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พลวัตความมั่นคง
ภมูภิาคตะวนัออกกลาง: ทศิทาง โอกาส 

และ ความร่วมมอื
บนความขัดแย้ง
วิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ และ ภัทราวุธ ภาหา

บทบาทของผู้แสดงที่ไม่ใช่รัฐ:

NATO และ SCO
ธนพร บุญธรรม และ กฤษณ์ สุขยานุดิษฐ

ความท้าทาย
การพัฒนาศักยภาพ
ในการรักษาผลประโยชน์
ของชาตทิางทะเล
ร้อยตรี กล้า สินเจริญ

โรฮนีจา: ความขัดแย้ง
ระหว่างรฐั ประเด็นเร่ืองผู้พลัดถิ่น
หรือการแทรกแซงของมหาอ�านาจ?
ดร.นฤมิต หิญชีระนันทน์

แนวคิดสดุโต่ง
ทีน่ยิมความรนุแรง ภาค 2:
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่ง
ที่นิยมความรุนแรง
วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ และ นภ เทพวัลย์

เกรด็ความรู้
คณะทีป่รึกษาของ
สภาความมัน่คงแห่งชาติ
สถาบันความมั่นคงศึกษา

การศึกษาการจัดท�า

นโยบายและแผน
ระดบัชาตว่ิาด้วยความ
มัน่คงแห่งชาตขิองไทย
ปรัชญาพร บุญทูล และคณะ

สถาบันความมัน่คงศึกษา
ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
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เจ้ำของ    ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
    เลขที่ 1 ท�าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
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วัตถุประสงค์
     เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคง
     เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการและสร้างความรู้
     ความเข้าใจในด้านความมั่นคง
     เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการบริหารจัดการ 
     ข้อมูลวิชาการระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง
     เพือ่ให้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารและเอกสารสิง่พมิพ์ต่าง ๆ  กบัหน่วยงาน 
     และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
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1. เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านความมั่นคง
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่าง การเสนอขอพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น
3. เนือ้หาต้นฉบบัภาษาไทย มีจ�านวนไม่ต�า่กว่า 5,000 ค�า ต้นฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พมิพ์ด้วย 
 ตัวขนาดตัวอักษร 16 แบบอักษร TH SarabunPSK
4. ส่วนประกอบส�าคัญของบทความ
 4.1 ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อหัวข้อ
 4.2 ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระบุ e-mail address, โทรศัพท์/โทรสาร
  ไว้ท้ายบทความ)
 4.3 บทน�า
 4.4 เนื้อหา (ค�าบรรยาย)
 4.5 บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นโดยผู้เขียน
 4.6 เชิงอรรถ เรียงล�าดับหมายเลขในเนื้อหา
 4.7 หนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หมวดภาษาไทยมาก่อนหมวดภาษาอังกฤษ
  และระบุให้ชัดเจนถึงชื่อผู้แต่ง (ถ้ามี) ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง (ถ้ามี) ชื่อหนังสือ ส�านักพิมพ์
  เมือง/ประเทศที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิง
 4.8 การอ้างอิงเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ  ให้เป็นหมวดต่อท้ายข้อ 4.7
5. การพิจารณารับบทความ
 5.1 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในวารสารมุมมองความมั่นคง ต้องผ่านความเห็นชอบ 
  และหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของสถาบันความมั่นคงศึกษาหรือ
  ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาบทความ
 5.2 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบหลังจากสถาบันความมั่นคงศึกษา
  ได้พิจารณาบทความให้ลงพิมพ์ได้
 5.3 การพิจารณาบทความถือเป็นสิทธิ์ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์

เนื้อหา / ข้อความในเอกสารชุดนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน
มิใช่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ค�ำน�ำ
	 สถาบนัความมัน่คงศึกษา	ส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาต	ิ(สมศ.	สมช.) 

จดัท�าวารสารมมุมองความมัน่คง	ราย	4	เดือน	เพือ่เป็นแหล่งความรูท่ี้ได้มาจาก 

การศึกษาค้นคว้าและความรู้ที่ได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์ในตัวบุคคล 

ทีจ่ะถ่ายทอดงานด้านความมัน่คงท่ีมเีหตปัุจจัยจากสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	และการก�าหนดยุทธศาสตร์	นโยบาย 

หรือแผน	เพื่อมุ่งปกป้องรักษาและแสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติ

	 การจัดท�าวารสารมมุมองความมัน่คง	ปีที	่2	ของสถาบนัความมัน่คงศกึษานัน้ 

เน้ือหาในวารสารฯ	ฉบับเดือนกุมภาพันธ์	-	พฤษภาคม	2564	ได้ถ่ายทอด 

ประเด็นความมั่นคงในหลากหลายแง่มุมมองจากบุคลากรของส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติและนักวิชาการ	 รวมถึงการประมวลสาระส�าคัญและ 

ข้อคิดเห็นจากเวทีประชุมสัมมนาทางวิชาการของไทยหรือต่างประเทศ 

ที่ผู้แทนสถาบันความมั่นคงศึกษา	สมช.	ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา	หรือ 

เป็นหน่วยจัดเวทีดังกล่าวขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อประเด็น 

ความมั่นคง

	 ด้วยเหตุนี้	สถาบันความมั่นคงศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารมุมมอง 

ความมั่นคงฉบับน้ี	จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีศึกษาและสนใจประเด็นเกี่ยวกับ 

การก�าหนดนโยบายและการด�าเนินงานด้านความมั่นคงโดยสื่อให้เห็นถึง 

พลวตัความมัน่คงในบรบิทและห้วงเวลาต่าง	ๆ 	รวมท้ังภาพการท�างานความมัน่คง 

ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สถาบันความมั่นคงศึกษา

วารสารมมุมองความมัน่คง ฉบบัที ่6 ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ - พฤษภาคม 25641
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พลวัตความมั่นคงภูมิภาค ตะวันออกกลำง:
ทิศทำง โอกำส และ ความร่วมมอื
บนความขัดแย้ง 

 วิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ และ ภัทรำวุธ ภำหำ
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บทบำทของผู้แสดงที่ไม่ใช่รัฐ: 

NATO และ SCO
 ธนพร บุญธรรม และ กฤษณ์ สุขยำนุดิษฐ

37ความท้าทาย
กำรพัฒนำศักยภำพ
ในกำรรักษำผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล

 ร้อยตรี กล้ำ สินเจริญ
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การศกึษาการจัดท�า
นโยบายและแผนระดับชาต ิว่ำด้วย
ควำมมั่นคงแห่งชำติของไทย

 ปรัชญำพร บุญทูล และคณะ
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โรฮนีจา: ความขดัแย้ง
ระหว่างรฐั ประเด็นเรื่องผู้พลัดถ่ิน
หรือกำรแทรกแซงของมหำอ�ำนำจ?

 ดร.นฤมิต หิญชีระนันทน์

แนวคดิสดุโต่ง
ทีน่ยิมความรนุแรง ภาค 2: แนวทำง
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่กระจำย
แนวคิดสุดโต่งที่นิยมควำมรุนแรง

 วรำงคณำ ก่อเกียรติพิทักษ์ และ นภ เทพวัลย์

เกร็ดควำมรู้คณะทีป่รกึษา
ของสภาความม่ันคงแห่งชาติ

 สถำบันควำมมั่นคงศึกษำ
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ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

	 ส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต	ิหรอื	สมช.	เป็นส่วนรำชกำรพลเรอืน	ระดบักรม	สงักดั	ส�ำนกันำยกรฐัมนตรี

สภาความมัน่คงแห่งชาตไิด้รบัการสถาปนาเป็นครัง้แรก	เมือ่วนัที	่11	ธนัวาคม	พ.ศ.	2453	มชีือ่เรยีกว่า	“สภาเกีย่วกบั 

การป้องกนัพระราชอาณาจกัร”	ซึง่ม	ีพระมหำกษตัรย์ิ	เป็นองค์ประธานฯ	ต่อมาเมือ่	พ.ศ.	2470	ได้มกีารปรบัเปล่ียนช่ือ 

เป็น	“สภาการป้องกนัพระราชอาณาจกัร”	ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง	พ.ศ.	2475	ได้มกีารจดัระเบยีบ 

การป้องกันราชอาณาจักรขึ้นใหม่	จึงยกเลิกสภาการป้องกันพระราชอาณาจักร

	 ภายหลังสงครามโลก	ครั้งท่ี	2	พ.ศ.	2484	ได้แต่งตั้ง	“สภาการสงคราม”	ขึ้น	โดยออก “พระราชบัญญัติ 

สภาการสงคราม พ.ศ. 2487”	นบัเป็นพระราชบญัญัตฉิบบัแรกทีเ่กีย่วกบัสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิโดยมหีน้าทีพ่จิารณา 

เร่ืองทีเ่กีย่วกบัการสงคราม	ทัง้ในทางทหาร	เศรษฐกิจ	การเมอืงภายใน	และการเมอืงระหว่างประเทศ	และในปี	พ.ศ.	2487 

ได้มีการปรบัเปลีย่นเป็น	“สภาป้องกนัราชอาณาจกัร”	โดยม	ีนำยกรัฐมนตร	ีเป็นประธาน	และม	ีเสนำธิกำรกลำโหม 

เป็นเลขาธิการ

	 ในปี	 พ.ศ.	2491	 ซึ่งเป็นช่วงความขัดแย้งทางลัทธิอุดมการณ์	 จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 

ปรับปรุงสภาป้องกนัราชอาณาจกัร	โดยให้มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน	และปรบัปรงุองค์ประกอบใหม่	เพือ่ท�าหน้าที ่

เป็นสภาที่ปรึกษาและเสนอความคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องการป้องกันราชอาณาจักร	 และในปี	 พ.ศ.	2499 

จึงประกาศใช้	“พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร” ฉบับใหม่	โดยให้เจ้าหน้าที่ของ	กรมสำรบัญกลำโหม 

เป็นผู้ปฏบิตังิานตามกฎหมาย	จนกระทัง่เมือ่วนัที	่30	กนัยายน	พ.ศ.	2502	จงึได้มกีารออกประกาศ	“พระราชบญัญตั ิ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502”	และจัดตั้ง	“ส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ” ขึ้น	 โดยมี 

พลตรีหลวงวิจิตรวำทกำร	ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

	 โดยทีส่ถานการณ์ด้านความมัน่คงและแนวโน้มภยัคุกคามต่อความมัน่คงในปัจจบุนัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

ได้เปลี่ยนแปลงไป	อันมีความเชื่อมโยงกับมิติต่าง	ๆ 	และมีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	ส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	จึงได้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2502	โดยเมื่อวันที่	26 

กันยายน	2559	ได้มีการตรา	“พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559” เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ 

ในการจดัท�าและบรหิารนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงให้ไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม	รวมทัง้ตดิตาม 

ประเมนิ	วิเคราะห์	และการแจ้งเตอืนสถานการณ์ทีอ่าจก่อให้เกิดภยัคกุคาม	หรอืการประกาศสถานการณ์อนัเป็นภยัคกุคาม 

ตลอดจนการด�าเนินการอื่นที่จ�าเป็นในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์

	 ส�านกังานฯ	 ได้ด�าเนนิการภายใต้พระราชบัญญัติฉบบันีอ้ยูจ่นถงึปัจจุบนั	 โดยยดึถอืวนัที	่ 30	กนัยายน	ของทกุปี 

เป็นวันสถาปนาส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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วิสัยทัศน์
ของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

องค์กรน�ำด้ำนควำมมั่นคงแบบองค์รวม
บนพื้นฐำนกำรรักษำผลประโยชน์แห่งชำติ

และบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงทุกมิติอย่ำงสมดุลและยั่งยืน

นโยบำยวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคง

 	 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้วิชาการด้านความม่ันคง	เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะ	ยุทธศาสตร์ 

นโยบายแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

 	 สนบัสนนุให้มกีารศกึษาวจิยัด้านวชิาการในประเดน็ความมัน่คงเพือ่เสนอแนะ	ยทุธศาสตร์ 

นโยบาย	แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง	หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

 	 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้รับรู้ถึง 

ความส�าคญัของมติิความมัน่คงทีต้่องประสานและบรูณาการการวางแผนและการปฏบิตังิานทีเ่กือ้กลูกนั 

อย่างเป็นเอกภาพ

 	 ส่งเสรมิให้มกีารประชมุ	สมัมนา	การหารอืและความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างส�านกังาน 

สภาความมัน่คงแห่งชาติกบัหน่วยงานทางวชิาการและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังภายในและต่างประเทศ 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ให้งานความมั่นคง

 	 ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาหลกัสตูรและจดัการความรูด้้านความมัน่คงเพือ่ประโยชน์ในการพฒันา 

บคุลากรของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิหน่วยงานด้านความมัน่คง	และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

 	 เผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้แก่ทุกภาคส่วน
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Biden speech

Joe Biden’s Inaugural Speech on 20 January 2021

“…Everyone, every single person, regardless of their background, 
is entitled to be treated with dignity. I expect you to do that for all 
the folks you deal with.”

“...ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะมีพื้นเพเป็นอย่างไร มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติ
อย่างมีเกียรติ ผมคาดหวังว่าพวกคุณทุกคนจะปฏิบัติต่อพวกเขาทุกคนแบบนั้น”

“…Remember: The people don’t work for us. We work for the people.
I work for the people. They pay my salary. They pay your salary.
They put their faith in you. I put my faith in you. And so we have obligation.”

“...จงจ�าไว้ว่า ประชาชนไม่ได้ท�างานให้เรา เราท�างานให้ประชาชน
ผมท�างานให้ประชาชน พวกเขาจ่ายเงินเดือนผม พวกเขาจ่ายเงินเดือนคุณ
ประชาชนเขาให้ความเชื่อมั่นในพวกคุณ ผมให้ความเชื่อมั่นในพวกคุณ
ดังนั้น เรามีพันธกิจที่จะต้องท�า”
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 วิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ 1    ภัทรำวุธ ภำหำ 2

พลวัตความมั่นคงภูมิภาคตะวันออกกลาง:
  ทิศทาง โอกาส และความร่วมมือ

 บนความขัดแย้ง

บทควำมชิน้น้ีมีจดุประสงค์เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจบรบิทภมูภิำคเอเชียตะวนัออกกลำง รวมไปถงึ 
ทศิทำงและโอกำสควำมร่วมมอืของกลุม่ประเทศอำหรบั โดยผูเ้ขยีนได้เรยีบเรยีงจำกกำรแลกเปลีย่น 
ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัควำมมัน่คง และควำมคดิเหน็จำกกำรประชุม International Institute 

for Strategic Studies Regional Security Summit ครัง้ท่ี 16 (The IISS Manama Dialogue 2020) 
รวมถึงประมวลข้อมูลกำรประชุมทำงวิชำกำร เรื่องท่ำทีนโยบำยด้ำนควำมม่ันคงไทยต่อพลวัต 
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ ที่จัดขึ้นโดยสถำบันควำมมั่นคงศึกษำ ส�ำนักงำน 
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมศ.สมช.) เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2563 โดยเชิญหน่วยงำนจำกภำครัฐ 
ภำควชิำกำร เข้ำร่วมให้ควำมเห็น รวมถึงข้อมูลจำกข่ำว ข้อมลูเอกสำรวจิยัและบทควำมทำงวชิำกำร 
เกี่ยวกับภูมิภำคตะวันออกกลำง เพื่อประกอบข้อมูลในกำรสนับสนุนบทควำมฉบับนี้

1	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	รัฐศาสตรบัณฑิต	(ภาควิชาการปกครอง) 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2	 เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์นโยบายและแผน	 สถาบนัความมัน่คงศกึษา	 ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต,ิ	 รัฐศาสตรบณัฑติ	 (สาขาการระหว่างประเทศ) 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3	 การประชมุ	The	IISS	Manama	Dialogue	2020	ระหว่างวันท่ี	4	-	6	ธนัวาคม	2563	ณ	กรุงมานามา	ประเทศบาห์เรน	ภายใต้หวัข้อ	“Power	and 
	 Rules:	Competition	for	Influence	in	the	Middle	East”	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค 
	 ตะวนัออกกลางระหว่างเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูและผูม้ส่ีวนก�าหนดนโยบายของประเทศทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในและนอกภูมภิาค	รวมถงึการทบทวนการจดัการ 
	 ของนานาชาติและภูมิภาคกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และการประเมินผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวต่อภูมิภาค 
	 ตะวันออกกลาง
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	 ในปี	2020	ที่ผ่านมา	แม้จะเกิดปัญหาโรคระบาดอย่างการแพร่กระจายของเช้ือโควิด-19	ความขัดแย้ง 

ในภูมิภาคยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติ	 เสถียรภาพทางการเมืองและความสัมพันธ์ในภูมิภาคยังไม่สงบนิ่ง	หรือ 

ยังไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง	เหมือนดังที่	Louise	Fawcett	เสนอว่า	เป็นภูมิภาคที่การปฏิวัติยังไม่เสร็จสิ้น4 

ความขัดแย้งที่ยังไม่ยุติดังกล่าวได้ขยายตัวกลายเป็นปัญหาท่ีความขัดแย้งระหว่างมหาอ�านาจด้วยกัน	  ค�ำถำม 
ที่ส�ำคัญ คือ โอกำสที่ประเทศในภูมิภำคจะร่วมมือเพื่อสร้ำงสันติภำพมีควำมเป็นไปได้หรือไม ่
ในยุคหลังโควิด-19 และท่ำทีไทยควรมีกำรวำงนโยบำยอย่ำงไร กำรจะตอบค�ำถำมดังกล่ำว 
เรำต้องมำย้อนดูบริบททำงประวัติศำสตร์ของภูมิภำคตะวันออกกลำง

บทความฉบับนี้ แบ่งการน�าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1.	 บริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง	เพื่อจ�าแนกโครงสร้างความสัมพันธ์ 

	 ทางอ�านาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง

2.	บทบาทของมหาอ�านาจในภูมิภาคตะวันออกกลางในการเข้าไปมีส่วนร่วม 

	 บนความขัดแย้ง

3.	 โอกาสและความร่วมมือภายในภูมิภาคยุคหลังโควิด-19	และ

4.	 บทสรุปของโอกาสและทิศทางความร่วมมือในตะวันออกกลางและแนวโน้ม 

	 การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค

บทน�า
	 กระแสการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางในรอบ

ทศวรรษที่ผ่านมา	นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติโลกอาหรับ	(Arab	Spring)	ในปี	2010	ส่งผลให้โครงสร้างทางการ

เมืองและเศรษฐกิจภายในของแต่ละประเทศ	 ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้วยพลังต่อต้าน	 หรือพลังเรียกร้องจาก

ประชาชนภายในประเทศของตนเองอยู่เสมอ	 ขณะเดียวกันกระแสสายธารความคิดทางการเมืองภายหลังจาก

เหตุการณ์ปฏิวัติโลกอาหรับที่ผ่านมา	อันได้แก่	เสรีนิยม	(Liberalism)	อิสลามการเมือง	(Political	Islam)	ส่งผล

ต่ออิทธิพลและแนวคิดต่อรัฐอาหรับในการก�าหนดท่าทีความสัมพันธ์กับประเทศอื่น	ๆ 	 นอกจากนี้	 ความขัดแย้ง

ทางการเมืองระหว่างประเทศ	 สงครามการเมืองภายใน	 การก่อการร้าย	 และการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทาง

ทรัพยากร	 เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมหาอ�านาจยังเป็นปัจจัยที่สั่นคลอนโครงสร้างอ�านาจทางการเมือง

และโครงสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคอยู่ตลอดเวลา

4	 Louise	Fawcett,	“Failed	or	just	fragile?	Four	myths	about	states	and	sovereignty	in	the	Middle	East,”	accessed 
	 January	6,	2021,	http//medium.com/international-affairs-blog/failed-or-just-fragile-four-myths-about-states-and-sovereignty 
	 in-the-middle-east-31876e57d216.

   ภาพที่ 1 การประชุม	IISS	Manama	Dialogue	2020	ณ	เมืองมานามา	ประเทศกาตาร์	
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บริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง

	 ยุคที่	1	 รัฐชาติสมัยใหม่ถูกสร้างข้ึน	ภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมัน 

รัฐในอาหรับต่างมีจุดร่วมที่คล้ายกัน	ได้แก่	ศาสนา	ภาษา	วัฒนธรรม	รวมถึงการมีข้อตกลงในระดับ 

ภมูภิาค	เช่น	กลุม่สนันบิาตอาหรบั	กลุม่สนันบิาตมสุลมิโลก	เพือ่เป็นกรอบความร่วมมอืของภูมภิาค 

ในการต่อต้านอิสราเอล5	เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงเวลาน้ัน	ต่างแสดงความไม่พอใจท่ีอังกฤษ 

มาต้ังรัฐอิสราเอล	โดยไม่มีความชอบธรรม	ดังนั้นในยุคแรกนี้	ประเทศในตะวันออกกลางส่วนใหญ ่

มีจุดร่วมที่คล้ายกันมากกว่าจุดต่าง	อีกท้ังความสัมพันธ์เชิงอ�านาจท่ีเท่าเทียมกัน	จึงไม่ค่อยปรากฏ 

ความขัดแย้งในภูมิภาคมากนัก

	 ยุคที	่2	 เร่ิมจากในปี	 1979	 เกดิเหตกุารณ์ปฏวิตัใินประเทศอิหร่าน	 และเปลีย่นรปูแบบ 

การปกครองเป็น	“สาธารณรฐั”	มกีารยดึผลประโยชน์บรษัิทสมัปทานน�า้มนัท่ีเคยเป็นของชาตติะวนัตก 

อย่างสหรฐัอเมรกิา	 เข้ามาเป็นสมบติัของรฐั	การปฏวิตัดิงักล่าวสร้างผลกระทบต่อภมูทิศัน์การเมอืง 

ในตะวันออกกลางอย่างมาก	โดยเริ่มจากซาอุดิอาระเบียเกิดความไม่พอใจและรู้สึกไม่มั่นคง 

ในระบอบการปกครองของตนเอง	ท�าให้เกดิการแบ่งข้างกันในตะวนัออกกลาง	โดยมซีาอฯุ	เป็นแกนน�า 

ที่ส�าคัญของประเทศพันธมิตรที่นับถือนิกายซุนนี	กับอิหร่านที่เป็นแกนน�าพันธมิตรของกลุ่มชีอะห์

	 ในช่วงปี	1980	สหรัฐฯ	และซาอุฯ	ให้การสนับสนุนอิรักท�าสงครามกับอิหร่านเป็นเวลา	8	ปี 

ที่เรียกว่าสงครามอิรัก-อิหร่าน6	หรือสงครามอ่าวเปอร์เซีย	(Persian	Gulf	War)	โดยมีจุดประสงค ์

เพือ่ต่อต้านการปฏวิตัขิองอิหร่าน	การเปลีย่นแปลงดงักล่าวสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างของระบบ 

ระหว่างประเทศในภูมิภาค	จากเดิมที่ไม่มีข้ัวอ�านาจ	(anarchy)	และมีจุดร่วมกันมากกว่าจุดต่าง 

กเ็ปล่ียนมาเป็นระบบสองขัว้อ�านาจ	 (bipolar	 system)	 เมือ่เกดิสองข้ัวอ�านาจแล้ว	สงครามตวัแทน 

(proxy	war)	จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	เหมือนที่เกิดขึ้นทุกวันนี้	โดยมีซาอุฯ	เป็นแกนอ�านาจหลัก 

ในตะวนัออกกลางทีพ่ยายามครองอ�านาจน�า	(hegemony)	เพือ่รกัษาเสถียรภาพของระบบการเมอืง 

แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในภูมิภาคเอาไว้

	 หลงัสิน้สดุสงครามในปี	1989	-	1990	อริกัเริม่ท�าสงครามรกุรานคเูวต	ส่งผลให้ซาอดิุอาระเบีย 

จ�าเป็นที่ต้องดึงสหรัฐฯ	เข้ามาเป็นพันธมิตรโจมตีอิรัก7	เกิดเป็นสงครามอ่าว	(Gulf	War)	ขึ้น

	 ยคุที	่3	 เมือ่สงครามอ่าวจบลง	ยคุสามขัว้อ�านาจ	(tripolar	system)	ลกัษณะโครงสร้าง 

อ�านาจในตะวันออกกลาง	ห้วงเวลานี้มีศูนย์กลางอ�านาจ	ได้แก่	อิรัก	อิหร่าน	และซาอุดิอาระเบีย 

เมือ่สถาปัตยกรรมของระบบการเมอืงในภมูภิาคกลายเป็นสามขัว้อ�านาจ	สงครามใหญ่	ๆ 	ในภมูภิาค 

จงึไม่ค่อยเกดิขึน้	เน่ืองจากเกดิการถ่วงดลุอ�านาจระหว่างกนั	หากรฐัใดต้องการครอบครองความเป็น 

เจ้ารัฐอืน่	ๆ 	พร้อมทีจ่ะจบัมอืเป็นพนัธมติรเพือ่ตอบโต้อกีฝ่ายทนัท	ีเพราะฉะนัน้โครงสร้างอ�านาจแบบนี ้

5	 “The	Arab	 League	has	 found	 a	 common	enemy	with	 Israel”,	 accessed	 January	 6,	 2020,	 https://atalayar.com/en/ 
	 content/cymerman-la-liga-%C3%A1rabe-ha-encontrado-un-enemigo-com%C3%BAn-con-israel
6	 Seymour	M.	Hersh,	“U.S.	Secretly	Gave	Aid	to	Iraq	Early	in	Its	War	Against	Iran”,	The New York Times,	January	26,	1992. 
	 https://www.nytimes.com/1992/01/26/world/us-secretly-gave-aid-to-iraq-early-in-its-war-against-iran.
7	 F.	Gregory	Gause,	“Saudi-American	Relations,”	accessed	 January	6,	 2021,	https://www.mei.edu/publications/saudi- 
	 american-relations.
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8	 Wehrey,	Frederic,	Dalia	Dassa	Kaye,	Jessica	Watkins,	Jeffrey	Martini,	and	Robert	A.	Guffey.	“The	Iraq	Effect:	The	Middle	East 
	 After	the	Iraq	War”.	RAND	Corporation,	2010.	accessed	January	13,	2021,	p.16,	http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg892af.

	 ยคุปัจจบุนั	หลงัเหตกุารณ์ปฏิวตัโิลกอาหรบั	(Arab	Spring)	ท่ีเกิดข้ึนในปี	2011	ซาอฯุ 

และอิหร่านก็พยายามใช้โอกาสตรงนี้	ที่เกิดการลุกฮือของประชาชนและสงครามกลางเมือง 

เข้าไปสนับสนุนฝ่ายของตัวเองในแต่ละพืน้ท่ี	 อหิร่านเข้าไปสนบัสนนุกลุ่มนกิายชีอะห์ในท่ีต่าง	ๆ  

ส่วนซาอดุอิาระเบยีกเ็ข้าไปสนบัสนนุกลุ่มนกิายซุนน	ีหรอืกลุม่ท่ีเป็นพนัธมติรของตวัเองให้มอี�านาจ 

ในทีน่ัน้	ๆ 	 ซึง่การใช้ความแตกต่างของนกิายทางศาสนาเป็นเครือ่งมอืนี	้ เป็นปัจจัยส่วนหนึง่ท่ีส�าคญั 

ทีท่�าให้เกดิความไร้เสถยีรภาพในภมูภิาคตะวนัออกกลาง	นอกจากนี	้ยงัเกิดปรากฏการณ์กระแส 

ของ	Political	 Islam	ทีม่แีนวคิดต้องการปฏริปูตะวนัออกกลางให้เป็นตะวนัออกกลางสมยัใหม่ 

โดยผสมผสานระหว่างระบอบการเมืองการปกครองสมัยใหม่กับแนวคิดทางศาสนาอิสลาม 

ไว้ด้วยกัน	อย่างกลุ่มภราดรภาพมุสลิมในอียิปต์	เป็นต้น

	 นอกจากกระแสของ	Political	Islam	แล้ว	กลุม่ตัวแสดงท่ีไม่ใช่รฐั	(non-state	actor) 

ทีเ่ป็นกลุม่แนวคดิหวัรนุแรง	(extremist	group)	ยงัขยายตวัและมบีทบาทเด่นในสงครามกลางเมือง 

ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ	ในช่วงเวลาใกล้	ๆ 	กัน	กระแสของสังคมโลกมักให้ความสนใจ 

กับกลุ่มรัฐอิสลาม	(IS)	เป็นพิเศษ	เนื่องจากสื่อกระแสหลักหลายกระแสท่ัวโลกพร้อมใจกัน 

มุง่ประเด็นเพือ่น�าเสนอ	ความโหดร้ายของกลุม่นีอ้อกสูส่ายตาประชาชน	อย่างไรกต็าม	ยงัมกีลุม่ 

ที่มีแนวคิดและใช้วิธีการคล้าย	ๆ 	กับกลุ่มรัฐอิสลาม	อยู่อีกจ�านวนหนึ่ง	แต่มักไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก 

และถูกน�าเสนอผ่านสื่อกันมากนัก

เมื่อพิจารณาความสลับซับซ้อนของโครงสร้างทางการเมืองระหว่างประเทศ 
ในภมิูภาคตะวนัออกกลาง เราจะพบว่ามคีวามเกีย่วข้องกนัระหว่างตัวแสดงทีเ่ป็นรัฐ 
และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และเกี่ยวเนื่องกันจากเวทีภูมิภาคไปสู ่ระดับของเวทีโลก 
เป็นสงครามตัวแทนใน 3 ชั้น คือ 1) การแข่งขันของมหาอ�านาจโลก 2) การแข่งขัน 
มหาอ�านาจในภมิูภาค ได้แก่ ซาอดุอิาระเบยีและอิหร่าน รวมถึงประเทศพนัธมติรอ่ืน ๆ  
และ 3) ตัวแสดงอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่รัฐ ที่มีผู้สนับสนุน คือ กลุ่มกบฏหรือกลุ่มก่อการร้าย 
ต่าง ๆ

ส่งผลให้เกดิความสมดลุในภมูภิาค	จะเห็นได้ว่าภูมภิาคตะวนัออกกลางในช่วงนีเ้ตบิโตข้ึนมาก	ซีเรยีได้ด�าเนินแนวทาง 

การพฒันาประเทศ	อริกัถงึแม้จะถกูคว�า่บาตร	แต่มเีศรษฐกจิทีเ่ป็นตัวขบัเคลือ่นการพัฒนา	ด้านซาอฯุ	เน้นการส่งออก 

น�า้มนัเป็นสนิค้าหลกั	จนสร้างความมัง่ค่ังให้กับประเทศ	อหิร่านถึงแม้จะถูกคว�า่บาตรจากสหรฐัฯ	แต่ได้รสัเซียและจนี 

ทีเ่ป็นคูค้่าทีส่�าคญั	แสดงให้เหน็ว่าแม้ตะวนัออกกลางจะอยูใ่นสถานะสามข้ัวอ�านาจ	แต่สงครามขนาดใหญ่ไม่ค่อยเกิดข้ึน

 จุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญในภูมิภำค เกิดขึ้นในปี 2003 เมื่อสหรัฐ ฯ และสหรำชอำณำจักร 
เปิดปฏิบัติกำรสงครำมกับอิรัก และโค่นล้มรัฐบำลซัดดัม ฮุสเซน ลง ตั้งรัฐบำลชีอะห์ขึ้นมำ 
ท�ำให้โครงสร้ำงอ�ำนำจกำรเมืองในภูมิภำคสำมขั้วก่อนหน้ำนี้พังทลำยลง โครงสร้างเปลี่ยนไป 

เหลอืเพยีงระบบสองขัว้อ�านาจแบบยคุเก่า	สิง่ทีต่ามมาทีเ่ราเหน็	คอื	สงครามตวัแทน	(proxy	war)	และการยกระดบั 

ของบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ	(non-state	actor)	ภายหลังสงครามอิรักจบลง8
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  ภาพที่ 2 ผู้น�าอิสราเอล	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(UAE)	บาห์เรน	และสหรัฐฯ	ร่วมลงนามในข้อตกลงอับราฮัม	

