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ค�านิยม

สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันมีประชากรกว่า ๑,๓๐๐ ล้านคน นับเป็นประเทศที่มีประชากรมาก 

ที่สุดในโลก และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก คือ มีพ้ืนท่ี ๙.๖ ล้านตารางกิโลเมตร นับว่าใหญ่ 

เป็นอันดับสองของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ ๑๕ ประเทศ ได้แก่ เกาหลีเหนือ  

รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม  

ภูฏาน เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า ๒ หมื่นกิโลเมตร ขณะที่ทิศตะวันออกและ 

ทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ เป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

อย่างรวดเร็ว มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และมีมูลค่าเงินส�ารองระหว่างประเทศมากท่ีสุด 

ในโลก รวมทั้งมีสถานะเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังเป็น 

ประเทศทีไ่ด้รบัการจดัให้เป็นรฐัอาวธุนวิเคลยีร์และมกีองทพัขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมค่ีาใช้จ่ายด้านกลาโหม

มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ซึ่งอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า ด้วยศักยภาพดังกล่าวสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เป็นประเทศที่มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอภิมหาอ�านาจของโลก

 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการด�าเนินนโยบาย 

ด้านยุทธศาสตร์ และการต่างประเทศของจีน ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทุกภูมิภาคทั่วโลก 

และการที่ พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล มีความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี

ความประสงค์ทีจ่ะรวบรวมบทความด้านจีนศึกษาทีไ่ด้เขยีนด้วยประสบการณ์ทัง้ในทางวชิาการและประสบการณ์ 

จากการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารเสนาธิปัตย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ย่อมจะเป็น

ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้า ใช้เป็นฐานข้อมูลส�าหรับน�าไปวิเคราะห์บทเรียน และเพื่อ 

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นสิ่งที่ด ี

และสมควรที่จะได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขึ้นเป็นการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งเผยแพร ่

ต่อสาธารณะต่อไป

                     พลตรี

(สุรัต แสงสว่างด�ารง)
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ค�าน�า

หนังสือเรื่อง “ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก” เล่มน้ี ผู้เขียนได้รวบรวมบทความที่เคยเขียนลงวารสาร 

เสนาธิปัตย์ ตั้งแต่ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๑ (เดือนมกราคม - เมษายน) พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน โดยประมวล 

ข้อคิดจากประสบการณ์ทั้งในภาควิชาการด้านการศึกษา การสัมมนาทางวิชาการ และภาคการปฏิบัติที่ได้ 

ท�างานร่วมกับนายทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในหลายๆ โอกาส กล่าวคือ

ในภาควิชาการ ผู้เขียนได้รับทุนจากกองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ไป 

ศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อย 

ประชาชนจีน และทุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ไปศึกษาในหลักสูตรการสัมมนา

ระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน รวมทั้งได้เขียนดุษฎีนิพนธ์

ระดับปริญญาเอก เรื่อง “ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : ศึกษาเฉพาะกรณ ี

ความร่วมมอืทางการทหาร” และเป็นผูแ้ทนกองทพัไทยเข้าร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการเพือ่ความร่วมมอื

ระหว่างจีนกับอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ ได้ไปน�าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ด้านจีนศึกษาในการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน โดยทุนของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ส�าหรับภาคการปฏิบัตินั้น ผู ้ เขียนได ้ เข ้าร ่วมประชุมความร ่วมมือด ้านความม่ันคงระหว ่าง 

กระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมจีน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในการจัดท�าบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน 

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารติดต่อประจ�าหัวหน้าคณะของ 

คณะผู้แทนจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่มาเยือนประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ 

คณะเดินทางของผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้ง

ผู ้เขียนขอขอบคุณบรรณาธิการวารสารเสนาธิปัตย์ที่ได้อนุญาตให้รวบรวมบทความด้านจีนศึกษา     

จากวารสาร เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้คงจะให้สารประโยชน์          

ทั้งในแง่มุมข้อคิดทางวิชาการและข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับ

สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจีนศึกษาได้ตามสมควร หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาส่งความคิดเห็น

ได้ที่อีเมล์ chaiyasit2000@yahoo.com จักเป็นพระคุณยิ่ง

        พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

                ตุลาคม ๒๕๕๙
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สารบัญ
บทความเรื่อง หน้า

 ๑.  ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : 

  ศึกษาเฉพาะกรณีความร่วมมือทางการทหาร ๑๓

 ๒.  การด�าเนินยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกและต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๗

 ๓.  บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาทางการทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพปลดปล่อย

  ประชาชนจีน ๓๙

 ๔.  อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน ๔๙

 ๕.  ข้อคิดจากการจัดการศึกษาทางการทหารของจีนเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ ๖๓

 ๖.  รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนกับนโยบายการป้องกันประเทศ ๗๕

 ๗.  ผลประโยชน์แห่งชาติกับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน ๘๗

 ๘.  ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีน ๑๐๑

 ๙.  แนวคิดในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ

  ระหว่างจีนกับอาเซียน ๑๑๗

 ๑๐.  การประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงปักกิ่ง ๑๒๙

 ๑๑.  รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และบทบาทของไทย ๑๔๑

 ๑๒.  กลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศของจีนกับความมั่นคงในภูมิภาค ๑๕๕

 ๑๓.  ทิศทางการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

  ระหว่างไทยกับจีน ๑๗๑

 ๑๔.  สายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีน ๑๘๕

 ๑๕.  การบูรณาการงานด้านความมั่นคงของจีนภายใต้ผู้น�ารุ่นที่ ๕ ๒๐๓

 ๑๖.  โครงสร้างทางการเมืองของจีนและบทบาทหน่วยงานด้านคลังสมอง

  ต่อการก�าหนดนโยบายความมั่นคง ๒๒๑

 ๑๗.  บทบาทของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

  ระหว่างจีนกับอาเซียน ๒๔๑

 ๑๘.  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบสามฝ่ายระหว่างจีน รัสเซีย และอินเดีย ๒๕๙

 ๑๙.  ยุทธศาสตร์การปกครองประเทศจีนโดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

  ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ๒๗๙

 ๒๐. เบื้องหน้าและเบื้องหลังการสวนสนามของจีนในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสิ้นสุด

  สงครามโลกครั้งที่สอง ๒๙๕
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 ˜
§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß
‰∑¬°—∫ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π :

 »÷°…“‡©æ“–°√≥’§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√
(The Security Cooperation Between Thailand and Peopleûs Republic of China
: Case Study of Military Cooperation)

æ.Õ. ‰™¬ ‘∑∏‘Ï μ—πμ¬°ÿ≈

§«“¡‡ªìπ¡“
À≈—ß®“°∑’Ë À¿“æ‚´‡«’¬μ‰¥â≈à¡ ≈“¬≈ß‡ªìπ√—∞Õ‘ √–μà“ßÊ „π™à«ßªï æ.». ÚıÛÙ ∑”„Àâ§«“¡¢—¥·¬âß

¥â“π≈—∑∏‘Õÿ¥¡°“√≥å∑“ß°“√‡¡◊Õß‰¥â≈¥§«“¡ ”§—≠≈ß‰ª ·μàªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß‡°’Ë¬«°—∫‡ âπ‡¢μ·¥π∑’Ë‡ªìπ¿—¬

§ÿ°§“¡μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫¥—Èß‡¥‘¡(Traditional Threats) ¬—ß§ß¡’Õ¬Ÿà √«¡∑—Èß‡°‘¥¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß

„π√Ÿª·∫∫„À¡à (Non Traditional Threats) Õ—π‡°‘¥®“°ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßª√–«—μ‘»“ μ√å ™“μ‘æ—π∏ÿå §«“¡‡™◊ËÕ

»“ π“ «—≤π∏√√¡ª√–‡æ≥’ √«¡∑—Èß¡’°“√·æ√à°√–®“¬¢ÕßÕ“«ÿ∏∑’Ë¡’Õ”π“®°“√∑”≈“¬≈â“ß Ÿß ¡’°“√·æ√à

√–∫“¥¢Õß‚√§μ‘¥μàÕ∑’Ë√â“¬·√ß ªí≠À“®“°¬“‡ æμ‘¥ °“√§â“¡πÿ…¬å ªí≠À“‚®√ ≈—¥ Õ“™≠“°√√¡¢â“¡™“μ‘ °“√

°àÕ°“√√â“¬ ·≈–¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß∏√√¡™“μ‘ ‡ªìπμâπ

¿—¬§ÿ°§“¡¥—ß°≈à“«‡ªìπªí≠À“∑’Ë‰¡à¡’ª√–‡∑»„¥ª√–‡∑»Àπ÷Ëß®–·°â ‰¢‰¥â‚¥¬≈”æ—ß ®÷ß∑”„Àâª√–‡∑»μà“ßÊ

μâÕß„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑—Èß„π√Ÿª·∫∫∑«‘¿“§’·≈–æÀÿ¿“§’¿“¬„μâ§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°“√‡ªìπ

 —ß§¡™ÿ¡™π√–À«à“ßª√–‡∑»∑’Ë¡’°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ≈—∫´—∫´âÕπ (Complex Interdependence) ‡æ◊ËÕ„Àâ

‰¥â¡“´÷Ëßº≈ª√–‚¬™πå∑’ËμâÕß°“√

®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå „π
ªí®®ÿ∫—π‰¥â àßº≈°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß∑ÿ°ª√–‡∑» ‚¥¬
‡©æ“–¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à §«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√
∑À“√√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫®’π®÷ß¡’ à«π
 ”§—≠μàÕ°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥
°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π‚¥¬‡©æ“–
§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√Õ—π®–π”‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ
¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°—π„π∑’Ë ÿ¥
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ª√–‡∑»‰∑¬°—∫®’π‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õßªí≠À“¥—ß

°≈à“«·≈–¡’§«“¡„°≈â™‘¥°—π¡“°¢÷Èπ‚¥¬‡©æ“–„π™à«ßªï æ.».

ÚıÚÒ - ÚıÚÚ ∑’Ë∑—Èß‰∑¬·≈–®’πμà“ß‡ÀÁπæâÕß√à«¡°—π«à“

‡«’¬¥π“¡‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ¿Ÿ¡‘¿“§®“°°√≥’°Õß°”≈—ß

‡«’¬¥π“¡√ÿ°√“πª√–‡∑»°—¡æŸ™“ ‚¥¬√à«¡¡◊Õ°—π°¥¥—π

‡«’¬¥π“¡®π¬Õ¡∂Õπ°”≈—ß∑À“√ÕÕ°®“°°—¡æŸ™“„πªï æ.».

ÚıÛÚ ·≈–À≈—ß®“°‡Àμÿ°“√≥å§√—Èßπ—Èπ∑”„Àâ ‰∑¬°—∫®’π¡’

§«“¡‰«â«“ß„®°—π¡“°¢÷Èπ ®ππ”‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√

∑À“√·≈–¡’°“√≈ßπ“¡„π·∂≈ß°“√≥å√à«¡«à“¥â«¬§«“¡√à«¡

¡◊Õ°—π„π»μ«√√…∑’Ë ÚÒ (Joint Statement of the King-

dom of Thailand and the Peopleûs Republic of China

on a Plan of Action for 21st Century) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı

°ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙÚ ∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√  “√–¢Õß

·∂≈ß°“√≥å√à«¡œ ‡πâπ∂÷ß§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬

‡©æ“–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°

¢âÕ§«“¡∑’Ë√–∫ÿ„π·∂≈ß°“√≥å√à«¡œ ¢âÕ∑’Ë Ù ¡’ “√– ”§—≠

 √ÿª‰¥â«à“ ®’π·≈–‰∑¬μ°≈ß°—π∑’Ë®–°√–™—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß ‚¥¬Õ“»—¬¡“μ√°“√‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ

‡™◊ËÕ„®°—πμà“ßÊ ‡™àπ  àß‡ √‘¡§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßÀπà«¬ß“π

»÷°…“«‘®—¬¥â“π¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß  àß‡ √‘¡„Àâ

ΩÉ“¬∑À“√°—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß°“√μà“ßª√–‡∑»

ª√÷°…“À“√◊Õ°—π¡“°¢÷Èπ ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å

√–À«à“ß∑À“√¢Õß∑—Èß ÕßΩÉ“¬„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ·≈–°Ÿâ¿—¬

‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å °“√≈¥‚Õ°“ ¢Õß¿—¬æ‘∫—μ‘ °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π∑“ß

«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√∑À“√ √«¡∂÷ß°“√·≈°

‡ª≈’Ë¬π¢âÕ¡Ÿ≈¥â“πμà“ßÊ

æ≈‡Õ° ÿß °«ß‰§ √Õßª√–∏“π°√¡‡ π“∏‘°“√„À≠à

¢Õß°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π„π¢≥–π—Èπ ‰¥â‡¥‘π∑“ß

¡“‡ªìπª√–∏“π√à«¡°—∫ª≈—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬∑’Ë

°√ÿß‡∑æœ „π°“√ª√–™ÿ¡√–¥—∫π‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π

§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß

°≈“‚À¡¢Õß “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π §√—Èß∑’Ë Ò ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Û

∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙÙ ≥ ÀâÕß¿“≥ÿ√—ß…’ »“≈“«à“°“√°≈“‚À¡

´÷Ëß∑—Èß Õßª√–‡∑»‰¥â¬È”‡®μπ“√¡≥åÕ¬à“ß™—¥‡®π∑’Ë®–„Àâ

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π·∫∫ ç°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√åé

(Strategic Partnership) ‚¥¬ºà“π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡

√–À«à“ß°—π ·≈–º≈—¥°—π‡ªìπ‡®â“¿“æ°“√ª√–™ÿ¡ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

‡æ◊ËÕ°“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π„π¥â“πμà“ßÊ ‰¥â·°à °“√

»÷°…“ °“√ àß°”≈—ß∫”√ÿß °“√Õÿμ “À°√√¡‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—π

ª√–‡∑» «‘∑¬“»“ μ√å‡∑§‚π‚≈¬’ °“√Ωñ° °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π

¢à“«°√Õß·≈–°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√∑’Ë ‰¡à „™à ß§√“¡„π

°“√™à«¬‡À≈◊Õ°Ÿâ¿—¬æ‘∫—μ‘ ‡ªìπμâπ

μàÕ¡“ √—∞∫“≈‰∑¬·≈–√—∞∫“≈®’πμà“ß°Á‡ÀÁπæâÕß°—π

„π°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬

°—∫ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π §.». Ú˜ - ÚÒÒ (æ.».

Úıı - ÚııÙ) (Joint Action Plan on Thailand - China

Strategic Cooperation between the Government of

the Kingdom of Thailand and the Government of the

Peopleûs Republic of China 2007-2011) ´÷Ëß‰¥â¡’°“√≈ß

π“¡‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú¯ æƒ…¿“§¡ æ.». Úıı ≥ °√ÿßªí°°‘Ëß

 “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ‡æ◊ËÕ„Àâ·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

μà“ßÊ √«¡∑—Èß∑“ß°“√∑À“√‡°‘¥º≈‡ªìπ√Ÿª∏√√¡¡“°¢÷Èπ

 °“√¥”‡π‘π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß

‰∑¬°—∫®’π„π≈—°…≥–°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√åμ“¡

·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß

°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß®’π¬àÕ¡¡’º≈

°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»‰∑¬·≈–

·π«‚πâ¡„πÕπ“§μ®–¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª„π∑‘»∑“ß„¥ √«¡

∑—Èß®–π”‰ª Ÿà°“√ª√—∫ª√ÿß√Ÿª·∫∫¢Õß°“√¥”‡π‘π§«“¡√à«¡

¡◊ÕÕ¬à“ß‰√π—Èπ ®÷ß‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠∑’Ë»÷°…“«‘‡§√“–Àå
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‡æ◊ËÕ·°â ‰¢ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–‡μ√’¬¡°“√·°â ‰¢ªí≠À“∑’Ë®–

‡°‘¥¢÷Èπ„πÕπ“§μμàÕ‰ª

«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬ ¡’¥—ßπ’È
Ò. ‡æ◊ËÕ»÷°…“«‘‡§√“–Àå°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß

 ∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß„π√–¥—∫‚≈°·≈–¿Ÿ¡‘¿“§ ∑’Ë¡’º≈

°√–∑∫μàÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß‰∑¬°—∫

 “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π‚¥¬‡©æ“–°√≥’§«“¡√à«¡¡◊Õ

∑“ß°“√∑À“√

Ú. ‡æ◊ËÕπ”º≈°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå„π¢âÕ∑’ËÀπ÷Ëß ¡“

«‘‡§√“–ÀåÀ“®ÿ¥¬◊π„π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–∫∑∫“∑∑“ß°“√

∑À“√¢Õß‰∑¬∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß

ª√–‡∑» Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√ª√—∫ª√ÿß√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡

¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√μàÕ‰ª

·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–º≈ß“π°“√«‘®—¬∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß

®“°“√»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßæ∫«à“ °“√

 √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»Õ“®∑”‰¥â ‚¥¬°“√· «ßÀ“

æ—π∏¡‘μ√ (Alliance) „π√Ÿª·∫∫¢Õß°“√‡¢â“√à«¡°≈ÿà¡°—π‡æ◊ËÕ

∂à«ß¥ÿ≈°—∫ª√–‡∑»∑’Ë¡’Õ”π“®‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫

ªí®®—¬¿“¬πÕ°∑’Ë¡“°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬‡©æ“–‡√◊ËÕß

¢Õß¿—¬§ÿ°§“¡ (Threats) ´÷Ëß„π™à«ß∑»«√√… Ò˘˘ §«“¡

À¡“¬¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß‰¥â¢¬“¬¢Õ∫‡¢μ°«â“ß¡“°¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡

∑’Ë‡§¬®”°—¥Õ¬Ÿà·μà‡æ’¬ß§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß°“√∑À“√ ‚¥¬

§√Õ∫§≈ÿ¡‰ª∂÷ß§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¥â«¬

·≈–ºŸâ∑’Ë¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß°Á ‰¡à ‰¥â∂Ÿ°®”°—¥

‡©æ“–¿“§√—∞À√◊ÕºŸâ· ¥ß∑’Ë‡ªìπ√—∞ (State Actors) ‡∑à“π—Èπ

·μà¬—ß‰¥â¢¬“¬√«¡‰ª∂÷ßºŸâ· ¥ß∑’Ë¡‘„™à√—∞ (Non-State Actor)

‡™àπ Õß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑» Õß§å°“√¢â“¡™“μ‘ ∫√√…—∑

¢â“¡™“μ‘ ·≈–¢∫«π°“√°àÕ°“√√â“¬ ‡ªìπμâπ Õ—ππ”‰ª Ÿà

·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß·∫∫√à«¡¡◊Õ°—π (Cooperative

Security)

·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß·∫∫√à«¡¡◊Õ°—π (Cooperative

Security) ®–‡πâπ∂÷ß°“√æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬°—π (Dialogue) √–À«à“ß

ºŸâ‡≈àπ„π¿Ÿ¡‘¿“§∑—Èß®“°¿“§√—∞·≈–¡‘„™à¿“§√—∞ ‚¥¬‡™◊ËÕ«à“

ªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß‰¡à«à“®–‡ªìπ¡‘μ‘∑“ß°“√∑À“√À√◊Õ¡‘μ‘Õ◊ËπÊ

‰¡àÕ“®·°â ‰¢‰¥â¥â«¬°“√¥”‡π‘πΩÉ“¬‡¥’¬« ·μàμâÕß°“√§«“¡

√à«¡¡◊Õ (Cooperation) √–À«à“ß√—∞μà“ßÊ ·≈–ºŸâ‡≈àπÕ◊ËπÊ

¿“¬„π√—∞ºà“π¡“μ√°“√„π°“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®

√–À«à“ß°—π·≈–¡’§«“¡‚ª√àß„  (Confidence Building and

Transparent Measures) ‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡¢—¥·¬âß„π¿Ÿ¡‘¿“§

‚¥¬„™â°“√∑Ÿμ‡™‘ßªÑÕß°—π (Preventive Diplomacy) √«¡

∑—Èß°“√·°â ‰¢§«“¡¢—¥·¬âß√à«¡°—π ‡æ◊ËÕ¥”√ß‰«â´÷Ëß§«“¡

¡—Ëπ§ßÕ—π®–∫√√≈ÿ∂÷ßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ μ≈Õ¥®ππ”‰ª Ÿà

°“√‡μ√’¬¡°“√‡æ◊ËÕ‡º™‘≠μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡∑’ËÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â„π

Õπ“§μ

¿—¬§ÿ°§“¡∑’Ë‰√âæ√¡·¥π„π¬ÿ§‚≈°“¿‘«—μπå (Globaliza-

tion) ∑”„Àâ‡°‘¥ ¿“«–∑’Ë¡’§«“¡∑â“∑“¬μàÕ°“√√—°…“§«“¡

¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»¡“°¢÷Èπ·≈–®”‡ªìπμâÕß‰¥â§«“¡√à«¡¡◊Õ

®“°ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ „π°“√·°â ‰¢ªí≠À“√à«¡°—π ®÷ß°àÕ„Àâ‡°‘¥

°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬´÷Ëß°—π·≈–°—π¡“°¢÷Èπ (Complex Interdepen-

dence)

‚®‡´ø «“¬ ‡Õ  ‡©‘ß (Joseph Y.S. Cheng) ·≈–

®“ß «à“π§ÿπ (Zhang Wankun) π—°«‘™“°“√™“«®’π¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß‰¥âπ”‡ πÕ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫√–¥—∫°“√‡ªìπ

Àÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ (The

Hierarchy of Partnership) ·≈–‰¥â®—¥æ‘¡æå‡ªìπÀπ—ß ◊Õ

‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»¢Õß®’π ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÙ˜ «à“
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À≈—ß®“°°“√ ‘Èπ ÿ¥¢Õß¬ÿ§ ß§√“¡‡¬Áπ®’π°Á‰¥â¡’°“√∑∫∑«π

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¥ÿ≈·ÀàßÕ”π“® (Balance of Power) ¢Õß

‚≈°·≈–®’π‰¥âª√—∫‡ª≈’Ë¬π∫∑∫“∑¥â“π¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ß

ª√–‡∑»„À¡à ‚¥¬¡’§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ß°”≈—ßÕ”π“®·Ààß™“μ‘

(Nat ional Power) ¿“¬„μâ§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß

¡À“Õ”π“®μà“ß Ê ‚¥¬®’π‡ÀÁπ«à“√–∫∫¢—È«Õ”π“®¢Õß‚≈°¡’

·π«‚πâ¡æ—≤π“‰ª Ÿà°“√¡’À≈“¬¢—È«Õ”π“® √«¡∑—Èß‡πâπ°“√

 √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫Õß§å°√√–À«à“ßª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ

·μà‡π◊ËÕß®“°§«“¡ —́∫ ấÕπ¢Õßº≈ª√–‚¬™πå√–À«à“ß

ª√–‡∑»®÷ß∑”„Àâ®’π®”‡ªìπμâÕß·∫àß√–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß

°“√‡ªìπÀÿâπ à«π (Levels of Partnerships) ÕÕ°‡ªìπ√–¥—∫

μà“ßÊ ˆ √–¥—∫ ¥—ßπ’È

√–¥—∫∑’Ë Ò °“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Stra-

tegic Partnerships) √–À«à“ß®’π°—∫√— ‡´’¬·≈–®’π°—∫ À√—∞œ

‚¥¬¡ÿàß¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡ ß∫·≈–°“√¡’‡ ∂’¬√¿“æ

¢Õß ¿“«–·«¥≈âÕ¡„À¡à∑“ß°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»

√–¥—∫∑’Ë Ú °“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å (Comprehen-

sive Partnerships) √–À«à“ß®’π°—∫Ω√—Ëß‡»  ·§π“¥“ ‡¡Á°´‘‚°

ª“°’ ∂“π ·≈–Õ—ß°ƒ… ‚¥¬¡’§«“¡·μ°μà“ß°—πμ“¡°√≥’„π

·μà≈–√“¬ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕº≈—°¥—π°“√®—¥√–‡∫’¬∫‚≈°„À¡à„π

√–∫∫À≈“¬¢—È«Õ”π“®·≈–‡æ◊ËÕªÑÕßª√“¡‰¡à„Àâ À√—∞œ · ¥ß

§«“¡‡ªìπÕ¿‘¡À“Õ”π“®Àπ÷Ëß‡¥’¬«¢Õß‚≈°„π°“√§√Õ∫ß”

√–∫∫√–À«à“ßª√–‡∑»

√–¥—∫∑’Ë  Û °“√ √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π¢Õß

‡ ∂’¬√¿“æ„π√–¬–¬“« (Constructive Partnership of

Long-term Stability) √–À«à“ß®’π°—∫ À¿“æ¬ÿ‚√ª (Euro-

pean Union : EU) ‡æ◊ËÕ§ß‰«â´÷Ëßº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë®–‰¥â√—∫

®“°§«“¡ ”§—≠„π°“√æ—≤π“¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ

μà“ßÊ √«¡∑—Èß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» μ≈Õ¥®πº≈ª√–‚¬™πå

¥â“π‡»√…∞°‘®·≈–μ≈“¥°“√§â“

√–¥—∫∑’Ë Ù °“√‡ªìπÀÿâπ à«π∫πæ◊Èπ∞“π§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ

·≈–°“√‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë¥’ (Partnership Based on Good-

neighborliness and Mutual Trust) √–À«à“ß®’π°—∫

ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâÀ√◊ÕÕ“‡ ’́¬π ‡æ◊ËÕ

ªÑÕß°—π§«“¡¢—¥·¬âß„πº≈ª√–‚¬™πåæ◊Èπ∞“π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

¢Õß®’π„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È√«¡∑—Èß°“√∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“®„π¿Ÿ¡‘¿“§

√–¥—∫∑’Ë ı °“√‡ªìπÀÿâπ à«π¢Õß¡‘μ√¿“æ·≈–§«“¡

√à«¡¡◊Õ (Partnership of Friendship and Cooperation)

√–À«à“ß®’π°—∫≠’ËªÿÉπ ‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå∑“ß°“√§â“·≈–°“√

 √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ (Partnership of

Constructive Cooperation) √–À«à“ß®’π°—∫Õ‘π‡¥’¬‡æ◊ËÕ

√—°…“§«“¡ ß∫„πæ◊Èπ∑’Ëμ“¡·π«™“¬·¥π

√–¥—∫∑’Ë ˆ °“√ √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π (Construc-

tive Partnership) √–À«à“ß®’π°—∫·Õø√‘°“„μâ √«¡∑—Èß§«“¡

 —¡æ—π∏å¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Relationship of

Strategic Cooperation) √–À«à“ß®’π°—∫Õ‘¬‘ªμå·≈–®’π°—∫

´“Õÿ¥‘Õ“√–‡∫’¬ ‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–·À≈àß

æ≈—ßß“π

§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫‡ªìπÀÿâπ à«π¥—ß°≈à“« Õ¥§≈âÕß

°—∫º≈ß“π°“√«‘®—¬‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÙ˘ ¢Õß ®“ß ‡ ’Ë¬«À¡‘ß

(Zhang Xiaoming) ‡√◊ËÕß ç°“√°â“«¢÷Èπ¡“¢Õß®’π·≈–°“√

 √â“ßª√–™“§¡„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°é  ∑’Ë‰¥â«‘‡§√“–Àå§«“¡
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 —¡æ—π∏å√–À«à“ß°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®¢Õß®’π°—∫°“√ √â“ß

ª√–™“§¡„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕßπ’È ‰¥â· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ

∂÷ß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®√–À«à“ßª√–‡∑»„π

¿Ÿ¡‘¿“§®–º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬

ºà“πÕß§å°√∑’Ë‡ªìπ°≈‰°§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑» ‡™àπ °“√

ª√–™ÿ¡„π°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß°≈ÿà¡

ª√–‡∑»„π‡Õ‡™’¬·ª´‘øî° (The Asia - Pacific Economic

Cooperation : APEC) ´÷Ëß “¡“√∂¢¬“¬º≈‰ª¬—ßª√–‡∑»

∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°∑’ËÕ¬Ÿà „πÕß§å°√¢Õß°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ - ·ª´‘øî° (ASEAN

Regional Forum : ARF) ‡ªìπμâπ

¢≥–∑’Ëº≈ß“π°“√«‘®—¬¢Õß ‡©‘π μß‡ ’È¬« (Chen

Dongxiao) „πªï æ.». ÚııÒ ‡√◊ËÕß ç°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ

·≈–§«“¡°â“«Àπâ“√à«¡°—π¢Õß‡Õ‡™’¬¬ÿ§„À¡à°—∫¬ÿ∑∏»“ μ√å

¢Õß®’π„π‡Õ‡™’¬ªï §.». ÚÚé ‰¥â∑”„Àâ‡ÀÁπÕ¬à“ß™—¥‡®π«à“

§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âμâÕß √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢

¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°—π∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ

‡™◊ËÕ„®®“°°“√‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë¥’ ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π°“√

√à «¡æ—≤π“ ‡æ◊Ë Õ ° “√ ‰¥â ¡ “´÷Ë ß º≈ª√– ‚¬™πå √à «¡°— π

√–À«à“ßª√–‡∑»

ß“π«‘®—¬∑—Èß Õß‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

·≈– “¡“√∂π”‰ª Ÿà¢âÕ √ÿª∑’Ë π—∫ πÿπμàÕ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫

°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ≈—∫ —́∫ ấÕπ‚¥¬‡©æ“–∑“ß

‡»√…∞°‘®∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß √«¡∑—Èß‰¥âπ”‰ª Ÿà§«“¡

√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑» πÕ°®“°π—Èπ°“√‡ÀÁπ§«“¡

 ”§—≠¢Õß°“√√à«¡¡◊Õ°—π·∫∫°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

®–π”‰ª Ÿà°“√ √â“ßª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ß (Security

Community)„π¿Ÿ¡‘¿“§‰¥â

·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’√«¡∑—Èßº≈ß“π°“√«‘®—¬„π¢â“ßμâπ

‰¥âπ”‰ª Ÿà°“√«‘‡§√“–Àå°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ∂“π°“√≥å§«“¡

¡—Ëπ§ß∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑» ÷́Ëß

 Õ¥§≈âÕß°—∫«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬„π¢âÕ·√° √«¡∑—Èß

 “¡“√∂«‘‡§√“–Àå∂÷ßº≈°√–∑∫μàÕ°“√°”Àπ¥®ÿ¥¬◊π∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√¢Õß‰∑¬„π°“√√—°…“

§«“¡¡—Ëπ§ßμ≈Õ¥®πº≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑» ÷́Ë ß

 Õ¥§≈âÕß°—∫«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬„π¢âÕ∑’Ë Õß ‚¥¬æ∫

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßÕß§åª√–°Õ∫μà“ßÊ „π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ

μ—«·ª√

‚¥¬μ—«·ª√Õ‘ √– (Independent Variable) ‡°’Ë¬«

°—∫°“√§”π÷ß∂÷ß¿—¬§ÿ°§“¡ (Awareness of Threats) ¡’

§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫μ—«·ª√°“√§”π÷ß∂÷ß§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»

(Maintenance of National Security) μ—«·ª√°“√æ÷Ëßæ“

Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ≈—∫´—∫´âÕπ (Complex Interdependence)

·≈–μ—«·ª√°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Part-

nership) ÷́Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡μ—«·ª√Õ‘ √–∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫º≈

ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ (National Interests) Õ—ππ”‰ª Ÿàμ—«·ª√

μ“¡ (Dependent Variable) ∑’Ë‡ªìπ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

√–À«à“ßª√–‡∑» (International Cooperation) ·μà√–¥—∫

¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ¥—ß°≈à“«®–¡’¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡

‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π (Confidence) ́ ÷Ëß‡ªìπμ—«·ª√·∑√°´âÕπ

(Intervening Variable)

 μ—«·ª√∑’Ë‰¥â®“°°“√∑∫∑«π·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–º≈

ß“π°“√«‘®—¬„π¢â“ßμâπ “¡“√∂ √â“ß‡ªìπ°√Õ∫·π«§‘¥„π

°“√«‘®—¬‰¥â¥—ßπ’È

sana-aw-07 1/28/10, 5:14 PM51

วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๓

AW-�������-����������������������-59-04.indd   17 10/10/2559   11:40:52



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก18
«“

√ 
“√

‡ 
π“

∏‘ª
íμ¬

å

»Ÿπ¬åæ—≤π“À≈—°π‘¬¡ ·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å °√¡¬ÿ∑∏»÷°…“∑À“√∫°5252525252

®“°·ºπ¿Ÿ¡‘„π¢â“ßμâπ‰¥âπ”‰ª Ÿà°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫

«‘∏’°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕÀ“§”μÕ∫μ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬·≈–

°√Õ∫·π«§«“¡§‘¥„π°“√«‘®—¬ ‚¥¬„™â°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ

(Qualitative Research) ‡π◊ËÕß®“°≈—°…≥–ª√–‡¥Áπªí≠À“

„π°“√«‘®—¬ (Nature of the Research Problem) ∑’Ëπ”

‡ πÕ·≈–‡∑§π‘§°“√«‘®—¬∑’Ë‰¥âÕÕ°·∫∫‰«â ”À√—∫°“√§âπÀ“

§”μÕ∫‰¥â·°à °“√ —ß‡°μ°“√≥å·∫∫¡’ à«π√à«¡ (Participant

Observations) ·≈–°“√ —¡¿“…≥å·∫∫‡®“–≈÷° (In-Depth

·ºπ¿Ÿ¡‘ · ¥ß°√Õ∫·π«§«“¡§‘¥„π°“√«‘®—¬· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßμ—«·ª√μà“ßÊ

Interviews) °—∫ºŸâ∑’Ë à«π‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√ª√–™ÿ¡√à«¡√–À«à“ß

°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â

¢âÕ¡Ÿ≈„π√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπμ“¡ ¿“æ¢Õß§«“¡‡ªìπ

®√‘ß√«¡∑—Èß‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¥â«¬μ—«ºŸâ«‘®—¬‡Õß

·≈–¡’°“√«‘‡§√“–ÀåÀ“ “‡Àμÿ¢Õßªí≠À“‚¥¬‡πâπ°“√μ’§«“¡

‡æ◊ËÕ √â“ß‡ªìπ¢âÕ √ÿª Õ—π®–π”‰ª Ÿà·π«∑“ß°“√·°â ‰¢ªí≠À“

´÷Ëß “¡“√∂ √ÿªº≈°“√«‘‡§√“–Àå®“°°“√«‘®—¬‰¥â¥—ßπ’È
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Ò. º≈°“√«‘‡§√“–Àå‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π°“√≥å§«“¡

¡—Ëπ§ß°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π

Ò.Ò º≈°√–∑∫∑’Ë¡’μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–º≈

ª√–‚¬™πå¢Õß‰∑¬ §«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π‰¥â àßº≈

°√–∑∫∑—Èß„π‡™‘ß∫«°·≈–‡™‘ß≈∫μàÕª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬„π‡™‘ß

∫«°‰¥â°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–∑”„Àâ ∂“π–

¢Õß‰∑¬„π∫∑∫“∑‡ªìπºŸâπ”°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ¡“°

¢÷Èπ πÕ°®“°π—Èπ §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√æ—≤π“∑“ß¥â“π

‡»√…∞°‘®‰¥â¡’ à«π ”§—≠„π°“√º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß®“°°“√ª°ªÑÕßº≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘®

‡™àπ °“√√—°…“‡ âπ∑“ß‡¥‘π∑–‡≈„Àâ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬®“°‚®√

 ≈—¥·≈–°“√°Ÿâ¿—¬∑“ß∑–‡≈ ÷́Ëß°Õß∑—æ‡√◊Õ‰∑¬°—∫°Õß∑—æ

‡√◊Õ®’π‰¥â√à«¡Ωñ°°Ÿâ¿—¬∑“ß∑–‡≈„πªï æ.». ÚıÙ˘ ‡ªìπμâπ

 à«πº≈°√–∑∫„π‡™‘ß≈∫μàÕª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â·°à §«“¡

À«“¥√–·«ß¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“·≈–∫“ßª√–‡∑»„πÕ“‡ ’́¬π

‡ÀÁπ«à“ ‰∑¬°”≈—ß‚πâ¡‡Õ’¬ß‰ª∑“ß®’π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ‚¥¬‡©æ“–

§«“¡§≈“ß·§≈ß„®«à“‰∑¬°—∫®’πÕ“®®– √â“ßÕß§å°√§«“¡

√à«¡¡◊Õ∑“ß∑À“√¢÷Èπ„π¿Ÿ¡‘¿“§ Õ—π°√–∑∫μàÕº≈ª√–‚¬™πå

°—∫∫∑∫“∑·≈–Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ ´÷Ëß‰∑¬§«√¡’™àÕß

∑“ß„Àâ À√—∞œ ·≈–ª√–‡∑»μà“ßÊ ‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√

ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√∑’Ë¡‘„™à ß§√“¡ ‡™àπ °“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ

∑“ß∑À“√·≈–°”≈—ßæ≈‡æ◊ËÕ°Ÿâ¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß∏√√¡™“μ‘√à«¡°—π

‡ªìπμâπ

Ò.Ú ·π«‚πâ¡„πÕπ“§μ¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ

∑“ß°“√∑À“√√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π ®–‡ªìπ‰ª„π√Ÿª·∫∫°“√

‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ºŸ°æ—π¥â“π

º≈ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß„°≈â™‘¥·≈–°«â“ß¢«“ß ‚¥¬‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫

º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ ·≈–¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–æ—≤π“

‰ª Ÿà°“√‡ªìπ¢—È«Õ”π“®„À¡à‡æ◊ËÕ§“πÕ”π“®Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß

 À√—∞Õ‡¡√‘°“„π¿Ÿ¡‘¿“§ æ√âÕ¡°—ππ’È®’π°Á ‰¥â‡μ√’¬¡°“√

ªÑÕß°—π·√ß°¥¥—π®“°ª√–‡∑»μ–«—πμ°„π‡√◊ËÕß‰μâÀ«—π·≈–

 ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π„π∑‘‡∫μ ‚¥¬„™â¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ

§«∫§Ÿà‰ª°—∫°“√¢—¥¢«“ß§«“¡æ¬“¬“¡¢Õß À√—∞œ ∑’Ë®–ªî¥

≈âÕ¡®’π ·≈–®’π‰¥â‡≈Áß‡ÀÁπ«à“ª√–‡∑»°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π®–‡ªìπ

¢—È«Õ”π“®Àπ÷Ëß∑’Ë ”§—≠„π‡Õ‡™’¬·ª´‘øî° ÷́Ëß‰∑¬§«√

· «ßÀ“√Ÿª·∫∫°‘®°√√¡√à«¡°—π„π°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ

√–À«à“ßª√–‡∑»∑’Ë®– “¡“√∂≈¥§«“¡À«“¥√–·«ß¢Õß

ª√–‡∑»μà“ßÊ ‰¥â ‚¥¬‡©æ“–°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√∑’Ë¡‘„™à

 ß§√“¡

°“√¥”‡π‘π·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß

√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π‚¥¬‡©æ“–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√®–

 “¡“√∂¢¬“¬º≈‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß

®’π°—∫ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π‰¥â ‚¥¬‰∑¬®–μâÕß¥”‡π‘π

∫∑∫“∑„π∞“π–‡ªìπºŸâª√– “π‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡§«“¡√à«¡¡◊Õ ‚¥¬

‡√‘Ë¡μâπ®“°°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π‡»√…∞°‘®¢ÕßÕ“‡ ’́¬π°—∫

®’π (ASEAN + 1) Õ“‡´’¬π°—∫®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–‡°“À≈’„μâ

(ASEAN + 3) μ≈Õ¥®π°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ“‡ ’́¬π°—∫®’π

≠’ËªÿÉπ ‡°“À≈’„μâ Õ‘π‡¥’¬ ÕÕ ‡μ√‡≈’¬·≈–π‘«´’·≈π¥å √«¡

∑—Èß°√Õ∫°“√ª√–™ÿ¡§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡

¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ - ·ª´‘øî° (ASEAN Regional Forum :

ARF) ‚¥¬°“√¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å∑—Èß·∫∫∑«‘¿“§’·≈–æÀÿ¿“§’

Ú. º≈°“√«‘‡§√“–Àå‡°’Ë¬«°—∫®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

·≈–∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√∑’Ë‡À¡“– ¡¢Õß‰∑¬
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Ú.Ò ®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß‰∑¬·≈–∫∑∫“∑

∑“ß°“√∑À“√∑’Ë‡À¡“– ¡ ÷́Ëß‰∑¬§«√ àß‡ √‘¡§«“¡√à«¡¡◊Õ

√–À«à“ßª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§‡¥’¬«°—π‡ªìπº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë

 ”§—≠·≈–∂“«√°«à“°“√æ÷Ëßæ‘ß¡À“Õ”π“®¿“¬πÕ°¿Ÿ¡‘¿“§

·≈–∫πæ◊Èπ∞“π°“√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫·π«§‘¥∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬√à«¡¡◊Õ°—π (Cooperative Security) √«¡∑—Èß

‡√àßº≈—°¥—π¬ÿ∑∏»“ μ√å„À¡à„π°“√ √â“ß‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß„μâ„Àâ‡ªìπ çª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ßÕ“‡ ’́¬πé (ASEAN

Security Community) ‚¥¬‰∑¬·≈–ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π¡ÿàß

 √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ°—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–¡’®ÿ¥¬◊π„π°“√ªØ‘‡ ∏∑’Ë

®–„™â°”≈—ß„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“ §«“¡¢—¥·¬âß Õ’°∑—Èß®–‰¡à

·¢àß¢—π„π°“√ – ¡°”≈—ßÀ√◊ÕÕ“«ÿ∏¬ÿ∑‚∏ª°√≥å

Ú.Ú °“√ª√—∫ª√ÿß√Ÿª·∫∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π ‚¥¬‡©æ“–°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ

¿—¬§ÿ°§“¡·∫∫¥—Èß‡¥‘¡ (Traditional Threats) ·≈–°“√

¥”‡π‘π°“√μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡√Ÿª·∫∫„À¡à (Non Traditional

Threats) „π√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–¥—∫∑«‘¿“§’ (Bilateral)

√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π ÷́Ëß¡’¢âÕ¥’μàÕ°“√· «ßÀ“¢âÕμ°≈ß·≈–

°“√‰¥â¡“¢Õßº≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—πÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë¡“°°«à“√Ÿª

·∫∫Õ◊Ëπ ·μà¡’¢âÕ‡ ’¬∑’ËÕ“® √â“ß§«“¡À«“¥√–·«ß·°àª√–‡∑»

‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õß‰∑¬ Õ—π àßº≈°√–∑∫μàÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°√Õ∫

¢ÕßÕ“‡´’¬π √«¡∑—Èß À√—∞œ ∑’Ë· ¥ß∫∑∫“∑‡ªìπ¡À“Õ”π“®

¢Õß‚≈°·≈–‡ªìπæ—π∏¡‘μ√∑“ß∑À“√°—∫‰∑¬

 à«π°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡·∫∫¥—Èß‡¥‘¡ (Tradi-

tional Threats) ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡√Ÿª·∫∫„À¡à

(Non Traditional Threats) „π√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ

√–¥—∫æÀÿ¿“§’ (Multilateral) √–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π·≈–

Õ“‡ ’́¬π√«¡∑—Èßª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ‡™àπ  À√—∞œ ‡ªìπμâπ ÷́Ëß¡’

¢âÕ¥’∑’Ë®– “¡“√∂ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ßª√–‡∑»

‰¥â¡“°¢÷Èπ·≈– π—∫ πÿπμàÕ·π«∑“ß¢Õß°“√‡ªìπª√–™“§¡

§«“¡¡—Ëπ§ß (Security Community) ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà —πμ‘¿“æ

„π¿Ÿ¡‘¿“§„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â¡“°°«à“√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ

·∫∫∑«‘¿“§’ ·μà¡’¢âÕ‡ ’¬∑’Ë¢“¥§«“¡‚¥¥‡¥àπ„π≈—°…≥–√à«¡

∑’Ë‡ªìπÕ—μ≈—°…≥å (Common Identity) ∑—Èß„π‡™‘ß°“¬¿“æ

®“° ¿“æ¿Ÿ¡‘√—∞»“ μ√å (Geopolitics) ·≈–æ—≤π“°“√∑“ß

ª√–«—μ‘»“ μ√å Õ—π¬“°μàÕ°“√π”‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—μ‘„Àâ∫√√≈ÿº≈

μ“¡¢âÕμ°≈ß μ≈Õ¥®π°“√º≈—°¥—π‰ª Ÿà°“√‡ªìπª√–™“§¡

§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‰¡à°â“«Àπâ“‡∑à“∑’Ë§«√‡π◊ËÕß®“°®ÿ¥¬◊π

·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß·μà≈–ª√–‡∑»¡’

§«“¡·μ°μà“ß°—π‚¥¬‡©æ“–§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß

 ∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®’π

°—∫ À√—∞œ ®’π°—∫≠’ËªÿÉπ·≈–®’π°—∫‡°“À≈’„μâ

·μà°“√¥”‡π‘π§«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ·∫∫∑«‘¿“§’

·≈–æÀÿ¿“§’¥—ß°≈à“«μâÕßÕ¬Ÿà∫π·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß·∫∫√à«¡

¡◊Õ°—π (Cooperative Security) ∑’Ë‡πâπ°“√æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬

ª√÷°…“À“√◊Õ°—π (Dialogue) ∑—Èß®“°μ—«·∑π¿“§√—∞·≈–

¡‘„™à¿“§√—∞ ‡æ◊ËÕ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡ªí≠À“∑—Èß∑’Ë‡ªìπ¡‘μ‘∑“ß°“√

∑À“√·≈–¡‘μ‘Õ◊ËπÊ ∑’Ë‰¡àÕ“®·°â ‰¢‰¥â¥â«¬°“√¥”‡π‘πΩÉ“¬‡¥’¬«

Õ—π®–π”‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ √â“ßª√–™“§¡§«“¡

¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§ (Security Community) „πÕπ“§μ‰¥â„π∑’Ë ÿ¥

°“√Õ¿‘ª√“¬º≈°“√«‘®—¬
®’π‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß‰∑¬·≈–ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡

Õ“‡´’¬π ‚¥¬®’π´÷Ëß‡ªìπª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“ª√–‡∑»·√°¢Õß

Õ“‡ ’́¬π∑’Ë„Àâ°“√√—∫√Õß π∏‘ —≠≠“‰¡μ√’·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ

„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Treaty of Amity and Coop-

eration : TAC) √«¡∑—Èß¬—ß· ¥ß§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–≈ßπ“¡

„πæ‘∏’ “√μàÕ∑â“¬ π∏‘ —≠≠“‡¢μª≈Õ¥Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å„π

‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Protocol to the Treaty of South-

east Asia Nuclear Weapon- Free Zone : SEANWFZ)
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´÷Ëß°“√· ¥ß‡®μπ“√¡≥å¥—ß°≈à“«π—∫‡ªìπ°“√· ¥ß∫∑∫“∑

¢Õß®’π„π°“√ √â“ß‡ √‘¡§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ßª√–‡∑»

Õ—π®–¡’º≈μàÕ°“√ √â“ß¿“ææ®πå∑’Ë¥’¢Õß®’π«à“ ®’π‰¡à„™à¿—¬

§ÿ°§“¡∑’Ëª√–‡∑»μà“ßÊ μâÕß

À«“¥√–·«ß ·μà®’π®–‡ªìπª√–‡∑»

„À≠à∑’Ë¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–®–√—°…“

º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—∫∑ÿ°ª√–‡∑» ¥—ß

°√≥’μ—«Õ¬à“ß„π™à«ß∑’Ë‡°‘¥«‘°ƒμ‘∑“ß

‡»√…∞°‘®„π‡Õ‡™’¬‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÙ

®’π‰¥â· ¥ß∫∑∫“∑„π°“√√—°…“√–¥—∫

§à“‡ß‘πÀ¬«π‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡ªìπ°“√´È”‡μ‘¡

μàÕªí≠À“∑“ß‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬

πÕ°®“°π—Èπ ®’π¬—ß‰¥â¡’ à«π ”§—≠„π°“√√à«¡

ª√÷°…“À“√◊Õ°—∫ª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π√«¡∑—Èß≠’ËªÿÉπ·≈–

‡°“À≈’„μâ„π°“√øóôπøŸ‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§ ®π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß

§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°√Õ∫°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡ ’́¬π°—∫®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–

‡°“À≈’„μâ À√◊ÕÕ“‡´’¬π∫«° “¡ (ASEAN + 3) Õ—π‡ªìπ°“√

æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ≈—∫ —́∫´âÕπ (Complex Interdepen-

dence) ‚¥¬‡©æ“–„π‡√◊ËÕß‡»√…∞°‘®∑’Ë®–º≈—°¥—π‰ª Ÿà§«“¡

√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ßμ“¡·π«§«“¡§‘¥„π°“√®—¥μ—Èß‡ªìπ

ª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ß‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° (East Asian Secu-

rity Community) ‡ªìπμâπ

´÷Ëßª√–∏“π“∏‘∫¥’ ÀŸ ®‘Ëπ‡∑“ (Hu Jintao) ‰¥â°≈à“«

 ÿπ∑√æ®πå„π‚Õ°“ §√∫√Õ∫ ˆ ªï·Ààß°“√°àÕμ—Èß

 Àª√–™“™“μ‘ ≥ Õß§å°“√ Àª√–™“™“μ‘„π¡À“π§√π‘«¬Õ√å°

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òı °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ¯ ‚¥¬‡πâπ¬È”§«“¡√à«¡

¡◊Õ„π‡«∑’ª√–™“§¡√–À«à“ßª√–‡∑» (International Com-

munity) «à“ ç...ª√–™“§¡√–À«à“ßª√–‡∑»μâÕß¡’§«“¡

√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß„°≈â™‘¥‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡À«“¥√–·«ß·≈– àß‡ √‘¡

°“√æ—≤π“√à«¡°—π‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—πÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π¢Õß

∑ÿ°Ê ª√–‡∑»...·π«‚πâ¡¢Õß‚≈°„πÕπ“§μ®–æ—≤π“‰ª Ÿà

°“√¡’À≈“¬¢—È«Õ”π“®®“°°√–· °“√æ—≤π“∑“ß¥â“π

‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡°â“«Àπâ“∑’Ë√«¥‡√Á«¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å

‡∑§‚π‚≈¬’∑”„Àâ∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§¢Õß‚≈°¡’

§«“¡‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘® ¬‘Ëß¡’

§«“¡®”‡ªìπ∑’ËμâÕß¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

√–À«à“ßª√–‡∑»¡“°¢÷Èπ∑—Èß„π√–¥—∫

¿Ÿ¡‘¿“§·≈–√–¥—∫‚≈°‡æ◊ËÕ‡º™‘≠°—∫

ªí≠À“∑’Ë¢â“¡æ√¡·¥π ‡™àπ  ¿“«–

·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡ªìπ¡≈æ‘… °“√·æ√à√–∫“¥

¢Õß¬“‡ æμ‘¥ ªí≠À“Õ“™≠“°√√¡¢â“¡

™“μ‘·≈–‚√§√–∫“¥∑’Ë√â“¬·√ß ‡ªìπμâπ...é

®“° ∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ÷́Ëß

μâÕßÕ“»—¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ „π°“√·°â ‰¢

ªí≠À“√à«¡°—π ‡™àπ °“√°àÕ°“√√â“¬·≈–¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß∏√√¡™“μ‘

‡ªìπμâπ ∑”„Àâ¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß¡’°“√ª√—∫ª√ÿß√Ÿª·∫∫

§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬

°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π„Àâ∑—πμàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥—ß°≈à“«

‚¥¬„™â·π«∑“ß¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ·∫∫ Cooperative Security

‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π √«¡∑—Èß°“√¡’º≈

ª√–‚¬™πå√à«¡°—π„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡§«“¡¡—Ëπ§ß„π¡‘μ‘μà“ßÊ ·≈–

¢¬“¬º≈§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°·∫∫∑«‘¿“§’ (‰∑¬°—∫®’π) ‰ª Ÿà

·∫∫æÀÿ¿“§’ (‰∑¬-®’π - Õ“‡ ’́¬π·≈–ª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“„π

°√Õ∫μà“ßÊ ‡™àπ °√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ“‡ ’́¬π°—∫®’π °√Õ∫

§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ“‡ ’́¬π-®’π-≠’ËªÿÉπ-‡°“À≈’„μâ (ASEAN+3) °√Õ∫

§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ“‡ ’́¬π-®’π-≠’ËªÿÉπ-‡°“À≈’ „μâ -Õ‘π‡¥’¬-

ÕÕ ‡μ√‡≈’¬-π‘«´’·≈π¥å (ASEAN+6) ·≈–°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ

¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª ‘́øî°

(ASEAN Regional Forum : ARF)
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¢âÕ‡ πÕ·π–
®“°°“√«‘‡§√“–Àå®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–∫∑∫“∑

∑“ß°“√∑À“√„π°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–º≈ª√–‚¬™πå

¢Õßª√–‡∑»‰∑¬∑”„Àâ ‰¥â¢âÕ‡ πÕ·π–À≈—°Ê Û ª√–°“√ ¥—ßπ’È

Ò. ¢âÕ‡ πÕ·π–„π√–¥—∫π‚¬∫“¬

Ò.Ò π”º≈°“√«‘®—¬„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫·π«

‚πâ¡¢Õß ∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß∑—Èß„π√–¥—∫‚≈°·≈–√–¥—∫

¿Ÿ¡‘¿“§√«¡∑—Èßº≈°√–∑∫μàÕ√–∫∫§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§

‡Õ‡™’¬‰ª„™â „π°“√ª√–‡¡‘π®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–

∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√ ´÷Ëß¡’º≈°√–∑∫μàÕ°“√√—°…“§«“¡

¡—Ëπ§ß·≈–º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–∑» ‚¥¬‡©æ“–„π°“√

ª√–™ÿ¡‡μ√’¬¡°“√„π√–¥—∫π‚¬∫“¬¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß

°≈“‚À¡‡æ◊ËÕ°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ¢âÕ‡ πÕ¢ÕßΩÉ“¬‰∑¬„π°“√

ª√–™ÿ¡√à«¡ª√–®”ªïμ“¡·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡

®’π∑’Ëº≈—¥°—π‡ªìπ‡®â“¿“æ®—¥°“√ª√–™ÿ¡

Ò.Ú ®—¥∑”‡ªìπ√“¬ß“π¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡

‡ πÕ‡¢â“ Ÿà°“√ª√–™ÿ¡§≥–√—∞¡πμ√’‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√

æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡„π√–À«à“ß√—∞∫“≈‰∑¬

°—∫√—∞∫“≈®’π∑’Ë≈ßπ“¡‡¡◊ËÕªï æ.». Úıı ∑’Ë°√ÿßªí°°‘Ëß ÷́Ëß

‡ªìπ·ºπß“π„π√–¬– ı ªï (æ.». Úıı - ÚııÙ)

Ò.Û ‡√àß√—¥°“√®—¥∑”°√Õ∫π‚¬∫“¬∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‚¥¬‡πâπ∂÷ß°“√∫Ÿ√≥“°“√

°√–∫«π°“√§‘¥„π‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß

°≈“‚À¡¢Õß®’π‚¥¬‡©æ“–„π°“√«“ß·ºπ∑—Èß„π√–¬– —Èπ (Ò

- Ú ªï) √–¬–ª“π°≈“ß (Û - Ò ªï) ·≈–√–¬–¬“« (ÒÒ -

Ú ªï) „Àâ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫·π«‚πâ¡¢Õß ∂“π°“√≥å

§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª

Ò.Ù °√–∑√«ß°≈“‚À¡‡ªìπ‡®â“¿“æ„π°“√®—¥

ª√–™ÿ¡√à«¡°—∫ à«π√“™°“√°√–∑√«ßÕ◊ËπÊ √«¡∑—ÈßÕß§å°√

¿“§‡Õ°™π·≈–Õß§å°√¿“§ª√–™“ —ß§¡ ‡æ◊ËÕ√–¥¡°“√¡’

 à«π√à«¡„π°‘®°√√¡„π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»·≈–°“√ √â“ß

§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë¬—Ëß¬◊π‚¥¬‡©æ“–„π√–¥—∫

¢Õß¿“§ª√–™“ —ß§¡

Ú. ¢âÕ‡ πÕ·π–„π√–¥—∫ªØ‘∫—μ‘

Ú.Ò ºŸâ°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–ºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ß√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π μâÕß„™â§«“¡√–¡—¥√–«—ß„π°“√

· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ·≈–∑à“∑’μàÕªí≠À“„π‡√◊ËÕß‰μâÀ«—π ∑‘‡∫μ Õß§å

¥“‰≈≈“¡– ≈—∑∏‘ΩÉ“À≈ÿπ°ß ·≈– ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π„π®’π ∑—Èßπ’È

‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë®’π‡ÀÁπ«à“‡ªìπ°‘®°“√¿“¬„π¢Õß®’π·≈–‡ªìπ

ª√–‡¥Áπ∑’Ë¡’§«“¡ÕàÕπ‰À« ‚¥¬‡©æ“–μàÕ®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

Õ—π®– àßº≈°√–∑∫μàÕ§«“¡¢—¥·¬âß„πº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë ”§—≠

¢Õßª√–‡∑»‰∑¬‰¥â

Ú.Ú °“√ª√—∫ª√ÿß‚§√ß √â“ß¢Õß§≥–°√√¡°“√

·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√ΩÉ“¬μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ πÕßμàÕπ‚¬∫“¬

§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬

°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π „Àâ¡’§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ·≈–∫Ÿ√≥“

°“√·ºπß“π°—∫Õß§å°√Õ◊ËπÊ ¿“¬„μâ·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡

√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π∑’Ë‰¥â≈ßπ“¡‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ æ.». Úıı

∫πæ◊Èπ∞“πº≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»¡’§«“¡ ”§—≠‡Àπ◊Õ

°«à“º≈ª√–‚¬™πå¢ÕßÀπà«¬ß“π„¥Àπà«¬ß“πÀπ÷Ëß‡∑à“π—Èπ

Û. ¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√«‘®—¬§√—ÈßμàÕ‰ª §«√¡’°“√

∑”«‘®—¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√¥”‡π‘π·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß “∏“√≥√—∞

ª√–™“™π®’π°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õßª√–‡∑»Õ◊ËππÕ°®“°

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬ ÷́Ëß®’π‰¥â≈ßπ“¡

§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√„π≈—°…≥–¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π
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5757575757»Ÿπ¬åæ—≤π“À≈—°π‘¬¡ ·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å °√¡¬ÿ∑∏»÷°…“∑À“√∫°

∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Partnerships) °—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ

√«¡ ÒÚ ª√–‡∑» ‰¥â·°à √— ‡´’¬  À√—∞Õ‡¡√‘°“ Ω√—Ëß‡» 

‡¬Õ√¡π’ ≠’ËªÿÉπ ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ¡Õß‚°‡≈’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å

ª“°’ ∂“π §’°’´ ∂“π ·≈–§“ —́§ ∂“π ‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–ÀåÀ“

®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–∫∑∫“∑∑“ß°“√∑’Ë‡À¡“– ¡¢Õß

‰∑¬„π°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»

„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

 √ÿª
 ∂“π°“√≥å∑’Ë¡’§«“¡´—∫ ấÕπ®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

¢Õß°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå„πªí®®ÿ∫—π‰¥â àßº≈°√–∑∫μàÕ§«“¡

¡—Ëπ§ß¢Õß∑ÿ°ª√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à

‡™àπ °“√°àÕ°“√√â“¬ Õ“™≠“°√√¡¢â“¡™“μ‘·≈–¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß

∏√√¡™“μ‘ ‡ªìπμâπ ®π‰¡à¡’ª√–‡∑»„¥ “¡“√∂·°â ‰¢ªí≠À“

¿—¬§ÿ°§“¡¥—ß°≈à“«‰¥â‡æ’¬ß≈”æ—ß ®÷ß®”‡ªìπμâÕß· «ßÀ“

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß
æ—π‡Õ° ‰™¬ ‘∑∏‘Ï μ—πμ¬°ÿ≈. ç§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß‰∑¬°—∫ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’πé μ“¡‚§√ß°“√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ∑“ß —ß§¡»“ μ√å
 “¢“«‘™“√—∞»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß, ÚııÚ

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ

°“√§”π÷ß∂÷ß¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»

·≈–°“√‡≈Áß‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—π√«¡

∑—Èß°“√· ¥ß®ÿ¥¬◊π„π°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å‡ªìπ

μ—«·ª√∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠„π°“√π”‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

√–À«à“ßª√–‡∑» ·μà§«“¡√à«¡¡◊Õ°—ππ—Èπ®–¡’¡“°À√◊ÕπâÕ¬

‡æ’¬ß„¥¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ ·≈–§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ

‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π ÷́Ëß‡ªìπμ—«·ª√·∑√°´âÕπμàÕ°“√π”‰ª Ÿà§«“¡

√à«¡¡◊Õ°—π¥—ß°≈à“«

§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√√–À«à“ß°√–∑√«ß

°≈“‚À¡‰∑¬°—∫®’π®÷ß¡’ à«π ”§—≠μàÕ°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ

‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡‡æ◊ËÕº≈

ª√–‚¬™πå√à«¡°—π‚¥¬‡©æ“–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√ Õ—π

®–π”‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°—π„π∑’Ë ÿ¥

æ.Õ. ‰™¬ ‘∑∏‘Ï  μ—πμ¬°ÿ≈  ‡À≈à“ ∑À“√ “√∫√√≥    ”‡√Á®°“√»÷°…“  »‘≈ª»“ μ√å∫—≥±‘μ (√—∞»“ μ√å)  ‡°’¬√μ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫ Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…μ√»“ μ√å - ª√‘≠≠“‚∑√—∞»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ (°“√ª°§√Õß) ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ - À≈—° Ÿμ√™—Èππ“¬æ—π
‡À≈à“∑À“√ “√∫√√≥  ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ - À≈—° Ÿμ√À≈—°ª√–®” ‚√ß‡√’¬π‡ π“∏‘°“√∑À“√∫° ™ÿ¥∑’Ë ˜Ú - À≈—° Ÿμ√
‡ π“∏‘°“√∑À“√  √ÿàπ∑’Ë  ÙÒ  «‘∑¬“≈—¬‡ π“∏‘°“√∑À“√  -  À≈—° Ÿμ√¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»  ≥  ¡À“«‘∑¬“≈—¬
ªÑÕß°—πª√–‡∑»   “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ∑à“π‡§¬¥”√ßμ”·Àπàß  Õ“®“√¬å°Õß«‘™“°ÆÀ¡“¬·≈– —ß§¡»“ μ√å  à«π°“√»÷°…“
‚√ß‡√’¬ππ“¬√âÕ¬æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“ - ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß°‘®°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»  ∂“∫—π«‘®—¬∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å  ∂“∫—π«‘™“°“√
ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∫—≠™“°“√∑À“√ Ÿß ÿ¥  ªí®®ÿ∫—π  ¥”√ßμ”·Àπàß  π“¬∑À“√ªØ‘∫—μ‘°“√  ª√–®” ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—π
ª√–‡∑»  °Õß∫—≠™“°“√°Õß∑—æ‰∑¬
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æ.Õ.‰™¬ ‘∑∏‘Ï μ—πμ¬°ÿ≈

°“√¥”‡π‘π¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π
„π√–¥—∫‚≈°·≈–

μàÕ¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

°≈à“«π”
 ∂“π°“√≥å„π√–¥—∫‚≈° À≈—ß®“°°“√≈à¡ ≈“¬¢Õß À¿“æ‚´‡«’¬μ„πªï æ.». ÚıÛÙ ∑”„Àâ¿—¬§ÿ°§“¡

·∫∫¥—Èß‡¥‘¡ (Traditional Threat) ∑’Ë¡’°“√‡º™‘≠Àπâ“¥â«¬°”≈—ß∑À“√„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ®“°ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß

„π≈—∑∏‘Õÿ¥¡°“√≥å∑“ß°“√‡¡◊Õß„π™à«ß¬ÿ§ ß§√“¡‡¬Áπ‰¥â≈¥≈ß‰ª  ®ππ”‰ª Ÿà°“√∂Õπ∑À“√„πÀ≈“¬æ◊Èπ∑’Ë·≈–

ª√–‡∑»μà“ßÊ ‰¥â≈¥°”≈—ß∑À“√‡æ◊ËÕ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“¥â“π‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» ·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ

√–À«à“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕμàÕμâ“π¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à (Non Traditional Threat) ∑’Ë‡°‘¥®“°ªí≠À“∑“ß

‡»√…∞°‘®·≈–°“√·¬àß™‘ß∑√—æ¬“°√ ®π‡°‘¥‡ªìπªí≠À“Õ“™≠“°√√¡¢â“¡™“μ‘„πÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ‡™àπ °“√§â“¡πÿ…¬å

°“√§â“ ‘Ëßº‘¥°ÆÀ¡“¬ ¬“‡ æμ‘¥·≈–ªí≠À“™π°≈ÿà¡πâÕ¬ ‡ªìπμâπ

®’π¡’·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π¬ÿ∑∏»“ μ√å∑—Èß„π√–¥—∫‚≈°
·≈–„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ°—∫ª√–‡∑» §◊Õ
¡ÿàß√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»„π¥â“π°“√¥”√ßÕ¬Ÿà
¢Õß√–∫∫æ◊Èπ∞“π§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß™“μ‘¿“¬„μâæ√√§
§Õ¡¡‘«π‘ μå®’π ª°ªÑÕßÕ∏‘ª‰μ¬·≈–∫Ÿ√≥¿“æ·Ààß¥‘π·¥π
æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë¬—Ëß¬◊π
·≈–¡ÿàß √â“ß ¿“æ·«¥≈âÕ¡„Àâ¡’ —πμ‘¿“æ‚¥¬‡πâπÀ≈—°°“√
Õ¬Ÿà√à«¡Õ¬à“ß —πμ‘

 ˜
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»Ÿπ¬åæ—≤π“À≈—°π‘¬¡ ·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å °√¡¬ÿ∑∏»÷°…“∑À“√∫°4646464646

®÷ß àßº≈„Àâ√Ÿª·∫∫§«“¡¡—Ëπ§ß‰¥â¢¬“¬¢Õ∫‡¢μ®“°

°“√‡¡◊Õß·≈–°“√∑À“√§√Õ∫§≈ÿ¡„πÀ≈“¬¡‘μ‘¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

(Comprehensive Security) ‚¥¬‡©æ“–∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®

∑”„Àâ∑ÿ°ª√–‡∑»μâÕßÀ—πÀπâ“¡“„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π¿“¬„μâ

°“√·¢àß¢—π„π°“√æ—≤π“∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–°“√æ—≤π“

»—°¬¿“æ¢Õßª√–‡∑» ‚¥¬¡’°“√ √â“ß¡“μ√°“√§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ

‡™◊ËÕ„®√–À«à“ß°—π (Confidence Building Measure) „π

À≈“¬√Ÿª·∫∫∑—Èß∑’Ëºà“πÕß§å°√¿“§√—∞·≈–Õß§å°√∑’Ë¡‘„™à¿“§√—∞

(Nongovernmental Organizations: NGOs) ‡æ◊ËÕ √â“ß

§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ (Rourke, John T., Ú¯,

pp. ÒÙ˜-ÒÙ˘)

®’π‡ªìπª√–‡∑»Àπ÷Ëß∑’Ë¡’»—°¬¿“æ„π°“√æ—≤π“‚¥¬

‡©æ“–¥â“π‡»√…∞°‘® ́ ÷Ëß¡’°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ¬àÕ¡

¡’·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π¬ÿ∑∏»“ μ√å∑—Èß„π√–¥—∫‚≈°·≈–„π

√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ°—∫ª√–‡∑» ‚¥¬Õ“®

«‘‡§√“–Àå‰¥â®“°ª√–‡¥Áπ·π«§‘¥·≈–·π«π‚¬∫“¬∑’Ë ‰¥â¡’

°“√π”‡ πÕμàÕ‡«∑’ “∏“√≥–μà“ßÊ ¥—ßπ’È

·π«§‘¥∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π„π√–¥—∫‚≈°
‡®‘ß ªïò‡®’È¬π (Zheng Bijian) ª√–∏“π§≥–∑’Ë

ª√÷°…“¥â“π°“√‡¡◊Õß¢Õßæ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®’π´÷Ëß‰¥â ‰ª‡¬◊Õπ

 ∂“∫—π∫√Ÿâ§§‘Ëß å (Brookings Institution) ≥ °√ÿß«Õ™‘ßμ—π

¥’.´’  À√—∞œ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òˆ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙ¯ °≈à“«∂÷ß

°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ßª√–‡∑»Õ—π®–π”‰ª Ÿà

§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ßª√–‡∑»‚¥¬‡πâπ«à“ ®’π

‰¡à„™à¿—¬§ÿ°§“¡μàÕº≈ª√–‚¬™πå¢Õß À√—∞œ √«¡∑—Èßπ”‡ πÕ

·π«§‘¥¢Õß°“√°â“«Õ¬à“ß —πμ‘«‘∏’¢Õß®’π (Peaceful Rise)

®”π«π Ò ª√–‡¥Áπ (Bijian, Zheng, 2005) °≈à“«§◊Õ

ç... ª√–°“√·√° °“√æ—≤π“√à«¡°—π·≈–°“√¡’º≈

ª√–‚¬™πå√à«¡°—π®–π”„Àâ∑—Èß®’π·≈– À√—∞œ  “¡“√∂¢¬“¬

§«“¡√à«¡¡◊Õ§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°¡‘μ‘∑—Èß∑“ß°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®

«—≤π∏√√¡ °“√∑À“√·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß...

ª√–°“√∑’Ë Õß μâÕß‡¢â“„®§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫

∑«‘¿“§’√–À«à“ß®’π°—∫ À√—∞œ „Àâ≈÷°´÷Èß∑—Èß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π

„π¥â“π°“√μ≈“¥ ‚Õ°“ ∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß...

ª√–°“√∑’Ë “¡ ºŸâπ”®’π¡’¿“√–Àπâ“∑’Ë„π°“√·°â ‰¢

ªí≠À“„πÕπ“§μ¢Õß®’π®“°®”π«πª√–™“°√∑’Ë¡“°∂÷ß Ò,Û

≈â“π§π...

ª√–°“√∑’Ë  ’Ë ®’πμâÕß ‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„π

¬ÿ∑∏»“ μ√å “¡°â“«„π°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘® °“√√—°…“

Õÿ¥¡°“√≥å·≈–°“√ √â“ß§«“¡ ¡“π©—π∑å„π —ß§¡...

ª√–°“√∑’ËÀâ“ ®’π®–æ—≤π“ª√–‡∑»μ“¡·π«∑“ß

‡©æ“–¢Õßμπ‡Õß...

ª√–°“√∑’ËÀ° ®’π‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠„π‡√◊ËÕß§«“¡

¡—Ëπ§ß¥â“πæ≈—ßß“π...

ª√–°“√∑’Ë‡®Á¥ ®’π®–‡ªìπª√–‡∑»„À≠à∑’Ë¡’§«“¡√—∫

º‘¥™Õ∫∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–®–‰¡à· «ßÀ“°“√‡ªìπ®â“«

∑“ß°“√∑À“√¢Õß‚≈°...

ª√–°“√∑’Ë·ª¥ æ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®–¬÷¥·π«∑“ß

 —πμ‘ „π°“√∫√‘ À“√ª√– ‡∑»·≈–®–‰¡à   √â “ ß§«“¡

À«“¥√–·«ß„Àâ°—∫ À√—∞œ ...

ª√–°“√∑’Ë ‡°â“ ®’π‰¥â¡’§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬∑’Ë®–·≈°

‡ª≈’Ë¬π§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π√–À«à“ß

®’π°—∫ À√—∞œ ...

ª√–°“√∑’Ë ‘∫ ®’π°—∫ À√—∞œ §«√„™â ‚Õ°“  √â“ß

§«“¡√à«¡¡◊Õºà“πª√–μŸ„π¥â“πμà“ßÊ „Àâ¡“°¢÷Èπ...é

·π«§‘¥∑’Ë ‡®‘ß ªïò‡®’È¬ππ”‡ πÕ‡°’Ë¬«°—∫°“√°â“«

Õ¬à“ß —πμ‘«‘∏’¢Õß®’π‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»

‰¥â Õ¥√—∫°—∫ ÿπ∑√æ®πå¢Õßª√–∏“π“∏‘∫¥’ ÀŸ ®‘Ëπ‡∑“
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(Hu Jintao) ∑’Ë‰¥â°≈à“«„π∑’Ëª√–™ÿ¡„π‚Õ°“ §√∫√Õ∫ ˆ ªï

·Ààß°“√°àÕμ—Èß Àª√–™“™“μ‘ ≥ Õß§å°“√ Àª√–™“™“μ‘„π

¡À“π§√π‘«¬Õ√å° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òı °—π¬“¬π æ.». ÒıÙ¯ (Jintao,

Hu, 2005) ‚¥¬‡πâπ¬È”·π«∑“ß —πμ‘„π‡«∑’ª√–™“§¡

√–À«à“ßª√–‡∑» (International Community) «à“

ç...ª√–™“§¡√–À«à“ßª√–‡∑»μâÕß¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ

Õ¬à“ß„°≈â™‘¥‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡À«“¥√–·«ß·≈– àß‡ √‘¡°“√

æ—≤π“√à«¡°—π‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—πÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π¢Õß∑ÿ°Ê

ª√–‡∑»...·π«‚πâ¡¢Õß‚≈°„πÕπ“§μ®–æ—≤π“‰ª Ÿà°“√¡’

À≈“¬¢—È«Õ”π“®®“°°√–· °“√æ—≤π“∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®

·≈–§«“¡°â“«Àπâ“∑’Ë√«¥‡√Á«¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å‡∑§‚π‚≈¬’

∑”„Àâ∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§¢Õß‚≈°¡’§«“¡‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®

¬‘Ëß¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’ËμâÕß¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑»

¡“°¢÷Èπ∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈–√–¥—∫‚≈°‡æ◊ËÕ‡º™‘≠°—∫

ªí≠À“∑’Ë¢â“¡æ√¡·¥π ‡™àπ  ¿“«–·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡ªìπ¡≈æ‘… °“√

·æ√à√–∫“¥¢Õß¬“‡ æμ‘¥ ªí≠À“Õ“™≠“°√√¡¢â“¡™“μ‘

·≈–‚√§√–∫“¥∑’Ë√â“¬·√ß ‡ªìπμâπ ´÷Ëß§«√¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È

ª√–°“√·√° ¥”‡π‘π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π·∫∫æÀÿ¿“§’

∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß√à«¡‚¥¬≈–∑‘Èß§«“¡À«“¥√–·«ß

„π™à«ß¬ÿ§ ß§√“¡‡¬Áπ·≈– √â“ß·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à

¥â«¬°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ„® ‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πº≈ª√–‚¬™πå §«“¡

‡∑à“‡∑’¬¡°—π·≈–¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π √«¡∑—Èß¡’°≈‰° √â“ß

§«“¡¡—Ëπ§ß√à«¡·≈–°“√ªÑÕß°—π§«“¡¢—¥·¬âßÕ¬à“ß —πμ‘«‘∏’...

ª√–°“√∑’Ë Õß ¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕ°“√∫√√≈ÿ

º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π‚¥¬‡ªî¥‚Õ°“ ·≈–≈¥Õÿª √√§¢âÕ

®”°—¥√–À«à“ß°—π...

ª√–°“√∑’Ë “¡  √â“ß®‘μ«‘≠≠“≥¢Õß°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π

Õ¬à“ß ¡“π©—π∑å...ª√–°“√∑’Ë ’Ë  àß‡ √‘¡°“√ªØ‘√ŸªÕß§å°“√

 Àª√–™“™“μ‘·≈–°‘®°√√¡√–À«à“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡

 ß∫ ÿ¢·≈–°“√æ—≤π“√à«¡°—π∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√‡§“√æ

·≈–¬÷¥¡—Ëπ„π°Æ∫—μ√ Àª√–™“™“μ‘...é

∂âÕ¬·∂≈ß¢Õßª√–∏“π“∏‘∫¥’ÀŸ ®‘Ëπ‡∑“ ‡°’Ë¬«°—∫

®ÿ¥¬◊π¢Õß®’π„π‡«∑’ª√–™“§¡‚≈°·≈–‰¥âμÕ°¬È”·π«§‘¥

¢Õß‡®‘ß ªïò‡®’È¬π ´÷Ëß‡ªìπª√–∏“π§≥–∑’Ëª√÷°…“∑“ß°“√‡¡◊Õß

¢Õßæ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®’π ‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°“√

 √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑» ‚¥¬ Õ¥§≈âÕß°—∫

·π«§‘¥¢Õß ®“ß À¬ÿπÀ≈‘ß (Zhang Yunling) ·≈– ∂—ß ́ ◊ËÕº‘ß

(Tang Shiping) ‰¥â«‘‡§√“–Àå∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°“√¥”‡π‘π

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»®π∑”„Àâ “¡“√∂ª√–‡¡‘π

¬ÿ∑∏»“ μ√å„π√–¥—∫‚≈°À√◊Õ¡À“¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π (Chinaûs

Grand Strategy) Õ—π‡ªìπ°“√¬°√–¥—∫∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å„π

√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ (Regional Strategy) (Yunling, Zhang and

Shiping, Tang, Úı, pp. Ù¯-ˆ¯)  √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

Ò. ®’π¡ÿàß§◊π Ÿà§«“¡¬‘Ëß„À≠à¥—ß„πÕ¥’μ¥â«¬°“√‡ªìπ

¡À“Õ”π“®®“°¢π“¥¢Õßª√–‡∑» ®”π«πª√–™“°√·≈–

§«“¡‡®√‘≠¡—Ëß§—Ëß∑“ß‡»√…∞°‘®„πªí®®ÿ∫—π ·μà®’π√–≈÷°Õ¬Ÿà

‡ ¡Õ«à“ À√—∞œ ‡ªìπÕ¿‘¡À“Õ”π“®∑’Ë®’πμâÕß¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ

æ◊Èπ∑’Ëμà“ßÊ πÕ°®“°π’È ®’π®–‡æ‘Ë¡§«“¡·¢Áß·°√àß¢Õß

ª√–‡∑»√«¡∑—Èß§«“¡‡¢â¡·¢Áß∑“ß°“√∑À“√‡æ◊ËÕ√—°…“

 ∂“π¿“æ∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈–√–¥—∫‚≈°
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Ú. ®’πμâÕß°“√¥”√ß§«“¡¡’‡ ∂’¬√¿“æÕ—π‡ªìπº≈

®“°π‚¬∫“¬ ’Ë∑—π ¡—¬„π¬ÿ§¢Õß ‡μ‘Èß ‡ ’Ë¬«º‘ß·≈–√—°…“

 ¿“«–·«¥≈âÕ¡√–À«à“ßª√–‡∑»„Àâ¡’§«“¡ ß∫‡æ◊ËÕæ—≤π“

‡»√…∞°‘® ‚¥¬°“√√—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ À√—∞œ ·≈–

ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õß®’π

Û. ®’π‡πâπ°“√‡ªìπª√–‡∑»„À≠à∑’Ë¡’§«“¡√—∫º‘¥

™Õ∫·≈–§«∫§ÿ¡æƒμ‘°√√¡¢Õßμπ‡Õß∑’Ë®–‰¡à¡ÿàß· «ßÀ“

°“√‡ªìπºŸâπ”„π°‘®°“√√–À«à“ßª√–‡∑»∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§

·≈–√–¥—∫‚≈°‚¥¬¥”‡π‘π°‘®°√√¡ºà“πÕß§å°√  ∂“∫—π·≈–

°≈‰°μà“ßÊ ·∫∫æÀÿ¿“§’ (Multilateral Institutions) ‡æ◊ËÕ

 √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®√«¡∑—Èß√à«¡ª√÷°…“À“√◊Õ

√–À«à“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„® (Confidence

Building Measures: CBMs) „π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à (New

Security Concept) ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ °“√‡ÀÁπ

ª√–‚¬™πå√à«¡°—π ¡’§«“¡‡ ¡Õ¿“§°—π·≈–¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

Ù. ®’π‡πâπ°“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“ª√–‡∑»∫πæ◊Èπ

∞“π¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë

 Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“«–·«¥≈âÕ¡¢Õß‚≈° ‚¥¬¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬

Õ¬à“ßÕ‘ √–·≈–‰¡àΩí°„ΩÉΩÉ“¬„¥ √«¡∑—Èß¬÷¥∂◊Õ°√Õ∫ªØ‘∫—μ‘

¢Õß Àª√–™“™“μ‘·≈–®–μàÕμâ“π°“√·∑√°·´ß°‘®°“√

√–À«à“ßª√–‡∑»

°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ·π«§‘¥∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
¢Õß®’π Ÿà√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§

 ”À√—∫ ∂“π°“√≥å„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ À≈—ß®“°

‡Àμÿ°“√≥å«‘°ƒμ‘∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π‡Õ‡™’¬ªï æ.». ÚıÙ

∑’Ë‡√‘Ë¡μâπ®“°§à“‡ß‘π∫“∑¢Õß‰∑¬·≈–≈ÿ°≈“¡‰ª¬—ßª√–‡∑»

μà“ßÊ „π‡Õ‡™’¬‰¥â∑”„Àâ°≈ÿà¡ª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π‡ÀÁπ§«“¡

®”‡ªìπ∑’ËμâÕß√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–‡°“À≈’„μâ‡æ◊ËÕ

·°â ‰¢ªí≠À“·≈–øóôπøŸ‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§√à«¡°—π ‚¥¬‡©æ“–

®’π‰¥â· ¥ß∫∑∫“∑„π§«“¡‡ªìπºŸâπ”„π∞“π–ª√–‡∑»„À≠à∑’Ë

μâÕß¡’¿“√–ºŸ°æ—π„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“«‘°ƒμ‘‡»√…∞°‘®¥â«¬

°“√√—°…“√–¥—∫§à“‡ß‘πÀ¬«π¢Õß®’π‰«â‡æ◊ËÕ‰¡à „Àâ àßº≈

°√–∑∫∑’Ë®–‡ªìπ°“√´È”‡μ‘¡μàÕ ∂“π°“√≥å∑“ß‡»√…∞°‘®„π

¿Ÿ¡‘¿“§

¡’¢âÕπà“ —ß‡°μ∑’Ë™—¥‡®π«à“ºŸâπ”®’π„πªí®®ÿ∫—π¬—ß§ß

¬÷¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬¢ÕßÕ¥’μºŸâπ” ‡μ‘Èß ‡ ’Ë¬«º‘ß

μ≈Õ¥¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π ‚¥¬‡©æ“–§”ª√“»√—¬¢Õß‡μ‘Èß ‡ ’Ë¬«

º‘ß §√—Èß ”§—≠ Õß§√—Èß§◊Õ „π«—π∑’Ë ÚÚ °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». Ò˘¯Ù

(æ.». ÚıÚ˜) „πÀ—«¢âÕ ç«‘∂’∑“ß„À¡à„π°“√ √â“ß§«“¡

¡—Ëπ§ß·°à‚≈°é (A New Approach Toward Stabilizing the

World Situation)  ∑’Ë‡πâπ°“√·°â ‰¢ªí≠À“μà“ßÊ „π‚≈°‚¥¬

 —πμ‘«‘∏’ ·≈–§”ª√“»√—¬„π«—π∑’Ë Ú˘ æƒ…¿“§¡ §.». Ò˘¯Ù

(æ.». ÚıÚ˜) „πÀ—«¢âÕ ç°“√√—°…“ —πμ‘¿“æ¢Õß‚≈°·≈–

°“√ √â“ßÀ≈—°ª√–°—π„π°“√æ—≤π“¿“¬„πª√–‡∑»é (Safe-

guard World Peace and Ensure Domestic Develop-

ment) ¡’ “√– ”§—≠ √ÿª‰¥â«à“ ®’π¬—ß§ß¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μàÕ

μâ“π≈—∑∏‘§«“¡‡ªìπ®â“«‡æ◊ËÕ√—°…“ —πμ‘¿“æ¢Õß‚≈° ®’π®–

‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßª√–‡∑»‚≈°∑’Ë “¡‡ ¡Õ ‡π◊ËÕß®“°®’π¬—ß¡’

§«“¡¬“°®π·≈–·¡â®–√Ë”√«¬¢÷Èπ°Á®–‰¡à· «ßÀ“§«“¡‡ªìπ

®â“« ®’π π—∫ πÿπ°“√‡®√®“ªí≠À“‡»√…∞°‘®√–À«à“ßª√–‡∑»

®’π®–¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»Õ¬à“ßÕ‘ √–·≈–‰¡àΩí°„ΩÉ

ΩÉ“¬„¥ΩÉ“¬Àπ÷ËßÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ·≈–π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»¢Õß

®’π¡ÿàß· «ßÀ“ —πμ‘¿“æ¢Õß‚≈° ‡æ◊ËÕ∑ÿà¡‡∑°“√æ—≤π“

ª√–‡∑»„Àâ¡’§«“¡∑—π ¡—¬ (‡©’¬π ©’‡™‘π, ÚıÙ˘, Àπâ“ ÚÛÚ-

Ú˜ı)

¢âÕ —ß‡°μÕ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß‡°’Ë¬«°—∫°√–· ‚≈°“

¿‘«—μπå∑’Ë‰¥â àßº≈μàÕ°“√ª√—∫μ—«„π°“√·¢àß¢—π∑“ß‡»√…∞°‘®

μàÕ∑—Èßª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â« ‡™àπ °≈ÿà¡ª√–‡∑»¬ÿ‚√ª œ≈œ ·≈–

‰¥â°√–μÿâπ„Àâª√–‡∑»μà“ßÊ ∑—Ë«∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§μ◊Ëπμ—«‡√◊ËÕß°“√§â“
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‡ √’¡“°¢÷Èπ‚¥¬‡©æ“–®’π ´÷Ëß¡’§à“·√ßß“πμË”‡ªìπμ≈“¥

·√ßß“π¢π“¥„À≠à ¡’μ≈“¥°“√§â“®”π«π¡“° ·≈–¡’‡ß‘π∑ÿπ

 ”√Õßμà“ßª√–‡∑»®”π«π¡À“»“≈‡ªìπÕ—π¥—∫ Õß√Õß

®“° À√—∞œ ‡π◊ËÕß®“°®’πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π¥â“π°“√§â“

®π‰¥â¥ÿ≈°“√§â“®”π«π¡“° ¬‘Ëß∑”„Àâ®’π‡ªìπ®ÿ¥¥÷ß¥Ÿ¥‡ß‘π

≈ß∑ÿπ®“°μà“ßª√–‡∑»¡“°¢÷Èπ √«¡∑—Èß‡ªìπ∞“π°“√º≈‘μ

¢π“¥„À≠à®÷ß‡ªìπº≈„Àâ‡»√…∞°‘®¢Õß®’π‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ¡“°

°«à“√âÕ¬≈– Ò μàÕ‡π◊ËÕß°—ππ“ππ—∫ Ò ªï (Deng, Yong

and Moore, Thomas., Ú¯, pp. ÒÒÛ-ÒÛˆ) °“√∑’Ë

‡»√…∞°‘®¢Õß®’π‡®√‘≠‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß√«¥‡√Á«‰¥â∑”„Àâª√–‡∑»

μà“ßÊ ‡°‘¥§«“¡À«“¥√–·«ß«à“ ®’π®–π”º≈∑’Ë‰¥â®“°§«“¡

‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®‰ªæ—≤π“¥â“π· π¬“πÿ¿“æ

∑“ß°“√∑À“√®πÕ“®°≈“¬‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ¿Ÿ¡‘¿“§·≈–

‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ‚≈° ·μà®’π°Á ‰¥â¬◊π¬—π«à“®’π‰¡à „™à¿—¬

§ÿ°§“¡∑—Èß∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–°“√∑À“√‚¥¬¬°‡Àμÿº≈„π‡√◊ËÕß

¢Õß§«“¡≈â“À≈—ß„πæ◊Èπ∑’Ë¿“§μ–«—πμ°¢Õß®’π∑’Ë¡’ª√–™“°√

¬“°®π·≈–¡’§«“¡·μ°μà“ß°—∫æ◊Èπ∑’Ë„π¿“§μ–«—πÕÕ°¢Õß

®’π∑’Ë‡ªìπ‡¡◊Õß∑à“∑“ß‡»√…∞°‘® ÷́Ëß®’πμâÕß·°â ‰¢ªí≠À“∑“ß

‡»√…∞°‘®‚¥¬‡©æ“–§«“¡¬“°®π¢Õßª√–™“™π ®÷ß‰¡à¡’

æ≈—ß∑’Ë®–‰ª√ÿ°√“πª√–‡∑»Õ◊Ëπ„¥

 à«π„π∑“ß¥â“π°“√∑À“√π—Èπ ®’π°Á ‰¥â· ¥ß∑à“∑’

ºà“π∑“ß‡Õ° “√°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» (Defense White Pa-

per) ªï æ.». ÚııÒ (Information Office of the State

Council of the Peopleûs Republic of China, 2009, pp.

8-13) «à“

ç...®–„™â°”≈—ß∑À“√‰ª‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ·≈–

‡πâπ°“√·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß¥â«¬ —πμ‘«‘∏’ ‚¥¬

 Õ¥§≈âÕß°—∫√–¥—∫°“√æ—≤π“∑“ß‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¢Õß

ª√–‡∑» √«¡∑—Èß‡πâπ°“√ºπ÷°°”≈—ß√–À«à“ß°Õß∑—æ°—∫

√—∞∫“≈·≈–°Õß∑—æ°—∫ª√–™“™π...é

πÕ°®“°π’È ®’π‰¥â· ¥ß∑à “∑’ «à “®–‰¡à „™â Õ“«ÿ ∏

π‘«‡§≈’¬√åμàÕª√–‡∑»∑’Ë ‰¡à¡’Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å ·≈–®–‰¡à „™â

Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å°àÕπÀ“°‰¡à∂Ÿ°‚®¡μ’¥â«¬Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å

(Swaine, Michael D., Úı, pp. Úˆˆ-Ú¯ı)

ª√“°Ø°“√≥å∑“ß°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»„π™à«ß

‡«≈“ªí®®ÿ∫—π «‘‡§√“–Àå‰¥â«à“∑ÿ°ª√–‡∑»æ¬“¬“¡· «ßÀ“

æ—π∏¡‘μ√„π√Ÿª·∫∫°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strate-

gic Par tnership) ¥—ß°√≥’¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ß®’π°—∫√— ‡ ’́¬∑’Ë ‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡ π∏‘

 —≠≠“¡‘μ√¿“æ·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ„π§«“¡‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë¥’

æ.». ÚıÙÙ μàÕ¡“„πªï æ.». ÚıÙˆ °Á‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡„π

·∂≈ß°“√≥å√à«¡∑’Ë°√ÿß¡Õ ‚§«å‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡ªìπæ—π∏¡‘μ√

∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å«à“¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π √«¡∑—Èß°“√

¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß„π°√Õ∫¢ÕßÕß§å°“√§«“¡

√à«¡¡◊Õ‡´’Ë¬ß‰Œâ∑’Ë®’π √— ‡ ’́¬·≈–Õ¥’μª√–‡∑»„π À¿“æ‚´

‡«’¬μ Õ—π‰¥â·°à §“ —́§ ∂“π Õÿ´‡∫°‘  ∂“π ∑“®‘°‘ ∂“π

·≈–‡μ‘√å°¡‘π‘ ∂“π ‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘° ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–·°â ‰¢ªí≠À“

æ√¡·¥πμ≈Õ¥®π√à«¡¡◊Õ°—π„π°“√·°â‰¢ªí≠À“°“√°àÕ°“√√â“¬

πÕ°®“°π’È ®’π¬—ß¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√°—∫

√— ‡´’¬„πÕÿμ “À°√√¡°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» √«¡∑—Èß°“√´âÕ¡
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√∫√à«¡„πªï æ.». ÚıÙ¯ ‡æ◊ËÕ√à«¡°—π· ¥ßªØ‘°‘√‘¬“‚μâμÕ∫

°“√·ºà¢¬“¬Õ”π“®¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‚¥¬®’π π—∫ πÿπ„Àâ

√— ‡´’¬‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘°„πÕß§å°“√°“√§â“‚≈° (WTO: World

Trade Organization) ·≈– —Ëß ◊́ÈÕπÈ”¡—π Õ“«ÿ∏¬ÿ∑‚∏ª°√≥å

∑“ß∑À“√ ‡™àπ ‡§√◊ËÕß∫‘π√∫ ‡√◊Õ¥”πÈ” ·≈–‡√◊Õæ‘¶“μ®“°

√— ‡´’¬ ‡ªìπμâπμ≈Õ¥®π π—∫ πÿπ√— ‡´’¬„π°“√·°âªí≠À“

‡√◊ËÕß¥‘π·¥π‡™™‡π’¬ „π¢≥–∑’Ë√— ‡´’¬°Á π—∫ πÿπ®’π„π

ªí≠À“‰μâÀ«—π·≈–∑‘‡∫μ √«¡∑—Èß√à«¡¡◊Õ°—∫®’π„π°“√§“π

Õ”π“®°—∫ À√—∞œ ·≈–§—¥§â“π°“√„™â°”≈—ß∑À“√¢Õß À√—∞œ

°√≥’ ‚®¡μ’Õ‘√—° ‚¥¬®’π°—∫√— ‡ ’́¬¡’®ÿ¥¬◊π√à«¡°—π∑’Ë®–

 π—∫ πÿπ√Ÿª·∫∫¢ÕßÀ≈“¬¢—È«Õ”π“® (Multipolar) ‡æ◊ËÕ¡‘

„Àâ À√—∞œ ºŸ°¢“¥°“√‡ªìπ¢—È«Õ”π“®‡¥’¬« (Unipolar)

 ”À√—∫§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß°≈ÿà¡ª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§

‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ´÷Ëß‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°√–· 

‚≈°“¿‘«—μπå‡™àπ‡¥’¬«°—∫¿Ÿ¡‘¿“§Õ◊ËπÊ ‚¥¬‡©æ“–„π‡√◊ËÕß°“√

°àÕ°“√√â“¬·≈–¿—¬§ÿ°§“¡∑’Ë‡°‘¥®“°Õ“™≠“°√√¡¢â“¡™“μ‘

„π√Ÿª·∫∫μà“ßÊ ´÷Ëß àßº≈°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§

·≈–°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å (Human Security) Õ—π

‡ªìπº≈¡“®“°°“√∑’Ëª√–‡∑»„π°≈ÿà¡ ¡“™‘°ª√–°Õ∫¥â«¬ ‰∑¬

Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ¡“‡≈‡´’¬  ‘ß§‚ª√å øî≈‘ªªîπ å ∫√Ÿ‰π ≈“« °—¡æŸ™“

‡«’¬¥π“¡ ·≈–æ¡à“ ´÷Ëßª√–™“°√ à«π„À≠à„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È

π—∫∂◊Õ»“ π“Õ‘ ≈“¡ √«¡∑—Èß‡ªìπ∑’Ëμ—Èß∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å‚¥¬‡©æ“–‡ªìπ‡ âπ∑“ß¢π àßπÈ”¡—π∑’Ë ”§—≠·≈–

‡ âπ∑“ß§¡π“§¡¢π àß ‘π§â“‚¥¬ºà“π™àÕß·§∫¡–≈–°“

πÕ°®“°π—Èπ ¬—ß¡’™àÕß·§∫´ÿπ¥“·≈–™àÕß·§∫≈Õ¡∫Õ° ´÷Ëß

‡ªìπ™àÕß·§∫∑’Ë ”§—≠∑’Ë‡™◊ËÕ¡°“√§¡π“§¡μ‘¥μàÕ°—∫∑«’ª

ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ (Swaine, Michael D., Úı, pp. Ú˜ˆ-Ú˜¯)

¥—ßπ—Èπ ¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ®÷ßμ°‡ªìπ

æ◊Èπ∑’Ë‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√·ºà¢¬“¬Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß¡À“Õ”π“®μà“ßÊ

‡Àπ◊Õ¥‘π·¥π·∂∫π’È ∑”„Àâª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È®÷ß‰¥â√«¡μ—«

°—π‡ªìπ°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π (ASEAN) ‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß

‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡ √«¡∑—Èß‡æ‘Ë¡æ≈—ßÕ”π“®„π°“√‡®√®“

μàÕ√Õß‚¥¬¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√‡¡◊Õßºà“π°√Õ∫°“√

ª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π«à“¥â«¬ §«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–

§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª ‘́øî° (ASEAN Regional

Forum: ARF) ‚¥¬¡’ª√–‡∑»¡À“Õ”π“®μà“ßÊ ‡ªìπ

ª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“ ‡™àπ  À√—∞œ ·§π“¥“ √— ‡´’¬ ®’π ≠’ËªÿÉπ

Õ‘π‡¥’¬ °≈ÿà¡¬ÿ‚√ª·≈–ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ‡ªìπμâπ

®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π„π¿Ÿ¡‘¿“§
‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

 ”À√—∫®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π„π¿Ÿ¡‘¿“§

‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ¡ÿàß‡πâπ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√ √â“ß§«“¡

‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ‡æ◊ËÕ √â“ßÀ≈—°ª√–°—π„π°“√

√—°…“§«“¡ ß∫ §«“¡¡—Ëπ§ß·≈–§«“¡¡—Ëß§—Ëß∑“ß‡»√…∞°‘®

‡æ◊ËÕπ”æ“ª√–‡∑»®’π Ÿà§«“¡∑—π ¡—¬‚¥¬°“√ √â“ß§«“¡

 —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ª√–‡∑»√Õ∫∫â“π·≈–‡æ◊ËÕπ∫â“π„π¿Ÿ¡‘¿“§

‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ‡æ◊ËÕ≈¥Õ”π“®Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß À√—∞œ

¥â«¬°“√‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª°ªÑÕßº≈ª√–‚¬™πå

¢Õß®’π‚¥¬‡©æ“–º≈ª√–‚¬™πå„π∑–‡≈®’π„μâ μ≈Õ¥®π°“√

· «ßÀ“«‘∏’°“√¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫≠’ËªÿÉπ´÷Ëß¡’Õ‘∑∏‘æ≈

Õ”π“®∑“ß‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡°‘¥°“√·¢àß¢—π

·≈–§«“¡μ÷ß‡§√’¬¥®π àßº≈°√–∑∫μàÕ°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®

¢Õß®’π √«¡∑—Èß‰¡à°√–∑∫μàÕ°“√· «ßÀ“≈Ÿà∑“ß„π°“√π”

‰μâÀ«—π‡¢â“¡“√«¡Õ¬Ÿà¿“¬„μâÕ”π“®Õ∏‘ª‰μ¬¢Õß®’π

πÕ°®“°π—Èπ®’π¬—ß¡ÿàß· «ßÀ“≈Ÿà∑“ß„π°“√ √â“ß

§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë°â“«Àπâ“°—∫ª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—π

ÕÕ°‡©’¬ß„μâ‡æ◊ËÕª°ªÑÕß ¿“«–·«¥≈âÕ¡„Àâ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈μàÕ°“√

√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß®’π (Hao, Su, Ú˘, pp. Ûı-Ù)

 ”À√—∫·π«∑“ß∑’Ë®’π¡ÿàß¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“

À¡“¬∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ Õ“®

«‘‡§√“–Àå¢—ÈπμÕπ„π°“√¥”‡π‘π°“√‰¥â ¥—ßπ’È
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¢—ÈπμÕπ·√°  °“√ √â“ß∫∑∫“∑„À¡à¢Õß°“√‡ªìπ

 ∂“∫—π√–À«à“ßª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß∑“ß

¥â“π‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß ‡™àπ °“√ª√–™ÿ¡§«“¡√à«¡

¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî° À√◊Õ ‡Õ‡ª§ (The

Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)

¢—ÈπμÕπ∑’Ë Õß ¡ÿàß„™â°≈‰°¢Õß ∂“∫—π√–À«à“ß

ª√–‡∑»∑’Ë¡’æ—≤π“°“√∑’Ë°â“«Àπâ“Õ¬à“ß√«¥‡√Á«„π°“√·°â ‰¢

ªí≠À“„π¿Ÿ¡‘¿“§‚¥¬‡©æ“–À≈—ß«‘°ƒμ‘∑“ß‡»√…∞°‘®„π‡Õ‡™’¬

‰¥â·°à °√Õ∫°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π∫«° “¡ (ASEAN+3 À√◊Õ

ASEAN Plus Three: APT)

¢—ÈπμÕπ∑’Ë “¡  ¡ÿàß àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπμàÕ°“√

 √â“ß∫√√∑—¥∞“π¢Õß ¡“§¡ª√–™“™“μ‘·Ààß‡Õ‡™’¬μ–«—π

ÕÕ°‡©’¬ß„μâ À√◊Õ Õ“‡´’¬π (The Association of South-

east Asian Nations: ASEAN) „π°“√μàÕμâ“π°“√¢¬“¬

Õ”π“®Õ‘∑∏‘æ≈‡æ◊ËÕ§√Õß§«“¡‡ªìπ®â“« (Hegemonic Power)

¢—ÈπμÕπ∑’Ë  ’Ë ‡√àß¥”‡π‘π°“√„Àâ ∂“∫—π√–À«à“ß

ª√–‡∑»¡’°≈‰°„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß„π¿Ÿ¡‘¿“§

‡™àπ °≈‰°¢Õß°“√®—¥μ—Èß‡¢μ°“√§â“‡ √’Õ“‡´’¬π À√◊Õ Õ“øμâ“

(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ·≈– °√Õ∫°“√

ª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π«à“¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡

¡—Ëπ§ß·Ààß‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî° (ASEAN Regional Forum: ARF)

‡ªìπμâπ

¢—ÈπμÕπ∑’ËÀâ“ ¡ÿàß¬°√–¥—∫§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ¢Õß°≈‰°‡æ◊ËÕ

§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑—Èß„π√Ÿª·∫∫∑«‘¿“§ (Bilateral)

·≈–æÀÿ¿“§’ (Multilateral) „Àâ¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈∑’Ë®–º≈—°¥—π„Àâ

‡°‘¥ª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ß (Security Community) ¢Õß

¿Ÿ¡‘¿“§μàÕ‰ª

¢—ÈπμÕπ ÿ¥∑â“¬  àß‡ √‘¡·π«∑“ß¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å

„π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑—Èß∑’Ë‡ªìπ∑“ß°“√ (Formal

Security Approach) ·≈–∑’Ë‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ (Informal Se-

curity Approach) ‚¥¬μ—Èß§≥–∑”ß“π√à«¡°—π‡æ◊ËÕ≈¥¢âÕ

®”°—¥„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“ √«¡∑—Èß°“√¡’°‘®°√√¡√à«¡°—π

‡§√◊ËÕß¡◊Õ¥â“ππ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ§«“¡¡—Ëπ§ß

¢Õß®’π„π°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥μ“¡·π«∑“ß¢—ÈπμÕπ

μà“ßÊ ∑’Ë‰¥â°≈à“«·≈â«π—Èπ ®–∑”„Àâ®’π¡’ ∂“π–§«“¡‡®√‘≠

√ÿàß‡√◊Õß‡À¡◊Õπ‡™àπ„πÕ¥’μ°“≈°≈—∫§◊π¡“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ¥â«¬

°“√°â“«¢÷Èπ¡“‡ªìπ¡À“Õ”π“®À≈—°„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ¬à“ß —πμ‘«‘∏’ ‚¥¬

°“√ √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬π”∫∑‡√’¬π®“°Õ¥’μ¡“ª√—∫ª√ÿß

·°â ‰¢‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√π”ª√–‡∑»„Àâ√Õ¥æâπ®“°°“√∂Ÿ°

·∑√°·´ß®“°Õ”π“®Õ‘∑∏‘æ≈¢Õßª√–‡∑»μ–«—πμ°·≈–

 “¡“√∂¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡

¡—Ëπ§ß·≈–º≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘®√«¡∑—Èß‡ªìπÀ≈—°

ª√–°—π„π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπÕ‘ √–

(Dongxiao, Chen, Ú¯, pp. Ú˜-ÙÙ)

·π«§‘¥¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–°“√‡ªìπÀÿâπ
 à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß®’π¡ÿàßπ”‰ª

 Ÿà°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Partnerships)

°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ ‚¥¬¡’°“√ª√–‡¡‘π ¿“«–·«¥≈âÕ¡¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ßª√–‡∑»«à“ ®–¬—ß‰¡à¡’ ß§√“¡¢π“¥

„À≠à„π¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë®–‡ªìπÕÿª √√§μàÕ‚Õ°“ °“√æ—≤π“

ª√–‡∑»¢Õß®’π ·μà°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå®–°√–∑∫μàÕ°“√

¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»Õ—π∑”„Àâª√–‡∑»μà“ßÊ

®”‡ªìπμâÕß¡’°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—π¡“°¢÷Èπ (Interdependence)

‚¥¬‡©æ“–∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®

πÕ°®“°π’È §«“¡ ¡¥ÿ≈„π¥â“π°”≈—ßÕ”π“®À≈—ß®“°

¬ÿ§ ß§√“¡‡¬Áπ∑’Ë ‰¥â¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®“°√–∫∫ Õß¢—È«

Õ”π“®‰ªÕ¬Ÿà¿“¬„μâ°“√∂Ÿ°§√Õ∫ß”‚¥¬ À√—∞œ„π≈—°…≥–

¢Õß°“√‡ªìπ¢—È«Õ”π“®‡¥’¬« ·μà„πÕπ“§μ√–∫∫§«“¡¡—Ëπ§ß

®–¡’æ—≤π“°“√‰ª Ÿà°“√¡’À≈“¬¢—È«Õ”π“® √«¡∑—Èß®–¡’°“√
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‡º™‘≠Àπâ“°—∫§«“¡∑â“∑“¬¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫„À¡à

(Non Traditional Security Challenges) ‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ∑—Èß

®“°°“√°àÕ°“√√â“¬ °“√·æ√à°√–®“¬¢ÕßÕ“«ÿ∏∑’Ë¡’Õ“πÿ¿“æ

√â“¬·√ß ·≈–¿—¬æ‘∫—μ‘√ÿπ·√ß∑“ß∏√√¡™“μ‘ ‡ªìπμâπ

°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ¢÷Èπ¢Õß®’π (Rise of China) ®–

¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß‚≈° ´÷Ëß®’πμâÕß¡’

∫∑∫“∑„π°“√ √â“ß°Æ√–‡∫’¬∫√«¡∑—Èß∫√√∑—¥∞“π¢Õß

Õß§å°√√–À«à“ßª√–‡∑»„π√Ÿª·∫∫æÀÿ¿“§’‡æ◊ËÕ√—°…“º≈

ª√–‚¬™πå¢Õß®’π√à«¡°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ ·μàªí≠À“§«“¡

‰¡à¡—Ëπ§ß„π‡√◊ËÕßæ≈—ßß“π ∑”„Àâ®’πμâÕß· «ßÀ“·À≈àßæ≈—ß

ß“π„À¡àÊ

¥—ßπ—Èπ  ¿“«–·«¥≈âÕ¡¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß¥—ß°≈à“«

∑”„Àâ®’ππ”‡ πÕ·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à (New Security

Concept) ∑’Ë‰¥â‡√‘Ë¡μâπ»÷°…“∑∫∑«π·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫§«“¡

¡—Ëπ§ß¡“μ—Èß·μà ªï §.». Ò˘˘Û ®π·≈â«‡ √Á®„πªï §.». Ò˘˘Ù

·≈–„πªï §.». Ò˘˘˜ ®’π‰¥â‡ πÕ·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à

„π∑’Ëª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π«à“¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–

§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß‡Õ‡™’¬-·ª ‘́øî° §√—Èß∑’Ë Ù ≥ °√ÿß°—«≈“≈—¡‡ªÕ√å

ª√–‡∑»¡“‡≈‡ ’́¬

·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à (New Security Concept)

®–‡πâπ§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—π (Equality) °“√‡®√®“À“√◊Õ

(Dialogue Trust) º≈ª√–‚¬™πå√à«¡ (Mutual Benefit) ·≈–

§«“¡√à«¡¡◊Õ (Cooperation) ‚¥¬¡’Õß§åª√–°Õ∫ Û ª√–°“√

(Shenxia, Zheng., Ú¯, pp. ¯-Òı) §◊Õ

Ò. §«“¡¡—Ëπ§ß√à«¡ (Common Security) ‚¥¬·°â

ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âßÕ¬à“ß —πμ‘«‘∏’ (Peaceful Resolution of

International Disputes) ´÷ËßÕ“®‡ª√’¬∫§«“¡¡—Ëπ§ß√à«¡

‡ªìπ«—μ∂ÿª√– ß§å (Objective) ¢Õß·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à

Ú. §«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß (Cooperative

Security) ‚¥¬¡’¡“μ√°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„® (Confi-

dence Building Measures) ‡™àπ °“√æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬ª√÷°…“

À“√◊Õ∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å °“√√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕ§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§

°“√√à«¡¡◊Õ°—π·°âªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫„À¡à °“√¡’

 à«π√à«¡„π°“√ªØ‘∫—μ‘°“√√—°…“ —πμ‘¿“æ ·≈–°“√·≈°

‡ª≈’Ë¬π∑“ß°“√∑À“√ œ≈œ ´÷Ëß‡ª√’¬∫‰¥â°—∫°“√‡ªìπ·π«∑“ß

(Approach) ¢Õß·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à

Û. °“√æ—≤π“§«“¡¡—Ëπ§ß (Development Security)

„Àâ¡’‡ ∂’¬√¿“æÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ´÷Ëß‡ª√’¬∫‰¥â°—∫°“√¡’√“°∞“π∑’Ë

 ”§—≠ (Foundation)

‡Àμÿº≈ ”§—≠„π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß

®’π¥—ß°≈à“« „πª√–°“√·√°‡π◊ËÕß®“° ¿“æ≈—°…≥–∑“ß

¿Ÿ¡‘√—∞»“ μ√å∑’Ë®’π¡’‡¢μ·¥πμ‘¥μàÕ°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ √«¡ ÒÙ

ª√–‡∑» ·≈–„π®”π«ππ—Èπ‡ªìπª√–‡∑»∑’Ë¡’Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å∂÷ß

Ù ª√–‡∑» (‰¥â·°à √— ‡´’¬ Õ‘π‡¥’¬ ª“°’ ∂“π ·≈–‡°“À≈’‡Àπ◊Õ)

„πª√–°“√∑’Ë Õß ®’πμâÕß‡º™‘≠Àπâ“°—∫æ—π∏¡‘μ√¢Õß À√—∞œ

‰¥â·°à ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ‡°“À≈’„μâ øî≈‘ªªîπ å·≈–‰∑¬ ´÷ËßÕ“®

‡ªìπ‰¥â∑—Èß¡‘μ√·≈–»—μ√Ÿ¢Õß®’π ·≈–ª√–°“√ ÿ¥∑â“¬ §«“¡

∫“¥À¡“ß„π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®’π°—∫≠’ËªÿÉπ´÷Ëß‡ªìπ

¡À“Õ”π“®À≈—°∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß‚≈° √«¡∑—Èß§«“¡„°≈â™‘¥

√–À«à“ß®’π°—∫‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ÷́Ëß®’πª√–‡¡‘π«à“  À√—∞œ ®–

¥”‡π‘π°“√μàÕ®’π„π Û ≈—°…≥– (Lampton, David M., Ú¯,

pp. Ú˜Ò-Ú˜Û) §◊Õ

≈—°…≥–·√° ¡ÿàß√—ÈßÀπà«ß·≈–®”°—¥°“√¥”‡π‘π

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®’π°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ
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≈—°…≥–∑’Ë Õß ª°ªÑÕßº≈ª√–‚¬™πå‡»√…∞°‘®¢Õß

 À√—∞œ ‚¥¬ √â“ßÕÿª √√§μàÕ ‘π§â“·≈–°“√∫√‘°“√¢Õß®’π

≈—°…≥–∑’Ë “¡  À√—∞œ ®–‡√àß°“√·¢àß¢—π°—∫®’π‚¥¬

‡æ‘Ë¡√–¥—∫¡“μ√∞“π¢Õß ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°¢—Èπæ◊Èπ∞“π

·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√∫√‘°“√ “∏“√≥– ‡™àπ §ÿ≥¿“æ

¢Õß∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å œ≈œ

´÷Ëß®’π‰¥â‡μ√’¬¡°“√À“∑“ß·°â ‰¢ªí≠À“∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ

„π‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ μ√å‚¥¬ π“¬À¬“ß ‡®’¬©◊Õ (Yang Jiechi)

√—∞¡πμ√’μà“ßª√–‡∑»®’π‰¥â°≈à“« ÿπ∑√æ®πå∑’Ë»Ÿπ¬å»÷°…“

¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–√–À«à“ßª√–‡∑»¢Õß À√—∞œ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÚ

¡’π“§¡ æ.». ÚııÚ (Jiechi, Yang, 2009) „π‚Õ°“ §√∫

√Õ∫ Û ªï·Ààß§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“√∑Ÿμ√–À«à“ß°—π«à“

ç...§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®’π- À√—∞œÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π

∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß°“√¢¬“¬º≈ª√–‚¬™πå√à«¡„π°“√‡ √‘¡

 √â“ß°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®¢Õß‚≈°...§«√ àß‡ √‘¡§«“¡√à«¡

¡◊Õ°—π‚¥¬„™â™àÕß∑“ß∑’Ë ‡À¡“– ¡„π°“√¥”‡π‘π§«“¡

 —¡æ—π∏å¥â«¬°“√‡§“√æ„πÕ”π“®Õ∏‘ª‰μ¬¢Õß°—π·≈–°—π

¬Õ¡√—∫„π®ÿ¥¬◊π∑’Ë·μ°μà“ß°—π‡æ◊ËÕ√à«¡¡◊Õ°—π„π°“√√—°…“º≈

ª√–‚¬™πå√à«¡...√—°…“§«“¡„°≈â™‘¥„π°“√‡®√®“ª√÷°…“

À“√◊Õ°—π . . .¢¬“¬§«“¡ —¡æ—π∏å∫π§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊Ë Õ

‡ ∂’¬√¿“æ·≈–º≈ª√–‚¬™πå‚¥¬‡©æ“–∑“ß‡»√…∞°‘®...≈¥

Õÿª √√§∑’Ë®–‡ªìπ¢âÕ®”°—¥√–À«à“ß°—π„πªí≠À“‰μâÀ«—π·≈–

∑‘‡∫μ´÷Ëß‡ªìπªí≠À“¿“¬„π¢Õß®’π...é

 √ÿª
°“√¥”‡π‘π¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π¡’·°πÀ≈—°∑’Ë ”§—≠

 √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

Ò. ¡ÿàß√—°…“º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë ”§—≠¬‘Ëß¢Õßª√–‡∑»„π

 “¡ª√–°“√„À≠àÊ §◊Õ

ª√–°“√·√° °“√¥”√ßÕ¬Ÿà¢Õß√–∫∫æ◊Èπ∞“π§«“¡

¡—Ëπ§ß·Ààß™“μ‘¿“¬„μâæ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®’π

ª√–°“√∑’Ë Õß °“√ª°ªÑÕßÕ∏‘ª‰μ¬·≈–∫Ÿ√≥¿“æ

·Ààß¥‘π·¥π

ª√–°“√∑’Ë “¡ °“√æ—≤π“∑“ß —ß§¡·≈–§«“¡

‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë¬—Ëß¬◊πμ“¡·ºπ∑’Ë‰¥â°”Àπ¥‰«â

Ú. ¡ÿàß √â“ß ¿“æ·«¥≈âÕ¡„Àâ¡’ —πμ‘¿“æ‡æ◊ËÕ°“√

æ—≤π“‡»√…∞°‘®‚¥¬‡πâπÀ≈—°°“√Õ¬Ÿà√à«¡Õ¬à“ß —πμ‘§◊Õ °“√

‡§“√æÕ∏‘ª‰μ¬ °“√‰¡à√ÿ°√“π´÷Ëß°—π·≈–°—π  °“√‰¡à

·∑√°·´ß°‘®°“√¿“¬„π¢Õß°—π·≈–°—π  °“√„Àâ§«“¡‡ ¡Õ

¿“§μàÕ°—π·≈–°“√„™â«‘∏’°“√ —πμ‘„π°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π

Û. ªí≠À“∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë®’π∂◊Õ«à“‡ªìπ°‘®°“√

¿“¬„π¢Õß®’π‰¥â·°à ¥‘π·¥π‰μâÀ«—π ¡≥±≈´’®â“ß (∑‘‡∫μ)

‡°’Ë¬«°—∫ªí≠À“Õß§å ‰¥≈“¡– ·≈–ªí≠À“™π°≈ÿà¡πâÕ¬„π

¡≥±≈ ‘́π‡®’¬ß √«¡∑—Èß≈—∑∏‘∑’Ë®’πª√–°“»„Àâ‡ªìπ≈—∑∏‘πÕ°

°ÆÀ¡“¬§◊Õ ΩÉ“À≈ÿπ°ß
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°≈à“«π”
‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë ˘ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÛ „π°“√ª√–™ÿ¡§≥–√—∞¡πμ√’ª√–®” —ª¥“Àå ‰¥â¡’¡μ‘Õπÿ¡—μ‘μ“¡

¢âÕ‡ πÕ¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡„Àâ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∑—æ‰∑¬ ®—¥∑”∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ

°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π ·≈–¡Õ∫À¡“¬„Àâ æ≈‡Õ° ¿ÿ™ß§å √—μπ«√√≥

ºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡ªìπºŸâ≈ßπ“¡„π∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ¥—ß°≈à“«

∑’Ë¡“¢Õß∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ
æ≈‚∑ À«“ß  ’Ëªîπ ºŸâ∫—≠™“°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π‰¥â‡¥‘π

∑“ß¡“ª√–™ÿ¡À—«Àπâ“ ∂“∫—π°“√»÷°…“¥â“π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» §√—Èß∑’Ë ÒÛ (ARF : ASEAN Regional Forum

Heads of Defence Universities/ Colleges/ Institutes Meeting) ´÷Ëß«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√  ∂“∫—π

«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡ªìπ‡®â“¿“æ®—¥°“√ª√–™ÿ¡œ „π√–À«à“ß«—π∑’Ë Ú - ̂  æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚııÚ ≥ ‚√ß·√¡

Õ‘¡æ’‡√’¬≈ §«’πæ“√å§ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‚¥¬∑’Ë„π√–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡œ π—Èπ æ≈‚∑ À«“ß  ’Ëªîπ ‰¥â¢Õ‡¢â“æ∫

æ≈‡Õ° ¿ÿ™ß§å √—μπ«√√≥ ºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë Ù æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚııÚ

∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√»÷°…“∑“ß°“√∑À“√
√–À«à“ß°Õß∑—æ‰∑¬

°—∫°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π
æ.Õ.‰™¬ ‘∑∏‘Ï μ—πμ¬°ÿ≈

°“√®—¥∑”∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√»÷°…“√–À«à“ß
¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬
ª√–™“™π®’π°—∫ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∑—æ‰∑¬
‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â“„® ÷́Ëß°—π·≈–°—π ·≈– àß‡ √‘¡
°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π„π¢Õ∫‡¢μ°“√»÷°…“∑“ß°“√∑À“√
√–À«à“ß°—πÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡„Àâ¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

 ˘
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‡«≈“ ÒÙ. ≥ °Õß∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—π

ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕÀ“√◊Õ‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

°“√»÷°…“√–À«à“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∑—æ

ª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π°—∫ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»

¢Õß°Õß∑—æ‰∑¬ ·≈–‰¥â¡’§«“¡‡ÀÁπ√à«¡°—π„π°“√ √â“ß

°≈‰°¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√»÷°…“√–À«à“ß°—πÕ¬à“ß‡ªìπ

√Ÿª∏√√¡‚¥¬¡’°“√®—¥∑”∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß

 Õß ∂“∫—π

μàÕ¡“À≈—ß®“°∑’Ë ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‰¥â

√—∫Õπÿ¡—μ‘À≈—°°“√®“°ºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√ Ÿß ÿ¥„Àâ¥”‡π‘π°“√

‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“« ‚¥¬„π«—π∑’Ë ÒÒ ∏—π«“§¡ ·≈– Ú˘ ∏—π«“§¡

æ.». ÚııÚ  ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»‰¥â‡™‘≠ºŸâ™à«¬

∑ŸμΩÉ“¬∑À“√¢Õß “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ª√–®”

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ¡“ª√÷°…“À“·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π°“√

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√ √â“ß°≈‰°§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

°“√»÷°…“√–À«à“ß ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»°—∫

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» μ≈Õ¥®π·π«∑“ß∑’Ë®–¢¬“¬

§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√»÷°…“√–À«à“ß°Õß∑—æ‰∑¬°—∫°Õß∑—æ

ª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π„πÕπ“§μ ®÷ß‰¥â ‡™‘≠§≥–

Õπÿ°√√¡°“√¥â“π°“√»÷°…“¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡ μ“¡·ºπ

ß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡

‰∑¬ °—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ¡“

ª√–™ÿ¡À“√◊Õ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òı ¡°√“§¡ æ.». ÚııÛ ≥  ∂“∫—π

«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ·≈–‰¥âª√– “πß“πºà“πºŸâ™à«¬∑Ÿμ

ΩÉ“¬∑À“√∑—ÈßΩÉ“¬®’π∑’Ëª√–®”°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–ΩÉ“¬‰∑¬

∑’Ëª√–®”°√ÿßªí°°‘Ëß„π°“√¥”‡π‘π°“√ ®π‰¥â¢âÕ √ÿª∂÷ß

·π«∑“ß„π°“√®—¥∑”√à“ß∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õœ

 ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ®÷ß‰¥â√“¬ß“π¢Õ

Õπÿ¡—μ‘μ“¡ “¬ß“π°“√∫—ß§—∫∫—≠™“®π∂÷ß√—∞¡πμ√’«à“°“√

°√–∑√«ß°≈“‚À¡‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ¡—μ‘μàÕ§≥–√—∞¡πμ√’ ‡π◊ËÕß®“°

∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ¥—ß°≈à“«π—Èπ°√–∑√«ß°“√μà“ßª√–‡∑»‰¥â

æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“ ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ π∏‘ —≠≠“√–À«à“ß

ª√–‡∑»∑’ËμâÕß¢ÕÕπÿ¡—μ‘μàÕ§≥–√—∞¡πμ√’μ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠

·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æÿ∑∏»—°√“™ Úıı ¡“μ√“ Ò˘ «√√§

·√° ·μà‰¡à‡¢â“Õß§åª√–°Õ∫„π«√√§ Ú ∑’ËμâÕß¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

®“°√—∞ ¿“ ·≈–„π∑’Ë ÿ¥§≥–√—∞¡πμ√’‰¥â¡’¡μ‘„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

„π°“√®—¥∑”∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õœ ‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë ̆  ¡’π“§¡

æ.». ÚııÛ

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬

ª√–™“™π®’π‰¥â¡’Àπ—ß ◊Õ‡√’¬π‡™‘≠ºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π

«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»æ√âÕ¡°—∫§≥–®”π«π ¯ π“¬ ‡¥‘π

∑“ß‰ª‡¬◊Õπ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ≥ °√ÿßªí°°‘Ëß „π

√–À«à“ß«—π∑’Ë ÚÚ - Ú¯ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÛ ·≈–®—¥„Àâ¡’

æ‘∏’°“√≈ßπ“¡„π∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õœ „π«—πÕ—ß§“√∑’Ë ÚÛ

¡’π“§¡ æ.». ÚııÛ ‡«≈“ ˘.Û ≥ Õ“§“√°Õß∫—≠™“°“√

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»

«—μ∂ÿª√– ß§å„π°“√‡¥‘π∑“ß¢Õß§≥–„π§√—Èßπ’È

πÕ°®“°°“√°√–™—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°Õß∑—æ·≈–æ‘∏’

æ‘∏’≈ßπ“¡„π∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß æ≈‡Õ° ¿ÿ™ß§å √—μπ«√√≥
º∫. ª∑. °—∫æ≈‚∑ À«“ß  ’Ëªîπ ºŸâ∫—≠™“°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬

ªÑÕß°—πª√–‡∑» ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»
°√ÿßªí°°‘Ëß  “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π

‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë ÚÛ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÛ
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°“√≈ßπ“¡„π∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õœ ·≈â« ¬—ß‰¥â¡’°“√À“√◊Õ

‡°’Ë¬«°—∫·π«∑“ß°“√¢¬“¬º≈§«“¡√à«¡¡◊Õ„Àâ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡

‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õß∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ
∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—π

ª√–‡∑» °Õß∑—æ‰∑¬°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∑—æ

ª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π ¡’ “√– ”§—≠¥—ßπ’È

Ò. «—μ∂ÿª√– ß§å ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â“„® ÷́Ëß°—π

·≈–°—π„Àâ‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ ·≈– àß‡ √‘¡°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π„π

¢Õ∫‡¢μ°“√»÷°…“∑“ß°“√∑À“√„Àâ¡“°¢÷Èπ

Ú. À≈—°°“√

Ú.Ò ∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õπ’È ‡ªìπ°“√μ‘¥μàÕ

ª√– “πß“π√–À«à“ß ∂“∫—π°“√»÷°…“∑“ß°“√∑À“√¢Õß∑—Èß

 ÕßΩÉ“¬Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡

Ú.Ú °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π®–¥”‡π‘π°“√‰ª∫πæ◊Èπ

∞“π¢Õß§«“¡‡ ¡Õ¿“§·≈–º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π √«¡∑—Èß

°“√μ‘¥μàÕ°—π‚¥¬μ√ß„π√–¬–¬“«

Û. ¢Õ∫‡¢μ¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ ®–¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π

¥—ßμàÕ‰ªπ’È

Û.Ò °√–ª√–™ÿ¡√–¥—∫ºŸâ∫√‘À“√¢Õß∑—Èß ÕßΩÉ“¬

‚¥¬¡’°“√ª√–™ÿ¡√à«¡°—π„π∑ÿ° Õßªï

Û.Ú °“√‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπ√–À«à“ß°—π¢Õß§≥–ºŸâ·∑π

π“¬∑À“√π—°‡√’¬π

Û.Û °“√·≈°‡ª≈’Ë¬πºŸâ Õπ·≈–ºŸâ∫√√¬“¬ ‚¥¬

¥”‡π‘π°“√„π∑ÿ° Õßªï

Û.Ù °“√ª√–™ÿ¡«‘®—¬·≈– —¡¡π“

Û.ı °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π ‘Ëßμ’æ‘¡æå·≈–¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

Ù. ß∫ª√–¡“≥

Ù.Ò ΩÉ“¬‡®â“¿“æ®–√—∫º‘¥™Õ∫§à“„™â®à“¬ ”À√—∫

°“√ª√–™ÿ¡√–¥—∫ºŸâ∫√‘À“√ °“√·≈°‡ª≈’Ë¬πºŸâ ÕπºŸâ∫√√¬“¬

√«¡∂÷ß°“√ª√–™ÿ¡«‘®—¬·≈– —¡¡π“∑—Èß ‘Èπ ¬°‡«âπ§à“∫—μ√

‚¥¬ “√‡§√◊ËÕß∫‘π√–À«à“ßª√–‡∑»

Ù.Ú ·μà≈–ΩÉ“¬®–√—∫º‘¥™Õ∫§à“„™â®à“¬ ”À√—∫

§≥–ºŸâ·∑ππ“¬∑À“√π—°‡√’¬π¢Õßμπ‡Õß ‚¥¬ΩÉ“¬∑’Ë‡ªìπ‡®â“

¿“æ®–æ¬“¬“¡¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ≈¥§à“„™â®à“¬¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß

„Àâª√–À¬—¥¡“°∑’Ë ÿ¥

ı. ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï·≈–∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“ °“√‡º¬·æ√à

º≈°“√«‘®—¬√à«¡°—πÀ√◊Õº≈ß“π«‘™“°“√¢Õß∑—Èß ÕßΩÉ“¬„π√Ÿª

·∫∫Õ—π‡°‘¥®“°°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õπ’È μâÕß

‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°ºŸâ¡’Õ”π“®¢Õß·μà≈–ΩÉ“¬„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√√à«¡°—π‡ ¡Õ°àÕπ°“√®—¥æ‘¡æå‡º¬·æ√à

‚¥¬„π°√≥’∑’Ë®—¥æ‘¡æå‡ªìπ¿“…“‰∑¬„Àâ‡ªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢ÕßΩÉ“¬‰∑¬

·≈–°√≥’∑’Ë®—¥æ‘¡æå‡ªìπ¿“…“®’π„Àâ‡ªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢ÕßΩÉ“¬®’π

À“°®—¥æ‘¡æåπÕ°‡Àπ◊Õ®“°¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“®’π„Àâ∑—Èß Õß

ΩÉ“¬μ°≈ß√à«¡°—π„π‡√◊ËÕß≈‘¢ ‘∑∏‘Ï‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡‡ªìπ

≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√®“°ºŸâ¡’Õ”π“®¢Õß·μà≈–ΩÉ“¬

ˆ. °“√μ‘¥μàÕª√– “πß“π ∑—Èß ÕßΩÉ“¬®–„™â™àÕß

∑“ß°“√∑Ÿμ‚¥¬ºà“πºŸâ™à«¬∑ŸμΩÉ“¬∑À“√

˜. √–¬–‡«≈“∫—ß§—∫„™â·≈–°“√ ‘Èπ ÿ¥ ∫—π∑÷°§«“¡

√à«¡¡◊Õπ’È®–¡’º≈∫—ß§—∫„™â∑—π∑’„π«—π∑’Ë¡’°“√≈ßπ“¡·≈–¡’º≈

μàÕ°—π‚¥¬μ≈Õ¥ ¬°‡«âπΩÉ“¬„¥ΩÉ“¬Àπ÷Ëßª√– ß§å®–¬°‡≈‘°

¥â«¬°“√·®âß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√≈à«ßÀπâ“ Û «—π°àÕπ ‘Èπ ÿ¥

·μà∑—Èß ÕßΩÉ“¬ “¡“√∂∑’Ë®–¬ÿμ‘∫—π∑÷°§«“¡μ°≈ß‰¥â∑ÿ°‡«≈“

À“°¡’§«“¡μ°≈ß„®√à«¡°—π

„π∑â“¬∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ œ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π

ª√–‡∑» °Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π¢Õª√–°“»μàÕ

∑â“¬∫—π∑÷°‡ªìπÀ¡“¬‡Àμÿ‡°’Ë¬«°—∫°“√ªÑÕß°—π°“√√—Ë«‰À≈¢Õß

¢âÕ¡Ÿ≈™—Èπ§«“¡≈—∫ °≈à“«§◊Õ
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Ò. ∑—Èß ÕßΩÉ“¬®–‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈™—Èπ§«“¡≈—∫Õ—π

‡°‘¥®“°°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õπ’È ‚¥¬·μà≈–

ΩÉ“¬‰¡à§«√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈™—Èπ§«“¡≈—∫∑’Ë√—∫¡“®“°Õ’°ΩÉ“¬μàÕ

ΩÉ“¬∑’Ë “¡‚¥¬¡‘‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡∑’Ë‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

®“°Õ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß

Ú. ·μà≈–ΩÉ“¬§«“¡®”°—¥¢Õ∫‡¢μ°“√Õâ“ßÕ‘ß‰ª¬—ß

¢âÕ¡Ÿ≈™—Èπ§«“¡≈—∫∑’Ë√—∫¡“®“°Õ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß„Àâ Õ¥§≈âÕß·≈–

‡ªìπ‰ªμ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—μ‘¢ÕßΩÉ“¬π—Èπ

ª√–∏“π‡À¡“ ‡®ãÕμß ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚÙ˜ (°àÕπ°“√

 ∂“ªπ“ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π Ò μÿ≈“§¡ æ.». ÚÙ˘Ú)

‚¥¬¡’¿“√°‘®À≈—°„π°“√®—¥°“√»÷°…“„Àâ “¡“√∂‡º™‘≠°—∫

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‚≈° √«¡∑—Èß§«“¡∑â“∑“¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ

„πÕπ“§μ·≈–§«“¡∑—π ¡—¬„π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ¥â«¬°“√

¡ÿàß √â“ß§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»… ”À√—∫π“¬∑À“√√–¥—∫ Ÿß·≈–

°“√ √â“ßπ«—μ°√√¡‡°’Ë¬«°—∫∑ƒ…Æ’∑“ß°“√∑À“√ √«¡∑—Èß

°“√„Àâ§”ª√÷°…“·°à§≥–°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß·≈–°Õß

∫—≠™“°“√∑—Ë«‰ª„π°“√μ—¥ ‘π„® °“√®—¥°“√»÷°…“·≈–°“√

«‘®—¬¥â“π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»√«¡∂÷ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®

μ≈Õ¥®π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫°Õß∑—æ¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ

„π∑ÿ°Ê ªï ª√–∏“π§≥–°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß

√«¡∑—ÈßºŸâπ”¢Õßæ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®’π·≈–ºŸâ∫√‘À“√„π§≥–

√—∞∫“≈®–‡¥‘π∑“ß¡“‡¬◊Õπ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ

√—∫§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√¥”‡π‘πß“π·≈–√à«¡°‘®°√√¡¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

‚§√ß √â“ß°“√®—¥¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»

ª√–°Õ∫¥â«¬ Û  à«π„À≠àÊ §◊Õ

Ò.  à«π∑’Ë‡ªìπÀπà«¬ß“π°“√∫√‘À“√ ‰¥â·°à Àπà«¬

°”°—∫°“√»÷°…“ Àπà«¬°“√‡¡◊Õß Àπà«¬∫√‘À“√∑—Ë«‰ª ·≈–

Àπà«¬∫√‘À“√ß“π°“√«‘®—¬

Ú.  à«π∑’Ë‡ªìπÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ‰¥â·°à Àπà«¬

®—¥°“√»÷°…“¬ÿ∑∏»“ μ√å Àπà«¬®—¥°“√»÷°…“»‘≈ª–°“√

 ß§√“¡À√◊Õ¬ÿ∑∏»‘≈ªá Àπà«¬®—¥°“√»÷°…“¥â“π°“√¢à“«·≈–

 ß§√“¡¢à“« “√ Àπà«¬®—¥°“√»÷°…“¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–°“√

æ—≤π“°Õß∑—æ Àπà«¬®—¥°“√»÷°…“¥â“πÕ“«ÿ∏¬ÿ∑‚∏ª°√≥å

·≈–°“√ àß°”≈—ß∫”√ÿß

Û. À≈—° Ÿμ√μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È

Û.Ò À≈—° Ÿμ√¬ÿ∑∏»“ μ√å»÷°…“ (√–¬–‡«≈“

ˆ ‡¥◊Õπ)  ”À√—∫π“¬∑À“√™—Èπ¬»æ≈μ√’¢÷Èπ‰ª ‡æ◊ËÕ»÷°…“

¢â Õ¡Ÿ ≈° “√∫√√¬ “¬ √ÿ ª ‡ °’Ë ¬ «°— ∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»‡ªìπ ∂“∫—π°“√»÷°…“

√–¥—∫ Ÿß¢Õß°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π ·≈–¢÷Èπ°“√

∫—ß§—∫∫—≠™“‚¥¬μ√ßμàÕ§≥–°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß (Cen-

tral Military Commission : CMC) ́ ÷Ëß§≥–œ ¡’ª√–∏“π“∏‘∫¥’

ÀŸ ®‘Ëπ‡∑“ (‡≈¢“∏‘°“√æ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®’π) ‡ªìπª√–∏“π ‚¥¬

¡’ æ≈‡Õ° ‡À≈’¬ß °«ß‡≈’Ë¬ √—∞¡πμ√’°≈“‚À¡‡ªìπ°√√¡°“√

¡’Àπâ“∑’Ë§«∫§ÿ¡∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈π‚¬∫“¬¥â“π

°‘®°“√∑À“√∑—Èßª«ß

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»∂◊Õ°”‡π‘¥¡“®“°

Àπà«¬°“√»÷°…“¢Õß°Õß∑—æ·¥ß (Red Army) ´÷Ëß°àÕμ—Èß‚¥¬

ºŸâ∫—≠™“°“√∑—Èß Õß ∂“∫—π·≈–§≥–√à«¡¥◊Ë¡©≈Õß
„πæ‘∏’≈ßπ“¡∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ ‡¡◊ËÕ ÚÛ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÛ

≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °√ÿßªí°°‘Ëß
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«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ı˘ ©∫—∫∑’Ë Û °—π¬“¬π - ∏—π«“§¡ ÚııÛ

°“√∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–°“√«“ß·ºπ

Û.Ú À≈—° Ÿμ√°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»»÷°…“ (√–¬–

‡«≈“ Ú ‡¥◊Õπ)  ”À√—∫π“¬∑À“√™—Èπ¬»æ≈μ√’¢÷Èπ‰ª ‡æ◊ËÕ

»÷°…“°“√ √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß™“μ‘·≈–°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»

Û.Û À≈—° Ÿμ√°“√∫—ß§—∫∫—≠™“√à«¡ (√–¬–‡«≈“

Ò ªï)  ”À√—∫π“¬∑À“√√–¥—∫™—Èπ¬»æ—π‡Õ°Õ“«ÿ‚ ·≈–æ≈μ√’

Û.Ù À≈—° Ÿμ√°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–

‡ π“∏‘°“√√à«¡ (√–¬–‡«≈“ ˆ ‡¥◊Õπ)  ”À√—∫π“¬∑À“√

ΩÉ“¬‡ π“∏‘°“√∑’Ë¡’™—Èπ¬»√–¥—∫™—Èπ¬»æ—π‚∑∂÷ßæ—π‡Õ°Õ“«ÿ‚ 

Û.ı À≈—° Ÿμ√°“√ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡·≈–ΩÉ“¬‡ π“

∏‘°“√√–¥—∫ Ÿß (√–¬–‡«≈“ Ú ªï)  ”À√—∫ºŸâ∫—ß§—∫Àπà«¬

√–¥—∫™—Èπ¬»æ—π‚∑∂÷ßæ—π‡Õ°Õ“«ÿ‚ 

Û.ˆ À≈—° Ÿμ√æ—≤π“ºŸâ∫√‘À“√ (√–¬–‡«≈“ Ò

 —ª¥“Àå∂÷ß Û ‡¥◊Õπ) ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π ”À√—∫

π“¬∑À“√√–¥—∫™—Èπ¬»æ—π‡Õ°∂÷ßæ≈μ√’ ‚¥¬¡ÿàß‡πâπß“π¥â“π„¥

¥â“πÀπ÷Ëß‡ªìπ°“√‡©æ“– ‡™àπ ¬ÿ∑∏»“ μ√å∑À“√ °“√

ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡ ·≈–°“√ àß°”≈—ß∫”√ÿß ‡ªìπμâπ

