
	 ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาประเทศไทยต้องประสบปัญหา 
ในด้านบริหารจัดการประเทศท่ีไร้ทิศทาง	ขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ	 
ซ่ึงสะสมมาเป็นระยะเวลานาน	และส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถ 
หรือในภาษานักยุทธศาสตร์ว่า	“กำาลังอำานาจ	หรือพลังอำานาจ”	ที่จะ 
ใช้ในการพัฒนาประเทศไปสู่	“ประเทศที่พัฒนาแล้ว”	อย่างที่เราเคย 
วาดฝัน	ท้ังด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซึ่งหลายๆด้านเรามี 
ความภาคภูมิใจว่าเราเหนือกว่าหลายประเทศในอาเซียน	ส่ิงท่ีปรากฏชัด 
เป็นข้อสรุปของผู้บริหารหน่วยงานระดับกลางจนถึงระดับสูงส่วนใหญ่	 
ก็คือ	การพัฒนาประเทศท่ีขาดความต่อเน่ืองและกระทำาแบบแยกส่วน	 
ขาดการกำาหนดผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวร่วมกัน นโยบาย 
บริหารประเทศในแต่ละรัฐบาลกระทำาในกรอบระยะเวลาอันสัน้
มากกว่าการมองผลประโยชน์ระยะยาว	 แผนพัฒนาประเทศถูกแยก 
ดำาเนินการโดยกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะกระจัด 
กระจาย	แม้จะมีหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงาน	เช่น	สำานักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)	 และสำานักงาน 
สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.)	 จะได้รับมอบหน้าท่ีในการบูรณาการ 
แผนงานระดับชาติ	 แต่ด้วยอำานาจหน้าที่ที่จำากัดตามกฎหมาย	 การ 
ดำาเนินการจึงไม่ครอบคลุมทุกมิติ	การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 
ของประเทศส่วนใหญ่ยังกระทำาแบบแยกส่วน	กอร์ปกับประเทศต้อง 

เผชิญกับวิกฤติทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง	 ส่งผลให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ	 ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้
ปัญหาของชาติ	ไม่ได้รับการแก้ไขโดยทันที	และทวีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน กลายเป็นส่วนท่ีหน่วงร้ัง 
ความก้าวหน้าของประเทศ ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนมีการพัฒนาท่ีรดุหน้าอย่างต่อเน่ือง 
สิ่งนี้กำาลังตอกยำ้าประชาชนว่า	“เราจะดีขึ้นกว่านี้หรือไม่”	
	 อย่างท่ีปรากฏให้เห็นเม่ือไม่นาน	 ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสถานะของประเทศในเวทีโลก	 
ทัง้ด้านการค้าและการลงทุน อาทิ ปัญหาการค้ามนุษย์ ประมงผิดกฎหมาย การบินพลเรือน	 
เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงปัญหาอีกมากมายทีส่ะสมและต้องเร่งรีบแก้ไข ได้แก่ ปัญหาความมัน่คง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การทุจริตประพฤติมิชอบทีเ่ป็นหัวใจสำาคัญในขณะนี้ ความเดือดร้อน 
ของประชาชน การจัดระเบียบสังคม รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีไ่ด้รับผลกระทบจาก 
เศรษฐกิจโลกท่ีตกตำา่	 ดังน้ันคงไม่ใช่ปัญหาการบริหารจัดการแบบเดิมๆ เพียงอย่างเดียวท่ีกำาลังรอให้ 
เราต้องแก้ไข แล้วประเทศจะดีขึ้นหรือได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว แต่คงจะต้อง 
มองปัจจัยภายนอกประเทศ ทีก่ำาลังเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ซึ่งนำามาทัง้โอกาส	 
ความเสีย่ง ภัยคุกคามทีม่ีความซับซ้อนมากยิง่ขึ้น การเคลือ่นย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้าและ
บริการ	 เงินทุน	องค์ความรู้และเทคโนโลยีจะมีมากขึ้นอย่างมากมาย	ปัจจัยภายนอกนี้เองที่เราต้อง
เผชิญอย่างระมัดระวัง	มีแบบแผนและการขับเคลื่อนที่ดี	การที่ไทยจะรอดพ้นจากปัญหาที่เผชิญอยู่ 
และพร้อมเผชิญส่ิงท้าทายใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้น้ัน จำาเป็นต้องเปล่ียนวิธีคิดแบบเดิมๆ มุ่งสู่ 
การบริหารประเทศอย่างมีวิสัยทัศน์ มีการจัดการอย่างมีระบบและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีกลไกพร้อมท่ีจะขับเคล่ือนองคาพยพให้ดำาเนินไปอย่างต่อเน่ือง การประกาศ 
ว่าไทยจะมียุทธศาสตร์ชาติ	 จึงเป็นทางเลือกใหม่ของนายกรัฐมนตรี	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 
ทีย่งัไม่มีแรงต้านเกิดขึน้ ไมม่ีการโต้แย้งถึงหลักการ ประชาชนยงัอยู่ในอาการสงสัยว่าดีอย่างไร	 
แม้จะไม่เคยมีการทำาการศึกษาว่าวิธีการนีด้ีหรือไม่ก็ตาม เชื ่อว่าคนไทยทุกคนคงไม่อยากเห็น 
ประเทศในแบบเดิมๆ	 ดังนั้น	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 จึงเป็นความหวังของรัฐบาลฯ	 ที่อยากจะนำา 
ทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างมีระบบมาสู่สังคมไทย	
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	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 ไม่ใช่แนวคิดใหม่	 แต่เป็นสิ่งที่มีการ 
เรียนการศึกษามาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันในหลักสูตรการป้องกัน 
ราชอาณาจักร	 ในรั้ววิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ.)	 ซึ่งมี
ศิษย์เก่าที่ผ่านการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้มีจำานวนมาก	 ทั้งที่เป็น
พลเรือน	 ทหาร	 ตำารวจ	 รวมถึงภาคเอกชน	 มีความเกี่ยวข้องและ 
เข้าใจหลักยุทธศาสตร์นีเ้ป็นอย่างดี ศิษย์เก่าของสถาบันแห่งนี ้
หลายคนได้เป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศ	แม้กระทั่งภาคธุรกิจ	
นายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันก็สำาเร็จการศึกษาจากสภาบันนี้เช่นกัน	 
ดังนัน้ ความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่ของใหม่ แต่ถูกจำากัด 
เพียงแค่เป็นหลักสูตร	 เป็นผลผลิตท่ีนักศึกษาในรุ่นจะต้องร่วมกันจัดทำา 
เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการในแต่ละปี	 ไม่เคยนำายุทธศาสตร์ชาติที่ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรั้ว	วปอ.	มาใช้บริหารประเทศแต่อย่างใด	 
เข้าใจว่าการเสนอแนวคิดให้นำายุทธศาสตร์ชาติมาใช้ในการบริหาร 
ประเทศเพื่อเป็นทางเลือกใหม่มีแรงขับเคลือ่นมาจากศิษย์เก่า 
ทีเ่ข้าไปนัง่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และขยายผลมาสูส่ภา 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)	ในปัจจุบัน	โดยหลักการแล้ว	
ยุทธศาสตร์จะต้องจัดให้มีการทบทวนตามห้วงเวลาที่กำาหนด	 หรือ
ตามสถานการณ์ทีเ่ห็นว่าจะมีผลกระทบต่อส่วนหนึง่ส่วนใดของ
ยุทธศาสตร์หรือทัง้หมด ทัง้นีเ้พื่อให้เชื่อแน่ว่ายุทธศาสตร์นัน้ยังคง 
ความทันสมัยอยู่และสามารถปฏิบัติได้จริง
	 การกำาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นการบ่งบอกถึง 
เจตนาทีด่ี ทีป่ระเทศจะได้มีการบริหารจัดการประเทศในเชิง 
บูรณาการที่มีระยะยาว	 ทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องๆหนึ่ง	 ซึ่ง 
ไม่เคยมีปรากฏในสังคมไทย	 เช่ือว่าสังคมไทยเองก็ไม่มีใครอยากเห็น 
ประเทศชาติถอยหลังเข้าคลอง ถ้ามองย้อนกลับไปดูปัญหาทีย่ัง 
ค้างคาอยู่ แต่การผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความพยายามที่ 
ฝ่ายสนับสนุนจะต้องให้ความระมัดระวัง	 เพราะการเปล่ียนผ่านใดๆ 
จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งมักจะมีแรงต้านตามกฎธรรมชาติ	 มากน้อย 
เพียงใดข้ึนอยู่กับว่า	สังคมจะเข้าใจและยอมรับขนาดไหน “การเสนอ 
ขายสินค้าดีๆ  มีคุณภาพ หากการนำาเสนอไม่ดีตั้งแต่ต้น”	 ลูกค้า 
อาจไม่สนใจ ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยอีกเช่นกัน	 ผลจะ
ออกมาอย่างไร เป็นเรื่องทีค่นไทยทุกคนควรติดตามอย่างใกล้ชิด	 
เพราะยุทธศาสตร์ฉบับนีจ้ะบอกถึงอนาคตของประเทศว่าจะเป็น
อย่างไร
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	 โดยทีผ่่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง	 
คณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ มีอำานาจหน้าท่ีในการจัดทำาร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเสนอร่างฯ 
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำาเนินงานในระยะที่ 2 ของ
รัฐบาล	(ปี	2558-2559)	และ	กรอบการปฏิรูปในระยะท่ี	3	(ปี	2560	เป็นต้นไป)	ในการน้ี	คณะกรรมการ 
จัดทำายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	 2	 คณะ	 ได้แก่	 คณะอนุกรรมการจัดทำายุทธศาสตร ์
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ คณะอนุกรรมการจัดทำาแผน 
ปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดทำาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป 
ประเทศ	(Roadmap)	ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ในส่วนของคณะอนุกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ฯ	 
ได้ดำาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติฉบับนีต้ามแนวทางทีค่ณะรัฐมนตรีกำาหนด โดยได้มีการ 
นำาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติทีม่าจากหลายภาคส่วน ได้แก่	 
ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำาข้อคิดเห็นจาก 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ และภาคประชาชน มาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้ 
นำาเสนอร่างฯ นี้ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนีอ้ยูร่ะหว่างดำาเนินการ 
ปรับปรุงร่างฯ	ตามมติที่ประชุมฯ
	 สำาหรับสาระที่สำาคัญได้มีการกำาหนดไว้ในร่างฯ	 เรียบร้อยแล้วหลักๆ	ได้แก่	“ประเทศไทย 
มีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง”	 หรือคติพจน์ประจำาชาติ	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน	 มีรายได้สูง	 อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	 คนไทยมีความสุข	 อยู่ดี	 กินดี	 สังคมมีความมั่นคง	 
เสมอภาคและเป็นธรรม	ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ	20	ปี	ต่อจาก 
นี้ไป	 ประกอบด้วย	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	ด้านความมั่นคง	 2)	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 
3)	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	4)	ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม	 5)	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ 6)	ด้านการปรับ 
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในจำานวน 6 ข้อนีย้ังมีรายละเอียดทีข่ยายความ 
ประกอบอีกหลายข้อ	ซึ่งเป็นสารัตถะที่ต้องเปิดให้มีการวิพากษ์ถึงความถูกต้องสมบูรณ์	
	 การดำาเนินการข้ันต่อไป	คณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติจะนำาเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	 และจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน	 ก่อนที่จะ 
นำาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์ชาตินำามาใช้กำาหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศ	คาดว่าภายในตุลาคม	2559	ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (ตุลาคม	 2559	-	กันยายน	 2564)	 นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ	 จะได ้
นำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสูแ่ผนปฏิบัติการ 
ระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา และเพื่อให้การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็นผล	 
ฝ่ายขับเคลือ่นได้เสนอให้มีกลไกขับเคลือ่นด้วยการตราเป็นกฎหมายทัง้ในร่างรัฐธรรมนูญ และใน 
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทัง้สองกฎหมายนีอ้ยูใ่นขั้นการพิจารณาจากฝ่ายที่ 
เกี่ยวข้อง	ล่าสุด	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)	ได้พิจารณาเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติ
แล้วเมื่อ	วันที่16	กุมภาพันธ์	2559	ก่อนที่จะนำาเข้าขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป	
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทางความมั่นคงที่สำาคัญ (ต.ค. – ธ.ค.58)
สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ
1. คณะรัฐมนตรีมีมติยุบกรมการบินพลเรือน       6
2. การจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และการแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)       6      
3. ประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

  และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported และ Unregulated Fishing : IUU) ของ EU       7
4. วิกฤติภัยแล้ง 2558       8
5.  ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทางชีวภาพ        8
สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
1. การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา       9
2. รัสเซียเปิดฉากบุกถล่มกลุ่ม IS ในประเทศซีเรีย        9
3. วิกฤตผู้อพยพ ในยุโรป        10
4. การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)       10
5. ปฏิบัติการ FONOP (Freedom Of Navigation Operation)        11
6. ประธานาธิบดีจีนประกาศปฏิรูปกองทัพ และการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว        11
7. การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของเมียนมา         12
8. เหตุการณ์ก่อการร้ายกลางกรุงปารีส       13
9. ร่วมการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 23 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์       13
10.  การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย       14
11.  วิกฤตการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับตุรกี          14
12.  หยวนเข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก           14
13.  การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 

   (Conference of the Parties : COP - 21)          15

ส่วนที่ 2 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง (SSC FOCUS) และเอกสาร
วิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์ และความมั่นคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
1. SMEs : หัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy)          17
2. การเผชิญหน้าของสองมหาอำานาจ : สัญญาณสู่สงครามโลกครั้งที่ 3         19
3. การประเมินมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล : กลไกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ          21  
4. Cooperative Security : จากการก่อการร้ายสู่ความมั่นคงแบบร่วมมือ        23
5. TPP & RCEP : ทางสองแพร่งของไทยบนหมากกลเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 25 
6. การปฏิรูปกองทัพจีน : จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก” 27
7. “จุดเปลี่ยน” สถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์ 29
8. การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP21) : ความหวังครั้งใหม่กับอนาคตการจับมือโลกร้อน 31
9.  อาเซียนกับการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ที่มีจีนเป็นมหาอำานาจ         33
10.  “LaoSat-1” สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่าง สปป.ลาว – จีน         35
11.  สปป.ลาว ผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงฯ เพื่อรองรับการจัดประชุมฯ ปี 59         37
12.  “สหพันธรัฐ” จุดเปลี่ยนผ่านของสงครามอันยาวนานในเมียนมา         39
13.  ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ “ความท้าทายที่ จีน-อาเซียน ต้องเผชิญ        41
14.  จับตา “ยุทธศาสตร์การเป็นแกนอำานาจทางทะเลโลก” ของอินโดนีเซีย        43

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (ต.ค. – ธ.ค.58)
1. ศศย.สปท. จัดการประชุมโครงการศึกษาขั้นต้น ครั้งที่ 1/2559 “แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

  (Strategic Communication : SC) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations : IO) ของกองทัพไทย  45
2. การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับ Mr.Kunihiko MIYAKE ประธานสถาบันนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น  45
3. การเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านวิชาการและกรอบความร่วมมือระหว่างกันใน

  อนาคตของคลังสมองทหารเรือ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศยร.ยศ.ทร.) 45
4. การเข้าร่วมประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่าย ณ สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 46
5. ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้ง ที่ 1/2559 เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทาง

  ในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของไทยและอาเซียนเพื่อรองรับภัยคุกคามไม่ตามแบบประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีศึกษาอุยกูร์ 46
6. ศศย.สปท. จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี    46 
7. เก็บรวบรวมข้อมูลสร้างเครือข่าย แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นด้านวิชาการและกรอบความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ของคลังสมองทหารเรือ 47
8. เก็บรวบรวมข้อมูลการทำาวิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความร่วมมือ

  ในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา 47
9. เก็บรวบรวมข้อมูลการทำาวิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความร่วมมือ

  ในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 47 
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กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)      

  และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported และ Unregulated Fishing : IUU) ของ EU      7
4. วิกฤติภัยแล้ง 2558      8
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1. การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา      9
2. รัสเซียเปิดฉากบุกถล่มกลุ่ม IS ในประเทศซีเรีย       9
3. วิกฤตผู้อพยพ ในยุโรป       10
4. การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)      

วิกฤตผู้อพยพ ในยุโรป       
การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)      
วิกฤตผู้อพยพ ในยุโรป       

10
5. ปฏิบัติการ FONOP (Freedom Of Navigation Operation)       11
6. ประธานาธิบดีจีนประกาศปฏิรูปกองทัพ และการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว       11
7. การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของเมียนมา        

ประธานาธิบดีจีนประกาศปฏิรูปกองทัพ และการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว 
การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของเมียนมา        
ประธานาธิบดีจีนประกาศปฏิรูปกองทัพ และการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว 

12
8. เหตุการณ์ก่อการร้ายกลางกรุงปารีส      13
9. ร่วมการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 23 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์      

เหตุการณ์ก่อการร้ายกลางกรุงปารีส      
เขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 23 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์      

เหตุการณ์ก่อการร้ายกลางกรุงปารีส      
13

10.  การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย      
ร่วมการประชุมผู้นำ
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย      

ร่วมการประชุมผู้นำ เขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 23 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์      
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย      

เขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 23 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์      
14

11.  วิกฤตการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับตุรกี         14
12.  หยวนเข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก          

วิกฤตการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับตุรกี         
หยวนเข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก          
วิกฤตการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับตุรกี         

14
13.  การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภา

หยวนเข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก          
การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภา
หยวนเข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก          

พภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 
   (Conference of the Parties : COP - 21)         15

ส่วนที่ 2 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง (SSC FOCUS) และเอกสาร
วิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์ และความมั่นคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง (SSC FOCUS) และ
วิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์ และความมั่นคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง (SSC FOCUS) และ

1. SMEs : หัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy)   
วิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์ และความมั่นคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)

SMEs : หัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy)   
วิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์ และความมั่นคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)

      17
2. การเผชิญหน้าของสองมหาอำานาจ : สัญญาณสู่สงครามโลกครั้งที่ 3        

SMEs : หัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy)   
นาจ : สัญญาณสู่สงครามโลกครั้งที่ 3        

SMEs : หัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy)   
19

3. การประเมินมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล : กลไกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจแล
นาจ : สัญญาณสู่สงครามโลกครั้งที่ 3        

การประเมินมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล : กลไกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจแล
นาจ : สัญญาณสู่สงครามโลกครั้งที่ 3        

ะความมั่นคงของประเทศ         21  
4. Cooperative Security : จากการก่อการร้ายสู่ความมั่นคงแบบร่วมมือ 

การประเมินมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล : กลไกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจแล
Cooperative Security : จากการก่อการร้ายสู่ความมั่นคงแบบร่วมมือ 
การประเมินมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล : กลไกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจแล

      23
5. TPP & RCEP : ทางสองแพร่งของไทยบนหมากกลเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 25
6.6. การปฏิรูปกองทัพจีน : จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก”การปฏิรูปกองทัพจีน : จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก” 2727
7. “จุดเปลี่ยน” สถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์

การปฏิรูปกองทัพจีน : จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก”
“จุดเปลี่ยน” สถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์
การปฏิรูปกองทัพจีน : จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก”

29
8. การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP21) : ความหวังค

“จุดเปลี่ยน” สถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์
การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP21) : ความหวังค
“จุดเปลี่ยน” สถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์

รั้งใหม่กับอนาคตการจับมือโลกร้อน 31
9. อาเซียนกับการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ที่มีจีนเป็นมหาอำ

การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP21) : ความหวังค
อาเซียนกับการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ที่มีจีนเป็นมหาอำ
การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP21) : ความหวังค
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10.  “LaoSat-1” สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่าง สปป.ลาว – จีน        35
11.  สปป.ลาว ผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงฯ เพื่อรองรับการจัดประชุมฯ ปี 59        37
12.  “สหพันธรัฐ” จุดเปลี่ยนผ่านของสงครามอันยาวนานในเมียนมา        39
13.  ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ “ความท้าทายที่ จีน-อาเซียน ต้องเผชิญ       

“สหพันธรัฐ” จุดเปลี่ยนผ่านของสงครามอันยาวนานในเมียนมา        
ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ “ความท้าทายที่ จีน-อาเซียน ต้องเผชิญ       
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14.  จับตา “ยุทธศาสตร์การเป็นแกนอำานาจทางทะเลโลก” ของอินโดนีเซีย       43

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (ต.ค. – ธ.ค.58)
1. ศศย.สปท. จัดการประชุมโครงการศึกษาขั้นต้น ครั้งที่ 1/2559 “แนวทา
การปฏิบัติงานสำ

ศศย.สปท. จัดการประชุมโครงการศึกษาขั้นต้น ครั้งที่ 1/2559 “แนวทา
การปฏิบัติงานสำ คัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (ต.ค. – ธ.ค.58)

ศศย.สปท. จัดการประชุมโครงการศึกษาขั้นต้น ครั้งที่ 1/2559 “แนวทา
คัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (ต.ค. – ธ.ค.58)

งการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 
คัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (ต.ค. – ธ.ค.58)

งการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 
คัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (ต.ค. – ธ.ค.58)

  (Strategic Communication : SC) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations : IO) ของกองทัพไทย 45
2. การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับ Mr.Kunihiko MIYAKE ประธานสถาบันนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น 

(Strategic Communication : SC) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Inform
การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับ Mr.Kunihiko MIYAKE ประธานสถาบันนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น 
(Strategic Communication : SC) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Inform

45
3. การเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห

การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับ Mr.Kunihiko MIYAKE ประธานสถาบันนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น 
การเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห
การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับ Mr.Kunihiko MIYAKE ประธานสถาบันนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น 

็นด้านวิชาการและกรอบความร่วมมือระหว่างกันในการเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านวิชาการและกรอบความร่วมมือระหว่างกันในการเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห
  อนาคตของคลังสมองทหารเรือ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศยร.ยศ.ทร.) 45

4. การเข้าร่วมประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่าย ณ สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
อนาคตของคลังสมองทหารเรือ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศยร.ยศ.ทร.)

นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
อนาคตของคลังสมองทหารเรือ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศยร.ยศ.ทร.)

46
5. ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้ง ที่ 1/2559 เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทาง

การเข้าร่วมประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่าย ณ สำ
ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้ง ที่ 1/2559 เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทาง
การเข้าร่วมประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่าย ณ สำ

  ในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของไทยและอาเซียนเพื่อรองรับภัยคุกคามไม่ตามแบบประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีศึกษาอุยกูร์
ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้ง ที่ 1/2559 เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของไทยและอาเซียนเพื่อรองรับภัยคุกคามไม่ตามแบบประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีศึกษาอุยกูร์
ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้ง ที่ 1/2559 เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทาง

46
6. ศศย.สปท. จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี   46
7. เก็บรวบรวมข้อมูลสร้างเครือข่าย แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นด้านวิชาการแ

ศศย.สปท. จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร ณ บึงฉวาก จ
เก็บรวบรวมข้อมูลสร้างเครือข่าย แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นด้านวิชาการแ
ศศย.สปท. จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร ณ บึงฉวาก จ

ละกรอบความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ของคลังสมองทหารเรือ 47
8. เก็บรวบรวมข้อมูลการทำาวิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำ

เก็บรวบรวมข้อมูลสร้างเครือข่าย แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นด้านวิชาการแ
วิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำ

เก็บรวบรวมข้อมูลสร้างเครือข่าย แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นด้านวิชาการแ
าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความร่วมมือ

  ในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา 47
9. เก็บรวบรวมข้อมูลการทำาวิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำ

ในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐปร
วิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำ

ในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา
วิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำ

ะชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา
าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความร่วมมือ

  ในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจ 47
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บทนํา

ศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
เป็นหน่วยงานทางวิชาการของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย ท่ีมีภารกิจหลักในการศึกษา เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประเมิน จัดทำาและเผยแพร่ข้อมูลทางยุทธศาสตร์ ที่มีผล 
กระทบต่อความมั่นคงของชาติและการป้องกันประเทศ เพื่อให ้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อผู้บังคับบัญชา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และสาธารณชนให้รับทราบ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติโดยรวม ในการ 
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ให้พร้อมรับกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบได้

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความม่ันคง ศูนย์ศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทำาหน้าที่ในการ
วางแผน อำานวยการ ประสานงาน ดำาเนินการ และกำากับดูแล
งานด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ สถานการณ์
ความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งการจัด 
ประชุม การรวบรวมข้อมูล และจัดทำาเอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ ตลอดถึงการผลิตบุคลากร
ด้านความมัน่คงและยุทธศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่กี ่ยวข้อง
กับความมัน่คงทัง้ปวงให้กับข้าราชการในกระทรวงกลาโหมและ
พลเรือน 

โดยมีผลผลิตสำาคัญที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 6 ประเภท 
แบ่งออกเป็น งานวิจัย (research) เอกสารทางวิชาการ 
(working paper)  เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ (strategic 
review) เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (case study) เอกสาร 
วิ เคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสต ร์และความ ม่ันคง 
(SSC FOCUS) รวมทั้งเอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และ 
ความมั่นคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) ซึ่งจัดทำาโดย 
กองภูมิภาคศึกษา จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบัน 
วิชาการป้องกันประเทศ ถือเป็นฉบับแรกของปีงบประมาณ 
2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่รวบรวมสถานการณ์ทาง 
ความมั่นคงต่างๆ รวมทั้งบทวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นทิศทาง 
ความเปลี ่ยนแปลงที ่ส่งผลต่อความมั ่นคงของชาติ  
อันจะเป็นประโยชน์สำาหรับการติดตามและประเมินผล 
สถานการณ์ความมั่นคงต่อไป โดยในจุลสารฉบับที่ 1 
(ตุลาคม - ธันวาคม 2558) ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน  
ดังนี้ 

จากการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทำาให้ปรากฏภัยคุกคามท้ังตามแบบ  (Traditional  Threats : TTs) 
และภัยคุกคามไม่ตามแบบ (Non-Traditional Threats) ท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน อาทิ การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์  
ภัยคุกคามด้านระบาดวิทยา ภัยคุกคามด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงภัยพิบัติธรรมชาติ โดยภัยคุกคามเหล่านีไ้ด้ส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงของชาติในทุกด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้เชื่อมโยงโลกไว้ด้วยกันทั้งหมด ทำาให้ 
ช่องว่างของขอบเขตรัฐถูกหลอมจนยากที่จะแยกพรมแดนได้ชัดเจน เรื่องภายในประเทศหนึ่งกลายเป็นมีผลกระทบต่อประเทศ 
อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้ปรากฏการณ์หรือปัญหาในที่ต่างๆ จึงไม่เป็นเพียงเรื่องเฉพาะภายในประเทศหนึ่งอีกต่อไป แต่กลาย
เป็นประเด็นร่วมกันของทั้งโลก ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมิอาจหลีกหนีไปจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำาลังเกิดขึ้นในโลกไปได้  
จึงต้องมีการปรับตัวให้พร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายรูปแบบใหม่ต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อพลังอำานาจของชาติ 
และความมั่นคงของประเทศ
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทางความมั่นคงที่สำาคัญห้วง ต.ค.– ธ.ค.58 เป็นการรวบรวมข้อมูลและข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง 
กับสถานการณแ์วดลอ้มทางความมัน่คงทัง้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยสถานการณเ์หล่านีล้ว้น 
เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางความมั่นคงของไทย โดยในฉบับนี้ประกอบไปด้วย 20 สถานการณ์สำาคัญใน 
ห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ ได้แก่ (1) ไทยถูกประกาศลดอันดับความน่า 
เชื่อถือด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินจาก ICAO (2) การจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (3) การ 
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (4) ประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานการทำาประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported และ Unregulated Fishing : IUU) ของ EU (5) วิกฤติภัยแล้ง 2558 
(6) การประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตช์ หรือ 4G (7) ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทาง 
ชีวภาพ สถานการณ์ความมั่นคงภายนอกประเทศ ได้แก่ (1) การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
(2) รัสเซียเปิดฉากบุกถล่มกลุ่ม IS ในประเทศซีเรีย (3) วิกฤตผู้อพยพ ในยุโรป (4) การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) (5) ปฏิบัติการ FONOP (The eagerly - anticipatedfreedom 
of navigation operation) (6) ประธานาธิบดีจีนประกาศการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวและปฏิรูปกองทัพ (7) การเลือกตั้ง 
ครั้งประวัติศาสตร์ของเมียนมา (8) เหตุการณ์ก่อการร้ายกลางกรุงปารีส (9) ร่วมการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 23 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (10) การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT) (11) วิกฤตการเผชิญหน้าระหว่าง 
รัสเซียกับตุรกี (12) หยวนเข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก (13) การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 (Conference of the Parties : COP - 21)

 ส่วนที่ 2 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ 
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง (SSC FOCUS) และเอกสาร 
วิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
อาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) ต.ค. – ธ.ค.58
เป็นการรวบรวมบทความวิเคราะห์สถานการณ์ทีก่ำาลัง 
เป็นประเด็นสำาคัญทัง้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ และส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ซึ่งได้จัดทำาและมีการเผยแพร่ทุก  
2 สัปดาห์ โดยในฉบับนี้ประกอบไปด้วย 4 บทความ  
ในห้วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ได้แก่ (1) SMEs :  
หัวจักรขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy)  
(2) การเผชิญหน้าของสองมหาอำานาจ : สัญญาณสู ่
สงครามโลกครั้งที่ 3 (3) การประเมินมาตรฐานและ 
คุณภาพระดับสากล : กลไกทีส่ ่งผลต่อเศรษฐกิจและ 
ความมั่นคงของประเทศ (4) Cooperative Security :  
จากการก่อการร้ายสูค่วามมัน่คงแบบร่วมมอื (5) TPP  
& RCEP : ทางสองแพร่งของไทยบนหมากกลเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ (6) การปฏิรูปกองทัพจีน : 
จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก” (7) “จุดเปลี่ยน” สถานการณ์ 
ความม่ันคงไซเบอร์ (8) การประชุมว่าด้วยการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (COP21) : ความหวังครั้งใหม่กับอนาคต 
การจับมือโลกร้อน (9) อาเซียนกับการปรับตัวต่อ 
สถานการณ์ใหม่ท่ีมีจีนเป็นมหาอำานาจ (10) “LaoSat - 1”  
ส ัญล ักษณ์ แห่งม ิตรภาพระหว่าง สปป.ลาว – จีน  
(11) สปป.ลาวผ่านร่างกฎหมายความม่ันคงฯ เพ่ือรองรับ 
การจัดประชุมฯ ปี 59  (12) “สหพันธรัฐ” จุดเปลี่ยน 
ผ่านของสงครามอันยาวนานในเมียนมา (13) ความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ “ความทา้ทายที่ จีน -อาเซียน 
ต้องเผชิญ (14) จับ “ยุทธศาสตร์การเป็นแทนอำานาจ
ทางทะเลโลก” ของอินโดนีเซีย  

 ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัต ิงานสำาค ัญของศ ูนย์ศ ึกษา 
ยทุธศาสตร์หว้ง ต.ค.–ธ.ค.58     เปน็การรวบรวมผลการดำาเนนิงานสำาคญั 
ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ อาทิ ผลสรุปการจัดประชุม/ การสัมมนา ผลสรุป  
การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ การแลกเปล่ียน/เย่ียมเยือนระหว่างหน่วยงาน 
ความมัน่คงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น โดยในห้วงเดือน 
ตุลาคม - ธันวาคม 2558 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ได้มีการปฏิบัติที่สำาคัญ  
ได้แก่ (1) ศศย.สปท. จัดการประชุมโครงการศึกษาข้ันต้น คร้ังท่ี  
1/2559 “แนวทางการพัฒนาการสื ่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic  
Communication : SC) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Oper-
ations : IO) ของกองทัพไทย  (2) การต้อนรับและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น กับ 
Mr.Kunihiko MIYAKE ประธานสถาบันนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น  
(3) การเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น 
ด้านวิชาการและกรอบความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตของคลังสมอง 
ทหารเรือ ณ ศูนย ์ย ุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
(ศยร.ยศ.ทร.) (4) การเข้าร่วมประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่าย  
ณ สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) (5) ศศย.สปท. จัดการ 
ประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั ้งที ่ 1/2559  
เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของไทย 
และอาเซียนเพื ่อรองรับภัยคุกคามไม่ตามแบบประเด็นอาชญากรรม
ข้ามชาติ กรณีศึกษาอุยกูร์ (6) จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรและ 
ศักยภาพบุคลากร ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี (7) เดินทางไปเก็บรวบรวม 
ข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นด้านวิชาการและกรอบ 
ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ของคลังสมองทหารเรือ ณ ศูนย์วิจัย 
และพัฒนาการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (ศวพท.กห.)  
(8) เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำาวิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม  
เรื ่อง “ปัจจัยทีท่ ำาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของความ 
ร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา :  
กรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงนำ้าทา – เชียงตุง  
(9) เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำาวิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม  
เรื่อง “ปัจจัยที่ทำาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของความ 
ร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย  
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : กรณีศึกษา 
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสระแก้ว–พนมเปญ–โฮจิมินห์” 

ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทางความมั่นคงที่สำาคัญห้วง ต.ค.– ธ.ค.58 เป็นการรวบรวมข้อมูลและข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณแ์วดลอ้มทางความมัน่คงทัง้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยสถานการณเ์หล่านีล้ว้น

คัญห้วง ต.ค.– ธ.ค.58
กับสถานการณแ์วดลอ้มทางความมัน่คงทัง้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยสถานการณเ์หล่านีล้ว้น

คัญห้วง ต.ค.– ธ.ค.58 เป็นการรวบรวมข้อมูลและข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณแ์วดลอ้มทางความมัน่คงทัง้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยสถานการณเ์หล่านีล้ว้น

 เป็นการรวบรวมข้อมูลและข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง

เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางความมั่นคงของไทย โดยในฉบับนี้ประกอบไปด้วย 20 สถานการณ์สำ
กับสถานการณแ์วดลอ้มทางความมัน่คงทัง้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยสถานการณเ์หล่านีล้ว้น

คัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางความมั่นคงของไทย โดยในฉบับนี้ประกอบไปด้วย 20 สถานการณ์สำ
กับสถานการณแ์วดลอ้มทางความมัน่คงทัง้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยสถานการณเ์หล่านีล้ว้น

าคัญใน
ห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ ได้แก่ (1) ไทยถูกประกาศลดอันดับความน่า
เชื่อถือด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินจาก ICAO (2) การจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (3) การ
ห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 
เชื่อถือด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินจาก ICAO (2) การจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (3) การ
ห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 ได้แก่ (1) ไทยถูกประกาศลดอันดับความน่า
เชื่อถือด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินจาก ICAO (2) การจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (3) การ

ได้แก่ (1) ไทยถูกประกาศลดอันดับความน่า

แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (4) ประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานการทำ
เชื่อถือด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินจาก ICAO (2) การจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (3) การ
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (4) ประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานการทำ
เชื่อถือด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินจาก ICAO (2) การจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (3) การ

าประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน
เชื่อถือด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินจาก ICAO (2) การจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (3) การ

ประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน
เชื่อถือด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินจาก ICAO (2) การจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (3) การ

และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported และ Unregulated Fishing : IUU) ของ EU (5) วิกฤติภัยแล้ง 2558
(6) การประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตช์ หรือ 4G (7) ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทาง
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported และ Unregulated Fishing : IUU) ของ EU (5) วิกฤติภัยแล้ง 2558
(6) การประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตช์ หรือ 4G (7) ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทาง
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported และ Unregulated Fishing : IUU) ของ EU (5) วิกฤติภัยแล้ง 2558

ชีวภาพ สถานการณ์ความมั่นคงภายนอกประเทศ
(6) การประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตช์ หรือ 4G (7) ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทาง

สถานการณ์ความมั่นคงภายนอกประเทศ
(6) การประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตช์ หรือ 4G (7) ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทาง

 ได้แก่ (1) การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
(2) รัสเซียเปิดฉากบุกถล่มกลุ่ม IS ในประเทศซีเรีย (3) วิกฤตผู้อพยพ ในยุโรป (4) การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) (5) ปฏิบัติการ FONOP (The eagerly - anticipatedfreedom
(2) รัสเซียเปิดฉากบุกถล่มกลุ่ม IS ในประเทศซีเรีย (3) วิกฤตผู้อพยพ ในยุโรป (4) การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) (5) ปฏิบัติการ FONOP (The eagerly - anticipatedfreedom
(2) รัสเซียเปิดฉากบุกถล่มกลุ่ม IS ในประเทศซีเรีย (3) วิกฤตผู้อพยพ ในยุโรป (4) การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

of navigation operation) (6) ประธานาธิบดีจีนประกาศการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวและปฏิรูปกองทัพ (7) การเลือกตั้ง
ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) (5) ปฏิบัติการ FONOP (The eagerly - anticipatedfreedom
of navigation operation) (6) ประธานาธิบดีจีนประกาศการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวและปฏิรูปกองทัพ (7) การเลือกตั้ง
ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) (5) ปฏิบัติการ FONOP (The eagerly - anticipatedfreedom

ครั้งประวัติศาสตร์ของเมียนมา (8) เหตุการณ์ก่อการร้ายกลางกรุงปารีส (9) ร่วมการประชุมผู้นำ
of navigation operation) (6) ประธานาธิบดีจีนประกาศการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวและปฏิรูปกองทัพ (7) การเลือกตั้ง
ครั้งประวัติศาสตร์ของเมียนมา (8) เหตุการณ์ก่อการร้ายกลางกรุงปารีส (9) ร่วมการประชุมผู้นำ
of navigation operation) (6) ประธานาธิบดีจีนประกาศการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวและปฏิรูปกองทัพ (7) การเลือกตั้ง

าเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 23
of navigation operation) (6) ประธานาธิบดีจีนประกาศการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวและปฏิรูปกองทัพ (7) การเลือกตั้ง

เขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 23
of navigation operation) (6) ประธานาธิบดีจีนประกาศการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวและปฏิรูปกองทัพ (7) การเลือกตั้ง

ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (10) การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT) (11) วิกฤตการเผชิญหน้าระหว่าง
รัสเซียกับตุรกี (12) หยวนเข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก (13) การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (10) การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT) (11) วิกฤตการเผชิญหน้าระหว่าง
รัสเซียกับตุรกี (12) หยวนเข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก (13) การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (10) การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT) (11) วิกฤตการเผชิญหน้าระหว่าง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 (Conference of the Parties : COP - 21)
รัสเซียกับตุรกี (12) หยวนเข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก (13) การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 (Conference of the Parties : COP - 21)
รัสเซียกับตุรกี (12) หยวนเข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก (13) การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

ส่วนที่ 2 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง (SSC FOCUS) และเอกสาร
วิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง (SSC FOCUS) และเอกสาร
วิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง (SSC FOCUS) และเอกสาร

อาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) ต.ค. – ธ.ค.58
เป็นการรวบรวมบทความวิเคราะห์สถานการณ์ทีก่ำาลัง
เป็นประเด็นสำาคัญทัง้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ และส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของ

คัญทัง้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ และส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของ

คัญทัง้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ซึ่งได้จัดทำาและมีการเผยแพร่ทุก 
2 สัปดาห์ โดยในฉบับนี้ประกอบไปด้วย 4 บทความ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ซึ่งได้จัดทำ
2 สัปดาห์ โดยในฉบับนี้ประกอบไปด้วย 4 บทความ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ซึ่งได้จัดทำ และมีการเผยแพร่ทุก 
2 สัปดาห์ โดยในฉบับนี้ประกอบไปด้วย 4 บทความ 

และมีการเผยแพร่ทุก 

ในห้วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ได้แก่ (1) SMEs : 
หัวจักรขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) 
ในห้วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ได้แก่ (1) SMEs : 
หัวจักรขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) 
ในห้วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ได้แก่ (1) SMEs : 

(2) การเผชิญหน้าของสองมหาอำานาจ : สัญญาณสู ่
สงครามโลกครั้งที่ 3 (3) การประเมินมาตรฐานและ
(2) การเผชิญหน้าของสองมหาอำ
สงครามโลกครั้งที่ 3 (3) การประเมินมาตรฐานและ
(2) การเผชิญหน้าของสองมหาอำ นาจ : สัญญาณสู ่
สงครามโลกครั้งที่ 3 (3) การประเมินมาตรฐานและ

นาจ : สัญญาณสู ่

คุณภาพระดับสากล : กลไกทีส่ ่งผลต่อเศรษฐกิจและ
สงครามโลกครั้งที่ 3 (3) การประเมินมาตรฐานและ
คุณภาพระดับสากล : กลไกทีส่ ่งผลต่อเศรษฐกิจและ
สงครามโลกครั้งที่ 3 (3) การประเมินมาตรฐานและ

ความมั่นคงของประเทศ (4) Cooperative Security : 
คุณภาพระดับสากล : กลไกทีส่ ่งผลต่อเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศ (4) Cooperative Security : 
คุณภาพระดับสากล : กลไกทีส่ ่งผลต่อเศรษฐกิจและ

จากการก่อการร้ายสูค่วามมัน่คงแบบร่วมมอื (5) TPP 
& RCEP : ทางสองแพร่งของไทยบนหมากกลเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ (6) การปฏิรูปกองทัพจีน :
จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก” (7) “จุดเปลี่ยน” สถานการณ์
การเมืองระหว่างประเทศ (6) การปฏิรูปกองทัพจีน :
จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก” (7) “จุดเปลี่ยน” สถานการณ์
การเมืองระหว่างประเทศ (6) การปฏิรูปกองทัพจีน :

ความม่ันคงไซเบอร์ (8) การประชุมว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก” (7) “จุดเปลี่ยน” สถานการณ์
ความม่ันคงไซเบอร์ (8) การประชุมว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก” (7) “จุดเปลี่ยน” สถานการณ์

สภาพภูมิอากาศ (COP21) : ความหวังครั้งใหม่กับอนาคต
ความม่ันคงไซเบอร์ (8) การประชุมว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (COP21) : ความหวังครั้งใหม่กับอนาคต
ความม่ันคงไซเบอร์ (8) การประชุมว่าด้วยการเปล่ียนแปลง

การจับมือโลกร้อน (9) อาเซียนกับการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ใหม่ท่ีมีจีนเป็นมหาอำานาจ (10) “LaoSat - 1” 
ส ัญล ักษณ์ แห่งม ิตรภาพระหว่าง สปป.ลาว – จีน 
(11) สปป.ลาวผ่านร่างกฎหมายความม่ันคงฯ เพ่ือรองรับ
การจัดประชุมฯ ปี 59  (12) “สหพันธรัฐ” จุดเปลี่ยน
(11) สปป.ลาวผ่านร่างกฎหมายความม่ันคงฯ เพ่ือรองรับ
การจัดประชุมฯ ปี 59  (12) “สหพันธรัฐ” จุดเปลี่ยน
(11) สปป.ลาวผ่านร่างกฎหมายความม่ันคงฯ เพ่ือรองรับ

ผ่านของสงครามอันยาวนานในเมียนมา (13) ความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ “ความทา้ทายที่ จีน -อาเซียน 
ต้องเผชิญ (14) จับ “ยุทธศาสตร์การเป็นแทนอำานาจ
ทางทะเลโลก” ของอินโดนีเซีย  

ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัต ิงานสำาค ัญของศ ูนย์ศ ึกษา
ยทุธศาสตร์หว้ง ต.ค.–ธ.ค.58     เปน็การรวบรวมผลการดำาเนนิงานสำาคญั
ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ อาทิ ผลสรุปการจัดประชุม/ การสัมมนา ผลสรุป 
การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ การแลกเปล่ียน/เย่ียมเยือนระหว่างหน่วยงาน
ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ อาทิ ผลสรุปการจัดประชุม/ การสัมมนา ผลสรุป 
การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ การแลกเปล่ียน/เย่ียมเยือนระหว่างหน่วยงาน
ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ อาทิ ผลสรุปการจัดประชุม/ การสัมมนา ผลสรุป 

ความมัน่คงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น โดยในห้วงเดือน
การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ การแลกเปล่ียน/เย่ียมเยือนระหว่างหน่วยงาน
ความมัน่คงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น โดยในห้วงเดือน
การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ การแลกเปล่ียน/เย่ียมเยือนระหว่างหน่วยงาน

ตุลาคม - ธันวาคม 2558 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ได้มีการปฏิบัติที่สำาคัญ 
ได้แก่ (1) ศศย.สปท. จัดการประชุมโครงการศึกษาข้ันต้น คร้ังท่ี 
ตุลาคม - ธันวาคม 2558 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ได้มีการปฏิบัติที่สำ
ได้แก่ (1) ศศย.สปท. จัดการประชุมโครงการศึกษาข้ันต้น คร้ังท่ี 
ตุลาคม - ธันวาคม 2558 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ได้มีการปฏิบัติที่สำ คัญ 
ได้แก่ (1) ศศย.สปท. จัดการประชุมโครงการศึกษาข้ันต้น คร้ังท่ี 

คัญ 

1/2559 “แนวทางการพัฒนาการสื ่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
ได้แก่ (1) ศศย.สปท. จัดการประชุมโครงการศึกษาข้ันต้น คร้ังท่ี 
1/2559 “แนวทางการพัฒนาการสื ่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
ได้แก่ (1) ศศย.สปท. จัดการประชุมโครงการศึกษาข้ันต้น คร้ังท่ี 

Communication : SC) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Oper-
ations : IO) ของกองทัพไทย  (2) การต้อนรับและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น กับ
Communication : SC) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Oper
ations : IO) ของกองทัพไทย  (2) การต้อนรับและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น กับ
Communication : SC) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Oper

Mr.Kunihiko MIYAKE ประธานสถาบันนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น 
(3) การเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
Mr.Kunihiko MIYAKE ประธานสถาบันนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น 
(3) การเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
Mr.Kunihiko MIYAKE ประธานสถาบันนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น 

ด้านวิชาการและกรอบความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตของคลังสมอง
ทหารเรือ ณ ศูนย ์ย ุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
(ศยร.ยศ.ทร.) (4) การเข้าร่วมประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่าย 
ณ สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) (5) ศศย.สปท. จัดการ
(ศยร.ยศ.ทร.) (4) การเข้าร่วมประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่าย 

นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) (5) ศศย.สปท. จัดการ
(ศยร.ยศ.ทร.) (4) การเข้าร่วมประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่าย 

ประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั ้งที ่ 1/2559 
เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของไทย
ประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั ้งที ่ 1/2559 
เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของไทย
ประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั ้งที ่ 1/2559 

และอาเซียนเพื ่อรองรับภัยคุกคามไม่ตามแบบประเด็นอาชญากรรม
เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของไทย
และอาเซียนเพื ่อรองรับภัยคุกคามไม่ตามแบบประเด็นอาชญากรรม
เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของไทย

ข้ามชาติ กรณีศึกษาอุยกูร์ (6) จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรและ
ศักยภาพบุคลากร ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี (7) เดินทางไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นด้านวิชาการและกรอบ
ศักยภาพบุคลากร ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี (7) เดินทางไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นด้านวิชาการและกรอบ
ศักยภาพบุคลากร ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี (7) เดินทางไปเก็บรวบรวม

ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ของคลังสมองทหารเรือ ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (ศวพท.กห.) 
(8) เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำาวิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม 
เรื ่อง “ปัจจัยทีท่ ำ
(8) เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำ
เรื ่อง “ปัจจัยทีท่ ำ
(8) เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำ

าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของความ
ร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา : 
กรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา : 
กรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา : 

้าทา – เชียงตุง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา : 

้าทา – เชียงตุง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา : 
กรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน้าทา – เชียงตุง กรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา : 
กรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา : 

้าทา – เชียงตุง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา : 
กรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา : 

ำ้าทา – เชียงตุง ำกรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงนำกรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน้าทา – เชียงตุง กรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงนำกรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน
(9) เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำาวิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม 
เรื่อง “ปัจจัยที่ทำ
(9) เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำ
เรื่อง “ปัจจัยที่ทำ
(9) เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำ

าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของความ
ร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : กรณีศึกษา 
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสระแก้ว–พนมเปญ–โฮจิมินห์” 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : กรณีศึกษา 
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสระแก้ว–พนมเปญ–โฮจิมินห์” 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : กรณีศึกษา 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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สถานการณ์
ความมั่นคงภายในประเทศ

2. การจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
    และการแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
    5 ต.ค.58 : สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ 
ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่ง ตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) จำานวน 200 คน ซึ่งภารกิจหน้าที่ 
ของ สปท. ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 นั้นระบุว่า 
ต้องทำาหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน คือ (1) การเมือง 
(2) การบริหารราชการแผ่นดิน (3) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (4) การปกครองท้องถิ่น (5) การศึกษา  (6) เศรษฐกิจ 
(7) พลังงาน  (8) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (9)  สื่อสารมวลชน 
  

6

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ต.ค. – ธ.ค.58)

1. คณะรัฐมนตรีมีมติยุบกรมการบินพลเรือน
1 ต.ค.58 : ถือว่าเป็นวันที่ต้องจดจำาสำาหรับวงการการบินพลเรือนของประเทศ 

จากการยุบกรมการบินพลเรือน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง
คมนาคม ซึ่งกรมการบินพลเรือนนั้นมีประวัติย้อนหลังไปถึง    พ.ศ. 2462  โดยที่ประชุม 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกรมการบินพลเรือนตาม
ที่สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยเสนอกฎหมายต่างๆ และหนึ่งในนั้น คือ  
“พระราชกำาหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558” ซึ่งได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมือ่วันที่ 1 ต.ค.58 พระราชกำาหนดการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแยกส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับ 
การกำากับดูแลของกรมการบินพลเรือนออกไปเป็น

(1) สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งมีลักษณะเป็นหน่วย
งานอิสระ ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

(2) กรมท่าอากาศยาน ซึ่งยังคงเป็นหน่วยงานราชการ โดยจะรับผิดชอบการ
ดำาเนินงานสนามบินของกรมการบินพลเรือนเดิม 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากเมื่อ ม.ค.58 องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้เข้ามา 
ตรวจการทำาหน้าท่ีกำากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย 
ตามมาด้วยการประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยการบิน โดยการ 
ติด “ธงแดง” ประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.58 โดยไทยไม่ผ่านมาตรฐานในการ 
กำากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของประเทศ และต้องเร่งทำาการแก้ไข 
ข้อบกพร่องตามที่ ICAO ให้คำาแนะนำา 



3. ประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานการทำาประมงที่ 
  ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal,  
   Unreported และ Unregulated Fishing : IUU) ของ  
   สหภาพยุโรป (European Union : EU)
 13 - 23 ต.ค.58 : ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ได้เดินทาง
มาทำาการประเมินผลการดำาเนินการและตรวจสอบมาตรการต่างๆ  
ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยมีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
และอำานวยการ อันเป็นผลมาจากการที่ EU ได้เข้ามาตรวจประเมิน 
ตั้งแต่ เม.ย.58 ซึ่งปรากฏว่าไทยไม่ผ่านมาตรฐานและมีการทำาประมง
ลักษณะ IUU จึงประกาศให้ “ใบเหลือง” พร้อมทั้งแจ้งเตือนถึงความ
เป็นไปได้ที่ไทยอาจถูกขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (Non-
Cooperating Country) โดย EU ได้ให้เวลาไทยในการแก้ไขแผน 
ปฏบัิตกิารฯ      ท่ีชัดเจนในการต่อต้านและขจัดการทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ภายในเวลา 6 เดือน  (ต.ค.58)   ซึ่งหากไทยผ่านการประเมินสถานะ 
ของไทยก็จะถูกถอดออกจาก “ใบเหลือง” มาเป็น “ใบเขียว” เป็นการ
รับรองการทำาประมงที่ถูกกฎหมาย ซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อ ต.ค.58 EU  
ได้เข้ามาตรวจประเมินและมีความพอใจในการดำาเนินการของไทย 
ทำาให้ EU ขยายเวลาในการประเมินไทยไปอีกเป็นต้นปี 59 แต่ม ี
ข้อเสนอแนะให้เชื่อมโยงระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System 
: VMS) และระบบต่างๆ ในการป้องกันการทำาประมงผิดกฎหมายให้
เป็นระบบเดียวกัน

(10) สังคม (11) อื่นๆ ต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยต้อง 
คำานึงถึงความสำาคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะ 
เวลาที่เหลืออยู่ รวมทั้งสามารถเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสนอญัตติการอภิปรายและ 
ตั้งกระทู้ถามได้ ซึ่ง สปท. จะดำารงตำาแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป 
เกิดขึ้น ต่อมา 6 ต.ค.58 : พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 
หัวหน้า คสช. ได้มีการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)  
จำานวน 21 คน โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น 
ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และแต่งตั้งกรรมการอีก 20 คน 
เพื่อทำาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ก่อนนำาไปจัดทำา 
ประชามติต่อไปภายใน 45 - 60 วัน 

3. ประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานการทำาประมงที่
  ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 
   Unreported และ Unregulated Fishing : IUU) ของ 
   สหภาพยุโรป (European Union : EU)

13 - 23 ต.ค.58 : ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ได้เดินทาง
มาทำาการประเมินผลการดำาเนินการและตรวจสอบมาตรการต่างๆ 
ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยมีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
และอำานวยการ อันเป็นผลมาจากการที่ EU ได้เข้ามาตรวจประเมิน
ตั้งแต่ เม.ย.58 ซึ่งปรากฏว่าไทยไม่ผ่านมาตรฐานและมีการทำาประมง
ลักษณะ IUU จึงประกาศให้ “ใบเหลือง” พร้อมทั้งแจ้งเตือนถึงความ
เป็นไปได้ที่ไทยอาจถูกขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (Non-
Cooperating Country) โดย EU ได้ให้เวลาไทยในการแก้ไขแผน
ปฏบัิตกิารฯ      ท่ีชัดเจนในการต่อต้านและขจัดการทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย
ภายในเวลา 6 เดือน  (ต.ค.58)   ซึ่งหากไทยผ่านการประเมินสถานะ
ของไทยก็จะถูกถอดออกจาก “ใบเหลือง” มาเป็น “ใบเขียว” เป็นการ
รับรองการทำาประมงที่ถูกกฎหมาย ซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อ ต.ค.58 EU 
ได้เข้ามาตรวจประเมินและมีความพอใจในการดำาเนินการของไทย 
ทำาให้ EU ขยายเวลาในการประเมินไทยไปอีกเป็นต้นปี 59 แต่มี
ข้อเสนอแนะให้เชื่อมโยงระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System
: VMS) และระบบต่างๆ ในการป้องกันการทำาประมงผิดกฎหมายให้
เป็นระบบเดียวกัน

(10) สังคม (11) อื่นๆ ต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยต้อง
คำานึงถึงความสำาคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะ
เวลาที่เหลืออยู่ รวมทั้งสามารถเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะ
เวลาที่เหลืออยู่ รวมทั้งสามารถเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะ

และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสนอญัตติการอภิปรายและ
ตั้งกระทู้ถามได้ ซึ่ง สปท. จะดำ
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสนอญัตติการอภิปรายและ
ตั้งกระทู้ถามได้ ซึ่ง สปท. จะดำ
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสนอญัตติการอภิปรายและ

ารงตำาแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสนอญัตติการอภิปรายและ

แหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสนอญัตติการอภิปรายและ

เกิดขึ้น ต่อมา 6 ต.ค.58 : พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
ตั้งกระทู้ถามได้ ซึ่ง สปท. จะดำ
เกิดขึ้น ต่อมา 6 ต.ค.58 : พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
ตั้งกระทู้ถามได้ ซึ่ง สปท. จะดำ

นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้า คสช. ได้มีการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการยก
เกิดขึ้น ต่อมา 6 ต.ค.58 : พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
หัวหน้า คสช. ได้มีการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการยก
เกิดขึ้น ต่อมา 6 ต.ค.58 : พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
จำานวน 21 คน โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น

ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
นวน 21 คน โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น

ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และแต่งตั้งกรรมการอีก 20 คน
นวน 21 คน โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และแต่งตั้งกรรมการอีก 20 คน
นวน 21 คน โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น

เพื่อทำาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ก่อนนำาไปจัดทำา
ประชามติต่อไปภายใน 45 - 60 วัน 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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5. ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
   (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทางชีวภาพ

 กำาหนดส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ได้แก่ ส่ิงมีชีวิตท่ีมีการตัดต่อ ตัดแต่งหรือเปล่ียนแปลง 
สารพนัธุกรรมหรอืผสมผสานสารพนัธกุรรมใหมท่ี่ไดจ้ากวธิกีารใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม ่       หรอืวธิกีารอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เป็นยาสำาหรับมนุษย์หรือสัตว์ตามที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมอยู่แล้ว แม้ พ.ร.บ. 
ฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แต่ยังต้องผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีกครั้งหนึ่ง และยังมีผู้ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. 
ฉบับนี้ อยู่เป็นจำานวนมาก

4. วิกฤติภัยแล้ง 2558
ปลายเดือน ต.ค.58 : ย่อมหมายถึงการสิน้สุด 

ฤดูฝน ในขณะที่ปริมาณนำ้าของ 4 เขื่อนหลัก ในลุ่มนำ้า 
เจ้าพระยามีนำ้าใช้การได้อยู่ประมาณ 3,909 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล 1,095 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร        เขื่อนสิริกิติ์  1,923     ล้านลูกบาศก์เมตร 
เขื่อนแควน้อยบำารุงแดน 341 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่า 
น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณนำ้าจาก 4 เขื่อนหลักในช่วง 

เวลาเดียวกันของปี 2557 ที่มีอยู่ถึง 5,968 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่างกันถึงกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และนับจากต้นเดือน  
พ.ย.58 เป็นต้นไป จะไม่มีนำ้าฝนก้อนใหม่เติมใส่ 4 เขื่อนหลักของประเทศจนถึงเดือน พ.ค.หรือ มิ.ย.59 ทำาให้ประเทศไทย 
ต้องตกอยู่ในสภาวะแล้งยาวถึงประมาณ 8 เดือน ยิ่งมองย้อนกลับไปในปี 2557/58 ประเทศไทยมีปริมาณนำ้าถึง 5,968 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร แต่ก็ยังเกิดปัญหาขาดนำ้าดิบเพื่อผลิตนำ้าประปา และภัยแล้งในจังหวัดภาคกลาง ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การแย่งชิงนำ้าที ่
จ.ปทุมธานี และสระบุรี จนต้องเปิด “สระเก็บนำา้พระราม 9” โครงการพระราชดำาริของมูลนิธิชัยพัฒนา กับโครงการแก้มลิงทะเลสาบ 
บ้านหมอ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากการขาดนำ้า ด้วยปริมาณนำ้าที่มีอยู่ในปี 2558  
ชี้ชัดว่าเราต้องถนอมนำ้าทุกหยดไว้ใช้เพื่อการบริโภคไม่ให้ขาดแคลน ประเทศไทยทีเ่คยได้ชื่อว่าเป็น “อูข่้าวอูน่ำ้า” จะไม่มีนำ้า 
เหลือเฟือให้คนไทยใช้อย่างฟุ่มเฟือยอีกต่อไป

 24 พ.ย.58 : พล.ต.สรรเสริญ  แก้วกำาเนิด 
โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ  เพ่ือพัฒนา
กฎหมายในประเทศท่ีจะใช้ในการดำาเนินการควบคุม
ดูแลการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
ให้เกิดความปลอดภัยต่อความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ และคำานึงถึงความเสีย่งต่อสุขภาพของมนุษย์
และสอดคล้องกับการดำาเนินงาน ในระดับสากล โดยมี
สาระสำาคัญดังนี้
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ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ต.ค. – ธ.ค.58)



1. การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 
   ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

23 ก.ย. - 1 ต.ค.58 : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุม 
สหประชาชาติระดับผู้นำา เพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ.2558 และการประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยยืนยัน 

2. รัสเซียเปิดฉากบุกถล่มกลุ่ม IS 
    ในประเทศซีเรีย
 ปลาย ก.ย.58 : ประธานาธิบดี 
วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย เปิดเจรจา 
นอกรอบกับประธานาธิบดีบารัก โอบามา  
แห่งสหรัฐฯ ในเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ 
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ตามด้วย 
การเจรจากับประธานาธิบดี ฟรองซัวส ์
ออลลองด์ แห่งฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตร ี
นางแองเกลา แมร์เคิล แห่งเยอรมนี เพื่อ
แสวงหาแนวทางในการเปิดฉากโจมตี 
กองกำาลังรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) 
โดยทั้งสองชาติิยุโรปยำ้าให้รัสเซียโจมตี 

ความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมกำาหนดกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า พร้อมกล่าวถ้อยแถลง 
ในการประชุมฯ ยำ้าบทบาทไทยในการมีส่วนร่วมรับมือกับความท้าทายของโลกและนำาเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ

ความสำาคัญของการประชุมสหประชาชาติในปีนี้ คือ เป็นการประชุมเต็มคณะของ UN Summit for the Adop-
tion of the Post - 2015 Development Agenda เพื่อวางกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า โดย
นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองร่างเอกสารที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้มีฉันทามติ ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโลก 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 (Transforming Our World: The ๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development)  
ร่วมกับผู้นำาประเทศต่างๆ กว่า 113 ประเทศ

สถานการณ์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ

1. การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 
   ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

23 ก.ย. - 1 ต.ค.58 : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุม
สหประชาชาติระดับผู้นำา เพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ.2558 และการประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยยืนยัน
สหประชาชาติระดับผู้นำ
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยยืนยัน
สหประชาชาติระดับผู้นำ  เพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ.2558 และการประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยยืนยัน

 เพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ.2558 และการประชุม

2. รัสเซียเปิดฉากบุกถล่มกลุ่ม IS 
    ในประเทศซีเรีย

ปลาย ก.ย.58 : ประธานาธิบดี
วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย เปิดเจรจา
นอกรอบกับประธานาธิบดีบารัก โอบามา 
แห่งสหรัฐฯ ในเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ตามด้วย
การเจรจากับประธานาธิบดี ฟรองซัวส์
ออลลองด์ แห่งฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรี
นางแองเกลา แมร์เคิล แห่งเยอรมนี เพื่อ
แสวงหาแนวทางในการเปิดฉากโจมตี
กองกำาลังรัฐอิสลาม (Islamic State: IS)
โดยทั้งสองชาติิยุโรปย้าให้รัสเซียโจมตีโดยทั้งสองชาติิยุโรปย้าให้รัสเซียโจมตีโดยทั้งสองชาติิยุโรปยำ้าให้รัสเซียโจมตีำโดยทั้งสองชาติิยุโรปยำโดยทั้งสองชาติิยุโรปย้าให้รัสเซียโจมตีโดยทั้งสองชาติิยุโรปยำโดยทั้งสองชาติิยุโรปย

ความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมกำาหนดกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า พร้อมกล่าวถ้อยแถลง
ในการประชุมฯ ย้าบทบาทไทยในการมีส่วนร่วมรับมือกับความท้าทายของโลกและนำ
ความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมกำ

้าบทบาทไทยในการมีส่วนร่วมรับมือกับความท้าทายของโลกและนำ
ความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมกำ
ในการประชุมฯ ย้าบทบาทไทยในการมีส่วนร่วมรับมือกับความท้าทายของโลกและนำในการประชุมฯ ยำ้าบทบาทไทยในการมีส่วนร่วมรับมือกับความท้าทายของโลกและนำำในการประชุมฯ ยำในการประชุมฯ ย้าบทบาทไทยในการมีส่วนร่วมรับมือกับความท้าทายของโลกและนำในการประชุมฯ ยำในการประชุมฯ ย าเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ

ความสำาคัญของการประชุมสหประชาชาติในปีนี้ คือ เป็นการประชุมเต็มคณะของ UN Summit for the Adop-
tion of the Post - 2015 Development Agenda เพื่อวางกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า โดย
นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองร่างเอกสารที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้มีฉันทามติ ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโลก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 (Transforming Our World: The ๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development)  
ร่วมกับผู้นำาประเทศต่างๆ กว่า 113 ประเทศ

สถานการณ์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)

9



เป้าหมายเฉพาะกลุ่ม IS เท่านั้น แม้ผลเจรจากับสหรัฐฯ จะออกมาขัดแย้งกันถึงหนทางยุติสงครามในซีเรียเกี่ยวกับการคงอยู่ 
หรือโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดี บาชาร์ อัล - อัสซาด แต่ต่อมาเมื่อ 30 ก.ย.58 รัฐสภารัสเซียได้ลงมติเห็นชอบให้ส่ง 
กองทัพอากาศเข้าไปช่วยรัฐบาลซีเรีย ด้วยเหตุผลในการปราบ กลุ่ม IS  โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ 1 ต.ค.58 ในการส่งเครื่องบินรบ 
เข้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายจังหวัดของซีเรีย อันถือเป็นการเข้าสูร้บทางทหารในพื้นทีท่ีอ่ยูห่่างไกลเป็นครั้งแรกของ 
รัสเซีย นับตั้งแต่ครั้งสหภาพโซเวียตเข้าบุกยึดครองอัฟกานิสถาน 

