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ค�ำนิยม
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันมีประชากรกว่า ๑,๓๐๐ ล้านคน นับเป็นประเทศที่มีประชากรมาก
ที่สุดในโลก และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก คือ มีพื้นที่ 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�ำรองระหว่างประเทศมากที่สุด
ในโลก รวมทั้งมีสถานะเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังเป็น
ประเทศทีไ่ ด้รบั การจัดให้เป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร์และมีกองทัพขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก โดยมีคา่ ใช้จา่ ยด้านกลาโหม
มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ซึ่งอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า ด้วยศักยภาพดังกล่าวสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นประเทศที่มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอภิมหาอ�ำนาจของโลก
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการด�ำเนินนโยบาย
ด้านยุทธศาสตร์ และการต่างประเทศของจีน ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทุกภูมิภาคทั่วโลก
และการที่ พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล มีความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
ความประสงค์ทจี่ ะรวบรวมบทความด้านจีนศึกษาทีไ่ ด้เขียนด้วยประสบการณ์ทงั้ ในทางวิชาการและประสบการณ์
จากการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารเสนาธิปัตย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ย่อมจะเป็น
ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้า ใช้เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับน�ำไปวิเคราะห์บทเรียน และเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นสิ่งที่ดี
และสมควรที่ จ ะได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น รู ป เล่ ม ขึ้ น เป็ น การเฉพาะเรื่ อ ง รวมทั้ ง เผยแพร่
ต่อสาธารณะต่อไป
พลตรี
(สุรัต แสงสว่างด�ำรง)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
กรมยุทธศึกษาทหารบก/บรรณาธิการวารสารเสนาธิปัตย์
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ค�ำน�ำ
หนังสือเรื่อง “ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก” เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมบทความที่เคยเขียนลงวารสาร
เสนาธิปัตย์ ตั้งแต่ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๑ (เดือนมกราคม - เมษายน) พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน โดยประมวล
ข้อคิดจากประสบการณ์ทั้งในภาควิชาการด้านการศึกษา การสัมมนาทางวิชาการ และภาคการปฏิบัติที่ได้
ท�ำงานร่วมกับนายทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในหลายๆ 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 : ศึกษาเฉพาะกรณี
ความร่วมมือทางการทหาร” และเป็นผูแ้ ทนกองทัพไทยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพือ่ ความร่วมมือ
ระหว่ า งจี น กั บ อาเซี ย น เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ กรุ ง ปั ก กิ่ ง นอกจากนี้ ได้ ไ ปน� ำ เสนอผลงานทางวิ ช าการ
ด้านจีนศึกษาในการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน โดยทุนของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ส� ำ หรั บ ภาคการปฏิ บั ติ นั้ น ผู ้ เขี ย นได้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงระหว่ า ง
กระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมจีน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในการจัดท�ำบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารติดต่อประจ�ำหัวหน้าคณะของ
คณะผู้แทนจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่มาเยือนประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะเดินทางของผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้ง
ผู้เขียนขอขอบคุณบรรณาธิการวารสารเสนาธิปัตย์ที่ได้อนุญาตให้รวบรวมบทความด้านจีนศึกษา
จากวารสาร เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้คงจะให้สารประโยชน์
ทั้งในแง่มุมข้อคิดทางวิชาการและข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับ
สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจีนศึกษาได้ตามสมควร หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาส่งความคิดเห็น
ได้ที่อีเมล์ chaiyasit2000@yahoo.com จักเป็นพระคุณยิ่ง
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สารบัญ
บทความเรื่อง
๑. ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน :
		 ศึกษาเฉพาะกรณีความร่วมมือทางการทหาร
๒. การด�ำเนินยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกและต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓. บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาทางการทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพปลดปล่อย
		 ประชาชนจีน
๔. อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
๕. ข้อคิดจากการจัดการศึกษาทางการทหารของจีนเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ
๖. รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนกับนโยบายการป้องกันประเทศ
๗. ผลประโยชน์แห่งชาติกับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน
๘. ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีน
๙. แนวคิดในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
		 ระหว่างจีนกับอาเซียน
๑๐. การประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงปักกิ่ง
๑๑. รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และบทบาทของไทย
๑๒. กลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศของจีนกับความมั่นคงในภูมิภาค
๑๓. ทิศทางการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
		 ระหว่างไทยกับจีน
๑๔. สายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีน
๑๕. การบูรณาการงานด้านความมั่นคงของจีนภายใต้ผู้น�ำรุ่นที่ ๕
๑๖. โครงสร้างทางการเมืองของจีนและบทบาทหน่วยงานด้านคลังสมอง
		 ต่อการก�ำหนดนโยบายความมั่นคง
๑๗. บทบาทของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
		 ระหว่างจีนกับอาเซียน
๑๘. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบสามฝ่ายระหว่างจีน รัสเซีย และอินเดีย
๑๙. ยุทธศาสตร์การปกครองประเทศจีนโดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
		 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
๒๐. เบื้องหน้าและเบื้องหลังการสวนสนามของจีนในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสิ้นสุด
		 สงครามโลกครั้งที่สอง
๒๑. นโยบายต่างประเทศของจีนต่ออาเซียนในยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และบทบาทของไทย
ประวัติย่อผู้เขียน
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»÷°…“‡©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≈

®“°°“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß¢Õß°√–· ‚≈°“¿‘ «— μ πå „π
ªí®®ÿ∫π— ‰¥â ßà º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—πË §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¥

§«“¡‡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‘æπ— ∏ÿå §«“¡‡™◊ÕË
»“ 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÷ßË ®–·°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°“√
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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“¡‡ªì π ¿— ¬ §ÿ ° §“¡μà Õ ¿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 ®–‡ÀÁ π ‰¥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
‡™◊ÕË „®°—πμà“ßÊ ‡™àπ ßà ‡ √‘¡§«“¡√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∑—È ß 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¡
´÷Ë ß ∑—È ß Õßª√–‡∑»‰¥â ¬È” ‡®μπ“√¡≥å Õ ¬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÷ßË §√—ßÈ
‡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 ¬à Õ ¡¡’ º ≈
°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—πË §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◊Ë Õ »÷ ° …“«‘ ‡ §√“–Àå ° “√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß¢Õß
∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß„π√–¥—∫‚≈°·≈–¿Ÿ¡‘¿“§ ∑’Ë¡’º≈
°√–∑∫μà Õ §«“¡√à « ¡¡◊ Õ ¥â “ π§«“¡¡—Ë π §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§«“¡¡—Ë π §ß∑“ß°“√∑À“√ ‚¥¬
§√Õ∫§≈ÿ¡‰ª∂÷ß§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¥â«¬
·≈–ºŸâ ∑’Ë ¡’ à « π‡°’Ë ¬ «¢â Õ ß°— ∫ §«“¡¡—Ë π §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)
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·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) √«¡
∑—È ß °“√·°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§‚≈°“¿‘«μ— πå (Globalization) ∑”„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÷ßË æ“Õ“»—¬´÷ßË °—π·≈–°—π¡“°¢÷πÈ (Complex Interdependence)
‚®‡´ø «“¬ ‡Õ ‡©‘ß (Joseph Y.S. Cheng) ·≈–
®“ß «à“π§ÿπ (Zhang Wankun) π—°«‘™“°“√™“«®’π¥â“π
§«“¡¡—Ë π §ß‰¥â π”‡ πÕ·π«§‘ ¥ ‡°’Ë ¬ «°— ∫ √–¥— ∫ °“√‡ªì π
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‘
(National 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◊Ë Õ ß®“°§«“¡´— ∫ ´â Õ π¢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 (Strategic 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 °“√‡ªìπÀÿπâ «à π∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å (Comprehensive Partnerships) √–À«à“ß®’π°—∫Ω√—ßË ‡» ·§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§«“¡‡ªì π Àÿâ π 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“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 Goodneighborliness 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 (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°“√«‘®—¬‡¡◊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 Community)„π¿Ÿ¡‘¿“§‰¥â
ª√–™“§¡„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°ß“π«‘®¬— ‡√◊ÕË ßπ’È ‰¥â· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ
·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’√«¡∑—Èßº≈ß“π°“√«‘®—¬„π¢â“ßμâπ
∂÷ ß §«“¡√à « ¡¡◊ Õ ∑“ß¥â “ π‡»√…∞°‘ ® √–À«à “ ßª√–‡∑»„π ‰¥âπ”‰ª Ÿà°“√«‘‡§√“–Àå°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ∂“π°“√≥å§«“¡
¿Ÿ¡‘¿“§®–º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß‚¥¬ ¡—Ë π §ß∑’Ë °à Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡√à « ¡¡◊ Õ √–À«à “ ßª√–‡∑» ´÷Ë 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√–‡∑»
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Õ¥§≈âÕß°—∫«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬„π¢âÕ·√° √«¡∑—Èß
“¡“√∂«‘‡§√“–Àå∂÷ßº≈°√–∑∫μàÕ°“√°”Àπ¥®ÿ¥¬◊π∑“ß
¬ÿ∑∏»“ μ√å·≈–∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√¢Õß‰∑¬„π°“√√—°…“
§«“¡¡—Ë π §ßμ≈Õ¥®πº≈ª√–‚¬™πå ¢ Õßª√–‡∑» ´÷Ë ß
Õ¥§≈âÕß°—∫«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬„π¢âÕ∑’Ë Õß ‚¥¬æ∫

∑’Ë ‡ ªì π ¡“™‘ ° ∑’Ë Õ ¬Ÿà „πÕß§å°√¢Õß°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π
°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡¡—πË §ß„π¿Ÿ¡¿‘ “§‡Õ‡™’¬ - ·ª´‘ø°î (ASEAN §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßÕß§åª√–°Õ∫μà“ßÊ „π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ
Regional Forum : ARF) ‡ªìπμâπ
μ—«·ª√

¢≥–∑’Ëº≈ß“π°“√«‘®—¬¢Õß ‡©‘π μß‡ ’È¬« (Chen
‚¥¬μ—«·ª√Õ‘ √– (Independent Variable) ‡°’Ë¬«
Dongxiao) „πªï æ.». ÚııÒ ‡√◊ÕË ß ç°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ °—∫°“√§”π÷ß∂÷ß¿—¬§ÿ°§“¡ (Awareness of Threats) ¡’
·≈–§«“¡°â“«Àπâ“√à«¡°—π¢Õß‡Õ‡™’¬¬ÿ§„À¡à°—∫¬ÿ∑∏»“ μ√å §«“¡ ¡— æ—π∏å°∫— μ—«·ª√°“√§”π÷ß∂÷ß§«“¡¡—πË §ß¢Õßª√–‡∑»
¢Õß®’π„π‡Õ‡™’¬ªï §.». ÚÚé ‰¥â∑”„Àâ‡ÀÁπÕ¬à“ß™—¥‡®π«à“ (Maintenance of National Security) μ—«·ª√°“√æ÷Ëßæ“
§«“¡√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

Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ≈—∫´—∫´âÕπ (Complex Interdependence)
·≈–μ—«·ª√°“√‡ªìπÀÿπâ «à π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Partnership) ´÷Ë ß ‡ªì π °≈ÿà ¡ μ— « ·ª√Õ‘ √–∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß°— ∫ º≈

√–À«à“ßª√–‡∑»

ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ (National Interests) Õ—ππ”‰ª Ÿàμ—«·ª√
μ“¡ (Dependent Variable) ∑’Ë ‡ ªì π §«“¡√à « ¡¡◊ Õ °— π

ß“π«‘®—¬∑—Èß Õß‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π
·≈– “¡“√∂π”‰ª Ÿà¢âÕ √ÿª∑’Ë π—∫ πÿπμàÕ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫

√–À«à“ßª√–‡∑» (International Cooperation) ·μà√–¥—∫
¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ¥—ß°≈à“«®–¡’¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡

°“√æ÷Ë ß æ“Õ“»— ¬ °— π Õ¬à “ ß ≈— ∫ ´— ∫ ´â Õ π‚¥¬‡©æ“–∑“ß
‡»√…∞°‘®∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß √«¡∑—Èß‰¥âπ”‰ª Ÿà§«“¡

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

√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑» πÕ°®“°π—Èπ°“√‡ÀÁπ§«“¡
”§—≠¢Õß°“√√à«¡¡◊Õ°—π·∫∫°“√‡ªìπÀÿπâ «à π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å

μ—«·ª√∑’Ë ‰¥â®“°°“√∑∫∑«π·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–º≈
ß“π°“√«‘®—¬„π¢â“ßμâπ “¡“√∂ √â“ß‡ªìπ°√Õ∫·π«§‘¥„π

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

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

®“°·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

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◊ÕË √â“ß‡ªìπ¢âÕ √ÿª Õ—π®–π”‰ª ·Ÿà π«∑“ß°“√·°â ‰¢ªí≠À“
´÷Ëß “¡“√∂ √ÿªº≈°“√«‘‡§√“–Àå®“°°“√«‘®—¬‰¥â¥ß— π’È
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Ò.Ú ·π«‚πâ ¡ „πÕπ“§μ¢Õß§«“¡√à « ¡¡◊ Õ
∑“ß°“√∑À“√√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π ®–‡ªìπ‰ª„π√Ÿª·∫∫°“√
‡ªì π Àÿâ π à « π∑“ß¬ÿ ∑ ∏»“ μ√å ‡ æ◊Ë Õ √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 ° “√‡ªì π ¢—È « Õ”π“®„À¡à ‡ æ◊Ë Õ §“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·≈–
Ò. º≈°“√«‘‡§√“–Àå‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π°“√≥å§«“¡ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π„π∑‘‡∫μ ‚¥¬„™â¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ
§«∫§Ÿà ‰ª°—∫°“√¢—¥¢«“ß§«“¡æ¬“¬“¡¢Õß À√—∞œ ∑’Ë®–ªî¥
¡—Ëπ§ß°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π
Ò.Ò º≈°√–∑∫∑’Ë ¡’ μà Õ §«“¡¡—Ë π §ß·≈–º≈ ≈âÕ¡®’π ·≈–®’π‰¥â‡≈Áß‡ÀÁπ«à“ª√–‡∑»°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π®–‡ªìπ
ª√–‚¬™πå¢Õß‰∑¬ §«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π‰¥â àßº≈ ¢—È « Õ”π“®Àπ÷Ë ß ∑’Ë ”§— ≠ „π‡Õ‡™’ ¬ ·ª´‘ øî ° ´÷Ë ß ‰∑¬§«√
°√–∑∫∑—Èß„π‡™‘ß∫«°·≈–‡™‘ß≈∫μàÕª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬„π‡™‘ß · «ßÀ“√Ÿ ª ·∫∫°‘ ® °√√¡√à « ¡°— π „π°√Õ∫§«“¡√à « ¡¡◊ Õ
∫«°‰¥â°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–∑”„Àâ ∂“π– √–À«à “ ßª√–‡∑»∑’Ë ® – “¡“√∂≈¥§«“¡À«“¥√–·«ß¢Õß
¢Õß‰∑¬„π∫∑∫“∑‡ªìπºŸâπ”°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ¡“° ª√–‡∑»μà“ßÊ ‰¥â ‚¥¬‡©æ“–°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√∑’Ë¡‘„™à
¢÷È π πÕ°®“°π—È π §«“¡√à « ¡¡◊ Õ „π°“√æ— ≤ π“∑“ß¥â “ π ß§√“¡
‡»√…∞°‘®‰¥â¡’ à«π ”§—≠„π°“√º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ
°“√¥”‡π‘π·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß
¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß®“°°“√ª°ªÑÕßº≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘®
√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π‚¥¬‡©æ“–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√®–
‡™àπ °“√√—°…“‡ âπ∑“ß‡¥‘π∑–‡≈„Àâ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬®“°‚®√
“¡“√∂¢¬“¬º≈‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß
≈—¥·≈–°“√°Ÿâ¿—¬∑“ß∑–‡≈ ´÷Ëß°Õß∑—æ‡√◊Õ‰∑¬°—∫°Õß∑—æ
®’π°—∫ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π‰¥â ‚¥¬‰∑¬®–μâÕß¥”‡π‘π
‡√◊Õ®’π‰¥â√à«¡Ωñ°°Ÿâ¿—¬∑“ß∑–‡≈„πªï æ.». ÚıÙ˘ ‡ªìπμâπ
∫∑∫“∑„π∞“π–‡ªìπºŸâª√– “π‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡§«“¡√à«¡¡◊Õ ‚¥¬
«à πº≈°√–∑∫„π‡™‘ß≈∫μàÕª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â·°à §«“¡
‡√‘Ë¡μâπ®“°°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π‡»√…∞°‘®¢ÕßÕ“‡´’¬π°—∫
À«“¥√–·«ß¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“·≈–∫“ßª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π
®’π (ASEAN + 1) Õ“‡´’¬π°—∫®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–‡°“À≈’ „ μâ
‡ÀÁπ«à“ ‰∑¬°”≈—ß‚πâ¡‡Õ’¬ß‰ª∑“ß®’π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ‚¥¬‡©æ“–
(ASEAN + 3) μ≈Õ¥®π°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ“‡´’¬π°—∫®’π
§«“¡§≈“ß·§≈ß„®«à“‰∑¬°—∫®’πÕ“®®– √â“ßÕß§å°√§«“¡
√à«¡¡◊Õ∑“ß∑À“√¢÷Èπ„π¿Ÿ¡‘¿“§ Õ—π°√–∑∫μàÕº≈ª√–‚¬™πå ≠’ËªÿÉπ ‡°“À≈’ „μâ Õ‘π‡¥’¬ ÕÕ ‡μ√‡≈’¬·≈–π‘«´’·≈π¥å √«¡
°—∫∫∑∫“∑·≈–Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ ´÷Ëß‰∑¬§«√¡’™àÕß ∑—Èß°√Õ∫°“√ª√–™ÿ¡§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡
∑“ß„Àâ À√—∞œ ·≈–ª√–‡∑»μà“ßÊ ‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√ ¡—πË §ß„π¿Ÿ¡¿‘ “§‡Õ‡™’¬ - ·ª´‘ø°î (ASEAN Regional Forum :
ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√∑’Ë¡‘„™à ß§√“¡ ‡™àπ °“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ ARF) ‚¥¬°“√¥”‡π‘π§«“¡ ¡— æ—π∏å∑ß—È ·∫∫∑«‘¿“§’·≈–æÀÿ¿“§’
∑“ß∑À“√·≈–°”≈—ßæ≈‡æ◊ËÕ°Ÿâ¿—¬æ‘∫—μ‘∑“ß∏√√¡™“μ‘√à«¡°—π
Ú. º≈°“√«‘‡§√“–Àå‡°’Ë¬«°—∫®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
‡ªìπμâπ
·≈–∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√∑’Ë‡À¡“– ¡¢Õß‰∑¬
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«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å

54

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

Ú.Ò ®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß‰∑¬·≈–∫∑∫“∑
∑“ß°“√∑À“√∑’Ë‡À¡“– ¡ ´÷Ëß‰∑¬§«√ àß‡ √‘¡§«“¡√à«¡¡◊Õ
√–À«à “ ßª√–‡∑»„π¿Ÿ ¡‘ ¿ “§‡¥’ ¬ «°— π ‡ªì π º≈ª√–‚¬™πå ∑’Ë
”§—≠·≈–∂“«√°«à“°“√æ÷Ëßæ‘ß¡À“Õ”π“®¿“¬πÕ°¿Ÿ¡‘¿“§
·≈–∫πæ◊πÈ ∞“π°“√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫·π«§‘¥∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
§«“¡¡—πË §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

§«“¡¡—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

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◊πË ·μà¡¢’ Õâ ‡ ¬’ ∑’ÕË “® √â“ß§«“¡À«“¥√–·«ß·°àª√–‡∑»
‡æ◊ÕË π∫â“π¢Õß‰∑¬ Õ—π ßà º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°√Õ∫
¢ÕßÕ“‡´’¬π √«¡∑—Èß À√—∞œ ∑’Ë· ¥ß∫∑∫“∑‡ªìπ¡À“Õ”π“®
¢Õß‚≈°·≈–‡ªìπæ—π∏¡‘μ√∑“ß∑À“√°—∫‰∑¬

·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“√·≈–¡‘μÕ‘ π◊Ë Ê ∑’Ë ‰¡àÕ“®·°â ‰¢‰¥â¥«â ¬°“√¥”‡π‘πΩÉ“¬‡¥’¬«
Õ— π ®–π”‰ª Ÿà § «“¡√à « ¡¡◊ Õ „π°“√ √â “ ßª√–™“§¡§«“¡
¡—πË §ß„π¿Ÿ¡¿‘ “§ (Security Community) „πÕπ“§μ‰¥â„π∑’Ë ¥ÿ

«à π°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡·∫∫¥—ßÈ ‡¥‘¡ (Traditional 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√–™“§¡

°“√Õ¿‘ª√“¬º≈°“√«‘®—¬
®’ π ‡ÀÁ π §«“¡ ”§— ≠ ¢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 Cooperation : 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 Southeast 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 ° §“¡∑’Ë ª √–‡∑»μà “ ßÊ
μâ Õ ß
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‘ π À¬«π‡æ◊Ë Õ ¡‘ „ Àâ ‡ ªì π °“√´È” ‡μ‘ ¡
μàÕªí≠À“∑“ß‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡¿‘ “§‡Õ‡™’¬

∑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¡’
§«“¡®”‡ªì π ∑’Ë μâ Õ ß¡’ § «“¡√à « ¡¡◊ Õ °— π
√–À«à “ ßª√–‡∑»¡“°¢÷È π ∑—È ß „π√–¥— ∫
¿Ÿ ¡‘ ¿ “§·≈–√–¥— ∫ ‚≈°‡æ◊Ë Õ ‡º™‘ ≠ °— ∫
ªí ≠ À“∑’Ë ¢â “ ¡æ√¡·¥π ‡™à π ¿“«–
·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡ªìπ¡≈æ‘… °“√·æ√à√–∫“¥
¢Õß¬“‡ æμ‘¥ ªí≠À“Õ“™≠“°√√¡¢â“¡
™“μ‘·≈–‚√§√–∫“¥∑’√Ë “â ¬·√ß ‡ªìπμâπ...é

πÕ°®“°π—È π ®’ π ¬— ß ‰¥â ¡’ à « π ”§— ≠ „π°“√√à « ¡
ª√÷ ° …“À“√◊ Õ °— ∫ ª√–‡∑»„πÕ“‡´’ ¬ π√«¡∑—È ß ≠’Ë ªÿÉ π ·≈–
‡°“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‡ªìπ
ª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ß‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° (East Asian Security Community) ‡ªìπμâπ
´÷Ëßª√–∏“π“∏‘∫¥’ ÀŸ ®‘Ëπ‡∑“ (Hu Jintao) ‰¥â°≈à“«
ÿ π ∑√æ®πå „ π‚Õ°“ §√∫√Õ∫ ˆ ªï · Àà ß °“√°à Õ μ—È ß
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 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«¡°—πÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π¢Õß

®“° ∂“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◊Ë Õ √â “ ß§«“¡‰«â ‡ π◊È Õ ‡™◊Ë Õ „®μà Õ °— π √«¡∑—È ß °“√¡’ 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-≠’ªË πÿÉ -‡°“À≈’„μâ (ASEAN+3) °√Õ∫
§«“¡√à « ¡¡◊ Õ Õ“‡´’ ¬ π-®’ π -≠’Ë ªÿÉ π -‡°“À≈’ „ μâ - Õ‘ π ‡¥’ ¬ ÕÕ ‡μ√‡≈’¬-π‘«´’·≈π¥å (ASEAN+6) ·≈–°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ
¥â“π°“√‡¡◊ Õß·≈–§«“¡¡—Ë π§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¢Õâ ‡ πÕ·π–À≈—°Ê Û ª√–°“√ ¥—ßπ’È
Ò. ¢âÕ‡ πÕ·π–„π√–¥—∫π‚¬∫“¬

