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ปัจจัยที�ผลกัดันให้เกดิความร่วมมือด้านความมั�นคงระหว่างไทยกบัจีน  

                                    โดย พ.อ.ไชยสิทธิ%  ตันตยกุล 
ผู้อาํนวยการกองภูมภิาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

สถานการณ์ที� เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทั� งของไทยกับจีนมีความคล้ายคลึงโดย                    
สอดประสานกนัเมื�อพิจารณาถึงภยัคุกคามและความมั�นคงของประเทศ  รวมทั�งการพึ�งพาอาศยักนัอยา่งซบัซ้อน
ทางเศรษฐกิจ  ทาํให้ทั� งสองประเทศได้เห็นประโยชน์ในการดาํเนินนโยบายความมั�นคงแบบร่วมมือกัน             
ในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  ซึ� งประเทศไทยควรดาํเนินความสัมพนัธ์ต่อจีนบนพื�นฐานของ   
ความร่วมมือกันด้านความมั�นคงอย่างได้สมดุลในผลประโยชน์กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะกับสหรัฐฯ            
ที�ยงัคงพยายามดาํรงรักษาศกัยภาพในการเป็นอภิมหาอาํนาจเพียงหนึ�งเดียวของโลก นอกจากนั�น ไทยควรใช้
กรอบความร่วมมือของอาเซียนผลกัดนัความร่วมมือดา้นความมั�นคงระหวา่งไทยกบัจีนให้ขยายผลความร่วมมือ
ทางการทหารจากรูปแบบทวิภาคีไปสู่ความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคี  เพื�อนาํไปสู่การเป็นประชาคมความมั�นคง
ของภูมิภาคต่อไป 

ความสัมพนัธที์ดีระหว่างไทยกับจีน  สืบเนืองมาจากการมีต้นกําเนดิทียาวไกล

 
สถานการณ์สําคัญที�เกี�ยวข้องกบัปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงภายในจีน หลังจากที�พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนวนัที� ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒    ทาํให้รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีความ
หวาดระแวงภยัคุกคามจากการขยายอิทธิพลของลทัธิคอมมิวนิสตที์�จะแพร่เขา้มาในไทยและวิตกในท่าทีของ
รัฐบาลจีนเกี�ยวกบัชาวจีนโพน้ทะเลที�อาศยัอยูใ่นไทยซึ�งอาจแทรกแซงต่อกิจการภายในของไทยรวมทั�งกรณีที�
จีนยนิยอมใหน้ายปรีดี พนมยงค ์อดีตผูน้าํไทยไดลี้�ภยัทางการเมืองในจีน จึงไดต้ดัสินใจเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตร
กบัสหรัฐอเมริกาเพื�อต่อตา้นภยัจากลทัธิคอมมิวนิสตแ์ละลงนามในสนธิสัญญามะนิลากบัสหรัฐฯ รวมทั�งเขา้
ร่วมในองคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัเอเชียอาคเนยใ์นปี พ.ศ.๒๔๙๗ เพื�อเป็นหลกัประกนัดา้นความมั�นคงของ
ประเทศไทย ต่อมารัฐบาลของจอมพลสฤษดิB  ธนะรัชต ์ซึ� งมีนโยบายที�ผกูพนักบัสหรัฐฯ ก็ไดห้้ามติดต่อคา้ขาย
กบัจีนและหา้มคนไทยเดินทางไปจีน และเมื�อพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) ไดจ้บัอาวุธขึ�นต่อสู้
กบัฝ่ายรัฐบาลในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ก็ยิ�งทาํให้รัฐบาลไทยดาํเนินนโยบายความมั�นคงตามแนวทางของสหรัฐฯ 
มากขึ�น ทาํใหจี้นหวาดระแวงไทยที�ยนิยอมใหส้หรัฐฯ ตั�งฐานทพัอากาศในไทยเพื�อปฏิบติัการในเวยีดนาม  
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ความหวาดระแวงจนถึงขั�นเกิดการปะทะกนัดว้ยกาํลงัทหารตามแนวพรมแดนระหวา่งจีนกบัสหภาพ
โซเวยีตในปี พ.ศ.๒๕๑๒ โดยในขณะนั�นสหภาพโซเวียตกบัจีนมีความขดัแยง้ในเรื�องอุดมการณ์คอมมิวนิสต์
และการดาํเนินนโยบายต่างประเทศ ซึ� งจีนเห็นว่า   สหภาพโซเวียตแสวงหาความเป็นเจ้าและได้มีความ
พยายามแผข่ยายอิทธิพลโดยการปิดลอ้มจีนในลกัษณะเป็น “จกัรวรรดินิยมสังคมนิยม”(Socialist Imperialism) 
ในขณะที�ชาวอเมริกนัไดต่้อตา้นสงครามเวียดนามเพิ�มมากขึ�นเนื�องจากจาํนวนทหารอเมริกนัที�เสียชีวิตและ
บาดเจบ็ในสงครามเวยีดนามมีอตัราสูงขึ�นเรื�อย ๆ ประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐฯ จึงไดป้ระกาศลทัธินิกสัน
ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ เพื�อหาทางแกไ้ขปัญหาสงครามเวยีดนามโดยสันติวธีิและถอนกาํลงัทหารออกจากเวียดนาม 
รวมทั�งลดความช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทาํให้สหรัฐฯ กบัจีนไดล้ดท่าทีที�แข็ง
กร้าวต่อกันและหันมาปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื�อถ่วงดุลอํานาจกับประเทศสหภาพโซเวียต                  
ในปี พ.ศ.๒๕๑๔  

นอกจากนั�น ประธานาธิบดีนิกสันยงัไดเ้ดินทางไปเยือนจีนอยา่งเป็นทางการในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.
๒๕๑๕ รัฐบาลไทยและประเทศพนัธมิตรของสหรัฐฯ ในเอเชีย จึงตอ้งหนัมาทบทวนการดาํเนินนโยบายดา้น
ความมั�นคงและนโยบายต่างประเทศใหม่  

ในขณะที�สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศของไทยมีการเปลี�ยนแปลงรัฐบาลที�มีผูน้าํทหาร 
(จอมพลถนอม กิตติขจร) มาเป็นผูน้าํที�เป็นพลเรือน (นายสัญญา ธรรมศกัดิB ) เมื�อปี พ.ศ.2516 และ ม.ร.ว.      
คึกฤทธิB  ปราโมช หลังการเลือกตั� งทั�วไปในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ที�เห็นว่าไทยจะได้ประโยชน์จากการเปิด
ความสัมพนัธ์กบัจีนทั�งในดา้นความมั�นคงจากปัญหาพรรคคอมมิวนิสตใ์นไทยและดา้นเศรษฐกิจจากการขาย
สินคา้เกษตรให้กบัจีนรวมทั�งขอซื�อนํ� ามนัจากจีนในราคามิตรภาพอนัจะบรรเทาปัญหาวิกฤติการณ์นํ� ามนัจาก
ตะวนัออกกลาง  

