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การดําเนินยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกและต่อภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

โดย พ.อ.ไชยสิทธิ* ตันตยกุล 
ผู้อาํนวยการกองภูมภิาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

 

สถานการณ์ในระดบัโลก หลงัจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทาํให้ภยัคุกคาม
แบบดั.งเดิม (Traditional Threat) ที=มีการเผชิญหน้าดว้ยกาํลงัทหารในภูมิภาคต่าง ๆ จากปัญหาความขดัแยง้ใน
ลทัธิอุดมการณ์ทางการเมืองในช่วงยุคสงครามเยน็ไดล้ดลงไป  จนนาํไปสู่การถอนทหารในหลายพื.นที=และประเทศ
ต่าง ๆ ได้ลดกาํลงัทหารเพื=อมุ่งเน้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของประเทศ และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื=อต่อตา้นภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ (Non Traditional Threat) ที=เกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจและการ
แยง่ชิงทรัพยากร จนเกิดเป็นปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติในหลายรูปแบบ เช่น การคา้มนุษย ์การคา้สิ=งผิดกฎหมาย 
ยาเสพติดและปัญหาชนกลุ่มนอ้ย  เป็นตน้  

 จึงส่งผลใหรู้ปแบบความมั=นคงไดข้ยายขอบเขตจากการเมืองและการทหารครอบคลุมในหลายมิติมาก
ยิ=งขึ.น (Comprehensive Security) โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ ทาํให้ทุกประเทศตอ้งหนัหนา้มาให้ความร่วมมือกนั
ภายใตก้ารแข่งขนัในการพฒันาทางเศรษฐกิจและการพฒันาศกัยภาพของประเทศ โดยมีการสร้างมาตรการความ
ไวเ้นื.อเชื=อใจระหวา่งกนั (Confidence Building Measure) ในหลายรูปแบบทั.งที=ผา่นองคก์รภาครัฐและองคก์รที=
มิใช่ภาครัฐ (Nongovernmental Organizations: NGOs) เพื=อสร้างความมั=นคงในภูมิภาคต่าง ๆ (Rourke, John T., 
2008, pp. 147-149)  
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จีนเป็นประเทศหนึ= งที=มีศกัยภาพในการพฒันาโดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ ซึ= งมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ยอ่มมีแนวทางในการดาํเนินยทุธศาสตร์ทั.งในระดบัโลกและในระดบัภูมิภาคเพื=อสร้างความมั=นคงให้กบั
ประเทศ โดยอาจวิเคราะห์ไดจ้ากประเด็นแนวคิดและแนวนโยบายที=ไดมี้การนาํเสนอต่อเวทีสาธารณะต่าง ๆ  
ดงันี.  

แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลก 
 เจิง ปี= เจี.ยน (Zheng Bijian) ประธานคณะที=ปรึกษาดา้นการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจี์นซึ= งไดไ้ปเยือน

สถาบนับรู้คคิ=งส์ (Brookings Institution) ณ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี สหรัฐฯ เมื=อวนัที= ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กล่าวถึงการสร้างความไวเ้นื.อเชื=อใจระหวา่งประเทศอนัจะนาํไปสู่ความร่วมมือดา้นความมั=นคงระหวา่งประเทศ
โดยเนน้วา่ จีนไม่ใช่ภยัคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ รวมทั.งนาํเสนอแนวคิดของการกา้วอยา่งสันติวิธีของ
จีน (Peaceful Rise) จาํนวน ๑๐ ประเด็น (Bijian, Zheng,  2005) กล่าวคือ  

“... ประการแรก การพฒันาร่วมกันและการมีผลประโยชน์ร่วมกันจะนําให้ทั. งจีนและสหรัฐฯ 
สามารถขยายความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติทั.งทางการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม การทหารและความมั=นคง... 

ประการที=สอง ต้องเข้าใจความสัมพนัธ์แบบทวิภาคีระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ให้ลึกซึ. งทั. งการเป็น
หุน้ส่วนในดา้นการตลาด โอกาสทางเศรษฐกิจและความมั=นคง... 

ประการที=สาม ผูน้าํจีนมีภาระหนา้ที=ในการแกไ้ขปัญหาในอนาคตของจีนจากจาํนวนประชากรที=มาก
ถึง 1,300 ลา้นคน... 

ประการที=สี=  จีนต้องเตรียมความพร้อมในยุทธศาสตร์สามก้าวในการพฒันาเศรษฐกิจ การรักษา
อุดมการณ์และการสร้างความสมานฉนัทใ์นสังคม... 

