
๖๘ 
 

ข้อคิดจากการจัดการศึกษาทางการทหารของจีนเพื�อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ 

   โดย พนัเอก ไชยสิทธิ�   ตนัตยกุล 
ผูอ้าํนวยการกองภูมิภาคศึกษา  ศูนยศึ์กษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

 บทความเรื+องนี-   ผูเ้ขียนมีความประสงคจ์ะเผยแพร่แนวความคิดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
การสร้างความไวว้างใจระหว่างประเทศโดยใช้กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน(Chinese People’s Liberation 
Army : PLA)  จดัการศึกษาทางการทหารระหว่างกองทพัของจีนกบักองทพัของประเทศต่างๆ 
ความเป็นมา 

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (National Defense 
University : NDU) เป็นหน่วยงานดาํเนินการซึ+ งเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัสูงของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน  
และมีสายงานการบงัคบับญัชาขึ-นโดยตรงต่อคณะกรรมาธิการทหารกลาง (Central Military Commission : CMC)  
มีนาย หู จิ+นเทา ประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจี์น เป็นประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง (จะ
สิ-นสุดวาระในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๕) และมี พลเอก เหลียง กวงเลี+ย รัฐมนตรีกลาโหมเป็นกรรมการร่วมอยูใ่นคณะฯ  
มีหนา้ที+ควบคุมบงัคบับญัชาและกาํกบัดูแลนโยบายดา้นกิจการทหารทั-งปวง 
 มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศไดถื้อกาํเนิดมาจากหน่วยการศึกษาของกองทพัแดง (Red Army) ซึ+ งก่อตั-ง
โดยประธานเหมา เจ๋อตง เมื+อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ (ก่อนการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๒) โดยมี
ภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาให้สามารถเผชิญกบัการเปลี+ยนแปลงของโลกรวมทั-งความทา้ทายที+จะเกิดขึ-นใน
อนาคตและความทนัสมยัในการป้องกนัประเทศ  ดว้ยการมุ่งสร้างความสามารถพิเศษสําหรับนายทหารระดบัสูง
และการสร้างนวตักรรมเกี+ยวกบัทฤษฎีทางการทหาร  รวมทั-งการให้คาํปรึกษาแก่คณะกรรมาธิการทหารกลางและ
กองบญัชาการทั+วไปในการตดัสินใจ  การจดัการศึกษาและการวิจยัดา้นการป้องกนัประเทศรวมถึงการสร้างความ
เขา้ใจตลอดจนความร่วมมือกบักองทพัของประเทศต่าง ๆ  
 การดาํรงสถานะของการเป็นกองทพัของพรรคคอมมิวนิสตที์+มีกฎระเบียบและวินยั  และมีภารกิจหลกัใน
การจดัการศึกษาดงักล่าว  จึงทาํให้มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศซึ+ งปัจจุบนัมีที+ตั-งอยูใ่นกรุงปักกิ+งตอ้งจดัแบ่งพื-นที+
ของมหาวทิยาลยัออกเป็น ๓ ส่วน คือ   

ส่วนแรก  มหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศแห่งที+หนึ+ง (NDU 1) เป็นที+ตั-งกองบญัชาการหลกัของมหาวิทยาลยั  
มีหน่วยงานที+สําคญั เช่น ศูนยจ์าํลองยุทธและอาคารเรียนสําหรับนายทหารนกัเรียนของจีน  ตั-งอยู่ใกลก้บับริเวณ
ที+ตั-งของพระราชวงัฤดูร้อนอี- เหอหยวน อยูด่า้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของใจกลางกรุงปักกิ+ง (จตุัรัสเทียนอนัเหมิน)     

ส่วนที+สอง  มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศแห่งที+สอง (NDU 2) เป็นที+พกัสําหรับครูอาจารย ์ตั-งอยูด่า้นทิศ
ตะวนัตกของใจกลางกรุงปักกิ+ง   

ส่วนที+สาม  มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศแห่งที+สาม (NDU 3) เป็นที+ตั-งของวิทยาลยัป้องกนัประเทศ 
(College of Defense Studies : CDS) เพื+อจดัการเรียนการสอนให้กบันายทหารนกัเรียนจากต่างประเทศ  ตั-งอยูใ่กล้
กบัสุสานราชวงศ์หมิง ในเขตชางผิง บริเวณชานกรุงปักกิ+ง  ดา้นทิศเหนือห่างจากใจกลางกรุงปักกิ+งประมาณ ๓๐ 
กิโลเมตร  
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ผลงานที+สาํคญัของมหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศคือ  การเสนอผลงานการวิจยัและการสัมมนาทางวิชาการ