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§¡

Ò.Ò π”º≈°“√«‘®—¬„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫·π«
Ú. ¢âÕ‡ πÕ·π–„π√–¥—∫ªØ‘∫—μ‘
‚πâ¡¢Õß ∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß∑—Èß„π√–¥—∫‚≈°·≈–√–¥—∫
Ú.Ò ºŸâ °”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–ºŸâ ª Ø‘ ∫— μ‘ ß “π∑’Ë
¿Ÿ¡‘¿“§√«¡∑—Èßº≈°√–∑∫μàÕ√–∫∫§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§
‡Õ‡™’ ¬ ‰ª„™â „ π°“√ª√–‡¡‘ π ®ÿ ¥ ¬◊ π ∑“ß¬ÿ ∑ ∏»“ μ√å · ≈– ‡°’Ë ¬ «¢â Õ ß°— ∫ °“√¥”‡π‘ π π‚¬∫“¬§«“¡√à « ¡¡◊ Õ ¥â “ π§«“¡
∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√ ´÷Ëß¡’º≈°√–∑∫μàÕ°“√√—°…“§«“¡ ¡—Ëπ§ß√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π μâÕß„™â§«“¡√–¡—¥√–«—ß„π°“√
¡—Ë π §ß·≈–º≈ª√–‚¬™πå ¢ Õßª√–∑» ‚¥¬‡©æ“–„π°“√ · ¥ß§«“¡‡ÀÁπ·≈–∑à“∑’μÕà ªí≠À“„π‡√◊ÕË ß‰μâÀ«—π ∑‘‡∫μ Õß§å
ª√–™ÿ ¡ ‡μ√’ ¬ ¡°“√„π√–¥— ∫ π‚¬∫“¬¢Õßª≈— ¥ °√–∑√«ß ¥“‰≈≈“¡– ≈—∑∏‘ΩÉ“À≈ÿπ°ß ·≈– ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π„π®’π ∑—Èßπ’È
°≈“‚À¡‡æ◊ËÕ°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ¢âÕ‡ πÕ¢ÕßΩÉ“¬‰∑¬„π°“√ ‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ÕË ß∑’®Ë π’ ‡ÀÁπ«à“‡ªìπ°‘®°“√¿“¬„π¢Õß®’π·≈–‡ªìπ
ª√–™ÿ¡√à«¡ª√–®”ªïμ“¡·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡ ª√–‡¥Áπ∑’¡Ë §’ «“¡ÕàÕπ‰À« ‚¥¬‡©æ“–μàÕ®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡ Õ—π®– àßº≈°√–∑∫μàÕ§«“¡¢—¥·¬âß„πº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë ”§—≠
¢Õßª√–‡∑»‰∑¬‰¥â
®’π∑’Ëº≈—¥°—π‡ªìπ‡®â“¿“æ®—¥°“√ª√–™ÿ¡
Ú.Ú °“√ª√—∫ª√ÿß‚§√ß √â“ß¢Õß§≥–°√√¡°“√
Ò.Ú ®—¥∑”‡ªìπ√“¬ß“π¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡
‡ πÕ‡¢â “ Ÿà ° “√ª√–™ÿ ¡ §≥–√— ∞ ¡πμ√’ ‡ æ◊Ë Õ ª√–°Õ∫°“√ ·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√ΩÉ“¬μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ πÕßμàÕπ‚¬∫“¬
æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡„π√–À«à“ß√—∞∫“≈‰∑¬ §«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬
°—∫√—∞∫“≈®’π∑’Ë≈ßπ“¡‡¡◊ËÕªï æ.». Úıı ∑’Ë°√ÿßªí°°‘Ëß ´÷Ëß °—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π „Àâ¡’§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ·≈–∫Ÿ√≥“
°“√·ºπß“π°—∫Õß§å°√Õ◊ËπÊ ¿“¬„μâ·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡
‡ªìπ·ºπß“π„π√–¬– ı ªï (æ.». Úıı - ÚııÙ)
√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π∑’Ë‰¥â≈ßπ“¡‡¡◊ÕË ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ æ.». Úıı
Ò.Û ‡√à ß √— ¥ °“√®— ¥ ∑”°√Õ∫π‚¬∫“¬∑“ß
∫πæ◊Èπ∞“πº≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»¡’§«“¡ ”§—≠‡Àπ◊Õ
¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‚¥¬‡πâπ∂÷ß°“√∫Ÿ√≥“°“√
°«à“º≈ª√–‚¬™πå¢ÕßÀπà«¬ß“π„¥Àπà«¬ß“πÀπ÷Ëß‡∑à“π—Èπ
°√–∫«π°“√§‘¥„π‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ
Û. ¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√«‘®—¬§√—ÈßμàÕ‰ª §«√¡’°“√
¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß
∑”«‘®—¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√¥”‡π‘π·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π
°≈“‚À¡¢Õß®’π‚¥¬‡©æ“–„π°“√«“ß·ºπ∑—Èß„π√–¬– —Èπ (Ò
§«“¡¡—Ë π §ß√–À«à “ ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß “∏“√≥√— ∞
- Ú ªï) √–¬–ª“π°≈“ß (Û - Ò ªï) ·≈–√–¬–¬“« (ÒÒ ª√–™“™π®’π°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õßª√–‡∑»Õ◊ËππÕ°®“°
Ú ªï) „Àâ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫·π«‚πâ¡¢Õß ∂“π°“√≥å
§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬ ´÷Ëß®’π‰¥â≈ßπ“¡
§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª
§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√„π≈—°…≥–¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π
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∑“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¡’§«“¡´—∫´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“

§«“¡√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§«“¡
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√à«¡¡◊Õ°—π¥—ß°≈à“«
§«“¡√à « ¡¡◊ Õ ∑“ß°“√∑À“√√–À«à “ ß°√–∑√«ß
°≈“‚À¡‰∑¬°—∫®’π®÷ß¡’ à«π ”§—≠μàÕ°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ
‡™◊Ë Õ „®μà Õ °— π ·≈–°à Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ °“√¥”‡π‘ π °‘ ® °√√¡‡æ◊Ë Õ º≈
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¥

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

°≈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
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®÷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
°“√·¢à ß ¢— 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·∫∫∑—ßÈ ∑’ºË “à 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˘)

§«“¡√à«¡¡◊Õ§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°¡‘μ‘∑—Èß∑“ß°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®
«—≤π∏√√¡ °“√∑À“√·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß...
ª√–°“√∑’Ë Õß μâ Õ ß‡¢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 ®’ π μâ Õ ß‡μ√’ ¬ ¡§«“¡æ√â Õ ¡„π
¬ÿ∑∏»“ μ√å “¡°â“«„π°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘® °“√√—°…“
Õÿ¥¡°“√≥å·≈–°“√ √â“ß§«“¡ ¡“π©—π∑å„π —ß§¡...

®’π‡ªìπª√–‡∑»Àπ÷Ëß∑’Ë¡’»—°¬¿“æ„π°“√æ—≤π“‚¥¬
ª√–°“√∑’ËÀâ“ ®’π®–æ—≤π“ª√–‡∑»μ“¡·π«∑“ß
‡©æ“–¥â“π‡»√…∞°‘® ´÷ßË ¡’°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ¬àÕ¡
‡©æ“–¢Õßμπ‡Õß...
¡’·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π¬ÿ∑∏»“ μ√å∑—Èß„π√–¥—∫‚≈°·≈–„π
ª√–°“√∑’Ë À ° ®’π‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠„π‡√◊ËÕß§«“¡
√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ°—∫ª√–‡∑» ‚¥¬Õ“®
¡—Ëπ§ß¥â“πæ≈—ßß“π...
«‘‡§√“–Àå ‰¥â®“°ª√–‡¥Áπ·π«§‘¥·≈–·π«π‚¬∫“¬∑’Ë ‰ ¥â ¡’
ª√–°“√∑’Ë‡®Á¥ ®’π®–‡ªìπª√–‡∑»„À≠à∑’Ë¡’§«“¡√—∫
°“√π”‡ πÕμàÕ‡«∑’ “∏“√≥–μà“ßÊ ¥—ßπ’È
º‘ ¥ ™Õ∫∑“ß‡»√…∞°‘ ® ·≈–®–‰¡à · «ßÀ“°“√‡ªì π ®â “ «
·π«§‘¥∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π„π√–¥—∫‚≈° ∑“ß°“√∑À“√¢Õß‚≈°...
‡®‘ ß ªïò ‡ ®’È ¬ π (Zheng Bijian) ª√–∏“π§≥–∑’Ë
ª√–°“√∑’Ë·ª¥ æ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®–¬÷¥·π«∑“ß
ª√÷°…“¥â“π°“√‡¡◊Õß¢Õßæ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®π’ ´÷ßË ‰¥â ‰ª‡¬◊Õπ — π μ‘ „ π°“√∫√‘ À “√ª√–‡∑»·≈–®–‰¡à √â “ ß§«“¡
∂“∫—π∫√Ÿâ§§‘Ëß å (Brookings Institution) ≥ °√ÿß«Õ™‘ßμ—π À«“¥√–·«ß„Àâ°—∫ À√—∞œ ...
¥’.´’ À√—∞œ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òˆ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙ¯ °≈à“«∂÷ß
ª√–°“√∑’Ë ‡ °â “ ®’ π ‰¥â ¡’ § «“¡¡ÿà ß À¡“¬∑’Ë ® –·≈°
°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ßª√–‡∑»Õ—π®–π”‰ª Ÿà ‡ª≈’Ë¬π§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π√–À«à“ß
§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—πË §ß√–À«à“ßª√–‡∑»‚¥¬‡πâπ«à“ ®’π ®’π°—∫ À√—∞œ ...
‰¡à„™à¿—¬§ÿ°§“¡μàÕº≈ª√–‚¬™πå¢Õß À√—∞œ √«¡∑—Èßπ”‡ πÕ
ª√–°“√∑’Ë ‘∫ ®’π°—∫ À√—∞œ §«√„™â ‚Õ°“ √â“ß
·π«§‘¥¢Õß°“√°â“«Õ¬à“ß —πμ‘«‘∏’¢Õß®’π (Peaceful Rise) §«“¡√à«¡¡◊Õºà“πª√–μŸ„π¥â“πμà“ßÊ „Àâ¡“°¢÷Èπ...é
®”π«π Ò ª√–‡¥Áπ (Bijian, Zheng, 2005) °≈à“«§◊Õ
·π«§‘¥∑’Ë ‡®‘ß ªïò‡®’È¬ππ”‡ πÕ‡°’Ë¬«°—∫°“√°â“«
ç... ª√–°“√·√° °“√æ—≤π“√à«¡°—π·≈–°“√¡’º≈ Õ¬à“ß —πμ‘«‘∏’¢Õß®’π‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»
ª√–‚¬™πå√à«¡°—π®–π”„Àâ∑—Èß®’π·≈– À√—∞œ “¡“√∂¢¬“¬ ‰¥â Õ¥√— ∫ °— ∫ ÿ π ∑√æ®πå ¢ Õßª√–∏“π“∏‘ ∫ ¥’ ÀŸ ®‘Ë π ‡∑“
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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° ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë Òı °—π¬“¬π æ.». ÒıÙ¯ (Jintao,
Hu, 2005) ‚¥¬‡πâ π ¬È” ·π«∑“ß — π μ‘ „ π‡«∑’ ª √–™“§¡
√–À«à“ßª√–‡∑» (International Community) «à“
ç...ª√–™“§¡√–À«à“ßª√–‡∑»μâÕß¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ
Õ¬à “ ß„°≈â ™‘ ¥ ‡æ◊Ë Õ ≈¥§«“¡À«“¥√–·«ß·≈– à ß ‡ √‘ ¡ °“√
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√–‡∑»
¡“°¢÷È π ∑—È ß „π√–¥— ∫ ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§·≈–√–¥— ∫ ‚≈°‡æ◊Ë Õ ‡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°“ ·≈–≈¥Õÿ ª √√§¢â Õ
®”°—¥√–À«à“ß°—π...

∂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¥§≈â Õ ß°— ∫
·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√–™“°√·≈–
ª√–°“√∑’Ë “¡ √â“ß®‘μ«‘≠≠“≥¢Õß°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π §«“¡‡®√‘≠¡—Ëß§—Ëß∑“ß‡»√…∞°‘®„πªí®®ÿ∫—π ·μà®’π√–≈÷°Õ¬Ÿà
Õ¬à“ß ¡“π©—π∑å...ª√–°“√∑’Ë ’Ë àß‡ √‘¡°“√ªØ‘√ŸªÕß§å°“√ ‡ ¡Õ«à“ À√—∞œ ‡ªìπÕ¿‘¡À“Õ”π“®∑’Ë®’πμâÕß¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ
Àª√–™“™“μ‘·≈–°‘®°√√¡√–À«à“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ æ◊È π ∑’Ë μà “ ßÊ πÕ°®“°π’È ®’ π ®–‡æ‘Ë ¡ §«“¡·¢Á ß ·°√à ß ¢Õß
ß∫ ÿ¢·≈–°“√æ—≤π“√à«¡°—π∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√‡§“√æ ª√–‡∑»√«¡∑—È ß §«“¡‡¢â ¡ ·¢Á ß ∑“ß°“√∑À“√‡æ◊Ë Õ √— ° …“
·≈–¬÷¥¡—Ëπ„π°Æ∫—μ√ Àª√–™“™“μ‘...é
∂“π¿“æ∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈–√–¥—∫‚≈°
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Ú. ®’πμâÕß°“√¥”√ß§«“¡¡’‡ ∂’¬√¿“æÕ—π‡ªìπº≈ ®’π‰¥â· ¥ß∫∑∫“∑„π§«“¡‡ªìπºŸâπ”„π∞“π–ª√–‡∑»„À≠à∑’Ë
®“°π‚¬∫“¬ ’Ë∑—π ¡—¬„π¬ÿ§¢Õß ‡μ‘Èß ‡ ’Ë¬«º‘ß·≈–√—°…“ μâÕß¡’¿“√–ºŸ°æ—π„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“«‘°ƒμ‘‡»√…∞°‘®¥â«¬
¿“«–·«¥≈âÕ¡√–À«à“ßª√–‡∑»„Àâ¡’§«“¡ ß∫‡æ◊ËÕæ—≤π“ °“√√— ° …“√–¥— ∫ §à “ ‡ß‘ π À¬«π¢Õß®’ π ‰«â ‡ æ◊Ë Õ ‰¡à „ Àâ à ß º≈
‡»√…∞°‘® ‚¥¬°“√√—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ À√—∞œ ·≈– °√–∑∫∑’Ë®–‡ªìπ°“√´È”‡μ‘¡μàÕ ∂“π°“√≥å∑“ß‡»√…∞°‘®„π
ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õß®’π
¿Ÿ¡‘¿“§
Û. ®’ π ‡πâ π °“√‡ªì π ª√–‡∑»„À≠à ∑’Ë ¡’ § «“¡√— ∫ º‘ ¥
¡’¢âÕπà“ —ß‡°μ∑’Ë™—¥‡®π«à“ºŸâπ”®’π„πªí®®ÿ∫—π¬—ß§ß
™Õ∫·≈–§«∫§ÿ¡æƒμ‘°√√¡¢Õßμπ‡Õß∑’Ë®–‰¡à¡ÿàß· «ßÀ“ ¬÷¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬¢ÕßÕ¥’μºŸâπ” ‡μ‘Èß ‡ ’Ë¬«º‘ß
°“√‡ªìπºŸâπ”„π°‘®°“√√–À«à“ßª√–‡∑»∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ μ≈Õ¥¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π ‚¥¬‡©æ“–§”ª√“»√—¬¢Õß‡μ‘Èß ‡ ’Ë¬«
·≈–√–¥—∫‚≈°‚¥¬¥”‡π‘π°‘®°√√¡ºà“πÕß§å°√ ∂“∫—π·≈– º‘ß §√—ßÈ ”§—≠ Õß§√—ßÈ §◊Õ „π«—π∑’Ë ÚÚ °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». Ò˘¯Ù
°≈‰°μà“ßÊ ·∫∫æÀÿ¿“§’ (Multilateral Institutions) ‡æ◊ËÕ (æ.». ÚıÚ˜) „πÀ—«¢âÕ ç«‘∂’∑“ß„À¡à „π°“√ √â“ß§«“¡
√â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®√«¡∑—Èß√à«¡ª√÷°…“À“√◊Õ ¡—πË §ß·°à ‚≈°é (A New Approach Toward Stabilizing the
√–À«à“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„® (Confidence World Situation) ∑’Ë‡πâπ°“√·°â ‰¢ªí≠À“μà“ßÊ „π‚≈°‚¥¬
Building Measures: CBMs) „π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π —πμ‘«‘∏’ ·≈–§”ª√“»√—¬„π«—π∑’Ë Ú˘ æƒ…¿“§¡ §.». Ò˘¯Ù
§«“¡¡—Ëπ§ß∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à (New (æ.». ÚıÚ˜) „πÀ—«¢âÕ ç°“√√—°…“ —πμ‘¿“æ¢Õß‚≈°·≈–
Security Concept) ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ °“√‡ÀÁπ °“√ √â“ßÀ≈—°ª√–°—π„π°“√æ—≤π“¿“¬„πª√–‡∑»é (Safeª√–‚¬™πå√«à ¡°—π ¡’§«“¡‡ ¡Õ¿“§°—π·≈–¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π guard World Peace and Ensure Domestic DevelopÙ. ®’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‘ · ≈–®–μà Õ μâ “ π°“√·∑√°·´ß°‘ ® °“√
√–À«à“ßª√–‡∑»

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
°“√‡™◊Ë Õ ¡μà Õ ·π«§‘ ¥ ∑“ß¬ÿ ∑ ∏»“ μ√å ΩÉ“¬„¥ΩÉ“¬Àπ÷ËßÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ·≈–π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»¢Õß
®’ π ¡ÿà ß · «ßÀ“ — π μ‘ ¿ “æ¢Õß‚≈° ‡æ◊Ë Õ ∑ÿà ¡ ‡∑°“√æ— ≤ π“
¢Õß®’π Ÿà√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§
ª√–‡∑»„Àâ¡§’ «“¡∑—π ¡—¬ (‡©’¬π ©’‡™‘π, ÚıÙ˘, Àπâ“ ÚÛÚ”À√— ∫ ∂“π°“√≥å „ π√–¥— ∫ ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§ À≈— ß ®“°
Ú˜ı)
‡Àμÿ°“√≥å«°‘ ƒμ‘∑“ß‡»√…∞°‘®∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ „π‡Õ‡™’¬ªï æ.». ÚıÙ
¢â Õ — ß ‡°μÕ’ ° ª√–°“√Àπ÷Ë ß ‡°’Ë ¬ «°— ∫ °√–· ‚≈°“
∑’Ë‡√‘Ë¡μâπ®“°§à“‡ß‘π∫“∑¢Õß‰∑¬·≈–≈ÿ°≈“¡‰ª¬—ßª√–‡∑»
μà“ßÊ „π‡Õ‡™’¬‰¥â∑”„Àâ°≈ÿà¡ª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π‡ÀÁπ§«“¡ ¿‘«—μπå∑’Ë ‰¥â àßº≈μàÕ°“√ª√—∫μ—«„π°“√·¢àß¢—π∑“ß‡»√…∞°‘®
— π“·≈â« ‡™àπ °≈ÿ¡à ª√–‡∑»¬ÿ‚√ª œ≈œ ·≈–
®”‡ªìπ∑’ËμâÕß√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–‡°“À≈’„μâ‡æ◊ËÕ μàÕ∑—ßÈ ª√–‡∑»∑’æË ≤
·°â ‰¢ªí≠À“·≈–øóπô øŸ‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡¿‘ “§√à«¡°—π ‚¥¬‡©æ“– ‰¥â°√–μÿâπ„Àâª√–‡∑»μà“ßÊ ∑—Ë«∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§μ◊Ëπμ—«‡√◊ËÕß°“√§â“
วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๓
sana-59-aw-45-54

AW-�������-����������������������-59-04.indd 30

48

5/27/10, 1:58 PM

10/10/2559 11:40:58

31

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

‡ √’¡“°¢÷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“»“≈‡ªì π Õ— 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¡‘¿“§·≈–
‡ªì π ¿— ¬ §ÿ ° §“¡μà Õ ‚≈° ·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„¥

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 °à Õ πÀ“°‰¡à ∂Ÿ ° ‚®¡μ’ ¥â « ¬Õ“«ÿ ∏ π‘ « ‡§≈’ ¬ √å
(Swaine, Michael D., Úı, pp. Úˆˆ-Ú¯ı)
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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·∫∫°“√‡ªìπÀÿπâ «à π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Partnership) ¥— ß °√≥’ ¢ Õß°“√‡ªì π Àÿâ π 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“¬

à«π„π∑“ß¥â“π°“√∑À“√π—Èπ ®’π°Á ‰¥â· ¥ß∑à“∑’
ºà“π∑“ß‡Õ° “√°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» (Defense White Paper) 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√–‡∑» ·≈–
‡πâ π °“√·°â ‰¢ªí ≠ À“§«“¡¢— ¥ ·¬â ß ¥â « ¬ — π μ‘ «‘ ∏’ ‚¥¬
Õ¥§≈âÕß°—∫√–¥—∫°“√æ—≤π“∑“ß‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¢Õß
πÕ°®“°π’È ®’π¬—ß¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√∑À“√°—∫
ª√–‡∑» √«¡∑—È ß ‡πâ π °“√ºπ÷ ° °”≈— ß √–À«à “ ß°Õß∑—æ °— ∫
√— ‡´’¬„πÕÿμ “À°√√¡°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» √«¡∑—Èß°“√´âÕ¡
√—∞∫“≈·≈–°Õß∑—æ°—∫ª√–™“™π...é
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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§«“¡¡—πË §ß¢Õß¡πÿ…¬å (Human Security) Õ—π
‡ªìπº≈¡“®“°°“√∑’ªË √–‡∑»„π°≈ÿ¡à ¡“™‘°ª√–°Õ∫¥â«¬ ‰∑¬
Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ¡“‡≈‡´’¬ ß‘ §‚ª√å øî≈ª‘ ªîπ 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
‡ªì π ™à Õ ß·§∫∑’Ë ”§— ≠ ∑’Ë ‡ ™◊Ë Õ ¡°“√§¡π“§¡μ‘ ¥ μà Õ °— ∫ ∑«’ ª
ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ (Swaine, Michael D., Úı, pp. Ú˜ˆ-Ú˜¯)
¥—ßπ—Èπ ¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ®÷ßμ°‡ªìπ
æ◊πÈ ∑’‡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 ‡ªì π °≈ÿà ¡ Õ“‡´’ ¬ π (ASEAN) ‡æ◊Ë Õ §«“¡√à « ¡¡◊ Õ ∑“ß
‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡ √«¡∑—Èß‡æ‘Ë¡æ≈—ßÕ”π“®„π°“√‡®√®“
μà Õ √Õß‚¥¬¡’ § «“¡√à « ¡¡◊ Õ ∑“ß°“√‡¡◊ Õ ßºà “ 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 ‡ªì π
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—È π ®’ π ¬— ß ¡ÿà ß · «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´‘ø°î À√◊Õ ‡Õ‡ª§ (The
Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)
¢—È π μÕπ∑’Ë Õß ¡ÿà ß „™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 Southeast Asian Nations: ASEAN) „π°“√μàÕμâ“π°“√¢¬“¬
Õ”π“®Õ‘∑∏‘æ≈‡æ◊ÕË §√Õß§«“¡‡ªìπ®â“« (Hegemonic Power)
¢—È π μÕπ∑’Ë ’Ë ‡√à ß ¥”‡π‘ π °“√„Àâ ∂“∫— π √–À«à “ ß
ª√–‡∑»¡’°≈‰°„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß„π¿Ÿ¡‘¿“§
‡™àπ °≈‰°¢Õß°“√®—¥μ—ßÈ ‡¢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·≈–§«“¡
¡—πË §ß·Ààß‡Õ‡™’¬-·ª´‘ø°î (ASEAN Regional Forum: ARF)
‡ªìπμâπ
¢—ÈπμÕπ∑’ËÀâ“ ¡ÿàß¬°√–¥—∫§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ¢Õß°≈‰°‡æ◊ËÕ
§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—πË §ß∑—ßÈ „π√Ÿª·∫∫∑«‘¿“§ (Bilateral)
·≈–æÀÿ¿“§’ (Multilateral) „Àâ¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈∑’Ë®–º≈—°¥—π„Àâ
‡°‘¥ª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ß (Security Community) ¢Õß
¿Ÿ¡‘¿“§μàÕ‰ª
¢—ÈπμÕπ ÿ¥∑â“¬ ßà ‡ √‘¡·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“«¢÷πÈ ¡“‡ªìπ¡À“Õ”π“®À≈—°„π¿Ÿ¡¿‘ “§Õ¬à“ß π— μ‘«∏‘ ’‚¥¬
°“√ √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–«— π μ°·≈–
“¡“√∂¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡
¡—Ë π §ß·≈–º≈ª√–‚¬™πå ∑ “ß‡»√…∞°‘ ® √«¡∑—È ß ‡ªì π À≈— °
ª√–°—π„π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπÕ‘ √–
(Dongxiao, Chen, Ú¯, pp. Ú˜-ÙÙ)
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»Ÿπ¬åæ—≤π“À≈—°π‘¬¡ ·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å °√¡¬ÿ∑∏»÷°…“∑À“√∫°

