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เหตุการณ์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ส าคญัทีส่่งผลต่อความมั่นคงของเอเชยีในปี พ.ศ.2559 (2016) 
ปี พ.ศ.2558 (2015) ที่ผ่านมา ดุลอ านาจทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกมุ่งสู่ภูมิภาคเอเชีย การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย 

อย่างรวดเร็ว และถูกจับตามองจากทั่วโลก ในปี พ.ศ.2559 (2016) จึงเป็นปีที่สถานการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงต่างๆ ในเอเชียมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง นิตยสาร Diplomat ซ่ึงเป็นนิตยสารด้านความม่ันคงชั้นน าในภูมิภาคได้สรุปเหตุการณ์ที่น่าสนใจในปี 2016 ไว้ 7 เหตุการณ์ 
ประกอบด้วย 1) การเลือกต้ังในไต้หวัน 2) การจัดต้ังธนาคาร AIIB ของจีน 3) การเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่ของเวียดนาม 4) กรณี
พิพาท Comfort Women 5) การเจรจาสันติภาพระหว่างอินเดียและปากีสถาน 6) การเจรจาสันติภาพระหว่างอัฟกานิสถานและกลุ่ม  
ตาลีบัน และ 7) การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)   

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ของโลกเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมีความเช่ือมโยงสลับซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อกันอย่าง
ต่อเน่ือง ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอื่นๆ โดยไร้
ข้อจ ากัดด้านพรมแดน จากสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงท่ีไม่แน่นอน  
การรวมตัวของประเทศต่างๆ เป็นกลุ่มพันธมิตรท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกและภูมิภาคในวงกว้าง 
ทุกประเทศจึงเฝ้าจับตามองแนวโน้มสถานการณ์ส าคัญในปี 2016 เพื่อ
เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนอย่างทันท่วงที  

เหตุการณ์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ส าคัญที่ส่งผลต่อความม่ันคงของ
เอเชียในปี 2016  

นิตยสาร The Diplomat นิตยสารด้านความมั่นคงช้ันน าใน
ภูมิภาคของออสเตรเลีย ได้น าเสนอบทวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ทาง
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเอเชีย-แปซิฟิก โดยคาดการณ์เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ และสถานการณ์ด้านความมั่นคงท่ีน่าสนใจและส่งผลกระทบ
ต่อภูมิภาคไว้ดังน้ี 

1. การเลือกตั้งในไต้หวัน : นางไช่ อิง เหวิน สร้างประวัติศาสตร ์ 
คว้าชัยชนะในการเลือกต้ังและก้าวข้ึนเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรก

ของไต้หวัน เมื่อ 16 ม.ค.59 ท้ังน้ี นางไช่ อิง เหวิน อายุ 59 ปี ด ารง
ต าแหน่งประธานพรรคฝ่ายค้านประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) มาต้ังแต่
ปี 51 และมีจุดยืนในเรื่องการไม่ยอมรับนโยบาย ‘จีนเดียว’ ของจีน ซึ่ง
ต่างจาก นายหม่า อิง จิ๋ว จากพรรคก๊กมินต๋ัง (KMT) อดีตประธานาธิบดี
ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนและเพิ่งจะหมดวาระลง  จึงน่าสนใจว่า 
“ผลจากการเลือกต้ังประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันจะท าให้นโยบาย
ของไต้หวันท่ีมีต่อจีน และสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันเปลี่ยนไป
อย่างไร?” 

2. การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่ง
เอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ของจีน : 
จีนสามารถระดมสมาชิกเป็นผู้ร่วมก่อต้ัง AIIB ได้ถึง 57 ประเทศในเวลา
เพียง 7 เดือน (มิ.ย. - ธ.ค.58) โดยมีสมาชิกท้ังในยุโรปและเอเชีย (เว้น
สหรัฐฯ และญี่ปุ่น) แสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆ ไม่ต้องการผูกมัดกับ
สถาบันการเงินอย่าง World Bank และ IMF ท่ีถูกครอบง าโดย สหรัฐฯ 
และชาติตะวันตก ขณะท่ีในภูมิภาคก็มี Asian Development Bank 
(ADB) ซึ่งญี่ปุ่นเป็นแกนน าอยู่ จึงเป็นเรื่องท่ีน่าจับตามองว่า แม้ AIIB ท่ี
น าโดยจีนจะมีท้ังเงินทุนและประสบการณ์ในหลายประเทศ แต่จีนต้อง
เรียนรู้อีกมากในการบริหารสถาบันการเงินระดับโลก และต้องรักษาสมดุล
ผลประโยชน์ในความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก AIIB ทั้ง 57ประเทศด้วย

คณะผู้จัดทำ : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง,    โทร/โทรสาร : 0 2275 5716,    website : www.sscthailand.org  

                                                                                   