ประการที=หา้ จีนจะพฒันาประเทศตามแนวทางเฉพาะของตนเอง... 
ประการที=หก จีนเห็นความสาํคญัในเรื=องความมั=นคงดา้นพลงังาน... 
ประการที=เจด็ จีนจะเป็นประเทศใหญ่ที=มีความรับผดิชอบทางเศรษฐกิจและจะไม่แสวงหาการเป็นจา้ว

ทางการทหารของโลก... 
ประการที=แปด พรรคคอมมิวนิสต์จะยึดแนวทางสันติในการบริหารประเทศและจะไม่สร้างความ

หวาดระแวงใหก้บัสหรัฐฯ ... 
ประการที=เก้า จีนได้มีความมุ่งหมายที=จะแลกเปลี=ยนคณะกรรมการเพื=อความร่วมมือระหว่างกัน

ระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ ... 
ประการที=สิบ จีนกบัสหรัฐฯ ควรใชโ้อกาสสร้างความร่วมมือผา่นประตูในดา้นต่าง ๆ ใหม้ากขึ.น... ”   
 แนวคิดที= เจิง ปี= เจี. ยนนาํเสนอเกี=ยวกบัการก้าวอย่างสันติวิธีของจีนเพื=อสร้างความร่วมมือระหว่าง

ประเทศได้สอดรับกบัสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี หู จิ=นเทา(Hu Jintao) ที=ไดก้ล่าวในที=ประชุมในโอกาส
ครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการก่อตั.งสหประชาชาติ ณ องค์การสหประชาชาติในมหานครนิวยอร์ก เมื=อวนัที= ๑๕ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ (Jintao, Hu, 2005)โดยเน้นย ํ. าแนวทางสันติในเวทีประชาคมระหว่างประเทศ 
(International Community) วา่  



 ๓

“...ประชาคมระหวา่งประเทศตอ้งมีความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดเพื=อลดความหวาดระแวงและส่งเสริมการ
พฒันาร่วมกนัเพื=อผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างย ั=งยืนของทุก ๆ ประเทศ...แนวโน้มของโลกในอนาคตจะพฒันา
ไปสู่การมีหลายขั.วอาํนาจจากกระแสการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและความกา้วหนา้ที=รวดเร็วดา้นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีทาํให้ทุกภูมิภาคของโลกมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยิ=งมีความจาํเป็นที=ตอ้งมีความร่วมมือกนั
ระหว่างประเทศมากขึ. นทั.งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื=อเผชิญกับปัญหาที=ข้ามพรมแดน เช่น สภาวะ
แวดลอ้มที=เป็นมลพิษ การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติและโรคระบาดที=ร้ายแรง เป็นตน้ 
ซึ= งควรดาํเนินการดงันี.  

 ประการแรก ดาํเนินความร่วมมือในแบบพหุภาคีบนพื.นฐานของความมั=นคงร่วมโดยละทิ.งความ
หวาดระแวงในช่วงยคุสงครามเยน็และสร้างแนวคิดความมั=นคงใหม่ดว้ยการสร้างความเชื=อใจ เชื=อมั=นใน
ผลประโยชน์ ความเท่าเทียมกนัและมีความร่วมมือกนั รวมทั.งมีกลไกสร้างความมั=นคงร่วมและการป้องกนัความ
ขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ... 

ประการที=สอง ยดึมั=นในความร่วมมือเพื=อการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนัโดยเปิดโอกาสและลด
อุปสรรคขอ้จาํกดัระหวา่งกนั... 

ประการที=สาม สร้างจิตวญิญาณของการอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท.์..ประการที=สี=  ส่งเสริมการปฏิรูป
องคก์ารสหประชาชาติและกิจกรรมระหวา่งประเทศเพื=อสร้างความสงบสุขและการพฒันาร่วมกนับนพื.นฐานของ
การเคารพและยดึมั=นในกฎบตัรสหประชาชาติ...” 

 ถอ้ยแถลงของประธานาธิบดีหู จิ=นเทา เกี=ยวกบัจุดยืนของจีนในเวทีประชาคมโลกและได้ตอกย ํ.า
แนวคิดของเจิง ปี= เจี. ยน ซึ= งเป็นประธานคณะที=ปรึกษาทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เกี=ยวกบับทบาท
ของจีนในการสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จาง หยุนหลิง (Zhang Yunling) 
และ ถงั ซื=อผงิ (Tang Shiping) ไดว้เิคราะห์บทบาทของจีนในการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศจนทาํให้
สามารถประเมินยุทธศาสตร์ในระดบัโลกหรือมหายุทธศาสตร์ของจีน (China’s Grand Strategy) อนัเป็นการ
ยกระดบัทางยุทธศาสตร์ในระดบัภูมิภาค (Regional Strategy) (Yunling, Zhang and Shiping, Tang, 2005, pp. 
48-68) สรุปไดด้งันี.  

 ๑. จีนมุ่งคืนสู่ความยิ=งใหญ่ดังในอดีตด้วยการเป็นมหาอาํนาจจากขนาดของประเทศ จาํนวน
ประชากรและความเจริญมั=งคั=งทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั แต่จีนระลึกอยูเ่สมอวา่สหรัฐฯ เป็นอภิมหาอาํนาจที=จีน
ตอ้งมีความร่วมมือพื.นที=ต่าง ๆ นอกจากนี.  จีนจะเพิ=มความแข็งแกร่งของประเทศรวมทั.งความเข้มแข็งทาง
การทหารเพื=อรักษาสถานภาพทั.งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก  