·π«§‘ ¥¥â“ π§«“¡¡—Ëπ §ß·≈–°“√‡ªìπ Àÿâπ
à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß®’π¡ÿàßπ”‰ª
°Ÿà “√‡ªìπÀÿπâ «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 ® –‡ªì π Õÿ ª √√§μà Õ ‚Õ°“ °“√æ— ≤ π“
ª√–‡∑»¢Õß®’π ·μà°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå®–°√–∑∫μàÕ°“√
¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»Õ—π∑”„Àâª√–‡∑»μà“ßÊ
®”‡ªìπμâÕß¡’°“√æ÷ßË æ“Õ“»—¬°—π¡“°¢÷πÈ (Interdependence)
‚¥¬‡©æ“–∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®
πÕ°®“°π’È §«“¡ ¡¥ÿ≈„π¥â“π°”≈—ßÕ”π“®À≈—ß®“°
¬ÿ § ß§√“¡‡¬Á π ∑’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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«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å

52

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

‡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

‡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-

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

dence Building Measures) ‡™àπ °“√æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬ª√÷°…“
À“√◊Õ∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å °“√√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕ§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§

¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß‚≈° ´÷Ëß®’πμâÕß¡’
∫∑∫“∑„π°“√ √â “ ß°Æ√–‡∫’ ¬ ∫√«¡∑—È ß ∫√√∑— ¥ ∞“π¢Õß

°“√√à«¡¡◊Õ°—π·°âªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫„À¡à °“√¡’
à«π√à«¡„π°“√ªØ‘∫—μ‘°“√√—°…“ —πμ‘¿“æ ·≈–°“√·≈°

Õß§å ° √√–À«à “ ßª√–‡∑»„π√Ÿ ª ·∫∫æÀÿ ¿ “§’ ‡ æ◊Ë Õ √— ° …“º≈ ‡ª≈’Ë¬π∑“ß°“√∑À“√ œ≈œ ´÷Ëß‡ª√’¬∫‰¥â°—∫°“√‡ªìπ·π«∑“ß
ª√–‚¬™πå¢Õß®’π√à«¡°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ ·μàªí≠À“§«“¡ (Approach) ¢Õß·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à
‰¡à¡—Ëπ§ß„π‡√◊ËÕßæ≈—ßß“π ∑”„Àâ®’πμâÕß· «ßÀ“·À≈àßæ≈—ß
Û. °“√æ—≤π“§«“¡¡—πË §ß (Development Security)
ß“π„À¡àÊ
„Àâ¡’‡ ∂’¬√¿“æÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ´÷Ëß‡ª√’¬∫‰¥â°—∫°“√¡’√“°∞“π∑’Ë
¥—ßπ—Èπ ¿“«–·«¥≈âÕ¡¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß¥—ß°≈à“« ”§—≠ (Foundation)
∑”„Àâ®’ππ”‡ πÕ·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à (New Security
‡Àμÿº≈ ”§—≠„π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß
Concept) ∑’Ë ‰¥â‡√‘Ë¡μâπ»÷°…“∑∫∑«π·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ ®’π¥—ß°≈à“« „πª√–°“√·√°‡π◊ËÕß®“° ¿“æ≈—°…≥–∑“ß
¡—Ëπ§ß¡“μ—Èß·μà ªï §.». Ò˘˘Û ®π·≈â«‡ √Á®„πªï §.». Ò˘˘Ù ¿Ÿ¡√‘ ∞— »“ μ√å∑®’Ë π’ ¡’‡¢μ·¥πμ‘¥μàÕ°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ √«¡ ÒÙ
·≈–„πªï §.». Ò˘˘˜ ®’π‰¥â‡ πÕ·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à ª√–‡∑» ·≈–„π®”π«ππ—πÈ ‡ªìπª√–‡∑»∑’¡Ë Õ’ “«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å∂ß÷
„π∑’Ëª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π«à“¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈– Ù ª√–‡∑» (‰¥â·°à √— ‡´’¬ Õ‘π‡¥’¬ ª“°’ ∂“π ·≈–‡°“À≈’‡Àπ◊Õ)
§«“¡¡—πË §ß·Ààß‡Õ‡™’¬-·ª´‘ø°î §√—ßÈ ∑’Ë Ù ≥ °√ÿß°—«≈“≈—¡‡ªÕ√å „πª√–°“√∑’Ë Õß ®’πμâÕß‡º™‘≠Àπâ“°—∫æ—π∏¡‘μ√¢Õß À√—∞œ
ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬
‰¥â·°à ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ‡°“À≈’ „μâ øî≈‘ªªîπ å·≈–‰∑¬ ´÷ËßÕ“®
·π«§‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„À¡à (New Security Concept) ‡ªìπ‰¥â∑—Èß¡‘μ√·≈–»—μ√Ÿ¢Õß®’π ·≈–ª√–°“√ ÿ¥∑â“¬ §«“¡
®–‡πâπ§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—π (Equality) °“√‡®√®“À“√◊Õ ∫“¥À¡“ß„π§«“¡ — ¡ æ— π ∏å √ –À«à “ ß®’ π °— ∫ ≠’Ë ªÿÉ π ´÷Ë ß ‡ªì π
(Dialogue Trust) º≈ª√–‚¬™πå√à«¡ (Mutual Benefit) ·≈– ¡À“Õ”π“®À≈—°∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß‚≈° √«¡∑—Èß§«“¡„°≈â™‘¥
§«“¡√à«¡¡◊Õ (Cooperation) ‚¥¬¡’Õß§åª√–°Õ∫ Û ª√–°“√ √–À«à“ß®’π°—∫‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ´÷Ëß®’πª√–‡¡‘π«à“ À√—∞œ ®–
¥”‡π‘π°“√μàÕ®’π„π Û ≈—°…≥– (Lampton, David M., Ú¯,
(Shenxia, Zheng., Ú¯, pp. ¯-Òı) §◊Õ
Ò. §«“¡¡—Ëπ§ß√à«¡ (Common Security) ‚¥¬·°â pp. Ú˜Ò-Ú˜Û) §◊Õ
≈— ° …≥–·√° ¡ÿà ß √—È ß Àπà « ß·≈–®”°— ¥ °“√¥”‡π‘ π
ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âßÕ¬à“ß —πμ‘«‘∏’ (Peaceful Resolution of
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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 ™à Õ ß∑“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
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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´÷Ë ß °— 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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˘

∫—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“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ªÑ Õ ß°— π ª√–‡∑» °Õß∑— æ ª≈¥ª≈à Õ ¬
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

°≈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
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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 - ˆ 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
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‡«≈“ ÒÙ. ≥ °Õß∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—π ∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ¥—ß°≈à“«π—Èπ°√–∑√«ß°“√μà“ßª√–‡∑»‰¥â
ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕÀ“√◊Õ‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π æ‘ ® “√≥“·≈â « ‡ÀÁ π «à “ ‡ªì π Àπ— ß ◊ Õ π∏‘ — ≠ ≠“√–À«à “ ß
°“√»÷°…“√–À«à“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∑—æ ª√–‡∑»∑’ËμâÕß¢ÕÕπÿ¡—μ‘μàÕ§≥–√—∞¡πμ√’μ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠
ª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π°—∫ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æÿ∑∏»—°√“™ Úıı ¡“μ√“ Ò˘ «√√§
¢Õß°Õß∑—æ‰∑¬ ·≈–‰¥â¡’§«“¡‡ÀÁπ√à«¡°—π„π°“√ √â“ß ·√° ·μà‰¡à‡¢â“Õß§åª√–°Õ∫„π«√√§ Ú ∑’μË Õâ ß¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
°≈‰°¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√»÷°…“√–À«à“ß°—πÕ¬à“ß‡ªìπ ®“°√—∞ ¿“ ·≈–„π∑’Ë ¥ÿ §≥–√—∞¡πμ√’‰¥â¡¡’ μ‘„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
√Ÿ ª ∏√√¡‚¥¬¡’ ° “√®— ¥ ∑”∫— π ∑÷ ° §«“¡√à « ¡¡◊ Õ √–À«à “ ß „π°“√®—¥∑”∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õœ ‡¡◊ÕË «—πÕ—ß§“√∑’Ë ˘ ¡’π“§¡
æ.». ÚııÛ
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«¬
∑Ÿ μ ΩÉ “ ¬∑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 «‘ ™ “°“√ªÑ Õ ß°— π ª√–‡∑»°— ∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» μ≈Õ¥®π·π«∑“ß∑’Ë®–¢¬“¬
§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√»÷°…“√–À«à“ß°Õß∑—æ‰∑¬°—∫°Õß∑—æ
ª≈¥ª≈à Õ ¬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“¬‰∑¬
∑’Ë ª √–®”°√ÿ ß ªí ° °‘Ë ß „π°“√¥”‡π‘ π °“√ ®π‰¥â ¢â Õ √ÿ ª ∂÷ 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®“°

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬
ª√–™“™π®’ π ‰¥â ¡’ À π— 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 ∂ÿ ª √– ß§å „ π°“√‡¥‘ π ∑“ß¢Õß§≥–„π§√—È ß π’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 ¡ ·¢Á ß ¢÷È π ·≈– à ß ‡ √‘ ¡ °“√·≈°‡ª≈’Ë ¬ π„π
¢Õ∫‡¢μ°“√»÷°…“∑“ß°“√∑À“√„Àâ¡“°¢÷Èπ
Ú. À≈—°°“√
Ú.Ò ∫— π ∑÷ ° §«“¡√à « ¡¡◊ Õ π’È ‡ ªì π °“√μ‘ ¥ μà Õ
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√–¬–¬“«

°“√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“¬

Û. ¢Õ∫‡¢μ¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ ®–¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
ˆ. °“√μ‘¥μàÕª√– “πß“π ∑—Èß ÕßΩÉ“¬®–„™â™àÕß
¥—ßμàÕ‰ªπ’È
∑“ß°“√∑Ÿμ‚¥¬ºà“πºŸâ™à«¬∑ŸμΩÉ“¬∑À“√
Û.Ò °√–ª√–™ÿ¡√–¥—∫ºŸâ∫√‘À“√¢Õß∑—Èß ÕßΩÉ“¬
˜. √–¬–‡«≈“∫—ß§—∫„™â·≈–°“√ ‘Èπ ÿ¥ ∫—π∑÷°§«“¡
‚¥¬¡’°“√ª√–™ÿ¡√à«¡°—π„π∑ÿ° Õßªï
√à«¡¡◊Õπ’È®–¡’º≈∫—ß§—∫„™â∑—π∑’ „π«—π∑’Ë¡’°“√≈ßπ“¡·≈–¡’º≈
Û.Ú °“√‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπ√–À«à“ß°—π¢Õß§≥–ºŸâ·∑π μàÕ°—π‚¥¬μ≈Õ¥ ¬°‡«âπΩÉ“¬„¥ΩÉ“¬Àπ÷Ëßª√– ß§å®–¬°‡≈‘°
π“¬∑À“√π—°‡√’¬π
¥â«¬°“√·®âß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ°— …√≈à«ßÀπâ“ Û «—π°àÕπ π‘È ¥ÿ
Û.Û °“√·≈°‡ª≈’Ë¬πºŸâ Õπ·≈–ºŸâ∫√√¬“¬ ‚¥¬ ·μà∑—Èß ÕßΩÉ“¬ “¡“√∂∑’Ë®–¬ÿμ‘∫—π∑÷°§«“¡μ°≈ß‰¥â∑ÿ°‡«≈“
¥”‡π‘π°“√„π∑ÿ° Õßªï
À“°¡’§«“¡μ°≈ß„®√à«¡°—π
Û.Ù °“√ª√–™ÿ¡«‘®—¬·≈– ¡— ¡π“
„π∑â“¬∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ œ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π
Û.ı °“√·≈°‡ª≈’¬Ë π ß‘Ë μ’æ¡‘ æå·≈–¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

Ù. ß∫ª√–¡“≥
Ù.Ò ΩÉ“¬‡®â“¿“æ®–√—∫º‘¥™Õ∫§à“„™â®à“¬ ”À√—∫

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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ª√–∏“π‡À¡“ ‡®ã Õ μß ‡¡◊Ë Õ ªï æ.». ÚÙ˜ (°à Õ π°“√
∂“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«¬°“√
Ú. ·μà≈–ΩÉ“¬§«“¡®”°—¥¢Õ∫‡¢μ°“√Õâ“ßÕ‘ß‰ª¬—ß ¡ÿàß √â“ß§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»… ”À√—∫π“¬∑À“√√–¥—∫ Ÿß·≈–
¢âÕ¡Ÿ≈™—Èπ§«“¡≈—∫∑’Ë√—∫¡“®“°Õ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß„Àâ Õ¥§≈âÕß·≈– °“√ √â“ßπ«—μ°√√¡‡°’Ë¬«°—∫∑ƒ…Æ’∑“ß°“√∑À“√ √«¡∑—Èß
°“√„Àâ§”ª√÷°…“·°à§≥–°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß·≈–°Õß
‡ªìπ‰ªμ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—μ‘¢ÕßΩÉ“¬π—Èπ
∫—≠™“°“√∑—Ë«‰ª„π°“√μ—¥ ‘π„® °“√®—¥°“√»÷°…“·≈–°“√
«‘®—¬¥â“π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»√«¡∂÷ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®
μ≈Õ¥®π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫°Õß∑—æ¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ
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

ºŸâ∫—≠™“°“√∑—Èß Õß ∂“∫—π·≈–§≥–√à«¡¥◊Ë¡©≈Õß
„πæ‘∏’≈ßπ“¡∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õ ‡¡◊ËÕ ÚÛ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÛ
≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» °√ÿßªí°°‘Ëß

¢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 (Central Military Commission : CMC) ´÷ßË §≥–œ ¡’ª√–∏“π“∏‘∫¥’
ÀŸ ®‘πË ‡∑“ (‡≈¢“∏‘°“√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“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ªÑ Õ ß°— π ª√–‡∑»∂◊ Õ °”‡π‘ ¥ ¡“®“°
Àπà«¬°“√»÷°…“¢Õß°Õß∑—æ·¥ß (Red Army) ´÷Ëß°àÕμ—Èß‚¥¬

„π∑ÿ°Ê ªï ª√–∏“π§≥–°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß
√«¡∑—ÈßºŸâπ”¢Õßæ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå®’π·≈–ºŸâ∫√‘À“√„π§≥–
√—∞∫“≈®–‡¥‘π∑“ß¡“‡¬◊Õπ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡æ◊ÕË
√—∫§«“¡°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»÷°…“
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°“√∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–°“√«“ß·ºπ
Û.Ú À≈—° Ÿμ√°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»»÷°…“ (√–¬–
‡«≈“ Ú ‡¥◊Õπ) ”À√—∫π“¬∑À“√™—Èπ¬»æ≈μ√’¢÷Èπ‰ª ‡æ◊ËÕ
»÷°…“°“√ √â“ß§«“¡¡—πË §ß¢Õß™“μ‘·≈–°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»
Û.Û À≈—° Ÿμ√°“√∫—ß§—∫∫—≠™“√à«¡ (√–¬–‡«≈“
Ò ªï) ”À√—∫π“¬∑À“√√–¥—∫™—Èπ¬»æ—π‡Õ°Õ“«ÿ‚ ·≈–æ≈μ√’

ª√– ∫°“√≥å (√–¬–‡«≈“ Ò ‡¥◊Õπ) ´÷Ëß·¬°æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
‚¥¬μ—ßÈ Õ¬Ÿ∑à ¡’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°°‘ßË „°≈â°∫— æ√–√“™«—ßƒ¥Ÿ√Õâ πÕ’‡È ÀÕÀ¬«πª√–¡“≥ Û
°‘‚≈‡¡μ√)

Û.Ù À≈—° Ÿμ√°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–
º≈ß“π∑’Ë ”§—≠¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»§◊Õ
‡ π“∏‘°“√√à«¡ (√–¬–‡«≈“ ˆ ‡¥◊Õπ) ”À√—∫π“¬∑À“√
°“√‡ πÕº≈ß“π°“√«‘®—¬·≈–°“√ —¡¡π“∑“ß«‘™“°“√„π
ΩÉ“¬‡ π“∏‘°“√∑’Ë¡’™—Èπ¬»√–¥—∫™—Èπ¬»æ—π‚∑∂÷ßæ—π‡Õ°Õ“«ÿ‚
¥â “ π°“√ªÑ Õ ß°— π ª√–‡∑»‡æ◊Ë Õ „Àâ §”ª√÷ ° …“·°à § ≥–
Û.ı À≈—° Ÿμ√°“√ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡·≈–ΩÉ“¬‡ π“
°√√¡“∏‘°“√∑À“√°≈“ß ‚¥¬¡’°“√‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡∑—Èß
∏‘°“√√–¥—∫ Ÿß (√–¬–‡«≈“ Ú ªï) ”À√—∫ºŸâ∫—ß§—∫Àπà«¬
¥â“π∫ÿ§≈“°√∑’‡Ë ªìππ—°«‘™“°“√·≈–π—°«‘®¬— ª√–¡“≥ ÙıÛ §π
√–¥—∫™—Èπ¬»æ—π‚∑∂÷ßæ—π‡Õ°Õ“«ÿ‚
‚¥¬„π®”π«ππ—Èπ‡ªìπ√–¥—∫»“ μ√“®“√¬å ÒÒÚ §π ·≈–„π
Û.ˆ À≈—° Ÿμ√æ—≤π“ºŸâ∫√‘À“√ (√–¬–‡«≈“ Ò
√–¥—∫√Õß»“ μ√“®“√¬å ÚÒ˜ §π √«¡∑—ÈßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë
—ª¥“Àå∂÷ß Û ‡¥◊Õπ) ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π ”À√—∫
·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë¡’§«“¡
π“¬∑À“√√–¥—∫™—πÈ ¬»æ—π‡Õ°∂÷ßæ≈μ√’ ‚¥¬¡ÿßà ‡πâπß“π¥â“π„¥
¡∫Ÿ√≥å
¥â “ πÀπ÷Ë ß ‡ªì π °“√‡©æ“– ‡™à π ¬ÿ ∑ ∏»“ μ√å ∑ À“√ °“√
ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡ ·≈–°“√ àß°”≈—ß∫”√ÿß ‡ªìπμâπ

Û.˜ À≈— ° Ÿ μ √√–¥— ∫ ∫— ≥ ±‘ μ «‘ ∑ ¬“≈— ¬ ‚¥¬
®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ (Ú.ı ªï) ·≈–°“√»÷°…“
√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° (Û ªï) ”À√—∫π“¬∑À“√√–¥—∫™—πÈ ¬»æ—π‚∑
∂÷ßæ—π‡Õ°Õ“«ÿ‚ ‡æ◊ËÕº≈‘μπ“¬∑À“√√–¥—∫ºŸâ∫—ß§—∫Àπà«¬
°“√®—¥°“√»÷°…“ ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»·Ààß∑’Ë Ò (Õ¬Ÿà„°≈â
·≈–π—°«‘®—¬√–¥—∫ Ÿß
°—∫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

Û.¯ À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ”À√—∫ „°≈â°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß®’π)
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 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

Ú. °“√ π∑π“°—∫æ≈‚∑ À«“ß ’Ëªîπ ºŸâ∫—≠™“°“√
¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·π«∑“ß„π°“√
Ò. ° Õ ß ∑— æ ª ≈ ¥ ª ≈à Õ ¬ ª √ – ™ “ ™ π ®’ π ‰ ¥â ®— ¥ ¥”‡π‘π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√»÷°…“√–À«à“ß°—π„Àâ‡°‘¥º≈‡ªìπ
°”Àπ¥°“√„ÀâºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» √Ÿ ª ∏√√¡·≈–¡’ § «“¡μà Õ ‡π◊Ë Õ ß √«¡∑—È ß ‰¥â ¡’ ° “√‡√‘Ë ¡ μâ π
·≈–§≥–‰¥â‡¢â“æ∫·≈– π∑π“°—∫æ≈‡Õ° ‡À≈’¬ß °«ß‡≈’Ë¬ °‘®°√√¡°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πμ“¡∫—π∑÷°§«“¡√à«¡¡◊Õœ ∑’Ë ‰¥â≈ß
√—∞¡πμ√’«“à °“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ‡¡◊ÕË «—πÕ—ß§“√∑’Ë ÚÛ ¡’π“§¡ π“¡„π°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πºŸâ ÕπºŸâ∫√√¬“¬√–À«à“ß°—π ‚¥¬ æ≈
ÚııÛ ‡«≈“ ÒÒ. π. ≥ ÀâÕß√—∫√ÕßÕ“§“√ª“-Õ’ °√–∑√«ß ‡Õ° ¿ÿ™ß§å √—μπ«√√≥ ºŸâ∫—≠™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—π
°≈“‚À¡ ‚¥¬¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ„π°“√‡ √‘¡ √â“ß ª√–‡∑» ‰¥â√—∫‡™‘≠„Àâ∫√√¬“¬æ‘‡»… ·°àπ“¬∑À“√¢Õß®’π
‡√◊ËÕß ç§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°Õß∑—æ¢Õß‰∑¬°—∫°Õß∑—æ¢Õß
§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°Õß∑—æ∑—Èß Õßª√–‡∑»
®’π„π°“√μàÕμâ“π¿—¬§ÿ°§“¡√Ÿª·∫∫„À¡àé

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√–‡∑» ≥
°√–∑√«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

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

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°√ÿ ß ªí ° °‘Ë ß ‚¥¬¡’ ™—È π ‡√’ ¬ π∑’Ë ‡ ªî ¥ ÕπÀ≈— ° Ÿ μ √°“√
ªÑÕß°—πª√–‡∑»‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… Ω√—ßË ‡» ‡ªπ √— ‡´’¬ ·≈–
‡¬Õ√¡—π
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°“√ 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“