แต่ที�สําคญัคือ ไทยตอ้งปรับตวัตามการเปลี�ยนแปลงของนโยบายสหรัฐฯ และเพื�อลดแรงกดดนัจาก
ประเทศเวยีดนามที�กาํลงัมีความรู้สึกเหิมเกริมหลงัจากไดรั้บชยัชนะในสงครามเวียดนาม ซึ� งขณะนั�นเวียดนาม
เป็นประเทศที�มีศกัยภาพทางทหารสูงในลาํดบัที� 4 ของโลกรองจากสหรัฐฯ สหภาพโซเวียตและจีน ประกอบ
กบัเวียดนามไดส่้งคณะผูแ้ทนมาเจรจากบัรัฐบาลไทยในวนัที� ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘ โดยเรียกร้องให้
ไทยชดใชป้ฏิกรรมสงครามกรณีที�เครื�องบินทิ�งระเบิดของสหรัฐฯ แบบ B-52 จากฐานทพัอู่ตะเภา อาํเภอสัต
หีบไปปฏิบติัการในเวยีดนามรวมทั�งเรียกร้องให้ไทยปิดฐานทพัสหรัฐฯ ในไทยและให้ไทยส่งมอบเครื�องบิน
รบและอุปกรณ์ทางทหารที�ทหารเวยีดนามใตไ้ดน้าํเขา้มาลี�ภยัในประเทศไทยคืนต่อรัฐบาลเวยีดนาม  ตลอดจน
ปฏิเสธขอ้เสนอของไทยที�ตอ้งการให้เวียดนามรับชาวเวียดนามอพยพช่วงสงครามเดียนเบียนฟูกลบัเวียดนาม 
ซึ� งรัฐบาลไทยเห็นวา่ เวยีดนามเป็นภยัคุกคามต่อความมั�นคงของไทย นอกจากนี� เพื�อเป็นการตดัการสนบัสนุน
ต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รัฐบาลไทยไดมี้ท่าทีที�เป็นมิตรกบัรัฐบาลจีนมากขึ�นและยอมรับใน
นโยบายจีนเดียว ดังนั�น จึงได้ตดัสินใจเปิดความสัมพนัธ์ทางการทูตกับจีนอย่างเป็นทางการเมื�อวนัที� ๑ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘  

ต่อมาเมื�อเกิดเหตุการณ์กรณีที�เวียดนามรุกรานกมัพูชาในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ และมีกองกาํลังทหาร
เวียดนามไดรุ้กเขา้ประชิดพรมแดนไทยในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ยิ�งทาํให้ไทยกบัจีนมีความใกลชิ้ดกนัมากขึ�นเพื�อ
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ร่วมกนัแกไ้ขปัญหากมัพูชา จนไดมี้การแลกเปลี�ยนการเยี�ยมเยือนทั�งในระดบัพระราชวงศ์ ผูน้าํรัฐบาล ผูน้าํ
ทางทหารและมีการซื�ออาวธุยทุโธปกรณ์จากจีนมากขึ�น 

ผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั�นคงที�เปลี�ยนแปลงไป  
การเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ด้านความมั�นคงในระดับโลกในปี พ.ศ.๒๕๓๔ กรณี             

สหภาพโซเวียตล่มสลายลงเป็นรัฐอิสระต่าง ๆ นบัเป็นจุดสิ�นสุดของยุคสงครามเยน็ทาํให้ความขดัแยง้ดา้น
ลทัธิอุดมการณ์ทางการเมืองได้ลดความสําคญัลงไป แต่ปัญหาความขดัแยง้เกี�ยวกบัเส้นเขตแดนที�เป็นภยั
คุกคามต่อความมั�นคงในรูปแบบดั�งเดิม (Traditional Threats) ยงัคงมีอยู ่รวมทั�งเกิดภยัคุกคามต่อความมั�นคง
ในรูปแบบใหม่ (Non Traditional Threats) ไดแ้ก่ ปัญหาความขดัแยง้ทางดา้นประวติัศาสตร์ การแพร่กระจาย
ของอาวธุที�มีอาํนาจการทาํลายลา้งสูง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที�ร้ายแรง ยาเสพติด การคา้มนุษย ์ปัญหา
โจรสลดั อาชญากรรมขา้มชาติ การก่อการร้าย และภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นตน้  
 ภยัคุกคามดงักล่าวเป็นปัญหาที�ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ� งจะแกไ้ขไดโ้ดยลาํพงั จึงทาํให้ประเทศ
ต่าง ๆ ตอ้งให้ความร่วมมือกนัดา้นความมั�นคงทั�งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีภายใตค้วามสัมพนัธ์ของการ
เป็นสังคมชุมชนระหวา่งประเทศที�มีการพึ�งพาอาศยักนัอยา่งสลบัซบัซ้อน (Complex Interdependence) เพื�อให้
ไดม้าซึ� งผลประโยชน์ที�ตอ้งการ  

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัจีนมีความใกลชิ้ดมากขึ�นโดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๒     
ที�ทั�งไทยและจีนต่างเห็นพอ้งร่วมกนัวา่ เวียดนามเป็นภยัคุกคามต่อภูมิภาคจากกรณีกองกาํลงัเวียดนามรุกราน
ประเทศกมัพูชา โดยร่วมมือกนักดดนัเวียดนามจนยอมถอนกาํลงัทหารออกจากกมัพูชาในปี พ.ศ.๒๕๓๒  
และหลังจากเหตุการณ์ครั� งนั�นทาํให้ไทยกับจีนมีความไวว้างใจกนัมากขึ� น จนนําไปสู่ความร่วมมือทาง
การทหารและมีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือกนัในศตวรรษที� ๒๑ (Joint Statement of 
the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China on a Plan of Action for 21st Century) เมื�อ   
วนัที� ๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ที�กรุงเทพมหานคร  สาระของแถลงการณ์ร่วมฯ เน้นถึงความร่วมมือดา้น
ความมั�นคงโดยเฉพาะความร่วมมือทางการทหาร  ดังจะเห็นได้จากข้อความที�ระบุในแถลงการณ์ร่วมฯ        
ขอ้ที� ๔  มีสาระสําคญัสรุปได้ว่า  จีนและไทยตกลงกนัที�จะกระชับความร่วมมือดา้นความมั�นคง โดยอาศยั
มาตรการเพื�อสร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจกนัต่างๆ เช่น  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานศึกษาวิจยัดา้น
ยทุธศาสตร์และความมั�นคง,  ส่งเสริมใหฝ่้ายทหารกบัเจา้หนา้ที�ของกระทรวงการต่างประเทศปรึกษาหารือกนั
มากขึ�น,  มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหวา่งทหารของทั�งสองฝ่ายในการช่วยเหลือและกูภ้ยัเพื�อนมนุษย,์  
การลดโอกาสของภยัพิบติั,  การแลกเปลี�ยนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทหาร รวมถึงการ
แลกเปลี�ยนขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 

