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ผลประโยชน์ แห่ งชาติกบั การเป็ นหุ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่ างไทยกับจีน
พันเอก ไชยสิ ทธิ$ ตันตยกุล
ผู้อาํ นวยการกองภูมภิ าคศึกษา ศูนย์ ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ

บทนํา
รัฐบาลทุกประเทศย่อมมุ่งดําเนินนโยบายเพือรักษาผลประโยชน์ของประเทศหรื อผลประโยชน์แห่ งชาติ
ในอันที จะสามารถทําให้ประเทศอยู่รอด มี ความมัน คงและมีความอุดมสมบูรณ์ มงั คัง ภายใต้ระเบียบของโลก
อย่างได้สมดุ ล ตลอดจนสามารถดํารงเกียรติและศักดิ2ศรี ในประชาคมโลกรวมทั3งสามารถส่ งเสริ มอุดมการณ์ ที
เป็ นแบบแผนทางสังคมของประชาชนเพือความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศได้ (Evans, Graham and Newnham,
Jeffrey, 1998, pp. 344-346) แต่การดําเนิ นนโยบายเพือรักษาผลประโยชน์แห่ งชาติทีปรากฏขึ3นในเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศช่วงปลายศตวรรษที ๒๐ และต้นศตวรรษที ๒๑ ได้แก่ การดําเนิ นนโยบายการเป็ นหุ ้นส่ วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ทั3งนี3 เป็ นเพราะภัยคุ กคามต่อความมัน คงของประเทศและผลประโยชน์
แห่งชาติมีความซับซ้อนมากขึ3นและเกินกว่าขีดความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ งจะแก้ไขปั ญหานั3นได้
ด้วยลําพังเพียงประเทศเดียวและจําเป็ นต้องสร้างความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ
นับตั3งแต่ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็ นทางการกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมือวันที ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนได้ดาํ เนิ นมาด้วยความราบรื นบนพื3นฐาน
ของความเสมอภาคเคารพซึ งกันและกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ งกันและกัน และอยูภ่ ายใต้หลักการของ
ผลประโยชน์ร่วมกัน เพือธํารงไว้ซ ึ งความมัน คง สันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค

ม.ร.ว.คึกฤทธิ$ ปราโมช นายกรัฐมนตรีไทย และ นายโจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีจนี ในพิธีสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูต
เมือ2 วันที2 ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ณ กรุงปักกิง2 สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ทีม2 า : เว็ปไซด์ ของกระทรวงการต่ างประเทศ http://www.mfa.go.th)

ดังนั3น บทความเรื องนี3 จึงมุ่งนําเสนอแนวคิดเกี ยวกับการได้มาซึ งผลประโยชน์แห่ งชาติดว้ ยการสร้ าง
ความร่ วมมือในรู ปแบบการเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ โดยศึกษาเฉพาะกรณี การเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์
ระหว่างไทยกับจีน
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แนวคิดเกีย2 วกับผลประโยชน์ แห่ งชาติ (National Interests)
สําหรับความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติในเชิงลึกอาจออกแบ่งได้เป็ นสองความหมาย ตามนัยทีถูก
ใช้ในทางการเมืองระหว่างประเทศ (Griffith, Martin., Callaghan, Terry O. and Roach, Steven C., 2008, pp.
216-218) กล่าวคือ
ความหมายแรก ถูกใช้เป็ นเครื องมือในการวิเคราะห์เป้ าหมาย (Goals) หรื อวัตถุ ประสงค์ (Objectives)
ของนโยบายต่างประเทศ ดังที เจมส์ เอ็น รอสเนา (James N. Rosenau) กล่าวถึงความเป็ นมาของผลประโยชน์
แห่งชาติ ว่า ได้ถูกใช้ไปในการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศเพือใช้เป็ นเครื องมือในการบรรยายและอธิ บาย
เกียวกับการดําเนินนโยบายต่างประเทศ โดยการประกาศถึงเป้ าหมายของประเทศทีได้เริ มต้นมาตั3งแต่ศตวรรษที
๑๖ โดยในประเทศอิตาลีได้เน้นในเรื องอํานาจอธิ ปไตย (Sovereignty) และความชอบธรรม (Legitimacy) อัน
เป็ นผลสื บเนืองมาจากกําลังอํานาจ (Power) ของประเทศในการเมืองระหว่างประเทศ ซึ งต่อมาในศตวรรษที ๑๗
ในวงการเมืองประเทศอังกฤษได้กล่าวถึ งผลประโยชน์แห่ งชาติในเรื องการมีเกี ยรติยศของประเทศ (National
Honor) และผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) รวมทั3งเจตนารมณ์ (General Will) ของประเทศและต่อมาก็
ได้ถูกนําไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ (Rosenau, James N., 1980. pp. 283-293)
ส่ วนอีกความหมาย ได้ถูกนําไปใช้เป็ นแนวคิดเกี ยวกับวาทะกรรมทางการเมือง (Political Discourse)
เพือวิเคราะห์ และสนับสนุ นการกําหนดนโยบายระหว่างประเทศ ดังกรณี ที ฮันส์ เจ มอร์ เก็นทาว (Hans J.
