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บนพืน้ ฐำนของควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรสัง่ สมประสบกำรณ์ ในบริบทควำมมัน่ คงตัง้ แต่ในห้วงอดีต-ปัจจุบนั -อนำคต
โดยกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมมัน่ คงสิง่ ส�ำคัญคือ ประเทศชำติมภี มู คิ มุ้ กัน หน่วยงำนควำมมัน่ คงสำมำรถปรับตัว
ได้ทนั กับพลวัตรของกำรเปลีย่ นแปลงสภำวะแวดล้อมควำมมัน่ คงในแต่ละยุคสมัย รวมทัง้ ทีส่ ำ� คัญอีกประกำรหนึง่
ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคง คือ กำรมีส่วนร่วมและกำรผนึกก�ำลังจำกภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งหน่วยงำนรัฐ
ภำคเอกชน ภำคท้องถิ่น กลุ่มอำสำสมัคร จิตอำสำกลุ่มต่ำงๆ และ องค์กรพัฒนำเอกชน
กำรจัดท�ำเอกสำรชุด “มุมมองความมั่นคง” เป็นหนึ่งในรูปแบบงำนเขียนบทควำมที่ถ่ำยทอดจำก
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนภำยในส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมทั้งกำรที่บุคคลำกรได้มีโอกำสเข้ำรับ
กำรศึกษำอบรมจำกสถำบันทัง้ ภำยในและต่ำงประเทศ และบทควำมทีเ่ ขียนขึน้ จำกนักวิชำกำรทีไ่ ด้มกี ำรศึกษำ
ค้นคว้ำในเรื่องนั้นๆ นอกเหนือจำกในรอบปีที่ผ่ำนมำที่ทำงสถำบันควำมมั่นคงศึกษำได้จัดเวทีทำงวิชำกำร
กำรประชุม สัมมนำ กำรหำรือในประเด็นต่ำงๆ โดยได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกภำคีเครือข่ำย อำทิ
หน่ ว ยงำนรั ฐ นั ก วิ ช ำกำร เพื่ อ พั ฒ นำ เพิ่ ม พู น ควำมรู ้ มุ ม มอง แง่ คิ ด ที่ ห ลำกหลำย เรี ย นรู ้ ริ เริ่ ม สิ่ ง ใหม่
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีหน้ำที่เสนอแนะเชิงนโยบำย/ผู้ปฏิบัติงำน และนักวิชำกำรที่เชี่ยวชำญในศำสตร์
แต่ละสำขำ
ด้วยเหตุนี้ จึงมุง่ หวังว่ำ “มุมมองความมัน่ คง” จะสำมำรถเป็นช่องทำงหนึง่ ทีจ่ ะสือ่ ควำมเข้ำใจให้ผอู้ ำ่ น
เกี่ยวกับประเด็นควำมมั่นคงและกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติและที่ส�ำคัญถือเป็น
สือ่ กลำงในกำรพัฒนำองค์ควำมรูด้ ำ้ นควำมมัน่ คงและควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนสภำควำมมัน่ คงแห่งชำติ
กับภำคีเครือข่ำยภำยในประเทศและต่ำงประเทศต่อไป
พลเอก

( สมศักดิ์ รุ่งสิตา )
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำรจำกที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง
กำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และเผยแพร่ ข้อมูล หรือ องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง
ถือเป็นหน้ำที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนควำมมั่นคงจึงปรำรถนำให้ได้ผู้ที่มีควำมรู้ที่ถ่องแท้ มีควำมสำมำรถที่แท้จริง มีกำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญ
ในงำนอำชีพ ยึดมัน่ ในควำมถูกต้องชอบธรรม กำรพัฒนำตนเองสม�ำ่ เสมอ กำรมีเกียรติภมู แิ ละศักดิศ์ รี กำรท�ำงำน
ทีป่ ระสำนสอดคล้องกัน และกำรท�ำงำนแบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์ จึงนับเป็นเรือ่ งส�ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่ส�ำคัญในกำรท�ำให้ประเทศชำติเป็นปึกแผ่นมั่นคงและเจริญก้ำวหน้ำ
ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2561 จึงได้จัดตั้ง สถำบันควำมมั่นคงศึกษำ (สมศ.) เสมือนเป็น
Security Think Tank โดยพัฒนำปรับเปลี่ยนรูปแบบในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงที่กลุ่มพัฒนำ
องค์ควำมรู้ควำมมั่นคง (กพอ.) ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติได้ด�ำเนินกำรมำกว่ำ 10 ปี เพื่อให้บุคลำกร
ได้มีโอกำสอย่ำงเท่ำเทียมที่จะได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงตำมศักยภำพและควำมถนัดหรือควำมเชี่ยวชำญ
ของแต่ละบุคคล โดยเน้นกำรเรียนรู้ กำรคิดวิเครำะห์เชิงลึก กำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรคิดริเริ่ม กำรมีนวัตกรรม
ทีส่ ร้ำงคุณค่ำในงำนด้ำนควำมมัน่ คง รวมทัง้ มุง่ หำแนวทำงหรือเวทีรปู แบบต่ำงๆ ทีจ่ ะสำมำรถถ่ำยทอด รับฟัง
แลกเปลีย่ น ระดมควำมคิดเห็น (Collaborative Learning) ท�ำควำมเข้ำใจเนือ้ หำเกีย่ วเนือ่ งกับกำรปฏิบตั งิ ำน
ด้ำนควำมมัน่ คงไปสูผ่ ทู้ สี่ นใจ ตลอดจนส่งเสริมให้มเี ครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน องค์กร สถำบันทำงวิชำกำร
ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน ภำคท้องถิ่น
บทควำมในเอกสำรชุด “มุมมองความมัน่ คง” ในวำรสำรฉบับนี้ หวังว่ำจะสร้ำงกำรรับรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
มุมมองในแง่มุมกำรศึกษำงำนควำมมั่นคงหรือควำมมั่นคงศึกษำ (Security Studies) ที่ให้ผู้ปฏิบัติงำน สมช.
หรือหน่วยงำนด้ำนควำมมัน่ คงได้ถำ่ ยทอดสิง่ ทีไ่ ด้ดำ� เนินงำนและมุมมองควำมมัน่ คงทีห่ ลำยประเด็นมีควำมซับซ้อน
ท้ำทำย ควำมเสีย่ ง โดยหลำยประเด็นมีควำมเชือ่ มโยงทำบเกีย่ วกัน (Cross-Cutting Issues) ในกำรเสนอแนะ
นโยบำยหรือแผนเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหำในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว จึงต้องมีกำรหำรือกัน
โดยทีส่ ำ� คัญคือกำรเข้ำมำมีสว่ นร่วมตัง้ แต่เริม่ ต้นและกำรได้รบั ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั งิ ำนทีน่ ำ� ผูท้ มี่ คี วำมรู้
ควำมสำมำรถที่แท้จริงในงำนหรือศำสตร์สำขำนั้นๆ และมุมมองของคนในแต่ละช่วงวัยทั้งภำยในหน่วยงำน
และระหว่ำงหน่วยงำนเข้ำมำด�ำเนินกิจกำรงำนควำมมั่นคงให้มีควำมรอบด้ำนและตกผลึกทำงควำมคิด
โดยใช้เวทีสถำบันควำมมัน่ คงศึกษำและบทควำมเป็นสือ่ กลำงทีจ่ ะสร้ำงกำรรับรูร้ บั ทรำบ กำรรับฟัง กำรแลกเปลีย่ น
ข้อคิดเห็น กำรปรับกระบวนทัศน์ วิธีคิด วิธีปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคง
นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

เกร็ดควำมรู้

บทบัญญัติสภำควำมมั่นคงแห่งชำติและส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติมีภำรกิจในกิจกำรด้ำนควำมมั่นคงภำยใต้
พระรำชบัญญัติสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2559 โดยมี สภำควำมมั่นคงแห่งชำติและส�ำนักงำน
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ท�ำหน้ำที่ ดังนี้
หมวด 1 สภาความมั่นคงแห่งชาติ
มาตรา 6 ให้มีสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วยสมำชิก ดังต่อไปนี้
(1) นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนสภำ
(2) รองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นรองประธำนสภำ
(3) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสือ่ สำร รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงยุตธิ รรมและผูบ้ ญั ชำกำรทหำรสูงสุด
ให้เลขำธิกำรเป็นสมำชิกและเลขำนุกำร และให้เลขำธิกำรแต่งตัง้ ข้ำรำชกำรของส�ำนักงำนเป็นผูช้ ว่ ยเลขำนุกำร
เพือ่ ประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำทีข่ องสภำสภำ อำจมีมติให้เชิญรัฐมนตรีหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจำรณำ หรือผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ด้ำน
ควำมมัน่ คง หรือนักวิชำกำรด้ำนควำมมัน่ คงในเรือ่ งนัน้ ให้เข้ำร่วมประชุมเป็นครัง้ ครำวในฐำนะสมำชิกเฉพำะกิจ
ด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมำประชุมมีฐำนะเป็นสมำชิกตำมวรรคหนึ่ง ส�ำหรับกำรประชุม
ครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
มาตรา 7 สภาความมั่นคงแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจำรณำ
(2) เสนอแนะและให้ควำมเห็นในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ชำติในมิติด้ำนควำมมั่นคงหรือ
ประเด็นเกีย่ วกับควำมมัน่ คงแห่งชำติหรือกำรแก้ไขเพิม่ เติมหรือปรับปรุงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับควำมมัน่ คงแห่งชำติ
ต่อนำยกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
(3) พิจำรณำก�ำหนดยุทธศำสตร์หรือแผนด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะเรื่องแผนเตรียมพร้อม
แห่งชำติและแผนบริหำรวิกฤตกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงแห่งชำติ
(4) ก�ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำเกีย่ วกับควำมมัน่ คงแห่งชำติ
เพื่อเสนอนำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
(5) ประเมิ น และวิ เ ครำะห์ ส ถำนกำรณ์ ภ ำพรวมในเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ อั น เป็ น ภั ย คุ ก คำม
ต่อควำมมั่นคงแห่งชำติ
(6) ก�ำกับและติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติ
(7) ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อื่ น ตำมที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นพระรำชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละกฎหมำยอื่ น หรื อ ตำมที่
นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย

หมวด ๓ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
มาตรา ๒๑ ให้มีส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบในงำนธุรกำรของสภำและศึกษำและรวบรวมข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง
ที่เกี่ยวกับงำนของสภำ
(2) จัดท�ำร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติตำมเป้ำหมำย
และแนวทำงที่สภำก�ำหนดเพื่อเสนอต่อสภำ
(3) เสนอแนะและให้ควำมเห็นต่อสภำหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ก�ำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์ แผนงำน และกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงแห่งชำติ
(4) ให้ ค� ำ ปรึ ก ษำเสนอแนะและให้ ค วำมเห็ น ตลอดจนอ� ำ นวยกำรและประสำน
กำรปฏิบัติงำนใดๆ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
(5) ติดตำม ประเมิน วิเครำะห์ และแจ้งเตือนสถำนกำรณ์ดำ้ นควำมมัน่ คงกำรเปลีย่ นแปลง
ของสถำนกำรณ์สภำวะแวดล้อมด้ำนควำมมั่นคงในเชิงยุทธศำสตร์พิสูจน์ทรำบและคำดกำรณ์ภัยคุกคำม
และกำรประเมินก�ำลังอ�ำนำจของชำติ
(6) ประสำนงำนหรื อ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนต่ ำ งประเทศในกิ จ กำรด้ ำ นควำมมั่ น คง
ระหว่ำงประเทศ ด้ำนควำมมั่นคงในเชิงยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรประเมินสภำวะแวดล้อม และด้ำนวิชำกำร
ที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง
(7) ศึกษำ วิจัย รวบรวม พัฒนำ ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ
(8) ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อื่ น ตำมที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระรำชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละกฎหมำยอื่ น หรื อ
ตำมที่สภำ นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
มาตรา 22 ให้มเี ลขำธิกำรสภำควำมมัน่ คงแห่งชำติเป็นผูบ้ งั คับบัญชำข้ำรำชกำรและบริหำรรำชกำร
ของส�ำนักงำนขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีและให้มีรองเลขำธิกำรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติรำชกำรให้เลขำธิกำร
เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญโดยในกำรพิจำรณำเสนอชือ่ ผูซ้ ง่ึ สมควรด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรให้สภำเสนอชือ่ บุคคล
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย

การจัดการปัญหา
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
ของกลุ่มประเทศ

BIMSTEC

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณภำ ลีระศิร*ิ

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ที่ผ่ำนมำ
ผูเ้ ขียนได้มโี อกำสเข้ำร่วมกำรประชุม Second Dialogue
of BIMSTEC Think Tank ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย1
กำรประชุมครั้งนี้ เน้นในประเด็นส�ำคัญของ BIMSTEC
5 ประเด็น ได้แก่ 1. Internet and Social Media as a Tool
for Radicalization2. Maritime Domain Awareness
in BIMSTEC 3. Environment and Climate Change
4. Restructuring Institutions: Cooperation and
Capacity Building within BIMSTEC States และ
5. Cyber Security ผูเ้ ขียนได้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบ
ในประเด็นเรือ่ งกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศซึง่ ผูเ้ ขียน
มีควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกและถือได้วำ่ เป็นประเด็นส�ำคัญ
ในทำงระหว่ำงประเทศเป็นอย่ำงยิ่งในยุคปัจจุบัน

กรอบควำมร่วมมือ BIMSTEC

ควำมร่วมมือในกรอบ BIMSTEC (Bay of Bengal
Initiative for Multisectoral Technical and Economic
Cooperation) หรือควำมริเริ่มแห่งอ่ำวเบงกอลว่ำด้วย
ควำมร่วมมือหลำกหลำยสำขำทำงเทคนิคและเศรษฐกิจ
เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มีที่ตั้งอยู่รำยรอบ
อ่ ำ วเบงกอลในภู มิ ภ ำคเอเชี ย ใต้ เรื่ อ ยไปจนถึ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ BIMSTEC ปัจจุบันมีสมำชิกทั้งหมด
7 ประเทศ ได้แก่ บังคลำเทศ ภูฏำน อินเดีย เมียนมำ
เนปำล ศรีลังกำ และไทย

* อำจำรย์ประจ�ำส�ำนักวิชำกำรระหว่ำงประเทศ คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1
อินเดียเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม BIMSTEC Think Tank Dialogue on Regional Security ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 - 28 พ.ย. 2562 ณ Vivekananda
International Foundation กรุงนิวเดลี สำธำรณรัฐอินเดีย โดยเป็นกำรประชุมในกรอบนักวิชำกำรและสถำบันคลังสมองประเทศสมำชิก BIMSTEC
ประกอบด้วย Session (I): Internet and Social Media as a Tool for Radicalisation - The BIMSTEC Experience and Way Forward. Session.
(II): Maritime Domain Awareness (MDA) in BIMSTECSession. (III): Environment and Climate Change: Preserving Mountains and Oceans
Ecosystem Session (IV): Restructuring Institutions: Cooperation and Capacity Building within BIMSTEC States. Session (V): Cyber
Security: Need for Cooperation Between the BIMSTEC States to Counter-Cyber Security Threats. โดยผลกำรประชุมจะน�ำเสนอ
ทีป่ ระชุมประจ�ำปีของหัวหน้ำฝ่ำยควำมมัน่ คงประเทศสมำชิก BIMSTEC (Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand)
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BIMSTEC ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยควำมริเริ่ม
ของประเทศไทยทีร่ ฐั บำลของไทยในขณะนัน้ ต้องกำรด�ำเนิน
นโยบำยมองตะวันตก (Look West) ประจวบเหมำะกับ
ในขณะนัน้ ประเทศอินเดียได้ดำ� เนินนโยบำยมองตะวันออก
(Look East) เช่นเดียวกันจึงท�ำให้เกิดควำมตกลง BIMSTEC
ขึน้ โดยในครัง้ นัน้ มีประเทศทีเ่ ป็นสมำชิกก่อตัง้ 4 ประเทศ
ได้แก่ บังคลำเทศ อินเดีย ศรีลังกำ และไทย ภำยใต้ชื่อ
Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand Economic
Cooperation (BISTEC) ในอีก 6 เดือนต่อมำ ในวันที่ 22
ธันวำคม พ.ศ. 2540 ประเทศเมียนมำได้เข้ำเป็นสมำชิก
ล�ำดับที่ 5 และได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็น BangladeshIndia-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic
Cooperation (BIMSTEC) ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ
BIMSTEC มีเป้ำหมำยส�ำคัญคือกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศในกลุ่มประเทศรอบอ่ำว
เบงกอล และเมื่อประเทศเนปำลและภูฏำนได้เข้ำร่วม
เป็นสมำชิกจึงได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็น Bay of Bengal
Initiative for Multisectoral Technical and Economic
Cooperation (BIMSTEC) (Kandu, 2016)
ควำมตกลง BIMSTEC ตอบสนองควำมต้องกำร
ของสองประเทศใหญ่ที่สอดคล้องกันคือควำมต้องกำร
ของประเทศไทยและอินเดีย ในห้วงทศวรรษที่ 1990
ประเทศไทยต้องกำรขยำยควำมสัมพันธ์ไปยังประเทศ
ที่ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกมำกขึ้น นโยบำยมุ่งตะวันตก
ของไทย (Look West) ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประเทศไทยในหลำยประเด็น ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริม
ควำมสั ม พั น ธ์ เชิ ง สร้ ำ งสรรค์ ร ะหว่ ำ งไทยกั บ เมี ย นมำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรยกระดับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิ จ อย่ ำ งยั่ ง ยื น นอกจำกนี้ ประเทศไทย
ยังต้องกำรแสวงหำแหล่งผลิตสินค้ำรำคำถูกซึ่งภูมิภำค
เอเชียใต้มีศักยภำพในกำรเป็นแหล่งผลิตสินค้ำให้กับไทย
เพรำะมีแรงงำนและทรัพยำกรรำคำถูกเป็นจ�ำนวนมำก
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ในขณะเดียวกันอินเดียต้องกำรที่จะเข้ำร่วมกับ
กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจที่มีควำมเข้มแข็ง เนื่องจำก
ในช่ ว งหลั ง สงครำมเย็ น เป็ น ต้ น มำ อิ น เดี ย ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
สมำชิกของกำรร่วมกลุ่มในระดับภูมิภำคใด ๆ นอกจำก
สมำคมควำมร่วมมือแห่งภูมิภำคเอเชียใต้ (South Asian
Association for Regional Cooperation-SAARC)
แต่สมำคมควำมร่วมมือแห่งภูมภิ ำคเอเชียใต้ตอ้ งเผชิญกับ
ปัญหำควำมขัดแย้งภำยในภูมภิ ำคท�ำให้ควำมร่วมมือและ
บูรณำกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำของประเทศ
ในภูมิภำคเอเชียใต้นั้นไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควร
ในทำงตรงกันข้ำม อำเซียนกลับมีควำมก้ำวหน้ำในกำร
พัฒนำควำมร่วมมือระดับภูมภิ ำคทีเ่ ข้มแข็ง ประกอบไปด้วย
ประเทศที่ มี ศั ก ยภำพในกำรพั ฒ นำทำงเศรษฐกิ จ ที่ สู ง
ท�ำให้อนิ เดียมีควำมสนใจทีจ่ ะร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้ำน
ทำงตะวันออกมำกขึน้ (Look East Policy) กำรเชือ่ มโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้ำนทำงตะวันออกผ่ำนกรอบควำมร่วมมือ
BIMSTEC ท�ำให้อินเดียและประเทศในเอเชียใต้สำมำรถ
เชือ่ มโยงมำยังอำเซียนได้สะดวกขึน้ และยังสำมำรถใช้กลไก
BIMSTEC ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเมียนมำ
ทีม่ ชี ำยแดนติดต่อกันกว่ำ 1,600 กิโลเมตร (Kandu, 2016)
เมือ่ ความต้องการตรงกันจึงเกิดเป็นความร่วมมือ
ในกรอบ BIMSTEC ขึ้น นับว่าเป็นก้าวที่ส�าคัญของ
การสร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งประเทศต่ า ง ๆ
ที่ อ ยู ่ ร ายรอบอ่ า วเบงกอล และมี ค วามโดดเด่ น
ในฐานะทีเ่ ป็นการรวมกลุม่ ของประเทศในสองภูมภิ าค
คื อ กลุ ่ ม ประเทศเอเชี ย ใต้ แ ละประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้เ ข้าด้ว ยกัน และหากพิจ ารณา
ในบริ บ ทปั จ จุ บั น ที่ ป ระเทศมหาอ� า นาจต่ า ง ๆ
หวนกลับมาให้ความส�าคัญกับภูมภิ าคอินโด-แปซิฟกิ
ท�าให้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ทวีความส�าคัญ
มากขึ้น ทั้งในเชิงภูมิเศรษฐศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์
รวมถึ ง เรื่ อ งของยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงในระดั บ
ภูมภิ าคและระดับโลกเป็นอย่างมาก กล่าวคือ นอกจาก
จะเป็นการเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว หากมองในเชิงภูมศิ าสตร์
และยุทธศาสตร์แล้ว BIMSTEC ยังเป็นการเชื่อมโยง

2 มหาสมุทร อันได้แก่ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก
เข้าด้วยกัน (Chaturvedy, 2018) มหาสมุทรทั้งสองนี้ต่างเป็น
แหล่งทรัพยากรทางทะเลทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์และยังเป็นเส้นทาง
การเดินเรือที่ส�าคัญของโลกที่จะเชื่อมต่อไปยังญี่ปุ่นและจีน

BIMSTEC ยังเป็นกำรรวมตัวของประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่ก�ำลัง
เติบโตอย่ำงรวดเร็ว มีตลำดขนำดใหญ่ และมีศกั ยภำพในกำรพัฒนำทีส่ งู
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ประเทศอินเดีย มีทรัพยำกรธรรมชำติเป็นจ�ำนวนมำก
ทั้งบนบกและทะเล BIMSTEC มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมำณ 3 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ มีประชำกรรวมกันกว่ำ 1.7 พันล้ำนคน หรือ 22
เปอร์เซ็นต์ของประชำกรโลก ท�ำให้ถือได้ว่ำ BIMSTEC เป็นภูมิภำค
ทีม่ คี วำมหนำแน่นของประชำกรมำกทีส่ ดุ ในโลก (Roy, 2017; Hundlani
& De Zylva, 2018) นอกจำกนี้ กำรมีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์เป็น
จุดศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกของมหำสมุทรอินเดียและฝั่ง
ตะวันตกของมหำสมุทรแปซิฟกิ ยิง่ ท�ำให้ภมู ภิ ำคนีม้ คี วำมส�ำคัญอย่ำงมำก
ในปัจจุบัน
กรอบควำมร่วมมือ BIMSTEC มีควำมพิเศษกว่ำควำมร่วมมือ
ทำงเศรษฐกิจอื่น ๆ ตรงที่ BIMSTEC ไม่ได้เป็นกรอบควำมร่วมมือ
ระดับภูมิภำคที่เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบเป็นหน้ำกระดำนหรือ
สร้ ำ งองค์ ก รระหว่ ำ งประเทศที่ มี โ ครงสร้ ำ งเข้ ม แข็ ง ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
กระบวนกำรและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ แต่กลับมุ่งเน้นไปที่เป้ำหมำยเพื่อ
กำรพัฒนำเป็นหลัก BIMSTEC จึงมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงในสำขำ
(sector) ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำภูมิภำคแบบองค์รวม

ในเบือ้ งต้นมีกำรก�ำหนดกรอบควำมร่วมมือ
รำยสำขำทั้งสิ้น 6 สำขำ ได้แก่
n กำรค้ำและกำรลงทุน
n เทคโนโลยี
n พลังงำน
n กำรคมนำคม
n กำรท่องเที่ยว
n กำรประมง
ต่อมำในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเพิ่มเติมอีก
7 สำขำ ได้แก่
n กำรเกษตร
n สำธำรณสุข
n กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน
n กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย
และอำชญำกรรมข้ำมชำติ
n สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
n วัฒนธรรม
n ปฏิสัมพันธ์ในระดับประชำชน
และในปี พ.ศ. 2554 ได้เพิ่มควำมร่วมมือ
ในสำขำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
เป็นสำขำที่ 14 ภำยใต้ควำมร่วมมือในกรอบ
BIMSTEC (กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ,
2552; กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2556;
Kundu, 2014)
อย่ ำ งไรก็ ดี ในห้ ว ง 20 ปี แ รก
(พ.ศ. 2540-2560) ของกำรก่อตั้งกรอบ
ควำมร่วมมือ BIMSTEC นั้นไม่ประสบ
ควำมส� ำ เร็ จ เนื่ อ งจำกประเทศสมำชิ ก
ไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญกับ BIMSTEC เท่ำทีค่ วร
และไม่ มี ก ำรด� ำ เนิ น กำรเพื่ อ ให้ เ กิ ด กำร
บู ร ณำกำรระหว่ ำ งประเทศ เห็ น ได้ จ ำก
กำรที่ BIMSTEC ไม่มีกำรจัดตั้งองค์กรของ
BIMSTEC จนกระทัง่ ผ่ำนไปถึง 17 ปี จึงได้มี
กำรจัดตัง้ ส�ำนักงำนเลขำธิกำร BIMSTEC ขึน้
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ทีก่ รุงธำกำ ประเทศบังคลำเทศ นอกจำกนี้ ตลอดระยะเวลำยีส่ บิ กว่ำปีทผี่ ำ่ นมำมีกำรประชุมระดับผูน้ ำ� ประเทศเพียง 4 ครัง้
เท่ำนั้น ครั้งแรกเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2547 ครั้งต่อมำเกิดขึ้นที่อินเดีย ในปี พ.ศ. 2551 กำรประชุมครั้งที่ 3
ทิ้งระยะเวลำถึง 6 ปี โดยปี พ.ศ. 2557 ได้มีกำรจัดประชุมขึ้นที่เมียนมำ และครั้งล่ำสุดเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2561
ทีป่ ระเทศอินเดีย ท�ำให้ในห้วงเวลำทีผ่ ำ่ นมำ BIMSTEC ไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรขับเคลือ่ นควำมร่วมมือและบูรณำกำร
ในประเด็นควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ กอปรกับปัญหำภำยในของประเทศสมำชิกท�ำให้เกิดควำมชะงักงัน (Yhome, 2019)
อย่ำงไรก็ดี ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ BIMSTEC กลับมำมีควำมเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญอีกครั้ง หลังจำกที่อินเดีย
ได้หนั กลับมำผลักดันกรอบควำมร่วมมือนีอ้ ย่ำงจริงจัง กำรที่ BIMSTEC ได้ตดิ สินใจขยำยกรอบควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ
เพิ่มขึ้นจำก 6 สำขำ เป็น 14 สำขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรเพิ่มประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ในปี พ.ศ. 2554 ท�ำให้เห็นว่ำประเทศสมำชิก BIMSTEC เห็นควำมส�ำคัญของกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงภูมภิ ำคนีแ้ ละต้องกำร
มีควำมร่วมมือในประเด็นทีห่ ลำกหลำย BIMSTEC ยังคงเป็นควำมร่วมมือระดับภูมภิ ำคทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในฐำนะ
กำรเป็นสะพำนเชื่อมโยงเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ำด้วยกัน

