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เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคง
เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการและสร้างความรู้
ความเข้าใจในด้านความมั่นคง
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการบริหารจัดการ
ข้อมูลวิชาการระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง
เพือ่ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและเอกสารสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ กับหน่วยงาน
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหา / ข้อความในเอกสารชุดนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน
มิใช่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ค�ำน�ำ
สถาบันความมัน่ คงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมศ. สมช.)
จัดท�ำวารสารมุมมองความมัน่ คง ราย 4 เดือน เพือ่ เป็นแหล่งความรูท้ ไ่ี ด้มาจาก
การศึกษาค้นคว้าและความรู้ที่ได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์ในตัวบุคคล
ทีจ่ ะถ่ายทอดงานด้านความมัน่ คงทีม่ เี หตุปจั จัยจากสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่ คง
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการก�ำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย
หรือแผน เพื่อมุ่งปกป้องรักษาและแสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติ
การจัดท�ำวารสารมุมมองความมัน่ คง ปีที่ 2 ของสถาบันความมัน่ คงศึกษานัน้
เนื้อหาในวารสารฯ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 ได้ถ่ายทอด
ประเด็ น ความมั่ น คงในหลากหลายแง่ มุ ม มองจากบุ ค ลากรของส� ำ นั ก งาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติและนักวิชาการ รวมถึงการประมวลสาระส�ำคัญและ
ข้ อ คิ ด เห็ น จากเวที ป ระชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการของไทยหรื อ ต่ า งประเทศ
ที่ผู้แทนสถาบันความมั่นคงศึกษา สมช. ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา หรือ
เป็นหน่วยจัดเวทีดังกล่าวขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อประเด็น
ความมั่นคง
ด้วยเหตุนี้ สถาบันความมั่นคงศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารมุมมอง
ความมั่นคงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาและสนใจประเด็นเกี่ยวกับ
การก� ำ หนดนโยบายและการด�ำเนินงานด้านความมั่นคงโดยสื่อให้เห็นถึง
พลวัตความมัน่ คงในบริบทและห้วงเวลาต่าง ๆ รวมทัง้ ภาพการท�ำงานความมัน่ คง
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ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ หรือ สมช. เป็นส่วนราชการพลเรือน ระดับกรม สังกัด ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
สภาความมัน่ คงแห่งชาติได้รบั การสถาปนาเป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453 มีชอื่ เรียกว่า “สภาเกีย่ วกับ
การป้องกันพระราชอาณาจักร” ซึง่ มี พระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประธานฯ ต่อมาเมือ่ พ.ศ. 2470 ได้มกี ารปรับเปลีย่ นชือ่
เป็น “สภาการป้องกันพระราชอาณาจักร” ภายหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มกี ารจัดระเบียบ
การป้องกันราชอาณาจักรขึ้นใหม่ จึงยกเลิกสภาการป้องกันพระราชอาณาจักร
ภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2484 ได้แต่งตั้ง “สภาการสงคราม” ขึ้น โดยออก “พระราชบัญญัติ
สภาการสงคราม พ.ศ. 2487” นับเป็นพระราชบัญญัตฉิ บับแรกทีเ่ กีย่ วกับสภาความมัน่ คงแห่งชาติ โดยมีหน้าทีพ่ จิ ารณา
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการสงคราม ทัง้ ในทางทหาร เศรษฐกิจ การเมืองภายใน และการเมืองระหว่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2487
ได้มกี ารปรับเปลีย่ นเป็น “สภาป้องกันราชอาณาจักร” โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี เสนาธิการกลาโหม
เป็นเลขาธิการ
ในปี พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นช่วงความขัดแย้งทางลัทธิอุดมการณ์ จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ปรับปรุงสภาป้องกันราชอาณาจักร โดยให้มนี ายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และปรับปรุงองค์ประกอบใหม่ เพือ่ ท�ำหน้าที่
เป็นสภาที่ปรึกษาและเสนอความคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องการป้องกันราชอาณาจักร และในปี พ.ศ. 2499
จึงประกาศใช้ “พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร” ฉบับใหม่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของ กรมสารบัญกลาโหม
เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านตามกฎหมาย จนกระทัง่ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2502 จึงได้มกี ารออกประกาศ “พระราชบัญญัติ
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2502” และจั ด ตั้ ง “ส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ” ขึ้ น โดยมี
พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
โดยทีส่ ถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงและแนวโน้มภัยคุกคามต่อความมัน่ คงในปัจจุบนั ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
ได้เปลี่ยนแปลงไป อันมีความเชื่อมโยงกับมิติต่าง ๆ และมีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงได้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502 โดยเมื่อวันที่ 26
กันยายน 2559 ได้มีการตรา “พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559” เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ
ในการจัดท�ำและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงให้ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ ติดตาม
ประเมิน วิเคราะห์ และการแจ้งเตือนสถานการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดภัยคุกคาม หรือการประกาศสถานการณ์อนั เป็นภัยคุกคาม
ตลอดจนการด�ำเนินการอื่นที่จ�ำเป็นในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์
ส�ำนักงานฯ ได้ดำ� เนินการภายใต้พระราชบัญญัตฉิ บับนีอ้ ยูจ่ นถึงปัจจุบนั โดยยึดถือวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
เป็นวันสถาปนาส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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วิสัยทัศน์
ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
องค์กรน�ำด้านความมั่นคงแบบองค์รวม
บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน

นโยบายวิชาการด้านความมั่นคง
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้วิชาการด้านความมั่นคง เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะ ยุทธศาสตร์
นโยบายแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั ด้านวิชาการในประเด็นความมัน่ คงเพือ่ เสนอแนะ ยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ถึง
ความส�ำคัญของมิตคิ วามมัน่ คงทีต่ อ้ งประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบตั งิ านทีเ่ กือ้ กูลกัน
อย่างเป็นเอกภาพ
ส่งเสริมให้มกี ารประชุม สัมมนา การหารือและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติกบั หน่วยงานทางวิชาการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ให้งานความมั่นคง
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรและจัดการความรูด้ า้ นความมัน่ คงเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
บุคลากรของส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ หน่วยงานด้านความมัน่ คง และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้แก่ทุกภาคส่วน
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Biden speech
“…Everyone, every single person, regardless of their background,
is entitled to be treated with dignity. I expect you to do that for all
the folks you deal with.”
“...ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะมีพื้นเพเป็นอย่างไร มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติ
อย่างมีเกียรติ ผมคาดหวังว่าพวกคุณทุกคนจะปฏิบัติต่อพวกเขาทุกคนแบบนั้น”
“…Remember: The people don’t work for us. We work for the people.
I work for the people. They pay my salary. They pay your salary.
They put their faith in you. I put my faith in you. And so we have obligation.”
“...จงจ�ำไว้ว่า ประชาชนไม่ได้ท�ำงานให้เรา เราท�ำงานให้ประชาชน
ผมท�ำงานให้ประชาชน พวกเขาจ่ายเงินเดือนผม พวกเขาจ่ายเงินเดือนคุณ
ประชาชนเขาให้ความเชื่อมั่นในพวกคุณ ผมให้ความเชื่อมั่นในพวกคุณ
ดังนั้น เรามีพันธกิจที่จะต้องท�ำ”
Joe Biden’s Inaugural Speech on 20 January 2021
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พลวัตความมั่นคงภูมิภาคตะวันออกกลาง:

		 ทิศทาง โอกาส และความร่วมมือ
บนความขัดแย้ง
วิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ 1

ภัทราวุธ ภาหา 2

บ

ทความชิน
้ นีม
้ จ
ี ด
ุ ประสงค์เพือ
่ ท�ำความเข้าใจบริบทภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกกลาง รวมไปถึง
ทิศทางและโอกาสความร่วมมือของกลุม
่ ประเทศอาหรับ โดยผูเ้ ขียนได้เรียบเรียงจากการแลกเปลีย
่ น
ในประเด็นทีเ่ กีย
่ วข้องกับความมัน
่ คง และความคิดเห็นจากการประชุม International Institute
for Strategic Studies Regional Security Summit ครัง
้ ที่ 16 (The IISS Manama Dialogue 2020)
รวมถึงประมวลข้อมูลการประชุมทางวิชาการ เรื่องท่าทีนโยบายด้านความมั่นคงไทยต่อพลวัต
การเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมศ.สมช.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยเชิญหน่วยงานจากภาครัฐ
ภาควิชาการ เข้าร่วมให้ความเห็น รวมถึงข้อมูลจากข่าว ข้อมูลเอกสารวิจย
ั และบทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อประกอบข้อมูลในการสนับสนุนบทความฉบับนี้

1
2
3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาควิชาการปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมัน่ คงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประชุม The IISS Manama Dialogue 2020 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2563 ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ภายใต้หวั ข้อ “Power and
Rules: Competition for Influence in the Middle East” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค
ตะวันออกกลางระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงและผูม้ สี ว่ นก�ำหนดนโยบายของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกภูมภิ าค รวมถึงการทบทวนการจัดการ
ของนานาชาติและภูมิภาคกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประเมินผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวต่อภูมิภาค
ตะวันออกกลาง
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บทความฉบับนี้ แบ่งการน�ำเสนอออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. บริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง เพื่อจ�ำแนกโครงสร้างความสัมพันธ์
ทางอ�ำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2. บทบาทของมหาอ�ำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางในการเข้าไปมีส่วนร่วม
บนความขัดแย้ง
3. โอกาสและความร่วมมือภายในภูมิภาคยุคหลังโควิด-19 และ
4. บทสรุปของโอกาสและทิศทางความร่วมมือในตะวันออกกลางและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค

บทน�ำ

กระแสการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางในรอบ
ทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติโลกอาหรับ (Arab Spring) ในปี 2010 ส่งผลให้โครงสร้างทางการ
เมืองและเศรษฐกิจภายในของแต่ละประเทศ ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้วยพลังต่อต้าน หรือพลังเรียกร้องจาก
ประชาชนภายในประเทศของตนเองอยู่เสมอ ขณะเดียวกันกระแสสายธารความคิดทางการเมืองภายหลังจาก
เหตุการณ์ปฏิวัติโลกอาหรับที่ผ่านมา อันได้แก่ เสรีนิยม (Liberalism) อิสลามการเมือง (Political Islam) ส่งผล
ต่ออิทธิพลและแนวคิดต่อรัฐอาหรับในการก�ำหนดท่าทีความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ ความขัดแย้ง
ทางการเมืองระหว่างประเทศ สงครามการเมืองภายใน การก่อการร้าย และการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทาง
ทรัพยากร เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมหาอ�ำนาจยังเป็นปัจจัยที่สั่นคลอนโครงสร้างอ�ำนาจทางการเมือง
และโครงสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคอยู่ตลอดเวลา

   ภาพที่ 1 การประชุม IISS Manama Dialogue 2020 ณ เมืองมานามา ประเทศกาตาร์

ในปี 2020 ที่ผ่านมา แม้จะเกิดปัญหาโรคระบาดอย่างการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ความขัดแย้ง
ในภู มิ ภ าคยั ง ไม่ มี ท ่ า ที ว ่ า จะยุ ติ เสถี ย รภาพทางการเมื อ งและความสั ม พั น ธ์ ใ นภู มิ ภ าคยั ง ไม่ ส งบนิ่ ง หรื อ
ยังไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง เหมือนดังที่ Louise Fawcett เสนอว่า เป็นภูมิภาคที่การปฏิวัติยังไม่เสร็จสิ้น4
ความขัดแย้งที่ยังไม่ยุติดังกล่าวได้ขยายตัวกลายเป็นปัญหาที่ความขัดแย้งระหว่างมหาอ�ำนาจด้วยกัน   ค�ำถาม

ที่ส�ำคัญ คือ โอกาสที่ประเทศในภูมิภาคจะร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพมีความเป็นไปได้หรือไม่
ในยุคหลังโควิด-19 และท่าทีไทยควรมีการวางนโยบายอย่างไร การจะตอบค�ำถามดังกล่าว
เราต้องมาย้อนดูบริบททางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกกลาง
4

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

ยุคที่ 1

Asia context

รัฐชาติสมัยใหม่ถูกสร้างขึ้น ภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมัน
รัฐในอาหรับต่างมีจุดร่วมที่คล้ายกัน ได้แก่ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงการมีข้อตกลงในระดับ
ภูมภิ าค เช่น กลุม่ สันนิบาตอาหรับ กลุม่ สันนิบาตมุสลิมโลก เพือ่ เป็นกรอบความร่วมมือของภูมภิ าค
ในการต่อต้านอิสราเอล5 เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ต่างแสดงความไม่พอใจที่อังกฤษ
มาตั้งรัฐอิสราเอล โดยไม่มีความชอบธรรม ดังนั้นในยุคแรกนี้ ประเทศในตะวันออกกลางส่วนใหญ่
มีจุดร่วมที่คล้ายกันมากกว่าจุดต่าง อีกทั้งความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่เท่าเทียมกัน จึงไม่ค่อยปรากฏ
ความขัดแย้งในภูมิภาคมากนัก

ยุคที่ 2

เริม่ จากในปี 1979 เกิดเหตุการณ์ปฏิวตั ใิ นประเทศอิหร่าน และเปลีย่ นรูปแบบ
การปกครองเป็น “สาธารณรัฐ” มีการยึดผลประโยชน์บริษทั สัมปทานน�ำ้ มันทีเ่ คยเป็นของชาติตะวันตก
อย่างสหรัฐอเมริกา เข้ามาเป็นสมบัตขิ องรัฐ การปฏิวตั ดิ งั กล่าวสร้างผลกระทบต่อภูมทิ ศั น์การเมือง
ในตะวันออกกลางอย่างมาก โดยเริ่มจากซาอุดิอาระเบียเกิดความไม่พอใจและรู้สึกไม่มั่นคง
ในระบอบการปกครองของตนเอง ท�ำให้เกิดการแบ่งข้างกันในตะวันออกกลาง โดยมีซาอุฯ เป็นแกนน�ำ
ที่ส�ำคัญของประเทศพันธมิตรที่นับถือนิกายซุนนี กับอิหร่านที่เป็นแกนน�ำพันธมิตรของกลุ่มชีอะห์
ในช่วงปี 1980 สหรัฐฯ และซาอุฯ ให้การสนับสนุนอิรักท�ำสงครามกับอิหร่านเป็นเวลา 8 ปี
ที่เรียกว่าสงครามอิรัก-อิหร่าน6 หรือสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) โดยมีจุดประสงค์
เพือ่ ต่อต้านการปฏิวตั ขิ องอิหร่าน การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างของระบบ
ระหว่างประเทศในภูมิภาค จากเดิมที่ไม่มีขั้วอ�ำนาจ (anarchy) และมีจุดร่วมกันมากกว่าจุดต่าง
ก็เปลีย่ นมาเป็นระบบสองขัว้ อ�ำนาจ (bipolar system) เมือ่ เกิดสองขัว้ อ�ำนาจแล้ว สงครามตัวแทน
(proxy war) จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เหมือนที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ โดยมีซาอุฯ เป็นแกนอ�ำนาจหลัก
ในตะวันออกกลางทีพ่ ยายามครองอ�ำนาจน�ำ (hegemony) เพือ่ รักษาเสถียรภาพของระบบการเมือง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในภูมิภาคเอาไว้
หลังสิน้ สุดสงครามในปี 1989 - 1990 อิรกั เริม่ ท�ำสงครามรุกรานคูเวต ส่งผลให้ซาอุดอิ าระเบีย
จ�ำเป็นที่ต้องดึงสหรัฐฯ เข้ามาเป็นพันธมิตรโจมตีอิรัก7 เกิดเป็นสงครามอ่าว (Gulf War) ขึ้น

ยุคที่ 3

เมือ่ สงครามอ่าวจบลง ยุคสามขัว้ อ�ำนาจ (tripolar system) ลักษณะโครงสร้าง
อ�ำนาจในตะวันออกกลาง ห้วงเวลานี้มีศูนย์กลางอ�ำนาจ ได้แก่ อิรัก อิหร่าน และซาอุดิอาระเบีย
เมือ่ สถาปัตยกรรมของระบบการเมืองในภูมภิ าคกลายเป็นสามขัว้ อ�ำนาจ สงครามใหญ่ ๆ ในภูมภิ าค
จึงไม่คอ่ ยเกิดขึน้ เนือ่ งจากเกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างกัน หากรัฐใดต้องการครอบครองความเป็น
เจ้ารัฐอืน่ ๆ พร้อมทีจ่ ะจับมือเป็นพันธมิตรเพือ่ ตอบโต้อกี ฝ่ายทันที เพราะฉะนัน้ โครงสร้างอ�ำนาจแบบนี้
5
6
7

“The Arab League has found a common enemy with Israel”, accessed January 6, 2020, https://atalayar.com/en/
content/cymerman-la-liga-%C3%A1rabe-ha-encontrado-un-enemigo-com%C3%BAn-con-israel
Seymour M. Hersh, “U.S. Secretly Gave Aid to Iraq Early in Its War Against Iran”, The New York Times, January 26, 1992.
https://www.nytimes.com/1992/01/26/world/us-secretly-gave-aid-to-iraq-early-in-its-war-against-iran.
F. Gregory Gause, “Saudi-American Relations,” accessed January 6, 2021, https://www.mei.edu/publications/saudiamerican-relations.
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ส่งผลให้เกิดความสมดุลในภูมภิ าค จะเห็นได้วา่ ภูมภิ าคตะวันออกกลางในช่วงนีเ้ ติบโตขึน้ มาก ซีเรียได้ดำ� เนินแนวทาง
การพัฒนาประเทศ อิรกั ถึงแม้จะถูกคว�ำ่ บาตร แต่มเี ศรษฐกิจทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ นการพัฒนา ด้านซาอุฯ เน้นการส่งออก
น�ำ้ มันเป็นสินค้าหลัก จนสร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั ประเทศ อิหร่านถึงแม้จะถูกคว�ำ่ บาตรจากสหรัฐฯ แต่ได้รสั เซียและจีน
ทีเ่ ป็นคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญ แสดงให้เห็นว่าแม้ตะวันออกกลางจะอยูใ่ นสถานะสามขัว้ อ�ำนาจ แต่สงครามขนาดใหญ่ไม่คอ่ ยเกิดขึน้
จุ ด เปลี่ ย นที่ ส� ำ คั ญ ในภู มิ ภ าค เกิ ด ขึ้ น ในปี 2003 เมื่ อ สหรั ฐ ฯ และสหราชอาณาจั ก ร
เปิ ด ปฏิ บั ติ ก ารสงครามกั บ อิ รั ก และโค่ น ล้ ม รั ฐ บาลซั ด ดั ม ฮุ ส เซน ลง ตั้ ง รั ฐ บาลชี อ ะห์ ขึ้ น มา
ท�ำให้โครงสร้างอ�ำนาจการเมืองในภูมิภาคสามขั้วก่อนหน้านี้พังทลายลง โครงสร้างเปลี่ยนไป

เหลือเพียงระบบสองขัว้ อ�ำนาจแบบยุคเก่า สิง่ ทีต่ ามมาทีเ่ ราเห็น คือ สงครามตัวแทน (proxy war) และการยกระดับ
ของบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actor) ภายหลังสงครามอิรักจบลง8

ยุคปัจจุบนั หลังเหตุการณ์ปฏิวตั โิ ลกอาหรับ (Arab Spring) ทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2011 ซาอุฯ

และอิหร่านก็พยายามใช้โอกาสตรงนี้ ที่เกิดการลุกฮือของประชาชนและสงครามกลางเมือง
เข้าไปสนับสนุนฝ่ายของตัวเองในแต่ละพืน้ ที่ อิหร่านเข้าไปสนับสนุนกลุม่ นิกายชีอะห์ในทีต่ า่ ง ๆ
ส่วนซาอุดอิ าระเบียก็เข้าไปสนับสนุนกลุม่ นิกายซุนนี หรือกลุม่ ทีเ่ ป็นพันธมิตรของตัวเองให้มอี ำ� นาจ
ในทีน่ นั้ ๆ ซึง่ การใช้ความแตกต่างของนิกายทางศาสนาเป็นเครือ่ งมือนี้ เป็นปัจจัยส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ
ทีท่ ำ� ให้เกิดความไร้เสถียรภาพในภูมภิ าคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ยังเกิดปรากฏการณ์กระแส
ของ Political Islam ทีม่ แี นวคิดต้องการปฏิรปู ตะวันออกกลางให้เป็นตะวันออกกลางสมัยใหม่
โดยผสมผสานระหว่างระบอบการเมืองการปกครองสมัยใหม่กับแนวคิดทางศาสนาอิสลาม
ไว้ด้วยกัน อย่างกลุ่มภราดรภาพมุสลิมในอียิปต์ เป็นต้น
นอกจากกระแสของ Political Islam แล้ว กลุม่ ตัวแสดงทีไ่ ม่ใช่รฐั (non-state actor)
ทีเ่ ป็นกลุม่ แนวคิดหัวรุนแรง (extremist group) ยังขยายตัวและมีบทบาทเด่นในสงครามกลางเมือง
ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ในช่วงเวลาใกล้ ๆ กัน กระแสของสังคมโลกมักให้ความสนใจ
กับกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) เป็นพิเศษ เนื่องจากสื่อกระแสหลักหลายกระแสทั่วโลกพร้อมใจกัน
มุง่ ประเด็นเพือ่ น�ำเสนอ ความโหดร้ายของกลุม่ นีอ้ อกสูส่ ายตาประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุม่
ที่มีแนวคิดและใช้วิธีการคล้าย ๆ กับกลุ่มรัฐอิสลาม อยู่อีกจ�ำนวนหนึ่ง แต่มักไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
และถูกน�ำเสนอผ่านสื่อกันมากนัก
เมื่ อ พิ จ ารณาความสลั บ ซั บ ซ้ อ นของโครงสร้ า งทางการเมื อ งระหว่ า งประเทศ
ในภูมภ
ิ าคตะวันออกกลาง เราจะพบว่ามีความเกีย
่ วข้องกันระหว่างตัวแสดงทีเ่ ป็นรัฐ
และตั ว แสดงที่ ไ ม่ ใ ช่ รั ฐ และเกี่ ย วเนื่ อ งกั น จากเวที ภู มิ ภ าคไปสู ่ ร ะดั บ ของเวที โ ลก
เป็นสงครามตัวแทนใน 3 ชั้น คือ 1) การแข่งขันของมหาอ�ำนาจโลก 2) การแข่งขัน
มหาอ�ำนาจในภูมภ
ิ าค ได้แก่ ซาอุดอ
ิ าระเบียและอิหร่าน รวมถึงประเทศพันธมิตรอืน
่ ๆ
และ 3) ตัวแสดงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รัฐ ที่มีผู้สนับสนุน คือ กลุ่มกบฏหรือกลุ่มก่อการร้าย
ต่าง ๆ

8

Wehrey, Frederic, Dalia Dassa Kaye, Jessica Watkins, Jeffrey Martini, and Robert A. Guffey. “The Iraq Effect: The Middle East
After the Iraq War”. RAND Corporation, 2010. accessed January 13, 2021, p.16, http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg892af.
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บทบาทของมหาอ�ำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางในการเข้าไปมีส่วนร่วมบนความขัดแย้ง
กระแสอาหรับสปริง (Arab Spring) ก่อให้เกิดสภาวะสุญญากาศทางโครงสร้างอ�ำนาจในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ส่งผลให้หลายประเทศเกิดความอ่อนแอ ยิ่งไปกว่านั้นหลายประเทศเกิดสภาวะวิกฤตการณ์
สงครามการเมือง เมือ่ สภาพทางระบบโครงสร้างการเมืองระหว่างประเทศในภูมภิ าคเป็นเช่นนี้ จึงเอือ้ ต่อการแข่งขัน
กันเองเพื่ออ�ำนาจในการอยู่รอด รวมถึงการขยายอิทธิพลและสกัดกั้นการขึ้นมามีอ�ำนาจน�ำของฝ่ายตรงข้าม
ตัวอย่างเช่น วิกฤตการณ์สงครามกลางเมืองซีเรีย เกิดจากการที่ประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านผู้น�ำของตัวเอง ก็คือ
ประธานาธิบดีอัสซาด (Bashar Hafiz al-Assad) ยังมีกลุ่มติดอาวุธอื่น ๆ ที่ต้องการจะล้มรัฐบาลอัสซาด อย่างเช่น
กลุม่ al-Qaeda ในซีเรีย และกลุม่ ก่อการร้าย IS มาช่วงชิงสมรภูมริ บพืน้ ทีห่ ลักในซีเรีย นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังประกาศ
ให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านอย่างชัดเจน ผ่านทางซาอุดอิ าระเบีย ส่วนทางรัฐบาลซีเรียก็มรี สั เซียและอิหร่านเข้ามาหนุนหลัง
เพราะฉะนัน้ กรณีของซีเรีย เราจะเห็นว่าสงครามมันถึงยืดเยือ้ มาอย่างยาวนานยังไม่มที ที า่ ว่าจะสิน้ สุด เป็นสมรภูมิ
ที่มีการเดิมพันสูงมาก เปรียบเสมือนเกมกระดานทางอ�ำนาจของมหาอ�ำนาจของโลกและของตะวันออกกลาง
ระหว่างสองขั้วอ�ำนาจ
การพิ จ ารณาบริ บ ทความขั ด แย้ ง และความร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลางนั้ น
มิ ไ ด้ มี เ พี ย งตั ว แสดงที่ เ ป็ น ผู ้ เ ล่ น ในภู มิ ภ าคเท่ า นั้ น แต่ ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณาตั ว แสดง ซึ่ ง เป็ น
มหาอ� ำ นาจทางการเมื อ งโลกที่ ส� ำ คั ญ ในภู มิ ภ าคอย่ า งสหรั ฐ อเมริ ก า เนื่องจากเป็นผู้เล่นส�ำคัญ

ที่มีส่วนที่ผลักดันประเด็นวาระทางการเมืองของสหรัฐฯ เช่น การต่อต้านก่อการร้าย และการต่อต้านอิหร่าน
ผ่านกลุ่มประเทศพันธมิตรหลักในภูมิภาคอย่างซาอุดิอาระเบีย โดยประเด็นหลัก คือ สหรัฐฯ ไม่ต้องการให้อิหร่าน
ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ เพราะจะท�ำให้โครงสร้างดุลอ�ำนาจในตะวันออกกลางจะเปลีย่ นไปทันที นอกจากประเด็น
เรือ่ งอิหร่านแล้ว ทีผ่ า่ นมาสหรัฐฯ และกลุม่ พันธมิตรในตะวันตก พยายามท�ำให้ประเทศพันธมิตรในภูมภิ าคอาหรับ
ยอมรับสถานะของอิสราเอลให้เป็นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นในภูมิภาค (Normalization) เช่น กรณีเข้าไปตั้งสถานทูต
ในอิสราเอล กรณีจดั ลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัน หรือทีเ่ รียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า ‘ข้อตกลงอับราฮัม’ (Abraham
Accords) โดยมีอิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และบาห์เรน ลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัน

