่�เซยีนในช่วงปล�ยทศวรรษ 

1990 ซึง่ดชันกี�รพฒัน�มนษุย์ของล�วอยูท่ีป่ระม�ณ 0.40 ในปี ค.ศ. 1990 

ยังคงอยู่ที่ประม�ณ 0.60 เท่�นั้น แต่สำ�หรับติมอร์-เลสเตนั้น ก่อนได้รับ

เอกร�ชในปี ค.ศ. 2000 ได้คะแนน 0.48 และยังได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 0.61 

ในปี ค.ศ. 2019 ซึง่คะแนนเตม็ 1 แสดงว่�พฒัน�ม�กทีส่ดุ UN Development 

Program Rate นีไ้ด้ให้คะแนนประเทศต่�งๆ เก่ียวกับม�ตรก�รด้�นสขุภ�พ 

ก�รศึกษ� และม�ตรฐ�นก�รครองชีพที่หล�กหล�ย

 สิง่ท่ียงัไม่ได้กล่�วถึงในก�รถกเถยีงเรือ่ง “ศกัยภ�พ” คอืก�รท่ีติมอร์-

เลสเตเข้�ร่วมอ�เซยีนนัน้ อ�จแสดงให้เห็นถงึก�รไม่เท่�เทยีมในด้�นเสรภี�พ

ท�งก�รเมืองและสิทธิมนุษยชน จ�กร�ยง�น “Freedom in the World” 

ของ Freedom House ในปี ค.ศ. 2022 ติมอร์-เลสเตได้คะแนน 72/100 

ซึ่งสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเทียบกับของอินโดนีเซียที่ได้ 

59/100, ฟิลิปปินส์ที่ได้ 55/100 และสิงคโปร์ที่ได้ 47/100 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 

“เสรีภ�พบ�งส่วน” (Partly Free) และล�วได้ที่ 13/100 และเมียนม�ได้

เพียง 9/100 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม “ข�ดเสรีภ�พ” (Not Free)  ติมอร์-เลสเตจะ

เป็นสัญญ�ณท่ีแท้จริงของประช�ธิปไตยในองค์กรระดับภูมิภ�คที่มักจะไม่

ถูกกล่�วถึง

 ห�กตมิอร์-เลสเตได้รับก�รยอมรบัให้เป็นสม�ชกิอ�เซยีน ติมอร์-เลสเต 

จะยังคงเอกสิทธิ์สำ�หรับประเทศสม�ชิกในเรื่องก�รปรึกษ�ห�รือและ 

ฉันท�มติ โดยก่อนหน้�นี้ ร�มอส-ฮอร์ต� ในฐ�นะผู้นำ�ฝ่�ยค้�นได้วิพ�กษ์

วิจ�รณ์ก�รตัดสินใจของติมอร์-เลสเตจ�กก�รงดออกเสียงในสมัชช�ใหญ่ 

แห่งสหประช�ช�ตปีิ พ.ศ. 2564 เพือ่ประณ�มระบอบก�รปกครองของทห�ร

เมียนม� เป็นไปได้ว่� ร�มอส-ฮอร์ต�อ�จยังคงใช้ว�ทศิลป์ในประเด็นที่เป็น
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เรียบเรียงโดย นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

การเกดิขึน้ของกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention 

on the Law of the Sea 1982 : UNCLOS) นับเป็นเรื่องราว 

ความส�าเรจ็ทางการทตูและการด�ารงอยูข่องอินโดนเีซยี ซ่ึงเป็นประเทศ

ที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ความท้าทายใหม ่

เกีย่วกบักฎหมายทะเลดงักล่าวได้ปรากฎข้ึนเม่ือเวลาผ่านไป 40 ปี และ

จ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าอนุสัญญาฯ นี้ยังคงมีเหมาะสม 

(Relevance) ต่ออินโดนีเซียและโลก

อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล (United Nations 

Convention on the Law of the Sea 1982: UNCLOS) มีคว�มสำ�คัญ

สำ�หรับอินโดนีเซีย เนื่องจ�กอินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เก�ะม�กกว่� 

17,000 เก�ะ ในอดีตที่ผ่�นม�อินโดนีเซียพย�ย�มดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้

ปกครองเหนอืหมูเ่ก�ะทีม่อี�ณ�เขตกว้�งขว�งน้ี ก�รรบัรอง (Recognition) 

จ�กทัว่โลกถงึสถ�นะของคว�มเป็นหมู่เก�ะเป็นสิง่สำ�คญัสำ�หรับอนิโดนเีซยี 

นับตั้งแต่วันแรกของก�รเป็นเอกร�ช และก�รเจรจ�เกี่ยวกับ UNCLOS นั้น

เป็นก�รพิสูจน์ถึงจุดยืนของอินโดนีเซีย ซึ่งกฎหม�ยระหว่�งประเทศท่ี

เกีย่วข้องกบักฎหม�ยท�งทะเลดังกล่�วจะมคีว�มสำ�คญัม�กข้ึนยิง่ในอน�คต

สำ�หรับอินโดนีเซีย 

 ในช่วงปีแรกๆ หลงัจ�กก�รประก�ศเอกร�ช น�ยกรฐัมนตร ีDjuanda 

Kartawidjaja ของอนิโดนเีซยีได้แสดงคว�มกงัวลเกีย่วกบัเรอืรบต่�งประเทศ

และเรืออื่นๆ ท่ีส�ม�รถแล่นผ่�นน่�นนำ้�ช�ยฝั่งของอินโดนีเซียได้โดยเสรี  

โดยโต้แย้งว่�สิ่งนี้ อ�จเป็นภัยคุกค�มร้�ยแรงต่อคว�มมั่นคงของช�ติ 

ของอินโดนีเซีย และได้เสนอ Djuanda Declaration ในปี พ.ศ. 2500  

โดยระบวุ่�อนิโดนเีซยีอ้�งสทิธิฝ่์�ยเดยีว (Unilateral Claim) ว่�พืน้ทีท่�งทะเล

รอบ ๆ หมู่เก�ะควรได้รับก�รรับรองว่�อยู่ภ�ยใต้อำ�น�จอธิปไตยของ

อินโดนีเซีย และด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้เกิดก�รปิดก�รเดินเรือระหว่�งประเทศ 

ถึงแม้จะมีก�รประท้วงจ�กประช�คมระหว่�งประเทศ แต่อย่�งไรก็ต�ม

อินโดนีเซียยังคงบัญญัติ Djuanda Declaration เป็นกฎหม�ยในปี  

พ.ศ. 2503 จุดยืนดังกล่�วน้ีได้กล�ยเป็นจุดเริ่มต้นของอินโดนีเซียสำ�หรับ

ก�รรณรงค์เพือ่ให้ได้รับก�รรับรองว่�เป็นรัฐหมู่เก�ะ (Archipelagic State) 

ผ่�นก�รเจรจ�อันย�วน�นเพื่อให้ผ่�นอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วย

กฎหม�ยทะเล

 หลังจ�กมีก�รเจรจ�ในก�รประชุมระดับน�น�ช�ติหล�ยครั้งในห้วง

เวล�กว่� 30 ปี ในที่สุดอินโดนีเซียได้รับก�รรับรองว่�เป็นรัฐหมู่เก�ะภ�ยใต้

กฎหม�ยระหว่�งประเทศ อ�ณ�เขตของอนิโดนเีซยีเพิม่ขึน้เป็นสองเท่�จ�ก 

2,027,087 ต�ร�งกิโลเมตรเป็น 5,193,250 ต�ร�งกิโลเมตร ก�รรวม

บทบญัญตัแิละหลกัก�รก�รปกครองรฐัหมูเ่ก�ะไว้ใน UNCLOS ถอืได้ว่� เป็น

หนึ่งในคว�มสำ�เร็จท�งก�รทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย เมื่อมองไปข้�ง

หน้�มีเหตุผลหลักอยู่ส�มประก�รที่ UNCLOS จะมีคว�มสำ�คัญม�กข้ึน

สำ�หรับอินโดนีเซียในอน�คต ได้แก่

ทีถ่กเถยีงในเวทอี�เซียน อย่�งไรกต็�ม ช�ตสิม�ชกิในอ�เซยีนอ�จจะเกลีย้กล่อม

ให้เข�ลดคำ�พูดที่รุนแรงลง อย่�งน้อยก็หลังก�รที่ติมอร์-เลสเตเข้�ร่วม

อ�เซียนแล้ว

 คว�มเสีย่งท�งภมูรัิฐศ�สตร์ของก�รทำ�ให้ก�รเป็นสม�ชิกอ�เซยีนของ

ติมอร์-เลสเต ล่�ช้�ออกไปอ�จม�กเกินกว่�ร�ค�ของก�รเข้�ม�เป็นสม�ชิก 

ในขณะที่อ�เซียนลังเลใจเกี่ยวกับก�รเป ็นสม�ชิกของอ�เซียนของ 

ตมิอร์-เลสเต ประเทศจนีอ�จดึงติมอร์-เลสเต เข้�ไปอยูภ่�ยใต้อทิธพิลของตนได้

อย่�งเตม็ที ่ท่�มกล�งก�รแข่งขันระหว่�งสหรฐัฯ พนัธมติรและหุน้ส่วนระดบั

ภูมิภ�คทีม่คีว�มคดิคล้�ยกนัต่อจีนนัน้ ผูท้ีม่องข้�มคณุค่�ของก�รทีติ่มอร์-เลสเต 

จะกล�ยม�เป็นสม�ชิกอ�เซียนน้ัน ควรตระหนักถึงอิทธิพลของจีนท่ีมีม�ก

ในติมอร์-เลสเต

 พลงัอำ�น�จในก�รโน้มน้�วจงูใจ (Soft Power) ของจนีในตมิอร์-เลสเต

นั้นมีม�ก กระทรวงก�รต่�งประเทศของจีนแสดงคว�มภ�คภูมิใจว่� 

ประเทศจีนเป็นประเทศแรก ในก�รสร้�งคว�มสมัพนัธ์ท�งก�รทูตกบัตมิอร์-เลสเต  

โดยจีนได้ตั้งสถ�นทูตอย่�งรวดเร็วหลังจ�กติมอร์-เลสเตได้รับเอกร�ช 

และช่วยสร้�งอ�ค�รร�ชก�รหล�ยแห่ง เจ้�หน้�ทีจ่นีเคยปฏบิตัภิ�รกจิรกัษ�

สันติภ�พในติมอร์-เลสเต ขณะที่ข้�ร�ชก�รของติมอร์-เลสเต ได้รับทุนก�ร

ศกึษ�และโครงก�รฝึกอบรมจ�กสถ�บนัต่�งๆ ของจนี นอกจ�กนีติ้มอร์-เลสเต

ยังพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�ของจีนม�กข้ึนเรื่อยๆ โดยจีนเป็นหนึ่งในผู้นำ�เข้�สินค้� 

สูต่มิอร์-เลสเต ทีเ่ตบิโตม�กทีส่ดุในภ�พกว้�งแล้ว ก�รมตีมิอร์-เลสเตร่วมอยู่

ในอ�เซยีนจะเอือ้ต่อสนัตภิ�พและก�รพฒัน�ในภมูภิ�คม�กกว่�ปล่อยไปให้

ติมอร์-เลสเต ดูแลตนเอง

ที่ม�: https://fulcrum.sg/no-room-at-the-inn-asean-should-not-delay-timor-lestes-membership/ 

“อธิปไตย ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง: อินโดนีเซียและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล”
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 ประการแรก คว�มมัน่คงท�งทะเลมคีว�มซับซ้อนม�กข้ึน เมือ่เทยีบกบั

เมื่อคร�วที่มีก�รเจรจ� UNCLOS ในทศวรรษ 1970 และ 1980 ซึ่ง 

เทคโนโลยีได้ก้�วหน้�ขึ้นม�กกว่�เดิมและประเด็นที่เป็นปัญห�ข้�มช�ติ  

มีม�กขึ้น เช่น ก�รค้�มนุษย์ ก�รโจรกรรมท�งทะเลด้วยอ�วุธ ก�รกระทำ�

อันเป็นโจรสลดั และก�รทำ�ประมงทีผ่ดิกฎหม�ย ไม่มกี�รจดัทำ�ร�ยง�นและ

ไร้ก�รควบคุม (IUU) เป็นปัญห�ที่ซับซ้อน ซึ่งจำ�เป็นต้องได้รับคว�มร่วมมือ

จ�กน�น�ช�ติ โดย UNCLOS ได้กำ�หนดหลักก�รสำ�คัญบ�งอย่�งไว้ เช่น  

เขตอำ�น�จศ�ลส�กลเพือ่จดัก�รกบัก�รกระทำ�อันเป็นโจรสลดัในทะเลหลวง 

อินโดนีเซียจะต้องเพิ่มก�รตอบสนองต่ออ�ชญ�กรรมข้�มช�ติในทะเล  

ซึ่งรวมถึงก�รเพ่ิมคว�มร่วมมือกับเพื่อนบ้�นในภูมิภ�คเพื่อจัดก�รกับ 

ก�รกระทำ�อันเป็นโจรสลัดและปัญห�อื่น ๆ 

 ประการที่สอง UNCLOS มีคว�มสำ�คัญในก�รปกป้องสิ่งแวดล้อม

ท�งทะเลในภูมิภ�ค ซึ่งสำ�หรับอินโดนีเซียสภ�พแวดล้อมท�งทะเล 

ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของชมุชนแถบช�ยฝ่ัง โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่เมือ่เผชญิกบั

คว�มท้�ท�ย เช่น พล�สติกในทะเล และระดับนำ้�ทะเลที่สูงขึ้น ด้วย 

ภัยคุกค�มจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศที่เพิ่มขึ้น ก�รอนุรักษ ์

สิง่แวดล้อมในมห�สมทุรจงึมีคว�มสำ�คญัม�กข้ึน หลกัก�รและพนัธกรณขีอง 

UNCLOS ต่อทุกฝ่�ยในก�รปกป้องและรักษ�สิ่งแวดล้อมท�งทะเล จึงเป็น

ประโยชน์ต่อรัฐหมู่เก�ะอย่�งอินโดนีเซีย

 ประการที่สาม สิทธิของอินโดนีเซียในฐ�นะรัฐหมู่เก�ะภ�ยใต้  

UNCLOS อนุญ�ตให้ส�ม�รถสำ�รวจและใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรท�ง

ทะเลภ�ยในเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ (EEZ) และบนไหล่ทวีป (Continental 

Shelf) ได้ ดังน้ันเพื่อเป็นก�รปกป้องทรัพย�กรท�งทะเลของอินโดนีเซีย  

ฝ่�ยบริห�รของประธ�น�ธบิด ีJoko Widodo ได้ดำ�เนนิก�รอย่�งจริงจังต�ม 

“นโยบ�ยจมเรือ” เพื่อต่อต้�นก�รทำ�ประมงท่ีผิดกฎหม�ย ไม่มีก�รจัดทำ�

ร�ยง�น และไร้ก�รควบคุม (IUU) แม้ว่�ก�รเผ�และก�รจมเรือต่�งประเทศ

ไม่ได้ระบไุว้โดยเฉพ�ะในม�ตร� 73 (1) ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล 

ปี 1982 แต่อินโดนีเซียมองว่�ตนเองมีสิทธิที่จะใช้ม�ตรก�รที่ “จำ�เป็น”  

เพื่อปฏิบัติต�มกฎหม�ยของตน แม้ว่�ม�ตรก�รเหล่�นี้ยังคงเป็นที่ถกเถียง

แต่อนิโดนีเซียเช่ือว่�พวกเข�กำ�ลงัช่วยขจดัปัญห� IUU ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

และภ�คอื่นๆ

 ในฐ�นะรัฐหมู่เก�ะ อินโดนีเซียภ�ยใต้ม�ตร� 53 ของ UNCLOS 

ส�ม�รถกำ�หนดเส้นท�งเดินเรือผ่�นหมู่เก�ะ (Archipelagic Sea Lane) ได้ 

และเป็นประเทศเดยีวทีท่ำ�เช่นนัน้แม้ว่�จะเพยีงบ�งส่วนกต็�ม โดยอนิโดนเีซยี 

ยังไม่ได้กำ�หนดเส้นท�งจ�กตะวันออกไปตะวันตก (East-West Route) 

สำ�หรับก�รเดินเรือระหว่�งประเทศ เส้นท�งเดินเรือผ่�นหมู่เก�ะมีคว�ม

สำ�คัญเนื่องจ�กต้องกำ�หนดช่องท�งให้กับเรือต่�งประเทศเมื่อเข้�สู่น่�นนำ้�

หมู่เก�ะอินโดนีเซีย

 แม้ว่�อนุสัญญ�ว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล ปี 1982 จะมีประโยชน์ม�ก

สำ�หรับอินโดนีเซีย แต่ก็มีคว�มท้�ท�ยบ�งอย่�งที่อนุสัญญ�ฯ นี้ยัง 

ไม่ครอบคลุมถึง เช่น คว�มท้�ท�ยท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่  

(Emerging Technologies) เช่น ย�นใต้นำ�้ไร้คนขบั (UUV) ซึง่ในช่วงสองปี 

ที่ผ่�นม� มีก�รค้นพบ UUV อย่�งน้อย 5 ลำ� ในน่�นนำ้�หมู่เก�ะอินโดนีเซีย 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็น UUV สำ�หรับก�รวิจัยของจีน จ�กสถ�นะไม่ชัดเจนของ 

UUV ภ�ยใต้กฎหม�ยระหว่�งประเทศนับว่�เป็นปัญห�สำ�หรับอินโดนีเซีย 

อย่�งน้อยที่สุด ปัญห�ว่� UUV เป็น “เรือรบ (Warship)”  ต�มที่ระบุไว้ใน

ม�ตร� 29 ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล ปี 1982 หรือไม่ ควรจะต้อง

ได้รับก�รแก้ไข

 คว�มท้�ท�ยอืน่ๆ เช่น ก�รรกัษ�และก�รอนญุ�ตให้เข้�ถงึคว�มหล�ก

หล�ยท�งชีวภ�พอย่�งเท่�เทียมกันในพื้นที่นอกเขตอำ�น�จรัฐยังคงมีอยู่  

โดยปัจจุบันประช�คมระหว่�งประเทศกำ�ลังเจรจ�ข้อตกลงเกี่ยวกับ 

“ก�รอนุรักษ์และก�รใช้อย่�งยั่งยืน ซึ่งคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พท�ง

ทะเลในพื้นที่นอกเขตอำ�น�จรัฐ (Biodiversity Beyond National  

Jurisdiction: BBNJ) ซึ่งจะอยู่ภ�ยใต้ก�รอุปถัมภ์ของ UNCLOS และ

เก่ียวข้องกับคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พท่ีอยู่ในพื้นท่ีนอกเขตอำ�น�จรัฐ 

ของรัฐช�ยฝั่ง อินโดนีเซียกระตือรือร้นในก�รมีส่วนร่วมในก�รเจรจ�สนธิ

สัญญ�ดังกล่�วและจะสนใจท่ีจะสร�้งคว�มม่ันใจในก�รเข้�ถึงผลประโยชน์

ทั้งหมดของคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พท�งทะเลอย่�งเท่�เทียมกัน  

ก�รผ่�นอนุสัญญ�ว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล ปี 1982 ที่เป็นประวัติศ�สตร์นั้น 

ได้ให้สถ�นะของอนิโดนเีซยีเป็นรฐัหมูเ่ก�ะ ซึง่เป็นผลประโยชน์ของช�ติของ

อินโดนีเซียที่ UNCLOS ได้รับก�รเค�รพและปฏิบัติต�มในระดับน�น�ช�ติ 

ในฐ�นะที่เป็นรัฐช�ติท�งทะเลที่มีคว�มรับผิดชอบ อินโดนีเซียส�ม�รถช่วย

จดัก�รกบัคว�มท้�ท�ยทีซ่บัซ้อนทีป่ระช�คมระหว่�งประเทศกำ�ลงัเผชิญอยู่

ได้ด้วยก�รทำ�ให้มั่นใจว่� UNCLOS ยังคงมีคว�มสำ�คัญต่อไป

ที่ม� : https://fulcrum.sg/sovereignty-security-and-prosperity-indonesia-and-the-un-convention-on-the-law-of-the-sea/ 
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สถานการณ์ภายในประเทศกัมพูชา

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

สถานการณ์ด้านการเมอืงและความมัน่คงของประเทศกัมพชูา มีประเดน็
สำ�คัญที่สรุปได้ดังต่อไปนี้
 เมื่อ 8 มิถุน�ยน 2565 พลเอก เตีย บัญ รองน�ยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมของกัมพูช� และน�ยหวัง เหวินเทียน 
เอกอัครร�ชทูตจีนประจำ�กัมพูช� พร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่กัมพูช�และจีนร่วม
พิธีว�งศิล�ฤกษ์โครงก�รปรับปรุงฐ�นทัพเรือเรียม (Ream Naval Base) 
จังหวัดพระสีหนุของกัมพูช� โดยกัมพูช�จะก่อสร้�งอู่แห้ง (dry dock)  
ค�นเรือ (slipway) และท่�เทียบเรือ (pier) รวมถึงปรับปรุงฐ�นทัพเรือให้
ทันสมัย ท้ังน้ี กัมพูช�ระบุว่� ก�รปรับปรุงฐ�นทัพเรือเรียมเป็นไปต�ม
แผนก�รดำ�เนินง�นของกระทรวงกล�โหมกัมพูช� ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะช่วย
เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของกองทัพกัมพูช�ในก�รปกป้องอธิปไตยของ
ประเทศ โดย ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ 
(เอกส�รวเิคร�ะห์สถ�นก�รณ์ยทุธศ�สตร์และคว�มมัน่คง ฉบบัที ่10/2565: 
sscthailand.org) ได้วิเคร�ะห์ประเด็น “ฐ�นทัพเรือเรียม” ของกัมพูช� : 
พื้นที่ก�รแข่งขันใหม่ท�งภูมิรัฐศ�สตร์ ? ดังนี้ 
 “ฐานทัพเรือเรียม” กับความสำาคัญเชิงภูมิรัฐศาสตร์ 
 ฐ�นทพัเรือเรียมตัง้อยูใ่นเมืองเรยีม จังหวดัพระสหีน ุหรอืเมอืงสหีนวุลิล์ 
ท�งตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูช� มีคว�มสำ�คัญในเชิงภูมิรัฐศ�สตร์ทั้ง 
ต่อกัมพูช�และต่อช�ติมห�อำ�น�จ ดังนี้ ส�าหรับจีน ฐ�นทัพเรือเรียม มีที่ตั้ง
ท�งภูมิศ�สตร์อยู่ในศูนย์กล�งของภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะ

ส�ม�รถสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับจีนในมิติ
เศรษฐกจิ ได้แก่ ยทุธศ�สตร์สร้อยไข่มกุ (String 
of pearls) ซึง่เป็นยทุธศ�สตร์ขย�ยอำ�น�จท�ง
เศรษฐกิจและก�รทห�รของจีนให้ครอบคลุม
ท่�เรือสำ�คัญในเขตมห�สมุทรแปซิฟิกและ
มห�สมุทรอินเดียได้ โดยในปี 2559 เว็บไซต์ 

Strait of Malacca ระบุว่�ร้อยละ 90 ของก�รนำ�เข้�นำ้�มันดิบ และร้อยละ 
64 ก�รค้�ท�งทะเลของจีนใช้ก�รขนส่งผ่�นช่องแคบมะละก� (Strait of 
Malacca) ซึ่งเต็มไปด้วยปัญห�ก�รกระทำ�อันเป็นโจรสลัดและก�รปล้นเรือ
โดยใช้อ�วุธ หรือ Malacca Dilemma ดังนัน้ ก�รพัฒน�ดังกล่�ว จะเป็นก�ร
รักษ�ห่วงโซ่ก�รค้�ท�งทะเล และเป็นก�รคำ้�ประกันในก�รลงทุนก่อสร้�ง
ท่�เรือต่�งๆ ของจนีภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์เส้นท�งส�ยไหมท�งทะเล (Maritime 
Silk Road) เช่น กรณีท่�เรือนำ้�ลึกจ้�วผิว (Kyaukphyu) ของเมียนม�  
ห�กเกดิสถ�นก�รณ์ทีไ่ม่แน่นอน ตลอดจนเป็นหลกัประกนัด้�นคว�มมัน่คง 
ห�กเกิดก�รเผชิญหน้�ท�งทห�รจ�กกรณีพิพ�ทในทะเลจีนใต้ได้ ส�าหรับ
สหรัฐฯ ได้เคยเข้�ม�ลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นในฐ�นทัพเรือเรียม เมื่อปี 
2553 ในก�รฝึกคว�มร่วมมอืและคว�มพร้อมท�งเรอื (Cooperation Afloat 
Readiness and Training: CARAT) ซึ่งเป็นก�รฝึกท�งเรือระหว่�งสหรัฐฯ 
กับอ�เซียน และสหรัฐฯ ยังให้เงินช่วยเหลือในก�รสร้�งสำ�นักง�นใหญ่ท�ง
ยุทธวิธีของคณะกรรมก�รแห่งช�ติเพื่อคว�มมั่นคงท�งทะเล เมื่อปี 2555  
ที่ผ่�นม�
 บทวิเคราะห์ความท้าทายต่อภูมิภาค
 แม้ก�รปรับปรุงฐ�นทัพเรือเรียม จะช่วยเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ
ของกองทัพกัมพูช� แต่ก�รสร้�งเครือข่�ยสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท�งทห�ร
ขน�ดใหญ่ของช�ตมิห�อำ�น�จในภมูภิ�ค อ�จนำ�ม�สูค่ว�มท้�ท�ยท่ีอ�จเกิด
ขึ้นในภูมิภ�ค ดังนี้
 การเป็นพืน้ทีก่ารแข่งขนัใหม่ทางยทุธศาสตร์ของชาตมิหาอ�านาจ  
ก�รสร้�งสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท�งทห�รของช�ติมห�อำ�น�จในภูมิภ�ค 
อ�จทำ�ให้ภ�พของก�รขย�ยฐ�นทัพท�งทห�รชัดเจนม�กยิ่งขึ้น โดย Asia 
Research Institute of U.K.’s Nottingham University กล่�วว่� “ภมิูภ�ค

นี้มีกำ�ลังทห�รเพิ่มม�กข้ึน ไม่เพียงแค่ผ่�นสหรัฐฯ และจีนเท่�น้ัน แต่ด้วย
ก�รใช้จ่�ยด้�นก�รป้องกันประเทศที่เพิ่มม�กขึ้น ทำ�ให้เพิ่มคว�มเสี่ยงจ�ก
สองตัวแสดงหลัก ซึ่งกำ�ลังสร้�งพันธมิตรกันอย่�งแข็งขัน” ซึ่งแม้จะยังไม่
ชดัเจนว่�จนีจะได้รบัประโยชน์ท�งทห�รม�กเพยีงใดจ�กก�รพฒัน�ดงักล่�ว 
S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) ของสิงคโปร์
ได้กล่�วว่� “สิง่อำ�นวยคว�มสะดวกเหล่�นีจ้ะมอบข้อได้เปรยีบในก�รปฏบิตัิ
ก�รท�งทห�รใหม่ๆ ให้กับจีน”
 ความกังวลในภูมิภาค โดย เวียดนาม ได้แสดงคว�มกังวลต่อก�ร
ปรับปรุงฐ�นทัพเรือเรียมระหว่�งกัมพูช�และจีนว่� อ�จกระทบกบัข้อตกลง
น่�นนำ้�ประวัติศ�สตร์ ท่ีรัฐบ�ลเวียดน�มและกัมพูช�ได้ลงน�มไว้เมื่อ 
กรกฎ�คม 2525 เพือ่กำ�หนดเขตแดนน่�นนำ�้ของทัง้สองประเทศและกำ�หนด
แบ่งพืน้ท่ีอธปิไตยต�มกฎหม�ยในหมู่เก�ะบริเวณอ่�วไทย เพ่ือป้องกนัไม่ให้
เกดิคว�มขดัแย้ง และลดคว�มเข้�ใจผดิระหว่�งกนัให้ได้ม�กทีส่ดุ นอกจ�กนี้  
ใน มิถุน�ยน 2564 ที่ผ่�นม� เวียดน�มยังได้จัดตั้งกองทห�รรักษ�ก�รณ ์
ข้ึนในจังหวดัเกียนย�ง ซึง่มีพรมแดนตดิกับช�ยฝ่ังกัมพชู� โดยมจีดุมุง่หม�ย
เพื่อล�ดตระเวน และรวบรวมข้อมูลก�รพัฒน�ฐ�นทัพเรือเรียมที่จะเกิดขึ้น 
ในอน�คต ออสเตรเลีย เรียกร้องให้จีนรับประกันว่� กิจกรรมของจีนจะเป็น
ไปเพือ่สนบัสนนุคว�มมัน่คง และเสถยีรภ�พในภมูภิ�ค สำ�หรบั ญีปุ่น่ แสดง
คว�มกังวลถึงก�รปรับปรุงฐ�นทัพเรือเรียมว่�จีนอ�จจะเสริมกำ�ลังทห�ร 
ในฐ�นทัพดังกล่�ว
 การเพิม่ความตงึเครยีดให้กบัข้อพพิาทในทะเลจนีใต้ จ�กก�รเยอืน
กัมพูช�เม่ือ มิถุน�ยน 2564 ของ น�งเวนดี เชอร์แมน รัฐมนตรีช่วยว่� 
ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของสหรฐัฯ แสดงคว�มกงัวลว่� “ก�รปรบัปรงุ
ฐ�นทัพเรือเรียมจะส่งผลกระทบในท�งลบต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสหรัฐฯ 
และกัมพูช� และศักยภ�พของฐ�นทัพเรือเรียมจะยกระดับสถ�นะของจีน 
ในทะเลจนีใต้ อนัจะมผีลกระทบต่อคว�มมัน่คงของภมิูภ�ค” เหตผุลดังกล่�ว
อ�จเป็นอปุสรรคต่อคว�มสำ�เรจ็ในก�รเดนิหน้�สร้�งคว�มมัน่คงในทะเลจนีใต้ได้  
ซึ่งปัจจุบันอ�เซียนและจีน อยู่ระหว่�งก�รจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติ 
ในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea : COC) 
 นอกจ�กนี้ จากกรณีฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชานั้น จีนยังมี
บทบาทในการพัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกดาราสาคร (Dara 
Sakor) ภ�ยใต้โครงก�รด�ร�ส�ครที่จังหวัดเก�ะกง ซึ่งเป็นโครงก�รต�ม
ยุทธศ�สตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน ในก�รสร้�งโครงก�ร
เขตทดลองก�รพฒัน�แบบบรูณ�ก�รระหว่�งจีนกับกัมพูช� หรือ Cambodia 
- China Comprehensive Investment and Development Pilot Zone 
ขึน้ โดยจนีได้รบัสมัปท�นทีด่นิเพือ่เศรษฐกจิจ�กรฐับ�ลกมัพชู�เป็นเวล� 99 ปี 
ทั้งนี้ มีข้อกังวลถึงประเด็นก�รใช้ประโยชน์ท�งก�รทห�รจ�กโครงก�รนี้ใน
อน�คตหรอืไม่ เนือ่งจ�กโครงสร้�งพืน้ฐ�นของกองทพัทีเ่อือ้ต่อแนวคดิเรือ่ง
โครงสร้�งพื้นฐ�นที่ใช้ประโยชน์ได้สองท�ง (Dual-used infrastructure)  
ทำ�ให้กองทัพจีนมอิ�จตดัมติิด้�นคว�มมัน่คงจ�กยุทธศ�สตร์เส้นท�งส�ยไหม
ท�งทะเล และ BRI ได้ ดงันัน้จงึหม�ยถงึคว�มส�ม�รถในก�รปรบัท่�เรอืนำ�้ลกึ
เชงิพ�ณชิย์ในต่�งประเทศของจนีให้เป็นท่�เรอืทีใ่ช้ประโยชน์ท�งก�รทห�ร
ได้ ซึ่งก�รได้ม�ซึ่งเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจและก�รเมืองของกัมพูช�  
อ�จแลกม�ด้วยข้อผูกพันต่�ง ๆ ระยะย�ว
 บทสรปุ แม้กมัพชู�จะเน้นยำ�้ถงึก�รเป็นเจ้�ของฐ�นทพัเรอืเรยีม และ
ยำ้�ว่�ก�รพัฒน�ฐ�นทัพนี้จะไม่เป็นภัยคุกค�มต่อคว�มมั่นคงของประเทศ
หรือภูมิภ�คใด ๆ  ไม่ว่�จะใกล้หรือไกล (รมว.กห.กัมพูช�, ก�รประชุมฯ IISS 
Shangri-La Dialogue 2022) แต่อย่�งไรก็ต�ม สำ�หรับประเทศไทย ควร
สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รต�มเจตน�รมณ์ของอ�เซียน ท่ีต้องก�รให้ภูมิภ�ค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภ�คที่ปลอดก�รแทรกแซงจ�กภ�ยนอก 
พร้อมทัง้ ควรมกี�รยนืยนัในหลกัก�ร Treaty of Amity and Cooperation 
(TAC) ของอ�เซียน ในก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ในภูมิภ�ค ได้แก่ (1) ก�ร
เค�รพในอำ�น�จอธิปไตย คว�มเสมอภ�ค และบูรณภ�พแห่งดินแดน  
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สถานการณ์ภายในอินโดนีเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