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ:
ผลกระทบต่อประเทศสมำชิก BIMSTEC
ประเทศสมำชิก BIMSTEC มีลกั ษณะทำงภูมศิ ำสตร์
ทีม่ คี วำมหลำกหลำยอย่ำงมำก นับจำกเทือกเขำทีส่ งู ทีส่ ดุ
ในโลกอย่ำงเทือกเขำหิมำลัยทำงตอนเหนือของภูมิภำค
เรื่ อ ยมำยั ง ผื น น�้ ำ ของมหำสมุ ท รอิ น เดี ย และแปซิ ฟ ิ ก
อ่ำวเบงกอลมีขนำดประมำณ 6,000,000 ตำรำงกิโลเมตร
จั ด เป็ น อ่ ำ วที่ มี ข นำดใหญ่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก
และดังที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นว่ำ BIMSTEC นี้มีประชำกร
รวมกันกว่ำ 1.7 พันล้ำนคน ในจ�ำนวนนี้มีประชำกร
ทีอ่ ำศัยอยูบ่ ริเวณริมฝัง่ ทะเลกว่ำ 450 ล้ำนคน อ่ำวเบงกอล
ยังมีระบบนิเวศทำงทะเลขนำดใหญ่ทมี่ คี วำมหลำกหลำยมำก
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
พื้ น ที่ ข องกลุ ่ ม ประเทศ BIMSTEC ยั ง มี ค วำม
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ทั้งบนบก
และในทะเล ถือได้วำ่ BIMSTEC เป็นแหล่งอำหำรทีส่ ำ� คัญ
ของโลก ในขณะที่ประชำชนของประเทศในแถบนี้ยังคง
พึ่งพำทรัพยำกรธรรมชำติในฐำนะเหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญ
ไม่ ว ่ ำ จะเป็ น กำรเกษตร กำรประมง หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
กำรท่องเที่ยว
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อย่ำงไรก็ดปี ระเทศสมำชิก BIMSTEC ต้องเผชิญกับ
ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่มีควำมรุนแรง
มำกขึน้ เรือ่ ย ๆ ประเทศในกลุม่ BIMSTEC ถูกจัดให้อยูใ่ น
กลุม่ ทีม่ คี วำมเสีย่ งอย่ำงยิง่ (extreme risk) จำกผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจำกกำรประเมิน
ของ Climate Change Vulnerability Index (CCVI)
(Roy, 2017) ซึง่ หมำยควำมว่ำประเทศในกลุม่ BIMSTEC
มีโอกำสที่ต้องเผชิญกับสภำพภูมิอำกำศที่ไม่ปกติและ
มีควำมรุนแรง เช่น คลื่นควำมร้อน ภำวะแล้งจัด น�้ำท่วม
พำยุไซโคลน ฯลฯ ประเทศในแถบนี้มีควำมอ่อนไหวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง
ในภำคเกษตรกรรมทีต่ อ้ งพึง่ พำลมฟ้ำอำกำศในกำรเพำะปลูก
จึงได้มกี ำรบรรจุควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรเกษตรเป็นหนึง่
ในสำขำควำมร่วมมือของ BIMSTEC ภำคกำรเกษตรจัดว่ำ
เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของภู มิ ภ ำคอ่ ำ วเบงกอล เป็ น แหล่ ง
กำรจ้ำงงำนและแหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญ นอกจำกนี้ ยังเป็น
ที่มำของควำมมั่นคงทำงอำหำร ดังนั้น ภำวะฝนแล้งหรือ
ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล อำกำศที่ร้อนหรือเย็นผิดปกติ
ภำวะแล้ง และควำมไม่ปกติของสภำพภูมอิ ำกำศจึงท�ำให้
ประชำชนในกลุ่มประเทศ BIMSTEC ตกอยู่ในควำมเสี่ยง
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศจึงเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

BIMSTEC

กำรเปลีย่ นแปลงของสภำพภูมอิ ำกำศส่งผลกระทบ
ต่อประเทศสมำชิก BIMSTEC อย่ำงชัดเจน กำรเพิ่มขึ้น
ของอุ ณ หภู มิ โ ลก ท� ำ ให้ ใ นห้ ว งเวลำ 20 ปี ที่ ผ ่ ำ นมำ
ธำรน�้ำแข็งในแถบเทือกเขำหิมำลัยมีอัตรำกำรละลำย
มำกขึน้ และละลำยเร็วขึน้ ท�ำให้ธำรน�ำ้ แข็งหดตัวอย่ำงรวดเร็ว
ประมำณ 50 เซนติเมตรต่อปี เทียบกับเมื่อ 20 ปีก่อน
ที่ อั ต รำกำรหดตั ว ของธำรน�้ ำ แข็ ง อยู ่ ท่ี ป ระมำณ 25
เซนติเมตรต่อปี และท�ำให้ปริมำณน�้ำแข็งบนเทือกเขำ
หิมำลัยหำยไปประมำณ 8,300 ล้ำนตันต่อปีเพิ่มขึ้นจำก
4,300 ล้ำนตันต่อปี ใน 2 ทศวรรษก่อนหน้ำ และเป็น
ที่แน่นอนว่ำกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อ
ประชำชนกว่ำ 800 ล้ำนคน ทีพ่ งึ่ พำแหล่งน�ำ้ จำกเทือกเขำ
หิมำลัยส�ำหรับชลประทำน ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ และเพื่อ
กำรบริโภคอย่ำงหลีกเลีย่ งมิได้ (ผูจ้ ดั กำรออนไลน์, 2562)
นอกจำกประเด็นปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศภำคพื้นดินแล้ว ในส่วนภำคพื้นทะเลของอ่ำว
เบงกอลก็ได้รับผลกระทบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกันปัจจุบัน
ประเทศรอบอ่ำวเบงกอลต้องประสบกับภำวะน�ำ้ ทะเลหนุน
สูงในระดับ 2 มิลลิเมตรต่อปี ท�ำให้น�้ำทะเลทะลักเข้ำมำ
ยังแหล่งน�้ำจืดบนพื้นดินและเกิดภำวะน�้ำกร่อย และ
แน่นอนว่ำย่อมกระทบต่อกำรท�ำกำรเกษตรในพืน้ ทีเ่ หล่ำนี้
ในขณะเดียวกันเมืองที่อยู่รำยรอบอ่ำวก็เสี่ยงต่อน�้ำท่วม
มำกขึน้ ทัง้ จำกน�ำ้ ทะเล และจำกน�ำ้ แข็งของเทือกเขำหิมำลัย
ที่ละลำยอย่ำงรวดเร็ว (Roy, 2017)

ปั จ จุ บั น BIMSTEC ได้ จั ด ให้ ป ระเด็ น เรื่ อ งกำร
เปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศเป็นหนึง่ ในสำขำควำมร่วมมือ
โดยมี ป ระเทศบั ง คลำเทศเป็ น ผู ้ น� ำ ในกำรด� ำ เนิ น กำร
ในประเด็นนี้ ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีกำรตั้ง BIMSTEC
Centre for Weather and Climate (BCWC) ขึ้น
ที่รัฐอุตระประเทศ อินเดีย ศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เชิ ง วิ ท ยำศำสตร์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำร
พยำกรณ์อำกำศ ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยสภำพอำกำศ
และส่ ง เสริ ม กำรเผยแพร่ อ งค์ ค วำมรู ้ เ กี่ ย วกั บ สภำพ
อำกำศของประเทศสมำชิก BIMSTEC และในปีต่อมำ
ก็ได้มีกำรจัดอบรม BIMSTEC Disaster Management
Workshop (DMEx) และกำรประชุมระดับรัฐมนตรี
BIMSTEC ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศขึ้นที่
ประเทศอินเดีย
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ดั ง ที่ ผู ้ เ ขี ย นได้ ก ล่ า วย�้ า หลายครั้ ง ว่ า ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศนี้ส่ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชีวิ ตของผู ้ ค นในภู มิภ าคนี้
อย่างใหญ่หลวงและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเนื่องจากภูมิศาสตร์
ของภู มิ ภ าคนี้ มี ค วามหลากหลาย ท� า ให้ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันไปด้วย นับเป็น
ความท้าทายต่อกลุม่ ประเทศ BIMSTEC ในการยับยัง้ และแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ
ดังที่กล่ำวไปแล้วเบื้องต้นว่ำประเทศในภูมิภำค
อ่ำวเบงกอลนั้นต้องพึ่งพำลมฟ้ำอำกำศเพื่อสร้ำงควำม
เติบโตทำงเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันภูมภิ ำคนีก้ ม็ แี นวโน้ม
ทีจ่ ะประสบกับภัยพิบตั ทิ ำงธรรมชำติมำกมำย ไม่วำ่ จะเป็น
แผ่นดินไหว ดินถล่ม น�ำ้ ท่วม สึนำมิ ภำวะแล้ง ฝุน่ ควันพิษ
เป็ น ต้ น ภั ย พิ บั ติ ต ่ ำ ง ๆ เหล่ ำ นี้ ท� ำ ให้ ค วำมพยำยำม
ในกำรพัฒนำต้องประสบภำวะชะงักงัน กำรท�ำงำนของ
กลุ่มประเทศ BIMSTEC ในเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภู มิ อ ำกำศที่ ผ ่ ำ นมำยั ง ไม่ มี ม ำตรกำรที่ ชั ด เจนออกมำ
แต่อย่ำงใด และส่วนใหญ่เน้นไปที่ควำมร่วมมือในเชิง
เทคนิคมำกกว่ำที่ออกนโยบำยเชิงสังคมที่ก่อให้เกิดกำร
เปลีย่ นแปลงอย่ำงยัง่ ยืน ประเทศสมำชิก BIMSTEC สำมำรถ
ที่จะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมอิ ำกำศได้โดยกำรแบ่งปันทรัพยำกร องค์ควำมรู้
เทคโนโลยีและก�ำลังคน รวมถึงกำรสร้ำงกลไกควำมร่วมมือ
ในด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ในระดับภูมิภำค
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ข้อเสนอแนะ

ส�ำหรับนโยบำยระดับชำติ

l ประเทศสมำชิก BIMSTEC ล้วนแล้วแต่มีแผน

กำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น ในระดั บ ชำติ ซึ่ ง โดยปกติ แ ล้ ว
จะมีกำรบรรจุประเด็นเรือ่ งกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ดังนั้นเพื่อ
ให้กำรรับมือกับกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ประเทศสมำชิก BIMSTEC ควรก�ำหนด
ให้ ป ระเด็ น เรื่ อ งกำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ
เป็ น ประเด็ น หลั ก หรื อ เลื่ อ นล� ำ ดั บ ควำมส� ำ คั ญ ขึ้ น มำ
เป็นประเด็นแรก ๆ ในแผนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

l ประเทศที่อยู่รำยรอบอ่ำวเบงกอล

ควรรับเอำแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลทัง้ ทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ
อย่ำงยัง่ ยืนหรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “Blue Economy” มำเป็น
แนวทำงหนึง่ ของกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (Rahman, 2017)
เนื่ อ งด้ ว ยปั ญ หาเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศเป็นปัญหาทีเ่ ชือ่ มโยงประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก
ดังนั้นการมุ่งแก้ปัญหาในระดับชาติแบบต่างคนต่างท�า
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน ในทางตรงกันข้าม
การสร้างมาตรการในการร่วมมือกันแก้ปญ
ั หาและตัง้ รับ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค
และระดับโลกจึงเป็นแนวทางส�าคัญในการต่อสูก้ บั ปัญหา
ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

ระดับภูมิภาค BIMSTEC

l BIMSTEC ก�ำหนดประเด็นเรือ่ งกำรเปลีย่ นแปลง

สภำพภูมิอำกำศเป็นประเด็นส�ำคัญของภูมิภำคตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554 จัดได้วำ่ เป็นหมุดหมำยทีส่ ำ� คัญทีก่ ลุม่ ประเทศ
BIMSTEC เห็นควำมส�ำคัญของปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในภูมิภำค
ปัญหำดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินชีวติ ของประชำชน
และไม่ ค วรถู ก มองข้ ำ ม ประเทศสมำชิ ก BIMSTEC
ควรให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นนี้อย่ำงต่อเนื่อง และน�ำไป
บูรณำกำรร่วมกับกำรด�ำเนินนโยบำยอื่น ๆ ภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือนี้ (mainstreaming) ไม่วำ่ จะเป็นเรือ่ งกำรค้ำ
เทคโนโลยี พลังงำน กำรประมง ฯ ควรมีกำรน�ำเอำเรื่อง
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศไปร่วม
พิจำรณำด้วย เพือ่ หำแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงองค์รวมและ
รอบด้ำน

l นอกจำกควำมร่วมมือในเชิงเทคนิคแล้ว ประเทศ

สมำชิก BIMSTEC ควรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงกัน
ในลักษณะอืน่ ๆ เพือ่ ให้กำรเผชิญหน้ำและกำรแก้ไขปัญหำ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และยั่ ง ยื น ประเทศสมำชิ ก BIMSTEC ควรให้ ค วำม
ส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบั ประชำชนในภูมภิ ำค
กล่ำวคือ ในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำ ควำมร่วมมือในกรอบ
BIMSTEC เพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมนั้นให้ควำมส�ำคัญ
กั บ ควำมร่ ว มมื อ เชิ ง เทคนิ ค เช่ น ระบบกำรเตื อ นภั ย
(warning system) กำรแบ่งปันข้อมูลจำกกำรส�ำรวจ
ระยะไกล (remote sensing) และกำรพยำกรณ์อำกำศ
เป็นต้น BIMSTEC ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้ควำมรู้
เรื่ อ งกำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศแก่ ป ระชำชน
ในขณะเดียวกันก็เสนอทำงเลือกที่เป็นมิตรกับธรรมชำติ
ให้กบั ประชำชนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่ำงรุนแรง
เช่น เกษตร เป็นต้น
l สมำชิก BIMSTEC ควรร่วมกันสร้ำ งกรอบ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยมุ่งเป้ำไปที่กำรเติบโตแบบทั่วถึง
(inclusive growth) ประเด็นนี้จัดเป็นเรื่องท้ำทำยของ
ภูมิภำคอ่ำวเบงกอลเพรำะลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของ
BIMSTEC นัน้ มีควำมแตกต่ำงกันเป็นอย่ำงมำกจำกเทือกเขำ
ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลกเรือ่ ยไปจนถึงพืน้ น�ำ้ ของมหำสมุทรอินเดีย
ท�ำให้ประชำชนในภูมภิ ำคนีม้ คี วำมต้องกำรเพือ่ กำรพัฒนำ
ที่แตกต่ำงกันอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้ กรอบควำมร่วมมือ
BIMSTEC ควรแสวงหำแนวทำงควำมร่วมมือที่สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่แตกต่ำงนี้แบบไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้ำงหลัง
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l สืบเนือ่ งจำกเรือ่ งควำมหลำกหลำย ประเทศในกรอบควำมร่วมมือ BIMSTEC

ไม่ได้มคี วำมหลำกหลำยในเชิงภูมศิ ำสตร์แต่เพียงอย่ำงเดียว แต่ยงั มีควำมหลำกหลำย
ของผู ้ ค นอี ก ด้ ว ย โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ชนเผ่ ำ พื้ น เมื อ ง (indigenous people)
หำกกล่ำวว่ำภูมิภำคนี้มีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติมำกที่สุดในโลกคงจะไม่เกิน
ควำมจริงสักเท่ำใด ดังนัน้ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
ควรตระหนักถึงประเด็นนี้เพื่อที่จะหำแนวทำงเชิงนโยบำยที่ไม่ท�ำให้ผู้คนที่มีควำม
หลำกหลำยทั้งทำงชำติพันธุ์และวัฒนธรรมประเพณีต้องสูญเสียวิถีชีวิตไป
l BIMSTEC ควรยกระดับ BIMSTEC Centre on Climate Change ทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ มำให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลเรือ่ งกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศทีส่ ำมำรถเชือ่ มโยง
และบูรณำกำรข้อมูลจำกประเทศสมำชิกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ BIMSTEC
อำจจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่รับผิดชอบข้อมูลองค์รวมระดับภูมิภำค

ข้อเสนอแนะ

ระดับระหว่ำงประเทศ
กลุ ่ ม ประเทศ BIMSTEC มี แ นวทำงกำรจั ด กำรกั บ ปั ญ หำ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ตั้งอยู่บนแนวทำงของควำมร่วมมือ
ระดับระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
ได้แก่ ควำมตกลงปำรีส (Paris Agreement) ซึง่ มีผลบังคับใช้ไปเมือ่ วันที่ 4
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ทีผ่ ำ่ นมำ ดังนัน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินกำร
ระดับระหว่ำงประเทศประเทศสมำชิก BIMSTEC ควรตั้งเป้ำหมำยในกำร
แก้ ไขปั ญ หำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในภูมิภำคอ่ำวเบงกอล
โดยอ้ำงอิงจำกเป้ำหมำยของควำมตกลงปำรีส ประเทศสมำชิก BIMSTEC
ควรน�ำบริบทของภูมิภำค ทรัพยำกรและควำมพร้อมของประเทศสมำชิก
มำประกอบกำรพิจำรณำหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในระดับภูมิภำค นอกจำกนี้ ประเทศสมำชิกทั้งหลำย
ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและเพื่อช่วยเหลือ
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลง
สภำพภูมิอำกำศของประเทศเพื่อนบ้ำนในภูมิภำค
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บทส่งท้ำย
ปัญหำเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นปัญหำสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ
ทีม่ คี วำมส�ำคัญและต้องกำรกำรแก้ไขอย่ำงจริงจังและทันที ปัจจุบนั ประเทศต่ำง ๆ ต้องประสบ
กับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้ ในบำงพื้นที่ของโลก
ยังประสบกับมหันตภัยทำงธรรมชำติอย่ำงทีไ่ ม่เคยปรำกฏมำก่อน ส�ำหรับภูมภิ ำคอ่ำวเบงกอล
ทีม่ พี ลเมืองเกือบหนึง่ ในสีข่ องโลกพบว่ำคนชำยขอบกลุม่ ต่ำง ๆ เช่น ชนพืน้ เมือง เป็นกลุม่ คน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกปัญหำกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศมำกทีส่ ดุ กล่ำวคือ สภำพภูมอิ ำกำศ
ที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่ำจะเป็นฝนฟ้ำไม่ตกต้องตำมฤดูกำล ภำวะแล้ง หรือน�้ำท่วม พำยุไซโคลน
ทีร่ นุ แรงกว่ำทีเ่ คยเป็น หรือน�ำ้ ทะเลทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เหล่ำนีล้ ว้ นส่งผลให้ผคู้ นสูญเสียวิถชี วี ติ
ดั้งเดิมที่ผูกพันกับธรรมชำติ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศยังกระทบไปถึงควำมมั่นคง
ทำงอำหำร และผลกระทบด้ำนสุขภำพ เมือ่ เวลำผ่ำนไปปัญหำเหล่ำนีม้ แี ต่ควำมรุนแรงมำกขึน้
เรื่อย ๆ หำกประเทศต่ำง ๆ ไม่ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหำนี้โดยเร่งด่วน ผลกระทบที่มีต่อโลก
ก็จะรุนแรงมำกขึ้นและอำจจะไม่สำมำรถฟื้นฟูแก้ไขได้อีกต่อไป

เพื่อให้การด�าเนินการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมประสบ
ความส�าเร็จประเทศสมาชิก BIMSTEC จ�าเป็นต้องจ�าเป็นต้องมองข้าม
ความขัดแย้งระหว่างประเทศภายในภูมิภาค หันมายอมรับปัญหาและ
แสวงหาแนวทางในการร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ภูมิภาค BIMSTEC ก�าลังเผชิญ
และด้วยความที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมข้ามแดนท�าให้การแก้ปัญหาแบบตัวใครตัวมันนั้นไม่สามารถ
แก้ไขปัญหานีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศในกลุม่ BIMSTEC จ�าเป็นต้อง
ประสานผลประโยชน์ ตัง้ เป้าหมายร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
และต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวทางการเติบโตแบบทั่วถึง
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Strategic Foresight Study
on Security in ASEAN
Pannin Sumanasrethakul, Ph.D.*
Dr. Scott Macleod
This document is the final report of the Technical Assistance for the Strategic
Foresight Study on Security in ASEAN project (‘the Project’). The Project provides external
and academic support for updating and further framing the ongoing foresight work of the
National Security Council (NSC). That work involves informing the agencies of the Kingdom
of Thailand about emerging challenges that may affect their areas of responsibility.
The study looks at nontraditional security threats. Because these types of threat
tend to be more systemic then more traditional agent-based security threats the study
includes social, political, economic, technological, environmental, and cultural trends.
Trends within these areas are not necessarily security threats but they do present risks
which require government management. This analysis defines insecurity has unmanaged
risk.
A multi staged analytical framework has been utilized in order to provide a
systematized distillation of key issues facing Thailand. Beginning with a wide-ranging
horizon scanning, the analysis developed five clusters of trends which seemed to present
การศึกษาฉบับนี้ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันความมั่นคงศึกษา) ได้จัดให้มีการ
ชี้แจงผลการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาฯ ดังกล่าว
**
This excerpt is partially from a report “Strategic Foresight on Security in ASEAN to fulfill a contract 8/2562 for Office of National
Security Council in Thailand by School of Global Studies, Thammasat University.
*
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the most important risks for the Kingdom: The 4th Industrial Revolution, The Longevity Society,
The Anthropocene, Global and Regional Tumult, and Social Fragmentation. Within each
cluster high priority trends are identified and select risks associated with these trends
discussed. The output for each of the clusters is an analysis of specific areas of security
concern in terms of negative effects on Thailand’s citizens’ well-being, its border and
territory integrity, governance systems, and national identity and way of life. For each
cluster a selection of six data points to gauge the progress and potential triggering of
underlying risks is presented. The advanced tracking is in important because when risks
fully manifest themselves they are more difficult to manage. Thus, foresight is crucial. The
findings of this study also point to the need for Inter agency communication within the
Thai government in order to increase the overall resilience of Thai society. Resilience is a
central strategy in facing uncertain risks.
The critical role of the government in mitigating risk brings the political sphere to
the forefront in addressing emerging risks. In this regard, trends at the international and
ASEAN levels provide important contexts for government action. Recommendations are
made concerning how to balance great power rivalry. The main conclusion of this study is
the critical importance of ASEAN as a filter between Thailand and dangerous global trends.
ASEAN coherence is a bedrock upon which Thai security should be built.
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Summary

The study began with the review of dozens
of potential non-traditional security threats facing
Thailand over the next 10 years. From this scoping
activity nineteen specific trends and associated
risks were selected for deeper analysis using a
combination of expert surveys and network mapping. The triangulation of research,
surveys, and analysis yielded ten focus areas of most concern. The top ten security
threats were then examined within clusters of other trends in which they were imbedded.
The five clusters discussed in this document represent what it is for the authors
the leading concerns facing Thailand’s security future in terms of four key security areas: 1)
the well-being of Thai citizens; 2) Thailand’s borders and territory; 3) Thailand’s governance
systems; and 4) the Thai way of life. Within each cluster a set of specific risks were
presented, their impacts gauged, any suggestions for further data analysis made. In this
section we summarize the main learnings of the report and make suggestions for
next steps. A first step in this regard was to define the areas of analysis.

1. Uncertainty, Risks, and Security

This study was commissioned to
examine non-traditional security threats
facing Thailand through to the year B.E.
2572. The purpose for doing so is to assist
the National Security Council in its work of
informing Thai government agencies about
potential trends requiring their attention.

Examining the future evolution of trends
involves uncertainty. Thus, identifying
critical uncertainties becomes central to
foresight. However, due to their very nature,
uncertainties are virtually unlimited - so
focus is critical. The focus comes from
paying special attention to areas the
government can affect and rating
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uncertainties by
the risks
embedded in
them. The central premise of this
d o c u m e n t i s t h at
unmanaged risks or at the
core of security shortfalls.

2. Risks, Vulnerabilities, and
Resilience

Risk is defined as the probability
of the loss of something of value (impact).
In addition to probability and impact one
should also add vulnerability. Vulnerability is a key independent variable in
riskanalysis and the area most amenable
to government action. The inverse
ofvulnerability is resilience. Resilience
is the ability torecover froma setback (and
preferably, to learn from it). Therefore,
government policy should seek to enhance
resilience.
To enhance resilience, policy
approaches of the government of Thailand
should involve three levels of action.
The first involves timely investments in
protective infrastructure. Infrastructure
includes the basic systems and services
that a country or organization needs in
order to function properly. Yet, it is much

22

more than dykes or roads. Infrastructure
includes ‘soft’ elements such as training
systems for the elderly, creation of innovation
hubs, or community integration activities.
The last example is especially important. It
underpins the deepening of social capital.
Levels of social capital are known
to be the greatest indicators of societal
resilience in the face of negative events
and changes. Social capital refers to the
trust and familiarity levels individuals
have with each other and with community
organizations - including the government.
As noted in this study, one of the greatest
risk sets facing Thailand is social fragmentation. In many ways social fragmentation is
the opposite of social capital and therefore
social fragmentation has the potential to act
as a magnifier for the negative impacts of
other risks because it increases vulnerability.
One of the main drivers of social capital
is the flow of information and social
transparency. In the area of risk management
this means tracking and communicating
the development of certain trends,
risks, and triggers with, and by,
communities.

A risk radar is part of such a strategy. It
identifies specific data types to track to
monitor in order to gauge the triggering of
risk downsides. Key elements for national
risk radar as derived from this study are
presented in section 4.5 below. This listing
should be seen as a starting point. It needs
to be adapted and developed by agencies
within the government of Thailand that
have specific sector knowledge and data
access. The listing should also be expanded
to include the input of ground level
communities on the trends and risks they
feel they face. The benefit of the latter
strategy is that it also increases community
awareness and cohesion, which in turn
support resilience. The importance of
gaining data from different levels of society
highlights the importance of scale to trend
and risk analysis.