  ภาพที่ 2 ผู้น�ำอิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) บาห์เรน และสหรัฐฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงอับราฮัม
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อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ ตกลงสั น ติ ภ าพ
ดั ง กล่ า ว ที่ ส หรั ฐ ฯ พยายามเป็ น
ผู้ผลักดันให้เกิดขึ้นนั้น อาจล้มเหลว
ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร ้ า ง
สั น ติ ภ า พ เ นื่ อ ง จ า ก ข ้ อ ต ก ล ง
ดั ง กล่ า วอาจสร้ า งความแตกแยก
ในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลางให้ ข ยาย
เป็นวงกว้างจากเหตุปัญหา 3 ปัจจัย
หลัก ได้แก่ ประการที่หนึ่ง กรณีปัญหา
อิ ส ราเอล-ปาเลสไตน์ ที่ ยั ง ไม่ ยุ ติ
ประการทีส่ อง ข้อตกลงทีไ่ ม่ยดึ โยงกับ
การยุตส
ิ งครามและผนวกเอาดินแดน
และ ประการสุ ด ท้ า ย มวลชนอาหรั บ
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยที่ จ ะยอมรั บ สถานะของ
อิสราเอล หากข้อพิพาทยังไม่ได้รับ
การแก้ไข9

ทั้งนี้ภายหลังการรับต�ำแหน่งของประธานาธิบดี
Joe Biden ต้ อ งจั บ ตาดู ทิ ศ ทางของสหรั ฐ ฯ
ในการด� ำ เนิ น นโยบายต่ า งประเทศในภู มิ ภ าค
ตะวั น ออกกลางอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยเฉพาะต� ำ แหน่ ง
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศคนใหม่
(Secretary of State) คื อ Antony Blinken
ที่ มี ท ่ า ที น โยบายเชิ ง รุ ก ในกิ จ การตะวั น ออกกลาง
อย่ า งชั ด เจนในสมั ย ที่ Blinken ท� ำ งานในสภา
ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ช่วงที่เขา
ด�ำรงต�ำแหน่ง “รองผูช้ ว่ ยประธานาธิบดีและทีป่ รึกษา
ด้ า นความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ข องรองประธานาธิ บ ดี ”
สมัยรัฐบาล Obama เขามีบทบาทในการช่วยก�ำหนด
นโยบายของสหรั ฐ ฯ ในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง
ซึง่ เกีย่ วข้องกับประเทศปากีสถาน อัฟกานิสถาน และ
โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน10 อีกทั้งเขาเป็นบุคคล
ส�ำคัญของรัฐบาลโอบามาในการร่างนโยบายต่อซีเรีย11
ดั ง นั้ น แล้ ว การกลั บ มารั บ ต� ำ แหน่ ง เป็ น รั ฐ มนตรี
ต่ า งประเทศในสมั ย รั ฐ บาล Joe Biden ครั้ ง นี้
ส ห รั ฐ ฯ จ ะ มี บ ท บ า ท เ ชิ ง รุ ก ต ่ อ ภู มิ ภ า ค
ตะวันออกกลางมากขึน
้ และอาศัยความร่วมมือ
กั บ ก ลุ ่ ม พั น ธ มิ ต ร ที่ ส� ำ คั ญ ใ น ภู มิ ภ า ค

ตะวันออกกลาง และมีโอกาสความเป็นไปได้สง
ู
ในการเยียวยาความบาดหมางประเทศพันธมิตร
ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งตุ ร กี ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม ประเทศ
ส ม า ชิ ก N AT O เ พื่ อ ว า ง ทิ ศ ท า ง แ ล ะ
โครงความสั ม พั น ธ์ ที่ ส� ำ คั ญ กั บ ภู มิ ภ าค
ตะวันออกกลาง

9

Arab Center Washington D.C., “2017-2018 Arab Opinion Index: Executive Summary,” accessed January 11, 2021, http://
arabcenterdc.org/survey/2017-2018-arab-opinion-index-executive-summary.
10
David E. Sanger, “Obama Makes His Choice for No. 2 Post at State Department”, NY Times, November 7, 2014, https://www.
nytimes.com/2014/11/08/world/middleeast/antony-blinken-is-obamas-choice-for-no-2-state-department-post.html.
11
“Statement for Submission into the Record: Nomination of Antony J,” accessed January 14, 2021, https://www.foreign.
senate.gov/imo/media/doc/Blinken_Testimony.pdf.
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ด้านรัสเซีย คือ หนึ่งในผู้เล่นในฐานะ
ของมหาอ� ำ นาจโลกที่ มี บ ทบาทในภู มิ ภ าค
ตะวั น ออกกลาง ภายหลั ง การล่ ม สลายของ
สหภาพโซเวียต รัสเซียได้เข้าเข้าร่วมสงครามซีเรีย
โดยตรงในปี 2015 ซึง่ แสดงนัยยะถึงความพยายาม
ในการรือ้ ฟืน้ และยืนยันต�ำแหน่งสถานะของรัสเซีย
ในเวที โ ลกของความเป็ น มหาอ� ำ นาจอี ก ครั้ ง
(Derzhavnost) และรื้ อ สร้ า งระเบี ย บ
ในตะวั น ออกกลางใหม่ โดยเข้ า มามี บ ทบาท
ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่สหรัฐฯ ได้สร้าง
ช่ อ งว่ า งของอ� ำ นาจทิ้ ง เอาไว้ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ภัยคุกคามจากการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้าย
และป้องกันกระแสจิตวิทยามวลชนที่จะลุกลาม
ไปถึ ง แถบประเทศในเอเชี ย กลาง รวมถึ ง
การเมืองภายในรัสเซียเอง

ขณะทีม่ หาอ�ำนาจโลกใหม่อย่าง จีน ก็แผ่ขยายอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจเข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางมุ่งเน้น
ไปทางพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ปริ ม าณมาก อี ก ทั้ ง
บริเวณนี้ยังเป็นตลาดใหญ่ส�ำหรับสินค้าและการลงทุน
ของจีน ผ่านโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21
(Belt and Road Initiative: BRI) แต่สิ่งที่จีนแตกต่าง
ออกไปก็คือ จีนไม่ได้มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือ
ด้านสงครามกับประเทศพันธมิตร
ลักษณะเช่นนี้พอสรุปได้ในระดับหนึ่งว่า สถานะของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางขณะนี้ก�ำลังถูกท้าทาย
บทบาทของตนเองในภูมภิ าคตะวันออกกลาง และสหรัฐฯ เป็นเพียงหนึง่ ในหลาย ๆ มหาอ�ำนาจทีก่ ำ� ลังแสดงบทบาท
ในตะวันออกกลางอยู่ขณะนี้ ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ครองอ�ำนาจน�ำในภูมิภาคอีกต่อไป (Regional hegemony)
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ย้อนกลับมามองตัวแสดงบทบาทของมหาอ�ำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าซาอุดิอาระเบีย และอิหร่าน คือมหาอ�ำนาจที่ส�ำคัญของภูมิภาค
และทั้ ง สองประเทศต่ า งมี ป ระเทศมหาอ� ำ นาจอย่ า งสหรั ฐ ฯ และรั ส เซี ย
เป็นผู้ให้การสนับสนุน อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง
ทั้ ง ภายในประเทศและภู มิ ภ าคในช่ ว งเวลาที่ ผ ่ า นมา ตุ ร กี มี บ ทบาทส� ำ คั ญ
ต่อการเปลี่ ยนแปลงในภู มิ ภ าคนี้ อ ย่ า งมาก โดยเริ่ ม จากการที่ ตุ ร กี ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น

กลุ่มภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood) ในการลุกขึ้นสู้โค่นล้มระบอบมูบารัก
ในอียิปต์12 และยิ่งระยะหลัง ตุรกีหันไปสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซีย โดยเฉพาะการสั่งซื้ออาวุธ
จากรัสเซีย13 ถึงแม้ว่าตุรกีจะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ และยังเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกนาโตนั้น
สะท้อนให้เห็นว่า ตุรกีก�ำลังด�ำเนินผลประโยชน์จากสภาวะมหาอ�ำนาจหลายขั้วในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ซึ่งต้องจับตามองบทบาทของตุรกีต่อไปว่าจะมีทิศทางการด�ำเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในรูปแบบใดต่อไป

  ภาพที่ 3 เรเจป ไตยิป เอร์โดอาน (Recep Tayyip Erdoğan) ประธานาธิบดีของตุรี (ภาพกลาง)   

12

Mohammad Abdel Kader, “Turkey’s relationship with the Muslim Brotherhood,” accessed January 11, 2020, https://
english.alarabiya.net/en/features/2013/10/14/Turkey-s-relationship-with-the-Muslim-Brotherhood.
13
“Turkey says it bought Russian S-400s to use them, not put them aside,” Reuters, November 15, 2019, https://www.
reuters.com/article/us-usa-turkey-russia/turkey-says-it-bought-russian-s-400s-to-use-them-not-put-them-asideidUSKBN1XQ07Z
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โอกาสและความร่วมมือภายในภูมิภาคยุคหลังโควิด – 19
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด - 19 ได้ ส ่ ง ผลกระทบในหลากหลายด้ า นต่ อ ภู มิ ภ าค
ตะวันออกกลาง ผลกระทบดังกล่าวเกีย่ วโยงกับประเด็นความมัน่ คงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ทัง้ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้วยการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสเป็นภัยคุกคามทีม่ ลี กั ษณะ
ข้ามรัฐข้ามพรมแดน (transnational threat) ประกอบกับสถานการณ์ของภูมภิ าคมีปญ
ั หาทีซ่ บั ซ้อน
และเรื้อรังมาเป็นเวลานาน ก่อเกิดความกังวลว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้อาจเป็นชนวนที่กระตุ้น
ปัญหาเดิมให้ปะทุรุนแรงมากยิ่งขึ้น และลดโอกาสการเกิดความร่วมมือภายในภูมิภาคในด้านต่าง ๆ
หรือส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาค มิติส�ำคัญที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส�ำคัญ
ต่ อ แนวโน้ ม ความร่ ว มมื อ ของภู มิ ภ าคภายใต้ โ ลกหลั ง โควิ ด สามารถพิ จ ารณาได้ 3 มิ ติ คื อ
ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง/สังคม

ด้านสาธารณสุข ด้วยลักษณะของการแพร่ระบาด ต้องอาศัยการจัดการข้ามพรมแดน

ระหว่างรัฐ การควบคุมการเคลือ่ นย้ายของแรงงานและผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน การจัดสรรทรัพยากร
ทางการแพทย์ อาทิ เครือ่ งมือทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการจัดสรรวัคซีน
ให้กับประชาชน จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนโยบายระดับรัฐต้องเป็น
ในทิศทางเดียวกัน เพือ่ ประกันความมัน่ คงทางการแพทย์แก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม
จากสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกประเทศเน้นการจัดหาวัคซีนเพื่อตอบสนองต่อประเทศของตน
มากกว่า แต่ละประเทศเน้นการเจรจาจัดซือ้ จากบริษทั ผูผ้ ลิตวัคซีนแตกต่างกัน นอกจากนัน้

ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่าง ๆ ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสงคราม
ตัวแทน (proxy war) ในเยเมน และลิเบีย ปัญหาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์
ท�ำให้รฐ
ั ไม่สามารถประกันการเข้าถึงสาธารณูปโภคทางการแพทย์ของประชาชน
เพราะรัฐขาดอ�ำนาจการปกครองในพื้นที่ อาทิ ความขัดแย้งในเยเมนท�ำให้สัดส่วน

ของครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 จากปี 2019
และการให้ความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศก็ไม่สามารถส่งต่อไปยังกลุม่ ผูต้ อ้ งได้รบั
การช่วยเหลือได้ ความร่วมมือในมิตสิ าธารณสุขจึงต้องอาศัยความร่วมมือทางการเมือง/สังคม
เป็นเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเปิดพื้นที่และช่องทางความร่วมมือในการช่วยเหลือระหว่างกัน
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ด้านเศรษฐกิจ การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดเป็นความท้าทายที่ส�ำคัญของรัฐ

ในภูมิภาคอย่างมาก เนื่องจากหลายประเทศมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจอยู่ก่อนหน้า
จากสงครามกลางเมือง และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ประกอบกับการพึ่งพาการส่งออก
ทรัพยากรธรรมชาติและความช่วยเหลือด้านการพัฒนา (foreign aid) จากภายนอกเป็นส�ำคัญ
ดั ง นั้ น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส สร้ า งความเสี ย หายแก่ ร ะบบเศรษฐกิ จ เป็ น อย่ า งมาก
ห่วงโซ่อุปทานแรงงานถูกบั่นทอน (labor supply chain) ด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยัง
ประเทศที่ ต ้ อ งการแรงงานลดลง การลดลงของราคาเชื้ อ เพลิ ง โลกท� ำ ให้ ภ าคการผลิ ต
ภายในประเทศหดตั ว ส่ ง ผลต่ อ อั ต ราการว่ า งงานสู ง ขึ้ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง หมดนี้
ล้วนมีความเชือ่ มโยงกันและกันในระดับระหว่างประเทศ ราคาน�ำ้ มันขึน้ อยูก่ บั การควบคุมอุปทาน
ที่ผลิตได้ในภูมิภาค ต้องอาศัยการความร่วมมือในการก�ำหนดโควตาการผลิต เศรษฐกิจของ
อีกประเทศผูกโยงเข้ากับอีกประเทศ อาทิ มูลค่าทางเศรษฐกิจของบางประเทศขึ้นอยู่กับเงิน
ที่ส่งกลับมาจากการท�ำงานในต่างประเทศ (remittance) เมื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานถูกปิดกั้น
หรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศปลายทางมีปัญหา ย่อมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศต้นทาง โดยเงินที่ส่งกลับลดลงกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 201914 ดังนั้น
ในมิตทิ างเศรษฐกิจ ประเทศในภูมภิ าคน่าจะพยายามรักษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
เพือ่ ฟืน้ ฟูและพัฒนาประเทศต่อไป ซึง่ อาจโยงไปในมิตดิ า้ นสาธารณสุขโดยการให้ความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ระหว่างกันจะเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน

ด้ า นการเมื อ ง/สั ง คม ผลกระทบจากด้ า นสาธารณสุ ข และเศรษฐกิ จ เป็ น ตั ว กระตุ ้ น

การเกิ ด ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งและสั ง คมมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งด้ ว ยส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น
ในการบริหารของรัฐโดยตรง จากการส�ำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค ร้อยละ 51
ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ 15
ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจและสาธารณสุข
ส่ ง ผลต่ อ ความไม่ แ น่ น อนต่ อ ท่ า ที ข องตั ว แสดงทางการเมื อ งในภู มิ ภ าคที่ ส� ำ คั ญ อาทิ
ความมั่นคงภายในอิหร่านถูกสั่นคลอนจากความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลของประชาชน ด้วยสาเหตุ
จากความไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ และการจัดการกับเศรษฐกิจที่ตกต�่ำ
ซึ่งเปราะบางอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจากการคว�่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือซาอุดิอาระเบียที่ได้รับ
ผลกระทบจากราคาน�ำ้ มันตกต�ำ่ ทัว่ โลก ซึง่ อาจมองได้หลายแนวโน้มว่าตัวแสดงเหล่านีอ้ าจจะลด
บทบาทของตนในการแทรกแซงความขัดแย้งในประเทศอื่น และเปิดโอกาสต่อกระบวนการ
เจรจาในการจัดการปัญหา หรือถือโอกาสที่ขั้วตรงข้ามอ่อนแอจากสภาพภายในและส่งเสริม
การขยายอิทธิพลตนเองอย่างต่อเนื่อง
14

Marco Carnelos, “Coronavirus in the Middle East: A perfect storm,” Middle East Eye, June 8, 2020, https://www.
middleeasteye.net/opinion/coronavirus-middle-east-perfect-storm.
15
ASDA’A BCW, “Aran Youth Survey,” https://www.arabyouthsurvey.com/findings.html.
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กระแสความเคลื่อนไหวระดับภาคประชาชนได้เรียกร้อง
การเปลี่ยนแปลงท่าทีของรัฐให้มีบทบาทในการสร้างความร่วมมือ
ของกลุ่มประเทศอาหรับเพิ่มมากขึ้น

บทสรุปของโอกาสและทิศทางความร่วมมือในตะวันออกกลาง
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
จากปัจจัยข้างต้นที่มาพร้อมกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
มิ ติ ทั้ ง สามล้ ว นมี ค วามเชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น ที่ จ ะเอื้ อ ต่ อ การเกิ ด
ความร่ ว มมื อ ภายในภู มิ ภ าคในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ป ระเทศจาก
ผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับพลวัตการแข่งขันของประเทศมหาอ�ำนาจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีลักษณะของการถ่วงดุลทางอ�ำนาจเพิ่มมากขึ้น
จากการขยายบทบาทของรัสเซียผ่านการสนับสนุนระบอบทางการเมือง
ในซี เ รี ย และการขยายอิ ท ธิ พ ลของจี น ผ่ า นการค้ า และการลงทุ น
ผ่านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ทั้งนี้ การขึ้นมามีบทบาทน�ำ
ในกลุ่มประเทศอาหรับอย่างตุรกี จากความเข็มแข็งทางการเมืองภายใน
และอิทธิพลในการสนับสนุนแนวคิดของกลุ่มภราดรภาพมุสลิม (Muslim
Brotherhood) อันสนับสนุนความเป็นปึกแผ่นของชาวมุสลิมในภูมิภาค
ผ่านการพัฒนาและลดความขัดแย้ง นอกจากนั้น กระแสความเคลื่อนไหว
ระดับภาคประชาชนได้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงท่าทีของรัฐให้มีบทบาท
ในการสร้างความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาหรับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วย
ให้ประเทศภูมภ
ิ าคตะวันออกกลางพยายามแสวงหาความร่วมมือซึง
่ กันและกัน
เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางอ�ำนาจภายในภูมิภาคพร้อมรับกับพลวัต
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโลก ทั้งยังเป็นการลดการพึ่งพิงอิทธิพล
ของประเทศภายนอกภูมิภาค และหันมาด�ำเนินนโยบายอย่างเป็นอิสระ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติและของภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
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เราสามารถเห็น แนวโน้มการสานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือภายในภูมิภาค

จากการรื้ อ ฟื ้ น ความสั ม พั น ธ์ ใ นกลุ ่ ม ประเทศอ่ า วอาหรั บ จากการประชุ ม
คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) ครัง
้ ที่ 41
ที่เมืองอัลอูลา (Al-Ula) ของซาอุดิอาระเบีย เมื่อปลายปี 2020 โดยมีการลงนาม

ในประกาศ Al-Ula หรือข้อตกลงความเป็นปึกแผ่นและสันติภาพ (solidarity and stability) 16
ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับประเทศกาตาร์ จากการถูกตัด
ความสัมพันธ์ทางการทูตในช่วงปี 2017 โดยความส�ำเร็จดังกล่าว อาศัยการเจรจาและพูดคุย
จากหลากหลายฝ่าย ทั้งตุรกีซึ่งได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับกษัตริย์แห่งซาอุดิอาระเบีย
การท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานความร่วมมือของคูเวตกับโอมาน การแสดงท่าทีสนับสนุน
การสร้างเอกภาพภายในภูมภิ าคของสหรัฐฯ ต่อประเทศอาหรับ เพือ่ ต่อต้านอิหร่านเพิม่ มากขึน้
นอกจากนั้น การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ยังมาพร้อมกับการพูดคุยในแนวทางการจัดการกับ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการพัฒนาเศรษฐกิจ อันเป็นสัญญาณที่ดีว่า
มิติทั้งสามจะได้รับการตอบสนองในเชิงความร่วมมือระหว่างประเทศไปพร้อม ๆ กัน
สถานการณ์การเมืองและความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลาง
เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน ซึ่งอาจบั่นทอน
และสร้างความปั่นป่วนต่อความร่วมมือภายในภูมิภาคจากความเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ
ดังทีไ่ ด้กล่าวไป รวมถึงความสัมพันธ์ของประเทศอาหรับบางประเทศกับอิสราเอลในกรณีของบาห์เรน
และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (UAE) จากข้อตกลง Abraham Accord ซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจ
ต่อกลุ่มประเทศอื่น ๆ ซึ่งต่อต้านอิสราเอลและสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ โดยข้อตกลงมิได้กล่าวถึง
แนวทางในการแก้ปัญหาชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ความขัดแย้งเลย ทั้งยังส่งเสริมให้มีการซื้อขาย
และพัฒนาอาวุธระหว่างกัน นอกจากนั้น แม้แนวคิดแบบอิสลามการเมือง (Political Islam) และ
ภราดรภาพมุ ส ลิ ม จะเติ บ โตและได้ รั บ ความนิ ย มในหมู ่ ป ระชาชนในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง
ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน จะสร้างความรู้สึกเป็นปึกแผนของภูมิภาค
เพิ่ ม มากขึ้ น แต่ ก็ ยั ง มี ข ้ อ กั ง วลในระดั บ รั ฐ ว่ า จะเกิ ด คลื่ น อาหรั บ สปริ ง ลู ก ที่ ส ามขึ้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
หลังเหตุการณ์ปฏิวัติซูดานและแอลจีเรียในปี 2019 โดยเฉพาะในกลุ่มรัฐอ�ำนาจนิยม ซึ่งจะมอง
การเคลือ่ นไหวทางการเมืองนีเ้ ป็นภัยคุกคามความมัน่ คงของตน และด�ำเนินนโยบายในลักษณะต่อต้าน
หรือกดขี่ภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น นั่นก็อาจน�ำไปสู่ความขัดแย้งภายในสังคมซ�้ำเติมกับปัญหาเดิม
16

Farah Najjar, “What’s behind the latest GCC reconciliation efforts?,” Aljazeera, 30th December, 2020, https://www.
aljazeera.com/news/2020/12/30/whats-behind-the-latest-gcc-reconciliation-efforts.
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ทีย่ งั ไม่ได้รบั การแก้ไข สิง่ เหล่านีเ้ ป็นปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจลดทอนความเป็นไปได้ในการสร้างเอกภาพให้เกิดขึน้
ภายในกลุม่ ประเทศอาหรับทัง้ ในระดับรัฐและประชาชน แต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ กระแสปฏิวตั อิ าหรับ
ที่เกิดขึ้น ได้บ่งบอกเราเป็นนัยอย่างหนึ่งเกี่ยวกับระเบียบโลกที่ก�ำลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน อิทธิพล
และการครอบง�ำของชาติตะวันตกที่มีต่อตะวันออกกลางก�ำลังเสื่อมถอย การปฏิวัติมาแล้ว ประชาชน
กดดันให้รัฐตนเองแสดงบทบาทในกิจการระหว่างประเทศอย่างเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของ
มหาอ� ำ นาจอย่ า งที่ เ คยเป็ น มาในอดี ต อี ก ต่ อ ไป และก� ำ ลั ง สะท้ อ นไปถึ ง ภาพใหญ่ ว ่ า โลกยุ ค ปั จ จุ บั น
ก�ำลังอยู่ในห้วงระยะของการปรับโครงสร้างดุลอ�ำนาจใหม่ (restructuring the balance of power)
ประเทศไทยควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การด� ำ เนิ น นโยบายและท่ า ที ข องไทย
ต่ อ กลุ ่ ม ประเทศตะวั น ออกกลางอย่ า งระมั ด ระวั ง รวมถึ ง มี ก ารติ ด ตาม
สถานการณ์การเปลีย
่ นแปลงในภูมภ
ิ าคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชด
ิ เนือ
่ งจาก
สถานการณ์ ก ารเมื อ งและความเปลี่ ย นแปลงในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง
เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และประเทศไทย โดยประเด็ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
อย่ า งมี นั ย ยะส� ำ คั ญ คื อ ปั ญ หาการก่ อ การร้ า ย ปั ญ หาความรุ น แรง
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ
กับกลุ่มประเทศมหาอ�ำนาจและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง

  ภาพที่ 4 การประชุมคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) ครั้งที่ 41  
  ที่เมืองอัลอูลา (Al-Ula) ของซาอุดิอาระเบีย  
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บทบาทของผู้แสดงที่ ไม่ ใช่รัฐ :
ธนพร บุญธรรม 1

กฤษณ์ สุขยานุดิษฐ 2

ที่มาและความส�ำคัญ
การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 1945 นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของการเมือง
ระหว่างประเทศ ความเสียหายหลังยุคสงครามท�ำให้ประเทศมหาอ�ำนาจ เช่น อังกฤษ ฝรัง
่ เศส
เยอรมนี และญี่ปุ่นไม่สามารถแสดงบทบาทได้ในระเบียบโลกเดิม จึงท�ำให้สหรัฐอเมริกา
และสหภาพโซเวียตได้กา้ วขึน
้ มาเป็น “มหาอ�ำนาจ” แทนที่ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ได้รว่ มมือ
กั บ ประเทศฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต รเพื่ อ สร้ า ง “ระเบี ย บโลกใหม่ ” ความแตกต่ า งในรู ป แบบ
การปกครองและอุดมการณ์ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์น�ำไปสู่การเกิดสงครามเย็น
ใน ค.ศ. 1947

การต่อสูช้ ว่ งสงครามเย็นตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี ในรูปแบบของสงครามตัวแทน (Proxy War)
ก่อให้เกิดการแบ่งแยกอุดมการณ์ออกเป็น 2 ขั้ว คือ โลกเสรีนิยมภายใต้การน�ำของสหรัฐฯ ซึ่งจัดตั้ง
“องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ” หรือ NATO และโลกคอมมิวนิสต์ภายใต้การน�ำของ
สหภาพโซเวียต จัดตั้ง “องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ” (Warsaw Treaty Organization) หรือ
กติกาสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Pact) ขึ้น ในชั้นแรกทั้งสององค์การเป็นความร่วมมือทางการทหาร
มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างพันธมิตรทางการทหารและถ่วงดุลอุดมการณ์ทางการเมือง
1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ระหว่างสองขั้ว ในฝ่ายสหรัฐฯ ได้ด�ำเนินนโยบายสกัดกั้น (Containment Policy)
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่ เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย องค์การสนธิสัญญา
วอร์ซอร์ก็ยุติบทบาทลงในปี ค.ศ. 1991 เช่นกัน อย่างไรก็ตาม องค์การ NATO ยังคง
ธ�ำรงความร่วมมือการทหารจวบจนถึงปัจจุบัน โดยเพิ่มบทบาทการรักษาสันติภาพ
ระหว่างประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ก็ต้องกล่าวถึงตัวแสดง
(actor) ที่เป็น “รัฐ” หรือ “ประเทศ” ด้วย รัฐที่มีขีดความสามารถและศักยภาพ
เหนือประเทศอืน่ ๆ จะสามารถเรียกได้วา่ เป็น “อภิมหาอ�ำนาจ” (super power) หรือ
“มหาอ� ำ นาจ” (great power) โดยรู ป แบบพฤติ ก รรมและปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ
เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก (world order) อย่างไรก็ดี
ในโลกร่วมสมัยนอกจากตัวรัฐทีเ่ ป็นตัวแสดงหลักทีเ่ ป็นรัฐแล้ว ยังมีอกี ตัวแสดงทีส่ ำ� คัญ
ซึ่งเลี่ยงที่จะกล่าวถึงไปไม่ได้ คือ “ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ” (non-state actors) ได้แก่
องค์การระหว่างประเทศระดับระหว่างรัฐ (intergovernmental organization)
องค์การระหว่างประเทศระดับเหนือรัฐ (supra-national rganization) บรรษัทธุรกิจ
ข้ามชาติ (transnational corporation) และขบวนการระหว่างประเทศ หรือสถาบัน
กึ่งรัฐ หรือ กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (non-aligned movement)
บทความชุ ด นี้ เ ป็ น ผลจากการศึ ก ษาเรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล และจากการสรุ ป ผล
การประชุมทางวิชาการเรือ่ งท่าทีนโยบายด้านความมัน่ คงไทยต่อพลวัตการเปลีย่ นแปลง
ด้านความมัน่ คงระหว่างประเทศ เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูนำ 
�้ กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันความมัน่ คงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ในที่นี้จะกล่าวถึงตัวแสดงที่มิใช่รัฐที่มีพลวัตและบทบาทส�ำคัญในเวที โ ลก
ปั จ จุ บั น อย่ า งมาก 2 องค์ ก าร ได้ แ ก่