สถานการณ์ของประเทศอินโดนีเซีย ห้วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 65 
อนิโดนเีซียมปีระเดน็คว�มเคลือ่นไหวทีส่ำ�คญัทัง้มติิด้�นก�รเมือง ก�รทห�ร 
ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสิ่งแวดล้อม สรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 
มิติด้านการเมือง การทหาร
 อินโดนีเซียเรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามยูเครนในเวที G20 สนข.
AFP ร�ยง�นเม่ือ 8 ก.ค.65 ว่�น�งเร็ตโน มัรซูดี รมว.กต.อินโดนีเซีย  
ใช้โอก�สท่ีน�ยเซียร์เกย์ ล�ฟรอฟ รมว.กต.รสัเซีย เดินท�งม�ร่วมก�รประชมุ 
G20 ระดับ รมว.กต. ในบ�หลี อินโดนีเซีย แถลงระหว่�งเปิดก�รประชุม  
โดยเรียกร้องให้รสัเซยียตุสิงคร�มในยเูครนโดยเรว็ และใช้วธิกี�รแก้ไขปัญห�
ด้วยก�รเจรจ� เพร�ะปัจจุบัน ผลจ�กสงคร�มกระทบทั่วโลกทั้งด้�นอ�ห�ร 
พลังง�น และก�รเงิน ซึ่งประเทศกำ�ลังพัฒน�และมีร�ยได้ตำ่�ได้รับคว�ม
เดือดร้อนม�กที่สุด ทั้งนี้ ก�รประชุมดังกล่�วมี รมว.กต.ยูเครน ร่วมประชุม
ท�งไกลด้วย ที่มา:ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ
  อินโดนีเซีย-สหรัฐฯ เริ่มการซ้อมรบ Super Garuda Shield 
นสพ. The Straits Times ร�ยง�นเมื่อ 1 ส.ค.65 ว่�ทห�รอินโดนีเซีย และ

สหรัฐฯ จำ�นวนกว่� 4,000 น�ย ร่วมด้วยกองกำ�ลัง
จ�กออสเตรเลีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เริ่มก�รซ้อมรบ
ร่วมภ�ยใต้รหสั Super Garuda Shield ซ่ึงครอบคลมุ
ก�รซ้อมรบร่วมของกองทพัเรอื กองทัพอ�ก�ศ บรเิวณ
หมู่เก�ะสุม�ตร� และหมู่เก�ะเรียวของอินโดนีเซีย 
เป็นเวล�สองสัปด�ห์ ระหว่�ง 1-14 ส.ค.65 โดยมี
แคน�ด� ฝรั่งเศส อินเดีย ม�เลเซีย เก�หลีใต้  

ป�ปัวนวิกนิ ีตมิอร์ตะวนัออก และองักฤษ เข้�ร่วมในฐ�นะประเทศผูส้งัเกตก�รณ์ 
ที่มา: ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ
มิติด้านเศรษฐกิจ 

อินโดนีเซียและ UAE ลงนามข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกจิระหว่างกนั สำ�นักข่�ว Antara ของอนิโดนเีซยีร�ยง�นเม่ือ 2 ก.ค. 65 
ว่� น�ย Zulkifli Hasan รมว.ก�รค้�ของอินโดนีเซีย และ Abdulla bin 
Touq Al Marri รมว.เศรษฐกจิของสหรฐัอ�หรบัเอมิเรตส์ (UAE) ได้ร่วมลงน�ม
ข้อลงคว�มเป็นหุ ้นส ่วนท�งเศรษฐกิจอย่�งครอบคลุมระหว่�งกัน  
ในโอก�สที่ประธ�น�ธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซียเยือน UAE โดยน�ย 
Zulkifli Hasan ได้ออกแถลงก�รณ์เม่ือ 2 ก.ค. 65 ว่�ข้อตกลงดังกล่�วนบัว่� 
เป็นข้อตกลงก�รค้�ฉบับแรกของอินโดนีเซียกับประเทศในภูมิภ�ค 
อ่�วเปอร์เซีย เป็นก�รเปิดช่องท�งให้อนิโดนเีซยีเข้�ถึงตล�ดของ UAE ทัง้ยงัเป็น
โอก�สสำ�หรับอินโดนีเซียในก�รใช้ UAE ซึ่งเป็นศูนย์กล�งก�รค้�ในภูมิภ�ค
ในก�รขย�ยตล�ดไปยังภูมิภ�คอ่�วเปอร์เซีย ตะวันออกกล�งและแอฟริก� 
ที่มา: ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

รัฐบาลอินโดนีเซียเชื่อม่ันยังควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ รัฐบ�ล
อินโดนีเซียเชื่อมั่นยังควบคุมอัตร�เงินเฟ้อได้ สนข. Antara ร�ยง�นเม่ือ  
2 ส.ค.65 อ้�งคำ�แถลงของน�ยม�ร์โก ยโูวโน หวัหน้�สำ�นักง�นสถติแิห่งช�ติ
ของอินโดนีเซียว่� อัตร�เงินเฟ้อใน ก.ค.65 เพิ่มสูงสุดในรอบ 7 ปี (นับตั้งแต่ 
ต.ค. 58) อยูท่ีร้่อยละ 4.94 เพิม่ข้ึนจ�ก ม.ิย.65 ซึง่อยู่ทีร้่อยละ 4.4 อย่�งไรกด็ี 
ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เนื่องจ�กอัตร�เงินเฟ้อพื้นฐ�นยังคงอยู่ในกรอบ
เป้�หม�ย ร้อยละ 2.85 ซึ่งอยู่ในระดับตำ่�เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ 
ในกลุ่ม G20 รัฐบ�ลอินโดนีเซียจะเพิ่มก�รจัดสรรงบประม�ณจำ�นวน 

34,800 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เพือ่แทรกแซงร�ค�พลงัง�นให้มีร�ค�ลดลงจ�ก
เดมิมแีผนจดัสรร 29,660 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั ทีม่า:ส�านกัข่าวกรองแห่งชาติ

 อนิโดนเีซยีเปิดกว้างในการรบัซือ้น�า้มนัราคาถกูจากทกุประเทศ 
สนข.The Star ร�ยง�นเมื่อ 17 ก.ย.65 ว่� น�ย Arifin Tasrif รมว.พลังง�น
อินโดนีเซีย ระบุว่�อินโดนีเซียยินดีรับซื้อนำ้�มันร�ค�ถูกจ�กทุกประเทศเพื่อ
ตอบสนองคว�มต้องก�รใช้นำ้�มันภ�ยในประเทศ พร้อมระบุว่� ขณะนี้ยังไม่
ได้ซือ้นำ�้มนัจ�กรสัเซยีเนือ่งจ�กรสัเซยีไม่มสีนิค้� และอนิโดนเีซยีไม่อ�จเสนอ
ซื้อนำ้�มันจ�กรัสเซียในร�ค�ท่ีสูงกว่�ท่ีกลุ่ม G7 กำ�หนด เพร�ะเสี่ยงจะถูก
ควำ่�บ�ตรจ�กสหรัฐฯ ทั้งนี้ เมื่อต้น ก.ย.65 ประธ�น�ธิบดีโจโก วิโดโด ของ
อนิโดนเีซยีให้สมัภ�ษณ์ว่� อยูร่ะหว่�งพจิ�รณ�ร่วมกับอนิเดียและจนีในก�ร
ซื้อนำ้�มันจ�กรัสเซีย เพื่อลด แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น
จ�กร่�งกฎหม�ยอดุหนนุพลงัง�นโดยอนิโดนีเซยี
เพิ่งข้ึนร�ค�นำ้�มันเพื่อลดก�รใช้งบประม�ณ
อุดหนุนด้�นพลังง�น 
ที่ม�: สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
 เหตแุผ่นไหวทีอ่นิโดนเีซยีและปาปัวนวิกนีี 
เหตุแผ่นดนิไหวทีอ่นิโดนเีซยีและป�ปัวนวิกนี ีสำ�นกัง�นอตุนุยิมวทิย� ภมูอิ�ก�ศ 
และธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซีย (BMKG) เปิดเผยเมื่อ 11 ก.ย.65 ว่�วัน 
เดียวกัน เวล� 06.10 น. (ต�มเวล�ท้องถิ่น) เกิดเหตุแผ่นดินไหวขน�ด 6.1 
แมกนิจูด บริเวณ จ.สุม�ตร�ตะวันตก ปัจจุบันยังไม่มีเตือนภัยสึน�มิ และยัง
ไม่มรี�ยง�นคว�มเสยีห�ย ผูเ้สยีชวีติหรอืผูไ้ด้รบับ�ดเจบ็จ�กเหตกุ�รณ์ดังกล่�ว 
วันเดียวกัน สำ�นักง�นอุตุนิยมวิทย�ออสเตรเลีย ร�ยง�นว่�เกิดแผ่นดินไหว
ขน�ด 7.6 แมกนิจูด บริเวณภูมิภ�คนิวกินีตะวันออก ป�ปัวนิวกินี   
ยังไม่มีร�ยง�นก�รเกิดสึน�มิ โดยสำ�นักง�นก�ช�ดออสเตรเลีย ร�ยง�นว่� 
พบผู้เสียชีวิตแล้ว อย่�งน้อย 16 คน และค�ดว่�จะเพิ่มสูงขึ้นหลังพบว่�เกิด
เหตุดินถล่ม และเกิดคว�มเสียห�ยในหล�ยพื้นที่
บทสรุป
 สถ�นก�รณ์ของประเทศอินโดนีเซียในห้วงกรกฎ�คม-กันย�ยน  
ทีผ่่�นม� พบว่� ในมติด้ิ�นก�รเมอืง ก�รทห�ร อนิโดนเีซยีได้พย�ย�มกระชับ
คว�มสัมพันธ์คว�มร่วมมือในก�รรักษ�สันติภ�พ เสถียรภ�พ สนับสนุน 
เรยีกร้องให้ยตุสิงคร�มโดยเรว็ และหนัม�ใช้วธีิก�รแก้ไขปัญห�ด้วยก�รเจรจ� 
เนื่องจ�กเห็นถึงผลจ�กสงคร�มได้กระทบท่ัวโลกท้ังด้�นอ�ห�ร พลังง�น 
และก�รเงิน ซึ่งประเทศกำ�ลังพัฒน�และมีร�ยได้ตำ่�ได้รับคว�มเดือดร้อน 
ม�กท่ีสดุและในมิตด้ิ�นก�รทห�รยังให้คว�มสำ�คัญในก�รกระชบัคว�มสมัพนัธ์ 
มีก�รเริ่มต้นก�รซ้อมรบร่วมกับท�งสหรัฐฯโดยสหรัฐฯ ระบุว่� มีเป้�หม�ย
เพื่อยกระดับคว�มร่วมมือระดับภูมิภ�คในก�รทำ�ให้อินโด-แปซิฟิกเสรีและ
เปิดกว้�งเพื่อเตรียมคว�มพร้อมห�กจำ�เป็นต้องปกป้องอธิปไตย และ
บูรณภ�พแห่งดินแดนของประเทศ ส่วนในด้�นเศรษฐกิจได้ร่วมลงน�ม 
ข้อลงคว�มเป็นหุน้ส่วนท�งเศรษฐกจิอย่�งครอบคลมุ สนบัสนนุและพย�ย�ม
รักษ�ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจของช�ติ สร้�งสมดุลระหว่�งก�รสนับสนุน
ก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจ ปรับแผนนโยบ�ยทั้งม�ตรก�รด้�นภ�ษี ควบคุม
อตัร�เงนิเฟ้อภ�ยในประเทศให้คงทีไ่ด้และไม่กระทบต่อประช�ชน และมติิด้�น
สิ่งแวดล้อม พบว่�ที่ผ่�นม�อินโดนีเซียมีก�รเผชิญกับภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ 
เช่น แผ่นดนิไหวม�อย่�งต่อเนือ่ง แต่ยังไม่มีผู้ได้รับบ�ดเจ็บจ�กคว�มเสยีห�ย 
ดงักล่�ว เนือ่งจ�กอนิโดนเีซยีมมี�ตรก�รรณรงค์ให้คว�มรูแ้ก่ประช�ชน เพือ่
สอนให้ประช�ชนทร�บว่�จะปฏิบัติอย่�งไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอยู่เสมอ    
    ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.
 โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com 

(2) ก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยใน (3) ก�รแก้ไขปัญห�โดยสนัติวธิ ี(4) ก�รไม่ใช้ 
หรือขู่ว่�จะใช้กำ�ลัง และ (5) ก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งกัน ตลอดจน
ก�รส่งเสริมม�ตรก�รสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence and Security 
Building Measures: CSBMs) อ�ทิ ก�รสื่อส�รโดยตรง (ASEAN Direct 

Communications Infrastructure: ADI) ที่ริเริ่มโดยที่ประชุมรัฐมนตรี
กล�โหมอ�เซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM)  
๑๐ ประเทศ เพือ่ป้องกันก�รเข้�ใจผดิและก�รกระทบกระทัง่ระหว่�ง เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ทำ�ให้ปริม�ณนำ้�เหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น จนมีหล�ยเขื่อนท่ีกล่�วถึงข้�งต้น
จำ�เป็นต้องระบ�ยนำ�้ผ่�นประตนูำ�้ล้น (Spillway) ออกม� ทำ�ให้เกิดนำ�้ท่วม
กินบริเวณกว้�งในหล�ยพื้นที่ท้�ยเขื่อน

 สถานการทางเศรษฐกิจ
 กระทรวงก�รเงิน สปป.ล�ว ออกม�ให้ข้อมูลว่� สภ�พเศรษฐกิจ

ล�วนั้น “ไม่ได้ตกตำ่�อย่�งเช่นในร�ยง�นของสถ�บันบ�งแห่งที่ประเมินโดย
ใช้ข้อมูลไม่รอบด้�น” โดยเศรษฐกิจล�ว 2-3 ปีท่ีผ่�นม� ขย�ยตัว 7-8% 
และจ�กผลกระทบโควิด-19 ในปี 2020 ทำ�ให้ล�วสูญเสียร�ยได้ไปเกือบ 
400 ล้�นเหรียญ หรือประม�ณ 3.5% ของ GDP (ประช�ช�ติธุรกิจ: 2565) 
ขณะที่องค์กรระหว่�งประเทศอย่�ง IMF-World Bank-ADB ค�ดก�รณ์ว่� 
ปี 2020 เศรษฐกิจน่�จะหดตัว แต่ปร�กฏในปี 2020 GDP ล�วก็ยังเป็นบวก 
3.3% แสดงให้เห็นว่� กิจกรรมท�งเศรษฐกิจของล�วยังเดินต่อได้ แม้ว่�จะ
มีก�รลอ็กด�วน์ประเทศ แม้ว่�ผลข้อขัดแย้งรสัเซยี-
ยูเครนจะทำ�ให้ร�ค�นำ้�มันเพิ่มขึ้นสูง แน่นอนว่� 
สปป.ล�วได้รบัผลกระทบ แต่โดยรวมแล้วก�รจัดเกบ็
ร�ยรับของล�วก็ยังเป็นไปต�มเป้�หม�ย ล่�สุด 
ก�รจัดเก็บร�ยได้ปีงบประม�ณปี 2021 ส�ม�รถ
เก็บได้ 102% ของแผน อย่�งไรก็ต�มล�วมีจำ�นวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่�งม�กในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2565 หลังยกเลิกข้อจำ�กัดก�รเดินท�งเนื่องจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ
โรคโควดิ-19 ลดลง (สำ�นกัข่�วอนิโฟเควสท์: 2565) ข้อมูลสถิตริะบวุ่� มชี�ว
ต่�งช�ติ 42,197 คนเดินท�งเข้�ล�วด้วยวีซ่�ท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนแรก
ของปีนี ้ด้�นจำ�นวนนกัท่องเทีย่วในประเทศในช่วง 5 เดอืนแรกของปี 2565 
อยู่ที่ 626,825 คน เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบร�ยปี นักท่องเที่ยวในประเทศ
เข้�พักเฉลี่ยคนละ 2.5 วัน และใช้จ่�ยเฉลี่ยคนละ 675,000 กีบ (ประม�ณ 
45 ดอลล�ร์) ต่อวัน โดยร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่ประม�ณ 
70.79 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ

แนวโน้มและผลกระทบ
 สปป.ล�ว มกี�รผ่อนปรนก�รและได้กำ�หนดม�ตรก�รใหม่สำ�หรับ

ก�รเดนิท�งเข้�ประเทศ ด่�นพรมแดนระหว่�งประเทศทกุแห่งจะเปิดให้เดนิ
ท�งเข้�และออก เป็นก�รกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพ�ะด้�นก�ร
ท่องเที่ยว จึงทำ�ให้สปป.ล�ว มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่�งม�กในช่วง 
6 เดือนแรกของปี 2565 หลังยกเลิกข้อจำ�กัดก�รเดินท�งเนื่องจ�กก�ร 
แพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ลดลง ซึ่งถือเป็นก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับ 
นักลงทุนทั้งภ�ยในแลภ�ยนอกประเทศ

 อีกทั้งยังมีก�รตระหนักและก�รเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
โดยมกี�รให้เขือ่นผลติไฟฟ้�ทกุแห่งทัว่ประเทศให้เฝ้�ระวงัระดบันำ�้เหนอืเขือ่น 
และเตรียมม�ตรก�รรับมือกับเหตุฉุกเฉินท่ีอ�จเกิดจ�กพ�ยุ โดยเฉพ�ะ 
พ�ยุโซนร้อน “โนรู” (Noru) เป็นก�รสร้�งคว�มเช่ือม่ันให้นกัท่องเทีย่ว และ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสสป.ล�วให้ม�กยิ่งขึ้น
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สถานการณ์ภายในมาเลเซีย

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ ร.ท.หญิง นิตยา งานไว
 สถานการณ์ภายในมาเลเซียในห้วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 65 
ประกอบไปด้วยสถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศที่ม�เลเซียต้องเผชิญทั้งมิติ
เศรษฐกิจและก�รเมืองภ�ยในประเทศ โดยเฉพ�ะก�รตัดสินคดีก�รทุจริต
ของน�ยน�จิบ ร�ซัค อดีตน�ยกรัฐมนตรี และสถ�นก�รณ์คว�มสัมพันธ์กับ
ประเทศมห�อำ�น�จและประเทศสม�ชิกอ�เซียน ซึ่งได้รวบรวมจ�ก 
สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ (2565)1 ส�ม�รถสรุปได้ ดังนี้

1. สถานการณ์ภายในประเทศ
  1.1 มติเิศรษฐกจิ ธน�ค�รแห่งช�ตมิ�เลเซียร�ยง�นว่�เศรษฐกิจ
ม�เลเซียไตรม�สที่ 2 เติบโตรวดเร็วที่สุดในรอบปี โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภ�ยในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของม�เลเซยีในไตรม�ส
ที่ 2 ของปี 2565 ขย�ยตัวร้อยละ 8.9 เพิ่มขึ้นจ�กไตรม�สที่ 1 ถึงร้อยละ 5 
ซึ่งถือเป็นอัตร�ก�รเติบโตรวดเร็วท่ีสุดในรอบปี ท้ังนี้ ปัจจัยหลักที่ทำ�ให้
เศรษฐกจิของม�เลเซยีเตบิโตอย่�งรวดเรว็ ได้แก่ ก�รขย�ยตวัของก�รบรโิภค
ภ�ยในประเทศ และก�รฟ้ืนตวัของภ�คก�รส่งออก สำ�หรบัปี 2565 ธน�ค�ร
แห่งช�ติม�เลเซียปรับเพิ่มประม�ณก�ร GDP เป็นร้อยละ 6.3 จ�กที่ 
ก่อนหน้�นี้ประเมินไว้ที่ร้อยละ 5.3 (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)

สถานการณ์ภายในประเทศ สปป.ลาว

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ

 สถานการณ์ภายใน สปป.ลาว ในห้วง ก.ค. – ก.ย. 65 มีประเด็น
สำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

 สถานการณ์โรคระบาด
 โฆษกรัฐบ�ลสปป.ล�วกล่�วแถลงว่�จำ�นวนผูป่้วยติดเช้ือโควดิ-19 

ลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ และเพื่อให้ม่ันใจว่�เศรษฐกิจจะฟื้นตัว รัฐบ�ล  
สปป.ล�ว ได้ประส�นง�นกับหล�ยภ�คส่วนเพือ่กำ�หนดม�ตรก�รเข้�ประเทศ
ใหม่ (ผู้จัดก�รออนไลน์: 2565) หลังสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนและ
ปรึกษ�ห�รือกับผู้เชี่ยวช�ญ คณะกรรมก�รเฉพ�ะกิจแห่งช�ติเพื่อก�ร 
ป้องกันและควบคมุโรคโควดิ-19 ได้กำ�หนดม�ตรก�รใหม่สำ�หรบัก�รเดนิท�ง 
เข้�ประเทศ ด่�นพรมแดนระหว่�งประเทศทุกแห่งจะเปิดให้เดินท�งเข้� 
และออก โดยพลเมืองของประเทศต่�งๆ ที่มีข้อตกลงยกเว้นวีซ่�ทวิภ�ค ี
หรอืฝ่�ยเดยีวกบัสปป.ล�วส�ม�รถเข้�ประเทศสปป.ล�วได้โดยไม่ต้องขอวซ่ี�

 พลเมืองของประเทศที่ไม่มีข้อตกลงยกเว้นวีซ่�กับ สปป.ล�ว
ส�ม�รถยื่นขอวีซ่�ที่สถ�นทูตล�วหรือสถ�นกงสุลในต่�งประเทศ หรือผ่�น
ท�งระบบออนไลน์ e-Visa ได้ ขณะที่ Visa on Arrival จะมีให้บริก�รที่ด่�น
ระหว่�งประเทศบ�งแห่ง สำ�หรับช�วต่�งช�ติที่ได้รับก�รฉีดวัคซีนครบถ้วน
แล้ว หรอืพลเมอืงล�วทีม่ใีบรบัรองก�รฉดีวคัซนี ส�ม�รถเดินท�งเข้�ประเทศ
ได้โดยไม่ต้องตรวจคัดกรองหรือตรวจห�เช้ือโควิด-19 เมื่อเดินท�งม�ถึง 
ทั้งโดยท�งบก ท�งอ�ก�ศ หรือท�งนำ้�

 สถานการณ์ภัยพิบัติ
 กระทรวงพลังง�นและบ่อแร่ สปป.ล�ว ได้มีหนังสือส่งถึงเขื่อน

ผลิตไฟฟ้�ทุกแห่งทั่วประเทศให้เฝ้�ระวัง
ระดับนำ้�เหนือเขื่อน และเตรียมม�ตรก�ร
รับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อ�จเกิดจ�กพ�ยุ  
(ผู ้จัดก�รออนไลน์: 2565) หนังสือฉบับนี้ 
อ้�งอิงประก�ศแจ้งเตือนของกรมอุตนุยิมและ
อุทกศ�สตร์ ฉบับที่ 1 ที่ออกม�ในวันเดียวกัน
ก่อนหน้�นั้น ซึ่งระบุว่� พ�ยุโซนร้อน “โนรู” 

(Noru) กำ�ลังจะส่งผลกระทบต่อหล�ยพื้นที่ในภ�คกล�งและภ�คเหนือของ
ล�ว กรมควบคมุคว�มปลอดภยัอตุส�หกรรมพลงัง�น จงึแจ้งไปยงัเข่ือนผลติ
ไฟฟ้�ทกุแห่งให้ตดิต�มข่�วพย�กรณ์อ�ก�ศ เฝ้�ระวงัและตรวจตร�ระดบันำ�้ 
ในอ่�งเก็บนำ้�เหนือเขื่อน ว�งแผนบริห�รจัดก�รนำ้�เพื่อคว�มปลอดภัย 
ของเขื่อน และว�งแผนรับมือกรณีที่อ�จมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 

 โดยพืน้ทีซ่ึง่ค�ดว่�จะได้รบัผลกระทบ ประกอบด้วย แขวงผ้งส�ลี 
หัวพัน เชียงขว�ง หลวงนำ้�ท� บ่อแก้ว อุดมไซ หลวงพระบ�ง ไซยะบูลี 
เวยีงจนัทน์ ไซสมบนู นครหลวงเวยีงจันทน์ บ่อลคิำ�ไซ คำ�ม่วม สะหวนันะเขต  
ในพื้นท่ีเหล่�น้ีมีเขื่อนผลิตไฟฟ้�ตั้งอยู ่หล�ยแห่ง เช่น เขื่อนนำ้�อู 1-7  
เขือ่นนำ�้ท� 1 เขือ่นนำ�้ค�น 2-3 เข่ือนไซยะบูล ีเข่ือนนำ�้ลกี 1-2 เข่ือนนำ�้งมึ 5 
เขื่อนนำ้�เทิน 1 และเมื่อครั้งที่พ�ยุมู่หล�น พัดผ่�นล�วในต้นเดือนสิงห�คม 

13ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)



  แต่อย่�งไรก็ต�มม�เลเซียได้เผชิญกับปัญห�ร�ค�สินค้�เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพ�ะร�ค�ไข่ไก่ในม�เลเซยีอ�จเพิม่สงูขึน้เนือ่งจ�กฟ�ร์มไก่จำ�นวนม�ก
ปิดตวัลงจ�กปัญห�ต้นทนุอ�ห�รสตัว์ทีส่งูข้ึน โดยจ�กก�รสมัภ�ษณ์ของน�ย 
Lee Yoon Yeau รองประธ�นสม�คมสหพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แห่ง
ม�เลเซยี ระบวุ่�ร�ค�ไข่ไก่ในม�เลเซยีอ�จเพ่ิมสงูข้ึนจ�กภ�วะไข่ไก่ข�ดตล�ด
หลังจ�กที่ฟ�ร์มไก่ในม�เลเซียปิดตัวลงม�กถึงร้อยละ 40 (จ�กเดิม 300 
ฟ�ร์ม ปัจจุบันเหลือเพียง 170 ฟ�ร์ม) เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถแบกรับภ�ระ
ต้นทุนก�กถั่วเหลืองและข้�วโพดซ่ึงเป็นอ�ห�รหลักสำ�หรับใช้เลี้ยงไก่ท่ีเพ่ิม
สงูขึน้ถงึร้อยละ 50 นับตัง้แต่เดือนเมษ�ยน 2565 จ�กผลกระทบของสงคร�ม
รัสเซีย-ยูเครน นอกจ�กนี้ ก�รปรับขึ้นค่�แรงขั้นตำ่�ในม�เลเซียเมื่อเดือน
พฤษภ�คม 2565 จ�กเดมิ 1,200 รงิกติ เป็น 1,500 รงิกติต่อเดือนส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนของผู้ประกอบก�รอย่�งม�ก (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)
  1.2 การเมอืงภายในประเทศ ศ�ลฎกี�ม�เลเซยีตัดสนิจำ�คกุน�ย
น�จบิ ร�ซคั อดตีน�ยกรฐัมนตรี จ�กพรรคอมัโนทีปั่จจุบันเป็นพรรคแกนนำ�

รัฐบ�ล เป็นเวล� 12 ปี และปรับ 1,680 
ล้�นบ�ท ในคดีฉ ้อโกงกองทุนพัฒน�
ม�เลเซีย (1MDB) หลังจ�กศ�ลฎีก�ม ี
คำ�พิพ�กษ�ให้จำ�คุกน�ยน�จิบถูกนำ�ตัวไปคุมขงั 
ที่เรือนจำ�ก�จัง รัฐสลัง โดย ตุน เต็งกู  
มัยมุน ตวน มัต ประธ�นศ�ลฎกี�ม�เลเซยี 
แถลงว่� องค์คณะผู้พิพ�กษ�พิจ�รณ�

พย�นหลักฐ�นท่ีเก่ียวข้องแล้วเห็นว่� คำ�อุทธรณ์ของจำ�เลยฟังไม่ขึ้น  
จึงพิพ�กษ�ยืนต�มคำ�ตัดสินของศ�ลชั้นต้น 
  ต่อม�น�งรซมะฮ์ มันโซร์ อ�ยุ 70 ปี อดีตภริย�น�ยน�จิบ ร�ซัค 
ท่ีมีคว�มเก่ียวข้องกับก�รเรียกรับสินบนในโครงก�รพลังง�นแสงอ�ทิตย์  
ได้ถูกศ�ลสูงม�เลเซียตัดสินให้มีคว�มผิดใน 3 ข้อห� ในกรณีเรียกรับสินบน 
187.5 ล้�นริงกิต (40 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ) และเรียกรับสินบนครั้งที่ 2 อีก 
1.5 ล้�นริงกิต และครั้งที่ 3 อีก 5 ล้�นริงกิต เพื่อแลกกับให้คว�มช่วยเหลือ
บริษัท Jepak Holdings ได้รับสัมปท�นจัดห�วัสดุให้แก่โครงก�รพลังง�น
แสงอ�ทติย์ทีร่ฐับ�ลจดัทำ�ให้โรงเรยีนในชนบทในรฐัซ�ร�วกั 369 แห่ง มูลค่� 
1,250 ล้�นริงกิต เมือ่ปี 2559-2560 มีผลให้น�งรซมะฮ์ได้รบัโทษจำ�คกุสงูสดุ 
20 ปี และปรับเงิน 10,000 ริงกิตหรืออ�จปรับเป็นจำ�นวนเงิน 5 เท่�ของ
สินบนทั้งหมด โดยยึดจำ�นวนเงินที่ม�กกว่� ทั้งนี้ น�งรซมะฮ์ยังถูกตั้งข้อห�
อืน่ ๆ  ได้แก่ ก�รฟอกเงนิ ก�รหลกีเลีย่งภ�ษ ี(สำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)

2. ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำานาจและประเทศสมาชิกอาเซียน
  2.1 ความสมัพนัธ์กับจนี น�ยหวัง อี ้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงต่�ง
ประเทศจีน ได้เดินท�งเยือนม�เลเซียอย่�งเป็นท�งก�รระหว่�งวันที่ 11-12 
กรกฎ�คม 2565 และเข้�ห�รือกับน�ยด�โต๊ะ ซรอีสิม�อลิ ซ�บรีย�กบ น�ยก
รัฐมนตรีม�เลเซีย และ Dato’ Saifuddin Abdullah รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงก�รต่�งประเทศม�เลเซีย โดยผลก�รห�รือสำ�คัญ คือ ท�งก�รจีน
ตกลงทีจ่ะนำ�เข้�สนิค้�ก�รเกษตรจ�กท�งม�เลเซยีเพิม่เตมิ รวมท้ังจนีพร้อม
ทีจ่ะลงทุนในโครงสร้�งพืน้ฐ�นโดยเฉพ�ะเส้นท�งรถไฟเชือ่ม 4 ประเทศ จีน 
ล�ว ไทย ม�เลเซีย และเส้นท�งรถไฟเชื่อมฝั่งตะวันออก-ตะวันตกของ