√ÿª
ª√–‚¬™πå ∑’Ë ‰¥â √— ∫ ®“°°“√‡¥‘ π ∑“ß‰ª‡¬◊ Õ π
¡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 ∑’Ë ª Ø‘ ∫— 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¢â Õ √“™°“√¢Õß
ºŸ∫â ≠
— ™“°“√ ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»°—∫æ≈‡Õ° ‡À≈’¬ß
°«ß‡≈’Ë¬ √—∞¡πμ√’°≈“‚À¡¢Õß®’π √«¡∑—ÈßºŸâ∫—≠™“°“√
¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ªÑ Õ ß°— π ª√–‡∑»·≈–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≈—° μŸ √™—πÈ π“¬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≈—° μŸ √¬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“√ ßŸ ¥ÿ ªí®®ÿ∫π— ¥”√ßμ”·Àπàß
π“¬∑À“√ªØ‘∫—μ‘°“√ ª√–®” ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∫—≠™“°“√°Õß∑—æ‰∑¬
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ˆ

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 )

°≈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◊ÕË §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√‡æ‘¡Ë Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘® °“√æ—≤π“ ß— §¡ «—≤π∏√√¡
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„π°≈ÿà¡ª√–‡∑» ¡“™‘° ·≈–°“√∏”√ß√—°…“ —πμ‘¿“æ√«¡∑—Èß º≈°√–∑∫μàÕªí®®—¬¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§
§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ§≈“¬¢âÕæ‘æ“∑
”À√—∫°“√∫Ÿ√≥“°“√¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°
√–À«à“ßª√–‡∑» ¡“™‘°Õ¬à“ß —πμ‘ Õ“‡´’¬π¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë ∑’¡Ë Õ’ “‡´’¬π‡ªìπ·°π ”§—≠ (Hub) ´÷ßË ®–μâÕß √â“ß°“√∫Ÿ√≥“°“√
ª√–¡“≥ Ù.Ù ≈â“πμ“√“ß°‘‚≈‡¡μ√ ¡’ª√–™“°√ª√–¡“≥ ı˘ ‚¥¬∑’Ë ‰¡à®”°—¥¢Õ∫‡¢μ‡æ’¬ß·§à°“√∫Ÿ√≥“°“√¿“¬„π¢Õß
≈â“π§π ·≈–¡’®’¥’æ’√«¡¡Ÿ≈§à“√“« Ò.ı ≈â“π≈â“π¥Õ≈≈“√å Õ“‡´’¬π‡∑à“π—Èπ À“°·μà®–μâÕß¢¬“¬°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ„Àâ¡’
À√—∞‡ªìπ≈”¥—∫∑’Ë ˘ ¢Õß‚≈° ‚¥¬∑’Ëºà“π¡“®’π°—∫Õ“‡´’¬π¡’ ¢Õ∫‡¢μ∑’Ë°«â“ß¢«“ß¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬¡’ª√–‡∑»®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–
§«“¡ —¡æ—π∏å°—π∑—Èß∑“ß°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘® —ß§¡·≈– ‡°“À≈’ „μâ ‡¢â“¡“√à«¡„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ´’Ë≈âÕ (Spokes) ∑’Ë
«—≤π∏√√¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß
≈âÕ¡√Õ∫·°π≈âÕ¢ÕßÕ“‡´’¬π °≈à“«§◊Õ ∂÷ß·¡â°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π
®– “¡“√∂∫Ÿ√≥“°“√„π‡™‘ß≈÷°‰¥âÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ëμ“¡»—°¬¿“æ∑’Ë
·√ßº≈—°¥—π®“°ªí®®—¬¿“¬πÕ°¿Ÿ¡‘¿“§ ¡’Õ¬Ÿà°Áμ“¡ ·μà°Á ‰¡à “¡“√∂∑’Ë®– √â“ß°≈ÿà¡‡»√…∞°‘®∑’Ë¡’
„πªí®®ÿ∫—π ∂“π°“√≥å∑“ß‡»√…∞°‘®°“√‡¡◊Õß‚≈° ¢π“¥„À≠à‡æ’¬ßæÕ∑—¥‡∑’¬¡°—∫ À¿“æ¬ÿ‚√ª´÷Ëß‡ªìπ§Ÿà·¢àß‰¥â
‰¥â‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¿“¬„μâ°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå °àÕ„Àâ‡°‘¥ „π¢≥–∑’Ëª√–‡∑»®’π°”≈—ß°â“«‰ª Ÿà§«“¡‡ªìπ¡À“Õ”π“®
°“√∫Ÿ √ ≥“°“√ ·≈–¡’ ° “√·¢à ß ¢— π ‚¥¬°“√√«¡°≈ÿà ¡ ∑“ß ¢Õß‚≈°®“°æ◊Èπ∞“π∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë‡¢â¡·¢Áß ∂“π°“√≥å¥—ß
‡»√…∞°‘ ® „π¿Ÿ ¡‘ ¿ “§μà “ ßÊ ‡™à π °≈ÿà ¡ ‡¢μ°“√§â “ ‡ √’ °≈à“«®÷ß‡ªìπ·√ßº≈—°Õ—π ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ®’π·≈–Õ“‡´’¬πμâÕß¡’
Õ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ (North America Free Trade Area : NAFTA) °“√∑∫∑«π·π«∑“ß„π¥â“π°“√·¢àß¢—π¡“ Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π
∑’Ë ‰¥âμß—È ¢÷πÈ ‡¡◊ÕË æ.». ÚıÛı ª√–°Õ∫¥â«¬ª√–‡∑» ¡“™‘° †Û ¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬°“√‡√àß°√–∫«π°“√∫Ÿ√≥“°“√‡æ◊ËÕ°“√μàÕ
ª√–‡∑» †‰¥â·°à † À√—∞Õ‡¡√‘°“ †·§π“¥“ †·≈–‡¡Á°´‘‚° √Õß∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß∑“ß
‡ªìπμâπ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß¡’°“√∫Ÿ√≥“°“√¢Õßª√–‡∑»„π ‡»√…∞°‘®¢Õß∑—Èß®’π·≈–Õ“‡´’¬π‡Õß
°≈ÿà¡ À¿“æ¬ÿ‚√ª (European Union : EU) ∑’Ëæ—≤π“¡“®“°
∑—Èßπ’È¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°®–μâÕß √â“ß°“√∫Ÿ√≥“
ª√–™“§¡¬ÿ‚√ª ´÷Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë√«¡Õß§å°√∑“ß‡»√…∞°‘® Û
°“√∑’‡Ë ¢â¡·¢Áß·≈–‡ªìπ‡Õ°¿“æ¡“°¢÷πÈ °«à“∑’‡Ë ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫π—
Õß§å°√‡¢â“¥â«¬°—π§◊Õ ª√–™“§¡∂à“πÀ‘π·≈–‡À≈Á°°≈â“¬ÿ‚√ª
‚¥¬®–μâÕß √â“ß°“√¡’ ”π÷°√à«¡·≈–§«“¡‡ªìπ‡®â“¢Õß√à«¡°—π
∑’Ë°àÕμ—Èß¢÷Èπ„πªï æ.». ÚÙ˘Ù ª√–™“§¡‡»√…∞°‘®¬ÿ‚√ª À√◊Õ
∑’Ë ¡’ · √ßº≈— ° ¡“®“°¿— ¬ §ÿ ° §“¡∑“ß‡»√…∞°‘ ® √à « ¡°— π ¢Õß
μ≈“¥√à « ¡¬ÿ ‚ √ª∑’Ë ‰¥â¡’°“√°àÕμ—Èß„πªï æ.». Úı ·≈–
¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° ‚¥¬®–μâÕßº≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥°“√√«¡
ª√–™“§¡æ≈—ßß“πª√¡“≥Ÿ¬ÿ‚√ª∑’Ëμ—Èß„πªï æ.». Úı
°—π√–À«à“ß‡¢μ°“√§â“‡ √’¢Õß®’π ≠’ËªÿÉπ ‡°“À≈’„μâ °—∫°≈ÿà¡
‡™àπ‡¥’¬«°—π ‚¥¬®—¥μ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß
‡¢μ°“√§â“‡ √’Õ“‡´’¬π (ASEAN† Free† Trade† Area :
ª√–‡∑»μà“ßÊ „π∑«’ª¬ÿ‚√ª„Àâ¥’¢÷Èπ ·≈–Õ“»—¬§«“¡√à«¡¡◊Õ
AFTA) ´÷ËßÕ“øμâ“‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡„π°√Õ∫§«“¡μ°≈ß°—π¡“
¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘°„π°≈ÿà¡ Õ—π‡ªìπμâπ·∫∫∑’Ë ”§—≠¢Õß
μ—Èß·μàªï æ.». ÚıÛı ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß
°“√∫Ÿ√≥“°“√¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§ ªí®®ÿ∫—π¡’ª√–‡∑» ¡“™‘°„π
¢—π¢Õß°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ∞“π°“√º≈‘μ∑’Ë ”§—≠„π
¬ÿ‚√ª‡¢â“√à«¡„π°≈ÿ¡à ∂÷ß Ú˜ ª√–‡∑»·≈–¡’ª√–™“°√√“« Ù˘˘
°“√ªÑÕπ ‘π§â“ Ÿàμ≈“¥‚≈° ‚¥¬Õ“»—¬°“√‡ªî¥‡ √’¥â“π°“√
≈â“π§π
§â“·≈–°“√≈¥¿“…’·≈–Õÿª √√§¢âÕ°’¥¢«“ß∑“ß°“√§â“∑’Ë
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¡‘„™à¿“…’ √«¡∑—Èß°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‚§√ß √â“ß¿“…’»ÿ≈°“°√„Àâ
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ª√–‡∑»®’π‰¥â∂°Ÿ ¡Õß«à“‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡
“¡“√∂‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬μàÕ°“√§â“‡ √’
(China Threat) μàÕ¥ÿ≈¬¿“æ¢Õß‡Õ‡™’¬ ‡π◊ËÕß®“°°“√¢¬“¬
À“°¡’°“√√«¡°—π√–À«à“ß‡¢μ°“√§â“‡ √’¢Õß®’π ≠’ªË πÿÉ Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß®’π¡“ Ÿà¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ „π
‡°“À≈’„μâ °—∫°≈ÿà¡‡¢μ°“√§â“‡ √’Õ“‡´’¬π‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡¢μ°“√§â“ ¢≥–∑’®Ë π’ ‰¥âæ¬“¬“¡π”‡ πÕ∫∑∫“∑°“√ºß“¥¢÷πÈ Õ¬à“ß π— μ‘
‡ √’‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° (East Asia Free Trade Area : EAFTA) ‚¥¬°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘® Õ—π‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡
®– àßº≈„Àâ‡°‘¥°≈ÿà¡‡»√…∞°‘®∑’Ë¡’‡ß‘π ”√Õß°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß ∫∑∫“∑¢Õß®’π∑’Ë¡’μàÕÕ“‡´’¬π ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√∑Ÿμ‡™‘ß√ÿ°
¢Õß‡ß‘π ”√Õß∑—Ë«‚≈° √«¡∑—Èß‡ªìπ°≈ÿà¡‡»√…∞°‘®∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“ ¥â « ¬°“√∑”‡¢μ°“√§â “ ‡ √’ (FTA) °— ∫ Õ“‡´’ ¬ π°à Õ π
º≈‘μ¿—≥±å¡«≈√«¡ª√–™“™“μ‘ (Gross Nation Product : À√—∞Õ‡¡√‘°“·≈–≠’ªË πÿÉ À√◊Õ°“√‡ªìπÀÿπâ «à π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
GNP) ª√–¡“≥√âÕ¬≈– Ù ¢Õß∑—Èß‚≈° ‡ªìπ°≈ÿà¡‡»√…∞°‘® ´÷Ëß®’π‡ªìπª√–‡∑»·√°∑’Ë ‰¥â‡¢â“‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
∑’Ë¡’°“√§â“¿“¬„π √âÕ¬≈– ı ·≈–‡ªìπ°≈ÿà¡‡»√…∞°‘®∑’Ë¡’ °—∫Õ“‡´’¬π √«¡∑—Èß°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®
°“√≈ß∑ÿπ¿“¬„π∑’Ë¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π√–À«à“ß∑√—æ¬“°√ ·≈– àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ„πÕ“‡´’¬π ‡ªìπμâπ
‡∑§‚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

®÷ßÕ“®°≈à“«‰¥â«à“ Õ“‡´’¬πÀ√◊Õ‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°
‡©’ ¬ ß„μâ ‰¥â ° ≈“¬¡“‡ªì π ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§∑’Ë ¡’ § «“¡ ”§— ≠ ∑’Ë ∑—È ß
¡À“Õ”π“®‚≈°Õ¬à“ß À√—∞Õ‡¡√‘°“·≈–¡À“Õ”π“®‡Õ‡™’¬
Õ¬à “ ß≠’Ë ªÿÉ π μà “ ßμâ Õ ß°“√‡¢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–«— π ÕÕ°‡©’ ¬ ß„μâ ‚¥¬∑’Ë
∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°≈ÿ¡à Õ“‡´’¬ππ’πÈ ∫— «—π∑’®Ë –¡’∫∑∫“∑¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ
¥—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¡“

(∑’Ë¡“ http://www.japanfocus.org/data/
ASEAN_Plus_Three_members.png)

®’π‰¥â‡≈Áß‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°≈ÿ¡à 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‚≈¬’°—∫
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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√–‡∑»§Ÿ‡à ®√®“ ˘ ª√–‡∑»°—∫ Ò °≈ÿ¡à
ª√–‡∑» ‰¥â·°à ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ·§π“¥“ ®’π À¿“æ¬ÿ‚√ª
Õ‘π‡¥’¬ π‘«´’·≈π¥å ≠’ªË πÿÉ √— ‡´’¬ ‡°“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´‘ø°î ) ·≈–μàÕ¡“„πªï
æ.». ÚıÛ˘ ®’π°Á ‰¥â√—∫ ∂“π–‡ªìπª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“Õ¬à“ß
‡ªìπ∑“ß°“√¢ÕßÕ“‡´’¬π

ª√–®”™“μ‘ °“√‰¡à·∑√°·´ß„π°‘®°“√¿“¬„π´÷Ëß°—π·≈–°—π
·≈–°“√·°â ‰¢ªí≠À“À√◊Õ¢âÕæ‘æ“∑‚¥¬ —πμ‘«‘∏’
πÕ°®“°π’È ®’ π ‡ªì π ª√–‡∑»∑’Ë § √Õ∫§√ÕßÕ“«ÿ ∏
π‘«‡§≈’¬√åª√–‡∑»·√°∑’Ë· ¥ß§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–≈ßπ“¡„π
æ‘ ∏’ “√μà Õ ∑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 π— μ‘¿“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«¬
„πªï æ.». ÚıÙ˘ ‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥Õ“‡´’¬π- ª√–‡∑»μà “ ßÊ „πÕ“‡´’ ¬ π„Àâ √ Õ¥æâ π ®“°ªí ≠ À“«‘ ° ƒμ
®’π ¡—¬æ‘‡»… ∑’Ëπ§√Àπ“πÀπ‘ß ‡æ◊ËÕ‡©≈‘¡©≈Õß§«“¡ ‡»√…∞°‘ ® ¥â « ¬°“√· ¥ß§«“¡®”πß∑’Ë ® –„Àâ ª √–‡∑»„π
¡— æ—π∏å√–À«à“ßÕ“‡´’¬π°—∫®’π§√∫√Õ∫ Òı ªï ·≈–„πªï æ.». Õ“‡´’¬π°Ÿ‡â ß‘π ‡™àπ „Àâ ‰∑¬°Ÿâ Ò, ≈â“π‡À√’¬≠¥Õ≈≈“√å À√—∞
ÚııÙ ®’ π °— ∫ Õ“‡´’ ¬ π¡’ · ºπß“π∑’Ë ® –®— ¥ °‘ ® °√√¡‡æ◊Ë Õ „ÀâÕ‘π‚¥π’‡´’¬°Ÿâ ı ‡À√’¬≠¥Õ≈≈“√å À√—∞·≈–„Àâª√–‡∑»
‡©≈‘¡©≈Õß§√∫√Õ∫ Ú ªï ·Ààß§«“¡ —¡æ—π∏å ´÷ËßÕ“® Õ◊ËπÊ °Ÿâ ‚¥¬‰¡àºà“π°Õß∑ÿπ°“√‡ß‘π√–À«à“ßª√–‡∑» (International Monetary Fund : IMF) Õ’° Û,Òı ≈â“π‡À√’¬≠
®”·π°ÕÕ°‡ªìπ¥â“πμà“ßÊ ‚¥¬ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È
¥Õ≈≈“√å À√—∞ ‡ªìπμâπ ·≈–®’π‰¥âª√–°“»∑’Ë®–‰¡à≈¥§à“‡ß‘π
¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß
À¬«π ∑”„Àâª√–‡∑»μà“ßÊ „πÕ“‡´’¬π “¡“√∂øóôπμ—«∑“ß
®’π‡ªìπª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“ª√–‡∑»·√°¢ÕßÕ“‡´’¬π∑’Ë ‡»√…∞°‘®„π√–¬–‡«≈“∑’Ë ‰¡àπ“ππ—°
¿“§¬“πÿ«—μ‘ (≈ßπ“¡‡ªìπ¿“§’ „πæ‘∏’ “√·π∫∑â“¬)¢Õß π∏‘
„π‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬πªï æ.». ÚıÙÚ ‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡
—≠≠“‰¡μ√’·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° √—∞¡πμ√’™à«¬«à“°“√§≈—ß·≈–√ÕßºŸâ«à“°“√∏π“§“√°≈“ß¢Õß
‡©’¬ß„μâ (Treaty of Amity and Cooperation :TAC) ‡¡◊ËÕªï ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π ®’π ≠’ËªÿÉπ ·≈–‡°“À≈’ „μâ À√◊Õ
æ.». ÚıÙˆ ´÷Ëß π∏‘ —≠≠“ TAC π’È ‰¥â®—¥∑”¢÷Èπμ—Èß·μà æ.». ASEAN+3 ‡ªìπ§√—Èß·√°∑’Ë‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬¡’¢âÕ‡ πÕ∑’Ë®–„Àâ¡’
ÚıÒ˘ ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥À≈—°°“√ ”§—≠μà“ßÊ ∑’Ëª√–‡∑» ¡“™‘° §«“¡√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ß°—π·≈–¡’·∂≈ß°“√≥å§«“¡√à«¡¡◊Õ
Õ“‡´’¬πμâÕß¬÷¥∂◊Õ Õ—π‰¥â·°à °“√‡§“√æ„πÕ‘ √¿“æÕ∏‘ª‰μ¬ ∑“ß¥â“π°“√‡ß‘π μàÕ¡“‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡√—∞¡πμ√’«à“°“√
§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—π ∫Ÿ√≥¿“æ·Ààß¥‘π·¥π·≈–‡Õ°≈—°…≥å °√–∑√«ß°“√§≈—ß„π°√Õ∫ ASEAN+3 ·≈–¡’¢âÕμ°≈ß§«“¡
«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π ÚııÙ

AW-SP-n-06

AW-�������-����������������������-59-04.indd 52

45

1/17/11, 10:16 AM

10/10/2559 11:41:48

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

46

53

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

√‘‡√‘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—ßÈ °Õß∑ÿπ°“√‡ß‘π·Ààß‡Õ‡™’¬ (Asian Monetary Fund : AMF)
¢÷Èπ¡“„π‡Õ‡™’¬‡æ◊ËÕ∑’Ë®–„™â·∑π IMF À“°‡°‘¥«‘°ƒμ‘∑“ß
‡»√…∞°‘ ® ¢÷È π Õ’ ° ·μà ‰ ¥â √— ∫ °“√§— ¥ §â “ πÕ¬à “ ß‡μÁ ¡ ∑’Ë ® “°
À√—∞Õ‡¡√‘°“‡æ√“–°≈—««à“ AMF ®–¡“·¬àß∫∑∫“∑¢Õß IMF
´÷ßË À√—∞Õ‡¡√‘°“§√Õ∫ß”Õ¬Ÿà ®÷ß∑”„Àâ¢Õâ ‡ πÕ¢Õß≠’ªË πÿÉ μ°‰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—È ß ‡¢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

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“≈ÿ¡à πÈ”‚¢ß “¢“°“√§¡π“§¡¢π ßà “¢“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 ‡¡◊ Õ ß ”§— ≠ ·≈–·À≈à ß º≈‘ μ ¥â “ π°“√‡°…μ√·≈–
Õÿμ “À°√√¡

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√—∫°“√æ—≤π“§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¥—ß°≈à“«π—Èπ ®’π‰¥â
‡°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√—∞ ®—¥μ—Èß°Õß∑ÿπÕ“‡´’¬π-®’π‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ ·≈–‚§√ß°“√ ‘π
≈¥≈ß®“°ªï æ.». ÚııÒ ª√–¡“≥ Û À¡◊πË ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞ ‡™◊Ë Õ ‡™‘ ß æ“≥‘ ™ ¬å ‚¥¬„Àâ § «“¡ ”§— ≠ °— ∫ °“√æ— ≤ π“
·μà®’π‰¥â°≈“¬‡ªìπ§Ÿà§â“Õ—π¥—∫ Û ¢ÕßÕ“‡´’¬π ·≈–Õ“‡´’¬π ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π¥â“π‚§√ß¢à“¬§¡π“§¡ ‚∑√§¡π“§¡
æ≈—ßß“π ·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘¿“¬„πÕ“‡´’¬π ‚¥¬√—∫
‡ªìπ§Ÿà§â“Õ—π¥—∫ Û ¢Õß®’π‡™àπ°—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¢≥–∑’Ë Õ ¥’ 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“
μâ Õ ß°“√√— ° …“§«“¡‡ªì π ¡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°”≈— ß Õ”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√–‡∑»√«¡∑—È ß §«“¡‡¢â ¡ ·¢Á ß ∑“ß°“√∑À“√‡æ◊Ë Õ √— ° …“
∂“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◊ÕË √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÕÈ ‡™◊ÕË „® (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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ASEAN) „π°“√μàÕμâ“π°“√¢¬“¬Õ”π“®Õ‘∑∏‘æ≈‡æ◊ËÕ§√Õß
Ù. ®’π‡πâπ°“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“ª√–‡∑»∫πæ◊Èπ §«“¡‡ªìπ®â“«
Ù. ‡√àß¥”‡π‘π°“√„Àâ ∂“∫—π√–À«à“ßª√–‡∑»¡’°≈‰°
∞“π¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë
Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“«–·«¥≈âÕ¡¢Õß‚≈° ‚¥¬¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬ „π°“√·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß„π¿Ÿ¡‘¿“§ ‡™àπ °≈‰°¢Õß
Õ¬à“ßÕ‘ √–·≈–‰¡àΩí°„ΩÉΩÉ“¬„¥ √«¡∑—Èß¬÷¥∂◊Õ°√Õ∫ªØ‘∫—μ‘ °“√®—¥μ—ßÈ ‡¢μ°“√§â“‡ √’Õ“‡´’¬π À√◊Õ Õ“øμâ“ (ASEAN Free
¢Õß Àª√–™“™“μ‘ · ≈–®–μà Õ μâ “ π°“√·∑√°·´ß°‘ ® °“√ Trade Area: AFTA) ·≈– °√Õ∫°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π«à“
√–À«à“ßª√–‡∑»
¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß‡Õ‡™’¬·ª´‘øî° (ASEAN Regional Forum: ARF) ‡ªìπμâπ