1) องค์ ก ารสนธิ สั ญ ญาป้ อ งกั น

แอตแลนติกเหนือ (The North Atlantic Treaty Organization: NATO)

องค์การเก่าแก่ระดับโลกที่เกิดจากความร่วมมือเพื่อการทหาร มีสหรัฐฯ
และชาติยโุ รประดับหัวแถวเป็นแกนน�ำทีส
่ ำ� คัญ และ 2) องค์การความร่วมมือ
เซีย
่ งไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO) องค์การทีเ่ กิดช้ากว่า
แต่เกิดขึน
้ ในโลกทีส
่ มัยใหม่กว่า น�ำโดยจีน รัสเซีย และชาติพน
ั ธมิตรในเอเชียกลาง
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องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
(The North Atlantic Treaty Organization)
ภูมิหลังองค์การ NATO
การจั ด ตั้ ง องค์ ก าร NATO เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง สิ้ น สุ ด สงครามโลกครั้ ง ที่ 2
เป็นแนวคิดของ นายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิล (Winston Churchill) แห่งสหราชอาณาจักร
เพื่ อ จั ด ตั้ ง พั น ธมิ ต รทางการทหารขึ้ น ในยุ โรป ภายใต้ สนธิ สั ญ ญาบรั ส เซลส์ ซึ่ ง ลงนาม
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1948 ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม สนธิสัญญาดังกล่าว
เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ฝ่ายตะวันตกได้จัดท�ำขึ้นเพื่อต่อต้านการคุกคามและรุกรานของ
สหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็น3 และเป็นทีม่ าขององค์การ NATO ซึง่ มีสำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในเวลาต่อมา
ต่อมา วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) องค์การฯ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ อย่างเป็นทางการ
โดยมีประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง 12 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส
ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
ต่อมากรีซและตุรกีได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญา รวมถึงเยอรมนีตะวันตก (ในขณะนั้น)
สนธิสญั ญาแอตแลนติกเหนือเริม่ มีผลบังคับใช้ เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1949 โดยมีหลักการส�ำคัญ
ในมาตรา 5 สรุปความได้ว่า “หากประเทศสมาชิก NATO ถูกโจมตีจากประเทศนอกสมาชิก
จะถือว่าเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมด สมาชิกทั้งหมดต้องถือว่าอยู่ในสภาวะสงคราม
และเข้าช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ถูกโจมตี” ปัจจุบันองค์การฯ มีสมาชิก 29 ประเทศ และ
มีคณะมนตรี (Council) ประจ�ำองค์การ ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศภาคีสนธิสัญญาฯ

3

ในขณะนัน้ กลุม่ ประเทศยุโรปตะวันออก 7 ประเทศ ได้แก่ โปแลนด์ เยอรมนีตะวันออก เชคโกสโลวะเกีย ฮังการี โรมาเนีย บัลแกเรีย
และอัลแบเนีย ได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาวอร์ซอเพื่อสันติภาพ เพื่อให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจัดตั้งเป็น
กลุ่มกติกาวอร์ซอ ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1955 เพื่อต่อต้านการเพิ่มแสนยานุภาพของเยอรมัน และ
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การที่ อ งค์ ก าร NATO รั บ ประเทศดั ง กล่ า วเข้ า เป็ น สมาชิ ก ในกลุ ่ ม ประเทศ NATO ที่ ต ระหนั ก ดี ว ่ า
นายนิกิตา ครุซชอฟ ผู้น�ำสหภาพโซเวียตต้องการแผ่ขยายอ�ำนาจและอิทธิพลของสหภาพโซเวียตออกไปนอกภาคพื้นยุโรป)
การแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ของกลุม่ ประเทศทัง้ สองฝ่าย และการสร้างก�ำแพงเบอร์ลนิ กัน้ ระหว่างเยอรมนีตะวันตกและตะวันออก
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1961 ท�ำให้สหภาพโซเวียตมีอ�ำนาจและอิทธิพลอย่างมาก
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ดังที่กล่าวมาข้างต้น องค์การ NATO จึงเป็นความร่วมมือทางทหารของประเทศ
สองฝั ่ ง มหาสมุ ท รแอตแลนติ ก โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสหรั ฐ ฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก
เพื่อการป้องกันร่วมและถ่วงดุลอ�ำนาจกับประเทศคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีการรวมตัวกันของประเทศ
สมาชิกภายใต้ สนธิสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Pact Treaty Organization: Warsaw Pact)
โดยมีสหภาพโซเวียตเป็นแกนน�ำ  ต่อมาภายหลังจากทีค่ อมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกล่มสลายลง
องค์การ NATO ได้จดั ตัง้ หุน้ ส่วนเพือ่ สันติภาพ (Partnership for Peace) ขึน้ เพือ่ เป็นการขยาย
ความร่วมมือทางทหารกับประเทศในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางอีก 25 ประเทศ
เมื่อภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ที่เคยเป็นภัยคุกคามหลักขององค์การฯ สิ้นสุดลง
องค์การฯ ได้ปรับเปลีย่ นโครงสร้างและแนวทางการด�ำเนินนโยบายเพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทโลก
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพ (Peace Keeping
Operation: PKO) การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)
และองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (The Organization for Security
and Co-operation in Europe: OSCE) รวมถึงการแสวงหาแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์
กั บ อดี ต ประเทศผู ้ น� ำ โลกคอมมิ ว นิ ส ต์ อ ย่ า งรั ส เซี ย ให้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ เชิ ง สร้ า งสรรค์
ภายในภูมภิ าค นอกจากนี้ ยังปรับบทบาททางทหารให้เอือ้ ต่อชีวติ ความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องประชาชน
โดยด�ำเนินนโยบายด้านความมั่นคงที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความร่วมมือ
กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก
ความท้าทายขององค์การ NATO และสหรัฐฯ
สหรั ฐ ฯ เข้ า มาขยายอิ ท ธิ พ ลในเอเชี ย กลางตั้ ง แต่ ส หภาพโซเวี ย ตล่ ม สลาย
เนื่องจากต้องการเผยแพร่อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย โดยการประกาศระเบียบโลกใหม่
(New World Order) ทีม่ เี พียงสหรัฐฯ เป็นประเทศอภิมหาอ�ำนาจของโลก ท�ำให้องค์การ NATO
มีอิทธิพลมากขึ้นภายใต้การน�ำของสหรัฐฯ สะท้อนถึงการรุกเข้าไปในเขตอิทธิพลของรัสเซีย
ซึ่งสหรัฐฯ ถือว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรง
ความท้ า ทายใหม่ จ ากภั ย คุ ก คามนอกรู ป แบบ

โดยเฉพาะจากสิ่ ง ที่ ส หรั ฐ ฯ

			

เรียกว่า “การก่อการร้าย” (Terrorism) โดยมีจุดเริ่มต้นที่เหตุการณ์

			

วิ น าศกรรม เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน ค.ศ. 2001 หรื อ ที่ เ ราคุ ้ น เคยกั น

			

ในชื่ อ ย่ อ ว่ า  9/11 ที่ ผู ้ ก ่ อ เหตุ ยึ ด เครื่ อ งบิ น พาณิ ช ย์ และขั บ พุ ่ ง ชน

ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และอาคารเพนตากอน
ทีท
่ ำ� การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เหตุการณ์นก
ี้ ลายเป็นเหตุการณ์ทท
ี่ ำ� ให้เกิดการหลอมรวม

เพือ่ ท�ำสงครามต่อต้านการก่อเหตุการณ์รา้ ย
ในอัฟกานิสถาน ซึ่งนับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงถึงปัจจุบัน ถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว
ทีป่ ระเทศสมาชิกองค์การ NATO มีปฏิบตั กิ ารทางทหารร่วมกันภายใต้มาตรา 5 ดังกล่าวข้างต้น
สมาชิกพันธมิตรในองค์การ NATO อีกครัง
้ หนึง
่
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ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ วิ น าศกรรม 9/11 สหรั ฐ ฯ มี ท ่ า ที ต ่ อ ต้ า นรั ฐ ขั้ ว ตรงข้ า ม
อย่างเปิดเผย และท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นในเอเชียกลาง 3 ประการ คือ
1) การเริ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ยในอั ฟ กานิ ส ถานของสหรั ฐ ฯ โดยอ้ า งว่ า
เพื่อโจมตีรัฐบาลตาลีบัน (Taliban) และรักษาความมั่นคงในภูมิภาคให้เกิดความปลอดภัย
2) การตั้ ง ฐานทั พ ของสหรั ฐ ฯ และองค์ ก าร NATO ในเอเชี ย กลาง ได้ แ ก่ อุ ซ เบกิ ส ถาน
ทาจิกิสถาน และคีร์กีซสถาน เร่งให้เกิดความร่วมมือทางเทคนิคในระดับกองทัพกับกองทัพ
และ 3) สหรัฐฯ และองค์การ NATO วางกองก�ำลังทหารในบริเวณพรมแดนเอเชียกลาง
ที่เชื่อมต่อกับจีน ท�ำให้ถูกมองว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์แนวใหม่ต่อจีน ซึ่งอาจน�ำไปสู่
การปกป้องผลประโยชน์ของจีนเนื่องจากมีชายแดนติดกับหลายประเทศในเอเชียกลาง
ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ การจัดตั้งองค์การ SCO ท�ำให้องค์การ NATO
มีความท้าทายมากขึ้นทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เนือ่ งจากองค์การ SCO เป็นหนึง่ ใน
องค์การความร่วมมือระดับพหุภาคีทมี่ พี ลวัตมากทีส่ ดุ องค์การหนึง่ ทีม่ อี ดีตแกนน�ำสหภาพโซเวียต
อย่างรัสเซียเป็นหัวหอกส�ำคัญ ร่วมด้วยจีนที่ก�ำลังผงาดทาบรัศมีสหรัฐฯ ในทุกมิติ ในแง่มุมนี้
จึงอาจมองได้วา่ องค์การ SCO เป็นคูแ่ ข่งระดับองค์การทีส่ ำ� คัญในเวทีโลก ทีส่ หรัฐฯ องค์การ NATO
และชาติพันธมิตรยุโรปจะประมาทมิได้ เพราะนั่นหมายถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจและการครอง
ความเป็นเจ้าในภูมิภาค
นอกจากนี้ ที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การน�ำของโดนัลด์ ทรัมป์ มีแนวคิด
ในการเพิ่มสมาชิกองค์การ NATO จากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ในนาม “NATOME”
ย่อมาจาก NATO และ Middle East อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการตอบรับ
จากชาติสมาชิก NATO

การจัดตั้งองค์การ SCO
ท�ำให้องค์การ NATO มีความท้าทายมากขึ้น
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
เนื่องจากองค์การ SCO
เป็นหนึ่งในองค์การความร่วมมือ
ระดับพหุภาคีที่มีพลวัตมากที่สุด
องค์การหนึ่ง
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องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
(Shanghai Cooperation Organisation: SCO)
ภูมิหลังองค์การ SCO 4
การรวมกลุ่มขององค์การ SCO เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการรวมกลุ่ม
ด้านความมัน่ คงของประเทศทีม่ ศี กั ยภาพสูง นับตัง้ แต่ทมี่ กี ารสถาปนาองค์การ NATO ซึง่ รูปแบบ
การด�ำเนินการทางการทูตของจีนทีม่ ตี อ่ รัสเซียและรัฐอืน่ ๆ ในเอเชียกลางภายใต้กรอบองค์การ
SCO จากทีผ่ า่ นมาจีนเน้นใช้การด�ำเนินความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศในระดับทวิภาคีมาโดยตลอด
เพราะจีนเชื่อว่าการพูดคุยระดับทวิภาคีจะเป็นประโยชน์มากกว่า แต่ในทศวรรษที่ผ่านมา
ได้ให้ความส�ำคัญกับการทูตพหุภาคีมากขึน้ เพือ่ ลดความหวาดระแวงและสร้างความไว้วางใจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน อันสืบเนื่องมากจากภายหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย ท�ำให้รัฐต่าง ๆ
ของสภาพโซเวียตแยกตนเองเป็นรัฐอิสระ 15 รัฐ (Commonwealth of Independent States:
CIS) เป็นเหตุให้จีนเผชิญกับความตึงเครียดและข้อพิพาทตามแนวพรมแดนอย่างมาก
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ค.ศ. 1992 จี น จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม 4+1 ประกอบด้ ว ย
จีน รัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และทาจิกิสถาน เพื่อเจรจาก�ำหนดเขตแดนใหม่ ป้องกัน
ความหวาดระแวงและความขัดแย้งตามแนวชายแดน ซึง่ การประชุมในครัง้ นัน้ ถือเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการพัฒนามาเป็นกลุม่ ความร่วมมือ “เซีย่ งไฮ้ 5” (Shanghai Five) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 26
เมษายน ค.ศ. 1996 ณ เมืองเซีย่ งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจทางทหารในพื้นที่ชายแดน (The Treaty on Deepening Military Trust in
Border Regions)
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2001 อุซเบกิสถานได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
อย่ างเป็นทางการ กลุ่มเซี่ยงไฮ้ 5 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “องค์การความร่ว มมือเซี่ยงไฮ้”
โดยในการประชุมสุดยอดผู้น�ำองค์การ SCO เมื่อปี ค.ศ. 2002 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
สหพันธรัฐรัสเซีย ได้มีการลงนามใน “กฎบัตรองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้” (The Declaration
of Shanghai Cooperation Organisation) โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2003
ถือเป็นเอกสารส�ำคัญที่เป็นหัวใจขององค์การฯ ซึ่งประเทศสมาชิกต้องถือปฏิบัติร่วมกัน

4

ข้อมูลส่วนหนึ่งแปลสรุปและเรียบเรียงใหม่จากเว็บไซต์ http://eng.sectsco.org/
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ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 จากเหตุวินาศกรรมในสหรัฐฯ
ซึ่ ง ต่ อ มาสหรั ฐ ฯ และชาติ พั น ธมิ ต รได้ ส ่ ง กองก� ำ ลั ง เข้ า ไปปราบปรามกลุ ่ ม ผู ้ ก ่ อ การ
ในอัฟกานิสถาน โดยที่สหรัฐฯ ขอใช้ฐานทัพในคีร์กีสถาน คาซัคสถาน และทาจิกิสถาน ส่งผล
ให้จีนมีความกังวลต่ออิทธิพลของสหรัฐฯ ที่อาจมีผลต่อประเทศสมาชิกองค์การ SCO
ซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนเหล่านี้เป็นอย่างมาก ในปี ค.ศ. 2004 องค์การ SCO จึงได้จัดตั้ง
“หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมภิ าค” (Regional Anti-Terrorism Structure of SCO:
RATS SCO) ขึ้น มีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิซสถาน มีภารกิจหลัก
ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้าย ขบวนการ
แบ่งแยกดินแดน และกลุ่มคลั่งลัทธิ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือ
ประสานงานในการต่อต้านการก่อการร้ายในกลุม่ ต่าง ๆ รวมถึงการร่วมซ้อมรบ ถือเป็นบทบาท
ด้านความมั่นคงที่เด่นชัดขององค์การฯ

จี น ด� ำ เนิ น นโยบายด้ า นการทู ต ทหาร (military diplomacy) ในการร่ ว มมื อ และสร้ า งกลไก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมิตรประเทศในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกันในการสร้างบรรยากาศในการปรึกษาหารือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันประเด็น “Three evils forces” คือ กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มแบ่งแยกดินแดน และ
กลุ่มหัวรุนแรง ซึ่งมีการซ้อมรบทั้งรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีรวมกันกับประเทศสมาชิก เพื่อรักษาสันติภาพ
และเสถียรภาพในภูมิภาค ตามสาระส�ำคัญของความตกลงการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางทหารในพื้นที่ชายแดน
ของภูมิภาค (Agreement on deepening military trust in border regions)
ปัจจุบันองค์การ SCO มีประเทศสมาชิก 8 ประเทศ คือ จีน อินเดีย คาซัคสถาน คิร์กีซสถาน
ปากีสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน ประเทศสังเกตการณ์ 4 ประเทศ คือ อัฟกานิสถาน เบลาลุส อิหร่าน
และมองโกเลีย มีประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ อาเซอร์ไบจาน อาร์เมเนีย กัมพูชา เนปาล ตุรกี และศรีลังกา
และประเทศ/กลุม่ /องค์การทีไ่ ด้รบั เชิญ อีก 4 กลุม่ ได้แก่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association
of South East Asian Nations: ASEAN) กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent
States: CIS) เติร์กเมนิสถาน และองค์การสหประชาชาติ (UN)
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การ SCO
ปัจจัยภายใน
			
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในจี น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด� ำ เนิ น การ
ทางการทูตแบบพหุภาคีต่อรัสเซียและเอเชียกลาง ประเด็นความกังวลของจีนต่อปัญหา
ชาติพันธุ์นิยม (ethno-nationalism) เนื่องจากจีนมีชนกลุ่มน้อยในประเทศ 56 กลุ่ม
โดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองซิ น เจี ย งซึ่ ง มี ก ลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ อุ ย กู ร ์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางวัฒนธรรมกับประเทศในรัฐเอเชียกลาง ชาวอุยกูร์บางส่วนไม่พอใจในการตกอยู่ภายใน
การปกครองของจีนและต้องการแยกตัวเป็นอิสระ ซึ่งการด�ำเนินการทูตพหุภาคีของจีนต่อ
รัสเซียและเอเชียกลางก็เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามจากชนกลุ่มน้อย
อุยกูร์บางส่วนที่พยายามแบ่งแยกดินแดน
			
การมีเสถียรภาพในการสืบทอดอ�ำนาจของผู้น�ำจีนจากรุ่นสู่รุ่น
เป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง ท�ำให้การด�ำเนินนโยบายต่างประเทศแบบพหุภาคี
มีความต่อเนื่องและมีเอกภาพจากการก่อตั้งกลุ่มเซี่ยงไฮ้ 5 จนพัฒนามาเป็นองค์การ SCO
รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนโดยการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
คือ การใช้กลไกตลาดมาผสมผสานท�ำให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ซึง่ จีนต้องการการค้าขายกับประเทศเพือ่ นบ้าน และต้องการส่งออกสินค้าไปขายในประเทศ
สมาชิกขององค์การ SCO ให้มากยิ่งขึ้น
			
จีนมีพัฒนาการทางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้น นับตั้งแต่
ยุคประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิง ที่มีการเปิดประเทศ ต่อมาในยุคประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน
ได้ดำ� เนินนโยบายต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะส�ำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก จีนเปิดประเทศ
เพื่อท�ำการทูตกับประเทศมหาอ�ำนาจเป็นครั้งแรก ประการที่สอง จีนเริ่มใช้การทูตพหุภาคี
มากขึน้ บทบาทจีนในการมีสว่ นร่วมต่อการเมืองระหว่างประเทศจึงมีมากขึน้ ทัง้ นี้ จีนและรัสเซีย
เป็นหนึ่งในห้าประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC)
ท�ำให้สามารถใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ได้ในองค์การสหประชาชาติ (UN) ในโครงการที่ส�ำคัญ
ของประเทศกลุ่ม NATO
			

ปัจจัยภายนอก
			
ด้า นการเมือ งความมั่นคง ผลประโยชน์ของจีนด้านการเมือง
ความมั่นคง ท�ำให้จีนและรัฐภาคีองค์การ SCO มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น ซึ่งช่วยแก้ไข
ปัญหาเขตแดนให้คลี่คลายในทางที่ดี อีกทั้งยังมีร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติอื่น ๆ
โดยเฉพาะการต่ อ ต้ า นอาชญากรรมร้ า ยแรงในลั ก ษณะข้ า มแดนที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
เสถียรภาพของจีน ท�ำให้จนี ปรับเปลีย่ นการด�ำเนินนโยบายการต่างประเทศเป็นความร่วมมือ
แบบพหุภาคี เพือ่ สร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ น�ำไปสูก่ ารขยายความร่วมมือระหว่างรัฐ เพือ่ ป้องกัน
รักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดน 3 ประการ คือ กลุ่มก่อการที่ร้ายแรง
กลุ่มแบ่งแยกดินแดน และกลุ่มหัวรุนแรง
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จีนพยายามแสวงหาช่องทางการน�ำเข้าพลังงานจากหลายภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
โดยมีเป้าหมายการขยายห่วงโซ่อุปทานการน�ำเข้าพลังงานจากเอเชียกลาง
เนื่องจากเป็นทางผ่านและแหล่งผลิตพลังงานที่ส�ำคัญ

			
ด้านเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจีน
ขยายตั ว อย่ า งมากในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา แต่ อุ ป ทานพลั ง งานภายในประเทศไม่ เ พี ย งพอ
ต่อความต้องการจากระบบเศรษฐกิจที่เติบโตมากขึ้น จีนจึงพยายามแสวงหาช่องทาง
การน�ำเข้าพลังงานจากหลายภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายการขยายห่วงโซ่อุปทาน
การน�ำเข้าพลังงานจากเอเชียกลาง เนื่องจากเป็นทางผ่านและแหล่งผลิตพลังงานที่ส�ำคัญ
ประกอบกับมูลค่าการค้าระหว่างชายแดนรอบประเทศกับรัสเซียและรัฐเพื่อนบ้าน
นอกจากนั้น จีนต้องการลดการพึ่งพาการน�ำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลาง เนื่องจาก
มี อุ ป สรรคทางการเมื อ งและการแข่ ง ขั น ของประเทศมหาอ� ำ นาจ การทู ต พหุ ภ าคี
ผ่านความร่วมมือดังกล่าวจึงเป็นโอกาสให้จีนเข้าไปแสวงหาทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่
ในรัฐเอเชียกลางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
			
การทูตพหุภาคี เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การทูตของจีน
ต่อรัสเซียและรัฐในเอเชียกลางมีลักษณะมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์กับประเทศภาคี
องค์การ SCO มากขึน้ บนพืน้ ฐานหลักการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ 5 ประการ คือ การเคารพ
บูรณภาพแห่งดินแดนและอ�ำนาจอธิปไตยร่วมกัน การไม่รกุ รานซึง่ กันและกัน การไม่แทรกแซง
กิจการภายในซึ่งกันและกัน การมีผลประโยชน์ที่เท่าเทียมร่วมกัน และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ท�ำให้ความร่วมมือระหว่างจีนและรัฐภาคีจะยิง่ พัฒนาความร่วมมือในมิตทิ หี่ ลากหลาย
ได้มากยิ่งขึ้น
			
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างแข็งขัน ทั้งการริเริ่มการแสดง
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ เสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาที่ ก ระทบต่ อ รั ฐ ภาคี แ ละภู มิ ภ าค
ต่อประชาคมโลกอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงความร่วมมือทางการทหารในการฝึกซ้อมรบดังกล่าว
ไปแล้วข้างต้น โดยมีชาติอื่น ๆ เข้าร่วมการฝึกซ้อมรบช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิ ก และรั ฐ นอกสมาชิ ก อี ก ทั้ ง แสดงถึ ง ความแข็ ง แกร่ ง ของก� ำ ลั ง ทหาร
ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์และป้องปรามให้ศัตรูที่เป็นตัวแสดงทั้งที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ
เกิดความหวั่นเกรงต่อความเข้มแข็งทางด้านความมั่นคงของรัฐภาคีเหล่านี้
			
กฎบัตรองค์การ SCO ซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการความร่วมมือ
ที่มากไปกว่าการเสริมสร้างความไว้เนื้อใจทางการทหารบริเวณชายแดน โดยครอบคลุม
ไปถึงการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความร่วมมือทางการเมือง
การเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของรัฐสมาชิก การศึกษาวิจัย เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
รวมถึ ง ด้ า น พลั ง งาน การคมนาคม การท่ อ งเที่ ย ว การคุ ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ความพยายามในการธ�ำรงรักษาสันติสขุ ความมัน่ คงและเสถียรภาพภายในภูมภิ าค ตลอดจน
การก้าวไปสู่การจัดระเบียบทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่
ที่เป็นเหตุเป็นผลและเที่ยงธรรม
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ทฤษฎีที่มีผลสัมฤทธิ์กับการขยายอิทธิพลของมหาอ�ำนาจผ่านองค์การ
NATO และองค์การ SCO
ผู้ที่สนใจศึกษาวิชารัฐศาสตร์หรือภูมิรัฐศาสตร์คงจะเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับทฤษฎีการขยาย
อิ ท ธิ พ ลของมหาอ� ำ นาจ โดยเฉพาะ “ทฤษฎี ดิ น แดนที่ เ ป็ น หั ว ใจ” (Heartland Theory)
เซอร์ฮัลฟอร์ด เจ. แมคคินเดอร์ (Sir Halford J. Mackinder) นักภูมิศาสตร์ชาวอังกฤษ พัฒนา
แนวคิดดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 20 จากการศึกษาการขยายอิทธิพลของมหาอ�ำนาจทางบก
และทางทะเล ซึง่ พบว่ามีความสัมพันธ์กบั สภาพภูมศิ าสตร์โลกอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยแม็คคินเดอร์ เห็นว่า
“...ผูใ้ ดสามารถครอบครองยุโรปตะวันออก ผูน
้ น
ั้ จะเข้าควบคุมดินแดนหัวใจ ผูใ้ ดสามารถ
ครอบครองดินแดนหัวใจ ผู้นั้นจะเข้าคุมเกาะโลก ผู้ใดสามารถเข้าคุมเกาะโลก ผู้นั้นจะ
เข้าควบคุมโลก...”