Morgenthau) ได้วิเคราะห์ระบบการเมืองระหว่างประเทศในการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของประเทศด้วย
การใช้กาํ ลังอํานาจของประเทศ (Morgenthau, Hans J., 2005, pp. 4-16) โดยเฉพาะในมิติทางการทหารและทาง
เศรษฐกิ จทีสามารถครอบงําปั จจัยด้านอืน ๆ ในการกําหนดนโยบายระหว่างประเทศของผูก้ าํ หนดนโยบายโดย
คํานึ งถึ งผลประโยชน์แห่ งชาติ ทีถูกผลักดันจากเงื อนไขทีเป็ นนโยบายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Diplomatic
Milieu) และได้นาํ ไปสู่ การพึงพาอาศัยกันอย่างสลับซับซ้อน (Complex Interdependence) ในสังคมโลก (World
Society) (Evans, Graham and Newnham, Jeffrey, 1998, p. 345) ซึ งปั จจุบนั สังคมโลกมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในลักษณะทีเป็ นเครื อข่าย โดยมี การผนึ กกําลังเป็ นประชาคมในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั3งมีกลไกการจัด
ระเบียบของการเป็ นสมาชิกและมีรูปแบบของการเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เพือความ
ร่ วมมือโดยมีเป้ าหมายร่ วมกัน (Common Goals) และยอมรับในผลประโยชน์ร่วมกัน (Martinelli, Alberto, 2005,
pp. 241-260)
ความหมายของผลประโยชน์แ ห่ งชาติ ท3 งั สองกรณี ดงั กล่ าวเกี ยวข้องกับพื3น ฐานการตกลงใจในการ
ดําเนิ นนโยบายของประเทศโดยมีความสัมพันธ์กบั สภาวะแวดล้อมภายนอกทีกระทบต่ออํานาจอธิ ปไตยของ
ประเทศและการดําเนินนโยบายต่างประเทศรวมทั3งปั จจัยภายในประเทศจากความหลากหลายของผลประโยชน์
ทีเป็ นสาธารณะ อันทําให้เข้าใจถึ งองค์ประกอบของผลประโยชน์แห่ งชาติ ซึ งประกอบด้วย การดํารงอยู่ของ
ประเทศ (Self Preservation) ความมัน คงปลอดภัย (Security) การกินดีอยูด่ ีของประชาชน (Well - Being) การ
ส่ งเสริ มและรักษาเกียรติภูมิ (Prestige) การเผยแพร่ และรักษาอุดมการณ์ (Ideology) ตลอดจนการแสวงหาและ
เพิมพูนกําลังอํานาจของประเทศ (Lerche, Charles O. and Said, Abdul A., 1995, p. 28)
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ดังนั3น ผลประโยชน์แห่งชาติจึงเป็ นกุญแจสําคัญหรื อเป้ าหมายของการกําหนดนโยบายต่างประเทศ แต่
ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ น3 ัน อาจจํา แนกออกเป็ นมิ ติต่ า ง ๆ บนพื3 น ฐานของบรรทัด ฐานที แ ตกต่ า งกัน เพื อการ
นําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย (Xuetong, Yan, 2006 : Web Book Chapter 1, pp. 18-21) ดังนี3
๑. บนพื3นฐานของเนื3อหา โดยแบ่งเป็ น ผลประโยชน์ดา้ นการเมือง (Political Interests) เช่น เอกราชและ
บูรณภาพของประเทศ สถานภาพระหว่างประเทศ เป็ นต้น ผลประโยชน์ดา้ นความมัน คง (Security Interests)
เช่ น เขตแดนทั3ง ทางบกและทางทะเลรวมทั3ง ศัก ยภาพทางการทหาร เป็ นต้น ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ
(Economic Interests) เช่น การส่ งออกและนําเข้าทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ
การนําเข้าและส่ งออกของเทคโนโลยี เป็ นต้น ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Interests) เช่น การดํารง
รักษาวัฒนธรรมของประเทศ เป็ นต้น
๒. บนพื3นฐานของเวลา โดยแบ่งเป็ น ผลประโยชน์ทีไม่เปลี ยนแปลงหรื อมัน คง (Constant Interests)
เช่ น ความอยู่รอดปลอดภัย ของประเทศ เป็ นต้น และผลประโยชน์ ที แ ปรเปลี ย นตามระยะเวลา (Variable
Interests) ซึ งเปลียนแปลงตามสภาวะแวดล้อม เช่น ผลประโยชน์ในระยะสั3นประมาณ ๑-๒ ปี ระยะปานกลาง
ประมาณ ๓-๑๐ ปี และระยะยาวประมาณ ๑๐ ปี ขึ3นไป เป็ นต้น
๓. บนพื3นฐานของความสําคัญ โดยแบ่งเป็ นผลประโยชน์ทีถาวร (Vital Interests) เช่น การมีอิสรภาพ
และเสรี ภาพ เป็ นต้น ผลประโยชน์สําคัญระดับสู ง (Extremely Importance Interests) เช่ น ความสมดุ ลทาง
ยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศ เป็ นต้น ผลประโยชน์ทีสาํ คัญ (Importance Interests) เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เป็ นต้น
๔. บนพื3นฐานของขอบเขต โดยแบ่งเป็ นผลประโยชน์ทีเป็ นสากล (Universal Interests) เช่น อํานาจ
อธิ ปไตยของประเทศ เป็ นต้น ผลประโยชน์บางส่ วน (Partial Interests) เช่น การมีประเทศทีเป็ นพันธมิตร ฯลฯ
ผลประโยชน์เฉพาะด้าน (Individual Interest) เช่น ความทันสมัยของประเทศทีทดั เทียมกับประเทศอืน ๆ เป็ นต้น
พื3นฐานทั3งสี ประการดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงเป้ าหมายของการกําหนดนโยบายต่างประเทศอันเกียวข้อง
กับแนวคิดการได้มาซึ งผลประโยชน์แห่ งชาติด้วยการสร้ างความร่ วมมือในรู ปแบบของการเป็ นหุ ้นส่ วนทาง
ยุทธศาสตร์ ซึ งจะได้กล่าวถึงต่อไป
แนวคิดในการเป็ นหุ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership)
นักวิจยั อิ สระด้า นรั ฐศาสตร์ ชาวอุ ซเบกิ สถานชื อ ดร.ฟาร์ คูด้ โตลิ ปอฟ (Farkhod Tolipov) ได้ใ ห้
ความหมายของหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ ไว้อย่างเด่นชัดว่า เป็ นรู ปแบบพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที
มีลกั ษณะดังต่อไปนี3 (Tolipov, Farkhod., 2006, pp. 1-2)