บทบาทของมหาอ�านาจในภูมิภาคตะวันออกกลางในการเข้าไปมีส่วนร่วมบนความขัดแย้ง

	 กระแสอาหรับสปริง	(Arab	Spring)	ก่อให้เกิดสภาวะสุญญากาศทางโครงสร้างอ�านาจในภูมิภาค 

ตะวันออกกลาง	ส่งผลให้หลายประเทศเกิดความอ่อนแอ	ยิ่งไปกว่านั้นหลายประเทศเกิดสภาวะวิกฤตการณ์ 

สงครามการเมือง	 เมือ่สภาพทางระบบโครงสร้างการเมอืงระหว่างประเทศในภมูภิาคเป็นเช่นนี	้ จงึเอ้ือต่อการแข่งขัน 

กันเองเพื่ออ�านาจในการอยู่รอด	รวมถึงการขยายอิทธิพลและสกัดก้ันการขึ้นมามีอ�านาจน�าของฝ่ายตรงข้าม 

ตัวอย่างเช่น	วิกฤตการณ์สงครามกลางเมืองซีเรีย	เกิดจากการที่ประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านผู้น�าของตัวเอง	ก็คือ 

ประธานาธิบดีอัสซาด	(Bashar	Hafiz	al-Assad)	ยังมีกลุ่มติดอาวุธอื่น	ๆ 	ที่ต้องการจะล้มรัฐบาลอัสซาด	อย่างเช่น 

กลุม่	al-Qaeda	ในซีเรีย	และกลุ่มก่อการร้าย	IS	มาช่วงชิงสมรภูมริบพืน้ท่ีหลกัในซีเรยี	นอกจากนี	้สหรัฐฯ	ยงัประกาศ 

ให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านอย่างชดัเจน	ผ่านทางซาอดุอิาระเบยี	ส่วนทางรัฐบาลซเีรยีก็มรีสัเซยีและอหิร่านเข้ามาหนนุหลงั 

เพราะฉะน้ัน	กรณขีองซเีรยี	เราจะเหน็ว่าสงครามมนัถงึยดืเยือ้มาอย่างยาวนานยงัไม่มีทท่ีาว่าจะสิน้สดุ	เป็นสมรภมู ิ

ที่มีการเดิมพันสูงมาก	เปรียบเสมือนเกมกระดานทางอ�านาจของมหาอ�านาจของโลกและของตะวันออกกลาง 

ระหว่างสองขั้วอ�านาจ

 กำรพิจำรณำบริบทควำมขัดแย้งและควำมร่วมมือในภูมิภำคตะวันออกกลำงนั้น 
มิได้มีเพียงตัวแสดงท่ีเป็นผู ้เล่นในภูมิภำคเท่ำนั้น แต่ยังต้องพิจำรณำตัวแสดง ซึ่งเป็น
มหำอ�ำนำจทำงกำรเมืองโลกที่ส�ำคัญในภูมิภำคอย่ำงสหรัฐอเมริกำ เนื่องจากเป็นผู้เล่นส�าคัญ 

ที่มีส่วนที่ผลักดันประเด็นวาระทางการเมืองของสหรัฐฯ	เช่น	การต่อต้านก่อการร้าย	และการต่อต้านอิหร่าน 

ผ่านกลุ่มประเทศพันธมิตรหลักในภูมิภาคอย่างซาอุดิอาระเบีย	โดยประเด็นหลัก	คือ	สหรัฐฯ	ไม่ต้องการให้อิหร่าน 

ครอบครองอาวธุนวิเคลยีร์	เพราะจะท�าให้โครงสร้างดุลอ�านาจในตะวนัออกกลางจะเปลีย่นไปทันที	นอกจากประเด็น 

เรือ่งอหิร่านแล้ว	ทีผ่่านมาสหรฐัฯ	และกลุม่พนัธมติรในตะวนัตก	พยายามท�าให้ประเทศพนัธมติรในภมูภิาคอาหรับ 

ยอมรับสถานะของอิสราเอลให้เป็นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นในภูมิภาค	(Normalization)	เช่น	กรณีเข้าไปตั้งสถานทูต 

ในอสิราเอล	กรณจีดัลงนามข้อตกลงสนัติภาพระหว่างกนั	หรอืทีเ่รยีกอกีชือ่หนึง่ว่า	‘ข้อตกลงอบัราฮมั’	(Abraham 

Accords)	โดยมีอิสราเอล	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(UAE)	และบาห์เรน	ลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัน
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	 9	Arab	Center	Washington	D.C.,	“2017-2018	Arab	Opinion	Index:	Executive	Summary,”	accessed	January	11,	2021,	http:// 
	 	arabcenterdc.org/survey/2017-2018-arab-opinion-index-executive-summary.
	10	David	E.	Sanger,	“Obama	Makes	His	Choice	for	No.	2	Post	at	State	Department”,	NY	Times,	November	7,	2014,	https://www. 
	 	nytimes.com/2014/11/08/world/middleeast/antony-blinken-is-obamas-choice-for-no-2-state-department-post.html.
	11	“Statement	for	Submission	into	the	Record:	Nomination	of	Antony	J,”	accessed	January	14,	2021,	https://www.foreign. 
	 	senate.gov/imo/media/doc/Blinken_Testimony.pdf.

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงสันติภาพ 
ดังกล่าว ที่สหรัฐฯ พยายามเป็น 
ผู้ผลักดันให้เกิดขึ้นนั้น อาจล้มเหลว 
ใน เ ร่ืองของกระบวนการสร ้าง 
สั น ติ ภ า พ  เ นื่ อ ง จ า ก ข ้ อ ต ก ล ง 
ดังกล่าวอาจสร้างความแตกแยก 
ในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ขยาย 
เป็นวงกว้างจากเหตุปัญหา 3 ปัจจัย
หลัก ได้แก่ ประการที่หนึ่ง กรณีปัญหา 
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ที่ยังไม ่ยุต ิ
ประการท่ีสอง ข้อตกลงท่ีไม่ยึดโยงกบั 
การยตุสิงครามและผนวกเอาดนิแดน 
และ ประการสุดท้าย มวลชนอาหรับ 
ไม่เห็นด้วยที่จะยอมรับสถานะของ 
อิสราเอล หากข้อพิพาทยังไม่ได้รับ 
การแก้ไข9

	 ทั้งนี้ภายหลังการรับต�าแหน่งของประธานาธิบดี 

Joe	 B iden	 ต ้องจับตาดูทิ ศทางของสหรั ฐฯ 

ในการด�า เนินนโยบายต ่างประเทศในภูมิภาค 

ตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด	โดยเฉพาะต�าแหน่ง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ 

(Secretary	of	State)	คือ	Antony	Blinken 

ท่ีมีท่าทีนโยบายเชิงรุกในกิจการตะวันออกกลาง 

อย่างชัดเจนในสมัยท่ี	 Blinken	ท�างานในสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ	นอกจากนี้	ช่วงที่เขา 

ด�ารงต�าแหน่ง	“รองผูช่้วยประธานาธบิดแีละทีป่รกึษา 

ด้านความมั่นคงแห่งชาติของรองประธานาธิบดี” 

สมัยรัฐบาล	Obama	เขามีบทบาทในการช่วยก�าหนด 

นโยบายของสหรัฐฯ	 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

ซึง่เกีย่วข้องกบัประเทศปากสีถาน	อฟักานสิถาน	และ 

โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน10	อีกทั้งเขาเป็นบุคคล 

ส�าคญัของรฐับาลโอบามาในการร่างนโยบายต่อซเีรยี11

ดังนั้นแล้วการกลับมารับต�าแหน่งเป ็นรัฐมนตรี 

ต่างประเทศในสมัยรัฐบาล	 Joe	Biden	คร้ังนี้ 

สหรัฐฯ  จ ะมีบทบำทเชิงรุกต ่อ ภู มิภำค 
ตะวันออกกลำงมำกขึน้ และอำศยัควำมร่วมมือ 
กั บ ก ลุ ่ ม พั น ธ มิ ต ร ที่ ส� ำ คั ญ ใ น ภู มิ ภ ำ ค 
ตะวันออกกลำง และมโีอกำสควำมเป็นไปได้สงู 
ในกำรเยยีวยำควำมบำดหมำงประเทศพนัธมติร 
ท่ีส�ำคัญอย่ำงตุรกี  ท่ีอยู ่ ในกลุ ่มประเทศ 
ส ม ำ ชิ ก  N AT O  เ พื่ อ ว ำ ง ทิ ศ ท ำ ง แ ล ะ 
โครงควำมสัมพันธ ์ ท่ีส�ำคัญกับภูมิภำค 
ตะวันออกกลำง
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	 ด้านรัสเซีย	คือ	หนึ่งในผู้เล่นในฐานะ 

ของมหาอ�านาจโลกท่ีมีบทบาทในภูมิภาค 

ตะวันออกกลาง	ภายหลังการล่มสลายของ 

สหภาพโซเวยีต	รสัเซียได้เข้าเข้าร่วมสงครามซีเรยี 

โดยตรงในปี	2015	ซ่ึงแสดงนยัยะถึงความพยายาม 

ในการรือ้ฟ้ืนและยนืยนัต�าแหน่งสถานะของรสัเซยี 

ในเวทีโลกของความเป็นมหาอ�านาจอีกครั้ง 

(De rzhavnos t ) 	 และรื้ อสร ้ า งระ เ บียบ 

ในตะวันออกกลางใหม่	 โดยเข้ามามีบทบาท 

ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่สหรัฐฯ	ได้สร้าง 

ช่องว ่างของอ�านาจทิ้งเอาไว ้	 เพื่อป ้องกัน 

ภัยคุกคามจากการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้าย 

และป้องกันกระแสจิตวิทยามวลชนท่ีจะลุกลาม 

ไปถึงแถบประเทศในเอเชียกลาง	 รวมถึง 

การเมืองภายในรัสเซียเอง

ขณะทีม่หาอ�านาจโลกใหม่อย่าง	จนี กแ็ผ่ขยายอทิธพิล 

ทางเศรษฐกิจเข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางมุ่งเน้น 

ไปทางพัฒนาอุตสาหกรรม	และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ท่ีจ�าเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลปริมาณมาก	อีกทั้ง 

บริเวณน้ียังเป็นตลาดใหญ่ส�าหรับสินค้าและการลงทุน 

ของจีน	ผ่านโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่	21 

(Belt	and	Road	Initiative:	BRI)	แต่ส่ิงที่จีนแตกต่าง 

ออกไปก็คือ	จีนไม่ได้มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือ 

ด้านสงครามกับประเทศพันธมิตร

 ลักษณะเช่นนี้พอสรุปได้ในระดับหนึ่งว่า	สถานะของสหรัฐฯ	ในตะวันออกกลางขณะนี้ก�าลังถูกท้าทาย 

บทบาทของตนเองในภมูภิาคตะวนัออกกลาง	และสหรัฐฯ	เป็นเพยีงหนึง่ในหลาย	ๆ 	มหาอ�านาจท่ีก�าลังแสดงบทบาท 

ในตะวันออกกลางอยู่ขณะนี้	ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ครองอ�านาจน�าในภูมิภาคอีกต่อไป	(Regional	hegemony)
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  ภาพที่ 3 เรเจป	ไตยิป	เอร์โดอาน	(Recep	Tayyip	Erdoğan)	ประธานาธิบดีของตุรี	(ภาพกลาง)			

	12	Mohammad	Abdel	Kader,	“Turkey’s	relationship	with	the	Muslim	Brotherhood,”	accessed	January	11,	2020,	https:// 
	 	english.alarabiya.net/en/features/2013/10/14/Turkey-s-relationship-with-the-Muslim-Brotherhood.
	13	“Turkey	says	it	bought	Russian	S-400s	to	use	them,	not	put	them	aside,”	Reuters,	November	15,	2019,	https://www. 
	 	reuters.com/article/us-usa-turkey-russia/turkey-says-it-bought-russian-s-400s-to-use-them-not-put-them-aside- 
	 	idUSKBN1XQ07Z

ย้อนกลับมำมองตัวแสดงบทบำทของมหำอ�ำนำจในภูมิภำคตะวันออกกลำง 
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำซำอุดิอำระเบีย และอิหร่ำน คือมหำอ�ำนำจท่ีส�ำคัญของภูมิภำค 
และทั้งสองประเทศต ่ำงมีประเทศมหำอ�ำนำจอย ่ำงสหรัฐฯ และรัสเซีย 
เป็นผู้ให้กำรสนับสนุน อย่ำงไรก็ดี กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงกำรเมือง 
ทั้งภำยในประเทศและภูมิภำคในช่วงเวลำที่ผ ่ำนมำ ตุรกีมีบทบำทส�ำคัญ 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในภูมิภำคนี้อย่ำงมำก	โดยเริ่มจากการท่ีตุรกีให้การสนับสนุน 

กลุ่มภราดรภาพมุสลิม	(Muslim	Brotherhood)	ในการลุกขึ้นสู้โค่นล้มระบอบมูบารัก 

ในอียิปต์12	และยิ่งระยะหลัง	ตุรกีหันไปสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซีย	โดยเฉพาะการสั่งซื้ออาวุธ 

จากรัสเซีย13	ถึงแม้ว่าตุรกีจะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ	และยังเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกนาโตนั้น 

สะท้อนให้เห็นว่า	ตุรกีก�าลังด�าเนินผลประโยชน์จากสภาวะมหาอ�านาจหลายขั้วในภูมิภาค 

ตะวันออกกลาง	ซึ่งต้องจับตามองบทบาทของตุรกีต่อไปว่าจะมีทิศทางการด�าเนินความสัมพันธ ์

ระหว่างประเทศในรูปแบบใดต่อไป
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โอกาสและความร่วมมือภายในภูมิภาคยุคหลังโควิด – 19

	 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	-	19	ได้ส่งผลกระทบในหลากหลายด้านต่อภูมิภาค 

ตะวนัออกกลาง	ผลกระทบดังกล่าวเกีย่วโยงกบัประเดน็ความม่ันคงทางสังคม	การเมอืง	และเศรษฐกจิ 

ทัง้ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	ด้วยการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัเป็นภยัคกุคามท่ีมลีกัษณะ 

ข้ามรัฐข้ามพรมแดน	(transnational	threat)	ประกอบกบัสถานการณ์ของภมูภิาคมปัีญหาท่ีซับซ้อน 

และเรื้อรังมาเป็นเวลานาน	ก่อเกิดความกังวลว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้อาจเป็นชนวนท่ีกระตุ้น 

ปัญหาเดิมให้ปะทุรุนแรงมากยิ่งขึ้น	และลดโอกาสการเกิดความร่วมมือภายในภูมิภาคในด้านต่าง	ๆ  

หรือส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาค	 มิติส�าคัญที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส�าคัญ 

ต่อแนวโน้มความร่วมมือของภูมิภาคภายใต้โลกหลังโควิดสามารถพิจารณาได้	 3	มิติ	คือ 

ด้านสาธารณสุข	ด้านเศรษฐกิจ	และด้านการเมือง/สังคม

ด้านสาธารณสุข	ด้วยลักษณะของการแพร่ระบาด	ต้องอาศัยการจัดการข้ามพรมแดน 

ระหว่างรัฐ	 การควบคุมการเคลือ่นย้ายของแรงงานและผูโ้ยกย้ายถ่ินฐาน	 การจัดสรรทรพัยากร 

ทางการแพทย์	 อาท	ิ เคร่ืองมอืทางการแพทย์	 บุคลากรทางการแพทย์	 รวมถึงการจดัสรรวคัซีน 

ให้กับประชาชน	จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ	โดยนโยบายระดับรัฐต้องเป็น 

ในทศิทางเดียวกนั	เพือ่ประกนัความมัน่คงทางการแพทย์แก่ประชาชน	อย่างไรกต็าม	แนวโน้ม 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน	ทุกประเทศเน้นการจัดหาวัคซีนเพื่อตอบสนองต่อประเทศของตน 

มากกว่า	แต่ละประเทศเน้นการเจรจาจดัซ้ือจากบรษิทัผูผ้ลติวคัซนีแตกต่างกนั	นอกจำกนัน้ 
ปัญหำควำมขัดแย้งในพื้นที่ต่ำง ๆ  ยังคงไม่ได้รับกำรแก้ไข โดยเฉพำะสงครำม 
ตัวแทน (proxy war) ในเยเมน และลิเบีย ปัญหำระหว่ำงอิสรำเอลและปำเลสไตน ์
ท�ำให้รฐัไม่สำมำรถประกนักำรเข้ำถงึสำธำรณปูโภคทำงกำรแพทย์ของประชำชน 
เพรำะรัฐขำดอ�ำนำจกำรปกครองในพื้นท่ี	อาทิ	ความขัดแย้งในเยเมนท�าให้สัดส่วน 

ของครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น	ร้อยละ	12	จากปี	2019 

และการให้ความช่วยเหลอืจากองค์กรระหว่างประเทศกไ็ม่สามารถส่งต่อไปยงักลุม่ผูต้้องได้รบั 

การช่วยเหลอืได้	ความร่วมมอืในมติสิาธารณสขุจงึต้องอาศยัความร่วมมอืทางการเมอืง/สงัคม 

เป็นเบื้องต้น	เพื่อให้สามารถเปิดพื้นที่และช่องทางความร่วมมือในการช่วยเหลือระหว่างกัน
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ด้านเศรษฐกิจ การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดเป็นความท้าทายท่ีส�าคัญของรัฐ 

ในภูมิภาคอย่างมาก	เนื่องจากหลายประเทศมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจอยู ่ก่อนหน้า 

จากสงครามกลางเมือง	และความขัดแย้งระหว่างประเทศ	ประกอบกับการพึ่งพาการส่งออก 

ทรัพยากรธรรมชาติและความช่วยเหลือด้านการพัฒนา	(foreign	aid)	จากภายนอกเป็นส�าคัญ 

ดังน้ัน	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 

ห่วงโซ่อุปทานแรงงานถูกบั่นทอน	(labor	supply	chain)	ด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยัง 

ประเทศที่ต ้องการแรงงานลดลง	การลดลงของราคาเช้ือเพลิงโลกท�าให้ภาคการผลิต 

ภายในประเทศหดตัว	ส่งผลต่ออัตราการว่างงานสูงข้ึน	 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังหมดนี้ 

ล้วนมคีวามเชือ่มโยงกนัและกันในระดับระหว่างประเทศ	ราคาน�า้มนัขึน้อยูก่บัการควบคมุอปุทาน 

ที่ผลิตได้ในภูมิภาค	ต้องอาศัยการความร่วมมือในการก�าหนดโควตาการผลิต	เศรษฐกิจของ 

อีกประเทศผูกโยงเข้ากับอีกประเทศ	อาทิ	มูลค่าทางเศรษฐกิจของบางประเทศข้ึนอยู่กับเงิน 

ที่ส่งกลับมาจากการท�างานในต่างประเทศ	(remittance)	เมื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานถูกปิดก้ัน 

หรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศปลายทางมีปัญหา	ย่อมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศต้นทาง	โดยเงินที่ส่งกลับลดลงกว่าร้อยละ	20	เมื่อเทียบกับปี	201914	ดังนั้น 

ในมิตทิางเศรษฐกจิ	ประเทศในภมูภิาคน่าจะพยายามรกัษาความร่วมมือทางเศรษฐกจิระหว่างกนั 

เพ่ือฟ้ืนฟแูละพัฒนาประเทศต่อไป	ซึง่อาจโยงไปในมติด้ิานสาธารณสขุโดยการให้ความช่วยเหลอื 

ทางการแพทย์ระหว่างกันจะเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน

ด้านการเมือง/สังคม	ผลกระทบจากด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ	เป็นตัวกระตุ้น 

การเกิดความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมมากยิ่งข้ึน	เนื่องด้วยส่งผลต่อความเช่ือมั่น 

ในการบริหารของรัฐโดยตรง	จากการส�ารวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค	ร้อยละ	51 

ของผู ้ตอบแบบสอบถามไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้	15 

ความไม่ม่ันคงทางการเมืองของประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจและสาธารณสุข 

ส่งผลต่อความไม่แน่นอนต่อท่าทีของตัวแสดงทางการเมืองในภูมิภาคที่ส�าคัญ	อาท ิ

ความม่ันคงภายในอิหร่านถูกสั่นคลอนจากความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลของประชาชน	ด้วยสาเหต ุ

จากความไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมจ�านวนผู้ติดเช้ือ	และการจัดการกับเศรษฐกิจท่ีตกต�่า 

ซึ่งเปราะบางอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจากการคว�่าบาตรของสหรัฐฯ	หรือซาอุดิอาระเบียท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากราคาน�า้มนัตกต�า่ทัว่โลก	ซึง่อาจมองได้หลายแนวโน้มว่าตวัแสดงเหล่านีอ้าจจะลด 

บทบาทของตนในการแทรกแซงความขัดแย้งในประเทศอื่น	และเปิดโอกาสต่อกระบวนการ 

เจรจาในการจัดการปัญหา	หรือถือโอกาสท่ีข้ัวตรงข้ามอ่อนแอจากสภาพภายในและส่งเสริม 

การขยายอิทธิพลตนเองอย่างต่อเนื่อง

	14	Marco	Carnelos,	“Coronavirus	 in	 the	Middle	East:	A	perfect	 storm,”	Middle	East	Eye,	 June	8,	2020,	https://www. 
	 	middleeasteye.net/opinion/coronavirus-middle-east-perfect-storm.
	15	ASDA’A	BCW,	“Aran	Youth	Survey,”	https://www.arabyouthsurvey.com/findings.html.
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จำกปัจจัยข้ำงต้นที่มำพร้อมกับกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 
มิติ ท้ังสำมล้วนมีควำมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันที่จะเอื้อต ่อกำรเกิด 
ควำมร่วมมือภำยในภูมิภำคในรูปแบบต่ำง ๆ  เพื่อฟื ้นฟูประเทศจำก 
ผลกระทบดังกล่ำว ประกอบกับพลวัตกำรแข่งขันของประเทศมหำอ�ำนำจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีลักษณะของกำรถ่วงดุลทำงอ�ำนำจเพิ่มมำกขึ้น 
จำกกำรขยำยบทบำทของรัสเซียผ่ำนกำรสนับสนุนระบอบทำงกำรเมือง 
ในซีเรีย และกำรขยำยอิทธิพลของจีนผ่ำนกำรค ้ำและกำรลงทุน 
ผ่ำนโครงกำรหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำง (BRI) ทั้งนี้ กำรขึ้นมำมีบทบำทน�ำ 
ในกลุ่มประเทศอำหรับอย่ำงตุรกี จำกควำมเข็มแข็งทำงกำรเมืองภำยใน 
และอิทธิพลในกำรสนับสนุนแนวคิดของกลุ่มภรำดรภำพมุสลิม (Muslim 
Brotherhood) อันสนับสนุนควำมเป็นปึกแผ่นของชำวมุสลิมในภูมิภำค 
ผ่ำนกำรพัฒนำและลดควำมขัดแย้ง นอกจำกนั้น กระแสควำมเคลื่อนไหว 
ระดับภำคประชำชนได้เรียกร้องกำรเปลี่ยนแปลงท่ำทีของรัฐให้มีบทบำท 
ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือของกลุ่มประเทศอำหรับเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งจะช่วย 
ให้ประเทศภมูภิำคตะวนัออกกลำงพยำยำมแสวงหำควำมร่วมมอืซึง่กนัและกนั 
เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงอ�ำนำจภำยในภูมิภำคพร้อมรับกับพลวัต 
ควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองโลก ทั้งยังเป็นกำรลดกำรพึ่งพิงอิทธิพล 
ของประเทศภำยนอกภูมิภำค และหันมำด�ำเนินนโยบำยอย่ำงเป็นอิสระ 
ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชำติและของภูมิภำคเพิ่มมำกขึ้น

บทสรุปของโอกาสและทิศทางความร่วมมือในตะวันออกกลาง
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค

กระแสควำมเคลื่อนไหวระดับภำคประชำชนไดเ้รียกร้อง
กำรเปลี่ยนแปลงท่ำทีของรัฐให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ

ของกลุ่มประเทศอำหรับเพิ่มมำกขึ้น

วารสารมมุมองความมัน่คง ฉบบัที ่6 ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ - พฤษภาคม 256417



	16	Farah	Najjar,	“What’s	behind	the	latest	GCC	reconciliation	efforts?,”	Aljazeera,	30th	December,	2020,	https://www. 
	 	aljazeera.com/news/2020/12/30/whats-behind-the-latest-gcc-reconciliation-efforts.

สถำนกำรณ์กำรเมืองและควำมเปลี่ยนแปลงในภูมิภำคตะวันออกกลำง
เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ควำมมั่นคง
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

	 เราสามารถเห็น	แนวโน้มกำรสำนสัมพันธ์สร้ำงควำมร่วมมือภำยในภูมิภำค 
จำกกำรรื้อฟื ้นควำมสัมพันธ์ในกลุ ่มประเทศอ่ำวอำหรับจำกกำรประชุม 
คณะมนตรคีวำมร่วมมอืรัฐอ่ำวอำหรบั (Gulf Cooperation Council) ครัง้ท่ี 41 
ที่เมืองอัลอูลำ (Al-Ula) ของซำอุดิอำระเบีย เมื่อปลำยปี 2020	 โดยมีการลงนาม 

ในประกาศ	Al-Ula	หรอืข้อตกลงความเป็นปึกแผ่นและสนัตภิาพ	(solidarity	and	stability)	16 

ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับประเทศกาตาร์	จากการถูกตัด 

ความสัมพันธ์ทางการทูตในช่วงปี	2017	โดยความส�าเร็จดังกล่าว	อาศัยการเจรจาและพูดคุย 

จากหลากหลายฝ่าย	ทั้งตุรกีซึ่งได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับกษัตริย์แห่งซาอุดิอาระเบีย 

การท�าหน้าท่ีเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือของคูเวตกับโอมาน	การแสดงท่าทีสนับสนุน 

การสร้างเอกภาพภายในภูมภิาคของสหรฐัฯ	ต่อประเทศอาหรบั	เพือ่ต่อต้านอหิร่านเพิม่มากข้ึน 

นอกจากนั้น	การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ยังมาพร้อมกับการพูดคุยในแนวทางการจัดการกับ 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	และการพัฒนาเศรษฐกิจ	อันเป็นสัญญาณที่ดีว่า 

มิติทั้งสามจะได้รับการตอบสนองในเชิงความร่วมมือระหว่างประเทศไปพร้อม	ๆ 	กัน

	 อย่างไรก็ตาม	ภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน	ซึ่งอาจบั่นทอน 

และสร้างความปั่นป่วนต่อความร่วมมือภายในภูมิภาคจากความเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ดงัทีไ่ด้กล่าวไป	รวมถงึความสมัพนัธ์ของประเทศอาหรับบางประเทศกบัอสิราเอลในกรณขีองบาห์เรน 

และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์	(UAE)	จากข้อตกลง	Abraham	Accord	ซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจ 

ต่อกลุ่มประเทศอื่น	ๆ 	ซึ่งต่อต้านอิสราเอลและสนับสนุนชาวปาเลสไตน์	โดยข้อตกลงมิได้กล่าวถึง 

แนวทางในการแก้ปัญหาชาวปาเลสไตน์ในพ้ืนที่ความขัดแย้งเลย	ทั้งยังส่งเสริมให้มีการซ้ือขาย 

และพัฒนาอาวุธระหว่างกัน	 นอกจากนั้น	 แม้แนวคิดแบบอิสลามการเมือง	 (Political	 Islam)	 และ

ภราดรภาพมุสลิมจะเติบโตและได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน	 จะสร้างความรู้สึกเป็นปึกแผนของภูมิภาค 

เพ่ิมมากขึ้น	แต่ก็ยังมีข้อกังวลในระดับรัฐว่าจะเกิดคลื่นอาหรับสปริงลูกท่ีสามข้ึนอีกครั้งหนึ่ง 

หลังเหตุการณ์ปฏิวัติซูดานและแอลจีเรียในปี	2019	โดยเฉพาะในกลุ่มรัฐอ�านาจนิยม	ซึ่งจะมอง 

การเคลือ่นไหวทางการเมอืงน้ีเป็นภยัคุกคามความมัน่คงของตน	และด�าเนนินโยบายในลกัษณะต่อต้าน 

หรือกดขี่ภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น	นั่นก็อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งภายในสังคมซ�้าเติมกับปัญหาเดิม 
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  ภาพที่ 4 การประชุมคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) ครั้งที่ 41  

  ที่เมืองอัลอูลา (Al-Ula) ของซาอุดิอาระเบีย  

ทีย่งัไม่ได้รับการแก้ไข	 สิง่เหล่านีเ้ป็นปัจจัยเสีย่งทีอ่าจลดทอนความเป็นไปได้ในการสร้างเอกภาพให้เกดิขึน้ 

ภายในกลุม่ประเทศอาหรับทัง้ในระดับรัฐและประชาชน	แต่เรากไ็ม่สามารถปฏเิสธได้ว่ากระแสปฏวัิตอิาหรบั 

ที่เกิดข้ึน	ได้บ่งบอกเราเป็นนัยอย่างหนึ่งเกี่ยวกับระเบียบโลกท่ีก�าลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน	อิทธิพล 

และการครอบง�าของชาติตะวันตกที่มีต่อตะวันออกกลางก�าลังเส่ือมถอย	การปฏิวัติมาแล้ว	ประชาชน 

กดดันให้รัฐตนเองแสดงบทบาทในกิจการระหว่างประเทศอย่างเป็นอิสระ	ไม่ข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ของ 

มหาอ�านาจอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตอีกต่อไป	และก�าลังสะท้อนไปถึงภาพใหญ่ว่าโลกยุคปัจจุบัน 

ก�าลังอยู่ในห้วงระยะของการปรับโครงสร้างดุลอ�านาจใหม่	(restructuring	the	balance	of	power)

ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญกับการด�าเนินนโยบายและท่าทีของไทย 
ต่อกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอย่างระมัดระวัง รวมถึงมีการติดตาม 
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงในภมูภิาคตะวนัออกกลางอย่างใกล้ชดิ เนือ่งจำก 
สถำนกำรณ์กำรเมืองและควำมเปล่ียนแปลงในภูมิภำคตะวันออกกลำง 
เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ควำมม่ันคงในภูมิภำค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย โดยประเด็นที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
อย่ำงมีนัยยะส�ำคัญ คือ ปัญหำกำรก่อกำรร้ำย ปัญหำควำมรุนแรง 
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
กับกลุ่มประเทศมหำอ�ำนำจและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลำง
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 ธนพร บุญธรรม 1      กฤษณ์ สุขยำนุดิษฐ 2

บทบาทของผู้แสดงที่ไม่ใช่รัฐ :

	 1	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	ศิลปศาสตรบัณฑิต 
	 	(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 2	เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	สถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	ศิลปศาสตรบัณฑิต 
	 	(ประวัติศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน

ที่มาและความส�าคัญ

กำรสิ้นสุดสงครำมโลกครั้งที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 1945 นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของกำรเมือง 
ระหว่ำงประเทศ ควำมเสยีหำยหลงัยคุสงครำมท�ำให้ประเทศมหำอ�ำนำจ เช่น องักฤษ ฝรัง่เศส 
เยอรมนี และญ่ีปุ่นไม่สำมำรถแสดงบทบำทได้ในระเบียบโลกเดิม จึงท�ำให้สหรัฐอเมริกำ 
และสหภำพโซเวียตได้ก้ำวขึน้มำเป็น “มหำอ�ำนำจ” แทนที ่อย่ำงไรกต็ำม สหรฐัฯ ได้ร่วมมอื 
กับประเทศฝ่ำยสัมพันธมิตรเพื่อสร้ำง “ระเบียบโลกใหม่” ควำมแตกต่ำงในรูปแบบ 
กำรปกครองและอุดมกำรณ์ประชำธิปไตยและคอมมิวนิสต์น�ำไปสู่กำรเกิดสงครำมเย็น 
ใน ค.ศ. 1947