				  ดินแดนที่เป็นหัวใจอยู่ตรงไหน

กล่าวคือ พื้นที่ของทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาเป็นผืนแผ่นดินที่มีความต่อเนื่องกัน นับได้เป็น
ผืนเดียว แมคคินเดอร์เรียกรวมพืน้ ทีส่ ว่ นนีว้ า่ “เกาะโลก” (World Island) ในเกาะโลกนีม้ จี ดุ ยุทธศาสตร์
ที่เป็นหัวใจส�ำคัญ คือ ดินแดนยูเรเชีย (ยุโรป+เอเชีย) ส่วนที่ไม่ติดกับทะเล หากชาติมหาอ�ำนาจใด
ได้ครอบครองดินแดนที่เป็นหัวใจนี้ จะสามารถขยายอิทธิพลจากส่วนภาคพื้นทวีปลงสู่ภาคพื้นสมุทร
และอาจสามารถเข้าควบคุมโลกได้ กระนัน้ อีกทฤษฎีภมู ริ ฐั ศาสตร์หนึง่ ทีต่ คี มู่ ากับทฤษฎีดนิ แดนทีเ่ ป็นหัวใจ
คื อ “ทฤษฎี The Rimland” เสนอโดยศาสตราจารย์นิโคลัส เจ. สปิกแมน นักภูมิรัฐ ศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยเยล ค�ำว่า “rim” หมายถึง ริม ขอบ ดังนั้น rim land จึงหมายถึง ดินแดนที่อยู่ริมขอบ
ในทฤษฎีดงั กล่าว หมายถึง ดินแดนทีต่ งั้ อยูช่ ายขอบติดทะเลของทวีปยูเรเชีย ไล่มาตัง้ แค่คาบสมุทรอาระเบีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วกขึ้นไปถึงจีน เกาหลี และไซบีเรียตะวันออก (ยกเว้นรัสเซีย) ดินแดนริมขอบนี้
ถือเป็นรัฐกันชนการปะทะระหว่างมหาอ�ำนาจทางทะเลกับมหาอ�ำนาจภาคพื้นดินในดินแดนที่เป็นหัวใจ
ดังนัน้ ในทัศนะนีด้ นิ แดนริมขอบจึงเป็นพืน้ ทีก่ นั ชนส�ำคัญ หากผูใ้ ดยึดครองได้กเ็ ท่ากับป้องกันไม่ให้ผคู้ รอบครอง
ดินแดนทีเ่ ป็นหัวใจขยายอิทธิพลลงสูม่ หาสมุทรได้ ขณะเดียวกันผูท้ คี่ รอบครองริมแลนด์สามารถใช้ดนิ แดนนี้
เป็นประตูเข้าสู่ดินแดนที่เป็นหัวใจได้ ซึ่งจากทฤษฎีดังกล่าวนี้เองจึงเป็นที่มาของนโยบายสกัดกั้น
(containment policy) อันเป็นนโยบายหลักของสหรัฐฯ ที่ใช้มาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน
ในการก่อตั้งองค์การทางทหาร สร้างพันธมิตรเพื่อปิดล้อมการขยายอิทธิพลของรัสเซียในริมแลนด์
ซึ่งปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงจีนด้วย
5

องค์การพันธมิตรทางทหารที่น�ำโดยสหรัฐฯ สมัยสงครามเย็น ประกอบด้วย องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic
Treaty Organization: NATO) องค์การสนธิสัญญากลาง (Central Treaty Organization: CENTO) และองค์การสนธิสัญญา
ป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Treaty Organization: SEATO) (ปัจจุบันองค์การ CENTO และ SEATO
ได้ยุติบทบาทลงแล้ว)
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อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่วา่ ทฤษฎีการเข้าควบคุมพืน้ ที่
เป็นดินแดนหัวใจจะไม่สามารถใช้การได้เสียทีเดียว
ทั้งสองทฤษฎียังคงใช้สัมฤทธิ์ผลได้เป็นอย่างดี อยู่ที่ว่า
มองจากมุมของใคร และทั้งสองทฤษฎีต่างก็มีข้อดี
ข้อด้อยถ่วงกันได้อย่างสมดุล อยู่ที่ว่าต่อสู้กันในมิติใด
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาถึงดินแดนของรัฐสมาชิกองค์การ SCO
ในปัจจุบัน พบว่ามีพื้นที่ครอบคลุมแผ่นดินยูเรเชีย
เริ่มจากชายฝั่งทะเลบอลติกและทะเลด�ำทางตะวันตก
ถึงไซบีเรียตะวันออก และทางเหนือมหาสมุทรอาร์กติก
ลงมาจรดเทือกเขาหิมาลัยทางใต้ มากถึงร้อยละ 60
และถ้ารวมพื้นที่ของมองโกเลีย (ที่ราบสูงมองโกเลีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ) และอิ ห ร่ า น (ที่ ร าบสู ง อิ ห ร่ า น
ทางตะวันตกเฉียงใต้) ซึง่ มีสถานะเป็นรัฐผูส้ งั เกตการณ์
เข้าไปด้วย ก็เท่ากับว่าองค์การ SCO สามารถครอบครอง
พื้นที่ดินแดนหัวใจได้เกือบร้อยละ 80 ทีเดียว
ดังนัน้ ในมิตภิ มู ริ ฐั ศาสตร์องค์การ SCO จึงนับว่า
มีก�ำลังอ�ำนาจและแสนยานุภาพในทางการทหาร
ทางเศรษฐกิ จ ทางพลั ง งาน ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า
มหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐฯ และองค์การ NATO ปัจจัย
ทั้งหมดนี้ท�ำให้องค์การ SCO มีศักยภาพที่สามารถ
ด�ำเนินการสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ
ขององค์การฯ และชาติสมาชิกผ่านโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทางเศรษฐกิจ อาทิ
โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and
Road Initiative: BRI) ทีม่ ผี ลประโยชน์แห่งชาติรว่ มกัน
ระหว่างรัฐสมาชิกได้

การแข่งขันระหว่างองค์การ NATO
และองค์การ SCO
ประการแรก

การแข่งขันด้านเศรษฐกิจท�ำให้มี
ความต้องการด้านพลังงานมากขึ้น จีนเป็นประเทศ
ที่ บ ริ โ ภคน�้ ำ มั น เป็ น อั น ดั บ สองรองจากสหรั ฐ ฯ
จึงต้องการความมัน่ คงทางพลังงานผ่านความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค ซึ่งรัสเซียและประเทศเอเชียกลาง
เป็นผู้ผลิตน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุด
กลุ ่ ม หนึ่ ง ของโลก ซึ่ ง การจั ด การประชุ ม SCO
จีนจึงได้ยกประเด็นการเป็น “ตลาดพลังงานในเอเชีย”

โดยเพิ่มความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ อาทิ ประเทศ
อิหร่าน เนือ่ งจากอิหร่านเป็นแหล่งน�ำ้ มันดิบเป็นอันดับ
4 ของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังเพื่อต่อสู้กับ
อิทธิพลของสหรัฐฯ และชาติตะวันตกเพื่อความมั่นคง
ทางพลังงานรวมถึงการจัดตั้งเป็น “สโมสรพลังงาน”
(Energy Club) เพื่อพัฒนานิวเคลียร์และร่วมมือ
ด้านพลังงานกับประเทศสมาชิกซึ่งมีศักยภาพสูง
ทัง้ ด้านทรัพยากรแร่และน�ำ้ มัน รวมถึงประเทศสมาชิก
เป็นทั้งตลาดส่งออกน�้ำมันและตลาดบริโภคน�้ำมัน
ขนาดใหญ่ โดยจะพั ฒ นาให้ ทั ด เที ย มกั บ องค์ ก าร
กลุ่มประเทศผู้ส่งน�้ำมันออก (OPEC)
ประการทีส
่ อง องค์การ SCO ได้ดำ� เนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ในโครงการ
ความริเริม่ หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง (BRI) ในปี ค.ศ. 2017
จีนได้สนับสนุนและเพิ่มงบประมาณการลงทุนเพื่อ
สนั บ สนุ น ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ทั้ ง 2 คื อ 1) ระเบี ย ง
เศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย (China-MongoliaRussia Economic Corridor:CMREC) เป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงทางถนน อากาศ ทะเล และร่วมมือพัฒนา
ในด้านการค้า การขนส่ง เหมืองแร่การเกษตร ป่าไม้
อุตสาหกรรมไฮเทคและพลังงาน และ 2) ระเบียง
เศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก (ChinaCentral Asia-West Asia Economic Corridor:
CCWAEC) เป็นเส้นทางส�ำคัญในการขนส่งน�้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติจากคาบสมุทรอาหรับ ตุรกี และอิหร่าน
เพื่อส่งไปเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งเป็น
การขยายความร่วมมือในมิติต่าง ๆ รองรับการค้าและ
เศรษฐกิจระหว่างจีนและสหรัฐฯ
ประการที่ ส าม แนวคิ ด ความร่ ว มมื อ ระดั บ
พหุภาคีมีอิทธิพลมากขึ้นในการด�ำเนินการทางการทูต
ทั้งองค์การ NATO และองค์การ SCO เนื่องจากเป็น
ความร่ ว มมื อ กั บ กลุ ่ ม ประเทศพั น ธมิ ต รเดี ย วกั น
ในภูมิภาคที่มีอุดมการณ์คล้ายกันเพื่อผลประโยชน์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความเข้มแข็งทางการทหาร
การแลกเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศทั้งสอง
องค์การ คือ องค์การ NATO มีสหรัฐฯ และกลุม่ ประเทศ
พันธมิตรยุโรป และองค์การ SCO จีน อินเดีย และ
รัสเซีย (รวมถึงประเทศในกลุ่มสหภาพโซเวียตเดิม)
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บทบาทของไทย
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิรัฐศาสตร์
ทีม
่ ค
ี วามส�ำคัญต่อสหรัฐฯ ส่วนหนึง
่ ทีส
่ ำ� คัญก็ในฐานะทีเ่ ป็นรัฐติดทะเล
ตามทฤษฎีริมแลนด์ ไทยและสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ทางทูตยาวนาน

โดยเมื่ อ ค.ศ. 1954 ไทยเคยเป็ น ที่ ตั้ ง ขององค์ ก ารสนธิ สั ญ ญาป้ อ งกั น ภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งเป็นองค์การพันธมิตรทางการทหารของสหรัฐฯ
ในยุคสงครามเย็น มีลักษณะบางประการคล้ายกับองค์การ NATO แม้ว่าองค์การ
ได้ยตุ ไิ ปแล้วแต่เห็นได้วา่ สหรัฐฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) อยูใ่ นประเทศสมาชิกอาเซียน
ไทยและฟิลิปปินส์ยังด�ำรงสถานะพันธมิตรนอก NATO (Major non-NATO ally)
โดยเมือ่ ปี ค.ศ. 2003 สหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร NATO ได้ขยายกรอบความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ ทั้ง ASEAN RCEP APEC LMI และอื่น ๆ ในสถานะประเทศสมาชิก
และประเทศคู่เจรจา เนื่องจากต้องการป้องกันการขยายอิทธิพล
ทีส่ หรัฐฯ มองว่ามากเกินไปของจีน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
และการคมนาคมผ่านโครงการ BRI รวมถึง
การใช้อ�ำนาจละมุน (Soft Power)
ทางสังคมและวัฒนธรรม
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สิ่งที่จะช่วยให้ไทยมีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองกับประเทศมหาอ�ำนาจได้มากยิ่งขึ้น
คื อ การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระดั บ พหุ ภ าคี แม้ ป ระเทศไทยไม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก
ทั้งขององค์การ NATO และองค์การ SCO อย่างไรก็ตาม ไทยสามารถใช้กรอบ

เช่น
การยกระดับความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยพิจารณาการให้สถานะประเทศคู่เจรจาของ
ไทยหรือของอาเซียนเพิ่มขึ้น ส่วนบทบาทไทยต่อองค์การ SCO ไทยสามารถแสดงบทบาท
ที่ ส� ำ คั ญ ในฐานะประเทศที่ มี เ ส้ น ทางผ่ า นของระเบี ย งเศรษฐกิ จ ของจี น ผ่ า นการเจรจา
โดยยึดหลักผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส�ำคัญผ่านกรอบความร่วมมือ LMC หรือกรอบ ASEAN
ในฐานะประเทศคู่เจรจา คือ จีน รัสเซีย และอินเดีย โดยเพิ่มความร่วมมือในมิติต่าง ๆ มากขึ้น
ซึ่งไทยยังไม่มีความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซีย รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ
ในเอเชียกลางซึง่ เป็นประเทศสมาชิกขององค์การ SCO การเพิม่ ความร่วมมือผ่านกรอบอาเซียน
ในระดับพหุภาคีหรือการเจรจาระดับทวิภาคีกับแต่ละประเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
ภูมศิ าสตร์และภูมริ ฐั ศาสตร์ ซึง่ ไทยอยูก่ ลางภูมภิ าค มีความเป็นแกนกลางความเชือ่ มโยงของอาเซียน
ผ่านโครงการต่าง ๆ ของประเทศมหาอ�ำนาจ
ความร่วมมืออื่น ๆ ในการร่วมมือกับประเทศสมาชิกของทั้งสององค์การได้

มิติด้านพลังงานไทยสามารถใช้กรอบอาเซียนซึ่งมีสถานะผู้เข้าร่วมประชุม
ทั่วไป ในการเจรจาเพื่อเพิ่มตลาดด้านพลังงานใหม่ ๆ ส่งผลต่อความมั่นคง
ด้านพลังงานในระยะยาวของไทย เนื่องจากองค์การ SCO ให้ความส�ำคัญ
ด้านพลังงานอย่างมาก ข้อได้เปรียบของไทยคือการไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศ
ของอาเซียนที่มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในอาเซียนมีเพียงกัมพูชาที่มีสถานะ
ประเทศคู่เจรจากับองค์การ SCO อีกทั้งกัมพูชากล่าวในที่ประชุมว่าจะเป็น
ผู้ประสานระหว่างสมาชิกอาเซียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อไป

ไทยต้องติดตามสถานการณ์การรวมกลุม
่ ระหว่างประเทศ
และศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางการทู ต และรั ก ษาดุล ยภาพของมหาอ�ำ นาจระหว่าง
สหรัฐฯ จีน รัสเซีย สหภาพยุโรป ในการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศในอนาคต ในสถานะของ
ประเทศคู่เจรจาหรือประเทศผู้สังเกตการณ์ต่อไป
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บทสรุป
จากการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ท่าทีนโยบายด้านความมั่นคงไทยต่อพลวัต
การเปลีย
่ นแปลงด้านความมัน
่ คงระหว่างประเทศ เมือ
่ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
ซึง
่ มีสถาบันความมัน
่ คงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ (สมศ. สมช.)
เป็นเจ้าภาพ และมีผแู้ ทนจากส่วนราชการ พลเรือน และทหาร ทีม
่ ภ
ี ารกิจรับผิดชอบ
งานด้านความมั่นคง และด้านการต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก ที่ประชุม
ได้รับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองต่อองค์การ NATO และองค์การ SCO รวมถึง
การก�ำหนดบทบาทของไทย สรุปได้ดังนี้

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การ NATO และองค์การ SCO
องค์การ NATO เป็นองค์การที่มีศักยภาพทางการทหารและเครือข่ายความร่วมมือ
ที่แข็งแกร่งกว่าองค์การ SCO อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากทั้งสององค์การมีปัจจัย
พื้นฐาน กล่าวคือ การด�ำเนินงาน เป้าประสงค์ โครงสร้างการบริหาร และสถานะ
ขององค์การที่แตกต่างกัน องค์การ NATO เป็นองค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วง
สงครามโลก ครั้งที่ 2 ภายใต้สนธิสัญญาบรัสเซลส์ มีกองก�ำลังจากชาติพันธมิตร
ประจ�ำองค์การ มุง่ เน้นการสร้างพันธมิตรทางการทหาร ปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพ (PKO)
และความร่ ว มมื อ ที่ มี ผ ลผู ก พั น ร่ ว ม ในขณะที่ อ งค์ ก าร SCO ถู ก มองว่ า เป็ น
องค์การที่มีความร่วมมืออย่างหลวม ๆ ด�ำเนินงานในลักษณะกรอบการประชุม
ซึง่ ครอบคลุมหลายประเด็น แม้จะมีการเพิม่ จ�ำนวนสมาชิกมากขึน้ แต่เมือ่ พิจารณา
แนวโน้มการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ได้สะท้อนภาพการด�ำเนินนโยบายที่ไม่สอดคล้อง
กันระหว่างประเทศสมาชิกอยู่บ้างประกอบกับองค์การ SCO ไม่มีกองก�ำลังประจ�ำ
องค์การ จึงเป็นข้อเปรียบเทียบที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า องค์การ
SCO ยังไม่มีศักยภาพทางการทหารเทียบองค์การ NATO ได้มากพอ
1.

องค์การ NATO เป็นองค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วง
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ภายใต้ ส นธิ สั ญ ญาบรั ส เซลส์
มี ก องก� ำ ลั ง จากชาติ พั น ธมิ ต รประจ� ำ องค์ ก าร มุ ่ ง เน้ น
การสร้างพันธมิตรทางการทหาร ปฏิบต
ั ก
ิ ารรักษาสันติภาพ
(PKO) และความร่วมมือทีม
่ ผ
ี ลผูกพันร่วม ในขณะทีอ
่ งค์การ
SCO ถูกมองว่าเป็นองค์การทีม
่ ค
ี วามร่วมมืออย่างหลวม ๆ
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ภาพความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ก าร NATO และองค์ ก าร SCO กั บ นานาประเทศ
ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลล์ ทรัมป์ สะท้อนภาพความห่างเหินระหว่างสหรัฐฯ
กับองค์การ NATO ในขณะที่องค์การ SCO แสดงภาพความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับรัสเซีย
และชาติพันธมิตรซึ่งเป็นอดีตสหภาพโซเวียต ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าภูมิภาคอาร์กติกซึ่งอุดมไปด้วย
แร่ธาตุหายากและทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์จะเป็นสมรภูมิความขัดแย้งในการ
ขยายอิทธิพลของมหาอ�ำนาจผ่านการด�ำเนินงานของทัง้ สององค์การในระยะต่อไปโดยอาจเทียบเคียง
ได้กับการแข่งขันในมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้
2.

การก�ำหนดท่าทีของไทยต่อองค์การ NATO และองค์การ SCO ดังนี้
		1) ควรมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของทั้งสอง
องค์การเป็นรายประเทศ (bilateral) รวมถึงพันธมิตรหลักนอกองค์การ NATO
(Major Non-NATO Ally: MNNA) แทนการแสดงท่าทีหรือการเชือ่ มความสัมพันธ์
ในระดับองค์การ
		2) การค�ำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติของไทย แสดงจุดยืนการรักษา
ดุลยภาพระหว่างกัน ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสันติภาพและโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะ ถึงแม้ว่าไทยไม่ได้อยู่ในพื้นที่การแย่งชิงอิทธิพลของมหาอ�ำนาจโดยตรง
แต่ไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการด�ำเนินนโยบายของมหาอ�ำนาจ
และอาจได้รับความกดดันให้เลือกข้างหรือท�ำงานร่วมกับกลุ่มอ�ำนาจใดอ�ำนาจหนึ่ง
มากขึ้น จึงต้องมีการศึกษาและติดตามสถานการณ์ให้ทันท่วงทีเพื่อให้สามารถ
คงนโยบายถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างประเทศอยู่เสมอ
		3) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและการแลกเปลี่ ย นให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
การแพทย์และสาธาณสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกัน
ในภาวะวิกฤตได้ ตลอดจนเป็นการแสดงบทบาทน�ำของไทยในด้านสาธารณสุข
ระดับโลก และ
		4) ไทยสามารถใช้เวทีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างประเทศ
ที่ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหรือมีกรอบความร่วมมืออยู่แล้ว เป็นช่องทาง
ในการริ เ ริ่ ม พู ด คุ ย ประเด็ น เฉพาะเรื่ อ ง หรื อ แลกเปลี่ ย นและเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั มิตรประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ไทยต้องพัฒนาแนวนโยบายต่างประเทศ
ให้หลากหลายพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทศวรรษต่อไปให้มากยิ่งขึ้น
3.
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ความท้าทายการพัฒนาศักยภาพในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ร้อยตรี กล้า สินเจริญ1

1.

มุมมองและแนวคิด

ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลทั้งทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมถึง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเล อันน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมหาศาล ซึ่งมีการ
ประเมินว่า ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 24 ล้านล้านบาท ต่อปี และแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจึงมีความส�ำคัญ
อย่างมาก เนื่องด้วยคุณลักษณะเฉพาะของทะเลและมหาสมุทรซึ่งมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันโดยไม่มี
พรมแดนทางกายภาพมาปิดกั้น อีกทั้งในปัจจุบันสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตทรัพย์สิน และกิจกรรมของประชาชนที่อยู่ในประเทศ
อย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 เพื่อให้
มีกลไกของภาครัฐในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล และก� ำ หนดให้ประเด็นการรัก ษาผล
ประโยชน์ของชาติทางทะเลอยู่ในแผนระดับชาติ
ที่ส�ำคัญด้วย

1

บทความนีผ้ เู้ ขียนขอสะท้อนถึงมุมมองของ
ความท้าทายการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
เพือ่ การรักษาความมัน่ คงและผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล จากประสบการณ์ รั บผิ ดชอบในการ
ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น การรั ก ษาความมั่ น คงและ
ประโยชน์ของชาติทางทะเล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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2.

แนวคิดทางวิชาการ

2.1 แนวคิ ด “สมุ ท ทานุ ภ าพ
(Sea Power)” ก�ำหนดโดย พลเรือตรี อัลเฟรด
เธเยอร์ มาฮาน (Rear Admiral Alfred Thayer
Mahan) น�ำมาใช้ครัง้ แรกในหนังสือ The influence
of Sea Power upon History 1660 - 1973
โดยเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การ
ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ�ำนาจทางทะเลของประเทศ
อังกฤษ และน�ำมาสรุปเป็นทฤษฎีสมุททานุภาพ

รวมถึงน�ำมาเปรียบเทียบถึงขีดความสามารถของ
สหรัฐอเมริกาในการเป็นชาติมหาอ�ำนาจทางทะเล
ด้วยปั จจัย สมุท ทานุ ภาพซึ่ งมี ส่ วนคล้ ายคลึง กั บ
ประเทศอังกฤษด้วย โดยในเนื้อหาสาระมีหลักการ
ส�ำคัญว่ามหาอ�ำนาจทางทะเลจะเหนือกว่ามหาอ�ำนาจ
ทางบกในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ต้องมี
องค์ประกอบของสมุททานุภาพ (Components
of Sea power) ได้แก่

1.

นาวิกานุภาพ
(Naval Power)

2.

กองเรือสินค้า
(Merchant Fleet)

3.

ฐานทัพและท่าเรือ
(Naval Bases and Harbors)

4.

อู่สร้างเรือ/ซ่อมเรือ
(Shipyards/Dockyards)

5.

พาณิชย์การ
และการติดต่อระหว่างประเทศ
(Commercial Establishments
and Contacts)

6.

องค์บุคคล
(Personnel)
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ปัจจัยที่จะเสริมสร้างหรือเกื้อกูลต่อการพัฒนาสมุททานุภาพ (Factors of Sea Power) คือ

01

ต�ำบลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
(Geographical Position)

สภาพภูมิประเทศ
(Physical Conformation)

03

ขอบเขตของดินแดน
(Extent of Territory)

จ�ำนวนประชากร
(Numbers of Population)

05

02

04

อุปนิสัยของคนในชาติ
(National Character)

คุณลักษณะของรัฐบาล

(Character of the Government)

06

โดยองค์ประกอบและปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
อย่างแยกกันไม่ได้ซึ่งเป็นส่วนเกื้อกูลโดยตรงที่จะท�ำให้ประเทศนั้น ๆ มีสมุททานุภาพที่เข้มแข็ง และเมื่อ
ประเทศมีสมุททานุภาพทีเ่ ข้มแข็งแล้ว ก็จะท�ำให้ประเทศนัน้ สามารถแสวงหาผลประโยชน์ตา่ ง ๆ จากทะเลได้
ซึง่ จะน�ำความเจริญมัง่ คัง่ มาสูป่ ระเทศได้ในทีส่ ดุ
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2.2 สมุ ท ราภิ บ าล (Ocean
Governance) เป็นแนวคิดการด�ำเนินการตาม
นโยบาย การกระท�ำ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ทะเลและมหาสมุทรจะเกี่ยวข้องและได้รับอิทธิพล
จากผู้มีส่วนร่วมในภาคส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
ภาครัฐ โดยท�ำให้ภาครัฐไม่ใช่ผู้มีบทบาทที่ส�ำคัญ
แต่ผู้เดียวในการวางนโยบายอีกต่อไป ทั้งนี้ เพราะ
ความซับซ้อนของประเด็นต่าง ๆ ทางทะเลและ
มหาสมุ ท รที่ เ ป็ น สมบั ติ ร ่ ว มไม่ มี รั ฐ หรื อ ชาติ ใ ด
เป็ น เจ้ า ของแต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย วจึ ง เป็ น ผลให้ ม นุ ษ ย์
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างขาดส�ำนึก โดยถือว่าเป็น
ทรั พ ยากรดั ง กล่ า วเป็ น ทรั พ ยากรร่ ว มที่ ทุ ก คน
สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษา ด้วยเหตุนี้ท�ำให้เห็นว่ากฎเกณฑ์
ในการใช้ทะเลและมหาสมุทรจะต้องด�ำเนินการ
โดยผ่ า นข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศซึ่ ง ท� ำ ให้ มี

ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการ
ที่มีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่
หลากหลายจากทะเลและมหาสมุ ท รเป็ น ไปใน
ทิศทางที่ควรจะเป็นและยั่งยืน
ในปัจจุบันมีการด�ำเนินการตามแนวคิด
ดังกล่าวในรูปแบบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations
Convention on Law of the Seas 1982:
UNCLOS 1982) เป็นกรอบในการบริหารจัดการ
ทางทะเลร่วมกัน และการก�ำหนดให้มีเป้าหมาย
ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable
Development Goals 2030: SDG 2030)
โดยเฉพาะในเป้าหมายที่ 13 การรับมือการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ 14
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากมหาสมุ ท รและทรั พ ยากร
ทางทะเล

3.