๑. มีความเชือมัน และเชือใจต่อกันอยูใ่ นระดับสู งของการเป็ นหุ น้ ส่ วนกัน
๒. มีความตั3งใจทีจะร่ วมมือระหว่างกันโดยมีวสิ ัยทัศน์ในระยะยาว
๓. ให้ความสนใจต่อความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ3นบนพื3นฐานของความมัน คงและ
ผลประโยชน์แห่งชาติ
๔. มีจุดยืนทีใกล้ชิดและผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
๕. มีสภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ ทีเกียวข้องในระยะยาวกับการเป็ นหุ ้นส่ วนทั3งในระดับระหว่างประเทศและ
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ระดับภูมิภาค
รู ป แบบพิ เ ศษของความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศที เ ป็ นหุ ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ ดัง กล่ า วมี ค วาม
สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการจีนสองคนคือ โจเซฟ วาย เอส เฉิ ง (Joseph Y.S. Cheng) และจาง ว่านคุน
(Zhang Wankun) ทีได้นิยามความหมายของการเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ วา่ เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ของ
สองประเทศทีมีความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างยิง อยูบ่ นพื3นฐานของความเสมอภาค มีนโยบายและแนวคิดทางการ
เมือง เศรษฐกิ จ สังคม และการทหารไปในแนวทางเดี ยวกัน โดยได้นาํ เสนอรู ปแบบและความเคลื อนไหวใน
พฤติกรรมทางยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศของจีน (Cheng, Joseph Y.S. and Wankun, Zhang., 2004, p. 180)
นักวิชาการจีนทั3งสองคนนั3น กล่าวถึ งการเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ของจีนกับประเทศต่าง ๆ โดยมี
การจัดระดับของการเป็ นหุ ้นส่ วน (The Hierarchy of Partnership) โดยเฉพาะหลังจากการสิ3 นสุ ดของยุคสงคราม
เย็นช่วงกลางทศวรรษที ๑๙๙๐ จีนก็ได้มีการทบทวนการเปลียนแปลงในดุลแห่ งอํานาจ (Balance of Power) ของ
โลกและจีนได้ปรับเปลียนบทบาทในด้านยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศใหม่ โดยเฉพาะการมีความครอบคลุมถึง
กําลังอํานาจแห่ งชาติ (National Power) ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างมหาอํานาจต่าง ๆ ทีจีนเห็นว่าระบบขั3ว
อํานาจของโลกมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่ การมีหลายขั3วอํานาจ รวมทั3งความสัมพันธ์กบั องค์กรระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ แต่เนื องจากความซับซ้อนของผลประโยชน์ระหว่างประเทศจึ งทําให้จีนจําเป็ นต้องแบ่งระดับ
ความสัมพันธ์ของการเป็ นหุ น้ ส่ วน (Levels of Partnerships) เป็ นระดับต่าง ๆ ๖ ระดับ ดังนี3 (Cheng, Joseph Y.S.
and Wankun, Zhang., 2004, pp 186-199)
ระดับที ๑ การเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnerships) ระหว่างจีนกับรัสเซี ยและจีนกับ
สหรัฐฯโดยมุ่งการดําเนิ นการเพือรักษาความสงบและความมีเสถียรภาพของสภาวะแวดล้อมใหม่ทางการเมือง
ระหว่างประเทศ
ระดับที ๒ การเป็ นหุ ้นส่ วนทีสมบูรณ์ (Comprehensive Partnerships) ระหว่างจีนกับฝรังเศส แคนาดา
เม็ก ซิ โก ปากี ส ถาน และอังกฤษ โดยมี ความแตกต่า งกัน ตามกรณี ใ นแต่ ล ะรายประเทศ เพื อผลักดัน การจัด
ระเบียบโลกใหม่ในระบบหลายขั3วอํานาจและเพือป้ องปรามไม่ให้สหรัฐฯ แสดงความเป็ นอภิมหาอํานาจหนึ ง
เดียวของโลกในการครอบงําระบบระหว่างประเทศ
ระดับที ๓ การสร้างความเป็ นหุ ้นส่ วนของเสถียรภาพในระยะยาว (Consteuctive Partnership of Longterm Stability) ระหว่างจีนกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) เพือคงไว้ซ ึ งผลประโยชน์ทีจะได้รับจาก
ความสํ า คัญ ในการพัฒ นาด้า นเทคโนโลยี แ ละเครื อ งมื อ ต่ า ง ๆ รวมทั3ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตลอดจน
ผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและตลาดการค้า
ระดับที ๔ การเป็ นหุ ้นส่ วนบนพื3นฐานความเชื อมัน และการเป็ นเพือนบ้านทีดี (Partnerships Based on
Good-neighborliness and Mutual Trust) ระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้หรื ออาเซี ยน
เพือป้ องกันความขัดแย้งในผลประโยชน์พ3นื ฐานทางยุทธศาสตร์ ของจีนในภูมิภาคนี3รวมทั3งการถ่วงดุลอํานาจใน
ภูมิภาค
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ระดับที ๕ การเป็ นหุ น้ ส่ วนของมิตรภาพและความร่ วมมือ (Partnership of Friendship and Cooperation)
ระหว่างจีนกับญีปุ่น เพือผลประโยชน์ทางการค้า และการสร้างความเป็ นหุ ้นส่ วนของความร่ วมมือ (Partnership
of Constructive Cooperation) ระหว่างจีนกับอินเดีย เพือรักษาความสงบในพื3นทีตามแนวชายแดน
ระดับที ๖ การสร้างความเป็ นหุ ้นส่ วน (Constructive Partnerships) ระหว่างจีนกับแอฟริ กาใต้ รวมทั3ง
ความสัมพันธ์ของความร่ วมมือทางยุทธศาสตร์ (Relationship of Strategic Cooperation) ระหว่างจีนกับอิยิปต์
และจีนกับซาอุดิอาระเบีย เพือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแหล่งพลังงาน