ในดา้นการป้องกนัประเทศเพื+อให้คาํปรึกษาแก่คณะกรรมาธิการทหารกลาง  โดยมีการเตรียมความพร้อมทั-งดา้น
บุคลากรที+เป็นนกัวิชาการและนกัวิจยัประมาณ ๔๕๓ คน  ซึ+ งในจาํนวนนั-นเป็นอาจารยร์ะดบัศาสตราจารย ์๑๑๒ 
คน  และอาจารยใ์นระดบัรองศาสตราจารย ์๒๑๗ คน รวมทั-งอาคารสถานที+และสิ+งอาํนวยความสะดวกในการเรียน
การสอนที+มีความสมบูรณ์ 
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ดงันั-น ในทุก ๆ ปี ประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางรวมทั-งผูน้าํของพรรคคอมมิวนิสตจี์นและผูบ้ริหาร
ในคณะรัฐบาลจะเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ  เพื+อติดตามความกา้วหน้าในการดาํเนินงานและ
ร่วมกิจกรรมของมหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศอยูเ่สมอ 

การจัดหลกัสูตรการศึกษา 
 ผูเ้ขียนไดรั้บอนุมติัให้เป็นผูแ้ทนของกองทพัไทยให้เดินทางไปเขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรการสัมมนา
ระหว่างประเทศ (International Symposium Course 2010) ณ วิทยาลยัป้องกนัประเทศ มหาวิทยาลยัป้องกนั
ประเทศแห่งที+สาม (NDU 3) ตั-งแต่วนัเสาร์ที+ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงวนัเสาร์ที+ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  
รวมเป็นเวลา ๒๒ วนั  ซึ+ งวทิยาลยัป้องกนัประเทศของจีนไดเ้ปิดหลกัสูตรนี-มาตั-งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ โดยดาํเนินการ
เปิดปีละ ๑ รุ่น และแต่ละรุ่นจะมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ (เวน้ในรุ่นที+ ๒ เมื+อปี พ.ศ.๒๕๔๓ และ
รุ่นที+ ๑๒ มีระยะเวลาศึกษาประมาณ ๓ สัปดาห์) 

 
 ในการศึกษาปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ+ งเป็นรุ่นที+ ๑๒ มีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาซึ+ งเป็นนายทหารจากประเทศต่างๆ ชั-นยศ
ตั-งแต่ระดบัพนัโทขึ-นไปรวม ๑๙ ประเทศ  จาํนวน ๒๑ นาย (เรียงลาํดบัตามอกัษรของชื+อประเทศในภาษาองักฤษ)  
ไดแ้ก่  ออสเตรเลีย  บงัคลาเทศ  กมัพูชา  แคนาดา  จีน(เขา้ร่วม ๓ นาย)  ญี+ปุ่น  ลาว  มาเลเซีย  มองโกเลีย พม่า  
เนปาล  นิวซีแลนด ์ ปากีสถาน  เกาหลีใต ้ สิงคโปร์  ศรีลงักา  ไทย  สหรัฐอเมริกา  และ เวียดนาม  โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
การศึกษาจากสหรัฐฯ  ญี+ปุ่นและออสเตรเลีย เป็นผูช่้วยทูตฝ่ายทหารประจาํกรุงปักกิ+ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน   
 รูปแบบของการจัดหลกัสูตร    
 หลกัสูตรนี-ไดแ้บ่งรูปแบบการจดัการศึกษาออกเป็น ๓ รูปแบบ ดงันี-  

รูปแบบที� ๑  เป็นการบรรยายและซักถามปัญหาในชั-นเรียนในหัวข้อต่าง ๆ โดยใช้คณะอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยป้องกนัประเทศเป็นผูบ้รรยายหลักและเชิญผูเ้ชี+ยวชาญทางด้านการทหารของกองทพัปลดปล่อย
ประชาชนจีน  ผูเ้ชี+ยวชาญดา้นการต่างประเทศจากกระทรวงการต่างประเทศและศาสตราจารยจ์ากมหาวิทยาลยั
ต่างๆ เช่น  มหาวทิยาลยัปักกิ+งและมหาวทิยาลยัชิงหวั เป็นตน้  หวัขอ้ที+บรรยายไดแ้ก่ 
   - สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ความมั+นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
   - ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศที+มีกาํลงัอาํนาจกบัความมั+นคงในภูมิภาค 
   - ความมั+นคงของเส้นทางการคมนาคมทางทะเล 
   - สถานการณ์และความร่วมมือในการต่อตา้นการก่อการร้าย 
   - แนวทางความร่วมมือของการรักษาความมั+นคงในภูมิภาค 
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   - นโยบายต่างประเทศและการป้องกนัประเทศของจีนกบัปัญหาความมั+นคง 