3. วิกฤตผู้อพยพ ในยุโรป 
     8 ต . ค .58 : ประธานาธิบดีฟรองซัวส์ ออลลองด์  
ผู้นำาฝรั่งเศส กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภายุโรป (European  
Parliament : EP) ที่เมืองสตราสบูร์ก เรียกร้องให้สมาชิก
สหภาพยุโรป (European Union : EU) ทั้ง 28 ประเทศ
แสดงความร่วมมือ เพื ่อให้การแก้ไขวิกฤติผูอ้พยพและ 
ผูล้ีภ้ัยทีเ่ดินทางเข้าสูภู่มิภาคยุโรปซึ่งมีมากกว่า 600,000  
คน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่นายกรัฐมนตร ี
อังเกลา แมร์เคิล ผู้นำาเยอรมนี กล่าวว่าการเดินทางเข้าสู่
ยุโรปอย่างต่อเนื่องของผู้อพยพและผู้ลี้ภัย หมายถึง การที่
ยุโรปต้องปรับเปลีย่นกระบวนการทำางานครั้งยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 
ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่ทุกภาคส่วนควรร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีรายงานการขึ้นทะเบียน
ผู้ลี้ภัย 577,000 คน ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา โดย  
1 ใน 3 ของผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นชาวซีเรียที่กำาลังอพยพหนี 
ภัยสงครามที่กำาลังปะทุขึ้นในบ้านเกิดตัวเอง

4. การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans - Pacific Partnership : TPP) 
5 ต.ค.58 : ทั่วโลกต่างจับตามองความร่วมมือครั้งสำาคัญของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ที่ร่วมมือกันจัดตั้งความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจทีใ่หญ่ทีสุ่ดกลุม่หนึง่ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าจะกลายเป็นการจัดระเบียบสร้างมาตรฐานใหม่ทางเศรษฐกิจในอนาคต  
ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกอันเป็นผลมาจากการที่สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในการผลักดันให้เกิดความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) โดยเป็นการเจรจาระหว่าง 12 ประเทศสมาชิกโดยรอบมหาสมุทร
แปซิฟิก ได้แก่ แคนาดา สหรัฐฯ เม็กซิโก ชิลี เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม และญี่ปุ่น จนได ้
ข้อตกลงร่วมกันในที่สุด แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจน แต่ก็มีปฏิกิริยาจากหลายภาคส่วนทั้งคัดค้านและเห็นด้วย 
อีกนัยหนึ่ง TPP ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของสหรัฐฯ ที่จะใช้ข่มอำานาจและอิทธิพลของจีนในภูมิภาคที่นับวันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ 
ทางด้านจีนแม้จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือนี้ แต่รัฐบาลจีนก็ให้การต้อนรับอย่างดี แถลงการณ์จากกระทรวง10

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ต.ค. – ธ.ค.58)



5. ปฏิบัติการ FONOP (Freedom Of Navigation Operation)
       27 ต.ค.58 : USS Lassen เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำาวิถีของ 
กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้แล่นเข้าไปในรัศมี 12 ไมล์ทะเลจากหนึง่ใน 
เกาะเทียมที่สร้างขึ้นมาโดยรัฐบาลจีน ในเขตทะเลจีนใต้ จากการที่จีน
อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratly Islands) การกระทำา 
ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับจีน โดยจีนได้เรียก 
ทูตสหรัฐฯประจำาปักกิ ่งไปพบเพื่อประท้วงและแจ้งว่าการกระทำา 
ดังกล่าว ถือเป็นการคุกคามต่ออธิปไตยของจีน แต่สหรัฐฯ ตอบโต้กลับ 
โดยกล่าวว่าจะดำาเนินการปฏิบัติการฯ ในครั้งต่อๆ ไปอีก เพราะ 
เรือรบของสหรัฐฯ ลอยลำาอยู่ในน่านนำ้าสากล ซึ่งเป็นไปตามเวลาและ 
สถานทีท่ีส่หรัฐฯ กำาหนดไว้ เรือพิฆาต USS Lassen แล่นผ่าน 
เขตน่านนำ้าที่ทั้ง จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์ 
บริเวณใกล้กับแนวปะการังมิสชีฟ (Mischief Reef) ในหมู่เกาะ 
สแปรตลีย์ การลอยลำาของเรือพิฆาต USS Lassen กินเวลา 2 ชั่วโมง 
โดยจีนใช้เรือ 2 ลำาติดตามเรือพิฆาตของสหรัฐฯ ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที ่
สหรัฐฯ แจ้งว่ามีการสื่อสารกันระหว่างเรือสหรัฐฯ กับจีนเป็นปกติ  

6. ประธานาธิบดีจีนประกาศปฏิรูปกองทัพ และการยกเลิก
   นโยบายลูกคนเดียว 
 26 พ.ย.58 : ทางการจีนได้จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสฯ และเจ้าหน้าที่ 
ทางทหารระดับสูงกวา 200 คน ณ กรุงปักกิ่ง นำาโดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
ได้ประกาศปฏิรูปกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation 
Army - PLA) ครั ้งใหญ่สุดนับตั ้งแต่ พ.ศ.2493 โดยมุง่เป้าให้เสร็จสิน้ 
ภายใน พ.ศ.2563 ซึ่งก่อนหน้านี้ รัฐบาลจีนได้ประกาศเพิ่มงบประมาณ 
กลาโหมของปี 58 นี้ อีกร้อยละ 12.2 (808,230 ล้านหยวนหรือประมาณ 
ราว 4 ล้านล้านบาท) ซึ ่งถือเป็นการเพิ ่มขึ ้นมากที ่สุดในรอบ 3 ปี  
อันเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า จีนจะไม่ลดบทบาททางการทหาร 
 

ขณะเดียวกันนายแอชตัน คาร์เตอร์ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ได้ให้การต่อคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภาสหรัฐฯ โดยกล่าวว่า 
สหรัฐฯ กระทำาการลงไปโดยยึดหลักพื้นฐานว่า เราจะบินข้าม แล่นเรือและปฏิบัติการใดๆ ก็ตามในกรอบที่กฎหมายระหว่าง
ประเทศกำาหนด และเมื่อใดก็ตามที่การปฏิบัตินั้นจำาเป็นต้องดำาเนินการ โดยไม่หวั่นเกรงต่อคำาขู่ หรือการต่อต้านใดๆ

พาณิชย์จีนระบุว่า TPP เป็นหนึ่งในข้อตกลงการค้าเสรีที่มีความ
สำาคัญต่อภูมิภาคฯ ซ่ึงจีนเปิดกว้างและเห็นด้วยกับการสร้างกลไกใดๆ 
ก็ตาม ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขขององค์การการค้าโลก 
World Trade Organization : (WTO) ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ 
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยหวงัวา่ TPP รวมถงึขอ้ตกลง 
ทางการค้าอื่นๆ จะเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุน ในเอเชีย - แปซิฟิก
 ทัง้นีจ้ีนก็ไม่ได้ปิดกั้นความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือ 
ในอนาคต ด้านนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ แห่งญี่ปุ่น มองว่า  
TPP คือ อนาคตของเอเชีย - แปซิฟิก เป็นสิ่งที่จะกำาหนดแนวทาง 
การค้าการลงทุนในศตวรรษที่ 21 ยุคของเอเชีย - แปซิฟิก ได้เร่ิม 

5. ปฏิบัติการ FONOP (Freedom Of Navigation Operation)
       27 ต.ค.58 : USS Lassen เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำาวิถีของ
กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้แล่นเข้าไปในรัศมี 12 ไมล์ทะเลจากหนึง่ใน
เกาะเทียมที่สร้างขึ้นมาโดยรัฐบาลจีน ในเขตทะเลจีนใต้ จากการที่จีน
อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratly Islands) การกระทำา
ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับจีน โดยจีนได้เรียก
ทูตสหรัฐฯประจำาปักกิ ่งไปพบเพื่อประท้วงและแจ้งว่าการกระทำา
ดังกล่าว ถือเป็นการคุกคามต่ออธิปไตยของจีน แต่สหรัฐฯ ตอบโต้กลับ
โดยกล่าวว่าจะดำาเนินการปฏิบัติการฯ ในครั้งต่อๆ ไปอีก เพราะ
ดังกล่าว ถือเป็นการคุกคามต่ออธิปไตยของจีน แต่สหรัฐฯ ตอบโต้กลับ

เนินการปฏิบัติการฯ ในครั้งต่อๆ ไปอีก เพราะ
ดังกล่าว ถือเป็นการคุกคามต่ออธิปไตยของจีน แต่สหรัฐฯ ตอบโต้กลับ

เรือรบของสหรัฐฯ ลอยลำาอยู่ในน่านน้าสากล ซึ่งเป็นไปตามเวลาและอยู่ในน่านน้าสากล ซึ่งเป็นไปตามเวลาและอยู่ในน่านนำ้าสากล ซึ่งเป็นไปตามเวลาและำอยู่ในน่านนำอยู่ในน่านน้าสากล ซึ่งเป็นไปตามเวลาและอยู่ในน่านนำอยู่ในน่านน
สถานทีท่ีส่หรัฐฯ กำาหนดไว้ เรือพิฆาต USS Lassen แล่นผ่าน
เขตน่านน้าที่ทั้ง จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์ เขตน่านน้าที่ทั้ง จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์ เขตน่านนำ้าที่ทั้ง จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์ ำเขตน่านนำเขตน่านน้าที่ทั้ง จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์ เขตน่านนำเขตน่านน
บริเวณใกล้กับแนวปะการังมิสชีฟ (Mischief Reef) ในหมู่เกาะ
สแปรตลีย์ การลอยลำาของเรือพิฆาต USS Lassen กินเวลา 2 ชั่วโมง
โดยจีนใช้เรือ 2 ลำาติดตามเรือพิฆาตของสหรัฐฯ ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหรัฐฯ แจ้งว่ามีการสื่อสารกันระหว่างเรือสหรัฐฯ กับจีนเป็นปกติ 

6. ประธานาธิบดีจีนประกาศปฏิรูปกองทัพ และการยกเลิก
   นโยบายลูกคนเดียว 

26 พ.ย.58 : ทางการจีนได้จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสฯ และเจ้าหน้าที่
   นโยบายลูกคนเดียว 

ทางการจีนได้จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสฯ และเจ้าหน้าที่
   นโยบายลูกคนเดียว 

ทางทหารระดับสูงกวา 200 คน ณ กรุงปักกิ่ง นำาโดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
ทางการจีนได้จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสฯ และเจ้าหน้าที่

โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
ทางการจีนได้จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสฯ และเจ้าหน้าที่

ได้ประกาศปฏิรูปกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation
Army - PLA) ครั ้งใหญ่สุดนับตั ้งแต่ พ.ศ.2493 โดยมุง่เป้าให้เสร็จสิน้
ได้ประกาศปฏิรูปกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation
Army - PLA) ครั ้งใหญ่สุดนับตั ้งแต่ พ.ศ.2493 โดยมุง่เป้าให้เสร็จสิน้
ได้ประกาศปฏิรูปกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation

ภายใน พ.ศ.2563 ซึ่งก่อนหน้านี้ รัฐบาลจีนได้ประกาศเพิ่มงบประมาณ
Army - PLA) ครั ้งใหญ่สุดนับตั ้งแต่ พ.ศ.2493 โดยมุง่เป้าให้เสร็จสิน้

ใน พ.ศ.2563 ซึ่งก่อนหน้านี้ รัฐบาลจีนได้ประกาศเพิ่มงบประมาณ
Army - PLA) ครั ้งใหญ่สุดนับตั ้งแต่ พ.ศ.2493 โดยมุง่เป้าให้เสร็จสิน้

กลาโหมของปี 58 นี้ อีกร้อยละ 12.2 (808,230 ล้านหยวนหรือประมาณ
ราว 4 ล้านล้านบาท) ซึ ่งถือเป็นการเพิ ่มขึ ้นมากที ่สุดในรอบ 3 ปี 
อันเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า จีนจะไม่ลดบทบาททางการทหาร

ขณะเดียวกันนายแอชตัน คาร์เตอร์ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ได้ให้การต่อคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภาสหรัฐฯ โดยกล่าวว่า
สหรัฐฯ กระทำาการลงไปโดยยึดหลักพื้นฐานว่า เราจะบินข้าม แล่นเรือและปฏิบัติการใดๆ ก็ตามในกรอบที่กฎหมายระหว่าง
ขณะเดียวกันนายแอชตัน คาร์เตอร์ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ได้ให้การต่อคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภาสหรัฐฯ โดยกล่าวว่า

การลงไปโดยยึดหลักพื้นฐานว่า เราจะบินข้าม แล่นเรือและปฏิบัติการใดๆ ก็ตามในกรอบที่กฎหมายระหว่าง
ขณะเดียวกันนายแอชตัน คาร์เตอร์ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ได้ให้การต่อคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภาสหรัฐฯ โดยกล่าวว่า

ประเทศกำาหนด และเมื่อใดก็ตามที่การปฏิบัตินั้นจำาเป็นต้องดำาเนินการ โดยไม่หวั่นเกรงต่อคำาขู่ หรือการต่อต้านใดๆ

พาณิชย์จีนระบุว่า TPP เป็นหนึ่งในข้อตกลงการค้าเสรีที่มีความ
สำาคัญต่อภูมิภาคฯ ซ่ึงจีนเปิดกว้างและเห็นด้วยกับการสร้างกลไกใดๆ 
ก็ตาม ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขขององค์การการค้าโลก

คัญต่อภูมิภาคฯ ซ่ึงจีนเปิดกว้างและเห็นด้วยกับการสร้างกลไกใดๆ 
ก็ตาม ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขขององค์การการค้าโลก

คัญต่อภูมิภาคฯ ซ่ึงจีนเปิดกว้างและเห็นด้วยกับการสร้างกลไกใดๆ 

World Trade Organization : (WTO) ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยหวงัวา่ TPP รวมถงึขอ้ตกลง
ทางการค้าอื่นๆ จะเป็นปัจจัยสำ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยหวงัวา่ TPP รวมถงึขอ้ตกลง
ทางการค้าอื่นๆ จะเป็นปัจจัยสำ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยหวงัวา่ TPP รวมถงึขอ้ตกลง

าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุน ในเอเชีย - แปซิฟิก

ทัง้นีจ้ีนก็ไม่ได้ปิดกั้นความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือ
การค้า และการลงทุน ในเอเชีย - แปซิฟิก

ทัง้นีจ้ีนก็ไม่ได้ปิดกั้นความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือ
การค้า และการลงทุน ในเอเชีย - แปซิฟิก

ในอนาคต ด้านนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ แห่งญี่ปุ่น มองว่า 
TPP คือ อนาคตของเอเชีย - แปซิฟิก เป็นสิ่งที่จะกำาหนดแนวทาง
การค้าการลงทุนในศตวรรษที่ 21 ยุคของเอเชีย - แปซิฟิก ได้เร่ิม

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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ขึ ้นแล้ว และจีนคือหนึ ่งในตัวละครทีส่ ำาคัญในแง่ของยุทธศาสตร์ โดยนายอาเบะกล่าวว่า การเข้าร่วมของจีนในอนาคต  
จะส่งผลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นและเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไป



ตลอดจนได้เพิ ่มบทบาทความมัน่คงทางทะเล (Maritime Security) 
ในเขตน่านนำ้าที่กำาลังอยูร่ะหว่างมีข้อพิพาท กับหลายประเทศในภูมิภาค 
มากย่ิงข้ึน โดยเป้าหมายสำาคัญในการปฏิรูปกองทัพของจีนคร้ังน้ี  คือ การสร้าง 
หน่วยรบทีด่ีทีสุ่ด พร้อมกับการปรับโครงสร้างทางทหารจากแนวทางเดิม 
ตามแบบของ “สหภาพโซเวียต” ไปสู่ระบบการบังคับบัญชาร่วมแบบ 
“สหรัฐฯ” 

29 ต.ค.58 : พรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศยกเลิกนโยบายลูก 
คนเดียวซึ่งใช้มาตั้งแต่ ปี 2522 และอนุญาตให้คู่สามีภรรยาสามารถมีลูก 
ได้ 2 คน ซึ่งเป็นการยกเลิกข้อบังคับทีจ่ำากัดคู่สามีภรรยาในเขตเมืองให้ม ี
ลูกได้คนเดียวสาเหตุนัน้ก็เพื่อยกระดับการพัฒนาประชากรให้สมดุลรวมทัง้
ยังเป็นการรับมือกับปัญหาประชากรผูสู้งวัยทีน่ับวันจะมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนั้นก็ยังเป็นการยกเลิกนโยบายที่ไม่ได้รับความนิยมซึ่งถือว่ารุกลำ้า 
เข้าไปในชีวิตครอบครัว การตัดสินใจดังกล่าวปรากฏอยู่ในคำาแถลงของ 
พรรคคอมมิวน ิสต์จีนหลังประชุมคณะกรรมการกลางพรรคว่าด้วย 
การวางแผนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมถึงปี 2563 เนื่องจากเป็นมาตรการ 

8 พ.ย. 58 : เม ียนมาจัดการเล ือกตั ้ง 
ครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งเสรีเป็น 
ครั้งแรกในรอบ 25 ปี นับจาก พ.ศ.2533 ที่พรรค 
สันนิบาตแห่งชาติเพื ่อประชาธิปไตย (National  
League   for   Democracy : NLD)       ของ นางอองซาน 
ซูจี ได้รับชัยชนะ แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากคณะ
ทหารเมียนมา จนนำาไปสู่การยึดอำานาจ  และกักบริเวณ 
นางอองซาน ซูจี สำาหรับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้  
เป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั้ง 3 สภา คือ สภาผู้แทน 
ราษฎร (House of Representatives) หรือ  
“ปยีตุ้ ลุ ้ดด่อ” (Pyithu Hluttaw), สภาชนเผ่า 
(House of Nationalities) หรือ “อะเมียวตา 
ลุ้ดด่อ” (Amyotha Hluttaw) และสภาภูมิภาค 
และรัฐ (Regional and State Hluttaws) 

     ภาพท่ีกลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของปรากฏการณ์ คือภาพท่ีชาว 
เมียนมาต่างช่วยกันชูนิ้วที่จุ่มลงในหมึกสี ที่แสดงสัญลักษณ์ของการไป
ใช้สิทธิเลือกต้ังมาแล้ว เม่ือปิดคูหาเลือกต้ัง พรรค NLD ของนางอองซาน 
ซูจี ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย โดยในสภาผู้แทน
ราษฎรได้ไป 387 ที่นั่งจากทั้งหมด 498 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 78 ไม่
รวมที่นั่งที่กันไว้สำาหรับทหารและอดีตนายทหาร ส่วนพรรค USDP  
ของรัฐบาล ได้ที่นั่งจากการเลือกตั้งไปเพียง 41 ที่นั่ง ส่งผลให้พรรค NLD 
สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเพื่อบริหารประเทศได้ อย่างไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญของเมียมาได้กำาหนดเงื่อนไขให้ประธานาธิบดีนัน้นอกจาก
จะต้องมีสัญชาติพม่าแล้ว ยังต้องไม่มีคู่สมรสหรือบุตรธิดาที่ถือสัญชาติ 
อื่นอีกด้วย นั่นคือเท่ากับเป็นการกีดกัน นางอองซาน ซูจี ไม่ให้มี 
โอกาสขึ้นเป็นประธานาธิบดี นอกจากนั้น กระบวนการสรรหาแต่งตั้ง 
ประธานาธิบดีนั้นยุ่งยากซับซ้อน การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำาไม่่ได้ 
หากสมาชิกสภาฝ่ายทหารไม่เห็นชอบ ด้วยกลไกของรัฐสภาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องได้รับเสียงเกินร้อยละ 75 ของสภา ซึ่งต่อให้
สภาทั้งหมดออกเสียงให้แก้ แต่ไม่มีสมาชิกฝ่ายทหารแม้แต่คนเดียว
เห็นชอบ ก็ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ดังนั้น จึงต้องจับตาดูกัน 
ต่อไปว่าประชาธิปไตยในพม่าจะเดินไปในทิศทางใดต่อไป

ชั ่วคราวในอันทีจ่ะควบคุมจำานวนประชากรและ 
จำากัดความต้องการด้านนำ้าและทรัพยากรอืน่ๆ 
หลังใช้นโยบายนีคู้ ่สามีภรรยาในชนบทยังสามารถ 
ทีจ่ะม ีล ูกคนทีส่องได้หากว่าล ูกคนแรกเกิดมา 
เป็นผู้หญิงและเมื่อ พ.ย.2556 พรรคคอมมิวนิสต์จีน 
ประกาศว่าจะยอมให้มีลูก 2 คน ได้หากพ่อหรือแม่ 
ของเด็กนั้นเป็นลูกคนเดียวมาก่อน
 

7. การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของเมียนมา
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ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ต.ค. – ธ.ค.58)



8. เหตุการณ์ก่อการร้ายกลางกรุงปารีส 
 13 พ.ย.58 : เกิดเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสพร้อมกัน 6 จุด จากกลุ่มคนร้าย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 150 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 
350 ราย นับเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเหตุวินาศกรรม 11 ก.ย.44 หรือ 9/11 ที่สร้างความตะลึงไปทั่วโลก 
การปฏิบัติโจมตีกรุงปารีสครั้งนี้ มีทั้งการโจมตีด้วยระเบิดและการกราดยิง ไม่ว่าจะที่ศูนย์ศิลปะบัตตากล็อง (Bataclan) ในเขต 11 
การใช้ปืนออโตเมติกกราดยิงผู้มาชมการแสดงดนตรีของวง “Eagles of Death Metal” ศิลปินอเมริกัน และบริเวณใกล้กับ 
สนามกีฬา สตาด เดอ ฟรองส์ (Stade De France) ทางเหนือของกรุงปารีส ท่ีกำาลังจัดแมตช์กระชับมิตรระหว่างฝร่ังเศสและเยอรมนี 
หลังเหตุการณ์ ประธานาธิบดี ฟรองซัวส์ ออล็องด์ แห่งฝรั่งเศส แถลงชี้เหตุการณ์โจมตีกลางกรุงปารีส เป็นการกระทำาทางสงคราม 
(Act of War) ที่มีกองกำาลังรัฐอิสลาม (IS) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ หลังการโจมตีกรุงปารีส ส่งผลทำาให้นานาชาติ 
ได้ส่งสัญญาณถึงการเพิ่มมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายที่เข้มงวด รวมทั้งมีความร่วมมือจากหลายประเทศในการปราบปราม 
กลุ่ม IS ในซีเรียมากขึ้น และทำาให้นานาชาติหันมาร่วมมือกันในรูปแบบของ “ความมั่นคงแบบร่วมมือ” (Cooperative Security) 