พลเอกสุง  กวงไค  รองประธานกรมเสนาธิการใหญ่ ของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน  เดินทางมา
เป็นประธานร่วมกับปลัดกระทรวงกลาโหมของไทยที�กรุงเทพฯ ในการประชุมระดับนโยบายเพื�อการ
แลกเปลี�ยนความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ครั� งที� ๑ เมื�อวนัที� ๓ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๔  ณ ห้องภาณุรังษี ศาลาวา่การกลาโหม  ซึ� งทั�งสองประเทศไดย้ ํ�า
เจตนารมณ์อย่างชัดเจนที�จะให้ความร่วมมือกันแบบ “การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” (Strategic 



 ๓๙ 

Partnership) โดยผา่นการดาํเนินกิจกรรมระหวา่งกนั และผลดักนัเป็นเจา้ภาพการประชุมปีละหนึ� งครั� ง  เพื�อ
การประสานความร่วมมือกนัในดา้นต่าง ๆ ได้แก่  การศึกษา  การส่งกาํลงับาํรุง  การอุตสาหกรรมเพื�อการ
ป้องกนัประเทศ  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การฝึก  การแลกเปลี�ยนข่าวกรองและการปฏิบติัการทางทหารที�
ไม่ใช่สงครามในการช่วยเหลือกูภ้ยัพิบติั  เป็นตน้  

ต่อมา รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนต่างก็ เห็นพ้องกันในการจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน  ค.ศ. ๒๐๐๗-๒๐๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) (Joint Action 
Plan on Thailand – China Strategic Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and 
the Government of the People’s Republic of China 2007 – 2011)  ซึ� งไดมี้การลงนามเมื�อวนัที� ๒๘ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ณ กรุงปักกิ�ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื�อให้แผนงานความร่วมมือดา้นต่าง ๆ 
รวมทั�งทางการทหารเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ�น 

ดงันั�น การดาํเนินความร่วมมือดา้นความมั�นคงระหว่างไทยกบัจีนในลกัษณะการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ตามแผนงานความร่วมมือด้านความมั�นคงโดยเฉพาะความร่วมมือทางการทหารระหว่าง
กระทรวงกลาโหมของไทยกบักระทรวงกลาโหมของจีนมีผลกระทบต่อความมั�นคงและผลประโยชน์ของ
ประเทศไทยอย่างไร, แนวโน้มในอนาคตจะมีการเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางใด, จะส่งผลกระทบต่อการ
กาํหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์และการกาํหนดบทบาททางการทหารของไทยอย่างไร รวมทั�งจะนาํไปสู่การ
ปรับปรุงรูปแบบของการดาํเนินความร่วมมือดา้นความมั�นคงระหว่างไทยกบัจีนหรือไม่ อยา่งไรนั�น จึงเป็น
เรื�องที�มีความสําคญัต่อความมั�นคงของไทย และควรมีการนาํผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการประชุม
ความร่วมมือด้านความมั�นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกบักระทรวงกลาโหมของจีนเพื�อแก้ไข
ปัญหาที�เกิดขึ�นและเตรียมการแกไ้ขปัญหาที�จะเกิดขึ�นในอนาคตต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการนําเสนอบทความเรื�องนี4  
๑.เพื�อวเิคราะห์การเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ความมั�นคงในระดบัโลกและภูมิภาค  ที�มีผลกระทบ

ต่อความร่วมมือด้านความมั�นคงระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะกรณีความร่วมมือทาง
การทหาร   

๒. เพื�อนาํผลการวิเคราะห์ในขอ้แรก  มาวิเคราะห์หาจุดยืนในทางยุทธศาสตร์และบทบาททางการ
ทหารของไทยที�เหมาะสมในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ  อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงรูปแบบของความ
ร่วมมือทางการทหารตามแผนงานความร่วมมือด้านความมั�นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับ
กระทรวงกลาโหมของจีนต่อไป 

แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานการวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
จาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งพบว่า  การบริหารจดัการดา้นความมั�นคงของประเทศใน

ปัจจุบนัดาํเนินการไดย้ากลาํบากยิ�งขึ�น  เนื�องจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประเทศที�เกิดขึ�นนั�นเป็นความสัมพนัธ์
ระหว่างอาํนาจที�ไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งประเทศจะมีสถานะเป็นมหาอาํนาจกบัรัฐที�อยูใ่นกลุ่มหรือประเทศ
บริวารของประเทศมหาอาํนาจ  โดยที�มีการแย่งชิงอาํนาจกันเพื�อสร้างดุลยภาพระหว่างขั�วอาํนาจต่าง ๆ   
นอกจากนี�  ปัจจยัทางดา้นภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ที�เกี�ยวขอ้งกบัพลงังานและสิ�งแวดลอ้มตลอดจนปัจจยัทาง



 ๔๐ 

เศรษฐกิจไดมี้ส่วนสําคญัในการผลกัดนัให้ประเทศต่าง ๆ ตอ้งปรับรูปแบบการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศเพื�อความมั�นคงของประเทศ เช่น การรวมตวัเพื�อฟื� นฟูเศรษฐกิจหลงัวกิฤติทางดา้นเศรษฐกิจในปี พ.ศ.
2540 ของกลุ่มอาเซียนกบัประเทศจีน ญี�ปุ่นและเกาหลีใต ้(ASEAN + 3) เป็นตน้  

การสร้างความมั�นคงของประเทศอาจทาํไดโ้ดยการแสวงหาพนัธมิตร (Alliance) ในรูปแบบของการ
เขา้ร่วมกลุ่มกนัเพื�อถ่วงดุลกบัประเทศที�มีอาํนาจเพิ�มขึ�น  และให้ความสําคญักบัปัจจยัภายนอกที�มากระทบต่อ
ความมั�นคงโดยเฉพาะเรื�องของภยัคุกคาม (Threats) ซึ� งในช่วงทศวรรษ 1990  ความหมายของความมั�นคงได้
ขยายขอบเขตกวา้งมากขึ�นกวา่เดิมที�เคยจาํกดัอยูแ่ต่เพียงความมั�นคงทางการทหาร โดยครอบคลุมไปถึงความ
มั�นคงทางเศรษฐกิจและสังคมดว้ยและผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัความมั�นคงก็ไม่ไดถู้กจาํกดัเฉพาะภาครัฐหรือผู ้
แสดงที�เป็นรัฐ (State Actors) เท่านั�น แต่ยงัไดข้ยายรวมไปถึงผูแ้สดงที�มิใช่รัฐ (Non-State Actor)   เช่น  องคก์าร
ระหว่างประเทศ  องค์การขา้มชาติ  บรรษทัขา้มชาติ  และขบวนการก่อการร้าย เป็นตน้  อนันาํไปสู่แนวคิด
เกี�ยวกบัความมั�นคงโดยร่วมมือกนั (Cooperative Security)  