 
 รูปแบบที� ๒  เป็นการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวขอ้ที+ไดบ้รรยายในชั-นเรียน  เพื+อระดมแนวคิดในการแกไ้ข
ปัญหาในรายละเอียดที+สามารถจะนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  โดยเน้นให้นายทหารทุกคนยอมรับในการ
แสดงออกซึ+งความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ที+และใชเ้หตุผลในการประสานแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยา่งสันติ 

 
รูปแบบที� ๓  การดูงานหน่วยงานทางทหารและการศึกษาภูมิประเทศ  เพื+อให้นายทหารจากประเทศต่างๆ 

ได้เขา้ใจในการดาํเนินนโยบายการต่างประเทศและการป้องกนัประเทศของจีน  อนัจะนาํมาซึ+ งมาตรการที+จะ
เสริมสร้างความไวว้างใจระหว่างประเทศได ้ โดยจดัให้ไปดูงาน ณ หน่วยงานทางทหารและหน่วยงานพลเรือน  
ทั-งที+ตั-งอยูใ่นกรุงปักกิ+งและมณฑลอื+น ๆ  ไดแ้ก่   
   - ดูงานการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางทหารของสาํนกัวเิทศสัมพนัธ์ กระทรวงกลาโหม 
   - ดูงานการต่อตา้นการก่อการร้ายของหน่วยตาํรวจพิเศษ 
   - ดูงานการรักษาสันติภาพของศูนยรั์กษาสันติภาพ กระทรวงกลาโหม 
   - ดูงานการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมในกรุงปักกิ+งและที+เมืองหางโจว   
มณฑลเจอ้เจียง  การศึกษาพื-นที+ความมั+นคงทางทะเลที+เมืองเซีuยะเหมิน  มณฑลฝเูจี-ยน 
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 รูปแบบที� ๔ เป็นการนําเสนอผลงานการศึกษาวิเคราะห์ส่วนบุคคลและการแลกเปลี+ยนข้อคิดเห็นใน
ห้องสัมมนารวม  โดยผูเ้ขา้รับการศึกษาตอ้งทาํการวิเคราะห์ประเด็นที+เกี+ยวขอ้งกบัความมั+นคงในภูมิภาคเอเชีย -  
แปซิฟิก จาํนวน ๑ เรื+อง และเขียนเป็นภาษาองักฤษจาํนวนไม่นอ้ยกว่า ๒,๕๐๐ คาํ  โดยตอ้งนาํเสนอเป็นเวลาไม่
เกิน ๓๐ นาที  เพื+อใหผู้เ้ขา้ร่วมการศึกษารวมทั-งคณะอาจารยข์องวทิยาลยัป้องกนัประเทศและผูเ้ชี+ยวชาญที+วิทยาลยั
ป้องกนัประเทศเชิญมาร่วมรับฟังไดซ้กัถามปัญหา   

หัวใจสําคัญของหลกัสูตร 
หลกัสูตรนี- ไดมุ้่งเนน้ให้ผูศึ้กษาไดใ้ชป้ระสบการณ์จากการปฏิบติังาน  รวมทั-งขอ้คิดเห็นเชิงวิชาการจาก

การรับฟังการบรรยายในชั-นเรียนและการแลกเปลี+ยนขอ้คิดเห็นในการสัมมนากลุ่ม  ตลอดจนการดูงานหน่วยงาน
ในพื-นที+ต่างๆ  และการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  เพื+อนาํมาวิเคราะห์และเขียนเป็นผลงานการศึกษาส่วนบุคคล  ซึ+ ง
ผูเ้ขียนได้นําเสนอเรื+ อง “ทางออกของจีนต่อปัญหาความมั+นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก” และได้จดัทาํเป็น
แผนภูมิประกอบการบรรยายนาํเสนอในหอ้งสัมมนารวม  

 
ผูเ้ขียนได้นําเสนอว่า  แนวทางที+จะนําไปสู่ทางออกของจีนต่อปัญหาความมั+นคงในภูมิภาคเอเชีย – 

แปซิฟิก เพื+อสร้างความไวว้างใจเพื+อให้นานาชาติได้เข้าใจว่าจีนไม่ใช่ภยัคุกคามของภูมิภาค  และจีนจะเป็น
ประเทศใหญ่ที+มีความรับผดิชอบรวมทั-งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ภายในภูมิภาค  ตลอดจนพฒันา
ภูมิภาคใหมี้เสถียรภาพความมั+นคงไดน้ั-น  ควรประกอบดว้ยกระบวนการที+สาํคญั ๓ ขั-นตอน ดงันี-  