§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π

∑‘»∑“ß·≈–·π«‚πâ¡¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å „π
Õπ“§μ

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

®“°°√Õ∫°“√«‘‡§√“–Àå∑‘»∑“ß¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å„π
‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë°≈à“«¡“ ∑’Ë ‰¥â°≈à“«∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¢Õß°”≈— ß Õ”π“®„π°“√‡¡◊ Õ ß√–À«à “ ßª√–‡∑» ∑”„Àâ
ˆ. „™â·π«∑“ß¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å„π§«“¡√à«¡¡◊Õ
“¡“√∂«‘‡§√“–Àå∑‘»∑“ß∑’Ë®’π¡ÿàß¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ
¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß∑—Èß∑’Ë‡ªìπ∑“ß°“√ ·≈–∑’Ë ‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ ‚¥¬
‡ªÑ“À¡“¬∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å„π°“√ºß“¥¢÷Èπ¡“¡’Õ”π“®Õ¬à“ß
μ—ßÈ §≥–∑”ß“π√à«¡°—π‡æ◊ÕË ≈¥¢âÕ®”°—¥„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“ √«¡
—πμ‘„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ À√◊Õ Õ“‡´’¬π ‰¥â ˆ
∑—ßÈ °“√¡’°‘®°√√¡√à«¡°—π
ª√–°“√„À≠àÊ §◊Õ
”À√—∫·π«‚πâ¡°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫
Ò. ¡ÿàß √â“ß∫∑∫“∑„À¡à¢Õß°“√‡ªìπ ∂“∫—π√–À«à“ß
Õ“‡´’¬π¢Õß®’ππ—Èπ ®’π®–¡ÿàß‡πâπ°“√¢¬“¬∫∑∫“∑·≈–
ª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®
Õ”π“®‚¥¬„™â‡»√…∞°‘®·≈–«—≤π∏√√¡‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡æ‘Ë¡
·≈–§«“¡¡—Ë π §ß ‡™à π °“√ª√–™ÿ ¡ §«“¡√à « ¡¡◊ Õ ∑“ß
¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∏π“§“√‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“
‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî° À√◊Õ ‡Õ‡ª° (The Asia·Ààß‡Õ‡™’¬‰¥â·∂≈ßº≈°“√«‘®—¬‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π ªïæ.».
Pacific Economic Cooperation: APEC)
ÚııÚ «à“ ®’π®–°≈“¬‡ªìπª√–‡∑»∑’Ë¡’¢π“¥¢Õß‡»√…∞°‘®
Ú. ¡ÿà ß „™â ° ≈‰°¢Õß ∂“∫— π √–À«à “ ßª√–‡∑»∑’Ë ¡’ „À≠à∑’Ë ÿ¥¢Õß‚≈°¿“¬„πªï æ.». Úıˆ¯ ‚¥¬®’π‰¥â°”Àπ¥
æ—≤π“°“√∑’Ë°â“«Àπâ“Õ¬à“ß√«¥‡√Á«„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“„π ‡ªÑ“À¡“¬®“°ªí®®ÿ∫—π®”π«π Ò ≈â“π≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞ ‡ªìπ
¿Ÿ¡‘¿“§‚¥¬‡©æ“–À≈—ß«‘°ƒμ‘∑“ß‡»√…∞°‘®„π‡Õ‡™’¬ ‰¥â·°à Ù ≈â“π≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞„πªï æ.». ÚıˆÛ ´÷Ëß®–∑”„Àâ
°√Õ∫°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π∫«° “¡ (ASEAN+3 À√◊Õ ASEAN ª√–™“°√®’π∑’Ë¡’√“¬‰¥âπâÕ¬°«à“ Ú ≈â“π§π “¡“√∂À≈ÿ¥
Plus Three: APT)
æâπ®“°§«“¡¬“°®π πÕ°®“°π’È ®’π¬—ß¡’∑ÿπ ”√Õß√–À«à“ß
Û. àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπμàÕ°“√ √â“ß∫√√∑—¥∞“π ª√–‡∑»¡“°∑’Ë ¥ÿ „π‚≈° (∑ÿπ ”√Õß√–À«à“ßª√–‡∑» À¡“¬∂÷ß
¢Õß ¡“§¡ª√–™“™“μ‘·Ààß‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ À√◊Õ ‘π∑√—æ¬å∑’Ë∏π“§“√°≈“ß·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë¥Ÿ·≈∑“ß°“√‡ß‘π
Õ“‡´’¬π (The Association of Southeast Asian Nations: ¢Õßª√–‡∑»π—ÈπÊ ∂◊Õ§√Õß‰«â ´÷Ëß à«π¡“°Õ¬Ÿà „π√Ÿª·∫∫
«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π ÚııÙ
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Û. àß‡ √‘¡√–∫∫°“√≈ß∑ÿπ√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π
‡ß‘πμ√“μà“ßª√–‡∑» °ÿ≈μà“ßÊ ‡™àπ ¥Õ≈≈“√å À√—∞œ ¬Ÿ‚√
ªÕπ¥å ‡μÕ√å≈‘ß ·≈–‡¬π, ∑Õß§”, ‘∑∏‘æ‘‡»…∂Õπ‡ß‘π ·≈– „Àâ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å ‚¥¬‡√àßæ—≤π“¿“¬„μâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π
‚§√ß°“√¢π“¥„À≠à√«¡∑—Èß°“√ √â“ß‡¢μ§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß
‘π∑√—æ¬å àß ¡∑∫°Õß∑ÿπ°“√‡ß‘π√–À«à“ßª√–‡∑»)
°“√∑’®Ë π’ ¡’∑πÿ ”√Õß√–À«à“ßª√–‡∑»®”π«π¡“°π—πÈ ‡»√…∞°‘®·≈–‡¢μπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡¢â“¡ª√–‡∑»
Ù. º≈—°¥—π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√§¡π“§¡√–À«à“ß
∑”„Àâ®’πμâÕßÀ—π‰ª‡æ‘Ë¡°“√≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ™–≈Õ
¿“«–§«“¡√âÕπ·√ß∑“ß‡»√…∞°‘®¿“¬„πª√–‡∑»„ÀâÕ¬Ÿà „π ®’ π °— ∫ Õ“‡´’ ¬ π‡μÁ ¡ √Ÿ ª ·∫∫ √«¡∑—È ß ¡’ ° “√∫Ÿ √ ≥“°“√
√–¥—∫∑’Ë ¡¥ÿ≈ √«¡∑—Èß√—∞∫“≈®’π‰¥â¡’π‚¬∫“¬„Àâ∫√‘…—∑μà“ßÊ ¡“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
¢Õß®’πÕÕ°‰ª≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑»¡“°¢÷Èπ
∑‘ » ∑“ß·≈–·π«‚πâ ¡ ¢Õß§«“¡ — ¡ æ— π ∏å ∑ “ß¥â “ π √∂‰ø “¬À≈—° ‡ âπ∑“ßÀ≈«ß·≈–∑à“Õ“°“»¬“π œ≈œ ‚¥¬
‡»√…∞°‘®®“°º≈°“√ª√–™ÿ¡À“√◊Õ«à“¥â«¬‡¢μ°“√§â“‡ √’®π’ - √à«¡°—πº≈—°¥—π¡“μ√∞“π°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°¥â“π°“√
Õ“‡´’¬π (China-ASEAN FTA Forum) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˜ - ¯ §¡π“§¡Õ—π®– √â“ß§«“¡·¢Áß·°√àß„π¥â“π°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ
¡°√“§¡ ÚııÛ ≥ π§√Àπ“πÀπ‘ß ª√–‡∑» “∏“√≥√—∞ ¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§
ı. º≈—°¥—π§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π¥â«¬
ª√–™“™π®’π ´÷ßË ¡’ºπŸâ ”ΩÉ“¬‡»√…∞°‘®®“°®’π·≈–Ò ª√–‡∑»
¡“™‘°Õ“‡´’¬π √«¡∑—Èß¢â“√“™°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë §≥–μ—«·∑π §«“¡√à « ¡¡◊ Õ „π√–¥— ∫ Õπÿ ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§´÷Ë ß ‡ªì π “√– ”§— ≠ ¢Õß
®“°Õß§å ° √√–À«à “ ßª√–‡∑»∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß §≥–μ— « ·∑π °√Õ∫¢âÕμ°≈ß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®®’π - Õ“‡´’¬π ‡™àπ
«‘ “À°‘®∑’¡Ë ™’ Õ◊Ë ‡ ¬’ ß ·≈–π—°«‘™“°“√ºŸ‡â ™’¬Ë «™“≠ √«¡°«à“ Ù Õπÿ¿Ÿ¡‘¿“§≈ÿà¡·¡àπÈ”‚¢ß œ≈œ
§π ‡¢â “ √à « ¡°“√ª√–™ÿ ¡ ∑’Ë ª √–™ÿ ¡ œ ‰¥â ¡’ ° “√ÕÕ°
∫∑∫“∑∑’Ë ‰∑¬§«√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ√—°…“
·∂≈ß°“√≥å„πæ‘∏’ªî¥ ¡’ “√– ”§—≠ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È
Ò. ∑—ßÈ 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“

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¥ºŸπâ ”Õ“‡´’¬π §√—ßÈ ∑’Ë ˘ √–À«à“ß
«—π∑’Ë ˜ - ¯ μÿ≈“§¡ ÚıÙˆ ∑’‡Ë °“–∫“À≈’ ª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬
ºŸπâ ”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§¡«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π ÚııÙ
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«—≤π∏√√¡Õ“‡´’¬π (ASEAN Socio-Cultural Community ªØ‘∫—μ‘°“√¡’À—«¢âÕÀ≈—°Ê ˆ À—«¢âÕ ‰¥â·°à (Ò) °“√‡ √‘¡°“√
æ—≤π“∑“ß°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßÕ“‡´’¬π (Ú) °“√‡ √‘¡ √â“ß
: ASCC) „Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„πªï æ.». Úıı¯
¥—ßπ—Èπ ∫∑∫“∑∑’Ë ‰∑¬§«√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ√—°…“º≈ ∫√√∑—¥∞“π∑’ËÕ“‡´’¬π®–¡’√à«¡°—π‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√
ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»®÷ß§«√Õ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°√Õ∫§«“¡ ªØ‘∫—μ‘„π‡√◊ËÕßμà“ßÊ „πª√–™“§¡Õ“‡´’¬π (Û) °“√ªÑÕß°—π
√à«¡¡◊Õ¢ÕßÕ“‡´’¬π‡æ◊ÕË º≈—°¥—π„Àâ‡ªìπª√–™“§¡Õ“‡´’¬π ‚¥¬ ‰¡à „Àâ‡°‘¥°“√ Ÿâ√∫‚¥¬ àß‡ √‘¡√–¥—∫¢Õß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®
·≈–°“√ªÑÕß°—π‰¡à„Àâª≠
í À“∑’¡Ë Õ’ ¬Ÿ·à ≈â«∑«’§«“¡√ÿπ·√ß¬‘ßË ¢÷πÈ
¡’π—¬ ”§—≠ ¥—ßπ’È
∫∑∫“∑¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß ´÷Ëß°“√‡ªìπ (Ù) °“√·°â ‰¢ªí≠À“¿“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§‚¥¬„™â°≈‰°¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§
ª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ßÕ“‡´’¬ππ—Èπ ¡’«—μ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°¥—ßπ’È ´÷ËßÕ“®√«¡∂÷ß°“√®—¥μ—Èß°≈‰°√—°…“ —πμ‘¿“æ¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§ (ı)
„ÀâÕ“‡´’¬π√à«¡¡◊Õ°—π‡æ◊ËÕ √â“ß —πμ‘¿“æ¿“¬À≈—ß°“√¬ÿμ‘°“√
Ò. √â“ßª√–™“§¡Õ“‡´’¬π„Àâ¡§’ “à π‘¬¡√à«¡°—π† ‚¥¬
√Ÿâ ∫´÷ßË Õ“®√«¡∂÷ß°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π¡πÿ…¬∏√√¡ °“√
√â“ß§à“π‘¬¡·≈–·π«ªØ‘∫μ— √‘ «à ¡°—π¢ÕßÕ“‡´’¬π„π¥â“πμà“ßÊ†
øóπô øŸ∫√Ÿ ≥– ·≈–°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√‡æ◊ÕË °“√π’È ·≈– (ˆ) ‡ πÕ
‡™àπ† §à“π‘¬¡«à“¥â«¬°“√‰¡à „™â°”≈—ß·°â ‰¢ªí≠À“·≈–°“√‰¡à
„Àâ ¡’ ° “√μ‘ ¥ μ“¡°“√π”·ºπªØ‘ ∫— μ‘ ° “√¡“ªØ‘ ∫— μ‘ ‚ ¥¬∑’Ë
„™âÕ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å œ≈œ†
ª√–™ÿ¡√—∞¡πμ√’μà“ßª√–‡∑»Õ“‡´’¬π‡ªìπºŸâª√– “πß“π°—∫
Ú. ‡ √‘¡ √â“ß¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢ÕßÕ“‡´’¬π„π°“√
√—∞¡πμ√’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß √«¡∑—Èß®—¥μ—Èß§≥–∑”ß“π‡©æ“–°‘®μ“¡
‡º™‘≠°—∫¿—¬§ÿ°§“¡§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫„À¡à∫πæ◊Èπ∞“π
¡§«√·≈–√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥
¢Õß°“√¡’§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å
ºŸâπ”Õ“‡´’¬π∑ÿ°ªï
Û. „Àâª√–™“§¡Õ“‡´’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë·πàπ·øÑπ
·¡â «à “ ∑’Ë ºà “ π¡“®–¡’ ° “√ª√–™ÿ ¡ À“√◊ Õ „π√–¥— ∫
·≈– √â“ß √√§å°—∫ª√–™“§¡‚≈°† ‚¥¬„ÀâÕ“‡´’¬π¡’∫∑∫“∑
√—∞¡πμ√’°≈“‚À¡Õ“‡´’¬π‡æ’¬ß Ù §√—Èß ·μà°Á¡’∑‘»∑“ß·≈–
π”„π¿Ÿ¡‘¿“§††††††††
æ— ≤ π“°“√∑’Ë °â “ «Àπâ “ ‚¥¬‡©æ“–°“√ª√–™ÿ ¡ √— ∞ ¡πμ√’
‰∑¬§«√· ¥ß∫∑∫“∑π”Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß„π°“√º≈—° °≈“‚À¡Õ“‡´’¬π §√—Èß∑’Ë Û ∑’Ë ‰∑¬‡ªìπ‡®â“¿“æ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ
¥—π°“√‡ªìπª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ßÕ“‡´’¬πÀ≈—ß®“°∑’Ë ‰∑¬‰¥â °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚııÚ ≥ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ ‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡√—∫√Õß
√‘‡√‘Ë¡„ÀâºŸâπ”√—∞∫“≈¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ ¢ÕßÕ“‡´’¬π√—∫√Õß ‡Õ° “√ ”§—≠®”π«π Û ©∫—∫ §◊Õ (Ò) ‡Õ° “√·π«§«“¡
‡Õ° “√«‘ ¬— ∑—»πåÕ“‡´’¬π §.». ÚÚ (ASEAN Vision 2020) §‘¥°“√„™â∑√—æ¬“°√·≈–»—°¬¿“æ∑“ß∑À“√Õ“‡´’¬π„π°“√
„π‚Õ°“ §√∫√Õ∫ Û ªï °“√°àÕμ—ÈßÕ“‡´’¬π ´÷Ëß¡’¢÷Èπ „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π¡πÿ…¬∏√√¡ ·≈–°“√∫√√‡∑“¿—¬æ‘∫μ— †‘
√–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡ ¥ÿ ¬Õ¥Õ“‡´’¬πÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ §√—ßÈ ¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√ªØ‘∫—μ‘°“√
∑’Ë Ú ‡¡◊ÕË ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ ÚıÙ ≥ °√ÿß°—«≈“≈—¡‡ªÕ√å ª√–‡∑» ∑“ß∑À“√¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘°Õ“‡´’¬π „π°“√„Àâ§«“¡™à«¬
¡“‡≈‡´’¬ ‚¥¬«‘ —¬∑—»πå¥—ß°≈à“«‰¥â°”Àπ¥∑‘»∑“ß·≈–‡ªÑ“ ‡À≈◊Õ¥â“π¡πÿ…¬∏√√¡·≈–∫√√‡∑“¿—¬æ‘∫—μ‘ (Ú) ‡Õ° “√
À¡“¬¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√„π¥â“πμà“ßÊ §√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èß∑“ß À≈—°‡°≥±å ”À√—∫ ¡“™‘°¿“æ°“√ª√–™ÿ¡√–À«à“ß√—∞¡πμ√’
¥â“π°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘® ·≈– —ß§¡ √«¡∑—Èß°“√¥”‡π‘π °≈“‚À¡Õ“‡´’¬π°—∫√—∞¡πμ√’°≈“‚À¡¢Õßª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“
§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ª√–‡∑»¿“¬πÕ° ·≈–‰¥â®—¥∑”‡ªìπ·ºπ ·≈– (Û) ‡Õ° “√·π«§«“¡§‘ ¥ §«“¡√à « ¡¡◊ Õ √–À«à “ ß
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°≈“‚À¡Õ“‡´’¬π°—∫Õß§å°√¿“§ª√–™“ —ß§¡„π¥â“π§«“¡
¡—Ë π §ß√Ÿ ª ·∫∫„À¡à ‡æ◊Ë Õ °”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√Ÿ ª ·∫∫„À¡à ‡™à π °“√™à « ¬‡À≈◊ Õ ¥â “ π
¡πÿ…¬∏√√¡·≈–∫√√‡∑“¿—¬æ‘∫—μ‘ ‡ªìπμâπ Õ—π‡ªìπ°“√æ—≤π“
°”≈—ßæ≈¢Õß°Õß∑—æ‰∑¬„Àâ¡’¢’¥§«“¡ “¡“√∂¡“°¢÷Èπ·≈–
“¡“√∂ √â “ ß§«“¡‰«â ‡ π◊È Õ ‡™◊Ë Õ „®√–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 Conduct of Parties in the South China Sea) ‡ªìπμâπ
∫∑∫“∑¥â“π‡»√…∞°‘® ‰∑¬§«√· ¥ß∫∑∫“∑„π°“√
º≈— ° ¥— π „Àâ ¡’ ° “√√«¡°≈ÿà ¡ ∑“ß‡»√…∞°‘ ® ‚¥¬°“√ à ß ‡ √‘ ¡
§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√§â“‡ √’·≈–‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß‡»√…∞°‘®
Õ¬à“ß·πàπ·øÑπ°—∫ª√–‡∑»§Ÿ§à “â ”§—≠Ê ‚¥¬‡©æ“–°—∫®’π ´÷ßË
°“√√«¡°≈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 °“√‡§≈◊ÕË π¬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 Cooperation : 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°√
‡Õ°™π∑“ß°“√‡¡◊ Õ ß‡æ◊Ë Õ À≈’ ° ‡≈’Ë ¬ ß°“√ √â “ ß§«“¡‰¡à
∫“¬„®·°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∏√√¡ ´÷ßË ª√–°Õ∫¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ ı “¢“
À≈—° ‰¥â·°à (Ò) °“√ √â“ß —ß§¡∑’Ë‡Õ◊ÈÕÕ“∑√‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß
¬‘ßË °“√¢®—¥§«“¡¬“°®π·≈–°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å (Ú)
°“√≈¥º≈°√–∑∫Õ—π‡°‘¥®“°°“√√«¡μ—«∑“ß‡»√…∞°‘® (Û) °“√
‡ √‘¡ √â“ß‡Õ°≈—°…≥å¢ÕßÕ“‡´’¬π (Ù) √Ÿª·∫∫À√◊Õ·π«∑“ß
„π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡μà“ßÊ ·≈– (ı) °“√ àß‡ √‘¡°“√
æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π

√ÿª
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 ¡‘ ¿ “§∑’Ë ¡ “°√–∑∫μà Õ ªí ® ®— ¬
¿“¬„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™‘ ß Õ”π“®Õ‘ ∑ ∏‘ æ ≈°— ∫ À√— ∞ Õ‡¡√‘ ° “ ≠’Ë ªÿÉ π ·≈–
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 “ ®’ π Õ“®§√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‡√â π ¥â « ¬°“√·¢à ß ¢— π ·≈–·¬à ß ™‘ ß º≈
ª√–‚¬™πå (¡’ · π«‚πâ ¡ ®–‡ªì π Õ“‡´’ ¬ π∫«°·ª¥‚¥¬¥÷ ß
À√—∞Õ‡¡√‘°“∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡°—∫ºŸâπ”Õ“‡´’¬π∂÷ß Õß§√—Èß
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ı

¢âÕ§‘¥®“°°“√®—¥°“√»÷°…“
∑“ß°“√∑À“√¢Õß®’π

‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®√–À«à“ßª√–‡∑»
æ.Õ.‰™¬ ‘∑∏‘Ï μ—πμ¬°ÿ≈

∫∑§«“¡‡√◊Ë Õ ßπ’È ºŸâ ‡ ¢’ ¬ 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

§«“¡‡ªìπ¡“
°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» (National Defense
University : NDU) ‡ªìπÀπà«¬ß“π¥”‡π‘π°“√´÷ßË ‡ªìπ ∂“∫—π°“√»÷°…“√–¥—∫ ßŸ ¢Õß°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π
·≈–¡’ “¬ß“π°“√∫—ß§—∫∫—≠™“¢÷πÈ ‚¥¬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
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°”·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

NDU 2
®—μÿ√— ‡∑’¬πŒ—π‡À¡‘π

NDU 1

¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»‰¥â∂◊Õ°”‡π‘¥¡“®“°
Àπà«¬°“√»÷°…“¢Õß°Õß∑—æ·¥ß (Red Army) ´÷Ëß°àÕμ—Èß‚¥¬
ª√–∏“π‡À¡“ ‡®ã Õ μß ‡¡◊Ë Õ ªï æ.». ÚÙ˜ (°à Õ π°“√
∂“ªπ“ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π Ò μÿ≈“§¡ ÚÙ˘Ú) ‚¥¬¡’
¿“√°‘®À≈—°„π°“√®—¥°“√»÷°…“„Àâ “¡“√∂‡º™‘≠°—∫°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‚≈° √«¡∑—Èß§«“¡∑â“∑“¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ„π

NDU 3

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„® °“√®—¥°“√»÷°…“·≈–°“√
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μ≈Õ¥®π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫°Õß∑—æ¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ
°“√¥”√ß ∂“π–¢Õß°“√‡ªì π °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∑’æË °— ”À√—∫§√ŸÕ“®“√¬å μ—ßÈ Õ¬Ÿ¥à “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√

¥—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◊Ë Õ μ‘ ¥ μ“¡§«“¡°â “ «Àπâ “ „π°“√¥”‡π‘ π ß“π·≈–√à « ¡
°‘®°√√¡¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

°“√®—¥À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“
ºŸâ ‡ ¢’ ¬ π‰¥â √— ∫ Õπÿ ¡— μ‘ „ Àâ ‡ ªì π ºŸâ · ∑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)