ม�เลเซีย ต�มข้อริเริ่มแถบและเส้นท�ง (Belt and Road Initiative: BRI) 
(สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)
  2.2 ความสมัพนัธ์กบัสหรฐัฯ กองทพัเรอืสหรฐัฯ ได้ส่งมอบเครือ่งบนิ
ขนส่งท�งทห�ร CN-235 ที่ดัดแปลงเป็นเครื่องบินล�ดตระเวนท�งทะเล 
ลำ�แรก จ�กทัง้หมด 3 ลำ� ให้แก่กองทพัเรือม�เลเซยี ทัง้นี ้คว�มร่วมมอืดังกล่�ว
มีขึ้นหลังสหรัฐฯ ลงน�มในข้อตกลงกับม�เลเซียเมื่อปี 2562 เพื่อยกระดับ
ขีดคว�มส�ม�รถและก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งกองกำ�ลังของทั้งสอง
ประเทศ อกีทัง้สนบัสนนุรฐับ�ลม�เลเซยีในก�รเพิม่ศกัยภ�พคว�มมัน่คงท�ง
ทะเล ตลอดจนก�รรบัรูค้ว�มเคลือ่นไหวบรเิวณเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ (Exclusive 
Economic Zones-EEZ) ของม�เลเซีย (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565) 
  2.3 ความสมัพันธ์กบัไทย ม�เลเซยีและไทยห�รอืเพือ่พัฒน�เครอืข่�ย
เส้นท�งรถไฟคว�มเร็วสูง เพื่อพัฒน�เครือข่�ยเส้นท�งรถไฟคว�มเร็วสูงที่
เชื่อมต่อระหว่�งจีน ล�ว ไทย ม�เลเซีย และสิงคโปร์ โดยม�เลเซียร้องขอ
เชือ่มต่อรถไฟคว�มเรว็สงูกบัไทย เพือ่ให้เป็นจดุเปลีย่นผ่�นเชือ่มโยงเส้นท�ง
รถไฟล�ว-จีน ที่เปิดให้บริก�รเมื่อ 3 ธันว�คม 2564 ทั้งนี้ ม�เลเซียเห็นด้วย
กับแนวท�งของไทยในก�รจัดตัง้คณะทำ�ง�นร่วมเพือ่ห�รือประเดน็ดงักล่�ว 
โดยภ�คเอกชนไทยเห็นว่� เส้นท�งรถไฟดงักล่�วจะเป็นประโยชน์ในก�รลด
ต้นทุนและระยะเวล�ก�รขนส่ง (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)
  2.4 ความสัมพันธ์กับอินโดนีเซีย ม�เลเซียกับอินโดนีเซียกระชับ
คว�มสัมพันธ์ด้�นกล�โหมระหว่�งกัน โดย Dato Seri Hishamuddin bin 
Tun Hussein รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงกล�โหมของม�เลเซยี ลงน�มบนัทกึ
คว�มเข้�ใจ คว�มร่วมมือด้�นกล�โหม กับ น�ย Prabowa Subianto 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมของอินโดนีเซีย ระหว่�งก�รประชุมคณะ
กรรมก�รช�ยแดน ม�เลเซีย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 42 ที่กรุงกัวล�ลัมเปอร์ 
โดยท้ังสองฝ่�ยจะขย�ยคว�มร่วมมือด้�นก�รแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นท�ง
ยทุธศ�สตร์ ก�รแลกเปลีย่นก�รเยอืน ก�รฝึกอบรมท�งทห�ร ก�รส่งกำ�ลงับำ�รงุ 
และก�รขย�ยคว�มร่วมมือด้�นวิทย�ศ�สตร์และอุตส�หกรรมท�งทห�ร 
นอกจ�กนี ้ ทัง้สองฝ่�ยได้ห�รอืคว�มคบืหน้�ก�รเตรยีมขย�ยคว�มร่วมมอืด�้น
ก�รปฏิบัติก�ร เช่น ก�รข่�วกรอง ก�รปฏิบัติก�รส�มเหล่�ทัพ ก�รค้นห�
และกู้ภยั ก�รปฏิบตักิ�รของหน่วยบงัคับใช้กฎหม�ย รวมถึงก�รห�รอืคว�ม
เป็นได้ที่จะซ้อมรบร่วมกันในอน�คต (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)
 จะเห็นได้ว่�ม�เลเซยีกำ�ลงัดำ�เนนิก�รแก้ไขและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิภ�ยใน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 เพื่อแก้ไข
ปัญห�ร�ค�สนิค้�สงู โดยในไตรม�สที ่2 เศรษฐกจิม�เลเซยีจะมแีนวโน้มก�ร
เติบโตรวดเร็วที่สุดในรอบปี โดยปัจจัยที่ทำ�ให้เศรษฐกิจม�เลเซียเติบโต คือ 
ก�รขย�ยตวัของก�รบรโิภคภ�ยในประเทศ และก�รฟ้ืนตวัของภ�คก�รส่งออก 
ในขณะที่ ในด ้�นคว�มสัมพันธ ์กับมห�อำ�น�จและประเทศสม�ชิก 
อ�เซียน ม�เลเซียมุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐฯ โดย
เฉพ�ะคว�มร่วมมอืด้�นเศรษฐกจิและก�รทห�ร ในขณะทีค่ว�มสมัพนัธ์กับ
ประเทศสม�ชิกอ�เซียนท้ังไทยและอินโดนีเซียก็มีคว�มร่วมมือกันทั้งด้�น
เศรษฐกิจและก�รทห�รเช่นเดียวกัน ท้ังนี้เพื่อเสริมสร้�งคว�มร่วมมือของ
ม�เลเซียกับประเทศเหล่�นี้ให้แน่นแฟ้นม�กยิ่งขึ้นต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท. 
โทรศัพท์ 0 2275 5716 E-mail: rsdssc2559@gmail.com

ก�รแบ่งปันคว�มรู้เกี่ยวกับก�รสวมหน้�ก�กอน�มัย ก�รจัดห�อ่�งล้�งมือ
ในตล�ด ก�รฉีดพ่นย�ฆ่�เชื้อ รวมถึงก�รเผยแพร่ข้อมูล คำ�ประก�ศ  
คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รป้องกันผ่�นสื่ออย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ ท�งก�รจะ
ยงัจดัให้มกี�รจัดเกบ็วัคซนีป้องกนัโควดิ-19 ไว้ทีอ่ณุหภมูติูเ้ยน็ม�ตรฐ�นและ
ดำ�เนินก�รตรวจห�เช้ือผู้ที่เดินท�งกลับจ�กต่�งประเทศและนักท่องเที่ยว
ต่�งช�ตทิีส่น�มบนิด้วย ในช่วงทีผ่่�นม� เมยีนม�ต้องเผชญิกบัยอดผูติ้ดเช้ือ
ร�ยวนัทีเ่พิม่ขึน้ โดยส่วนใหญ่เป็นผูต้ดิเชือ้ภ�ยในประเทศ อตัร�ผลก�รตรวจ
ห�เชื้อเป็นบวกร�ยวันเพิ่มขึ้นม�อยู่ที่ 2.43%

สถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นายสิทธิชัย สุขคะตะ

สถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา ในห้วง ก.ค. – ก.ย. 65 มีประเด็น
สำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

 สถานการณ์โรคระบาด
 เมียนม�กำ�ลังดำ�เนินก�รคุมเข้มม�ตรก�รควบคุมและป้องกันโรค 
โควิด-19 (สำ�นักข่�วอินโฟเควสท์: 2565) ท่�มกล�งยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงที่ผ่�นม� โดยม�ตรก�รดังกล่�วครอบคลุมก�รส่งเสริมก�รฉีดวัคซีน  
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 สถานการณ์การเมือง
 น�งอองซ�น ซจู ีอดีตผูน้ำ�ของเมยีนม� ถกูตดัสนิจำ�คกุรวมเป็นเวล�

ถงึ 20 ปี จ�ก 11 คด ี(กรงุเทพธุรกจิ: 2565)  และยงัมีอีกหล�ยข้อห�ทีก่ำ�ลงั
รอก�รพิจ�รณ� ซึ่งห�กถูกตัดสินว่�มีคว�มผิด
ในทุกๆข้อห�แล้ว เธออ�จต้องโทษจำ�คุกเป็น
เวล�ถึงเกือบ 200 ปี อย่�งไรก็ต�ม “ซูจี” 
ปฏเิสธข้อกล่�วห�ทัง้หมด ขณะทีก่�รพจิ�รณ�
คดถูีกประณ�มโดยกลุม่สทิธมินษุยชนและกลุม่
เคลื่อนไหวท�งก�รเมืองจ�กทั้งในและต่�ง
ประเทศ โดยศ�ลเมียนม�ตัดสินว่�น�งซูจีมี

คว�มผิดฐ�นโกงในก�รเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤศจิก�ยน 2020 ซึ่งพรรค
สันนิบ�ตแห่งช�ติเพื่อประช�ธิปไตย (เอ็นแอลดี) ของเธอชนะอย่�งท่วมท้น 
ซึ่งจ�กชัยชนะดังกล่�ว มีก�รกล่�วห�ว่�มีก�รทุจริตผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำ�นวน
ม�กในก�รลงคะแนนเสียง แต่ผู้สังเกตก�รณ์ก�รเลือกตั้งอิสระกล่�วว่�  
ก�รเลือกตั้งครั้งนี้เป็น “ตัวแทนเจตจำ�นงของประช�ชน”

อย่�งไรก็ต�มสถ�นก�รณ์ในเมียนม�ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง โดยรัฐบ�ล
ทห�รเมยีนม� ประก�ศเตอืนประช�ชนทีก่ดถูกใจกลุม่เรียกร้องประช�ธปิไตย 
ในเฟซบุ๊ก อ�จต้องโทษจำ�คุกสูงสุดถึง 10 ปี พลตรีซอว์ มิน ตุน โฆษก 
สภ�แห่งช�ติเมียนม� แถลงว่� ประช�ชนที่สนับสนุนกลุ ่มเรียกร้อง
ประช�ธิปไตย ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบ�ล ถือเป็นศัตรูของช�ติ และจะต้อง
ถูกลงโทษ โดยบุคคลใดก็ต�มที่กดปุ่มถูกใจ หรือ กดไลก์ (Like) เพจของ
รัฐบ�ลเอกภ�พแห่งช�ติ (NUG) ในสื่อโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก จะถูกพิจ�รณ�
ว่�เป็นก�รปลุกปั่นยุยงส�ธ�รณชน และมีโทษจำ�คุกสูงสุดถึง 10 ปี

 สถานการทางเศรษฐกิจ
กระทรวงพ�ณชิย์ของเมยีนม�ร์ ร�ยง�นร�ยได้จ�กก�รส่งออกผลติภณัฑ์

จ�กทะเล ม�กกว่� 242.46 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั 
(ร�ว 8,860 ล้�นบ�ท) ในช่วงเกอืบ 5 เดอืนแรก
ของปีงบประม�ณ 2565/2566 ซ่ึงเริ่มเมื่อ
เดือนเมษ�ยน ที่ผ่�นม� (ผู้จัดก�รออนไลน์: 
2565) ทัง้น้ี มลูค่�ก�รส่งออกรวมของเมียนม� 
ช่วงวันที่ 1 เม.ย.-19 ส.ค.ที่ผ่�นม� มีมูลค่�
ม�กกว่� 6,500 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (ร�ว 

237,000 ล้�นบ�ท) เพิม่ขึน้ม�กกว่� 1,300 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั (ร�ว 47,500 

ล้�นบ�ท) เมื่อเทียบแบบปีต่อปี ส่วนมูลค่�ก�รค้�รวมอยู่ที่ม�กกว่� 13,040 
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (ร�ว 476,000 ล้�นบ�ท) เพิ่มข้ึนม�กกว่� 2,600  
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (ร�ว 95,000 ล้�นบ�ท)

อย่�งไรก็ต�ม ธน�ค�รกล�งเมียนม� ออกคำ�สั่งให้ธน�ค�รแจ้งลูกค้�
ระงับก�รจ่�ยหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย แก่เจ้�หนี้ต่�งประเทศ เพื่อรักษ�
ปริม�ณเงินทุนสำ�รองระหว่�งประเทศที่ลดลงต่อเนื่อง (PPTV Online: 
2565) ทั้งนี้ บริษัทต่�งประเทศในเมียนม� มีเงินกู้ยืมในสกุลต่�งประเทศ
อย่�งน้อย 1,200 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ และเริ่มเห็นรัฐบ�ลเมียนม� 
เข้�ควบคมุค่�เงนิอย่�งชดัเจนตัง้แต่เดอืน เม.ย. ทีผ่่�นม� โดยรฐับ�ลมคีำ�สัง่
ให้ผูท้ีม่รี�ยได้เป็นสกลุเงนิต่�งประเทศ แปลงสกลุเงนิของตนเองเป็นเงนิจ๊�ต 
(เป็นสกลุเงนิของเมยีนม�) อตัร�อ้�งองิธน�ค�รกล�งที ่1,850 จ๊�ต/ดอลล�ร์
สหรัฐฯ ซึ่งเป็นม�ตรก�รหนึ่งของรัฐบ�ล เพื่อป้องกันคว�มผันผวนของสกุล
เงินจ๊�ต

 แนวโน้มและผลกระทบ
เมียนม�กำ�ลังดำ�เนินก�รคุมเข้มม�ตรก�รควบคุมและป้องกันโรค 

โควดิ-19 โดยเฉพ�ะก�รส่งเสรมิก�รฉดีวคัซนี และยงัต้องเผชญิกับยอดผูติ้ดเช้ือ
ร�ยวันที่เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อภ�ยในประเทศ เมียนม�จึงยังคง
ต้องเฝ้�ระวงัก�รแพร่ระบ�ดอย่�งต่อเนือ่ง และแม้ว่�ร�ยได้จ�กก�รส่งออก
ผลิตภัณฑ์จ�กทะเลของประเทศจะเพิ่มขึ้น แต่เมียนม�ยังคงเผชิญกับ 
ปัญห�คว�มเช่ือม่ันของนกัลงทนุจ�กก�รที ่ ธน�ค�รกล�งเมียนม� ออกคำ�สัง่ 
ให้ธน�ค�รแจ้งลูกค้�ระงับก�รจ่�ยหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย แก่เจ้�หนี้ 
ต่�งประเทศ เพือ่รักษ�ปรมิ�ณเงนิทนุสำ�รองระหว่�งประเทศทีล่ดลงต่อเนือ่ง 
ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเมียนม�ในระยะย�ว
 เมียนม�ยังคงมีสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองที่รุนแรงอ และยังต้องเผชิญ
กับประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพ�ะกรณี อองซ�น ซูจี อดีตผู้นำ� 
ของเมยีนม� ถูกตดัสนิจำ�คุกรวมเป็นเวล�ถึง 20 ปี จ�ก 11 คด ีและยงัมอีกีหล�ย
ข้อห�ที่กำ�ลังรอก�รพิจ�รณ� อีกทั้งก�รที่รัฐบ�ลทห�รเมียนม� ประก�ศ
เตอืนประช�ชนทีก่ดถกูใจกลุม่เรยีกร้องประช�ธปิไตยในเฟซบุก๊ อ�จต้องโทษ 
จำ�คุกสูงสุดถึง 10 ปี ประเด็นเหล่�นี้ส่งผลต่อภ�พลักษณ์ของเมียนม� 
ในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่�งม�ก เมียนม�อ�จจะต้องดำ�เนิน
นโยบ�ยต่�งประเทศอย่�งระมัดระวัง

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

สถานการณ์ภายในประเทศสิงคโปร์

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

 สถานการณ์ของประเทศสิงคโปร์ ห้วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 2565 
สิงคโปร์มีประเด็นคว�มเคล่ือนไหวที่สำ�คัญทั้งมิติด้�นสังคม ด้�นเศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
มิติด้านสังคม
  สงิคโปร์ เตอืนห้ามน�าเข้า “กัญชา-กัญชง” โทษสงูสดุประหารชีวิต 
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� เฟซบุ๊กท�งก�รของ Royal  
Thai Embassy, Singapore - สถ�นเอกอัครร�ชทูต ณ สิงคโปร์ โพสต์
ข้อคว�มเตือนคนไทยเกี่ยวกับกฎหม�ยในประเทศสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
กัญช�และกัญชง โดยข้อคว�มระบุว่� “แจ้งเตือนคนไทย ห้�มนำ�กัญช�  

กญัชง หรอืผลติภณัฑ์ทีม่ส่ีวนประกอบของพชืชนดิ
ดังกล่�วเข้�ม�ในประเทศสิงคโปร์ห�กฝ่�ฝืน 
มีโทษต�มกฎหม�ยสิงคโปร์ มีไว้ครอบครอง
หรอืเสพ จำ�คกุไม่เกนิ 10 ปี ปรบัไม่เกิน 20,000 
ดอลล�ร์สงิคโปร์ หรือทัง้จำ�ท้ังปรบั/ลกัลอบค้� 
นำ�เข้� หรือส่งออก ผู้กระทำ�ผิดอ�จได้รับโทษ
ประห�รชีวิต

 สิงคโปร์แก้ไขกฎหมายเปิดกว้างแก่กลุ่มชายรักชายมากขึ้น สนข.
CNA ร�ยง�นเมื่อ 21 ส.ค.65 ถ้อยแถลง นรม.ลีเซียนลุง ของสิงคโปร์ ระบุ
ว่� รฐับ�ลสงิคโปร์จะแก้ไขม�ตร� 377A ของประมวลกฎหม�ยอ�ญ�สงิคโปร์ 
กับทั้งจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ในหมวดเกี่ยวกับก�รสมรส ให้สอดคล้อง
กับกระแสสังคมที่เปิดกว้�งแก่กลุ่มช�ยรักช�ย นรม.สิงคโปร์เน้นยำ้�ว่� 
สิงคโปร์ในสมัยใหม่เป็นสังคมอนุรักษ์นิยมท่ีเปิดกว้�งให้กับกลุ่มรักร่วมเพศ
ม�กขึน้ อย่�งไรก็ต�มจำ�เป็นต้องดำ�เนนิก�รอย่�งค่อยเป็นค่อยไป เนือ่งจ�ก
ก�รแก้ไขกฎหม�ยดังกล่�วกระทบต่อสังคมและก�รบังคับใช้กฎหม�ยของ
สิงคโปร์ในวงกว้�งแต่ยังไม่มีร�ยง�นว่�จะมีก�รแก้ไขกฎหม�ยดังกล่�ว 
เมื่อใด ที่ม�:สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ
 สิงคโปร์ แขวนคออีก 2 รวมประหารแล้ว 10 รายในรอบ 4 เดือน 
เมื่อวันที่ 5 สิงห�คม รัฐบ�ลสิงคโปร์จัดให้มีก�รประห�รชีวิตนักโทษต้องคดี
ลักลอบขนย�เสพติดด้วยก�รแขวนคออีก 2 ร�ย คน คือ อับดุล ร�ฮิม ช�ปี 
วัย 45 ปี และออง ซอว์ ปิง วัย 49 ปี ถูก
ประห�รชวีติด้วยก�รแขวนคอ โดยร�ยละเอียด
ระบุว่� ช�ปี อดีตคนขับรถส่งของถูกตัดสินให้
มีคว�มผิดฐ�นขนเฮโรอีน นำ้�หนัก 39.87 กรัม 
ขณะท่ีออง เป็นผูต้้องห�ร่วมในคดเีดยีวกนักถ็กู
ตัดสินให้มีคว�มผิดฐ�นขนเฮโรอีน นำ้�หนัก 
51.69 กรัมด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ยอดผู ้ถูก

15ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)



ประห�รชีวิตในรอบ 4 เดือนที่ผ่�นม�เพิ่มขึ้นเป็น 10 ร�ย ท่�มกล�งเสียง
เรียกร้องจ�กน�น�ช�ติให้สิงคโปร์ยกเลิกโทษประห�ร สิงคโปร์ เป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีมกีฎหม�ยย�เสพตดิทีร่นุแรงทีส่ดุในโลก แม้ว่�กลุ่มสทิธมินษุยชน
น�น�ช�ติจะเรียกร้องให้จำ�กัดโทษประห�รลง หรือให้ยกเลิกไปเลย โดยให้
เหตุผลว่� โทษประห�รนั้นไม่มีข้อพิสูจน์ว่�มีประสิทธิภ�พในก�รป้องกัน
อ�ชญ�กรรม และไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนน�น�ช�ติ ที่เปิดท�ง
ให้มีโทษประห�รสำ�หรับอ�ชญ�กรรมร้�ยแรงเท่�นั้น
มิติด้านเศรษฐกิจ
 สิงคโปร์จะเพิ่มต�าแหน่งงานด้านการเงินอีก 20,000 ต�าแหน่ง 
ภายใน 5 ปี สิงคโปร์จะเพิ่มตำ�แหน่งง�นด้�นก�รเงินอีก 20,000 ตำ�แหน่ง 
ภ�ยใน 5 ปี สนข.The Star ร�ยง�นเมื่อ 16 ก.ย.65 อ้�งธน�ค�รกล�ง
สิงคโปร์ ว่�สิงคโปร์มีแผนจะเพิ่มตำ�แหน่งง�นด้�นก�รเงินจำ�นวน 20,000 
ตำ�แหน่ง ภ�ยในระยะเวล� 5 ปี เพื่อผลักดันก�รเป็นศูนย์กล�งท�งก�รเงิน 
โดยตั้งเป้�จะเพิ่มตำ�แหน่งง�นเฉลี่ยปีละ 3,000-4,000 ตำ�แหน่งระหว่�ง  
ปี 2564-2568 ค�ดว่�จะทำ�ให้ภ�คก�รเงนิของสงิคโปร์เตบิโตถงึร้อยละ 4-5 
ต่อปี แผนดังกล่�วยังช่วยเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รแข่งขันในก�รเป็น
ผูน้ำ�ท�งก�รเงนิของโลก ซึง่เสถียรภ�พท�งก�รเมืองเป็นจดุแข็งทีช่่วยดงึดดู
นกัลงทนุ ทัง้นีภ้�คก�รเงนิสร้�งร�ยได้ให้สงิคโปร์ ร้อยละ 14 ของผลติภณัฑ์
มวลรวมภ�ยในประเทศ (GDP)
 สงิคโปร์เผยเงินเฟ้อพืน้ฐานเดอืนก.ค.เพิม่ข้ึนแตะ 4.8% หลังราคา
อาหาร-พลังงานพุ่ง กระทรวงก�รค้�และอุตส�หรรมสิงคโปร์ (MTI) และ
ธน�ค�รกล�งสิงคโปร์ (MAS) เปิดเผยว่� ดัชนีร�ค�ผู้บริโภคพื้นฐ�น (core 
CPI) เดือนก.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.8% เมื่อเทียบร�ยปี จ�กระดับ 4.4% ใน
เดือนมิ.ย. ส่วนดัชนี CPI เป็นดัชนีที่คำ�นวณเงินเฟ้อจ�กสินค้�ในทุกหมวด 
ร�ยง�นระบุว่� ดัชนี CPI พื้นฐ�นที่เพิ่มขึ้นในเดือนก.ค.ได้รับแรงหนุนจ�ก
ก�รปรบัตวัขึน้ของเงนิเฟ้ออ�ห�ร รวมถึงเงนิเฟ้อค่�ไฟฟ้�และก๊�ซเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วน CPI ทั่วไปปรับตัวขึ้นต�มทิศท�งเงินเฟ้อพื้นฐ�น รวมถึงเงินเฟ้อ 
ก�รขนส่งภ�คเอกชนและเงินเฟ้อที่พักอ�ศัย

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
 รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งงบ 23.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สนข.Channels 
News Asia ร�ยง�นเมื่อ 12 ก.ค.65 โดยอ้�งแถลงก�รณ์ของ น.ส.Grace 
Fu รมว.กระทรวงคว�มยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมว่� กระทรวงคว�มยั่งยืนและ
สิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ได้ร่วมกับสถ�บันวิจัย Centre for Climate Research 
Singapore (CCRS) ตั้งโครงก�รวิจัย the Climate Impact Science 
Research งบประม�ณ 23.5 ล้�นดอลล�ร์สิงคโปร์ และเชิญชวนให้นักวิจัย
เสนอโครงก�ร เพื่อวิจัยปัญห� 5 ด้�นท่ีเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ 
ภูมิอ�ก�ศ ประกอบด้วย 1) ก�รเพิ่มขึ้นของระดับนำ้�ทะเล 2) ก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรนำ้�และนำ้�ท่วม 3) คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและคว�มมั่นคง
ท�งอ�ห�ร 4) สขุภ�พมนษุย์และพลงัง�น 5) ง�นวจิยัทีส่�ม�รถนำ�ม�กำ�หนด
นโยบ�ย โดยรฐับ�ลสงิคโปร์จะนำ�ผลง�นวจิยัทีไ่ด้จ�กโครงก�รข้�งต้นม�จัด
เป็นม�ตรก�รหรือโครงก�รเพื่อลดผลกระทบก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ 
ภูมิอ�ก�ศ ในอน�คต 
บทสรุป
 สถ�นก�รณ์ของประเทศสิงคโปร์ในห้วงกรกฎ�คม-กันย�ยน ทีผ่่�นม� 
พบว่� ในมิติด้�นสังคม สิงคโปร์มีก�รบังคับใช้กฎหม�ยท่ีเข้มงวดอย่�ง 
ต่อเนื่อง ทั้งม�ตรก�รต่�งๆ เช่น เตือนห้�มนำ�เข้� “กัญช�-กัญชง” 
มีก�รแก้ไขกฎหม�ยเปิดกว้�งแก่กลุ่มช�ยรักช�ยม�กขึ้นให้สอดคล้องกับ
กระแสสงัคมทีเ่ปิดกว้�ง เป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีกฎหม�ยย�เสพตดิทีร่นุแรง
ที่สุดในก�รกระทำ�ผิดต่�งๆ เพื่อรักษ�ม�ตรฐ�นคุณภ�พชีวิต ที่ดีของสังคม 
โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงเก่ียวกับเรื่องก�รค้�ย�เสพติด และก�รลักลอบเข้�เมือง
ผิดกฎหม�ย โดยบทลงโทษสูงสุดของสิงคโปร์คือ ก�รประห�รชีวิต และใน
มติด้ิ�นเศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม สงิคโปร์ยงัให้คว�มสำ�คญักบัก�รผลกัดนั
ก�รเป็นศูนย์กล�งท�งก�รเงิน สร้�งเสถียรภ�พท�งก�รเมืองเป็นจุดแข็งที่
ช่วยดงึดดูนกัลงทุน และคำ�นงึถึงย่ังยืนด้�นสิง่แวดล้อมเป็นสำ�คญั สนบัสนนุ
เงินทุนเพื่อก�รวิจัยด้�นสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถ�บันวิจัยต่�งๆ เพื่อส�ม�รถ
นำ�ม�กำ�หนดนโยบ�ยให้รัฐบ�ลสิงคโปร์ใช้เพื่อลดผลกระทบต่อก�ร
เปลี่ยนแปลงของสภ�พอ�ก�ศ

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

สถานการณ์ภายในประเทศเวียดนาม

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ 
และ นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา

สถานการณ์ของประเทศเวียดนาม ห้วงเดือน ก.ค. - ก.ย 65 
เวียดน�มมีประเด็นคว�มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญทั้งมิติด้�นก�รเมือง ก�รทห�ร 
และคว�มมั่นคง ด้�นเศรษฐกิจ และด้�นสิ่งแวดล้อม สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
มิติด้านการเมือง การทหาร
 เวียดนามและจีนเคารพในสิทธิโดยชอบธรรมระหว่างกันใน
กรณีทะเลจีนใต้ สนข.Vietnam News ร�ยง�นเมื่อ 6 ก.ค.65 ว่� น�ย Bùi 
Thanh Sơn รมว.กต.เวียดน�ม พบปะห�รือกับน�ยหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ
และ รมว.กต.จนี ระหว่�งร่วมก�รประชมุรฐัมนตรต่ี�งประเทศกรอบคว�มร่วมมอื 
แม่โขง-ล้�นช้�ง ครั้งที่ 7 (MLC) ท่ีเมืองพุก�ม เมียนม� โดยทั้งสอง 
ฝ่�ยให้คว�มสำ�คัญต่อกระบวนก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์อย่�งย�วน�น ก�ร

พัฒน�ก�รเป็นหุ้นส่วนท�งก�รค้� ควบคุมก�ร
แพร่ระบ�ดของ COVID-19 ส่วนกรณข้ีอพพิ�ท
ทะเลจนีใต้ ระดบัสงูของทัง้สองฝ่�ยต้องขบัเคลือ่น
ทำ�ข้อตกลงและแนวท�งดำ�เนินก�รร่วมกัน 
โดยเค�รพในสิทธิโดยชอบธรรมต�มหลัก
กฎหม�ยระหว่�งประเทศ เกี่ยวกับปฏิญญ�ว่�
ด้วยแนวปฏิบัตขิองภ�คใีนทะเลจีนใต้ (Decla-
ration of the Conduct of Parties in the 

South China Sea - DOC) และร่วมกันจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติใน
ทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea - CoC) เพื่อ
ดำ�รงไว้ซึง่สนัตภิ�พและเสถยีรภ�พในทะเลจีนใต้ ทีม่�:สำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ติ 

กต.เวยีดนามต่อต้านกรณจีนีซ้อมรบใกล้หมูเ่กาะพาราเซลและ
หมู่เกาะเจื่องซา 21 ก.ค.65 สนข.Tuoi Tre News ของเวียดน�ม ร�ยง�น
อ้�งถ้อยแถลงของน�ง Pham Thu Hang รองโฆษก กต.เวียดน�ม ต่อ
สื่อมวลชน ต่อต้�นอย่�งรุนแรงต่อกรณีท่ีจีนซ้อมรบในทะเลจีนใต้ใกล้กับ 
หมู่เก�ะพ�ร�เซลและหมู่เก�ะเจื่องซ� (สแปรตลี) ระหว่�ง 16 – 20 ก.ค.65 
ซึ่งถือเป็นก�รละเมิดอธิปไตยของเวียดน�มและปฏิญญ�ว่�ด้วยแนวปฏิบัติ
ของภ�คีในทะเลเวยีดน�มตะวนัออก (DOC) รวมท้ังไม่เป็นผลดต่ีอก�รเจรจ�
ระหว่�งจีนและอ�เซียนเกี่ยวกับก�รจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติในพื้นท่ีท�ง
ทะเล (COC) ตลอดจนกระทบต่อก�รรกัษ�สนัตภิ�พ เสถยีรภ�พ และคว�ม
ร่วมมือระหว่�งกันในพื้นที่ทะเลจีนใต้จึงขอให้จีนเค�รพต่ออำ�น�จอธิปไตย
ของเวียดน�มและไม่ดำ�เนินกิจกรรมในลักษณะนี้อีก ท่ีม�:สำ�นักข่�วกรอง
แห่งช�ติ

เวียดนามแสดงจุดยืนสนบัสนนุนโยบายจีนเดยีว เวยีดน�มแสดง
จุดยืนสนับสนุนนโยบ�ยจีนเดียว นสพ.VGP News ของรัฐบ�ลเวียดน�ม 
และ นสพ.VnExpress International ร�ยง�นอ้�งถ้อยแถลงของโฆษก 
กต.เวียดน�ม เมื่อ 3 ส.ค.65 โดยยำ้�จุดยืนของเวียดน�มที่สนับสนุนนโยบ�ย
จีนเดียว ยอมรับว่�ม�เก๊� ฮ่องกงและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน และเรียก
ร้องให้ทุกฝ่�ยไม่สร้�งคว�มตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวัน และร่วมกัน
รักษ�สันติภ�พและเสถียรภ�พ รวมถึงส่งเสริมคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ทั้งในระดับภูมิภ�คและโลก ท่�ทีดังกล่�วมีขึ้นหลังจ�กน�งแนนซี เพโลซี 
ประธ�นสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรสหรฐัฯ เดนิท�งเยอืนไต้หวนั ทีม่�:สำ�นกัข่�วกรอง
แห่งช�ติ
มิติด้านเศรษฐกิจ
 เวียดนามและจีนเห็นพ้องกันปฏิบัติความร่วมมือทวิภาคีอย่าง
มปีระสทิธภิาพ วนัที่ 13 ก.ค.65 ณ เมอืงหน�นหนงิ มณฑลกว�งสี ประเทศ
จีน น�ย ฝ่�มบิ่งมิงห์ รองน�ยกรัฐมนตรีและน�ยหวังอ้ี รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงก�รต่�งประเทศจนีได้เป็นประธ�นร่วมในก�รประชมุคณะกรรมก�ร
ชี้นำ�คว�มร่วมมือทวิภ�คเวียดน�ม - จีนครั้งที่ 14 ในก�รนี้ ทั้งสองฝ่�ยได้
ห�รือเกี่ยวกับแนวท�งคว�มร่วมมือในเวล�ท่ีจะถึง โดยเห็นพ้องผลักดัน 
ก�รปฏิบัติคว�มร่วมมือระหว่�งสองพรรค ธำ�รงคว�มร่วมมืออย่�งมี
ประสิทธิภ�พในด้�นต่�งๆ เช่น ก�รทูต กล�โหม คว�มมั่นคง ก�รพบปะ 
แลกเปลี่ยนในระดับประช�ชน เป็นต้น 
  ประธานาธิบดีเวียดนามมุ่งมั่นขยายความร่วมมือกับลาว 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิ นสพ. Vientiane Mai ร�ยง�นเมือ่ 7 ก.ย.65 อ้�ง
บทสัมภ�ษณ์น�ยเหวียน ซวน ฟุก ประธ�น�ธิบดีเวียดน�ม เนื่องในโอก�ส 