 ๒. จีนตอ้งการดาํรงความมีเสถียรภาพอนัเป็นผลจากนโยบายสี=ทนัสมยัในยุคของ เติ.ง เสี=ยวผิงและ
รักษาสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศให้มีความสงบเพื=อพฒันาเศรษฐกิจ โดยการรักษาความสัมพนัธ์ที=ดีกบั
สหรัฐฯ และประเทศเพื=อนบา้นของจีน 

 ๓. จีนเน้นการเป็นประเทศใหญ่ที=มีความรับผิดชอบและควบคุมพฤติกรรมของตนเองที=จะไม่มุ่ง
แสวงหาการเป็นผูน้าํในกิจการระหวา่งประเทศทั.งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลกโดยดาํเนินกิจกรรมผา่นองคก์ร  
สถาบนัและกลไกต่าง ๆ แบบพหุภาคี (Multilateral Institutions) เพื=อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมทั.งร่วม
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ปรึกษาหารือระหว่างประเทศเพื=อสร้างความไวเ้นื.อเชื=อใจ (Confidence Building Measures: CBMs) ในการ
บริหารจดัการดา้นความมั=นคงบนพื.นฐานของแนวคิดความมั=นคงใหม่ (New Security Concept) ที=ก่อให้เกิด
ความเชื=อมั=น การเห็นประโยชน์ร่วมกนั มีความเสมอภาคกนัและมีความร่วมมือกนั 

 ๔. จีนเน้นการดาํเนินการพฒันาประเทศบนพื.นฐานของความมั=นคงและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที=สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มของโลก โดยดาํเนินนโยบายอย่างอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รวมทั.ง
ยดึถือกรอบปฏิบติัของสหประชาชาติและจะต่อตา้นการแทรกแซงกิจการระหวา่งประเทศ 

การเชื1อมต่อแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนสู่ระดับภูมิภาค  
 สําหรับสถานการณ์ในระดับภูมิภาค หลังจากเหตุการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจที=เกิดขึ. นในเอเชียปี     

พ.ศ. ๒๕๔๐ ที=เริ=มตน้จากค่าเงินบาทของไทยและลุกลามไปยงัประเทศต่าง ๆ ในเอเชียไดท้าํให้กลุ่มประเทศใน
อาเซียนเห็นความจาํเป็นที=ตอ้งร่วมมือกบัประเทศจีน ญี=ปุ่นและเกาหลีใตเ้พื=อแกไ้ขปัญหาและฟื. นฟูเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคร่วมกนั โดยเฉพาะจีนไดแ้สดงบทบาทในความเป็นผูน้าํในฐานะประเทศใหญ่ที=ตอ้งมีภาระผกูพนัในการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจด้วยการรักษาระดบัค่าเงินหยวนของจีนไวเ้พื=อไม่ให้ส่งผลกระทบที=จะเป็นการ
ซํ. าเติมต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  

มีขอ้น่าสังเกตที=ชัดเจนว่าผูน้าํจีนในปัจจุบนัยงัคงยึดแนวทางการดาํเนินนโยบายของอดีตผูน้าํ เติ.ง 
เสี= ยวผิง ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะคาํปราศรัยของเติ.ง เสี= ยวผิง ครั. งสําคญัสองครั. งคือ ในวนัที= ๒๒ 
กุมภาพนัธ์ ค.ศ. ๑๙๘๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ในหัวขอ้ “วิถีทางใหม่ในการสร้างความมั=นคงแก่โลก” (A New 
Approach Toward Stabilizing the World Situation)  ที=เนน้การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในโลกโดยสันติวิธี และคาํ
ปราศรัยในวนัที= ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ในหวัขอ้ “การรักษาสันติภาพของโลกและการ
สร้างหลกัประกนัในการพฒันาภายในประเทศ” (Safeguard World Peace and Ensure Domestic Development) 
มีสาระสาํคญัสรุปไดว้า่ จีนยงัคงดาํเนินนโยบายต่อตา้นลทัธิความเป็นจา้วเพื=อรักษาสันติภาพของโลก จีนจะเป็น
ส่วนหนึ= งของประเทศโลกที=สามเสมอ เนื=องจากจีนยงัมีความยากจนและแมจ้ะรํ= ารวยขึ.นก็จะไม่แสวงหาความ
เป็นจา้ว จีนสนบัสนุนการเจรจาปัญหาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จีนจะดาํเนินนโยบายต่างประเทศอยา่งอิสระ
และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ= งอย่างแทจ้ริง และนโยบายต่างประเทศของจีนมุ่งแสวงหาสันติภาพของโลก  เพื=อ
ทุ่มเทการพฒันาประเทศใหมี้ความทนัสมยั (เฉียน  ฉีเชิน, ๒๕๔๙, หนา้ ๒๓๒-๒๗๕)  

