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ค�ำน�ำ

	 ศูนย์ศึกษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	ได้ด�าเนนิการจดัท�า

เอกสารประเมินยุทธศาสตร์	 เรื่อง	 “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพื่อมองอนาคต

ประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๔-๒๕๖๖	(Thailand	Strategic	Outlook	2021-2023)”	

เพ่ือมองแนวโน้มภาพอนาคตประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔-๒๕๖๖	 โดยมุ่งเน้นการ

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม	(Environment	Scanning)	และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยท้ังทางตรงและทางอ้อมในอนาคต	 โดยเอกสาร

ฉบับนี้สามารถสรุปภาพเหตุการณ์ในอนาคตได้เป็นประเด็นส�าคัญหลัก	๗	ประเด็น	

ได้แก่	 (๑)	 การแข่งขันของชาติมหาอ�านาจ	 (๒)	 การเปลี่ยนแปลงในกิจการทหาร	 

(๓)	 เทคโนโลยีสร้างความพลิกผัน	 (๔)	 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร	 

(๕)	การเมืองภายในประเทศ	(๖)	สิ่งแวดล้อม	และ	(๗)	ยุคหลังการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-๑๙	(Post	COVID-19)

	 ในปี	 ๒๐๒๒	 ได้เกิดสถานการณ์ใหม่ท่ีเป็นประเด็นส�าคัญด้านความมั่นคง	

ได้แก่	(๑)	สถานการณ์สงครามรสัเซยี-ยเูครน	ท่ีเปิดฉากขึน้อย่างเป็นทางการเมือ่วาน

ท่ี	๒๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๕	ท�าให้มผีูเ้สยีชวีตินบัหมืน่คน	และมผู้ีทีต้่องอพยพออกจาก

บ้านเรือนอกีหลายล้านคน	ชาตติะวนัตกและชาตพินัธมติรคว�า่บาตรรสัเซีย	และห้าม

น�า้เข้าสนิค้า	จนน�าไปสูว่กิฤตระดบัโลกเกดิขึน้ราคาสนิค้าอาหารและการเกษตร	รวม

ถงึน�า้มนัพุง่สงุขึน้ทัว่โลก	(๒)	สถานการณ์ตงึเครยีดระหว่างจีน-ไต้หวัน	ภายหลังจาก

ท่ีแนนซี	เพโลซ	ีประธานผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯ	เดนิทางเยอืนไต้หวนั	ซ่ึงเป็นการละเมดิ

หลักการจีนเดียวและสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อจีน	 (๓)	 สถานการณ์วิกฤต

เศรษฐกิจในศรีลังกา	 ที่มีผลพวงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	

COVID-19	ปัญหาคอร์รปัชนั	รวมถงึการบรกิารงานทีผ่ดิพลาดของคณะรฐับาล	และ	

(๔)	ผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ	ซึ่งประเทศที่

ก�าลังได้รับกระทบอย่างมากในขณะนี้	คือ	ประเทศเกาหลีใต้	จากสถานการณ์ฝนที่

ตกหนกัทีส่ดุในรอบ	๘๐	 ปี	จนท�าให้เกดิน�า้ท่วมสงูมผีูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็จ�านวนมาก	

กเอกสารทบทวนการตรวจสภาวะแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์	ด้านความมั่นคง	พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๖๗	
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รวมไปถึงสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปากีสถาน	 สร้างผลกระทบต่อผู้คนกว่า	 

๓๓	ล้านคน	และสร้างความเสียหายกว่า	๓	แสน	๕	หมื่นล้านบาท	เป็นต้น		

	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ในฐานะหน่วยงาน

ด้านความม่ันคงท่ีศึกษาวิจัยงานด้านความมั่นคงและจัดท�าข้อเสนอแนะเชิง

ยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล	 จึงได้เห็นความส�าคัญของการ

ทบทวนสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง	ดงันัน้จงึได้จดัท�าเอกสารทบทวนการตรวจ

สภาวะแวดล้อมเชงิยทุธศาสตร์ด้านความม่ันคง	พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๖๗	เรือ่ง	“Thailand	

Strategic	Security	Review	2022-2024”	เพ่ือตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความ

มั่นคงทั้งในระดับโลก	ระดับภูมิภาค	และระดับประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป	เพื่อจัดท�า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	

	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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สำรบัญ 

	 	 	 	 หน้า	
ค�ำน�ำ    ก
สำรบัญ    ค
บทสรุปผู้บริหำร   ง
 ส่วนที่ ๑ บทน�ำ ๑
	 	 ๑.๑	 ความเป็นมา	 ๑
	 	 ๑.๒	 วัตถุประสงค์	 ๕
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	 		 -	 เทคโนโลยีสร้างความพลิกผัน	 ๓๒
	 		 -	 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร	 ๔๐
	 		 -	 สิ่งแวดล้อม		 ๔๕
	 			 -	 สงครามรัสเซีย-ยูเครน	 ๕๒
	 			 -	 ความสัมพันธ์จีน-ไต้หวัน	 ๕๔
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บทสรุปผู้บริหำร

	 เอกสารทบทวนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเชงิยทุธศาสตร์	ด้านความมัน่คง	

พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๖๗	เรื่อง	“Thailand	Strategic	Security	Review	2022-2024”	

มุ่งเน้นศึกษาประเด็นความส�าคัญของการทบทวนการประเมินสภาวะแวดล้อม 

และภัยคุกคามด้านความมั่นคงท่ีเกิดข้ึนและสถานการณ์แนวโน้มด้านความมั่นคง	

พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๖๗	ที่เกิดขึ้นใหม่	ในห้วง	กุมภาพันธ์	–	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕	เพื่อ

น�าไปสู ่การให้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	 ในการปรับแผน

ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คงของประเทศไทย	และรับมอืกบัภยัคกุคามทกุรูปแบบ

ในอนาคตพร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	

	 เอกสารฉบับนี้	 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 

ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล	 (Primary	data)	จากการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	

ศูนย์ศกึษายทุธศาสตร์	เรือ่ง	“Thailand	Strategic	Security	Review	2021-2024”		

วันที่	 ๒๘	 มี.ค.๖๕	 โดยมีการประชุมระดมสมองกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง	 

และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Observation)	 โดยการเข้าร่วม	 

ใน	Workshop	หัวข้อ	“แนวโน้มและสถานการณ์ที่มีความส�าคัญและผลกระทบต่อ

ประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.๒๕๖๔	–	๒๕๖๗”	และการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคง

ต่าง	 ๆ	 และข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 data)	 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากเอกสารวิชาการ	บทความ	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สรุปการประชุมสัมมนา	 และสื่อ 

สิ่งพิมพ์ต่างๆ	

จากผลการทบทวนสถานการณ์แวดล้อมด้านความมั่นคงในห้วงปัจจุบัน	

(กุมภาพันธ์-สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕)	เพื่อเปรียบเทียบการคาดการณ์ที่ผ่านมา	พบว่า

ประเด็นเดิมและประเด็นใหม่ ท่ีน ่าติดตามจ�านวน	 ๗	 ประเด็นหลัก	 และ	 

๗	ประเด็นย่อย	ดังนี้

ง เอกสารทบทวนการตรวจสภาวะแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์	ด้านความมั่นคง	พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๖๗	
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ประเดน็ที ่๑ กำรแข่งขนัของชำตมิหำอ�ำนำจ แบ่งเป็น ๓ ประเดน็ย่อย คอื 

ประเด็นย่อยที่	๑.๑		การแข่งขันทางภูมิยุทธศาสตร์	(Geostrategic)	ได้แก่	

ประเด็นยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดเผย	 (The	 Free	 and	 Open	 

Indo-Pacific	Strategy	หรือ	FOIP)	ของสหรัฐฯ	และยุทธศาสตร์แถบและเส้นทาง	

(Belt	and	Road	Initiative:	BRI)	ของจีน	ซึ่งทั้งสองประเทศต่างเดินหน้าขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของตน	เพื่อขยายอิทธิพลและคานอ�านาจของคู่แข่ง	

ประเด็นย่อยท่ี	 ๑.๒	 การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์	 (Geo-politics)	 ได้แก่	

สถานการณ์การรัฐประในประเทศเมียนมาซึ่งยังคงมีความคุกกรุ่นและมีแนวโน้ม 

ที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	

ประเด็นย่อยที่	๑.๓		การแข่งขันทางภูมิเศรษฐศาสตร์	(Geo-economics)	

ได้แก่	 สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ	 ซึ่งยังคงมีความยืดเยื้อและคลุมเครือ

อย่างต่อเนือ่ง	แม้ว่าสหรฐัฯมแีนวโน้มท่ีจะยกเลกิก�าแพงภาษนี�าเจ้าสินค้าจากจนี	แต่

ด้วยสถานการณ์ความสมัพนัธ์จนี-ไต้หวนัท�าให้สหรฐัฯทบทวนมาตรการทีจ่ะยกเลิก

ออกไปอย่างไม่มีก�าหนด	

ประเด็นท่ี ๒ เทคโนโลยีสร้ำงควำมพลกิผนั (Disruptive Technology) 

 สถานการณ์การพฒันาเทคโนโลยใีนปัจจบุนัทีพ่ยายามคดิค้นเพือ่ประยกุต์ใช้

กับความมั่นคงในแต่ละประเทศ	 โดยเฉพาะการป้องกันประเทศจึงเป็นที่แน่ชัดว่า

นานาประเทศก�าลังตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต	อาทิ	๑)	สหรัฐฯ	คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยียุคใหม่เครื่องบินรบยุคที่	๖	 โดย

โครงการ	Next	Generation	Air	Dominance	(NGAD)	ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ	

๒)	จีนพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์	(AI)	ในการจ�าลองการรบในอวกาศ	๓)	อินเดีย	

จัดต้ังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ควอนตัมและศนูย์ปัญญาประดษิฐ์ขึน้ทีว่ทิยาลยั

วิศวกรรมโทรคมนาคมการทหาร	 (Military	 College	 of	 Telecommunication	

Engineering:	MCTE)	และ	๔)	อังกฤษ	พัฒนาด้านเทคโนโลยีของเครื่องบินขับไล่

จเอกสารทบทวนการตรวจสภาวะแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์	ด้านความมั่นคง	พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๖๗	
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อัจฉริยะ	 “เทมเพสต์”	 (Tempest)	 ซึ่งจะมาแทนที่เครื่องบินรบรุ่นเก่า	 “ไทฟูน”	

(Typhoon)	ที่กองทัพอากาศอังกฤษ

 ประเด็นที่ ๓ กำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงประชำกร (Generation 

Change) แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย ดังนี้

	 ประเด็นย่อยที	่๓.๑	สงัคมผูส้งูวยั	(Aged	Society)		การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ในปัจจบุนั	ซึง่ในเอเชยีประเทศแรก	คอื	๑)	ญีปุ่น่	มปีระชากรสงูวยั	๓๕,๗๓๓,๙๙๙	คน	

คิดเป็นสัดส่วน	 ๒๘%	 ของประชากรท้ังประเทศ	 ๒)	 เกาหลีใต้	 มีประชากรสูงวัย	

๘,๑๗๖,๖๒๓	 คน	 คิดเป็นสัดส่วน	 ๑๖%	 ของประชากรทั้งประเทศ	 ๓)	 ประเทศ

สิงคโปร์เป็นประเทศแรกของอาเซียนที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์	 โดยมีผู้อาย	ุ

๖๐	ปีขึ้นไปมีประชากรสูงวัย	๗๕๙,๑๔๓	คน	คิดเป็นสัดส่วน	๑๓%	ของประชากร

ทั้งประเทศ	 และ	 ๔)	 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี	 ๒๕6๕	 

มีประชากรสูงวัยอายุ	๖๕	ปีขึ้นไป	จ�านวน	๘,๓๑๔,๖๕๔	คน	คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง	

๑๒.๕๗%	จากประชากรทัง้หมด	๖๖.๑๗	ล้านคน	และไทยจะกลายเป็นสงัคมสงูอายุ

ระดบัสดุยอดเช่นเดยีวกบัญีปุ่น่ทีม่ปีระชากรอาย	ุ๖๐	ปีขึน้ไปร้อยละ	๒๘	ในปี	๒๕๗๔

	 ประเดน็ย่อยที	่๓.๒	ช่องว่างระหว่างช่วงวยั	(Generation	Gap)	สถานการณ์

แนวโน้มMultigeneration	 ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน	 ที่น�ามาสู ่ปัญหาของ 

ความขัดแย้ง	 ซึ่งปัญหาดังกล่าวมักเกิดขึ้นในครอบครัวและสถานที่ท�างาน	 เมื่อเกิด

ความเหน็ทีต่่างกนัของคนแต่ละช่วงวยั	จะน�าพาให้บรบิทในสงัคมเกดิการเปลีย่นแปลง

 ประเดน็ที ่๔ สิง่แวดล้อม (Environment) แบ่งเป็น ๒ ประเดน็ย่อย ดงันี้

 ประเด็นย่อยท่ี	 ๔.๑	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	

(Climate	Change)	สถานการณ์ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ทัว่โลก	ทัง้เกาหลีใต้	ปากสีถาน	

เวียดนาม	 รวมถึงประเทศไทย	 ซึ่งสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	ไม่สามารถคาดเดาได้	และมีความผันผวนสูง
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	 ประเด็นย่อยที่	 ๔.๒	 กระแสใส่ใ่จสิ่งแวดล้อม	 (Green	 Concern)	 นานา

ประเทศต่างต่ืนตัวที่จะปรับแนวทางเพื่อพัฒนาประเทศให้ควบคุมกับการตระหนัก

ถงึปัญหาสิง่แวดล้อม	เช่น	การสร้างเมอืงแบบใหม่ท่ีชือ่	เดอะไลน์	ของซาอดีุอาระเบยี	

หรือการสร้างเมืองลอยน�้าของเกาหลีใต้	เป็นต้น	กระแสต่าง	ๆ	นี้ก�าลังเป็นให้ความ

สนใจและนานาประเทศเริ่มน�ากระแสดังกล่าวนี้มาเป็นเครื่องมือในการแข่งขันกัน

 ประเด็นที ่๕ สงครำมรัสเซยี-ยเูครน	ปมความขดัแย้งระหว่างรสัเซยี-ยเูครน	

ทีน่�าไปสูก่ารเกดิสงครามข้ึน	ท�าให้ประชากรนบัล้านต้องอพยพหลบหนเีพือ่ความอยู่

รอด	และสถานการณ์ดังกล่าว	ไม่ได้สร้างความเสียหายเพียงแค่สองประเทศ	แต่ยัง

ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในมิติเศรษฐกิจอีกมหาศาล	เพราะรัสเซียเป็นประเทศ

ท่ีมีการส่งออกสินค้าประเภทน�้ามันและก๊าซ	 จึงท�าให้ราคาน�้ามันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญ

 ประเด็นที่ ๖ ควำมสัมพันธ์จีน-ไต้หวัน	 สถานการณ์ความขัดแย้งของ 

ทัง้สองประเทศทีท่วคีวามรุนแรงเพิม่มากข้ึนหลังจากการเยอืนไต้หวนัของนางเพโลซี	

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ	 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท�าให้ประเทศจีนมองว่าการ

กระท�าดงักล่าวของ	เพโลซ	ีเป็นการละเมดิ	“หลกัการจนีเดยีว”	(One	China	Policy)	

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้ท่ัวโลกจับตามองท่าท่ีของทั้งสามประเทศ	 คือ	 สหรัฐฯ	 

จีน	 ไต้หวัน	ว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อไป	 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจ

จะเกิดขึ้น

 ประเด็นที่ ๗ วิกฤตเศรษฐกิจในศรีลังกำ	 สถานการณ์เศรษฐกิจภายใน

ประเทศของศรีลัง	โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศศรีลังกามีหลายปัจจัยเข้ามา

เกี่ยวข้อง	ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	และการบริหาร

งานที่ผิดพลาดของรัฐบาล	 ซึ่งถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างให้ประเทศท่ีมีความอ่อนไหว 

ในระบบเศรษฐกิจศึกษาเป็นตัวอย่างและวางแผนเตรียมพร้อมรับมือ
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ส่วนที่ ๑

บทน�ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 ศูนย์ศึกษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	ได้ด�าเนนิการจดัท�า

เอกสารประเมินยุทธศาสตร์	 เรื่อง	 “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพื่อมองอนาคต

ประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๔-๒๕๖๖	(Thailand	Strategic	Outlook	2021-2023)”	

เพ่ือมองแนวโน้มภาพอนาคตประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔-๒๕๖๖	 โดยมุ่งเน้นการ

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม	 (Environment	Scanning)	และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ที่ส่ง

ผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยท้ังทางตรงและทางอ้อมในอนาคต	 เพือ่ให้สามารถ

ก�าหนดภาพแนวโน้มในอนาคต	(Picture	in	the	Future)	ของประเทศไทยและวเิคราะห์

ผลกระทบ	(Impact)	ด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทั้งด้านบวกและด้านลบ	โดย

เอกสารฉบบัน้ีสามารถสรปุแนวโน้มสถานการณ์ได้เป็นประเดน็ส�าคญัหลกั	๗	ประเดน็	

ดังนี้	 (๑)	 การแข่งขันของชาติมหาอ�านาจ	 (๒)	 การเปล่ียนแปลงในกิจการทหาร	 

(๓)	 เทคโนโลยีสร้างความพลิกผัน	 (๔)	 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร	 

(๕)	 การเมืองภายในประเทศ	 (๖)	 สิ่งแวดล้อม	 และ	 (๗)	 ยุคหลังการแพร่ระบาด 

ของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙	(Post	COVID-19)	

	 แต่ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์

อย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่า	 VUCA	 /	 VUCA	World	 ซ่ึงเป็นสถานการณ์ที่มีความ

ผันผวน	 ไม่มีเสถียรภาพ	หรือคาดเดาอนาคตได้ยาก	 มีความซับซ้อนและคลุมเครือ	

จึงน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของวิถีชีวิต	 เกิดภัยคุกคามทุกรูปแบบและกลาย

เป็นความท้าทายต่อความมัน่คงท้ังในระดบัโลก	ภมูภิาค	และประเทศ	ซ่ึงความมัน่คง

ในปัจจุบันครอบคลุมในทุกๆ	 มิติและมีผลกระทบต่อเนื่องกัน	 ทั้งมิติสังคม	 

มิติเทคโนโลยี	มิติเศรษฐกิจ	มิติสิ่งแวดล้อม	มิติการเมือง	และมิติการทหาร	หรืออาจ

เรียกความมัน่คงดงักล่าวว่า	“ความมัน่คงแบบองค์รวม	(Comprehensive	Security)	

สถานการณ์ทีท่�าให้เหน็ภาพชดัเจนของค�าว่าความมัน่คงทีค่รอบคลมุทกุๆมตินิัน้	คอื

1เอกสารทบทวนการตรวจสภาวะแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ 
เรื่อง “Thailand Strategic Security Review 2022-2024”



สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ที่ได้ส่งผลกระทบการถดถอย

ต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก	 มีอัตราผู้ว่างงานเพิ่มสูงขึ้น	 การออกมาตรการควบคุม 

ต่าง	ๆ	ที่ท�าให้เกิดเป็นวิถีชีวิตใหม่	หรือ	New	Normal	ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว

น้ีแสดงให้เหน็ว่า	ความมัน่คงในปัจจบุนัไม่ได้มเีพยีงแค่มติิการทหารเพียงอย่างเดียว

เท่านั้นที่มีความส�าคัญ

	 ส�าหรับสถานการณ์ที่ เ กิดขึ้นเร็วๆ	 นี้ 	 ที่ส ่งผลกระทบในระดับโลก	 

คือ	สถานการณ์การโจมตียูเครน	น�าโดยวลาดิเมียร์	ปูติน	ประธานาธิบดีของรัสเซีย	

ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีทั่วโลกจับตามองและแสดงท่าทีต่อต้านการกระท�าดังกล่าวใน

การโจมตีของรัสเซีย	โดยสหภาพยุโรป	(EU)	 เป็นองค์กรทางการเมืองแรกๆ	ที่ออก

มาตรการคว�่าบาตรรายบุคคล	 ครอบคลุมบุคคล	 ๖๘๐	 คน	 และ	 อายัดทรัพย์สิน	 

งดปล่อยเงินกู้	และห้ามเดินทางเข้าเขต	EU	สหรัฐฯ	ได้ออกมาตรการคว�่าบาตรเต็ม

รูปแบบ	งดออกวีซ่า	๑๙	คน	จัดตั้งคณะ	“Klep	to	Capture”	เพื่อสอดส่องความ

ผิดปกติและด�าเนินการยึดทรัพย์	รวมถึงประเทศอื่น	ๆ	อาทิ	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	ญี่ปุ่น	

ออสเตรเลีย	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจ	 เพ่ือขัดขวางให้ปฏิบัติ

การของรัสเซียเป็นไปอย่างยากล�าบากมากขึ้น๑

	 อย่างไรก็ตามมิได้มีเพียงปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเท่านั้นท่ี 

ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแต่ยงัมปัีญหาความขัดแย้งภายในประเทศทีท่ัว่โลกให้ความ

สนใจอย่างสถานการณ์การรฐัประหารในเมยีนมา	น�าโดย	พล.อ.อาวโุสมนิ	อ่อง	หล่าย	

ในวันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในระดับภูมิภาค	 ทั้งใน

อาเซียนและนอกอาเซียน	ซึ่งปัจจุบันครบ	๑	ปี	ของการรัฐประหาร	สถานการณ์ใน

เมียนมายงัคงคกุรุน่	ความรนุแรงยงัด�าเนนิต่อไป	ไม่มท่ีาทว่ีาจะสงบและต้องติดตาม

๑	The	Matter.	สรุปกำรคว�่ำบำตรเศรษฐีรัสเซีย หวังส่งแรงกดดันถึงปูติน.	(ออนไลน์).แหล่ง

ที่มา	https://thematter.co/brief/169263/169263
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ต่อไปว่าความรุนแรงของการกวาดล้างปิดปากผู้เห็นต่างในเมียนมาจะคล่ีคลายลง 

ในทางที่ดีหรือย�่าแย่ลงมากกว่าเดิม๒

	 จากสถานการณ์ข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าโลกยังต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลง

และภัยคุกคามหลายรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งทาง

ตรงและทางอ้อมต่อประเทศไทยด้วย	ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย

จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 เพื่อวางแผนรองรับและรักษา

ความมั่นคงของประเทศไทย	

	 ส�าหรับประเทศไทยมีกรอบในการพัฒนา	รับมือ	และป้องกันประเทศผ่าน

กรอบการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	 โดย

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงของไทยนั้นมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ส�าคัญ	คือ	

ประเทศชาตมิัน่คง	ประชาชนมคีวามสุข	เน้นการบรหิารจัดการสภาวะแวดล้อมของ

ประเทศให้มีความม่ันคง	 ปลอดภัย	 เอกราช	 อธิปไตย	 และมีความสงบเรียบร้อย 

ในทกุระดบั	ตัง้แต่ระดบัชาต	ิสงัคม	ชมุชน	มุง่เน้นการพัฒนาคน	เคร่ืองมอื	เทคโนโลย	ี

และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม	 และ 

ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ	และทุกระดับความรุนแรง	ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต	 ใช้กลไก 

การแก้ไขปัญหาแบบบรูณาการ	ทัง้กบัส่วนราชการ	ภาคเอกชน	ประชาสงัคม	และองค์กร

ท่ีไม่ใช่รัฐ	 รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลัก 

ธรรมาภิบาล	 เพื่อเอื้ออ�านวยประโยชน์ต่อการด�าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านอื่น	ๆ	ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�าหนด๓

๒	The	Matter.	ครบ 1 ปี รัฐประหำรเมียนมำ เกิดเหตุกำรณ์ส�ำคัญอะไรขึ้นบ้ำงหลังกองทัพ

ยึดอ�ำนำจรัฐบำลพลเรือน.(ออนไลน์).	 https://thematter.co/social/politics/what-

happen-in-myanmar-one-year-myanmar-coup/166691
๓	ราชกิจจานุเบกษา.แผนยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี.	ออนไลน์	ค้นเมื่อ	๑	มีนาคม	๒๕๖๕	แหล่ง

ที่มา	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF
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	 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการขับเคล่ือนประเทศ

ไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระยะที่	๒	จึง

ท�าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาด้านความมั่นคงรอบด้าน

อย่างต่อเนื่อง	 รวมไปถึงปัญหาของคนในสังคมภายในประเทศ	อาทิ	ความเห็นต่าง

ทางการเมือง	 การแสดงออกของเยาวชนคนรุ่นใหม่	 ปัญหาอาชญากรรม	 ปัญหา

เศรษฐกิจ	ปญัหาความเหลื่อมล�้า	ปัญหายาเสพตดิ	เป็นตน้	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ทีป่ระเทศไทยจะต้องให้ความส�าคญัในการวางแผนรบัมอืกบัสถานการณ์ท่ีจะเกดิข้ึน	

ด้วยเหตนุีก้องทพัไทยซึง่เป็นหนึง่ในหน่วยงานด้านความมัน่คงของประเทศมภีารกจิ

ส�าคญัต่อการรกัษาความมัน่คง	การปกป้องอธปิไตย	และการรกัษาผลประโยชน์ของ

ชาตใินทกุมิต	ิรวมไปถงึให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของรฐับาล	สนบัสนนุการขบั

เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	 การแก้ไขปัญหาส�าคัญของชาติ	 การพัฒนาประเทศเพื่อ 

ความม่ันคงและการช่วยเหลอืประชาชน	ตลอดจนส่งเสรมิและพฒันาขดีความสามารถ

ของกองทัพเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีบทบาท

ส�าคัญต่อการรับมือและแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศ

	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ในฐานะหน่วยงาน

ด้านความมัน่คงทีศ่กึษาวิจยัและให้ข้อคดิเห็นด้านยุทธศาสตร์ความมัน่คงแก่หน่วยงาน

ของกองทัพและรัฐบาล	 ได้เห็นความส�าคัญของการทบทวนการประเมินสภาวะ

แวดล้อมและภยัคกุคามด้านความมัน่คงท่ีเกดิข้ึนและศกึษาสถานการณ์และแนวโน้ม

ด้านความมั่นคง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔-๒๕๖๗	 ที่เกิดขึ้นใหม่	 จึงได้จัดท�าเอกสารทบทวน 

การตรวจสภาวะแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์	 ด้านความมั่นคง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕-๒๕๖๗	 

เรือ่ง	“Thailand	Strategic	Security	Review	2022-2024”เพือ่น�าไปสูก่ารให้ข้อเสนอ

แนะเชงิยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง	ในการปรบัแผนยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง

ของประเทศไทย	 เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในอนาคตและขับเคลื่อน

ประเทศไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	
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๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑	เพือ่ทบทวนเอกสารประเมนิยทุธศาสตร์	เรือ่ง	“การตรวจสอบสภาวะ

แวดล้อมเพื่อมองอนาคตประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๔-๒๕๖๖	 (Thailand	Strategic	

Outlook	2021-2023)”

๑.๒.๒	 เพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโน ้มด ้านความมั่นคงในป	ี 

พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๖๗	ที่เกิดขึ้นใหม่	

๑.๒.๓	 เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในห้วงป	ี 

พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๖๗

 

๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ

การจัดท�าเอกสารประเมนิยทุธศาสตร์	เรือ่ง	“Thailand	Strategic	Security	

Review	2022-2024”	มุ่งศึกษาและประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งใน

ระดับโลก	ระดับภูมิภาค	และระดับประเทศ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๖๗	เพื่อวางแผน

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษา 

รวมทัง้สิน้	๗	เดอืน	ระหว่างเดอืนกมุภาพันธ์	พ.ศ.๒๕๖๕	ถงึเดอืนสงิหาคม	พ.ศ.๒๕๖๕	

รายละเอียดดังตารางที่	 ๑	 ทั้งนี้	 เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้แบ่งการน�า

เสนอเนื้อหาเป็น	๕	ส่วน	ได้แก่	

ส่วนที่	๑	:	 บทน�า

ส่วนที่	๒	:		สรปุประเดน็ส�าคญัของ	“Thailand	Strategic	Outlook	2021-2023”

ส่วนที่	๓	:	 การทบทวนการตรวจสภาวะแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ด้าน 