เฉลมิฉลองก�รสถ�ปน�คว�มสมัพนัธ์ท�งก�รทตู
กบัล�ว ครบรอบ 60 ปีว่�ก�รค้�ทวภิ�คเีวยีดน�ม-
ล�ว ห้วง ม.ค.-ส.ค.65 มีมูลค่�ม�กกว่� 1,000 
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จ�กห้วง
เดียวกันของปี 2564 ประธ�น�ธิบดีเวียดน�มยัง
ระบถุงึคว�มสำ�คญัของก�รพฒัน�ท่�เรอืหวงุแองค์
ร่วมกับล�วเพื่อใช้รองรับเรือขน�ด 100,000 ตัน 

ควบคู ่กับก�รพัฒน�เส ้นท�งรถไฟจ�กท่�เรือหวุงแองค ์-คำ�ม ่วน- 
เวียงจันทน์ เพื่อให้ล�วใช้เป็นช่องท�งส่งออกสินค้�ท�งทะเลซึ่งมีต้นทุน 
ตำ่�กว่�ก�รขนส่งสินค้�ท�งบก 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
 เวยีดนามปรบัลดภาษสีิง่แวดล้อมเพือ่แก้ปัญหาราคาเช้ือเพลงิ
และเงนิเฟ้อ VnExpress International ร�ยง�นเม่ือ 6 ก.ค.65 ว่� ทีป่ระชมุ

คณะกรรมก�รถ�วรประจำ�สภ�แห่งช�ติเวียดน�ม สมัยวิส�มัญ เห็นชอบ 
ข้อเสนอของรฐับ�ลเวยีดน�มในก�รปรบัลดภ�ษีสิง่แวดล้อม ทีจ่ดัเกบ็เพิม่เตมิ
จ�กร�ค�หน้�โรงกลั่นอีกร้อยละ 25  มีผลตั้งแต่ 11 ก.ค.65 จนถึงสิ้นปี  
2565 ขณะที่น�ยเวือง ดิ่ญ เหว่ ประธ�นสภ�แห่งช�ติเวียดน�ม เสนอแนะ
ให้รัฐบ�ลปรับลดภ�ษีและค่�บริก�รอื่นท่ีเก่ียวข้องกับเช้ือเพลิง เช่น ภ�ษี
ก�รบรโิภค และภ�ษีมลูค่�เพิม่ (VAT) ทัง้นี ้เวยีดน�มปรบัลดภ�ษสีิง่แวดล้อม 
เป็นครัง้ที ่2 ในรอบ 3 เดอืน เพือ่ลดผลกระทบท�งเศรษฐกจิ จ�กร�ค�เช้ือเพลงิ
ที่ปรับตัวสูงจนส่งผลกระทบต่อภ�คขนส่งและโลจิสติกส์ และก�รควบคุม
เงินเฟ้อในประเทศ ที่ม�:สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ
บทสรุป 
 สถ�นก�รณ์ของประเทศเวียดน�มในห้วงกรกฎ�คม-กันย�ยน  
ที่ผ่�นม� พบว่�ด้�นก�รเมืองก�รทห�ร เวียดน�มได้ให้คว�มสำ�คัญกับ 
ข้อตกลงและแนวท�งดำ�เนนิก�รร่วมกันโดยเค�รพในสทิธโิดยชอบธรรมช�ติ
ต�มหลกักฎหม�ยระหว่�งประเทศ เกีย่วกบัปฏิญญ�ว่�ด้วยแนวปฏิบติัของภ�คี
ในทะเลจีนใต้ เพื่อดำ�รงไว้ซึ่งสันติภ�พและเสถียรภ�พในทะเลจีนใต้ และยัง
ร่วมให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�สันติภ�พและเสถียรภ�พ รวมถึงส่งเสริม
คว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ทั้งในระดับภูมิภ�คและโลก ในด้�นเศรษฐกิจ 
เวียดน�มยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ มุ่งมั่นที่จะขย�ย
คว�มร่วมมือด้�นก�รค้� ดึงดูดนักลงทุนกับประเทศต่�งๆ ทั้งในและนอก
ภูมิภ�ค มุ่งมั่นที่จะพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งจริงจัง ซึ่งที่ผ่�นม�เวียดน�มมีก�ร
เข้�ม�ลงทุนท�งเศรษฐกิจจ�กต่�งประเทศเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเน่ือง ส่งผลให้
เศรษฐกิจภ�ยในประเทศมีก�รขย�ยและปรับตัวได้ดีขึ้น และในด้�น 
สิง่แวดล้อม เวยีดน�มได้มกี�รปรับลดภ�ษีสิง่แวดล้อม เพือ่ลดผลกระทบท�ง
เศรษฐกิจ จ�กร�ค�เชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงจนส่งผลกระทบต่อภ�คขนส่งและ
โลจิสติกส์ และก�รควบคุมเงินเฟ้อในประเทศ
              ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กภศ.ศศย.สปท.

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

 นอกจ�กนี้เมียนม�ยังเป็นประเทศที่ส่งออกแร่ห�ย�กให้จีนเพิ่มขึ้น
อย่�งต่อเนื่อง โดยเว็บไซต์ The Economic Times ระบุว่� เมียนม�เป็น
ประเทศผูส่้งออกแร่ห�ย�ก (Rare Earth Minerals) ให้กบัจนีเพิม่สงูขึน้อย่�ง
ต่อเนื่อง โดยห้วงเดือนพฤษภ�คม 2560 – ตุล�คม 2564 มีปริม�ณก�ร 
ส่งออกม�กถึง 140,000 ตัน คิดเป็นมูลค่�กว่� 1,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ 
และห�กพจิ�รณ�เฉพ�ะในปี 2563 จนีนำ�เข้�แร่ห�ย�กจ�กเมยีนม�เพิม่ขึน้
ถึงร้อยละ 23 เป็นจำ�นวน 35,500 ตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74 ของปริม�ณ
ก�รนำ�เข้�ทั้งหมด ขณะที่ปริม�ณก�รขุดแร่ห�ย�กท่ัวโลกในปี 2563  
มีจำ�นวนประม�ณ 240,000 ตัน ม�กที่สุดที่จีน (140,000 ตัน) รองลงม�คือ
สหรฐัฯ (38,000 ตนั) และเมยีนม� (30,000 ตนั) อย่�งไรก็ต�ม คว�มต้องก�ร
แร่ห�ย�กซึง่เป็นองค์ประกอบในผลติภณัฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสงูหล�กหล�ย
ประเภท เช่น สม�ร์ทโฟน และรถยนต์ไฟฟ้� ที่เพิ่มสูงขึ้นของจีนดังกล่�ว
ทำ�ให้เกิดก�รทำ�เหมืองดินผิดกฎหม�ยเพิ่มขึ้นในรัฐคะฉิ่น ท�งตอนเหนือ
ของเมียนม� ซึ่งส่งผลกระทบอย่�งรุนแรงต่อสภ�พแวดล้อมในพื้นที่  
โดยเฉพ�ะก�รสร้�งมลพษิต่อนำ�้และนำ�้ใต้ดนิ (สำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)
 2. ความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัฟิลปิปินส์ สถ�นเอกอัครร�ชทูตจีน
ประจำ�ฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงก�รณ์ว่�จีนพร้อมห�รือกับฟิลิปปินส์ประเด็น
ก�รกูย้มืเงนิเพือ่ก่อสร้�งโครงก�รร�งรถไฟ โดยระบวุ่�จนีเปิดกว้�งทีจ่ะห�รอื
กับฟิลิปปินส์เกี่ยวกับโครงก�รก่อสร้�งร�งรถไฟในเขตบีโคล เมืองคล�ร์ก 
และเก�ะมนิด�เน� รวมถงึโครงก�รส�ธ�รณปูโภคอืน่ ๆ โดยพร้อมจะผลกัดนั
คว�มร่วมมือระหว่�งกันให้เดินไปข้�งหน้� และสื่อส�รกับรัฐบ�ลฟิลิปปินส์
อย่�งใกล้ชดิ แถลงก�รณ์ดงักล่�วมขีึน้หลงัจ�กทีป่ระธ�น�ธิบดเีฟอร์ดิน�นด์ 
ม�ร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ ระบุเมื่อ 16 กรกฎ�คม 2565 ว่�ต้องก�ร
รือ้ฟ้ืนก�รเจรจ�ข้อตกลงกู้ยืมเงินจ�กจีน เพือ่ก่อสร้�งโครงก�รร�งรถไฟดงักล่�ว 

สถานการณ์ภายในประเทศจีน

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

 สถานการณ์ของจีนในห้วงเดือน ก.ค. – ก.ย. พ.ศ. 65 จีนได้มีคว�ม
ร่วมมือและคว�มสัมพันธ์กับประเทศสม�ชิกอ�เซียนผ่�นคว�มร่วมมือใน 
ทุกมิติ โดยเฉพ�ะคว�มร่วมมือท�งด้�นเศรษฐกิจและก�รทห�ร ซึ่งได้
รวบรวมจ�กสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ (2565) โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้
 1. ความสมัพันธ์ระหว่างจนีกับเมยีนมา ในห้วงครึง่แรกของปี 2565 
ก�รค้�ช�ยแดนจีน-เมียนม�มีก�รใช้เงินหยวนเป็นตัวกล�งในก�รค้�ข�ย  
ซึ่งมีมูลค่� 500 ล้�นหยวน (74.44 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ) หลังจ�กที่รัฐบ�ล
เมียนม�รับรองก�รใช้บัญชีสกุลเงินหยวนเพื่อก�รค้�ช�ยแดนเมื่อเดือน
ธันว�คม 2564 แม้ว่�ด่�นส่วนใหญ่ปิดทำ�ก�รระหว่�งเดือนมกร�คม – 

มีน�คม 2565 เพือ่ป้องกนัก�รแพร่ระบ�ดของ 
COVID-19 ก็ต�ม แต่หลังจ�กนั้น เม่ือ 3 
กรกฎ�คม 2565 ท�งก�รเมียนม�กลับไปใช้
สกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐในก�รค้�ช�ยแดนจีน-
เมียนม�แล้ว เพื่อเพิ่มปริม�ณเงินดอลล�ร์
สหรัฐในทุนสำ�รองระหว่�งประเทศ ขณะที่

ธน�ค�รไอซีบีซี (Commercial Bank of China: ICBC) ส�ข�ย่�งกุ้ง ระบุ
ว่�ธุรกรรมเงินหยวนที่ผ่�นบัญชีของธน�ค�รมีมูลค่�รวมม�กกว่� 1,000  
ล้�นหยวน และโครงก�รภ�ยใต้ข้อริเริ่มแถบและเส้นท�ง (Belt and Road 
Initiative: BRI) ในเมยีนม�กว่� 40 โครงก�รมบีญัชีทำ�ธรุกรรมด้วยสกลุเงนิหยวน 
(สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)

17ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)



ซึ่งมีมูลค่� 49,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (1.7 ล้�นล้�นบ�ท) จ�กที่ก่อนหน้�
นี้จีนไม ่ได ้ตอบรับก�รขอกู ้ยืมเงินจ�กฟิลิปปินส ์ (สำ�นักข ่�วกรอง 
แห่งช�ติ, 2565)
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ สปป.ลาว น�ยคำ�เจน วงโพสี 
รฐัมนตรกีระทรวงแผนก�รและก�รลงทนุ ในก�รประชุมระหว่�งรฐับ�ลล�ว
กับนักธุรกิจจีน ครั้งที่ 6 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อ กรกฎ�คม 2565  
ว่�จีนเป็นประเทศที่ลงทุนในล�วม�กที่สุด จำ�นวน 833 โครงก�ร มูลค่�รวม
ประม�ณ 16,400 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ประกอบด้วยโครงก�รขน�ดใหญ ่
หล�ยโครงก�ร อ�ทิ โครงก�รรถไฟล�ว-จีน ท�งด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง  
เขตพัฒน�ไซเสดถ� เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็น-บ่อห�น ทั้งนี้ รัฐบ�ลล�ว 
มีแผนจะส่งเสริมก�รลงทุนในภ�คพลังง�น ก�รทำ�เหมืองแร่ และภ�ค
ก�รเกษตรกบันกัลงทนุจนีต่อไป นอกจ�กนีย้งัรวมถึงก�รส่งเสรมิก�รดำ�เนนิ
ธรุกรรมด้วยเงนิหยวน ซึง่เม่ือ 15 กนัย�ยน 2565 ธน�ค�รแห่งช�ตลิ�วและ
จีนได้ทำ�ข้อตกลงส่งเสริมก�รดำ�เนินธุรกรรมด้วยเงินหยวน โดยร่วมลงน�ม
บันทึกคว�มเข้�ใจ (MOU) ว่�ด้วยก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้ธน�ค�ร 
แห่งช�ติล�ว และธน�ค�รประช�ชนจีน ส�ม�รถใช้เงินหยวนทำ�ธุรกรรม
ระหว่�งกัน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่�ย จะร่วมกันกำ�หนดอัตร�แลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้อัตร�
แลกเปลี่ยนดอลล�ร์สหรัฐ ส่วนกลไกก�รชำ�ระเงินอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร 
ด้�นร�ยละเอียด (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินโดนีเซีย ประธ�น�ธิบดีโจโก 
วิโดโดของอินโดนีเซีย ได้เดินท�งเยือนจีน เมื่อ 26 กรกฎ�คม 2565 โดยได้
ห�รอืกบัน�ยส ีจิน้ผงิ ประธ�น�ธบิดจีนี และน�ยหลี ่เค่อเฉยีง น�ยกรฐัมนตรี
จีน ผลก�รห�รือระบุว่�ทั้งสองฝ่�ยจะขย�ยคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจและ
ก�รลงทุนระหว่�งกัน เช่น จีนจะเพิ่มปริม�ณก�รนำ�เข้�นำ้�มันป�ล์มดิบจ�ก
อินโดนีเซีย ส่งเสริมก�รลงทุนในนิคมอุตส�หกรรมในเขตก�ลิมันตันเหนือ 
นอกจ�กนี้ ยังให้คำ�มั่นในก�รสนับสนุนอินโดนีเซียในก�รปฏิบัติหน้�ที่เป็น
ประธ�นอ�เซียนในปี 2566 อนึ่ง จีนเป็นประเทศคู่ค้�สำ�คัญของอินโดนีเซีย 
ปรมิ�ณก�รนำ�เข้�และส่งออกระหว่�งสองประเทศมสีดัส่วนสงูถงึร้อยละ 16 
โดยจนีนำ�เข้�แก๊สธรรมช�ต ิ ถ่�นหนิ ทองแดง จ�กอินโดนเีซยีเป็นจำ�นวนม�ก 
(สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย กองทัพอ�ก�ศไทยและจีน
ทำ�ก�รซ้อมรบ Falcon Strike ร่วมกันในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่14-25 สงิห�คม 2565 เพือ่กระชบัคว�มสมัพนัธ์และคว�ม
เข้�ใจระหว่�งกัน โดยเป็นก�รกลับม�ซ้อมรบร่วมกันคร้ังแรกนับตั้งแต่เกิด
ปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 โดยก่อนหน้�นีก้ระทรวงกล�โหมของจนี 
ระบุว่�กองทัพอ�ก�ศทั้งสองฝ่�ยจะฝึกซ้อมด้�นก�รสนับสนุนท�งอ�ก�ศ 

ก�รโจมตเีป้�หม�ยภ�คพืน้ดิน และก�รส่งกำ�ลงัท�งอ�ก�ศทัง้ขน�ดเลก็และ
ขน�ดใหญ่ โดยจีนส่งเครื่องบินขับไล่ เคร่ืองบินท้ิงระเบิด และเคร่ืองบิน 
เตือนภัยล่วงหน้�ท�งอ�ก�ศ (Airborne Early Warning: AEW) เข้�ร่วม
ก�รฝึกในครั้งนี้ (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)
  5. ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนาม น�ยกรัฐมนตรี
เวียดน�มและจีนห�รือเพ่ือกระชับคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือในทุกมิติ 
โดยเมื่อ 19 กันย�ยน 2565 น�ยกรัฐมนตรีฝั่ม มิญ จิ๊ญ ของเวียดน�ม และ
น�ยกรัฐมนตรีหลี เค่อเฉียง ของจีน ได้ห�รือกันท�งโทรศัพท์ ผลก�รห�รือ
สรุปได้ดังนี้ เวียดน�มให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�คว�มเป็นหุ้นส่วนท�ง
ยุทธศ�สตร์กับจีน และขอบคุณจีนที่ช่วยเหลือท�งก�รแพทย์เพื่อต่อสู้กับ 
ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 พร้อมร้องขอให้จีน (1) บังคับใช้ข้อตกลง
ก�รค้�เสรอีย่�งมปีระสทิธภิ�พ (2) เพ่ิมก�รลงทนุอย่�งยัง่ยนืและมศีกัยภ�พสงู 
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและยุทธศ�สตร์ก�รพฒัน�เวยีดน�มอย่�งยัง่ยนื 
(3) เปิดดำ�เนนิกิจกรรมบรเิวณจุดผ่�นแดนต�มปกตแิละอำ�นวยคว�มสะดวก
ท�งศุลก�กร (4) เพ่ิมก�รนำ�เข้�ผลผลิตท�งก�รเกษตรคุณภ�พสูง  
(5) ร่วมแก้ไขโครงก�รลงทุนจีนในเวียดน�มที่เป็นปัญห� อ�ทิ ปัญห�หนี้สิน
ของโรงง�นผลิตเหล็ก Thái Nguyên ระยะท่ี 2 ปัญห�ท�งก�รเงินและ 
สิ่งแวดล้อมของ โรงง�นผลิตปุ๋ย Ninh Bình และโรงง�น Hà Bắc และ  
(6) รับกลับนักเรียนเวียดน�มหลังสถ�นก�รณ์ COVID-19 คลี่คล�ย ทั้งสอง
ฝ่�ยให้คำ�มั่นจะส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกัน เพิ่มเท่ียวบิน
พ�ณิชย์ และสนับสนุนก�รบังคับใช้ปฏิญญ�ว่�ด้วยแนวปฏิบัติของภ�คีใน
ทะเลจีนใต้ (Declaration of the Conduct of Parties in the South 
China Sea: DoC) อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล (United 
Nations Convention on the Law of the Sea : UNCLOS) และก�รจัด
ทำ�ประมวลก�รปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South 
China Sea: CoC) ให้สำ�เร็จ (สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ, 2565)
 จะเห็นได้ว่�จีนและประเทศสม�ชิกอ�เซียนมีคว�มสัมพันธ์กันใน
หล�กหล�ยมิติ เนื่องจ�กอ�เซียนมีคว�มสำ�คัญจีนท้ังด้�นภูมิรัฐศ�สตร์ 
เศรษฐกิจ และคว�มม่ันคง อกีท้ังหล�ยประเทศในอ�เซยีนมีพรมแดนตดิกบั
จีนอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงในห้วง 3 เดือนที่ผ่�นม�มีเจ้�หน้�ที่ระดับสูงของทั้ง
จนีและประเทศสม�ชกิอ�เซยีนได้มกี�รเย่ียมเยือนและมคีว�มร่วมมือกนัทัง้
ด้�นเศรษฐกิจและก�รทห�ร ซึ่งจะส่งผลต่อคว�มร่วมมือและคว�มสัมพันธ์
อ�เซียนและจีนแนบแน่นยิ่งขึ้นในอน�คต
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สรุปสถานการณ์ภายในทวีปแอฟริกา 

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น. 
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สถานการณ์ภายในทวปีแอฟรกิา ในห้วง ก.ค.-ก.ย.65 มปีระเดน็
สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้

 พบฟอสซิลมนุษย์อายุ 3.6 ล้านปีในถำ้าแอฟริกาใต้
ฟอสซิลมนุษย์ยุคแรกที่อ�ยุม�กที่สุด อ�ยุ 3.6 ล้�นปีถูกพบ

ในถำ�้ Sterkfontein แอฟรกิ�ใต้ สร้�งคว�มฮอืฮ�ในนกัวทิย�ศ�สตร์ไม่น้อย 
ซึ่งมีอ�ยุม�กกว่� ลูซี่ มนุษย์ยุคหินที่เคยถูกค้นพบ
ในเอธโิอเปียและมชีวีติอยูเ่ม่ือร�ว ๆ  3.2 ล้�นปีทีแ่ล้ว 
ฟอสซิ ลม นุษย ์ ที่ ค ้ นพบอยู ่ ใ นสป ี ชี ส ์ ขอ ง  
Australopithecus เป็นโฮมินิน (hominin) 
โบร�ณ นกัวจัิยได้ใช้เทคนคิใหม่ในก�รระบอุ�ยขุอง
มนษุย์ด้วยตะกอนทีพ่บในถำ�้ ซึง่ Sterkfontein เป็น
ถำ้�มรดกโลกของ Credle of Humankind ของ 

ยูเนสโก (UNESCO) ท่ีอยู่ห่�งจ�กเมอืงโยฮนัเนสเบร์ิกไปท�งตะวนัตกเฉยีงเหนือ
ประม�ณ 50 กิโลเมตร

 แอฟริกาพบโรคระบาดจาก “สัตว์สู่คน” พุ่ง 63% ในรอบ 10 
ปีล่าสุด

ร�ยง�นโดย WHO ระบุว่� แอฟริก�เป็นทวีปซึ่งมีอัตร�ก�ร
เกิดโรคระบ�ดจ�กสัตว์สู่มนุษย์ เพิ่มขึ้น 63% ระหว่�งปี 2555-2565 เช่น 
เชื้อไวรัสก่อโรคฝีด�ษลิง เชื้อไวรัสอีโบล� ไข้เลือดออก แอนแทรกซ์ ก�ฬโรค 
ฝีด�ษลงิ และอ่ืน ๆ  WHO กล่�วว่� จำ�นวนประช�กรในทวปีแอฟริก�ทีเ่ตบิโต 
นำ�ไปสู่ก�รขย�ยตัวของพื้นที่เขตเมืองและก�รบุกรุกท่ีอยู่อ�ศัยสัตว์ป่� ซึ่ง
เพิ่มคว�มเสี่ยงก�รระบ�ดของโรคจ�กสัตว์สู ่คนจ�กพื้นที่ห่�งไกลที่มี
ประช�กรไม่กี่คนไปยังเขตเมืองใหญ่ 

ก�รสกัดก้ันก�รเพิ่มข้ึน
ของโรคข้�งต้นในแอฟรกิ�นัน้สลบัซบัซ้อน 
WHO ได้แนะนำ�ก�รดำ�เนินแนวท�ง
ด้�นสุขภ�พท่ีต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ
หล�ยภ�คส ่วน ส�ข�วิช� และ 
ชุมชน ซึ่ งครอบคลุมผู ้ เชี่ยวช�ญ 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



หล�กหล�ยด้�น เช่น ผูท้ีท่ำ�ง�นด้�นสขุภ�พมนษุย์ สตัว์ และสิง่แวดล้อม อกีทัง้
เสนอแนะก�รแบ่งปันข้อมลูก�รเฝ้�ระวงัโรคและกจิกรรมรบัมือทัง้ทีเ่กีย่วกบั
สุขภ�พสัตว์และมนุษย์ ระหว่�งนักระบ�ดวิทย� และผู้เช่ียวช�ญสุขภ�พ
แขนงอื่นอย่�งเป็นประจำ�

 ยโุรปนำาเข้าถ่านหนิแอฟริกาใต้เพิม่ ก่อนระงบันำาเข้าจากรสัเซยี
ท่�เรือถ่�นหินอ่�วริช�ร์ดส์ (RBCT) ของแอฟริก�ใต้ส่งมอบ

ถ่�นหินให้กับประเทศในยุโรป คิดเป็น 3,240,752 ตัน ณ ช่วงสิ้นเดือน พ.ค. 
ปีนี้ หรือร�ว 15% ของก�รส่งออกถ่�นหินทั้งหมดของ RBCT และปรับขึ้น
จ�ก 2,321,190 ตัน หรือ 4% ในปี 2564

คำ�สั่งห้�มนำ�เข้�ถ่�นหินจ�กรัสเซียของสหภ�พยุโรป (EU)  
จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่สัปด�ห์ที่ 2 ของเดือนส.ค. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรรัสเซีย โทษฐ�นใช้กำ�ลังโจมตียูเครน

อย่�งไรก็ดี RBCT ยังไม่ได้ออกม�แสดงคว�มคิดเห็นต่อกรณี 
ดังกล่�ว โดยปกติแล้ว RBCT จะเปิดเผยตัวเลขก�รส่งออกถ่�นหินร�ยปี  

แต่ไม่มีก�รให้ร�ยละเอยีดเก่ียวกับประเทศ
ปล�ยท�งก�รส่งออก ทั้งนี้ เนเธอร์แลนด์, 
อติ�ล,ี ฝรัง่เศส, สเปน, เดนม�ร์ก, โปแลนด์, 
เยอรมนี และยูเครนนำ�เข้�ถ่�นหินจ�ก 
RBCT ในปีนี ้ โดยบ�งประเทศเพิง่เริม่นำ�เข้�
ถ่�นหินจ�ก RBCT หลังรัสเซียรุกร�น
ยูเครนเมื่อเดือน ก.พ.

 OECD ประเมิน 60 ประเทศเผชิญสภาวะเปราะบางจาก
สถานการณ์โลก

สนข.AP ร�ยง�น เม่ือ 19 ก.ย.65 อ้�งก�รเผยแพร่ร�ยง�น 
States of Fragility ประจำ�ปี 2565 ขององค์ก�รเพื่อคว�มร่วมมือท�ง
เศรษฐกจิและก�รพัฒน� (OECD) เผยแพร่ในวนัเดียวกนั ประเมินว่� ก�รสูร้บ

ระหว่�งรัสเซียกับยูเครน ก�รแพร่
ระบ�ดของ COVID-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ 
และก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
ส่งผลให้ประเทศและดินแดนกว่� 60 
แห่ง เผชิญกับสภ�วะเปร�ะบ�งท�ง
ด้�นเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
ก�รเมือง เนื่องจ�กแต่ละประเทศมี
ศักยภ�พท่ีจะรับมือกับคว�มท้�ท�ยไม่เท่�กัน เช่น วิกฤติคว�มมั่นคงท�ง
อ�ห�ร คว�มย�กจน และคว�มไม่สงบท�งก�รเมือง โดยประเทศที่เปร�ะ
บ�งม�กที่สุด ได้แก่ โซม�เลีย เซ�ท์ซูด�น อัฟก�นิสถ�น เยเมน และ
แอฟริก�กล�ง ส่วนประเทศในภูมิภ�คเอเชีย ตอ.ต.ที่เข้�ข่�ยเปร�ะบ�ง
ประกอบด้วย เมียนม� ติมอร์-เลสเต กัมพูช� และล�ว

สรุป ในช่วง 3 เดือนที่ผ ่�นม� สถ�นก�รณ์ในภูมิภ�ค
ตะวนัออกกล�งและแอฟริก�ท่ีน่�สนใจนอกจ�กผลพลวงจ�กภ�วะสงคร�ม
ระหว่�งรสัเซียและยูเครน ทีส่่งผลให้ตะวนัออกกล�งและแอฟรกิ�กล�ยเป็น
แหล่งอ�ห�รและแหล่งพลงัง�นสำ�คญัสำ�หรบัยโุรปแล้ว บรบิทท�งสงัคมท่ีมี
คว�มสัมพันธ์กับคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีและสื่อสังคม Online ก็เป็น
ประเด็นท่ีน่�ติดต�มท้ังในเร่ืองของทัศนคติ สิทธิมนุษยชน กฎหม�ย สุข
อน�มยั และสภ�พคว�มเป็นอยู ่เพร�ะกำ�ลงัเปลีย่นแปลงไปจ�กวถิชีีวติเดิม 
อีกทั้งก�รเป็นเวทีแข่งขันของมห�อำ�น�จและก�รเปิดสัมพันธ์ท�งก�รทูตก็
เป็นโอก�สให้ภูมิภ�คเกิดก�รพัฒน�และสร้�งอ�ชีพให้ประช�ชนได้รวดเร็ว
ข้ึน ด้วยเหตุนี้ ตะวันออกกล�งและแอฟริก�จึงเป็นภูมิภ�คที่ประเทศไทย
และอ�เซียนควรให้คว�มสนใจท้ังในด้�นของก�รเป็นแหล่งพลังง�น  
ขณะเดียวกันก็จะเป็นตล�ดแรงง�นและก�รส่งออกอ�ห�รขน�ดใหญ่ด้วย
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สรุปสถานการณ์ภายในภูมิภาคตะวันออกกลาง

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น. 
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สถานการณ์ภายในภมูภิาคตะวนัออกกลาง ในห้วง ก.ค.-ก.ย.65 
มีประเด็นสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้

 สหรัฐฯ และอิสราเอลลงนามข้อตกลงความมั่นคงร่วมกัน
ประธ�น�ธิบดีโจเซฟ ไบเดน ของสหรัฐและ นรม.Yair Lapid 

รักษ�ก�รผู้นำ�รัฐบ�ลอิสร�เอล ร่วมลงน�มใน “Jerusalem Declaration” 
ซึง่เป็นข้อตกลงคว�มร่วมมอืด้�นคว�มม่ันคงฉบับใหม่ ทีมุ่่งขย�ยคว�มร่วมมอื
ประเด็นคว�มมั่นคงร่วม เช่น คว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร ก�รป้องกันโรค 
ระบ�ด ก�รสนับสนุนยูเครน และเน้นประเด็นสำ�คัญ คือ ก�รป้องกันไม่ให้
อิหร่�นครอบครอบอ�วุธนิวเคลียร์ โดยยืนยันว่�สหรัฐฯ จะสนับสนุน 
ท�งทห�รแก่อสิร�เอลเพ่ือยบัยัง้อหิร่�น ด้�นผูน้ำ�อิสร�เอล กล่�วว่� แนวท�งที่
จะหยุดยัง้ก�รพฒัน�นวิเคลียร์อหิร่�นได้คอืก�รส่งสญัญ�ณให้ทร�บว่� กลุม่
พนัธมติรโลกเสรีพร้อมตอบโต้ก�รกระทำ�ของอหิร่�นด้วยม�ตรก�รท�งทห�ร 

 ฝรัง่เศสกบัสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมอื
ด้านพลังงาน
เชค โมฮัมเมด บิน ไซอิด อัล นะฮ์ยัน (Sheikh Mohammed 

bin Zayed Al Nahyan) ประธ�น�ธบิดี
ของสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ ลงน�ม
คว�มร่วมมือด้�นพลังง�นกับน�ยเอ็ม
ม�นูเอล ม�ครง ประธ�น�ธิบดีของ
ฝรั่งเศส ห้วงก�รเดินท�งเยือนกรุง
ป�รีส ระหว่�ง 17-19 ก.ค.65 เพื่อ
กระชับคว�มร่วมมือด้�นพลังง�น
ระหว่�งฝรัง่เศสกบัสหรฐัอ�หรบัเอมเิรตส์ 

ตลอดจนพลงัง�นอ่ืน ๆ  อ�ท ิไฮโดรเจน พลงัง�นหมนุเวยีน พลงัง�นนวิเคลยีร์ 
ซึง่ข้อคว�มตอนหนึง่ในข้อตกลงระบวุ่� “ในบริบทด้�นพลงัง�นทีไ่ม่แน่นอน
ในปัจจุบัน ข้อตกลงนี้จะเป็นกรอบท่ีนำ�ไปสู่คว�มร่วมมือระยะย�วที่มี
เสถียรภ�พในอน�คต” ทั้งนี้ ประธ�น�ธิบดีของสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์เดิน
ท�งเยือนฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกนับตั้งแต่เข้�รับตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดี

 รัสเซียกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความม่ันคงกับ
อิหร่านและตุรกี
ประธ�น�ธิบดีวล�ดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย เยือนกรุงเตหะร�น โดย