	 การต่อสูช่้วงสงครามเยน็ตลอดระยะเวลากว่า	45	ปี	ในรปูแบบของสงครามตวัแทน	(Proxy	War) 
ก่อให้เกิดการแบ่งแยกอุดมการณ์ออกเป็น	2	ขั้ว	คือ	โลกเสรีนิยมภายใต้การน�าของสหรัฐฯ	ซึ่งจัดตั้ง 
“องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ”	หรือ	NATO	และโลกคอมมิวนิสต์ภายใต้การน�าของ 
สหภาพโซเวียต	จัดตั้ง	“องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ”	(Warsaw	Treaty	Organization)	หรือ 
กติกาสัญญาวอร์ซอ	(Warsaw	Pact)	ขึ้น	ในชั้นแรกทั้งสององค์การเป็นความร่วมมือทางการทหาร 
มีวัตถุประสงค์การจัดต้ังขึ้นเพื่อสร้างพันธมิตรทางการทหารและถ่วงดุลอุดมการณ์ทางการเมือง 
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ระหว่างสองขั้ว	ในฝ่ายสหรัฐฯ	ได้ด�าเนินนโยบายสกัดกั้น	(Containment	Policy) 
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่	เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย	องค์การสนธิสัญญา 
วอร์ซอร์ก็ยุติบทบาทลงในปี	ค.ศ.	1991	เช่นกัน	อย่างไรก็ตาม	องค์การ	NATO	ยังคง
ธ�ารงความร่วมมือการทหารจวบจนถึงปัจจุบัน	โดยเพิ่มบทบาทการรักษาสันติภาพ 
ระหว่างประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

	 โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงเวทีการเมืองระหว่างประเทศ	ก็ต้องกล่าวถึงตัวแสดง 
(actor)	ที่เป็น	“รัฐ”	หรือ	“ประเทศ”	ด้วย	รัฐที่มีขีดความสามารถและศักยภาพ 
เหนือประเทศอืน่	ๆ 	จะสามารถเรยีกได้ว่าเป็น	“อภมิหำอ�ำนำจ”	(super power)	หรอื 
“มหำอ�ำนำจ”	(great power)	 โดยรูปแบบพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของรัฐ 
เหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก	(world order)	อย่างไรก็ดี 
ในโลกร่วมสมยันอกจากตัวรฐัทีเ่ป็นตัวแสดงหลกัทีเ่ป็นรฐัแล้ว	ยงัมอีกีตวัแสดงทีส่�าคญั 
ซึ่งเลี่ยงที่จะกล่าวถึงไปไม่ได้	คือ	“ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ”	(non-state actors)	ได้แก ่
องค์การระหว่างประเทศระดับระหว่างรัฐ	(intergovernmental organization) 
องค์การระหว่างประเทศระดับเหนอืรฐั	(supra-national rganization)	บรรษทัธรุกจิ 
ข้ามชาติ	(transnational corporation)	และขบวนการระหว่างประเทศ	หรือสถาบัน 
กึ่งรัฐ	หรือ	กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด	(non-aligned movement)

	 บทความชุดนี้เป็นผลจากการศึกษาเรียบเรียงข้อมูล	และจากการสรุปผล 
การประชมุทางวิชาการเรือ่งท่าทนีโยบายด้านความมัน่คงไทยต่อพลวตัการเปลีย่นแปลง 
ด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ	เมือ่วนัที	่23	ธนัวาคม	2563	ณ	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลย์ี 
ประตูน�า้	กรงุเทพฯ	จดัโดยสถาบนัความมัน่คงศึกษา	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ในที่นี้จะกล่ำวถึงตัวแสดงท่ีมิใช่รัฐท่ีมีพลวัตและบทบำทส�ำคัญในเวทีโลก 
ปัจจุบันอย่ำงมำก 2 องค์กำร ได้แก่ 1) องค์กำรสนธิสัญญำป้องกัน 
แอตแลนติกเหนือ (The North Atlantic Treaty Organization: NATO) 
องค์กำรเก่ำแก่ระดับโลกที่เกิดจำกควำมร่วมมือเพ่ือกำรทหำร มีสหรัฐฯ 
และชำติยโุรประดบัหวัแถวเป็นแกนน�ำทีส่�ำคญั และ 2) องค์กำรควำมร่วมมอื 
เซีย่งไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO) องค์กำรท่ีเกิดช้ำกว่ำ 
แต่เกดิขึน้ในโลกทีส่มยัใหม่กว่ำ น�ำโดยจนี รัสเซยี และชำติพันธมติรในเอเชียกลำง  
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	 3	ในขณะนัน้กลุม่ประเทศยโุรปตะวันออก	7	ประเทศ	ได้แก่	โปแลนด์	เยอรมนตีะวนัออก	เชคโกสโลวะเกีย	ฮงัการ	ีโรมาเนยี	บลัแกเรยี 
	 	และอัลแบเนีย	ได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาวอร์ซอเพื่อสันติภาพ	เพื่อให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และจัดตั้งเป็น 
	 	กลุ่มกติกาวอร์ซอ	ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต	ในปี	ค.ศ.	1955	เพื่อต่อต้านการเพิ่มแสนยานุภาพของเยอรมัน	และ 
	 	ไม ่ เห็นด ้วยกับการที่องค ์การ	NATO	 รับประเทศดังกล ่าวเข ้าเป ็นสมาชิกในกลุ ่มประเทศ	NATO	ที่ตระหนักดีว ่า 
	 	นายนิกิตา	ครุซชอฟ	ผู้น�าสหภาพโซเวียตต้องการแผ่ขยายอ�านาจและอิทธิพลของสหภาพโซเวียตออกไปนอกภาคพ้ืนยุโรป) 
	 	การแข่งขันสะสมอาวธุนวิเคลยีร์ของกลุม่ประเทศทัง้สองฝ่าย	และการสร้างก�าแพงเบอร์ลนิกัน้ระหว่างเยอรมนีตะวันตกและตะวนัออก 
	 	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	ค.ศ.	1961	ท�าให้สหภาพโซเวียตมีอ�านาจและอิทธิพลอย่างมาก

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
(The North Atlantic Treaty Organization)

ภูมิหลังองค์กำร NATO
	 	 การจัด ต้ังองค ์การ	NATO	 เกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้ ง ท่ี 	 2 
เป็นแนวคิดของ	นำยกรัฐมนตรีวินสตัน	เชอร์ชิล	(Winston	Churchill)	แห่งสหราชอาณาจักร 
เพ่ือจัดต้ังพันธมิตรทางการทหารข้ึนในยุโรป	ภายใต้	สนธิสัญญำบรัสเซลส์	 ซ่ึงลงนาม 
เมื่อวันที่	7	มีนาคม	ค.ศ.	1948	ที่กรุงบรัสเซลส์	ประเทศเบลเยียม	สนธิสัญญาดังกล่าว 
เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ฝ่ายตะวันตกได้จัดท�าขึ้นเพื่อต่อต้านการคุกคามและรุกรานของ 
สหภาพโซเวยีตในช่วงสงครามเยน็3	 และเป็นท่ีมาขององค์การ	NATO	 ซ่ึงมีส�านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 
กรุงบรัสเซลส์	ประเทศเบลเยียม	ในเวลาต่อมา

	 	 ต่อมา	วนัที	่4	เมษายน	ค.ศ.	1949	(พ.ศ.	2492)	องค์การฯ	ได้ก่อตัง้ข้ึนอย่างเป็นทางการ 
โดยมีประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง	12	ประเทศ	ได้แก่	 เบลเยียม	แคนาดา	เดนมาร์ก	ฝรั่งเศส 
ไอซ์แลนด์	 อิตาลี	 ลักแซมเบิร์ก	 เนเธอร์แลนด์	 นอร์เวย์	 โปรตุเกส	 อังกฤษ	 และสหรฐัอเมรกิา 
ต่อมากรีซและตุรกีได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญา	รวมถึงเยอรมนีตะวันตก	(ในขณะนั้น) 
สนธสิญัญาแอตแลนติกเหนอืเริม่มผีลบงัคบัใช้	เมือ่วนัที	่24	สงิหาคม	ค.ศ.	1949	โดยมหีลกัการส�าคญั 
ในมาตรา	5	สรุปความได้ว่า	“หากประเทศสมาชิก	NATO	ถูกโจมตีจากประเทศนอกสมาชิก 
จะถือว่าเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกท้ังหมด	สมาชิกท้ังหมดต้องถือว่าอยู่ในสภาวะสงคราม 
และเข้าช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ถูกโจมตี”	ปัจจุบันองค์การฯ	มีสมาชิก	29	ประเทศ	และ 
มีคณะมนตรี	(Council)	ประจ�าองค์การ	ประกอบด้วย	ผู้แทนจากประเทศภาคีสนธิสัญญาฯ
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	 	 ดังที่กล่าวมาข้างต้น	องค์การ	NATO	จึงเป็นความร่วมมือทางทหารของประเทศ 
สองฝั ่งมหาสมุทรแอตแลนติก	โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ	มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อการป้องกันร่วมและถ่วงดุลอ�านาจกับประเทศคอมมิวนิสต์	ซึ่งมีการรวมตัวกันของประเทศ 
สมาชิกภายใต	้ สนธิสัญญำวอร์ซอ	 (Warsaw	 Pact	 Treaty	 Organization:	Warsaw	 Pact) 
โดยมสีหภาพโซเวยีตเป็นแกนน�า	ต่อมาภายหลงัจากทีค่อมมวินสิต์ในยโุรปตะวนัออกล่มสลายลง 
องค์การ	NATO	ได้จัดต้ังหุน้ส่วนเพ่ือสันติภาพ	(Partnership	for	Peace)	ข้ึน	เพือ่เป็นการขยาย 
ความร่วมมือทางทหารกับประเทศในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางอีก	25	ประเทศ

	 	 เมื่อภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ที่เคยเป็นภัยคุกคามหลักขององค์การฯ	สิ้นสุดลง 
องค์การฯ	ได้ปรบัเปลีย่นโครงสร้างและแนวทางการด�าเนนินโยบายเพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิทโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยให้ความส�าคัญกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพ	(Peace	Keeping 
Operation:	PKO)	การสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัองค์การสหประชาชาต	ิ (United	Nations:	UN) 
และองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป	(The	Organization	for	Security 
and	Co-operation	in	Europe:	OSCE)	รวมถึงการแสวงหาแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ 
กับอดีตประเทศผู ้น�าโลกคอมมิวนิสต ์อย ่างรัสเซียให ้มีบทบาทส�าคัญเชิงสร ้างสรรค  ์
ภายในภมูภิาค	นอกจากน้ี	ยงัปรับบทบาททางทหารให้เอือ้ต่อชีวติความเป็นอยูท่ี่ดขีองประชาชน 
โดยด�าเนินนโยบายด้านความมั่นคงที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	และเสริมสร้างความร่วมมือ 
กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก

ควำมท้ำทำยขององค์กำร NATO และสหรัฐฯ
	 	 สหรัฐฯ	 เข ้ามาขยายอิทธิพลในเอเชียกลางตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลาย 
เนื่องจากต้องการเผยแพร่อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย	โดยการประกาศระเบียบโลกใหม ่
(New	World	Order)	ทีม่เีพยีงสหรฐัฯ	เป็นประเทศอภิมหาอ�านาจของโลก	ท�าให้องค์การ	NATO 
มีอิทธิพลมากขึ้นภายใต้การน�าของสหรัฐฯ	สะท้อนถึงการรุกเข้าไปในเขตอิทธิพลของรัสเซีย 
ซึ่งสหรัฐฯ	ถือว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรง

	 	 ความท้าทายใหม่จากภัยคุกคามนอกรูปแบบ	 โดยเฉพำะจำกส่ิงที่สหรัฐฯ 
      เรียกว่ำ “กำรก่อกำรร้ำย” (Terrorism) โดยมีจุดเริ่มต้นที่เหตุกำรณ์ 
      วินำศกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยำยน ค.ศ. 2001 หรือที่เรำคุ้นเคยกัน 
      ในชื่อย่อว่ำ 9/11 ที่ผู ้ก ่อเหตุยึดเครื่องบินพำณิชย์ และขับพุ ่งชน 
ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทำงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  และอำคำรเพนตำกอน 
ท่ีท�ำกำรกระทรวงกลำโหมสหรฐัฯ เหตกุำรณ์น้ีกลำยเป็นเหตุกำรณ์ทีท่�ำให้เกดิกำรหลอมรวม 
สมำชกิพนัธมติรในองค์กำร NATO อกีคร้ังหน่ึง	เพือ่ท�าสงครามต่อต้านการก่อเหตกุารณ์ร้าย 
ในอัฟกานิสถาน	ซึ่งนับจากเหตุการณ์ในคร้ังนั้นจึงถึงปัจจุบัน	ถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว 
ทีป่ระเทศสมาชกิองค์การ	NATO	มปีฏบิติัการทางทหารร่วมกนัภายใต้มาตรา	5	ดงักล่าวข้างต้น
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กำรจัดตั้งองค์กำร SCO
ท�ำให้องค์กำร NATO มีควำมท้ำทำยมำกขึ้น 

ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม 
เนื่องจำกองค์กำร SCO

เป็นหนึ่งในองค์กำรควำมร่วมมือ
ระดับพหุภำคีที่มีพลวัตมำกที่สุด

องค์กำรหนึ่ง

	 	 ภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรม	9/11	สหรัฐฯ	มีท่าทีต่อต้านรัฐข้ัวตรงข้าม 
อย่างเปิดเผย	และท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏข้ึนในเอเชียกลาง	3	ประการ	คือ 
1)	การเริ่มปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในอัฟกานิสถานของสหรัฐฯ	 โดยอ้างว่า 
เพื่อโจมตีรัฐบาลตาลีบัน	(Taliban)	และรักษาความมั่นคงในภูมิภาคให้เกิดความปลอดภัย 
2)	การตั้งฐานทัพของสหรัฐฯ	และองค์การ	NATO	ในเอเชียกลาง	ได้แก่	อุซเบกิสถาน 
ทาจิกิสถาน	และคีร์กีซสถาน	เร่งให้เกิดความร่วมมือทางเทคนิคในระดับกองทัพกับกองทัพ 
และ	3)	สหรัฐฯ	และองค์การ	NATO	วางกองก�าลังทหารในบริเวณพรมแดนเอเชียกลาง 
ที่เชื่อมต่อกับจีน	ท�าให้ถูกมองว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์แนวใหม่ต่อจีน	ซึ่งอาจน�าไปสู่ 
การปกป้องผลประโยชน์ของจีนเนื่องจากมีชายแดนติดกับหลายประเทศในเอเชียกลาง

	 	 ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ	การจัดตั้งองค์การ	SCO	ท�าให้องค์การ	NATO 
มีความท้าทายมากขึ้นทัง้ด้านเศรษฐกจิ	การเมอืง	และสงัคม	เนือ่งจากองค์การ	SCO	เป็นหนึง่ใน 
องค์การความร่วมมอืระดบัพหภุาคทีีม่พีลวัตมากท่ีสดุองค์การหนึง่	ท่ีมอีดตีแกนน�าสหภาพโซเวยีต 
อย่างรัสเซียเป็นหัวหอกส�าคัญ	ร่วมด้วยจีนที่ก�าลังผงาดทาบรัศมีสหรัฐฯ	ในทุกมิติ	ในแง่มุมนี้ 
จงึอาจมองได้ว่าองค์การ	SCO	เป็นคูแ่ข่งระดับองค์การท่ีส�าคญัในเวทีโลก	ท่ีสหรฐัฯ	องค์การ	NATO 
และชาติพันธมิตรยุโรปจะประมาทมิได้	เพราะน่ันหมายถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจและการครอง 
ความเป็นเจ้าในภูมิภาค

	 	 นอกจากนี้	ที่ผ่านมา	รัฐบาลสหรัฐฯ	ภายใต้การน�าของโดนัลด์	ทรัมป์	มีแนวคิด 
ในการเพิ่มสมาชิกองค์การ	 NATO	 จากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง	 ในนาม	 “NATOME” 
ย่อมาจาก	NATO	และ	Middle	East	อย่างไรก็ตาม	แนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการตอบรับ 
จากชาติสมาชิก	NATO
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	 4	ข้อมูลส่วนหนึ่งแปลสรุปและเรียบเรียงใหม่จากเว็บไซต์	http://eng.sectsco.org/

องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
(Shanghai Cooperation Organisation: SCO)

ภูมิหลังองค์กำร SCO 4

	 	 การรวมกลุ่มขององค์การ	SCO	เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการรวมกลุ่ม 
ด้านความมัน่คงของประเทศทีม่ศีกัยภาพสงู นบัตัง้แต่ทีมี่การสถาปนาองค์การ	NATO	ซึง่รปูแบบ 
การด�าเนนิการทางการทตูของจนีทีมี่ต่อรัสเซยีและรัฐอืน่	ๆ 	ในเอเชยีกลางภายใต้กรอบองค์การ 
SCO	จากทีผ่่านมาจีนเน้นใช้การด�าเนินความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศในระดบัทวภิาคมีาโดยตลอด
เพราะจีนเชื่อว่าการพูดคุยระดับทวิภาคีจะเป็นประโยชน์มากกว่า	แต่ในทศวรรษท่ีผ่านมา 
ได้ให้ความส�าคญักบัการทตูพหุภาคมีากขึน้ เพือ่ลดความหวาดระแวงและสร้างความไว้วางใจ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน	อันสืบเนื่องมากจากภายหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย	ท�าให้รัฐต่าง	ๆ  
ของสภาพโซเวยีตแยกตนเองเป็นรฐัอิสระ	15	รฐั	(Commonwealth	of	Independent	States: 
CIS)	เป็นเหตุให้จีนเผชิญกับความตึงเครียดและข้อพิพาทตามแนวพรมแดนอย่างมาก

	 	 ในเดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	1992	จีนจัดให้มีการประชุม	4+1	ประกอบด้วย 
จีน	รัสเซีย	คาซัคสถาน	คีร์กีซสถาน	และทาจิกิสถาน	 เพื่อเจรจาก�าหนดเขตแดนใหม่	ป้องกัน 
ความหวาดระแวงและความขดัแย้งตามแนวชายแดน	ซึง่การประชมุในครัง้นัน้ถอืเป็นจดุเริม่ต้น 
ของการพฒันามาเป็นกลุม่ความร่วมมอื	“เซีย่งไฮ้	5”	(Shanghai	Five)	ซึง่ก่อต้ังข้ึนเมือ่วนัท่ี	26 
เมษายน	ค.ศ.	1996	ณ	เมอืงเซีย่งไฮ้	สาธารณรฐัประชาชนจนี	ภายใต้	สนธสัิญญำว่ำด้วยกำรสร้ำง 
ควำมไว้เนื้อเชื่อใจทำงทหำรในพื้นที่ชำยแดน	(The	Treaty	on	Deepening	Military	Trust	in 
Border	Regions)

	 	 ต่อมาเมื่อวันที่	15	มิถุนายน	ค.ศ.	2001	อุซเบกิสถานได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
อย่างเป็นทางการ	กลุ ่มเซี่ยงไฮ้	5	จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น	“องค์การความร่วมมือเซ่ียงไฮ้” 
โดยในการประชุมสุดยอดผู้น�าองค์การ	SCO	เมื่อปี	ค.ศ.	2002	ณ	เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
สหพันธรัฐรัสเซีย	ได้มีการลงนามใน	“กฎบัตรองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้”	(The	Declaration 
of	Shanghai	Cooperation	Organisation)	โดยมผีลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที	่19	กนัยายน	ค.ศ.	2003 
ถือเป็นเอกสารส�าคัญที่เป็นหัวใจขององค์การฯ	ซึ่งประเทศสมาชิกต้องถือปฏิบัติร่วมกัน
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	 	 จีนด�าเนินนโยบายด้านการทูตทหาร	(military	diplomacy)	ในการร่วมมือและสร้างกลไก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืระหวา่งมิตรประเทศในลกัษณะเป็นหุ้นสว่นกันในการสร้างบรรยากาศในการปรกึษาหารอื 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันประเด็น	“Three evils forces”	คือ	กลุ่มก่อการร้าย	กลุ่มแบ่งแยกดินแดน	และ 
กลุ่มหัวรุนแรง	ซึ่งมีการซ้อมรบทั้งรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีรวมกันกับประเทศสมาชิก	เพื่อรักษาสันติภาพ 
และเสถียรภาพในภูมิภาค	ตามสาระส�าคัญของความตกลงการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจทางทหารในพื้นท่ีชายแดน 
ของภูมิภาค	(Agreement	on	deepening	military	trust	in	border	regions)

	 	 ปัจจุบันองค์การ	SCO	มีประเทศสมาชิก	8	ประเทศ	คือ	จีน	อินเดีย	คาซัคสถาน	คิร์กีซสถาน 
ปากีสถาน	รัสเซีย	ทาจิกิสถาน	อุซเบกิสถาน	ประเทศสังเกตการณ์	4	ประเทศ	คือ	อัฟกานิสถาน	เบลาลุส	อิหร่าน 
และมองโกเลีย	มีประเทศคู่เจรจา	6	ประเทศ	คือ	อาเซอร์ไบจาน	อาร์เมเนีย	กัมพูชา	เนปาล	ตุรกี	และศรีลังกา 
และประเทศ/กลุม่/องค์การทีไ่ด้รบัเชญิ	อกี	4	กลุม่	ได้แก่	สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(Association 
of	South	East	Asian	Nations:	ASEAN)	กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช	(Commonwealth	of	Independent 
States:	CIS)	เติร์กเมนิสถาน	และองค์การสหประชาชาติ	(UN)

	 	 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่	11	กันยายน	ค.ศ.	2001	จากเหตุวินาศกรรมในสหรัฐฯ 
ซึ่งต ่อมาสหรัฐฯ	และชาติพันธมิตรได้ส ่งกองก�าลังเข ้าไปปราบปรามกลุ ่มผู ้ก ่อการ 
ในอัฟกานิสถาน	โดยที่สหรัฐฯ	ขอใช้ฐานทัพในคีร์กีสถาน	คาซัคสถาน	และทาจิกิสถาน	ส่งผล 
ให้จีนมีความกังวลต่ออิทธิพลของสหรัฐฯ	ที่อาจมีผลต่อประเทศสมาชิกองค์การ	SCO 
ซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนเหล่านี้เป็นอย่างมาก	 ในปี	 ค.ศ.	 2004	 องค์การ	 SCO	 จึงได้จัดตั้ง 
“หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายระดบัภมิูภาค”	(Regional	Anti-Terrorism	Structure	of	SCO: 
RATS	SCO)	ขึ้น	มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงทาชเคนต์	ประเทศอุซเบกิซสถาน	มีภารกิจหลัก 
ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้าย	ขบวนการ 
แบ่งแยกดินแดน	และกลุ่มคลั่งลัทธิ	เพื่อติดตาม	ตรวจสอบ	แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือ 
ประสานงานในการต่อต้านการก่อการร้ายในกลุ่มต่าง	ๆ 	รวมถึงการร่วมซ้อมรบ	ถือเป็นบทบาท 
ด้านความมั่นคงที่เด่นชัดขององค์การฯ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กำร SCO

   ปัจจัยภายใน
   	 สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นภายในจีนมีอิทธิพลต่อการด�าเนินการ 
ทางการทูตแบบพหุภาคีต่อรัสเซียและเอเชียกลาง	ประเด็นความกังวลของจีนต่อปัญหา 
ชำติพันธุ์นิยม	(ethno-nationalism)	เนื่องจากจีนมีชนกลุ่มน้อยในประเทศ	56	กลุ่ม 
โดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองซินเจียง ซ่ึงมีกลุ ่มชาติพันธุ ์อุยกูร์ท่ีมีความสัมพันธ ์
ทางวัฒนธรรมกับประเทศในรัฐเอเชียกลาง	ชาวอุยกูร์บางส่วนไม่พอใจในการตกอยู่ภายใน 
การปกครองของจีนและต้องการแยกตัวเป็นอิสระ	 ซึ่งการด�าเนินการทูตพหุภาคีของจีนต่อ
รัสเซียและเอเชียกลางก็เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามจากชนกลุ่มน้อย
อุยกูร์บางส่วนที่พยายามแบ่งแยกดินแดน
   	 การมีเสถียรภาพในการสืบทอดอ�านาจของผู้น�าจีนจากรุ่นสู ่รุ ่น 
เป็นไปด้วยความราบร่ืนและต่อเน่ือง	ท�าให้การด�าเนินนโยบายต่างประเทศแบบพหุภาค ี
มีความต่อเนื่องและมีเอกภาพจากการก่อตั้งกลุ่มเซี่ยงไฮ้	5	จนพัฒนามาเป็นองค์การ	SCO 
รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนโดยการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนให้มีความทันสมัยยิ่งข้ึน 
คือ	การใช้กลไกตลาดมาผสมผสานท�าให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว	ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ซึง่จนีต้องการการค้าขายกบัประเทศเพือ่นบ้าน	และต้องการส่งออกสนิค้าไปขายในประเทศ 
สมาชิกขององค์การ	SCO	ให้มากยิ่งขึ้น
   	 จีนมีพัฒนาการทางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้น	นับตั้งแต่ 
ยุคประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิง	ที่มีการเปิดประเทศ	ต่อมาในยุคประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน 
ได้ด�าเนนินโยบายต่างประเทศทีม่ลีกัษณะส�าคญั	2	ประการ	คอื	ประการแรก	จนีเปิดประเทศ 
เพ่ือท�าการทูตกับประเทศมหาอ�านาจเป็นครั้งแรก	ประการที่สอง	จีนเริ่มใช้การทูตพหุภาค ี
มากขึน้	บทบาทจนีในการมส่ีวนร่วมต่อการเมอืงระหว่างประเทศจึงมมีากข้ึน	ท้ังนี	้จีนและรสัเซีย 
เป็นหนึ่งในห้าประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ	(UNSC) 
ท�าให้สามารถใช้สิทธิยับยั้ง	 (Veto)	 ได้ในองค์การสหประชาชาติ	 (UN)	 ในโครงการที่ส�าคัญ 
ของประเทศกลุ่ม	NATO

   ปัจจัยภายนอก
    ด้านการเมืองความม่ันคง ผลประโยชน์ของจีนด้านการเมือง 
ความมั่นคง	ท�าให้จีนและรัฐภาคีองค์การ	SCO	มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น	ซึ่งช่วยแก้ไข 
ปัญหาเขตแดนให้คลี่คลายในทางท่ีดี	อีกทั้งยังมีร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติอื่น	ๆ  
โดยเฉพาะการต่อต้านอาชญากรรมร้ายแรงในลักษณะข้ามแดนท่ีส่งผลกระทบต่อ 
เสถยีรภาพของจีน	ท�าให้จนีปรบัเปลีย่นการด�าเนนินโยบายการต่างประเทศเป็นความร่วมมอื 
แบบพหุภาคี	เพ่ือสร้างความไว้เน้ือเชือ่ใจ	น�าไปสูก่ารขยายความร่วมมอืระหว่างรฐั	เพือ่ป้องกนั 
รักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดน	3	ประการ	คือ	กลุ ่มก่อการท่ีร้ายแรง 
กลุ่มแบ่งแยกดินแดน	และกลุ่มหัวรุนแรง
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    ด้านเศรษฐกิจ	การเตบิโตทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของจนี 
ขยายตัวอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา	แต่อุปทานพลังงานภายในประเทศไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการจากระบบเศรษฐกิจที่เติบโตมากขึ้น	จีนจึงพยายามแสวงหาช่องทาง 
การน�าเข้าพลังงานจากหลายภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น	โดยมีเป้าหมายการขยายห่วงโซ่อุปทาน 
การน�าเข้าพลังงานจากเอเชียกลาง	เนื่องจากเป็นทางผ่านและแหล่งผลิตพลังงานที่ส�าคัญ 
ประกอบกับมูลค่าการค้าระหว่างชายแดนรอบประเทศกับรัสเซียและรัฐเพ่ือนบ้าน 
นอกจากนั้น	จีนต้องการลดการพึ่งพาการน�าเข้าพลังงานจากตะวันออกกลาง	เนื่องจาก 
มีอุปสรรคทางการเมืองและการแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ	การทูตพหุภาค ี
ผ่านความร่วมมือดังกล่าวจึงเป็นโอกาสให้จีนเข้าไปแสวงหาทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่ 
ในรัฐเอเชียกลางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
    การทูตพหุภาคี	เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	การทูตของจีน 
ต่อรัสเซียและรัฐในเอเชียกลางมีลักษณะมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์กับประเทศภาค ี
องค์การ	SCO	มากข้ึน	บนพ้ืนฐานหลกัการอยูร่่วมกนัอย่างสันต	ิ5	ประการ	คอื	การเคารพ 
บรูณภาพแห่งดนิแดนและอ�านาจอธปิไตยร่วมกัน	การไม่รกุรานซ่ึงกันและกัน	การไม่แทรกแซง 
กิจการภายในซึ่งกันและกัน	การมีผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมร่วมกัน	และการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติ	ท�าให้ความร่วมมอืระหว่างจีนและรฐัภาคจีะยิง่พฒันาความร่วมมอืในมติท่ีิหลากหลาย 
ได้มากยิ่งขึ้น
    ความร่วมมือระหว่างกันอย่างแข็งขัน	ทั้งการริเริ่มการแสดง 
ความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีกระทบต่อรัฐภาคีและภูมิภาค 
ต่อประชาคมโลกอย่างต่อเน่ือง	รวมถงึความร่วมมอืทางการทหารในการฝึกซ้อมรบดงักล่าว 
ไปแล้วข้างต้น	โดยมีชาติอื่น	ๆ 	เข้าร่วมการฝึกซ้อมรบช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศสมาชิกและรัฐนอกสมาชิก	อีกทั้งแสดงถึงความแข็งแกร่งของก�าลังทหาร 
ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์และป้องปรามให้ศัตรูที่เป็นตัวแสดงทั้งที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ 
เกิดความหวั่นเกรงต่อความเข้มแข็งทางด้านความมั่นคงของรัฐภาคีเหล่านี้
    กฎบัตรองค์การ SCO ซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการความร่วมมือ 
ที่มากไปกว่าการเสริมสร้างความไว้เนื้อใจทางการทหารบริเวณชายแดน	โดยครอบคลุม 
ไปถึงการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	การค้า	การลงทุน	ความร่วมมือทางการเมือง 
การเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของรัฐสมาชิก	การศึกษาวิจัย	เทคโนโลยีและวัฒนธรรม 
รวมถึงด้าน	พลังงาน	การคมนาคม	การท่องเที่ยว	การคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม	และ 
ความพยายามในการธ�ารงรักษาสนัตสิขุ	ความมัน่คงและเสถยีรภาพภายในภมูภิาค	ตลอดจน 
การก้าวไปสู่การจัดระเบียบทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบใหม ่
ที่เป็นเหตุเป็นผลและเที่ยงธรรม

จีนพยำยำมแสวงหำช่องทำงกำรน�ำเข้ำพลังงำนจำกหลำยภูมิภำคเพิ่มมำกขึ้น
โดยมีเป้ำหมำยกำรขยำยห่วงโซ่อุปทำนกำรน�ำเข้ำพลังงำนจำกเอเชียกลำง

เนื่องจำกเป็นทำงผ่ำนและแหล่งผลิตพลังงำนที่ส�ำคัญ
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	 กล่าวคือ	พ้ืนที่ของทวีปเอเชีย	ยุโรป	และแอฟริกาเป็นผืนแผ่นดินที่มีความต่อเนื่องกัน	นับได้เป็น 
ผนืเดยีว	แมคคนิเดอร์เรยีกรวมพืน้ทีส่่วนนีว่้า	“เกาะโลก”	(World Island)	ในเกาะโลกนีม้จีดุยทุธศาสตร์ 
ที่เป็นหัวใจส�าคัญ	คือ	ดินแดนยูเรเชีย	(ยุโรป+เอเชีย)	ส่วนที่ไม่ติดกับทะเล	หากชาติมหาอ�านาจใด 
ได้ครอบครองดินแดนที่เป็นหัวใจน้ี	จะสามารถขยายอิทธิพลจากส่วนภาคพื้นทวีปลงสู่ภาคพื้นสมุทร 
และอาจสามารถเข้าควบคุมโลกได้	กระน้ัน	อกีทฤษฎภีมูรัิฐศาสตร์หนึง่ทีต่คีูม่ากบัทฤษฎดีนิแดนทีเ่ป็นหัวใจ 
คือ	“ทฤษฎี	The	Rimland”	เสนอโดยศาสตราจารย์นิโคลัสเจ.	สปิกแมน	นักภูมิรัฐศาสตร์จาก 
มหาวิทยาลัยเยล	ค�าว่า	“rim”	หมายถึง	ริม	ขอบ	ดังนั้น	rim	land จึงหมายถึง	ดินแดนท่ีอยู่ริมขอบ 
ในทฤษฎดัีงกล่าว	หมายถงึ	ดนิแดนทีต่ัง้อยูช่ายขอบตดิทะเลของทวปียเูรเชีย	ไล่มาตัง้แค่คาบสมทุรอาระเบยี 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	วกขึ้นไปถึงจีน	เกาหลี	และไซบีเรียตะวันออก	(ยกเว้นรัสเซีย)	ดินแดนริมขอบนี ้
ถือเป็นรัฐกันชนการปะทะระหว่างมหาอ�านาจทางทะเลกับมหาอ�านาจภาคพื้นดินในดินแดนที่เป็นหัวใจ 
ดงันัน้	ในทศันะนีด้นิแดนรมิขอบจึงเป็นพืน้ท่ีกนัชนส�าคญั	หากผู้ใดยดึครองได้ก็เท่ากบัป้องกนัไม่ให้ผูค้รอบครอง 
ดินแดนทีเ่ป็นหวัใจขยายอทิธพิลลงสูม่หาสมทุรได้	 ขณะเดยีวกันผูท้ีค่รอบครองรมิแลนด์สามารถใช้ดินแดนนี ้
เป็นประตูเข้าสู ่ดินแดนที่เป็นหัวใจได้	ซึ่งจากทฤษฎีดังกล่าวนี้เองจึงเป็นท่ีมาของนโยบายสกัดก้ัน 
(containment	policy)	อันเป็นนโยบายหลักของสหรัฐฯ	ท่ีใช้มาต้ังแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน 
ในการก่อตั้งองค์การทางทหาร	สร้างพันธมิตรเพื่อปิดล้อมการขยายอิทธิพลของรัสเซียในริมแลนด ์
ซึ่งปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงจีนด้วย

	 5	องค์การพันธมิตรทางทหารที่น�าโดยสหรัฐฯ	สมัยสงครามเย็น	ประกอบด้วย	องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ	(North	Atlantic 
	 	Treaty	Organization:	NATO)	องค์การสนธิสัญญากลาง	(Central	Treaty	Organization:	CENTO)	และองค์การสนธิสัญญา 
	 	ป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Southeast	Asia	Treaty	Organization:	SEATO)	(ปัจจุบันองค์การ	CENTO	และ	SEATO 
	 	ได้ยุติบทบาทลงแล้ว)

ทฤษฎีที่มีผลสัมฤทธิ์กับการขยายอิทธิพลของมหาอ�านาจผ่านองค์การ
NATO และองค์การ SCO

ผู้ที่สนใจศึกษาวิชารัฐศาสตร์หรือภูมิรัฐศาสตร์คงจะเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับทฤษฎีการขยาย 
อิทธิพลของมหาอ�านาจ	โดยเฉพาะ	“ทฤษฎีดินแดนท่ีเป็นหัวใจ”	(Heartland	Theory) 
เซอร์ฮัลฟอร์ด	 เจ.	แมคคินเดอร์	 (Sir	Halford	 J.	Mackinder)	นักภูมิศาสตร์ชาวอังกฤษ	พัฒนา 
แนวคิดดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่	20	จากการศึกษาการขยายอิทธิพลของมหาอ�านาจทางบก 
และทางทะเล	ซึง่พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัสภาพภูมิศาสตร์โลกอย่างมนียัส�าคัญ	โดยแมค็คนิเดอร์	เหน็ว่า

“...ผูใ้ดสำมำรถครอบครองยุโรปตะวนัออก ผูนั้น้จะเข้ำควบคมุดนิแดนหวัใจ ผูใ้ดสำมำรถ 
ครอบครองดินแดนหัวใจ ผู้นั้นจะเข้ำคุมเกำะโลก ผู้ใดสำมำรถเข้ำคุมเกำะโลก ผู้นั้นจะ 
เข้ำควบคุมโลก...”

