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ผลประโยชน์แห่งชาติกบัการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกบัจีน 

พนัเอก ไชยสิทธิ$  ตันตยกุล 
ผู้อาํนวยการกองภูมภิาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

บทนํา 
รัฐบาลทุกประเทศยอ่มมุ่งดาํเนินนโยบายเพื�อรักษาผลประโยชน์ของประเทศหรือผลประโยชน์แห่งชาติ

ในอนัที�จะสามารถทาํให้ประเทศอยู่รอด มีความมั�นคงและมีความอุดมสมบูรณ์มั�งคั�งภายใตร้ะเบียบของโลก
อยา่งไดส้มดุล ตลอดจนสามารถดาํรงเกียรติและศกัดิ2 ศรีในประชาคมโลกรวมทั3งสามารถส่งเสริมอุดมการณ์ที�
เป็นแบบแผนทางสังคมของประชาชนเพื�อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศได ้(Evans, Graham and Newnham, 
Jeffrey, 1998, pp. 344-346) แต่การดาํเนินนโยบายเพื�อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติที�ปรากฏขึ3นในเวทีการเมือง
ระหวา่งประเทศช่วงปลายศตวรรษที� ๒๐ และตน้ศตวรรษที� ๒๑ ไดแ้ก่ การดาํเนินนโยบายการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ทั3งนี3 เป็นเพราะภยัคุกคามต่อความมั�นคงของประเทศและผลประโยชน์
แห่งชาติมีความซบัซอ้นมากขึ3นและเกินกวา่ขีดความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ�งจะแกไ้ขปัญหานั3นได้
ดว้ยลาํพงัเพียงประเทศเดียวและจาํเป็นตอ้งสร้างความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ   

นบัตั3งแต่ประเทศไทยสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตอยา่งเป็นทางการกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื�อวนัที� ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัจีนไดด้าํเนินมาดว้ยความราบรื�นบนพื3นฐาน
ของความเสมอภาคเคารพซึ� งกนัและกนั ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ� งกนัและกนั และอยูภ่ายใตห้ลกัการของ
ผลประโยชน์ร่วมกนั เพื�อธาํรงไวซึ้� งความมั�นคง สันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค  

 

ม.ร.ว.คกึฤทธิ$ ปราโมช นายกรัฐมนตรีไทย  และ นายโจวเอนิไหล นายกรัฐมนตรีจนี ในพธีิสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูต 
เมื2อวนัที2 ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ณ กรุงปักกิ2ง สาธารณรัฐประชาชนจนี 
(ที2มา : เวป็ไซด์ของกระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th) 

ดงันั3น บทความเรื�องนี3 จึงมุ่งนาํเสนอแนวคิดเกี�ยวกบัการไดม้าซึ� งผลประโยชน์แห่งชาติดว้ยการสร้าง
ความร่วมมือในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  โดยศึกษาเฉพาะกรณีการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหวา่งไทยกบัจีน  
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แนวคิดเกี2ยวกบัผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interests) 

สาํหรับความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติในเชิงลึกอาจออกแบ่งไดเ้ป็นสองความหมาย ตามนยัที�ถูก
ใชใ้นทางการเมืองระหวา่งประเทศ (Griffith, Martin., Callaghan, Terry O. and Roach, Steven C., 2008, pp. 
216-218) กล่าวคือ 
 ความหมายแรก ถูกใชเ้ป็นเครื�องมือในการวิเคราะห์เป้าหมาย (Goals) หรือวตัถุประสงค ์(Objectives) 
ของนโยบายต่างประเทศ ดงัที� เจมส์ เอ็น รอสเนา (James N. Rosenau) กล่าวถึงความเป็นมาของผลประโยชน์
แห่งชาติ วา่ ไดถู้กใชไ้ปในการวเิคราะห์การเมืองระหวา่งประเทศเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการบรรยายและอธิบาย
เกี�ยวกบัการดาํเนินนโยบายต่างประเทศ โดยการประกาศถึงเป้าหมายของประเทศที�ไดเ้ริ�มตน้มาตั3งแต่ศตวรรษที� 
๑๖ โดยในประเทศอิตาลีไดเ้นน้ในเรื�องอาํนาจอธิปไตย (Sovereignty) และความชอบธรรม (Legitimacy) อนั
เป็นผลสืบเนื�องมาจากกาํลงัอาํนาจ (Power) ของประเทศในการเมืองระหวา่งประเทศ ซึ� งต่อมาในศตวรรษที� ๑๗ 
ในวงการเมืองประเทศองักฤษไดก้ล่าวถึงผลประโยชน์แห่งชาติในเรื�องการมีเกียรติยศของประเทศ (National 
Honor) และผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) รวมทั3งเจตนารมณ์ (General Will) ของประเทศและต่อมาก็
ไดถู้กนาํไปบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ (Rosenau, James N., 1980. pp. 283-293)   