 ขอ้สังเกตอีกประการหนึ= งเกี=ยวกบักระแสโลกาภิวตัน์ที=ไดส่้งผลต่อการปรับตวัในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจต่อทั.งประเทศที=พฒันาแล้ว เช่น กลุ่มประเทศยุโรป ฯลฯ และได้กระตุน้ให้ประเทศต่าง ๆ ทั=วทุก
ภูมิภาคตื=นตวัเรื=องการคา้เสรีมากขึ.นโดยเฉพาะจีน ซึ= งมีค่าแรงงานตํ=าเป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่ มีตลาดการคา้
จาํนวนมาก และมีเงินทุนสาํรองต่างประเทศจาํนวนมหาศาลเป็นอนัดบัสองรองจากสหรัฐฯ เนื=องจากจีนประสบ
ความสาํเร็จในดา้นการคา้ จนไดดุ้ลการคา้จาํนวนมาก ยิ=งทาํใหจี้นเป็นจุดดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ.น 
รวมทั.งเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่จึงเป็นผลให้เศรษฐกิจของจีนเจริญเติบโตมากกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อเนื=องกนั
นานนบั ๑๐ ปี (Deng, Yong and Moore, Thomas., 2008, pp. 113-136) 

 การที=เศรษฐกิจของจีนเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วไดท้าํให้ประเทศต่าง ๆ เกิดความหวาดระแวงวา่ จีน
จะนาํผลที=ไดจ้ากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพฒันาดา้นแสนยานุภาพทางการทหารจนอาจกลายเป็นภยั
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คุกคามต่อภูมิภาคและเป็นภยัคุกคามต่อโลก แต่จีนก็ได้ยืนยนัว่าจีนไม่ใช่ภยัคุกคามทั.งทางเศรษฐกิจและ
การทหารโดยยกเหตุผลในเรื=องของความลา้หลงัในพื.นที=ภาคตะวนัตกของจีนที=มีประชากรยากจนและมีความ
แตกต่างกบัพื.นที=ในภาคตะวนัออกของจีนที=เป็นเมืองท่าทางเศรษฐกิจ ซึ= งจีนตอ้งแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะความยากจนของประชาชน จึงไม่มีพลงัที=จะไปรุกรานประเทศอื=นใด 

 ส่วนในทางดา้นการทหารนั.น จีนก็ไดแ้สดงท่าทีผา่นทางเอกสารการป้องกนัประเทศ (Defense White 
Paper) ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, 2009, pp. 
8-13) วา่  

“...จะใชก้าํลงัทหารไปเพื=อการป้องกนัประเทศ และเนน้การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ 
โดยสอดคลอ้งกบัระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั.งเนน้การผนึกกาํลงัระหวา่ง
กองทพักบัรัฐบาลและกองทพักบัประชาชน...”  
   นอกจากนี. จีนไดแ้สดงท่าทีวา่จะไม่ใชอ้าวธุนิวเคลียร์ต่อประเทศที=ไม่มีอาวธุนิวเคลียร์ และจะไม่ใช้
อาวธุนิวเคลียร์ก่อนหากไม่ถูกโจมตีดว้ยอาวธุนิวเคลียร์ (Swaine, Michael D., 2005, pp. 266-285) 

 ปรากฏการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเวลาปัจจุบนั วิเคราะห์ไดว้่าทุกประเทศพยายาม
แสวงหาพนัธมิตรในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ดงักรณีของการเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกบัรัสเซียที=ไดมี้การลงนามสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในความ
เป็นเพื=อนบา้นที=ดี พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ไดมี้การลงนามในแถลงการณ์ร่วมที=กรุงมอสโคว์
เกี=ยวกบัความเป็นพนัธมิตรทางยุทธศาสตร์วา่ดว้ยความร่วมมือระหวา่งกนั รวมทั.งการมีความร่วมมือดา้นความ
มั=นคงในกรอบขององค์การความร่วมมือเซี=ยงไฮที้=จีน รัสเซียและอดีตประเทศในสหภาพโซเวียต อนัไดแ้ก่ 
คาซัคสถาน อุซเบกิสสถาน ทาจิกิสถานและเติร์กมินิสถาน เข้าเป็นสมาชิก เพื=อที=จะแก้ไขปัญหาพรมแดน
ตลอดจนร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาการก่อการร้าย  

 นอกจากนี.  จีนยงัมีความร่วมมือทางการทหารกบัรัสเซียในอุตสาหกรรมการป้องกนัประเทศ รวมทั.ง
การซอ้มรบร่วมในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื=อร่วมกนัแสดงปฏิกิริยาโตต้อบการแผข่ยายอาํนาจของสหรัฐอเมริกา โดย
จีนสนบัสนุนให้รัสเซียเขา้เป็นสมาชิกในองค์การการคา้โลก (WTO: World Trade Organization) และสั=งซื.อ
นํ. ามนั อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร เช่น เครื=องบินรบ เรือดาํนํ. า และเรือพิฆาตจากรัสเซีย เป็นตน้ตลอดจน
สนับสนุนรัสเซียในการแกปั้ญหาเรื=องดินแดนเชชเนีย ในขณะที=รัสเซียก็สนบัสนุนจีนในปัญหาไตห้วนัและ
ทิเบต  รวมทั.งร่วมมือกบัจีนในการคานอาํนาจกบัสหรัฐฯ และคดัคา้นการใชก้าํลงัทหารของสหรัฐฯกรณีโจมตี
อิรัก โดยจีนกบัรัสเซียมีจุดยืนร่วมกนัที=จะสนบัสนุนรูปแบบของหลายขั.วอาํนาจ (Multipolar) เพื=อมิให้สหรัฐฯ 
ผกูขาดการเป็นขั.วอาํนาจเดียว (Unipolar)  