ดังนั3น หากจะศึกษาถึงความเกียวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่างผลประโยชน์แห่ งชาติกบั การเป็ นหุ ้นส่ วนทาง
ยุทธศาสตร์ ของจีน จึงจําเป็ นทีตอ้ งทําความเข้าใจถึงรู ปแบบของการดําเนิ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ งจีน
ใช้ในการสร้ างความเป็ นหุ ้นส่ วนทีมีหลายระดับความแตกต่างตามผลประโยชน์ทีกาํ หนดไว้จากการประเมิ น
สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ (Xiaotian, Zhang., 2010, pp. 111-112)
กรณี ตวั อย่างของการเป็ นหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างจีนกับรัสเซี ยน่าจะเป็ นกรณี ศึกษาเกียวกับการ
ดํา เนิ น การตามแนวความคิ ดการเป็ นหุ ้น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ ที ดีตวั อย่า งหนึ ง เนื องจากเป็ นการจัด ลํา ดับ
ความสํา คัญในการดํา เนิ น นโยบายของจี น เป็ นระดับ แรก ดัง เห็ น ได้จากการที มี ก ารลงนามในสนธิ สั ญญา
มิตรภาพและความร่ วมมือในความเป็ นเพือนบ้านทีดี พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ก็ได้มีการลงนาม
ในแถลงการณ์ ร่วมทีกรุ งมอสโคว์เกี ยวกับความเป็ นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ว่าด้วยความร่ วมมื อระหว่างกัน
รวมทั3งการมี ความร่ วมมื อด้านความมัน คงในกรอบขององค์การความร่ วมมื อเซี ยงไฮ้(Shanghai Cooperation
Organization: SCO) ทีมีจีน รั สเซี ย และอดี ตประเทศที เคยอยู่ในเครื อสหภาพโซเวียตเดิ ม คือ คาซัคสถาน
อุสเบกิสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กมินิสถาน เข้าเป็ นสมาชิ ก เพือแก้ไขปั ญหาพรมแดนระหว่างกัน ตลอดจน
ร่ วมมือกันในการแก้ไขปั ญหาการก่อการร้าย
นอกเหนือจากทีกล่าวแล้วนั3น จีนยังมีความร่ วมมือทางการทหารกับรัสเซี ยในอุตสาหกรรมการป้ องกัน
ประเทศ รวมทั3งมี การซ้อมรบร่ วมกันในปี พ.ศ.๒๕๔๘ เพือแสดงปฏิ กิริยาโต้ตอบในการแผ่ขยายอํานาจของ
สหรั ฐฯ ทีตอ้ งการเป็ นอภิ มหาอํานาจเพียงหนึ งเดี ยว ซึ งนอกจากจี นจะสนับสนุ นให้รัสเซี ยเข้าเป็ นสมาชิ กใน
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) แล้ว จีนยังได้สังซื3 อนํ3ามันและอาวุธยุทโธปกรณ์ทาง
ทหาร เช่ น เครื องบินรบ จรวด เรื อดํานํ3า และเรื อพิฆาต จากรั สเซี ย นอกจากนี3 แล้ว จีนยังได้ให้การสนับสนุ น
รัสเซี ยในการแก้ปัญหาเรื องดินแดนเชชเนีย
ส่ วนรัสเซี ยก็สนับสนุนจีนในเรื องปั ญหาไต้หวันและทิเบต รวมทั3งให้ความร่ วมมือกับจีนในการถ่วงดุล
อํานาจกับสหรัฐฯ ตลอดจนมีการคัดค้านการใช้กาํ ลังทหารของสหรัฐฯ กรณี การโจมตีอิรัก โดยจีนกับรัสเซี ยมี
จุดยืนร่ วมกันในการสนับสนุนระบบการเมืองโลกในรู ปแบบของหลายขั3วอํานาจ (Multipolarlism) ทั3งนี3 เพือมิให้
สหรัฐฯ ผูกขาดการเป็ นขั3วอํานาจเดียว (Unipolarlism) เป็ นต้น (Dittmer, Lowell., 2004, pp. 207-223)
นักวิชาการของจีนได้วิเคราะห์การดําเนิ นนโยบายการเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ของจีนต่อประเทศ
ต่างๆ ซึ งทําให้เห็ นถึ งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของจีนทีมีจุดมุ่งเน้นเป้ าหมายในการสร้ างความไว้เนื3 อเชื อใจและ
ความเชือมัน ในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ (Hao, Su, 2009, pp. 35-40) ดังนี3
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๑. เพือให้สามารถสร้างหลักประกันในการรักษาความสงบ ความมัน คงและความมัง คัง ทางเศรษฐกิจเพือ
นําพาประเทศจีนสู่ ความทันสมัย
๒. มุ่งสร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ประเทศรอบบ้านและเพือนบ้านในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เพือ
ลดอํานาจอิทธิ พลของสหรัฐฯ
๓. มุ่งแสวงหาวิธีการดําเนิ นความสัมพันธ์กบั ญีปุ่นซึ งมี อิทธิ พลอํานาจในภูมิภาคเพือไม่ให้เกิ ดการ
แข่งขันและความตึงเครี ยดจนส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน
๔. เพือแสวงหาลู่ทางในการนําไต้หวันเข้ามารวมอยูภ่ ายใต้อาํ นาจอธิ ปไตยของจีน
๕. เพือให้สามารถปกป้ องผลประโยชน์ของจีนโดยเฉพาะผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้
๖. มุ่งแสวงหาลู่ทางในการสร้างความสัมพันธ์ทีกา้ วหน้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
เพือปกป้ องสภาวะแวดล้อมให้เกื3อกูลต่อการรักษาผลประโยชน์ของจีน
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของจี นดังกล่าวเป็ นเป้ าหมายสําคัญของการดําเนิ นนโยบายต่างประเทศของจี น
โดยเฉพาะรู ปแบบของการสร้างความร่ วมมือในลักษณะการเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ กบั ประเทศต่างๆ เช่ น
การดําเนิ นนโยบายเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ กบั รัสเซี ยดังได้กล่าวแล้ว และการดําเนิ นนโยบายเป็ นหุ ้นส่ วน
ทางยุทธศาสตร์ กบั ประเทศไทยดังทีจะได้กล่าวต่อไป เป็ นต้น
สถานภาพการเป็ นหุ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่ างไทยกับจีน
สําหรับสถานภาพการเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างไทยกับจีน อาจวิเคราะห์ได้จากพัฒนาการ