ความมั่นคง	พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๖๗	

ส่วนที่	๔	:	 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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๑.๔ วิธีกำรศึกษำ

เอกสารประเมนิยทุธศาสตร์ฉบับนีเ้ป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ	(Qualitative	

Research)	ผู้ศึกษาได้แบ่งการด�าเนินการ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.๔.๑	การทบทวนเอกสารประเมนิยทุธศาสตร์	เรือ่ง	“การตรวจสอบสภาวะ

แวดล้อมเพื่อมองอนาคตประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๔-๒๕๖๖	 (Thailand	Strategic	

Outlook	2021-2023)”	ของศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ

	 	 ๑.๔.๒	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 	 -	ข้อมลูปฐมภูม	ิ(Primary	data)	เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการจดัประชมุ

เชงิปฏบิตักิาร	ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	เรือ่ง	“Thailand	Strategic	Security	Review	

2021-2024” วันที่	 ๒๘	 มี.ค.๖๕	 โดยมีการประชุมระดมสมองกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ด้านความมัน่คง	และการสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Observation)	โดย

การเข้าร่วม ใน	Workshop	หวัข้อ	 “แนวโน้มและสถานการณ์ทีม่คีวามส�าคญัและ 

ผลกระทบต่อประเทศไทย	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๖๔	 –	 ๒๕๖๗”	 และการประชุมสัมมนา 

ด้านความมั่นคงต่าง	ๆ			

	 	 	 -	ข้อมลูทุตยิภมู	ิ(Secondary	data)	ศกึษาและเกบ็รวบรวมข้อมลูจาก

เอกสารวชิาการ	บทความ	สือ่อิเลก็ทรอนกิส์	สรปุการประชมุสมัมนา	และสือ่สิง่พมิพ์ต่างๆ	

	 	 ๑.๔.๓	 การวิเคราะห์และสรุปผล	 ผู้ศึกษาน�าข้อมูลที่ได้จากปฐมภูมิและ 

ทุติยภูมิมาวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	analysis)	และสังเคราะห์เพื่อสรุปผล
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๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 ๑.๕.๑	 ได้ประเด็นแนวโน้มส�าคัญจากเอกสารประเมินยุทธศาสตร์	 เรื่อง	 

“การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพื่อมองอนาคตประเทศไทย	พ.ศ.	 ๒๕๖๔-๒๕๖๖	

(Thailand	 Strategic	 Outlook	 2021-2023)”	 ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

	 ๑.๕.๒	 ได้ประเด็นสถานการณ์ด้านความมั่นคงและสภาวะแวดล้อม 

ด้านความมั่นคงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นใหม่	

	 ๑.๕.๓	 ได ้ข ้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร ์ด ้านความมั่นคงในห ้วงป ี	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๕-๒๕๖๗	 เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านความมั่นคง	ทั้งกองทัพ	และหน่วยงาน	ต่อการวางแผนรับมือและน�าไปปรับใช้

และก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในอนาคต
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ส่วนที่ ๒

สรุปประเด็นส�ำคัญของ 

“Thailand Strategic Outlook 2021-2023”
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ส่วนที่ ๒

สรปุประเดน็ส�ำคญัของ “Thailand Strategic Outlook 2021-2023”

 ในปี	 พ.ศ.๒๕๖๔	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	

ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงท่ีศึกษาวิจัยงานด้านความมั่นคงและจัดท�า 

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล	 ได้เห็น 

ความส�าคัญของการด�าเนนิการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงเชงิยทุธศาสตร์	

ดงัน้ันจงึได้จดัท�าเอกสารการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพือ่มองอนาคตประเทศไทย	

พ.ศ.	๒๕๖๔-๒๕๖๖	“Thailand	Strategic	Outlook	2021	–	2023”	ซึ่งเอกสาร

ดังกล่าวมีประเด็นส�าคัญส�าคัญ	๗	ประเด็นหลัก	๑๖	ประเด็นย่อย	ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กำรแข่งขันของชำติมหำอ�ำนำจ แบ่งเป็น ๓ ประเด็นย่อย ดังนี้

ประเด็นย่อย	 ๑.๑	 การแข่งขันทางภูมิยุทธศาสตร์	 (Geostrategic)	

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดเผย	(The	Free	and	Open	Indo-Pacific	

Strategy	 หรือ	 FOIP)	 ส่งผลให้ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	 เป็นพื้นที่ของการแข่งขัน	 

ทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างวิสัยทัศน์แบบเสรีและแบบเผด็จการ	 เนื่องจากภูมิภาคนี้

ต้องเผชิญกับการขยายอิทธิพลของจีน	 ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงที่ท�าให้ 

นานาประเทศต้องตระหนกัอย่างยิง่	เพราะก�าลงัส่งสญัญาณในการจัดวางยทุธศาสตร์	

ของสหรัฐฯ	 ต่อภูมิภาคเอเชียอีกด้วย	 ในขณะที่จีนก็มีพยายามขยายอิทธิพล 

ผ่านโครงการความริเริ่มแถบและเส้นทาง	 (Belt	 and	 Road	 Initiative:	 BRI)	 

ที่กลายเป็นแพลตฟอร์มซึ่งทั้งโลกจับตามอง	 ซึ่งจีนก็หวังผลกับโครงการนี้อย่างยิ่ง	

เพ่ือจะให้เป็นแรงขับเคลื่อนการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงในอนาคตยังคงเป็นเร่ือง 

ที่น่าจับตามองและติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ประเด็นย่อย	๑.๒	การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์	 (Geo-politics)	 เมียนมา

ถือเป็นพื้นที่ส�าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ในการช่วงชิงผลประโยชน์ของชาติมหาอ�านาจ	

อาจกล่าวได้ว่า	 เมียนมาก�าลังเผชิญกับประเทศในการถ่วงดุลมหาอ�านาจที่เป็น 
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เพื่อนบ้านอย่างจีนและอินเดีย	และเผชิญกับการเข้ามาของมหาอ�านาจ	เช่น	สหรัฐฯ	

วิกฤติการเมืองในเมียนมาจึงเป็นแบบทดสอบในเรื่องเอกภาพในอาเซียนได้เป็น 

อย่างดจีากความหลากหลายของประเทศสมาชกิท่ีมรีะบอบการปกครอง	สงัคม	และ	

วัฒนธรรมแตกต่างกัน

ประเด็นย่อย	 ๑.๓	 การแข่งขันทางภูมิเศรษฐศาสตร์	 (Geo-economics)	

ความพยายามของสหรฐัฯ	ในการยบัยัง้การแผ่ขยายอทิธพิลของการเป็นมหาอ�านาจ

ของจีนยังคงอยู่	 แม้ว่ารูปแบบของการด�าเนินนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไป	 สงคราม

การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ	 อาจเป็นฉนวนให้เกิดลัทธิกีดกันทางการค้าขยายตัว

ไปท่ัวโลก	 การตั้งก�าแพงภาษีระหว่างกัน	 อาจจะท�าให้เกิดการเบนทิศทางการไหล

ของสินค้า	 นอกจากนี้	 การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙	 ยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่ง 

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ	 ส่งผลท�าให้ความตึงเครียดระหว่างประเทศทั้งสองนี้

รุนแรงขึ้นอีกด้วย	และส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการลงทุนระหว่างจีนและสหรัฐฯ

ประเด็นที่ ๒ กำรเปลีย่นแปลงในกจิกำรทหำร (Revolution of Military Affairs)  

 แบ่งเป็น ๓ ประเด็นย่อย ดังนี้

ประเด็นย่อย	 ๒.๑	 สงครามในอนาคต	 (Future	Warfare)	 เป็นสงคราม 

ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในหลากมิติท่ีมีความเชื่อมโยงถึงกัน	 และม ี

ความซับซ้อนที่อาจเป็นท้ังท่ีมาและแนวโน้มก่อให้เกิดความขัดแย้ง	 จนกลายเป็น

สงครามในอนาคต	โดยมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเร่งที่ส�าคัญ	ดังนั้นประเด็น

ของเทคโนโลยีทางการทหารและยุทธวิธีในการรบที่เร่ิมเปลี่ยนไปอย่างมากจาก 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 จึงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อม

รับมือในอนาคต

ประเด็นย่อย	 ๒.๒	 ระบบอาวุธท�าลายล้างอัตโนมัติ	 โดยการใช้ปัญญา

ประดิษฐ์	(AI	and	Lethal	Autonomous	Weapon	Systems)	ปัญญาประดิษฐ์

จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีส�าคัญในหลายอุตสาหกรรม	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 
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ในกิจการทหาร	 ซึ่งประเทศมหาอ�านาจต่างมีแนวโน้มในการพัฒนา	 AI	 เพ่ือใช้ 

ในการท�าสงครามในอนาคต	 โดยเฉพาะสหรัฐฯ	 และจีน	 ได้มีการแข่งขันกันเป็น

อภิมหาอ�านาจทาง	 AI	 และต่างมีแนวโน้มในการพัฒนา	 AI	 แต่อย่างไรก็ตาม	 

ประเด็นการน�าไปปฏิบัติจะยังคงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต

ประเด็นย่อย	๒.๓	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	(Advance	Technology)	

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พลิกโฉมโลกอย่าง	

สิ้นเชิง	 รวมถึงในบริบทของการทหาร	 จะเห็นได้ชัดว่า	 ประเทศมหาอ�านาจได้ให ้

ความส�าคัญต่อนวตักรรมเทคโนโลยหีรอืการพฒันาเทคโนโลยทีางทหาร	(Military	Tech)	

ส�าหรับโลกอนาคต	 ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด	 จะน�า 

ไปสู่	 ความพยายามในการแข่งขันการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และการสะสมอาวุธ 

ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันภัยคุกคามในอนาคต

ประเด็นที่ ๓ เทคโนโลยีสร้ำงควำมพลิกผัน (Disruptive Technology)  

 แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย ดังนี้

ประเด็นที่	๓.๑	เทคโนโลยีควอนตัม	(Quantum	Technology)	เทคโนโลยี

ควอนตมัได้ถกูน�ามาประยกุต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธภิาพของเทคโนโลยด้ีานความม่ันคง

ทีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบนั	และก�าลงัเปลีย่นโฉมหน้าของสงครามในอนาคต	ในปัจจบุนันานา

ประเทศต่างลงทุนในด้านการวิจัยควอนตัม	 เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจ

และทางทหาร	 โดยการประยุกต์ใช้ควอนตัมเทคโนโลยีในภารกิจทหาร	 ซ่ึงถือเป็น

ส่วนหนึ่งในการแข่งขันของชาติมหาอ�านาจในอนาคต

ประเด็นที่	๓.๒	ปัญญาประดิษฐ์ครอบง�าโลก	(AI	dominate	the	world)	

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเทคโนโลยีที่มีบทบาทส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโลก

ประเทศมหาอ�านาจต่างมุ่งพัฒนาเพื่อขึ้นเป็นผู้น�าหมายเลขหนึ่งในการแข่งขันและ

การสร้างโอกาส	 ในอนาคต	 AI	 จะเข้ามามีบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ

รวมไปถึงในด้านความมั่นคงปลอดภัยด้วย
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ประเด็นที ่๔ กำรเปลีย่นแปลงของโครงสร้ำงประชำกร (Generation Change)  

 แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย ดังนี้

 ประเด็นย่อยที่	 ๔.๑	 สังคมผู้สูงวัย	 (Aged	 Society)	 ปัจจัยทางประชากร 

ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 

ทุกประเทศ	 ซึ่งหลายประเทศท่ัวโลกก�าลังเผชิญกับสังคมสูงวัย	 และเป็นแนวโน้ม

ส�าคัญในบริบทโลกท่ีจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญและเป็นความท้าทายในการก�าหนด

นโยบายที่ต้องพิจารณาออกแบบให้เหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติ	 เพื่อรับมือ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ประเด็นย่อยที่	๔.๒	ช่องว่างระหว่างช่วงวัย	(Generation	Gap)	แนวโน้ม	

Multigeneration	 จะเป็นเรื่องท้าทายมากข้ึนในอนาคต	 ปัญหาช่องว่างระหว่าง	 

เป็นปัญหาที่มีมานาน	 เกิดข้ึนทุกยุคทุกสมัย	 และเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิด 

ความขดัแย้งขึน้ในทกุสงัคม	ซึง่หากความขดัแย้งนัน้ลกุลามกลายเป็นเรือ่งใหญ่	ย่อม

ส่งผลต่อด�าเนินชีวิตที่ยากล�าบากในสังคม	อันมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

ประเด็นที่ ๕ กำรเมืองภำยในประเทศ แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย ดังนี้

ประเด็นย่อย	 ๕.๑	 ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ	 ในอนาคตยังคง

เกิดความขัดแย้งทางความคิดที่อาจน�าไป	 สู ่การเกิดความรุนแรงจากกลุ ่ม 

ความเคลือ่นไหวต่าง	ๆ	 โดยอาจปรากฎการณ์ความเช่ือมโยงในการเคลือ่นไหวของกลุ่ม	

อื่น	ๆ	ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น	 เพื่อเรียกร้องในประเด็นการเมืองที่หลากหลายและทับซ้อน

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ไทยควรเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ด้วยการศึกษาสภาวะแวดล้อมท่ีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดรวมถึงปัจจัย 

ที่เกี่ยวข้องทุกประการ	เพื่อสามารถคาดการณ์ภาพอนาคต	และผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นต่อไทย

ประเด็นย่อย	 ๕.๒	 การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารการสื่อสารทางการเมือง	

พลเมืองดิจิทัล	 (Digital	 Citizenship)	 มีบทบาทของเทคโนโลยีที่มีอิทธิพล 
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ต่อพลเมือง	 และกระตุ้นให้เกิดการการปรับตัวครั้งใหญ่ของทุกภาคส่วน	 ผลักดัน

เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างเร็วขึ้นอีก	นอกจากนั้น	อินเทอร์เน็ตยังเข้าใช้ส่งเสริม

การเมืองภาคพลเมืองผ่านวิธีการใหม่	ๆ 	ซึ่งท้าทายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมือง

ในระดับโครงสร้าง

ประเด็นที่ ๖ สิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย ดังนี้

 ประเด็นย่อย	 ๖.๑	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	

(Climate	Change)	ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วโลกและทวีความรุนแรงซึ่งเป็นประเด็น

ท่ีส�าคญัในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาพภมูอิากาศเปล่ียนแปลงของโลก	และแน่นอน

ว่าประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่ง	 ท่ีท้ังสร้างปัญหาและได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

โดยตรง	แม้ทัว่โลกจะตืน่ตวัและตระหนกัถงึปัญหาสิง่แวดล้อม	และมแีนวทางทีแ่ต่ละ

ประเทศมีทิศทางที่มุ่ง	ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	แต่อย่างไรก็ตาม	นานาประเทศ

ได้เผชญิกบัปัญหาขาดแคลนทรพัยากร	ธรรมชาต	ิและปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่รุนแรงเกินกว่าจะ	 รับมือได้ทันถ่วงที	 ท�าให้ต้องมุ่งให้ความส�าคัญ 

ต่อกระบวนการการผลติ	การบริโภค	การใช้ชวีติของมนษุย์มคีวามสมดลุกบัธรรมชาติ

ยิ่งขึ้น	 ซึ่งมุ่งไปในทิศทางท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และ

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนจึงจะเป็นแนวทางที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

	 ประเดน็ย่อย	๖.๒	กระแสใส่ใจสิง่แวดล้อม	(Green	Concern)	อณุหภมูโิลก

ทีส่งูขึน้อย่างต่อเน่ือง	จะส่งผลให้ปัญหาสิง่แวดล้อมทวคีวามรุนแรงยิง่ข้ึน	โดยเฉพาะ

ภยัพบัิตทิีจ่ะเกิดขึน้กับทกุ	พืน้ทีท่ัว่โลกและมคีวามรนุแรงข้ึนตามไปด้วย	สร้างความ

เสียหายและส่งผลกระทบต่อด้านต่าง	 ๆ	 อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ	 

ก่อให้เกิดมาตรการและข้อก�าหนดต่าง	 ๆ	 มากมายที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให ้

ทุกประเทศต่างแข่งขันและค้นหาวิธีในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	ๆ	เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	ในทางกลับกัน

ก็จะสร้างผลกระทบหากปฏิบัติไม่ได้เช่นกัน
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ประเด็นที่ ๗ ยุคหลังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (Post COVID-19) 

แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย ดังนี้

ประเด็นท่ี	 ๗.๑	 การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์โดยใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ	

(Geopolitics	Competition)	นานาประเทศต่างเร่งคิดค้นและผลิตวัคซีนโควิด-๑๙	

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อให้ได้ปริมาณที่มาเพียงพอต่อประชากรโลก	 

แต่อย่างไรก็ตาม	ประเด็นที่น่ากังวล	 คือ	 การกลายพันธุ์ของไวรัส	 ซ่ึงไวรัสทุกชนิด

สามารถกลายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ	 ซึ่งนานาประเทศต่างตั้งความหวังกับวัคซีน

ที่จะมาช่วยในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค	เพื่อให้สามารถกลับมาใช้

ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว	 น�าไปสู่ความเคลื่อนไหวส�าคัญในระดับโลกที่จะแสดง 

ความร่วมมือและมุ่งมั่นที่จะท�าให้ประชาคมโลกมีโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนอย่าง 

เท่าเทียมกัน	 แต่ขณะเดียวกันก็เห็นความเคลื่อนไหว	 ซึ่งสัญญาณที่วัคซีนจะ 

กลายเป็นเครื่องมือที่น�ามาใช้ในการแข่งขันในการเมืองระหว่างประเทศ

ประเด็นที่ 	 ๗.๒	 การด�าเนินภายใต ้ชีวิตวิ ถีใหม ่	 (New	 Normal)	 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙	 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและยังไม่

แน่นอนว่าจะจบลงเมือ่ใด	ได้ส่งผลกระทบในทุกด้านทัว่โลก	เกดิการปรบัเปลีย่นชวีติ

และด้วยมาตรการต่าง	 ๆ	 ที่ออกมาควบคุมการระบาด	 ท�าให้เทคโนโลยีได้เข้ามา 

มีบทบาทส�าคัญยิ่งในวิถีชีวิตแบบใหม่	New	Normal	ที่มีแนวโน้มการปรับตัวเข้าสู่

สงัคมดิจทิลัอย่างก้าวกระโดด	 และปรบัเปลีย่นโครงสร้างธรุกจิให้ใช้เทคโนโลยมีากข้ึน	 

รวมถึงการท�าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม	ประเด็นส�าคัญ	๗	ประเด็นหลักและประเด็นย่อยทั้งสิ้น	๑๖	

ประเด็นข้างต้นเป็นประเด็นที่ได้มากจากรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดประชุมวิชาการ	

ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๔	 เรื่อง	 “Thailand	 Strategic	 Outlook	 2021	 -	 2023”	 และ 

การศกึษารวบรวมข้อมลูเอกสารวิชาการ	การคดัเลอืกประเดน็ส�าคญั	ซึง่เป็นมมุมอง

ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ที่เคยได้คาดการณ์ไว้	 โดยมีความมุ่งหวังให้ครอบคลุม 
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การแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในทุกมิติ 

ทีเ่ชือ่มโยง	ไม่แน่นอน	หรอืสลบัซบัซ้อน	จนไม่สามารถแยกออกจากกนัได้อย่างชดัเจน	

ท้ังน้ี	 ผู้ศึกษาได้น�าประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นใช้เป็นฐานความคิดเพื่อตรวจสอบ	 

เปรียบเทียบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสภาวะแวดล้อมในห้วงปัจจุบัน	 (ก.พ.๖๕	 -	

ส.ค.๖๕)	ซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์ไว้ต่อไป	(ส่วนที่ ๓)	เพื่อให้ได้มาเป็นข้อเสนอ

แนะเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	
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ส่วนที่ ๓

กำรทบทวนกำรตรวจสภำวะแวดล้อม

เชิงยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗





ส่วนที่ ๓ 
 

กำรทบทวนกำรตรวจสภำวะแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ 

	 กระบวนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม	 (Environmental	 Scanning)	 

ในห้วงปัจจุบันได้ก�าหนดไว้ในห้วงเดือน	 กุมภาพันธ์	 -	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 

เพือ่ทบทวนภาพแนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อประเทศไทยทีไ่ด้เคยศกึษาวจิยั

ภายใต้บริบทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา	คือ	เอกสารการตรวจสอบสภาวะ

แวดล้อมเพื่อมองอนาคตประเทศไทย	พ.ศ.๒๕๖๔	–	๒๕๖๖	(Thailand	Strategic	

Outlook	 2021	 -	 2023)	 ซึ่งการด�าเนินการศึกษาในคร้ังนี้	 ผู้ศึกษาแบ่งประเด็น

สถานการณ์ออกเป็น	๒	กลุ่ม	ดังนี้

	 (๑)	 กำรทบทวนประเด็นเดิม คือ	 ประเด็นสถานการณ์และภัยคุกคาม 

ความมัน่คงทีเ่กิดขึน้ในอดตี	ซึง่ได้คาดการณ์ภาพสถานการณ์ในอนาคตและผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยไว้แล้วในเอกสารการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพื่อมอง

อนาคตประเทศไทย	พ.ศ.๒๕๖๔	–	๒๕๖๖	(Thailand	Strategic	Outlook	2021	-	2023)	

โดยจากที่กล่าวมาก่อนหน้านี้	(ส่วนที่	๒)	มีทั้งสิ้น	๗	ประเด็นหลัก	๑๖	ประเด็นย่อย	

ซึ่งสามารถจัดกลุ่มใหม่	ท�าให้เหลือ	๔	ประเด็นหลักและ	๗	ประเด็นย่อย	

	 (๒)	กำรส�ำรวจประเด็นที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่	 คือ	 ประเด็นสถานการณ์และ 

ภยัคกุคามความมัน่คงทีเ่กดิขึน้ใหม่ในห้วงระยะเวลาปัจจุบนัทีด่�าเนนิการตรวจสอบ

สภาวะแวดล้อม	ซึ่งมีเพิ่มเติมขึ้นอีกจ�านวน	๓	ประเด็นหลัก

จึงท�าให้ประเด็นที่จะน�าเสนอทั้งสิ้นภายใต้	 “เอกสารทบทวนการตรวจ

สภาวะแวดล้อมเชงิยทุธศาสตร์ด้านความม่ันคง	พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๖๗	เรือ่ง	“Thailand	

Strategic	Security	Review	2022-2024”ฉบับนี้	มีทั้งสิ้น ๗ ประเด็นหลักและ  
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๗ ประเด็นย่อย ซึ่งแต่ละประเด็นจะน�าเสนอใน	๒	หัวข้อย่อย	คือ	(๑) จำกที่ได้มี

กำรคำดกำรณ์ไว้ว่ำ	 ประกอบด้วยเนื้อหาโดยสรุปจากการทบทวนภาพแนวโน้ม

สถานการณ์ในอนาคตและผลกระทบต่อประเทศไทยที่เคยได้คาดการณ์ไว้ในการ

ศึกษาภายใต ้บริบทของศูนย ์ศึกษายุทธศาสตร ์ที่กล ่าวมาแล ้วเบื้องต ้น	 

(๒) สถำนกำรณ์ปัจจบุนัพบว่ำ	ประกอบด้วย	ผลจากการทบทวนสภาวะแวดล้อมในห้วง

ปัจจุบัน	(เดือน	กุมภาพันธ์	–	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕)	โดยมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้	

๓.๑ กำรทบทวนประเด็นเดิม 

๓.๑.๑ กำรแข่งขันของชำติมหำอ�ำนำจ แบ่งเป็น ๓ ประเด็นย่อย ดังนี้

  ๑) กำรแข่งขันทำงภูมิยุทธศำสตร์ (Geostrategic) 

จำกที่ได้มีกำรคำดกำรณ์ไว้ว่ำ ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรี

และเปิดเผย	(The	Free	and	Open	Indo-Pacific	Strategy	หรือ	FOIP)	ส่งผลให้

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	เป็นพื้นที่ของการแข่งขัน	ทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างวิสัยทัศน์

แบบเสรแีละแบบเผด็จการ	 เนือ่งจากภมูภิาคนีต้้องเผชญิกบัการขยายอทิธพิลของจนี	 

ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงที่ท�าให้นานา	 ประเทศต้องตระหนักอย่างยิ่ง	 

เพราะก�าลงัส่งสญัญาณในการจดัวางยทุธศาสตร์ของสหรัฐฯ	 ต่อภมูภิาคเอเชยีอกีด้วย	 

ในขณะที่จีนก็มีพยายามขยายอิทธิพ	 ผ่านโครงการความริเริ่มแถบและเส้นทาง	 

(Belt	 and	 Road	 Initiative:	 BRI)	 ท่ีกลายเป็นแพลตฟอร์มซึ่งทั้งโลกจับตามอง	 

ซึ่งจีนก็หวังผลกับโครงการนี้อย่างยิ่ง	เพื่อจะให้เป็นแรงขับเคลื่อนการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง	ซึ่งในอนาคตยังคงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองและติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

สถำนกำรณ์ปัจจบุนัพบว่ำ  (๑) ยทุธศำสตร์อนิโด-แปซฟิิกทีเ่สรี

และเปิดเผย (The Free and Open Indo-Pacific Strategy หรือ FOIP)  

หนึ่งในมาตรการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวของสหรัฐฯ	 (National	

Security	Strategy	of	the	United	States	of	America	–	NSS)	ที่ถูกประกาศ

ในปี	 ๒๐๑๗	 ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 ที่จะเข้ารับต�าแหน่งต้องด�าเนินนโยบายใน
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ระยะเวลา	 ๔	 ปี	 (๑	 สมัย)	 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมหายุทธศาสตร์ 

อินโด-แปซฟิิกนี	้ โดยประธานาธบิดแีต่ละคนอาจมกีารตีความขอบเขตการด�าเนนิการ 

ทางยทุธศาสตร์	(strategic	way)	และมีเคร่ืองมอืในการด�าเนนิยทุธศาสตร์	(strategic	

means)	ที่แตกต่างกัน	

ซึง่ภายใต้การบรหิารงานของประธานาธบิดี	ไบเดน	มุง่มัน่ยกระดับ

บทบาทและพันธกรณีระยะยาวต่ออินโด-แปซิฟิก	 โดยจะให้ความส�าคัญกับทุกส่วน

ของภมูภิาคน้ี	ตัง้แต่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงเหนอืและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ไปจนถงึ

เอเชียใต้และโอเชียเนีย	 อันรวมถึงหมู่เกาะแปซิฟิกด้วย	 ในขณะที่พันธมิตรและ 

หุ้นส่วนของสหรัฐฯ	 รวมถึงประเทศในยุโรปก�าลังหันมาให้ความสนใจกับภูมิภาคนี้

มากขึน้	และสหรฐัฯ	ตระหนกัดว่ีา	ผลประโยชน์ของชาวอเมรกินัจะรุดหน้าได้ต่อเมือ่

สหรัฐฯ	 วางหลักปักฐานในอินโด-แปซิฟ ิกอย ่างมั่นคง	 รวมทั้งเสริมสร ้าง 

ความแขง็แกร่งให้แก่ภมูภิาคนีไ้ปพร้อมกับพนัธมติรและหุน้ส่วนใกล้ชดิของสหรฐัฯ	โดยวธีิ 

การทางยทุธศาสตร์	 (Strategic	Means)	คอื	พฒันาพนัธไมตรใีห้เหมาะสมกบัยคุสมยั,	

สร้างความร่วมมือที่ยืดหยุ ่น	 รวมถึงการเสริมสร้างพลังให้อาเซียน	 สนับสนุน 

อินเดียในบทบาทผู้น�า	 สร้างความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือของกลุ่มภาคี	 ๔	 ประเทศ	

ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของยุโรปในภูมิภาค,	สร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ,	หนุนน�า

ทรัพยากรใหม่	ๆ	ทางการทหาร	การทูต	การพัฒนา	และการให้ความช่วยเหลือจาก

ต่างประเทศ	 อีกทั้งให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นกับภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ

ของรัฐบาลสหรัฐฯ	 โดยได้ประกาศเป็น	 Indo-Pacific	 Strategy	 บนหลักการ	 

๕	ประการ	 ได้แก่	 (๑)	 เสรีภาพและเปิดกว้าง	 (Free	 and	Open)	 (๒)	 เชื่อมโยง	

(Connected)	(๓)	เจริญรุ่งเรือง	(Prosperous)	(๔)	มีความมั่นคง	(Secure)	และ	

(๕)	ยืดหยุ่นยั่งยืน	(Resilient)๔

๔	The	Matter.	ครบ 1 ปี รฐัประหำรเมยีนมำ เกดิเหตกุำรณส์�ำคัญอะไรขึ้นบ้ำงหลงักองทพัยึดอ�ำนำจรัฐบำล

พลเรือน.(ออนไลน์).	 https://thematter.co/social/politics/what-happen-in-myanmar-one-year-

myanmar-coup/166691
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โดยยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ของสหรัฐฯ	 จะมุ่งสกัดกั้น

รัสเซียและจีนควบคู ่กัน	 ซึ่งสหรัฐฯ	 อยู ่ระหว่างการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร ์

ความมัน่คงแห่งชาต	ิ(National	Security	Strategy)	ฉบบัใหม่โดยจะปรบัเนือ้หาให้

สอดคล้องกับสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน	 ซึ่งจะท�าให้สหรัฐฯ	 ก�าหนดเป้าหมายทาง

ยุทธศาสตร์	 โดยให้ความส�าคัญกับยุโรปควบคู่กับเอเชียมากขึ้นเพื่อสกัดกั้นรัสเซีย

และจนีไปพร้อมกนั	เน่ืองจากเห็นว่าท้ังสองฝ่ายกระชับความร่วมมอืกนัและจะมท่ีาที

แข็งกร้าวมากขึ้น	 อาทิ	 ท่าทีของจีนต่อไต้หวัน	 อนึ่ง	 สหรัฐฯเผยแพร่แนวทาง

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับชั่วคราว	 (Interim	 National	 Security	

Strategic	Guidance)	เม่ือ	ม.ีค.๖๔	ส่วนยทุธศาสตร์ความมัน่คงฉบบัสมบรูณ์ยงัไม่มี

ความชัดเจนว่าจะเผยแพร่ในห้วงใด๕

ล่าสดุสหรฐัฯ	ได้น�าเสนอกรอบความร่วมมอืใหม่ในทีป่ระชมุสดุยอด

ผูน้�าอาเซยีน-สหรฐัฯ	ทีก่รงุวอชงิตนั	กรอบความร่วมมอืนีไ้ม่ใช่ความตกลงการค้าเสรี

หรือการเปิดตลาดแต่เป็นความพยายามที่จะร่วมมือและจัดระเบียบในการท�าความ

ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบใหม่	ซึ่งมี	๔	เสาหลักด้วยกันได้แก่	(๑)	การค้าที่เป็น

ธรรมและยืดหยุ่น	 ซึ่งภายใต้เสานี้มีภาคส่วนต่างๆ	 อยู่	 ๗	 สาขา	 คือ	 แรงงาน	 

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ	 เศรษฐกิจดิจิทัล	 การเกษตร	 ความโปร่งใสและ 

ธรรมาภิบาล	นโยบายการแข่งขัน	และการอ�านวยความสะดวกทางการค้า	(๒)	ความ

ยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน	(supply	chain	resilience)	ซึ่งยังคงมีความคลุมเครือ

อยู่มากกว่าเจตนาของสหรัฐฯ	 คืออะไร	 หลายประเทศในเอเชียเข้าใจว่าตัวเองท�า

หน้าทีเ่ป็นผูผ้ลติและเป็นส่วนส�าคญัในห่วงโซ่อุปทานของเศรษฐกจิสมยัใหม่	แต่ความ

กังวลคือ	สหรัฐฯ	จะใช้กรอบความร่วมมือนี้ในการควบคุมอุปทาน	การผลิต	หรือใช้

ต่อต้านผู้ผลิตรายใหญ่ในเอเชีย	(๓)	โครงสร้างพื้นฐาน	พลังงานสะอาด	และการลด

๕	 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ. ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงฉบับใหม่ของสหรัฐฯ จะมุ่งสกัดกั้นรัสเซียและจีนควบคู่

กัน. เข้าถึงเมื่อ	๑๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕.	แหล่งที่มา	https://www.nia.go.th/news/page/1462/
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คาร์บอนทีห่ลายประเทศกก็�าลังประสบปัญหาในการขาดแคลนเงนิทนุในการพฒันา

สิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานและท�าความสะอาดสิ่งแวดล้อมหรือลดปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์	ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่มีราคาแพง	และ	 (๔)	 เรื่องภาษี

และการป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชนั	 ซึง่เป็นปัญหาใหญ่ของเกอืบทกุประเทศในโลกนี้	 

และดูเหมือนยังหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหากันไม่ได้	๖

(๒) ยุทธศำสตร์แถบและเส้นทำง (Belt and Road Initiative: BRI) 

ส�าหรับทางฝั่งของประจีนมีการขยายอิทธิพลของจีนไปทั่วโลกส่งผลต่อระเบียบ

ภูมิภาค	 รัฐบาลจีนภายใต้การน�าของประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	มีการน�าวาทกรรมฝัน

ของชาวจีน	(Chinese	Dream)	มาเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนประชาชน	และ

สังคมจีนในปัจจุบัน	ซึ่งวาทกรรมดังกล่าวมีเป้าหมาย	คือ	ท�าให้ประเทศหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง	 และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน	 ซ่ึงจะเป็นการช่วยสร้างแรง

บันดาลใจ	และสนับสนุนให้ชาวจีนเดินหน้าท�าตามความฝันของตนเอง	 โดยรัฐบาล

จะเป็นผู้ขับเคลื่อนความฝันนั้นให้เกิดขึ้นจริง	 รัฐบาลจีนจึงได้ประกาศยุทธศาสตร์

ใหม่ที่เสนอการสร้างกรอบความร่วมมือ	และการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค	โดยมีจีน

เป็นแกนน�า	ได้แก่	การเชื่อมโยงทางบก	(Silk	Road	Economic	Belt)	การเชื่อมโยง

ทางทะเล	(Maritime	Silk	Road)	และเส้นทางสายไหมดิจิทัล	(Digital	Silk	Road)	

ที่มีเป้าหมายหลักในการสร้างความเช่ือมโยงร่วมกันร่วมกันภายใต้กรอบแนว 

ความคดิ	“The	Belt	and	Road	Initiative”๗	ซึง่เปรยีบเสมอืนเครือ่งมอืในการสร้าง

ความเชื่อมโยงของจีนไปในทุกภูมิภาคทั่วโลก	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

๖	 สุภลักษณ์	 กาญจนขุนดี.	 ‘กรอบควำมร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก’ คืออะไร ท�ำไมแผนกำรใหม่ของ

สหรัฐฯ จึงถูกเมิน.เข้าถึงเม่ือ	 ๑๖	 สิงหาคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๕,แหล่งที่มา	 https://plus.thairath.co.th/topic/

spark/101538
๗	พงศ์อานันท์	รมยะนันทน์.		กำรขยำยบทบำทของจีนผ่ำนยุทธศำสตร์“The Belt and Road Initiative”: 

ผลกระทบต่ออำเซียนและไทย.	เข้าถึงเมื่อ	๑๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕	แหล่งที่มา	http://www.dsdw2016.

dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-
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(๒.๑)	 ด้านตะวนัตก	 ได้แก่	การพฒันาเครอืข่ายการคมนาคมทางบก

ของภูมิภาคตะวันตกของจีนเช่ือมเข้ากับยุโรป	 เรียกว่า	 “แถบเศรษฐกิจเส้นทาง

สายไหม”	(Silk	Road	Economic	Belt)	 เพื่อเชื่อมเส้นทางการค้าภาคพื้นดินของ 

ยูเรเชียเข้าด้วยกัน	 (Facilitating	 land-based	 Trade	 across	 the	 Eurasian	

landmass)	เป็นการเชือ่มทวปีเอเชยีเข้ากบัทวปียโุรป	โดยการพฒันาใน	๒	เส้นทางหลกั	

เส้นทางแรกสร้างผ่านเอเชียกลาง	 ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรพลังงานของจีนไปถึง 

ยุโรปตอนใต้	 อีกเส้นทางหนึ่งสร้างผ่านรัสเซีย	 ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรพลังงานของ

จีนเช่นกัน	ไปถึงยุโรปตอนเหนือ	เป็นการเชื่อมทวีปเอเชียเข้ากับทวีปยุโรป	โดยการ

พัฒนาใน	๒	เส้นทางหลัก	เส้นทางแรกสร้างผ่านเอเชียกลาง	ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากร

พลังงานของจีนไปถึงยุโรปตอนใต้	 อีกเส้นทางหนึ่งสร้างผ่านรัสเซีย	 ซ่ึงเป็นแหล่ง

ทรัพยากรพลังงานของจีนเช่นกัน	ไปถึงยุโรปตอนเหนือ

(๒.๒)	ด้านตะวันออกเฉียงใต้	ได้แก่	การพัฒนาเครือข่ายคมนาคม

ทางทะเล	 เรียกว่า	 “เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่	 ๒๑”	 (21st	 Century	

Maritime	Silk	Road)	มีการพัฒนาท่าเรือต่าง	ๆ	รองรับ	ตั้งแต่สิงคโปร์	 เมียนมา	 

ศรีลังกา	ปากีสถาน	และตามช่องแคบต่าง	ๆ	ของอินโดนีเซีย	โดยมีจุดหมายปลาย

ทางอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง	 (แหล่งพลังงาน)	 ยุโรปตะวันตก	 (แหล่งเศรษฐกิจ	

การค้า	และเทคโนโลยี)	และแอฟริกา	(แหล่งพลังงานและวัตถุดิบอื่น	ๆ)

(๒.๓)	ด้านใต้	ได้แก่	การพฒันาเครอืข่ายคมนาคมทางบกผ่านเอเชยี

ใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพื่อเชื่อมภูมิภาคอื่น	 ๆ	 ของจีนเข้าถึงชายฝั่งทะเล	

โดยเฉพาะด้านชายฝ่ังมหาสมทุรอนิเดยีทีมี่การสร้างท่าเรือตามประเทศต่าง	ๆ 	รองรับ

ไว้แล้ว	ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการคมนาคมผ่านช่องแคบมะละกา๘

๘	บรรจง	ไชยลงักา.	ระเบยีบโลกใหม่ของจนี: วิเครำะห์ตำมทฤษฎีสจันยิมใหม่. วารสารสถาบนัวชิาการป้องกนั

ประเทศ,	7(2),	19-29.เข้าถึงเมื่อ	๑๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕	แหล่งที่มา	https://so04.tci-thaijo.org/index.

php/ndsijournal/article/view/64412/54834
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(๒.๔)	เส้นทางสายไหมดิจิทัล	(Digital	Silk	Road)	ในปัจจุบันจีน

ได้ขยายความร่วมมือกับประเทศต่าง	ๆ 	ในหลายภูมิภาคผ่านเส้นทางสายไหมดิจิทัล	

(Digital	 Silk	 Road)	 รวมถึงมิติทางด้านอวกาศและข้อมูลข่าวสาร	 (Space	 

and	 Information	 Corridor)	 โดยมุ่งเน้นที่เศรษฐกิจดิจิทัล	 ปัญญาประดิษฐ	์ 

นาโนเทคโนโลย	ีเทคโนโลยคีวอนตมั	ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นให้เกดิเส้นทาง

สายไหมทางดิจิทัล	ได้แก่	เคเบิลออปติกทางบกและใต้ทะเล	ระบบดาวเทียมส�ารวจ

และสือ่สาร	การตดิต่อสือ่สารผ่านระบบ	5G	 เทคโนโลยดีจิทิลัหรอืแอปพลเิคชัน่ใหม่	ๆ	

ท�าให้การสร้างความเป็นอุตสาหกรรมเชิงดิจิทัล	 (Digital	 Industrialization)	 และ

การสร้างความเป็นดิจิทัลให้แก่อุตสาหกรรม	(Industry	Digitalization)	ในอนาคต

เติบโตตามนโยบายเส้นทางสายไหมดิจิทัลท่ีจะยกระดับความร่วมมือในมิติของ

เศรษฐกิจดิจิทัล	ภูมิรัฐศาสตร์	และระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ๙ 

ล่าสุดจีนได้กระชับความสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือกับทั่วทุก

ภูมิภาคทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก	เอเชียใต้	แอฟริกา	

และรัสเซีย	 โดยจีนได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ 

ด้านความมัน่คง	 เศรษฐกจิ	การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลงัวกิฤติ	COVID-19	การเกษตร	และ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติตามแนวทางข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(Belt	and	Road	

Initiative-BRI)๑๐	 อาทิ	 หมู่เกาะแปซิฟิก	 โดยจีนและกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก	

อาทิ	ฟิจิ	ซามัว	ตองกา	คิริบาส	ปาปัวนิวกินี		เป็นต้น	เห็นพ้องแนวคิด	ความร่วมมือ

ทีค่รอบคลมุในการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลงัวกิฤต	ิCOVID-19	จดัต้ังศนูย์ความร่วมมอืเพือ่

พัฒนาการเกษตร	 และภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 จีนเน้นย�้าหลังการประชุมว่าจีนจะ 

๙	ชาดา	เตรียมวิทยา.	ครบรอบ 5 ปีกำรจัดประชุมสุดยอด 1 แถบ 1 เส้นทำง : รู้จัก“เส้นทำงสำยไหมดิจิทัล”. 

เข้าถึงเมื่อ	 ๑๖	 สิงหาคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๕แหล่งที่มา	 http://thai.cri.cn/20220518/1018216d-b70e-2ebd-

2099-9c1146032b46.html	
๑๐	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ.	 รำยงำนสถำนกำรณ์ต่ำงประเทศ.เข้ำถึงเมื่อ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕.	แหล่ง

ที่มาhttps://www.nia.go.th/main/th/1/#world_news
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น�าเสนอแนวทางสร้างความร่วมมือและท่าทีอย่างเป็นทางการของจีนอย่างเป็นทาง

ภายหลังหารือรายละเอียดความร่วมมือกับทุกประเทศท่ีเกี่ยวข้อง	 กับท้ังเน้นย�้าว่า

จนีต้องการร่วมพฒันาภมูภิาคแอฟรกิา	เอเชยี	และแครเิบยีนให้เจรญิรุง่เรอืง	อย่างไร

ก็ตาม	แนวคิดความร่วมมือดังกล่าวไม่ปรากฏความร่วมมือด้านความมั่นคง	รวมไป

ถึงการลงนามในสนธิสัญญาความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนอย่างเป็นทางการ	 

ซึง่การรายงานว่าข้อตกลงดงักล่าวอนญุาตให้จนีส่งต�ารวจตดิอาวธุ	ทหาร	หน่วยงาน

บงัคบัใช้กฎหมาย	และกองก�าลงัตดิอาวธุอืน่	ๆ 	ไปประจ�าการตามค�าขอของหมูเ่กาะ

โซโลมอนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคม	รวมทั้งสามารถส่งเรือเพื่อแวะพัก

และเติมเสบียงได้	แต่ไม่ให้จีนสร้างฐานทัพเรือในอาณาเขตของหมู่เกาะโซโลมอน๑๑ 

๒) กำรแข่งขันทำงภูมิรัฐศำสตร์ (Geo-politics)

จำกที่ได้มีกำรคำดกำรณ์ไว้ว่ำ เมียนมาถือเป็นพื้นที่ส�าคัญทาง

ภมูริฐัศาสตร์ในการช่วงชงิผลประโยชน์ของชาตมิหาอ�านาจ	อาจกล่าวได้ว่า	เมยีนมา

ก�าลังเผชญิกบัประเทศในการถ่วงดลุมหาอ�านาจท่ีเป็นเพ่ือน	บ้านอย่างจีนและอนิเดีย	

และเผชิญกับการเข้ามาของมหาอ�านาจ	 เช่น	สหรัฐฯ	วิกฤติการเมืองในเมียนมาจึง

เป็นแบบทดสอบในเรือ่งเอกภาพในอาเซยีนได้เป็นอย่างดีจากความหลากหลายของ

ประเทศสมาชิกที่มีระบอบการปกครอง	สังคม	และ	วัฒนธรรมแตกต่างกัน

สถำนกำรณ์ปัจจบุนัพบว่ำ เมือ่	๑	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๖๔	ทีผ่่านมา	

กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง	 โดย 

กล่าวหาว่ามกีารทจุรติครัง้มโหฬาร	ในการเลอืกตัง้ปี	๒๐๒๐	ซ่ึงพรรคเอน็แอลดีของ

นางซู	 จี	 ได้คะแนนเสียงกว่า	 ๘๓%	 และคณะผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศระบุว่า 

การเลอืกตัง้ส่วนใหญ่ด�าเนนิไปอย่างอสิระและเป็นธรรม	นบัแต่นัน้	กท็�าให้ชาวเมยีนมา

ทั่วประเทศออกมาชุมนุมประท้วง	 อีกทั้งมีการจับกุมนักการเมืองฝ่ายสนับสนุน

๑๑		กรุงเทพธุรกิจ.. ท�ำไม ‘สนธิสัญญำควำมมั่นคง’ จีน - หมู่เกำะโซโลมอน สร้ำงเซอร์ไพรส์ ‘สหรัฐ’.	เข้า

ถึงเมื่อ	๑๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕	แหล่งที่มา	https://www.bangkokbiznews.com/world/1000140
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ประชาธิปไตย	 ขณะที่นางซู	 จี	 ถูกด�าเนินคดีหลายคดี	 และได้ถูกย้ายไปขังเด่ียวใน

เรือนจ�าเมื่อเดือน	มิ.ย.๖๕	ที่ผ่านมา	

อย่างไรก็ตาม	 กองทัพเมียนมาได้ให้ค�าม่ันว่าจะจัดการเลือกต้ังที่

เป็น	“อิสระและยุติธรรม”	ขึ้นใหม่ในอนาคตเพื่อคืนอ�านาจให้แก่ประชาชน	หลังท�า

รัฐประหาร	 กองทัพได้ประกาศบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือช่วยให้มี

อ�านาจในการจับกุมประชาชนเพิ่มขึ้น	 และมีการขยายค�าส่ังนี้คร้ังแรกเมื่อเดือน	 

ส.ค.	๖๔๑๒

มกีารรายงานเมือ่วนัที	่๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๕	รฐับาลทหารเมยีนมา

สั่งประหารชีวิตนักกิจกรรมทางการเมืองผู้เรียกร้องประชาธิปไตย	๔	ราย	ซึ่งรวมถึง	

เพียว	 เซยาร์	ตอ	อดีต	ส.ส.	จากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	(NLD)	

ของ	ออง	ซาน	ซูจี	และ	จ่อ	มิน	ยู	หรือจิมมี	นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชื่อดัง	

ถือเป็นการลงโทษประหารชีวิตครั้งแรกในรอบกว่า	๓๐	ปี	ท่ามกลางกระแสวิพากษ์

วิจารณ์อย่างรุนแรงจากทั้งประชาชนในประเทศและประชาคมโลก	 ซ่ึงร่วมกันออก

มาต่อต้านการใช้โทษประหารเพื่อก�าจัดผู้เห็นต่างทางการเมือง๑๓

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้อาเซียนมีการปรับเปล่ียนท่าที	 โดย

นายกรฐัมนตรฮุีนเซนแห่งกมัพชูา	ในฐานะประธานอาเซยีนประจ�าปี	กล่าวในระหว่าง

เริ่มต้นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	ที่กรุงพนมเปญ	ระบุว่า	อาเซียนจะ

ถูกบังคับให้ต้องทบทวนแผนสันติภาพ	หรือแผนฉันทามติ	๕	ข้อ	ที่	๑๐	ชาติสมาชิก

อาเซยีนตกลงกบัเมยีนมา	หากรฐับาลทหารเมยีนมาประหารชวิีตนกัโทษเพิม่มากขึน้	

๑๒		BBC.	รัฐประหำรเมียนมำ : กองทัพยืดเวลำประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 6 เดือน อ้ำงเหตุวุ่นวำย

ในประเทศ. เข้าถึงเมื่อ	 ๑๖	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕.	 แหล่งที่มา	 https://www.bbc.com/thai/

international-62378654
๑๓	 BBC.	 รัฐประหำรเมียนมำ : นำนำชำติประณำมเมียนมำกรณีสั่งประหำรนักเคลื่อนไหวเรียกร้อง

ประชำธิปไตย. เข้าถึงเม่ือ	 ๑๖	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 แหล่งที่มา	 https://www.bbc.com/thai/

thailand-62301610
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และชี้ว่า	 ความเป็นเอกภาพของอาเซียนนั้นถูกท้าทายจากผลกระทบทางการเมือง
และความมัน่คงของสถานการณ์ในเมยีนมา	ซึง่ทวคีวามรุนแรงข้ึนจนกลายเป็นวกิฤต
เศรษฐกิจและมนษุยธรรม	ซึง่สถานการณ์ปัจจบุนัในเมยีนมานัน้เปลีย่นแปลงไปอย่างมาก	
และอาจถูกมองได้ว่าเลวร้ายย่ิงกว่าในช่วงก่อนท�าข้อตกลงสันติภาพ	 เนื่องจาก 
การประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านรัฐบาลทหาร๑๔

และล่าสุด	 กองทัพอ้างว่าจะต้องใช้เวลามากกว่านี้เพ่ือสร้าง
เสถยีรภาพในประเทศ	โดยในการแถลงผ่านสือ่ของทางการ	พล.อ.อาวโุส	มนิ	อ่อง	หล่าย	
หวัหน้ารฐับาลทหารเมยีนมา	ได้กล่าวโทษว่าปัญหาความไม่สงบท่ีเกดิข้ึนมาจากกลุ่ม
ตดิอาวธุต่อต้านรฐับาลท่ีเขาเรยีกว่า	“ผูก่้อการร้าย”	และ	“รฐับาลเอกภาพแห่งชาต”ิ	
(National	Unity	Government	หรือ	NUG)	ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาเมียนมาที่ก่อตั้งขึ้น
โดยกลุ่มนักการเมืองฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย	เขาชี้ว่า	ปัญหาความไม่สงบนี้รวม
ทั้งการระบาดของโควิด-๑๙	 ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินแผนการสร้างสันติภาพตาม	
“ฉันทามต	ิ๕	ข้อ”	ทีเ่กดิขึน้ในทีป่ระชมุสดุยอดผูน้�าอาเซียนวาระพิเศษเพ่ือยติุความ
รุนแรงในเมียนมาหลังเกิดเหตุรัฐประหาร	 ซึ่งรวมถึงการยุติความรุนแรง	 และ 
การเจรจากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปสู่สันติภาพในเมียนมา

พล.อ.	อาวโุส	มนิ	อ่อง	หล่าย	ซึง่เป็นผู้น�าสภาบริหารแห่งรัฐ	(SAC)	
ของเมียนมา	 และตั้งตนเป็นนายกรัฐมนตรี	 ระบุด้วยว่า	 จะต้องมีการปฏิรูประบบ 
การเลือกตั้งในประเทศ	 โดยผสมผสานระหว่างระบบการเลือกต้ังแบบสัดส่วนกับ 
การเลอืกตัง้แบบเขตเดยีวคนเดยีวทีผู่ไ้ด้คะแนนสงูสดุชนะการเลอืกตัง้	ซึง่เป็นระบบ
ทีท่�าให้พรรคสันนบิาตแห่งชาตเิพือ่ประชาธปิไตย	หรอืเอน็แอลด	ีของนางออง	ซาน	ซ	ูจี	 
คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในศึกเลือกตั้งปี	๒๐๒๐๑๕

๑๔		Thestandard.	อำเซียนขู่ทบทวนแผนสันติภำพ หำกรัฐบำลทหำรเมียนมำประหำรนักโทษเพิ่ม.	เข้าถึง
เมื่อ	๑๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕	แหล่งที่มา	https://thestandard.co/asean-questioned-myanmar-on-
peace-plan/
๑๕	BBC.	รัฐประหำรเมียนมำ : กองทัพยืดเวลำประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 6 เดือน อ้ำงเหตุวุ่นวำย
ในประเทศ. เข้าถึงเมื่อ	 ๑๖	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕.	 แหล่งที่มา	 https://www.bbc.com/thai/
international-62378654
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๓) กำรแข่งขันทำงภูมิเศรษฐศำสตร์ (Geo-economics)

จำกที่ได้มีกำรคำดกำรณ์ไว้ว่ำ ความพยายามของสหรัฐฯ	ในการ

ยบัยัง้การแผ่ขยายอทิธิพลของการเป็นมหาอ�านาจของจนียงัคงอยู	่แม้ว่ารูปแบบของ

การด�าเนินนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไป	 สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ	 

อาจเป็นฉนวนให้เกิดลัทธิกีดกันทางการค้าขยายตัวไปท่ัวโลก	 การต้ังก�าแพงภาษี

ระหว่างกัน	อาจจะท�าให้เกิดการเบนทิศทางการไหลของสินค้า	นอกจากนี้	การแพร่

ระบาดของเชือ้โควดิ-๑๙	ยงัเป็นปัจจยัหลกัทีส่่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ	ส่งผล

ท�าให้ความตึงเครียดระหว่างประเทศท้ังสองนี้รุนแรงขึ้นอีกด้วย	 และส่งผลกระทบ 

ที่รุนแรงต่อการลงทุนระหว่างจีนและสหรัฐฯ

สถำนกำรณ์ปัจจบุนัพบว่ำ  สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ	

ยังคงยืดเยื้อ	จากความบาดหมางจากนโยบายเดิม	“America	First”	ของอดีตปธน.