º≈ß“π∑’Ë ”§—≠¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»§◊Õ
°“√‡ πÕº≈ß“π°“√«‘®—¬·≈–°“√ —¡¡π“∑“ß«‘™“°“√„π
¥â “ π°“√ªÑ Õ ß°— π ª√–‡∑»‡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·≈– Ë‘ßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√‡√’¬π°“√
Õπ∑’Ë¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å
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- ·π«∑“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß
„π°“√»÷°…“ªï æ.». ÚııÛ ´÷Ëß‡ªìπ√ÿàπ∑’Ë ÒÚ ¡’ºŸâ‡¢â“
√à«¡ —¡¡π“´÷Ëß‡ªìππ“¬∑À“√®“°ª√–‡∑»μà“ßÊ ™—Èπ¬»μ—Èß „π¿Ÿ¡‘¿“§
·μà√–¥—∫æ—π‚∑¢÷πÈ ‰ª√«¡ Ò˘ ª√–‡∑» ®”π«π ÚÒ π“¬ (‡√’¬ß
- π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»·≈–°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß
≈”¥—∫μ“¡Õ—°…√¢Õß™◊ËÕª√–‡∑»„π¿“…“Õ—ß°ƒ…) ‰¥â·°à ®’π°—∫ªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß
ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ∫—ß§≈“‡∑» °—¡æŸ™“ ·§π“¥“ ®’π (‡¢â“√à«¡ Û
π“¬) ≠’ªË πÿÉ ≈“« ¡“‡≈‡´’¬ ¡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
√Ÿª·∫∫∑’Ë Ú ‡ªìπ°“√ —¡¡π“°≈ÿà¡¬àÕ¬„πÀ—«¢âÕ∑’Ë‰¥â
“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π
∫√√¬“¬„π™—Èπ‡√’¬π ‡æ◊ËÕ√–¥¡·π«§‘¥„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“„π
√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë “¡“√∂®–π”‰ªªØ‘∫μ— ‰‘ ¥âÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‚¥¬
√Ÿª·∫∫¢Õß°“√®—¥À≈—° Ÿμ√
‡πâπ„Àâπ“¬∑À“√∑ÿ°§π¬Õ¡√—∫„π°“√· ¥ßÕÕ°´÷Ëß§«“¡§‘¥
À≈—° μŸ √π’È ‰¥â·∫àß√Ÿª·∫∫°“√®—¥°“√»÷°…“ÕÕ°‡ªìπ Û ‡ÀÁπ‰¥âÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë·≈–„™â‡Àμÿº≈„π°“√ª√– “π·π«∑“ß
√Ÿª·∫∫ ¥—ßπ’È
°“√·°â ‰¢ªí≠À“√à«¡°—πÕ¬à“ß —πμ‘
√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò ‡ªìπ°“√∫√√¬“¬·≈–´—°∂“¡ªí≠À“„π
™—È π ‡√’ ¬ π„πÀ— « ¢â Õ μà “ ßÊ ‚¥¬„™â § ≥–Õ“®“√¬å ¢ Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑»‡ªìπºŸâ∫√√¬“¬À≈—°·≈–‡™‘≠
ºŸâ ‡ ™’Ë ¬ «™“≠∑“ß¥â “ π°“√∑À“√¢Õß°Õß∑— æ ª≈¥ª≈à Õ ¬
ª√–™“™π®’ π ºŸâ ‡ ™’Ë ¬ «™“≠¥â “ π°“√μà “ ßª√–‡∑»®“°
°√–∑√«ß°“√μà “ ßª√–‡∑»·≈–»“ μ√“®“√¬å ® “°
¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ μà “ ßÊ ‡™à π ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ªí ° °‘Ë ß ·≈–
¡À“«‘∑¬“≈—¬™‘ßÀ—« ‡ªìπμâπ À—«¢âÕ∑’Ë∫√√¬“¬‰¥â·°à
√Ÿª·∫∫∑’Ë Û °“√¥Ÿß“πÀπà«¬ß“π∑“ß∑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“¬

°“√»÷°…“¿Ÿ¡ª‘ √–‡∑» ‡æ◊ÕË „Àâπ“¬∑À“√®“°ª√–‡∑»μà“ßÊ ‰¥â
‡¢â “ „®„π°“√¥”‡π‘ π π‚¬∫“¬°“√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

√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°—∫§«“¡¡—πË §ß„π¿Ÿ¡¿‘ “§‡Õ‡™’¬ - ·ª´‘ø°î
®”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
‡√◊ÕË ß ç∑“ßÕÕ°¢Õß®’πμàÕªí≠À“§«“¡¡—πË §ß„π¿Ÿ¡¿‘ “§‡Õ‡™’¬·ª´‘øî°é ·≈–‰¥â®—¥∑”‡ªìπ·ºπ¿Ÿ¡‘ª√–°Õ∫°“√∫√√¬“¬π”
‡ πÕ„πÀâÕß —¡¡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“§«“¡
¢— ¥ ·¬â ß ¿“¬„π¿Ÿ ¡‘ ¿ “§ μ≈Õ¥®πæ— ≤ π“¿Ÿ ¡‘ ¿ “§„Àâ ¡’
‡ ∂’ ¬ √¿“æ§«“¡¡—Ë π §ß‰¥â π—È π §«√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√–‡∑»)
¢—È π μÕπ∑’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§«“¡¡—Ë π §ß∑’Ë ‡ πâ π °“√¥”‡π‘ π °“√μà Õ §«“¡¡—Ë π §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
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—πμ‘Àâ“ª√–°“√ Õ—π‰¥â·°à °“√‡§“√æ„πÕ∏‘ª‰μ¬‡Àπ◊Õ¥‘π ºŸâ‡¢â“√—∫°“√»÷°…“‰¥â√—∫øíß«à“ π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»
·¥π¢Õß°— π ·≈–°— π °“√‰¡à √ÿ ° √“π°— π ·≈–°— π °“√‰¡à ¢Õß®’πμ—ÈßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√«“ß·ºπ‡æ◊ËÕæ—≤π“·≈–„™â
·∑√°·´ß°‘®°“√¿“¬„πª√–‡∑»¢Õß°—π·≈–°—π °“√Õ”π«¬ °Õß°”≈—ß∑À“√‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‚¥¬¡’Õß§åª√–°Õ∫
ª√–‚¬™πå∑—Èß ÕßΩÉ“¬Õ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡ ·≈–Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß μà“ßÊ ∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à
—πμ‘‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π·≈–°√–™—∫§«“¡√à«¡
ª√–°“√·√° ¡ÿà ß ¥”√ß√— ° …“§«“¡¡—Ë π §ß¢Õß
¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»
ª√–‡∑»·≈–‡æ◊ËÕ°“√√«¡ª√–‡∑»√«¡∑—Èß√—°…“º≈ª√–‚¬™πå
¢—È π μÕπ∑’Ë “¡ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë „ ™â „ π°“√¥”‡π‘ π °“√ „π°“√æ—≤π“ª√–‡∑»¥â«¬°“√¥”‡π‘π°“√„πª√–‡¥Áπμà“ßÊ
(MEANs) ‚¥¬®’π‡πâπ°“√„™â¡“μ√°“√‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â ‚¥¬®–¬◊πÀ¬—¥„π°“√μàÕ Ÿâ·≈–μàÕμâ“π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬
‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®∑’Ë®–π”‰ª Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß„π√Ÿª·∫∫∑«‘¿“§’ μà“ßª√–‡∑»∑’Ë°â“«√â“« ®–ª°ªÑÕßÕ‘ √¿“æ·Ààß¥‘π·¥π∑—Èß
·≈–·∫∫æÀÿ¿“§’
∑“ß∫° ∑“ß∑–‡≈·≈–∑“ßÕ“°“»®“°°“√√ÿ°√“π ®–ª°ªÑÕß
‡¡◊ËÕ‰¥â¥”‡π‘π°“√μ“¡°√–∫«π°“√„π¢—ÈπμÕπ∑’ËÀπ÷Ëß ‡ âπ∑“ß§¡π“§¡∑“ß∑–‡≈„Àâª√“»®“°¿—¬§ÿ°§“¡ ®–μàÕ
∂÷ß¢—πÈ μÕπ∑’Ë “¡·≈â«®– “¡“√∂ √â“ß°“√√—∫√Ÿâ (Perception) μâ“π°“√„™â°”≈—ß∑À“√„π°“√ªî¥≈âÕ¡ √«¡∑—Èß®–¥”√ß√—°…“
„À¡àÊ ∑’∑Ë ”„Àâπ“π“ª√–‡∑»®–‡¢â“„®®’π·≈–‡§“√æ (Respect) ¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡º™‘≠Àπâ“°—∫ ∂“π°“√≥åμà“ßÊ ∑’Ë
„π∫∑∫“∑¢Õß®’πÕ—π‡ªìπ‚Õ°“ (Opportunities) „Àâ®’π ‡ªìπ«‘°ƒμ‘°“√≥å‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡ ß∫ ·≈–ªÑÕß°—π°“√‡°‘¥
∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ (ENDs) ∑’Ë®–π”®’π‡¢â“ Ÿà°“√¬Õ¡√—∫¢Õß ß§√“¡ ·μà®–μâÕß‰¥â√—∫™—¬™π–À“°®”‡ªìπμâÕß∑” ß§√“¡
™ÿ¡™π√–À«à“ßª√–‡∑» (International Community) ´÷Ëß®–
ª√–°“√∑’Ë Õß ¡ÿàß√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ßÕ¬à“ß√Õ∫¥â“π
∑”„Àâ®π’ “¡“√∂º≈—°¥—π¬ÿ∑∏»“ μ√å√«à ¡ (Common Strategy)
‚¥¬„™â§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑’Ë¬—Ëß¬◊π¢Õß°“√ªÑÕß°—π
‡æ◊Ë Õ °”Àπ¥·π«π‚¬∫“¬§«“¡¡—Ë π §ß√à « ¡Õ— π ®–π”‰ª Ÿà
ª√–‡∑»·≈–°“√æ—≤π“°Õß∑—æ
°“√ √â “ ß∫√√∑— ¥ ∞“π√–À«à “ ßª√–‡∑» (International
ª√–°“√∑’Ë “¡ ¡ÿà ß æ— ≤ π“°Õß∑— æ „Àâ ¡’ ¢’ ¥ §«“¡
Norms) ‡æ◊ËÕ¢®—¥Õÿª √√§ªí≠À“§«“¡À«“¥√–·«ß¢Õß
ª√–‡∑»μà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√√—∫√Ÿâ∑’Ë‡ÀÁπ«à“®’π‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡ “¡“√∂„π¥â“π°“√ªØ‘∫—μ‘°“√¢à“« “√
ª√–°“√∑’Ë ’Ë ¡ÿàßπ”·ºπ∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å ‰ ª Ÿà ° “√
‚¥¬ “¡“√∂º≈—°¥—π„Àâª√–‡∑»μà“ßÊ ∑∫∑«π (Rethinking)
‡æ◊ËÕ√—°…“·π«∑“ß°“√·°â ‰¢ªí≠À“Õ¬à“ß —πμ‘«‘∏’ (Peaceful ªØ‘∫—μ‘„π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‚¥¬‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õß
Resolution) Õ—π®–∑”„Àâ ¿“«–·«¥≈âÕ¡„π¿Ÿ¡‘¿“§‡°‘¥ °”≈—ß°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π ª√–°Õ∫¥â«¬
§«“¡ ß∫ àßº≈„Àâ®’π “¡“√∂æ—≤π“‡»√…∞°‘®‰¥âμ“¡
ë °Õß∑—æ∫° μâÕß¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë
·ºπ∑’Ë°”Àπ¥‰«â
Õ¬à“ß§≈àÕß·§≈à« “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘°“√®“°°“√ªÑÕß°—π„π
·π«§‘¥¥—ß°≈à“«¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§”∫√√¬“¬‡√◊ÕË ß √–¥— ∫ ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§ Ÿà ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§Õ◊Ë π Ê ¡’ ¢’ ¥ §«“¡ “¡“√∂„π°“√
π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π ‚¥¬ æ≈μ√’ ®Ÿ ‡©‘ßÀŸà (Zhu ªØ‘ ∫— μ‘ ° “√√à « ¡√–À«à “ ß¿“§æ◊È π ·≈–Õ“°“»√«¡∑—È ß °“√
Chenghu) ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“∫—π»÷°…“¬ÿ∑∏»“ μ√å ¢Õß ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë „π√–¬–‰°≈ æ√âÕ¡∑—Èß “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘°“√æ‘‡»…‡æ◊ËÕ
¡À“«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—πª√–‡∑» ∑’Ë ‰¥â∫√√¬“¬„π™—Èπ‡√’¬π„Àâ °“√™à«¬‡À≈◊Õ∑’Ë√«¥‡√Á«
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ë °Õß∑—æ‡√◊Õ μâÕß¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√ªØ‘∫—μ‘°“√ √«¡∑—Èß®–æ—≤π“Õ¬à“ß¡’¢’¥®”°—¥ ‡æ◊ËÕ¥”√ß ∂“π–„π°“√
„π∑–‡≈≈÷°·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ„π°“√ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡ √—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»·≈–°“√ªÑÕßª√“¡ πÕ°®“°π’È
°Õß°”≈—ßÕ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å¢Õß®’π°ÁÕ¬Ÿà¿“¬„μâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈
∑“ß∑–‡≈·≈–¢’ªπ“«ÿ∏„π°“√‚®¡μ’μÕ∫‚μâ
ë °Õß∑—æÕ“°“» μâÕß¡’§«“¡√«¥‡√Á«„π°“√„™â ‚¥¬μ√ß®“°§≥–°√√¡“∏‘ ° “√∑À“√°≈“ß ´÷Ë ß ®’ π ‰¥â
°”≈—ß∑“ßÕ“°“»‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¢Õ∫‡¢μ∑“ßÕ“°“»¢Õß®’π∑—Èß √–¡—¥√–«—ß„π°“√æ—≤π“°Õß°”≈—ßÕ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å ‚¥¬‰¡à ‰¥â
„π‡™‘ß√—∫·≈–‡™‘ß√ÿ° √«¡∑—Èß‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√ ¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ°“√·¢àß¢—π∑—Èß„πÕ¥’μ·≈–„πÕπ“§μ
ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ßÕ“°“» ·≈–°“√„™â®√«¥‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—π
μ≈Õ¥®π¡’ √ –∫∫°“√‡μ◊ Õ π¿— ¬ ≈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◊Ë Õ ‡æ‘Ë ¡ ¢’ ¥ §«“¡ “¡“√∂„π°“√ªÑ Õ ßª√“¡∑“ß
¬ÿ∑∏»“ μ√å¿“¬„μâ‡ß◊ÕË π‰¢¢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

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 § «“¡‡ªì π ¡“∑’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◊Ë Õ π∫â “ π‡æ◊Ë Õ √â “ ß§«“¡‡™◊Ë Õ ¡—Ë π „π
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¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß ®’π®–√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»μà“ßÊ „π
§«“¡‡ªìπ¡‘μ√∑’Ë¥’·≈–¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»√Õ∫∫â“π
‡π◊ÕË ß®“°®’π¡’ª≠
í À“‡¢μ·¥π°—∫ª√–‡∑»√Õ∫∫â“π®”π«π¡“° °“√·°â ‰¢ªí ≠ À“§«“¡¢— ¥ ·¬âß Õ¬à “ ß — π μ‘ «‘ ∏’ À≈’ ° ‡≈’Ë ¬ ß
‚¥¬‡©æ“–ªí≠À“„À≠à¥â“π‰μâÀ«—π ·≈–§«“¡´—∫´âÕπ¢Õß ß§√“¡·≈–·≈–¥”√ß√—°…“§«“¡ ß∫·≈– —πμ‘¿“æ¢Õß
ªí≠À“„π¿Ÿ¡‘¿“§∑”„Àâ‡æ‘Ë¡§«“¡μ÷ß‡§√’¬¥ √«¡∑—Èß°“√ ‚≈°√à«¡°—π
∑’Ë‡¢μ·¥π¡’§«“¡∑—∫´âÕπ°—π‰¥â àßº≈„Àâ®’π¡’ªí≠À“§«“¡
¥â“π°“√√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ®’π®–√à«¡∑”ß“π°—∫
¢—¥·¬âß¥â“πº≈ª√–‚¬™πå∑“ß∑–‡≈°—∫∫“ßª√–‡∑»
π“π“ª√–‡∑»‡æ◊ËÕ√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¥—ßπ—Èπ π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»¢Õß®’π®÷ß‰¥â‡πâπ„π
·μà°“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ§«“¡∑—π ¡—¬¢Õß®’π¥—ß°≈à“«
ª√–‡¥Áπ ”§—≠ ˆ ª√–°“√ ‰¥â·°à
„π°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»μâÕß‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°ª√–‡∑»
Ò. °“√‰¡à°â“«√â“«

μà“ßÊ ®÷ß®–ª√– ∫º≈ ”‡√Á® ‚¥¬¬àÕ¡¡’¢âÕ®”°—¥∑’Ë‡ªìπ
Õÿ ª √√§‚¥¬‡©æ“–æ◊È π ∞“π¢Õßªí ≠ À“Õ— π ‡°‘ ¥ ®“°§«“¡
Ú. °“√‰¡à¢¬“¬Õ”π“®
Û. °“√‰¡à·∑√°·´ß°‘®°“√¿“¬„π¢Õßª√–‡∑»Õ◊Ëπ À«“¥√–·«ß·≈–°“√‰¡à ‰«â«“ß„®√–À«à“ß°—π ª√–‡¥Áπ¥—ß
°≈à“«π’È¡’§«“¡ ”§—≠·≈–®”‡ªìπ∑’ËμâÕß‰¥â√—∫°“√·°â ‰¢¥â«¬
Ù. °“√‰¡à‡ªìπæ—π∏¡‘μ√°—∫ª√–‡∑»„¥Ê ∑’Ë®–π”‰ª àŸ
°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ·≈–§«“¡‰«â«“ß„®μàÕ°—π ´÷Ëß°“√·≈°
§«“¡¢—¥·¬âß
‡ª≈’Ë ¬ π∫ÿ § ≈“°√∑’Ë ‡ ªì π π“¬∑À“√√–À«à “ ß°Õß∑— æ ®’ π °— ∫
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°“√∑’Ëª√–‡∑»®’πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√æ—≤π“∑“ß
‡»√…∞°‘®Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ‡π◊ËÕß®“°°“√¡’ºŸâπ”∑’Ë¡’«‘ —¬∑—»πå
¡’°“√ √â“ß·√ß®Ÿß„®„Àâ°—∫∏ÿ√°‘®¿“§‡Õ°™π·≈–ª√–™“™π‰¥â
¡’ à « π√à « ¡„π°√–∫«π°“√ªØ‘ √Ÿ ª ∑“ß‡»√…∞°‘ ® ·≈–¡’
∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°√–∫«π
∑—»πå¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß

°≈à“«π”
§”∂“¡∑’Ëπà“ π„®·≈–¡—°∂Ÿ°μ—Èß‡ªìπ§”∂“¡μ≈Õ¥¡“π—∫μ—Èß·μà°â“«‡¢â“ Ÿà¬ÿ§»μ«√√…∑’Ë ÚÒ π’È§◊Õ ª√–‡∑»
®’π∑”Õ¬à“ß‰√®÷ß‰¥â‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®∑’Ë√«¥‡√Á«·≈–ª√–‡∑»®’π®–¢¬“¬∫∑∫“∑Õ¬à“ß‰√μàÕ‰ª‚¥¬
‡©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—ßÈ ·μà®π’ ‰¥â ∂“ªπ“°“√ª°§√Õßª√–‡∑»‡ªìπ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ‡¡◊ÕË «—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√–‡∑»
„π¬ÿ§ ¡—¬¢Õß‡À¡“ ‡®ãÕμß ´÷ßË ‡ªìπºŸπâ ”ª√–‡∑»®’π¬ÿ§„À¡à√πÿà ∑’ÀË π÷ßË ®π°√–∑—ßË ∂÷ß¬ÿ§ºŸπâ ”ª√–‡∑»√ÿπà ∑’Ë Õß∑’¡Ë ’ π“¬‡μ‘ßÈ
‡ ¬’Ë «º‘ß ‡ªìπºŸπâ ” ‰¥â¡°’ “√π”‡ πÕ·π«§‘¥„À¡à‡æ◊ÕË °“√æ—≤π“ª√–‡∑»¿“¬„μâπ‚¬∫“¬ ∑’Ë π— ¡—¬ Õ—πª√–°Õ∫¥â«¬
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§«“¡∑—π ¡—¬¥â“π°“√‡°…μ√ §«“¡∑—π ¡—¬¥â“πÕÿμ “À°√√¡ §«∫§Ÿà°—∫°“√· «ßÀ“μ≈“¥‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ‡™àπ
§«“¡∑—π ¡—¬¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–§«“¡∑—π °“√¢¬“¬μ≈“¥ ∑Ÿà «’ª·Õø√‘°“·≈–≈“μ‘πÕ‡¡√‘°“ ‡ªìπμâπ ‚¥¬
¡—¬¥â“π°“√∑À“√ ‚¥¬π”‡ πÕπ‚¬∫“¬·π«§‘¥¥—ß°≈à“« ®’π· ¥ß∑à“∑’·≈–®ÿ¥¬◊π„π°“√¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
μàÕ§≥–°√√¡°“√°≈“ßæ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå ‡¡◊ÕË ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ ª√–‡∑»°—∫ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë¡’ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âßμ“¡
æ.». ÚıÚÒ Õ—π‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ¢Õß°“√π”‰ª Ÿà°“√‡ªî¥ ·π«æ√¡·¥π∑—Èß∑“ß∫°·≈–∑“ß∑–‡≈ ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ«à“®’π
ª√–‡∑»‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑»¥â«¬‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß ®–‡®√‘ ≠ ‡μ‘ ∫ ‚μ¢÷È π Õ¬à “ ß — π μ‘ · ≈–‰¡à ª √“√∂π“∑’Ë ® –‡ªì π
„À¡à ∫ πæ◊È π ∞“π¢Õß°”≈— ß Õ”π“®·Àà ß ™“μ‘ ∑’Ë ‡ ¢â ¡ ·¢Á ß ‡ªì π ¡À“Õ”π“®§√Õ∫ß”ª√–‡∑»„¥Ê
¡À“¬ÿ∑∏»“ μ√å (Grand Strategy) ´÷Ëß¡’¡‘μ‘∑’Ë ”§—≠
¡’§”∂“¡∑’Ëπà“ π„®§”∂“¡Àπ÷Ëß«à“ Õ–‰√‡ªìπ “‡Àμÿ
Ú ª√–°“√ §◊Õ
À≈—°∑’Ë∑”„Àâ√–¥—∫°“√æ—≤π“¢Õß®’π≈â“À≈—ß°«à“¿Ÿ¡‘¿“§Õ◊ËπÊ
ª√–°“√·√° °“√≈¥§«“¡¢—¥·¬âß∑—Èß®“°¿“¬„π ‚¥¬‡©æ“–ª√–‡∑»μ–«—πμ°„π™à«ß¢Õß»μ«√√…∑’Ë Ú ∑’Ë
ª√–‡∑»·≈–®“°¿“¬πÕ°ª√–‡∑» √«¡∑—Èß°”Àπ¥®ÿ¥¬◊π„π ºà“πæâπ‰ª ´÷Ëß¡’π—°«‘™“°“√‰¥âÕ∏‘∫“¬«à“ ‡ªìπº≈¡“®“°
‡«∑’°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»
·π«§‘¥∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–°“√‡¡◊Õß¢Õß®’π„π™à«ß°«à“Àπ÷Ëß
ª√–°“√∑’Ë Õß °“√‡æ‘Ë ¡ ¢’ ¥ §«“¡ “¡“√∂¢Õß »μ«√√…∑’Ëºà“π¡“ ‚¥¬‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ª√–‡¥Áπ Ù ‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ
ª√–‡∑»¥â«¬°“√¡’·ºπ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å (Master Plan) ‡ªìπ°√Õ∫ æ◊Èπ∞“π ”§—≠μàÕ°“√æ—≤π“¢Õßª√–‡∑»μ–«—πμ° °≈à“«§◊Õ
„π°“√æ—≤π“ª√–‡∑» °“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘·≈–
Ò. ‡√◊Ë Õ ß°“√·¢à ß ¢— π ®“°°“√∑’Ë ¬ÿ ‚ √ª¡’ √ –∫∫
°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»
°“√‡¡◊Õß∑’Ë ‰¡à ‰¥â¡’»Ÿπ¬å√«¡Õ”π“® ‚¥¬·μà≈–ª√–‡∑»μà“ß¡’
”À√—∫∫∑∫“∑¢Õß®’π„π‡«∑’√–À«à“ßª√–‡∑» π—° ºŸâ ª °§√Õßμπ‡Õß ·≈–¿“¬„μâ √ –∫Õ∫ “∏“√≥√— ∞ À√◊ Õ
«‘™“°“√¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑» μà“ß«‘‡§√“–Àå √“™«ß»åπ—Èπ¡’°“√·¢àß¢—π®“°Õß§å°√μà“ßÊ À≈“¬·Ààß „π
„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π«à“ °“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®‡ªìπ®ÿ¥ ¢≥–∑’Ë®’π‡æ‘Ëß‡√‘Ë¡μâπ°“√·¢àß¢—π¿“¬À≈—ß®“°∑’Ë‡μ‘Èß ‡ ’Ë¬«º‘ß
‡√‘Ë¡μâπ∑’Ë∑”„Àâ®’π°≈“¬‡ªìπª√–‡∑»∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠μàÕ°“√
ª√–°“»„Àâ‡ ¡◊Õß‡ ‘Ëπ‡®‘Èπ‡ªìπ‡¢μ‡»√…∞°‘®æ‘‡»… ‡¡◊Ë Õ ªï
æ—≤π“‡»√…∞°‘®¢Õß‚≈°·≈–∑”„Àâ®π’ ¡’∫∑∫“∑„πÕß§å°√μà“ßÊ
æ.».ÚıÚÛ
√–À«à“ßª√–‡∑»¡“°¢÷Èπ ‡™àπ Õß§å°√°“√§â“‚≈° ‡ªìπμâπ Õ—π
Ú. ‡√◊ËÕß°“√ªØ‘«—μ‘∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡
¡’ à«π ”§—≠μàÕ°“√ π—∫ πÿπ∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°“√·°â ‰¢
°â“«Àπâ“§√—ßÈ ”§—≠∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ „π¬ÿ‚√ªμ–«—πμ° ™à«ß»μ«√√…∑’Ë
ªí≠À“μà“ßÊ „π°√Õ∫¢ÕßÕß§å°“√ Àª√–™“™“μ‘„Àâ‡ªìπ∑’Ë
Ò˜ ∑—Èß¥â“π§≥‘μ»“ μ√å ¥“√“»“ μ√å øî ‘° å ™’««‘∑¬“ ·≈–
¬Õ¡√—∫¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‡™àπ ∫∑∫“∑„π°“√√—°…“ —πμ‘¿“æ„π
¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ‡ªìπμâπ πÕ°®“°π’È ®’π‰¥â°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√ ‡§¡’ ∑”„Àâ¬ÿ‚√ª°â“«Àπâ“‰ª¡“°°«à“∑“ß¥â“π∑«’ª‡Õ‡™’¬
Û. ‡√◊Ë Õ ß — ß §¡∫√‘ ‚ ¿§π‘ ¬ ¡ ‚¥¬¡’ ° “√ªØ‘ «— μ‘
μà “ ßª√–‡∑»∑’Ë ¡’ § «“¡ª√– “π Õ¥§≈â Õ ß°— ∫ ¢’ ¥ §«“¡
“¡“√∂¢Õßª√–‡∑»μ“¡·ºπæ—≤π“ª√–‡∑» ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â Õÿμ “À°√√¡„πª√–‡∑»μ–«—πμ° ´÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√æ∫°—π
®“°§«“¡ ”‡√Á®„π°“√æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡¢Õß®’π∑’ËμâÕß √–À«à“ßÕÿª∑“π∑’Ë¡’‡∑§‚π‚≈¬’∑”„Àâ‡°‘¥√–¥—∫º≈‘μ¿“æ∑’Ë Ÿß
· «ßÀ“·π«∑“ß„π°“√ √â “ ß§«“¡¡—Ë π §ß¥â “ πæ≈— ß ß“π ¢÷Èπ·≈–Õÿª ß§å∑’ËμâÕß°“√√“§“ ‘π§â“∑’Ë∂Ÿ°≈ß
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Ù. ‡√◊Ë Õ ßÕß§å ª √–°Õ∫¢Õßªí ® ®— ¬ °“√º≈‘ μ ´÷Ë ß ∑—Èß°“√ √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß°“√æ—≤π“™“¬Ωíòß∑–‡≈°—∫
ª√–‡∑»μ–«—πμ°‡ªìπ¿Ÿ¡‘¿“§·√°Ê ∑’Ëº ¡º “π°“√„™â ¡≥±≈μÕπ„π
·√ßß“π‡¢â“°—∫ªí®®—¬∑ÿπ„π°“√º≈‘μ·≈–¥â«¬Õ—μ√“°“√ÕÕ¡
™à«ß∑’Ë Õß ‡ªìπ™à«ßÀ≈—ß°“√‡ªî¥ª√–‡∑»·≈–°“√
∑’Ë Ÿß°«à“ àßº≈„Àâ¡’°“√ – ¡¢Õß ‘π§â“∑ÿπ
ªØ‘√Ÿª‡»√…∞°‘® (æ.». ÚıÚÒ - ªí®®ÿ∫—π) ‰¥â·°à