ขั-นตอนที+หนึ+ ง  เป้าหมายของจีนที+ตอ้งการนาํเสนอในเวทีระหว่างประเทศว่าจีนไม่ใช่ประเทศที+เป็นภยั
คุกคาม  โดยตั-ง ENDs (เป้าหมาย) ในเรื+อง ความสงบของสภาวะแวดลอ้มในภูมิภาค (เพื+อให้จีนสามารถพฒันา
เศรษฐกิจตามแผนได้อย่างต่อเนื+อง)  ความปรองดอง (เพื+อลดความขดัแยง้ระหว่างประเทศและความขดัแยง้
ภายในประเทศ)  และ การพฒันาที+ย ั+งยืน (เพื+อรักษาความสมดุลทั-งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  วิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและการป้องกนัประเทศ)    

ขั-นตอนที+สอง  แนวทางที+จีนใช ้(WAYs)  คือแนวทางที+จะนาํไปสู่การแกปั้ญหาโดยสันติวิธี โดยนาํเสนอ
แนวคิดเกี+ยวกบัความเขา้ใจดา้นความมั+นคงที+ครอบคลุมปัญหาทั-งภายในรวมทั-งภายนอกประเทศและความร่วมมือ
ดา้นความมั+นคงที+เนน้การดาํเนินการต่อความมั+นคงระหวา่งประเทศ  ซึ+ งทาํให้สามารถอธิบายสนบัสนุนต่อแนวคิด
ความมั+นคงใหม่ที+เนน้ความเชื+อมั+นในการไดม้าซึ+ งผลประโยชน์ร่วมกนับนพื-นฐานของความเสมอภาครวมถึงความ
ร่วมมืออยา่งใกลชิ้ด  และหลกัการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติห้าประการ  อนัไดแ้ก่  การเคารพในอธิปไตยเหนือดินแดน
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ของกนัและกนั  การไม่รุกรานกนัและกนั  การไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศของกนัและกนั  การอาํนวย
ประโยชน์ทั-งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียม และอยูร่่วมกนัอย่างสันติเพื+อเพิ+มความไวเ้นื-อเชื+อใจต่อกนัและกระชบัความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ   

ขั-นตอนที+สาม  เครื+องมือที+ใชใ้นการดาํเนินการ (MEANs) โดยจีนเนน้การใช้มาตรการเพื+อสร้างความไว้
เนื-อเชื+อใจที+จะนาํไปสู่ความร่วมมือทั-งในรูปแบบทวภิาคีและแบบพหุภาคี 

เมื+อได้ดาํเนินการตามกระบวนการในขั-นตอนที+หนึ+ งถึงขั-นตอนที+สามแล้วจะสามารถสร้างการรับรู้ 
(Perception) ใหม่ ๆ ที+ทาํให้นานาประเทศจะเขา้ใจจีนและเคารพ (Respect) ในบทบาทของจีนอนัเป็นโอกาส 
(Opportunities) ให้จีนบรรลุเป้าหมาย (ENDs) ที+จะนําจีนเข้าสู่การยอมรับของชุมชนระหว่างประเทศ 
(International Community)  ซึ+ งจะทาํให้จีนสามารถผลกัดนัยุทธศาสตร์ร่วม (Common Strategy) เพื+อกาํหนด
แนวนโยบายความมั+นคงร่วมอนัจะนาํไปสู่การสร้างบรรทดัฐานระหวา่งประเทศ (International Norms) เพื+อขจดั
อุปสรรคปัญหาความหวาดระแวงของประเทศต่าง ๆ ที+เกิดจากการรับรู้ที+เห็นว่าจีนเป็นภยัคุกคาม  โดยสามารถ
ผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ทบทวน (Rethinking) เพื+อรักษาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี (Peaceful 
Resolution) อนัจะทาํใหส้ภาวะแวดลอ้มในภูมิภาคเกิดความสงบ  ส่งผลให้จีนสามารถพฒันาเศรษฐกิจไดต้ามแผน
ที+กาํหนดไว ้

แนวคิดดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัคาํบรรยายเรื+อง นโยบายการป้องกนัประเทศของจีน โดย พลตรี จู  
เฉิงหู่ (Zhu Chenghu) ผูอ้าํนวยการสถาบนัศึกษายทุธศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ  ที+ไดบ้รรยายในชั-น
เรียนให้ผูเ้ขา้รับการศึกษาไดรั้บฟังว่า  นโยบายการป้องกนัประเทศของจีนตั-งอยูบ่นพื-นฐานของการวางแผนเพื+อ
พฒันาและใชก้องกาํลงัทหารเพื+อการป้องกนัประเทศ  โดยมีองคป์ระกอบต่างๆ ที+สาํคญั ไดแ้ก่ 