3. Scale

A useful way of analyzing the trends
and risks that will come to affect Thailand
in the next 10 years is to highlight three
scales of analysis. The first, or macro scale,
is at the global level. Broad changes at this
level will come to affect Thailand but it
is difficult for Thailand to affect these
changes. The best that it can do is to
strategize based on the characteristics of
the emerging global environment. These
characteristics have been captured by the
concept of the VUCAM (volatile, uncertain,
complex, ambiguous, and multipolar).
Almost by definition these traits challenge
governance systems. The VUCAM environment also points to an underlying need
for an increasingly agile and resilient
Thai government. However, the national
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adaptation to perceived global trends also
needs to be set within Thailand’s more
immediate context.
The second, or meso, scale involves
Thailand’s regional context. ASEAN is
Thailand’s immediate operating environment.
Regional instability and political risks
will have quicker and more directimpacts
than large scale global processes. In this light,
the coherence of ASEAN as anorganization
is perhaps the most critical variable shaping
Thai security futures. The ASEAN organization
is the most effective mechanism for
mediating and addressing global challenges.
For Thailand to thrive it needs to establish
a leadership niche withinthis sub grouping
(as it has long done).
The most important scale is the micro
scale. This is the scale of the everyday
life of Thai citizens. It captures the roles of
communities, local governments and the
Thai state. It is at the micro level that
the larger-scale global trends and regional
dynamics find their manifestation andarticulation. While awareness of globaldynamics
and regional trends is important, connectivity
to communities will be the most important
strategy for the government of Thailand to
enhance resilience in the face of risks.
Government strategy will also need
to be informed by an awareness of how each
risk sits within a wider set of trends which
will affect the overall future trajectory.
We have grouped the coretrends into
five clusters.
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4. Focus Clusters

Legend

Environment
Tech
Population
Economics
Politics

Figure 1: Trends Interactions
After analyzing the key trends and risks facing Thailand to B.E. 2572 five clusters
were identified. The cluster discussions were peer reviewed by experts across the region.
Each cluster carries specific risks and areas needing attention.
The first cluster is the Fourth Industrial Revolution. Trends in this area included
the rise of robotics, artificial intelligence, and integrated services. These shifts will mean a
change in the value chains which have supported Thailand’s growth to this point. It will
no longer be possible to be one stop on a global production chain. Thailand will need to
develop its own clusters of innovation and production. The social implications of the fourth
Industrial Revolution are also of critical importance. There is a distinct danger of increasing
inequality which can threaten the very essence of Thai governance. The Thailand 4.0
strategy looks set to address the social and economic challenges and must be pursued
with vigor.
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The second cluster is the Longevity Society. Thailand is aging at a rapid rate. Yet,
it is doing so at income levels lower than one normally finds at such a stage of the
demographic transition. This means Innovative policy efforts must be made to maintain
the livelihoods and social status of older Thais. However, a second danger of the Longevity
Society is the increasing social fragmentation brought about by Generational Divergence.
Policies must be instituted to bring various ages together.
The third cluster is the Anthropocene and, more specifically, the challenges
of climate change. Thailand is particularly exposed to the dangers of climate change.
However, the risks vary by location and economic status. The cities are exposed to
economic risk through water inundation while rural areas will face challenges in livelihood
based on shifting weather. The great paradox of the Anthropocene is that while humans
are now responsible for shaping the global environment we do not seem to have the
meta-national governance systems, or will, to act upon needed changes. Thailand needs
to take an aggressive policy towards not just mitigating impacts but also being an example
of strategies to diminish environmental degradation in any case. Such a policy would
position Thailand above its economic or geopolitical weight and could provide benefits
across other clusters.
The fourth cluster is Political
and Regional Tumult and was largely
political in nature. Trends in this cluster
include the decline of post-World War II
institutions, increasing use of economic
tools in geopolitics, and great power
rivalry. These developments do not
portend well for smaller economies such
as Thailand’s. It was argued that it will be important to build strong alliances whereve
possible. Some of these will be with the great powers but the core must be within ASEAN
itself. That viability of ASEAN will directly under right Thai security in the era of the jungle.
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The fifth cluster is Social Fragmentation. This set of trends is found globally but
has a special pertinence to Thailand. Social harmony and integration are important
elements of Thai society. Harmony is under threat from the four clusters listed above but
also aggravated by the widespread absorption of information and communication
technologies. These technologies are weaving new patterns of interconnection and
identity. Not only will they affect the presence of social capital in Thailand, but they will
directly affect the processes of governance. Social fragmentation cuts through the very
heart of all of the risks facing Thailand because societies that have high levels of Social
Capital are much more resilient to shocks. Enhancing social capital development through
community organization, programs bringing together diverse citizens and responsive governance should be initiated immediately.
As all risks cannot be fully addressed, the work of foresight analysis is to provide
broadcast terms of change and inherent risks policymakers can decide on to set priority.
An important element of this process is tracking risks and triggers. It is the recommendation
of this report that a security radar be instituted to examine core risks and to see how they
evolve in the coming years.
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5. The Risk Radar

In order to stay abreast of trends and emerging risks in the rapidly changing VUCA+M
world it is critical to have the ability to track potential triggers which could see the onset of
the downsides of risks. Below is an initial list – it can usefully be adapted by government
agencies and community groups. These are data groupings the Thai government should
have access to. The listing has been kept as concise as possible.
Economy/Technology: Fourth Industrial Revolution
1) Drops in FDI into fixed assets
2) Education and training rankings
3) Stagnant or declining labor productivity
4) Decline in the numbers of patent
applications from Thailand
5) Value chain positioning (moving
downstream in activities)
6) Income equality
Population: Longevity Society
1) Decline in in-migration
2) Absence of training programs for elders
3) Unfunded pensions exposure
4) Shifting disease typologies
5) Shortfalls in health care training and retention
6) Political divisions based on age
Environment: Anthropocene
1) Rain levels and consistency
2) Mekong River flow rates
3) Agriculture and aquaculture productivity
4) Reef bleaching
5) Flood insurance rates
6) Extreme weather events
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Politics: Jungle Grows Back
1) Global average tariff levels
2) Bilateral trade agreements
3) Nationalist parties elected
4) Successful cases in international bodies such as the WTO
5) ASEAN integration indicators (investment and trade)
6) Level of arms sales in region
Social Fragmentation
1) Social media usage
2) Mental illnesses among young
3) Health of community organizations
4) Identity driven protests
5) Extremist events
6) Hate speech online

6. Closing

The study of security risks facing Thailand to B.E. 2572 has revealed a landscape
of multiple concerns and many uncertainties. The tension between the need to act on
challenges and the difficulties of prioritization in uncertainty lie at the heart of governance.
The risks of tomorrow are the political questions of today. Will the Thai government find
the political will and capacity to re-direct investment to shift to the 4IR? Will it hear the
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voices and aspiration of younger Thais in a longevity society? Will it press the need for
global leadership in the face of climate change? The answers to these questions are
outside the mandate of this study. However, it is hoped the methodologies and tools
suggested will enhance the government’s capacity to read processes of change as they
unfold. Foresight work is really about how one frames today with an eye on tomorrow.
Given all the uncertainties presented by the present moment of profound flux and
transformation the best foresight strategy is continual scanning of emerging trends and
the often surprising turns they take. This study is one such step. Thailand and Southeast
Asia will very much be at the center of the ongoing changes. The Kingdom will be deeply
affected by global and regional trends – but with foresight it can also lead in many of these
developments.
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โอกาสการค้าและการลงทุนไทย
จากนโยบาย Belt and Road
Initiative ของจีน
ส�านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

1. ความส�าคัญและความเป็นมา
ประเทศจีนได้กลายมาเป็นมหาอ�านาจใหม่ของโลกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ นับตั้งแต่
เติ้งเสี่ยวผิงได้มีการน�าระบบตลาดมาใช้เพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจและเปิดกว้างติดต่อกับต่างประเทศ
ภายใต้ระบบที่เรียกว่า “Socialist Market Economy with Chinese Characteristics” ความส�าเร็จ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจจีนอย่างมหัศจรรย์ส่งผลให้แวดวงวิชาการระหว่างประเทศหันมาสนใจรูปแบบการ
พัฒนาของจีนและมีค�ากล่าวเรียกความส�าเร็จของจีนว่าเป็น “มหัศจรรย์จีน” (China Miracle) เนื่องจาก
เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ทศวรรษ ส่งผลเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16 ของเศรษฐกิจโลกทั้งหมด และก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดในโลกจน
ท�าให้สามารถสะสมทุนส�ารองเงินตราต่างประเทศได้มากที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการออกไป
ลงทุนในต่างประเทศมากเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย
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ปั จ จุ บั น บทบาทจี น ด้ า นความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศได้โดดเด่นขึ้นอย่างมากใต้การน�า
ของประธานาธิบดี สีจิ้นผิง (Xi Jinping) โดยได้
ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศที่อยู่ในแนว
เส้นทางสายไหม ภายใต้ชื่อเรียกว่า “ข้อริเริ่ม BRI”
(Belt and Road Initiative) ข้อริเริ่ม BRI ของ
จีนได้รับการกล่าวถึงและจับตามากที่สุดในมิติการ
สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความ
มั่นคงระดับโลก เนื่องจากผู้น�าจีนมีความมุมานะ
ที่จะปลุกคืนชีพเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21
เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญในการขยายบทบาท
และแสวงหาผลประโยชน์ของจีนโดยการเชื่อมโยง
กับภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกภายใต้ความพยายามที่จะ
สร้าง “โมเดลใหม่” ในการบูรณาการจีนกับภูมิภาค
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง เช่น การ
เชื่อมโยงระบบรางผ่านเส้นทางรถไฟจากจีน ผ่าน
หลายประเทศไปจนถึงภูมิภาคยุโรป

การแสดงบทบาทผู้น�าของจีนในระดับโลก
ทั้งด้านการค้าและการต่างประเทศนี้ สะท้อนให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
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ของโลกที่ ป ระเทศก� า ลั ง พั ฒ นาและประเทศใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย โดยเฉพาะจี น จะมี บ ทบาทต่ อ การ
ก�าหนดรูปแบบ ทิศทางการค้าและการลงทุนโลก
มากยิ่งขึ้นโดย ไทย จีน และประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ถือเป็นประเทศพั นธมิ ตรทางเศรษฐกิ จ
การเมือง และความมัน่ คงทีส่ า� คัญ จีนถือเป็นประเทศ
คู่ค้าที่ส�าคัญของไทยและประเทศภูมิภาคอาเซียน
ทั้งการเป็นตลาดรองรับการส่งออกและเป็นแหล่ง
น�าเข้า นอกจากนั้น จีนถือเป็นประเทศผู้ลงทุน
ส�าคัญในไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ
ไทยในฐานะที่เป็นประเทศศูนย์กลางของ
อาเซี ย นตอนบนที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ เส้ น ทาง
BRI ได้ทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งถือเป็นเส้นทาง
ยุทธศาสตร์สา� คัญบนระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทร
อินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor : CICPEC) ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
หกระเบียงเศรษฐกิจภายใต้ข้อริเริ่ม BRI ดังนั้น จึง
ควรมีการศึกษาวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบจากข้อริเริ่ม BRI ให้รอบคอบ
ทั้ง มิติด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบและโอกาสต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อม
ด้านนโยบายเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
จากข้อริเริ่ม BRI ของจีน ทั้งนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศเพื่อรองรับข้อริเริ่ม BRI และไทยควรใช้
ศักยภาพในการมีบทบาทน�าในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซี ย นในการพั ฒ นาความร่ วมมื อ กั บจี น ทั้งมิติ
ด้านเศรษฐกิจและไม่ใช่เศรษฐกิจด้วย

2. การค้าและการลงทุนไทย-จีน
2.1 การค้าไทย-จีน
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนในปี พ.ศ. 2553 ครอบคลุมรายการสินค้ากว่าร้อยละ 95 ของ
รายการสินค้าที่ค้าขายระหว่างกัน ผลของความตกลงดังกล่าวท�าให้การค้าระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนกับ
จีนด�าเนินการไปอย่างราบรื่นในเชิงนโยบาย อย่างไรก็ตามสินค้าบางรายการประสบกับมาตรการกีดกัน
ที่มิใช่ภาษี เช่น เรื่องกักกันโรค เรื่องขนส่ง รวมทั้งประเด็นเรื่องคุณภาพของสินค้า
หลังจากที่มีการท�าข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน เพิ่มขึ้นและ
จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏชัดว่าหลังจีนประกาศข้อริเริ่ม BRI มูลค่าการค้าระหว่าง
ไทย-จีน เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ แม้จะตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันไว้ที่
140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2564 หรือแม้จะมีข้อริเริ่ม BRI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นเวลา
6 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างไทย - จีนเท่าที่ควร
ในด้านการค้าระหว่างประเทศ แม้จีนเป็นตลาดหลักส�าคัญของไทย แต่สินค้าที่ไทยส่งออกไปจีน
ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแค่กลุ่มวัตถุดิบหรือกึ่งวัตถุดิบที่มีมูลค่าเพิ่มต�่า ในปัจจุบันสินค้าส่งออกจากไทยไปจีน
มากที่สุด ได้แก่ สินค้าประเภทเม็ดพลาสติก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.26 (มีมูลค่ากว่า3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ) รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางและเคมีภัณฑ์โดยมีสัดส่วนร้อยละ 9.37 และ 9.06 ตามล�าดับ
ตารางที่ 1 สินค้าส่งออกส�าคัญของไทยไปจีน ปี พ.ศ. 2560-2561
ชื่อสินค้า
เม็ดพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ยาง
เคมีภัณฑ์

มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2560
2,629.27
2,884.23
1,857.64

2561
3,109.14
2,840.25
2,746.33

สัดส่วน (%)
2560
8.91
9.78
6.30

2561
10.26
9.37
9.06

ที่มา : ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2562
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ตารางที่ 2 สินค้าที่ไทยน�าเข้าจากจีน ปี พ.ศ. 2560-2561
ชื่อสินค้า
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2560
6,231.75
4,235.27
4,282.27

2561
7,449.80
4,927.44
4,337.02

สัดส่วน (%)
2560
14.09
9.57
9.68

2561
14.93
9.87
8.69

ที่มา : ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2562
แม้จีนเป็นตลาดหลักส�าคัญที่สุดของไทย แต่สินค้าที่ไทยส่งออกไปจีนส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแค่กลุ่ม
วัตถุดิบหรือกึ่งวัตถุดิบที่มีมูลค่าเพิ่มต�่า เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และเคมีภัณฑ์ ในขณะที่
ไทยน�าเข้าสินค้าทุนและเครื่องมือเครื่องจักรมูลค่าสูงจากจีน เช่น สินค้าประเภท
เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล ด้วยโครงสร้างการค้าเช่นนี้ จึงท�าให้ไทยเป็นฝ่าย
ขาดดุลการค้ากับจีน
2.2 ด้านการลงทุนไทย-จีน
ข้อริเริ่ม BRI ได้ให้ความส�าคัญแก่การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น
รัฐบาลจีนได้มีก ารขยายการลงทุ นโครงสร้ า งพื้ นฐานในประเทศต่ า ง ๆ
ตามเส้นทาง BRI เช่น โครงการรถไฟในประเทศ สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย เป็นต้ น ส่ วนหนึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารลงทุ นโดยตรงจากจี นใน
ประเทศเหล่านี้รวมถึงประเทศไทยมีตัวเลขที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันการลงทุน
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ท�าให้ตัวเลขการลงทุนของจีนในประเทศไทยสูงขึ้นด้วย
ในแง่นี้กล่าวได้ว่าข้อริเริ่ม BRI มีผลต่อการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะ
การลงทุนจากจีนในไทย แต่ในทางกลับกัน ไม่คอ่ ยมีผลต่อการทีไ่ ทยไปลงทุนโดยตรงในจีน
ด้วยการเปลี่ยนแปลงภายในจีน จากการปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาประเทศชาติ ที่เน้นการ
พัฒนาที่มีคุณภาพมากกว่าการพัฒนาการเน้นปริมาณ มีความเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อม การปรับตัวสูงขึ้นทั้ง
ค่าแรง ราคาที่ดิน ค่าเช่า วัตถุดิบหายากขึ้น การขาดแคลนแรงงาน และการยกเลิกให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท
ต่างชาติที่ไปลงทุนในจีน ประกอบกับต้นทุนในการท�าธุรกิจสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทจีนย้านฐานการผลิตมายัง
ไทยเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่บริษัทจีนเพิ่มการลงทุนในไทยมากขึ้น
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐอเมริกาเพิ่มมาตรการกีดกันการค้าจีน จนเป็นสาเหตุ
ก่อให้เกิดสงครามการค้าระหว่างอเมริกา-จีน ท�าให้สินค้าจีนส่งออกไปอเมริกายากขึ้น ดังนั้น สงคราม
การค้าเป็นตัวกระตุ้นท�าให้บริษัทจีนตัดสินใจไปลงทุนในต่างประเทศรวมถึงมาลงทุนในไทยง่ายขึ้น
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จากการประสานนโยบายระหว่างไทยและจีน เช่น ข้อริเริ่ม BRI, Made in China 2025, GBA,
กับไทยแลนด์ 4.0 และโครงการ EEC ท�าให้บริษัทจีนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการมาลงทุนในประเทศไทย
ในทางปฏิบัติมีบริษัทจีนอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะพื้นที่ EEC และ
คาดกันว่าการลงทุนจากจีนมีส่วนส�าคัญในการผลักดันโครงการ EEC ให้มีความคืบหน้าและประสบความ
ส�าเร็จ
ส�าหรับสถานการณ์การลงทุนของจีนในไทย ปัจจุบันมีบริษัทจีนจ�านวน 123 บริษัทที่ได้เข้ามา
ลงทุนในไทย และพื้นที่ EEC เช่น บริษัทหัวเว่ย และบริษัทพีซีแอล จากข้อมูลของส�านักงานคณะกรรม
ส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่า นักลงทุนจีนและฮ่องกงลงทุนในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
พ.ศ. 2561 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเป็น
2 เท่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 ด้วยมูลค่า 42,562 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป
โลหะ เครื่องจักรและชิ้นส่วนยานยนต์ ขณะที่ช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2562 นักลงทุนจีนยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนใน EEC แล้วกว่า 9,600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.8 ของมูลค่าการยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนใน EEC ทั้งหมดรวม 75,097 ล้านบาท
ตารางที่ 3 สัดส่วนการลงทุนของจีนในประเทศไทย
โครงการ

การลงทุนของจีนในไทย

จ�านวนโครงการ
พ.ศ. 2558
53
พ.ศ. 2559
104
พ.ศ. 2560
87

การลงทุนจากต่างประเทศในไทย

เงินลงทุน จ�านวนโครงการ
124.56
559
325.37
908
275.14
818

เงินลงทุน
1065.40
3010.13
2826.96

จีน/ต่างชาติ
สัดส่วนโครงการ สัดส่วนเงินลงทุน
9.8
11.6
11
11
11
10

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทยและGreater Bay Area ของจีน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย
Greater Bay Area (GBA) ของจีน
จ�านวนเมือง 3 เมือง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
11 เมือง ได้แก่ กวางโจว เซินเจิ้น จูไห่
ตงกวน หุยโจว จงซาน ฝอซาน จ้าวชิง
เจียงเหมิน ฮ่องกง และมาเก๊า
จ�านวนพื้นที่
13,285 ตารางกิโลเมตร
56,000 ตารางกิโลเมตร
จ�านวน
4 ล้านคน
69.6 ล้านคน
ประชากร
65.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่า
ผลิตภัณฑ์
(14.7 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีประเทศ)
(12 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีประเทศ)
มวลรวม
ระบบขนส่ง

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
ระยะทาง 220 กิโลเมตร
อุตสาหกรรม 1) อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
เป้าหมาย 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
4) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
5) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
8) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
9) อุตสาหกรรมเพลิงชีวภาพและเคมี
10) อุตสาหกรรมดิจิทัล

ระบบรถไฟ 2,000 กิโลเมตร
ภายในปี พ.ศ. 2578
1) อุตสาหกรรมสารสนเทศ
2) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
3) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อากาศยาน
4) อุตสาหกรรมการต่อเรือไฮเทค
5) อุตสาหกรรมการผลิตรถไฟ
6) อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่
7) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์พลังงาน
8) อุตสาหกรรมอุปกรณ์การผลิตวัตถุดิบใหม่
9) อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์การผลิตยา
10) อุตสาหกรรมเครื่องมือการเกษตร

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.), 2561
ศักยภาพของทั้งสองพื้นที่ระหว่าง GBA และ EEC นั้น นับว่าทั้งสองพื้นที่ต่างมีข้อได้เปรียบและ
สามารถเกื้อหนุนกันได้ ในภาคการผลิต EEC มีความพร้อมด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเป็น
อย่างมาก ขณะที่ GBA มีความสมบูรณ์แบบของการเป็น Supply Chain ระดับโลกในด้านการผลิต
ที่ มีมาตรฐานสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทั้งสองพื้นที่ต่างมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกันและ
มีศักยภาพเสริมกันและกันอย่างน้อย 6 ประเภทอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ดิจิตอลและ
สารสนเทศ การบินและการขนส่ง ยานยนต์สมัยใหม่ ยาและการแพทย์ และเกษตรชีวภาพ
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3.การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานไทย-จีน
ข้อริเริ่ม BRI มุ่งไปที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับ
ประเทศจีนและประเทศไทยนั้นมีหลากหลายมิติ มีการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน�้าและ
ทางอากาศ ทางบกนั้นมีถนนคุนหมิง-กรุงเทพฯ หรือ ถนน R3A และมีถนนจากจังหวัดต่าง ๆ ไปหนานหนิง
เขตปกครองตนเองกว่างซี เช่น ถนน R9, R12 ส่วนทางน�้ามีการเดินเรือในแม่น�้าแม่โขงและมีการเดินเรือ
มหาสมุทรเชื่อมจีนกับประเทศไทย ส�าหรับเชื่อมโยงทางอากาศ ปัจจุบันเมืองใหญ่ของจีนส่วนมากได้เปิด
เส้นทางการบินกับประเทศไทยโดยตรง รัฐบาลจีนให้ความส�าคัญกับโครงการรถไฟจีน-สปป.ลาว-ไทย
เนื่องจากเป็นโครงการส�าคัญของรัฐบาลจีนที่อยู่ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนระเบียงเศรษฐกิจ
จีน-อินโดจีน ของข้อริเริ่ม BRI แม้ว่าโครงการนี้ต้องมีการเจรจากันหลายครั้ง แต่ท้ายที่สุดทั้งสามประเทศก็
เห็นความส�าคัญและบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม รถไฟไทย-จีนซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
ลงนามสัญญา ซึ่งเป็นประเด็นน่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ และหากรถไฟจากคุนหมิงของจีนเชื่อมกับ
ไทยได้อย่างไร้รอยต่อ นั่นย่อมหมายถึง จีนสามารถเข้าถึงประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน ขณะที่ไทยก็สามารถส่งสินค้าโดยรถไฟไปยังจีนและยุโรปได้โดยสะดวก

3.1 โอกาสและผลกระทบจากโครงการ
รถไฟไทย - จีน
รัฐบาลจีนให้ความส�าคัญต่อรถไฟไทย-จีน
ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้
ประการแรก สนองยุทธศาสตร์ “จีนลงใต้”
หากพิ จ ารณาจากภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศจี น ด้ า น
ตะวันออกของจีนเป็นมหาสมุทร และมีเกาะเล็ก
เกาะใหญ่ ซึ่ ง เป็ น เกาะของจี น เกาหลี ญี่ ปุ่น
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มีบางประเทศใช้ยุทธศาสตร์

“ไข่มุก” ล้อมรอบ ปิดกั้นจีนด้วย ด้วยเหตุนี้เอง
จึงเป็นส่วนหนึง่ ของปัญหาทะเลจีนใต้ หลายประเทศ
ต่างอ้ า งสิ ท ธิ์ เ หนื อ ดิ นแดน เพราะเกาะเหล่านี้มี
ความส�าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ด้านเหนือของจีน
เป็ น มองโกเลี ย และรั ส เซี ย มี ซึ่ ง ความเข้ ม แข็ ง แต่
ไม่สามารถออกทะเลได้ ด้านตะวันออกยังมีความ
ไม่สงบและไม่มีทางออกสู่ทะเล เช่น เขตปกครอง
ตนเองซินเจียงเป็นต้น ประเทศทางผ่านสู่ทะเลใกล้
ที่สุดคือประเทศไทย ดังนั้นส�าหรับซินเจียงจ�าเป็น
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ต้องสร้างทางรถไฟตามแนวเส้นทางสายไหมทาง
บกไปเชื่อมยุโรป ทางเลือกที่ดีที่สุดคือผ่านประเทศ
ไทยสามารถเข้ า ถึ ง ทั้ ง มหาสมุ ท รแปซิ ฟ ิ ก และ
มหาสมุทรอินเดีย แม้มีประเทศเมียนมาและกัมพูชา
เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง แต่เทียบแล้วประเทศไทย
เป็ น ศู น ย์ ก ลางของอาเซี ย นและมี ค วามพร้ อ ม
มากกว่ า เนื่ อ งจากการผ่ า นประเทศไทย จี น
สามารถไปถึงมาเลเซีย และสิงคโปร์อีกด้วย ดังนั้น
ประเทศไทยจึงมีความส�าคัญยิ่งส�าหรับยุทธศาสตร์
จีนลงใต้
ประการที่สอง จีนมีความจ�าเป็น เนื่องจาก
ประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ มณฑลต่าง ๆ ที่อยู่
ภาคตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ เช่น
ซินเจียง ส่านซี ซานซี เสฉวน กุ้ยโจว ฉงชิ่ง คุนหมิง
สามารถขนส่ ง สิ น ค้ าผ่านรถไฟไทย-จีน ซึ่งเป็น
ทางเลื อกที่ ดี ที่ สุ ด ทางหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางจีน
พยายามสร้างความเชื่อมโยงภายในประเทศ ได้มี
การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมคุนหมิง-ปักกิ่ง
คุ น หมิ ง -เซี่ ย งไฮ้ คุ น หมิ ง -ฉงชิ่ ง คุ น หมิ ง -เฉิ น ตู
เป็นต้น คุนหมิงสามารถเข้าถึงเมืองต่าง ๆ ของจีน
และเชื่ อ มยุ โรปได้ ด ้ ว ย ถ้ า หากคุ น หมิ ง เชื่ อ มกั บ
ประเทศไทย นั่นย่อมหมายถึงเมืองอื่นก็สามารถ
เข้าถึงประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน
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ประการที่สาม เป็นโครงการความร่วม
มือน�าร่อง แม้ประเทศจีนตั้งเป้าหมายว่าระบบ
รถไฟความเร็วสูงของจีนเป็นระบบที่ดีที่สุด ในโลก
และมีโครงการความร่วมมือพัฒนารถไฟความเร็ว
สูงหลายโครงการ แต่โครงการต่างๆ ก็ประสบอุปสรรค
ทั้งการยกเลิกหรือชะลอโครงการ ประเทศไทยซึ่ง
เป็นประเทศใกล้ชิดของจีน จึงต้องท�าโครงการความ
ร่วมมือนี้ให้ส�าเร็จเป็นแบบอย่างให้ประเทศอื่นดู
เป็นตัวอย่าง
ดังนั้น จีนจึงมองว่ารถไฟไทย-จี น เป็ น
ประโยชน์ ต ่ อ จี น ในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คง
และเชิงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ส� า หรั บ ประเทศไทยก็ ต ระหนั ก ว่ า รถไฟ
ไทย-จีน เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันแม้ว่าประชาชน
บางกลุม่ นักวิชาการบางกลุม่ เห็นต่าง โดยมีประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการสร้างรถไฟ ไทย-จีน หลาย
ด้าน ได้แก่
1) ขยายความเจริญสู่ภูมิภาค ถ้าเทียบแล้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเศรษฐกิจเจริญ
น้อยกว่าภาคอื่น เหตุผลประการหนึ่งคือการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการขนส่งทางทะเล ขนส่งทาง
รางเป็นต้น การมีรถไฟไทย-จีน เท่ากับเป็นการสร้าง
และขยายโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
2) ลดต้ นทุ นการขนส่ ง ของประเทศไทย
โดยภาพรวม หากก่อสร้างรถไฟไทย-จีน เสร็จ ใช้
รถไฟไทย-จีน ขนส่งผู้โดยสาร และรถไฟทางคู่ที่มีอยู่
เดิมบรรลุสินค้า ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย
และต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งระบบ