แนวคิดความมั�นคงแบบร่วมมือกนั (Cooperative Security) จะเน้นถึงการพบปะพูดคุยกนั (Dialogue) 
ระหว่างผูเ้ล่นในภูมิภาคทั�งจากภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ  โดยเชื�อว่าปัญหาความมั�นคงไม่ว่าจะเป็นมิติทาง
การทหารหรือมิติอื�น ๆ ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการดําเนินฝ่ายเดียว  แต่ต้องการความร่วมมือ (Cooperation) 
ระหวา่งรัฐต่าง ๆ และผูเ้ล่นอื�นๆ ภายในรัฐผา่นมาตรการในการเสริมสร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจระหวา่งกนัและมี
ความโปร่งใส (Confidence Building and Transparent Measures) เพื�อลดความขดัแยง้ในภูมิภาคโดยใชก้ารทูตเชิง
ป้องกนั (Preventive Diplomacy)  รวมทั�งการแกไ้ขความขดัแยง้ร่วมกนั  เพื�อดาํรงไวซึ้� งความมั�นคงอนัจะบรรลุ
ถึงผลประโยชน์แห่งชาติ  ตลอดจนนาํไปสู่การเตรียมการเพื�อเผชิญต่อภยัคุกคามที�อาจจะเกิดขึ�นไดใ้นอนาคต  

ภยัคุกคามที�ไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวตัน์ (Globalization) ส่งผลให้ภูมิภาคต่าง ๆ มีความเชื�อมโยงเป็น
สังคมเดียวกัน  ซึ� งทาํให้เกิดสภาวะที�มีความท้าทายต่อการรักษาความมั�นคงของประเทศมากขึ� นและ
จาํเป็นตอ้งไดค้วามร่วมมือจากประเทศอื�น ๆ ในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  จึงก่อให้เกิดการพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและ
กนัมากขึ�น (Complex  Interdependence)  

โจเซฟ วาย เอส เฉิง (Joseph Y.S. Cheng) และ จาง วา่นคุน (Zhang Wankun)ไดน้าํเสนอแนวคิดเกี�ยวกบั
ระดบัการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของจีนกบัประเทศต่าง ๆ (The Hierarchy of Partnership) วา่  หลงัจากการ
สิ�นสุดของยุคสงครามเยน็ช่วงกลางทศวรรษที� ๑๙๙๐ แลว้  จีนก็ไดมี้การทบทวนการเปลี�ยนแปลงในดุลแห่ง
อาํนาจ (Balance of Power) ของโลกและไดป้รับเปลี�ยนบทบาทของจีนในดา้นยุทธศาสตร์ระหวา่งประเทศใหม่ 
โดยมีความครอบคลุมถึงกาํลงัอาํนาจแห่งชาติ (National Power) ภายใตค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งมหาอาํนาจต่าง ๆ 
ที�จีนเห็นว่าระบบขั�วอาํนาจของโลกมีแนวโน้มพฒันาไปสู่การมีหลายขั� วอาํนาจ  รวมทั�งเน้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ   แต่เนื�องจากความซับซ้อนของผลประโยชน์
ระหว่างประเทศจึงทาํให้จีนจาํเป็นตอ้งแบ่งระดบัความสัมพนัธ์ของการเป็นหุ้นส่วน (Levels of Partnership) 

ออกเป็นระดบัต่าง ๆ ๖ ระดบั ดงันี�   



 ๔๑ 

ระดบัที� ๑  การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership)ระหว่างจีนกบัรัสเซียและจีนกบั
สหรัฐฯโดยมุ่งดาํเนินการเพื�อรักษาความสงบและการมีเสถียรภาพของสภาวะแวดล้อมใหม่ทางการเมือง
ระหวา่งประเทศ 

ระดบัที� ๒  การเป็นหุ้นส่วนที�สมบูรณ์ (Comprehensive Partnership)ระหว่างจีนกบัฝรั�งเศส  แคนาดา  
เม็กซิโก  ปากีสถาน  และองักฤษ  โดยมีความแตกต่างกนัตามกรณีในแต่ละรายประเทศ  เพื�อผลกัดนัการจดั
ระเบียบโลกใหม่ในระบบหลายขั�วอาํนาจและเพื�อป้องปรามไม่ให้สหรัฐฯ แสดงความเป็นอภิมหาอาํนาจหนึ�ง
เดียวของโลกในการครอบงาํระบบระหวา่งประเทศ 

ระดบัที� ๓  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนของเสถียรภาพในระยะยาว (Constructive Partnership of Long-

term Stability) ระหวา่งจีนกบัสหภาพยุโรป (European Union : EU) เพื�อคงไวซึ้� งผลประโยชน์ที�จะไดรั้บจาก
ความสําคญัในการพฒันาด้านเทคโนโลยีและเครื� องมือต่าง ๆ  รวมทั�งเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจน
ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจและตลาดการคา้ 

ระดบัที� ๔  การเป็นหุน้ส่วนบนพื�นฐานความเชื�อมั�นและการเป็นเพื�อนบา้นที�ดี (Partnership Based on 
Good-neighborliness and Mutual Trust)  ระหวา่งจีนกบัประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน  
เพื�อป้องกนัความขดัแยง้ในผลประโยชน์พื�นฐานทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคนี� รวมทั�งการถ่วงดุลอาํนาจ
ในภูมิภาค 

ระดบัที� ๕  การเป็นหุ้นส่วนของมิตรภาพและความร่วมมือ (Partnership of  Friendship and Cooperation) 

ระหว่างจีนกับญี� ปุ่น  เพื�อผลประโยชน์ทางการค้าและการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของความร่วมมือ 
(Partnership of Constructive Cooperation) ระหวา่งจีนกบัอินเดียเพื�อรักษาความสงบในพื�นที�ตามแนวชายแดน 

ระดบัที� ๖  การสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Constructive Partnership)  ระหวา่งจีนกบัแอฟริกาใต ้ รวมทั�ง
ความสัมพนัธ์ของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ (Relationship of Strategic Cooperation) ระหวา่งจีนกบัอิยิปตแ์ละ
จีนกบัซาอุดิอาระเบีย  เพื�อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแหล่งพลงังาน 

 ความสัมพนัธ์แบบเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานการวิจยัของ จาง  เสี� ยวหมิง (Zhang 