ประการแรก  มุ่งดาํรงรักษาความมั+นคงของประเทศและเพื+อการรวมประเทศรวมทั-งรักษาผลประโยชน์ใน
การพฒันาประเทศ  ดว้ยการดาํเนินการในประเด็นต่างๆ  โดยจะยนืหยดัในการต่อสู้และต่อตา้นการดาํเนินนโยบาย
ต่างประเทศที+กา้วร้าว,  จะปกป้องอิสรภาพแห่งดินแดนทั-งทางบก ทางทะเลและทางอากาศจากการรุกราน, จะ
ปกป้องเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้ปราศจากภยัคุกคาม,  จะต่อตา้นการใชก้าํลงัทหารในการปิดลอ้ม  รวมทั-งจะ
ดาํรงรักษาขีดความสามารถในการเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ต่างๆ ที+เป็นวิกฤติการณ์เพื+อรักษาความสงบและ
ป้องกนัการเกิดสงคราม  แต่จะตอ้งไดรั้บชยัชนะหากจาํเป็นตอ้งทาํสงคราม 
 ประการที+สอง มุ่งรักษาความมั+นคงอย่างรอบด้านโดยใช้ความร่วมมือเพื+อการพฒันาที+ย ั+งยืนของการ
ป้องกนัประเทศและการพฒันากองทพั 
 ประการที+สาม มุ่งพฒันากองทพัใหมี้ขีดความสามารถในดา้นการปฏิบติัการข่าวสาร 
 ประการที+สี+  มุ่งนาํแผนทางยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัในการป้องกนัประเทศ โดยเตรียมความพร้อมของ
กาํลงักองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน  ประกอบดว้ย 
  - กองทพับกต้องมีความพร้อมในการเคลื+อนที+อย่างคล่องแคล่ว  สามารถปฏิบติัการจากการ
ป้องกนัในระดบัภูมิภาคสู่ภูมิภาคอื+นๆ มีขีดความสามารถในการปฏิบติัการร่วมระหวา่งภาคพื-นและอากาศรวมทั-ง
การเคลื+อนที+ในระยะไกล  พร้อมทั-งสามารถปฏิบติัการพิเศษเพื+อการช่วยเหลือที+รวดเร็ว 
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  - กองทพัเรือต้องมีความพร้อมในการปฏิบติัการในทะเลลึกและได้รับการสนับสนุนในการ
ปฏิบติัการร่วมทางทะเลและขีปนาวธุในการโจมตีตอบโต ้
  - กองทพัอากาศตอ้งมีความรวดเร็วในการใชก้าํลงัทางอากาศเพื+อป้องกนัขอบเขตทางอากาศของ
จีนทั-งในเชิงรับและเชิงรุก  รวมทั-งเพิ+มขีดความสามารถในการปฏิบติัการทางอากาศและการใช้จรวดเพื+อการ
ป้องกนัตลอดจนมีระบบการเตือนภยัล่วงหนา้และมีโครงการพฒันากาํลงัทางยทุธศาสตร์ 
  - กองกาํลงัปืนใหญ่ที+สอง (กองกาํลงัอาวุธทางยุทธศาสตร์) ตอ้งมีขีดความสามารถในการพฒันา
ขีปนาวุธขา้มทวีปเพื+อเพิ+มขีดความสามารถในการป้องปรามทางยุทธศาสตร์ภายใตเ้งื+อนไขของการปฏิบติัการ
ข่าวสารที+ทนัสมยั 
  - กองกาํลงัตาํรวจตอ้งมีขีดความสามารถในการป้องกนัรักษาความมั+นคงของประเทศและความ
มั+นคงทางดา้นสังคมเพื+อดาํรงเป้าหมายของประชาชนในการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งสงบสุขตั-งแต่ในยามปกติ  โดยมี
ความพร้อมในการเผชิญหนา้กบัภยัคุกคามที+มิไดค้าดคิดจากการก่อการร้ายและภยัคุกคามทางดา้นเศรษฐกิจ  ส่วน