Û.˜ À≈—° Ÿμ√√–¥—∫∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬

®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ (Ú.ı ªï) ·≈–°“√»÷°…“

√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° (Û ªï)  ”À√—∫π“¬∑À“√√–¥—∫™—Èπ¬»æ—π‚∑

∂÷ßæ—π‡Õ°Õ“«ÿ‚  ‡æ◊ËÕº≈‘μπ“¬∑À“√√–¥—∫ºŸâ∫—ß§—∫Àπà«¬

·≈–π—°«‘®—¬√–¥—∫ Ÿß

Û.¯ À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»  ”À√—∫

π“¬∑À“√π—°‡√’¬π®“°μà“ßª√–‡∑»∑’Ë„™â¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–

Ω√—Ëß‡» „π°“√»÷°…“‚¥¬¡’√–¬–‡«≈“»÷°…“ Ò ªï ·≈–

À≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’√–¬–‡«≈“ ı ‡¥◊Õπ ”À√—∫π“¬∑À“√μà“ß

ª√–‡∑»∑’Ë„™â¿“…“ ‡ªπ √— ‡´’¬·≈–‡¬Õ√¡—π„π°“√»÷°…“ √«¡

∑—ÈßÀ≈—° Ÿμ√°“√ —¡¡π“√–À«à“ßª√–‡∑» (√–¬–‡«≈“ Ú.ı

‡¥◊Õπ) ·≈–À≈—° Ÿμ√π“¬∑À“√√ÿàπ„À¡à‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π

ª√– ∫°“√≥å (√–¬–‡«≈“ Ò ‡¥◊Õπ) ´÷Ëß·¬°æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‚¥¬μ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»·Ààß∑’Ë Û ‡¢μ™“ßº‘ß

Õ¬Ÿà™“π°√ÿßªí°°‘Ëß‰ª∑“ßμÕπ‡Àπ◊Õ (Àà“ß®“°„®°≈“ß°√ÿß

ªí°°‘Ëßª√–¡“≥ ı °‘‚≈‡¡μ√·≈–Àà“ß®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬

ªÑÕß°—πª√–‡∑»·Ààß∑’Ë Ò Õ¬Ÿà∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¢Õß

°√ÿßªí°°‘Ëß„°≈â°—∫æ√–√“™«—ßƒ¥Ÿ√âÕπÕ’È‡ÀÕÀ¬«πª√–¡“≥ Û

°‘‚≈‡¡μ√)

º≈ß“π∑’Ë ”§—≠¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»§◊Õ

°“√‡ πÕº≈ß“π°“√«‘®—¬·≈–°“√ —¡¡π“∑“ß«‘™“°“√„π

¥â “π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»‡æ◊Ë Õ „Àâ §”ª√÷ °…“·°à§≥–

°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß ‚¥¬¡’°“√‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡∑—Èß

¥â“π∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡ªìππ—°«‘™“°“√·≈–π—°«‘®—¬ª√–¡“≥ ÙıÛ §π

‚¥¬„π®”π«ππ—Èπ‡ªìπ√–¥—∫»“ μ√“®“√¬å ÒÒÚ §π ·≈–„π

√–¥—∫√Õß»“ μ√“®“√¬å ÚÒ˜ §π √«¡∑—ÈßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë

·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë¡’§«“¡

 ¡∫Ÿ√≥å

°“√®—¥°“√»÷°…“ ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»·Ààß∑’Ë Ò (Õ¬Ÿà„°≈â
°—∫æ√–√“™«—ßƒ¥Ÿ√âÕπÕ’È‡ÀÕÀ¬«π  à«π¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»
·Ààß∑’Ë Ú ‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë ”À√—∫‡μ√’¬¡§√ŸÕ“®“√¬åμ—ÈßÕ¬Ÿà„®°≈“ß°√ÿßªí°°‘Ëß
„°≈â°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß®’π)

æ◊Èπ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»·Ààß∑’Ë Û ÷́Ëß‡ªìπ∑’Ëμ—Èß¢Õß«‘∑¬“≈—¬
ªÑÕß°—πª√–‡∑» Õ¬ŸàμÕπ‡Àπ◊Õ¢Õß°√ÿßªí°°‘Ëß
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°‘®°√√¡ ”§—≠∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√–À«à“ß°“√
‡¥‘π∑“ß‰ª≈ßπ“¡„π∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ

Ò. ° Õ ß∑— æ ª≈¥ª≈à Õ ¬ª √ –™ “™π®’ π ‰ ¥â ®— ¥

°”Àπ¥°“√„ÀâºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»

·≈–§≥–‰¥â‡¢â“æ∫·≈– π∑π“°—∫æ≈‡Õ° ‡À≈’¬ß °«ß‡≈’Ë¬

√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë ÚÛ ¡’π“§¡

ÚııÛ ‡«≈“ ÒÒ. π. ≥ ÀâÕß√—∫√ÕßÕ“§“√ª“-Õ’ °√–∑√«ß

°≈“‚À¡ ‚¥¬¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ„π°“√‡ √‘¡ √â“ß

§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°Õß∑—æ∑—Èß Õßª√–‡∑»

Ú. °“√ π∑π“°—∫æ≈‚∑ À«“ß  ’Ëªîπ ºŸâ∫—≠™“°“√

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·π«∑“ß„π°“√

¥”‡π‘π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√»÷°…“√–À«à“ß°—π„Àâ‡°‘¥º≈‡ªìπ

√Ÿª∏√√¡·≈–¡’§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß √«¡∑—Èß‰¥â¡’°“√‡√‘Ë¡μâπ

°‘®°√√¡°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πμ“¡∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õœ ∑’Ë‰¥â≈ß

π“¡„π°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πºŸâ ÕπºŸâ∫√√¬“¬√–À«à“ß°—π ‚¥¬ æ≈

‡Õ° ¿ÿ™ß§å √—μπ«√√≥ ºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—π

ª√–‡∑» ‰¥â√—∫‡™‘≠„Àâ∫√√¬“¬æ‘‡»… ·°àπ“¬∑À“√¢Õß®’π

‡√◊ËÕß ç§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°Õß∑—æ¢Õß‰∑¬°—∫°Õß∑—æ¢Õß

®’π„π°“√μàÕμâ“π¿—¬§ÿ°§“¡√Ÿª·∫∫„À¡àé

Û. °“√‡¢â“æ∫·≈– π∑π“°—∫æ≈μ√’ À≈Ÿ °—Î«®ß ºŸâ

∫—≠™“°“√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»ΩÉ“¬°“√‡¡◊Õß ¡À“«‘∑¬“≈—¬

ªÑÕß°—πª√–‡∑» ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»·Ààß∑’Ë Û

´÷Ëß‡ªìπ ∂“π∑’Ë„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ”À√—∫π“¬∑À“√

π—°‡√’¬π®“°μà“ßª√–‡∑»‡ªìπ°“√‡©æ“– μ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë‡¢μ™“ßº‘ß

™“π°√ÿßªí°°‘Ëß ‚¥¬¡’™—Èπ‡√’¬π∑’Ë‡ªî¥ ÕπÀ≈—° Ÿμ√°“√

ªÑÕß°—πª√–‡∑»‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… Ω√—Ëß‡»   ‡ªπ √— ‡ ’́¬ ·≈–

‡¬Õ√¡—π

æ≈‡Õ° ‡À≈’¬ß √—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß®’π√à«¡∂à“¬¿“æ
°—∫ æ≈‡Õ° ¿ÿ™ß§å  √—μπ«√√≥ ºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—π
ª√–‡∑» ·≈–π“¬«√“«ÿ∏ ™Ÿ«‘√—™ Õ—§√√“™∑Ÿμ‰∑¬ª√–®”°√ÿßªí°°‘Ëß

æ—π‡Õ°√—°…åæ≈ ®—π∑√å‡À≈◊Õß ºŸâ™à«¬∑ŸμΩÉ“¬∑À“√‰∑¬ª√–®”°√ÿßªí°°‘Ëß
√«¡∑—Èß§≥–π“¬∑À“√®“° ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ≥

æ≈‡Õ°  ¿ÿ™ß§å √—μπ«√√≥ ºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—π

ª√–‡∑» ‰¥â√—∫‡™‘≠„Àâ∫√√¬“¬æ‘‡»…·°àπ“¬∑À“√®’π ‡√◊ËÕß ç§«“¡

√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°Õß∑—æ¢Õß‰∑¬°—∫°Õß∑—æ¢Õß®’π„π°“√μàÕμâ“π¿—¬

§ÿ°§“¡√Ÿª·∫∫„À¡àé ‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’ ÚÛ ¡’π“§¡ ÚııÛ ‡«≈“

Òı.Ù - Ò˜. ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °√ÿßªí°°‘Ëß
°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß®’π °√ÿßªí°°‘Ëß ·≈–√à«¡ π∑π“·≈°‡ª≈’Ë¬π

¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ√–À«à“ß°—π ≥ ÀâÕß√—∫√Õß Õ“§“√ª“-Õ’ °√–∑√«ß°≈“‚À¡
‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë ÚÛ ¡’π“§¡ ‹ÚııÛ
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«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ı˘ ©∫—∫∑’Ë Û °—π¬“¬π - ∏—π«“§¡ ÚııÛ

 √ÿª
ª√– ‚¬™πå ∑’Ë ‰ ¥â √— ∫®“°°“√ ‡¥‘π∑“ß‰ª‡¬◊ Õπ

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ≥ °√ÿßªí°°‘Ëß„π§√—Èßπ’È

Ò.  “¡“√∂∫√√≈ÿº≈„π°“√ √â“ß°≈‰°°“√∑”ß“π∑’Ë

‡ªìπ°√Õ∫·ºπß“π∑—Èß„π√–¬– —Èπ·≈–√–¬–¬“« ‚¥¬¡’°“√

≈ßπ“¡√à«¡°—π„π∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß  “∫—π«‘™“°“√
ªÑÕß°—πª√–‡∑»°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∑—æ
ª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π μ“¡¡μ‘¢Õß§≥–√—∞¡πμ√’ ∑’Ë‰¥â„Àâ
§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë ˘ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÛ

Ú.  “¡“√∂‡æ‘Ë¡√–¥—∫¢Õß°“√°√–™—∫§«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß°Õß∑—æ‰∑¬°—∫°Õß∑—æ¢Õß “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π
‚¥¬«—¥®“°°“√ª√– “πß“π„π√–¥—∫‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π
¢Õß°Õß∑—æ‰∑¬°—∫π“¬∑À“√¢Õß®’π∑’ËªØ‘∫—μ‘ß“πÕ¬Ÿà „π
 ∂“π∑Ÿμ®’πª√–®”°√ÿß‡∑æœ ·≈–∑’Ë°√ÿßªí°°‘Ëß „π°“√
‡μ√’¬¡°“√μ≈Õ¥®π°“√„Àâ°“√μâÕπ√—∫§≥–œ ÷́Ëß‰¥â¡’°“√
ª√÷°…“À“√◊Õ·≈–∑”ß“π√à«¡°—πÕ¬à“ß„°≈â™‘¥¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ∑—Èß∑’Ë
‡ªìπ∑“ß°“√·≈–‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√  àßº≈„Àâ°“√ª√– “πß“π
‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á«·≈–√“∫√◊Ëπ

Û. °“√æ∫ π∑π“·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ√“™°“√¢Õß
ºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»°—∫æ≈‡Õ° ‡À≈’¬ß
°«ß‡≈’Ë¬ √—∞¡πμ√’°≈“‚À¡¢Õß®’π √«¡∑—ÈßºŸâ∫—≠™“°“√
¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»·≈–ºŸâ∫—≠™“°“√«‘∑¬“≈—¬
ªÑÕß°—πª√–‡∑» ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» μ≈Õ¥®π
°“√∫√√¬“¬æ‘‡»…¢ÕßºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—π
ª√–‡∑» ‡√◊ËÕß ç§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°Õß∑—æ¢Õß‰∑¬°—∫
°Õß∑—æ¢Õß®’π„π°“√μàÕμâ“π¿—¬§ÿ°§“¡√Ÿª·∫∫„À¡àé  ∑”„Àâ
‰¥â·π«∑“ß∑’Ë™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ„π°“√¥”‡π‘π°“√¢¬“¬º≈§«“¡
√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√»÷°…“√–À«à“ß°—πμàÕ‰ª ·≈–º≈®“°°“√
‡¬’Ë¬¡™¡°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»
°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π “¡“√∂π”¡“ª√–¬ÿ°μå„™â„π
°“√æ—≤π“ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫∑“ß

«‘™“°“√ Ÿà§«“¡‡ªìπ “°≈¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

À¡“¬‡Àμÿ ºŸâ‡¢’¬π‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°ºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»„Àâ‡ªìπºŸâª√– “πß“π¥â“π®’π·≈–

‰¥â√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√√à«¡‡¥‘π∑“ß‰ª‡¬◊Õπ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π„π√–À«à“ß«—π∑’Ë ÚÚ - Ú¯ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÛ

æ.Õ.‰™¬ ‘∑∏‘Ï μ—πμ¬°ÿ≈ ‡À≈à“ ∑À“√ “√∫√√≥  ”‡√Á®°“√»÷°…“ »‘≈ª»“ μ√å∫—≥±‘μ (√—∞»“ μ√å) ‡°’¬√μ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫ Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…μ√»“ μ√å - ª√‘≠≠“‚∑√—∞»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ (°“√ª°§√Õß) ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ - À≈—° Ÿμ√™—Èππ“¬æ—π
‡À≈à“∑À“√ “√∫√√≥ ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ - À≈—° Ÿμ√À≈—°ª√–®” ‚√ß‡√’¬π‡ π“∏‘°“√∑À“√∫° ™ÿ¥∑’Ë ˜Ú - À≈—° Ÿμ√
°“√√∫√à«¡ »Ÿπ¬å»÷°…“°“√ ß§√“¡ ª√–‡∑»ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ - À≈—° Ÿμ√‡ π“∏‘°“√∑À“√ √ÿàπ∑’Ë ÙÒ «‘∑¬“≈—¬‡ π“∏‘°“√∑À“√ -
À≈—° Ÿμ√¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»  “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ∑à“π‡§¬¥”√ßμ”·Àπàß
Õ“®“√¬å°Õß«‘™“°ÆÀ¡“¬·≈– —ß§¡»“ μ√å  à«π°“√»÷°…“ ‚√ß‡√’¬ππ“¬√âÕ¬æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“ - ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß°‘®°“√
ªÑÕß°—πª√–‡∑»  ∂“∫—π«‘®—¬∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å  ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∫—≠™“°“√∑À“√ Ÿß ÿ¥ ªí®®ÿ∫—π ¥”√ßμ”·Àπàß
π“¬∑À“√ªØ‘∫—μ‘°“√ ª√–®” ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∫—≠™“°“√°Õß∑—æ‰∑¬

°“√ π∑π“·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ√–À«à“ß§≥–π“¬∑À“√®“° ∂“∫—π

«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»°—∫§≥–ºŸâ∫√‘À“√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‚¥¬¡’π“¬∑À“√‰∑¬®”π«π Û π“¬

∑’Ë°”≈—ß»÷°…“‡¢â“√à«¡°“√ π∑π“
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»Ÿπ¬åæ—≤π“À≈—°π‘¬¡·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å °√¡¬ÿ∑∏»÷°…“∑À“√∫°4242424242

«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π ÚııÙ

°≈à“«π”
 “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π (Peopleûs Republic of China : PRC) À√◊Õ ª√–‡∑»®’π π—∫‡ªìπª√–‡∑»

¡À“Õ”π“®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬·≈–„π —ß§¡‚≈°∑’Ë¡’»—°¬¿“æ„π¥â“πμà“ßÊ ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ¡’®”π«πª√–™“°√¡“°∂÷ß

Ò,Û ≈â“π°«à“§πÀ√◊Õª√–¡“≥ Ò „π ı ¢Õß®”π«πª√–™“°√‚≈°·≈–¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’Ëª√–¡“≥ ˘.ˆ ≈â“πμ“√“ß

°‘‚≈‡¡μ√ ÷́Ëß„À≠à‡ªìπÕ—π¥—∫ “¡√Õß®“°ª√–‡∑»√— ‡´’¬·≈–·§π“¥“ ®’π¡’§«“¡‡®√‘≠∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®‚¥¬¡’

º≈‘μ¿—≥±å¡«≈√«¡„πª√–‡∑» À√◊Õ®’¥’æ’ (Gross Domestic Product : GDP) ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚııÚ ¡Ÿ≈§à“∂÷ß Ù.˘

≈â“π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞ §‘¥‡ªìπ≈”¥—∫ Û ¢Õß‚≈° πÕ°®“°π’È ®’π¡’‡ ∂’¬√¿“æ∑“ß°“√‡¡◊Õß√«¡∑—Èß‡ªìπ ·À≈àß

Õ“√¬∏√√¡Õ—π‡°à“·°à¢Õß´’°‚≈°μ–«—πÕÕ°

√—∞∫“≈®’π‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠„π°“√¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫π“π“ª√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–°—∫

ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡ ¡“™‘°Õ“‡´’¬π (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ´÷Ëß‡ªìπÕß§å°√∑“ß

¥â“π¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√‡¡◊Õß·≈–Õß§å°√§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ¡’ª√–‡∑»

 ¡“™‘°∑—ÈßÀ¡¥ Ò ª√–‡∑» ‰¥â·°à ‰∑¬ ¡“‡≈‡´’¬ øî≈‘ªªîπ å Õ‘π‚¥π’‡´’¬  ‘ß§‚ª√å ∫√Ÿ‰π ≈“« °—¡æŸ™“ ‡«’¬¥π“¡

·≈–æ¡à“ ‚¥¬¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√‡æ‘Ë¡Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘® °“√æ—≤π“ —ß§¡ «—≤π∏√√¡

Õπ“§μ¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π

æ.Õ.‰™¬ ‘∑∏‘Ï μ—πμ¬°ÿ≈

Õπ“§μ¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬ππ—Èπ
πÕ°®“°§«“¡„°≈â™‘¥¥â«¬ ¿“æ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–°“√
μ‘¥μàÕ§â“¢“¬√–À«à“ß°—π¡“μ—Èß·μà‚∫√“≥·≈â« ¬—ß¡’·√ß
º≈—°¥—π®“°ªí®®—¬¿“¬πÕ°¿Ÿ¡‘¿“§ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß
°“√·¢àß¢—π∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®∑’Ë∑”„ÀâμâÕß¡’°“√√«¡°≈ÿà¡
°—π¢Õßª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡Õ”π“®°“√μàÕ
√Õß„π°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå

(∑’Ë¡“ http://newsser.fda.moph.go.th/IAHCP/001/images/stories/asean/sea_map.jpg )
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„π°≈ÿà¡ª√–‡∑» ¡“™‘° ·≈–°“√∏”√ß√—°…“ —πμ‘¿“æ√«¡∑—Èß

§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ§≈“¬¢âÕæ‘æ“∑

√–À«à“ßª√–‡∑» ¡“™‘°Õ¬à“ß —πμ‘ Õ“‡´’¬π¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë

ª√–¡“≥ Ù.Ù ≈â“πμ“√“ß°‘‚≈‡¡μ√ ¡’ª√–™“°√ª√–¡“≥ ı˘

≈â“π§π ·≈–¡’®’¥’æ’√«¡¡Ÿ≈§à“√“« Ò.ı ≈â“π≈â“π¥Õ≈≈“√å

 À√—∞‡ªìπ≈”¥—∫∑’Ë ˘ ¢Õß‚≈° ‚¥¬∑’Ëºà“π¡“®’π°—∫Õ“‡´’¬π¡’

§«“¡ —¡æ—π∏å°—π∑—Èß∑“ß°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®  —ß§¡·≈–

«—≤π∏√√¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß

·√ßº≈—°¥—π®“°ªí®®—¬¿“¬πÕ°¿Ÿ¡‘¿“§
„πªí®®ÿ∫—π ∂“π°“√≥å∑“ß‡»√…∞°‘®°“√‡¡◊Õß‚≈°

‰¥â‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¿“¬„μâ°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå °àÕ„Àâ‡°‘¥

°“√∫Ÿ√≥“°“√ ·≈–¡’°“√·¢àß¢—π‚¥¬°“√√«¡°≈ÿà¡∑“ß

‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ‡™àπ °≈ÿà¡‡¢μ°“√§â“‡ √’

Õ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ (North America Free Trade Area : NAFTA)

∑’Ë‰¥âμ—Èß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÛı ª√–°Õ∫¥â«¬ª√–‡∑» ¡“™‘° †Û

ª√–‡∑» †‰¥â·°à † À√—∞Õ‡¡√‘°“ †·§π“¥“ †·≈–‡¡Á°´‘‚°

‡ªìπμâπ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß¡’°“√∫Ÿ√≥“°“√¢Õßª√–‡∑»„π

°≈ÿà¡ À¿“æ¬ÿ‚√ª (European Union : EU) ∑’Ëæ—≤π“¡“®“°

ª√–™“§¡¬ÿ‚√ª ÷́Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë√«¡Õß§å°√∑“ß‡»√…∞°‘® Û

Õß§å°√‡¢â“¥â«¬°—π§◊Õ ª√–™“§¡∂à“πÀ‘π·≈–‡À≈Á°°≈â“¬ÿ‚√ª

∑’Ë°àÕμ—Èß¢÷Èπ„πªï æ.». ÚÙ˘Ù ª√–™“§¡‡»√…∞°‘®¬ÿ‚√ª À√◊Õ

μ≈“¥√à«¡¬ÿ‚√ª∑’Ë ‰¥â¡’°“√°àÕμ—Èß„πªï æ.». Úı ·≈–

ª√–™“§¡æ≈—ßß“πª√¡“≥Ÿ¬ÿ‚√ª∑’Ëμ—Èß„πªï æ.». Úı

‡™àπ‡¥’¬«°—π ‚¥¬®—¥μ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß

ª√–‡∑»μà“ßÊ „π∑«’ª¬ÿ‚√ª„Àâ¥’¢÷Èπ ·≈–Õ“»—¬§«“¡√à«¡¡◊Õ

¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘°„π°≈ÿà¡ Õ—π‡ªìπμâπ·∫∫∑’Ë ”§—≠¢Õß

°“√∫Ÿ√≥“°“√¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§ ªí®®ÿ∫—π¡’ª√–‡∑» ¡“™‘°„π

¬ÿ‚√ª‡¢â“√à«¡„π°≈ÿà¡∂÷ß Ú˜ ª√–‡∑»·≈–¡’ª√–™“°√√“« Ù˘˘

≈â“π§π

º≈°√–∑∫μàÕªí®®—¬¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§
 ”À√—∫°“√∫Ÿ√≥“°“√¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°

∑’Ë¡’Õ“‡ ’́¬π‡ªìπ·°π ”§—≠ (Hub) ́ ÷Ëß®–μâÕß √â“ß°“√∫Ÿ√≥“°“√

‚¥¬∑’Ë ‰¡à®”°—¥¢Õ∫‡¢μ‡æ’¬ß·§à°“√∫Ÿ√≥“°“√¿“¬„π¢Õß

Õ“‡´’¬π‡∑à“π—Èπ À“°·μà®–μâÕß¢¬“¬°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ„Àâ¡’

¢Õ∫‡¢μ∑’Ë°«â“ß¢«“ß¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬¡’ª√–‡∑»®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–

‡°“À≈’„μâ ‡¢â“¡“√à«¡„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ ’́Ë≈âÕ (Spokes) ∑’Ë

≈âÕ¡√Õ∫·°π≈âÕ¢ÕßÕ“‡ ’́¬π °≈à“«§◊Õ ∂÷ß·¡â°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π

®– “¡“√∂∫Ÿ√≥“°“√„π‡™‘ß≈÷°‰¥âÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ëμ“¡»—°¬¿“æ∑’Ë

¡’Õ¬Ÿà°Áμ“¡ ·μà°Á ‰¡à “¡“√∂∑’Ë®– √â“ß°≈ÿà¡‡»√…∞°‘®∑’Ë¡’

¢π“¥„À≠à‡æ’¬ßæÕ∑—¥‡∑’¬¡°—∫ À¿“æ¬ÿ‚√ª´÷Ëß‡ªìπ§Ÿà·¢àß‰¥â

„π¢≥–∑’Ëª√–‡∑»®’π°”≈—ß°â“«‰ª Ÿà§«“¡‡ªìπ¡À“Õ”π“®

¢Õß‚≈°®“°æ◊Èπ∞“π∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë‡¢â¡·¢Áß  ∂“π°“√≥å¥—ß

°≈à“«®÷ß‡ªìπ·√ßº≈—°Õ—π ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ®’π·≈–Õ“‡ ’́¬πμâÕß¡’

°“√∑∫∑«π·π«∑“ß„π¥â“π°“√·¢àß¢—π¡“ Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬°“√‡√àß°√–∫«π°“√∫Ÿ√≥“°“√‡æ◊ËÕ°“√μàÕ

√Õß∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß∑“ß

‡»√…∞°‘®¢Õß∑—Èß®’π·≈–Õ“‡´’¬π‡Õß

∑—Èßπ’È¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°®–μâÕß √â“ß°“√∫Ÿ√≥“

°“√∑’Ë‡¢â¡·¢Áß·≈–‡ªìπ‡Õ°¿“æ¡“°¢÷Èπ°«à“∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π

‚¥¬®–μâÕß √â“ß°“√¡’ ”π÷°√à«¡·≈–§«“¡‡ªìπ‡®â“¢Õß√à«¡°—π

∑’Ë¡’·√ßº≈—°¡“®“°¿—¬§ÿ°§“¡∑“ß‡»√…∞°‘®√à«¡°—π¢Õß

¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° ‚¥¬®–μâÕßº≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥°“√√«¡

°—π√–À«à“ß‡¢μ°“√§â“‡ √’¢Õß®’π ≠’ËªÿÉπ ‡°“À≈’„μâ °—∫°≈ÿà¡

‡¢μ°“√§â“‡ √’Õ“‡´’¬π (ASEAN† Free† Trade† Area :

AFTA) ´÷ËßÕ“øμâ“‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡„π°√Õ∫§«“¡μ°≈ß°—π¡“

μ—Èß·μàªï æ.». ÚıÛı ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß

¢—π¢Õß°≈ÿà¡Õ“‡ ’́¬π„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ∞“π°“√º≈‘μ∑’Ë ”§—≠„π

°“√ªÑÕπ ‘π§â“ Ÿàμ≈“¥‚≈° ‚¥¬Õ“»—¬°“√‡ªî¥‡ √’¥â“π°“√

§â“·≈–°“√≈¥¿“…’·≈–Õÿª √√§¢âÕ°’¥¢«“ß∑“ß°“√§â“∑’Ë
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¡‘„™à¿“…’ √«¡∑—Èß°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‚§√ß √â“ß¿“…’»ÿ≈°“°√„Àâ

 “¡“√∂‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬μàÕ°“√§â“‡ √’

À“°¡’°“√√«¡°—π√–À«à“ß‡¢μ°“√§â“‡ √’¢Õß®’π ≠’ËªÿÉπ

‡°“À≈’„μâ °—∫°≈ÿà¡‡¢μ°“√§â“‡ √’Õ“‡´’¬π‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡¢μ°“√§â“

‡ √’‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° (East Asia Free Trade Area : EAFTA)

®– àßº≈„Àâ‡°‘¥°≈ÿà¡‡»√…∞°‘®∑’Ë¡’‡ß‘π ”√Õß°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß

¢Õß‡ß‘π ”√Õß∑—Ë«‚≈° √«¡∑—Èß‡ªìπ°≈ÿà¡‡»√…∞°‘®∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“

º≈‘μ¿—≥±å¡«≈√«¡ª√–™“™“μ‘ (Gross Nation Product :

GNP) ª√–¡“≥√âÕ¬≈– Ù ¢Õß∑—Èß‚≈° ‡ªìπ°≈ÿà¡‡»√…∞°‘®

∑’Ë¡’°“√§â“¿“¬„π √âÕ¬≈– ı ·≈–‡ªìπ°≈ÿà¡‡»√…∞°‘®∑’Ë¡’

°“√≈ß∑ÿπ¿“¬„π∑’Ë¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π√–À«à“ß∑√—æ¬“°√

‡∑§‚π‚≈¬’·≈–∑ÿπ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ´÷Ëß “¡“√∂º≈—°¥—π°“√

√«¡μ—«°—π„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«‡ªìπª√–™“§¡‡»√…∞°‘®‡Õ‡™’¬

μ–«—πÕÕ° (East Asia Economic Caucus : EAEC) ¿“¬

„μâ°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ ASEAN+3 Õ—π®–∑”„Àâ¿Ÿ¡‘¿“§π’È

°≈“¬‡ªìπ¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë¡’»—°¬¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë∑—¥‡∑’¬¡°—∫

 À¿“æ¬ÿ‚√ª ‚¥¬ª√–™“§¡‡»√…∞°‘®‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°®–¡’

¢’¥§«“¡ “¡“√∂æ÷Ëßæ“´÷Ëß°—π·≈–°—π¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§‰¥â„π

¬“¡∑’Ë¡’«‘°ƒμ°“√≥å∑“ß‡»√…∞°‘® μ≈Õ¥®πæ—≤π“‰ª Ÿà°“√

‡ªìπª√–™“§¡‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° (East Asia Community :

EAC) ‚¥¬¡’«—μ∂ÿª√– ß§å®—¥μ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡¢μ§«“¡√à«¡¡◊Õ

∑“ß§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–°“√‡¡◊Õß∑’Ë‰¡à„™â§«“¡√ÿπ·√ß

Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ª√–‡∑»®’π‰¥â∂Ÿ°¡Õß«à“‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡

(China Threat) μàÕ¥ÿ≈¬¿“æ¢Õß‡Õ‡™’¬ ‡π◊ËÕß®“°°“√¢¬“¬

Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß®’π¡“ Ÿà¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ „π

¢≥–∑’Ë®’π‰¥âæ¬“¬“¡π”‡ πÕ∫∑∫“∑°“√ºß“¥¢÷ÈπÕ¬à“ß —πμ‘

‚¥¬°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘® Õ—π‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡

∫∑∫“∑¢Õß®’π∑’Ë¡’μàÕÕ“‡´’¬π ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√∑Ÿμ‡™‘ß√ÿ°

¥â«¬°“√∑”‡¢μ°“√§â“‡ √’ (FTA) °—∫Õ“‡´’¬π°àÕπ

 À√—∞Õ‡¡√‘°“·≈–≠’ËªÿÉπ À√◊Õ°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

´÷Ëß®’π‡ªìπª√–‡∑»·√°∑’Ë‰¥â‡¢â“‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

°—∫Õ“‡´’¬π √«¡∑—Èß°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®

·≈– àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ„πÕ“‡´’¬π ‡ªìπμâπ

®÷ßÕ“®°≈à“«‰¥â«à“ Õ“‡´’¬πÀ√◊Õ‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß„μâ ‰¥â°≈“¬¡“‡ªìπ¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠∑’Ë∑—È ß

¡À“Õ”π“®‚≈°Õ¬à“ß À√—∞Õ‡¡√‘°“·≈–¡À“Õ”π“®‡Õ‡™’¬

Õ¬à“ß≠’ËªÿÉπμà“ßμâÕß°“√‡¢â“¡“™à«ß™‘ß°“√¡’∫∑∫“∑„π

¿Ÿ¡‘¿“§π’È°—∫®’π „π¢≥–∑’Ë®’π‡Õß°Á¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’ËμâÕß¢¬“¬

∫∑∫“∑·≈–√—°…“Õ‘∑∏‘æ≈∑’Ë¡’μàÕ°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–§ß

 ∂“π–‡¥‘¡„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ‚¥¬∑’Ë

∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬ππ’Èπ—∫«—π∑’Ë®–¡’∫∑∫“∑¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

¥—ßπ—Èπ Õπ“§μ¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®’π°—∫

Õ“‡´’¬π®–¡’∑‘»∑“ß‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ·≈–‰∑¬§«√®–¥”‡π‘π

∫∑∫“∑Õ¬à“ß‰√‡æ◊ËÕ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑» ®÷ß‡ªìπ

‡√◊ËÕß ”§—≠∑’Ë§«√μ‘¥μ“¡μàÕ‰ªÕ¬à“ß„°≈â™‘¥

®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ·≈–∑‘»∑“ß¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë
ºà“π¡“

®’π‰¥â‡≈Áß‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π«à“ °“√

®—¥μ—Èß‡ªìπ‡¢μ°“√§â“‡ √’¢Õßª√–‡∑»°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π„πª≈“¬ªï

æ.». ÚıÛÙ ®– “¡“√∂ π—∫ πÿπ„Àâ®’π∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬„π

∑“ß‡»√…∞°‘®‰¥â ‚¥¬„π√–¬–‡√‘Ë¡·√°®’π‰¥â‡¢â“¡“‡®√®“

‡æ◊ËÕ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π∑“ß¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°—∫

(∑’Ë¡“ http://www.japanfocus.org/data/
ASEAN_Plus_Three_members.png)
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°≈ÿà¡Õ“‡ ’́¬π μàÕ¡“®’π®÷ß‰¥â‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡ ’́¬π«à“

¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§

‡Õ‡™’¬ - ·ª´‘øî° (ASEAN Regional Forum : ARF) ∑’Ë

°√ÿß‡∑æœ ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÛ˜ (ªí®®ÿ∫—π¡’ª√–‡∑» ¡“™‘°

√«¡∑—Èß ‘Èπ Úˆ ª√–‡∑» °—∫Õ’°Àπ÷Ëß°≈ÿà¡ª√–‡∑» §◊Õ  ¡“™‘°

Õ“‡´’¬π Ò ª√–‡∑» ª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“ ̆  ª√–‡∑»°—∫ Ò °≈ÿà¡

ª√–‡∑» ‰¥â·°à ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ·§π“¥“ ®’π  À¿“æ¬ÿ‚√ª

Õ‘π‡¥’¬ π‘«´’·≈π¥å ≠’ËªÿÉπ √— ‡´’¬ ‡°“À≈’„μâ ·≈– À√—∞Õ‡¡√‘°“

ª√–‡∑»ºŸâ —ß‡°μ°“√≥åæ‘‡»… Ò ª√–‡∑» §◊Õ ª“ªí«π‘°‘π’ ·≈–

ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ „π¿Ÿ¡‘¿“§Õ’°®”π«π ˆ ª√–‡∑» ‰¥â·°à

∫—ß§≈“‡∑» ¡Õß‚°‡≈’¬ ‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ª“°’ ∂“π »√’≈—ß°“ ·≈–

μ‘¡Õ√å-‡≈ ‡μ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡«∑’„π°“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®

°—π√–À«à“ßª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª ‘́øî°) ·≈–μàÕ¡“„πªï

æ.». ÚıÛ˘ ®’π°Á‰¥â√—∫ ∂“π–‡ªìπª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“Õ¬à“ß

‡ªìπ∑“ß°“√¢ÕßÕ“‡´’¬π

„πªï æ.». ÚıÙ˘ ‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥Õ“‡´’¬π-

®’π ¡—¬æ‘‡»… ∑’Ëπ§√Àπ“πÀπ‘ß ‡æ◊ËÕ‡©≈‘¡©≈Õß§«“¡

 —¡æ—π∏å√–À«à“ßÕ“‡ ’́¬π°—∫®’π§√∫√Õ∫ Òı ªï ·≈–„πªï æ.».

ÚııÙ ®’π°—∫Õ“‡ ’́¬π¡’·ºπß“π∑’Ë®–®—¥°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ

‡©≈‘¡©≈Õß§√∫√Õ∫ Ú ªï ·Ààß§«“¡ —¡æ—π∏å ´÷ËßÕ“®

®”·π°ÕÕ°‡ªìπ¥â“πμà“ßÊ ‚¥¬ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß
®’π‡ªìπª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“ª√–‡∑»·√°¢ÕßÕ“‡ ’́¬π∑’Ë

¿“§¬“πÿ«—μ‘ (≈ßπ“¡‡ªìπ¿“§’„πæ‘∏’ “√·π∫∑â“¬)¢Õß π∏‘

 —≠≠“‰¡μ√’·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°

‡©’¬ß„μâ (Treaty of Amity and Cooperation :TAC) ‡¡◊ËÕªï

æ.». ÚıÙˆ ´÷Ëß π∏‘ —≠≠“ TAC π’È ‰¥â®—¥∑”¢÷Èπμ—Èß·μà æ.».

ÚıÒ˘ ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥À≈—°°“√ ”§—≠μà“ßÊ ∑’Ëª√–‡∑» ¡“™‘°

Õ“‡´’¬πμâÕß¬÷¥∂◊Õ Õ—π‰¥â·°à °“√‡§“√æ„πÕ‘ √¿“æÕ∏‘ª‰μ¬

§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—π ∫Ÿ√≥¿“æ·Ààß¥‘π·¥π·≈–‡Õ°≈—°…≥å

ª√–®”™“μ‘ °“√‰¡à·∑√°·´ß„π°‘®°“√¿“¬„π´÷Ëß°—π·≈–°—π

·≈–°“√·°â ‰¢ªí≠À“À√◊Õ¢âÕæ‘æ“∑‚¥¬ —πμ‘«‘∏’

πÕ°®“°π’È ®’π‡ªìπª√–‡∑»∑’Ë§√Õ∫§√ÕßÕ“«ÿ∏

π‘«‡§≈’¬√åª√–‡∑»·√°∑’Ë· ¥ß§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–≈ßπ“¡„π

æ‘∏’ “√μàÕ∑â“¬ π∏‘ —≠≠“‡¢μª≈Õ¥Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å„π

¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Treaty on the Southeast

Asian Nuclear Weapon-Free Zone : SEANWFZ) ªï æ.».

ÚıÛ˜ ´÷Ëß√Õß√—∫μàÕ®ÿ¥¬◊π¢ÕßÕ“‡´’¬πμ“¡ªØ‘≠≠“«à“¥â«¬

¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ‡ªìπ‡¢μ·Ààß —πμ‘¿“æ ‡ √’¿“æ

·≈–§«“¡‡ªìπ°≈“ß (Zone of Peace, Freedom and

Neutrality Declaration : ZOPFAN) ªï æ.». ÚıÒÙ ‡æ◊ËÕ

‡ªìπÀ≈—°ª√–°—πμàÕ —πμ‘¿“æ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§

¥â“π‡»√…∞°‘®
‡√‘Ë¡®“°ªï æ.». ÚıÙ ∑’Ë®’π‰¥â· ¥ß∫∑∫“∑™à«¬

ª√–‡∑»μà“ßÊ „πÕ“‡´’¬π„Àâ√Õ¥æâπ®“°ªí≠À“«‘°ƒμ

‡»√…∞°‘®¥â«¬°“√· ¥ß§«“¡®”πß∑’Ë®–„Àâª√–‡∑»„π

Õ“‡ ’́¬π°Ÿâ‡ß‘π ‡™àπ „Àâ ‰∑¬°Ÿâ Ò, ≈â“π‡À√’¬≠¥Õ≈≈“√å À√—∞

„ÀâÕ‘π‚¥π’‡´’¬°Ÿâ ı ‡À√’¬≠¥Õ≈≈“√å À√—∞·≈–„Àâª√–‡∑»

Õ◊ËπÊ °Ÿâ ‚¥¬‰¡àºà“π°Õß∑ÿπ°“√‡ß‘π√–À«à“ßª√–‡∑» (Inter-

national Monetary Fund : IMF) Õ’° Û,Òı ≈â“π‡À√’¬≠

¥Õ≈≈“√å À√—∞ ‡ªìπμâπ ·≈–®’π‰¥âª√–°“»∑’Ë®–‰¡à≈¥§à“‡ß‘π

À¬«π ∑”„Àâª√–‡∑»μà“ßÊ „πÕ“‡´’¬π “¡“√∂øóôπμ—«∑“ß

‡»√…∞°‘®„π√–¬–‡«≈“∑’Ë‰¡àπ“ππ—°

„π‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬πªï æ.». ÚıÙÚ ‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡

√—∞¡πμ√’™à«¬«à“°“√§≈—ß·≈–√ÕßºŸâ«à“°“√∏π“§“√°≈“ß¢Õß

ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡ ’́¬π ®’π ≠’ËªÿÉπ ·≈–‡°“À≈’„μâ À√◊Õ

ASEAN+3 ‡ªìπ§√—Èß·√°∑’Ë‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬¡’¢âÕ‡ πÕ∑’Ë®–„Àâ¡’

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ß°—π·≈–¡’·∂≈ß°“√≥å§«“¡√à«¡¡◊Õ

∑“ß¥â“π°“√‡ß‘π μàÕ¡“‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡√—∞¡πμ√’«à“°“√

°√–∑√«ß°“√§≈—ß„π°√Õ∫ ASEAN+3 ·≈–¡’¢âÕμ°≈ß§«“¡
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√‘‡√‘Ë¡‡™’¬ß„À¡à (Chiang Mai Initiative : CMI) ‡°‘¥¢÷Èπ ´÷Ëß

‡ªìπ°√–∫«π°“√·∫∫æÀÿ¿“§’„π°“√æ—≤π“μ≈“¥æ—π∏∫—μ√

‡Õ‡™’¬·≈–‡æ◊ËÕæ—≤π“°≈‰°™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π

Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ °àÕπÀπâ“π’È≠’ËªÿÉπ‰¥âæ¬“¬“¡∑’Ë®–®—¥

μ—Èß°Õß∑ÿπ°“√‡ß‘π·Ààß‡Õ‡™’¬ (Asian Monetary Fund : AMF)

¢÷Èπ¡“„π‡Õ‡™’¬‡æ◊ËÕ∑’Ë®–„™â·∑π IMF À“°‡°‘¥«‘°ƒμ‘∑“ß

‡»√…∞°‘®¢÷ÈπÕ’° ·μà ‰¥â√—∫°“√§—¥§â“πÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë®“°

 À√—∞Õ‡¡√‘°“‡æ√“–°≈—««à“ AMF ®–¡“·¬àß∫∑∫“∑¢Õß IMF

´÷Ëß À√—∞Õ‡¡√‘°“§√Õ∫ß”Õ¬Ÿà ®÷ß∑”„Àâ¢âÕ‡ πÕ¢Õß≠’ËªÿÉπμ°‰ª

®’π‡ªìπª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“ª√–‡∑»·√°∑’Ë‡ πÕ„Àâ¡’°“√

®—¥μ—Èß‡¢μ°“√§â“‡ √’°—∫Õ“‡´’¬π ‚¥¬∑—Èß ÕßΩÉ“¬‰¥â¡’°“√≈ß

π“¡„π°√Õ∫§«“¡μ°≈ß‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®

Õ“‡´’¬π-®’π (ASEAN-China Framework Agreement on

Economic Cooperation) ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÙı ´÷Ëß‰¥â¡’°“√

«“ß‡ªÑ“À¡“¬„Àâ®—¥μ—Èß‡¢μ°“√§â“‡ √’Õ“‡´’¬π-®’π°—∫

ª√–‡∑» ¡“™‘°Õ“‡ ’́¬π‡°à“ (ˆ ª√–‡∑») ¿“¬„πªï æ.». ÚııÛ

·≈–°—∫ª√–‡∑» ¡“™‘°Õ“‡´’¬π„À¡à (Ù ª√–‡∑») ¿“¬„πªï

æ.». Úıı¯ ‚¥¬Õ“‡ ’́¬π°—∫®’π‰¥â≈ßπ“¡§«“¡μ°≈ß¥â“π

°“√§â“ ‘π§â“„πªï æ.». ÚıÙ˜ §«“¡μ°≈ß¥â“π°“√§â“

∫√‘°“√„πªï æ.». Úıı ·≈–§«“¡μ°≈ß¥â“π°“√≈ß∑ÿπ„πªï

æ.». ÚııÚ

Õπ÷Ëß §«“¡μ°≈ß‡¢μ°“√§â“‡ √’Õ“‡ ’́¬π-®’π¡’º≈

 ¡∫Ÿ√≥å‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ ÚııÛ ´÷Ëß∑”„ÀâÕ—μ√“¿“…’

»ÿ≈°“°√ ‘π§â“ à«π„À≠à‡À≈◊Õ % (‡©æ“–ª√–‡∑»Õ“‡´’¬π

‡°à“ ˆ ª√–‡∑»°—∫®’π) ‚¥¬„πªï æ.». ÚııÚ Õ“‡´’¬π°—∫

®’π¡’¡Ÿ≈§à“°“√§â“√–À«à“ß°—π Ò.ˆ · π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞

≈¥≈ß®“°ªï æ.». ÚııÒ ª√–¡“≥ Û À¡◊Ëπ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞

·μà®’π‰¥â°≈“¬‡ªìπ§Ÿà§â“Õ—π¥—∫ Û ¢ÕßÕ“‡´’¬π ·≈–Õ“‡´’¬π

‡ªìπ§Ÿà§â“Õ—π¥—∫ Û ¢Õß®’π‡™àπ°—π

Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ®“° ∂‘μ‘°“√§â“√–À«à“ßÕ“‡´’¬π-®’π

¥—ß°≈à“«·≈– ∂‘μ‘°“√≈ß∑ÿπ√–À«à“ßÕ“‡´’¬π°—∫®’πæ∫«à“

¡Ÿ≈§à“°“√≈ß∑ÿπ√–À«à“ß°—π¬—ßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫μË” ‚¥¬„πªï æ.».

ÚııÒ ®’π≈ß∑ÿπ„πÕ“‡´’¬π Ò.Ù æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞ §‘¥

‡ªìπ Ú.Ù% ¢Õß‡ß‘π≈ß∑ÿπ®“°μà“ß™“μ‘∑—ÈßÀ¡¥ ∑”„Àâ®’π

·≈–Õ“‡ ’́¬πμâÕßæ‘®“√≥“À“·π«∑“ß„π°“√ àß‡ √‘¡°“√§â“

·≈–°“√≈ß∑ÿπ√–À«à“ß°—π‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ

¥â“π°“√æ—≤π“
Õ“‡ ’́¬π·≈–®’π‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ„π ÒÒ

 “¢“À≈—° ‰¥â·°à  “¢“‡°…μ√  “¢“‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

 “¢“°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å  “¢“°“√≈ß∑ÿπ  “¢“

°“√æ—≤π“≈ÿà¡πÈ”‚¢ß  “¢“°“√§¡π“§¡¢π àß  “¢“æ≈—ßß“π

 “¢“«—≤π∏√√¡  “¢“ “∏“√≥ ÿ¢  “¢“°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« ·≈–

 “¢“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

®’π‰¥â¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ √â“ß

 ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°¢—Èπæ◊Èπ∞“πÀ≈“¬ª√–°“√ ‡™àπ °“√

‡ªî¥‡ âπ∑“ß°“√§¡π“§¡∑“ß‡√◊Õ ∑“ß∫° ∑“ß∑–‡≈·≈–

∑“ßÕ“°“»À≈“¬‡ âπ∑“ß √«¡∑—Èß¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“π°“√

°Ÿâ¿—¬„π∑–‡≈ °“√√–«—ßªÑÕß°—π·≈–√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬∑“ß

∑–‡≈ ‚¥¬‰¥â°”Àπ¥‡ªìπ°√Õ∫·ºπ¬ÿ∑∏»“ μ√å§«“¡√à«¡

¡◊Õ„π°“√§¡π“§¡√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡ ’́¬π„Àâ “¡“√∂‡™◊ËÕ¡

μà Õ ‡¡◊ Õß ”§—≠·≈–·À≈à ßº≈‘μ¥â “π°“√‡°…μ√·≈–

Õÿμ “À°√√¡

 ”À√—∫°“√æ—≤π“§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¥—ß°≈à“«π—Èπ ®’π‰¥â

®—¥μ—Èß°Õß∑ÿπÕ“‡´’¬π-®’π‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ ·≈–‚§√ß°“√ ‘π

‡™◊ËÕ‡™‘ßæ“≥‘™¬å ‚¥¬„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√æ—≤π“

‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π¥â“π‚§√ß¢à“¬§¡π“§¡ ‚∑√§¡π“§¡

æ≈—ßß“π ·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘¿“¬„πÕ“‡´’¬π ‚¥¬√—∫

¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√∑—Èß®“°¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π
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°√Õ∫·π«§‘¥„π°“√«‘‡§√“–Àå∑‘»∑“ß¢Õß
§«“¡ —¡æ—π∏å „π‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π´÷Ëß¡’§«“¡„°≈â

™‘¥∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–¡’°“√μ‘¥μàÕ§â“¢“¬°—π¡“μ—Èß·μà ¡—¬

‚∫√“≥ ‚¥¬¡’·∫∫·ºπ·≈–ª√–‡æ≥’„π°“√μ‘¥μàÕ —¡æ—π∏å

„π√–∫∫∫√√≥“°“√ (Ttributary System) ∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√

¬Õ¡√—∫„πÕ”π“®¢Õß®—°√æ√√¥‘®’π‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π°—∫º≈

ª√–‚¬™πå¢Õß°“√§â“ ·≈–®—°√æ√√¥‘®’π°Á®–μÕ∫·∑π™“μ‘

∑’Ë¡“∂«“¬‡§√◊ËÕß∫√√≥“°“√¥â«¬¢Õß°”π—≈∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“ Ÿß¡“°

°«à“‡§√◊ËÕß∫√√≥“°“√π—Èπ ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ß°“√¡’ ∂“π–∑’Ë‡ªìπ

§ÿ≥·≈–§«“¡¡’πÈ”„®∑’Ë¬‘Ëß„À≠à¢Õß®’π ∑”„Àâ®’π¡’§«“¡æ÷ß

æÕ„®μàÕ°“√¬Õ¡√—∫„πÕ”π“®·∫∫¥—ß°≈à“«¡“°°«à“∑’Ë®–‡¢â“

¡“§√Õ∫ß”À√◊Õ¬÷¥§√Õß¥‘π·¥π„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

Õ—π¡’§«“¡·μ°μà“ß‰ª®“°°“√· «ßÀ“Õ“≥“π‘§¡¢Õß™“μ‘

μ–«—πμ°

„π¢≥–∑’ËÕ¥’μ»“ μ√“®“√¬å¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å

√–À«à“ßª√–‡∑»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡‘™‘·°π™◊ËÕ ÕÕ·°π °’È

(A.F.K. Organski) ‰¥âπ”‡ πÕ∑ƒ…Æ’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß

°”≈—ßÕ”π“® (Power Transition Theory) ‰«â„πÀπ—ß ◊Õ

‡√◊ËÕß°“√‡¡◊Õß‚≈° (World Politics) ‡¡◊ËÕªï §.». Ò˘ı¯ (æ.».

ÚıÒ) ¡’‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫°”≈—ßÕ”π“®„π§«“¡ —¡æ—π∏å

√–À«à“ßª√–‡∑»·≈–«ß®√μ“¡∏√√¡™“μ‘¢Õß ß§√“¡ ‚¥¬

®—¥√–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°”≈—ßÕ”π“®√–À«à“ß√—∞μà“ßÊ „π

°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»‡ªìπ Ù ª√–‡¿∑ ‰¥â·°à √—∞∑’Ë¡’

°”≈—ßÕ”π“®§√Õ∫ß” (Dominant State) √—∞∑’Ë¡’°”≈—ß

Õ”π“®¢π“¥„À≠à (Great Powers) √—∞∑’Ë¡’°”≈—ßÕ”π“®

¢π“¥°≈“ß (Middle Powers) ·≈– √—∞∑’Ë¡’°”≈—ßÕ”π“®

¢π“¥‡≈Á° (Small Powers) πÕ°®“°π’È ‰¥â°≈à“«∂÷ß

ª√“°Ø°“√≥å¢Õß ß§√“¡Õ—π‡°‘¥®“°°“√∑’Ë¡À“Õ”π“®‡°à“

μâÕß°“√√—°…“§«“¡‡ªìπ¡À“Õ”π“®‰«â ‚¥¬°“√∑”≈“¬

¡À“Õ”π“®„À¡à∑’Ë°”≈—ß°â“«¢÷Èπ¡“¡’Õ”π“®

·¡â«à“∑ƒ…Æ’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°”≈—ßÕ”π“®¢Õß

ÕÕ·°π °’È®–π”‡ πÕ¡“°«à“ Ù ªï ·≈â«°Áμ“¡·μà°Á¡’§«“¡

 Õ¥§≈âÕß°—∫·π«§‘¥¢Õß ®“ß À¬ÿπÀ≈‘ß (Zhang Yunling)

·≈– ∂—ß ´◊ËÕº‘ß (Tang Shiping) ∑’Ë‰¥â«‘‡§√“–Àå∫∑∫“∑°“√

ºß“¥¢÷Èπ¡“¡’Õ”π“®Õ¬à“ß —πμ‘¢Õß®’π„π°“√¥”‡π‘π§«“¡

 —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫μàÕ°“√

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°”≈—ßÕ”π“®√–À«à“ßª√–‡∑»„π‡™‘ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å  √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

Ò. ®’π¡ÿàß§◊π Ÿà§«“¡¬‘Ëß„À≠à¥—ß„πÕ¥’μ¥â«¬°“√‡ªìπ

¡À“Õ”π“®®“°¢π“¥¢Õßª√–‡∑» ®”π«πª√–™“°√·≈–

§«“¡‡®√‘≠¡—Ëß§—Ëß∑“ß‡»√…∞°‘®„πªí®®ÿ∫—π ·μà®’π√–≈÷°Õ¬Ÿà

‡ ¡Õ«à“ À√—∞œ ‡ªìπÕ¿‘¡À“Õ”π“®∑’Ë®’πμâÕß¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ

„πæ◊Èπ∑’Ëμà“ßÊ πÕ°®“°π’È ®’π®–‡æ‘Ë¡§«“¡·¢Áß·°√àß¢Õß

ª√–‡∑»√«¡∑—Èß§«“¡‡¢â¡·¢Áß∑“ß°“√∑À“√‡æ◊ËÕ√—°…“

 ∂“π¿“æ∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈–√–¥—∫‚≈°

Ú. ®’πμâÕß°“√¥”√ß§«“¡¡’‡ ∂’¬√¿“æÕ—π‡ªìπº≈

®“°π‚¬∫“¬ ’Ë∑—π ¡—¬„π¬ÿ§¢Õß ‡μ‘Èß ‡ ’Ë¬«º‘ß·≈–√—°…“

 ¿“«–·«¥≈âÕ¡√–À«à“ßª√–‡∑»„Àâ¡’§«“¡ ß∫‡æ◊ËÕæ—≤π“

‡»√…∞°‘® ‚¥¬°“√√—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ À√—∞œ ·≈–

ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õß®’π

Û. ®’π‡πâπ°“√‡ªìπª√–‡∑»„À≠à∑’Ë¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

·≈–§«∫§ÿ¡æƒμ‘°√√¡¢Õßμπ‡Õß∑’Ë®–‰¡à¡ÿàß· «ßÀ“°“√

‡ªìπºŸâπ”„π°‘®°“√√–À«à“ßª√–‡∑»∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈–

√–¥—∫‚≈°‚¥¬¥”‡π‘π°‘®°√√¡ºà“πÕß§å°√  ∂“∫—π·≈–°≈‰°

μà“ßÊ ·∫∫æÀÿ¿“§’ (Multilateral Institutions) ‡æ◊ËÕ √â“ß

§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®√«¡∑—Èß√à«¡ª√÷°…“À“√◊Õ√–À«à“ß

ª√–‡∑»‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„® (Confidence Building

Measures: CBMs) „π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß

∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ

¡—Ëπ °“√‡ÀÁπª√–‚¬™πå√à«¡°—π ¡’§«“¡‡ ¡Õ¿“§°—π·≈–¡’
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§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

Ù. ®’π‡πâπ°“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“ª√–‡∑»∫πæ◊Èπ

∞“π¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë

 Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“«–·«¥≈âÕ¡¢Õß‚≈° ‚¥¬¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬

Õ¬à“ßÕ‘ √–·≈–‰¡àΩí°„ΩÉΩÉ“¬„¥ √«¡∑—Èß¬÷¥∂◊Õ°√Õ∫ªØ‘∫—μ‘

¢Õß Àª√–™“™“μ‘·≈–®–μàÕμâ“π°“√·∑√°·´ß°‘®°“√

√–À«à“ßª√–‡∑»

∑‘»∑“ß·≈–·π«‚πâ¡¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å „π
Õπ“§μ

®“°°√Õ∫°“√«‘‡§√“–Àå∑‘»∑“ß¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å„π

‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë°≈à“«¡“ ∑’Ë‰¥â°≈à“«∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

¢Õß°”≈—ßÕ”π“®„π°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑» ∑”„Àâ

 “¡“√∂«‘‡§√“–Àå∑‘»∑“ß∑’Ë®’π¡ÿàß¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ

‡ªÑ“À¡“¬∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å„π°“√ºß“¥¢÷Èπ¡“¡’Õ”π“®Õ¬à“ß

 —πμ‘„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ À√◊Õ Õ“‡´’¬π ‰¥â ˆ

ª√–°“√„À≠àÊ §◊Õ

Ò. ¡ÿàß √â“ß∫∑∫“∑„À¡à¢Õß°“√‡ªìπ ∂“∫—π√–À«à“ß

ª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®

·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß ‡™àπ °“√ª√–™ÿ¡§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß

‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî° À√◊Õ ‡Õ‡ª° (The Asia-

Pacific Economic Cooperation: APEC)

Ú. ¡ÿàß„™â°≈‰°¢Õß ∂“∫—π√–À«à“ßª√–‡∑»∑’Ë¡’

æ—≤π“°“√∑’Ë°â“«Àπâ“Õ¬à“ß√«¥‡√Á«„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“„π

¿Ÿ¡‘¿“§‚¥¬‡©æ“–À≈—ß«‘°ƒμ‘∑“ß‡»√…∞°‘®„π‡Õ‡™’¬ ‰¥â·°à

°√Õ∫°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π∫«° “¡ (ASEAN+3 À√◊Õ ASEAN

Plus Three: APT)

Û.  àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπμàÕ°“√ √â“ß∫√√∑—¥∞“π

¢Õß ¡“§¡ª√–™“™“μ‘·Ààß‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ À√◊Õ

Õ“‡´’¬π (The Association of Southeast Asian Nations:

ASEAN) „π°“√μàÕμâ“π°“√¢¬“¬Õ”π“®Õ‘∑∏‘æ≈‡æ◊ËÕ§√Õß

§«“¡‡ªìπ®â“«

Ù. ‡√àß¥”‡π‘π°“√„Àâ ∂“∫—π√–À«à“ßª√–‡∑»¡’°≈‰°

„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß„π¿Ÿ¡‘¿“§ ‡™àπ °≈‰°¢Õß

°“√®—¥μ—Èß‡¢μ°“√§â“‡ √’Õ“‡´’¬π À√◊Õ Õ“øμâ“ (ASEAN Free

Trade Area: AFTA) ·≈– °√Õ∫°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π«à“

¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß‡Õ‡™’¬-

·ª´‘øî° (ASEAN Regional Forum: ARF) ‡ªìπμâπ

ı. ¬°√–¥—∫§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ¢Õß°≈‰°‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑—Èß„π√Ÿª·∫∫∑«‘¿“§’ ·≈–æÀÿ¿“§’) „Àâ¡’

§«“¡ ¡¥ÿ≈∑’Ë®–º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥ª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß

¿Ÿ¡‘¿“§μàÕ‰ª

ˆ. „™â·π«∑“ß¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å„π§«“¡√à«¡¡◊Õ

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑—Èß∑’Ë‡ªìπ∑“ß°“√ ·≈–∑’Ë‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ ‚¥¬

μ—Èß§≥–∑”ß“π√à«¡°—π‡æ◊ËÕ≈¥¢âÕ®”°—¥„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“ √«¡

∑—Èß°“√¡’°‘®°√√¡√à«¡°—π

 ”À√—∫·π«‚πâ¡°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

Õ“‡´’¬π¢Õß®’ππ—Èπ ®’π®–¡ÿàß‡πâπ°“√¢¬“¬∫∑∫“∑·≈–

Õ”π“®‚¥¬„™â‡»√…∞°‘®·≈–«—≤π∏√√¡‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡æ‘Ë¡

¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∏π“§“√‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“

·Ààß‡Õ‡™’¬‰¥â·∂≈ßº≈°“√«‘®—¬‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π ªïæ.».

ÚııÚ «à“ ®’π®–°≈“¬‡ªìπª√–‡∑»∑’Ë¡’¢π“¥¢Õß‡»√…∞°‘®

„À≠à∑’Ë ÿ¥¢Õß‚≈°¿“¬„πªï æ.». Úıˆ¯ ‚¥¬®’π‰¥â°”Àπ¥

‡ªÑ“À¡“¬®“°ªí®®ÿ∫—π®”π«π Ò ≈â“π≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞ ‡ªìπ

Ù ≈â“π≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞„πªï æ.». ÚıˆÛ ÷́Ëß®–∑”„Àâ

ª√–™“°√®’π∑’Ë¡’√“¬‰¥âπâÕ¬°«à“ Ú ≈â“π§π  “¡“√∂À≈ÿ¥

æâπ®“°§«“¡¬“°®π πÕ°®“°π’È ®’π¬—ß¡’∑ÿπ ”√Õß√–À«à“ß

ª√–‡∑»¡“°∑’Ë ÿ¥„π‚≈° (∑ÿπ ”√Õß√–À«à“ßª√–‡∑» À¡“¬∂÷ß

 ‘π∑√—æ¬å∑’Ë∏π“§“√°≈“ß·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë¥Ÿ·≈∑“ß°“√‡ß‘π

¢Õßª√–‡∑»π—ÈπÊ ∂◊Õ§√Õß‰«â ´÷Ëß à«π¡“°Õ¬Ÿà„π√Ÿª·∫∫
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‡ß‘πμ√“μà“ßª√–‡∑» °ÿ≈μà“ßÊ ‡™àπ ¥Õ≈≈“√å À√—∞œ ¬Ÿ‚√

ªÕπ¥å ‡μÕ√å≈‘ß ·≈–‡¬π, ∑Õß§”,  ‘∑∏‘æ‘‡»…∂Õπ‡ß‘π ·≈–

 ‘π∑√—æ¬å àß ¡∑∫°Õß∑ÿπ°“√‡ß‘π√–À«à“ßª√–‡∑»)

°“√∑’Ë®’π¡’∑ÿπ ”√Õß√–À«à“ßª√–‡∑»®”π«π¡“°π—Èπ

∑”„Àâ®’πμâÕßÀ—π‰ª‡æ‘Ë¡°“√≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ™–≈Õ

 ¿“«–§«“¡√âÕπ·√ß∑“ß‡»√…∞°‘®¿“¬„πª√–‡∑»„ÀâÕ¬Ÿà„π

√–¥—∫∑’Ë ¡¥ÿ≈ √«¡∑—Èß√—∞∫“≈®’π‰¥â¡’π‚¬∫“¬„Àâ∫√‘…—∑μà“ßÊ

¢Õß®’πÕÕ°‰ª≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑»¡“°¢÷Èπ

∑‘»∑“ß·≈–·π«‚πâ¡¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß¥â“π

‡»√…∞°‘®®“°º≈°“√ª√–™ÿ¡À“√◊Õ«à“¥â«¬‡¢μ°“√§â“‡ √’®’π -

Õ“‡´’¬π (China-ASEAN FTA Forum) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˜ - ¯

¡°√“§¡ ÚııÛ ≥ π§√Àπ“πÀπ‘ß ª√–‡∑» “∏“√≥√—∞

ª√–™“™π®’π ́ ÷Ëß¡’ºŸâπ”ΩÉ“¬‡»√…∞°‘®®“°®’π·≈–Ò ª√–‡∑»

 ¡“™‘°Õ“‡ ’́¬π √«¡∑—Èß¢â“√“™°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë §≥–μ—«·∑π

®“°Õß§å°√√–À«à“ßª√–‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß §≥–μ—«·∑π

«‘ “À°‘®∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß ·≈–π—°«‘™“°“√ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ √«¡°«à“ Ù

§π ‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡ ∑’Ëª√–™ÿ¡œ ‰¥â¡’°“√ÕÕ°

·∂≈ß°“√≥å„πæ‘∏’ªî¥ ¡’ “√– ”§—≠ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

Ò. ∑—Èß ÕßΩÉ“¬æ¬“¬“¡ªØ‘∫—μ‘μ“¡¢âÕμ°≈ß°“√§â“‡ √’

„π°“√‡ªî¥‡ √’∑“ß°“√μ≈“¥√–À«à“ß°—πÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß √«¡

∑—Èß√à«¡√—∫¡◊Õ°—∫§«“¡∑â“∑“¬·≈–°“√μàÕμâ“π√–∫∫ª°ªÑÕß

°“√§â“‡æ◊ËÕº≈—°¥—π°“√ √â“ß‡¢μ°“√§â“‡ √’„Àâ‡°‘¥º≈‡ªìπ√Ÿª

∏√√¡

Ú.  àß‡ √‘¡°“√‡ªî¥‡ √’°“√§â“°“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√μàÕ

μâ“π√–∫∫°“√ª°ªÑÕß°“√§â“°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬‡√àß àß‡ √‘¡°“√

‡ªî¥‡ √’∑“ß°“√§â“μ“¡¢âÕμ°≈ß«à“¥â«¬°“√§â“·≈– ‘π§â“

∫√‘°“√√«¡∑—Èß„™âª√–‚¬™πå®“°∞“π°“√ àß‡ √‘¡°“√§â“μà“ßÊ

‡™àπ ß“π¡À°√√¡· ¥ß ‘π§â“ œ≈œ ‡æ◊ËÕ°√–™—∫§«“¡√à«¡

¡◊Õ∑“ß°“√§â“

Û.  àß‡ √‘¡√–∫∫°“√≈ß∑ÿπ√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π

„Àâ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å ‚¥¬‡√àßæ—≤π“¿“¬„μâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π

‚§√ß°“√¢π“¥„À≠à√«¡∑—Èß°“√ √â“ß‡¢μ§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß

‡»√…∞°‘®·≈–‡¢μπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡¢â“¡ª√–‡∑»

Ù. º≈—°¥—π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√§¡π“§¡√–À«à“ß

®’π°—∫Õ“‡´’¬π‡μÁ¡√Ÿª·∫∫ √«¡∑—Èß¡’°“√∫Ÿ√≥“°“√

¡“μ√∞“π¢Õß‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π°“√§¡π“§¡√–À«à“ß°—π

Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‡™àπ ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π∑“ß∑à“‡√◊Õ ‡ âπ∑“ß

√∂‰ø “¬À≈—° ‡ âπ∑“ßÀ≈«ß·≈–∑à“Õ“°“»¬“π œ≈œ ‚¥¬

√à«¡°—πº≈—°¥—π¡“μ√∞“π°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°¥â“π°“√

§¡π“§¡Õ—π®– √â“ß§«“¡·¢Áß·°√àß„π¥â“π°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ

¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§

ı. º≈—°¥—π§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡ ’́¬π¥â«¬

§«“¡√à«¡¡◊Õ„π√–¥—∫Õπÿ¿Ÿ¡‘¿“§´÷Ëß‡ªìπ “√– ”§—≠¢Õß

°√Õ∫¢âÕμ°≈ß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®®’π - Õ“‡ ’́¬π ‡™àπ

Õπÿ¿Ÿ¡‘¿“§≈ÿà¡·¡àπÈ”‚¢ß œ≈œ

∫∑∫“∑∑’Ë ‰∑¬§«√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ√—°…“
º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»

∫∑∫“∑¢ÕßÕ“‡ ’́¬π∑’Ë‡¥àπ™—¥§◊Õ °“√¡ÿàß àß‡ √‘¡

§«“¡√à«¡¡◊Õ„πÀ¡Ÿàª√–‡∑» ¡“™‘° ∑—Èß Ò ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ”

‰ª Ÿà°“√ √â“ßª√–™“§¡Õ“‡ ’́¬π (ASEAN Community) Õ—π

¡’º≈¡“®“°°“√ª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥ºŸâπ”Õ“‡´’¬π §√—Èß∑’Ë ̆  √–À«à“ß

«—π∑’Ë ̃  - ̄  μÿ≈“§¡ ÚıÙˆ ∑’Ë‡°“–∫“À≈’ ª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬

ºŸâπ”Õ“‡ ’́¬π‰¥â≈ßπ“¡„πªØ‘≠≠“«à“¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ“‡ ’́¬π

(Declaration of ASEAN Concord II À√◊Õ Bali Concord II)

‡ÀÁπ™Õ∫„Àâ¡’°“√®—¥μ—Èßª√–™“§¡Õ“‡´’¬π „π Û ¥â“πÀ≈—°

‰¥â·°à ª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ßÕ“‡´’¬π (ASEAN Security

Community : ASC) ª√–™“§¡‡»√…∞°‘®Õ“‡´’¬π (ASEAN

Economic Community : AEC) ·≈–ª√–™“§¡ —ß§¡-
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«—≤π∏√√¡Õ“‡´’¬π (ASEAN Socio-Cultural Community

: ASCC) „Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„πªï æ.». Úıı¯

¥—ßπ—Èπ ∫∑∫“∑∑’Ë ‰∑¬§«√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ√—°…“º≈

ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»®÷ß§«√Õ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°√Õ∫§«“¡

√à«¡¡◊Õ¢ÕßÕ“‡ ’́¬π‡æ◊ËÕº≈—°¥—π„Àâ‡ªìπª√–™“§¡Õ“‡ ’́¬π ‚¥¬

¡’π—¬ ”§—≠ ¥—ßπ’È

∫∑∫“∑¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß ´÷Ëß°“√‡ªìπ

ª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ßÕ“‡´’¬ππ—Èπ ¡’«—μ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°¥—ßπ’È

Ò.  √â“ßª√–™“§¡Õ“‡ ’́¬π„Àâ¡’§à“π‘¬¡√à«¡°—π† ‚¥¬

 √â“ß§à“π‘¬¡·≈–·π«ªØ‘∫—μ‘√à«¡°—π¢ÕßÕ“‡´’¬π„π¥â“πμà“ßÊ†

‡™àπ† §à“π‘¬¡«à“¥â«¬°“√‰¡à„™â°”≈—ß·°â ‰¢ªí≠À“·≈–°“√‰¡à

„™âÕ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å œ≈œ†

Ú. ‡ √‘¡ √â“ß¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢ÕßÕ“‡ ’́¬π„π°“√

‡º™‘≠°—∫¿—¬§ÿ°§“¡§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫„À¡à∫πæ◊Èπ∞“π

¢Õß°“√¡’§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å

Û. „Àâª√–™“§¡Õ“‡´’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë·πàπ·øÑπ

·≈– √â“ß √√§å°—∫ª√–™“§¡‚≈°† ‚¥¬„ÀâÕ“‡´’¬π¡’∫∑∫“∑

π”„π¿Ÿ¡‘¿“§††††††††

‰∑¬§«√· ¥ß∫∑∫“∑π”Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß„π°“√º≈—°

¥—π°“√‡ªìπª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ßÕ“‡´’¬πÀ≈—ß®“°∑’Ë‰∑¬‰¥â

√‘‡√‘Ë¡„ÀâºŸâπ”√—∞∫“≈¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ ¢ÕßÕ“‡´’¬π√—∫√Õß

‡Õ° “√«‘ —¬∑—»πåÕ“‡ ’́¬π §.». ÚÚ (ASEAN Vision 2020)

„π‚Õ°“ §√∫√Õ∫ Û ªï °“√°àÕμ—ÈßÕ“‡ ’́¬π ÷́Ëß¡’¢÷Èπ

√–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥Õ“‡´’¬πÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ §√—Èß

∑’Ë Ú ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ ÚıÙ ≥ °√ÿß°—«≈“≈—¡‡ªÕ√å ª√–‡∑»

¡“‡≈‡´’¬ ‚¥¬«‘ —¬∑—»πå¥—ß°≈à“«‰¥â°”Àπ¥∑‘»∑“ß·≈–‡ªÑ“

À¡“¬¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√„π¥â“πμà“ßÊ §√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èß∑“ß

¥â“π°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘® ·≈– —ß§¡ √«¡∑—Èß°“√¥”‡π‘π

§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ª√–‡∑»¿“¬πÕ° ·≈–‰¥â®—¥∑”‡ªìπ·ºπ

ªØ‘∫—μ‘°“√¡’À—«¢âÕÀ≈—°Ê ˆ À—«¢âÕ ‰¥â·°à (Ò) °“√‡ √‘¡°“√

æ—≤π“∑“ß°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßÕ“‡ ’́¬π (Ú) °“√‡ √‘¡ √â“ß

∫√√∑—¥∞“π∑’ËÕ“‡ ’́¬π®–¡’√à«¡°—π‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√

ªØ‘∫—μ‘„π‡√◊ËÕßμà“ßÊ „πª√–™“§¡Õ“‡´’¬π (Û) °“√ªÑÕß°—π

‰¡à„Àâ‡°‘¥°“√ Ÿâ√∫‚¥¬ àß‡ √‘¡√–¥—∫¢Õß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®

·≈–°“√ªÑÕß°—π‰¡à„Àâªí≠À“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â«∑«’§«“¡√ÿπ·√ß¬‘Ëß¢÷Èπ

(Ù) °“√·°â ‰¢ªí≠À“¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§‚¥¬„™â°≈‰°¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§

´÷ËßÕ“®√«¡∂÷ß°“√®—¥μ—Èß°≈‰°√—°…“ —πμ‘¿“æ¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§ (ı)

„ÀâÕ“‡´’¬π√à«¡¡◊Õ°—π‡æ◊ËÕ √â“ß —πμ‘¿“æ¿“¬À≈—ß°“√¬ÿμ‘°“√

 Ÿâ√∫´÷ËßÕ“®√«¡∂÷ß°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π¡πÿ…¬∏√√¡ °“√

øóôπøŸ∫Ÿ√≥– ·≈–°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√π’È ·≈– (ˆ) ‡ πÕ

„Àâ¡’°“√μ‘¥μ“¡°“√π”·ºπªØ‘∫—μ‘°“√¡“ªØ‘∫—μ‘‚¥¬∑’Ë

ª√–™ÿ¡√—∞¡πμ√’μà“ßª√–‡∑»Õ“‡ ’́¬π‡ªìπºŸâª√– “πß“π°—∫

√—∞¡πμ√’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß √«¡∑—Èß®—¥μ—Èß§≥–∑”ß“π‡©æ“–°‘®μ“¡

 ¡§«√·≈–√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥

ºŸâπ”Õ“‡´’¬π∑ÿ°ªï

·¡â«à“∑’Ëºà“π¡“®–¡’°“√ª√–™ÿ¡À“√◊Õ„π√–¥—∫

√—∞¡πμ√’°≈“‚À¡Õ“‡ ’́¬π‡æ’¬ß Ù §√—Èß ·μà°Á¡’∑‘»∑“ß·≈–

æ—≤π“°“√∑’Ë°â“«Àπâ“ ‚¥¬‡©æ“–°“√ª√–™ÿ¡√—∞¡πμ√’

°≈“‚À¡Õ“‡´’¬π §√—Èß∑’Ë Û ∑’Ë‰∑¬‡ªìπ‡®â“¿“æ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ

°ÿ¡¿“æ—π∏å ÚııÚ ≥ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ ‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡√—∫√Õß

‡Õ° “√ ”§—≠®”π«π Û ©∫—∫ §◊Õ (Ò) ‡Õ° “√·π«§«“¡

§‘¥°“√„™â∑√—æ¬“°√·≈–»—°¬¿“æ∑“ß∑À“√Õ“‡ ’́¬π„π°“√

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π¡πÿ…¬∏√√¡ ·≈–°“√∫√√‡∑“¿—¬æ‘∫—μ‘†

¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√ªØ‘∫—μ‘°“√

∑“ß∑À“√¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘°Õ“‡´’¬π „π°“√„Àâ§«“¡™à«¬

‡À≈◊Õ¥â“π¡πÿ…¬∏√√¡·≈–∫√√‡∑“¿—¬æ‘∫—μ‘ (Ú) ‡Õ° “√

À≈—°‡°≥±å ”À√—∫ ¡“™‘°¿“æ°“√ª√–™ÿ¡√–À«à“ß√—∞¡πμ√’

°≈“‚À¡Õ“‡´’¬π°—∫√—∞¡πμ√’°≈“‚À¡¢Õßª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“

·≈– (Û) ‡Õ° “√·π«§«“¡§‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß
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°≈“‚À¡Õ“‡ ’́¬π°—∫Õß§å°√¿“§ª√–™“ —ß§¡„π¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ß√Ÿª·∫∫„À¡à ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥°√Õ∫·≈–·π«∑“ß°“√

¥”‡π‘π°“√ ”À√—∫„ÀâÕß§å°√¿“§ª√–™“ —ß§¡‡¢â“¡“¡’ à«π

√à«¡°—∫°≈“‚À¡Õ“‡´’¬π „π°“√·°â ‰¢ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡

¡—Ëπ§ß√Ÿª·∫∫„À¡à

Õ“®°≈à“«‰¥â«à“ °≈‰°°“√ªÑÕß°—π§«“¡¢—¥·¬âß·≈–

·°â ‰¢ªí≠À“∑’Ë¥’π—Èπ§«√‡°‘¥®“°°“√√—∫√Ÿâ·≈–μ√–Àπ—°∂÷ß¿—¬

§ÿ°§“¡√à«¡°—π‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß

¢Õß¡πÿ…¬å ¥—ßπ—Èπ ‰∑¬§«√®– √â“ß∫∑∫“∑„π°“√º≈—°¥—π

Õ“‡ ’́¬π„Àâ¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡

‚¥¬°“√®—¥μ—Èß‡ªìπ°Õß°”≈—ß√à«¡¢ÕßÕ“‡ ’́¬π‡æ◊ËÕ√Õß√—∫μàÕ

¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à ‡™àπ °“√™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π

¡πÿ…¬∏√√¡·≈–∫√√‡∑“¿—¬æ‘∫—μ‘ ‡ªìπμâπ Õ—π‡ªìπ°“√æ—≤π“

°”≈—ßæ≈¢Õß°Õß∑—æ‰∑¬„Àâ¡’¢’¥§«“¡ “¡“√∂¡“°¢÷Èπ·≈–

 “¡“√∂ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ß°Õß∑—æ‰∑¬°—∫

°Õß∑—æ¢Õßª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π‰¥â·π«∑“ßÀπ÷Ëß

πÕ°®“°π—Èπ ‰∑¬§«√· ¥ß∫∑∫“∑„π°“√º≈—°¥—π

°“√ àß‡ √‘¡¡“μ√°“√‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ß°—π‚¥¬‡©æ“–

ªí≠À“∑’ËÕ“®‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß®“°ªí≠À“‡¢μ·¥π ‡™àπ „Àâ

∑ÿ°ΩÉ“¬‡§“√æ‡ √’¿“æ„π°“√‡¥‘π‡√◊Õ„π∑–‡≈®’π„μâ·≈–

·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß‚¥¬ —πμ‘«‘∏’ ¥â«¬°“√„Àâ§«“¡

 ”§—≠μàÕªØ‘≠≠“∑–‡≈®’π„μâ (Declaration on the Con-

duct of Parties in the South China Sea) ‡ªìπμâπ

∫∑∫“∑¥â“π‡»√…∞°‘® ‰∑¬§«√· ¥ß∫∑∫“∑„π°“√

º≈—°¥—π„Àâ¡’°“√√«¡°≈ÿà¡∑“ß‡»√…∞°‘®‚¥¬°“√ àß‡ √‘¡

§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√§â“‡ √’·≈–‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß‡»√…∞°‘®

Õ¬à“ß·πàπ·øÑπ°—∫ª√–‡∑»§Ÿà§â“ ”§—≠Ê ‚¥¬‡©æ“–°—∫®’π ́ ÷Ëß

°“√√«¡°≈ÿà¡∑“ß‡»√…∞°‘® ¡’‡ªÑ“À¡“¬ ”§—≠Õ¬Ÿà∑’Ë°“√∑”„Àâ

‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘°∑—Èß Ò ª√–‡∑»æ—≤π“‡ªìπ

μ≈“¥·≈–∞“π°“√º≈‘μ‡¥’¬«°—π ‚¥¬¡’ à«πª√–°Õ∫ ”§—≠

‰¥â·°à °“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‡ √’∑“ß¥â“π ‘π§â“ °“√∫√‘°“√ °“√≈ß∑ÿπ

°“√¬â“¬‡ß‘π∑ÿπ ·≈–°“√¬â“¬·√ßß“πΩï¡◊Õ Õ—π®–∑”„Àâ

Õ“‡´’¬π¡’Õ”π“®μàÕ√Õß„π‡«∑’°“√§â“√–¥—∫‚≈°

ª√–‡∑»‰∑¬¡’»—°¬¿“æ∑’Ë¥’æÕ„π°“√·¢àß¢—π√«¡∑—Èß

¡’§«“¡ ”§—≠·≈–πà“ π„®¡“°‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–¥÷ß¥Ÿ¥π—°≈ß∑ÿπ

√–¥—∫‚≈°√“¬„À≠àÊ ∑’Ë¡’‡ß‘π≈ß∑ÿπ¡À“»“≈·≈–¡’‡∑§‚π‚≈¬’

™—Èπ Ÿß ÷́Ëß°“√≈ß∑ÿπ√“¬„À≠àÊ ‡À≈à“π’È®– àßº≈¥’μ“¡¡“„π

‡√◊ËÕß§«“¡μâÕß°“√«—μ∂ÿ¥‘∫ ™‘Èπ à«πª√–°Õ∫ °“√∫√‘°“√

·≈–°“√®â“ßß“π¿“¬„πª√–‡∑» °“√∂à“¬∑Õ¥«‘∑¬“°“√

‡∑§‚π‚≈¬’™—Èπ Ÿß°Á®–‡°‘¥¢÷Èπ  àßº≈„Àâ§π‰∑¬¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡

 “¡“√∂‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ª√–‡∑»∑’Ë¡’‡»√…∞°‘®„À≠à‡¢â¡·¢ÁßÕ¬à“ß®’π

≠’ËªÿÉπ ·≈–‡°“À≈’„μâμà“ß°Á π„® ¡“√à«¡¡◊Õ‡®√®“∑“ß°“√§â“

·≈–°“√√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®Õ◊ËπÊ °—∫Õ“‡ ’́¬π∑—Èß„π√–¥—∫

∑«‘¿“§’°—∫Õ“‡´’¬π·≈–„π«ßÕ“‡´’¬π∫«° “¡ (ASEAN Plus

Three) πÕ°®“°π’È Õ‘π‡¥’¬ ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ·≈–π‘«´’·≈π¥å °Á

‰¥â¡“√à«¡°—∫Õ“‡´’¬π ®’π ≠’ËªÿÉπ ·≈–‡°“À≈’„μâ (Õ“‡´’¬π

∫«°À°) „π°√Õ∫¢Õß°“√ª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°

(East Asia Summit : EAS) ·≈–„π√–¥—∫∑’Ë°«â“ß‰°≈ÕÕ°‰ª

‡™àπ §«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßÕ“‡ ’́¬π°—∫ª√–‡∑»„π‡Õ‡™’¬

·ª´‘øî° À√◊Õ ‡Õ‡ª° (Asia-Pacific Economic Coopera-

tion : APEC) ‡ªìπμâπ

(∑’Ë¡“:  ∂“∫—π«‘®—¬π‚¬∫“¬‡»√…∞°‘®°“√§≈—ß http://
www.thaifta.com/thaifta/Home)
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∫∑∫“∑¥â“π —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡ ‰∑¬§«√· ¥ß

∫∑∫“∑„π°“√ àß‡ √‘¡„Àâ¿“§ª√–™“ —ß§¡‰¥â‡¢â“¡“¡’ à«π

√à«¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ÷́Ëß„π°“√ª√–™ÿ¡√—∞¡πμ√’μà“ßª√–‡∑»

Õ“‡´’¬π §√—Èß∑’Ë ÙÛ ‡¡◊ËÕ°≈“ß‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ æ.». ÚııÛ ≥

°√ÿßŒ“πÕ¬ ª√–‡∑»‡«’¬¥π“¡ √—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß

°“√μà“ßª√–‡∑»¢Õß‰∑¬‰¥â¬È”§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ àß‡ √‘¡

§«“¡√à«¡¡◊Õ °—∫¿“§ª√–™“ —ß§¡„π°“√ √â“ßª√–™“§¡

Õ“‡´’¬π‚¥¬‡ πÕ„Àâæ‘®“√≥“®—¥°“√À“√◊Õ √–À«à“ßºŸâπ”

Õ“‡ ’́¬π°—∫ºŸâ·∑π¿“§ª√–™“ —ß§¡„π√–À«à“ß°“√

ª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥Õ“‡ ’́¬π ‚¥¬Õ“®§—¥‡≈◊Õ°‡©æ“–Õß§å°√

‡Õ°™π∑’ËªØ‘∫—μ‘ß“π¥â“π¡πÿ…¬∏√√¡·¬°ÕÕ°®“°≈ÿà¡ Õß§å°√
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 ∫“¬„®·°àºŸâπ”∫“ß ª√–‡∑» ‚¥¬Õ‘π‚¥π’‡ ’́¬„π∞“π–∑’Ë®–

‡ªìπª√–∏“πÕ“‡´’¬πªï æ.». ÚııÙ ‰¥â„Àâ°“√ π—∫ πÿπ

·≈–ª√–‡∑»μà“ßÊ „πÕ“‡´’¬π√—∫∑’Ë®–æ—≤π“·π«§‘¥π’ÈμàÕ‰ª

πÕ°®“°π’È ‰∑¬§«√· ¥ß∫∑∫“∑∑’Ë‡¥àπ™—¥„π°“√

·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß¿“¬„πª√–‡∑»„ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë‰¡à

‡ªìπÕÿª √√§μàÕ°“√∫√‘À“√·≈–æ—≤π“ª√–‡∑» ‚¥¬¥”‡π‘π

°“√§«∫§Ÿà ‰ª°—∫°“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»

‡æ◊ËÕπ∫â“π„πÕ“‡´’¬π‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë¡’§«“¡¬—Ëß¬◊π

μ“¡·ºπªØ‘∫—μ‘°“√ª√–™“§¡ —ß§¡-«—≤π∏√√¡Õ“‡ ’́¬π„Àâ

∫—ß‡°‘¥º≈‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ́ ÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ ı  “¢“

À≈—° ‰¥â·°à (Ò) °“√ √â“ß —ß§¡∑’Ë‡Õ◊ÈÕÕ“∑√‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß

¬‘Ëß°“√¢®—¥§«“¡¬“°®π·≈–°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å (Ú)

°“√≈¥º≈°√–∑∫Õ—π‡°‘¥®“°°“√√«¡μ—«∑“ß‡»√…∞°‘® (Û) °“√
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¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ—π‡ªìπº≈¡“®“°°“√ª√—∫μ—«‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“°—∫

 ¿“«–·«¥≈âÕ¡¢Õß‚≈°∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß

¬‘Ëß°“√·¢àß¢—π∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®∑’Ë∑”„ÀâμâÕß¡’°“√√«¡°≈ÿà¡

°—π¢Õßª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡Õ”π“®°“√μàÕ√Õß

„π°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå

Õ“‡´’¬π‡ªìπ¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠μàÕ®’π„π°“√

∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈–‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë„π

°“√™à«ß™‘ßÕ”π“®Õ‘∑∏‘æ≈°—∫ À√—∞Õ‡¡√‘°“ ≠’ËªÿÉπ·≈–

ª√–‡∑»μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ°“√√—°…“ ∂“π–‡¥‘¡„π‡«∑’°“√‡¡◊Õß

√–À«à“ßª√–‡∑»  à«πÕ“‡´’¬π‡Õß°Á‡ÀÁπª√–‚¬™πå®“°°“√

√«¡μ—«°—π‡ªìπª√–™“§¡Õ“‡ ’́¬π·≈–®”‡ªìπμâÕß¡’§«“¡

√à«¡¡◊Õ°—∫®’π„π°√Õ∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ“‡ ’́¬π∫«° “¡ (®’π

≠’ËªÿÉπ ·≈–‡°“À≈’„μâ) ‡π◊ËÕß®“°¬—ß‰¡à¡’§«“¡·¢Áß·°√àß∑’Ë

‡ æ’ ¬ ßæÕ ‚¥¬ ‡©æ“–∑“ß ‡»√…∞°‘ ® √«¡∑—È ß ¡’ § « “¡

À«“¥√–·«ß«à“®’πÕ“®§√Õ∫ß”¿Ÿ¡‘¿“§π’È ®÷ß‰¥â¢¬“¬

¢Õ∫‡¢μ‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°√Õ∫¢ÕßÕ“‡ ’́¬π∫«°À°

(Õ“‡ ’́¬π∫«° “¡∫«°°—∫ Õ‘π‡¥’¬ ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ·≈–

π‘« ’́·≈π¥å) ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“®°—∫®’π¿“¬„μâ

§«“¡√à«¡¡◊Õ∑’Ë·Ωß‡√âπ¥â«¬°“√·¢àß¢—π·≈–·¬àß™‘ßº≈

ª√–‚¬™πå (¡’·π«‚πâ¡®–‡ªìπÕ“‡ ’́¬π∫«°·ª¥‚¥¬¥÷ß

 À√—∞Õ‡¡√‘°“∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡°—∫ºŸâπ”Õ“‡´’¬π∂÷ß Õß§√—Èß

§√—Èß≈à“ ÿ¥‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÙ °—π¬“¬π ÚııÛ ≥ °√ÿß«Õ™‘ßμ—π

 À√—∞œ·≈–¥÷ß√— ‡´’¬‡¢â“¡“√à«¡) Õÿª √√§ ”§—≠μàÕÕπ“§μ
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·≈–¡’ “¬ß“π°“√∫—ß§—∫∫—≠™“¢÷Èπ‚¥¬μ√ßμàÕ§≥–°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß (Central Military Commission : CMC)

¡’π“¬ ÀŸ ®‘Ëπ‡∑“ ª√–∏“π“∏‘∫¥’·≈–‡≈¢“∏‘°“√æ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®’π ‡ªìπª√–∏“π§≥–°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß

(®– ‘Èπ ÿ¥«“√–„πª≈“¬ªï æ.». Úııı) ·≈–¡’ æ≈‡Õ° ‡À≈’¬ß °«ß‡≈’Ë¬ √—∞¡πμ√’°≈“‚À¡‡ªìπ°√√¡°“√√à«¡Õ¬Ÿà

„π§≥–œ ¡’Àπâ“∑’Ë§«∫§ÿ¡∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈π‚¬∫“¬¥â“π°‘®°“√∑À“√∑—Èßª«ß

¢âÕ§‘¥®“°°“√®—¥°“√»÷°…“
∑“ß°“√∑À“√¢Õß®’π

‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®√–À«à“ßª√–‡∑»
æ.Õ.‰™¬ ‘∑∏‘Ï μ—πμ¬°ÿ≈

∫∑§«“¡‡√◊ËÕßπ’ÈºŸâ ‡¢’¬π¡’§«“¡ª√– ß§å®–‡º¬·æ√à
·π«§«“¡§‘¥¢Õßª√–‡∑» “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π„π°“√
 √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®√–À«à“ßª√–‡∑»‚¥¬„™â°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬
ª√–™“™π®’π (Chinese Peopleûs Liberation Army : PLA)
®—¥°“√»÷°…“∑“ß°“√∑À“√√–À«à“ß°Õß∑—æ¢Õß®’π°—∫
°Õß∑—æ¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ

 ı
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¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»‰¥â∂◊Õ°”‡π‘¥¡“®“°

Àπà«¬°“√»÷°…“¢Õß°Õß∑—æ·¥ß (Red Army) ´÷Ëß°àÕμ—Èß‚¥¬

ª√–∏“π‡À¡“ ‡®ãÕμß ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚÙ˜ (°àÕπ°“√

 ∂“ªπ“ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π Ò μÿ≈“§¡ ÚÙ˘Ú) ‚¥¬¡’

¿“√°‘®À≈—°„π°“√®—¥°“√»÷°…“„Àâ “¡“√∂‡º™‘≠°—∫°“√

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‚≈° √«¡∑—Èß§«“¡∑â“∑“¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ„π

Õπ“§μ·≈–§«“¡∑—π ¡—¬„π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ¥â«¬°“√

¡ÿàß √â“ß§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»… ”À√—∫π“¬∑À“√√–¥—∫ Ÿß·≈–

°“√ √â“ßπ«—μ°√√¡‡°’Ë¬«°—∫∑ƒ…Æ’∑“ß°“√∑À“√ √«¡∑—Èß

°“√„Àâ§”ª√÷°…“·°à§≥–°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß·≈–°Õß

∫—≠™“°“√∑—Ë«‰ª„π°“√μ—¥ ‘π„® °“√®—¥°“√»÷°…“·≈–°“√

«‘®—¬¥â“π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»√«¡∂÷ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®

°”·æß‡¡◊Õß®’π∑’Ë¥à“πª“μã“À≈‘Ëß

 ÿ “π√“™«ß»åÀ¡‘ß

∑à“Õ“°“»¬“ππ“π“™“μ‘

æ√–√“™«—ßƒ¥Ÿ√âÕπÕ’È‡ÀÕÀ¬«π

∂È”¡πÿ…¬åªí°°‘Ëß
®—μÿ√— ‡∑’¬πŒ—π‡À¡‘π

NDU 1 NDU 3

NDU 2
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μ≈Õ¥®π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫°Õß∑—æ¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ

°“√¥”√ß ∂“π–¢Õß°“√‡ªìπ°Õß∑—æ¢Õßæ√√§

§Õ¡¡‘«π‘ μå∑’Ë¡’°Æ√–‡∫’¬∫·≈–«‘π—¬ ·≈–¡’¿“√°‘®À≈—°„π

°“√®—¥°“√»÷°…“¥—ß°≈à“« ®÷ß∑”„Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π

ª√–‡∑» ÷́Ëßªí®®ÿ∫—π¡’∑’Ëμ—ÈßÕ¬Ÿà„π°√ÿßªí°°‘ËßμâÕß®—¥·∫àßæ◊Èπ∑’Ë

¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ÕÕ°‡ªìπ Û  à«π §◊Õ

 à«π·√° ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»·Ààß∑’ËÀπ÷Ëß

(NDU 1) ‡ªìπ∑’Ëμ—Èß°Õß∫—≠™“°“√À≈—°¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡’

Àπà«¬ß“π∑’Ë ”§—≠ ‡™àπ »Ÿπ¬å®”≈Õß¬ÿ∑∏·≈–Õ“§“√‡√’¬π

 ”À√—∫π“¬∑À“√π—°‡√’¬π¢Õß®’π μ—ÈßÕ¬Ÿà„°≈â°—∫∫√‘‡«≥∑’Ëμ—Èß

¢Õßæ√–√“™«—ßƒ¥Ÿ√âÕπÕ’È‡ÀÕÀ¬«π Õ¬Ÿà¥â“π∑‘»μ–«—πμ°

‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¢Õß„®°≈“ß°√ÿßªí°°‘Ëß (®—μÿ√— ‡∑’¬πÕ—π‡À¡‘π)

 à«π∑’Ë Õß ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»·Ààß∑’Ë Õß

(NDU 2) ‡ªìπ∑’Ëæ—° ”À√—∫§√ŸÕ“®“√¬å μ—ÈßÕ¬Ÿà¥â“π∑‘»μ–«—πμ°

¢Õß„®°≈“ß°√ÿßªí°°‘Ëß

 à«π∑’Ë “¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»·Ààß∑’Ë “¡

(NDU3) ‡ªìπ∑’Ëμ—Èß¢Õß«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» (College of

Defense Studies : CDS) ‡æ◊ËÕ®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„Àâ°—∫

π“¬∑À“√π—°‡√’¬π®“°μà“ßª√–‡∑» μ—ÈßÕ¬Ÿà„°≈â°—∫ ÿ “π

√“™«ß»åÀ¡‘ß „π‡¢μ™“ßº‘ß ∫√‘‡«≥™“π°√ÿßªí°°‘Ëß ¥â“π∑‘»

‡Àπ◊ÕÀà“ß®“°„®°≈“ß°√ÿßªí°°‘Ëßª√–¡“≥ Û °‘‚≈‡¡μ√

º≈ß“π∑’Ë ”§—≠¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»§◊Õ

°“√‡ πÕº≈ß“π°“√«‘®—¬·≈–°“√ —¡¡π“∑“ß«‘™“°“√„π

¥â “π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»‡æ◊Ë Õ „Àâ §”ª√÷ °…“·°à§≥–

°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß ‚¥¬¡’°“√‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡∑—Èß

¥â“π∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡ªìππ—°«‘™“°“√·≈–π—°«‘®—¬ª√–¡“≥ ÙıÛ §π

´÷Ëß„π®”π«ππ—Èπ‡ªìπÕ“®“√¬å√–¥—∫»“ μ√“®“√¬å ÒÒÚ §π

·≈–Õ“®“√¬å„π√–¥—∫√Õß»“ μ√“®“√¬å ÚÒ˜ §π √«¡∑—Èß

Õ“§“√ ∂“π∑’Ë·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√‡√’¬π°“√

 Õπ∑’Ë¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å

¥—ßπ—Èπ„π∑ÿ°Ê ªï ª√–∏“π§≥–°√√¡“∏‘°“√∑À“√

°≈“ß√«¡∑—ÈßºŸâπ”¢Õßæ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®’π·≈–ºŸâ∫√‘À“√„π

§≥–√—∞∫“≈®–‡¥‘π∑“ß¡“‡¬◊Õπ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»

‡æ◊ËÕμ‘¥μ“¡§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√¥”‡π‘πß“π·≈–√à«¡

°‘®°√√¡¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

°“√®—¥À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“
ºŸâ‡¢’¬π‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâ‡ªìπºŸâ·∑π¢Õß°Õß∑—æ‰∑¬

‡¥‘π∑“ß‰ª‡¢â“√—∫°“√»÷°…“„πÀ≈—° Ÿμ√°“√ —¡¡π“√–À«à“ß

ª√–‡∑» (International Symposium Course 2010) ≥

«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»·Ààß

∑’Ë “¡ (NDU 3) μ—Èß·μà«—π‡ “√å∑’Ë Òˆ μÿ≈“§¡ æ.». ÚııÛ

∂÷ß«—π‡ “√å∑’Ë ˆ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚııÛ √«¡‡ªìπ‡«≈“ ÚÚ

«—π ´÷Ëß«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π‰¥â‡ªî¥À≈—° Ÿμ√π’È¡“

μ—Èß·μàªï æ.». ÚıÙÚ ‚¥¬¥”‡π‘π°“√‡ªî¥ªï≈– Ò √ÿàπ ·≈–

·μà≈–√ÿàπ®–¡’√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“ª√–¡“≥ ˆ  —ª¥“Àå

(‡«âπ„π√ÿàπ∑’Ë Ú ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÙÛ ·≈–√ÿàπ∑’Ë ÒÚ ¡’√–¬–

‡«≈“»÷°…“ª√–¡“≥ Û  —ª¥“Àå)
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„π°“√»÷°…“ªï æ.». ÚııÛ ´÷Ëß‡ªìπ√ÿàπ∑’Ë ÒÚ ¡’ºŸâ‡¢â“

√à«¡ —¡¡π“ ÷́Ëß‡ªìππ“¬∑À“√®“°ª√–‡∑»μà“ßÊ ™—Èπ¬»μ—Èß

·μà√–¥—∫æ—π‚∑¢÷Èπ‰ª√«¡ Ò˘ ª√–‡∑» ®”π«π ÚÒ π“¬ (‡√’¬ß

≈”¥—∫μ“¡Õ—°…√¢Õß™◊ËÕª√–‡∑»„π¿“…“Õ—ß°ƒ…) ‰¥â·°à

ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ∫—ß§≈“‡∑» °—¡æŸ™“ ·§π“¥“ ®’π (‡¢â“√à«¡ Û

π“¬) ≠’ËªÿÉπ ≈“« ¡“‡≈‡ ’́¬ ¡Õß‚°‡≈’¬ æ¡à“ ‡πª“≈ π‘«´’·≈π¥å

ª“°’ ∂“π ‡°“À≈’„μâ  ‘ß§‚ª√å »√’≈—ß°“ ‰∑¬  À√—∞Õ‡¡√‘°“

·≈– ‡«’¬¥π“¡ ‚¥¬¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√»÷°…“®“° À√—∞œ ≠’ËªÿÉπ

·≈–ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ‡ªìπºŸâ™à«¬∑ŸμΩÉ“¬∑À“√ª√–®”°√ÿßªí°°‘Ëß

 “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π

√Ÿª·∫∫¢Õß°“√®—¥À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√π’È ‰¥â·∫àß√Ÿª·∫∫°“√®—¥°“√»÷°…“ÕÕ°‡ªìπ Û

√Ÿª·∫∫ ¥—ßπ’È

√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò ‡ªìπ°“√∫√√¬“¬·≈–´—°∂“¡ªí≠À“„π

™—Èπ‡√’¬π„πÀ—«¢âÕμà“ßÊ ‚¥¬„™â§≥–Õ“®“√¬å¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»‡ªìπºŸâ∫√√¬“¬À≈—°·≈–‡™‘≠

ºŸâ ‡™’Ë¬«™“≠∑“ß¥â“π°“√∑À“√¢Õß°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬

ª√–™“™π®’π ºŸâ ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°“√μà“ßª√–‡∑»®“°

°√–∑√«ß°“√μà “ßª√–‡∑»·≈–»“ μ√“®“√¬å ®“°

¡À“«‘∑¬“≈—¬μà“ßÊ ‡™àπ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªí°°‘Ë ß·≈–

¡À“«‘∑¬“≈—¬™‘ßÀ—« ‡ªìπμâπ À—«¢âÕ∑’Ë∫√√¬“¬‰¥â·°à

-  ∂“π°“√≥åªí®®ÿ∫—π·≈–·π«‚πâ¡§«“¡¡—Ëπ§ß„π

¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ ·ª´‘øî°

- §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»∑’Ë¡’°”≈—ßÕ”π“®°—∫

§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§

- §«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß‡ âπ∑“ß°“√§¡π“§¡∑“ß∑–‡≈

-  ∂“π°“√≥å·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√μàÕμâ“π°“√

°àÕ°“√√â“¬

- ·π«∑“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß

„π¿Ÿ¡‘¿“§

- π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»·≈–°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß

®’π°—∫ªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß

√Ÿª·∫∫∑’Ë Ú ‡ªìπ°“√ —¡¡π“°≈ÿà¡¬àÕ¬„πÀ—«¢âÕ∑’Ë‰¥â

∫√√¬“¬„π™—Èπ‡√’¬π ‡æ◊ËÕ√–¥¡·π«§‘¥„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“„π

√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë “¡“√∂®–π”‰ªªØ‘∫—μ‘‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‚¥¬

‡πâπ„Àâπ“¬∑À“√∑ÿ°§π¬Õ¡√—∫„π°“√· ¥ßÕÕ° ÷́Ëß§«“¡§‘¥

‡ÀÁπ‰¥âÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë·≈–„™â‡Àμÿº≈„π°“√ª√– “π·π«∑“ß

°“√·°â ‰¢ªí≠À“√à«¡°—πÕ¬à“ß —πμ‘

√Ÿª·∫∫∑’Ë Û °“√¥Ÿß“πÀπà«¬ß“π∑“ß∑À“√·≈–

°“√»÷°…“¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ„Àâπ“¬∑À“√®“°ª√–‡∑»μà“ßÊ ‰¥â

‡¢â“„®„π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√μà“ßª√–‡∑»·≈–°“√

ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π Õ—π®–π”¡“ ÷́Ëß¡“μ√°“√∑’Ë®–‡ √‘¡

 √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®√–À«à“ßª√–‡∑»‰¥â ‚¥¬®—¥„Àâ ‰ª¥Ÿß“π ≥

Àπà«¬ß“π∑“ß∑À“√·≈–Àπà«¬ß“πæ≈‡√◊Õπ ∑—Èß∑’Ëμ—ÈßÕ¬Ÿà„π

°√ÿßªí°°‘Ëß·≈–¡≥±≈Õ◊ËπÊ ‰¥â·°à °“√¥Ÿß“π¥â“π°“√¥”‡π‘π

§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∑À“√¢Õß ”π—°«‘‡∑» —¡æ—π∏å °√–∑√«ß

°≈“‚À¡ ¥â“π°“√μàÕμâ“π°“√°àÕ°“√√â“¬¢ÕßÀπà«¬μ”√«®
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æ‘‡»… ¥â“π°“√√—°…“ —πμ‘¿“æ¢Õß»Ÿπ¬å√—°…“ —πμ‘¿“æ

°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ¥â“π°“√æ—≤π“¥â“π‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡

„π°√ÿßªí°°‘Ëß·≈–∑’Ë‡¡◊ÕßÀ“ß‚®« ¡≥±≈‡®âÕ‡®’¬ß °“√»÷°…“

æ◊Èπ∑’Ë§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß∑–‡≈∑’Ë‡¡◊Õß‡´’Í¬–‡À¡‘π ¡≥±≈ΩŸ‡®’È¬π

ºŸâ‡¢’¬π‰¥âπ”‡ πÕ«à“ ·π«∑“ß∑’Ë®–π”‰ª Ÿà∑“ßÕÕ°

¢Õß®’πμàÕªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî° ‡æ◊ËÕ

 √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®‡æ◊ËÕ„Àâπ“π“™“μ‘‰¥â‡¢â“„®«à“®’π‰¡à „™à

¿—¬§ÿ°§“¡¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–®’π®–‡ªìπª√–‡∑»„À≠à∑’Ë¡’

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫√«¡∑—Èß¡’ à«π√à«¡„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡

¢—¥·¬âß¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§ μ≈Õ¥®πæ—≤π“¿Ÿ¡‘¿“§„Àâ¡’

‡ ∂’¬√¿“æ§«“¡¡—Ëπ§ß‰¥âπ—Èπ §«√ª√–°Õ∫¥â«¬

°√–∫«π°“√∑’Ë ”§—≠ Û ¢—ÈπμÕπ ¥—ßπ’È

¢—ÈπμÕπ∑’ËÀπ÷Ëß ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß®’π∑’ËμâÕß°“√π”‡ πÕ

„π‡«∑’√–À«à“ßª√–‡∑»«à“®’π‰¡à„™àª√–‡∑»∑’Ë‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡

‚¥¬μ—Èß ENDs (‡ªÑ“À¡“¬) „π‡√◊ËÕß §«“¡ ß∫¢Õß ¿“«–

·«¥≈âÕ¡„π¿Ÿ¡‘¿“§ (‡æ◊ËÕ„Àâ®’π “¡“√∂æ—≤π“‡»√…∞°‘®

μ“¡·ºπ‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß) §«“¡ª√Õß¥Õß (‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡

¢—¥·¬âß√–À«à“ßª√–‡∑»·≈–§«“¡¢—¥·¬âß¿“¬„πª√–‡∑»)

·≈– °“√æ—≤π“∑’Ë¬—Ëß¬◊π (‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡ ¡¥ÿ≈∑—Èß∑“ß°“√

‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®  —ß§¡ «‘∑¬“»“ μ√å‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–°“√

ªÑÕß°—πª√–‡∑»)

¢—ÈπμÕπ∑’Ë Õß ·π«∑“ß∑’Ë®’π„™â (WAYs) §◊Õ

·π«∑“ß∑’Ë®–π”‰ª Ÿà°“√·°âªí≠À“‚¥¬ —πμ‘«‘∏’ ‚¥¬π”‡ πÕ

·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡¢â“„®¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡

ªí≠À“∑—Èß¿“¬„π√«¡∑—Èß¿“¬πÕ°ª√–‡∑»·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë ‡πâπ°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß

√–À«à“ßª√–‡∑» ´÷Ëß∑”„Àâ “¡“√∂Õ∏‘∫“¬ π—∫ πÿπμàÕ

·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à∑’Ë‡πâπ§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π°“√‰¥â¡“´÷Ëß

º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡‡ ¡Õ¿“§√«¡∂÷ß

§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß„°≈â™‘¥ ·≈–À≈—°°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß

√Ÿª·∫∫∑’Ë Ù ‡ªìπ°“√π”‡ πÕº≈ß“π°“√»÷°…“

«‘‡§√“–Àå à«π∫ÿ§§≈·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ„πÀâÕß

 —¡¡π“√«¡ ‚¥¬ºŸâ‡¢â“√—∫°“√»÷°…“μâÕß∑”°“√«‘‡§√“–Àå

ª√–‡¥Áπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ - ·ª ‘́øî°

®”π«π Ò ‡√◊ËÕß ·≈–‡¢’¬π‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…®”π«π‰¡àπâÕ¬

°«à“ Ú,ı §” ‚¥¬μâÕßπ”‡ πÕ‡ªìπ‡«≈“‰¡à‡°‘π Û π“∑’

‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°“√»÷°…“√«¡∑—Èß§≥–Õ“®“√¬å¢Õß«‘∑¬“≈—¬

ªÑÕß°—πª√–‡∑»·≈–ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠∑’Ë«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»

‡™‘≠¡“√à«¡√—∫øíß‰¥â´—°∂“¡ªí≠À“

À—«„® ”§—≠¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√π’È ‰¥â¡ÿàß‡πâπ„ÀâºŸâ»÷°…“‰¥â„™âª√– ∫°“√≥å

®“°°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π √«¡∑—Èß¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ‡™‘ß«‘™“°“√®“°°“√√—∫

øíß°“√∫√√¬“¬„π™—Èπ‡√’¬π·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ„π

°“√ —¡¡π“°≈ÿà¡ μ≈Õ¥®π°“√¥Ÿß“πÀπà«¬ß“π„πæ◊Èπ∑’Ëμà“ßÊ

·≈–°“√»÷°…“§âπ§«â“¥â«¬μπ‡Õß ‡æ◊ËÕπ”¡“«‘‡§√“–Àå·≈–

‡¢’¬π‡ªìπº≈ß“π°“√»÷°…“ à«π∫ÿ§§≈ ´÷ËßºŸâ‡¢’¬π‰¥âπ”‡ πÕ

‡√◊ËÕß ç∑“ßÕÕ°¢Õß®’πμàÕªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-

·ª´‘øî°é ·≈–‰¥â®—¥∑”‡ªìπ·ºπ¿Ÿ¡‘ª√–°Õ∫°“√∫√√¬“¬π”

‡ πÕ„πÀâÕß —¡¡π“√«¡
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»Ÿπ¬åæ—≤π“À≈—°π‘¬¡·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å °√¡¬ÿ∑∏»÷°…“∑À“√∫° 4141414141

 —πμ‘Àâ“ª√–°“√ Õ—π‰¥â·°à °“√‡§“√æ„πÕ∏‘ª‰μ¬‡Àπ◊Õ¥‘π

·¥π¢Õß°—π·≈–°—π °“√‰¡à√ÿ°√“π°—π·≈–°—π °“√‰¡à

·∑√°·´ß°‘®°“√¿“¬„πª√–‡∑»¢Õß°—π·≈–°—π °“√Õ”π«¬

ª√–‚¬™πå∑—Èß ÕßΩÉ“¬Õ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡ ·≈–Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß

 —πμ‘‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π·≈–°√–™—∫§«“¡√à«¡

¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»

¢—ÈπμÕπ∑’Ë “¡ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë „™â „π°“√¥”‡π‘π°“√

(MEANs) ‚¥¬®’π‡πâπ°“√„™â¡“μ√°“√‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â

‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®∑’Ë®–π”‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß„π√Ÿª·∫∫∑«‘¿“§’

·≈–·∫∫æÀÿ¿“§’

‡¡◊ËÕ‰¥â¥”‡π‘π°“√μ“¡°√–∫«π°“√„π¢—ÈπμÕπ∑’ËÀπ÷Ëß

∂÷ß¢—ÈπμÕπ∑’Ë “¡·≈â«®– “¡“√∂ √â“ß°“√√—∫√Ÿâ (Perception)

„À¡àÊ ∑’Ë∑”„Àâπ“π“ª√–‡∑»®–‡¢â“„®®’π·≈–‡§“√æ (Respect)

„π∫∑∫“∑¢Õß®’πÕ—π‡ªìπ‚Õ°“  (Opportunities) „Àâ®’π

∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ (ENDs) ∑’Ë®–π”®’π‡¢â“ Ÿà°“√¬Õ¡√—∫¢Õß

™ÿ¡™π√–À«à“ßª√–‡∑» (International Community) ´÷Ëß®–

∑”„Àâ®’π “¡“√∂º≈—°¥—π¬ÿ∑∏»“ μ√å√à«¡ (Common Strategy)

‡æ◊ËÕ°”Àπ¥·π«π‚¬∫“¬§«“¡¡—Ëπ§ß√à«¡Õ—π®–π”‰ª Ÿà

°“√ √â“ß∫√√∑—¥∞“π√–À«à“ßª√–‡∑» (International

Norms) ‡æ◊ËÕ¢®—¥Õÿª √√§ªí≠À“§«“¡À«“¥√–·«ß¢Õß

ª√–‡∑»μà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√√—∫√Ÿâ∑’Ë‡ÀÁπ«à“®’π‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡

‚¥¬ “¡“√∂º≈—°¥—π„Àâª√–‡∑»μà“ßÊ ∑∫∑«π (Rethinking)

‡æ◊ËÕ√—°…“·π«∑“ß°“√·°â ‰¢ªí≠À“Õ¬à“ß —πμ‘«‘∏’ (Peaceful

Resolution) Õ—π®–∑”„Àâ ¿“«–·«¥≈âÕ¡„π¿Ÿ¡‘¿“§‡°‘¥

§«“¡ ß∫  àßº≈„Àâ®’π “¡“√∂æ—≤π“‡»√…∞°‘®‰¥âμ“¡

·ºπ∑’Ë°”Àπ¥‰«â

·π«§‘¥¥—ß°≈à“«¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§”∫√√¬“¬‡√◊ËÕß

π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π ‚¥¬ æ≈μ√’ ®Ÿ ‡©‘ßÀŸà (Zhu

Chenghu) ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“∫—π»÷°…“¬ÿ∑∏»“ μ√å ¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ∑’Ë ‰¥â∫√√¬“¬„π™—Èπ‡√’¬π„Àâ

ºŸâ‡¢â“√—∫°“√»÷°…“‰¥â√—∫øíß«à“ π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»

¢Õß®’πμ—ÈßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√«“ß·ºπ‡æ◊ËÕæ—≤π“·≈–„™â

°Õß°”≈—ß∑À“√‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‚¥¬¡’Õß§åª√–°Õ∫

μà“ßÊ ∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à

ª√–°“√·√° ¡ÿàß¥”√ß√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß

ª√–‡∑»·≈–‡æ◊ËÕ°“√√«¡ª√–‡∑»√«¡∑—Èß√—°…“º≈ª√–‚¬™πå

„π°“√æ—≤π“ª√–‡∑»¥â«¬°“√¥”‡π‘π°“√„πª√–‡¥Áπμà“ßÊ

‚¥¬®–¬◊πÀ¬—¥„π°“√μàÕ Ÿâ·≈–μàÕμâ“π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬

μà“ßª√–‡∑»∑’Ë°â“«√â“« ®–ª°ªÑÕßÕ‘ √¿“æ·Ààß¥‘π·¥π∑—Èß

∑“ß∫° ∑“ß∑–‡≈·≈–∑“ßÕ“°“»®“°°“√√ÿ°√“π ®–ª°ªÑÕß

‡ âπ∑“ß§¡π“§¡∑“ß∑–‡≈„Àâª√“»®“°¿—¬§ÿ°§“¡ ®–μàÕ

μâ“π°“√„™â°”≈—ß∑À“√„π°“√ªî¥≈âÕ¡ √«¡∑—Èß®–¥”√ß√—°…“

¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡º™‘≠Àπâ“°—∫ ∂“π°“√≥åμà“ßÊ ∑’Ë

‡ªìπ«‘°ƒμ‘°“√≥å‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡ ß∫ ·≈–ªÑÕß°—π°“√‡°‘¥

 ß§√“¡ ·μà®–μâÕß‰¥â√—∫™—¬™π–À“°®”‡ªìπμâÕß∑” ß§√“¡

ª√–°“√∑’Ë Õß ¡ÿàß√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ßÕ¬à“ß√Õ∫¥â“π

‚¥¬„™â§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑’Ë¬—Ëß¬◊π¢Õß°“√ªÑÕß°—π

ª√–‡∑»·≈–°“√æ—≤π“°Õß∑—æ

ª√–°“√∑’Ë “¡ ¡ÿàßæ—≤π“°Õß∑—æ„Àâ¡’¢’¥§«“¡

 “¡“√∂„π¥â“π°“√ªØ‘∫—μ‘°“√¢à“« “√

ª√–°“√∑’Ë ’Ë ¡ÿàßπ”·ºπ∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å‰ª Ÿà°“√

ªØ‘∫—μ‘„π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‚¥¬‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õß

°”≈—ß°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π ª√–°Õ∫¥â«¬

ë °Õß∑—æ∫° μâÕß¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

Õ¬à“ß§≈àÕß·§≈à«  “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘°“√®“°°“√ªÑÕß°—π„π

√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ Ÿà¿Ÿ¡‘¿“§Õ◊ËπÊ ¡’¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√

ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡√–À«à“ß¿“§æ◊Èπ·≈–Õ“°“»√«¡∑—Èß°“√

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π√–¬–‰°≈ æ√âÕ¡∑—Èß “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘°“√æ‘‡»…‡æ◊ËÕ

°“√™à«¬‡À≈◊Õ∑’Ë√«¥‡√Á«
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ë °Õß∑—æ‡√◊Õ μâÕß¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√ªØ‘∫—μ‘°“√

„π∑–‡≈≈÷°·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ„π°“√ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡

∑“ß∑–‡≈·≈–¢’ªπ“«ÿ∏„π°“√‚®¡μ’μÕ∫‚μâ

ë °Õß∑—æÕ“°“» μâÕß¡’§«“¡√«¥‡√Á«„π°“√„™â

°”≈—ß∑“ßÕ“°“»‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¢Õ∫‡¢μ∑“ßÕ“°“»¢Õß®’π∑—Èß

„π‡™‘ß√—∫·≈–‡™‘ß√ÿ° √«¡∑—Èß‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√

ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ßÕ“°“» ·≈–°“√„™â®√«¥‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—π

μ≈Õ¥®π¡’√–∫∫°“√‡μ◊Õπ¿—¬≈à«ßÀπâ“·≈–¡’ ‚§√ß°“√

æ—≤π“°”≈—ß∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

ë °Õß°”≈—ßªóπ„À≠à∑’Ë Õß (°Õß°”≈—ßÕ“«ÿ∏∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å) μâÕß¡’¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√æ—≤π“¢’ªπ“«ÿ∏

¢â“¡∑«’ª‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√ªÑÕßª√“¡∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å¿“¬„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß°“√ªØ‘∫—μ‘°“√¢à“« “√∑’Ë∑—π ¡—¬

ë °Õß°”≈—ßμ”√«® μâÕß¡’¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√

ªÑÕß°—π√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß

¥â“π —ß§¡‡æ◊ËÕ¥”√ß‡ªÑ“À¡“¬¢Õßª√–™“™π„π°“√¥”‡π‘π

™’«‘μ‰¥âÕ¬à“ß ß∫ ÿ¢μ—Èß·μà„π¬“¡ª°μ‘ ‚¥¬¡’§«“¡æ√âÕ¡„π

°“√‡º™‘≠Àπâ“°—∫¿—¬§ÿ°§“¡∑’Ë¡‘‰¥â§“¥§‘¥®“°°“√°àÕ°“√

√â“¬·≈–¿—¬§ÿ°§“¡∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®  à«π„π¬“¡ ß§√“¡

 “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» π—∫ πÿπ

°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π‰¥â

ª√–°“√∑’ËÀâ“ ¡ÿàß°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—π

Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å ‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬æ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕßª√“¡

ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ „π°“√„™âÕ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√åμàÕ®’πÀ√◊Õ∑’Ë®–‡ªìπ

¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ®’π ÷́Ëß®’π®–‰¡à„™âÕ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å°àÕπ‚¥¬∑’Ë

ª√“»®“°‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√·≈–®–‰¡à„™âÕ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√åμàÕ

ª√–‡∑»∑’Ë‰¡à¡’Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√åÀ√◊ÕμàÕæ◊Èπ∑’Ë∑’Ëª√“»®“°Õ“«ÿ∏

π‘«‡§≈’¬√å √«¡∑—Èß®’π‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°“√Àâ“¡„™âÕ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å

·≈–°“√°”®—¥Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å ·≈–®’π¬÷¥¡—ËπÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π∑’Ë

®–„™âÕ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å„π°“√μÕ∫‚μâ‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πμπ‡Õß

√«¡∑—Èß®–æ—≤π“Õ¬à“ß¡’¢’¥®”°—¥ ‡æ◊ËÕ¥”√ß ∂“π–„π°“√

√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»·≈–°“√ªÑÕßª√“¡ πÕ°®“°π’È

°Õß°”≈—ßÕ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å¢Õß®’π°ÁÕ¬Ÿà¿“¬„μâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈

‚¥¬μ√ß®“°§≥–°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß ÷́Ë ß®’π‰¥â

√–¡—¥√–«—ß„π°“√æ—≤π“°Õß°”≈—ßÕ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å ‚¥¬‰¡à‰¥â

¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ°“√·¢àß¢—π∑—Èß„πÕ¥’μ·≈–„πÕπ“§μ

ª√–°“√∑’ËÀ° ¡ÿàß¥”√ß√—°…“ ¿“«–·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ

°“√æ—≤π“Õ¬à“ß —πμ‘ ÷́Ëßπ‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß

®’π®–Õ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π°“√„™â°”≈—ß∑À“√‡æ◊ËÕ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π

Õ¬à“ß —πμ‘«‘∏’ ‚¥¬¡’·√ßº≈—°¥—π¥â“πμà“ßÊ ‡π◊ËÕß®“°°“√¡’

ª√–«—μ‘»“ μ√å§«“¡‡ªìπ¡“∑’Ë¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π ·≈–

 ¿“«–·«¥≈âÕ¡¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß®’π¡’§«“¡´—∫´âÕπ ‚¥¬

®’π®–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ¿“√°‘®∑“ßª√–«—μ‘»“ μ√å¢Õß‚≈°

πÕ°®“°π’È ®’π¬—ß‰¥â√—∫º≈°√–∑∫¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß∏√√¡™“μ‘∫àÕ¬

§√—Èß ÷́Ëß∑”„Àâ®’πμâÕßπ”∫∑‡√’¬π∑“ßª√–«—μ‘»“ μ√å¡“∑∫

∑«πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ √«¡∑—Èß‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√ªØ‘«—μ‘∑“ß°“√

∑À“√·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√Ÿª·∫∫∑“ß°“√∑À“√

 ”À√—∫·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫√Ÿª·∫∫¢Õßπ‚¬∫“¬

°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π®–¥”‡π‘π‰ª‡æ◊ËÕ‡ √‘¡μàÕ·π«§‘¥

‡°’Ë¬«°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à¢Õß®’π„π°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ

√à«¡°—π ¥â«¬°“√¡’º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π ∫π§«“¡‡ ¡Õ¿“§°—π

·≈–¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π ‚¥¬®’π‰¥âª√–‡¡‘π ¿“«–

·«¥≈âÕ¡¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–‡πâπ¢Õ∫‡¢μ„π‡√◊ËÕßμà“ßÊ Õ—π

π”‰ª Ÿà°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑» ‰¥â·°à

‡√◊ËÕß·√° ÷́Ëß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ∂“π°“√≥å„π¿Ÿ¡‘¿“§

‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî°∑’ËμâÕß¡’‡ ∂’¬√¿“æ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß

‡√◊ËÕß∑’Ë Õß μâÕß‰¡à¡’¿—¬§ÿ°§“¡¢π“¥„À≠à∑’Ë “¡“√∂

®–¡“‚®¡μ’®’π

‡√◊ËÕß∑’Ë “¡ ®’π®–¬◊πÀ¬—¥„π°“√¥”√ß√—°…“§«“¡

 —¡æ—π∏å°—∫ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π
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§«“¡‡ªìπ¡‘μ√∑’Ë¥’·≈–¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»√Õ∫∫â“π

‡π◊ËÕß®“°®’π¡’ªí≠À“‡¢μ·¥π°—∫ª√–‡∑»√Õ∫∫â“π®”π«π¡“°

‚¥¬‡©æ“–ªí≠À“„À≠à¥â“π‰μâÀ«—π ·≈–§«“¡´—∫´âÕπ¢Õß

ªí≠À“„π¿Ÿ¡‘¿“§∑”„Àâ‡æ‘Ë¡§«“¡μ÷ß‡§√’¬¥ √«¡∑—Èß°“√

∑’Ë‡¢μ·¥π¡’§«“¡∑—∫´âÕπ°—π‰¥â àßº≈„Àâ®’π¡’ªí≠À“§«“¡

¢—¥·¬âß¥â“πº≈ª√–‚¬™πå∑“ß∑–‡≈°—∫∫“ßª√–‡∑»

¥—ßπ—Èπ π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»¢Õß®’π®÷ß‰¥â‡πâπ„π

ª√–‡¥Áπ ”§—≠ ˆ ª√–°“√ ‰¥â·°à

Ò. °“√‰¡à°â“«√â“«

Ú. °“√‰¡à¢¬“¬Õ”π“®

Û. °“√‰¡à·∑√°·´ß°‘®°“√¿“¬„π¢Õßª√–‡∑»Õ◊Ëπ

Ù. °“√‰¡à‡ªìπæ—π∏¡‘μ√°—∫ª√–‡∑»„¥Ê ∑’Ë®–π”‰ª Ÿà

§«“¡¢—¥·¬âß

ı. °“√‰¡àμ—Èß∞“π∑—æ„π¥‘π·¥π¢Õßª√–‡∑»Õ◊Ëπ

ˆ. °“√‰¡à àß°Õß°”≈—ß∑À“√ÕÕ°πÕ°ª√–‡∑»

®ÿ¥ ”§—≠„π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»¢Õß®’π

§◊Õ °“√¥”‡π‘π°“√·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ß

ª√–‡∑»‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë —πμ‘«‘∏’·≈–®–¥”‡π‘π°“√μ“¡

·π«∑“ß°“√æ—≤π“∑’Ë ß∫ ‚¥¬‡πâπ∑ƒ…Æ’ —ß§¡‚≈°∑’ËμâÕß¡’

ª√Õß¥Õß∑ÿ°Ê ¥â“π §◊Õ

¥â“π°“√‡¡◊Õß ®’π®–‡§“√æ‡™◊ËÕ¡—Ëπ·≈–‡πâπ§«“¡

‡ ¡Õ¿“§°—π„π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»·≈–°“√¡’

ª√–™“∏‘ª‰μ¬∑’Ë°â“«Àπâ“√à«¡°—π

¥â“π‡»√…∞°‘® ®’π®–√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ

§«“¡‡¢â¡·¢ÁßÕ¬à“ß‰¥â ¡¥ÿ≈„π°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®„π¬ÿ§

‚≈°“¿‘«—μπå

¥â“π«—≤π∏√√¡ ®’π®–‡√’¬π√Ÿâ«—≤π∏√√¡¢Õßª√–

‡∑»Õ◊ËπÊ ·≈–¬Õ¡√—∫„π§«“¡·μ°μà“ß∑“ß«—≤π∏√√¡‡æ◊ËÕ

æ—≤π“§«“¡¡—Ëß§—Ëß

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß ®’π®–√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ „π

°“√·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âßÕ¬à“ß —πμ‘«‘∏’ À≈’°‡≈’Ë¬ß

 ß§√“¡·≈–·≈–¥”√ß√—°…“§«“¡ ß∫·≈– —πμ‘¿“æ¢Õß

‚≈°√à«¡°—π

¥â“π°“√√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ®’π®–√à«¡∑”ß“π°—∫

π“π“ª√–‡∑»‡æ◊ËÕ√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

·μà°“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ§«“¡∑—π ¡—¬¢Õß®’π¥—ß°≈à“«

„π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»μâÕß‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°ª√–‡∑»

μà“ßÊ ®÷ß®–ª√– ∫º≈ ”‡√Á® ‚¥¬¬àÕ¡¡’¢âÕ®”°—¥∑’Ë‡ªìπ

Õÿª √√§‚¥¬‡©æ“–æ◊Èπ∞“π¢Õßªí≠À“Õ—π‡°‘¥®“°§«“¡

À«“¥√–·«ß·≈–°“√‰¡à ‰«â«“ß„®√–À«à“ß°—π ª√–‡¥Áπ¥—ß

°≈à“«π’È¡’§«“¡ ”§—≠·≈–®”‡ªìπ∑’ËμâÕß‰¥â√—∫°“√·°â ‰¢¥â«¬

°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ·≈–§«“¡‰«â«“ß„®μàÕ°—π ´÷Ëß°“√·≈°

‡ª≈’Ë¬π∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡ªìππ“¬∑À“√√–À«à“ß°Õß∑—æ®’π°—∫

°Õß∑—æª√–‡∑»μà“ßÊ ®–°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π·≈–¡’

§«“¡‡¢â“„®°—πÕ—π®–π”‰ª Ÿà°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ·≈–

‰«â«“ß„®μàÕ°—π‰¥â

°“√ π—∫ πÿπ®“°‡®â“¿“æ
¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»„π∞“π–‡ªìπ‡®â“¿“æ

®—¥À≈—° Ÿμ√‰¥â„Àâ°“√ π—∫ πÿπ„π¥â“πμà“ßÊ ¥—ßπ’È

Ò. §à“‚¥¬ “√‡§√◊ËÕß∫‘π‰ª°≈—∫„π°“√‡¥‘π∑“ß‰ª

»÷°…“¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»μ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÀ≈—° Ÿμ√·μà≈–ªï®“°

°√ÿßªí°°‘Ëß‰ª‡¡◊ÕßÀ“ß‚®« ¡≥±≈‡®âÕ‡®’¬ß ®“°‡¡◊ÕßÀ“ß‚®«

¡≥±≈‡®âÕ‡®’¬ß ‰ª‡¡◊Õß‡ ’́Í¬–‡À¡‘π ¡≥±≈ΩŸ‡®’È¬π ·≈– ®“°

‡¡◊Õß‡´’Í¬–‡À¡‘π ¡≥±≈ΩŸ‡®’È¬π °≈—∫°√ÿßªí°°‘Ëß

Ú. §à“Õ“À“√∑ÿ°¡◊ÈÕ ≥ ÀâÕßÕ“À“√„π«‘∑¬“≈—¬

ªÑÕß°—πª√–‡∑» ·≈–‡¡◊ËÕ‡¥‘π∑“ß‰ª¥Ÿß“πμà“ßæ◊Èπ∑’Ë

Û. ÀâÕßæ—°„πÀÕæ—°π“¬∑À“√¿“¬„π«‘∑¬“≈—¬

ªÑÕß°—πª√–‡∑»´÷Ëß¡’‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡μÕ√å·≈–Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ
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Ù. ∫—μ√‚∑√»—æ∑å∑—Èß¿“¬„πª√–‡∑»·≈–√–À«à“ß

ª√–‡∑»√«¡∑—Èß°“√„Àâ∫√‘°“√∂à“¬‡Õ° “√·≈–‡§√◊ËÕßæ‘¡æå

ı. Àπ—ß ◊Õμ”√“·≈–Õÿª°√≥å‡§√◊ËÕß‡¢’¬πμ≈Õ¥®π

°√–‡ªÜ“‡Õ° “√Õ¬à“ß¥’

º≈∑’Ë ‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√—∫°“√»÷°…“„π
§√—Èßπ’È

§«“¡√Ÿâ∑’Ë ‰¥â√—∫®“°°“√»÷°…“„π§√—Èßπ’È  “¡“√∂π”

¡“„™âª√–‚¬™πåμàÕ∑“ß√“™°“√ §◊Õ

Ò.  “¡“√∂π”·π«§‘¥®“°°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ§‘¥

‡ÀÁπ°—∫π“¬∑À“√ª√–‡∑»μà“ßÊ „π°“√ —¡¡π“°≈ÿà¡¬àÕ¬

·≈–°“√ —¡¡π“√«¡  “¡“√∂π”¡“»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√∫√√¬“¬·≈–°“√‡¢’¬π‡Õ° “√∑“ß«‘™“°“√

·≈–∑”°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ„™â„π°“√ —¡¡π“∑“ß«‘™“°“√§√—ÈßμàÕ‰ª

Ú. ¢âÕ§‘¥®“°°“√¥Ÿß“π “¡“√∂π”¡“ª√–¬ÿ°μå„™â

‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“π¥â“π°“√»÷°…“

¢Õß°Õß∑—æ‰∑¬„π°“√®—¥°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å

∑“ß°“√∑À“√°—∫°Õß∑—æ®’π·≈–°Õß∑—æ¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ

‡™àπ À≈—° Ÿμ√°“√ —¡¡π“√–À«à“ßª√–‡∑» ‡ªìπμâπ

Û. °“√‰¥âæ∫ π∑π“°—∫ æ≈‡Õ° À«“ß  ’Ëªîπ

ºŸâ∫—≠™“°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ·≈– æ≈μ√’ ®“ß

Õ‘ß≈’Ë ºŸâ∫—≠™“°“√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» √«¡∑—ÈßºŸâ∫√√¬“¬

´÷Ëß‡ªìπ√–¥—∫»“ μ√“®“√¬å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π

ª√–‡∑»·≈–®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬™—Èππ”¢Õß®’π μ≈Õ¥®π

ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠®“°°√–∑√«ß°“√μà“ßª√–‡∑»¢Õß®’π ÷́Ëß∑”„Àâ‰¥â

‡√’¬π√Ÿâ¢âÕ§‘¥∑—Èß„π∑“ß«‘™“°“√·≈–ª√– ∫°“√≥å®“°°“√

ªØ‘∫—μ‘ß“π Õ—π‡ªìπ°“√‡ √‘¡ √â“ß·≈–æ—≤π“§«“¡ —¡æ—π∏å

∑’Ë„°≈â™‘¥√–À«à“ß°Õß∑—æ¢Õß‰∑¬°—∫°Õß∑—æ¢Õß®’π πÕ°®“°

π—Èπ¬—ß‰¥â¡’ ‚Õ°“  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫π“¬∑À“√®“°

ª√–‡∑»μà“ßÊ ‚¥¬‡©æ“–ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π‡æ◊ËÕ

ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ„πÕπ“§μμàÕ‰ª

 √ÿª
°“√®—¥°“√»÷°…“∑“ß°“√∑À“√¢Õß°Õß∑—æª≈¥

ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π‚¥¬‡©æ“–À≈—° Ÿμ√°“√ —¡¡π“√–À«à“ß

ª√–‡∑»∑’Ë ‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡ªìπÀπà«¬¥”‡π‘π°“√®—¥°“√

»÷°…“ªï≈–Àπ÷Ëß√ÿàπ „π√“«™à«ßª≈“¬ªï ¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ

‡ªìπ‡«∑’ ”À√—∫„Àâπ“¬∑À“√ª√–‡∑»μà“ßÊ ‰¥â‡¢â“√à«¡

 π∑π“·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ®“°°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå

¿—¬§ÿ°§“¡√Ÿª·∫∫μà“ßÊ „π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª ‘́øî° √«¡∑—Èß

§âπÀ“·π«∑“ß∑’Ë®– π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡
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AW-ok-SANA-05 5/12/11, 1:44 PM44

AW-�������-����������������������-59-04.indd   71 10/10/2559   11:41:53



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก72

«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆ ©∫—∫∑’Ë Ú æƒ…¿“§¡ -  ‘ßÀ“§¡ ÚııÙ

»Ÿπ¬åæ—≤π“À≈—°π‘¬¡·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å °√¡¬ÿ∑∏»÷°…“∑À“√∫° 4545454545

°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß∑’Ë§«∫§ÿ¡∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–°”°—∫

¥Ÿ·≈π‚¬∫“¬¥â“π°‘®°“√∑À“√∑—Èßª«ß‰¥âÕ’°¥â«¬ ´÷Ëßª√–∏“π

§≥–°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß°Á§◊ÕºŸâ ∑’Ë ¥”√ßμ”·Àπàß

‡≈¢“∏‘°“√æ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®’π·≈–ª√–∏“π“∏‘∫¥’μ“¡∑’Ë

∫—≠≠—μ‘‰«â„π√—∞∏√√¡πŸ≠¢Õß “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π

¥—ßπ—Èπ ®÷ß∑”„ÀâÀπà«¬ß“π∑—Èß∑“ß∑À“√·≈–æ≈‡√◊Õπ

¢Õß®’π “¡“√∂°”Àπ¥∫∑∫“∑∑à“∑’·≈–·π«∑“ß„π°“√
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°—∫π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»
æ.Õ.‰™¬ ‘∑∏‘Ï μ—πμ¬°ÿ≈

°≈à“«π”
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‡©æ“–∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√

∫∑§«“¡‡√◊ËÕßπ’È®÷ß¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ®–π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ª√–‡¥Áπ§”∂“¡¥—ß°≈à“«„π¢â“ßμâπ

·≈–‡ πÕ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∫“ßª√–°“√‡æ◊ËÕπ”‰ªª√–¬ÿ°μå„™â°—∫°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß‰∑¬„Àâ¡’

§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»

π—∫μ—Èß·μà®’π‰¥â ∂“ªπ“°“√ª°§√Õßª√–‡∑»‡ªìπ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò μÿ≈“§¡ æ.». ÚÙ˘Ú

