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 สถานการณค์วามขัดแยง้ทีส่ าคญัทัว่โลก ทีค่าดวา่จะสง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทยมี ๓ สถานการณส์ าคญั ไดแ้ก ่(๑) กลุม่ตาลบีนัในอฟักานสิถาน 
(๒) สงครามกลางเมืองในซีเรยี และ (๓) ข้อพพิาททะเลจีนใต ้ซ่ึงในสองสถานการณแ์รกนัน้จะเกีย่วข้องกบัการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายและกลุม่ IS 
ทีมี่แนวโนม้เข้ามาในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้สว่นในเรือ่งข้อพพิาททะเลจีนใต ้จะสง่ผลกระทบตอ่ความเปน็เอกภาพในการเปน็อาเซียน และการรกัษา
สมดลุของประเทศมหาอ านาจในภมิูภาค 

 สถานการณ์โลก ๑ ปีท่ีผ่านมา หลายภูมิภาคได้เผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความมั่นคงท่ีรวดเร็วท้ังทางด้านการเมือง สังคม  
เทคโนโลยี การทหาร และเศรษฐกิจ โดยมีท้ังการสร้างกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และความขัดแย้งระหว่างประเทศท่ีมีมาอย่างยาวนานและ
ต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ท้ังในตะวันออกกลาง 
เอเชยีแปซิฟิก และแอฟริกา ท่ีอาจลุกลามขยายออกไปจนไม่สามารถจ ากัด  
วงได้ โดยในปี ค.ศ.๒๐๑๖ มีหลายหน่วยงานได้คาดการณ์ถึงความขัดแย้ง   
ท่ัวโลกท่ีส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติ การวางยุทธศาสตร์ และ
นโยบายการต่างประเทศ โดยความขัดแย้งเหล่านี้อาจน าไปสู่ความไม่มั่นคง 
ในระดบัโลกท่ีหลายประเทศตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งอย่างไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้
 
๑๐ สถานการณค์วามขดัแยง้ทัว่โลกทีน่า่จบัตามองในป ีค.ศ. ๒๐๑๖ 
 สถานการณค์วามขดัแย้งท่ัวโลกสว่นใหญเ่กีย่วข้องและเป็นผลพวงจาก
กรณี การเกิดขึ้นของกลุ่ม Islamic State (IS), ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับ
กลุ่มต่อต้านรัฐ, สงครามกลางเมือง และข้อพิพาทเหนือดินแดน โดยมี ๑๐ 
สถานการณค์วามขดัแย้งท่ีนา่สนใจ๑ ดงันี ้ 
 ๑) ซีเรยี และอริกั : ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ท่ีผา่นมา สถานการณส์งครามกลางเมอืง
ในซเีรยี การลกุลามของกลุม่ IS ไดส้รา้งผลกระทบขา้มภมูภิาคในเรือ่งผูอ้พยพ 
อีกท้ังมปีระเทศมหาอ านาจหลายประเทศเขา้มาแทรกแซงและมีบทบาทมาก 
นอกจากนียั้งมคีวามขดัแย้งทางศาสนาระหว่างนกิายชอีะหแ์ละสหุนี ่ 
 ๒) ตรุก ี: สถานการณค์วามขดัแย้งทางการเมืองในประเทศ ตั้งแต่ช่วง 
๑๙๘๔ ระหว่างรัฐบาลและพรรค Kurdistan Workers’ Party (PKK) ท่ี