ของความร่ วมมือด้านความมัน คงระหว่างไทยกับจีนได้มีความชัดเจนมากขึ3นหลังจากการลงนามในแถลงการณ์
ร่ วมว่าด้วยความร่ วมมือกันในศตวรรษที ๒๑ (Joint Statement of the Kingdom of Thailand and the People’s
Republic of China on a Plan of Action for 21st Century) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน เมือวันที ๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ณ กรุ งเทพมหานคร ซึ งสาระของแถลงการณ์ร่วมฯ เน้นถึ งการขยายความสัมพันธ์และ
ความร่ วมมื อโดยรอบด้าน ในฐานะประเทศเพือนบ้านที ไว้ใจซึ ง กันและกัน ให้ก้าวหน้า ต่ อไปบนพื3 นฐานของ
ผลประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ฉันท์มิตรเพือให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จี นพัฒนาไปสู่ ระดับใหม่
นอกจากนั3น ได้กล่าวถึงความร่ วมมือด้านความมัน คงโดยเฉพาะความร่ วมมือทางการทหาร จากข้อความทีระบุ
ไว้ในแถลงการณ์ร่วมฯ ข้อที ๔ มีสาระสําคัญสรุ ปได้วา่ จีนและไทยตกลงกันทีจะกระชับความร่ วมมือด้านความ
มัน คง โดยอาศัยมาตรการเพือสร้ างความไว้เนื3 อเชื อใจกันต่าง ๆ เช่ น ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงาน
ศึกษาวิจยั ด้านยุทธศาสตร์ และความมัน คง, ส่ งเสริ มให้ฝ่ายทหารกับเจ้าหน้าทีของกระทรวงการต่างประเทศ
ปรึ กษาหารื อกันมากขึ3น, มีการแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างทหารของทั3งสองฝ่ ายในการช่วยเหลือและกูภ้ ยั
เพือนมนุ ษย์, การลดโอกาสของภัยพิบตั ิ, การแลกเปลียนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการทหาร รวมถึ ง
การแลกเปลียนข้อมูลด้านต่าง ๆ
พลเอก สุ ง กวงไค ขณะที ดาํ รงตํา แหน่ ง รองประธานกรมเสนาธิ การใหญ่ ของกองทัพปลดปล่ อย
ประชาชนจีน เดิ นทางมาเป็ นประธานร่ วมกับปลัดกระทรวงกลาโหมของไทยทีกรุ งเทพฯ ในการประชุ มระดับ
นโยบายเพือการแลกเปลียนความร่ วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน ครั3งที
๑ เมือวันที ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ณ ห้องภาณุ รังษี ศาลาว่าการกลาโหม ซึ งทั3งสองประเทศได้ย3 าํ เจตนารมณ์
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อย่างชัดเจนทีจะให้ความร่ วมมือกันแบบ “การเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ” (Strategic Partnerships) โดยผ่าน
การดําเนิ นกิจกรรมระหว่างกัน และผลัดกันเป็ นเจ้าภาพการประชุ มปี ละหนึ งครั3ง (มีการประชุ มไปแล้ว ๙ ครั3ง
และจะประชุ มครั3งที ๑๐ ณ กรุ งปั กกิงในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔) เพือการประสานความร่ วมมือกันในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การศึกษา การส่ งกําลังบํารุ ง การอุตสาหกรรมเพือการป้ องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การฝึ ก
การแลกเปลียนข่าวกรองและการปฏิบตั ิการทางทหารทีไม่ใช่สงครามในการช่วยเหลือกูภ้ ยั พิบตั ิ เป็ นต้น
ในการประชุ มของคณะกรรมการนโยบายฯ ครั3งที ๔ เมือวันที ๔-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ กรุ ง
ปั กกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ปรับปรุ งคณะทํางานทีรับผิดชอบการดําเนิ นแผนงานความร่ วมมือด้านความ
มัน คง ของกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน เพือให้สามารถดําเนิ นการได้อย่างต่อเนื อง
รวมทั3งเกิ ดเป็ นรู ปธรรมมากยิงขึ3น จนนําไปสู่ การพิจารณาในการประชุ มฯ ครั3งที ๕ ทีจดั ขึ3นในเดือนสิ งหาคม
พ.ศ.๒๕๔๙ ณ กรุ งเทพมหานคร
การประชุ มคณะกรรมการนโยบายฯ ครั3งที ๖ จัดขึ3นเมือวันที ๑๘-๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ ณ กรุ ง
ปั ก กิ ง มี ก ารเน้น ยํ3า ถึ ง ความร่ ว มมื ออย่า งใกล้ชิ ด ในการแก้ไ ขปั ญหาอุ ป สรรคด้า นความมัน คง รวมทั3ง การ
ประสานงานในระดับผูป้ ฏิบตั ิอย่างมีการบูรณาการแผนงานเพือให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรมมากยิง ขึ3น
ด้า นกระทรวงกลาโหมของไทยได้ป รั บ โครงสร้ า งของคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการเพื อ
รับผิดชอบตามคําสังกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที ๒๐๗/๔๘ เรื อง แต่งตั3งคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการ
ดําเนิ นงานความร่ วมมือด้านความมัน คง ระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน ลง
วันที ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และได้เน้นให้มีการวางแผนงานแบบรวมการเพือนําไปสู่ การบูรณาการในการ
ปฏิ บตั ิ ใ ห้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยที ยงั คงให้เสรี ใ นการปฏิ บตั ิ ข องคณะอนุ ก รรมการฝ่ ายต่าง ๆ ดําเนิ น งานใน
รายละเอียด และต่อมาได้มีการแก้ไขโครงสร้ างของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการดังกล่าวอีกครั3งหนึ ง
เพือความเหมาะสม ตามคําสังกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที ๑๕๙/๕๐ ลงวันที ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ ให้
สอดคล้องรองรับกับกรอบแผนงานรวมในระดับรัฐบาลทีมีความเกียวข้องกับกระทรวงต่าง ๆ ตามทีรัฐบาลไทย