ได้พบกบัผูน้ำ�สงูสดุของอิหร่�นซ่ึงเรยีกร้องให้ทัง้สองฝ่�ยกระชบัคว�มร่วมมอื 
ในระยะย�ว เช่น นำ�้มนัและก๊�ซธรรมช�ติ เพือ่รบัมอืก�รควำ�่บ�ตรของช�ติ
ตะวนัตก หลงัจ�กบรษัิทนำ�้มนัแห่งช�ตขิองอหิร่�นได้ลงน�มในบนัทกึคว�ม
เข้�ใจกับบริษัท Gazprom ของรัสเซีย
เพื่ อพัฒน�แหล ่ งนำ้ �มันและก ๊�ซ
ธรรมช�ติในอิหร่�นมูลค่�ประม�ณ 
40,000 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั นอกจ�กนี้ 
ประธ�น�ธิบดีปูตินยังพบห�รือกับ
ประธ�น�ธิบดีอิหร่�นเกี่ยวกับก�ร
กระชับคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง
เพื่อแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งในซีเรีย 
รวมถึงห�รือกับประธ�น�ธิบดีตุรกี
เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ในซีเรียและขอบคุณตุรกีที่เป็นคนกล�งในก�รเจรจ�
ระหว่�งรัสเซียกับยูเครนเกี่ยวกับก�รส่งออกธัญพืชจ�กยูเครนผ่�นทะเลดำ� 
เพื่อบรรเท�วิกฤติด้�นอ�ห�รที่ส่งผลกระทบทั่วโลก

 ซาอุเผยแนวคิด The Line เมืองอัจฉริยะในแนวตั้ง สร้างยาว
ข้ามทวีป

ซ�อุดีอ�ระเบีย เผยแผนก�รสร้�งเมืองแนวใหม่ในช่ือ “The 
Line” เป็นเมืองอัจฉริยะสุดแปลกต� ที่ก่อตั้งเป็นแนวตั้ง ในแนวย�วกว่� 

19ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)



170 กโิลเมตร Mohammed bin Salman มกฎุร�ชกมุ�รแห่งซ�อดุอี�ระเบีย
เผยว่�ตัวเมืองจะเป็นเมืองอัจฉริยะ ที่ปลอดมลพิษ ลดคว�มแออัดของ 
ผูอ้ยูอ่�ศยัโดยเฉพ�ะ ในเมอืงจะไม่มถีนนหรอืรถยนต์อยูเ่ลย แต่ทดแทนด้วยรถไฟ
คว�มเร็วสูงที่วิ่งจ�กต้นส�ยไปปล�ยส�ยได้ในเวล�เพียง 20 น�ที เข้�ถึง 
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกทั้งหมดในเมืองภ�ยใน 5 น�ทีด้วยก�รเดินได้ และใช้
พลังง�นสะอ�ดหมุนเวียน 100% นอกจ�กนี้ยังมีก�รระบบระบ�ยอ�ก�ศ
ต�มธรรมช�ติ ช่วยให้แน่ใจว่�ผู้อยู่อ�ศัยจะได้รับอ�ก�ศที่ดีตลอดทั้งปีด้วย 

ตัวเมืองจะมีรูปแบบเป็นแนวตั้ง โดยจะตั้ง
อยู่ในกำ�แพงสูงถึง 500 เมตร กว้�งเพียง 
200 เมตร ย�วถึง 170 กิโลเมตร และ
รองรับผู้อยู่อ�ศัยได้ถึง 9 ล้�นคน สำ�หรับ 
The Line เป็นส่วนหนึ่งของ Neom เมือง
อัจฉริยะของซ�อุดีอ�ระเบีย (Saudi  
Vision 2030) ซึ่งมีมูลค่�ถึง 5 แสนล้�น
ดอลล�ร์ ซึง่จะสร้�งข้ึนในแคว้นต�บคุ ตัง้อยู่
บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ 

ติดกับทะเลแดงซึ่งกั้นกับประเทศอียิปต์
 ผู้นำากลุ่มอัลกออิดะห์ถูกสังหารด้วยโดรนของสหรัฐฯ

สนข. Aljazeera อ้�งแถลงก�รณ์ของน�ยโจเซฟ ไบเดน 
ประธ�น�ธบิดสีหรฐัฯ เมือ่ 1 ส.ค.65 ว่� น�ยไอย์ม�น อัล-ซ�ว�ฮิร ีผูน้ำ�กลุม่
อลักออดิะห์ ถกูสงัห�รด้วยโดรนของหน่วยข่�วกรองกล�งของสหรัฐฯ (CIA) 
ในกรุงค�บูล อัฟก�นิสถ�น เมื่อ 31 ก.ค.65 โดยไม่มีพลเรือนหรือสม�ชิกใน
ครอบครัวของน�ยอัล-ซ�ว�ฮิรีถูกสังห�รในปฏิบัติก�รดังกล่�ว ขณะที่กลุ่ม
ตอลิบันยืนยัน ก�รโจมตีในกรุงค�บูล และประณ�มว่�เป็นก�รละเมิด 
หลกัก�รระหว่�งประเทศ ทัง้นี ้น�ยอัล-ซ�ว�ฮริ ีเป็นมือขว�ของน�ยโอซ�ม� 
บินล�เดน และอยู่เบื้องหลังก�รก่อเหตุ 9/11 เมื่อ 11 ก.ย.44

 สันนิบาตอาหรับประกาศจุดยืนสนับสนุนนโยบายจีนเดียว
เวบ็ไซต์ The New Arab ร�ยง�นเมือ่ 8 ส.ค.65 ว่� น�ย Hossam 

Zaki เลข�ธิก�รสันนิบ�ตอ�หรับระบุในก�รห�รือกับน�ย Liao Liqiang 
ออท.จีน/อียิปต์และสันนิบ�ตอ�หรับในวันเดียวกันว่� สันนิบ�ตอ�หรับมี
จุดยืนสนับสนุนนโยบ�ยจีนเดียว และสันนิบ�ตอ�หรับค�ดหวังให้ 
วกิฤตกิ�รณ์ไต้หวันคลีค่ล�ยโดยเร็ว โดยท่�ทขีองสนันบิ�ตอ�หรบัอยูบ่นพืน้ฐ�น
ของก�รยึดมั่นต่ออำ�น�จอธิปไตยและบูรณภ�พแห่งดินแดนของจีน และ 
ยึดมั่นต่อนโยบ�ยจีนเดียวอย่�งมั่นคง 

 สตรีซาอุฯ ถูกสั่งจำาคุก 45 ปีจากการใช้ Social Media
ศ�ลประเทศซ�อุดิอ�ระเบียสั่งจำ�คุกสตรีร�ยหนึ่งเป็นเวล� 45 

ปีจ�กข้อห�สร้�งคว�มเสียห�ยให้เเก่ประเทศจ�กก�รใช้ Social Media 
สตรผีูถ้กูตดัสนิในคร้ังน้ีชือ่ นอร�ห์ บนิต์ ซ�อดิ อัล-ค�ห์ท�น ีซึง่ไม่เคยมปีระวตัิ
เป็นนกักจิกรรมม�ก่อน คดีดังกล่�วเป็นกรณทีีส่องทีเ่กดิคำ�ตัดสนิคล้�ย ๆ กัน 

และทำ�ให้ผู้คนจับต�มองอย่�งใกล้ชิดต่อม�ตรก�รเรื่องก�รใช้สื่อออนไลน์
ของซ�อดุอิ�ระเบยีในขณะนี ้เอกส�รของคดนีีร้ะบวุ่�อลั-ค�ห์ท�นถีกูตดัสนิ
เช่นนีจ้�กก�รใช้ Social Media ผูพ้พิ�กษ�ระบวุ่� อลั-ค�ห์ท�น ี“สร้�งคว�ม
ปั่นป่วนต่อคว�มเป็นบึกแผ่นของสังคม” และ “ก�รทำ�ผิดต่อกฎส�ธ�รณะ
จ�กก�รใช้เครือข่�ยข้อมูล” ไม่เป็นท่ีทร�บเเน่ชัดว่�เธอโพสต์ข้อมูลใดลง 
Internet และไม่มีข้อมูลว่�ก�รรับฟังคว�มไต่สวนในคดีนี้เกิดขึ้นที่ใด และ
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ศ�ลอ�ญ�ซ�อุดีอ�ระเบีย ยังได้สั่งจำ�คุกซัลม� อัล-เชฮับ 
นักศึกษ�ปริญญ�เอกเป็นเวล� 34 ปี ด้วยข้อห�เผยแพร่ “ข่�วลือ” และ 
รีทวีตข้อคว�มต่อต้�นรัฐบ�ล เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่�นม� 

ซึง่องค์กรด้�นสทิธมินษุยชนทัว่โลกต่�งประณ�มก�รตดัสนิจำ�คกุ 
ทั้ง 2 คดีนี้ว่� รุนเเรงเกินไปอย่�งม�ก เป็นคำ�ตัดสินที่น่�ตกตะลึง แม้เมื่อ
เทียบกับม�ตรฐ�นโดยปกตขิองกระบวนก�รยุตธิรรมในซ�อดุอี�ระเบยีกต็�ม

 ผู้นำาตอลิบันฉลองครบรอบ 1 ปี สหรัฐฯ ถอนกำาลังออกจาก
อัฟกานิสถาน

Mohammad Hassan Akhund นรม.อัฟก�นิสถ�นและผู้นำ�
ตอลิบันได้ร่วมง�นเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปีท่ีสหรัฐฯ ถอนกำ�ลังออกจ�ก
อัฟก�นิสถ�น ที่ฐ�นทัพอ�ก�ศบ�แกรม ซึ่งเป็นอดีตฐ�นทัพอ�ก�ศของ
สหรัฐฯ โดยมีผู้แทนจ�กป�กีสถ�น จีน รัสเซีย และตุรกีเข้�ร่วมพิธี พร้อม
ประก�ศให้วันที่ 31 ส.ค. เป็นวันหยุดประจำ�ช�ติ นอกจ�กนี้ ยังมีก�รเดิน
ขบวนเฉลิมฉลองในกรุงค�บูล รวมถึงบริเวณหน้�อดีต สอท.สหรัฐฯ/ 
กรุงค�บูล ท้ังนี้ สหรัฐฯ สิ้นสุดก�รถอนกำ�ลังออกจ�กอัฟก�นิสถ�นช่วง 
24.00 น. ของ 30 ส.ค.64 ต�มเวล�ท้องถ่ิน หลังจ�กทำ�สงคร�มอยู่ใน
อัฟก�นิสถ�นเป็นเวล� 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2544

 อิหร่านประท้วงเดือดหลังผู้หญิงถูกจับและเสียชีวิตเพราะ 
ไม่สวมฮิญาบ

ก�รประท้วงในอิหร่�นทวีคว�มรุนแรงเพิ่มข้ึน หลังจ�กที่
ประช�ชนไม่พอใจก�รทำ�หน้�ทีข่องตำ�รวจทีเ่ข้�จบักมุ ม�ห์ซ� อ�มนิ ีหญงิส�ว
วยั 22 ปี และทุบตเีธอจนอยู่ในอ�ก�รโคม่�และเสยีชวีติในเวล�ต่อม� เพยีง
เพร�ะเธอไม่ปฏิบัติต�มกฎระเบียบข้อบังคับในก�รสวมฮิญ�บ หรือผ้�คลุม
ศีรษะในท่ีส�ธ�รณะ รวมถึงก�รสวมเสือ้ผ้�ท่ีปกปิดแขนและข� ซึง่เรือ่งนีไ้ด้
สร้�งคว�มโกรธแค้นให้กับช�วอิหร่�นที่มองว่� ตำ�รวจทำ�เกินกว่�เหตุ และ
ในต่�งประเทศอย่�งในตรุกแีละเยอรมนี กมี็คนอหิร่�นและช�วมสุลมิม�รวม
ตัวกันประท้วงเพื่อเรียกร้องคว�มยุติธรรมให้กับอ�มินีด้วย 

กฎหม�ยใหม่หล�ยฉบับของอิหร่�นมีผลบังคับใช้เมื่อเดือน
สงิห�คมทีผ่่�นม� ซึง่รวมถงึก�รตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพือ่ตรวจสอบและปรับเงนิ
ผู้หญิงที่ไม่สวมผ้�คลุมศีรษะ และลงโทษจำ�คุกสำ�หรับช�วอิหร่�นที่ซักถ�ม
หรือโพสต์เนื้อห�ที่ขัดต่อกฎหม�ยก�รสวมฮิญ�บท�งออนไลน์ด้วย

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

คอื ก�รป้องกนัไม่ให้อหิร่�นครอบครองอ�วธุนวิเคลยีร์ โดยยนืยันว่�สหรัฐฯ 
จะสนับสนุนท�งทห�รแก่อิสร�เอล เพื่อยับยั้งอิหร่�น ด้�นผู้นำ�อิสร�เอล 
กล่�วว่� แนวท�งท่ีจะหยุดย้ังก�รพัฒน�นิวเคลียร์อิหร่�นได้คือก�ร 
ส่งสัญญ�ณให้ทร�บว่�กลุ่มพันธมิตรโลกเสรีพร้อมตอบโต้ก�รกระทำ�ของ
อิหร่�นด้วยม�ตรก�รท�งทห�ร ด้�นอิหร่�นกล่�วเตือนเช่นกัน ว่�ก�ร 
กระทำ�ท่ี “ผิดพล�ด” ใด ๆ ท่ีเกิดจ�กสหรัฐฯ และช�ติพันธมิตรอ�จจะ
กระตุ้นให้เกิดวิกฤติในภูมิภ�คจะได้รับก�รตอบโต้ที่เด็ดข�ดจ�กอิหร่�น
 สหรัฐฯ ยืนยันจะยังคงมีบทบาทสำาคัญในตะวันออกกลาง 
ประธ�น�ธิบดีโจเซฟ ไบเดน กล่�วในก�รประชุมร่วมกับผู้นำ�ประเทศ
ตะวันออกกล�งภ�ยใต้กรอบก�รประชุม Jeddah Security and Devel-
opment Summit ว่� สหรฐัฯ ยืนยันท่ีจะมบีทบ�ทสำ�คัญในตะวนัออกกล�ง 
และจะไม่ทอดทิง้ภมูภิ�คดงักล่�ว โดยต้องก�รให้ทุกฝ่�ยลมืเรือ่งคว�มขดัแย้ง
ท�งทห�รในภูมิภ�คที่สหรัฐฯ เคยมีส่วนเกี่ยวข้องในอดีต และหันม� 

สรุปสถานการณ์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา

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

 สถานการณ์ของสหรัฐอเมริก� ด้�นคว�มมั่นคงภ�ยในประเทศ
และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ในห้วงเดือน ก.ค. – ก.ย.65 มีประเด็น
คว�มเคลื่อนไหวสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้

 สหรัฐฯ และอิสราเอลลงนามข้อตกลง
ความมั่นคงร ่วมกัน ใน “Jerusalem  
Declaration” ซึ่งเป็นข้อตกลงคว�มร่วมมือ
ด ้ �นคว�มม่ันคงฉบับใหม ่  ที่ มุ ่ งขย�ย 
คว�มร่วมมือประเด็นคว�มมั่นคงร่วม เช่น 
คว�มมัน่คงท�งอ�ห�ร ก�รป้องกนัโรคระบ�ด 
ก�รสนับสนุนยูเครน และเน้นประเด็นสำ�คัญ 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สร้�งตะวันออกกล�งให้เป็นภูมิภ�คที่ทุกประเทศต่�งเค�รพกิจก�รภ�ยใน
ของกันละกนั แต่ยงัคงหลอมรวมในท�งเศรษฐกจิและก�รป้องกนัภยัคุกค�ม
จ�กอิหร่�นร่วมกัน
 สหรัฐฯ ผ่านกฎหมายสนับสนุนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพื่อ
แข่งกับจีน ประธ�น�ธิบดีโจเซฟ ไบเดน ลงน�ม เพื่อประก�ศใช้กฎหม�ย 
Chips and Science Act ที่ผ่�นคว�มเห็นชอบในรัฐสภ�แล้ว โดยใน
กฎหม�ยระบุว่� รัฐบ�ลสหรัฐฯ จะจัดสรรเงิน 52 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ 
สนบัสนนุก�รวจิยัและผลติเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงจะให้สทิธพิเิศษท�งภ�ษี
เพื่อดึงดูดก�รลงทุนในภ�คอุตส�หกรรมดังกล่�ว โดยมีเป้�หม�ยท่ีช่วยให้
บรษิทัสหรฐัมีศกัยภ�พในก�รแข่งขันกับบริษทัของจีนและประเทศอืน่ ๆ  ได้ 
เพือ่เสรมิสร้�งขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัของสหรัฐฯ กบัจนี ซึง่ทีผ่่�นม� 

สหรัฐฯ ตระหนักว่� ก�รพึ่งพ�ก�รนำ�เข้� 
เซมิคอนดักเตอร์ม�กเกนิไปอ�จเป็นภยัคกุค�ม
คว�มมั่นคง โดยเฉพ�ะห้วงก�รแพร่ระบ�ด 
ของ COVID-19 ที่สหรัฐฯ เผชิญภ�วะ
ข�ดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จำ�นวนม�ก ทั้งนี้ 
สหรัฐฯ ยงัเสนอจัดต้ังกลุ่มพนัธมิตรกบัญีปุ่น่ 
ไต ้หวัน และเก�หลีใต ้ เพื่อร ่วมพัฒน�
อุตส�หกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Chip 4  

Alliance) แต่เก�หลีใต้ยังไม่ตกลงเข้�ร่วมเพร�ะมีบริษัทเก�หลีใต้ที่ผลิต 
เซมิคอนดักเตอร์ในจีนอีกด้วย
 สหรัฐฯ กับไต้หวันจะเริ่มเจรจาการค้าอย่างเป็นทางการ สนง.
ผู้แทนก�รค้�สหรัฐฯ (U.S. Trade Representative-USTR) เปิดเผยว่� 
สหรฐัฯ กบัไต้หวนัจะเริม่เจรจ�ก�รค้�อย่�งเป็นท�งก�รต�มแผนรเิริม่การค้า 
U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade โดยประเด็น 
ที่ USTR จะห�รือกับไต้หวัน ได้แก่ ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นก�รค้�  
ก�รปรับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคท�งก�รค้� ก�รสร้�งม�ตรฐ�นเพื่อ
ป้องกันก�รคอร์รัปชัน ก�รเพิ่มก�รนำ�เข้�สินค้�เกษตร และประเด็นอื่น ๆ 
ซึง่จะเป็นผลดต่ีอคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งสหรฐัฯ กบัไต้หวนั อย่�งไรก็ด ีUSTR 
ไม่ได้ระบถึุงคว�มเป็นไปได้ทีส่หรฐัฯ กบัไต้หวนั จะจัดทำ�ข้อตกลงก�รค้�เสรี 
ขณะที่ก�รเจรจ�ก�รค้�ดังกล่�วจะทำ�ให้จีนไม่พอใจสหรัฐฯ ม�กขึ้น 
 สหรัฐฯ จะแต่งตั้งผู้แทนพิเศษสำาหรับกิจการอาร์กติก โดย 
สหรฐัฯ จะแต่งตัง้ผู้แทนพิเศษของสหรฐัฯ (Ambassador-at-Large) สำ�หรบั
กิจก�รอ�ร์กติก ซึ่งจะทำ�ง�นร่วมกับอีก 7 ประเทศในแถบอ�ร์กติก ได้แก่ 
แคน�ด� เดนม�ร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และรัสเซีย ตลอด
จนกลุม่ชนพืน้เมอืงและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ ๆ  เพือ่ส่งเสรมิคว�มม่ันคงและ
ก�รพัฒน�ในอ�ร์กติก รวมทั้งดำ�เนินนโยบ�ยของสหรัฐฯ โดยจะม�แทนที่
ตำ�แหน่งผู้ประส�นง�นอ�ร์กติกในปัจจุบัน แต่ยังไม่กำ�หนดตัวบุคคลที่จะ
ดำ�รงตำ�แหน่ง เนื่องจ�กก�รแต่งตั้งผู้แทนดังกล่�วต้องได้รับคว�มเห็นชอบ
จ�กฝ่�ยนิติบัญญัติสหรัฐฯ ก่อน
 สหรฐัฯ เป็นเจ้าภาพจดัเจรจากรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (IPEF) โดยจะเริ่มก�รเจรจ�กรอบคว�มร่วมมือ
ท�งเศรษฐกิจในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Frame-
work-IPEF) กับสม�ชิกอีก 13 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไน 
ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ม�เลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
เก�หลีใต้ ไทย และเวียดน�ม ที่เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ค�ดว่�

ทุกประเทศจะส่งผู้แทนเข้�ร่วมก�รห�รือแบบ in-person เป็นครั้งแรก  
นับตั้งแต่สหรัฐฯ ประก�ศกรอบคว�มร่วมมือดังกล่�วเมื่อ พ.ค.65 ทั้งนี้  
The Diplomat ได้ร�ยง�นเชิงวิจ�รณ์ ว่� สหรัฐฯ ตั้ง IPEF เพื่อแข่งขันกับ
จีน โดยสหรัฐฯ จะผลักดันคว�มร่วมมือ 4 ด้�น ได้แก่ ก�รค้� ห่วงโซ่อุปท�น 
พลังง�นสะอ�ด และต่อต้�นก�รคอร์รัปชัน
 ประธานาธิบดีไบเดนลงนามในกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อ  
(Inflation Reduction Act) ถือเป็นหนึ่งในกฎหม�ยที่สำ�คัญท่ีสุด 
ในประวัติศ�สตร์ของสหรัฐฯ ซึ่งกฎหม�ย
ฉบับนี้  กำ�หนดสร ้�งร�ยได ้ เข ้�รัฐกว ่� 
700,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ ในระยะเวล� 
10 ปี กำ�หนดใช้จ่�ยงบ 370,000 ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐฯ เพื่อลดก�รปล่อยค�ร์บอน
ด้วยก�รส่งเสริมให ้เลิกใช ้พลังง�นจ�ก 
เชื้อเพลิงฟอสซิล เพิ่มเงินอุดหนุนสำ�หรับ 
ก�รประกนัสขุภ�พแก่ช�วอเมรกินั 13 ล้�นคนภ�ยใต้กฎหม�ยประกนัสขุภ�พ 
ทีส่�ม�รถจ่�ยได้ ในระบบประกันสุขภ�พ ‘เมดแิคร์’ เป็นครัง้แรก นอกจ�กนี้ 
ก�รลงทุนและม�ตรก�รใด ๆ ในกฎหม�ยฉบับนี้ จะใช้จ่�ยเงินจ�กร�ยได้
ภ�ษีใหม่ ท่ีเก็บภ�ษีข้ันตำ่� 15% กับบริษัทขน�ดใหญ่ และเก็บภ�ษี 1% 
สำ�หรับก�รซื้อคืนหุ้น โดยกฎหม�ยฉบับนี้สร้�งคว�มสำ�เร็จที่สำ�คัญให้กับ 
ไบเดนในหล�ยด้�น โดยทำ�ให้เกดิก�รลงทนุเรือ่งภ�วะโลกร้อนครัง้ใหญ่ทีส่ดุ
ในประวัติศ�สตร์สหรัฐฯ และสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อนโยบ�ย
สขุภ�พ ก�รผลกัดนักฎหม�ยฉบบันีไ้ด้สำ�เรจ็ ถือเป็นหนึง่ในชยัชนะสำ�คญัทีส่ดุ
ของไบเดนในรัฐสภ� และพรรคเดโมแครตหวังว่�จะช่วยเรียกคว�ม 
เชื่อมั่นจ�กช�วอเมริกันว่�พรรคส�ม�รถทำ�ต�มสัญญ�ที่ห�เสียงได้ ก่อนที่
จะมกี�รเลอืกตัง้ทัว่ไปกล�งเทอมในเดอืนพฤศจกิ�ยน แต่นกัวเิคร�ะห์ยังต้ัง
ข้อสงสัยว่� กฎหม�ยนี้จะช่วยลดอัตร�เงินเฟ้อที่พุ่งสูงในขณะนี้ได้ต�มชื่อ
ของกฎหม�ยหรือไม่
 บทสรุป สหรัฐฯ ยังคงมองจีนเป็นภัยคุกค�มที่สำ�คัญ จึงมุ่ง
พย�ย�มรักษ�และขย�ยคว�มสัมพันธ์อันดีท้ังในรูปแบบอนุภ�คีที่ให ้
คว�มสำ�คญัทัง้ต่อพนัธมติร หุน้ส่วน และพหภุ�ค ีโดยมุ่งเน้นก�รสกัดก้ันก�ร
ขย�ยอิทธิพลของจีน ในคว�มร่วมมือของกรอบต่�ง ๆ เช่น  Indo-Pacific 
Partnership for Maritime Domain Awareness ที่มุ่งติดต�มคว�ม
เคล่ือนไหวและป้องปร�มจีน และกรอบคว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกจิในภมูภิ�ค
อินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework-IPEF) เพื่อแข่งขัน
กบัจนี รวมถงึก�รเจรจ�ก�รค้� โดยเฉพ�ะต�มแผนรเิริม่ก�รค้� U.S.-Taiwan 
Initiative on 21st Century Trade ซึง่น่�จบัต�มองอย่�งยิง่ในคว�มสมัพนัธ์
ระหว่�งสหรัฐฯ - จีน - ไต้หวัน นอกจ�กนั้น สหรัฐฯ ยังมีคว�มพย�ย�มที่
จะลดก�รพ่ึงพ�จีน โดยเฉพ�ะก�รนำ�เข้�เซมิคอนดักเตอร์จ�กจีน อย่�งไร
ก็ต�ม สหรัฐฯ ยังคงยืนยันที่จะมีบทบ�ทสำ�คัญในพื้นที่คว�มขัดแย้งในอดีต 
อย่�งตะวันออกกล�ง รวมถึงก�รให้คว�มสำ�คัญในก�รส่งเสริมคว�มมั่นคง
และก�รพฒัน�ในอ�ร์กตกิอกีด้วย จะเหน็ได้ว่� สหรฐัฯ ได้มุง่มัน่และพย�ย�ม
รักษ�คว�มเป็นมห�อำ�น�จหนึ่งเดียวในโลก ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์อินโด-
แปซฟิิก อย่�งเข้มข้น เพือ่ต่อกรและแข่งขันกับคว�มพย�ย�มจดัระเบยีบโลก
ใหม่ของจีนอย่�งน่�จับต�มอง

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

นบัตัง้แต่ 24 ก.พ.65 รสัเซยีได้ใช้กองกำ�ลงับกุเข้�พืน้ทีข่องยเูครน
ส่งผลให้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถ�นก�รณ์ดังกล่�วที่น่�สนใจต่�ง ๆ โดย
เฉพ�ะ ด้านพลังงาน จ�กก�รประก�ศของบริษัท Gazprom ระงับก�รส่ง
ก๊�ซธรรมช�ตใิห้กบัยโุรปโดยอ้�งเป็นเหตสุดุวิสยั ซึง่อยูน่อกก�รควบคมุทำ�ให้
ไม่ต้องจ่�ยค่�ชดเชยต�มกฎหม�ยจ�กก�รไม่ส�ม�รถจดัส่งได้ต�มสญัญ�ของ
ท่อก๊�ซ Nord Stream 1 ซึ่งมีทิศท�งเดียวกับก�รถ้อยแถลงของ
ประธ�น�ธบิด ีVladimir Putin ของรสัเซียในก�รประชมุเศรษฐกจิตะวนัออก 

สถานการณ์ภายในประเทศรัสเซีย

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน 

สถานการณ์ภายในประเทศรัสเซีย โดยเฉพ�ะประเด็นเรื่อง
สงคร�มของรสัเซยีและยเูครน ในห้วง ก.ค.-ก.ย.65 มีประเด็นสำ�คญั สรปุได้
ดังนี้
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(Eastern Economic Forum: EEF) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.65 ว่�รัสเซีย
จะระงับก�รส่งออกพลังง�นทั้งหมดไปยังยุโรป ห�กสหภ�พยุโรป (EU)  
ผลกัดนัให้มกี�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคมุร�ค�ก๊�ซจ�กรสัเซยีไม่ให้พุ่งสงูข้ึน 
เท่�กับว่�เป็นก�รกีดกั้นร�ยได้ของรัสเซียอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจ�กนี้ มีก�ร
ค�ดก�รณ์ว่�รัสเซียกับจีนจะร่วมมือกนัก่อสร้�งท่อก๊�ซ “Power of Siberia 2” 
ผ่�นมองโกเลยีภ�ยในปี พ.ศ.2567 โดยมีระยะท�ง 2,600 กม. และส�ม�รถ
ส่งก๊�ซได้ถึง 50,000 ล้�นลูกบ�ศก์เมตรต่อปี ค�ดว่�โครงก�รดังกล่�วนี้จะ
ส�ม�รถเริ่มใช้ได้ภ�ยในปี พ.ศ.2573 

ด้านการส่งออก (สินค้าทางการเกษตรและธัญพืช) จ�กคว�ม
สำ�เร็จก�รลงน�มข้อตกลงระหว่�งรัสเซียกับยูเครนเมื่อ 22 ก.ค.65 ในก�ร
เปิดท่�เรอืบรเิวณช�ยฝ่ังทะเลดำ� เพือ่ช่วยคลีค่ล�ยวิกฤติร�ค�อ�ห�รทีเ่กิดขึน้ 
โดยข้อตกลงดังกล่�วช่วยฟื ้นฟูก�รค้�ธัญพืชจ�กยูเครนและรัสเซีย  
ซึง่เป็นผูส่้งออกข้�วส�ล ีข้�วโพดและนำ�้มันพชืร�ยใหญ่ของโลก จ�กร�ยง�น
ของน�ย António Guterres เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ แถลงก�รณ์เม่ือ  
1 ส.ค.65 เพื่อแสดงคว�มยินดีต่อกรณีเรือ The Razoni ซึ่งเป็นเรือพ�ณิชย์
ทีบ่รรทกุข้�วโพดกว่� 26,527 ตัน ออกจ�กท่�เรอืเมือง Odessa ของยูเครน 
มุ่งหน้�ไปยังกรุง Tripoli เลบ�นอน โดยเป็นเรือสินค้�ลำ�แรกที่ออกจ�ก
ช�ยฝั่งของยูเครนนับตั้งแต่เกิดคว�มขัดแย้งดังกล่�ว

ด้านการทหาร ระหว่�ง 30 ส.ค.-5 ก.ย.65 มกี�รฝึกซ้อมท�งทห�ร 
ภ�ยใต้รหัส “Vostok” ซึ่งจีนได้ส่งกำ�ลังพลเดินท�งม�เข้�ร่วมก�ร 

ฝึกซ้อมท�งทห�รที่รัสเซีย โดยมีประเทศ
อินเดีย เบล�รุส มองโกเลีย และท�จิกิสถ�น 
เข้�ร่วมฝึกซ้อมด้วย ซึ่งก�รฝึกซ้อมดังกล่�ว
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงคว�มร่วมมือ
ทวิภ�คปีระจำ�ปีระหว่�งกล�โหมของจนีและ
กล�โหมของรัสเซีย โดยมีเป้�หม�ยเพื่อ
กระชับคว�มร่วมมือ เสริมสร้�งขีดคว�ม

ส�ม�รถของกองทัพทุกประเทศที่เข้�ร่วมเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกค�ม 
ด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยร่วมกัน   

ส�าหรับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยเฉพ�ะก�รโจมตี
โรงไฟฟ้�พลังง�นนิวเคลียร์ซ�โปริสเซีย (Zaporizhzhia Nuclear Power 
Plant: ZNPP) ของยูเครน จ�กก�รยืนยันของเจ้�หน้�ที่ประจำ�โรงไฟฟ้�
พลังง�นนิวเคลียร์ซ�โปริเซียยืนยันว่� โรงไฟฟ้�พลังง�นนิวเคลียร์ Zapor-
izhzhia ได้รับคว�มเสียห�ยอย่�งหนัก มีระบบส�ยส่งไฟฟ้�เสียห�ย  
เสี่ยงต ่อก�รเกิดเพลิงไหม ้  รวมถึงอ�จมีก ๊�ซไฮโดรเจนและส�ร
กัมมันตภ�พรังสีอ�จรั่วไหลจ�กเต�ปฏิกรณ์ ส่งผลให้โรงไฟฟ้�ไม่ส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รได้อย่�งปลอดภัย และจำ�เป็นต้องยุติก�รทำ�ง�นของเต�ปฏิกรณ์
จำ�นวน 1 เต� ซึ่งโรงไฟฟ้�ดังกล่�วเป็นโครงก�รพลังง�นปรม�ณูที่ใหญ่ที่สุด
ในยุโรป ทั้งนี้ เลข�ธิก�รองค์ก�รสหประช�ช�ติ (UN) เรียกร้องให้ทุกฝ่�ย
ยุติปฏิบัติก�รท�งทห�รในพื้นที่โรงไฟฟ้�พลังง�น Zaporizhzhia พร้อมทัง้ 
เรยีกร้องทบวงก�รพลงัง�นปรม�ณรูะหว่�งประเทศ (International Atomic 
Energy Agency: IAEA) ส�ม�รถเข้�ไปปฏิบัติภ�รกิจในโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์
ได้ โดยเมื่อ 1 ก.ย.65 คณะตรวจสอบจ�ก IAEA เดินท�งเข้�ไปตรวจสอบ
สภ�พของโรงไฟฟ้�หลังจ�กที่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กกระสุนปืนใหญ่ 
อย่�งต่อเน่ืองของก�รสู้รบระหว่�งรัสเซียและยูเครน โดยเกรงว่�คว�มเสีย
ห�ยดังกล่�วอ�จก่อให้เกิดห�ยนะด้�นนิวเคลียร์ที่ร้�ยแรงครั้งหนึ่งของโลก 