สนบัสนนุกลุม่เคลือ่นไหวชาวเคริด์ โดยความขดัแย้งดงักลา่วท าใหม้ผีูเ้สียชีวิต
แลว้มากกว่า ๓ หมืน่คน  
 ๓) เยเมน : สงครามภายในประเทศ และการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 
ไปจนถงึการเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งอย่างส าคญัของซาอุดอีาระเบียและอิหรา่น 
 ๔) ลเิบยี : ความวุ่นวายหลังสิ้นสุดยุคของประธานาธิบดีกัดดาฟี และ 
การเขา้มาของกลุม่ IS ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า รวมถึงการจัดการส่งออกแก๊ส
และน้ ามนั ซึง่รฐับาลใหมต่อ้งด าเนนิการตอ่ไป 
 ๕) ปญัหาใน Lake Chad Basin : ซึง่ครอบคลมุพืน้ท่ีไนจเีรยี ไนเจอร ์
แคเมอรนู และชาด ท่ีก าลงัเผชญิหนา้กบักลุม่กอ่การรา้ย Boko Haram 
 ๖) ซูดานใต ้: ปัญหาสงครามกลางเมือง การรักษาสันติภาพ และการ
ผลักดันจาก Intergovernmental Authority on Development (IGAD)  
ซึ่งเป็นองค์การความร่วมมือส่วนภูมิภาคที่พยายามผลักดันให้ผู้น าซูดานใต้
ปฏบัิตติามขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 
  ๗) บรุนุด ี: ประธานาธิบด ีPierre Nkurunziza พยายามรักษาอ านาจ
เพื่ออยู่ต่อในต าแหน่ง ท าให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกองก าลังรัฐบาลกับ
กลุม่นกัตอ่สูฝ้า่ยตรงขา้ม จนเกดิเป็นสงครามกลางเมอืงและท าใหส้ทิธิมนษุยชน
เสือ่มถอย 
 ๘) อฟักานสิถาน : การเจราจาสนัตภิาพกบักลุม่ตาลีบนั การตดัสินใจ
ส าคญัเกีย่วกบัการคงก าลงักองทัพของสหรฐัฯ ไว้ในประเทศ และการตกลงการ 
สนบัสนนุทางการเงินของนาโต ้
  ๙) ข้อพพิาททะเลจีนใต ้: การเผชญิหนา้ระหว่างจนีและสหรัฐฯ จาก
ปฏบัิตกิาร FONOP (Freedom of Navigation Operation) และกรณคีวาม 

ความตึงเครียดใน 

ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ 

กลุ่มตาลบีันในอัฟกานิสถาน 

สงครามกลางเมืองในซีเรีย 

สงครามต่อต้านกลุ่ม IS ในอิรัก 

วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ 

InfoGraphic by : กศย.ศศย.ฯ 



ขดัแย้งระหว่างจนีกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนบางประเทศ  

 ๑๐) โคลอมเบีย : การเจรจาสันติภาพระหว่างรฐับาลโคลอมเบียกับ
กองก าลังฝ่ายปฏิวัติ (Revolutionary Armed Forces of Colombia หรือ 
Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia: FARC) ซึง่อาจน ามา
สู่การยุติการสู้รบท่ียาวนานกว่า ๕๑ ปี 

สถานการณค์วามขดัแยง้ทีมี่ผลต่อยทุธศาสตร์ความม่ันคงในมุมมอง
ของสหรัฐฯ 
 Center for Preventive Action, Council on Foreign Relations 
(CFR) ซึง่เป็นหนว่ยงานคลงัสมองท่ีเป็นองคก์รอิสระของสหรฐัฯ ท่ีสนับสนุน
การจัดท านโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้ท าการส ารวจและ
สอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ 
เพือ่น ามาประเมนิสถานการณ ์และจดัล าดบัความส าคัญของแนวโน้มความ
ขัดแย้งท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องสหรฐัฯ และการวางนโยบาย โดย
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ แบ่งสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองและความ
ขัดแย้งของประเทศตา่งๆ ท่ีเรียงตามความส าคัญใน ๓ ระดับ คือ Tier 1 มี
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์และเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ 
โดยตรง Tier 2 มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ แต่ ไม่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ โดยตรง และ Tier 3 เป็นความขัดแย้งในภูมิภาค
ไม่กระทบทางยุทธศาสตร์และผลประโยชน์โดยตรงของสหรัฐฯ๒  โดย
สถานการณค์วามขดัแย้งในระดบั Tier 1 ท่ีสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่นโยบาย
การต่างประเทศของสหรัฐฯ และอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายของหลาย
ประเทศ ท่ีส าคญัม ี๖ สถานการณ์๓ ดงันี ้