ทรัมป์	ที่ต้องการลดการขาดดุลทางการค้ากับประเทศจีน	และการเพิ่มการจ้างงาน

ในสหรัฐฯ	 ซึ่งเกิดความบาดหมางระหว่างกันในประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์และ

ทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าจากจีน	 อาทิ	 สินค้ากลุ ่มไอที	 ไม่ว่าจะเป็นทั้ง	

Hardware	และ	Software	และสินค้าชนิดอื่น	ๆ	

ซึ่งล่าสุดจากชนวนเหตุความขัดแย้งกรณีจีนและไต้หวัน	 ท�าให้

รฐับาลสหรฐัหนักลบัมาทบทวนการต่ออายมุาตรการเกบ็ภาษสีนิค้าน�าเข้าจากจนีอกีครัง้	

หลงัจากทีก่่อนหน้านี	้ประธานาธบิดโีจ	ไบเดน	เคยมีท่าทจีะยกเลกิก�าแพงภาษสีนิค้า

จีนที่มีมาตั้งแต่ยุคอดีตปธน.ทรัมป์	 เป้าหมายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ	 โดยคณะท�างาน 

ของ	 ปธน.	 ไบเดนพยายามอย่างต่อเน่ืองท่ีจะผ่อนคลายมาตรการด้านภาษีที่บังคับ

ใช้กบัสนิค้าทีน่�าเข้าจากจนีในสมยัอดตีประธานาธบิดโีดนลัด์	ทรัมป์	เป้าหมายกเ็พ่ือ

ท�าให้ต้นทุนน�าเข้าสินค้าลดลงและสกัดภาวะเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงข้ึน	 นอกจากนี้ยัง

พิจารณาถึงแนวทางการยกเลิกการจัดเก็บภาษีบางรายการ	โดยจะมีการตรวจสอบ

การจัดเก็บภาษีอื่น	ๆ	เพิ่มเติมอีกครั้งตามมาตรา	๓๐๑	รวมถึงขยายรายการสินค้า

ทีย่กเว้นภาษเีพือ่ช่วยเหลอืบรษิทัของสหรฐัทีต้่องพึง่พาการน�าเข้าวตัถดุบิจากจนีเท่านัน้
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อย่างไรก็ตาม	ปธน.ไบเดนยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้	โดยแนวทาง

ต่าง	ๆ 	ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา	ขณะที่มาตรการจัดเก็บภาษีท�าให้บริษัทในสหรัฐ

ต้องน�าเข้าสินค้าจากจีนแพงขึ้น	 และท�าให้ผู ้บริโภคต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้น	

นอกจากนี	้การลดอตัราเงนิเฟ้อลงกเ็ป็นเป้าหมายหลกัของปธน.ไบเดนก่อนการเลอืก

ตั้งกลางเทอมในเดือน	พ.ย.	๖๕๑๖

๓.๑.๒ เทคโนโลยีสร้ำงควำมพลิกผัน (Disruptive Technology)

จำกที่ได้มีกำรคำดกำรณ์ไว้ว่ำ ในอนาคตสงครามท่ีเกิดข้ึนจาก

ปัจจยัการเปลีย่นแปลงในหลากมติทิีม่คีวามเชือ่มโยงถงึกนั	และมคีวามซบัซ้อนทีอ่าจ

เป็นทัง้ทีม่าและแนวโน้มก่อให้เกดิความขดัแย้ง	จนกลายเป็นสงครามในอนาคต	โดย

มีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเร่งท่ีส�าคัญ	 เพราะความก้าวหน้าทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พลิกโฉมโลกอย่าง	 ส้ินเชิง	 ทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงในบริบทของการเมืองการทหาร	 จะเห็นได้ชัดว่า	

ประเทศมหาอ�านาจได้ให้ความส�าคัญต่อนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางทหาร	 (Military	 Tech)	 ส�าหรับโลกอนาคต	 ซ่ึงความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด	จะน�าไปสู	่ความพยายามในการแข่งขนัการพฒันาอาวธุ

ยุทโธปกรณ์และการสะสมอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ

และป้องกันภัยคุกคามในอนาคต	ซึง่ประเทศมหาอ�านาจต่างมแีนวโน้มในการพฒันา	

AI	เพือ่ใช้ในการท�าสงครามในอนาคต	โดยเฉพาะสหรฐัฯ	และจีน	ได้มกีารแข่งขนักนั

เป็นอภิมหาอ�านาจทาง	 AI	 และต่างมีแนวโน้มในการพัฒนา	 AI	 แต่อย่างไรก็ตาม	

ประเด็นการน�าไปปฏิบัติจะยังคงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต	 ดังนั้น

ประเดน็ของเทคโนโลยทีางการทหารและยทุธวธิใีนการรบทีเ่ร่ิมเปล่ียนไปอย่างมาก

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 จึงเป็นสิ่งท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียม

พร้อมรับมือในอนาคต

๑๖		ฐานเศรษฐกจิดจิทิลั.	สหรัฐกลบัมำซดักบัจนีทำงกำรค้ำ หลงัฮึม่ใส่กันกรณไีต้หวนั.	เข้าถงึเมือ่	๑๖	สงิหาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๕	แหล่งที่มา	https://www.thansettakij.com/world/536275
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  สถำนกำรณ์ปัจจุบันพบว่ำ 	ประเทศต่าง	ๆ	ได้ให้ความส�าคัญกับ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ	 เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วของโลกในอนาคตในหลายมิติ	 เช่น	 เศรษฐกิจ	 ส่ิงแวดล้อม	 รวมถึง 

การป้องกันประเทศ	อาทิ

๑)	สหรัฐฯ	มีการพัฒนาเทคโนโลยียุคใหม่เพื่อรองรับสถานการณ์

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	อย่างเครือ่งบนิรบยคุที	่๖	ของสหรฐัฯ	

โดยโครงการ	 Next	 Generation	 Air	 Dominance	 (NGAD)	 ของกองทัพอากาศ

สหรัฐฯ	เป็นโครงการที่จะสับเปลี่ยนเครื่องบินขับไล่ยุคที่	๕	ของกองทัพ	หรือ	F-22	

Raptor	 ที่ประจ�าการมาแล้วกว่าทศวรรษ	 จนตอนนี้ยกเลิกการผลิตไปแล้วเพราะ 

มีต้นทุนการผลิตที่สูงมาก	 และเปลี่ยนเป็นเครื่องยุคที่	 ๖	 ซึ่งจะยกระดับเทคโนโลยี 

หลักของตัวเครื่องไปอีกระดับ	ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อน	การลอบเร้น	อาวุธขั้นสูง

และการจัดการความร้อนของตัวเครื่อง	 นอกจากนี้	 NGAD	 ยังถูกขนานนามว่า	 

จะเป็นต้นตระกูลของระบบที่จะท�าให้เครื่องบินรบทั้งหมด	 กลายเป็น	 “เครื่องบิน 

ไร้คนขบั”	ทีจ่ะมาพร้อมกบัเซ็นเซอร์และความสามารถในการบรรทุกได้อย่างหลากหลาย	

ควบคูไ่ปกบัเครือ่งบินบรรทุกคน	โดยในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู	เครือ่งบนิไร้คนขบั

จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ	 รักษาเคร่ืองบินและนักบินให้พ้นจากอันตราย	

ซึ่ง	 ราคาเครื่องบินรบในยุคที่	๖	จะมีราคาที่สูงกว่าในยุคที่	๕	แต่ค่าบ�ารุงรักษาตัว

เครื่องจะถูกลง๑๗

 นอกจากนี้กองทัพสหรัฐฯ	 US.Army	 ได้สร้างโปรแกรมฝึกทหาร 

ที่เรียกว่า	Their	Synthetic	Training	Environment	 (STE)	ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี	

๒๐๑๗		มีเป้าหมายที่จะแทนที่โปรแกรมการจ�าลองแบบดั้งเดิมทั้งหมด	และจะรวม

ระบบต่าง	 ๆ	 เข้าไว้ในระบบเดียวกัน	 และสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ทั้งหมด	

๑๗		TNN.Online. เครื่องบินรบยุคที่ 6 ของสหรัฐฯ เริ่มเป็นรูปร่ำง รำคำจะแพงมำกกว่ำ F-22 Raptor .เข้า
ถึงเมื่อ	๑๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕	แหล่งที่มา	https://www.tnnthailand.com/news/tech/112838/
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STE	นั้นแตกต่างจากวิธีการแบบเดิมที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานเป็นหลัก	ตัวอย่าง

เช่น	 หากจะโฮสต์ฝาแฝดดิจิทัล	 หรือ	 Digital	 Twins	 ของโลกใบนี้ขึ้นมา	 จะใช้

สถาปัตยกรรมคลาวด์ท่ีมจีดุเด่นในการขยายขนาดได้อย่างอสิระ	และจะสตรมีข้อมลู

ภูมิประเทศที่มีความเที่ยงตรงสูง	 (ภาพถ่ายเหมือนจริง)	 ไปยังการจ�าลองที่เชื่อมต่อ

แพลตฟอร์มอ่ืน	 ๆ	 เพิ่มเติมได้	 ตัวอย่างเช่น	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเครื่องจ�าลอง 

รถถังจะมองเห็นต้นไม้	 พุ่มไม้	 และสิ่งปลูกสร้างเดียวกันกับนักบินในเครื่องจ�าลอง 

การบนิทีเ่ชือ่มต่อกัน	ท�าให้การสือ่สารและการสนับสนนุทางอากาศท�าได้อย่างแม่นย�า

มากขึน้	โดยเปรยีบเสมอืนกบัการไปรบจรงิ	ๆ 	สิง่เหล่านีเ้กดิขึน้ได้	ด้วยความสามารถ

ในการปรับขนาดของระบบคลาวด์	 โดยปรับพลังในการค�านวนสิ่งต ่าง	 ๆ	 

ไปพร้อมกนั		ท�าให้ระบบจ�าลองของทหารสามารถแสดงรายละเอยีดทีจ่�าเป็นในโลก

แห่งความเป็นจริงได้ดีขึ้น	 เช่น	ความหนาแน่นของประชากรและความซับซ้อนของ

ภูมิประเทศที่เซิร ์ฟเวอร์แบบเดิมไม่สามารถรองรับได้ไหว	 ในอนาคตความ

ทะเยอทะยานของ	STE	คอืการดึงข้อมลูจากแหล่งข้อมลูทีม่อียูโ่ดยอตัโนมัติเพ่ือแสดง

เอนทิตจี�าลองนับได้ล้าน	เช่น	รถยนต์ท่ีใช้	AI	หรอืคนท่ีเดินบนถนนได้ทัง้หมดในคราวเดยีว		

ซึ่งจะท�าให้โปรแกรมจ�าลองการฝึก	 ท่ีจะไม่แตกแตกอะไรจากโลกในความ 

เป็นจริงเลย	 ดังนั้น	 การฝึกซ้อมรบของทหารสหรัฐ	 จะเป็นเหมือนการซ้อมรบใน

สถานการณ์จริง	 สามารถจ�าลองรูปแบบข้ึนมาและฝึกรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได	้ 

ซึ่งดู	ๆ 	ไปแล้ว	มันอาจจะคล้ายกับในภาพยนต์เรื่อง	Ender	Game	ที่ให้ผู้บัญชาการ

การรบ	 ซ้อมรบกับกองทัพต่างดาว	 โดยใช้ภาพฉายสมจริง	 ทั้งภูมิประเทศ	 สภาพ

อากาศ	และความสามารถของกองทัพศัตรู๑๘

	 ซึ่งสัญญาณที่ท�าให้เห็นว่าสหรัฐฯก�าลังเตรียมพร้อมรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต	 คือการที่พลเอก	 มาร์ก	 เอ.	 มิลลีย์	 ประธาน 

คณะเสนาธกิารทหารร่วมกองทัพสหรฐั	กล่าวเนือ่งในพธิสี�าเรจ็การศกึษาของโรงเรยีน
๑๘	 	piphat	P.	Meta ไม่ใช่คนแรก กองทัพสหรัฐยืนหนึ่ง สร้ำง metaverse ส�ำเร็จแล้ว. เข้าถึงเมื่อ	๑๘	
สิงหาคม	พ.ศ..๒๕๖๕,แหล่งที่มา	https://www.techhub.in.th/us-army-build-metaverse-sinc-2017/
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นายร้อยเวสต์พอยต์	(United	States	Military	Academy	West	Point)	กระตุ้นให้

นายทหารรุ่นใหม่ของกองทัพสหรัฐ	 เตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใน

อนาคตให้พร้อมรับมือกับสงครามในแนวรบหลากรูปแบบท่ีต่างจากสงครามใน

ปัจจุบัน	ซึ่งความท้าทายของโลกในอนาคตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน	เนื่องจาก

มีชาติมหาอ�านาจใหม่เกิดข้ึน	 ซึ่งชาติเหล่าน้ีมีความต้ังใจจะเปล่ียนระเบียบโลกใหม	่

ซ่ึงท�าให้ทหารใหม่แห่งกองทพัสหรฐัต้องมคีวามพร้อมในการรับมอืความท้าทายเหล่า

นี้	 เพราะสหรัฐไม่ใช่มหาอ�านาจที่ไม่มีวันถูกท้าทายอีกต่อไปแล้ว	 ตอนนี้สหรัฐก�าลัง

ถูกทดสอบในยุโรปจากการรุกรานของรัสเซีย	 และในเอเชียจากการแผ่อิทธิพลทาง

เศรษฐกิจของจีน	 ภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือ	 รวมถึง

ตะวันออกกลางและแอฟริกาท่ีไร้เสถียรภาพและเสี่ยงต่อภัยก่อการร้าย	 ซ่ึงในอีก	

๒๐-๓๐	ปีข้างหน้า	พืน้ฐานของสมรภมูกิารสูร้บในอนาคตรวมถงึแนวทางการใช้อาวธุ

จะเปลี่ยนไป	 กองทัพสหรัฐไม่อาจยึดติดอยู่กับแนวคิดและอาวุธแบบเก่า	 แต่ต้อง

ปรับปรุงและพัฒนาก�าลังและอุปกรณ์ที่สามารถยับยั้ง	 หรือหากจ�าเป็นสหรัฐก็ต้อง

ท�าให้มีขีดความสามารถเอาชนะในความขัดแย้งระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและ 

ความทันสมัยอย่างเร่งด่วน๑๙

๒)	 จีนถือเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน	 และหนึ่งใน

เทคโนโลยทีีจ่นีมกีารพฒันามาอย่างต่อเนือ่งคอืเทคโนโลย	ีAI	 รวมไปถงึเทคโนโลยโีดรน	

ท่ีเรียกได ้ว ่าจีนก ้าวล�้าไม ่แพ้ชาติใดในโลก	 จนมีความหวั่นกลัวจากหลาย 

ประเทศว่าจีนจะน�าเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิด	 ล่าสุดจีนได้มีการพัฒนา

ระบบปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	ในการจ�าลองการรบในอวกาศ	โดยทดลองระบบ	AI	ที่

ก�าหนดให้ดาวเทียมขนาดเลก็สามดวงเข้าไปและจบักมุเป้าหมายทีเ่ป็นสถานอีวกาศ

มาแล้วนับหมื่นครั้ง	 ซึ่งยานอวกาศฝ่ายเป้าหมายเรียนรู้ที่จะตรวจพบถึงภัยคุกคาม 

๑๙	 ประชาชาติธุรกิจ.ทัพสหรัฐปั้นนำยร้อยรุ่นใหม่ รับสงครำมเอไอ-หุ่นยนต์. เข้าถึงเมื่อ	 ๑๘	 สิงหาคม	พ.ศ.	
๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	https://www.prachachat.net/world-news/news-939535
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ที่ก�าลงัจะเกดิขึน้	และยงัเรยีนรูก้ารปรบัทศิทางไอพ่นเคร่ืองขับดันเพือ่หลบหนกีารไล่ล่า	

และในส่วนของฝ่ายผูล่้านัน้	ตอนแรก	AI	สัง่ให้ดาวเทยีมผูล่้าทัง้สามล�าเบีย่งออกจาก

เส้นทางเดิม	โดยแสร้งเหมือนกับว่าจะเลิกไล่ล่า	จากนั้นก็สร้างกับดักขึ้น	จนกระทั่ง

ระยะห่างระหว่างผู้ล่ากับผู้ถูกล่าเหลือน้อยกว่า	๑๐	เมตร	และดาวเทียมผู้ล่า	๑	ล�า

กพ็ลกิกลบัทศิทางอย่างกะทันหนัและสามารถจบักมุผูล่้าได้ในทีส่ดุ	ซ่ึงแสดงถงึความ

สามารถในการหลอกล่อ๒๐

นอกจากนีย้งัพบว่าประเทศจีนยงัมกีารพัฒนา	AI	ในด้านอืน่	ๆ 	อกีมาก

ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งโลจสิตกิส์	 ด้านสิง่แวดล้อม	อาท	ิ (๑)	การเปิดตวั	“ยานแม่”	 

หรอืเรอืบรรทกุขนาดใหญ่ทีม่ชีือ่ว่า	“Zhu	Hai	Yun”	โดยเรือด�าดังกล่าวถูกออกแบบ

มาให้สามารถเดินทางได้โดยไม่มีคนขับ	 โดยสามารถเปล่ียนมาใช้เป็นระบบการ

ควบคุมระยะไกล	 นอกจากความพิเศษท่ีสามารถเดินทางได้โดยไม่มีคนขับแล้ว	 

เรอืล�านีย้งัสามารถบรรทกุโดรน	ทัง้โดรนทีส่ามารถบนิขึน้ไปในอากาศ	 โดรนทีส่ามารถ 

วิง่บนพืน้ผวิน�า้และโดรนทีส่ามารถด�าลงไปในน�า้ได้	โดยตัวเรือจะกลายเป็นศนูย์กลาง

ของการเช่ือมต่อโดนทัง้หมดผ่านเทคโนโลยคีลาวด์		โดยจนีชีช้ดัว่าเรอืล�าดงักล่าวจะ

ถูกน�าไปใช้ในภารกิจเชิงวิทยาศาสตร์ส�าหรับการส�ารวจพื้นที่ทางทะเล	 ในขณะ

เดยีวกนัยงัมีส่วนช่วยในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่ป้องกนัภยัพบิตัทิางทะเล	และใน

อนาคตอาจถูกพัฒนาให้กลายเป็นเรือขนส่งสินค้าไร้คนขับ	เพื่อป้องกันการถูกโจมตี

ของกลุม่โจรสลดั	อย่างไรกต็ามหลายประเทศต่างเชือ่ว่า	ภารกจิของเรอื	“Zhu	Hai	Yun”	

ล�าน้ีนั้น	 คือการปฏิบัติการทางทหารเพื่อใช้ส�ารวจและค้นหายุทธวิธีในการ 

ป้องกนัประเทศและโจมตข้ีาศกึ	รวมถึงการส�ารวจดนิแดนข้อพิพาทต่างๆ	เพือ่ใช้เป็น

๒๐ TNN.Online. จนีพฒันำระบบ AI ทีรู่วิ้ธีกำร “หลอกล่อ” คูต่่อสูใ้นกำรจ�ำลองกำรรบในอวกำศได้ในทีส่ดุ. 
เข้าถึงเมื่อ	๑๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	https://www.tnnthailand.com/news/tech/116803/
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หลักฐานอ้างอิงในการเรียกร้องสิทธิเหนือพื้นท่ีข้อพิพาท๒๑	 และ	 (๒)	 การพัฒนา	 

“ฝูงโดรน”	ทีส่ามารถบินผ่านป่าได้โดยท่ีไม่ต้องควบคมุโดยสมบรูณ์ได้ส�าเรจ็	ถกูสร้าง

ขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากฝูงนกที่บินผ่านป่าทึบ	 ระบุว่าต้องการใช้เทคโนโลย ี

ดงักล่าวเพือ่การอนรุกัษ์และบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ	แก้ปัญหาเรือ่งระยะเวลา

การบนิของโดรนทีย่งัถกูพฒันาได้ไม่ดนีกั	ท�าให้การใช้โดรนจ�านวนมากในการท�างาน

จึงดีกว่า๒๒

ล่าสดุทมีนกัวทิยาศาสตร์จนีได้พฒันาเทคโนโลยคีวอนตัมแบบใหม่	โดย

นักวจิยัจากมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศจีนทางตะวนัออก

เฉียงใต้ของมณฑลอานฮุยได้เปิดเผยวิธีการใหม่ในการสร้างการพัวพันของโฟตอน	

(entangled	photons)	ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาคอมพิวเตอร์

ควอนตัม	 และเทคโนโลยีส�าหรับการสื่อสารระยะไกลของควอนตัมเพื่อส่งข้อมูล	 

ซึง่สามารถช่วยป้องกนัการโจมตด้ีานการส่ือสารได้	การพฒันาคอมพวิเตอร์ควอนตัม

และอปุกรณ์สือ่สารทีร่วดเรว็นัน้	นกัวทิยาศาสตร์ต้องผลิตอนภุาคทีม่กีารพัวพันเป็น

จ�านวนมากก่อน	 โดยอนภุาคทีพ่วัพนักนัจะยงัคงต้องเชือ่มต่อกนัอยูแ่ม้จะอยูห่่างไกลกนั	

จงึใช้ส่งข้อมลูได้	ปกตวิธิกีารทีน่ยิมมากทีส่ดุในการสร้างการพวัพนัของโฟตอนในห้อง

ปฏบิตักิาร	คอื	การฉายแสงเลเซอร์แบบเข้มข้นไปท่ีคริสตลัแบบพเิศษ	ในขณะทีโ่ฟตอน

ส่วนใหญ่เดินตรงผ่านคริสตัล	 อนุภาคของแสงบางส่วนจะผ่านกระบวนการที ่

เรียกว่าการแปลงค่าพารามิเตอร์ลงโดยธรรมชาติ	 (Spontaneous	 parametric	

down-conversion)	และแบ่งออกเป็นคูโ่ฟตอนพลงังานต�า่ทีม่กีารพวัพนัซ่ึงกนัและกนั	

แต่วิธีการนี้ไม่มีประสิทธิภาพ	และคาดเดาผลลัพธ์ไม่ได้	เพราะมีคู่โฟตอนพัวพันกัน

เพียงคู่เดียวจากโฟตอนหลายสิบล้านตัว	 	 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 

๒๑		Gigolo.	จีนเปิดตัวเทคโนโลยี “เรือไร้คนขับ” เพื่อใช้ในกำรส�ำรวจ แม้ว่ำหลำยชำติจะไม่เชื่อก็ตำม. เข้า
ถงึเมือ่	๑๘	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งทีม่า	https://www.marketingoops.com/tech-2/china-launched-
first-ai-operated-an-unmanned-carrier-ship/
๒๒				TNN	ช่อง16.	จีนพัฒนำ “ฝูงโดรนจิ๋ว” บินในป่ำเหมือนฝูงนกได้ !!..เข้าถึงเมื่อ	๑๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	
แหล่งที่มา	https://news.trueid.net/detail/qV48aB0kWgJV
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และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลอานฮุย	 ได้พัฒนา

คอมพวิเตอร์ควอนตมัด้วยการจบัอะตอมรบูเิดยีมหลายร้อยตัวสร้างเป็นกลุ่มทีเ่รียก

ว่า	“ซูเปอร์อะตอม”	จากนั้นก็กระตุ้นหนึ่งในกลุ่มอะตอม	ให้เป็นสถานะตื่นตัวทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 ที่ช่ือว่า	 Rydberg	 (ตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์ชาวสวีเดน	 Johannes	

Rydberg	)	เมื่ออะตอมดูดซับพลังงานจนขยายใหญ่ขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับอะตอมที่

อยู่ใกล้เคียงกัน	 จนเปลี่ยนแปลงระดับของพลังงานของอะตอมเหล่าน้ันและเข้าไป

พวัพนักนัในทีส่ดุ	นกัวจิยัยนืยนัการทดลองว่ามกีารพวัพันของโฟตอนมากถึง	๖	ตัว๒๓

๓)	มหาอ�านาจรองลงมาอย่างอนิเดยีกไ็ด้ให้ความสนใจเกีย่วเทคโนโลยี

สมัยใหม่	โดยกองทพัอนิเดยีได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกัเลขาธกิารสภาความมัน่คง

แห่งชาติอินเดีย	(National	Security	Council	Secretariat:	NSCS)	ให้จัดตั้งห้อง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ควอนตัมและศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นที่วิทยาลัยวิศวกรรม

โทรคมนาคมการทหาร	(Military	College	of	Telecommunication	Engineering:	

MCTE)	 ในเมือง	Mhow	หรือชื่อปัจจุบัน	Dr.	 Ambedkar	Nagar	 ซึ่งเป็นฐานทัพ 

เขตอนิดอร์	รฐัมัธยประเทศ	ของอนิเดยี	เพือ่ใช้ท�าการวจิยัและฝึกอบรมเจ้าหน้า	โดย

คาดหวังว่าศูนย์ทั้งสองแห่งนี้จะน�ามาซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับเปล่ียน

ยุทโธปกรณ์ของกองทัพ	 และอินเดียยังได้จัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นในสถาบัน 

อืน่	ๆ 	อกีมากกว่า	๑๔๐	แห่ง	ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากภาคอตุสาหกรรมและสถาบนั

การศกึษา	ทัง้น้ี	คอมพวิเตอร์ควอนตมัและวธิกีารสือ่สารควอนตมัมข้ีอได้เปรยีบทาง

ทหารที่ส�าคัญ	เช่น	การสื่อสารที่มีความปลอดภัยสูงเป็นพิเศษ	และการน�าทางที่ไม่

ต้องใช้	GPS๒๔

๒๓	The	intelligence.นักวิทยำศำสตร์จีนพัฒนำเทคโนโลยีควอนตัมแบบใหม่.เข้าถึงเมื่อ	๒๘	สิงหาคม	พ.ศ.	
๒๕๖๕,แหล่งที่มา	https://intsharing.co/archives/17643	
๒๔	The	intelligence. อินเดียวิจัยน�ำเทคโนโลยีควอนตัมและปัญญำประดิษฐ์มำปรับใช้ภำยในกองทัพ.	เข้า
ถึงเมื่อ	๑๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	https://intsharing.co/archives/12154
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๔)	ประเทศทางฝ่ังยโุรปก็ได้มกีารรบัมอืกบัสถานการณ์การพลกิผนัของ

เทคโนโลยทีีอ่าจเปลีย่นแปลงสงครามในอนาคตด้วยเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์	(AI)	

อย่างโครงการพัฒนาเครื่องบินรบแห่งอนาคต	 ได้เปิดตัวดีไซน์ใหม่รวมทั้งความคืบ

หน้าในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของเครื่องบินขับไล่อัจฉริยะ	 “เทมเพสต์”	

(Tempest)	 ซึ่งจะมาแทนที่เครื่องบินรบรุ่นเก่า	 “ไทฟูน”	 (Typhoon)	 ที่กองทัพ

อากาศอังกฤษใช้เป็นหลักอยู่	กระทรวงกลาโหมอังกฤษแถลงว่า	พร้อมน�าเครื่องบิน

เทมเพสต์รุ่นต้นแบบขึ้นบินสาธิต	 และทดสอบการท�างานของระบบควบคุมด้วย

ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ	(AI)	ได้	ภายในปี	๒๐๒๗	หรืออีก	๕	ปีข้างหน้า	ซึ่งระบบ

ของเครื่องบินรบอัจฉริยะจะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจแทนนักบิน	 

ในกรณทีีเ่กิดความเครยีด	สบัสนกบัข้อมลูจ�านวนมาก	หรือนกับนิหมดสติไปเพราะเร่ง

ความเร็วในระดับสูง	จนเกิดแรงจี	(G-force)	ขัดขวางไม่ให้เลือดไปเลี้ยงสมอง	โดย

ข้อมูลในการตัดสินใจมาจากเคร่ืองตรวจจับหรือเซนเซอร์ในหมวกนิรภัยของนักบิน	

ซ่ึงจะติดตามบันทึกข้อมูลชีวภาพท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทย์	 และข้อมูลทาง

จติวทิยาทีเ่ป็นสญัญาณประสาทในสมองอย่างต่อเน่ือง	ยิง่นกับินใช้ระบบเอไอท�าการ

บนิมากเทีย่วขึน้เท่าไหร่	เอไอก็จะยิง่มฐีานข้อมลูท่ีช่วยตดัสนิใจในสถานการณ์ฉกุเฉิน

ได้ดีขึ้นเท่านั้น		

นอกจาก	BAE	Systems	บรษิทัสญัชาตอิงักฤษผูอ้อกแบบและพฒันา

เจ้าหลักแล้ว	 โครงการพัฒนาเครื่องบินรบเทมเพสต์ยังอาศัยความร่วมมือกับบริษัท

เอกชนในประเทศอืน่	ทัง้ในภาคพืน้ยโุรปและญีปุ่น่	โดยบริษทัมติซูบชิซ่ึิงก�าลงัพัฒนา

เครื่องบินรบแห่งอนาคต	F-X	Future	Fighter	อยู่เช่นกัน	ได้ให้ความร่วมมือช่วยกัน

พัฒนาและแบ่งปันความรู้ทางเทคนิคบางอย่าง	ส่วนบริษัทลีโอนาร์โดของอิตาลี	ซึ่ง

มีฐานการผลิตในเมืองเอดินบะระของสหราชอาณาจักร	 มีส่วนร่วมในการพัฒนา

เรดาร์รุน่ใหม่ของเทมเพสต์	ในขณะทีบ่รษิทัโรลส์-รอยซ์	ผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ชัน้น�าของ

โลก	 ได้เข้ามาดูแลการออกแบบเครื่องยนต์รุ่นใหม่ของเทมเพสต์	 ซึ่งไม่เพียงต้อง 

ขบัเคลือ่นอากาศยานได้อย่างทรงพลังเท่านัน้	แต่ต้องสามารถระบายความร้อนมหาศาล
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ท่ีเกิดจากการท�างานของระบบอิเล็กทรอนิกส์และสมองกลท่ีซับซ้อนได้ดีด้วย	และ
ที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษทุ่มงบประมาณไปถึง	 ๒,๐๐๐	 ล้านปอนด์	 เพ่ือการพัฒนา
เครือ่งบนิรบเทมเพสต์	โดยคาดหวงัว่าจะสามารถใช้เครือ่งบนิรบแห่งอนาคตนีร้บัมอื
ภัยคุกคามต่าง	 ๆ	 ที่จะเข้ามาในรูปแบบใหม่	 ซึ่งอังกฤษอาจจะต้องเผชิญกับภัย 
ดังกล่าวในช่วงทศวรรษ	๒๐๔๐	นอกจากจะเป็นการลงทุนเพื่อป้องกันประเทศแล้ว	
รัฐบาลอังกฤษยังหวังว่าเทมเพสต์จะช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ	ผ่านการวาง
จ�าหน่ายในตลาดการค้าอาวุธระหว่างประเทศด้วย	 หลังจากที่หลายสิบปีก่อน	
โครงการพัฒนาเครื่องบินรบไทฟูนเคยท�าก�าไรได้นับหมื่นล้านปอนด์	 และสร้างงาน
ภายในประเทศได้กว่า	๒๐,๐๐๐	ต�าแหน่งมาแล้ว