		
การด�ำเนินการของภาครัฐ
3.1 การรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ
ทางทะเล หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล จ�ำแนกได้เป็น 3 กลุ่มงาน คือ
กลุ่มงานป้องกันประเทศ (defence function) กลุ่มงาน
การบังคับใช้กฎหมายทางทะเล (law enforcement function
หรือ constabulary function) และกลุ่มงานความปลอดภัยและการบริการ (safety and service
function) โดยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ 2 ส่วน ดังนี้
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3.1.1 การประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
เพื่อให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีเอกภาพทั้งในทางนโยบาย
และการปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการของกลไก
ทั้งในส่วนนโยบาย คือ คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) และส่วน
อํานวยการและปฏิบัติ คือ ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับผิดชอบในการ
บูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
3.1.2 การก�ำหนดประเด็นดังกล่าวไว้ในแผนระดับชาติที่ส�ำคัญ ได้แก่
1) แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสั ง คม ยุท ธศาสตร์ชาติด้านการสร้า งการเติ บโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2) แผนระดับที่ 2 ได้แก่ (1) แผนแม่ บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นความมั่นคง
ประเด็นการต่างประเทศ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นโครงสร้าง
พืน้ ฐานระบบโลจิสติกส์และดิจทิ ลั ประเด็นการท่องเทีย่ ว และประเด็นการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรม (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ใน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเติบโตที่เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื นและยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5
การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสูค่ วามมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน (3) แผนการปฏิรปู ประเทศ
ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และ (4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ในนโยบายที่ 6
ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และก�ำหนดไว้ในแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ในเรื่องการรักษาความมั่นคงทางทะเล และในเรื่องอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
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3.2 แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564)
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) ฉบับนี้ เป็นแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องรองรับการ
รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยเมื่อปี พ.ศ. 2562 มีการจัดตั้งและปรับเปลี่ยน
กลไกขับเคลื่อนแผน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ดังนี้
คณะกรรมการนโยบายการ
ประสานแผน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) โดย
ตามแผนงานหรื อ โครงการเกี่ยวกับความมั่ น คง
มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายก
แห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญ (Flagship Project)
รัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนด
และจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีและแผนการ
นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์แผนความมั่นคงแห่งชาติ
ใช้จา่ ยงบประมาณ ทัง้ นี้ ภายหลังพระราชบัญญัติ
ทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์
การรักษาผลประโยชน์ฯ มีผลบังคับใช้ ส�ำนักงาน
ของชาติทางทะเล ตลอดจนการติดตามและประเมิน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ได้ปรับปรุง
ผลการด�ำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
กลไกการขั บ เคลื่ อ นแผนความมั่นคงฯภายใต้
เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์ฯ โดยจัดตัง้
ซึ่ ง จากเดิ ม ได้ มี ค� ำ สั่ ง สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
(1) คณะอนุกรรมการประสานแผนและติดตามผล
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอ�ำนวยการ
การปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล โดยมีรอง
มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการพิจารณาก�ำหนด ประสาน
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
แผน และติดตามผลการปฏิบัติตาม Flagship
ประธาน
Project และ (2) คณะอนุกรรมการประเมินผลการ
คณะอนุกรรมการประสานแผน
ปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความ
มีหน้าที่และอ�ำนาจในการก�ำหนดแนวทางและ
มัน่ คงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) ซึง่ เป็น
ประเมินผลการปฏิบตั ิ ซึง่ นอกจากคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการประสานงาน
ทั้ง 2 คณะมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท�ำหน้าที่เป็นกลไก
แล้ว ยังต้องรายงานผลการด�ำเนินการ ให้ นปท.
หลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนระดับ นโยบาย โดย
ทราบด้วย
การวิเคราะห์และก�ำหนดเป้าหมายการดําเนินงาน
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ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้อํานวยการ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นรองผู้อํานวยการ และมีเสนาธิการทหารเรือเป็นเลขาธิการ มีอ�ำนาจ
และหน้าทีใ่ นการวางแผนอํานวยการ ประสานงาน สัง่ การ และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยงานย่อยของ ศรชล. ได้แก่
ศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค (ศรชล.ภาค) และ ศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลจังหวัด (ศรชล.จังหวัด) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เป้าหมาย (เดิม
ศูนย์ประสานการปฏิบตั ใิ นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจัดตัง้ ขึน้ โดยมติสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2540 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2540 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.
2540 โดยให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการบริหาร)
3.3 การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงฯ สมช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการ
ขับเคลือ่ นแผนความมัน่ คงฯ โดยก�ำหนดแผนงานหรือโครงการเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งชาติซงึ่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
(Flagship Project) โดยพิจารณาสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล และสถานการณ์ที่มีผลกระทบด้าน
ความมั่นคงทางทะเลในวงกว้าง ซึ่งมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด�ำเนินการ โดยเป็นโครงการที่ต้องการ
วัดผลสัมฤทธิ์ (Outcome) สะท้อนความส�ำเร็จโดยพิจารณาจากโครงการที่ได้มีการบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ หรือเป็นโครงการที่ก�ำหนดขึ้นใหม่จากการประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักและรับผิดชอบร่วม ซึ่ง สมช. จะมีบทบาทในส่วนการติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of
National Strategy and Country Reform: eMENSCR) เพื่อสนับสนุนหรือประสานการด�ำเนินการ
ที่จาํ เป็น รวมทัง้ ให้คำ� แนะนําเกีย่ วกับการด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงาน
ให้ นปท. ทราบต่อไป
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ในที่นี้ขอกล่าวถึงการขับเคลื่อน Flagship Project สามารถแบ่งได้ 6 ประเภท ดังนี้ 1)
โครงการเพื่อจัดตั้งและพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
2) โครงการเพื่อพัฒนาระบบติดตามเรือในการควบคุมการจราจรทางน�้ำ  และความปลอดภัยทางทะเล
3) โครงการคุ้มครอง ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 4) โครงการเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยทางทะเล 5) โครงการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และ
6) โครงการเพื่อก�ำหนดพื้นที่ปกครองทางทะเล นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สมช.
ได้มอบให้ ดร.วรพล มาลสุขุม อาจารย์ประจ�ำคณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยเรื่อง
รูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล เพื่อ
น�ำผลการศึกษาวิจยั มาประกอบการพิจารณาด�ำเนินการ
ในระยะต่อไป

4.

		
มุ ม มองของผู ้ เขี ย นในเรื่ อ งความ
ท้าทายของรัฐต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล
ประการแรก เมื่อสถานการณ์โลกที่
มี ค วามเปลี่ ย นแปลงไปท� ำ ให้ ป ระเทศต่ า ง ๆ มี
แนวคิดการรักษาความมั่นคงและแสวงหาความ
มั่งคั่งโดยการใช้ประโยชน์ การคุ้มครอง และแสวง
ประโยชน์จากทะเลมากขึ้น อาทิ แนวคิดเศรษฐกิจ
สีน�้ำเงิน (Blue Economy) แนวคิดอินโด - แปซิฟิก
(Free and Open Indo - Pacif ic) โครงการความ
ริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road
Initiative: BRI) ประกอบกับปัญหาที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง อาทิ
การท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing: IUU Fishing) การกระท�ำ

อั น เป็ น โจรสลั ด และการปล้ น เรื อ โดยใช้ อ าวุ ธ
และการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึง
กฎเกณฑ์ในเรือ่ งเกีย่ วกับทะเลของพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทย
ต้องปรับยุทธศาสตร์ แผนความมั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเลทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ อาทิ การศึกษา
แนวทางการด� ำ เนิ น การตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สีน�้ำเงินที่เหมาะสมกับบริบทของไทย และส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปมีบทบาทที่สร้างสรรค์
ในการจั ด ท� ำ พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศในเรื่ อ ง
ทางทะเล เพื่ อ ให้ พันธกรณี เ หล่ า นั้ นสะท้ อ นถึ ง
ผลประโยชน์ของไทย การเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมและรับฟังความคิดความเห็น
ในกระบวนการจั ด ท� ำ แผนความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
ทางทะเลและการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
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ประการที่สอง การให้ความส�ำคัญกับ
การท� ำ งานเชิ ง บู ร ณาการในระดั บ นโยบายและ
ระดับพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหาร
จัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลมากขึน้ ด้วยการผนึกก�ำลังและใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ
และหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) โดยมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การเปิดโอกาสให้ภาควิชาการและภาคประชาชน
โดยเฉพาะผู ้ น� ำ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการขั บ เคลื่ อ นผ่ า นกลไกในระดั บ พื้ น ที่ ข อง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง มี ภ าคประชาชนเป็ น
องค์ประกอบด้วย อาทิ คณะกรรมการที่ปรึกษา
ศรชล. และ คณะกรรมการประมงจังหวัด และในส่วน
ภาควิชาการซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล (อจชล.) ซึ่งมีบทบาทให้การบริหาร
จัดการองค์ความรู้ทางทะเลให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อี ก ทั้ ง ควรมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ องค์ ค วามรู ้ ข อง
ประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดกับทะเลด้วย
		
ประการทีส่ าม ลักษณะประชากรไทย
หรืออุปนิสัยของคนในชาติที่นิยมประกอบอาชีพ
ทางบกมากกว่ า ทางทะเล ส่งผลให้ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทะเล
ขาดทรัพยากรมนุษย์ในด้านทะเล ขาดแคลนแรงงาน
บนเรือพาณิชย์และเรือประมง ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนากิจกรรมทางทะเลของคนไทย รวมทั้งการที่
คนไทยสนใจหรือเข้าใจในเรือ่ งทางทะเลค่อนข้างน้อย
สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากการก�ำหนดนโยบาย

ในอดีตของรัฐที่ขาดการให้ความส�ำคัญกับการใช้
และรักษาผลประโยชน์จากทะเล ซึง่ ควรส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ความส�ำคัญของทะเล
เพื่อให้เกิดจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
ประการที่ สี่ บทบาท ศรชล. ซึ่ ง
ก�ำหนดไว้เบื้องต้นให้มีลักษณะเป็น Coordinating
Coastguards ประสานการปฏิบตั ไิ ปยังหน่วยงานที่
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รวมถึงให้การ
สนับสนุนหรือปฏิบัติการในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเข้าไป
ท� ำ ประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ท างทะเลเพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง
มีความเสี่ยงที่กลุ่มคนบางกลุ่มเข้าหาประโยชน์
ในช่องทางที่ผิดกฎหมาย รวมถึงอาจการเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากทะเลเพิ่ม
มากขึ้นด้วย ดังนั้น ศรชล. จึงควรค�ำนึงถึงบทบาท
การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) เพื่อ
บริ ห ารจั ด การผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล
มากขึ้นด้วย
ประการที่ห้า ด้วยกระแสของการ
พั ฒ นาที่ เ น้ น เรื่ อ งเศรษฐกิ จ เป็ น หลั ก จะสร้ า ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และวิถีชีวิต
ของชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม ที่ มี ค วามผู ก พั น กั บ ทะเลอย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทางทะเลตั้งแต่ระดับนโยบายลงไป
ถึงระดับปฏิบัติ ควรให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
ความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ ก ารยอมรั บ หรื อ สนั บ สนุ น
การพัฒนาดังกล่าวด้วย
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บทส่งท้าย

การดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนั้นมีความส�ำคัญการพัฒนาประเทศในภาพรวม ซึ่งได้
สะท้อนผ่านตัวเลขทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการภาครัฐที่ได้บรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับชาติต่าง ๆ และมีการจัดตั้งกลไกดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยเฉพาะ ดังนั้น หาก
พิจารณาตามแนวคิด “สมุททานุภาพ (Sea Power)” ในเรือ่ งปัจจัยทีจ่ ะเสริมสร้างหรือเกือ้ กูลต่อการพัฒนา
สมุททานุภาพแล้ว องค์ประกอบของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าวแทบทุกเรือ่ ง เหลือเพียง
เรื่องที่เกี่ยวกับประชาชน จึงเป็นเรื่องที่คนไทยต้องรับรู้ ศึกษาและให้ความส�ำคัญกับการดูแลผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ภายใต้พลวัตของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2558. แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
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โรฮีนจา:ความขัดแย้งระหว่างรัฐ

ประเด็นเรื่องผู้พลัดถิ่นหรือการแทรกแซงของมหาอ�ำนาจ ?
ดร.นฤมิต หิญชีระนันทน์ 1

ปัญหาผู้อพยพลี้ภัยโรฮีนจาซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย (minority group)
ในแคว้นยะไข่ (Rakhine) ของเมียนมาและในค่ายผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศ
ในฐานะคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ (stateless persons) มีมานานแล้ว ต่อมา
ได้ทวีความรุนแรงของปัญหา เมื่อได้กองก�ำลัง Arakan Rohingya Salvation
Army ที่ได้ต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2017
และได้มีการปราบปรามท�ำให้มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาระลอกใหม่เดินทางเข้าไป
ลี้ภัยในเขต Cox’s Bazar ของบังคลาเทศ
นโยบาย BRI (Belt and Road Initiatives)
ของจีนที่รู้จักกันในนามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
(One Belt One Road) ซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่า Silk
Road Economic Belt and 21st Century Maritime
Silk Road (ทั้งทางบกและทางเรือ) ที่ประธานาธิบดี
สี จิน้ ผิง ของจีนได้รเิ ริม่ ขึน้ ในปี ค.ศ. 2013 ประกอบด้วย
ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Belts) 6 ระเบียง โดยทีม่ ี
Bangladesh-China-India-Myanmar Economic
Corridor พาดผ่านบริเวณแคว้นยะไข่และบริเวณที่มี
ข้อพิพาทระหว่างเมียนมากับบังคลาเทศ ดังนัน้ อาจสรุป
ได้ว่าจีนเป็นมหาอ�ำนาจในภูมิภาคที่ปรารถนาจะเห็น
ปัญหาชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาได้รับการแก้ไขโดยเร็วและ
ถาวร

สหรัฐอเมริกาได้มีนโยบาย FOIP (Free and
Open Indo-Pacific) เพื่อต่อต้านกับนโยบาย BRI
โดยการปิดล้อมจีนด้วยวิธีใช้ประเทศที่เป็นพันธมิตร
ตั้งแต่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
สิงคโปร์ ไปจนถึงอินเดีย ทีจ่ ริงแล้วสหรัฐฯ ต้องการใช้ไทย
เป็นฐานทัพเพื่อขยายอิทธิพลไปทั่วเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และทางตอนใต้ของจีนอย่างเดียวกับที่ญี่ปุ่น
ใช้ไทยเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อขยายอิทธิพลเข้าไป
ในเมียนมาและจีนตอนใต้ 2

อาจารย์สำ�นักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
narumit.hinshiranan@cmu.ac.th
2  
Pongphisoot Busbarat. “Thailand’s Foreign Policy: The Struggle for Regional Leadership in Southeast Asia” in b1691_
vol-I Globalization, Development and Security in Asia “…During the Second World War, Japan regarded Siam as a key
strategic entry to their expansion in Burma and Southern China…”
1
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ท�ำไมชาวโรฮีนจาจึงหนีจากเมียนมา
รั ฐ บาลเมี ย นมามี น โยบายเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ
ชนกลุม่ น้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจ�ำกัดการแต่งงาน การ
วางแผนครอบครัว การจ้างงาน การศึกษา การเลือกนับถือ
ศาสนาและการเดินทางออกนอกที่พ�ำนักอาศัย ตัวอย่าง
เช่น ชาวโรฮีนจาที่อาศัยในเมือง Muangdaw และ Buthduang ได้รับอนุญาตให้มีบุตรเพียง 2 คน แคว้นยะไข่
เป็นแคว้นทีย่ ากจนทีส่ ดุ ในเมียนมา โดยมีอตั ราความยากจน
(poverty rate) ถึง 78% ในขณะที่อัตราความยากจน
โดยเฉลี่ยของเมียนมาอยู่ที่ 37.5% ตามการประเมินของ
ธนาคารโลก นอกจากนั้น ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ไม่เพียงพอและโอกาสการจ้างงานต�ำ 
่ ยิง่ ท�ำให้สถานการณ์
เลวร้ายยิ่งขึ้นไปตามความแตกต่างระหว่างผู้ที่นับถือพุทธ
ศาสนากับศาสนาอิสลาม 3
การปฏิบัติของรัฐบาลเมียนมาต่อชนกลุ่มน้อย
โดยทั่วไปและชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาเป็นการเฉพาะอาจจะ
สอดคล้องกับสิ่งที่ ยูวัล โนอาห์ แฮรารีเขียนบรรยายเกี่ยว
กับการสร้างและด�ำรงจักรวรรดิวา่ “…เครือ่ งมือมาตรฐาน
ที่จักรวรรดิน�ำมาใช้ก็มี เช่น ก่อสงคราม ท�ำให้เป็นทาส
เนรเทศและฆ่าล้างเผ่าพันธุ…์ ” 4 บังคลาเทศได้รบั ชาวโรฮีนจา
ซึ่งเป็นทั้งชนกลุ่มน้อยทั้งในด้านชาติพันธุ์และศาสนา
(อิสลามซึง่ เป็นชนกลุม่ น้อยในเมียนมาทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ) และเป็นทั้งคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ
จากแคว้นยะไข่ของเมียนมา ตัง้ แต่ ค.ศ. 1978 UNHCR ได้
ประเมินว่าชาวโรฮีนจาในบังคลาเทศมีประมาณ 200,000 คน
ทั้งนี้ ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาที่ได้ลงทะเบียนถูกต้องประมาณ
30,000 คน พ�ำนักอาศัยในค่ายที่เป็นทางการ 2 ค่าย ใน
บังคลาเทศ คือ Nayapara และ Kutupalo ในเขต Cox’s
Bazaar นอกจากนั้น UNHCR ยังประเมินว่ามีชาวโรฮีนจา
ในค่ายทีไ่ ม่เป็นทางการและไม่ได้ลงทะเบียน (registered
camp) อาทิ Leda Site, Kutapalong Makeshift Site

อนึ่ง บังคลาเทศไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย
(the Refugee on Statelessness Conventions)
แม้วา่ รัฐธรรมนูญบังคลาเทศจะมีบทบัญญัตใิ ห้สทิ ธิพนื้ ฐาน
แก่ผู้ลี้ภัยและกระทรวงอาหารและการจัดการพิบัติภัย
(Ministry of Food and Disaster Management) จะ
ได้รับมอบหมายเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและประสานงานใน
การจัดการผูล้ ภี้ ยั ในค่าย (camp based refugees) ก็ตาม
ทั้งนี้ ชาวโรฮีนจาไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้
อย่างอิสระ (freedom of movement) หรือสิทธิในการ
ประกอบอาชีพ (right to work) ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.
2012 รัฐบาลบังคลาเทศได้ปิดพรมแดนที่ติดกับเมียนมา
ไม่ อ นุ ญ าตให้ ช าวโรฮี น จาที่ พ ยายามหลบหนีออกจาก
แคว้นยะไข่ ระหว่างเดือนพฤษภาคมกับธันวาคม ค.ศ. 2011
มีรายงานว่าค่ายทีเ่ ป็นทางการ (official camps) ว่าได้มี
คดีทางเพศและความรุนแรงทางเพศ 76 คดี ซึ่งรวมถึงคดี
ข่มขืน 2 คดี คดีลักพาตัว (kidnappings) 3 คดี และ
ท�ำร้ายร่างกาย (sexual assaults) 3 คดี 5
นับตั้งแต่ที่ชาวโรฮีนจาได้ลี้ภัยในเขต Cox’s
Bazaar ของบังคลาเทศตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1978 ก็มชี าวโรฮีนจา
ทีใ่ ช้แรงงานทีท่ า่ เรือมาเป็นเวลา 50 ปีแล้ว ในปี ค.ศ. 2011
สส.บังคลาเทศในท้องทีไ่ ด้ออกระเบียบไม่ให้จา้ งชาวโรฮีนจา
เนื่ อ งจากเป็ น ผู ้ ที่ ไ ม่ มี บั ต รประชาชนชาวบั ง คลาเทศ
แต่ต่อมาระเบียบดังกล่าวต้องยกเลิกไป เพราะไม่มีชาว
บังคลาเทศที่ต้องการใช้แรงงานที่ท่าเรือ อย่างไรก็ตาม
ชาวโรฮีนจาไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราที่ก�ำหนด และต้อง
ถูกรีดไถโดยผู้น�ำท้องถิ่นที่มีอิทธิพลในท่าเรือ นอกจากนั้น
ชาวโรฮีนจาจะต้องให้สินบนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ (foresty
officials) ของบังคลาเทศเพื่อที่จะสามารถเข้าไปเก็บฟืน
(firewood) ในป่าบริเวณใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัย

  ยูวัล โนอาห์ แฮรารี “เซเปียนส์ (Sapiens): ประวัติย่อมนุษยชาติ, 2561, หน้า 270 ยิปซีกรุ๊ป, กทม. (แปลโดย ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์)”
Eleanor Albert and Lindsay Maizland, “What forces are feeling Myanmar’s Rohingya crisis”, Council on Foreign Relations
Backgrounders, fast updated 23 January 2020, p.4
5  
Elena Fiddian-Qasmiyeh et al (editors), the Oxford Handbook of Refugees and Forced Migration Studies, Oxford University,
England 2016, p.617-618
3
4
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บังคลาเทศเป็นประเทศผู้รับผู้ลี้ภัยที่ปฏิเสธสิทธิ
ของผู้ลี้ภัยที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ (refuse to allow
refugees to become self-reliant) ในขณะที่ปล่อยให้
มีผู้ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้ลี้ภัยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์
ทางการเงิน ผู้ลี้ภัยทั้งในค่ายทางการและไม่เป็นทางการ
จึงต้องพึง่ ตัวเอง (negative coping mechanisms) อาทิ
ขายตัว หรือเข้าร่วมกับแก๊งอิทธิพล (gangs) หรือกลุ่ม
อิทธิพลกึ่งทหาร (militias) 6

แกมเบียยื่นฟ้องเมียนมา ในนามขององค์การ
ความร่วมมืออิสลาม (OIC) ว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ชาวมุสลิมโรฮินจา
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 แกมเบียได้
ยืน่ ฟ้องเมียนมาต่อศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก)
ที่กรุงเฮก ในความรับผิดชอบต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาว
โรฮีนจาด้วยการสังหาร ท�ำร้ายร่างกายและจิตใจ สร้าง
เงือ่ นไขทีท่ ำ� ให้เกิดการท�ำลายล้าง ออกมาตรการคุมก�ำเนิด
รวมทั้งบีบบังคับให้ชาวโรฮีนจาอพยพย้ายถิ่นเข้าไปใน
บังคลาเทศ

Amnesty International ได้ถอดถอนรางวัล “Ambassador
of Conscience Award” ทีไ่ ด้มอบให้เมือ่ สมัยทีโ่ ดนกักขัง
(house arrest) เป็นเวลา 15 ปี

ปัญหาทีต่ กทอดมาตัง้ แต่ยคุ อาณานิคมอังกฤษ
อังกฤษให้ความส�ำคัญต่อการปกครองอาณานิคม
ของตนใน British India โดยก�ำหนดเมือง Calcutta
(ปัจจุบนั คือ Kolkata) เป็นเมืองหลวงของอินเดีย ซึง่ ถือว่า
British India เป็น “Jewel of the Crown” ในขณะที่
อังกฤษส่งชาวอินเดียมาปกครองพม่าแทนตน ดังนั้น
หากเปรียบเทียบว่าชาวอังกฤษเป็นพลเมืองชั้นที่ 1 แล้ว
ชาวอินเดียจะเป็นพลเมืองชั้นที่ 2 และชาวพม่าจะเป็น
พลเมืองชั้นที่ 3 มีการน�ำชาวอินเดียจาก British India
เข้ า มาบริ ห ารและประกอบกิ จ การในเมี ย นมาสมั ย ที่
อังกฤษปกครอง ท�ำให้ชาวพม่าไม่พอใจอย่างยิ่ง เมื่อ
“สหภาพพม่า” ได้รบั เอกราชจากอังกฤษในปี ค.ศ. 1948 8
ก็ไม่เข้าร่วมเครือจักรภพ (Commonwealth) ของอังกฤษ
และเมื่อ ค.ศ. 1970 ก็ได้เปลี่ยนการจราจรทั้งประเทศ
ให้ขับรถชิดขวา 9

ศาลโลกได้มีค�ำสั่ง (ค�ำตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์
ของผู้พิพากษา 17 คน) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม
ค.ศ. 2020 ให้เมียนมาด�ำเนินมาตรการเร่งด่วนเพือ่ ปกป้อง
ชาวโรฮีนจาและให้ท�ำรายงานกลับมาน�ำเสนอภายใน
เวลา 4 เดือน ระหว่างรอพิจารณาคดีที่แกมเบียยื่นฟ้อง
ว่าเมียนมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮีนจา อนุสัญญาการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ. 1948 ค�ำสั่งยังระบุว่า เมียนมาต้อง
ประกั น ว่ า กองทั พ จะไม่ ก ระท� ำ การฆ่ า ล้ า งเผ่ า พั น ธุ ์
พยายามท�ำหรือมีส่วนร่วมในการกระท�ำเช่นว่าและยัง
ห้ามไม่ให้ท�ำลายหลักฐาน ทั้งนี้ โดย Paul Reichler
เป็นทนายความของแกมเบีย ในขณะที่นางอองซาน ซูจี
มนตรีแห่งรัฐของเมียนมาได้น�ำคณะผู้แทนไปแก้ต่างคดี
ดังกล่าวต่อศาลโลกที่กรุงเฮกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2019 7 อนึง่ ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2018 องค์การ
Ibid p.104-105
https://southasiamonitor.com/Read/aung-san-suu-kyi-to-lead-myanmar-defence-at-icj
8  
Burma became independent from British rule in 1948
9  
coconuts.co>yangonnews.
6  
7  
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ความตึงเครียดระหว่างชาวมุสลิมที่พูดภาษา
เบงกาลีกับชาวพุทธในแคว้นยะไข่ (Rakhine State) ได้มี
มานับ 10 ปี หรือบางคนอาจกล่าวว่ามีมานับ 100 ปีแล้ว
แต่จุดหักเหที่ส�ำคัญคือกฎหมายในพม่าในปี ค.ศ. 1982
ก�ำหนดให้ชาวชาติพันธุ์เพียง 8 กลุ่มเท่านั้นที่จะได้
สัญชาติพม่า ชาวโรฮีนจาไม่อยูใ่ น 8 กลุม่ ชาติพนั ธุด์ งั กล่าว
แม้ว่าจะเคยมีสิทธิ์เท่ากับชาติพันธุ์อื่น ๆ เมื่อพม่าได้รับ
เอกราชจากอังกฤษ
ต่อมาใน ค.ศ. 1984 พม่าได้ออกกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติ (Citizenship Act) ฉบับใหม่ ก็ไม่ให้สัญชาติ
กับชาวโรฮีนจา ท�ำให้พวกเขาเป็นคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ
(stateless) และต่อมาใน ค.ศ. 2014 เมื่อได้มีการส�ำรวจ
ส�ำมะโนประชากรในเมียนมา (census) ชาวโรฮีนจาก็ได้
ถูกกีดกันออกไปด้วยเช่นกัน พวกเขาได้รับเพียงบัตร
ชาวต่างชาติ (foreign registration cards) เท่านั้น 10
ในช่วงปี ค.ศ. 1994 – 1995 ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้ประสานงานเพื่อ
ให้มีการน�ำชาวโรฮีนจา 230,000 คน จากบังคลาเทศ
กลับคืนสูเ่ มียนมา (forced repatriation) ท�ำให้ชาวโรฮีนจา
เหล่านี้ต้องเผชิญกับความไร้สัญชาติ ไร้ความปลอดภัย
และถูกข่มเหงรังแกต่อไปอีก (statelessness, insecurity
and continued persecution) 11 ถือว่าเป็นการถูก
ส่งกลับ (refoulement) ที่ได้บังคับความตกลงระหว่าง
ประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย
มีชาวโรฮีนจาจากเมียนมาประมาณ 130,000 คน มาพ�ำนัก
ในค่ายจ�ำนวน 9 ค่ายบริเวณชายแดน