 สาํหรับความเคลื=อนไหวของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซึ= งไดรั้บผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวตัน์เช่นเดียวกบัภูมิภาคอื=น ๆ โดยเฉพาะในเรื=องการก่อการร้ายและภยัคุกคามที=เกิดจากอาชญากรรม
ขา้มชาติในรูปแบบต่าง ๆ ซึ= งส่งผลกระทบต่อความมั=นคงของภูมิภาคและกระทบต่อความมั=นคงของมนุษย ์
(Human Security) อนัเป็นผลมาจากการที=ประเทศในกลุ่มสมาชิกประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว กมัพูชา เวียดนาม และพม่า ซึ= งประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี. นบัถือศาสนา
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อิสลาม รวมทั.งเป็นที=ตั.งที=มีความสําคญัทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเป็นเส้นทางขนส่งนํ. ามนัที=สําคญัและเส้นทาง
คมนาคมขนส่งสินคา้โดยผา่นช่องแคบมะละกา  นอกจากนั.น ยงัมีช่องแคบซุนดาและช่องแคบลอมบอก ซึ= งเป็น
ช่องแคบที=สาํคญัที=เชื=อมการคมนาคมติดต่อกบัทวปีออสเตรเลีย (Swaine, Michael D., 2005, pp. 276-278) 
  ดงันั.น  ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งตกเป็นพื.นที=เป้าหมายของการแผข่ยายอิทธิพลของมหาอาํนาจ
ต่าง ๆ เหนือดินแดนแถบนี.  ทาํให้ประเทศในภูมิภาคนี. จึงได้รวมตวักนัเป็นกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เพื=อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั.งเพิ=มพลงัอาํนาจในการเจรจาต่อรองโดยมีความร่วมมือทางการเมืองผา่น
กรอบการประชุมอาเซียนวา่ดว้ย ความร่วมมือดา้นการเมืองและความมั=นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN 
Regional Forum: ARF) โดยมีประเทศมหาอาํนาจต่าง ๆ เป็นประเทศคู่เจรจา เช่น สหรัฐฯ แคนาดา รัสเซีย จีน 
ญี=ปุ่น อินเดีย กลุ่มยโุรปและออสเตรเลีย เป็นตน้  

จุดยนืทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 สําหรับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมุ้่งเน้นเป้าหมายในการสร้าง
ความไวเ้นื.อเชื=อใจและความเชื=อมั=นเพื=อสร้างหลกัประกนัในการรักษาความสงบ ความมั=นคงและความมั=งคั=งทาง
เศรษฐกิจเพื=อนาํพาประเทศจีนสู่ความทนัสมยัโดยการสร้างความสัมพนัธ์ที=ดีกบัประเทศรอบบา้นและเพื=อนบา้น
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพื=อลดอาํนาจอิทธิพลของสหรัฐฯ  ด้วยการเพิ=มขีดความสามารถในการ
ปกป้องผลประโยชน์ของจีนโดยเฉพาะผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ ตลอดจนการแสวงหาวิธีการดําเนิน
ความสัมพนัธ์กบัญี=ปุ่นซึ= งมีอิทธิพลอาํนาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี.  เพื=อไม่ให้เกิดการแข่งขนัและความตึงเครียด
จนส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจของจีน รวมทั.งไม่กระทบต่อการแสวงหาลู่ทางในการนาํไตห้วนัเขา้มา
รวมอยูภ่ายใตอ้าํนาจอธิปไตยของจีน 
 นอกจากนั.นจีนยงัมุ่งแสวงหาลู่ทางในการสร้างความสัมพนัธ์ที=ก้าวหน้ากบัประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้พื=อปกป้องสภาวะแวดล้อมให้เกื.อกูลต่อการรักษาผลประโยชน์ของจีน (Hao, Su, 2009,          
pp. 35-40) 
 สําหรับแนวทางที=จีนมุ่งดาํเนินการเพื=อให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
อาจวเิคราะห์ขั.นตอนในการดาํเนินการได ้ดงันี.  
 ขั.นตอนแรก  การสร้างบทบาทใหม่ของการเป็นสถาบนัระหวา่งประเทศในภูมิภาคเพื=อความร่วมมือทั.ง
ทางด้านเศรษฐกิจและความมั=นคง เช่น การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ 
เอเปค (The Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)  
 ขั.นตอนที=สอง  มุ่งใช้กลไกของสถาบนัระหว่างประเทศที=มีพฒันาการที=กา้วหน้าอย่างรวดเร็วในการ
แกไ้ขปัญหาในภูมิภาคโดยเฉพาะหลงัวิกฤติทางเศรษฐกิจในเอเชีย ไดแ้ก่ กรอบการประชุมอาเซียนบวกสาม 
(ASEAN+3 หรือ ASEAN Plus Three: APT) 
 ขั.นตอนที=สาม  มุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนต่อการสร้างบรรทดัฐานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ในการต่อตา้นการขยาย
อาํนาจอิทธิพลเพื=อครองความเป็นจา้ว (Hegemonic Power) 
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 ขั.นตอนที=สี=   เร่งดาํเนินการใหส้ถาบนัระหวา่งประเทศมีกลไกในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาค 
เช่น กลไกของการจดัตั.งเขตการคา้เสรีอาเซียน หรือ อาฟตา้ (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และ กรอบการ
ประชุมอาเซียนวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นการเมืองและความมั=นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: 
ARF) เป็นตน้ 
 ขั.นตอนที=หา้  มุ่งยกระดบัความเชื=อมั=นของกลไกเพื=อความร่วมมือดา้นความมั=นคงทั.งในรูปแบบทวิภาค 
(Bilateral) และพหุภาคี (Multilateral) ให้มีความสมดุลที=จะผลกัดนัให้เกิดประชาคมความมั=นคง (Security 
Community) ของภูมิภาคต่อไป 
 ขั.นตอนสุดทา้ย  ส่งเสริมแนวทางของความสัมพนัธ์ในความร่วมมือดา้นความมั=นคงทั.งที=เป็นทางการ 
(Formal Security Approach) และที=ไม่เป็นทางการ (Informal Security Approach) โดยตั.งคณะทาํงานร่วมกนัเพื=อ
ลดขอ้จาํกดัในการแกไ้ขปัญหา รวมทั.งการมีกิจกรรมร่วมกนั 
 เครื=องมือดา้นนโยบายต่างประเทศเพื=อความมั=นคงของจีนในการบรรลุเป้าหมายที=กาํหนดตามแนวทาง
ขั.นตอนต่าง ๆ ที=ไดก้ล่าวแลว้นั.น จะทาํให้จีนมีสถานะความเจริญรุ่งเรืองเหมือนเช่นในอดีตกาลกลบัคืนมาอีก
ครั. งหนึ= ง ด้วยการก้าวขึ. นมาเป็นมหาอาํนาจหลักในภูมิภาคอย่างสันติวิธี โดยการสร้างความมั=นคงโดยนํา
บทเรียนจากอดีตมาปรับปรุงแกไ้ขเป็นแนวทางในการนาํประเทศให้รอดพน้จากการถูกแทรกแซงจากอาํนาจ
อิทธิพลของประเทศตะวนัตกและสามารถดําเนินนโยบายการป้องกันประเทศเพื=อรักษาความมั=นคงและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั. งเป็นหลักประกันในการดําเนินนโยบายต่างประเทศได้อย่างเป็นอิสระ
(Dongxiao, Chen, 2008, pp. 27-44)  