 ๓.๑.๓ กำรเปล่ียนแปลงของโครงสร้ำงประชำกร (Generation Change) 
แบ่งเป็น ๒ ประเดน็ย่อย ดงันี้

  ๑) สังคมผู้สูงวัย (Aged Society) 

  จำกท่ีได้คำดกำรณ์ไว้ว่ำ ปัจจยัทางประชากรถอืเป็นหนึง่ในปัจจยั
ส�าคัญทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของทกุประเทศ	ซ่ึงหลายประเทศ
ทั่วโลกก�าลังเผชิญกับสังคมสูงวัย	และเป็นแนวโน้มส�าคัญในบริบทโลกที่จ�าเป็นต้อง
ให้ความส�าคัญและเป็นความท้าทายในการก�าหนดนโยบายทีต้่องพจิารณาออกแบบ
ให้เหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติ	เพื่อรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สถำนกำรณ์ปัจจุบันพบว่ำ องค์การสหประชาชาติก�าหนดว่า	
ประเทศใดได้เข้าสู	่“สงัคมสงูวยั”	(Aged	Society)	แล้วนัน้	สามารถพิจารณาได้จาก
สดัส่วนของประชากรอาย	ุ๖๕	ปีขึน้ไปทีม่มีากกว่าร้อยละ	๗	หากประเทศนัน้มจี�านวน
ประชากรสูงวัยมากกว่าร้อยละ	๑๔	 เรียกได้ว่าเข้าสู่	 “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”	
(Complete	Aged	Society)	และหากประเทศใดมีประชากรสงูวยัมากกว่าร้อยละ	๒๐	
แสดงว่าประเทศนัน้ได้เข้าสู	่“สงัคมสงูวัยระดบั	สดุยอด”	(Super	Aged	Society)	๒๕

๒๕	กรุงเทพธุรกิจ.เช็คลิสต์ ประเทศไหนเข้ำสู่ “สังคมสูงวัย” บ้ำงแล้ว.เข้าถึงเมื่อ	๑๘	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๖๕,	
แหล่งที่มา	https://www.bangkokbiznews.com/social/980466
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	 	 ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้สูงอายุราว	๑,๐๐๐	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐		

โดยประชากรในเอเชียเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วได้แก่	(๑)	ญี่ปุ่น	มีประชากร

สูงวัย	 ๓๕,๗๓๓,๙๙๙	 คน	 คิดเป็นสัดส่วน	 ๒๘%	 ของประชากรท้ังประเทศ	 

(๒)	เกาหลใีต้	มีประชากรสงูวยั	๘,๑๗๖,๖๒๓	คน	คดิเป็นสดัส่วน	๑๖%	ของประชากร

ทั้งประเทศ	 (๓)	 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกของอาเซียนท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 

อย่างสมบรูณ์	โดยมผีูอ้าย	ุ๖๐	ปีขึน้ไปมปีระชากรสงูวยั	๗๕๙,๑๔๓	คน	คดิเป็นสดัส่วน	

๑๓%	 ของประชากรท้ังประเทศ	 และ	 (๔)	 ประเทศไทยก้าวเข้าสู ่สังคมสูงวัย 

อย่างสมบรูณ์ในปี	๒๕๖๕		มปีระชากรสงูวยัอาย	ุ๖๕	ปีขึน้ไป	จ�านวน	๘,๓๑๔,๖๕๔	คน	

คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง	๑๒.๕๗%	จากประชากรทั้งหมด	๖๖.๑๗	ล้านคน	ตามมาด้วย

ช่วงอายุ	๕๕-๖๔	ปี	วัยก�าลังเกษียณ	มีจ�านวน	๘,๖๗๘,๔๖๖	คน	ซึ่งมีการคาดการณ์

ไว้ว่า	สดัส่วนของผูส้งูอายจุะเพิม่ข้ึนไปถึงร้อยละ	๒๐-๓๐	เปอร์เซน็ต์ในอนาคต	แสดง

ว่าประชากร	ทุกๆ	๑๐๐	คน	 เราจะพบจ�านวนผู้สูงอายุมากถึง	๓๐	คนเลยทีเดียว	

และไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดเช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีประชากรอายุ	

๖๐	ปีขึ้นไปร้อยละ	๒๘	ในปี	๒๕๗๔๒๖	อย่างไรก็ตามแนวทางการรับมือการขยาย

อายเุกษยีณช่วยแก้ปัญหาผูส้งูอายไุด้ในระยะสัน้และช่วยบรรเทาผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจได้	 เช่น	สิงคโปร์เพิ่มอายุเกษียณจาก	๖๕	เป็น	๖๗	ปี	 เกาหลีใต้จะขยาย

อายุเกษียณจาก	๕๕	 เป็น	 ๖๐	ปี	ญี่ปุ่นจากเดิมจะให้ผู้สูงอายุท�างานได้ถึง	 ๖๒	ปี	 

จะขยายถึงอายุ	๖๕	ปี	ภายในปี	๒๕๖๘	ขณะที่ไทยอยู่ระหว่างการเพิจารณาขยาย

อายุเกษียณของแรงงานจาก	๕๕	เป็น	๖๐	ปี	

ภาวะสงูวยันัน้จะมาพร้อมกบัความเปราะบางท้ังทางด้านกายภาพ	

จิตใจ	 และสังคม	 ผู้สูงวัยจึงต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นในหลายด้าน	 การที่ครอบครัว	 

คนรอบข้าง	สังคม	รวมไปถึงรัฐต้องเข้ามาประคับประคองผู้สูงวัยจ�าเป็นต้องใช้เวลา	

เงินทอง	 และทรัพยากรต่าง	 ๆ	 มากตามจ�านวนผู้สูงวัย	 ถ้ายิ่งมากก็อาจจะกระทบ 
๒๖	 Tnpoem. Aging Society ตลำดผู ้สูงวัยยุคใหม ่ โอกำสธุรกิจที่มีมูลค ่ำเ พ่ิมในอนำคต. 
เข้าถงึเมือ่	๑๘	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งทีม่า	https://www.tnpoem.com/content/6034/aging-society
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ต่อท้ังด้านส่วนตัวและองค์รวมทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และระบบโครงสร้างต่าง	 ๆ	 

จึงจ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบในระดับบุคคล	 โดย

เฉพาะในกลุม่คนวยัแรงงานทีม่ภีาระดแูลผูส้งูอายเุพิม่ข้ึน	ประเทศไทยมสีดัส่วนของ

ก�าลงัแรงงาน	:	ผูส้งูอาย	ุ:	เดก็	อยูท่ี	่๔	:	๑	:	๑	คาดว่าในปี	๒๕๗๙	จะปรบัลงไปอยูท่ี่	 

๒	 :	 ๑	 :	 ๑	 ผู้สูงอายุท่ีมีสภาวะขาดเงินออม	 มีเงินไม่เพียงพอส�าหรับการเกษียณ	 

และใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิต	เป็นข้อจ�ากัดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี	เมื่อสัดส่วน

ผู้สูงอายุมากขึ้น	 ขณะท่ีวัยท�างานเท่าเดิม	 หรือลดลง	 ส่งผลให้ค่าแรงสูงข้ึน	 หรือ

ขาดแคลนแรงงานท�าให้ต้องพึง่เครือ่งมอืเครือ่งจกัร	หรือน�าเทคโนโลย	ีหรืออาจต้อง

น�าเข้าแรงงานต่างด้าวมากข้ึน	 มีการประเมินว่า	 ครอบครัวผู้สูงอายุจ�าเป็นต้อง

ประหยัดมากขึ้น	 ท�าให้มีการใช้จ่ายต�่ากว่าปกติ	 ก�าลังซ้ือในอนาคตจึงลดลง	 เมื่อ 

วัยสูงอายุ	 หรือวัยเกษียณขาดรายได้	 หรือมีรายได้น้อยลงท�าให้มีการออมลดลง	 

วยัท�างานทีต้่องรบัภาระมากข้ึนท�าให้มกีารใช้จ่ายเพิม่ขึน้กส่็งผลให้มเีงนิออมน้อยลง

เช่นกัน	 ส่วนรัฐบาลจ�าเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการมากขึ้นเพ่ือบริการ

สังคม	ทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	ท�าให้การลงทุน	และการออมของประเทศลดลง	

สัดส่วนผู้สูงอายุมากข้ึนท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	 (GNP)	 หรือรายได้

ประชาชาติน้อยลง	 รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลลดลง	 รวมถึงคุณภาพการผลิตลดลง	 

เม่ือภาครัฐจ�าเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข	 การแพทย์	 บริการสังคม 

แก่ผูส้งูอายุมากข้ึน	ต้องเพิม่งบประมาณรายจ่ายเพือ่สงเคราะห์ช่วยเหลือผูส้งูอายท่ีุยากไร้	

รวมทั้งยังเก็บภาษีรายได้น้อยลง	 เพราะผู้สูงอายุซึ่งไม่มีรายได้มีสัดส่วนที่มากขึ้น	

สดัส่วนผูส้งูอายทีุเ่พิม่ข้ึนท�าให้ผู้อยู่ในวยัท�างานต้องท�างานมากขึน้	และต้องรบัภาระ

ดแูลผูส้งูอายเุพิม่ขึน้	ผูส้งูอายจุงึอาจขาดความอบอุน่	หรอืถกูทอดทิง้	เกดิปัญหาทาง

ด้านสภาพจิตใจ	 รวมไปถึงรู้สึกเหงาเมื่อไม่ได้ท�างาน	 ยิ่งต้องกลายเป็นภาระให้กับ 

ลกูหลาน	ยิง่รูส้กึไม่ภูมใิจในตวัเอง	น้อยใจ	ซมึเศร้า	ฯลฯ	จงึจ�าเป็นต้องได้รบัการดแูล

เอาใจใส่มากขึน้	ในขณะเดยีวกนัผูส้งูอายมุกัมปัีญหาสขุภาพจงึต้องเตรียมสะสมเงนิออม	
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หรือวางแผนการลงทุนเพื่อจะได้มีรายได้	 หรือเงินสะสมไว้ใช้ในช่วงที่สูงอายุ	 หรือ

สามารถน�าเงินออมที่สะสมไว้มาใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตได้	๒๗

  ๒) ช่องว่ำงระหว่ำงช่วงวยั (Generation Gap) มรีำยละเอยีดดงันี้

  จำกที่ได้คำดกำรณ์ไว้ว่ำ แนวโน้ม	Multigeneration	 จะเป็น 

เรือ่งทีท้่าทายมากขึน้ในอนาคต	 ปัญหาช่องว่างระหว่าง	 เป็นปัญหาท่ีมมีานาน	 เกดิขึน้ 

ทกุยคุทกุสมยั	และเป็นหนึง่ในสาเหตขุองการเกดิความขดัแย้งขึน้ในทกุสงัคม	ซึง่หาก

ความขดัแย้งน้ันลกุลามกลายเป็นเรือ่งใหญ่	ย่อมส่งผลต่อด�าเนนิชวีติทีย่ากล�าบากใน

สังคม	อันมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

  สถำนกำรณ์ปัจจุบันพบว่ำ	 คนที่เกิดในยุคที่ต่างกันจะเติบโตใน

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั	ท�าให้คนทีเ่กดิและ

เตบิโตมาต่างยคุต่างสมยัมลีกัษณะนสิยัทีแ่ตกต่างกนัไป	โดย	ทฤษฎเีจนเนอเรชัน่เป็น

ทฤษฎีที่ใช้อธิบายความแตกต่างของคนต่างรุ่นโดยแบ่ง	Generation	ตามช่วงปีเกิด	

ซึ่งเจนเนอเรชั่นหลักในปัจจุบัน	มีดังนี้	

(๑)	Baby	Boomer	หรือ	Gen	B	หรือ	บูมเมอร์	คือ	คนที่เกิดช่วง

ปี	๒๔๘๙	–	๒๕๐๗	(อายุ	๗๖-๕๘	ปี)	หลังจากสงครามโลกครั้งที่	๒	สิ้นสุด	มีการ

ฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ	ต้องการแรงงานทดแทนผู้เสียชีวิต	จึงเกิดค่านิยมการมีลูก

หลายคน	 ลักษณะร่วมของคนเจนนี้คือ	 จริงจัง	 ทุ่มเทชีวิตให้งาน	 อดทน	 อดออม	 

ชอบงานมั่นคง	ภักดีต่อองค์กร	และให้ความส�าคัญกับการท�าหน้าที่พลเมือง

	 	 ๒)	Generation	X	หรือ	Gen	X	หรือ	Yuppie	คือ	คนที่เกิดช่วงปี	

๒๕๐๘-๒๕๒๒	(อายุ	๕๗-๔๓	ปี)	เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	มีชีวิตในช่วงเวลาโลกสงบสุข	

๒๗  สสส.กำรเผชิญหน้ำ ‘สังคมผู้สูงอำยุ’ โจทย์ท้ำทำยภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น.เข้าถึงเมื่อ	๑๙	สิงหาคม	พ.ศ.	
๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	https://shorturl.asia/hKs0H
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มั่งคั่ง	 สุขสบาย	 เป็นยุคสมัยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล	 มีการคุมก�าเนิดเพ่ือให้จ�านวน

ประชากรเหมาะกับทรัพยากร	บุคลิกง่าย	ๆ 	สบาย	ๆ 	ไม่เป็นทางการ	ให้ความส�าคัญ

กับการสร้างสมดุลชีวิต	เป็นตัวของตัวเอง	เปิดกว้าง	สร้างสรรค์	และยืดหยุ่น

	 	 (๓)	Generation	Y	หรือ	Gen	Y	หรือ	Millennials	คือ	คนที่เกิด

ช่วงปี	 ๒๕๒๓-๒๕๔๐	 (อายุ	 ๔๒-๒๕	 ปี)	 เติบโตในยุคดิจิทัล	 มีความเป็นสากล	 

เปิดรับวัฒนธรรม	รักความสะดวกสบาย	มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี	มีแนวคิดเป็นตัว

ของตัวเอง	ท�าในสิ่งที่ตัวเองชอบ	และปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ	ชัดเจน	คาดหวังผล

ตอบแทนสูง	 เปลี่ยนงาน	 ต้องการสร้างสมดุลเวลาให้กับตัวเอง	 และท�ากิจกรรมให้

ความสุขกับตัวเอง

	 	 (๔)	Generation	Z	หรือ	Gen	Z	คือคนที่เกิดหลังปี	๒๕๔๐	(อายุ	

๒๔	ปีลงมา)	เกิดมาพร้อมกับสิ่งอ�านวยความสะดวก	ด�าเนินชีวิตในสังคมแบบดิจิทัล	

มีการติดต่อสื่อสารไร้สาย	และสื่อบันเทิงต่าง	ๆ	ได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่า

พ่อและแม่ของตวัเอง	ทนัโลก	ตดัสนิใจท�าอะไรอย่างรวดเร็ว	ไม่ชอบรอคอย	เปิดกว้าง

ทางความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	 ปรับทัศนคติได้ดี	 ไม่แบ่งแยก	 เป็นมนุษย ์

หลายงาน	อดทนต�า่	ต้องการค�าอธบิายมากข้ึน	ต้องมเีหตุผล	และต้องรูส้กึว่าได้เข้าใจ

กับทุกเรื่องในชีวิต

	 นอกจากนี้ยังมี	เจนเนอเรชั่นอื่น	ๆ	เช่น	Silent	Generation	คือ	คนที่เกิด

ปี	พ.ศ.๒๔๖๘	–	๒๔๘๕	หรืออายุ	๘๐	ปีขึ้นไป	ซึ่งเกิดในช่วงสงครามโลกที่เศรษฐกิจ

ตกต�่า,	Generation	Alpha	หรือ	Gen	Alpha	คือ	เด็ก	ๆ 	ที่เกิดตั้งแต่ปี	๒๕๕๓	หรือ	

อาย	ุ๑๒	ปีลงมา	ซึง่เกดิและเตบิโตมาพร้อมกบัเทคโนโลยแีละความหลากหลายทาง

วฒันธรรม	ได้รบัความรกัท่วมท้นจากพ่อแม่	ขาดความยดืหยุน่	และห่างไกลธรรมชาติ

	 ส�าหรับประเด็นความขัดแย้งของช่องว่างระหว่างวัยมักพบเห็นได้จาก	 

๒	สถานการณ์	ดังนี้	(๑)	ภายในครอบครัว	โดยประเทศไทยในปัจจุบันมีลักษณะเป็น	

“ครัวเรือนข้ามรุ่น”	มากขึ้น	โดยในบ้านมีเพียงคน	๒	รุ่น	คือ	คนรุ่นปู่ย่าตายายกับ
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คนรุน่หลานอาศยัอยูด้่วยกนั	 ปัญหาช่องว่างระหว่างวยัในครอบครัวมักเกดิกับผู้สูงอายุ

และลูกหลาน	 พ่อแม่กับลูก	 พี่กับน้อง	 ด้วยคนในครอบครัวไม่มีเวลาให้กัน	 

ไม่ยอมรบัความเหน็ของแต่ละฝ่าย	 ต่างคดิว่าตนเองถกู	 ไม่ปรึกษาพูดคยุกนัเมือ่มปัีญหา	

เป็นต้นเหตุของความห่างเหิน	แม้จะอยู่ร่วมกันใกล้ชิดกันและรักกัน	แต่สามารถเกิด

เป็นช่องว่างระหว่างวยัได้	(๒)	ภายในองค์กรหรอืท่ีท�างาน	ซึง่สงัคมการท�างานปัจจุบนั	

บางองค์กรอาจมีคนถงึ	๔	รุน่	คอื	Gen	B,	Gen	X,	Gen	Y	และ	Gen	Z	อยูร่่วมกนั	

จงึมคีวามเป็นไปได้สงูทีจ่ะมปัีญหาช่องว่างระหว่างวยัเกิดขึน้	เพือ่ถมช่องว่างควรสร้าง

ความเข้าใจในความแตกต่าง	ช่ืนชมจดุด	ีและบรหิารความแตกต่างให้ได้	๒๘

๓.๑.๔ สิ่งแวดล้อม (Environment) แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย ดังนี้

 ๑) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพภมูอิำกำศ (Climate Change)

 จำกทีไ่ด้คำดกำรณ์ไว้ว่ำ ภัยธรรมชาตเิกิดข้ึนทัว่โลกและทวคีวามรนุแรงซ่ึง

เป็นประเดน็ทีส่�าคญัในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลงของโลก	

และแน่นอนว่าประเทศไทยกเ็ป็นส่วนหนึง่	ท่ีท้ังสร้างปัญหาและได้รบัผลกระทบจาก

ปัญหานีโ้ดยตรง	แม้ทัว่โลกจะตืน่ตวัและตระหนกัถงึปัญหาส่ิงแวดล้อม	และมแีนวทาง

ที่แต่ละประเทศมีทิศทางที่มุ่ง	 ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 แต่อย่างไรก็ตาม	 นานา

ประเทศได้เผชิญกับปัญหาขาดแคลนทรัพยากร	 ธรรมชาติ	 และปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเกินกว่าจะรับมือได้ทันท่วงที	ท�าให้ต้องมุ่งให้

ความส�าคญัต่อกระบวนการการผลติ	การบรโิภค	การใช้ชวีติของมนษุย์มคีวามสมดุล

กบัธรรมชาตยิิง่ข้ึน	ซึง่มุง่ไปในทิศทางท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและการพฒันาอย่างย่ังยนื	

และแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนจึงจะเป็นแนวทางที่ทั่วโลกให้ความสนใจ 

เพิ่มมากขึ้น

๒๘  	สสส.กำรสื่อสำรระหว่ำง Generation Gap เปลี่ยน ‘ช่องว่ำง’ ให้เป็นพื้นที่สร้ำงสรรค์. เข้าถึงเมื่อ	๑๘	
สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	https://shorturl.asia/8h4qW
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 สถำนกำรณ์ปัจจุบันพบว่ำ แม้ว่าจะมีการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (UN	 Climate	 Change	

Conference	 of	 the	 Parties:	 COP)	 เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี 

มาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	ซึง่มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ประเทศภาคสีมาชกิได้ร่วมกนัก�าหนด

ทิศทางการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและเป็นเวที 

ที่เปิดโอกาสให้ผู้น�าของประเทศต่าง	ๆ	 เข้าร่วมเพื่อแสดงเจตจ�านงหรือความมุ่งมั่น

ในการแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	แต่อย่างไรกต็าม	การเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศนัน้	ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นภยัทีไ่ม่อาจหลีกเล่ียงได้	ท�าให้

เกิดภัยแล้ง	น�้าท่วม	ลมพายุ	ปัญหาหมอกควัน	ปัญหาทางด้านสาธารณสุข	และการ

อุบัติของโรคใหม่	 ๆ	 ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต	 และการด�ารงอยู่ของ

มนุษยชาติหลายพื้นที่	เช่น	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก	

ก�าลงัเสีย่งภัย	จากสภาพภมูอิากาศแปรปรวน	เกาหลใีต้เผชญิกบัฝนตกหนกัผิดปกติ	

จนเกิดน�้าท่วมใหญ่	ท�าให้อาคารต่าง	ๆ	รวมถึงรถไฟใต้ดินได้รับความเสียหายอย่าง

หนัก	 ซึ่งมีรายงานผู ้ เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล ้วอย่างน้อย	 ๘	 ราย	 โดย 

กรมอตุนุยิมวทิยาเกาหลเีปิดเผยว่า	นีอ่าจเป็นหนึง่ในพายฝุนทีห่นกัทีส่ดุในรอบ	๘๐	 ปี

ของประเทศ	บางพืน้ทีใ่นเมอืงโซลมปีรมิาณน�า้ฝนในหนึง่วนั	สงูกว่าปรมิาณน�า้ฝนใน

หน้าร้อนทั้งเดือน	สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตโลกรวน	และ

ความถี่ของเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว	

ซึ่งนอกจากเอเชียตะวันออกแล้ว	ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จัดว่า

มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะโลกรวนเช่นกัน	 หลายประเทศเผชิญพายุไต้ฝุ่นและน�้าท่วม 

ที่รุนแรงขึ้นและถี่ขึ้น	อีกหลายเมืองใหญ่	เช่น	โฮจิมินห์	จาการ์ตา	รวมถึง	กรุงเทพฯ	

ต่างก็ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล	ท�าให้อาจได้รับความเสี่ยงจากปัญหาระดับน�้าทะเลเพิ่มสูง	

โดยข้อมลูจากกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ	(IMF)	ระบวุ่า	อณุหภมูเิฉลีย่ในภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้น้ัน	เพิม่ข้ึนทุกทศวรรษมาตัง้แต่ปี	๑๙๖๐	โดยเวยีดนาม	พม่า	

ฟิลิปปินส์	และไทย	ถือเป็นประเทศที่ติดอันดับ	๑๐	ประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
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โลกรวนมากที่สุดในช่วง	 ๒๐	 ปีมานี้	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจด้วย	

ทั้งนี้	เมื่อโลกอบอุ่นขึ้น	ความชื้นในชั้นบรรยากาศก็จะเพิ่มขึ้น	ท�าให้ที่ผ่านมา	หลาย

พื้นที่มีปริมาณน�้าฝนสูงกว่าเดิม	 ในทางกลับกัน	 สภาพอากาศแปรปรวนก็สามารถ

ท�าให้บางพื้นที่เผชิญกับภัยแล้งหนัก	เหตุการณ์เหล่านี้	สะท้อนให้เห็นถึง	ผลกระทบ

ต่าง	ๆ	อย่างชัดเจน	ซ�้ายังเป็นการย�้าเตือนว่า	ภายใต้ภาวะโลกรวน	เราต้องเร่งปรับ

กลยทุธ์ในการพฒันาเศรษฐกจิ	และเสรมิสร้างสงัคม	ให้มคีวามพร้อมรบัมอืกบัวกิฤต

ครั้งนี้ได้ทันเวลา๒๙

ล่าสุดปากีสถานต้องพบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่	ที่เกิดจาก	ฝน

มรสุม	ที่ตกหนักผิดปกติกระทั่งเกิด	ภาวะน�้าท่วมรุนแรง	ทั้งในจังหวัดทางภาคเหนือ

และภาคใต้	สถานการณ์น�้าท่วมครั้งนี้	ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า	๑,๐๐๐	คนและมี

ประชาชนเดอืดร้อนหนกักว่า	๓๐	ล้านคน	โดยสถานการณ์ดังกล่าวนีท้�าให้เรือกสวน

ไร่นาจ�านวนมากที่มีส่วนส�าคัญในการหาเล้ียงชีพของชาวปากีสถาน	 ถูกน�้าพัดพา

ผลผลิตสูญหายไปจนหมดสิ้น	 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวม๓๐

	 ในขณะที	่ข้อมลูดาวเทียมจากหน่วยงานด้านการเฝ้าสงัเกตสภาพภมูอิากาศ	

Copernicus	Climate	Change	Service	(C3S)		ตรวจพบว่า	ปริมาณการปกคลุม

ของน�้าแข็งทะเลในแอนตาร์กติกาในเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมาน้ัน	 ต�่าสุดเป็น

ประวัติการณ์	 (เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน)	 ตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกเป็นครั้งแรก

เมื่อ	๔๔	ปีที่แล้ว	C3S	เผยว่า	ปัจจุบัน	น�้าแข็งทะเลแอนตาร์กติกาปกคลุมพื้นที่ราว	

๑๕.๓	 ล้านตารางกิโลเมตร	 ซึ่งถือว่าต�่ากว่าปริมาณการปกคลุมโดยเฉลี่ยใน 

๒๙  Bloomberg.	Worst Seoul Storm in 80 Years Kills Eight, Floods Capital. Accessed August 
20,2022.	Available	from	https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-09/worst-seoul-
storm-in-80-years-kills-seven-floods-capital
๓๐  Thansettakij.น�้ำท่วมใหญ่ถล่มปำกีฯ กลืนพันชีวิต วอนนำนำชำติเร่งช่วยเหลือ.เข้าถึงเมื่อ	29	สิงหาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๕,แหล่งที่มา	https://www.thansettakij.com/world/538260
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เดือนกรกฎาคม	ระหว่างปี	๑๙๙๑	-	๒๐๒๐	ถึง	๗%	ทั้งนี้	C3S	พบว่า	ปริมาณน�้า

แข็งปกคลมุนัน้	เริม่ลดต�า่กว่าตวัเลขเฉลีย่มาตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ของปีนีแ้ล้ว	แหล่ง

ข่าวยังชี้ว่า	ปริมาณการปกคลุมของน�้าแข็งทะเลอาร์กติกนั้น	ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง	๔%	

ท�าให้เมื่อวันที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	 อาร์กติกมีปริมาณน�้าแข็งทะเลปกคลุมน้อยสุดเป็น

ประวตักิารณ์เช่นเดยีวกัน	ในช่วงเดอืนทีผ่่านมา	เราเหน็ว่าเกดิสภาพอากาศแปรปรวน

ขึ้นในหลายพื้นที่	ยกตัวอย่างเช่น	ยุโรปเหนือและอังกฤษ	ซึ่งต่างต้องเผชิญกับสภาพ

อากาศที่ร้อนจัด	 ในระหว่างท่ีหลายพื้นท่ีในยุโรปมีสภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปกต	ิ

C3S	ชี้ว่าในเดือนกรกฎาคม	อเมริกาเหนือ	อเมริกาใต้	เอเชียกลาง	และออสเตรเลีย	

ต่างก็เผชิญกับสภาพอากาศร้อนผิดปกติ	 โดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพิ่ม 

ความเส่ียงต่อการเกิด	อากาศร้อนสดุข้ัวและภยัแล้ง	“เมือ่โลกอบอุน่ขึน้	เรากจ็ะต้องเผชญิ

กับช่วงอุณหภูมิสูงสุดขั้ว	ที่เกิดบ่อยขึ้นและกินเวลายาวนานขึ้น๓๑

 ๒) กระแสใสใ่จสิ่งแวดล้อม (Green Concern)

 จำกที่ได้คำดกำรณ์ไว้ว่ำ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จะส่งผลให้

ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับทุก	พื้นที่

ทั่วโลกและมีความรุนแรงข้ึนตามไปด้วย	 สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อ 

ด้านต่าง	ๆ	อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ	ก่อให้เกดิมาตรการและข้อก�าหนดต่าง	ๆ	

มากมายที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้ทุกประเทศต่างแข่งขันและค้นหาวิธีใน 