มหาอ�ำนาจมีบทบาทในการแก้ ไขปัญหาชนกลุม่
น้อยโรฮีนจาอย่างไร?

systemic
failure
ศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศไม่ มี อ� ำ นาจใน
การไต่สวนบุคคลทีถ่ กู กล่าว ทว่าปฏิบตั มิ ชิ อบต่อชาวโรฮีนจา
และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ในรัฐยะไข่ คะฉิ่น และตอนเหนือ
ของรัฐฉาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ (UNSC) ต้องส่งกรณีปัญหาต่อ
สถานการณ์ในเมียนมาเข้าสู่การพิพากษาของศาลอาญา
ระหว่างประเทศ (International Criminal Court: ICC)
ตามสนธิสัญญากรุงโรมต่อไป นอกจากนั้น ในกรณีผู้ลี้ภัย
ชาวโรฮีนจา คณะแสวงหาข้อเท็จจริงของสหประชาชาติ
(UN Fact Finding Mission) ได้มีข้อเสนอให้คณะมนตรี
ความมั่นคง (UNSC) คว�่ำบาตรด้านการส่งอาวุธ (arms
embargo) และมาตรการอืน่ ๆ ต่อเมียนมาและเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของเมียนมา อย่างไรก็ตาม สมาชิก UNSC บาง
ประเทศรวมทั้งจีนและรัสเซีย ปฏิเสธที่จะเพิ่มแรงกดดัน
ต่ อ รั ฐ บาลเมี ย นมาด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว ่ า รั ฐ บาลเมี ย นมา
พยายามรักษาเสถียรภาพของประเทศไว้ อนึ่ง เลขาธิการ
สหประชาชาติ Guterres ได้ขอให้องค์การสหประชาชาติ
(UN Agencies) ในช่วงปี ค.ศ. 2010 – 2018 จัดท�ำ
รายงานชื่อ “systemic failure (ความล้มเหลวอย่างเป็น
ระบบ)” เพื่อให้ยุติความรุนแรงในเมียนมา 12

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

) ที่มหาอ�ำนาจใช้ส�ำหรับแทรกแซงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงรัฐบาลของสหรัฐฯ โดยลมได้เปลีย่ นทิศจากประธานาธิบดี
Trump (Republican Party) มาเป็นประธานาธิบดี Biden (Democrat Party) ซึง่ เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งรองประธานาธิบดีสมัย Obama Administration โดยจะมีพธิ รี บั ต�ำแหน่งในวันที่ 20
มกราคม ค.ศ. 2021 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาเมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 พรรค NLD ของนางอองซาน ซูจี (Aung San Suu Kyi) ได้รบั ชัยชนะ
อย่างถล่มทลายและได้ทนี่ งั่ ในสภาของ สส.พรรค NLD เพิม่ มาจากการเลือกตัง้ เมือ่ 5 ปีทแี่ ล้ว
มาอีก 9 ทีน่ งั่ จึงมีทศิ ทางว่านโยบายของเมียนมาทัง้ ภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศ
จะไม่เปลีย่ นแปลงไปมากนัก จะมีกแ็ ต่ความมุง่ มัน่ (assertive) ไปกว่าเดิมเนือ่ งจากเป็นพรรค
ที่มีเสียงข้างมากที่สามารถปกครองได้โดยล�ำพัง โดยไม่ต้องอาศัยฝ่ายค้านหรือพรรคเล็ก
อย่างในรัฐบาลผสม (coalition government)

อย่างไรก็ตาม กรณีชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาที่เป็นบุคคลไร้รัฐและไร้สัญชาติ
โดยต้องอพยพลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐานชั่วคราวในประเทศเพื่อนบ้านทั้งบังคลาเทศ มาเลเซีย
ไทย และประเทศ OIC ที่ไกลออกไป อาทิ ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย คงจะเป็นปัญหา
ภายในประเทศที่ส�ำคัญของเมียนมาที่รัฐบาลนางอองซาน ซูจีจะต้องให้ความส�ำคัญ
ล�ำดับแรกในการแก้ ไขปัญหา เพราะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
และต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
เป็นประมุขของประเทศในกลุ่มแรก ๆ ที่ได้แสดงความยินดีต่อชัยชนะของพรรค NLD
ของนางอองซาน ซูจี
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HELP!

หากจะกล่าวถึงหมากล้อมทีเ่ ป็นการประลองกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะเห็นว่า จีนได้วางหมาก
ทีเ่ จาผิว่ หรือเจาะพยู (Kyaukpyu) ประเทศเมียนมา ซึง่ เป็นท่าเรือของแคว้นยะไข่ในเมียนมาทีจ่ ะสร้าง
ท่าเรือน�้ำลึกขนาดใหญ่ ท่อน�้ำมันและท่อแก๊สจากเมียนมาข้ามตอนเหนือของประเทศไปสู่จีนที่นคร
คุนหมิง มณฑลยูนนาน จึงจ�ำเป็นอยูเ่ องทีภ่ มู ภิ าคแถบนี้ โดยเฉพาะเมียนมา บังคลาเทศ อินเดียจะต้อง
มีเสถียรภาพ จากนั้นจีนก็จะวางหมากในลาว การก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-เวียงจันทน์
คืบหน้าไปอย่างมากเพือ่ จะเชือ่ มต่อกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในไทย เพือ่ เชือ่ มต่อไปมาเลเซียไปสิน้ สุด
ที่สิงคโปร์ ทั้งนี้ กัมพูชาก็จะอยู่ในเครือข่าย (network) ของการคมนาคมทางรางนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กัมพูชาภายใต้นายกรัฐมนตรีฮุน เซน มีความใกล้ชิดกับจีน จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มระบาดใน
เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ได้แสดงความประสงค์จะไปเยือนอู่ฮั่น แต่ผู้น�ำจีนจ�ำกัด
ขอให้การเยือนอยู่ที่ปักกิ่ง

Kyaukpyu

Sri Lanka

India

Laos

สหรัฐฯ ตอบโต้โดยการวางหมากที่อินเดียตามนโยบาย FOIP
ของตน เป็นจุดขัดขวางทางเข้าช่องแคบมะละกาของจีน ในขณะที่จีน
วางหมากทีศ่ รีลงั กา (เมืองท่า Hambantota ซึง่ ในปัจจุบนั จีนบริหารอยู)่
และปากีสถาน (เมืองท่า Gwadar ที่ห่างจากอัฟกานิสถานและอิหร่าน
ไม่มาก) ในอ่าวเอเดน (Aden) ทางเข้าทะเลแดงทีช่ อ่ งแคบ Bal el Mande
ก็มี Djibouti เป็นจุดยุทธศาสตร์ทเี่ ป็นฐานทัพเรือของจีน (ในอดีตเคยเป็น
เมืองขึน้ ของฝรัง่ เศส) หรือหากมองในแง่ภมู ริ ฐั ศาสตร์ เราก็จะเห็นสีเ่ หลีย่ ม
ข้าวหลามตัด โดยสหรัฐฯ และพันธมิตรทั้ง 3 ประกอบไปด้วยอินเดีย
ญีป่ นุ่ และออสเตรเลียก็จะปิดล้อมจีนในกรอบ Indo-Pacific ตามนโยบาย
FOIP ของสหรัฐฯ ที่มุ่งจะทะลวงทะเลจีนใต้ ซึ่งจีนได้ประกาศว่าเรือ
และเครื่องบินที่จะผ่านเข้าออกบริเวณ nine-dash line จะต้องได้รบั
ความยินยอมจากจีนก่อน ดังนัน้ ไต้หวันจึงมีบทบาทในฐานะไพ่ใบส�ำคัญ
ของสหรัฐฯ นอกเหนือไปจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีข้อพิพาท
ในการอ้างสิทธิในหมู่เกาะบริเวณทะเลจีนใต้ ได้แก่ บรูไน เวียดนาม
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และแม้ว่าอินโดนีเซียจะไม่ได้มีความขัดแย้งโดยตรง
กับจีน แต่ก็เรียกทะเลทางตอนเหนือของอินโดนีเซียว่า Natuna sea
(ไม่เรียกว่า South China Sea)
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ROHINGYA
ช่วงนี้จึงเป็นช่วงจังหวะส�ำคัญที่อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ซึ่งอาจมีเหตุการณ์ที่มีความส�ำคัญเทียบได้กับช่วงปี ค.ศ. 1975 ที่ 3 ประเทศอินโดจีนได้เปลี่ยนแปลง
การปกครองโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์ใน 3 ประเทศนีเ้ ป็น agents of change และก่อให้เกิดทฤษฎีโดมิโน
(Domino Theory) ทีห่ ยุดอยูท่ ไี่ ทย ดังนัน้ ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในบรรดา 5 สมาชิกอาเซียนที่อยู่ใน mainland Southeast Asia ทั้ง 5 ประเทศ (ไทย ลาว เมียนมา
กัมพูชา และเวียดนาม – CLMVT) จะต้องใช้ความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)
ในการต่อรองเชิงอ�ำนาจกับมหาอ�ำนาจทุกประเทศที่มุ่งแสวงผลประโยชน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะ หรือเอเชียแปซิฟกิ เป็นการทัว่ ไป 13 อย่างทีใ่ นด้านเศรษฐกิจ อาเซียนก็ได้เป็นศูนย์กลางของ APEC
(21 economies) และจะต้องเป็นศูนย์กลาง RCEP ที่ 15 ประเทศสมาชิกได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่
15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อันจะเป็นเขตการค้าเสรีทมี่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในโลก (ประกอบด้วยอาเซียน
10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)

เป็นที่ทราบกันดีว่านักการเมืองใช้วิธีใส่ร้าย
ชนกลุม่ น้อย (minority) เพือ่ ทีจ่ ะหาเสียงและคะแนนนิยม
จากประชาชนส่วนใหญ่ ในกรณีของชนกลุม่ น้อยโรฮีนจา
ในเมียนมาก็คงไม่แตกต่างไปจากอืน่ มากนัก

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอแนบเอกสารสุนทรพจน์ของ คุณวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุมผู้ร่วมบริจาค (Donor Conference) ภายใต้หัวข้อ
“ความสนับสนุนอย่างยั่งยืนต่อการตอบสนองต่อผู้ลี้ภัยโรฮีนจา” ที่เป็นการประชุมเสมือนจริง (Virtual
Conference) ที่ได้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2020 จะเห็นว่าส�ำหรับประเทศไทยแล้ว
ชาวโรฮีนจาจะเป็นกรณี displaced persons (ผู้พลัดถิ่น) และฝ่ายไทยได้เน้นถึงหลักการของการแบ่ง
ความรับผิดชอบในระดับนานาชาติ (principle of international responsibility sharing) ที่ต้องการ
ความร่ วมมื อจากทุก ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน มหาอ�ำนาจ องค์การระหว่างประเทศ
และประเทศอื่น ๆ
โปรดดู ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific (22 June 2019)

13  
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Statement by His Excellency Mr. Vijavat Isarabhakdi
Vice Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
at the Donor Conference on

“Sustaining Support for the Rohingya Refugee Response”
Thursday, 22 October 2020

Distinguished Co-Chairs,
Excellencies,
Dear Colleagues and Fariends,
On behalf of the Kingdom of Thailand, allow me to express my sincere appreciation to the
co-hosts.  We lend our support to this virtual conference and its commendable objective to
maintain the momentum of support for the Rohingya displaced persons. Given their increased
vulnerability within the current context of COVID-19, sustaining such support is a collective
responsibility.   
The situation in Rakhine State remains a complex one. It continues to require patience, time,
cooperation and support from all relevant stakeholders and partners. In addition to dialogue
and negotiation to resolve the deep-seated differences among communities, persistent attention to
addressing the root causes and development gaps is key to reaching sustainable and comprehensive
solutions.
Over 800,000 displaced Rohingyas are now temporarily living in Cox’s Bazar.  This represents
an additional burden to an already untenable situation, particularly for the host country,
Bangladesh -- a country that should be applauded for this humanitarian stance.  In Thailand’s view,
there are three key elements that are essential for immediate to medium-term actions.

1

2

3

First,

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

ICRC
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Second, any further delays significantly increase

the need for humanitarian assistance.
Thailand thoroughly understands such
needs and we understand that the
consequences are immediate. We have
therefore, as much as we can, provided
Myanmar and Bangladesh with cashbased donations, through organizations
such as WFP, WHO, UNHCR, IOM and
ICRC, to complement the efforts of the
seimportant organizations in the provision
of basic necessities such as food and
medicines.

Third,

3

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

But beyond these three essential immediate to long-term actions, there is much more that we
can all explore within the region. In 2019, during Thailand’s term as ASEAN chair, we were of
the view that ASEAN could, and should, play a more visible and enhanced role in supporting
Myanmar by providing humanitarian assistance and promoting sustainable development in
Rakhine State. This view has carried on through the continued efforts of the current ASEAN
Chair, Viet Nam, to maintain and build on ASEAN’s continued attention and support to Myanmar on this issue. As a result of all these efforts, Thailand is supporting the implementation
of three priority projects based on the ASEAN Preliminary Needs Assessment (PNA) recommendations, namely: (a) the provision of biometric machines at reception and transit centres;
(b) the provision of agricultural equipment; and (c) the renovation of fish and shrimp ponds
in Rakhine State.
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4

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

Excellencies,
Dear Colleagues,

5

6

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

I thank you.
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แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ภาค 2:
แนวทางการป้องกันและแก ้ไขปัญหาการแพร่กระจาย
แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ 1
นภ เทพวัลย์ 2

บทความชุด

“แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง (violent extremism)” ได้น�ำเสนอในหัวข้อ
เรื่อง “แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ภาค 1: เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้ความส�ำคัญ” ไว้ในวารสารมุมมอง
ความมั่นคง ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) โดยได้ทิ้งท้ายว่า แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
เป็นผลมาจากความไม่พึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตปัจเจกบุคคลและสังคมของตนเอง ท�ำให้อาจเลือกใช้
วิธีการที่รุนแรงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากรัฐ อย่างไรก็ตาม แนวคิด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและแตกต่างจากการรับมือกับการก่อการร้าย
โดยทั่วไป หน่วยงานภาครัฐจึงจ�ำเป็นจะต้องริเริ่มท�ำความเข้าใจประเด็นดังกล่าว เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีโอกาสรับรู้และร่วมกันหาทางแก้ไข โดยไม่จ�ำกัดขอบเขตในมิติด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่รวมถึงมิติ
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ตลอดจนร่วมสร้างกลไกหรือพัฒนาแนวทางเพื่อการป้องกันการ
แพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ไม่เปิดโอกาสให้ใช้ความไม่พอใจหรือความไม่เป็นธรรมใด ๆ
มาเป็นเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะในรูปแบบใด
ดังนั้น บทความนี้ จึงขอกล่าวถึงแนวคิด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ภาค 2: แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายแนวคิด
สุดโต่งทีน่ ยิ มความรุนแรง โดยขอกล่าวถึงยุทธศาสตร์
และแนวปฏิ บั ติ ใ นระดั บ โลกและระดั บ อาเซี ย น  
โดยขณะนี้ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(สมช.) อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการจัดท�ำ แผนว่าด้วย
การป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง (The
Plan on Preventing and Countering Violent
Extremism)

การแพร่ ก ระจายแนวคิ ด สุ ด โต่ ง ที่ นิ ย ม
ความรุนแรงทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์กลับ
มาได้รับความสนใจอย่างมากอีกครั้ง ภายหลังที่
กลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State) ได้สูญเสียพื้นที่
สู้รบทางกายภาพในอิรักและซีเรียอย่างต่อเนื่อง
ในห้วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 และพยายามเผยแพร่
อุดมการณ์/แนวคิดสุดโต่งผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจและชักจูงผู้สนับสนุนภายใน
ประเทศต่าง ๆ ให้กระท�ำการก่อการร้ายในบ้านเกิด
หรือในพื้นที่ (home grown terrorist) ในลักษณะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
Ritsumemikan University
2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1
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การก่อเหตุโดยล�ำพัง (lone act) หรือกลุม่ ผูก้ อ่ เหตุ
ขนาดเล็ก (small cell) และภายหลังการพ่ายแพ้
ของกลุ ่ มรั ฐ อิ สลาม นัก รบก่อการร้ายต่างชาติ
(Foreign Terrorist Fighters – FTFs) เดินทาง
กลับสู่มาตุภูมิ (returnees) หรือเดินทางไปยัง
ภูมิภาคอื่น ๆ (relocators) ซึ่งนักรบก่อการร้าย
ต่างชาติเหล่านี้ได้ด�ำเนินตามแนวคิดและแนวทาง
การต่อสู้จากกลุ่มก่อการร้าย เพื่อแพร่ขยายอคติ
ความเกลียดชัง และการใช้ความรุนแรงในชุมชน
ของตนผู้ที่มีแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่งบางส่วนนั้น
อาจไม่ได้รับอิทธิพลแนวคิดจากกลุ่มก่อการร้าย
โดยตรง แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่พอใจหรือ
ความคับข้องใจในเรือ่ งต่าง ๆ ในชีวติ ปัจเจกบุคคลและ
สังคมของตนเอง โดยจากงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
อุปซอลา (Uppsala University) ประเทศสวีเดน
พบว่ามุสลิมที่เกิดและเติบโตในโลกตะวันตกมัก
เกิดความรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกเหยียด
หยาม รวมถึงถูกมองเป็นคนนอกหรือเป็นผู้อพยพ
ไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนสวีเดนโดยทั่วไป
จึงมีแนวโน้มสนับสนุนความคิดหัวรุนแรงมากกว่า
มุสลิมทีเ่ กิดในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ หรือกรณีตวั อย่างเหตุการณ์
กราดยิ ง ในศาสนาสถานที่ไครสเชิร ์ท ประเทศ
นิวซีแลนด์ โดยผู้ก่อเหตุที่กระท�ำโดยล�ำพัง (lone

actor) และมีแนวคิดเหยียดผิวแบบสุดโต่งขวาจัด
(white supremacist) ซึ่งมีความเชื่อว่าคนผิวขาว
เหนือกว่าชาติพนั ธุอ์ นื่ ๆ แนวคิดดังกล่าวนีอ้ าจน�ำไปสู่
การท� ำ ร้ า ยกั น ด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง การเหยี ย ดเชื้ อ ชาติ
(Racist Attacks) หรือกลายเป็นอาชญากรรมที่
มีมูลเหตุมาจากความเกลียดชัง (Hate Crime) ที่
มี ต่ อ ผู ้ อ พยพ ผู ้ ลี้ ภัย ชาวมุ ส ลิ ม หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
เหตุการณ์ประท้วงจากกรณีการเสียชีวิตของนาย
จอร์จ ฟลอยด์ที่กระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่
ของสหรัฐอเมริกาและลุกลามไปยังภาคพื้นยุโรป
ได้สะท้อนให้เห็นว่าปมเหยียดผิวยังคงหยั่งรากลึก
ในสังคมทั่วโลก
ดังนั้น สาเหตุอันน�ำไปสู่แนวคิดสุดโต่ง
ที่ นิ ย มความรุ น แรงมี เ หตุ ป ั จ จั ย หลายประการ
ทัง้ ปัจจัยผลักดัน (Push Factor) ทีเ่ ป็นเงือ่ นไขและ
เป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมที่น�ำไปสู่แนวคิดสุดโต่งที่นิยม
ความรุนแรง และปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับแรงบันดาลใจของบุคคลและกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนความคิดหรือความคับข้องใจไปสู่การ
กระท�ำหรือมีพฤติกรรมที่นิยมความรุนแรง ด้วย
เหตุดังกล่าว สังคมโดยรวมจึงจ�ำเป็นต้องหันมา
ให้ ค วามสนใจกั บ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในสั ง คม
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ที่ ม าจากปั จ จั ย การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
การแสวงหาแนวทางเพือ่ รับมือกับการแพร่กระจาย
แนวคิดสุดโต่งฯนี้ จึงเป็นการมุง่ เน้นพิจารณาเงือ่ นไข
และปัจจัยแวดล้อมที่จะมีผลต่อการกล่อมเกลา
ก่อให้เกิดหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางสังคม
ที่กล่อมเกลา บ่มเพาะ ปรับความเชื่อ ความศรัทธา
ในแนวคิดนี้ จึงเป็นเรื่องของความคิด จิตใจ ความ
เชื่อของปัจเจกบุคคลโดยตรง เพื่อป้องกัน ระงับ
ยับยั้งและปรับความเข้าใจ ปรับกระบวนการทาง
ความคิ ด ให้ หั น เหจากการนิ ย มหรื อ มี แ นวโน้ ม
ไปทางความรุนแรง ดังนั้น การใช้มาตรการในการ
ต่อต้านการก่อการร้ายในแบบเดิม คือเน้นการป้องกัน
และปราบปรามการก่อเหตุ และน�ำตัวผู้กระท�ำผิด
มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไปจนถึงการลงโทษ
การคุมขังไม่ให้ผู้กระท�ำความผิดอยู่ในสังคม ซึ่ง
ผูด้ ำ� เนินการหลักคือผูบ้ งั คับใช้กฎหมายผูด้ ำ� เนินการ
ด้านการข่าวกรองและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความ
มั่นคงนั้น จึงยังไม่เพียงพอต่อการรับมือกับปัญหา
การแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
ถึงระดับรากเหง้า
นานาประเทศได้ตระหนักถึงปัจจัยเงือ่ นไข
ดังกล่าวข้างต้นในการรับมือกับการแพร่กระจาย

ของแนวคิดสุดโต่งทีน่ ยิ มความรุนแรง และตระหนัก
ถึงผลกระทบที่บ่อนท�ำลายความสุขสงบของสังคม
และประชาคมโลก สหประชาชาติ (United Nations
– UN) และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of South
East Asian Nations – ASEAN) ได้จดั ท�ำแผนการ
ป้องกันแนวคิดสุดโต่งทีน่ ยิ มความรุนแรง ในลักษณะ
ของแผนปฏิบัติการที่ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินการ
อย่างกว้างเพื่อให้รัฐสมาชิกได้น�ำไปปรับใช้และ
ด�ำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อม
ของแต่ ล ะประเทศ โดยขอกล่ า วถึ ง ยุ ท ธศาสตร์
และแนวปฏิ บั ติ ใ นระดั บ โลกและระดั บ อาเซี ย น
ดังนี้
ระดับโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้าน
การก่อการร้ายระดับโลก (UN Global Counter –
Terrorism Strategy) ที่จัดท�ำโดยสหประชาชาติ
นัน้ มีการบรรจุประเด็นการแก้ปญ
ั หาปัจจัยแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการแพร่ขยายการก่อการร้ายและมาตรการ
ป้องกันและต่อสู้กับการก่อการร้ายเป็นแกนหลัก
ของยุ ท ธศาสตร์ และได้ จั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ป้ อ งกั น และปราบปรามแนวคิ ด สุ ด โต่ ง ที่ นิ ย ม
ความรุนแรง (UN Secretary-General’s Plan of
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Action to Prevent Violent Extremism 2016)
ขึน้ เป็นแผนแม่บทส�ำหรับรัฐสมาชิกในการน�ำไปเป็น
แนวทางป้องกันการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่
นิยมความรุนแรง ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) ปัจจัยขับเคลื่อน
ผูท้ มี่ แี นวคิดสุดโต่งทีน่ ยิ มความรุนแรง 2) การสร้าง
กรอบการท�ำงานเชิงนโยบาย และ 3) การด�ำเนิน
การที่ส�ำคัญเร่งด่วน 7 ประการ ดังตารางด้านล่าง

ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงซึ่งจัดท�ำโดย UN
ปัจจัยผลักดันผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่ง
ที่นิยมความรุนแรง

การสร้างกรอบการท�ำงาน
เชิงนโยบาย

การด�ำเนินการที่ส�ำคัญเร่งด่วน
7 ประการ

ปัจจัยแวดล้อมและบริบทเชิงโครงสร้าง

กรอบการท�ำงานระดับโลก

การสนทนาและการป้องกันความขัดแย้ง

ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

กฎบัตรของสหประชาชาติ

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน
และหลักนิติธรรมให้แข็งแรง

การกีดกันและการเลือกปฏิบัติ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

การมีส่วนร่วมในชุมชน

การปกครองที่ไม่ดี การละเมิด
สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม

กลยุทธ์การต่อต้าน
การก่อการร้ายทั่วโลก

การเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน

ความขัดแย้งที่ยังไม่ได้แก้ไข

มติสมัชชาใหญ่
และมติคณะมนตรีความมั่นคง

ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ
และการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี

กระบวนการของการบ่มเพาะแนวคิดฯ

หลักการของแผนปฏิบัติการระดับชาติ

การศึกษา การพัฒนาทักษะ
และการอ�ำนวยความสะดวกในการจ้างงาน

ภูมิหลังของบุคคลและแรงจูงใจ

ความเป็นเจ้าของร่วมกัน
(National Ownership)

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ความคับข้องใจและการตกเป็นเหยื่อ

หน่วยงานรัฐทั้งหมด
(All-of Government)

การบิดเบือนและการใช้ความเชื่อ
แบบผิด ๆ อุดมการณ์ทางการเมือง
และความแตกต่างทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม

หน่วยงานทางสังคมทั้งหมด
(All-of Society)

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

ทั้งนี้ สหประชาชาติได้สนับสนุนให้รัฐสมาชิกพิจารณาถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ในการป้องกันแนวคิดสุดโต่งทีน่ ยิ มความรุนแรง ซึง่ ควรจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยผลักดันภายในประเทศ
(the local of drivers) ที่มีต่อการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง และเสริมยุทธศาสตร์
ต่อต้านการก่อการร้ายของชาติแต่เดิมให้สมบูรณ์ โดยให้ความส�ำคัญกับหลักการของประเทศที่เป็นเจ้าของ
แผนการปฏิบตั ิ (national ownership) และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ โดยอาจจะพิจารณาองค์ประกอบ
การจัดท�ำแผน ดังนี้
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1) แผนระดับชาติควรครอบคลุมรอบด้าน ทั้งมาตรการ