ª√–‡∑»®’π°ÁμâÕß‡º™‘≠Àπâ“°—∫ªí≠À“Õ—π ”§—≠ª√–°“√Àπ÷Ëß‚¥¬‡©æ“–ªí≠À“¥â“π‡»√…∞°‘®∑’Ë¢“¥°“√æ—≤π“

ª√–™“™π¢“¥°“√°‘π¥’Õ¬Ÿà¥’ Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°°“√∑’Ëª√–‡∑»®’πμâÕßº®≠°—∫°“√∑” ß§√“¡‡æ◊ËÕ°“√°àÕμ—Èßª√–‡∑»
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‡ ’Ë¬«º‘ß ‡ªìπºŸâπ” ‰¥â¡’°“√π”‡ πÕ·π«§‘¥„À¡à‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑»¿“¬„μâπ‚¬∫“¬ ’Ë∑—π ¡—¬ Õ—πª√–°Õ∫¥â«¬

°“√∑’Ëª√–‡∑»®’πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√æ—≤π“∑“ß
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ª√–‡∑»‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑»¥â«¬‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß

„À¡à∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°”≈—ßÕ”π“®·Ààß™“μ‘∑’Ë‡¢â¡·¢Áß‡ªìπ

¡À“¬ÿ∑∏»“ μ√å (Grand Strategy) ´÷Ëß¡’¡‘μ‘∑’Ë ”§—≠

Ú ª√–°“√ §◊Õ

ª√–°“√·√° °“√≈¥§«“¡¢—¥·¬âß∑—Èß®“°¿“¬„π

ª√–‡∑»·≈–®“°¿“¬πÕ°ª√–‡∑» √«¡∑—Èß°”Àπ¥®ÿ¥¬◊π„π

‡«∑’°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»

ª√–°“√∑’Ë Õß °“√‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õß

ª√–‡∑»¥â«¬°“√¡’·ºπ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å (Master Plan) ‡ªìπ°√Õ∫

„π°“√æ—≤π“ª√–‡∑» °“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘·≈–

°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»

 ”À√—∫∫∑∫“∑¢Õß®’π„π‡«∑’√–À«à“ßª√–‡∑» π—°

«‘™“°“√¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑» μà“ß«‘‡§√“–Àå

„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π«à“ °“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®‡ªìπ®ÿ¥

‡√‘Ë¡μâπ∑’Ë∑”„Àâ®’π°≈“¬‡ªìπª√–‡∑»∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠μàÕ°“√

æ—≤π“‡»√…∞°‘®¢Õß‚≈°·≈–∑”„Àâ®’π¡’∫∑∫“∑„πÕß§å°√μà“ßÊ

√–À«à“ßª√–‡∑»¡“°¢÷Èπ ‡™àπ Õß§å°√°“√§â“‚≈° ‡ªìπμâπ Õ—π

¡’ à«π ”§—≠μàÕ°“√ π—∫ πÿπ∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°“√·°â ‰¢

ªí≠À“μà“ßÊ „π°√Õ∫¢ÕßÕß§å°“√ Àª√–™“™“μ‘„Àâ‡ªìπ∑’Ë

¬Õ¡√—∫¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‡™àπ ∫∑∫“∑„π°“√√—°…“ —πμ‘¿“æ„π

¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ‡ªìπμâπ πÕ°®“°π’È ®’π‰¥â°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√

μà“ßª√–‡∑»∑’Ë¡’§«“¡ª√– “π Õ¥§≈âÕß°—∫¢’¥§«“¡

 “¡“√∂¢Õßª√–‡∑»μ“¡·ºπæ—≤π“ª√–‡∑» ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â

®“°§«“¡ ”‡√Á®„π°“√æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡¢Õß®’π∑’ËμâÕß

· «ßÀ“·π«∑“ß„π°“√ √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß¥â“πæ≈—ßß“π

§«∫§Ÿà°—∫°“√· «ßÀ“μ≈“¥‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ‡™àπ

°“√¢¬“¬μ≈“¥ Ÿà∑«’ª·Õø√‘°“·≈–≈“μ‘πÕ‡¡√‘°“ ‡ªìπμâπ ‚¥¬

®’π· ¥ß∑à“∑’·≈–®ÿ¥¬◊π„π°“√¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß

ª√–‡∑»°—∫ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë¡’ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âßμ“¡

·π«æ√¡·¥π∑—Èß∑“ß∫°·≈–∑“ß∑–‡≈ ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ«à“®’π

®–‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ¢÷ÈπÕ¬à“ß —πμ‘·≈–‰¡àª√“√∂π“∑’Ë®–‡ªìπ

¡À“Õ”π“®§√Õ∫ß”ª√–‡∑»„¥Ê

¡’§”∂“¡∑’Ëπà“ π„®§”∂“¡Àπ÷Ëß«à“ Õ–‰√‡ªìπ “‡Àμÿ

À≈—°∑’Ë∑”„Àâ√–¥—∫°“√æ—≤π“¢Õß®’π≈â“À≈—ß°«à“¿Ÿ¡‘¿“§Õ◊ËπÊ

‚¥¬‡©æ“–ª√–‡∑»μ–«—πμ°„π™à«ß¢Õß»μ«√√…∑’Ë Ú ∑’Ë

ºà“πæâπ‰ª ÷́Ëß¡’π—°«‘™“°“√‰¥âÕ∏‘∫“¬«à“ ‡ªìπº≈¡“®“°

·π«§‘¥∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–°“√‡¡◊Õß¢Õß®’π„π™à«ß°«à“Àπ÷Ëß

»μ«√√…∑’Ëºà“π¡“ ‚¥¬‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ª√–‡¥Áπ Ù ‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ

æ◊Èπ∞“π ”§—≠μàÕ°“√æ—≤π“¢Õßª√–‡∑»μ–«—πμ° °≈à“«§◊Õ

Ò. ‡√◊ËÕß°“√·¢àß¢—π ®“°°“√∑’Ë¬ÿ‚√ª¡’√–∫∫

°“√‡¡◊Õß∑’Ë‰¡à‰¥â¡’»Ÿπ¬å√«¡Õ”π“® ‚¥¬·μà≈–ª√–‡∑»μà“ß¡’

ºŸâª°§√Õßμπ‡Õß ·≈–¿“¬„μâ√–∫Õ∫ “∏“√≥√—∞À√◊Õ

√“™«ß»åπ—Èπ¡’°“√·¢àß¢—π®“°Õß§å°√μà“ßÊ À≈“¬·Ààß „π

¢≥–∑’Ë®’π‡æ‘Ëß‡√‘Ë¡μâπ°“√·¢àß¢—π¿“¬À≈—ß®“°∑’Ë‡μ‘Èß ‡ ’Ë¬«º‘ß

ª√–°“»„Àâ‡¡◊Õß‡ ‘Ëπ‡®‘Èπ‡ªìπ‡¢μ‡»√…∞°‘®æ‘‡»… ‡¡◊ËÕªï

æ.».ÚıÚÛ

Ú. ‡√◊ËÕß°“√ªØ‘«—μ‘∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡

°â“«Àπâ“§√—Èß ”§—≠∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π¬ÿ‚√ªμ–«—πμ° ™à«ß»μ«√√…∑’Ë

Ò˜ ∑—Èß¥â“π§≥‘μ»“ μ√å ¥“√“»“ μ√å øî ‘° å ™’««‘∑¬“ ·≈–

‡§¡’ ∑”„Àâ¬ÿ‚√ª°â“«Àπâ“‰ª¡“°°«à“∑“ß¥â“π∑«’ª‡Õ‡™’¬

Û. ‡√◊ËÕß —ß§¡∫√‘‚¿§π‘¬¡ ‚¥¬¡’°“√ªØ‘«—μ‘

Õÿμ “À°√√¡„πª√–‡∑»μ–«—πμ° ´÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√æ∫°—π

√–À«à“ßÕÿª∑“π∑’Ë¡’‡∑§‚π‚≈¬’∑”„Àâ‡°‘¥√–¥—∫º≈‘μ¿“æ∑’Ë Ÿß

¢÷Èπ·≈–Õÿª ß§å∑’ËμâÕß°“√√“§“ ‘π§â“∑’Ë∂Ÿ°≈ß
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«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆ ©∫—∫∑’Ë Û °—π¬“¬π- ∏—π«“§¡ ÚııÙ

Ù. ‡√◊ËÕßÕß§åª√–°Õ∫¢Õßªí®®—¬°“√º≈‘μ ÷́Ëß

ª√–‡∑»μ–«—πμ°‡ªìπ¿Ÿ¡‘¿“§·√°Ê ∑’Ëº ¡º “π°“√„™â

·√ßß“π‡¢â“°—∫ªí®®—¬∑ÿπ„π°“√º≈‘μ·≈–¥â«¬Õ—μ√“°“√ÕÕ¡

∑’Ë Ÿß°«à“  àßº≈„Àâ¡’°“√ – ¡¢Õß ‘π§â“∑ÿπ

√Ÿª·∫∫°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡
¢Õß®’π

°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“μ‘¢Õß®’π‰¥â

‡√‘Ë¡μâπ¢÷Èπ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚÙ˘ˆ „π ¡—¬¢Õß‡À¡“ ‡®ãÕμß ´÷Ëß

‡ªìπºŸâπ”√ÿàπ·√°¢Õß “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ‚¥¬‰¥â¬÷¥∂◊Õ

√Ÿª·∫∫°“√æ—≤π“¡“®“°·∫∫·ºπ¢Õß À¿“æ‚´‡«’¬μ„π

¬ÿ§π—Èπ∑’Ë‡πâπ°“√«“ß·ºπ®“° à«π°≈“ß ‚¥¬Õ“®·∫àßÕÕ°‡ªìπ

Ú ™à«ß ¥—ßπ’È

™à«ß·√° ‡ªìπ™à«ß°àÕπ°“√‡ªî¥ª√–‡∑»·≈–°“√

ªØ‘√Ÿª‡»√…∞°‘® (æ.». ÚÙ˘ˆ - ÚıÚÒ) ‰¥â·°à

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß¢Õß®’π (æ.». ÚÙ˘ˆ -

Úı) ‡πâπ°“√‡æ‘Ë¡Õ—μ√“§«“¡‡√Á«„Àâ°—∫Õÿμ “À°√√¡ ·μà

º≈∑’Ë ‰¥â√—∫§◊Õ °“√¢¬“¬μ—«¢Õß‡¡◊Õß∑’Ë‡√Á«‡°‘π‰ª∑”„Àâ

æ◊™æ—π∏ÿå∏—≠≠“À“√‰¡à‡æ’¬ßæÕ

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë Õß¢Õß®’π (æ.». ÚıÒ -

Úıı) ‡πâπ°“√°â“«°√–‚¥¥„À≠à ·μàº≈∑’Ë‰¥â√—∫§◊Õ ª√–™“™π

¡’™’«‘μ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“°¡“°¢÷Èπ®“°°“√‡√àß

æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡‡ªìπ‡√◊ËÕßÀ≈—° ®π∑”„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß

·ºπæ—≤π“œ „À¡à∑—ÈßÀ¡¥ ‚¥¬‰¡à‰¥â¡’°“√ª√–°“»„™â·ºπ

æ—≤π“œ „π™à«ßªï æ.». Úıˆ - Úı¯

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë “¡¢Õß®’π (æ.». Úı˘ -

ÚıÒÛ) ‡πâπ·°âªí≠À“§«“¡Õ¥Õ¬“°¢Õßª√–™“™π„π™à«ß∑’Ë

¡’°“√ªØ‘«—μ‘«—≤π∏√√¡

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë ’Ë¢Õß®’π (æ.». ÚıÒÙ - ÚıÒ¯)

‡πâπ°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–º≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘®√«¡

∑—Èß°“√ √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß°“√æ—≤π“™“¬Ωíòß∑–‡≈°—∫

¡≥±≈μÕπ„π

™à«ß∑’Ë Õß ‡ªìπ™à«ßÀ≈—ß°“√‡ªî¥ª√–‡∑»·≈–°“√

ªØ‘√Ÿª‡»√…∞°‘® (æ.». ÚıÚÒ - ªí®®ÿ∫—π) ‰¥â·°à

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’ËÀâ“¢Õß®’π (æ.». ÚıÒ˘ - ÚıÚÛ)

‡πâπ°“√‡¬’¬«¬“·≈–ª√—∫‚§√ß √â“ß∑“ß‡»√…∞°‘®√«¡∑—Èß

°“√ª√–°“»π‚¬∫“¬ªØ‘√Ÿª‡»√…∞°‘®·≈–°“√‡ªî¥ª√–‡∑»

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’ËÀ°¢Õß®’π (æ.». ÚıÚÙ - ÚıÚ¯)

‡πâπ°“√‡¥‘πÀπâ“ Ÿà°“√‡ªî¥ª√–‡∑»·≈–°“√ªØ‘√Ÿª‡»√…∞°‘®

‚¥¬μ—Èß‡ªÑ“À¡“¬„Àâº≈‘μ¿—≥±å¡«≈√«¡Õÿμ “À°√√¡·≈–

‡°…μ√°√√¡¢Õßª√–‡∑»‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Õß‡∑à“¿“¬„π Ú ªï

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë‡®Á¥¢Õß®’π (æ.». ÚıÚ˘ -

ÚıÛÛ) ‡πâπ°“√ªØ‘√Ÿª·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ‡°‘¥§«“¡

¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘®

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë·ª¥¢Õß®’π (æ.». ÚıÛÙ -

ÚıÛ¯) ‡πâπ°“√ª√– “π‡»√…∞°‘®·∫∫«“ß·ºπ‡¢â“°—∫

‡»√…∞°‘®·∫∫°≈‰°μ≈“¥ ´÷Ëß àßº≈„Àâº≈‘μ¿—≥±å¡«≈√«¡

ª√–™“™“μ‘¢Õß®’π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈– ÒÚ μàÕªï

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë‡°â“¢Õß®’π (æ.». ÚıÛ˘ - ÚıÙÛ)

‡πâπ°“√ª√—∫§«∫§ÿ¡‡»√…∞°‘®¡À¿“§·≈–¬—∫¬—Èß¿“«–‡ß‘π‡øÑÕ

Õ—πªìπº≈¡“®“°«‘°ƒμ‘°“√≥å∑“ß°“√‡ß‘π„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ ªï

æ.». ÚıÙ ´÷Ëß àßº≈„Àâ®’π “¡“√∂√—°…“§«“¡‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ

∑“ß‡»√…∞°‘®‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë ‘∫¢Õß®’π (æ.». ÚıÙÙ - ÚıÙ¯)

‡πâπ°≈‰°°“√μ≈“¥¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬≈¥∫∑∫“∑¿“§√—∞„π°“√

·∑√°·´ß°“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√ √«¡∑—Èß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫

°“√≈¥™àÕß«à“ß∑“ß√“¬‰¥â„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ¢Õß®’π·≈–‡πâπ

°“√æ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë¿“§μ–«—πμ°¢Õß®’π

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë ‘∫‡ÕÁ¥¢Õß®’π (æ.». ÚıÙ˘ -

ÚııÛ) ‡πâπ°“√æ—≤π“∑’Ë‡ªìπ«‘∑¬“»“ μ√å‚¥¬¬÷¥∂◊Õ∑ƒ…Æ’¢Õß
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‡μ‘Èß ‡ ’Ë¬«º‘ß ·≈–·π«§‘¥ “¡μ—«·∑π¢Õß ‡®’¬ß ‡®ãÕÀ¡‘π ‡æ◊ËÕ

‡ªìπ ‘Ëß™’Èπ”„π°“√æ—≤π“∑’Ë ¡¥ÿ≈¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–‡πâπ

°“√ √â“ß®’π„Àâ‡ªìπ —ß§¡∑’Ë¡’§«“¡°≈¡°≈◊π·≈–ª√Õß¥Õß

·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“μ‘¢Õß®’π

©∫—∫∑’Ë ‘∫ Õß (æ.». ÚııÙ - Úıı¯) ́ ÷Ëß‡ªìπ©∫—∫≈à“ ÿ¥ ‡√‘Ë¡

¡’º≈∫—ß§—∫„™âμ—Èß·μà«—π∑’Ë Òı ¡’π§¡ æ.». ÚııÙ ‡ªìπμâπ¡“

·≈–®–„™â ‰ª®π∂÷ßªï æ.». Úıı¯ „π·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫π’È¡’

®ÿ¥¡ÿàß‡πâπ Ú ª√–‡¥Áπ §◊Õ

ª√–‡¥Áπ∑’ËÀπ÷Ëß °“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫«‘∏’°“√æ—≤π“

‡»√…∞°‘® ‡æ◊ËÕ„Àâª√–‡∑»·¢Áß·°√àß ª√–™“™π√Ë”√«¬

ª√–‡¥Áπ∑’Ë Õß °“√ªØ‘√Ÿª‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π¡’À≈—°

ª√–°—π ¡’™’«‘μ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’¢÷Èπ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’ËμâÕß

¬÷¥∂◊Õ„π‡√◊ËÕßμà“ßÊ ‰¥â·°à ¬÷¥∂◊Õ°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‚§√ß √â“ß

‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß‡»√…∞°‘®‡ªìπ∑‘»∑“ß¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª

·∫∫«‘∏’°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘® ¬÷¥∂◊Õ§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß

«‘∑¬“»“ μ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈–°“√ √â“ß √√§åπ«—μ°√√¡‡ªìπ

‡ “§È”¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫«‘∏’°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘® ¬÷¥∂◊Õ

°“√ √â“ßÀ≈—°ª√–°—π·≈–°“√¬°√–¥—∫™’«‘μ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà

¢Õßª√–™“™π‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ·≈–®ÿ¥ª≈“¬∑“ß¢Õß°“√ª√—∫

‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫«‘∏’°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘® ¬÷¥∂◊Õ°“√ √â“ß

 —ß§¡·∫∫ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π·≈–‡ªìπ¡‘μ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡ªìπ¿“√°‘® ”§—≠¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫«‘∏’°“√æ—≤π“

‡»√…∞°‘® ·≈–¬÷¥∂◊Õ°“√‡ªî¥ª√–‡∑» ªØ‘√Ÿª‡ªìπ·√ß¢—∫

‡§≈◊ËÕπ¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫«‘∏’°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®

 à«π«‘∏’°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®π—Èπ ‰¥â·∫àßÕÕ°‡ªìπ Òˆ

À¡«¥ ‰¥â·°à

À¡«¥∑’Ë Ò ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’„À¡à  √â“ß‚©¡Àπâ“„À¡à

∫π°“√æ—≤π“μ“¡À≈—°«‘∑¬“»“ μ√å ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

À¡«¥∑’Ë Ú °“√‡°…μ√‡¢â¡·¢Áß ‡°…μ√°√‰¥âª√–‚¬™πå

‡√àß √â“ß √√§å™π∫∑„À¡à„π·π«∑“ß —ß§¡π‘¬¡

À¡«¥∑’Ë Û ‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫„À¡à ¬°√–¥—∫‡æ‘Ë¡

»—°¬¿“æ„π°“√·¢àß¢—π¢Õß«‘ “À°‘®

À¡«¥∑’Ë Ù  √â“ß ¿“æ·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ‡Õ◊ÈÕμàÕ°“√

æ—≤π“¿“§∫√‘°“√

À¡«¥∑’Ë ı  àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈√–À«à“ß

¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈– àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“¢Õß§«“¡‡ªìπ‡¡◊ÕßÕ¬à“ß

·¢Áß·°√àß

À¡«¥∑’Ë ˆ æ—≤π“·∫∫ ’‡¢’¬«  √â“ß √√§å —ß§¡

·∫∫ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π ‡ªìπ¡‘μ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

À¡«¥∑’Ë ˜ π«—μ°√√¡¢—∫‡§≈◊ËÕπ °“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡

¬ÿ∑∏»“ μ√å«à“¥â«¬«‘∑¬“»“ μ√å °“√»÷°…“∑”„Àâ™“μ‘‡®√‘≠

·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å«à“¥â«¬∫ÿ§≈“°√∑”„Àâ™“μ‘æ—≤π“

À¡«¥∑’Ë ¯ ª√—∫ª√ÿß™’«‘μ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õßª√–™“™π

 √â“ß√–∫∫∫√‘°“√ “∏“√≥–∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å·∫∫

À¡«¥∑’Ë ˘ ‡ √‘¡ √â“ß·≈– √â“ß √√§å√–∫∫∫√‘À“√

 —ß§¡

À¡«¥∑’Ë Ò  ◊∫ “π  √â“ß √√§å·≈–º≈—°¥—π°“√

æ—≤π“«—≤π∏√√¡„Àâ‡®√‘≠√ÿàß‡√◊Õß¬‘Ëß¢÷Èπ

À¡«¥∑’Ë ÒÒ ªØ‘√Ÿª æ‘™‘μÕÿª √√§  √â“ß√–∫∫

‡»√…∞°‘®°≈‰°°“√μ≈“¥·∫∫ —ß§¡π‘¬¡„Àâ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫

À¡«¥∑’Ë ÒÚ Õ”π«¬ª√–‚¬™πå·°à°—π·≈–°—π ¬°

√–¥—∫°“√‡ªî¥ª√–‡∑»„Àâ Ÿß¢÷Èπ

À¡«¥∑’Ë ÒÛ æ—≤π“ª√–™“∏‘ª‰μ¬ º≈—°¥—π°“√

 √â“ß √√§åÕ“√¬∏√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß„π√–∫Õ∫ —ß§¡π‘¬¡

À¡«¥∑’Ë ÒÙ ¢¬“¬§«“¡√à«¡¡◊Õ √à«¡°—π √â“ß

ç§√Õ∫§√—«¢Õß™π™“μ‘®’πé ¥â«¬°—π

À¡«¥∑’Ë Òı ∑À“√ ª√–™“™π°≈¡°≈◊π ‡ √‘¡ √â“ß

°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»·≈–°Õß∑—æ„Àâ¡’§«“¡∑—π ¡—¬¬‘Ëß¢÷Èπ
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À¡«¥∑’Ë Òˆ ªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ß¢—π·¢Áß‡æ◊ËÕ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

Õ—π¬‘Ëß„À≠à

Õ“®°≈à“«‚¥¬√«¡‰¥â«à“ «‘∏’°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®

¢Õß®’π∑—Èß Òˆ À¡«¥¥—ß°≈à“«π—Èπ‡πâπ°“√∑∫∑«πº≈°√–∑∫

®“°°“√¢¬“¬μ—«∑“ß‡»√…∞°‘®‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡ ¡¥ÿ≈ ‚¥¬

μ√–Àπ—°∂÷ß°“√ √â“ß§«“¡·¢Áß·°√àß∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë

‡ªìπ°“√æ—≤π“·∫∫¬—Ëß¬◊π √«¡∑—Èß¡’°“√‡μ√’¬¡°“√„π°“√

‡º™‘≠°—∫ªí≠À“¥â“πæ≈—ßß“π·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡√‘Ë¡ àÕ‡§â“

√ÿπ·√ß¬‘Ëß¢÷Èπ ¥â«¬°“√°”Àπ¥¡“μ√°“√„π°“√ª°ªÑÕß

§ÿâ¡§√Õß·≈–Õπÿ√—°…å¥â“πæ≈—ßß“π·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡μ≈Õ¥®π

∑√—æ¬“°√„πª√–‡∑» ´÷Ëß®–μâÕß¥”‡π‘π‰ªæ√âÕ¡Ê °—∫°“√

ª√—∫‚§√ß √â “ßÕÿμ “À°√√¡°“√º≈‘μ·≈–°“√ª√—∫

‚§√ß √â“ß°“√ àßÕÕ° Õ—π®– àßº≈„Àâ‡»√…∞°‘®¢Õß®’π¡’

§«“¡‡®√‘≠‡μ‘∫‚μÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß

ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡»√…∞°‘®¢Õß®’π‡μ‘∫‚μ¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«®“°

°“√¥”‡π‘π°“√ªØ‘√Ÿª‡»√…∞°‘® Ÿà√–∫∫°≈‰°°“√μ≈“¥ ‚¥¬

„π™à«ßªï æ.». ÚıÚÚ - ÚıÛ˜ ÷́Ëß‡ªìπ™à«ß·√°¢Õß°“√

ªØ‘√Ÿª∑“ß‡»√…∞°‘®‰¥â „™â√–∫∫°“√μ≈“¥§«∫§Ÿà°—∫°“√

«“ß·ºπ®“° à«π°≈“ß ‡™àπ °“√„Àâº≈μÕ∫·∑π∑“ß

‡»√…∞°‘®‡æ◊ËÕ √â“ß·√ß®Ÿß„® √«¡∑—Èß°“√°√–μÿâπ„Àâ¡’°“√

·¢àß¢—π√–À«à“ß¡≥±≈μà“ßÊ ·≈–°“√ àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√ √â“ß

«‘ “À°‘®„À¡àÊ ∑’Ë‰¡à„™à¢Õß√—∞ ‡ªìπμâπ

®“°§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√ªØ‘√Ÿª∑“ß‡»√…∞°‘®„π™à«ß

·√°‰¥â∑”„Àâ√—∞∫“≈®’π‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”‡√Á®„π°“√„™â·π«∑“ß

¥—ß°≈à“«‚¥¬‡©æ“–°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß¿“§∑’Ë

Õ¬ŸàπÕ°°“√«“ß·ºπ§«∫§ÿ¡¢Õß√—∞ ®ππ”‰ª Ÿà°“√ªØ‘√Ÿª

∑“ß‡»√…∞°‘®„π™à«ß∑’Ë Õß À≈—ß®“°ªï æ.». ÚıÛ˜ ®π∂÷ß

ªí®®ÿ∫—π ‚¥¬√—∞∫“≈®’π‰¥âπ”‡Õ“√–∫∫°“√μ≈“¥∑’ËÕ‘ß°Æ

°μ‘°“ “°≈¡“„™â¡“°¢÷Èπ·≈–¡’°“√·¬°Àπà«¬ß“π¥â“π¿“…’

¢Õß√—∞∫“≈∑âÕß∂‘ËπÕÕ°®“°√—∞∫“≈°≈“ß √«¡∑—Èß¡’°“√ªØ‘√Ÿª

„π¥â“πÕ◊ËπÊ Õ¬à“ß‡μÁ¡√–∫∫ ‡™àπ °“√ª√—∫Àπà«¬‡ß‘πμ√“„Àâ

‡À≈◊Õ‡æ’¬ßÀπà«¬‡ß‘π‡¥’¬«§◊Õ ‡ß‘π‡À¬‘πÀ¡‘πªïô À√◊Õ ‡ß‘πÀ¬«π

μ≈Õ¥®π°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫∫√‘À“√∏π“§“√°≈“ß¢Õß®’π °“√

ª√—∫≈¥¢π“¥¢ÕßÀπà«¬ß“π√“™°“√ °“√·ª√√Ÿª

√—∞«‘ “À°‘®¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥‡≈Á°„Àâ‡ªìπ¢Õß‡Õ°™π

‡ªìπμâπ

πÕ°®“°ªí®®—¬∑’Ë àßº≈„Àâ‡°‘¥§«“¡ ”‡√Á®„π°“√

ªØ‘√Ÿª‡»√…∞°‘®¢Õß®’π¥—ß°≈à“«·≈â« ¬—ß¡’¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë

 ”§—≠Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπæ◊Èπ∞“πμàÕ§«“¡ ”‡√Á®„π°“√

‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®Õ¬à“ß√«¥‡√Á«§◊Õ °“√æ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë

‡©æ“–∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘® ‚¥¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡¢Õß‡μ‘Èß ‡ ’Ë¬«º‘ß „π

ªï æ.». ÚıÚÛ ∑’Ë‰¥âª√–°“»‡ªî¥‡¢μ‡»√…∞°‘®æ‘‡»… (Spe-

cial Economic Zone : SEZ) „π Ù æ◊Èπ∑’Ë ”§—≠¢Õßª√–‡∑»

‰¥â·°à Û æ◊Èπ∑’Ë„π¡≥±≈°«à“ßμß (°«“ßμÿâß) §◊Õ ‡ ‘Ëπ‡®‘Èπ ́ à“π

ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡»√…∞°‘®¢Õß®’π‡μ‘∫‚μ¢÷Èπ
Õ¬à“ß√«¥‡√Á«

π—°«‘™“°“√∑“ß¥â“π‡»√…∞»“ μ√å ‰¥â«‘‡§√“–Àå∂÷ß
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‚∂« (´—«‡∂“) ·≈–®Ÿ‰Àà ·≈–Õ’°Àπ÷Ëßæ◊Èπ∑’Ë„π¡≥±≈ΩŸ‡®’È¬π

(Œ°‡°’È¬π) ‰¥â·°à‡¡◊Õß‡ ’́Í¬–‡À¡‘π μàÕ¡“¿“¬À≈—ß‰¥â‡ªî¥‡¢μ

‡»√…∞°‘®æ‘‡»…‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°Àπ÷Ëß·Ààß∫π‡°“–‰ÀÀ≈”·≈–‡ªî¥

‡¢μ‡»√…∞°‘®„À¡à„π‡¢μºŸàμß¢Õß¡À“π§√‡´’Ë¬ß‰Œâ ´÷Ëß‡ªìπ

æ◊Èπ∑’Ë™“¬Ωíòß∑–‡≈¢Õß®’π∑’Ë “¡“√∂‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫∑–‡≈®’π„μâ

·≈–¡À“ ¡ÿ∑√·ª ‘́øî° ‚¥¬¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫∑‘»∑“ß„π

°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π‡æ◊ËÕª°ªÑÕß

√—°…“º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ ¥—ß∑’Ë®–‰¥â°≈à“«„πª√–‡¥ÁπμàÕ‰ª

π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π
‡Õ° “√ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π ªï æ.». ÚııÛ ‡ªìπ

©∫—∫≈à“ ÿ¥∑’Ë‰¥â¡’°“√·∂≈ß®“°°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π·≈–‡º¬

·æ√à Ÿà “∏“√≥™π‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ ÚııÙ ∑’Ëºà“π¡“ (Infor-

mation Office of the State Council of the Peoples

Republic of China., 2010) ¡’ª√–‡¥Áπ∑’Ë ”§—≠ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

ª√–°“√∑’ËÀπ÷Ëß «—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß‡Õ° “√°“√

ªÑÕß°—πª√–‡∑»©∫—∫π’È ®—¥∑”¢÷Èπ‡æ◊ËÕ· ¥ß‡®μπ“√¡≥å∑’Ë

‚ª√àß„ „π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»·≈–°“√μà“ß

ª√–‡∑» √«¡∑—Èß·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“°Õß∑—æ∑’Ë®–π”‰ª Ÿà

°“√ √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®√–À«à“ßª√–‡∑» ‚¥¬®–®—¥∑”¢÷Èπ

∑ÿ°Ê Ú ªï

ª√–°“√∑’Ë Õß „π‡Õ° “√œ ª√–°Õ∫¥â«¬ Ò ‡√◊ËÕß

‰¥â·°à  ∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬∑—Ë«‰ª π‚¬∫“¬°“√

ªÑÕß°—πª√–‡∑» §«“¡∑—π ¡—¬¢Õß°Õß∑—æ °“√æ—≤π“°Õß∑—æ

°Õß°”≈—ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»·≈–°”≈—ß ”√Õß

√–∫∫°ÆÀ¡“¬∑À“√ °“√æ—≤π“«‘∑¬“»“ μ√å ‡∑§‚π‚≈¬’

·≈–Õÿμ “À°√√¡‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ß∫ª√–¡“≥°“√

ªÑÕß°—πª√–‡∑» ·≈–°“√§«∫§ÿ¡°“√·æ√à°√–®“¬Õ“«ÿ∏

ª√–°“√∑’Ë “¡ ®ÿ¥¬◊π„π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√

ªÑÕß°—πª√–‡∑»·≈–°“√μà“ßª√–‡∑»¢Õß®’π ‰¥â·°à ®ÿ¥¬◊π∑’Ë

‡πâπ√–∫∫‚≈°∑’Ë¡’À≈“¬¢—È«Õ”π“® ®ÿ¥¬◊π∑’Ë‡πâπ∫∑∫“∑π”

¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬„π°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π

®ÿ¥¬◊π∑’Ë‡πâπ°“√‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡º™‘≠Àπâ“°—∫

§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë¡’§«“¡´—∫´âÕπ∑—Èß®“°ªí≠À“¿“¬„π·≈–·√ß

°¥¥—π®“°¿“¬πÕ°ª√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–∫∑∫“∑¢Õß À√—∞œ

·≈–æ—π∏¡‘μ√∑“ß°“√∑À“√¢Õß À√—∞œ ∑’Ë¬—ß§ß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫

§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§ μ≈Õ¥®π°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–

°≈‰°§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ∑“ß°“√∑À“√√–À«à“ß·ºàπ¥‘π„À≠à°—∫

‡°“–‰μâÀ«—π‡æ◊ËÕ√—°…“‡ ∂’¬√¿“æ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß

πÕ°®“°®ÿ¥¬◊π∑’Ë°≈à“«‰ªπ—Èπ ¬—ß¡’®ÿ¥¬◊π∑’Ë ”§—≠Õ’°

ª√–°“√Àπ÷Ëß∑’ËμâÕß°≈à“«∂÷ß§◊Õ ®ÿ¥¬◊π„π°“√ √â“ß¢’¥§«“¡

 “¡“√∂∑“ß°“√∑À“√‡æ◊ËÕμÕ∫ πÕßμàÕ‡ªÑ“À¡“¬·≈–

¿“√°‘®„π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‰¥â·°à °“√ªÑÕß°—π√—°…“

Õ”π“®Õ∏‘ª‰μ¬ º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘·≈–∫Ÿ√≥¿“æ·Ààß

¥‘π·¥π °“√√—°…“‡ ∂’¬√¿“æ§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß —ß§¡ °“√

æ—≤π“°Õß∑—æ„Àâ¡’§«“¡∑—π ¡—¬ °“√√—°…“§«“¡ ß∫·≈–

 —πμ‘¿“æ¢Õß‚≈° °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π∑“ß°“√∑À“√·≈–°“√

Ωñ°√à«¡Ωñ°º ¡°—∫μà“ßª√–‡∑» √«¡∑—Èß°“√æ—≤π“§«“¡√à«¡

¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ

ª√–°“√∑’Ë ’Ë ®ÿ¥¡ÿàß‡πâπ ”§—≠ Ú ª√–°“√„π°“√

æ—≤π“°Õß∑—æ §◊Õ ®ÿ¥¡ÿàß‡πâπ‡æ◊ËÕ°“√ √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈„π

°“√æ—≤π“°Õß∑—æ√–À«à“ß°Õß°”≈—ß∑“ß∫° ∑“ß‡√◊Õ ∑“ß

Õ“°“»·≈–°Õß°”≈—ßÕ“«ÿ∏∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å„π°“√‡μ√’¬¡

§«“¡æ√âÕ¡ ”À√—∫ ß§√“¡∑’Ë®”°—¥æ◊Èπ∑’Ë √«¡∑—Èß®ÿ¥¡ÿàß‡πâπ

„π°“√æ—≤π“°Õß∑—æ‡æ◊ËÕ√à«¡ªØ‘∫—μ‘°“√„π°“√√—°…“

 —πμ‘¿“æ¢Õß Àª√–™“™“μ‘·≈–°“√‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„π

°“√Õæ¬æª√–™“™π™“«®’π„Àâ√Õ¥æâπ®“°¿—¬§ÿ°§“¡„π

æ◊Èπ∑’Ëμà“ßÊ ‡™àπ „πª√–‡∑»≈‘‡∫’¬ œ≈œ √«¡∑—Èß°“√‡º™‘≠°—∫

§«“¡∑â“∑“¬®“°ªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫„À¡à ‡™àπ °“√

°àÕ°“√√â“¬ Õ“™≠“°√√¡¢â“¡™“μ‘·≈–¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß∏√√¡™“μ‘

‡ªìπμâπ

 à«π∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√¢Õß®’π‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå®“°

‡Õ° “√°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π ÷́Ëß

 Õ¥§≈âÕß°—∫‡Õ° “√«à“¥â«¬π‚¬∫“¬°“√μà“ßª√–‡∑»¢Õß®’π

( Information Office of the State Council of the Peoples

Republic of China., 2010, pp. 9-14) ‚¥¬ “¡“√∂
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«‘‡§√“–Àå‰¥â Û ∫∑∫“∑„À≠àÊ §◊Õ

Ò. ∫∑∫“∑°“√‡ √‘¡ √â“ß¢’¥§«“¡ “¡“√∂∑“ß

∑À“√¢Õß®’π®–‡ªìπ‰ª„π≈—°…≥–°“√‡ √‘¡ √â“ßÀ≈—°

ª√–°—π„π§«“¡‡ªìπÕ‘ √– §«“¡ “¡“√∂„π°“√æ÷Ëßμπ‡Õß

·≈– “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√„π‡™‘ßªÑÕß°—π ‡æ◊ËÕ„Àâ

ª√–‡∑» “¡“√∂¥”√ß§«“¡‡ªìπ‡Õ°√“™·≈–√—°…“Õ”π“®

Õ∏‘ª‰μ¬ ¡’§«“¡‡ªìπÕ‘ √¿“æ·≈–∫Ÿ√≥¿“æ·Ààß¥‘π·¥π

√«¡∑—Èßº≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑» ‚¥¬¬÷¥À≈—°°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π

Õ¬à“ß —πμ‘Àâ“ª√–°“√ (The Five Principles of Peaceful

Coexistence) ‰¥â·°à °“√‡§“√æ„πÕ”π“®Õ∏‘ª‰μ¬¢Õß°—π

·≈–°—π °“√‰¡à√ÿ°√“π°—π °“√‰¡à·∑√°·´ß°‘®°“√¿“¬„π

¢Õß°—π·≈–°—π §«“¡‡ ¡Õ¿“§°—π ·≈–°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π

Õ¬à“ß —πμ‘ ´÷Ëß®’πæ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“¡’§«“¡‡À¡“– ¡·≈–

‡ªìπ‰ªμ“¡·π«∑“ß∑’Ë∫—≠≠—μ‘‰«â„π°Æ∫—μ√¢Õß Àª√–™“™“μ‘

Ú. ∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√¢Õß®’πμâÕß π—∫ πÿπμàÕ

°“√ √â“ß§à“π‘¬¡∑’Ë∂Ÿ°μâÕß·≈–¡’§«“¡‡¢â“„®„π§«“¡·μ°

μà“ß¢Õß√–∫∫Õÿ¥¡°“√≥å∑“ß —ß§¡ ‡æ◊ËÕ≈¥°“√‡º™‘≠Àπâ“

„π°“√·¬àß™‘ßº≈ª√–‚¬™πå„π≈—°…≥–∑’Ë ΩÉ “¬Àπ÷Ë ß ‰¥â

ª√–‚¬™πå·≈–Õ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‡ ’¬ª√–‚¬™πå Õ—π®–π”‰ª Ÿà

§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß

§«“¡‡™◊ËÕ„® (Mutual Trust) ‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πº≈ª√–‚¬™πå (Mu-

tual Benefit) ¡’§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—π (Equality) ·≈–¡’§«“¡

√à«¡¡◊Õ°—π (Cooperation)

Û. ∫∑∫“∑¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π‰¥â¡ÿàß π—∫ πÿπ

°“√π”·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à„Àâ∫—ß‡°‘¥º≈„π°“√ªØ‘∫—μ‘ ‚¥¬

º≈—°¥—π„Àâ¡’°‘®°√√¡∑“ß°“√∑À“√·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª

·∫∫§«“¡√à«¡¡◊Õ∑’Ë‡ªìπ·∫∫æÀÿ¿“§’ (Multilateralism) ‡™àπ

°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡ ’́¬π«à“¥â«¬ §«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–

§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî° (ASEAN Regional Forum:

ARF) °“√ª√–™ÿ¡«à“¥â«¬°“√· «ßÀ“¡“μ√°“√‡æ◊ËÕ √â“ß

§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„® (¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß) „π‡Õ‡™’¬ (Conference

on Interaction and Confidence-Building Measures in

Asia: CICA) °‘®°√√¡¢Õß™¡√¡§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ

„π‡Õ‡™’¬·ª´‘øî°(Council of Security Cooperation in

the Asia Pacific: CSCAP) °‘®°√√¡„π°√Õ∫§«“¡

 —¡æ—π∏åÕ“‡ ’́¬π°—∫®’π ASEAN-China: ASEAN+1) ·≈–

°√Õ∫§«“¡ —¡æ—π∏åÕ“‡´’¬π°—∫®’π ≠’ËªÿÉπ·≈– “∏“√≥√—∞

‡°“À≈’ (‡°“À≈’„μâ) (ASEAN-China, Japan and the Re-

public of Korea Relationship: ASEAN+3) ‡ªìπμâπ

 ®“°∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√¢Õß®’π„πª√–‡¥Áπ∑’Ë

°≈à“«∂÷ß·≈â«π—ÈπÕ“®«‘‡§√“–Àå‰¥â«à“ ‡Õ° “√°“√ªÑÕß°—π

ª√–‡∑»¢Õß®’π©∫—∫¥—ß°≈à“«‰¥âμÕ∫ πÕßμàÕº≈ª√–‚¬™πå

·Ààß™“μ‘¢Õß®’π ‚¥¬„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫ªí®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫

º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘„π∞“π–∑’Ë ‡ªìπ°ÿ≠·® ”§—≠À√◊Õ

‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑» ´÷Ëßº≈ª√–‚¬™πå

·Ààß™“μ‘π—ÈπÕ“®®”·π°ÕÕ°‡ªìπ¡‘μ‘μà“ß Ê ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß

∫√√∑—¥∞“π∑’Ë·μ°μà“ß°—π‡æ◊ËÕ°“√π”‰ª„™â „π°“√°”Àπ¥

π‚¬∫“¬ °≈à“«§◊Õ

 ¡‘μ‘∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ◊Èπ∞“π¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ

º≈ª√–‚¬™πå¥â“π°“√‡¡◊Õß (Political Interests) ‡™àπ ‡Õ°√“™

·≈–∫Ÿ√≥¿“æ¢Õßª√–‡∑»  ∂“π¿“æ√–À«à“ßª√–‡∑»

‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß (Security Interests)

‡™àπ ‡¢μ·¥π∑—Èß∑“ß∫°·≈–∑“ß∑–‡≈√«¡∑—Èß»—°¬¿“æ

∑“ß°“√∑À“√ ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘® (Economic

Interests) ‡™àπ °“√ àßÕÕ°·≈–π”‡¢â“∑“ß°“√§â“ °“√

≈ß∑ÿπ√–À«à“ßª√–‡∑» °“√‡ß‘π√–À«à“ßª√–‡∑» °“√π”‡¢â“

·≈– àßÕÕ°¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå∑“ß

«—≤π∏√√¡ (Cultural Interests) ‡™àπ °“√¥”√ß√—°…“

«—≤π∏√√¡¢Õßª√–‡∑» ‡ªìπμâπ

¡‘μ‘∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ◊Èπ∞“π¢Õß‡«≈“ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ º≈

ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¡à‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ¡—Ëπ§ß (Constant Interests)

‡™àπ §«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥ª≈Õ¥¿—¬¢Õßª√–‡∑» ‡ªìπμâπ ·≈–º≈

ª√–‚¬™πå∑’Ë·ª√‡ª≈’Ë¬πμ“¡√–¬–‡«≈“ (Variable Interests)

´÷Ëß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßμ“¡ ¿“«–·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ º≈ª√–‚¬™πå„π
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√–¬– —Èπª√–¡“≥ Ò-Ú ªï √–¬–ª“π°≈“ßª√–¡“≥ Û-Ò ªï

·≈–√–¬–¬“«ª√–¡“≥ Ò ªï¢÷Èπ‰ª ‡ªìπμâπ

¡‘μ‘∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡ ”§—≠ ‚¥¬·∫àß

‡ªìπº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë∂“«√ (Vital Interests) ‡™àπ °“√¡’

Õ‘ √¿“æ·≈–‡ √’¿“æ ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå ”§—≠√–¥—∫ Ÿß

(Extremely Importance Interests) ‡™àπ §«“¡ ¡¥ÿ≈∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ßª√–‡∑» ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë ”§—≠

(Importance Interests) ‡™àπ °“√¢¬“¬μ—«∑“ß‡»√…∞°‘®

‡ªìπμâπ

¡‘μ‘∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ◊Èπ∞“π¢Õß¢Õ∫‡¢μ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ

º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡ªìπ “°≈ (Universal Interests) ‡™àπ Õ”π“®

Õ∏‘ª‰μ¬¢Õßª√–‡∑» ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå∑—Ë«‰ª (Partial

Interests) ‡™àπ °“√¡’ª√–‡∑»∑’Ë‡ªìπæ—π∏¡‘μ√ ‡ªìπμâπ º≈

ª√–‚¬™πå‡©æ“–¥â“π (Individual Interest) ‡™àπ §«“¡∑—π

 ¡—¬¢Õßª√–‡∑»∑’Ë∑—¥‡∑’¬¡°—∫ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ‡ªìπμâπ

§«“¡ª√– “π Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß°“√
‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®°—∫°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»

¢âÕπà“ —ß‡°μª√–°“√Àπ÷Ëß¢Õß·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®

·≈– —ß§¡·Ààß™“μ‘¢Õß®’π©∫—∫∑’Ë ÒÚ (æ.». ÚııÙ - Úıı¯)

´÷Ëß‡ªìπ©∫—∫∑’Ë„™â„πªí®®ÿ∫—π∑’Ë‰¥â‡√‘Ë¡¡’º≈∫—ß§—∫„™âμ—Èß·μà«—π∑’Ë Òı

¡’π§¡ æ.». ÚııÙ ‡ªìπμâπ¡“π—Èπ Õ—π‡ªìπ™à«ß‡«≈“‡¥’¬«°—π

°—∫∑’Ë°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π‰¥â·∂≈ß‡°’Ë¬«°—∫‡Õ° “√°“√

ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π ªï ÚÒ (æ.». ÚııÛ) „π™à«ß

‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».ÚııÙ ‡™àπ°—π

πÕ°®“°π—Èπ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°‡π◊ÈÕÀ“ “√–„π

‡Õ° “√°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»©∫—∫¥—ß°≈à“«°Á ‰¥â¡’ ‡π◊ÈÕÀ“

 Õ¥§≈âÕß°—∫∑‘»∑“ß¢Õß°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡

·Ààß™“μ‘¢Õß®’π ‡™àπ ®ÿ¥¬◊π∑’Ë‡πâπ∫∑∫“∑π”¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§

‡Õ‡™’¬„π°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ‚¥¬

‡©æ“–°“√· ¥ß∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“«‘°ƒμ‘

°“√‡ß‘π„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬‡¡◊ËÕ ªï æ.». ÚıÙ ·≈–°“√

¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»°—∫ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π

‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡À«“¥√–·«ß‚¥¬°“√· ¥ß§«“¡‚ª√àß„ ºà“π

‡Õ° “√°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»·≈–¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡

√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√°—∫μà“ßª√–‡∑» √«¡∑—Èßæ¬“¬“¡≈¥§«“¡

¢—¥·¬âß„πªí≠À“æ√¡·¥π∑—Èß∑“ß∫°·≈–∑“ß∑–‡≈„π¢≥–∑’Ë

‰¥â· «ßÀ“≈Ÿà∑“ß„π°“√ √â“ß‚Õ°“ ∑“ß‡»√…∞°‘®√à«¡°—π°—∫

ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π·≈–„π¿Ÿ¡‘¿“§¥â«¬°“√ √â“ß‚§√ß¢à“¬

°“√§¡π“§¡μ‘¥μàÕ°—π∑—Èß∑“ß∫° ∑“ß∑–‡≈·≈–∑“ßÕ“°“»

‡ªìπμâπ Õ—π®– àß‡ √‘¡„Àâ‡»√…∞°‘®¢Õß®’π‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‰¥â

Õ¬à“ß¡’‡ ∂’¬√¿“æ

«‘‡§√“–Àå®ÿ¥·¢Áß·≈–®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß®’π∑’Ë‡ªìπ
ªí ®®—¬ ‡°◊È Õ°Ÿ≈ ·≈ –Õÿª √√§μàÕ°“√
æ—≤π“ª√–‡∑»

®ÿ¥·¢Áß¢Õß®’π ‰¥â·°à ®’π¡’®”π«πª√–™“°√®”π«π

¡“°∂÷ß Ò,Û ≈â“π§π‡»… ÷́Ëß‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠μàÕ°“√

‡μ‘∫‚μ∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘® Õ—π àßº≈„Àâ°Õß∑—æ®’π‰¥âæ—≤π“

»—°¬¿“æ∑“ß°“√∑À“√„Àâ¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß¡“°¢÷Èπμ“¡

 —¥ à«π¢Õß°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®‡æ◊ËÕª°ªÑÕß

º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑» ·≈–∑’Ë ”§—≠§◊Õ®’π¡’√–∫∫

‚§√ß √â“ß∑“ß°“√‡¡◊Õß∑’Ë‡¢â¡·¢Áß‚¥¬æ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®’π

 “¡“√∂°”Àπ¥∑‘»∑“ß„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ª√–‡∑»‰¥â

Õ¬à“ß‡∫Á¥‡ √Á®
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°“√æ—≤π“∑’Ë¢“¥§«“¡ ¡¥ÿ≈®π‡°‘¥¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß∏√√¡™“μ‘

√«¡∑—Èß§«“¡À«“¥√–·«ß¢Õßπ“π“ª√–‡∑»«à“®’π®–°≈“¬

‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡∑”„Àâ®’πμâÕß· ¥ß®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å„π

°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ „π≈—°…≥–°“√

‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Partnerships) ‡æ◊ËÕ

 √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“®’π®–‡ªìπ

‚Õ°“ ¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§·≈–¢Õß‚≈°„π°“√æ—≤π“‚¥¬‡©æ“–

º≈ª√–‚¬™πå∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß√à«¡°—∫

∑ÿ°Ê ª√–‡∑»·≈–®’π®–‡ªìπª√–‡∑»„À≠à∑’Ë¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

 √ÿª
ª√–‡∑»®’πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√æ—≤π“∑“ß

‡»√…∞°‘®Õ¬à“ß√«¥‡√Á« πÕ°‡Àπ◊Õ®“°ªí®®—¬°“√¡’ºŸâπ”∑’Ë¡’

«‘ —¬∑—»πå¬“«‰°≈·≈–¡’§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß„π°“√∫√‘À“√ª√–‡∑»

¿“¬„μâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õßæ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå∑’Ë¡’°“√ª√– “π

·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·≈â« ¬—ß¡’ªí®®—¬ ”§—≠Õ’°

ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ °“√ √â“ß·√ß®Ÿß„®„Àâ°—∫∏ÿ√°‘®¿“§‡Õ°™π

·≈–ª√–™“™π‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°√–∫«π°“√ªØ‘√Ÿª∑“ß

‡»√…∞°‘®‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬Õ¬Ÿà∑’Ëº≈ª√–‚¬™πå à«π√«¡¢Õß

ª√–‡∑»‡ªìπ ”§—≠

πÕ°®“°π’È·≈â« ∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“∑“ß‡»√…∞°‘®¬—ß

§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫°√–∫«π∑—»πå¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß ∑”„Àâ

π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»√Õß√—∫μàÕ∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“¢Õß

ª√–‡∑» ¥â«¬°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®·≈–§«“¡¡—Ëπ„®

√–À«à“ßª√–‡∑»«à“®’π‰¡à „™à¿—¬§ÿ°§“¡·≈–®–‰¡à· «ßÀ“

§«“¡‡ªìπ‡®â“§√Õ∫ß”ª√–‡∑»„¥Ê ·μà®’π®–‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ

Õ¬à“ß —πμ‘·≈–®–‡ªìπª√–‡∑»„À≠à∑’Ë¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ‚¥¬

‡©æ“–∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√¢Õß®’π∑’Ë· ¥ß§«“¡‚ª√àß„ „π

‡Õ° “√°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»‰¥â‡πâπ¬È”∂÷ß§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ ·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π∑“ß°“√

∑À“√ √«¡∑—Èß°“√‡™‘≠ºŸâ —ß‡°μ°“√≥å‡¢â“√à«¡™¡°“√´âÕ¡√∫

¢Õß°Õß∑—æ®’π·≈–°“√‡¢â“√à«¡„π°“√√—°…“ —πμ‘¿“æ¿“¬„μâ

®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß®’π ‰¥â·°à °“√¡’ª√–™“°√∑’ËÀ≈“°À≈“¬
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‡°‘¥§«“¡À«“¥√–·«ß«à“®’π®–π”‰ª„™â‡ √‘¡ √â“ß¢’¥§«“¡
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∑’Ë‰¡à„™â·≈â«¢Õß®’π„πÕ«°“»‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.». Úıı

√«¡∑—È ßªí≠À“„π‡√◊ËÕß¥‘π·¥π‰μâÀ«—π∑’Ë¡’¡À“Õ”π“®
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‡ªìπ®ÿ¥¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë ”§—≠¢Õß‚≈°

ªí®®—¬‡°◊ÈÕ°Ÿ≈μàÕ‚Õ°“ ¢Õß®’π ‰¥â·°à °“√„™â®ÿ¥

·¢Áß∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®´÷Ëßª√–‡∑»μà“ßÊ ∑—Ë«‚≈°°”≈—ß®—∫μ“
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‡°‘¥¢÷Èπ®“°ªí≠À“∏ÿ√°‘®°“√‡ß‘π„π À√—∞œ ·≈–≈ÿ°≈“¡‰ª∑—Ë«

‚≈°„π™à«ßμâπªï æ.». ÚııÚ ‰¥â‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ë®’π‰¥â¡’ à«π

 ”§—≠„π°“√·°âªí≠À“«‘°ƒμ‘‡»√…∞°‘®„π‡Õ‡™’¬‡¡◊ËÕªï æ.».

ÚıÙ ÷́Ëß®–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ®’π°—∫ À√—∞œ ¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

¡“°¢÷Èπ„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“√à«¡°—π πÕ°‡Àπ◊Õ®“°∑’Ë®’π„Àâ

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ À√—∞œ „π°“√·°â ‰¢ªí≠À“°“√°àÕ°“√√â“¬

·≈–ªí≠À“π‘«‡§≈’¬√å‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ‡ªìπμâπ ´÷Ëß®–∑”„Àâ®’π¡’

∫∑∫“∑„π‡«∑’°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ

Õÿª √√§¢Õß®’π ‰¥â·°à §«“¡μâÕß°“√¥â“πæ≈—ßß“π
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ª√–‡∑»„¥ª√–‡∑»Àπ÷Ëß®–·°â ‰¢ªí≠À“π—Èπ‰¥â¥â«¬≈”æ—ß‡æ’¬ßª√–‡∑»‡¥’¬«·≈–®”‡ªìπμâÕß √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫
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√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π
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π—∫μ—È ß·μàª√–‡∑»‰∑¬ ∂“ªπ“§«“¡ —¡æ—π∏å

∑“ß°“√∑ŸμÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√°—∫ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ‡¡◊ËÕ
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«‘‡§√“–Àå‡ªÑ“À¡“¬ (Goals) À√◊Õ«—μ∂ÿª√– ß§å (Objectives)

¢Õßπ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑» ¥—ß∑’Ë ‡®¡ å ‡ÕÁπ √Õ ‡π“ (James

N. Rosenau) °≈à“«∂÷ß§«“¡‡ªìπ¡“¢Õßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘

«à“ ‰¥â∂Ÿ°„™â ‰ª„π°“√«‘‡§√“–Àå°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»

‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√∫√√¬“¬·≈–Õ∏‘∫“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√

¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑» ‚¥¬°“√ª√–°“»∂÷ß‡ªÑ“À¡“¬

¢Õßª√–‡∑»∑’Ë ‰¥â‡√‘Ë¡μâπ¡“μ—Èß·μà»μ«√√…∑’Ë Òˆ ‚¥¬„π

ª√–‡∑»Õ‘μ“≈’‰¥â‡πâπ„π‡√◊ËÕßÕ”π“®Õ∏‘ª‰μ¬ (Sovereignty)

·≈–§«“¡™Õ∫∏√√¡ (Legitimacy) Õ—π‡ªìπº≈ ◊∫‡π◊ËÕß¡“

®“°°”≈—ßÕ”π“® (Power) ¢Õßª√–‡∑»„π°“√‡¡◊Õß

√–À«à“ßª√–‡∑» ´÷ËßμàÕ¡“„π»μ«√√…∑’Ë Ò˜ „π«ß°“√‡¡◊Õß

ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ…‰¥â°≈à“«∂÷ßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘„π‡√◊ËÕß°“√

¡’‡°’¬√μ‘¬»¢Õßª√–‡∑» (National Honor) ·≈–º≈

ª√–‚¬™πå “∏“√≥– (Public Interest) √«¡∑—Èß‡®μπ“√¡≥å

(General Will) ¢Õßª√–‡∑»·≈–μàÕ¡“°Á‰¥â∂Ÿ°π”‰ª∫—≠≠—μ‘

‰«â„π√—∞∏√√¡πŸ≠¢Õß À√—∞œ

 à«πÕ’°§«“¡À¡“¬ ‰¥â∂Ÿ°π”‰ª„™â‡ªìπ·π«§‘¥‡°’Ë¬«

°—∫«“∑–°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß (Political Discourse) ‡æ◊ËÕ

«‘‡§√“–Àå·≈– π—∫ πÿπ°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬√–À«à“ßª√–‡∑»

¥—ß°√≥’∑’Ë Œ—π å ‡® ¡Õ√å‡°Áπ∑“« (Hans J. Morgenthau) ‰¥â

«‘‡§√“–Àå√–∫∫°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»„π°“√· ¥ß

æƒμ‘°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß¢Õßª√–‡∑»¥â«¬°“√„™â°”≈—ßÕ”π“®

¢Õßª√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–„π¡‘μ‘∑“ß°“√∑À“√·≈–∑“ß

‡»√…∞°‘®∑’Ë “¡“√∂§√Õ∫ß”ªí®®—¬¥â“πÕ◊Ëπ Ê „π°“√°”Àπ¥

π‚¬∫“¬√–À«à“ßª√–‡∑»¢ÕßºŸâ°”Àπ¥π‚¬∫“¬‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘∑’Ë∂Ÿ°º≈—°¥—π®“°‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë ‡ªìπ

π‚¬∫“¬∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Diplomatic Milieu) ·≈–

‰¥âπ”‰ª Ÿà°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ≈—∫´—∫´âÕπ (Complex

Interdependence) „π —ß§¡‚≈° (World Society) ÷́Ëß

ªí®®ÿ∫—π —ß§¡‚≈°¡’§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»„π≈—°…≥–

¥—ßπ—Èπ ∫∑§«“¡‡√◊ËÕßπ’È®÷ß¡ÿàßπ”‡ πÕ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫

°“√‰¥â¡“´÷Ëßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘¥â«¬°“√ √â“ß§«“¡

√à«¡¡◊Õ„π√Ÿª·∫∫°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å ‚¥¬

»÷°…“‡©æ“–°√≥’°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ß

‰∑¬°—∫®’π

·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘
(National Interests)

 ”À√—∫§«“¡À¡“¬¢Õßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘„π

‡™‘ß≈÷°Õ“®·∫àßÕÕ°‰¥â‡ªìπ Õß§«“¡À¡“¬ μ“¡π—¬∑’Ë∂Ÿ°„™â

„π∑“ß°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑» °≈à“«§◊Õ

§«“¡À¡“¬·√° ∂Ÿ°„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√

¡.√.«.§÷°ƒ∑∏‘Ï ª√“‚¡™ π“¬°√—∞¡πμ√’‰∑¬ ·≈– π“¬‚®«‡Õ‘π‰À≈
π“¬°√—∞¡πμ√’®’π „πæ‘∏’ ∂“ªπ“§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“√∑Ÿμ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë
Ò °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÒ¯ ≥ °√ÿßªí°°‘Ëß  “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π

(∑’Ë¡“ : ‡«Áª‰´¥å¢Õß°√–∑√«ß°“√μà“ßª√–‡∑» http://

www.mfa.go.th)
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«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆÒ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π Úııı

∑’Ë‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬ ‚¥¬¡’°“√ºπ÷°°”≈—ß‡ªìπª√–™“§¡„π

¿Ÿ¡‘¿“§μà“ß Ê √«¡∑—Èß¡’°≈‰°°“√®—¥√–‡∫’¬∫¢Õß°“√‡ªìπ

 ¡“™‘°·≈–¡’√Ÿª·∫∫¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

(Strategic Partnership) ‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬

√à«¡°—π (Common Goals) ·≈–¬Õ¡√—∫„πº≈ª√–‚¬™πå

√à«¡°—π

§«“¡À¡“¬¢Õßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘∑—Èß Õß°√≥’

¥—ß°≈à“«‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ◊Èπ∞“π°“√μ°≈ß„®„π°“√¥”‡π‘π

π‚¬∫“¬¢Õßª√–‡∑»‚¥¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ ¿“«–·«¥≈âÕ¡

¿“¬πÕ°∑’Ë°√–∑∫μàÕÕ”π“®Õ∏‘ª‰μ¬¢Õßª√–‡∑»·≈–°“√

¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»√«¡∑—Èßªí®®—¬¿“¬„πª√–‡∑»

®“°§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õßº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡ªìπ “∏“√≥– Õ—π

∑”„Àâ‡¢â“„®∂÷ßÕß§åª√–°Õ∫¢Õßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ ´÷Ëß

ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√¥”√ßÕ¬Ÿà¢Õßª√–‡∑» (Self Preservation)

§«“¡¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬ (Security) °“√°‘π¥’Õ¬Ÿà¥’¢Õßª√–™“™π

(Well - Being) °“√ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“‡°’¬√μ‘¿Ÿ¡‘ (Prestige)

°“√‡º¬·æ√à·≈–√—°…“Õÿ¥¡°“√≥å (Ideology) μ≈Õ¥®π°“√

· «ßÀ“·≈–‡æ‘Ë¡æŸπ°”≈—ßÕ”π“®¢Õßª√–‡∑»

¥—ßπ—Èπ º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘®÷ß‡ªìπ°ÿ≠·® ”§—≠

À√◊Õ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑» ·μàº≈

ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘π—ÈπÕ“®®”·π°ÕÕ°‡ªìπ¡‘μ‘μà“ß Ê ∫πæ◊Èπ

∞“π¢Õß∫√√∑—¥∞“π∑’Ë·μ°μà“ß°—π‡æ◊ËÕ°“√π”‰ª„™â„π°“√

°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ¥—ßπ’È

Ò. ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ º≈

ª√–‚¬™πå¥â“π°“√‡¡◊Õß (Political Interests) ‡™àπ ‡Õ°√“™

·≈–∫Ÿ√≥¿“æ¢Õßª√–‡∑»  ∂“π¿“æ√–À«à“ßª√–‡∑»

‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß (Security Interests)

‡™àπ ‡¢μ·¥π∑—Èß∑“ß∫°·≈–∑“ß∑–‡≈√«¡∑—Èß»—°¬¿“æ

∑“ß°“√∑À“√ ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘® (Economic

Interests) ‡™àπ °“√ àßÕÕ°·≈–π”‡¢â“∑“ß°“√§â“ °“√≈ß∑ÿπ

√–À«à“ßª√–‡∑» °“√‡ß‘π√–À«à“ßª√–‡∑» °“√π”‡¢â“·≈–

 àßÕÕ°¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå∑“ß«—≤π∏√√¡

(Cultural Interests) ‡™àπ °“√¥”√ß√—°…“«—≤π∏√√¡¢Õß

ª√–‡∑» ‡ªìπμâπ

Ú. ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß‡«≈“ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ º≈ª√–‚¬™πå

∑’Ë‰¡à‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ¡—Ëπ§ß (Constant Interests) ‡™àπ §«“¡

Õ¬Ÿà√Õ¥ª≈Õ¥¿—¬¢Õßª√–‡∑» ‡ªìπμâπ ·≈–º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë

·ª√‡ª≈’Ë¬πμ“¡√–¬–‡«≈“ (Variable Interests) ÷́Ëß

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßμ“¡ ¿“«–·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ º≈ª√–‚¬™πå„π

√–¬– —Èπª√–¡“≥ Ò-Ú ªï √–¬–ª“π°≈“ßª√–¡“≥ Û-Ò ªï

·≈–√–¬–¬“«ª√–¡“≥ Ò ªï¢÷Èπ‰ª ‡ªìπμâπ

Û. ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡ ”§—≠ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ

º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë∂“«√ (Vital Interests) ‡™àπ °“√¡’Õ‘ √¿“æ

·≈–‡ √’¿“æ ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå ”§—≠√–¥—∫ Ÿß (Extremely

Importance Interests) ‡™àπ §«“¡ ¡¥ÿ≈∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

√–À«à“ßª√–‡∑» ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë ”§—≠ (Importance

Interests) ‡™àπ °“√¢¬“¬μ—«∑“ß‡»√…∞°‘® ‡ªìπμâπ

Ù. ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß¢Õ∫‡¢μ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ

º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡ªìπ “°≈ (Universal Interests) ‡™àπ Õ”π“®

Õ∏‘ª‰μ¬¢Õßª√–‡∑» ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå∑—Ë«‰ª (Partial

Interests) ‡™àπ °“√¡’ª√–‡∑»∑’Ë‡ªìπæ—π∏¡‘μ√ ‡ªìπμâπ º≈

ª√–‚¬™πå‡©æ“–¥â“π (Individual Interest) ‡™àπ §«“¡∑—π

 ¡—¬¢Õßª√–‡∑»∑’Ë∑—¥‡∑’¬¡°—∫ª√–‡∑»Õ◊Ëπ Ê ‡ªìπμâπ

æ◊Èπ∞“π∑—Èß ’Ëª√–°“√¥—ß°≈à“«‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ß‡ªÑ“

À¡“¬¢Õß°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»Õ—π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫

·π«§‘¥°“√‰¥â¡“ ÷́Ëßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘¥â«¬°“√ √â“ß

§«“¡√à«¡¡◊Õ„π√Ÿª·∫∫¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

´÷Ëß®–‰¥â°≈à“«∂÷ßμàÕ‰ª
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«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆÒ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π Úııı

·π«§‘¥„π°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
(Strategic Partnership)

π—°«‘®—¬Õ‘ √–¥â“π√—∞»“ μ√å™“«Õÿ´‡∫°‘ ∂“π™◊ËÕ

¥√.ø“√å§Ÿâ¥ ‚μ≈‘ªÕø (Farkhod Tolipov) ‰¥â„Àâ§«“¡À¡“¬

¢ÕßÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å‰«âÕ¬à“ß‡¥àπ™—¥«à“ ‡ªìπ√Ÿª·∫∫

æ‘‡»…¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»∑’Ë¡’≈—°…≥–¥—ßμàÕ‰ªπ’È

Ò. ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ·≈–‡™◊ËÕ„®μàÕ°—πÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß

¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π°—π

Ú. ¡’§«“¡μ—Èß„®∑’Ë®–√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π‚¥¬¡’«‘ —¬

∑—»πå„π√–¬–¬“«

Û. „Àâ§«“¡ π„®μàÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√·°â ‰¢

ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–º≈ª√–‚¬™πå

·Ààß™“μ‘

Ù. ¡’®ÿ¥¬◊π∑’Ë„°≈â™‘¥·≈–º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π„π‡«∑’

°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»

ı. ¡’ ¿“æ∑“ß¿Ÿ¡‘√—∞»“ μ√å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π√–¬–¬“«

°—∫°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑—Èß„π√–¥—∫√–À«à“ßª√–‡∑»·≈–√–¥—∫

¿Ÿ¡‘¿“§

√Ÿª·∫∫æ‘‡»…¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»∑’Ë

‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¥—ß°≈à“«¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫

·π«§‘¥¢Õßπ—°«‘™“°“√®’π Õß§π§◊Õ ‚®‡´ø «“¬ ‡Õ  ‡©‘ß

(Joseph Y.S. Cheng) ·≈–®“ß «à“π§ÿπ (Zhang Wankun)

∑’Ë‰¥âπ‘¬“¡§«“¡À¡“¬¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å«à“

‡ªìπ≈—°…≥–§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß Õßª√–‡∑»∑’Ë¡’§«“¡„°≈â™‘¥

 π‘∑ π¡Õ¬à“ß¬‘Ëß Õ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡‡ ¡Õ¿“§ ¡’

π‚¬∫“¬·≈–·π«§‘¥∑“ß°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®  —ß§¡ ·≈–

°“√∑À“√‰ª„π·π«∑“ß‡¥’¬«°—π ‚¥¬‰¥âπ”‡ πÕ√Ÿª·∫∫

·≈–§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«„πæƒμ‘°√√¡∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ß

ª√–‡∑»¢Õß®’π

π—°«‘™“°“√®’π∑—Èß Õß§ππ—Èπ °≈à“«∂÷ß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π

∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π°—∫ª√–‡∑»μà“ß Ê ‚¥¬¡’°“√®—¥

√–¥—∫¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π (The Hierarchy of Partnership)

‚¥¬‡©æ“–À≈—ß®“°°“√ ‘Èπ ÿ¥¢Õß¬ÿ§ ß§√“¡‡¬Áπ™à«ß°≈“ß

∑»«√√…∑’Ë Ò˘˘ ®’π°Á‰¥â¡’°“√∑∫∑«π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π

¥ÿ≈·ÀàßÕ”π“® (Balance of Power) ¢Õß‚≈°·≈–®’π‰¥â

ª√—∫‡ª≈’Ë¬π∫∑∫“∑„π¥â“π¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ßª√–‡∑»„À¡à

‚¥¬‡©æ“–°“√¡’§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ß°”≈—ßÕ”π“®·Ààß™“μ‘

(Nat ional Power) ¿“¬„μâ§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß

¡À“Õ”π“®μà“ß Ê ∑’Ë®’π‡ÀÁπ«à“√–∫∫¢—È«Õ”π“®¢Õß‚≈°¡’

·π«‚πâ¡æ—≤π“‰ª Ÿà°“√¡’À≈“¬¢—È«Õ”π“® √«¡∑—Èß§«“¡

 —¡æ—π∏å°—∫Õß§å°√√–À«à“ßª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ß Ê ·μà

‡π◊ËÕß®“°§«“¡ —́∫´âÕπ¢Õßº≈ª√–‚¬™πå√–À«à“ßª√–‡∑»®÷ß

∑”„Àâ®’π®”‡ªìπμâÕß·∫àß√–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ

 à«π (Levels of Partnerships) ‡ªìπ√–¥—∫μà“ß Ê ˆ √–¥—∫

¥—ßπ’È

√–¥—∫∑’Ë Ò °“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Stra-

tegic Partnerships) √–À«à“ß®’π°—∫√— ‡´’¬·≈–®’π°—∫ À√—∞œ

‚¥¬¡ÿàß°“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡ ß∫·≈–§«“¡¡’

‡ ∂’¬√¿“æ¢Õß ¿“«–·«¥≈âÕ¡„À¡à∑“ß°“√‡¡◊Õß√–À«à“ß

ª√–‡∑»

√–¥—∫∑’Ë Ú °“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å (Comprehen-

sive Partnerships) √–À«à“ß®’π°—∫Ω√—Ëß‡»  ·§π“¥“ ‡¡Á°´‘‚°

ª“°’ ∂“π ·≈–Õ—ß°ƒ… ‚¥¬¡’§«“¡·μ°μà“ß°—πμ“¡°√≥’„π

·μà≈–√“¬ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕº≈—°¥—π°“√®—¥√–‡∫’¬∫‚≈°„À¡à„π

√–∫∫À≈“¬¢—È«Õ”π“®·≈–‡æ◊ËÕªÑÕßª√“¡‰¡à„Àâ À√—∞œ · ¥ß

§«“¡‡ªìπÕ¿‘¡À“Õ”π“®Àπ÷Ëß‡¥’¬«¢Õß‚≈°„π°“√§√Õ∫ß”

√–∫∫√–À«à“ßª√–‡∑»

√–¥—∫∑’Ë  Û °“√ √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π¢Õß

‡ ∂’¬√¿“æ„π√–¬–¬“« (Constructive Partnership of
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Long-term Stability) √–À«à“ß®’π°—∫ À¿“æ¬ÿ‚√ª (Euro-

pean Union : EU) ‡æ◊ËÕ§ß‰«â´÷Ëßº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë®–‰¥â√—∫

®“°§«“¡ ”§—≠„π°“√æ—≤π“¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ

μà“ß Ê √«¡∑—Èß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» μ≈Õ¥®πº≈ª√–‚¬™πå

¥â“π‡»√…∞°‘®·≈–μ≈“¥°“√§â“

√–¥—∫∑’Ë Ù °“√‡ªìπÀÿâπ à«π∫πæ◊Èπ∞“π§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ

·≈–°“√‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë¥’ (Partnerships Based on Good-

neighborliness and Mutual Trust) √–À«à“ß®’π°—∫

ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâÀ√◊ÕÕ“‡ ’́¬π ‡æ◊ËÕ

ªÑÕß°—π§«“¡¢—¥·¬âß„πº≈ª√–‚¬™πåæ◊Èπ∞“π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

¢Õß®’π„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È√«¡∑—Èß°“√∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“®„π¿Ÿ¡‘¿“§

√–¥—∫∑’Ë ı °“√‡ªìπÀÿâπ à«π¢Õß¡‘μ√¿“æ·≈–§«“¡

√à«¡¡◊Õ (Partnership of Friendship and Cooperation)

√–À«à“ß®’π°—∫≠’ËªÿÉπ ‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå∑“ß°“√§â“ ·≈–°“√

 √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ (Partnership of

Constructive Cooperation) √–À«à“ß®’π°—∫Õ‘π‡¥’¬ ‡æ◊ËÕ

√—°…“§«“¡ ß∫„πæ◊Èπ∑’Ëμ“¡·π«™“¬·¥π

√–¥—∫∑’Ë ˆ °“√ √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π (Construc-

tive Partnerships) √–À«à“ß®’π°—∫·Õø√‘°“„μâ √«¡∑—Èß

§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Relationship

of Strategic Cooperation) √–À«à“ß®’π°—∫Õ‘¬‘ªμå·≈–®’π

°—∫´“Õÿ¥‘Õ“√–‡∫’¬ ‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–

·À≈àßæ≈—ßß“π

¥—ßπ—Èπ À“°®–»÷°…“∂÷ß§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß —¡æ—π∏å°—π

√–À«à“ßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘°—∫°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π ®÷ß®”‡ªìπ∑’ËμâÕß∑”§«“¡‡¢â“„®∂÷ß√Ÿª

·∫∫¢Õß°“√¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑» ÷́Ëß®’π„™â

„π°“√ √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π∑’Ë¡’À≈“¬√–¥—∫§«“¡·μ°μà“ß

μ“¡º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë°”Àπ¥‰«â®“°°“√ª√–‡¡‘π ∂“π°“√≥å

°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»

°√≥’μ—«Õ¬à“ß¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

√–À«à“ß®’π°—∫√— ‡ ’́¬πà“®–‡ªìπ°√≥’»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫°“√

¥” ‡π‘π°“√μ“¡·π«§«“¡§‘¥°“√ ‡ªìπÀÿâ π à «π∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë¥’μ—«Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°“√®—¥≈”¥—∫

§«“¡ ”§—≠„π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬¢Õß®’π‡ªìπ√–¥—∫·√° ¥—ß

‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√∑’Ë¡’°“√≈ßπ“¡„π π∏‘ —≠≠“¡‘μ√¿“æ·≈–

§«“¡√à«¡¡◊Õ„π§«“¡‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë¥’ æ.». ÚıÙÙ ´÷ËßμàÕ

¡“„πªï æ.». ÚıÙˆ °Á‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡„π·∂≈ß°“√≥å√à«¡∑’Ë

°√ÿß¡Õ ‚§«å‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡ªìπæ—π∏¡‘μ√∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å«à“

¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π √«¡∑—Èß°“√¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß„π°√Õ∫¢ÕßÕß§å°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ‡´’Ë¬ß‰Œâ

(Shanghai Cooperation Organization: SCO) ∑’Ë¡’®’π √— 

‡´’¬ ·≈–Õ¥’μª√–‡∑»∑’Ë‡§¬Õ¬Ÿà„π‡§√◊Õ À¿“æ‚´‡«’¬μ‡¥‘¡ §◊Õ

§“´—§ ∂“π  Õÿ ‡∫°‘ ∂“π ∑“®‘°‘ ∂“π ·≈–‡μ‘√å°¡‘π‘ ∂“π

‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘° ‡æ◊ËÕ·°â ‰¢ªí≠À“æ√¡·¥π√–À«à“ß°—π μ≈Õ¥

®π√à«¡¡◊Õ°—π„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“°“√°àÕ°“√√â“¬

πÕ°‡Àπ◊Õ®“°∑’Ë°≈à“«·≈â«π—Èπ ®’π¬—ß¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ

∑“ß°“√∑À“√°—∫√— ‡´’¬„πÕÿμ “À°√√¡°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»

√«¡∑—Èß¡’°“√ ấÕ¡√∫√à«¡°—π„πªï æ.». ÚıÙ¯ ‡æ◊ËÕ· ¥ß

ªØ‘°‘√‘¬“‚μâμÕ∫„π°“√·ºà¢¬“¬Õ”π“®¢Õß À√—∞œ ∑’Ë

μâÕß°“√‡ªìπÕ¿‘¡À“Õ”π“®‡æ’¬ßÀπ÷Ëß‡¥’¬« ÷́ËßπÕ°®“°®’π

®– π—∫ πÿπ„Àâ√— ‡´’¬‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘°„πÕß§å°“√°“√§â“‚≈°

(World Trade Organization: WTO) ·≈â« ®’π¬—ß‰¥â —Ëß´◊ÈÕ

AW-p69-80 2/11/12, 11:54 AM73

AW-�������-����������������������-59-04.indd   91 10/10/2559   11:41:59



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก92

»Ÿπ¬åæ—≤π“À≈—°π‘¬¡·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å °√¡¬ÿ∑∏»÷°…“∑À“√∫°7474747474

«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆÒ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π Úııı

πÈ”¡—π·≈–Õ“«ÿ∏¬ÿ∑‚∏ª°√≥å∑“ß∑À“√ ‡™àπ ‡§√◊ËÕß∫‘π√∫

®√«¥ ‡√◊Õ¥”πÈ” ·≈–‡√◊Õæ‘¶“μ ®“°√— ‡´’¬ πÕ°®“°π’È·≈â«

®’π¬—ß‰¥â„Àâ°“√ π—∫ πÿπ√— ‡´’¬„π°“√·°âªí≠À“‡√◊ËÕß¥‘π

·¥π‡™™‡π’¬

 à«π√— ‡ ’́¬°Á π—∫ πÿπ®’π„π‡√◊ËÕßªí≠À“‰μâÀ«—π·≈–

∑‘‡∫μ √«¡∑—Èß„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫®’π„π°“√∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“®°—∫

 À√—∞œ μ≈Õ¥®π¡’°“√§—¥§â“π°“√„™â°”≈—ß∑À“√¢Õß À√—∞œ

°√≥’°“√‚®¡μ’Õ‘√—° ‚¥¬®’π°—∫√— ‡´’¬¡’®ÿ¥¬◊π√à«¡°—π„π°“√

 π—∫ πÿπ√–∫∫°“√‡¡◊Õß‚≈°„π√Ÿª·∫∫¢ÕßÀ≈“¬¢—È«Õ”π“®

(Multipolarlism) ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ À√—∞œ ºŸ°¢“¥°“√‡ªìπ¢—È«

Õ”π“®‡¥’¬« (Unipolarlism) ‡ªìπμâπ

π—°«‘™“°“√¢Õß®’π‰¥â«‘‡§√“–Àå°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬

°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’πμàÕª√–‡∑»μà“ß Ê ́ ÷Ëß

∑”„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π∑’Ë¡’®ÿ¥¡ÿàß‡πâπ

‡ªÑ“À¡“¬„π°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ

„π°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ ¥—ßπ’È

Ò. ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂ √â“ßÀ≈—°ª√–°—π„π°“√√—°…“

§«“¡ ß∫ §«“¡¡—Ëπ§ß·≈–§«“¡¡—Ëß§—Ëß∑“ß‡»√…∞°‘®‡æ◊ËÕ

π”æ“ª√–‡∑»®’π Ÿà§«“¡∑—π ¡—¬

Ú. ¡ÿàß √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ª√–‡∑»√Õ∫∫â“π

·≈–‡æ◊ËÕπ∫â“π„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ‡æ◊ËÕ≈¥

Õ”π“®Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß À√—∞œ

Û. ¡ÿàß· «ßÀ“«‘∏’°“√¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫≠’ËªÿÉπ

´÷Ëß¡’Õ‘∑∏‘æ≈Õ”π“®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡°‘¥°“√·¢àß¢—π·≈–

§«“¡μ÷ß‡§√’¬¥®π àßº≈°√–∑∫μàÕ°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®¢Õß

®’π

Ù. ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“≈Ÿà∑“ß„π°“√π”‰μâÀ«—π‡¢â“¡“√«¡

Õ¬Ÿà¿“¬„μâÕ”π“®Õ∏‘ª‰μ¬¢Õß®’π

ı. ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂ª°ªÑÕßº≈ª√–‚¬™πå¢Õß®’π‚¥¬

‡©æ“–º≈ª√–‚¬™πå„π∑–‡≈®’π„μâ

ˆ. ¡ÿàß· «ßÀ“≈Ÿà∑“ß„π°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë

°â“«Àπâ“°—∫ª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ‡æ◊ËÕ

ª°ªÑÕß ¿“«–·«¥≈âÕ¡„Àâ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈μàÕ°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå

¢Õß®’π

®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬

 ”§—≠¢Õß°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»¢Õß®’π ‚¥¬

‡©æ“–√Ÿª·∫∫¢Õß°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π≈—°…≥–°“√

‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫ª√–‡∑»μà“ß Ê ‡™àπ °“√

¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫√— ‡ ’́¬¥—ß‰¥â

°≈à“«·≈â« ·≈–°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫ª√–‡∑»‰∑¬¥—ß∑’Ë®–‰¥â°≈à“«μàÕ‰ª ‡ªìπμâπ

  ∂ “ π ¿ “ æ ° “ √ ‡ ªì π Àÿâ π  à « π ∑ “ ß
¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π

 ”À√—∫ ∂“π¿“æ°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π Õ“®«‘‡§√“–Àå‰¥â®“°æ—≤π“°“√¢Õß

§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π‰¥â¡’§«“¡

™—¥‡®π¡“°¢÷ÈπÀ≈—ß®“°°“√≈ßπ“¡„π·∂≈ß°“√≥å√à«¡«à“

¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π„π»μ«√√…∑’Ë ÚÒ (Joint Statement of

the Kingdom of Thailand and the Peopleûs Republic

of China on a Plan of Action for 21st Century) √–À«à“ß

√—∞∫“≈‰∑¬°—∫√—∞∫“≈®’π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙÚ

≥ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ´÷Ëß “√–¢Õß·∂≈ß°“√≥å√à«¡œ ‡πâπ∂÷ß

°“√¢¬“¬§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ‚¥¬√Õ∫¥â“π „π

∞“π–ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë‰«â„® ÷́Ëß°—π·≈–°—π„Àâ°â“«Àπâ“μàÕ

‰ª∫πæ◊Èπ∞“π¢Õßº≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å

©—π∑å¡‘μ√‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‰∑¬-®’πæ—≤π“‰ª Ÿà

√–¥—∫„À¡à πÕ°®“°π—Èπ ‰¥â°≈à“«∂÷ß§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ß‚¥¬‡©æ“–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√ ®“°¢âÕ§«“¡∑’Ë
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√–∫ÿ‰«â„π·∂≈ß°“√≥å√à«¡œ ¢âÕ∑’Ë Ù ¡’ “√– ”§—≠ √ÿª‰¥â«à“

®’π·≈–‰∑¬μ°≈ß°—π∑’Ë®–°√–™—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß

‚¥¬Õ“»—¬¡“μ√°“√‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®°—πμà“ß Ê ‡™àπ

 à ß ‡ √‘¡§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßÀπà«¬ß“π»÷°…“«‘®—¬

¥â“π¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß,  àß‡ √‘¡„ÀâΩÉ“¬∑À“√°—∫

‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß°“√μà“ßª√–‡∑»ª√÷°…“À“√◊Õ°—π

¡“°¢÷Èπ, ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß∑À“√¢Õß

∑—Èß ÕßΩÉ“¬„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ·≈–°Ÿâ¿—¬‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å, °“√≈¥

‚Õ°“ ¢Õß¿—¬æ‘∫—μ‘, °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å

·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√∑À“√ √«¡∂÷ß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ¡Ÿ≈

¥â“πμà“ß Ê

æ≈‡Õ°  ÿß °«ß‰§ ¢≥–∑’Ë¥”√ßμ”·Àπàß√Õß

ª√–∏“π°√¡‡ π“∏‘°“√„À≠à ¢Õß°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬

ª√–™“™π®’π ‡¥‘π∑“ß¡“‡ªìπª√–∏“π√à«¡°—∫ª≈—¥°√–∑√«ß

°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬∑’Ë°√ÿß‡∑æœ „π°“√ª√–™ÿ¡√–¥—∫π‚¬∫“¬

‡æ◊ËÕ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡

¢Õß‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß®’π §√—Èß∑’Ë Ò ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Û

∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙÙ ≥ ÀâÕß¿“≥ÿ√—ß…’ »“≈“«à“°“√°≈“‚À¡

´÷Ëß∑—Èß Õßª√–‡∑»‰¥â¬È”‡®μπ“√¡≥åÕ¬à“ß™—¥‡®π∑’Ë®–„Àâ

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π·∫∫ ç°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√åé

(Strategic Partnerships) ‚¥¬ºà“π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡

√–À«à“ß°—π ·≈–º≈—¥°—π‡ªìπ‡®â“¿“æ°“√ª√–™ÿ¡ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

(¡’°“√ª√–™ÿ¡‰ª·≈â« ̆  §√—Èß ·≈–®–ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë Ò ≥ °√ÿß

ªí°°‘Ëß„πª≈“¬ªï æ.». ÚııÙ) ‡æ◊ËÕ°“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ

°—π„π¥â“πμà“ß Ê ‰¥â·°à °“√»÷°…“ °“√ àß°”≈—ß∫”√ÿß °“√

Õÿμ “À°√√¡‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» «‘∑¬“»“ μ√å‡∑§‚π‚≈¬’

°“√Ωñ° °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢à“«°√Õß·≈–°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß

∑À“√∑’Ë‰¡à„™à ß§√“¡„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ°Ÿâ¿—¬æ‘∫—μ‘ ‡ªìπμâπ

„π°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬œ §√—Èß∑’Ë Ù

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù-Ò °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ¯ ≥ °√ÿßªí°°‘Ëß

 “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ‰¥âª√—∫ª√ÿß§≥–∑”ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

°“√¥”‡π‘π·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß

°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß®’π ‡æ◊ËÕ

„Àâ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß√«¡∑—Èß‡°‘¥‡ªìπ√Ÿª

∏√√¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ®ππ”‰ª Ÿà°“√æ‘®“√≥“„π°“√ª√–™ÿ¡œ §√—Èß

∑’Ë ı ∑’Ë®—¥¢÷Èπ„π‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙ˘ ≥ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬œ §√—Èß∑’Ë ˆ ®—¥

¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò¯-ÚÛ °—π¬“¬π æ.». Úıı ≥ °√ÿßªí°°‘Ëß ¡’

°“√‡πâπ¬È”∂÷ß§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß„°≈â™‘¥„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“

Õÿª √√§¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß √«¡∑—Èß°“√ª√– “πß“π„π√–¥—∫

ºŸâªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ß¡’°“√∫Ÿ√≥“°“√·ºπß“π‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈‡ªìπ

√Ÿª∏√√¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

¥â“π°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬‰¥âª√—∫‚§√ß √â“ß

¢Õß§≥–°√√¡°“√·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕ√—∫º‘¥™Õ∫

μ“¡§” —Ëß°√–∑√«ß°≈“‚À¡ (‡©æ“–) ∑’Ë Ú˜/Ù¯ ‡√◊ËÕß ·μàß

μ—Èß§≥–°√√¡°“√·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π§«“¡

√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß √–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬

°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß®’π ≈ß«—π∑’Ë Ú˘ °√°Æ“§¡ æ.».

ÚıÙ¯ ·≈–‰¥â‡πâπ„Àâ¡’°“√«“ß·ºπß“π·∫∫√«¡°“√‡æ◊ËÕπ”

‰ª Ÿà°“√∫Ÿ√≥“°“√„π°“√ªØ‘∫—μ‘„Àâ‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬∑’Ë

¬—ß§ß„Àâ‡ √’„π°“√ªØ‘∫—μ‘¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ΩÉ“¬μà“ß Ê

¥”‡π‘πß“π„π√“¬≈–‡Õ’¬¥ ·≈–μàÕ¡“‰¥â¡’°“√·°â ‰¢

‚§√ß √â“ß¢Õß§≥–°√√¡°“√·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√¥—ß

°≈à“«Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß‡æ◊ËÕ§«“¡‡À¡“– ¡ μ“¡§” —Ëß°√–∑√«ß

°≈“‚À¡ (‡©æ“–) ∑’Ë Òı˘/ı ≈ß«—π∑’Ë Ú˘ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.».

Úıı „Àâ Õ¥§≈âÕß√Õß√—∫°—∫°√Õ∫·ºπß“π√«¡„π√–¥—∫

√—∞∫“≈∑’Ë¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°√–∑√«ßμà“ß Ê μ“¡∑’Ë√—∞∫“≈

‰∑¬·≈–√—∞∫“≈®’π´÷Ëßμà“ß°Á‡ÀÁπæâÕß°—π„π°“√®—¥∑”·ºπ

ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬°—∫ “∏“√≥√—∞

ª√–™“™π®’π §.».Ú˜-ÚÒÒ (æ.». Úıı-ÚııÙ) (Joint
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«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆÒ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π Úııı

Action Plan on Thailand-China Strategic Cooperation

between the Government of the Kingdom of Thailand

and the Government of the Peopleûs Republic of China

2007-2011) ‚¥¬‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú¯ æƒ…¿“§¡ æ.».

Úıı ≥ °√ÿßªí°°‘Ëß  “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π

°“√≈ßπ“¡„π·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡√–À«à“ß‰∑¬°—∫

®’π¥—ß∑’Ë‰¥â°≈à“«·≈â«π—Èπ ‡ªìπ°“√· ¥ß‡®μπ“√¡≥å„π°“√„Àâ

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π∑“ß¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß·∫∫°“√‡ªìπÀÿâπ à«π

∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å„π™à«ß√–¬–‡«≈“ ı ªï (æ.». Úıı-ÚııÙ)

¥—ß¢âÕ§«“¡∑’Ë‰¥â°≈à“«‰«â„πμÕπμâπ¢Õß·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡œ

«à“ ç...π—∫μ—Èß·μà°“√ ∂“ªπ“§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“√∑ŸμÕ¬à“ß

‡ªìπ∑“ß°“√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò °√°Æ“§¡ ÚıÒ¯ §«“¡ —¡æ—π∏å

√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬·≈– “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ‰¥â

æ—≤π“¡“Õ¬à“ß¡—Ëπ§ß·≈–·¢Áß·°√àß¢÷Èπ‡ªìπ≈”¥—∫ ∑—Èß Õß

ΩÉ“¬¬◊π¬—π§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ¢Õßμπ∑’Ë®–¢¬“¬§«“¡ —¡æ—π∏åμàÕ‰ª

∑—Èß„π‡™‘ß≈÷°·≈–‡™‘ß°«â“ß„π “¢“μà“ß Ê Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß

·≈–‡æ◊ËÕ°“√Õπÿ«—μ„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë√Õ∫

¥â“π√–À«à“ß‰∑¬·≈–®’π‡ªìπ√Ÿª∏√√¡·≈–¬—Ëß¬◊π ∑—Èß ÕßΩÉ“¬

‡ÀÁπæâÕß√à«¡°—π„π·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡ ÷́Ëß°”Àπ¥·π«∑“ß

§«“¡√à«¡¡◊Õ„π “¢“μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√√à«¡°—πμ—Èß·μàªï

Úıı ∂÷ßªï ÚııÙ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

(Ò) §«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß

(Ú) §«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√∑À“√

(Û) §«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß

(Ù) °“√§â“·≈–°“√≈ß∑ÿπ

(ı) ‡°…μ√°√√¡

(ˆ) Õÿμ “À°√√¡

(˜) §¡π“§¡

(¯) æ≈—ßß“π

(˘) °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«

(Ò) «—≤π∏√√¡

(ÒÒ) °“√»÷°…“·≈–°“√Õ∫√¡

(ÒÚ)  “∏“√≥ ÿ¢·≈–«‘∑¬“»“ μ√å°“√·æ∑¬å

(ÒÛ) «‘∑¬“»“ μ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–π«—μ°√√¡

(ÒÙ) ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√

(Òı) §«“¡√à«¡¡◊Õ„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈–æÀÿ¿“§’

∑—Èß ÕßΩÉ“¬¬◊π¬—πÕ’°§√—Èß∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß·ºπ

ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡„π°“√‡ªìπ·π«∑“ß ”À√—∫°“√æ—≤π“§«“¡

 —¡æ—π∏å‰∑¬-®’π„πÕπ“§μ ‚¥¬®–‡ªìπ·√ß°√–μÿâπ„À¡à„Àâ·°à

§«“¡√à«¡¡◊Õ‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ß°—π ‚¥¬¡ÿàß‡πâπ¬‘Ëß¢÷Èπ

„π‡√◊ËÕß¡“μ√°“√∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡·≈–°“√¥”‡π‘π°“√√à«¡°—π

´÷ËßπÕ°®“°®– Õ¥§≈âÕß°—∫º≈ª√–‚¬™πåæ◊Èπ∞“π¢Õß‰∑¬

·≈–®’π·≈â« ¬—ß‡°◊ÈÕ°Ÿ≈μàÕ —πμ‘¿“æ §«“¡¡—Ëπ§ß §«“¡√ÿàß‡√◊Õß

·≈–°“√æ—≤π“¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§Õ’°¥â«¬.. .é (‡«Áª‰´¥å¢Õß

°√–∑√«ß°“√μà“ßª√–‡∑»)

°“√„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫√à«¡°—π„π·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡

¥—ß°≈à“« πÕ°®“°®–‡ªìπ·ºπ∑’Ë‡ âπ∑“ß (Roadmap) ¢Õß

°“√æ—≤π“§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π·≈â« ¬—ß‡ªìπ°“√· ¥ß

®ÿ¥¬◊π∑’Ë™—¥‡®π√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π∑’Ë®–¡ÿàß Ÿà§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π

∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å ‚¥¬‡πâπ§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß¥â“π°“√§â“·≈–

‡»√…∞°‘®∫πæ◊Èπ∞“π¢Õßº≈ª√–‚¬™πåμà“ßμÕ∫·∑π¥â«¬ ´÷Ëß

‰∑¬‡πâπ°“√¢¬“¬§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫√—∞∫“≈°≈“ß·≈–Àπà«¬

ß“πμà“ßÊ ¢Õß®’πÕ¬à“ß√Õ∫¥â“π„π≈—°…≥–Àÿâπ à«π∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å ¢≥–‡¥’¬«°—π°ÁμâÕß°“√‡®“–≈÷°§«“¡ —¡æ—π∏å

·∫∫√“¬¡≥±≈ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ∑’ËÀ≈“°À≈“¬·≈–

‡ªìπ√Ÿª∏√√¡¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–¡≥±≈∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥¬ÿ∑∏»“ μ√å

À≈—°∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß®’π·≈–Õ¬Ÿà„°≈â ‰∑¬ Õ“∑‘ °«“ßμÿâß

¬Ÿππ“π °«“ß ’ ·≈–‡ ©«π ‡ªìπμâπ √«¡∂÷ß¡ÿàß‡πâπ°“√‡ √‘¡
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«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆÒ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π Úııı

 √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å„π√–¥—∫ª√–™“™π‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡‚¬ß “¬

 —¡æ—π∏å∑’Ë·πàπ·øÑπ√–À«à“ß°—π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

πÕ°®“°π—Èπ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π„π

°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ·∫∫æÀÿ¿“§’„π‡«∑’¿Ÿ¡‘¿“§ ´÷Ëß∑—Èß‰∑¬

·≈–®’πμà“ß‡ªìπ ¡“™‘°§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–Õß§å°“√√–À«à“ß

ª√–‡∑»∑—Èß¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§·≈–√–À«à“ß¿Ÿ¡‘¿“§À≈“¬

Õß§å°“√√à«¡°—π ‡™àπ Greater Mekong Sub-region (GMS)

(‡©æ“–¡≥±≈¬Ÿππ“π), ASEAN - China Annual Consul-

tation, ASEAN+3, ASEAN Regional Forum (ARF), Asia

Cooperation Development (ACD), Asia-Europe Meet-

ing (ASEM) ‡ªìπμâπ

 ”À√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√∑À“√π—Èπ  “¡“√∂°“√

«‘‡§√“–Àå√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√√–À«à“ß

°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π ÷́Ëß‰¥â¡’

°“√ª√–™ÿ¡√à«¡ª√–®”ªïμ“¡·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬°—∫°√–∑√«ß

°≈“‚À¡¢Õß®’πÕ“®®”·π°‰¥â ˆ √Ÿª·∫∫ ª√–°Õ∫¥â«¬

√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò ‡ªìπ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π°“√‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπ„π

√–¥—∫ºŸâπ”°Õß∑—æ·≈–ºŸâπ”Àπà«¬∑À“√„π√–¥—∫μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ

 √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ß°—π·≈–¡’°“√ª√–™ÿ¡√à«¡

°—π‡æ◊ËÕ°”Àπ¥°√Õ∫·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π¥â“πμà“ßÊ ‡™àπ

°“√ª√–™ÿ¡§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß

°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’πª√–®”ªï ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

´÷Ëß∑—Èß ÕßΩÉ“¬®–º≈—¥°—π‡ªìπ‡®â“¿“æ ‚¥¬¡’ª≈—¥°√–∑√«ß

°≈“‚À¡‡ªìπÀ—«Àπâ“§≥–ΩÉ“¬‰∑¬ ·≈–√Õßª√–∏“π°√¡

‡ π“∏‘°“√∑À“√„À≠à‡ªìπÀ—«Àπâ“§≥–ΩÉ“¬®’π ‡ªìπμâπ

√Ÿª·∫∫∑’Ë Ú ‡ªìπ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π∑“ß°“√»÷°…“ ´÷Ëß

‡ªìπ‰ªμ“¡°√Õ∫·ºπß“π∑’Ë‰¥âμ°≈ß√à«¡°—π®“°°“√ª√–™ÿ¡

§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–¥—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß

∑—Èß Õßª√–‡∑» ¥—ß∑’Ë‰¥â°≈à“«‰«â„π√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò ‡™àπ °“√ àß

π“¬∑À“√‰∑¬‰ª‡¢â“√—∫°“√»÷°…“„πÀ≈—° Ÿμ√°“√ªÑÕß°—π

ª√–‡∑» ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π‡ªìπ

ª√–®”∑ÿ°ªï ·≈–π“¬∑À“√®’π¡“‡¢â“√—∫°“√»÷°…“„π

À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ ≥  ∂“∫—π«‘™“°“√

ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß‰∑¬√«¡∑—Èß„π‚√ß‡√’¬π‡ π“∏‘°“√∑À“√∫°

‡ªìπμâπ πÕ°®“°π—Èπ ΩÉ“¬®’π¬—ß„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√

∂à“¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’°√–∫«π°“√º≈‘μ®√«¥·≈–°“√μ—Èß

‚√ßß“πμâπ·∫∫º≈‘μ®√«¥„Àâ°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬μ“¡

‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“®√«¥‡æ◊ËÕ§«“¡¡—Ëπ§ß √«¡∑—Èß‰¥â¡’

°“√≈ßπ“¡„π∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√»÷°…“√–À«à“ß

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π°—∫ ∂“∫—π«‘™“°“√

ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß‰∑¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÛ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÛ

∑”„Àâ “¡“√∂°”Àπ¥°√Õ∫·ºπß“π·≈–°‘®°√√¡„π°“√

·≈°‡ª≈’Ë¬π∑“ß¥â“π«‘™“°“√√–À«à“ß°—π‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ

√Ÿª∏√√¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

√Ÿª·∫∫∑’Ë Û ‡ªìπ°“√Ωñ°√à«¡∑“ß∑À“√√–À«à“ß

Àπà«¬√∫æ‘‡»…¢Õß°Õß∑—æ∫°‰∑¬°—∫°Õß∑—æ∫°®’π ·≈–

°“√Ωñ°º ¡√–À«à“ß°Õß∑—æ‡√◊Õ¢Õß‰∑¬°—∫°Õß∑—æ‡√◊Õ®’π √«¡

∑—Èß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π„π°“√ àßºŸâ —ß‡°μ°“√≥å∑“ß∑À“√√à«¡

 —ß‡°μ°“√≥å°“√ ấÕ¡√∫¢Õß∑—Èß ÕßΩÉ“¬ ÷́Ëß‡ªìπ‰ªμ“¡

°√Õ∫·ºπß“π®“°°“√ª√–™ÿ¡§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß

√–¥—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß∑—Èß Õßª√–‡∑»ª√–®”ªï ¥—ß

°≈à“«„π√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò
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«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆÒ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π Úııı

√Ÿª·∫∫∑’Ë Ù ‡ªìπ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π

°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π√à«¡°—πμ“¡°√Õ∫·ºπß“π°“√ª√–™ÿ¡§«“¡

√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß ́ ÷Ëß‰¥âμ°≈ß°—π‡ªìπª√–®”ªï √–À«à“ß

°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß∑—Èß Õßª√–‡∑»μ“¡√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò ‡™àπ

°“√ª√–™ÿ¡·≈°‡ª≈’Ë¬π¥â“π°“√¢à“«ª√–®”ªï ‡ªìπμâπ

√Ÿª·∫∫∑’Ë ı ‡ªìπ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√®—¥À“Õ“«ÿ∏

¬ÿ∑‚∏ª°√≥å∑“ß∑À“√√–À«à“ß°—π ´÷Ëß‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕμ°≈ß∑’Ë

‰¥â®“°°“√ª√–™ÿ¡·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß„π

√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò ‡™àπ °Õß∑—æ‡√◊Õ‰∑¬‰¥â —ËßμàÕ‡√◊Õμ√«®°“√≥å

‰°≈Ωíòß®“°®’π ‡ªìπμâπ

√Ÿª·∫∫∑’Ë ˆ ‡ªìπ√Ÿª·∫∫°“√ √â“ß°≈‰°„π°“√

· «ßÀ“§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß∑À“√‚¥¬„™â°“√∑ŸμΩÉ“¬∑À“√ ‰¥â·°à

°“√ª√– “πß“π√–À«à“ß°Õß∑—æ∑—Èß Õßª√–‡∑»‚¥¬ºà“π

 ”π—°ß“πºŸâ™à«¬∑ŸμΩÉ“¬∑À“√‰∑¬∑’Ëª√–®”Õ¬Ÿà„π°√ÿßªí°°‘Ëß ·≈–

 ” π— ° ß “ π ºŸâ ™à « ¬ ∑Ÿ μ ΩÉ “ ¬ ∑ À “ √ ®’ π ∑’Ë ª √ – ®” Õ ¬Ÿà „π

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡ªìπμâπ

√Ÿª·∫∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥—ß°≈à“«‡ªìπ‰ª„π≈—°…≥–¢Õß

°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈ª√–‚¬™πå

√à«¡°—π∑—ÈßμàÕ°Õß∑—æ‰∑¬·≈–°Õß∑—æ®’π ´÷Ëß‡ªìπæ◊Èπ∞“π∑’Ë

 ”§—≠„π°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π√–À«à“ßª√–‡∑»

·≈–™à«¬„π°“√ π—∫ πÿπμàÕ°“√¢¬“¬§«“¡√à«¡¡◊Õ‰ª Ÿà

¥â“πÕ◊Ëπ Ê ‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«¡“°¢÷Èπ Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√‰¥â¡“´÷Ëß

º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘

º≈ª√– ‚¬™πå∑’Ë®’π ‰¥â√—∫®“°°“√‡ªìπ
Àÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫‰∑¬

 ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“° ¿“æ∑’Ëμ—È ß∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å¢Õß

ª√–‡∑»‰∑¬ ´÷ËßÕ¬Ÿà „°≈â°—∫™àÕß·§∫¡–≈–°“∑’Ë ‡ªìπ®ÿ¥

¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë ”§—≠¢Õß‚≈°  “¡“√∂‡™◊ËÕ¡μàÕ√–À«à“ß

¡À“ ¡ÿ∑√Õ‘π‡¥’¬°—∫¡À“ ¡ÿ∑√·ª´‘øî° √«¡∑—Èß‡ªìπ‡ âπ∑“ß

¢π àß ‘π§â“·≈–‡ âπ∑“ß≈”‡≈’¬ßπÈ”¡—π∑’Ë‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫°≈ÿà¡

ª√–‡∑»„πÕ“‡ ’́¬π ‚¥¬®’π‰¥âμ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß

ª√–‡∑»„πÕ“‡ ’́¬π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ¥—ß‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√∑’Ë®’π‰¥â¬°

√–¥—∫®“°°“√‡ªìπ§Ÿà‡®√®“¢ÕßÕ“‡´’¬π¡“‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Partnerships) √«¡∑—Èß¡’°“√≈ßπ“¡

√–À«à“ßºŸâπ”Õ“‡ ’́¬π·≈–ºŸâπ”®’π„πªØ‘≠≠“√à«¡«à“¥â«¬

§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ßÕ“‡ ’́¬π°—∫®’π

‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ·≈–§«“¡¡—Ëß§—Ëß (Joint Declaration on

Strategic Partnership for Peace and Prosperity) „π

°“√ª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥Õ“‡ ’́¬π-®’π §√—Èß∑’Ë ˜ ≥ ‡°“–∫“À≈’

ª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ ∑’Ë‰¥â‡πâπ

∂÷ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®  —ß§¡

§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈–

√–À«à“ßª√–‡∑» „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èßπ’È ®’π¬◊π¬—π‡®μπ“√¡≥å

∑’ËμâÕß°“√„Àâ¿Ÿ¡‘¿“§π’È¡’ —πμ‘¿“æ·≈–¡’§«“¡¡—Ëπ§ß ´÷Ëß®’π

‡ªìπª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“ª√–‡∑»·√°¢ÕßÕ“‡ ’́¬π∑’Ë „Àâ°“√

√—∫√Õß π∏‘ —≠≠“‰¡μ√’·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ„π‡Õ‡™’¬μ–«—π

ÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Treaty of Amity and Cooperation: TAC)

πÕ°®“°π—Èπ ®’π¬—ß· ¥ß§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–≈ßπ“¡„πæ‘∏’ “√

μàÕ∑â“¬ π∏‘ —≠≠“‡¢μª≈Õ¥Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å„π‡Õ‡™’¬μ–«—π

ÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Protocol to the Treaty of Southeast Asia

Nuclear Weapon-Free Zone: SEANWFZ) °“√· ¥ß

‡®μπ“√¡≥å¥—ß°≈à“«π—∫‡ªìπ°“√· ¥ß∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°“√

 √â“ß‡ √‘¡§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ßª√–‡∑»

∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®

√–À«à“ßª√–‡∑»‚¥¬°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√åπ—Èπ ¬àÕ¡

 àßº≈μàÕ°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√μà“ßª√–‡∑»¢Õß‰∑¬„π

°“√· «ßÀ“·≈–√—°…“º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘
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«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆÒ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π Úııı

º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë ‰∑¬‰¥â√—∫®“°°“√‡ªìπ
Àÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫®’π

º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘¢Õßª√–‡∑»‰∑¬μ“¡π‚¬∫“¬

§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß™“μ‘ æ.». Úıı-ÚııÙ ´÷Ëß ¿“§«“¡

¡—Ëπ§ß·Ààß™“μ‘‚¥¬¡’π“¬°√—∞¡πμ√’‡ªìπª√–∏“πœ ‰¥âÕπÿ¡—μ‘

·≈–§≥–√—∞¡πμ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò  ‘ßÀ“§¡ æ.».

Úıı „Àâ∑ÿ° à«π√“™°“√·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß¿“§√—∞μâÕß

¬÷¥∂◊Õ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—μ‘‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß ∂“π–¢Õß

ª√–‡∑»„Àâ¡—Ëπ§ß·≈–¬—Ëß¬◊π¿“¬„μâ ∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë

¡’§«“¡´—∫´âÕπ ‚¥¬‡©æ“–°“√‡º™‘≠°—∫ªí≠À“¿—¬§ÿ°§“¡

√Ÿª·∫∫„À¡à®÷ß‰¥â°”Àπ¥º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘‰«â¥—ßπ’È

ª√–°“√·√° °“√¡’‡Õ°√“™ Õ∏‘ª‰μ¬·≈–∫Ÿ√≥¿“æ

·Ààß‡¢μÕ”π“®√—∞

ª√–°“√∑’Ë Õß °“√¥”√ßÕ¬ŸàÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß ¬—Ëß¬◊π ¢Õß

 ∂“∫—πÀ≈—°¢Õß™“μ‘

ª√–°“√∑’Ë “¡ §«“¡ª√Õß¥Õß·≈–§«“¡ “¡—§§’

¢Õß§π„π™“μ‘

ª√–°“√∑’Ë ’Ë °“√¥”√ßÕ¬ŸàÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß¢Õß™“μ‘·≈–

ª√–™“™π®“°¿—¬§ÿ°§“¡∑ÿ°√Ÿª·∫∫

ª√–°“√∑’ËÀâ“ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬ §«“¡‡ªìπ∏√√¡·≈–

§«“¡Õ¬Ÿà¥’ ¡’ ÿ¢¢Õßª√–™“™π °“√¡’‡°’¬√μ‘·≈–»—°¥‘Ï»√’¢Õß

§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å

ª√–°“√∑’ËÀ° °“√¥”√ßÕ¬ŸàÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß¢Õß∞“π

∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ ·≈– ‘∑∏‘‡Àπ◊Õ∑√—æ¬“°√™’«¿“æ¢Õß™“μ‘

ª√–°“√∑’Ë‡®Á¥ °“√Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß —πμ‘ ÿ¢°—∫

ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π

ª√–°“√∑’Ë·ª¥ °“√¡’‡°’¬√μ‘·≈–»—°¥‘Ï»√’ „π

ª√–™“§¡√–À«à“ßª√–‡∑»

¥—ßπ—Èπ °“√∑’Ë‰∑¬‰¥â‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫

®’π®–°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈ª√–‚¬™πå°—∫‰∑¬πÕ°®“°°“√μÕ∫ πÕß

μàÕª√–‡¥Áπμà“ß Ê ∑—Èß·ª¥ª√–°“√¥—ß°≈à“«·≈â« ¬—ß àßº≈

μàÕ°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»¢Õß‰∑¬∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈

¡“°¢÷Èπ„π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μàÕ À√—∞œ ·≈–ª√–‡∑»μà“ß Ê

∑’Ë¡’∫∑∫“∑·≈–Õ‘∑∏‘æ≈∑—Èß∑“ß°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®·≈–

 —ß§¡„π¿Ÿ¡‘¿“§ ‡™àπ √— ‡´’¬ ≠’ËªÿÉπ ‡°“À≈’„μâ Õ‘π‡¥’¬

ÕÕ ‡μ√‡≈’¬·≈–π‘«´’·≈π¥å ‡ªìπμâπ √«¡∑—Èß¡’ à«π ”§—≠μàÕ

°“√ √â“ß‡ √‘¡∫∑∫“∑¢Õß‰∑¬„π°“√‡ªìπ·°ππ”„π°“√

º≈—°¥—π°“√√«¡μ—«°—π‡ªìπª√–™“§¡Õ“‡´’¬π„πªï æ.». Úıı¯

μ≈Õ¥®π°“√§≈’Ë§≈“¬ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ß‰∑¬°—∫

°—¡æŸ™“ ‡π◊ËÕß®“°®’π¡’∫∑∫“∑·≈–Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°—¡æŸ™“®“°

°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ„π¥â“πμà“ß Ê ‚¥¬‡©æ“–∑“ß¥â“π

‡»√…∞°‘®

 √ÿª
°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π
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ª√–°“»≈—∑∏‘π‘° —π„πªï æ.». ÚıÒÚ ‡æ◊ËÕÀ“∑“ß·°â ‰¢

ªí≠À“ ß§√“¡‡«’¬¥π“¡‚¥¬ —πμ‘«‘∏’·≈–∂Õπ°”≈—ß∑À“√

ÕÕ°®“°‡«’¬¥π“¡ √«¡∑—Èß≈¥§«“¡™à«¬‡À≈◊Õª√–‡∑»„π

¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ∑”„Àâ À√—∞œ °—∫®’π‰¥â≈¥

∑à“∑’∑’Ë·¢Áß°√â“«μàÕ°—π·≈–À—π¡“ª√—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß

°—π‡æ◊ËÕ∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“®°—∫ª√–‡∑» À¿“æ‚´‡«’¬μ „πªï æ.».

ÚıÒÙ

πÕ°®“°π—Èπ ª√–∏“π“∏‘∫¥’π‘° —π¬—ß‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª

‡¬◊Õπ®’πÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√„π‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÒı

√—∞∫“≈‰∑¬·≈–ª√–‡∑»æ—π∏¡‘μ√¢Õß À√—∞œ „π‡Õ‡™’¬ ®÷ß

μâÕßÀ—π¡“∑∫∑«π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–

π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»„À¡à
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„π¢≥–∑’Ë ∂“π°“√≥å∑“ß°“√‡¡◊Õß¿“¬„πª√–‡∑»

¢Õß‰∑¬¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√—∞∫“≈∑’Ë¡’ºŸâπ”∑À“√ (®Õ¡æ≈

∂πÕ¡ °‘μμ‘¢®√) ¡“‡ªìπºŸâπ”∑’Ë‡ªìπæ≈‡√◊Õπ (π“¬ —≠≠“ ∏√√¡

»—°¥‘Ï) ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÒˆ ·≈– ¡.√.«.§÷°ƒ∑∏‘Ï ª√“‚¡™ À≈—ß

°“√‡≈◊Õ°μ—Èß∑—Ë«‰ª„πªï æ.». ÚıÒ¯ ∑’Ë‡ÀÁπ«à“‰∑¬®–‰¥â

ª√–‚¬™πå®“°°“√‡ªî¥§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫®’π∑—Èß„π¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ß®“°ªí≠À“æ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå „π‰∑¬·≈–¥â“π

‡»√…∞°‘®®“°°“√¢“¬ ‘π§â“‡°…μ√„Àâ°—∫®’π√«¡∑—Èß¢Õ´◊ÈÕ

πÈ”¡—π®“°®’π„π√“§“¡‘μ√¿“æÕ—π®–∫√√‡∑“ªí≠À“

«‘°ƒμ‘°“√≥åπÈ”¡—π®“°μ–«—πÕÕ°°≈“ß

·μà∑’Ë ”§—≠§◊Õ ‰∑¬μâÕßª√—∫μ—«μ“¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

¢Õßπ‚¬∫“¬ À√—∞œ ·≈–‡æ◊ËÕ≈¥·√ß°¥¥—π®“°ª√–‡∑»

‡«’¬¥π“¡∑’Ë°”≈—ß¡’§«“¡√Ÿâ ÷°‡À‘¡‡°√‘¡À≈—ß®“°‰¥â√—∫™—¬™π–

„π ß§√“¡‡«’¬¥π“¡ ´÷Ëß¢≥–π—Èπ‡«’¬¥π“¡‡ªìπª√–‡∑»∑’Ë¡’

»—°¬¿“æ∑“ß∑À“√ Ÿß„π≈”¥—∫∑’Ë Ù ¢Õß‚≈°√Õß®“° À√—∞œ

 À¿“æ‚´‡«’¬μ·≈–®’π ª√–°Õ∫°—∫‡«’¬¥π“¡‰¥â àß§≥–

ºŸâ·∑π¡“‡®√®“°—∫√—∞∫“≈‰∑¬„π«—π∑’Ë ÚÚ æƒ…¿“§¡

æ.». ÚıÒ¯ ‚¥¬‡√’¬°√âÕß„Àâ‰∑¬™¥„™âªØ‘°√√¡ ß§√“¡°√≥’∑’Ë

‡§√◊ËÕß∫‘π∑‘Èß√–‡∫‘¥¢Õß À√—∞œ ·∫∫ B-ıÚ ®“°∞“π∑—æÕŸà

μ–‡¿“ Õ”‡¿Õ —μÀ’∫‰ªªØ‘∫—μ‘°“√„π‡«’¬¥π“¡√«¡∑—Èß‡√’¬°

√âÕß„Àâ ‰∑¬ªî¥∞“π∑—æ À√—∞œ „π‰∑¬·≈–„Àâ ‰∑¬ àß¡Õ∫

‡§√◊ËÕß∫‘π√∫·≈–Õÿª°√≥å∑“ß∑À“√∑’Ë∑À“√‡«’¬¥π“¡„μâ ‰¥â

π”‡¢â“¡“≈’È¿—¬„πª√–‡∑»‰∑¬§◊πμàÕ√—∞∫“≈‡«’¬¥π“¡ μ≈Õ¥

®πªØ‘‡ ∏¢âÕ‡ πÕ¢Õß‰∑¬∑’ËμâÕß°“√„Àâ‡«’¬¥π“¡√—∫™“«

‡«’¬¥π“¡Õæ¬æ™à«ß ß§√“¡‡¥’¬π‡∫’¬πøŸ°≈—∫‡«’¬¥π“¡ ´÷Ëß

√—∞∫“≈‰∑¬‡ÀÁπ«à“ ‡«’¬¥π“¡‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß

¢Õß‰∑¬ πÕ°®“°π’È‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√μ—¥°“√ π—∫ πÿπμàÕæ√√§

§Õ¡¡‘«π‘ μå·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ √—∞∫“≈‰∑¬‰¥â¡’∑à“∑’∑’Ë‡ªìπ¡‘μ√

°—∫√—∞∫“≈®’π¡“°¢÷Èπ·≈–¬Õ¡√—∫„ππ‚¬∫“¬®’π‡¥’¬« ¥—ßπ—Èπ

®÷ß‰¥âμ—¥ ‘π„®‡ªî¥§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“√∑Ÿμ°—∫®’πÕ¬à“ß

‡ªìπ∑“ß°“√‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÒ¯

μàÕ¡“‡¡◊ËÕ‡°‘¥‡Àμÿ°“√≥å°√≥’∑’Ë‡«’¬¥π“¡√ÿ°√“π

°—¡æŸ™“„πªï æ.». ÚıÚÒ ·≈–¡’°Õß°”≈—ß∑À“√‡«’¬¥π“¡‰¥â

√ÿ°‡¢â“ª√–™‘¥æ√¡·¥π‰∑¬„πªï æ.». ÚıÚÛ ¬‘Ëß∑”„Àâ ‰∑¬

°—∫®’π¡’§«“¡„°≈â™‘¥°—π¡“°¢÷Èπ‡æ◊ËÕ√à«¡°—π·°â‰¢ªí≠À“°—¡æŸ™“

®π‰¥â¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π°“√‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπ∑—Èß„π√–¥—∫æ√–√“™«ß»å

ºŸâπ”√—∞∫“≈ ºŸâπ”∑“ß∑À“√·≈–¡’°“√ ◊́ÈÕÕ“«ÿ∏¬ÿ∑‚∏ª°√≥å

®“°®’π¡“°¢÷Èπ

º≈°√–∑∫®“° ∂“π°“√≥å¥â“π§«“¡
¡—Ëπ§ß∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ∂“π°“√≥å¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß

„π√–¥—∫‚≈°„πªï æ.». ÚıÛÙ °√≥’ À¿“æ‚´‡«’¬μ≈à¡

 ≈“¬≈ß‡ªìπ√—∞Õ‘ √–μà“ß Ê π—∫‡ªìπ®ÿ¥ ‘Èπ ÿ¥¢Õß¬ÿ§

 ß§√“¡‡¬Áπ∑”„Àâ§«“¡¢—¥·¬âß¥â“π≈—∑∏‘Õÿ¥¡°“√≥å∑“ß°“√

‡¡◊Õß‰¥â≈¥§«“¡ ”§—≠≈ß‰ª ·μàªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß‡°’Ë¬«

°—∫‡ âπ‡¢μ·¥π∑’Ë‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫

¥—Èß‡¥‘¡ (Traditional Threats) ¬—ß§ß¡’Õ¬Ÿà √«¡∑—Èß‡°‘¥¿—¬

§ÿ°§“¡μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫„À¡à (Non Traditional

Threats) ‰¥â·°à ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß∑“ß¥â“πª√–«—μ‘»“ μ√å

°“√·æ√à°√–®“¬¢ÕßÕ“«ÿ∏∑’Ë¡’Õ”π“®°“√∑”≈“¬≈â“ß Ÿß °“√

·æ√à√–∫“¥¢Õß‚√§μ‘¥μàÕ∑’Ë√â“¬·√ß ¬“‡ æμ‘¥ °“√§â“¡πÿ…¬å

ªí≠À“‚®√ ≈—¥ Õ“™≠“°√√¡¢â“¡™“μ‘ °“√°àÕ°“√√â“¬ ·≈–

¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß∏√√¡™“μ‘ ‡ªìπμâπ

¿—¬§ÿ°§“¡¥—ß°≈à“«‡ªìπªí≠À“∑’Ë ‰¡à¡’ª√–‡∑»„¥

ª√–‡∑»Àπ÷Ëß®–·°â ‰¢‰¥â‚¥¬≈”æ—ß ®÷ß∑”„Àâª√–‡∑»μà“ß Ê

μâÕß„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑—Èß„π√Ÿª·∫∫∑«‘¿“§’

·≈–æÀÿ¿“§’¿“¬„μâ§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°“√‡ªìπ —ß§¡™ÿ¡™π

√–À«à“ßª√–‡∑»∑’Ë¡’°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ≈—∫´—∫´âÕπ

(Complex Interdependence) ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â¡“´÷Ë ßº≈
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ª√–‚¬™πå∑’ËμâÕß°“√ æ≈‡Õ° ÿß °«ß‰§ √Õßª√–∏“π°√¡‡ π“∏‘°“√„À≠à

¢Õß°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π ‡¥‘π∑“ß¡“‡ªìπª√–∏“π

√à«¡°—∫ª≈—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬∑’Ë°√ÿß‡∑æœ „π°“√

ª√–™ÿ¡√–¥—∫π‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√à«¡¡◊Õ

√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß

 “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π §√—Èß∑’Ë Ò ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Û ∏—π«“§¡ æ.».