และรัฐบาลจีนซึ งต่างก็เห็ นพ้องกันในการจัดทําแผนปฏิ บตั ิการร่ วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน 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) โดยได้มีการลงนามเมือวันที ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ณ กรุ งปั กกิ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
การลงนามในแผนปฏิบตั ิการร่ วมระหว่างไทยกับจีนดังทีได้กล่าวแล้วนั3น เป็ นการแสดงเจตนารมณ์ใน
การให้ความร่ วมมือกันทางด้านความมัน คงแบบการเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๔) ดังข้อความทีได้กล่าวไว้ในตอนต้นของแผนปฏิบตั ิการร่ วมฯ ว่า “ ...นับตั3งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตอย่างเป็ นทางการ เมือวันที ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ได้พฒั นามาอย่างมัน คงและแข็งแกร่ งขึ3นเป็ นลําดับ ทั3งสองฝ่ ายยืนยันความมุ่งมัน ของตนทีจะขยาย
ความสัมพันธ์ต่อไปทั3งในเชิงลึกและเชิ งกว้างในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และเพือการอนุ วตั ให้ความร่ วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ ทีรอบด้านระหว่างไทยและจีนเป็ นรู ปธรรมและยัง ยืน ทั3งสองฝ่ ายเห็นพ้องร่ วมกันในแผนปฏิบตั ิ
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การร่ วม ซึ งกําหนดแนวทางความร่ วมมื อในสาขาต่างๆ เพือดําเนิ นการร่ วมกันตั3งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึ งปี ๒๕๕๔
ดังต่อไปนี3
(๑) ความร่ วมมือด้านการเมือง
(๒) ความร่ วมมือด้านการทหาร
(๓) ความร่ วมมือด้านความมัน คง
(๔) การค้าและการลงทุน
(๕) เกษตรกรรม
(๖) อุตสาหกรรม
(๗) คมนาคม
(๘) พลังงาน
(๙) การท่องเทียว
(๑๐) วัฒนธรรม
(๑๑) การศึกษาและการอบรม
(๑๒) สาธารณสุ ขและวิทยาศาสตร์ การแพทย์
(๑๓) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(๑๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
(๑๕) ความร่ วมมือในระดับภูมิภาคและพหุ ภาคี
ทั3งสองฝ่ ายยืนยันอีกครั3งถึงความสําคัญของแผนปฏิ บตั ิการร่ วมในการเป็ นแนวทางสําหรับการพัฒนา
ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในอนาคต โดยจะเป็ นแรงกระตุน้ ใหม่ให้แก่ความร่ วมมือเชิ งยุทธศาสตร์ ระหว่างกัน โดย
มุ่งเน้นยิงขึ3นในเรื องมาตรการทีเป็ นรู ปธรรมและการดําเนิ นการร่ วมกัน ซึ งนอกจากจะสอดคล้องกับผลประโยชน์
พื3นฐานของไทยและจีนแล้ว ยังเกื3อกูลต่อสันติภาพ ความมัน คง ความรุ่ งเรื อง และการพัฒนาของภูมิภาคอีกด้วย...”
(เว็ปไซด์ของกระทรวงการต่างประเทศ)
การให้ความเห็นชอบร่ วมกันในแผนปฏิบตั ิการร่ วมดังกล่าว นอกจากจะเป็ นแผนทีเส้นทาง (Roadmap)
ของการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างกันแล้ว ยังเป็ นการแสดงจุดยืนทีชดั เจนระหว่างไทยกับจีนทีจะมุ่งสู่ ความ
เป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและเศรษฐกิ จบนพื3นฐานของผลประโยชน์
ต่างตอบแทนด้วย ซึ งไทยเน้นการขยายความร่ วมมือกับรัฐบาลกลางและหน่วยงานต่างๆ ของจีนอย่างรอบด้าน
ในลักษณะหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ตอ้ งการเจาะลึกความสัมพันธ์แบบรายมณฑล เพือให้มีความ
ร่ วมมือทีหลากหลายและเป็ นรู ปธรรมมากขึ3น โดยเฉพาะมณฑลทีเป็ นจุดยุทธศาสตร์ หลักทางเศรษฐกิจของจีน
และอยูใ่ กล้ไทย อาทิ กวางตุง้ ยูนนาน กวางสี และเสฉวน เป็ นต้น รวมถึงมุ่งเน้นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ใน
ระดับประชาชนเพือเชือมโยงสายสัมพันธ์ทีแน่นแฟ้ นระหว่างกันมากยิง ขึ3น
นอกจากนั3น ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในกรอบความร่ วมมือแบบพหุ ภาคีในเวทีภูมิภาค ซึ งทั3ง
ไทยและจีนต่างเป็ นสมาชิกความร่ วมมือและองค์การระหว่างประเทศทั3งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคหลาย
องค์การร่ วมกัน เช่น Greater Mekong Sub-region (GMS) (เฉพาะมณฑลยูนนาน), ASEAN - China Annual
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Consultation, ASEAN+3, ASEAN Regional Forum (ARF), Asia Cooperation Development (ACD), AsiaEurope Meeting (ASEM) เป็ นต้น
สําหรั บความร่ วมมื อด้านการทหารนั3น สามารถการวิเคราะห์ รูปแบบของความร่ วมมื อทางการทหาร
ระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมจีน ซึ งได้มีการประชุ มร่ วมประจําปี ตามแผนงานความ
ร่ ว มมื อด้า นความมัน คงระหว่า งกระทรวงกลาโหมของไทยกับ กระทรวงกลาโหมของจี น อาจจํา แนกได้ ๖
รู ปแบบ ประกอบด้วย
รู ปแบบที ๑ เป็ นการแลกเปลียนการเยียมเยือนในระดับผูน้ าํ กองทัพและผูน้ าํ หน่วยทหารในระดับต่างๆ
เพือสร้างความไว้เนื3อเชือใจระหว่างกันและมีการประชุ มร่ วมกันเพือกําหนดกรอบแผนงานความร่ วมมือในด้าน
ต่างๆ เช่ น การประชุ มความร่ วมมือด้านความมัน คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมจี น
ประจําปี ปี ละหนึ งครั3ง ซึ งทั3งสองฝ่ ายจะผลัดกันเป็ นเจ้าภาพ โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็ นหัวหน้าคณะฝ่ าย