Xiaoming) เรื�อง “การเจริญเติบโตขึ�นมาของจีนและการสร้างประชาคมในเอเชียตะวนัออก”  ที�ไดว้ิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจของจีนกบัการสร้างประชาคมในเอเชียตะวนัออกงานวิจยัเรื�องนี� ได้
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในภูมิภาคจะผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือดา้น
ความมั�นคงโดยผา่นองคก์รที�เป็นกลไกความร่วมมือระหวา่งประเทศ เช่น  การประชุมในกรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก (The Asia – Pacific Economic Cooperation : APEC)  ซึ� งสามารถ
ขยายผลไปยงัประเทศที�เป็นสมาชิกที�อยู่ในองค์กรของกรอบความร่วมมือดา้นการเมืองและความมั�นคงใน
ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum : ARF)  เป็นตน้   

 ขณะที�ผลงานการวิจัยของ เฉิน ตงเสี� ยว (Chen Dongxiao) เรื� อง “การสร้างความร่วมมือและ
ความก้าวหน้าร่วมกนัของเอเชียยุคใหม่กบัยุทธศาสตร์ของจีนในเอเชียปี ค.ศ.๒๐๒๐” ได้ทาํให้เห็นอย่าง
ชดัเจนวา่ความร่วมมือระหวา่งประเทศจะเกิดขึ�นไดต้อ้งสร้างเงื�อนไขของความสัมพนัธ์ระหวา่งกนับนพื�นฐาน



 ๔๒ 

ของความไว้เนื� อเชื�อใจจากการเป็นเพื�อนบ้านที� ดี  มีความเชื�อมั�นในการร่วมพัฒนาเพื�อการได้มาซึ� ง
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งประเทศ   
 งานวจิยัทั�งสองเรื�องดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกนัและสามารถนาํไปสู่ขอ้สรุปที�สนบัสนุนต่อแนวคิด
เกี�ยวกบัการพึ� งพาอาศยักนัอย่างสลบัซับซ้อนโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจที�ก่อให้เกิดความมั�นคง  รวมทั�งได้
นาํไปสู่ความร่วมมือกนัระหว่างประเทศ  นอกจากนั�นการเห็นความสําคญัของการร่วมมือกนัแบบการเป็น
หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์จะนาํไปสู่การสร้างประชาคมความมั�นคง (Security Community)ในภูมิภาคได ้ 
  แนวคิดและทฤษฎีรวมทั� งผลงานการวิจัยในข้างต้นได้นําไปสู่การวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลง
สถานการณ์ความมั�นคงที�ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ� งสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการ
นาํเสนอบทความในขอ้แรก  รวมทั�งสามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการกาํหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
บทบาททางการทหารของไทยในการรักษาความมั�นคงตลอดจนผลประโยชน์ของประเทศ  ซึ� งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ของการนาํเสนอบทความในขอ้ที�สอง  โดยพบความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ลกัษณะที�เป็นตวัแปร  ซึ� งตวัแปรที�ไดจ้ากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานการวิจยัในขา้งตน้สามารถ
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ไปสู่ตวัแบบของการสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ไดด้งันี�  
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นิยามความหมายของตัวแปรและความสัมพนัธ์ของตัวแปร 

๑. การคาํนึงถึงภยัคุกคาม หมายถึง การคิดทบทวนจนเกิดความวิตกกงัวลและความหวาดระแวง อนั
เกิดจากความตึงเครียดในการตระหนกัถึงปัญหาที�กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  ซึ� งทาํให้ประเทศตกอยูใ่น
สภาวะที�ไม่อาจอยูร่อดปลอดภยัหรือเกิดความไม่มั�นคง 
 ๒. การรักษาความมั�นคงของประเทศ หมายถึง การดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์แห่งชาติ 
เพื�อป้องกนัประเทศใหอ้ยูร่อดปลอดภยัจากภยัคุกคามทั�งปวง 
 ๓. การพึ�งพาอาศยักนัอยา่งสลบัซบัซอ้น หมายถึง สภาวะของประเทศที�มีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บความ
ช่วยเหลือและความเกื�อกูลจากประเทศอื�น ๆ เพื�อให้ไดม้าหรือดาํรงไวซึ้� งผลประโยชน์แห่งชาติตามความมุ่ง
หมาย เนื�องจากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาที�มีความซบัซอ้นไดโ้ดยลาํพงั 
 ๔. การเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ หมายถึง การดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในลกัษณะที�มี
ความใกลชิ้ดสนิทสนมกนับนพื�นฐานของความเสมอภาคซึ�งสามารถตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ๕. ความร่วมมือกนัระหว่างประเทศ หมายถึง การเห็นพอ้งตอ้งกนัของประเทศต่าง ๆ ที�จะดาํเนิน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในแนวทางที�เกื�อกลูต่อกนั 
 ๖. ความไวเ้นื�อเชื�อใจ หมายถึง การมีความเชื�อมั�นและไวว้างใจกนัระหวา่งประเทศ ซึ� งมีผลต่อการให้
ความร่วมมือระหวา่งประเทศอยูใ่นระดบัมากหรือนอ้ยตามความไวว้างใจ  

จากกรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า กลุ่มตวัแปรที�เกี�ยวข้องกับผลประโยชน์
แห่งชาติ ที�ประกอบดว้ยตวัแปรเกี�ยวกบัการคาํนึงถึงภยัคุกคามซึ� งมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรการคาํนึงถึงความ
มั�นคงของประเทศ โดยมีความเชื�อมโยงกบัตวัแปรการพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนัอยา่งสลบัซบัซ้อนรวมทั�งตวั
แปรการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ� งทุกตวัแปรดงักล่าวนั�น มีความสัมพนัธ์และเชื�อมโยงไปสู่ตวัแปร
เกี�ยวกบัความร่วมมือกนัระหว่างประเทศ แต่มีตวัแปรที�เกิดขึ�นระหว่างกลุ่มตวัแปรเกี�ยวกบัผลประโยชน์
แห่งชาติและตวัแปรเกี�ยวกบัความร่วมมือระหวา่งประเทศคือ ตวัแปรเกี�ยวกบัความไวเ้นื�อเชื�อใจกนั 

ผลการวเิคราะห์    
๑. สถานการณ์ความมั�นคงมีผลกระทบต่อความร่วมมือทางการทหารระหวา่งไทยกบัจีน โดยตวัแปร