เมื่อ 26 ส.ค.65 น�ย Dmitry Medvedev อดีตประธ�น�ธิบดี 
กล่�วว่�รสัเซียจะไม่ยตุกิ�รปฏบัิติก�รพเิศษท�งทห�รในยเูครน แม้ว่�ยเูครน
จะยอมล้มเลกิคว�มต้องก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชกิ NATO แล้วกต็�ม โดยรัสเซยี
ยืนยันว่�จะปฏิบัติก�รจนกว่�จะบรรลุเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ แม้ว่�รัสเซียมีคว�ม
พย�ย�มที่จะเจรจ�ร่วมกันกับยูเครนหล�ยครั้ง แต่ด้วยเงื่อนไขบ�งประก�ร
ของทั้งสองประเทศไม่อ�จห�ข้อตกลงร่วมกันได้ เช่น รัสเซียต้องก�รขจัด

ลัทธิน�ซีในยูเครน ขณะที่ยูเครนและช�ติ
ตะวันตกเห็นว่�เหตุผลข้ออ้�งดังกล่�ว 
ไร้เหตผุลในก�รทำ�สงคร�ม เป็นต้น รวมถงึก�ร
ท่ีสหรัฐฯ และพนัธมิตรสนบัสนนุอ�วธุให้กับ
ยเูครนถอืว่�เป็นภยัคุกค�มร้�ยแรงต่อรสัเซยี
และอ�จทวคีว�มรนุแรงม�กขึน้ห�กมกี�รส่ง
อ�วุธท่ีส�ม�รถโจมตีเป้�หม�ยระยะไกลให้
กับยูเครน และเมื่อ 21 ก.ย.65 น�ยSergei 
Shoigu รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงกล�โหมของรสัเซยี ประก�ศเร่ืองก�รระดมพล
บ�งส่วนของทห�รกองหนุน/กองกำ�ลังสำ�รองจำ�นวน 300,000 น�ย  
จ�กท่ัวประเทศเพือ่เข้�ร่วมปฏบิตักิ�รพเิศษท�งทห�รในยูเครน ซึง่ก�รระดมพล
ครัง้นี ้ เพือ่ปกป้องและควบคมุ Line of Contact ทีก่องทพัรัสเซยีปฏบิตักิ�ร 
มีคว�มย�วม�กกว่� 1,000 กม. และรับประกันคว�มปลอดภัยของ 
ดินแดนที่ถูกปลดปล่อย

ทั้งนี้ เมื่อ 6 ก.ย.65 ประธ�น�ธิบดี Vladimir Putin อนุมัติหลัก
ก�รนโยบ�ยต่�งประเทศฉบับใหม่บนพื้นฐ�นแนวคิด “Russia World”  
หรือโลกของรัสเซียที่มุ ่งเน ้นอุดมก�รณ์อนุรักษ์นิยมแบบรัสเซียว ่�  
“ควรปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมธรรมเนียมและแนวคิดของโลกรัสเซีย” 
โดยนโยบ�ยต่�งประเทศฉบับใหม่สนับสนุนให้กลุ ่มผู ้รักช�ติที่อ�ศัยใน 
ต่�งประเทศส�ม�รถดำ�เนนิก�รต�มสทิธขิองตนเองได้ และนโยบ�ยฉบบัดังกล่�วนี้  
ยังระบุให้รัสเซียเพ่ิมคว�มร่วมมือกับกลุ่มประเทศของช�วสล�ฟ จีน และ
อินเดีย รวมถึงส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ในพื้นที่ตะวันออกกล�ง ละตินอเมริก� 
และแอฟริก� 

บทสรุป จ�กสถ�นก�รณ์สงคร�มรัสเซียและยูเครนนั้น ได้สร้�ง
ผลกระทบต่อประช�คมโลกในหล�ยมิติด้วยกัน โดยเฉพ�ะปัญห�เรื่อง
พลังง�นที่น�น�ช�ติต่�งมองว่� รัสเซียมีคว�มพย�ย�มใช้ประเด็นเรื่อง
พลังง�นเป็นเครื่องมือในก�รต่อรองกับประเทศฝ่�ยตรงข้�มรัสเซีย เช่น  
ก�รประก�ศไม่ส่งก๊�ซผ่�นท่อ Nord Stream 1 ให้กับยุโรปอย่�งไม่มกีำ�หนด 
ซึ่งทำ�ให้ประเทศในยุโรปหล�ยประเทศกังวลว่�อ�จมีพลังงง�นสำ�รองไม่ม�
เพยีงพอท่ีจะใช้ในช่วงฤดูหน�วได้ รวมถึงรัสเซยีเองเร่ิมมีแนวคดิทีจ่ะเปล่ียน
ช่องท�งก�รส่งก๊�ซจ�กยุโรปไปยังเอเชียผ่�นก�รสร้�งท่อก๊�ซ “Power of 
Siberia 2” ทีจ่ะเกดิขึน้ในอน�คต สำ�หรบัเรือ่งก�รส่งออก จ�กข้อตกลงทีจ่ะ 
เปิดท่�เรือบริเวณช�ยฝ่ังทะเลดำ�ให้กับม�สูส่ภ�วะปกต ิถือว่�เป็นก�รดท่ีีจะ
ช่วยคลีค่ล�ยปัญห�ของห่วงโซ่อปุท�นของโลกและช่วยคลีค่ล�ยคว�มกงัวล
เกี่ยวกับวิกฤติก�รณ์ด้�นอ�ห�ร สำ�หรับสถ�นก�รณ์สงคร�มในสน�มรบ 
แม้ว่�กองกำ�ลงัยเูครนพย�ย�มเข้�แย่งชงิพืน้ทีท่�งใต้คนืจ�กก�รครอบครอง
ของรัสเซียโดยตลอด รวมถึงกรณีของโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ Zaporizhzhia  
ที่ต่�งฝ่�ยต่�งอ้�งว่�อีกฝ่�ยเป็นผู้โจมตีอย่�งต่อเน่ือง แม้ว่�เต�ปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ดังกล่�วจะมีข้อมูลท�งเทคนิคว่�มีโครงสร้�งพื้นฐ�นที่ส�ม�รถ
ทนท�นต่อแรงระเบดิได้ในระดบัหนึง่ แต่โรงง�นนีส้ร้�งข้ึนต้ังแต่ยุคสหภ�พโซเวยีต 
ก�รทนท�นต่อแรงระเบิดอ�จเส่ือมประสิทธิภ�พลงต�มก�ลเวล�  
ห�กถูกโจมตีอย่�งรุนแรงอ�จส่งผลให้เกิดก�รระเบิดของเต�ปฏิกรณ์ได้  
รวมทั้งอ�ค�รบริว�รที่เก็บก�กกัมมันตภ�พรังสีอื่น ๆ ซึ่งก�รแพร่กระจ�ย
ของกัมมันตภ�พรังสีนั้นย�กต่อก�รค�ดก�รณ์ นอกจ�กนี้ ประเด็นนโยบ�ย
ต่�งประเทศฉบบัใหม่ของรสัเซยีภ�ยใต้แนวคดิ “Russia World” เป็นอกีหนึง่
ประเดน็ทีน่่�จบัต�มอง เพร�ะอ�จเป็นเครือ่งบ่งชีแ้นวท�งในก�รดำ�เนนิก�ร
ทั้งด้�นก�รเมืองและก�รทห�รผ่�นนโยบ�ยต่�งประเทศของรัสเซีย รวมไป
ถึงก�รสร้�งเครือข่�ยของกลุ ่มประเทศที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซีย และ 
ก�รระดมกำ�ลังพลอย่�งมห�ศ�ลที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเรื่องที่น่�ติดต�มว่�แผน
ปฏิบัติก�รพิเศษท�งทห�รจะมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งไร หรือจะมีก�ร 
ยกระดับจ�กปฏิบัติก�รพิเศษเป็นสงคร�มหรือไม่
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์ภายในประเทศออสเตรเลยีและประเทศนวิซแีลนด์

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

 สถานการณ์ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้�นคว�มมั่นคง
ภ�ยในประเทศและคว�มสมัพันธ์ระหว่�งประเทศ ในห้วงเดือน ก.ค. – ก.ย.65 
มีประเด็นคว�มเคลื่อนไหวสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
 ร่างกฎหมายเพือ่รบัรองเป้าหมายการลดการปล่อยมลพษิฉบบัใหม่
ของรัฐบาลออสเตรเลียได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรของ
ออสเตรเลียแล้ว โดยร่�งกฎหม�ยดังกล่�วจะรับรองให้คำ�ปฏิญ�ณของ
รัฐบ�ลที่จะลดก�รปล่อยค�ร์บอนจ�กระดับของปี 2548 ลง 43% ภ�ยในปี 
2573 และปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภ�ยในปี 2593 กล�ยเป็นก�รรับรอง
ว่�เป้�หม�ยตำ่�สุดในก�รลดก�รปล่อยมลพิษของออสเตรเลียจะอยู่ที่ 43% 
และนโยบ�ยก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมิูอ�ก�ศจะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนใน
ภูมิภ�ค ปัจจุบันร่�งกฎหม�ยดังกล่�วจะเข้�สู่วุฒิสภ� ซึ่งค�ดว่�จะผ่�นเป็น
กฎหม�ยต่อไป ซึ่งน�ยแอนโทนี อัลบ�เนซี น�ยกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย
กล่�วว่� สิง่นีเ้ป็นก�รทำ�ต�มคำ�สญัญ�หลกัทีใ่ห้ไว้ในก�รเลอืกตัง้ว่�จะตัง้เป้�
ลดก�รปล่อยมลพษิ และภ�คพลงัง�นหมุนเวียนจะเติบโตที ่82% ของตล�ด
พลังง�นของประเทศภ�ยในปี 2573 
 ออสเตรเลียเริ่มทบทวนแนวทางสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซี
ภายในประเทศ เพือ่สร้างความเข้าใจและกำากบัดแูลอตุสาหกรรมคริปโท-
เคอร์เรนซไีด้ดยีิง่ขึน้ ออสเตรเลยีจะให้คว�มสำ�คญักบั “ก�รกำ�หนดแนวท�ง
โทเคนคริปโทฯ” ในปีนี้ เพื่อสร้�งคว�มชัดเจนว่�โทเคนสินทรัพย์ดิจิทัล 
ตวัใดทีก่ำ�ลงัมกี�รใช้ง�นในออสเตรเลยี และเพือ่ช้ีชัดว่�จะควบคมุโทเคนเหล่�นัน้
อย่�งไร และจะมกี�รเผยแพร่เอกส�รก�รรบัฟังคว�มเหน็ส�ธ�รณะเก่ียวกับ
เรื่องนี้ในเร็ว ๆ น้ี โดยรัฐบ�ลจะพิจ�รณ�ถึงช่องโหว่ต่�ง ๆ ในกรอบก�ร 

กำ�กับดูแลและก�รออกใบอนุญ�ตของ
ออสเตรเลียเป็นอย่�งแรก รวมท้ังจะทำ�ก�ร
ทบทวนโครงสร้�งองค์กรและตรวจสอบ 
ภ�ระหน้�ที่ก�รดูแลสำ�หรับผู้ดูแลทรัพย์สิน 
คริปโทฯ ที่เป็นบุคคลที่ส�ม นอกจ�กนี้ 
รัฐบ�ลจะดูในส่วนของก�รคุ้มครองผู้บริโภค
เพิม่เตมิด้วย ทัง้นี ้ร�ยง�นของคณะกรรมก�ร
รัฐสภ�ออสเตรเลียในอุตส�หกรรมคริปโท-

เคอเรนซีในเดอืนต.ค. 2564 ระบุว่� ปัญห�สำ�คญัประก�รหนึง่ในก�รควบคมุ
สกุลเงินดิจิทัล คือ หน่วยง�นกำ�กับดูแลระดับประเทศและระดับน�น�ช�ติ
ข�ดคำ�จำ�กัดคว�มและก�รจัดประเภทที่เป็นม�ตรฐ�น ซึ่งด้�น แคโรไลน ์
โบว์เลอร์ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�รของบรษิทับีทซี ีม�ร์เกต็ส์ (BTC Markets) 
กล่�วว่� “ก�รกำ�หนดแนวท�งโทเคนมปีระโยชน์อย่�งม�ก โดยจะช่วยให้นกัลงทนุ 
คริปโทฯ มีคว�มชัดเจนม�กข้ึน ช่วยเหลือบริษัทในก�รพัฒน�นวัตกรรม
บล็อกเชนของตัวเอง ให้คำ�แนะนำ�ในก�รซื้อข�ยสกุลเงินดิจิทัล ตลอดจน
ช่วยเหลือหน่วยง�นกำ�กับดูแลในก�รสร้�งระบบกำ�กับดูแลที่เหม�ะสม”
 รมว.กห.ออสเตรเลียเตรียมเยือนฝรั่งเศส เยอรมนี และอังกฤษ 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมกับยุโรปให้แน่นแฟ้นขึ้น และระบุ
ว่�สงคร�มในยเูครนแสดงให้เหน็ถงึคว�มสำ�คญัของก�รเพิม่คว�มร่วมมือกับ
พนัธมิตรทีม่คีว�มคดิคล้�ยกนั ซึง่ในห้วงเดียวกนัน�ง Penny Wong รมว.กต.
ออสเตรเลีย มีกำ�หนดเดินท�งเยือนป�ปัวนิวกินี และติมอร์-เลสเต โดย 
ก่อนหน้�นี ้น�ย Marles เดนิท�งเยอืนญีปุ่่นเพือ่ส่งเสรมิคว�มร่วมมอืทวภิ�คี
ด้�นก�รป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นคว�มพย�ย�มถ่วงดุลอิทธิพลท�งทห�รท่ี
เพิ่มขึ้นของจีนในเอเชีย ทั้งนี้ ออสเตรเลียแสดงก�รสนับสนุนคว�มสัมพันธ์
ในมห�สมุทรแปซิฟิกท่�มกล�งอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้น
 รฐับาลออสเตรเลียประกาศเพ่ิมจำานวนการเปิดรบัผูอ้พยพท่ีจะ
เข้ามาอาศัยอย่างถาวร (Permanent Immigration) อีก 35,000 ร�ย 
เป็น 195,000 ร�ย ในปีงบประม�ณปัจจบุนั หลงักำ�ลงัเผชญิปัญห�ข�ดแคลน

แรงง�นและแรงง�นท่ีมีทักษะ น�งแคลร์ โอนีล รัฐมนตรีกระทรวงกิจก�ร
ภ�ยในประเทศของออสเตรเลียประก�ศว่� ออสเตรเลียจะเพิ่มจำ�นวน 
ก�รเปิดรับผู้อพยพท่ีจะเข้�ม�อ�ศัยอย่�งถ�วรในปีงบประม�ณที่จะสิ้นสุด
ในวนัที ่30 ม.ิย.66 โดยเข�เปิดเผยในระหว่�งก�รประชุมตัวแทนจ�กหน่วยง�น
รัฐบ�ล, สหภ�พแรงง�น, ภ�คธุรกิจ และอุตส�หกรรมจำ�นวน 140 คน ซึ่ง
จัดข้ึนเป็นเวล� 2 วัน เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�นที่มีทักษะ 
อนัเนือ่งม�จ�กโควิด-19 ระบ�ด น�งโอนลีระบวุ่� พย�บ�ลออสเตรเลยีต้อง
ควบง�น 2-3 กะตลอด 2 ปีที่ผ่�นม� ขณะที่เที่ยวบินถูกยกเลิกเพร�ะข�ด
พนักง�นภ�คพื้นดิน และผลไม้เน่�เสียค�ต้นเพร�ะไม่มีแรงง�นเก็บ และ
เสริมว่� ออสเตรเลียจะจัดต้ังคณะทำ�ง�นเพื่อเริ่มโครงก�รผู้อพยพใหม่เพ่ือ
ผลประโยชน์ของประเทศอีกด้วย
 นายกฯ นวิซแีลนด์ร่วมประชมุสมชัชา UN หนนุความพยายาม
ต่อต้านก่อการร้าย น�งจ�ซินด� อ�ร์เดิร์น น�ยกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เดิน
ท�งเข้�ร่วมก�รประชมุสมชัช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ต ิ (UN) โดยในโอก�สนี้ 
น�งอ�ร์เดิร์นเป็นเจ้�ภ�พร่วมในก�รประชุม “Christchurch Call to Ac-
tion Leader’s Summit” และจะเข้�ร่วมกิจกรรมส่งเสริมก�รค้�  
ก�รลงทุน และก�รท่องเที่ยว โดยรัฐบ�ลนิวซีแลนด์เปิดเผยว่� น�ยกฯ 
อ�ร์เดิร ์นเน้นยำ้�ถึงคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ เพื่อรับมือกับก�ร 
แพร่ระบ�ดของโรคโควดิ-19 ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ สงคร�ม และ
สถ�นก�รณ์ตึงเครียด ทั้งนี้ น�ยกฯ อ�ร์เดิร์นจะเป็นเจ้�ภ�พก�รประชุม 
“Christchurch Call to Action Leader’s Summit” ร่วมกบัประธ�น�ธบิดี
เอ็มม�นูเอล ม�ครง ผู้นำ�ฝรั่งเศส โดย Christchurch Call เป็นประช�คม
ทีป่ระกอบด้วยรฐับ�ล ผูใ้ห้บรกิ�รออนไลน์ และองค์กรท�งสงัคมกว่� 120 แห่ง 
ซึ่งทำ�ง�นร่วมกันเพื่อกำ�จัดผู้ก่อก�รร้�ยและเนื้อห�เก่ียวกับลัทธิหัวรุนแรง
ท�งออนไลน์ นอกจ�กนี้ รัฐบ�ลนิวซีแลนด์ยังใช้โอก�สนี้เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมด้�นก�รค้�และก�รส่งออกของนิวซีแลนด์ รวมถึงก�รพบปะกับ 
ผูบ้รหิ�รของสม�คมภ�พยนตร์อเมริก�เพือ่ส่งเสรมินวิซแีลนด์ให้เป็นหนึง่ใน
ศูนย์กล�งของอุตส�หกรรมภ�พยนตร์อีกด้วย
 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยืนยันไม่มีแผนเปลี่ยนระบอบการ
ปกครองเป็นสาธารณรัฐ โดยอ้�งคำ�ให้สมัภ�ษณ์ของน�ยแอนโทน ีอลับ�เนซี 
นรม.ออสเตรเลีย ว่� ออสเตรเลียยังไม่มีกำ�หนดก�รลงประช�มติเปลี่ยน
ระบอบก�รปกครองเป็นส�ธ�รณรัฐในขณะนี้ เพร�ะควรให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รรำ�ลึกถึงบทบ�ทของสมเด็จพระร�ชินีน�ถเอลิซ�เบธที่ 2 และสมเด็จ 
พระเจ้�ช�ลส์ที่ 3 ประมุขแห่งรัฐพระองค์ใหม่ โดย นรม.อัลบ�เนซีเดินท�ง
ไปยังกรงุลอนดอน เพ่ือเข้�ร่วมพระร�ชพธีิพระบรมศพ
สมเดจ็พระร�ชนินี�ถเอลซิ�เบธที ่2 และกำ�หนดจดัง�น
รำ�ลึกที่ออสเตรเลีย ด้�นน�งจ�ซินด� อ�ร์เดิร์น นรม.
นิวซีแลนด์ ได้ระบุเช่นกันว่� ยังไม่ดำ�เนินก�รต�มแผน
เปลี่ยนนิวซีแลนด์เป็นส�ธ�รณรัฐในเร็ว ๆ นี้ อย่�งไร
กต็�ม ยงัคงสนบัสนนุก�รเปลีย่นแปลงแต่ไม่ใช่ประเด็น
เร่งด่วนของรัฐบ�ลปัจจุบัน อีกท้ังยังต้องใช้เวล�ห�รือ
กันอีกหล�ยปี 
 บทสรุป ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ ยังคงเผชญิกับคว�มท้�ท�ย
ในคว�มมั่นคงรูปแบบใหม่น�นับปก�ร ท่�มกล�งก�รขย�ยอิทธิพลของจีน
ในมห�สมุทรแปซิฟิกที่เพิ่มขึ้น แต่อย่�งไรก็ต�ม รัฐบ�ลได้ดำ�เนินก�รรับมือ
ต่อภยัคกุค�มต่�ง ๆ  อ�ท ิก�รลดก�รปล่อยมลพษิ ปัญห�ข�ดแคลนแรงง�น
ทีม่ทีกัษะได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ แนวท�งสนิทรพัย์ครปิโทเคอร์เรนซภี�ยใน
ประเทศ และคว�มพย�ย�มต่อต้�นก่อก�รร้�ย โดยมีก�รร่�งกฎหม�ย 
เตรยีมพร้อมรบัมอืและก�รให้คว�มสำ�คญัของก�รเพิม่คว�มร่วมมือกบัพนัธมติร 
โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือและคว�มสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกับประเทศพันธมิตร 
เพื่อเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถด้�นคว�มมั่นคงของภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก
เป็นสำ�คัญ 
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ทห�รเป็นครั้งแรก และได้สั่งก�รให้กองทัพเก�หลีใต้เสริมศักยภ�พท�ง 
ก�รทห�ร เพ่ือรับมอืกับภยัคุกค�มจ�กเก�หลเีหนอื โดยให้เตรยีมคว�มพร้อม
ปฏิบัติก�รตอบโต้เก�หลีเหนือไว้ล่วงหน้� ภ�ยหลังปร�กฏข่�วส�รว่�
เก�หลเีหนอือ�จทดสอบอ�วธุนวิเคลยีร์รอบใหม่ได้ทุกเวล� โดยท่�ทดีงักล่�ว 
มีขึ้นหลังจ�กสหรัฐฯ ส่งเครื่องบิน F-35A ม�ร่วมซ้อมรบกับเก�หลีใต้ เพื่อ
เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รปฏบิตักิ�รร่วมระหว่�งกนั ในขณะทีเ่ก�หลเีหนือ
ไม่พอใจข้อตกลงเสริมสร้�งคว�มร่วมมือด้�นก�รทห�รระหว่�งเก�หลีใต้ 
สหรัฐฯ และญี่ปุ่น โดยโฆษกกระทรวงก�รต่�งประเทศเก�หลีเหนือมองว่� 
สหรัฐฯ อ้�งภัยคุกค�มจ�กเก�หลีเหนือเพื่อขย�ยอำ�น�จท�งก�รทห�รใน
ภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก ดังนั้น เก�หลีเหนือจึงจำ�เป็นต้องเสริมสร้�ง 
ก�รป้องกันของประเทศ เพือ่รับมอืกับสภ�พแวดล้อมด้�นคว�มมัน่คงทีต่งึเครยีด
เพิ่มข้ึน เมื่อ 9 ก.ย.65 สภ�ประช�ชนสูงสุดเก�หลีเหนือได้ออกกฎหม�ย 
ก�รใช้อ�วธุนวิเคลยีร์ ซึง่เป็นก�รผ่�นกฎหม�ยนวิเคลยีร์ใหม่ทดแทนกฎหม�ย
ก�รใช้นิวเคลียร์เมื่อปี 2556 โดย
กฎหม�ยฉบับนี้ เน ้นก�รใช ้อ�วุธ
นิวเคลียร์เพื่อก�รป้องกันตนเอง ทั้งนี้ 
น�ยอันโตนิโอ กุแตเรซ เลข�ธิก�ร
สหประช�ช�ติ ได้แสดงคว�มกังวล
เป็นอย่�งม�กต่อกฎหม�ยก�รใช้อ�วธุ
นวิเคลยีร์โจมตเีพือ่ป้องกนัตนเองของ
เก�หลี เหนือ  และเรียกร ้ อง ให ้
เก�หลีเหนือกลับเข ้�สู ่ก�รเจรจ�
ปลดอ�วุธนิวเคลียร์โดยเร็ว

•	 บทสรุป
ภ�ยหลังจ�กประธ�น�ธิบดีเก�หลีใต้เข้�รับตำ�แหน่งเมื่อ พ.ค.65 

ผู้นำ�เก�หลีใต้ให้คว�มสนใจและมองว่�อุตส�หกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และเซมคิอนดกัเตอร์มคีว�มสำ�คญัก�รปฏวิตัอิตุส�หกรรมครัง้ที ่4 และก�ร
อยู่รอดของเก�หลีใต้ จึงสนับสนุนพัฒน�ทักษะแรงง�นอุตส�หกรรมให้มี
คว�มเข้มแข็ง พร้อมท้ังส่งเสริมคว�มร่วมมือท�งด้�นก�รค้�และก�รลงทุน
แบบทวภิ�คกีบัจนี ควบคูกั่บก�รกระชบัคว�มสมัพนัธ์ท�งเศรษฐกิจระหว่�งกนั 
ซึ่งจีนเคยเป็นคู่ค้�ร�ยใหญ่ท่ีสุดของเก�หลีใต้เมื่อปี 2564 (มูลค่�สูงสุด 
301,500 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ) และมีก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูต
ครบรอบ 30 ปี ขณะเดียวกันในด้�นคว�มมั่นคงและก�รทห�ร เก�หลีใต้
เป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เห็นได้จ�กก�รห�รือนอกรอบของ 
ก�รประชุม NATO ที่กรุงม�ดริด สเปน ทุกฝ่�ยต่�งเห็นพ้องร่วมกันว่� 
คว�มก้�วหน้�ของโครงก�รนวิเคลียร์และขปีน�วธุของเก�หลเีหนอืเป็นภยัคกุค�ม
อย่�งร้�ยแรงต่อค�บสมุทรเก�หลี เอเชียตะวันออก และประช�คมโลก  
ส่วนในมมุมองของเก�หลเีหนอืกลบัมองว่� ก�รทีผู่น้ำ�เก�หลใีต้ให้คว�มสำ�คญั 
กับสหรัฐฯ และญี่ปุ่นม�กเป็นพิเศษนั้น คว�มใกล้ชิดดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนก�รของสหรัฐฯ ในก�รสร้�งพันธมิตรท�งก�รทห�รคล้�ย NATO 
ในภมิูภ�คเอเชยี-แปซฟิิก จนนำ�ไปสูก่�รออกกฎหม�ยก�รใช้อ�วธุนวิเคลยีร์
โจมตีเพื่อป้องกันตนเองฉบับใหม่ของเก�หลีเหนือ ทำ�ให้สถ�นะก�รมีอ�วุธ
นวิเคลยีร์ของเก�หลเีหนอืเปลีย่นแปลงไปและไม่ส�ม�รถเข้�สูก่�รเจรจ�เพือ่
ถอดถอนอ�วุธนิวเคลียร์ได้ รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันว่�จะไม่มีก�รยกเลิก
โครงก�รนิวเคลียร์ต่�ง ๆ ภ�ยในประเทศของเก�หลีเหนือ ถึงแม้ว่�
เก�หลีเหนืออ�จจะต้องถูกควำ่�บ�ตรจ�กประช�คมโลกไปอีกหล�ยปีก็ต�ม 
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สถานการณ์ภายในประเทศเกาหลีใต้-เกาหลีเหนือ

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.