 18 – 19 พ.ศ.58 : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ APEC คร้ังท่ี 23 ณ กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การประชุมฯ ได้กำาหนดแนวทางการหารือหลัก 
คือ “การสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วม การสร้างโลกที่ดีขึ้น” (Building 
Inclusive Economies, Building a Better World) โดยมี 
ประเด็นสำาคัญ ประกอบ การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน 
ภูมิภาค, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม  
และรายย่อย, การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ และการสร้างชุมชนที่
ยั่งยืนและแข็งแกร่ง
 ทัง้นี้ มีประเด็นสำาคัญทีน่ายกรัฐมนตรีของไทยได้เสนอและ
ผลักดันต่อการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ APEC คือ 1) ผลักดันให้  
APEC ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยจะยำ้าความสำาคัญของการสร้าง
การเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ยั่งยืน  
มีความสมดุล และมีธรรมาภิบาล ไม่ใช่เพียงวัดการเจริญเติบโตที่ตัวเลข
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 2) ผลักดันความร่วมมือเพื่อรองรับและส่งเสริม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อาทิ การจัดทำาการศึกษาเชิง
ยุทธศาสตร์เรื่องการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย - แปซิฟิก (Free Trade 
Area of the Asia Pacific : FTAAP) เพื่อให้นำาไปสู่การบรรลุ FTAAP        
ในอนาคต ซึ่งไทยเห็นว่า การจัดทำา FTAAP ควรพัฒนาต่อยอดจาก
ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว/กำาลังเจรจา โดยเฉพาะ  
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และ 

ความร่วมมือด้านการค้าภาคบริการ (APEC Services 
Cooperation Framework : ASCF) เพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาภาคบริการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างโปร่งใส ทั่วถึง 
และเท่าเทียม 3) ผลักดันความร่วมมือเพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ 
รายย่อย (MSMEs) โดยไทยจะร่วมให้การรับรอง “วาระ 
ปฏิบัติการบอราไคย์เพื ่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง   
ขนาดย่อมและรายย่อย เพื่อการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่ 
มูลค่าโลก” (Boracay Action Plan Agenda to  
Globalize MSMEs) 4) ผลักดันเรื่องการสร้างชุมชนที ่
เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นความสำาคัญของ ทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดย
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพด้านต่างๆ   และความมั่นคงทางอาหาร โดยไทยใน
ฐานะผู้ผลิตอาหารท่ีสำาคญัของโลก พร้อมท่ีจะแลกเปล่ียน 
ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและ
การเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ 

9. ร่วมการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 23 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

8. เหตุการณ์ก่อการร้ายกลางกรุงปารีส 
13 พ.ย.58 : เกิดเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสพร้อมกัน 6 จุด จากกลุ่มคนร้าย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 150 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 

350 ราย นับเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเหตุวินาศกรรม 11 ก.ย.44 หรือ 9/11 ที่สร้างความตะลึงไปทั่วโลก
 เกิดเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสพร้อมกัน 6 จุด จากกลุ่มคนร้าย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 150 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 

350 ราย นับเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเหตุวินาศกรรม 11 ก.ย.44 หรือ 9/11 ที่สร้างความตะลึงไปทั่วโลก
 เกิดเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสพร้อมกัน 6 จุด จากกลุ่มคนร้าย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 150 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 

การปฏิบัติโจมตีกรุงปารีสครั้งนี้ มีทั้งการโจมตีด้วยระเบิดและการกราดยิง ไม่ว่าจะที่ศูนย์ศิลปะบัตตากล็อง (Bataclan) ในเขต 11
350 ราย นับเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเหตุวินาศกรรม 11 ก.ย.44 หรือ 9/11 ที่สร้างความตะลึงไปทั่วโลก
การปฏิบัติโจมตีกรุงปารีสครั้งนี้ มีทั้งการโจมตีด้วยระเบิดและการกราดยิง ไม่ว่าจะที่ศูนย์ศิลปะบัตตากล็อง (Bataclan) ในเขต 11
350 ราย นับเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเหตุวินาศกรรม 11 ก.ย.44 หรือ 9/11 ที่สร้างความตะลึงไปทั่วโลก

การใช้ปืนออโตเมติกกราดยิงผู้มาชมการแสดงดนตรีของวง “Eagles of Death Metal” ศิลปินอเมริกัน และบริเวณใกล้กับ
สนามกีฬา สตาด เดอ ฟรองส์ (Stade De France) ทางเหนือของกรุงปารีส ท่ีกำาลังจัดแมตช์กระชับมิตรระหว่างฝร่ังเศสและเยอรมนี 
หลังเหตุการณ์ ประธานาธิบดี ฟรองซัวส์ ออล็องด์ แห่งฝรั่งเศส แถลงชี้เหตุการณ์โจมตีกลางกรุงปารีส เป็นการกระทำ
สนามกีฬา สตาด เดอ ฟรองส์ (Stade De France) ทางเหนือของกรุงปารีส ท่ีกำ
หลังเหตุการณ์ ประธานาธิบดี ฟรองซัวส์ ออล็องด์ แห่งฝรั่งเศส แถลงชี้เหตุการณ์โจมตีกลางกรุงปารีส เป็นการกระทำ
สนามกีฬา สตาด เดอ ฟรองส์ (Stade De France) ทางเหนือของกรุงปารีส ท่ีกำ

าทางสงคราม 
(Act of War) ที่มีกองกำาลังรัฐอิสลาม (IS) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ หลังการโจมตีกรุงปารีส ส่งผลทำ
หลังเหตุการณ์ ประธานาธิบดี ฟรองซัวส์ ออล็องด์ แห่งฝรั่งเศส แถลงชี้เหตุการณ์โจมตีกลางกรุงปารีส เป็นการกระทำ

ลังรัฐอิสลาม (IS) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ หลังการโจมตีกรุงปารีส ส่งผลทำ
หลังเหตุการณ์ ประธานาธิบดี ฟรองซัวส์ ออล็องด์ แห่งฝรั่งเศส แถลงชี้เหตุการณ์โจมตีกลางกรุงปารีส เป็นการกระทำ

าให้นานาชาติ
ได้ส่งสัญญาณถึงการเพิ่มมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายที่เข้มงวด รวมทั้งมีความร่วมมือจากหลายประเทศในการปราบปราม

ลังรัฐอิสลาม (IS) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ หลังการโจมตีกรุงปารีส ส่งผลทำ
ได้ส่งสัญญาณถึงการเพิ่มมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายที่เข้มงวด รวมทั้งมีความร่วมมือจากหลายประเทศในการปราบปราม

ลังรัฐอิสลาม (IS) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ หลังการโจมตีกรุงปารีส ส่งผลทำ

กลุ่ม IS ในซีเรียมากขึ้น และทำาให้นานาชาติหันมาร่วมมือกันในรูปแบบของ “ความมั่นคงแบบร่วมมือ” (Cooperative Security) 

18 – 19 พ.ศ.58 : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ APEC คร้ังท่ี 23 ณ กรุงมะนิลา 

 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เขตเศรษฐกิจ APEC คร้ังท่ี 23 ณ กรุงมะนิลา 

 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การประชุมฯ ได้กำาหนดแนวทางการหารือหลัก
คือ “การสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วม การสร้างโลกที่ดีขึ้น” (Building
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การประชุมฯ ได้กำ
คือ “การสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วม การสร้างโลกที่ดีขึ้น” (Building
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การประชุมฯ ได้กำ

Inclusive Economies, Building a Better World) โดยมี
ประเด็นสำาคัญ ประกอบ การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และรายย่อย, การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ และการสร้างชุมชนที่
ยั่งยืนและแข็งแกร่ง

ทัง้นี้ มีประเด็นสำาคัญทีน่ายกรัฐมนตรีของไทยได้เสนอและ
ผลักดันต่อการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ APEC คือ 1) ผลักดันให้ 
APEC ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยจะย้าความสำ

คัญกับการส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
้าความสำ

คัญกับการส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยจะย้าความสำและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยจะยำ้าความสำำและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยจะยำและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยจะย้าความสำและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยจะยำและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยจะย าคัญของการสร้าง
การเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ยั่งยืน 
มีความสมดุล และมีธรรมาภิบาล ไม่ใช่เพียงวัดการเจริญเติบโตที่ตัวเลข
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 2) ผลักดันความร่วมมือเพื่อรองรับและส่งเสริม
มีความสมดุล และมีธรรมาภิบาล ไม่ใช่เพียงวัดการเจริญเติบโตที่ตัวเลข
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 2) ผลักดันความร่วมมือเพื่อรองรับและส่งเสริม
มีความสมดุล และมีธรรมาภิบาล ไม่ใช่เพียงวัดการเจริญเติบโตที่ตัวเลข

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อาทิ การจัดทำาการศึกษาเชิง
ยุทธศาสตร์เรื่องการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย - แปซิฟิก (Free Trade 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อาทิ การจัดทำ
ยุทธศาสตร์เรื่องการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย - แปซิฟิก (Free Trade 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อาทิ การจัดทำ

Area of the Asia Pacific : FTAAP) เพื่อให้นำาไปสู่การบรรลุ FTAAP        
ในอนาคต ซึ่งไทยเห็นว่า การจัดทำา FTAAP ควรพัฒนาต่อยอดจาก
ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว/กำาลังเจรจา โดยเฉพาะ 
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และ

ความร่วมมือด้านการค้าภาคบริการ (APEC Services 
Cooperation Framework : ASCF) เพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาภาคบริการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างโปร่งใส ทั่วถึง
และเท่าเทียม 3) ผลักดันความร่วมมือเพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
รายย่อย (MSMEs) โดยไทยจะร่วมให้การรับรอง “วาระ
ปฏิบัติการบอราไคย์เพื ่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง   
ขนาดย่อมและรายย่อย เพื่อการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
ปฏิบัติการบอราไคย์เพื ่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง   
ขนาดย่อมและรายย่อย เพื่อการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
ปฏิบัติการบอราไคย์เพื ่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง   

มูลค่าโลก” (Boracay Action Plan Agenda to 
Globalize MSMEs) 4) ผลักดันเรื่องการสร้างชุมชนที่
มูลค่าโลก” (Boracay Action Plan Agenda to 
Globalize MSMEs) 4) ผลักดันเรื่องการสร้างชุมชนที่
มูลค่าโลก” (Boracay Action Plan Agenda to 

เข้มแข็งและยั่งยืน
Globalize MSMEs) 4) ผลักดันเรื่องการสร้างชุมชนที่
เข้มแข็งและยั่งยืน
Globalize MSMEs) 4) ผลักดันเรื่องการสร้างชุมชนที่

โดยเน้นความสำาคัญของ ทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดย
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพด้านต่างๆ   และความมั่นคงทางอาหาร โดยไทยใน
ฐานะผู้ผลิตอาหารท่ีสำาคญัของโลก พร้อมท่ีจะแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและ
ฐานะผู้ผลิตอาหารท่ีสำ
ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและ
ฐานะผู้ผลิตอาหารท่ีสำ

การเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ 

9. ร่วมการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 23 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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10. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT) ครั้งที่ 27 
     ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

21 พ.ย.58 : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วม 
พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่ศูนย์การประชุม KLCC  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รวมกับผู้นำาประเทศสมาชิกอาเซียน
อีก 9 ประเทศ โดยดาโต๊ะซรี นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะ
ประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ได้กล่าวเปิดการประชุมว่า อาเซียน
จะเป็นหนึง่เดียวมีความแข็งแกร่งภายใต้ความหลากหลายทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  มีทิศทางดำาเนินการที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มอำานาจ
ต่อรองของอาเซียนในเวทีโลก ประชาคมอาเซียนจะมีความได้เปรียบจาก 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยี  
ความเช ี ่ยวชาญ และศักยภาพที ่โดดเด ่นของแต่ละชาติสมาชิก 
เป็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของอาเซียน หน้าท่ีของเราต่อจากน้ี ทุกคน
ต้องช่วยกันทำาให้ประชาชนของอาเซียนในทุกภาคส่วนมีความรู้สึกร่วมกัน
ถึงการเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคม 

11. วิกฤตการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับตุรกี 
24   พ.ย.58  :  โลกได้ก้าวเข้าสู่การเผชิญหน้าทางทหารคร้ังสำาคัญอีกวาระ เม่ือเคร่ืองบินโจมตีของรัสเซียรุ่น SU - 24  ถูกเคร่ืองบิน 

F - 16 ของตุรกียิงตกในดินแดนซีเรีย สร้างความร้าวฉานอย่างหนักระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศตุรกี ซึ่งต่อมา นายวลาดิเมียร์ 
ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ประกาศแซงชั่นด้านเศรษฐกิจต่อประเทศตุรกี พร้อมกับยกเลิกความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง 
2 ประเทศ ยกเลิกการบินแบบเช่าเหมาลำาระหว่างกัน ห้ามนำาเข้าสินค้าทั่วไปยกเว้นสินค้าจำาเป็น ห้ามบริษัทรัสเซียจ้างลูกจ้าง
ที่เป็นชาวตุรกี และห้ามองค์กรหรือสมาคมของตุรกีในรัสเซียจัดกิจกรรมต่างๆ ขณะที่ประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป เอร์โดอาน แห่ง
ตุรกี ก็ได้แสดงความแข็งกร้าวต่อรัสเซียเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายยิงเครื่องบินรัสเซียตก โดยอ้างว่าเครื่องบินรัสเซียล่วงลำ้า
น่านฟ้าเข้ามาในดินแดนตุรกี นักบินได้วิทยุเตือน 10 ครั้งในเวลา 5 นาที แล้วก็ยังล่วงลำ้าน่านฟ้า จึงต้องถูกยิงตก ขณะที่รัสเซีย
ปฏิเสธว่าไม่ได้ล่วงลำ้าน่านฟ้าแต่อย่างใด เพราะนักบินชำานาญในพื้นที่และบินอยู่บนน่านฟ้าซีเรีย และรัสเซียต้องการคำาขอโทษจาก
ประธานาธิบดีตุรกี เหตุการณ์ครั้งนี้ ส่งผลให้รัสเซียเพิ่มปฏิบัติการทางทหารมากยิ่งขึ้น ทำาให้เกิดความตรึงเครียดในภูมิภาคอย่าง
รุนแรง

12. หยวนเข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก
30 พ.ย.58 : คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ได้ประกาศเรื่องการ 

เพิ่มเงินสกุลหยวนของจีนเข้าเป็น 1 ใน 5 เงินสกุลหลักของโลก มีผลให้เงินหยวนขึ้นมาเป็นสกุลเงินกลางของ IMF โดยกำาหนดให้ 
สมาชิกใช้เป็นเงินทุนสำารองระหว่างประเทศ (Special Drawing Rights : SDR) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ ต.ค.59 และคาดว่าจะส่งผลให ้
เงินหยวนได้รับการปรับยกสถานะในเวทีการเงินโลกให้เทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ  เงินยูโรและ 
เงินเยนของญี่ปุ่น สำาหรับประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการวิเคราะห์ถึงเสถียรภาพการเงิน ดังกล่าวนี้ว่าเป็นการ 
ยืนยันบทบาทของจีนและบทบาทของเงนิหยวนในเวทีการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ ที่จะทำาให้เกิดการใชอ้ยา่งแพรห่ลาย 
และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มทยอยลงทุนในพันธบัตรสกุลเงินหยวนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ 
เพื่อประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงของการบริหารเงินสำารองระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้เงินหยวนเป็นทางเลือก 
ในการชำาระเงินสำาหรับการค้าและการลงทุน14

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ต.ค. – ธ.ค.58)



13. การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 
      (Conference of the Parties : COP - 21) 
 30 พ.ย. - 12 ธ.ค.58 : ท่ีประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ COP 21 ท่ี กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส มีมติเห็นชอบจาก 196 ประเทศต่อร่างข้อตกลงว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจก   โดยข้อตกลงในที่ประชุมฯ ตั้งเป้าหมาย 
จะจำากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และจะจำากัดไม่ให้เกิน 1.5 
องศาเซลเซียส หากเป็นไปได้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ และจะมีการทบทวนความคืบหน้า 
ทุกๆ 5 ปี อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเห็นชอบข้อตกลงฉบับนี้แล้ว แต่ยังมีเรื่องต้องทำาอีกมากก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้  
โดยหลังจากนี้แต่ละประเทศจะต้องให้รัฐสภาเห็นชอบข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) จากนั้นจึงให้สัตยาบันซึ่งต้องมี 
อย่างน้อย 55 ประเทศให้สัตยาบัน และประเทศเหล่านั้นต้องมีอัตราปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 55 ของโลก 
ขึ้นไป ข้อตกลงจึงจะมีผลบังคับใช้ เรื ่องนี้หมายความว่าหากประเทศผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดอย่างเช่นจีนและ 
สหรัฐฯ ซึ ่งมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น ร้อยละ 24 และร้อยละ 14 ของโลกตามลำาดับ ไม่ร่วมลงนาม 
การบังคับใช้ข้อตกลงปารีสก็จะกลายเป็นเรื่องยาก ขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวขององค์กร Global Justice Now ของอังกฤษออกมา 
โจมตีข้อตกลงนี้ แทบไม่มีข้อผูกมัดเพื่อรับประกันว่าสภาพอากาศจะมีความปลอดภัยสำาหรับคนรุ่นต่อๆ ไปเลย โดยข้อตกลงปารีส 
มีข้อผูกมัดทางกฎหมายบางส่วน เช่น การส่งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการทบทวนเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำา 
เท่าน้ัน แต่ไม่กำาหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แต่ละประเทศจะต้องทำาให้ได้
 

ระหว่างไทยและจีนมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดได้มีการต่ออายุความตกลง BSA (Bilateral Swap Arrangement) กับจีน ใน 
วงเงิน 70 พันล้านหยวน หรือประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจในการเข้าถึงสภาพคล่องเงินหยวน หาก 
เป็นที่ต้องการของระบบการเงินไทย ขณะที่จีนก็ได้แต่งตั้งธนาคาร ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) เป็น 
ธนาคารเพื่อการชำาระดุลเงินหยวนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการบริหารสภาพคล่องเงินหยวนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คาดว่า 
จากน้ีไปความสนใจในการใชเ้งนิหยวนเพื่อการชำาระเงนิระหวา่งประเทศและเพื่อการลงทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง ตามความสะดวก 
คล่องตัวที่จะเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายการควบคุมด้านเงินทุนของทางการจีนตามลำาดับ   และความคุ้นเคยของผู้ประกอบการ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อตลาดการเงินไทยอาจจะไม่มากนัก เนื่องจาก 
นักลงทุนมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ด้านนักวิเคราะห์การเงินตั้งข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวของ IMF ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง
ชัยชนะในเชงิสัญลักษณ์ของจนี แตจ่นีจะตอ้งดำาเนนิการปฏริปูระบบการเงนิในหลายดา้น ท้ังการเปิดตลาดการเงนิภายในประเทศและ 
ยอมให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศมากยิง่ขึ้น รวมทัง้ขยายตลาดการซื้อขายเงินหยวน เพื่อสร้างการยอมรับและให้เกิดความ 
คล่องตัวในเวทีเศรษฐกิจโลกยิ่งขึ้น

13. การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 
      (Conference of the Parties : COP - 21) 

30 พ.ย. - 12 ธ.ค.58 : ท่ีประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ COP 21 ท่ี กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส มีมติเห็นชอบจาก 196 ประเทศต่อร่างข้อตกลงว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจก   โดยข้อตกลงในที่ประชุมฯ ตั้งเป้าหมาย

ท่ีประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ COP 21 ท่ี กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส มีมติเห็นชอบจาก 196 ประเทศต่อร่างข้อตกลงว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจก   โดยข้อตกลงในที่ประชุมฯ ตั้งเป้าหมาย

ท่ีประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ COP 21 ท่ี กรุงปารีส ประเทศ

จะจำากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และจะจำ
ฝรั่งเศส มีมติเห็นชอบจาก 196 ประเทศต่อร่างข้อตกลงว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจก   โดยข้อตกลงในที่ประชุมฯ ตั้งเป้าหมาย

กัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และจะจำ
ฝรั่งเศส มีมติเห็นชอบจาก 196 ประเทศต่อร่างข้อตกลงว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจก   โดยข้อตกลงในที่ประชุมฯ ตั้งเป้าหมาย

ากัดไม่ให้เกิน 1.5 
องศาเซลเซียส หากเป็นไปได้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ และจะมีการทบทวนความคืบหน้า

กัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และจะจำ
องศาเซลเซียส หากเป็นไปได้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ และจะมีการทบทวนความคืบหน้า

กัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และจะจำ

ทุกๆ 5 ปี อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเห็นชอบข้อตกลงฉบับนี้แล้ว แต่ยังมีเรื่องต้องทำาอีกมากก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ 
โดยหลังจากนี้แต่ละประเทศจะต้องให้รัฐสภาเห็นชอบข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) จากนั้นจึงให้สัตยาบันซึ่งต้องมี
ทุกๆ 5 ปี อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเห็นชอบข้อตกลงฉบับนี้แล้ว แต่ยังมีเรื่องต้องทำ
โดยหลังจากนี้แต่ละประเทศจะต้องให้รัฐสภาเห็นชอบข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) จากนั้นจึงให้สัตยาบันซึ่งต้องมี
ทุกๆ 5 ปี อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเห็นชอบข้อตกลงฉบับนี้แล้ว แต่ยังมีเรื่องต้องทำ