ที�เป็นภยัคุกคามจะมีความเกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรความมั�นคงของประเทศและกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
รวมทั�งไดท้าํใหทุ้กประเทศตอ้งมีการพึ�งพาอาศยักนัอยา่งสลบัซบัซ้อนและการแสดงบทบาทการเป็นหุ้นส่วน
ทางยทุธศาสตร์ ซึ� งเป็นอีกสองตวัแปรที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์แห่งชาติ อนัจะนาํไปสู่ตวัแปรที�เป็น
ความร่วมมือกนัระหวา่งประเทศ โดยขึ�นอยูก่บัตวัแปรความไวเ้นื�อเชื�อใจกนั กล่าวคือ ความร่วมมือดา้นความ
มั�นคงระหวา่งไทยกบัจีนเป็นผลสืบเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มในระดบัโลกจากช่วงยุค
สงครามเยน็ที�ไทยกบัจีนต่างมีความหวาดระแวงต่อกนัจากความแตกต่างดา้นลทัธิและอุดมการณ์ทางการเมือง 
จึงดาํเนินนโยบายความมั�นคงต่อกันในเชิงที�เป็นปฏิปักษ์ แต่เมื�อสถานการณ์ความขดัแยง้ในระดับโลก
เปลี�ยนแปลงไปจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตได้ท ําให้ทั� งไทยและจีนได้ปรับตัว โดยเห็นถึง
ความสําคญัและความจาํเป็นที�ตอ้งพึ�งพาอาศยักนัเพื�อรักษาความมั�นคงของประเทศ จึงทาํให้ทั�งไทยและจีน
ต่างปรับเปลี�ยนนโยบายความมั�นคงต่อกนัในแนวทางที�เป็นมิตรรวมทั�งมีความร่วมมือต่อกนัมากขึ�นเพื�อรักษา



 ๔๔

ผลประโยชน์ของประเทศ  ซึ� งจีนไดด้าํเนินนโยบายการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กบัประเทศต่าง ๆ เพื�อลด
ความหวาดระแวงวา่จีนจะเป็นภยัคุกคามรวมทั�งมุ่งสร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจใหป้ระเทศต่าง ๆ เห็นผลประโยชน์
จากความร่วมมือกบัจีน โดยจีนไดล้งนามในแถลงการณ์ร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือในศตวรรษที� 21 แบบเป็น
หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์กบัประเทศไทยเมื�อปี พ.ศ.๒๕๔๒  
  ๒. จุดยืนทางยุทธศาสตร์และบทบาททางการทหารของไทยที�เหมาะสมในการรักษาผลประโยชน์
ของประเทศ โดยดาํเนินการรักษาความสมดุลในการดาํเนินนโยบายความมั�นคงให้สอดคลอ้งกบัสภาวะ
แวดลอ้มดา้นความมั�นคงทั�งในระดบัโลกและระดบัภูมิภาคที�เปลี�ยนแปลงไป โดยไทยจะไดรั้บประโยชน์จาก
การดาํเนินการในลกัษณะแบบเปิด (Inclusive) เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ทางการทหารแบบสมดุลทั�งกบัสหรัฐฯ 
ซึ� งเป็นพนัธมิตรทางการทหารของไทย และกบัประเทศจีนที�กาํลงัเจริญเติบโตเป็นมหาอาํนาจในภูมิภาค เพื�อ
การรักษาผลประโยชน์ของไทยที�จะไดรั้บจากทั�งจากสหรัฐฯ และจีน โดยการใช้กลไกของความร่วมมือทั�ง
แบบทวิภาคีและพหุภาคีที�มีอาเซียนเป็นแกนนาํในกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื�อการขยายความรวมมือดา้น
ความมั�นคงไปสู่การเป็นประชาคมความมั�นคงอาเซียน (ASEAN Security Community) 

 
 สาํหรับรูปแบบของความร่วมมือทางการทหารระหวา่งกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหม
จีน ซึ� งเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบักรอบความร่วมมือทั�งแบบทวภิาคีและแบบพหุภาคีนั�น จาํแนกได ้6 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
 รูปแบบที� ๑ การแลกเปลี�ยนการเยี�ยมเยือนระดบัผูน้าํกองทพัและผูน้าํหน่วยทหารในระดบัต่างๆ เพื�อ
สร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจระหวา่งกนัและการประชุมร่วมเพื�อกาํหนดกรอบแผนงานความร่วมมือในดา้นต่างๆ 
เช่น การประชุมระหวา่งกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหมจีนประจาํปี เป็นตน้ 
 รูปแบบที� ๒ การแลกเปลี�ยนทางการศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ ของสถาบนัทางทหารระดบัสูง 
 รูปแบบที� ๓ การฝึกร่วมทางทหาร เช่น หน่วยรบพิเศษของกองทพับกไทยกบักองทพับกจีน เป็นตน้ 
 รูปแบบที� ๔ การแลกเปลี�ยนความร่วมมือในการปฏิบติังานร่วมกนั เช่น ดา้นข่าวกรอง เป็นตน้ 
 รูปแบบที� ๕ ความร่วมมือในการจดัหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร เช่น  กองทพัเรือไทยไดส้ั�งต่อเรือ
ตรวจการณ์ไกลฝั�งจากจีน เป็นตน้ 
 รูปแบบที� ๖ รูปแบบการสร้างกลไกในการแสวงหาความร่วมมือทางทหารโดยใช้การทูตฝ่ายทหาร
ผา่นสาํนกังานผูช่้วยทูตฝ่ายทหารของทั�งสองประเทศ 

ดังนั� น การปรับปรุงรูปแบบความร่วมมือด้านความมั�นคงระหว่างไทยกับจีน  โดยเฉพาะการ
ดาํเนินการต่อภยัคุกคามแบบดั�งเดิม (Traditional Threats) และการดาํเนินการต่อภยัคุกคามรูปแบบใหม่ (Non 
Traditional Threats) ในรูปแบบของความร่วมมือระดบัทวิภาคี (Bilateral) ระหวา่งไทยกบัจีน  ซึ� งมีขอ้ดีต่อ
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การแสวงหาขอ้ตกลงและการไดม้าของผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งเต็มที�มากกวา่รูปแบบอื�น แต่มีขอ้เสียที�อาจ
สร้างความหวาดระแวงแก่ประเทศเพื�อนบา้นของไทย  อนัส่งผลกระทบต่อความร่วมมือในกรอบของอาเซียน  
รวมทั�งสหรัฐฯ ที�แสดงบทบาทเป็นมหาอาํนาจของโลกและเป็นพนัธมิตรทางทหารกบัไทย 
 ส่วนการดาํเนินการต่อภยัคุกคามแบบดั�งเดิม (Traditional Threats) และการดาํเนินการต่อภยั
คุกคามรูปแบบใหม่ (Non Traditional Threats) ในรูปแบบของความร่วมมือระดบัพหุภาคี (Multilateral) ระหวา่ง
ไทยกบัจีนและอาเซียนรวมทั�งประเทศอื�น ๆ เช่น สหรัฐฯ เป็นตน้  ซึ� งมีขอ้ดีที�จะสามารถสร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจ
ระหว่างประเทศไดม้ากขึ�นและสนบัสนุนต่อแนวทางของการเป็นประชาคมความมั�นคง (Security Community) 
เพื�อนาํไปสู่สันติภาพในภูมิภาคให้เกิดขึ�นได้มากกว่ารูปแบบของความร่วมมือแบบทวิภาคี  แต่มีขอ้เสียที�ขาด
ความโดดเด่นในลกัษณะร่วมที�เป็นอตัลกัษณ์ (Common Identity) ทั�งในเชิงกายภาพจากสภาพภูมิรัฐศาสตร์ 
(Geopolitics) และพฒันาการทางประวติัศาสตร์  อนัยากต่อการนาํไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุผลตามข้อตกลง  
ตลอดจนการผลักดันไปสู่การเป็นประชาคมความมั�นคงในภูมิภาคไม่ก้าวหน้าเท่าที�ควรเนื�องจากจุดยืนและ
เงื�อนไขในการรักษาผลประโยชน์ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะความเปลี�ยนแปลงของ
สถานการณ์ความมั�นคงที�ขึ�นอยูก่บัความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ จีนกบัญี�ปุ่นและจีนกบัเกาหลีใต ้