3) ถ้าไม่สร้างรถไฟไทย-จีน เท่ากับว่าประเทศไทยตกขบวนรถไฟการพัฒนาขบวนนี้ไป ท�าให้
ระบบรถไฟของประเทศไทยหยุดอยู่กับระบบเก่าซึ่งสร้างมา 100 กว่าปี ในขณะเดียวกันประเทศอื่นมีการ
พัฒนาเป็นระบบสมัยใหม่มากขึ้น
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วรั ฐ บาลจี น กั บ รั ฐ บาลไทยต่ า งก็ ใ ห้ ส� า คั ญ ต่ อ โครงการความร่ ว มมื อ รถไฟ
ไทย-จีนเป็นอย่างมากเราจะเห็นได้ว่าผู้น�าไทยและผู้น�าจีนพบกันครั้งใดก็มีการพูดคุยให้ผลักดันโครงการ
รถไฟไทย-จีนทุกครั้ง
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1) จีนให้ความส�าคัญต่อโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน จีนคาดหวังสูงต่อรัฐบาลไทยในการ
ผลักดันการสร้างรถไฟไทย-จีน โดยเร็ว จีนสร้างเส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย ในส่วนที่จีนเรียบร้อยแล้ว รถไฟ
ช่วงจีน-สปป. ลาวก็ก�าลังเร่งก่อสร้าง ไทยจึงควรเร่งรัดการสร้างรถไฟในส่วนของประเทศไทยให้แล้วเสร็จ
ส�าหรับการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟให้เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อเป็นโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงด้าน
อื่นๆ ในวันข้างหน้า
2) ในเชิงยุทธศาสตร์ความส�าคัญของรถไฟไทย-จีน ไม่เพียงแต่เชื่อมเส้นทางจีน-ไทย แต่เป็นรถไฟ
สายจีน-อาเซียน ที่จะพาดผ่านหลายประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค และจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นหากโครงการรถไฟจีน-สปป. ลาว-ไทย ส�าเร็จ และจะสามารถเชื่อมต่อกับ
รถไฟความเร็วสูงสามสนามบิน ไทยควรวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ที่จะท�าให้พื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน
3) ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ระดั บ นโยบายและระดั บ ท้ อ งถิ่นที่ รถไฟไทย-จี น จะ
พาดผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย จ�าเป็นต้องร่วมมือกันและ
จะต้องคิดไกลและมองกว้างในระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว
รัฐบาลต้องพิจารณาการพัฒนาระบบรางโดยองค์รวม เช่น ต้องก�าหนดบทบาทของ
ระบบรถไฟมิเตอร์เกจที่มีอยู่เดิม (ราง 1 เมตร) และระบบรถไฟขนาดรางมาตรฐาน
ที่จะก่อสร้างใหม่ (ราง 1.435 เมตร) เพื่อก�าหนดบทบาทให้ชัดเจนว่า จะสามารถรองรับ
ผู้โดยสารและสินค้าที่แตกต่างกันอย่างไร
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4) หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้า
สถาบันการศึกษา ฯลฯ ในการวางแผนเชิงนโยบายรองรั บการเปลี่ ย นแปลงในพื้ นที่ จากการก่ อ สร้ า ง
เส้นทางรถไฟไทย-จีน มุ่งวางแผนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมืองยุทธศาสตร์ตามเส้นทางรถไฟ เช่น อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา นอกจากนั้นควรส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ด้านเทคโนโลยีร ะบบราง ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีระบบราง
และโลจิสติกส์ที่ทันสมัย สนับสนุน SmartCity ในจังหวัดที่รถไฟจีน-ไทย ผ่าน

5) โครงการรถไฟไทย-จีน เป็นการหยิบยืน่ โอกาสกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ทั้งด้านการสร้างงานและการกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่หาก
มีการค้าการลงทุนและการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวมากขึ้น แต่ทั้งหมดนี้ไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้โดยอัตโนมัติจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ในพื้นที่ ทั้งจากภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจ เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดย่อม ฯลฯ เพื่อ
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลประโยชน์ในเชิงพื้นที่รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับโครงการตามความเหมาะสม
3.3 ข้อเสนอแนะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การน�าเสนอความริเริ่ม ยุทธศาสตร์ BRI ของจีน หรือ
ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา มาประมวลวิเคราะห์พบว่า
1) อาเซียนเป็นจุดศูนย์กลางในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของยุทธศาสตร์อินโด - แปซิฟิกอาเซียน
มีบทบาทในการจัดระเบียบภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก ของอาเซียนในด้านภูมิรัฐศาสตร์และในมิติบทบาท
ของไทยในอาเซียน ดังนั้นไทยควรส่งเสริมให้อินโด - แปซิฟิก เป็นศูนย์กลางทางทะเล
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2) ไทยยึดมั่นหลักการรักษาความเป็นกลางในการด�าเนินงานมาโดยตลอด ไทยควรมอง
ว่าการเสนอยุทธศาสตร์ของแต่ละฝ่ายเป็นการเสนอแนวทางของการพัฒนาและจัดระเบียบโลกใหม่ ดัง
นั้นทุกฝ่ายมีสิทธิ์เสนอยุทธศาสตร์และถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งหรือโอกาสหนึ่งส�าหรับประเทศไทย
3) ไทยควรส่งเสริมให้อาเซียนมีความสามัคคีกัน รวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงและ
ประกาศจุดยืนเพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์และต่อรองกับมหาอ�านาจในนามของอาเซียนตามจิตวิญญาณ
อาเซียนฉันทามติ ประเทศไทยและประเทศอาเซียนเป็นประเทศเล็กไม่มีพลังก�าลังมากพอทั้งการสนับสนุน
หรือต่อต้านยุทธศาสตร์ มีแต่พลังผลักดันให้อาเซียนมีความเข้มแข็ง การเจรจาใดหรือการร่วมมือใดในนาม
ของอาเซียนจะท�าให้การเจรจาหรือการร่วมมือมีน�้าหนักมากยิ่งขึ้น ในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ายุทธศาสตร์ BRI
ของจีน หรือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่สหรัฐอเมริกาให้ความส�าคัญและมีบทบาท

4. ข้อเสนอแนะนโยบายการค้าและการลงทุน
ประการแรก จีนได้เข้ามามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจกับไทยเป็นอย่างมากและเมื่อพิจารณาจากขนาด
และบทบาททางเศรษฐกิ จ ของจี น ทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก คงจะยากที่ ไ ทยจะแข่ ง ขั น กั บ
มหาอ�านาจใหญ่อย่างจีน จึงควรมุ่งด้านความร่วมมือและพยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเติบใหญ่
ของจีน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น ในมิติทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงควรด�าเนินนโยบายเน้น
การเติบโตไปกับมังกรจีน (Rise with the Dragon) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบใหญ่ของจีน ทั้งด้านการ
บริโภคและการผลิต เช่น เน้นการผลิตสินค้าไปขายคนจีนที่มีก�าลังซื้อมากขึ้น และเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่
อุปทานการผลิตของจีนที่จะขยายไปยังตลาดโลกต่อไป รวมทัง้ การใช้ประโยชน์และเน้นการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
นวัตกรรมจากจีน โดยเฉพาะเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยุคใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ Made in China 2025
ของรัฐบาลจีน
จีนมีขนาดเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัวมากขึ้น และชนชั้นกลางจีนก็มีรายได้และมีก�าลังซื้อ
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งมีความคืบหน้าของการพัฒนาและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคตอนใน
ส่งผลให้ชาวชนบทจีนมีฐานะดีขึ้น ทั้งหมดนี้สะท้อนโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีต่อไทย ทั้งด้านการส่งออก
สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปจีนและโอกาสที่คนจีนจะออกมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น
ประการที่สอง ด้านการค้า แม้ว่าตลาดจีนมีความส�าคัญส�าหรับไทยในฐานะคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย
และมีส่วนส�าคัญในการสร้างรายได้หลักด้านการส่งออกให้ไทย อย่างไรก็ดี โครงสร้างการส่งออกสินค้าไทย
ไปจีนส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าวัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบที่มูลค่าเพิ่มต�่าและจีนไม่ได้น�าเข้าสินค้าเหล่านี้จากไทยไป
เพื่อการบริโภค แต่กลับน�าไปเป็นชิ้นส่วนหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าส่งออกไปต่างประเทศไทยจึง
เป็นเพียงแค่โซ่ข้อหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของจีนและยิ่งมีผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ยิ่งมีโอกาส
ที่จีนจะซื้อสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบ/กึ่งวัตถุดิบเหล่านี้จากไทยลดลง
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ของไทยควรจะมีการปรับโครงสร้างสินค้าส่งออกไปจีนอย่าง
จริงจัง โดยเน้นการส่งออกสินค้าส�าเร็จรูปเพื่อการอุปโภคบริโภคไปป้อนผู้บริโภคจีนให้มากขึ้น เช่น อัญมณี
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เครื่องประดับตกแต่งบ้าน เป็นต้น ในขณะนี้ ชนชั้นกลางจีนได้
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และมีผู้บริโภคจีนที่นิยมสั่งสินค้าออนไลน์
มากที่สุดในโลกมีประมาณ 650 ล้านคน ที่สั่งสินค้าออนไลน์ผ่าน
มือถือ เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีส�าหรับการหันมาปรับโครงสร้าง
การส่งออกสินค้าส�าเร็จรูปจากไทยไปจีนอย่างจริงจัง
ประการที่สาม ด้านการลงทุน แม้การลงทุนจากจีนมา
ไทยมากขึ้น และมีการเชื่อมโยงข้อริเริ่ม BRI กับโครงการ EEC
ของไทยรวมทั้งการเชื่อมโยงกับพื้นที่ GBA ของจีน รัฐบาลโดย
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรปรับโครงสร้าง
การลงทุ น ในการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารลงทุ น ในเชิ ง คุ ณ ภาพ
มากกว่าเชิงปริมาณ และควรมีเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่รัดกุมในการ
ส่งเสริมการลงทุนจากจีน เช่น 1. ควรเป็นโครงการลงทุนที่จะ
เอื้อประโยชน์ตอบแทนให้กับเศรษฐกิจชุมชน/ท้องถิ่นของไทย
2. ต้องช่วยสร้างสร้างงานและสร้างความเข้มแข็งให้คนไทยใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้วิชาชีพ เทคโนโลยี หรือในลักษณะให้
มีการตั้งบริษัทลูก ที่บริหารโดยคนไทยเพื่อสนับสนุนบริษัทแม่
เป็นต้น 3. ควรเป็นการลงทุนที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้
วัตถุดิบภายในประเทศของไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตร และ
ช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่าในบางกรณี
ที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ภายในประเทศ
โดยใช้น�้ายางดิบจากเกษตรกรชาวไทย เป็นต้น
ประการสุดท้าย ไทยไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้ วยกั บจี นใน
ทุกเรื่อง หากแต่ในบางประเด็ น ที่ จี น มี ค วามก้ า วหน้ า และจะ
เป็นประโยชน์กับไทย อย่างเช่น การน�าเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา
ความยากจนของจีน เราก็ควรศึกษาจากจีนเป็นต้นแบบ ส่วนใน
ด้านการลงทุน การรุกคืบเข้ามาของทุนจีนจะเป็นประโยชน์กับ
เศรษฐกิจไทยหรือไม่ ไม่ควรจะพิจารณาเพียงแค่ตัวเลขมูลค่า
โครงการฯ แต่ต้องให้ความส�าคัญกับ “คุณภาพ” ของแต่ละ
ประเภทธุ ร กิ จ ที่ ทุ น จีนเข้ามาลงทุนในไทย รวมทั้งประเด็นการ
รุกคืบของทุนจีนที่จะกระทบต่อ SME ไทย/ผู้ผลิต/ผู้ค้าเดิมที่
มีอยู่แล้วในประเทศ จนถึงขณะนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาพลักษณ์ของ
จีนด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งอิทธิพลและบทบาทของจีนในไทย ยังมี
ทั้งด้านบวกและด้านลบ
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รัชกรณ์ นภาพรพิพฒ
ั น์*

บทความนี้มีความมุ่งหมายที่จะสื่อถึงความมั่นคงทาง
อาหารในกรอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ แต่ก่อนกล่าวถึงคงต้องกล่าวถึงบทความในวารสาร
มุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 2 ทีผ่ เู้ ขียนได้กล่าวถึง “ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐบาล : ระบบการเตรียมพร้อมของไทย” เพื่อที่รัฐบาล
หน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนต่างๆ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการเตรี ย มการล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้ ป ระเทศชาติ มี ภู มิ คุ ้ ม กั น
พร้อมเผชิญกับสถานการณ์หรือวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ส่ ว นในบทความเรื่ อ ง “ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงของไทย” ที่เขียนขึ้น
โดย นายสินชัย คารวุตม์ และ นายยศกร ยืนยง ได้ช่วยขยายความของการนำาระบบการเตรียมพร้อมของไทย
ไปขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติโดยจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise :
C-MEX) โดยออกแบบสถานการณ์ฝึกในรูปแบบของภัยที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกันหรือ
ใกล้ เ คี ย งกั น (Complex Disaster) หรืออาจเรียกได้ว ่าต้องมีการวางแผนและการบริห ารจัดการโดย
สามารถคาดการณ์ สิ่ง ที่จ ะเกิดขึ้นได้ (Scenario Planning) โดยการฝึกเป็นการทดสอบระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Command and Control) ในแต่ละระดับความรุนแรงของเหตุการณ์และระบบการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรทีจ่ าำ เป็นต้องมีการระดมสรรพกำาลังของภาคส่วนต่างๆ

* ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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โดยหากมองในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารพบว่า
การเตรียมความพร้อมด้านอาหารถือว่าเป็นประเด็นหนึง่
ที่ มี ค วามสำ า คั ญ ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารวางแผนให้ มี อ าหาร
ที่ ป ลอดภั ย และเพี ย งพอต่ อ การบริ โ ภคโดยเฉพาะ
เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือวิกฤตการณ์อื่น ๆ
ที่ มี ห ้ ว งระยะเวลาที่ ย าวนานไม่ เ พี ย งแต่ ห น่ ว ยงาน
ของพลเรือนเท่านั้นแต่หน่วยงานกองทัพได้กำาหนดให้มี
การเตรียมพร้อมด้านอาหารเป็นเรื่องหนึ่งในแผนผนึก
กำ า ลั ง และทรั พ ยากรเพื่ อ การป้ อ งกั น ประเทศ
ของกระทรวงกลาโหม

ก่อนที่จะกล่าวถึงแผนความมั่นคงด้านอาหาร
ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนความมั่นคงภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2562 คงจะต้องกล่าวถึง แนวคิดการให้ความสำาคัญ
ในเรือ่ งความมัน่ คงทางอาหาร (Food Security) ซึง่ ประเด็น
ความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นที่ท้าทายในมุมมอง
ของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการวางนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการเพื่อให้คนมีอาหารเพียงพอในการ
บริโภค โดยเฉพาะในยามวิกฤติ ขณะเดียวกันต้องมีอาหาร
ที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพและที่สำาคัญทุกคนสามารถ
เข้าถึงอาหารรวมถึงนำ้าเพื่อการบริโภค ซึ่งนัยด้านความ
มั่นคงน่าจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อความมั่นคง
ของมนุษย์ (Human Security)
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ดังนั้น ภาวะขาดแคลนอาหารในยามปกติและในยาม
เกิ ด สถานการณ์ วิ ก ฤติ ที่ ป ระเทศใดประเทศหนึ่ ง เผชิญโดยไม่
สามารถมีอาหารเพียงพอหรือหรือบางคนที่มีรายได้ที่สามารถซื้อ
หาได้แต่ในช่วงเวลานั้นก็อาจจะไม่สามารถหาซื้ออาหารและน�้าได้ เช่น
เหตุการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่ การเกิดพายุหิมะ การสู้รบ การสงคราม
เป็นต้น หรือที่พบเห็นทั่วไปบางประเทศมีการถนอมอาหารเพื่อเก็บรักษา
ส� า หรั บ การบริ โ ภคในช่ ว งฤดู ห นาวที่ ย าวนาน จึ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า เหตุ ใ ด
“ความมั่นคงทางอาหาร” จึงถือว่าเป็นประเด็นความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อ
การด�ารงชีพและสะท้อนถึงความมั่นคงของมนุษย์โดยตรง

ประเด็นความมั่นคงทางอาหารเป็นหัวข้อที่มี
การประชุ ม หารื อ กั น ทั้ ง ภายในประเทศและในเวที
ระหว่างประเทศ อาทิ สหประชาชาติ องค์การอาหาร
และเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (The Food and
Agriculture Organization of the United Nations:
FAO) หรือแม้แต่ในประเทศไทยได้มีการหารือประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
โลกร้อน (Climate Change) ทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง นำ้าท่วม สิทธิทางอาหาร
ทีต่ อ้ งมีอาหารอย่างเพียงพอและสามารถเข้าถึงอาหาร

หรือแนวคิดอธิปไตยทางอาหารที่สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง
ในการกำาหนดนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นระบบการค้าเสรี
จนส่งผลกระทบต่อวิถีการผลิตของภาคเกษตร หรือ แนวคิด
ฐานทรัพยากรที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร ดิน นำ้า ป่า ชุมชน ดังนั้น
วิกฤตการณ์ที่เกิดจากภาวะขาดแคลนอาหารหรือการได้รับ
อาหารที่ไม่ปลอดภัย ขณะเดียวกันได้มีรายงานการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับประเด็นที่ยึดโยงกับความมั่นคงทางอาหารจำานวนมาก
ที่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรื่องนี้
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ส�ำหรับกระบวนกำรจัดท�ำ แผนควำมมัน่ คง
ทำงอำหำรเริ่มต้นด้วยกำรหำรือเกี่ยวกับกรอบ
แนวคิดและกำรให้ควำมหมำยค�ำว่ำ “ควำมมั่นคง
ทำงอำหำร” ซึ่งที่ประชุม World Food Summit
เมื่ อ วั น ที่ 13-17 พฤศจิ ก ำยน ค.ศ. 1996 ที่
กรุงโรม อิตำลี ก่อนทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ำรระดมควำมคิด
ควำมเห็นของระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย FAO ให้ควำมหมำยดังนี้

Food security exists
when all people, at all times,
have physical and economic

access to sufficient, safe and nutritious

food

that meets their dietary needs
and food preferences for an active and
healthy life
(World Food Summit, 1996)1
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ความมั่นคงทางอาหาร

จะมีได้ก็ต่อเมื่อคนทุกคน ในทุกเวลา

สามารถมีก�าลังกาย
และก�าลังทรัพย์

ที่จะเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์
ปลอดภัย ในปริมาณที่เพียงพอ
กับการจะด�ารงชีวิต
และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้”21
“สภาวะที่คนทุกคนและทุกขณะเวลามีความสามารถทั้งกายภาพและ
ทางเศรษฐกิจที่สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และ มีคุณค่าทาง
โภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้า นอาหาร
เพื่อให้เกิดชีวิตที่มีพลังและมีสุขภาพ” ดังนั้น ความมั่นคงทางอาหารจะมี 4
องค์ประกอบส�าคัญ ดังนี้ การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) การเข้าถึง
อาหาร (Food Access) การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) และ
การมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food Stability)31
นอกจากนี้ หากพิจารณากรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable
Development Goals –SDGs) ที่ได้ก�าหนด 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังพบว่าได้ก�าหนดเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร Hunger , Good health and Well-Being , Clean Water and
Sanitation, Responsible Consumption and Production โดยเฉพาะเป้าหมายยุติความหิวโหยบรรลุ
ความมั่ น คงทางอาหารและยกระดั บ โภชนาการและส่ ง เสริ ม เกษตรกรรมที่ ยั่ ง ยื น 4 ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป้ า หมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ อ ย่ า งครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงทางอาหารตาม
ความหมายของ FAO ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของอาหารมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวกับหลายปัจจัย
และเป้าหมายของ SDGs
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ, “ความมั่นคงทางอาหาร” http://www.princechak.com/food-security/
นนทกานต์ จันทร์อ่อน,บทความวิชาการเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม 2557
สำานักวิชาการ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้อธิบายความดังนี้
การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) หมายถึง การมีอาหารในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม ทั้งจากการผลิตภายในประเทศ
และ/หรือการนำาเข้า (รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร)
การเข้าถึงอาหาร (Food Access) หมายถึง การเข้าถึงทรัพยากรทีเ่ หมาสม(สิทธิ) เพือ่ การหาอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการทีเ่ หมาะสม
การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากอาหารในการบริโภค โดยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ
มีนำ้าสะอาดในการบริโภค-อุปโภค มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดี ทำาให้ความเป็นอยู่ทางกายภาพได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ
การมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food Stability) หมายถึง ประชาชน หรือครัวเรือน หรือบุคคลต้องเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอตลอดเวลา
ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหารเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอย่างกะทันหัน (เช่น วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและภูมิภาค) หรือ เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร (เช่น ความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล) เสถียรภาพด้านอาหารเกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคงอาหารทั้งในเรื่องของการมี
และการเข้าถึงอาหาร
4
ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
2
3
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ประเด็ น ความมั่ น คงทางอาหารจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่
ท้าทายการทำางานของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่จะ
ผลักดันไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรมอย่ า งไร
โดยกรอบแนวคิดการจัดทำานโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นอก
เหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้วแนวคิดหลักประการหนึ่ง
ได้น้อมนำาศาสตร์พระราชาเป็นหลักการทำางานด้ า น
ความมั่ น คง อาทิ ยุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทาน “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎี ใ หม่5 เป็นหลัก ปฏิบัติง านด้านความ
มั่ น คง ซึ่ ง หากพิ จ ารณาเรื่ อ งแผนความมั่ น คงด้ า น
อาหารแล้วจะเห็นได้ว่าการพึ่งพาตนเองตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชนให้มีอาหารในการดำารงชีวิตมีความ
สำาคัญรวมทั้งการจัดสรรการแบ่งใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ดินมีความ
สำาคัญต่อการเพาะปลูกพืชผลต่างๆ เช่นเดียวกันกับการ
มีนำ้าที่เพียงพอในการเกษตร โดยหากศึกษาการดำาเนิน
งานของภาครั ฐ จะเห็ น ว่ า มี แ นวนโยบายการบริ ห าร
จัดการทีด่ นิ ของรัฐ6 ทีใ่ ห้มกี ารกำาหนดเป้าหมายนโยบาย
และทิ ศ ทางในการพั ฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งให้ความสำาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนและหลักภูมิสังคม๔
นอกจากนี้หลักสำาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือมุ่งเน้น
ให้ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคพยายามเริ่มต้นผลิตหรือบริโภค
ภายใต้ขอบเขต ข้อจำากัดของรายได้หรือทรัพยากรที่มี
อยู ่ ไปก่ อน ซึ่ ง ก็ คือหลัก ในการลดการพึ่ง พา เพิ่มขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเองและ
ลดภาวะความเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบ
ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ7

เมื่อมองถึงตัวเนื้อหาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คงทางอาหาร เมื่ อ พิ จ ารณา
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน8 พบว่าให้ความสำาคัญกับ “เกษตรปลอดภัย”
เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเกี่ยวกับ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำาการผลิต
สินค้าทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสูร่ ะบบมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ การให้ความรู้เกษตรกร
ด้ า นกระบวนการผลิ ต ตามมาตรฐานสากลเพื่ อ มุ ่ ง สู ่
การเลิกใช้ส ารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่แ ละ
ปริ ม าณการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย ์ ใ นระยะต่ อ ไป
หากศึ ก ษาตั ว เนื้ อ หาของนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 25622565 ) ได้กล่าวถึงประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหาร
โดยกำาหนดใน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 12
เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหารรองรับ
วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความ
ยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนา
ประเทศรวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์ 9
สำ า หรั บ กระบวนการจั ด ทำ า แผนความมั่ น คง
ด้านอาหารเพื่อนำานโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 12
มาจัดทำารายละเอียดให้มากขึ้นมีที่มาจากการจัดเวที
รับฟังความคิด ความเห็น แลกเปลี่ยนพูดคุยและถก

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565 , หน้าที่ 10
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แถลงร่ ว มกั น ระหว่ า งผู ้ แ ทนหน่ ว ยงานราชการ
นักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำางาน
เกี่ยวกับดิน นำ้า ป่า สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อประเด็น
ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อร่วมกันมองและวิเคราะห์
ปั ญ หาและแนวโน้ ม สถานการณ์ ค วามไม่ มั่ น คงทาง
อาหารที่จะเกิดขึ้นตลอดจนเสนอแนะเป้าหมาย กลยุทธ์
จึงนำามาสู่การกำาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“ประเทศไทยมีความมั่นคง
และปลอดภัยในด้านอาหาร
และน�า้ มีคณ
ุ ภาพตามหลักโภชนาการ
อย่างเพียงพอและยั่งยืน”

ขณะเดี ย วกั น เมื่ อ ศึ ก ษาการเขี ย นแผนด้ า น
ความมั่ น คงรองรั บ นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ไ ด้
กำาหนดให้มีตัวชีว้ ัด เพือ่ ให้ไปถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก กล่าวคือ 1) มีระบบบริหาร
จั ดการอาหารและนำ้ากรณีฉุก เฉิน 2) ระบบป้องกัน
แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ที่แฝงมาใน
อาหาร และนำ้า มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ 3) พื้นที่
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การจะทำาให้บรรลุต่อ
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดขึ้นนั้น ในแผนด้านความมั่นคงจึง
มี ก ารกำ า หนดกลยุ ท ธ์ ที่ จ ะเป็ น แนวทางหรื อ หนทาง
ปฏิ บั ติ ใ นการดำ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงทาง
อาหารไว้ 5 เรื่อง 10 ดังนี้

1

เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและนำ้าอย่าง
ยัง่ ยืน ด้วยการมีกลไก กฎหมาย และแผนบริหารจัดการ
ด้านอาหารและนำ้าเพื่อความมั่นคงอย่างบูรณาการที่
ครอบคลุมการมีคลังอาหารและนำ้าสำารองกรณีฉุกเฉิน
ตลอดจนเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งอาหารและนำ้าของ
10

ประชาชนตามความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำารงชีวิต

2

พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้าระวัง
แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคามที่เกิดจากภัย
ทางนำ้า อันได้แก่ นำ้าป่าไหลหลาก นำ้าท่วมฉับพลัน และ
สิ่งที่แฝงมาในอาหารและนำ้า โดยบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน

3

ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เกษตรกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ
เกษตรกรและผูป้ ระกอบการทางการเกษตรให้เห็นผลใน
ทางปฏิบตั ิ โดยครอบคลุมทางด้านการผลิต การตลาด
มาตรฐานสินค้า และแหล่งเงินทุน รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน
เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ แ หล่ ง ผลิ ต อาหารที่ ป ลอดภั ย และเป็ น
ภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร

4

ส่งเสริมการวิจยั การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางอาหารเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการ
รักษาหรือเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มผลิตภาพ
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง

5

จั ด ที่ ดิ น รองรั บ ความมั่ น คงทางอาหารและ
คุม้ ครองพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงทาง
อาหารสามารถแก้ปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์
รวมถึงการกระจายการถือครองที่ดินของเกษตรกรอย่าง
เป็นธรรม
แผนความมั่นคงด้านอาหารทั้ง 5 ประการ
ข้างต้น สามารถสะท้อนถึงความสำาคัญของอาหารใน
กรอบองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) และเป้าหมาย ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดั บ โภชนาการและส่ ง เสริ ม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development
Goals –SDGs) ที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่หน่วยงานของรัฐ
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญกับการมี
คลังอาหารและนำ้าสำารองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ตลอดจนให้ความสำาคัญกับการเข้าถึงแหล่ง
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อาหารและนำ้ า ของประชาชนตามความต้ อ งการ
ขั้ น พื้ น ฐานในการดำ า รงชี วิ ต ที่ ผู ก โยงตั้ ง แต่ ก ารมี
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกชน ชุมชน หมู่บ้าน การมีสิทธิทำา
กินในทีด่ นิ การรักษาพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน การปลูกพืชผัก ผลไม้
เพื่ อ การยั ง ชี พ โดยสิ่งที่สำาคัญคือการจัดการที่ดินและ
แหล่งนำ้าที่มีประสิทธิภาพรองรับความมั่นคงทางอาหาร
และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
นอกจากมุมมองการเตรียมพร้อมด้านอาหารที่
กล่าวข้างต้นแล้ว ขอกล่าวถึงมุมมองเรื่องการเตรียม
พร้อมของฝ่ายทหาร พบว่าในเรื่องของการเตรียมพร้อม
ด้านอาหารในมุมมองของฝ่ายทหารได้กำาหนดให้มีการ
เตรียมความพร้อมด้านอาหารไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผน
ผนึกกำาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ของ
กระทรวงกลาโหม โดยในแผนนี้ได้มอบให้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก เพื่อให้มี
อาหารในการบริโภคเมื่อเกิดการสู้รบขึ้นและสามารถ
สนับสนุนฝ่ายทหารเมือ่ มีการร้องขอตามความจำาเป็นต่อ
การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในภาวะไม่ปกติ
โดยกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนเตรียมพร้อมด้านอาหาร
และแผนปฏิบตั กิ ารในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผน
ผนึกกำาลังและทรัพยากรเพือ่ การป้องกันประเทศและฝ่าย
ทหารได้นำามาทดสอบในการฝึกการระดมสรรพกำาลัง
ทหารในกรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
ที่บูรณาการการฝึกของหน่วยงานของรัฐและภาคส่วน
ต่าง ๆ เป็นประจำาทุกปี
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สุดท้ายนี้กล่าวได้ว่า เรื่องของความมั่นคงทาง
อาหารเป็นประเด็นสำาคัญที่ประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความ
สำาคัญและหยิบยกขึ้นมาหารือในเวทีทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ โดยสิ่งที่ท้าทายการทำางานด้านความ
มั่นคงทางอาหารในกรอบนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้ว ยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) ที่
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยรับผิดชอบ
ในประเด็นนี้จะต้องวางแผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง
5 ประการในแผนความมั่นคงประเด็นการรักษาความ
มัน่ คงด้านอาหารและนำา้ โดยจัดลำาดับแผนงาน/โครงการ
เพื่อให้เห็นผลการปฏิบัติทเี่ ป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือ
ในการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
และภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้การ
ดำาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่
กำาหนดขึน้ ในช่วง 3 ปีทเี่ หลือของนโยบายฯ ฉบับนี้

พลังวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ
| ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร | *

เมือ่ เอ่ยถึงควำมมัน่ คงของชำติ หลำย ๆ ท่ำนคงคิดว่ำเป็นภำระหน้ำทีข่ อง
ทำงต� ำ รวจและทหำรเท่ ำ นั้ น ซึ่ ง ในบริ บ ทกำรท� ำ งำนและสภำพแวดล้ อ ม
ที่เป็นอยู่ในอดีตได้ตีกรอบควำมคิดและควำมเข้ำใจให้ ไปในทำงนั้น ระบบ
บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ระบบคมนำคมในปัจจุบันที่กุเรื่อง
เชื่อมโยงถึงกันไม่ว่ำจะเป็นเศรษฐกิจ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยำกจน
ในประเทศผู้ถูกจับกุมหรือจ�ำนวนผู้ต้องหำในคดีต่ำง ๆ และจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
จำกอุบัติเหตุบนท้องถนน ล้วนสำมำรถเชื่อมโยงและส่งผลต่อควำมมั่นคง
ของชำติได้ หำกมีแนวโน้มในทำงที่แย่ลง โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ใน 2 ปีทผี่ ำ่ นมำนีร้ ะหว่ำงสหรัฐฯ และจีนทีม่ สี งครำมกำรค้ำกันได้ชว่ ยท�ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจในเรื่องเทคโนโลยีทหำรเท่ำนั้น แต่เชื่อมโยงไปถึงกำรค้ำ นโยบำย
ระหว่ำงประเทศและควำมมั่นคงทำงวิทยำศำสตร์และควำมมั่นคงของชำติ
* ที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
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ประเทศทีไ่ ด้เตรียมควำมพร้อมในกำรสร้ำงระบบนิเวศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจะสำมำรถยืนบนขำ
ของตัวเองได้ดี และสำมำรถต่อยอดปรับนโยบำย กฎเกณฑ์ องค์ควำมรู้ และผลิตภัณฑ์ที่มอี ยูใ่ ห้มคี ุณภำพที่ดขี นึ้
ได้อย่ำงต่อเนือ่ ง ซึง่ ประเทศทีเ่ รำรูจ้ กั กันดีอย่ำงสหรัฐฯ เยอรมัน ญีป่ นุ่ เกำหลีใต้ และจีน ได้แสดงเห็นให้เห็นควำมพร้อม
ของคนและระบบนิเวศทีส่ ร้ำงขึน้ ในประเทศและนโยบำยต่ำงประเทศจนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรทีม่ คี ณ
ุ ภำพ
และทรัพย์สนิ ทำงปัญญำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กับกำรสร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำงอุตสำหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องออกมำได้ โดยเฉพำะกำรใช้ภำครัฐเป็นตลำดเพือ่ ทดสอบทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ จนสำมำรถ
ส่งออกไปขำยในต่ำงประเทศได้ ส่งผลให้ประเทศเหล่ำนีส้ ำมำรถรักษำระดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน (Global Competitiveness) ที่ประเมินโดยองค์กรสำกล
World Economic Forum WEF) และ (International Institute
for Management Development IMD)
ได้เป็นอย่ำงดี

ประเทศไทยเป็นอย่ำงไร
สุขภาพของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาในมุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ
น�ามาสร้างเป็นนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมได้นนั้ อาจพิจารณาในแง่มมุ หนึง่
จากตัวเลขดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยีได้ 13 ซึง่ พบว่าประเทศไทยขาดดุลการช�าระเงิน
ทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นกว่า 90% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาโดยขณะนี้อยู่ที่ระดับ 257,550
ล้านบาท และจากรายงานภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ที่ทางส�านักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรี 14 พบว่าล�าดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง 2 ล�าดับ
มาอยูท่ ี่ 40 แม้จะมีคะแนนประเมินดีขนึ้ เล็กน้อยที่ 0.6 คะแนน แต่สงิ่ ทีย่ นื ยันได้อย่าง
ชัดเจนคือข้อเสนอแนะทีเ่ น้นไปทีก่ ารเร่งพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
13

สถิตดิ ลุ กำรช�ำระเงินทำงเทคโนโลยี, ศูนย์ขอ้ มูลวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยแลนวัตกรรมแห่งชำติ http://stiic.sti.or.th/stat/ind-tb/, พ.ศ. 2562.
14
หนังสือส�ำนักงำนสภำกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เลขที่ นร 1114/6242 ลงวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เรื่อง สรุปผล
กำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF ปี 2019-2020.
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ดุลกำรช�ำระเงินทำงเทคโนโลยีของประเทศไทย
ช่วงปี พ.ศ. 2552-2561
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รูปที่ 1 ดุลกำรช�ำระเงินทำงเทคโนโลยีของประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2552-2561

ควำมพยำยำมในกำรเร่งสนับสนุนนวัตกรรมของไทย
นั้นยังเน้นไปที่สนับสนุนในด้ำนกำรเงินและภำษีแก่ภำค
เอกชนที่มีสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภำพในกำรผลักดันเป็น
นวัตกรรม และภำคเอกชนที่มีเงินทุนที่สำมำรถลงทุน
ในบริ ษั ท ที่ มี เ ทคโนโลยี แ ละมี ศั ก ยภำพที่ จ ะไปต่ อ
แต่สิ่งที่ยังขำดอยู่คือทรัพย์สินทำงปัญญำที่เป็นสิทธิบัตร
กำรประดิษฐ์ที่เสริมสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนำขึ้นยังไม่เพิ่มขึ้น
มำกนั ก [จ� ำ นวนสิ ท ธิ บั ต รเพิ่ ม จำก 1,601 รำยกำร
ในปี พ.ศ. 2561 มำที่ 1,611 รำยกำรในปี พ.ศ. 2562]
รวมไปถึง หน่วยงำนให้ทุนวิจัยในช่วงที่ผ่ำนมำยังขำด
กำรสนับสนุนทุนวิจัยในด้ำนกำรทดสอบและวิศวกรรม

เพื่ อ ผลั ก ดั น ผลงำนวิ จั ย และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ คิ ด ค้ น ขึ้ น
ให้ผ่ำนกำรทดสอบที่เป็นเกณฑ์หรือมำตรฐำนที่ยอมรับ
จำกผู้ใช้ นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังขำดตลำดภำครัฐ
ที่ท�ำหน้ำที่ส่งเสริม ทดลอง ทดสอบ และใช้งำนนวัตกรรม
ของไทยเอง ซึ่งส่วนหนึ่งติดกับดักควำมคิดเชิงวัฒนธรรม
ที่เห็นของต่ำงประเทศดีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำ
และผลักดันองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้ไปสู่กำรใช้งำนได้จริงนั้นไม่จ�ำเป็นที่ต้องเริ่มต้นที่ระดับ
พืน้ ฐำนเสมอไป แนวทำง Opensource ทัง้ ทำงฮำร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ได้ช่วยให้กำรวิจัย พัฒนำ และวิศวกรรม
องค์ควำมรู้ไปสู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำมำรถท�ำได้
ง่ำยขึ้น
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ยุทธศำสตร์ชำติ 15
ก่อนทีจ่ ะมียทุ ธศำสตร์ชำติ 20 ปีนนั้ ในปี พ.ศ. 2558
ทำงรั ฐ บำลขณะนั้ น ได้ เ ล็ ง เห็ น ควำมส� ำ คั ญ ของกำร
ใช้ภำครัฐเป็นสนำมทดลอง ทดสอบ และใช้นวัตกรรม
ที่สร้ำงขึ้นโดยคนไทย จึงได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบนวัตกรรมของประเทศขึน้ และได้กอ่ ให้เกิด
บัญชีนวัตกรรม (www.innovation.go.th) ขึ้นมำ
โดยมีกำรน�ำนวัตกรรมจำกภำคเอกชนไทยมำขึ้นบัญชี
อยู่เป็นระยะ ๆ และหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถสนับสนุน
ซื้อสินค้ำและบริกำรที่อยู่ในบัญชีดังกล่ำวได้ด้วยวิธี
“กรณีพิเศษ” (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน
ที่ดีมำกส�ำหรับประเทศไทย
15
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ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ, ส�ำนักงำนสภำกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ, http://nscr.nesdb.go.th/, พ.ศ. 2562.

รูปที่ 2 กระบวนกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมและกำรสนับสนุนสินค้ำและบริกำรจำกบัญชีนวัตกรรม

แต่ในช่วงที่ผ่ำนมำนั้น กำรขับเคลื่อนผ่ำนกระบวนกำรนี้
ยังไม่บรรลุผลมำกนัก และหลำยหน่วยงำนภำครัฐเองก็ยังไม่รู้จัก
บั ญ ชี น วั ต กรรมด้ ว ยซ�้ ำ ไป รวมไปถึ ง กำรเกิ ด ค� ำ ถำมลั ก ษณะ
“ไก่กับไข่” ที่ว่ำในบัญชีนวัตกรรมไม่มีสินค้ำหรือบริกำรที่หน่วยงำน
ภำครัฐต้องกำร ซึ่งอันที่จริงแล้วหำกกำรท�ำงำนของภำครัฐไม่เป็น
ลักษณะไซโลจะท�ำให้ควำมต้องกำรนัน้ ย้อนกลับไปทีห่ น่วยงำนทีส่ นับสนุน
และส่งเสริมกำรวิจยั และนวัตกรรมของประเทศเพือ่ ส่งเสริมให้ภำคเอกชน
สร้ำงสินค้ำหรือบริกำรที่เป็นที่ต้องกำรและน�ำเข้ำสู่บัญชีนวัตกรรม
ต่อไปได้
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ยุทธศาสตรชาติดา น

ความมัน่ คง

ยุทธศาสตรชาติดา น

การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชาติดา น

ยุทธศาสตรชาติดา น

ยุทธศาสตรชาติดา น

ยุทธศาสตรชาติดา น

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

การสรางการเติบโต

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปน
มิตรตอสิง่ แวดลอม

ภาครัฐ

ความมัน่ คง
การตางประเทศ

การเกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคต

การทองเทีย่ ว
พืน้ ทีแ่ ละเมืองนาอยูอ จั ฉริยะ

โครงสรางพืน้ ฐาน

ระบบโลจิสติกส และดิจทิ ลั

ผูป ระกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลีย่ น
คานิยมและวัฒนธรรม

การพัฒนาคน
ตลอดชวงชีวติ
การพัฒนาการเรียนรู

การเสริมสราง
ใหคนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี
ศักยภาพการกีฬา

พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก

ความเสมอภาค

และหลักประกันทางสังคม

การเติบโตอยางยัง่ ยืน

การบริหารจัดการ
นํา้ ทัง้ ระบบ
การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

การตอตานการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ

กฎหมาย

และกระบวนการยุตธิ รรม

การวิจยั

และพัฒนานวัตกรรม

เกี่ยวข้องโดยตรง

มีส่วนสนับสนุน

รูปที่ 3 ควำมเชื่อมโยงของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แนวตั้ง) ต่อยุทธศำสตร์ชำติ (แนวนอน)
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กำรที่ประเทศมียุทธศำสตร์ชำติได้ก่อให้เกิดควำมชัดเจนมำกขึ้น
โดยเฉพำะในเรื่ อ งควำมเชื่ อ มโยงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี เข้ ำกั บ
ประเด็นอื่นของประเทศ จำกรูปที่ 3 จะเห็นได้ชัดเจนว่ำแผนแม่บท
ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” เป็นแผนแม่บทเดียวจำกทั้ง
23 แผนแม่บท ที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ด้ำน
คือ ด้ำนควำมมัน่ คง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคม ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และด้ำนปรับสมดุลและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ คงเหลือแต่เพียงว่ำ
บุคลำกรและหน่วยงำนที่ดูแลและปฏิบัติจะสำมำรถปรับวิธีกำรคิดและ
เชือ่ มโยงกำรท�ำงำนให้สอดคล้องกันได้มำกเพียงใด ซึง่ หำกท�ำได้ดี “มัน่ คง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” จะบรรลุผลได้ไปพร้อม ๆ กับกำรยกระดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้นได้เป็นอย่ำงดี
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ในมุมของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนั้นก็คงจะต้องส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่
ผลงำนวิชำกำรในช่องทำงทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสำกล มีกำรจดสิทธิบตั รทีเ่ ป็นสิทธิบตั ร
กำรประดิษฐ์ให้มำกขึน้ มีกำรน�ำผลงำนวิจยั พัฒนำ และวิศวกรรมไปใช้จริง จนก่อเกิดเป็น
นวัตกรรม และก่อให้เกิดกำรสร้ำงคน สร้ำงงำน และสร้ำงอุตสำหกรรมต่อไป ภำครัฐเอง
ก็ควรท�ำหน้ำที่เป็นตลำดให้เกิดกำรน�ำนวัตกรรมของประเทศไปทดลอง ทดสอบ และ
ใช้ในภำครัฐ และปรับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่แค่พิจำรณำเรื่องกำรเสนอรำคำ
ที่ต�่ำสุด (Cost impact) เท่ำนั้น แต่ควรพิจำรณำถึงกำรใช้วัตถุ สินค้ำ และบริกำรภำยใน
ประเทศ (Local content) ซึง่ จะก่อให้เกิดกำรหมุนเวียนของเงินในประเทศและเสริมแกร่ง
ให้กบั ระบบนิเวศส�ำหรับสร้ำงนวัตกรรมของชำติมำกขึน้ ไปในตัวเช่นกัน (Economic impact)
ซึ่งมีมูลค่ำสูงกว่ำกำรได้รำคำที่ต�่ำที่สุดเพียงอย่ำงเดียว

ส่งท้ำย
จำกยุทธศำสตร์ชำติที่เพิ่งเริ่มต้นนั้น จึงถึงเวลำแล้วที่ทุกภำคส่วน
ในประเทศไทยจะต้องปรับกระบวนกำรคิดเชื่อมโยงประเด็นส�ำคัญ ๆ
ของประเทศ และใช้วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยีชว่ ยตอบค�ำถำมหรือแก้ไข
ปัญหำ โดยผลงำนวิชำกำรจะต้องเชื่อมโยงสู่ทรัพย์สินทำงปัญญำ และ
ก่อให้เกิดกำรน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวติ และควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศไทยไปพร้อม ๆ กัน
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บทความเรื่อง “Security in a Complex Environment,
Critical Thinking and Strategy” เป็นการน�าเสนอข้อมูลจากนักวิชาการ
Daniel K. Inouye Asia – Pacific Center for Security Studies
(DKI - APCSS) ในหลายแง่มุม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้รับทราบ
และตระหนักถึงสิ่งนี้ จะมีผลต่อการเสนอแนะนโยบาย
และแผนกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมโยงกันในหลายด้าน

1

ภูมิรัฐและการแข่งขันทางยุทธศาสตร์
(Geopolitics and Strategic Competition)

ภูมิรัฐศาสตร์ถือเป็นสิ่งส�าคัญในการก�าหนด
นโยบายของรัฐ โดยเฉพาะหลังการสิน้ สุดของสงครามเย็น
เกิดแนวคิดการถ่วงดุลอ�านาจขึ้นท�าให้รัฐต่างๆ มุ่งเน้น
ที่จะเข้าไปควบคุมพื้นที่ทางทะเล เพราะเชื่อว่าหาก
สามารถควบคุ ม พื้ น ที่ ท างทะเลได้ จ ะกลายเป็ น
มหาอ�านาจโลก โดยในอดีตสหรัฐฯ เคยมีอทิ ธิพลในการ

ควบคุมพื้นที่ทางทะเล แต่ในปัจจุบันจีนสามารถขึ้นมา
เป็นผู้น�าในการควบคุมพื้นที่ทางทะเลในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ซึ่งภูมิรัฐ ศาสตร์นั้นมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ที่ส�าคัญ คือ ทฤษฎี “ดินแดนหัวใจ” (Heart land)
ของ แมคคินเดอร์ (Mackinder) โดยกล่าวว่าพื้นที่ของ
ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เป็นพื้นดินที่มี

* เรียบเรียงการรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Security in a Complex Environment, Critical Thinking and Strategy”
จัดโดย สถาบันความมัน่ คงศึกษา ร่วมกับ DKI-APCSS วันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนิวยอร์ก โรงแรมคอนราด
**นายวัฒนะ ณ ศฤงคราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันความมั่นคงศึกษา
นายมูฮ�าหมัดซอบรี มูฮิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมั่นคงศึกษา
นางสาวนัตติมา ชนันทวารี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมั่นคงศึกษา
นางสาวรวิพร ตั้งชีววัฒนกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมั่นคงศึกษา
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ความต่อเนื่องเป็นผืนเดียว โดยเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่า
“เกาะโลก” (WorldIsland) โดยมีจุดยุท ธศาสตร์
ที่ส�าคัญ คือ บริเวณดินแดนในแถบยูเรเซีย ซึ่งดินแดนนี้
เริ่มจากชายฝัง่ ทะเลบอลติกและทะเลด�าในทางตะวันตก
ไปจนกระทั่งถึงเขตไซบีเรียในตะวันออก และทางเหนือ
เริ่ ม จากมหาสมุ ท รอาร์ ก ติ ก ลงมาจนจรดเทื อ กเขา
หิ ม าลั ย ทางใต้ บริ เวณนี้ ไ ด้ ร วมพื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ ข อง
ที่ ร าบสู ง อิ ห ร่ า นทางตะวั น ตกเฉี ย งใต้ แ ละที่ ร าบสู ง
มองโกเลียทางตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาไว้ด้วยกัน และ
เรียกบริเวณนี้ว่า “ดินแดนหัวใจ” (Heartland)
แมคคินเดอร์ ยังเห็นว่าหากใครสามารถครอบครอง
ดินแดนนีไ้ ด้จะสามารถบุกรุกไปยังยุโรปตะวันตกได้โดยง่าย

และจะสามารถขยายอิทธิพลไปได้จนกระทั่งจรดชายฝั่ง
ของยูเรเซียทฤษฎี “ดินแดนชายขอบ” (Rimland) ของ
นิโคลัส จอห์น สปีกแมน (Nicholas John Spykman)
ทฤษฎีนี้มองว่า ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์เป็นสิ่งส�าคัญ
ที่จะมาก�า หนดนโยบายต่างประเทศ ซึ่งแนวคิดของ
สปีกแมน เป็นแนวคิดได้รับอิทธิพลมาจากความคิด
เรือ่ งดินแดนหัวใจของแมคคินเดอร์ โดยทีส่ ปีกแมน มองว่า
ดินแดนหัวใจนั้นไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์ที่มีความส�าคัญแต่
ดินแดนที่มีความส�าคัญนั้นคือบริเวณที่เรียกว่า ดินแดน
ครึ่งวงกลมริมในเพราะบริเวณเหล่านี้เป็นบริเวณกันชน
(Buffer Zone) ระหว่างอ�านาจทางบกและอ�านาจทาง
ทะเล โดยเรียกบริเวณนี้ว่า“ริมแลนด์” (Rimland)

ดังนั้น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ เป็นปัจจัยส�าคัญในการจะสร้างความปลอดภัย
และความเจริญให้กับประเทศ การเลือกที่ตั้งประเทศใหม่ไม่อาจกระท�าได้
แต่เราสามารถวิเคราะห์สภาพที่ตั้งเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ ทั้งยังหาหนทางปรับปรุงโดยน�าปัจจัยอื่นๆ
มาลบจุดด้อยสร้างจุดเด่นได้ ซึ่งวิชาภูมิรัฐศาสตร์ จะต้องเข้าท�าความเข้าใจหลักการของรัฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์ และการทหารโดยน�ามาบูรณาการเพื่อให้เกิดแนวคิดสามารถวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ�ากัด
สิ่งที่ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ จะสร้างความปลอดภัยและความเจริญแก่ประเทศได้

1.1

ความฝันของจีน
(China Dreams)

เป็นค�าส�าคัญที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้กล่าวถึงค� าส�าคัญนี้เป็นปรัชญาที่ใช้ในการ
ปกครองประเทศเพื่อยืนหยัดและพัฒนาระบอบสังคมนิยมจีน
ยังได้ขยายความความฝันจีนไปกว้างขวาง ได้แก่ “ความฝัน
ของจีน และความฝันของโลก” โดยความฝันของจีนไม่ใช่เพียง
แค่ความฝันเท่านั้น แต่เป็นการด�าเนินการใดๆ ที่น�าไปสู่การ
บรรลุความฝันของจีนและไม่มีชาติใดต้องเสียผลประโยชน์
การบรรลุ ค วามฝั น จี น ยั ง ได้ ส ร้ า งโอกาสในการพั ฒ นาของ
ประเทศอื่นๆ ทั้งของการช่วยส่งเสริมการผลักดันการพัฒนา
และแสวงหาสันติภาพของมนุษยชาติซึ่งประเทศจีนพยายาม
น�าพาประชาชาติจีนให้บรรลุถึง “ความฝันของจีน” โดยการ
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ผลักดันการฟื้นฟูครั้งใหญ่ ผ่านการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น
เมืองแห่งเทคโนโลยี (smart cities/smart ports) ท�าให้
เกิดเส้นทางสายไหมดิจิทัล (Digital Silk Road : DSR)
เป็นเส้นทางสายไหมที่น�าเอาเทคโนโลยีมาพัฒนา ท�าให้
เกิดการขยายฐานการค้าได้มากขึ้น และได้เสนอแนวคิด
เชิงกลยุทธ์ในการร่วมกันสร้าง “แนวเขตเศรษฐกิจเส้นทาง
สายไหมใหม่”และ “เส้นทางสายไหมทางทะเลในคริสต์
ศตวรรษที่ 21”รวมเรียกสั้น ๆ ว่า กลยุทธ์ “หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง” (One Belt and One Road) กลยุทธ์
ดังกล่าวนี้ได้พึ่งพาอาศัยกลไกทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยู่
ของประเทศจีนกับประเทศต่างๆ โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่
และริเริ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ
ในการเชิดชูด้านสันติภาพ การพัฒนาและความร่วมมือ
รวมทั้งยังกระตือรือร้นในการพัฒนาความสัมพันธ์ของ
การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ตาม
เส้นทาง

2

นอกจากนี้ ก ารบรรลุ ค วามฝั น ของจี น สู ่ ก าร
ฟืน้ ฟูความเจริญรุง่ เรืองแห่งประชาชาติจนี และการส่งเสริม
ชนชาติ จี น ให้ พั ฒ นาขนานใหญ่ มี เ ป้ า หมายส� า คั ญ
ประการหนึ่งคือ การรวมไต้หวันกับจีนเป็นหนึ่งเดียว
หากรวมประเทศสองฝั่งช่องแคบไม่ได้ความฝันของจีน
ก็ไม่สามารถเป็นจริงได้ในมุมมองของ สี จิ้นผิง ความฝัน
จีนเป็นความฝันของประชาชนจีน ซึ่งเป็นความฝันของ
ประชาชนชาวจี น ทุ ก คนรวมถึ ง ความฝั น ของพี่ น ้ อ ง
ร่วมชาติในไต้หวัน โดยที่ความฝันของไต้หวันเป็นองค์
ประกอบส่วนหนึ่งของความฝันจีนที่ไม่สามารถแบ่งแยก
ได้พี่น้องร่วมชาติสองฝั่งนั้นถือเป็นประชาชนชาวจีน
เช่นเดียวกัน ดังนั้น นโยบายของสีจิ้นผิง จะเป็นเหมือน
เข็มทิศที่จีนจะมุ่งไปทั้งในด้านพัฒนาตนเอง และทาง
ด้านปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ ท�าให้ประเทศอื่นๆ
สามารถรู้ท่าทีของจีนเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้เตรียมตัว
ของแต่ละประเทศทีต่ อ้ งปฏิสมั พันธ์กบั จีน เพราะอย่างไร
จีนก็จะยังต้องเป็นคู่แข่งกับอภิมหาอ�านาจของโลกอย่าง
สหรัฐอเมริกาต่อไป

บริบททางภูมิยุทธศาสตร์กับนิยามของประชาคมอาเซียน
(The Geostrategic Context and Implications for ASEAN)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN)
หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงให้อาเซียนมี
ความเข้มแข็ง มีภูมิต้านทานที่ดีในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกและเมื่อน�ามาวิเคราะห์กับบริบท
ทางภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ :

1

Strategic Level

การวิเคราะห์ในระดับนี้มองว่าประเทศต่างๆ ล้วน
มีความต้องการกับอาเซียน เพราะอาเซียนมีบทบาท
ส�าคัญในการผลักดันความร่วมมือไปสู่เป้าหมาย
ของประเทศนั้น ๆ

Operation Blue prints
and Working plans
คือ มีการก�าหนดเป็นแผนต่างๆ ที่อาจจะมีมากเกิน
ไป ซึ่งแผนดังกล่าวสวนทางกับหลักปฏิบัติในความ
เป็นจริง ในปัจจุบันตัวแผนความร่วมมือต่างๆ ของ
อาเซียนถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ดังนั้น อาเซียน
จึงควรปรับแนวคิด และวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับ
บริบทยุคใหม่

2
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3

Grassroot

คือ การวิเคราะห์ระดับรากฐาน อัตลักษณ์ และตัวตนของประชาคมอาเซียน เพือ่ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้สร้างอาเซียนให้ดปี ระหนึง่ ประชาคมโลก แต่ในทางตรงกันข้ามผูค้ นยังกังวลต่อตัวตนของอาเซียน เนือ่ งจาก
เมื่อเกิดการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ คนเริ่มแข่งขันกันมากขึ้น และด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้เกิด
การเสื่อมถอยในอัตลักษณ์ของอาเซียน ดังนั้น สิ่งที่อาเซียนต้องให้ความส�าคัญ คือ การก�าหนดวิสัยทัศน์
ให้มีความโดดเด่นเพื่อสร้างเอกภาพ สร้างบทบาทให้ประชาคมมีอัตลักษณ์ที่ท�าให้เกิดตัวตนในเวทีโลก และ
มีการจัดท�าแผนงานให้เท่าทันโลก