ในยามสงครามสามารถปฏิบติัการร่วมเพื+อการป้องกนัประเทศสนบัสนุนกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนได ้
 ประการที+ห้า มุ่งการดาํเนินนโยบายการป้องกนัอาวุธนิวเคลียร์ โดยมีเป้าหมายพื-นฐานเพื+อการป้องปราม
ประเทศอื+นๆ ในการใชอ้าวธุนิวเคลียร์ต่อจีนหรือที+จะเป็นภยัคุกคามต่อจีน  ซึ+ งจีนจะไม่ใชอ้าวุธนิวเคลียร์ก่อนโดย
ที+ปราศจากเหตุผลอนัสมควรและจะไม่ใชอ้าวุธนิวเคลียร์ต่อประเทศที+ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หรือต่อพื-นที+ที+ปราศจาก
อาวธุนิวเคลียร์  รวมทั-งจีนเห็นดว้ยกบัการหา้มใชอ้าวธุนิวเคลียร์และการกาํจดัอาวุธนิวเคลียร์  และจีนยึดมั+นอยูบ่น
พื-นฐานที+จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการตอบโตเ้พื+อการป้องกนัตนเองรวมทั-งจะพฒันาอย่างมีขีดจาํกัดเพื+อดาํรง
สถานะในการรักษาความมั+นคงของประเทศและการป้องปราม  นอกจากนี-  กองกาํลงัอาวุธนิวเคลียร์ของจีนก็อยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยตรงจากคณะกรรมาธิการทหารกลาง  ซึ+ งจีนไดร้ะมดัระวงัในการพฒันากองกาํลงัอาวุธ
นิวเคลียร์  โดยไม่ไดด้าํเนินการเพื+อการแข่งขนัทั-งในอดีตและในอนาคต 
 ประการที+หก มุ่งดาํรงรักษาสภาวะแวดลอ้มเพื+อการพฒันาอยา่งสันติ  ซึ+ งนโยบายการป้องกนัประเทศของ
จีนจะอยูบ่นพื-นฐานการใชก้าํลงัทหารเพื+อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติวิธี โดยมีแรงผลกัดนัดา้นต่างๆ เนื+องจากการมี
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาที+มีความแตกต่างกนั  และสภาวะแวดลอ้มดา้นความมั+นคงของจีนมีความซบัซ้อน  โดย
จีนจะมีความรับผิดชอบต่อภารกิจทางประวติัศาสตร์ของโลก  นอกจากนี-  จีนยงัได้รับผลกระทบภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติบ่อยครั- ง  ซึ+ งทาํใหจี้นตอ้งนาํบทเรียนทางประวติัศาสตร์มาทบทวนอยูเ่สมอ  รวมทั-งไดรั้บผลกระทบจาก
การปฏิวติัทางการทหารและการเปลี+ยนแปลงรูปแบบทางการทหาร 
 สําหรับแนวคิดพื-นฐานเกี+ยวกบัรูปแบบของนโยบายการป้องกนัประเทศของจีนจะดาํเนินไปเพื+อเสริมต่อ
แนวคิดเกี+ยวกบัความมั+นคงใหม่ของจีนในการสร้างความเชื+อมั+นร่วมกนั  ดว้ยการมีผลประโยชน์ร่วมกนั  บนความ
เสมอภาคกนัและมีความร่วมมือระหวา่งกนั  โดยจีนไดป้ระเมินสภาวะแวดลอ้มดา้นความมั+นคงและเนน้ขอบเขต
ในเรื+องต่างๆ  อนันาํไปสู่การกาํหนดนโยบายต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
 เรื+องแรก  ซึ+ งเกี+ยวขอ้งกบัสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที+ตอ้งมีเสถียรภาพและความมั+นคง 
 เรื+องที+สอง  ตอ้งไม่มีภยัคุกคามขนาดใหญ่ที+สามารถจะมาโจมตีจีน 