          ดินแดนที่เป็นหัวใจอยู่ตรงไหน
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	 อย่างไรกต็าม	ไม่ใช่ว่าทฤษฎกีารเข้าควบคมุพืน้ที่ 
เป็นดินแดนหัวใจจะไม่สามารถใช้การได้เสียทีเดียว 
ทั้งสองทฤษฎียังคงใช้สัมฤทธิ์ผลได้เป็นอย่างดี	อยู่ที่ว่า 
มองจากมุมของใคร	และทั้งสองทฤษฎีต่างก็มีข้อด ี
ข้อด้อยถ่วงกันได้อย่างสมดุล	อยู่ที่ว่าต่อสู้กันในมิติใด 
ทัง้นี	้เมือ่พจิารณาถงึดนิแดนของรฐัสมาชิกองค์การ	SCO 
ในปัจจุบัน	พบว่ามีพื้นที่ครอบคลุมแผ่นดินยูเรเชีย 
เริ่มจากชายฝั่งทะเลบอลติกและทะเลด�าทางตะวันตก 
ถงึไซบเีรยีตะวันออก	 และทางเหนือมหาสมทุรอาร์กติก 
ลงมาจรดเทือกเขาหิมาลัยทางใต้	มากถึงร้อยละ	60 
และถ้ารวมพื้นที่ของมองโกเลีย	(ที่ราบสูงมองโกเลีย 
ตะวันออกเฉียงใต้)	และอิหร่าน	(ที่ราบสูงอิหร่าน 
ทางตะวันตกเฉยีงใต้)	ซึง่มสีถานะเป็นรฐัผูส้งัเกตการณ์ 
เข้าไปด้วย	กเ็ท่ากบัว่าองค์การ	SCO สามารถครอบครอง 
พื้นที่ดินแดนหัวใจได้เกือบร้อยละ	80	ทีเดียว
	 ดงันัน้ ในมติภิมูริฐัศาสตร์องค์การ SCO จงึนบัว่า 
มีก�าลังอ�านาจและแสนยานุภาพในทางการทหาร 
ทางเศรษฐกิจ ทางพลังงาน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า 
มหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ และองค์การ NATO	ปัจจัย 
ทั้งหมดน้ีท�าให้องค์การ	SCO	มีศักยภาพที่สามารถ 
ด�าเนินการสิ่งต่าง	ๆ 	ให้บรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ 
ขององค์การฯ	และชาติสมาชิกผ่านโครงการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทางเศรษฐกิจ	อาทิ 
โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(Belt	and 
Road	Initiative:	BRI)	ทีม่ผีลประโยชน์แห่งชาติร่วมกนั 
ระหว่างรัฐสมาชิกได้

  ประการแรก การแข่งขันด้านเศรษฐกิจท�าให้ม ี
ความต้องการด้านพลังงานมากขึ้น	จีนเป็นประเทศ 
ที่บ ริ โภคน�้ ามันเป ็นอันดับสองรองจากสหรัฐฯ 
จงึต้องการความมัน่คงทางพลงังานผ่านความร่วมมอืกบั 
ประเทศในภูมิภาค	ซึ่งรัสเซียและประเทศเอเชียกลาง 
เป็นผู้ผลิตน�้ามันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุด 
กลุ ่มหนึ่งของโลก ซึ่งการจัดการประชุม SCO 
จนีจงึได้ยกประเดน็การเป็น “ตลาดพลงังานในเอเชยี” 

โดยเพิ่มความร่วมมือกับประเทศอื่น	ๆ 	อาทิ	ประเทศ 
อหิร่าน	เนือ่งจากอหิร่านเป็นแหล่งน�า้มนัดบิเป็นอนัดบั 
4	ของโลก	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังเพื่อต่อสู้กับ 
อิทธิพลของสหรัฐฯ	และชาติตะวันตกเพื่อความมั่นคง 
ทางพลังงานรวมถึงการจัดตั้งเป็น	“สโมสรพลังงาน” 
(Energy Club) เพื่อพัฒนานิวเคลียร์และร่วมมือ 
ด้านพลังงานกับประเทศสมาชิกซึ่งมีศักยภาพสูง 
ทัง้ด้านทรพัยากรแร่และน�า้มนั	รวมถงึประเทศสมาชิก 
เป็นท้ังตลาดส่งออกน�้ามันและตลาดบริโภคน�้ามัน 
ขนาดใหญ่	 โดยจะพัฒนาให้ทัดเทียมกับองค์การ 
กลุ่มประเทศผู้ส่งน�้ามันออก	(OPEC)

 ประการทีส่อง องค์การ	SCO	ได้ด�าเนนิกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจต ่าง 	ๆ 	 เ พ่ือสนับสนุนในโครงการ 
ความรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง	(BRI)	ในปี	ค.ศ.	2017 
จีนได้สนับสนุนและเพ่ิมงบประมาณการลงทุนเพื่อ 
สนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจทั้ง	2	คือ	1)	ระเบียง 
เศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย	(China-Mongolia- 
Russia	 Economic	 Corridor:CMREC)	 เป็นเส้นทาง 
เช่ือมโยงทางถนน	อากาศ	ทะเล	และร่วมมือพัฒนา 
ในด้านการค้า	การขนส่ง	เหมืองแร่การเกษตร	ป่าไม ้
อุตสาหกรรมไฮเทคและพลังงาน	และ	2)	ระเบียง 
เศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก	(China- 
Central	Asia-West	Asia	Economic	Corridor: 
CCWAEC)	เป็นเส้นทางส�าคัญในการขนส่งน�้ามันและ 
ก๊าซธรรมชาติจากคาบสมุทรอาหรับ	ตุรกี	และอิหร่าน 
เพื่อส่งไปเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์	ซึ่งเป็น 
การขยายความร่วมมือในมิติต่าง	ๆ 	 รองรับการค้าและ 
เศรษฐกิจระหว่างจีนและสหรัฐฯ

 ประการที่สาม แนวคิดความร่วมมือระดับ 
พหุภาคีมีอิทธิพลมากข้ึนในการด�าเนินการทางการทูต 
ทั้งองค์การ	NATO	และองค์การ	 SCO	 เนื่องจากเป็น 
ความร ่วมมือกับกลุ ่มประเทศพันธมิตรเดียวกัน 
ในภูมิภาคท่ีมีอุดมการณ์คล้ายกันเพื่อผลประโยชน์ 
ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	ความเข้มแข็งทางการทหาร 
การแลกเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศท้ังสอง 
องค์การ	คอื	องค์การ	NATO	มสีหรฐัฯ	และกลุ่มประเทศ 
พันธมิตรยุโรป	และองค์การ	SCO	จีน	อินเดีย	และ 
รัสเซีย	(รวมถึงประเทศในกลุ่มสหภาพโซเวียตเดิม)

  การแข่งขันระหว่างองค์การ NATO
  และองค์การ SCO
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บทบาทของไทย

  ประเทศไทยและภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิรัฐศำสตร์ 
ทีม่คีวำมส�ำคญัต่อสหรฐัฯ ส่วนหนึง่ทีส่�ำคญัก็ในฐำนะท่ีเป็นรฐัติดทะเล 
ตำมทฤษฎีริมแลนด์  ไทยและสหรัฐฯ มีควำมสัมพันธ์ทำงทูตยำวนำน 
โดยเมื่อ	ค.ศ.	1954	ไทยเคยเป็นที่ ต้ังขององค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (SEATO)	 ซึ่งเป็นองค์การพันธมิตรทางการทหารของสหรัฐฯ 
ในยุคสงครามเย็น	มีลักษณะบางประการคล้ายกับองค์การ	NATO	แม้ว่าองค์การ 
ได้ยตุไิปแล้วแต่เหน็ได้ว่าสหรฐัฯ	ยงัคงให้ความส�าคัญกบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
และสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(ASEAN)	อยูใ่นประเทศสมาชิกอาเซียน 
ไทยและฟิลิปปินส์ยังด�ารงสถานะพันธมิตรนอก	NATO	(Major	non-NATO	ally) 
โดยเม่ือปี	ค.ศ.	2003	สหรัฐฯ	และประเทศพนัธมิตร	NATO	ได้ขยายกรอบความร่วมมอื 
ในด้านต่าง	ๆ 	ทั้ง	ASEAN	RCEP	APEC	LMI	และอื่น	ๆ 	ในสถานะประเทศสมาชิก
และประเทศคู่เจรจา	เนื่องจากต้องการป้องกันการขยายอิทธิพล
ทีส่หรฐัฯ	มองว่ามากเกนิไปของจนี	โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
และการคมนาคมผ่านโครงการ	BRI	รวมถึง
การใช้อ�านาจละมุน	(Soft	Power)
ทางสังคมและวัฒนธรรม
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ไทยต้องติดตำมสถำนกำรณ์กำรรวมกลุม่ระหว่ำงประเทศ 
และศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ ์
ทำงกำรทูตและรักษำดุลยภำพของมหำอ�ำนำจระหว่ำง 
สหรฐัฯ จีน รสัเซยี สหภำพยุโรป ในกำรพฒันำควำมร่วมมอื 
ด้ำนต่ำง ๆ  ในเวทีระหว่ำงประเทศในอนำคต ในสถำนะของ 
ประเทศคู่เจรจำหรือประเทศผู้สังเกตกำรณ์ต่อไป

สิ่งที่จะช่วยให้ไทยมีอ�ำนำจในกำรเจรจำต่อรองกับประเทศมหำอ�ำนำจได้มำกยิ่งขึ้น 
คือกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระดับพหุภำคี แม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมำชิก 
ทั้งขององค์กำร NATO และองค์กำร SCO อย่ำงไรก็ตำม ไทยสำมำรถใช้กรอบ 
ควำมร่วมมืออื่น ๆ  ในกำรร่วมมือกับประเทศสมำชิกของทั้งสององค์กำรได้	เช่น 
การยกระดับความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยพิจารณาการให้สถานะประเทศคู่เจรจาของ
ไทยหรือของอาเซียนเพิ่มขึ้น ส่วนบทบาทไทยต่อองค์การ	SCO	ไทยสามารถแสดงบทบาท 
ที่ส�าคัญในฐานะประเทศที่มีเส้นทางผ่านของระเบียงเศรษฐกิจของจีนผ่านการเจรจา 
โดยยึดหลักผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส�าคัญผ่านกรอบความร่วมมือ	LMC	หรือกรอบ	ASEAN 
ในฐานะประเทศคู่เจรจา	คือ	จีน	รัสเซีย	และอินเดีย	โดยเพิ่มความร่วมมือในมิติต่าง	ๆ 	มากขึ้น 
ซึ่งไทยยังไม่มีความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซีย	รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ 
ในเอเชยีกลางซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกขององค์การ	SCO	การเพิม่ความร่วมมอืผ่านกรอบอาเซียน 
ในระดับพหุภาคีหรือการเจรจาระดับทวิภาคีกับแต่ละประเทศ	รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก 
ภมูศิาสตร์และภมูริฐัศาสตร์	 ซึง่ไทยอยูก่ลางภมูภิาค	 มคีวามเป็นแกนกลางความเชือ่มโยงของอาเซยีน 
ผ่านโครงการต่าง	ๆ 	ของประเทศมหาอ�านาจ

มิติด้านพลังงานไทยสามารถใช้กรอบอาเซียนซึ่งมีสถานะผู้เข้าร่วมประชุม 
ทั่วไป	ในการเจรจาเพื่อเพิ่มตลาดด้านพลังงานใหม่	ๆ 	ส่งผลต่อความมั่นคง 
ด้านพลังงานในระยะยาวของไทย	เนื่องจากองค์การ	SCO	ให้ความส�าคัญ 
ด้านพลังงานอย่างมาก	ข้อได้เปรียบของไทยคือการไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศ 
ของอาเซียนที่มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในอาเซียนมีเพียงกัมพูชาท่ีมีสถานะ 
ประเทศคู่เจรจากับองค์การ	SCO	อีกท้ังกัมพูชากล่าวในท่ีประชุมว่าจะเป็น 
ผู้ประสานระหว่างสมาชิกอาเซียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อไป
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องค์กำร NATO เป็นองค์กำรที่ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นในช่วง 
สงครำมโลกครั้งท่ี 2 ภำยใต้สนธิสัญญำบรัสเซลส ์
มีกองก�ำลังจำกชำติพันธมิตรประจ�ำองค์กำร มุ ่งเน้น 
กำรสร้ำงพันธมิตรทำงกำรทหำร ปฏบิตักิำรรกัษำสนัตภิำพ 
(PKO) และควำมร่วมมือท่ีมผีลผกูพนัร่วม ในขณะทีอ่งค์กำร 
SCO ถกูมองว่ำเป็นองค์กำรทีม่คีวำมร่วมมอือย่ำงหลวม ๆ

 1. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การ NATO และองค์การ SCO

องค์การ	NATO	เป็นองค์การที่มีศักยภาพทางการทหารและเครือข่ายความร่วมมือ 
ที่แข็งแกร่งกว่าองค์การ	SCO	อย่างไรก็ตาม	สืบเนื่องจากท้ังสององค์การมีปัจจัย 
พื้นฐาน	 กล่าวคือ	 การด�าเนินงาน	 เป้าประสงค์	 โครงสร้างการบริหาร	 และสถานะ 
ขององค์การที่แตกต่างกัน	องค์การ	NATO	เป็นองค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วง 
สงครามโลก	คร้ังที่	2	ภายใต้สนธิสัญญาบรัสเซลส์	มีกองก�าลังจากชาติพันธมิตร 
ประจ�าองค์การ	มุง่เน้นการสร้างพนัธมติรทางการทหาร	ปฏบัิตกิารรกัษาสนัตภิาพ	(PKO) 
และความร่วมมือที่มีผลผูกพันร่วม	ในขณะที่องค์การ	SCO	ถูกมองว่าเป็น 
องค์การที่มีความร่วมมืออย่างหลวม	ๆ 	ด�าเนินงานในลักษณะกรอบการประชุม 
ซึง่ครอบคลมุหลายประเดน็	แม้จะมกีารเพิม่จ�านวนสมาชกิมากขึน้	แต่เม่ือพจิารณา 
แนวโน้มการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ได้สะท้อนภาพการด�าเนินนโยบายที่ไม่สอดคล้อง
กันระหว่างประเทศสมาชิกอยู่บ้างประกอบกับองค์การ	 SCO	 ไม่มีกองก�าลังประจ�า
องค์การ	จึงเป็นข้อเปรียบเทียบที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า	องค์การ	
SCO	ยังไม่มีศักยภาพทางการทหารเทียบองค์การ	NATO	ได้มากพอ

บทสรุป

จำกกำรประชุมทำงวิชำกำร เรื่อง ท่ำทีนโยบำยด้ำนควำมม่ันคงไทยต่อพลวัต 
กำรเปลีย่นแปลงด้ำนควำมมัน่คงระหว่ำงประเทศ เมือ่วนัพธุที ่23 ธนัวำคม 2563 
ซึง่มสีถำบนัควำมมัน่คงศึกษำ ส�ำนักงำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ (สมศ. สมช.) 
เป็นเจ้ำภำพ และมผู้ีแทนจำกส่วนรำชกำร พลเรอืน และทหำร ทีม่ภีำรกิจรบัผดิชอบ 
งำนด้ำนควำมมั่นคง  และด้ำนกำรต่ำงประเทศเข้ำร่วมเป็นจ�ำนวนมำก  ที่ประชุม 
ได้รับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองต่อองค์กำร NATO และองค์กำร SCO รวมถึง 
กำรก�ำหนดบทบำทของไทย สรุปได้ดังนี้
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 2. ภาพความสัมพันธ์ขององค์การ NATO และองค์การ SCO กับนานาประเทศ 

ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลล์	ทรัมป์	สะท้อนภาพความห่างเหินระหว่างสหรัฐฯ 

กับองค์การ	NATO	ในขณะที่องค์การ	SCO	แสดงภาพความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับรัสเซีย 

และชาติพันธมิตรซ่ึงเป็นอดีตสหภาพโซเวียต	ท้ังนี้	คาดการณ์ว่าภูมิภาคอาร์กติกซ่ึงอุดมไปด้วย 

แร่ธาตุหายากและทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์จะเป็นสมรภูมิความขัดแย้งในการ 

ขยายอทิธพิลของมหาอ�านาจผ่านการด�าเนินงานของทัง้สององค์การในระยะต่อไปโดยอาจเทยีบเคยีง 

ได้กับการแข่งขันในมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้

3. การก�าหนดท่าทีของไทยต่อองค์การ NATO และองค์การ SCO	ดังนี้

  1)	ควรมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของทั้งสอง 
องค์การเป็นรายประเทศ	(bilateral)	รวมถึงพันธมิตรหลักนอกองค์การ	NATO 
(Major	Non-NATO	Ally:	MNNA)	แทนการแสดงท่าทหีรอืการเชือ่มความสมัพนัธ์ 
ในระดับองค์การ

  2) การค�านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติของไทย	แสดงจุดยืนการรักษา 
ดุลยภาพระหว่างกัน	ให้ความส�าคัญกับการรักษาสันติภาพและโครงการเสริมสร้าง 
สมรรถนะ	ถึงแม้ว่าไทยไม่ได้อยู่ในพื้นที่การแย่งชิงอิทธิพลของมหาอ�านาจโดยตรง 
แต่ไทยก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายของมหาอ�านาจ 
และอาจได้รับความกดดันให้เลือกข้างหรือท�างานร่วมกับกลุ่มอ�านาจใดอ�านาจหนึ่ง 
มากขึ้น	จึงต้องมีการศึกษาและติดตามสถานการณ์ให้ทันท่วงทีเพื่อให้สามารถ 
คงนโยบายถ่วงดุลอ�านาจระหว่างประเทศอยู่เสมอ

  3) ส่งเสริมการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนให้ความช่วยเหลือด้าน 
การแพทย์และสาธาณสุข	ซึ่งเป็นสิ่งท่ีทุกประเทศสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
ในภาวะวิกฤตได้	ตลอดจนเป็นการแสดงบทบาทน�าของไทยในด้านสาธารณสุข 
ระดับโลก	และ

  4) ไทยสามารถใช้เวทีการประชุมเจ้าหน้าท่ีระดับสูงระหว่างประเทศ 
ที่ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหรือมีกรอบความร่วมมืออยู ่แล้ว	เป็นช่องทาง 
ในการริ เริ่มพูดคุยประเด็นเฉพาะเรื่อง	 หรือแลกเปลี่ยนและเสริมสร ้าง 
ความสมัพนัธ์กบัมติรประเทศได้	อย่างไรก็ตาม	ไทยต้องพฒันาแนวนโยบายต่างประเทศ 
ให้หลากหลายพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทศวรรษต่อไปให้มากยิ่งขึ้น
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ความท้าทายการพัฒนาศักยภาพในการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ร้อยตรี กล้า สินเจริญ1  

	 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	2562	เพื่อให ้

มกีลไกของภาครฐัในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล	และก�าหนดให้ประเด็นการรักษาผล

ประโยชน์ของชาติทางทะเลอยู่ในแผนระดับชาต ิ

ที่ส�าคัญด้วย

	 บทความนีผู้เ้ขยีนขอสะท้อนถงึมมุมองของ

ความท้าทายการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย

เพือ่การรกัษาความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล	 จากประสบการณ์รับผิดชอบในการ 

ขับเคลื่อนประเด็นการรักษาความม่ันคงและ

ประโยชน์ของชาติทางทะเล

  มุมมองและแนวคิด

	 ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลทั้งทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมถึง

กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้องกับทะเล	อันน�ามาซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมหาศาล	ซ่ึงมีการ

ประเมินว่า	ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ	24	ล้านล้านบาท	ต่อปี	และแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ดังน้ันการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจึงมีความส�าคัญ 

อย่างมาก	เนื่องด้วยคุณลักษณะเฉพาะของทะเลและมหาสมุทรซ่ึงมีความเช่ือมโยงต่อเนื่องกันโดยไม่มี 

พรมแดนทางกายภาพมาปิดกั้น	อีกทั้งในปัจจุบันสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ 

ของชาติทางทะเล	ได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตทรัพย์สิน	และกิจกรรมของประชาชนที่อยู่ในประเทศ

อย่างกว้างขวาง	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

1.

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 	 แนวคิดทางวิชาการ

	 	 2.1	 แนวคิด	 “สมุททานุภาพ	

(Sea Power)”	ก�าหนดโดย	พลเรือตรี	อัลเฟรด	

เธเยอร์	มาฮาน	 (Rear	Admiral	Alfred	Thayer	

Mahan)	น�ามาใช้ครัง้แรกในหนงัสอื	The	influence	

of	 Sea	Power	upon	History	 1660	 -	 1973	

โดยเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การ

ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจทางทะเลของประเทศ

อังกฤษ	 และน�ามาสรุปเป็นทฤษฎีสมุททานุภาพ 

รวมถึงน�ามาเปรียบเทียบถึงขีดความสามารถของ 

สหรัฐอเมริกาในการเป็นชาติมหาอ�านาจทางทะเล 

ด้วยปัจจัยสมุททานุภาพซ่ึงมีส่วนคล้ายคลึงกับ 

ประเทศอังกฤษด้วย	โดยในเนื้อหาสาระมีหลักการ 

ส�าคญัว่ามหาอ�านาจทางทะเลจะเหนือกว่ามหาอ�านาจ

ทางบกในเชิงภูมิรัฐศาสตร์	 (Geopolitics)	ต้องมี 

องค์ประกอบของสมุททานุภาพ	 (Components	

of	Sea	power)	ได้แก่	

2.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

นาวิกานุภาพ

(Naval Power) 

อู่สร้างเรือ/ซ่อมเรือ

(Shipyards/Dockyards)	

กองเรือสินค้า

(Merchant	Fleet) 

พาณิชย์การ

และการติดต่อระหว่างประเทศ

(Commercial	Establishments

and	Contacts)

ฐานทัพและท่าเรือ

(Naval	Bases	and	Harbors)

องค์บุคคล

(Personnel)	
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โดยองค์ประกอบและปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

อย่างแยกกันไม่ได้ซึ่งเป็นส่วนเก้ือกูลโดยตรงท่ีจะท�าให้ประเทศนั้น	ๆ 	มีสมุททานุภาพที่เข้มแข็ง	และเมื่อ

ประเทศมสีมทุทานภุาพทีเ่ข้มแขง็แล้ว	กจ็ะท�าให้ประเทศนัน้	สามารถแสวงหาผลประโยชน์ต่าง	ๆ	จากทะเลได้

ซึง่จะน�าความเจรญิมัง่ค่ัง	มาสูป่ระเทศได้ในทีส่ดุ

ปัจจัยที่จะเสริมสร้างหรือเกื้อกูลต่อการพัฒนาสมุททานุภาพ	(Factors	of	Sea	Power)	คือ

01

02

03

04

05

06

ต�าบลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

(Geographical	Position) 

สภาพภูมิประเทศ

(Physical	Conformation)	

ขอบเขตของดินแดน

(Extent	of	Territory) 

จ�านวนประชากร

(Numbers	of	Population)	

อุปนิสัยของคนในชาติ

(National	Character)	

คุณลักษณะของรัฐบาล

(Character	of	the	Government)
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	 	 2.2	 สมุทราภิบาล	 (Ocean	

Governance)	เป็นแนวคิดการด�าเนินการตาม 

นโยบาย	การกระท�า	และกิจกรรมต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวกับ

ทะเลและมหาสมุทรจะเกี่ยวข้องและได้รับอิทธิพล

จากผู้มีส่วนร่วมในภาคส่วนอื่น	ๆ	ที่นอกเหนือจาก 

ภาครัฐ	 โดยท�าให้ภาครัฐไม่ใช่ผู้มีบทบาทท่ีส�าคัญ 

แต่ผู้เดียวในการวางนโยบายอีกต่อไป	ทั้งนี้	เพราะ 

ความซับซ้อนของประเด็นต่าง	ๆ	ทางทะเลและ 

มหาสมุทรที่เป็นสมบัติร ่วมไม่มีรัฐหรือชาติใด 

เป็นเจ้าของแต่เพียงผู ้เดียวจึงเป็นผลให้มนุษย ์

ใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ	อย่างขาดส�านึก	โดยถือว่าเป็น 

ทรัพยากรดังกล่าวเป็นทรัพยากรร่วมที่ทุกคน

สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ

ในการดูแลรักษา	 ด้วยเหตุนี้ท�าให้เห็นว่ากฎเกณฑ์

ในการใช้ทะเลและมหาสมุทรจะต้องด�าเนินการ 

โดยผ่านข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งท�าให ้ม ี

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการ 

ที่มีธรรมาภิบาล	ทั้งนี้	 เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ที ่

หลากหลายจากทะเลและมหาสมุทรเป็นไปใน

ทิศทางที่ควรจะเป็นและยั่งยืน	

	 ในปัจจุบันมีการด�าเนินการตามแนวคิด 

ดังกล่าวในรูปแบบอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

กฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 1982	 (United	 Nations	

Convention	 on	 Law	 of	 the	 Seas	 1982:	

UNCLOS	 1982)	 เป็นกรอบในการบริหารจัดการ

ทางทะเลร่วมกัน	 และการก�าหนดให้มีเป้าหมาย

ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	2030	 (Sustainable	 

Development	 Goals	 2030:	 SDG	 2030) 

โดยเฉพาะในเป้าหมายที่	 13	 การรับมือการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และเป้าหมายที่	 14	

การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร 

ทางทะเล

3.  การด�าเนินการของภาครัฐ

 	 3.1	 การรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล	หน่วยงานต่าง	ๆ 	รับผิดชอบผลประโยชน์

แห่งชาติทางทะเล	 จ�าแนกได้เป็น	 3	 กลุ่มงาน	 คือ 

กลุ่มงานป้องกันประเทศ	 (defence	 function)	 กลุ่มงาน 

การบังคับใช้กฎหมายทางทะเล	(law	enforcement	function

หรือ	 constabulary	 function)	 และกลุ่มงานความปลอดภัยและการบริการ	 (safety	 and	 service 

function)	โดยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	2	ส่วน	ดังนี้
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	 	 	 3.1.1	 การประกาศใช้พระราชบญัญติัการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	พ.ศ.	 2562	

เพ่ือให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสามารถด�าเนินการได้อย่างมีเอกภาพทั้งในทางนโยบาย

และการปฏิบัติ	 และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการบูรณาการของกลไก 

ทั้งในส่วนนโยบาย	 คือ	 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (นปท.)	 และส่วน 

อ�านวยการและปฏิบัติ	คือ	ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.)	รับผิดชอบในการ 

บูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	

	 	 	 3.1.2	 การก�าหนดประเด็นดังกล่าวไว้ในแผนระดับชาติที่ส�าคัญ	ได้แก่	

	 	 	 	 1)	แผนระดับที่	1	ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580) 

ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความ

สามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ 

เสมอภาคทางสังคม	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และยุทธศาสตร์ชาติด้าน 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

	 	 	 	 2)	แผนระดับที่	 2	 ได้แก่	 (1)	แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ในประเด็นความม่ันคง	

ประเด็นการต่างประเทศ	ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน	ประเด็นโครงสร้าง

พืน้ฐานระบบโลจสิตกิส์และดจิทิลั	ประเดน็การท่องเท่ียว	และประเด็นการวจัิย

และพัฒนานวัตกรรม	(2)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ใน

ยุทธศาสตร์ท่ี	 4	 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ท่ี	 5 

การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และยัง่ยนื	(3)	แผนการปฏรูิปประเทศ 

ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	

และ	 (4)	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2562	 -	 2565)	 ในนโยบายที่	 6	

ปกป้อง	 รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 และก�าหนดไว้ในแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ

ในเรื่องการรักษาความมั่นคงทางทะเล	และในเรื่องอื่น	ๆ 	อาทิ	การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 

การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน	และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ	
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 	 3.2	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	ฉบับนี้	เป็นแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องรองรับการ

รักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 โดยเมื่อปี	พ.ศ.	 2562	มีการจัดต้ังและปรับเปลี่ยน

กลไกขับเคลื่อนแผน	ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น	ดังนี้	

	 	 	 คณะกรรมการนโยบายการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(นปท.)	โดย 

มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายก

รฐัมนตรมีอบหมาย	 เป็นประธาน	 ท�าหน้าทีก่�าหนด

นโยบาย	 ยุทธศาสตร์แผนความมั่นคงแห่งชาติ 

ทางทะเล	 และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล	ตลอดจนการตดิตามและประเมนิ

ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ

เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี	 

ซึ่งจากเดิมได้มีค�าสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการ

รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 โดยมีรอง

นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	เป็น

ประธาน	

	 	 	 คณะอนุกรรมการประสานแผน	

ติดตาม	 และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความ

มัน่คงแห่งชาตทิางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	ซึง่เป็น 

คณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการประสานงาน 

ของสภาความม่ันคงแห่งชาติ	 ท�าหน้าท่ีเป็นกลไก 

หลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนระดับ	นโยบาย	 โดย

การวิเคราะห์และก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน	

ประสานแผน	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคง

แห่งชาติซ่ึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 (Flagship	 Project) 

และจัดท�าแผนปฏบิติัราชการประจ�าปีและแผนการ 

ใช้จ่ายงบประมาณ	 ท้ังนี	้ ภายหลังพระราชบญัญติั 

การรักษาผลประโยชน์ฯ	 มีผลบังคับใช้	 ส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 หรือ	 สมช.	 ได้ปรับปรุง

กลไกการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงฯภายใต้ 

พระราชบญัญติัการรักษาผลประโยชน์ฯ	 โดยจัดต้ัง	

(1)	คณะอนุกรรมการประสานแผนและติดตามผล

การปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 

มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการพจิารณาก�าหนด	ประสาน

แผน	 และติดตามผลการปฏิบัติตาม	 Flagship	

Project	และ	(2)	คณะอนุกรรมการประเมนิผลการ 

ปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	

มีหน้าที่และอ�านาจในการก�าหนดแนวทางและ 

ประเมนิผลการปฏบิตั	ิ ซึง่นอกจากคณะอนกุรรมการ

ทั้ง	2	คณะมีอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ข้างต้น 

แล้ว	ยังต้องรายงานผลการด�าเนินการ	 ให้	นปท.	