3

ความมั่นคงในบริบทของความซับซ้อน และการคิดเชิงกลยุทธ์
(Security in a Complex Environment and Strategic Thinking)

การคิดเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking)

จัดเป็นพื้นฐานความสามารถทางการคิดประการหนึ่ง
ของมนุษย์ หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการ
หรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการในปัจจุบันโลกอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้วิธีการคิด
เชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการแก้ ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ซึ่งวิธีคิดเชิงกลยุทธ์

ประกอบด้วย

ให้ความส�าคัญต่อเป้าหมาย
(A Focus on Intent)
มุมมองเชิงระบบ
(A System Perspective)
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การทดสอบสมมติฐาน
(Hypothesis Testing)
การคิดให้ทันต่อเวลา
(Thinking in Time)

มีความฉลาดในการใช้โอกาส
(Intelligent Opportunism)

การจัดการกับปัญหาที่มีความซับ
ซ้อน (Managing complex
problem)

เมื่ อ โลกก� ำ ลั ง เข้ ำ สู ่ ห ้ ว งเวลำของกำรปรั บ
เปลี่ยนครั้งใหญ่ ควำมซับซ้อน ตลอดจนควำมไม่ชัดเจน
หรือแม้กระทั่งควำมไม่แน่นอน กลำยเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ ปัญหำต่ำง ๆ
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงกลำยเป็นปัญหำที่มีควำมซับซ้อน
มำกยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหำที่มีสำเหตุหรือปัจจัย
เพียงหนึ่งเดียว Complex Problem Solving จึงหนี
ไม่พ้นเรื่อง “ความเชื่อมโยง” ซึ่งจ�ำเป็นต้องพิจำรณำ
ควำมสัมพันธ์ของผลกระทบต่ำง ๆ จะพิจำรณำแค่เพียง
ตัวเดียวไม่ได้ ถือว่ำเป็นกำรคิดเชิงระบบ ซึ่งเป็นทักษะ

กำรมองภำพรวม หรือองค์รวม ในกำรวิเครำะห์องค์
ประกอบของระบบที่มีควำมเกี่ยวข้องกันหรือมีอิทธิพล
ต่อกัน
ดังนั้น ผู้น�ำทุกระดับจ�ำเป็นต้องปรับตัวให้
ทั น กำรณ์ ภ ำยใต้ ส ภำพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ควำมคิดเชิงกลยุทธ์จึงนับเป็นทักษะกำรคิดที่ส�ำคัญอีก
ทักษะหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อกำร
ก�ำหนดเป้ำหมำย กลวิธีในกำรด�ำเนินงำน และสำมำรถ
วิเครำะห์เหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือคำดกำรณ์
สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนำคตในกำรเตรี ย มควำมพร้ อ ม
รับมือกับปัญหำต่ำงๆ ในระยะสั้นและระยะยำว

4

ความท้าทายด้านความมั่นคงและแนวโน้มในอนาคต
(Future Trends and Challenges for Security)

4.1

การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี ความมั่นคงและข้อก�าหนดเพื่อพัฒนาภูมิภาค
(Emerging Technologies, Security & the Regional Order)

ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้
เข้ ำ มำมี บ ทบำทส� ำ คั ญ ต่ อ กำรผลิ ต ในภำค
อุตสำหกรรมเป็นอย่ำงมำก ถือได้วำ่ โลกของเรำ
เข้ำสู่ยุคกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ
ที่เรียกว่ำ 4IR (Forth Industrial Revolution)
คือ ยุคแห่งดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่งเป็นยุคที่
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลขนำดมหำศำล (Big Data)
ยุคที่หุ่นยนต์ท�ำงำนแทนมนุษย์ยุคที่กำรติดต่อ
สือ่ สำรไร้ขอ้ จ�ำกัด และเป็นยุคทีป่ ญั ญำประดิษฐ์
(AI) มีบทบำทในทุกภำคส่วนในสังคมของมนุษย์
ทั้ ง ภำคสั ง คม เศรษฐกิ จ และควำมมั่ น คง
กำรปฏิ วั ติ อุ ต สำหกรรมที่ ก� ำ ลั ง เกิ ด ขึ้ น นี้
จะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่ ทั้งในแง่

ของขนำด ควำมเร็ว และขอบเขต โดยกำร
ปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 นี้มีบทบำทส�ำคัญ
ต่อกำรเติบโตในภูมิภำคเอเชียเป็นอย่ำงมำก
ทั้งในด้ำนของกำรพัฒนำและกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิ จ กำรเป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลำงในด้ ำ น
วิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละกำร
เปลี่ยนแปลงทำงภูมิรัฐศำสตร์นับได้ว่ำเรื่อง
ดั ง กล่ ำ วเป็ น เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ ควำมสนใจเพรำะ
ท�ำให้ได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงใน
ภูมิภำค นอกจำกนี้รัฐต้องมีกำรพิจำรณำและ
ก�ำหนดนโยบำยที่จะน�ำมำใช้ประโยชน์รวมถึง
กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งและกำรบรรเทำ
ผลกระทบนั้น
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กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 นับได้ว่ำเป็น
ควำมท้ำทำยทำงยุทธศำสตร์ เนื่องจำกมีกำรใช้ข้อมูล
ข่ำวสำรเป็นอำวุธหรือเครื่องมือเพื่อด�ำเนินกำรให้บรรลุ
เป้ำหมำยข้อมูลข่ำวสำรเป็นเพียงอิเล็คตรอนที่มีขนำด
เล็กแต่ทรงอำนุภำพที่อำจท�ำให้เกิดสงครำมไซเบอร์
(Cyber War) ได้ในที่สุด ซึ่งลักษณะที่ส�ำคัญของ

สงครำมไซเบอร์ คือ ไม่ได้รับควำมบำดเจ็บที่รุนแรงทำง
กำยภำพไม่มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรของสงครำมตัว
แสดงอำจไม่ได้ภำครัฐและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ด�ำเนินกำรของรัฐ และเป้ำหมำยอำจไม่ใช่พลเรือนหรือ
ทหำรเพียงอย่ำงเดียว

ดังนั้นรัฐควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการก�าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ ควรเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยให้กับ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการท�างานด้านการรักษา
ความมั่นคง อาทิ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีแนวโน้ม
เพิ่ ม มากขึ้ น ตามความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี แ ละ
การขยายตัวของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย

4.2

5G กับการแข่งขันทางกลยุทธ์
(The 5G Debate and Strategic Competition)

เทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อไร้สำยยุคที่ 5 (5th
Generation) หรือ5G ที่ต่อมำจำกยุค 5G โดยมี
ควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลสูงกว่ำ 4G ถึง 20 เท่ำ
โดยประมำณ รองรับกำรเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง หรือ IoT
(Internet of Things) เช่น Smart Home ,Smart Device ,
Smart Vehicle ,Smart Industry ,Smart Transport
เป็นต้น คุณสมบัติที่ส�าคัญของ 5G นั้น คือ การที่จะ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยที่ ต อบสนองได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว หรื อ มี
ความล่าช้าต�่า เรียกว่า Low-Latency นอกจำกนั้นยัง
ต้องกำรควำมน่ำเชื่อถือของระบบที่สูงมำก มีเสถียรภำพ
โดยใช้ค�ำว่ำ Ultra-Reliable คือ สำมำรถใช้งำนได้
ต่อเนื่อง กำรเชื่อมต่อไม่หลุดหรือขำดจำกกัน เพื่อให้
สำมำรถรองรับงำนทีม่ คี วำมส�ำคัญสูงมำก กำรเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีที่ก�ำลังจะเกิดในปัจจุบันมีบทบำทส�ำคัญ
ในกำรก�ำหนดกำรแข่งขันของโลกในรูปแบบที่แตกต่ำง
ไปจำกเดิมมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถ่วงดุลอ�ำนำจของรัฐ
ซึง่ มีควำมสัมพันธ์กบั แนวคิดทำงภูมริ ฐั ศำสตร์ โดยเฉพำะ
กำรแข่งขันทำงเทคโนโลยีระหว่ำง 2 มหำอ�ำนำจอย่ำง
จีนและสหรัฐฯ ที่ด�ำเนินมำเป็นเวลำนำนไม่ว่ำจะเป็น
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กรณีของ “Huawei” บริษัทผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อุปกรณ์เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งเป็นเสำหลักของ
กำรพัฒนำเครือข่ำย 5G แต่ถูกรัฐบำลสหรัฐประกำศ
ขึ้นบัญชีด�ำโดยอ้ำงว่ำ อุปกรณ์ของ Huawei อำจถูกใช้
เป็นเครื่องมือในกำรสอดแนมของทำงจีน นอกจำกนี้
สหรัฐฯ ยังโน้มน้ำวให้ประเทศพันธมิตรใช้มำตรกำรแบน
เทคโนโลยีของ Huawei ด้วย
อุปสรรคควำมท้ำ ทำยเชิงนโยบำยของ 5G
ส�ำหรับประเทศไทย เนื่องจำกกำรเข้ำมำของเทคโนโลยี
5G จะส่งผลท�ำให้กำรด�ำเนินชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปจำกเดิม แตกต่ำงจำกเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในยุคที่ผ่ำนมำและไม่เป็นเพียงเรื่องเฉพำะกำรสื่อสำร
ที่จ�ำกัดระหว่ำงบุคคลอีกต่อไป ประเทศไทยควรหำวิธี
กำรในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีโดย
กำรด�ำเนินกำรเชิงนโยบำยที่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น ด้ำน
ภูมิรัฐศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำนสังคม
ด้ำนกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม เป็นต้น เพื่อเป็นกำร
บรรเทำควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต

5

ความท้าทายด้านความมั่นคงและแนวโน้มในอนาคต
(Future Trends and Challenges for Security II)

5.1

อวกาศ
(Space)

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จัดตั้งกองทัพ
อวกาศ (Space Force) ให้เป็นกองก�าลังที่ 6 ภายใต้
สังกัดกองทัพสหรัฐอย่างเป็นทางการ เพื่อพิทักษ์ “ผล
ประโยชน์ของชาติ” ทีอ่ ยูใ่ นอวกาศ ซึง่ เป็น “แนวรบใหม่”
โดยสหรัฐฯ มองว่า สถานการณ์ของห้วงอวกาศใน
ปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างสุดขั้วในช่วงที่ผ่านมา จากที่เคย
เป็ น พื้ น ที่ ที่ ส งบสั น ติ ตอนนี้ก ลายเป็นพื้นที่ที่มีความ
แออั ด หนาแน่ น และมี ค วามเป็ น ปรปั ก ษ์ กั น ระหว่ า ง
ประเทศ การจัดตั้งกองทัพอวกาศครั้งนี้ มีขึ้นพร้อมกับ
ขีดศักยภาพด้านอวกาศของคู่แข่งของชาติมหาอ�านาจ
อื่น อย่างจีนและรัสเซียที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มา
ของแผนการสร้ า งกองทั พ แขนงใหม่ ที่ มุ ่ ง รั ก ษาผล
ประโยชน์สหรัฐฯ ในอวกาศ และมีการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายของภารกิจของกองทัพอวกาศ เดิมจากการไป
ส�ารวจพื้นที่ต่าง ๆ ในอวกาศไปเป็นด้านของการเสริม
ความมั่นคงของชาติ อธิปไตยของน่านฟ้าเป็นสิ่งที่แต่ละ
ประเทศให้ความส�าคัญ โดยพื้นที่เหนือน่านฟ้าที่ตาม
หลักกฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งนี้ ไม่ได้มีข้อก�าหนดพื้นที่
ไว้ทงั้ ๆ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีท่ ถี่ กู ใช้ในการส่งยานอวกาศ ดาวเทียม
ฯลฯ ดังนัน้ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะสร้างสนธิสญ
ั ญาพืน้ ทีอ่ วกาศ
ขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีเงื่อนไขที่ส�าคัญ คือ 1) ห้ามใช้

อาวุธต่าง ๆ เข้าในเขตพื้นที่ 2) เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน
สันติเท่านั้น และ 3) นอกเหนือจากเงื่อนไขนี้สามารถ
กระท�าได้ทุกอย่าง ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
อวกาศเป็นอย่างมาก อาทิ แผนที่ด้านภูมิศาสตร์ การ
รับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นด้านการค้า ฯลฯ โดยที่
ปั จ จุ บั น ภาคเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมากขึ้ น
นอกจากนี้เรื่องการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อวกาศ
เช่น การคิดค้นวิธีการที่หายใจในพื้นที่อวกาศท�าการ
เกษตรบนดวงจันทร์ ฯลฯ ส่วนในด้านการทหาร ใช้
ระบบการแจ้งเตือนและการน�าร่องระบบต่างๆ
ดังนั้น อวกาศเป็นพื้นที่ที่ส�าคัญที่ถูกใช้ในยุค
เทคโนโลยีสมัยใหม่และท�าให้เห็นว่าการปฏิวตั อิ สุ าหกรรม
ครั้งที่ 4 ว่ามีสภาพอย่างไร โดยท�าให้ประเทศต่าง ๆ
เห็นแนวทางที่สามารถน�าประโยชน์ของอวกาศมาใช้
มากขึ้นนอกจากนี้ในอวกาศเริ่มมีการแข่งขันและแย่งชิง
พื้นที่ โดยประเทศต่าง ๆ เริ่มส่งยานอวกาศไปส�ารวจ
เป็นจ�านวนมาก และยังมีตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐอีกด้วย
ท�าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงและประเด็นในเรื่องของ
อาณาเขต โดยมีผลต่อทางการทูต เทคโนโลยี และทาง
ทหารที่อาจจะยังไม่เกี่ยวเนื่องกันมากแต่ก็ไม่อาจมอง
ข้ามได้
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5.2

(ความเชื่อมโยงกันระหว่างเทคโนโลยีและความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม
(Technology and the Environment-Security Nexus) Space)

เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มากในปั จ จุ บั น
เนื่องจากมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ
ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ ร ะบบที่ เ รี ย กว่ า
“Technology Systems Model” (TSM) เทคโนโลยี
เป็นระบบที่มีความซับซ้อน และมีตัวแปรมากมายที่
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น โดยมี ผ ลลั พ ธ์ ที่ อ าจคาดการณ์ ไ ม่ ได้
ระบบ TSM สามารถน�ามาใช้สนับ สนุนการคิดเชิง
ยุ ทธศาสตร์ ใ นการประเมินปัญ หา การเข้าใจปัญ หา

การคาดการณ์สถานการณ์ความเป็นไปได้การก�าหนด
สมมติฐานและทดสอบกับระบบและสถานการณ์จ�าลอง
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพจึงจ�าเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาใน
ระบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นการรักษาและเสริมสร้าง
ความมั่ น คงด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1) การบรรเทาปัญหา (Mitigation) 2) การปรับตัว
(Adaptation) 3) การตอบสนองต่อปัญหา (Response)
New knowledge

Government

พัฒนา

Real time

reduce
ลดตนทุน

Time
ระยะทาง

ทรัพยากร

กฎหมาย



Law
measure



Save people! Svae nature!

Technologies

Good

ควบคุม

Bad

User ที่ไมรูจักเทคโนโลยี

I don’t know what is 5G?

Inequality
Left behind

but not blame User ?

help this people
Go together

Blame

I don’t have money.

School

My Life Change
I have it !

Family

teach how to use technology
use in good way for people
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Danger

เทคโนโลยี ไมดี อันตราย

think with care

City

Resercher

ซึง่ การบริหารจัดการความมัน่ คงเป็นการด�าเนิน
การที่แต่ละประเทศควรมีการน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การจัดการด้านความ
มั่ น คงเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ตั ว อย่ า งการจั ด การ

2

ความมั่นคงด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ ร ะบบ TSM เช่ น
ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ ให้
ได้ ผ ลลั พ ธ์ ต ามที่ ต ้ อ งการจ� า เป็ น ที่ ต ้ อ งด� า เนิ น การ
ดังนี้
เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ
(Change the Action Plan)
โดยการน�านวัตกรรมเข้าช่วย
เปลี่ยนแปลงการด�าเนินการ (Change the Actors)
โดยส่งเสริมทางวิชาการ การบรรจุเนื้อหาลงในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน

3

1

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (Change the Environment)
โดยรัฐอาจก�าหนด การเก็บค่าปล่อยคาร์บอนผ่านระบบภาษี (Carbon Tax)

4

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นแนวทางที่ดีที่จะ
เปลี่ยนแปลงปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยไม่ใช่แค่การ
เปลีย่ นแปลงของเครือ่ งมือเท่านัน้ แต่เป็นการเปลีย่ นแปลง
ในระบบองค์รวม และบางทีผลลัพธ์ของนวัตกรรมนั้น
อาจไม่สามารถอธิบายในเรื่องของต้นทุน ผลประโยชน์
(Cost Benefit) ผลกระทบต่อระบบสังคม หรือระบบ
กฎหมายได้ การบริหารจัดการนวัตกรรมจึงเป็นการ
บริหารจัดการความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงใน
ระดั บ ตั วแปร ซึ่ ง ส่ งผลให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอีกด้วย เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆนั้นสามารถ

การน�าเข้าเครื่องมือใหม่
(Introduce New Tools)
เช่น ระบบชลประทานในการผลิตข้าว
ยานพาหนะระบบไฟฟ้า พลังงานทดแทน
และเทคโนโลยีดักจับและกั ก เก็ บ
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2)
จากโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน เป็นต้น

ที่จะใช้ในการบรรเทาปัญหา หรือตอบสนองต่อภัย
คุ ก คามด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ
จ�าเป็นต้องมีข้อมูลและระบบตรวจสอบติดตาม เพื่อ
ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ นอกจากนั้นการบริหารจัดการภัยคุกคาม
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจ� า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ก ารคิ ด เชิ ง
ยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากการระบุปัญหา การเข้าใจ
ปัญหา การคาดการสถานการณ์ การประเมินโอกาส
ความเป็นไปได้ และการท�างานเป็นคณะเพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.3

ข่าวปลอม การสื่อสารทางสังคมและความมั่นคง
(Deep Fake News:Social Media and Security)

การเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบกับ
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ส่ ง ผลกระทบอย่างหนัก ต่อพฤติก รรม
การเสพข้ อ มู ล ข่ า วสารของผู ้ บ ริ โ ภคในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่
เปลี่ ย นแปลงไป ผู้คนส่วนใหญ่หันมาเสพข่าวสารจาก
สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ผลที่ตามมาคือมีการส่งต่อ
ข่าวปลอม (Fake News) เป็นจ�านวนมาก ข่าวปลอม
ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ในปัจจุบัน แต่มีมา
ตั้งแต่ในอดีตอย่างเช่นในเรื่องของซุนวู ศิลปะว่าด้วย

1

การท�าสงคราม (Sun Tzu’s The Art of War) และ
การปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการข่ า วครั้ ง แรกของสงคราม
ระหว่าง ออคเตเวียน กับ มาร์ค แอนโทนี่ ซึ่งมีการ
ปล่ อ ยข่ า วเพื่ อ เป็ น การบ่ อ นท� า ลายฝ่ า ยตรงข้ า มใน
จักรวรรดิโรมัน แต่ปัจจุบันวิธีการมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากมีพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร หรือรูปแบบในการ
สื่อสาร ที่ท�าให้ข่าวปลอมมีการปรับตัวไปด้วยเช่นกัน
ซึ่ง Claire Wardle ได้จ�าแนกประเภทของข่าวปลอม
ออกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้

การเสียดสี หรือการล้อเลียน (Satire or Parody)
คือ การกระท�าที่อาจไม่ได้มีความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแต่เป็นเพียงท�าให้เกิดความตลก
เท่านั้น

2

เนื้อหาไม่ตรงพาดหัว (False Connection)
คือ การพาดหัวข่าวกับรูปภาพที่น�าเสนออาจไม่มีความเชื่อมโยง หรือเกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นการเร้า
อารมณ์ดึงดูดให้คนสนใจเข้ามาอ่าน

3

เนื้อหาที่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด (Misleading Content)
คือ การใช้เนื้อหาในทางที่ผิดเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบุคคลนั้นหรือสังคมส่วนรวม

4

เนื้อหาที่ผิดบริบท (False Context)
คือ เป็นข่าวที่มีเนื้อหาข้อมูลจริงแต่น�าบริบทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นมาเชื่อมโยงท�าให้คนตีความผิด

5

อ้างแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง (Imposter content)
โดยมีแหล่งข่าวและภาพบุคคลจริงมาอ้างอิงเพื่อความน่าเชื่อถือ มักท�าให้เกิดความเข้าใจผิด

6
7

การบิดเบือนเนื้อหาข่าว (Manipulated Content)
คือ การปลอมหรือตัดต่อเนื้อหาข่าว การตัดต่อนี้รวมถึงการตัดต่อภาพเสียงวิดีโอ หรือแม้กระทั่งการ
เอาโลโก้ ของส�านักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่
ข้อมูลเท็จทั้งหมด (Fabricated Content)
คือ เนื้อหาข่าวทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ หวังให้ประชาชนเข้าใจผิด
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วิ ธี ก ารจ� า แนกข่ า วปลอมนั้ น จ� า เป็ น ต้ อ ง
ตรวจสอบถึ ง ที่ ม าของข่าว หากไม่ท ราบว่าต้นตอมา
จากที่ ไ หน ผู ้ ใ ดเป็ น คนปล่อยให้คิดทบทวนพิจ ารณา
อีกทีว่าเชื่อถือได้หรือไม่หรือดูหัวข้อข่าว เนื่องจากปกติ
สื่ อ จะใช้ หั วข้ อข่ า วในการกระตุ้นความสนใจ ดังนั้น
จึ งควรตรวจสอบว่ า ผู้เขียนคือใคร ตรวจสอบวันที่ที่
เผยแพร่ขา่ ว วิเคราะห์วา่ ข่าวดังกล่าวเป็นเท็จหรือไม่ หรือ
เป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีอคติ มีการเลือกข้างหรือไม่ โดยปกติ
แล้ ว สื่ อกระแสหลั กจะถูก แชร์ข ้อมูลน้อย แต่ถ ้าเป็น
ข่ า วปลอมที่ มี ลั ก ษณะกระตุ ้ น อารมณ์ จ ะถู ก แชร์ ต ่ อ

มากกว่าสื่อกระแสหลัก ดังนั้นทักษะการรู้เท่าทันข่าว
เป็ น เรื่ อ งส� า คั ญ ที่ ค วรได้ รั บ การเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ฝน
เพราะว่าในยุคข้อมูลข่าวสาร ผู้รับข่าวต้องรู้จักประเมิน
ได้ ว ่ า อะไรจริ ง หรื อ ไม่ จ ริ ง และรู ้ จั ก วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารที่ได้รับมาอย่างระมัดระวัง รู้จักแยกแยะข้อเท็จ
จริงออกจากความคิดเห็น และรู้จักตรวจสอบข้อมูลที่ได้
รับมาจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อที่จะได้กลั่นกรองข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและหลากหลายในการประกอบการคิดและ
ตัดสินใจ

I’m Mr. GRAY

h
n Eart
I’m o GRAY
r.
I’m M

สรุปประเด็นจากกิจกรรมระดมความคิด
(Working Group Exercise)
กิจกรรมที่ 1
“เป็นกิจกรรมที่จ�าลองเหตุการณ์
และเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์
ดาวเคราะห์น้อยที่ก�าลังจะตกลงมา
ในพื้นที่ประเทศไทย โดยให้ผู้เข้าร่วม
แต่ละกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว
เพือ่ ทีจ่ ะรับมือกับสิง่ ทีก่ า� ลังจะเกิดขึน้ อย่างไร ”

ห า ก ด า ว เ ค ร า ะ ห ์ ก� า ลั ง จ ะ ต ก ล ง ม า ที่
ประเทศไทย รัฐจะต้องมีแผนการรับมืออย่างเร่งด่วน ใน
การเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ให้ข ้อมูลกับ
ประชาชนเพื่ อเตรี ย มรับ มือกับ สิ่ง ที่จ ะเกิดขึ้น จัดตั้ง
คณะท� า งานเฉพาะทางที่ ป ระกอบด้ ว ยผู ้ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้าน ออกกฎหมายพิเศษ เพื่อบริหารสถานการณ์

วิกฤติ การขอความร่วมมือจากต่างประเทศ และมีแผน
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น ไม่ ว ่ า
สถานการณ์ จ ะเป็ น อย่ า งไรแต่ สิ่ ง ที่ ส� า คั ญ ที่ สุ ด คือ
การเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก
ด้ า นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายให้ น ้ อ ยที่ สุ ด และการ
เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น
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กิจกรรมที่ 2
การวิเคราะห์ความท้าทายและโอกาสในด้าน
เทคโนโลยีของประเทศไทย จากการน�าเสนอ
ของผู้เข้าร่วม สามารถสรุปได้ ดังนี้

ความท้าทายของประเทศไทย
1 ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การส่งดาวเทียม
ไปในอวกาศ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เป็นต้น
2 ความไม่เสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาสความเท่าเทียม
3 ประเทศไทยขาดยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นก� า ลั ง คนที่ ชั ด เจนโดยเฉพาะการพั ฒ นาแรงงานทั ก ษะขั้ น สู ง
ขาดยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยี AI และขาดยุทธศาสตร์การสร้างงานใหม่ซึ่งถูกเทคโนโลยีทดแทนได้ยาก
4 ความเหลื่อมล�้าขยายตัวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลก
โอกาสของประเทศไทย
1 การมีทรัพยากรต่างๆ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พืชผลทางการเกษตรที่สามารถส่งออกต่างประเทศ
และทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการผลิตเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ประเทศไทยควรพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่
ในอนาคต
2 ประเทศไทยมีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดี มีต�าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางกระจายความเชื่อมโยงที่
ส�าคัญในภูมิภาค และเป็นประตูสู่เอเชีย (Gateway of Asia) ที่ส�าคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
3 ปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยนั้นค่อนข้างเปิดกว้างมีทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่าย ผู้ให้บริการที่เป็น
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศรายใหญ่และผู้ประกอบการไทยหลายขนาด โดยตลาดดิจิทัลที่ขยายขึ้นจะท�าให้
ผู้ประกอบการทั้งระบบได้ประโยชน์
4 รั ฐ บาลไทยให้ ค วามส� า คั ญ ต่ อ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมาเพื่ อ เป็ น กลไกส� า คั ญ ในการขั บ
เคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยการจัดให้มีเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการแบบสตาร์อัพเป็นจ�านวนมากและท�าให้
เกิดเงินทุนไหลเข้ามาจากต่างประเทศในกิจการหน้าใหม่ในเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยแอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์
5 การเติบโตของเทคโนโลยีทั้งยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเชื่อมต่อของสิ่งต่างๆ
บนอินเทอร์เน็ต และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับบ้านอัจฉริยะ (Smart Home)
และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ยังคงเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการวิจัยและพัฒนา
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ความมั่นคงทางทะเล

ในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก
: มุมมองจากนานาชาติ

สมปรารถนา ช่วยเกื้อ*

จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมใน
หลั ก สู ต รความร่ วมมื อด้านความมั่นคงทางทะเลที่
ครอบคลุมและลุ่มลึก (Comprehensive Maritime
Security Cooperation) ระหว่างวันที่ 1 - 28 สิงหาคม
2562 จัดขึ้นโดยสถาบัน Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI - APCSS) สถาบันวิชาการด้าน
ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เชิงวิชาการ เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค โดยมี
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 96 คน จาก 31 ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค
และอีก 10 องค์กร ทั้งที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ ทำาให้มี
โอกาสได้รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองด้านความมั่นคงทางทะเลที่มี
ความหลากหลายและน่าสนใจมาแบ่งปันกับผู้อ่านทุกท่าน โดยการอบรมดังกล่าวนี้นับ
เป็ น หลั ก สู ต รแรกที่ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงทางทะเลของสถาบั น แห่ ง นี้ เนื่องจาก
กิจกรรมทางทะเลทวีความสำาคัญมากขึ้นทุกวันทั้งการประกอบอาชีพทางทะเล การ
อพยพขนส่งเคลื่อนย้ายต่าง ๆ รวมถึงการสำารวจเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติทางทะเลเพิ่มขึ้นทำาให้ประเด็นของความมั่นคงทางทะเลทวีความเข้มข้นขึ้น
ตามไปด้วย
ในอดีตกิจกรรมทางทะเลนับเป็นกิจกรรมสำาคัญที่ทำาให้เกิดการเดินทาง
ติดต่อระหว่างกันของประเทศต่าง ๆ ขยายรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 15 – 17 ที่ชาวยุโรป มีการสำารวจทางทะเลและเริ่มออกเดินทาง
ไปในภูมิภาคอื่น ๆ ในโลก โดยมีจุดประสงค์ทางการค้าเป็นสำาคัญ นำาความเจริญ
รุ่งเรืองมาสู่เศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มีแนวคิด
ทฤษฎี ที่ ก ล่ า วถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ข องการครอบครองหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ ดิ น แดน
ทางทะเลมากมายที่สำาคัญ ได้แก่ ทฤษฎีของมาฮัน (Alfred Thayer Mahan, 1840 – 1914)
กล่าวไว้ว่า “หากผู้ใดสามารถบังคับบัญชาทะเลได้ ผู้นั้นสามารถบังคับบัญชาโลกได้” และ
นิโคลัส เจ สปีกแมน (Nicholas J. Spykman, 1893 – 1943) กล่าวไว้ว่า “ถ้าสามารถเข้าสู่ดิน
แดนริมขอบ (Rimland) ได้ก็จะสามารถควบคุมชะตากรรมของโลกได้” โดยดินแดนริมขอบ ได้แก่
ยุโรป ตะวันออกกลาง คาบสมุทรอาระเบีย เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก ซึ่ง
หากมีอิทธิพลเหนือดินแดนเหล่านี้ได้ก็เสมือนเป็นประเทศมหาอำานาจของโลก แนวคิดดังกล่าวมีอิทธิพลต่อ
การสร้างความแข็งแกร่งทางการเดินเรือและกองทัพเรือ จนนำามาสู่การล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำานาจ
ต่าง ๆ ในเวลาต่อมา
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำานาญการ สำานักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นับเป็นพื้นที่
ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ที่ มี ค วามสำ า คั ญ ในระดั บ โลก
เป็ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ
ในแง่ มุ ม ที่ เ ป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากรทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต
และไม่ มี ชี วิ ต จำ า นวนมหาศาล ที่ สำ า รวจแล้ ว
และยังสำารวจไม่เจอ และในแง่มุมที่เป็นเส้นทาง
เดินเรือที่สำาคัญ ประเทศมหาอำานาจต่าง ๆ จึงมุ่ง
ทีจ่ ะรักษาและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองในพืน้ ที่
ดังกล่าว ดุลยภาพและพลวัตด้านความมั่นคง
ทางทะเลในภูมิภาคนี้ จึงขึ้นอยู่กับบทบาทและ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าคกั บ
ประเทศมหาอำานาจเป็นสำาคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา
ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก
ในฐานะทีเ่ ป็นจุดยุทธศาสตร์ทงั้ ในด้านความมัน่ คง
และเศรษฐกิจ ขณะที่จีนมุ่งสร้างศักยภาพและ
เพิ่มบทบาทด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
ให้มเี สถียรภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ จีนมากยิง่ ขึน้
โดยมุง่ กระชับความสัมพันธ์กบั ประเทศในภูมภิ าคนี้
เนื่ อ งจากต้ อ งพึ่ ง พาการนำ า เข้ า วั ต ถุ ดิ บ ในการ
ผลิตและพลังงานผ่านมหาสมุทรอินเดีย น่านนำ้า

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และช่องแคบมะละกา
จึงต้องการสร้างความมั่นคงให้แก่เส้นทางขนส่ง
สินค้าและพลังงานของตน ทัง้ นี้ พบว่าจีนพยายาม
เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่แถบทะเลจีนใต้ จนเกิด
เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศเรื่องการอ้างสิทธิ์
เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ ระหว่างจีนกับประเทศ
ในบริเวณดังกล่าว ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย และบรูไน โดยวิเคราะห์กันว่าจีนอาจ
มีเจตนาที่จะสร้างความมั่งคั่งและต้องการขึ้นมา
เป็นมหาอำานาจทางทะเล ผ่านการดำาเนินการ
ตามแผนการพั ฒ นาอำ า นาจทางทะเลของจี น
ซึ่งได้เพิ่มงบประมาณและสร้างความแข็งแกร่ง
มากขึน้ อย่างมีนยั ยะสำาคัญในห้วง 10 ปี ทีผ่ า่ นมา
เพื่อพัฒนาด้านการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์
เศรษฐกิจ อิทธิพล และเส้นทางการเดินเรือ จึงเป็น
สาเหตุ ห นึ่ ง ของความขั ด แย้ ง ด้ า นนโยบาย
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมทัง้ มีความพยายาม
ถ่วงดุลอำานาจของประเทศต่าง ๆ กับจีน เพือ่ ป้องกัน
และจำากัดการเข้ามาของอิทธิพลจีนต่อประเทศ
ในภูมิภาคนี้

จากการที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีพื้นที่บกและน่านน�้า
ทีก่ ว้างใหญ่ ทอดยาวไปตามมหาสมุทรแปซิฟกิ ตะวันตก
และมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ภูมิภาคนี้
จึงประกอบด้วยภูมภิ าคย่อยหลายภูมภิ าคด้วยกัน
แต่ละภูมิภาคย่อยต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่ส�าคัญ มีความหลากหลาย และน่าดึงดูด
ในสายตาของประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ
โดยพลวัตความมั่นคงทางทะเล
ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ในแต่ละภูมิภาคย่อยมีราย
ละเอียดโดยสรุป ดังนี้
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1

ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

2

ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประกอบด้วย ประเทศจีน ญีป่ นุ่ เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และรัสเซีย โดยประเด็น
ความมั่นคงที่สำาคัญในภูมิภาคนี้มีทั้งประเด็นความมั่นคงแบบเดิมและรูปแบบใหม่
อาทิ ด้านการทหาร นิวเคลียร์ เศรษฐกิจ และประชากร รวมทั้งมีปัญหาพื้นที่
อาณาเขตทับซ้อนในพืน้ ทีท่ างทะเลหลายพืน้ ที่ เช่น การอ้างสิทธิเหนือพืน้ ทีเ่ กาะเซนกากุ
(ญี่ปุ่น) หรือเกาะเตียวหยู (จีน) ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นมีแนวคิดที่จะให้คนไปอาศัยอยู่และ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แต่ยังคงกังวลว่าจะเป็นการยั่วยุจีน ทั้งระดับรัฐบาล
และประชาชน การอ้างสิทธิเหนือพื้นที่เกาะด็อกโด (เกาหลีใต้) หรือเกาะทาเคชิมา
(ญีป่ นุ่ ) ทีเ่ คยพิพาทกันจนขึน้ ศาลโลกมาแล้ว การฝึกทางทะเลในเขต NLL (Northern
LimitLine) โดยไม่ได้รับการยินยอมจากอีกประเทศ การประกาศเอกราชของไต้หวัน
โดยไม่ได้รับการยินยอมจากจีน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อจำากัดในการร่วมมือความมั่นคง
ทางทะเลต่อกันในภูมิภาคนี้ ทำาให้ขาดความเชื่อใจกันทางด้านการเมืองระหว่างกัน
อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ ได้มคี วามพยายามในการปรับปรุงความสัมพันธ์เสมอมา
โดยสหรัฐอเมริกาได้ดำาเนินการเป็นตัวกลางในการบรรเทาปัญหาระหว่างประเทศ
ที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา เช่น เกาหลีใต้และญี่ปุ่น การนำาประเด็นทางทะเล
เข้ามาในการประชุมไตรภาคีและการร่ว มกันเพื่อถ่ว งดุล อำานาจอิทธิพลของจีน
เป็นต้น

ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศติมอร์ตะวันออก
โดยอินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์ถอื เป็นประเทศทีม่ ชี ายฝัง่ ยาวทีส่ ดุ ในระดับโลก (อันดับ 2
และ 4 ของโลกตามลำาดับ) ภูมิภาคนี้นับเป็นภูมิภาคที่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจสูงมาก มีช่องทางเดินเรือที่สำาคัญระดับโลกถึง 7 แห่ง มีการดำาเนินการ
ยุทธศาสตร์สาำ คัญทางด้านเศรษฐกิจผ่านกรอบ ASEAN Vision และทางด้านภูมศิ าสตร์
ที่ตั้งอยู่ในแถบพื้นที่ทะเลจีนใต้ หรืออินโด-จีน ทำาให้อยู่ในเส้นทางBelt and Road
Initiative (BRI) หรือโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ของจีนด้วย
ความร่วมมือหลักของประเทศในภูมิภาคนี้อยู่ในองค์กรอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในกลุม่ ย่อย ในระดับทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี ตามวิถี
อาเซียน (ASEAN Way) แต่ก็มีข้อท้าทายคือ การมีข้อพิพาททางดินแดนระหว่างกัน
การยึดหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในซึง่ กันและกัน การยึดหลักฉันทามติในการลงมติ
และการที่ประเทศสมาชิกมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ทำาให้ยากต่อการมีนโยบาย
เพือ่ ปกครองร่วมกันในระหว่างประเทศสมาชิกรวมทัง้ ทำาให้การร่วมมือกันด้านความมัน่ คง
อยู่ในขอบเขตที่จำากัด
73

74

3

ภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย

4

ภูมิภาคโอเชียเนีย
(Oceania)

ประกอบด้วย ประเทศในแถบเอเชียใต้และแอฟริกา 28 ประเทศ ความท้าทาย
ประเด็นความมัน่ คงทางทะเล เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การทำาประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้ก ารควบคุม การค้ามนุษย์ และปัญหาขยะทะเล
ในปริมาณมาก เป็นต้น โดยภูมิภาคนี้ถือเป็นดินแดนที่มีภูมิรัฐศาตร์แบบไตรโพล่า
(Tri-Polar) ของประเทศมหาอำานาจจีน-อินเดีย-สหรัฐอเมริกา ที่พยายามเข้ามามี
อิทธิพลต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศระดับพหุภาคีของ
ภูมิภาคนี้ดำาเนินการผ่านเวทีระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ BIMSTEC IRONIO
RASAARCINCSEA และระดับทวิภาคี อาทิ อินเดีย-ศรีลังกา อินเดีย-ปากีสถาน
บังคลาเทศ-เมียนมาร์ บังคลาเทศ-อินเดีย

ประกอบด้วยประเทศเกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟกิ หรือ Blue Pacific Continent
มี 4 อนุภูมิภาค คือ ไมโครนีเซีย มาลานีเซีย และโพลินีเซีย โดยมีการร่วมมือกัน
ผ่าน 6 forums (ระดับภูมิภาค) ความท้าทายของภูมิภาคนี้คือ การมีกระบวนทัศน์
(Paradigm) ในการดำารงชีวิต 2 แบบที่แตกต่างกันที่ต้องรักษาสมดุลให้สามารถ
ดำาเนินไปคู่ขนานกันได้ คือ รูปแบบดั้งเดิมเก่าแก่ เป็นกระบวนทัศน์ที่เน้นคน
เป็นศูนย์กลาง (Human-Centric) คือจะให้ความสำาคัญกับประเพณีวัฒนธรรม
ความยั่งยืน อัตลักษณ์ และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรูปแบบสมัยใหม่ เป็นพาราไดม์
ที่เน้นการมีรัฐเป็นศูนย์กลาง (State-Centric) คือจะให้ความสำาคัญกับอธิปไตย
ความมัน่ คง การแข่งขัน การตระหนักรูใ้ นประเด็นทางทะเล การแบ่งปันข้อมูลทางทะเล
การประมง การค้นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue: SAR) การท่าเรือ
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยกระบวนทัศน์ทั้งสองมีทั้งที่สามารถไปด้วยกันได้และมี
ความขัดแย้งกัน ทั้งนี้ ได้มีความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของประเทศขึน้ มา เพือ่ ทีจ่ ะให้กระบวนทัศน์ทงั้ สองสามารถดำารงอยูด่ ว้ ยกันอย่างประสาน
สอดคล้องได้ โดยพบว่ากระบวนทัศน์ที่ยึดรัฐเป็นศูนย์กลางมีความสำาคัญน้อยกว่า
อย่างไรก็ตาม กระบวนทัศน์นไี้ ด้สร้างโอกาสด้านความร่วมมือทางความมัน่ คงระหว่าง
ประเทศ ระดับทวิภาคี ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ระดับพหุภาคีภายในภูมิภาค
และองค์กรระดับภูมิภาค ที่มีความสำาคัญภายใต้กรอบของ UN ซึ่งแม้ความสัมพันธ์
ระหว่างกันอาจจะซับซ้อน แต่กส็ ามารถขับเคลือ่ นไปด้วยกันได้ ผ่านทางความร่วมมือต่างๆ
เช่น การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน การบริหารการประมง (การจับปลา) การท่าเรือ
ความปลอดภัยของการเดินเรือ และการปกป้องธรรมชาติ เป็นต้น

สำาหรับปัญหาความมัน่ คงทางทะเลสำาคัญทีภ่ มู ภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ เผชิญเช่นเดียวกันกับปัญหาทีภ่ มู ภิ าคอืน่ ๆ
ในโลกกำาลังประสบในปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งเป็น 9 ด้าน ได้แก่

1

โจรสลัดและกองก�าลังติดอาวุธ
(Piracy and Armed Robbery)

2

การท�าประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

3

การลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์
(Human Trafficking & Illegal Migrants)

4
5

การค้าผิดกฎหมาย/สินค้าเถื่อน
(Dual-Use Goods Shipping in UNList)

6
7

สถานการณ์รุนแรงทางทะเล (Disaster at sea)
ในส่วนของภัยพิบัติจากมนุษย์ และการละเลยการปฏิบัติ

การก่อการร้ายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล (Terrorism)
การติดตั้งโครงสร้าง/แท่นนอกฝั่ง
และผลประโยชน์แอบแฝงอื่นใดทางทะเล

8
9

ยาเสพติด สารออกฤทธิ์ต่อประสาท
และอาวุธหนัก (Illegal Smuggling)

ภัยพิบัติธรรมชาติ
(Natural Disaster)

การท�าลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลในระดับระหว่างประเทศ
ที่ผิดกฎหมาย (Environment Pollution)

โดยปัญหาในแต่ละด้านหลายปัญหามีความซับซ้อนทั้ง
รูปแบบเหตุการณ์ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อัตราผล
กระทบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีความเชื่อมโยง
กั น ตามระบบนิ เวศของโลกและกระแสโลกาภิ วั ฒ น์
ทำ า ให้ เ มื่ อ เกิ ด ปัญหาขึ้นในที่หนึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
เนื่องถึงพื้นที่อื่นด้วย การแก้ไขปัญหาจึงไม่จำากัดอยู่
เพียงภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง จำาเป็นต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อ ของนานาประเทศเข้ า มาร่ ว มกั น แก้ ไข
ทั้ ง นี้ พบว่ า การเกิ ดเหตุภัยคุก คามความมั่นคงทาง
ทะเล ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาร่วมมือกัน อาทิ

การป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและกองกำาลังติด
อาวุธ อย่างไรก็ตาม ยังคงพบอุปสรรคสำาคัญในการ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น โดยเฉพาะการไม่มีระบบร่วมที่
เป็ น หนึ่ ง เดี ย วในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น ภายใน
ภูมิภาค แต่ละประเทศมีช่องทาง วิธีการ และระบบ
ข้อมูลที่ต่างกัน ทำาให้ขาดประสิทธิภาพในการประสาน
ข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ยังคงมีความ
หวาดระแวงกันในการร่ว มมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เนื่องจากกลัวจะสูญเสียผลประโยชน์ของชาติตน
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การหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อขจัด
อุปสรรคในการร่วมมือกันในระดับนานาชาติระหว่าง
ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรความร่วมมือด้านความ
มัน่ คงทางทะเลทีค่ รอบคลุมและลุม่ ลึก มีขอ้ คิดเห็นทีส่ าำ คัญ
คือ การสร้างความตระหนักรู้ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทางทะเล (Maritime Shared Awareness: MSA) เป็น
สิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ มีความพร้อมรับมือ
สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลได้ โดยจำาเป็นต้องมี
การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน

สิ่งส�ำคัญที่สุดคือประเทศต่ำงๆ ต้องมี “ความไว้วางใจ” กัน
ร่วมกันสร้ำงระบบร่วมในกำรรับส่งข้อมูลทำงทะเล
ที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งเข้ำใจควำมท้ำทำย
และประเมินทำงเลือกเพื่อขจัดอุปสรรคในกำรร่วมมือให้หมดสิ้นไป
โดยมีข้อเสนอส�ำคัญ 4 ประกำร คือ

1

ควรส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล
ในระดับระหว่างองค์กรภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

2

ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อรับมือ
ภัยคุกคามความมั่นคง โดยต้องสร้างความ
เข้าใจของประเทศต่างๆ ให้เป็นภาพเดียวกัน
ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเพื่อปิดช่องว่างและป้องกัน
การทับซ้อนกันของข้อมูล

3

ควรส่งเสริมการสร้างระบบความร่วมมือของรัฐ
เพื่อแบ่งปันข้อมูลและหาแนวทางปฏิบัติ/ล�าดับ
การตัดสินใจร่วมกัน ทั้งในระดับประเทศและระดับ
ระหว่างประเทศ

4

ควรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเกื้อหนุนให้เกิดการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดผลกระทบ
จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

76
76

เกร็ด

รู้ A

ความ

Free and Open

Indo – Pacific
Advancing

a Shared Vision

ปภากร วรสถิตย์*

นโยบายด้านความมั่นคง การต่างประเทศ และการทหารของสหรัฐอมริกา ได้กล่าวถึงในวารสารมุมมอง
ความมั่นคง ฉบับที่ 2 ในบทความเรื่อง ยุทธศาสตร์ Indo-Pacific กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกาซึ่ง
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก ที่เสรีและเปิดกว้าง (Free and Open Indo
– Pacific Strategy) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยสหรัฐอเมริกาเห็นว่าภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก
เป็นภูมิภาคที่มีความส�าคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สามารถรับมือกับ
ความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ ซึ่งยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการความสัมพันธ์นั้น ยึดตามผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
ในภูมิภาคนี้เป็นหลักโดยเนื้อหายุทธศาสตร์ Indo-Pacific กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 4 ส่วน
หลัก ได้แก่ 1. บทน�า 2. แนวโน้มและความท้าทาย 3. ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ ถูกก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ส�าคัญของกระทรวงกลาโหม และ 4. การรักษาอ�านาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในภูมิภาคซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้กลับเข้ามาให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในภูมิภาคฯ นี้เป็นล�าดับต้น และยิ่งกว่านั้น
เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้ออกเอกสาร A Free and Open Indo
– Pacific Advancing a Shared Vision ระบุแนวทางการให้ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนที่
ส�าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้มากยิ่งขึ้น ในเอกสาร A Free and Open Indo – Pacific
Advancing a Shared Vision หากการศึกษาจะสามารถประมวลเรียบเรียงใน 6 ประเด็นความร่วมมือ ดังนี้

การก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (A Shared Vision)
เน้นย�้าการเป็นพันธมิตรยาวนานระหว่างสหรัฐกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก และยึดมั่นใน
ยุทธศาสตร์อนิ โด – แปซิฟกิ ทีเ่ สรีและเปิดกว้างร่วมกับทุกประเทศในภูมภิ าคในการรักษาอ�านาจอธิปไตย การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
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การมีส่วนร่วมกับพันธมิตรและสถาบันในระดับภูมิภาค (Engagement
Partners and Regional Institutions)
1) การมีส่วนร่วมในระดับพหุภาคี ได้แก่ กรอบ ASEAN กรอบความริเริ่มลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง (lower
Mekong Initiative: LMI) สมาคมแห่งมหาสมุทรภูมิภาคอินเดีย (The Indian OceanRim: IORA) การหารือ
เชิงยุทธศาสตร์ 3 ฝ่าย (Trilateral Strategic Dialogue)
2) การมีสว่ นร่วมในระดับทวิภาคีให้ความส�าคัญและก�าหนดแนวทางทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ
ได้แก่ นโยบายอินโด – แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างของญี่ปุ่น ( Japan’s Free and Open Indo-Pacific) นโยบาย
มุง่ ตะวันออกของอินเดีย (India’s ActEast Policy) แนวคิดอินโด – แปซิฟกิ ของออสเตรเลีย (Australia’s Indo –
Pacific) นโยบายมุง่ ใต้ใหม่ของเกาหลีใต้(the Republic of Korea’s New Southern Policy) และ นโยบายมุง่ ใต้ใหม่
ของไต้หวัน (Taiwan’s New SouthboundPolicy) และบทบาทส�าคัญในความร่วมมือสีฝ่ า่ ย (Quadrilateral) ร่วม
กับอินเดีย ออสเตรเลีย และญีป่ นุ่ ทัง้ นี้ ตามเอกสารแนวทางฯ ฉบับดังกล่าว สหรัฐฯ ได้ระบุถงึ ความต้องการทีจ่ ะให้
อินเดียเป็นประเทศพันธมิตรหลักด้านการทหารของสหรัฐฯ ในภูมภิ าคนี้

การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Enhancing Economic Prosperity)
สหรัฐฯ เห็นว่าในห้วงปี 2563 เป็นต้น กระแสการค้าจะมุง่ สูพ่ นื้ ทีอ่ นิ โด – แปซิฟกิ อาทิ ฮ่องกง เกาหลีใต้
ญีป่ นุ่ เวียดนาม และไทย ซึง่ หลังจากนี้ สหรัฐฯ จะมุง่ พัฒนากับประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอินโด – แปซิฟกิ ในสาขา
โครงสร้างพืน้ ฐาน พลังงาน และเศรษฐกิจดิจทิ ลั

การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี (Championing Good Governance)
สหรัฐฯ เชือ่ มัน่ อย่างแข็งขันว่าในภูมภิ าคอินโด – แปซิฟกิ จะเป็นสังคมทีเ่ ปิดกว้างและมีตลาดทีเ่ สรี อย่างไร
ก็ตามการสนับสนุนให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมมีสว่ นร่วมในการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี พร้อมทัง้
การส่งเสริมให้ภาครัฐปฏิบตั ติ อ่ ภาคประชาชนอย่างเหมาะสม อาทิ กรณีของรัฐบาลเมียนมาต่อชาวโรฮีนจา กรณีของ
รัฐบาลกัมพูชาต่อผูน้ า� ฝ่ายค้าน และกรณีของรัฐบาลจีนต่อประชาชนในซินเจียง เป็นต้น

การส่งเสริมสันติภาพและความมัน่ คง (Ensuring Peace and Security)
สหรัฐฯมุง่ เน้นการพัฒนาความร่วมมือด้านความมัน่ คงใน 3 ประเด็น
1) ความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดฝักใฝ่ความ
รุนแรง การลักลอบท�าประมงผิดกฎหมาย อาชญากรรมทางไซเบอร์
2) การรักษาความมัน่ คงทางทะเล (Protection of Maritime Domain) และการมีสว่ นร่วมในภูมภิ าค
ของกองก�าลังป้องกันชายฝัง่ ของสหรัฐฯ
3) ความมัน่ คงทางสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นการป้องกันการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศน์และความช่วยเหลือ
ในการรับมือกับภัยพิบตั ิ

การลงทุนในทุนมนุษย์ (Investing in Human Capital)
สหรัฐฯ ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคประชาชนและภาครัฐบาล
โดยที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในหลายสาขาวิชา อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุนการฝึกอบรมด้านความมั่นคงผ่านสถาบันทางการทหาร เช่น The Daniel K.
Inouye Asia – Pacific Centre for SecurityStudies (DKIAPCSS) และการจัดตั้งสถาบันการฝึกอบรม เช่น
International Law Enforcement Academy (ILEA) เป็นต้น โดยเห็นว่าการให้ต้นทุนแก่มนุษย์จะเป็นแนวทางที่
สหรัฐฯ จะถือปฏิบัติต่อไป
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ทัศนะของสหรัฐอเมริกา
ต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
ธีรกานต์ พงศ์พิชญามาตย์*

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั ภายใต้
โครงการแลกเปลี่ ย นนัก วิจัย (Visiting Scholar
Analyst) ที่ด�าเนินการร่วมระหว่างสถาบัน Daniel
K. Inouye Asia-Pacific Security Studies Center
(DKI APCSS) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กับ
ศูนย์ East – West Center เป็นระยะเวลา ๑ เดือน
ณ เมื องโฮโนลู ลู มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐฯ
ในโอกาสนีผ้ เู้ ขียนซึง่ ได้รบั โอกาสให้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวขอถ่ายทอดมุมมอง ทัศนะ และสิ่งที่ได้รับ
ทั้งจากภาครัฐและวิชาการของสหรัฐฯ ประกอบกับ
ความเห็นส่วนตัวในประเด็นบทบาทของสหรัฐฯ
ต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
อนุภูมิภาคลุ่มน�าโขงและความส�าคัญต่อสหรัฐฯ

สหรั ฐ ฯ เริ่ ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ อนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่มแม่น�้าโขงเป็นรูปธรรมตั้งแต่หว้ งทศวรรษ ๑๙๖๐
เป็นต้นมา ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่สงครามเวียดนามก�าลัง
ด�าเนินอยู่เพียงแต่การด�าเนินการและแบบแผนของ
สหรั ฐ ฯรวมถึ ง พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารนั้ น จ� า กั ด เพี ย งแค่
เป้าหมายทางการเมืองและการทหาร โดยสหรัฐฯ
ได้ จัดตั้งกองเรือลาดตระเวนเส้นทางน�้าระหว่าง
กองทัพสหรัฐฯ กับกองทัพเวียดนามใต้ เพือ่ สกัดกัน้
เส้ น ทางการล� า เลี ย งอาวุ ธ ของกลุ ่ ม กองก� า ลั ง
เวียดนามเหนือที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือ “เวียดกง”
*