ÚıÙÙ ≥ ÀâÕß¿“≥ÿ√—ß…’ »“≈“«à“°“√°≈“‚À¡ ´÷Ëß∑—Èß Õß

ª√–‡∑»‰¥â¬È”‡®μπ“√¡≥åÕ¬à“ß™—¥‡®π∑’Ë®–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ

°—π·∫∫ ç°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic

Partnership)é ‚¥¬ºà“π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡√–À«à“ß°—π ·≈–

º≈—¥°—π‡ªìπ‡®â“¿“æ°“√ª√–™ÿ¡ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß ‡æ◊ËÕ°“√

ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π„π¥â“πμà“ß Ê ‰¥â·°à °“√»÷°…“ °“√

 àß°”≈—ß∫”√ÿß °“√Õÿμ “À°√√¡‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»

«‘∑¬“»“ μ√å‡∑§‚π‚≈¬’ °“√Ωñ° °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢à“«°√Õß

·≈–°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√∑’Ë ‰¡à „™à ß§√“¡„π°“√™à«¬

‡À≈◊Õ°Ÿâ¿—¬æ‘∫—μ‘ ‡ªìπμâπ

μàÕ¡“ √—∞∫“≈‰∑¬·≈–√—∞∫“≈®’πμà“ß°Á‡ÀÁπæâÕß°—π

„π°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬

°—∫ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π §.». Ú˜-ÚÒÒ (æ.». Úıı

- ÚııÙ) (Joint Action Plan on Thailand - China Stra-

tegic Cooperation between the Government of the

Kingdom of Thailand and the Government of the

Peopleûs Republic of China Ú˜ -  ÚÒÒ) ´÷Ëß‰¥â¡’

°“√≈ßπ“¡‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú¯ æƒ…¿“§¡ æ.». Úıı ≥ °√ÿßªí°°‘Ëß

 “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ‡æ◊ËÕ„Àâ·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

μà“ß Ê √«¡∑—Èß∑“ß°“√∑À“√‡°‘¥º≈‡ªìπ√Ÿª∏√√¡¡“°¢÷Èπ

¥—ßπ—Èπ ®÷ßÕ“®°≈à“«‰¥â«à“°“√¥”‡π‘π§«“¡√à«¡¡◊Õ

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π„π≈—°…≥–°“√‡ªìπ

Àÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√åμ“¡·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬‡©æ“–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√√–À«à“ß

°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß®’π

¡’º≈¡“®“°ªí®®—¬¿“¬πÕ°·≈–ªí®®—¬¿“¬„π∑—Èß¢Õß‰∑¬°—∫®’π

¡’§«“¡§≈â“¬§≈÷ß‚¥¬ Õ¥ª√– “π°—π„π ∂“π°“√≥å§«“¡

¡—Ëπ§ß¥—ß∑’Ë‰¥â°≈à“«„π¢â“ßμâπ

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π¡’§«“¡„°≈â™‘¥¡“°

¢÷Èπ‚¥¬‡©æ“–„π™à«ßªï æ.». ÚıÚÒ - ÚıÚÚ ∑’Ë∑—Èß‰∑¬·≈–

®’πμà“ß‡ÀÁπæâÕß√à«¡°—π«à“ ‡«’¬¥π“¡‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ

¿Ÿ¡‘¿“§®“°°√≥’°Õß°”≈—ß‡«’¬¥π“¡√ÿ°√“πª√–‡∑»°—¡æŸ™“

‚¥¬√à«¡¡◊Õ°—π°¥¥—π‡«’¬¥π“¡®π¬Õ¡∂Õπ°”≈—ß∑À“√ÕÕ°

®“°°—¡æŸ™“„πªï æ.». ÚıÛÚ ·≈–À≈—ß®“°‡Àμÿ°“√≥å§√—Èßπ—Èπ

∑”„Àâ ‰∑¬°—∫®’π¡’§«“¡‰«â«“ß„®°—π¡“°¢÷Èπ ®ππ”‰ª Ÿà

§ « “¡ √à « ¡¡◊ Õ∑ “ ß° “ √∑À“ √·≈–¡’ ° “ √≈ ßπ“¡ „π

·∂≈ß°“√≥å√à«¡«à“¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π„π»μ«√√…∑’Ë ÚÒ

(Joint Statement of the Kingdom of Thailand and the

Peopleûs Republic of China on a Plan of Action for

21st Century) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙÚ ∑’Ë

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√  “√–¢Õß·∂≈ß°“√≥å√à«¡œ ‡πâπ∂÷ß§«“¡

√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬‡©æ“–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√

¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°¢âÕ§«“¡∑’Ë√–∫ÿ„π·∂≈ß°“√≥å√à«¡œ ¢âÕ∑’Ë Ù

¡’ “√– ”§—≠ √ÿª‰¥â«à“ ®’π·≈–‰∑¬μ°≈ß°—π∑’Ë®–°√–™—∫

§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß ‚¥¬Õ“»—¬¡“μ√°“√‡æ◊ËÕ √â“ß

§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®°—πμà“ß Ê ‡™àπ  àß‡ √‘¡§«“¡√à«¡¡◊Õ

√–À«à“ßÀπà«¬ß“π»÷°…“«‘®—¬¥â“π¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß

 àß‡ √‘¡„ÀâΩÉ“¬∑À“√°—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß°“√μà“ß

ª√–‡∑»ª√÷°…“À“√◊Õ°—π¡“°¢÷Èπ ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π

ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß∑À“√¢Õß∑—Èß ÕßΩÉ“¬„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ

·≈–°Ÿâ¿—¬‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å °“√≈¥‚Õ°“ ¢Õß¿—¬æ‘∫—μ‘ °“√·≈°

‡ª≈’Ë¬π∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√∑À“√ √«¡

∂÷ß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ¡Ÿ≈¥â“πμà“ß Ê
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·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–º≈ß“π°“√«‘®—¬∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß

®“°°“√»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßæ∫«à“

°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»„πªí®®ÿ∫—π

¥”‡π‘π°“√‰¥â¬“°≈”∫“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°ªØ‘ —¡æ—π∏å

√–À«à“ßª√–‡∑»∑’Ë‡°‘¥¢÷Èππ—Èπ‡ªìπ§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß

Õ”π“®∑’Ë ‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—π√–À«à“ßª√–‡∑»®–¡’ ∂“π–‡ªìπ

¡À“Õ”π“®°—∫√—∞∑’ËÕ¬Ÿà „π°≈ÿà¡À√◊Õª√–‡∑»∫√‘«“√¢Õß

ª√–‡∑»¡À“Õ”π“® ‚¥¬∑’Ë¡’°“√·¬àß™‘ßÕ”π“®°—π‡æ◊ËÕ √â“ß

¥ÿ≈¬¿“æ√–À«à“ß¢—È«Õ”π“®μà“ß Ê πÕ°®“°π’È ªí®®—¬∑“ß

¥â“π¿Ÿ¡‘√—∞»“ μ√å (Geopolitics) ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ≈—ßß“π

·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡μ≈Õ¥®πªí®®—¬∑“ß‡»√…∞°‘®‰¥â¡’ à«π

 ”§—≠„π°“√º≈—°¥—π„Àâª√–‡∑»μà“ß Ê μâÕßª√—∫√Ÿª·∫∫

°“√¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ§«“¡¡—Ëπ§ß

¢Õßª√–‡∑» ‡™àπ °“√√«¡μ—«‡æ◊ËÕøóôπøŸ‡»√…∞°‘®À≈—ß«‘°ƒμ‘

∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®„πªï æ.». ÚıÙ ¢Õß°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π°—∫

ª√–‡∑»®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–‡°“À≈’„μâ (ASEAN + Û) ‡ªìπμâπ

°“√ √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»Õ“®∑”‰¥â‚¥¬°“√

· «ßÀ“æ—π∏¡‘μ√ (Alliance) „π√Ÿª·∫∫¢Õß°“√‡¢â“√à«¡

°≈ÿà¡°—π‡æ◊ËÕ∂à«ß¥ÿ≈°—∫ª√–‡∑»∑’Ë¡’Õ”π“®‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–„Àâ

§«“¡ ”§—≠°—∫ªí®®—¬¿“¬πÕ°∑’Ë¡“°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß

‚¥¬‡©æ“–‡√◊ËÕß¢Õß¿—¬§ÿ°§“¡ (Threats) ́ ÷Ëß„π™à«ß∑»«√√…

Ò˘˘ §«“¡À¡“¬¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß ‰¥â¢¬“¬¢Õ∫‡¢μ°«â“ß

¡“°¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡∑’Ë‡§¬®”°—¥Õ¬Ÿà·μà‡æ’¬ß§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß°“√

∑À“√ ‚¥¬§√Õ∫§≈ÿ¡‰ª∂÷ß§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–

 —ß§¡¥â«¬·≈–ºŸâ∑’Ë¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß°Á‰¡à‰¥â∂Ÿ°

®”°—¥‡©æ“–¿“§√—∞À√◊ÕºŸâ· ¥ß∑’Ë‡ªìπ√—∞ (State Actors)

‡∑à“π—Èπ ·μà¬—ß‰¥â¢¬“¬√«¡‰ª∂÷ßºŸâ· ¥ß∑’Ë¡‘„™à√—∞ (Non-State

Actors) ‡™àπ Õß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑» Õß§å°“√¢â“¡™“μ‘

∫√√…—∑¢â“¡™“μ‘ ·≈–¢∫«π°“√°àÕ°“√√â“¬ ‡ªìπμâπ Õ—ππ”

‰ª Ÿà·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬√à«¡¡◊Õ°—π (Cooperative

Security)

·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß·∫∫√à«¡¡◊Õ°—π (Cooperative

Security) ®–‡πâπ∂÷ß°“√æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬°—π (Dialogue) √–À«à“ß

ºŸâ‡≈àπ„π¿Ÿ¡‘¿“§∑—Èß®“°¿“§√—∞·≈–¡‘„™à¿“§√—∞ ‚¥¬‡™◊ËÕ«à“

ªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß‰¡à«à“®–‡ªìπ¡‘μ‘∑“ß°“√∑À“√À√◊Õ¡‘μ‘Õ◊Ëπ Ê

‰¡àÕ“®·°â ‰¢‰¥â¥â«¬°“√¥”‡π‘πΩÉ“¬‡¥’¬« ·μàμâÕß°“√§«“¡

√à«¡¡◊Õ (Cooperation) √–À«à“ß√—∞μà“ß Ê ·≈–ºŸâ‡≈àπÕ◊ËπÊ

¿“¬„π√—∞ºà“π¡“μ√°“√„π°“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®

√–À«à“ß°—π·≈–¡’§«“¡‚ª√àß„  (Confidence Building and

Transparent Measures) ‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡¢—¥·¬âß„π¿Ÿ¡‘¿“§

‚¥¬„™â°“√∑Ÿμ‡™‘ßªÑÕß°—π (Preventive Diplomacy) √«¡

∑—Èß°“√·°â ‰¢§«“¡¢—¥·¬âß√à«¡°—π ‡æ◊ËÕ¥”√ß‰«ấ ÷Ëß§«“¡¡—Ëπ§ß

Õ—π®–∫√√≈ÿ∂÷ßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ √«¡∑—Èß¡’°“√‡μ√’¬¡

°“√‡æ◊ËÕ‡º™‘≠μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡∑’ËÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â„πÕπ“§μ

¿—¬§ÿ°§“¡∑’Ë‰√âæ√¡·¥π„π¬ÿ§‚≈°“¿‘«—μπå (Globaliza-

tion)  àßº≈„Àâ¿Ÿ¡‘¿“§μà“ß Ê ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ªìπ —ß§¡

‡¥’¬«°—π ÷́Ëß∑”„Àâ‡°‘¥ ¿“«–∑’Ë¡’§«“¡∑â“∑“¬μàÕ°“√√—°…“

§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»¡“°¢÷Èπ·≈–®”‡ªìπμâÕß‰¥â§«“¡

√à«¡¡◊Õ®“°ª√–‡∑»Õ◊Ëπ Ê „π°“√·°â ‰¢ªí≠À“√à«¡°—π ®÷ß°àÕ

„Àâ‡°‘¥°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬´÷Ëß°—π·≈–°—π¡“°¢÷Èπ (Complex In-

terdependence)

‚®‡´ø «“¬ ‡Õ  ‡©‘ß (Joseph Y.S. Cheng) ·≈–

®“ß «à“π§ÿπ (Zhang Wankun)‰¥âπ”‡ πÕ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫

√–¥—∫°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π°—∫ª√–‡∑»

μà“ß Ê (The Hierarchy of Partnership) «à“ À≈—ß®“°°“√ ‘Èπ

 ÿ¥¢Õß¬ÿ§ ß§√“¡‡¬Áπ™à«ß°≈“ß∑»«√√…∑’Ë Ò˘˘ ·≈â« ®’π

°Á‰¥â¡’°“√∑∫∑«π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¥ÿ≈·ÀàßÕ”π“® (Balance

of Power) ¢Õß‚≈°·≈–‰¥âª√—∫‡ª≈’Ë¬π∫∑∫“∑¢Õß®’π„π

¥â“π¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ßª√–‡∑»„À¡à ‚¥¬¡’§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡
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∂÷ß°”≈—ßÕ”π“®·Ààß™“μ‘ (National Power) ¿“¬„μâ§«“¡

 —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡À“Õ”π“®μà“ß Ê ∑’Ë®’π‡ÀÁπ«à“√–∫∫¢—È«

Õ”π“®¢Õß‚≈°¡’·π«‚πâ¡æ—≤π“‰ª Ÿà°“√¡’À≈“¬¢—È«Õ”π“®

√«¡∑—Èß‡πâπ°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫Õß§å°√√–À«à“ß

ª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ß Ê ·μà‡π◊ËÕß®“°§«“¡´—∫´âÕπ¢Õßº≈

ª√–‚¬™πå√–À«à“ßª√–‡∑»®÷ß∑”„Àâ®’π®”‡ªìπμâÕß·∫àß√–¥—∫

§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π (Levels of Partnership)

ÕÕ°‡ªìπ√–¥—∫μà“ß Ê ˆ √–¥—∫ ¥—ßπ’È

√–¥—∫∑’Ë Ò °“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strate-

gic Partnership)√–À«à“ß®’π°—∫√— ‡´’¬·≈–®’π°—∫ À√—∞œ

‚¥¬¡ÿàß¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡ ß∫·≈–°“√¡’‡ ∂’¬√¿“æ

¢Õß ¿“«–·«¥≈âÕ¡„À¡à∑“ß°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»

√–¥—∫∑’Ë Ú °“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å (Comprehen-

sive Partnership) √–À«à“ß®’π°—∫Ω√—Ëß‡»  ·§π“¥“ ‡¡Á° ‘́‚°

ª“°’ ∂“π ·≈–Õ—ß°ƒ… ‚¥¬¡’§«“¡·μ°μà“ß°—πμ“¡°√≥’„π

·μà≈–√“¬ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕº≈—°¥—π°“√®—¥√–‡∫’¬∫‚≈°„À¡à„π

√–∫∫À≈“¬¢—È«Õ”π“®·≈–‡æ◊ËÕªÑÕßª√“¡‰¡à„Àâ À√—∞œ · ¥ß

§«“¡‡ªìπÕ¿‘¡À“Õ”π“®Àπ÷Ëß‡¥’¬«¢Õß‚≈°„π°“√§√Õ∫ß”

√–∫∫√–À«à“ßª√–‡∑»

√–¥—∫∑’Ë  Û °“√ √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π¢Õß

‡ ∂’¬√¿“æ„π√–¬–¬“« (Constructive Partnership of

Long-term Stability) √–À«à“ß®’π°—∫ À¿“æ¬ÿ‚√ª (European

Union : EU) ‡æ◊ËÕ§ß‰«â´÷Ëßº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë®–‰¥â√—∫®“°

§«“¡ ”§—≠„π°“√æ—≤π“¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ

μà“ß Ê √«¡∑—Èß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» μ≈Õ¥®πº≈ª√–‚¬™πå

¥â“π‡»√…∞°‘®·≈–μ≈“¥°“√§â“

√–¥—∫∑’Ë Ù °“√‡ªìπÀÿâπ à«π∫πæ◊Èπ∞“π§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ

·≈–°“√‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë¥’ (Partnership Based on Good-

neighborliness and Mutual Trust) √–À«à“ß®’π°—∫

ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâÀ√◊ÕÕ“‡ ’́¬π ‡æ◊ËÕ

ªÑÕß°—π§«“¡¢—¥·¬âß„πº≈ª√–‚¬™πåæ◊Èπ∞“π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

¢Õß®’π„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È√«¡∑—Èß°“√∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“®„π¿Ÿ¡‘¿“§

√–¥—∫∑’Ë ı °“√‡ªìπÀÿâπ à«π¢Õß¡‘μ√¿“æ·≈–§«“¡

√à«¡¡◊Õ (Partnership of Friendship and Cooperation)

√–À«à“ß®’π°—∫≠’ËªÿÉπ ‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå∑“ß°“√§â“·≈–°“√

 √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ (Partnership of

Constructive Cooperation) √–À«à“ß®’π°—∫Õ‘π‡¥’¬‡æ◊ËÕ

√—°…“§«“¡ ß∫„πæ◊Èπ∑’Ëμ“¡·π«™“¬·¥π

√–¥—∫∑’Ë ̂  °“√ √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π (Constructive

Partnership) √–À«à“ß®’π°—∫·Õø√‘°“„μâ √«¡∑—Èß§«“¡ —¡æ—π∏å

¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Relationship of

Strategic Cooperation) √–À«à“ß®’π°—∫Õ‘¬‘ªμå·≈–®’π°—∫

´“Õÿ¥‘Õ“√–‡∫’¬ ‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–·À≈àß

æ≈—ßß“π

§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫‡ªìπÀÿâπ à«π¥—ß°≈à“« Õ¥§≈âÕß

°—∫º≈ß“π°“√«‘®—¬¢Õß ®“ß ‡ ’Ë¬«À¡‘ß (Zhang Xiaoming)

‡√◊ËÕß ç°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ¢÷Èπ¡“¢Õß®’π·≈–°“√ √â“ß

ª√–™“§¡„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°é ∑’Ë‰¥â«‘‡§√“–Àå§«“¡ —¡æ—π∏å

√–À«à“ß°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®¢Õß®’π°—∫°“√ √â“ßª√–™“§¡

„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕßπ’È ‰¥â· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß

§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®√–À«à“ßª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§®–

º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬ºà“πÕß§å°√

∑’Ë‡ªìπ°≈‰°§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑» ‡™àπ °“√ª√–™ÿ¡„π

°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß°≈ÿà¡ª√–‡∑»„π‡Õ‡™’¬

·ª´‘øî° (The Asia - Pacific Economic Cooperation :

APEC) ´÷Ëß “¡“√∂¢¬“¬º≈‰ª¬—ßª√–‡∑»∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°∑’ËÕ¬Ÿà

„πÕß§å°√¢Õß°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡

¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ - ·ª ‘́øî° (ASEAN Regional Forum

: ARF) ‡ªìπμâπ

¢≥–∑’Ëº≈ß“π°“√«‘®—¬¢Õß ‡©‘π μß‡ ’È¬« (Chen
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Dongxiao) ‡√◊ËÕß ç°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–§«“¡°â“«Àπâ“

√à«¡°—π¢Õß‡Õ‡™’¬¬ÿ§„À¡à°—∫¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π„π‡Õ‡™’¬ªï

§.».ÚÚé ‰¥â∑”„Àâ‡ÀÁπÕ¬à“ß™—¥‡®π«à“§«“¡√à«¡¡◊Õ

√–À«à“ßª√–‡∑»®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âμâÕß √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß§«“¡

 —¡æ—π∏å√–À«à“ß°—π∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®®“°

°“√‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë¥’ ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π°“√√à«¡æ—≤π“‡æ◊ËÕ

°“√‰¥â¡“´÷Ëßº≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π√–À«à“ßª√–‡∑»

ß“π«‘®—¬∑—Èß Õß‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

·≈– “¡“√∂π”‰ª Ÿà¢âÕ √ÿª∑’Ë π—∫ πÿπμàÕ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫

°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ≈—∫ —́∫ ấÕπ‚¥¬‡©æ“–∑“ß

‡»√…∞°‘®∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß √«¡∑—Èß‰¥âπ”‰ª Ÿà§«“¡

√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑» πÕ°®“°π—Èπ°“√‡ÀÁπ§«“¡

 ”§—≠¢Õß°“√√à«¡¡◊Õ°—π·∫∫°“√‡ªìπÀÿâ π à «π∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å®–π”‰ª Ÿà°“√ √â“ßª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ß (Secu-

rity Community) „π¿Ÿ¡‘¿“§‰¥â

·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’√«¡∑—Èßº≈ß“π°“√«‘®—¬„π¢â“ßμâπ

‰¥âπ”‰ª Ÿà°“√«‘‡§√“–Àå°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ∂“π°“√≥å§«“¡

¡—Ëπ§ß∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑» ÷́Ëß

 Õ¥§≈âÕß°—∫«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√π”‡ πÕ∫∑§«“¡„π¢âÕ·√°

√«¡∑—Èß “¡“√∂«‘‡§√“–Àå∂÷ßº≈°√–∑∫μàÕ°“√°”Àπ¥®ÿ¥¬◊π

∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√¢Õß‰∑¬„π°“√

√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ßμ≈Õ¥®πº≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑» ´÷Ëß

 Õ¥§≈âÕß°—∫«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√π”‡ πÕ∫∑§«“¡„π¢âÕ∑’Ë

 Õß ‚¥¬æ∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßÕß§åª√–°Õ∫μà“ß Ê „π

≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπμ—«·ª√ ́ ÷Ëßμ—«·ª√∑’Ë‰¥â®“°°“√∑∫∑«π·π«§‘¥

∑ƒ…Æ’·≈–º≈ß“π°“√«‘®—¬„π¢â“ßμâπ “¡“√∂ √â“ß‡ªìπ°√Õ∫

·π«§‘¥„π°“√«‘‡§√“–Àå·≈– —ß‡§√“–Àå‰ª Ÿàμ—«·∫∫¢Õß°“√

 √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»‰¥â¥—ßπ’È
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π‘¬“¡§«“¡À¡“¬¢Õßμ—«·ª√·≈–§«“¡
 —¡æ—π∏å¢Õßμ—«·ª√

Ò. °“√§”π÷ß∂÷ß¿—¬§ÿ°§“¡ À¡“¬∂÷ß °“√§‘¥∑∫∑«π

®π‡°‘¥§«“¡«‘μ°°—ß«≈·≈–§«“¡À«“¥√–·«ß Õ—π‡°‘¥®“°

§«“¡μ÷ß‡§√’¬¥„π°“√μ√–Àπ—°∂÷ßªí≠À“∑’Ë°√–∑∫μàÕº≈

ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ ´÷Ëß∑”„Àâª√–‡∑»μ°Õ¬Ÿà„π ¿“«–∑’Ë ‰¡à

Õ“®Õ¬Ÿà√Õ¥ª≈Õ¥¿—¬À√◊Õ‡°‘¥§«“¡‰¡à¡—Ëπ§ß

Ú. °“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» À¡“¬∂÷ß °“√

¥”‡π‘π°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π

ª√–‡∑»„ÀâÕ¬Ÿà√Õ¥ª≈Õ¥¿—¬®“°¿—¬§ÿ°§“¡∑—Èßª«ß

Û. °“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ≈—∫´—∫´âÕπ À¡“¬∂÷ß

 ¿“«–¢Õßª√–‡∑»∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß‰¥â√—∫§«“¡™à«¬

‡À≈◊Õ·≈–§«“¡‡°◊ÈÕ°Ÿ≈®“°ª√–‡∑»Õ◊Ëπ Ê ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â¡“À√◊Õ

¥”√ß‰«ấ ÷Ëßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘μ“¡§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬ ‡π◊ËÕß®“°

‰¡à “¡“√∂·°â ‰¢ªí≠À“∑’Ë¡’§«“¡´—∫´âÕπ‰¥â‚¥¬≈”æ—ß

Ù. °“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å À¡“¬∂÷ß °“√

¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»„π≈—°…≥–∑’Ë¡’§«“¡

„°≈â™‘¥ π‘∑ π¡°—π∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡‡ ¡Õ¿“§´÷Ëß

 “¡“√∂μÕ∫ πÕßμàÕº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘

ı. §«“¡√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑» À¡“¬∂÷ß °“√

‡ÀÁπæâÕßμâÕß°—π¢Õßª√–‡∑»μà“ß Ê ∑’Ë®–¥”‡π‘π§«“¡

 —¡æ—π∏å√–À«à“ß°—π„π·π«∑“ß∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈μàÕ°—π

ˆ. §«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„® À¡“¬∂÷ß °“√¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ

·≈–‰«â«“ß„®°—π√–À«à“ßª√–‡∑» ÷́Ëß¡’º≈μàÕ°“√„Àâ§«“¡

√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“°À√◊ÕπâÕ¬μ“¡§«“¡

‰«â«“ß„®

®“°°√Õ∫·π«§«“¡§‘¥„π°“√«‘‡§√“–Àå¥—ß°≈à“« æ∫

«à“ °≈ÿà¡μ—«·ª√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ ∑’Ë

ª√–°Õ∫¥â«¬μ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫°“√§”π÷ß∂÷ß¿—¬§ÿ°§“¡´÷Ëß¡’

§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫μ—«·ª√°“√§”π÷ß∂÷ß§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»

‚¥¬¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫μ—«·ª√°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬ ÷́Ëß°—π·≈–

°—πÕ¬à“ß ≈—∫´—∫´âÕπ√«¡∑—Èßμ—«·ª√°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å ´÷Ëß∑ÿ°μ—«·ª√¥—ß°≈à“«π—Èπ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–

‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª Ÿàμ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑»

·μà¡’μ—«·ª√∑’Ë ‡°‘¥¢÷Èπ√–À«à“ß°≈ÿà¡μ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫º≈

ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘·≈–μ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ

√–À«à“ßª√–‡∑»§◊Õ μ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®°—π

º≈°“√«‘‡§√“–Àå
Ò.  ∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß¡’º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡

√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π ‚¥¬μ—«·ª√∑’Ë‡ªìπ

¿—¬§ÿ°§“¡®–¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫μ—«·ª√§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß

ª√–‡∑»·≈–°√–∑∫μàÕº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ √«¡∑—Èß‰¥â

∑”„Àâ∑ÿ°ª√–‡∑»μâÕß¡’°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ≈—∫´—∫´âÕπ

·≈–°“√· ¥ß∫∑∫“∑°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å ÷́Ëß

‡ªìπÕ’° Õßμ—«·ª√∑’Ë¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘

Õ—π®–π”‰ª Ÿàμ—«·ª√∑’Ë‡ªìπ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑»

‚¥¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫μ—«·ª√§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®°—π °≈à“«§◊Õ §«“¡

√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π‡ªìπº≈ ◊∫‡π◊ËÕß

¡“®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ¿“«–·«¥≈âÕ¡„π√–¥—∫‚≈°

®“°™à«ß¬ÿ§ ß§√“¡‡¬Áπ∑’Ë‰∑¬°—∫®’πμà“ß¡’§«“¡À«“¥√–·«ß

μàÕ°—π®“°§«“¡·μ°μà“ß¥â“π≈—∑∏‘·≈–Õÿ¥¡°“√≥å∑“ß°“√‡¡◊Õß

®÷ß¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬§«“¡¡—Ëπ§ßμàÕ°—π„π‡™‘ß∑’Ë‡ªìπªØ‘ªí°…å ·μà

‡¡◊ËÕ ∂“π°“√≥å§«“¡¢—¥·¬âß„π√–¥—∫‚≈°‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª

®“°°“√≈à¡ ≈“¬¢Õß À¿“æ‚´‡«’¬μ‰¥â∑”„Àâ∑—Èß‰∑¬·≈–®’π

‰¥âª√—∫μ—« ‚¥¬‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”§—≠·≈–§«“¡®”‡ªìπ∑’ËμâÕß

æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—π‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ®÷ß∑”„Àâ

∑—Èß‰∑¬·≈–®’πμà“ßª√—∫‡ª≈’Ë¬ππ‚¬∫“¬§«“¡¡—Ëπ§ßμàÕ°—π„π

·π«∑“ß∑’Ë‡ªìπ¡‘μ√√«¡∑—Èß¡’§«“¡√à«¡¡◊ÕμàÕ°—π¡“°¢÷Èπ‡æ◊ËÕ
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√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑» ÷́Ëß®’π‰¥â¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬

°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫ª√–‡∑»μà“ß Ê ‡æ◊ËÕ≈¥

§«“¡À«“¥√–·«ß«à“®’π®–‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡√«¡∑—Èß¡ÿàß √â“ß

§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®„Àâª√–‡∑»μà“ß Ê ‡ÀÁπº≈ª√–‚¬™πå®“°

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫®’π ‚¥¬®’π‰¥â≈ßπ“¡„π·∂≈ß°“√≥å√à«¡

«à“¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ„π»μ«√√…∑’Ë ÚÒ ·∫∫‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫ª√–‡∑»‰∑¬‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÙÚ

Ú. ®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√

¢Õß‰∑¬∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»

‚¥¬¥”‡π‘π°“√√—°…“§«“¡ ¡¥ÿ≈„π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬

§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“«–·«¥≈âÕ¡¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ß∑—Èß„π√–¥—∫‚≈°·≈–√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ‚¥¬

‰∑¬®–‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°°“√¥”‡π‘π°“√„π≈—°…≥–·∫∫‡ªî¥

(Inclusive) ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“√∑À“√·∫∫

 ¡¥ÿ≈∑—Èß°—∫ À√—∞œ ´÷Ëß‡ªìπæ—π∏¡‘μ√∑“ß°“√∑À“√¢Õß‰∑¬

·≈–°—∫ª√–‡∑»®’π∑’Ë°”≈—ß‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‡ªìπ¡À“Õ”π“®„π

¿Ÿ¡‘¿“§ ‡æ◊ËÕ°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß‰∑¬∑’Ë®–‰¥â√—∫®“°

∑—Èß®“° À√—∞œ ·≈–®’π ‚¥¬°“√„™â°≈‰°¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ

∑—Èß·∫∫∑«‘¿“§’·≈–æÀÿ¿“§’∑’Ë¡’Õ“‡´’¬π‡ªìπ·°ππ”„π°√Õ∫

§«“¡√à«¡¡◊Õμà“ßÊ  ‡æ◊ËÕ°“√¢¬“¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ß‰ª Ÿà°“√‡ªìπª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ßÕ“‡´’¬π (ASEAN

Security Community)

 ”À√—∫√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√

√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π ÷́Ëß

‡°’Ë¬«¢âÕß —¡æ—π∏å°—∫°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß·∫∫∑«‘¿“§’·≈–

·∫∫æÀÿ¿“§’π—Èπ ®”·π°‰¥â ˆ √Ÿª·∫∫ ‰¥â·°à

√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π°“√‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπ√–¥—∫

ºŸâπ”°Õß∑—æ·≈–ºŸâπ”Àπà«¬∑À“√„π√–¥—∫μà“ß Ê ‡æ◊ËÕ √â“ß

§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ß°—π·≈–°“√ª√–™ÿ¡√à«¡‡æ◊ËÕ

°”Àπ¥°√Õ∫·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π¥â“πμà“ß Ê ‡™àπ °“√

ª√–™ÿ¡√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡

®’πª√–®”ªï ‡ªìπμâπ

√Ÿª·∫∫∑’Ë Ú °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π∑“ß°“√»÷°…“„π

À≈—° Ÿμ√μà“ßÊ ¢Õß ∂“∫—π∑“ß∑À“√√–¥—∫ Ÿß

√Ÿª·∫∫∑’Ë Û °“√Ωñ°√à«¡∑“ß∑À“√ ‡™àπ Àπà«¬√∫

æ‘‡»…¢Õß°Õß∑—æ∫°‰∑¬°—∫°Õß∑—æ∫°®’π ‡ªìπμâπ

√Ÿª·∫∫∑’Ë Ù °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√

ªØ‘∫—μ‘ß“π√à«¡°—π ‡™àπ ¥â“π¢à“«°√Õß ‡ªìπμâπ

√Ÿª·∫∫∑’Ë ı §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√®—¥À“Õ“«ÿ∏

¬ÿ∑‚∏ª°√≥å∑“ß∑À“√ ‡™àπ °Õß∑—æ‡√◊Õ‰∑¬‰¥â —ËßμàÕ‡√◊Õ

μ√«®°“√≥å‰°≈Ωíòß®“°®’π ‡ªìπμâπ

√Ÿª·∫∫∑’Ë ˆ √Ÿª·∫∫°“√ √â“ß°≈‰°„π°“√· «ßÀ“

§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß∑À“√‚¥¬„™â°“√∑ŸμΩÉ“¬∑À“√ºà“π

 ”π—°ß“πºŸâ™à«¬∑ŸμΩÉ“¬∑À“√¢Õß∑—Èß Õßª√–‡∑»

¥—ßπ—Èπ °“√ª√—∫ª√ÿß√Ÿª·∫∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ß√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π ‚¥¬‡©æ“–°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ

¿—¬§ÿ°§“¡·∫∫¥—Èß‡¥‘¡ (Traditional Threats) ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√

μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡√Ÿª·∫∫„À¡à (Non Traditional Threats) „π

√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–¥—∫∑«‘¿“§’ (Bilateral) √–À«à“ß

‰∑¬°—∫®’π ´÷Ëß¡’¢âÕ¥’μàÕ°“√· «ßÀ“¢âÕμ°≈ß·≈–°“√‰¥â¡“

¢Õßº≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—πÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë¡“°°«à“√Ÿª·∫∫Õ◊Ëπ ·μà
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¡’¢âÕ‡ ’¬∑’ËÕ“® √â“ß§«“¡À«“¥√–·«ß·°àª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π

¢Õß‰∑¬ Õ—π àßº≈°√–∑∫μàÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°√Õ∫¢Õß

Õ“‡´’¬π √«¡∑—Èß À√—∞œ ∑’Ë· ¥ß∫∑∫“∑‡ªìπ¡À“Õ”π“®¢Õß

‚≈°·≈–‡ªìπæ—π∏¡‘μ√∑“ß∑À“√°—∫‰∑¬

 à«π°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡·∫∫¥—Èß‡¥‘¡ (Tradi-

tional Threats) ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡√Ÿª·∫∫„À¡à

(Non Traditional Threats) „π√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ

√–¥—∫æÀÿ¿“§’ (Multilateral) √–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π·≈–

Õ“‡ ’́¬π√«¡∑—Èßª√–‡∑»Õ◊Ëπ Ê ‡™àπ  À√—∞œ ‡ªìπμâπ ÷́Ëß¡’

¢âÕ¥’∑’Ë®– “¡“√∂ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ßª√–‡∑»

‰¥â¡“°¢÷Èπ·≈– π—∫ πÿπμàÕ·π«∑“ß¢Õß°“√‡ªìπª√–™“§¡

§«“¡¡—Ëπ§ß (Security Community) ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà —πμ‘¿“æ

„π¿Ÿ¡‘¿“§„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â¡“°°«à“√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ

·∫∫∑«‘¿“§’ ·μà¡’¢âÕ‡ ’¬∑’Ë¢“¥§«“¡‚¥¥‡¥àπ„π≈—°…≥–√à«¡

∑’Ë‡ªìπÕ—μ≈—°…≥å (Common Identity) ∑—Èß„π‡™‘ß°“¬¿“æ

®“° ¿“æ¿Ÿ¡‘√—∞»“ μ√å (Geopolitics) ·≈–æ—≤π“°“√∑“ß

ª√–«—μ‘»“ μ√å Õ—π¬“°μàÕ°“√π”‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—μ‘„Àâ∫√√≈ÿº≈

μ“¡¢âÕμ°≈ß μ≈Õ¥®π°“√º≈—°¥—π‰ª Ÿà°“√‡ªìπª√–™“§¡

§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‰¡à°â“«Àπâ“‡∑à“∑’Ë§«√‡π◊ËÕß®“°®ÿ¥¬◊π

·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß·μà≈–ª√–‡∑»¡’

§«“¡·μ°μà“ß°—π‚¥¬‡©æ“–§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß

 ∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®’π

°—∫ À√—∞œ ®’π°—∫≠’ËªÿÉπ·≈–®’π°—∫‡°“À≈’„μâ

·μà°“√¥”‡π‘π§«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ·∫∫∑«‘¿“§’

·≈–æÀÿ¿“§’¥—ß°≈à“«μâÕßÕ¬Ÿà∫π·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß·∫∫√à«¡

¡◊Õ°—π (Cooperative Security) ∑’Ë‡πâπ°“√æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬

ª√÷°…“À“√◊Õ°—π (Dialogue) ∑—Èß®“°μ—«·∑π¿“§√—∞·≈–

¡‘„™à¿“§√—∞ ‡æ◊ËÕ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡ªí≠À“∑—Èß∑’Ë‡ªìπ¡‘μ‘∑“ß°“√

∑À“√·≈–¡‘μ‘Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë‰¡àÕ“®·°â ‰¢‰¥â¥â«¬°“√¥”‡π‘πΩÉ“¬‡¥’¬«

Õ—π®–π”‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ √â“ßª√–™“§¡§«“¡

¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§ (Security Community) „πÕπ“§μ‰¥â„π∑’Ë ÿ¥

¢âÕ —ß‡°μ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡®“°°“√«‘‡§√“–Àå
®“°À≈—°∞“π∑’Ë “¡“√∂¬◊π¬—πμàÕ°“√‡≈Áß‡ÀÁπ§«“¡

 ”§—≠¢Õß¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ·≈–

§«“¡®”‡ªìπ¢Õß°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬´÷Ëß°—π·≈–°—π ‚¥¬‡©æ“–

°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å ´÷Ëß¡’º≈μàÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√–À«à“ßª√–‡∑» ¥—ß°√≥’‡°‘¥‡Àμÿ°“√≥å°àÕ°“√

√â“¬„π«—π∑’Ë ÒÒ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙÙ π—Èπ ‰¥â àßº≈°√–∑∫

μàÕ°“√°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ß Ê ∑”„Àâ®’π‡ÀÁπ

§«“¡ ”§—≠¢Õßª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–¬°

√–¥—∫®“°°“√‡ªìπ§Ÿà‡®√®“¢ÕßÕ“‡´’¬π¡“‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Partnership) ‚¥¬‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡

„πªØ‘≠≠“√à«¡«à“¥â«¬§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

√–À«à“ßÕ“‡ ’́¬π°—∫®’π‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ·≈–§«“¡¡—Ëß§—Ëß (Joint

Declaration on Strategic Partnership for Peace and

Prosperity) √–À«à“ßºŸâπ”®’π°—∫ºŸâπ”Õ“‡ ’́¬π„π‡«∑’°“√

ª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥Õ“‡´’¬π-®’π §√—Èß∑’Ë ̃  ≥ ‡°“–∫“À≈’ ª√–‡∑»

Õ‘π‚¥π’‡ ’́¬ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ ‚¥¬‡πâπ§«“¡

√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®  —ß§¡ §«“¡

¡—Ëπ§ß·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈–√–À«à“ß

ª√–‡∑» „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èßπ’È ®’π¬◊π¬—π‡®μπ“√¡≥å∑’Ë

μâÕß°“√„Àâ¿Ÿ¡‘¿“§π’È¡’ —πμ‘¿“æ·≈–¡’§«“¡¡—Ëπ§ß

‚¥¬®’π´÷Ëß‡ªìπª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“ª√–‡∑»·√°¢Õß

Õ“‡ ’́¬π∑’Ë„Àâ°“√√—∫√Õß π∏‘ —≠≠“‰¡μ√’·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ

„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Treaty of Amity and Coop-

eration : TAC) √«¡∑—Èß¬—ß· ¥ß§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–≈ßπ“¡

„πæ‘∏’ “√μàÕ∑â“¬ π∏‘ —≠≠“‡¢μª≈Õ¥Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å„π

‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Protocol to the Treaty of South-

east Asia Nuclear Weapon- Free Zone : SEANWFZ)
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´÷Ëß°“√· ¥ß‡®μπ“√¡≥å¥—ß°≈à“«π—∫‡ªìπ°“√· ¥ß∫∑∫“∑

¢Õß®’π„π°“√ √â“ß‡ √‘¡§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ßª√–‡∑»

Õ—π®–¡’º≈μàÕ°“√ √â“ß¿“ææ®πå∑’Ë¥’¢Õß®’π«à“ ®’π‰¡à„™à¿—¬

§ÿ°§“¡∑’Ëª√–‡∑»μà“ß Ê μâÕßÀ«“¥√–·«ß ·μà®’π®–‡ªìπ

ª√–‡∑»„À≠à∑’Ë¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–®–√—°…“º≈ª√–‚¬™πå

√à«¡°—∫∑ÿ°ª√–‡∑» ¥—ß°√≥’μ—«Õ¬à“ß„π™à«ß∑’Ë‡°‘¥«‘°ƒμ‘∑“ß

‡»√…∞°‘®„π‡Õ‡™’¬‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÙ ®’π‰¥â· ¥ß∫∑∫“∑„π

°“√√—°…“√–¥—∫§à“‡ß‘πÀ¬«π‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡ªìπ°“√ È́”‡μ‘¡μàÕ

ªí≠À“∑“ß‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬

πÕ°®“°π—Èπ ®’π¬—ß‰¥â¡’ à«π ”§—≠„π°“√√à«¡

ª√÷°…“À“√◊Õ°—∫ª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π√«¡∑—Èß≠’ËªÿÉπ·≈–

‡°“À≈’„μâ„π°“√øóôπøŸ‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§ ®π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß

§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°√Õ∫°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡ ’́¬π°—∫®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–

‡°“À≈’„μâ À√◊ÕÕ“‡´’¬π∫«° “¡ (ASEAN + Û) Õ—π

‡ªìπ°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ≈—∫´—∫´âÕπ (Complex Inter-

dependence) ‚¥¬‡©æ“–„π‡√◊ËÕß‡»√…∞°‘®∑’Ë®–º≈—°¥—π

‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ßμ“¡·π«§«“¡§‘¥„π°“√

®—¥μ—Èß‡ªìπª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ß‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° (East Asian

Security Community) ‡ªìπμâπ

®“° ∂“π°“√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ‚¥¬‡©æ“–¿—¬

§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à (Non Traditional Threats) ´÷ËßμâÕß

Õ“»—¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õßª√–‡∑»μà“ß Ê „π°“√·°â ‰¢ªí≠À“

√à«¡°—π ‡™àπ °“√°àÕ°“√√â“¬·≈–¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß∏√√¡™“μ‘ ‡ªìπμâπ

∑”„Àâ¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß¡’°“√ª√—∫ª√ÿß√Ÿª·∫∫§«“¡√à«¡¡◊Õ

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ßμ“¡°√Õ∫·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡

®’π„Àâ∑—πμàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥—ß°≈à“«‚¥¬„™â·π«∑“ß¢Õß

§«“¡√à«¡¡◊Õ·∫∫ Cooperative Security ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡

‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π√«¡∑—Èß°“√¡’º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π„Àâ

§√Õ∫§≈ÿ¡§«“¡¡—Ëπ§ß„π¡‘μ‘μà“ß Ê ·≈–¢¬“¬º≈§«“¡√à«¡¡◊Õ

®“°·∫∫∑«‘¿“§’ (‰∑¬°—∫®’π) ‰ª Ÿà·∫∫æÀÿ¿“§’ (‰∑¬ - ®’π -

Õ“‡´’¬π·≈–ª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“„π°√Õ∫μà“ß Ê) ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß

°—∫°√Õ∫·π«§«“¡§‘¥„π¢â“ßμâπ

¢âÕ‡ πÕ·π–‡æ◊ËÕ°“√·°â ‰¢ªí≠À“
®“°°“√«‘‡§√“–Àå®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–∫∑∫“∑

∑“ß°“√∑À“√¢Õß„π°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–º≈ª√–‚¬™πå

¢Õßª√–‡∑»‰∑¬‰¥â¢âÕ‡ πÕ·π–À≈—° Ê Û ª√–°“√ ¥—ßπ’È

Ò. ¢âÕ‡ πÕ·π–„π√–¥—∫π‚¬∫“¬ §«√¡’°“√π”º≈

°“√«‘ ‡§√“–Àå „π à «π∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß°— ∫·π« ‚πâ ¡¢Õß

 ∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß∑—Èß„π√–¥—∫‚≈°·≈–√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§

√«¡∑—Èßº≈°√–∑∫μàÕ√–∫∫§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬‰ª„™â

„π°“√ª√–‡¡‘π®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–∫∑∫“∑∑“ß°“√

∑À“√ ÷́Ëß¡’º≈°√–∑∫μàÕ°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–º≈

ª√–‚¬™πå¢Õßª√–∑» ‚¥¬‡©æ“–„π°“√ª√–™ÿ¡‡μ√’¬¡°“√

„π√–¥—∫π‚¬∫“¬¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡‡æ◊ËÕ°”Àπ¥

ª√–‡¥Áπ¢âÕ‡ πÕ¢ÕßΩÉ“¬‰∑¬„π°“√ª√–™ÿ¡√à«¡ª√–®”ªï

μ“¡·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß

°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π∑’Ëº≈—¥°—π‡ªìπ

‡®â“¿“æ®—¥°“√ª√–™ÿ¡

πÕ°®“°π’È  §«√¡’°“√®—¥∑”‡ªìπ√“¬ß“π¢Õß

°√–∑√«ß°≈“‚À¡‡ πÕ‡¢â“ Ÿà°“√ª√–™ÿ¡§≥–√—∞¡πμ√’‡æ◊ËÕ

ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡„π

√–À«à“ß√—∞∫“≈‰∑¬°—∫√—∞∫“≈®’π∑’Ë≈ßπ“¡‡¡◊ËÕªï æ.». Úıı

∑’Ë°√ÿßªí°°‘Ëß ´÷Ëß‡ªìπ·ºπß“π„π√–¬– ı ªï (æ.». Úıı -

ÚııÙ) ‚¥¬§«√‡√àß√—¥°“√®—¥∑”°√Õ∫π‚¬∫“¬∑“ß

¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‚¥¬‡πâπ∂÷ß°“√∫Ÿ√≥“°“√

°√–∫«π°“√§‘¥„π‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß

°≈“‚À¡¢Õß®’π ‚¥¬‡©æ“–π°“√«“ß·ºπ∑—Èß„π√–¬– —Èπ
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(Ò - Ú ªï) √–¬–ª“π°≈“ß (Û - Ò ªï) ·≈–√–¬–¬“« (ÒÒ -

Ú ªï)„Àâ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫·π«‚πâ¡¢Õß ∂“π°“√≥å

§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª

 ”À√—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡§«√‡ªìπ‡®â“¿“æ„π°“√®—¥

ª√–™ÿ¡√à«¡°—∫ à«π√“™°“√°√–∑√«ßÕ◊Ëπ Ê √«¡∑—ÈßÕß§å°√

¿“§‡Õ°™π·≈–Õß§å°√¿“§ª√–™“ —ß§¡ ‡æ◊ËÕ√–¥¡°“√¡’

 à«π√à«¡„π°‘®°√√¡„π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»·≈–°“√ √â“ß

§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë¬—Ëß¬◊π‚¥¬‡©æ“–„π√–¥—∫

¢Õß¿“§ª√–™“ —ß§¡

Ú. ¢âÕ‡ πÕ·π–„π√–¥—∫ªØ‘∫—μ‘ ´÷ËßºŸâ°”Àπ¥

π‚¬∫“¬·≈–ºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬
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π‚¬∫“¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß

°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π „Àâ¡’§«“¡‡ªìπ

‡Õ°¿“æ·≈–∫Ÿ√≥“°“√·ºπß“π°—∫Õß§å°√Õ◊Ëπ Ê ¿“¬„μâ

·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π∑’Ë ‰¥â≈ßπ“¡‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ
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§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π ÷́Ëßπ”‰ª Ÿà

°“√ √â“ß°√Õ∫·π«§‘¥∑’Ë®– “¡“√∂æ—≤π“‡ªìπμ—«·∫∫„π
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°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√¥”‡π‘π
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‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â¬÷¥∂◊Õ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—μ‘°—∫°Õß∑—æμà“ß

ª√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿà¡Õ“‡ ’́¬π πÕ°®“°π’È¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ

®“°°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π„π°“√ —¡¡π“œ ¬—ß “¡“√∂π”¡“„™â

ª√–°Õ∫„π°“√«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å∑’Ë°”≈—ß‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬Ÿà„π

ªí®®ÿ∫—π ‚¥¬‡©æ“–·π«∑“ß°“√·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß

‡°’Ë¬«°—∫°√≥’æ‘æ“∑„π∑–‡≈®’π„μâ√–À«à“ß®’π°—∫ª√–‡∑»

 ¡“™‘°Õ“‡ ’́¬π∫“ßª√–‡∑» ‡™àπ øî≈‘ªªîπ å·≈–‡«’¬¥π“¡

‡ªìπμâπ Õ—π®– àßº≈°√–∑∫μàÕ¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß

„μâ∑—Èß∑“ß¥â“π‡ ∂’¬√¿“æ§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–»—°¬¿“æ°“√

 √â“ß§«“¡¡—Ëß§—Ëß∑“ß‡»√…∞°‘®√à«¡°—π ¿“¬„μâ°√Õ∫¢Õß

ª√–™“§¡Õ“‡´’¬π„πªï æ.». Úıı¯

·≈–ºŸâ·∑π¢Õß®’π®”π«π ˆ §π)

πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’π—°«‘™“°“√¢Õß®’π´÷Ëß°”≈—ß»÷°…“„π

√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑·≈–‡Õ° ‡¢â“√à«¡ —ß‡°μ°“√≥åÕ’°®”π«π Ú

§π  ”À√—∫√Ÿª·∫∫·≈–ª√–‡¥Áπ®“°°“√ —¡¡π“∑’Ëπà“ π„®

ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√°≈à“«‡ªî¥°“√ —¡¡π“‚¥¬ æ≈Õ“°“»‡Õ°

À≈‘« ‡©‘ß®«‘π (Liu Chengjun) ºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π

«‘∑¬“°“√∑À“√ ∑’Ë ‰¥â‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

Õ¬à“ß‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡ ’́¬π

‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®μàÕ°—π Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√ √â“ß§«“¡

¡—Ëπ§ß·≈–°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π„π¿Ÿ¡‘¿“§√«¡∑—Èß

°“√‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë¥’·≈–·°â ‰¢ªí≠À“¢âÕæ‘æ“∑Õ¬à“ß —πμ‘«‘∏’

√«¡∑—Èß‰¥â¡’°“√π”‡ πÕ·π«§‘¥¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“®“°

ª√–‡∑»μà“ß Ê „π Û ª√–‡¥Áπ ‰¥â·°à ª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫

æ—≤π“°“√¢Õß ¿“«–·«¥≈âÕ¡„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî°

Õ—π‡ªìπº≈¡“®“°«‘°ƒμ‘∑“ß‡»√…∞°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» ª√–‡¥Áπ

‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß®’π-Õ“‡´’¬π

¿“¬„μâ°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–°≈‰°¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡ ’́¬π ·≈–ª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫

§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬πμàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª

·∫∫„À¡à ‚¥¬¡’ª√–‡¥Áπ∑’Ëπà“ π„®¥—ßπ’È

Ò. ª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫æ—≤π“°“√¢Õß ¿“«–

·«¥≈âÕ¡¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî° Õ—π

‡ªìπº≈¡“®“°«‘°ƒμ‘∑“ß‡»√…∞°‘®√–À«à“ßª√–‡∑»

«‘‡§√“–Àå‰¥â«à“ æ—≤π“°“√¢Õß ¿“«–·«¥≈âÕ¡¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª ‘́øî° Õ—π‡ªìπº≈¡“®“°

«‘°ƒμ‘∑“ß‡»√…∞°‘®√–À«à“ßª√–‡∑»ªí®®—¬¿“¬πÕ°∑’Ë¡“

°√–∑∫μàÕªí®®—¬¿“¬„πª√–‡∑»¢Õß∑ÿ°ª√–‡∑» ∑’Ë∑”„ÀâμâÕß

¡’°“√ª√—∫μ—«‡æ◊ËÕ∑—π°—∫°√–· °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‚¥¬‡©æ“–

¥â“π‡»√…∞°‘®∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß®“°

ªí≠À“™àÕß«à“ß„π°“√°√–®“¬√“¬‰¥â√–À«à“ßª√–™“™π°≈ÿà¡

¿“æ Ú °“√π”‡ πÕ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ·∑π°≈ÿà¡ª√–‡∑»„π
Õ“‡´’¬π‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÛ ∏—π«“§¡ ÚııÙ ≥ Empark Grand Hotel

°√ÿßªí°°‘Ëß  “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π

°“√ —¡¡π“§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»

√–À«à“ß®’π-Õ“‡´’¬π ¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡«∑’ ”À√—∫°“√

 àß‡ √‘¡§«“¡‰«â«“ß„®°—π√–À«à“ß°≈ÿà¡ª√–‡∑»„πÕ“‡ ’́¬π

°—∫®’π Õ—π‡ªìπæ◊Èπ∞“π∑’Ë®–π”‰ª Ÿà°“√ √â“ß¡‘μ√¿“æ·≈–

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—πÕ¬à“ß·πàπ·øÑπ ‚¥¬¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“®”π«π

ÛÒ §π (‡ªìπºŸâ·∑π¢Õß ”π—°‡≈¢“∏‘°“√Õ“‡´’¬π Ò §π

ºŸâ·∑π¢Õß°≈ÿà¡ª√–‡∑»„πÕ“‡ ’́¬π®”π«π Ò ™“μ‘√«¡ ÚÙ §π
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μà“ß Ê ·≈–™àÕß«à“ß®“°°“√æ—≤π“√–À«à“ß‡¡◊Õß°—∫™π∫∑

„π¢≥–∑’Ëæ—≤π“°“√¢Õß°”≈—ßÕ”π“®Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈

√–À«à“ßª√–‡∑»°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî° ́ ÷Ëß

¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡ ”§—≠¢Õß°”≈—ßÕ”π“®√–À«à“ßª√–‡∑»∑’Ë¡’

º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª ‘́øî° ‚¥¬

‡©æ“–§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®’π°—∫ À√—∞œ ∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈

®– àßº≈„Àâ∑‘»∑“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§

‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî°¡’§«“¡¡—Ëπ§ß¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

°“√°≈—∫‡¢â“¡“„π‡Õ‡™’¬Õ’°§√—Èß¢Õß À√—∞œ ·≈–

ªØ‘°‘√‘¬“‚μâμÕ∫®“°¿Ÿ¡‘¿“§ π—Èπ ¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–

 —¡æ—π∏å°—π°—∫°“√√«¡μ—«°—π¢Õß°≈ÿà¡ª√–‡∑»„π‡Õ‡™’¬

μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ‡æ◊ËÕøóôπøŸ∑“ß‡»√…∞°‘®À≈—ß«‘°ƒμ‘

‡»√…∞°‘®„πªï æ.». ÚıÙ ´÷Ëß„π¢≥–π—Èπ  À√—∞œ ‰¡à‰¥â„Àâ

§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ°—∫ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π ·μà°≈—∫·π–π”

„Àâª√–‡∑»μà“ß Ê ‡¢â“‚§√ß°“√øóôπøŸμ“¡·π«∑“ß¢Õß°Õß

∑ÿπ°“√‡ß‘π√–À«à“ßª√–‡∑» „π¢≥–∑’Ë®’π‰¥â· ¥ß∫∑∫“∑

¢Õß°“√‡ªìπæ’Ë„À≠à„π¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë§Õ¬™à«¬‡À≈◊Õª√–‡∑»„π

°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π¥â«¬°“√æ¬ÿß§à“‡ß‘πÀ¬«π ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâª√–‡∑»„π

°≈ÿà¡Õ“‡ ’́¬πμâÕß‰¥â√—∫º≈°√–∑∫¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ®“°Õ—μ√“°“√

·≈°‡ª≈’Ë¬π§à“‡ß‘π ÷́Ëß°“√√«¡μ—«°—π¢Õßª√–‡∑»‡≈Á° Ê

„πÕ“‡ ’́¬π¥—ß°≈à“«‡ªìπ‰ª„π≈—°…≥–∑’Ëπ—°«‘™“°“√√ÿàπ„À¡à

®“°ª√–‡∑» ‘ß§‚ª√å∑’Ë‡¢â“√à«¡„π°“√ —¡¡π“‰¥â‡√’¬°«à“

¬ÿ∑∏»“ μ√å°—≈≈‘‡«Õ√å (Gulliver Strategy)

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßπ‚¬∫“¬¢Õß À√—∞œ μàÕ¿Ÿ¡‘¿“§

‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî°π—Èπ æ‘®“√≥“‰¥â«à“ ‡ªìπ§«“¡æ¬“¬“¡¢Õß

 À√—∞œ „π°“√ª√—∫∑‘»∑“ß¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-

·ª´‘øî°¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬°”≈—ß∑À“√‡¢â“‰ª„π

‡¡◊Õß¥“√å«‘π´÷ËßÕ¬Ÿà∑“ß¥â“πμÕπ‡Àπ◊Õ¢ÕßÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ·≈–

Õ¬Ÿà„°≈â°—∫∑–‡≈®’π„μâ ÷́Ëß‡ªìπ —≠≠“≥∑’Ë∫àß∫Õ°∂÷ß°“√ªî¥

≈âÕ¡®’π„π√Ÿª·∫∫„À¡à¿“¬„μâ§«“¡æ¬“¬“¡∑’Ë®–·∫àß·¬°

Õ“‡´’¬πÕÕ°®“°®’π

æ—≤π“°“√¢Õß ¿“«–·«¥≈âÕ¡¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß„π

¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî°„π¿“æ√«¡ Õ“®°≈à“«‰¥â«à“‡ªìπº≈

¡“®“°«‘°ƒμ‘∑“ß‡»√…∞°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» Õ—π‡ªìπº≈‡°’Ë¬«

‡π◊ËÕß¡“®“°°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå∑’Ë∑”„Àâ‚≈°‡ ¡◊Õπ‰√âæ√¡·¥π

∑”„Àâ¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî° ÷́Ëß¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å

„À≠à∑’Ë ÿ¥„π‚≈° (ª√–¡“≥ Ú „π ı) √«¡∑—Èß¡’ª√–™“°√

¡“°∑’Ë ÿ¥ (ª√–¡“≥ ˆÒ% ¢Õßª√–™“°√‚≈°) √«¡∑—Èß‡ªìπ

¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë¡’°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®‡ªìπ≈”¥—∫ Õß¢Õß

‚≈°®÷ß‡ªìπ¿Ÿ¡‘¿“§∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß ·≈–‡ªìπ

º≈ ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°ªí®®—¬∑“ß‡»√…∞°‘®Õ—π‡ªìπæ◊Èπ∞“π∑’Ë

 ”§—≠¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß∑ÿ°ª√–‡∑»

ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√°”Àπ¥‚§√ß √â“ß¢Õß ¿“«–

·«¥≈âÕ¡¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî°¥—ß°≈à“«

‰¥â¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—π°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®’π°—∫ À√—∞œ

‚¥¬‡©æ“–ªí≠À“„π∑–‡≈®’π„μâ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫μàÕ°“√°”Àπ¥

∫∑∫“∑¢ÕßÕ“‡ ’́¬π √«¡∑—Èßªí≠À“„π§“∫ ¡ÿ∑√‡°“À≈’·≈–

¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à∑’Ëº≈—°¥—π„Àâ∑ÿ°ª√–‡∑»μâÕß„Àâ

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

Ú. ª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß

√–À«à“ß®’π-Õ“‡ ’́¬π¿“¬„μâ°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ß·≈–°≈‰°§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π

«‘‡§√“–Àå ‰¥â«à“ §«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß

√–À«à“ß®’π-Õ“‡´’¬π„π°√Õ∫§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§ §«√

‡πâπ∂÷ß°“√ π—∫ πÿπ„ÀâÕ“‡ ’́¬π¡’∫∑∫“∑‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß

§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡‘μ‘ ¥â«¬°√Õ∫

§«“¡√à«¡¡◊Õ∑’ËÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡‰«â«“ß„®°—π‡æ◊ËÕπ”

‰ª Ÿà‡ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“√à«¡°—π·≈–°“√∫√√≈ÿ∂÷ßº≈

ª√–‚¬™πå√à«¡°—π
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§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡ ’́¬π·≈–°≈‰°§«“¡

√à«¡¡◊Õ ”À√—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ‚¥¬¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß —¡æ—π∏å°—π°—∫

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π°“√≥å„π√–¥—∫‚≈°·≈–

 ∂“π°“√≥å„π¿Ÿ¡‘¿“§À≈—ß®“°¬ÿ§ ß§√“¡‡¬Áπ ∑—Èßπ’È‡π◊ËÕß

¡“®“°¡’°“√®—¥√–‡∫’¬∫‚≈°„À¡à∑’Ë¡ÿàß Ÿà°“√‡ªìπª√–™“∏‘ª‰μ¬

°“√ª°ªÑÕß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π °“√§â“‡ √’·≈–°“√√—°…“ ‘Ëß

·«¥≈âÕ¡ ÷́Ëß àßº≈°√–∑∫μàÕª√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡ ’́¬π∑’ËμâÕß

¡’°“√ª√—∫μ—«‚¥¬‡©æ“–°“√°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»„π≈—°…≥–¢Õß°“√∂à«ß¥ÿ≈

°”≈—ßÕ”π“®√–À«à“ß¡À“Õ”π“®„Àâ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßμàÕ°“√

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß¥â“π ¿“æ¿Ÿ¡‘‡»√…∞»“ μ√å·≈–°“√·¢àß

¢—π„π°“√„™â°”≈—ßÕ”π“®∑“ß¥â“π«—≤π∏√√¡ À√◊ÕÕ”π“®

Õ¬à“ßÕàÕπ (Soft Power) √–À«à“ß®’π°—∫ À√—∞œ ‡æ◊ËÕ¥”√ß

√—°…“‰«â´÷Ëßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ ‚¥¬∑’ËÕ“‡´’¬π§«√¡’

∫∑∫“∑π”„π°“√ √â“ß°≈‰°∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß

„π¿Ÿ¡‘¿“§

 ”À√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫Õ“‡ ’́¬π„π¡ÿ¡¡Õß¢Õßπ—°

«‘™“°“√™“«®’π ´÷Ëß‰¥â‡πâπ∂÷ß§«“¡ ”§—≠∑“ß¥â“π¿Ÿ¡‘

¬ÿ∑∏»“ μ√å¢ÕßÕ“‡ ’́¬π∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫º≈ª√–‚¬™πå

·Ààß™“μ‘¢Õß®’π‚¥¬‡©æ“–§«“¡¡—Ëπ§ß„π∑–‡≈®’π∑’Ë„μâ àßº≈

°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß∑—ÈßμàÕ®’π·≈–À≈“¬ª√–‡∑»„π

Õ“‡ ’́¬π‚¥¬μ√ßμàÕ°√≥’ªí≠À“¢âÕæ‘æ“∑‡°’Ë¬«°—∫æ◊Èπ∑’Ë∑—∫´âÕπ

Õ—π‰¥â·°à ‡«’¬¥π“¡ øî≈‘ªªîπ å ∫√Ÿ‰π ·≈–¡“‡≈‡´’¬

 à«π∑“ßÕÕ°¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§°—∫·π«§‘¥

´÷Ëß¡’§«“¡∑â“∑“¬μàÕª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡ ’́¬ππ—Èπ ºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“‰¥â

‡ÀÁπæâÕß°—π«à“ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√·≈–≈”¥—∫

§«“¡ ”§—≠¢Õß¢—ÈπμÕπμ“¡°√Õ∫·π«§‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª ‘́øî°

∑’Ë¡ÿàß‡πâπ°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®‰ª Ÿà°“√ªÑÕß°—π§«“¡

¢—¥·¬âß‚¥¬°“√∑ŸμΩÉ“¬∑À“√·≈–°“√·°â ‰¢§«“¡¢—¥·¬âß

Õ¬à“ß —πμ‘«‘∏’ ´÷Ëß®–‡ªìπ∑“ßÕÕ°∑’Ë ”§—≠¢Õß°“√·°â ‰¢

ªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊πμàÕ‰ª

Û. ª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß®’π°—∫

Õ“‡´’¬πμàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫„À¡à

¿“æ Û ºŸâ‡¢’¬π‰¥âπ”‡ πÕ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫μ—«·∫∫¢Õß°“√

 √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÛ ∏—π«“§¡ ÚııÙ ≥ Empark Grand Hotel °√ÿß

ªí°°‘Ëß  “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π

ºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“‰¥â¡’§«“¡‡ÀÁπ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—π‡°’Ë¬«

°—∫°“√ªØ‘∫—μ‘°“√‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π

„πªí≠À“¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à ‚¥¬‰¥â‡πâπ∂÷ß°“√‡√’¬π√Ÿâ

√à«¡°—π·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å„π°“√∑”ß“π√à«¡

°—π„πªí≠À“¿—¬§ÿ°§“¡∑—Èß®“°°“√°àÕ°“√√â“¬ §«“¡¡—Ëπ§ß

∑“ß∑–‡≈ √«¡∑—Èß°“√™à«¬‡À≈◊Õ·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬

‡æ◊ËÕ¡πÿ…¬∏√√¡ ‡ªìπμâπ
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·π«§‘¥·≈–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ¥—ß°≈à“«°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ √‘¡

 √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡ ’́¬π„πªí≠À“§«“¡

¡—Ëπ§ß√Ÿª·∫∫„À¡à ÷́Ëß‡ªìπ§«“¡®”‡ªìπ¢Õß°“√·°â ‰¢ªí≠À“

§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫„À¡à ∑—Èßπ’È‡π◊ËÕß®“°‰¡à¡’ª√–‡∑»„¥®–

·°â ‰¢ªí≠À“¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫π—Èπ‰¥âμ“¡≈”æ—ß ‡æ√“–

‡ªìπªí≠À“∑’Ë¡’§«“¡ —́∫´âÕπ·≈–¡’§«“¡∑—∫´âÕπ„πÀ≈“°

À≈“¬¡‘μ‘∑—Èß∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡

 ”À√—∫°“√ªØ‘∫—μ‘°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ„πªí≠À“§«“¡

¡—Ëπ§ß√Ÿª·∫∫„À¡à√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π ‰¥â‡πâπ∂÷ß§«“¡

®”‡ªìπ∑’ËμâÕß¡’°“√°”Àπ¥°√Õ∫·π«§‘¥·≈–·π«∑“ß„π°“√

ª√– “πß“π‡æ◊ËÕ°“√ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡√–À«à“ß‡®â“Àπâ“∑’Ë¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡ ’́¬π„Àâ¡’§«“¡„°≈â™‘¥°—π¡“°

¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–°“√æ‘®“√≥“·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—μ‘‡æ◊ËÕ„Àâ

‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õßª√–‡∑»μà“ß Ê ‰¥â¡’‚Õ°“ μ‘¥μàÕ

·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ÷́Ëß°—π·≈–°—π μ≈Õ¥®π‰¥â¡’

°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π√à«¡°—πÕ¬à“ß„°≈â™‘¥μ—Èß·μà°“√«“ß·ºπß“π

√à«¡°—π

°“√ªØ‘∫—μ‘°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ„πªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß√Ÿª

·∫∫„À¡à√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π ‰¥â‡πâπ∂÷ßªí®®—¬æ◊Èπ∞“π

¢Õß§«“¡ ”‡√Á®„π°“√ªØ‘∫—μ‘°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß

ª√–‡∑»„πªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß√Ÿª·∫∫„À¡à ´÷Ëß¡’§«“¡ —́∫

´âÕπ¢Õßªí≠À“„πÀ≈“°À≈“¬¡‘μ‘‚¥¬μâÕßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß

§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ß°—π √«¡∑—Èß‡§“√–„π§«“¡·μ°

μà“ß¢Õß°—π·≈–°—π

 à«π§«“¡∑â“∑“¬¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-

·ª´‘øî°·≈–‚Õ°“ ¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ ”À√—∫®’π°—∫Õ“‡´’¬ππ—Èπ

‰¥â‡πâπ∂÷ß§«“¡∑â“∑“¬¢Õßªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-

·ª´‘øî° ∑—Èß∑’Ë‡ªìπªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß·∫∫¥—Èß‡¥‘¡∑’Ë ◊∫∑Õ¥¡“

®“°ª√–«—μ‘»“ μ√å„π¬ÿ§ ß§√“¡‡¬Áπ·≈–ªí≠À“¿—¬§ÿ°§“¡

„π√Ÿª·∫∫„À¡à®“°°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå ´÷Ëß∑ÿ°ª√–‡∑»μâÕß

∑∫∑«π°√Õ∫·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß·∫∫ ¡∫Ÿ√≥å

(Comprehensive Security) ‚¥¬‡πâπ°“√·°â ‰¢ªí≠À“

¿“¬„πª√–‡∑»„π∑ÿ°¡‘μ‘‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡μàÕ‰ª Ÿà§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

¿“¬πÕ° ¥â«¬°“√‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë¥’ ·≈–°“√º≈—°¥—π

·π«§‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß (Cooperative Secu-

rity) ∑’Ë‡πâπ°“√æ÷ËßÀ“Õ“»—¬·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»

„Àâ “¡“√∂π”‰ª Ÿà·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—μ‘§«∫§Ÿà°—π‰ª‚¥¬°“√ àß

‡ √‘¡„Àâ¿“§ª√–™“ —ß§¡‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑·≈–¡’ à«π√à«¡

¥â«¬‚¥¬¡’¬ÿ∑∏»“ μ√å √à «¡°—π ‡æ◊Ë Õπ”‰ª Ÿà °“√ √â “ß

∫√√∑—¥∞“π√–À«à“ßª√–‡∑»μàÕ‰ª

¥—ßπ—Èπ Õ“®°≈à“«‰¥â«à“ §«“¡ ”‡√Á®„π°“√æ—≤π“

ª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ß¢ÕßÕ“‡´’¬®–¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¡“°

À√◊ÕπâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√°”Àπ¥·π«∑“ß¢Õß§«“¡

√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬‡©æ“–§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√

‡º™‘≠°—∫§«“¡∑â“∑“¬μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à√à«¡°—π

√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡ ’́¬π ∑’ËμâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ”§—≠„π°“√

 √â“ßÕ—μ≈—°…≥å√à«¡√–À«à“ßª√–‡∑»¢Õß ¡“™‘°Õ“‡ ’́¬π°—∫®’π

‡æ◊ËÕ°“√º≈—°¥—π‰ª Ÿà°“√‡ªìπª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§

Õ—π®–°àÕ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â®“°ª√– ∫°“√≥å„π°“√√—∫√ŸâμàÕªí≠À“

§«“¡¡—Ëπ§ß√à«¡°—π·≈–¡’«‘∂’∑“ß„π°“√ªØ‘∫—μ‘‡æ◊ËÕ·°â ‰¢

ªí≠À“„π·π«∑“ß∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—π ‚¥¬¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

Õ¬à“ß„°≈â™‘¥
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μ—«·∫∫ ”À√—∫°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»

¬ÿ∑∏»“ μ√å (strategic partnership) ‚¥¬‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡

„πªØ‘≠≠“√à«¡«à“¥â«¬§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

√–À«à“ßÕ“‡ ’́¬π°—∫®’π‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ·≈–§«“¡¡—Ëß§—Ëß (Joint

Declaration on Strategic Partnership for Peace and

Prosperity) √–À«à“ßºŸâπ”®’π°—∫ºŸâπ”Õ“‡ ’́¬π„π‡«∑’°“√

ª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥Õ“‡´’¬π-®’π §√—Èß∑’Ë ̃  ≥ ‡°“–∫“À≈’ ª√–‡∑»

Õ‘π‚¥π’‡ ’́¬ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ ‚¥¬‡πâπ§«“¡

√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®  —ß§¡ §«“¡

¡—Ëπ§ß·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈–√–À«à“ß

ª√–‡∑» ´÷Ëß„π°“√ —¡¡π“§√—Èßπ’È ®’π¬◊π¬—π‡®μπ“√¡≥å∑’Ë

μâÕß°“√„Àâ¿Ÿ¡‘¿“§π’È¡’ —πμ‘¿“æ·≈–¡’§«“¡¡—Ëπ§ß

®’π ÷́Ëß¡’ ∂“π–‡ªìπª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“ª√–‡∑»·√°

¢ÕßÕ“‡ ’́¬π∑’Ë„Àâ°“√√—∫√Õß π∏‘ —≠≠“‰¡μ√’·≈–§«“¡√à«¡

¡◊Õ„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Treaty of Amity and

¿“æ Ù μ—«·∫∫ ”À√—∫°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»

∑’Ë¡“ : °√Õ∫·π«§«“¡§‘¥„π°“√«‘®—¬¢Õß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏åª√‘≠≠“‡Õ° ‡√◊ËÕß ç§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß‰∑¬°—∫ “∏“√≥√—∞-

ª√–™“™π®’π : »÷°…“‡©æ“–°√≥’§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√é ‚¥¬ æ—π‡Õ° ‰™¬ ‘∑∏‘Ï μ—πμ¬°ÿ≈, Àπâ“ ˜Ò

®“°¿“æ Ù Õ∏‘∫“¬‰¥â«à“ °≈ÿà¡μ—«·ª√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫

º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬μ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫°“√

§”π÷ß∂÷ß¿—¬§ÿ°§“¡∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫μ—«·ª√°“√§”π÷ß∂÷ß

§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ‚¥¬¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫μ—«·ª√

°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬´÷Ëß°—π·≈–°—πÕ¬à“ß ≈—∫´—∫´âÕπ√«¡∑—Èß

μ—«·ª√°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å ´÷Ëß∑ÿ°μ—«·ª√¥—ß

°≈à“«π—Èπ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª Ÿàμ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑» ·μà¡’μ—«·ª√∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ

√–À«à“ß°≈ÿà¡μ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘·≈–

μ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»§◊Õ μ—«·ª√

‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®°—π °≈à“«§◊Õ

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ß Ê ∑”„Àâ®’π‡ÀÁπ

§«“¡ ”§—≠¢Õßª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–¬°

√–¥—∫®“°°“√‡ªìπ§Ÿà‡®√®“¢ÕßÕ“‡´’¬π¡“‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß
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Cooperation : TAC) √«¡∑—Èß¬—ß· ¥ß§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–≈ß

π“¡„πæ‘∏’ “√μàÕ∑â“¬ π∏‘ —≠≠“‡¢μª≈Õ¥Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å

„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Protocol to the Treaty of

Southeast Asia Nuclear Weapon- Free Zone :

SEANWFZ) „π°“√· ¥ß‡®μπ“√¡≥å¥—ß°≈à“«π—Èπ

π—∫‡ªìπ°“√· ¥ß∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°“√ √â“ß‡ √‘¡§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ

‡™◊ËÕ„®√–À«à“ßª√–‡∑» Õ—π®–¡’º≈μàÕ°“√ √â“ß¿“ææ®πå∑’Ë¥’

¢Õß®’π«à“ ®’π‰¡à „™à¿—¬§ÿ°§“¡∑’Ëª√–‡∑»μà“ß Ê

μâÕßÀ«“¥√–·«ß ·μà®’π®–· ¥ßÕÕ°∂÷ß°“√‡ªìπª√–‡∑»

„À≠à∑’Ë¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–®–√—°…“º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—∫

∑ÿ°ª√–‡∑» ¥—ß°√≥’μ—«Õ¬à“ß„π™à«ß∑’Ë ‡°‘¥«‘°ƒμ‘∑“ß

‡»√…∞°‘®„π‡Õ‡™’¬‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÙ ®’π‰¥â· ¥ß∫∑∫“∑„π

°“√√—°…“√–¥—∫§à“‡ß‘πÀ¬«π‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡ªìπ°“√ È́”‡μ‘¡μàÕ

ªí≠À“∑“ß‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬

πÕ°®“°π—Èπ ®’π¬—ß‰¥â· ¥ßÕÕ°∂÷ß∫∑∫“∑∑’Ë¡’§«“¡

 ”§—≠„π°“√√à«¡„Àâ§”ª√÷°…“À“√◊Õ°—∫ª√–‡∑»„πÕ“‡ ’́¬π

√«¡∑—Èß√à«¡¡◊Õ°—π°—∫≠’ËªÿÉπ·≈–‡°“À≈’„μâ „π°“√øóôπøŸ

‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§ ®π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°√Õ∫

°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π°—∫®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–‡°“À≈’„μâ À√◊ÕÕ“‡´’¬π

∫«° “¡ (ASEAN + 3) Õ—π‡ªìπ°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß

 ≈—∫´—∫´âÕπ (Complex Interdependence) ‚¥¬‡©æ“–„π

‡√◊ËÕß‡»√…∞°‘®∑’Ë®–º≈—°¥—π‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ßμ“¡·π«§«“¡§‘¥„π°“√®—¥μ—Èß‡ªìπª√–™“§¡§«“¡

¡—Ëπ§ß‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° (East Asian security community)

‡ªìπμâπ

´÷Ëßª√–∏“π“∏‘∫¥’ ÀŸ ®‘Ëπ‡∑“ (Hu Jintao) ‰¥â°≈à“«

 ÿπ∑√æ®πå „π‚Õ°“ §√∫√Õ∫ ˆ ªï·Ààß°“√°àÕμ—Èß

 Àª√–™“™“μ‘ ≥ Õß§å°“√ Àª√–™“™“μ‘„π¡À“π§√π‘«¬Õ√å°

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òı °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ¯ (Jintao, Hu, 2005) ‚¥¬

‡πâπ¬È”§«“¡√à«¡¡◊Õ„π‡«∑’ª√–™“§¡√–À«à“ßª√–‡∑» (inter-

national community) «à“ ç...ª√–™“§¡√–À«à“ßª√–‡∑»

μâÕß¡’§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß„°≈â™‘¥‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡À«“¥√–·«ß

·≈– àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“√à«¡°—π‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π

Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π¢Õß∑ÿ° Ê ª√–‡∑»...·π«‚πâ¡¢Õß‚≈°„πÕπ“§μ

®–æ—≤π“‰ª Ÿà°“√¡’À≈“¬¢—È«Õ”π“®®“°°√–· °“√æ—≤π“

∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡°â“«Àπâ“∑’Ë √«¥‡√Á«¥â“π

«‘∑¬“»“ μ√å‡∑§‚π‚≈¬’∑”„Àâ∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§¢Õß‚≈°¡’§«“¡

‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘® ¬‘Ëß¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’ËμâÕß¡’§«“¡

√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑»¡“°¢÷Èπ∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈–

√–¥—∫‚≈°‡æ◊ËÕ‡º™‘≠°—∫ªí≠À“∑’Ë¢â“¡æ√¡·¥π ‡™àπ  ¿“«–

·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡ªìπ¡≈æ‘… °“√·æ√à√–∫“¥¢Õß¬“‡ æμ‘¥ ªí≠À“

Õ“™≠“°√√¡¢â“¡™“μ‘·≈–‚√§√–∫“¥∑’Ë√â“¬·√ß ‡ªìπμâπ...é

®“° ∂“π°“√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¥—ß°≈à“« ‚¥¬

‡©æ“–¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à (non traditional threats)

´÷ËßμâÕßÕ“»—¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õßª√–‡∑»μà“ß Ê „π°“√·°â ‰¢

ªí≠À“√à«¡°—π ‚¥¬„™â·π«∑“ß¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π¥â“π

§«“¡¡—Ëπ§ß (cooperative security) ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ

‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π√«¡∑—Èß°“√¡’º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡

§«“¡¡—Ëπ§ß„π¡‘μ‘μà“ßÊ
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»Ÿπ¬åæ—≤π“À≈—°π‘¬¡·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å °√¡¬ÿ∑∏»÷°…“∑À“√∫° 8383838383

®“°¿“æ ı ‰¥â· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß

∑ÿ°¿“§ à«π¿“¬„πª√–‡∑»μà“ß Ê ¢Õß°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π·≈–®’π

∑’ËμâÕß àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√¡’ à«π√à«¡‚¥¬‡©æ“–¿“§

ª√–™“ —ß§¡ ÷́Ëß‡ªìπμ—«·∑π¢Õß§«“¡·μ°μà“ß°—π∑—Èß∑“ß

¥â“π‡»√…∞°‘®  ∂“π–∑“ß —ß§¡ ·≈–·π«§«“¡§‘¥∑“ß°“√

‡¡◊Õß ‚¥¬§«√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫·π«æ√–√“™¥”√‘¢Õß

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ √—™°“≈∑’Ë ˘ ‡√◊ËÕß‡»√…∞°‘®

æÕ‡æ’¬ß∑’Ë‡πâπ„Àâ∑ÿ°§π√Ÿâ®—°§«“¡¡’‡Àμÿº≈ °“√¡’¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π

·≈–√Ÿâ®—°§«“¡æÕª√–¡“≥ ¿“¬„μâ°“√ª√– “π·ºπß“π°—π

∑—Èß„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë√–À«à“ß‡¡◊Õß°—∫™π∫∑·≈–°“√°√–®“¬

Õ”π“®‡æ◊ËÕ„Àâ‡ √’„π°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ°“√°√–®“¬§«“¡‡®√‘≠

„Àâ¡’§«“¡∑—¥‡∑’¬¡°—π μ≈Õ¥®π°“√¡’‡ ∂’¬√¿“æ·≈–°“√¡’

¿“æ ı ¢âÕ§‘¥∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

∑’Ë¡“ : ¿“æª√–°Õ∫°“√∫√√¬“¬‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ§‘¥∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å „πÀ≈—° Ÿμ√π—°¬ÿ∑∏»“ μ√å √ÿàπ∑’Ë ¯ ª√–®”ªïß∫ª√–¡“≥ Úııı ≥
ÀâÕß‡√’¬π∫—≥±‘μ»÷°…“  ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»

‚¥¬ æ≈μ√’  ÿ√ ‘∑∏‘Ï ∂π—¥∑“ß ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å»÷°…“¬ÿ∑∏»“ μ√å  ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»

§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß¬—Ëß¬◊π √«¡∑—Èß¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫μ—«

„Àâ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß√Õß√—∫μàÕ ¿“«–·«¥≈âÕ¡¥â“π§«“¡

¡—Ëπ§ß∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑—Èß∑’Ë‡°‘¥®“°

ªí®®—¬¿“¬„πª√–‡∑»·≈–®“°ªí®®—¬¿“¬πÕ°ª√–‡∑»

 √ÿª
 ∂“π°“√≥å∑’Ë¡’§«“¡´—∫´âÕπ®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

¢Õß°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå„πªí®®ÿ∫—π‰¥â àßº≈°√–∑∫μàÕ§«“¡

¡—Ëπ§ß¢Õß∑ÿ°ª√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à

‡™àπ °“√°àÕ°“√√â“¬ Õ“™≠“°√√¡¢â“¡™“μ‘·≈–¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß

∏√√¡™“μ‘ ‡ªìπμâπ ®π‰¡à¡’ª√–‡∑»„¥ “¡“√∂·°â ‰¢ªí≠À“

¿—¬§ÿ°§“¡¥—ß°≈à“«‰¥â‡æ’¬ß≈”æ—ß ®÷ß®”‡ªìπμâÕß· «ßÀ“
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§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»Õ◊Ëπ Ê

°“√§”π÷ß∂÷ß¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»

·≈–°“√‡≈Áß‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—π√«¡

∑—Èß°“√· ¥ß®ÿ¥¬◊π„π°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å‡ªìπ

μ—«·ª√∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠„π°“√π”‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

√–À«à“ßª√–‡∑» ·μà§«“¡√à«¡¡◊Õ°—ππ—Èπ®–¡’¡“°À√◊ÕπâÕ¬

‡æ’¬ß„¥¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘·≈–§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ

„®μàÕ°—π ´÷Ëß‡ªìπμ—«·ª√·∑√°´âÕπμàÕ°“√π”‰ª Ÿà§«“¡√à«¡

¡◊Õ°—π¥—ß°≈à“«
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ดานการปองกันประเทศ ครั้งที่ ๑๖ 
ณ กรุงปกกิ่ง

พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

การเขารวมในการประชุมหัวหนาสถาบันการ
ศึกษาดานการปองกันประเทศถือเปนประโยชนอยางยิ่งใน
การขยายเครือขายทางวิชาการ เน่ืองจากเปนเวทีสําคัญ
ที่ เป ดโอกาสใหผู บริหารสถาบันการศึกษาไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอันจะนําไปสู การพัฒนาสถาบันการ
ศึกษาและสามารถสรางความรวมมือระหวางประเทศ
ไดแนวทางหนึ่ง

๓
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ที่มาและวัตถุประสงคของการประชุม 
ARF HDUCIM 

การประชุมหัวหนาสถาบันการศึกษาดานการ

ปองกันประเทศเปนการประชุมตามกรอบการประชุม

อาเซียนวาดวยดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค

เอเชีย - แปซิฟก (ASEAN Regional Forum : ARF) 

อันเปนผลสืบเนื่องจากมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ASEAN Summit) คร้ังที ่๔ ทีส่งิคโปร เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ซึ่งในโอกาสดังกลาว ผูนํารัฐบาลของประเทศสมาชิก

อาเซยีนไดประกาศเจตนารมณท่ีจะแสวงหาเวทใีนการนํา

รัฐสมาชิกเขามาเกี่ยวพันในกรอบความรวมมือทางดาน

ความมั่นคง และสงเสริมการหารือดานความมั่นคงกับ

ประเทศคูเจรจาหรือ Dialogue Partners โดยการขยาย

กรอบการหารือที่มีอยูแลวระหวางอาเซียนกับประเทศคู

เจรจา ทั้งนี้ ARF มีการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ ที่

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ มีวัตถุประสงค

เพื่อเปนเวทีปรึกษาหารือ (Consultative Forum) เกี่ยวกับ

ประเด็นดานการเมืองและความมั่นคง โดยมุงที่จะสงเสริม

ความไวเนื้อเชื่อใจ ความรวมมือ และความสัมพันธ

อันดีระหวางประเทศผูเขารวม และพัฒนาแนวทางการ

ดําเนินการทูตเชิงปองกัน (Preventive Diplomacy) ซึ่ง

มุงปองกนัการเกดิและขยายตัวของความขดัแยง และเม่ือ

ผูเขารวมทุกฝายพรอมและสะดวกใจ ARF ก็อาจพัฒนา

เปนเวทีหารือแนวทางยุติความขัดแยง จึงอาจกลาวได

วา ARF ไมใชเวทีการเจรจาเพ่ือแกไขปญหาความ

ขัดแยง และไมมีสถานะเปนองคการทางการ รวมทั้งไมมี

สาํนกัเลขาธกิาร แตเปนเวทสีาํหรบัการแลกเปลีย่นทศันะ 

และกรอบ (Framework) ที่ประเทศผูเขารวมจะรวมกัน

แสวงหาแนวทางการรวมมือ โดยเนนการเขารวมของฝาย

การตางประเทศและการทหาร 

ปจจุบัน ARF มีประเทศสมาชิกจํานวน ๒๖ 

ประเทศกับ ๑ กลุ มประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร 

ไทย และเวียดนาม กับประเทศคูเจรจาของอาเซียน 

(Dialogue Partners) ไดแก จีน ญี่ปุ น สาธารณรัฐ

เกาหล ี(เกาหลใีต) ออสเตรเลยี นวิซแีลนด อนิเดยี รสัเซีย 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป และประเทศ

อื่นในภูมิภาค ไดแก บังกลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน 

มองโกเลยีและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหลี 

(เกาหลีเหนือ) ปาปวนิวกินี และติมอร-เลสเต (กรม

อาเซียน, ๒๕๕๕)

การดําเนินงานในกรอบ ARF เพ่ือนําไปสู 

เสถียรภาพในภูมิภาคมี ๓ ขั้นตอน ไดแก

ขัน้ตอนที ่๑ มาตรการเสรมิสรางความไวเนือ้เชือ่ใจ 

(Confidence Building Measures - CBMs)

ขั้นตอนที่ ๒ การทูตเชิงปองกัน (Preventive 

Diplomacy - PD)

ขั้นตอนที่ ๓ แนวทางเรื่องปญหาความขัดแยง 

(Approaches to Conflict Resolution)

ในชวงการดําเนินการตามข้ันตอนที่หนึ่ง ARF 

มีการประชุมกรอบยอยตาง ๆ ในประเด็นที่เปนความ

สนใจรวมกัน ไดแก การลดและไมแพรขยายอาวุธ 

(Non-Proliferation and Disarmament - NPD) ความ

มั่นคงทางทะเล (Maritime Security - MS) การตอตาน

การกอการรายและอาชญากรรมขางชาติ (Counter-

Terrorism and Transnational Crime - CTTC) และ

การบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Relief) ซึ่งจะมีกิจกรรม

สัมมนา และWorkshop ในเรื่องที่เก่ียวกับหัวขอของ

แตละกรอบงานขณะนี้ ARF อยูในข้ันตอนที่สอง หลัง

จากที่แผนงานการทูตเชิงปองกันไดรับความเห็นชอบใน

การประชุม ARF ครั้งที่ ๑๘ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ 
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ซึ่งจะยังคงดําเนินการควบคูกับ CBMs ในขั้นตอนที่หนึ่ง 

และมาตรการอื่น ๆ อาทิ การจัดทํารายงาน Annual 

Security Outlook การใชประโยชนจากองคกรวิชาการ

ของ ARFเชน Experts and Eminent Persons (EEPs) 

และ Council for Security Cooperation in the Asia 

Pacfific (CSCAP) เพื่อระบุประเด็นที่อาจขยายเปนความ

ขัดแยงได (flashpoints) ตลอดจนการพัฒนากลไกตาง ๆ  

บนพื้นฐานของความสมัครใจ ไดแก คนกลางที่นาเชื่อถือ 

(good offices) การประนีประนอม (conciliation) การ

ไกลเกลี่ย (mediation) และกลไกตามที่ระบุไวในสนธิ

สญัญามติรภาพและความรวมมอืในเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต ในชวงป ๒๕๕๐ มีการจัดตั้งกระบวนการอ่ืน ๆ ใน

ภูมิภาค ไดแก การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ

ประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Ministers Meeting 

Plus - ADMM Plus) 

สําหรับการประชุมหัวหนาสถาบันการศึกษาดาน

การปองกันประเทศ (ARF HDUCIM) นั้น ไดริเริ่มขึ้นใน

การประชมุระดบัรฐัมนตรขีองอาเซยีน คร้ังที ่๒๖ ระหวาง

วันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งได

เนนที่จะเสริมสรางมาตรการการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ โดย

จัดใหมีการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคระหวางเจาหนาท่ี

ทหารและกลาโหมทุกระดับ รวมทั้ง สถาบันทหาร 

วิทยาลัยทหาร และมหาวิทยาลัยกลาโหมในประเทศ

สมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยกระทรวงกลาโหม

ไดรับเปนเจาภาพจัดการประชุม ARF HDUCIM คร้ังที ่

๑๓ ในหัวขอเรื่อง “บทบาทของกองทัพในการรักษาความ

มั่นคงภายใน” ระหวางวันที่ ๓ - ๖ พ.ย. ๕๒ ณ โรงแรม

อิมพีเรียล ควีนปารค สุขุมวิท ๒๒ กรุงเทพฯ 

รูปแบบและผลของการประชุม 
ARF HDUCIM ครั้งที่ ๑๖

การประชุม ARF HDUCIM คร้ังที่ ๑๖ มีผูเขา

รวมประชุมรวม ๗๒ คน จาก ๒๑ ประเทศ (มีประเทศ

สมาชกิทีไ่มไดสงผูแทนเขารวมประชมุจาํนวน ๖ ประเทศ 

คือ บังกลาเทศ เกาหลีเหนือ ปาปวนิวกินี ติมอร-เลสเต 

รัสเซีย และ สหภาพยุโรป โดยมีคณะผูสังเกตการณจาก

หนวยงานดานความม่ันคง และนักวิชาการของจีน เขา

รวมการประชุมเปนจํานวนมาก

ผู แทนของประเทศไทยในการประชุม ARF 

HDUCIM ครั้งนี้ มีจํานวน ๓ คน ไดแก พลโทชาตรี ชาง

เรยีน ผูอาํนวยการวทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร สถาบนั

วิชาการปองกันประเทศ พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู

อํานวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนยศึกษายุทธศาสตร 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ และ พันเอกบัณฑูร 

บําเรอราช รองผูอํานวยการกองเอกสารวิจัยและหอง

สมุด วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ 

ปองกันประเทศ 
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ในพิธีเป ดการประชุมมี พลเอกหวาง สี่ป น 

(Wang Xibin) ผูบัญชาการมหาวิทยาลัยปองกันประเทศ 

(President of National Defense University) และ 

Muhammad Shahrul Nizzam bin Umar ผูอํานวย

การ The Sultan Haji Hassanal Bolkiah Institute 

of Defence and Strategic Studies ของบรูไน เปน

ประธานการประชุมรวมฯ โดยไดเชิญ พลโทชี เจี้ยนกั๋ว 

(Lieutenant General Qi Jianguo) รองประธานกรม

เสนาธิการทหารใหญ (พลโทชี จะติดยศพลเอก ใน

เดือนธันวาคม ๒๕๕๕) รวมกลาวเปด การประชุมการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกี่ยวกับภัยคุกคามตอความม่ันคง

ของชาติไดมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ทําใหสงผลกระทบ

ตอสถาบันการศึกษาของกองทัพท่ีตองมีการปรับบทบาท

ในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมตอภัยคุกคามทั้งที่เปน

ภัยคุกคามแบบด้ังเดิม (Traditional Threats) และภัย

คุกคามรูปแบบใหม (Non-traditional Threats) รวมทั้ง

มีความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ของฝายพลเรือนใน

การปฏิบัติงานรวมกันเพื่อเพิ่มพูน ขีดความสามารถของ

ผูนาํทางทหารในอนาคต ซึง่จะนาํไปสูความสาํเรจ็ของการ

จัดการศึกษาดานความม่ันคง ในภาพรวมของประชาคม

ระหวางประเทศตอไป

การประชุมครั้งนี้ ไดแบงหัวขอยอยของการ

ประชุมออกเปน ๓ หัวขอยอย โดยมีผูแทนของประเทศ

สมาชิกรวมสงผลงานทางวิชาการและนําเสนอขอมูลตอ

ที่ประชุม (เวนประเทศบรูไน) ดังนี้

หัวขอยอยที่ ๑ เรื่อง “การจัดการศึกษาทางทหาร

ที่ทันสมัย” เพ่ือคนหาแนวทางและเครื่องมือที่จะนําไปสู

การจดัการศกึษาทางทหารใหทนักบัการเปลีย่นแปลงของ

สถานการณดานความม่ันคง โดยมีประเทศสมาชิกเขา

รวมนําเสนอขอมูลจํานวน ๙ ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย 

กัมพชูา แคนาดา อนิเดยี เมยีนมาร มองโกเลยี ปากีสถาน 

และสหรัฐฯ โดยมีขอสรุปวา ตองมีการจัดหลักสูตรการ

ศึกษาใหครอบคลุมทั้งภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบ

ดั้งเดิม (Traditional Security Threats) และภัยคุกคาม

ตอความมั่นคงรูปแบบใหม (Non - traditional Security 

Threats) โดยมีการประยุกตแนวความคิดใหมดานความ

มั่นคงที่มีมิติหลากหลายตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณดานความมั่นคงที่มีความซับซอน ซึ่ง

รวมถึงการสรางความรวมมือแบบเปนหุนสวนอยางใกล

ชิดกับกับแหลงทรัพยากรทางสังคม เชน การปฏิบัติการ

รวมกับหนวยงานพลเรือน เปนตน นอกจากนี้ ตองมีการ

จัดการศึกษาดานยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ ดวย

กระบวนการบรหิารจัดการอยางเปนองครวมทีจ่ะเพิม่พนู

ขีดความสามารถของผูเขารับการศึกษาดวยการปฏิบัติ

ควบคูกับการบรรยายในเชิงทฤษฎีอยางไดสมดุล รวมทั้ง

มีการจําลองยุทธ (war games) และการศึกษาดูงานใน

พืน้ที ่ตลอดจนการแลกเปลีย่นขอมลูและแนวคดิเกีย่วกบั

ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ

หัวขอยอยที่สอง เรื่อง “บทบาททางทหารที่

เก่ียวของกับการจัดการศึกษาความม่ันคงในรูปแบบ

ใหม” โดยมีประเทศสมาชิกจํานวน ๖ ประเทศ นําเสนอ

ขอมูล ไดแก จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต ฟลิปปนส ไทย และ
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เวียดนาม ซึ่งมีขอสรุปที่เนนถึงกระบวนการจัดการ

ศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการจัดสัดสวนของการสอน

ในเชิงทฤษฎีกับการสอนโดยการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

โดยเฉพาะการสงเสริมใหผู บริหารในทุกภาคสวนและ

เจาหนาที่ฝายพลเรือนไดมีสวนรวมในการศึกษาดาน

ความม่ันคง ภายใตการเรียนการสอนและการวิจัยโดย

ครอบคลมุเนือ้หาทัง้ทีเ่กีย่วของกบัการศกึษาภยัคุกคามใน

รปูแบบดัง้เดมิทางการทหารและในประเดน็ทีเ่กีย่วของกบั

ภยัคกุคามรปูแบบใหมทีม่ใิชทางการทหาร ซึง่สถาบนัการ

ศึกษาทางทหารควรมีความรวมมือและมีการวิจัยรวมทั้ง

แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ เชน หนวยงานที่

เปนคลังสมอง (Think Tank) ของประเทศ

หัวขอยอยที่สาม เรื่อง “การแลกเปลี่ยนในหลาย

มิติเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของสถาบันการศึกษา

ทางทหาร” โดยมปีระเทศสมาชกิ ๕ ประเทศ รวมนาํเสนอ

ขอมูล ไดแก อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร และ 

ศรีลังกา ซึ่งมีขอสรุปวา ไมมีประเทศใดสามารถจัดการ

ศึกษาดานความม่ันคงใหครอบคลุมทั้งภัยคุกคามและ

ความทาทายไดอยางเปนเอกเทศ จึงจําเปนตองแสวงหา

ความรวมมือในหลากหลายมิติเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูล

ในการเสริมสรางความแข็งแกรงของสถาบันการศึกษา

ทางทหารดวยการเชื่อมโยงเปนเครือขายทางวิชาการ

ระหวางสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมทั้งมีการวิจัยรวม

และการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน

ทั้งนี้ในระหวางการประชุมไดเปดโอกาสใหผูแทน

ประเทศสมาชิกไดอภิปรายแสดงขอคิดเห็นอยางลุมลึก 

โดยมีขอคิดเห็นที่นาสนใจเพิ่มเติม กลาวคือ

ประการแรก การจดัการศกึษาดานความม่ันคงใน

อนาคตจะสําเร็จลงไดโดยความรวมมือของประเทศตาง 

ๆ ในการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางใกล

ชิด เพื่อปองกันการ เขาใจผิด รวมทั้งควรมีการผลักดัน

ใหเกิดความเชื่อมั่นตอกัน ตลอดจนไวใจซึ่งกันและกัน

มากยิ่งขึ้น อันเปนบทบาทที่เหมาะสมของสถาบันการ

ศึกษาทางทหารเพื่อการนําไปสูความม่ันคงในสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของโลก

ประการที่สอง รูปแบบของการจัดการศึกษานอก

เหนือจากการนําเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขามาประยกุตใชใน

การจัดการเรียนการสอนแลว ควรมุงเนนในการจัดการ

ศึกษาในลักษณะที่มีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางแนวคิด

ทฤษฎีทางวิชาการกับการฝกปฏิบัติ โดยใหผูเขารับการ

ศกึษาสามารถฝกปฏบิติัมากกวาทีจ่ะรบัฟงการบรรยายใน

ชั้นเรียน รวมทั้งควรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่

เปนคลงัสมองมาชวยในการจดัการเรยีนการสอน และควร

เนนใหมีการสอนแบบกลุมสัมมนาเพื่อระดมสมอง ตลอด

จนมีการฝกในการทาํขอพจิารณาเพือ่นาํไปสูการตดัสนิใจ

เชงิยทุธศาสตร และมกีารขยายผลไปสูการวจิยัเพือ่จัดทาํ

คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมรวมถึงการปรับ

โครงสรางของหนวยงานดานการศึกษาตอไป

ประการทีส่าม บทบาทสถาบนัการศกึษาทางทหาร

ของกองทัพตองมีหลายมิติตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

ดานความมั่นคงของโลก และความสําเร็จในการจัดการ

ศึกษาดังกลาวตองนําไปสู การสนองตอบตอจุดยืนใน

การรักษาความม่ันคงของชาติและตอประชาคมระหวาง

ประเทศ โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการศึกษาดาน

ประวัติศาสตรซึ่งเปนบทเรียนที่จะนําไปสูการบริหาร

จัดการดานการศึกษาเพื่อสรางความสมดุลระหวางการ

พัฒนาประเทศกับความมั่นคงของชาติ

การนํา เสนอข อมูลของผู  แทนจาก
ประเทศไทย

พันเอกบัณฑูร บําเรอราช ไดนําเสนอขอมูล เรื่อง 

“การบรรจุการศึกษาเก่ียวกับความม่ันคงรูปแบบใหมใน
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วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรของไทย” โดยไดบรรยาย

ถึงภารกิจการจัดการศึกษาของวิทยาลัยปองกันราช

อาณาจักร (วปอ.) ทีม่กีารปรบัปรงุหลกัสตูรและโครงสราง

การจัดหนวยงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณดานความมั่นคง รวมถึงภัยคุกคามตอความ

มั่นคงในรูปแบบใหมหลังจากการพังทลายของกําแพง

เบอรลินในป พ.ศ. ๒๕๓๒ และการลมสลายของสหภาพ

โซเวียตในป พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยเฉพาะภัยคุกคามตอความ

มัน่คงของมนษุยและการมีสวนรวมของภาคประชาสงัคม

ในการแกไขปญหาอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งได

เนนถึงแนวทางการจัดการศึกษาที่สนองตอบตอความ

มัน่คงทีค่รอบคลมุทกุ ๆ  ดาน (Comprehensive Security) 

และไดเตรียมการรองรับตอการเขาสูประชาคมอาเซียน

ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะการแสวงหาความรวมมือ

กับประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตกรอบการประชุม

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers 

Meeting : ADMM) ที่เนนความรวมมือใน ๕ เรื่อง ไดแก 

การชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 

(Humanitarian Assistance and Disaster Relief : 

HADR) ความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security) การ

ตอตานการกอการราย (Anti-terrorism) การปฏิบัติการ

รักษาสันติภาพ (Peace Keeping Operations) และการ

แพทยทางทหาร (Military Medicine) เปนตน

โดยนักศึกษาของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ของไทย ประกอบดวยขาราชการระดับสูงทั้งฝายทหาร

และพลเรือน นักธุรกิจภาคเอกชนรวมทั้งนักการเมือง 

ซึ่งเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในหลายสาขา

วิชาชีพจะไดรับการศึกษาทั้งจากการฟงบรรยาย การ

สัมมนาทางวิชาการ การถกแถลงเปนกลุม การศึกษาดู

งาน ในพืน้ที ่การจาํลองสถานการณดานความมัน่คง และ

การวิจัย อันจะทําใหสามารถสรางองคความรูและสราง

เครือขายทางวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานดานความม่ันคง

รวมกันไดอยางใกลชิด

เหตุการณสําคัญในระหวางการประชุม
ประเด็นแรก การเลี้ยงตอนรับในการเดินทางมา

รวมประชุมของฝายจีนเจาภาพ โดยมี พลอากาศเอกหลิว 

ยาโจว (Air Chief Marshal Liu Yazhou) ผูบัญชาการ

ฝายการเมือง (Political Commissar) มหาวิทยาลัย

ปองกันประเทศในค่ําวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ 

โรงแรม Gehua New Century ไดสรางความอบอุนแก

แขกผูมาเยือน

ประเดน็ทีส่อง ในชวงพกัหลงัพธิเีปดการประชมุฯ 

พลเอกหวาง สี่ปน ผู บัญชาการมหาวิทยาลัยปองกัน

ประเทศของจีน ไดเชิญคณะผูแทนท่ีเขารวมประชุมเขา

พบเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นแบบทวิภาคีจํานวน

สองประเทศ ไดแก สหรัฐฯ และไทย โดยใชเวลาประเทศ

ละ ๑๕ นาที 

สําหรับการพูดคุยกับฝายไทยไดเนนถึงความ

รวมมือระหวางสถาบันวิชาการปองกันประเทศกับ

มหาวิทยาลัยปองกันประเทศของจีน ภายใตบันทึกความ

รวมมือดานการศกึษาระหวางกนัทีไ่ดลงนาม เมือ่วนัที ่๒๒ 

มีนาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงปกกิ่ง (ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่

ไดใหความเหน็ชอบ เมือ่วนัที ่๙ มนีาคม ๒๕๕๓ ทีไ่ดอนมุตัิ

AW-p23-p31.indd   28 18/1/2556   10:24:01

AW-�������-����������������������-59-04.indd   134 10/10/2559   11:43:07



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก 135

๒๙

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

ใหกระทรวงกลาโหม โดยมอบหมายใหผูบญัชาการสถาบนั

วิชาการปองกันประเทศ เปนผูลงนามในบันทึกความรวม

มือฯ) และฝายจีนไดเห็นดวยกับขอเสนอของฝายไทยใน

บันทึกความรวมมือฯ ที่ฝายไทยจะขอสงนักเรียนทหาร

มาเรียนภาษาจีนเพื่อเขาศึกษาในระดับโรงเรียนนายรอย

ตอไป

Eisuke Kigami ผู เชี่ยวชาญดานการชวยเหลือดาน

มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ มาเปนวิทยากร

ในการสมัมนานานาชาติทีส่ถาบนัวิชาการปองกนัประเทศ 

(สปท.) ไดจัดข้ึนระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิ.ย. ๕๕ ณ 

โรงแรมเซน็ทารา แกรนด กรงุเทพฯ โดยฝายญีปุ่นมคีวาม

สนใจทีจ่ะนาํคณะผูบรหิารจํานวน ๑๐ คน มากระชบัความ

รวมมือกับ สปท. (โดย วปอ.สปท.) ในชวงเดือน มิ.ย. ๕๖ 

โดยจะไดประสานรายละเอยีดผานสาํนกังานผูชวยทตูฝาย

ทหารของญี่ปุน ประจํากรุงเทพฯ ตอไป

ประเด็นที่สาม การเลี้ยงรับรองของมหาวิทยาลัย

ปองกันประเทศของจีน โดย พลเอกหวาง สี่ปน ผู 

บัญชาการมหาวิทยาลัยปองกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัย

ปองกันประเทศ ซึ่งไดมีการนําเยี่ยมชมสถานที่หอง

บรรยาย หองสัมมนา หองฝกจําลองสถานการณทาง

ยุทธศาสตร และหอสมุดของมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่สี่ ในระหวางการประชุมฯ คณะผูแทน

ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศของไทยไดมีโอกาส

แลกเปลีย่นขอคดิเหน็กบันาย Nobushige Takamizawa 

ผูอํานวยการ The National Institute for Defence 

Studies (NIDS) ถึงความรวมมือที่ญี่ปุ นไดสง พ.อ. 

นอกจากนี ้คณะผูแทนของสถาบนัวิชาการปองกนั

ประเทศของไทยยังไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ 

ดร. Han Youngsup รองผูอํานวยการ Korea National 

Defense University (NDU) ซึ่งไดมีความสนใจที่จะใหมี

การแลกเปลี่ยนดานการศึกษากับสถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศในอนาคตอันใกล

ประเด็นที่ห า การเยี่ยมชมวิทยาลัยปองกัน

ประเทศ มหาวิทยาลัยปองกันประเทศ (College of 

Defense Studies, NDU : CDS, NDU) ซึ่งเปนหนวย

งานดานการศึกษาของจีนในการจัดการศึกษาระดับสูง 
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(เทียบเทากับหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ของไทย) ใหแกนายทหารจากมิตรประเทศทั่วโลก โดย

เปดสอนในภาษาตางประเทศถึง ๕ ภาษา คือ ชั้นเรียนที่

ใชภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย 

และภาษาเยอรมัน ซึ่งในแตละปมีนายทหารจากตาง

ประเทศมารวมศึกษามากกวาหนึ่งรอยคน จากประเทศ

ตาง ๆ เกือบหนึ่งรอยประเทศ รวมทั้งการเปดหลักสูตร

สัมมนาระหวางประเทศโดยใชภาษาอังกฤษในการศึกษา 

และการสมัมนาพิเศษกับผูแทนของทวปีตาง ๆ  ในประเดน็

สาํคญัทางยทุธศาสตร โดยวิทยาลยัปองกันประเทศมทีีต่ัง้ 

อยูบริเวณเขตชางผิง ทางตอนเหนือของกรุงปกก่ิง โดย

มีที่ตั้งแยกออกจากมหาวิทยาลัยปองกันประเทศ เปนอีก

วิทยาเขตหนึ่ง

ประโยชนที่ไดรับจากการประชุม
ประการแรก การเขารวมในการประชุม ARF 

HDUCIM ดังกลาว เปนประโยชนอยางยิ่งตอสถาบัน

วิชาการปองกันประเทศ ในการขยายเครือขายทาง

วิชาการ เนื่องจากการประชุมฯ นี้ เปนเวทีสําคัญที่เปด

โอกาสใหผู บริหารสถาบันการศึกษาดานการปองกัน

ประเทศไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอันจะนําไปสู

การพัฒนาสถาบันการศึกษาและสามารถสรางความรวม

มือระหวางประเทศไดแนวทางหนึ่ง 

ประการที่สอง ไดรับคําชมเชยในการนําเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัย

ปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

วามีมาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะฝายจีนไดใหความ

สนใจในการดําเนินการเพ่ือสานตอกิจกรรมความรวมมือ

ดานการศึกษาตามบันทึกความรวมมือที่สถาบันวิชาการ

ปองกนัประเทศไดลงนามกบัมหาวทิยาลยัปองกนัประเทศ

ของจนี ซึง่สามารถใชเปนกรอบแนวคดิสาํหรบัขยายผลไป

สูความรวมมือดานการศกึษากบักองทพัของประเทศตาง ๆ  

โดยเฉพาะญี่ปุน เกาหลีใต และ สหรัฐฯ ตอไป

สรุป
การประชุมหัวหนาสถาบันการศึกษาดานการ

ปองกันประเทศเปนการประชุมตามกรอบการประชุม

อาเซียนวาดวยดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค

เอเชีย - แปซิฟก หรือ ARF HDUCIM เปนกลไกที่สําคัญ

กลไกหนึ่งที่จะสามารถสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวาง

ประเทศโดยฝายวิชาการ (Track II) 

 สาํหรบัการประชมุ ARF HDUCIM ครัง้ที ่๑๗ จะ

จัดข้ึนที่ประเทศบรูไน โดยหัวขอการประชุมและกําหนด

ระยะเวลาในการประชุมฯ จะแจงใหประเทศสมาชิก

ทราบตอไป 

ประเด็นที่หก การเยี่ยมชมหนวยกองพลยาน

เกราะที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปกกิ่ง 

เพื่อใหแขกผูมาเยือนไดเห็นถึงการจัดการศึกษาในหนวย

กาํลงัรบหลกัของกองทัพจีน เพือ่การเตรยีมความพรอมรบ
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เอกสารอางอิง 
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ (๒๕๕๕). “กรอบการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก” จากเว็ปไซต http://www.mfa.go.th/asean/contents.

พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล เหลา ทหารสารบรรณ สําเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ
สอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - ปริญญา
เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง - หลักสูตรชั้นนายพัน เหลาทหารสารบรรณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรหลักประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๗๒ - หลักสูตรการรบรวม ศูนยศึกษาการ
สงคราม ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุนที่ ๔๑ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร - หลักสูตรยุทธศาสตร
และการปองกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัยปองกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทานเคยดํารงตําแหนง อาจารย
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา - ผูอํานวยการกองกิจการปองกัน
ประเทศ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด และนายทหารปฏิบัติ
การ ประจาํสถาบนัวชิาการปองกนัประเทศ ปจจบุนัดาํรงตาํแหนง ผูอาํนวยการกองภมิูภาคศกึษา ศนูยศกึษายทุธศาสตร 
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
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๓

กลาวนํา
บทความเร่ืองนี ้มีวัตถปุระสงคทีจ่ะนาํเสนอขอมลูทีเ่ปนแงคดิในมุมมองดานความสมัพนัธระหวาง

ประเทศที่เกี่ยวของกับสถานการณดานความมั่นคงในระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งนักวิชาการทางดาน

ความสมัพนัธระหวางประเทศ ไดใหความสาํคญัอนัเปนผลมาจากการดาํเนนิความสัมพันธระหวางจนีกบั

สหรัฐฯ ที่ตางก็มีผลประโยชนรวมกันและสามารถที่จะรวมมือกันได ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจโลก  การตอสู

เพือ่ตอตานการกอการราย การไมแพรกระจายอาวธุนวิเคลยีร ตลอดจนอาวธุทีม่อีานภุาพทําลายรายแรง 

และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

รูปแบบของความสัมพันธ
ระหวางจีนกับสหรัฐฯ 

และบทบาทของไทย
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล

รูปแบบความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ที่จะ
กอใหเกิดสันติภาพและการพัฒนาตอโลกและภูมิภาค
ตางๆ นั้น ทั้งสองประเทศควรยอมรับในความแตกตาง
และใหการเคารพตอกันภายใตกรอบกติกาโดยเปนที่
ยอมรบัของประชาคมโลก ซึง่ไทยสามารถสรางบทบาท
ในการเปนประเทศผูประสานความรวมมือไดทั้งกับจีน

AW-p26-p37.indd   26 29/5/2556   19:02:52

AW-�������-����������������������-59-04.indd   141 10/10/2559   11:43:13



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก142

๒๗

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖

แมวาทัง้จนีและสหรัฐฯ จะเห็นถงึความสาํคญัของ

ความรวมมอืกนัเพือ่ใหไดมาซึง่ผลประโยชนทีต่องการ แต

อยางไรก็ตาม ท้ังสองประเทศก็กําลังอยูบนเสนทางแหง

การปะทะขัดแยงกันในเรื่องแนวคิดทางยุทธศาสตรโดย

เฉพาะกับนโยบายการหวนคืนสูเอเชียของรัฐบาลสหรัฐฯ 

ที่นําโดยนายบารัค โอบามา และมีการงัดขอตอบโตกัน

เกีย่วกบัหลกัการตาง ๆ  ทีว่าดวยเรือ่งของอาํนาจอธปิไตย

แหงชาติ เชน ปญหาไตหวัน และปญหาหมูเกาะใน

ทะเลจีนใต เปนตน 

เหตุการณที่นาสนใจทางดานการเมืองระหวาง

ประเทศตอกรณดีงักลาว คอื การพบปะเจรจาหารอืในการ

ประชุมสดุยอดระหวางนายบารคั โอบามา ผูนาํสหรฐัฯ กบั

นายหู จิ่นเทา ผูนําของจีน เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ณ 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  ประเทศสหรัฐฯ ทําใหมีการบรรลุ

ขอตกลงที่สําคัญเกี่ยวกับการสรางความรวมมือแบบ

หุนสวนทางยทุธศาสตรบนพ้ืนฐานของการเคารพ รวมทัง้

การมีผลประโยชนรวมกันระหวางจีนกับสหรัฐฯ

ตอมาในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ นายสี จิ้นผิง 

รองประธานาธิบดีของจีน (ซึ่งจะขึ้นรับตําแหนงเปน

ประธานาธิบดีจีนในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖) ไดเดินทางไป

เยือนสหรัฐฯ และไดเสนอรูปแบบใหมของความเปน

หุนสวนทางยทุธศาสตร ซึง่ไมเคยมมีากอนในประวตัศิาสตร

ของความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ และจะเปนกาว

สําคัญของการสรางความคาดหวังสําหรับประเทศยักษ

ใหญทั้งหลายจะพิจารณากําหนดเปนแนวทางในการ

ดําเนินความสัมพันธระหวางกันตอไป

แนวทางในการดําเนินความสัมพันธแบบเปน

หุนสวนทางยุทธศาสตรดังกลาวไดมีการขยายผลไปสู

การหารอืทางยุทธศาสตรระหวางจีนกบัสหรฐัฯ ในวนัที ่๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  โดยประธานาธิบดีหู  จิ่นเทา ไดเนนยํ้า

ถึงลําดับกาวของขอเสนอในการดําเนินความสัมพันธ 

ระหวางกัน ๕ ประเด็น ไดแก การคิดริเริ่มสรางสรรค  

การเชือ่มัน่ซึง่กันและกนั  การยอมรบัตอความเทาเทยีมกนั  

ความเขาใจตอกัน และการทํางานรวมกันอยางเพ่ือน

ที่มีความใสใจตอกัน 

ในขณะที่ประธานาธิบดี โอบามาก็ได แสดง

สุนทรพจนตอบ โดยกลาวถึงความยินดีตอนรับตอ

การเจรญิเตบิโตของจีนอยางสงบ ซ่ึงในโอกาสนัน้ ทัง้ผูนาํ

สหรัฐฯ และผู นําจีน ก็ไดเห็นพองกันถึงอนาคตของ

ความสัมพันธระหวางกันที่จะไมใหเกิดความซํ้ารอยตอ

การเขาใจผิดตอกันอีก ซึ่งสอดรับกับคําประกาศของ

นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีตางประเทศของสหรัฐฯ 

(ขณะเวลานั้น) ที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ 

กับจีนจะไมใชลักษณะของความแตกตางตรงกันขาม

ที่ชัดเจนระหวางสีขาวกับสีดําหรือการเปนปฏิปกษตอกัน  

แตทั้งสหรัฐฯ และจีน มุงลดทอนความขัดแยงที่จะสงผล

กระทบต อ เส ถียรภาพของความสมดุลระหว  าง

ความรวมมือกับการแขงขัน ซึง่ทัง้สองฝายไดใหการยอมรับ

รวมกันอยางไมเคยปรากฎมากอน
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การกาวสู ภารกิจใหมในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ

นักวิชาการจีนชื่อ หยวน เผิง (Yuan Peng) ซึ่ง

เปนผูเช่ียวชาญดานยุทธศาสตรความสัมพันธระหวาง

จีนกับสหรัฐฯ จากสถาบันศึกษาความสัมพันธระหวาง

ประเทศรวมสมัย (China Institutes of Contemporary  

International Relations : CICIR) วเิคราะหวา เหตกุารณ

ที่ผานมาทางประวัติศาสตรของการดําเนินความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ไดช้ีใหผูนําท้ังของจีนและสหรัฐฯ เห็น

ความสําคัญของการมีสวนรวมในทางการเมืองที่จะนําไป

สูการสรางความสงบรวมกัน  ซึ่งจะสามารถหยุดยั้งวงจร

ของความขัดแยงและการเผชญิหนาตอกนัได  โดยเฉพาะ

การกาวขึ้นสู อํานาจและการเสื่อมถอยอํานาจลงของ

ประเทศขนาดใหญของโลกในประวัติศาสตรไดผลักดัน

ใหนักคิดทางยุทธศาสตรของทั้งสองประเทศไดตระหนัก

ถงึความสําคญัของวงจรดานสือ่สารมวลชน  ซึง่เกีย่วของ

กับสังคมและการศึกษาที่ไดซึมแทรกการมองโลกในแง

รายจากความแตกตางระหวางกัน รวมทั้งปญหาชองวาง

ระหวางผูนาํกบัประชาชน อนัทาํใหเกิดการสรางนโยบาย

ที่นําไปสูความขัดแยงและการเผชิญหนากันอยางหลีก

เลี่ยงไมได  ดังนั้น การส่ือสารในระหวางผู  นําของ

ทัง้สองประเทศ จงึมีความสาํคัญตอการสรางฉันทามติและ

นําไปสูรูปธรรมของการปฏิบัติตอกัน ซึ้งทั้งสองประเทศ

ไดเห็นแลววา ตองดําเนินความสัมพันธระหวางกันบน

พืน้ฐานของความรวมมือและเปนความรวมมอืแบบหุนสวน

ทางยุทธศาสตร โดยมีความเคารพซึ่งกันและกัน รวม

ทั้งรักษาผลประโยชนรวมกัน  อันเปนรูปแบบใหมของ

ความสัมพันธระหวางจนีกับสหรฐัฯ ดงัจะไดกลาวในประเดน็

ตาง ๆ ตอไป (Peng, Yuan., 2012, pp. 28-29)

เหตุผลสําคัญที่ เป นเบื้องหลังของ
การดําเนินความสัมพันธระหวางจีนกับ
สหรัฐฯ

หลังยุคสงครามเย็น สหรัฐฯ ได กลายเป น

อภมิหาอาํนาจเพยีงหนึง่เดยีว ดงันัน้ นโยบายตางประเทศ

ของจีนจึงมุงเนนการดําเนินความสัมพันธกับสหรัฐฯ เปน

สําคัญ โดยมีเหตุผลสามประการ (Zicheng, Ye., 2011, 

p.3) กลาวคือ

ประการแรก จนีเหน็วาสหรฐัฯ เปนประเทศขนาด

ใหญทีมี่การพัฒนาและมีศกัยภาพในการทาํสงครามขนาด

ใหญได ในขณะที่จีนตองการรักษาสภาวะแวดลอมใหมี

ความสงบ เพื่อเรงพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแผน

ประการที่สอง จีนประเมินวา ความสัมพันธที่

ดีระหวางจีนกับสหรัฐฯ จะทําใหจีนบรรลุความทันสมัย 

เนื่องจากสหรัฐฯ เปนตลาดการคาที่มีความสําคัญ รวม

ทั้งเปนแหลงเงินทุนและมีความกาวหนาดานเทคโนโลยี

ประการที่สาม จีนมีขอพิจารณาวา สหรัฐฯ เปน

เพียงหนึ่งเดียวที่มีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับประเด็น

ปญหาไตหวัน โดยที่ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ 

จะสงผลกระทบตอการดํารงไวซึ่งเอกภาพและบูรณภาพ

แหงดินแดนของจีน

ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็ไดวิเคราะหประเมิน

วา จีนเปนประเทศที่มีความสําคัญตอสหรัฐฯ นอกจากที่

จนีเปนประเทศหนึง่ในหาของคณะมนตรคีวามมัน่คงถาวร

ของสหประชาชาติแลว ยังมีความสําคัญทางยุทธศาสตร

ตอสหรฐัฯ ใน ๔ ประการ (Zicheng, Ye., 2011, p.4) ไดแก

ป ร ะ ก า ร แ ร ก  จี น เ ป  น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ขี ด

ความสามารถและมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีอาวุธ

นวิเคลยีรทีเ่ปนภยัคกุคามตอสหรฐัฯ รวมทัง้มคีวามสาํคญั

ตอความสําเร็จของสหรัฐฯ ในการจํากัดการแพรกระจาย

ของอาวุธที่มีอานุภาพรายแรง 
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ประการท่ีสอง จีนเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญ

ตอความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจะสงผล

กระทบตอผลประโยชนของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้

ประการท่ีสาม จีนเปนประเทศขนาดใหญที่มี

การพัฒนาทีร่วดเรว็โดยเฉพาะดานเศรษฐกจิ รวมทัง้มีบทบาท

สําคัญตอการแกไขปญหาสภาวะแวดลอมของโลก เชน 

ปญหาดานมลพิษ เปนตน

ประการที่สี่ สหรัฐฯ เห็นวา หลังจากเหตุการณ

กอการรายที่นิวยอรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ การดําเนิน

ความสมัพนัธกบัจนีจะสงผลดตีอความสําเรจ็ในการรักษาผล

ประโยชนรวมกันโดยเฉพาะการตอตานการกอการราย

แนวคิดและรปูแบบพืน้ฐานในการดาํเนนิ
นโยบายของจีน

การดําเนินนโยบายเพื่อความมั่นคงของจีนมุงนํา

ไปสูการเปนหุนสวนทางยทุธศาสตรกบัประเทศตาง ๆ  โดย

มีการประเมินสภาวะแวดลอมดานความม่ันคงระหวาง

ประเทศวา จะยังไมมีสงครามขนาดใหญในภูมิภาคที่จะ

เปนอุปสรรคตอโอกาสการพัฒนาประเทศของจีน แต

กระแสโลกาภิวัตนจะกระทบตอการดําเนินความสัมพันธ

ระหวางประเทศอันทําใหประเทศตาง ๆ จําเปนตองมี

การพึง่พาอาศยักนัมากขึน้ (Interdependence) โดยเฉพาะ

ทางดานเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ ความสมดุลดานกําลังอํานาจหลัง

จากยุคสงครามเย็นที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบ    

สองข้ัวอํานาจไปอยูภายใตการถูกครอบงําโดยสหรัฐฯใน

ลักษณะของการเปนขั้วอํานาจเดียว แตในอนาคตระบบ

ความมัน่คงจะมพีฒันาการไปสูการมหีลายขัว้อาํนาจ รวม

ทั้งจะมีการเผชิญหนากับความทาทายของความม่ันคงใน

รูปแบบใหม (Non Traditional Security Challenges) 

เพิ่มมากขึ้นทั้งจากการกอการราย การแพรกระจาย

ของอาวุธที่มีอานุภาพรายแรง และภัยพิบัติรุนแรงทาง

ธรรมชาติ เปนตน

การเจริญเติบโตขึ้นของจีน (Rise of China) จะ

มอีทิธพิลตอเศรษฐกจิและความมัน่คงของโลก ซึง่จนีตอง

มีบทบาทในการสรางกฎระเบียบ รวมทั้งบรรทัดฐานของ

องคกรระหวางประเทศในรูปแบบพหุภาคีเพ่ือรักษาผล

ประโยชนของจีนรวมกับประเทศตาง ๆ  แตปญหา

ความไมมัน่คงในเร่ืองพลงังาน ทาํใหจนีตองแสวงหาแหลง

พลังงานใหม ๆ

ดังนั้น จากสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง

ดังกลาว ทําใหจีนนําเสนอแนวคิดความมั่นคงใหม (New 

Security Concept) ที่ไดเริ่มตนศึกษาทบทวนแนวคิด

เกี่ยวกับความมั่นคงมาตั้งแต ป ค.ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

จนแลวเสร็จในป ค.ศ.๑๙๙๔ (พ.ศ.๒๕๓๗) และ

ในป ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ.๒๕๔๐) จีนไดเสนอแนวคิด

ค ว า มมั่ น ค ง ใ หม  ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม อ า เ ซี ย น ว  า ด  ว ย

ค ว า ม ร  ว ม มื อ ด  า น ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ค ว า มมั่ น ค ง

แหงเอเชีย-แปซิฟก ครั้งที่ ๔ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

ประเทศมาเลเซีย

แนวคิดความมั่นคงใหม  (New Security 

Concept) จะเนนความเทาเทียมกัน (Equality) 

การเจรจาหารือ (Dialogue Trust) ผลประโยชนรวม 

(Mutual Benefit) และความรวมมือ (Cooperation) โดย

มีองคประกอบ ๓ ประการ (Shenxia, Zheng., 2008, 

pp. 8-15) คือ

ประการแรก ความมั่นคงรวม (Common 

Security) โดยแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี ซึ่ง

อาจเปรียบความมั่นคงรวมเปนวัตถุประสงคของแนวคิด

ความมั่นคงใหม   

ประการที่สอง ความรวมมือดานความม่ันคง

(Cooperative Security) โดยมีมาตรการสร าง

ความไวเนือ้เชือ่ใจ (Confidence Building Measures) เชน 
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การพบปะพูดคุยปรึกษาหารือทางยทุธศาสตร การรวมมอื

เพื่อความม่ันคงในภูมิภาค การรวมมือกันแกปญหา

ความม่ันคงในรปูแบบใหม การมสีวนรวมในการปฏบิตักิารรกัษา

สันติภาพ และการแลกเปลี่ยนทางการทหาร ฯลฯ ซึ่ง

เปรียบไดกับการเปนแนวทาง (Approach) ของแนวคิด

ความมั่นคงใหม

ประการท่ีสาม การพฒันาความมัน่คง (Development 

Security) ใหมีเสถียรภาพอยางยั่งยืน ซ่ึงเปรียบไดกับ

การมีรากฐานที่สําคัญ (Foundation)

การดําเนินนโยบายเพื่อความมั่นคงที่สอดคลอง

กับแนวคิดเกี่ยวกับความม่ันคงใหมของจีนดังที่กลาวน้ัน

มีความเกี่ยวของสัมพีนธกับการดําเนินความสัมพันธ

ระหวางประเทศในลักษณะของการสรางความเปนหุน

สวนทางยุทธศาสตร  ซึ่งนักวิจัยอิสระดานรัฐศาสตร

ชาวอซุเบกสิถานชือ่ ดร.ฟารคูด โตลิปอฟ (Farkhod Tolipov)

ได  ให ความหมายของหุ นส วนทางยุทธศาสตร  ไว 

อยางเดนชัดวา เปนรูปแบบพิเศษของความสัมพันธ

ระหว างประเทศที่มีลักษณะดังต อไปนี้  (Tolipov, 

Farkhod., 2006, pp. 1-2)

๑. มีความเช่ือม่ันและเช่ือใจตอกันอยูในระดับสูง

ของการเปนหุนสวนกัน 

๒. มีความตั้งใจที่จะรวมมือระหวางกัน โดยมี

วิสัยทัศนในระยะยาว

๓. ใหความสนใจตอความรวมมือในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของการรักษาความม่ันคงและ

ผลประโยชนแหงชาติ

๔. มจีดุยนืทีใ่กลชดิและผลประโยชนรวมกนัในเวที

การเมืองระหวางประเทศ

๕. มีสภาพทางภูมิรัฐศาสตรที่เกี่ยวของในระยะ

ยาวกับการเปนหุนสวน ทั้งในระดับระหวางประเทศและ

ระดับภูมิภาค

รูปแบบพิเศษของความสัมพันธระหวางประเทศ

ที่เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรดังกลาว มีความสอดคลอง

กับแนวคิดของนักวิชาการจีนสองคนคือ โจเซฟ วาย เอส 

เฉิง (Joseph Y.S. Cheng) และจาง วานคุน (Zhang 

Wankun) ที่ไดนิยามความหมายของการเปนหุนสวน

ทางยุทธศาสตรวา เปนลักษณะความสัมพันธของสอง

ประเทศที่มีความใกลชิดสนิทสนมอยางยิ่ง อยูบนพื้นฐาน

ของความเสมอภาค มีนโยบายและแนวคิดทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และการทหารไปในแนวทางเดียวกัน 

โดยไดนาํเสนอรปูแบบและความเคลือ่นไหวในพฤตกิรรม

ทางยุทธศาสตรระหวางประเทศของจีน (Cheng, Joseph 

Y.S. and Wankun, Zhang., 2004, p. 180)

นักวิชาการจีนทั้งสองคนนั้น กลาวถึงการเปน

หุนสวนทางยุทธศาสตรของจีนกับประเทศตาง ๆ โดย

มีการจัดระดับของการเปนหุนสวน (The Hierarchy 

of Partnership) โดยเฉพาะหลังจากการสิ้นสุดของ

ยุคสงครามเย็นชวงกลางทศวรรษที่ ๑๙๙๐ จีนไดมี

การทบทวนการเปลีย่นแปลงในดลุแหงอาํนาจ (Balance of 

Power) ของโลกและจีนไดปรับเปลี่ยนบทบาทในดาน

ยุทธศาสตรระหวางประเทศใหม โดยเฉพาะการมี

ความครอบคลมุถึงกําลงัอาํนาจแหงชาติ (National Power) 

ภายใตความสัมพันธระหวางมหาอํานาจตาง ๆ ที่จีนเห็น

วาระบบขั้วอํานาจของโลกมีแนวโนมพัฒนาไปสูการมี

หลายขั้วอํานาจ รวมทั้งความสัมพันธกับองคกรระหวาง

ประเทศในภูมิภาคตาง ๆ แตเนื่องจากความซับซอน

ของผลประโยชนระหวางประเทศ จึงทําใหจีนจําเปนตอง

แบงระดับความสัมพันธของการเปนหุนสวน (Levels 

of Partnerships) เปนระดับตาง ๆ ๖ ระดับ (Cheng, 

Joseph Y.S. and Wankun, Zhang., 2004, pp 186-

199)  ดังนี้
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ระดับที่ ๑  การเป นหุ นส วนทางยุทธศาสตร 

(Strategic Partnerships) ระหวางจีนกับรัสเซียและจีน

กบัสหรฐัฯ โดยมุงการดาํเนนิการเพือ่รกัษาความสงบและ

ความมีเสถียรภาพของสภาวะแวดลอมใหมทางการเมือง

ระหวางประเทศ 

ระดับที่ ๒  ก า ร เ ป  น หุ  น ส  ว น ที่ ส ม บู ร ณ  

(Comprehensive Partnerships) ระหวางจนีกับฝรัง่เศส 

แคนาดา เม็กซิโก ปากีสถาน และอังกฤษ โดยมี

ความแตกตางกนัตามกรณใีนแตละรายประเทศ เพือ่ผลกัดนั

การจัดระเบียบโลกใหมในระบบหลายขั้วอํานาจ และเพื่อ

ปองปรามไมใหสหรัฐฯ แสดงความเปนอภิมหาอํานาจ

หนึ่งเดียวของโลกในการครอบงําระบบระหวางประเทศ

ระดับท่ี ๓ การสรางความเปนหุ นสวนของ

เสถียรภาพในระยะยาว (Constructive Partnership 

of Long-term Stability) ระหวางจีนกับสหภาพยุโรป 

(European Union : EU) เพื่อคงไวซึ่งผลประโยชนที่จะ

ไดรับจากความสําคัญในการพัฒนาดานเทคโนโลยีและ

เครื่องมือตาง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน

ผลประโยชนดานเศรษฐกิจและตลาดการคา

ระดับที่ ๔  การเปนหุนสวนบนพืน้ฐานความเช่ือมัน่

และการเปนเพ่ือนบานที่ดี (Partnerships Based on 

Good-neighborliness and Mutual Trust) ระหวางจีน

กับประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน 

เพื่อปองกันความขัดแยงในผลประโยชนพื้นฐานทาง

ยุทธศาสตรของจีนในภูมิภาคนี้ รวมทั้งการถวงดุลอํานาจ

ในภูมิภาค

ระดับที่ ๕  การเปนหุ นสวนของมิตรภาพและ

ความรวมมือ (Partnership of Friendship and 

Cooperation) ระหวางจีนกับญี่ปุน เพื่อผลประโยชน

ทางการค า และการสร างความเป นหุ นส วนของ

ความรวมมอื (Partnership of Constructive Cooperation) 

ระหวางจีนกับอินเดีย เพื่อรักษาความสงบในพื้นที่ตาม

แนวชายแดน

ระดับที่  ๖  การสร  างความเป นหุ  นส  วน 

(Constructive Partnerships) ระหวางจีนกับแอฟรกิาใต 

รวมทั้งความสัมพันธของความรวมมือทางยุทธศาสตร 

(Relationship of Strategic Cooperation) ระหวางจีน

กบัอยิปิต และจนีกบัซาอดุอิาระเบยี เพือ่ผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจและแหลงพลังงาน  

นอกจากนี้ จีนไดเตรียมการหาทางแกไขปญหาที่

จะเกดิขึน้ในเชงิยทุธศาสตรโดย นายหยาง เจยีฉอื (Yang 

Jiechi) รฐัมนตรตีางประเทศจนีไดกลาวสนุทรพจนทีศ่นูย

ศึกษายุทธศาสตรและระหวางประเทศของสหรัฐฯ เมื่อ

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (Jiechi, Yang, 2009) 

ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปแหงความสัมพันธทางการทูต

ระหวางกันวา 

“. . .ความสัมพันธ ระหวางจีน-สหรัฐฯอยู บน

พ้ืนฐานทางยุทธศาสตรของการขยายผลประโยชนรวมใน

การเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก...ควรสง

เสริมความรวมมือกันโดยใชชองทางที่เหมาะสมใน

การดาํเนนิความสมัพนัธดวยการเคารพในอาํนาจอธปิไตย

ของกนัและกนั ยอมรบัในจดุยนืทีแ่ตกตางกนัเพือ่รวมมอืกนั

ในการรักษาผลประโยชนรวม...รักษาความใกลชิดใน

การเจรจาปรึกษาหารือกัน...ขยายความสัมพันธบน

ความรวมมอืเพือ่เสถยีรภาพและผลประโยชนโดยเฉพาะทาง

เศรษฐกิจ...ลดอุปสรรคที่จะเปนขอจํากัดระหวางกันใน

ปญหาไตหวันและทิเบตซึ่งเปนปญหาภายในของจีน...”

นักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศได

วิเคราะหแนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนวา ยังคงมุงเนน

การขยายบทบาทและอิทธิพลอยางตอเนื่อง โดยเนนถึง

การเจริญเติบโตขึ้นอยางสันติ โดยเฉพาะการพัฒนาเพ่ือ

การปองกันตนเองและจะไมเปนไปเพ่ือการคุกคามโลก 
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ทัง้น้ี จนีจะใชการดาํเนนินโยบายตางประเทศแบบพหภุาคผีาน

การประชมุสุดยอดในเวทตีางๆ ซึง่จะทาํใหจนีแสดงบทบาท

ในฐานะผูนําของประเทศกําลังพัฒนา โดยอาศัยพลัง

การรวมตวัของกลุมประเทศกาํลังพัฒนาทีจี่นรวมเปนสมาชิก

อยูดวยใหประโยชน เชน จีนไดแสดงทาทีที่จะผลักดันให

มกีารปฏริปูระบบและกลไกสถาบนัทางเศรษฐกจิระหวาง

ประเทศอยางตอเนือ่ง เพ่ือใหจนีและประเทศกาํลงัพฒันา

มีสิทธิ์มีเสียงมากข้ึนในเวทีเหลานั้น เชน การประชุม

ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก 

หรือ เอเปค (Asia – Pacific Economic Cooperation 

: APEC) เปนตน

ในขณะที่จีนยังคงเผชิญกับความทาทายในดาน

การตางประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการรุกของ

สหรฐัฯ เพือ่สกดักัน้การแผขยายอิทธิพลของจีนในภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน การหมุนเวียนกองกําลัง

หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินสหรัฐฯ จํานวน ๒,๕๐๐ นาย 

ไปประจาํทีเ่มอืงดารวนิของออสเตรเลยี และการประกาศ

การฝกรวมสหรัฐฯ - ออสเตรเลีย  รวมทั้งการรื้อฟน

การมีปฏสัิมพนัธกบัเมยีนมาร  ดวยการสงนางฮลิลาร ีคลนิตนั 

รัฐมนตรีตางประเทศไปเยือนเมียนมาร  ตลอดจนการจัด

ทําความตกลงเขตการคาเสรีที่เรียกวา ความตกลงเปน

หุนสวนทางยทุธศาสตรทางเศรษฐกจิภาคพืน้เอเชยีแปซฟิก 

(Trans - Pacific Strategic Economic Partnership 

Agreement : TPP) และการเขามามีสวนในการปญหา

ขอพิพาทในทะเลจีนใต ระหวางจีนที่กําลังมีป ญหา

การกระทบกระทั่งกับเวียดนามและฟลิปปนส 

แนวคดิและรปูแบบพืน้ฐานในการดาํเนนิ
นโยบายของสหรัฐฯ

แนวคิดทางยุทธศาสตร ของสหรัฐฯ ตามที่

ประธานาธิบดีบารัค  โอบามา ไดประกาศในการจัดทํา

ยุทธศาสตรแหงชาติ โดยกําหนดแนวทางไว ๓ ประการคือ 

ประการแรก เนนการวางรากฐานพลงัอํานาจของ

สหรฐัฯ ใหแข็งแกรง โดยเฉพาะพลงัอาํนาจทางเศรษฐกิจ  

ประการทีส่อง เนนการสรางความเกีย่วพนัใหคลมุ

รอบดาน เพื่อการรักษาผลประโยชนของสหรัฐฯ   

ประการที่สาม เนนการพัฒนาความสัมพันธกับ

ประเทศตาง ๆ  ในทุกภูมิภาค โดยสงเสริมการจัดระเบียบ

ระหวางประเทศที่เที่ยงธรรมและยั่งยืนเพื่อใชระเบียบ 

กฎเกณฑระหวางประเทศ รวมทั้งการสรางกระแสเพื่อ

กดดันประเทศที่ขัดผลประโยชนของสหรัฐฯ ยุทธศาสตร

ความม่ันคงแหงชาติจัดทําขึ้น เพ่ือสงเสริมผลประโยชน

แห งชาติทั้ งด านความมั่นคง ความเจริญรุ  ง เรือง

การเคารพตอคานิยมอเมริกัน และการใชกฎระเบียบ

ระหวางประเทศ   

รัฐบาลสหรัฐฯ ของประธานาธิบดีบารัค โอบามา

มุงใช Smart Power เปนแนวทางผสมผสานเครื่องมือ

ทางดานการทตู เศรษฐกจิ การทหาร การเมอืง  กฎหมาย  

วัฒนธรรมเขาดวยกัน เปนการผสมผสานระหวาง Soft 

Power และ Hard Power เชน แบงปนความเจริญ

รุงเรือง  ชวยเหลือดานการฝก  การแลกเปลี่ยนดาน

การขาวกรอง รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ

และวฒันธรรมและรวมมอืในการปราบปรามกลุมกอการราย 

การส งเสริมให หุ นส วนมีความเข มแข็งและมีขีด

ความสามารถสงูข้ึน  โดยทีส่หรฐัฯ มีบทบาทนาํในการแกไข

ปญหาที่กระทบตอความมั่นคงของโลก เชน การยับยั้ง

การแพรกระจายอาวุธที่มีอํานาจทําลายรายแรง (WMD)  

การกอการรายสากล และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก 

เปนตน (Laksmana, Evan A., 2009, pp.4-14)

ประสบการณที่ผานมาของการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ

หากย อนทบทวนประวั ติความเป นมาของ
ความสมัพันธระหวางจีนกับสหรฐัฯ พบวา ภายหลังสงคราม
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เกาหลี (ป ค.ศ. ๑๙๕๐ – ๑๙๕๓) จีนคอมมิวนิสตและ

สหรัฐฯ ไดกลายเปนศัตรูกัน จวบจนกระทั่งถึงปลาย

ทศวรรษ ๑๙๖๐ เม่ือทั้งสองประเทศตางเริ่มตนใช

ความพยายามทีจ่ะมีการปรับปรุงความสมัพันธระหวางกนั 

สบืเนือ่งจากในเวลานัน้ ทัง้จนีและสหรัฐฯ ตางกก็าํลงัเผชญิ

ศัตรูตัวฉกาจร วมกัน คือ สหภาพโซเวียต โดยมี

ความเคลื่อนไหวที่ เรียกขานกันว าการทูตป งปอง 

(Ping Pong Diplomacy)  ในป ค.ศ. ๑๙๗๑ (พ.ศ. 

๒๕๑๔) ในที่สุดประธานาธิบดีริชารด นิกสัน ของสหรัฐฯ 

ก็ไดเดินทางไปเยือนจีนในป ค.ศ. ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕)

ตอมาปลายเดือนธันวาคมป ค.ศ.๑๙๗๘ (พ.ศ.

๒๕๒๑) พรรคคอมมิวนิสตจีนไดลงมติรับรองอยางเปน

ทางการในนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจ รวมถึงการเปด

ประตูประเทศของเติ้ง เสี่ยวผิง และในวันที่ ๑ มกราคม 

ค.ศ. ๑๙๗๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒) สหรัฐฯ ก็ไดประกาศเปลี่ยน

ขางทางการทูตจากการที่เคยรับรองรัฐบาลของไทเปก็

หันมายอมรับรัฐบาลปกกิ่ง และในเดือนมกราคม ค.ศ. 