 ๗๕

 เรื+องที+สาม  จีนจะยืนหยดัในการดาํรงรักษาความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื+อนบา้นเพื+อสร้างความเชื+อมั+นใน
ความเป็นมิตรที+ดีและมีความร่วมมือกับประเทศรอบบ้าน  เนื+องจากจีนมีปัญหาเขตแดนกบัประเทศรอบบา้น
จาํนวนมาก  โดยเฉพาะปัญหาใหญ่ดา้นไตห้วนั  และความซับซ้อนของปัญหาในภูมิภาคทาํให้เพิ+มความตึงเครียด
รวมทั-งการที+เขตแดนมีความทบัซ้อนกนัได้ส่งผลให้จีนมีปัญหาความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ทางทะเลกบับาง
ประเทศ 
 ดงันั-น นโยบายต่างประเทศของจีนจึงไดเ้นน้ในประเด็นสาํคญั ๖ ประการ ไดแ้ก่ 
 ๑. การไม่กา้วร้าว 
 ๒. การไม่ขยายอาํนาจ 
 ๓. การไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื+น 
 ๔. การไม่เป็นพนัธมิตรกบัประเทศใดๆ ที+จะนาํไปสู่ความขดัแยง้ 
 ๕. การไม่ตั-งฐานทพัในดินแดนของประเทศอื+น 
 ๖. การไม่ส่งกองกาํลงัทหารออกนอกประเทศ 
 จุดสําคญัในการดาํเนินนโยบายต่างประเทศของจีน คือ  การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหวา่ง
ประเทศโดยใชเ้ครื+องมือที+สันติวธีิและจะดาํเนินการตามแนวทางการพฒันาที+สงบ  โดยเนน้ทฤษฎีสังคมโลกที+ตอ้ง
มีปรองดองทุกๆ ดา้น คือ 
 - ดา้นการเมือง  จีนจะเคารพเชื+อมั+นและเนน้ความเสมอภาคกนัในความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศและการมี
ประชาธิปไตยที+กา้วหนา้ร่วมกนั 
 - ดา้นเศรษฐกิจ  จีนจะร่วมมือกบัประเทศต่างๆ เพื+อความเขม้แข็งอยา่งไดส้มดุลในการพฒันาเศรษฐกิจใน
ยคุโลกาภิวตัน์ 
 - ดา้นวฒันธรรม  จีนจะเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศอื+นๆ และยอมรับในความแตกต่างทางวฒันธรรม
เพื+อพฒันาความมั+งคั+ง 
 - ดา้นความมั+นคง  จีนจะร่วมมือกบัประเทศต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อยา่งสันติวิธี  หลีกเลี+ยง
สงครามและและดาํรงรักษาความสงบและสันติภาพของโลกร่วมกนั 
 - ดา้นการรักษาสิ+งแวดลอ้ม  จีนจะร่วมทาํงานกบันานาประเทศเพื+อรักษาสิ+งแวดลอ้ม 
  แต่การดาํเนินการเพื+อความทนัสมยัของจีนดงักล่าวในการป้องกนัประเทศตอ้งได้รับความร่วมมือจาก
ประเทศต่างๆ จึงจะประสบผลสําเร็จ  โดยย่อมมีขอ้จาํกดัที+เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะพื-นฐานของปัญหาอนัเกิดจาก
ความหวาดระแวงและการไม่ไวว้างใจระหว่างกนั  ประเด็นดงักล่าวนี- มีความสําคญัและจาํเป็นที+ตอ้งไดรั้บการ
แก้ไขดว้ยการสร้างความเชื+อมั+นและความไวว้างใจต่อกนั  ซึ+ งการแลกเปลี+ยนบุคลากรที+เป็นนายทหารระหว่าง
กองทพัจีนกบักองทพัประเทศต่างๆ จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัและมีความเขา้ใจกนัอนัจะนาํไปสู่การสร้าง
ความเชื+อมั+นและไวว้างใจต่อกนัได ้   

การสนับสนุนจากเจ้าภาพ   
  มหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศในฐานะเป็นเจา้ภาพจดัหลกัสูตรไดใ้หก้ารสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ดงันี-   
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  ๑. ค่าโดยสารเครื+องบินไปกลบัในการเดินทางไปศึกษาภูมิประเทศตามที+กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละปี
จากกรุงปักกิ+งไปเมืองหางโจว  มณฑลเจอ้เจียง  จากเมืองหางโจว  มณฑลเจอ้เจียง ไปเมืองเซีuยะเหมิน  มณฑลฝู
เจี-ยน  และ จากเมืองเซีuยะเหมิน     มณฑลฝเูจี-ยน กลบักรุงปักกิ+ง 
  ๒. ค่าอาหารทุกมื-อ ณ หอ้งอาหารในวทิยาลยัป้องกนัประเทศ และเมื+อเดินทางไปดูงานต่างพื-นที+ 
  ๓. หอ้งพกัในหอพกันายทหารภายในวทิยาลยัป้องกนัประเทศซึ+งมีเครื+องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต 
  ๔. บตัรโทรศพัทท์ั-งภายในประเทศและระหวา่งประเทศรวมทั-งการใหบ้ริการถ่ายเอกสารและเครื+องพิมพ ์
  ๕. หนงัสือตาํราและอุปกรณ์เครื+องเขียนตลอดจนกระเป๋าเอกสารอยา่งดี 