อย่างน้อย 55 ประเทศให้สัตยาบัน และประเทศเหล่านั้นต้องมีอัตราปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 55 ของโลก
ขึ้นไป ข้อตกลงจึงจะมีผลบังคับใช้ เรื ่องนี้หมายความว่าหากประเทศผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดอย่างเช่นจีนและ
สหรัฐฯ ซึ ่งมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น ร้อยละ 24 และร้อยละ 14 ของโลกตามลำาดับ ไม่ร่วมลงนาม
การบังคับใช้ข้อตกลงปารีสก็จะกลายเป็นเรื่องยาก ขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวขององค์กร Global Justice Now ของอังกฤษออกมา
โจมตีข้อตกลงนี้ แทบไม่มีข้อผูกมัดเพื่อรับประกันว่าสภาพอากาศจะมีความปลอดภัยสำ
การบังคับใช้ข้อตกลงปารีสก็จะกลายเป็นเรื่องยาก ขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวขององค์กร Global Justice Now ของอังกฤษออกมา
โจมตีข้อตกลงนี้ แทบไม่มีข้อผูกมัดเพื่อรับประกันว่าสภาพอากาศจะมีความปลอดภัยสำ
การบังคับใช้ข้อตกลงปารีสก็จะกลายเป็นเรื่องยาก ขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวขององค์กร Global Justice Now ของอังกฤษออกมา

าหรับคนรุ่นต่อๆ ไปเลย โดยข้อตกลงปารีส
มีข้อผูกมัดทางกฎหมายบางส่วน เช่น การส่งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการทบทวนเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำา
เท่าน้ัน แต่ไม่กำ
มีข้อผูกมัดทางกฎหมายบางส่วน เช่น การส่งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการทบทวนเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำ
เท่าน้ัน แต่ไม่กำ
มีข้อผูกมัดทางกฎหมายบางส่วน เช่น การส่งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการทบทวนเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำ

าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แต่ละประเทศจะต้องทำาให้ได้

ระหว่างไทยและจีนมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดได้มีการต่ออายุความตกลง BSA (Bilateral Swap Arrangement) กับจีน ใน
วงเงิน 70 พันล้านหยวน หรือประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจในการเข้าถึงสภาพคล่องเงินหยวน หาก
เป็นที่ต้องการของระบบการเงินไทย ขณะที่จีนก็ได้แต่งตั้งธนาคาร ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) เป็น
ธนาคารเพื่อการชำาระดุลเงินหยวนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการบริหารสภาพคล่องเงินหยวนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คาดว่า
จากน้ีไปความสนใจในการใชเ้งนิหยวนเพื่อการชำ

ระดุลเงินหยวนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการบริหารสภาพคล่องเงินหยวนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จากน้ีไปความสนใจในการใชเ้งนิหยวนเพื่อการชำ

ระดุลเงินหยวนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการบริหารสภาพคล่องเงินหยวนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
าระเงนิระหวา่งประเทศและเพื่อการลงทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง ตามความสะดวก

ระดุลเงินหยวนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการบริหารสภาพคล่องเงินหยวนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ระเงนิระหวา่งประเทศและเพื่อการลงทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง ตามความสะดวก

ระดุลเงินหยวนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการบริหารสภาพคล่องเงินหยวนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คล่องตัวที่จะเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายการควบคุมด้านเงินทุนของทางก
ระเงนิระหวา่งประเทศและเพื่อการลงทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง ตามความสะดวก

คล่องตัวที่จะเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายการควบคุมด้านเงินทุนของทางก
ระเงนิระหวา่งประเทศและเพื่อการลงทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง ตามความสะดวก

ารจีนตามลำาดับ   และความคุ้นเคยของผู้ประกอบการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อตลาดการเงินไทยอาจจะไม่มากนัก เนื่องจาก
นักลงทุนมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ด้านนักวิเคราะห์การเงินตั้งข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวของ IMF ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อตลาดการเงินไทยอาจจะไม่มากนัก เนื่องจาก
นักลงทุนมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ด้านนักวิเคราะห์การเงินตั้งข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวของ IMF ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อตลาดการเงินไทยอาจจะไม่มากนัก เนื่องจาก

ชยัชนะในเชงิสัญลักษณ์ของจนี แตจ่นีจะตอ้งดำาเนนิการปฏริปูระบบการเงนิในหลายดา้น ท้ังการเปิดตลาดการเงนิภายในประเทศและ
นักลงทุนมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ด้านนักวิเคราะห์การเงินตั้งข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวของ IMF ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง

เนนิการปฏริปูระบบการเงนิในหลายดา้น ท้ังการเปิดตลาดการเงนิภายในประเทศและ
นักลงทุนมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ด้านนักวิเคราะห์การเงินตั้งข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวของ IMF ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง

ยอมให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศมากยิง่ขึ้น รวมทัง้ขยายตลาดการซื้อขายเงินหยวน เพื่อสร้างการยอมรับและให้เกิดความ
เนนิการปฏริปูระบบการเงนิในหลายดา้น ท้ังการเปิดตลาดการเงนิภายในประเทศและ

ยอมให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศมากยิง่ขึ้น รวมทัง้ขยายตลาดการซื้อขายเงินหยวน เพื่อสร้างการยอมรับและให้เกิดความ
เนนิการปฏริปูระบบการเงนิในหลายดา้น ท้ังการเปิดตลาดการเงนิภายในประเทศและ

คล่องตัวในเวทีเศรษฐกิจโลกยิ่งขึ้น
ยอมให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศมากยิง่ขึ้น รวมทัง้ขยายตลาดการซื้อขายเงินหยวน เพื่อสร้างการยอมรับและให้เกิดความ
คล่องตัวในเวทีเศรษฐกิจโลกยิ่งขึ้น
ยอมให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศมากยิง่ขึ้น รวมทัง้ขยายตลาดการซื้อขายเงินหยวน เพื่อสร้างการยอมรับและให้เกิดความ

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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- UNICEF. Migrant and refugee crisis in Europe . Retrieved December 11, 2015, from http://www.unicef.org/emergencies/index_85510.html  
Matt McGrath. COP21: Beginner’s guide to the UN Paris climate summit. Retrieved December 12, 2015, from http://www.bbc.com/
news/science-environment-34953626 
- NATO. Trident Juncture 2015: NATO’s most ambitious exercise for over a decade.  Retrieved November 14, 2015, from http://www.
nato.int/cps/en/natohq/news_121827.htm 

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ต.ค. – ธ.ค.58)

อ้างอิง

NATO. Trident Juncture 2015: NATO’s most ambitious exercise for over a decade.  Retrieved November 14, 2015, from http://www.
nato.int/cps/en/natohq/news_121827.htm 
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SMEs : หัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy)
ฉบับที่ 1/59  (1 - 15 ต.ค.58)

ส่วนที่ 2 
เอกสารวเิคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. - ธ.ค.58)

	 จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านลบทั้งภายในและ 

ภายนอกประเทศ	ภายใต้กรอบเวลาการดำาเนินงานของรัฐบาลท่ีจำากัด	ทำาให้รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน	 

และหนึ่งในปัญหาสำาคัญ	คือ	การปรับปรุงและพัฒนา	SMEs	ของไทยให้เข็มแข็งโดยเร็ว
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	 จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านลบทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ภายใต้กรอบเวลาการดำาภายใต้กรอบเวลาการดำาภายใต้กรอบเวลาการดำ เนินงานของรัฐบาลท่ีจำาเนินงานของรัฐบาลท่ีจำาเนินงานของรัฐบาลท่ีจำ กัด ทำาทำาทำ ให้รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน

และหนึ่งในปัญหาสำาและหนึ่งในปัญหาสำาและหนึ่งในปัญหาสำ คัญ คือ การปรับปรุงและพัฒนา SMEs ของไทยให้เข็มแข็งโดยเร็ว
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
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มาตรการสนับสนุน SMEs ของรัฐบาล

มาตรการการเงินการคลังเพือ่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 
ระยะเร่งด่วน 

SME : พลังหลักเศรษฐกิจไทยสู่ยุคดิจิตอล

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของไทย

บทวิเคราะห์

อ้างอิง
1) http://www.thaifranchisecenter.com/document/show. 
 php?docuID=712
2) h t t p : / / t h a i pub l i c a . o r g / 2015 /09 /ncpo - c ab i ne t - 
 2558_39/
3) https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/North 
 Eastern/DocLib_Research/02-SMEs_Full.pdf
4) http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_content/88/ 
 ContentFile0781.pdf



การเผชิญหน้าของสองมหาอำานาจ : สัญญาณสู่สงครามโลกครั้งที่ 3
ฉบับที่ 2/59  (16 - 31 ต.ค.58)

	 สงครามในซีเรียที่ปะทุขึน้ระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียกับกองทัพซีเรีย เป็นเสมือนสนามประลองกำาลังระหว่าง	 
สหรัฐฯ	และรัสเซีย	ซึ่งสนับสนุนแต่ละฝ่าย	 โดยทั้งสองมหาอำานาจต่างอ้างเหตุผลในการส่งกำาลังเข้าสู่พื้นที่เพื่อเข้าปราบปราม 
กลุ่มก่อการร้าย	IS	เหมือนกัน	แต่มีจุดยืนในการคงอยู่หรือโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดีบาร์ซา	อัล	อัสซาด	แห่งซีเรียที่ต่างกัน	 
ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเป็นชนวนความขัดแย้งที่สามารถขยายตัวออกไปเป็นสงครามระดับภูมิภาค	หรือแม้แต่ระดับโลกต่อไปได้...

การเผชิญหน้าของสองมหาอำาการเผชิญหน้าของสองมหาอำาการเผชิญหน้าของสองมหาอำ นาจ : สัญญาณสู่สงครามโลกครั้งที่ 3
ฉบับที่ 2/59  (16 - 31 ต.ค.58)

	 สงครามในซีเรียที่ปะทุขึน้ระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียกับกองทัพซีเรีย เป็นเสมือนสนามประลองกำา	 สงครามในซีเรียที่ปะทุขึน้ระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียกับกองทัพซีเรีย เป็นเสมือนสนามประลองกำา	 สงครามในซีเรียที่ปะทุขึน้ระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียกับกองทัพซีเรีย เป็นเสมือนสนามประลองกำ ลังระหว่าง
สหรัฐฯ และรัสเซีย ซึ่งสนับสนุนแต่ละฝ่าย โดยทั้งสองมหาอำาโดยทั้งสองมหาอำาโดยทั้งสองมหาอำ นาจต่างอ้างเหตุผลในการส่งกำานาจต่างอ้างเหตุผลในการส่งกำานาจต่างอ้างเหตุผลในการส่งกำ ลังเข้าสู่พื้นที่เพื่อเข้าปราบปราม
กลุ่มก่อการร้าย IS เหมือนกัน แต่มีจุดยืนในการคงอยู่หรือโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดีบาร์ซา อัล อัสซาด แห่งซีเรียที่ต่างกัน
ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเป็นชนวนความขัดแย้งที่สามารถขยายตัวออกไปเป็นสงครามระดับภูมิภาค หรือแม้แต่ระดับโลกต่อไปได้...

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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	 รัสเซีย	:	บทบาทก่อนการก่อตัวของสงครามครั้งใหญ่



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)

20

1500

191,000

4

133

1

58

25342

6

2

24 57

3

2523

	 สหรัฐฯ	:	บทบาทก่อนการก่อตัวของสงครามครั้งใหญ่	

 บทวิเคราะห์การถ่วงด ุลอ ำานาจในภูมิภาค และ 
ผลกระทบต่อประชาคมโลก

อ้างอิง
1) http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_121827.htm
2) http://www.voathai .com/content/syr ia-str ikes-ss/ 
 2460334.html
3) http://www.dailynews.co.th/foreign/262881
4) https://www.youtube.com/watch?v=97a6qR0suqs



“การประเมินมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล
 : กลไกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ”

ฉบับที่ 3/59  (1 - 15 พ.ย.58)

	 ในปัจจุบัน	กลไกการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลซึ่งได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก	เป็นประเด็นสำาคัญ 
ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศและสร้างโอกาสในการค้าซึ่งนานาประเทศได้ให้ความสำาคัญ	 อย่างไรก็ตามมาตรฐานต่างๆที่ถูกกำาหนดขึ้น 
อย่างเป็นสากลนัน้ อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมของหลายประเทศ ดังกรณีของไทยที่ไม่ผ่านการประเมิน 
มาตรฐานทางด้านการบิน	จากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	(ICAO)	และกรณีที่สหภาพยุโรป	(EU)	ให้	“ใบเหลือง”	ไทย 
จากการทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	(IUU)	จึงเป็นสาเหตุให้ไทยต้องต่ืนตัว	และลุกข้ึนมาให้ความสำาคัญ 
กับกลไกการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ	 และความม่ันคงของไทยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 

“การประเมินมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล
 : กลไกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ”

ฉบับที่ 3/59  (1 - 15 พ.ย.58)

	 ในปัจจุบัน กลไกการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลซึ่งได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกกลไกการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลซึ่งได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกกลไกการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลซึ่งได้รับการยอมรับจากป เป็นประเด็นสำาเป็นประเด็นสำาเป็นประเด็นสำ คัญ
ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศและสร้างโอกาสในการค้าซึ่งนานาประเทศได้ให้ความสำาห้ความสำาห้ความสำ คัญ อย่างไรก็ตามมาตรฐานต่างๆที่ถูกกำาอย่างไรก็ตามมาตรฐานต่างๆที่ถูกกำาอย่างไรก็ตามมาตรฐานต่างๆที่ถูกกำ หนดขึ้น
อย่างเป็นสากลนัน้ อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมของหลายประเทศ ดังกรณีของไทยที่ไม่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานทางด้านการบิน จากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และกรณีที่สหภาพยุโรป (EU) ให้ “ใบเหลือง” ไทย
จากการทำาจากการทำาจากการทำ ประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) จึงเป็นสาเหตุให้ไทยต้องต่ืนตัว และลุกข้ึนมาให้ความสำาและลุกข้ึนมาให้ความสำาและลุกข้ึนมาให้ความสำ คัญ
กับกลไกการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจกับกลไกการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจกับกลไกการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐ และความม่ันคงของไทยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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	 การประเมินมาตรฐานทางด้านการบิน	 โดยองค์กรการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ	(International	Civil	Aviation	Organization	:	ICAO)



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
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	 การประเมินการทำาประมงโดย EU ตามมาตรฐานของ
แผนปฏิบัต ิการต่อต้านและขจัดการทำาประมงที ่ผิดกฎหมาย	 
ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	(INTERNATIONAL	PLAN	OF	 
ACTION	TO	PREVENT,	DETER	AND	ELIMINATE	 ILLEGAL,	 
UNREPORTED	AND	UNREGULATED	FISHING	:	IPOA-IUU)	

 บทวิเคราะห์การรักษามาตรฐาน	 และบทบาทต่อความมั่นคง				
ด้านเศรษฐกิจ

อ้างอิง
1) เอกสารเอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 20/58  
 (16-31 ก.ค.58) ประมงผิดกฎหมาย : ผลกระทบและทางออกของไทย  
 ตอนที่ 1 ปัญหาและผลกระทบของการกระทำาประมงผิดกฎหมาย
2) เอกสารเอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 21/58  
 (1-15 ส.ค.58) ประมงผิดกฎหมาย : ผลกระทบและทางออกของไทย  
 ตอนที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและทางออกของไทย
3) http://www.fisheries.go.th/foreign/images/IUU/iuu2.pdf
4) http://www.isranews.org/isranews-news/item/41735-% 
 E0%B8%B7news01_41735.html
5) http://thaipublica.org/2015/10/pleotian-uttarachai-1/



Cooperative Security : จากการก่อการร้ายสู่ความมั่นคงแบบร่วมมือ1

ฉบับที่ 4/59  (16 - 30 พ.ย.58)

เหตุระเบิดและกราดยิงหลายจุดในกรุงปารีสเมื่อ 13 พ.ย.58 ถือเป็นการก่อการร้ายครั้งรุนแรงทีสุ่ดในฝรั่งเศสนับตั้งแต่ 
สงครามโลกครั้งที่ 2 การก่อการร้ายครั้งนี้ สร้างความตื่นตระหนกและตอกยํา้ให้เห็นว่าไม่มีทีใ่ดในโลกจะปลอดภัยจากภัยก่อการร้าย  
ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงร่วมของโลกในขณะนี้ ประธานาธิบดีโอบามาฯ ได้กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่เพียงการก่อการร้ายต่อฝรั่งเศสเท่านั้น	 
แต่เป็นการก่อการร้ายต่อมนุษยชาติทั้งมวล” ผลของเหตุการณ์นี้ ทําให้แนวคิดความมั่นคงแบบร่วมมือ (Cooperative Security)  
ในการปราบปรามกลุ่ม IS มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยล่าสุด UNSC มีมติเอกฉันท์เป็นครั้งแรกอนุมติให้นานาชาติใช้ทุกมาตรการ 
ตามกรอบกฎหมายเพื่อปราบปรามกลุ่ม IS... 

Cooperative Security : จากการก่อการร้ายสู่ความมั่นคงแบบร่วมมือ1

ฉบับที่ 4/59  (16 - 30 พ.ย.58)

เหตุระเบิดและกราดยิงหลายจุดในกรุงปารีสเมื่อ 13 พ.ย.58 ถือเป็นการก่อการร้ายครั้งรุนแรงทีสุ่ดในฝรั่งเศสนับตั้งแต่
สงครามโลกครั้งที่ 2 การก่อการร้ายครั้งนี้ สร้างความตื่นตระหนกและตอกยํา้ให้เห็นว่าไม่มีทีใ่ดในโลกจะปลอดภัยจากภัยก่อการร้าย 
ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงร่วมของโลกในขณะนี้ ประธานาธิบดีโอบามาฯ ได้กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่เพียงการก่อการร้ายต่อฝรั่งเศสเท่านั้น
แต่เป็นการก่อการร้ายต่อมนุษยชาติทั้งมวล” ผลของเหตุการณ์นี้ ทํา ผลของเหตุการณ์นี้ ทํา ผลของเหตุการณ์นี้ ท ให้แนวคิดความมั่นคงแบบร่วมมือ (Cooperative Security) 
ในการปราบปรามกลุ่ม IS มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยล่าสุด UNSC มีมติเอกฉันท์เป็นครั้งแรกอนุมติให้นานาชาติใช้ทุกมาตรการ
ตามกรอบกฎหมายเพื่อปราบปรามกลุ่ม IS... 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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การก่อการร้ายในยุโรปและฝร่ังเศส : สาเหตุและปัจจัยทางประวัติศาสตร์  

ความม่ันคงแบบร่วมมือ (Cooperative Security) ในการต่อต้านการก่อการร้าย 
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
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บททิ้งท้าย

อ้างอิง
1) Cooperative Security: New Horizons for International Order.  
 http://www.marshallcenter.org/
2) European Jihadists: The Continuation of a Historical Trend.  
 https://www.stratfor.com/ 
3) Paris terror attacks: Why has France been targeted again?  
 http://www.telegraph.co.uk/
4) Homegrown terror isn’t just Islamist. http://edition.cnn.com/  
5) รายการข่าว 3 มิติ. ยืนยัน DNA ผู้ก่อการร้าย. http://www.thaitv3.com/ 
6) 2 killed, 8 held after France raid, but suspected ringleader’s  
 status unknown. http://edition.cnn.com/



ฉบับที่ 5-1/59  (1 - 15 ธ.ค.58)

TPP & RCEP
 : ทางสองแพร่งของไทยบนหมากกลเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
	 การบรรลุ	“ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย	-	แปซิฟิก”	(Trans	-	Pacific	Partnership	:	TPP)	เมื่อ	5	ต.ค.58	 
ท่ีผ่านมา	 นับเป็นความตกลงทางเศรษฐกิจท่ีจะก่อให้เกิดเขตการค้าเสรีท่ีมีขนาดและมูลค่าทางเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในโลก	 อีกท้ังยังเป็น 
ตลาดที่มีจำานวนประชากรมากกว่า	800	ล้านคน	 โดยมีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าประมาณ	28	ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ	 (คิดเป็น
ร้อยละ	36	ของ	GDP	โลก)	และมีมูลค่าการค้ารวามประมาณ	12	ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ	(คิดเป็นร้อยละ	30	ของมูลค่าการค้าโลก)	 
ความตกลงฯ	น้ีท้าทายต่อ	“ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	หรือ	(Regional	Comprehensive	 
Economic	Partnership	:	RCEP)	และเป็นแรงกดดันให้	RCEP	เร่งเดินตามเกมที่	TPP	ได้นำาไปแล้วหนึ่งก้าว	ไทยควรเดินอย่างไร
ในหมากกลครั้งนี้

ฉบับที่ 5-1/59  (1 - 15 ธ.ค.58)

TPP & RCEP
 : ทางสองแพร่งของไทยบนหมากกลเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
	 การบรรลุ “ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก” (Trans - Pacific Partnership : TPP) เมื่อ 5 ต.ค.58
ท่ีผ่านมา นับเป็นความตกลงทางเศรษฐกิจท่ีจะก่อให้เกิดเขตการค้าเสรีท่ีมีขนาดและมูลค่าทางเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในโลก อีกท้ังยังเป็น
ตลาดที่มีจำาตลาดที่มีจำาตลาดที่มีจำ นวนประชากรมากกว่า 800 ล้านคน โดยมีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าประมาณ 28 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็น
ร้อยละ 36 ของ GDP โลก) และมีมูลค่าการค้ารวามประมาณ 12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าการค้าโลก)
ความตกลงฯ น้ีท้าทายต่อ “ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ (Regional Comprehensive
Economic Partnership : RCEP) และเป็นแรงกดดันให้ RCEP เร่งเดินตามเกมที่ TPP ได้นำาได้นำาได้นำ ไปแล้วหนึ่งก้าว ไทยควรเดินอย่างไร
ในหมากกลครั้งนี้

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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เหตุการณ์ภายหลังการบรรลุข้อตกลง TPP

รายการ
จำานวนประเทศ

จำานวนประชากรรวม

รายชื่อประเทศสมาชิก

GDP

มูลค่าการค้ารวม

ความคืบหน้า

12 ประเทศ

795.29 ล้านคน

สหรัฐฯ ญี่ปุ่น แคนาดา ชิลี เม็กซิโก เปรู ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

28 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

คิดเป็นร้อยละ 36 ของ GDP โลก

12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าการค้าโลก

บรรลุข้อตกลงไปเมื่อ 5 ต.ค.58

16 ประเทศ

3,472.97 ล้านคน

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย

เวียดนาม จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

22 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

คิดเป็นร้อยละ 29 ของ GDP โลก

10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นร้อยละ 29 ของการค้าโลก

เลื่อนการบรรลุข้อตกลง RCEP จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลง
ได้ในปลายปี 58 ออกไปเป็นปี 59 Infographic by กศย.