ทราบด้วย	
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	 	 	 ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.)	โดยมี	นายกรัฐมนตรีเป็น

ผู้อ�านวยการ	ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นรองผู้อ�านวยการ	และมีเสนาธิการทหารเรือเป็นเลขาธิการ	มีอ�านาจ

และหน้าทีใ่นการวางแผนอ�านวยการ	 ประสานงาน	 สัง่การ	 และสนับสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานของรฐั 

ท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 รวมท้ังการจัดตั้งหน่วยงานย่อยของ	 ศรชล.	 ได้แก่	

ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลภาค	(ศรชล.ภาค)	และ	ศนูย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ 

ของชาติทางทะเลจังหวัด	(ศรชล.จังหวัด)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เป้าหมาย	(เดิม

ศูนย์ประสานการปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจัดต้ังขึน้โดยมติสภาความมัน่คงแห่งชาติ	

ครั้งที่	2/2540	ลงวันที่	17	มีนาคม	พ.ศ.	2540	ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	17	เมษายน	พ.ศ.	

2540	โดยให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการบริหาร)
 	 3.3	 การขับเคล่ือนแผนความมั่นคงฯ	 สมช.	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินการ 

ขบัเคลือ่นแผนความมัน่คงฯ	โดยก�าหนดแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกับความมัน่คงแห่งชาติซ่ึงเป็นเร่ืองส�าคญั	
(Flagship	Project)	โดยพิจารณาสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล	และสถานการณ์ที่มีผลกระทบด้าน
ความม่ันคงทางทะเลในวงกว้าง	ซึ่งมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการ	โดยเป็นโครงการที่ต้องการ
วัดผลสัมฤทธ์ิ	 (Outcome)	 สะท้อนความส�าเร็จโดยพิจารณาจากโครงการที่ได้มีการบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ	หรือเป็นโครงการท่ีก�าหนดขึ้นใหม่จากการประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักและรับผิดชอบร่วม	 ซึ่ง	 สมช.	 จะมีบทบาทในส่วนการติดตามผลการด�าเนินงานรายไตรมาส
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ	 (Electronic	 Monitoring	 and	 Evaluation	 System	 of 
National	 Strategy	 and	 Country	 Reform:	 eMENSCR)	 เพื่อสนับสนุนหรือประสานการด�าเนินการ 
ที่จ�าเป็น	 รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการด�าเนนิการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ	และรายงาน
ให้	นปท.	ทราบต่อไป	
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	 	 ในที่น้ีขอกล่าวถึงการขับเคลื่อน	 Flagship	 Project	 สามารถแบ่งได้	 6	 ประเภท	 ดังนี้	 1)	
โครงการเพื่อจัดตั้งและพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
2)	โครงการเพื่อพัฒนาระบบติดตามเรือในการควบคุมการจราจรทางน�้า	และความปลอดภัยทางทะเล	
3)	 โครงการคุ้มครอง	ปกป้อง	 รักษา	ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	4)	 โครงการเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยทางทะเล	5)	โครงการเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ทางทะเล	และ 
6)	 โครงการเพื่อก�าหนดพื้นที่ปกครองทางทะเล	 นอกจากนี้	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ที่ผ่านมา	 สมช.	
ได้มอบให้	 ดร.วรพล	 มาลสุขุม	 อาจารย์ประจ�าคณะ
นิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ศึกษาวิจัยเรื่อง	
รูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล	 เพื่อ
น�าผลการศกึษาวจิยัมาประกอบการพจิารณาด�าเนนิการ

ในระยะต่อไป

  มุมมองของผู ้เขียนในเรื่องความ

ท้าทายของรฐัต่อการรกัษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล 

 	 ประการแรก	 เมื่อสถานการณ์โลกท่ี 

มีความเปลี่ยนแปลงไปท�าให้ประเทศต่าง	ๆ 	มี 

แนวคิดการรักษาความมั่นคงและแสวงหาความ

มั่งคั่งโดยการใช้ประโยชน์	การคุ้มครอง	และแสวง

ประโยชน์จากทะเลมากขึ้น	อาทิ	แนวคิดเศรษฐกิจ

สีน�้าเงิน	(Blue	Economy)	แนวคิดอินโด	-	แปซิฟิก	

(Free	and	Open	Indo	-	Pacif ic)	โครงการความ

ริเริ่มหนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง	 (Belt	 and	 Road 

Initiative:	BRI)	ประกอบกับปัญหาท่ีมีแนวโน้ม

ขยายตัวและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง	 อาทิ	

การท�าการประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	

และไร้การควบคุม	(Illegal,	Unreported	and	

Unregulated	Fishing:	IUU	Fishing)	การกระท�า 

อันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ 

และการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	รวมถึง 

กฎเกณฑ์ในเรือ่งเกีย่วกบัทะเลของพนัธกรณรีะหว่าง

ประเทศที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงประเทศไทย

ต้องปรับยุทธศาสตร์	 แผนความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเลทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ	 อาทิ	 การศึกษา

แนวทางการด�าเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สีน�้าเงินที่เหมาะสมกับบริบทของไทย	และส่งเสริม

ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปมีบทบาทที่สร้างสรรค์

ในการจัดท�าพันธกรณีระหว่างประเทศในเร่ือง 

ทางทะเล	 เพ่ือให้พันธกรณีเหล่านั้นสะท้อนถึง 

ผลประโยชน์ของไทย	 การเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วน 

ต่าง	ๆ 	เข้ามามส่ีวนร่วมและรบัฟังความคดิความเหน็ 

ในกระบวนการจัดท�าแผนความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเลและการขับเคลื่อนแผนฯ	ไปสู่การปฏิบัติ	

4.
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 	 ประการที่สอง	การให้ความส�าคัญกับ 

การท�างานเชิงบูรณาการในระดับนโยบายและ 

ระดับพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหาร

จัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทาง 

ทะเลมากขึน้	ด้วยการผนกึก�าลงัและใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ

และหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Partner-

ship)	 โดยมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ	 ภาค

เอกชน	 และภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะ

การเปิดโอกาสให้ภาควิชาการและภาคประชาชน	

โดยเฉพาะผู ้น�าชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนผ่านกลไกในระดับพื้นที่ของ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีภาคประชาชนเป็น 

องค์ประกอบด้วย	 อาทิ	 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ศรชล.	และ	คณะกรรมการประมงจงัหวดั	และในส่วน 

ภาควิชาการซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 

ท่ีปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของ 

ชาติทางทะเล	 (อจชล.)	ซึ่งมีบทบาทให้การบริหาร

จัดการองค์ความรู้ทางทะเลให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	

อีกทั้งควรมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู ้ของ

ประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดกับทะเลด้วย

  ประการทีส่าม	ลกัษณะประชากรไทย 

หรืออุปนิสัยของคนในชาติที่นิยมประกอบอาชีพ 

ทางบกมากกว่าทางทะเล	 ส่งผลให้ขาดแคลน 

บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับทะเล 

ขาดทรพัยากรมนษุย์ในด้านทะเล	ขาดแคลนแรงงาน 

บนเรือพาณิชย์และเรือประมง	 ซึ่งส่งผลต่อการ 

พัฒนากิจกรรมทางทะเลของคนไทย	รวมทั้งการที่ 

คนไทยสนใจหรอืเข้าใจในเร่ืองทางทะเลค่อนข้างน้อย	

สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากการก�าหนดนโยบาย 

ในอดีตของรัฐที่ขาดการให้ความส�าคัญกับการใช้

และรักษาผลประโยชน์จากทะเล	ซ่ึงควรส่งเสริมและ 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ความส�าคัญของทะเล	

เพื่อให้เกิดจิตส�านึกในการดูแลรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล

 	 ประการที่สี่	 บทบาท	 ศรชล.	 ซ่ึง

ก�าหนดไว้เบื้องต้นให้มีลักษณะเป็น	Coordinating 

Coastguards	ประสานการปฏบัิตไิปยงัหน่วยงานที่ 

มีอ�านาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ	รวมถึงให้การ

สนับสนุนหรือปฏิบัติการในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน	

อย่างไรก็ตาม	สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเข้าไป

ท�าประโยชน์ในพื้นที่ทางทะเลเพิ่มมากขึ้นจึง 

มีความเสี่ยงที่กลุ ่มคนบางกลุ่มเข้าหาประโยชน ์

ในช่องทางที่ผิดกฎหมาย	รวมถึงอาจการเกิดความ

ขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากทะเลเพิ่ม

มากขึ้นด้วย	ดังนั้น	ศรชล.	จึงควรค�านึงถึงบทบาท

การบังคับใช้กฎหมาย	 (law	enforcement)	 เพื่อ

บริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

มากขึ้นด้วย	

	 	 ประการที่ห้า	 ด้วยกระแสของการ 

พัฒนาท่ีเน้นเร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลัก	 จะสร้าง 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล	 และวิถีชีวิต

ของชุมชนดั้งเดิมที่มีความผูกพันกับทะเลอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้	 ดังนั้น	ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการทางทะเลต้ังแต่ระดับนโยบายลงไป

ถึงระดับปฏิบัติ	 ควรให้ความส�าคัญกับการสร้าง

ความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

และชุมชนท้องถิ่นให้การยอมรับหรือสนับสนุน

การพัฒนาดังกล่าวด้วย
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บทส่งท้าย
	 	 การดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนั้นมีความส�าคัญการพัฒนาประเทศในภาพรวม	 ซึ่งได้

สะท้อนผ่านตัวเลขทางเศรษฐกิจ	การบริหารจัดการภาครัฐที่ได้บรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนระดับชาติต่าง	ๆ 	และมีการจัดตั้งกลไกดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยเฉพาะ	ดังนั้น	หาก 

พจิารณาตามแนวคดิ	“สมทุทานภุาพ	 (Sea	Power)”	 ในเร่ืองปัจจัยท่ีจะเสริมสร้างหรือเกือ้กลูต่อการพัฒนา

สมทุทานภุาพแล้ว	องค์ประกอบของประเทศไทยมคีวามสอดคล้องกบัปัจจัยดังกล่าวแทบทุกเร่ือง	เหลือเพียง 

เร่ืองที่เก่ียวกับประชาชน	จึงเป็นเรื่องที่คนไทยต้องรับรู้	 ศึกษาและให้ความส�าคัญกับการดูแลผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล	ภายใต้พลวัตของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
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ดร.นฤมิต หิญชีระนันทน์ 1

ปัญหาผู้อพยพลี้ภัยโรฮีนจาซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย (minority group) 
ในแคว้นยะไข่ (Rakhine) ของเมียนมาและในค่ายผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศ 
ในฐานะคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ (stateless persons) มีมานานแล้ว ต่อมา 
ได้ทวีความรุนแรงของปัญหา เมื่อได้กองก�าลัง Arakan Rohingya Salvation 
Army ที่ได้ต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2017 
และได้มีการปราบปรามท�าให้มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาระลอกใหม่เดินทางเข้าไป
ลี้ภัยในเขต Cox’s Bazar ของบังคลาเทศ

	 นโยบาย	 BRI	 (Belt	 and	 Road	 Initiatives)	

ของจีนที่รู้จักกันในนามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 

(One	 Belt	 One	 Road)	 ซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่า	 Silk	

Road	Economic	Belt	and	21st	Century	Maritime	

Silk	 Road	 (ทั้งทางบกและทางเรือ)	 ที่ประธานาธิบดี 

ส	ีจิน้ผิง	ของจีนได้รเิริม่ขึน้ในปี	ค.ศ.	2013	ประกอบด้วย

ระเบยีงเศรษฐกจิ	(Economic	Belts)	6	ระเบยีง	โดยทีมี่	

Bangladesh-China-India-Myanmar	 Economic	

Corridor	 พาดผ่านบริเวณแคว้นยะไข่และบริเวณที่มี

ข้อพพิาทระหว่างเมยีนมากับบงัคลาเทศ	ดังน้ัน	อาจสรุป

ได้ว่าจีนเป็นมหาอ�านาจในภูมิภาคที่ปรารถนาจะเห็น

ปัญหาชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาได้รับการแก้ไขโดยเร็วและ

ถาวร

	 สหรัฐอเมริกาได้มีนโยบาย	 FOIP	 (Free	 and	 

Open	 Indo-Pacific)	 เพื่อต่อต้านกับนโยบาย	 BRI	 

โดยการปิดล้อมจีนด้วยวิธีใช้ประเทศที่เป็นพันธมิตร 

ตั้งแต่ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 ไต้หวัน	 ฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 

สงิคโปร์	 ไปจนถึงอนิเดยี	 ท่ีจรงิแล้วสหรฐัฯ	 ต้องการใช้ไทย 

เป็นฐานทัพเพื่อขยายอิทธิพลไปท่ัวเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้และทางตอนใต้ของจีนอย่างเดียวกับท่ีญ่ีปุ่น 

ใช้ไทยเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อขยายอิทธิพลเข้าไป

ในเมียนมาและจีนตอนใต้	2 

1  อาจารย์ส�านักวิชาการระหว่างประเทศ	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
narumit.hinshiranan@cmu.ac.th
2		Pongphisoot	Busbarat.	“Thailand’s	Foreign	Policy:	The	Struggle	for	Regional	Leadership	in	Southeast	Asia”	in	b1691_
vol-I	Globalization,	Development	and	Security	in	Asia	“…During	the	Second	World	War,	Japan	regarded	Siam	as	a	key	
strategic	entry	to	their	expansion	in	Burma	and	Southern	China…”

โรฮีนจา:ความขัดแย้งระหว่างรัฐ
ประเด็นเรื่องผู้พลัดถิ่นหรือการแทรกแซงของมหาอ�านาจ ?
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ท�าไมชาวโรฮีนจาจึงหนีจากเมียนมา

	 รัฐบาลเมียนมามีนโยบายเลือกปฏิบั ติต ่อ 

ชนกลุม่น้อย	โดยเฉพาะอย่างยิง่การจ�ากัดการแต่งงาน	การ

วางแผนครอบครัว	การจ้างงาน	การศึกษา	การเลอืกนับถือ

ศาสนาและการเดินทางออกนอกที่พ�านักอาศัย	 ตัวอย่าง

เช่น	ชาวโรฮีนจาที่อาศัยในเมือง	Muangdaw	และ	Buth-

duang	 ได้รับอนุญาตให้มีบุตรเพียง	 2	 คน	 แคว้นยะไข่

เป็นแคว้นทีย่ากจนทีส่ดุในเมยีนมา	 โดยมอีตัราความยากจน	 

(poverty	 rate)	 ถึง	 78%	 ในขณะที่อัตราความยากจน

โดยเฉล่ียของเมียนมาอยู่ที่	37.5%	ตามการประเมินของ

ธนาคารโลก	 นอกจากนั้น	 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ไม่เพียงพอและโอกาสการจ้างงานต�า่	 ยิง่ท�าให้สถานการณ์ 

เลวร้ายยิ่งขึ้นไปตามความแตกต่างระหว่างผู้ที่นับถือพุทธ

ศาสนากับศาสนาอิสลาม	3

	 การปฏิบัติของรัฐบาลเมียนมาต่อชนกลุ่มน้อย

โดยทั่วไปและชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาเป็นการเฉพาะอาจจะ 

สอดคล้องกับสิ่งที่	ยูวัล	โนอาห์	แฮรารีเขียนบรรยายเกี่ยว

กบัการสร้างและด�ารงจกัรวรรดิว่า	“…เครือ่งมอืมาตรฐาน

ที่จักรวรรดิน�ามาใช้ก็มี	 เช่น	 ก่อสงคราม	 ท�าให้เป็นทาส	

เนรเทศและฆ่าล้างเผ่าพันธุ…์”	4	บงัคลาเทศได้รบัชาวโรฮนีจา	 

ซ่ึงเป็นทั้งชนกลุ ่มน้อยทั้งในด้านชาติพันธุ ์และศาสนา	

(อสิลามซึง่เป็นชนกลุม่น้อยในเมยีนมาทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ 

นับถือศาสนาพุทธ)	 และเป็นทั้งคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ 

จากแคว้นยะไข่ของเมยีนมา	ต้ังแต่	ค.ศ.	1978	UNHCR	ได้ 

ประเมนิว่าชาวโรฮนีจาในบังคลาเทศมปีระมาณ	200,000	คน	 

ท้ังนี้	ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาที่ได้ลงทะเบียนถูกต้องประมาณ	 

30,000	 คน	 พ�านักอาศัยในค่ายที่เป็นทางการ	2	 ค่าย	 ใน 

บงัคลาเทศ	คอื	Nayapara	และ	Kutupalo	ในเขต	Cox’s	

Bazaar	นอกจากนั้น	UNHCR	ยังประเมินว่ามชีาวโรฮนีจา

ในค่ายท่ีไม่เป็นทางการและไม่ได้ลงทะเบยีน	(registered	

camp)	อาทิ	Leda	Site,	Kutapalong	Makeshift	Site	

อนึ่ง	 บังคลาเทศไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย	 

(the	 Refugee	 on	 Statelessness	 Conventions)	

แม้ว่ารฐัธรรมนญูบังคลาเทศจะมบีทบัญญตัใิห้สทิธพิืน้ฐาน 

แก่ผู ้ลี้ภัยและกระทรวงอาหารและการจัดการพิบัติภัย	

(Ministry	of	Food	and	Disaster	Management)	จะ

ได้รับมอบหมายเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและประสานงานใน

การจัดการผูล้ีภ้ยัในค่าย	(camp	based	refugees)	 ก็ตาม	

ทั้งนี้	 ชาวโรฮีนจาไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้

อย่างอิสระ	(freedom	of	movement)	หรือสิทธิในการ

ประกอบอาชีพ	(right	to	work)	ในเดือนมิถุนายน	ปี	ค.ศ.	

2012	รัฐบาลบังคลาเทศได้ปิดพรมแดนท่ีติดกับเมียนมา	 

ไม่อนุญาตให้ชาวโรฮีนจาที่พยายามหลบหนีออกจาก

แคว้นยะไข่	ระหว่างเดอืนพฤษภาคมกับธนัวาคม	ค.ศ.	2011	 

มรีายงานว่าค่ายท่ีเป็นทางการ	 (official	 camps)	 ว่าได้มี

คดีทางเพศและความรุนแรงทางเพศ	76	คดี	ซึ่งรวมถึงคดี

ข่มขืน	 2	 คดี	 คดีลักพาตัว	 (kidnappings)	 3	 คดี	 และ

ท�าร้ายร่างกาย	(sexual	assaults)	3	คดี	5

	 นับตั้งแต่ที่ชาวโรฮีนจาได้ลี้ภัยในเขต	 Cox’s	

Bazaar	ของบังคลาเทศตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1978	ก็มชีาวโรฮีนจา

ท่ีใช้แรงงานท่ีท่าเรอืมาเป็นเวลา	50	ปีแล้ว	ในปี	ค.ศ.	2011	

สส.บังคลาเทศในท้องท่ีได้ออกระเบียบไม่ให้จ้างชาวโรฮนีจา	 

เนื่องจากเป็นผู ้ที่ไม ่มีบัตรประชาชนชาวบังคลาเทศ	

แต่ต่อมาระเบียบดังกล่าวต้องยกเลิกไป	 เพราะไม่มีชาว

บังคลาเทศท่ีต้องการใช้แรงงานท่ีท่าเรือ	 อย่างไรก็ตาม	

ชาวโรฮีนจาไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราท่ีก�าหนด	 และต้อง

ถูกรีดไถโดยผู้น�าท้องถิ่นที่มีอิทธิพลในท่าเรือ	นอกจากนั้น	

ชาวโรฮีนจาจะต้องให้สินบนเจ้าหน้าที่ป่าไม้	 (foresty	

officials)	 ของบังคลาเทศเพื่อที่จะสามารถเข้าไปเก็บฟืน	

(firewood)	ในป่าบริเวณใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัย

3		ยูวัล	โนอาห์	แฮรารี	“เซเปียนส์	(Sapiens):	ประวัติย่อมนุษยชาติ,	2561,	หน้า	270	ยิปซีกรุ๊ป,	กทม.	(แปลโดย	ดร.น�าชัย	ชีววิวรรธน์)”
4  Eleanor	Albert	and	Lindsay	Maizland,	“What	forces	are	feeling	Myanmar’s	Rohingya	crisis”,	Council	on	Foreign	Relations	
Backgrounders,	fast	updated	23	January	2020,	p.4
5		Elena	Fiddian-Qasmiyeh	et	al	(editors),	the	Oxford	Handbook	of	Refugees	and	Forced	Migration	Studies,	Oxford	University,	
England	2016,	p.617-618

วารสารมมุมองความมัน่คง ฉบบัที ่6 ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ - พฤษภาคม 256448



 บังคลาเทศเป็นประเทศผู้รับผู้ลี้ภัยที่ปฏิเสธสิทธิ

ของผู้ลี้ภัยที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้	(refuse	to	allow	

refugees	to	become	self-reliant)	ในขณะที่ปล่อยให้

มีผู ้ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้ลี้ภัยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์

ทางการเงิน	 ผู้ลี้ภัยทั้งในค่ายทางการและไม่เป็นทางการ

จงึต้องพึง่ตวัเอง	(negative	coping	mechanisms)	อาทิ	

ขายตัว	 หรือเข้าร่วมกับแก๊งอิทธิพล	 (gangs)	 หรือกลุ่ม

อิทธิพลกึ่งทหาร	(militias)	6

แกมเบียยื่นฟ้องเมียนมา ในนามขององค์การ
ความร่วมมอือสิลาม (OIC) ว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ชาวมุสลิมโรฮินจา

	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2019	 แกมเบียได้

ยืน่ฟ้องเมยีนมาต่อศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศ	(ศาลโลก)	

ที่กรุงเฮก	 ในความรับผิดชอบต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาว

โรฮีนจาด้วยการสังหาร	 ท�าร้ายร่างกายและจิตใจ	 สร้าง

เงือ่นไขทีท่�าให้เกดิการท�าลายล้าง	ออกมาตรการคุมก�าเนิด	

รวมท้ังบีบบังคับให้ชาวโรฮีนจาอพยพย้ายถิ่นเข้าไปใน 

บังคลาเทศ

	 ศาลโลกได้มีค�าสั่ง	 (ค�าตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์

ของผู้พิพากษา	17	คน)	เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	23	มกราคม	

ค.ศ.	2020	ให้เมียนมาด�าเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือปกป้อง

ชาวโรฮีนจาและให้ท�ารายงานกลับมาน�าเสนอภายใน

เวลา	 4	 เดือน	 ระหว่างรอพิจารณาคดีที่แกมเบียยื่นฟ้อง

ว่าเมียนมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮีนจา	 อนุสัญญาการฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์	 ค.ศ.	 1948	 ค�าสั่งยังระบุว่า	 เมียนมาต้อง

ประกันว ่ากองทัพจะไม่กระท�าการฆ่าล ้างเผ ่าพันธุ	์

พยายามท�าหรือมีส่วนร่วมในการกระท�าเช่นว่าและยัง

ห้ามไม่ให้ท�าลายหลักฐาน	 ทั้งนี้	 โดย	 Paul	 Reichler	

เป็นทนายความของแกมเบีย	 ในขณะที่นางอองซาน	 ซูจี	

มนตรีแห่งรัฐของเมียนมาได้น�าคณะผู้แทนไปแก้ต่างคดี

ดังกล่าวต่อศาลโลกที่กรุงเฮกเมื่อวันที่	 23	 พฤศจิกายน	

ค.ศ.	2019	7	อนึง่ในเดอืนพฤศจิกายน	ค.ศ.	2018	องค์การ	

Amnesty	International	ได้ถอดถอนรางวลั	“Ambassador	

of	Conscience	Award”	ท่ีได้มอบให้เมือ่สมยัท่ีโดนกกัขัง	

(house	arrest)	เป็นเวลา	15	ปี

ปัญหาทีต่กทอดมาตัง้แต่ยคุอาณานคิมองักฤษ

	 องักฤษให้ความส�าคญัต่อการปกครองอาณานคิม

ของตนใน	 British	 India	 โดยก�าหนดเมือง	 Calcutta	

(ปัจจุบันคอื	Kolkata)	 เป็นเมอืงหลวงของอนิเดีย	 ซ่ึงถือว่า	

British	India	เป็น	“Jewel	of	the	Crown”	ในขณะที่

อังกฤษส่งชาวอินเดียมาปกครองพม่าแทนตน	 ดังนั้น	

หากเปรียบเทียบว่าชาวอังกฤษเป็นพลเมืองชั้นที่	 1	 แล้ว	

ชาวอินเดียจะเป็นพลเมืองชั้นที่	 2	 และชาวพม่าจะเป็น

พลเมืองชั้นที่	 3	 มีการน�าชาวอินเดียจาก	 British	 India	

เข้ามาบริหารและประกอบกิจการในเมียนมาสมัยที่

อังกฤษปกครอง	 ท�าให้ชาวพม่าไม่พอใจอย่างยิ่ง	 เมื่อ	

“สหภาพพม่า”	ได้รบัเอกราชจากองักฤษในปี	ค.ศ.	1948	8 

กไ็ม่เข้าร่วมเครอืจกัรภพ	(Commonwealth)	ของอังกฤษ	

และเมื่อ	 ค.ศ.	 1970	 ก็ได้เปลี่ยนการจราจรทั้งประเทศ

ให้ขับรถชิดขวา	9

6		Ibid	p.104-105
7		https://southasiamonitor.com/Read/aung-san-suu-kyi-to-lead-myanmar-defence-at-icj
8		Burma	became	independent	from	British	rule	in	1948
9		coconuts.co>yangonnews.
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	 ความตึงเครียดระหว่างชาวมุสลิมที่พูดภาษา

เบงกาลีกับชาวพุทธในแคว้นยะไข่	(Rakhine	State)	ได้มี

มานับ	10	ปี	หรือบางคนอาจกล่าวว่ามีมานับ	100	ปีแล้ว	

แต่จุดหักเหที่ส�าคัญคือกฎหมายในพม่าในปี	ค.ศ.	1982	 

ก�าหนดให้ชาวชาติพันธุ ์เพียง	 8	 กลุ่มเท่านั้นที่จะได้

สัญชาติพม่า	ชาวโรฮนีจาไม่อยูใ่น	8	กลุม่ชาติพันธุดั์งกล่าว	

แม้ว่าจะเคยมีสิทธิ์เท่ากับชาติพันธุ์อื่น	ๆ	เมื่อพม่าได้รับ

เอกราชจากอังกฤษ

	 ต่อมาใน	 ค.ศ.	 1984	 พม่าได้ออกกฎหมายว่า

ด้วยสัญชาติ	(Citizenship	Act)	ฉบับใหม่	ก็ไม่ให้สัญชาติ

กับชาวโรฮีนจา	 ท�าให้พวกเขาเป็นคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ	

(stateless)	และต่อมาใน	ค.ศ.	2014	เมื่อได้มีการส�ารวจ

ส�ามะโนประชากรในเมียนมา	 (census)	 ชาวโรฮีนจาก็ได้

ถูกกีดกันออกไปด้วยเช่นกัน	 พวกเขาได้รับเพียงบัตร

ชาวต่างชาติ	(foreign	registration	cards)	เท่านั้น	10

	 ในช่วงปี	ค.ศ.	1994	–	1995	ส�านกังานข้าหลวงใหญ่

ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 (UNHCR)	 ได้ประสานงานเพื่อ

ให้มีการน�าชาวโรฮีนจา	 230,000	 คน	 จากบังคลาเทศ 

กลบัคนืสู่เมยีนมา	(forced	repatriation)	ท�าให้ชาวโรฮนีจา

เหล่านี้ต้องเผชิญกับความไร้สัญชาติ	 ไร้ความปลอดภัย

และถกูข่มเหงรังแกต่อไปอกี	 (statelessness,	 insecurity	

and	continued	persecution)	 11	ถือว่าเป็นการถูก

ส่งกลับ	(refoulement)	ที่ได้บังคับความตกลงระหว่าง

ประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย	 ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย	

มชีาวโรฮนีจาจากเมยีนมาประมาณ	130,000	คน	มาพ�านัก

ในค่ายจ�านวน	9	ค่ายบริเวณชายแดน	

มหาอ�านาจมบีทบาทในการแก้ไขปัญหาชนกลุ่ม 
น้อยโรฮีนจาอย่างไร?