ส่วนอีกความหมาย ไดถู้กนาํไปใชเ้ป็นแนวคิดเกี�ยวกบัวาทะกรรมทางการเมือง (Political Discourse) 
เพื�อวิเคราะห์และสนับสนุนการกาํหนดนโยบายระหว่างประเทศ ดงักรณีที� ฮนัส์ เจ มอร์เก็นทาว (Hans J. 
Morgenthau) ไดว้ิเคราะห์ระบบการเมืองระหวา่งประเทศในการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของประเทศดว้ย
การใชก้าํลงัอาํนาจของประเทศ (Morgenthau, Hans J., 2005, pp. 4-16) โดยเฉพาะในมิติทางการทหารและทาง
เศรษฐกิจที�สามารถครอบงาํปัจจยัดา้นอื�น ๆ ในการกาํหนดนโยบายระหวา่งประเทศของผูก้าํหนดนโยบายโดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติที�ถูกผลกัดนัจากเงื�อนไขที�เป็นนโยบายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Diplomatic 
Milieu) และไดน้าํไปสู่การพึ�งพาอาศยักนัอยา่งสลบัซบัซ้อน (Complex Interdependence) ในสังคมโลก (World 
Society) (Evans, Graham and Newnham, Jeffrey, 1998, p. 345) ซึ� งปัจจุบนัสังคมโลกมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศในลกัษณะที�เป็นเครือข่าย โดยมีการผนึกกาํลงัเป็นประชาคมในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั3งมีกลไกการจดั
ระเบียบของการเป็นสมาชิกและมีรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เพื�อความ
ร่วมมือโดยมีเป้าหมายร่วมกนั (Common Goals) และยอมรับในผลประโยชน์ร่วมกนั (Martinelli, Alberto, 2005, 
pp. 241-260) 
 ความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติทั3 งสองกรณีดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัพื3นฐานการตกลงใจในการ
ดาํเนินนโยบายของประเทศโดยมีความสัมพนัธ์กบัสภาวะแวดลอ้มภายนอกที�กระทบต่ออาํนาจอธิปไตยของ
ประเทศและการดาํเนินนโยบายต่างประเทศรวมทั3งปัจจยัภายในประเทศจากความหลากหลายของผลประโยชน์
ที�เป็นสาธารณะ  อนัทาํให้เขา้ใจถึงองค์ประกอบของผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ� งประกอบดว้ย การดาํรงอยู่ของ
ประเทศ (Self Preservation) ความมั�นคงปลอดภยั (Security) การกินดีอยูดี่ของประชาชน (Well - Being) การ
ส่งเสริมและรักษาเกียรติภูมิ (Prestige) การเผยแพร่และรักษาอุดมการณ์ (Ideology) ตลอดจนการแสวงหาและ
เพิ�มพนูกาํลงัอาํนาจของประเทศ (Lerche, Charles O. and Said, Abdul A., 1995, p. 28) 



 ๒๖

ดงันั3น ผลประโยชน์แห่งชาติจึงเป็นกุญแจสําคญัหรือเป้าหมายของการกาํหนดนโยบายต่างประเทศ แต่
ผลประโยชน์แห่งชาตินั3นอาจจาํแนกออกเป็นมิติต่าง ๆ บนพื3นฐานของบรรทัดฐานที�แตกต่างกันเพื�อการ
นาํไปใชใ้นการกาํหนดนโยบาย (Xuetong, Yan, 2006 : Web Book Chapter 1, pp. 18-21) ดงันี3  

๑. บนพื3นฐานของเนื3อหา โดยแบ่งเป็น ผลประโยชน์ดา้นการเมือง (Political Interests) เช่น เอกราชและ
บูรณภาพของประเทศ สถานภาพระหว่างประเทศ เป็นตน้ ผลประโยชน์ดา้นความมั�นคง (Security Interests) 
เช่น เขตแดนทั3 งทางบกและทางทะเลรวมทั3 งศักยภาพทางการทหาร เป็นต้น ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
(Economic Interests) เช่น การส่งออกและนาํเขา้ทางการคา้ การลงทุนระหวา่งประเทศ การเงินระหวา่งประเทศ 
การนาํเขา้และส่งออกของเทคโนโลยี เป็นตน้ ผลประโยชน์ทางวฒันธรรม (Cultural Interests) เช่น การดาํรง
รักษาวฒันธรรมของประเทศ เป็นตน้  

๒. บนพื3นฐานของเวลา โดยแบ่งเป็น ผลประโยชน์ที�ไม่เปลี�ยนแปลงหรือมั�นคง (Constant Interests) 
เช่น ความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศ เป็นต้น และผลประโยชน์ที�แปรเปลี�ยนตามระยะเวลา (Variable 
Interests) ซึ� งเปลี�ยนแปลงตามสภาวะแวดลอ้ม เช่น ผลประโยชน์ในระยะสั3นประมาณ ๑-๒ ปี ระยะปานกลาง
ประมาณ ๓-๑๐ ปี และระยะยาวประมาณ ๑๐ ปีขึ3นไป เป็นตน้ 

๓. บนพื3นฐานของความสําคญั โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ที�ถาวร (Vital Interests) เช่น การมีอิสรภาพ
และเสรีภาพ เป็นตน้ ผลประโยชน์สําคญัระดบัสูง (Extremely Importance Interests) เช่น ความสมดุลทาง
ยทุธศาสตร์ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ ผลประโยชน์ที�สาํคญั (Importance Interests) เช่น การขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
เป็นตน้ 

๔. บนพื3นฐานของขอบเขต โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ที�เป็นสากล (Universal Interests) เช่น อาํนาจ
อธิปไตยของประเทศ เป็นตน้ ผลประโยชน์บางส่วน (Partial Interests) เช่น การมีประเทศที�เป็นพนัธมิตร ฯลฯ 
ผลประโยชน์เฉพาะดา้น (Individual Interest) เช่น ความทนัสมยัของประเทศที�ทดัเทียมกบัประเทศอื�น ๆ เป็นตน้ 

พื3นฐานทั3งสี�ประการดงักล่าวไดค้รอบคลุมถึงเป้าหมายของการกาํหนดนโยบายต่างประเทศอนัเกี�ยวขอ้ง
กบัแนวคิดการไดม้าซึ� งผลประโยชน์แห่งชาติด้วยการสร้างความร่วมมือในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยทุธศาสตร์ ซึ� งจะไดก้ล่าวถึงต่อไป     

แนวคิดในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership)   
นักวิจยัอิสระด้านรัฐศาสตร์ชาวอุซเบกิสถานชื�อ ดร.ฟาร์คูด้ โตลิปอฟ (Farkhod Tolipov) ได้ให้

ความหมายของหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ไวอ้ยา่งเด่นชดัวา่ เป็นรูปแบบพิเศษของความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศที�
มีลกัษณะดงัต่อไปนี3  (Tolipov, Farkhod., 2006, pp. 1-2) 