การใส่ใจสิง่แวดล้อม	รวมถงึการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่	ๆ	เข้ามาช่วยแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ในทางกลับกันก็จะสร้างผลกระทบหากปฏิบัติไม่ได้เช่นกัน

 สถำนกำรณ์ปัจจุบันพบว่ำ ประเทศต่าง	 ๆ	 ได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนา

ประเทศควบคู ่ ไปกับการตระหนักถึงป ัญหาสิ่ งแวดล ้อม	 ยกตัวอย ่างเช ่น	 

(๑)	ซาอุดีอาระเบีย	 ได้เผยโฉมการออกแบบชุมชนเมืองแบบใหม่ที่มีชื่อโครงการว่า	 
๓๑  ABC News. Satellite data shows Antarctic sea ice is at it’s lowest July level since 
monitoring began. Accessed	 August	 20,2022.	 Available	 from	 https://www.abc.net.au/
news/2022-08-10/lowest-july-antarctic-sea-ice-on-record/101317492
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เดอะ	ไลน์	(THE	LINE)	ในเขตของเมืองนิอุม	Neom	การออกแบบของ	เดอะ	ไลน์	

จะสะท้อนภาพชมุชนเมอืงในอนาคต	ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีไร้ถนน	รถยนต์	และ

มลพิษ	 ใช้พลังงานหมุนเวียน	 ๑๐๐%	 พร้อมท้ังให้ความส�าคัญกับสุขภาพ	 และ 

ความเป็นอยูข่องผู้คนมากกว่าการขนส่ง	และโครงสร้างพืน้ฐานอย่างเมืองในรปูแบบเดมิๆ	

นอกจากน้ันยังให้ความส�าคัญกับธรรมชาติมากกว่าการพัฒนา	 โดยจะช่วยอนุรักษ์

พืน้ที	่๙๕%	ของเมอืงใหม่นอิมุ	เดอะ	ไลน์	จะเป็นชมุชนทีม่คีวามกว้างเพยีง	๒๐๐	เมตร	

แต่ทอดยาว	๑๗๐	กิโลเมตร	และอยูส่งูจากระดบัน�า้ทะเล	๕๐๐	เมตร	ซึง่ในท้ายทีส่ดุ

เดอะ	 ไลน์	 จะรองรับผู้อยู่อาศัย	 ๙	 ล้านคน	 บนพื้นที่	 ๓๔	 ตารางกิโลเมตร	 ซึ่ง 

ไม่เคยปรากฏมาก่อนเมือ่เปรยีบเทยีบกับเมอืงอืน่	 ๆ	ทีม่ขีนาดใกล้เคียงกนั	 โดยจะช่วย 

ลดการใช้โครงสร้างพื้นฐานและเสริมประสิทธิภาพของเมืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน	

นอกจากนี้	 สภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ�านวยตลอดท้ังปียังเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัย

สามารถเดินชมธรรมชาติโดยรอบได้อย่างเพลิดเพลิน	 ตลอดจนเข้าถึงสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกทัง้หมดใน	เดอะ	ไลน์	โดยใช้เวลาเดนิเพยีง	๕	นาท	ีอกีทัง้ยงัสามารถเดนิทาง

ด้วยรถไฟความเร็วสูงที่ใช้เวลาเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางเพียง	๒๐๓๒  

(๒)	 เกาหลีใต้เตรียมสร้าง	“เมืองลอยน�้า”	แห่งแรกของโลก	 ในโครงการ	

OCEANIX	Busan	ในแต่ละปีระดบัน�า้ทะเลเพิม่สงูขึน้เร่ือย	ๆ 	เหตุจากน�า้แขง็บริเวณ

ขั้วโลกละลายเนื่องจากภาวะโลกร้อน	 ส่งผลให้ประเทศหมู่เกาะ,	 ประเทศท่ีมีพ้ืนท่ี

ต�า่กว่าระดบัน�า้ทะเล	และประเทศทีม่พ้ืีนทีช่ายฝ่ังทะเล	ประสบปัญหาน�า้ทะเลหนุน

สูงและรุกล�้าเข้ามาในที่อยู่อาศัย	 โดยโครงการดังกล่าวนี้จะจัดท�าขึ้นในเมืองพูซาน	

ประเทศเกาหลีใต้	 โดยมีเป้าหมายเพื่อพิสูจน์แนวทางในการสร้างเมืองลอยน�้าอย่าง

ยั่งยืน	หากโครงการนี้ส�าเร็จได้ด้วยดีก็มีแนวโน้มที่ประเทศอื่น	ๆ	จะน�าไปประยุกต์

ใช้ได้เช่นกัน	ในเมืองลอยน�้าจะประกอบด้วยระบบส�าคัญ	๖	ประการ	ได้แก่	ระบบ

๓๒ Muzika.เผยโฉม THE LINE เมืองก�ำแพงแห่งอนำคตของ ซำอุดีอำระเบีย ขับเคลื่อนโดย AI เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม.	 เข้าถึงเมื่อ	 ๒๑	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕.	 แหล่งที่มา	 https://travel.trueid.net/detail/
XY8M3rVz7XlE	
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ไหลเวียนเพื่อสร้างเมืองไรสิ่งปฏิกูล,	 ระบบล�าเลียงน�้าแบบปิดภายในเมือง,	 แหล่ง

อาหาร,	 แหล่งสร้างพลังงานไร้มลพิษ,	 นวัตกรรมในการเคลื่อนย้าย	 และการฟื้นฟู

แหล่งที่อยู่อาศัย	ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยขับเคลื่อนในประชาชนภายในเมืองอาศัยอยู่ได้

ไม่ต่างจากการอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่	 อย่างไรก็ตามมีการรายงานว่าองค์การ

บริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ	(NOAA)	เผยว่า	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๑๘๘๐	

จนถึงปัจจุบัน	 ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นราว	๒๐	 เซนติเมตร	และมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้น

เรื่อย	ๆ	หากภาวะโลกร้อนยังคงทวีความรุนแรงอยู่เช่นนี้อาจท�าให้หลายเมืองจมอยู่

ใต้บาดาล	และทางออกท่ีดท่ีีสดุ	ณ	เวลาน้ันอาจเป็นการสร้างเมอืงลอยน�า้เช่นนีก็้ได้๓๓

อย่างไรก็ตามการตื่นตัวในกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

ประชาชนสูงขึ้น	 โดยเฉพาะในกลุ่ม	 Gen	 Z	 และกลุ่มท่ีอายุต�า่กว่า	 ๒๐	 ปี	 ท่ีจะมี

จ�านวนมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ภาวะความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2)	 

ในอากาศที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น	ปัจจุบันอุณหภูมิเพิ่มอยู่ที่	 

๑.๐๗	 องศา	 ถ้าเรายังปล่อย	 CO2	 หรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณ 

เช่นเดมิ	ในเวลาอกี	๒๕	ปี	อณุหภมูโิลกจะเพิม่ขึน้	๒	องศา	กลุม่	Gen	Z	และกลุม่ทีอ่ายุ

ต�า่กว่า	๒๐	ปี	ในปัจจบัุน	จะเป็นกลุม่ท่ีได้รบัผลกระทบสงูจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

อากาศของโลก ในภาคธุรกิจจึงได้มีการส�ารวจความสนใจของคนกลุ่มดังกล่าว	 

ได้ความว่า	 คนในกลุ่มนี้	 ๔๗%	จะซื้อสินค้า	 เมื่อสินค้านั้นมีความยั่งยืนโดยเนื้อแท้

ของตัวผลิตภัณฑ์	และ	๖๔%	ของคนในกลุ่ม	Gen	Z	จะลาออกจากบริษัทที่ท�างาน	

ถ้าบรษัิทนัน้ไม่มนีโยบายรกัษ์โลก	 หรอืก่อให้เกดิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 คนกลุ่มนี้ 

มคีวามตืน่ตวั	 เตบิโตและมมีากข้ึนทุกวัน	 global	brand	ทีข่ายไปทัว่โลก	จะมสีตอรี ่

ในเรื่อง	 green	 กันหมดแล้ว	 เพราะมีแรงกดดันจากผู้บริโภค	 และจากรัฐบาลของ

แต่ละประเทศ	นกัลงทนุต่างชาตเิมือ่เข้ามาลงทนุ	จะดวู่าบริษทันัน้มคีวามสนใจหรือ

๓๓ TNN.Online.เกำหลีใต้เตรียมสร้ำง “เมืองลอยน�้ำ” แห่งแรกของโลก ในโครงกำร OCEANIX Busan.
เข้าถึงเมื่อ	๒๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	https://www.tnnthailand.com/news/tech/112445/
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ให้ความส�าคญัในเรือ่งสิง่แวดล้อมหรอืไม่	ตวัเลข	Green	Finance	เช่น	Green	Bond,	

Green	Loan	มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด	ในปี	๒๐๒๑	มีการเติบโตของ	Green	

Finance	สูงขึ้นเท่าตัวจากปี	๒๐๒๐	และเติบโตขึ้น	๕๐	เท่าจาก	๘	ปีก่อน	ซึ่งเป็น

เครื่องช้ีวัดอย่างหนึ่งว่าการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินได้เข้ามาสู่ธุรกิจ	 Green	 

มากขึ้นแล้ว

โดยในยคุทีม่ผีูบ้รโิภคพลงัสงู	ฉลาด	เลอืกเป็น	การมป้ีายติดว่าเป็นแบรนด์

รักษ์โลก	 ผู้บริโภคไม่เชื่อ	 แบรนด์ต้องอธิบายได้ว่า	 มีกระบวนการผลิต	 การบริการ 

ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไร	 มีการลงทุนในเรื่องเหล่านี้อย่างไร	 และต้องท�าต่อเนื่อง	 

ให้คนจดจ�าได้	 ผูบ้รโิภคมคีวามรูม้ากขึน้	 มคีวามพร้อมทีจ่ะจ่ายแม้ราคาจะสงูขึน้มาบ้าง	

หากสนิค้าทีท่�าออกมาเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมจรงิ	ผูบ้รโิภคกลุม่นีน้บัวนัจะมมีากขึน้	

ซ่ึงจะเป็นแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในการท�าสินค้า	 บริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ออกสู่ตลาด	โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศนั้น	Carbon	Credit	Adjustment	Tax	

สูงมาก	ถ้าไม่มีการท�า	Carbon	Neutral	สินค้าอาจเข้าไปขายไม่ได้	หรือเจอภาษีสูง

จนไม่คุ้มที่เข้าไปขาย	แข่งขันไม่ได้

เทรนด์ของการท�า	Green	Business	เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว	หลีกเลี่ยงไม่ได้

อีกต่อไป	 กระแสนี้ก�าลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆ	 ผู้ประกอบการต้องปรับตัว	 เริ่มท�าต้ังแต่

ตอนนี้	 ซึ่งสามารถท�าได้หลายมิติในบริบทของแต่ละธุรกิจ	 โดยอาจเร่ิมจาก	 Scale	

เล็กๆ	 แต่ต้องมีความต่อเนื่อง	 แสวงหาความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อจัดการกับ

ปัญหาที่เราเห็นร่วมกัน	 ใช้โอกาสจากกระแสตอนนี้ก่อนท่ีจะกลายเป็นกระแสหลัก	

ตอนที่มีการเร่งที่ต้องลงทุนก้อนใหญ่	และทุกคนอยู่ในกระแสหมดแล้ว	แต่เหนือสิ่ง

อื่นใด	 green	mindset	 เป็นสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุด	 เพื่อให้โลกใบนี้ยังคงเป็นที่อาศัยของ

มนษุย์และสิง่มชีวีติอืน่ๆ	เพราะไม่มีใครบนโลกใบนีท้ีจ่ะไม่ได้รับผลกระทบหากสภาพ

แวดล้อมเลวร้ายลง๓๔

๓๔	live-platforms.	Green Business เทรนด์โลกมำแรง ปี 2022. เข้าถึงเมื่อ	๒๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	
แหล่งที่มา	https://www.live-platforms.com/education/article/8196

51เอกสารทบทวนการตรวจสภาวะแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ 
เรื่อง “Thailand Strategic Security Review 2022-2024”



๓.๒ กำรส�ำรวจประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

 ๓.๒.๑ สงครำมรัสเซีย-ยูเครน

  ปมความขดัแย้งระหว่างรสัเซยี-ยเูครน	บ่มเพาะมานานหลายสบิปี

ตั้งแต่ครั้งนาโต	(NATO)	เริ่มขยายอิทธิพลมายังประเทศในยุโรปตะวันออก	ซึ่งส่วน

ใหญ่อยูใ่กล้กับรสัเซยี	และเคยเป็นส่วนหนึง่ของสหภาพโซเวยีต	และไปถงึจดุพีคในปี	

ค.ศ.๒๐๑๔	ที่รัสเซียผนวกรวมไครเมีย	ซึ่งสถานการณ์ในปี	๒๐๒๑	เริ่มคุกรุ่นอีกครั้ง	

เม่ือยูเครนแสดงความประสงค์ต้องการเข้าร่วมนาโต	 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีรัสเซียยอมไม่ได	้

เพราะเท่ากับจะมีศัตรูมาประชิดอยู่หน้าบ้าน	จึงส่งก�าลังรบไปขู่	แต่ยืนยันว่าจะไม่มี

การรุกรานยูเครน	 แต่ในวันที่	 ๒๔	 ก.พ.	 เวลา	 ๐๖.๐๐	 น.	 ตามเวลากรุงมอสโก	

ประธานาธิบดีรัสเซีย	วลาดิเมียร์	ปูติน	ได้แถลงผ่านโทรทัศน์	ประกาศเริ่ม	“ปฏิบัติ

การทางทหาร”	ในพื้นที่ดอนบาส	หรือภูมิภาคตะวันออกของยูเครน	โดยอ้างว่ามีจุด

ประสงค์เพื่อขจัดนาซี	(Denazify)	ปกป้องพลเรือน	และ	“รับมือภัยคุกคามที่มาจาก

ยูเครน”	โดยไม่มีเป้าหมายที่จะครอบครองยูเครน	

	 	 รัสเซียได้บุกเข้าโจมตียูเครนจาก	 ๓	 ทิศทาง	 คือ	 ทิศเหนือจาก 

รัสเซียและเบลารุส	ทิศตะวันออก	จากภูมิภาคดอนบาสที่ควบคุมโดยกลุ่มแบ่งแยก

ดินแดนที่สนับสนุนรัสเซีย	 และทิศใต้จากคาบสมุทรไครเมียซึ่งรัสเซียผนวกไปได้	 

ซึ่งในวันแรก	 กรุงเคียฟ	 เมืองหลวงของยูเครน	 และอีกหลายเมือง	 เช่น	 คาร์คีฟ	 

ถกูโจมต	ีและต่อมารสัเซยีสามารถยดึเมอืง	“เคอร์ซอน”	ของยเูครนได้เป็นเมอืงแรก	

ซึง่เมอืงนีย้งัคงอยูภ่ายใต้การดแูลของรสัเซยีจนถงึปัจจบุนั	และมแีนวโน้มว่าจะถูกผนวก

รวมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเช่นเดียวกับที่เคยเกิดกับไครเมีย

	 	 หลังจากไม่สามารถยึดเมืองหลวงของยูเครนได้	 ช่วงปลายเดือน	

ม.ีค.	๖๕	จนถึงต้นเดอืน	เม.ย.	๖๕	กองทพัรสัเซยีกไ็ด้ปรบัเปลีย่นกลยทุธ์	ตดัสินใจถอนก�าลงั

จากพื้นท่ีทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน	 เพื่อมุ่งเน้นการโจมตีไปยัง 

พืน้ทีท่างใต้และตะวนัออกของยเูครนเท่านัน้	การถอยทพันีท้�าให้เมอืงเคยีฟปลอดภยั
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จากการโจมตีมากขึ้น	 รวมถึงสามารถกลับมาควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร ์

เชอร์โนบิลได้	ท�าให้ความกังวลเรื่องหายนะนิวเคลียร์ลดน้อยลง

	 	 ไม่นานรัสเซียได้เริ่มเปิดฉากปฏิบัติการในการยึดภูมิภาคดอนบาส	

(ยูเครนตะวันออก)	 รัสเซียย้ายเป้าหมาย	 ท�าให้เมืองท่าที่ส�าคัญอย่างมาริอูโปล	 ถูก

โฟกสัการโจมตอีย่างหนกั	สบืเนือ่งมาจากเมอืงนีม้คีวามส�าคญัอย่างมากกบัประเทศรัสเซีย	

เพราะจะท�าให้รัสเซียมีเส้นทางเช่ือมระหว่างแหลมไครเมียและภูมิภาคดอนบาสได้	 

รวมถึงเพื่อการโฆษณา	เพราะที่มาริอูโปล	มี	“กองก�าลังอาซอฟ	(Azov	Brigade)”	

ซึ่งเป็นกลุ ่มขวาจัดหัวรุนแรงและลัทธินีโอนาซี	 เป็นกองก�าลังหลักของยูเครน	 

ท�าให้ตั้งแต่ช่วงเดือน	 เม.ย.	 ๖๕	 เป็นต้นมา	 เมืองท่าแห่งนี้ถูกโหมโจมตีอย่างหนัก	 

จนท�าให้กองก�าลังอาซอฟและพลเรือนต้องถอยร่นไปยังโรงงานเหล็กอาซอฟสตาล	

(Azovstal)	 และใช้ที่น่ันเป็นฐานท่ีม่ันสุดท้าย	 และนับต้ังแต่สงครามเริ่ม	 กองก�าลงั

อาซอฟ	 ปกป้องเมืองมาริอูโปลไว้ได้มากกว่า	 ๒	 เดือน	 กระท่ังในวันที่	 ๑๖	 พ.ค.	 

กองก�าลังอาซอฟยอมถอนก�าลังออกจากโรงงานเหล็ก	 เพื่อยอมจ�านนต่อรัสเซีย	 

โดยอ้างว่า	 ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว	 ซึ่งท�าให้เมืองมาริอูโปลอยู่ตกไปอยู่ในการ 

ความควบคมุของรสัเซยีจนถงึปัจจบุนั	 อย่างไรกต็าม	 เมอืงมารอิโูปลได้รบัความเสยีหาย

อย่างหนกัจากการโหมโจมตขีองรสัเซยี	จนมกีารประเมนิเบือ้งต้นว่า	เมอืงน่าจะได้รบัความ

เสียหายมากกว่า	๙๐%

	 	 	 จากความขดัแย้งรสัเซยี-ยเูครน	จงึน�าไปสูว่กิฤตระดบัโลกทีเ่กดิขึน้ 

คือเรื่องของสินค้าอาหารและการเกษตรท่ีราคาพุ่งสูงทั่วโลก	 เนื่องจากยูเครนนั้น 

ได้ชื่อว่าเป็น	 “เตาอบอาหารของยุโรป”	 เป็นผู้ผลิตและส่งออกธัญพืช	 ข้าวสาลี	

ข้าวโพด	 เมล็ดทานตะวันและน�้ามันดอกทานตะวัน	 มากเป็นอันดับต้น	 ๆ	 ของโลก	

และหลายประเทศ	 พึ่งพาอาหารจากยูเครนเกินครึ่งขณะเดียวกัน	 รัสเซียเองก็เป็น 

ผู้ผลิตสารอาหารที่จ�าเป็นต่อการผลิตปุ๋ยจ�านวนมหาศาล	เช่น	โปแตชและฟอสเฟต	

ท�าให้ราคาปุ๋ยอาจต้องเพิ่มขึ้น	ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงราคาอาหารด้วย	นับตั้งแต่รัสเซีย

รกุรานเข้ามา	ได้มกีารปิดกัน้ท่าเรอืต่าง	ๆ 	ท�าให้ยเูครนไม่สามารถส่งออกสนิค้าอาหาร
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และการเกษตรได้	จนมีธัญพืชตกค้างอยู่ในคลังมากถึง	๒๐	ล้านตัน	จนกระทั่งวันที่	

๒๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕	ยูเครนและรัสเซียได้ร่วมลงนามในข้อตกลงเปิดทางส่ง

ออกธญัพชืหลายล้านตันจากท่าเรอืทะเลด�าทีถ่กูปิดล้อม	โดยมอีงค์การสหประชาชาติ

และตุรกีเป็นคนกลาง	ภายใต้ระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ๓๕

 ๓.๒.๒ ควำมสัมพันธ์จีน-ไต้หวัน

	 	 ความสมัพันธ์ระหว่างจนีกบัไต้หวนั	เป็นเรือ่งทีค่ลมุเครอืซึง่สืบเนือ่ง

ตัง้แต่ตัง้แต่สมยัหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี	๒	ซึง่ฝ่ายนายพลเจยีงไคเชก็	(พรรคก๊กมนิต๋ัง)	

พ่ายแพ้ให้ฝ่ายเหมาเจ๋อตง	(พรรคคอมมิวนิสต์)	จึงหนีไปยังเกาะไต้หวัน	(ซึ่งถือเป็น

เขตแดนของจีน)	และไปก่อตั้ง	“สาธารณรัฐจีน”	ในไต้หวัน	(Republic	of	China:	

ROC)	 ส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตง	 ก่อตั้ง	 “สาธารณรัฐประชาชนจีน”	 

ในจีน	(People’s	Republic	of	China:	PRC)

	 	 ฝ่ายจีนยึดมั่นใน	“นโยบายจีนเดียว”	(One	China	Policy)	และ

มองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน	 (เป็นเหมือนมณฑลหนึ่ง)	 ดังนั้น	 โลกจะเลือก

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับทั้งสองฝ่ายไม่ได้	ต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่ง	นั่น

จึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมหลายประเทศ	 เช่น	 “ไทย”	 มีสถานทูตจีน	 แต่ไม่มีสถานทูต

ไต้หวัน	 เพราะเราเลือกสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับจีน	 หรืออย่าง

องค์การสหประชาชาติ	 (UN)	จะไม่มีชื่อของไต้หวันเป็นสมาชิก	เพราะไต้หวันไม่ได้

มีสถานะเป็นประเทศ	(ภายใต้หลักการจีนเดียว)		ส่วนทางไต้หวันมองว่าตนเองเป็น	

“รัฐเอกราช”	เพราะตัวเองมีทั้งรัฐบาล	ค่าเงิน	และการทหาร	เป็นของตนเอง	คือใน

แง่ของฝ่ายบริหาร	 (รัฐบาล)	 ฝ่ายนิติบัญญัติ	 (รัฐสภา)	 และฝ่ายตุลาการ	 (ศาลและ

ระบบยุติธรรม)	นั้นมีครบหมด	แต่สิ่งที่มันซับซ้อนก็คือ	รัฐบาลไต้หวันเองก็ยอมรับ

๓๕PPTV.online.ครบรอบ 6 เดอืนสงครำมรสัเซยี-ยูเครน คำดเดำไม่ได้ลงเอยอย่ำงไร.เข้าถึงเมือ่	๒๔	สงิหาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%
B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8
%A8/179140
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ใน	 “หลักการจีนเดียว”	 ด้วย	 นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ไต้หวันและจีนยังท�ามาค้าขายม ี

การลงทนุระหว่างกนัได้	อาจกล่าวสรปุได้สัน้ๆ	ว่า	จนีกบัไต้หวนัมคีวามสมัพนัธ์กบัแบบ	

“กลืนไม่เข้าคายไม่ออก”	 แต่ก็จะไม่มีการห�้าห่ันท�าสงครามหรือเกิดการปะทะกัน	

หากไม่มีสถานการณ์ที่ถือเป็นการ	“ยั่วยุ”	ต่อนโยบายจีนเดียว	

	 	 ล่าสุด	แนนซี	เพโลซี	(Nancy	Pelosi)	ประธานสภาผู้แทนราษฎร

สหรัฐฯ	เดินทางเยือนไต้หวัน	ซึ่งเป็นผู้ที่มีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนที่สุดคนหนึ่งว่า	

“เธอยืนอยู่ข้างไต้หวันมาตลอด”	 ซึ่งแนนซีมีความต้องการแสดงถึงการสนับสนุน

ความเคลือ่นไหวด้านประชาธปิไตย	เหมอืนเช่นเมือ่ปี	ค.ศ.	๑๙๙๑	หลังเกดิเหตุการณ์ 

นองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน

	 	 เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ท�าให้ประเทศจนีมองว่าการกระท�าดังกล่าวของ	

เพโลซี	 เป็นการละเมิด	 “หลักการจีนเดียว”	 ที่จะต้องไม่มีการเดินทางเยือนกันใน

ระดบัรฐักับรฐั	แต่ถงึแม้ว่าเพโลซจีะอ้างว่าเป็นการเดนิทางเยอืนเป็นการส่วนตวัก็ตาม	

แต่กถ็กูมองว่าไม่สมควร	เพราะด้วยต�าแหน่งทางการเมอืงในสหรฐัฯของแนนซอียูใ่น

ระดับสูง	แต่ในมุมมองของสหรัฐนั้น	นี่ไม่ใช่เรื่องที่ผิด	“จีนมีหลักการของจีน	สหรัฐ

กม็หีลกัการของสหรฐัเหมอืนกนั”โดยเพโลซอ้ีางถึง	“กฎหมายความสมัพนัธ์ไต้หวนั”	

(Taiwan	Relations	Act)	ปี	ค.ศ.	๑๙๗๙	ที่สหรัฐยึดเป็นหลักการในการใช้ด�าเนิน

ความสมัพนัธ์กบัไต้หวนั	โดยเป็นกฎหมายทีอ่อกโดยสภาคองเกรสเมือ่ปี	ค.ศ.	๑๙๗๙	

เมือ่ครัง้ทีส่หรฐัเลอืกยตุคิวามสมัพนัธ์ทางการทตูกบัไต้หวนั	แล้วหนัไปจบัมอืกบัจนีแทน	

แต่จะทิ้งเลยก็ไม่ได้เพราะคบหากันมายาวนานและยังขัดต่อหลักการที่จะทิ้งรัฐ

ประชาธิปไตยไปคบหากับคอมมิวนิสต์	 จึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพ่ือเป็น 

การยนืยนัว่า	สหรฐัฯจะไม่ทิง้ไต้หวนั	และจรงิๆ	แล้ว	กฎหมายฉบบันีย้งัถกูเขยีนออกมา 

ให้ตีความได้กว้างมาก	 โดยเปิดช่องให้สหรัฐสามารถปกป้องไต้หวันได้หากม ี

ภัยคุกคาม	และสามารถขายอาวุธให้ไต้หวันได้ด้วย
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	 	 โดยเรื่องนี้ถือเป็น	“หัวใจส�าคัญ”	ที่ทุกฝ่ายสนใจที่สุด	โดยเฉพาะ

หลังจากที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน	 ข้ึนมาจริงๆ	 เพราะหากจุดทดสอบ 

ความอดทนทางการเมอืงของรสัเซยีคอืเรือ่ง	“นาโต้”	จดุทดสอบทางการเมอืงของจีนก็คือ 

เรื่อง	“ไต้หวัน”	ซึ่งตอนนี้จีนยังใช้การตอบโต้	“เบาๆ”	นั่นคือ	“ใช้การซ้อมรบเข้าขู่

และโชว์แสนยานุภาพทางทหาร”	และ	“ใช้มาตรการทางเศรษฐกจิลงโทษ”	ด้วยการ

ระงบัการน�าเข้าสนิค้าจากไต้หวนักว่า	๒,๐๐๐	รายการ	(จากทัง้หมด	๓,๒๐๐	รายการ)	

เช่น	ผัก	ผลไม้	อาหารทะเล	สินค้าเกษตร	และอื่นๆ	ขณะที่จีนยังระงับการส่งออก

สินค้าบางรายการ	เช่น	ทรายบริสุทธิ์	ที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์	ไปยังไต้หวัน

ด้วย	โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันที่	๓	ส.ค.	เป็นต้นไป๓๖

 ๓.๒.๓ วิกฤตเศรษฐกิจในศรีลังกำ 

	 	 ศรีลังกาเคยเป็นประเทศดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งเอเชียใต้ที่มีเศรษฐกิจ

ของประเทศเจรญิเตบิโตอย่างก้าวกระโดด	ด้วยตวัเลขของ	GDP	แต่ละปีสูงขึน้อย่าง

ต่อเนือ่ง	โดยในปี	พ.ศ.๒๕๔๙	เทยีบกบัพ.ศ.๒๕๕๗		ตวัเลข	GDP	ต่อหวัของประชากร

เพิ่มขึ้นเป็น	๑,๔๓๖	ดอลลาร์สหรัฐฯ	และเป็น	๓,๘๑๙	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ตามล�าดับ	

ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก	 และในปี	 พ.ศ.๒๕๖๒	 ศรีลังกายังได้รับการยกระดับ 

ทางเศรษฐกิจจากธนาคารโลกให้ไปอยู่ในกลุ่มประเทศ	 “รายได้ปานกลางระดับบน	

(Upper	middle-income)”	ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับประเทศไทย	แต่สถานการณ์

ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ	

ซึง่มผีลพวงจากประเดน็ส�าคญัต่าง	ๆ 	ดงันี	้๑)	การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19	

๒)	ปัญหาการคอรัปชั่น	๓)	การประกาศลาออกจากต�าแหน่งของคณะรัฐมนตรีและ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาลร่วม	๔๐	คน	๔)	ความขัดแย้งของขั้ว

อ�านาจทางการเมืองที่เรื้อรังมามากกว่า	๑๐	ปี	๕)	การพึ่งพาเงินกู้จากต่างประเทศ

๓๖	อินไซต์เศรษฐกิจ.สรุป 5 ประเด็นร้อน “ไต้หวัน” เพโลซีมำท�ำอะไร ท�ำไมจีนต้องโต้กลับ?. เข้าถึงเมื่อ	๒๔	
สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	https://www.amarintv.com/spotlight/insight/detail/30517
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มากจนเกินไป	๖)	ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน	ที่ท�าให้ราคาสินค้าพุ่ง

สงูขึน้	และ	๗)	การบรหิารงานอย่างไม่มปีระสทิธภิาพในระบบการปกครองแบบเครอื

ญาติของตระกูลราชปักษา	ซึ่งควบต�าแหน่งทางการเมืองของประเทศทั้งพี่และน้อง	

โดยต�าแหน่งประธานาธิบดี	คือ“โกตาบายา	ราชปักษา”	ซึ่งเป็นน้องชายของนายก

รัฐมนตรี“มหินทรา	ราชปักษา”	

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน	 ศรีลังกาไม่ได้มีสาเหตุ

มาจากการบรหิารงานของตระกลูราชปักษาเพยีงอย่างเดยีว	เพราะตลอดในช่วง	๑๐	

กว่าปีทีผ่่านมานโยบายทางเศรษฐกจิของศรีลงักาและความขดัแย้งขัว้อ�านาจทางการ

เมืองศรีลังกาของสองตระกูลการเมืองระหว่าง	 “ราชปักษา”และ“สิริเสนา” 

คานอ�านาจกนัเพราะเมือ่ตระกลูใดตระกลูหน่ึงข้ึนมามอี�านาจกจ็ะไปยกเลกิโครงการ

ที่ท�าไว้ของอีกตระกูล	 ซึ่งเป็นโครงการสาธารณูปโภค	 ที่ได้กู้ยืมเงินจากมหาอ�านาจ

ต่าง	ๆ 	เช่น		อนิเดยี	จนี	และญีปุ่น่	โดยโครงการต่าง	ๆ 	เหล่านัน้ยงัไม่ได้รบัผลตอบแทน

ท่ีงอกเงยจากการด�าเนินการแต่อย่างใด	 และอาจเป็นการเข้ามามีอิทธิพลของชาติ

มหาอ�านาจ	 เช่น	 การกู ้เงินจากจีนเพื่อสร้างสนามบิน	 Mattala	 Rajapaksa	

International	 Airport	 หรือการกู้เงินจากญี่ปุ่น	 เพื่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงโคลัมโบ	

เป็นต้น	อีกทั้งการบริหารประเทศของศรีลังกาตลอด	๔๐	ปีที่ผ่านมา	กระบวนการ

พฒันาประเทศ	ในโครงการต่าง	ๆ 	ได้พึง่พาเงนิกูจ้ากต่างประเทศมากจนเกนิไป	และ

แบกรับภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	จนกระทั่งรายได้ของประเทศไม่เพียงพอต่อ

รายจ่ายจึงท�าให้ศรีลังกาพบกับปัญหาการผิดนัดช�าระหนี้

ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ศรลีงักาก�าลงัเผชญิกบัวิกฤตเศรษฐกจิคร้ังใหญ่

ที่เลวร้ายและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อประเทศ	 ประเทศต่าง	 ๆ	 อาทิ	

อินเดีย	 จีน	 และบังกลาเทศ	 ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยศรีลังกาเพ่ือฝ่าฟันวิกฤตในคร้ังน้ี	 

อกีทัง้	 ศรีลังกายงัได้ขอความช่วยเหลอืทางการเงนิจากกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ	

(IMF)	อีกด้วย	ซึง่สถานการณ์วกิฤตเศรษฐกจิทีย่�า่แย่และบานปลายท�าให้การตกงาน

กลายเป็นปรากฎการณ์ทีพ่บเหน็ได้ทัว่ไปในเกือบทกุครัวเรอืนของศรลีงักา	และท�าให้
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เกิดปัญหาการขาดรายได้	 ส่งผลให้อัตราความยากจนในประเทศเพิ่มสูงขึ้น	 รัฐบาล

ศรีลังกาได้ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการให้เงินช่วยเหลือ	 ๕,๐๐๐	 รูปี	 

แก่ครอบครัวรายได้ต�า่	ซึง่การแก้ไขปัญหาด้วยวธีิดงักล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ลาย

เหตุ	และช่วยได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้น	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจที่

ย�่าแย่อยู่แล้วถูกซ�้าเติมด้วยสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน	ที่ส่งผลให้

ราคาน�้ามันในประเทศพุ่งสูงขึ้น	

	 	 เมือ่ราคาน�า้มนัและเชือ้เพลงิเพิม่สงูข้ึนท�าให้ศรลีงักาต้องเผชญิกับ

การขาดแคลนเชือ้เพลิงส่งผลให้มกีารตดักระแสไฟฟ้าทัว่ประเทศเป็นเวลานานหลาย

ชั่วโมง	ซึ่งไฟฟ้ามากกว่า	๔๐%	ของศรีลังกาผลิตจากพลังน�้า	แต่แหล่งน�้าส่วนใหญ่

มีระดับต�่าเพราะฝนไม่ตก	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาท่ีเป็นอยู่ได้ก็ส่งผลกระทบต่อเนื่อง

กันเป็นลูกโซ่เพราะถ่านหินและน�้ามันเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตไฟฟ้าของ 

ศรีลังกา	และศรีลังกาต้องน�าเข้าทรัพยากรทั้งสองชนิด	แต่ไม่สามารถด�าเนินการได้

เพราะเงินตราต่างประเทศของศรีลังกาไม่เพียงพอ	การขาดแคลนเชื้อเพลิงส่งผลให้

ต้องปิดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหลายแห่ง	 จึงเป็นเหตุผลท่ีท�าให้ต้องตัดกระแส

ไฟฟ้า๓๗

จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชากรราว	 ๒๒	 ล้านคนใน 

ศรลีงักาต้องเผชญิกบัการขาดแคลนปัจจยัพืน้ฐานในการด�ารงชวีติ	อาท	ิอาหาร	ยา	และ

พลงังานเชือ้เพลงิ	ซึง่สาเหตุหลกัมาการจดัการด้านเศรษฐกจิ๓๘	ทีผ่ดิพลาดโดยรฐับาล

หลายยุคสมัยอย่างต่อเน่ืองนั้น	 ท�าให้การเงินของศรีลังกาด่ิงลงอย่างต่อเนื่อง	 ด้วย

ปัญหาทีส่ะสมมาอย่างต่อเนือ่ง๓๙ท�าให้ประชาชนในประเทศลุกฮอืประท้วงคร้ังใหญ่

๓๗	Albin Joseph. Lessons learned from the Sri Lankan economic crisis.	Accessed	August	
24,2022.	Available	from	https://www.thegulfindians.com/lessons-learned-from-the-sri-lankan-
economic-crisis/	
๓๘  R Ramakumar. Sri Lankans seem to think their economic crisis was caused by China’s 
‘debt-trap diplomacy’.	Accessed	August	24,2022.	Available	from	https://www.channelnewsasia.
com/commentary/sri-lanka-economic-crisis-china-debt-trap-2626976
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ต่อการบริหารประเทศที่ผิดพลาดของรัฐบาล	และขับไล่รัฐบาล	ผู้ประท้วงบางส่วน

ท่ีโกรธแค้นอย่างมากบุกเผ่าบ้านตระกูลราชปักษา	 ผู้ปกครองศรีลังกา	 รวมถึงบ้าน

ของรฐัมนตรแีละสมาชกิสภาหลายคน	น�าไปสูก่ารลาออกของนายกรัฐมนตรี	มหนิทา	

ราชปักษา	อย่างไรกต็าม	การประท้วงของประชาชนยงัไม่หยดุเพียงเท่านี	้ยงัเดินหน้า

ต่อเพือ่ขบัไล่ให้ประธานาธิบด	ีโกตาบายา	ราชปักษา	ผูเ้ป็นน้องชายของนายมหนิทา	

ราชปักษา	ลาออกเช่นกนั	เมือ่หลงัจากนายมหนิทา	ราชปักษา	ลาออก	ประธานาธบิดี	

โกตาบายา	 ราชปักษา	 ได้แต่งตั้งนักการเมืองอาวุโส	นายรานิล	 วิกรมสิงเห	 เข้ารับ

ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 เพราะเช่ือว่าจะช่วยรับประกันความปลอดภัย	 แต่ไม่ได้รับ

การสนบัสนนุมากนกัจากทัง้ฝ่ายค้านและประชาชน	ไม่นานหลังจากเข้ารับต�าแหน่ง 

นายรานิล	 วิกรมสิงเห	 กล่าวยอมรับว่า	 ศรีลังกาท่ีก�าลังเผชิญวิกฤตอย่างหนักและ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ล่มสลายโดยสมบรูณ์แล้ว	นบัว่าเป็นวกิฤตทีรุ่นแรงทีสุ่ด

ในรอบ	๗๐	ปี	หลังประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร	เมื่อปี	ค.ศ.๑๙๔๘๔๐

หลังจากนั้นเมื่อวันที่	๑๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕	ประธานาธิบดี

โกตาบายา	 ราชปักษาของศรีลังกา	 ตัดสินใจลี้ภัยทางการเมืองไปยังมัลดีฟส์	 ไม่กี่

ชัว่โมงก่อนทีจ่ะถงึก�าหนดการพธิลีาออกจากต�าแหน่งผูน้�าประเทศอย่างเป็นทางการ

ตามที่ตนให้ค�ามั่นไว้	 ซึ่งสร้างความไม่พอใจรัฐบาล	 เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนผ่าน

ทางการเมือง	 หลังศรีลังกาเผชิญวิกฤตรอบด้าน	 รัฐสภาศรีลังกามีมติเลือก	 รานิล	

วิกรมสิงเห	นายกรัฐมนตรี	และรักษาการประธานาธิบดีศรีลังกา	ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง

ประธานาธิบดีคนใหม่	 ด้วยเสียงสนับสนุน	๑๓๔	จาก	๒๒๓	คะแนนเสียง	คิดเป็น	

๖๑.๑๙%	ของจ�านวนสมาชิกรัฐสภาศรีลังกาทั้งหมด๔๑

๓๙		The	Intelligence.	ศรลัีงกำ จำก “ดำวรุง่” กลำยเป็น “ดำวร่วง”.เข้าถงึเมือ่	๒๔	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,แหล่ง
ที่มา	https://intsharing.co/archives/15471
๔๐	BBC.ศรีลังกา	 : ประท้วงใหญ่ไม่พอใจรัฐบำลเครือญำติบริหำรงำนจนเกิดวิกฤต.เข้าถึงเมื่อ	 ๒๔	สิงหาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๕,แหล่งที่มา	https://www.bbc.com/thai/international-60984702
๔๑		ณรงค์กร	มโนจันทร์เพ็ญ.ประธานาธิบดีศรีลังกาลี้ภัยทางการเมืองไปมัลดีฟส์	ไม่กี่ชั่วโมงก่อนก�าหนดการลา
ออกตามที่ให้ค�ามั่นไว้.เข้าถึงเมื่อ	๒๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,แหล่งที่มา	https://thestandard.co/president-
of-sri-lanka-takes-political-asylum-to-maldives/
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ล่าสุดธนาคารโลกออกมาเปิดเผยว่าจะไม่ปล่อยเงินกู้ก้อนใหม่ให้

กับ	ศรีลังกา	ซึ่งก�าลังต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ	

จนกว่าจะมกีรอบนโยบายเศรษฐกจิมหภาคทีเ่พยีงพอ	โดยธนาคารโลกระบเุพ่ิมเติม

ว่าศรีลังกาจ�าเป็นต้องน�าการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่เน้นการรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและจัดการกบัต้นเหตขุองวกิฤต	จนน�าไปสูก่ารขาดแคลนอาหาร	เชือ้เพลงิ	

และยารักษาโรค	เป้าหมายดังกล่าวนั้นก็เพื่อให้แน่ใจว่าการฟื้นตัวและการพัฒนาใน

อนาคตของศรลีงักาจะมคีวามยดืหยุน่และครอบคลมุ	อย่างไรก็ตามเพือ่ช่วยบรรเทา

ให้ปัญหาการขาดแคลนสิ่งของจ�าเป็นอย่างรุนแรงลดลง	 ธนาคารโลกจะมีการเบิก

จ่ายเงินช่วยเหลือ	 ซึ่งได้ใช้ไปแล้วประมาณ	 ๑๖๐	 ล้านดอลลาร์เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการเร่งด่วน๔๒

๔๒			ถนดักิจ	จนักเิสน.ธนำคำรโลกปฏิเสธปล่อยกู้ให้ ศรลีงักำ ย�ำ้ต้องปฏริปูทีเ่น้นกำรรกัษำเสถยีรภำพเศรษฐกจิ
และจัดกำรต้นเหตุของวิกฤตครั้งเลวร้ำยในรอบหลำยทศวรรษ.เข้าถึงเมื่อ	๒๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่ง
ที่มา	https://thestandard.co/world-bank-refuses-to-lend-to-sri-lanka/
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ส่วนที่ ๔

บทสรุปและข้อเสนอแนะ





ส่วนที่ ๔ 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๔.๑ บทสรุป

๔.๑.๑ กำรแข่งขันของชำติมหำอ�ำนำจ แบ่งเป็น ๓ ประเด็นย่อย ดังนี้

  (๑) กำรแข่งขันทำงภูมิยุทธศำสตร์ (Geostrategic) 

  จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทั้งสองประเทศ 

ยังคงแข่งขนัและคานอ�านาจกนัผ่านสองยทุธศาสตร์	 ซึง่สหรฐัฯยงัคงเดินหน้าขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตร์อนิโด-แปซฟิิก	มากยิง่ขึน้โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกจิเพือ่ปิดกัน้การขยาย

อทิธพิลของจีน	และแสวงหาพนัธมติรในการปิดล้อมจ�ากดัเขตการขยายอทิธพิลทาง

เศรษฐกิจของจีน	 ทั้งความพยายามกระชับความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรมากขึ้น	

อาทิ	 การกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรหลักอย่างออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	

ฟิลปิปินส์	และไทย	รวมไปถงึการสร้างความสมัพนัธ์กบัหุน้ส่วนในภมูภิาค	เช่น	อนิเดยี	

อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ไต้หวัน	เป็นต้น	นอกจากนี้สหรัฐฯ	ยังสนับสนุนการมีบทบาท

น�าเป็นมหาอ�านาจของประเทศในภูมิภาคอีกด้วย	 แต่อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์อนิโด-แปซฟิิก	ภายใต้กรอบความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิยงัคงได้รับความ

สนใจกันน้อยส�าหรับกลุ ่มประเทศอาเซียนเนื่องจากยังขาดความชัดเจนและ 

รายละเอียดในแง่ของวัตถุประสงค์๔๓ 

ส่วนทางฝั่งของประเทศจีนก็ได้เดินหน้ากระชับความสัมพันธ ์

ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกับทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง	 ท้ังในกลุ่ม

ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก	 เอเชียใต้	 แอฟริกาและรัสเซีย	 โดยจีนได้ด�าเนินกิจกรรม 

๔๓			สุภลักษณ์	กาญจนขุนดี.‘กรอบควำมร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก’ คืออะไร ท�ำไมแผนกำรใหม่ของ
สหรัฐฯ จึงถูกเมิน.เข้าถึงเม่ือ	 ๒๖	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕,แหล่งที่มา	 https://plus.thairath.co.th/topic/
spark/101538
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ต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 การฟื้นฟู
เศรษฐกจิหลงัวกิฤต	ิCOVID-19	การเกษตร	และภยัพิบติัทางธรรมชาติตามแนวทาง
ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 (Belt	 and	 Road	 Initiative-BRI)	 ซึ่งการมีความ 
สมัพันธ์ทีด่กัีบประเทศเหล่านีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นอย่างมากส�าหรบัทางการจนีในการแก้ไข
ปัญหาอย่าง	 เช่น	ขบวนการแบ่งแยกดนิแดน	การก่อการร้าย	การลักลอบขนยาเสพติด	
และการแก้ไขข้อพิพาทตามแนวชายแดน	 รวมถึงการช่วยในการคานอ�านาจกับ
สหรัฐฯ	 ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ท�าให้สหรัฐฯ	 และประเทศพันธมิตรเกิด
ความกังวลถงึการขยายอทิธพิลของจนี	ส่งผลให้สหรฐัฯ	และพันธมติรได้มกีารก�าหนด
ยุทธศาสตร์และความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นอาทิ	 QUAD	 และ	 AUKUS	 เพ่ือสกัดกั้น 
การขยายอิทธิพลของจีน	 ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของประเทศ
มหาอ�านาจทัง้	๒	ประเทศอย่างต่อเนือ่งและแนวโน้มว่าการแข่งขันดังกล่าวทีจ่ะเพิม่
ขึ้นในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ	การค้า	การทหาร	อวกาศ	เป็นต้น	อย่างไรก็ตามแม้ว่า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศที่จีนได้ให้การสนับสนุนและลงทุนผ่านโครงการ	
BRI	นั้นต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ	ภายในประเทศ	ทั้งศรีลังกา	ปากีสถาน	เมียนมา	
รวมไปถงึรสัเซยี	แต่จีนกย็งัเดนิหน้าลงทนุกบัประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะประเทศก�าลงั
พฒันา	รวมไปถงึประเทศในหมูเ่กาะแปซฟิิก	ทัง้การพฒันาสาธารณปูโภค	การให้เงนิเปล่า	
หรือการปล่อยเงินกู้เพื่อการลงุทน๔๔	 ซึ่งการกระท�าดังกล่าวของจีนอาจถูกมอง 
ได้ว่าเป็นการเลือกประเทศเพื่อวางกับดักหนี้สินหรือไม่	 เพราะกลุ่มประเทศในหมู่
เกาะแปซฟิิกมทีรพัยากรหลายชนดิทีม่คีวามสมบูรณ์อย่างมากซึง่อาจเป็นทีต้่องการ
ของจีน

ดังนั้นการแข่งขันของสองมหาอ�านาจยังคงเป็นเร่ืองท่ีน่าติดตาม
อย่างต่อเนื่องของทิศทางและแนวโน้มของการแข่งขัน	 ซึ่งมีตัวแปรท่ีเริ่มเข้ามามี
บทบาทที่อาจท�าให้ความแข่งขันเข้มข้นมากขึ้น	 อาทิ	 สถานการณ์ความขัดแย้งของ

รัสเซีย-ยูเครน	และคววามสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไต้หวัน	เป็นต้น

๔๔	PPTV.Online.ควำมพยำยำมของจีนในกำรขยำยอิทธิพลหมู่เกำะแปซิฟิก.เข้าถึงเมื่อ	 ๒๖	 สิงหาคม	พ.ศ.	
๒๕๖๕,แหล่งที่มา	https://www.pptvhd36.com/news/
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  (๒) กำรแข่งขันทำงภูมิรัฐศำสตร์ (Geo-politics)

  จากสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนในปัจจบัุนอาจกล่าวได้ว่าการเมอืงในเมยีนมา

ยังคงมีความคุกรุ่น	และอาจทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	ซึ่งอาจจะยังไม่เกิดความสงบ

ได้ในเรว็วนั	สบืเนือ่งจากค�าสัง่การขยายเวลาภาวะฉกุเฉนิของพลเอกอาวโุสมนิ	อ่อง	ลาย	

ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุและหวัหน้ารฐับาลทหารเมยีนมา	และการออกค�าสัง่ประหาร

ชีวิตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไป	๔	คน	โดยรัฐบาลทหารเมียนมา	โดยการกระท�า

ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่ายิ่งต่อประชาชนชาวเมียนมา	 ซึ่งนานาชาติเองก็ได้

ประณามการกระท�าดังกล่าวแล้ว	 อย่างไรก็ตามรัฐบาลเองก็รู้อยู่แล้วว่าการกระท�า

ดงักล่าวจะต้องตามมาด้วยเสยีงวจิารณ์	แต่รฐับาลยงัคงด�าเนนิการ	ซึง่อาจจะมองได้

ว่าในอนาคตรัฐบาลอาจจะมีค�าสั่งอย่างอ่ืนท่ีมีความรุนแรงมากขึ้นโดยไม่สนใจเสียง

วิพากษ์วิจารณ์ของนานาชาติ	

 	 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมา	ณ	 ขณะนี้มีความ

รุนแรงมากขึ้นกว่าช่วงแรกของการรัฐประหาร	 เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองและ

ความมั่นคงเมียนมายังคงมีความรุนแรงมากขึ้น	อาจจะท�าให้ความเป็นเอกภาพของ

อาเซียนถูกท้าทาย	และกลายเป็นวิกฤตทั้งในทางเศรษฐกิจและมนุษยธรรม

  (๓) กำรแข่งขันทำงภูมิเศรษฐศำสตร์ (Geo-economics)

 	 สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ	 ยังคงมีความยืดเยื้อ	 และ

คลุมเครืออย่างต่อเนื่อง	 ด้วยปัจจัยของสถานการณ์ภายในทั้งสองประเทศ	 ซึ่ง

เศรษฐกจิภายในของประเทศจนีนัน้เกดิการชะลอตวัเนือ่งจากนโยบายโควดิเป็นศนูย์	

มีการล็อคดาวน์ในเมืองส�าคัญอย่าง	 เซี่ยงไฮ้	 และปักกิ่ง	 ซึ่งเป็นผลให้กิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจต่างๆ	หยดุชะงกันานถงึสองเดอืน	อกีทัง้ผลกระทบไม่ได้มแีค่จีน	แต่ยงัท�าให้

ขาดแคลนอุปทานในหลายพื้นที่ของโลก	 รวมไปถึงวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ของ 

บรษิทัอสงัหารายใหญ่อนัดบัสองของจนี	ส�าหรบัสหรฐัฯกป็ระสบปัญหาทางเศรษฐกจิ

ภายในประเทศเช่นกนั	สบืเนือ่งจากปัญหาเงนิเฟ้อภายในของประเทศในรอบ	๔๐	ปี	
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จึงท�าให้สหรัฐฯมีแนวคิดที่อาจจะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการด้านภาษีที่บังคับใช้

กับสินค้าที่น�าเข้าจากจีน	เพื่อเรียกคะแนนก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมภายในเดือน	

พ.ย.	๖๕	รวมถงึจนีก�าลงัจะมีการประชุมใหญ่พรรคคอมมวินสิต์ในช่วงเดือน	ต.ค.	๖๕	หรอื	 

พ.ย.	๖๕	หากสองประเทศด�าเนนิการประกาศท�าสงครามการค้าอย่างรนุแรงอาจจะสร้าง

ความเสียหายต่อทั้งสองประเทศเอง๔๕	 ท่าทีของทั้งสองประเทศจึงต้องระมัดระวัง	

แต่อย่างไรก็ตามก็ยงัคงมีการตอบโต้กนัจากกรณขีองการเยอืนไต้หวนัของเพโลซ	ีซึง่

เป็นการแสดงความยั่วยุของสหรัฐฯท่ีมีต่อหลักการจีนเดียว	ซึ่งจีนก็ได้มีการตอบโต้

กลบัด้วยการซ้อมรบเช่นกัน	ความคาดหวงัว่าก�าแพงภาษรีะหว่าง	สหรัฐ-จนี	(Trade	War)	

ที่ก่อนหน้านี้มีแนวโน้มว่าจะผ่อนคลาย	อาจต้องล้มเลิกไป	

	 	 อย่างไรก็ตามหากปมความขัดแย้งจากการเยือนไต้หวันมีความ

รุนแรงมากขึ้น	 ระบบเศรษฐกิจโลกรวมถึงไทยอาจจะเกิดปัญหายิ่งกว่าช่วงสงคราม

รสัเซยี-ยูเครน	เพราะไต้หวนัเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมเซมคิอนดกัเตอร์ทีม่ส่ีวนแบ่ง

ตลอดถึง	 ๖๐	%๔๖	 ซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของโลกจะมากน้อยเพียงใดขึ้น 

อยู่กับท่าทีของสหรัฐฯและจีนซึ่งต้องคอยติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด

๔.๑.๒ เทคโนโลยีสร้ำงควำมพลิกผัน (Disruptive Technology)

	 	 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันจะ

เห็นได้ว่ามีหลายๆ	 ประเทศที่พยายามคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับใช้ใน

หลากหลายด้าน	 โดยเฉพาะการป้องกันประเทศ	 จึงเป็นที่แน่ชัดว่านานาประเทศ

ก�าลังตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	ดังนั้น 

๔๕	กรุงเทพธุรกิจ.จับสัญญำณสงครำมกำรค้ำรอบใหม่จำกปมประธำนสภำสหรัฐเยือนไต้หวัน.เข้าถึงเมื่อ	๒๖	
สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	https://www.bangkokbiznews.com/world/1019612
๔๖	TNN.Online.ความสมัพนัธ์	จนี	-ไต้หวนั	-	สหรฐั	มผีลอย่างไรต่อการค้า-การลงทนุโลก.เข้าถงึเมือ่	๒๖	สงิหาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๕,แหล่งที่มา	https://www.tnnthailand.com/news/tnnexclusive/121217/
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การวจิยัและพฒันาทางด้านวทิยาศาสตร์จงึเป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นอย่างยิง่	รวมไปถงึการ 

ต่อยอดจากเทคโนโลยีทีเ่คยคดิค้นไว้	เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างเทคโนโลยใีหม่ๆ	เช่น	ระบบ

ปัญญาประดษิฐ์	 ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีก่�าลงัได้รบัความสนใจและพฒันากนัอย่างต่อเนือ่ง	

เทคโนโลยีที่อุบัติขึ้นใหม่ในตอนนี้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการ 

พฒันาประเทศในด้านความมัน่คงในมติต่ิาง	ๆ 	โดยเฉพาะด้านการป้องกนัประเทศที่

ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับกองทัพ	อย่างไรก็ตามสิ่งที่สังเกตเห็นได้อีกประการ

คอื	 ในปัจจบุนัไม่ได้มีเพยีงแค่สหรฐัฯเพยีงประเทศเดยีวทีเ่ป็นมหาอ�านาจสร้างเคร่ืองมอื

หรือเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 แต่เป็นยุคที่มีการแผ่ขยายอิทธิพลของชาติมหาอ�านาจท่ี 

เป็นคู่แข่งของสหรัฐฯอย่างจีน	 และรัสเซีย	 และรวมถึงชาติมหาอ�านาจอันดับรอง	

อย่าง	อินเดียและยุโรป		

	 	 เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จ�าเป็นและมีความต้องการจึงมี

ความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการแข่งขันในด้านต่าง	ๆ	ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ซึ่งอาจ

ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ทั้งเกิดการแข่งขันในการสะสมอาวุธและขยายพื้นที่

ของการแข่งขนัทางภมูริฐัศาสตร์	รวมไปถงึเพิม่แรงผลกัดันในสงครามการค้าระหว่าง

ประเทศ	อย่างไรกต็ามเทคโนโลยท่ีีผลิตออกมาจะยงัคงต้องวจัิยและพัฒนากนัอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพ	 ซึ่งในอนาคตจะต้องคอยติดตามทิศทางของ

การพฒันาและการแข่งขันทางเทคโนโลย	ีเพือ่เตรยีมพร้อมรับมอืกบัการเปล่ียนแปลง

ที่อาจจะเกิดขึ้น	

๔.๑.๓ กำรเปล่ียนแปลงของโครงสร้ำงประชำกร (Generation Change) 