	 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่มีอ�านาจใน 
การไต่สวนบุคคลท่ีถูกกล่าว	ทว่าปฏบัิตมิชิอบต่อชาวโรฮนีจา 
และชนกลุ่มน้อยอื่น	ๆ	ในรัฐยะไข่	คะฉิ่น	และตอนเหนือ
ของรัฐฉาน	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ	 (UNSC)	 ต้องส่งกรณีปัญหาต่อ
สถานการณ์ในเมียนมาเข้าสู่การพิพากษาของศาลอาญา
ระหว่างประเทศ	(International	Criminal	Court:	ICC)	
ตามสนธิสัญญากรุงโรมต่อไป	นอกจากนั้น	ในกรณีผู้ลี้ภัย
ชาวโรฮีนจา	 คณะแสวงหาข้อเท็จจริงของสหประชาชาติ	
(UN	Fact	Finding	Mission)	ได้มีข้อเสนอให้คณะมนตรี
ความมั่นคง	 (UNSC)	 คว�่าบาตรด้านการส่งอาวุธ	 (arms	
embargo)	และมาตรการอืน่	ๆ	ต่อเมยีนมาและเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของเมียนมา	อย่างไรก็ตาม	สมาชิก	UNSC	บาง
ประเทศรวมท้ังจีนและรัสเซีย	 ปฏิเสธท่ีจะเพ่ิมแรงกดดัน
ต่อรัฐบาลเมียนมาด้วยเหตุผลท่ีว่า	 รัฐบาลเมียนมา
พยายามรักษาเสถียรภาพของประเทศไว้	อนึ่ง	เลขาธิการ
สหประชาชาติ	Guterres	ได้ขอให้องค์การสหประชาชาติ	
(UN	 Agencies)	 ในช่วงปี	 ค.ศ.	 2010	 –	 2018	 จัดท�า
รายงานชื่อ	“systemic	failure	(ความล้มเหลวอย่างเป็น
ระบบ)”	เพื่อให้ยุติความรุนแรงในเมียนมา	12

systemic 
failure

10		Pimchanak	Ratanapises,	Gorian	Major	Security:	Challenge	in	2035	Terrorism	ใน	มุมมองความมั่นคง	ฉบับที่	4	มิ.ย.-ก.ย.	2563	
สถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	น.79
11		The	Oxford	Handbook,op.cit,p.634
12		Eleanor	Albert	and	Lindsay	Maizland,	The	Rohingya	Crisis,	op.et.,	p.9

วารสารมมุมองความมัน่คง ฉบบัที ่6 ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ - พฤษภาคม 256450



	 ปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงรฐับาลของสหรฐัฯ	 โดยลมได้เปลีย่นทศิจากประธานาธบิด	ี 

Trump	(Republican	Party)	มาเป็นประธานาธิบดี	Biden	(Democrat	Party)	ซ่ึงเคยด�ารง 

ต�าแหน่งรองประธานาธบิดีสมยั	Obama	Administration	โดยจะมพีธิรีบัต�าแหน่งในวนัท่ี	20	 

มกราคม	ค.ศ.	2021	ที่กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	ในขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาเมื่อวันที่	8 

พฤศจกิายน	ค.ศ.	2020	พรรค	NLD	ของนางอองซาน	ซูจ	ี(Aung	San	Suu	Kyi)	ได้รบัชัยชนะ 

อย่างถล่มทลายและได้ทีน่ั่งในสภาของ	สส.พรรค	NLD	เพิม่มาจากการเลอืกตัง้เมือ่	5	ปีท่ีแล้ว	 

มาอกี	9	ทีน่ัง่	จงึมีทศิทางว่านโยบายของเมยีนมาทัง้ภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศ 

จะไม่เปลีย่นแปลงไปมากนัก	จะมก็ีแต่ความมุ่งมัน่	(assertive)	ไปกว่าเดมิเน่ืองจากเป็นพรรค 

ท่ีมีเสียงข้างมากที่สามารถปกครองได้โดยล�าพัง	 โดยไม่ต้องอาศัยฝ่ายค้านหรือพรรคเล็ก 

อย่างในรัฐบาลผสม	(coalition	government)	

อย่างไรก็ตาม กรณีชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาที่เป็นบุคคลไร้รัฐและไร้สัญชาติ 
โดยต้องอพยพลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐานชั่วคราวในประเทศเพื่อนบ้านทั้งบังคลาเทศ มาเลเซีย 
ไทย และประเทศ OIC ที่ไกลออกไป อาทิ ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย คงจะเป็นปัญหา
ภายในประเทศที่ส�าคัญของเมียนมาที่รัฐบาลนางอองซาน ซูจีจะต้องให้ความส�าคัญ
ล�าดับแรกในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
และต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 
เป็นประมุขของประเทศในกลุ่มแรก ๆ ที่ได้แสดงความยินดีต่อชัยชนะของพรรค NLD 
ของนางอองซาน ซูจี

หมากล้อม ( ) ที่มหาอ�านาจใช้ส�าหรับแทรกแซงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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HELP!
	 หากจะกล่าวถึงหมากล้อมทีเ่ป็นการประลองกนัระหว่างจนีกบัสหรฐัฯ	จะเหน็ว่า	จนีได้วางหมาก

ทีเ่จาผิว่	 หรอืเจาะพย	ู (Kyaukpyu)	 ประเทศเมยีนมา	 ซ่ึงเป็นท่าเรอืของแคว้นยะไข่ในเมียนมาท่ีจะสร้าง

ท่าเรือน�้าลึกขนาดใหญ่	 ท่อน�้ามันและท่อแก๊สจากเมียนมาข้ามตอนเหนือของประเทศไปสู่จีนที่นคร

คุนหมิง	 มณฑลยูนนาน	 จึงจ�าเป็นอยูเ่องทีภ่มิูภาคแถบนี	้ โดยเฉพาะเมยีนมา	 บังคลาเทศ	 อนิเดียจะต้อง 

มีเสถียรภาพ	จากนั้นจีนก็จะวางหมากในลาว	การก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-เวียงจันทน์

คบืหน้าไปอย่างมากเพือ่จะเชือ่มต่อกบัเส้นทางรถไฟความเรว็สงูในไทย	เพือ่เชือ่มต่อไปมาเลเซยีไปสิน้สดุ

ที่สิงคโปร์	ทั้งนี้	กัมพูชาก็จะอยู่ในเครือข่าย	(network)	ของการคมนาคมทางรางนี้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

กัมพูชาภายใต้นายกรัฐมนตรีฮุน	เซน	มีความใกล้ชิดกับจีน	จากสถานการณ์	COVID-19	ที่เริ่มระบาดใน

เมืองอู่ฮั่น	 (Wuhan)	นายกรัฐมนตรีฮุน	 เซน	ได้แสดงความประสงค์จะไปเยือนอู่ฮั่น	แต่ผู้น�าจีนจ�ากัด 

ขอให้การเยือนอยู่ที่ปักกิ่ง

	 สหรัฐฯ	 ตอบโต้โดยการวางหมากที่อินเดียตามนโยบาย	 FOIP	

ของตน	 เป็นจุดขัดขวางทางเข้าช่องแคบมะละกาของจีน	 ในขณะที่จีน

วางหมากทีศ่รลีงักา	(เมอืงท่า	Hambantota	ซึง่ในปัจจบุนัจนีบรหิารอยู)่	

และปากีสถาน	 (เมืองท่า	 Gwadar	 ที่ห่างจากอัฟกานิสถานและอิหร่าน

ไม่มาก)	ในอ่าวเอเดน	(Aden)	ทางเข้าทะเลแดงท่ีช่องแคบ	Bal	el	Mande 

กม็	ีDjibouti	เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีเป็นฐานทัพเรือของจนี	(ในอดีตเคยเป็น

เมอืงขึน้ของฝรัง่เศส)	 หรอืหากมองในแง่ภมูริฐัศาสตร์	 เราก็จะเหน็สีเ่หลีย่ม

ข้าวหลามตัด	 โดยสหรัฐฯ	 และพันธมิตรทั้ง	 3	 ประกอบไปด้วยอินเดีย	 

ญีปุ่น่	และออสเตรเลยีก็จะปิดล้อมจีนในกรอบ	Indo-Pacific	ตามนโยบาย	

FOIP	 ของสหรัฐฯ	 ที่มุ่งจะทะลวงทะเลจีนใต้	 ซึ่งจีนได้ประกาศว่าเรือ

และเครื่องบินที่จะผ่านเข้าออกบริเวณ	 nine-dash	 line	 จะต้องได้รบั

ความยนิยอมจากจีนก่อน	ดงันัน้	ไต้หวันจงึมบีทบาทในฐานะไพ่ใบส�าคัญ

ของสหรัฐฯ	 นอกเหนือไปจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีข้อพิพาท 

ในการอ้างสิทธิในหมู่เกาะบริเวณทะเลจีนใต้	 ได้แก่	 บรูไน	 เวียดนาม	

มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และแม้ว่าอินโดนีเซียจะไม่ได้มีความขัดแย้งโดยตรง

กับจีน	 แต่ก็เรียกทะเลทางตอนเหนือของอินโดนีเซียว่า	 Natuna	 sea	

(ไม่เรียกว่า	South	China	Sea)

Kyaukpyu

Laos

IndiaSri Lanka
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ROHINGYA
	 ช่วงนี้จึงเป็นช่วงจังหวะส�าคัญที่อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ซึ่งอาจมีเหตุการณ์ที่มีความส�าคัญเทียบได้กับช่วงปี	ค.ศ.	1975	ที่	3	ประเทศอินโดจีนได้เปลี่ยนแปลง 

การปกครองโดยมพีรรคคอมมวินิสต์ใน	3	ประเทศน้ีเป็น	agents	of	change	และก่อให้เกิดทฤษฎโีดมโิน 

(Domino	Theory)	ทีห่ยดุอยูท่ีไ่ทย	ดังน้ัน	ประเทศไทยในฐานะศนูย์กลางของอาเซียน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในบรรดา	5	สมาชิกอาเซียนที่อยู่ใน	mainland	Southeast	Asia	ทั้ง	5	ประเทศ	(ไทย	ลาว	เมียนมา	 

กัมพูชา	 และเวียดนาม	 –	 CLMVT)	 จะต้องใช้ความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน	 (ASEAN	 Centrality)	 

ในการต่อรองเชิงอ�านาจกับมหาอ�านาจทุกประเทศท่ีมุ่งแสวงผลประโยชน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

โดยเฉพาะ	หรอืเอเชยีแปซฟิิกเป็นการทัว่ไป	13	อย่างทีใ่นด้านเศรษฐกิจ	อาเซียนก็ได้เป็นศนูย์กลางของ	APEC 

(21	 economies)	 และจะต้องเป็นศูนย์กลาง	 RCEP	 ที่	 15	 ประเทศสมาชิกได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่	 

15	พฤศจกิายน	ค.ศ.	2020	อนัจะเป็นเขตการค้าเสรีทีม่คีวามส�าคญัมากท่ีสดุในโลก	(ประกอบด้วยอาเซียน 

10	ประเทศ	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์)	

13		โปรดดู	ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific	(22	June	2019)

 เป็นที่ทราบกันดีว่านักการเมืองใช้วิธีใส่ร้าย 
ชนกลุม่น้อย (minority) เพ่ือทีจ่ะหาเสยีงและคะแนนนยิม 
จากประชาชนส่วนใหญ่ ในกรณขีองชนกลุม่น้อยโรฮนีจา 
ในเมยีนมากค็งไม่แตกต่างไปจากอืน่มากนกั

	 สุดท้ายน้ีผู้เขียนขอแนบเอกสารสุนทรพจน์ของ	 คุณวิชาวัฒน์	 อิศรภักดี	 ผู้ช่วยรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 ในการประชุมผู้ร่วมบริจาค	 (Donor	 Conference)	 ภายใต้หัวข้อ	 

“ความสนับสนุนอย่างยั่งยืนต่อการตอบสนองต่อผู้ลี้ภัยโรฮีนจา”	ที่เป็นการประชุมเสมือนจริง	(Virtual	 

Conference)	ที่ได้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่	 22	ตุลาคม	ค.ศ.	2020	จะเห็นว่าส�าหรับประเทศไทยแล้ว	 

ชาวโรฮีนจาจะเป็นกรณี	displaced	persons	(ผู้พลัดถิ่น)	และฝ่ายไทยได้เน้นถึงหลักการของการแบ่ง 

ความรับผิดชอบในระดับนานาชาติ	(principle	of	international	responsibility	sharing)	ที่ต้องการ 

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน	มหาอ�านาจ	 องค์การระหว่างประเทศ 

และประเทศอื่น	ๆ
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ICRC

 
 the existing bilateral mechanism between Myanmar and Bangladesh  

must be encouraged to progress concretely on repatriation efforts once the  
pandemic subsides. UNHCR’s catalytic role will help in this regard, and  
we urge the UNHCR to focus its efforts on addressing decisive obstacles, such  
as fear of return of the displaced Rohingyas, in addition to implementing its  
Quick Impact Projects (QIPs) through the tripartite MOU with UNDP and the  
Myanmar Government.  

First,

Distinguished Co-Chairs,
Excellencies,
Dear Colleagues and Fariends,

	 On	behalf	of	the	Kingdom	of	Thailand,	allow	me	to	express	my	sincere	appreciation	to	the 

		 co-hosts.		We	lend	our	support	to	this	virtual	conference	and	its	commendable	objective	to 

maintain	 the	 momentum	 of	 support	 for	 the	 Rohingya	 displaced	 persons.	 Given	 their	 increased	 

vulnerability	within	the	current	context	of	COVID-19,	sustaining	such	support	is	a	collective	 

responsibility.			

	 The	situation	in	Rakhine	State	remains	a	complex	one.	It	continues	to	require	patience,	time,	 

	 cooperation	and	support	from	all	relevant	stakeholders	and	partners.	In	addition	to	dialogue 

and	negotiation	to	resolve	the	deep-seated	differences	among	communities,	persistent	attention	to 

addressing	the	root causes	and	development gaps	is	key	to	reaching	sustainable	and	comprehensive	 

solutions.

	 Over	800,000	displaced	Rohingyas	are	now	temporarily	living	in	Cox’s	Bazar.		This	represents 

		 an	 additional	 burden	 to	 an	 already	 untenable	 situation,	 particularly	 for	 the	 host	 country,	 

Bangladesh	--	a	country	that	should	be	applauded	for	this	humanitarian	stance.		In	Thailand’s	view, 

there	are	three key elements	that	are	essential	for	immediate	to	medium-term	actions.

3

2

1

Statement by His Excellency Mr. Vijavat Isarabhakdi
Vice Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

at the Donor Conference on 
“Sustaining Support for the Rohingya Refugee Response”

Thursday, 22 October 2020 
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ICRC

Thailand is implementing projects aimed at addressing the root causes and  
closing the development gaps through the Thailand–Myanmar Development  
Cooperation Framework (2019-2021), which includes projects in Rakhine State. 
We are focusing on five key sectors that, we firmly believe, will have concrete and 
lasting impact.  These sectors include education, agriculture, health, economic and  
financial development, and sustainable community development.  In our view,  
these areas of cooperation will strengthen the foundation for sustainable  
development, peace and prosperity in Rakhine State.

Third,

any further delays significantly increase  
the need for humanitarian assistance.  
Thailand thoroughly understands such  
needs and we understand that the  
consequences are immediate. We have  
therefore, as much as we can, provided  
Myanmar and Bangladesh with cash- 

based donations, through organizations  
such as WFP, WHO, UNHCR, IOM and  
ICRC, to complement the efforts of the 
seimportant organizations in the provision  
of basic necessities such as food and  
medicines.

Second,

But beyond these three essential immediate to long-term actions, there is much more that we 
can all explore within the region.  In 2019, during Thailand’s term as ASEAN chair, we were of 
the view that ASEAN could, and should, play a more visible and enhanced role in supporting 
Myanmar by providing humanitarian assistance and promoting sustainable development in 
Rakhine State. This view has carried on through the continued efforts of the current ASEAN 
Chair, Viet Nam, to maintain and build on ASEAN’s continued attention and support to Myan-
mar on this issue. As a result of all these efforts, Thailand is supporting the implementation 
of three priority projects based on the ASEAN Preliminary Needs Assessment (PNA) recom-
mendations, namely: (a) the provision of biometric machines at reception and transit centres; 
(b) the provision of agricultural equipment; and (c) the renovation of fish and shrimp ponds 
in Rakhine State.  

3
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Irregular migration is a regional challenge.  It requires dialogue, 
cooperation and partnership to address the issue effectively 
and comprehensively, under the principle of international  
responsibility sharing. Thailand appreciates the contributions 
made by stakeholders and donor countries to our common 
efforts.  We look forward to deepening our partnerships on 
this issue and exploring new ones with you all.

5

Beyond ASEAN, there is also scope for engaging other regional  
mechanisms. The Bali Process is one such mechanism with  
a great deal of expertise and added value that can augment our  
common efforts to deal with people smuggling and human  
trafficking.  We encourage countries to explore ways to support 
the work of the Bali Process in assisting the Rohingyas, for  
instance, through its Task Force on Planning and Preparedness  
(TFPP), which was established with the specific purpose of  
preparing for large influxes of irregular migrants, including  
migrants at sea.  

4

I thank you. 
6

Excellencies, 
Dear Colleagues,
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แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรนุแรง ภาค 2:
แนวทางการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการแพรก่ระจาย

แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรนุแรง

วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ 1

นภ เทพวลัย์ 2

 บทความชุด	 “แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	 (violent	 extremism)”	 ได้น�าเสนอในหัวข้อ

เรื่อง	“แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	ภาค	1:	เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้ความส�าคัญ”	ไว้ในวารสารมุมมอง

ความมั่นคง	ฉบับที่	2	(ตุลาคม	2562	–	มกราคม	2563)	โดยได้ทิ้งท้ายว่า	แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง 

เป็นผลมาจากความไม่พึงพอใจในเรื่องต่าง	ๆ	ในชีวิตปัจเจกบุคคลและสังคมของตนเอง	ท�าให้อาจเลือกใช้

วิธีการที่รุนแรงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากรัฐ	 อย่างไรก็ตาม	 แนวคิด

สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและแตกต่างจากการรับมือกับการก่อการร้าย

โดยทั่วไป	 หน่วยงานภาครัฐจึงจ�าเป็นจะต้องริเริ่มท�าความเข้าใจประเด็นดังกล่าว	 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

เข้ามามีโอกาสรับรู้และร่วมกันหาทางแก้ไข	 โดยไม่จ�ากัดขอบเขตในมิติด้านความมั่นคงเท่านั้น	แต่รวมถึงมิติ

ด้านการเมือง	เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย	ตลอดจนร่วมสร้างกลไกหรือพัฒนาแนวทางเพื่อการป้องกันการ

แพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	ไม่เปิดโอกาสให้ใช้ความไม่พอใจหรือความไม่เป็นธรรมใด	ๆ	

มาเป็นเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรง	ไม่ว่าจะในรูปแบบใด

 ดังนั้น	บทความนี้	จึงขอกล่าวถึงแนวคิด

สุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	ภาค	2:	แนวทางการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายแนวคิด 

สดุโต่งทีน่ยิมความรนุแรง	โดยขอกล่าวถงึยทุธศาสตร์ 

และแนวปฏิบัติในระดับโลกและระดับอาเซียน		

โดยขณะนี้	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 

(สมช.)	อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการจดัท�า	แผนว่าด้วย 

การป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	(The 

Plan	on	Preventing	and	Countering	Violent	

Extremism)

	 การแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยม

ความรุนแรงท้ังในโลกออนไลน์และออฟไลน์กลับ

มาได้รับความสนใจอย่างมากอีกครั้ง	ภายหลังที่ 

กลุ่มรัฐอิสลาม	 (Islamic	 State)	 ได้สูญเสียพื้นที่ 

สู้รบทางกายภาพในอิรักและซีเรียอย่างต่อเนื่อง 

ในห้วงปี	พ.ศ.	2560	–	2561	และพยายามเผยแพร่

อุดมการณ์/แนวคิดสุดโต่งผ่านสื่อออนไลน์	 เพ่ือ

สร้างแรงบันดาลใจและชักจูงผู ้สนับสนุนภายใน

ประเทศต่าง	ๆ 	ให้กระท�าการก่อการร้ายในบ้านเกิด 

หรือในพื้นที่	(home	grown	terrorist)	ในลักษณะ 

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	
Ritsumemikan	University
2	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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การก่อเหตโุดยล�าพงั	(lone	act)	หรอืกลุม่ผูก่้อเหต ุ

ขนาดเล็ก	 (small	cell)	และภายหลังการพ่ายแพ ้

ของกลุ ่มรัฐอิสลาม	 นักรบก่อการร้ายต่างชาติ 

(Foreign	 Terrorist	 Fighters	 –	 FTFs)	 เดินทาง 

กลับสู่มาตุภูมิ	 (returnees)	 หรือเดินทางไปยัง 

ภูมิภาคอื่น	ๆ 	(relocators)	ซึ่งนักรบก่อการร้าย 

ต่างชาติเหล่านี้ได้ด�าเนินตามแนวคิดและแนวทาง

การต่อสู้จากกลุ่มก่อการร้าย	 เพื่อแพร่ขยายอคติ 

ความเกลียดชัง	 และการใช้ความรุนแรงในชุมชน

ของตนผู้ที่มีแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่งบางส่วนนั้น 

อาจไม่ได้รับอิทธิพลแนวคิดจากกลุ่มก่อการร้าย

โดยตรง	 แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่พอใจหรือ 

ความคบัข้องใจในเรือ่งต่าง	ๆ 	ในชวีติปัจเจกบคุคลและ 

สงัคมของตนเอง	 โดยจากงานวจิยัของมหาวิทยาลยั 

อุปซอลา	 (Uppsala	University)	ประเทศสวีเดน	

พบว่ามุสลิมที่เกิดและเติบโตในโลกตะวันตกมัก

เกิดความรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบ	และถูกเหยียด

หยาม	 รวมถึงถูกมองเป็นคนนอกหรือเป็นผู้อพยพ	

ไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนสวีเดนโดยท่ัวไป	

จึงมีแนวโน้มสนับสนุนความคิดหัวรุนแรงมากกว่า 

มสุลมิทีเ่กดิในพืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	หรอืกรณตีวัอย่างเหตุการณ์ 

กราดยิงในศาสนาสถานที่ไครสเชิร์ท	 ประเทศ

นิวซีแลนด์	 โดยผู้ก่อเหตุที่กระท�าโดยล�าพัง	 (lone	

actor)	 และมีแนวคิดเหยียดผิวแบบสุดโต่งขวาจัด	

(white	supremacist)	ซึ่งมีความเชื่อว่าคนผิวขาว 

เหนอืกว่าชาตพินัธุอ์ืน่	ๆ 	แนวคดิดงักล่าวนีอ้าจน�าไปสู่ 

การท�าร้ายกันด้วยเหตุแห่งการเหยียดเชื้อชาติ 

(Racist	 Attacks)	 หรือกลายเป็นอาชญากรรมที่ 

มีมูลเหตุมาจากความเกลียดชัง	(Hate	Crime)	ที ่

มีต่อผู้อพยพ	ผู้ล้ีภัย	ชาวมุสลิม	หรือแม้กระทั่ง

เหตุการณ์ประท้วงจากกรณีการเสียชีวิตของนาย

จอร์จ	 ฟลอยด์ที่กระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ 

ของสหรัฐอเมริกาและลุกลามไปยังภาคพื้นยุโรป 

ได้สะท้อนให้เห็นว่าปมเหยียดผิวยังคงหยั่งรากลึก

ในสังคมทั่วโลก

	 ดังนั้น	 สาเหตุอันน�าไปสู่แนวคิดสุดโต่ง 

ที่นิยมความรุนแรงมีเหตุปัจจัยหลายประการ 

ท้ังปัจจัยผลักดัน	(Push	Factor)	ท่ีเป็นเง่ือนไขและ 

เป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจ	

การเมือง	 และสังคมที่น�าไปสู่แนวคิดสุดโต่งที่นิยม 

ความรุนแรง	และปัจจัยดึงดูด	(Pull	Factor)	ซ่ึง 

เกีย่วข้องกบัแรงบนัดาลใจของบคุคลและกระบวนการ 

ปรับเปลี่ยนความคิดหรือความคับข้องใจไปสู่การ 

กระท�าหรือมีพฤติกรรมที่นิยมความรุนแรง	 ด้วย 

เหตุดังกล่าว	 สังคมโดยรวมจึงจ�าเป็นต้องหันมา 

ให ้ความสนใจกับปัญหาความขัดแย้งในสังคม
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ที่มาจากปัจจัยการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคม 

การแสวงหาแนวทางเพือ่รบัมอืกบัการแพร่กระจาย

แนวคดิสดุโต่งฯนี	้จงึเป็นการมุง่เน้นพจิารณาเงือ่นไข 

และปัจจัยแวดล้อมที่จะมีผลต่อการกล่อมเกลา	

ก่อให้เกิดหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางสังคม

ที่กล่อมเกลา	บ่มเพาะ	ปรับความเชื่อ	ความศรัทธา

ในแนวคิดนี้	จึงเป็นเรื่องของความคิด	จิตใจ	ความ

เชื่อของปัจเจกบุคคลโดยตรง	เพื่อป้องกัน	ระงับ

ยับยั้งและปรับความเข้าใจ	ปรับกระบวนการทาง 

ความคิดให้หันเหจากการนิยมหรือมีแนวโน้ม 

ไปทางความรุนแรง	ดังนั้น	 การใช้มาตรการในการ 

ต่อต้านการก่อการร้ายในแบบเดมิ	คอืเน้นการป้องกนั

และปราบปรามการก่อเหตุ	 และน�าตัวผู้กระท�าผิด 

มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	ไปจนถึงการลงโทษ	

การคุมขังไม่ให้ผู้กระท�าความผิดอยู่ในสังคม	ซึ่ง 

ผูด้�าเนินการหลกัคือผูบั้งคบัใช้กฎหมายผูด้�าเนนิการ 

ด้านการข่าวกรองและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความ

มั่นคงนั้น	 จึงยังไม่เพียงพอต่อการรับมือกับปัญหา

การแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

ถึงระดับรากเหง้า

	 นานาประเทศได้ตระหนกัถึงปัจจยัเง่ือนไข

ดังกล่าวข้างต้นในการรับมือกับการแพร่กระจาย 

ของแนวคดิสดุโต่งทีน่ยิมความรนุแรง	และตระหนกั

ถึงผลกระทบที่บ่อนท�าลายความสุขสงบของสังคม 

และประชาคมโลก	สหประชาชาต	ิ(United	Nations 

–	UN)	และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวนัออก 

เฉียงใต้	หรืออาเซียน	(Association	of	South	

East	Asian	Nations	–	ASEAN)	ได้จดัท�าแผนการ 

ป้องกันแนวคดิสุดโต่งทีน่ยิมความรนุแรง	ในลกัษณะ 

ของแผนปฏิบัติการที่ก�าหนดกรอบการด�าเนินการ 

อย่างกว้างเพื่อให้รัฐสมาชิกได้น�าไปปรับใช้และ

ด�าเนนิการให้เหมาะสมกบับรบิทและสภาพแวดล้อม

ของแต่ละประเทศ	โดยขอกล่าวถึงยุทธศาสตร์

และแนวปฏิบัติในระดับโลกและระดับอาเซียน	

ดังนี้

      ระดับโลก	ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้าน 

การก่อการร้ายระดับโลก	(UN	Global	Counter	–	

Terrorism	 Strategy)	 ที่จัดท�าโดยสหประชาชาต ิ

นัน้	มกีารบรรจปุระเดน็การแก้ปัญหาปัจจยัแวดล้อม 

ทีเ่อือ้ต่อการแพร่ขยายการก่อการร้ายและมาตรการ

ป้องกันและต่อสู้กับการก่อการร้ายเป็นแกนหลัก

ของยุทธศาสตร์	 และได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันและปราบปรามแนวคิดสุดโต ่งท่ีนิยม 

ความรุนแรง	(UN	Secretary-General’s	Plan	of 
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Action	to	Prevent	Violent	Extremism	2016)	

ขึน้เป็นแผนแม่บทส�าหรบัรฐัสมาชิกในการน�าไปเป็น

แนวทางป้องกันการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งท่ี

นิยมความรุนแรง	 ทั้งนี้	 แผนปฏิบัติการฯ	 ฉบับนี้	

แบ่งออกเป็น	3	ส่วนหลัก	คือ	1)	ปัจจัยขับเคลื่อน 

ผูท้ีมี่แนวคดิสดุโต่งทีน่ยิมความรนุแรง	 2)	 การสร้าง

กรอบการท�างานเชิงนโยบาย	 และ	 3)	 การด�าเนิน

การที่ส�าคัญเร่งด่วน	7	ประการ	ดังตารางด้านล่าง

ตารางที่	1	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงซึ่งจัดท�าโดย	UN	

  

แหล่งที่มา : https://www.un.org/sites/www.un.org.counterterrorism/files/plan_action.pdf

 ทั้งนี้	 สหประชาชาติได้สนับสนุนให้รัฐสมาชิกพิจารณาถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ 

ในการป้องกนัแนวคดิสดุโต่งทีน่ยิมความรนุแรง	ซึง่ควรจัดล�าดับความส�าคญัของปัจจัยผลักดันภายในประเทศ	

(the	 local	of	drivers)	 ท่ีมีต่อการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	และเสริมยุทธศาสตร์ 

ต่อต้านการก่อการร้ายของชาติแต่เดิมให้สมบูรณ์	โดยให้ความส�าคัญกับหลักการของประเทศที่เป็นเจ้าของ 

แผนการปฏบิตั	ิ(national	ownership)	และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ	โดยอาจจะพจิารณาองค์ประกอบ

การจัดท�าแผน	ดังนี้

ปัจจัยผลักดันผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่ง

ท่ีนิยมความรุนแรง

การสร้างกรอบการท�างาน

เชิงนโยบาย

การด�าเนินการที่ส�าคัญเร่งด่วน

7	ประการ

ปัจจัยแวดล้อมและบริบทเชิงโครงสร้าง กรอบการท�างานระดับโลก การสนทนาและการป้องกันความขัดแย้ง

ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม กฎบัตรของสหประชาชาติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล	สิทธิมนุษยชน

และหลักนิติธรรมให้แข็งแรง

การกีดกันและการเลือกปฏิบัติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมในชุมชน

การปกครองที่ไม่ดี	การละเมิด

สิทธิมนุษยชน	และหลักนิติธรรม

กลยุทธ์การต่อต้าน

การก่อการร้ายทั่วโลก

การเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน

ความขัดแย้งที่ยังไม่ได้แก้ไข มติสมัชชาใหญ่

และมติคณะมนตรีความมั่นคง

ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ

และการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี

กระบวนการของการบ่มเพาะแนวคิดฯ หลักการของแผนปฏิบัติการระดับชาติ การศึกษา	การพัฒนาทักษะ

และการอ�านวยความสะดวกในการจ้างงาน

ภูมิหลังของบุคคลและแรงจูงใจ ความเป็นเจ้าของร่วมกัน

(National	Ownership)

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์	

ความคับข้องใจและการตกเป็นเหย่ือ หน่วยงานรัฐท้ังหมด

(All-of	Government)

การบิดเบือนและการใช้ความเช่ือ

แบบผิด	ๆ	อุดมการณ์ทางการเมือง	

และความแตกต่างทางชาติพันธุ์และ

วัฒนธรรม

หน่วยงานทางสังคมท้ังหมด

(All-of	Society)

ความเป็นผู้น�าและเครือข่ายทางสังคม
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ปัจจัยผลักดันผู้ท่ีมีแนวคิดสุดโต่ง

ท่ีนิยมความรุนแรง

การสร้างกรอบการท�างาน

เชิงนโยบาย

การด�าเนินการท่ีส�าคัญเร่งด่วน

7	ประการ

ปัจจัยแวดล้อมและบริบทเชิงโครงสร้าง กรอบการท�างานระดับโลก การสนทนาและการป้องกันความขัดแย้ง

ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม กฎบัตรของสหประชาชาติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล	สิทธิมนุษยชน

และหลักนิติธรรมให้แข็งแรง

การกีดกันและการเลือกปฏิบัติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมในชุมชน

การปกครองที่ไม่ดี	การละเมิด

สิทธิมนุษยชน	และหลักนิติธรรม

กลยุทธ์การต่อต้าน

การก่อการร้ายทั่วโลก

การเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน

ความขัดแย้งที่ยังไม่ได้แก้ไข มติสมัชชาใหญ่

และมติคณะมนตรีความมั่นคง

ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ

และการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี

กระบวนการของการบ่มเพาะแนวคิดฯ หลักการของแผนปฏิบัติการระดับชาติ การศึกษา	การพัฒนาทักษะ

และการอ�านวยความสะดวกในการจ้างงาน

ภูมิหลังของบุคคลและแรงจูงใจ ความเป็นเจ้าของร่วมกัน

(National	Ownership)

การส่ือสารเชิงกลยุทธ์	

ความคับข้องใจและการตกเป็นเหย่ือ หน่วยงานรัฐท้ังหมด

(All-of	Government)

การบิดเบือนและการใช้ความเช่ือ

แบบผิด	ๆ	อุดมการณ์ทางการเมือง	

และความแตกต่างทางชาติพันธุ์และ

วัฒนธรรม

หน่วยงานทางสังคมท้ังหมด

(All-of	Society)

ความเป็นผู้น�าและเครือข่ายทางสังคม

 1)	 แผนระดับชาติควรครอบคลุมรอบด้าน	 ทั้งมาตรการ 

ในการป้องกันและป้องปรามแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	

ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	ตั้งแต่ผู ้บังคับใช้ 

กฎหมาย	หน่วยงานที่ให้บริการทางสังคม	และหน่วยงานด้าน 

การศึกษา	องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ	อาทิ	เยาวชน	ครอบครัว	สตรี	ผู้น�าทาง 