๑. มีความเชื�อมั�นและเชื�อใจต่อกนัอยูใ่นระดบัสูงของการเป็นหุน้ส่วนกนั  
            ๒. มีความตั3งใจที�จะร่วมมือระหวา่งกนัโดยมีวสิัยทศัน์ในระยะยาว 
             ๓. ใหค้วามสนใจต่อความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ3นบนพื3นฐานของความมั�นคงและ 
ผลประโยชน์แห่งชาติ 
             ๔. มีจุดยนืที�ใกลชิ้ดและผลประโยชน์ร่วมกนัในเวทีการเมืองระหวา่งประเทศ 
             ๕. มีสภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้งในระยะยาวกบัการเป็นหุ้นส่วนทั3งในระดบัระหวา่งประเทศและ 



 ๒๗ 

ระดบัภูมิภาค 
รูปแบบพิเศษของความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศที� เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการจีนสองคนคือ โจเซฟ วาย เอส เฉิง (Joseph Y.S. Cheng) และจาง วา่นคุน 
(Zhang Wankun) ที�ไดนิ้ยามความหมายของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วา่ เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ของ
สองประเทศที�มีความใกลชิ้ดสนิทสนมอยา่งยิ�ง อยูบ่นพื3นฐานของความเสมอภาค มีนโยบายและแนวคิดทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารไปในแนวทางเดียวกนั โดยได้นาํเสนอรูปแบบและความเคลื�อนไหวใน
พฤติกรรมทางยทุธศาสตร์ระหวา่งประเทศของจีน (Cheng, Joseph Y.S. and Wankun, Zhang., 2004, p. 180) 

นกัวิชาการจีนทั3งสองคนนั3น กล่าวถึงการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของจีนกบัประเทศต่าง ๆ โดยมี
การจดัระดบัของการเป็นหุ้นส่วน (The Hierarchy of Partnership) โดยเฉพาะหลงัจากการสิ3นสุดของยุคสงคราม
เยน็ช่วงกลางทศวรรษที� ๑๙๙๐ จีนก็ไดมี้การทบทวนการเปลี�ยนแปลงในดุลแห่งอาํนาจ (Balance of Power) ของ
โลกและจีนไดป้รับเปลี�ยนบทบาทในดา้นยุทธศาสตร์ระหวา่งประเทศใหม่ โดยเฉพาะการมีความครอบคลุมถึง
กาํลงัอาํนาจแห่งชาติ (National Power) ภายใตค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งมหาอาํนาจต่าง ๆ ที�จีนเห็นวา่ระบบขั3ว
อาํนาจของโลกมีแนวโน้มพฒันาไปสู่การมีหลายขั3วอาํนาจ รวมทั3งความสัมพนัธ์กบัองคก์รระหวา่งประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ แต่เนื�องจากความซับซ้อนของผลประโยชน์ระหว่างประเทศจึงทาํให้จีนจาํเป็นตอ้งแบ่งระดบั
ความสัมพนัธ์ของการเป็นหุน้ส่วน (Levels of Partnerships) เป็นระดบัต่าง ๆ ๖ ระดบั ดงันี3  (Cheng, Joseph Y.S. 
and Wankun, Zhang., 2004, pp 186-199) 

ระดบัที� ๑ การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnerships) ระหวา่งจีนกบัรัสเซียและจีนกบั
สหรัฐฯโดยมุ่งการดาํเนินการเพื�อรักษาความสงบและความมีเสถียรภาพของสภาวะแวดลอ้มใหม่ทางการเมือง
ระหวา่งประเทศ  

ระดบัที� ๒ การเป็นหุ้นส่วนที�สมบูรณ์ (Comprehensive Partnerships) ระหวา่งจีนกบัฝรั�งเศส แคนาดา 
เม็กซิโก ปากีสถาน และองักฤษ โดยมีความแตกต่างกนัตามกรณีในแต่ละรายประเทศ เพื�อผลักดันการจดั
ระเบียบโลกใหม่ในระบบหลายขั3วอาํนาจและเพื�อป้องปรามไม่ให้สหรัฐฯ แสดงความเป็นอภิมหาอาํนาจหนึ� ง
เดียวของโลกในการครอบงาํระบบระหวา่งประเทศ 

ระดบัที� ๓ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนของเสถียรภาพในระยะยาว (Consteuctive Partnership of Long-
term Stability) ระหวา่งจีนกบัสหภาพยุโรป (European Union: EU) เพื�อคงไวซึ้� งผลประโยชน์ที�จะไดรั้บจาก
ความสําคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเครื� องมือต่าง ๆ รวมทั3 งเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจและตลาดการคา้ 

ระดบัที� ๔ การเป็นหุ้นส่วนบนพื3นฐานความเชื�อมั�นและการเป็นเพื�อนบา้นที�ดี (Partnerships Based on 
Good-neighborliness and Mutual Trust) ระหว่างจีนกบัประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน 
เพื�อป้องกนัความขดัแยง้ในผลประโยชน์พื3นฐานทางยทุธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคนี3 รวมทั3งการถ่วงดุลอาํนาจใน
ภูมิภาค 



 ๒๘ 

ระดบัที� ๕ การเป็นหุน้ส่วนของมิตรภาพและความร่วมมือ (Partnership of Friendship and Cooperation) 
ระหวา่งจีนกบัญี�ปุ่น เพื�อผลประโยชน์ทางการคา้ และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของความร่วมมือ (Partnership 
of Constructive Cooperation) ระหวา่งจีนกบัอินเดีย เพื�อรักษาความสงบในพื3นที�ตามแนวชายแดน 

ระดบัที� ๖ การสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Constructive Partnerships) ระหวา่งจีนกบัแอฟริกาใต ้รวมทั3ง
ความสัมพนัธ์ของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ (Relationship of Strategic Cooperation) ระหวา่งจีนกบัอิยิปต์
และจีนกบัซาอุดิอาระเบีย เพื�อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแหล่งพลงังาน   

ดงันั3น หากจะศึกษาถึงความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งผลประโยชน์แห่งชาติกบัการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยทุธศาสตร์ของจีน  จึงจาํเป็นที�ตอ้งทาํความเขา้ใจถึงรูปแบบของการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศซึ� งจีน
ใช้ในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนที�มีหลายระดบัความแตกต่างตามผลประโยชน์ที�กาํหนดไวจ้ากการประเมิน
สถานการณ์การเมืองระหวา่งประเทศ (Xiaotian, Zhang., 2010, pp. 111-112)   

กรณีตวัอยา่งของการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ระหวา่งจีนกบัรัสเซียน่าจะเป็นกรณีศึกษาเกี�ยวกบัการ
ดาํเนินการตามแนวความคิดการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที�ดีตวัอย่างหนึ� ง  เนื�องจากเป็นการจดัลาํดับ
ความสําคัญในการดําเนินนโยบายของจีนเป็นระดับแรก  ดังเห็นได้จากการที�มีการลงนามในสนธิสัญญา
มิตรภาพและความร่วมมือในความเป็นเพื�อนบา้นที�ดี พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ� งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ก็ไดมี้การลงนาม
ในแถลงการณ์ร่วมที�กรุงมอสโควเ์กี�ยวกบัความเป็นพนัธมิตรทางยุทธศาสตร์ว่าดว้ยความร่วมมือระหว่างกนั 
รวมทั3งการมีความร่วมมือด้านความมั�นคงในกรอบขององค์การความร่วมมือเซี�ยงไฮ(้Shanghai Cooperation 
Organization: SCO) ที�มีจีน รัสเซีย และอดีตประเทศที�เคยอยู่ในเครือสหภาพโซเวียตเดิม คือ  คาซัคสถาน       
อุสเบกิสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กมินิสถาน เขา้เป็นสมาชิก เพื�อแกไ้ขปัญหาพรมแดนระหวา่งกนั ตลอดจน
ร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาการก่อการร้าย  

นอกเหนือจากที�กล่าวแลว้นั3น  จีนยงัมีความร่วมมือทางการทหารกบัรัสเซียในอุตสาหกรรมการป้องกนั
ประเทศ รวมทั3งมีการซ้อมรบร่วมกนัในปี พ.ศ.๒๕๔๘ เพื�อแสดงปฏิกิริยาโตต้อบในการแผ่ขยายอาํนาจของ
สหรัฐฯ ที�ตอ้งการเป็นอภิมหาอาํนาจเพียงหนึ� งเดียว ซึ� งนอกจากจีนจะสนับสนุนให้รัสเซียเขา้เป็นสมาชิกใน
องค์การการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) แลว้ จีนยงัไดส้ั�งซื3อนํ3 ามนัและอาวุธยุทโธปกรณ์ทาง
ทหาร เช่น เครื�องบินรบ จรวด เรือดาํนํ3 า และเรือพิฆาต จากรัสเซีย นอกจากนี3 แล้ว จีนยงัไดใ้ห้การสนบัสนุน
รัสเซียในการแกปั้ญหาเรื�องดินแดนเชชเนีย   

ส่วนรัสเซียก็สนบัสนุนจีนในเรื�องปัญหาไตห้วนัและทิเบต รวมทั3งให้ความร่วมมือกบัจีนในการถ่วงดุล
อาํนาจกบัสหรัฐฯ ตลอดจนมีการคดัคา้นการใชก้าํลงัทหารของสหรัฐฯ กรณีการโจมตีอิรัก โดยจีนกบัรัสเซียมี
จุดยนืร่วมกนัในการสนบัสนุนระบบการเมืองโลกในรูปแบบของหลายขั3วอาํนาจ (Multipolarlism) ทั3งนี3 เพื�อมิให้
สหรัฐฯ ผกูขาดการเป็นขั3วอาํนาจเดียว (Unipolarlism) เป็นตน้ (Dittmer, Lowell., 2004, pp. 207-223)  
            นกัวิชาการของจีนไดว้ิเคราะห์การดาํเนินนโยบายการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของจีนต่อประเทศ
ต่างๆ ซึ� งทาํให้เห็นถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจีนที�มีจุดมุ่งเน้นเป้าหมายในการสร้างความไวเ้นื3อเชื�อใจและ
ความเชื�อมั�นในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ (Hao, Su, 2009, pp. 35-40) ดงันี3   



 ๒๙

            ๑. เพื�อใหส้ามารถสร้างหลกัประกนัในการรักษาความสงบ ความมั�นคงและความมั�งคั�งทางเศรษฐกิจเพื�อ
นาํพาประเทศจีนสู่ความทนัสมยั 
            ๒. มุ่งสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัประเทศรอบบา้นและเพื�อนบา้นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื�อ
ลดอาํนาจอิทธิพลของสหรัฐฯ 
            ๓. มุ่งแสวงหาวิธีการดาํเนินความสัมพนัธ์กบัญี�ปุ่นซึ� งมีอิทธิพลอาํนาจในภูมิภาคเพื�อไม่ให้เกิดการ
แข่งขนัและความตึงเครียดจนส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจของจีน 
            ๔. เพื�อแสวงหาลู่ทางในการนาํไตห้วนัเขา้มารวมอยูภ่ายใตอ้าํนาจอธิปไตยของจีน 
            ๕. เพื�อใหส้ามารถปกป้องผลประโยชน์ของจีนโดยเฉพาะผลประโยชน์ในทะเลจีนใต ้
            ๖. มุ่งแสวงหาลู่ทางในการสร้างความสัมพนัธ์ที�กา้วหนา้กบัประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เพื�อปกป้องสภาวะแวดลอ้มใหเ้กื3อกลูต่อการรักษาผลประโยชน์ของจีน 
            จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจีนดงักล่าวเป็นเป้าหมายสําคญัของการดาํเนินนโยบายต่างประเทศของจีน 
โดยเฉพาะรูปแบบของการสร้างความร่วมมือในลกัษณะการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กบัประเทศต่างๆ เช่น  
การดาํเนินนโยบายเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กบัรัสเซียดงัไดก้ล่าวแลว้ และการดาํเนินนโยบายเป็นหุ้นส่วน
ทางยทุธศาสตร์กบัประเทศไทยดงัที�จะไดก้ล่าวต่อไป เป็นตน้ 

สถานภาพการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกบัจีน 
สําหรับสถานภาพการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหวา่งไทยกบัจีน อาจวิเคราะห์ไดจ้ากพฒันาการ

ของความร่วมมือดา้นความมั�นคงระหวา่งไทยกบัจีนไดมี้ความชดัเจนมากขึ3นหลงัจากการลงนามในแถลงการณ์
ร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือกนัในศตวรรษที� ๒๑ (Joint Statement of the Kingdom of Thailand and the People’s 
Republic of China on a Plan of Action for 21st Century) ระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลจีน เมื�อวนัที� ๕ 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ� งสาระของแถลงการณ์ร่วมฯ เนน้ถึงการขยายความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือโดยรอบด้าน ในฐานะประเทศเพื�อนบา้นที�ไวใ้จซึ� งกันและกันให้ก้าวหน้าต่อไปบนพื3นฐานของ
ผลประโยชน์ร่วมกนัและความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรเพื�อให้ความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-จีนพฒันาไปสู่ระดบัใหม่  
นอกจากนั3น ไดก้ล่าวถึงความร่วมมือดา้นความมั�นคงโดยเฉพาะความร่วมมือทางการทหาร จากขอ้ความที�ระบุ
ไวใ้นแถลงการณ์ร่วมฯ ขอ้ที� ๔ มีสาระสาํคญัสรุปไดว้า่ จีนและไทยตกลงกนัที�จะกระชบัความร่วมมือดา้นความ
มั�นคง โดยอาศยัมาตรการเพื�อสร้างความไวเ้นื3อเชื�อใจกนัต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ศึกษาวิจยัด้านยุทธศาสตร์และความมั�นคง, ส่งเสริมให้ฝ่ายทหารกบัเจา้หน้าที�ของกระทรวงการต่างประเทศ
ปรึกษาหารือกนัมากขึ3น, มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหวา่งทหารของทั3งสองฝ่ายในการช่วยเหลือและกูภ้ยั
เพื�อนมนุษย,์ การลดโอกาสของภยัพิบติั, การแลกเปลี�ยนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทหาร รวมถึง
การแลกเปลี�ยนขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  
 พลเอก สุง  กวงไค ขณะที�ดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรมเสนาธิการใหญ่ ของกองทพัปลดปล่อย
ประชาชนจีน เดินทางมาเป็นประธานร่วมกบัปลดักระทรวงกลาโหมของไทยที�กรุงเทพฯ ในการประชุมระดบั
นโยบายเพื�อการแลกเปลี�ยนความร่วมมือระหวา่งกระทรวงกลาโหมของไทยกบักระทรวงกลาโหมของจีน ครั3 งที� 
๑ เมื�อวนัที� ๓ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ณ ห้องภาณุรังษี ศาลาวา่การกลาโหม ซึ� งทั3งสองประเทศไดย้ ํ3าเจตนารมณ์
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อยา่งชดัเจนที�จะให้ความร่วมมือกนัแบบ “การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” (Strategic Partnerships) โดยผา่น
การดาํเนินกิจกรรมระหวา่งกนั และผลดักนัเป็นเจา้ภาพการประชุมปีละหนึ�งครั3 ง (มีการประชุมไปแลว้ ๙ ครั3 ง 
และจะประชุมครั3 งที� ๑๐ ณ กรุงปักกิ�งในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔) เพื�อการประสานความร่วมมือกนัในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การศึกษา การส่งกาํลงับาํรุง การอุตสาหกรรมเพื�อการป้องกนัประเทศ  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การฝึก 
การแลกเปลี�ยนข่าวกรองและการปฏิบติัการทางทหารที�ไม่ใช่สงครามในการช่วยเหลือกูภ้ยัพิบติั เป็นตน้  
 ในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายฯ ครั3 งที� ๔ เมื�อวนัที� ๔-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ กรุง
ปักกิ�ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดป้รับปรุงคณะทาํงานที�รับผิดชอบการดาํเนินแผนงานความร่วมมือดา้นความ
มั�นคง ของกระทรวงกลาโหมของไทยกบักระทรวงกลาโหมของจีน เพื�อให้สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง
รวมทั3งเกิดเป็นรูปธรรมมากยิ�งขึ3น จนนาํไปสู่การพิจารณาในการประชุมฯ ครั3 งที� ๕ ที�จดัขึ3นในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๔๙ ณ กรุงเทพมหานคร 
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั3 งที� ๖ จดัขึ3นเมื�อวนัที� ๑๘-๒๓ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๐ ณ กรุง
ปักกิ�ง มีการเน้นย ํ3าถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านความมั�นคง รวมทั3งการ
ประสานงานในระดบัผูป้ฏิบติัอยา่งมีการบูรณาการแผนงานเพื�อใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ�งขึ3น 
 ด้านกระทรวงกลาโหมของไทยได้ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื�อ
รับผดิชอบตามคาํสั�งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที� ๒๐๗/๔๘ เรื�อง แต่งตั3งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ดาํเนินงานความร่วมมือดา้นความมั�นคง ระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกบักระทรวงกลาโหมของจีน ลง
วนัที� ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และไดเ้นน้ใหมี้การวางแผนงานแบบรวมการเพื�อนาํไปสู่การบูรณาการในการ
ปฏิบติัให้เกิดประสิทธิภาพ โดยที�ยงัคงให้เสรีในการปฏิบติัของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดาํเนินงานใน
รายละเอียด และต่อมาไดมี้การแกไ้ขโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดงักล่าวอีกครั3 งหนึ� ง
เพื�อความเหมาะสม ตามคาํสั�งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที� ๑๕๙/๕๐ ลงวนัที� ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ ให้
สอดคลอ้งรองรับกบักรอบแผนงานรวมในระดบัรัฐบาลที�มีความเกี�ยวขอ้งกบักระทรวงต่าง ๆ ตามที�รัฐบาลไทย
และรัฐบาลจีนซึ� งต่างก็เห็นพอ้งกนัในการจดัทาํแผนปฏิบติัการร่วมระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐ
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) โดยไดมี้การลงนามเมื�อวนัที� ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ณ กรุงปักกิ�ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 การลงนามในแผนปฏิบติัการร่วมระหวา่งไทยกบัจีนดงัที�ไดก้ล่าวแลว้นั3น เป็นการแสดงเจตนารมณ์ใน
การให้ความร่วมมือกนัทางดา้นความมั�นคงแบบการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๔)  ดงัขอ้ความที�ไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้ของแผนปฏิบติัการร่วมฯ วา่  “ ...นบัตั3งแต่การสถาปนาความสัมพนัธ์
ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื�อวนัที� ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไดพ้ฒันามาอยา่งมั�นคงและแขง็แกร่งขึ3นเป็นลาํดบั ทั3งสองฝ่ายยนืยนัความมุ่งมั�นของตนที�จะขยาย
ความสัมพนัธ์ต่อไปทั3งในเชิงลึกและเชิงกวา้งในสาขาต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง และเพื�อการอนุวตัให้ความร่วมมือ
เชิงยทุธศาสตร์ที�รอบดา้นระหวา่งไทยและจีนเป็นรูปธรรมและย ั�งยืน ทั3งสองฝ่ายเห็นพอ้งร่วมกนัในแผนปฏิบติั
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การร่วม ซึ� งกาํหนดแนวทางความร่วมมือในสาขาต่างๆ เพื�อดาํเนินการร่วมกนัตั3งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปี ๒๕๕๔ 
ดงัต่อไปนี3   