√Ÿª·∫∫°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡
¢Õß®’π

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’ÀË “â ¢Õß®’π (æ.». ÚıÒ˘ - ÚıÚÛ)
‡πâπ°“√‡¬’¬«¬“·≈–ª√—∫‚§√ß √â“ß∑“ß‡»√…∞°‘®√«¡∑—Èß
°“√ª√–°“»π‚¬∫“¬ªØ‘√Ÿª‡»√…∞°‘®·≈–°“√‡ªî¥ª√–‡∑»

°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“μ‘¢Õß®’π‰¥â
·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’ÀË °¢Õß®’π (æ.». ÚıÚÙ - ÚıÚ¯)
‡√‘Ë¡μâπ¢÷Èπ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚÙ˘ˆ „π ¡—¬¢Õß‡À¡“ ‡®ãÕμß ´÷Ëß
‡πâπ°“√‡¥‘πÀπâ“ Ÿà°“√‡ªî¥ª√–‡∑»·≈–°“√ªØ‘√Ÿª‡»√…∞°‘®
‡ªìπºŸâπ”√ÿàπ·√°¢Õß “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ‚¥¬‰¥â¬÷¥∂◊Õ
‚¥¬μ—Èß‡ªÑ“À¡“¬„Àâº≈‘μ¿—≥±å¡«≈√«¡Õÿμ “À°√√¡·≈–
√Ÿª·∫∫°“√æ—≤π“¡“®“°·∫∫·ºπ¢Õß À¿“æ‚´‡«’¬μ„π
‡°…μ√°√√¡¢Õßª√–‡∑»‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Õß‡∑à“¿“¬„π Ú ªï
¬ÿ§π—πÈ ∑’‡Ë πâπ°“√«“ß·ºπ®“° «à π°≈“ß ‚¥¬Õ“®·∫àßÕÕ°‡ªìπ
·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë‡®Á¥¢Õß®’π (æ.». ÚıÚ˘ Ú ™à«ß ¥—ßπ’È
ÚıÛÛ) ‡πâπ°“√ªØ‘√Ÿª·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ‡°‘¥§«“¡
™à«ß·√° ‡ªìπ™à«ß°àÕπ°“√‡ªî¥ª√–‡∑»·≈–°“√ ¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘®
ªØ‘√Ÿª‡»√…∞°‘® (æ.». ÚÙ˘ˆ - ÚıÚÒ) ‰¥â·°à
·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë·ª¥¢Õß®’π (æ.». ÚıÛÙ ·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß¢Õß®’π (æ.». ÚÙ˘ˆ - ÚıÛ¯) ‡πâπ°“√ª√– “π‡»√…∞°‘®·∫∫«“ß·ºπ‡¢â“°—∫
Úı) ‡πâπ°“√‡æ‘Ë¡Õ—μ√“§«“¡‡√Á«„Àâ°—∫Õÿμ “À°√√¡ ·μà ‡»√…∞°‘®·∫∫°≈‰°μ≈“¥ ´÷Ëß àßº≈„Àâº≈‘μ¿—≥±å¡«≈√«¡
º≈∑’Ë ‰¥â√—∫§◊Õ °“√¢¬“¬μ—«¢Õß‡¡◊ Õ ß∑’Ë ‡ √Á « ‡°‘ π ‰ª∑”„Àâ ª√–™“™“μ‘¢Õß®’π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈– ÒÚ μàÕªï
æ◊™æ—π∏ÿå∏—≠≠“À“√‰¡à‡æ’¬ßæÕ
·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’‡Ë °â“¢Õß®’π (æ.». ÚıÛ˘ - ÚıÙÛ)

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë Õß¢Õß®’π (æ.». ÚıÒ - ‡πâπ°“√ª√—∫§«∫§ÿ¡‡»√…∞°‘®¡À¿“§·≈–¬—∫¬—ßÈ ¿“«–‡ß‘π‡øÑÕ
Úıı) ‡πâπ°“√°â“«°√–‚¥¥„À≠à ·μàº≈∑’Ë‰¥â√∫— §◊Õ ª√–™“™π Õ—πªìπº≈¡“®“°«‘°ƒμ‘°“√≥å∑“ß°“√‡ß‘π„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ ªï
¡’ ™’ «‘ μ §«“¡‡ªì π Õ¬Ÿà ∑’Ë ∑ÿ ° ¢å ¬ “°≈”∫“°¡“°¢÷È π ®“°°“√‡√à ß æ.». ÚıÙ ´÷Ëß àßº≈„Àâ®’π “¡“√∂√—°…“§«“¡‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ
æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡‡ªìπ‡√◊ËÕßÀ≈—° ®π∑”„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß ∑“ß‡»√…∞°‘®‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß
·ºπæ—≤π“œ „À¡à∑—ÈßÀ¡¥ ‚¥¬‰¡à ‰¥â¡’°“√ª√–°“»„™â·ºπ
·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë ∫‘ ¢Õß®’π (æ.». ÚıÙÙ - ÚıÙ¯)
æ—≤π“œ „π™à«ßªï æ.». Úıˆ - Úı¯
‡πâπ°≈‰°°“√μ≈“¥¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬≈¥∫∑∫“∑¿“§√—∞„π°“√
·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë “¡¢Õß®’π (æ.». Úı˘ - ·∑√°·´ß°“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√ √«¡∑—Èß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫
ÚıÒÛ) ‡πâπ·°âªí≠À“§«“¡Õ¥Õ¬“°¢Õßª√–™“™π„π™à«ß∑’Ë °“√≈¥™àÕß«à“ß∑“ß√“¬‰¥â „π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ¢Õß®’π·≈–‡πâπ
°“√æ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë¿“§μ–«—πμ°¢Õß®’π
¡’°“√ªØ‘«—μ‘«—≤π∏√√¡
·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë ‘∫‡ÕÁ¥¢Õß®’π (æ.». ÚıÙ˘ ·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë ’Ë¢Õß®’π (æ.». ÚıÒÙ - ÚıÒ¯)
‡πâπ°“√‡æ‘¡Ë ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ·≈–º≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘®√«¡ ÚııÛ) ‡πâπ°“√æ—≤π“∑’‡Ë ªìπ«‘∑¬“»“ μ√å‚¥¬¬÷¥∂◊Õ∑ƒ…Æ’¢Õß
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‡μ‘ßÈ ‡ ¬’Ë «º‘ß ·≈–·π«§‘¥ “¡μ—«·∑π¢Õß ‡®’¬ß ‡®ãÕÀ¡‘π ‡æ◊ÕË
‡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 §¡·Àà ß ™“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¡
‡ªì π ¿“√°‘® ”§— ≠ ¢Õß°“√‡ª≈’Ë ¬ π√Ÿ ª ·∫∫«‘ ∏’ ° “√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√Ÿ ª ·∫∫„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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ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡»√…∞°‘®¢Õß®’π‡μ‘∫‚μ¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«®“°
°“√¥”‡π‘π°“√ªØ‘√Ÿª‡»√…∞°‘® Ÿà√–∫∫°≈‰°°“√μ≈“¥ ‚¥¬
Õ“®°≈à“«‚¥¬√«¡‰¥â«à“ «‘∏’°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘® „π™à«ßªï æ.». ÚıÚÚ - ÚıÛ˜ ´÷Ëß‡ªìπ™à«ß·√°¢Õß°“√
¢Õß®’π∑—Èß Òˆ À¡«¥¥—ß°≈à“«π—Èπ‡πâπ°“√∑∫∑«πº≈°√–∑∫ ªØ‘ √Ÿ ª ∑“ß‡»√…∞°‘ ® ‰¥â „ ™â √ –∫∫°“√μ≈“¥§«∫§Ÿà °— ∫ °“√
®“°°“√¢¬“¬μ—«∑“ß‡»√…∞°‘®‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡ ¡¥ÿ≈ ‚¥¬ «“ß·ºπ®“° à « π°≈“ß ‡™à π °“√„Àâ º ≈μÕ∫·∑π∑“ß
μ√–Àπ— ° ∂÷ ß °“√ √â “ ß§«“¡·¢Á ß ·°√à ß ∑“ß‡»√…∞°‘ ® ∑’Ë ‡»√…∞°‘®‡æ◊ËÕ √â“ß·√ß®Ÿß„® √«¡∑—Èß°“√°√–μÿâπ„Àâ¡’°“√
‡ªìπ°“√æ—≤π“·∫∫¬—Ëß¬◊π √«¡∑—Èß¡’°“√‡μ√’¬¡°“√„π°“√ ·¢àß¢—π√–À«à“ß¡≥±≈μà“ßÊ ·≈–°“√ àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√ √â“ß
‡º™‘≠°—∫ªí≠À“¥â“πæ≈—ßß“π·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡√‘Ë¡ àÕ‡§â“ «‘ “À°‘®„À¡àÊ ∑’Ë ‰¡à„™à¢Õß√—∞ ‡ªìπμâπ
®“°§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√ªØ‘√Ÿª∑“ß‡»√…∞°‘®„π™à«ß
√ÿ π ·√ß¬‘Ë ß ¢÷È π ¥â « ¬°“√°”Àπ¥¡“μ√°“√„π°“√ª°ªÑ Õ ß
§ÿâ¡§√Õß·≈–Õπÿ√—°…å¥â“πæ≈—ßß“π·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡μ≈Õ¥®π ·√°‰¥â∑”„Àâ√—∞∫“≈®’π‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”‡√Á®„π°“√„™â·π«∑“ß
∑√—æ¬“°√„πª√–‡∑» ´÷Ëß®–μâÕß¥”‡π‘π‰ªæ√âÕ¡Ê °—∫°“√ ¥—ß°≈à“«‚¥¬‡©æ“–°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß¿“§∑’Ë
ª√— ∫ ‚§√ß √â “ ßÕÿ μ “À°√√¡°“√º≈‘ μ ·≈–°“√ª√— ∫ Õ¬ŸàπÕ°°“√«“ß·ºπ§«∫§ÿ¡¢Õß√—∞ ®ππ”‰ª Ÿà°“√ªØ‘√Ÿª
‚§√ß √â“ß°“√ àßÕÕ° Õ—π®– àßº≈„Àâ‡»√…∞°‘®¢Õß®’π¡’ ∑“ß‡»√…∞°‘®„π™à«ß∑’Ë Õß À≈—ß®“°ªï æ.». ÚıÛ˜ ®π∂÷ß
§«“¡‡®√‘≠‡μ‘∫‚μÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß
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√√Ÿ ª
√— ∞ «‘ “À°‘ ® ¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥‡≈Á ° „Àâ ‡ ªì π ¢Õß‡Õ°™π
‡ªìπμâπ
À¡«¥∑’Ë Òˆ ªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ß¢—π·¢Áß‡æ◊ËÕ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬
Õ—π¬‘Ëß„À≠à

πÕ°®“°ªí ® ®— ¬ ∑’Ë à ß º≈„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‘ßÈ ‡ ¬’Ë «º‘ß „π
ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡»√…∞°‘®¢Õß®’π‡μ‘∫‚μ¢÷Èπ ªï æ.». ÚıÚÛ ∑’Ë‰¥âª√–°“»‡ªî¥‡¢μ‡»√…∞°‘®æ‘‡»… (SpeÕ¬à“ß√«¥‡√Á«
cial Economic Zone : SEZ) „π Ù æ◊πÈ ∑’Ë ”§—≠¢Õßª√–‡∑»
π—°«‘™“°“√∑“ß¥â“π‡»√…∞»“ μ√å ‰¥â«‘‡§√“–Àå∂÷ß ‰¥â·°à Û æ◊Èπ∑’Ë „π¡≥±≈°«à“ßμß (°«“ßμÿâß) §◊Õ ‡ ‘Ëπ‡®‘Èπ ´à“π
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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¡“ (Information Office of the State Council of the Peoples
Republic of China., 2010) ¡’ª√–‡¥Áπ∑’Ë ”§—≠ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È
ª√–°“√∑’Ë À π÷Ë ß «— μ ∂ÿ ª √– 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 §«“¡¡—Ë π§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¬—ßË ¬◊π
®ÿ ¥ ¬◊ π ∑’Ë ‡ πâ π °“√‡μ√’ ¬ ¡§«“¡æ√â Õ ¡„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◊Ë Õ μÕ∫ πÕßμà Õ ‡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◊Ë Õ √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) ‚¥¬ “¡“√∂
«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆ ©∫—∫∑’Ë Û °—π¬“¬π- ∏—π«“§¡ ÚııÙ
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«‘‡§√“–Àå ‰¥â Û ∫∑∫“∑„À≠àÊ §◊Õ
Ò. ∫∑∫“∑°“√‡ √‘ ¡ √â “ ß¢’ ¥ §«“¡ “¡“√∂∑“ß
∑À“√¢Õß®’ π ®–‡ªì π ‰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°“√·¬à ß ™‘ ß º≈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 (Mutual Benefit) ¡’§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—π (Equality) ·≈–¡’§«“¡
√à«¡¡◊Õ°—π (Cooperation)
Û. ∫∑∫“∑¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π‰¥â¡ÿàß π—∫ πÿπ
°“√π”·π«§‘¥§«“¡¡—πË §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·≈–
§«“¡¡—πË §ß·Ààß‡Õ‡™’¬-·ª´‘ø°î (ASEAN Regional Forum:
ARF) °“√ª√–™ÿ¡«à“¥â«¬°“√· «ßÀ“¡“μ√°“√‡æ◊ËÕ √â“ß
§«“¡‰«â‡π◊ÕÈ ‡™◊ÕË „® (¥â“π§«“¡¡—πË §ß) „π‡Õ‡™’¬ (Conference
on Interaction and Confidence-Building Measures in

Asia: CICA) °‘®°√√¡¢Õß™¡√¡§«“¡¡—πË §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 Republic of Korea Relationship: ASEAN+3) ‡ªìπμâπ
®“°∫∑∫“∑∑“ß°“√∑À“√¢Õß®’ π „πª√–‡¥Á π ∑’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 · Àà ß ™“μ‘ „ π∞“π–∑’Ë ‡ ªì π °ÿ ≠ ·® ”§— ≠ À√◊ Õ
‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑» ´÷ßË º≈ª√–‚¬™πå
·Ààß™“μ‘π—ÈπÕ“®®”·π°ÕÕ°‡ªìπ¡‘μ‘μà“ß Ê ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß
∫√√∑— ¥ ∞“π∑’Ë · μ°μà “ ß°— π ‡æ◊Ë Õ °“√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)
‡™à π ‡¢μ·¥π∑—È ß ∑“ß∫°·≈–∑“ß∑–‡≈√«¡∑—È ß »— ° ¬¿“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“
·≈– à ß ÕÕ°¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªì π μâ π 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¡—πË §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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√–¬– π—È ª√–¡“≥ 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

¥”‡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√–‡∑» √«¡∑—ßÈ æ¬“¬“¡≈¥§«“¡
¢—¥·¬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 ≈ ·≈–Õÿ ª √√§μà Õ °“√
æ—≤π“ª√–‡∑»

®ÿ¥·¢Áß¢Õß®’π ‰¥â·°à ®’π¡’®”π«πª√–™“°√®”π«π
¡“°∂÷ß Ò,Û ≈â“π§π‡»…´÷Ëß‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠μàÕ°“√
§«“¡ª√– “π Õ¥§≈â Õ ß√–À«à “ ß°“√ ‡μ‘∫‚μ∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘® Õ—π àßº≈„Àâ°Õß∑—æ®’π‰¥âæ—≤π“
‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘®°—∫°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» »— ° ¬¿“æ∑“ß°“√∑À“√„Àâ ¡’ § «“¡‡¢â ¡ ·¢Á ß ¡“°¢÷È π μ“¡
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ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß®’π ªï ÚÒ (æ.». ÚııÛ) „π™à«ß
‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».ÚııÙ ‡™àπ°—π
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‡°‘¥§«“¡À«“¥√–·«ß«à“®’π®–π”‰ª„™â‡ √‘¡ √â“ß¢’¥§«“¡
“¡“√∂∑“ß∑À“√Õ—π®–°≈“¬‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß
μà Õ ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§·≈–μà Õ ‚≈° ‚¥¬‡©æ“–°“√· ¥ß¢’ ¥ §«“¡
“¡“√∂¥â“πÕ«°“»¢Õß®’π·≈–°“√„™â¢’ªπ“«ÿ∏¬‘ß¥“«‡∑’¬¡
∑’Ë ‰¡à „™â·≈â«¢Õß®’π„πÕ«°“»‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.». Úıı
√«¡∑—È ß ªí ≠ À“„π‡√◊Ë Õ ß¥‘ π ·¥π‰μâ À «— π ∑’Ë ¡’ ¡ À“Õ”π“®
¿“¬πÕ°§◊Õ À√—∞œ ∑’Ë ‰¥â· ¥ß®ÿ¥¬◊π„π°“√ª°ªÑÕß‰μâÀ«—π
À√◊Õ„π°√≥’‡°’Ë¬«°—∫¢âÕæ‘æ“∑ªí≠À“‡√◊ËÕßÀ¡Ÿà‡°“– ·ª√μ≈’¬å
„π∑–‡≈®’π„μâ°∫— ∫“ßª√–‡∑»„π°≈ÿ¡à Õ“‡´’¬π ‡™àπ øî≈ª‘ ªîπ å
·≈–‡«’¬¥π“¡ œ≈œ πÕ°®“°π—πÈ ª√–‡∑»μà“ßÊ ‡™àπ ß‘ §‚ª√å
¡“‡≈‡´’¬·≈–Õ‘π‚¥π’‡´’¬œ≈œ ‰¥âÀ«“¥√–·«ß«à“®’π®–¢¬“¬
Õ”π“®Õ‘∑∏‘æ≈‡æ◊ËÕ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘®¥â«¬°“√
§«∫§ÿ¡‡ âπ∑“ß‡¥‘π∑–‡≈∑’Ë ”§—≠ºà“π™àÕß·§∫¡–≈–°“´÷Ëß
‡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“
«à“®’π®–™à«¬„π°“√·°â«‘°ƒμ∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®¢Õß‚≈°∑’Ë
‡°‘¥¢÷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
‡æ◊ËÕ πÕßμàÕ°“√æ—≤π“∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–ªí≠À“¡≈æ‘…®“°