ในการป้องกันและป้องปรามแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
ตลอดจนสนั บ สนุ น การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ตั้งแต่ ผู ้ บัง คั บใช้
กฎหมาย หน่ ว ยงานที่ให้บริก ารทางสังคม และหน่ วยงานด้ า น
การศึกษา องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ อาทิ เยาวชน ครอบครัว สตรี ผู้น�ำทาง
ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา รวมถึงภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม
และสื่อ
2) แผนระดับชาติควรเสริมสร้างความมั่นคงของสังคม เพื่อต่อสู้กับแนวคิด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรง โดยการส่งเสริมการเคารพความเสมอภาค การพัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ
และมีความโปร่งใสในทุกระดับ รวมถึงการสนับสนุนให้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
3) แผนระดับชาติควรกล่าวถึง ประเด็นนัก รบก่อการร้า ยต่า งชาติ ซึ่ ง อยู ่ ใ นข้ อ มติ ค ณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) ที่ 2178 (2014) โดยเรียกร้องให้รัฐสมาชิกทั้งหมดรับรองว่า
บุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการก่อการร้าย เช่น การเดินทางไปเข้าร่วมต่อสู้ การสนับสนุนด้าน
การเงิน การฝึกอบรม จะถูกด�ำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ภายในประเทศที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อเอาผิดกับการกระท�ำความผิดทางอาญาดังกล่าว
4) แผนระดับชาติควรสอดคล้องกับเป้าหมายการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals – SDGs) อันได้แก่ เป้าหมายข้อ (1) ขจัดความยากจน (4) การศึกษาที่เท่าเทียม (5) ความเท่าเทียม

ทางเพศ เสริมสร้างพลังให้เด็กและสตรี (8) การจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ (10) การ
ลดความเหลื่อมล�้ำ  (11) การสร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน และ (16) สังคม
สงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
5) แผนระดับชาติควรสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนของรัฐบาลและหน่วยงานที่
มิใช่รัฐ รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (public – private partnerships)

ระดับภูมิภาคอาเซียน ส�ำหรับประชาคมอาเซียนนั้นได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการป้องกัน

และรับมือกับปัญหาการแพร่กระจายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน
อาเซียนจึงได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อป้องกันและต่อต้านอุบัติการณ์ของกระบวนการบ่มเพาะ
แนวคิดหัวรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง (2561 – 2568) (ASEAN Plan of Action (PoA)
to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism 2018 – 2025)
โดยแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ของอาเซียนสนับสนุนยุท ธศาสตร์ ก ารต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ยระดั บโลก และ
แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของสหประชาชาติอีกด้วย
61

วารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2    แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและต่อต้านอุบัติการณ์ของกระบวนการบ่มเพาะ
แนวคิดหัวรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง (2561 – 2568)
หมวด: ปฏิบัติการ

การป้องกันการบ่มเพาะ
แนวคิดหัวรุนแรงและ
แนวคิดสุดโต่งที่นิยม
ความรุนแรง

การต่อต้านการบ่มเพาะแนวคิด
หัวรุนแรงและ
การส่งเสริมการสลาย
แนวคิดสุดโต่ง

การบังคับใช้กฎหมายและ
การพัฒนากฎหมาย
ระดับชาติ

การเป็นหุ้นส่วนและ
สร้างความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค

ส่งเสริมแนวทางสายกลาง
และหลักขันติธรรม

พัฒนารูปแบบกิจกรรม
ต่อต้านแนวคิดสุดโต่ง โดย
มุง่ เน้นการลดปัจจักระบวนการ
ปลูกฝังแนวคิด/ลัทธิ
หัวรุนแรง

เสริมสร้างธรรมาภิบาล
หลักสิทธิมนุษยชน และ
หลักนิติธรรม

พัฒนากระบวนการสลาย
ความคิดสุดโต่ง และ
โครงการกลับคืนสู่สังคม

ให้สัตยาบันหากท�ำได้ หรือ
ร่างกฎหมายภายในประเทศ
ที่เหมาะสมเพื่อน�ำไปสู่
การลงสัตยาบันในสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศซึ่งประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นภาคี
การร่างกฎหมายภายในประเทศ
ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดของมติคณะมนตรี
แห่งสหประชาชาติ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และความเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาคประชาสังคม องค์กร
พัฒนาเอกชน นักวิชาการ
สถาบันวิชาการ ผู้น�ำศาสนา
และสื่อมวลชน
เสริมสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรเฉพาะสาขาของ
อาเซียน และประชาคม
ทั้ง 3 แกน รวมถึงกลไก
ที่ริเริ่มโดยอาเซียน
เสริมสร้างความร่วมมือกับ
คู่เจรจาอาเซียน รวมถึง
องค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง

เปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วม

ส่งเสริมกระบวนการ
สมานฉันท์ระหว่าง
กลุ่มหัวรุนแรงและเหยื่อ
ผ่านกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์
พัฒนาบทบาททางสังคมและ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ศักยภาพของเยาวชน
เกี่ยวกับผลกระทบของ
แนวคิดสุดโต่งผ่านสือ่ ออนไลน์
และแพลตฟอร์มต่าง ๆ
พัฒนาบทบาททางสังคมและ พัฒนากลยุทธ์การเฝ้าระวัง
ศักยภาพของสตรี และ
ในระดับชุมชนเพื่อต่อต้าน
ความเสมอภาคทางเพศ
ลัทธิหัวรุนแรงและแนวคิด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

สนับสนุนและด�ำเนินการตาม
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วย
การต่อต้านการก่อการร้าย
และแผนปฏิบัติการฯ
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการบังคับใช้กฎหมายให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เสริมสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันอาเซียนว่าด้วย
สันติภาพและ
ความสมานฉันท์

เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
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การป้องกันการบ่มเพาะ
แนวคิดหัวรุนแรงและ
แนวคิดสุดโต่งที่นิยม
ความรุนแรง

การต่อต้านการบ่มเพาะแนวคิด
หัวรุนแรงและ
การส่งเสริมการสลาย
แนวคิดสุดโต่ง

การบังคับใช้กฎหมายและ
การพัฒนากฎหมาย
ระดับชาติ

ท�ำงานร่วมกับผู้น�ำศาสนา
และองค์กรทางศาสนา

จัดตั้งกลไกในการประสานงาน
ระดับชาติในระบบยุติธรรม
ทางอาญา รวมถึงกลไก
ความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ

เสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูล
และข่าวกรองระหว่างหน่วยงาน
ความมั่นคงในระดับภูมิภาค
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
การบริหารจัดการชายแดน
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

เสริมสร้างการสื่อสารเชิง
กลยุทธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์
ด�ำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้เผยแพร่แนวความคิดสุดโต่ง
รุนแรง
ด�ำเนินการวิเคราะห์ ศึกษา
และวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ
รวมถึงสาเหตุที่เอื้อต่อการ
แพร่กระจายของลัทธิฯ
พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า
(early warning system)

การเป็นหุ้นส่วนและ
สร้างความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค

เสริมสร้างความคุ้มครองแก่
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ตลอดจนการรับรอง
ความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่
และครอบครัว

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

ต่อมา อาเซียนได้จัดท�ำแผนงานเพื่อเสริมแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและต่อต้านอุบัติการณ์ของ
กระบวนการบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ในห้วงปี 2562 – 2568 (Work
Plan of the ASEAN Plan of Action (PoA) to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and
Violent Extremism 2019 – 2025) ที่มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่ปลอดภัยและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยมีประเด็นส�ำคัญตามล�ำดับ ดังนี้
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1) การป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งทีน่ ยิ มความรุนแรง โดยมีเป้าหมายสร้างแนวทางบูรณาการ

และยึ ด ประชาชนเป็นหลัก ในการเข้าถึงประชากรกลุ ่ ม เป้ า หมาย การเสริ ม สร้ า งความอดทนอดกลั้ น
การสนทนา และการริเริ่มของประชาชนในการป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
2) การต่ อ ต้ า นการบ่ ม เพาะและการส่ ง เสริ ม การลดการแพร่ ก ระจายแนวคิ ด สุ ด โต่ ง ที่ นิ ย มความ

รุนแรง โดยเสริมสร้างกลไกที่มีอยู่ให้เข้มแข็งผ่านการเจรจาระดับภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือและ

เสริมสร้างศักยภาพของผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย รวมถึงการประเมินสถานการณ์ความเสีย่ ง การแบ่งปันประสบการณ์
และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชน และนักสังคมสงเคราะห์
3) การบังคับใช้กฎหมาย และการบัญญัติกฎหมายให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดการบ่มเพาะแนวคิด
สุดโต่งทีน่ ยิ มความรุนแรง โดยการระบุชอ่ งโหว่ในการน�ำกรอบการต่อต้านการก่อการร้ายของภูมภิ าคไปปฏิบตั ิ

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการปรับกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
หลักสากลในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

4) ความร่วมมือของหุ้นส่วนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค พยายามขยายความร่วมมือกับ

หุ้นส่วนทั้งภายในและภายนอกอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่ออาศัยความเชี่ยวชาญ เครื่องมือ ทรัพยากร
ทีส่ ามารถน�ำมาช่วยแก้ไขปัญหาแนวคิดสุดโต่งทีน่ ยิ มความรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี กรณีของไทยนั้น แม้ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับอิทธิพลแนวคิด
หรืออุดมการณ์จากกลุ่มก่อการร้ายจากภายนอกประเทศที่อาจน�ำไปสู่การมีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความ
รุนแรงได้ แต่รูปแบบความรุนแรงในสังคมไทยที่ได้ปรากฏและรับรู้ผ่านสื่อทั้งการประท้วง/การจลาจลบน
ท้องถนน ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในโรงเรียนและสถานทีท่ ำ� งาน การต่อต้านคนจากต่างศาสนา
ที่เข้ามาในพื้นที่ตัวเอง หรือแม้กระทั่งเหตุกราดยิงที่ห้างเทอร์มินัล 21 เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
จ. นครราชสีมา ที่ผ่านมานั้น จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการรับมือแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง โดย
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายได้จัดท�ำยุทธศาสตร์/แผนเพื่อ
ป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับประเทศ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้บรรจุแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

เป็ น หนึ่งในกลยุทธ์ส�ำคัญของประเด็นความมั่นคงด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 (แผนระดับ 2) รวมถึง
ได้มีการบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2563 – 2565 (แผนระดับ 3) ในประเด็น
การป้องกัน (Prevention) ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการรับมือกับการเผยแพร่ลัทธิและแนวคิดที่ยึดหลัก
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยมีแนวทางการด�ำเนินการส�ำคัญ 4 แนวทาง (แผนภาพที่ 1)
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ให้ความส�ำคัญกับการติดตาม เฝ้าระวัง และสกัดกั้นการเผยแพร่ในทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไซเบอร์สเปซ สื่อสังคมออนไลน์
สร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น และให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนากลไกการแจ้งเตือนและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน
ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกผ่านการศึกษา โดยส่งเสริมการเดินทางสายกลาง
และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างและแสดงออกโดยสันติ
พัฒนามาตรการหรือแนวทางการท�ำให้ผู้มีความโน้มเอียงหรือมีแนวคิดหัวรุนแรงหันมาสู่
การยึดแนวทางสายกลาง โดยให้ความส�ำคัญล�ำดับแรกกับการปฏิบัติกับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
และการปฎิบัติในสถานศึกษาระดับต่างๆ

แผนภาพที่ 1 แนวทางการป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2563 – 2565

ปัจจุบัน สมช. (กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ) อยู่ระหว่างการด�ำเนินการจัดท�ำ
แผนว่าด้วยการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง (The Plan on Preventing and Countering
Violent Extremism) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2560 – 2565 โดยศึกษา
ค้นคว้าวิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อม ปัจจัยขับเคลื่อนในบริบทไทย กลุ่มเสี่ยง ตลอดจนศึกษาแนวทาง
จากประเทศต่าง ๆ รวมถึงระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิชาการ องค์กร
พัฒนาเอกชน และกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในสังคม โดยให้ความส�ำคัญกับการวางแนวทาง
จัดท�ำและพัฒนาแผนว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง ดังนี้
1) ส่ ง เสริ ม แนวทางและกระบวนการ
การลดปัจจัยที่อาจท�ำให้เกิดความแตกแยกและ
ขัดแย้ง และท�ำให้คนหันไปสู่การใช้ความรุนแรง
โดยให้ความส�ำคัญกับการแก้ปัญหาโดยค�ำนึงถึง
สาเหตุรากเหง้าที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยทางการเมือง
เศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการระบุบุคคลหรือกลุ่มเสี่ยงที่อาจหันไป
พึ่งลัทธิ/แนวคิดสุดโต่งและการก่อการร้าย

2) ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการจั ด ท� ำ แผนที่ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น แนวคิ ด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ง หมด (whole-of-government
approach) โดยเฉพาะหน่วยงานที่ภารกิจตาม
ปกติแล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง
โดยตรง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
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มั่น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมก�ำหนด
นโยบายและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และมีสว่ นร่วม
ในการท� ำ งานแบบบู ร ณาการเพื่ อ แก้ ไขสาเหตุ
รากเหง้าให้รอบด้านและเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น
3) การรับฟังความคิดความเห็นของทุก
ภาคส่วน (ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม) (whole-of-society approach)
โดยการระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันค้นหาปัจจัย
ผลักดันที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เป็นเหตุ
น� ำ ไปสู ่ ก ารหั น ไปหาแนวคิ ด สุ ด โต่ ง ที่ นิ ย มความ
รุนแรง ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน
ท�ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุรากเหง้าของ
ความขัดแย้งที่เป็นปัจจัยผลักดันได้อย่างรอบด้าน
และสามารถระบุหรือก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญ
ของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจน
พื้นที่เสี่ยงได้
4) การส่ ง เสริมบทบาทสตรี เด็ก และ
เยาวชน ที่ จ ะเป็ น กลุ่มส�ำคัญในการป้องกันการ

บ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ทั้งใน
โลกออนไลน์และออฟไลน์ โดยหลายประเทศได้
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ บทบาทของสตรี เนื่ อ งจาก
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวหรือชุมชนถูกชักจูงหรือถูกกระตุ้นให้มี
แนวคิดสุดโต่งและหันไปใช้ความรุนแรงเพือ่ ก่อเหตุ
ตลอดจนการใช้บุคคลต้นแบบ (role model) ซึ่ง
ประสบความส�ำเร็จในสาขาต่างๆเพือ่ สร้างแรงจูงใจ
ในการด�ำเนินชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมาย
5) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ตลอดจน
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ในการ
ป้องกันและต่อต้านการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่ง
ทีน่ ยิ มความรุนแรง ตลอดจนการแลกเปลีย่ นข้อมูล
/ข่าวกรองในการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งทาง
ออนไลน์ของกลุม่ ก่อการร้าย และการเดินทางกลับสู่
มาตุภูมิของนักรบก่อการร้ายต่างชาติที่มีอิทธิพล
ต่อการส่งบ่มเพาะแนวคิดดังกล่าวให้แก่เด็กและ
เยาวชนทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งต่อการถูกชักจูงและชักชวน
ให้เข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้น
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บทสรุป....
เหตุการณ์ความรุนแรงอันเนื่องจากกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงที่ได้ปรากฏขึ้นทั่วโลก
สะท้อนให้เห็นถึงปมปัญหาที่มีส่วนเชื่อมโยงกับความแตกต่างของแนวคิด/อุดมการณ์ทางการเมือง ศาสนา
และชาติพันธุ์ ตลอดจนความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและไม่เท่าเทียมทางสังคม ซึ่งอาจเป็นแรงกระตุ้นให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหรือการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบต่าง ๆ และเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐหรือสังคมอย่างที่มุ่งหวังอาจ
บ่มเพาะความคับข้องใจหรือพัฒนาเป็นอคติ/อุดมการณ์ที่มีที่มาจากความเกลียดชัง (hate-based ideologies) และหันไปสู่การมีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง (violent extremism) ได้ในที่สุด
ทั้งนี้ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เป็น
โอกาสให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถปฏิบัติการในการใช้โฆษณาชวนเชื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์มากขึน้ โดยมุง่ ท�ำลายความน่าเชือ่ ถือของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความเหลื่อมล�้ำและผลักดันให้ผู้ที่ไม่พอใจเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้าย รวมถึง
มีความพยายามเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงแก่เด็กและเยาวชนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่บนโลก
ออนไลน์ ด้วยเหตุดังกล่าว นานาชาติจึงเผชิญกับความท้าทายอย่างใหญ่หลวงในการรับมือกับการปฏิบัติการ
ของกลุ่มก่อการร้ายทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์
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อย่างไรก็ดี แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเป็นปัญหาส�ำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและ

ร่วมกันแก้ไขการก�ำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเป็น
จุดเริ่มต้นของการป้องกันการแพร่กระจายของแนวคิดดังกล่าว ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการร่วมคิดและร่วมท�ำ  ดังจะเห็นได้ว่าทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาคล้วนให้ความส�ำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนในสังคม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างกิจกรรม
ของสังคมที่ทรงพลังและสนับสนุนบทบาทของผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำศาสนา กลุ่มสตรีและเยาวชน ในการป้องกัน
มิให้เกิดแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงตั้งแต่ในระดับครอบครัวและระดับชุมชน
นอกจากนี้ เนือ่ งจากภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับสือ่ โซเชียลเน็ตเวิรก์ (social network) เป็นผูต้ อบสนอง

ล�ำดับแรกทางออนไลน์ (online first responder) ในการลบเนื้อหาที่เผยแพร่โดยกลุ่มก่อการร้ายหรือค�ำพูด
ที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) ในไซเบอร์สเปซ (Cyber Space) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการป้องกันการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งทีน่ ยิ มความรุนแรงผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไซเบอร์สเปซ
และสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นแนวทางส�ำคัญในการลดการบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรงหรือลดความขัดแย้ง
ในโลกออนไลน์กอ่ นน�ำไปสูก่ ารก่อเหตุจริง ดังนัน้ การเปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมท�ำงานอย่าง
สร้างสรรค์กับภาครัฐจะเป็นปัจจัยความส�ำเร็จที่ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อันจะน�ำไปสู่การ
สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในสังคมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายได้อย่างเคารพกันและกัน
-------------------------------------
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การศึกษาการจัดทำ�นโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของไทย
ปรัชญาพร บุญทูล และคณะ

สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีหน้าที่อำ�นาจตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ในการจัดทำ�นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตามเป้าหมายและแนวทางที่สภาความมั่นคง
แห่งชาติกำ�หนด เพื่อเสนอต่อสภาและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะให้กระทรวง กรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบทิศทางหลักในการดำ�เนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม
เพื่อธำ�รงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยที่ผ่านมา สมช. ได้ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง (ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ใช้คำ�ว่า  “นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ”) และมีการบังคับใช้เป็นเอกสารทางราชการแบบเปิด ตั้งแต่ฉบับแรกใน พ.ศ. 2541 จนถึง
ฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นสุดห้วงเวลาใน พ.ศ. 2565

อย่างไรก็ดี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 1 จะหมด
ห้วงการบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กอปรกับสถานการณ์ความมั่นคง ทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความซับซ้อนเชือ่ มโยงกันในหลายมิติ ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในวงกว้างต่อสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาแนวทางการจัดท�ำและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติทุกฉบับที่ผ่านมา เพื่อใช้ประกอบการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นแผน
ระยะ 5 ปี คือ ฉบับ พ.ศ. 2566 - 2570 ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยสอดคล้องกับห้วงที่ 2 ของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
1

เริ่มใช้คำ�ดังกล่าวครั้งแรกในฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

69
69-80_NT_6��������_RIP.indd 69

วารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

3/26/2564 BE 11:29 AM

คณะผูเ้ ขียน 2 ได้กำ�หนดขอบเขตการศึกษานโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่ผ่านมาของไทยและฉบับที่อยู่
ระหว่างการบังคับใช้ รวม 5 ฉบับ ได้แก่

1
2
3
4

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544

การศึกษาออกเป็น 2 ส่วนหลัก ในส่วนแรก คือ
การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการภาพรวม
ของนโยบายแต่ละฉบับ และในส่วนทีส่ อง คือ การศึกษา
เปรียบเทียบสาระส�ำคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ประกอบด้วย

1 หลักการและเหตุผล
2 กระบวนการจัดท�ำ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ฉบับ พ.ศ. 2546 – 2549

3

กรอบแนวคิด

4 สถานการณ์ความมัน่ คงและบริบทความมัน่ คง

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554

5 วัตถุประสงค์
6 ผลประโยชน์แห่งชาติ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564

7 วิสัยทัศน์
8 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

5

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565

9 การขับเคลือ่ นนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ

นางสาวปรัชญาพร บุญทูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมัน่ คง ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ,
ศิลปศาสตรบัณฑิต (กิจการระหว่างประเทศ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ (นายกัญจน์ภิเษกฐ์ สุวรรณรัตน์,
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายปริญญา เกิดสุวรรณ์ รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายณัฐพล ประดับมุข รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2
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1. การเปรียบเทียบองค์ประกอบของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ลำ�ดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2541 – 2544 2546 - 2549 2550 – 2554 2558 - 2564 2562 – 2565

กล่าวนำ�/บทนำ�
หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดทำ�
สถานการณ์และบริบทความมั่นคง
กรอบแนวคิด
นิยามศัพท์
ผลประโยชน์แห่งชาติ
วัตถุประสงค์แห่งชาติ
วิสัยทัศน์
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ
การขับเคลื่อนนโยบายฯ
ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายฯ
แนวทางการแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำ�
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง
การกำ�หนดแผนงานหรือโครงการเกีย่ วกับ
ความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญ
(Flagship Project)
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
นโยบายความมั่นคงเฉพาะหน้า/หรือ
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น
แก่นหลักของชาติ
ค่านิยมหลักของชาติ

19
20 ความสำ�คัญของภูมิรัฐศาสตร์
หมายเหตุ: เกณฑ์การส�ำรวจองค์ประกอบของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ คือ หัวข้อหลักหรือสาระส�ำคัญที่ชัดเจนใน
เล่มนโยบายแต่ละฉบับ
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2. ประเด็นการศึกษา
2.1 หลักการและเหตุผล
การจัดท�ำนโยบายความมั่นคงแห่งชาตินับตั้งแต่
ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544 เป็นต้นมา ให้ความส�ำคัญกับ
การก�ำหนดกรอบทิศทางหรือแนวทางการด�ำเนินการเพื่อ
รับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงกันใน
หลายมิติ ซึ่งหลักการที่ยึดโยงกับหลักกฎหมาย และแผน
ระดั บ ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ป รากฏอย่ า งชั ด เจนในฉบั บ
พ.ศ. 2546 – 2549 ซึ่งเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นโยบายของรัฐบาล แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 รวมทั้ง
มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมมาประกอบ
การพิจารณาในกระบวนการจัดท�ำนโยบายด้วย
อย่างไรก็ดี นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติบางฉบับ
ได้น�ำเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นมาเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดประเด็นความมั่นคง อาทิ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่งมี
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับกับการรักษาเสถียรภาพความมั่นคง
ภายในประเทศและการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
โดยให้มีการจัดท�ำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะ
หน้าเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นล�ำดับแรก

ระดั บ ชาติ ต ามข้ อ เสนอของสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ใช้เป็นกรอบทิศทาง
หลักในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคง
แห่งชาติให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกภาพ และประสานสอดคล้องกัน โดยนโยบายก�ำหนด
ห้วงเวลาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในขณะที่การด�ำเนินการก�ำหนด
ทิศทางของประเทศมีการพิจารณาวางแผนและก�ำหนด
ทิศทางขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว และได้ก�ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ท�ำให้
การจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 จ�ำเป็นต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
รวมทั้งการก�ำหนดสาระส�ำคัญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559
ซึง่ มีหลักการให้มสี าระครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ
นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจ
และอื่นๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วย

ส�ำหรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558
– 2564 และฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565 31 เป็นนโยบาย
  ภายหลังที่ สมช. น�ำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติตามห้วงเวลาแล้ว ได้ด�ำเนินการจัดท�ำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2555 – 2559) แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของสถานการณ์ท�ำให้ไม่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นพิจารณา ดังนั้น จึงมีการทบทวนและประเมิน
สถานการณ์และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานโยบายฯ ฉบับดังกล่าว โดยจัดท�ำเป็น “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)”
เป็นกรอบด้านความมั่นคงในระยะ 7 ปี เพื่อให้มีห้วงเวลาเดียวกันกับห้วงเวลาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2559 – 2564) อย่างไรก็ตาม
เมื่อรัฐบาลได้ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) จ�ำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) อีกครั้ง เพื่อให้สอด
รับกับเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ และปรับชื่อเรียกเป็น “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 โดย “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” ประกอบด้วยเนื้อหาของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่
ถ่ายทอดมาจากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และแผนความมั่นคงแห่งชาติที่ก�ำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์
พร้อมทั้งการก�ำหนดห้วงเวลาใหม่เป็น ห้วงปี “พ.ศ. 2562 – 2565” พร้อมจัดท�ำรายละเอียดเนื้อหาที่สัมพันธ์กับประเด็นความมั่นคงในกรอบยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคงและประเด็นความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) ในระยะต่อไป
3
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2.2 กระบวนการจัดท�ำ

2.3 กรอบแนวคิด

กระบวนการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติยึดแนวทางการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง ตั้งแต่ฉบับ
พ.ศ. 2541 - 2544 โดยส�ำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติได้ดำ� เนินการยกร่างและพัฒนาปรับปรุงเสนอเป็น
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และเสนอต่อสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ (สภา มช.) โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
รวมทั้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตาม
ล�ำดับ อย่างไรก็ดี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 เป็นฉบับเดียว
ทีด่ ำ� เนินการภายใต้พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ
พ.ศ. 2559 มีหลักการให้ในการจัดท�ำนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ ให้ สภา มช. จัดให้มีการรับฟังความเห็นของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และของประชาชนด้วย โดยมี
การแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม แล้วน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบก่อนทีจ่ ะทูลเกล้าฯ เพือ่ ประกาศพระบรม
ราชโองการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรอบแนวคิดของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ปรากฏครั้งแรกในฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554 โดยมีสาระ
ส�ำคัญ คือ การสร้างคุณค่าร่วมกันของคนในชาติ และ
มีการกล่าวถึงการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาให้สังคมเห็น
คุณค่าร่วมกัน ส่วนวิธกี ารจัดการกับความเห็นต่างก�ำหนดไว้
2 รูปแบบ คือ 1) การสร้างประชาธิปไตยในลักษณะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและโครงสร้างของสังคมที่มีความ
หลากหลาย และ 2) การสร้างความเมตตาในสังคม เพือ่ ให้
เข้าใจสาเหตุของความต่าง อย่างไรก็ดี กรอบแนวคิดของ
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติฉบับต่อมา คือ พ.ศ. 2558 –
2564 ได้ก�ำหนดค่านิยมหลักของชาติทั้งหมด 12 ประการ
เพื่อให้เป็นสิ่งที่คนในชาติจะต้องยึดถือปฏิบัติ และพึง
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ
ส�ำหรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 ได้พัฒนากรอบ
แนวคิดให้ครอบคลุมในหลายประเด็น ซึ่งเกิดเป็นชุด
กรอบแนวคิดทั้งหมด 7 ชุดด้วยกัน ได้แก่