 (๑) ความร่วมมือดา้นการเมือง 
 (๒) ความร่วมมือดา้นการทหาร 
 (๓) ความร่วมมือดา้นความมั�นคง 
 (๔) การคา้และการลงทุน 
 (๕) เกษตรกรรม 
 (๖) อุตสาหกรรม 
 (๗) คมนาคม 
 (๘) พลงังาน 
 (๙) การท่องเที�ยว 
 (๑๐) วฒันธรรม 
 (๑๑) การศึกษาและการอบรม 
 (๑๒) สาธารณสุขและวทิยาศาสตร์การแพทย ์
 (๑๓) วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
 (๑๔) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
 (๑๕) ความร่วมมือในระดบัภูมิภาคและพหุภาคี 

 ทั3งสองฝ่ายยืนยนัอีกครั3 งถึงความสําคญัของแผนปฏิบติัการร่วมในการเป็นแนวทางสําหรับการพฒันา
ความสัมพนัธ์ไทย-จีน ในอนาคต โดยจะเป็นแรงกระตุน้ใหม่ให้แก่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหวา่งกนั โดย
มุ่งเน้นยิ�งขึ3นในเรื�องมาตรการที�เป็นรูปธรรมและการดาํเนินการร่วมกนั ซึ� งนอกจากจะสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์
พื3นฐานของไทยและจีนแลว้ ยงัเกื3อกูลต่อสันติภาพ ความมั�นคง ความรุ่งเรือง และการพฒันาของภูมิภาคอีกดว้ย...” 
(เวป็ไซดข์องกระทรวงการต่างประเทศ) 
  การใหค้วามเห็นชอบร่วมกนัในแผนปฏิบติัการร่วมดงักล่าว นอกจากจะเป็นแผนที�เส้นทาง (Roadmap) 
ของการพฒันาความร่วมมือระหวา่งกนัแลว้ ยงัเป็นการแสดงจุดยืนที�ชดัเจนระหว่างไทยกบัจีนที�จะมุ่งสู่ความ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยเน้นความสัมพนัธ์ทางดา้นการคา้และเศรษฐกิจบนพื3นฐานของผลประโยชน์
ต่างตอบแทนดว้ย  ซึ� งไทยเนน้การขยายความร่วมมือกบัรัฐบาลกลางและหน่วยงานต่างๆ ของจีนอยา่งรอบดา้น
ในลกัษณะหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการเจาะลึกความสัมพนัธ์แบบรายมณฑล เพื�อให้มีความ
ร่วมมือที�หลากหลายและเป็นรูปธรรมมากขึ3น โดยเฉพาะมณฑลที�เป็นจุดยุทธศาสตร์หลกัทางเศรษฐกิจของจีน
และอยูใ่กลไ้ทย อาทิ กวางตุง้ ยนูนาน กวางสี และเสฉวน เป็นตน้ รวมถึงมุ่งเนน้การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ใน
ระดบัประชาชนเพื�อเชื�อมโยงสายสัมพนัธ์ที�แน่นแฟ้นระหวา่งกนัมากยิ�งขึ3น 