 ๑) กลุม่ตาลบีนัในประเทศอฟักานสิถาน :  การเจรจาสนัตภิาพระหว่าง
กลุม่ตาลีบนัท่ีมผีู้น าคนใหม ่คอื นาย Akhtar Mohammad  Mansour แกน
น ากลุ่มตาลีบันคนใหม่ กับรัฐบาลอัฟกานิสถานโดยประธานาธิบดี Ashraf 
Ghani รวมท้ังลา่สดุสหรัฐฯ เปลีย่นแผนไมถ่อนทหารออกจากอัฟกานสิถาน 
หลงัจากกลุม่ตาลบัีนกลบัมาสรา้งสถานการณร์นุแรงอย่างตอ่เนือ่งอีกครัง้ ท้ังนี ้
ประธานาธิบดีโอบามา ได้ประกาศถอนทหาร ๙,๘๐๐ คน ออกจาก
อัฟกานสิถานแตล่า่สดุไดป้ระกาศว่าจะคงก าลงัทหารไว้ ๕,๕๐๐ คน จนถงึสิน้ปี 
ค.ศ. ๒๐๑๗ 

 ๒) สงครามกลางเมืองในซีเรีย : สงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาล
กับกลุ่มกบฎต่อต้านประธานาธิบดี Bashar al-Assad และการเข้ามา
ขยายอิทธิพลของกลุ่ม IS รวมท้ังการแทรกแซงของมหาอ านาจ คือ 
รัสเซียและสหรัฐฯ รวมท้ังล่าสุดหลังเหตุการณ์โจมตีปารีส ท่ีกลุ่ม IS 
ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ท าให้ฝรั่งเศสและอังกฤษเข้ามามีส่วนร่วม
ในการโจมตีกลุ่ม IS ในซีเรียมากขึ้น นอกจากนี้ สงครามกลางเมืองซีเรีย
ยังส่งผลให้เกิดผู้อพยพเข้าไปในยุโรปมากขึ้น   

 ๓) ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ : การสร้างเกาะเทียมของจีนสร้างความ
ไม่พอใจต่อหลายประเทศในอาเซียนท่ีมีข้อพิพาทกัน โดยปัจจุบัน สหรัฐฯ 
ได้มีการส่งเรือลาดตระเวนเข้ามาในเขต ๑๒ ไมล์ทะเลบริเวณเกาะเทียม
นอกจากนี้ จีนได้มีการสร้างท่าเรือ ฐานทัพทางทหาร และมียุทโธปกรณ์
ประจ าการในเกาะเทียม ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวอาจน ามาสู่ความขัดแย้ง
ทางทหารท่ีมีหลายประเทศในอาเซียนเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ๔) ความตึงเครียดในทะเลจีนตะวันออก : หลังจากจีนได้ประกาศ      
เขตป้องกันทางอากาศ (Air Defense Identification Zone: ADIZ) ตั้งแต ่     
ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ท าให้สถานการณ์ในทะเลจีนตะวันออกคุกรุ่นมากขึ้น 

นอกจากนี ้ยังมกีรณท่ีีจนีและญีปุ่่นมโีครงการพฒันาบ่อกา๊ซธรรมชาตริว่มกนั
ในบริเวณท่ีมีข้อขัดแย้ง แต่เมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา จีนได้ด าเนิน
โครงการบ่อก๊าซธรรมชาติเข้ามาใกล้เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive    
Economic Zone: EEZ) ของญี่ปุ่น อีกท้ัง ปัจจุบันญี่ปุ่นมีนโยบายท่ีเป็น
ชาตินิยมมากขึ้น รวมถึงการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ท่ีอาจท าให้
เกดิการกระทบกระท่ังกนัไดม้ากขึน้ 