ไทย และรองประธานกรมเสนาธิ การทหารใหญ่เป็ นหัวหน้าคณะฝ่ ายจีน เป็ นต้น
รู ปแบบที ๒ เป็ นการแลกเปลียนทางการศึกษา ซึ งเป็ นไปตามกรอบแผนงานทีได้ตกลงร่ วมกันจากการ
ประชุมความร่ วมมือด้านความมัน คงระดับกระทรวงกลาโหมของทั3งสองประเทศ ดังทีได้กล่าวไว้ในรู ปแบบที ๑
เช่น การส่ งนายทหารไทยไปเข้ารับการศึกษาในหลักสู ตรการป้ องกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัยป้ องกันประเทศ
ของจี น เป็ นประจําทุ กปี และนายทหารจี นมาเข้ารั บการศึ กษาในหลัก สู ตรวิท ยาลัยป้ องกัน ราชอาณาจัก ร ณ
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศของไทยรวมทั3งในโรงเรี ยนเสนาธิ การทหารบก เป็ นต้น นอกจากนั3น ฝ่ ายจีน
ยังให้ความช่ วยเหลื อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิ ตจรวดและการตั3งโรงงานต้นแบบผลิ ตจรวด
ให้กบั กระทรวงกลาโหมไทยตามโครงการวิจยั และพัฒนาจรวดเพือความมัน คง รวมทั3งได้มีการลงนามใน
บัน ทึ กความร่ วมมื อด้า นการศึ ก ษาระหว่างมหาวิทยาลัยป้ องกัน ประเทศของจี น กับสถาบัน วิช าการป้ องกัน
ประเทศของไทย เมือวันที ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ทําให้สามารถกําหนดกรอบแผนงานและกิจกรรมในการ
แลกเปลียนทางด้านวิชาการระหว่างกันได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมากยิง ขึ3น
รู ปแบบที ๓ เป็ นการฝึ กร่ วมทางทหารระหว่างหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทยกับกองทัพบกจีน และ
การฝึ กผสมระหว่างกองทัพเรื อของไทยกับกองทัพเรื อจีน รวมทั3งการแลกเปลี ยนในการส่ งผูส้ ังเกตการณ์ ทาง
ทหารร่ วมสังเกตการณ์การซ้อมรบของทั3งสองฝ่ าย ซึ งเป็ นไปตามกรอบแผนงานจากการประชุ มความร่ วมมือ
ด้านความมัน คงระดับกระทรวงกลาโหมของทั3งสองประเทศประจําปี ดังกล่าวในรู ปแบบที ๑
รู ปแบบที ๔ เป็ นการแลกเปลี ยนความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิงานร่ วมกันตามกรอบแผนงานการประชุ ม
ความร่ วมมือด้านความมัน คง ซึ งได้ตกลงกันเป็ นประจําปี ระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั3งสองประเทศตาม
รู ปแบบที ๑ เช่น การประชุมแลกเปลียนด้านการข่าวประจําปี เป็ นต้น
รู ป แบบที ๕ เป็ นความร่ ว มมื อในการจัดหาอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ท างทหารระหว่า งกัน ซึ งเป็ นไปตาม
ข้อตกลงทีได้จากการประชุมแผนงานความร่ วมมือด้านความมัน คงในรู ปแบบที ๑ เช่น กองทัพเรื อไทยได้สังต่อ
เรื อตรวจการณ์ไกลฝังจากจีน เป็ นต้น
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รู ปแบบที ๖ เป็ นรู ปแบบการสร้างกลไกในการแสวงหาความร่ วมมือทางทหารโดยใช้การทูตฝ่ ายทหาร
ได้แก่ การประสานงานระหว่างกองทัพทั3งสองประเทศโดยผ่านสํานักงานผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารไทยทีประจําอยูใ่ น
กรุ งปั กกิง และสํานักงานผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารจีนทีประจําอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น
รู ป แบบความร่ ว มมื อ ดัง กล่ า วเป็ นไปในลัก ษณะของการเป็ นหุ ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ ที ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ร่วมกันทั3งต่อกองทัพไทยและกองทัพจีน ซึ งเป็ นพื3นฐานทีสาํ คัญในการสร้างความไว้เนื3อเชื อใจต่อ
กันระหว่างประเทศและช่ วยในการสนับสนุ นต่อการขยายความร่ วมมือไปสู่ ดา้ นอืนๆ ได้อย่างรวดเร็ วมากขึ3น
อันจะนําไปสู่ การได้มาซึ งผลประโยชน์แห่งชาติ (Jianping, Liu., 2010, pp. 106-107)
ผลประโยชน์ ทจี2 ีนได้ รับจากการเป็ นหุ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ กบั ไทย
สื บเนื องมาจากสภาพที ต3 งั ทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย ซึ งอยู่ใกล้กบั ช่ องแคบมะละกาที เป็ นจุ ด
ยุทธศาสตร์ ทีสําคัญของโลก สามารถเชื อมต่อระหว่างมหาสมุ ทรอิ นเดี ยกับมหาสมุ ทรแปซิ ฟิก รวมทั3งเป็ น
เส้ นทางขนส่ งสิ นค้าและเส้ นทางลําเลี ยงนํ3ามันที เชื อมต่อกับกลุ่ มประเทศในอาเซี ยน โดยจีนได้ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของประเทศในอาเซี ยนมากยิง ขึ3น ดังเห็นได้จากการทีจีนได้ยกระดับจากการเป็ นคู่เจรจาของอาเซี ยน
มาเป็ นหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnerships) รวมทั3งมีการลงนามระหว่างผูน้ าํ อาเซี ยนและผูน้ าํ จีนใน
ปฏิญญาร่ วมว่าด้วยความเป็ นหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างอาเซี ยนกับจีนเพือสันติภาพและความมัง คัง (Joint
Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity)ในการประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยน-จีน ครั3งที ๗ ณ
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนี เซี ย เมือเดื อนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ทีได้เน้นถึ งความร่ วมมือระหว่างกันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมัน คงและความร่ วมมือทั3งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ในการประชุ ม