นอกจากนั3น ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัจีนในกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคีในเวทีภูมิภาค ซึ� งทั3ง
ไทยและจีนต่างเป็นสมาชิกความร่วมมือและองคก์ารระหวา่งประเทศทั3งภายในภูมิภาคและระหวา่งภูมิภาคหลาย
องคก์ารร่วมกนั เช่น Greater Mekong Sub-region (GMS) (เฉพาะมณฑลยนูนาน), ASEAN - China Annual 
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Consultation, ASEAN+3, ASEAN Regional Forum (ARF), Asia Cooperation Development (ACD), Asia-
Europe Meeting (ASEM) เป็นตน้ 
            สําหรับความร่วมมือด้านการทหารนั3น สามารถการวิเคราะห์รูปแบบของความร่วมมือทางการทหาร
ระหวา่งกระทรวงกลาโหมของไทยกบักระทรวงกลาโหมจีน ซึ� งไดมี้การประชุมร่วมประจาํปีตามแผนงานความ
ร่วมมือด้านความมั�นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีนอาจจาํแนกได้ ๖ 
รูปแบบ ประกอบดว้ย 
            รูปแบบที� ๑ เป็นการแลกเปลี�ยนการเยี�ยมเยือนในระดบัผูน้าํกองทพัและผูน้าํหน่วยทหารในระดบัต่างๆ 
เพื�อสร้างความไวเ้นื3อเชื�อใจระหวา่งกนัและมีการประชุมร่วมกนัเพื�อกาํหนดกรอบแผนงานความร่วมมือในดา้น
ต่างๆ เช่น การประชุมความร่วมมือด้านความมั�นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหมจีน
ประจาํปี ปีละหนึ�งครั3 ง ซึ� งทั3งสองฝ่ายจะผลดักนัเป็นเจา้ภาพ โดยมีปลดักระทรวงกลาโหมเป็นหวัหนา้คณะฝ่าย
ไทย และรองประธานกรมเสนาธิการทหารใหญ่เป็นหวัหนา้คณะฝ่ายจีน เป็นตน้ 
            รูปแบบที� ๒ เป็นการแลกเปลี�ยนทางการศึกษา ซึ� งเป็นไปตามกรอบแผนงานที�ไดต้กลงร่วมกนัจากการ
ประชุมความร่วมมือดา้นความมั�นคงระดบักระทรวงกลาโหมของทั3งสองประเทศ ดงัที�ไดก้ล่าวไวใ้นรูปแบบที� ๑  
เช่น การส่งนายทหารไทยไปเขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรการป้องกนัประเทศ ณ มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ
ของจีนเป็นประจาํทุกปี และนายทหารจีนมาเขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ณ 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศของไทยรวมทั3งในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นตน้ นอกจากนั3น ฝ่ายจีน
ยงัให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตจรวดและการตั3งโรงงานตน้แบบผลิตจรวด
ให้กบักระทรวงกลาโหมไทยตามโครงการวิจยัและพฒันาจรวดเพื�อความมั�นคง  รวมทั3งได้มีการลงนามใน
บนัทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศของจีนกับสถาบนัวิชาการป้องกัน
ประเทศของไทย เมื�อวนัที� ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ทาํให้สามารถกาํหนดกรอบแผนงานและกิจกรรมในการ
แลกเปลี�ยนทางดา้นวชิาการระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ�งขึ3น 
            รูปแบบที� ๓ เป็นการฝึกร่วมทางทหารระหวา่งหน่วยรบพิเศษของกองทพับกไทยกบักองทพับกจีน และ
การฝึกผสมระหว่างกองทพัเรือของไทยกบักองทพัเรือจีน รวมทั3งการแลกเปลี�ยนในการส่งผูส้ังเกตการณ์ทาง
ทหารร่วมสังเกตการณ์การซ้อมรบของทั3งสองฝ่าย ซึ� งเป็นไปตามกรอบแผนงานจากการประชุมความร่วมมือ
ดา้นความมั�นคงระดบักระทรวงกลาโหมของทั3งสองประเทศประจาํปี ดงักล่าวในรูปแบบที� ๑ 
            รูปแบบที� ๔ เป็นการแลกเปลี�ยนความร่วมมือในการปฏิบติังานร่วมกนัตามกรอบแผนงานการประชุม
ความร่วมมือดา้นความมั�นคง ซึ� งไดต้กลงกนัเป็นประจาํปี ระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั3งสองประเทศตาม
รูปแบบที� ๑ เช่น การประชุมแลกเปลี�ยนดา้นการข่าวประจาํปี เป็นตน้ 
           รูปแบบที� ๕ เป็นความร่วมมือในการจดัหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารระหว่างกัน ซึ� งเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงที�ไดจ้ากการประชุมแผนงานความร่วมมือดา้นความมั�นคงในรูปแบบที� ๑ เช่น กองทพัเรือไทยไดส้ั�งต่อ
เรือตรวจการณ์ไกลฝั�งจากจีน เป็นตน้ 



 ๓๓ 

            รูปแบบที� ๖ เป็นรูปแบบการสร้างกลไกในการแสวงหาความร่วมมือทางทหารโดยใชก้ารทูตฝ่ายทหาร 
ไดแ้ก่ การประสานงานระหวา่งกองทพัทั3งสองประเทศโดยผา่นสํานกังานผูช่้วยทูตฝ่ายทหารไทยที�ประจาํอยูใ่น
กรุงปักกิ�ง และสาํนกังานผูช่้วยทูตฝ่ายทหารจีนที�ประจาํอยูใ่นกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
            รูปแบบความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที�ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ร่วมกนัทั3งต่อกองทพัไทยและกองทพัจีน  ซึ� งเป็นพื3นฐานที�สาํคญัในการสร้างความไวเ้นื3อเชื�อใจต่อ
กนัระหว่างประเทศและช่วยในการสนบัสนุนต่อการขยายความร่วมมือไปสู่ดา้นอื�นๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วมากขึ3น  
อนัจะนาํไปสู่การไดม้าซึ� งผลประโยชน์แห่งชาติ (Jianping, Liu., 2010, pp. 106-107) 