และ นางสาวปาณิสรา เทียนอ่อน

สถานการณ์ภายในประเทศเกาหลีใต้-เกาหลีเหนือ มีประเด็น
สำ�คญัในด้�นเศรษฐกิจ และด้�นคว�มม่ันคงและก�รทห�รในห้วง ก.ค.-ก.ย.65 
สรุปได้ดังนี้

•	 ด้านเศรษฐกิจ
เมื่อ 21 ก.ค.65 เก�หลีใต้จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้�นภ�ษีและก�ร

สนบัสนนุท�งก�รเงนิให้แก่ผูผ้ลติซปิ พฒัน�ผูเ้ช่ียวช�ญจำ�นวน 150,000 คน 
เพือ่สนบัสนนุแผนก�รลงทนุของภ�คเอกชน โดยบรษิทัด้�นเทคโนโลยีขน�ด
ใหญ่ของเก�หลีใต้ เช่น Samsung Electronics Co. และ SK hynix Inc. 
ประก�ศจะลงทุนร่วมกันมูลค่� 258,690 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ภ�ยใน 5 ปี 
โดยรัฐบ�ลเก�หลีใต้จะจัดสรรเงินทุนสำ�หรับก�รก่อสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น
ทีเ่ซมคิอนดกัเตอร์คอมเพลก็ซ์ในเมอืงพยอ็งแทก็และยงอนิ ท�งใต้ของกรงุโซล 
และจะลดกฎระเบียบเกี่ยวกับก�รก่อสร้�งและเร่งขั้นตอนก�รอนุมัติ  
รวมถึงผ่อนคล�ยระเบียบก�รจ้�งง�นให้แรงง�นในภ�คเซมิคอนดักเตอร์
ทำ�ง�นได้สูงสุด 64 ชม.ต่อสัปด�ห์ เพิ่มขึ้นจ�ก 52 ชม.ต่อสัปด�ห์ พร้อมทั้ง 
ตั้ ง เป ้�หม�ยจะเ พ่ิมส ่วนแบ ่งก�รตล�ดในอุตส�หกรรมก�รผลิต 

เซมคิอนดักเตอร์ทัว่โลกให้เป็นร้อยละ 10 
ภ�ยในปี 2573 (ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 3) 
นอกจ�กนี ้เมือ่ 28 ส.ค.65 น�ยเหอ หล่ีเฟิง 
ประธ�นคณะกรรมก�รพฒัน�และปฏริปู
แห่งช�ติ (National Development 
and Reform Commission: NDRC) 
และน�ยชู คยองโฮ รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงก�รคลังเก�หลีใต้ร่วมลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจว่�ด้วยคว�มร่วม
มือท�งเศรษฐกิจเก�หลีใต้และจีน เพื่อเป็นก�รส่งเสริมคว�มไว้ว�งใจซึ่งกัน
และกันและก�รรักษ�ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รส่งเสริม
ห่วงโซ่อุปท�นและห่วงโซ่อุตส�หกรรม รวมทั้งก�รแลกเปลี่ยนด้�นนโยบ�ย
ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

•	 ด้านความมั่นคงและการทหาร
เก�หลีใต ้ สหรัฐฯ และญี่ปุ ่นร ่วมห�รือเกี่ยวกับประเด็น

เก�หลีเหนือระหว่�งก�รประชุมกลุ่มประเทศ G20 ที่บ�หลี อินโดนีเซีย  
เมื่อ 8 ก.ค.65 ได้ข้อสรุปว่�ทั้งส�มฝ่�ยจะขย�ยคว�มร่วมกันม�กยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญห�นิวเคลียร์ของเก�หลีเหนือ รวมทั้งประณ�มก�รทดลอง
ขีปน�วุธของเก�หลีเหนือในห้วงที่ผ่�นม�ว่�เป็นก�รยั่วยุ รวมถึงส่งเสริม
คว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงภ�ยในภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะกรณีก�รตอบโต้
คว�มท้�ท�ยที่อ�จจะเกิดจ�กเก�หลีเหนือ โดยทั้งส�มประเทศเข้�ร่วมก�ร
ฝึกซ้อมรบเพือ่ป้องกนัก�รโจมตีจ�กขีปน�วุธในบริเวณนอกช�ยฝ่ังรฐัฮ�ว�ย 
ระหว่�ง 8-14 ส.ค.65 นอกจ�กนี้ เก�หลีใต้ และสหรัฐฯ เริ่มก�รฝึกร่วมท�ง
ทห�รประจำ�ปีภ�ยใต้รหัส “Ulchi Freedom Shield (UFS)” ระหว่�ง  
22 ส.ค.-1 ก.ย.65 ซ่ึงนับว่�เป็นก�รฝึกร่วมภ�คสน�มขน�ดใหญ่ระหว่�ง
เก�หลีใต ้และสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 4 ปี เนื่องจ�กในสมัยอดีต
ประธ�น�ธิบดีมุน แจ-อิน ของเก�หลีใต้ระงับก�รฝึกร่วมท�งทห�รขน�ด
ใหญ่กับสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมสันติภ�พในค�บสมุทรเก�หลี โดยก�รฝึก UFS 
ครั้งน้ี มุ่งเน้นก�รฝึกรับมือก�รยั่วยุของเก�หลีเหนือและปกป้องกรุงโซล 
เป็นหลัก

ส�าหรับประเด็นคาบสมุทรเกาหลี ภ�ยหลังก�รเข้�รับตำ�แหน่ง
ของประธ�น�ธิบดีเก�หลีใต้ น�ยยุน ซ็อก-ย็อล ได้เข้�ร่วมก�รประชุมผู้นำ�
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 อนิเดยีเตรยีมจำ�กดัก�รส่งออกข้�วหัก 100% ภ�ยหลงัเผชิญภยัแล้ง
โดยเจ้�หน้�ที่รัฐบ�ลกล่�วว่�อินเดียซึ่งเป็นผู ้ส่งออกข้�วร�ยใหญ่ที่สุด 
ของโลก เตรียมพิจ�รณ�จำ�กัดก�รส่งออกข้�วประเภทข้�วหัก 100 % หลัง
พื้นที่เพ�ะปลูกลดลงเนื่องจ�กภัยแล้ง ท้ังนี้ ก�รจำ�กัดก�รส่งออกข้�วของ
อินเดียซึ่งมีสัดส่วนประม�ณ 1 ใน 7 ของปริม�ณก�รส่งออกทั้งหมด อ�จส่ง
ผลทำ�ให้ร�ค�ข้�วทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น และอ�จกระทบต่อประเทศย�กจน
ในแอฟริก�ที่นำ�เข้�ข้�วหัก 100% เพื่อบริโภค ขณะที่ส่วนใหญ่นิยมนำ�ข้�ว
หักทำ�อ�ห�รสัตว์ อย่�งไรก็ดี เจ้�หน้�ที่รัฐบ�ล กล่�วว่�จะจำ�กัดก�รส่งออก
เฉพ�ะข้�วหัก 100% เท่�นั้น
 อินเดียและจีนตกลงจะถอน
ทห�รออกจ�กดินแดนข้อพิพ�ทบริเวณ
ตะวันตกของเทือกเข�หิม�ลัย โดยน�ย 
สุพรหมยณัม ชัยสังกระ รมว.กต.อินเดีย
กล่�วว่� จีนและอินเดียตกลงที่จะถอน
ทห�รและสิ่งปลูกสร้�งชั่วคร�วออกจ�ก 
ดนิแดนข้อพพิ�ทในบรเิวณพืน้ที ่Gogra-Hot Springs ดนิแดนสหภ�พล�ดักห์ 
อินเดีย โดยค�ดว่�ก�รถอนทห�รและสิ่งปลูกสร้�งจะเสร็จส้ินภ�ยใน  
12 ก.ย.65 ท้ังนี ้ข้อพพิ�ทดนิแดนระหว่�งจีนและอนิเดยีกลบัม�เป็นทีส่นใจ
อีกครั้งหลังจ�กมีก�รปะทะกันเมื่อปี 2563 ส่งผลให้มีทห�รจีนเสียชีวิต  
4 น�ย และทห�รอินเดียเสียชีวิต 20 น�ย โดยปัจจุบันทห�รของทั้งสองฝ่�ย
ยังคงมีก�รเผชิญหน้�กันที่บริเวณ Demchok ดินแดนสหภ�พล�ดักห์ 
 อินเดียพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและติดตั้งอ�วุธลำ้�สมัยบริเวณ
ช�ยแดนทีต่ดิกบัจนี ซึง่อินเดยีอยูร่ะหว่�งติดตัง้อ�วธุทีใ่ช้เทคโนโลยีใหม่ รวมถงึ
ก่อสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น (ไม่ระบุประเภท) เพื่อเฝ้�ระวังคว�มปลอดภัย
บริเวณพื้นท่ีพิพ�ทระหว่�งอินเดียกับจีนต�มแนวเทือกเข�หิม�ลัยตะวันตก 
ซึ่งปัจจุบันกำ�หนดให้เป็นเส้นแบ่งเขตควบคุมต�มคว�มเป็นจริง (Line of 
Actual Control - LAC) ท่ีห้�มดำ�เนนิกิจกรรมใด ๆ  ก�รดำ�เนนิก�รดงักล่�ว
มีข้ึนหลังจ�กท่ีอินเดียประก�ศจะซ้อมรบร่วมกับสหรัฐฯ ในกล�ง ต.ค.65 
โดยมนียัสำ�คญัเพือ่ต่อต้�นก�รรกุร�นไต้หวนัของจนี ทัง้ยังสะท้อนให้เหน็ว่�
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอินเดียกับจีนเปร�ะบ�งยิ่งขึ้น
บทสรุป
 จ�กสถ�นก�รณ์ภ�พรวมทีเ่กดิขึน้ในประเทศอนิเดยีพบว่�อนิเดีย
กำ�ลังเป็นประเทศที่มีบทบ�ทเพิ่มม�กขึ้นในบริบทโลก ซึ่งอินเดียกำ�ลังจะมี
ก�รปรบัแผนยกกระดบัประเทศโดยเน้นด้�นพลงัง�นและเทคโนโลยเีป็นหลกั 
เพื่อนำ�ม�สู่ก�รสร้�งประโยชน์ต่อก�รป้องกันประเทศ ซึ่งจะสังเกตได้ 
จ�กก�รเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินที่สร้�งเองขึ้นม�ลำ�แรก นอกจ�กนี้
อนิเดยียังเป็นประเทศท่ีส�ม�รถนำ�เข้�นำ�้มันท่ีมีร�ค�ถูก จ�กประเทศรสัเซยี 
ซึ่งทำ�ให้อินเดียส�ม�รถผลิตนำ้�มันภ�ยในประเทศได้เป็นจำ�นวนม�ก ดังนั้น
ประเทศอินเดียจึงเป็นประเทศท่ีน่�จับต�มองอย่�งย่ิงเพร�ะอ�จจะกล�ย
เป็นประเทศที่ทรงอำ�น�จม�กขึ้นในอน�คต โดยเฉพ�ะในพื้นท่ีมห�สมุทร
อินเดียที่เป็นจุดยุทธศ�สตร์สำ�คัญของโลก 

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

ประเทศทั่วยุโรป ได้เดินท�งไปยังฝรั่งเศส เพื่อ
ร่วมมือกับเจ้�หน้�ที่ดับเพลิงท้องถิ่นม�กกว่� 
1,000 น�ย ในก�รพย�ย�มควบคุมเหตุไฟป่�
ครั้งใหญ่ดังกล่�ว ซึ่งเผ�ผล�ญผืนป่�ไปแล้ว 
กว่� 46,000 ไร่ เปลวเพลิงซึ่งไหม้ลุกล�มอย่�ง
รวดเรว็ โดยอยูห่่�งจ�กตวัเมอืงบอร์โดซ์ร�ว 30 
กโิลเมตร ส่งผลให้บ้�นเรอืนหล�ยหลงัได้รบัคว�มเสยีห�ย และช�วเมืองกว่� 
10,000 คน ต้องอพยพหนไีปยงัจุดปลอดภยั ขณะทีท่�งก�รฝร่ังเศสได้ระดม
เฮลิคอปเตอร์ 9 ลำ� ช่วยทิ้งนำ้�ดับไฟป่� นอกจ�กนี้ ยังได้รับคว�มช่วยเหลือ
จ�กเครือ่งบนิดบัเพลงิของกรซีและสวเีดน แต่ก�รควบคมุเพลงิยงัเป็นไปด้วย

สถานการณ์ภายในประเทศอินเดียและประเทศปากีสถาน

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
และ นางสาวปุณณภา โชติชินเชาวน์

สถานการณ์ภายในประเทศอินเดีย มีประเด็นที่สำ�คัญในห้วง 
ก.ค.-ก.ย.65 สรุปได้ดังนี้ 
 อนิเดยีตัง้เป้�หม�ยเป็นประเทศพฒัน�แล้วภ�ยในระยะเวล� 25 ปี 
โดยน�ยกรัฐมนตรี นเรนทร� โมดิ กล่�วสุนทรพจน์เนื่องในโอก�สพิธีฉลอง
ครบรอบ 75 ปีวันประก�ศเอกร�ชของอินเดีย ว่�มีเป้�หม�ยจะยกระดับ
อินเดียเป็นประเทศพัฒน�แล้วภ�ยในเวล� 25 ปี (ปี 2590) ผ่�นนโยบ�ย 
ส่งเสริมก�รผลิตภ�ยในประเทศ ที่สำ�คัญได้แก่ ด้�นพลังง�น ก�รป้องกัน
ประเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจ�กน้ี ยังยำ้�ถึงคว�มสำ�คัญในก�ร 
พึง่ตนเอง ก�รวจิยัและพฒัน� ก�รปร�บปร�มคอร์รัปช่ันและระบบอปุถัมภ์ 
ก�รให ้คว�มร ่วมมือกับประช�คมระหว ่�งประเทศแก ้ ไขป ัญห� 
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
 ก�รนำ�เข ้�นำ้�มันจ�กรัสเซียของอินเดียเป ็นส ่วนหนึ่งของ
ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รปัญห�เงินเฟ้อ โดย น�ง Nirmala Sitharaman  
รมว.กค.อินเดยี กล่�วในทีป่ระชุม ICRIER Conference on Taming Inflation 
ที่กรุงนิวเดลี ว่�ก�รนำ�เข้�นำ้�มันจ�กรัสเซียเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศ�สตร์ 
ก�รจัดก�รปัญห�เงินเฟ้อ ซึ่งญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ก็กำ�ลังทำ�ในลักษณะ
เดยีวกบัอนิเดยี ตัง้แต่ ก.พ.65 อนิเดยีนำ�เข้�นำ�้มนัดบิจ�กรสัเซยีเพิม่ข้ึนจ�ก
ร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 12-13 ของก�รนำ�เข้�ทัง้หมด ส่วนหนึง่ม�จ�กก�รท่ีรัสเซยี
ลดร�ค�ข�ยนำ้�มันดิบให้อินเดีย ทั้งนี้ อินเดียซ่ึงเป็นผู้นำ�เข้�นำ้�มันดิบ 
ร�ยใหญ่อนัดบั 3 ของโลก ไม่ได้ประณ�มรสัเซยีกรณทีำ�สงคร�มรกุร�นยเูครน 
เมื่อ ก.พ.65 แม้ว่�จะมีแรงกดดันจ�กสหรัฐฯ และประเทศตะวันตก โดย
อนิเดยีแสดงท่�ทเีรยีกร้องให้มกี�รแก้ปัญห�ท�งก�รฑตู เพือ่แก้ไขวกิฤตแิละ
ยุติคว�มรุนแรงในยูเครน ขณะที่รัสเซียเป็นผู้จัดห�ยุทโธปกรณ์ด้�นก�ร
ป้องกันประเทศร�ยใหญ่ที่สุดของอินเดียม�น�นหล�ยสิบปี 
 อินเดียปล่อยเรือบรรทุกเครื่องบินที่สร้�งเองลำ�แรก โดย นรม. 
นเรนทร� โมด ิของอินเดียทำ�พธิปีล่อยเรอืบรรทกุเครือ่งบิน Vikrant (กล้�ห�ญ) 
ลงทะเลที่อู่ต่อเรือเมืองโคจิ  รัฐเกรละ โดยพิธีดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของก�ร
เฉลมิฉลองว�ระ 75 ปี ก�รได้รบัเอกร�ชของอนิเดยี โดยเรอืดงักล่�วเป็นเรือ
บรรทกุเครือ่งบินลำ�ที ่2 ของอนิเดยี และถอืเป็นเรอืบรรทกุเครือ่งบินลำ�แรก

ที่อินเดียต่อขึ้นเองภ�ยในประเทศโดยใช้ช้ิน
ส่วนภ�ยในประเทศม�กกว่�ร้อยละ 75 ซึ่ง
ทำ�ให้อินเดยีเป็นหนึง่ในไม่ก่ีประเทศของโลก
ที่มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รต่อเรือบรรทุก
เครือ่งบนิ เรอื Vikrant มคีว�มย�ว 262 เมตร 
กว้�ง 60 เมตร มีลูกเรือ 1,600 น�ย พร้อม
อ�ก�ศย�น 30 ลำ� ประกอบด้วยเครื่องบิน
ขับไล่ และเฮลิคอปเตอร์ ก�รต่อเรือใช้เวล�

น�นถึง 17 ปี โดยใช้งบประม�ณกว่� 2,500 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ อย่�งไรก็ดี 
ปัจจุบันอินเดียอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�คัดเลือกเครื่องบินขับไล่ระหว่�ง 
Rafale ของฝร่ังเศสหรือ F/A 18 ของสหรฐัฯ สำ�หรบัประจำ�ก�รบนเรอืดงักล่�ว

สถานการณ์ภายในทวีปยุโรป

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

 สถานการณ์ภายในทวปียุโรป มปีระเด็นทีส่ำ�คญัในห้วง ก.ค.-ก.ย.65 
สรุปได้ดังนี้
 หล�ยประเทศในทวปียโุรป เผชญิผลกระทบรนุแรงจ�กภ�วะคลืน่
คว�มร้อน โดยฝรั่งเศสกำ�ลังเผชิญกับสถ�นก�รณ์ไฟป่�คร้ังใหญ่ใกล้เมือง 
บอร์โดซ์ ท�งตะวันตกเฉยีงใต้ ขณะทีห่ล�ยพืน้ทีข่ององักฤษกำ�ลงัเผชญิภยัแล้ง
ขั้นรุนแรง เจ้�หน้�ท่ีดับเพลิงจ�กเยอรมนี โรม�เนีย กรีซ และหล�ย 

25ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)



คว�มย�กลำ�บ�ก เนือ่งจ�กกระแสลมแรง อีกทัง้ระดับอุณหภูมิทีเ่พิม่สงูจ�ก
อทิธพิลคลืน่คว�มร้อน ส่งผลให้เกดิไฟป่�ข้ึนใหม่ในหล�ยจุด ดังกรณปีระเทศ
โปรตเุกสซ่ึงกำ�ลงัเผชญิกบัไฟป่�ในพืน้ทีภ่�คกล�งต่อเนือ่งม�กว่� 1 สปัด�ห์ 
โดยล่�สดุมกีำ�ลงัเจ้�หน้�ทีด่บัเพลงิกว่� 1,600 น�ย พร้อมเครือ่งบนิดบัเพลงิ 
13 ลำ� พย�ย�มควบคมุไฟป่�ทีเ่ผ�ผล�ญผนืป่�ในอุทย�นแห่งช�ติเซอร์ร� ด�  
เอสเตรล� (Serra da Estrela National Park) ไปแล้วกว่� 15 %  
ขณะเดยีวกนั ภ�วะคลืน่คว�มร้อนทีแ่ผ่ปกคลุมยโุรป ยงัส่งผลให้เกดิภยัแล้ง 
โดยที่เยอรมนีพบว่�ระดับนำ้�ในแม่นำ้�ไรน์ ลดลงจนเรือสินค้�หล�ยลำ� 
ไม่ส�ม�รถเดินท�งได้ ส่วนที่อังกฤษ ซึ่งเผชิญสภ�พอ�ก�ศร้อนและแล้ง 
ต่อเนือ่งม�น�นหล�ยสปัด�ห์ ส่งผลให้รฐับ�ลต้องประก�ศภ�วะแห้งแล้งอย่�ง
เป็นท�งก�รในพืน้ทีภ่�คใต้ กล�งและตะวนัออก โดยถอืเป็นก�รเผชญิภยัแล้ง
ครั้งแรกในรอบ 4 ปี ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎ�คมที่ผ่�นม� ยังถือเป็นเดือน
กรกฎ�คมทีแ่ห้งแล้งท่ีสดุขององักฤษในรอบ 87 ปี หรอืนบัต้ังแต่ปี ค.ศ. 1935 
โดยมีฝนตกเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนเพียงประม�ณ 35 %
 ยุโรปเผชิญภัยแล้งรุนแรงสุดในรอบ 500 ปี อ้�งร�ยง�น
สถ�นก�รณ์ภัยแล้งประจำ� ส.ค.65 ของ สนง.สังเกตก�รณ์ภัยแล้งโลก 
(Global Drought Observatory-GDO) ของสหภ�พยุโรป (EU) ว่� พื้นที่ 
2 ใน 3 ของยุโรปกำ�ลังเผชิญภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 500 ปี โดย GDO 
แบ่งคว�มรุนแรงของภยัแล้งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เฝ้�ระวัง (Watching) เตอืน
ภยั (Warning) และฉกุเฉนิ (Alert) ซึง่พืน้ทีข่องยโุรปร�วร้อยละ 47 ประสบ
ปัญห�ในระดบัเตอืนภยั และร้อยละ 17 อยูใ่นระดับฉกุเฉนิ ทำ�ให้หล�ยพืน้ที่
ในยุโรป อ�ทิ อิต�ลี สเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม ข�ดแคลน
นำ้�บริโภคและกระทบต่อผลผลิตท�งก�รเกษตร ซึ่งค�ดว่�ก�รเก็บเก่ียวจะ
ลดลง เฉพ�ะอย่�งยิ่งเมล็ดข้�วโพด ถั่วเหลือง และเมล็ดท�นตะวัน ที่อ�จ
ลดลงร้อยละ 16 15 และ 12 ต�มลำ�ดับ ขณะที่ระดับนำ้�ในแม่นำ้�หล�ยส�ย
ที่ลดลงอ�จกระทบต่อโรงผลิตกระแสไฟฟ้�พลังง�นนำ้� ซึ่งจะทำ�ให้ปริม�ณ
ไฟฟ้�ที่ผลิตได้ลดลงร้อยละ 20
 สมเดจ็พระร�ชนินี�ถเอลซิ�เบธที ่2 เสด็จสวรรคต อ้�งแถลงก�รณ์
ของสำ�นักพระร�ชวังสหร�ชอ�ณ�จักร ระบุว่� เมื่อช่วงบ่�ยของ 8 ก.ย.65 

เวล�ท้องถ่ิน สมเด็จพระร�ชินีน�ถเอลซิ�เบธ
ที่ 2 ของสหร�ชอ�ณ�จักร เสด็จสวรรคต  
ที่พระร�ชวัง Balmoral ในสกอตแลนด์  
สริพิระชนม�ย ุ96 พรรษ� รวมเวล�ครองร�ชย์
ม�กกว่� 70 ปี โดยสมเด็จเจ้�ฟ้�ช�ยช�ร์ลส์ 
มกุฎร�ชกุม�ร พระชนม�ยุ 73 พรรษ� จะ
เสดจ็ขึน้ครองร�ชย์เป็นเจ้�ฟ้�ช�ร์ลท่ี 3  ทัง้นี้ 
แถลงก�รณ์ดังกล่�ว มีข้ึนไม่น�นหลังจ�ก

แถลงก�รณ์ก่อนหน้�นีท่ี้คณะแพทย์แสดงคว�มวิตกกงัวลต่อพระพล�น�มยั
ภ�ยหลังก�รตรวจประเมินในช่วงเช้�วันเดียวกัน ขณะที่ รัฐบ�ลสหร�ช
อ�ณ�จกัรได้ประก�ศก�รไว้อ�ลยัต่อก�รเสด็จสวรรคตเป็นเวล� 10 วนั และ
จะมีก�รลดธงลงครึ่งเส�ทั่วประเทศ ท่�มกล�งก�รร่วมไว้อ�ลัยของผู้นำ�
รัฐบ�ลต่�งประเทศ เช่น ประธ�น�ธิบดีโจเซฟ ไบเดน ของสหรัฐฯ 
ประธ�น�ธิบดี เอ็มม�นูเอล ม�ครง ของฝรั่งเศส และ น�ยกรัฐมนตรีจัสติน 
ทรูโด ของแคน�ด� เป็นต้น
 กษัตริย์ช�ร์ลส์ที่ 3 ทรงข้ึนครองร�ชย์เป็นประมุของค์ใหม่แห่ง 
สหร�ชอ�ณ�จักร มีร�ยง�นเม่ือ 10 ก.ย.65 ว่�วันเดียวกัน สภ�ก�รขึ้น 
ครองร�ชย์ (Accession Council) ประก�ศสถ�ปน�สมเด็จพระร�ช�ธิบดี
ช�ร์ลส์ที ่3 เป็นกษัตรย์ิพระองค์ใหม่แห่งสหร�ชอ�ณ�จกัรอย่�งเป็นท�งก�ร 
ณ พระร�ชวังเซนต์เจมส์ กรุงลอนดอน ในพิธีก�รน้ี กษัตริย์ช�ร์ลส์ที่ 3  
ทรงประก�ศก�รสวรรคตของสมเด็จพระร�ชนินี�ถเอลซิ�เบธที ่2 อย่�งเป็น
ท�งก�ร และได้ส�บ�นตนว่�จะอุปถัมภ์และคุ ้มครองศ�สนจักรแห่ง
สกอตแลนด์ ท้ังน้ี จะมีก�รประก�ศขึ้นครองร�ชย์อย่�งเป็นท�งก�รใน 
ดินแดนทั้งหมดของสหร�ชอ�ณ�จักร และเมื่อ 11 ก.ย.65 รัฐบ�ลแคน�ด�  

ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ประก�ศรับรอง สมเด็จ 
พระร�ช�ธิบดีช�ร์ลส์ที่ 3 เป็นประมุขพระองค์ใหม่ ด้�นสำ�นักพระร�ชวัง 
บกักงิแฮม ออกแถลงก�รณ์ เมือ่ 11 ก.ย.65 ว่� พระร�ชพธิพีระบรมศพของ
สมเดจ็พระร�ชนินี�ถเอลซิ�เบธที ่2 จะมขีึน้ใน 19 ก.ย.65 ทีม่ห�วหิ�รเวสต์
มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ซึ่งค�ดว่�จะมีผู้นำ�จ�กญี่ปุ่น สหรัฐฯ ฝรั่งเศส  
รวมถึงเก�หลีใต้เข้�ร่วม
 สหร�ชอ�ณ�จักรประก�ศก�รขึ้นครองร�ชย์ของพระเจ้�ช�ร์ลส์
ที่ 3 อย่�งเป็นท�งก�ร ภ�ยหลังจ�กทีพ่ระเจ้�ช�ร์ลส์ที ่3 เสด็จฯ ไปร่วมก�ร
ประชมุ ‘สภ�ก�รขึน้ครองร�ชย์ (Accession Council)’ ทีพ่ระร�ชวังเซนต์เจมส์ 
ในกรุงลอนดอนของสหร�ชอ�ณ�จักร ซึ่งเป็นพิธีก�รต�มรัฐธรรมนูญ 
ที่กษัตริย์พระองค์ใหม่จะต้องตรัสคำ�ปฏิญ�ณ และประก�ศพระปฐม 
บรมร�ชโองก�รต่อหน้�คณะองคมนตร ี สม�ชิกสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรอ�วโุสทัง้ใน
อดตีและปัจจบุนั สม�ชกิสภ�ขนุน�ง ข้�ร�ชก�รระดบัสงู รวมทัง้ข้�หลวงใหญ่ 
ผู ้สำ�เร็จร�ชก�รแทนพระองค์ประจำ�รัฐต่�ง ๆ ในเครือจักรภพ เมื่อ 
วนัที ่10 กนัย�ยนทีผ่่�นม� ต�มเวล�ท้องถิน่ บรรด�ผูแ้ทนร�ชวงศ์และรฐับ�ล
ทั้ง 4 ประเทศในสหร�ชอ�ณ�จักร ไม่ว่�จะเป็นอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 
และไอร์แลนด์เหนือ ต่�งประก�ศก�รขึ้นครองร�ชย์ของพระเจ้�ช�ร์ลส์ที่ 3 
อย่�งเป็นท�งก�รแล้ว ส่งผลให้สหร�ชอ�ณ�จักรเดินท�งเข้�สู่รัชสมัยใหม่
ภ�ยใต้ก�รครองร�ชบังลังก์ของพระเจ้�ช�ร์ลส์ที่ 3 แห่งสหร�ชอ�ณ�จักร
อย่�งเป็นท�งก�ร พระเจ้�ช�ร์ลส์ท่ี 3 พร้อมด้วยพระร�ชินีค�มิลล� และ 
เจ้�ช�ยวิลเลียม เจ้�ช�ยแห่งเวลส์ เสด็จฯ ไปร่วมก�รประชุม ‘สภ�ก�รขึ้น
ครองร�ชย์ (Accession Council)’ ที่พระร�ชวังเซนต์เจมส์ เมื่อวันที่ 10 
กันย�ยนที่ผ่�นม� โดยพระองค์ทรงประก�ศก�รขึ้นครองร�ชย์เป็นกษัตริย์
พระองค์ใหม่แห่งสหร�ชอ�ณ�จักรและเครือจักรภพอย่�งเป็นท�งก�ร  
ภ�ยหลังจ�กที่สมเด็จพระร�ชินีน�ถเอลิซ�เบธที่ 2 สวรรคต
 สหร�ชอ�ณ�จักรงดเชิญผู้แทนจ�กจ�กรัสเซีย เบล�รุส และ 
เมียนม�ร่วมพระร�ชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระร�ชินีน�ถเอลิซ�เบธที่ 2  
มีก�รร�ยง�นว่� รฐับ�ลสหร�ชอ�ณ�จักรงดเชญิผูแ้ทนจ�ก 3 ประเทศ ได้แก่ 
รัสเซีย เบล�รุส และเมียนม� ร ่วมพระร�ชพิธีพระบรมศพสมเด็จ 
พระร�ชินีน�ถเอลิซ�เบธที่ 2 ซึ่งมีกำ�หนดจัดขึ้นใน 19 ก.ย.65 ที่มห�วิห�ร
เวสต์มินสเตอร์ ทั้งนี้ ค�ดว่�ประมุขและผู้นำ�ของประเทศต่�ง ๆ จะเข้�ร่วม
พระร�ชพธิปีระม�ณ 500 คน อนึง่ สหร�ชอ�ณ�จักรควำ�่บ�ตรเมยีนม�จ�ก
กรณีกองทัพเมียนม�ทำ�รัฐประห�รและใช้คว�มรุนแรงเข้�ปร�บปร�ม
ประช�ชน รวมถึงควำ่�บ�ตรรัสเซียจ�กกรณีใช้กำ�ลังรุกร�นยูเครน
บทสรุป 
 จ�กสถ�นก�รณ์ที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรปพบว่�ส่วนใหญ่
จะเป็นก�รประสบปัญห�จ�กภัยพิบัติธรรมช�ติ ไฟป่� และกำ�ลังเผชิญกับ
ภัยแล้งรุนแรงสุดในรอบ 500 ปี ทำ�ให้หล�ยพื้นที่ในยุโรป อ�ทิ อิต�ลี สเปน 
โปรตุเกส ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม ข�ดแคลนนำ้�บริโภคและกระทบต่อ
ผลผลติท�งก�รเกษตร ส่งผลให้รัฐบ�ลต้องประก�ศภ�วะแห้งแล้งอย่�งเป็น
ท�งก�รในบ�งพื้นที่ และในประเทศอังกฤษเกิดก�รสูญเสียกษัตริย์ยิ่งใหญ่ 
สมเด็จพระร�ชินีน�ถเอลิซ�เบธที่ 2 แห่งสหร�ชอ�ณ�จักรและประมุข
ประเทศสม�ชกิเครอืจกัรภพพระมห�กษัตรย์ิทีค่รองร�ชย์ย�วน�นทีส่ดุของ
ร�ชวงศ์อังกฤษส้ินสุดลง ท่�มกล�งคว�มโศกเศร้�อ�ลัยครั้งใหญ่ของ 
พสกนิกรช�วอังกฤษ ท่ีสูญเสียกษัตริย์ผู้เป็นพระม่ิงขวัญตลอดระยะเวล� 
อันย�วน�น โดยสมเด็จพระร�ช�ธิบดีช�ร์ลส์ที่ 3” ที่ขึ้นครองร�ชย์สืบทอด 
ร�ชบัลลังก์เป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ ซึ่งพสกนิกรช�วอังกฤษต่�งหลั่งนำ้�ต� 
ว�งดอกไม้และจุดเทียนถว�ยคว�มอ�ลัยอย่�งท่วมท้น ทั้งท่ีพระร�ชวัง 
บั๊กกิ้งแฮมและปร�ส�ทบัลมอรัล ทั้งนี้ รัฐบ�ลได้จัดพระร�ชพิธีพระบรมศพ
อย่�งสมพระเกียรติเป็นเวล� 10 วัน ก่อนเคลื่อนพระหีบพระบรมศพไป
ประดษิฐ�นยังโถงใต้ดนิของวหิ�รเซนต์จอร์จ พระร�ชวงัวนิด์เซอร์ โดยมผีูน้ำ�
ทั่วโลกถว�ยคว�มอ�ลัยโดยทั่วกัน
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ร�ค�อ�ห�รและสินค้�อุปโภคท่ีพุ่งสูงข้ึนจ�กปัญห�ก�รขึ้นร�ค�เชื้อเพลิงที่
ร�ค�สูงข้ึนกว่�ร้อยละ 51 และปัญห�จ�กก�รท่ีอินเดียงดก�รส่งออก 
ข้�วส�ลตีัง้แต่ พ.ค.65 และก�รส่งออกของยเูครน ทีไ่ด้รบัผลกระทบจ�กก�รสูร้บ 
เพร�ะบังกล�เทศนำ�เข้�ข้�วส�ลีจ�กอินเดียร้อยละ 24 รัสเซียร้อยละ 21 
ยูเครนร้อยละ 17 และเมือ่ไม่ได้รบัสนิค้�จ�กอนิเดยีและยูเครนจงึต้องหนัไป
พึ่งพ�ก�รนำ�เข้�จ�กรัสเซียทั้งหมด นอกจ�กนี้ บังกล�เทศกำ�ลังทบทวน 
ข้อเสนอของรัสเซยีในก�รนำ�เข้�เชือ้เพลงิร�ค�ถกู
เพื่อม�แก้ไขปัญห�ร�ค�นำ้�มันในประเทศ
 น�ยร�นิล วิกรมสิงเห ได ้รับ 
เลือกจ�กรัฐสภ�ศรีลังก�ดำ�รงตำ�แหน่ง 
ประธ�น�ธิบดีคนใหม่ โดยรัฐสภ�ศรีลังก�มี
มตเิลอืกน�ยร�นลิ วกิรมสงิเห น�ยกรฐัมนตรี
และรักษ�ก�รประธ�น�ธิบดีศรีลังก� จ�ก
พรรค United National Party ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง ประธ�น�ธิบดีคนใหม่  
ด้วยคะแนน 134 เสียง จ�ก 223 เสียง คิดเป็นร้อยละ 61 ส่วนน�ย Dullas 
Alahapperuma  พรรค Sri Lanka Podujana Peramuna ของตระกูล
ร�ชปักษ� ได้รับคะแนนเพียง 82 เสียง คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนน�ย Anura 
kumara Dissanyaka ได้รับคะแนนเพียง 3 เสียง อย่�งไรก็ต�ม น�ยร�นิล 
ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มของประช�ชนที่ขับไล่ตระกูลร�ชปักษ�เนื่องจ�ก
ว่�น�ยร�นิลมีคว�มใกล้ชิดกับตระกูลร�ชปักษ� ทั้งนี้ จะมีก�รแต่งตั้ง 
น�ยกรัฐมนตรีศรีลังก�คนใหม่แทนน�ยร�นิลให้เร็วที่สุด
 ศรีลังกาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund-IMF) ได้บรรลขุ้อตกลงเบือ้งต้น  ในก�รให้คว�มช่วยเหลอื
ท�งก�รเงิน โดยจะสนับสนุนเงินกู้ 2,900 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ในระยะ  
48 เดือน ภ�ยใต้โครงก�ร “Extended Fund Facility” เพื่อช่วยเหลือ 
ศรลีงัก�รบัมอืกับปัญห�กระแสเงนิสดหมนุเวยีน เนือ่งจ�กศรลีงัก�มทีนุสำ�รอง 
เงินตร�ไม่เพียงพอและมีระดับหนี้ส�ธ�รณะสูง ขณะที่เมื่อ 31 ส.ค.65 
ธน�ค�รเพือ่ก�รพฒัน�เอเชยี (Asian Development Bank-ADB) ได้อนมัุติ
เงินกู้ช่วยเหลือฉุกเฉินจำ�นวน 200 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ให้แก่ศรีลังก�  
เพื่อบรรเท�วิกฤตอ�ห�รและคุ้มครองชีวิตคว�มเป็นอยู่ของคนย�กจนและ
กลุ่มเปร�ะบ�ง เฉพ�ะอย่�งยิ่งเด็กและสตรี
บทสรุป
 จ�กสถ�นก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนในเอเชียใต้พบว่�ส่วนใหญ่จะเป็นก�ร
ประสบปัญห�จ�กภยัพบิตัธิรรมช�ต ิและภ�วะตกตำ�่ท�งเศรษฐกิจอนัเนือ่ง
ม�จ�กปัจจยัท�งก�รเมอืง ซึง่สถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ เหล่�น้ีได้รบัคว�มช่วยเหลอื
อย่�งเร่งด่วนจ�กหน่วยง�นและองค์กรคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ซึ่ง
สถ�นก�รณ์ของกลุม่ประเทศในเอเชยีใต้ยงัเป็นทีน่่�ตดิต�มต่อไปเพร�ะอ�จ
เกิดก�รแสดงบทบ�ทของช�ติมห�อำ�น�จหลักและช�ติมห�อำ�น�จรอง 
เพร�ะขย�ยอิทธิพลของประเทศผ่�นก�รให้ก�รช่วยเหลือแก่ประเทศที่
ประสบปัญห�
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ให้ก�รแพร่ระบ�ดของโรคฝีด�ษลิง 
(Monkey Pox) เป็นภ�วะฉกุเฉนิด้�น
ส�ธ�รณสุขระหว่�งประเทศ (Public 
Health Emergency of Interna-
tional Concern-PHEIC) ซึ่งเป็น
ม�ตรก�รเตือนภัยระดับสูงสุดของ 
WHO หลงัจำ�นวนผูต้ดิเชือ้เพ่ิมข้ึนเป็น 
16,000 คน ใน 75 ประเทศ เฉพ�ะ

สถานการณ์ประเทศในเอเชียใต้

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.