แนวคิดด้านความมั1นคงและการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์   
 การดําเนินนโยบายเพื=อความมั=นคงของจีนมุ่งนําไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Partnerships) กบัประเทศต่าง ๆ โดยมีการประเมินสภาวะแวดลอ้มดา้นความมั=นคงระหวา่งประเทศวา่ จะยงัไม่มี
สงครามขนาดใหญ่ในภูมิภาคที=จะเป็นอุปสรรคต่อโอกาสการพฒันาประเทศของจีน แต่กระแสโลกาภิวตัน์จะ
กระทบต่อการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศอนัทาํให้ประเทศต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งมีการพึ=งพาอาศยักนัมาก
ขึ.น (Interdependence) โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ  

นอกจากนี.  ความสมดุลในด้านกาํลงัอาํนาจหลงัจากยุคสงครามเยน็ที=ไดมี้การเปลี=ยนแปลงจากระบบ
สองขั.วอาํนาจไปอยูภ่ายใตก้ารถูกครอบงาํโดยสหรัฐฯในลกัษณะของการเป็นขั.วอาํนาจเดียว แต่ในอนาคตระบบ
ความมั=นคงจะมีพฒันาการไปสู่การมีหลายขั.วอาํนาจ รวมทั.งจะมีการเผชิญหนา้กบัความทา้ทายของความมั=นคง
ในรูปแบบใหม่ (Non Traditional Security Challenges) เพิ=มมากขึ.นทั.งจากการก่อการร้าย การแพร่กระจายของ
อาวธุที=มีอานุภาพร้ายแรง และภยัพิบติัรุนแรงทางธรรมชาติ เป็นตน้ 
  การเจริญเติบโตขึ.นของจีน (Rise of China) จะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและความมั=นคงของโลก ซึ= งจีน
ตอ้งมีบทบาทในการสร้างกฎระเบียบรวมทั.งบรรทดัฐานขององค์กรระหว่างประเทศในรูปแบบพหุภาคีเพื=อ
รักษาผลประโยชน์ของจีนร่วมกับประเทศต่าง ๆ  แต่ปัญหาความไม่มั=นคงในเรื= องพลังงาน ทาํให้จีนต้อง
แสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ ๆ 
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 ดังนั. น สภาวะแวดล้อมด้านความมั=นคงดังกล่าวทาํให้จีนนําเสนอแนวคิดความมั=นคงใหม่ (New 
Security Concept) ที=ไดเ้ริ=มตน้ศึกษาทบทวนแนวคิดเกี=ยวกบัความมั=นคงมาตั.งแต่ ปี ค.ศ. ๑๙๙๓ จนแลว้เสร็จใน
ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ และในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ จีนไดเ้สนอแนวคิดความมั=นคงใหม่ในที=ประชุมอาเซียนวา่ดว้ยความร่วมมือ
ดา้นการเมืองและความมั=นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั. งที= 4  ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
 แนวคิดความมั=นคงใหม่ (New Security Concept) จะเนน้ความเท่าเทียมกนั (Equality) การเจรจาหารือ 
(Dialogue Trust) ผลประโยชน์ร่วม (Mutual Benefit) และความร่วมมือ (Cooperation) โดยมีองคป์ระกอบ ๓ 
ประการ (Shenxia, Zheng., 2008, pp. 8-15) คือ 
 ๑. ความมั=นคงร่วม (Common Security) โดยแกปั้ญหาความขดัแยง้อย่างสันติวิธี (Peaceful Resolution 
of International Disputes) ซึ= งอาจเปรียบความมั=นคงร่วมเป็นวตัถุประสงค์ (Objective) ของแนวคิดความ
มั=นคงใหม่    
 ๒. ความร่วมมือดา้นความมั=นคง (Cooperative Security) โดยมีมาตรการสร้างความไวเ้นื.อเชื=อใจ 