1 ข้อกฎหมาย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2 น้อมน�ำศาสตร์พระราชาเป็นหลักการท�ำงาน
ด้านความมั่นคง

3 การให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงแบบองค์รวม

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

การมีส่วนร่วม
ของ
ทุกภาคส่วน
ภาค

วิชา

การ

4 ความเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ชาติ
การส่งเสริมประชารัฐ การน�ำแนวคิด

5 Whole – of – Nation – Approach

น�ำทุกภาคส่วนมาบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน

ชาญมนั่ คง
ว
ี่ย ม
ผู้เชนควา
ด้า

น่ คงภายในประเทศให้ความส�ำคัญกับ
6 ความมั
การเตรียมความพร้อมของประเทศ
การรักษาสมดุลยภาพของสภาวะแวดล้อม

7 ระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศ
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2.4 สถานการณ์ความมั่นคงและบริบทความมั่นคง
2.4.1 การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในบริบทของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติแต่ละฉบับ
พบว่า มีลักษณะการจ�ำแนกขอบเขตของการประเมินสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

1

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544 ฉบับ พ.ศ. 2546 – 2549  ฉบับ พ.ศ.
2558 – 2564 และฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565 มีการแบ่งการประเมินสถานการณ์ตามพื้นที่

2

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

3

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564 และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565 มีการแบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น
สถานการณ์ภายในประเทศ สถานการณ์ในภูมภิ าค สถานการณ์ขา้ มพรมแดน และสถานการณ์โลก

2.4.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้ง 5 ฉบับนั้น
พบว่ า มี ห ลายประเด็ น ความมั่ น คงที่ ถู ก ประเมิ น ว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของประเทศ
มาโดยตลอด เช่น ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้หลบหนีเข้าเมือง ความยากจน ความเหลื่อมล�้ำ 
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาล ความไม่ไว้วางใจประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และปัญหายาเสพติด เป็นต้น ในขณะที่ปัญหา
ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเมืองไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การบริหารประเทศ
โดยขาดหลักนิติรัฐ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่จีนก้าวขึ้นมา
มีบทบาท ส่งผลให้เกิดระบบการเมืองระหว่างประเทศหลายขั้วอ�ำนาจ (Multipolar System)
และปัญหาดุลยภาพทางการทหารในภูมิภาค เป็นการประเมินสถานการณ์ที่ปรากฏในนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554 ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564 และ ฉบับ พ.ศ. 2562
– 2565 นอกจากนี้ พบว่านโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564 และ  ฉบับ พ.ศ.
2558 – 2564 ได้ประเมินให้มกี ารเตรียมพร้อมรับมือกับภัยความมัน่ คงรูปแบบใหม่ทมี่ คี วามซับซ้อน
และอาจเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกัน
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2.5 วัตถุประสงค์
การประมวลนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 5 ฉบับ พบว่า แต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์
ที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน คือ
เพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ และสามัคคีของคนในชาติ
มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
การรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

-

การจัดการฐานทรัพยากรให้มีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ
การเสริมสร้างศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม
ความมั่นคงทุกรูปแบบ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารระบบราชการและการเมืองทีม่ เี สถียรภาพ
-

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมสภาวะแวดล้อมในเชิงสร้างสรรค์ของการอยูร่ ว่ มกันกับประเทศในภูมภิ าค ตลอดจน
การรักษาภาพลักษณ์และเกียรติภมู ขิ องประเทศในเวทีประชาคมโลก อย่างไรก็ตาม จะเห็น
ได้ว่าตั้งแต่นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2550 – 2554 ได้เริ่มให้ความส�ำคัญ
กับความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ โดยมุง่ เน้นสร้างจิตส�ำนึกให้คนในสังคมจงรักภักดี
และธ�ำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2.6 ผลประโยชน์แห่งชาติ
ผลประโยชน์แห่งชาติปรากฏครั้งแรกในนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2546 – 2549 โดยทุกฉบับได้ก�ำหนดผลประโยชน์
แห่งชาติที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ การมีเอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแห่งอาณาเขต การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้ง
ความปลอดภัย ความอยู่ดีมีสุข ความเป็นธรรม และ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน และการ
มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศ
อี ก ทั้ ง จากการเปลี่ ย นแปลงในยุ ค โลกาภิ วั ต น์
จึ ง เริ่ ม ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การรั ก ษาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารอย่างยั่งยืน และที่ส�ำคัญ
ที่สุดคือการด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ

2.7 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติแต่ละฉบับ
มีความคล้ายคลึงกันในประเด็นที่มุ่งเน้นให้ประเทศมีเสถียรภาพ
และเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อม
เผชิญวิกฤตการณ์ ให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ซึ่งมีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
และประชาคมโลก เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทุกด้านและจัดการความ
มั่นคงอย่างเป็นองค์รวม แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และ
สามารถอยูร่ ว่ มกันได้ภายใต้ความหลากหลายทางความคิด วิถชี วี ติ
และวัฒนธรรม
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2.8 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ลักษณะ
ของการก�ำหนดนโยบาย

สาระส�ำคัญของนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า
ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544

1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า

1

2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป

2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2546 – 2549
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565

2.8.1 ลักษณะของการก�ำหนดนโยบาย จากการประมวลนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้ง 5 ฉบับ พบว่า
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติแบ่งการก�ำหนดนโยบายออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า ปรากฏใน ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544 และฉบับ พ.ศ. 2550
– 2554 โดยนโยบายเฉพาะหน้านับเป็นนโยบายที่มีความเร่งด่วนสูงสุด มุ่งแก้ไขสถานการณ์วิกฤติ
หรือวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่เกิดขึ้นในห้วงระยะเวลานั้น ๆ นอกจากนี้ ในฉบับ
พ.ศ. 2558 – 2564 พบว่ามีการระบุนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนของนโยบายที่ต้องให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการเป็นล�ำดับต้น

2

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป เป็นส่วนของนโยบายที่ปรากฏในทุกฉบับ ทั้งนี้ แต่ละฉบับมี
ความแตกต่างกันในเรือ่ งของการแบ่งกลุม่ ประเด็นความมัน่ คง และการล�ำดับประเด็นทีใ่ ห้ความสนใจ
หรือต้องการผลักดันในห้วงที่มีการบังคับใช้
77
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2.8.2 สาระส�ำคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

1

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544 ก�ำหนดให้การแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของชาติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เป็นประเด็นที่ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากในห้วงปี 2540 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงิน ตลอดจนเกิดปัญหาความขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจากการใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ขณะที่ ฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554 ก�ำหนดให้การสร้างความเชือ่ มัน่ เกีย่ วกับ
สถานการณ์ของประเทศในระยะเปลีย่ นผ่าน และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ยสันติวธิ ี
เป็นประเด็นทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน เนือ่ งจากความขัดแย้งทางการเมืองได้บนั่ ทอนเสถียรภาพ
ทางการเมืองเป็นอย่างมาก ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี
2547 ได้สร้างเงื่อนไขที่น�ำไปสู่การใช้ความรุนแรงในพื้นที่มากขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทาง
การด�ำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับหลักสันติวิธี
ส�ำหรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564 เป็นฉบับเดียวที่ระบุถึง
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ (2) การสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ และ (3)
การแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป จากการประมวลจากนโยบายทั้ง 5 ฉบับพบว่า นโยบายความ
มั่นคงทั่วไปจะมีระยะเวลาการด�ำเนินการ 4 – 5 ปี ในส่วนของเนื้อหาสาระส�ำคัญของนโยบายนั้น
พบว่า มีความคล้ายคลึงกันในหลายประเด็น แต่จะเห็นว่ามีการก�ำหนดประเด็นความมัน่ คงเพิม่
เติมในนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ 2 ฉบับหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงภายใน
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดรับกับกระแสโลก สรุปรายละเอียดสาระส�ำคัญได้ ดังนี้

สาระส�ำคัญ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544
ได้จัดกลุ่มนโยบายออกเป็น 6 ด้านอย่างชัดเจน ได้แก่ 1) ด้านการเมืองภายในประเทศ 2) ด้านเศรษฐกิจ
3) ด้านสังคมจิตวิทยา 4) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 5) ด้านการป้องกัน
ประเทศ และ 6) ด้านต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละด้านได้ระบุถึงรายละเอียดของแต่ละประเด็นความมั่นคง
โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง การเสริมสร้าง
ศักยภาพและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งจะ
สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศในขณะนั้น ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคง พ.ศ. 2541 - 2544 จะมี
ส่วนของนโยบายความมั่นคงเฉพาะหน้าประกอบอยู่ในส่วนแรก เนื่องจากในห้วงดังกล่าวปัญหาเศรษฐกิจ
และความเห็นต่างทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหลายมิติทั่วทั้งประเทศ จึงได้ถูกระบุไว้ให้
เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
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สาระส�ำคัญ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2546 – 2549
มีรูปแบบการก�ำหนดนโยบายแตกต่างจากฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544 คือ ไม่มีการแบ่งกลุ่มประเด็น
ความมั่นคง และไม่มีนโยบายความมั่นคงเฉพาะหน้า โดยนโยบายความมั่นคงฉบับนี้ได้จ�ำแนกเป็นราย
ประเด็นความมั่นคงทั้งสิ้น 28 ข้อ ซึ่งยังคงให้ความส�ำคัญต่อประเด็นความมั่นคงที่คล้ายคลึงกันกับฉบับ
ที่ผ่านมา อาทิ การเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการก�ำหนดแนวทางพัฒนา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคง อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของชาติ อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับการต่างประเทศที่ผลักดันให้เสริมสร้าง
ความไว้วางใจ ความร่วมมือต่อประเทศเพือ่ นบ้าน รักษาไว้ซงึ่ เกียรติภมู ขิ องชาติ อย่างไรก็ตาม อาจเห็นได้วา่
นโยบายฉบับนีไ้ ด้เน้นเรือ่ งการระหว่างประเทศ เนือ่ งจากผูน้ ำ� ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันทีจ่ ะจัดตัง้
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่อินโดนีเซีย
เมื่อ 7 ต.ค. 2546

สาระส�ำคัญ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554
ให้ความส�ำคัญกับการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงภายในประเทศและการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ซึ่งได้แบ่งนโยบายออกเป็น 2 ส่วน คล้ายคลึงกับฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544 คือ มีนโยบายความมั่นคงเฉพาะ
หน้า และนโยบายความมั่นคงทั่วไป ซึ่งนโยบายเฉพาะหน้ามีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์
ทางการเมืองซึ่งอยู่ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน อีกทั้งเร่งด�ำเนินการต่อกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางสันติวิธี ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้เป็นนโยบายฉบับแรกที่กล่าวถึง
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2547 ได้สร้างความหวาดกลัวต่อประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ส�ำหรับในส่วน
ของนโยบายความมั่นคงทั่วไปก�ำหนดไว้ 11 ข้อ ซึ่งได้เน้นเรื่องการเสริมสร้างจิตส�ำนึกให้มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความสมานฉันท์และเอกภาพของคนในชาติ นอกจากนี้ ยังคงไว้ซึ่ง
ประเด็นความมั่นคงที่คล้ายคลึงกับทั้งสองฉบับที่ผ่านมา อาทิ การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกับปัญหาภัยคุกคาม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการสร้างเกียรติภูมิของประเทศในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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สาระส�ำคัญ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบาย 16 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
และนโยบายความมัน่ คงทัว่ ไป โดยนโยบายทีเ่ ป็นแก่นหลักของชาตินนั้ ได้เน้น 3 เรือ่ งส�ำคัญ คือเรือ่ งการเสริม
สร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ และการป้องกัน
และแก้ไขการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนนโยบายความมั่นคงทั่วไปนั้นเห็นได้ว่ามี
การเพิ่มประเด็นความมั่นคงใหม่ไม่ว่าจะเป็น การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ การเสริมสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร หรือการพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นเหล่านี้
ไม่ได้ปรากฏชัดเจนในนโยบายทัง้ 3 ฉบับทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ดี นโยบายฉบับนีม้ หี ว้ งระยะเวลาการบังคับใช้จริง
เพียง 2 ปี เนื่องจากจ�ำเป็นต้องทบทวนตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สาระส�ำคัญ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565
นโยบายความมั่นคงฉบับปัจจุบันที่ยังอยู่ในห้วงของการบังคับใช้ ซึ่งเป็นนโยบายความมั่นคงที่จัดท�ำขึ้น
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) โดยประกอบด้วยนโยบายความมั่นคง 16 ข้อ เช่นเดียวกับฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564
ทีม่ งุ่ ป้องกันและจัดการกับภัยความมัน่ คงรูปแบบใหม่ทงั้ ภายในและต่างประเทศ ควบคูไ่ ปกับการเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนค�ำนึงถึงภาพลักษณ์และบริบทของ
ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม นโยบายฉบับนี้มีความแตกต่างจากทุกฉบับที่ผ่านมา
โดยได้เพิ่มเติมในส่วนของแผนความมั่นคงที่รองรับทุกนโยบายความมั่นคง และได้ก�ำหนดเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน�ำไปบูรณาการให้สอดคล้องกับการจัดท�ำ
แผนงานรองรับต่อไป

2.9 การขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติบางฉบับได้ก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไว้อย่างชัดเจน แต่บางฉบับ
ไม่ได้ระบุไว้เป็นหัวข้อหลัก แต่ได้ก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนไว้โดยสังเขปในส่วนอื่น ซึ่งในภาพรวมนั้นได้ก�ำหนดให้
กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำนโยบายและแผนระดับชาติฯ ไปจัดท�ำแผนปฏิบัติการรองรับ ทั้งนี้ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 ได้เพิ่มเติมการมีส่วนร่วมขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย โดยอาจให้การสนับสนุนและ
ร่วมด�ำเนินการตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพือ่ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงต่อไป
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สถาบันความมั่นคงศึกษา1

1

การทีจ่ ะมีมมุ มองภาพความมัน่ คงแบบองค์รวม
(Comprehensive Security) บนพื้นฐานผลประโยชน์
แห่งชาติและการบริหารจัดการความมั่นคงในทุกมิติ
ทุกระดับได้อย่างสมดุลจากการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกและ
มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ไิ ด้นนั้ เป็นเรือ่ ง
ที่จ�ำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ ผนวกไปกับประสบการณ์
ในการท�ำงานด้านความมั่นคง จึงก�ำหนดให้ส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีหน้าที่ในการจัดท�ำ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
และเสนอแนะให้ความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(สภา มช.) หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา
ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และการอื่นที่
เกีย่ วข้องกับความมัน่ คงแห่งชาติภายใต้พระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2559
เป็นส่วนราชการในส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ มีฐานะเทียบเท่า
กองจั
ดตั้งขึ้นตามค�ำสั่งส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ 275/2563
1
เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้มปี ระกาศกฎกระทรวง
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่องการจัดตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา
แบ่
นราชการส�ำนักงานสภาความมั
16 (5) ศึกกษา
ส�ำนังส่กวงานสภาความมั
่นคงแห่งชาติ น่ มีคงแห่
ภารกิงจชาติ
เป็นโดยข้
ส�ำนักองานเลขานุ
าร
วิจยั พัฒนาองค์ความรู้ เพืชอ่ าการด้
เสริมสร้าานความมั
งศักยภาพและบริ
หารจั้งภารกิ
ดการคลั
งสมอง
คณะกรรมการนโยบายวิ
่นคง รวมทั
จตามกฎ
ด้กระทรวงแบ่
านความมั่นงส่คงวนราชการ
รวมทั้งขับส�เคลื
นการด�ำเนินงานคณะที
่ปรึกษาของ
ำนัก่องานสภาความมั
่นคงแห่งชาติ
โดยข้อ
สภาความมั
คงแห่วิจงัยชาติพัฒและ
(7) ส่คงวามรู
เสริม้ ประสานงาน
ร่วมมือกับ
16
(5) ศึก่นษา
นาองค์
เพื่อเสริมสร้าหรื
งศัอกยภาพและ
บริ
ดการคลังสมองด้านความมั
่นคงรวมทั
้งขับเคลื
่อนการด�
ำเนินงาน
หน่หวารจั
ยงานภายในประเทศและหน่
วยงานหรื
อสถาบั
น องค์
กรต่างประเทศ
คณะที
่ปรึกษาของภาความมั
่นคงแห่่นงคงเชิ
ชาติงยุและ
(7) ส่งเสริด้ามนการประเมิ
ประสานงานน
ในกิจการความมั
่นคง ด้านความมั
ทธศาสตร์
หรื
อ ร่วมมืออมกับและด้
หน่วยงานภายในประเทศและหน่
สถาบัน
สภาวะแวดล้
านวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นวคงยงานหรื
รวมทั้งอเผยแพร่
องค์
ก
รต่
า
งประเทศในกิ
จ
การความมั
น
่
คง
ด้
า
นความมั
น
่
คงเชิ
ง
ยุ
ท
ธศาสตร์
ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคง
ด้านการประเมินสภาวะแวดล้อม และ ด้านวิชาการทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คง
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคง และภารกิจ
งานส่วนอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 บัญญัตใิ ห้สภาความมัน่ คง
แห่งชาติมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ โดยเป็นผู้มีความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับความ
มัน่ คงในด้านต่าง ๆ ด้านละไม่เกิน 7 คน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่มีอ�ำนาจหน้าที่
โดยตรงในด้านที่จะได้รับการแต่งตั้ง และผู้ซึ่งมีความ
รู ้ ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ด้านความมั่นคง
หรือนักวิชาการด้านความมั่นคงในด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ การ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ ให้เป็นไปตามที่สภาความ
มั่นคงแห่งชาติก�ำหนด นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ให้ความเห็นชอบการ
ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะ
ทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่ให้
ค�ำปรึกษาฯ เปรียบเสมือนคลังสมองด้านความมั่นคง
(Think Tank) โดยให้ ข ้ อ เสนอแนะการประเมิ น
สถานการณ์หรือภัยคุกคามด้านความมั่นคงหรือท�ำการ
ศึ ก ษาโดยปรึ ก ษาหารื อ ในประเด็ น หรื อ หั ว ข้ อ ด้ า น
ความมั่นคงตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการให้ค�ำปรึกษาเพื่อให้
ข้อเสนอเชิงนโยบายและสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม โดยจะกล่าวเบือ้ งต้นถึงหน้าทีค่ ณะทีป่ รึกษาฯ
ดังปรากฏในตารางนี้
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หน้าที่คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการป้องกันประเทศในปัจจุบัน
และแนวโน้ม

ด้านการเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศ

ริเริ่มและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของประเทศ
ให้ครอบคลุมการเตรียมพร้อมด้านสาธารณภัย ภัยจากการสูร้ บ และวิกฤตการณ์
ด้านความมั่นคง
ให้คำ� แนะน�ำและข้อเสนอในการพัฒนาศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ
และการพัฒนาขีดความสามารถความพร้อมรบและการปฏิบัติภารกิจทางทหาร
นอกเหนือจากการสงครามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการ
ด�ำเนินงาน

2
ด้านความมั่นคงภายใน
และระหว่างประเทศ

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงภายในประเทศในปัจจุบันและแนวโน้ม
ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศรอบบ้านในปัจจุบันและแนวโน้ม
ที่ส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของไทย
ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศและบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน
ในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงภายใน ให้มีความพร้อมในการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอการก�ำหนดท่าทีของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้การดําเนินการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่าง
ประเทศ และการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�ำนาจ
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภายในและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�ำเนินงาน
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3

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานความมั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้ม

ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมจิตวิทยา

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นด้านสังคมจิตวิทยาทีส่ ง่ ผลต่อ
การด�ำเนินงานความมั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้ม
ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
และสังคมจิตวิทยาในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานความมั่นคง
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�ำเนินงาน

4

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ ดิจิทัล ที่ส่งผลต่อความมั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้ม

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และดิจิทัล

ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางในการน�ำวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดิจิทัลมาสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความมั่นคง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐและ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจน
รองรับปัญหาที่เกิดจากสังคมดิจิทัล
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�ำเนินงาน

5
ด้านการต่อต้าน
การก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ รูปแบบ และวิธีการการก่อการร้าย
ในปัจจุบันและแนวโน้ม
ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ รูปแบบ และวิธีการของอาชญากรรม
ข้ามชาติในปัจจุบันและแนวโน้ม
ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางการด�ำเนินงานเชิงรุกเพื่อลด
ผลกระทบและต่อต้านการก่อการร้ายและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�ำเนินงาน

6
ด้านการข่าวกรอง

ติดตาม ประเมิน สถานการณ์และปัญหาส�ำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงไทยรวม
ทั้งจัดล�ำดับความเร่งด่วนของปัญหา สิ่งท้าทาย และภัยคุกคามที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงในแต่ละห้วงเวลา
ริเริม่ และเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางในการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
ให้มีประสิทธิภาพในการติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและ
ภัยคุกคามต่อความมั่นคง
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านการข่าวกรองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่รอบด้านในการด�ำเนินงาน
83

วารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

การด� ำ เนิ น งานของคณะที่ ป รึ ก ษาของสภา
ความมั่นคงแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และประกาศสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาของสภา
ความมั่นคงแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความ
มัน่ คงแห่งชาติ โดยในครัง้ แรกได้มกี ารลงนามประกาศสภาฯ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1) หน้าที่ตาม พ.ร.บ.
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 คือ ติดตาม ประเมิน
วิเคราะห์สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
แห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเสนอความเห็นต่อ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งชาติตามที่สภามอบหมาย และ 2) หน้าที่ตาม
ประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้คณะที่ปรึกษาให้ค�ำ
แนะน� ำ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เ กี่ยวกับ ความ
มั่นคงแห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งตั้งให้กับสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ และส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ต่อมาภายหลังการด�ำเนินงานของคณะทีป่ รึกษาฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้
พิจารณาให้มกี ารทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ อีกครัง้ หนึง่
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของคณะทีป่ รึกษาฯ มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์และบริบทงานความมั่นคงที่ซับซ้อนและ
เชื่อมโยงเกี่ยวพันในหลายมิติ โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2563 นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ได้ลงนามในประกาศสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นใหม่ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการด�ำเนินงาน
ด้านความมัน่ คง และต่อมาเมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ไ ด้ น� ำ รายชื่ อ คณะ
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอที่ประชุมสภา
ความมัน่ คงแห่งชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ ด้านความมัน่ คงภายใน
และระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล ด้านการต่อต้าน
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และ ด้านการ
ข่าวกรอง โดยมีการระบุเป็นรายบุคคลและตามต�ำแหน่งทีม่ ี
คุณสมบัติสอดคล้องเหมาะสมกับการเป็นที่ปรึกษาของ
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ จ�ำนวน 29 คน
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของคณะที่ปรึกษาฯ สะท้อนการท�ำงานที่มอง
ความมั่นคงแบบองค์รวมที่ต้องการบุคคลที่มีองค์ความรู้
และประสบการณ์การท�ำงานจริงในด้านต่างๆ มาแลกเปลีย่ น
พูดคุยจากสิง่ ทีไ่ ด้มกี ารศึกษาค้นคว้าและจากประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติงานในอดีต/ปัจจุบัน/รวมถึงมองไป
ข้างหน้าในระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้ผลการปฏิบัติ
งานเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง สามารถชี้ วั ด
ประสิทธิผลการท�ำงานของคณะทีป่ รึกษาฯ ด้านต่าง ๆ และ
ในภาพรวม อาทิ การแต่งตัง้ หัวหน้าส่วนราชการทีม่ อี ำ� นาจ
หน้าทีโ่ ดยตรงในด้านทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยใช้ “ชือ่ ต�ำแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการ” แทนหลักเกณฑ์เดิมที่ก�ำหนดเป็น
รายชื่อบุคคล ซึ่งอาจส่งผลให้ประสบการณ์การบริหาร
จัดการท�ำงานขาดความต่อเนื่องเมื่อบุค คลนั้นพ้นจาก
ต�ำแหน่ง หรือแม้แต่การก�ำหนดคุณสมบัติการแต่งตั้งผู้ซึ่ง
มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ดา้ นความมัน่ คง
หรือนักวิชาการด้านความมัน่ คง ให้ชดั เจนขึน้ รวมทัง้ ให้มี
การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งทีป่ รึกษาฯ การพิจารณา
ความหลากหลายของช่วงอายุ การให้คณะทีป่ รึกษาฯ จัดท�ำ
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงรวมทั้งการให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ
ในเรือ่ งต่างๆ จะต้องหาข้อสรุปและมีขอ้ เสนอแนะทีช่ ดั เจน
เพือ่ น�ำไปประกอบการพิจารณาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ซึ่งในวารสารฯ ฉบับต่อไปจะได้กล่าวถึงผลการด�ำเนินงาน
ของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ..........................................................
โทรสาร .....................................................................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................

หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์
1. เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านความมั่นคง
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่าง การเสนอขอพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น
3. เนือ้ หาต้นฉบับภาษาไทย มีจา� นวนไม่ตา�่ กว่า 5,000 ค�า ต้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ย
ตัวขนาดตัวอักษร 16 แบบอักษร TH SarabunPSK
4. ส่วนประกอบส�าคัญของบทความ
4.1 ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อหัวข้อ
4.2 ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระบุ e-mail address, โทรศัพท์/โทรสาร
ไว้ท้ายบทความ)
4.3 บทน�า
4.4 เนื้อหา (ค�าบรรยาย)
4.5 บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นโดยผู้เขียน
4.6 เชิงอรรถ เรียงล�าดับหมายเลขในเนื้อหา
4.7 หนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หมวดภาษาไทยมาก่อนหมวดภาษาอังกฤษ
และระบุให้ชัดเจนถึงชื่อผู้แต่ง (ถ้ามี) ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง (ถ้ามี) ชื่อหนังสือ ส�านักพิมพ์
เมือง/ประเทศที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิง
4.8 การอ้างอิงเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ให้เป็นหมวดต่อท้ายข้อ 4.7
5. การพิจารณารับบทความ
5.1 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในวารสารมุมมองความมั่นคง ต้องผ่านความเห็นชอบ
และหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของสถาบันความมั่นคงศึกษาหรือ
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาบทความ
5.2 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบหลังจากสถาบันความมั่นคงศึกษา
ได้พิจารณาบทความให้ลงพิมพ์ได้
5.3 การพิจารณาบทความถือเป็นสิทธิ์ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สถานที่ติดต่อ
C
O
N
T
A
C
T
U
S

สถาบันความมั่นคงศึกษา

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

สถาบันความมัน่ คงศึกษา
ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2142-0144 โทรสาร 0-2143-9350

สแกน QR CODE เพื่ออ่าน

วารสารมุมมองความมั่นคง | ฉบับที่ 6 |
ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2564
ISSN: 2730-3713