Trans-Pacif ic Partnership : TPP Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP

RCEP TPP



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
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ความคืบหน้าของ RCEP

ความท้าทายทางเศรษฐกิจในอนาคต

อ้างอิง
1) Trans - Pacific Partnership (TPP): ภาพรวม. http://www.commer 
 cethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/2015/10/TPP/TPP_ 
 Overview.pdf. สืบค้นเมื่อ 23 พ.ย.58.
2) การเจรจาจัดทำาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก.  
 http://www.thaifta.com/trade/public/summary.pdf. 
 สืบค้นเมื่อ 23 พ.ย.58.
3) เถียงให้รู้เรื่อง : หุ้นส่วนเศรษฐกิจ “ทีพีพี” ได้คุ้มเสียจริงหรือ, 20 ต.ค. 58.
 https://www.youtube.com/watch?v=-VUyRjzLwpE. สืบค้นเม่ือ 25 พ.ย.58. 
4) ผู้นำาอาเซียนแก้เกมสู้ค้าเสรี TPP จ่อประกาศความสาเร็จเปิด RCEP. http:// 
 www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID= 
 9580000126907. สืบค้นเมื่อ 24 พ.ย.58.
5) พลตรี วีรชนฯ ยำ้าการประชุมสุดยอดเอเปคและการประชุมสุดยอดอาเซียน  
 เปน็เรือ่งใกลต้วัฯ. http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government- 
 th1/item/97251-id97251.html. สืบค้นเมื่อ 26 พ.ย.58
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การปฏิรูปกองทัพจีน : จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก”
ฉบับที่ 5-2/59  (1 - 15 ธ.ค.58)

	 หลังจากจีนประกาศเดินหน้า	“ยกเครื่อง”	ปฏิรูปกองทัพเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการควบคุมของกองทัพปลดปล่อย 

ประชาชนของจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น	โดยมีเป้าหมายสำาคัญ	คือ	การสร้างหน่วยรบที่ดีที่สุด	จากเดิมที่มุ่งเน้น	“เชิงรับ”	ไปเป็น 

รูปแบบ	“เชิงรุก”	และให้นำ้าหนักด้านความมั่นคงทางทะเล	(Maritime	Security)	เป็นสำาคัญ	ส่งผลให้ประเทศต่างๆ	ใน 

ภูมิภาคต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง	โดยล่าสุดอาเซียนและสหรัฐฯ	 

ได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน	-	สหรัฐฯ	(Joint	Statement	on	the	ASEAN	-	 

US	Strategic	Partnership)	เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ	ในภูมิภาค...

การปฏิรูปกองทัพจีน : จาก “เชิงรับ” สู่ “เชิงรุก”
ฉบับที่ 5-2/59  (1 - 15 ธ.ค.58)

	 หลังจากจีนประกาศเดินหน้า“ยกเครื่อง”ปฏิรูปกองทัพเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการควบคุมของกองทัพปลดปล่อย

ประชาชนของจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายสำาโดยมีเป้าหมายสำาโดยมีเป้าหมายสำ คัญ คือ การสร้างหน่วยรบที่ดีที่สุด จากเดิมที่มุ่งเน้น “เชิงรับ” ไปเป็น

รูปแบบ “เชิงรุก” และให้น้าหนักด้านความมั่นคงทางทะเลและให้น้าหนักด้านความมั่นคงทางทะเลและให้นำ้าหนักด้านความมั่นคงทางทะเลำและให้นำและให้น้าหนักด้านความมั่นคงทางทะเลและให้นำและให้น (Maritime Security) เป็นสำาเป็นสำาเป็นสำ คัญ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงภูมิภาคต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงภูมิภาคต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมปรับตัวให้สอดคล้ โดยล่าสุดอาเซียนและสหรัฐฯ

ได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน - สหรัฐฯ (Joint Statement on the ASEAN -

US Strategic Partnership) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค...

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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ปฏิรูปการบริหารจัดการบุคลากรทางความม่ันคงและการป้องกันประเทศ
     กองทัพบก 490,000 นาย (ปรับลดจากเดิม 850,000)

     กองทัพเรือ 210,000 นาย (ปรับลดจากเดิม 235,000)

     กองทัพอากาศ 300,000 นาย (ปรับลดจากเดิม 398,000)

แผนปฏิรูปกองทัพจีน (Modernization Plan : Vision 2020)

เป้าหมายการปฏิรูปกองทัพจีน 7 ประเด็นสำาคัญ ดังนี้

1. เพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้บัญชาการทหาร

2. ปรับนำ้าหนักความสำาคัญในการป้องกันประเทศ   

 จาก “เชิงรับ” ไปสู่ “เชิงรุก”

3. ปรับลดกองบัญชาการที่เป็นศูนย์กลางอำานาจของ  

 PLA ให้เหลือเพียงหน่วยเดียว

4. จัดตั้งกองบัญชาการหลักขึ้นใหม่ 4 กองบัญชาการ  

 (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองกำาลัง 

 ป้องกันชาติ/พิทักษ์มาตุภูมิ)

5. ปรับปรุงและจัดตั้ง “เขตพื้นที่ทหาร/กองทัพภาค  

 ให้เหลือเพียง 4 เขต (เดิม 7 เขต)

6. ปรับบทบาทของกระทรวงกลาโหม มาทำาหน้าที่ 

 เกี ่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำาลัง การเกณฑ์ทหาร  

 การฝึกกองกำาลังประชาชน

7. จัดตั้ง “สำานักงานวินัยทหาร” และ “สำานักงาน 

 ตรวจสอบภายใน”



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)

แผนปฏิรูปกองทัพจีน (Modernization Plan : Vision 2020) 
 เป้าหมายสำาคัญในการปฏิรูปกองทัพของจีนครั้งนี้ คือ การสร้างหน่วยรบ 
ทีด่ีทีส่ ุด พร้อมกับการปรับโครงสร้างทางทหารจากแนวทางเดิมตามแบบของ 
“สหภาพโซเวียต” ไปสู่ระบบการบังคับบัญชาร่วมแบบ “สหรัฐฯ” โดยมีประเด็น
สำาคัญของการปฏิรูปที่ถูกเปิดเผยใน 7 ประเด็นสำาคัญดังนี้
 (1) การเพิม่ความเข้มแข็งให้กับผู้น้ำาและผู้บัญชาการทหารระดับสูง  
ให้เป็นศูนย์รวมอำานาจที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำากับดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์ 
และคณะกรรมาธิการกลางทหาร (Central Military Commission - CMC)
 (2) การปรับระดับการให้นำ้าหนักความสำาคัญในการป้องกันประเทศ  
จากเดิมที่มุ่งเน้นการป้องกัน “เชิงรับ” โดยอาศัยกองทัพบกเป็นหลัก ไปสู่รูปแบบ
การปฏิบัติ “เชิงรุก” ที่เพิ่มนำ้าหนักความสำาคัญกับกองทัพเรือและกองทัพอากาศ 
มากขึ้นในระดับทีเ่ท่าเทียมกับกองทัพบก เพื่อให้สามารถเคลือ่นพลและบูรณาการ 
ปฏิบัติทัง้ปวงให้เป็นตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลได้ โดยจะมีสายการบังคับบัญชา
เพียงหนึ่งเดียว ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วย บัญชาการทหารร่วมที่จะถูกจัดตั้ง 
ขึ้นใหม่
 (3) การรวมอำานาจการบังคับบัญชาแบบรวมศูนย์ โดยปรับลด 
กองบัญชาการที่เป็นศูนย์กลางอำานาจของ PLA จากเดิมที่มีอยู่ 4 หน่วย ได้แก่  
สำานักงานเสนาธิการทหาร สำานักกิจการการเมือง สำานักส่งกำาลังบำารุง และ สำานัก
สรรพาวุธ ให้เหลือเพียงหน่วยเดียว คือ สำานักงานเสนาธิการทหาร ที่จะทำาหน้าที่
แทนทั้ง 3 หน่วยที่ถูกยุบไป ภายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหม
 (4) การจัดตั้งกองบัญชาการหลักขึ้นใหม่ 4 กองบัญชาการ ประกอบด้วย  
กองบัญชาการกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองกำาลังป้องกันชาติ/ 
พิทักษ์มาตุภูมิ (National Guard) ภายใต้การควบคุมดูแลของกองบัญชาการทหาร
ร่วมแห่ง CMC ทั้งนี้ “กองกำาลังป้องกันชาติ/พิทักษ์มาตุภูมิ” ซึ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นใหม่  
จะทำาหน้าที่แทนกองกำาลังติดอาวุธของตำารวจประชาชนจีน (Armed Police Force)  
ในการดูแลงานความมั่นคงภายใน การต่อต้านการก่อการร้าย และการบรรเทาภัยพิบัต ิ
 (5) การปรับปรุงและจัดตัง้ “เขตพืน้ที ่ทหาร/กองทัพภาค” ของ  
กองทัพบกใหม่ จากเดิมที่มี 7 เขต ให้เหลือเพียง 4 เขต ได้แก่ เขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้น 
ให้ความสำาคัญกับระบบบัญชาการรบ และระบบปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก รวมทั้งจะมี 
การแยกโครงสร้างการบัญชาการ และความรับผิดชอบด้านการบริหารออกจากกัน 
อย่างชัดเจน
 (6) การปรับบทบาทของกระทรวงกลาโหม จากเดิมที่ดูแลงานด้านพิธีการ  
การประชาสัมพันธ์ และการแลกเปล่ียนต่างๆ ให้มาทำาหน้าท่ีแทนกองกำาลังรักษาการณ์ 
ในระดับท้องถิ่น (จังหวัด อำาเภอ และเมือง) ในงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำาลัง 
การเกณฑ์ทหาร การฝึกกองกำาลังประชาชน (Militia) และงานบริหารจัดการอื่นๆ  
เพ่ือป้องกันการคอร์รัปช่ันระหว่างผู้บังคับบัญชา กองกำาลังและเจ้าหน้าท่ีในระดับท้องถ่ิน 
 (7) การจัดตัง้ “สำานักงานวินัยทหาร” และ “สำานักงานตรวจสอบ 
ภายใน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการคอร์รัปชั่น 
ทุกรูปแบบภายในกองทัพ เพื่อผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการทหารทีท่ันสมัย ให้ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศในโลกตะวันตกอย่างจริงจัง  
เพื่อรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ทั้งปวงของชาต ิ
 นอกจากแผนการปฏิรูปฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นว่า มีประเด็นที่ 
น่าสนใจและทางการจีนได้ให้ความสำาคัญ คือ จีนได้ปฏิรูปการบริหารจัดการบคุลากร 
ทางความมัน่คงและการป้องกันประเทศอย่างทัว่ถึงทัง้ระบบ โดยคาดว่าจะทำาให้ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องฯ ลดลงจาก 3 ล้าน เหลือประมาณ 2 ล้านนายซึ่งจะประกอบ
ไปด้วย กองกำาลังป้องกันชาติ/พิทักษ์มาตุภูมิ ประมาณ 1 ล้าน และกองกำาลังใน 3 
เหล่าทัพ อีก 1 ล้าน ได้แก่ กองทัพบก 490,000 นาย (ปรับลดจากเดิม 850,000) ;  
กองทัพเรือ 210,000 นาย (ปรับลดจากเดิม 235,000) ; และกองทัพอากาศ 
300,000 นาย (ปรับลดจากเดิม 398,000) นอกจากนี้ยังได้มีการบูรณาการยกเครื่อง 
พัฒนากองทัพและการป้องกันประเทศ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้อง 
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่กำาลังดำาเนินอยู่อีกด้วย...

นัยยะสำาคัญต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย 
 การปรับเปลี่ยนทางทหารครั้งสำาคัญของจีน โดยเฉพาะการปฏิรูป 
กองทัพจีนทีเ่กิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาพรวมบริบทความมั่นคงของภูมิภาค 
อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ จนเกิดความเคลื่อนไหวของมหาอำานาจอย่างสหรัฐฯ  
และประเทศคู่พิพาททางทะเลกับจีน โดยล่าสุดจากการประชุมสุดยอด 
อาเซียน- สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ผู้นำาอาเซียน 
และ ผู้นำาสหรัฐฯ ได้ร่วมรับรอง “แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิง 
ยุทธศาสตร์ อาเซียน - สหรัฐฯ” (Joint Statement on the ASEAN - US  
Strategic Part-nership) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความสัมพันธ์
เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมุง่เน้นการเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติ  
ครอบคลุมประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ 
วัฒนธรรม รวมทั้งประเด็นท้าทายระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ และ 
เห็นชอบต่อ “แผนปฏิบัติการเพื่อดำาเนินการตามความเป็นหุ้นส่วน ปี 2016 -  
2020” (Plan of Action to Implement the ASEAN -US (Enhanced/ 
Strategic) Partnership 2016 – 2020) เพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินงาน 
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค
 สำาหรับการขยายความร่วมมือภายใต้ความเป็นหุ ้นส่วนเชิง 
ยุทธศาสตร์อาเซียน - สหรัฐฯ มีประเด็นสำาคัญที่ไทยเกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่มด้านเศรษฐกิจต่างๆ โดย 
เฉพาะข้อริเริ่มของสหรัฐฯ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบ  
การหารือด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการต่อต้านการทำาประมง 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทย 
ให้ความสำาคัญและกำาลังดำาเนินหลายมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในปัจจุบัน 
 2. บทบาทในการรับมือกับประเด็นท้าทายระดับภูมิภาคและ 
ระหว่างประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติ และความมั่นคงทางทะเล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ 
เผชิญและรับมือกับปัญหาต่างๆ
 3. ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในประเด็นท้าทาย 
ระดับโลก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการ  
ลดก๊าชเรือนกระจกควรดำาเนินควบคู่กันไป โดยสามารถใช้ประโยชน์จาก  
โครงการพลังงานสะอาดเอเชีย - แปซิฟิก ดำาเนินการโดยสำานักงาน USAID  
ประจำาภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทย
 บททิ้งท้าย ประเทศจีนกำาลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันอันเป็นผลจาก 
การปฏิรูปกองทัพครั้งสำาคัญ และกำาลังอยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลง  
ประเทศในหลายๆด้าน รัฐบาลจีนพยายามผลักดันประเทศให้เข้าสู่รูปแบบ  
ของตะวันตก (Western Style) มากยิ่งขึ้น ท่ามกลางการบริหารเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการป้องกันประเทศให้มีดุลยภาพ ผลจากการปฏิรูปอาจ 
ขยายตัวจนนำาไปสู่ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความวิตก  
ให้กับบางประเทศได้ และอาจเป็นเหตุให้ชาติสมาชิกอาเซียนบางประเทศ  
ต้องอิงและยอมให้สหรัฐฯ มีบทบาทมากขึ้นและกลายเป็นข้ออ้างอย่างดีให้กับ  
สหรัฐฯ เพื่อขยายบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศและทางทหารใน  
ภูมิภาคน้ี สำาหรับไทย ในฐานะหน่ึงในชาติสมาชิิิิกอาเซียนคงหนีไม่พ้นท่ีจะได้รับ 
ผลกระทบดังกล่าวทั้งทางบวกและทางลบอย่างหลีกไม่ได้เช่นกัน กองทัพไทย 
ต้องติดตามและให้ความสำาคัญกับการปฏริูปกองทัพจีนครั ้งใหญ่นี้ทัง้ใน 
เชิงนโยบาย การเสริมสร้างกำาลัง อาวุธยุทโธปกรณ์ การพัฒนากำาลังพล 
เพื่อกำาหนดท่าที (Positioning) ของกองทัพไทยต่อการดำาเนินความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงกับกองทัพจีนให้เหมาะสมบนพื้นฐานผลประโยชน์ของชาติ
ในระยะยาวต่อไป๛ 

อ้างอิง
1) http://thediplomat.com/2015/11/the-importance-of-the- 
 joint-statement-on-the-us-asean-strategic-partnership/
2) http://english.chinamil.com.cn/
3) http://iplomacy-defence/article/1883606/china-vows-breakthrough 
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“ จุดเปลี่ยน” สถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์
ฉบับที่ 6-1/59  (16 - 31 ธ.ค.58)

	 สหรัฐฯ	พยายามพัฒนาศักยภาพเพ่ือต่อสู้กับภัยคุกคามทางไซเบอร์มาโดยตลอดด้วยกลไกต่างๆ	ล่าสุดวุฒิสภาสหรัฐฯ	ลงมติผ่านร่าง 
รัฐบัญญัติกฎหมายความม่ันคงทางไซเบอร์	(Cybersecurity	Information	Sharing	Act	:	CISA)	ส่วนไทย	คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ 
ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล	 8	 ฉบับ	 อันเป็นกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ของไทยในขณะนี้	 ซึ่งภาคส่วนความมั่นคงของไทยจะต้องมี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินการและการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างแน่นอน	 ดังนั้น	 จึงควรศึกษาและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและ 
การนำากฎหมายไปใช้ในลักษณะเปรียบเทียบกับ	CISA	ของสหรัฐฯ	เพื่อสร้างความเข้าใจ	ลดปัญหาการนำาไปใช้	และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ให้กฎหมายดังกล่าวมีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากที่สุด	 ซึ่งจะนำาไปสู่	 “จุดเปลี่ยน”	 สถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์ที่กำาลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน...

“ จุดเปลี่ยน” สถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์
ฉบับที่ 6-1/59  (16 - 31 ธ.ค.58)

	 สหรัฐฯ พยายามพัฒนาศักยภาพเพ่ือต่อสู้กับภัยคุกคามทางไซเบอร์มาโดยตลอดด้วยกลไกต่างๆ ล่าสุดวุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติผ่านร่าง
รัฐบัญญัติกฎหมายความม่ันคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity Information Sharing Act : CISA) ส่วนไทย คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ
ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 8 ฉบับ อันเป็นกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ของไทยในขณะนี้ ซึ่งภาคส่วนความมั่นคงของไทยจะต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาส่วนเกี่ยวข้องกับการดำ เนินการและการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างแน่นอน ดังนั้น จึงควรศึกษาและทำาจึงควรศึกษาและทำาจึงควรศึกษาและทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและ
การนำาการนำาการนำ กฎหมายไปใช้ในลักษณะเปรียบเทียบกับ CISA ของสหรัฐฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดปัญหาการนำาลดปัญหาการนำาลดปัญหาการนำ ไปใช้ และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ให้กฎหมายดังกล่าวมีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากที่สุด ซึ่งจะนำาซึ่งจะนำาซึ่งจะนำ ไปสู่ “จุดเปลี่ยน” สถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์ที่กำาสถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์ที่กำาสถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์ที่กำ ลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน...