(Confidence Building Measures) เช่น การพบปะพดูคุยปรึกษาหารือทางยุทธศาสตร์ การร่วมมือเพื=อความมั=นคง
ในภูมิภาค การร่วมมือกนัแกปั้ญหาความมั=นคงในรูปแบบใหม่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการรักษาสันติภาพ 
และการแลกเปลี=ยนทางการทหาร ฯลฯ ซึ= งเปรียบไดก้บัการเป็นแนวทาง (Approach) ของแนวคิดความมั=นคงใหม่ 
 ๓. การพฒันาความมั=นคง (Development Security) ให้มีเสถียรภาพอย่างย ั=งยืน ซึ= งเปรียบไดก้บัการมี
รากฐานที=สาํคญั (Foundation) 
 เหตุผลสาํคญัในการดาํเนินนโยบายความมั=นคงของจีนดงักล่าว ในประการแรกเนื=องจากสภาพลกัษณะ
ทางภูมิรัฐศาสตร์ที=จีนมีเขตแดนติดต่อกบัประเทศต่าง ๆ รวม 14 ประเทศ และในจาํนวนนั.นเป็นประเทศที=มี
อาวุธนิวเคลียร์ถึง 4 ประเทศ (ไดแ้ก่ รัสเซีย อินเดีย ปากีสถาน และเกาหลีเหนือ) ในประการที=สอง จีนตอ้ง
เผชิญหนา้กบัพนัธมิตรของสหรัฐฯ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย เกาหลีใต ้ฟิลิปปินส์และไทย ซึ= งอาจเป็นไดท้ั.งมิตรและ
ศตัรูของจีน และประการสุดทา้ย ความบาดหมางในความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัญี=ปุ่นซึ= งเป็นมหาอาํนาจหลกั
ทางเศรษฐกิจของโลก รวมทั.งความใกลชิ้ดระหวา่งจีนกบัเกาหลีเหนือ ซึ= งจีนประเมินวา่ สหรัฐฯ จะดาํเนินการ
ต่อจีนใน ๓ ลกัษณะ (Lampton, David M., 2008, pp. 271-273) คือ 
 ลกัษณะแรก มุ่งรั. งหน่วงและจาํกดัการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัประเทศต่าง ๆ 
 ลกัษณะที=สอง ปกป้องผลประโยชน์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยสร้างอุปสรรคต่อสินคา้และการบริการ
ของจีน 
 ลกัษณะที=สาม สหรัฐฯ จะเร่งการแข่งขนักบัจีนโดยเพิ=มระดบัมาตรฐานของสิ=งอาํนวยความสะดวกขั.น
พื.นฐานและประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ เช่น คุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์ฯลฯ 
 ซึ= งจีนได้เตรียมการหาทางแก้ไขปัญหาที=จะเกิดขึ.นในเชิงยุทธศาสตร์โดย นายหยาง เจียฉือ (Yang 
Jiechi) รัฐมนตรีต่างประเทศจีนไดก้ล่าวสุนทรพจน์ที=ศูนยศึ์กษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศของสหรัฐฯ 
เมื=อวนัที= ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (Jiechi, Yang, 2009) ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีแห่งความสัมพนัธ์ทางการ
ทูตระหวา่งกนัวา่  
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“...ความสัมพนัธ์ระหวา่งจีน-สหรัฐฯอยู่บนพื.นฐานทางยุทธศาสตร์ของการขยายผลประโยชน์ร่วมใน
การเสริมสร้างการพฒันาเศรษฐกิจของโลก...ควรส่งเสริมความร่วมมือกนัโดยใช้ช่องทางที=เหมาะสมในการ
ดาํเนินความสัมพนัธ์ดว้ยการเคารพในอาํนาจอธิปไตยของกนัและกนั ยอมรับในจุดยืนที=แตกต่างกนัเพื=อร่วมมือ
กนัในการรักษาผลประโยชน์ร่วม...รักษาความใกลชิ้ดในการเจรจาปรึกษาหารือกนั...ขยายความสัมพนัธ์บน
ความร่วมมือเพื=อเสถียรภาพและผลประโยชน์โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ...ลดอุปสรรคที=จะเป็นขอ้จาํกดัระหว่าง
กนัในปัญหาไตห้วนัและทิเบตซึ=งเป็นปัญหาภายในของจีน...” 