ครั3 งนี3 จี น ยืน ยัน เจตนารมณ์ ที ต้องการให้ภู มิ ภ าคนี3 มี สั น ติ ภ าพและมี ค วามมัน คง ซึ ง จี น เป็ นประเทศคู่ เจรจา
ประเทศแรกของอาเซี ยนทีให้การรับรองสนธิ สัญญาไมตรี และความร่ วมมือในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Treaty
of Amity and Cooperation: TAC) นอกจากนั3น จีนยังแสดงความพร้อมทีจะลงนามในพิธีสารต่อท้ายสนธิ สัญญา
เขตปลอดอาวุธนิ วเคลี ยร์ ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Protocol to the Treaty of Southeast Asia Nuclear
Weapon-Free Zone: SEANWFZ) การแสดงเจตนารมณ์ดงั กล่าวนับเป็ นการแสดงบทบาทของจีนในการสร้าง
เสริ มความไว้เนื3อเชือใจระหว่างประเทศ
บทบาทของจีนในการสร้างความไว้เนื3อเชื อใจระหว่างประเทศโดยการเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ น3 นั
ย่อมส่ งผลต่อการกําหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยในการแสวงหาและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ผลประโยชน์ ทไี2 ทยได้ รับจากการเป็ นหุ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ กบั จีน
ผลประโยชน์แห่ งชาติของประเทศไทยตามนโยบายความมัน คงแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ซึ งสภา
ความมัน คงแห่ งชาติโดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานฯ ได้อนุ มตั ิและคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ เมือวันที
๑ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ให้ทุกส่ วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐต้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเพือ
การดํารงสถานะของประเทศให้มนั คงและยัง ยืนภายใต้สถานการณ์ความมัน คงทีมีความซับซ้อน โดยเฉพาะการ
เผชิญกับปั ญหาภัยคุกคามรู ปแบบใหม่จึงได้กาํ หนดผลประโยชน์แห่งชาติไว้ดงั นี3
ประการแรก การมีเอกราช อธิ ปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ
ประการทีสอง การดํารงอยูอ่ ย่างมัน คง ยัง ยืน ของสถาบันหลักของชาติ
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ประการทีสาม ความปรองดองและความสามัคคีของคนในชาติ
ประการทีสี การดํารงอยูอ่ ย่างมัน คงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรู ปแบบ
ประการทีหา้ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรมและความอยูด่ ี มีสุขของประชาชน การมีเกียรติและศักดิ2ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
ประการทีหก การดํารงอยูอ่ ย่างมัน คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ทธิ เหนื อทรัพยากรชี วภาพของ
ชาติ
ประการทีเจ็ด การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศเพือนบ้าน
ประการทีแปด การมีเกียรติและศักดิ2ศรี ในประชาคมระหว่างประเทศ
ดังนั3น การที ไทยได้เป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ กบั จีนจะก่อให้เกิ ดผลประโยชน์กบั ไทยนอกจากการ
ตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ทั3งแปดประการดังกล่าวแล้ว ยังส่ งผลต่อการดําเนิ นนโยบายต่างประเทศของไทยที
มี ค วามสมดุ ล มากขึ3 น ในการดํา เนิ น นโยบายต่ อสหรั ฐ ฯ และประเทศต่ า งๆ ที มี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลทั3ง ทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค เช่น รัสเซี ย ญีปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ เป็ นต้น
รวมทั3งมี ส่วนสําคัญต่อการสร้ างเสริ มบทบาทของไทยในการเป็ นแกนนํา ในการผลักดันการรวมตัวกันเป็ น
ประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตลอดจนการคลีคลายปั ญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา เนื องจาก
จีนมีบทบาทและอิทธิ พลต่อกัมพูชาจากการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ
สรุ ป
การเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างไทยกับจีนมีพฒั นาการความก้าวหน้าตลอดมานับตั3งแต่การ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมือปี พ.ศ.๒๕๑๘ และได้นาํ ไปสู่ ความสัมพันธ์ทีมีความใกล้ชิดมากขึ3นจนถึง
ระดับขั3นมีการลงนามร่ วมกันในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่ วมมือในศตวรรษที ๒๑ เมือปี พ.ศ.๒๕๔๒ และ
การลงนามร่ วมกันในแผนปฏิบตั ิการร่ วมระยะห้าปี (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) เมือปี พ.ศ.๒๕๕๐ อันเป็ นการแสดง
ถึ งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ทีชดั เจนต่อการไว้เนื3 อเชื อใจระหว่างกันอย่างฉันท์มิตรเพือให้ได้มาซึ งผลประโยชน์
ร่ วมกัน
การดํา เนิ น นโยบายในลัก ษณะการเป็ นหุ ้น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ ระหว่า งไทยกับ จี น ได้น ํา ไปสู่ ก าร
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่ งชาติทีกาํ หนดไว้ ซึ งรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนควรมีการบูรณาการแผนงาน
ความร่ วมมือระหว่างกันและดํารงรักษาความต่อเนืองในการดําเนินนโยบายดังกล่าวต่อไป
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