 ๕) วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ : เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 
เกาหลเีหนอืไดยิ้งปืนขา้มเขตชายแดนไปยังเกาหลใีต ้ในพืน้ท่ีเขตปลอดทหาร 
(Demilitarized Zone: DMZ) นอกจากนี ้ยังมกีรณเีรือ่งความมัน่คงไซเบอร ์
และลา่สดุเมือ่เดอืนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๖ ซึง่เกาหลเีหนอืมกีารทดลองอาวุธ
นวิเคลยีร ์ครัง้ท่ี ๔ โดยอ้างว่าเป็นระเบิดไฮโดรเจน ปัญหาดา้นสทิธิมนษุยชน 
นอกจากนี ้สหรฐัฯ ใหก้ารสนบัสนนุเกาหลใีตด้ว้ยการท าขอ้ตกลงทางการทหาร 
และมกีารเคลือ่นย้ายก าลงัพลของสหรฐัฯ กว่า ๖ หมืน่นายเขา้ไปประจ าการใน
เกาหลใีต ้

 ๖) สงครามต่อต้านกลุ่ม IS ในอิรัก : การคุกคามของกลุ่ม IS เข้าไป
ในอิรักตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๑๔ ท าให้สหรัฐฯ ไม่สามารถจะละท้ิงอิรักไปได้
ตามท่ีได้เคยประกาศไว้  โดยล่าสุดประธานาธิบดีโอบามาได้ส่งกองก าลัง
รบพิเศษ ๓,๕๐๐ คน เข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่ม IS ในอิรัก ท้ังนี้ เมื่อเดือน
ธันวาคม ท่ีผ่านมา กองก าลังรักษาความปลอดภัยของอิรักได้ยึดเมือง 
Ramadi ซึง่เป็นเมอืงยุทธศาสตร์หลักคืนจากกลุ่ม IS ได้ รวมท้ังอิรักยังเกิด
สงครามภายในระหว่างนกิายสหุนีแ่ละชอีะห ์ท่ีทวีความรนุแรงขึน้อีกดว้ย 

 จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นมี ๓ สถานการณ์ความ
ขัดแย้งส าคัญท่ีน่าจับตามองส าหรับประเทศไทยได้แก่ (๑) กลุ่มตาลีบันใน
อัฟกานสิถาน (๒) สงครามกลางเมอืงในซเีรยี และ (๓) ข้อพิพาททะเลจีนใต ้
ซึ่งใน ๒ สถานการณ์แรกนั้นจะเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของกลุ่มก่อการ
ร้ายและกลุม่ IS ท่ีอาจขยายตวัเขา้มาในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้สว่นใน
เรื่องข้อพิพาททะเลจนีใต้ จะส่งผลกระทบต่อความเปน็เอกภาพในการเป็น
อาเซยีนและการสะสมอาวุธของประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศท่ีมี
ข้อขดัแย้งโดยตรง รวมท้ังการรกัษาสมดลุของประเทศมหาอ านาจในภมูภิาค
อีกดว้ย  

บททิ้งท้าย 
 การประมวลสถานการณ์ความขัดแย้งในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ เปรียบ
เหมือนการส ารวจสภาวะแวดล้อมโลก ซึ่งท าให้เห็นว่าแนวโน้มความ
ขัดแย้งดงักลา่วขา้งต้นส่งผลให้สภาวะแวดล้อมของโลกในอนาคตเผชิญกับ
ภัยคกุคามมากขึน้ในทุกมติ ิ ท้ังนี้ หน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง
กองทัพไทยควรน ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อวางแนวทาง
รับมือและป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น รวมท้ังการปรับวางยุทธศาสตร์ 
นโยบาย และทิศทางของประเทศ ในการรับมือกับภัยคุกคามท่ีส าคัญ
เหล่านี้ให้ทันท่วงทีต่อไป 
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