๑๙๗๙ เต้ิง เสี่ยวผิง เดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตัน ซึ่ง

กลายเปนหลักหมายแหงการเริ่มตนของทศวรรษ “ดื่มนํ้า

ผึง้พระจนัทร” สาํหรบัความสมัพนัธระหวางจนีกบัสหรฐัฯ 

ในระหวางเวลานัน้ สหรฐัฯกบัจีนไดบรรลขุอตกลงการคา

ระดบัทวภิาคกีนั และรเิริม่โครงการวจิยัรวมกนั ตลอดจน

แผนงานประสานงานรวมมือกันเปนจํานวนมาก เชน 

โครงการและแผนงาน รวมทั้งขอตกลงวาดวยความรวม

มือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Agreement 

on Cooperation in Science and Technology) ซึ่งจัด

วาเปนแผนงานระดับทวิภาคีทีมี่ขนาดใหญท่ีสดุ เปนตน  

แตแลวความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ดัง

กลาวที่กําลังราบรื่น ก็มีอันตองมีอันยุติลงอยางขมขื่นดวย

การท่ีจีนไดทําการปราบปรามกวาดลางอยางรุนแรงกับ

พวกนกัศกึษาทีก่าํลงัชุมนุมประทวงอยูในจัตรุสัเทยีนอันเหมิน

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เพ่ือ

ประณามสิ่งที่ตนเห็นวา เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อยางรายแรงของปกกิ่ง วอชิงตันจึงไดสั่งระงับการติดตอ

แลกเปลีย่นการเยีย่มเยยีนระหวางเจาหนาทีร่ะดบัสงูของ

ทั้งสองฝายอยางเปนทางการ และออกมาตรการลงโทษ

คว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการหามสงออกอาวุธไป

ใหแกจีนดวย 

การที่ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ตกอยู

ในสภาพเชนนี้ เนื่องมาจากธรรมชาติหรือแกนแทของ

ความสัมพันธซึ่งถูกสรางและถูกพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐาน

แหงการมุงผลเชิงปฏิบัติ เพื่อสนองเปาหมายทางดานผล

ประโยชนแหงชาติ และเปาหมายทางยุทธศาสตรในเชิง

ภูมิรัฐศาสตรของแตละฝาย เมื่อผลประโยชนหรือ

เปาหมายของประเทศตนก็จะเกิดปะทะและขัดแยงกัน

รวมทัง้เกิดความตึงเครยีดข้ึนมา จนอาจกลาวไดวา ในชวง

ทศวรรษ ๑๙๙๐ (พ.ศ.๒๕๓๓) ความสัมพันธระหวาง

จีน-สหรัฐฯอยูในสภาพถดถอยลงสูระดับตํ่า โดยเฉพาะ

หลังการลมสลายลงของสหภาพโซเวียตในป พ.ศ.๒๕๓๔ 

สหรัฐฯ กลายเปนอภิมหาอํานาจเพียงหนึ่งเดียวของโลก

ซึ่งมุงเขาครอบงําบงการกิจการระหวางประเทศ ขณะ

ที่จีนก็ไดพยายามตอสูดวยการหันไปสงเสริมสนับสนุน

แนวความคิดวาดวยโลกที่มีหลายขั้วอํานาจขึ้นมา กรณี

ตอเนื่องกันเปนชุดใหญในชวงทศวรรษดังกลาว ตอมา

ในป พ.ศ.๒๕๓๙ จีนไดจัดการซอมรบทางทหารขึ้นใน

บริเวณชองแคบไตหวัน ในลักษณะที่มุ งป องปราม

การประกาศเอกราชของไตหวนัอนัเปนผลมาจากการเลอืกต้ัง

ประธานาธิบดีของไตหวันในชวงเวลานั้น ทําใหสหรัฐฯ

ก็ไดจัดสงหมูเรือบรรทุกเครื่องบิน ๒ หมูเดินทางเขา

มายังภูมิภาคแถบนี้ หลังจากกรณีนี้สงบลงไปไมนาน

ก็เกิดเหตุการณที่กองกําลังทางอากาศขององคการ

สนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (North 
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Atlantic Treaty Organization : NATO) ซึ่งนําโดย

สหรัฐฯท่ีกอกรณีโจมตีทิ้งระเบิดใสสถานเอกอัครราชทูต

จีนในกรุงเบลเกรด เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอางวาเปน

อุบัติเหตุดวยความเขาใจผิดวา เปนโกดังอาวุธของ

หนวยงานรฐับาลยโูกสลาเวยี และตอมาในเดือนเมษายน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ เคร่ืองบนิขบัไลแบบ J-8 ของจนี ไดชนปะทะกบั

เครื่องบินสายลับแบบ EP-3 ของสหรัฐฯ ในนานฟาใกลๆ 

เกาะไหหลําของจีน แตรัฐบาลของประเทศท้ังสองตาง

ก็ไดใชความพยายามอยางหนัก เพ่ือรักษาระดับของ

ความสัมพันธระหวางกันไว 

จนกระทัง่เกดิเหตกุารณผูกอการรายโจมตสีหรฐัฯ

อยางอุกอาจในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจีน

ไดแสดงการสนับสนุนสงครามตอสู เอาชนะการกอ

การรายของสหรฐัฯ อยางเตม็ที ่การตอตานการกอการราย

กลายเปนเปาหมายรวมกนัของประเทศทัง้สอง ซึง่ทําใหสาย

สัมพนัธทีมี่อยูระหวางกนับงัเกิดความอบอุนขึน้มาอกีครัง้ 

อาจวเิคราะหไดวา ในชวงทศวรรษแรกของครสิต

ศตวรรษที่ ๒๑ ขณะที่สหรัฐฯกําลังติดพันอยูกับปญหา

สงครามตอตานการกอการรายของตน ทัง้ในอฟักานสิถาน

และในอิรักอยู นั้น จีนก็ไดฉกฉวยโอกาสในชวงเวลา

ดงักลาวมาเนนหนกัตอการรวมศนูยเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ

ของตนเอง ประกอบกับในปจจุบันเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท่ี

เพิ่งถูกโจมตีจากวิกฤตภาคการเงิน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ จน

กระทั่งประสบปญหาอยางหนักก็ยังคงอยูในภาวะที่ยังคง

ไมฟนตัวไดเทาที่ควร ในขณะที่จีนสามารถรักษาอัตรา

การเตบิโตทางเศรษฐกิจเอาไวในระดบัทีส่งูอยางตอเนือ่ง

จนทําใหเศรษฐกิจของจีนสามารถเจริญเติบโตแซงหนา

เขาแทนที่ญี่ปุ นและกลายเปนประเทศเจาของระบบ

เศรษฐกจิขนาดใหญเปนอนัดบัสองของโลก รองลงมาจาก

สหรัฐฯเทานั้น ปจจุบันนี้จีนกับสหรัฐฯตางก็เปนคู คา

รายใหญที่สุดของกันและกัน 

อย  างไรก็ ดี  การเล็ ง เห็นความสําคัญของ

การดําเนนิความสมัพนัธระหวางจนีกบัสหรฐัฯ ดงักลาวก็ไม

ไดทําใหความระแวงสงสัยระหวางมหาอํานาจทั้งสอง

นี้เลือนหายไป ตรงกันขามกลับเพิ่มทวีมากขึ้นจากการ

ที่ จีนกําลังมีความเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและทาง

การทหารมากข้ึนทกุขณะ ซึง่เปนการทาทายฐานะความเปน

อภิมหาอํานาจเพียงหนึ่งเดียวในโลกของสหรัฐฯ แตใน

อีกดานหนึ่ง จีนก็ระแวงสงสัยวา สหรัฐฯ ตองการที่จะ

จํากัดควบคุมการกาวผงาดขึ้นมาของตนดวยการปดลอม 

(Containment) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายหลังจากที่คณะ

รัฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประกาศการปรับ

เปลี่ยนทางยุทธศาสตรของตน ดวยการที่จะหวนกลับ

คืนมาสูเอเชีย

แนวโนมของทศิทางความสมัพนัธระหวาง
จีนกับสหรัฐฯ 

ภาพรวมของความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ 

ในปจจุบันมีแนวโนมในเชิงบวกเพิ่มมากข้ึน แมวาทั้ง

สองประเทศจะยงัคงมคีวามเห็นทีแ่ตกตางกนัในแนวทาง

การดําเนินการที่จะนําไปสู การแกไขประเด็นปญหา

ความมัน่คงในภมูภิาคตางๆ เชน การแกไขปญหาทะเลจนีใต 

เปนตน  แตทั้งสองประเทศตางเห็นถึงความสําคัญและ

ความจําเปนที่ตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ

ทางดานเศรษฐกิจที่มีผลประโยชนรวมกันเพิ่มขึ้น  แมวา

รัฐบาลสหรัฐฯ ที่นําโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา จะ

ยงัคงมองจนีในฐานะคูแขงขนัทางยทุธศาสตร (Strategic 

Competition) ก็ตาม แตทั้งสองประเทศก็มุ งเนน

การสรางดุลยภาพของความรวมมอืและความสมัพันธกันบน

พ้ืนฐานของการอยูรวมกัน โดยการเคารพซึ่งกันและกัน 

เนื่องจากทั้งสองประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญของ

การดาํเนนิความสมัพันธทีส่รางสรรคระหวางประเทศท้ังสอง
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อยางรอบดานจะมีความหมายตอประเทศทั้งสองและตอ

โลกในที่สุด  

ไดบรรลุขอตกลงที่สําคัญ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือน

ระดับสูง  การประชุมเจรจาดานยุทธศาสตรความมั่นคง

ระหวางจีน - สหรัฐฯ ภายใต กลไก S&ED และ

ความสนใจรวมกนัตอการจดัการทวภิาคดีานสทิธมินษุยชนทีจ่นี  

นอกจากนี้ ในระหวางการเยือนสหรัฐฯ ของ พลเอกเฉิน 

ปงเตอ ประธานเสนาธิการทหารใหญ กองทัพปลดปลอย

ประฃาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๕ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ซึ่ง

ถอืเปนการเยอืนสหรฐัฯ ครัง้แรกในรอบ ๗ ปของประธาน

เสนาธิการทหารใหญ และทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยน

ความเหน็กนัอยางลกึซึง้ ในเรือ่งความสัมพันธระหวางสอง

กองทพั  ปญหานวิเคลยีรในเกาหลเีหนอื  การปราบปราม

โจรสลัด  การตอตานการกอการรายและการรักษา

ความปลอดภัยทางเครือขายอินเตอรเนต เปนตน

ขอเสนอตอรูปแบบในมิติใหมของ
ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ

ทั้งจีนและสหรัฐฯ ตองปรับทิศทางและรักษา

ระดบัของการดาํเนนิความสัมพนัธระหวางกนับนพืน้ฐาน

ของการเคารพในความแตกตางกนั อนัเนือ่งมาจากสภาพ

คานยิมทางสงัคม วฒันธรรมและจารตีประเพณ ีซึง่สงผล

ตอการสรางแนวคดิทางยทุธศาสตรทัง้ของจนีและสหรฐัฯ 

มีความแตกตางกัน  แตทั้งสองประเทศตางก็เล็งเห็นถึง

ความสําคญัของการรวมมือกนัเพือ่รกัษาผลประโยชนของ

กันและกันดังกลาวในขางตนแลวนั้น  ซึ่งมีนักวิชาการจีน

ไดเสนอแนวทางท่ีทัง้สองประเทศควรดาํเนนิการ (Peng, 

Yuan., 2012, pp. 35-45) ดังนี้

ประการแรก ทั้งจีนและสหรัฐฯ ควรเนนรูปแบบ

การรกัษาผลประโยชนรวมกนั โดยเฉพาะความรวมมอืทาง

ดานเศรษฐกิจ ดวยการหาพ้ืนที่สําหรับการลงทุนรวมกัน 

เพื่อเปนพื้นฐานของการนําไปสู ความรวมมือในดาน

ความมั่นคงและดานอื่นๆ ตอไป 

ประการที่ สอง ทั้ ง จีนและสหรัฐฯ ควรมี

การทบทวนและมีการหารืออยางใกลชิดเกี่ยวกับการปรับ

แมวา ประเทศทัง้สองยงัคงขาดความไวเนือ้เชือ่ใจ

ตอกันจากมุมมองตอปญหาดานความมั่นคงในภูมิภาค

ตางๆ  โดยเฉพาะมุมมองของสหรัฐฯ ท่ียังคงมองเห็น

วาจีนเปนภัยคุกคาม  จึงทําใหทั้งสองประเทศมีปฏิกิริยา

โตตอบซึ่งกันและกันในบางประเด็นปญหา ขณะที่จีนก็มี

มมุมองวาสหรฐัฯ กาํลงัดาํเนนินโยบายเพือ่ปดลอมจนี แต

ทั้งจีนและสหรัฐฯ ก็มีปฏิสัมพันธในเชิงบวก โดยเฉพาะ

การเสรมิสรางความสัมพันธทางการทหารจากการเย่ียมเยอืน

ระหวางรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศในระหวาง

ป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ โดยผูนําทางทหารของทั้งสองฝายได

เห็นพองกนัทีจ่ะยดึหลกัการของความเคารพ ความไวเนือ้

เชื่อใจ ความเสมอภาค และการเกื้อกูลประโยชนซึ่ง

กันและกัน จนนํามาซึ่งความรวมมือในดานตางๆ เชน 

การตอตานการกอการราย  กองกําลังเพ่ือการรักษา

สนัตภิาพ  การปองกนัภยัทางทะเล  การใหความชวยเหลอื

ดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เปนตน  

ตั ว อย  า งที่ แ สด ง ให  เ ห็ น ถึ ง รู ป ธ ร รมของ

ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ในเชิงบวกในดาน

ความมั่นคงทางการเมือง การทหารและเศรษฐกิจ ไดแก 

การประชมุหารอืทางดานยทุธศาสตรและเศรษฐกจิระหวาง

สหรฐัฯ กบัจีน   (US - China Strategic and Economic 

Dialogue : S&ED) ครั้งที่ ๓ ซึ่งมีขึ้นที่กรุงวอชิงตัน เมื่อ

วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่การประชุมดังกลาว
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โครงสรางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก ระดับถูมิภาค

และระดับระหวางประเทศใหสอดคลองกับทิศทาง

การเปล่ียนแปลงของสถานการณ  โดยทัง้สองประเทศตอง

เปดใจกวางที่จะใหแตละฝายไดมีสวนรวมในการกําหนด

กรอบกตกิาในการจดัระเบยีบของโลกใหม รวมทัง้ยินดรีบั

ฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาคมโลกดวย

ประการที่สาม ทั้งจีนและสหรัฐฯ ควรมีจุด

ประสานงานที่ชัดเจนเพ่ือสรางความไวเนื้อเช่ือใจตอกัน

และสนับสนุนตอความรวมมือในทุกระดับ โดยผานกลไก

ตางๆ ที่ทั้งสองประเทศมีปฏิสัมพันธกันทั้งแบบทวิภาคี

และภายใตกรอบพหุภาคี ตลอดจนมีการแจงเตือนเพื่อ

ปองกันการเขาใจผิด  รวมทั้งควรเรงสงเสริมการทูตใน

ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ ในรูปแบบของ

การแลกเปลีย่นกจิกรรมทางสงัคมและวัฒนธรรมระหวาง

กันเพิ่มมากขึ้น 

ขอเสนอแนะสําหรับบทบาทและทาทีท่ี
เหมาะสมของไทยตอความสัมพันธ
ระหวางจีนกับสหรัฐฯ

ไทยควรกําหนดทาทีและจุดยืนทางยุทธศาสตร

ด  วยการรักษาทิศทางและระยะของการดํ า เนิน

ความสัมพันธ ทั้ งต อจีนและสหรัฐฯ อย างสมดุล 

เพือ่รกัษาผลประโยชนของประเทศไทย โดยควรพิจารณา

กําหนดแนวทางในการดําเนินการในรูปแบบลักษณะ

ทีเ่ปนสะพานเชือ่มโยงความสมัพนัธระหวางจนีกบัสหรฐัฯ 

อันจะทําใหไดมาซึ่งผลประโยชนรวมกันทุกๆ ฝายใน

ภูมิภาค ดังนี้

ประการแรก ไทยควรใชจุดเดนในการดําเนิน

ความสัมพันธพิเศษกับจีนแบบญาติสนิทเสมือนเปน

ครอบครวัเดยีวกนั และการดาํเนนิความสมัพนัธพเิศษแบบ

เพื่อนสนิท ด วยการสร างบทบาทการเป นสะพาน

เชือ่มโยงทีม่คีวามสําคญัตอปฏิสัมพันธในเชิงบวกระหวางจนี

กับสหรัฐฯ โดยอาศัยสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร ที่มี

ความเกื้อกูลตอการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยง (Hub) 

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

รวมทัง้ใชจดุเดนเรือ่งขีดความสามารถในการประนปีระนอม

ตอประเด็นปญหาขอพิพาทดานความมั่นคงเพื่อนําไปสู

แนวทางการแกไขปญหาอยางสันติวิธี เชน ปญหา

ขอพิพาทในทะเลจีนใต เปนตน

ประการที่สอง ไทยควรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนใน

การรักษาผลประโยชนแหงชาติทั้งตอจีนและสหรัฐฯ ให

ทั้งสองฝายเห็นคุณคาและความสําคัญของไทยตอการมี

บทบาทนําในเวทีระหวางประเทศท้ังในระดับอนุภูมิภาค

และภมิูภาค เนือ่งจากไทยไมมปีระเดน็ความขดัแยงอยาง

มนียัสาํคญัทัง้กบัจนีและสหรฐัฯ และไมมปีระเดน็ขัดแยง

ในเรื่องที่เกี่ยวโยงโดยตรงกับผลประโยชนของสหรัฐฯ 

และจีน โดยเฉพาะกรณีพิพาทในทะเลจีนใต ทั้งนี้ ไทย

ควรแสดงจุดยืนที่เปนของตนเองอยางแทจริง รวมทั้ง

แสดงจุดยืนรวมกับสหรัฐฯ หรือกับจีน ในประเด็นที่ควร

จะมีจุดยืนรวม เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศไทย 

ดวยการใชเหตุผลที่ชัดเจนในเชิงหลักการและกฎหมาย

ระหวางประเทศ เพ่ือใหทัง้จีนและสหรฐัฯ ใหการสนบัสนนุ

จุดยืนของไทยในแตละเรื่องดวย

สําหรับบทบาทที่เหมาะสมของกองทัพไทยใน

การสนบัสนนุการดาํเนนิยทุธศาสตรของรฐับาลไทยตอจนี

และสหรัฐฯ อยางไดสมดุล ควรประกอบดวย

ประการแรก กองทัพไทยควรพิจารณากําหนด

แผนงานแบบบูรณาการ รวมทั้งมีการหารือในการดําเนิน

กิจกรรมรวมกันกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อผลักดัน

เรื่องที่จะเปนผลประโยชนตอประเทศไทย เชน การให

ความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ  

ความรวมมอืดานความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน เปนตน

ประการที่สอง กองทัพไทยควรแสดงบทบาทนํา

ในการเปนเวทีกลางของการพบปะหารือระหวางจีนกับ

สหรัฐฯ รวมทั้งประเทศตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพื่อนําไปสู
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การแกไขปญหาดานความมั่นคงในภูมิภาค เชน ปญหา

ขอพิพาทในทะเลจีนใต โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ

ระหวางหนวยงานคลังสมองท้ังของไทยและตางประเทศ

ในมิติเชิงประวัติศาสตรและกฎหมายระหวางประเทศ 

เปนตน

สรุป
รูปแบบของความสมัพันธระหวางจนีกบัสหรฐัฯ ที่

จะกอใหเกิดสันติภาพและการพัฒนาตอโลกและภูมิภาค

ตางๆ ทั้งสองประเทศควรยอมรับในความแตกตางและ

ใหการเคารพตอกันในบทบาทการมีสวนรวมเพื่อแกไข

ปญหารวมกันภายใตกรอบกติกา โดยเปนที่ยอมรับของ

ประชาคมโลก อันจะนําไปสูการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ

ตอกันและการเพิ่มความรวมมือกันมากขึ้น  โดยเฉพาะ

ความรวมมอืทางดานเศรษฐกจิและความม่ันคงในรปูแบบ

ใหม เชน การชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทา

ภัยพิบัติ เปนตน ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานของการนําไปสู 

ความรวมมอืในดานอืน่ ๆ  โดยผานกลไกในกรอบความรวมมอื

ตาง ๆ ซึ่งประเทศไทยสามารถสรางบทบาทในการเปน

ประเทศผูประสานความรวมมือไดทั้งกับจีนและสหรัฐฯ 

เนื่องจากไทยมีความใกลชิดสนิทสนมแบบญาติมิตรใน

ครอบครัวเดียวกันกับจีน และมีความใกลชิดแบบเพื่อน

สนิทที่เกาแกที่สุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อดํารงรักษาไวซึ่งผล

ประโยชนของประเทศไทยและผลประโยชนรวมกันทั้ง

กับจีนและสหรัฐฯ อยางสมดุล ตลอดจนนํามาซ่ึงผล

ประโยชนของภูมิภาคและสันติภาพทั้งในระดับภูมิภาค

และระดับโลกตอไป
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ดังนั้น บทความเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงคท่ีจะนํา

เสนอบทวิเคราะหถึงกลไกการสรางความรวมมือระหวาง

ประเทศของจนีตามแนวคดิทางยทุธศาสตรทีไ่ดกลาวไปแลว

ขางตน ซึง่ยอมสงผลกระทบตอความมัน่คงในภมูภิาค รวมถงึ

การแสดงบทบาททาทีที่เหมาะสมของประเทศไทยตอ

กรณีดังกลาว

แนวคิดทางยุทธศาสตร ของจีนใน
สมุดปกขาวดานการปองกันประเทศ

เนื้อหาสาระของสมุดปกขาวดานการปองกัน

ประเทศของจนี ฉบบัป ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) ซึง่ไดแบงออก

เปน ๕ หัวขอเรื่องใหญๆ (Information Office of the 

State Council of the People’s Republic of China., 

2013) ไดแก  เรื่องแรกกลาวถึงสถานการณใหมกับ

ความทาทายใหมและภารกิจใหม  เรื่องที่สองกลาวถึง

การเสรมิสรางและพฒันาของกองทพัจนี เรือ่งทีส่ามกลาวถึง

การปองกันอํานาจอธิปไตย ความม่ันคงและบูรณภาพ

แหงดนิแดน เร่ืองทีส่ีก่ลาวถึงการสนับสนุนตอการพฒันา

เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม สวนเรื่องที่หาไดกลาวถึง

การรักษาสันติภาพของโลกและเสถียรภาพในภูมิภาค 

นอกจากน้ีในเอกสารดังกลาวไดอธิบายถึงภาพรวมของ

แนวคิดทางยุทธศาสตรไวในบทนําและไดเนนยํ้าถึง

ภารกิจการปองกันประเทศของจีนในบทสรุปทายเลมไว

อยางนาสนใจ 

บทนําของเอกสารปองกันประเทศ ไดอธิบาย

ภาพรวมของแนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนวา จีนยัง

คงมุงเนนเสนทางการพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโตของ

จีนอยางสันติวิธี และยืนหยัดในการดําเนินนโยบายดาน

ตางประเทศที่เปนอิสระและนโยบายดานการทหารเพื่อ

การปองกนัประเทศ โดยจะไมมุงสูลทัธคิรองความเปนเจา 

(Hegemonism) รวมทั้งจะไมแทรกแซงกิจการภายใน

ของประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนจะสนับสนุนแนวคิดใหมดาน

ความม่ันคงทีมุ่งเนนการสรางความเชือ่ใจตอกัน การมีผล

ประโยชนรวมกัน การปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค และ

สงเสรมิความรวมมือระหวางกนัเพ่ือดาํรงไวซ่ึงความมัน่คง

อยางรอบดาน (Comprehensive Security) บนพ้ืน

ฐานของความมั่นคงรวมกัน (Common Security) และ

การรวมมือกันดานความมั่นคง (Cooperative Security)   

สาระสําคัญในเรื่องแรก กลาวถึงสถานการณใหม

กับความทาทายใหมและภารกิจใหม โดยเนนวา แนวโนม

ของโลกกําลังกาวสูการแขงขันดานเศรษฐกิจและระบบ

หลายขัว้อาํนาจ ในขณะทีค่วามแตกตางดานวฒันธรรมได

ขยายตวัเพิม่มากขึน้รวมทัง้ขอมลูขาวสารทางสังคมไดแพร

กระจายอยางรวดเร็ว และการแขงขันในการเสริมสราง

ศกัยภาพทางการทหารไดเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในภมิูภาค

เอเชยีแปซฟิกทีม่คีวามสาํคญัตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

โลกและการขยายอทิธพิลทางยทุธศาสตรระหวางประเทศ

ของประเทศทีม่กีาํลงัอํานาจ  ซึง่จนีจะพฒันากองทพัใหมี

ความพรอมสําหรับการปกปองรักษาอํานาจอธิปไตยและ

บูรณภาพแหงดินแดน รวมทั้งผลประโยชนของประเทศ

อยางสนัต ิโดยเคารพในกรอบกตกิาและกฎหมายระหวาง

ประเทศ

สาระสําคัญในเรือ่งที่สอง กลาวถึงการเสริมสราง

และพัฒนาของกองทัพจีน โดยเนนวา กองทัพจีนจะ

พัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตรความมั่นคงของประเทศ

และสนับสนุนตอการรักษาผลประโยชนของประเทศ 

โดยจะพัฒนากําลังพลดวยกลไกดานการฝกศึกษาให

สอดคลอง รองรบัตอการเพิม่ทกัษะและขดีความสามารถ

ในการปฏิบัติการทางทหารและการสงกําลังบํารุงดวย

เทคโนโลยีที่กาวหนาและอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัย

สาระสําคัญในเรื่องที่สาม กลาวถึงการปองกัน

อํานาจอธิปไตย ความม่ันคงและบูรณภาพแหงดินแดน 
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โดยเนนวา กองทพัจนีจะพฒันาศกัยภาพใหมคีวามพรอม

ตอการปกปองอํานาจอธิปไตยและเขตแดนของประเทศ

โดยมีระบบแจงเตือนภัยคุกคาม รวมทั้งมีความรวดเร็ว

ตอการเขาแกไขปญหาในพืน้ทีว่กิฤต ิโดยเฉพาะการรกัษา

ความมั่นคงทั้งทางอากาศ  ทางทะเล และทางภาคพื้น

สาระสําคัญในเรื่องที่สี่ กลาวถึงการสนับสนุนตอ

การพฒันาเศรษฐกจิและการพฒันาสงัคม  โดยไดเนนยํา้วา

กองทัพจีนจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุนตอ

ภารกิจในการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาเพื่อ

การชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติในทุกพ้ืนที่ รวมทั้ง

การผนึกกําลังทางดานสังคมเพื่อความกลมเกลียวของ

ประเทศ และการรักษาเสถียรภาพตามกรอบกฎหมาย

เพื่อการปกปองผลประโยชนของประเทศ โดยเนนถึง

การปฏบิตังิานรวมกนัระหวางหนวยงานของกองทพักบัภาค

พลเรือนโดยเฉพาะการดําเนินยุทธศาสตรทางทะเลเพื่อ

รักษาพื้นที่ทางดานเศรษฐกิจและแหลงพลังงาน ตลอดจน

เสนทางคมนาคมขนสงที่สําคัญของประเทศ   

สวนสาระสาํคญัในเรือ่งทีห่า ไดกลาวถงึการรักษา

สันติภาพของโลกและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยเนนวา 

การมีสวนรวมของกองทัพจีนในการรักษาสันติภาพของ

โลกตามกรอบมติสหประชาชาติ โดยจะเพิ่มความรวมมือ

ในดานตางๆ ทั้งดานการเมืองและความม่ันคง เชน 

การสงกองกําลังเขารวมในการรักษาสันติภาพ การรักษา

เสนทางคมนาคมทางทะเล และการแลกเปลี่ยนการฝก

ศึกษารวมกันระหวางกองทัพจีนกับกองทัพประเทศ

ตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฯลฯ เพื่อสนับสนุนตอมาตรการใน

การสรางความไวเนือ้เชือ่ใจตอกนัในเวทรีะหวางประเทศ 

สําหรับสาระสําคัญในบทสรปุของสมุดปกขาวดาน

การปองกนัประเทศฉบบันี ้ไดเนนถงึการใหความสาํคัญตอ

การดํารงรักษาสันติภาพของโลกและภูมิภาค โดยมุงเนน

ความรวมมอืในการรกัษาสภาวะแวดลอมดานความมัน่คง

ใหมีเสถียรภาพและการพัฒนาความมั่นคงรวมกัน

สาระสําคัญของสมุดปกขาวดานการปองกัน

ประเทศฉบบัลาสดุ ดงัทีก่ลาวไปแลวนัน้ มปีระเดน็ทีต่อเนือ่ง

และสอดคลองรองรับกับสมุดปกขาวดานการปองกัน

ประเทศฉบับ ป ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ไดมีการแถลงและ

เผยแพรในชวงตนป  พ.ศ. ๒๕๕๔ (Information Office 

of the State Council of the People’s Republic of 

China., 2010, pp. 9-14) โดยเนนถึงการรักษาทิศทาง

การพัฒนากองทัพจีนใน ๓ บทบาทใหญๆ คือ

๑. บทบาทการเสริมสรางขีดความสามารถทาง

ทหารของจีนจะเปนไปในลักษณะการเสริมสรางหลัก

ประกนัในความเปนอสิระ ความสามารถในการพึง่ตนเอง

และสามารถปฏิบัติการทางทหารในเชิงปองกัน เพื่อให

ประเทศสามารถดาํรงความเปนเอกราชและรกัษาอาํนาจ

อธิปไตย มีความเปนอิสรภาพและบูรณภาพแหงดินแดน 

รวมทั้งผลประโยชนของประเทศ โดยยึดหลักการอยูรวม

กันอยางสันติ ๕ ประการ (The Five Principles of 

Peaceful Coexistence) ไดแก การเคารพในอํานาจ

อธปิไตยของกนัและกนั การไมรกุรานกนั การไมแทรกแซง

กิจการภายในของกันและกัน,ความเสมอภาคกัน และ

การอยูรวมกันอยางสันติ ซึ่งจีนพิจารณาแลวเห็นวามี

ความเหมาะสมและเปนไปตามแนวทางที่บัญญัติไวใน

กฎบัตรขององคการสหประชาชาติ

๒. บทบาททางการทหารของจีนตองสนับสนุนตอ

การสรางคานยิมท่ีถกูตองและมคีวามเขาใจในความแตกตาง

ของระบบอุดมการณทางสังคม เพื่อลดการเผชิญหนาใน

การแยงชงิผลประโยชนในลกัษณะทีฝ่ายหนึง่ไดประโยชน

และอกีฝายหนึง่เสยีประโยชน อนัจะนาํไปสูความรวมมอื

เพ่ือรกัษาผลประโยชนรวมกันบนพ้ืนฐานของความเชือ่ใจ 

(Mutual Trust) เชื่อมั่นในผลประโยชน (Mutual Benefit) 

มีความเทาเทียมกัน (Equality) และมีความรวมมือกัน 

(Cooperation) 
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๓. บทบาทของกระทรวงกลาโหมจีนได มุ  ง

สนับสนุนการนําแนวคิดความม่ันคงใหมใหบังเกิดผลใน

การปฏิบัติ โดยผลักดันใหมีกิจกรรมทางการทหารและ

ความมั่นคงในรูปแบบความรวมมือที่เปนแบบพหุภาคี 

(Multilateralism)  เชน การประชุมอาเซียนวาดวย 

ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงแหงเอเชีย-

แปซิฟก (ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุม

วาดวยการแสวงหามาตรการเพ่ือสรางความไวเนือ้เชือ่ใจ 

(ดานความมัน่คง) ในเอเชีย (Conference on Interaction 

and Confifidence-Building Measures in Asia: CICA) 

กิจกรรมของชมรมความความม่ันคงและความรวมมือใน

เอเชยีแปซฟิก(Council of Security Cooperation in the 

Asia Pacifific: CSCAP) กิจกรรมในกรอบความสัมพันธ

อาเซียนกับจีน ASEAN-China: ASEAN+1) และกรอบ

ความสัมพันธอาเซยีนกับจนี ญีปุ่นและสาธารณรฐัเกาหลี 

(เกาหลีใต) (ASEAN-China, Japan and the Republic 

of Korea Relationship: ASEAN+3) เปนตน

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
ของจีน ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)

สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติของจีน ฉบับที่ ๑๒ (วิบูลย  ต้ังกิตติภาภรณ, 

๒๕๕๔, หนา ๒๓๗ – ๒๕๔) ซึ่งเนนการพัฒนาเพื่อ

ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน สรุปไดดังนี้

๑. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา โดยสราง

มิติใหมในดานการพัฒนาวิทยาศาสตร 

๒. การเสริมสรางการเกษตรและเอื้อประโยชน

ตอการเกษตร

๓. ยกระดับการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเฉพาะ

ขีดความสามารถในการแขงขัน

๔. การสรางระบบสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ โดยมุง

ยกระดับคุณภาพของโครงสรางธุรกิจ

๕.  ปรับการจัดวางรูปการใหมีประสิทธิภาพ 

โดยสงเสริมการพัฒนาที่ประสานซ่ึงกันและกันระหวาง

ภูมิภาค และการพัฒนาความเปนเมืองตามแนวทางที่

กําหนด

๖.  การพฒันากจิการสเีขียว โดยเนนการเปนมติร

กับสิ่งแวดลอม

๗.  การขับเคลื่อนด านนวัตกรรม โดยเน น

การพัฒนาดานการศึกษา

๘.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีระบบบริการ

สาธารณะพื้นฐานที่สมบูรณแบบ

๙.  แก  ไขป ญหารากฐาน โดยเสริมสร  าง

การบริหารกิจการดานสังคม

๑๐. สบืสานและสรางสรรค โดยเฉพาะการยดืหยดั

ในแนวทางการพฒันาของวฒันธรรมสงัคมนยิมทีก่าวหนา     

๑๑. การปฏิรูปในเชิงรุกและรับ เพื่อเสริมระบบ

เศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมใหสมบูรณ

๑๒. การไดรับผลประโยชนรวมกัน โดยการยก

ระดับเปดเสรีทางการคาตอตางประเทศ

๑๓. การพัฒนาประชาธิปไตย

๑๔. ยกระดับความรวมมือ โดยผลักดันนโยบาย

หนึ่งประเทศสองระบบสูการปฏิบัติ

๑๕. ความกลมเกลยีวระหวางกองทัพกบัประชาชน 

โดยการเสริมสรางกําลังปองกันประเทศและการพัฒนา

กองทัพที่ทันสมัย

๑๖. นาํสูการปฏบิติัอยางมีประสิทธภิาพ เพ่ือบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาอันยิ่งใหญ

ขอนาสังเกตของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติของจีนฉบับที่ ๑๒ ซึ่งเปนฉบับที่ใชในปจจุบันที่

ไดเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๕ มีนคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เปนตนมานั้น อันเปนชวงเวลาเดียวกันกับเอกสาร

การปองกันประเทศของจีน ป ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ได
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ออกเผยแพรในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เชนกัน  

แมวาใน ป ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ไดมีการแถลงและแจกจาย

สมุดปกขาวดานการปองกันประเทศวาดวยการใชกําลัง

ตางๆ ของกองทัพจีน (The Diversified Employment 

of China’s Armed Forces) ดังไดนําเสนอไปแลวใน

หัวขอกอนหนานี้ กลาวคือ  เม่ือพิจารณาจากเนื้อหา

สาระในเอกสารการปองกันประเทศฉบับดังกลาว ก็ไดมี

เนือ้หาสอดคลองกบัทศิทางของการพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาติของจีน เชน จุดยืนที่เนนบทบาทนําของ

ภมิูภาคเอเชยีในการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจอยางยัง่ยืน 

โดยเฉพาะการแสดงบทบาทของจีนในการแกไขปญหา

วิกฤติการเงินในภูมิภาคเอเชียเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ และ

การดาํเนนิความสมัพันธระหวางประเทศกบัประเทศเพือ่น

บาน เพือ่ลดความหวาดระแวงโดยการแสดงความโปรงใส

ผานเอกสารการปองกันประเทศและมีการแลกเปลี่ยน

ความรวมมือทางการทหารกับตางประเทศ รวมทั้ง

พยายามลดขัดแยงในปญหาพรมแดนทั้งทางบกและทาง

ทะเลในขณะที่ไดแสวงหาลูทางในการสรางโอกาสทาง

เศรษฐกจิรวมกนักบัประเทศเพือ่นบานและในภมูภิาคดวย

การสรางโครงขายการคมนาคมติดตอกันทั้งทางบก ทาง

ทะเล และทางอากาศ เปนตน  อันจะสงเสริมใหเศรษฐกิจ

ของจีนเจริญเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ

แนวคิดทฤษฎีด  านความสัมพันธ 
ระหวางประเทศจากผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวของ

ผลงานการวิจัยของ Dongxiao (2008) เรื่อง 

Building Up a Cooperation & Co-Progressive 

New Asia: China’s Asia Strategy towards 2020  ได

กลาวถึงการสรางความรวมมอืและความกาวหนารวมกนั

ของเอเชียยุคใหม กับยุทธศาสตร ของจีนในเอเชีย

ป ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ไดทําให

เห็นไดอยางชัดเจนวา ความรวมมือระหวางประเทศจะ

เกิดข้ึนไดตองสรางเงื่อนไขของความสัมพันธระหวาง

กันบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจจากการเปนเพื่อน

บานที่ดีมีความเชื่อม่ัน ในการรวมพัฒนาเพื่อการได

มาซึ่งผลประโยชนรวมกันระหวางประเทศ โดยที่จีน

มีความยึดมั่นในการอยูรวมกันอยางสันติหาประการตาม

กรอบขององคการสหประชาชาติ ไดแก การเคารพใน

อํานาจอธิปไตยของกันและกัน การไมรุกรานกัน การไม

แทรกแซงกจิการภายในของกนัและกนั ความเสมอภาคกนั

และการอยูรวมกันอยางสันติ อันจะนําไปสูความรวมมือ

ระหวางประเทศ ซึง่จนีเหน็วาระบบความสมัพนัธระหวาง

ประเทศในอนาคตจะเปนแบบหลายข้ัวอํานาจที่ควรมี

กลไกของความรวมมือกันในการพัฒนาเพื่อความสงบ

สุขและการพัฒนาเศรษฐกิจและควรมีมาตรการใน

การสนบัสนนุการมสีวนรวมของภาคประชาสงัคมระหวาง

ประเทศตอไป

งานวิจัยเรื่องนี้เนนถึงแนวคิดเก่ียวกับการพึ่งพา

อาศัยกันอยางสลับซับซอนโดยเฉพาะการพึ่งพาทางดาน

เศรษฐกิจที่จะนําไปสูความรวมมือกันระหวางประเทศ

ตลอดจนการสรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร และ

การสรางประชาคมความมั่นคงในภูมิภาคได

งานวิจัยของ Thayer (2006) ศาสตราจารย

ทางดานรัฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยนิวเซาวทเวลส จาก

ประเทศออสเตรเลีย วิจัยเรื่อง China’s International 

Security Cooperation Diplomacy and Southeast 

Asia กลาวถึงนโยบายความรวมมือดานความมั่นคง

ระหวางประเทศของจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ซึ่งพบวา การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรทําใหประเทศ

ตาง ๆ เกิดความเชื่อม่ันและไววางใจกันมากข้ึนโดยจีน

ไดเสนอแนวคิดเรื่องความมั่นคงใหมที่ประกอบดวยพื้นฐาน
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ที่สําคัญตอการสรางความเชื่อมั่นและการไดมาซึ่งผล

ประโยชนรวมกัน มีความเคารพในความเทาเทียมกัน

ระหวางประเทศอันจะผลักดันใหเกิดความรวมมือกัน

ระหวางประเทศ  

โดยจีนไดดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ

กบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต หรืออาเซยีนทัง้ใน

รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะหลังจากการรวม

กับประเทศในอาเซียน ญี่ปุนและเกาหลีใตแกไขปญหา

วิกฤติทางเศรษฐกิจ (ASEAN + 3) ไดทําใหความสัมพันธ

ระหวางจีนกับอาเซียนขยายผลไปสูความสัมพันธแบบ

พหุภาคีไดรวดเร็วขึ้นในเวทีของการประชุมความรวมมือ

ดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

(ASEAN Regional Forum--ARF) เปนตน ซึ่งเปน

การสนับสนุนตอแนวคิดการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร

กับความรวมมือกันระหวางประเทศ ที่สามารถขยายผล

ไปสูการเปนประชาคมความมั่นคงในอนาคตได

ผลงานการวจิยัของ Dosch (2007) ศาสตราจารย

แหงมหาวิทยาลัยลีดส ในประเทศอังกฤษ เมื่อป ค.ศ. 

๒๐๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ศึกษาเรื่อง “Managing Security 

in ASEAN-China Relations: Liberal Peace of 

Hegemonic Stability” กลาวถึงความสัมพันธระหวาง

อาเซียนและจีนในการจัดการความมั่นคงกับเสถียรภาพ

ในอํานาจอิทธิพลอยางสงบ สรุปไดวา จีนกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนไดบรรลุขอตกลงในความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ จนมีการลงนาม เปนเขตการคาเสรีจนี-อาเซยีน 

(China-ASEAN Free Trade Area--CAFTA) ในเดือน

พฤศจิกายน ป ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) โดย CAFTA 

เปนกิจกรรมหนึ่งที่กอใหเกิดความรวมมือระหวางจีนกับ

อาเซยีนเพ่ือความม่ันคงของภมิูภาคอนัเกดิจากการรบัรูใน

ความจาํเปนทีต่องมีการพ่ึงพาอาศยักนัทางดานเศรษฐกิจ

และการลดความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดจากการคา

ระหวางประเทศ 

งานวิจัยเรื่องนี้ไดทําใหกรอบแนวคิดเก่ียวกับ

ความรวมมือกันระหวางประเทศมีความชัดเจนมากข้ึน

และสนับสนุนตอแนวคิดของการพ่ึงพาอาศัยกันโดย

เฉพาะทางดานเศรษฐกิจที่มีสวนสําคัญตอการผลักดันให

เกิดความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศได

ผลงานการวิจัยของ Goh (2007) เรื่ อง 

“Southeast Asian Perspectives on the China 

Challenge”  ไดวิเคราะหวา เปาหมายทางยุทธศาสตร

ของจีนคือการปกปองดินแดนและอํานาจอธิปไตยให

รอดพนจากอํานาจอิทธิพลของมหาอํานาจอื่น โดยจีน

ดําเนินนโยบายความม่ันคงทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี

เพื่อการพัฒนาร วมกันโดยเฉพาะในผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจ แมวาจะมีขอจํากัดทางยุทธศาสตรใน

การดาํเนนิการตอประเทศในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต

ที่มีความหลากหลายแนวคิดในการดําเนินนโยบายตอ

จีนโดยเฉพาะความพยายามในการถวงดุลระหวางจีนกับ

สหรัฐฯ ซึ่งสิ่งที่ทาทายจากการเจริญเติบโตข้ึนมาของจีน

ตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีดังนี้  

ประการแรก ความไมแนนอนของเขตแดนใน

ทะเลจีนใต

ประการที่สอง ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแยง

ระหวางสหรัฐฯ กับจีน

ประการที่สาม ความไมแนใจในทาทีของจีนใน

ระยะยาว

ประการที่สี่ การรับรูในภัยคุกคามตอความมั่นคง

ในภูมิภาคมีความแตกตางกัน

ทั้งนี้ ยุทธศาสตรของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตตอจนีนัน้ ไทยเปนประเทศทีม่บีทบาทใกล

ชดิกบัจนีโดยเฉพาะปจจยัทางภมูศิาสตร และนกัการทหาร

ของไทยใชการดําเนินนโยบายโนมนาวสหรัฐฯ ใหเห็นผล

ประโยชนของภูมิภาค แตก็สนับสนุนใหจีนกาวขึ้นมามี
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อิทธิพลในภูมิภาค รวมทั้งอินเดียในฐานะเปนสวนสําคัญ

ของโลก ซึ่งอาจกลาวไดวา เปนยุทธศาสตรปองกัน

ความเสีย่ง (Hedging Strategy) โดยมเีปาหมายเพือ่ถวง

ดุลอํานาจในสถานการณความเสี่ยงยังไมอาจตัดสินใจ

ไดอยางชัดเจน ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ทําใหแนวคิดเกี่ยวกับ

การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรเกิดมุมมองที่มีความลึก

มากยิ่งขึ้น

กลไกการสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศของจีน

การดําเนินนโยบายตางประเทศของจีน โดยผาน

กลไกการสรางความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย

กลไกสามมิติ อันไดแก  มิติแรกเกี่ยวกับโครงสรางของ

องคกร  มิติที่สองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ  และ มิติ 

ที่สามเกี่ยวกับแนวทางในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  

ซึ่งจะเห็นถึงความเช่ือมโยงของกลไกดังกลาว (Huafei, 

Q., 2013, pp. 50 – 63) ดังนี้

มติแิรก เกีย่วกบัโครงสรางขององคกร  หนวยงาน

ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตจีนและหนวยงานองคกร

ของรัฐบาลจีนที่กํากับดูแลกลไกการดําเนินนโยบาย

การตางประเทศรวมกัน ไดแก  คณะกรรมการกลาง 

คณะกรมการเมือง  เลขาธิการพรรคฯ  คณะกรรมาธิการ

ทหารกลางของพรรคฯ  คณะกรรมาธิการทหารกลาง

ของรัฐ  สภาประชาชนแหงชาติ  และคณะรัฐบาลที่นํา

โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี  ซึ่งจะดูแลงาน

นโยบายหลัก  ดานการตางประเทศและกิจการภายใน

ประเทศควบคูกันไป  โดยมีสํานักงานประสานงานของ

รฐับาลจนีทาํหนาทีอ่าํนวยการประสานงานเพ่ือรายงานให

เลขาธกิารพรรคและคณะรฐับาล  ซ่ึงจะรวมกนัรบัผดิชอบ

ตอการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายตางประเทศ  

นอกจากนัน้ ยงัมีคณะฝายอาํนวยการทีอ่ยูในกระทรวงการ

ตางประเทศจํานวนประมาณ ๒๐ คน มีหนาที่ปฏิบัติงาน

สนับสนุนตอกลุมผูดูแลแผนงานและนโยบายตางประเทศ 

(Foreign Affairs Leading Small Group :  FALSG) 

เพื่อประสานการปฏิบัติกับกระทรวงเศรษฐกิจและการคา

ระหวางประเทศ  กระทรวงการคลัง  กระทรวงกลาโหม 

ธนาคารแหงชาต ิและคณะกรรมการสงเสรมิการคาระหวาง

ประเทศ ซึ่งจะมีเจาหนาที่การทูตของหนวยงานตางๆ 

ดังกลาวไปประจําอยูในตางประเทศ  ตลอดจนมีสถาบัน

หรือองคกรที่ทําหนาที่เปนคลังสมองใหกับหนวยงานใน

ขางตน เชน สถาบันศึกษายุทธศาสตรระหวางประเทศ

ของจีน (China Institute for International Strategic 

Studies : CIISS) ทาํหนาทีศ่กึษาวจิยัและเสนอแนะแนว

นโยบายดานการตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับงานดาน

ความมั่นคงและการทหาร เปนตน

มิติที่สองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงโดย

ปกติทั่วไป FALSG หรือกลุมผูดูแลแผนงานและนโยบาย

การตางประเทศจะระดมความคิดเห็นจากหนวยงาน

และองคกรที่เก่ียวของดานการตางประเทศที่ไดกลาวถึง

ไปในมิติแรกแลวนั้น เพื่อเสนอแนวทางใหเลขาธิการ

พรรคคอมมิวนิสตจีน (ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและ

ประธานคณะกรรมาธกิารทหารกลางดวย) เปนผูตัดสนิใจ

ในการดําเนินนโยบายตางประเทศ

มิติที่สามเก่ียวกับแนวทางในการนํานโยบายไปสู

การปฏบิตั ิ FALSG หรอืกลุมผูดแูลแผนงานและนโยบาย

ตางประเทศจะกํากับดูแลทิศทางของการดําเนินนโยบาย

การตางประเทศโดยการประสานงานกับหนวยงาน 

ทีเ่กีย่วของซึง่จะมกีารพบปะหารอืและประสานการปฏบิติั

กันเปนประจําในทุกสัปดาห   

มิติทั้งสามดังกลาวนั้น เปนกลไกที่จีนใชสราง

ความรวมมือระหวางประเทศ โดยขับเคลื่อนแนวคิดทาง

ยทุธศาสตรทีไ่ดกลาวแลวขางตน ซึง่สามารถวเิคราะหถงึ
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การดําเนินนโยบายการตางประเทศของจีน โดยเฉพาะ

แนวคิดเกี่ยวกับการเปนหุ นสวนทางยุทธศาสตรที่มี

ความสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการจีนสองคน

คือ โจเซฟ วาย เอส เฉิง (Joseph Y.S. Cheng) และ

จาง วานคุน (Zhang Wankun) ที่ไดนิยามความหมาย

ของการเปนหุ นสวนทางยุทธศาสตรวา เปนลักษณะ

ความสัมพันธของสองประเทศที่มีความใกลชิดสนิทสนม

อยางยิง่ อยูบนพืน้ฐานของความเสมอภาค มนีโยบายและ

แนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารไป

ในแนวทางเดียวกัน  (Cheng, J. Y.S. and Wankun, Z., 

2004, p. 180)  โดยสามารถเขยีนเปนภาพประกอบการขบั

เคลื่อนของกลไกการสรางความรวมมือระหวางประเทศ

ดังกลาวไดตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ ความรวมมือระหวางประเทศและรูปแบบใหมในการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร

จากภาพที่ ๑ ทําใหเห็นถึงความสัมพันธของ

ตัวแปรที่ เกี่ยวข องกับกลุ มผลประโยชน แห งชาติ 

อันประกอบดวยการคํานึงถึงภัยคุกคาม (Awareness 

of Threats) การคํานึงถึงความมั่นคงของประเทศ 

(Maintenance of National Security) การพ่ึงพาอาศยัซึง่

กันและกันอยางซับซอน (Complex Interdependence) 

และการเป นหุ นส วนทางยุทธศาสตร (Strategic  

Partnership) ซึง่มผีลตอการนาํไปสูความรวมมือระหวาง

ประเทศ  แตขึ้นอยูกับความไวเนื้อเชื่อใจ (Confifidence) 

ซึง่เปนตัวแปรสอดแทรกทีมี่ผลตอระดับความรวมมือมาก

หรือนอย (ดูรายละเอียดในดุษฎีนิพนธของ พ.อ.ไชยสิทธิ์ 

ตันตยกุล พ.ศ.๒๕๕๔, หนา ๑๔ – ๗๒)

ความรวมมอืระหวางประเทศทีเ่กดิขึน้จากตวัแปรตางๆ 

ดังกลาวแลวนั้น ไดสงผลไปสูการขับเคลื่อนกลไกแนวคิด
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ใหมดานความมั่นคง (New Security Concept) ที่

ประกอบดวย ความเชื่อใจกัน (Mutual Trust) การไดผล

ประโยชนรวมกัน (Mutual Benefifit) ความเทาเทียมกัน

หรือเสมอภาคกัน (Equality) และเห็นความสําคัญ

ของการรวมมือกัน (Cooperation) โดยมุงไปสู การ

ดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อสรางเสถียรภาพทั้งในภูมิภาค

และนอกภูมิภาค (ระดับโลก) ดวยการดําเนินกรอบ

ความรวมมือทั้งที่เปนรูปแบบทวิภาคี (Bilateral) และ

รูปแบบพหุภาคี (Multilateral) แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบาย

ทางยุทธศาสตร (Strategic Policy) ที่เปนเพียงนโยบาย

ที่แถลง (Statement Policy) หรือจะมีความเปนรูปธรรม

จากการปฏิบัติ (Actual Policy) ซึ่งจะถูกนําไปประเมิน

กับสถานการณที่เกิดขึ้น (Evaluate Situation) อันจะ

นําไปสูรูปแบบใหมของการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร 

(New Strategic Partnership) ทีต่องคาํนึงถงึพืน้ฐานของ

องคประกอบของการเปนหุนสวนที่สําคัญ ไดแก การเห็น

ถึงคุณคาหรือคานิยมรวมกัน (Common Value) การมี

ผลประโยชนรวมกัน (Common Interests) และมี

ความเขาใจระหวางกัน (Mutual Understanding) โดย

มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดทางยุทธศาสตร (Strategic 

Thinking) ที่เกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 

(Fix a goal thereof) และการมีขนาดที่มีความสมดุลกัน 

(Equality of size) เพือ่ดาํรงรกัษาทศิทางของความรวมมือ

ดวยการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรภายใตสถานการณ

ใหมดานความม่ันคง (New Security Situation) ซึ่งมี

การเปลีย่นแปลงไปตามสภาวะแวดลอม อันจะกระทบตอ

กลุมตวัแปรทีเ่กีย่วของกบัผลประโยชนแหงชาต ิ(National 

Interests)

ทาทีทางยุทธศาสตรที่เหมาะสมของ
ไทยตอกลไกการสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศของจีน

การกําหนดทาทีทางยุทธศาสตรที่เหมาะสมของ

ไทย ควรมีการทบทวนถึงจุดแข็งและจุดออนของจีน

รวมทัง้ปจจัยเกือ้กูลตอโอกาสของจีนและอุปสรรคของจีน 

ซึ่งอาจวิเคราะหไดดังนี้

จุดแข็งของจีน ไดแก จีนมีจํานวนประชากร

จํานวนมากถึง ๑,๓๐๐ ลานคนเศษซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอ

การเติบโตทางดานเศรษฐกิจ อันสงผลใหกองทัพจีนได

พัฒนาศักยภาพทางการทหารใหมีความเขมแข็งมากขึ้น

ตามสดัสวนของการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิเพือ่ปกปอง

ผลประโยชนของประเทศ และที่สําคัญคือจีนมีระบบ

โครงสรางทางการเมืองที่เขมแข็งโดยพรรคคอมมิวนิสต

จีน สามารถกําหนดทิศทางในการบริหารจัดการประเทศ

ไดอยางเบ็ดเสร็จ (Laudicina, P. A., 2005, pp. 45-47)

จุดออนของจีน ไดแก การท่ีมีประชากรมากของจีน

โดยมีชนเผาตาง ๆ มากถึง ๕๖ เผา ทําใหรัฐบาลจีนตอง

เขมงวดในการกํากับดูแลความสงบเรียบรอยของสังคม

จนเกิดขอจํากัดในเรื่องสิทธิมนุษยชน และการที่จีน

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วจนนานาประเทศ

เกิดความหวาดระแวงวาจีนจะนําไปใชเสริมสรางขีด

ความสามารถทางทหารอันจะกลายเปนภัยคุกคามตอ

ความม่ันคงตอภูมิภาคและตอโลก โดยเฉพาะการแสดง

ขีดความสามารถดานอวกาศของจีนและการใชขีปนาวุธ

ยิงดาวเทียมที่ไม ใช แลวของจีนในอวกาศเมื่อเดือน

มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐) รวมทั้งปญหาใน

เรือ่งดนิแดนไตหวนัทีม่มีหาอาํนาจภายนอกคอื สหรัฐฯ ที่
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ไดแสดงจดุยนืในการปกปองไตหวนั  หรอืในกรณเีกีย่วกับ

ขอพิพาทปญหาเร่ืองหมูเกาะสแปรตลียในทะเลจีนใตกับ

บางประเทศในกลุมอาเซยีน เชน ฟลปิปนสและเวยีดนาม 

ฯลฯ (Navararo, P., 2008, pp. 15-57)  นอกจากนั้น 

ประเทศตาง ๆ เชน สิงคโปร  มาเลเซียและอินโดนีเซีย 

ฯลฯ ไดหวาดระแวงวา จีนจะขยายอํานาจอิทธิพล

เพื่อรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจดวยการควบคุม

เสนทางเดินทะเลที่สําคัญผานชองแคบมะละกาซึ่งเปน

จุดยุทธศาสตรที่สําคัญของโลก (Backman, M., 2008, 

pp. 21-30)   

ปจจยัเกือ้กลูตอโอกาสของจนี ไดแก การใชจุดแข็ง

ทางดานเศรษฐกิจซึ่งประเทศตาง ๆ ทั่วโลกกําลังจับตา

วาจีนจะชวยในการแกวิกฤตทางดานเศรษฐกิจของโลกที่

เกิดขึ้นจากปญหาธุรกิจการเงินในสหรัฐฯ และลุกลามไป

ทั่วโลกในชวงตนป พ.ศ.๒๕๕๒ ไดเชนเดียวกับที่จีนไดมี

สวนสําคัญในการแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียเม่ือ

ป   พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่ งจะเป ดโอกาสให จีนกับสหรัฐฯ 

มีความรวมมือกันมากขึ้นในการแกไขปญหารวมกัน  

นอกเหนอืจากทีจ่นีใหความรวมมอืกบัสหรัฐฯ ในการแกไข

ปญหาการกอการรายและปญหานิวเคลียรเกาหลีเหนือ 

เปนตน ซึ่งจะทําใหจีนมีบทบาทในเวทีการเมืองระหวาง

ประเทศเพ่ิมมากขึน้ (Overholt, W. H., 2008, pp. 33-62)

อปุสรรคของจนี ไดแก ความตองการดานพลงังาน

เพื่อสนองตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและปญหามลพิษ

จากการพัฒนาที่ขาดความสมดุลจนเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ  รวมทั้งความหวาดระแวงของนานาประเทศ

วาจนีจะกลายเปนภยัคกุคามทาํใหจนีตองแสดงจดุยนืทาง

ยุทธศาสตรในการสรางความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ 

ในลักษณะการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic 

Partnership) เพ่ือสรางความไวเน้ือเช่ือใจและความเช่ือมัน่

วาจีนจะเปนโอกาสของภมิูภาคและของโลกในการพัฒนา

โดยเฉพาะผลประโยชนทางดานเศรษฐกจิและความมัน่คง

รวมกับทุก ๆ ประเทศ และจีนจะเปนประเทศใหญที่มี

ความรบัผดิชอบ (Overholt, W. H., 2008, pp. 103-138)

ดงันัน้ จดุยืนทางยุทธศาสตรและบทบาททีเ่หมาะสม

ของไทยในการรักษาผลประโยชนของประเทศ โดย

การรกัษาความสมดุลในการดําเนินนโยบายความม่ันคงให

สอดคลองกบัสภาวะแวดลอมดานความม่ันคง ทัง้ในระดบั

โลกและระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทุกประเทศ

มุ งรักษาผลประโยชนแหงชาติโดยใหความสําคัญกับ

การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและความจําเปนที่ตองมี

การพึ่งพาอาศัยกันและมีความรวมมือกันบนพื้นฐานของ

การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรเพ่ือสรางความไวเนื้อ

เชื่อใจตอกัน อันจะนําไปสูความรวมมือดานความมั่นคง

ระหวางประเทศมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะความรวมมือ

ทางการทหาร 
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จากภาพที่ ๒  สามารถอธิบายถึงจุดยืนทาง

ยุทธศาสตรและบทบาทที่เหมาะสมของไทยในการสราง

ความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศตางๆ ควร

ดําเนินการในลักษณะแบบเปด (Inclusive) เพ่ือสราง

ความสัมพันธทางการทหารแบบสมดุล ทั้งกับสหรัฐฯที่

เปนพันธมิตรทางการทหารของไทยมาเปนระยะเวลา

ที่ยาวนาน และกับประเทศจีนที่กําลังเจริญเติบโตเปน

มหาอํานาจในภูมิภาค โดยใชกลไกของความรวมมือทั้ง

ที่เปนกลไกแบบทวิภาคีและกลไกพหุภาคีภายในภูมิภาค

โดยเฉพาะอาเซียน ในการขยายความรวมมือดาน

ความม่ันคงไปสูการเปนประชาคมความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Security Community) ซ่ึงมีความสอดคลอง

กับจุดยืนทางยุทธศาสตรและการดําเนินนโยบายทาง

การทหารทีต่อตานลทัธคิรองความเปนเจา (Hegemonism) 

อันจะทําให จีนมีช องทางและโอกาสในการสร าง

ความสัมพันธทางการทหารกับประเทศไทยโดยผาน

กิจกรรมความร วมมือทางการทหารได  ในขณะที่

ประเทศไทยจะยังคงรักษาความสัมพันธกับสหรัฐฯ โดย

ใชกรอบความรวมมือตางๆ ดังกลาว อันจะทําใหไทยได

รับผลประโยชน ทั้งจากสหรัฐฯ และจีนไปพรอม ๆ กัน 

ตลอดจนทําใหประเทศไทยมีสถานะบทบาทนําในกลุม

อาเซยีนตอการรกัษาทศิทางเพือ่สรางความสมดลุระหวาง

จีนกับสหรัฐฯ 

กิจกรรมความรวมมือทางทหารดังกลาวนั้น ควร

ดําเนินในกรอบความรวมมือ ๕ ดาน ซึ่งเปนผลจาก

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและการประชุม

ระหวางรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 

ไดแก ความรวมมอืในการปฏบิตักิารดานมนษุยธรรมและ

การบรรเทาภยัพบิติั ความรวมมอืดานการแพทยทางทหาร  

ความรวมมอืในการปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ  ความรวมมอื

ในการปฏิบตักิารตอตานการกอการราย  และความรวมมอื

ดานความม่ันคงทางทะเล เปนตน  อันจะมีผลทําให

สามารถโนมนาวผลประโยชนเชิงบวกของแตละฝายที่

แตกตางกนัมาสูพ้ืนทีส่วนกลาง (ตามภาพที ่๒) ทีจ่ะทาํให

ทัง้จนีและสหรฐัฯ รวมทัง้ประเทศในกลุมอาเซยีนไดรบัผล

ประโยชนในเชิงบวกรวมกัน 

ภาพที่ ๒  ทิศทางและจุดยืนทางยุทธศาสตรที่เหมาะสมตอการรักษาความสมดุล
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 กิจกรรมความรวมมือทางทหารที่ไดกลาวถึงจะ

สนับสนุนตอการเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคง

ในภูมิภาคไดทั้งที่เปนความรวมมือแบบทวิภาคีและ

ความรวมมือแบบพหุภาคี  ซ่ึงพบวา ความรวมมือใน

รูปแบบทวิภาคีของสองประเทศจะมีความคลองตัวและ

สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วมากกวารูปแบบ

พหุภาคีที่อาจมีอุปสรรคจากจุดยืนตอผลประโยชนที่มี

ความซบัซอนมากขึน้และมีความหลากหลายมมุมองในขัน้

ตอนการปฏิบัติของประเทศตางๆ ในขณะที่ความรวมมือ

แบบทวิภาคีก็จะมีสวนสําคัญตอการผลักดันกอใหเกิด

ความรวมมือแบบพหุภาคีได  ทั้งนี้เน่ืองจากทุกประเทศ

ตองการรักษาความสมดุลแหงอํานาจเพ่ือความม่ันคง

ของประเทศตน อันจะสงผลตอความม่ันคงของภูมิภาค

ไดในที่สุด

บทสรุป
กลไกการสรางความรวมมอืระหวางประเทศของจนี

มคีวามลุมลกึทัง้ในเชงิมตขิองโครงสรางการบรหิารจัดการ  

มิติของกระบวนการตัดสินใจและมิติของแนวทางการนํา

นโยบายไปสูการปฏิบัติ  โดยมิติท้ังสามดังกลาวไดมุงไป

สูแนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนเพื่อดํารงความมุงหมาย

ทั้งในดานความม่ันคงและความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้แลว ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจยังความ

สอดคลองกบักระบวนทศันดานความม่ันคง  ทําใหนโยบาย

การปองกันประเทศรองรับตอทิศทางการพัฒนาของ

ประเทศ  ด วยการสร างความไว  เนื้ อ เ ช่ือใจและ

ความมั่นใจระหวางประเทศ  เพ่ือสรางความเชื่อมั่นวา 

จนีไมใชภยัคกุคามและจะไมแสวงหาความเปนเจาครอบงาํ

ประเทศใดๆ  แตจีนจะเจริญเติบโตอยางสันติและจะเปน

ประเทศใหญที่มีความรับผิดชอบ  โดยเฉพาะบทบาททาง

การทหารของจีน  ที่พยายามแสดงความโปรงใสผานสมุด

ปกขาวดานการปองกันประเทศท่ีเนนยํ้าถึงความรวมมือ

ดานความม่ันคงกับประเทศตางๆ ภายใตกรอบของมติ

องคการสหประชาชาต ิ ซึง่เปนการสงเสรมิตอบทบาทของจนี

ในเชิงบวกบนเวทีการเมืองระหวางประเทศ 

สําหรับขอเสนอแนะของผูเขียนซึ่งปรารถนาที่

จะเห็นการกําหนดนโยบายการปองกันประเทศของไทย 

มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ

สามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยผูเขียน

เห็นวา  กระทรวงกลาโหมควรพิจารณาใหความสําคัญ

กับการพัฒนาหนวยงานดานการวิจัยและศูนยศึกษา

ยุทธศาสตรทุกระดับหนวย  ในการเปนศูนยกลางของ

การระดมแนวคิดและการสรางเครือขายองคความรู   

ตลอดจนการเชื่อมตอระหวางหนวยงานการวางแผนกับ

หนวยงานจัดการศึกษาและสวนปฏิบัติการตางๆ เพ่ือ

พัฒนาและบริหารจัดการในการสรางองคความรู รวมทั้ง

ผลักดันใหองคความรูนั้นไดนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  

ตลอดจนมีการเผยแพรสูสาธารณชนเพ่ือประโยชนของ

ประเทศโดยรวมอยางตอเนื่อง
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๓
ทิศทางการขับเคลื่อนกลไก
ความรวมมือดานความมั่นคง
แบบหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยกับจีน

 พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล

กลาวนํา
ในการสรางความรวมมอืระหวางประเทศของจนีกบัความมัน่คงในภมูภิาคนัน้ มีความลุมลกึทัง้ใน

เชงิมติขิองโครงสรางการบรหิารจดัการ มติขิองกระบวนการตดัสนิใจและมติขิองแนวทางการนาํนโยบาย

ไปสูการปฏิบัติ  โดยมิติทั้งสามดังกลาวไดสะทอนถึงแนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนเพ่ือดํารงความ

มุงหมายทัง้ในดานความมัน่คงทางการเมอืงและความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ  ขณะเดยีวกนัทศิทางการพฒันา

ทางเศรษฐกิจยังมีความสอดคลองกับกระบวนทัศนดานความม่ันคง  ทําใหนโยบายการปองกันประเทศ

สนับสนุนตอทิศทางการพัฒนาของประเทศดวยการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและความม่ันใจระหวาง

ประเทศ   เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาจีนไมใชภัยคุกคามและจะไมแสวงหาความเปนเจาครอบงําประเทศ

ใดๆ  แตจีนจะเจริญเติบโตอยางสันติและจะเปนประเทศใหญที่มีความรับผิดชอบ  จึงมีประเด็นที่ตอง

ขยายความดวยการอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจดานการกาํหนดและการดาํเนนินโยบาย

ทิศทางการขับเคลื่อนกลไกความร วมมือ
ดานความม่ันคงแบบหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวาง
ไทยกับจีน เปนผลมาจากสภาวแวดลอมทางดาน
ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหจีนดําเนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศ โดยการสรางความรวมมือดาน
ความมั่นคงแบบเปนหุ นสวนทางยุทธศาสตร เพื่อ
เสรมิสรางความไวเนือ้เชือ่ใจกบัประเทศตางๆ เพือ่ดํารงไว
ซึ่งผลประโยชนรวมกัน  

ที่มา http://www.enn.co.th
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ตางประเทศของจีน  อันสงผลกระทบตอแนวความคิดใน

การเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงแบบหุนสวน

ทางยุทธศาสตรกับประเทศไทย 

ดังนั้น ในบทความฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะ

นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับความจําเป นที่ประเทศไทย                

ตองเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับจีน  ซึ่ง

เปนผลมาจากการดําเนินนโยบายการเปนหุนสวนทาง

ยทุธศาสตรของจนี   อนันาํไปสูทศิทางการขบัเคลือ่นกลไก

ความรวมมอืดานความม่ันคงแบบหุนสวนทางยุทธศาสตร

ระหวางไทยกับจีน  และผลประโยชนที่ไทยจะไดรับจาก

ความรวมมือในรูปแบบดังกลาว  ทั้งน้ี เพื่อกอใหเกิด

ความตอเนื่องในการสรางองคความรูความเขาใจโดย

เฉพาะกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลจีนตอการดําเนิน

นโยบายดานความมั่นคง

สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงและ
กลไกการสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศของจีน

นักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศ

ของจีนชือ่ จาง หยนุหลงิ (Zhang Yunling) และ ถงั ซือ่ผงิ 

(Tang Shiping) ไดวเิคราะหบทบาทของจนีในการดาํเนนิ

ความสัมพันธ ระหว างประเทศ โดยเฉพาะสภาว-

แวดลอมดานความม่ันคงที่สําคัญในระดับภูมิภาค หลัง

จากเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเอเชียป 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เริ่มตนจากคาเงินบาทของไทยและลุกลาม

ไปยังประเทศตาง ๆ ในเอเชียไดทําใหกลุมประเทศใน

อาเซียนเห็นความจําเปนที่ตองรวมมือกับประเทศจีน 

ญี่ปุน และเกาหลีใต  เพื่อแกไขปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจ

ในภูมิภาครวมกัน โดยเฉพาะจีนไดแสดงบทบาทที่สําคัญ

โดยการแสดงความเปนผูนาํ  ในฐานะประเทศใหญทีต่อง

มภีาระผกูพนัในการแกไขปญหาวกิฤตเิศรษฐกจิ  ดวยการ

รกัษาระดบัคาเงินหยวนของจนีไวเพือ่ไมใหสงผลกระทบที่

จะเปนการซํา้เติม ตอสถานการณทางเศรษฐกิจในภมูภิาค  

ซึ่งทําใหจีนไดรับการยอมรับตอบทบาทการสรางสถานะ

ของการเปนหุนสวนทางยทุธศาสตรกบัประเทศตางๆ  ซึง่

สอดคลองกับแนวคิดทางดานยุทธศาสตรของจีน สรุปได

ดังนี้ (Yunling, Z. and Shiping, T., 2005, pp. 48-68) 

๑. จีนมุงคืนสูความยิ่งใหญดังในอดีตดวยการเปน

มหาอํานาจจากขนาดของประเทศ จํานวนประชากรและ

ความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในปจจุบัน แตจีนระลึกอยู

เสมอวาสหรัฐฯ เปนอภมิหาอาํนาจทีจ่นีตองมคีวามรวมมือ

ในดานตาง ๆ นอกจากนี้ จีนจะเพิ่มความแข็งแกรง

ของประเทศรวมทัง้ความเขมแข็งทางการทหารเพ่ือรกัษา

สถานภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

๒. จีนตองการดํารงความมีเสถียรภาพอันเปนผล

จากนโยบาย ๔ ทันสมัยในยุคของ เติ้ง เสี่ยวผิงและรักษา

สภาวแวดลอมระหวางประเทศใหมีความสงบเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยการรักษาความสัมพันธที่ดีกับสหรัฐฯ และ

ประเทศเพื่อนบานของจีน

๓. จีนเนนการเปนประเทศใหญทีม่คีวามรบัผิดชอบ

และควบคุมพฤติกรรมของตนเองที่จะไมมุ งแสวงหา

การเปนผูนาํในกจิการระหวางประเทศทัง้ในระดบัภมูภิาค

และระดบัโลกโดยดาํเนนิกจิกรรมผานองคกร  สถาบนัและ

กลไกตาง ๆ  แบบพหภุาค ี(Multilateral Institutions) เพือ่

สรางความรวมมือทางเศรษฐกิจรวมทั้งรวมปรึกษาหารือ

ระหวางประเทศเพือ่สรางความไวเนือ้เชือ่ใจ (Confidence 

Building Measures: CBMs) ในการบริหารจัดการ

ดานความมั่นคงบนพื้นฐานของแนวคิดความมั่นคงใหม 

(New Security Concept) ที่กอใหเกิดความเชื่อม่ัน 

การเหน็ประโยชนรวมกัน มคีวามเสมอภาคกนัและมีความ

รวมมือกัน
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๔. จีนเนนการดําเนินการพัฒนาประเทศบน

พืน้ฐานของความมัน่คงและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ทีส่อดคลองกบัสภาวะแวดลอมของโลก โดยดาํเนนินโยบาย

อยางอิสระและไมฝกใฝฝายใด รวมทั้งยึดถือกรอบปฏิบัติ

ของสหประชาชาติและจะตอตานการแทรกแซงกิจการ

ระหวางประเทศ

ซึ่งมีขอนาสังเกตที่ชัดเจนวาผูนําจีนในปจจุบัน

ยังคงยึดแนวทางการดําเนินนโยบายของอดีตผูนํา เติ้ง    

เสีย่วผงิ ตลอดมาจนถึงปจจบุนั โดยเฉพาะคาํปราศรยัของ

เติง้ เส่ียวผงิ คร้ังสาํคัญ ๒ คร้ังคือ ในวนัที ่๒๒ กมุภาพนัธ 

ค.ศ. ๑๙๘๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ในหัวขอ “วิถีทางใหมในการ

สรางความมั่นคงแกโลก” (A New Approach Toward 

Stabilizing the World Situation)  ที่เนนการแกไข

ปญหาตาง ๆ ในโลกโดยสันติวิธี และคําปราศรัยในวันที่ 

๒๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ในหัวขอ “การ

รักษาสันติภาพของโลกและการสรางหลักประกันในการ

พัฒนาภายในประเทศ” (Safeguard World Peace and 

Ensure Domestic Development) มีสาระสาํคญัสรปุได

วา จนียังคงดาํเนนินโยบายตอตานลทัธคิวามเปนเจา  เพ่ือ

รักษาสันติภาพของโลก จีนจะเปนสวนหนึ่งของประเทศ

โลก ที่สามเสมอ เนื่องจากจีนยังมีความยากจนและแม

จะรํ่ารวยขึ้นก็จะไมแสวงหาความเปนเจา จีนสนับสนุน

การเจรจาปญหาเศรษฐกจิระหวางประเทศ  จนีจะดาํเนนิ

นโยบายตางประเทศอยางอิสระและไมฝกใฝฝายใดฝาย

หนึ่ง อยางแทจริง และนโยบายตางประเทศของจีนมุง

แสวงหาสันติภาพของโลก  เพื่อทุมเทการพัฒนาประเทศ

ใหมคีวามทนัสมยั (เฉยีน ฉเีซนิ, ๒๕๔๙, หนา ๒๓๒-๒๗๕)

แนวทางการดาํเนนิความสมัพนัธระหวางประเทศ

ตอสถานการณดานความมั่นคงดังกลาว ไดสะทอนถึง   

ทิศทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีน โดยผาน

กลไกการสรางความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย

กลไกสามมิติ (Huafei, Q., 2013, pp. 50 – 63 ) ไดแก  

มิติแรกเกี่ยวกับโครงสรางขององคกร  มิติที่สองเกี่ยวกับ

กระบวนการตัดสินใจ  และ มิติที่สามเกีย่วกับแนวทางใน

การนาํนโยบายไปสูการปฏบิตั ิ ซึง่จะเหน็ถึงความเชือ่มโยง

ของกลไกดังกลาว  ดังนี้ (Shambaugh, D., 2013, 

pp. 61-72 ; Sun, Y., 2013, pp. 2-17)

มิติแรก เกี่ ยว กับโครงสร างขององค กรที่

ครอบคลุมระบบงานความม่ันคงแหงชาติ ระบบงาน

ดานการขาว และระบบงานดานการทหาร  โดยมีคณะ

กรรมการประจํากรมการเมือง (Politburo Standing 

Committee : PBSC) ควบคุมหนวยงานระดับสูงของ

พรรคคอมมวินสิตจีนและหนวยงานองคกรของรัฐบาลจีน

ทีก่าํกบัดแูลกลไกการดาํเนนินโยบายการตางประเทศรวม

กัน ไดแก  เลขาธิการพรรคฯ  คณะกรมการเมือง  คณะ

กรรมการกลาง  คณะกรรมาธิการทหารกลางของพรรคฯ  

คณะกรรมาธิการทหารกลางของรัฐ  สภาประชาชน

แหงชาติ  และคณะรัฐบาลท่ีนําโดยนายกรัฐมนตรีและ

ประธานาธิบดี  ซึ่งจะดูแลงานนโยบายหลัก  ดานการ

ตางประเทศและกิจการภายในประเทศควบคูกันไป  โดย

มีสํานักงานประสานงานของรัฐบาลจีนทําหนาที่อํานวย

การประสานงานเพื่อรายงานใหเลขาธิการพรรคและ

คณะรัฐบาล  ซึ่งจะรวมกันรับผิดชอบตอการตัดสินใจใน

การดําเนินนโยบายตางประเทศ นอกจากนั้นยังมีคณะ

ฝายอํานวยการที่อยูในกระทรวงการตางประเทศจํานวน

ประมาณ ๒๐ คน มหีนาท่ีปฏบิติังานสนบัสนนุตอคณะผูนาํ

กลุมเล็กทีด่แูลงานดานการตางประเทศ (Foreign Affairs 

Leading Small Group :  FALSG) เพื่อประสานการ

ปฏิบัติกับกระทรวงเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ  

กระทรวงการคลัง  กระทรวงกลาโหม  ธนาคารแหงชาติ 

และคณะกรรมการสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ซึ่งจะมีเจาหนาที่การทูตของหนวยงานตางๆ ดังกลาวไป
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ประจําอยูในตางประเทศ  ตลอดจนมีสถาบันหรือองคกร

ที่ทําหนาที่เปนคลังสมองใหกับหนวยงานในขางตน เชน 

สถาบนัศกึษายทุธศาสตรระหวางประเทศของจีน (China 

Institute for International Strategic Studies : CIISS)  

สถาบันความสัมพันธระหวางประเทศรวมสมัยของจีน 

(China Institutes for Contemporary International 

Relations : CICIR) และสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร

ของจีน (Chinese Academy of Social Sciences : 

CASS)  ทําหนาที่ศึกษาวิจัยและเสนอแนะแนวนโยบาย

ดานการตางประเทศที่เกี่ยวของกับงานดานความมั่นคง

และการทหาร เปนตน

มิติที่สอง เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ ซึ่ง

โดยปกติทั่วไป คณะผูนํากลุ มเล็กที่ดูแลงานดานการ

ตางประเทศ หรอื FALSG จะระดมความคิดเห็นจากหนวย

งานและองคกรทีเ่กีย่วของดานการตางประเทศทีไ่ดกลาว

ถึงไปในมิติแรกแลวนั้น  โดยประสานงานอยางใกลชิด

กับคณะผูนํากลุมเล็กที่ดูแลงานดานความมั่นคงแหงชาติ 

(National Security Leading Small Group : NSLSG)  

เพื่อเสนอขอมูลขาวสารและการวิเคราะหสถานการณ

ดานความมัน่คง รวมทัง้ขอแนะนาํในการกาํหนดนโยบาย

ความมั่นคง เปนแนวทางใหเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต

จีน (ซ่ึงดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและประธานคณะ

กรรมาธิการทหารกลางดวย) เปนผูตดัสนิใจในการดําเนิน

นโยบายตางประเทศ 

NSLSG จะประกอบดวยผูแทนหนวยงานระดับ

คณะกรรมการแหงรัฐ ๘ หนวยงาน ไดแก กระทรวงการ

ตางประเทศ  กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ  กระทรวง

ความมั่นคงแหงรัฐ  กระทรวงพาณิชย  สํานักงาน

ดูแลกิจการไตหวัน  สํานักงานดูแลกิจการฮองกงและ

มาเกา  สํานักงานดูแลกิจการชาวจีนโพนทะเล  และ

สํานักงานขาวกรอง  รวมทั้งผูแทนจากหนวยงานฝาย

โฆษณาชวนเชือ่  ตลอดจนหนวยงานฝายการตางประเทศ  

และผูแทนฝายทหารจากกระทรวงกลาโหมและกรม

เสนาธิการทหารใหญ    

มติทิีส่าม เกีย่วกบัแนวทางในการนาํนโยบายไปสู

การปฏบิตั ิ FALSG หรือกลุมผูดแูลแผนงานและนโยบาย

ตางประเทศจะกํากับดูแลทิศทางของการดําเนินนโยบาย

การตางประเทศโดยการประสานงานกับหนวยงาน 

ทีเ่กีย่วของซึง่จะมกีารพบปะหารอืและประสานการปฏบิตัิ

กนัเปนประจาํในทกุสัปดาห  โดยเฉพาะกบั NSLSG และ

มีหนวยงานดานขาวสารใหการสนับสนุน เชน สํานักขาว

ซินหัว (Xinhua News) เปนตน  

จากที่กลาวไปในขางตนนั้น  มิติทั้งสามถือเปน

กลไกสาํคญัทีจ่นีใชดาํเนนิการสรางความรวมมอื  ระหวาง

ประเทศ  ผานการขับเคลื่อนแนวคิดทางยุทธศาสตรโดย

เฉพาะแนวคิดการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร

การดาํเนนินโยบายการเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรของจีน 

การดําเนินนโยบายการตางประเทศของจีนโดย

เฉพาะแนวคิดเก่ียวกับการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรดัง

กลาวนั้น มีความสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการจีน 

๒ คนคือ โจเซฟ วาย. เอส. เฉิง (Joseph Y.S. Cheng) 

และจาง วานคนุ (Zhang Wankun) ท่ีไดนยิามความหมาย

ของการเปนหุ นสวนทางยุทธศาสตรวา เปนลักษณะ

ความสัมพันธของสองประเทศที่มีความใกลชิดสนิทสนม

อยางยิง่ อยูบนพืน้ฐานของความเสมอภาค มนีโยบายและ

แนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารไป

ในแนวทางเดียวกัน  (Cheng, J.Y.S. and Wankun, Z., 

2004, p. 180)  

นักวิชาการจีนทั้งสองคนนั้น กลาวถึงการเปน

หุนสวนทางยุทธศาสตรของจีนกับประเทศตาง ๆ โดย
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มีการจัดระดับของการเปนหุนสวน (The Hierarchy 

of Partnership) โดยเฉพาะหลังจากการสิ้นสุดของยุค

สงครามเย็นชวงกลางทศวรรษท่ี ๑๙๙๐ จีนก็ไดมีการ

ทบทวนการเปลี่ยนแปลงในดุลแหงอํานาจ (Balance of 

Power) ของโลกและจีนไดปรับเปลี่ยนบทบาทในดาน

ยุทธศาสตรระหวางประเทศใหม โดยเฉพาะการมีความ

ครอบคลุมถึงกําลังอํานาจแหงชาติ (National Power) 

ภายใตความสัมพันธระหวางมหาอํานาจตาง ๆ ที่จีนเห็น

วาระบบขั้วอํานาจของโลกมีแนวโนมพัฒนาไปสูการมี

หลายข้ัวอํานาจ รวมทั้งความสัมพันธกับองคกรระหวาง

ประเทศในภูมิภาคตาง ๆ แตเนื่องจากความซับซอน

ของผลประโยชนระหวางประเทศจึงทําใหจีนจําเปนตอง

แบงระดับความสัมพันธของการเปนหุนสวน (Levels of 

Partnerships) เปนระดับตาง ๆ ๖ ระดับ ดังนี้ (Cheng, 

J.Y.S. and Wankun, Z., 2004, pp 186-199)

ระดับท่ี ๑ การเปนหุ นสวนทางยุทธศาสตร 

(Strategic Partnerships) ระหวางจีนกับรัสเซียและจีน

กับสหรัฐฯโดยมุงการดําเนินการเพ่ือรักษาความสงบและ

ความมีเสถียรภาพของสภาวะแวดลอมใหมทางการเมือง

ระหวางประเทศ 

ระ ดับที่  ๒  การ เป  นหุ  นส  วนที่ สมบู รณ  

(Comprehensive Partnerships) ระหวางจนีกับฝรัง่เศส 

แคนาดา เม็กซิโก ปากีสถาน และอังกฤษ โดยมีความ

แตกตางกันตามกรณีในแตละรายประเทศ เพ่ือผลักดัน

การจัดระเบียบโลกใหมในระบบหลายขั้วอํานาจและเพื่อ

ปองปรามไมใหสหรัฐฯ แสดงความเปนอภิมหาอํานาจ

หนึ่งเดียวของโลกในการครอบงําระบบระหวางประเทศ

ระดับท่ี ๓ การสรางความเปนหุ นสวนของ

เสถียรภาพในระยะยาว (Constructive Partnership 

of Long-term Stability) ระหวางจีนกับสหภาพยุโรป 

(European Union: EU) เพื่อคงไวซึ่งผลประโยชนที่จะ

ไดรับจากความสําคัญในการพัฒนาดานเทคโนโลยีและ

เครื่องมือตาง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน

ผลประโยชนดานเศรษฐกิจและตลาดการคา

ระดับที ่๔ การเปนหุนสวนบนพืน้ฐานความเชือ่มัน่

และการเปนเพื่อนบานที่ดี (Partnerships Based on 

Good-neighborliness and Mutual Trust) ระหวางจีน

กับประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน 

เพื่อปองกันความขัดแยงในผลประโยชนพื้นฐานทาง

ยุทธศาสตรของจีนในภูมิภาคน้ีรวมทั้งการถวงดุลอํานาจ

ในภูมิภาค

ระดับที ่๕ การเปนหุนสวนของมิตรภาพและความ

รวมมอื (Partnership of Friendship and Cooperation) 

ระหวางจนีกบัญีปุ่น เพือ่ผลประโยชนทางการคา และการ

สรางความเปนหุนสวนของความรวมมอื (Partnership of 

Constructive Cooperation) ระหวางจีนกับอินเดีย เพื่อ

รักษาความสงบในพื้นที่ตามแนวชายแดน

ระดับที่  ๖  การสร  างความเป นหุ  นส  วน 

(Constructive Partnerships) ระหวางจนีกับแอฟรกิาใต 

รวมท้ังความสัมพันธของความรวมมือทางยุทธศาสตร 

(Relationship of Strategic Cooperation) ระหวางจีน

กบัอยีปิต และจนีกบัซาอดุอีาระเบยี เพือ่ผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจและแหลงพลังงาน

จึงอาจกลาวไดวา ระดับของการเปนหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรดังกลาวน้ัน มีความสัมพันธเกี่ยวของกับ

ผลประโยชนแหงชาตขิองจนีทีไ่ดกาํหนดขึน้ ซึง่สอดคลอง

กับแนวคิดของนักวิจัยอิสระดานรัฐศาสตร  ชาวอุซเบ-

กิสถานชื่อ ดร.ฟารคูด โตลิปอฟ (Farkhod Tolipov) ได

ใหความหมายของหุนสวนทางยทุธศาสตรไวอยางเดนชดั

วา เปนรปูแบบพเิศษของความสมัพนัธระหวางประเทศที่

มีลักษณะดังตอไปนี้ (Tolipov, F., 2006, pp. 1-2)

๑. มีความเช่ือมั่นและเช่ือใจตอกันอยูในระดับสูง

ของการเปนหุนสวนกัน 
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๒. มีความตั้งใจที่จะรวมมือระหวางกันโดยมี

วิสัยทัศนในระยะยาว

๓. ใหความสนใจตอความรวมมือในการแกไข

ป ญหาที่ เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความมั่นคงและผล

ประโยชนแหงชาติ

๔. มจีดุยนืทีใ่กลชดิและผลประโยชนรวมกนัในเวที

การเมืองระหวางประเทศ

๕. มีสภาพทางภูมิรัฐศาสตรที่เกี่ยวของในระยะ

ยาวกับการเปนหุนสวนทั้งในระดับระหวางประเทศและ

ระดับภูมิภาค

ดังน้ัน หากจะศึกษาถึงความเกี่ยวของสัมพันธ

กันระหวางการรักษาผลประโยชนแหงชาติกับการเปน

หุนสวนทางยุทธศาสตรของจีน  จึงจําเปนที่ตองทําความ

เขาใจถึงลกัษณะการดาํเนนิความสัมพนัธระหวางประเทศ

ที่จีนใชในการสรางความเปนหุนสวนในหลายระดับท่ีมี

ความแตกตางตามผลประโยชน ซึ่งถูกกําหนดโดยการ

ประเมนิสถานการณดานความม่ันคงทางการเมืองระหวาง

ประเทศ (Xiaotian, Z.,  2010, pp. 111-112)  อันมี

ความเกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายความมั่นคงตอ

ประเทศไทย

ความจําเปนของไทยตอการเสริมสราง
ความรวมมือดานความมั่นคงกับจีน

สถานการณทีมี่ความซบัซอนจากการเปลีย่นแปลง

ของกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบันไดสงผลกระทบตอ

ความมั่นคงของทุกประเทศ  โดยเฉพาะภัยคุกคามใน

รูปแบบใหม เชน การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ           

และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน  จนไมมีประเทศใด

สามารถแกไขปญหาภัยคุกคามดังกลาวไดเพียงลําพัง             

จึงจําเปนตองแสวงหาความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ 

การคํานงึถึงภยัคุกคามตอความม่ันคงของประเทศ

และการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพ่ึงพาอาศัยกัน

รวมทัง้การแสดงจดุยนืในการเปนหุนสวนทางยทุธศาสตร

เปนตวัแปรทีม่คีวามสาํคัญในการนาํไปสูความรวมมอืกนั

ระหวางประเทศ  แตความรวมมอืกนันัน้จะมมีากหรอืนอย

เพียงใดขึ้นอยูกับผลประโยชนแหงชาติและความไวเนื้อ

เชื่อใจตอกัน  ซึ่งเปนตัวแปรแทรกซอนตอการนําไป

สูความรวมมือกันดังกลาว (ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, ๒๕๕๔,       

หนา ๖๘-๗๒)

จากกรณเีหตกุารณการทีเ่วยีดนามรกุรานกมัพชูา

ในป พ.ศ.๒๕๒๑ และมีกองกําลังทหารเวียดนามไดรุกเขา

ประชิดพรมแดนไทยในป พ.ศ.๒๕๒๓ ไดทําใหไทยกับจีน

มีความใกลชิดกันมากขึ้นเพื่อรวมกันแกไขปญหากัมพูชา 

โดยรวมมือกันกดดันเวียดนามจนยอมถอนกําลังทหาร

ออกจากกัมพูชาในป พ.ศ.๒๕๓๒ และไดทําใหไทยกับจีน      

มีความไววางใจกัน อันนําไปสูการแลกเปลี่ยนการเย่ียม

เยือนทั้งในระดับพระราชวงศ ผูนํารัฐบาล ผูนําทางทหาร

และมีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณจากจีนมากขึ้น

ความสมัพนัธระหวางไทยกบัจนีท่ีมีความใกลชดิมาก

ข้ึน นําไปสูความรวมมือทางการทหารและมีการลงนาม

ในแถลงการณรวมวาดวยความรวมมือกันในศตวรรษที่ 

๒๑ (Joint Statement of the Kingdom of Thailand 

and the People’s Republic of China on a Plan of 

Action for 21st Century) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๔๒ ที่กรุงเทพมหานคร  สาระของแถลงการณ

รวมฯ เนนถึงความรวมมือดานความมั่นคง โดยเฉพาะ

ความรวมมอืทางการทหาร  ดงัจะเหน็ไดจากขอความทีร่ะบใุน

แถลงการณรวมฯ ขอที ่๔ มีสาระสาํคญัสรปุไดวา  จีนและไทย 

ตกลงกันที่จะกระชับความรวมมือดานความม่ันคง โดย

อาศัยมาตรการตางๆ เพื่อสรางความไวเนื้อเช่ือใจกัน         
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เชน  สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานศึกษาวิจัย

ดานยุทธศาสตรและความมั่นคง  สงเสริมใหฝายทหาร       

กับเจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศปรึกษาหารือ

กันมากขึน้  มกีารแลกเปลีย่นประสบการณระหวางทหาร

ของทัง้สองฝายในการชวยเหลือและกูภยัเพือ่นมนษุย การ

ลดโอกาสของภัยพิบัติ การแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยทีางการทหาร รวมถงึการแลกเปลีย่นขอมลู

ดานตาง ๆ เปนตน

พลเอกสุง  กวงไค (Xiong Guangkai) ขณะ

ดาํรงตาํแหนง รองประธานกรมเสนาธิการใหญของกองทพั

ปลดปลอยประชาชนจีนไดเดินทางมา เปนประธาน

รวมกับปลัดกระทรวงกลาโหมของไทยที่กรุงเทพฯ ในการ

ประชุมระดับนโยบายเพื่อการแลกเปล่ียนความรวมมือ

ระหวางกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม ของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 

พ.ศ.๒๕๔๔  ณ หองภาณุรังษี ศาลาวาการกลาโหม ซึ่ง

ทั้งสองประเทศไดย้ําเจตนารมณอยางชัดเจนที่จะให

ความรวมมือกันแบบ “การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร” 

(Strategic Partnership) โดยผานการดําเนินกิจกรรม

ระหวางกนั และผลดักนัเปนเจาภาพการประชมุปละหนึง่

ครัง้ เพือ่การประสานความรวมมือกนัในดานตาง ๆ  ไดแก  

การศึกษา  การสงกําลังบํารุง  การอุตสาหกรรมเพื่อการ

ปองกันประเทศ  วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  การฝก    การ

แลกเปลี่ยนขาวกรองและการปฏิบัติการทางทหารท่ีไมใช

สงครามในการชวยเหลือกูภัยพิบัติ เปนตน 

ตอมา รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนตางก็เห็นพอง

กนัในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารรวมระหวางราชอาณาจกัร

ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 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)  ซึง่ไดมีการลงนามเม่ือวันที ่๒๘ พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๕๐ ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ

ไดมีการลงนามในแผนปฏิบัติการรวมฉบับที่สอง (ค.ศ.

๒๐๑๒ – ๒๐๑๖) เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ 

กรุงปกก่ิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพ่ือใหแผนงาน

ความรวมมือดานตาง ๆ รวมทั้งทางการทหารเกิดผลเปน

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้  ไทยและจีนไดใหความสําคัญถึงการ

สรางกลไกความรวมมือระหวางประเทศโดยการระดม

ความคดิเหน็ผานเวททีางวชิาการระหวางประเทศรวมกัน  

เพื่อเปนฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนด

นโยบายดานการตางประเทศเพิ่มมากข้ึน ดังเชน การ

สัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย – จีน ครั้งที่ ๒ ภายใตหัวขอ

เรื่อง “สองพันลานพลังสรางสันติสุข” ที่จัดขึ้นในระหวาง

วันที่  ๑๗ – ๒๒   ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองเซี่ยะเหมิน   

มณฑล  ฝูเจี้ยน  สาธารณรัฐประชาชนจีน  (Huaqiao 

University, 2013)

การสัมมนาฯ ครั้งนี้  จัดโดยสํานักงานคณะ

กรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) รวมกบัมหาวทิยาลยัหวัเฉยีว

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน(ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่ข้ึน

ตรงตอรัฐบาลจีนโดยตรงและทําหนาที่ในการกํากับดูแล

งานดานชาวจีนโพนทะเล)  และสถาบนัวจัิยสงัคมศาสตร

แหงประเทศจนี รวมทัง้สมาคมเศรษฐกจิวฒันธรรมไทย – 

จีน(แหงประเทศไทย)  มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางองคความรู

ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นระหวางไทยกับจีน 

และการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางนักวิจัยตลอดจน

ผูเขารวมสมัมนาฯ ซึง่เปนพืน้ฐานตอการนาํไปสูการจดัทาํ

นโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลทั้งสองประเทศ รวม

ถึงสงเสริมการผลกัดันใหมีการนาํนโยบายหรอืยุทธศาสตร

ดังกลาวไปใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ 
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อันจะสามารถยกระดับความสัมพันธและความรวมมือ

ระหวางไทยกับจีนอยางเปนรูปธรรมตอไป  

ผลที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนไดรับจากการ

สมัมนาฯ ในครัง้นี ้ นอกเหนือจากขอเสนอแนะทางวชิาการ

ในผลงานการวิจัยของนักวิจัยทั้งจากฝายไทยและฝายจีน

แลว  ยังทําใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของ

การกําหนดแนวทางในการดําเนินความสัมพันธระหวาง

ประเทศรวมกันภายใตนโยบายการเปนหุ นสวนทาง

ยุทธศาสตร  รวมทั้งการขยายความรวมมือในการดําเนิน

โครงการวิจัยรวมกัน  อันจะเปนโอกาสที่ดีของการสราง

ความ ไวเนื้อเชื่อใจกันไดมากยิ่งขึ้นโดยใชนักวิจัยทั้งฝาย

ไทยและฝายจีนใหรวมมือทําการวิจัยรวมกัน  เพื่อใหได

ขอเสนอแนะจากการวิจัยอยางเปนรูปธรรมในการผลัก

ดันแผนงานความรวมมือดานความม่ันคงระหวางรัฐบาล

ของทั้งสองประเทศตอไป

แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการเสริม
สรางความรวมมอืระหวางประเทศของ
ไทยตอจีน

กรอบแนวคิด ทฤษฎีและผลงานการวิ จัยที่

เกี่ยวของซึ่งนําไปสูการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน

กลไกการเสรมิสรางความรวมมอืดานความมัน่คงของไทย

ตอจีน กลาวคือ  การสรางความมั่นคงของประเทศอาจ

ทําไดโดยการแสวงหาพันธมิตร (Alliance) ในรูปแบบ

ของการเขารวมกลุมกันเพ่ือถวงดุลกับประเทศที่มีอํานาจ

เพิม่ขึน้ และ ใหความสาํคัญกบัปจจยัภายนอกทีม่ากระทบ

ตอความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของภัยคุกคาม (Threats)

แนวทางการเสริมสรางความรวมมือระหวาง

ประเทศดังกลาว ไดนําไปสูแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคง         

โดยรวมมือกัน (Cooperative Security) แนวคิดความ

ม่ันคงแบบรวมมือกันนี้ จะเนนถึงการพบปะพูดคุยกัน 

(Dialogue) โดยเชื่อวาปญหาความมั่นคงไมวาจะเปนมิติ

ทางการทหารหรือมติอิืน่ ๆ  ไมอาจแกไขไดดวยการดาํเนนิ

ฝายเดียว  แตตองการความรวมมือ (Cooperation) 

ระหวางรฐัตาง ๆ  และผูทีเ่ก่ียวของภายในรฐัผานมาตรการ

ในการเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันและมี

ความโปรงใส (Confidence Building and Transparent 

Measures) เพื่อลดความขัดแยงในภูมิภาคโดยใชการทูต

เชิงปองกัน (Preventive Diplomacy)  รวมทั้งการแกไข

ความขัดแยงรวมกัน  เพื่อดํารงไวซึ่งความมั่นคงอันจะ

บรรลถุงึผลประโยชนแหงชาต ิ ตลอดจนนําไปสูการเตรยีม

การเพ่ือเผชิญตอภัยคุกคามที่อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต 

(Mihalka, Michael, 2005 : 113 – 122)

ภัยคุกคามที่ ไร พรมแดนในยุคโลกาภิวัตน  

(Globalization) สงผลใหภูมิภาคตาง ๆ  มีความเชื่อมโยง

เป นสังคมเดียวกัน ซึ่ งทําให  เกิดสภาวะที่มีความ

ทาทายตอการรักษาความมั่นคงของประเทศมากขึ้นและ

จําเปนตองไดความรวมมือจากประเทศอืน่ ๆ  ในการแกไข

ปญหารวมกัน  จึงกอใหเกิดการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ

กันมากขึ้น (Complex  Interdependence) ทั้งนี้ก็เพื่อ

ดํารงรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติ (Nye Jr., Joseph 

S., 2004 : 1- 20)

โดยจีนเห็นความสําคัญของประเทศไทยที่มีภูมิ-

ยทุธศาสตร (Geostrategy) เปนศูนยกลางของการเช่ือมโยง

สู ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางครอบคลุม  

อันทําใหจีนไดรับผลประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจและ

ความมัน่คงทางการเมอืงระหวางประเทศซึง่สอดคลองตอ

แนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนดังไดกลาวในตอนตนแลว  

โดยเฉพาะการสรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับ
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ประเทศไทย ที่นอกจากจะดํารงไวซึ่งผลประโยชนแหง

ชาติของจีนแลว  ยังสามารถสรางการยอมรับและความ

ไวเนือ้เชือ่ใจดวยการสรางผลประโยชนรวมกนัระหวางจนี

กับไทยภายใตการขบัเคลือ่นกลไกการเสรมิสรางความรวม

มือดานความมั่นคง

ผลประโยชน  ท่ี ไทยจะได  รั บจาก
การขับเคลื่อนกลไกการเสริมสราง
ความรวมมือดานความมั่นคงกับจีน

สืบเนื่องมาจากสภาพที่ตั้งทางภูมิยุทธศาสตร

ของประเทศไทย  ซึ่งอยูใกลกับชองแคบมะละกาที่เปน

จุดยุทธศาสตรที่สําคัญของโลก สามารถเชื่อมตอระหวาง

มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก  รวมทั้งเปนเสน

ทางขนสงสินคาและเสนทางลําเลียงนํ้ามันที่เชื่อมตอกับ

กลุมประเทศในอาเซียน โดยจนีไดตระหนกัถงึความสาํคัญ

ของประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงสูประเทศอื่นๆ ใน

อาเซียน  ดวยการแสดงบทบาทในการสรางเสริมความ                

ไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศของจีนโดยใชกรอบแนวคิด

ในการเสริมสรางการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรผลักดัน

และขบัเคลือ่นกลไกความรวมมอืระหวางไทยกบัจนีอยาง

ครอบคลุมในทุกๆ ดาน  

การเดนิทางมาเยอืนประเทศไทยของนายหลี ่เคอ

เฉียง นายกรฐัมนตรจีนี ระหวางวนัที ่๑๑-๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ 

ไดแสดงออกใหเห็นถึงการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร 

โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีจีนรวมกัน

หารือขอราชการแบบเต็มคณะ และไดมีการลงนามใน

ความตกลงภาครัฐระหวางไทย-จีน จํานวน ๖ ฉบับไดแก 

บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

และรฐับาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจนีวาดวยโครงการ

ความรวมมือระดับรัฐบาลดานการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับการชําระคาใช

จายดวยสินคาเกษตร  ความตกลงวาดวยความรวมมือ

ระหวางสํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงราช- 

อาณาจกัรไทยและธนาคารเพือ่การพฒันาแหงสาธารณรฐั

ประชาชนจนี  บนัทกึความเขาใจระหวางรฐับาลแหงราช-

อาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

วาดวยความรวมมือดานพลังงาน ความตกลงวาดวย

การสงเสริมโครงการความรวมมือภายใตโครงการความ

เปนหุนสวนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน-จีน 

ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราช-

อาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน แผนปฏิบัติการ ๕ ป 

สําหรับความรวมมือทางทะเลไทย-จีน ระหวางกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงราชอาณาจักร

ไทยกับทบวงกิจการทางมหาสมุทรแหงสาธารณรัฐ    

ประชาชนจีน,  แผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวม

มือทางวัฒนธรรมระหวางกระทรวงวัฒนธรรมแหงราช

อาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ระหวางป ๒๕๕๗-๒๕๕๙   นอกจากนี้ ยังมี

การลงนามความตกลงของภาคเอกชน จํานวน ๒ ฉบบั คอื 

การลงนาม MOU ขาว และการลงนามสญัญา Financial 

Framework ระหวาง Country Group Development 

และ Beijing Construction Engineering Group  รวม

ทัง้เหน็พองในความรวมมอืกันอยางใกลชิดในการสงเสรมิ

การคาระหวางกนั เพือ่ใหบรรลเุปาหมายมลูคาการคารวม 

๑ แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ในป ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ใน

ดานสินคาเกษตร, โครงการความรวมมือดานรถไฟ และ

พรอมลงนามใน MOU ความรวมมือวาดวยการพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐานดานรถไฟในประเทศไทยทีจ่ะชาํระคาใช

AW-����-p29-p40.indd   37 31/1/2557   16:21:13

AW-�������-����������������������-59-04.indd   179 10/10/2559   11:44:22



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก180

๓๘

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗

จายบางสวนเปนสนิคาเกษตร, ทางไทยสนบัสนุนขอเสนอ

ของจีนที่จะจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสราง

พืน้ฐานเอเชยี เพือ่เปนแหลงเงนิทนุในการพฒันาโครงสราง

พื้นฐานและเครือขายคมนาคมของภูมิภาค และฝายจีน

ยินดีรับขอเสนอในการจัดทําความตกลงยกเวนการตรวจ

ลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย โดย

จะใหเจาหนาที่ของทั้งสองฝายหารือรายละเอียดกันตอ

ไป (รายงานขาวจากสถานีวิทยุซีอารไอ) 

นอกจากนี้ บทบาทของจีนในการสรางความไว

เนื้อเชื่อใจระหวางประเทศโดยการเปนหุ นสวนทาง

ยทุธศาสตรนัน้ ยอมสงผลตอการกาํหนดนโยบายการตาง

ประเทศของไทยในการแสวงหาและรักษาผลประโยชน

แหงชาติ  ซึ่งอาจจําแนกผลประโยชนแหงชาติของ

ประเทศไทย ไดแก  การมเีอกราช อธปิไตยและบรูณภาพ

แหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคงยั่งยืนของ

สถาบันหลักของชาติ ความปรองดองและความสามัคคี

ของคนในชาติ การดํารงอยู อยางมั่นคงของชาติและ

ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ความปลอดภัย 

ความเปนธรรมและความอยู  ดี มีสุขของประชาชน  

การมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองความเปนมนษุย การดาํรงอยู

อยางมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิเหนือ

ทรัพยากรชีวภาพของชาติ การอยูรวมกันอยางสันติสุข

กับประเทศเพื่อนบาน และการมีเกียรติและศักด์ิศรีใน

ประชาคมระหวางประเทศ 

ดังนั้น การที่ไทยไดเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร

กับจีนจะกอใหเกิดผลประโยชนกับไทย ที่นอกจากการ

ตอบสนองตอประเด็นตางๆ ที่เปนผลประโยชนแหงชาติ

ของไทยดังกลาวแลว ยังสงผลตอการดําเนินนโยบายตาง

ประเทศของไทยใหมีความสมดุลมากขึ้นในการดําเนิน

นโยบายตอสหรัฐฯ และประเทศตางๆ ที่มีบทบาทและ

อิทธิพลทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค 

เชน รัสเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลียและ

นวิซแีลนด เปนตน  รวมทัง้มสีวนสาํคญัตอการสรางเสรมิ

บทบาทของไทยในการเปนแกนนาํในการผลกัดนัการรวม

ตัวกันเปนประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ.๒๕๕๘ ตลอดจนการ

คลีค่ลายปญหาความขดัแยงระหวางไทยกบัประเทศเพือ่น

บาน เชน กัมพูชา เนื่องจากจีนมีบทบาทและอิทธิพลตอ

กมัพชูาจากการใหความชวยเหลอืในดานตางๆ โดยเฉพาะ

ทางดานเศรษฐกิจ เปนตน

สรุป
ทิศทางการขับเคลื่อนกลไกความรวมมือดาน

ความมั่นคงแบบหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทย

กับจีนดังกลาว เปนผลสืบเนื่องมาจากสภาวะแวดลอม

ทางดานความม่ันคงที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหจีนดําเนิน

ความสัมพันธระหวางประเทศ  โดยเนนนโยบายการ

สรางความรวมมือดานความม่ันคงแบบเปนหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรเพื่อเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศ

ตางๆ เพือ่ดาํรงไวซึง่ผลประโยชนรวมกนั  อนัสงผลทาํให

ประเทศไทยเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของการ

ดําเนินนโยบายเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคง

กับประเทศจีนที่กําลังขยายบทบาทและอิทธิพลเพิ่มมาก

ข้ึนในภูมิภาค  รวมทั้งศึกษาถึงแนวทางการขับเคล่ือน

กลไกความรวมมือกับประเทศจีน  และผลประโยชนที่

ประเทศไทยจะไดรบัจากการดําเนนินโยบายความรวมมือ

ดานความมั่นคงแบบเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับจีน  

นอกจากนี้ ความจําเปนของประเทศไทยในการ

รักษาความสมดุลดานความมั่นคงระหวางประเทศ  โดย

เฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน การกอการราย 
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อาชญากรรมขามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน    

ซึง่ไมมปีระเทศใดสามารถแกไขปญหาภยัคุกคามดงักลาว

ไดเพียงลําพัง  และจําเปนตองแสวงหาความรวมมือกับ

ประเทศอื่น ๆ 

การคาํนงึถงึภยัคกุคามตอความมัน่คงของประเทศ 

และการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพ่ึงพาอาศัยกัน

รวมทัง้การแสดงจดุยนืในการเปนหุนสวนทางยทุธศาสตร

เปนตวัแปรทีม่คีวามสาํคัญในการนาํไปสูความรวมมอืกนั

ระหวางประเทศ  แตความรวมมือกันนั้นจะมีมากหรือ

นอยเพียงใดขึ้นอยูกับผลประโยชนแหงชาติและความไว

เนื้อเชื่อใจตอกัน  สวนการดําเนินแนวทางเพื่อขับเคลื่อน

กลไกความรวมมือกบัจนีแบบเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร

ควรประกอบไปดวยแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงโดยรวม

มือกัน (Cooperative Security) ที่เนนถึงการพบปะ

พูดคุยกัน และเชื่อวาความรวมมือระหวางประเทศผาน

มาตรการในการเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน

โดยมคีวามโปรงใส จะสามารถลดความขดัแยงในภูมภิาค  

เพือ่ดาํรงไวซึง่ความมัน่คงและทาํใหบรรลถุงึผลประโยชน

แหงชาติรวมกันได

 สํ าหรับความคุ  มค  าของผลประโยชน ที่

ประเทศไทยจะไดรับจากการดําเนินโยบายความรวมมือ

ดานความม่ันคงแบบเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับจีน

ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  จากสภาพที่ต้ังทางภูมิ

ยุทธศาสตรของไทยในการเปนศูนยกลางการเช่ือมโยง

ของภมูภิาค ตลอดจนการดาํเนนินโยบายตางประเทศของ

ไทยทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธอนัดกีบัมติรประเทศและการ

อยูรวมกันอยางสันติ  เพื่อสรางการเจริญเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจและเสถียรภาพความมั่นคงอยางยั่งยืน
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๘ สายสัมพันธแบบพิเศษ
ระหวางไทยกับจีน

พ.อ. ดร.ไชยสิทธิ์   ตันตยกุล

ความสมัพนัธระหวางไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจนี
นั้น เปนความสัมพันธที่มีมายาวนาน อาจกลาวไดวา 
ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองมีลักษณะที่เอ้ือ
ประโยชนตอกันแบบญาติมิตรที่มีความใกลชิด ตลอด
ระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตรนับพันป  

กลาวนํา

ในโอกาสท่ีครบรอบปที ่๓๙ ของการสถาปนาความสมัพนัธทางการทตูอยางเปนทางการ

ระหวางราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี เม่ือวันที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ความ

สัมพันธระหวางไทยกับจีนไดดําเนินมาดวยความราบรื่นบนพื้นฐานของความเสมอภาค เคารพ

ซึง่กนัและกนั ไมแทรกแซงกจิการภายในซึง่กนัและกนั และอยูภายใตหลกัการของผลประโยชน

รวมกัน เพื่อธํารงไวซึ่งความมั่นคง สันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค
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ดงัน้ัน บทความเรือ่งนีจึ้งขอนาํเสนอเรือ่งราว

ทางประวัติศาสตรของความสัมพันธระหวางไทย

กับจีน อันเปนที่มาของสายสัมพันธพิเศษแบบญาติ

สนิทที่ใกลชิดเสมือนครอบครัวเดียวกัน (ในภาษา

จีนออกเสียงวา “จงไท อี้เจียชิน”  ดังอักษรจีนใน

ภาพดานลาง)   ซึ่งเปนความสัมพันธแบบพิเศษที่

จีนใชเฉพาะกับไทยเทานั้น เพื่อวิเคราะหวา ความ

สัมพันธแบบพิเศษดังกลาวนั้น  ทั้งไทยและจีนได

ดําเนินการอยางใด ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันและ

แนวโนมในอนาคตทีจ่ะยืนยันไดวา เปนความสมัพันธ

แบบพิเศษ

โคนลมไปโดยราชวงศหมิงขึ้นมามีอํานาจปกครอง

จีน พระบรมราชาธิราชที่ ๑ พระมหากษัตริยของ

กรงุศรอียธุยาไดสงคณะทตูไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบั

จีน ขณะที่จักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิงได

สงกองเรือที่นําโดยนายพลเรือเจิ้งเหอ มายังเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใตและแวะทีก่รงุศรอียธุยาในป พ.ศ.

๑๙๕๑ รวมทั้งไดมีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยูใน

กรุงศรีอยุธยามากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนกับการมา

เยี่ยมเยือนของกองทัพเรือจีนตอไทยอันอาจกลาว

ไดวาเปนการเริม่ตนของความสมัพนัธทางการทหาร

ระหวางไทยในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยากับจีนในยุค

สมัยราชวงศหมิง

นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานของฝายจีนชื่อ “ฉิว

แหยล”ุ (บนัทกึการแสวงหาสิง่อนารยะ) ทีเ่ขยีนโดย

เติ้งขาย ไดกลาวถึงขุนนางในราชสํานักหมิงชื่อวา 

หมาจิว่กง ไดขอเขาเฝาสมเดจ็พระนารายณมหาราช

ในป พ.ศ.๒๒๐๔ เพื่อขอความรวมมือจากกรุง

ศรีอยุธยารบกับพมาเพื่อชวยชีวิตจักรพรรดิจีนแหง

ราชวงศหมิงพระนามวา หยงลิ  ซึ่งหลบหนีการไล

ลาของฝายราชวงศชิงที่โคนลมราชวงศหมิงเขามา

อยูในพมาและถูกกษัตริยพมาจับตัวไว แมวาสมเด็จ

พระนารายณมหาราชจะทรงเห็นดวย แตแผนการ

ดังกลาวไมไดปฏิบัติเนื่องจากจักรพรรดิหยงลิ

ไดถูกปลงพระชนมไปกอน ซ่ึงเปรียบเสมือนกับ

การวางแผนรวมทางการทหารระหวางไทยใน

ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยากับจีนในยุคสมัยราชวงศหมิง

ตอนปลาย 

เมื่อกรุงศรีอยุธยาลมลงในป พ.ศ.๒๓๑๐ 

ความสัมพันธระหวางไทยกับจีนยังคงสืบตอเนื่อง

ดวยการคาทางเรือสําเภาท้ังในยุคสมัยกรุงธนบุรี

สายสัมพันธระหวางไทยกับจีนในอดีต
จนถึงการเปดความสัมพันธทางการทูต

หลักฐานทางประวัติศาสตรไดระบุวา ความ

สัมพันธระหวางไทยกับจีนได เริ่มต นมาตั้งแต

ประมาณ ป พ.ศ.๑๘๓๕ ท่ีจักรพรรดิกุบไลขาน

แห งราชวงศ หยวนได ส งทูตเข ามาติดต อกับ

อาณาจักรเสียน (สยาม)ในลุมแมนํ้าเจาพระยา และ

พอขุนรามคําแหงแหงราชอาณาจักรสุโขทัย สง

คณะทูตไปจีนในปเดียวกันนั้นซึ่งทําใหการติดตอ

คาขายระหวางอาณาจกัรทัง้สองขยายตวัอยางรวดเร็ว 

แตตอมาเมื่อสุโขทัยเสื่อมอํานาจลงและอยุธยามี

อํานาจมากขึ้นในขณะที่ราชวงศหยวนของจีนก็ถูก
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และรตันโกสนิทรตอนตน ซึง่เปนความสมัพนัธระบบ

บรรณนาการ (Tribute) หรอื จิน้กง (จิม้กอง) อนัเปน

ประเพณีในการสงเครื่องบรรณาการแกจักรพรรดิ

จีน แตในยุคปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ไดมีการคาขาย

กับประเทศตะวันตกมากขึ้น ทําใหการคาสําเภากับ

จีนลดความสําคัญลงและในป พ.ศ.๒๓๙๖ รัชกาล

ที่ ๔ ทรงใหยุติการสงบรรณาการกับจีนเนื่องจาก

ทรงไมประสงคใหเกิดการเขาใจผิดในหมูประเทศที่

ติดตอกับไทยรวมทั้งการไมคุมคากับการลงทุนและ

ขาดความปลอดภัยในระหวางการเดินทางไปยังจีน

ประกอบกบัไทยตองทาํสนธสิญัญาเบาริง่กบัองักฤษ 

ในป พ.ศ.๒๓๙๘ ในขณะที่จีนยุคสมัยราชวงศชิง

ก็มีความออนแอทําใหแพสงครามตออังกฤษและ

ฝรั่งเศสรวมทั้งมหาอํานาจตะวันตกอื่น ๆ ซึ่งตอมา

มีการโคนลมราชวงศชิงและสถาปนาสาธารณรัฐ

จีนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดย ดร.ซุน

ยัตเซ็นผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ไดเคยเดินทางมายัง

กรุงเทพฯ ถึง ๔ ครั้งเพื่อแสวงหาการสนับสนุนจาก

ชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยโดยครั้งแรก ในป 

พ.ศ.๒๔๔๖ กอนที่จะกอตั้งสมาคมปฏิวัติถงหมิงฮุย

ทีญ่ี่ปุน  เพือ่เปนฐานการสนบัสนนุการเปลีย่นแปลง

ในจีนในป พ.ศ.๒๔๔๘ และนาํไปสูการเปลีย่นแปลง

การปกครองในจีน เมื่อป พ.ศ.๒๔๕๔  

ต อมาในป   พ.ศ.๒๔๗๕ ประเทศไทย

ได  เ ปลี่ ย นแปลงกา รปกครองจากระบอบ

สมบรูณาญาสทิธริาชยมาเปนระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข  รัฐบาล

สาธารณรัฐจีนที่นานกิงได พยายามติดต อขอ

สถาปนาความสัมพันธทางการทูต  แตยังไมอาจ

ตกลงกันไดเนื่องจากไทยเกรงวาจีนอาจแทรกแซง

กิจการภายใน จนในป พ.ศ.๒๔๘๐  จีนถูกญี่ปุน

รุกรานรวมทั้งเหตุการณภายในจีนที่มีการแยงชิง

อาํนาจระหวางจนีกัว๋หมินตัง๋ (จนีคณะชาต)ิ ทีมี่เจยีง

ไคเชค็เปนประธานาธบิดซีึง่ตัง้รฐับาลอยูทีน่านกงิกบั

พรรคคอมมวินสิตจนีภายใตการนาํของเหมา เจอตง 

และในป พ.ศ.๒๔๘๔ เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

ชาวจีนโพนทะเลในไทยไดรวมในการตอตานญี่ปุน 

ขณะท่ีขบวนการเสรไีทยภายใตการนาํของนายปรดีี 

พนมยงค ก็ตอตานการยึดครองของญี่ปุน  

จนกระทั่งป พ.ศ.๒๔๘๘ สงครามไดยุติ

ลงโดยญี่ปุ นแพสงคราม ขณะที่ฝายสัมพันธมิตร

ที่มีสหรัฐฯ อังกฤษ จีนและโซเวียตไดรับชัยชนะ 

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนในขณะนั้นซึ่ง

เปนสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแหง

สหประชาชาติไดมีการเจรจากันเพื่อสถาปนาความ

สัมพันธทางการทูต โดยมีการลงนามในสนธิสัญญา

ทางพระราชไมตรีระหวางราชอาณาจักรไทยกับ

สาธารณรัฐจีน (Treaty of Amity between The 

Kingdom of Siam and The Republic of China) 

ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

ทั้งนี้เพราะไทยตองการสมัครเปนสมาชิกองคการ

สหประชาชาติ  ตอมาเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน

จีนโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถยึดครอง

อํานาจและสถาปนาเปนสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒ รัฐบาลสาธารณรัฐ

จีนโดยประธานาธิบดีเจียงไคเช็คตองหลบหนีไป

อยูที่เกาะไตหวัน ซึ่งไทยยังคงใหการรับรองรัฐบาล

สาธารณรัฐจีนจนถึงป พ.ศ.๒๕๑๗ เนื่องจากเห็น

วาเปนหนทางหนึ่งที่สามารถยับยั้งการขยายตัว
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ของลัทธิคอมมิวนิสตไมใหเขาสูประเทศไทย แตตอ

มาก็ไดมีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๑๘ 

สายสมัพนัธระหวางไทยกับจนีในยคุปจจุบนั
สถานการณความขัดแยงระหวางประเทศที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณกรณี

ที่เวียดนามรุกรานกัมพูชาในป พ.ศ. ๒๕๒๑ และมี

กองกําลังทหารเวียดนามไดรุกเขาประชิดพรมแดน

ไทยในป พ.ศ. ๒๕๒๓ ยิ่งทําใหไทยกับจีนมีความ

ใกลชิดกันมากขึ้นเพื่อรวมกันแกไขปญหากัมพูชา 

จนไดมีการแลกเปลี่ยนการเย่ียมเยือนทั้งในระดับ

พระราชวงศ ผูนาํรฐับาล ผูนาํทางทหารและมีการซือ้

อาวุธยุทโธปกรณจากจีนมากขึ้นเปนลําดับตั้งแต

ปลายศตวรรษที่ ๒๐  จนกระทั่งยางเขาสูศตวรรษที่ 

๒๑  ไดทาํใหทัง้ไทยและจนีกมี็ความเขาใจกันมากขึน้

รวมทัง้เห็นถงึความจาํเปนในการพึง่พาอาศยักนัเพ่ือ

รกัษาผลประโยชนและความมัน่คงของประเทศดวย

การตอตานภยัคุกคามจากเวยีดนามรวมกนัตลอดจน

ยอมรับและใหความเคารพในอํานาจอธิปไตยโดย

ไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน จึงทําให

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนเปลี่ยนทาทีในการดําเนิน

นโยบายดานความมัน่คงมาสูแนวทางทีเ่ปนมติรและ

มีความรวมมือที่เกื้อกูลตอกันมากขึ้น  

ศาสตราจารย ดร. สุรชัย  ศิริไกร (๒๕๔๘) 

แหงคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได

วิจัยเก่ียวกับเรื่อง “ความสัมพันธไทย-จีน สาม

ทศวรรษ: บทเรียนสําหรับอนาคต” โดยกลาวถึง

สถานการณทางการเมืองระหวางประเทศที่ไดผอน

คลายความตงึเครียดลง โดยเฉพาะหลงัจากทีส่หรฐัฯ 

ไดปรับความสัมพันธกับจีน เพื่อถวงดุลอํานาจกับ

สหภาพโซเวียต  และการที่ผูนําสหรัฐฯ ในขณะนั้น 

คอื ประธานาธิบดนีกิสนั ไดเดนิทางไปเยอืนจีนในป 

พ.ศ. ๒๕๑๕ ทําใหประเทศตาง ๆ ตองหันไปสราง

ความสัมพันธกับจีน เชน ญี่ปุน ฟลิปปนส มาเลเซีย 

และไทย เปนตน  แตสําหรับประเทศไทย มีเหตุผล       

ที่สําคัญจนทําใหนายกรัฐมนตรีของไทยในขณะ

นั้น คือ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช ตองเรงรีบในการ

สถาปนาความสมัพนัธทางการทตูกับจนีท่ีกรงุปกก่ิง 

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘  ดวยเหตุผล ๓ 

ประการใหญ ๆ ไดแก

๑. ตองการแสดงออกวา ประเทศไทยมี

นโยบายตางประเทศทีม่คีวามกาวหนาและเปนอสิระ

ในการดาํเนนิความสมัพนัธกบัทกุประเทศ โดยไมเลอืก

ปฏบัิตทิางดานลทัธิการเมืองหรอืระบบการปกครอง

๒. ผลดีของการเปดความสัมพันธกับจีน จะ

สามารถสรางแรงกดดันตอเวียดนาม และทําให

เวียดนามตองเปลี่ยนทาทีตลอดจนลดเงื่อนไข

สําหรับการเปดความสัมพันธทางการทูตกับไทย 

(หลังจากที่เวียดนามไดแสดงความกาวราวตอ

ไทยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ใน

การเรียกรองใหไทยสงมอบเครื่องบินของทหาร

เวียดนามใต ที่นําเขามาลี้ภัยในไทยคืน และให

ไทยชดใชคาปฏิกรรมสงครามที่ไทยมีสวนรวมใน

สงครามเวียดนาม รวมทั้งใหไทยปดฐานทัพสหรัฐฯ 

ในประเทศไทย) อันจะนําไปสูหาทางในการแกไข

ปญหาตาง ๆ ของคาบสมุทรอินโดจีนไดดียิ่งขึ้น
๓. การเปดความสัมพันธกับจีนแผนดินใหญ  

มีความสอดคลองกับแนวนโยบายตางประเทศ      
ของประเทศตางๆ ที่ในชวงนั้น ตางก็ใหการยอมรับ
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รัฐบาลจีนแผนดินใหญถึงประมาณ ๑๐๐ ประเทศ

และยอมรบัในนโยบายจนีเดียว โดยใหถอืวาไตหวัน

เปนจังหวัดหนึ่งของจีน

นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร.สุรชัย  ศิริไกร 

ไดกลาวถึงรูปแบบดานความสัมพันธระหวางไทย     

กับจีนวา มีความสัมพันธทั้งในระดับทวิภาคีและใน

ระดับพหุภาคตีามกรอบความรวมมอืระหวางจนีกบั

กลุมอาเซียน อันทําใหไทยกับจีนมีความใกลชิดกัน

มากขึ้น รวมทั้งไดขยายขอบเขตของความรวมมือ

ครอบคลุมทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

การทหาร 

แตอยางไรก็ตาม ความสัมพันธในลักษณะ

ดังกลาวเกิดขึ้นจากพัฒนาการของปจจัยภายในกับ

ปจจัยภายนอกประเทศ ท่ีมีความสอดคลองเกื้อกูล

ตอกนัรวมทัง้การมวีสิยัทศันของผูนาํทัง้ของฝายไทย

และฝายจนีในการปรบัปรงุนโยบายเพือ่แสวงหาผล

ประโยชนรวมกัน ซึ่งอาจวิเคราะหความเคลื่อนไหว

ของความสัมพันธระหวางไทยกับจีนตามชวงเวลา

ตาง ๆ กลาวคือ

๑. ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๑ เปนชวง

เวลาของการยอมรับและอยูรวมกันอยางสันติ หลัง

จากการสถาปนาความสัมพนัธทางการทตูอยางเปน

ทางการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘

๒. ในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๓๙ เปนชวง

เวลาที่ไทย จีนและอาเซียนรวมมือกันสรางความ

กดดันใหเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา และ

รวมกันรักษาสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต โดยในป พ.ศ. ๒๕๓๗ จนีสนบัสนุนการกอต้ัง

และเขารวมเปนสมาชิกของเวทีการประชุมอาเซียน

วาดวยความรวมมอืทางการเมอืงและความมัน่คงใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ASEAN Regional Forum: 

ARF) และจีนเปนประเทศคูเจรจาของอาเซียนในป 

พ.ศ. ๒๕๓๙

๓. ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปจจุบัน เปนชวง

เวลาที่จีน อาเซียน และประเทศในเอเชียรวมมือกัน

แกไขวิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย และวางแผนสราง

ความรวมมือทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเงินในการ

แกไขปญหาในระยะยาวใหเกิดความม่ันคงและม่ังคัง่

โดยการทําขอตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรา การจัดตั้ง

เขตการคาเสร ีการจดัตัง้ประชาคมเอเชยีตะวันออก 

การจัดตั้งสถาบันการเงินและเงินสกุลของเอเชีย

ศาสตราจารย ดร. สุรชัย  ศิริไกร ไดตั้งขอ

สังเกตถึงบทเรียนของความสัมพันธระหวางไทยกับ

จีนในชวงสามทศวรรษที่ผานมา ดังนี้

ประการแรก การรวมมือระหวางประเทศใน

ภูมิภาคเดียวกันโดยเฉพาะในกลุมอาเซียนเปนผล

ประโยชนที่มีความสําคัญและถาวรกวาการพ่ึงพิง

มหาอํานาจจากภายนอกภูมิภาค

ประการท่ีสอง ผลประโยชนของประเทศ

อาจเปลี่ยนแปลงได ตามสถานการณและตามการ

เปล่ียนแปลงของปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

ประเทศ

ประการท่ีสาม ความสัมพันธอันดีระหวาง

ไทยกบัจนีในประวตัศิาสตร  ตลอดจนความใกลชดิกนั

ทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม มีสวนสําคัญ

ในการรื้อฟนความสัมพันธในป พ.ศ. ๒๕๑๘ และ

ดําเนินความสัมพันธไปไดอยางรวดเร็ว นอกจาก

นัน้ การแลกเปลีย่นความคดิเห็นและการเรยีนรูรวม

กัน ไดนําไปสูความเขาใจและไววางใจซึ่งกันและกัน

มากขึ้น
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ประการสุดทาย ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

เปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการนําไปสูการพัฒนา

ที่มั่นคงของประเทศตาง ๆ ในระยะยาว ซึ่งควร

ตั้งอยู บนพื้นฐานของความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในภมูภิาคโดยการสงเสรมิความรวมมอื

และจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก 

เพื่อสามารถแขงขันและตอรองกับกลุมอื่น ๆ เชน 

สหภาพยุโรป เปนตน 

รองศาสตราจารย ดร. จุลชีพ  ชินวรรโณ 

(๒๕๔๘) คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

ไดวิจัยความสัมพันธระหวางไทยกับจีนในระยะ

เวลา ๓๐ ป  (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๘) โดยพบวา 

ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสถาปนาความ

สัมพันธทางการทูตไดแก การเปลี่ยนแปลงในความ

สัมพันธสามเสาระหวางจีน สหภาพโซเวียต และ

สหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางยิง่การปะทะกันระหวางจีน

กับสหภาพโซเวียต ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ ทําใหจีนเกรง

ภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตและหันไปปรับความ

สมัพนัธกบัสหรฐัฯ ซึง่ในขณะนัน้สหรฐัฯ ตองการจะ

ถอนทหารออกจากสงครามเวียดนาม และตองการ

ใหจีนลดการสนับสนุนทางทหารแกเวียดนามเหนือ 

ประกอบกับชวงนัน้กาํลงัมกีารเปล่ียนแปลงทางดาน

การเมอืงในภมูภิาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ซึง่จาก

ชัยชนะของฝายคอมมิวนิสตในอินโดจีน ทําใหไทย

จําเปนตองปรับนโยบายดานตางประเทศและการ

ลดบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ไดสงผลใหจีน

กบัสหภาพโซเวยีตแยงชงิกนั  เขามามบีทบาทแทนที่

สหรัฐฯ อันเปนปจจัยภายนอกที่สําคัญ 

 สวนปจจัยภายในที่สําคัญ ไดแก การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งของไทยและจีน กลาว

คือ การสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน  ทําให

ผูนําจีนที่เนนการอยูรวมกันโดยสันติ เชน โจว เอิน

ไหล และเติ้ง เสี่ยวผิงไดมีบทบาทมากกวาผูนําสาย

อุดมการณเขมขน อีกทั้งความขัดแยงกับสหภาพ

โซเวียตทําใหจีนตองปรับนโยบายตางประเทศโดย

สรางแนวรวมกบัประเทศเพือ่นบานในเอเชยีเพือ่ตอ

ตานการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียต  สําหรับ

ปจจัยภายในประเทศของไทยไดแก เหตุการณ ๑๔ 

ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ทาํใหรฐับาลทหารหมดอาํนาจลง

และเปดโอกาสใหรัฐบาลพลเรือนที่มีความออนตัว

ขึ้นมามีอํานาจทางการเมือง  จนนําไปสูการปรับ

ความสัมพันธระหวางไทยกับจีน

นอกจากนี ้ผลประโยชนทางดานความม่ันคง 

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไทยกับจีนสถาปนาความ

สัมพันธทางการทูตระหวางกันในป พ.ศ. ๒๕๑๘ 

โดยจนีคาดหวงัวาจะสรางแนวรวมกบัไทยในการตอ

ตานอิทธิพลของสหภาพโซเวียต  อีกทั้งใชไทยเปน

ประตูในการสรางความสัมพันธกับประเทศสมาชิก

อาเซียนอื่น ๆ  สวนผลประโยชนของไทยคือ การ

คาดหวังวาจนีจะลดการสนบัสนนุพรรคคอมมิวนสิต     

ในไทยได เพื่อแกไขสถานการณความม่ันคงภายใน

ของไทย  รวมทั้งคาดหวังที่จะใหจีนมาคานอํานาจ

กับเวียดนามที่กําลังมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นหลังไดรับ

ชัยชนะในสงครามเวียดนาม นอกจากนั้นแลว ไทย

มีความตองการซ้ือนํ้ามันจากจีนในราคามิตรภาพ

เพ่ือบรรเทาความขาดแคลนนํ้ามันจากวิกฤติการณ

นํ้ามัน  ในตะวันออกกลาง ตลอดจนไทยตองการให

จีนชวยซื้อผลิตผลทางการเกษตรของไทย 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒ ไทยกับจนี ได

มีผลประโยชนดานความม่ันคงทีส่อดคลองกนั  จาก
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การทีเ่วยีดนามรุกรานประเทศกมัพชูา ซ่ึงไทยกบัจนี

กลายเปนหุนสวนทางยทุธศาสตรในการแกไขปญหา

กัมพูชา จนทําใหเวียดนามยอมถอนทหารออกจาก

กัมพูชาในป พ.ศ. ๒๕๓๒ อันเปนผลใหไทยมีความ

ใกลชิดกับจีนมากขึ้นและไทยมีบทบาทที่สําคัญใน

การอธบิายใหประเทศอืน่ ๆ  ในกลุมอาเซยีนไดเขาใจ

จีน ทําใหภาพลักษณของจีนดีขึ้น และเม่ือหลังยุค

สงครามเยน็สิน้สดุลงในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเทศไทย

กับจีนก็มีความรวมมือทางดานเศรษฐกิจภายใต

กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงรวมทั้ง

มีการเย่ียมเยือนระหวางผูนําในระดับรัฐบาลและ

พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ยิ่งเปนการกระชับ

ความสัมพันธที่แนบแนน ตลอดจนมีการแลก

เปลี่ยนทางวัฒนธรรม  กีฬา วิทยาการตาง ๆ รวม

ทั้งมีความรวมมือทางการทหารที่เพิ่มมากขึ้นดวย  

บทบาทของจีนในปจจุบันกําลังกาวจากการ

เปนมหาอํานาจในระดับภูมิภาคไปสูเวทีในระดับ

โลก  ทําใหเปนทั้งโอกาสและผลกระทบตอความ

สัมพันธกับไทย ในบางประเด็นทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ เชน ปญหาไตหวัน ปญหาองคดาไลลามะ 

ปญหาทัวร ศูนย เหรียญ ปญหาคนจีนลอดรัฐ 

ปญหาจากขอตกลงการคาเสรแีละปญหาการพฒันา

ในลุมแมนํ้าโขง เปนตน อยางไรก็ตามปจจัยที่เอื้อ

อํานวยตอความใกลชิดในความสัมพันธไทยกับจีน

ดุจกัลยาณมิตร ไดแก ความผูกพันและการผสม

กลมกลืนทางวัฒนธรรมจากการที่ประเทศไทยกับ

จีนไมมีพรมแดนติดกันทําใหไมมีขอขัดแยงเกี่ยวกับ

ดินแดน และการมีผลประโยชนรวมทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งผลประโยชนรวมกันในการพัฒนาประเทศ 

ของประเทศทัง้สอง ตลอดจนการสงเสริมใหภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความม่ันคงและมีความ

ม่ังคั่งภายใตหลัก ๕ ประการของการอยูรวมกัน

อยางสันติ และวิสัยทัศนของอาเซียนในการสราง

ประชาคมเอเชยีตะวนัออกภายใตกรอบความรวมมือ

แหงเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD)  

อนัจะทาํใหเปนรากฐานทีส่าํคญัในการสงเสรมิความ

สัมพันธระหวางไทยกับจีนใหแนนแฟนขึ้น

อาจกลาวไดว า ผลจากการวิจัยที่  รอง

ศาสตราจารย ดร. จุลชีพ  ชินวรรโณ คนพบนั้น  มี

ความสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศาสตราจารย 

ดร. สุรชัย  ศิริไกร ในประเด็นเกี่ยวกับการดํารงไว

ซึ่งผลประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจจะผลกัดนัใหนาํไปสูความรวมมอืดาน

ความมั่นคงระหวางไทยกับจีน 

แนวโนมในอนาคตของสายสัมพันธ
แบบพิเศษระหวางไทยกับจีน

หลายปทีผ่านมานี ้เศรษฐกจิของจนีไดพฒันา

รุดหนาไปเปนอยางมากและกลายเปนผู สงออก

รายใหญของไทย จนทําใหภาษาจีนกลายเปนอีก

ภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญในการใชติดตอคาขาย

และประกอบธุรกิจ จากครั้งหนึ่งที่ภาษาจีนเคยเปน

ภาษาตองหามในประเทศไทย แตปจจุบันนี้กลับ

กลายเปนภาษาที่ไดรับความสนใจจากคนไทยเปน

อยางมาก ทั้งนี้สังเกตไดจากจํานวนสถาบันภาษาที่

เปดสอนภาษาจนีไดเพิม่ข้ึนเปนจํานวนมากในหลาย

ปที่ผานมา 

นอกจากนี้ จีนยังใหความสําคัญกับการเผย

แพรอํานาจละมุนหรือที่เรียกวา Soft Power จึง

ทําใหการเรียนการสอนภาษาจีนหรือวัฒนธรรมจีน 
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ไดกลายเปนเครือ่งมอืของรฐับาลจนีในการแผขยาย

อํานาจละมุนของตนเองอีกดวย เม่ือเปนเชนนี้จีน

จึงมุงหวังท่ีจะสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

และปรัชญาจีนในเมืองไทย ซ่ึงก็ไดรับการตอบรับ

เปนอยางดีจากรัฐบาลไทย และตอมาจึงไดมีการ

เปดสถาบันขงจื๊อขึ้นทั่วประเทศไทยรวมท้ังส้ินเปน

จาํนวนทัง้หมด ๑๓ แหงขึน้อกีดวย ซึง่ถอืวามากท่ีสดุ

ในกลุมประเทศในอาเซียนและมีผลการดาเนินงาน

ดีที่สุดในโลก 

บรมราชกุมารีแลว ก็ยังมีสมาชิกราชวงศไทยอีก

พระองคหนึ่งคือ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลยัลกัษณอัครราชกมุารี โดยพระปรชีาสามารถ

ของพระองคในการทรงเครือ่งดนตรจีนีโบราณกูเจงิ

เปนทีป่ระจกัษแกสายตาชาวโลก จนทาํใหกระทรวง

วฒันธรรมของจนีถวายตาํแหนงทตูวฒันธรรมใหแก

พระองค 

นอกจากนี้แลว เชื้อพระวงศของไทยยังมี

บทบาทชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีงามระหวาง

ไทยและจีนใหมีความแนนแฟนยิ่งๆขึ้นไปอีกดวย 

โดยนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนตนมา สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีทรงเริม่เสด็จ

เยือนประเทศจีน พระองคทรงเปนผูนําคนสําคัญ

หรือสมาชิกในพระราชวงศพระองคเดียวในโลกที่

เสด็จเยือนประเทศจีนครบทุกมณฑล และพระองค

ยงัทรงเปนทีร่กัย่ิงของประชาชนชาวจีน โดยสมาคม

วิเทศสัมพันธแหงประชาชนจีนยังยกยองพระองค

ทานวา เปนทูตสันถวไมตรีระหวางประเทศไทย

และประเทศจีนอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น พระองคยัง

ไดรับยกยองจากชาวจีนวาเปน ๑ ใน ๑๐ ของมหา

มิตรที่ดีที่สุดของจีนในรอบศตวรรษที่ผานมา นอก

เหนือจากองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

แนวโนมในอนาคตของสายสัมพันธแบบ

พเิศษทีใ่กลชดิระหวางไทยกบัจนีกไ็ดปรากฏทศิทาง       

ที่ชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรีของไทยก็ไดตั้งประเด็นเกี่ยวกับ

ทิศทางการพัฒนาความสัมพันธความเปนหุนสวน

ความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดาน เพื่อ

อนาคตที่ยั่งยืนของทั้งไทยและจีนในโอกาสที่ได

เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยกลาว

ปาฐกถา ณ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสตจีน เมื่อ

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 

๑. ความสัมพันธไทยกับจีนมีพลวัตรอยาง

ตอเนื่อง เมื่อป ค.ศ. ๒๐๑๐ ไทยและจีนไดยก

ระดับความสัมพันธเปนหุนสวนความรวมมือเชิง
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ยุทธศาสตรในการเยือนจีนในครั้งนี้ ทั้งสองฝายได

สถาปนาความสัมพันธเปนหุนสวนความรวมมือ

ยทุธศาสตรอยางรอบดาน อาท ิความรวมมือในการ

พฒันารถไฟความเรว็สงู พลงังานหมนุเวยีน และการ

บริหารจัดการนํ้า ซึ่งลวนแลวแตเปนยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศของไทยทีจ่นีสามารถตอบสนอง

ไดโดยอาศัยความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของจีน 

นอกจากนั้น ทั้งสองฝายตองมีการหารือใน

เชิงยุทธศาสตรอยางใกลชิด โดยอาศัยความเปน

มิตรของไทยและจีน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาของ

ความสัมพันธไทย - จีน นายกรัฐมนตรีรูสึกภูมิใจที่

มีมิตรของจีน หรือ "Friends of China" ในระดับ

สูง ซึ่งประกอบไปดวยอดีตผูนําประเทศ ดังนั้น สิ่งที่

ประสงคจะเหน็ในอนาคตอนัใกลคอื การมเีครอืขาย

มิตรของไทย หรือ "Friends of Thailand"  

๒. ไทยเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนหนึ่งในฐานะ

ประเทศผูกอตั้งสมาคมอาเซียน ในขณะที่จีนเปน

ประเทศคูเจรจาที่เกาแกและมีบทบาทที่สําคัญใน

การสรางประชาคมอาเซียน ดังนั้น ไทยและจีน

ควรใชกรอบความรวมมืออาเซียนในการจัดการกับ

ความทาทายรวมกันของภูมิภาค อาทิ ความม่ันคง

ทางทะเล การปราบปรามโจรสลัด การปราบปราม

การกอการราย การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และการปราบปรามยาเสพติด เปนตน สวนในกรอบ

อนุภูมิภาคแมนํ้าโขงนั้น จีนมีบทบาทที่สําคัญเชน

กัน โดยเฉพาะ การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ

สมาชิก เชน การแกไขปญหาความยากจน การ

พฒันาเครอืขายคมนาคมตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิ

เหนือ-ใต ตะวันออก-ตะวันตกอยางครบวงจร ซ่ึง

ชวยลดตนทุนทางดานการคา ตลอดจนยกระดับ

ขีดความสามารถในการผลิตและการลงทุนรวมกัน 

ยังเปนการกระจายรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่ของสองฝายดวย ในการนี้ 

ไทยยินดีท่ีการกอสรางสะพานมิตรภาพขามแมน้ํา

โขงแหงที่ 4 ที่เชื่อมระหวางจังหวัดเชียงรายกับหวย

ทรายของลาว ซึ่งมีเสนทางเชื่อมกับมณฑลยูนนาน

ของจีน มีกําหนดแลวเสร็จและเปดใชในวันที่ ๑๒ 

เดือน ๑๒ ป ค.ศ. ๒๐๑๒ 

๓. ความสมัพนัธระหวางอาเซยีนกับจนีกาวสู

ทศวรรษทีส่ามในป ค.ศ.๒๐๑๒ โดยไทยซึง่รบัหนาที่

เปนประเทศผูประสานงานระหวางอาเซียนกับจีน

ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ จะทําหนาที่

ใหดีที่สุด เพื่อสะทอนถึงผลประโยชนรวมกันของ

ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๑ ประเทศ โดยจะยึดถือหลัก

การ ๓ ประการ คือ (๑) ความจริงใจ (๒) ความตรง

ไปตรงมา (๓) ความเคารพและเขาใจซึ่งกันและกัน 

และไทยจะผลักดันความรวมมือใน ๓ ประเด็นที่

เปนผลประโยชนรวมกันของสมาชิก คือ (๑) การใช

กรอบอาเซียน - จีน เปนกลไกในการผลักดันใหเกิด

ประชาคมเอเชยีตะวันออก (๒) การเชือ่มโยงระหวาง

กัน และ (๓) การจัดทําแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต

ในบรรยากาศท่ีเปนมิตรและสรางสรรคตอกัน โดย

จะใหความสําคัญกับการประสานงานอยางใกลชิด 

และการหารืออยางสมํา่เสมอระหวางกนัในทกุระดบั 

๔. จีนมียุทธศาสตรมุ งลงใต และดําเนิน

นโยบาย Go Global เพื่อการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจภายในและยายฐานการผลิตออกไปนอก

ประเทศ ไทยตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรท่ีดี ที่จะเปน
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ศูนยกลางและเปนประตูเชื่อมโยงจีนกับอาเซียน

ทั้งหมด ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรและวัตถุดิบที่ใกล

กบัจนีมากทีสุ่ด และเปนตลาดการคาและการลงทุน

ของจีนขนาดใหญถึง ๖๐๐ ลานคน นอกจากนั้น 

ความตกลงดานการคา การคาบรกิารและการลงทนุ

ซึ่งมีผลบังคับใชระหวางอาเซียนกับจีนไดเปนกลไก

สงเสริมใหการคาระหวางอาเซียนกับจีนมีความ

คลองตัวและเปนประโยชนรวมกันยิ่งขึ้น 

๕.ประชาชนคือพลังขับเคลื่อนความสัมพันธ

ทีส่าํคญัย่ิงตอความสมัพนัธระหวางประเทศ รฐับาล

ไทยจะสงเสริมการแลกเปล่ียนการเรียนรูระหวาง

ประชาชนและเยาวชน ในดานการศึกษาและ

วัฒนธรรมตอไป เพื่อสรางความเขาใจระหวางกัน 

และเตรียมความพรอมของประชาชนเพ่ือกาวไปสู

การรวมตัวกันเปนประชาคมเอเชียตะวันออก ใน

การนี้ การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทยในจีน และศูนย

วฒันธรรมจนีในไทย จะชวยสงเสริมความเขาใจและ

ไวเนื้อเชื่อใจระหวางประชาชนอยางยั่งยืน

ขณะที่  นายกรั ฐมนตรีหลี่  เค อ เฉียง 

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดเดินทางเยือน

ประเทศไทยอยางเปนทางการ ในระหวางวันที่ 

๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  ตามคําเชิญของนายก

รัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ซึ่งนายก

รัฐมนตรีจีน ไดเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา สยามบรมราชกุมารี และพบหารือกับ พล.อ. 

เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี รวมทั้งพบ

หารือกับนายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท ประธานสภา

ผูแทนราษฎรและประธานรัฐสภา และนายนิคม ไว

รัชพานิช ประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภา

ซึ่งการพบหารือระหวางนายกรัฐมนตรีจีนกับนายก

รัฐมนตรีไทย ทําใหทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยน

ทัศนะและเห็นพองเรื่องตาง ๆ ท่ีมีผลประโยชน

รวมกันในวงกวาง ทั้งประเด็นทวิภาคี ภูมิภาค และ

ระหวางประเทศ   อันเปนกาวสําคัญของความ

พยายามที่ดําเนินมายาวนานในการกระชับความ

เปนหุ นสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยาง

รอบดานใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยทั้งสองฝายไดตกลง

แถลงรวมกันวา  นับต้ังแตการสถาปนาความเปน

หุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดาน

ในป ค.ศ. ๒๐๑๒ ความสัมพันธไทย – จีนไดเขาสู

พัฒนาการใหม มีศักยภาพและโอกาสความรวมมือ

ในอนาคตที่มากขึ้น โดยกาวเหนือประเด็นทวิภาคี

และสรางโอกาสใหม ๆ สําหรับความรวมมือเชิง

ยุทธศาสตรในระดับภูมิภาคและระดับโลก และมี

ประเด็นสําคัญในการสงเสริมความรวมมือกัน  สรุป

ได ๙ ประเด็นใหญๆ ไดแก

ประเด็นแรก ทางดานการเมือง  ซึ่งทั้ง

ไทยและจีนจะยึดมั่นตอหลักการและวัตถุประสงค             

ของกฎบัตรสหประชาชาติ และยึดถือหลักหา

ประการของการอยูรวมกันอยางสันติ รวมทั้งการ

สนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นสําคัญที่เปน

ผลประโยชนรวมกัน โดยประเทศไทยยํ้าถึงการยึด

ม่ันในนโยบายจนีเดียว และจะใหการสนบัสนนุอยาง

เต็มที่ตอพัฒนาการความสัมพันธสองฝงชองแคบ

ตลอดจนการรวมชาติของจีนโดยสันติ  สวนจีนได

ยํ้าถึงความเคารพและสนับสนุนความพยายามของ

ไทยทีจ่ะรกัษาความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของชาติ 

และบรูณภาพแหงดนิแดน เพือ่บรรลเุสถยีรภาพดาน

การเมอืง การพฒันาเศรษฐกจิ และชวีติความเปนอยู
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ที่ดีขึ้นของประชาชน  นอกจากนี้ ทั้งไทยและจีนจะ

ปฏิบัติตามปฏิญญารวมระหวางกันในการสถาปนา

ความเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยาง

รอบดานที่ประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ค.ศ. 

๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) และจะใชมาตรการที่เปนรูป

ธรรมเพือ่ดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารรวมวาดวย

ความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทยกับจีน และบันทึก

ความเขาใจวาดวยความรวมมือในสาขาการพัฒนา

ที่ย่ังยืน รวมทั้งจะผลักดันความรวมมืออยางเปน

รูปธรรมในดานตาง ๆ

ประ เด็ นที่ สอง  ทางด  าน เศรษฐกิ จ  

การคา  การลงทุน และการเงิน  โดยจะสงเสริม

ความรวมมอืและอาํนวยความสะดวกแกการเตบิโต

ของการคาและการลงทุนทวิภาคีผานกลไกตาง ๆ 

เชนคณะกรรมการรวมดานเศรษฐกิจ การคา และ

การลงทุนระหวางไทยกับจีน  ซึ่งทั้งสองฝายได

ยํ้าถึงความปรารถนาที่จะบรรลุเปาหมายการคา

ทวิภาคี ๑ แสนลานดอลลารสหรัฐภายในป ค.ศ. 

๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ดวยเหตุนี้ ทั้งสองฝายจึงเห็น

พองวาการคาและความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ

ระหวางกัน ควรดําเนินไปภายใตแผนพัฒนาระยะ 

๕ ป  นอกจากนี้ จะพัฒนาสภาพแวดลอมดานการ

ลงทนุทวภิาคโีดยสงเสรมิการแลกเปลีย่นขอมลูดาน

การลงทนุ และสรางบรรยากาศการลงทนุทีเ่ปนมติร

ตอกัน  รวมทั้งจะสงเสริมความรวมมือใหใกลชิดขึ้น

ในดานอุตสาหกรรมและการลงทุนในอุตสาหกรรม

ยางพารา อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และ

อตุสาหกรรมสเีขยีว โดยทัง้สองฝายยงัเหน็พองทีจ่ะ

แลกเปลีย่นแนวปฏบิตัแิละประสบการณระหวางกนั

เกีย่วกับเรือ่งการจดัการสิง่แวดลอม การจดัการหวง

โซอปุทานสเีขยีว และเมอืงทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม 

สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดวยการสงเสริมความ

รวมมือในดานการเกษตรผานการพัฒนาสหกรณ 

การแปรรูปและการคาผลิตภัณฑการเกษตร การ

ลงทุนในธุรกิจดานการเกษตร และการประสาน

นโยบายดานการเกษตร  อีกทั้งจะเพิ่มความรวมมือ

ดานการเงินและการธนาคารใหลกึซ้ึงยิง่ขึน้ สงเสริม

การใชเงนิตราสกุลทองถิน่ของแตละประเทศในการ

ชําระเงินการคาและการลงทุนทวิภาคี ดําเนินการ

กลไกความรวมมือตาง ๆ  ท่ีเกีย่วของใหเสรจ็สมบรูณ 

และอาํนวยความสะดวกแกความรวมมือดานการคา 

การลงทุน และเศรษฐกิจ  ทวิภาคี  ซึ่งทั้งสองฝาย

จะหารือรวมกันเรื่องการจัดระบบบริการหักบัญชี

เงินหยวน (RMB clearing service) ที่สะดวกขึ้น 

ประเดน็ท่ีสาม ดานการปองกันประเทศและ

ความมั่นคง  โดยจะสงเสริมการแลกเปล่ียนและ       

การเยือนระหวางกองทัพ ผานการหารือประจําป

ดานการปองกันประเทศและความมั่นคงระหวาง

กระทรวงกลาโหมทั้งสองฝาย สงเสริมการรวม

ซอมรบ และการฝกตอสูกบัภยัคุกคามดานความมัน่คง

รูปแบบใหม และขยายความรวมมือดานความชวย

เหลือเพ่ือมนุษยธรรมและบรรเทาทุกขจากภัยพิบัติ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศ ตลอดจนจะกระชับความรวมมือ

ดานความมัน่คงและการบงัคบัใชกฎหมายเพ่ือสงเสรมิ

ความพยายามปองกันและตอตานการกอการราย 

การลักลอบขนยาเสพติด การคามนุษย การ

เขาเมืองผิดกฎหมาย การหลอกลวงทางโทรศัพท 

การฟอกเงิน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร และ

กิจกรรมทางอาชญากรรมอื่น ๆ ที่อยูในความวิตก
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กังวลรวมกัน และสงเสริมการสรางสถาบันดาน

การบังคับใชกฎหมายและความมั่นคงในแมนํ้าโขง 

นอกจากนี้ ท้ังสองฝายยังเห็นพองจะกระชับการ

แลกเปลี่ยนและความรวมมือในสาขาความมั่นคง

ทางคอมพิวเตอรอีกดวย

ประเด็นที่สี่ ดานการคมนาคมและความ

เชือ่มโยง  มุงสงเสรมิความเชือ่มโยงโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานคมนาคม โดยเช่ือมโครงขายระบบรางผาน 

สปป. ลาว  เมียนมาร และเชื่อมถนน ทาเรือ ทา

อากาศยานตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตอ

การเคลื่อนยายสินคาและคนและเพ่ือสงเสริม

การคาและการทองเทีย่วในภมิูภาค ซึง่ฝายจีนแสดง

ความสนใจที่จะเขารวมในโครงการสรางรถไฟ

ความเรว็สงูเชือ่มระหวางหนองคายกับบานภาช ีโดย

ใหมีการชําระคาใชจายบางสวนในรูปสินคาเกษตร   

สวนไทยก็ยินดีตอความสนใจของจีน และจะเขา

สูการหารือเรื่องดังกลาวกับฝายจีนในโอกาสแรก 

บนพื้นฐานของบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาล

ทัง้สองฝายในการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานดานรถไฟ

ในประเทศไทย โดยแลกเปลีย่นกับสนิคาเกษตรจาก

ประเทศไทย ที่ลงนามเม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ค.ศ. 

๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖)

ประเดน็ทีห่า ดานวฒันธรรม การศกึษา และ

การทองเทีย่ว  จะดาํเนนิการอยางกระตอืรือรนตาม

แผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรม

ระหวางกระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองฝาย เพื่อสง

เสริมศิลปวัฒนธรรมในแตละประเทศย่ิงข้ึน ฝาย

จีนจะสนับสนุนการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทย ณ 

กรุงปกกิ่ง และใหความชวยเหลือที่จําเปนแกการ

กอสราง ฝายไทยยํ้าวาจะสนับสนุนศูนยวัฒนธรรม

จีน ณ กรุงเทพฯ ทั้งสองฝายยังเห็นพองที่จะเพิ่ม

การแลกเปลีย่นในดานภาพยนตรและโทรทศัน รวม

ถึงความรวมมือในการผลิตภาพยนตรและละคร

โทรทัศน ทั้งสองฝายสงเสริมการแลกเปลี่ยนและ

ความรวมมือในดานวรรณกรรมและภาษาของกัน

และกัน และสนับสนุนใหสํานักพิมพของตนเขา

มีสวนรวมในงานมหกรรมหนังสือที่จัดขึ้นในอีก

ประเทศอีกดวย  นอกจากนี้ จะดําเนินการตาม

ความตกลงทวิภาคีตาง ๆ เรื่องความรวมมือดาน

การศึกษา และการรับรองวุฒิบัตรและปริญญา

ที่ออกโดยสถาบันอุดมศึกษาของกันและกัน รวม

ทั้งกระชับความรวมมือดานการศึกษาและวิจัย

ระหวางหนวยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา และ

ภาคเอกชนในแตละประเทศ ทั้งสองฝายยังยินดี

ตอการจัดตั้งสถาบันขงจื้อและหองเรียนขงจื้อแหง

ใหมในประเทศไทย ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะเพ่ิม

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางชาติ เพิ่มความรวมมือ

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสงเสริมความ

รวมมือในการฝกอบรมวิชาชีพอีกดวย  ตลอดจน

จะเจรจาและลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการ

ยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทาง

ธรรมดาไทย – จนี เพือ่อาํนวยความสะดวกการไปมา

หาสูระดับประชาชนท้ังสองประเทศ  อีกทั้งจะ

ขยายปริมาณการทองเที่ยวระหวางกันโดยสงเสริม

ใหนักทองเที่ยวของตนเดินทางไปอีกประเทศเพิ่ม

ขึ้น และสงเสริมคุณภาพผลิตภัณฑดานทองเที่ยว 

รวมถึงการใหบริการและการอํานวยความสะดวกที่

ดีขึ้นแกนักทองเที่ยว และปกปองผลประโยชน

นักทองเที่ยวอยางจริงจัง

ประเด็นที่หก ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
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และนวัตกรรม  จะกระชับการแลกเปลี่ยนและ

ความรวมมือระหวางกัน เพื่อสงเสริมความสัมพันธ

ทีใ่กลชดิมากขึน้ในสาขานวตักรรมดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพื่อสรางนวัตกรรมและสังคมบน

พื้นฐานของความรูภายใตกรอบคณะกรรมการรวม

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย–จีน  ดวยการ

สงเสริมการจัดตั้งหองทดลองและศูนยวิจัยรวมใน

สาขาสําคัญตาง ๆ ที่มีความสนใจรวมกัน โดยให

สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย และ

ธุรกิจตาง ๆ ของทั้งสองประเทศเปนผูดําเนินการ 

เพื่อใหสามารถทําการวิจัยรวมระดับสูง และสง

เสริมความรวมมือระยะยาวที่ยั่งยืนได  สองฝาย

ยังเห็นพองกันที่จะสงเสริมการแลกเปลี่ยนและฝก

อบรมบุคลากรระหวางกัน รวมถึงการดําเนินการ

แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรรุ นใหม และสงเสริม

สนับสนุนใหนักวิทยาศาสตรรุนใหมไปทํางานในอีก

ประเทศในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ดวย  นอกจากนี้ 

สนบัสนนุการสรางศนูยถายทอดเทคโนโลยรีะหวาง

อาเซียนกับจีนอยางกระตือรือรนและจะสงเสริม

การถายทอดเทคโนโลยีระหวางกันเพื่อสงเสริม

การพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีของภูมิภาค  

ตลอดจนจะสงเสริมการแลกเปลีย่นและความรวมมอื

ดานเทคโนโลยีข้ันสูง มีการสงเสริมการสรางเวที

ความรวมมือ กระชับความรวมมอืดานเศรษฐกจิและ

การคาระหวางธุรกิจในสาขาการสื่อสารไรสาย และ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และเพิ่มโครงการความ

รวมมอืในสาขาเทคโนโลยกีารบิน การบนิอวกาศ และ

ดาวเทียม และการประยุกตใช รวมทั้งยาชีวภาพ 

โดยทั้งสองฝายยังเห็นพองที่จะขยายความรวมมือ

ทวิภาคี ดานเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต 

รวมทั้งพัฒนาเวทีการแลกเปลี่ยนขอมูลและบริการ

ดานการสํารวจดาวเทียมระยะไกล

ประการท่ีเจ็ด ดานพลังงาน  จะกระชับ

ความรวมมือดานพลังงานในสาขาตาง ๆ ประกอบ

ดวย (๑) การพัฒนาและใชเชื้อเพลิงฟอสซิล (นํ้ามัน 

กาซ และถานหิน) (๒) การพัฒนาการผลิตไฟฟา 

ตลอดจนการซ้ือขาย และการพัฒนาโครงสรางพื้น

ฐานที่เกี่ยวของ (๓) การพัฒนาพลังงานสะอาด 

พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก และ (๔) 

ประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน ซึ่งจะชวย

สงเสริมความม่ันคงดานพลังงาน การเติบโตสีเขียว 

และการพัฒนาอยางยั่งยืนระหวางทั้งสองประเทศ

ประเด็นที่แปด ดานมหาสมุทร  จะกระชับ

ความร วมมือด านการสํารวจมหาสมุทรและ

ขั้วโลก สงเสริมการปฏิบัติการและการพัฒนา

ศูนยปฏิบัติการวิจัยรวมดานสภาพภูมิอากาศและ

ระบบนิเวศทางทะเลที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 

สงเสริมการกอสรางระบบสํารวจสิ่งแวดลอมและ

พยากรณสําหรับทะเลจีนใตและทะเลอันดามัน 

ดําเนินโครงการความรวมมือดานการวิจัยสิ่งมีชีวิต

ในทะเลที่ใกลสูญพันธุ รวมทั้งสนับสนุนแผน ๕ ป

สําหรับความรวมมือทางทะเลไทย – จีน ระหวาง

ทบวงกิจการมหาสมุทรของจีนกับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย (ค.ศ. 

๒๐๑๔-๒๐๑๘ หรือ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) โดย

ฝายจีนยังยินดีใหเจาหนาที่ไทยเขารวมการสํารวจ

วิจัยขั้วโลกใตดวย

ประเด็นที่เกา ดานความรวมมือในภูมิภาค

และระหวางประเทศ  ทัง้ไทยและจนียํา้ความมุงมัน่

ทีจ่ะเพิม่การประสานและการสือ่สารเชิงยทุธศาสตร 
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รวมทั้งสงเสริมความรวมมือและสนับสนุนกันและ

กันในดานกิจการภูมิภาคและระหวางประเทศ 

เพื่อสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญ

รุงเรืองในภูมิภาคตลอดจนยํ้าถึงความมุงมั่นที่จะสง

เสริมความรวมมือในภูมิภาคเพื่อรับมือกับประเด็น

ดานความมั่นคงรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา

ภัยคุกคามดานความมั่นคงรูปแบบใหม ภายใต

กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ

รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา (ADMM-Plus)  

นอกจากน้ี ฝายจีนไดชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของ

ไทยในฐานะประเทศผูประสานงานความสัมพันธ

ระหวางอาเซยีนกบัจนี  โดยในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป

ของการสถาปนาความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร

อาเซยีน – จนี ทัง้สองฝายยํา้ถงึความมุงมัน่ทีจ่ะรวมมอื

อยางใกลชิดเพื่อสงเสริมความไวเนื้อเช่ือใจและ

ความเชื่อมั่นซ่ึงกันและกันระหวางอาเซียนกับจีน 

และกระชบัความรวมมือในสาขาตาง ๆ  รวมถงึรวมกนั

ยกระดบัความตกลงวาดวยการคาเสร ี  อาเซยีน – จนี

(ACFTA) และใชประโยชนจากกองทุนความรวมมือ

ทางทะเลอาเซียน – จีนอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อขยายความรวมมือทางทะเล  อันนําไปสูการ

สงเสริมความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวาง

อาเซียน – จีนตอไป ซ่ึงประเทศไทยไดรับทราบ

ดวยความยินดีถึงขอเสนอของจีนท่ีใหมีการจัดตั้ง

ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานแหง

เอเชยี  ตลอดจนจะกระชบัความรวมมือภายใตกรอบ

ภูมิภาคตาง ๆ ที่นําโดยอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อาเซียนบวกสาม (APT) และการประชุมสุดยอด

เอเชียตะวันออก (EAS) เพื่อสงเสริมกระบวนการ

รวมตัวในเอเชียตะวันออก ซึ่งทั้งสองฝายเห็นพอง

ที่จะรวมกันผลักดันความรวมมือขอริเริ่มเชียงใหม

ไปสูความเปนพหุพาคี (CMIM) กลไกระบบสํารอง

ขาวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (APTERR) และหุน

สวนความเชื่อมโยงอาเซียนบวกสาม โดยท้ังสอง

ฝายหวังจะเห็นความสําเร็จในการดําเนินการตาม

แถลงการณพนมเปญวาดวยขอรเิริม่ดานการพฒันา

ในกรอบการประชุมสดุยอด   เอเชียตะวันออก  ขณะ

ที่ฝ ายจีนสนับสนุนความริเริ่มของไทยที่จะเปน

เจาภาพการประชมุระหวางประเทศวาดวยการพฒันา

ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคแมนํ้าลานชาง – แมนํ้าโขง  

และฝายจีนไดยํ้าวาจะยังคงสนับสนุนการพัฒนา

อาเซียนเพื่อการบรรลุความเปนประชาคมอาเซียน 

และวาระของอาเซียน หลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ.

๒๕๕๘) รวมทัง้บทบาทนําของอาเซยีนในความรวมมอื

ในเอเชียตะวันออก  ซ่ึงทั้งสองฝายมีความเห็น

ตรงกันวาประเด็นทะเลจีนใตควรจะไดรับการแกไข

อยางสันติโดยรัฐอธิปไตยท่ีเกี่ยวของโดยตรง ผาน

การหารือและการเจรจากันอยางฉันทมิตร บนหลัก

กฎหมายระหวางประเทศ และในระหวางดําเนนิการ

แกไขขอพพิาททีเ่กีย่วของอยางถ่ีถวน รฐัทีเ่กีย่วของ

ควรจะแยกความแตกตางไว และแสวงหาความ

เปนไปไดที่จะดําเนินการพัฒนารวมกัน โดยทั้งสอง

ฝายเห็นพองจะทํางานรวมกันอยางใกลชิดเพื่อสง

เสริมการดําเนินการตามปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติ

ของภาคีในทะเลจีนใต (DOC) อยางเต็มที่และมี

ประสิทธิภาพ ผลักดันการหารือเรื่องแนวปฏิบัติใน

ทะเลจีนใต (COC) บนพื้นฐานของฉันทามติ เพื่อให

ทะเลจีนใตกลายเปนทะเลแหงสันติภาพ มิตรภาพ 

และความรวมมือ  นอกจากนี้ จะเสริมสรางการ

ประสานงานและความรวมมือระหวางกันภายใต
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กรอบสหประชาชาติ  กรอบองคการการคาโลก 

(WTO) กรอบความรวมมอืทางเศรษฐกจิ ในภมูภิาค

เอเชียแปซิฟก (APEC) การประชุมเอเชีย – ยุโรป 

(ASEM) กรอบความรวมมือเอเชีย (ACD) และกลไก

ภูมิภาคระหวางประเทศอื่น ๆ

สรุป

 ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนนั้น เปนความสัมพันธที่มีมายาวนาน

และซับซอนมีทั้งความรวมมือที่ใกลชิดและมีทั้ง

ความหางเหินหรือแมกระทั่งความขัดแยงในบาง

ชวงเวลา   ซึ่งอาจกลาวไดวา ความสัมพันธระหวาง

ประเทศทั้งสองจะมีลักษณะที่เอื้อประโยชนตอกัน

แบบญาติมิตรที่มีความใกลชิด ตลอดระยะเวลาอัน

ยาวนานของประวัติศาสตรนับพันป  แมวาไทยกับ

จีนจะมีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยาง

เปนทางการเมือ่วนัท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ตาม

ความสัมพันธ ที่ ใกล  ชิดดุจญาติมิตรใน

ครอบครัวเดียวกันระหวางไทยกับจีน ถือเปนสาย

สมัพนัธแบบพเิศษทีจ่ะสงเสรมิความรวมมือในทกุๆ 

ดาน ระหวางไทยกับจีนใหพัฒนาประเทศไปสู 

ความสําเร็จโดยดํารงไวซึ่งผลประโยชนรวมกัน  อัน

จะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมทั้งนําไปสูการ

เสรมิสรางความม่ันคงและความม่ังค่ังทางเศรษฐกจิ 

ตลอดจนผลักดันใหเกิดเสถียรภาพในภูมิภาคตอไป
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๒๐ วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗

๒ การบูรณาการงานดานความมั่นคงของจีน
ภายใตผูนํารุนที่ ๕ 

 ปญหาความมั่นคงภายในของจีน จากกรณีที่ชนกลุมนอยในมณฑลซินเจียงและมณฑล

ซีจาง (ทิเบต) ที่กอความไมสงบเพื่อตอตานการปกครองของรัฐบาลจีน  และปญหาความมั่นคง

จากภายนอกประเทศกรณคีวามขดัแยงเก่ียวกับขอพิพาทเรือ่งดินแดนในทะเลจีนตะวนัออกและ

ในทะเลจีนใต  สงผลกระทบตอเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ  ทําใหผูนําจีนตองทบทวน

ทิศทางในการดําเนินนโยบายดานความม่ันคงรวมทั้งมีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการกลาง

ความมั่นคงแหงชาติ (The Central National Security Commission)  ซึ่งเทียบเทากับสภา

ความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐฯ  เพื่อบูรณาการงานดานความมั่นคง การตางประเทศ และ

หนวยขาวกรองทางการทหาร  รวมทัง้ขบัเคลือ่นองคกรในการกาํหนดนโยบายดานความม่ันคง

พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล

การบูรณาการงานดานความมั่นคงของจีนภายใตผูนํา
รุนที่ ๕ โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง อาศัยปจจัยสองประการ 
ไดแก ประการแรก สถานการณภายในตองมีเสถียรภาพ 
ปราศจากความขัดแยงทางเศรษฐกิจและสังคม  ประการ
ที่สอง สถานการณภายนอกตองมีสันติภาพ อันจะนําไปสู
การบรรลเุปาหมาย คอื การทาํใหประเทศเขมแขง็ การนาํพา
ประชาชาติใหเจริญรุงโรจน และประชาชนอยูดีมีสุข

กลาวนํา
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๒๑วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗

ที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ ตามกรอบยุทธศาสตร

ของจีนในปจจุบันภายใตการนําของนายสี จิ้นผิง 

ผู นําจีนรุ นที่ ๕  ซึ่งไดประกาศความฝนของจีน

ทีป่ระกอบดวย ๓ องคประกอบคอื ประเทศเขมแขง็  

ประชาชาติเจริญรุงโรจน และประชาชนอยูดีมีสุข

ในการประชมุครัง้ที ่๓ ของสมชัชาประชาชนแหงชาติ

สมัยที่ ๑๘ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการสรางเสถียรภาพใหแก

รัฐดวยการปรับปรุงสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น  ทําให

เกิดอํานาจนิยมในทางการเมือง และไดกอเกิด

ชนชั้นนําทางอํานาจใหมๆ ขึ้นมา เชน ลูกหลาน

ผูนํา และชนชั้นนายทุน เปนตน  รวมทั้งสงผลให

มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูการเปนสังคมเมือง

ที่คนในสังคมใชชีวิตอยางหรูหรา  และนําไปสูสังคม

อุตสาหกรรมที่มีปญหาสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง  ซึ่ง

รัฐบาลจีนพยายามสงเสริมจริยธรรมโดยสงเสริมให

มีการรือ้ฟนแนวคดิแบบขงจือ้และการนบัถอืศาสนา

ตางๆ  รวมทั้งจัดตั้งโรงเรียนสอนมารยาทใหกับ

คนในสังคม การผอนคลายนโยบายลูกคนเดียวและ

ผลกัดนักฎหมายท่ีมกีารลงโทษสถานหนกั  แตยงัไม

สามารถแกไขปญหาโดยเฉพาะความเหลื่อมลํ้าของ

คนในสังคมที่ยังคงปรากฏอยูอยางมาก  แมวาผูนํา

ของจีนจะประกาศนโยบายปฏิรูปประเทศ เมื่อชวง

กลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ท่ียังมุงเนน

การรวมศนูยอาํนาจใหแกผูนาํพรรคฯ และเพิม่อํานาจ

ใหแกตุลาการมากขึ้น  ตลอดจนสงเสริมบทบาท

ดานการตลาดเพิม่ขึน้ก็ตาม  แตกย็งัไมอาจทาํใหสงัคม

เกิดการพัฒนาอยูบนพื้นฐานความสมดุลได  จนถึง

กับอาจกลาวได ว า สังคมนิยมจีนแบบเดิมได 

ลมสลายไปแลว เปนที่มาของการบูรณาการกลไก

ในการกําหนดนโยบายความม่ันคงทั้ ง ท่ี เป น

ความมั่นคงท่ีเกิดจากปจจัยภายในประเทศและ

มาจากปจจยัภายนอกประเทศ  ในรปูแบบของคณะ

กรรมการดานความมั่นคงแหงชาติ

อาจแบงประเด็นปญหาที่สําคัญของจีนดัง

กลาวในขางตน ไดดังนี้

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผูนําจีนรุนที่ ๕  

ดังนั้นจึงนาสนใจและติดตามวา รูปแบบใน

การบูรณาการงานดานความมั่นคงของจีนภายใต

ผูนํารุนท่ี ๕ จะเปนอยางไร โดยเฉพาะการจัดตั้ง

คณะกรรมาธิการกลางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อ

ปฏิรูปกลไกการขับเคลื่อนและบูรณาการงาน

ดานความมั่นคงของจีน  รวมทั้งสามารถสนองตอบ

ตอเปาหมายทางยุทธศาสตรของจีนอยางไร และ

ประเทศไทยควรจะกําหนดบทบาททาทีตอนยัสาํคญั

ทางยุทธศาสตรของจีนอยางไร

ปญหาทางยทุธศาสตรของจนีในปจจบุนั   

รากฐานที่เปนแกนสําคัญเกี่ยวกับปญหา

ทางยุทธศาสตรของจีนประการหนึ่งในปจจุบัน

คือ การพัฒนาของแนวคิดเกี่ยวกับสังคมเสรีนิยม

ใหมของจีนที่มุ งสงเสริมการขยายตัวของทุน  มี

การปลอยเสรีทางการคาและทางการเงิน  มีการ
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๒๒ วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗

ประเด็นทางเศรษฐกิจ ไดมีการทบทวน

การเจริญเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจ

ของจีน  นับตั้ งแต การปฏิ รูป เศรษฐกิจของ

นายเต้ิง เส่ียวผงิ เมือ่ปลายป ๒๕๒๑ เปนตนมา จนถงึ

ปจจุบัน ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปเศษ ทําใหเห็นถึง

การเจริญเติบโตโดยมีอัตราเฉลี่ยสูงถึงรอยละ ๙.๘  

และแมวาจะมีการคาดการณถึงแนวโนมการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจของจีนวา ภายในป ๒๕๖๓

เศรษฐกิจของจีนจะเจริญเติบโตแซงหนาเศรษฐกิจ

ของสหรัฐฯ ก็ตาม  แตผูนําจีนคนนี้วิเคราะหวา 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาว เปนการ

พัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําใหเกิดการทันสมัย

แตปราศจากการคํานึงถึงตนทุนของการพัฒนา

จนกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการใช

พลงังานทีข่าดความสมดลุจนกอใหเกิดความแตกตาง

ระหวางเมืองกับชนบท และมีการสั่งสมของปญหา

การทุจริตคอรรัปช่ัน  อันจะสงผลกระทบทําให

พรรคคอมมิวนิสตจีนลมสลายลง ดังกรณีของ

อดีตสหภาพโซเวียต  ดังนั้น ตองมีการปฏิรูปทาง

เศรษฐกิจเนื่องจากเห็นวาจีนไดพึ่งพาการสงออก

มากจนเกินไป  และไดทําใหเศรษฐกิจจีนเติบโตได

ชาลง  ดวยการกระตุนการบริโภคภายในประเทศ 

โดยเนนการสงเสริมสินคาที่มีคุณภาพแทนที่การสง

สนิคาราคาถกูจาํนวนมากออกสูตลาดภายนอก รวม

ทั้งลดการใชระบบรัฐวิสาหกิจลงเพ่ือสงเสริมการใช

กลไกการตลาดใหมากข้ึน และสงเสริมการศึกษา

วิจัยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ

ประเด็นทางสังคม การเรงพัฒนาของจีน

ที่กอใหเกิดความไมสมดุล สงผลใหเกิดปญหาทาง

สงัคม ทัง้ในเชงินามธรรม เชน  ปญหาดานจรยิธรรม

ของคนในสังคม ฯลฯ  และปญหาเชิงรูปธรรม เชน  

ความปลอดภยัดานอาหาร และปญหาส่ิงแวดลอม ฯลฯ  

ประเด็นทางดานการเมืองและความม่ันคง

ภายในประเทศ  ตองกระตุนการปลูกฝงอุดมการณ

ตามแนวทางสังคมนิยมแบบจีน ดวยการกวาดลาง

การทุจริตคอร รัปชั่นอย างจริ ง จัง และเน น

การประหยัด

ประเด็นทางดานการตางประเทศ  มุงให

ความสาํคญักบัการพฒันาความสมัพนัธกบัประเทศ

เพือ่นบานและประเทศมหาอํานาจแบบหุนสวนทาง

ยทุธศาสตร เพือ่สรางความไววางใจและความรวมมือ

ในการรักษาผลประโยชนร วมกันในแนวทาง

สันติวิธี  ซึ่งอดีตศาสตราจารยดานความสัมพันธ

ระหวางประเทศของมหาวิทยาลัยมิชิแกนช่ือ 

ออแกนสกี้ (A.F.K. Organski) ไดนําเสนอทฤษฎี

การเปลีย่นแปลงของกาํลงัอาํนาจ (Power transition 

theory) ไวในหนังสือเรื่องการเมืองโลก (World 

Politics) เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ มีเนื้อหาเก่ียวกับ

กําลังอํานาจในความสัมพันธระหวางประเทศและ

วงจรตามธรรมชาติของสงคราม โดยจัดระดับ

ความสัมพันธของกําลังอํานาจระหวางรัฐตาง ๆ ใน

การเมืองระหวางประเทศเปน ๔ ประเภท ไดแก  รฐั

หรือประเทศที่มีกําลังอํานาจครอบงํา (Dominant 

State)  รัฐหรือประเทศที่มีกําลังอํานาจขนาด

ใหญ (Great powers)  รัฐหรือประเทศที่มีกําลัง

อํานาจขนาดกลาง (Middle powers) และ รัฐหรือ

ประเทศทีมี่กาํลงัอาํนาจขนาดเลก็ (Small powers)   

นอกจากนี้ไดกลาวถึง ปรากฏการณของสงคราม

อันเกิดจากการที่มหาอํานาจเกาตองการรักษา

ความเปนมหาอาํนาจไวโดยการทาํลายมหาอํานาจใหม
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ที่กําลังกาวขึ้นมามีอํานาจ ดังเชน กรณีสงครามใน

สมัยโบราณระหวางสปาตากับนครเอเธนสของกรีก 

หรือกรณีสงครามระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศส และ

อังกฤษกับเยอรมัน จนนําไปสูสงครามโลกคร้ังที่ 

๑ และครั้งที่ ๒ เปนตน  โดยเฉพาะประธานาธิบดี

บารัค โอบามา แหงสหรฐัฯ ทีไ่ดเคยกลาวสุนทรพจน

ในสภาคองเกรส เมือ่ พ.ศ.๒๕๕๓ วา ถาประเทศอืน่

(หมายรวมถึงประเทศจีน) ไมยอมรับสถานภาพ

วาเปนแคอันดับสอง  สหรัฐฯ ก็จะไมยอมรับความ

เปนอันดับสองอยางเด็ดขาด  ในขณะที่ผูนําจีนได

เดินทางไปเยือนสหรัฐฯ เมื่อป ๒๕๕๖ และไดพบ

กับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย โดย

ทัง้คูตองการเหน็ความสมัพนัธระหวางจนีกบัสหรัฐฯ 

แบบใหมในฐานะประเทศมหาอํานาจ โดยทั้งสอง

ประเทศตองยอมรับในผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

รวมทัง้มีความรวมมือกัน  โดยทีจี่นเห็นวาโลกไดพฒันา

ไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ และทุกประเทศตองมี

อิสระในการดําเนินนโยบายของตนเอง

ประเด็นการพัฒนากองทัพให มีความ

เขมแข็ง โดยการเพิ่มงบประมาณทางทหารเพิ่ม

มากขึ้น โดยเนนการเปนมหาอํานาจทางทะเลเพื่อ

ปกปองผลประโยชนของจีนในการรักษาเสนทาง

คมนาคมขนสงทางทะเล  รวมทัง้การพฒันากองทพั

ใหมีความทันสมัยเพื่อรักษาผลประโยชนที่สําคัญ

ของจีน เชน ปญหาไตหวัน  ซินเจียง และทิเบต 

เปนตน    

รปูแบบของกลไกในการกาํหนดนโยบาย
ดานความมั่นคงและปญหาที่เกิดขึ้น 

กลไกในการกาํหนดนโยบายความมัน่คงและ

การดาํเนนิความสมัพนัธระหวางประเทศ เพ่ือรองรบั

ตอสถานการณดานความม่ันคงที่เปล่ียนแปลงไป

ไดสะทอนถึงทศิทางในการดาํเนนินโยบายตางประเทศ

ของจีน โดยผานกลไกการสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศ ที่ประกอบดวยกลไกสามมิติ 

(Huafei, Q., 2013, pp. 50 – 63 ) ไดแก มิติแรก

เกี่ยวกับโครงสรางขององคกร  มิติที่สองเกี่ยวกับ

กระบวนการตดัสนิใจ และมิตทิีส่ามเกีย่วกบัแนวทาง

ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึงจะเห็นถึง

ความเชือ่มโยงของกลไกดงักลาว ดงันี ้(Shambaugh, 

D., 2013, pp. 61-72 ; Sun, Y., 2013, pp. 2-17)

มิติแรก เกี่ยวกับโครงสรางขององคกรที่

ครอบคลุมระบบงานความมั่นคงแหงชาติ  ระบบ

งานดานการขาว และระบบงานดานการทหาร  โดย

มีคณะกรรมการประจํากรมการเมือง (Politburo 

Standing Committee : PBSC) ควบคุมหนวยงาน

ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตจีนและหนวยงาน

องคกรของรัฐบาลจีนที่กํากับดูแลกลไกการดําเนิน

นโยบายการตางประเทศรวมกัน ไดแก  เลขาธิการ

พรรคฯ  คณะกรมการเมือง  คณะกรรมการกลาง  

คณะกรรมาธิการทหารกลางของพรรคฯ  คณะ

กรรมาธกิารทหารกลางของรฐั  สภาประชาชนแหงชาติ

และคณะรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตรีและ

ประธานาธิบดี  ซึ่งจะดูแลงานนโยบายหลักดาน

การตางประเทศและกิจการภายในประเทศควบคู

กันไป  โดยมีสํานักงานประสานงานของรัฐบาลจีน

ทําหนาที่อํานวยการประสานงานเพื่อรายงานให

เลขาธิการพรรคและคณะรัฐบาล  ซึ่งจะรวมกัน

รับผิดชอบตอการตัดสินใจในการดําเนินนโยบาย

ตางประเทศ  นอกจากนั้นยังมีคณะฝายอํานวยการ
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ที่อยูในกระทรวงการตางประเทศจํานวนประมาณ 

๒๐ คน มีหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนตอคณะผูนํา

กลุมเล็กที่ดูแลงานดานการตางประเทศ (Foreign 

Affairs Leading Small Group :  FALSG) เพื่อ

ประสานการปฏิบัติกับกระทรวงเศรษฐกิจและ

การคาระหวางประเทศ  กระทรวงการคลงั  กระทรวง

กลาโหม  ธนาคารแหงชาต ิและคณะกรรมการสงเสรมิ

การคาระหวางประเทศ ซึ่งจะมีเจาหนาที่การทูต

ของหนวยงานตางๆ ดังกลาวไปประจําอยู ใน

ตางประเทศ  ตลอดจนมีสถาบันหรือองคกรที่

ทําหนาที่เปนคลังสมองใหกับหนวยงานขางตน เชน 

สถาบันศึกษายุทธศาสตรระหวางประเทศของจีน 

(China Institute for International Strategic 

Studies : CIISS)  สถาบันความสัมพันธระหวาง

ประเทศรวมสมัยของจีน (China Institutes for 

Contemporary International Relations : CICIR)

และสถาบนัวจิยัทางสงัคมศาสตรของจนี (Chinese 

Academy of Social Sciences : CASS) ทําหนาที่

ศึกษาวิจัย และเสนอแนะแนวนโยบายด าน

การตางประเทศที่เกี่ยวของกับงานดานความมั่นคง

และการทหาร เปนตน

 มิติที่สอง เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ

ซึ่งโดยปกติทั่วไปคณะผู นํากลุ มเล็กที่ ดูแลงาน

ดานการตางประเทศ หรือ FALSG จะระดม

ความคิดเห็นจากหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ

ดานการตางประเทศ ทีไ่ดกลาวถงึในมติแิรกแลวนัน้  

โดยประสานงานอยางใกลชิดกับคณะผูนํากลุมเล็ก

ที่ดูแลงานดานความมั่นคงแหงชาติ (National 

Security Leading Small Group : NSLSG)  เพื่อ

เสนอขอมูลขาวสารและการวิเคราะหสถานการณ

ดานความม่ันคง รวมท้ังขอแนะนําในการกําหนด

นโยบายความม่ันคง เปนแนวทางใหเลขาธิการพรรค

คอมมิวนิสตจีน (ซึ่งดํารงตําแหนงประธานาธิบดี

และประธานคณะกรรมาธกิารทหารกลางดวย) เปน       

ผูตัดสินใจในการดําเนินนโยบายตางประเทศ 

 NSLSG จะประกอบดวยผูแทนหนวยงาน

ระดับคณะกรรมการแหงรัฐ ๘ หนวยงาน ไดแก 

กระทรวงการตางประเทศ  กระทรวงความม่ันคง

สาธารณะ  กระทรวงความมั่นคงแหงรัฐ  กระทรวง

พาณิชย  สํานักงานดูแลกิจการไตหวัน  สํานักงาน

ดแูลกจิการฮองกงและมาเกา  สาํนกังานดแูลกิจการ

ชาวจีนโพนทะเล  และสํานักงานขาวกรอง  รวมทั้ง

ผูแทนจากหนวยงานฝายโฆษณาชวนเช่ือ  ตลอดจน

หนวยงานฝายการตางประเทศ  และผูแทนฝายทหาร

จากกระทรวงกลาโหมและกรมเสนาธิการ

ทหารใหญ    

 มิติที่สาม เกี่ยวกับแนวทางในการนํา

นโยบายไปสูการปฏิบัติ  คณะผูนํากลุมเล็กท่ีดูแล

งานดานการตางประเทศ หรอื FALSG จะกํากบัดแูล

ทศิทางของการดาํเนนินโยบายการตางประเทศโดย

การประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของซึ่งจะมี

การพบปะหารอืและประสานการปฏิบัตกินัเปนประจาํ

ในทกุสปัดาห  โดยเฉพาะกบั NSLSG และมหีนวยงาน

ดานขาวสารใหการสนับสนุน เชน สํานักขาวซินหัว 

(Xinhua News) เปนตน  
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 กลไกความเชื่อมโยงทั้งสามมิติที่ไดกลาวไปแลวนั้น สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้

กลไกในการกาํหนดนโยบายดานความมัน่คง

ดังกลาว ทําใหหนวยงานตางๆ เกิดการแขงขันใน

การบรหิารจดัการและมุงเนนความสําเร็จตอเปาหมาย

องคกรของตนเองมากกวาที่จะขับเคลื่อนกลไก

ในภาพรวม  โดยเฉพาะการประสานงานระหวาง

หนวยงานฝายทหารกับหนวยงานฝายพลเรือนที่ยัง

มอุีปสรรคจากขอกาํหนดในเชิงนโยบาย และอาํนาจ

ในการควบคุมสั่งการ  จึงกอใหเกิดปญหาการขาด

การบูรณาการแผนงาน  จนทําให นายส ี จิน้ผงิ ผูนาํ

ของจีนตองปฏิรูปกลไกในการบริหารประเทศ อัน

รวมถึงการปฏิรูปกลไกในการกําหนดนโยบาย

ดานความมัน่คงข้ึนใหม เพือ่ใหสอดคลองกบัทศิทาง

ของยุทธศาสตรที่กําหนด

รปูแบบใหมของกลไกการในการกาํหนด
นโยบายดานความมั่นคง

นาย Ching Cheong ผู  เช่ียวชาญดาน

ผูนําจีนและการเมืองภายในจีน การเมืองฮองกง 

ไตหวัน และพัฒนาการของความสัมพันธระหวาง

ชองแคบไตหวัน เคยเปนผูสื่อขาวหนังสือพิมพThe 

Straits Times และหนังสือพิมพ Wen Wei Po 

ปจจุบัน เปนคอลัมนิสตใหกับหนังสือพิมพ The 

Straits Times  ซึ่ง นาย Ching Cheong  ไดให

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผูนําจีนและสถาบันที่เปนกุญแจ

สรุปขอมูลจาก Sun, Yun, (2013), Chinese National Secleity Decision-malang : Process and Challenges Washington D.C. : The Brookings Insitution, http:llbrookings.edu

สรุปโดย พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล นายทหารปฏิบัติการประจําสถาบันวิชาการปองกันประเทศ / ผูประสานงานดานจีน ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ

AW-����-02.indd   25 12/9/2557   15:38:40

AW-�������-����������������������-59-04.indd   208 10/10/2559   11:45:36



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก 209

๒๖ วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗

สําคัญตอการกําหนดนโยบายความมั่นคงภายใน
และการตางประเทศของจีน ในการอภิปรายเร่ือง 
“Understanding the new Chinese leadership 
and China’s key institute” (Cheong, C., 2014) 
โดยกลาวถึง โครงสรางระบบการเมืองของจีนวา
เปนแบบรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางโดยพรรค
คอมมิวนิสตจีน  จึงทําใหการเมืองจีนมีเสถียรภาพ
และความม่ันคงสูง เนื่องจากมีการวางแผนการ
สืบทอดอํานาจอยางเปนระบบ และผู นําจีนจะ
ทํางานเปนหมูคณะ (Collective Leaders) โดย
กลไกทีมี่อํานาจสงูสดุ คือ คณะกรรมการกรมการเมอืง
ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน 
ซึ่งมีสมาชิกจํานวน ๒๕ คน โดยอํานาจสูงสุด
อยูที่คณะกรรมการกรมการเมืองถาวรที่มีสมาชิก
จํานวน ๗ คน

ปจจุบันสมาชิกคณะกรรมการกรมการเมือง
ถาวร จํานวน ๗ คน (โดยเรียงตามลําดับความ
สําคัญ) ไดแก

- นายสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต
จีน (ดํารงตําแหนงเปนประธานาธิบดี และประธาน
คณะกรรมาธิการทหารกลาง) ถือวาเปนผูมีอํานาจ
สงูสดุในการกาํกับดแูลนโยบายของพรรคฯ  อาํนาจ
ในการบริหารประเทศ และอํานาจในการควบคุม
กองทัพ (โดยใชกลไกของคณะกรรมาธิการทหาร
กลาง ซึ่งมีสมาชิกจํานวน ๑๑ คน)

-  นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรี 
- นายจาง เตอเจียง ประธานสภาผูแทน

ประชาชน 
- นายหยู เจิ้งเชิง ประธานสภาที่ปรึกษา

การเมืองแหงชาติ 
- นายหลวิ หยนุชาน เลขาธกิารประจาํสาํนกั

เลขาธิการแหงศูนยกลางพรรค
- นายหวาง ฉีซาน เลขาธิการคณะกรรมการ

ตรวจสอบวินัยพรรค
- นายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรี
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เมื่อปลายป ๒๕๕๖ ไดมีการจัดตั้งองคกร

เพิ่มขึ้นอีก ๓ องคกร เพ่ือใหคณะกรรมการกรม

การเมืองถาวร (The Standing Committee of 

the Political Bureau) สามารถบรหิารงานไดอยาง 

มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และบรรลตุอเปาหมายทาง

ยุทธศาสตร ไดแก

- คณะกรรมาธกิารกลางความมัน่คงแหงชาติ 

(The Central National Security Commission) 

มีบทบาทหนาท่ีในการกําหนดนโยบายความม่ันคง

แห งรัฐโดยทั่วไป รวมทั้ งการตัดสินใจ และ

การประสานงานระหวางรัฐมนตรีตางๆ โดยเฉพาะ

การเผชิญหนากับภยัคกุคามทัง้ในรปูแบบดัง้เดมิเพือ่

การปกปองอาํนาจอธปิไตย บรูณภาพแหงดนิแดน และ

ตอสูกบัภยัคกุคามในรปูแบบใหมจากการกอการราย 

ตลอดจนการพัฒนาเพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจ และการเสริมสรางความมั่นคง

ทางดานการเมือง โดยมีนายสี จิ้นผิง เปนประธานฯ 

และมีนายหลี่ เคอเฉียง กับ นายจาง เตอเจียง เปน

รองประธานฯ

- คณะผูนํากลางเพือ่การปฏริปูโดยรวม (The 

Central Leading Group for Overall Reform) มี

บทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนสํานักงานกลางและ

ปฏิรูประบบงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๖ ระบบ ไดแก 

ระบบเศรษฐกจิและสิง่แวดลอม  ระบบกฎหมายและ

ประชาธปิไตย  ระบบวฒันธรรม  ระบบสงัคม  ระบบ

การเสริมสรางความเขมแข็งของพรรคฯ  และระบบ

การตรวจสอบวินัยพรรคฯ  โดยมี นายสี จิ้นผิง เปน

ประธานฯ  นายหลี่ เคอเฉียง  นายหลิว หยุนชาน 

และนายจาง เกาลี่ เปนรองประธานฯ

- คณะผู นํากลางความม่ันคงดานขอมูล

ขาวสารและอินเตอรเน็ต (The Central Leading 

Group on Internet Security and Information) 

มีบทบาทหนาท่ีในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร

แหงชาติเพื่อการพัฒนาขอมูลขาวสารและปองกัน

ภัยคุกคามตอความมั่นคงทางอินเทอรเน็ต โดยมี 

นายสี จิ้นผิง เปนประธานฯ   นายหลี่ เคอเฉียง และ

นายหลิว หยุนชาน เปนรองประธานฯ

เปาหมายสําคัญทางยุทธศาสตรของ
ผูนําจีนรุนที่ ๕ 

การปฏิรูปกลไกในการกําหนดนโยบาย
ความมัน่คงขึน้ใหมดงักลาว เพือ่ใหรองรับตอเปาหมาย

สําคัญทางยุทธศาสตรที่กําหนด ประกอบดวย

เปาหมายทางดานเศรษฐกิจ ตั้งเปาหมาย

การพัฒนาเศรษฐกิจใหเข าถึงการสร างสังคม

แบบกินดีอยูดีอยางท่ัวถึง หรือในภาษาจีนเรียกวา 

“เสีย่วคงั” ภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยจนีจะเรงปฏริปู

เชิงเศรษฐกิจและเปดประเทศตอไปอยางรอบดาน 

ดวยการสงเสริมการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน มุง

เนนกลยุทธในการสงเสริมความตองการภายใน

ประเทศ และการพฒันาทีเ่ปนมิตรตอธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม รวมทั้งการสรางระบบความเทาเทียม

กันของสวัสดิการสังคมเมืองและชนบทอยางทั่วถึง

เปาหมายทางดานการเมือง ยนืหยดัแนวทาง

สังคมนิยมแบบจีนตอไป โดยยํ้าวา เปนแนวทาง

การพฒันาทีแ่ตกตางจากระบบตะวนัตก โดยมภีารกจิ

หลัก คือ การสรางระบบประชาธิปไตยผานกลไก

สภาที่ปรึกษาการเมืองภายใตระบบสังคมนิยม
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ใหสมบูรณ  สงเสริมการเมืองภาคประชาชนผาน

ระบบผูแทนสภาประชาชนแหงชาติ (the Nation 

People’s Congress)  สงเสรมิใหชนชัน้ลางมสีวนรวม

กับประชาธิปไตย และ การปฏิรูปทางการเมือง

ของพรรคคอมมิวนิสตโดยเรียกรองใหสมาชิกพรรค

ทุกคนมีความโปรงใส ตอตานการคอรรัปชั่นอยาง

แข็งขัน

ทางดานความมั่นคงและการทหาร  โดย

พัฒนาศักยภาพทางการทหารไปสูความสมัยใหม 

เพ่ือตอบสนองตอการพฒันายทุธศาสตรความม่ันคง 

มุงมั่นใหบรรลุภารกิจเชิงประวัติศาสตรของกองทัพ 

มุงเนนการนําไปปฏิบัติของยุทธศาสตรทางทหาร

ในยุคใหม เสริมสรางความเขมแข็งของทางทะเล 

อากาศและความมัน่คงทางไซเบอร เพิม่ศกัยภาพใน

การบกุเบกิทรพัยากรทางทะเล และมุงเนนการสราง

แสนยานุภาพทางทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่ง “จีนจะ

ไมยอมกมหัวใหกับแรงกดดันจากอํานาจภายนอก

ใดๆ โดยจุดยืนและการตัดสินใจเชิงนโยบายของจีน

จะตั้งอยูบนความถูกผิดตามความเปนจริง

เปาหมายทางดานการตางประเทศ จีน

จะยืนหยัดพัฒนาความสัมพันธอยางฉันทมิตรกับ

ทุกประเทศบนหลักการอยู ร วมกันอย างสันติ

หาประการ (ไดแก การเคารพอธปิไตยและบูรณภาพ

เหนือดินแดนซึ่งกันและกัน การไมรุกรานตอกัน 

การไมแทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกันและกัน ความ

เสมอภาคและอาํนวยประโยชนแกกนั และอยูรวมกนั

อยางสงบ)  โดยยํ้าจุดยืนการดําเนินยุทธศาสตร

การปฏิสัมพันธกับประชาคมโลกโดยคํานึงถึงหลัก

การเอื้อประโยชนซ่ึงกันและกัน โดยรวมมือกัน

เพ่ือสงเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เขมแข็ง 

สนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาใหพัฒนาดวยตนเอง 

แกไขปญหาความขัดแยงทางการคาอยางเหมาะสม

โดยการเจรจา และใชหลักการ “เปนมิตรที่ดีและ

หุนสวนที่ดีของประเทศเพื่อนบาน” 

รองศาสตราจารย ดร. You Ji  นกัวิจยัอาวุโส 

(Senior Visiting Fellow) ประจําสถาบันเอเชีย

ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร 

และคณะสังคมศาสตร University of New South 

Wales ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานการทหารของจีน 

และบทบาทของกองทัพปลดปลอยประชาชน

จีน (People’s Liberation Army : PLA) ตอ

นโยบายตางประเทศของจีน โดยเฉพาะกรณีพิพาท

ในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต  ซึ่ง ดร. You 

Ji  ไดใหขอคดิเหน็เกีย่วกบัความรเิริม่ของผูนาํจนีใน

การดาํเนนินโยบายการตางประเทศ ในการอภปิราย

เรือ่ง “Understanding China’s Foreign policy” 

(Ji, You., 2014) กลาวคือ

 ประเด็นแรก นโยบายการตางประเทศ

ของจีนต องเป นนโยบายเชิงรุกเพื่อให ทันต อ

การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีพัฒนาการไปสูระบบ

หลายขัว้อํานาจ ซ่ึงผูนาํจีนรุนท่ี ๕ ยงัคงดาํเนนินโยบาย

การเจริญเติบโตขึ้นอยางสันติ แตในขณะเดียวกัน

ก็จะเรงเพิ่มงบประมาณทางการทหารและพัฒนา

ขดีความสามารถทางทะเล ดวยการประกาศเปาหมาย

เปนมหาอํานาจทางทะเลของจีน อันสืบเนื่อง

มาจากปญหาความขัดแยงตออํานาจอธิปไตยใน

ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต  โดยการเจริญ

เติบโตขึ้นมาของจีนไมใชเปนการแสวงหาความเปน

เจาโลก หรอืประเทศมหาอาํนาจทางกาํลงัทหาร แต

เปนหนทางการสรางประเทศที่มีตลาดอันยิ่งใหญ มี
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วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ และเปนประเทศที่รับผิดชอบ

ตอการสรางสรรคสังคมระหวางประเทศที่ยิ่งใหญ

ประเดน็ทีส่อง ความรวมมอืระหวางประเทศ

อยางแข็งขันของจีนกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะ

สหรัฐฯ ในการจัดการปญหาของภูมิภาคและดํารง

ไวซึ่งความเปนระเบียบระหวางประเทศ ซ่ึงจีนกับ

สหรัฐฯ ตองเผชิญกับภารกิจทางประวัติศาสตรท่ี

จะตองกําจัดสิ่งที่เปนมรดกตกทอดจากสงคราม

เย็นและเผชิญกับความทาทายในการหลีกเลี่ยง

การเกิดสงคราม หากมีวิสัยทัศนเชนนี้ก็จะสามารถ

ขจัดความกังวลที่วาจีนกําลังจะกําจัดผลประโยชน

ของสหรัฐฯ ใหออกไปจากภูมิภาคนี้ได บนหลัก

การนี้ จีนกับสหรัฐฯ ก็สามารถขจัดปญหาความ

ขัดแยงและหันมาจัดการปญหาโดยต้ังอยูบนพื้น

ฐานของผลประโยชนซึ่งกันและกันในการแสวงหา

การอยูรวมกันและพัฒนาการอยูรวมกันอยางสันติ 

โดยตองเปดใจกวางเพื่อแสวงหากลไกใหมในการ

กํากับความมั่นคงทางการเมือง การเงิน เศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ เพื่อธํารงไวซึ่งความมีเสถียรภาพ

ของระเบียบสังคมโลกและรวมกันผลักดันใหมี

การปฏิรูประเบียบสังคมโลกไปในทางท่ีทุกฝายอยู

รวมกันอยางสันติและไดรับผลประโยชนรวมกัน

ประเด็นที่สาม นโยบายการตางประเทศ

ของจีนได  ให ความสําคัญต อประเทศไทยใน

ฐานะประเทศผู มีบทบาทหลักในการเชื่อมโยง 

(connectivity) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ซึ่งเปนดินแดนที่จีนมีผลประโยชนอยู 

เปนจํานวนมากท้ังทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  

สังคม  วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  พลังงานและ

สิง่แวดลอม  โดยปจจบุนัจนียงัคงเนนการเปนเพือ่น

บานที่ดีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลดการเผชิญ

หนาและหลีกเล่ียงความขัดแยงเพื่อที่ตนเองจะได

สามารถพัฒนาประเทศไปไดอยางไมมีอุปสรรค 

หากแตปญหาสําคัญก็คือ ในอนาคตเม่ือจีนบรรลุ

เปาหมายในการพัฒนาประเทศแลว ทาทีของจีน

ตอเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเปลี่ยนแปลงไปหรือ

ไม ซ่ึงมีแนวโนมวาเม่ือถึงเวลาดังกลาวน้ัน จีน

จะกลายเปนประเทศที่เรียกรองและยืนยันอยาง

แข็งขัน (assertive) ในจุดยืนและผลประโยชน

ของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ

กรณีพิพาทหมูเกาะในทะเลจีนใต จนอาจนํามาซึ่ง

ความตึงเครียดในความสัมพันธระหวางจีนกับกลุม

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ

อาเซียน (ASEAN) 

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ

ของจีน ตามที่รองศาสตราจารย ดร. You Ji ตั้งขอ

สังเกตนั้น สอดคลองกับขอมูลจากนักวิชาการของ

ไทยในการสัมมนา เรื่อง “มหาอํานาจจีน : อิทธิพล

ทางเศรษฐกจิ การทหาร และความมัน่คงตอภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต” เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม 

พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุมกรมขาวทหารบก  ซ่ึง

จัดโดยกรมขาวทหารบกรวมกับศูนยยุทธศาสตร

ไทย-จนี สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาต ิ(วช.) 

สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้

๑. ประเด็นเกี่ยวกับแนวโนมอิทธิพลของจีน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาจกลาวไดวา 

แนวทางของพรรคคอมมิวนสิตจนีภายใตทฤษฎชีีน้าํ 

โดยเฉพาะแนวคิดวัตถุนิยมตามลัทธิมารกซ-เลนิน 

ที่มีอิทธิพลตอความคิดของเหมา เจอตง ผูนําจีนรุน

ที่หน่ึง ที่ไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และไดพบ
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ขอผิดพลาดจนนําไปสูการปฏิรูปและเปดประเทศ

ตามทฤษฎขีองเติง้ เสีย่วผิง ผูนาํจนีรุนทีส่อง  นําไปสู

การสานตอแนวความคิดเก่ียวกับสามตัวแทนของ

เจียง เจอหมิน ผูนําจีนรุนที่สาม ซึ่งมุงเนนวาพรรค

คอมมิวนิสตจีนตองเปนตัวแทนของพลังการผลิต

ที่กาวหนาสอดคลองกับยุคสมัย  ตองเปนตัวแทน

ของวัฒนธรรมที่กาวหนา และตองเปนตัวแทน

ผลประโยชนสวนรวมของมหาชน  อันขยายสู 

วิสัยทัศนการพัฒนาอยางเปนวิทยาศาสตรของ

ห ูจิน่เทา ผูนาํจนีรุนทีส่ี ่ ทีพ่ยายามลดความรอนแรง

ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดความ

สมดลุ  จนมาถึงแนวคิดเกีย่วกบัความฝนของจนี โดย

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผุนําจีนรุนที่หา ที่ไดอธิบาย

วาความฝนของจนีมอีงคประกอบสามองคประกอบ 

กลาวคอื องคประกอบแรก เปนการสรางประเทศให

เขมแข็งดวยการบรูณาการงานดานความมัน่คงและ

การตางประเทศ  สวนองคประกอบที่สอง เปนการ

นําพาประชาชาติใหเจริญรุงโรจนดวยการปฏิรูป

อยางถึงแกนและรอบดาน มีระบบการปราบปราม

การคอรรัปชั่นที่ทันสมัย  สําหรับองคประกอบที่

สาม เปนการทําใหประชาชนอยูดีมีสุข โดยไดรับ

การศึกษาในวยัเรยีน มรีายไดจากงานทีม่ัน่คง ไดรบั

การรักษายามเจ็บปวย ไดรับการดูแลยามแกชรา มี

บานเปนทีอ่ยูอาศยัของตนเอง  ซึง่เปาหมายความฝน

ของจีนคือ ในป พ.ศ.๒๕๖๓ ประเทศจีนจะเปน

สังคมที่ประชาชนมีฐานะพออยูพอกินอยางทั่วถึง

โดยอาศัยปจจัยสองประการ ไดแก ประการแรก 

สถานการณภายในตองมีเสถียรภาพ ดวยการ

ปราศจากความขัดแยงทางเศรษฐกิจและสังคม  

ประการทีส่อง สถานการณภายนอกตองมสีนัตภิาพ 

เพ่ือไมตองไปวุนวายกับการแกไขปญหาภายนอก

ที่จะสรางความรําคาญ เชน ปญหาหมูเกาะเตี้ยวหวี

และปญหาหมูเกาะในทะเลจนีใต เปนตน  ในขณะที่

นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ไดเนนวา

การพัฒนาประเทศของจีนยังไมสมดุล ทําใหเกิด

ชองวางระหวางเมืองกับชนบทที่หางกันมาก  และ

ชองวางนัน้กค็อืศกัยภาพ  ในอนาคตอกี ๑๐ ปขางหนา

ศักยภาพที่ใหญที่สุดของการพัฒนาประเทศจีน

คือ การพัฒนาความเปนเมืองในรูปแบบใหมที่

จะเปนการกระตุนอํานาจซื้อภายในประเทศ อัน

จะทําใหเศรษฐกิจจีนมีความยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยง

ปญหาแรงซ้ือจากภายนอกประเทศที่ลดลง อัน

เปนผลมาจากการถดถอยของเศรษฐกิจโลก   ซ่ึง

การสรางเมืองในรูปแบบใหมนี้ คือ ปจจัยสําคัญ

ตอการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนโฉมรูปแบบ

การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในศตวรรษที่ ๒๑ ภาย

ใตกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบบัที ่๑๒ เพือ่สรางรากฐานอนัมัน่คงกอนเปลีย่นผาน

เขาสูสังคมพออยูพอกินอยางทั่วถึงของจีน  จึงอาจ

กลาวไดวา แนวโนมอทิธิพลของจนีในภมิูภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต เปนทั้งโอกาสและความทาทาย

สาํหรบัประเทศไทย ในการกําหนดบทบาทและทาที

ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เม่ือ

จีนตองขยายฐานการผลิตมายังภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต และเมือ่จนีเปลีย่นจากโรงงานใหญของ

โลกสูตลาดใหญของโลก  

 ๒. ประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชนดาน

เศรษฐกจิของจนีในภมิูภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต 

อาจวิเคราะหไดวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของจีนที่กาวข้ึนเปนอันดับสองของโลก  และจีน
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เปนประเทศที่มีเงินทุนสํารองระหวางประเทศมาก

ที่สุดในโลก  จึงทําใหทุกประเทศตองการคบคากับ

จีน โดยเฉพาะในป พ.ศ.๒๕๕๖ ประธานาธิบดีสี 

จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรี หลี่ เคอเฉียง เดินทาง

ไปเยือน ๒๒ ประเทศในทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป 

และสหรัฐฯ รวมทัง้ไดทาํสญัญากบัประเทศตางๆ ถงึ 

๘๐๐ ฉบับ  ในขณะที่จีนใหความสนใจตออาเซียน

เกี่ยวกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจภายใตนโยบาย

รกุลงใต เนือ่งจากภมูภิาคน้ีมคีวามอุดมสมบูรณของ

พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิด

ที่จีนตองการ และมีตลาดผูบริโภคขนาดใหญที่มี

กําลังซื้อ  โดยที่จีนเปนคูคาอันดับหนึ่งของอาเซียน 

และอาเซียนเปนคูคาอันดับสามของจีน  นอกจากนี้ 

ยังเปนจุดที่มีความสําคัญทางดานยุทธศาสตร

ของโลก โดยเฉพาะบรเิวณชองแคบมะละกา จงึทาํให

จีนจัดตั้งกองทุนความรวมมือดานทะเลระหวางจีน

กับอาเซียน ในป พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อสนับสนุนความ

รวมมอืในการวจิยัทางทะเลและปกปองสิง่แวดลอม 

รวมทั้งเช่ือมโยงระหวางกันเพื่อความปลอดภัยใน

การเดินเรือ การคนหาและการใหความชวยเหลือ

ตลอดจนการตอสูกบัภยัคกุคามขามชาติ และตอมา

ในป พ.ศ.๒๕๕๕ รฐับาลจนีไดอนมุติักรอบแผนแหง

ความรวมมือนานาชาติดานทะเลและมหาสมุทร

รอบขาง ตลอดจนไดมีการจัดการสัมมนาวาดวย

การพัฒนามหาสมุทรอยางยั่งยืนขึ้น  แตการเจริญ

เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจของจีนดัง

กลาวน้ัน ไดกอใหเกิดปญหาหนี้สาธารณะท่ีเพ่ิมสูง

ขึ้น อันเกิดจากการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาล

ระดับทองถิ่น รวมทั้งเกิดปญหาทางดานสังคมจาก

การที่คนจีนรุนใหมยึดติดกับวัตถุนิยม มีการใชจาย

อยางฟุมเฟอยและเกิดปญหาหนี้นอกระบบขยาย

ตัวอยางรวดเร็ว ตลอดจนมีปญหาอาชญากรรมใน

อัตราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการลอลวงเหยื่อทาง

เครือขายอินเตอรเน็ตอยางแพรหลาย

๓. ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ ด าน

เศรษฐกิจระหวางจีนกับสหรัฐฯ และผลกระทบตอ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  อันเปนผลเนื่อง

มาจากปจจัยการพึ่งพาทางดานเศรษฐกิจ โดย

เฉพาะการติดตอทางการคา  และการแลกเปลี่ยน

การลงทุนจะเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ  แมวาท้ังสอง

ประเทศจะมีอัตลักษณรวมกันในระดับที่ตํ่าก็ตาม 

ทั้งนี้เกิดจากแนวคิดและมุมมองตลอดจนคานิยม 

ที่มีความแตกตางกัน เชน สหรัฐฯ ใหความสําคัญ

กับปจเจกบุคคล (Individual Rights) และการ

ปลอยเสรีทางการตลาด (Free Market)  ในขณะ

ที่จีนมุงเนนความมั่งคั่งของชาติ จึงทําใหรัฐบาล

ตองเขาแทรกแซงและกํากับดูแลการตลาด เปนตน  

นอกจากนี้ ความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางจีน

กับสหรัฐฯ ยังมีปญหาอุปสรรค จากความขัดแยง

ที่เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะปญหาในเร่ืองดุลการคา

ระหวางกัน ซ่ึงจีนไดเปรียบดุลการคาตอสหรัฐฯ 

มากขึ้นเร่ือยๆ และสหรัฐฯ พยายามบีบบังคับจีน

ในเรื่องทรัพยสินทางปญญา  สิทธิมนุษยชน และ

คาเงินหยวน เปนตน  ตลอดจนมีตัวแปรแทรกซอน

ที่จะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางจีนกับสหรัฐฯ ที่

เพิม่มากยิง่ขึน้จากปญหาขอพพิาทเขตแดนระหวาง

จีนกับญี่ปุ น และปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใต  

โดยจีนพยายามเรียกรองใหสหรัฐฯ เข าใจถึง

ความหลากหลายและความแตกตางของอารยธรรม 

AW-����-02.indd   31 12/9/2557   15:38:43

AW-�������-����������������������-59-04.indd   214 10/10/2559   11:45:37



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก 215

๓๒ วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗

รวมทัง้ไดเสนอใหสหรฐัฯ ยอมรบัในความสมัพนัธรปู

แบบใหมระหวางมหาอาํนาจเดิมกบัมหาอาํนาจใหม

ที่สามารถอยู ร วมกันไดอยางสันติ เพื่อมิใหเกิด

ความขัดแยงที่รุนแรงซํ้ารอยเดิมของความสัมพันธ

ระหวางสหรัฐฯ กับอดีตสหภาพโซเวียต  สําหรับ

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับสหรัฐฯ 

ในปจจุบัน ที่กอใหเกิดผลกระทบตอภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตนั้น เกิดจากความพยายามของ

สหรฐัฯ ทีจ่ะผลกัดนัขอตกลงเกีย่วกบัเขตการคาเสรี

ในกรอบของ TPP (Trans-Pacific Partnership) 

ซึ่งไมมีจีนรวมอยูดวย มาแขงขันกับเขตการคาเสรี

ในกรอบ RCEP (Regional Comprehensive 

Economic Partnership) ที่จีนสนับสนุนและ

กําลังดําเนินการรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน

กรอบ ๑๐ + ๖ เพื่อปดลอมจีนในทางเศรษฐกิจ 

และเปนการขัดขวางตอผลประโยชนที่จะเกิด

จากความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียน  อันเปน

ความหวาดระแวงของสหรัฐฯ ตอการขยายอิทธิพล

ของจีนในภูมิภาคนี้

๔ .  ประเด็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว

ทางทหารของจีนกับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งพิจารณาจากงบประมาณทาง

ดานการทหารของจีน ประจําป ๒๕๕๗ เปนจํานวน 

๘๐๘,๐๐๐ ลานหยวน (ประมาณ ๔.๓ ลานลาน

บาท) เพื่อรองรับตอยุทธศาสตรทหารที่มุ งเนน

การทาํสงครามในระดบัภูมภิาคหรอืสงครามจาํกดัเขต 

โดยเนนถงึการปกปองอาํนาจอธปิไตยและบรูณภาพ

แหงดินแดน โดยเฉพาะการคุมครองผลประโยชน

ทางทะเล  จึงทําใหมีการพัฒนาขีดความสามารถ

ของกองทัพเรือใหมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนา

เรือบรรทกุเครือ่งบนิเหลยีว หนงิ ฯลฯ ซึง่สอดคลองกบั

การทีจ่นีไดประกาศยทุธศาสตรการเปนมหาอาํนาจ

ทางทะเล เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ และ

ในระยะเวลาที่ใกลเคียงกันนั้น ก็ไดมีการประกาศ

เขตพิสูจนฝ ายเพื่อการปองกันภัยทางอากาศ 

(Air Defense Identification Zone : ADIZ) 

เหนือบริเวณทะเลจีนตะวันออกที่ครอบคลุมพื้นที่

ขอพิพาทระหวางจีนกับญี่ปุนกรณีหมูเกาะเต้ียวหวี  

ซึ่งสรางความวิตกใหกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตวา จีนอาจจะขยายผล

มาใชกับพื้นที่ขอพิพาทบริเวณทะเลจีนใต  

เขต ADIZ เหนือบริเวณทะเลจีนตะวันออก  

ที่มา http://www.n2.navy.mi.th/

นอกจากนี้ กองทัพจีนยังใหความสําคัญ

กับภัยคุกคามทางไซเบอร โดยเนนวาสงครามทาง

ดานขาวสารเปนปจจัยสําคัญของสงครามสมัยใหม 

พรอมกบัเรงพฒันาดานการขาวดวยการจดัต้ังหนวย

ปฏิบัติการสงครามไซเบอร  ในขณะที่กองทัพจีน

ก็ไดคํานึงถึงความหวาดระแวงของนานาประเทศท่ี
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มีตอการเสริมสรางศักยภาพทางทหารดังกลาว  จึง

มุงพัฒนาความสัมพันธกับประเทศตางๆ เพื่อสราง

ความไวเนื้อเช่ือใจและความรวมมือทางทหารกับ

ตางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เชน 

การเขารวมการฝกซอมการใหความชวยเหลือดาน

มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และดาน

การแพทยทหารท่ีประเทศบรไูนภายใตกรอบความรวม

มือรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 

(อาเซียน +๘) ในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

รวมทั้งรวมฝกซอมใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทา

ทกุขจากเหตภุยัพบิตักิบัสหรฐัฯ ณ มลรฐัฮาวาย เมือ่

เดอืนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ และการเขารวมฝกรวม/

ผสมภายใตรหสั Cobra Gold ประจาํป ๒๕๕๗ เม่ือ

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ประเทศไทย โดยจีน

สงเจาหนาที่ทางทหารจํานวน ๑๗ นาย มารวมฝก

การปฏิบัติการดานมนุษยธรรม เปนตน 

บทบาททาทีที่ไทยควรดําเนินการตอ
นัยสําคัญทางยุทธศาสตรของจีน

๑. ไทยควรดาํเนนินโยบายไมเลือกขางฝายใด

ฝายหนึง่  และตองระวงัไมใหตกอยูในสถานการณที่

ถูกบีบใหเลือกขาง โดยไทยควรใชอาเซียนเปนเวที

การตอรองกับมหาอํานาจ และไทยไมควรพึ่งพิง

มหาอํานาจใดมหาอํานาจหน่ึงมากเกินไป  รวมทั้ง

เนนการแกไขปญหาอยางสนัตวิธิภีายใตสถานการณ

ดานความมั่นคงในภูมิภาคที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 

โดยเฉพาะอนาคตของความสมัพนัธระหวางสหรฐัฯ 

กับจีน จะมีทั้งความสัมพันธเชิงลบจากปญหาความ

ขัดแยงในการแขงขันชวงชิงอิทธิพลกันในภูมิภาค

โดยเฉพาะปญหาทะเลจีนใต และความสัมพันธใน

เชิงบวกจากความรวมมือเพื่อรักษาผลประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจ  จากกรณีที่ทั้งสองประเทศยัง

ตองมีการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจตอกัน อันจะทําให

สามารถลดปญหาความขดัแยงอยางรนุแรงระหวาง

กันลงไปได

๒. ไทยควรสรางบทบาทที่สําคัญในการเปน

ผูประสานระหวางจีนกับสหรัฐฯ เพื่อดํารงไวซ่ึง

ผลประโยชนรวมกนั โดยทีจ่นีมุงประสงคจะประคบั

ประคองบรรยากาศทางการเมืองในภูมิภาคใหมี

ความสงบและมีเสถียรภาพเพื่อสนับสนุนต อ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตจีนจะดํารงรักษา

จุดยืนในการแกไขปญหาเกี่ยวกับไตหวัน ซินเจียง

และทิเบต ซ่ึงจีนเห็นวาเปนปญหาภายในของจีน  

ในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงดํารงเปาหมายในการรักษา

สถานภาพของการเปนอภิมหาอํานาจหนึ่งเดียว

ของโลกไวใหไดนานที่สุด

๓. บทบาทของไทยในการเปนผูประสานงาน

ระหวางอาเซียนกับจีนจนถึงป ๒๕๕๘  โดยไทยควร

ใชสถานะทีไ่ดเปรยีบในเชงิภมูริฐัศาสตร ในการเปน

ประเทศศูนยกลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต  ประกอบกบัประเทศไทยมีความ

สมัพนัธฉนัทมติรกบัประเทศตางๆ โดยไมมีประเดน็

ขอขัดแยงในทะเลจีนใต รวมทั้งมีระบบเศรษฐกิจ

ที่ม่ันคง จึงเปนโอกาสที่สําคัญของไทยที่จะตองหา

ทางสงเสริมความรวมมือกับชาติมหาอํานาจ โดย

เฉพาะในหวงเวลาที่จีนกําลังตองการแรงสนับสนุน

จากไทยในฐานะประเทศผูประสานงานฯ ดวยเหตุ

ทีจ่นีกาํลงัเผชญิหนากับปจจยัทาทายทัง้จากภายใน

ประเทศและระหวางประเทศ  ซ่ึงกําลังขัดขวาง

ตอการเจริญเติบโตขึ้นอยางสันติของจีน อันไดแก 
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การประคองเศรษฐกิจของประเทศอยางยัง่ยืน ปญหา

โครงสรางอันไมเปนธรรมของสังคม และการรักษา

อธิปไตยของจีนที่เกี่ยวเนื่องกับปญหาทะเลจีนใต

และทะเลจีนตะวันออก เปนตน

สรุป

แมวาการจัดต้ังคณะกรรมาธิการกลางความ

มั่นคงแหงชาติจะเปนรูปแบบในการบูรณาการงาน

ดานความมั่นคงของจีนภายใตผู นํารุ นที่ ๕ โดย

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผุนําจีนรุนที่หา ที่ไดอธิบาย

ถึงความฝนของจีนคือ ประเทศจีนจะเปนสังคมท่ี

ประชาชนมีฐานะพออยู พอกินอยางทั่วถึง ในป 

๒๕๖๓ โดยอาศยัปจจยัสองประการ ไดแก ประการ

แรก สถานการณภายในตองมีเสถียรภาพ ดวยการ

ปราศจากความขัดแยงทางเศรษฐกิจและสังคม  

ประการทีส่อง สถานการณภายนอกตองมสีนัตภิาพ 

อันจะนาํไปสูการบรรลเุปาหมายใน ๓ องคประกอบ

หลัก ไดแก การทําใหประเทศเขมแข็งดวยการ

บูรณาการงานดานความมัน่คงและการตางประเทศ  

การนาํพาประชาชาตใิหเจรญิรุงโรจนดวยการปฏิรปู

อยางถงึแกนมีระบบการปราบปรามการคอรรปัช่ันท่ี

ทนัสมัย  และการทาํใหประชาชนอยูดมีีสขุโดยไดรบั

การศกึษาในวัยเรยีน มีรายไดจากงานทีม่ั่นคง ไดรบั

การรักษายามเจ็บปวย ไดรับการดูแลยามแกชรา 

มีบานเปนที่อยูอาศัยของตนเอง อันสามารถสนอง

ตอบตอเปาหมายทางยทุธศาสตรของจนีทีก่าํหนดไว 

ดังนั้น ประเทศไทยควรจะกําหนดบทบาท

ทาทีตอนัยสําคัญทางยุทธศาสตรของจีน โดยควร

ดําเนินนโยบายไมเลือกขางฝายใดฝายหนึ่ง  โดย

เฉพาะบทบาทของไทยในการเปนผูประสานงาน

ระหวางอาเซียนกับจีนจนถึงป ๒๕๕๘  โดยไทย

ควรใชสถานะทีไ่ดเปรยีบในเชงิภมูริฐัศาสตรในการเปน

ประเทศศูนยกลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต   รวมทั้ งการขยายผลไปสู 

การสร างบทบาทท่ีสําคัญในการเปนประเทศ

ผูประสานระหวางจีนกับสหรัฐฯ เพื่อดํารงไวซ่ึง

ผลประโยชนรวมกันในภูมิภาค  
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๒๐ วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘

๓

กลาวนํา

นับตั้งแตสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.

๒๔๙๒ ประเทศจีนไดปกครองในระบบสังคมนิยมภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน  

(Communist Party of China : CPC)    ที่กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ และตอสูทางการเมือง

เปนเวลายาวนานถึง ๒๘ ป กอนที่จะไดรับชัยชนะและไดกุมอํานาจรัฐในที่สุด  

สําหรับแนวทางของพรรคคอมมิวนิสตจีนภายใตทฤษฎีช้ีนําโดยเฉพาะแนวคิดวัตถุนิยม

ตามลทัธมิารกซ-เลนนิ ซึง่มอีทิธพิลตอความคดิของเหมา เจอตง ผูนาํจนีรุนทีห่น่ึง  ทีไ่ดยดึถอืปฏบิตัิ

อยางเครงครัด และไดพบขอผิดพลาดจนนําไปสูการปฏิรูปและเปดประเทศตามทฤษฎีของเติ้ง 

เสีย่วผงิ ผูนาํจีนรุนทีส่อง อนันาํไปสูการสานตอแนวความคดิเกีย่วกับสามตวัแทน โดย เจยีง เจอ

หมนิ ผูนาํจนีรุนทีส่าม ซึง่มุงเนนวา พรรคคอมมวินิสตจนีตองเปนตวัแทนของพลงัการผลติทีก่าวหนา

สอดคลองกบัยุคสมยั ตองเปนตัวแทนของวัฒนธรรมท่ีกาวหนา  และตองเปนตวัแทนผลประโยชน

โครงสรางทางการเมืองของจีนและ
บทบาทหนวยงานดานคลังสมอง
ตอการกําหนดนโยบายความมั่นคง

 พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล

โครงสรางทางการเมืองที่มีเอกภาพภายใตการนําของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน และบทบาทหนวยงานดานคลังสมอง 
สงผลใหหนวยงานตางๆ มกีารประสานการทาํงานตามระบบ
อยางมีทิศทางเดียวกัน ทําใหนโยบายความม่ันคงของจีน มี
การบูรณาการ และอยูบนพื้นฐานขอมูลที่ผานการศึกษาวิจัย
จากหนวยงานดานคลังสมองทั้งฝายทหาร และพลเรือน  

แผนที่แสดงเขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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สวนรวมของมหาชน อนัขยายสูวสิยัทศันการพฒันา

อยางเปนวิทยาศาสตรของหู จิ่นเทา ผูนําจีนรุนที่สี่ 

ที่พยายามลดความรอนแรงของการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกจิเพือ่ใหเกิดความสมดุล จนมาถงึแนวคดิ

เกี่ยวกับความฝนของจีนโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

ผู นําจีนรุ นที่หา ที่ไดอธิบายวาความฝนของจีน

มีองคประกอบ ๓ องคประกอบ กลาวคือ 

องคประกอบแรก เปนการสรางประเทศให

เขมแขง็มัง่คัง่ดวยการบรูณาการงานดานความม่ันคง 

และการตางประเทศ  

องคประกอบทีส่อง เปนการนําพาประชาชาติ

ใหเจริญรุงโรจนดวยการปฏิรปูอยางถงึแกนและรอบ

ดาน มรีะบบการปราบปรามการคอรรปัชัน่ทีท่นัสมยั  

องคประกอบที่สาม เปนการทําใหประชาชน 

อยูดีมสีขุโดยไดรับการศกึษาในวยัเรยีน มรีายไดจาก

งานที่มั่นคง ไดรับการรักษายามเจ็บปวย ไดรับการ

ดูแลยามแกชรา มีบานเปนที่อยูอาศัยของตนเอง  

 ซึ่ งตั้ ง เป  าหมายว า  ใน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประเทศจีนจะเปนสังคมที่ประชาชนมีฐานะพออยู

พอกนิอยางทัว่ถงึ โดยอาศยัปจจยั ๒ ประการ ไดแก 

ประการแรก สถานการณภายในตองมีเสถียรภาพ 

ดวยการปราศจากความขัดแยงทางเศรษฐกิจและ

สังคม ประการที่สอง สถานการณภายนอกตองมี

สันติภาพ เพื่อไมตองไปวุนวายกับการแกไขปญหา

ภายนอกทีจ่ะสรางความราํคาญ เชน ปญหาหมูเกาะ

เตี้ยวหวี และปญหาหมูเกาะในทะเลจีนใต เปนตน

ตลอดระยะเวลา ๖๕ ป ที่ผานมานับตั้งแต

พรรคคอมมิวนิสตปกครองประเทศจีนนั้น ไดมีการ

จัดโครงสรางทางการเมืองข้ึนใหม และดําเนินการ

ปกครองตามแนวทางสงัคมนยิม ซึง่เนนความเสมอภาค

แทนความเชื่อในระบบประเพณีศักดินาแบบ

ดั้งเดิมของจีน  จึงนาสนใจวา โครงสรางทางการ

เมืองของจีนมีลักษณะเปนอยางไร  จึงสามารถ

กาํหนดนโยบายความมัน่คงใหกบัประเทศไดอยางมี

เอกภาพ  โดยเฉพาะบทบาทของหนวยงานดานคลงั

สมองท่ีมีสวนสาํคญัในกระบวนการกาํหนดนโยบาย

ลักษณะที่สําคัญของระบบการเมือง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป นรัฐ เดี่ ยว 

(Unitary State) อํานาจทางการเมืองจะอยูที่พรรค

คอมมิวนิสตจีนและรัฐบาลกลาง ถึงแมจะมีรัฐบาล

ระดับทองถิ่นประจําแตละมณฑล จังหวัด อําเภอ 

และระดับตําบล แตรัฐบาลทองถิ่นจะตองถูกกํากับ

ดูแลโดยรัฐบาลกลาง ในโครงสรางคูขนานองคกร

ของพรรคคอมมิวนิสตในระดับทองถิ่น  จะควบคุม

รัฐบาลทองถิ่นในระดับเดียวกัน อยางไรก็ตามดวย

เหตุผลทางประวัติศาสตรที่ทําใหจีนตองจัดการ

ปกครองทีม่ลีกัษณะยดืหยุน เพือ่ใชปกครองดนิแดน

ที่เคยตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตกเปนเวลา

นานกวาศตวรรษ เม่ือดินแดนเหลานั้นกลับคืนสู

แผนดินแม โดยเฉพาะการปกครองในรูปแบบ “๑ 

ประเทศ ๒ ระบบ”  อันหมายถึงจีนแผนดินใหญ

ปกครองในระบบสังคมนิยม ในขณะที่ฮองกง กับ 

มาเกา ปกครองในระบบทนุนยิมโดยเปนเขตบรหิาร

พิเศษ (Special Administrative Regions) ซึ่งรูป

แบบการปกครองในลักษณะดังกลาว เปนแนวคิด

ที่จีนแผนดินใหญตองการนําเสนอในการจัดการ

ปกครองกับดินแดนไตหวันเพื่อการรวมประเทศ
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    การศกึษาถงึระบบการเมอืงในจนี นอกจาก

ตองเขาใจสภาพการณพืน้ฐานทีเ่ปนความจาํเปนตอ

การจัดการปกครองแลว ยังจะตองศึกษาโครงสราง

ทางการเมืองของจีนใหถองแท และตองตระหนัก

ถงึลกัษณะทีส่าํคญัของระบบการเมอืงการปกครอง

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีดังตอไปนี้ 

๑. พรรคควบคุมกลไกของรัฐ          

เนือ่งจากการปกครองตามอดุมการณมารกซ

-เลนิน ไดใหความสําคัญกับพรรคคอมมิวนิสต

ในฐานะเปนแกนนาํ (Vanguard) ในการปฏวิตัสิงัคม 

และไมเปดโอกาสใหพรรคการเมืองอื่นสามารถ

แขงขันทางการเมืองและจัดตั้งรัฐบาล อํานาจใน

การจดัตัง้รฐับาลเปนของพรรคคอมมวินสิตแตเพยีง

พรรคเดียว ซึ่งผูกขาดอํานาจมาตลอด ดังนั้น พรรค

จึงมีอํานาจในการปกครอง (The Ruling Party) 

และพรรคมีบทบาทในการควบคุมกลไกของรัฐ 

นโยบายท่ีรัฐบาลจะนํามาปฏิบัติล วนผานการ

กลั่นกรองพิจารณาจากพรรคทั้งสิ้น แมแตสมัชชา

ประชาชนหรอืสภาประชาชนแหงชาต ิซ่ึงเปนองคกร

อํานาจสูงสุดแหงรัฐก็อยูภายใตการนําของพรรค

คอมมิวนิสต รวมทั้งผู ที่ดํารงตําแหนงระดับสูง

ในรัฐบาลลวนแตเปนคนของพรรคทั้งสิ้น

๒. พรรคควบคุมกองทัพ       

พรรคคอมมิวนิสตจีนจะควบคุมกองทัพผาน

คณะกรรมาธิการทหารกลาง ซึ่งเปนองคกรในคณะ

กรรมการกลางของพรรค และพรรคยังควบคุม

กองทัพ โดยใหมีเจาหนาที่ฝายการเมืองไปประจํา

ตามหนวยตาง ๆ ในกองทัพเพื่ออบรมทัศนคติและ

อุดมการณทางการเมือง การสรางกลไกที่พรรคมี

อาํนาจควบคมุกองทพันีม้าจากแนวคดิของเหมาเจอตง

ที่วา “อํานาจรัฐมาจากปากกระบอกปน แตพรรค

ตองคุมปนและไมยอมใหปนมาคุมพรรค”

๓. พรรคแทรกซึมในทุกหนวยสังคม             

พรรคคอมมิวนิสตจีนจัดตั้งพรรคในระบบ

เซลล (Cell) คือ ไมไดยึดถือการจัดตั้งในหนวยการ

ปกครองเทานั้น หากแตยังยึดถือหนวยการผลิต 

โรงงาน โรงพยาบาล  มหาวิทยาลัย องคกร หรือ

สถาบันตาง ๆ ของรัฐนั้น มีสาขายอยหรือตัวแทน

ของพรรคคอมมิวนิสตจีนสังกัดอยู ตัวอยางเชน ใน

ระดบัมหาวทิยาลยั อธกิารบดจีะรบัฟงนโยบายและ

รวมมือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ประจํา

มหาวิทยาลัยนั้น เปนตน

๔. ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย     

การจัดการปกครองของจีนเปนลักษณะ

ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย ซ่ึงเปนไปตามหลัก

ประชาธปิไตยแผนใหมทีเ่หมา เจอตง ไดเขยีนไวเมือ่

ป พ.ศ.๒๔๘๓ ที่ระบุไววา “ประชาธิปไตยแผนใหม

นั้นเปนประชาธิปไตยที่รวมศูนยและเปนเผด็จการ

รวมกันของชนชั้นตางๆที่ถูกเอาเปรียบจากสังคม

กึง่เมืองขึน้ ก่ึงศกัดินา” ซ่ึงลกัษณะของประชาธิปไตย

รวมศูนย (Democratic Centralism) นั้น อาจ

แยกเปนหลกัประชาธิปไตยและหลกัรวมศนูยในการ

ดําเนินการตาง ๆ กลาวคือ ในการประชุมพิจารณา

ตัดสินปญหาใด ๆ สมาชิกพรรคทุกคนมีสิทธิที่จะ

แสดงความคิดเห็นและอภิปรายอยางเต็มที่ (หลัก

ประชาธิปไตย) แตเมื่อตัดสินเปนมติของพรรคแลว 
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สมาชิกของพรรคทุกคนในทุกระดับตองเชื่อฟงและ

ปฏิบัติตามมติพรรคอยางเครงครัดโดยยึดหลักการ

รวมศูนย

๕. ระบบผูนาํรวม  (Collective Leadership)  

ระบบผูนํารวม หมายถึง คณะผูนํามีอํานาจ

ในการปกครองและการตัดสินใจรวมกัน คณะผูนํา

ที่ปกครองประเทศจีนซึ่งมีอํานาจในการตัดสิน

นโยบายสาํคญั ๆ  รวมกนัคอื “คณะกรรมการประจํา

กรมการเมือง” การปกครองในระบบผูนํารวมนี้

เปนความพยายามที่จะสรางระบบที่ปองกันไมให

เกิดลัทธิบูชาตัวบุคคลในยุคสมัยของเหมา เจอตง 

และระบบผูนํารวมเปนอีกความพยายามหน่ึงของ

เต้ิง เสี่ยวผิง ที่ไดสรางกลไกในการสืบทอดอํานาจ

ภายในพรรคไว เพ่ือปองกันการตอสูแยงชิงอํานาจ

กันภายในพรรค อันนําไปสูความเสียหายแกพรรค

และประเทศ เชน กรณีของการตอสูแยงชิงอํานาจ

ของผูนําจีนในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม เปนตน ระบบ

ผูนํารวมของจีนไดเริ่มข้ึนภายใตการชี้นําของเติ้ง 

เสี่ยวผิง เมื่อเริ่มดําเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจใน

ปลายป พ.ศ.๒๕๒๑ โดยมีหู เยาปง  (ดํารงตําแหนง

เลขาธิการพรรค) จาว จื่อ หยาง (ดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี ) รวมกันบริหารประเทศกับคณะ

กรรมการประจํากรมการเมือง

๖. การเมืองแบบที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ         

การศึกษาการเมืองจีนต องเข าใจความ

สัมพันธสวนตัวที่ไมเปนทางการ (Factionalism) 

เชน ในสมยัที ่เต้ิง เสีย่วผงิ เปนผูนาํสงูสดุของจนี กไ็ม

ไดดํารงตําแหนงประธานาธิบดีหรอืเลขาธิการพรรค  

แตสามารถมีอิทธิพลเหนือผูนําที่อยูในตําแหนงได 

โครงสรางสถาบันทางการเมือง

จีนภายใตการปกครองในระบอบสังคมนิยม 

มีองคกรทางการเมือง และสถาบันทางการเมืองที่

สําคัญประกอบกันเปนโครงสรางทางการเมือง อัน

ไดแก พรรคคอมมวินสิตจนี (Communist Party of 

China : CPC) องคกรของรัฐ (State Organs) หรือ

ฝายบริหาร สถาบันทหารหรือกองทัพปลดปลอย

ประชาชนจนี (People’s Liberation Army : PLA) 

สภาที่ปรึกษาทางการเมือง (Chinese People’s 

Political Consultative Conference) และ องคกร

มวลชน (Mass organizations)

พรรคคอมมวินสิตจนี (Communist Party 

of China : CPC)     

นับตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๒ เปนตนมา พรรค

คอมมิวนิสตจีน เปนสถาบันที่ทรงอิทธิพลสูงสุด ใน

การกาํหนดนโยบายและทศิทางการพฒันาประเทศ 

โดยใชหลักประชาธิปไตยรวมศูนย (Democratic 

Centralism) ตามทฤษฎีของเลนิน โดยมีธรรมนูญ

ของพรรคเปนหลักในการดําเนินการ และในป พ.ศ.

๒๕๒๕ ไดมีการกาํหนดในธรรมนญูพรรคใหใชระบบ

ผูนาํรวม (Collective Leadership) เพือ่การปองกัน

ไมใหเกิดลัทธิบูชาตัวบุคคล

สาํหรบัจาํนวนสมาชกิของพรรคคอมมวินสิต

จีนเมื่อแรกตั้งและการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ ๑ 

ทีเ่ซ่ียงไฮ เม่ือเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๔ มีสมาชกิ

พรรคเพียง ๕๗ คน จากนั้นสมาชิกพรรคไดเพิ่มขึ้น

มาโดยตลอด  ซึง่ในปจจบุนัมสีมาชกิพรรคประมาณ 

๘๒ ลานคน 

โครงสรางและสายการบังคับบัญชาของ

พรรคจะมีลักษณะเปนรูปปรามิด ซ่ึงสมาชิกสาขา
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พรรคประจําหนวยผลิต คณะกรรมการพรรคระดับ

อําเภอ เมือง และระดับมณฑลเปนสวนฐานของ

ปรามดิ สวนในระดับชาติจะประกอบดวยสมชัชาพรรค

แหงชาติ คณะกรรมการกลาง คณะกรมการเมือง 

และยอดของปรามิด คือ คณะกรรมการประจํา

กรมการเมืองเปนผูนําสูงสุด ซึ่งในปจจุบันเปนยุค

สมัยของผูนําจีน รุนที่ ๕ โดยมี สี จิ้นผิง เปนผูนํา

ที่กาวขึ้นรับตําแหนงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต

จีนรวมทั้งประธานาธิบดีและประธานกรรมาธิการ

ทหารกลาง เมื่อชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

มีจํานวน ๗ คน 

 โครงสรางของพรรคคอมมิวนิสตจีน ตาม

บทบัญญัติในธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสตจีน แบง

ออกไดเปนสองสวน ไดแก โครงสรางองคกรพรรค

ในสวนกลาง และโครงสรางองคกรพรรคในสวน

ทองถิ่น โดยที่ท้ังสองสวนมีความสัมพันธกันกลาว

คอื องคกรพรรคในสวนกลางมพีืน้ฐานมาจากองคกร

พรรคในสวนทองถิน่ตามหลกัการแบบประชาธปิไตย 

และองคกรพรรคในสวนกลางมอีาํนาจเหนอืองคกร

พรรคในสวนทองถิ่นตามหลักการรวมศูนยอํานาจ  

ซึ่งองคกรที่สําคัญอาจสรุปไดดังตอไปนี้ 

องคกรของรัฐ (State Organs)

องคกรของรัฐเปนสถาบันทางการเมืองที่

สาํคญัของฝายบริหาร ตามรัฐธรรมนญูของจีน (ฉบับ

ป พ.ศ.๒๕๒๕ องคกรของรัฐประกอบดวย

๑. สมัชชาประชาชนแหงชาติ (National 

People’s Congress : NPC) หรือสภาผู แทน

ประชาชนแหงชาต ิเปนองคกรสงูสดุของอาํนาจแหง

รัฐ ซึ่งมีอํานาจดังตอไปนี้

ประการแรก เป นองค กรที่ ใช อํ านาจ

นิติบัญญัติ คือ ประกาศใชและแกไขรัฐธรรมนูญ 

รวมทั้งกฎหมายทั่วไป 

ประการทีส่อง เปนองคกรทีมี่อาํนาจคดัเลอืก 

แตงตั้ง และโยกยาย ผูดํารงตําแหนงระดับสูงใน

องคกรของรัฐ (State organs) เชน อํานาจในการ

เลือกคณะกรรมการประจําของสมัชชาประชาชน 

(Standing Committee of the NPC) เลือก

ประธานาธบิดีและรองประธานาธบิด ีนายกรฐัมนตรี 

รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี อธิบดีกรมตรวจ

เงนิแผนดนิ (The Auditor General) และเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี รวมทั้งทําหนาที่เลือกประธานคณะ

กรรมาธิการทหารสวนกลาง และเลือกสมาชิกของ

คณะกรรมาธิการทหารสวนกลางตามคําช้ีแนะของ

ประธาน ตลอดจนเลอืกประธานศาลประชาชน และ

อัยการสูงสุด (The Procurator-General) ของ

สํานักงานอัยการประชาชน นอกจากนั้น สมัชชา

ประชาชนแหงชาติ ยังมีอาํนาจในการโยกยายผูดํารง

ตําแหนงระดับสูงเหลานี้ดวย

ประการที่สาม เป นองคกรที่ ใช อํานาจ

ตัดสินใจ อนุมัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ อนุมัติงบประมาณ ตลอดจนรับรอง

การตั้งมณฑล (Provinces) เขตปกครองตนเอง 

(Autonomous Regions) และมหานครขึ้นตรง

ตอรัฐบาลกลาง (Municipalities Directly under 

the Central Government) และการตัง้เขตบรหิาร

พิเศษ (Special Administrative Regions) มี

อํานาจในการตัดสินปญหาสงครามและสันติภาพ 

ตลอดจนหนาที่ อื่น ๆ  ที่องคกรที่มีอํานาจสูงสุดของ

ฝายรัฐควรจะตองใชอํานาจ
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ประการท่ีสี่ เปนองคกรที่ใหคําปรึกษาแก 

รัฐบาล คณะรัฐมนตรี ศาลประชาชน และ อัยการ

ประชาชน  ซึ่งตั้งโดยสมัชชาประชาชนแหงชาติ 

และองคกรของรัฐอื่นๆ ในนามของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ   

ซึ่งภายใต รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและ

กฎหมายทีเ่กีย่วของ สมชัชาประชาชนจะจดัประชมุ

ขึ้นในชวงไตรมาสแรกของป และเปดประชุมโดย

คณะกรรมการประจาํสมาชิกสมชัชาประชาชนแหง

ชาติ ไดรับการเลือกต้ังมาจากทั่วประเทศทั้งจาก

มณฑล  เขตปกครองตนเอง มหานครข้ึนตรงตอสวน

กลาง และกองทพั นอกจากนี ้ตวัแทนของชนกลุมนอย

ทุกกลุมจะไดรับเลือกใหเปนสมาชิกดวย มีวาระ

การดํารงตําแหนง ๕ ป 

เนื่องจากสมาชิกสมัชชาประชาชนแหงชาติ

มจีาํนวนมาก จงึมกีารคดัเลอืกคณะกรรมการประจาํ 

(Standing Committee) ทําหนาที่แทนในชวงที่ไม

อยูในสมัยการประชุม ซึ่งจะประกอบดวย ประธาน            

รองประธาน เลขาธิการ และกรรมการจํานวนหนึ่ง 

รับผดิชอบปฏบิตังิานและรายงานกจิการตอสมัชชา

ประชาชนแหงชาติ

๒. คณะกรรมการถาวรของสภาผู แทน

ประชาชนแหงชาติ (Standing Committee of 

the NPC)

ในปจจุบันคณะกรรมการถาวรของสภา

ประชาชนแหงชาติ ประกอบดวย  คณะกรรมการ

ถาวรพิเศษ จํานวน ๘ ชุด ไดแก คณะกรรมการ

ชนชาติ (the Nationalities Committee) คณะ

กรรมการกฎหมาย (the Law Committee)  คณะ

กรรมการเศรษฐกิจและการเงิน (the Financial 

and Economic Committee)  คณะกรรมการ
ศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม และสาธารณสุข 
(Education, Science, Culture and Public 
Health Committee)คณะกรรมการดานการตาง
ประเทศ (Foreign Affairs Committee)  คณะ
กรรมการชาวจีนโพนทะเล (Overseas Chinese 
Committee)  คณะกรรมการกิจการภายในและ
การศาล (Committee for Internal and Judicial 
Affairs)  และ คณะกรรมการปกปองสภาพแวดลอม
และทรัพยากร (Committee on Environmental 
and Resource Protection)

๓. ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน (The President of the People’s Republic 
of China) ซ่ึงตามรฐัธรรมนญู ประธานาธิบดมีีฐานะ
เปนประมุขของประเทศ ตําแหนงประธานาธิบดี
ของจีน เรียกอีกอยางวาเปนประธานของประเทศ 
(Chairman of the state) ประธานาธิบดเีปนผูแทน
ของรัฐในการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ 
รับและสงผูแทนทางการทูต แตงตั้งเอกอัครราชทูต 
ตลอดจนใหสัตยาบันกับตางประเทศตามมติคณะ
กรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีน

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๒๕ ใหอํานาจ
ประธานาธบิดใีนการประกาศกฎหมาย  แตงตัง้และ
ถอดถอนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะ
มนตรแีหงรฐั (State Councilors) รฐัมนตร ีผูตรวจ
เงนิแผนดนิ (the auditor-general) และเลขาธกิาร
ของคณะมนตรแีหงรฐั นอกจากนัน้ประธานาธิบดียัง
มีอํานาจในการใหเครื่องราชอิสริยาภรณ  ประกาศ
อภัยโทษ ประกาศกฎอัยการศึก ประกาศสงคราม
และเรียกระดมพล (มาตรา ๘๐) ตามการตัดสินใจ
ของสมัชชาประชาชนแหงชาติ
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ขอนาสงัเกตเกีย่วกบัประธานาธิบดแีละคณะ

กรรมการประจําของสมัชชาประชาชนของจีนจะ

เปนระบบผูนํารวม สําหรับตําแหนงประธานาธิบดี

จะถูกคัดเลือกโดยตรงจากสมัชชาประชาชนแหง

ชาต ิภายใตการชีน้าํของพรรคคอมมวินสิตจนี ผูทีจ่ะ

ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีตองอายุไมตํ่ากวา ๔๕ 

ป วาระในการดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารง

ตําแหนงของสมัชชาประชาชนแหงชาติ และจะอยู

ในตําแหนงไดไมเกิน ๒ สมัยติดตอกัน  

๔. คณะมนตรีแหงรัฐ (State Council) หรือ

คณะรฐัมนตร ีเปนสถาบนัทีม่อีาํนาจทางฝายบรหิาร

ของจีน ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรี รองนายก

รฐัมนตรี มนตรแีหงรฐั (State Councilors) รฐัมนตรี

ประจํากระทรวง และประธานคณะกรรมการที่มี

ฐานะเทียบเทากับกระทรวง ซึ่งมีรวมทั้งสิ้น ๒๕ 

กระทรวง คณะมนตรแีหงรัฐมหีนาท่ีบรหิารงานของ

ประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบและเปน

ผูเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี ติดตามนโยบายของ

พรรคคอมมวินสิตจนี โดยจะทาํหนาทีค่วบคมุบรหิาร

งาน จัดเตรียมงบประมาณ วางแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและบริหารงานดานการเงิน การธนาคาร 

การพาณิชย การศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม 

สาธารณสุข การวางแผนครอบครัว การพัฒนา

เมืองและชนบท บริหารงานและกํากับดูแลดาน

งานยุติธรรม ตลอดจนดําเนินนโยบายภายในและ

นโยบายตางประเทศซึ่งเกี่ยวของกับชนชาติตาง ๆ 

และชาวจีนโพนทะเล

๕. คณะกรรมาธิการทหารกลาง (The 

Central Military Commission) ตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการทหารกลางเปน

องคกรนําดานการทหารของรัฐ ทําหนาที่บังคับ

บัญชาการกองกําลัง ซ่ึงประกอบไปดวย กองทัพ

ปลดปลอยประชาชนจีน (The Chinese People’s 

Liberation Army) กองกําลังตํารวจติดอาวุธ (The 

Chinese People’s Armed Police Force) และ

กองกําลังทหารบาน (The Militaria) และในขณะ

เดียวกันก็จะมีคณะกรรมาธิการทหารของพรรค

คอมมิวนิสต ซึ่งเปนกรรมการชุดเดียวกันทํางาน

คูขนานกันไป กลาวคือ คณะกรรมาธิการทหาร 

ทั้ง ๒ สวนนี้เกิดขึ้น ตามแนวคิดวา “พรรคตอง

ควบคุมกองทัพ” และ “กองทัพประชาชนเปนของ

ประชาชน”

ประธานของคณะกรรมาธิการทหารกลางได

รับเลือกจากสมัชชาประชาชนแหงชาติ ประธานฯ 

จะเปนผูรับผิดชอบงานของคณะกรรมาธิการชุด

นี้ และรับผิดชอบตอสมัชชาประชาชนแหงชาติ

โดยประธานจะมีสิทธิในการตัดสินใจขั้นสุดทาย

ในกิจการที่เกี่ยวของภายใตอํานาจหนาที่ ภายใต

การกํากับดูแลของคณะกรรมาธิการทหารกลาง  

กองทัพของจีนไดทําการปฏิรูปและจัดองคกรใหม

ใหทันสมัย เพื่อทําหนาท่ีปกปองอํานาจอธิปไตย 

บูรณภาพแหงดินแดนและสันติภาพของโลก และ

เมือ่วนัที ่๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ คณะกรรมาธกิาร

ทหารกลางและสภาแหงรัฐไดตัดสินใจที่จะสงกอง

กําลังเขาไปประจําในฮองกง ภายหลังฮองกงกลับ

คนืสูแผนดนิใหญเมือ่วนัที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ 

ซ่ึงภารกิจของกองกําลังของกองทัพปลดปลอย

ประชาชนชุดนี้จะทําหนาที่ปองกันฮองกงโดยไม

แทรกแซงกิจการภายในของฮองกงแตอยางใด
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๖. ศาลประชาชน (The Supreme People’s 

Court) ในโครงสรางทางการเมืองการปกครองของ

จนี ศาลเปนสวนหนึง่องคกรของรัฐ ซ่ึงทาํหนาทีฝ่าย

บรหิาร ดังนัน้ การจดัองคกรศาลของจนีจึงแตกตาง

จากระบบการแบงอาํนาจ ๓ ฝาย (บริหาร นิติบญัญัติ 

และตุลาการในประเทศเสรีประชาธิปไตย) โดย

บทบาทของศาลประชาชนเปนไปในลักษณะท่ีตอง

รับใชการปฏิวัติ และเปนเครื่องมือของพรรคใน

การนําประชาชนทําการปฏิวัติ นอกจากนั้นศาลยัง

ตองมหีนาทีใ่หการศกึษาดานการเมอืงแกประชาชน

และจะเห็นไดชัดวาศาลมิไดเปนอิสระจากการเมือง  

ในการทํางานดานศาลซึ่งขึ้นตรงตอองคกรของ

รัฐนั้นจะประกอบดวยศาลในระดับตาง ๆ ไดแก 

ศาลประชาชนสูงสุด (The Supreme People’s 

Court) เปนองคกรระดับชาติ จะรับผิดชอบและ

ตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอสมัชชาประชาชน

แหงชาติ ศาลประชาชนชั้นสูง (Higher People’s 

Court) เปนศาลในระดับมณฑล   เขตปกครอง

ตนเอง และเทศบาลมหานคร  ศาลประชาชนช้ัน

กลาง (Intermediate People’s Court) เปนศาล

ในระดบัเทศบาลเมอืงและอาํเภอในชนบท และ ศาล

ช้ันตน (Basic People’s Court) เปนศาลระดับลาง

สุดอยูประจําตําบลขนาดใหญ
๗. อัยการประชาชน (The Supreme 

People’s Procuratorate) อัยการประชาชนเปน
องคกรของรัฐที่ทําหนาที่ดูแลงานดานกฎหมาย ใช
อํานาจตรวจสอบและกํากับใหเปนไปตามกฎหมาย 
เชน คดีแบงแยกดินแดน คดีอุกฉกรรจตาง ๆ  โดย
อัยการประชาชนจะทําหนาที่ตรวจพิจารณาคดี
การสืบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ  (ฝายความมั่นคง
สาธารณะ) เพื่อสั่งฟองรองคดีความ

อัยการประชาชนมี ๔ ระดับเชนเดียวกับ
ศาลประชาชนและจะทํางานรวมกับศาลประชาชน 
อัยการประชาชนสูงสุด (Supreme People’s 
Procuratorate) จะควบคุมการทํางานของอัยการ
ระดับลาง ๆ   โดยอัยการสูงสุดมักดูแลคดีระดับชาติ 
เชนกรณีการแบงแยกดินแดน เปนตน 

 

ภาพโครงสรางองคกรของรัฐ
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สถาบันกองทัพ หรือ กองทัพปลดปลอย

ประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA)  

กองทัพเปนสถาบันที่สําคัญและถือเปนสวน

หนึ่งในโครงสรางทางการเมืองของจีน โดยเฉพาะ

อยางย่ิง “กองทพัปลดปลอยประชาชน” (People’s 

Liberation Army : PLA) เปนพลังสําคัญในการ

ปฏิวัติ ซึ่งเหมาเจอตุงไดกลาวไววา “อํานาจรัฐมา

จากปากกระบอกปน” แตเหมาเจอตงเนนวา “พรรค

ตองควบคุมปน และไมใหปนมาควบคุมพรรค” ใน

ประวัติศาสตรการเมืองของสาธารณรัฐประชาชน

จีน กองทัพมีบทบาทสําคัญทางการเมือง 

สภาที่ปรึกษาทางการเมือง (Chinese 

Peop le ’ s  Po l i t i ca l  Consu l ta t i ve 

Conference)

ในโครงสรางทางการเมืองการปกครองของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพรรคการเมือง แนว

ประชาธิปไตยจํานวน ๘ พรรค ที่ไดรวมมือกับ

พรรคคอมมวินสิตจนีในรปูแบบของ “สภาทีป่รกึษา

ทางการเมืองแหงชาติ” (Chinese People’s 

Political Consultative Conference) ซึง่ไดมีการ

ประชุมคร้ังแรก ที่กรุงปกกิ่ง เม่ือเดือนกันยายน ป 

พ.ศ.๒๔๙๒ สภาทีป่รกึษาทางการเมอืงทาํหนาทีเ่ปน

เหมือนองคกรสูงสุดของรัฐ (The Supreme State 

Body) และในการประชุมไดมีมติใหมี  “หลักการ

รวมกนั” (Common Program) ซึง่เปนรฐัธรรมนญู

ฉบับชัว่คราวทีป่ระกาศการตัง้สาธารณรัฐประชาชน

จีน  การเลือกต้ังคณะกรรมการของรัฐบาลกลาง

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีเหมา เจอตง เปน

ประธาน และประกาศใชสัญลักษณของประเทศ 

ธงชาติ และ เมืองหลวง  เปนตน     

ต  อมาภายหลั ง   เมื่ อมี การประกาศ

ใชรัฐธรรมนูญฉบับแรกหลังการประชุมสมัชชา

ประชาชนครั้งที่ ๑ ในเดือนกันยายน ป พ.ศ.๒๔๙๗ 

สภาที่ปรึกษาทางการเมืองจึงยุติบทบาทองคกร

สูงสุดของรัฐ และใหสมัชชาประชาชนแหงชาติทํา

หนาที่ดังกลาว  แตสภาที่ปรึกษาทางการเมืองยัง

คงอยู ตอไป โดยทําหนาที่ปรึกษาทางการเมือง 

และใหคาํแนะนาํรฐับาลและพรรคคอมมิวนสิตแหง

ประเทศจีน

ในปจจุบัน สภาที่ปรึกษาทางการเมืองจะ

ประกอบดวยตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสตแหง

ประเทศจนี รวมถงึบคุคลทีไ่มไดสงักดัพรรค  ตวัแทน

จากองคกรประชาชน (People’s Organizations 

หรือ Mass Organizat ions) ตัวแทนจาก

ชนกลุมนอย ตลอดจนผูรกัชาตจิากเขตบรหิารพเิศษ

ฮองกง (Hong Kong Special Administrative 

Region เขตบริหารพิเศษมาเกา (Macao Special 

Administrative Region), ไตหวัน ชาวจีนโพน

ทะเลที่กลับคืนแผนดินแม และแขกรับเชิญพิเศษ  

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนของพรรคการเมืองในแนว

ประชาธิปไตย ซ่ึงมิใชเปนพรรคการเมืองนอกรฐับาล

และกมิ็ใชพรรคการเมืองฝายคาน แตเปนพรรครวม

รฐับาลกบัพรรคคอมมิวนสิตจนีตลอดมา เชน  พรรค

ประชาธิปไตยแรงงานและเกษตรกร ไดกอตั้งเมื่อ

ป พ.ศ.๒๔๗๓ โดยมีสมาชิกเปนคนในกลุมวงการ

แพทย สาธารณสุข วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม 

เปนตน  ไดเขามามีบทบาทในการตรวจสอบซึ่งกัน

และกัน และรวมกันสรางสรรคระบบสังคมนิยมจีน

ในฐานะพรรคพันธมิตรที่ใกลชิด              
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การใหคําปรึกษาทางการเมือง หมายถึงการ

ใหคําแนะนํานโยบายหลักที่สําคัญแกรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหคํา

ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายหรือประเด็นสําคัญ ๆ ของ

ประเทศทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม  กอนที่จะตัดสินใจวาจะดําเนินนโยบาย

ดังกลาวหรือไม   

องคกรมวลชน (Mass organizations)

องคกรมวลชนเปนอีกองคประกอบสําคัญ

ของโครงสรางทางการเมืองการปกครองของจีน 

องคกรเหลานี้มีบทบาทในการปฏิบัติตาม “หลัก

การมวลชน”(Mass Line) ซึ่งเปนแนวคิดหลักของ

เหมาเจอตุง คือจากมวลชนและสูมวลชน โดยจะ

รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากมวลชน 

อีกทั้งยังเปนแหลงหาผูแทนของมวลชนในการมี

สวนรวมตาง ๆ ในโครงสรางของรัฐและของพรรค 

เนื่องจากประเทศจีนมีองคกรทางสังคมระดับชาติ

ถึง ๒,๐๐๐ องคกร และประมาณ ๒๐๐ องคกรเปน

องคกรทีม่กีารบรหิารงานในระดบัชาตโิดยไดรบัการ

สนับสนุนจากรัฐ

ในบรรดา ๒๐๐ องคกรท่ีกลาวขางตน องคกร

ที่มีอิทธิพลทางการเมืองและสังคมสูงมาก ไดแก

สหพันธสหภาพกรรมกรจนี (All-China Federation 

of Trade Unions)  สันนิบาตยุวชนคอมมิวนิสต

จีน (The Chinese Youth League of China) 

และ สหพันธสตรีจีน (All-China Women’s 

Federation) 

โครงสรางทางการเมืองของจีนกับ
กระบวนการในการกําหนดนโยบาย
ดานความมั่นคง

ปญหาความม่ันคงภายในของจีน จากกรณี

ที่ชนกลุมนอยในมณฑลซินเจียงและมณฑลซีจาง 

(ทิเบต) ไดกอความไมสงบเพื่อตอตานการปกครอง

ของรฐับาลจนี  และปญหาความมัน่คงจากภายนอก

ประเทศ กรณีความขัดแยงเกี่ยวกับขอพิพาทเรื่อง

ดินแดนในทะเลจีนตะวนัออกและในทะเลจนีใต  สงผล

กระทบตอเสถยีรภาพความม่ันคงของประเทศ ทาํให

ผูนําจีนตองทบทวนทิศทางในการดําเนินนโยบาย

ดานความมัน่คง รวมทัง้มกีารจดัตัง้คณะกรรมาธกิาร

กลางความมัน่คงแหงชาต ิ(The Central National 

Security Commission)  ซึ่งเทียบเทากับสภา

ความมัน่คงแหงชาติของสหรฐัฯ  เพือ่บรูณาการงาน

ดานความมั่นคง การตางประเทศและหนวยขาว

กรองทางการทหาร  รวมทั้งขับเคลื่อนองคกรใน

การกําหนดนโยบายดานความมั่นคงท่ีมีอยู เดิม

ใหมีประสิทธิภาพ ตามกรอบยุทธศาสตรของจีน  

ซึ่ งในการประชุมครั้งที่  ๓ ของสมัชชา

ประชาชนแหงชาตสิมยัที ่๑๘ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 

พ.ศ.๒๕๕๖ ไดมีการจัดต้ังองคกรเพิ่มขึ้นอีก ๓ 

องคกร เพ่ือใหคณะกรรมการกรมการเมืองถาวร 

(The Standing Committee of the Political 

Bureau) สามารถบรหิารงานไดอยางมีประสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้นและบรรลุตอเปาหมายทางยุทธศาสตร 

ไดแก องคกรแรก คณะกรรมาธิการกลางความ
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มั่นคงแหงชาติ (The Central National Security 

Commission) มีบทบาทหนาที่ในการกําหนด

นโยบายความมั่นคงแหงรัฐโดยทั่วไป รวมทั้งการ

ตดัสนิใจและการประสานงานระหวางรฐัมนตรีตางๆ 

เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ และ

การเสรมิสรางความมัน่คงทางดานการเมอืง  องคกร

ที่สอง คณะผูนํากลางเพื่อการปฏิรูปโดยรวม (The 

Central Leading Group for Overall Reform) 

มีบทบาทหนาท่ีในการขับเคลื่อนสํานักงานกลาง

การปฏิรูประบบงานที่เกี่ยวของ และองคกรที่สาม 

คณะผูนํากลางความมั่นคงดานขอมูลขาวสารและ

อินเตอรเน็ต (The Central Leading Group on 

Internet Security and Information) มีบทบาท

หนาที่ในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรแหงชาติ

เพือ่การพฒันาขอมลูขาวสารและปองกันภยัคุกคาม

ตอความมั่นคงทางอินเตอรเน็ต 

การจัดตั้งองคกรดังกลาว จะทําใหเกิด

การบูรณาการแผนงาน เพื่อรองรับตอความมั่นคง

ทั้งที่เปนปจจัยจากภายใน และปจจัยจากภายนอก

ประเทศไดอยางสมดุล ดวยการเพิ่มความเขมแข็ง

ของกระบวนการกํากับดูแลนโยบายความม่ันคง

และปรบัปรุงกลไกการตัดสนิใจดานความมัน่คงของ

จีนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพราะ กลไกการ

ตัดสินใจดานความมั่นคงแบบเดิมท่ีมีคณะผูนํากลุม

เล็กที่ดูแลงานดานความมั่นคงแหงชาติ (National 

Security Leading Small Group : NSLSG) ยัง

มุ งเนนความม่ันคงจากปจจัยภายนอกเปนหลัก

และยังไมสามารถบูรณาการใหสอดคลองกับความ

มั่นคงภายในประเทศ รวมทั้งยังขาดประสิทธิภาพ

ในการประสานงานกับคณะผูนํากลุมเล็กที่ดูแลงาน

ดานการตางประเทศ (Foreign Affairs Leading 

Small Group :  FALSG) อันหมายถึงการเสริม

สรางมิติของการทํางานรวมกันระหวางองคกรฝาย

ทหารทีม่คีณะกรรมาธิการทหารกลางกาํกบัดแูล ให

ประสานสอดคลองกับองคกรฝายพลเรือนที่มีคณะ

กรรมาธิการดานกฎหมายและการเมืองของพรรค

คอมมวินสิตจนีกํากบัดแูล เพือ่บรูณาการกจิการดาน

การตางประเทศและความม่ันคงจากปจจยัภายนอก

ใหประสานสอดคลองกับกิจการดานความมั่นคง

ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น 

โครงสรางทางการเมอืงดงักลาวไดครอบคลมุ

ระบบงานความม่ันคงแหงชาติ ระบบงานดาน

การขาว และระบบงานดานการทหาร โดยมี

คณะกรรมการประจํากรมการเมือง (Politburo 

Standing Committee : PBSC) ควบคุมหนวยงาน

ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตจีนและหนวยงาน

องคกรของรัฐบาลจีนที่กํากับดูแลกลไกการดําเนิน

นโยบายการตางประเทศรวมกัน ไดแก เลขาธิการ

พรรคฯคณะกรมการเมือง  คณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมาธิการทหารกลางของพรรคฯ คณะ

กรรมาธิการทหารกลางของรัฐ สภาประชาชนแหง

ชาติ และคณะรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตรีและ

ประธานาธิบดี ซึ่งจะดูแลงานนโยบายหลัก ดาน

การตางประเทศและกิจการภายในประเทศควบคู

กันไป โดยมีสํานักงานประสานงานของรัฐบาลจีน

ทําหนาที่อํานวยการประสานงานเพื่อรายงานให

เลขาธิการพรรคและคณะรัฐบาล ซ่ึงจะรวมกันรับ

ผิดชอบตอการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายตาง

ประเทศ นอกจากนั้นยังมีคณะฝายอํานวยการที่

อยูในกระทรวงการตางประเทศจํานวนประมาณ 
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๒๐ คน มีหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนตอคณะผูนํา

กลุมเล็กที่ดูแลงานดานการตางประเทศ (Foreign 

Affairs Leading Small Group :  FALSG) เพื่อ

ประสานการปฏิบัติกับกระทรวงเศรษฐกิจและการ

คาระหวางประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวง

กลาโหม ธนาคารแหงชาติ และคณะกรรมการสง

เสริมการคาระหวางประเทศ ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีการ

ทูตของหนวยงานตางๆ ดังกลาวไปประจําอยูใน

ตางประเทศ ตลอดจนมีสถาบันหรือองคกรที่ทํา

หนาที่เปนคลังสมองใหกับหนวยงานในขางตน เชน 

สถาบันศึกษายุทธศาสตรระหวางประเทศของจีน 

(China Institute for International Strategic 

Studies : CIISS) สถาบันความสัมพันธระหวาง

ประเทศรวมสมัยของจีน (China Institutes for 

Contemporary International Relations : CICIR) 

และสถาบนัวจิยัทางสงัคมศาสตรของจนี (Chinese 

Academy of Social Sciences : CASS) ทําหนาที่

ศึกษาวิจัยและเสนอแนะแนวนโยบายดานการตาง

ประเทศทีเ่กีย่วของกบังานดานความมัน่คงและการ

ทหาร เปนตน สวนกระบวนการตัดสนิใจ ซึง่โดยปกติ

ทัว่ไป FALSG หรอืคณะผูนาํกลุมเลก็ทีด่แูลงานดาน

การตางประเทศ จะระดมความคิดเห็นจากหนวย

งานและองคกรที่เกี่ยวของดานการตางประเทศที่

ไดกลาวถึงไปในมิติแรกแลวนั้น โดยประสานงาน

อยางใกลชิดกับคณะผูนํากลุมเล็กที่ดูแลงานดาน

ความมัน่คงแหงชาติ (National Security Leading 

Small Group : NSLSG) เพื่อเสนอขอมูลขาวสาร

และการวิเคราะหสถานการณดานความมั่นคง รวม

ทั้งขอแนะนําในการกําหนดนโยบายความม่ันคง 

เปนแนวทางใหเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน 

(ซึ่งดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและประธานคณะ

กรรมาธิการทหารกลางดวย) เปนผูตัดสินใจในการ

ดําเนินนโยบายตางประเทศ 

NSLSG จะประกอบดวยผูแทนหนวยงาน

ระดับคณะกรรมการแหงรัฐ ๘ หนวยงาน ไดแก 

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงความมั่นคง

สาธารณะ กระทรวงความม่ันคงแหงรัฐ กระทรวง

พาณิชย สาํนกังานดูแลกิจการไตหวนั สํานักงานดูแล

กิจการฮองกงและมาเกา สํานักงานดูแลกิจการชาว

จนีโพนทะเล และสาํนกังานขาวกรอง  รวมทัง้ผูแทน

จากหนวยงานฝายโฆษณาชวนเชื่อ ตลอดจนหนวย

งานฝายการตางประเทศ  และผูแทนฝายทหารจาก

กระทรวงกลาโหมและกรมเสนาธิการทหารใหญ    

ลาสุด ในชวงปลายป พ.ศ.๒๕๕๖ จีนได

กําหนดกรอบความรวมมือกับประเทศในอาเซียน 

โดยใชกรอบความรวมมือ ๒ + ๗ กลาวคือ ไดใช 

๒ แนวทางในการสรางความรวมมือ (สรางความไว

วางใจซึ่งกันและกัน กับการมุงขยายเศรษฐกิจเพื่อ

เอื้ออํานวยประโยชนซึ่งกันและกัน) รวมทั้งการ

ขยายความรวมมือ ๗ ดาน ไดแก การเปนเพื่อน

บานที่ดีในลักษณะเปนหุ นสวนทางยุทธศาสตร 

(Strategic Partnership), การใหความรวมมือดาน

ความมั่นคง, การยกระดับเขตการคาเสรี (FTA), 

การเชื่อมโยงระบบคมนาคมโดยการจัดตั้งธนาคาร 

Asian Infrastructure Bank, การขยายความรวม

มือทางการเงิน, การขยายความรวมมือทางทะเล  

และการดําเนินการทูตในระดับประชาชนโดยใช

หนวยงานคลังสมอง (Think Tank)
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หนวยงานคลังสมองของจีนที่สําคัญ

 ๑. มหาวทิยาลยัปองกันประเทศ (National 
Defense University : NDU) เปนสถาบนัการศกึษา
ระดับสูงของกองทัพจีน และขึ้นการบังคับบัญชา
โดยตรงตอคณะกรรมาธิการทหารกลาง (Central 
Military Commission : CMC)  ซึง่มีประธานาธิบดี 
สี จิ้นผิง (เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน) เปน
ประธาน โดยมี พลเอก ฉาง วานเฉวียน รัฐมนตรี
กลาโหม เปนกรรมการ มีหนาที่ควบคุมบังคับ
บัญชาและกํากับดูแลนโยบายดานกิจการทหารทั้ง
ปวง มหาวทิยาลยัปองกนัประเทศ ถอืกาํเนดิมาจาก
หนวยการศึกษาของกองทพัแดง (Red Army) ซ่ึงกอ
ตัง้โดยประธานเหมา เจอตง เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๗๐ โดย
มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาใหสามารถเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งความทาทายที่
จะเกิดขึน้ในอนาคตและความทันสมัยในการปองกัน
ประเทศ  ดวยการมุงสรางความสามารถพิเศษ
สําหรับนายทหารระดับสูงและการสรางนวัตกรรม
เก่ียวกับทฤษฎีทางการทหาร  รวมทั้งการใหคํา
ปรึกษาแกคณะกรรมาธิการทหารกลางและกอง
บัญชาการทั่วไปในการตัดสินใจ  การจัดการศึกษา
และการวิจัยดานการปองกันประเทศรวมถึงการ
สรางความเขาใจตลอดจนความรวมมือกับกองทัพ
ของประเทศตาง ๆ  ซึง่มหาวทิยาลยัปองกนัประเทศ 
มีนักวิชาการระดับศาสตราจารย จํานวน ๑๓๐ คน 
ระดับรองศาสตราจารยอีกกวา ๓๐๐ คน

๒. สถาบนัวทิยาการทหาร กองทพัปลดปลอย
ประชาชนจีน (Academy of Military Science, 
People’s Liberation Army : AMS, PLA) เปน
หนวยงานคลังสมองใหกับคณะกรรมาธิการทหาร
กลาง (Central Military Commission : CMC ซึ่ง
มีประธานาธิบดี/เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน
เปนประธานฯ) มีหนาที่ในการวิจัยคนควาเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตรและหลักนิยมทางการทหาร และจัดทํา
สมุดปกขาวเพื่อนําเสนอแนวทางในพัฒนาการวิจัย
และการพัฒนากองทัพ  โดยมีนักวิจัยอัตราทหาร
ประจําสถาบันประมาณ ๓๐๐ นาย

๓. สถาบันศกึษายทุธศาสตรระหวางประเทศ 
(The China Institute for International Strategic 
Studies : CIISS) เปนองคกรอสิระดานวชิาการ (Non 
– Government Academic Organization)  ได
รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากรฐับาลและกองทพั
จีนตลอดจนสถาบันอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีหนาที่ในการศึกษาวิจัยระดับนานาชาติ เกี่ยวกับ
สถานการณทางดานยุทธศาสตรและความม่ันคง
ของโลก การเมือง และเศรษฐกิจระดับโลกและ
ภูมิภาค  รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญในภูมิภาค ผล
งานวจิยัจะนาํเสนอตอรฐับาลและกองทัพ ตลอดจน
องคกรอื่น ๆ   นอกจากนี้ ยังทําหนาที่เปนคลังสมอง
ใหกับรัฐบาลและกองทัพทางดานความมั่นคงแหง
ชาติ การเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงระหวาง
ประเทศ  ตลอดจนการรักษาสันติภาพและความ
สงบสุขของโลก  CIISS  มีนักวิจัยประมาณ ๑๐๐ 
คนเศษ  ปฏิบัติงานอยู  ณ  สถาบันทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาราชการเปนผูทีมี่ความรูและประสบการณ
สูงประกอบดวย นายทหารช้ันนายพลที่เกษียณ
อายุราชการ อดีตเอกอัครราชทูต อดีตผูชวยทูต
ทหาร ผูเชี่ยวชาญอาวุโส  ตลอดจนนักวิชาการ
รุ นใหมและระดับกลางที่ปฏิบัติงานอยูในสาขา
การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร การทตู วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  หรือสาขาอื่น ๆ ที่สําคัญ  โดยจะ
ผลติผลงานวิจยัทีมี่คณุคาใหกับสถาบันและจะนาํไป
ใชประโยชนในการกาํหนดนโยบายและการตกลงใจ
ของรัฐบาลและกองทัพ

๔. สถาบันความสัมพันธระหวางประเทศ
รวมสมัย (China Institute of Contemporary 
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International Relations : CICIR) เปนองคกร
อิสระทีไ่ดรบัการสนบัสนนุงบประมาณสวนหนึง่จาก
รัฐบาลจีน  มีหนาท่ีศึกษาวิจัยในระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับยุทธศาสตรดานความมั่นคง การเมือง และ
เศรษฐกจิ ทัง้ในระดบัประเทศและภมิูภาคตางๆ ของ
โลก  ผลงานวจิยัของสถาบนัฯ จะนาํเสนอตอรฐับาล 
สวนราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งตีพิมพเปนวารสาร
ทางวชิาการ ทัง้นี ้สถาบนัฯ จะทาํหนาทีเ่ปนคลงัสมอง
ใหแกภาครัฐในเรื่องของแหลงขอมูล และการ
วิเคราะหทางดานยุทธศาสตรและความมั่นคง นัก
วิจัยสวนมากเปนคนรุนใหมและเปนผูท่ีเคยไดรับ
ทนุการศกึษาจากรฐับาลเปนสวนใหญ โดยมนีกัวจิยั
ทํางานวิจัยแบบเต็มเวลากวา ๔๐๐ คน 

ผลผลิตจากหนวยงานดานคลังสมอง
ของจีน

แนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนที่ปรากฏใน
สมุดปกขาวดานการปองกันประเทศถือเปนผลผลิต
สวนหนึ่งจากหนวยงานดานคลังสมองของจีน โดย
เฉพาะหนวยงานคลังสมองในกองทัพปลดปลอย
ประชาชนจีน เชน สถาบันวิทยาการทหาร ซ่ึงมี
ภารกจิในการจดัทาํหลกันยิมทางการทหารและสมดุ
ปกขาวดานการปองกนัประเทศโดยตรงดังทีก่ลาวมา
แลวในขางตน  นอกจากนี ้ยงัมมีหาวทิยาลยัปองกนั
ประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานในระดับเดียวกันที่ตอง
ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกคณะกรรมาธิการ
ทหารกลางของพรรคคอมมิวนิสตเพื่อกําหนด
นโยบายการทหารของประเทศ

สําหรับเนื้อหาสาระของสมุดปกขาวดาน
การปองกันประเทศของจีน ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่ง
ไดแบงออกเปน ๕ หัวขอเรื่องใหญๆ ไดแก เรื่อง
แรกกลาวถึงสถานการณใหมกับความทาทายใหม
และภารกิจใหม เรื่องที่สองกลาวถึงการเสริมสราง
และพัฒนาของกองทัพจีน เรื่องที่สามกลาวถึง

การปองกนัอาํนาจอธปิไตย ความมัน่คงและบรูณภาพ
แหงดินแดน เรื่องที่สี่กลาวถึงการสนับสนุนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม สวนเรื่อง
ที่หาไดกลาวถึงการรักษาสันติภาพของโลกและ
เสถยีรภาพในภูมภิาค นอกจากนีใ้นเอกสารดงักลาว
ไดอธิบายถึงภาพรวมของแนวคิดทางยุทธศาสตร
ไวในบทนําและไดเนนยํ้าถึงภารกิจการปองกัน
ประเทศของจีนในบทสรุปทายเลมไวอยางนาสนใจ 
ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญไดดังนี้

บทนาํของเอกสารปองกันประเทศ ไดอธบิาย
ภาพรวมของแนวคดิทางยทุธศาสตรของจนีวา จนียงั
คงมุงเนนเสนทางการพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโต
ของจีนอยางสันติวิธี และยืนหยัดในการดําเนิน
นโยบายดานตางประเทศที่เปนอิสระและนโยบาย
ดานการทหารเพือ่การปองกนัประเทศ โดยจะไมมุง
สูลทัธคิรองความเปนเจา (Hegemonism) รวมทัง้จะ
ไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆ ตลอด
จนจะสนบัสนนุแนวคดิใหมดานความม่ันคงทีมุ่งเนน
การสรางความเชื่อใจตอกัน การมีผลประโยชนรวม
กัน การปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค และสงเสริม
ความรวมมือระหวางกันเพื่อดํารงไวซึ่งความมั่นคง
อยางรอบดาน (Comprehensive Security) บนพืน้
ฐานของความมั่นคงรวมกัน (Common Security) 
และการรวมมือกันดานความมั่นคง (Cooperative 
Security)   

สาระสาํคญัในเรือ่งแรก กลาวถงึสถานการณ
ใหมกับความทาทายใหมและภารกิจใหม โดยเนน
วา แนวโนมของโลกกําลังกาวสู การแขงขันดาน
เศรษฐกิจและระบบหลายขั้วอํานาจ ในขณะที่
ความแตกตางดานวัฒนธรรมไดขยายตวัเพ่ิมมากขึน้
รวมทั้งขอมูลขาวสารทางสังคมไดแพรกระจาย
อยางรวดเร็ว และการแขงขันในการเสริมสราง
ศักยภาพทางการทหารไดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่มีความสําคัญตอการ
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พัฒนาเศรษฐกิจของโลกและการขยายอิทธิพล
ทางยุทธศาสตรระหวางประเทศของประเทศที่
มีกําลังอํานาจ ซึ่งจีนจะพัฒนากองทัพใหมีความ
พรอมสําหรับการปกปองรักษาอํานาจอธิปไตย
และบูรณภาพแหงดินแดนรวมทั้งผลประโยชนของ
ประเทศอยางสันติ โดยเคารพในกรอบกติกาและ
กฎหมายระหวางประเทศ

สาระสําคัญในเรื่องที่สอง กลาวถึงการเสริม
สรางและพฒันาของกองทัพจนี  โดยเนนวา กองทพั
จีนจะพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตรความม่ันคง
ของประเทศและสนบัสนนุตอการรักษาผลประโยชน
ของประเทศ โดยจะพัฒนากําลังพลดวยกลไกดาน
การฝกศึกษาใหสอดคลองรองรับตอการเพิ่มทักษะ
และขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหาร
และการสงกาํลงับาํรุง ดวยเทคโนโลยทีีก่าวหนาและ
อาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัย

สาระสาํคญัในเรือ่งทีส่าม กลาวถงึการปองกนั
อํานาจอธิปไตย ความม่ันคงและบูรณภาพแหงดิน
แดน โดยเนนวา กองทัพจีนจะพัฒนาศักยภาพ
ใหมีความพรอมตอการปกปองอํานาจอธิปไตย
และเขตแดนของประเทศโดยมีระบบแจงเตือนภัย
คกุคาม รวมทัง้มคีวามรวดเรว็ตอการเขาแกไขปญหา
ในพื้นที่วิกฤติโดยเฉพาะการรักษาความมั่นคงท้ัง
ทางอากาศ ทางทะเลและทางภาคพื้น

สาระสาํคญัในเรือ่งทีส่ี ่กลาวถงึการสนบัสนนุ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม โดย
ไดเนนวา กองทัพจีนจะมีขีดความสามารถในการ
สนับสนุนตอภารกิจในการพัฒนาประเทศ และการ
แกไขปญหาเพื่อการชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ
ในทุกพ้ืนท่ี  รวมท้ังการผนึกกําลังทางดานสังคม
เพื่อความกลมเกลียวของประเทศ และการรักษา
เสถียรภาพตามกรอบกฎหมายเพื่อการปกปอง
ผลประโยชนของประเทศ โดยเนนถึงการปฏิบัติ
งานรวมกันระหวางหนวยงานของกองทัพกับ

ภาคพลเรือนโดยเฉพาะการดําเนินยุทธศาสตร
ทางทะเลเพื่อรักษาพื้นท่ีทางดานเศรษฐกิจ และ
แหลงพลังงาน ตลอดจนเสนทางคมนาคมขนสง
ที่สําคัญของประเทศ   

สวนสาระสําคัญในเรื่องที่หา ไดกลาวถึง
การรักษาสันติภาพของโลกและเสถียรภาพใน
ภูมิภาค โดยเนนวา การมีสวนรวมของกองทัพ
จีนในการรักษาสันติภาพของโลกตามกรอบมติ
สหประชาชาติ โดยจะเพิ่มความรวมมือในดาน
ตางๆ ทั้งดานการเมืองและความมั่นคง เชน การสง
กองกําลังเขารวมในการรักษาสันติภาพ การรักษา
เสนทางคมนาคมทางทะเล และการแลกเปลี่ยน
การฝกศึกษารวมกันระหวางกองทัพจีนกับกองทัพ
ประเทศตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฯลฯ เพื่อสนับสนุน
ตอมาตรการในการสรางความไวเนือ้เช่ือใจตอกนัใน
เวทีระหวางประเทศ 

สาํหรบัสาระสาํคญัในบทสรปุของสมดุปกขาว
ดานการปองกันประเทศฉบับนี้  ไดเนนถึงการให
ความสําคัญตอการดํารงรักษาสันติภาพของโลก
และภูมิภาค โดยมุงเนนความรวมมือในการรักษา
สภาวะแวดลอมดานความมัน่คงใหมเีสถยีรภาพ และ
การพัฒนาความม่ันคงรวมกัน  โดยเนนถึงทิศทาง
การพัฒนากองทัพจีน ใน ๓ บทบาทใหญๆ คือ

๑. บทบาทการเสริมสรางขีดความสามารถ
ทางทหารของจีนจะเปนไปในลักษณะการเสริม
สรางหลักประกันในความเปนอิสระ ความสามารถ
ในการพึ่งตนเองและสามารถปฏิบัติการทางทหาร
ในเชิงปองกัน เพื่อใหประเทศสามารถดํารงความ
เปนเอกราชและรักษาอํานาจอธิปไตย มีความ
เปนอิสรภาพและบูรณภาพแหงดินแดนรวมทั้ง
ผลประโยชนของประเทศ โดยยึดหลักการอยูรวม
กันอยางสันติหาประการ (The Five Principles 
of Peaceful Coexistence) ไดแก การเคารพ
ในอํานาจอธิปไตยของกันและกัน การไมรุกรานกัน
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การไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
ความเสมอภาคกัน และการอยู ร วมกันอยาง
สันติ ซ่ึงจีนพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสม
และเปนไปตามแนวทางที่บัญญัติไวในกฎบัตรของ
สหประชาชาติ

๒. บทบาททางการทหารของจีนต อง
สนับสนุนตอการสรางคานิยมที่ถูกตองและมีความ
เขาใจในความแตกตางของระบบอุดมการณทาง
สั งคม เ พ่ือลดการเผชิญหน าในการแย  งชิ ง
ผลประโยชนในลักษณะที่ฝายหนึ่งไดประโยชน
และอกีฝายหน่ึงเสยีประโยชน อันจะนําไปสูความรวมมอื
เพื่อรักษาผลประโยชนรวมกันบนพื้นฐานของความ
เช่ือใจ (Mutual Trust) เชื่อมั่นในผลประโยชน 
(Mutual Benefit) มีความเทาเทียมกัน (Equality) 
และมีความรวมมือกัน (Cooperation) 

๓. บทบาทของกระทรวงกลาโหมจีนไดมุง
สนบัสนนุการนาํแนวคดิความมัน่คงใหมใหบงัเกดิผล
ในการปฏบิติั โดยผลกัดันใหมกีจิกรรมทางการทหาร
และความมั่นคงในรูปแบบความรวมมือที่เปนแบบ
พหภุาค ี(Multilateralism) เชน การประชมุอาเซียน
วาดวย ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
แหงเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum: 
ARF) การประชุมวาดวยการแสวงหามาตรการเพื่อ
สรางความไวเนื้อเชื่อใจ (ดานความมั่นคง) ในเอเชีย 
(Conference on Interaction and Confidence-
Building Measures in Asia: CICA) กิจกรรมของ
ชมรมความความมั่นคงและความรวมมือในเอเชีย
แปซิฟก(Council of Security Cooperation 
in the Asia Pacific: CSCAP) กิจกรรมในกรอบ
ความสัมพันธ อาเซียนกับจีน ASEAN-China: 
ASEAN+1) และกรอบความสัมพันธอาเซียนกับจีน 
ญ่ีปุนและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) (ASEAN-
China, Japan and the Republic of Korea 
Relationship: ASEAN+3) เปนตน

สรุป

โครงสรางทางการเมืองของจีนที่มีเอกภาพ
ภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน สงผลให
หนวยงานตางๆ ทั้งฝายทหารและพลเรือนไดมี
การประสานการทํางานกันตามระบบท่ีถูกกําหนด
ขึ้นอยางมีทิศทางเดียวกัน และมีการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีน  
นอกจากนี้  หน วยงานด านคลังสมองของจีน
เชน มหาวทิยาลยัปองกนัประเทศและสถาบนัวทิยาการ
ทหาร ซึ่งเปนหนวยงานคลังสมองของกองทัพปลด
ปลอยประชาชนจีน ที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอ
แนะแนวนโยบายดานยุทธศาสตรและการทหาร
แกคณะกรรมาธิการทหารกลาง ซึ่งมีนายสี จิ้นผิง 
(ประธานาธิบดแีละเลขาธกิารพรรคฯ) เปนประธาน
กรรมาธิการทหารกลาง  โดยทํางานรวมกับหนวย
งานคลังสมองอื่นๆ เชน สถาบันศึกษายุทธศาสตร
ระหวางประเทศ และสถาบันความสัมพันธระหวาง
ประเทศรวมสมยั ภายใตโครงสรางของกระบวนการ
ในการกําหนดนโยบายความม่ันคงของจีน โดยมี
วาระการปฏิบัติงานประจําเปนวงรอบ  จึงทําให
นโยบายความมั่นคงของจีน มีการบูรณาการใหเกิด
ความชัดเจน และอยูบนพื้นฐานขอมูลที่ผานการ
ศกึษาวิจัยจากหนวยงานดานคลงัสมองทัง้ฝายทหาร
และพลเรือน  

ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรพิจารณาปรับ
แนวทางในการเสริมสรางบทบาทของหนวยงาน
ดานคลังสมอง   ทั้งภาครัฐและเอกชนใหสามารถ
รวมมือกันทํางาน โดยเปนสวนหนึง่ของกระบวนการ
กาํหนดนโยบายทางยทุธศาสตรของประเทศ  ซ่ึงจะ
ทาํใหผลงานการวจิยัของหนวยงานตางๆ ถกูนาํมาใช
ในทางปฏิบัติอยางแทจริง
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๔

กลาวนํา

เหตกุารณทีน่าสนใจเกีย่วกบัความสมัพนัธระหวางประเทศ เมือ่ชวงปลายป พ.ศ.๒๕๕๗ 

ไดแก พัฒนาการของความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียน ที่ไดทําใหประเทศไทยตระหนักถึง

ความสําคัญของการเสริมสรางกลไกความรวมมือแบบหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางจีน

กับอาเซียนใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการประชุมผูนํา

เอเปก หรือการประชุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic 

Cooperation : APEC) ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งจีนเปนเจาภาพจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง  โดยมี    นายสี  จิ้นผิง 

ประธานาธิบดีจีนเปนประธานการประชุม และมีผูนําประเทศในกลุมอาเซียนทั้งสิบประเทศ

เขารวมประชุม ไดมีการหารือเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธแบบหุนสวนในเอเชีย-แปซิฟก 

รวมทั้งมีประเด็นสําคัญที่จะรวมกันดําเนินการใน ๓ เรื่อง ไดแก เรื่องแรก การสงเสริมการเปน

บทบาทของไทยในการเสริมสราง
ความรวมมือแบบหุนสวนทางยุทธศาสตร
ระหวางจีนกับอาเซียน

พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล

“...การสรางความเปนหุ นสวนทางยุทธศาสตรเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญตอการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีน
ในปจจุบัน...”
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กลุมทางเศรษฐกิจเดียวกันในภูมิภาค เรื่องท่ีสอง 

การสงเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การปฏิรูปกับการเติบโต และ เรื่องที่สาม การสง

เสรมิการกอสรางสิง่อาํนวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน

ตอการติดตอเชื่อมโยงกัน  ซึ่งในโอกาสนั้น พลเอก 

ประยุทธ  จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรไีดพบหารือกบั

ประธานาธบิดสี ี จิน้ผงิ โดยแสดงเจตจาํนงวา ไทยที่

จะรวมมอืกบัจนี  ในการพฒันาระบบราง โดยเฉพาะ

รถไฟทางคูเพื่อสงเสริมการเชื่อมโยงระหวางจีนกับ

ไทยและประเทศในกลุมอาเซียน นอกจากนี้ ยังได

กลาวชื่นชมยุทธศาสตรของจีน ในการพัฒนาเสนทาง 

R3A ที่เชื่อมตอจาก นครคุนหมิง-กรุงเทพฯ อันเปน

การสงเสริมตอบทบาทที่สําคัญของไทยในการ

เชื่อมโยงภูมิภาค   

ตอมา เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๕๗ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน ครั้งที่ 

๑๗  ที่ศูนยประชุมระหวางประเทศ Myanmar 

International Convention Centre ณ กรงุเนปดอว  

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  ซ่ึง นายหลี่  

เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนไดกลาวแสดงทัศนะตอ

ที่ประชุมเก่ียวกับการสรางความรวมมือในอนาคต

ระหวางจีนกับอาเซียน วา จีนจะพิจารณาถึงลูทาง

ความรวมมือทีพ่ฒันาอยางสนัติของเอเชียตะวันออก 

และตองการเห็นความรวมมือฉันทมิตรระหวางจีน

กับอาเซียนที่จะกาวไปอยางมั่นคงยิ่งขึ้น สวนนายก

รัฐมนตรีไทยในฐานะประเทศผูประสานงานความ

สัมพันธอาเซียน-จีน ไดกลาวตอจากนายกรัฐมนตรี

จนี โดยนายกรฐัมนตรไีทยไดนาํเสนอประเดน็สาํคญั 

๓ ประการ คอื ประการแรก การพัฒนาเศรษฐกิจให

เตบิโตอยางยัง่ยนืนัน้ ไทยสนับสนนุใหมกีารบรูณาการ

ความรวมมือดานเศรษฐกิจกับจีน โดยเฉพาะ

การเรงดําเนินการตามแผนงานการเจรจา เพื่อยก

ระดับความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน  ประการ

ที่สอง การสงเสริมความเชื่อมโยงของภูมิภาคใน

ทุกมิติ อาเซียนกับจีนควรใหสําคัญกับการพัฒนา

เครอืขายความเชือ่มโยง เพือ่เสรมิจดุแขง็ทางเศรษฐกจิ

ระหวางกนั และเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิโดยรวม 

ทั้งนี้ไมวาจะเปนการเชื่อมโยงทางบก อากาศ หรือ

ทะเล และประการที่สาม ความสัมพันธอาเซียน-จีน

ควรมุงมองไปขางหนา และเสรมิสรางผลประโยชนท่ี

มีรวมกันในทุกดาน ทั้งนี้ ความสัมพันธอาเซียน-จีน

ไดกาวหนามาโดยตลอด โดยเผชิญกับปญหาความ

ทาทายและผานวิกฤตการณตางๆ รวมกัน ทําให

ความสัมพันธของอาเซียนกับจีนเปนความสัมพันธ
ประธานาธิบดีจีน นายสี  จิ้นผิง (ยืนดานขวาในภาพบน) 

และ นายกรัฐมนตรีจีน นายหลี่  เคอเฉียง (ภาพลาง) 
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พิเศษ มีพ้ืนฐานที่เขาใจและเคารพแกกันและกัน 

ซึ่งความสัมพันธอาเซียน-จีน ไมไดเปนประโยชน

เฉพาะตอสองฝายเทานัน้ แตยงัมสีวนในการสงเสรมิ

สนัติภาพ เสถยีรภาพ และความมัน่คงในภมูภิาค ดงั

นั้น จะตองเพิ่มพูนความรวมมือ และการแสวงหา

โอกาส ในการจัดการกับปญหาตางๆ เพื่อมุงไปสู

ความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอยางแทจริง

สําหรับบทบาทของประเทศไทย ซ่ึงเปน

ผูรเิร่ิมแนวคดิการจดัตัง้ศนูยอาเซยีน–จีน ณ กรงุปกกิง่ 

โดยไทยเปนประเทศแรกที่สงเจาหนาที่ไปปฏิบัติ

หนาที่ที่ศูนยอาเซียน–จีน ในตําแหนงผูอํานวยการ

หนวยสารสนเทศและประชาสัมพันธ มีวาระ ๓ ป 

ในชวงคร่ึงปแรกของป พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อสะทอนถึง

ความสําคัญที่ไทยมีตอจีน นอกจากนี้ ไทยไดปฏิบัติ

หนาทีป่ระเทศผูประสานงานความสมัพนัธอาเซยีน-

จนี เปนระยะเวลา ๓ ป (ต้ังแตปลายเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๕๕ – กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘) โดยไทยมี

เปาหมายท่ีจะพฒันาความสัมพนัธและความรวมมือ

ระหวางอาเซียนกับจีนใหกาวหนายิ่งขึ้นในทุก ๆ 

ดาน โดยเฉพาะเพ่ือผลประโยชนร วมกันของ

ทกุประเทศ ในภมูภิาค รวมทัง้มุงสงเสรมิ ๓ ประเดน็

หลกั ไดแก การสรางประชาคม (Community) การ

สงเสรมิความเช่ือมโยง (Connectivity) และการจดั

ทําแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต (Regional Code of 

Conduct in the South China Sea : COC) อัน

เปนผลสืบเนื่องมาจากการประชุม ASEAN-China 

SOM Retreat เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ที่

เมอืงพทัยา จังหวดัชลบรุ ีซึง่ไทยเปนเจาภาพจดัการ

ประชุมดังกลาว เพ่ือเปนเวทีหารืออยางไมเปน

ทางการในการทบทวนและแสวงหาทิศทาง

ความรวมมืออาเซยีน–จนี ในทุกมิต ิรวมทัง้ประเดน็

ในภูมิภาคท่ีอยูในความสนใจรวมกัน การผลักดัน

การปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยแนวปฏิบัติของภาคี

ในทะเลจีนใต (Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea : DOC) และ

การเจรจาจัดทํา COC ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนใหมี

การหารอืระหวางอาเซยีนกบัจนีใหบอยครัง้ขึน้ เพือ่

สรางบรรยากาศของความไวเนือ้เชือ่ใจอนัจะนาํไปสู

การเจรจาจัดทํา COC ตอไป

จึงเปนที่นาสนใจวา ไทยควรมีบทบาทท่ี

สําคัญในการเสริมสรางความรวมมือแบบเปน

หุ นสวนทางยุทธศาสตรระหวางจีนกับอาเซียน

อยางไร เพื่อดํารงไวซึ่งผลประโยชนที่ควรจะไดรับ 

แนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือ
แบบหุนสวนทางยุทธศาสตร

ความเปนมาของแนวคดิการเปนหุนสวนทาง

ยุทธศาสตร (Strategic Partnership) สําหรับจีน

ไดปรากฎขึ้นหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง (พ.ศ.