เข้าสูเ่ วียดนามใต้ตลอดเส้นทางของแม่นา�้ โขงบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง (Mekong Delta)
แม้ว่าสหรัฐฯ จะประสบความส�าเร็จจาก
ปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าว แต่ความ
พ่ายแพ้ในสงครามเวียดนาม ท�าให้สญ
ู เสียทรัพยากร
และบุ ค ลากรจ� านวนมากที่ เ สี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ
รวมถึงแรงกดดันจากประชาชนสหรัฐฯ ที่ต่อต้าน
การท�าสงครามท�าให้สหรัฐฯ จ�าเป็นต้องลดบทบาท
ด้านการทหารและหันเหมาด�าเนินนโยบายที่ท�าโดย
การให้เงินช่วยเหลือต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
(Development Assistance) ผ่านองค์กรเพื่อการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ที่
แอบแฝงผลประโยชน์ทางการเมืองและความมั่นคง
การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นมิตรต่อประเทศที่
เอื้อเฟื้อ ความหวาดระแวงที่อาจเกิดขึ้นต่อที่เคย
ขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองในอนุภูมิภาค อาทิ
ลาว เวียดนาม และกัมพูชา การแทรกซึมอิทธิพล
ผ่า นโครงการพั ฒ นาเพื่อความยั่งยืนต่าง ๆ ท� าให้
ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ดีขึ้นและไว้เนื้อเชื่อใจ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างก้าวกระโดดของจีนและความมุ่งมั่นจริงจัง
ในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยของผู้น�าจีนตั้งแต่
ช่ว งทศวรรษ ๑๙๗๐ จนถึงปัจ จุบันและการขึ้น
ด�ารงต�าแหน่งของประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ตั้งแต่
ปี ๒๐๑๓ ที่มาพร้อมกับความเอาใจใส่เพื่อพัฒนา
ประเทศในทุ ก มิ ติ กั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดั บ

ชาติที่เรียกว่า “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (BRI) ภายใต้
วงเงิ น การลงทุ น มหาศาลหลายพั น ล้ า นดอลลาร์
สหรัฐฯ เพื่ อ เชื่ อ มโยงโครงข่ า ยทางกายภายผ่ า น
โครงการสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อีกทั้งนโยบายมุ่งสู่ทางใต้ของจีน (รัฐบาลกลางจีน
พยายามผลักดันให้มณฑลด้านตะวันตกและใต้ซึ่ง
ไม่มีทางออกทะเล และยากต่อการพัฒนานโยบาย
และพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลนั้น ๆ อาทิ มณฑล
ยูนนานมุ่งเน้นขยายเส้นทางการค้าสู่ทางด้านใต้
ผ่านเส้นทางแม่น�้าโขงเป็นส�าคัญ) ให้ความสนใจกับ
๒ เส้นทางส�าคัญ ได้แก่ ทะเลจีนใต้ กับ แม่น�้าโขง
โดยจีนเริ่มขยายบทบาทน�าในหลายประเทศของ
อนุภูมิภาคและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นปัจจัย
ล�าดับแรกให้สหรัฐฯ ต้องปรับยุทธศาสตร์และนโยบาย
ต่ออนุภมู ภิ าคลุม่ น�า้ โขงให้ชดั เจนเพือ่ รักษาผลประโยชน์
ที่เคยมีมาของสหรัฐฯ ในอนุภูมิภาคดังกล่าว

สหรั ฐ ฯ หั นมาให้ความสนใจอนุภูมิภาค
ลุ ่ ม แม่ น�้ า โขงอย่ า งจริ ง จั ง ภายใต้ ก ารน� า ของ
ประธานาธิบดีบ ารั ก โอบามา โดยได้ จั ด ตั้ ง กลไก
ระดับอนุภูมิภาคเรียกว่าข้อริเริ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง
(Lower Mekong Initiative-LMI) ในปี ๒๐๐๙

เป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯ จัดตั้งกลไกระดับอนุภูมิภาค
และตระหนักว่าพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง คือ
พื้นที่ส�าคัญทางยุทธศาสตร์ ต่อมาภายใต้การบริหาร
งานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยิ่งช่วยเน้นย�้า
ให้ เ ห็ น ความส� า คั ญ ของอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ า โขง

อย่างไรก็ตาม
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โดยประธานาธิบดีทรัมป์ฯ ประกาศค�าว่า “อินโดแปซิฟิก” ที่เชื่ อมโยงตั้งแต่มหาสมุท รแปซิฟ ิก ถึง
มหาสมุทรอินเดีย โดยขอบเขตที่กว้างขึ้นส่งผลต่อ
การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ท� า ให้ ภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นจุดกึ่งกลางและ
ใจความส�าคัญส�าหรับการบรรลุยุทธศาสตร์ “อินโดแปซิฟิก” ของสหรัฐฯ โดยเอกสารเชิงนโยบายล่าสุด
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ “A Free and
Open Indo-Pacific: Advancing a Shared
Vision” ที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ระบุถงึ ความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ของภูมภิ าคเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ า โขง
แม้ว่าสหรัฐฯ มุ่งสร้างภาพ-ลักษณ์เชิงยุทธศาสตร์
แต่ ยั ง คงขาดแนวทางหรื อ ทิ ศ ทางเชิ ง นโยบาย
ในอนาคตซึ่งเป็นความท้าทายของสหรัฐฯ

ดั ง นั้ น หากใช้ ห ลั ก เชิ ง เปรี ย บเที ย บ จะ
พอสังเขปได้ว่า อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงโดยเฉพาะ
ในบริเวณที่เรียกว่าแม่น�้าโขงตอนล่าง (ไม่รวมจีน
ซึ่งเป็นประเทศแม่น�้าโขงตอนบน) เริม่ มีความส�าคัญ
ทางยุทธศาสตร์สา� หรับสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
แต่อาจขาดความต่อเนื่ อ งและการวางทิ ศ ทางที่
ชั ดเจน อีกทั้งบทบาทและสรรพก�าลังของสหรัฐฯ
ในการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบันยังคงให้ความ
ส� า คั ญ เพื่ อ สกั ด กั้ น การแผ่ ข ยายอิ ท ธิ พ ลและการ
สร้างเกาะเทียมของจีน ตลอดจนเสรีภาพในการ
เดินเรือและบินผ่านในทะเลจีนใต้เป็นล�าดับแรก
ก่อนการบริหารจัดการลุ่มน�้าโขงและกระชับความ
สัมพันธ์กบั ประเทศอาเซียนภาคพืน้ ทวีปทีส่ นับสนุน
อิทธิพลของจีนทางเศรษฐกิจ

ท่าทีของไทยต่อการแข่งขันของมหาอ�านาจในอนุภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ น�าโขง

ส� า หรั บ ท่ า ที ข องประเทศไทยต้ อ งการให้ อ นุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ า โขงมี ดุ ล ยภาพ ลดการพึ่ ง พา
มหาอ�านาจชาติใดชาติหนึ่งและส่งเสริมให้ประเทศและองค์การระหว่างประเทศร่วมกันพัฒนาระบบการ
บริการจั ด การน�้ าเพื่อความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การเติ บโตทางเศรษฐกิ จอย่ า งก้ า วกระโดดของจีน
และบทบาทผู้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจรายใหญ่ของอนุภูมิภาคผ่านโครงการสร้างและพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ การสร้างเขื่อนในลุ่มแม่น�้าโขงตอนบน สร้างผลกระทบเชิงลบต่อระบบ
นิเวศน์ของแม่น�้าโขงและก่อให้เกิดความตระหนักในวงกว้าง โดยเฉพาะส�าหรับประเทศปลายแม่น�้าโขงเพื่อ
บริหารจัดการน�้าร่วมกัน
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ทั้ ง นี้ เพื่ อ ท� าให้ แ ม่ น�้า โขงมี ดุล ยภาพ ไทย
เห็ นว่ า สหรั ฐ ฯ เป็ นตั วแสดงที่ มีศัก ยภาพและช่ วย
รักษาความสมดุลในอนุภูมิภาคได้ โดยฝ่ายไทยเสนอ
ให้สหรัฐฯ ด�าเนินการภายใต้กลไก “ข้อริเริม่ อนุภมู ภิ าค
ลุ่มแม่น้�าโขงตอนล่าง” (Lower Mekong Initiative - LMI) ที่สหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นและให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของอนุภูมิภาคฯ อีกทัง้
สหรัฐฯ เห็นด้วยกับฝ่ายไทยว่าพฤติกรรมของจีนใน
อนุภมู ภิ าคฯกระทบกับความเป็นเอกภาพของอาเซียน
และเป็นเครื่องมือต่อรองขยายอิทธิพลทางการทหาร
ของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงและทะเลจีนใต้

บทสรุป

แม้ว่าไทยต้องการให้สหรัฐฯ เสริมสร้าง
บทบาทในอนุภูมิภาคให้เข้มแข็งและมีบทบาทน�า แต่
ดูเหมือนว่าสหรัฐฯ ก�าลังประสบกับปัญหาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการจัดล�าดับความ
ส�าคัญและการวางทิ ศ ทางอนาคตของสหรัฐฯ ต่อ
การรับมืออิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
และในบางประเทศ ที่เปิดโอกาสให้จีนเข้าแสวงหา
ผลประโยชน์ นอกจากนี้ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดี
ทรัมป์ฯ การตอบโต้อิทธิพลของจีนจะเป็นการตอบโต้
ทางด้านเศรษฐกิจและการทหาร ซึ่งมาตรการตอบโต้
ดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมต่อปัจจัยที่ละเอียดอ่อนของ
ประเทศในอนุมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงซึ่งผู้เขียนจะกล่าว
ถึงในวารสารความมั่นคงฉบับหน้าโดยละเอียดอีกครั้ง
ถึงข้อจ�ากัดและความท้าทายของสหรัฐฯ ในเชิงการ
บริ ห ารจั ด การภายในประเทศและบริ บ ทแวดล้ อ ม
ซึ่งจ�ากัดการกลับเข้ามาของสหรัฐฯ ในอนุภูมิภาคลุ่ม
น�้าโขง
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มุมมองการจัดการภาวะวิกฤตในกรณี

การก่อการร้ายของตุรกี

ชัชพรรณ จินดาหรา*
ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรือ่ ง Course on Crisis Management in Terrorist
Attacks จัดโดย Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia (CICA)
ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี โดยจะขอถ่ายทอดมุมมองทีไ่ ด้รบั จากการ
อบรมให้แก่ผทู้ สี่ นใจโดยอาจจะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานของหน่วยงานด้านความมัน่ คงของไทย
๑. Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia (CICA)
Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia (CICA) เป็นองค์กรที่
ก่อตัง้ เมือ่ ปี ๒๕๓๕ โดยมีสมาชิกอยู่ ๒๗ ประเทศ รวมถึงไทย ซึง่ CICA มีเป้าหมายจะมีความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกใน ๕ ด้านด้วยกัน ได้แก่ เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สังคม ความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทัง้
การทหารและการเมือง ซึ่งการขับเคลื่อนด้านความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่แก่ประเทศสมาชิก จึง
ได้จดั อบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยฝ่ายฝึกอบรมหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตรุ กี
(Turkey National Police : TNP)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร ส�านักประเมินภัยคุกคาม ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
CICAจัดการอบรมเกีย่ วกับ Course on Radicalization Process leading to Terrorism and Preventive Methods , Course on Combatting the Financing of Terrorism, Course on Counter Terrorism Basic Training , Course on Analysis Methods Basic Training
*
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๒. สิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากการอบรม
๒.๑ หน่วยการต่อต้านการก่อการร้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของตุรกี แบ่งเป็นหน่วยจัดท�า
นโยบาย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงกลาโหม
และหน่วยปฏิบัติ ได้แก่ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (TNP) กองบัญชาการกองก�าลัง (Gendarmerie
General Command) หน่วยยามฝั่ง (Coast Guard Command) และ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ (National
Intelligence Agency) โดยมี ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตุรกี ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย
หลักในงานด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และมีหน่วยสอบสวนคดีการก่อการร้าย หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ต่อต้านการก่อการร้าย และหน่วยข่าวกรองต�ารวจให้การสนับสนุน
Ministry of
Interior

Turkish National
Police

Department of
Counter
Terrorism

Department of
Special
Operation

Department of
Intelligence

การป้องกันการก่อการร้ายของตุรกีในปัจจุบันให้ความส�าคัญกับ ๒ ประเด็น ดังนี้ ๑) การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการก่อการร้าย และ ๒) การป้องกันไม่ให้เกิดผู้ที่เห็นอกเห็นใจกลุ่ม
ก่อการร้าย โดยมีการสกัดกั้นโฆษณาชวนเชื่อ การเผยแพร่แนวคิดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และการบ่ม
เพาะแนวคิดหัวรุนแรง ซึ่งให้ความส�าคัญกับการลดปัจจัยที่อาจน�าไปสู่การก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในหมู่เยาวชน นอกจากนี้ตุรกียังให้ความส�าคัญกับการลดการสนับสนุนทางด้านการเงินต่อกลุ่มก่อการร้าย
อาทิ การพัฒนาปรับปรุงทางด้านเทคนิค อุปกรณ์ การสร้างฐานข้อมูล และการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความ
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รู้ความสามารถ เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง
ที่ผ่านมาตุรกีมีความร่วมมือในการฝึกกับประเทศ
ต่างๆ กว่า ๔๑ ประเทศ
๒. นิยามการก่อการร้ายของตุรกี
ตุรกีได้นิยาม “การก่อการร้าย คือการ
ใช้ความรุนแรงเพื่อกดดัน ข่มขู่ หรือ ท�าลายความ
เป็นอันหนึ่ง อั น เดี ย วของชาติ ร วมทั้ ง ความมั่ น คง
ของชาติทั้งในและนอกประเทศ” ซึ่งรวมถึงการ
เผยแพร่แนวคิด หัวรุนแรงและการใช้ความรุนแรง
ในการก่อเหตุ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อที่มีการใช้
อาวุธ และความพยายามหรือการใช้วิธีการใด ๆ ใน
การเปลีย่ นแปลงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
เป็นต้น
๓. กลุ่มก่อการร้ายที่ส�าคัญในตุรกี
ตุรกีเผชิญกับภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย
ทัง้ ในและนอกประเทศอย่างต่อเนือ่ งและหลากหลาย
รูปแบบ อันเป็นผลมาจากลักษณะทีต่ งั้ ของประเทศ
ซึง่ มักถูกใช้เป็นทางผ่านเข้า – ออก พืน้ ทีส่ รู้ บในซีเรีย
และอิรกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางของนักรบ
ต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighters : FTFs) ที่
อาศัยอยู่ในยุโรป นอกจากนี้ตุรกียังเผชิญภัยจาก
กลุ่มก่อการร้ายในประเทศ ที่ใช้ความรุนแรงในการ
เคลือ่ นไหวและเผยแพร่แนวคิดทางการเมืองที่ไม่ใช่
ระบอบประชาธิปไตย ทัง้ นี้ สามารถแบ่งเป็น ๔ กลุม่

๑) กลุม่ ก่อการร้ายทีม่ แี รงจูงใจจากแนวคิด
ฝ่ายซ้าย (leftist organization) เผยแพร่แนวคิด
Marxist-Leninist โดยเฉพาะในหมูน่ กั ศึกษาเพือ่ ล้ม
ล้างระบอบประชาธิปไตยทีเ่ ป็นระบอบการปกครอง
ในปัจจุบนั โดยมีทั้งกลุ่มที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการ
เคลือ่ นไหว อาทิ กลุม่ Fikir Kultipleri Federasyonu (FKF) ทีเ่ น้นเพียงการเผยแพร่แนวคิด และ
กลุม่ ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวก่อเหตุโดยใช้อาวุธและความ
รุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ กลุม่ The Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C)
ซึง่ มีแนวคิดสนับสนุนระบอบสังคมนิยมเช่นกัน โดย
กลุ่มดังกล่าวก่อตั้งในปี ๓๗ และถูกก�าหนดให้เป็น
กลุม่ ก่อการร้ายโดยสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ

๒) กลุม่ แบ่งแยกดินแดน ได้แก่ กลุม่ The
Kurdistan Workers’ Party (PKK) ทีก่ อ่ ตัง้ ในปี
๒๕๑๘ โดยมีแนวคิด Marxist-Leninist และก่อเหตุ
รุนแรงต่อตุรกีหลายครัง้ โดยต้องการแบ่งแยกดินแดน
ของตุรกีเพือ่ จัดตัง้ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ชนกลุม่ น้อยชาว
เคิรด์ ซึง่ ปัจจุบนั กลุม่ PKK ยังด�ารงการก่อเหตุอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนใต้ของตุรกีที่มี
เขตแดนติดกับซีเรีย
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๓) กลุม่ ก่อการร้ายทีใ่ ช้ศาสนาเป็นแรงจูงใจ
อาทิ กลุม่ Islamic State (IS) และกลุม่ Al Qaeda
(AQ) ซึ่งมีการก่อเหตุต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่
ในตุรกีอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะทางตอนใต้ของตุรกี
ที่ติดกับซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวส�าคัญของกลุ่ม
ดังกล่าว
๔) กลุม่ ก่อการร้ายอืน่ ๆ อาทิ กลุม่ Fethullah
Gülen Terrorist Organization/Parallel State
Structure (FETÖ) ซึ่ ง ตุ ร กี ก� า หนดให้ เ ป็ น กลุ ่ ม
ก่อการร้ายรวมถึงมีเครือข่ายในต่างประเทศทีใ่ ห้การ
สนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านธุรกิจการศึกษา
(Charter school) ทัง้ นี้ ตุรกีมกั จะเรียกร้องให้ประเทศ
ต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดการกับเครือข่ายกลุม่
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกก�าหนดให้เป็น
กลุม่ ก่อการร้ายในบัญชี UN EU InterPol หรือ สหรัฐฯ
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๔. การประเมินความเสี่ยงและข้อมูลใน
เหตุก่อการร้าย
การแบ่งข่าวกรองเป็น ๓ ประเภท ตามการ
ใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลทีใ่ ช้ในเชิงยุทธศาสตร์ (strategic
intelligence) ข้อมูลที่ใช้ในเชิงยุทธวิธี (tactical
intelligence) และข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการปฏิ บัติ ก าร
(operational intelligence) ซึ่งส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติตรุ กีได้ใช้ขอ้ มูลเชิงยุทธวิธแี ละการปฏิบตั กิ าร
เป็นหลัก และได้ประเมินความเสี่ยง (risk analysis)
เกี่ยวกับภัยคุกคามจากการก่อการร้าย คือ แม้ว่า
กลุ่ม IS จะอ่อนแอลงมาก แต่ยังคงมีอุดมการณ์
เข้มแข็งและคาดว่าจะมีการเคลือ่ นไหวต่อไป โดยอาจ
ย้ายฐานทีม่ นั่ ไปยังอัฟกานิสถาน และอาจใช้ประเทศ
ในเอเชียกลางเป็นพื้นที่ฝึกหรือหลบซ่อนตัว ขณะที่
ตุรกียงั มีความเสีย่ งเป็นเส้นทาง เข้า-ออก ของ FTFs
เนื่องจากมีชายแดนติดกับซีเรียท�าให้ควบคุมได้ยาก
หากศึกษานโยบายเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง
จะมีด้วยกัน ๔ นโยบาย ดังนี้
๑) การสร้าง risk analysis center เพือ่
ประเมินความเสีย่ งของพืน้ ทีท่ อี่ าจเป็นเป้าหมายการ
ก่อเหตุ อาทิ สนามบิน สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว สถานีขนส่ง
โดยมีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�าการตลอด ๒๔ ชัว่ โมง

๒) การติ ด ตามบุ ค คลที่ เ ดิ น ทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสถานการณ์ก่อการร้าย อาทิ
ลิเบีย ตูนิเซีย โดยประเมินจากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
๓) การตรวจสอบ เฝ้าระวัง และสร้างเครือข่ายด้านการข่าวกับบุคคลต่างชาติในตุรกี (foreign
origin people)
๔) การประสานกับประเทศต้นทางของ FTFs โดยกรณี FTF ตุรกีเห็นว่าทุกประเทศควรมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการขัดขวางการเดินทางมายังตุรกีเพื่อไปยังพื้นที่สู้รบหรือแจ้งตุรกี
ให้ทราบล่วงหน้า
๕. การจัดการภาวะวิกฤตในกรณีเกิดความไม่สงบในสังคม
ตามทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นเกีย่ วกับการให้นยิ ามความหมายการก่อการร้ายของตุรกีที่ใช้ครอบคลุมถึงการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ท�าให้จ�าเป็นต้องมีแผนการจัดการรองรับ
ภาวะวิกฤตในกรณีเกิดความไม่สงบในสังคมด้วย โดยใช้ในกรณีที่เป็นการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีประชาชน
มารวมตัวกันจ�านวนมาก อาทิการชุมนุมทางการเมือง การปราศรัยของบุคคลส�าคัญ การจัดงานกีฬา ซึ่งแผน
ดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการป้องกันการก่อเหตุรุนแรงต่อประชาชน และการแทรกแซงเหตุการณ์เพื่อให้
สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
๖. การจัดการภาวะวิกฤตในกรณีการก่อการร้าย
ตุรกีจา� แนกการจัดการภาวะวิกฤตในกรณีการก่อการร้ายเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) เหตุจบั ตัวประกัน
๒) เหตุกราดยิง ๓) เหตุระเบิด และ ๔) เหตุระเบิดฆ่าตัวตาย โดยแบ่งการจัดการภาวะวิกฤตเป็น ๓ ช่วง
คือ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
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Pre-crisis

- เฝ้าระวังวันส�าคัญที่อาจมีการก่อเหตุ เช่น วันก่อตั้งกลุ่ม วันที่กลุ่มก่อเหตุ
ครั้งแรก เป็นต้น
- ท�า intelligence assessment รวบรวมข้อมูลกลุ่มก่อการร้ายแต่ละกลุ่ม
- ท�า preventive measure โดยการจ�าลองสถานการณ์
- เตรียมก�าลังคนและอุ ปกรณ์ ให้ พ ร้ อ มรั บมื อ หากเกิ ดเหตุ อาทิ จ�า นวน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ผลัดเปลี่ยน รถดับเพลิง รถพยาบาล เชื้อเพลิง อาหาร
และท�าแผนผังเมืองให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะต�าแหน่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ
- จัดท�าแผนอพยพในแต่ละพื้นที่
- ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ๒ ครัง้ ต่อปี และมีการทบทวนแผนทุก เม.ย. ของทุกปี
- อบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ
- ท�า risk analysis ถึงแรงจูงใจและศักยภาพในการก่อเหตุของแต่ละกลุ่ม
รวมถึงเป้าหมายที่อาจถูกก่อเหตุ

During-crisis

- จ�ากัดพื้นที่เกิดเหตุ
- วิเคราะห์รูปแบบการก่อเหตุ
- เรียก technical team ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด หน่วย
พิสูจน์หลักฐาน หน่วยเจรจา และหน่วยสนับสนุน อาทิ ดับเพลิง รถพยาบาล
การไฟฟ้า
- จัดการการส่งต่อ แบ่งปันข้อมูล และประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ถูกต้องและทันท่วงที
- ระวังการก่อเหตุซ�้าขณะเจ้าหน้าที่ก�าลังปฏิบัติงาน
- ชี้แจงกับประชาชนและนานาประเทศให้เข้าใจถึงสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิด
ความแตกตื่น
- จัดการกับการเผยแพร่เนือ้ หาของสือ่ มวลชน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญรวมถึง
เป็นช่องทางในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มที่ก่อเหตุ

Post-crisis

- จัดการกับความหวาดกลัวของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
- ประเมินถึงผลกระทบจากเหตุก่อการร้ายและหามาตรการฟื้นฟู
- ทบทวนและประเมินการปฏิบตั งิ านเพือ่ ปรับปรุงการท�างานและเตรียมพร้อม
ส�าหรับเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ศู น ย์ ก ารจั ด การภาวะวิ ก ฤต (Crisis
Management Center) ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๕ เป็น
ศูนย์ติดตามและสั่งการสถานการณ์ในภาวะวิกฤต
เช่น การก่อการร้าย การชุมนุมขนาดใหญ่ เป็นต้น
โดยมี ก ารเชื่ อ มต่ อ ภาพแบบ real time จาก
กล้องวงจรปิดประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัวทั่วประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และการใช้โดรนเพื่อเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ ๓๐ วัน โดยข้อมูล
ดังกล่าวใช้ประโยชน์ในด้านอื่นด้วย อาทิ ใช้ในการ
ท�าสถิติจ�านวนอาชญากรรม

หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย
ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕ ซึ่งแรกเริ่มมีจุดประสงค์เพื่อ
ต่อต้านกลุ่ม PKK และในปั จจุ บันมี ภารกิ จหลั ก
ในการต่อต้านกลุ่ม IS ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยต้อง
ผ่านการฝึกโดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตุรกี โดยมี
การฝึกปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจู่โจมและ
การช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิดเหตุ
ในตึก ในพื้นที่ชนบท สถานขนส่ง การเจรจา การ
ซุ่มยิง เป็นต้น
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ศูนย์ฝึกสุนัขจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๐ โดย
ความร่วมมือระหว่างส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตุรกี
กั บ ส� า นั ก งานว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด และอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) เพื่อใช้ในภารกิจ
การค้นหายาเสพติดอยูใ่ นความดูแลของส�านักงาน
ต�ารวจแห่ ง ชาติ ตุ ร กี เ ป็ น ศู น ย์ ฝ ึ ก สุ นั ข เพื่ อ ใช้ ใ น
ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตรวจหาระเบิด ตรวจ
หาอาวุธ ปฏิบัติการค้นหาเพื่อช่วยชีวิต ลาดตระเวน
เป็นต้น

มุมมองของผู้เขียนจากการเข้ารับการอบรมมีข้อควรพิจารณา ดังนี้
ประการแรก CICA เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในหลายด้านและไทยยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย
ซึ่งการเข้ารับการอบรมดังกล่าวเป็นโอกาสดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการก่อการ
ร้ายของตุรกีที่เผชิญกับการก่อการร้ายมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากกลุ่มในประเทศและนอกประเทศ ทั้งนี้ ผู้ที่
บรรยายในแต่ละหัวข้อเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การท�างานมาเป็นเวลานาน
ประการที่สอง แม้ไทยและตุรกีจะมีภัยคุกคามร่วมกันบางประการ อาทิ FTFs ของกลุ่ม IS ที่
มักใช้ไทยและตุรกีเป็นทางผ่านเข้า – ออก พื้นที่สู้รบแต่บางภัยคุกคามของไทยไม่ถือเป็นภัยคุกคามของตุรกี
อย่างไรก็ตามไทยและตุรกีสามารถมีความร่วมมือด้านอืน่ อาทิ การสกัดกัน้ การบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรงหรือ
การสนับสนุนทางด้านการเงินต่อกลุ่มก่อการร้าย
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หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์

1. เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านความมั่นคง
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่าง การเสนอขอพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น
3. เนื้อหาต้นฉบับภาษาไทย มีจ�านวนหน้าสูงสุดไม่เกิน 15 หน้า พิมพ์ (กระดาษ A4) ต้นฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวขนาดตัวอักษร 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 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในเอกสารชุดความมั่นคงศึกษา ต้องผ่านความเห็นชอบ
และหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของสถาบันความมั่นคงศึกษาหรือ
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาบทความ
5.2 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบหลังจากสถาบันความมั่นคงศึกษา
ได้พิจารณาบทความให้ลงพิมพ์ได้
5.3 การพิจารณาบทความถือเป็นสิทธิ์ของสถาบันความมั่นคงศึกษา
สถานที่ติดต่อ
 สถาบันความมั่นคงศึกษา

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10215
โทรศัพท์ 0-2142-0144 โทรสาร 0-2143-9350

ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2142 0144 โทรสาร 0 2143 9350
วารสารมุมมองความมั่นคง
| ฉบับที่ 3 | ประจ�าเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สแกน QR CODE เพื่ออ่าน

สถาบันความมั่นคงศึกษา
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