ศาสนา	วฒันธรรม	การศึกษา	รวมถงึภาคเอกชน	องค์กรภาคประชาสงัคม	

และสื่อ

 2)	 แผนระดับชาติควรเสริมสร้างความมั่นคงของสังคม	 เพื่อต่อสู้กับแนวคิด 

สุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	โดยการส่งเสริมการเคารพความเสมอภาค	การพัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 

และมีความโปร่งใสในทุกระดับ	รวมถึงการสนับสนุนให้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง	ๆ	 ให้เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ

 3)	 แผนระดับชาติควรกล่าวถึงประเด็นนักรบก่อการร้ายต่างชาติ	 ซ่ึงอยู ่ในข้อมติคณะมนตรี 

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	 (UNSCR)	 ท่ี	2178	 (2014)	 โดยเรียกร้องให้รัฐสมาชิกทั้งหมดรับรองว่า	

บุคคลต่าง	ๆ	ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการก่อการร้าย	เช่น	การเดินทางไปเข้าร่วมต่อสู้	การสนับสนุนด้าน

การเงิน	การฝึกอบรม	จะถูกด�าเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	ตามกฎหมาย

ภายในประเทศที่ก�าหนดขึ้นเพื่อเอาผิดกับการกระท�าความผิดทางอาญาดังกล่าว

 4)	 แผนระดับชาติควรสอดคล้องกับเป้าหมายการการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development 

Goals	–	SDGs)	อันได้แก่	เป้าหมายข้อ	(1)	ขจัดความยากจน	(4)	การศึกษาที่เท่าเทียม	(5)	ความเท่าเทียม

ทางเพศ	เสริมสร้างพลังให้เด็กและสตรี	(8)	การจ้างงานที่มีคุณค่า	และการเติบโตทางเศรษฐกิจ	(10)	การ 

ลดความเหลื่อมล�้า	(11)	การสร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน	และ	(16)	สังคม 

สงบสุข	ยุติธรรม	ไม่แบ่งแยก

 5)	 แผนระดับชาติควรสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนของรัฐบาลและหน่วยงานที ่

มิใช่รัฐ	รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	(public	–	private	partnerships)

 ระดับภูมิภาคอาเซียน	ส�าหรับประชาคมอาเซียนนั้นได้เล็งเห็นความส�าคัญของการป้องกัน 

และรับมือกับปัญหาการแพร่กระจายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน	

อาเซียนจึงได้จัดท�าแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อป้องกันและต่อต้านอุบัติการณ์ของกระบวนการบ่มเพาะ

แนวคิดหัวรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	(2561	–	2568)	(ASEAN	Plan	of	Action	(PoA)	

to	Prevent	 and	Counter	 the	Rise	of	 Radicalisation	 and	Violent	 Extremism	2018	–	 2025)	 

โดยแผนปฏิบัติการฯ	 ของอาเซียนสนับสนุนยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลก	 และ 

แผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงของสหประชาชาติอีกด้วย
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การป้องกันการบ่มเพาะ

แนวคิดหัวรุนแรงและ

แนวคิดสุดโต่งที่นิยม

ความรุนแรง

การต่อต้านการบ่มเพาะแนวคิด

หัวรุนแรงและ

การส่งเสริมการสลาย

แนวคิดสุดโต่ง

การบังคับใช้กฎหมายและ

การพัฒนากฎหมาย

ระดับชาติ

การเป็นหุ้นส่วนและ

สร้างความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาค

ส่งเสริมแนวทางสายกลาง
และหลักขันติธรรม

พัฒนารูปแบบกิจกรรม
ต่อต้านแนวคดิสุดโต่ง	โดย
มุง่เน้นการลดปัจจกัระบวนการ
ปลูกฝังแนวคิด/ลัทธิ
หัวรุนแรง

ให้สัตยาบันหากท�าได้	หรือ
ร่างกฎหมายภายในประเทศ
ที่เหมาะสมเพื่อน�าไปสู่
การลงสัตยาบันในสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศซึ่งประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นภาคี

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และความเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาคประชาสังคม	องค์กร
พัฒนาเอกชน	นักวิชาการ	
สถาบันวิชาการ	ผู้น�าศาสนา	
และสื่อมวลชน

เสริมสร้างธรรมาภิบาล
หลักสิทธิมนุษยชน	และ
หลักนิติธรรม

พัฒนากระบวนการสลาย
ความคิดสุดโต่ง	และ
โครงการกลับคืนสู่สังคม

การร่างกฎหมายภายในประเทศ
ที่เหมาะสม	และสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดของมติคณะมนตรี
แห่งสหประชาชาติ

เสริมสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรเฉพาะสาขาของ
อาเซียน	และประชาคม
ทั้ง	3	แกน	รวมถึงกลไก
ที่ริเริ่มโดยอาเซียน

เปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วม

ส่งเสริมกระบวนการ
สมานฉันท์ระหว่าง
กลุ่มหัวรุนแรงและเหยื่อ
ผ่านกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์

สนับสนุนและด�าเนินการตาม
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วย 
การต่อต้านการก่อการร้าย
และแผนปฏิบัติการฯ

เสริมสร้างความร่วมมือกับ
คู่เจรจาอาเซียน	รวมถึง
องค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาบทบาททางสังคมและ
ศักยภาพของเยาวชน

พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับผลกระทบของ
แนวคดิสดุโต่งผ่านสือ่ออนไลน์
และแพลตฟอร์มต่าง	ๆ

เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการบังคับใช้กฎหมายให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เสริมสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันอาเซียนว่าด้วย
สันติภาพและ
ความสมานฉันท์

พัฒนาบทบาททางสังคมและ
ศักยภาพของสตรี	และ
ความเสมอภาคทางเพศ

พัฒนากลยุทธ์การเฝ้าระวัง
ในระดับชุมชนเพื่อต่อต้าน
ลัทธิหัวรุนแรงและแนวคิด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

ตารางที่	2				แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและต่อต้านอุบัติการณ์ของกระบวนการบ่มเพาะ

แนวคิดหัวรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	(2561	–	2568)

หมวด: ปฏิบัติการ
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แหล่งที่มา: https://asean.org/storage/2012/05/Adopted-ASEAN-PoA-to-Prevent-and-Counter-PCVE.pdf

	 ต่อมา	 อาเซียนได้จัดท�าแผนงานเพื่อเสริมแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและต่อต้านอุบัติการณ์ของ

กระบวนการบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	ในห้วงปี	2562	–	2568	(Work	

Plan	of	the	ASEAN	Plan	of	Action	(PoA)	to	Prevent	and	Counter	the	Rise	of	Radicalisation	and	

Violent	Extremism	2019	–	2025)	 ท่ีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่ปลอดภัยและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	

โดยมีประเด็นส�าคัญตามล�าดับ	ดังนี้

การป้องกันการบ่มเพาะ

แนวคิดหัวรุนแรงและ

แนวคิดสุดโต่งที่นิยม

ความรุนแรง

การต่อต้านการบ่มเพาะแนวคิด

หัวรุนแรงและ

การส่งเสริมการสลาย

แนวคิดสุดโต่ง

การบังคับใช้กฎหมายและ

การพัฒนากฎหมาย

ระดับชาติ

การเป็นหุ้นส่วนและ

สร้างความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาค

ท�างานร่วมกับผู้น�าศาสนา
และองค์กรทางศาสนา

จัดตั้งกลไกในการประสานงาน
ระดับชาติในระบบยุติธรรม
ทางอาญา	รวมถึงกลไก
ความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูล
และข่าวกรองระหว่างหน่วยงาน
ความมั่นคงในระดับภูมิภาค

เสริมสร้างการสื่อสารเชิง
กลยุทธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
การบริหารจัดการชายแดน

ด�าเนินการวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้เผยแพร่แนวความคิดสุดโต่ง
รุนแรง

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ด�าเนินการวิเคราะห์	ศึกษา	
และวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยต่าง	ๆ	 
รวมถึงสาเหตุที่เอื้อต่อการ
แพร่กระจายของลทัธฯิ	

เสริมสร้างความคุ้มครองแก่
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย	
ตลอดจนการรับรอง
ความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่
และครอบครัวพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า	

(early	warning	system)
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	 1)	 การป้องกนัการบ่มเพาะแนวคิดสดุโต่งทีนิ่ยมความรนุแรง	 โดยมเีป้าหมายสร้างแนวทางบรูณาการ 

และยึดประชาชนเป็นหลักในการเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมาย	 การเสริมสร้างความอดทนอดกล้ัน 

การสนทนา	และการริเริ่มของประชาชนในการป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง

	 2)	 การต่อต้านการบ่มเพาะและการส่งเสริมการลดการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความ

รุนแรง	โดยเสริมสร้างกลไกท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งผ่านการเจรจาระดับภูมิภาค	การส่งเสริมความร่วมมือและ 

เสรมิสร้างศกัยภาพของผู้บงัคบัใช้กฎหมาย	รวมถงึการประเมนิสถานการณ์ความเสีย่ง	การแบ่งปันประสบการณ์	

และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชน	และนักสังคมสงเคราะห์

	 3)	 การบังคับใช้กฎหมาย	และการบัญญัติกฎหมายให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดการบ่มเพาะแนวคิด 

สดุโต่งท่ีนิยมความรนุแรง	 โดยการระบชุ่องโหว่ในการน�ากรอบการต่อต้านการก่อการร้ายของภมูภิาคไปปฏบิติั 

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมาย	 รวมถึงการปรับกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับ

หลักสากลในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

	 4)	 ความร่วมมือของหุ้นส่วนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค	 พยายามขยายความร่วมมือกับ 

หุ้นส่วนทั้งภายในและภายนอกอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	เพื่ออาศัยความเชี่ยวชาญ	เครื่องมือ	ทรัพยากร 

ทีส่ามารถน�ามาช่วยแก้ไขปัญหาแนวคดิสดุโต่งทีน่ยิมความรุนแรงในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ได้มปีระสิทธภิาพ

ยิ่งขึ้น

 อย่างไรก็ดี	 กรณีของไทยนั้น	 แม้ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับอิทธิพลแนวคิด
หรืออุดมการณ์จากกลุ่มก่อการร้ายจากภายนอกประเทศที่อาจน�าไปสู่การมีแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความ
รุนแรงได้	 แต่รูปแบบความรุนแรงในสังคมไทยท่ีได้ปรากฏและรับรู้ผ่านสื่อทั้งการประท้วง/การจลาจลบน 
ท้องถนน	 ความรนุแรงในครอบครวั	 ความรนุแรงในโรงเรยีนและสถานทีท่�างาน	 การต่อต้านคนจากต่างศาสนา 
ที่เข้ามาในพื้นท่ีตัวเอง	หรือแม้กระท่ังเหตุกราดยิงที่ห้างเทอร์มินัล	21	เมื่อวันที่	8	-	9	กุมภาพันธ์	2563 
จ.	นครราชสีมา	ที่ผ่านมานั้น	จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการรับมือแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	โดย
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายได้จัดท�ายุทธศาสตร์/แผนเพื่อ
ป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	ดังมีรายละเอียด	ดังนี้

 ระดับประเทศ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ได้บรรจุแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญของประเด็นความมั่นคงด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2563	 -	 2565	 (แผนระดับ	 2)	 รวมถึง 
ได้มีการบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย	 พ.ศ.	 2563	 –	 2565	 (แผนระดับ	 3)	 ในประเด็น 
การป้องกัน	 (Prevention)	 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการรับมือกับการเผยแพร่ลัทธิและแนวคิดที่ยึดหลัก
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ	โดยมีแนวทางการด�าเนินการส�าคัญ	4	แนวทาง	(แผนภาพที่	1)
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ให้ความส�าคัญกับการติดตาม	เฝ้าระวัง	และสกัดกั้นการเผยแพร่ในทุกรูปแบบ

โดยเฉพาะผ่านทางอินเทอร์เน็ต	ไซเบอร์สเปซ	สื่อสังคมออนไลน	์

สร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับประชาชน	ชุมชนและท้องถิ่น	และให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนากลไกการแจ้งเตือนและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน

ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกผ่านการศึกษา	โดยส่งเสริมการเดินทางสายกลาง

และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างและแสดงออกโดยสันติ	

พัฒนามาตรการหรือแนวทางการท�าให้ผู้มีความโน้มเอียงหรือมีแนวคิดหัวรุนแรงหันมาสู่

การยึดแนวทางสายกลาง	โดยให้ความส�าคัญล�าดับแรกกับการปฏิบัติกับผู้ต้องขังในเรือนจ�า

และการปฎิบัติในสถานศึกษาระดับต่างๆ

 

แผนภาพที	่1	แนวทางการป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย	พ.ศ.	2563	–	2565

 1)	 ส่งเสริมแนวทางและกระบวนการ

การลดปัจจัยที่อาจท�าให้เกิดความแตกแยกและ

ขัดแย้ง	และท�าให้คนหันไปสู่การใช้ความรุนแรง	

โดยให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาโดยค�านึงถึง

สาเหตุรากเหง้าที่ครอบคลุมท้ังปัจจัยทางการเมือง

เศรษฐกิจ	 สังคม	 เทคโนโลยี	 และสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการระบุบุคคลหรือกลุ่มเสี่ยงท่ีอาจหันไป

พึ่งลัทธิ/แนวคิดสุดโต่งและการก่อการร้าย

	 2)	 ให้ความส�าคัญกับการมีส ่วนร ่วม

ในการจัดท�าแผนที่ว ่าด้วยการป้องกันแนวคิด 

สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด	 (whole-of-government	

approach)	 โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีภารกิจตาม

ปกติแล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง

โดยตรง	 อาทิ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวง

วัฒนธรรม	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

	 ปัจจุบัน	สมช.	(กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ)	อยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�า 

แผนว่าด้วยการป้องกันแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง	(The	Plan	on	Preventing	and	Countering	

Violent	 Extremism)	 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย	 พ.ศ.	 2560	 –	 2565	 โดยศึกษา

ค้นคว้าวิเคราะห์บริบท	สภาพแวดล้อม	ปัจจัยขับเคลื่อนในบริบทไทย	กลุ่มเสี่ยง	ตลอดจนศึกษาแนวทาง

จากประเทศต่าง	ๆ	รวมถึงระดมความคดิเหน็จากทกุภาคส่วน	อาท	ิหน่วยงานภาครัฐ	สถาบันวิชาการ	องค์กร

พัฒนาเอกชน	และกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	(stakeholders)	ในสังคม	โดยให้ความส�าคัญกับการวางแนวทาง

จัดท�าและพัฒนาแผนว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง	ดังนี้
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มั่นคงของมนุษย์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เป็นต้น	เพ่ือให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมก�าหนด 

นโยบายและวางแผนเชงิยทุธศาสตร์	และมส่ีวนร่วม 

ในการท�างานแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขสาเหต ุ

รากเหง้าให้รอบด้านและเป็นเอกภาพยิ่งข้ึน

	 3)	 การรับฟังความคิดความเห็นของทุก 

ภาคส่วน	 (ภาครัฐ	 ภาควิชาการ	 ภาคเอกชน	 และ 

ภาคประชาสงัคม)	(whole-of-society	approach)	

โดยการระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันค้นหาปัจจัย

ผลักดันที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งในสังคม	 เป็นเหตุ

น�าไปสู ่การหันไปหาแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความ

รุนแรง	 ทั้งนี้	 การรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน 

ท�าให้เกดิความรู	้ ความเข้าใจถงึสาเหตรุากเหง้าของ 

ความขัดแย้งที่เป็นปัจจัยผลักดันได้อย่างรอบด้าน	

และสามารถระบุหรือก�าหนดล�าดับความส�าคัญ

ของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	ตลอดจน

พื้นที่เสี่ยงได้

	 4)	 การส่งเสริมบทบาทสตรี	 เด็กและ

เยาวชน	ที่จะเป็นกลุ่มส�าคัญในการป้องกันการ 

บ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	 ทั้งใน 

โลกออนไลน์และออฟไลน์	 โดยหลายประเทศได้ 

ให้ความส�าคัญกับบทบาทของสตรี	 เน่ืองจาก

มีบทบาทส�าคัญในการป้องกันมิให ้สมาชิกใน

ครอบครัวหรือชุมชนถูกชักจูงหรือถูกกระตุ้นให้ม ี

แนวคดิสุดโต่งและหนัไปใช้ความรุนแรงเพ่ือก่อเหตุ 

ตลอดจนการใช้บุคคลต้นแบบ	 (role	model)	 ซ่ึง

ประสบความส�าเรจ็ในสาขาต่าง	ๆ 	เพือ่สร้างแรงจงูใจ 

ในการด�าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมาย

	 5)	 การส่งเสรมิความร่วมมอืกบัต่างประเทศ	

ในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์	 ตลอดจน 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (best	 practices)	 ในการ 

ป้องกนัและต่อต้านการแพร่กระจายแนวคดิสดุโต่ง 

ท่ีนยิมความรุนแรง	ตลอดจนการแลกเปล่ียนข้อมลู 

/ข่าวกรองในการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งทาง 

ออนไลน์ของกลุม่ก่อการร้าย	และการเดนิทางกลบัสู่ 

มาตุภูมิของนักรบก่อการร้ายต่างชาติที่มีอิทธิพล

ต่อการส่งบ่มเพาะแนวคิดดังกล่าวให้แก่เด็กและ 

เยาวชนทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งต่อการถกูชกัจงูและชกัชวน

ให้เข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้น
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บทสรุป....

	 เหตุการณ์ความรุนแรงอันเนื่องจากกลุ่มท่ีมีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงที่ได้ปรากฏขึ้นทั่วโลก

สะท้อนให้เห็นถึงปมปัญหาท่ีมีส่วนเชื่อมโยงกับความแตกต่างของแนวคิด/อุดมการณ์ทางการเมือง	ศาสนา	

และชาติพันธุ์	ตลอดจนความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและไม่เท่าเทียมทางสังคม	ซ่ึงอาจเป็นแรงกระตุ้นให้ 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหรือการเปลี่ยนแปลง 

ในรูปแบบต่าง	ๆ 	และเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐหรือสังคมอย่างที่มุ่งหวังอาจ 

บ่มเพาะความคับข้องใจหรือพัฒนาเป็นอคติ/อุดมการณ์ที่มีที่มาจากความเกลียดชัง	 (hate-based	 ideolo-

gies)	และหันไปสู่การมีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	(violent	extremism)	ได้ในที่สุด

	 ทั้งนี้	ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(Covid	–	19)	เป็น 

โอกาสให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถปฏิบัติการในการใช้โฆษณาชวนเชื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม 

ออนไลน์มากขึน้	โดยมุง่ท�าลายความน่าเชือ่ถอืของรฐับาลในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ	สังคม 

การเมือง	ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสร้างความเหลื่อมล�้าและผลักดันให้ผู้ที่ไม่พอใจเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้าย	รวมถึง 

มีความพยายามเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงแก่เด็กและเยาวชนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่บนโลก

ออนไลน์	ด้วยเหตุดังกล่าว	นานาชาติจึงเผชิญกับความท้าทายอย่างใหญ่หลวงในการรับมือกับการปฏิบัติการ 

ของกลุ่มก่อการร้ายทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์
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	 อย่างไรก็ดี	แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงเป็นปัญหาส�าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและ 

ร่วมกันแก้ไขการก�าหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเป็น 

จุดเริ่มต้นของการป้องกันการแพร่กระจายของแนวคิดดังกล่าว	ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุก 

ภาคส่วนในการร่วมคิดและร่วมท�า	ดังจะเห็นได้ว่าทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาคล้วนให้ความส�าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนในสังคม	 ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างกิจกรรม

ของสังคมที่ทรงพลังและสนับสนุนบทบาทของผู้น�าชุมชน	ผู้น�าศาสนา	กลุ่มสตรีและเยาวชน	ในการป้องกัน

มิให้เกิดแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงตั้งแต่ในระดับครอบครัวและระดับชุมชน

	 นอกจากน้ี	เนือ่งจากภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบัสือ่โซเชยีลเนต็เวร์ิก	(social	network)	เป็นผู้ตอบสนอง

ล�าดับแรกทางออนไลน์	(online	first	responder)	ในการลบเนื้อหาที่เผยแพร่โดยกลุ่มก่อการร้ายหรือค�าพูด 

ที่สร้างความเกลียดชัง	(hate	speech)	ในไซเบอร์สเปซ	(Cyber	Space)	ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการป้องกันการแพร่กระจายแนวคิดสดุโต่งท่ีนยิมความรนุแรงผ่านทางอนิเทอร์เนต็	 ไซเบอร์สเปซ	 

และส่ือสังคมออนไลน์จะเป็นแนวทางส�าคัญในการลดการบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรงหรือลดความขัดแย้ง 

ในโลกออนไลน์ก่อนน�าไปสูก่ารก่อเหตจุรงิ	 ดงันัน้	 การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมท�างานอย่าง 

สร้างสรรค์กับภาครัฐจะเป็นปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อันจะน�าไปสู่การ 

สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในสังคมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายได้อย่างเคารพกันและกัน

-------------------------------------
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ปรัชญาพร บุญทูล และคณะ

	 สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ	 (สมช.)	 มีหน้�ที่อำ�น�จต�มพระร�ชบัญญัติสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ	 

ในก�รจัดทำ�นโยบ�ยและแผนระดับช�ติว่�ด้วยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ	 ต�มเป้�หม�ยและแนวท�งที่สภ�คว�มมั่นคง

แห่งช�ติกำ�หนด	 เพื่อเสนอต่อสภ�และคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบก่อนที่จะให้กระทรวง	 กรม	 และ 

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบทิศท�งหลักในก�รดำ�เนินก�รป้องกัน	แจ้งเตือน	แก้ไข	หรือระงับยับยั้งภัยคุกค�ม 

เพื่อธำ�รงไว้ซึ่งคว�มมั่นคงแห่งช�ติ	 โดยที่ผ่�นม�	สมช.	ได้ประก�ศใช้นโยบ�ยและแผนระดับช�ติว่�ด้วยคว�มมั่นคง 

แห่งช�ติม�อย่�งต่อเนื่อง	 (ก่อนประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ	พ.ศ.	 2559	 ใช้คำ�ว่�	 “นโยบ�ย 

คว�มมั่นคงแห่งช�ติ”)	 และมีก�รบังคับใช้เป็นเอกส�รท�งร�ชก�รแบบเปิด	 ตั้งแต่ฉบับแรกใน	 พ.ศ.	 2541	 จนถึง

ฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นสุดห้วงเวล�ใน	พ.ศ.	2565

	 อย่างไรก็ดี	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	–	2565)	 1	จะหมด

ห้วงการบังคับใช้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	กอปรกับสถานการณ์ความมั่นคง	ทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็	 รุนแรง	 และมคีวามซับซ้อนเช่ือมโยงกนัในหลายมติ	ิ ก่อให้เกดิผลกระทบ 

ในวงกว้างต่อสภาพทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ	 จึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษาแนวทางการจัดท�าและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติทุกฉบับที่ผ่านมา	 เพื่อใช้ประกอบการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติฯ	 ฉบับใหม่	 ซึ่งเป็นแผน

ระยะ	5	ปี	คือ	ฉบับ	พ.ศ.	2566	-	2570	ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์	โดยสอดคล้องกับห้วงที่	2	ของ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	–	2580)

1  เริ่มใช้ค�าดังกล่าวครั้งแรกในฉบับ	พ.ศ.	2562	–	2565	ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิพ.ศ.	2559

การศึกษาการจัดทำานโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของไทย
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

	 คณะผู้เขียน	2	ได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษานโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่ผ่านมาของไทยและฉบับที่อยู่

ระหว่างการบังคับใช้	รวม	5	ฉบับ	ได้แก่	

	 การศึกษาออกเป็น	 2	 ส่วนหลกั	 ในส่วนแรก	 คอื	

การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของนโยบายความ

มั่นคงแห่งชาติ	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการภาพรวม

ของนโยบายแต่ละฉบับ	 และในส่วนท่ีสอง	 คอื	 การศึกษา 

เปรียบเทียบสาระส�าคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	

ประกอบด้วย	

2	 นางสาวปรัชญาพร	บญุทลู	นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิติัการ	กองนโยบายและยทุธศาสตร์ความม่ันคง	ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต,ิ	 
ศิลปศาสตรบัณฑิต	(กิจการระหว่างประเทศ)	วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และคณะ	(นายกัญจน์ภิเษกฐ์	สุวรรณรัตน์,	 
รัฐศาสตรบัณฑิต	(การเมืองการปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นายปริญญา	เกิดสุวรรณ์	รัฐศาสตรบัณฑิต	(การระหว่างประเทศ)	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และนายณัฐพล	ประดับมุข	รัฐศาสตรบัณฑิต	(การระหว่างประเทศ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

    หลักการและเหตุผล 

    กระบวนการจัดท�า 

     กรอบแนวคิด 

    สถานการณ์ความม่ันคงและบริบทความม่ันคง 

    วตัถปุระสงค์ 

    ผลประโยชน์แห่งชาติ 

    วิสัยทัศน์ 

    นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

    การขบัเคลือ่นนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544

ฉบับ พ.ศ. 2546 – 2549

ฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554

ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564

ฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565
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1. การเปรียบเทียบองค์ประกอบของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ลำาดับที่ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ.

2541 – 2544
พ.ศ.

2546 - 2549
พ.ศ.

2550 – 2554
พ.ศ.

2558 - 2564
พ.ศ.

2562 – 2565

1 กล่าวน�า/บทน�า

2 หลักการและเหตุผล

3 กระบวนการจัดท�า 

4 สถานการณ์และบริบทความมั่นคง

5 กรอบแนวคิด

6 นิยามศัพท์

7 ผลประโยชน์แห่งชาติ

8 วัตถุประสงค์แห่งชาติ

9 วิสัยทัศน์	

10 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

11 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ

12 การขับเคลื่อนนโยบายฯ

13 ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายฯ

14 แนวทางการแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ

15 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท�า

ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคง

เฉพาะเรื่อง

16 การก�าหนดแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับ 

ความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ	

(Flagship	Project)

17 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

18 นโยบายความมั่นคงเฉพาะหน้า/หรือ

นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น

แก่นหลักของชาติ

19 ค่านิยมหลักของชาติ

20 ความส�าคัญของภูมิรัฐศาสตร์

หมายเหตุ:	 เกณฑ์การส�ารวจองค์ประกอบของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	คือ	หัวข้อหลักหรือสาระส�าคัญที่ชัดเจนใน

เล่มนโยบายแต่ละฉบับ
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2.1 หลักการและเหตุผล

3		ภายหลังที่	สมช.	น�านโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2550	–	2554)	ไปสู่การปฏิบัติตามห้วงเวลาแล้ว	ได้ด�าเนินการจัดท�านโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	
(พ.ศ.	 2555	 –	 2559)	 แต่ด้วยข้อจ�ากัดของสถานการณ์ท�าให้ไม่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นพิจารณา	 ดังนั้น	 จึงมีการทบทวนและประเมิน
สถานการณ์และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานโยบายฯ	 ฉบับดังกล่าว	 โดยจัดท�าเป็น	 “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2558	 –	 2564)”	
เป็นกรอบด้านความมั่นคงในระยะ	7	ปี	เพื่อให้มีห้วงเวลาเดียวกันกับห้วงเวลาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2559	–	2564)	อย่างไรก็ตาม	
เมื่อรัฐบาลได้ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	–	2580)	จ�าเป็นต้องปรับปรุงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2558	–	2564)	อีกครั้ง	เพื่อให้สอด
รับกับเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ	 และปรับชื่อเรียกเป็น	 “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ”	 ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	โดย	“นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ”	ประกอบด้วยเนื้อหาของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่
ถ่ายทอดมาจากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2558	 –	 2564)	 และแผนความมั่นคงแห่งชาติที่ก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	 ตัวชี้วัดและกลยุทธ์
พร้อมทั้งการก�าหนดห้วงเวลาใหม่เป็น	ห้วงปี	“พ.ศ.	2562	–	2565”	พร้อมจัดท�ารายละเอียดเนื้อหาที่สัมพันธ์กับประเด็นความมั่นคงในกรอบยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคงและประเด็นความมั่นคงแบบองค์รวม	(Comprehensive	Security)	ในระยะต่อไป

 การจัดท�านโยบายความมั่นคงแห่งชาตินับตั้งแต ่
ฉบับ	พ.ศ.	2541	–	2544	 เป็นต้นมา	ให้ความส�าคัญกับ 
การก�าหนดกรอบทิศทางหรือแนวทางการด�าเนินการเพื่อ
รับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อน	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงกันใน
หลายมิติ	ซึ่งหลักการที่ยึดโยงกับหลักกฎหมาย	และแผน
ระดับชาติที่เกี่ยวข้องได้ปรากฏอย่างชัดเจนในฉบับ	 
พ.ศ.	 2546	 –	 2549	 ซึ่งเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	นโยบายของรัฐบาล	แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 9	 รวมทั้ง 
มุง่เน้นการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในสงัคมมาประกอบ 
การพิจารณาในกระบวนการจัดท�านโยบายด้วย

	 อย่างไรกดี็	นโยบายความมัน่คงแห่งชาติบางฉบับ 
ได้น�าเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นมาเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดประเด็นความมั่นคง	 อาทิ	
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2550	 –	 2554	 ซึ่งมี
สาระส�าคัญเกี่ยวกับกับการรักษาเสถียรภาพความมั่นคง
ภายในประเทศและการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่	
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง	
โดยให้มีการจัดท�านโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะ
หน้าเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นล�าดับแรก

	 ส�าหรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2558	
–	2564	และฉบับ	พ.ศ.	2562	–	2565	 31	 เป็นนโยบาย

ระดับชาติตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิ 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ใช้เป็นกรอบทิศทาง
หลักในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและความม่ันคง
แห่งชาติให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
เอกภาพ	และประสานสอดคล้องกัน	โดยนโยบายก�าหนด
ห้วงเวลาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 ในขณะที่การด�าเนินการก�าหนด
ทิศทางของประเทศมีการพิจารณาวางแผนและก�าหนด
ทิศทางขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว	 และได้ก�าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 ท�าให้
การจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2562	 –	 2565	 จ�าเป็นต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 
รวมทั้งการก�าหนดสาระส�าคัญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	 
ซ่ึงมหีลักการให้มสีาระครอบคลมุถึงนโยบายภายในประเทศ	 
นโยบายต่างประเทศ	และนโยบายการทหารกบัการเศรษฐกิจ	 
และอื่นๆ	อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วย

2. ประเด็นการศึกษา
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ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
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การมีส่วนร่วม
ของ

ทุกภาคส่วน

	 กระบวนการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติยึดแนวทางการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน	อาทิ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	 

ภาควิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความม่ันคง	 ตั้งแต่ฉบับ	

พ.ศ.	 2541	 -	 2544	 โดยส�านักงานสภาความมั่นคง 

แห่งชาตไิด้ด�าเนินการยกร่างและพฒันาปรบัปรงุเสนอเป็น 

นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ	และเสนอต่อสภาความมัน่คง 

แห่งชาติ	 (สภา	 มช.)	 โดยมี	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน	

รวมทั้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบตาม

ล�าดับ	 อย่างไรก็ดี	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2562	–	2565	เป็นฉบับเดียว 

ทีด่�าเนินการภายใต้พระราชบัญญติัสภาความม่ันคงแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2559	มีหลักการให้ในการจัดท�านโยบายและแผน

ระดับชาติฯ	ให้	สภา	มช.	จัดให้มีการรับฟังความเห็นของ

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง	 และของประชาชนด้วย	 โดยมี

การแก้ไขปรับปรงุให้เหมาะสม	แล้วน�าเสนอคณะรฐัมนตรี 

พจิารณาเหน็ชอบก่อนทีจ่ะทลูเกล้าฯ	 เพือ่ประกาศพระบรม 

ราชโองการ	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 กรอบแนวคิดของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ปรากฏครั้งแรกในฉบับ	พ.ศ.	2550	–	2554	 โดยมีสาระ

ส�าคัญ	 คือ	 การสร้างคุณค่าร่วมกันของคนในชาติ	 และ 

มีการกล่าวถึงการก�าหนดทิศทางการพัฒนาให้สังคมเห็น

คณุค่าร่วมกนั	ส่วนวธิกีารจดัการกบัความเหน็ต่างก�าหนดไว้	 

2	 รูปแบบ	 คือ	 1)	 การสร้างประชาธิปไตยในลักษณะที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและโครงสร้างของสังคมที่มีความ

หลากหลาย	และ	2)	การสร้างความเมตตาในสังคม	เพือ่ให้ 

เข้าใจสาเหตุของความต่าง	 อย่างไรก็ดี	 กรอบแนวคิดของ

นโยบายความมัน่คงแห่งชาติฉบับต่อมา	คอื	พ.ศ.	2558	–	

2564	ได้ก�าหนดค่านิยมหลักของชาติทั้งหมด	12	ประการ	

เพื่อให้เป็นสิ่งท่ีคนในชาติจะต้องยึดถือปฏิบัติ	 และพึง

รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ

	 ส�าหรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2562	–	2565	 ได้พัฒนากรอบ

แนวคิดให้ครอบคลุมในหลายประเด็น	 ซึ่งเกิดเป็นชุด

กรอบแนวคิดทั้งหมด	7	ชุดด้วยกัน	ได้แก่	

	 ข้อกฎหมาย	

 น้อมน�าศาสตร์พระราชาเป็นหลักการท�างาน 
	 ด้านความมั่นคง	

	 การให้ความส�าคัญกับความมั่นคงแบบองค์รวม	

	 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์ชาติ	

 การส่งเสรมิประชารฐั	การน�าแนวคิด	 
	 Whole	–	of	–	Nation	–	Approach	 
	 น�าทุกภาคส่วนมาบูรณาการการท�างานร่วมกนั	

 ความมัน่คงภายในประเทศให้ความส�าคัญกับ 
	 การเตรียมความพร้อมของประเทศ	

 การรักษาสมดุลยภาพของสภาวะแวดล้อม	  
	 ระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่าง	  
	 ประเทศไทยกับนานาประเทศ

2.2 กระบวนการจัดท�า 2.3 กรอบแนวคิด
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2.4 สถานการณ์ความมั่นคงและบริบทความมั่นคง

พบว่ามีหลายประเด็นความมั่นคงท่ีถูกประเมินว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

มาโดยตลอด	เช่น	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	ผู้หลบหนีเข้าเมือง	ความยากจน	ความเหลื่อมล�้า	

ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาล	ความไม่ไว้วางใจประเทศเพื่อนบ้าน	ปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม	และปัญหายาเสพติด	เป็นต้น	ในขณะท่ีปัญหา 

ที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเมืองไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง	 การบริหารประเทศ 

โดยขาดหลักนิติรัฐ	 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่จีนก้าวขึ้นมา 

มีบทบาท	 ส่งผลให้เกิดระบบการเมืองระหว่างประเทศหลายขั้วอ�านาจ	 (Multipolar	 System)	

และปัญหาดุลยภาพทางการทหารในภูมิภาค	 เป็นการประเมินสถานการณ์ท่ีปรากฏในนโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติ	ฉบับ	พ.ศ.	2550	–	2554	ฉบับ	พ.ศ.	2558	–	2564	และ	ฉบับ	พ.ศ.	2562	

–	2565	นอกจากนี้	พบว่านโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	ฉบับ	พ.ศ.	2558	–	2564	และ		ฉบับ	พ.ศ.	