แต่การดาํเนินความร่วมมือทั�งที�เป็นแบบทวิภาคีและพหุภาคีดงักล่าวตอ้งอยู่บนแนวคิดความมั�นคง
แบบร่วมมือกนั (Cooperative Security)  ที�เน้นการพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกนั (Dialogue) ทั�งจากตวัแทน
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ  เพื�อใหค้รอบคลุมปัญหาทั�งที�เป็นมิติทางการทหารและมิติอื�น ๆ ที�ไม่อาจแกไ้ขไดด้ว้ย
การดาํเนินฝ่ายเดียว  อนัจะนําไปสู่ความร่วมมือในการสร้างประชาคมความมั�นคงในภูมิภาค (Security 
Community) ในอนาคตไดใ้นที�สุด   

ข้อสังเกตเพิ�มเติมจากการวเิคราะห์ 
 จากหลกัฐานที�สามารถยืนยนัต่อการเล็งเห็นความสําคญัของภยัคุกคามต่อความมั�นคงของประเทศ
และความจาํเป็นของการพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนัโดยเฉพาะการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์  ซึ� งมีผลต่อความ
ร่วมมือด้านความมั�นคงของระหว่างประเทศ  ดังกรณีเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในวนัที�  ๑๑ กันยายน            
พ.ศ.๒๕๔๔  นั�น  ไดส่้งผลกระทบต่อการการเปลี�ยนแปลงในภูมิภาคต่าง ๆ ทาํให้จีนเห็นความสําคญัของ
ประเทศในอาเซียนมากยิ�งขึ�น  และยกระดบัจากการเป็นคู่เจรจาของอาเซียนมาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partnership) โดยไดมี้การลงนามในปฏิญญาร่วมวา่ดว้ยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหวา่ง
อาเซียนกบัจีนเพื�อสันติภาพและความมั�งคั�ง (Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and 
Prosperity) ระหว่างผูน้าํจีนกับผูน้ําอาเซียนในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั� งที� ๗ ณ เกาะบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย  เมื�อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยเน้นความร่วมมือระหว่างกันทางด้านการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม  ความมั�นคงและความร่วมมือทั�งในระดบัภูมิภาคและระหวา่งประเทศ  ในการประชุมครั� งนี�  
จีนยนืยนัเจตนารมณ์ที�ตอ้งการใหภู้มิภาคนี� มีสันติภาพและมีความมั�นคง   

โดยจีนซึ� งเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียนที�ให้การรับรองสนธิสัญญาไมตรีและความ
ร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of Amity and Cooperation : TAC) รวมทั�งยงัแสดงความพร้อมที�จะ
ลงนามในพิธีสารต่อทา้ยสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Protocol to the 
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Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapon- Free Zone : SEANWFZ) ซึ� งการแสดงเจตนารมณ์ดงักล่าวนบัเป็น
การแสดงบทบาทของจีนในการสร้างเสริมความไวเ้นื�อเชื�อใจระหว่างประเทศ  อนัจะมีผลต่อการสร้าง
ภาพพจน์ที�ดีของจีนว่า  จีนไม่ใช่ภยัคุกคามที�ประเทศต่าง ๆ ตอ้งหวาดระแวง  แต่จีนจะเป็นประเทศใหญ่ที�มี
ความรับผิดชอบและจะรักษาผลประโยชน์ร่วมกับทุกประเทศ  ดังกรณีตัวอย่างในช่วงที�เกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจในเอเชียเมื�อปี พ.ศ.๒๕๔๐  จีนไดแ้สดงบทบาทในการรักษาระดบัค่าเงินหยวนเพื�อมิให้เป็นการ
ซํ� าเติมต่อปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย   

นอกจากนั�น จีนยงัไดมี้ส่วนสําคญัในการร่วมปรึกษาหารือกบัประเทศในอาเซียนรวมทั�งญี�ปุ่นและ
เกาหลีใตใ้นการฟื� นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค  จนเป็นที�มาของความร่วมมือในกรอบการประชุมอาเซียนกบัจีน  
ญี�ปุ่นและเกาหลีใต ้หรืออาเซียนบวกสาม (ASEAN + 3)  อนัเป็นการพึ�งพาอาศยักนัอย่างสลบัซับซ้อน 
(Complex Interdependence) โดยเฉพาะในเรื�องเศรษฐกิจที�จะผลกัดนัไปสู่ความร่วมมือดา้นความมั�นคงตาม
แนวความคิดในการจดัตั�งเป็นประชาคมความมั�นคงเอเชียตะวนัออก (East Asian Security Community) เป็นตน้ 

จากสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป  โดยเฉพาะภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ (Non Traditional Threats) 
ซึ� งตอ้งอาศยัความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เช่น  การก่อการร้ายและภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ เป็นตน้  ทาํให้มีความจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงรูปแบบความร่วมมือด้านความมั�นคงตามกรอบ
แผนงานความร่วมมือดา้นความมั�นคงระหวา่งกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหมจีนให้ทนัต่อการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวโดยใชแ้นวทางของความร่วมมือแบบ Cooperative Security เพื�อสร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจ
ต่อกนัรวมทั�งการมีผลประโยชน์ร่วมกนัให้ครอบคลุมความมั�นคงในมิติต่างๆ และขยายผลความร่วมมือจาก
แบบทวิภาคี (ไทยกับจีน) ไปสู่แบบพหุภาคี (ไทย – จีน - อาเซียนและประเทศคู่เจรจาในกรอบต่าง ๆ)           
ซึ� งสอดคลอ้งกบักรอบแนวความคิดในขา้งตน้ 