การเลือกตั้งในไต้หวัน 

 การจัดตั้งธนาคาร AIIB ของจีน 

 การเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่ของเวียดนาม 

กรณีพิพาท Comfort Women 

การเจรจาสันติภาพระหว่างอินเดียและปากีสถาน

การเจรจาสันติภาพระหว่างอั กานิสถานและกลุ่มตาลีบัน



3. การเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่ของเวียดนาม:      
การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งท่ี 12 ซึ่งจัดข้ึน 
ณ กรุงฮานอย เมื่อ 28 ม.ค.59 ได้มีมติเลือก นาย เหงียน ฟู เจาะ 
(Nguyễn Phú Trọng) เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์คนปัจจุบัน 
ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกหน่ึงสมัย โดยก่อน
หน้าน้ีมีการคาดการณ์ว่า นายเหงียน ตัน ซุง ( Nguyễn Tấn Dũng) 
นายกรัฐมนตรีเวียดนามคนปัจจุบัน ซึ่งมีความใกล้ชิดและได้รับการ
สนับสนุนจากสหรัฐฯ จะลงชิงต าแหน่งเลขาธิการพรรคฯด้วย แต่
สุดท้ายก็ได้ถอนตัวไปก่อน ผลจากการลงมติฯ ก่อให้เกิดความไม่แน่ใจ
เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและการต่างประเทศของเวียดนามใน
ปัจจุบันและอนาคต ท่ามกลางสถานการณ์ที่จีนและสหรัฐฯ ต่างก าลัง
แข่งขันกันขยายอิทธิพลในภูมิภาค   

4 .  ก ร ณี พิ พ า ท  Comfort Women : จ า ก ช่ ว ง
ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีมีข้อกล่าวหาว่าทหารญี่ปุ่น
บังคับให้หญิงชาวเกาหลีเป็นทาสรับใช้ทางเพศ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นและ
รัฐบาลเกาหลีใต้ บรรลุข้อตกลงการแก้ไขข้อพิพาทเรื่อง หญิงบ าเรอ      
(Comfort Women) เมื่อ 28 ธ.ค.58 โดยมีสหรัฐฯ ช่วยผลักดันการ
เจรจาฯ ซึ่งส่วนหน่ึงของข้อตกลงคือ ญี่ปุ่นจะมอบเงิน 1 พันล้านเยน 
(8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ให้แก่สมาคมช่วยเหลือท่ีจะจัดต้ังข้ึนใน
อนาคต โดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น “แสดงความรู้สึกขอโทษ” (express 
feelings of apology) ท่ีส าคัญคือจะเป็นการแก้ไขข้อตกลงฯ เป็น
ครั้งสุดท้าย โดยท้ังสองฝ่ายจะไม่หยิบยกประเด็นน้ีข้ึนมาพูดอีกใน
อนาคต ข้อตกลงน้ีย้ าเตือนให้จีนเห็นว่าสหรัฐฯ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ในเอเชีย และภูมิภาคเอเชียถูกช้ีน าโดยสหรัฐฯ     

5. การเจรจาสันติภาพระหว่างอินเดียและปากีสถาน: 
นายกรัฐมนตรีอินเดียและปากีสถานสร้างความหวังต่อสันติภาพใน
คาบสมุทรอินเดียอีกครั้ง โดยท้ังสองฝ่ายส่งสัญญาณถึงโอกาสในการ
เจรจาสันติภาพท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2016 แม้การเจรจาระดับสูงของท้ัง
สองฝ่ายได้ถูกยกเลิกถึง 2 ครั้งในปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากปากีสถาน
ต้องการหารือปัญหาแคชเมียร์และชักชวนให้กลุ่มท่ีต้องการแยกตัว
เป็นอิสระเข้าร่วมด้วย นอกจากการเจรจาฯ จะเห็นได้ว่าในคาบสมุทร
อินเดียยังกลายเป็นสังเวียนแห่งใหม่ ระหว่างจีนท่ีก าลังรุกคืบอิทธิพล
โดยให้การสนับสนุนปากีสถาน กับอินเดียท่ีครองความเป็นใหญ่ใน
เอเชียใต้ ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐฯ  

6. การเจรจาสันติภาพระหว่างอั กานิสถานและกลุ่ม      
ตาลีบัน: คณะผู้แทนของ 4 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย อัฟกานิสถาน 
ปากสีถาน จีน และสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมสันติภาพ ณ กรุงคาบูล 
อัฟกานิสถาน โดยเป้าหมายหลักของการหารือในครั้ ง น้ีอยู่ ท่ี            
การก าหนดใหม้กีารพบปะเจรจาโดยตรง ระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถาน
กับกลุม่ตาลีบัน เพื่อหาทางยุติการสู้รบท่ียืดเย้ือยาวนาน แต่ไม่ประสบ
ความส าเรจ็ และลา่สดุกลุม่ตาลบีนัได้ออกมาปฏเิสธการเจรจา 

7. การเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) : 
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (AC) อันประกอบด้วย ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(APSC) และประชาคมสั งคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ASCC)  
ได้เกิดข้ึนอย่างเป็นทางการ เมื่อ 31 ธ.ค.58 โดยน ามาซึ่งการ
เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรมของ

ชาติสมาชิกอาเซียน จากการเกิดข้ึนของประชาคม ส่งผลให้สหรัฐฯ 
และจีน มีความสนใจในภูมิภาคน้ี เห็นได้จากความพยายามครั้ง
ส าคัญของสหรัฐฯ ในการแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปยังภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตามนโยบาย "ปักหมุดเอเชีย" (Pivot to Asia) 
และความพยายามดึงอาเซียนให้ออกห่างจากจีน   
บททิง้ทา้ย 

สถานการณ์ส าคัญท้ัง 7 ประเด็นข้างต้น แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมหาอ านาจท้ังสหรัฐฯ และจีน ให้
ความสนใจและพยายามขยายบทบาทของตนในภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง 
ความเคลื่อนไหวของมหาอ านาจในภูมิภาค มีผลกระทบต่อการเมือง
ระหว่างประเทศในเอเชีย การต้ังธนาคาร AIIB ของจีน ผลการเลือกต้ัง
ในไต้หวัน การเลือกต้ังเลขาธิการพรรคคนใหม่ในเวียดนาม การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค (เกาหลี ใ ต้กับญี่ปุ่น อินเดียกับ
ปากีสถาน และอัฟกานิสถานกับกลุ่มตาลีบัน) การเกิดข้ึนและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประชาคมอาเซียน สถานการณ์เหล่าน้ีเป็น
เสมือนเวทีท่ีท้าทายให้มหาอ านาจประลองก าลังแย่งชิงความเป็นผู้น า
ในภูมิภาค และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคโดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ดังน้ันหากประเทศต่างๆ ในเอเชียมีความเข้าใจต่อ
ยุทธศาสตร์ของมหาอ านาจ รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในภูมิภาค ก็
จะส่งผลท าให้ประเทศน้ัน สามารถปรับตัวและแสวงประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ จากสถานการณ์ท้ังทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ ความ
มั่นคง และเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันหากขาดความเข้าใจและ
ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอาจท าให้ประเทศน้ันตกอยู่ภายใต้การ
ครอบง า หรืออาจกลายเป็นตัวแทนของมหาอ านาจในความขัดแย้ง  
ซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคได้ด้วยเช่นกัน  

ประเด็นท่ีมีความส าคัญเฉพาะหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับไทยมากท่ีสุด 
คือ การเกดิประชาคมอาเซยีน จะเหน็ได้จากการท่ีสองมหาอ านาจ ต้องการแยง่
พืน้ท่ีในอาเซยีน โดยสหรฐัฯ จดัการประชุมสดุยอดอาเซยีน-สหรฐัฯ เมือ่ 15 
ก.พ.59 ณ เมอืง Rancho Mirage รฐัแคลฟิอรเ์นีย ท่ีผา่นมา และท่ีจะเกดิข้ึน
ต่อไปคือการประชุมสดุยอดอาเซยีน -จนี ในเดือน ก.ย.59 ณ กรงุเวยีงจนัทน์  
ในปจัจบุนัสหรฐัฯ และจนี มองไทยเปน็หน่ึงในพนัธมติรส าคัญทางยทุธศาสตร์
ด้านความมัน่คงในภมูภิาค ดังน้ันจงึมคีวามจ าเปน็ท่ีไทยจะต้องติดตาม ประเมนิ
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างใกล้ชิดและถูกต้อง เข้าใจต่อยุทธศาสตร์ของ
มหาอ านาจในภมูภิาคจดัวางท่าที (Positioning) ของตนอยา่งเหมาะสมและ
สรา้งสรรค์ในความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศอยา่งสมดุล (Balance of power) 
ท่ามกลางสถานการณท่ี์ออ่นไหวและเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ขณะท่ีชาติ
สมาชิกอาเซยีนควรด าเนินนโยบายท่ีเปน็กลาง เพือ่รกัษาผลประโยชน์และ
เสถียรภาพ ความมัน่คง ความเปน็เอกภาพของประชาคมเอาไวร้ว่มกนัตาม
ปณธิานท่ีวา่ “หน่ึงวสิยัทัศน์ หน่ึงเอกลกัษณ ์ หน่ึงประชาคม” (One Vision, 
One Identity, One Community) 

อ้างอิง 
 - ประชาคมอาเซยีน 2558 : อนาคตและการปรบักระบวนทศัน์ประเทศไทย 
ศนูย์ศกึษายุทธศาสตร ์สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ, 2554 
 - http://thediplomat.com/2015/12/7-events-of-geopolitical-
consequence-to-anticipate-in-asia-in-early-2016/? 
utm_content=buffer9005d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&
utm_campaign 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา SSC Focus   กรุณาส่งข้อคิดเห็นของท่านมายัง   คณะผู้จัดท า (กศย. ศศย. สปท.)  T/F : 02 275-5715

     . ท่านสนใจประเด็นใดเพิ่มเติม / เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติม

           การเมือง              เศรษฐกิจ              สังคม               วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี               การทหาร                พลังงาน / สิ่งแวดล้อม    

           อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

     . ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

คณะผู้จัดทำ : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง,    โทร/โทรสาร : 0 2275 5716,    website : www.sscthailand.org  