สรุป  การดาํเนินยทุธศาสตร์ของจีนมีแกนหลกัที=สาํคญั สรุปไดด้งันี.  
 ๑. มุ่งรักษาผลประโยชน์ที=สาํคญัยิ=งของประเทศในสามประการใหญ่ ๆ คือ  

    ประการแรก การดาํรงอยูข่องระบบพื.นฐานความมั=นคงแห่งชาติภายใตพ้รรคคอมมิวนิสตจี์น 
    ประการที=สอง การปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน 
    ประการที=สาม การพฒันาทางสังคมและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที=ย ั=งยนืตามแผนที=ไดก้าํหนดไว ้

   ๒. มุ่งสร้างสภาพแวดลอ้มให้มีสันติภาพเพื=อการพฒันาเศรษฐกิจโดยเนน้หลกัการอยู่ร่วมอยา่งสันติคือ 
การเคารพอธิปไตย  การไม่รุกรานซึ= งกนัและกนั  การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั  การให้ความ
เสมอภาคต่อกนัและการใชว้ธีิการสันติในการอยูร่่วมกนั  

๓. ปัญหาทางยุทธศาสตร์ที=จีนถือว่าเป็นกิจการภายในของจีนได้แก่ ดินแดนไตห้วนั, มณฑลซีจา้ง 
(ทิเบต) เกี=ยวกบัปัญหาองค์ดาไลลามะ และปัญหาชนกลุ่มน้อยในมณฑลซินเจียง รวมทั.งลทัธิที=จีนประกาศให้
เป็นลทัธินอกกฎหมายคือ ฝ่าหลุนกง 

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

เอกสารอ้างองิ 

เฉียน  ฉีเชิน.(๒๕๔๙).บันทึกการทูตจีน ๑๐ เรื� อง. อาทร  ฟุ้งธรรมสาร (แปลจากตน้ฉบบัภาษาจีน).  
              กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์ติชน. 
Bijian, Zheng. (2005). China’s New Road of Peaceful Rise and Chinese – U.S. Relations. Brookings  
              Institution, (Speech Paper), June 16, 2005. 
Deng, Yong and Moore, Thomas.(2008). “China Views Globalization: Toward a New Great-Power Politics?”  
              in Lennon, Alexander T. J. and Kozlowski, Amanda.(ed.). Global Powers in the 21st Century : Strategy and   

             Relations. Massachusetts: MIT Press., 113-136. 
Dongxiao, Chen. (2008). Building up a Cooperative & Co-progressive New Asia: China’s Asia Strategy  

             towards 2020. Shanghai: Shanghai Institutes for International Studies. 
Goh, Evelyn,. (2008). “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia” in International Security  
              (Winter2007/08), Volume 32, Number 3, 145. 



 ๑๐ 

Hao, Su. (2009). “Harmonious World : The Conceived International Order in Framework of China’s Foreign 
Affairs” in Iida, Masafumi. (ed.). China’s Shift : Global Strategy of the Rising Power. Tokyo : The 
National Institute for Defense Studies, Japan., pp. 29-55. 

Information Office of the State Council of the People’s Republic of China. (2009).China’s Nation Defense in   

             2008, Beijing: Information Office of State Press. 
Jiechi, Yang. (2009). Broaden China – US Cooperation in the 21st Century. (speech).http://www.fmprc.gov.cn 
Jintao, Hu. (2005). Building Towards a Harmonious World of Lasting Peace and Common Prosperity.  
              (speech). http://www.fmprc.gov.cn 
Lampton, David M. (2008). The Three Faces of Chinese Power Might, Money, and Minds. California:  
             University of California Press. 
Rourke, John T. (2008). International Politics on the World Stage. 12th ed. New York: McGraw-Hill. 
 Shambaugh, David. (2008). “The New Strategic Triangle: U. S. and European Reactions to China’s Rise” in  
              Lennon, Alexander T. J. and Kozlowski, Amanda.(eds.). Global Powers in the 21st Century : Strategy   

              and Relations. Massachusetts: MIT Press., 151-173. 
Shenxia, Zheng. (2008). “China’s Peaceful Development and Asia-Pacific Security” in China Association for  
               Military Science. Peaceful Development and Security in the Asia – Pacific Region. Beijing:  
  Military Science Publishing House., 8-15. 
Swaine, Michael D. (2005). “China’s Regional Military Posture” in Shambaugh, David. (ed). Power Shift :  

             China and Asia’s New Dynamics. California : University of California Press.,  266-285. 
Yunling, Zhang and Shiping, Tang. (2005). “China Regional Strategy” in Shambaugh, David. (ed). Power  

              Shift : China and Asia’s New Dynamics. California: University of California Press., 48-68. 