ข้อเสนอแนะเพื�อการแก้ไขปัญหา 
 จากการวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และบทบาททางการทหารของในการรักษาความมั�นคงและ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยไดข้อ้เสนอแนะหลกั ๆ ๓ ประการ ดงันี�  
 ๑. ขอ้เสนอแนะในระดบันโยบาย  ควรมีการนาํผลการวิเคราะห์ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวโนม้ของ
สถานการณ์ความมั�นคงทั�งในระดบัโลกและระดบัภูมิภาครวมทั�งผลกระทบต่อระบบความมั�นคงในภูมิภาค
เอเชียไปใชใ้นการประเมินจุดยนืทางยทุธศาสตร์และบทบาททางการทหาร  ซึ� งมีผลกระทบต่อการรักษาความ
มั�นคงและผลประโยชน์ของประทศ  โดยเฉพาะในการประชุมเตรียมการในระดบันโยบายของปลดักระทรวง
กลาโหมเพื�อกาํหนดประเด็นขอ้เสนอของฝ่ายไทยในการประชุมร่วมประจาํปีตามแผนงานความร่วมมือดา้น
ความมั�นคงระหวา่งกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหมจีนที�ผลดักนัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม   

นอกจากนี�  ควรมีการจดัทาํเป็นรายงานของกระทรวงกลาโหมเสนอเขา้สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื�อ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบติัการร่วมในระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลจีนที�ลงนามเมื�อปี พ.ศ.
๒๕๕๐ ที�กรุงปักกิ�ง  ซึ� งเป็นแผนงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)  โดยควรเร่งรัดการจดัทาํกรอบ
นโยบายทางยทุธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมโดยเนน้ถึงการบูรณาการกระบวนการคิดในเชิงยุทธศาสตร์กบั
แผนงานความร่วมมือด้านความมั�นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน  
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โดยเฉพาะนการวางแผนทั�งในระยะสั�น (๑ – ๒ ปี) ระยะปานกลาง (๓ – ๑๐ ปี) และระยะยาว (๑๑ – ๒๐ ปี)ให้มี
ความสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของสถานการณ์ความมั�นคงที�เปลี�ยนแปลงไป     

สําหรับกระทรวงกลาโหมควรเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมร่วมกับส่วนราชการกระทรวงอื�น ๆ 
รวมทั�งองค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม  เพื�อระดมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการป้องกนั
ประเทศและการสร้างความร่วมมือดา้นความมั�นคงที�ย ั�งยนืโดยเฉพาะในระดบัของภาคประชาสังคม  

๒. ขอ้เสนอแนะในระดบัปฏิบติั  ซึ� งผูก้าํหนดนโยบายและผูป้ฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนิน
นโยบายความร่วมมือดา้นความมั�นคงระหว่างไทยกบัจีนตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการแสดงความเห็นและ
ท่าทีต่อปัญหาในเรื�องไตห้วนั  ทิเบต   องค์ดาไลลามะ  ลทัธิฝ่าหลุนกง และสิทธิมนุษยชนในจีน  ทั�งนี� เพราะ
เป็นเรื� องที�จีนเห็นว่าเป็นกิจการภายในของจีนและเป็นประเด็นที�มีความอ่อนไหว  โดยเฉพาะต่อจุดยืนทาง
ยทุธศาสตร์  อนัจะส่งผลกระทบต่อความขดัแยง้ในผลประโยชน์ที�สาํคญัของประเทศไทยได ้

นอกจากนี�  ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื�อ
สนองต่อนโยบายความร่วมมือดา้นความมั�นคงระหวา่งกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหมจีน ให้มี
ความเป็นเอกภาพและบูรณาการแผนงานกบัองค์กรอื�น ๆ ภายใตแ้ผนปฏิบติัการร่วมระหว่างไทยกบัจีนที�       
ได้ลงนามเมื�อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ บนพื�นฐานผลประโยชน์ของประเทศมีความสําคญัเหนือกว่า
ผลประโยชน์ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ�งเท่านั�น    

สรุปท้ายเรื�อง 
 สถานการณ์ที�มีความซบัซอ้นจากการเปลี�ยนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบ
ต่อความมั�นคงของทุกประเทศ  โดยเฉพาะภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมขา้มชาติ
และภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นตน้  จนไม่มีประเทศใดสามารถแกไ้ขปัญหาภยัคุกคามดงักล่าวไดเ้พียงลาํพงั  
จึงจาํเป็นตอ้งแสวงหาความร่วมมือกบัประเทศอื�น ๆ  
 การคาํนึงถึงภยัคุกคามต่อความมั�นคงของประเทศและการเล็งเห็นถึงความสําคญัของการพึ�งพาอาศยั
กนัรวมทั�งการแสดงจุดยืนในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นตวัแปรที�มีความสําคญัในการนาํไปสู่ความ
ร่วมมือกนัระหวา่งประเทศ  แต่ความร่วมมือกนันั�นจะมีมากหรือนอ้ยเพียงใดขึ�นอยู่กบัผลประโยชน์แห่งชาติ
และความไวเ้นื�อเชื�อใจต่อกนั  ซึ� งเป็นตวัแปรแทรกซอ้นต่อการนาํไปสู่ความร่วมมือกนัดงักล่าว 
 อาจกล่าวได้ว่า ตวัแปรที�เกิดขึ� นจากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานการวิจยัในขา้งต้นนั�นเป็นปัจจยัที�
ผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือดา้นความมั�นคงระหวา่งไทยกบัจีน ซึ� งนาํไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดที�จะสามารถ
พฒันาเป็นตวัแบบในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป แต่ที�สําคญัก็คือประเทศไทยควรสร้าง
จุดยืนที�ชัดเจนต่อการรักษาความสมดุลในการดาํเนินความสัมพนัธ์ทั�งกบัจีนและสหรัฐฯ เพื�อรักษาไวซึ้� ง
ผลประโยชน์ของประเทศไทย โดยการไม่แสดงท่าทีในลกัษณะของการเหยียบเรือสองแคมเพราะมิฉะนั�นแลว้
จะกลายเป็นทั�งจีนและสหรัฐฯ ต่างก็จะไม่ไวว้างใจไทย อนัจะทาํใหไ้ทยตอ้งเสียผลประโยชน์ที�สาํคญัไป   
 ความร่วมมือทางการทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหมจีนจึงมีส่วนสําคญั 
ต่อการสร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจต่อกนัและก่อให้เกิดการดาํเนินกิจกรรมเพื�อผลประโยชน์ร่วมกนัโดยเฉพาะ
ความร่วมมือทางการทหาร  อนัจะนาํไปสู่ความร่วมมือดา้นความมั�นคงระหวา่งกนัในที�สุด 
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