 
ผลที�ได้รับจากการเข้ารับการศึกษาในครั3งนี3 
  ความรู้ที+ไดรั้บจากการศึกษาในครั- งนี-  สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อทางราชการ คือ 
  ๑. สามารถนาํแนวคิดจากการแลกเปลี+ยนขอ้คิดเห็นกบันายทหารประเทศต่าง ๆ ในการสัมมนากลุ่ม
ยอ่ยและการสัมมนารวม  สามารถนาํมาศึกษาคน้ควา้เพิ+มเติมเพื+อประกอบการบรรยายและการเขียนเอกสารทาง
วชิาการและทาํการวจิยัเพื+อใชใ้นการสัมมนาทางวชิาการครั- งต่อไป 
  ๒. ขอ้คิดจากการดูงานสามารถนาํมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของหน่วยงานดา้น
การศึกษาของกองทพัไทยในการจดัการศึกษาเพื-อสร้างความสัมพนัธ์ทางการทหารกบักองทพัจีนและกองทพัของ
ประเทศต่าง ๆ เช่น  หลกัสูตรการสัมมนาระหวา่งประเทศ เป็นตน้     
  ๓. การไดพ้บสนทนากบั พลเอก หวาง  สี- ปิน ผูบ้ญัชาการมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ และ พลตรี 
จาง  อิงลี- ผูบ้ญัชาการวิทยาลยัป้องกนัประเทศ รวมทั5งผูบ้รรยายซึ- งเป็นระดบัศาสตราจารยข์องมหาวิทยาลยั
ป้องกนัประเทศและจากมหาวทิยาลยัชั5นนาํของจีน  ตลอดจนผูเ้ชี-ยวชาญจากกระทรวงการต่างประเทศของจีน ซึ- ง
ทาํให้ไดเ้รียนรู้ขอ้คิดทั5งในทางวิชาการและประสบการณ์จากการปฏิบติังาน  อนัเป็นการเสริมสร้างและพฒันา
ความสัมพนัธ์ที-ใกลชิ้ดระหวา่งกองทพัของไทยกบักองทพัของจีน  นอกจากนั5นยงัไดมี้โอกาสสร้างความสัมพนัธ์
กบันายทหารจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื-อประสานความร่วมมือในอนาคตต่อไป 
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สรุป 
การจดัการศึกษาทางการทหารของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนโดยเฉพาะหลักสูตรการสัมมนา

ระหวา่งประเทศที+ไดม้อบหมายใหว้ทิยาลยัป้องกนัประเทศ  มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ เป็นหน่วยดาํเนินการจดั
การศึกษาปีละหนึ+งรุ่น  ในราวช่วงปลายปี  มีวตัถุประสงคเ์พื+อเป็นเวทีสําหรับให้นายทหารประเทศต่าง ๆ  ไดเ้ขา้
ร่วมสนทนาและแลกเปลี+ยนขอ้คิดเห็นจากการศึกษาวิเคราะห์ภยัคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก  
รวมทั-งคน้หาแนวทางที+จะสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือดา้นความมั+นคงในภูมิภาค  อนัจะนาํไปสู่สร้างความเขา้ใจ
ในความเป็นมิตรและความเชื+อใจต่อกนัทางการทหารระหวา่งประเทศต่าง ๆ นั-น   

หลกัสูตรดงักล่าวไดรั้บผลสําเร็จเป็นอยา่งมาก  ดงัจะเห็นไดจ้ากการที+สหรัฐฯ และญี+ปุ่นส่งผูช่้วยทูตฝ่าย
ทหารเรือ  ส่วนออสเตรเลียส่งผูช่้วยทูตฝ่ายทหารอากาศเขา้ร่วมรับการศึกษา  ซึ+ งนอกจากจะไดน้าํเสนอแนวคิดเชิง
นโยบายจากการปฏิบติัหนา้ที+ของการเป็นผูช่้วยทูตฝ่ายทหารประจาํกรุงปักกิ+งแลว้  ยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์
กบันายทหารของกองทพัจีนและประเทศต่างๆ ที+ส่งนายทหารเขา้ร่วมการศึกษาในหลกัสูตรนี-   แต่ที+ผูเ้ขียนเห็นว่า 
จะไดรั้บประโยชน์มากที+สุดคือ  กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนที+นอกจากจะไดโ้อกาสในการนาํเสนอแนวคิด
เกี+ยวกบัความมั+นคงในมุมมองของจีนแลว้  ยงัสามารถประเมินท่าทีของประเทศต่างๆ และจดัทาํเป็นรายงานผลไป
ยงัคณะกรรมาธิการทหารกลางที+ควบคุมบงัคบับญัชาและกาํกบัดูแลนโยบายดา้นกิจการทหารทั-งปวงไดอี้กดว้ย  ซึ+ ง
ประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางก็คือผูที้+ดาํรงตาํแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดี
ตามที+บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาชนจีน   

ดงันั-น  จึงทาํให้หน่วยงานทั-งทางทหารและพลเรือนของจีนสามารถกาํหนดบทบาทท่าทีและแนวทางใน
การดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศอยา่งประสานสอดคลอ้งและมีความเป็นเอกภาพสูงมาก  โดยเฉพาะใน
เรื+องการประมวลขอ้มูลข่าวสารรวมทั-งการประเมินทิศทางดา้นการต่างประเทศ  ตลอดจนการตอบโตชี้-แจงเพื+อการ
รักษาผลประโยชน์ของจีน    

อาจกล่าวไดว้า่  ช่องทางของการจดัการศึกษาทางการทหารสามารถใชเ้ป็นเครื+องมือที+สําคญัในการสร้าง
ความไวว้างใจระหว่างประเทศโดยกองทพัของจีนกบักองทพัของประเทศต่างๆ ได ้ จึงเป็นขอ้คิดที+กองทพัไทย
น่าจะไดน้าํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศได ้
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