ผลประโยชน์ที2จีนได้รับจากการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กบัไทย 
 สืบเนื�องมาจากสภาพที�ตั3งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  ซึ� งอยู่ใกล้กบัช่องแคบมะละกาที�เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที�สําคญัของโลก สามารถเชื�อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกบัมหาสมุทรแปซิฟิก  รวมทั3งเป็น
เส้นทางขนส่งสินคา้และเส้นทางลาํเลียงนํ3 ามนัที�เชื�อมต่อกบักลุ่มประเทศในอาเซียน โดยจีนได้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของประเทศในอาเซียนมากยิ�งขึ3น ดงัเห็นไดจ้ากการที�จีนไดย้กระดบัจากการเป็นคู่เจรจาของอาเซียน
มาเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ (Strategic Partnerships) รวมทั3งมีการลงนามระหวา่งผูน้าํอาเซียนและผูน้าํจีนใน
ปฏิญญาร่วมวา่ดว้ยความเป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์ระหวา่งอาเซียนกบัจีนเพื�อสันติภาพและความมั�งคั�ง (Joint 
Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity)ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั3 งที� ๗ ณ 
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื�อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ที�ไดเ้น้นถึงความร่วมมือระหว่างกนัทางดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั�นคงและความร่วมมือทั3งในระดบัภูมิภาคและระหวา่งประเทศ ในการประชุม
ครั3 งนี3  จีนยืนยนัเจตนารมณ์ที�ต้องการให้ภูมิภาคนี3 มีสันติภาพและมีความมั�นคง ซึ� งจีนเป็นประเทศคู่เจรจา
ประเทศแรกของอาเซียนที�ให้การรับรองสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty 
of Amity and Cooperation: TAC) นอกจากนั3น จีนยงัแสดงความพร้อมที�จะลงนามในพิธีสารต่อทา้ยสนธิสัญญา
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Protocol to the Treaty of Southeast Asia Nuclear 
Weapon-Free Zone: SEANWFZ) การแสดงเจตนารมณ์ดงักล่าวนบัเป็นการแสดงบทบาทของจีนในการสร้าง
เสริมความไวเ้นื3อเชื�อใจระหวา่งประเทศ 
 บทบาทของจีนในการสร้างความไวเ้นื3อเชื�อใจระหวา่งประเทศโดยการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นั3น 
ยอ่มส่งผลต่อการกาํหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยในการแสวงหาและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 

ผลประโยชน์ที2ไทยได้รับจากการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กบัจีน  
            ผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยตามนโยบายความมั�นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ซึ� งสภา
ความมั�นคงแห่งชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ ไดอ้นุมติัและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื�อวนัที� 
๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐตอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื�อ
การดาํรงสถานะของประเทศใหม้ั�นคงและย ั�งยนืภายใตส้ถานการณ์ความมั�นคงที�มีความซบัซ้อน โดยเฉพาะการ
เผชิญกบัปัญหาภยัคุกคามรูปแบบใหม่จึงไดก้าํหนดผลประโยชน์แห่งชาติไวด้งันี3    
            ประการแรก การมีเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอาํนาจรัฐ 
            ประการที�สอง การดาํรงอยูอ่ยา่งมั�นคง ย ั�งยนื ของสถาบนัหลกัของชาติ 



 ๓๔ 

            ประการที�สาม ความปรองดองและความสามคัคีของคนในชาติ 
            ประการที�สี�  การดาํรงอยูอ่ยา่งมั�นคงของชาติและประชาชนจากภยัคุกคามทุกรูปแบบ  
            ประการที�หา้ ความปลอดภยั ความเป็นธรรมและความอยูดี่ มีสุขของประชาชน การมีเกียรติและศกัดิ2 ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
            ประการที�หก การดาํรงอยูอ่ยา่งมั�นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพของ
ชาติ 
            ประการที�เจด็ การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขกบัประเทศเพื�อนบา้น 

ประการที�แปด การมีเกียรติและศกัดิ2 ศรีในประชาคมระหวา่งประเทศ  
            ดงันั3น การที�ไทยไดเ้ป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กบัจีนจะก่อให้เกิดผลประโยชน์กบัไทยนอกจากการ
ตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ทั3งแปดประการดงักล่าวแลว้ ยงัส่งผลต่อการดาํเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที�
มีความสมดุลมากขึ3 นในการดาํเนินนโยบายต่อสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ ที�มีบทบาทและอิทธิพลทั3งทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค เช่น รัสเซีย ญี�ปุ่น เกาหลีใต ้อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นตน้  
รวมทั3งมีส่วนสําคญัต่อการสร้างเสริมบทบาทของไทยในการเป็นแกนนาํในการผลกัดนัการรวมตวักนัเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตลอดจนการคลี�คลายปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งไทยกบักมัพูชา เนื�องจาก
จีนมีบทบาทและอิทธิพลต่อกมัพชูาจากการใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ 

สรุป 
 การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกบัจีนมีพฒันาการความกา้วหน้าตลอดมานบัตั3งแต่การ
สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตเมื�อปี พ.ศ.๒๕๑๘ และไดน้าํไปสู่ความสัมพนัธ์ที�มีความใกลชิ้ดมากขึ3นจนถึง
ระดบัขั3นมีการลงนามร่วมกนัในแถลงการณ์ร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือในศตวรรษที� ๒๑ เมื�อปี พ.ศ.๒๕๔๒ และ
การลงนามร่วมกนัในแผนปฏิบติัการร่วมระยะหา้ปี (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) เมื�อปี พ.ศ.๒๕๕๐ อนัเป็นการแสดง
ถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที�ชดัเจนต่อการไวเ้นื3อเชื�อใจระหว่างกนัอย่างฉันท์มิตรเพื�อให้ไดม้าซึ� งผลประโยชน์
ร่วมกนั  
 การดําเนินนโยบายในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนได้นําไปสู่การ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติที�กาํหนดไว ้  ซึ� งรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนควรมีการบูรณาการแผนงาน
ความร่วมมือระหวา่งกนัและดาํรงรักษาความต่อเนื�องในการดาํเนินนโยบายดงักล่าวต่อไป 

---------------------------------- 
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