แบ่งเป็น ๒ ประเดน็ย่อย ดงันี้

  ๑) สังคมผู้สูงวัย (Aged Society) 

  จากสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้สงัคมสงูวยัจึงเป็นประเด็นท่ีหลายประเทศ

ทั่วโลกได้ให้ความสนใจและก�าหนดเป็นหนึ่งเป้าหมายที่จะต้องดูแล	 หากพิจารณา

เพียงแค่กลุ่มประเทศอาเซียนจะเห็นว่าเป็นภูมิภาคสังคมสูงอายุไปแล้ว	 โดยเฉพาะ
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อยา่งยิ่งประเทศสงิคโปร์และประเทศไทย	หากพจิารณาสถานการณใ์นประเทศไทย

จะเหน็ว่าเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชาติตะวันตก 

ที่ใช้เวลา	 ๑๐๐	 ปี	 ในการเปลี่ยนผ่าน	 แต่ประเทศไทยใช้เวลาเพียงแค่	 ๑๗	 ปี	 

(พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๖๕)๔๗	โดยมสีาเหตสุ�าคัญทีม่าจากอตัราการเกดิท่ีน้อยลง	มรีะบบทางการ

แพทย์ที่สามารถคุมก�าเนิดได้และประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น	 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ 

ได้หลักฐานที่แสดงถึงจ�านวนของประชากรที่เกิดในประเทศไทยระหว่างปี	 

พ.ศ.	๒๕๓๖-๒๕๖๔	นัน่ดิง่ลงอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ทีม่ปีระชากรเกดิ

เพยีง	๕๔๔,๕๗๐	คนเท่านัน้๔๘	ผลกระทบจะเกดิข้ึนตามมาจากสถานการณ์ของผูส้งูอายุ	

คือ	 สิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อประชากรวัยอื่น	 ๆ	 อาจจะต้องถูก 

ยุบไป	เช่น	สถานศึกษา	หรือภาคอุตสาหกรรม	และเมื่ออัตราการเกิดน้อยประชากร

ในอนาคตจะเริ่มสร้างครอบครัวแบบใหม่ที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นลักษณะการ

ใช้ชีวิตที่ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ในโลกชีวิตจริงแต่มีปฏิสัมพันธ์ในโลกเสมือนแทน	 

ซ่ึงผลกระทบท่ีกล่าวมานีค้อืสภาพสงัคมในปัจจบุนั	ทีก่�าลังเร่ิมก่อตัวให้เหน็ภาพอย่าง

ชัดเจนและจะมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ในอนาคต	และผลกระทบต่อประเทศ	คือ	โครงสร้าง

ประชากรมีปัญหา	การขาดทรัพยากรแรงงาน	ระบบการพัฒนาประเทศอาจจะเกิด

ปัญหา	ทั้งมิติเศรษฐกิจหรือสังคม

ดังนั้น	 สถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นโจทย์ที่สร้างความท้าทาย 

ต่อประเทศ	 เพราะวัยสูงอายุคือวัยท่ีต้องได้รับการพึ่งพามากกว่าการถูกพึ่งพา	 ซึ่ง

ประเทศไทยจะต้องเตรียมรับมือต่อสถานการณ์ที่ก�าลังจะเกิด	 อย่างไรก็ตามจาก 

หลกัฐานทีก่ล่าวว่า	ในปีพ.ศ.	๒๕๐๖	เป็นช่วงปีท่ีมเีด็กเกดิใหม่	มากทีส่ดุนบัล้านคน๔๙  

ก็เท่ากับว่า	 ในปีหน้า	พ.ศ.๒๕๖๖	ประเทศไทยจะมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่กับ

จ�านวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นจ�านวนมาก

๔๗		Workpoint	Today.นกัวชิำกำรเตอืนปี 65 ไทยเตรยีมพบสนึำมสิงัคมสงูอำยุ พร้อมแนะรฐัและประชำชน
เร่งปรับตัว. เข้าถึงเมื่อ	 ๒๗	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕,แหล่งที่มา	 https://workpointtoday.com/thai-
agingsociety-65/
๔๘	The	Active	Thai	 PBS.ควำมจริงของเด็กเกิดใหม่ สะเทือน “สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์”เข้าถึงเมื่อ	๒๗	
สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	https://theactive.net/data/aged-society/

เอกสารทบทวนการตรวจสภาวะแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ 
เรื่อง “Thailand Strategic Security Review 2022-2024”68



  ๒) ช่องว่ำงระหว่ำงช่วงวัย (Generation Gap)

	 	 จากสถานการณ์ช่องว่างระหว่างวยัทีเ่กดิขึน้นัน้พบว่าเป็นปัญหาที่

เกดิข้ึนมานาน	เกดิขึน้ทกุยคุทกุสมยั	ซึง่เป็นหนึง่ในสาเหตขุองการเกิดความขดัแย้งขึน้ใน

ทกุสงัคม	ตัง้แต่ครอบครวั	ท่ีท�างาน	รวมไปถึงการด�าเนนิชีวติ	ซ่ึงหากมองจะเป็นเรือ่ง

ปกติ	 เป็นธรรมดาที่คนเราอยู่ร่วมกัน	 อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้	 แต่หากความ 

ขัดแย้งลุกลามกลายเป็นเร่ืองใหญ่	 น�าไปสู่การด�าเนินชีวิตอย่างยากล�าบากในสังคม

ท่ีมีอคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน๔๙	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัญหาช่องว่าง

ระหว่างวัย	คือการเติบโตมาในสภาพสังคม	สิ่งแวดล้อม	หรือเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน	

ซึง่มผีลกระทบอย่างยิง่ต่อความคดิและการกระท�าซึง่ยากทีจ่ะปรบัเปลีย่น	ซึง่บรบิท

ในสังคมไทยปัญหาช่องว่างระหว่างวัยได้น�ามาสู่ความคิดที่เห็นต่าง	 โดยเฉพาะใน 

ด้านการเมอืง	ทีเ่กิดการชมุนมุโดยโครงสร้างการชมุนมุคอืเยาวชนคนรุ่นใหม่	ซึง่อายุ

ค่อนข้างน้อย	และมแีนวความคดิทีส่วนทางกบัคนรุน่ทีโ่ตกว่า	โดยตวัแปรส�าคญัทีเ่ข้ามา

เป็นสือ่กลางระหว่างวยัคอืรปูแบบของการสือ่สาร	ซึง่มคีวามเป็น	Disruptive	World	

มเีทคโนโลยใีหม่ๆ	เข้ามา	สือ่สารได้ง่ายและรวดเรว็	และสถานทีท่ีเ่กดิช่องว่างระหว่าง

วยัอย่างชัดเจนได้แก่	บ้าน	โรงเรยีน	และทีท่�างาน	เมือ่มกีารรวมตวักันของคนทกุช่วง

วัยจึงน�ามาสู่การมีความคิดที่เห็นต่าง	และอาจเกิดความขัดแย้งกันได้	แม้ว่าอาจจะ

มองดเูหมอืนเป็นเรือ่งเลก็แต่ทีผ่่านปัญหาดงักล่าวได้น�ามาสูปั่ญหาทางสงัคมขนาดใหญ่	

ดังนั้นประเทศไทยควรติดตามกระแสแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ๆ	 และลดช่อง 

ว่างระหว่างวัยเพื่อสร้างความใกล้ชิดและสร้างสังคมที่อบอุ่นได้ในอนาคต

๔๙		Mofernmidlife.ช่องว่ำงระหว่ำงวยั (Generation Gap) ก�ำแพงแห่งควำมรกัควำมเข้ำใจ.เข้าถึงเมือ่	๒๗	
สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	http://www.modernmidlife.net/?p=1295
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๔.๑.๔ สิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย ดังนี้

  ๑) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ 

(Climate Change)

จากสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น 

ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อมนุษย์	 ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน	 การด�ารงชีวิต	 เศรษฐกิจ	

สุขภาพร่างกาย	และอาหาร	แต่สิ่งส�าคัญที่เป็นตัวแปรที่ท�าให้เกิดสถานการณ์ต่าง	ๆ 	

เหล่าน้ี	 ทั้งน�้าท่วม	 ลมพายุ	 ปัญหาหมอกควัน	 ล้วนแล้วย่อมเก่ียวข้องกับกิจกรรม 

ของมนุษย์เพราะได้ส่งกระทบท�าให้ชั้นบรรยากาศ	 มหาสมุทร	 และพ้ืนโลกร้อนข้ึน	

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใช้เวลาสะสมมาเนิ่นนาน	 หากจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นใน

เร็ววันจึงเป็นเรื่องท่ียากที่จะท�าให้ธรรมชาติที่ถูกท�าลายไปกลับมาคืนสภาพเดิม	

มนษุย์จงึจะต้องยอมรบัและหาแนวทางป้องกนั	 รวมไปถึงฟ้ืนฟูธรรมชาติไปพร้อมๆ	กนั	

ปัจจุบันหลาย	ๆ	ประเทศได้ตื่นตัวและตั้งรับกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นแล้วและก�าลังจะข้ึนในอนาคต	 ซึ่งจะเห็นได้จากความร่วมมือในการประชุม

สมัชชาประเทศภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	

ทัง้นี	้จากรายงานของ	The	Global	Risks	Report	2022	ของ	World	Economic	Forum	

ที่กล่าวถึงความเสี่ยงที่เลวร้ายที่สุดที่โลกก�าลังเผชิญในอีก	 ๑๐	 ปีข้างหน้า	 

โดย	 ๕	 อันดับแรกได้แก่	 (๑)	 ความล้มเหลวของการด�าเนินการเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Climate	action	failure)	 (๒)	สภาพอากาศสุดขั้ว	

(Extreme	weather)	(๓)	การสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ	(Biodiversity	loss)	

(๔)	 การพังทลายของการท�างานร่วมกันทางสังคม	 (Social	 cohesion	 erosion)	 

และ	(๕)	วกิฤตการณ์การด�ารงชวีติ	(Livelihood	crises)๕๐	ความไม่แน่นอนดังกล่าว

๕๐	 Global	 risks	 report	 2022.	Accessed August 28,2022. Available	 from	 https://www.
marshmclennan.com/content/dam/mmc-web/insights/publications/2022/global-risks-
report-2022/global-risks-report-2022.pdf
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ย่อมส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกจิและสงัคม	รวมทัง้ชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน	

ท�าให้ประเทศมีต้นทุนในการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการ 

เตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน	

  ๒) กระแสใสใ่จสิ่งแวดล้อม (Green Concern)

	 	 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท�าให ้ 

ทุกประเทศต้องเผชิญกับปัญหาจึงท�าให้เทรนทั่วโลกเร่ิมหันมาสร้างกระแสสนใจ 

สิง่แวดล้อมและกลายเป็นกระแสหลกัของโลก	สิง่ท่ีเกดิขึน้ตามมาคอืการปรับตัวของ

มนษุย์	 โดยมตีวัแปรทีส่�าคญัคอืการก�าเนดิเทคโนโลยใีหม่	ๆ	 ท่ีเข้ามาช่วยให้การปรับตัว

ของมนุษย์นั่นไม่ใช่เรื่องยาก	และดึงดูดความสนใจให้กระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น

ได้อย่างยั่งยืน	 ในอนาคตอาจจะเกิดการกดดันหรือผลักดันแก่ภาคอุตสาหกรรม 

ในการปรบัตวัและปรบัเปล่ียนสนิค้าและบรกิารมากขึน้	และกระแสดงักล่าวนีจ้ะถกู

ปรบัให้กลายเป็นเครือ่งมอืในใช้ประณามคนท่ีไม่เหน็ด้วยหรอืไม่ปฏบิติัตาม	ในหลาย

ประเทศไม่ได้แค่ปรับตัวแค่ภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคเท่านั้น	 แต่ยังปรับตัว

ให้การอยู่อาศัยในอนาคตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และเพื่อความอยู่รอดกับภัย

ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	 อีกไม่นานโมเดลในการสร้างสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกต่าง	 ๆจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น	 ส�าหรับในบริบทประเทศไทยจุดเริ่มต้น 

การเปลีย่นแปลงหรอืปรบัตวัคร้ังใหญ่คอืการเลกิใช้ถงุพลาสติกจากร้านสะดวกซ้ือหรือ

ซุปเปอร์มาเก็ต	 ซึ่งในอนาคตประเทศอาจจะก้าวสู่กระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบ

ใหม่ที่ท�าให้นานาประเทศให้การยอมรับมากยิ่งขึ้น

 ๔.๑.๕ สงครำมรัสเซีย-ยูเครน

สถานการณ์สงครามรสัเซยี-ยเูครนทีเ่กดิขึน้มานานมแีนวโน้มว่าจะ

ยังไม่มีท่าทีที่จะสิ้นสุดได้ในเร็ววัน	 และคาดเดาทิศทางในอนาคตได้ยากว่าผู้น�าทั้ง

สองประเทศจะตัดสินอย่างไร	 แต่สิ่งที่คาดเดาและแสดงให้เห็นชัดเจนเลยคือ 
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ผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้	 ซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ 

เป็นอันดับ	๑๒	ของโลก	คิดเป็นสัดส่วนราว	๑.๗๕%	ของเศรษฐกิจโลก	และมีขนาด

เศรษฐกิจใหญ่กว่าไทยราว	 ๓	 เท่า	 รัสเซียจึงเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ส�าคัญ		 

ที่นอกจากเป็นผู้ส่งออกน�้ามันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกแล้ว	 รัสเซียยัง 

ส่งออกไททาเนียมซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินมากเป็นอันดับสองของโลก	 

ส่งออกนิกเกิลซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการผลิตแบตเตอรี่ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าราว	 ๗%	

ของอุปทานโลก	ส่งออกพลัลาเดยีมซึง่เป็นส่วนประกอบในการผลติเซมคิอนดกัเตอร์

ราว	๒๕-๓๐%	ของอุปทานโลก	และเป็นผู้ส่งออกทองแดง	อลูมิเนียม	ผลิตภัณฑ์ไม้

รายใหญ่ของโลก	 ที่แม้ว่าขนาดเศรษฐกิจของรัสเซียจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก	 แต ่

เป็นสินค้าส่งออกที่มีความส�าคัญต่อห่วงโซ่อุปทาน๕๒ดังนั้น	 การคว�่าบาตรรัสเซีย 

จะส่งผลกระทบต่อภาคการผลติอย่างมนียัส�าคญั	และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ

ของหลายประเทศ	โดยเฉพาะประเทศในยโุรปซึง่น�าเข้าน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติจาก

รัสเซียเป็นหลัก	 โดยเยอรมนีน�าเข้าน�้ามันและก๊าซธรรมชาติราว	๓๘%	จากรัสเซีย	

โดยทีก่ารผลติไฟฟ้าในเยอรมนรีาว	๒๐%	ใช้พลงังานจากก๊าซธรรมชาติ		ดงันัน้	หลาย

ประเทศในยโุรปจึงลงัเลทีจ่ะคว�า่บาตรน�า้มนัและก๊าซธรรมชาตจิากรัสเซยี	เนือ่งจาก

การหาแหล่งพลังงานจากผู้ค้ารายใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย

ส�าหรบัประเทศไทยอาจได้รบัผลกระทบอยูบ้่าง	 โดยทางตรงของไทย	

คือ	ในแง่ของราคาน�า้มนัทีแ่พงขึน้มาก	แต่ขณะทีส่่วนอืน่ๆ	ยงัไม่ได้รบัผลกระทบมากนกั	

ส่วนผลกระทบในทางอ้อมของไทย	คอื	 ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก	 

โดยเฉพาะจากปัญหาเงินเฟ้อและปัญหาในห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะทวีความรุนแรงมาก

ขึ้นจากมาตรการคว�่าบาตรรัสเซีย	

๕๒		Krungsri.ผลกระทบจำกสงครำมรัสเซีย-ยูเครน.	เข้าถึงเมื่อ	๒๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,	แหล่งที่มา	https://
www.krungsriasset.com/TH/Plan-your-investment/Learn-about-Investment/impact_Russia-
Ukraine_war.aspx
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 ๔.๑.๖ ควำมสัมพันธ์จีน-ไต้หวัน

	 	 จากสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนได้สร้างความตึงเครยีดให้กบัภูมภิาคเอเชยี

แปซิฟิกอย่างมาก	 ซึ่งอาจน�าไปสู่การแบ่งขั้วอ�านาจอย่างชัดเจน	และประเทศอื่นๆ	

ทศิทางทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตจากสถานการณ์จนี-ไต้หวนั	อาจวเิคราะห์ได้ดังนี้๕๓	

๑)	 อาจมีการซ้อมรบรอบบริเวณไต้หวันนานถึง	 ๑-๒	 ปี	 หรืออาจจะน้อยกว่านั้น 

แต่อาจจะไม่มีการการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงระหว่างจีนกับไต้หวัน	 หรือ

ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา	 จะท�าให้เกิดการหยุดชะงักเป็นระยะๆ	 ในการขนส่ง

สนิค้าผ่านช่องแคบไต้หวนัและการขนส่งทางอากาศในบรเิวณใกล้เคยีง	สถานการณ์

นี้จะคล้ายกับวิกฤติช่องแคบไต้หวันครั้งที่	๓	(ปี	๑๙๙๕-๑๙๙๖)	ซึ่งถ้าสถานการณ์

เป็นไปตามที่คาดการณ์ก็ยังมีความเสี่ยงน้อยท่ียุโรปจะคว�่าบาตรจีนต้นทุนที่จะเกิด

กับเศรษฐกิจโลกในกรณีนี้	 คือ	 การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเพิ่มเติมจาก 

ท่ีชะงกัจากโควดิ-๑๙	อยู่แล้ว,	มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการเปล่ียนแปลงอย่างกะทนัหนั

ไปสู่การเผชิญหน้าที่อันตรายยิ่งขึ้น	และเกิดความแตกแยกอย่างรวดเร็วระหว่างจีน

และสหรัฐอเมริกา	 ตลาดเงินตลาดทุนจะเผชิญกับความผันผวน	 จากการรับรู ้

ความเสี่ยงที่การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่เพิ่มระดับความเสี่ยงขึ้น	

๒)	 จีนจงใจผลักดันให้กักกันหรือปิดล้อมไต้หวัน	 ซ่ึงจีนจะเป็น 

ผูต้ดัสนิใจว่าใครเข้าไปในพืน้ทีร่อบไต้หวนัได้บ้าง	กระแสการค้าส่วนใหญ่ในช่องแคบ

ไต้หวนัจะต้องได้รบัอนญุาตจากจนีก่อน	 ไต้หวันจะมแีรงจงูใจอย่างมากทีจ่ะท้าทายจนี	

เนื่องจากกองก�าลังของไต้หวันอาจตัดสินใจว่าพวกเขาไม่มีอะไรจะเสีย	 แล้ว 

สหรัฐฯ	 และพันธมิตรจะตอบโต้จีนโดยการคว�่าบาตรหรือปฏิบัติการทางทหาร	 

ในสถานการณ์ตามสมมติฐานนี	้จะเกดิการหยดุชะงักของห่วงโซ่อปุทานทัว่โลกอย่าง

๕๓		รุ่งนภา	พิมมะศรี.ควำมตึงเครียดจีน vs ไต้หวัน-สหรัฐฯ สู่ควำมตึงเครียดทำงเศรษฐกิจ 
กบั ‘สงครำมชปิ’ ท่ีจะดเุดอืดยิง่ขึน้.	เข้าถึงเมือ่	๒๘		สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕,แหล่งทีม่า		https://
plus.thairath.co.th/topic/money/101929
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มนียัส�าคัญมากกว่าสถานการณ์ของการฝึกซ้อมทางทหารทีย่ดืเยือ้	และจะเกดิความ

แตกแยกอย่างรุนแรงระหว่างสหรัฐฯ	กับจีน

๓)	เกดิสงคราม	(hot	war)	ระหว่างสหรัฐฯ	กบัจีนขึน้อย่างรวดเร็ว

ในบรเิวณช่องแคบไต้หวนั	โดยจนีพยายามเข้าควบคมุไต้หวันโดยสมบรูณ์ด้วยวธิกีาร

ทางทหาร	 ถ้าเกิดสถานการณ์นี้จะส่งผลกระทบอย่างหนักและกว้างขวางไปทั่วทั้ง

ระบบเศรษฐกิจของโลก	 เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะน�าไปสู่การแยกตัวของห่วงโซ่

อุปทานทั่วโลกโดยสิ้นเชิง	และการล่มสลายของกรอบการก�ากับดูแลพหุภาคีต่างๆ

๔.๑.๗ วิกฤตเศรษฐกิจในศรีลังกำ

	 	 ประเทศศรลีงักาเผชิญวกิฤตเศรษฐกจิรุนแรงอย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้

มาก่อน	 สถานการณ์ดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการประท้วงคร้ังใหญ่	 และท�าให้

ประธานาธิบดีต้องลาออกหลังจากหลบหนีออกนอกประเทศไป	 วิกฤตดังกล่าวเริ่ม

ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	โควิด-๑๙	แต่การล็อกดาวน์ยิ่งซ�้า

เตมิให้สถานการณ์ยากล�าบากข้ึน	และส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อภาคเศรษฐกจินอก	

ระบบทนุส�ารองเงินตราต่างประเทศของประเทศลดลง	๗๐%	อย่างไรกต็ามจากวกิฤต

ที่เกิดขึ้นศรีลังกาครั้งน้ีได้มาน�ามาการเข้ามาขยายอิทธิพลของมหาอ�านาจในพื้นที่

มหาสมุทรอนิเดยี	อย่างประเทศอนิเดยี	ทีเ่ข้ามาให้การช่วยเหลือทางการเงินศรีลังกา

อย่างมากภาพลักษณ์ของอินเดียที่มีต่อศรีลังกาเริ่มเปลี่ยนไป	และอินเดียได้กลับมา

มอีทิธพิลกบัประเทศศเพือ่นบ้านอกีครัง้	และส�าหรบัสถานการณ์ภายในของประเทศ

ศรลีงักาจงึเป็นเรือ่งทีน่่าตดิตามอย่างต่อเนือ่ง	หลงัจากทีน่าบราชปักษาลาออกจากต�าแหน่ง

ประธานาธบิดแีล้วนัน้	ศรลีงักาจะสามารถแก้ไขปัญหาในเทศท่ีหยัง่รากลกึได้หรอืไม่	

และนายรานิล	วิกรมสิงเห	ที่ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนั้น	จะสามารถแก้ไขปัญหา

หรือท�าตามที่ประชาชนต้องการได้หรือไม่	หรือสถานการณ์ในศรีลังจะแย่ลงมากขึ้น	

รวมไปถงึจะมปีระเทศมหาอ�านาจไหนท่ีจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลอืให้ปัญหา

ในศรีลังกาหายไปหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่ควรติดตามต่อไป
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	 	 อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับศรีลังกานับว่าเป็นกรณี

ตัวอย่างของหลาย	ๆ	ประเทศในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้	เพราะศรีลังกามีภาระ

หนีส้นิเป็นจ�านวนมากจากการพึง่พาเงนิกูจ้ากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเพือ่

น�ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ซึ่งไม่ได้มีผลก�าไรตอบแทนที่งอกเงย	 รวมไปถึงการ

ตัดสินใจปฏิวัติด้านการเกษตรของประเทศโดยปราศจากสารเคมี	 ให้เป็นเกษตร

อินทรย์ี	เกษตรออแกนคิ	๑๐๐%	ซึง่ผลสดุท้ายกลบักลายเป็นสร้างผลกระทบต่อการ

ส่งออกและรายได้ของประเทศ	ท�าให้ประเทศขาดเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ	บทเรยีน

ของศรีลังกาสะท้อนมุมมองได้ทั้งทางการเมืองและทางวิชาการได้อย่างดี	 เพื่อเป็น

ตัวอย่างให้ประเทศที่ก�าลังพัฒนาเรียนรู้	
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๔.๒ ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	 ประเทศไทยและอาเซียนควรวางตัวและด�าเนินความสัมพันธ์อย่าง

ระมัดระวงัและสร้างความสมดลุในความสมัพนัธ์กบัชาติมหาอ�านาจเพ่ือลดแรงกดดัน

จากความขัดแย้ง	 เนื่องจากในทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนจุดศูนย์กลางของการแข่งขัน

ของชาติมหาอ�านาจ

	 ๒.	 ประเทศไทยควรติดตามสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน	 อย่างใกล้ชิด	

เน่ืองจากทัง้สองประเทศมสีดัส่วนการค้ารวมกนัถึง	๑	ใน	๓	ของประเทศคูค้่าทัง้หมด

ของไทย	และแสวงโอกาสในการช่วงชิงผลประโยชน์จากการดงึดดูนกัลงทนุทางยโุรป

เข้ามาในไทย	หากเกิดปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน

	 ๓.	ประเทศไทยควรก�าหนดยทุธศาสตร์ส�าหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	

เพ่ือเป็นแนวทางในการวางบทบาทท่ีเหมาะสม	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ

เป็นหลกั	ไม่ว่าจะเป็นความขดัแย้งระหว่างรสัเซีย-ยเูครน	และความตงึเครยีดระหว่าง

จีน-ไต้หวัน

 ๔.	 ประเทศไทยควรส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม	 โดย

เป็นการร่วมมือระหว่างกองทพักบัหน่วยงานวจิยัของภาครฐัและเอกชน	เพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทย	 รวมท้ังเป็นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงให้กับประเทศอีกด้วย

	 ๕.	ประเทศไทยควรบรูณาการหน่วยงานทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชา

สังคมและประชาชน	 เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาในด้านส่ิงแวดล้อมให้ไปในทิศทาง

เดยีวกนั	รวมทัง้ส่งเสรมิและพฒันาเทคโนโลยทีีส่นองต่อนโยบายความเป็นกลางทาง

คาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 เช่น	 เทคโนโลยีเพ่ิมพลังงานหมุนเวียน	

(Renewable	Energy:	RE)	และเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า	(Electric	Vehicle:	EV)	เป็นต้น	

เนื่องจากกระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อมก�าลังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญ

เอกสารทบทวนการตรวจสภาวะแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ 
เรื่อง “Thailand Strategic Security Review 2022-2024”76



	 ๖.	 ประเทศไทยควรจะสนับสนุนและให้การช่วยเหลือผู้อพยพจากภัย

ธรรมชาตแิละภัยความขดัแย้งภายในประเทศโดยเฉพาะด้านมนษุยธรรม	หากมกีาร

อพยพของผูล้ีภ้ยัตามแนวชายแดน	ทัง้นีค้วรประสานความร่วมมอืกบัองค์กรระหว่าง

ประเทศเพื่อให้นานาชาติยอมรับ	 แต่อย่างไรก็ตามจะต้องค�านึงถึงการส่งกลับหลัง

จากสถานการณ์ในประเทศนั้นกลับคืนปกติ

	 ๗.	 ประเทศไทยควรก�าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพ้ืนที่แสดง

ความคิดเห็นและกิจกรรมที่สามารถกระชับความสัมพันธ์ของกลุ่มประชาชนต่างๆ	

โดยไม่จ�ากัดเพศและวัย	 เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย	

รวมทั้งลดปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างอีกด้วย
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กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง “Thailand Strategic Security Review 2021-2024

 
ประธำนกำรประชุม

พลเอก	ศิราวุฒิ		วงศ์ขันตี	 ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วิทยำกร

๑.		คุณวรวรรณ		พลิคามิน	 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	

	 	 (นักวิเคราะห์นโยบาย	และแผนทรงคุณวุฒิ)	

	 	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ	 	

	 	 สังคมแห่งชาติ

๒.		ดร.จิรวัฒน์		ตั้งปณิธานนท์	ผู้ร่วมก่อตั้ง	และประธานกรรมาธิการบริหาร	

	 	 เทคโนโลยีควอนตัมฟาวเดชั่น	(ประเทศไทย)

๓.		ดร.	กิริฎา		เภาพิจิตร	 ผูอ้�านวยการโครงการ	TDRI	Economic	Intelligence		 

	 	 Service	(EIS)	และกรรมการอิสระของธนาคาร		

	 	 อาคารสงเคราะห์

๔.		ผศ.ดร.สุรัตน์		บัวเลิศ	 คณบดคีณะสิง่แวดล้อม	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

๕.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 อาจารย์ประจ�าคณะศิลปะศาสตร์
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