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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CISA : แนวทางป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ หรือข้ออ้างละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
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บทส่งท้าย

(ร่าง) กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

อ้างอิง
1) ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล, http://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws, 
 สืบค้นเมื่อ 8 ธ.ค.58
2) Cybersecurity Bills Comparison Chart, https://iapp.org/resources/ 
 article/cybersecurity-bills-comparison-chart/, สืบค้นเมื่อ 7 ธ.ค.58
3) The basics of the controversial Cybersecurity Information Sharing Act  
 (CISA), http://www.scientificamerican.com/article/a-quick-guide-to- 
 the-senate-s-newly-passed-cybersecurity-bill/ สืบค้นเมื่อ 10 ธ.ค.58 



ฉบับที่ 6-2/59  (16 - 31 ธ.ค.58)

การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(COP21) : ความหวังครั้งใหม่กับอนาคตการรับมือโลกร้อน

	 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว้างขวางครอบคลุมทุกประเทศ	เช่น	การเกิดสภาพลมฟ้าอากาศ 
แบบรุนแรง	(Extreme	weather)	การละลายและการเคล่ือนย้ายของธารนำา้แข็งบริเวณข้ัวโลก	ระดับนำา้ทะเลเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึน	การสูญพันธ์ุ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้	 รวมทั้ง	 การอุบัติของโรคใหม่ในภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วโลก	 ทุกประเทศต่าง 
ตระหนักและกำาหนดให้เป็นวาระในการประชุมระดับโลก	(Earth	Summit)	เม่ือปี	1992	ท่ีนครริโอ	เดอ	จาเนโร	บราซิล	และมีการประชุม 
อย่างต่อเนื่องตลอดมา	 ในปี	 1997	 ได้มีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่	 3	 (COP3)	 ณ	 
กรุงโตเกียว	ญี่ปุ่น	ที่ประชุมฯ	ได้รับรองพิธีสารเกียวโต	(Kyoto	Protocol)	เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฯ	ล่าสุดเมื่อ	30	พ.ย.	-	11	ธ.ค.58	
มีการประชุม	COP21	ขึ้นที่กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	ที่มุ่งให้เกิดการบรรลุข้อตกลงตามอนุสัญญาที่มนุษยชาติรอคอยมาอย่างยาวนานเพื่อเป็น
หนทางในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนก่อนที่จะสายเกินแก้

ฉบับที่ 6-2/59  (16 - 31 ธ.ค.58)

การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(COP21) : ความหวังครั้งใหม่กับอนาคตการรับมือโลกร้อน

ฉบับที่ 6-2/59  (16 - 31 ธ.ค.58)

(COP21) : ความหวังครั้งใหม่กับอนาคตการรับมือโลกร้อน

	 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว้างขวางครอบคลุมทุกประเทศ เช่น การเกิดสภาพลมฟ้าอากาศ
แบบรุนแรง (Extreme weather) การละลายและการเคล่ือนย้ายของธารน้าแข็งบริเวณข้ัวโลกการละลายและการเคล่ือนย้ายของธารน้าแข็งบริเวณข้ัวโลกการละลายและการเคล่ือนย้ายของธารนำา้แข็งบริเวณข้ัวโลกำการละลายและการเคล่ือนย้ายของธารนำการละลายและการเคล่ือนย้ายของธารน้าแข็งบริเวณข้ัวโลกการละลายและการเคล่ือนย้ายของธารนำการละลายและการเคล่ือนย้ายของธารน ระดับน้าทะเลเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนระดับน้าทะเลเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนระดับนำา้ทะเลเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนำระดับนำระดับน้าทะเลเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนระดับนำระดับน การสูญพันธ์ุ
ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ รวมทั้ง การอุบัติของโรคใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทุกประเทศต่าง
ตระหนักและกำาตระหนักและกำาตระหนักและกำ หนดให้เป็นวาระในการประชุมระดับโลก (Earth Summit) เม่ือปี 1992 ท่ีนครริโอ เดอ จาเนโร บราซิล และมีการประชุม
อย่างต่อเนื่องตลอดมา ในปี 1997 ได้มีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 3 (COP3) ณ
กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ที่ประชุมฯ ได้รับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฯ ล่าสุดเมื่อ 30 พ.ย. - 11 ธ.ค.58
มีการประชุม COP21 ขึ้นที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส ที่มุ่งให้เกิดการบรรลุข้อตกลงตามอนุสัญญาที่มนุษยชาติรอคอยมาอย่างยาวนานเพื่อเป็น
หนทางในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนก่อนที่จะสายเกินแก้

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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การรับมือกับภาวะโลกร้อน : จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

 2. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (Conference of the Parties) ครั้งที่ 3 หรือ COP3 



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
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บทบาทและผลกระทบต่อไทยในฐานะประเทศสมาชิก

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 (COP21/CMP11)

อ้างอิง
1) การประชุม Rio+20 : จาก “การพัฒนาที่ยั่งยืน” สู่กระแส “เศรษฐกิจสีเขียว”.  
 http://www.stou.ac.th/Foreign/Upload/%E0.pdf. สืบค้นเมื่อ 15 ธ.ค.58.
2) สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก/พิธีสารเกียวโต. http://www.tgo.or.th/2015 
 /thai/content.php?s1=9&s2=33&sub3=sub3. สบืคน้เมื่อวนัท่ี 15 ธ.ค.58 
3) “Paris 2015”: จุดเปลี่ยนการใช้พลังงานทั่วโลก. http://www.scglblog.com 
 /th/blog/detail/52/index.html. สืบค้นเมื่อ 13 ธ.ค.58.
4) ความสำาคญัของ COP21. http://www.deqp.go.th/knowledge/cop21.  
 สืบค้นเมื่อ 13 ธ.ค.58.
5) ข่าว 3 มิติ 13 ธันวาคม 2558 ร่างข้อตกลงปารีส. http://cuptv.com/play 
 /13/78055/ข่าว-3-มิติ/13-ธันวาคม-2558-ร่างข้อตกลงปารีส/. สืบค้นเมื่อ 
 13 ธ.ค.58.



อาเซียนกับการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ที่มีจีนเป็นมหาอำานาจ
ฉบับที่ 1/59  (1 - 15 ต.ค.58)

ส่วนที่ 2 
เอกสารวเิคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน 
(SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. - ธ.ค.58)

	 การเดินทางเยือนสหรัฐฯ	อย่างเป็นทางการของนาย	สี	จิ้น	ผิง	ประธานาธิบดีจีน	ตามคำาเชิญของนายบารัค	โอบามา	 

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ	ระหว่างวันที่	22 - 25	ก.ย.58	เป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม

อาเซียนกับการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ที่มีจีนเป็นมหาอำาอาเซียนกับการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ที่มีจีนเป็นมหาอำาอาเซียนกับการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ที่มีจีนเป็นมหาอำ นาจ
ฉบับที่ 1/59  (1 - 15 ต.ค.58)

ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2
เอกสารวเิคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน 
(SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. - ธ.ค.58)

	 การเดินทางเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการของนาย สี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีน ตามคำาตามคำาตามคำ เชิญของนายบารัค โอบามา

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 22 - 25 ก.ย.58 เป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม
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22 - 25 58

ความเป็นมา



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
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ด้านเศรษฐกิจ

บทวิเคราะห์
ด้านการเมือง และความมั่นคง

ด้านสังคม และวัฒนธรรม

ข้อคิดเห็น

ผลกระทบต่อไทย

อ้างอิง
1) บีบีซีไทย, BBC Thai. สืบค้นวันที่ 27 ก.ย.58
2) เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1217 สืบค้นวันที่ 27 ก.ย.58



ฉบับที่ 2/59  (16 - 31 ต.ค.58)

“LaoSat-1” สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่าง สปป.ลาว - จีน
	 การส่งดาวเทียม “LaoSat - 1” ขึน้สู ่วงโคจรในปลายเดือน พ.ย.58 ที่จะถึงนี ้ เนือ่งในโอกาสเฉลิมฉลอง	 

วันครบรอบ	40	ปี	การสถาปนา	สปป.ลาว	ซึ่งนับว่าเป็นก้าวย่างที่สำาคัญครั้งประวัติศาสตร์ของ	สปป.ลาว
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ความเป็นมา

บทวิเคราะห์
ด้านการเมือง และความมั่นคง

ฉบับที่ 2/59  (16 - 31 ต.ค.58)

“LaoSat-1” สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่าง สปป.ลาว - จีน
	 การส่งดาวเทียม “LaoSat - 1” ขึน้สู ่วงโคจรในปลายเดือน พ.ย.58 ที่จะถึงนี ้ เนือ่งในโอกาสเฉลิมฉลอง

วันครบรอบ 40 ปี การสถาปนา สปป.ลาว ซึ่งนับว่าเป็นก้าวย่างที่สำาซึ่งนับว่าเป็นก้าวย่างที่สำาซึ่งนับว่าเป็นก้าวย่างที่สำ คัญครั้งประวัติศาสตร์ของ สปป.ลาว
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ความเป็นมา

บทวิเคราะห์
ด้านการเมือง และความมั่นคง

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
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1  -  2

70

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม และวัฒนธรรม

ข้อคิดเห็น

ผลกระทบต่อไทย



ฉบับที่ 3/59  (1 - 15 พ.ย.58)

สปป.ลาว ผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงฯ เพื่อรองรับการจัดประชุมฯ ปี 59

	 สภาแห่งชาติลาวผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและการสกัดกั ้นอาชญากรรมเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว	และการประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน

ฉบับที่ 3/59  (1 - 15 พ.ย.58)

สปป.ลาว ผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงฯ เพื่อรองรับการจัดประชุมฯ ปี 59

	 สภาแห่งชาติลาวผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและการสกัดกั ้นอาชญากรรมเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และการประชุมสุดยอดผู้นำาและการประชุมสุดยอดผู้นำาและการประชุมสุดยอดผู้นำ อาเซียน

37

ความเป็นมา

	 การประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว	คร้ังท่ี	10	 

	 ส่วนการประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน	ครั้งที่	27	(The 
27th	ASEAN	Summit)

บทวิเคราะห์
ด้านการเมือง และความมั่นคง



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
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ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม และวัฒนธรรม

ข้อคิดเห็น

ผลกระทบต่อไทย

อ้างอิง

http://www.manager.co.th.

http://aseanwatch.org.



ฉบับที่ 4/59  (16 - 30 พ.ย.58)

“สหพันธรัฐ” จุดเปลี่ยนผ่านของสงครามอันยาวนานในเมียนมา

	 การลงนามใน	“ข้อตกลงหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ”	 (Nationwide	Ceasefire	Agreement	 :	NCA)	ระหว่างรัฐบาล 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากับกลุ่มชาติพันธ์ุ	8	กลุ่ม	เม่ือ	15	ต.ค.58	ท่ีผ่านมา	ณ	กรุงเนปิดอว์	กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่	 

ท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการสันติภาพในเมียนมา	และเป็นเส้นทางสู่ระบอบการปกครองแบบ	“สหพันธรัฐ”	(Federation)

ฉบับที่ 4/59  (16 - 30 พ.ย.58)

“สหพันธรัฐ” จุดเปลี่ยนผ่านของสงครามอันยาวนานในเมียนมา

	 การลงนามใน “ข้อตกลงหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ” (Nationwide Ceasefire Agreement : NCA) ระหว่างรัฐบาล

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากับกลุ่มชาติพันธ์ุ 8 กลุ่ม เม่ือ 15 ต.ค.58 ท่ีผ่านมา ณ กรุงเนปิดอว์ กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่

ท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการสันติภาพในเมียนมา และเป็นเส้นทางสู่ระบอบการปกครองแบบ “สหพันธรัฐ” (Federation)

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)

39

ความเป็นมา



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
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บทวิเคราะห์
ด้านการเมือง และความมั่นคง

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม และวัฒนธรรม

ข้อคิดเห็น

อ้างอิงอ้างอิง
1) บีบีซี ไทย, BBC Thai, สืบค้นวันที่ 30 ต.ค.58
2) พีพีทีวี, http://www.pptvthailand.com, สืบค้นวันที่ 30 ต.ค.58



ฉบับที่ 5/59  (1 - 15 ธ.ค.58)

“ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ความท้าทายที่ จีน - อาเซียน ต้องเผชิญ

	 จีนและอาเซียนมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน	คือ	ต้องการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ	ทั้งในและนอกภูมิภาค 

เข้าไว้ด้วยกัน	โดยอาศัยระบบโครงข่ายเส้นทางคมนาคม	(Transportation	Network)	เป็นเคร่ืองมือ	ซ่ึงแนวคิดการเช่ือมโยง 

โครงการ	“หนึ่งเขต	-	หนึ่งเส้นทาง”	(One	Belt	and	One	Rood)	ของจีน	และ	“แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน 

อาเซียน”	(Master	Plan	of	ASEAN	Connectivity)	ของอาเซียน	นับว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พอเหมาะ	(สอดรับกันพอดี)

ฉบับที่ 5/59  (1 - 15 ธ.ค.58)

“ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ความท้าทายที่ จีน - อาเซียน ต้องเผชิญ

	 จีนและอาเซียนมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน คือ ต้องการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค

เข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยระบบโครงข่ายเส้นทางคมนาคม (Transportation Network) เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงแนวคิดการเช่ือมโยง

โครงการ“หนึ่งเขต -หนึ่งเส้นทาง”(OneBeltandOneRood)ของจีนและ“แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน

อาเซียน” (Master Plan of ASEAN Connectivity) ของอาเซียน นับว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พอเหมาะ (สอดรับกันพอดี)

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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ความเป็นมา
่



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)
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บทวิเคราะห์
ด้านการเมือง และความมั่นคง

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม และวัฒนธรรม

ผลกระทบต่อไทย

อ้างอิงอ้างอิง
1) เรื่อง “จีนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้แผนพัฒนา 
 เส้นทางสายไหมใหม่”, บทความ, ส่วนเอเชียตะวันออก, สำานัก 
 เอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก, ก.ค.58, สืบค้น 16 ธ.ค.58
2) บีบีซีไทย, BBC Thai, สืบค้น 30 พ.ย.58
3) เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1226, สืบค้น 30 พ.ย.58



จับตา “ยุทธศาสตร์การเป็นแกนอำานาจทางทะเลโลก” ของอินโดนีเซีย

	 หลังจากการเข้ารับตำาแหน่งผู้นำาอินโดนีเซีย	เมื่อวันที่	20	ต.ค.57	ประธานาธิบดีโจโก	วีโดโด	หรือ	โจโกวี	ได้ประกาศ

เป้าหมายสำาคัญของนโยบายต่างประเทศ	 ได้แก่	 การพัฒนาอินโดนีเซียให้กลายเป็น	 “แกนอำานาจทางทะเลโลก”	 (Global	 

Maritime Axis) เพือ่เชือ่มโยงเส้นทางการค้าและเส้นทางยุทธศาสตร์ความมั่นคง ระหว่างสองมหาสมุทรสำาคัญอย่าง 

มหาสมุทรอินเดีย	และมหาสมุทรแปซิฟิก	ที่รายล้อมไปด้วยชาติมหาอำานาจต่างๆ	เข้าด้วยกัน	โดยมีอินโดนีเซียเป็นแกนกลาง 

จับตา “ยุทธศาสตร์การเป็นแกนอำานาจทางทะเลโลก” ของอินโดนีเซีย

	 หลังจากการเข้ารับตำา	 หลังจากการเข้ารับตำา	 หลังจากการเข้ารับตำ แหน่งผู้นำาแหน่งผู้นำาแหน่งผู้นำ อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 ต.ค.57 ประธานาธิบดีโจโก วีโดโด หรือ โจโกวี ได้ประกาศ

เป้าหมายสำาเป้าหมายสำาเป้าหมายสำ คัญของนโยบายต่างประเทศ ได้แก่ การพัฒนาอินโดนีเซียให้กลายเป็น “แกนอำา“แกนอำา“แกนอำ นาจทางทะเลโลก” (Global

Maritime Axis) เพือ่เชือ่มโยงเส้นทางการค้าและเส้นทางยุทธศาสตร์ความมั่นคง ระหว่างสองมหาสมุทรสำาMaritime Axis) เพือ่เชือ่มโยงเส้นทางการค้าและเส้นทางยุทธศาสตร์ความมั่นคง ระหว่างสองมหาสมุทรสำาMaritime Axis) เพือ่เชือ่มโยงเส้นทางการค้าและเส้นทางยุทธศาสตร์ความมั่นคง ระหว่างสองมหาสมุทรสำ คัญอย่าง

มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก ที่รายล้อมไปด้วยชาติมหาอำาที่รายล้อมไปด้วยชาติมหาอำาที่รายล้อมไปด้วยชาติมหาอำ นาจต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีอินโดนีเซียเป็นแกนกลาง

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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ยุทธศาสตร์การเป็นแกนอำานาจทางทะเลโลกของอินโดนีเซีย

บทวิเคราะห์ : อินโดนีเซียกับยุทธศาสตร์ฯ และภูมิภาค
 วิสัยทัศน์ผู้นำา : 

 การสร้างพันธมิตรทางทะเล :

National ASEAN
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.58)

 การพัฒนาความเช่ือมโยงในอาเซียน (ASEAN Connectivity) : 

 อินโดนีเซียกับผลกระทบการขับเคลื่อนสถาปัตยกรรม 
ในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง (ASEAN Centrality) :  

บทส่งท้าย

อ้างอิง

 มาตรการด้านความม่ันคงทางทะเลท่ีเข้มข้นข้ึน : 



“   

12 ต.ค.58

ศศย.สปท.จัดการประชุมโครงการ 
ศึกษาขั ้นต้นครั ้งที ่ 1/2559 “แนวทางการ 
พัฒนาการสือ่สารทางยุทธศาสตร์ (Strategic
Communication : SC) และการปฏิบัติการ 
ข่าวสาร (Information Operation : IO) 
ของกองทัพไทย” ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

“   

  ”
 

19 พ.ย.58 ผอ.ศศย.สปท. รอง ผอ.ศศย.สปท. 
(1), (2) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บ 
รวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้าน 
วิชาการและกรอบความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต  
ของคลังสมองทหารเรือ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศยร.ยศ.ทร.)   ”

“   19 พ.ย.58

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (ต.ค. - ธ.ค.58)

ผลการปฏิบัติงานสำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

15 ต.ค.58      
 พล.ต.จุมพล เฉลยถ้อย  
ผอ.ศศย.สปท.ให้การต้อนรับ 
และแลกเปล ีย่นข้อคิดเห็นกับ 
Mr.Kunihiko MIYAKE ประธาน
สถาบันนโยบายต่างประเทศของ
ญีป่ ุน่ท ีม่าเย ือน ศศย.สปท. ณ  
ห้องประชุม ศศย.สปท.           

“   

  ”
 

19 พ.ย.58 ผอ.ศศย.สปท. รอง ผอ.ศศย.สปท.
(1), (2) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้าน
วิชาการและกรอบความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต 
ของคลังสมองทหารเรือ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศยร.ยศ.ทร.)   ”

“(1), (2) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บ  (1), (2) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บ

19 พ.ย.58

12 ต.ค.58

ศศย.สปท.จัดการประชุมโครงการ
ศึกษาขั ้นต้นครั ้งที ่ 1/2559 “แนวทางการ

ศศย.สปท.จัดการประชุมโครงการ
ศึกษาขั ้นต้นครั ้งที ่ 1/2559 “แนวทางการ

ศศย.สปท.จัดการประชุมโครงการ

พัฒนาการสือ่สารทางยุทธศาสตร์ (Strategic
Communication : SC) และการปฏิบัติการ
ข่าวสาร (Information Operation : IO)
ของกองทัพไทย” ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

“  
ศึกษาขั ้นต้นครั ้งที ่ 1/2559 “แนวทางการ
“  
ศึกษาขั ้นต้นครั ้งที ่ 1/2559 “แนวทางการ

  ”
ของกองทัพไทย” ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

  ”
ของกองทัพไทย” ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

ส่วนที่ 3ส่วนที่ 3
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (ต.ค. - ธ.ค.58)

ผลการปฏิบัติงานสำาผลการปฏิบัติงานสำาผลการปฏิบัติงานสำ คัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

15 ต.ค.58      
พล.ต.จุมพล เฉลยถ้อย 

ผอ.ศศย.สปท.ให้การต้อนรับ
และแลกเปล ีย่นข้อคิดเห็นกับ 
Mr.Kunihiko MIYAKE ประธาน
สถาบันนโยบายต่างประเทศของ
ญีป่ ุน่ท ีม่าเย ือน ศศย.สปท. ณ 
ห้องประชุม ศศย.สปท.           

“  
ผอ.ศศย.สปท.ให้การต้อนรับ
“  
ผอ.ศศย.สปท.ให้การต้อนรับ

  ”  ”  ”
ห้องประชุม ศศย.สปท.           

  ”
ห้องประชุม ศศย.สปท.           
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   ศศย.สปท. จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กร 
และศักยภาพบุคลากร ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี 
เพื ่อให้ความรู ้แก่บ ุคลากรในเรื ่องการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร. ) รวมทั้งร่วมทำากิจกรรม  
(Corprate Social Responsibility : CSR)  

1 – 2 ธ.ค.58

“   

  ”

 ผอ.ศศย.สปท.ได้นำาข้าราชการและนักวิจัยฯเข้าร่วม 
ประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่าย ณ สำานักงาน 
สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ในการอบงานวิชาการของ ศศย.ฯ เรื่อง “การพัฒนาหลักนิยม 
การสือ่สารทางยุทธศาสตร์ (SC) และการปฏิบัติการข่าวสาร 
( IO) ของกองทัพไทย” และ “การทบทวนกระบวนการจัดทำา 
ยุทธศาสตร์” ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ 

25 พ.ย.58 

“   

  ”
 

 30 พ.ย.58 ศศย.สปท. จัดการประชุม 
เชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ 
คร้ังท่ี 1/2559 เร่ือง นโยบายและกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของไทยและ
อาเซียนเพื ่อรองรับภัยคุกคามไม ่ตามแบบ
ประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีศึกษาอุยกูร์  
ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท.  

  ”
 

“   

  ”  ”

30 พ.ย.58 

  ”  ”
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ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (ต.ค. – ธ.ค.58)



14 – 18 ธ.ค.58 : ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำาวิจัย และ 
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคาม 
ไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา : กรณีศึกษา 
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงนำ้าทา – เชียงตุง”  

21 – 25 ธ.ค.58

14 – 18 ธ.ค..58

9 ธ.ค.58
 9 ธ.ค.58 : ผอ.ศศย.สปท. รอง ผอ.ศศย.สปท. (1), (2) 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านวิชาการและกรอบ
ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ของคลังสมองทหารเรือ  
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม (ศวพท.กห.)

“  

  ”

“   

  ”
 

 21 – 25 ธ.ค.58 : รอง ผอ.ศศย.สปท. (1) พร้อมคณะ
เจ้าหน้าที ่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำา 
วิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำาให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของความร่วมมือในการต่อต้าน 
ภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักร 
กัมพูชา และสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : กรณีศึกษา  
เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างสระแก้ว– พนมเปญ–โฮจิมินห์”  

“   

  ”

14 – 18 ธ.ค.58 : ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำาวิจัย และ
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคาม
ไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา : กรณีศึกษา 
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน้าทา – เชียงตุง”  เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน้าทา – เชียงตุง”  เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงนำ้าทา – เชียงตุง”  ำเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงนำเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน้าทา – เชียงตุง”  เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงนำเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย – หลวงน

21 – 25 ธ.ค.58

14 – 18 ธ.ค..58

้าทา – เชียงตุง”  

“  ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำ“  ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำ

  ”  ”  ”  ”

21 – 25 ธ.ค.58 : รอง ผอ.ศศย.สปท. (1) พร้อมคณะ
เจ้าหน้าที ่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำา
วิจัย และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เรื่อง “ปัจจัยที่ทำาให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของความร่วมมือในการต่อต้าน
ภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักร
กัมพูชา และสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : กรณีศึกษา 
เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างสระแก้ว– พนมเปญ–โฮจิมินห์”  

“  
เจ้าหน้าที ่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำ
“  
เจ้าหน้าที ่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการทำ

  ”เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างสระแก้ว– พนมเปญ–โฮจิมินห์”    ”เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างสระแก้ว– พนมเปญ–โฮจิมินห์”  

9 ธ.ค.58
9 ธ.ค.58 : ผอ.ศศย.สปท. รอง ผอ.ศศย.สปท. (1), (2)

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านวิชาการและกรอบ
ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ของคลังสมองทหารเรือ 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม (ศวพท.กห.)

“ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล “ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท. เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

”

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (ตลุาคม – ธันวาคม 2558)
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