และ นางสาวปุณณภา โชติชินเชาว์

 สถานการณ์ประเทศในเอเชียใต้ มีประเด็นที่สำ�คัญในห้วง ก.ค.-
ก.ย.65 สรุปได้ดังนี้ 
 ปากีสถานเผชิญกับนำ้�ท่วมที่รุนแรง เนื่องจ�กระดับนำ้�ใน
ทะเลส�บ Manchar ซึง่เป็นทะเลส�บนำ�้จืดทีใ่หญ่ทีส่ดุของป�กสีถ�น เพิม่ขึน้ 
สู่ระดับอันตร�ยจ�กฝนที่ตกอย่�งต่อเนื่อง โดยรัฐบ�ลได้ขอให้ประช�ชน 
ทีอ่ยูใ่กล้กบัทะเลส�บอพยพ รวมทัง้ได้ขุดเจ�ะบรเิวณตลิง่ของทะเลส�บเพือ่
ระบ�ยนำ้�แต่ระดับนำ้�ยังคงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ป�กีสถ�นเผชิญกับวิกฤตินำ้�ท่วม
ตัง้แต่กล�ง ม.ิย.65 พืน้ที ่1 ใน 3 ของประเทศจมอยูใ่ต้นำ�้ สร้�งคว�มเสยีห�ย 
ต่อบ้�นเรือน ธุรกิจห้�งร้�นต่�ง ๆ โครงสร้�งพื้นฐ�นของเมือง จนไปถึงพืช
ผลท�งก�รเกษตร อทุกภยัครัง้ใหญ่นีก้ระทบประช�ชนร่วม 33 ล้�นคน หรือ 
15% ของประช�กรทั้งหมด ค�ดว่�ประช�กรร่วม 500,000 คน ต้องย้�ยไป
พักอ�ศัยในศูนย์พักพิงชั่วคร�ว ขณะที่ตัวเลขจริงอ�จสูงกว่�นี้ ส่งผลให้มีผู้
เสียชีวิตแล้ว 1,400 คน และมีประช�กรได้รับผลกระทบถึง 33 ล้�นคน อีก
ทั้งยังสร้�งคว�มเสียห�ยท�งเศรษฐกิจม�กกว่� 30,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ 
(ประม�ณ 1.09 ล้�นล้�นบ�ท) หน่วยง�นด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติ เปิดเผย
ว่� ล่�สุดนำ�เฮลิคอปเตอร์ไปรับผู้ประสบภัยออกจ�กพื้นที่อีกกว่� 300 คน 
ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ปริม�ณฝนที่ตกในป�กีสถ�นอยู่ที่ 390.7 มิลลิเมตร ซึ่งสูง
กว่�ค่�เฉลี่ย 30 ปี ถึง 190% ขณะที่ในแคว้นสินธ์ ซึ่งมีประช�กร 50 ล้�น
คน ได้รับผลกระทบม�กที่สุด และปริม�ณนำ้�ฝนม�กกว่�ค่�เฉลี่ย 30 ปีถึง 
466% จึงทำ�ให้ป�กีสถ�นได้เรียกร้องคว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมจ�ก
ประช�คมระหว่�งประเทศ   
 น�ยอันโตนิโอ กุแตเรซ เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ (UN) เยือน
ป�กีสถ�น พบว่�ป�กีสถ�นต้องได้รับก�รช่วยเหลืออย่�งเร่งด่วนโดยเฉพ�ะ
อย่�งย่ิงก�รส่งคว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมอย่�งเร่งด่วนและก�รระดม
เงินทุนสนับสนุนผ่�นท�ง UN ซึ่งตั้งเป้�หม�ยไว้ที่ 160 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ 
นอกจ�กนี้ ยังยำ้�ให้ทุกฝ่�ยตระหนักถึงผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�ง
สภ�พอ�ก�ศ (Climate Change) และนอกจ�กนี้ กองทุนก�รเงินระหว่�ง
ประเทศ (IMF) อนุมัติเงินช่วยเหลือป�กีสถ�นมูลค่�รวม 1.17 พันล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ เพ่ือบรรเท�คว�มเดือดร้อนให้แก่ป�กสีถ�นจ�กวกิฤตนิำ�้ท่วม
ครั้งใหญ่ ซึ่งป�กีสถ�นจะได้รับเงินช่วยเหลือในรูปของเงินสด
 เนปาลเผชญิปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของโรคไข้เลอืดออก ซึง่ทำ�ให้
มีผู้ป่วยแล้วม�กกว่� 1,000 คน โดยมีศูนย์กล�งก�รแพร่ระบ�ดที่เมือง 
Patan และช�นเมือง แพทย์หล�ยคนเปิดเผยว่� ปริม�ณผู้ป่วยที่แท้จริงน่�
จะมีอยู่หล�ยพันคน รวมทั้งผู้ที่กำ�ลังรักษ�ตัวอยู่ที่บ้�นพัก ทั้งนี้ ผลสำ�รวจ
อย่�งไม่เป็นท�งก�ร พบว่� 1 ใน 3 ของผู้ป่วยไม่มีคว�มรู้เกี่ยวกับโรค 
ดังกล่�ว
 บงักลาเทศเตรยีมนำ�เข้�ข้�วส�ล ี500,000 ตันจ�กรสัเซยี จำ�นวน 
500,000 ตัน มูลค่� 215,000,000 ดอลล�ร์สหรัฐ เพื่อแก้ไขปัญห�วิกฤต

สถานการณ์องค์กรระหว่างประเทศ

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.

และ นางสาวสิรภัทร เทียมพัฒน์

 สถานการณ์องค์กรระหว่างประเทศ มีประเด็นที่สำ�คัญในห้วง 
ก.ค.-ก.ย.65 สรุปได้ดังนี้ 
 WHO ประก�ศให้โรคฝีด�ษลิงเป็นภ�วะฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุข
ระหว่�งประเทศ โดย ดร.Tedros  Adhanom Ghebreyesus ผอ.องค์ก�ร
อน�มยัโลก (World Health Organization-WHO) ประก�ศ เม่ือ 23 ก.ค.65 
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อย่�งยิง่ในยโุรป และมคีว�มเสีย่งทีจ่ะแพร่กระจ�ยทัว่โลก พร้อมทัง้เรยีกร้อง
ประเทศต่�ง ๆ ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของ WHO ในก�รรับมือโรคฝีด�ษลิง
ผ่�นท�งเวบ็ไซต์ และระบบรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัก�รแพร่ระบ�ดโรคฝีด�ษลงิ 
ท่ีมีก�รปรบัปรงุอย่�งทนัเวล� อ�ท ิยกระดบัก�รเฝ้�ระวงัและม�ตรก�รด้�น 
ส�ธ�รณสุข เสริมสร้�งก�รจัดก�รท�งคลินิก ก�รป้องกันและควบคุม 
ก�รติดเชื้อในโรงพย�บ�ลและคลินิกเร่งวิจัยก�รใช้วัคซีน ก�รรักษ� และ
เครื่องมืออื่น ๆ ในก�รป้องกันโรค ตลอดจนประช�สัมพันธ์ข้อมูลให้กับ
ประช�ชนในชุมชนอย่�งใกล้ชิดและท่ัวถึง เฉพ�ะอย่�งยิ่งกลุ่มช�ยรักช�ย 
ทัง้นี ้ ก�รพจิ�รณ�ภ�วะฉกุเฉนิด้�นส�ธ�รณสขุระหว่�งประเทศ ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ข้อมูลก�รแพร่ระบ�ดที่เพิ่มขึ้นจ�กประเทศต่�ง ๆ  
ทั่วโลก 2) คว�มเสี่ยงด้�นส�ธ�รณสุขต่อประเทศอื่น ๆ และคว�มจำ�เป็นใน
ก�รประส�นง�นและร่วมมือกันของทุกประเทศ 3) คำ�แนะนำ�จ�กคณะ
กรรม�ธิก�รผู ้ เชี่ยวช�ญด้�นส�ธ�รณสุขของ WHO 4) ข้อมูลและ 
หลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์ และ 5) ผลกระทบต่อมนุษย์  คว�มเสี่ยงและ 
ก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดระหว่�งประเทศ
 สหภ�พยโุรปเหน็พ้องลดก�รใช้ก๊�ซธรรมช�ติระหว่�ง ส.ค.65-ม.ีค.66 
มีก�รร�ยง�นอ้�งผลก�รห�รือรัฐมนตรีพลังง�นประเทศสหภ�พยุโรป (EU) 
เห็นชอบม�ตรก�รลดก�รใช้ ก๊�ซธรรมช�ติลงร้อยละ 15 ระหว่�ง ส.ค.65-
มี.ค.66 เพ่ือให้ประเทศสม�ชิกมีก๊�ซธรรมช�ติสำ�รองเพียงพอใช้ในห้วง 
ฤดูหน�ว ทัง้นี้ สม�ชกิ EU ส�ม�รถดำ�เนินม�ตรก�รลดก�รใช้ก๊�ซธรรมช�ติ
ได้ต�มคว�มสมัครใจเพ่ือลดก�รพึ่งพ� ก�รนำ�เข้�ก๊�ซธรรมช�ติจ�กรัสเซีย 
ซึ่งก่อนหน้�นี้ประก�ศว่�จะลดปริม�ณก�รส่งออกก๊�ซธรรมช�ติให้ EU
 IMF ปรับลดประม�ณก�รอัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจโลก 
ร�ยง�นว่�ประม�ณก�รเศรษฐกจิของกองทนุก�รเงนิระหว่�งประเทศ (IMF) 
ที่ปรับลดอัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของโลกเหลือร้อยละ 3.2 จ�ก
ประม�ณก�รเมือ่ เม.ย.65 ทีร้่อยละ 3.6 เนือ่งจ�กภ�วะเศรษฐกจิของสหรฐัฯ 
จีน และประเทศในยุโรปมีคว�มเสี่ยงท่ีจะเผชิญภ�วะถดถอย สถ�นก�รณ์
รัสเซีย-ยูเครน ท่ียืดเยื้อ ทั้งนี้ คว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศไม่เป็นผลดี 
ต่อคว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกจิ ขณะทีอ่ตัร�เงนิเฟ้อมีค่�สงู ร�ค�พลงัง�นและ
อ�ห�รปรบัตวัสงูขึน้อย่�งต่อเนือ่ง IMF จงึแนะนำ�ให้ประเทศต่�ง ๆ  ทบทวน
ม�ตรก�รกีดกนัท�งก�รค้�เพือ่แก้ไขปัญห�สนิค้�ข�ดแคลน รวมทัง้เร่งพฒัน�
พลังง�นสะอ�ดเพื่อทดแทนก�รใช้นำ้�มัน 
 สหประช�ช�ต ิ(UN) จะร่วมมอืกับช�ตภิ�ค ีเพือ่นำ�ผลผลติท�งก�ร
เกษตรและปุ๋ยของรัสเซียกลับสู่ตล�ดโลก มีก�รร�ยง�นอ้�งถ้อยแถลงของ 
น�ยอันโตนิโอ กุแตเรซ เลข�ธิก�รองค์ก�รสหประช�ช�ติระหว่�งก�รเยือน
ศูนย์ประส�นง�นร่วม ณ กรุงอิสตันบูล ตุรกี เมื่อ 20 ส.ค.65 ว่� ขณะนี ้
ศนูย์ประส�นง�นร่วมของสหประช�ช�ตอิยูร่ะหว่�งก�รประส�นง�นกบัสหรฐัฯ 
และช�ตสิม�ชกิสหภ�พยโุรป เพือ่ดำ�เนนิก�รต�มข้อตกลงท่ีกำ�หนดให้มกี�ร
ขนส่งผลผลิตท�งก�รเกษตรและปุ ๋ยของรัสเซียกลับเข้�สู ่ตล�ดโลก  
นอกเหนือจ�กก�รขนส่งสินค้�ของยูเครนที่เริ่มส่งออกได้ต้ังแต่ 1 ส.ค.65 
ภ�ยหลงัจ�กก�รรุกร�นยเูครนของรสัเซียเมือ่ ก.พ.65 ทัง้นี ้รสัเซยีและยเูครน
เป็นช�ติผู้ส่งออกข้�วส�ลีที่สำ�คัญของโลก โดยมีผลผลิตรวมกันกว่� 1 ใน 3 
ของข้�วส�ลีทั่วโลก นอกจ�กนี้ รัสเซียยังเป็นประเทศผู้ผลิตปุ๋ยร�ยสำ�คัญ
ของโลก ก�รนำ�ผลผลิตท�งก�รเกษตรและปุ๋ยของรัสเซียและยูเครนกลับสู่
ตล�ดโลกซึง่จะส่งผลดต่ีอร�ค�สนิค้�โภคภณัฑ์ในปีถดัไปทีค่�ดว่�จะปรบัตวั
ลดลง 
 UN เรียกร้องให้น�น�ช�ติช่วยเหลือป�กีสถ�นที่กำ�ลังประสบ
อุทกภัยรนุแรง มรี�ยง�นว่� น�ยอนัโตนอิ ูกแุตเรซ เลข�ธกิ�รสหประช�ช�ติ 
(UN) กล่�วภ�ยหลังจ�กเยือนป�กีสถ�นระหว่�ง 8-9 ก.ย.65 เรียกร้องให้
น�น�ช�ตช่ิวยเหลอืป�กสีถ�นทีป่ระสบอทุกภยัครัง้รนุแรงท่ีสดุในรอบหล�ย

ทศวรรษตั้งแต่ช่วง มิ.ย.-ก.ย.65 
ซึ่งทำ�ให ้มีผู ้ เสียชีวิตม�กกว่� 
1,400 คน โดยมีประช�กรได้รับ
ผลกระทบถึง 33 ล้�นคน อีกทั้ง
ยั งสร ้ � งคว�ม เสี ยห�ยท�ง
เศรษฐกิจม�กกว่� 30,000 ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ (ประม�ณ 1.09 
ล้�นล้�นบ�ท) โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่
ก�รส ่ งคว�มช ่วยเหลือด ้�น
มนุษยธรรมอย่�งเร่งด่วนและก�รระดมเงินทุนสนับสนุนผ่�นท�ง UN ซึ่งตั้ง
เป้�หม�ยไว้ท่ี 160 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ นอกจ�กน้ี UN ยังยำ้�ให้ทุกฝ่�ย
ตระหนักถึงผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งสภ�พอ�ก�ศ (Climate 
Change)
 กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ (IMF) อนุมัติเงินช่วยเหลือ
ป�กีสถ�นมูลค่� 1.17 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ โดยมีก�รร�ยง�นว่�ในก�ร
ประชุมทบทวนแผนก�รฟื้นฟูป�กีสถ�นของ IMF ครั้งที่ 7 และ 8 โดยได้
อนุมัติเงินช่วยเหลือป�กีสถ�นมูลค่�รวม 1.17 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เพื่อ
บรรเท�คว�มเดือดร้อนให้แก่ป�กีสถ�นจ�กวิกฤตินำ้�ท่วมครั้งใหญ่  
ซึ่งป�กีสถ�นจะได้รับเงินช่วยเหลือในรูปของเงินสด อย่�งไรก็ต�ม ผู้แทน 
IMF ประจำ�ป�กีสถ�นไม่แสดงคว�มคิดเห็นต่อกรณีดังกล่�ว
 ทั้งนี้ IMF ยังบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนเงินกู้ให้กับ 
ศรีลังก� ซึ่งมีก�รร�ยง�นว่� ศรีลังก�และ IMF ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้น  
ในก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน โดย IMF จะสนับสนุนเงินกู้ 2,900 
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ในระยะ 48 เดือน ภ�ยใต้โครงก�ร “Extended Fund 
Facility” เพื่อช่วยเหลือศรีลังก�รับมือกับปัญห�กระแสเงินสดหมุนเวียน 
เนือ่งจ�กศรลีงัก�มีทุนสำ�รองเงินตร�ไม่เพียงพอและมีระดบัหนีส้�ธ�รณะสงู 
ขณะท่ีเม่ือ 31 ส.ค.65 ธน�ค�รเพือ่ก�รพฒัน�เอเชยี (Asian Development 
Bank-ADB) ได้อนมุตัเิงนิกูช่้วยเหลอืฉกุเฉนิจำ�นวน 200 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั 
ให้แก่ศรีลังก� เพ่ือบรรเท�วิกฤตอ�ห�รและคุ้มครองชีวิตคว�มเป็นอยู่ของ
คนย�กจนและกลุ่มเปร�ะบ�ง เฉพ�ะอย่�งยิ่งเด็กและสตรี 
บทสรุป 
 WHO ประก�ศให้โรคฝีด�ษลิงเป็นภ�วะฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุข
ระหว่�งประเทศ พร้อมทัง้เรยีกร้องประเทศต่�ง ๆ  ปฏบิตัติ�มคำ�แนะนำ�ของ 
WHO ในก�รรบัมอืโรคฝีด�ษลงิผ่�นท�งเวบ็ไซต์ ขณะเดยีวกนัสหภ�พยุโรป
เรียกร้องให้ประเทศสม�ชิกดำ�เนินก�รม�ตรก�รลดก�รใช้ก๊�ซธรรมช�ติ 
ต�มคว�มสมัครใจเพื่อลดก�รพึ่งพ� สำ�รองก๊�ซธรรมช�ติ และก�รนำ�เข้�
ก๊�ซธรรมช�ติจ�กรัสเซีย ทั้งนี้ สหประช�ช�ติจะร่วมมือกับช�ติภ�คี เพื่อนำ�
ผลผลิตท�งก�รเกษตรและปุ๋ยของรัสเซียกลับสู่ตล�ดโลก ซึ่งก�รนำ�ผลผลิต
ท�งก�รเกษตรและปุ๋ยของรัสเซียและยูเครนกลับสู่ตล�ดโลกจะส่งผลดีต่อ
ร�ค�สินค้�โภคภัณฑ์ในปีถัดไปที่ค�ดว่�จะปรับตัวลดลง สำ�หรับกรณีของ
ก�รประสบปัญห�ภัยพิบัติของประเทศป�กีสถ�นนั้น IMF ได้อนุมัติเงินช่วย
เหลอืป�กสีถ�น เพือ่บรรเท�คว�มเดอืดร้อนให้แก่ป�กสีถ�นจ�กวกิฤตนิำ�้ท่วม
ครั้งใหญ่ และช่วยเหลือศรีลังก�เพื่อรับมือกับปัญห�กระแสเงินสด 
หมุนเวียน เนื่องจ�กศรีลังก�มีทุนสำ�รองเงินตร�ไม่เพียงพอและมีระดับหนี้
ส�ธ�รณะสูง ดังนั้น องค์กรระหว่�งประเทศจึงต้องเข้�ม�มีบทบ�ทที่สำ�คัญ
ในก�รช่วยเหลอืระหว่�งประเทศ โดยจะมกี�รประเมนิสถ�นก�รณ์อย่�งใกล้
ชิดและว�งแผนเพื่อรับมือและฟื้นฟูในกรณีดังกล่�วต่อไป
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ โดย น.อ.ชูศักด์ิ 
เกษตรวิทย์ ผอ.กภศ.ศศย.สปท.และคณะฯ เข้�ร่วมก�รประชุมเชิงปฏิบัติ
ก�รเครือข่�ยหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคงแห่งอ�เซียน (TRACK II Network 
of ASEAN Defence and Security Institutions: NADI Workshop)  
ในหัวข้อ “Strengthening Confidence Building Measures in the 
Region” ที่จัดขึ้นระหว่�ง 20 - 21 ก.ค.65 โดย S. Rajaratnam School 
of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, 
S ingapore โดยผ่�นก�รประชุมท�งไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video  
Teleconference: VTC) ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.(1)  

1. การประชมุเชงิปฏบิตักิารเครอืข่ายหน่วยงานด้านความมัน่คงแห่งอาเซยีน (TRACK II Network of ASEAN Defence and 
Security Institutions: NADI Workshop)  ในหวัข้อ “Strengthening Confidence Building Measures in the Region”

 วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนท�งวิช�ก�รกับสถ�บันเครือข่�ยท�ง
วิช�ก�รด้�นคว�มมั่นคงของประเทศสม�ชิกอ�เซียน และเพื่อให้ NADI 
ส�ม�รถให้ก�รสนับสนุนด้�นวิช�ก�รต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกล�โหมอ�เซียน 
(ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
โดยมีผู้แทนหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคง และคลังสมองจ�กช�ติสม�ชิก
อ�เซียนทั้ง  10ประเทศ ทั้งหมด 13 สถ�บัน 
 ทัง้นี ้น.อ.ชศูกัดิ ์เกษตรวทิย์ และคณะฯ รว่มก�รจดัทำ� Chairman’s 
Report โดยมีก�รห�รือถึงมุมมองและข้อเสนอแนะต่อประเด็นม�ตรก�ร
เสริมสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures: CBMs) 
ในภูมิภ�ค 

2. โครงการพัฒนาผูน้�าทางยุทธศาสตร์และความมัน่คงส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู Senior Security Studies Program: SSSP 2022)

  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ร่วมกับ 
Asia-Pacific Center for Security Studies: APCSS ดำ�เนนิก�รจัดโครงก�ร
พฒัน�ผูน้ำ�ท�งยุทธศ�สตร์และคว�มม่ันคงสำ�หรบัผูบ้รหิ�รระดบัสงู (Senior 
Security Studies Program: SSSP) เป็นระยะเวล� 1 สัปด�ห์ ตั้งแต่วันที่ 
18–22 กรกฎ�คม 2565 ณ ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์กองทัพไทย 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� จังหวัดชลบุรี 
 โดยมี พล.ท. ทนงศักดิ์ รองทิม รอง ผบ.สปท. เป็นประธ�นในพิธี 
และ พล.ต.ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผอ.ศศย.สปท. และ RADM (Ret.) Pete 
Gumataotao ผอ. DKI APCSS กล่�วต้อนรับผู้เข้�ร่วมพิธี 
 ซึง่ในพธิเีปดิมกี�รบรรย�ยพเิศษจ�กวทิย�กร 3 ท�่น ดังนี ้1. เรือ่ง 
“Global Security Situation: U.S. Perspective” บรรย�ยโดย Col. 
Kurtis A. Leffler, Chief of JUSMAGTHAI  2. เร่ือง “Regional Security 
Situation and Challenges” บรรย�ยโดย ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ และ  
3. เรื่อง “Comprehensive Security in the Changing World Order” 
บรรย�ยโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน  

 ทั้งนี้  ตลอดหลักสูตรมีผู้บรรย�ยทั้งจ�กต่�งประเทศและ
ประเทศไทย และมีกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนที่เน้นก�รสัมมน�กลุ่ม 
อภิปร�ยและถกแถลง โดยใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นหลัก เพื่อพัฒน�ขีดคว�ม
ส�ม�รถของกำ�ลังพลกองทัพไทยและหน่วยง�นด้�นคว�มม่ันคงให้เป็นผู้ท่ี
คว�มรู ้มทีกัษะในก�รวเิคร�ะหส์�ม�รถคดิเชงิยทุธศ�สตรน์ำ�ไปสูก่�รกำ�หนด
ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มมั่นคงในศตวรรษท่ี 21 ภ�ยใต้สภ�วะแวดล้อมที่มี 
คว�มซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วในทุกมิติ
 โดยมวีตัถปุระสงค ์1. เพือ่ใหก้ำ�ลงัพลกองทพัไทยและหนว่ยง�น
ด้�นคว�มมั่นคงได้พัฒน�คว�มรู้และทักษะในก�รคิดวิเคร�ะห์สภ�วะ
แวดล้อมด้�นคว�มมั่นคงภ�ยใต้บริบทท่ีมีคว�มซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
อย่�งรวดเร็ว ท้ังคว�มม่ันคงแบบเดิมและคว�มม่ันคงรูปแบบใหม่ รวมถึง
คว�มมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอน�คต 2. เพื่อเสนอแนวท�งหรือ นโยบ�ยให้กับ
กองทัพเก่ียวกับคว�มม่ันคงในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มมั่นคง/ 
ก�รปอ้งกันประเทศของไทยได ้และ 3. เพือ่ขย�ยเครอืข�่ยคว�มรว่มมอืท�ง
ด�้นวิช�ก�รและก�รฝึกศึกษ�ระหว่�งประเทศไทย (กห.ไทย) และมิตรประเทศ

29ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�ร
ประชุมแลกเปล่ียนท�งวิช�ก�รระหว่�ง ศศย.สปท. กับสถ�บัน China  
Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) สปจ. 
เมื่อวันท่ี 10 ส.ค. 65 เวล� 0845-1200 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.(1)  
ในรูปแบบก�รประชุมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ผ่�น
ระบบออนไลน์ (Cisco Webex) 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือห�รือกับสถ�บัน CICIR สปจ. ซ่ึงเป็นหน่วยง�น
คลังสมอง (Think Tank) ที่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รให้ข้อเสนอแนะ 
ด้�นยุทธศ�สตร์และคว�มมั่นคงกับรัฐบ�ล สปจ. โดยเป็นไปต�มข้อตกลง
คว�มร่วมมือร่วมกันในก�รดำ�เนินก�รแลกเปล่ียนท�งวิช�ก�รและคว�มร่วมมือ
ระหว่�ง สปท. (ศศย.สปท.) และ CICIR สปจ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 

3. การประชมุแลกเปลีย่นทางวชิาการระหว่าง ศศย.สปท. กบัสถาบนั 
China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) สปจ.

 ซึ่งมีประเด็นในก�รห�รือดังต่อไปนี้ ประเด็นที่ 1. คือ “บริบทของ
คว�มขัดแย้งในอน�คตและแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ (Contexts of Future 
Conflict and Emerging Trends)” สถ�นก�รณ์โลกโลก�ภิวัตน์กำ�ลังอยู่
ระหว่�งก�รพัฒน�อย่�งรวดเร็ว และ ประเด็นที่ 2 คือ “แนวท�งก�ร 
เสริมสร้�งคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงท�งทะเลระหว่�งจีนและอ�เซียน 
(Prospect of China-ASEAN Maritime Security Cooperation)”  
จีนและอ�เซยีนมีคว�มสัมพันธ์กันในระดบัคว�มเปน็หุ้นสว่นท�งยทุธศ�สตร์
แบบรอบด้�น (Comprehensive Strategic Partnership) เนื่องจ�ก
อ�เซียนมีคว�มสำ�คัญยุทธศ�สตร์กับจีนในก�รแข่งขันกับช�ติมห�อำ�น�จ 
โดยเฉพ�ะประเด็นท�งทะเลซึ่งเป็นกุญแจสำ�คัญของคว�มสัมพันธ์จีน-
อ�เซียนที่ส่งผลต่อสันติภ�พและคว�มมั่นคงในภูมิภ�ค โดยจีนและอ�เซียน
มีคว�มร่วมมือร่วมกัน 

4. การประชุมทางวิชาการ “SSC Academic Day”

คว�มม่ันคง วุฒิสภ� บรรย�ยในหัวข้อ แนวท�งก�รขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์ช�ติ
ด้�นคว�มมั่นคง ในห้วงปี พ.ศ.2566 - 2570

โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เผยแพรอ่งค์คว�มรูด้�้นยุทธศ�สตร ์คว�ม
มั่นคง และนำ�เสนอผลง�นวิจัยของศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ โดยมีประเด็นใน
ก�รนำ�เสนอ ดังนี้ 1. ก�รนำ�เสนอง�นวิจัย เรื่อง “ก�รพัฒน�แนวท�งก�ร
ขับเคลือ่นยุทธศ�สตร์ช�ตดิ�้นคว�มม่ันคง ในห้วงป ีพ.ศ.2566-2570” และ 
2. ก�รนำ�เสนอ เอกส�รประเมินยุทธศ�สตร์ (strategic review)  
เรื่อง “ก�รทบทวนยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มม่ันคงของประเทศไทย ในห้วงปี 
พ.ศ.2564-2567” (Thailand Strategic Security Review 2021-2024)

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�ร
ประชุมท�งวิช�ก�ร “SSC Academic Day” ในวันพุธที่ 17 ส.ค.65 ณ 
โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด� แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี  
พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธ์ิ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รประชุมฯ

ซึ่งวิทย�กร ได้แก่ รศ.ดร.ปณิธ�น วัฒน�ย�กร ประธ�นคณะ
กรรมก�รท่ีปรึกษ�ด้�นคว�มม่ันคง บรรย�ยในหวัข้อ “สถ�นก�รณต์งึเครยีด
บรเิวณช่องแคบไตห้วัน : ก�รเผชญิหน�้ของมห�อำ�น�จ” และ พล.อ. วรพงษ์ 
สง่�เนตร ประธ�นคณะอนุกรรม�ธิก�รติดต�ม เสนอแนะ และเร่งรัดก�ร
ปฏิรูปประเทศ ก�รจัดทำ� และดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์ช�ติด้�น 

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 30

ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน 
(TRACK II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop 

ในหัวข้อ “Cyber Threats and Its Impacts on National and Regional Security in Southeast Asia”

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ และ
คณะฯ เข�้รว่มประชมุเชงิปฏบัิตกิ�รก�รเครอืข�่ยหนว่ยง�นด้�นคว�มม่ันคง
แห่งอ�เซียน (Track II Network of ASEAN Defence and Security 
Institutions (NADI) Workshop ในหัวข้อ“Cyber Threats and Its  
Impacts on National and Regional Security in Southeast Asia”  
จัดโดยสถ�บัน Republic of Indonesia Defense University (RIDU) 
ประเทศอินโดนีเซีย ที่จัดขึ้นระหว่�งวันที่ 6-7 ก.ย.65  โดยผ่�นก�รประชุม
ท�งไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) ณ ห้องประชุม 
ศศย.สปท. (1) 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในก�รนำ�เสนอข้อคิดเห็นต่อประเด็น
คว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงระหว่�งหน่วยง�นคลังสมอง และหน่วยง�น
คว�มมั่นคงของกลุ่มประเทศอ�เซียน รวมทั้งเป็นเวทีในก�รนำ�เสนอ 
ข้อคิดเห็นต่อประเด็นคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงระหว่�งหน่วยง�น 
คลังสมอง และหน่วยง�นคว�มมั่นคงของกลุ่มประเทศอ�เซียน รวมทั้งเป็น
เวทีในก�รนำ�เสนอข้อเสนอแนะที่สำ�คัญต่อก�รประชุม รมว.กห.อ�เซียน 
(ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) ที่จะจัดขึ้นในอน�คต 
ซึง่มสีถ�บนัวชิ�ก�รด้�นคว�มมัน่คงของทกุประเทศสม�ชกิอ�เซยีนเข้�รว่ม
ก�รประชุมฯ จำ�นวน 12 สถ�บัน

31ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
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