2558	–	2564	ได้ประเมนิให้มกีารเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัภยัความมัน่คงรปูแบบใหม่ทีม่คีวามซบัซ้อน 

และอาจเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกัน

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	ฉบับ	พ.ศ.	2541	–	2544	ฉบับ	พ.ศ.	2546	–	2549		ฉบับ	พ.ศ.	

2558	–	2564	และฉบับ	พ.ศ.	2562	–	2565	มีการแบ่งการประเมินสถานการณ์ตามพื้นที่

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	ฉบับ	พ.ศ.	2541	–	2544	และฉบับ	พ.ศ.	2546	–	2549	 

มีการแบ่งการประเมินออกเป็นสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์โลก

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ฉบับ	พ.ศ.	 2558	–	 2564	และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ	 ฉบับ	 พ.ศ.	 2562	 –	 2565	 มีการแบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น

สถานการณ์ภายในประเทศ	สถานการณ์ในภมูภิาค	สถานการณ์ข้ามพรมแดน	และสถานการณ์โลก

1

2

3

2.4.1 การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในบริบทของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติแต่ละฉบับ 
พบว่า มีลักษณะการจ�าแนกขอบเขตของการประเมินสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

2.4.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้ง 5 ฉบับนั้น 
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2.5 วัตถุประสงค์

นอกจากนี้	 ยงัได้ให้ความส�าคญักบัการบรหิารระบบราชการและการเมอืงท่ีมเีสถียรภาพ	

โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และให้ความส�าคญักับความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะ

การส่งเสรมิสภาวะแวดล้อมในเชิงสร้างสรรค์ของการอยูร่่วมกันกับประเทศในภมูภิาค	ตลอดจน 

การรักษาภาพลกัษณ์และเกยีรตภิมูขิองประเทศในเวทีประชาคมโลก	 อย่างไรกต็าม	 จะเห็น 

ได้ว่าตั้งแต่นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	ฉบับปี	พ.ศ.	2550	–	2554	ได้เริ่มให้ความส�าคัญ

กบัความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ	 โดยมุง่เน้นสร้างจติส�านกึให้คนในสงัคมจงรกัภกัดี	 

และธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ	 และส่งเสริมการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ

-

-

 การประมวลนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 5 ฉบับ พบว่า แต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ 
ที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

เพื่อสร้างความปรองดอง	ความสมานฉันท์	และสามัคคีของคนในชาติ

มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์

การรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	

การจัดการฐานทรัพยากรให้มีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ

การเสริมสร้างศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม

ความมั่นคงทุกรูปแบบ	

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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 2.7 วิสัยทัศน์

	 วิสัยทัศน์ของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติแต่ละฉบับ 

มีความคล้ายคลึงกันในประเด็นท่ีมุ่งเน้นให้ประเทศมีเสถียรภาพ

และเป็นปึกแผ่น	ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต	ประเทศมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 พร้อม

เผชญิวกิฤตการณ์	 ให้ความส�าคญักับการมส่ีวนร่วมของประชาชน	 

ซึ่งมีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบ	เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค

และประชาคมโลก	 เพื่อรักษาไว้ซ่ึงความมั่นคงและผลประโยชน์

ของชาติ	 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทุกด้านและจัดการความ

มั่นคงอย่างเป็นองค์รวม	แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	และ

สามารถอยูร่่วมกันได้ภายใต้ความหลากหลายทางความคิด	วถีิชีวิต	

และวัฒนธรรม

2.6 ผลประโยชน์แห่งชาติ

	 ผลประโยชน์แห่งชาติปรากฏครั้งแรกในนโยบายความมั่นคง

แห่งชาต	ิฉบับ	พ.ศ.	2546	–	2549	โดยทุกฉบับได้ก�าหนดผลประโยชน์

แห่งชาติที่เป็นเป้าหมายหลัก	 คือ	 การมีเอกราช	 อธิปไตย	 และ

บูรณภาพแห่งอาณาเขต	 การด�ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาต ิ

และประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ	 รวมท้ัง 

ความปลอดภัย	ความอยู่ดีมีสุข	ความเป็นธรรม	และ 

การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	การอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และการ

มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมระหว่างประเทศ	

อีกท้ังจากการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  ์

จึงเริ่มให ้ความส�าคัญกับการรักษาและ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	 

การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

และอาหารอย่างยั่งยืน	 และที่ส�าคัญ

ที่สุดคือการด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนของ

สถาบันหลักของชาติ
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า	ปรากฏใน	ฉบับ	พ.ศ.	2541	–	2544	และฉบับ	พ.ศ.	2550	

–	 2554	 โดยนโยบายเฉพาะหน้านับเป็นนโยบายที่มีความเร่งด่วนสูงสุด	 มุ่งแก้ไขสถานการณ์วิกฤติ

หรือวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงท่ีเกิดข้ึนในห้วงระยะเวลานั้น	ๆ	นอกจากนี้	ในฉบับ	

พ.ศ.	2558	–	2564	พบว่ามีการระบุนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ	ซึ่งถือว่า

เป็นส่วนของนโยบายที่ต้องให้ความส�าคัญและด�าเนินการเป็นล�าดับต้น

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป	 เป็นส่วนของนโยบายที่ปรากฏในทุกฉบับ	 ทั้งนี้	 แต่ละฉบับมี

ความแตกต่างกนัในเรือ่งของการแบ่งกลุม่ประเดน็ความมัน่คง	และการล�าดบัประเดน็ทีใ่ห้ความสนใจ 

หรือต้องการผลักดันในห้วงที่มีการบังคับใช้

1

2

2.8.1 ลักษณะของการก�าหนดนโยบาย	จากการประมวลนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้ง	5	ฉบับ	พบว่า	

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติแบ่งการก�าหนดนโยบายออกเป็น	2	ลักษณะ	ได้แก่

2.8 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

2

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ลักษณะ
ของการก�าหนดนโยบาย

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 

1

2

สาระส�าคัญของนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า 
ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2546 – 2549

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565

1
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544

สา
ระ

ส�า
ค

ัญ

ได้จัดกลุ่มนโยบายออกเป็น	6	ด้านอย่างชัดเจน	ได้แก่	1)	ด้านการเมืองภายในประเทศ	2)	ด้านเศรษฐกิจ	

3)	ด้านสังคมจิตวิทยา	4)	ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การพลังงาน	และสิ่งแวดล้อม	5)	ด้านการป้องกัน

ประเทศ	 และ	 6)	 ด้านต่างประเทศ	 ซึ่งในแต่ละด้านได้ระบุถึงรายละเอียดของแต่ละประเด็นความมั่นคง	

โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับน้ีจะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง	 การเสริมสร้าง

ศักยภาพและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ	 และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงอย่างเป็นองค์รวม	 ซึ่งจะ

สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศในขณะนั้น	ทั้งนี้	นโยบายความมั่นคง	พ.ศ.	2541	-	2544	จะมี

ส่วนของนโยบายความมั่นคงเฉพาะหน้าประกอบอยู่ในส่วนแรก	 เนื่องจากในห้วงดังกล่าวปัญหาเศรษฐกิจ

และความเห็นต่างทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหลายมิติทั่วทั้งประเทศ	จึงได้ถูกระบุไว้ให้

เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป	จากการประมวลจากนโยบายทั้ง	5	ฉบับพบว่า	นโยบายความ

มั่นคงทั่วไปจะมีระยะเวลาการด�าเนินการ	4	–	5	ปี	 ในส่วนของเนื้อหาสาระส�าคัญของนโยบายนั้น

พบว่า	 มีความคล้ายคลึงกันในหลายประเด็น	 แต่จะเห็นว่ามีการก�าหนดประเด็นความมัน่คงเพิม่

เตมิในนโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิ 2	 ฉบบัหลงั	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงภายใน

ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดรับกับกระแสโลก	สรุปรายละเอียดสาระส�าคัญได้	ดังนี้

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544	 ก�าหนดให้การแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจของชาติ	 และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 เป็นประเด็นที่ต้องได้รับ

การแก้ไขอย่างเร่งด่วน	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากในห้วงปี	 2540	 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ 

ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงิน	 ตลอดจนเกิดปัญหาความขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจากการใช้

รฐัธรรมนญูฉบบัปี	2540	ขณะที	่ฉบบั พ.ศ. 2550 – 2554 ก�าหนดให้การสร้างความเชือ่มัน่เกีย่วกบั 

สถานการณ์ของประเทศในระยะเปลีย่นผ่าน	 และการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ด้วยสนัตวิิธ	ี 

เป็นประเด็นทีต้่องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน	 เนือ่งจากความขัดแย้งทางการเมอืงได้บ่ันทอนเสถียรภาพ 

ทางการเมืองเป็นอย่างมาก	 ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี	

2547	ได้สร้างเงื่อนไขที่น�าไปสู่การใช้ความรุนแรงในพื้นที่มากขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทาง

การด�าเนินนโยบายให้สอดคล้องกับหลักสันติวิธี

	 ส�าหรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ฉบับ	 พ.ศ.	 2558	 –	 2564	 เป็นฉบับเดียวที่ระบุถึง

นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 3 ประเด็นหลัก	ได้แก่	(1)	การเสริมสร้าง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	 (2)	 การสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์	 และ	 (3)	

การแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.8.2 สาระส�าคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

2

1
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554

สา
ระ

ส�า
ค

ัญ

ให้ความส�าคัญกับการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงภายในประเทศและการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่	

ซึ่งได้แบ่งนโยบายออกเป็น	2	ส่วน	คล้ายคลึงกับฉบับ	พ.ศ.	2541	–	2544	คือ	มีนโยบายความมั่นคงเฉพาะ

หน้า	 และนโยบายความมั่นคงทั่วไป	 ซึ่งนโยบายเฉพาะหน้ามีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์

ทางการเมืองซึ่งอยู่ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน	 อีกทั้งเร่งด�าเนินการต่อกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางสันติวิธี	 ทั้งนี้	 นโยบายฉบับนี้เป็นนโยบายฉบับแรกที่กล่าวถึง

สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 

ในปี	พ.ศ.	 2547	 ได้สร้างความหวาดกลัวต่อประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 ส�าหรับในส่วน

ของนโยบายความมั่นคงทั่วไปก�าหนดไว้	11	ข้อ	ซึ่งได้เน้นเรื่องการเสริมสร้างจิตส�านึกให้มีความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 เสริมสร้างความสมานฉันท์และเอกภาพของคนในชาติ	 นอกจากนี้	 ยังคงไว้ซึ่ง

ประเด็นความมั่นคงที่คล้ายคลึงกับทั้งสองฉบับที่ผ่านมา	 อาทิ	 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ	

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การจัดการกับปัญหาภัยคุกคาม	การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

รวมถึงการสร้างเกียรติภูมิของประเทศในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2546 – 2549
สา

ระ
ส�า

ค
ัญ

มีรูปแบบการก�าหนดนโยบายแตกต่างจากฉบับ	 พ.ศ.	 2541	 –	 2544	 คือ	 ไม่มีการแบ่งกลุ่มประเด็น 

ความมั่นคง	 และไม่มีนโยบายความมั่นคงเฉพาะหน้า	 โดยนโยบายความมั่นคงฉบับนี้ได้จ�าแนกเป็นราย

ประเด็นความมั่นคงทั้งสิ้น	28	ข้อ	ซึ่งยังคงให้ความส�าคัญต่อประเด็นความมั่นคงที่คล้ายคลึงกันกับฉบับ

ที่ผ่านมา	 อาทิ	 การเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ	 การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี	 การเสริมสร้าง

เศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ	การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการก�าหนดแนวทางพัฒนา	

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคง	อาทิ	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	การก่อการร้าย	

และอาชญากรรมข้ามชาติ	และการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์	รวมถึงการเร่งพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เพื่อเสริมสร้างพลังอ�านาจของชาติ	 อีกท้ังยังให้ความส�าคัญกับการต่างประเทศท่ีผลักดันให้เสริมสร้าง

ความไว้วางใจ	ความร่วมมอืต่อประเทศเพือ่นบ้าน	รกัษาไว้ซึง่เกยีรตภิมูขิองชาต	ิอย่างไรกต็าม	อาจเหน็ได้ว่า 

นโยบายฉบบันีไ้ด้เน้นเรือ่งการระหว่างประเทศ	 เนือ่งจากผูน้�าประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ตกลงกันทีจ่ะจดัตัง้ 

ประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community)	ขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่	9	ที่อินโดนีเซีย	 

เมื่อ	7	ต.ค.	2546
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	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติบางฉบับได้ก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไว้อย่างชัดเจน	 แต่บางฉบับ 

ไม่ได้ระบุไว้เป็นหัวข้อหลัก	 แต่ได้ก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนไว้โดยสังเขปในส่วนอื่น	 ซึ่งในภาพรวมนั้นได้ก�าหนดให้

กระทรวง	กรม	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�านโยบายและแผนระดับชาติฯ	ไปจัดท�าแผนปฏิบัติการรองรับ	ทั้งนี้	นโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2562	–	2565	ได้เพิ่มเติมการมีส่วนร่วมขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และภาคประชาสังคม	 ในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย	 โดยอาจให้การสนับสนุนและ 

ร่วมด�าเนนิการตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง	 ตลอดจนเป็นเครอืข่ายในการสนบัสนนุหน่วยงานภาครฐัเพือ่ป้องกนั 

และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงต่อไป

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565

สา
ระ

ส�า
ค

ัญ

นโยบายความมั่นคงฉบับปัจจุบันที่ยังอยู่ในห้วงของการบังคับใช้	 ซึ่งเป็นนโยบายความมั่นคงที่จัดท�าขึ้น

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสภาความมัน่คงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต	ิ

(พ.ศ.	2561	–	2580)	โดยประกอบด้วยนโยบายความมั่นคง	16	ข้อ	เช่นเดียวกับฉบับ	พ.ศ.	2558	–	2564	

ทีมุ่ง่ป้องกนัและจดัการกบัภยัความมัน่คงรปูแบบใหม่ทัง้ภายในและต่างประเทศ	ควบคูไ่ปกบัการเสรมิสร้าง 

เสถียรภาพทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนค�านึงถึงภาพลักษณ์และบริบทของ

ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 นโยบายฉบับนี้มีความแตกต่างจากทุกฉบับที่ผ่านมา	

โดยได้เพิ่มเติมในส่วนของแผนความมั่นคงที่รองรับทุกนโยบายความมั่นคง	 และได้ก�าหนดเป้าหมาย 

เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	และกลยุทธ์	เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน�าไปบูรณาการให้สอดคล้องกับการจัดท�า

แผนงานรองรับต่อไป

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564
สา

ระ
ส�า

ค
ัญ

นโยบาย	 16	 ข้อ	 แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ	 

และนโยบายความมัน่คงทัว่ไป	โดยนโยบายท่ีเป็นแก่นหลกัของชาตนิัน้ได้เน้น	3	เรือ่งส�าคญั	คอืเรือ่งการเสรมิ 

สร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	 การสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์	 และการป้องกัน

และแก้ไขการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ส่วนนโยบายความมั่นคงทั่วไปนั้นเห็นได้ว่ามี

การเพิ่มประเด็นความมั่นคงใหม่ไม่ว่าจะเป็น	การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	การแก้ไขปัญหา 

ผู้หลบหนีเข้าเมือง	การเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	การเสริมสร้างความ

มั่นคงทางพลังงานและอาหาร	หรือการพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งประเด็นเหล่านี้ 

ไม่ได้ปรากฏชดัเจนในนโยบายทัง้	3	ฉบบัทีผ่่านมา	อย่างไรกด็	ีนโยบายฉบบันีม้ห้ีวงระยะเวลาการบงัคบัใช้จรงิ 

เพียง	2	ปี	เนื่องจากจ�าเป็นต้องทบทวนตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี

2.9 การขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
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 การทีจ่ะมมีมุมองภาพความมัน่คงแบบองค์รวม 
(Comprehensive Security) บนพื้นฐานผลประโยชน์
แห่งชาติและการบริหารจัดการความมั่นคงในทุกมิติ 
ทกุระดับได้อย่างสมดลุจากการศึกษาวเิคราะห์เชงิลึกและ 
มข้ีอเสนอแนะเชงินโยบายและเชงิปฏบิติัได้นัน้ เป็นเรือ่ง
ที่จ�าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ ผนวกไปกับประสบการณ ์
ในการท�างานด้านความมั่นคง จึงก�าหนดให้ส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีหน้าที่ในการจัดท�า 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
และเสนอแนะให้ความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
(สภา มช.) หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา 
ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และการอื่นที่
เกีย่วข้องกบัความมัน่คงแห่งชาติภายใต้พระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2559 

1  เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2563 ราชกจิจานเุบกษาได้มปีระกาศกฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต ิโดยข้อ 16 (5) ศกึษา 

วิจัย พฒันาองค์ความรู้ เพ่ือเสรมิสร้างศกัยภาพและบรหิารจดัการคลงัสมอง 

ด้านความมั่นคง รวมทั้งขับเคลื่อนการด�าเนินงานคณะที่ปรึกษาของ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ (7) ส่งเสริม ประสานงาน หรือ ร่วมมือกับ

หน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานหรือสถาบัน องค์กรต่างประเทศ

ในกิจการความมั่นคง ด้านความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการประเมิน

สภาวะแวดล้อม และด้านวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นคง รวมทั้งเผยแพร่

ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคง

 ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสภา 

ความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ. 2559 บัญญัตใิห้สภาความมัน่คง 
แห่งชาติมีอ�านาจแต่งตั้งคณะท่ีปรึกษาของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ โดยเป็นผู้มีความเชีย่วชาญเกีย่วกบัความ
มัน่คงในด้านต่าง ๆ ด้านละไม่เกิน 7 คน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่มีอ�านาจหน้าที่
โดยตรงในด้านที่จะได้รับการแต่งตั้ง และผู ้ซึ่งมีความ
รู ้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านความมั่นคง
หรือนักวิชาการด้านความมั่นคงในด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ การ
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ ให้เป็นไปตามที่สภาความ
มั่นคงแห่งชาติก�าหนด นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ให้ความเห็นชอบการ
ก�าหนดหลักเกณฑ์และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ 
ทีป่รกึษาของสภาความมัน่คงแห่งชาติ เพื่อท�าหน้าที่ให้
ค�าปรึกษาฯ เปรียบเสมือนคลังสมองด้านความมั่นคง 
(Think Tank) โดยให้ข้อเสนอแนะการประเมิน
สถานการณ์หรือภัยคุกคามด้านความมั่นคงหรือท�าการ
ศึกษาโดยปรึกษาหารือในประเด็นหรือหัวข้อด้าน 
ความมั่นคงตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี  
ในฐานะประธานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ หรอื เลขาธกิาร 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการให้ค�าปรึกษาเพื่อให ้
ข้อเสนอเชิงนโยบายและสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรปูธรรม โดยจะกล่าวเบ้ืองต้นถึงหน้าท่ีคณะท่ีปรกึษาฯ  
ดังปรากฏในตารางนี้

1  เป็นส่วนราชการในส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต ิมฐีานะเทยีบเท่า
กองจัดตั้งขึ้นตามค�าสั่งส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ 275/2563  
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 เรื่องการจัดตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา 
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีภารกิจเป็นส�านักงานเลขานุการ 
คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความม่ันคง รวมท้ังภารกิจตามกฎ
กระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยข้อ 
16 (5) ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ
บริหารจัดการคลังสมองด้านความมั่นคงรวมทั้งขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
คณะที่ปรึกษาของภาความมั่นคงแห่งชาติ และ (7) ส่งเสริม ประสานงาน 
หรือ ร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานหรือสถาบัน 
องค์กรต่างประเทศในกิจการความมั่นคง ด้านความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านการประเมินสภาวะแวดล้อม และ ด้านวชิาการทีเ่ก่ียวกบัความมัน่คง 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับความม่ันคง และภารกิจ
งานส่วนอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันความมั่นคงศึกษา1
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หน้าที่คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1  ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการป้องกันประเทศในปัจจุบัน 

และแนวโน้ม

 ริเริ่มและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของประเทศ 

ให้ครอบคลมุการเตรยีมพร้อมด้านสาธารณภยั ภยัจากการสูร้บ และวกิฤตการณ์ 

ด้านความมั่นคง

 ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอในการพฒันาศักยภาพของชาตใินการป้องกันประเทศ 

และการพัฒนาขีดความสามารถความพร้อมรบและการปฏิบัติภารกิจทางทหาร 

นอกเหนือจากการสงครามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม

 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการ

ด�าเนินงาน

 ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่ส่งผลกระทบ 

ต่อความมั่นคงภายในประเทศในปัจจุบันและแนวโน้ม

 ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งใน 

ระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศรอบบ้านในปัจจุบันและแนวโน้ม 

ที่ส่งผลต่อการก�าหนดนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของไทย

 ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศและบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน 

ในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ

 ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

ความมั่นคงภายใน ให้มีความพร้อมในการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม

 ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอการก�าหนดท่าทีของหน่วยงานด้านความมั่นคง 

ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้การด�าเนินการและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่าง

ประเทศ และการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจ

 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภายในและความมั่นคงระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�าเนินงาน

ด้านความมั่นคงภายใน
และระหว่างประเทศ

ด้านการเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศ
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ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมจิตวิทยา

ด้านการต่อต้าน
การก่อการร้าย

และอาชญากรรมข้ามชาติ

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และดิจิทัล

 ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ ดิจิทัล ที่ส่งผลต่อความมั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้ม

 ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางในการน�าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัลมาสนับสนุนการด�าเนินงานด้านความมั่นคง

 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐและ 
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจน
รองรับปัญหาที่เกิดจากสังคมดิจิทัล

 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�าเนินงาน

 ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ รูปแบบ และวิธีการการก่อการร้าย 
ในปัจจุบันและแนวโน้ม

 ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ รูปแบบ และวิธีการของอาชญากรรม
ข้ามชาติในปัจจุบันและแนวโน้ม

 ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางการด�าเนินงานเชิงรุกเพื่อลด
ผลกระทบและต่อต้านการก่อการร้ายและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�าเนินงาน

 ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ
การด�าเนินงานความมั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้ม

 ตดิตาม ประเมนิ วิเคราะห์สถานการณ์และประเดน็ด้านสงัคมจิตวทิยาท่ีส่งผลต่อ
การด�าเนินงานความมั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้ม

 ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
และสังคมจิตวิทยาในการสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานความมั่นคง

 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�าเนินงาน

 ติดตาม ประเมิน สถานการณ์และปัญหาส�าคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงไทยรวม
ทั้งจัดล�าดับความเร่งด่วนของปัญหา สิ่งท้าทาย และภัยคุกคามที่ส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงในแต่ละห้วงเวลา

 รเิริม่และเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางในการพฒันาระบบงานข่าวกรอง
ให้มีประสิทธิภาพในการติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและ
ภัยคุกคามต่อความมั่นคง

 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านการข่าวกรองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล 
ที่รอบด้านในการด�าเนินงาน

ด้านการข่าวกรอง
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 การด�าเนินงานของคณะที่ปรึกษาของสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติมีอ�านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และประกาศสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

แต่งต้ังและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาของสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความ

มัน่คงแห่งชาต ิ โดยในครัง้แรกได้มกีารลงนามประกาศสภาฯ  

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1) หน้าที่ตาม พ.ร.บ. 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 คือ ติดตาม ประเมิน 

วิเคราะห์สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง

แห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเสนอความเห็นต่อ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความ

มั่นคงแห่งชาติตามที่สภามอบหมาย และ 2) หน้าที่ตาม

ประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้คณะที่ปรึกษาให้ค�า

แนะน�าและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับความ

มั่นคงแห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งต้ังให้กับสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ และส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 ต่อมาภายหลงัการด�าเนินงานของคณะทีป่รึกษาฯ 

ในรอบปีที่ผ่านมา ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได ้

พิจารณาให้มกีารทบทวนหลักเกณฑ์และวธิกีารฯ อกีคร้ังหนึง่ 

เพือ่ให้การด�าเนนิงานของคณะทีป่รึกษาฯ มคีวามเหมาะสม

กับสถานการณ์และบริบทงานความมั่นคงที่ซับซ้อนและ

เชื่อมโยงเกี่ยวพันในหลายมิติ โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 

2563 นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ได้ลงนามในประกาศสภาความมัน่คงแห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์ 

และวิธีการในการแต่งต้ังและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ 

ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นใหม่ เพ่ือให้มี

ความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการด�าเนินงาน

ด้านความมัน่คง และต่อมาเมือ่วนัที ่ 27 สงิหาคม 2563 

ส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติได้น�ารายชื่อคณะ 

ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอที่ประชุมสภา 

ความมัน่คงแห่งชาต ิ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน 

การเตรยีมพร้อมและป้องกันประเทศ ด้านความมัน่คงภายใน 

และระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล ด้านการต่อต้าน

การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และ ด้านการ 

ข่าวกรอง โดยมีการระบุเป็นรายบุคคลและตามต�าแหน่งท่ีมี

คุณสมบัติสอดคล้องเหมาะสมกับการเป็นที่ปรึกษาของ

สภาความมัน่คงแห่งชาต ิจ�านวน 29 คน

 การก�าหนดหลักเกณฑ์ฯ ข้ึนใหม่ เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของคณะที่ปรึกษาฯ สะท้อนการท�างานที่มอง

ความมั่นคงแบบองค์รวมที่ต้องการบุคคลที่มีองค์ความรู้

และประสบการณ์การท�างานจริงในด้านต่างๆ มาแลกเปลีย่น 

พดูคยุจากสิง่ทีไ่ด้มกีารศกึษาค้นคว้าและจากประสบการณ์

ตรงจากการปฏิบัติงานในอดีต/ปัจจุบัน/รวมถึงมองไป 

ข้างหน้าในระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้ผลการปฏิบัติ

ง าน เ กิดประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึนรวม ท้ั งสามารถ ช้ี วัด

ประสทิธผิลการท�างานของคณะท่ีปรกึษาฯ ด้านต่าง ๆ และ 

ในภาพรวม อาทิ การแต่งตัง้หวัหน้าส่วนราชการท่ีมอี�านาจ 

หน้าท่ีโดยตรงในด้านท่ีได้รบัการแต่งตัง้โดยใช้ “ช่ือต�าแหน่ง 

หัวหน้าส่วนราชการ” แทนหลักเกณฑ์เดิมที่ก�าหนดเป็น

รายช่ือบุคคล ซ่ึงอาจส่งผลให้ประสบการณ์การบริหาร

จัดการท�างานขาดความต่อเนื่องเมื่อบุคคลนั้นพ้นจาก

ต�าแหน่ง หรือแม้แต่การก�าหนดคุณสมบัติการแต่งตั้งผู้ซึ่ง

มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์ด้านความมัน่คง 

หรอืนกัวชิาการด้านความมัน่คง ให้ชัดเจนข้ึน รวมท้ังให้มี

การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งท่ีปรกึษาฯ การพจิารณา 

ความหลากหลายของช่วงอาย ุการให้คณะท่ีปรกึษาฯ จดัท�า 

รายงานผลการปฏบิตังิาน ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิประโยชน์ในการ 

ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงรวมทั้งการให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า 

ในเร่ืองต่างๆ จะต้องหาข้อสรปุและมข้ีอเสนอแนะท่ีชัดเจน  

เพือ่น�าไปประกอบการพจิารณาของสภาความมัน่คงแห่งชาติ  

ซึ่งในวารสารฯ ฉบับต่อไปจะได้กล่าวถึงผลการด�าเนินงาน

ของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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พลวัตความมั่นคง
ภูมิภาคตะวันออกกลาง: ทศิทาง โอกาส 

และ ความร่วมมือ
บนความขดัแย้ง
วิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ และ ภัทราวุธ ภาหา

บทบาทของผู้แสดงที่ไม่ใช่รัฐ:

NATO และ SCO
ธนพร บุญธรรม และ กฤษณ์ สุขยานุดิษฐ

ความท้าทาย
การพัฒนาศักยภาพ
ในการรักษาผลประโยชน์
ของชาตทิางทะเล
ร้อยตรี กล้า สินเจริญ

โรฮนีจา: ความขดัแย้ง
ระหว่างรฐั ประเด็นเรื่องผู้พลัดถิ่น
หรือการแทรกแซงของมหาอ�านาจ?
ดร.นฤมิต หิญชีระนันทน์

แนวคดิสุดโต่ง
ทีน่ยิมความรนุแรง ภาค 2:
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่ง
ที่นิยมความรุนแรง
วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ และ นภ เทพวัลย์

เกรด็ความรู้
คณะทีป่รึกษาของ
สภาความมัน่คงแห่งชาติ
สถาบันความมั่นคงศึกษา

การศึกษาการจัดท�า

นโยบายและแผน
ระดับชาตว่ิาด้วยความ
มัน่คงแห่งชาตขิองไทย
ปรัชญาพร บุญทูล และคณะ

สถาบนัความมัน่คงศกึษา
ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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