๒๕๓๔ ซ่ึงสหภาพโซเวียตลมสลายลง) โดยใน

ป พ.ศ.๒๕๓๖ จีนไดจัดทําขอตกลงเปนหุนสวน

ทางยทุธศาสตรกบับราซลิ ตอมาไดมกีารหารอืเพือ่รวม

กันการสรางความไวเนื้อเชื่อใจตอกัน  มีความรวมมือ

กัน บนพื้นฐานความเทาเทียมกันของการเปนหุน

สวนทางยทุธศาสตรกบัรสัเซีย ในป พ.ศ.๒๕๓๙ และ

ไดนําไปสูการลงนามในการสถาปนาความเปนหุนสวน

ทางยุทธศาสตรของความรวมมือกันกับรัสเซีย            

รวมทั้งไดลงนามกับเกาหลีใตที่มีลักษณะอยาง

เดียวกันกับรัสเซียในป พ.ศ.๒๕๔๐  นอกจากน้ี 

ยังไดมีการลงนามการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
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อยางรอบดานกับสหรัฐฯ ในป พ.ศ.๒๕๔๐ แตที่
สําคัญคือ ในปเดียวกันนั้น จีนไดทําขอตกลงกับ
อาเซยีน เพือ่สรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
บนพื้นฐานของความเปนเพื่อนบานที่ดีและเชื่อมั่น
ตอกันในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งไดนําไปสูการลงนามใน
แถลงการณรวมระหวางจีนกับอาเซียนวาดวยการ
เปนหุนสวนทางยทุธศาสตรเพือ่สนัตภิาพและความ
มัง่คัง่ ในป พ.ศ.๒๕๔๖ (มกีารลงนามแบบทวภิาคีใน
แถลงการณรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตร
ระหวางไทยกับจีนในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อป พ.ศ.
๒๕๔๒ และมีการลงนามในการเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรเพื่อความรวมมือกันอยางรอบดาน เมื่อ
ป พ.ศ.๒๕๕๕) ตลอดจนมีการลงนามการเปนหุน
สวนทางยุทธศาสตรกับอีกหลายประเทศ เชน การ
เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในการรวมมือกันเพื่อ
สนัตภิาพและความมัง่คัง่กบัอนิเดยีในป พ.ศ.๒๕๔๘ 
ฯลฯ  โดยมขีอสังเกตวา การใชความเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรของจีนมีวัตถุประสงคเฉพาะตามกรณี
เหตุการณ เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง 
ไมวาจะเปนเปาหมายทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ 
เชน การลงนามในแถลงการณรวมกับสหรัฐฯ ใน
ป พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อใหบรรลุเปาหมายนโยบายการ
รบัรองจีนเดียว เปนตน ซึง่หากวเิคราะหในภาพรวม 
“การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร”   ในความหมาย
ของจีนนั้น มีองคประกอบ ๓ องคประกอบคือ องค
ประกอบแรก ตองเปนหุนสวนของผลประโยชน  ที่
สําคัญอยางเทาเทียมกัน องคประกอบท่ีสอง เพื่อ
แสดงออกถึงความเปนเพ่ือนที่ใกลชิด และ องค
ประกอบที่สาม เพื่อเนนความหมายที่ชัดเจน โดย
การแสดงออกในการเปนหุนสวนที่มีความแตกตาง
ไปจากการปฏิบัติตอประชาคมอื่นๆ  

จึงอาจกลาวไดว า การเปนหุ นสวนทาง

ยทุธศาสตรเปนการรวมตวักนัระหวางประเทศ ดงัที่

Robert Keohane และ Joseph Nye ไดอธิบาย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเมืองระหวางประเทศในชวง

ปลายทศวรรษที่ ๑๙๗๐ เปนตนมา โดยประเทศ

ตางๆ ไดมีการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น เนื่องจาก

ระบบการเมืองระหวางประเทศ  มีความซับซอน

และหลากหลายมากขึ้น เชน มีตัวแสดงทั้งที่เปนรัฐ

และมิใชรัฐเขามารวมมีบทบาทในกิจกรรมระหวาง

ประเทศมากขึ้น ในขณะที่แตละรัฐหรือประเทศมี

สภาวะทีไ่มเทาเทยีมกนัทางอาํนาจและมีความแตก

ตางทางเศรษฐกจิสงัคม ทําใหแตละรฐัหรือประเทศ

ตางๆ เกิดขอจํากัดเกี่ยวกับขีดความสามารถที่จะ

จดัการในการแกไขปญหาไดเองโดยลาํพงั รวมทัง้ไม

อาจแสวงหาผลประโยชนสงูสดุไดตามทีต่องการ จงึ

จาํเปนตองพึง่พาอาศยัรฐัอืน่ หรอืประเทศตางๆ เพือ่

ใหสามารถอยูรอดไดและใหไดมาซ่ึงผลประโยชน

ที่ตองการ โดย Joseph Nye ยังไดอธิบายถึง

สิง่บอกเหตทุีเ่ปนปจจยัพ้ืนฐาน ๔ ประการทีจ่ะนําไป

สูการรวมตวักนัระหวางประเทศ กลาวคอื ประการ

ที่หนึ่ง มุงประสงคที่จะยุติปญหาและขอขัดแยงที่

เกี่ยวของกับผลประโยชนอยางทั่วถึง ประการที่สอง 

จะเกดิการเปล่ียนแปลงในเรือ่งสถานภาพทางอาํนาจ

และผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ประการที่สาม 

จะมีพลังกดดันใหมีการขยายการรวมตัวกันออกไป

อยางกวางขวาง และ ประการที่สี่ มีการจัดตั้งและ

สรางมาตรการเพื่อใชสําหรับเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติรวมกันตอประเทศอื่นๆ ภายนอกกลุม

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการรวมตัวกันของ

ประเทศตางๆ ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ
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ประธานาธบิด ีส ี จิน้ผงิ ผูนาํจนีรุนทีห่า ไดแสดงวิสยั

ทัศนเกี่ยวกับจุดยืนและทาทีของจีนตอสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาคเอเชียใน

ปจจุบันและอนาคต ในการประชุมสมัชชาเอเชีย 

(Boao Forum for Asia) ที่เมืองโปอาว มณฑลไห

หนาน (ไหหลํา) โดยมีผูนําประเทศ บุคคลสําคัญ 

ผูนําองคการระหวางประเทศและผูประกอบการ

นานาชาติ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่ง

ประธานาธิบดีสี  จิ้นผิง ไดกลาวถึงสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดแก 

ประการแรก ประเทศตางๆ จะมีความเชื่อม

โยงและมีการพึ่งพากันมากขึ้น รวมทั้งมีแนวโนมท่ี

จะนําไปสูความรวมมือเพ่ือการพัฒนาและการมี

ผลประโยชนรวมกัน

ประการที่สอง ภูมิภาคเอเชียไดกลายเปน

ภมูภิาคทีม่พีลงัในการเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุของโลก 

แมวาจะเผชิญกับปญหาตางๆ ที่ตองการเสริมสราง

ความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาค

ประการที่สาม จีนมีเจตจํานงที่แนวแนใน

การสงเสริมการพัฒนาและความเจริญไพบูลยของ

ภูมิภาคเอเชียและของโลก

ประการที่ส่ี ประชาคมความมั่นคงระหวาง

ประเทศควรสนับสนุนวิสัยทัศนความมั่นคงแบบ

ครอบคลุมโดยทั่วทุกดาน รวมทั้งความม่ันคงรวม

และความมั่นคงแบบรวมมือกัน เพื่อที่จะแปลง

หมูบานโลกใหกลายเปนเวทีใหญของความรวมมือ

กัน มีการเจรจาปรึกษาหารือและมีขอตกลงกัน

อยางสันติ  

แนวคิดดังกลาวไดถูกเนนยํ้า ดังที่ปรากฎใน

การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ ที่

จัดขึ้นระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ 

กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 

ซึ่งนายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ไดนําเสนอ

ขอเสนอทางยุทธศาสตร ๗ ขอ เพื่อเพิ่มขยาย

ความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียน ดังนี้

ขอแรก ยึดม่ันสรางความสัมพันธเปนเพื่อน

บานท่ีดตีอกนั จนีพรอมทีจ่ะปรกึษากบัอาเซยีนเพือ่

ลงนามในสนธิสัญญาเพ่ือนบานท่ีดี มิตรภาพและ

ความรวมมือ (treaty on good-neighborliness, 

friendship and cooperation) เปนการเสรมิสราง

รากฐานทางการเมืองสูความไวเนื้อเชื่อใจ ใหความ

รวมมือทางยุทธศาสตรอยูภายใตกรอบกฎหมาย 

สองฝายผูกพันอยางเหนียวแนน 

ขอสอง เพิ่มการแลกเปลี่ยนและเพิ่มความ

รวมมือดานความมั่นคง โดยปรับปรุงกลไกประชุม

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน-จีน (ASEAN-

China Defense Ministers’ Meeting) ใหจัดการ

ประชุมอยางไมเปนทางการ เพ่ือเพิ่มความรวมมือ

ดานการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ ความมั่นคง

ทางไซเบอร การตอตานอาชญากรรมขามชาติ การ

บังคับใชกฎหมายรวม และความมั่นคงนอกรูปแบบ 

(Non-traditional Security) อื่นๆ

ขอสาม ปรับยกระดับเขตการคาเสรีจีน-

อาเซียน (China-ASEAN Free Trade Area หรือ 

CAFTA) เพิ่มขยายการคาการลงทุนเสรีระหวางกัน 

กําหนดเปาหมายปริมาณการคาระหวางกัน ๑ ลาน

ลานดอลลารภายในป พ.ศ.๒๕๖๓ 

ขอสี่ เรงสรางระบบเชื่อมโยงติดตอ เสนอ

จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน

เอเชีย (Asian infrastructure investment bank) 
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เนื่องจากชาติสมาชิกอาเซียนบางประเทศตองการ

การสนับสนุนทางการเงินเพื่อกอสรางโครงสราง

พื้นฐาน

ขอหา ขยายความรวมมือดานการเงินและ

การปองกันความเสี่ยงตางๆ เพิ่มปริมาณและขยาย

กรอบการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคี ขยาย

โครงการนํารองกระบวนการชําระเงินและสงมอบ

สินคาจากการซื้อขายขามประเทศดวยสกุลเงินทอง

ถิ่น ขยายความรวมมือความริเริ่มเชียงใหมพหุภาคี 

(Chiang Mai Initiative Multilateralization) 

ใชสมาคมธนาคารนานาชาติจีน-อาเซียน (China-

ASEAN Inter-Bank Association) ใหเกิดประโยชน

ยิ่งขึ้น

ขอหก สรางความรวมมือทางทะเล กระชับ

ความร วมมือภาคเศรษฐกิจที่พึ่ งพาทางทะเล 

(marine economy) อยางเปนรูปธรรม รวมสราง

เสนทางสายไหมทางทะเลสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

ผานความรวมมือดานการประมง การเชื่อมโยงทาง

ทะเล การปกปองสิง่แวดลอมและการวิจยัทางทะเล 

การคนหาและกูภัยทางทะเล

ข อ เจ็ด  ส  ง เสริมการแลกเปลี่ ยนทาง

วัฒนธรรม รวมกันวางแผนปฏิบัติการความรวมมือ

ทางวัฒนธรรมระหวางจีน-อาเซียน (China-

ASEAN Cultural Cooperation Action Plan) 

เ พ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

และการศกึษา การแลกเปลีย่นเยาวชน นกัวเิคราะห

และสือ่มวลชน สงเสรมิความรวมมอืดานเทคโนโลยี 

การปกปองสิ่งแวดลอมและดานอื่นๆ อันจะเพิ่ม

กระชับความรวมมือฉันทมิตรระหวางสองฝาย

เนื่องจากจีนกับประเทศในกลุมอาเซียนมี

ความเชื่อมโยงติดตอกันทั้งทางบกและทางทะเล                

เปนเพื่อนบานกัน มีเสนเขตแดนทางบกรวมกันกวา 

๔,๐๐๐ กิโลเมตร ตลอดระยะเวลานับพันป ที่ทั้ง

จีนและอาเซียนมีวัฒนธรรมพาดผานถึงกัน มีสาย

เลือดเชื่อมกัน เปนตัวอยางของการแลกเปลี่ยนกัน

ทางชนชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอันแตกตางกัน 

จีนกับประเทศอาเซียนเรียนรูประสบการณซึ่งกัน

และกัน และรวมกันพัฒนากระบวนการเพื่อความ

เปนเอกราชของประชาชาติ ซ่ึงจีนไดเริ่มตนจาก

การสถาปนาความสมัพนัธทางการทตู จนกลายมาเปน

หุนสวนทางยุทธศาสตร ไดเพิ่มพูนความไววางใจ

แกกันอยางตอเนื่อง ขยายความรวมมือในทุกดาน 

ใหประชาชนของประเทศตางๆ ไดรับผลประโยชน

ที่เปนรูปธรรม และไดสงเสริมความม่ันคง และ

เจริญรุงเรืองของเขตเอเชียตะวันออก

ปจจัยพื้นฐานของความรวมมือ
แบบหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางจีน
กับอาเซียน        

ในชวงกวา ๒๐ ปหลังสงครามเย็น จีนใน
ฐานะกําลังหลักที่รักษาสันติภาพของเอเชียตะวัน
ออก ไดสนับสนุนอาเซียนแสดงบทบาททางบวก
เพื่อความม่ันคงของภูมิภาค โดยสาเหตุพื้นฐานท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาไปอยางรวดเร็วระหวางจีน
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กับประเทศในกลุมอาเซียนนั้น เปนผลมาจากการ

เคารพซึ่งกันและกัน อยูรวมกันอยางเปนมิตร ซึ่ง

เปนเงือ่นไขแรกทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธอนัดรีะหวาง

ประเทศ รวมทั้งไดนําไปสูการแสวงหาจุดรวม และ

สงวนจดุตาง มกีารปรกึษาหารอืกันดวยความเสมอภาค

อัน เป น วิ ธี การ ท่ีสม เห ตุสมผลในการแก  ไข

ขอขดัแยง ซ่ึงการท่ีจนีไดเขารวม“สนธสิญัญาความรวมมือ

ฉันทมิตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ถือเปนการ

สรางยุทธศาสตรความสัมพันธแบบเปนหุนสวนกับ

อาเซียน และไดเสนอใหความรวมมือกับอาเซียน 

โดยลงนามใน“สนธสิญัญาวาดวยความรวมมือฉนัท

ประเทศเพื่อนบาน”กอนประเทศมหาอํานาจอื่นๆ  

ซึ่งความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียนกอใหเกิด

แรงกระตุนตอการพฒันาในภมิูภาค เนือ่งจากจีนเปน

คูคารายใหญทีส่ดุและเปนประเทศทีม่กีารลงทนุมาก

เปนอนัดบัที ่๓ ของอาเซยีน ตลอดจนจนีไดเจรจากับ

อาเซยีนเก่ียวกบัการเปดเขตการคาเสรกีอนประเทศ

อ่ืนๆ และไดสรางเขตการคาเสรีของประเทศกําลัง

พัฒนาที่ใหญที่สุดในโลกดวย โดยในป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ยอดมูลคาระหวางจีนกับอาเซียนเปนจํานวนเงินสูง

ถึง ๔๔๓,๖๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ มีเงินลงทุน

รวมเปนจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ 

และจีนกับอาเซยีนมปีระชากรทีต่ดิตอไปมาหาสูกนั

จํานวน ๑๘ ลานคน มีการติดตอทางเศรษฐกิจและ

การคาอยางใกลชิด อีกทั้งศักยภาพทางการตลาดที่

ใหญของจีนกับอาเซยีน ไดกลายมาเปนสวนทีส่าํคญั

ของการพัฒนาในภูมิภาคอยางเขมแข็ง ที่สงผลตอ

กระบวนการความรวมมอืของเอเชยีตะวนัออกตอไป

ในป พ.ศ.๒๕๕๖ จีนยังไดเสนอคําริเริ่มเกี่ยว

กับการพัฒนาเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษ

ที่ ๒๑ และกรอบความรวมมือ “๒+๗” ระหวาง

จีนกับอาเซียน ซึ่งรวมทั้งความเขาใจทางการเมือง 

๒ ประการ อันไดแก กระชับความไววางใจทาง

ยุทธศาสตรใหลุมลึกย่ิงขึ้นกับการรวมความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวความคิดเก่ียวกับ

ความรวมมือสําคัญใน ๗ ดาน อันไดแก การเมือง 

เศรษฐกิจและการคา การเชื่อมสัมพันธและติดตอ

กัน การเงิน ความรวมมือทางทะเล ความม่ันคง 

และวัฒนธรรมทางสังคม และตลอดป พ.ศ.๒๕๕๗ 

ที่ผานมา ความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียนมีผล

คืบหนาสําคัญคือ ใน ๓ ไตรมาสแรกของปนั้น มี

ยอดมูลคาระหวางสองฝายเปนจํานวนเงินสูงถึง 

๓๔๖,๖๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ (เติบโตขึ้นรอยละ 

๗.๕) เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอนหนา

นั้น โดยจีนกับอาเซียนไดบรรลุความเขาใจรวมกัน

เกี่ยวกับการพัฒนาเขตการคาเสรีจีน-อาเซียนใน

ระดบัทีส่งูยิง่ขึน้ ประกอบกบัป พ.ศ.๒๕๕๗ เปนปแหง

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนกับอาเซียน โดยจีน

ไดจัดกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อใหประชาชน

ทั้งสองฝายสัมผัสถึงมนตเสนหของวัฒนธรรม

ตะวันออกไดอยางเต็มที่        

นอกจากนี้ จีนไดเริ่มรวบรวมเงินทุนความ

รวมมอืดานการลงทนุจีน-อาเซียนระยะที ่๒ ธนาคาร

เพื่อการพัฒนาแหงชาติจีนยังจะจัดตั้งเงินกู โดย

เฉพาะเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานจีน-

อาเซยีน โดยเฉพาะความรวมมอืทางทะเลกลายเปน

ประเดน็เดนของความรวมมือระหวางจนีกบัประเทศ

อาเซียน จีนมีขอเสนอวาจะตั้งใหปพ.ศ.๒๕๕๘ เปน

ปแหงความรวมมือทางทะเล กระชับความรวมมือ

ดานเศรษฐกิจทางทะเล วิทยาศาสตรทางทะเล 
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การอนรุกัษสิง่แวดลอมทางทะเลและการขนสงทาง

ทะเล เพื่อสงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ 

ไดผลประโยชนรวมกันและมีความเขาใจกันดวยใจ

และใจระหวางประชาชนของจีนกับประชาชนของ

ประเทศในกลุมอาเซยีน ซึง่จีนมุงทีจ่ะเพิม่การลงทนุ

ตอประเทศกําลังพัฒนาในอาเซียน กระชับการแลก

เปลี่ยนและความรวมมือกับประเทศตามลุมแมนํ้า

โขง บรรเทาความยากจน ชวยเหลือกลุมคนยากจน 

และการพัฒนาทางสังคม สนับสนุนอาเซียน ลด

ชองวางของการพัฒนาภายในประชาคมใหนอยลง

การที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนกลาวปราศรัย

ที่รัฐสภาอินโดนีเซียเมื่อชวงปลายป พ.ศ.๒๕๕๖ วา 

จนีกบัอาเซียนจะสบืตออดตีและบุกเบิกอนาคต รวม

มือกันสรางประชาคมจีน-อาเซียนท่ีมีความสัมพันธ

ใกลชิด บนพื้นฐาน “สิบปแหงยุคทอง” เพื่อพัฒนา

เปน “สิบปแหงยุคเพชรพลอย” ในการสรางความ

ผาสกุมากยิง่ขึน้แกประชาชนในภูมิภาค ซ่ึงกอนทีจ่ะ

บรรลุเปาหมายกรอบความรวมมือทางยุทธศาสตร

ดังกลาวนั้น ทั้งสองฝายควรใหความสําคัญกับ

ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

ประการแรก ตองยึดหลักวา จีนกับอาเซียน

เปนประเทศเพื่อนบานที่สนิทแนนแฟน โดยจีน

ยินดีหารือกับประเทศในกลุมอาเซียนเพื่อลงนาม

ในสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ

ฉันทมิตร สรางรากฐานการเมืองบนความไววางใจ

ซึ่งกันและกัน

ประการที่สอง กระชับความรวมมือดาน

ความม่ันคง สรางกลไกการประชมุรฐัมนตรกีระทรวง

กลาโหมระหวางจีนกับอาเซียนใหสมบูรณ ความ

รวมมือดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความ

ปลอดภยัทางอนิเตอรเนต็ ปราบปรามอาชญากรรม

ขามชาติ และรวมกันปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย

ประการที่สาม พัฒนาเขตการคาเสรีจีน-

อาเซียนใหดยีิง่ขึน้ ใชมาตรการอยางเปนรปูธรรมใน

การคาสินคา การคาบริการ และความรวมมือดาน

การลงทนุ เพือ่ใหการคาการลงทนุมคีวามเสรแีละมี

ความสะดวกมากขึ้น จนบรรลุเปาหมายยอดการคา

ระหวางทั้งสองฝายที่ตั้งเปาไว ๑ ลานลานดอลลาร

สหรัฐฯ ในป พ.ศ.๒๕๖๓

ประการที่สี่ ผลักดันความคิดสรางสรรค 

มูลเหตุที่ทําใหการพัฒนาความสัมพันธ
แบบหุนสวนยุทธศาสตรระหวางจีนกับ
อาเซียนประสบความสําเร็จ

เนื่องจากแนวทางของการพัฒนาความ

สัมพันธหุนสวนยุทธศาสตรระหวางจีนกับอาเซียน

ดงักลาว มคีวามสอดคลองกบัประโยชนพืน้ฐานของ

ทั้งสองฝาย และเปนไปตามกระแสแหงยุคสมัยที่มุง

สูสันติภาพ การพัฒนาและความรวมมือ ซึ่งท้ังจีน

และอาเซียนควรยืนหยัดในแนวทางที่ถูกตองตอไป 

โดยยึดมั่นในหลักการแหงการเคารพซึ่งกันและกัน 

ปฏบิตัอิยางเสมอภาคเทาเทยีมกนั เปนเพือ่นบานที่

ด ีเอือ้ประโยชนแกกนั และมุงชัยชนะรวมกนั   อกีทัง้

ทุมเทกาํลงัในการพทิกัษสนัตภิาพ และความสงบสขุ 

กระชับความรวมมือในภูมิภาค กระตุนการพัฒนา

เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู

ของประชาชน การพัฒนาความสัมพันธระหวางจีน

และอาเซยีนจะประสบความสาํเรจ็มากยิง่ขึน้ กลาว

คือ เมื่อทบทวนอดีต เพื่อมุงหนาไปสูอนาคตจะพบ

วา ความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนกําลังสราง

จุดเร่ิมตนใหมแหงประวัติศาสตร ดังจะเห็นไดจาก
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กระชบัการแลกเปล่ียนกนัทัง้ซอฟแวรและฮารดแวร 

จีนเสนอจัดต้ังธนาคารเพื่อลงทุนเกี่ยวกับระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแหงเอเชีย เพื่อสนับสนุน

ใหประเทศอาเซียนกูในโครงการที่เกี่ยวของ

ประการทีห่า รวมกันเสรมิสรางความรวมมอื

ดานการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยง ขยายขนาดและ

ขอบเขตการแลกเปลี่ยนเงินตรา ทดลองใชระบบ

การชาํระบญัชีดวยเงนิตราของประเทศตนในการคา

ระหวางประเทศ เนนความรวมมือแบบทวิภาคีตาม

ขอเสนอเชียงใหม เปนตน

ประการท่ีหก พัฒนาความรวมมือหุนสวน

ทางทะเล ความรวมมอืดานเศรษฐกจิทางทะเล การ

อนุรักษสิ่งแวดลอมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร

ทางทะเล การกูภัยทางทะเล รวมกันสรางเสนทาง

สายไหมทางทะเลแหงยุคศตวรรษที่ ๒๑ เปนตน

ประการที่เจ็ด กระชับการแลกเปลี่ยนดาน

บุคลากรและวัฒนธรรม ทั้งสองฝายไดร วมกัน

กําหนด “โครงการความรวมมือทางวัฒนธรรม

ระหวางจีนกับอาเซียน” สงเสริมการแลกเปลี่ยน

ดานวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน กลุมนักคิด 

ผูเชี่ยวชาญ และสื่อมวลชน

นอกจากนี้  การพัฒนาประเทศของจีน

ตองการบรรยากาศที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ 

โดยจีนจะมุงมั่นกระชับความรวมมือรอบดาน และ

มิตรกับประเทศเพื่อนบานเชนเดียวกับในอดีตที่

ผานมา กํากับดูแลและแกปญหาขอขัดแยงและ

ความเห็นที่ตางกันอยางรอบคอบ อาเซียนมีความ

สําคัญดานการทูตของจีน ดังนั้น จีนสนับสนุนการ

พัฒนาของอาเซียนรวมทั้งการแสดงบทบาทนํา

ในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก เพราะจะนําผล

ประโยชนที่แทจริงมาสูภูมิภาค ไมวาสถานการณ

จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร จีนยืนยันการพิทักษ

สนัตภิาพและเสถยีรภาพในเอเชยีตะวันออก   มุงม่ัน

พฒันาและปรบัปรงุชวีติความเปนอยูของประชาชน 

ทั้งในปจจุบันและอนาคต ยิ่งตองการความรวมมือ

ที่แนนแฟนยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากวกิฤตการเงินโลก รกัษาแนวโนมการพฒันาของ

ภมิูภาค จนีเสนอใหยนืหยดัเจตนาความรวมมือแหง

เอเชียตะวันออกมาโดยตลอด ซึ่งจีนเห็นดวยที่จะ

ใหอาเซียนเปนแกนนํา เพื่อประสานงานใหมี

ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และพัฒนารูปแบบ

ความรวมมือที่มีเอกลักษณของเอเชียตะวันออก 

ประกอบกับกรอบ และกลไกความรวมมือหลาย

ประการที่มีอยูในเอเชียตะวันออก สอดคลองกับ

ความเปนจริงของภูมิภาคนี้ที่มีความหลากหลาย 

โดยจีนยินดีที่จะใหการสนับสนุนและเขารวมกลไก

ตางๆ เพือ่สรางการยอมรบัและเกือ้กลูซึง่กันและกนั

กลไกในการดาํเนนิความสมัพนัธอาเซยีน-จนี 

มีหลายระดับ ไดแก (๑) การประชุมสุดยอดผูนํา

อาเซียน-จีน (ASEAN-China Summit) ในชวง

เดี ยวกันกับการประชุ มสุ ดยอดอา เซี ยนใน

ชวงปลายปของทุกป (๒) การประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศอาเซยีน-จนี (ASEAN Post Ministerial 

Conference Session with China) ราวเดือน

กรกฎาคมของทกุป (๓) การประชมุเจาหนาทีอ่าวโุส

อาเซียน-จีน (ASEAN-China Senior Officials’ 

กลไกของการเสริมสรางความรวมมือ
แบบหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวาง
จีนกับอาเซียน
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Consultation) ราวเดือนเมษายนของทุกป  

(๔) กลไกสงเสรมิความรวมมอืในประเดน็ทะเลจนีใต

ในระดับเจาหนาที่อาวุโสและคณะทํางาน (SOM/

JWG on DOC)  และ (๕) กลไกรายสาขาในระดับ

รัฐมนตรีและกลไกรายสาขา ในระดับเจาหนาที่

อาวุโส 

การประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งท่ี ๑๕ 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ที่กรุง

พนมเปญ ซ่ึงที่ประชุมฯ ไดรับรองแถลงการณรวม

การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๕ เพื่อ

ฉลองครบรอบ ๑๐ ป ปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติ

ของภาคีในทะเลจีนใต (Joint Statement of the 

15th ASEAN China Summit to Commemorate 

the 10th Anniversary of the DOC) ซึ่งมีสาระ

สําคัญแสดงความยินดีตอพัฒนาการและความรวม

มือระหวางอาเซียน-จีน ภายใตกรอบ DOC และ

สนับสนุนใหมีการยึดมั่นในหลักการ และสงเสริม

ความรวมมือในกรอบ DOC เพื่อนําไปสูการจัดทํา 

COC  ตอไป กลาวคือ ในดานการเมืองความมั่นคง 

ที่ประชุมฯ ใหความสําคัญกับการเสริมสรางความ

เปนหุนสวนเชงิยทุธศาสตรอาเซยีน–จนี ใหกาวหนา

อยางรอบดาน โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

อาเซียน-จีน พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ และขยายความ

รวมมือเพื่อรับมือกับปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 

เชน อาชญากรรมขามชาติ และการบริหารจัดการ

ภัยพิบัติ เปนตน ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นวา ขอพิพาท        

ในทะเลจนีใตเปนเพยีงประเดน็หนึง่ในความสมัพนัธ

อาเซยีน-จนีทีม่หีลายมติ ิและจะตองไดรบัการแกไข

ภายใตกรอบอาเซยีน-จนีอยางสนัตวิธิ ีโดยสนบัสนนุ

ใหมีการหารืออยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการปฏิบัติ

ตาม DOC อยางเตม็ทีแ่ละมีประสทิธิภาพ เพือ่เสรมิ

สรางความเช่ือมั่นและความไวเนื้อเชื่อใจระหวาง

กัน อันจะนําไปสูบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการจัด

ทํา COC ในอนาคต  สวนในดานเศรษฐกิจ ที่ประ

ชุมฯ สนับสนุนการใชประโยชนจากความตกลงเขต

การคาเสรีอาเซียน-จีนใหเต็มศักยภาพ โดยอาเซียน

และจีนควรรวมมือกันขจัดอุปสรรคทางการคา เพื่อ

ใหการคาอาเซียน-จีน บรรลุเปาหมาย ๕ แสนลาน

ดอลลารสหรัฐฯ รวมทั้งเรงผลักดันใหมีการลงทุน

ใหมจากจีนในภูมิภาคจํานวน ๑ หมื่นลานดอลลาร

สหรัฐ ภายในป พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ 

เห็นพองที่จะสงเสริมความเช่ือมโยงในภูมิภาคผาน

การพัฒนาโครงขายคมนาคม และการแลกเปลี่ยน

ในระดับประชาชน ซึ่งจะชวยลดชองวางดานการ

พัฒนา  สําหรับขอเสนอที่สําคัญของจีนในการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ ๑๕ ไดแก

๑. ประกาศใหป พ.ศ.๒๕๕๖ เปนปแหงการ

เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ป ความเปนหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรอาเซียน-จีน

๒. จัดตั้งหุ นสวนความรวมมือทางทะเล

อาเซียน-จีน โดยใชประโยชนจากกองทุนความรวม

มืออาเซียน-จีน (ASEAN-China Cooperation 

Fund) และกองทุนความร วมมือทางทะเล

(Maritime Cooperation Fund) จํานวน ๓,๐๐๐ 

ลานหยวน (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ลานบาท) ซึ่งนายก

รัฐมนตรีจีนไดประกาศจัดตั้งเมื่อป  พ.ศ.๒๕๕๔

๓. จัดตั้งกลไกการหารือระหว างคณะ

กรรมาธิการดานความเชื่อมโยงจีน (China’s 

Committee on Connectivity) กับคณะ

กรรมการประสานงานอาเซียนวาดวยความเชือ่มโยง
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ระหวางกันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity 

Coordinating Committee: ACCC) รวมทั้งจัด

ทําแผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงอาเซียน-จีน 

(ASEAN-China Master Plan on Connectivity)

๔. จัดทําแผนปฏิบัติการความร วมมือ

อาเซียน-จีน ดานสาธารณสุขและดานวัฒนธรรม

๕. จดัต้ังเวทคีวามรวมมือดานการทองเทีย่ว

อาเซียน-จีน

๖. จัดต้ังหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

รวมอาเซยีน-จนี จาํนวน ๑๐ แหง สวนวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีอาเซียน-จีน และศูนยถายทอด

ความรูทางเทคโนโลยี

๗. จัดตั้งเครือขายนักวิชาการอาเซียน-จีน

๘. ประกาศเพิ่มวงเงินใหกับกองทุนความ

รวมมืออาเซียน-จีน จํานวน ๕ ลานดอลลารสหรัฐ

ตอมาการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียน-

จีน ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

ทีเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม ทีป่ระชุมฯ ใหความ

สําคัญกับการติดตามผลการดําเนินการตาม DOC 

พัฒนาการเกี่ยวกับการจัดทํา COC และการจัดตั้ง

คณะกรรมการอาเซียน - จีนวาดวยความเช่ือมโยง 

โดยไทยไดเสนอใหดําเนินการตางๆ ไดแก การ

ปรับปรุงกฎระเบียบการขามแดนเพื่อลดตนทุน

การขนสง  การประสานงานระหวางองคการระหวาง

ประเทศตาง ๆ เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงใน

ภูมิภาค   การขอรับการสนับสนุนจากอาเซียนและ

จีนตอขอเสนอโครงการของสถาบันลุมนํ้าโขงใน

การเชือ่มโยงระเบยีงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และ ไทยรบั

เปนเจาภาพจดัโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนอาเซียน-

จีน ระหวางวันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

นอกจากนี้  ในการประชุมรัฐมนตรีต าง

ประเทศอาเซียน–จีน เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีกรุงพนมเปญ ที่ประชุมฯ ไดมี

การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของ

ความสัมพันธที่ผานมา โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม

แผนปฏบิติัการรวมอาเซียน-จนี พ.ศ.๒๐๑๑ – ๒๐๑๕ 

(Plan of Action to Implement the Joint 

Declaration on the ASEAN-China Strategic 

Partnership for Peace and Prosperity 2011-

2015) และความสาํเรจ็ในการจดัตัง้ศนูยอาเซยีน-จนี 

ณ กรุงปกกิ่ง รวมทั้ง ยอมรับบทบาทของจีนใน

การสนับสนุน การปฏิบัติตามแผนแมบทวาดวย

การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan 

on ASEAN Connectivity - MPAC) และความ

เปนไปไดในการจดัตัง้กลไกการประสานงานระหวาง

จีนกับคณะกรรมการประสานงานอาเซียน วา

ดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในภูมิภาค (ASEAN 

Connectivity Coordinating Committee - 

ACCC) ตลอดจนแสดงความยินดีกับการประกาศ

จัดตั้งคณะผูแทนถาวรจีนประจําอาเซียน ณ กรุง

จาการตา และการแตงตั้งนางหยาง ซ่ิวพิง (Yang 

Xiuping) ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตผูแทน

ถาวรจีนประจําอาเซียน อีกทั้งไดเห็นพองใหมีการ

สงเสริมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรี

อาเซียน-จีน และยืนยันใหการสนับสนุนไทยอยาง

เต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ประเทศผูประสานงาน

ความสัมพันธอาเซียน–จีน

ลาสุด เม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

กระทรวงการตางประเทศของไทย เปนเจาภาพ

การประชุมรวมเจาหนาทีอ่าวโุสอาเซยีน-จนี วาดวย

AW-����-04-2.indd   56 7/10/2559   16:46:39

AW-�������-����������������������-59-04.indd   251 10/10/2559   11:46:38



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก252

๕๗วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘

การปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติของภาคี

ในทะเลจนีใต (ASEAN - China SOM on DOC) ครัง้

ที่ ๘ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวง

การตางประเทศในขณะนัน้ และนายหลวิ  เจิน้หมิน 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศจีน 

เปนประธานรวม ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 

กรุงเทพมหานคร ในที่ประชุมไดหารือถึงความคืบ

หนาของการดําเนินการตามปฏิญญาวาดวยการ

ปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใตและเรงรัดการจัดทํา

แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต โดยตอยอดจากผลลัพธ

ของการประชุม SOM on DOC ครั้งที่ ๗ เมื่อเดือน

เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ที่เมืองพัทยา และการประชุม

เจาหนาที่อาวุโสอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ   เมื่อเดือน

กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ทีเ่มอืงกุยหลนิ ประเทศจนี ซ่ึง

ทั้งสองฝายสนับสนุนการสงเสริมความรวมมือผาน

การหารือในระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับคณะ

ทํางาน โดยอาเซียนและจีนตระหนักถึงความสําคัญ

ของคณะทํางานรวมอาเซียน-จีน (Joint Working 

Group - JWG)  ในการสนับสนุนการทํางานของ

เจาหนาที่อาวุโสฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบกับ

ขอเสนอของ JWG ในการจัดตั้ง hotline สําหรับ

เหตุฉุกเฉินทางทะเลระหวางหนวยงานคนหาและ

กูภัย และระหวางเจาหนาทีอ่าวโุสกระทรวงการตาง

ประเทศอาเซียน-จีน และเห็นชอบกับแผนการฝก

ซอมในหองปฏิบติัการ (Tabletop Exercise - TTX) 

ดานคนหาและกูภัยในป พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากนี้ ที่

ประชมุฯ ใหความสาํคญัตอการขยายประเดน็ทีเ่ปน

จุดยืนรวมกัน (commonalities) ระหวางอาเซียน

กบัจีน  โดยไดรบัรอง First List of Commonalities 

ซึ่งกลาวถึงหลักการทั่วไปที่กําหนดแนวทางการ

ดําเนินการความสัมพันธอาเซียน-จีน และไดมอบ

หมายให JWG หารือและจัดทํา Second List of 

Commonalities ตอไป ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยํ้าถึง

ความสาํคญัของความสมัพนัธอาเซยีน-จนี ในการเปน

เสาหลักของสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญ

รุงเรืองของภูมิภาค รวมท้ังแสดงความมุงมั่นที่จะ

พฒันาความสมัพนัธบนพืน้ฐานของความเปนหุนสวน

ยุทธศาสตรอาเซียน-จีน ใหมีความใกลชิดและ

มั่นคงเขมแข็งยิ่งขึ้นดวยการเสริมสรางความเช่ือมั่น 

ความไวเนื้อเชื่อใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน

ความสาํคญัของประเทศไทยในมมุมอง
ของจีน

จีน เห็นความสํ าคัญของประ เทศไทย 

เนื่องจากการที่ไทยอยู สถานะที่ไดเปรียบในเชิง

ภูมิรัฐศาสตร เปนประเทศศูนยกลางของแผนดิน

ใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนตัวเชื่อมที่

สําคัญในการเชื่อมโยง (connectivity) ในภูมิภาค 

และมีความสัมพันธฉันทมิตรกับประเทศตางๆ 

โดยเฉพาะการไมมีประเด็นขอขัดแยงในทะเล

จีนใต รวมทั้งมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง และมี

ศักยภาพในการเปนผูนําของภูมิภาค รวมทั้งการ

มีบทบาทสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมาร  

จึงเปนโอกาสที่สําคัญของไทยที่จะตองหาทาง

สงเสรมิความรวมมอืกบัชาตมิหาอาํนาจ  โดยเฉพาะ

ในหวงที่จีนกําลังตองการการสนับสนุนจากไทย

ในฐานะประเทศผูประสานงานระหวางอาเซียน

กับจีนในปจจุบัน เพราะจีนกําลังเผชิญหนากับ

ปจจัยทาทายจากทั้งในระดับการเมืองภายในและ

การเมืองระหวางประเทศ  ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอ
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การทะยานขึ้นอยางสันติของจีน (peaceful rise)       

ที่สําคัญ ไดแก การประคองเศรษฐกิจของประเทศ

อยางยั่งยืน  ปญหาโครงสรางอันไมเปนธรรมของ

สงัคม และ การรกัษาอธิปไตยของจนีทีเ่กีย่วเนือ่งกับ

ปญหาทะเลจีนใตและทะเลจีนตะวันออก นอกจาก

น้ี จีนยังเล็งเห็นวา ไทยจะชวยใหจีนบรรลุตาม

เปาหมายในการพฒันาเศรษฐกจิ รวมทัง้จะสงเสริม

ความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับ

จีนใหกาวหนายิ่งขึ้นในทุกๆ ดาน เพื่อผลประโยชน

รวมกันของทุกประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะความ

รวมมือใน  ๑๑  สาขาหลัก ประกอบดวย ๑) 

การเกษตร ๒) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร            

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๔) การพัฒนาลุม

แมนํ้าโขง  ๕) การลงทุน ๖) พลังงาน ๗) การขนสง 

๘) วัฒนธรรม ๙) สาธารณสุข ๑๐) การทองเที่ยว 

และ ๑๑) สิ่งแวดลอม 

ขึ้น ในการจัดทําแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต (Code 

of Conduct in the South China Sea : COC) 

และการแปลงการปฏิบัติตามปฏิญญาวาด วย

การปฏบัิติของภาคใีนทะเลจีนใต (Declaration on 

the Conduct of Parties in the South China 

Sea : DOC) ไปสู การปฏิบัติ และการพัฒนา

เขตทะเลจีนใตใหเปนเขตพัฒนารวม หรือ Joint 

Development Area โดยควรโนมนาวใหจีน

ปรับเปลี่ยนทาทีทางการทูตเพื่อลดความแข็งกราว

และเกรี้ยวกราดลง รวมทั้งมีทาทีประนีประนอม

กับอาเซียนมากขึ้น 

บทบาทที่ไทยควรดําเนินการ
และผลประโยชนที่จะไดรับ

ประเทศไทยควร ริ เริ่ ม ในการผลักดัน

ขอเสนอท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงและเสริมสราง

ความสมัพนัธระหวางอาเซยีนกับจนี โดยเฉพาะการที่

จะสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน และลด

ความหวาดระแวงลง ดังนี้

 ๑. ในดานการเมืองและความมั่นคง ไทย

ควรแสวงหาจุดรวมในการปรับปรุงความสัมพันธ

อาเซียน-จีน คือ การแกปญหาความขัดแยงใน

ทะเลจีนใต โดยเพิ่มการพบปะหารืออยางไมเปน

ทางการในทุกระดับระหวางอาเซียนกับจีน เพื่อ

ปรับทัศนคติที่จะกอใหเกิดการประนีประนอมมาก

นอกจากน้ี ควรเรงเสริมสรางปจจัยสําคัญ

ที่จะทําใหความสัมพันธจีนกับอาเซียนดีขึ้น ไดแก 

ความสัมพันธระหวางจีนกับมหาอํานาจอื่นๆ โดย

เฉพาะความสัมพันธจีนกับสหรัฐฯ จีนกับญี่ปุ น 

และจีนกับอินเดีย กลาวคือ หากความสัมพันธจีน

กับมหาอํานาจเหลานี้ดี ก็จะชวยใหความสัมพันธ

ระหวางจีนกับอาเซียนดีขึ้นดวย เชน การฝกและ

อบรมการบริหารจัดการในการปฏิบัติการชวย

เหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซ่ึง

นอกจากจะเปนยกระดับขีดความสามารถบุคลากร

ของไทยสูระดับสากลแลว ยังจะสรางความเชื่อม่ัน

ทะเลจีนใต
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ตอการลงทุนของตางชาติในประเทศไทย รวมทั้ง

เสริมสรางความรวมมือกัน อันจะสามารถลดความ

หวาดระแวงระหวางประเทศได เปนตน
๒. ในดานเศรษฐกิจ ไทยควรจัดกิจกรรม

สนับสนุนใหจีนไดใชโอกาสในเวทีหารือระหวาง
อาเซียนกับจีนท่ีมีอยู หลายเวที ทั้งการประชุม
เจาหนาที่อาวุโสอาเซียน-จีน การประชุมในระดับ
รัฐมนตรีตางประเทศ และการประชุมสุดยอด
อาเซียน-จีน ซึ่งในปนี้ เปนปที่จะครบรอบ ๔๐ ป 
แหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวาง
ไทยกับจีน และเปนปที่ ไทยยังเป นประเทศผู 
ประสานงานความสัมพันธอาเซียน-จีน แมวาจะมี
ระยะเวลาในฐานะประเทศ ผูประสานงานจนถึง
เดอืนกรกฎาคมกต็าม แตทีผ่านมาจีนไดแสดงความ
พอใจและมีทาทีสนับสนุนตอบทบาทของไทยใน
การเปนสะพานเช่ือมความสัมพันธระหวางอาเซียน
กับจีนมาโดยตลอด โดยเฉพาะการใชความรวมมือ
ทางดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะ ปฏิสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับจีน จะเปนตัวชวย
ทาํใหลดความหวาดระแวงระหวางกนัลง ดวยเหตุท่ี
ความสมัพนัธทางเศรษฐกจิเปนเรือ่งทีทั่ง้สองฝายได
ประโยชน และขณะนี้แนวโนมกําลังดีขึ้น ดังนั้น ทุก
ฝายควรใหการสนับสนุนเพื่อกระชับความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจทัง้ทางดานการคา การลงทนุ การทอง
เที่ยว และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตอไป เชน 
การสรางเสนทางรถไฟเพื่อเชื่อมภูมิภาคโดยที่ไทย
เปนศูนยกลางของการเชื่อมโยง อันจะทําใหไทยได
รบัผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจะสงเสรมิ
ตอการคาชายแดนและเศรษฐกิจชายแดนของไทย
ใหเกิดผลในการเพิ่มมูลคาทางการคายิ่งขึ้น เปนตน 

 ๓. ในดานสังคมและวัฒนธรรม ควรมี
การเสริมสรางความรวมมือเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ

ในระดับประชาชนตอประชาชน ใหมีการไปมา
หาสูกันโดยเฉพาะนักทองเที่ยวและนักธุรกิจ เพื่อ
เสริมสรางความผูกพันทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การที่คนในประเทศตางๆ ของอาเซียนกําลังตื่นตัว
ในการเรียนภาษาจีน อันจะเปนตัวชวยทําให
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับจีนดีขึ้น และลด
ความหวาดระแวงลง นอกจากนี้ ควรมีมาตรการใน
การสงเสริมการสรางอัตลักษณรวม ดวยการมุงไปสู
การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก โดยมีอาเซียน 
จนี ญีปุ่น และเกาหลใีต แตจะตองเปนไปในลักษณะ
ของประชาคมที่รวมตัวกันแบบหลวมๆ ซึ่งผลจาก
การจัดตั้งประชาคมนี้ จะทําใหไทยไดรับประโยชน
ทั้งในเชิงสังคมและในเชิงเศรษฐกิจจากสินคา
ทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว และการสราง      
อัตลักษณของเอเชียตะวันออกดังกลาว อาจนําไปสู
การทีอ่าเซยีนกับจนีจะมอัีตลกัษณรวมกนัในระยะยาว 
เปนตน   อนัจะเสรมิสรางตอความม่ันคงของภมิูภาค
อยางยั่งยืนในที่สุด 

การสรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
เปนเครื่องมือที่สําคัญตอการดําเนินนโยบายตาง
ประเทศของจนีในปจจบัุน เพือ่ลดความหวาดระแวง
และสรางความไวเนื้อเช่ือใจระหวางจีนกับประเทศ
ตางๆ โดยเฉพาะอาเซียน ซ่ึงมีที่ต้ังที่มีความสําคัญ
เชิงยุทธศาสตรตอจีนในการติดตอสูภูมิภาคตางๆ 
และเชือ่มโยงมหาสมทุรแปซฟิกกบัมหาสมทุรอินเดยี 
นอกจากนี้ จีนไดใหความสําคัญตอประเทศไทย
เปนอยางมาก เนื่องจากการที่ประเทศไทยมีที่ต้ัง
เปนศูนยกลางของแผนดินใหญในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ซ่ึงสําคัญตอการเชื่อมโยงในภูมิภาค อัน
จะใหประโยชนกับจีนไมเพียงแตทางดานเศรษฐกิจ

สรุป
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เทานั้น แตยังมีความสําคัญตอเสถียรภาพทาง
การเมืองและความมั่นคง ในภูมิภาค ที่จะสงผล
กระทบตอความเจรญิกาวหนาของจนี ดงันัน้ ในปนีซ้ึง่
เปนปที่ประเทศไทยกับจีนไดครบรอบการสถาปนา
ความสมัพนัธทางการทตู ๔๐ ป (ลงนาม เม่ือวนัที ่๑ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ณ กรุงปกกิ่ง) รวมทั้งมี
ความสัมพันธและความรวมมือที่ใกลชิดในการเปน
หุนสวนทางยทุธศาสตรแบบทวภิาคตีลอดมา ประกอบ
กับประเทศไทยมีความมุงมั่นที่จะทําหนาที่ในฐานะ

เปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธระหวาง
อาเซียนกับจีนอยางดีที่สุด ในการพัฒนาหุนสวน
เชิงยุทธศาสตรระดับอาเซียน-จีน ใหเจริญกาวหนา
ในทุกๆ ดาน จึงอาจกลาวไดวา ประเทศไทยมี
บทบาทที่สําคัญในการเสริมสรางความรวมมือแบบ
หุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางจีนกับอาเซียนให
ปรากฏผลเปนรูปธรรม เพื่อผลประโยชนรวมกันใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่กลาวขานกันวาเปนศตวรรษ       
แหงเอเชีย
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กลาวนํา
ปจจุบันประเทศจีน รัสเซีย และอินเดีย มีประชากรรวมกันประมาณ ๒,๗๐๐ ลานคน 

คิดเปน  รอยละ ๓๙ ของจํานวนประชากรโลก และทั้งสามประเทศครอบครองพื้นที่ถึงหนึ่งใน

หาของพื้นที่ทางเศรษฐกิจของโลก และหากจะพิจารณาถึงศักยภาพทางการทหารพบวา กวา

ครึ่งหนึ่งของจํานวนหัวรบนิวเคลียรที่มีในโลกก็อยูในสามประเทศนี้ นอกจากนี้ มีนักวิชาการ

หลายสํานักคาดการณวา ในป พ.ศ.๒๕๗๐ จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในโลก สําหรับ

ตลาดในอินเดียและรัสเซียก็กําลังไตขึ้นสู ๑๐ อันดับแรกของโลก    โดยอินเดียมีศักยภาพทาง

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ สวนรสัเซยีซ่ึงเปนผูสงออกนํา้มันรายใหญเปนทีส่องของโลกและจะสง

ออกนํ้ามันอยางนอยรอยละ ๗๐ แมวาจะมีปญหาเศรษฐกิจที่ปะทุขึ้นตั้งแตชวงกลางป    พ.ศ. 

๒๕๕๗ กต็าม แตขนาดเศรษฐกจิรสัเซยียงัมขีนาดโตคดิเปนประมาณรอยละ ๒ ของเศรษฐกจิโลก

ยุทธศาสตร
ความรวมมือแบบสามฝาย

ระหวางจีน รัสเซีย และอินเดีย

พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล

“จีน รัสเซีย และอินเดีย ออกแถลงการณรวมเมื่อวันที่ 
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยจะรวมกันแสวงหาความมั่นคง 
ความร วมมือและความยั่งยืนพร อมทั้งกําหนดกรอบ         
ความรวมมือใหมเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค”
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ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจของจีนและอินเดียได

เติบโตขึ้นมากในเวลาอันรวดเร็ว ทรัพยากรดาน

พลังงาน   จึงกลายเปนสิ่งสําคัญมากยิ่งขึ้น จึงทําให

ทั้งจีนและอินเดียตองการเปนพันธมิตรกับรัสเซีย 

ขณะที่การร วมมือกันระหวางจีนและรัสเซียมี

เปาหมายเพือ่การถวงดลุหรอืคานอาํนาจกบัสหรฐัฯ 

แตสําหรับอินเดียนั้นเห็นวา การรวมมือกับจีนกับ

รัสเซียจะเปนการยกระดับบทบาทของอินเดียใน

เวทีการเมืองระหวางประเทศ และเพิ่มอํานาจใน

การตอรองกบัสหรฐัฯ นอกจากนี ้อนิเดยีกาํลงัรวมมือ

กับรัสเซียในการสรางเรือดําน้ําพลังงานนิวเคลียร

และเรอืรบลองหน (stealth warships) ซึง่เรอืดาํนํา้

ของอินเดียสวนมากสั่งซื้อมาจากรัสเซีย และที่ผลิต

ไดเอง ก็เปนการพัฒนาตอยอดจากการถายทอด

เทคโนโลยีของรัสเซีย   

ยุทธศาสตรความรวมมือแบบสามฝายจะ

ทําใหบรรลุเปาหมายทางยุทธศาสตรของท้ังสาม

ประเทศ ไดแก จีน รัสเซียและอินเดีย ไดหรือไม 

โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงระบบขัว้อาํนาจของโลก

จากระบบ ขั้วอํานาจเดียว (unipolar world) ที่มี

สหรัฐฯ เปนผูนํา ไปสูระบบโลกที่มีหลายขั้วอํานาจ 

(multipolar world) และประเทศไทยควรเตรียม

การอยางไรเพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศ 

จึงเปนเรื่องที่นาศึกษาคนหาคําตอบ 

ภายหลังจากที่สหรัฐฯ เปนแกนนํากองกําลังนาโต       

ใชปฏิบัติการทางทหารตออดีตประเทศยูโกสลาเวีย 

แตในขณะนั้นจีนยังไมตอบรับ ขณะที่อินเดียก็

นิ่งเฉย ตอมาในป พ.ศ.๒๕๔๔ ประธานาธิบดีปูติน 

ของรัสเซียเดินทางเยือนจีนและอินเดีย ไดประกาศ

สนับสนุนการเมืองหลายขั้ว (Multipolar) ซ่ึง

ตรงกับแนวคิดทางยุทธศาสตรของจีน และเม่ือ

ประธานาธบิดหี ูจิน่เทา ของจนีเดนิทางเยอืนรสัเซยี 

ก็ประกาศการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวาง

จีนกับรัสเซีย รวมทั้งเมื่อประธานาธิบดีปูติน เดิน

ทางเยือนอินเดียในเดือนธันวาคม ๒๕๔๗  สงผล

ใหรัสเซียกับอินเดียประกาศการเปนหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรระหวางกัน อันเปนการดําเนินบทบาท

ที่สําคัญ   ในการเชื่อมแนวคิดทางยุทธศาสตรความ

รวมมือแบบสามฝายโดยรัสเซีย 

กระแสขาวความเคลื่อนไหวของจีน อินเดีย 

และรัสเซีย ในการประชุมรวมสามฝายในลักษณะ

เปนพันธมิตรทางยุทธศาสตร เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม 

๒๕๔๗ ณ เมือง Almaty ของประเทศคาซัคสถาน 

โดยรฐัมนตรตีางประเทศของทัง้สามประเทศไดเปด

การประชุมรวมกัน เพื่อหารือเก่ียวกับสถานการณ

โลกและแนวทางที่ทั้งสามฝายมีผลประโยชน

รวมกนัโดยยํา้ถงึความจาํเปนในการใชแนวทางพหภุาคี

จัดการกับปญหาความขัดแยงของโลก  ซึ่งประเทศ

ทั้งสามตกลงที่จะรวมมือกันตอตานการกอการราย 

ยาเสพติด และปญหาความทาทายอื่น ๆ โดย

ตองการใหสหประชาชาติเขามามีบทบาทมากขึ้น

ในการแกไขปญหาของโลก 

การประชุมไตรภาคี ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ เมืองอูฮั่น ของจีน โดย

ความเปนมาของความรวมมือ
แบบสามฝาย

ความรวมมือแบบสามฝายดังกลาว เคยถูก

เสนอโดยอดีตนายกรัฐมนตรีเยฟเกนี พรีมาคอฟ 

(Yevgeny Primakov) ของรสัเซยี เม่ือป พ.ศ.๒๕๔๒ 
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เนนถึงผลสําเร็จในการประชุมรวมกันสามประเทศ

เพ่ือหารือในเรื่องความสัมพันธดานตางๆ เชน การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การคาโลก และวกิฤติ

การเงินโลก เปนตน

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ นายหยาง 

เจี๋ยฉือ รัฐมนตรีตางประเทศจีน นายเซอรเก ลาฟ

รอฟ รัฐมนตรีตางประเทศรัสเซีย และนายเอส เอ็ม 

กฤษณะ รัฐมนตรีตางประเทศอินเดีย ไดเขารวม

การประชุมระหวางรัฐมนตรีตางประเทศจีน รัสเซีย 

และอินเดียครั้งที่ ๑๑ ที่รัสเซีย  โดยรัฐมนตรีตาง

ประเทศทั้ง ๓ ประเทศมีความเห็นเปนเอกฉันทวา 

จีน รัสเซีย และอินเดีย ในฐานะมหาประเทศที่กําลัง

พัฒนาเจริญขึ้น และสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง

แหงสหประชาชาติ ตองแสดงบทบาททางบวกใน

การพิทักษสันติภาพ การพัฒนา และความมั่นคง

ของภูมิภาค และของโลก รวมทั้งเห็นพองกันที่จะ

เสริมความรวมมือในกลไกพหุภาคีระหวางประเทศ 

เชน สหประชาชาต ิกลุมประเทศ G 20 กลุมประเทศ

บริคส  และจะแสดงบทบาททางบวกมากขึ้น

ในการสงเสริมการพัฒนา และความมั่นคงของ

ภูมิภาคนี้ การฟนตัวและการพัฒนาของเศรษฐกิจ

โลก อีกทั้งจะสนับสนุนลัทธิพหุภาคี และความ

เปนประชาธิปไตยในการจัดการกับความสัมพันธ

ระหวางประเทศ

 เมือ่วนัที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ นายหวัง อ้ี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจีนกับ

นายเซอรเกย ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศรสัเซยีและนายซลัมาน ครูชติ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศอินเดียจัดการ

พบปะเจรจาระหวางรัฐมนตรีว าการกระทรวง

การตางประเทศของจนีรสัเซียและอินเดียครัง้ที ่๑๒ 

ที่กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย

นายหวัง อี้กลาววา จีน รัสเซียและอินเดีย

ควรมองการณไกลและผลกัดนัความรวมมอืระหวาง

สามประเทศ หวังว าสามประเทศจะผลักดัน

ความรวมมอื ๕ ดานทีม่อียูไดแก คลงัสมอง อตุสาหกรรม

และพาณิชย การเกษตร การกูภัยและสาธารณสุข 

และสงเสรมิความรวมมอืดานใหม เชน วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี การอนุรักษสิ่งแวดลอม พลังงาน 

เครือขายอินเตอรเน็ต และความปลอดภัยของ

เวบ็ไซต นอกจากนี ้ทัง้สามประเทศยงัจะดาํเนนิการ

แลกเปลี่ยนระหวางสามฝายและจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนระหวางเยาวชนของสามประเทศ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ กรุงปกกิ่ง  ได

มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว าการกระทรวง
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การตางประเทศจนี รสัเซยีและอนิเดียครัง้ที ่๑๓  โดย

ทีป่ระชมุไดออกแถลงการณรวม ๓๐ ขอ  โดยชีชั้ดวา         

ในฐานะเปนประเทศที่มีอิทธิพลสําคัญในภูมิภาค

และโลกและเปนประเทศที่เพิ่งเกิดใหม จีน รัสเซีย

และอินเดียต องปฏิ บัติตามเจตนารมณ แห ง

ความเปดเผย ความสามคัค ีความเขาใจ  ความไววางใจ

ระหวางกัน  การผลักดันการประสานงานในปญหา

ระหวางประเทศ  ความรวมมืออยางจริงจังเพ่ือ

ปกปองสนัติภาพและเสถยีรภาพในภมูภิาคและโลก  

ความเจริญรุงเรืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในทั่วโลก  แถลงการณดังกลาวยังยืนยันอีกครั้งวา 

ทัง้สามประเทศยืนหยัดสนบัสนุนสหประชาชาต ิ ซึง่

เปนองคการพหุภาคี  ชวยเหลือประชาคมโลกใน

การรักษาสันติภาพและความมั่นคงในโลก  ผลักดัน

การพัฒนา การสงเสริมและการปกปองสิทธิของ

มนษุย  รฐัมนตรทีัง้สามทานไดใหคาํมัน่วา จะรวมกนั

แสวงหาความมั่นคง  ความรวมมือและความยั่งยืน  

พรอมทั้ง เรียกรองใหวางกรอบความรวมมือใหม

และความมั่ นคง ในภู มิ ภาคบนพื้ นฐานของ

กฎหมายสากล

ที่นําไปสู การกําหนดนโยบายทางการเมืองและ
การทหาร อาจกลาวไดวา ปจจัยทางภูมิรัฐศาสตร
เปนการศึกษาถึงผลกระทบของภูมิศาสตรท่ีมีตอ
การเมือง อันเปนเครื่องมือของการกําหนดนโยบาย
ตางประเทศท่ีสําคัญยิ่ง โดยนําไปวิเคราะหเพื่อที่
จะไดเขาใจและสามารถอธิบายตลอดจนคาดการ
วาการแสดงออกของประเทศตางๆ ตอปรากฏการณ
ที่เกิดข้ึน ไดโดยพิจารณาจากองคประกอบทาง
ภมูศิาสตรทัง้หลายอนัมสีถานทีต่ัง้ ขนาด ภมูอิากาศ 
ภูมิประเทศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของแตละประเทศใน
การประเมินศักยภาพของแตละประเทศ 

ขณะที่ทฤษฎีภูมิยุทธศาสตร (Geostrategy 
Theory) จะพรรณนาใหเห็นถึงทิศทางของการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศกับการใชกําลังทหาร 
ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการวางแผนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรรวมทั้งการดําเนินการทางทหาร
เพื่อใหบรรลุสูเปาหมายที่พึงประสงคของประเทศ
ที่กําหนดไว โดยประเด็นที่มีความสัมพันธกับทฤษฎี
ทางดานภูมิยุทธศาสตร จะเห็นไดจากกรณีที่ 
พลเรอืโท อลัเฟรด เทเยอร มาฮาน (Alfred Thayer 
Mahan) ไดกลาวถึงประเทศที่จะเปนมหาอํานาจ
ตองมีกําลังอํานาจทางทะเล (Sea Power) และ
ครอบครองดินแดนที่สามารถเชื่อมติดตอไดทั้ง
สองมหาสมุทร ซ่ึงทฤษฎีของ นายพล มาฮาน มี
อิทธิพลตอการพัฒนากองทัพเรือของสหรัฐฯ และ
การขุ ดคลองปานามา เพื่ อ เชื่ อมมหาสมุทร
แอตแลนติคกับมหาสมุทรแปซิฟก รวมท้ังกรณ ี
เบรซนิสกี ้(Brzezinski) ทีก่ลาวถงึการใชกาํลงัทหาร
ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ตาง ๆ หลัง ยุคสงครามเย็น
กับการเปนอภิมหาอํานาจของโลก 

ปจจัยทางภูมิรัฐศาสตรของจีน 
รัสเซียและอินเดีย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยทาง

ภูมิรัฐศาสตร (Geopolitics) มีวิวัฒนาการมาจาก

นักรัฐศาสตรที่ชื่อวา เจลเลน (Kjellen) ไดนําเสนอ

แนวคิดโดยเปรียบเทียบวา รัฐเสมือนกับสิ่งมีชีวิต มี

การเกดิ การเจรญิเติบโต รวมท้ังมคีวามเปลีย่นแปลง

และเสื่อมสลายไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดลอม อัน

เปนผลมาจากการศกึษาถงึสภาพทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร
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นอกจากนี้ ปจจัยทางภูมิรัฐศาสตรยังเกี่ยว

พันกับแนวคิดในการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร 

(Strategic Partnership) นักวิจัยอิสระดาน

รัฐศาสตรชาวอุซเบกิสถาน ชื่อ โตลิปอฟ (Tolipov) 

ไดใหความหมายของหุนสวนทางยทุธศาสตรวา เปน

รปูแบบพเิศษของความสมัพนัธระหวางประเทศทีมี่

ลักษณะดังตอไปนี้ 

๑.  มีความเช่ือมั่นและเช่ือใจตอกันอยู ใน

ระดับสูงของการเปนหุนสวนกัน

๒.  มีความตั้งใจที่จะรวมมือระหวางกันโดย

มีวิสัยทัศนในระยะยาว

๓.  ใหความสนใจตอความรวมมือในการ

แกไขปญหาทีเ่กดิขึน้บนพืน้ฐานของความมัน่คงและ

ผลประโยชนแหงชาติ

๔.  มจุีดยนืทีใ่กลชิดและผลประโยชนรวมกัน

ในเวทีการเมืองระหวางประเทศ

๕.  มีสภาพทางภูมิรัฐศาสตรที่เกี่ยวของใน

ระยะยาวกับการเปนหุนสวนทั้งในระดับระหวาง

ประเทศ และระดับภูมิภาค

แนวคิดและทฤษฎีดังกลาวจะชวยอธิบาย

และทํานายแนวโนมของภาพรวมทางยุทธศาสตร  

โดยเฉพาะความสําคัญของปจจัยทางภูมิรัฐศาสตร

ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทะเลในการสงกองทัพเรือเพื่อปกปองผลประโยชน

ของประเทศ โดยจีน ไดอางกรรมสิทธิ์ในพื้นที่

อาณาเขตทางทะเลที่ยังเปนประเด็นพิพาทกับ

หลายประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต ซึ่ง

ในพื้นที่ดังกลาวน้ีถูกคาดการณวามีเกาะแกงที่มี

ทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก นอกจากนี้    

อาณาเขตทางทะเลยังเปนพื้นนํ้าที่เชื่อมตอแผนดิน

เขาดวยกัน จึงอาจกลาวไดวา พื้นที่ชายฝงทะเล                

มีความสําคัญทั้งดานความมั่นคงและความม่ังคั่ง

ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเกิดความแตกตาง

ในการเจริญเติบโตระหวางพื้นที่ชายฝงทะเลของ

จนีกบัพืน้ทีภ่าคตะวนัตกของจนี อนัเปนพืน้ท่ีตอนใน

ที่มีความลาหลังทางเศรษฐกิจและไมมีทางออก

ทะเล ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงตองพัฒนาโดยการสราง

เสนทางการเช่ือมตอพื้นที่ดังกลาวลงสูทางตอนใต

เชื่อมสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่กําลังรวม

ตวักนัเปนประชาคมอาเซยีน ในปลายป พ.ศ.๒๕๕๘  

เพือ่เปดเสนทางสูทะเล อนัจะทําใหจนีสามารถเชือ่ม

มหาสมุทรแปซิฟกทางดานตะวันออกของจีนกับ

มหาสมุทรอินเดียโดยใชภาคตะวันตกของจีนเชื่อม

ผานกลุมประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย

ที่มีที่ตั้งอยูในบริเวณศูนยกลางของการเชื่อมตอกับ

ประเทศตางๆ ในอาเซียน 

การใหความสําคัญของจีนดานทะเล จะเห็น

ไดจากการที ่พลเรอืเอกซนุ เจยีนกัว๋ (Sun Jianguo) 

รองประธานเสนาธิการทหารใหญแหงกองทัพ

ปลดปลอยประชาชนจีน กลาวตอที่ประชุมดาน

ความมัน่คง ในภมูภิาคท่ีจดัขึน้ท่ีสงิคโปร (The IISS Asia 

Security  Summit: The Shangri-La Dialogue: 

SLD) ระหวาง วันที่ ๒๙- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ปจจุบันอาณาเขตทางทะเลไดกลายเปน

องคประกอบที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งดานปจจัย             

ภูมิรัฐศาสตรของจีน เนื่องจากอาณาเขตทางทะเล

มีความสําคัญท้ังในการสงออกสินคาและนําเขา

พลงังานและ วตัถดุบิจากทัว่โลก และใชเปนเสนทาง

ปจจัยภูมิรัฐศาสตรของจีน 
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วา การกระทําตาง ๆ  ของจีนเปนไปอยางสันติและ

ถกูตองตามกฎหมายและ เรยีกรองใหประเทศอืน่ ๆ  

หยุดความพยายามทําให ประเด็นเรื่องทะเลจีนใต

กลายเปนปญหาท่ีลุกลามขยายตัว โดยไมจําเปน 

รวมทัง้ไมมีเหตุผลทีจ่ะหยิบประเด็นเรือ่งทะเลจนีใต

มาเปนกระแสและจีนจะประกาศใชเขตแสดงตน

เพื่อการปองกันภัยทางอากาศหรือไม ขึ้นอยูกับวา

มีภัยคุกคามทางอากาศหรือความมั่นคงทางทะเล

หรือไม ซึ่งการถมทะเลขยายพื้นที่ของจีนรอบๆ 

หมูเกาะในทะเลจีนใต ทําใหเกิดกระแสคาดเดาวา 

จนีอาจจะประกาศใชเขตแสดงตนเพือ่การปองกนัภยั

ทางอากาศ ซึง่กาํหนดใหอากาศยานทีบ่นิเหนอืบรเิวณ

ดังกลาวตองแสดงตนใหเจาหนาที่จีนไดรับทราบ 

ซึ่งทางสหรัฐฯไดแสดงความกังวลวา การกระทํา

ของจีนเปนการคกุคามตอเสรภีาพในการเดินเรอืและ

ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ผานพันธมิตรของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกและ

คงกาํลงัทหารไวในเอเชยีกลาง โดยเฉพาะใน Bishkek 

ประเทศทาจิกิสถาน ซึ่งหางชายแดนจีนเพียง ๒๐๐  

กิโลเมตร นับวาเปนความตองการสกัดกั้นจีนใน

การเปนมหาอํานาจในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก  

ประการท่ี ๒ จีนเห็นวา เอเชียตะวันออก

เฉียงใตและเอเชียใตยังคงเปนดินแดนเปดของ

ตนเอง และ หากขยายไปสูเอเชียกลางก็ย่ิงทําให

จีนสามารถขยายขอบเขตอิทธิพลในการเมือง และ

การคาได นอกจากนี้    จีนยังเห็นวาการเปนผูเลน 

(player) สําคัญในเวทีการเมืองระหวางประเทศ

ผานทาง APEC, ASEAN, ARF หรือ  SCO จะเปน

ชองทางทีท่าํใหจนีไดรบัประโยชน ซึง่ตองรบีดาํเนนิ

การ สวนการผูกสัมพันธกับรัสเซียและอินเดียจะ

เกื้อกูลตอจีนในการถวงดุลกับสหรัฐฯ รวมทั้งการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนยังตองอาศัยพลังงาน

จากรัสเซีย และเทคโนโลยีสารสนเทศจากอินเดีย 

เพื่อสนับสนุนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจีน

ใหบรรลเุปาหมายทีก่าํหนดไวได โดยเฉพาะการวาง

ทอกาซและทอนํา้มนัจากเขตไซบเีรยีของรสัเซยีมาที่

เมือง Daqing ของจีน

ประการที่ ๓ หากจีนสามารถกาวข้ึนเปน

ประเทศที่พัฒนาแลว จะทําใหจีนมีความเขมแข็ง

ทุกๆ ดาน เพื่อนําไปสูเปาหมายสูงสุดของจีน คือ 

การรวมไตหวัน ตลอดจนดินแดนตาง ๆ ของจีน

กลับคืนมา ซ่ึงคงตองอาศัยกําลังทหารที่เขมแข็ง 

เนื่องจากสหรัฐฯ และพันธมิตรในเอเชียตะวันออก

คงสนับสนุนไตหวัน ดังนั้นเม่ือมองศักยภาพทาง

ทหารของตนเอง จีนรูสึกไดวาในสงครามสมัยใหม

นั้น ตนเองลาหลังสหรัฐฯ เกือบ ๔๐ - ๕๐ ป กําลัง

เปาหมายทางยุทธศาสตรของจีน  

ประการที่ ๑  จีนเคยประกาศที่จะกาวขึ้น

เปนประเทศที่พัฒนาแลวภายในป พ.ศ.๒๕๖๓           

(ค.ศ.๒๐๒๐) โดยกาวลํ้าหนาญี่ปุนในทางเศรษฐกิจ 

และทดัเทยีมสหรฐัฯ ใหไดในเชงิการเมือง การทหาร 

และ เศรษฐกิจ แมวาจะเปนเปาหมายที่ทาทาย

จีนอยางมาก แตถ าหากจีนสามารถคงสภาพ

การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูงตอไป โดยรวมมือ

ดานการทหารกับรัสเซีย และจับมือกับรัสเซียและ

อินเดียเพื่อถวงดุลสหรัฐฯ แลว ก็นาจะบรรลุเปา

หมายไดเชนกัน ซึ่งจีนมองวาสถานะของตนเองเปน

มหาอาํนาจในภมูภิาค แตการทีส่หรฐัฯ คอยกระตกุ

หลังอยูตลอดเวลาดวยการปดกั้นทางตะวันออก
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ทางเรือของจีนยังไมสามารถกาวออกสูโพนทะเลได 

รวมท้ังขีดความสามารถในการสงกําลังออกนอก

ประเทศยังจํากัด โดยกําลังทางอากาศของจีนยัง

ไมสามารถยับยั้งแสนยานุภาพของกองเรือแปซิฟก

ได ซ่ึงจีนทราบดีวา การพัฒนาศักยภาพทางทหาร

ของตนเองตองการกําลังทางเรือ กําลังทางอากาศ 

ขีปนาวุธ และระบบปองกันภัยทางอากาศจํานวน

มาก ไมใชเฉพาะปริมาณเทานั้น แตตองมีคุณภาพ

ดวย และจีนเห็นวารัสเซียสามารถชวยไดในเรื่อง

นี้ โดยเฉพาะหลังจากถูกปดกั้นจากสหรัฐฯ และ

สหภาพยุโรป แตเนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีทาง

ทหารไดพฒันากาวไปไกลมาก การปรบัปรงุกองทพั

จงึไมใชแคซือ้อาวธุยทุโธปกรณทีล่ํา้สมยัมาใชเทานัน้ 

แตควรมองถึงความรวมมือในการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีทางทหาร เพือ่เปนการตอยอดเทคโนโลยี  

ในอุตสาหกรรมทางทหารของจีน นอกจากนั้น 

การรวมฝกซอมกําลังทหารรวมกันก็เปนสิ่งสําคัญ 

เพื่อกระตุน  ขีดความสามารถของกําลังพล และยก

ระดับมาตรฐานการรบใหสูงขึ้น

รัสเซียจําเปนตองอาศัยเงินทุน การคาที่ยั่งยืน และ

เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ 

ปจจุบันการติดตอการคา การลงทุนระหวางรัสเซีย

กบัชาตติะวันตกมักอยูในสภาพทีร่สัเซียขายวัตถดุบิ

โดยเฉพาะพลังงาน และตองนําเขาสินคาประเภท

ไฮเทคกลับคืนสูรัสเซีย

หลังจากเกิดวิกฤตยูเครน ในป ๒๕๕๗ 

โดยเฉพาะหลังจากที่รัสเซียไดเขายึดและผนวก

คาบสมุทรไครเมีย (Crimea) ของประเทศยูเครน 

ใหกลายเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย อันเปนผลมา

จากปจจัยทางดานภูมิรัฐศาสตรกลาวคือ รัสเซีย

มีฐานทัพเรือที่สําคัญอยูบริเวณแหลมไครเมีย และ

มอีตุสาหกรรมทางทหารท่ีสาํคญัอยูทางฝงตะวนัออก

ของประเทศแถบดินแดนยูเครนที่เคยอยู ภายใต

สหภาพโซเวียตในอดีตมากอน ซึ่งปจจุบันประเทศ

ยูเครนเปนเสนทางของทอกาซธรรมชาติจากรัสเซีย

ไปยังประเทศในยุโรปตะวันตก ขณะที่สหภาพ

ยุโรปและองคการนาโตไดเขามาแผขยายอิทธิพล

ในประเทศยูเครน ซ่ึงรัสเซียเห็นวาเปนภัยคุกคาม

ตอความม่ันคงของรัสเซีย จึงทําใหรัสเซียตองเขา

ยึดพื้นที่ดังกลาว ทําใหเกิดผลกระทบเปนวงกวาง

ตอระบบโลก   ซ่ึงกําลังจะเขาสูยุคที่การเมืองโลก

กลับไปเหมือนศตวรรษที่แลว ที่มีลักษณะของ

การตอสูแขงขันกันระหวางมหาอํานาจ โดยเฉพาะ

จะเปนยุคที่ตะวันตกจะขัดแยงกับรัสเซียมากขึ้น

เรื่อยๆ นอกจากนี้ การผนวก Crimea ของรัสเซีย

ยังเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง ในการฟนคืนชีพของ

พันธมิตรนาโต หลังจากที่ซบเซามานาน หลังจาก

สงครามเยน็สิน้สดุลง ในชวง ๒๐ ปทีผ่านมา นาโตดู

สบัสนและไมมเีปาหมาย แตจากวกิฤตยเูครนในครัง้นี้

ปจจัยภูมิรัฐศาสตรของรัสเซีย

สถานการณดานความมั่นคงโดยทั่วไปของ

รัสเซยีซึง่เปนประเทศแรกในการสนบัสนนุการเมือง

ในระบบโลกหลายขัว้ (Multipolar World) และเปน

ประเทศที่ริเริ่มการจัดประชุมสามฝาย กําลังเผชิญ

สถานการณความมั่นคง นับตั้งแตการลมสลายของ

อดีตสหภาพโซเวียต ทําใหรัสเซียซึ่งสืบทอดสิทธิ

อันชอบธรรมของอดีตสหภาพโซเวียต ตองเผชิญ

กับความผันผวนทางการเมืองภายใน และปญหา

เศรษฐกิจรุมเรา  ทั้งนี้เพราะการพัฒนาประเทศ
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ทํา ให นาโต กลับมามี เป  าหมายที่ ชัด เจนคือ 

การปดลอมรัสเซียทางทหาร 

ในขณะที่รัสเซียมองวา นาโตเปนเครื่องมือ

หนึ่งของสหรัฐฯ ที่พยายามขยายจํานวนสมาชิกมา

ทางตะวันออก เขาสูยุโรปกลางซึ่งมีพรมแดนติดอยู

กับรัสเซีย ขณะที่สหรัฐฯ คงกําลังทหารในภูมิภาค

ทางตอนใตของรัสเซีย กําลังคุกคามตอสถานการณ

ความม่ันคงของรัสเซียโดยตรง นอกจากนั้นความ

พยายามของนาโตที่ปรับการวางกําลังใหมเขามา

ประชิดชายแดนดานตะวันตกของรัสเซีย อาจจะ

เปนความพยายามทีจ่ะตดิตัง้ระบบตอตานขปีนาวุธ 

(National Missile Defense: NMD) ของสหรัฐฯ 

ใหใกลชายแดนรัสเซียมากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพ

ในการทําลายศักยภาพของขีปนาวุธนิวเคลียรของ

รัสเซีย

วิเคราะหวา ทามกลางสถานการณเชนนี้ รัสเซีย

จําเปนตองมีการปรับยุทธศาสตรใหม เพื่อสู กับ

ตะวันตก โดยเฉพาะอยางย่ิง การหนัไปเปนพนัธมิตร

กับจีน เพื่อหลีกเลี่ยงการปดลอมทางทหารและ

ทางเศรษฐกจิของตะวันตก และเพือ่ถวงดลุตะวันตก 

ประการท่ี ๒  เม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ ประธานาธิบดีวลาดีเมีย  ปูติน (Vladimir 

Putin) ของรัสเซีย ไดเดินทางไปเยือนจีน เพื่อ

กระชับความสัมพันธครั้งใหญกับจีน ซึ่งมีวาระ

ซอนเรนคือ การดึงจีนมาเปนพันธมิตรเพื่อถวงดุล

ตะวันตก การเยือนครั้งน้ันจึงถือเปนการเยือน

ครั้งประวัติศาสตร และเปนการเปดศักราชใหม

ของความสัมพันธรัสเซีย - จีน โดยจีนไดกลายเปน

ตัวแปรสําคัญในยุทธศาสตรใหมของรัสเซีย ที่จะ

ถ วงดุลตะวันตก สําหรับจีนก็คงจะมองเห็น

การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกวา ขณะนี้ระบบโลก

ในยุคหลังสงครามเย็นที่มีสหรัฐฯและตะวันตก

ครองความเปนเจา โดยมีรัสเซียอยูใตอาณัติของ

ตะวันตกนั้น กําลังจะลมสลายไป ซ่ึงสอดคลองกับ

การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรของจีน ทีจี่นคงหวาดระแวง

เชนเดียวกันวา ยุทธศาสตรหลักของสหรัฐตอจีน 

ก็คือยุทธศาสตรการปดลอมจีน ซึ่งรัสเซียจะเปน

ตัวแปรทีส่าํคัญ ในการถวงดุลสหรัฐฯ ดังน้ัน รัสเซยีและ

จนีจงึมีผลประโยชนรวมกนัในการกระชบัความสมัพนัธ 

โดยการเปนพันธมิตรรวมกัน 

ประการที่ ๓ ความรวมมือระหวางรัสเซียกับ

จนีดานตางๆ ในลกัษณะเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร 

เชน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีการลงนาม

ในขอตกลงความรวมมือดานพลังงาน ซึ่งรัสเซีย

ตกลงจะขายกาซธรรมชาติและนํ้ามันใหกับจีนใน

เปาหมายทางยุทธศาสตรของรัสเซีย

ประการที่ ๑ ยุทธศาสตรหลักของรัสเซียคือ 

ความพยายามกลบัขึน้มาเปนมหาอาํนาจโลก โดยข้ัน

แรกคอื การขยายอทิธพิลเขาครอบงาํประเทศทีเ่ปน

อดีตสหภาพโซเวียต หลังจากนั้น จะขยายไปยุโรป

ตะวันออก และจะกอใหเกิดความขัดแยงระหวาง

รัสเซียกับมหาอํานาจตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆ โดย

ปฏกิริิยาของมหาอาํนาจตะวนัตกทีต่อบโตรสัเซียคอื 

ยทุธศาสตรการปดลอมรสัเซยี ทัง้ทางดานการทหาร 

การทูตและเศรษฐกิจ รวมทั้งการที่ EU จะพยายาม

ลดการพ่ึงพาการนําเขานํ้ามันและกาซธรรมชาติ

จากรัสเซีย และลดการคาและการลงทุนกับรัสเซีย

ลง ซึ่งรองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี 

ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธระหวางประเทศได
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ราคาพิเศษ จีนจะลงทุนในการสรางทอสงกาซจาก 

Siberia มายังจีน มูลคา ๒๕,๐๐๐ ลานเหรียญ และ

ราคากาซที่รัสเซียจะขายใหจีนก็จะมีราคาถูกเปน

พิเศษ ขอตกลงในครัง้นี ้เปนขอตกลงระหวางบรษัิท

กาซรายใหญของรัสเซียช่ือ Gazprom กับบริษัท

ของจีน คือ China National Petroleum Corp  

โดย Gazprom มีแผนจะสงออกกาซธรรมชาติ

ปริมาณ ๓๘,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตรใหกับจีน ซึ่ง

คดิเปนสดัสวนประมาณ ๒๔ % ของการสงออกกาซ

ธรรมชาติไปยุโรป ทั้งนี้ ยุทธศาสตรหลักของรัสเซีย

ในเร่ืองนี้คือ ลดการพึ่งพาการขายพลังงานใหกับ

ยุโรป ซ่ึงในปจจุบันคิดเปนสัดสวนถึง ๖๐ % ของ

การสงออกพลังงานของรัสเซีย เนื่องจากรัสเซียรูดี

วา EU ก็กําลังมีแผนที่จะลดการพึ่งพาพลังงานจาก

รัสเซีย และสหรัฐก็มีแผนการจะขายพลังงานใหกับ

ยุโรปในอนาคต ขณะที่รัสเซียเปนประเทศที่สงออก

พลังงานรายใหญของโลก และเศรษฐกิจรัสเซียก็อยู

ไดดวยการสงออกพลังงาน คิดเปน ๖๐ % ของราย

ไดของประเทศ

ประการที่ ๔ รัสเซียไดรับผลกระทบจากการ

ควํ่าบาตรของตะวันตก ซึ่งตะวันตกไดถอนเงินการ

ลงทุนจากรัสเซียในปนี้ไปแลวประมาณ ๕๐,๐๐๐ 

ลานเหรียญ ทําใหรัสเซียจึงจําเปนตองหาแหลงเงิน

ทุนใหมๆ โดยเฉพาะจากจีน ซ่ึงจีนเองก็พรอมและ

อยากจะเขาไปลงทุนและคาขายกับรัสเซียอยูแลว 

ดังน้ัน รัสเซียจึงไดประกาศท่ีจะผอนปรนขอจํากัด

ตางๆ เพ่ือทีจ่ะใหบรษิทัจากจีนเขาไปลงทุนในรสัเซีย

มากขึน้ พรอมกบัเปดตลาดใหจนีสงออกสนิคาไปยงั

ตลาดรัสเซียมากขึ้น

ประการที ่๕ ความสัมพนัธทางทหารระหวาง

รัสเซียกับจีน เปนอีกเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง สําหรับ

แนวโนมพนัธมิตรรสัเซียกบัจนีคอื การกระชับความ

สัมพันธทางทหารระหวางประเทศทั้งสอง ในชวง

ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ไดมีการซอมรบรวม

ทางทะเล ระหวางกองทัพเรือจีนกับรัสเซีย โดยจะ

เปนการซอมรบนอกชายฝงเซี่ยงไฮ ซ่ึงก็อยูทาง

ตอนเหนือไมไกลนัก จากเกาะเตียวหวี (ในภาษา

จีนเรียก Diao Yu) หรือเกาะเซนกากุ (ในภาษา

ญี่ปุ น Senkaku) ซ่ึงเปนกรณีพิพาทจีนกับญี่ปุ น

อยู นับวาเปนความเคลื่อนไหวทางทหารท่ีมีนัยยะ

สําคัญ เพราะชวงกอนหนานี้ ตอนที่ประธานาธิบดี

โอบามา (Obama) มาเยือนญี่ปุน ก็ไดประกาศวา 

สหรัฐฯจะปกปองเกาะเซนกากุของญี่ปุ น ยิ่งจะ

ทําใหความรวมมือทางทหารระหวางรัสเซียกับจีน

ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ไดกระชับแนนแฟนขึ้นมาก 

โดยในป ๒๕๕๖ ก็ไดมีการซอมรบทางทะเลรวมกัน

ใกลเมือง Vladivostok ของรสัเซีย ซ่ึงการซอมรบใน

ครั้งนั้น ถือเปนการซอมรบที่ใหญท่ีสุดที่จีนได

ดําเนินการซอมรบรวมกับประเทศอื่น นอกจากนี้ 

รัสเซียไดประกาศท่ีจะขายอาวุธใหกับจีน รวมท้ัง

เทคโนโลยีทางดานการทหาร และ เทคโนโลยีอาวุธ

ทันสมัยใหกับจีนดวย

อาจวิเคราะหไดวา รัสเซียมองวาโลกใน

อนาคตจะตองการทรัพยากรนํ้ามัน กาซธรรมชาติ 

และสนิแรบางชนดิทีต่นเองมีอยู รสัเซียเชือ่วาตนเอง

อดุมสมบรูณไปดวยทรพัยากรพลังงาน ซึง่สามารถใช

เปนเครือ่งมือตอรองในเชงิการเมืองระหวางประเทศ

ได   นอกจากนั้นรัสเซียต องการเงินลงทุนใน

AW-����-06-2.indd   67 7/10/2559   16:54:14

AW-�������-����������������������-59-04.indd   267 10/10/2559   11:46:42



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก268

๖๘ วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘

ดานพลงังาน ความรวมมอืกบัอนิเดีย และจีนนาจะเกดิ

ประโยชนสูงสุดตอรัสเซีย และสถานะของตนเองใน

เวทีการเมืองระหวางประเทศ

เหตุการณเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ สหรัฐฯ 

ไดอาศัยปากีสถานเปนฐานปฏิบัติการทางทหารตอ

อฟักานสิถาน โดยประกาศยกเลกิการควํา่บาตรทาง

เศรษฐกิจ ละเวนการประณามดานสิทธิมนุษยชน

ของปากีสถาน และยังชวยเหลือปากีสถานในการ

ฟนฟทูางเศรษฐกจิ เปนสิง่ทีอ่นิเดยีมองวาสหรฐัฯ ใช

สองมาตรฐาน (Double Standard) ในการตดัสนิใจ

เพือ่ผลประโยชนของตนเอง ซึง่หากปากสีถานเขมแขง็

นั่นหมายถึงการคุกคามความม่ันคงในบริเวณ

ดินแดนที่มีปญหาระหวางปากีสถานกับอินเดียจะ

มีมากขึ้น ในขณะที่สหรัฐฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของอินเดียในการคานอํานาจของจีนในภูมิภาค

เอเชีย และตองการใหอินเดียรวมมือในการตอตาน

การกอการราย จงึเปนโอกาสอนัดขีองอนิเดยีในการ

พัฒนาศักยภาพของตนจากการแสวงความรวมมือ

กับสหรัฐฯ ในดานตางๆ และเพื่อสรางการยอมรับ

ทั้งจากสหรัฐฯ และประเทศมหาอํานาจอ่ืนๆ ใน

การกาวขึ้นเปนมหาอํานาจท่ีมีบทบาทในระดับโลก

ตอไป นอกจากนี้ อินเดียไดรื้อฟนความสัมพันธกับ

รัสเซียอีกครั้งในป พ.ศ.๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔)   ซึ่ง

สองฝายประกาศการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร

ระหวางกัน โดยมีความรวมมือที่ใกลชิดและเปนรูป

ธรรมในดานพลังงานนิวเคลียร อวกาศ เทคโนโลยี

ทางทหาร ความรวมมือในการวิจัย และเทคโนโลยี

ขั้นสูง สาเหตุที่ อินเดียยังจําเปนตองดําเนินความ

สมัพนัธในลักษณะหุนสวนทางยทุธศาสตรกบัรัสเซีย 

ก็เพือ่สรางความสมดุลระหวางความสมัพันธระหวาง

สหรฐัฯกบัจนี รวมทัง้สหรฐัฯ กับปากีสถาน และ จนี

กับปากีสถาน 

สถานการณความมัน่คงโดยทัว่ไปของอนิเดยีนัน้ 

นบัต้ังแตในสมยัยคุสงครามเยน็ อนิเดยีเปนพนัธมิตร

ที่แนบแนนกับอดีตสหภาพโซเวียต แตหลังจากที่

อดีตสหภาพโซเวียตลมสลายในทศวรรษที่ ๑๙๙๐ 

ความสัมพันธระหวางอินเดียกับรัสเซียก็ผอนคลาย

ความใกลชิดลงไป ดังนั้นการฟนความสัมพันธใน

การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางอินเดียกับ

รัสเซีย จึงเปนสิ่งท่ีอินเดียไดประโยชน แตสําหรับ

จีนนั้น อินเดียมองเห็นวาจีนสนับสนุนปากีสถาน

ในการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียรท่ีมีเปาหมาย

อยูที่อินเดียโดยตรง  ซ่ึงปญหารากฐานของความ

สัมพันธระหวางอินเดียกับปากีสถาน เปนผลมา

จากปจจัยทางภูมิรัฐศาสตรท่ีเกิดข้ึนต้ังแตการแบง

แยกประเทศหลังการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ 

โดยทั้งอินเดียและปากีสถานตางไดอางกรรมสิทธ์ิ

เหนือดินแดนรัฐจัมมูและแคชเมียร จนนําไปสูการ

ทําสงครามครั้งใหญระหวางกันถึง ๓ คร้ัง และ

เปนสาเหตุของความขัดแยงระหวางอินเดียและ

ปากีสถานจนถึงปจจุบัน

สาํหรบัความสมัพนัธระหวางจนีกบัอนิเดยีใน

ปจจุบันแมวาจะดีมากขึ้นเปนลําดับ โดยอินเดียลด

ความหวาดระแวงจนีลงไป และมลูคาการคาระหวาง

สองประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นทุกป ทําใหอินเดียเชื่อ

วาตนเองสามารถรวมมือกับจีนไดในบางมิติ สวน

ความสมัพันธระหวางอนิเดยีกบัสหรฐัฯ นัน้ หลงัจาก

ปจจัยทางภูมิรัฐศาสตรของอินเดีย
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ประการที่ ๑ อินเดียประเมินตนเองวาเปน

มหาอํานาจนิวเคลียร และมหาอํานาจในภูมิภาค

เอเชียใต โดยตองการใหมหาอํานาจภูมิภาคอื่น เชน 

รสัเซยีและจนียอมรบัสถานะนีเ้ชนกนั ซึง่หากทัง้จนี

และรัสเซียยอมรับแลว ก็ตองยกเลิกการสนับสนุน

ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียใต เพื่อมาทดสอบหรือ

ทาทายอินเดีย นอกจากนี้ อินเดียตองการเขาไปมี

สวนรวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและเอเชียกลาง 

ดังนั้นการกําหนดนโยบาย Look East ของอินเดีย

เขาสู ASEAN จึงเปนความสัมพันธที่อินเดียตองเรง

ดําเนินการ เพื่อกาวใหทันจีนในภูมิภาคนั้น 

ประการที ่๒ การแสดงทาทขีองรสัเซียในการ

ใหอินเดียเขารวมเปนสมาชิกองคการความรวมมือ  

เซี่ยงไฮ (Shanghai Cooperation Organization:  

SCO) ในเอเชียกลางก็เปนสิ่งที่อินเดียตองการเชน

กัน รวมทั้ง อินเดียตองการเปนสมาชิกถาวรคณะ

มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (The United 

Nations Security Council: UNSC) เพื่อมีอํานาจ

ออกเสียงยับยัง้ (Veto) โดยการนาํเสนอของรสัเซียที่

จะสนบัสนนุอนิเดยีนัน้ ทาํใหอนิเดยีมคีวามคาดหวงั

สงู และถอืเปนการใหเกยีรตอินิเดยีอยางมาก ขณะที่

อินเดียเห็นวาสหรัฐฯ ยังไมเคยแสดงทาทีสนับสนุน

อินเดียในลักษณะดังกลาวเลย นอกจากนี้ หากจีน

ไมแสดงทาทีเปนปฏิปกษกับอินเดีย และสนับสนุน

อนิเดยีเชนเดียวกับรสัเซียแลว ท้ังจีนและอนิเดียก็นา

จะรวมมือกันทางยุทธศาสตรในระยะยาวได

ประการที่ ๓ ขณะท่ีอินเดียมีศักยภาพใน

การกาวเปนมหาอาํนาจทางเศรษฐกจิไดในศตวรรษที่ 

๒๑ แตความตองการในเชงิการคา และความรวมมือ

ในมิติทางเศรษฐกิจนั้น อินเดียตองไมอยูในสถานะ

ที่เสียเปรียบ  แมหลายชาติในภูมิภาคใกลเคียงจะ

มองวา การคาการลงทุนกบัอนิเดยีนัน้ จะถูกอนิเดยี

เอาเปรียบ ทําให ประเทศตางๆ ขาดแรงจูงใจ แต

อินเดียยังเชื่อวาตนเองมีศักยภาพหลายประการใน

มิติการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ IT ที่หลายประเทศตองการ สวน

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินเดียที่ต องพึ่งพา

พลงังาน และเสนทางคมนาคมเชือ่มโยงกบัประเทศ

อืน่ภายนอกภูมิภาค อนิเดียประเมินวา ความรวมมือ

กับรัสเซียดานพลังงานจะทําใหอินเดียไมต อง

พึ่งพาเฉพาะแตแหลงพลังงานในตะวันออกกลาง

เทานั้น นอกจากนั้น เสนทางเชื่อมโยงจากอินเดียสู

อาเซียน หรือ North-South Corridor จากรัสเซีย

สูอหิรานและสูอนิเดยี กน็าจะเกดิประโยชนโดยตรง

ตออินเดีย

ประการที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพทางทหาร

ของอินเดียในปจจุบัน อาจประเมินไดวา กําลังทาง

เรือ กําลังทางอากาศ และกําลังทางบกของอินเดีย

นัน้ ไมมีประเทศใดในภมิูภาคเอเชยีใตจะทดัเทยีมได

แตอยางไรก็ตาม อินเดียพิจารณาเห็นวา กําลัง

กองทัพที่เขมแข็งจะยั่งยืนถาวรได ตองเกิดจากการ

วิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมทางทหาร เพื่อการ

พึง่พาตนเอง ดงันัน้ หนทางทีจ่ะพฒันาอตุสาหกรรม

ทางทหารจึงเปนคําตอบที่อินเดียตองการจากการ

ดาํเนนิความสมัพันธเชงิพนัธมติรทางยทุธศาสตรกบั

รัสเซีย นอกจากนั้นแลว การสํารวจอวกาศ จนถึง

ขั้นการสงยานอวกาศขึ้นสูทองฟา ก็เปนเปาหมาย

สงูสดุในมติดิานเทคโนโลยชีัน้สงูของอนิเดยีดวย โดย

เปาหมายทางยุทธศาสตรของอินเดีย
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อนิเดยีเหน็วา จนีสามารถสงยานอวกาศขึน้สูอวกาศ

ไดแลว อินเดียก็นาจะพัฒนา ขีดความสามารถและ

กระทําไดเชนเดียวกัน

สาํหรบัอนิเดยีนัน้มองวา การรวมมอืกบัรสัเซยีกบัจนี 

เปนการยกระดบับทบาทของตนเองในเวทกีารเมอืง

ระหวางประเทศ และเพิ่มไพในการตอรองกับ

สหรฐัฯ ทีอิ่นเดียไมไดเสยีเปรียบ ซ่ึงประเทศทัง้สาม

ตองการใหแตละฝายยอมรบัสถานะและเขตอทิธพิล

ของตนเองในภูมิภาค ความรวมมือ ๓ ฝาย จึงนาจะ

เกดิจากปจจยัทีต่องการยกระดบัสถานะของตนเอง

และสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีการเมืองระหวาง

ประเทศระดับตางๆ ดวย 

นอกจากนี้ ประเทศทั้งสามยังมีศักยภาพใน

การเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ดวยอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง ขนาดของประเทศ

ที่ใหญโต มีประชากรจํานวนมาก และอุดมไป

ดวยทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการชวยเหลือและ

สนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะทําใหทั้งสามประเทศ

เติมเต็มในสวนที่ตนเองขาดแคลน อาทิ ทรัพยากร

พลงังาน เงนิทนุ และเทคโนโลย ีIT ดงันัน้ การรวมมือ

กันในการวิจัย พัฒนา และการผลิตยุทโธปกรณ

ทางทหาร จะเปนปจจัยสําคัญในการลดภาระดาน

เงินทุน การตอยอดดานเทคโนโลยี และยังเปนการ

พัฒนาอุตสาหกรรมทางทหารของประเทศให

กาวรดุหนาอกีดวย รวมทัง้การสาํรวจอวกาศ ตองใช

เทคโนโลยีขั้นสูง และตองใชงบประมาณมหาศาล 

แตถาหากทั้งสามประเทศไดรวมมือกันในมิติดานน้ี 

นอกจากจะลดภาระการลงทนุแลว ยงัเปนการรวมมอื

กันยกระดับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของประเทศซึ่งกันและกันอีกดวย

ปจจัยอื่นๆ ที่ผลักดันกอใหเกิด
ความรวมมือแบบสามฝาย

นักวิชาการด านความสัมพันธ ระหว าง

ประเทศ ไดวิเคราะหวาโลกในอนาคตอาจถูกแบง

ออกเปน ชาติตะวันตก ชาติมุสลิม และชาติท่ีมิใช

ตะวันตก ดังนั้นปจจัยของการดําเนินนโยบาย

สงครามตอตานการกอการรายของสหรฐัฯ และการ

ประกาศทาํสงครามศกัด์ิสทิธิข์องโลกมสุลมิ จงึนาจะ

เปนปจจยัผลกัดนัใหมหาอาํนาจท้ังสามประเทศ (จนี 

รัสเซียและอินเดีย) ซึ่งกําลังเผชิญปญหาคลายคลึง

กันจากกลุมมุสลิมหวัรนุแรงท่ีตองการแยกตวัออกไป 

ตองรวมมอืกนัมากข้ึน รสัเซยีมปีญหาในเขตคอเคซัส

เหนือ สาํหรบัจีนมปีญหาในมณฑลซนิเจยีงซ่ึงอยูทาง

ดานตะวนัตก สวนอนิเดยีมปีญหาในแควนแคชเมยีร

และแควนจัมมูทางตอนเหนือของประเทศ

โดยที่ความรวมมือกันระหวางจีนและรัสเซีย 

ซึ่งตองการความรวมมือจากอินเดียดวยนั้น นาจะ

มีเปาหมายในการถวงดุลหรือคานอํานาจสหรัฐฯ 
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ในประเด็นนี้ นักวิชาการดานความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ไดวิเคราะหว าสหรัฐฯ และ

พันธมติร สหรฐัฯ นบัเปนผูเลนสาํคญั หลายฝายมอง

วาการดําเนินนโยบายฝายเดียว (Unilateral) ของ

สหรัฐฯ จะผลักดันใหมหาอํานาจอยางจีน อินเดีย 

และรัสเซีย รวมตัวกันเพื่อถวงดุลสหรัฐฯ มากขึ้น 

อยางไรก็ตาม หากมองในแงศักยภาพการเมือง

ระหวางประเทศ การทหาร และเศรษฐกิจของทั้ง

สามประเทศแลว การรวมตัวของทั้งสามประเทศ

ยังไมแนนแฟนนัก นอกจากนั้นทั้งสามประเทศยัง

ตองพึ่งพาการคากับสหรัฐฯ จึงยังไมนาที่จะทาทาย

สหรัฐฯ ไดโดยตรง ทั้งนี้สหรัฐฯ ยังมีพันธมิตรทาง

ทหารอยางนาโต หรือมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ

อยางสหภาพยุโรป ญี่ปุน และออสเตรเลีย คอย

สนับสนุนอีกดวย ดังนั้น การรวมตัวของอินเดียที่

เปราะบางท่ีสุดในบรรดา ๓ ประเทศ จึงนาจะถูก

สหรัฐฯ ดึงออกมาไดงายที่สุด ซ่ึงหากเปนเชนนั้น

แลว รัสเซียและจีนก็จะเผชิญกับแรงบีบคั้น และ

การปดกั้นจากสหรัฐฯ และพันธมิตรมากกวาเดิม

แตมูลเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีจะ

เปนอุปสรรคตอความรวมมือ ๓ ฝายไดแก ความ

หวาดระแวงตอกันของประเทศท้ังสาม อันเกิดจาก

การที่รัสเซียเคยมีปญหาพรมแดนกับจีน แมวา

ปญหาเขตแดนจะไดรับการแกไขเบ็ดเสร็จในเดือน

ตลุาคม ๒๕๔๗ และทาํใหพรมแดนมากกวา ๔,๖๐๐ 

ไมลระหว างสองประเทศได หมดปญหาไปใน

เชิงการเมืองระหวางประเทศ แตถาหากมองในมิติ

ทางดานการทหาร และมิติทางดานสังคมจิตวิทยา

แลว รสัเซยีมองวาจนีนาจะเปนภยัคกุคามตอตนเอง

ในระยะยาว ถาหากจีนเขมแข็งขึ้นมา ดินแดน

ไซบีเรียและตะวันออกไกล ซึ่งปจจุบันก็เผชิญกับ

ปญหาการหลั่งไหลเขาไปอยูเปนจํานวนมากของ     

ชาวจีน ก็อาจจะเปนเปาหมายของจีนในอนาคต 

ทั้งนี้เนื่องจากจีนตองการทรัพยากรพลังงาน และ

พื้นที่ในการอพยพประชากรของตนที่มีลนประเทศ 

อนิเดยีเชนกนั มองวาจนีเคยชวยเหลอืปากสีถานใน

การพัฒนาอาวุธนิวเคลียรและขีปนาวุธ นับวาเปน

ภัยคุกคามตอตนเอง นอกจากนั้นการขยับตัวของ

จีนลงสูตอนใตเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต นับวา

เปนการทาทายเขตอทิธพิลของอนิเดยีในมหาสมทุร

อินเดีย จีนมองวา รัสเซียขายยุทโธปกรณ แตไม

ขายเทคโนโลยีลํ้าสมัยแกจีน เหมือนเปนการเลหลัง

ยุทโธปกรณเกามาใหจีน ทําใหเปนภาระแกกองทัพ

จีนในระยะยาว ดังนั้นหากสหภาพยุโรปยกเลิกการ

ควํ่าบาตรในการขายเทคโนโลยีและการถายทอด

เทคโนโลยแีกจนีแลว จนีนาจะมีทางเลอืกอืน่ในการ

ตอรองกับรัสเซียได จีนมองวารัสเซียยังไมตกลงใจ

ในการวางทอนํา้มันและทอกาซจากไซบเีรียเขาสูจนี

หรือไปสูทาเรือที่ใกลกับญี่ปุ น เนื่องจากญี่ปุ นให

ขอเสนอดานเงนิทุนทีด่กีวาจีน ซึง่หากรสัเซียกระทาํ

ดังกลาวแลว แสดงวารัสเซียใหความสําคัญแกญี่ปุน

ซึ่งเปนคูแขงทางเศรษฐกิจสําคัญของจีน

ขณะที่ประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต เอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชีย

กลาง  ตางมองเห็นวา ประเทศมหาอํานาจทั้งสาม 

(จีน รัสเซียและอินเดีย) มีปญหาในการดําเนิน

นโยบายกับประเทศ  ในภูมิภาคของตนเองแทบ

ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอความรวมมือ
แบบสามฝาย
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ทั้งสิ้น นอกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทานั้น ท่ี

ยอมรวมมือกับประเทศมหาอํานาจทั้ง ๓ ผานเวที

ระดับพหุภาคีของอาเซียน เชน การประชุมอาเซียน

วาดวยความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคง

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional 

Forum: ARF) ซึ่งจัดวาเปนเวทีหลักที่จะชวยสง

เสรมิความมัน่คงและเสถยีรภาพของภมูภิาคนี ้แตถา

หากความรวมมือของประเทศมหาอํานาจท้ังสาม

มีพัฒนาการที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ก็อาจจะเพิ่ม

ความหวาดระแวงตอประเทศในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 

และทาํใหการดาํเนนินโยบายดานตาง ๆ  ของประเทศ

ทั้งสาม ในการปฏิสัมพันธกับประเทศในภูมิภาค

ตาง ๆ มีความยุงยากมากกวาเดิม 

ขึ้น โดยกลุมบริกส มีประชากรรวมกันถึงรอยละ 

๔๒ ของประชากรโลก และมีมูลคาเศรษฐกิจ ๑ 

ใน ๕ ของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนมีการคาระหวาง

ประเทศรวมกันเกือบรอยละ ๑๗  ของการคา

โลก รวมทั้งจีนยังเตรียมพรอมดวยการทําขอตกลง

เพื่อใหเงินหยวนเปนสกุลเงินสากลเพื่อสงเสริม

การคาระหวางประเทศมากขึน้  ซ่ึงทีผ่านมาจีนไดทํา

ขอตกลงกับหลายประเทศในการใชเงินหยวนและ

เงนิสกลุสําคัญของประเทศนัน้ๆในการทําการคาขาย

ระหวางกัน โดยไมใชเงินดอลลารสหรัฐฯ  โดยผูนํา

จนีและรัสเซยียงัไดเจรจาทีจ่ะใชเงนิหยวนในการซือ้

ขายระหวางประเทศทั้งสองดวยเชนกัน โดยรัสเซีย

ซึ่งเปนประเทศผูสงออกพลังงานรายใหญที่สุดของ

โลก จะขายพลังงานเปนหยวนหรือรูเบิ้ล และจะไม

ขายเปนเงนิดอลลารอกีตอไป รวมทัง้การทีม่กีระแส

การเขารวมเปนสมาชิกในธนาคารเพื่อการลงทุนใน

โครงสรางพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure 

Investment Bank: AIIB) ที่จีนเปนหัวหอกในการ

จดัตัง้เปนเรือ่งท่ีนาจบัตามองอยางยิง่ โดยเฉพาะเมือ่

ประเทศ มหาอํานาจอยางรัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส 

และสหราชอาณาจักรตางก็ไดใหความสนใจเปน

สมาชกิ จนทําใหมแีลวมากกวา ๕๐ ประเทศทัว่โลก

ที่ตอบรับเขารวม AIIB ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย      

ซึ่งแนวคิดของจีนในการจัดตั้ง AIIB  มีวัตถุประสงค

เพือ่ใหเงนิกูแกประเทศกําลงัพฒันาในภมูภิาคเอเชยี

ใชในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน การ

คมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภคตางๆ ซึ่ง

บทบาทเชิงรุก ของจีน      

นอกจากความรวมมือทางดานการคาและ

พลังงานดังกลาวแลว ประเด็นที่นาจับตามองอีก

ขอพิจารณาสําหรับประเทศไทย

 ในรอบป ๒๕๕๗ ที่ผานมา การพบกัน

ระหว างประธานาธิบดีสี  จิ้นผิ งของจีนและ

ประธานาธิบดี วลาดิเมียร ปูตินของรัสเซีย เพื่อ

หารือดานความรวมมือระหวางประเทศท้ังสองท่ีได

มขีึน้ทามกลางความขัดแยงระหวางรสัเซียและยโุรป 

ขณะที่จีนก็มีความขัดแยงกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ทั้ง

จีนและรัสเซียยังเปนสมาชิกกลุมประเทศเศรษฐกิจ

เกิดใหมอยางกลุมบริกส (BRICS) รวมกับอินเดีย

ที่มีตลาดขนาดใหญรองจากจีน และบราซิล ซ่ึง

มีเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในลาตินอเมริกา ที่สําคัญ

กลุ มบริกสยังจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาแหง

ใหม หรือธนาคารบริกและกองทุนสํารองซึ่งอยูใน

นครเซี่ยงไฮ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาของชาติ

สมาชิกและปองกันวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจจะเกิด
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อยางกค็อื ความรวมมอืทางทหาร โดยลาสดุเมือ่วันที่ 

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองทัพปลดปลอยประชาชน

จีนไดสง  กองทหารเกียรติยศของจีนเขารวมเดิน

สวนสนาม ณ จัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว ในพิธีสวน

สนามและแสดงแสนยานุภาพทางการทหาร เพื่อ

เฉลิมฉลองปท่ี ๗๐ แหงชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนี

และอิตาลีของอดีตสหภาพโซเวียต ตอมาเมื่อวันที่ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กระทวงกลาโหมจีนไดมี

แถลงการณวา จนียนิดตีอนรบัเหลาผูนาํทางการทหาร

และกองทัพรัสเซียเขารวมกิจกรรมการสวนสนาม

ครั้งสําคัญ ที่จัดมีขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๕๘

ในขณะท่ีสํานักขาว Sputnik News ของ

รัสเซีย เม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไดอาง 

หนังสือพิมพ Economic Times โดยรายงานวา 

บริษัทสัญชาติอินเดียกําลังมองหาความรวมมือกับ

รัสเซียในการสรางเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียรและ

เรือรบลองหน (stealth warships) ภายในอินเดีย

เอง นอกจากความรวมมือกันพัฒนาเช้ือเพลิง

รุนใหมสําหรับอากาศยาน และการรวมกันสราง

เครือ่งบนิรบสเตลธเจเนอเรชัน่ที ่๕ รุน Sukhoi PAK 

FA T-50 

สํ าหรับป  จจั ยด  านภูมิ รั ฐศาสตร  ของ

ประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงกับผลประโยชนทั้ง

ของจีน รัสเซียและอินเดียซึ่งมีอยูในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ที่กําลังรวมตัวกันเปนประชาคม

อาเซียนในปลายป  พ.ศ.๒๕๕๘ กลาวคือ ที่ตั้งทาง

ยุทธศาสตรของภูมิภาคนี้ เปนประตูการคาที่สําคัญ

ของทั้งสามประเทศ จากการ มีพื้นที่เชื่อมโยงกับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต และแอฟริกา 

โดยที่ประเทศไทยต้ังอยูในอาณาบริเวณศูนยกลาง

ของภูมิภาค ขณะที่มีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือน

ภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ป ซึ่งหากมีการขยาย  

ขอตกลงเปนเขตการคาเสรีรวมกันระหวางอาเซียน

กับประเทศทั้งสาม จะทําใหเปนเขตการคาเสรีที่มี

ขนาดใหญ ดวยจํานวนประชากรประมาณครึ่งหนึ่ง

ของโลก อีกทั้งจีน รัสเซียและอินเดียเปนประเทศที่

อยูในกลุม BRICS คือ  กลุมประเทศที่มีการพัฒนา

และการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วดังได

กลาวในขางตนแลว อันจะสงผลให อาเซียนและ

ไทยไดรับประโยชนในการยกระดับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจดวย 

ขณะทีป่จจบุนัประเทศไทยมคีวามรวมมอืทัง้

ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีรวมถึงมีความสัมพันธ

ดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนกับทั้งสาม

ประเทศ ไดแก ความรวมมือระหวางไทยกับจีนใน

กรอบทวิภาคี เชน แผนปฏิบัติการรวมระยะ ๕ ป 

วาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทย – จีน ฉบับ

ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รวมถึงกลไกในรูป

แบบของคณะทํางานในระดับมณฑลของจีน เพื่อ

ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาในเชิง

กวางและเชิงลึก และในกรอบพหุภาคีระหวางไทย

กับจีนภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China FTA)  สวนความรวมมือระหวาง

ไทยกบัอนิเดยีนัน้ อนิเดยีเปนตลาดใหมทีส่าํคญัของ

ไทย และมูลคาการคารวมระหวางไทยกับอินเดีย

มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับรัสเซียเปน

ประเทศคูคาอันดับหนึ่งของไทยในกลุมประเทศ

ยุโรปตะวันออกและกลุมประเทศเครือรัฐเอกราช 

(Commonwealth of Independent States : 

CIS) ที่มีมูลคาการคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน 
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นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ยังมีความสมบูรณในดานพลังงาน เหมืองแร ปาไม 

ประมงและการเกษตร แตที่สําคัญคือ การเชื่อมตอ

ระหวางมหาสมทุรแปซฟิกกบัมหาสมทุรอนิเดยี จน

อาจกลาวไดวา การพัฒนาภูมิภาคนี้ มิเพียงสงผล

ตอมิติทางดานเศรษฐกิจเทานั้น แตยังสงผลตอมิติ

ทางดานความมั่นคงอีกดวย อาทิ ความมั่นคงดาน

พลงังานและอาหาร ตลอดจนการคมนาคมขนสงทัง้

ทางบก ทางทะเลและทางอากาศ เปนตน                 

ดังนั้น กองทัพไทยควรไดมีการพิจารณา

หาแนวทางกระชับความสัมพันธทางทหารแบบคู

ขนานทั้งกับจีน รัสเซีย และอินเดียในดานการฝก

ศึกษา รวมทั้งความรวมมือในการวิจัยและการผลิต

ยุทโธปกรณทางทหาร อันจะเปนปจจัยสําคัญใน

การลดภาระดานเงนิทนุ การตอยอดดานเทคโนโลยี 

และยังเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการปองกัน

ประเทศใหมีความกาวหนามากขึ้น ภายใตกรอบ

ความรวมมือขององคการเซี่ยงไฮ (Shanghai 

Cooperation Organization : SCO) ที่ทั้งจีนและ

รัสเซียเปนประเทศสมาชิก และอินเดียเปนประเทศ

ผูสังเกตการณ สําหรับความรวมมือทางการทหาร

ระหวางไทยกับจีน รัสเซีย และอินเดีย โดยในรอบ

ปนี้ มีประเด็นขอสังเกต ดังนี้ 

ประเด็นแรก  ในการเดินทางมาเยือน

ประเทศไทยอยางเปนทางการของพลอากาศเอก

สวี ่ฉเีลีย่ง รองประธานคณะกรรมาธกิารทหารกลาง

ของจีน ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

ไดหารือและเสนอความรวมมือในการพัฒนาความ

สัมพันธของกระทรวงกลาโหมระหวางไทยกับจีน

ใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น ใน ๔ เรื่อง คือ (๑) เสนอให

มีการยกระดับความรวมมือทางทหารใหสูงขึ้น (๒) 

เสนอใหมีการขยายความรวมมือไปสูการฝกรวมผสม

ทั้งสาม เหลาทัพระหวางกัน (๓) สนับสนุนและสง

เสรมิความรวมมอืดานอตุสาหกรรมปองกันประเทศ 

และ (๔) จีนพรอมใหการสนับสนุนไทยในการจัดตั้ง

ศูนยการแพทยทางทหารอาเซียน เพื่อใหไทยเปน

ศูนยกลางการแพทยทหารของภูมิภาค

ประเด็นที่ สอง  ในการเดินทางเยือน

ประเทศไทยอยางเปนทางการของ นายดมิทรี เมด

เวเดฟ นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 

๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๘ พรอมทั้งมีการลงนามใน

บนัทกึความเขาใจรวมกบัรฐับาลไทยหลายฉบบั โดย

เฉพาะความรวมมอืทางการทหารทีร่สัเซยีตกลงขาย

เครื่องบิน Sukhoi  Superjet ใหกองทัพอากาศ

ไทย จํานวน ๓ ลํา รวมทั้งการใหความรวมมือดาน

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ

ประเด็น ท่ีสาม  ในการเดินทางเยือน

ประเทศไทยอยางเปนทางการของนายอาจิต โด

วาล ที่ปรึกษา ดานความม่ันคงแหงชาติของนายก

รัฐมนตรีอินเดีย ระหวางวันที่ ๑ – ๒ เมษายน 

๒๕๕๘ โดยมีการหารือถึงความรวมมือดานความ

มั่นคง อาทิ ความรวมมือในการดูแลพื้นที่ทางทะเล 

การใชเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อ นํามาใชในงาน

ความม่ันคง รวมทั้งความรวมมือในการพัฒนางาน

ดานการขาวรวมกัน เปนตน

จึงอาจกลาวไดวา แนวทางกระชับความ

สัมพันธทางทหารแบบคูขนานทั้งกับจีน รัสเซีย 

และอินเดียดังกลาว หากพิจารณาเขารวมในฐานะ

เปนประเทศผูสังเกตการณ (Observer Status) ใน

กรอบความรวมมอืขององคการเซีย่งไฮ กจ็ะเปนการ

AW-����-06-2.indd   74 7/10/2559   16:54:16

AW-�������-����������������������-59-04.indd   274 10/10/2559   11:46:43



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก 275

๗๕วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘

เพิม่ชองทางในการปองกนัและลดความเสีย่ง อนัเกดิ

จากความไมแนนอนของสถานการณทางการเมือง

ระหวางประเทศ ซ่ึงตองมีการทบทวนการแสดงทาที

ทางยุทธศาสตรของไทย  ใหสอดคลองกับแนวคิด

ทางยุทธศาสตรการปองกันความเสี่ยง (Hedging 

Strategy) โดยเฉพาะการแขงขันและแยงชิงอํานาจ

อิทธิพลระหวางสหรัฐฯ กับจีนในภูมิภาค ที่อาจ

ทําใหไทยตองตกอยูในสถานะของการถูกบังคับให

เลือกฝายระหวางการยืนอยูเคียงขางจีน ซ่ึงเปน

เสมือนญาติสนิทในครอบครัวเดียวกัน หรือการยืน

อยูเคียงขางสหรัฐฯ ซึ่งเปนพันธมิตรเกาแก รวมทั้ง

การดาํเนนินโยบายตางประเทศดวยการรกัษาระดบั

ความสมัพนัธระหวางจีนกับสหรฐัฯ ตลอดจนรสัเซยี 

อินเดีย และประเทศเพื่อนบานอยางไดอยางสมดุล 

เพื่อการรักษาไวซึ่งผลประโยชนของประเทศไทย 

เปนไปบนพ้ืนฐานของการเสริมสรางศักยภาพของ

ประเทศที่จะมีผลในการเจรจาตอรองเพื่อรักษาผล

ประโยชนของประเทศตนเองเปนสําคัญ ดังนั้น การ

รวมตวักนัของท้ังสามประเทศในลักษณะยทุธศาสตร

แบบสามฝายทีไ่ดกลาวแลว คงเปนเพยีงการดาํเนนิ

การเพื่อถวงดุลสหรัฐฯ ในเวทีการเมืองระหวาง

ประเทศ และเพื่อผลการเจรจาตอรองในการรักษา

ผลประโยชนรวมกนั ท้ังทางดานการเมอืง เศรษฐกจิ

และการทหาร ขณะทีพ่ลงัอํานาจทางการทหารของ

ทั้งสามประเทศยังเปนรองสหรัฐฯ ในระยะสั้น แต

หากยังคงมีการผนึกกําลังกันเปนยุทธศาสตรแบบ

สามฝายเพือ่ตอบโตสหรฐัฯในระยะยาว กอ็าจจะกอ

ใหเกิดยุคสงครามเย็นขึ้นมาใหม และสงผลกระทบ

ตอเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาคและของโลก 

ประเทศไทยมีที่ตั้ งทางภู มิรัฐศาสตร ที่

สามารถเชื่อมโยงระหวางจีน รัสเซียและอินเดียที่

กําลังขยายอิทธิพล เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนการ

แขงขันชวงชิงอํานาจอิทธิพลกับสหรัฐฯ ที่กําลัง

ดําเนินนโยบายปรับสมดุลในภูมิภาคนี้ เพื่อคงไวซึ่ง

ผลประโยชนของตนเองเชนกัน ดังนั้น ประเทศไทย

จะรักษาผลประโยชนของประเทศไดอยางสมดุล

เพียงใด ขึ้นอยูกับการวิเคราะหสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาคไดอยาง

เทาทัน ตลอดจนมียุทธศาสตรและการเตรียมการ

เพื่อการปรับตัวของประเทศไดอยางสอดคลองกับ

สภาวะของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

สรุป

สถานการณความมั่นคงในปจจุบัน ไดผลัก

ดันใหจีน รัสเซีย และอินเดีย สามารถดําเนินความ

สัมพันธเชิงหุนสวนทางยุทธศาสตรรวมกันได โดย

มีกรอบความรวมมือรองรับทั้งท่ีเปนแบบทวิภาคี 

และแบบพหภุาคี อาท ิองคการความรวมมือเซ่ียงไฮ 

(SCO) เปนตน แตความสัมพันธแบบสามฝาย

ระหวาง จีน รัสเซีย และอินเดีย นาจะเปนแคความ

รวมมือเพื่อการบรรลุเปาหมายทางยุทธศาสตรใน

บางมติเิทานัน้ ทัง้นีเ้พราะทัง้สามประเทศยงัมีความ

หวาดระแวงตอกนั รวมทัง้การเมอืงระหวางประเทศ
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พ.อ.ดร.ไชยสทิธิ ์ ตนัตยกลุ  เหลา ทหารสารบรรณ   สําเร็จการศกึษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รฐัศาสตร)  เกียรตนิยิม
อันดับสอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  -  ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (การปกครอง)  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  - หลักสูตรชั้นนายพัน  
เหลาทหารสารบรรณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา   -  หลักสูตรหลักประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๗๒     - 
หลกัสตูรการรบรวม ศนูยศกึษาการสงคราม ประเทศออสเตรเลยี  - หลกัสตูรเสนาธิการทหาร  รุนที ่๔๑  วทิยาลยั
เสนาธิการทหาร  -  หลักสูตรยุทธศาสตรและการปองกันประเทศ  ณ  มหาวิทยาลัยปองกันประเทศ  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ทานเคยดํารงตําแหนง  อาจารยกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร  สวนการศึกษา  โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา  -  ผูอํานวยการกองกิจการปองกันประเทศ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ  กองบัญชาการทหารสูงสุด  - ผูอํานวยการกองภูมิภาคศึกษา  ศูนยศึกษายุทธศาสตร  สถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย ปจจุบันดํารงตําแหนง  นายทหารปฏิบัติการ  ประจําสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ
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กลาวนํา

การปกครองประเทศตามหลกันิตริฐัหรอืการใชกฎหมายอยางเครงครดั เปนหนึง่ในหลัก
ทฤษฎีการเมืองใหม“สี่ดานถวนทั่ว” (Four Comprehensive) ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่
ไดเผยแพรสูสาธารณชนเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ซึ่งหลักทฤษฎีการเมืองใหมที่วาดวย
สี่ดานถวนทั่วดังกลาว ไดแก การสรางสังคมใหมีกินแบบพอเพียงการลงลึกในการปฏิรูปการ
ปกครองประเทศตามหลกันติริฐัหรอืการใชกฎหมายอยางเครงครดั และการเขมงวดวนิยัพรรคฯ 
อันถอืเปนนโยบายทีม่นียัยะสาํคญัทางการบรหิารภายใตการนาํของนายส ีจิน้ผงิ ผูนาํจนีรุนทีห่า 
อันอาจเปรียบเทียบไดกับการประกาศทฤษฎีของผูนําจีนในอดีต เฉกเชนนโยบาย“สี่ทันสมัย” 
ของอดีตนายกรัฐมนตรีโจวเอินไหลนโยบาย“ปฏิรูปและเปดกวาง” ของ ประธานาธิบดี เต้ิง 
เสี่ยวผิงรวมทั้ง “ทฤษฎี ๓ ตัวแทน” ของอดีตประธานาธิบดีเจียง เจอหมิน และทัศนะวา ดวย 
“พัฒนาทางวิทยาศาสตร”ของอดีตประธานาธิบดีหู จิ่นเทา

ยุทธศาสตรการปกครอง
ประเทศจีนโดยใชกฎหมาย

อยางเครงครัด
ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล
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ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นเปนปญหาใหญที่
สงผลกระทบตอความมัน่คงและการพฒันาประเทศ
ของจีน ดังที่สํานักขาวซินหวาไดรายงาน เม่ือ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยอางคําแถลงของ
คณะกรรมการประจํากรมการเมืองหรือโปลิตบู
โร ที่ไดมีคําสั่งปลด พลเอก สีวไฉโฮ วอดีตรอง
ประธานกรรมาธิการทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต
จนี (หมายเลขสองแหงกองทพัปลดปลอยประชาชน
จีน หรือ PLA) พนจากตําแหนงหนาที่ในพรรค
คอมมิวนิสต หลังการไตสวนขอกลาวหา วาดวย
การคอรรัปช่ันและรับสินบนมูลคามหาศาล โดย
เปนที่เชื่อวา ความผิดของ พลเอก สีวไฉโฮว มีผล
เชื่อมโยงถึงตัวการใหญ นาย โจวหยงคัง อดีตผูนํา
ของพรรคคอมมวินสิตจนีทีด่แูลงานดานความมัน่คง 
ซึ่งปจจุบันไดรับชะตากรรมอยูในที่คุมขัง รวมทั้ง 
นายปอ ซีไหล อดีตเลขาธิการพรรคฯ มหานครฉงชิ่ง 
ที่ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตกอนหนานี้แลวโดย
สํานักขาวซินหวาอางคําคณะกรรมการประจํากรม
การเมืองวา “กรณีของพลเอกสีวไฉโฮวนั้นมีความ
รายแรงและสงผลกระทบอยางใหญหลวง ไมวา
ตําแหนงอํานาจใหญโตเพียงไร หากฝาฝนกฎหมาย
และระเบียบวินัยพรรคฯก็ตองรับโทษข้ันเด็ดขาด 
ไมมโีอนออนผอนปรนหรอืเมตตาปราณ ีและกองทพั
มิใชสถานที่ใหคนทําผิดมาหลบซอนตัวได”

 

ซึ่ ง ได  เสียชีวิตด วยโรคมะเร็ ง เมื่ อวันที่ 
๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากถูกขับออกจาก
พรรคฯ และกําลังรอรับการลงโทษในคดีทุจริต
คอรัปชั่น 

สวนคนซายมือคือ นายปอ ซีไหล อดีต
เลขาธิการพรรคฯ ประจํานครฉงชิ่ง ซ่ึงตองรับ
โทษจําคุกตลอดชีวิตจากคดีทุจริตคอรัปชั่น

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งเปนประธาน
คณะกรรมาธิการทหารกลาง พรรคคอมมิวนิสต 
กํากับดูแลกองทัพที่ใหญท่ีสุดในโลกกวา ๒ ลาน 
๓ แสนคน ไดพยายามถอนรากถอนโคนปญหา
คอรปัชัน่ และปรบัปรงุพฒันาประสทิธภิาพของกอง
ทัพใหทันสมัย เพื่อพรอมรับมือเหตุไมคาดคิดที่อาจ
เกิดขึ้นไดจากความขัดแยงในทะเลจีนตะวันออก
และทะเลจีนใต

อยางไรก็ตาม แมกองทัพจีนจะเขมงวด
กวดขันมากขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๓ 
โดยส่ังหามเจาหนาที่  ยุ งเกี่ยวกับการทําธุรกิจ 
แตหลายปที่ผานมาพบปญหาเดิมๆ เพิ่มมากขึ้น 
เนือ่งจากขาดแคลนกระบวนการตรวจสอบทีจ่รงิจงั 
ดงัเชน การซือ้-ขายตาํแหนง กย็งัเปน “ความลบัอนั
โจงแจง” ที่แมแตสื่อในจีนก็ไมกลาแตะตองมากนัก 
หรือการนําที่ดินของกองทัพไปปลอยเชาทํากําไร 
การจําหนายปายทะเบียนรถที่ใชเฉพาะกองทัพแก
คนท่ัวไป รวมทั้งการครอบครองอสังหาริมทรัพย
ของกองทัพอยางผิดกฎหมาย เปนตน

จึงนาสนใจศึกษาวา ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง 
ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน และ
ประธานกรรมาธิการทหารกลาง พรรคคอมมิวนิสต
จนี ซ่ึงเนนยํา้ในการกําหนดยทุธศาสตรการปกครอง
ประเทศจีน โดยใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย
เฉพาะการใชวิธีการในการกาํจดัการทจุรติคอรปัช่ัน
ในพรรคคอมมิวนิสตจีนและในระบบราชการของ
จีนไดอยางไร

พลเอก สวีไฉโฮว อดตีรองประธานกรรมาธกิาร
ทหารกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน (คนขวามือ) 
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ยุทธศาสตรการปกครองประเทศจีนโดยใช
กฎหมายอาจจําแนกไดออกเปน ๑๐ ประการ ดังนี้

๑. การกําหนดเปาหมายของการปกครอง
โดยใชกฎหมายอยางเครงครัด

มีนักวิชาการของจีนหลายท  าน เช น 
ศาสตจราจารย ดร.จาง ซีเจิ้น จากมหาวิทยาลัย
ปกก่ิง (ปจจุบันเปนอาจารยสอนที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร) ไดวิเคราะหวา กอนหนานี้ประเทศ
จีนยังไมเคยมีแนวคิดบริหารประเทศตามกฎหมาย 
โดยหากศึกษาขอมูลจากพัฒนาการรัฐธรรมนูญจีน 
พบวากอนป พ.ศ.๒๔๘๙ จีนไมเคยมีรัฐธรรมนูญ
ทีแ่ทจรงิ ท้ังนีเ้พราะรฐัธรรมนญูฉบบัป ๑๙๔๖ หรอื 
พ.ศ.๒๔๘๙ (รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐจีน) ซึ่งเขียน
โดยพรรคกกมินตั๋งในขณะนั้น ซึ่งเปนชวงเวลาที่มี
สงครามกลางเมืองระหวางพรรคกกมินต๋ังกับพรรค
คอมมิวนิสตจีน และผลของสงครามก็ คือ รัฐบาล
สาธารณรัฐจีนพายแพตอพรรคคอมมิวนิสตจีนและ
ถอยรนไปอยูที่เกาะไตหวัน ทําใหรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ไมเคยนํามาใชจริงในจีนแผนดินใหญ ตอมาเมื่อมี
รัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ.๑๙๕๔ (พ.ศ.๒๔๙๗) ซึ่งถือ
เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสาธารณรัฐประชาชน
จีน (หลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในป ค.ศ.๑๙๔๙ หรือ พ.ศ.๒๔๙๒) และในป พ.ศ.
๒๔๙๗ สภาผูแทนประชาชนมีมติผานการรับรอง
รัฐธรรมนูญเปนคร้ังแรก โดย เหมา เจอตง เปน
ผูอํานวยการสราง หรือผูออกแบบ และ เหมา เจอตง 
ไดใหความสําคัญและเคารพรัฐธรรมนูญมากเปน
พิเศษ หากผูใดไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญถือวาผูนั้น
ทําผิดกฎหมาย 

ประเด็นสาํคญัทีเ่ปนจดุออนของรฐัธรรมนญู
ฉบับป ค.ศ.๑๙๕๔ (พ.ศ.๒๔๙๗) ไดแก

ประเด็นแรก ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๐ ความคิด
ทางการเมืองภายในประเทศจีนเบนซายและสุด
โตงมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเหมา เจอตง เสนอใหรีบ

กําจัดระบบถือกรรมสิทธิ์ของเอกชน เพื่อจะไดเปน
ลัทธิคอมมิวนิสต    ผู นํ าหลายคนซึ่ งนํ า โดย 
หลิว เสาฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง คัดคานการพัฒนา
ประเทศทีเ่รว็เกินไป (ซึง่ในภายหลงั ไดมกีารยอมรบั
กันวา ความคิดของหลิว เสาฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง เปน
ความคิดที่ถูกตอง)  แตในขณะนั้น เหมา เจอตง เริ่ม
เกิดความหวาดระแวงวาตําแหนงผูนําของตนกําลัง
ถูกทาทาย ดังนั้น เหมาฯ จึงตัดสินใจปราบหลิว 
เสาฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง โดยใชกระบวนการทางการ
เมือง ในชวงเวลาที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ.
๑๙๖๖ – ๑๙๗๖ หรือ พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๑๓) ไดมี
การปลกุระดม “เรดการด” (เยาวชนแดง) เพือ่ปราบ
หลวิ เสาฉ ีและเติง้ เสีย่วผงิ(ซึง่ในชวงเวลานัน้ ระบบ
สภาผูแทนประชาชนซึง่เปนหนวยงานทีมี่อํานาจราง
รัฐธรรมนูญไดถูกยกเลิก) โดยมีมติของการประชุม
รวมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนสิตจนี คร้ังที่ 
๘ ประจําสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๒ ซึ่ง หลิว เสาฉีไดถูก
ปลดออกจากพรรคตลอดกาล และถกูปลดตําแหนง
ทุกอยางทั้งในและนอกพรรค รวมถึงตําแหนง
ประธานาธบิด ี(ในขณะทีบ่ทบญัญติัรฐัธรรมนญูฉบับ
ป ๑๙๕๔ หรือ พ.ศ.๒๔๙๗ กําหนดไววา ใหมีเพียง
สภาผูแทนประชาชนเทาน้ันทีส่ามารถปลดตาํแหนง
ประธานาธิบดีได) 

ประเด็นที่สอง ในชวง ๑๐ ป ของการปฏิวัติ
วัฒนธรรม โดยภาพรวมแลวถือวารัฐธรรมนูญฉบับ
ป ค.ศ.๑๙๕๔ ไมมีตัวตน ทั้งนี้เพราะ เหมา เจอตง 
ทําลายรัฐธรรมนูญที่เขารางขึ้นเองกับมือท้ิง กลาย
เปนเผดจ็การเบด็เสรจ็อาํนาจ และยิง่มกีารประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ.๑๙๗๕ (พ.ศ.๒๕๑๘)กับ
ฉบับป ค.ศ.๑๙๗๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) ก็มุงเนนทฤษฎี
การตอสูทางชนชั้นของเหมา เจอตง และยอมรับ
การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ถูกตอง ซึ่งทําให
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีความวางเปลาและเปน
เพียงกระดาษเปลาๆ เพราะขึ้นอยูกับผูนําประเทศ
คือ "เหมา  เจอตง"
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ตอมาหลังสิ้นอสัญกรรมของเหมา เจอตง 
และมีประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ.๑๙๘๒
(พ.ศ.๒๕๒๕) ผูนําจีนรุนที่สองตอจาก เหมา เจอตง 
คอื เติง้ เสีย่วผงิ ไดเปนผูนาํการรางรฐัธรรมนญูฉบับ
นี้ โดยอยูบนพื้นฐานของการสรุปบทเรียนจากการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่ง เติ้ง เสี่ยวผิง เนนความสําคัญ
ของการบริหารประเทศตามกฎหมาย 

ในยุคสมัยตอมา ที่มีประธานาธิบดีเจียง เจอ
หมินขึ้นครองอํานาจในฐานะผูนําจีน รุนที่ ๓ ได
เสนอแนวคิดบริหารประเทศตามกฎหมายเปนครั้ง
แรกในป ค.ศ.๑๙๙๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ในขณะผูนําจีน
รุนที่ ๔ คือประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ก็เนนแนวคิด
บริหารประเทศตามกฎหมายแตนักวิชาการของ
จีนวิเคราะหวา แนวคิดการบริหารประเทศตาม
กฎหมายยังไมเคยถูกนํามาปฏิบัติจริงเลย อันทําให
สิทธิประโยชนของประชาชนไมไดรับการปกปอง
จากกฎหมาย จึงนําไปสูการเกิดเหตุการณตอตาน
หนวยงานรัฐบาลทองถิ่นบอยครั้ง และผูบริหารมี
การแทรกแซงกฎหมาย (ทาํความผดิกลายเปนไมผดิ 
โทษจําคุกตลอดชีวิตกลายเปนโทษจําคุกที่มีระยะ
เวลาและโทษประหารชีวิตกลายเปนรอลงอาญา) 
รวมทั้งขาราชการมีการทุจริตและทําผิดกฎหมาย
จํานวนมาก

กลาวไดวา นับตั้งแตสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเมื่อป ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) 
เปนตนมา การสรางระบบกฎหมายของจีนได
กาวผานการลองผิดลองถูกอยางยากลําบาก ซึ่ง
ในคืนวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๒ กอนการ
ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชนจีน ๑ วัน สภา
ประชาชนแหงชาตขิองจนีไดผานมต ิ“โครงรางสภา
ที่ปรึกษาทางการเมืองจีน” ใหมีผลบังคับใช โดย
มีฐานะเปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ตอมาในป 
พ.ศ.๒๔๙๗ ที่ประชุมสภาประชาชน ครั้งที่ ๑ 
ไดใหการรับรอง “รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน” ซึ่งเปนเสาหลักแหงรัฐธรรมนูญของ
ประเทศ แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากไดรับการช้ีนํา
จากแนวคดิ “ฝายซาย” ทําใหจนีตองฝากความหวัง
และความมัน่คงของชาตแิละของพรรคไวกับคนไมกี่
คนเปนเวลายาวนาน หรือที่เรียกวา “การปกครอง
โดยบุคคล” ทําใหการสรางระบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเกิดความผิดเพี้ยนไป จนใน
ที่สุด เกิดโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร คือ การ
ปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งกินเวลาถึง ๑๐ ป สิ่งนี้ทําใหจีน
ไดรับบทเรียนราคาแพงและเจ็บปวดที่สุด

๒. กําหนดแนวทางในการดําเนินการโดย
การปฏิรูปและเปดประเทศพรอมๆ กับการสราง
ระบบกฎหมายของจีนอยางจริงจัง

ในป พ.ศ.๒๕๒๑ เติ้ง เสี่ยวผิง ไดประกาศ
เนนสรางระบบกฎหมาย โดยทําใหกระบวนการ
ประชาธิปไตยมีระบบและอยูในรูปของกฎหมาย 
ซ่ึงระบบและกฎหมายเหลานี้ตองไมเปลี่ยนแปลง
ตามการเปลี่ยนแปลงของผู นําประเทศ และไม
เปลี่ยนแปลงตามความเห็นและความสนใจของ
ผูนําประเทศ โดย เติ้งฯ ยังกลาววา “เพื่อเปนหลัก
ประกันเรื่องความมีประชาธิปไตยของประชาชน
จําตองรางสรางระบบกฎหมาย” ซ่ึงในที่ประชุม
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ ๓ 
สมัยที่ ๑๑ ไดประกาศวา “ตองมีกฎหมาย ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ตองใชกฎหมายอยางเครงครัด 
และตองเอาผิดผูละเมิดกฎหมาย” คําประกาศนี้ 
ไดกลายเปนหลักการพื้นฐานของการสรางระบบ
กฎหมายของจนีใหมหลงัการปฏริปูและเปดประเทศ

ตอมา รัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ.๑๙๘๒ 
(พ.ศ.๒๕๒๕) ซึ่งในวันที่ ๔ ธันวาคม ป ๑๙๘๒ ใน
การประชุมสภาประชาชนแหงชาติจีน สมัยที่ ๕ ได
รับรองรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ฉบบัใหม ในฐานะทีเ่ปนสัญลกัษณใหมแหงการสราง
ระบบกฎหมายของจนี รฐัธรรมนญูฉบบันี ้ไดทําการ
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ยาย “หมวดสิทธิและหนาที่ประชาชน” มาอยูกอน
หนา “หมวดหนวยงานของชาติ” เปนครั้งแรก เพื่อ
สะทอนถึงหลกัการคุมครองสิทธปิระชาชน เปนการ
ฉีกกฎเดิมๆ ที่ “หมวดสิทธิและหนาที่ประชาชน” 
ตองอยูหลัง “หมวดหนวยงานของชาติ” สะทอน
ใหเห็นหลักการพื้นฐานของการปกครองประเทศ
ตามกฎหมาย ที่สิทธิประชาชนตองมากอนสิทธิ
หนวยงานของชาติ หนวยงานของชาติเปนเพียง
หลักประกันวาสิทธิประชาชนจะไดรับการคุมครอง 
เปนตน โดยรัฐธรรมนูญป ๑๙๘๒ นี้ จีนยังคงใช
มาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม สภาประชาชนแหง
ชาติจีนไดมีการปรบัปรงุแกไขครัง้ใหญในบางมาตรา 
และเน้ือหาบางสวน เมือ่ป ค.ศ.๑๙๘๘ (พ.ศ.๒๕๓๑) 
ป ค.ศ.๑๙๙๓ (พ.ศ.๒๕๓๖) ป ค.ศ.๑๙๙๙ (พ.ศ.
๒๕๔๒) และป ค.ศ.๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๗) ตามลาํดบั 
ทําใหรัฐธรรมนูญของจีนมีความทันยุคทันสมัยบน
พื้นฐานของความมั่นคงและการรวมศูนยอํานาจ

ผลของการเนนถงึการปกครองประเทศ
ตามกฎหมาย

ในเดือนกันยายน ป พ.ศ.๒๕๔๐ในที่ประชุม
สมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ ๑๕ ไดมี
รายงานอยางเปนทางการวา การปกครองประเทศ
ตามกฎหมาย คือ แนวทางและนโยบายพื้นฐาน
ของการบริหารประเทศภายใตการนําของพรรค
คอมมิวนิสตจีน ซึ่งเปนเรื่องจําเปนของการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบตลาดภายใตระบบสังคมนิยม และ
เปนสัญลักษณแหงความกาวหนาของอารยสังคม 
รวมทั้งเปนหลักประกันเรื่องความมั่นคงของชาติใน
ระยะยาว ซึ่งในรายงานยังกลาววา จะพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย เสริมความสมบูรณแบบของระบบ
กฎหมาย และเปนประเทศสังคมนิยมที่ยึดระบบ
กฎหมายในการบริหารประเทศ

ตอมาในป ค.ศ.๑๙๙๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) ในราง

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขในที่ประชุมครั้งที่ ๒ ของการ
ประชุมสภาประชาชนแหงชาติสมัยที่ ๙ ในวรรค
แรก ในมาตรา ๕ ไดกําหนดไววา “สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะปกครองประเทศตามกฎหมาย และ
เปนประเทศสงัคมนยิมทียึ่ดระบบกฎหมาย” สิง่นีถ้อื
เปนเหตุการณทางประวัติศาสตรที่เปนสัญลักษณ
ของการเปลีย่นแปลงสาํคญัในการปกครองประเทศ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในเดอืนธันวาคม ป ค.ศ.๒๐๐๒ (พ.ศ.๒๕๔๕) 
ประธานาธบิดหี ูจิน่เทา ไดกลาวยํา้ภายในงานฉลอง
ครบรอบ ๒๐ ปของการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ของจีนวา “นโยบายและวิธีการขั้นพื้นฐานของการ
ปกครองประเทศตามกฎหมาย จะตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญอยางรอบดานเปนอันดับแรก ซ่ึง
ถือเปนภารกิจขั้นแรกของการสรางระบบการเมือง
ที่มีอารยะ ภายใตการปกครองระบอบสังคมนิยม 
และเปนภารกิจขั้นพื้นฐานของการสรางประเทศ
สังคมนิยมที่บริหารประเทศดวยระบบกฎหมาย ซึ่ง
สาเหตุเปนเพราะการมีรัฐธรรมนูญเปนสัญลักษณ
ของการปกครองประเทศตามกฎหมาย หากไมมี
รัฐธรรมนูญ ไมถือวา เปนการปกครองประเทศ
ดวยกฎหมายไดอยางแทจริง ดังนั้น การปกครอง
ประเทศตามกฎหมาย คอื การปกครองประเทศตาม
รัฐธรรมนูญ การปกครองดวยรัฐธรรมนูญนั้นเปน
หัวใจสําคัญของการปกครองประเทศตามกฎหมาย

แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากเหตุผลหลาย
ประการ โดยเฉพาะเหตผุลดานความไมสมบรูณของ
หลกัประกนัดานการปกครองประเทศตามกฎหมาย 
ทําใหการปกครองประเทศตามกฎหมายของจีนถูก
ทําลายและเผชิญกับความทาทายอยางใหญหลวง 
โดยเฉพาะชวงที่นายโจวหยงคัง (อดีตกรรมการ
ประจํากรมการเมือง และอดีตเลขาธิการสํานัก
การเมอืงและกฎหมายกลาง) มอีาํนาจดานกฎหมาย
และการเมือง เขาและครอบครวัทาํตวัฟุมเฟอยและ
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ประกอบกับการบังคับใชกฎหมายในระบบความ
ยุติธรรมก็มีปญหา มีเรื่องไรอารยธรรมเกิดขึ้นตอ
เน่ือง มีการแลกเปลี่ยนระหวางเงินกับอํานาจ การ
คอรัปช่ัน การซื้อตําแหนง หรือแมแตเปนเกราะ
กาํบงัใหองคกรใตดิน เปนตน ซึง่กระทบอยางรนุแรง
กับความไวเนื้อเชื่อใจที่สาธารณชนมีตอหนวยงาน
ของรฐั การคอรปัชัน่ทีเ่นาเฟะ บัน่ทอนความเชือ่มัน่
ทีส่าธารณชนมตีออาํนาจรฐัและตอขาราชการอยาง
กวางขวาง การไมเครงครัดตอกฎหมาย ยังทําใหสิ่ง
แวดลอมและระบบนิเวศถูกทําลาย เผชิญปญหา
ความปลอดภัยดานอาหารหลายครั้ง และมีการจับ
แพะอยูบอยครัง้ หากไมเรงแกไขปญหาดังกลาว ก็จะ
กระทบกับการปกครองประเทศตามกฎหมาย และ
กระทบกับกระบวนการยุติธรรมของสังคม

แนวคิดในการปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น
ในยุคของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สํ า ห รั บ แ น ว คิ ด ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ  โ ด ย
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ไดเนนความคิดเรื่อง
รัฐธรรมนูญ โดยใหความสําคัญกับสถานภาพอัน
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการปลูกฝงความคิด
เรื่องรัฐธรรมนูญแบบหยั่งรากลึก ซึ่งกําหนดใหวันที่ 
๔ ธนัวาคมของทกุปเปนวนัรฐัธรรมนญู และกําหนด
ใหมีระบบกลาวคําปฏิญาณตนตอหนารัฐธรรมนูญ 
ซึ่งขาราชการที่ไดรับเลือกหรือแตงตั้งจากสภา
ผู แทนประชาชนและคณะกรรมการประจําสภา
ผูแทนประชาชนตองกลาวคําปฏิญาณตนเขารับ
ตําแหนงตอหนารัฐธรรมนูญ รวมทั้งแนวทางการ
บรหิารประเทศตามรฐัธรรมนญูเพือ่ใหเกดิผลตอการ
บริหารประเทศตามกฎหมาย

นอกจากนี้มีการเนนการบังคับใชกฎหมาย
กับขาราชการ การลงโทษขาราชการที่ทุจริตและใช
อํานาจโดยมิชอบ (โดยการตบแมลงวันและจับเสือ) 
ขอมลูลาสดุ (ถงึวนัที ่๓๑ เดอืนกรกฎาคม ๒๐๑๕) มี

ขาราชการตําแหนงสงูในระดบัมณฑลและกระทรวง
ที่ถูกปลดออกจากตําแหนงถึง ๑๑๖ คน โดยเฉพาะ
มีการตามจับขาราชการทุจริตที่หลบหนีออกนอก
ประเทศเชน “ปฏิบัติการลาจิ้งจอก ๒๐๑๔ นับ
ตั้ งแต ป   พ .ศ .๒๕๕๗”จนถึ ง เดือนเมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๘  ทางการจีนสามารถจับกุมผูกระทํา
ความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกจิจาก ๖๐ ประเทศ 
(และดนิแดน) ไดกวา ๔๐๐ คน ในจาํนวนนีม้ ี๓๒ คน 
ที่หลบหนีออกนอกประเทศมานานกวา ๑๐ ป
และ“ปฏิบัติการแหสวรรค ๒๐๑๕” โดยในเดือน
มีนยาคม ๒๐๑๕ ทางการจีนรวมมือกับทุกประเทศ
ดาํเนินการไลจบัคน ไลยดึทรพัยสนิระหวางประเทศ

ปรากฏการณสําคัญ คือ การเนนการปราบ
ทจุริตภายในกองทพัครัง้ใหญซ่ึงเม่ือกอนจะไมเคยมี
การแตะตองกองทัพ แตเมื่อปญหาทุจริตในกองทัพ
ไดถูกเปดเผยโดยสื่อของฮองกงวามีธรรมเนียม
การซ้ือขายตําแหนงในกองทัพ ระดับนายพล ตอง
จายอยางต่ํา ๑๐ ลานหยวน และระดับพันเอก
อาวุโส ตองจายมากกวา ๕ ลานหยวน สวนนาย
ทหารระดับธรรมดาตองจาย ๑ หมื่นหยวนขึ้นไป 
นอกจากนี้ งบประมาณกองทัพป ๒๐๑๒ จํานวน 
๖.๗ แสนลานหยวน โดยมีนายทหารระดับพลโท
ขึ้นไปจํานวน ๕๐ นาย โกงกินงบประมาณเกิน
ครึ่ง และ ตัวการหลักในกลุมผลประโยชนนี้เปน
ผู มีอํานาจในคณะกรรมาธิการทหารกลาง เชน 
พลเอก กัว ปอสง อดีตรองประธานกรรมาธิการ
ทหารกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน พลเอก สีวไฉโฮว
อดีตรองประธานกรรมาธิการทหารกลางพรรค
คอมมิวนิสตจีน และ พลเอก เหลียง กวงเลี่ย 
อดีตรั ฐมนตรี ว  าการกระทรวงกลาโหมและ
กรรมาธกิารทหารกลางพรรคคอมมวินสิตจนี เปนตน

ปรากฏการณที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ มี
การปฏิรูปวินัยพรรค ปรับปรุงระบบราชการ เชน 
สิทธิพิเศษของขาราชการ จะถูกเพงเล็งเรื่องอาคาร
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สํานักงานที่สวยหรู รถหรูราคาแพง และบานพัก
หรหูราโออา หากมกีารใชจายเงนิหลวงสามรายการ 
ไปในการกินดื่ม ใชเงินหลวงซื้อของและใชเงิน
หลวงไปเที่ยว ซึ่งในป ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) มี
การใชเงินหลวงไปในการดังกลาวมากกวา ๙ แสน
ลานหยวน คิดเปน ๑๐ เปอรเซ็นตของรายรับของ
ประเทศในป ค.ศ.๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) ดังนั้น คณะ
กรรมการกลางตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการ
กลางพรรคคอมมวินสิตจนี โดยกาํหนดขอบงัคบัเปน
บทบัญญัติ ๘ ประการ ไดแก ๑) ตองแกไข สํารวจ
และวิจัย  ๒) ตองทําใหการประชุมมีประสิทธิภาพ  
๓) ตองจัดทําเอกสารที่กระชับ  ๔) ตองจัดระเบียบ
กิจกรรมการดูงานตางประเทศ ๕) ตองปรับปรุง
งานการรักษาความปลอดภัย  ๖) ตองปรับปรุงการ
รายงานขาว  ๗) ตองเขมงวดในการตีพิมพเอกสาร  
และ ๘) ตองประหยัดมัธยัสถนอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบวนิยัฯ สรางคอลัมน “แฉทุจรติ” 
บนเว็บไซต รวมทั้งคณะกรรมการกลางตรวจสอบ
วินัยฯ ลางแนวคิดการทํางานของผูบริหาร ๔ อยาง 
เนนรูปแบบภายนอก ระบบเจาขุนมูลนาย ใฝ
เสพสุข และใชจายสุรุยสุราย

ผลที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
นับเปนผลงานที่โดดเดนนับตั้งแตพรรค

คอมมิวนิสตจีนปกครองประเทศเปนตนมา และได
รับกระแสตอบรับจากประชาชนสวนใหญเปนอยาง
ดี รวมทั้งรูปแบบการทํางานของพรรคคอมมิวนิสต
จีนและระบบราชการดีขึ้นเปนอยางมาก เชน ราคา
ของบุหรี่และสุรายี่หอหรูลดลงมากและถึงขั้นขาย
ไมออก สถานบันเทิงปดกิจการลง ขาราชการเริ่ม
ระมัดระวังตัวมากข้ึนโดยมีการปฏิเสธการรับของ
ขวัญและสินบน มีการเปดประมูลรถเกงหรูราคา
แพงแกสังคม พฤติกรรมการใชเงินหลวงกินดื่ม
และทองเท่ียวเกือบไมมีใหเห็น และขาราชการลด
ความฟุมเฟอยในการจัดงานแตงงานและงานศพลง

มาก เปนตน ซึ่งทําใหบรรลุเปาหมายของการสราง
อุดมการณของพรรคคอมมิวนิสตจีน

ผลกระทบท่ีเกิดจากการแปรเปลีย่นวิธีการ
และนโยบายการปกครองประเทศตามกฎหมายให
เปนระบบบริหารประเทศ

ภายใตสถานการณทีค่บัขนัและรนุแรง ทําให
ที่ประชุมสมัชชา สมัยที่ ๑๘ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๕ ไดชี้ชัดวา พื้นฐานของการบริหาร
ประเทศคอื การปกครองประเทศตามกฎหมาย โดย
ประธานาธบิด ีส ีจิน้ผงิ ไดเสนอหลกัการประเทศจนี
ภายใตกฎหมายอีกดวย และไดกลาวเนนกับคณะ
ผูนาํรุนใหมของจนี เชน ในเดอืนตลุาคม ค.ศ.๒๐๑๔ 
(พ.ศ.๒๕๕๗) การประชุมคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ ๔ สมัยที่ ๑๘ ณ กรุงปกกิ่ง 
นับเปนการประชุมครั้งประวัติศาสตรของพรรค
คอมมิวนิสตจีนที่ไดหยิบยกวาระ “การปกครอง
ประเทศตามกฎหมาย” ขึ้นเปนวาระสําคัญ ซ่ึงที่
ประชมุมีมตเิหน็ชอบในเอกสารชือ่ “มตวิาดวย การ
ผลกัดนัการปกครองประเทศตามกฎหมายอยางรอบ
ดานของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิตจนี” 
เปาหมายหลักของเอกสารฉบับนี้ คือ สรางระบบ
การปกครองประเทศตามกฎหมายแบบมีอตัลกัษณ
ของสังคมนิยมจีน และสรางประเทศสังคมนิยม
ที่มีการปกครองตามกฎหมาย โดยตองมีระบบ
กฎหมายทีส่มบูรณแบบ สามารถปฏบัิติไดจรงิอยาง
มีประสทิธิภาพ มีกลไกการตรวจสอบทางกฎหมายที่
รัดกุมเขมงวด มีหลักประกันดานกฎหมายที่มั่นคง 
สงเสริมใหระบบการบริหารประเทศและขีดความ
สามารถในการบรหิารประเทศมีความทันสมัย กลาว
คือ

ประการท่ีหน่ึง การทําใหความสัมพันธ
ระหว  า งการ เป นผู  นํ าประ เทศของพรรค
คอมมิวนิสต และการปกครองประเทศตาม
กฎหมายมีความชัดเจน ซึ่งในประเทศจีนมักเกิด
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คาํถามวา พรรคเปนใหญหรอืกฎหมายเปนใหญ โดย
ในเดอืนตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หรอืการประชมุครัง้ที ่๔ 
ของสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๘ เสนอวา “การนําประเทศ
โดยพรรคคอมมิวนสิต ถอืเปนลกัษณะพเิศษของการ
ปกครองในระบอบสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณของ
จีน และเปนหลักประกันพื้นฐานของการปกครอง
ตามกฎหมาย” ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเนนยํ้า
อีกวา “การนําประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสตและ
การปกครองประเทศสังคมนิยมตามกฎหมาย สอง
เร่ืองนีแ้ทจรงิเปนเรือ่งเดยีวกนั การปกครองประเทศ
ตามกฎหมายจําเปนตองมีพรรคฯ เปนผู นําใน
ทางกลับกัน การนําของพรรคฯ จําเปนตองพึ่งพา
การปกครองประเทศตามกฎหมาย  สําหรับความ
สัมพันธระพรรคฯ กบักฎหมาย “พรรคฯ ตองนําพา
ประชาชนตรากฎหมายและรางรฐัธรรมนญู และตอง
นําประชาชนปฏิบัติตามกฎ แตพรรคฯ กองปฏิบัติ
ภารกิจอยูในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
กําหนด และตองทําหนาที่เปนผูนําประชาชนใน
การตรากฎหมายและเคารพกฎหมาย” ซึ่งนายหวัง 
ฉีชาน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวน
กลางพรรคคอมมิวนิสตจีน กลาววา ทายที่สุดแลว 
การที่จะปกครองประเทศตามกฎหมายใหสําเร็จ ก็
ตองบริหารพรรคฯ อยางเขมงวด “วินัยพรรคฯ แม
จะไมใชกฎหมายประเทศ แตควรจะเขมงวดมากกวา
กฎหมายประเทศ สมาชิกพรรคฯ ไมเพียงแตจะ
ตองปฏิบัติตามกฎหมายประเทศ ยังตองรักษาวินัย
พรรคฯ อีกดวย การบริหารพรรคฯ อยางเขมงวด 
จึงตองเริ่มตนจากการเขมงวดในวินัยพรรคฯ เปน
อันดบัแรก ดงันัน้ จะตองใชระบบการบรหิารพรรคฯ 
อยางเขมงวดต้ังแตผูนําระดับสูงไปจนถึงระดับลาง 
ความสัมพันธระหวางพรรคฯ กับกฎหมายที่ชัดเจน
นี ้สามารถกาํหนดแบบแผนและทศิทางการปกครอง
ประเทศตามกฎหมายใหมีความชัดเจนตามไปดวย

ประการที่สอง ความเห็นตรงในหลักการ 
“การบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญและการใช
อํานาจทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ” เนื่องจาก
รฐัธรรมนญูเปนกฎหมายพืน้ฐานของประเทศ “การ
ปกครองตามรัฐธรรมนูญ” และ “การใชอํานาจ
การเมืองตามรัฐธรรมนูญ” เปนหลักการพื้นฐานที่
สําคัญสุดของการปกครองประเทศตามกฎหมาย 
เกณฑมาตรฐานที่สําคัญที่สุดในการตัดสินวา ประ
เทศนั้นๆ เปนประเทศท่ีปกครองตามกฎหมาย
หรือไม ดูไดจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญอยาง
แทจริง และการปกครองประเทศตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ แตหลักการทั้งสองนี้กลับเปนประเด็น
ที่มีการถกเถียงในวงการสื่อมวลชนของประเทศจีน
อยูเสมอ ภายหลังการประชุมสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๘ 
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไดกลาวเนนยํ้าในท่ีประชุม
ใหญ ๓๐ ป แหงการใชรัฐธรรมนูญวา “การบังคับ
ใชรัฐธรรมนูญอยางรอบดานและจริงจังเปนภารกิจ
หลัก และเปนงานพื้นฐานของการสรางประเทศ
สงัคมนยิม และเปนระเบยีบขอบงัคบัหลกัทีม่สีถานะ 
อํานาจ และประสิทธิผลสูงสุด เปนรากฐานโดยรวม
และเปนความมั่นคงระยะยาว ประชาชนทุกหมู
เหลา ทุกองคกร สมาคม กองทัพ พรรคการเมือง 
และบริษัทหางราน มีหนาที่ปกปองรัฐธรรมนูญ 
และปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ การละเมิด
รัฐธรรมนูญทุกกรณีตองถูกติดตามเอาผิด การนํา
รฐัธรรมนญูไปใชเปนเครือ่งชีวั้ดบทบาทและอาํนาจ
ของรัฐธรรมนูญนั้นๆ เราจึงตองยืนหยัดปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ” หลังจากนั้น ที่ประชุมครั้งที่ ๔ ใน
สมัชชาสมัยท่ี ๑๘ สี จิ้นผิง ไดเนนยํ้าอยางชัดเจน
อีกครั้งวา การปกครองประเทศตามกฎหมายและ
การใชอาํนาจการเมอืงตามรฐัธรรมนญู จงึไดรบัการ
ยอมรับมากขึ้นอีกครั้ง
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ประการที่สาม การปรับปรุงกระบวนการ
และวิธีการบัญญัติกฎหมายการปกครองประเทศ
ตามกฎหมาย จําเปนตองมีวิธีการที่ดี การกําหนด
กฎหมายที่ดีเปนเงื่อนไขของการบริหารประเทศที่
ดี ดังน้ัน ในการประชุมคระกรรมการกลางพรรค
คอมมวินสิตจีน ครัง้ที ่๔ ไดเสนอวา ตองผลกัดนัการ
บัญญัติกฎหมายตามหลกัเหตผุล เปนประชาธิปไตย 
ปรับปรุงระบบการรวบรวมและการหารือเรื่องการ
บัญญัติกฎหมาย เปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการบัญญัติกฎหมายอยางเปนระเบียบ เรง
พฒันาระบบกฎหมายใหมคีวามยตุธิรรมดานอาํนาจ 
โอกาส และกฎระเบยีบ พรอมทัง้สรางหลกัประกนัมิ
ใหประชาชนถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๕๘ 
สภาผู แทนประชาชนแหงชาติจีนไดพิจารณาให
ผาน “ญัตติวาดวยการบัญญัติและแกไขกฎหมาย
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” กําหนดหลักการ
พื้นฐานออกมาชุดหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บัญญัติกฎหมาย และเนื่องจาก ป พ.ศ.๒๔๕๘ เปน
ปแรกของการผลักดันการปกครองประเทศตาม
กฎหมาย การปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับนี้มี
นยัยะสาํคญั โดยไดสรางเงือ่นไขใหหนวยงานบญัญติั
กฎหมายตามกฎหมายและการสรางระบบกฎหมาย
ที่สมบูรณ นอกจากนี้ คณะกรรมการประจําสภา
ผู แทนประชาชนแหงชาติยังไดกําหนดแผนงาน
ตางๆ เชน การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น การ
ปรบัปรงุระบบกฎหมายเพือ่เศรษฐกจิการตลาดแบบ
สังคมนิยมใหมีสมบูรณแบบ การพัฒนาสังคม การ
สงเสริมวัฒนธรรมและการศึกษา การแกไขปญหา
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาความ
มั่นคงของประเทศ

ประการทีส่ี ่การบรหิารราชการแผนดนิตาม
กฎหมาย การปกครองตามกฎหมายตองบริหาร
ราชการแผนดินตามกฎหมายใหไดเสียกอน ในการ
ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน 

ครัง้ที ่๔ เสนอวา หนวยงานราชการทกุระดบัตองมุง
มัน่ตามครรลองการปกครองดวยกฎหมาย และตอง
เรงสรางระบบราชการทีย่ดึการทาํงานตามกฎหมาย
เปนหลัก โดยจะตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด มี
ความซื่อสัตยสุจริตและทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
เคารพกฎหมายและปฏิบัติตนใหเชื่อถือได ซึ่งนาย
หลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กลาวในที่ประชุม
สภาประชาชนแหงชาติ ครั้งที่ ๓ สมัยที่ ๑๒ วา 
“หามใชอํานาจตามอําเภอใจ” การบริหารงาน
และการปฏิบัติหนาที่ทุกอยางตองอิงตามกฎหมาย 
การกระทาํผิดกฎหมายทกุอยางจะตองถกูสอบสวน
ดาํเนนิคด ีและจะตองแกไขปญหาความไมเครงครดั
ตอการบังคับใชกฎหมายและความไมยุติธรรมใน
ทุกกรณี ตองมีการปรับเปล่ียนความสามารถของ
รัฐบาล สรางรัฐบาลตามกฎหมาย เนนการเมืองที่
มีประสิทธิภาพและกระจายอํานาจ เพื่อสงเสริม
การพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหมดนี้ไดเริ่ม
สะทอนใหเห็นแลวจากการกระทําของรัฐบาล จวบ
จนปจจบัุน สาํนกันายกรฐัมนตรจีนี ประกาศยกเลกิ
โครงการดานการลงทนุและการผลติทีอ่นมุตัไิปแลว
รวมกวา ๗๐๐ โครงการ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนเริ่ม
ประสบความสําเร็จในการบริหารงานตามกฎหมาย
ดานการรักษาสิ่งแวดลอม

ประการที่ห า การบริหารกองทัพตาม
กฎหมาย กองทัพเปนเสาหลักในการรักษาความ
ม่ันคงของชาติ แตที่ผานมา เนื่องจากกฎระเบียบ
ของกองทัพหยอนยาน จึงทําใหเกิดปญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นที่รายแรงในกองทัพ เกิดตัวการใหญ
ของการคอรัปชั่นในกองทัพ เชน พลเอก กัว ปอสง
และพลเอก สีวไฉโฮวเปนตน สงผลกระทบตอ
ภาพลักษณและศักยภาพในการรบของกองทัพจีน 
ดังนั้น เพื่อผลักดันและเพิ่มความเขมงวดในการ
บรหิารกองทพั อกีทัง้ยกระดบัมาตรฐานการปองกนั
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ประเทศและยกระดบัระบบกฎหมายในกองทพั เมือ่
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๙๒ นาย สี จิ้นผิง จึงได
อนุมัติในเอกสารเรื่อง “มติการบริหารกองทัพตาม
กฎหมายอยางเครงครัดภายใตสถานการณใหม” ที่
คณะกรรมาธิการทหารกลางเสนอ มตินี้ไดกําหนด
ใหทุกหนวยงานดาํเนนินโยบายตามมตทิีป่ระชุมรวม
ครั้งที่ ๔ สมัชชาฯ สมัยที่ ๑๘ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารกองทัพตามกฎหมาย ท้ังยังเรียกรอง
ใหทกุฝายในกองทพัชวยกันสรางระบบบรหิารกําลงั
พลตามกฎหมาย เพือ่ทาํใหกองทพัเขมแขง็ เพิม่การ
บังคับใชกฎทหาร มุงปฏิบัติตามกฎหมาย บังคับ
ใชกฎหมายอยางเครงครัด หากทําผิดกฎหมายจะ
ตองถูกดําเนินคดี และตองทําใหการปกครองกําลัง
พลตามกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ใหได ซึ่งจะเห็น
ไดจากกองทัพจีนไดจัดพิธีสวนสนามครั้งใหญที่สุด
ในประวัติศาสตรเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๐๑๕ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงผลของการบริหารกองทัพอยาง
เครงครัด

ประการทีห่ก การบรหิารระบบตลุาการตาม
กฎหมาย ซึง่ระบบตลุาการของจนีขาดความสมบรูณ 
จําเปนตองปฏิรูปอยางเรงดวน เพื่อสรางความ
ยุติธรรมและการเครงครัดตอกฎหมายในระบบ
ตุลาการ ประเทศจีนกําลังเรงสรางคณะบริหารงาน
ที่ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ในที่ประชุม
สภาผูแทนประชนแหงชาติ ป ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.
๒๕๕๘) ไดบันทึกขอความที่วา “เปดเผยกฎหมาย” 
ไวในรายงานการปฏิบัติงานของศาลฎีกาและสํานัก
อัยการสูงสุด การเปดเผยขอมูลดานกฎหมายมาก
ขึน้ ไมเพยีงเปนประโยชนตอโจทกและจําเลยในการ
เขาใจในรูปคดี แตยังชวยปองกันการตัดสินคดีผิดพลาด
ไดอีกดวย นอกจากนี้ การปฏิรูปกฎหมายและ
ขั้นตอนการบังคับใชกฎหมายก็มีความคืบหนาเชน
กัน เพื่อปรับปรุงศักยภาพและภาพลักษณของกอง
กําลังตํารวจจีน รัฐบาลกลางจึงพิจารณาให “กรอบ

ความเหน็เกีย่วกบัการปฏริปูปญหาใหญบางประการ
ของตํารวจอยางรอบดาน” และแผนการปฏิรูปท่ี
เกีย่วของผานมตทิีป่ระชมุ พรอมเสนอใหสรางความ
สมบูรณของกลไกการทํางานดานความมั่นคงแหง
ชาติ สรางกลไกดานความปลอดภัยในสังคมแบบ
ใหม เพิ่มความเขมขนของการปฏิรูปการบริหาร
ระบบความม่ันคงสาธารณะ ปรับปรุงกลไกการใช
อํานาจการบังคับใชกฎหมาย ปรับปรุงระบบการ
จัดการหนวยงานความมั่นคงสาธารณะ สรางระบบ
การบรหิารจดัการสถาบนัตาํรวจใหสมบรูณ จัดการ
ระบบผูชวยงานตํารวจใหเปนระเบียบแบบแผน 
เปนตน อีกทั้งยังไดกําหนดมาตรการตางๆ อยาง
เปนรูปธรรมนอกจากนี้ มุงปฏิรูประบบตุลาการ
อยางเปนรปูธรรม เชน ในเดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
สาํนกังานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิตจนี
และสํานักนายกรัฐมนตรีจีน ไดประกาศ “แนวทาง
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมรวมคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ ๔ ประจําสมัชชาสมัย
ที่ ๑๘ เรื่องการปฏิรูประบบกฎหมายและสังคม
อยางจริงจัง” โดยไดนํามาตรการ ๘๔ ขอที่เสนอใน
ที่ประชุมมาดําเนินการใหเปนรูปธรรม มาตรการ
เหลานี้ แบงเปนสามดานหลัก คือ ๑) การสรางหลัก
ประกนัใหกฎหมายมคีวามยตุธิรรมและการยกระดบั
ความนาเชื่อถือ ประกอบดวยสวนสําคัญๆ เชน การ
ฟอง และการรับฟองดําเนินคดี การรับผิดชอบคดี
ตลอดชีวิต และการไตสวนการตัดสินคดีผิดพลาด 
๒) การสงเสรมิใหประชาชนมีสํานกึดานกฎหมายและ
การสรางสังคมการปกครองตามกฎหมาย ประกอบ
ดวยสวนสาํคญัๆ เชน การพฒันาทฤษฎกีารปกครอง
ตามกฎหมายของสงัคมนยิมแบบมีอตัลักษณของจนี 
บรรจุเนื้อหาการปกครองตามกฎหมายไวในระบบ
การศกึษา และปรบัปรงุกลไกการตอบแทนผูเคารพ
กฎหมายกับการลงโทษผูฝาฝนกฎหมาย ๓) การ
สรางบคุลากรดานกฎหมาย ปฏริปูระบบการจดัการ
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บคุคลดานกฎหมายและทนายความ เปนตน รวมทัง้
มีนโยบายและมาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมและ
เกีย่วของกบัการปฏริปูทัง้หมดจะตองทยอยประกาศ
ใชในชวงป พ.ศ.๑๙๘๕ – ๒๕๕๘ ตามกําหนดของ
แนวทางปฏบิตันิี ้จะเหน็ไดวา นายส ีจิน้ผงิ กาํลงัเรง
การดําเนินนโยบายปกครองประเทศตามกฎหมาย
ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ประการที่เจ็ด การกลาวคําขอโทษตาม
กระบวนการตุลาการ จากกรณีที่ศาลสูงมณฑลอัน
ฮุย ไดลงประกาศในหนังสือพิมพฮาวโจวหวาน เปา
ของสํานักงานคณะกรรมการประจําเมืองฮาวโจว 
โดยไดกลาวขอโทษตอบุคลากรบริษัทฮาวโจวซิ่งปง 
รวม ๑๙ คน ประกอบดวยนายชิวเชา เปนตน ซึ่งถูก
ตัดสินวามีความผิดฐานฉอโกง แตตอมาพบวา เกิด
ความผิดพลาดในการตัดสินคดี พรอมกันนี้ ยังไดตี
พิมพรายชื่อของทั้ง ๑๙ คน ลงไปดวย เพื่อเปนการ
กอบกูช่ือเสียงคืนมา (ท้ังนี้สืบเน่ืองมาจากวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ศาลสูงมณฑลอันฮุย ได
ตัดสินจําคุกทั้ง ๑๙ คน ในฐานการกออาชญากรรม
ดานเงินฝากจากประชาชน แตจากการทบทวน
สํานวนคดี พบวาทั้งหมดไมมีความผิด จึงไดถอน
ฟอง และยุติการเอาผิดทางกฎหมาย) ทั้ง ๑๙ คน 
ไดยื่นคํารองใหรัฐจายเงินชดเชย โดยศาลดังกลาว
ก็ไดอนุมัติใหจายเงินชดเชยเสรีภาพบุคคล และเงิน
ชดเชยความเสยีหายทางดานจติใจแกทัง้ ๑๙ คนแลว 
จึงไดตีพิมพประกาศดงักลาว เพือ่หยดุยัง้ผลกระทบ
ในดานลบ และกอบกูชื่อเสียงสวนบุคคล พรอมกับ
กลาวคําขอโทษตอพวกเขา

ประการที่แปด การนําระบบนิรโทษกรรม
กลับมาใชอีกครั้ง โดยในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
(พ.ศ.๒๕๕๘) นาย สี จิ้นผิง ไดลงนามในคําสั่ง
นิรโทษกรรมโดยประธานาธิบดี ตามมติที่ประชุม
ครั้งท่ี ๑๖ สมัยที่ ๑๒ ของคณะกรรมการสภา
ผูแทนประชาชน เมื่อวันท่ี ๒๙ เรื่องการนิรโทษ

กรรมนักโทษที่อยู ในระหวางการรับโทษจํานวน
หนึ่ง โดยไดนิรโทษกรรมใหแกนักโทษอดีตผูรวมรบ
ในสงครามตอตานญี่ปุน สงครามปลดแอก เปนตน 
รวม ๔ ประเภทนักโทษดวยกัน ซึ่งเปนการนิรโทษ
กรรมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๑๘) ซึ่งสะทอนวาจีนไดเขา
สูการปกครองประเทศตามกฎหมายอยางรอบดาน 
ทัง้ในนยัยะทางกฎหมายและนัยยะทางสงัคมอกีดวย 
อนัสะทอนถงึจติวิญญาณดานนติิธรรม เมตตาธรรม 
และมนุษยธรรมของจีน

ประการที่เกา การบริหารฮองกง มาเกา 
ตามกฎหมาย รัฐบาลกลางดําเนินนโยบายหนึ่ง
ประเทศสองระบบ โดยใชกฎหมายเปนหลกัประกัน 
ทําใหฮองกงและมาเกาเจริญรุงเรืองและม่ันคงใน
ระยะยาว และผลกัดันใหรวมประเทศเปนหนึง่เดียว
อยางสันติ ปกปองสิทธิตามกฎหมายของประชาชน
รวมชาติเดียวกันที่อยูใน ฮองกง มาเกา และไตหวัน

ประการทีส่บิ การตางประเทศตามกฎหมาย
โดยการเพิม่การดาํเนนิการเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วของ
กับการตางประเทศ อาศัยกฎหมายคุมครองความ
เปนเอกราช ความมั่นคง และผลประโยชนของชาติ 
การปกปองสิทธิประโยชนของทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลของจีนในตางประเทศ หรือของ
ประเทศที่อยู ในประเทศจีน ก็เปนเนื้อหาสําคัญ
สวนหนึ่งของการปกครองประเทศตามกฎหมาย
เชนกัน และนโยบายที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการตาง
ประเทศจํานวนหนึ่งก็ตองดําเนินการโดยยึดหลัก
กฎหมายดวย ตัวอยางเชน แผนการสราง “แนว
เขตเศรษฐกิจเสนทางสายไหม” และ “เสนทาง
สายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑” ประเทศจีน
ไดเปดความรวมมือกบัประเทศ  ตามรายทางภายใต
กฎหมายภายในประเทศ ทัง้ดานการกอสรางพืน้ฐาน 
การเงนิระหวางประเทศ เศรษฐกจิ และความปลอดภยั
ทางทะเล เปนตน

อปุสรรค เชงิระบบทีกํ่าจดัไดยากของแนวคดิ
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บริหารประเทศตามกฎหมาย 
อุปสรรคขอแรก  คือ  ความขัดแยงในตัวเอง

ของรัฐธรรมนูญ เชน ขอกําหนดของรัฐธรรมนูญให
สภาผูแทนประชาชนอยูในสถานะท่ีมีอํานาจสูงสุด
ของประเทศ แตในคํานําของรัฐธรรมนูญกําหนด
เรื่องสถานะความเปนผูนําของพรรคคอมมิวนิสตที่
มีตอประเทศวา ประเทศจีนทั้งประเทศตองอยูภาย
ใตการนาํของพรรคคอมมวินสิตจนี (ซ่ึงในความเปน
จริง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนเปน
หนวยงานที่มีอํานาจสูงสุด) เปนตน

อุปสรรคขอที่สองคือ ขอสงสัยวาใครมี
อํานาจมากกวากันระหวางพรรคคอมมิวนิสตจีน
หรือกฎหมาย ซึ่งในรัฐธรรมนูญของจีน มาตรา ๕ 
วรรคที่ ๕ กําหนดวา “หามหนวยงานใดหรือบุคคล
ใดมอีาํนาจพเิศษเกนิกวาทีร่ฐัธรรมนญูและกฎหมาย
กําหนด” ทําใหดูเหมือนกฎหมายมีอํานาจมากกวา
พรรคฯ แตในความเปนจริงแลว พรรคฯ มีอํานาจ
พิเศษในการกําหนดกฎหมาย โดยกฎหมายของจีน
ไมมีความเปนเอกเทศเพราะอยูภายใตการนําของ
พรรคฯ เปนตน

อปุสรรคขอทีส่าม คอื เนือ้หาบางมาตราบาง
วรรคในรัฐธรรมนูญจีน ไมเคยไดปฏิบัติจริงเลย เชน 
มาตรา ๓๕ บัญญัติถึงพลเมืองจีนมีเสรีภาพในการ
วิพากษวิจารณ ตีพิมพ ชุมนุม รวมกลุม เดินขบวน
เรียกรอง แตในทางปฏิบัติจริงสื่อมวลชนของจีนอยู
ภายใตการควบคุมของรัฐบาล เปนตน

อุปสรรคขอที่สี่ คือ กลไกการตรวจสอบการ
บริหารประเทศตามกฎหมาย เชน หากกลุมผูบรหิาร
หรือผูนําสูงสุดของพรรคฯ ทําผิดกฎหมายเสียเอง 
จะจัดการอยางไร แมวาจะเนนใหพรรคฯ เปนผู
ตรวจสอบเองก็ตาม แตไมไดมีหลักประกันท่ีเพียง
พอเทากับการที่ประชาชนเปนผูตรวจสอบ เปนตน

๓. เครื่องมือที่ ใช ในการปกครองตาม
กฎหมาย

เครื่องมือที่สําคัญขั้นพื้นฐาน คือ การสราง
แบบแผนธรรมเนียมการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อ
ใหเกิดความตอเนื่องซึ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดประกาศนโยบาย
ตอตานการฉอราษฎรบังหลวง และปญหาการใช
จายที่ฟุมเฟอยในหมูคนตําแหนงสูงๆ ทั้งหลาย โดย
ใหยึดถือกฎเหล็ก ๑๑ ขอ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกรมการเมือง (โปลติบูโร) ซ่ึงเดมิคณะ
กรรมการกลางตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการ
กลางพรรคคอมมิวนิสตจีนไดกําหนดขอบังคับเปน
บทบัญญัติ ๘ ประการซึ่งไดขยายออกเปนกฎเหล็ก 
๑๑ ขอเพื่อใชสําหรับเจาหนาที่รัฐ นายทหารทุก
ระดบัชัน้ และภาคธุรกจิเอกชนโดยกฎเหลก็ดงักลาว 
ประกอบดวย

ขอหนึง่ หามขึน้ปาย ปพูรมแดง หรือมอบชอ
ดอกไมแกคนในรัฐบาล ขาราชการ และ นายทหาร
ระดับสูง ไมวาจะในโอกาสใด

ขอสอง หามใชจายเงินหลวงอยางฟุมเฟอย 
โดยเฉพาะในระหวางไปตรวจราชการ ตองไมพัก
โรงแรมหรู

ขอสาม หามจัดเลี้ยงดวยอาหารราคาแพง 
หรือสั่งอาหารจนลนโตะ แมจะปฏิบัติจนเปน
ธรรมเนียมก็ตาม

ขอสี่ หามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทุกงาน
เลี้ยง

ขอหา หามคนในรัฐบาล เจาหนาที่ของกรม
การเมือง ขาราชการ และ นายทหารระดับสูงใช
สัญญาณไซเรน เพื่อขอทางสะดวกแกตน

ขอหก ใหเจาหนาที่ ขาราชการ และ นาย
ทหารระดับสูงทุกคน อบรมสั่งสอนภรรยาและลูก 
ใหกระทําตนเปนเย่ียงอยางในการรับใชราชการ 
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต หามรับสินบนทั้งหนาบาน 
ในบาน และ หลังบาน ดวยเหตุแหงหนาที่ของตน
เปนอันขาด
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ขอเจ็ด ทุกคนที่กินเงินเดือนหลวง ตองใชชุด
ที่ราชการตัดให

ขอแปด หามเจาหนาที ่ขาราชการ และ นาย
ทหารระดับสูง เดินทางไปตางประเทศโดยไมไดรับ
อนุญาต

สําหรับ ๓ ขอสุดทายตอไปนี้ ใชกับชนชั้น
สูงในศูนยกลางอํานาจ ไดแก

ขอเกาใหเวลาหาหลักฐานพิสูจนวารถหรู
ราคาแพงกับนาฬกาแบรนดดังที่ใชอยู วาไดมาจาก
ไหนและเพราะเหตุใด

ขอสิบบัญชีเงินฝากในตางประเทศใหเอา
กลับมาฝากในประเทศ

ขอสิบเอ็ดบุตรหลานที่เรียนอยูตางประเทศ 
ตองกลับมาเรียนในประเทศใหหมด

นอกจากนี้ เครื่องมือที่สําคัญลําดับตอมา 
คือ การใชมาตรการสงเสริมใหประชาชนเกิดความ
ตระหนักในเรื่องกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิประโยชน
ของตน และการผลักดันการปกครองประเทศตาม
กฎหมายอยางรอบดาน โดยเฉพาะกลไกในการ
ปฏิรูปประเทศดานตางๆ เชน การปฏิรูประบบ
ตุลาการ เปนตน

สรุป
ปญหาการทุจริตคอรัปช่ันเปนปญหาที่มี

ความสําคัญตอความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ
ของจีน ซึ่งหากปลอยทิ้งไวจะลุกลามรุนแรงมากขึ้น
ถึงขั้นนําประเทศไปสูสภาวะวิกฤตไดดังที่นายหวา
งฉีซาน ซึ่งเปนกรรมการประจํากรมการเมืองและ

กรรมาธิการตรวจสอบวินัยพรรคฯ ไดกลาวตอบรับ
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัประธานาธิบด ีส ีจิน้ผิง ทีมุ่ง
เนนจดัการปกครองประเทศตามหลกันติริฐัหรอืการ
ใชกฎหมายอยางเครงครดั นอกจากนี ้คาํกลาวของ สี
จิน้ผิง ทีถ่กูจดจาํและกลาวถงึในเรือ่งการปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่นอยางจริงจัง ดวยคํากลาวที่วา 
“ตีทัง้ เสอื และ แมลงวัน”  มีความหมายวา นโยบาย
การปราบทจุรติของประธานาธิบดสีจีิน้ผงินัน้มิไดมุง
ตเฉพาะกลุมเจาหนาท่ีในระดับลาง แตหมายรวมถงึ
เจาหนาทีร่ะดับสูงทีท่รงอิทธิพลมากดวยโดยเฉพาะ
ปญหาการทจุรติคอรปัช่ันในกองทพัจีนซ่ึงไมเคยมีการ
แตะตองมากอน ดงักรณขีองพลเอก สวีไฉโฮว อดตีรอง
ประธานกรรมาธิการทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต
จีน เปนตนทั้งนี้ นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดประกาศนโยบายตอ
ตานการฉอราษฎรบังหลวง และปญหาการใชจาย
ที่ฟุมเฟอยในหมูคนตําแหนงสูงๆ ทั้งหลาย โดยให
ยึดถือกฎเหล็ก ๑๑ ขอ อยางจริงจัง ซ่ึงจะนําไปสู
ยทุธศาสตรการปกครองประเทศจนีโดยใชกฎหมาย
อยางเครงครัด

 การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย
เฉพาะเพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรปัช่ัน ซ่ึงการทจุรติคอรปัช่ันเปนปญหาอปุสรรค
ขัดขวางการพัฒนาและเปนภัยคุกคามตอความ
มั่นคงของประเทศ ดังกรณีตัวอยางของจีน จะเปน
ตัวอยางใหกับประเทศไทยในการนําไปประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับบริบทของสภาวะแวดลอมในสังคม
ไทยตอไป  
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ภาพที่ 1 : พิธีสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) 

จัดขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน 

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ (ภาพรอยเตอร์ส)

เบื้องหน้าและเบื้องหลัง
การสวนสนามของจีน

ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี 
แห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง

เจิง ไฉสือ 

กล่าวน�า

จีนจัดการเดินสวนสนามในวาระครบรอบ ๗๐ ปี (ค.ศ.๑๙๔๕ – ๒๐๑๕ หรือ พ.ศ.

๒๔๘๘ – ๒๕๕๘) ชัยชนะสงครามโลกครั้งที่สอง ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง เมื่อ 

วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๕๘ นบัเป็นครัง้แรกของการก�าหนด “วันแห่งชยัชนะในสงครามต่อต้านการ

รุกรานของญี่ปุ่นของกองทัพประชาชนจีน” และเป็นครั้งแรกในการเดินสวนสนามของกองทัพ

ปลดแอกประชาชนจีน หรือ PLA เพื่อร�าลึกถึงชัยชนะสงคราม ทั้งนี้ จีนเป็นหนึ่งในสมาชิกกอง

ก�าลังพันธมิตรผู้พิชิตสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ.๑๙๓๙ – ๑๙๔๕ หรือ พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๔๘๘ )  
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ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนี้ กองทัพจักรพรรดิ

นิยมแห่งญี่ปุ่นได้ยาตราทัพเข้าไปยังประเทศต่างๆ 

ในเอเชีย และได้ยึดครองเขตต่างๆ ในประเทศจีน

ในปี ค.ศ.๑๙๓๗ (พ.ศ.๒๔๘๐) โดยเฉพาะสงคราม

ยึดครองหนานจิง (นานกิง) ท�าให้เกิดบาดแผลทาง

ประวัติศาสตร์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมาจนทุกวันนี้ 

พิธีเดินสวนสนามครั้งย่ิงใหญ่ของ PLA เพื่อ

เฉลิมฉลองชัยชนะเหนือญ่ีปุ่นในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่สอง โดยมีก�าลังพลเข้าร่วมการสวนสนามถึง 

๑๒,๐๐๐ คน อาวุธยุทโธปกรณ์ ๕๐๐ ช้ิน และ

เครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดอีก ๑๘ รุ่น รวม ๒๐๐ ล�า  

ซึ่งในจ�านวนอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นกว่า ๘๐ % 

ยังไม่เคยแสดงต่อที่สาธารณะมาก่อน นอกจากนี้ 

ยังได้รับเกยีรตจิากผูน้�าและข้าราชการระดบัสงูจาก

ประเทศต่างๆ นับ ๓๐ ประเทศ เข้าร่วมชมความยิ่ง

ใหญ่ของกองทัพจีน

เบื้องหน้า

ภายในงานนี้พบผู้น�าชาติมหาอ�านาจอย่าง

ประธานาธบิดวีลาดมิร์ี ปตูนิ ของรัสเซยี รวมถงึผูน้�า

ชาติอื่นๆ อันมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน ซึ่งรัฐบาล

จีนเน้นย�้าว่า พิธีสวนสนามครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าหมาย

ต่อญี่ปุ่นในวันนี้ แต่มุ่งระลึกอดีตและตักเตือนชาว

โลกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของจีน อย่างไรก็ดีจีน

แทบไม่เคยพลาดจะลากจุดสนใจไปยังการกระท�า

ของญี่ปุ่นในช่วงเกิดสงคราม

การเริ่มต้นพิธีการในการสวนสนาม เริ่มด้วย

ประธานาธบิดสี ีจิน้ผิง เริม่ต้นกล่าวสุนทรพจน์ขณะยืน

อยูเ่หนอืจตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ทีต่ัง้อยูใ่จกลางนครหลวง

ปักกิ่ง ได้แสดงท่าทีเป็นมิตรไมตรีด ้วยค�าแถลง

ว่า “จีนจะตัดลดก�าลังทหารลง ๓๐๐,๐๐๐ นาย  

เพ่ือก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาสันติภาพ” 

แต่ว่าไม่ได้ช้ีชัดถึงกรอบเวลาอันชัดเจนออกมา 

ทั้งนี้กองทัพปลดแอกประชาชนจีนนับเป็นหนึ่งใน

กองทพัทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก โดยปกครองก�าลงั

พลอยู่กว่า ๒,๓๐๐,๐๐๐ นายในปัจจุบัน

 
ภาพที่ ๒ : ภาพจากปกหนังสือที่ระลึกที่แจกในงานสวน

สนาม ๓ ก.ย.๕๘

แสนยานุภาพทางการทหารของจีน ที่น�า

มาร่วมการสวนสนามในครั้งนี้ ที่น่าสนใจมากคือ 

ขีปนาวุธน�าวิถี ตงเฟิง รุ่นต่างๆ ได้แก่

๑) ขีปนาวุธตงเฟิง ๒๖ 

 
ภาพที่ ๓ : ขีปนาวุธน�าวิถี DF 26 (ภาพ เอพี)
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ขีปนาวุธน�าวิถี ตงเฟิง ๒๖ (Dongfeng-26) 

เป็นขีปนาวุธพิสัยกลาง (Intermediate-Range 

Ballistic Missile : IRBM) มีพิสัยการยิงไกล 

๔,๐๐๐ กิโลเมตร เจ้าของฉายา “ผู้พิฆาตเกาะ

กวม”เนือ่งจากสามารถโจมตีข้าศึกได้ถงึ “เกาะกวม” 

อันเป็นฐานทัพสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก

๒) ขีปนาวุธตงเฟิง ๒๑ ดี 

ขีปนาวุธน�าวิถี ตงเฟิง ๕ บี (Dongfeng-5B) 

เป็นขปีนาวุธพิสยัไกล (Intercontinental Ballistic 

Missile: ICBM) เคลือ่นทีโ่ดยใช้ระบบเช้ือเพลงิเหลว 

มพีสิยัการยงิไกล ๑๕,๐๐๐ กโิลเมตร สามารถบรรจุ

หัวรบนิวเคลียร์ได้มากกว่าสามหัว

ข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับการเดินสวนสนาม

ฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ชยัชนะสงครามโลกครัง้ทีส่อง

ประการแรก เป็นการเดินสวนสนามครั้งแรก 

ที่ไม่ได้จัดในวันชาติจีน ซึ่งหากพิจารณาจากการท่ี

จีนจัดการเดินสวนสนามของกองทัพมาแล้วจ�านวน 

๑๔ ครั้ง นับตั้งแต่สถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในปี ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) พบว่า 

การ เดินสวนสนามครั้ งยิ่ ง ใหญ ่ เกิ ด ข้ึน ในป ี  

ค.ศ.๑๙๙๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) และปี ค.ศ.๒๐๐๙ 

(พ.ศ.๒๕๕๒) เพื่อเฉลิมฉลองการก่อต้ังจีนใหม่โดย 

พรรคคอมมวินิสต์จนีครบรอบปีท่ี ๕๐ และปีที ่๖๐ ตาม 

ล�าดับ 

ประการที่สอง อดีตทหารผ่านศึกก๊กมินตั๋ง 

(Kuomintang) ได้รับเชิญมาเข้าร่วมการเดินสวน

สนาม จนีได้เชญิอดตีทหารผ่านศกึก๊กมินตัง๋บางกลุม่ 

มาเข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม เพื่อร�าลึกว่ากองทัพ 

ก๊กมินตั๋งมีบทบาทส�าคัญในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น

ประการที่สาม เจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมเดิน

สวนสนามโดยเป็นหน่วยผู ้น�าของขบวนฯ กลุ ่ม

นายทหารใหญ่ระดับนายพลเดินสวนสนามน�าหน้า

เพื่อแสดงภาพลักษณ์ใหม่ของกองทัพปลดแอก

ประชาชน แตกต่างจากการเดินสวนสนามครั้งที่

ผ่านๆ มา จะเป็นการเดินสวนสนามของนายทหาร

ระดับรองๆ ลงไป

ภาพที่ ๔ : ขีปนาวุธน�าวิถี DF 21 D (ภาพเอพี)

ขีปนาวุธน�าวิถี ตงเฟิง ๒๑ ดี (Dongfeng-

21D) เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน�้า (Anti-Ship 

Ballistic Missile : ASBM) มีพิสัยการโจมตีไกล 

๑,๔๕๐ กิโลเมตร รายงานระบุว่าขีปนาวุธฯมี

อานภุาพท�าลายล้างสงูขนาดสามารถจมเรอืบรรทกุ

เครื่องบินด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว

๓) ขีปนาวุธตงเฟิง ๕ บี 

 

ภาพที่ ๕ : ขีปนาวุธน�าวิถี พิสัยไกล DF 5-B 

(ภาพ เอเอฟพี)
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       ประการทีส่ี ่หน่วยทหารจากต่างประเทศ 

เข้าร่วมด้วย ในการเดินสวนสนามฯนี้ มีหน่วยทหาร

ต่างชาติเข้าร่วม อาทิ รัสเซีย มองโกเลีย เบลารุส 

คาซัคสถาน คีรกีสถาน ลาว กัมพูชา และชาติอื่นๆ 

เป็นต้น ซึ่งนับเป็นครั้งแรก     ที่กองก�าลังของหน่วย

ทหารต่างชาติได้เดินสวนสนามร่วมกับกองทัพจีน  

ณ กรุงปักกิ่ง อันเป็นเมืองหลวงของจีน 

พิธีฉลองชัยชนะสงคราม

ประการทีเ่จด็ เป็นครัง้แรกทีห่น่วยทหารกอง

เกียรติยศหญิง เข้าร่วมการเดินสวนสนาม หน่วย

ทหารกองเกียรติยศหญิง ๕๑ คนนี้ มีความสูงเฉลี่ย 

๑.๗๘ เมตร และ ๒๐.๘๘ เปอร์เซ็นต์ จบปริญญา

ตรี หรือสูงกว่า

ประการทีแ่ปด มคีนกว่า ๒,๔๐๐ คน เข้าร่วม

การร้องเพลงประสานเสยีง และทหารกว่า ๒,๔๐๐ นาย 

เข้าร่วมร้องเพลงประสานเสียงในขบวนพาเหรด 

โดยร้องเพลงคลาสสิกที่มีเน้ือหาบรรยายเรื่องราว

ระหว่างสงครามต่อต้านญี่ปุ่น และสมาชิกในวงขับ

ร้องประสานเสียงนี้ เข้าร่วมการเดินสวนสนามครั้ง

แรก

เบื้องหลังการสวนสนาม ซ่ึ งสามารถ

วิเคราะห์เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

ประเด็นแรก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย

กับจีน ที่มีมาอย่างช้านาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ จีน

กับไทยมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน มีความร่วมมือ

กันในทุกมิติตั้งแต่ในระดับความม่ันคง เศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรม จนมีการกล่าวกันว่า การสวนสนามฯ 

ในครัง้นี ้นบัว่าเป็นคร้ังยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประวัตศิาสตร์

จีน โดยมีการเตรียมการจัดงานมาเป็นอย่างดีและ

ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการควบคุม 

การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะทาง

อากาศ ซึ่งรัฐบาลจีน ได้ด�าเนินการปิดน่านฟ้าเป็น

เวลา ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ก�าลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ 

และ เครื่องบินของกองทัพ สามารถสวนสนามฯ ได้

อย่างราบรื่น  ในขณะที่จีนมีมลพิษทางอากาศสูง

ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกรุงปักกิ่ง ซึ่งทางการจีน 

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการลดมลพิษโดยการยิง

ภาพที ่๖ : ภาพกองทพัรัสเซยีร่วมสวนสนามจาก

หนังสือที่ระลึกในงานสวนสนาม เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

ประการทีห้่า มขีบวนแสดงอาวธุยุทโธปกรณ์

ใหม่ๆ สนธิสัญญาระหว่างประเทศได้บัญญัติการ

แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ของกองทัพ อาวุธ

ยทุโธปกรณ์ทัง้หมดทีน่�าออกแสดงในขบวนพาเหรด 

เป็นอาวุธรุ่นใหม่ผลิตในประเทศที่เข้าประจ�าการ

แล้ว ทัง้ของกองทพัอากาศ กองทพัเรอื และกองทพั

บก อาทิ เครื่องบินทิ้งระเบิด -6K และมีการแสดง

ขีปนาวุธน�าวิถีรุ่นใหม่ DF-16, DF-21D

ประการที่หก กลุ ่มทหารผ่านศึกที่รอด

ชีวิตจากสงครามต่อต้านญี่ปุ่น มีอายุเฉลี่ย ๙๐ ปี 

และลูกๆของทหารท่ีเสียชีวิต มีอายุเฉลี่ย ๗๘ ปี 

ทหารผ่านศึกมากว่า ๓๐๐ คน ได้รับเชิญมาเข้าร่วม
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จรวดข้ึนสู่อากาศเพื่อท�าฝนเทียม นอกจากนี้ยังใช้

จรวดเพือ่สลายกลุม่เมฆไม่ให้มฝีนตกในวันท่ีต้องการ

ได้ด้วยเช่นกัน นับว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่สูงมาก

ประเดน็ทีส่อง ด้านการรกัษาความปลอดภยั 

จีนมกีฎระเบยีบทีเ่ข้มงวดโดยเฉพาะกบัชาวต่างชาติ

ที่เดินทางเข้าประเทศ ผู้ใดที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ

เข้าพักอาศัยในเคหะสถานจะต้องรายงานให้หน่วย

งานความมั่นคงทราบ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อจะ

ได้ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลาที่พ�านัก

อยู่ในประเทศ 

ประเด็นที่สาม รูปแบบการจัดสวนสนามฯ 

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเวลา 

๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ จัตุรัส   เทียนอันเหมิน นับ

เป็นการสวนสนามครั้งที่ใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ 

เนือ่งจากมกีารน�าเอายุทโธปกรณ์ทีท่นัสมัยมาแสดง

ต่อสาธารณะ โดยกองทัพจีน มุ่งเน้นยุทโธปกรณ์

ในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามในทุกมิติ ทั้ง

ระดับยุทธศาสตร์ด้วยก�าลงัทางอากาศและขปีนาวธุ

หัวรบนิวเคลียร์ ระดับยุทธบริเวณและในระดับ

ยุทธวธีิ อย่างไรกต็าม การสวนสนามในคร้ังนีมุ่้งเน้น

การแสดงยุทโธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถในการ

โจมตทีางลกึและการป้องกนัภยัทางอากาศในระดบั

ยทุธบรเิวณ ตัง้แต่ระดบัต�า่ ระดบัปานกลางถงึระดบั

สูงมาก ซึ่งแตกต่างจากการสวนสนามในอดีตที่ผ่าน

มา ยุทโธปกรณ์ที่น�ามาแสดงที่ส�าคัญๆ ได้แก่ รถถัง 

ยานเกราะทัง้ล้อและสายพาน ปืนใหญ่อตัตาจร และ

จรวดโจมตีภาคพ้ืน อาวุธน�าวิถีโจมตีเป้าหมายภาค

พื้นดินและพื้นน�้า ระบบป้องกันภัยทางอากาศผสม

อาวุธล�ากล้องและอาวุธน�าวิถีระดับต�่า (SHORAD) 

ระดับปานกลาง ระดบัสงู (HIMAD) ทัง้แบบอตัตาจร

และแบบประจ�าที่ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

อย่างหลากหลาย อนัเป็นการแสดงออกอย่างชดัเจน

ในการน�าเทคโนโลยีมาเพิ่มอ�านาจก�าลังรบทดแทน

ก�าลังพล ท�าให้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง สามารถ

กล่าว ในสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า สปจ. จะลดก�าลัง

พลลง ๓๐๐,๐๐๐ นาย (ปัจจุบัน กองทัพ สปจ. มี

ก�าลังพล ๒,๓๐๐,๐๐๐ นาย)  

 ประเด็นที่สี่  ผู ้แทนต่างประเทศที่ เข ้า

ร่วมชมการสวนสนาม ได้แก่ ประมุขต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

หรือผู้แทน และก�าลังพลจากกองทัพต่างประเทศที่

เข้าร่วมสวนสนาม  มีจ�านวน ๑๗ ประเทศ ได้แก่ 

อัฟกานิสถาน เบลารุส กัมพูชา คิวบา อียิปต์ ฟิจิ 

คาซัคสถาน คีร์กีสถาน ลาว เม็กซิโก มองโกเลีย 

ปากีสถาน เซอร์เบีย ทาจิกิสถาน วานูอาร ์ตู  

เวเนซเูอลาร์ และรสัเซยี ในขณะทีผู่แ้ทนจากประเทศ

เยอรมนี และ อิตาลี ซ่ึงเป็นพันธมิตรสงครามกับ

ญีปุ่น่ ในสงครามโลกครัง้ที ่๒ ได้เข้าร่วมชมการสวน

สนามฯ ด้วยเช่นกัน 

 ประเด็นที่ห้า แม้ว่าจีน จะแถลงว่า ไม่

ได้พุ่งเป้าหมายไปเพื่อการต่อต้านญี่ปุ่นก็ตาม แต่

การที่จีนตั้งชื่องานสวนสนามฯ ในครั้งน้ี เพื่อมุ่ง

เป้าหมายที่ญี่ปุ่นด้วยการแสดงแสนยานุภาพทาง

ทหารเพื่อป้องปรามท่ีญ่ีปุ่น อยู่ระหว่างการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ในการขยายบทบาทของกองทัพและ

ก�าลังทหารออกไปปฏิบัติภารกิจนอกประเทศ รวม

ทั้งเพื่อแสดงบทบาทน�าร่วมกับมิตรประเทศในการ

ผดุงสันติภาพและความสงบสุข (ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ 

กนัยายน ๒๕๕๘ รฐัสภาญีปุ่น่ได้ลงมตผ่ิานกฎหมาย
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ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติหลายฉบับ นับ

เป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ประวติัศาสตร์ของนโยบาย

ความมั่นคงของประเทศที่ เคยรักษาเอาไว ้นับ  

๗ ทศวรรษ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒)

 ประเดน็ท่ีหก รปูแบบการเชญิผู้แทนประเทศ

ต่างๆ เข้าร่วมในครัง้นีม้ ี๓ ระดบั ตัง้แต่ระดบัประมุข

ของประเทศหรอืผูน้�ารฐับาล ระดบัผูน้�ากองทพั และ

ระดบักองก�าลงัทหารทีเ่ข้าร่วมสวนสนามฯ  การเชิญ

ผูแ้ทนดงักล่าวมาเข้าร่วมงานฯ แสดงให้เหน็ว่า จนีมี

พันธมิตรเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะรัสเซีย (ซึ่งก่อน

หน้านี้ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองทัพจีน

ได้ส่งก�าลังพลเข้าร่วมการสวนสนามที่รัสเซีย และ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก็เดินทางไปร่วมงานสวน

สนามดังกล่าวด้วย) 

สรุป
 การสวนสนามของกองทัพจีนครั้งนี้ ถือ

เป็นครั้งแรกที่ขบวนพาเหรดสวนสนามของจีนใน

คร้ังนี้ จะน�าเฉพาะอาวุธและยุทธภัณฑ์ทางทหารที่

จีนสร้างขึ้นเองมาโชว์ในงานเท่านั้น โดยไม่มีอาวุธ

ที่ซื้อจากรัสเซียมาร่วมในขบวนพาเหรดแต่อย่างใด 

โดยเมื่อเมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ทางการจีนเพิ่งมี

การลงนามในข้อตกลงขายเรอืด�าน�า้ใหม่ ๘ ล�าให้แก่

ปากีสถาน ซึง่ถอืเป็นการบรรลขุ้อตกลงซ้ือขายอาวุธ

ทีม่รีาคาแพงมากทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ของจนีเลยที

เดียว นอกจากนี ้นบัเป็นครัง้แรกอกีเช่นกันทีจ่นีเชญิ

กองก�าลังทหารจากต่างประเทศมาร่วมขบวนการ

สวนสนาม ในแผ่นดินจีน และรัฐบาลจีนเน้นย�้าว่า 

พิธีสวนสนามครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าหมายต่อญี่ปุ่นในวัน

นี้ แต่มุ่งระลึกอดีตและตักเตือนชาวโลกถึงการเสีย

สละอันยิ่งใหญ่ของจีน 

 การสวนสนามในครั้งนี้  ได ้สะท้อนมุม

มองของการแก้ไขปัญหาทั้งในมิติทางความม่ันคง 

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม อย่างแยบคาย โดย

มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาเป็นกรอบแนวคิด

ในการจัดงาน ซึ่งจะเป็นต้นแบบส�าหรับกองทัพ

ไทยได้ประยุกต์ใช้ในการจัดการสวนสนามในวาระ

ส�าคญัทางประวัตศิาสตร์ของประเทศ รวมทัง้การจดั

รูปขบวนที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ โดยใช้ทหารราบ 

๑๒,๐๐๐ นาย ยานหุ้มเกราะ ๔๐ คัน ชนิด รวม 

๕๐๐ คัน และเครื่องบินรบอีก ๒๐๐ ล�า ซึ่งทางการ

จีนอ้างว่า งานในปีนี้ได้น�ายุทโธปกรณ์ร้อยละ ๘๔ 

ของกองทัพมาจัดแสดง โดยเป็นครั้งแรกที่มีการจัด

แสดงอาวุธมากขนาดนี้ต่อหน้าสาธารณชน รวมทั้ง

มีการเตรียมการไว้ก่อนหน้าเป็นอย่างดี เช่น ห้าม

คนที่มีบ้านอยู่ในเส้นทางสวนสนาม เปิดประตูหน้า

ต่างๆ และห้ามออกจากบ้าน ๓ วนั  ห้ามรถยนต์ครึง่

หนึง่ทีม่อียูใ่นกรงุปักกิง่ออกมาวิง่ตามท้องถนน รวม

ถึงให้โรงงานอุตสาหกรรมหยุดงาน เพื่อที่อากาศใน

วนังานจะได้สะอาดสดใสไร้หมอกควนั ส่วนโรงเรยีน 

สถานราชการและธุรกิจเอกชน ต่างปิดท�าการนาน 

๓ วัน เป็นต้น จึงท�าให้การจัดงานดังกล่าว เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย    
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กล่าวน�า

ข้อน่าสังเกตที่ส�าคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของจีน ซ่ึง

หลังจากที่นายสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ก้าวขึ้นรับต�าแหน่งประธานาธิบดีของ

จีน เมื่อกลางเดือนมีนาคม ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) ต่อมาในช่วงปลายปีเดียวกันนั้น ได้เดิน

ทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซียและได้กล่าวปาฐกถา ต่อที่ประชุมรัฐสภาอินโดนีเซีย เมื่อวัน

ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยเน้นประเด็นส�าคัญ ๒ ประการใหญ่ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการ

ด�าเนินนโยบายต่างประเทศของจีน โดยเฉพาะต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประการแรก 

การเคารพให้เกียรติกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้วยการให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือ

นโยบายต่างประเทศของจีน
ต่ออาเซียนในยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 
และบทบาทของไทย

 พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล
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ในปัญหาข้อกังวลต่างๆ  ยึดมั่นในแนวทางการร่วม

มือทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียนอย่างแข็ง

ขัน  ประการที่สอง สร้างสันติภาพที่มั่นคง ด้วยการ

ละทิง้ความคดิแบบด้ังเดมิในยคุสงครามเยน็ โดยให้

ความส�าคญั    กับการให้ความร่วมมอืเพือ่จดัการกบั

ปัญหาภยัคกุคามต่อความมัน่คงในรปูแบบใหม่ โดย

เฉพาะการจดัการภยัพบิตั ิการรกัษาความปลอดภยั

ของระบบสารสนเทศและโครงข่าย ปราบปราม

ภัยก่อการร้ายข้ามชาติ การร่วมมือกันปฏิบัติตาม

กฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดสันติสุข

และมั่นคง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดจนมีความ

ใกล้ชิดต่อกันมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงน่าสนใจศึกษาว่า ยุทธศาสตร์การ

ด�าเนินนโยบายต่างประเทศของจีนต่ออาเซียน

ในยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นอย่างไร รวมทั้ง

ประเทศไทยมีความส�าคัญต่อยุทธศาสตร์ของจีนใน

การเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัอาเซยีนหรอืไม่ 

อย่างไร และประเทศไทยควรก�าหนดบทบาทอย่างไร

ยุทธศาสตร์การด�าเนินนโยบายต่าง
ประเทศของจีนต่ออาเซียนในยุคของ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์

ประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การด�าเนิน

นโยบายต่างประเทศของจีนต่ออาเซียน จึงขอแบ่ง

การวิเคราะห์ออกเป็นประเด็นต่างๆ ๓ ประเด็น 

ได้แก่ ประเด็นแรก หลักการส�าคัญของนโยบายต่าง

ประเทศในยคุประธานาธบิดีส ีจิน้ผงิ ประเดน็ทีส่อง 

กลไกของการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างจีน

กับอาเซียนแบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และ 

ประเด็นที่สาม ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ของจีนต่อ

อาเซียน 
ประเด็นแรก หลักการส�าคัญของนโยบาย

ต่างประเทศในยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
นายเจิง้ หย่งเหนยีน ผูอ้�านวยการสถาบันวิจยั

เอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์                       
เป็นนักวิชาการที่เช่ียวชาญด้านจีนศึกษา ได้ตีพิมพ์
บทความบทหนึ่งภายใต้หัวข้อว่า "การวางหมากทั่ว
โลกของสี จิ้นผิง ก้าวไกล" โดยบทความบทนี้ได้เผย
แพร่บนเว็บนิตยสารฉิวซื่อ ซ่ึงเป็นเว็บเกี่ยวกับภาค
ทฤษฏีของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน กล่าวถึง
แนวคิดการต่างประเทศของสี จิ้นผิง ว่ามีลักษณะที่
เรียกว่า "เดินด้วยสองขา" กล่าวคือ ด้านหนึ่งสร้าง
ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของประเทศมหาอ�านาจ 
อีกด้านหนึ่งมุ่งสู่ประเทศก�าลังพัฒนาด้วยการน�า
เสนอ "หนึ่งแนวเขต หนึ่งเส้นทาง" และเชื่อมต่อ
แนวคิดทั้งสองด้านนี้กับการทูตกับประเทศเพื่อน
บ้าน  ซึ่งหัวใจส�าคัญของการต่างประเทศในภาพ
รวมของ "เดินด้วยสองขา" คือ สันติภาพและการ
พฒันา มุง่สูก่ารพฒันาบนพืน้ฐานของการธ�ารงรกัษา
สันติภาพ ช่วงชิงสันติภาพบนพื้นฐานการพัฒนา 
แนวคดิการต่างประเทศใหม่ของจนีเป็นการสบืทอด
ตามสายเลือดจากการต่างประเทศจีนในอดีตนับตั้ง
แต่เติง้เสีย่วผงิเป็นต้นมา เนือ้หาทางรปูธรรมจ�านวน
มากก็เริ่มต้นจากอดีตที่ผ่านมาแล้ว 

ทั้งนี้เนื่องจากจีนเป็นประเทศมหาอ�านาจ
การค้าโลก มีการติดต่อด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆ เป็นจ�านวนมาก แต่
การท่ีจีนจะติดต่อสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจ
เหล่านี้ สิ่งที่จะต้องแก้ไข ไม่เฉพาะแต่ปัญหาการ
ค้าขาย สิ่งที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้นคือ ปัญหาสันติภาพ
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และสงคราม ถ้าหากมองจากประวัติศาสตร์แล้ว 
ประเทศมหาอ�านาจที่ก�าลังผงาดขึ้นมักจะต้อง
ท้าทายประเทศมหาอ�านาจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ประเทศมหาอ�านาจที่มีอยู ่ ในป ัจจุบันก็มักจะ
หวาดระแวงประเทศมหาอ�านาจท่ีก�าลังผงาดขึ้น 
ซึ่งจะน�าพาไปสู่การ ท�าสงครามและปะทะกันอย่าง
ไม่มีวันสิ้นสุด ต้องหลีกเลี่ยงการท�าสงครามและ
การปะทะ ธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพ จะต้องแสวงหา
ลู่ทางใหม่ ในด้านหนึ่งนี่คือความหมายส�าคัญที่จีน 
ต ้องการแสวงหาลู ่ทางสถาปนาความสัมพันธ ์ 
รูปแบบใหม่ของประเทศมหาอ�านาจ ทั้งยังถือว่า 
เป็นความรับผิดชอบทางสากลที่ต ้องรับภาระ 
ในฐานะเป็นประเทศมหาอ�านาจ 

อีกด้านหนึ่ง ในฐานะที่เป็นประเทศก�าลัง
พัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดยจีนน�าเสนอแผน
พฒันา พมิพ์เขยีว "หนึง่แนวเขต หนึง่เส้นทาง" (One 
Belt One Road) ซึ่งมีความส�าคัญมาก ประเทศ
ที่อยู่บนเส้นทางผ่าน "หนึ่งแนวเขต หนึ่งเส้นทาง" 
ส่วนใหญ่เป็นประเทศก�าลังพัฒนาไปจนถึงประเทศ
ด้อยพัฒนาที่ต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนประเทศจีนก็มีเงินทุนและขีด
ความสามารถในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน มี
เทคโนโลยีที่เพียบพร้อม ก�าลังผลิตที่ล้นเหลือ และ
ต้องการจะบุกเบิกตลาด สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นที่
ต้องการของประเทศก�าลังพัฒนาจ�านวนมาก และ
อยู่ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และหากมอง
จากความสัมพันธ์แล้ว ความต้องการและการตอบ
สนองนั้นคือยุทธศาสตร์แบบเอาชนะร่วมกัน (Win 
- Win) ในด้านนี้โดยประเทศจีนจะได้หลีกเลี่ยง
หนทางเก่าของลทัธล่ิาอาณานคิมของชาตติะวนัตกท่ี

ขูดรีดวตัถุดบิขัน้ต้น และทุม่เทขายสนิค้าของตนกบั

ประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่งหนทางของจีนคือ ต้องการ

ให้ประเทศก�าลงัพฒันา ได้พฒันาไป   พร้อมกนั โดย

จีนจะต้องตอบสนองให้ด้วยเงินทุนและเทคโนโลยี

ตามที่ประเทศเหล่านั้นต้องการ นั่นคือการเน้น

ด�าเนินนโยบายการเป็นเพื่อนบ้านท่ีสงบและม่ังคั่ง 

อันจะท�าให้การพัฒนาของจีนมีความยั่งยืนได้ 

อาจกล่าวได้ว่า การต่างประเทศของจีน

เน้นการเช่ือมโยงด้วยแนวคิดการสร้างสัมพันธ์

ไมตรีและแสดงความหวังดีต่อนานาประเทศ โดย

เฉพาะการสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของ

ประเทศมหาอ�านาจ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รวมทั้งสร ้างความสัมพันธ ์ เชิงลึกกับประเทศ 

อาเซยีนฯ ซึง่เป็นประเทศก�าลงัพฒันาโดยใช้แนวคดิ

การด�าเนินนโยบายต่างประเทศแบบมีใจเผื่อแผ ่

และมีความอดทนเป็นตัวเชื่อมไปสู่ผลประโยชน์

ระดับชาติท่ีส�าคัญที่สุดของจีนคือ การสร้างสภาวะ

แวดล้อมภายในประเทศให้สามารถพัฒนาอย่าง

ยัง่ยนื โดยการสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

มีสนัติภาพอย่างยัง่ยนื โดยทีจ่นีมีภารกิจความรบัผดิ

ชอบในความเป็นประเทศมหาอ�านาจ คอื การพฒันา

สนัตภิาพโลก การสถาปนาความสัมพนัธ์รปูแบบใหม่

ของประเทศมหาอ�านาจ การสร้างเส้นทางสายไหม

ใหม่ (New Silk Road) ซ่ึงล้วนแล้วแต่เพือ่ธ�ารงไว้ซึง่

สันติภาพของโลก ผลักดันการพัฒนาของโลก

ส�าหรับขั้นตอนในการด�าเนินนโยบายนั้น 

ก่อนอื่นต้องแก้ไขความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐฯ ให้

ดี โดยหลีกเลี่ยงการปะทะ และโศกนาฏกรรมจาก

การท้าทายระหว่างประเทศมหาอ�านาจดาวรุ่งใหม่

กบัประเทศมหาอ�านาจเดมิในทางประวัตศิาสตร์ จนี

ต้องสถาปนาความสมัพนัธ์รปูแบบใหม่ของประเทศ
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มหาอ�านาจ ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และจะต้องเป็น

ความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือซึ่งกันและกัน มิใช่รูป

แบบการปะทะ ต่อจากนั้น เมื่อจีนมีความแข็งแกร่ง

แล้ว ประเทศก�าลังพัฒนารอบข้างอาจจะเกิดความ

ระแวงสงสัย ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น      

จีนจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือเชิงลึก

กับกลุ่มประเทศในเอเชียกลางและกลุ่มประเทศใน

อาเซียน

หัวใจส�าคัญของยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

ของจนี คอื การทูตกบัประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่ก�าหนด 

ตามสภาวะแวดล้อมทางด้านภมูริฐัศาสตร์เป็นส�าคญั 

เน่ืองจากประเทศจีนมีลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์

ที่เป็นทั้งประเทศทางบกและประเทศทางทะเล 

โดยมีแนวพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเลติดต่อ

กับประเทศเพื่อนบ้าน ถึง ๑๔ ประเทศ โดย

เฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาเซียน ที่มีสภาพ

ภูมิรัฐศาสตร์เชื่อมต่อระหว่าง ๒ มหาสมุทรคือ 

มหาสมทุรแปซฟิิก และมหาสมทุรอนิเดยี อกีทัง้เป็น

จดุเชือ่มต่อภาคตะวนัตกของจนีให้มทีางออกเชือ่มสู่

ทะเลทางด้านใต้ (โดยจีนก�าหนดเขตปกครองตนเอง

กว่างซ ีซึง่คนไทยเรยีกว่า กวางส ีเป็นด่านหน้าเช่ือม

ต่อกบัอาเซยีนให้ผ่านทางประเทศเวยีดนาม รวมทัง้ 

ก�าหนดให้มณฑลหวิ๋นหนาน ซ่ึงคนไทยเรียกว่า  

ยนูนาน เชือ่มต่อกบัอาเซยีนโดยผ่าน สปป.ลาว และ

เมียนมา)

ทั้งนี้ จีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความ

เชื่อมโยงติดต่อกันทั้งทางบกและทางทะเลเป็น

เพื่อนบ้านกัน โดยมีเส้นเขตแดนทางบกร่วมกันกว่า 

๔,๐๐๐ กิโลเมตร ตลอดระยะเวลานับพันปี ที่ทั้ง

จีนและอาเซียนมีวัฒนธรรมพาดผ่านถึงกัน มีสาย

เลือดเชื่อมกัน เป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนกัน

ทางชนชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอันแตกต่างกัน 

จีนกับประเทศอาเซียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน

และกัน และร่วมกันพัฒนากระบวนการเพื่อความ

เป็นเอกราชของประชาชาต ิซึง่จนีได้เริม่ต้นจากการ

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจนกลายมาเป็น

หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ ได้เพิม่พนูความไว้วางใจแก่

กันอย่างต่อเนื่อง ขยายความร่วมมือในทุกด้าน ให้

ประชาชนของประเทศต่างๆ ได้รับผลประโยชน์ที่

เป็นรูปธรรม และก็ได้ส่งเสริมความมั่นคงและเจริญ

รุ่งเรืองของเขตเอเชียตะวันออก 

 ในช่วงกว่า ๒๐ ปีหลังสงครามเย็น จีนใน

ฐานะก�าลังหลักที่รักษาสันติภาพของเอเชียตะวัน

ออก ได้สนับสนุนอาเซียนแสดงบทบาททางบวก

เพื่อความม่ันคงของภูมิภาค โดยสาเหตุพื้นฐานที่

เก่ียวข้องกับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วระหว่างจีน

กับประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น เป็นผลมาจากการ

เคารพซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร ซึ่ง

เป็นเงือ่นไขแรกทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง

ประเทศ รวมทั้งได้น�าไปสู่การแสวงหาจุดร่วม และ

สงวนจุดต่าง มีการปรึกษาหารือกันด้วยความเสมอ

ภาค อันเป็นวิธีการที่สมเหตุสมผลในการแก้ไขข้อ

ขัดแย้ง ซึ่งการที่จีนได้เข้าร่วม“สนธิสัญญาความ

ร่วมมือฉันท์มิตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เม่ือปี 

ค.ศ.๒๐๐๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) ถือเป็นการสร้างความ

สมัพนัธ์แบบเป็นหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์กบัอาเซียน 

และได้เสนอให้ความร่วมมือกับอาเซียน โดยลงนาม

ใน“สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือฉันท์ประเทศ

เพื่อนบ้าน”ก่อนประเทศมหาอ�านาจอื่นๆ  ซึ่งความ

ร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนก่อให้เกิดแรงกระตุ้น
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ต่อการพัฒนาในภูมิภาค เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าราย

ใหญ่ที่สุดและเป็นประเทศที่มีการลงทุนมากเป็น

อันดับที่ ๓ ของอาเซียนในขณะเวลานั้น ตลอดจน

จีนได้เจรจากับอาเซียนเก่ียวกับการเปิดเขตการค้า

เสรีก่อนประเทศอื่นๆ และได้สร้างเขตการค้าเสรี

ของประเทศก�าลงัพฒันาท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกด้วย โดย

ในปี ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) ยอดมูลค่าระหว่าง

จีนกับอาเซียนเป็นจ�านวนเงินสูงถึง ๔๔๓,๖๐๐ 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีเงินลงทุนรวมเป็นจ�านวน 

๑๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และจีนกับอาเซยีน

มปีระชากรทีต่ดิต่อไปมาหาสูก่นัจ�านวน ๑๘ ล้านคน 

มีการติดต่อทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างใกล้ชิด 

อีกทั้งศักยภาพทางการตลาดที่ใหญ่ของจีนกับ

อาเซยีน ได้กลายมาเป็นส่วน ทีส่�าคญัของการพัฒนา

ในภูมิภาคอย่างเข้มแข็ง ที่ส่งผลต่อกระบวนการ

ความร่วมมือของเอเชียตะวันออกต่อไป

ในปี ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) นั้น จีนยังได้

เสนอค�าริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางสายไหม

ทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ และกรอบความร่วม

มือ “๒+๗” ระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งรวมทั้งความ

เข้าใจทางการเมือง ๒ ประการ อันได้แก่ กระชับ

ความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์ให้ลุ ่มลึกยิ่งขึ้นกับ

การรวมเข้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจน

แนวความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือส�าคัญใน ๗ ด้าน 

อันได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจและการค้า การ

เชื่อมสัมพันธ์และติดต่อกัน การเงิน ความร่วมมือ

ทางทะเล ความมัน่คง และวฒันธรรมทางสงัคม และ

ตลอดปี ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) ที่ผ่านมา ความ

ร่วมมอืระหว่างจีนกับอาเซยีนมผีลคบืหน้าส�าคญัคอื 

ใน ๓ ไตรมาสแรกของปีนัน้ มยีอดมลูค่าระหว่างสอง

ฝ่ายเป็นจ�านวนเงินสูงถึง ๓๔๖,๖๐๐ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (เติบโตขึ้นร้อยละ ๗.๕) เมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีก่อนหน้านั้น โดยจีนกับอาเซียนได้
บรรลคุวามเข้าใจร่วมกนัเกีย่วกบัการพฒันาเขตการ
ค้าเสรจีนี-อาเซยีนในระดบัทีส่งูยิง่ขึน้ ประกอบกบัปี 
ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) เป็นปีแห่งการแลกเปลีย่น
วัฒนธรรมจนีกบัอาเซียน โดยจนีได้จดักจิกรรมอย่าง
หลากหลายเพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายสัมผัสถึง
มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมตะวันออกได้อย่างเต็มที่        

นอกจากนี้ จีนได้เริ่มรวบรวมเงินทุนความ
ร่วมมอืด้านการลงทนุจีน-อาเซียนระยะที ่๒ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งชาติจีนยังจะจัดตั้งเงินกู ้โดย
เฉพาะเกี่ยวกับสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานจีน-
อาเซยีน โดยเฉพาะความร่วมมอืทางทะเลกลายเป็น
ประเดน็เด่นของความร่วมมอืระหว่างจนีกบัประเทศ
อาเซียน จีนมีข้อเสนอว่าจะตั้งให้ ปี ค.ศ.๒๐๑๕  
(พ.ศ.๒๕๕๘) เป็นปีแห่งความร่วมมอืทางทะเล กระชบั 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทางทะเล วิทยาศาสตร์
ทางทะเล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
การขนส่งทางทะเล เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ ได้ผลประโยชน์ร่วมกันและมีความ
เข้าใจกนัด้วยใจและใจระหว่างประชาชนของจนีกบั
ประชาชนของประเทศในกลุม่อาเซยีน ซึง่จนีมุง่ทีจ่ะ
เพิ่มการลงทุนต่อประเทศก�าลังพัฒนาในอาเซียน 
กระชบัการแลกเปลีย่นและความร่วมมือกบัประเทศ
ตามลุ่มแม่น�้าโขง บรรเทาความยากจน ช่วยเหลือ 
กลุม่คนยากจน และการพฒันาทางสงัคม สนบัสนนุ
อาเซียนลดช่องว่างของการพฒันาภายในประชาคม
ให้น้อยลง ซึ่งการเชื่อมต่อดังกล่าวนั้น มีกลไกกรอบ
ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนรองรับ โดย
เฉพาะกลไกที่จีนเรียกว่าเป็นกลไกของความร่วม
มือแบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับ
อาเซียน
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ประเด็นที่สอง กลไกของการเสริมสร้าง

ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนแบบเป็นหุ้น

ส่วนทางยุทธศาสตร์

กลไกในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง

อาเซียนกับจีน แบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 

ดังกล่าว มีหลายระดับ ได้แก่ 

๑. การประชุมสุดยอดผู ้น�าอาเซียน-จีน 

(ASEAN-China Summit) ซึ่งก�าหนดให้มีการ

ประชุมในช่วงเดียวกันกับการประชุมสุดยอด

อาเซียนในช่วงปลายปีของทุกปี  

๒. การประชุม รฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซียน-

จีน (ASEAN Post Ministerial Conference 

Session with China) ก�าหนดการประชุมในราว

เดือนกรกฎาคมของทุกปี 

๓. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน 

(ASEAN-China Senior Officials’ Consultation) 

ก�าหนดการประชุมในราวเดือนเมษายนของทุกปี 

๔. กลไกส่งเสริมความร่วมมือในประเด็น

ทะเลจนีใต้ในระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุสและคณะท�างาน 

(SOM/JWG on DOC)  

๕. กลไกรายสาขาในระดับรัฐมนตรีและกลไก

รายสาขาในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 

ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๔ 

(พ.ศ.๒๕๕๗) กระทรวงการต่างประเทศไทย เป็น

เจ้าภาพการประชุมร่วมเจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซียน-จนี 

ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติ

ของภาคีในทะเลจีนใต้  (ASEAN - China SOM 

on DOC) ครั้งที่ ๘ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  (ในขณะนั้น) และ

นายหลวิ เจิน้หมนิ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการ 

ต่างประเทศจนี เป็นประธานร่วม ณ โรงแรมแมนดารนิ 

โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ในที่ประชุมได้หารือ

ถึงความคืบหน้าของการด�าเนินการตามปฏิญญา

ว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้และเร่งรัด

การจัดท�าแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ โดยต่อยอดจาก

ผลลัพธ์ของการประชุม SOM on DOC ครั้งที่ ๗ 

เม่ือเดอืนเมษายน ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) ทีเ่มือง

พัทยา และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน 

สมัยพิเศษ เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.

๒๕๕๗) ที่เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน ซึ่งทั้งสองฝ่าย

สนบัสนนุการส่งเสรมิความร่วมมือผ่านการหารอืใน

ระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสและระดับคณะท�างาน โดย

อาเซียนและจีนตระหนักถึงความส�าคัญของคณะ

ท�างานร่วมอาเซียน-จีน (Joint Working Group 

: JWG) ในการสนับสนุนการท�างานของเจ้าหน้าที่

อาวุโสฯท้ังนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของ 

JWG ในการจดัตัง้ hotline ส�าหรบัเหตฉุกุเฉนิ  ทาง

ทะเลระหว่างหน่วยงานค้นหาและกูภ้ยั และระหว่าง

เจ้าหน้าทีอ่าวุโสกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน-

จีน และเห็นชอบกับแผนการฝึกซ้อมในห้องปฏิบัติ

การ (Tabletop Exercise : TTX) ด้านค้นหาและ

กู้ภัยในปี ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) นอกจากนี้ ที่

ประชุมฯ ให้ความส�าคญัต่อการขยายประเด็นทีเ่ป็น

จุดยืนร่วมกัน (Commonalities) ระหว่างอาเซียน

กับจีน  โดยได้รบัรอง First List of Commonalities 

ซึ่งกล่าวถึงหลักการทั่วไปที่ก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินการความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และได้มอบ

หมายให้ JWG หารือและจัดท�า Second List of 

Commonalities ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ย�้าถึง

ความส�าคัญของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ในการ

AW-�������-����������������������-59-04.indd   308 10/10/2559   11:46:53



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก 309

74 วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙

เป็นเสาหลักของสันติภาพ เสถียรภาพ และความ

เจรญิรุง่เรอืงของภมูภิาค รวมทัง้แสดงความมุง่ม่ันที่ 

จะพัฒนาความสัมพันธ์ บนพื้นฐานของความเป็น 

หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ให้มีความใกล้ชิด

และม่ันคงเข้มแขง็ยิง่ขึน้ด้วยการเสรมิสร้างความเชือ่

มั่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความเคารพซึ่งกันและ

กัน ดังที่จีนได้มีข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ต่ออาเซียน 

ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

ประเด็นที่สาม ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ต่อ

อาเซียน

ข้อเสนอดังกล่าว เกิดขึ้นในโอกาสของการ

ประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน-จีนครั้งท่ี ๑๖ ภายใต้

การประชุมสุดยอดอาเซียนประจ�าปี ค.ศ.๒๐๑๓ 

(พ.ศ.๒๕๕๖) นายกรฐัมนตร ีหลี ่เค่อเฉยีง ของจนีได้

น�าเสนอข้อเสนอ ๗ ประการ หรอื ๗ ยทุธศาสตร์ เพ่ือ

เพิ่มขยายความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน ดังนี้

ประการแรก ยึดมั่นสร้างความสัมพันธ์

เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน จีนพร้อมที่จะปรึกษา

กับอาเซียนเพื่อลงนามในสนธิสัญญาเพื่อนบ้านที่

ดี มิตรภาพและความร่วมมือ (Treaty on Good-

Neighbourliness, Friendship and Cooperation) 

เป็นการเสริมสร้างรากฐานทางการเมืองสู่ความไว้

เนื้อเชื่อใจ ให้ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อยู่ภาย

ใต้กรอบกฎหมาย สองฝ่ายผูกพันอย่างเหนียวแน่น

ประการที่สอง เพิ่มการแลกเปลี่ยนและเพิ่ม

ความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยปรับปรุงกลไก

ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจีน-อาเซียน 

(Asean-China Defence Ministers’ Meeting) 

ให้จดัการประชมุอย่างไม่เป็นทางการ เพือ่เพิม่ความ

ร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ความ

มัน่คงทางไซเบอร์ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 

การบังคับใช้กฎหมายร่วม และความมั่นคงนอกรูป

แบบ (Non-traditional Security) อื่นๆ
ประการที่สาม ปรับยกระดับเขตการค้าเสรี

จีน-อาเซียน (China-ASEAN Free Trade Area 
: CAFTA) เพิ่มขยายการค้าการลงทุนเสรีระหว่าง
กัน ก�าหนดเป้าหมายปริมาณการค้าระหว่างกัน ๑ 
ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)

ประการที่สี่ เร่งสร้างระบบเชื่อมโยงติดต่อ 
เสนอจดัตัง้ธนาคารเพือ่การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน
เอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank) 
เนื่องจากชาติสมาชิกอาเซียนบางประเทศต้องการ
การสนับสนุนทางการเงินเพื่อก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ประการที่ห ้า ขยายความร ่วมมือด ้าน
การเงินและการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เพิ่ม
ปริมาณและขยายกรอบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
แบบทวิภาคี ขยายโครงการน�าร่องกระบวนการ
ช�าระเงินและส่งมอบสินค้าจากการซ้ือขายข้าม
ประเทศด้วยสกุลเงินท้องถิ่น ขยายความร่วม
มือความริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (Chiang Mai 
Initiative Multilateralisation) ใชส้มาคมธนาคาร
นานาชาตจินี-อาเซียน (China-ASEAN Inter-Bank 
Association) ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

ประการที่หก สร้างความร่วมมือทางทะเล 
กระชบัความร่วมมอืภาคเศรษฐกจิทีพ่ึ่งพาทางทะเล 
(marine economy) อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมสร้าง
เส้นทางสายไหมทางทะเลส�าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
ผ่านความร่วมมือ ด้านการประมง การเชือ่มโยงทาง
ทะเล การปกป้องสิง่แวดล้อมและการวิจยัทางทะเล 
การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล
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ประการท่ีเจ็ด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรม ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการความร่วม

มือทางวัฒนธรรมระหว่างจีน-อาเซียน (China-

ASEAN Cultural Cooperation Action Plan) 

เพ่ือสนับสนุนการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมและ

การศกึษา การแลกเปลีย่นเยาวชน นกัวเิคราะห์และ

สือ่มวลชน ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านเทคโนโลย ีการ

ปกป้องสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ อันจะเพิ่มกระชับ

ความร่วมมือฉันท์มิตรระหว่างสองฝ่าย

ข้อน่าสังเกตจากยุทธศาสตร์ท้ัง ๗ ประการ

ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า จีนเน้นยุทธศาสตร์ใช้การ

พัฒนาเศรษฐกิจน�าหน้าความสัมพันธ์กับอาเซียน 

เนือ่งจากการพฒันาเศรษฐกิจย่อมเช่ือมโยงสมัพนัธ์

กับมิติอื่นๆ ยิ่งผูกพันทางเศรษฐกิจมากเพียงไรย่อม

ผกูพันกบัมติิอืน่ๆ มากขึน้เพยีงนัน้ ซึง่เป้าหมายหลกั

ของจีนขณะนี้ คือการพัฒนาประเทศทุกด้าน เพื่อ

บรรลุเป้าหมายหลักดังกล่าวจ�าต้องมีบรรยากาศ

เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศท่ีเอื้อต่อการ

พัฒนาของจีน ไม่มีสิ่งใดมาขัดขวาง เช่น ความขัด

แย้งกับประเทศเพื่อนบ้านที่อาจน�าสู ่การกีดกัน

ทางการค้าการเมืองระหว่างประเทศ ผลลัพธ์จาก

การพฒันาของจนีย่อมเป็นประโยชน์ทัง้ต่อเศรษฐกจิ

สงัคมและการเมืองภายในประเทศ และต่อการเมือง

ระหว่างประเทศด้วย

นอกจากนี ้นายกรฐัมนตรจีนี นายหลี ่เค่อเฉยีง 

ยังเน ้นว ่าในฐานะเป ็นสมาชิกของครอบครัว 

ใหญ่เอเชยี ซึง่ในอนาคตของจนีต้องมกีารเชือ่มโยงที่

ใกล้ชิดกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยจีนต้องการ

บรรยากาศการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านด้วยสันติและมี

เสถียรภาพ ต้องการมีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน โดย

ต่างได้รับประโยชน์จากความร่วมมือ และพร้อม

จัดการความแตกต่างและการไม่เห็นตรงกัน ดังนั้น

ในแถลงการณ์ร่วมจีน-อาเซียนหลังการประชุมระบุ

ว่า อาเซียนตอบสนองข้อเสนอของจีนเรื่อง "การท�า 

สนธิสัญญาเพ่ือนบ้านที่ดี มิตรภาพและความร่วม

มือ" ด้วยความขอบคุณและขอรับไปพิจารณาเป็น

ตัวอย่างสะท้อนลักษณะอาเซียนท่ีมีความหลาก

หลายภายในตวัเอง สะท้อนการใช้หลกัฉนัทามตแิละ

กลไกถ่วงดุลความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ท�านอง

เดียวกับที่อาเซียนตกลงท่ีจะเพิ่มความร่วมมือด้าน

ความมั่นคงกับจีน 

ซ่ึงผลจากการประชุมรัฐมนตรีกระทรวง

กลาโหมจีน-อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (China – 

ASEAN Defence Ministers’ Informal Meeting) 

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ กรุง

ปักกิ่ง (โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง 

นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 

เข้าร่วมประชุม) ซึ่งฝ่ายจีนได้เสนอแนวทางการ

พัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ๕ เรื่อง ได้แก่  

(๑) การพฒันาความสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชิดระหว่าง    จนี-

อาเซียน สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (๒) การ 

บูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่าง 

จีน-อาเซียน เพื่อรักษาสันติภาพของภูมิภาคที่

ยั่งยืน  (๓) การสร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือ

ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศร่วมกัน  

โดยมีการติดต ่อสื่อสารระหว ่างกันที่ ใกล ้ชิด   

(๔) การให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุการเสรมิสร้าง 

ประสทิธิภาพการป้องกนัประเทศของจีนต่ออาเซียน 

เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ  (๕) ความร่วมมือเพื่อ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการจัดการความเสี่ยง
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ร่วมกันอย่างสันติวิธีและบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 

โดยเฉพาะปัญหาทะเลจีนใต้ เป็นต้น              

ส�าหรับข้อเสนอ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ได้กล่าวใน

ข้างต้น เป็นแนวทางและแผนรูปธรรมที่จีนตั้งใจจะ

สานสัมพันธ์กับอาเซียนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าหรือ 

๑๐ ปีที่จีนเรียกว่าเป็น "ปีเพชร" ต่อเนื่องจาก ๑๐ 

ปีก่อนทีจ่นีถอืว่าเป็น "ปีทอง" จากนีไ้ปเป็นช่วงเวลา

ของการตดิตามความส�าเรจ็ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

โดยดูจากความร่วมมอือย่างเป็นรปูธรรมโดยเฉพาะ

ระดับทวิภาคี เช่น การก่อสร้างโครงข่ายคมนาคม

เชื่อมโยงจีนกับอาเซียน เป็นต้น ซึ่งจากสภาพ 

ทางภมูริฐัศาสตร์ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

มีความส�าคัญต่อเป้าหมายดังกล่าวของจีน โดย

เฉพาะประเทศไทยจะมีบทบาทส�าคัญเนื่องจากมีที่

ต้ังของประเทศอยู่ในบรเิวณศนูย์กลางของการเชือ่ม

ต่อกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

การก�าหนดบทบาทของประเทศไทย

 เหตุการณ์ที่ เป ็นปรากฎการณ์ส�าคัญ

ประการหนึ่ง เก่ียวกับบทบาทของประเทศไทยใน

การเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ของจีนบนความสัมพันธ์

ระหว่างจีนกับอาเซียน กล่าวคือ เม่ือวันท่ี ๒๒ 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี ได้เข ้าร ่วมการประชุมสุดยอด 

อาเซียน - จีน ครั้งที่ ๑๘ ณ ประเทศมาเลเซีย ร่วม

กับผู้น�าชาติอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และ นาย

หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ในการประชุม

ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไทย ได้ร่วมก�าหนดทิศทาง

ความสัมพันธ์และความร่วมมืออาเซียน - จีน และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาค

และระหว่างประเทศ พร้อมร่วมรับรองแผนปฏิบัติ

การตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์อาเซียน - จีน (ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐) 

และเห็นพ้องกับผู้น�าที่เข้าร่วมให้จัดกิจกรรมฉลอง

ครบรอบ ๒๕ ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน - จีน ใน

ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แก่ 

๑. ไทยจะร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน

ในการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียน - จีน ให้ใกล้ชิด

แน่นแฟ้น และขอร่วมรับรองแผนปฏิบัติการตาม

ปฏญิญาร่วมว่าด้วยการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์

อาเซียน - จีน เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างกัน และเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.

๒๕๕๘ ไทยได้ส่งมอบหน้าที่ประเทศผู้ประสานงาน

ความสัมพันธ์อาเซียน - จีน ให้กับสิงคโปร์ หลังจาก

ท�าหน้าที่มาครบ ๓ ปี และไทยหวังว่า จีนจะเสริม

สร้างความร่วมมือกับอาเซียน ทั้งทางเศรษฐกิจ 

การเมือง ความม่ันคง และสังคมและวัฒนธรรม

อย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะอาเซียนที่เข้มแข็งย่อม

เป็นผลดีต่อจีน 

๒. อาเซียนและจีนควรพัฒนาหุ้นส่วนเชิง

ยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของความสมดุลและผล

ประโยชน์ร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีไทยได้เสนอ

แนวทาง ๔ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นแรก การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต

อย่างยั่งยืนและครอบคลุม เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 

ในภูมิภาค ที่ผ่านมา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

อาเซยีน-จนีเตบิโตอย่างมพีลวตั การค้าสองฝ่ายเมือ่

ปีที่แล้วมีมูลค่ากว่า ๔๘๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

จึงควรร่วมกันเร่งรัดการเจรจายกระดับความตกลง
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เขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน และการจัดท�าความ

ตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership : 

RCEP) ให้เสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้ค้าขายกันได้มาก

ขึ้น และมีอุปสรรคน้อยลง ซึ่งการลงทุนของจีนใน

อาเซียนยังจะเพิ่มขึ้นได้อีกมาก เพราะประชาคม

อาเซียนจะกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว     

และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและคลังอาหาร

ส�าคัญของโลก โดยควรร่วมกันส่งเสริม SMEs ให ้

เข้มแข็ง เพือ่ขยายห่วงโซ่การผลติและความสามารถ

ในการแข่งขันของภูมิภาค

ประเดน็ทีส่อง การส่งเสรมิความเช่ือมโยงใน

ภูมิภาคในทุกมิติ ซึ่งจะท�าให้การค้า การลงทุน และ

การเดนิทางของประชาชน มปีระสทิธภิาพ ปลอดภัย 

และรวดเร็ว โดยไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง

กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค 

รวมทั้งร่วมมือกับประเทศที่สามในการพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับ

ประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่สร้างงานและกระจายความ

เจรญิสูภ่มูภิาค ซึง่อาจมองว่าเป็นแนวทางความร่วม

มอืในลกัษณะ ๑+๑+๑ กล่าวคอื ระหว่าง ๒ ประเทศ

สมาชิกอาเซียนกับ ๑ ประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้ง

ไทยสนับสนุนข้อริเริ่มของจีนในการจัดตั้งกองทุน

และสถาบันการเงิน เพื่อเป็นแหล่งทุนส�าหรับการ

พัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งกองทุนเส้นทาง

สายไหมทางทะเล และ ธนาคารเพื่อการลงทุนใน

โครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเชยี (Asian Infrastructure 

Investment Bank : AIIB)  นอกจากนี ้ควรแสวงหา

แนวทางอืน่ ๆ  เช่น การลงทนุร่วมภาครฐัและเอกชน 

การใช้ประโยชน์จากเงินสกุลหลักในภูมิภาค และ

พันธบัตรเพื่อการลงทุนด้วย เม่ือการเชื่อมโยงทาง

ทะเลและข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมทางทะเลใน

ศตวรรษที ่๒๑ เป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น มีการพัฒนา

ท่าเรอืและธุรกิจเรอืส�าราญและมารนีา อาเซียน และ

จีน น่าจะร่วมกันพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทางทะเล โดยที่ต้องให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเล เช่น พันธุ์ปลา ปะการัง ไม่ทิ้ง

ขยะหรือปล่อยน�้ามันและน�้าเสียลงทะเล

ประเด็นที่สาม การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม

และการศึกษา เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะท�าให้

ประชาชนเข้าใจกัน ไทยจึงสนับสนุนให้ปี พ.ศ.

๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา

อาเซียน-จนี และจะร่วมกันจดัโครงการและกิจกรรม

ที่จะท�าให้คนรุ่นใหม่รู้จักกันมากขึ้น 

ประเดน็ทีส่ี ่ส�าหรบัประเดน็ในระดบัภมูภิาค 

หากภมิูภาคปราศจากสภาวะแวดล้อมทีม่ั่นคงและมี

เสถียรภาพ อาเซียน และจีน ก็ไม่สามารถบรรลุเป้า

หมายที่ได้กล่าวมาท้ังหมดได้ ดังนั้น การส่งเสริม

สันติภาพและความมั่นคง การสร้างความไว้เนื้อเชื่อ

ใจต่อกัน ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ 

ต้องร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  เพื่อ

ที่จะได้แข็งแรงด้วยกัน อาเซียนและจีนต้องร่วมกัน

สร้างความแข็งแกร่งให้กับภูมิภาค โดยส่งเสริมและ

พัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่มีอาเซียน

เป็นศูนย์กลาง ซ่ึงจะช่วยน�าไปสู่เสถียรภาพและ

ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

ความส�าคัญของประเทศไทยและ
บทบาทที่ควรก�าหนดในการด�าเนิน
นโยบายต่อจีน
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จีน เห็นความส� าคัญของประ เทศไทย 

เน่ืองจากการที่ไทยอยู ่สถานะที่ได้เปรียบในเชิง

ภูมิรัฐศาสตร์ เป็นประเทศศูนย์กลางของแผ่นดิน

ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตัวเชื่อมที่

ส�าคัญในการเชื่อมโยง (connectivity) ในภูมิภาค 

และมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศต่างๆ 

โดยเฉพาะการไม่มีประเด็นข้อขัดแย้งในประเด็น

ทะเลจีนใต้ รวมท้ังมีระบบเศรษฐกิจท่ีมั่นคงและมี

ศักยภาพในการเป็นผู้น�าของภูมิภาค รวมทั้งการ

มีบทบาทสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมา  จึง

เป็นโอกาสที่ส�าคัญของไทยที่จะต้องหาทางส่ง

เสริม ความร่วมมือกับชาติมหาอ�านาจ  โดยเฉพาะ

ในห้วงที่จีนก�าลังต้องการการสนับสนุนจากไทย

ในฐานะประเทศ ผู้ประสานงานระหว่างอาเซียน

กับจีนในปัจจุบัน เพราะจีนก�าลังเผชิญหน้ากับ

ปัจจัยท้าทายจากทั้งในระดับการเมืองภายในและ

การเมืองระหว่างประเทศ  ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ

การทะยานขึ้นอย่างสันติของจีน (peaceful rise)       

ที่ส�าคัญ ได้แก่ การประคองเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างยั่งยืน  ปัญหาโครงสร้างอันไม่เป็นธรรมของ

สงัคม และ การรกัษาอธิปไตยของจนีทีเ่กีย่วเนือ่งกับ

ปัญหาทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก นอกจาก

นี้ จีนยังเล็งเห็นว่า โดยไทยจะช่วยให้จีนบรรลุตาม

เป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกจิ รวมทัง้จะส่งเสรมิ

ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ

จีนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน เพื่อผลประโยชน์

ร่วมกันของทุกประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะความ

ร่วมมือใน  ๑๑  สาขาหลัก ประกอบด้วย ๑) 

การเกษตร  ๒) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร          

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๔) การพัฒนาลุ่ม

แม่น�้าโขง  ๕) การลงทุน ๖) พลังงาน ๗) การขนส่ง 

๘) วัฒนธรรม ๙) สาธารณสุข ๑๐) การท่องเที่ยว 

และ ๑๑) สิ่งแวดล้อม 

ส�าหรับประเทศไทยควรริเริ่มในการผลักดัน

ข้อเสนอท่ีจะน�าไปสู่การปรับปรุงและเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน โดยเฉพาะ

การที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และลด

ความหวาดระแวงลง ดังนี้

๑. ในด้านการเมืองและความมั่นคง ไทยกับ

ประเทศในอาเซียนและจีนควรแสวงหาจุดร่วมใน

การปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-จีน คือ 

การแก้ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ โดยเพิ่ม

การพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการในทุกระดับ

ระหว่างอาเซียนกับจีน เพื่อปรับทัศนคติที่จะก่อให้

เกิดการประนีประนอมมากขึ้น ในการจัดท�าแนว

ปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the 

South China Sea - COC) และการแปลงการ

ปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีใน

ทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea – DOC) ไปสู่

การปฏบัิต ิและการพฒันาเขตทะเลจีนใต้ให้เป็นเขต

พัฒนาร่วม หรือ Joint Development Area โดย

ควรสนบัสนนุให้จนีปรบัเปลีย่นท่าททีางการทตูเพือ่

ลดความแข็งกร้าวและเกรี้ยวกราดลง รวมทั้งมีท่าที

ประนีประนอมกับอาเซียนมากขึ้น นอกจากนี้ ควร

เร่งเสริมสร้างปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ความสัมพันธ์

จีนกับอาเซียนดีขึ้น ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างจีน

กับมหาอ�านาจอื่นๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์จีนกับ

สหรฐัฯ จนีกับญีปุ่่น และจนีกับอนิเดีย กล่าวคอื หาก

ความสมัพนัธ์จนีกบัมหาอ�านาจเหล่านีด้ ีกจ็ะช่วยให้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนดีขึ้นด้วย เช่น 

การฝึกและอบรมการบริหารจัดการในการปฏิบัติ

การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา 

ภัยพบิตั ิซ่ึงนอกจากจะเป็นการยกระดบัขดีความสามารถ 

บุคลากรทั้งของไทยและจีนสู่ระดับสากลแล้ว ยัง

จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนร่วมกัน รวมทั้ง

เสริมสร้างความร่วมมือกัน อันจะสามารถลดความ

หวาดระแวงระหว่างประเทศได้ เป็นต้น

๒. ในด้านเศรษฐกิจ ไทยกับประเทศใน

อาเซียนกับจีนควรร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุนให้

จีนได้ใช้โอกาสในเวทีหารือระหว่างอาเซียนกับจีน

ที่มีอยู่หลายเวที ทั้งการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส

อาเซียน-จีน การประชุมในระดับรัฐมนตรีต่าง

ประเทศ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ที่

ผ่านมา จีนได้แสดงความพอใจและมีท่าทีสนับสนุน  

ต่อบทบาทของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมความ

สัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนมาโดยตลอด โดย

เฉพาะการใช้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ท้ังนี้

เพราะปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน

กับจีน จะเป็นตัวช่วยท�าให้ลดความหวาดระแวง

ระหว่างกนัลง ด้วยเหตทุีค่วามสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ

เป็นเร่ืองที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ และขณะนี ้

แนวโน้มก�าลงัดขีึน้ ดงันัน้ ทกุฝ่ายควรให้การสนบัสนนุ 

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งทางด้าน

การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานต่อไป เช่น การสร้างเส้นทาง

รถไฟเพื่อเชื่อมภูมิภาคโดยที่ไทยเป็นศูนย์กลาง

ของการเชื่อมโยง อันจะท�าให้ทั้งไทยและจีนได้รับ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจะส่งเสริม

ต่อการค้าชายแดน การค้าผ่านแดนและเศรษฐกิจ

ชายแดนของทัง้อาเซียนและจีนให้เกดิผลในการเพิม่

มูลค่าทางการค้ายิ่งขึ้น เป็นต้น 

๓. ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ไทยกับ

ประเทศในอาเซยีนและจนีควรมกีารเสรมิสร้างความ

ร่วมมือเพือ่เชือ่มความสมัพนัธ์ในระดบัประชาชนต่อ

ประชาชน ให้มีการไปมาหาสู่กันโดยเฉพาะนักท่อง

เที่ยวและนักธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันทาง

วัฒนธรรม โดยเฉพาะการทีค่นในประเทศต่างๆ ของ

อาเซียนก�าลงัตืน่ตวัในการเรยีนภาษาจนี อนัจะเป็น

ตัวช่วยท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนดี

ขึ้น และลดความหวาดระแวงลง นอกจากนี้ ควรมี

มาตรการในการส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ร่วม ด้วย

การมุ่งไปสูก่ารจัดตัง้ประชาคมเอเชยีตะวันออก โดย

มีอาเซียน จนี ญีปุ่น่ และเกาหลใีต้ แต่จะต้องเป็นไป

ในลักษณะของประชาคมที่รวมตัวกันแบบหลวมๆ 

ซึ่งผลจากการจัดตั้งประชาคมนี้ จะท�าให้ไทยได้รับ

ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและในเชิงเศรษฐกิจจาก

สินค้าทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และการ

สร้างอัตลักษณ์ของเอเชียตะวันออกดังกล่าว อาจ

น�าไปสู่การที่อาเซียนกับจีนจะมีอัตลักษณ์ร่วมกัน

ในระยะยาว เป็นต้นอนัจะเสรมิสร้างต่อความม่ันคง

ของภูมิภาคอย่างยั่งยืนในที่สุด 

สรุป

 นโยบายต่างประเทศของจีนต่ออาเซียนใน

ยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง คือการสร้างความเป็น

หุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์ เพื่อลดความหวาดระแวง

และสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างจีนกับประเทศ

ต่างๆ โดยเฉพาะอาเซียน ซ่ึงมีที่ต้ังท่ีมีความส�าคัญ

เชิงยุทธศาสตร์ต่อจีนในการติดต่อสู่ภูมิภาคต่างๆ 
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และเชือ่มโยงมหาสมทุรแปซฟิิกกบัมหาสมทุรอินเดยี 

ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์หนึ่งแนวเขต หนึ่งเส้น

ทาง (One Belt One Road)

โดยอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีความ

ส�าคัญต่อแนวนโยบายทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวของ

จีนในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน 

เน่ืองจากประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์เป็น

ศูนย์กลางของแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ซ่ึงมีผลต่อความส�าเร็จในการเช่ือมโยงภูมิภาค 

อันจะให้ประโยชน์กับจีน ไม่เพียงแต่เฉพาะด้าน

เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีความส�าคัญต่อเสถียรภาพ

ทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะ

ความสัมพันธ์และความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วน

ทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด จะส่งผลต่อความเจริญ

ก้าวหน้าของจีน 

ในขณะที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีไทย ได้เน้นย�้าถึงบทบาทของไทย

ว่า ต้องเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบทั้ง

ต่ออาเซียนและประชาคมโลก ซึ่งในฐานะสมาชิก

อาเซียนต้องมีบทบาทสร้างสรรค์ภายในอาเซียน 

โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ

มิตรประเทศ เพื่อให้อาเซียนเป็นกลไกส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนความเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบการ

พฒันาของสหประชาชาต ิดงันัน้ ต้องเน้นการพฒันา

ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระดับอาเซียน - 

จีน ให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการ

ที่ประเทศไทยมีบทบาทส�าคัญในการเสริมสร้าง

ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง

จีนกับอาเซียนให้ปรากฎผล เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ 

มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ในการก้าวสู่สังคมเอเชีย

ตะวันออกในศตวรรษที่ ๒๑ แม้ว่าจะมีข้อห่วง 

กงัวลร่วมกนั โดยเฉพาะข้อพพิาทในเรือ่งทะเลจนีใต้

ระหว่างจีนกับบางประเทศในอาเซียน (เวียดนาม 

ฟิลปิปินส์ มาเลเซียและบรไูน) กต็าม ซ่ึงประเทศไทย

มุ่งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี บนพื้น

ฐานของการเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศ โดย

การปฏิบัติตาม DOC (ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติ

ของภาคีในทะเลจีนใต้  หรือ Declaration on the 

Conduct of Parties in the South China Sea 

-DOC) รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการด�าเนินมาตรการ

เร่งด่วนเพื่อให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น 

การจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วนเพื่อการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างกนั ตลอดจนการฝึกซ้อมด้านการค้นหาและ

กู้ภัย รวมทั้งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อการ

บรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น
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 ครองอัตรา พันเอก (พิเศษ) ตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗    
วัน เดือน ปีเกิด ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕   
สถานที่เกิด จังหวัดสงขลา  
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
วุฒิการศึกษา -  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒    
(ตามล�าดับเวลา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๒๖

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก 317

 -   ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๒๘  
 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรช้ันนายพัน เหล่าทหารสารบรรณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุน  
  กองทัพบก ปี พ.ศ. ๒๕๓๓     
 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักประจ�า ชุดที่ ๗๒ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปี พ.ศ. ๒๕๓๗   
 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการรบร่วม ศูนย์ศึกษาการสงคราม ประเทศออสเตรเลีย โดยทุน  
  กองบัญชาการทหารสูงสุด ปี พ.ศ. ๒๕๔๐     
 -  วุฒิบัตรหลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาจีนกลาง กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
 -  ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการทดสอบการใช้ภาษาจีนระดับประเทศ   
  ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๔๘
 -  ปริญญาบัตรหลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ 
  กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนกองบัญชาการทหารสูงสุด  
  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการสัมมนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพ 
  ปลดปล่อยประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนกองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 -  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ต�าแหน่งหน้าที่ราชการในอดีตและปัจจุบัน
 -  เคยด�ารงต�าแหน่งอาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 
          โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๓๔
 - เคยด�ารงต�าแหน่งอาจารย์โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – พ.ศ. ๒๕๓๖
 -  เคยด�ารงต�าแหน่งฝ่ายเสนาธิการประจ�ากรมก�าลังพลทหารบก ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  
 -  เคยด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองกิจการป้องกันประเทศ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์  
      สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ  กองบญัชาการทหารสงูสดุ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อตัรา พนัเอก (พเิศษ)
 -  เคยด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ 
  ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อัตรา พันเอก (พิเศษ)
 -  ปัจจุบัน ด�ารงต�าแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจ�าสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                        
  กองบัญชาการกองทัพไทย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) อัตรา พันเอก (พิเศษ)
ผลงานที่ส�าคัญ    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รบัรางวัลเอกสารวิจยัดเีด่นจากวทิยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ
 - ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นผู้ประสานงานด้านจีนของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในการจัดท�าบันทึก 
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน  
   สาธารณรัฐประชาชนจีน (โดย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
 - ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
   ให้ไปน�าเสนอผลงานวิจัยด้านจีนในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ประจ�าปี  
   ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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