°“√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◊È Õ ‡™◊Ë Õ „®·≈–§«“¡‡™◊Ë Õ ¡—Ë π «à “ ®’ π ®–‡ªì π
‚Õ°“ ¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§·≈–¢Õß‚≈°„π°“√æ—≤π“‚¥¬‡©æ“–
º≈ª√–‚¬™πå ∑ “ß¥â “ π‡»√…∞°‘ ® ·≈–§«“¡¡—Ë π §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‘ √Ÿ ª ∑“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
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˘

º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘
°—∫°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√åå

√–À«à“ß‰∑¬°—∫®’π
æ.Õ. ‰™¬ ‘∑∏‘Ï μ—πμ¬°ÿ≈

°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ß‰∑¬°—∫
®’ π ¡’ æ— ≤ π“°“√§«“¡°â “ «Àπâ “ μ≈Õ¥¡“π— ∫ ·μà ¡’ ° “√
∂“ªπ“§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“√∑Ÿμ πÕ°®“°π’È°“√≈ßπ“¡
√à«¡°—π„π·ºπªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡√–¬–Àâ“ªï (æ.». ÚııÚııÙ) ¬—ß‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ß®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√åμàÕ
°“√‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ß°—πÕ¬à“ß©—π∑å¡‘μ√‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â¡“´÷Ëß
º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π

°≈à“«π”
√—∞∫“≈∑ÿ°ª√–‡∑»¬àÕ¡¡ÿàß¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»À√◊Õº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘
„πÕ—π∑’Ë®– “¡“√∂∑”„Àâª√–‡∑»Õ¬Ÿà√Õ¥ ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–¡’§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å¡—Ëß§—Ëß¿“¬„μâ√–‡∫’¬∫¢Õß‚≈°
Õ¬à“ß‰¥â ¡¥ÿ≈ μ≈Õ¥®π “¡“√∂¥”√ß‡°’¬√μ‘·≈–»—°¥‘Ï»√’ „πª√–™“§¡‚≈°√«¡∑—Èß “¡“√∂ àß‡ √‘¡Õÿ¥¡°“√≥å∑’Ë
‡ªìπ·∫∫·ºπ∑“ß —ß§¡¢Õßª√–™“™π‡æ◊ËÕ§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“¢Õßª√–‡∑»‰¥â ·μà°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ√—°…“
º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘∑ª’Ë √“°Ø¢÷πÈ „π‡«∑’°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»™à«ßª≈“¬»μ«√√…∑’Ë Ú ·≈–μâπ»μ«√√…∑’Ë ÚÒ
‰¥â·°à °“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Partnership) ∑—Èßπ’È‡ªìπ‡æ√“–¿—¬§ÿ°§“¡
μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»·≈–º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘¡’§«“¡´—∫´âÕπ¡“°¢÷Èπ·≈–‡°‘π°«à“¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õß
ª√–‡∑»„¥ª√–‡∑»Àπ÷Ëß®–·°â ‰¢ªí≠À“π—Èπ‰¥â¥â«¬≈”æ—ß‡æ’¬ßª√–‡∑»‡¥’¬«·≈–®”‡ªìπμâÕß √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫
ª√–‡∑»μà“ß Ê
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π— ∫ μ—È ß ·μà ª √–‡∑»‰∑¬ ∂“ªπ“§«“¡ — ¡ æ— π ∏å
∑“ß°“√∑ŸμÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√°—∫ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ‡¡◊ÕË
«—π∑’Ë Ò °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÒ¯ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‰∑¬
°—∫®’π‰¥â¥”‡π‘π¡“¥â«¬§«“¡√“∫√◊Ëπ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡
‡ ¡Õ¿“§‡§“√æ´÷Ëß°—π·≈–°—π ‰¡à·∑√°·´ß°‘®°“√¿“¬„π
´÷ßË °—π·≈–°—π ·≈–Õ¬Ÿ¿à “¬„μâÀ≈—°°“√¢Õßº≈ª√–‚¬™πå√«à ¡°—π
‡æ◊ËÕ∏”√ß‰«â´÷Ëß§«“¡¡—Ëπ§ß —πμ‘¿“æ ·≈–‡ ∂’¬√¿“æ¢Õß
¿Ÿ¡‘¿“§

¡.√.«.§÷°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)

¥—ßπ—πÈ ∫∑§«“¡‡√◊ÕË ßπ’®È ß÷ ¡ÿßà π”‡ πÕ·π«§‘¥‡°’¬Ë «°—∫
°“√‰¥â ¡ “´÷Ë ß º≈ª√–‚¬™πå · Àà ß ™“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 · Àà ß ™“μ‘
(National Interests)
”À√— ∫ §«“¡À¡“¬¢Õßº≈ª√–‚¬™πå · Àà ß ™“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 ‡ ªì π ‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ „π°“√

«‘‡§√“–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¡“
®“°°”≈— ß Õ”π“® (Power) ¢Õßª√–‡∑»„π°“√‡¡◊ Õ ß
√–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 √ –∫∫°“√‡¡◊Õ ß√–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 · Àà ß ™“μ‘ ∑’Ë ∂Ÿ ° º≈— ° ¥— π ®“°‡ß◊Ë Õ π‰¢∑’Ë ‡ ªì π
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≈—°…≥–
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∑’Ë ‡ ªì π ‡§√◊ Õ ¢à “ ¬ ‚¥¬¡’ ° “√ºπ÷ ° °”≈— ß ‡ªì π ª√–™“§¡„π √–À«à“ßª√–‡∑» °“√‡ß‘π√–À«à“ßª√–‡∑» °“√π”‡¢â“·≈–
¿Ÿ¡‘¿“§μà“ß Ê √«¡∑—Èß¡’°≈‰°°“√®—¥√–‡∫’¬∫¢Õß°“√‡ªìπ àßÕÕ°¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå∑“ß«—≤π∏√√¡
¡“™‘°·≈–¡’√Ÿª·∫∫¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Cultural Interests) ‡™àπ °“√¥”√ß√—°…“«—≤π∏√√¡¢Õß
(Strategic Partnership) ‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬ ª√–‡∑» ‡ªìπμâπ
√à«¡°—π (Common Goals) ·≈–¬Õ¡√—∫„πº≈ª√–‚¬™πå
Ú. ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß‡«≈“ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ º≈ª√–‚¬™πå
√à«¡°—π
∑’Ë‰¡à‡ª≈’¬Ë π·ª≈ßÀ√◊Õ¡—πË §ß (Constant Interests) ‡™àπ §«“¡
§«“¡À¡“¬¢Õßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘∑—Èß Õß°√≥’ Õ¬Ÿà√Õ¥ª≈Õ¥¿—¬¢Õßª√–‡∑» ‡ªìπμâπ ·≈–º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë
¥— ß °≈à “ «‡°’Ë ¬ «¢â Õ ß°— ∫ æ◊È π ∞“π°“√μ°≈ß„®„π°“√¥”‡π‘ π
·ª√‡ª≈’Ë ¬ πμ“¡√–¬–‡«≈“ (Variable Interests) ´÷Ë ß
π‚¬∫“¬¢Õßª√–‡∑»‚¥¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ ¿“«–·«¥≈âÕ¡
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßμ“¡ ¿“«–·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ º≈ª√–‚¬™πå„π
¿“¬πÕ°∑’Ë°√–∑∫μàÕÕ”π“®Õ∏‘ª‰μ¬¢Õßª√–‡∑»·≈–°“√
√–¬– π—È ª√–¡“≥ Ò-Ú ªï √–¬–ª“π°≈“ßª√–¡“≥ Û-Ò ªï
¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»√«¡∑—Èßªí®®—¬¿“¬„πª√–‡∑»
·≈–√–¬–¬“«ª√–¡“≥ Ò ªï¢÷Èπ‰ª ‡ªìπμâπ
®“°§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õßº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡ªìπ “∏“√≥– Õ—π
Û. ∫πæ◊È π ∞“π¢Õß§«“¡ ”§— ≠ ‚¥¬·∫à ß ‡ªì π
∑”„Àâ‡¢â“„®∂÷ßÕß§åª√–°Õ∫¢Õßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ ´÷Ëß
ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√¥”√ßÕ¬Ÿ¢à Õßª√–‡∑» (Self Preservation) º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë∂“«√ (Vital Interests) ‡™àπ °“√¡’Õ‘ √¿“æ
§«“¡¡—πË §ßª≈Õ¥¿—¬ (Security) °“√°‘π¥’Õ¬Ÿ¥à ¢’ Õßª√–™“™π ·≈–‡ √’¿“æ ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå ”§—≠√–¥—∫ ßŸ (Extremely
(Well - Being) °“√ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“‡°’¬√μ‘¿Ÿ¡‘ (Prestige) Importance Interests) ‡™àπ §«“¡ ¡¥ÿ≈∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
°“√‡º¬·æ√à·≈–√—°…“Õÿ¥¡°“√≥å (Ideology) μ≈Õ¥®π°“√ √–À«à“ßª√–‡∑» ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë ”§—≠ (Importance
· «ßÀ“·≈–‡æ‘Ë¡æŸπ°”≈—ßÕ”π“®¢Õßª√–‡∑»
Interests) ‡™àπ °“√¢¬“¬μ—«∑“ß‡»√…∞°‘® ‡ªìπμâπ
¥—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◊È π ∞“π¢Õß‡π◊È Õ À“ ‚¥¬·∫à ß ‡ªì π 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)
‡™à π ‡¢μ·¥π∑—È ß ∑“ß∫°·≈–∑“ß∑–‡≈√«¡∑—È ß »— ° ¬¿“æ
∑“ß°“√∑À“√ ‡ªìπμâπ º≈ª√–‚¬™πå∑“ß‡»√…∞°‘® (Economic
Interests) ‡™àπ °“√ àßÕÕ°·≈–π”‡¢â“∑“ß°“√§â“ °“√≈ß∑ÿπ

Ù. ∫πæ◊È π ∞“π¢Õß¢Õ∫‡¢μ ‚¥¬·∫à ß ‡ªì π
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«§‘¥„π°“√‡ªìπÀÿπâ «à π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
(Strategic Partnership)
π— ° «‘ ®— ¬ Õ‘ √–¥â “ π√— ∞ »“ μ√å ™ “«Õÿ ´ ‡∫°‘ ∂“π™◊Ë Õ
¥√.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„®μà Õ §«“¡√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°“√‡ªìπÀÿπâ «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∑—ßÈ Õß§ππ—πÈ °≈à“«∂÷ß°“√‡ªìπÀÿπâ «à π
∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π°—∫ª√–‡∑»μà“ß Ê ‚¥¬¡’°“√®—¥
√–¥—∫¢Õß°“√‡ªìπÀÿπâ «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‘
(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§«“¡
—¡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 (Strategic Partnerships) √–À«à“ß®’π°—∫√— ‡´’¬·≈–®’π°—∫ À√—∞œ
‚¥¬¡ÿà ß °“√¥”‡π‘ π °“√‡æ◊Ë Õ √— ° …“§«“¡ ß∫·≈–§«“¡¡’
‡ ∂’¬√¿“æ¢Õß ¿“«–·«¥≈âÕ¡„À¡à∑“ß°“√‡¡◊Õß√–À«à“ß
ª√–‡∑»
√–¥—∫∑’Ë Ú °“√‡ªìπÀÿπâ «à π∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å (Comprehensive Partnerships) √–À«à“ß®’π°—∫Ω√—ßË ‡» ·§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§«“¡‡ªì π Àÿâ π à « π¢Õß
‡ ∂’¬√¿“æ„π√–¬–¬“« (Constructive Partnership of
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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◊ÕË π∫â“π∑’¥Ë ’ (Partnerships Based on Goodneighborliness 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

°√≥’μ—«Õ¬à“ß¢Õß°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
√–À«à “ ß®’ π °— ∫ √— ‡´’ ¬ πà “ ®–‡ªì π °√≥’ »÷ ° …“‡°’Ë ¬ «°— ∫ °“√
¥”‡π‘ π °“√μ“¡·π«§«“¡§‘ ¥ °“√‡ªì π Àÿâ 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◊ÕË ·°â ‰¢ªí≠À“æ√¡·¥π√–À«à“ß°—π μ≈Õ¥
®π√à«¡¡◊Õ°—π„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“°“√°àÕ°“√√â“¬

√–¥—∫∑’Ë ˆ °“√ √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π (Constructive 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
πÕ°‡Àπ◊Õ®“°∑’Ë°≈à“«·≈â«π—Èπ ®’π¬—ß¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ
¥—ßπ—Èπ À“°®–»÷°…“∂÷ß§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß —¡æ—π∏å°—π
√–À«à “ ßº≈ª√–‚¬™πå · Àà ß ™“μ‘ °— ∫ °“√‡ªì π Àÿâ π à « π∑“ß ∑“ß°“√∑À“√°—∫√— ‡´’¬„πÕÿμ “À°√√¡°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»
¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π ®÷ß®”‡ªìπ∑’ËμâÕß∑”§«“¡‡¢â“„®∂÷ß√Ÿª √«¡∑—Èß¡’°“√´âÕ¡√∫√à«¡°—π„πªï æ.». ÚıÙ¯ ‡æ◊ËÕ· ¥ß
·∫∫¢Õß°“√¥”‡π‘π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»´÷Ëß®’π„™â ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “‚μâ μ Õ∫„π°“√·ºà ¢ ¬“¬Õ”π“®¢Õß À√— ∞ œ ∑’Ë
„π°“√ √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π∑’Ë¡’À≈“¬√–¥—∫§«“¡·μ°μà“ß μâÕß°“√‡ªìπÕ¿‘¡À“Õ”π“®‡æ’¬ßÀπ÷Ëß‡¥’¬« ´÷ËßπÕ°®“°®’π
μ“¡º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë°”Àπ¥‰«â®“°°“√ª√–‡¡‘π ∂“π°“√≥å ®– π—∫ πÿπ„Àâ√— ‡´’¬‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘°„πÕß§å°“√°“√§â“‚≈°
(World Trade Organization: WTO) ·≈â« ®’π¬—ß‰¥â —Ëß´◊ÈÕ
°“√‡¡◊Õß√–À«à“ßª√–‡∑»
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πÈ”¡—π·≈–Õ“«ÿ∏¬ÿ∑‚∏ª°√≥å∑“ß∑À“√ ‡™àπ ‡§√◊ËÕß∫‘π√∫ ‡©æ“–º≈ª√–‚¬™πå„π∑–‡≈®’π„μâ
®√«¥ ‡√◊Õ¥”πÈ” ·≈–‡√◊Õæ‘¶“μ ®“°√— ‡´’¬ πÕ°®“°π’È·≈â«
ˆ. ¡ÿàß· «ßÀ“≈Ÿà∑“ß„π°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë
®’ π ¬— ß ‰¥â „Àâ°“√ π—∫ πÿπ√— ‡´’¬„π°“√·°âªí≠À“‡√◊ËÕß¥‘π °â“«Àπâ“°—∫ª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ‡æ◊ËÕ
·¥π‡™™‡π’¬
ª°ªÑÕß ¿“«–·«¥≈âÕ¡„Àâ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈μàÕ°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå
à«π√— ‡´’¬°Á π—∫ πÿπ®’π„π‡√◊ËÕßªí≠À“‰μâÀ«—π·≈– ¢Õß®’π
∑‘‡∫μ √«¡∑—Èß„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫®’π„π°“√∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“®°—∫
®ÿ¥¬◊π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’π¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬
À√—∞œ μ≈Õ¥®π¡’°“√§—¥§â“π°“√„™â°”≈—ß∑À“√¢Õß À√—∞œ ”§—≠¢Õß°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑»¢Õß®’π ‚¥¬
°√≥’°“√‚®¡μ’Õ‘√—° ‚¥¬®’π°—∫√— ‡´’¬¡’®ÿ¥¬◊π√à«¡°—π„π°“√ ‡©æ“–√Ÿª·∫∫¢Õß°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π≈—°…≥–°“√
π—∫ πÿπ√–∫∫°“√‡¡◊Õß‚≈°„π√Ÿª·∫∫¢ÕßÀ≈“¬¢—È«Õ”π“® ‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫ª√–‡∑»μà“ß Ê ‡™àπ °“√
(Multipolarlism) ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ À√—∞œ ºŸ°¢“¥°“√‡ªìπ¢—È« ¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫√— ‡´’¬¥—ß‰¥â
Õ”π“®‡¥’¬« (Unipolarlism) ‡ªìπμâπ
°≈à “ «·≈â « ·≈–°“√¥”‡π‘ π π‚¬∫“¬‡ªì π Àÿâ π à « π∑“ß
π—°«‘™“°“√¢Õß®’π‰¥â«‘‡§√“–Àå°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬
°“√‡ªìπÀÿπâ «à π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß®’πμàÕª√–‡∑»μà“ß Ê ´÷ßË
∑”„Àâ ‡ ÀÁ π ∂÷ ß ®ÿ ¥ ¬◊ π ∑“ß¬ÿ ∑ ∏»“ μ√å ¢ Õß®’ π ∑’Ë ¡’ ®ÿ ¥ ¡ÿà ß ‡πâ π
‡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‚¥¬

¬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§«“¡¡—πË §ß
‚¥¬Õ“»—¬¡“μ√°“√‡æ◊ÕË √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÕÈ ‡™◊ÕË „®°—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° ÿ ß °«ß‰§ ¢≥–∑’Ë ¥”√ßμ”·Àπà ß √Õß
ª√–∏“π°√¡‡ π“∏‘ ° “√„À≠à ¢Õß°Õß∑— æ ª≈¥ª≈à Õ ¬
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¡
´÷Ë ß ∑—È ß Õßª√–‡∑»‰¥â ¬È” ‡®μπ“√¡≥å Õ ¬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÷ßË §√—ßÈ
(¡’°“√ª√–™ÿ¡‰ª·≈â« ˘ §√—ßÈ ·≈–®–ª√–™ÿ¡§√—ßÈ ∑’Ë Ò ≥ °√ÿß
ªí°°‘ßË „πª≈“¬ªï æ.». ÚııÙ) ‡æ◊ÕË °“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ
°—π„π¥â“πμà“ß Ê ‰¥â·°à °“√»÷°…“ °“√ àß°”≈—ß∫”√ÿß °“√
Õÿμ “À°√√¡‡æ◊ÕË °“√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

“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ‰¥âª√—∫ª√ÿß§≥–∑”ß“π∑’√Ë ∫— º‘¥™Õ∫
°“√¥”‡π‘ π ·ºπß“π§«“¡√à « ¡¡◊ Õ ¥â “ π§«“¡¡—Ë π §ß¢Õß
°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß®’π ‡æ◊ËÕ
„Àâ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß√«¡∑—Èß‡°‘¥‡ªìπ√Ÿª
∏√√¡¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ ®ππ”‰ª °Ÿà “√æ‘®“√≥“„π°“√ª√–™ÿ¡œ §√—ßÈ
∑’Ë ı ∑’®Ë ¥— ¢÷πÈ „π‡¥◊Õπ ß‘ À“§¡ 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“¡§” ß—Ë °√–∑√«ß°≈“‚À¡ (‡©æ“–) ∑’Ë Ú˜/Ù¯ ‡√◊ÕË ß ·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‘ π ß“π„π√“¬≈–‡Õ’ ¬ ¥ ·≈–μà Õ ¡“‰¥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
„π°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬œ §√—Èß∑’Ë Ù ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡√–À«à“ß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬°—∫ “∏“√≥√—∞
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù-Ò °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ¯ ≥ °√ÿßªí°°‘Ëß ª√–™“™π®’π §.».Ú˜-ÚÒÒ (æ.». Úıı-ÚııÙ) (Joint
«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆÒ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π Úııı
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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“¡‡¡◊ÕË «—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‡°◊ÕÈ °Ÿ≈μàÕ π— μ‘¿“æ §«“¡¡—πË §ß §«“¡√ÿßà ‡√◊Õß
·≈–°“√æ— ≤ π“¢Õß¿Ÿ ¡‘ ¿ “§Õ’ ° ¥â « ¬...é (‡«Á ª ‰´¥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¡ÿßà ‡πâπ°“√‡ √‘¡

«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆÒ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡ - ‡¡…“¬π Úııı
AW-p69-80

AW-�������-����������������������-59-04.indd 94

76

2/11/12, 11:54 AM

10/10/2559 11:42:01

95

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

77

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

√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√–‡∑»∑—È ß ¿“¬„π¿Ÿ ¡‘ ¿ “§·≈–√–À«à “ ß¿Ÿ ¡‘ ¿ “§À≈“¬
Õß§å°“√√à«¡°—π ‡™àπ Greater Mekong Sub-region (GMS)
(‡©æ“–¡≥±≈¬Ÿππ“π), ASEAN - China Annual Consultation, ASEAN+3, ASEAN Regional Forum (ARF), Asia
Cooperation Development (ACD), Asia-Europe Meeting (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√–®”ªï μ “¡·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«¬

π“¬∑À“√‰∑¬‰ª‡¢â“√—∫°“√»÷°…“„πÀ≈—° Ÿμ√°“√ªÑÕß°—π
ª√–‡∑» ≥ ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ªÑ Õ ß°— π ª√–‡∑»¢Õß®’ π ‡ªì π
ª√–®”∑ÿ ° ªï ·≈–π“¬∑À“√®’ π ¡“‡¢â “ √— ∫ °“√»÷ ° …“„π
À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ ≥ ∂“∫—π«‘™“°“√
ªÑÕß°—πª√–‡∑»¢Õß‰∑¬√«¡∑—ßÈ „π‚√ß‡√’¬π‡ π“∏‘°“√∑À“√∫°
‡ªìπμâπ πÕ°®“°π—Èπ ΩÉ“¬®’π¬—ß„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√
∂à “ ¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’ ° √–∫«π°“√º≈‘ μ ®√«¥·≈–°“√μ—È ß
‚√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“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ªÑ Õ ß°— π ª√–‡∑»¢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 ‰¥â Õ ¬à “ ß‡ªì π
√Ÿª∏√√¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

√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◊ÕË °”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
√Ÿª·∫∫∑’Ë Û ‡ªìπ°“√Ωñ°√à«¡∑“ß∑À“√√–À«à“ß
´÷Ëß∑—Èß ÕßΩÉ“¬®–º≈—¥°—π‡ªìπ‡®â“¿“æ ‚¥¬¡’ª≈—¥°√–∑√«ß Àπà«¬√∫æ‘‡»…¢Õß°Õß∑—æ∫°‰∑¬°—∫°Õß∑—æ∫°®’π ·≈–
°≈“‚À¡‡ªìπÀ—«Àπâ“§≥–ΩÉ“¬‰∑¬ ·≈–√Õßª√–∏“π°√¡ °“√Ωñ°º ¡√–À«à“ß°Õß∑—æ‡√◊Õ¢Õß‰∑¬°—∫°Õß∑—æ‡√◊Õ®’π √«¡
‡ π“∏‘°“√∑À“√„À≠à‡ªìπÀ—«Àπâ“§≥–ΩÉ“¬®’π ‡ªìπμâπ
∑—Èß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π„π°“√ àßºŸâ —ß‡°μ°“√≥å∑“ß∑À“√√à«¡
√Ÿª·∫∫∑’Ë Ú ‡ªìπ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π∑“ß°“√»÷°…“ ´÷Ëß —ß‡°μ°“√≥å°“√´âÕ¡√∫¢Õß∑—Èß ÕßΩÉ“¬ ´÷Ëß‡ªìπ‰ªμ“¡
‡ªìπ‰ªμ“¡°√Õ∫·ºπß“π∑’Ë ‰¥âμ°≈ß√à«¡°—π®“°°“√ª√–™ÿ¡ °√Õ∫·ºπß“π®“°°“√ª√–™ÿ¡§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß
§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–¥—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß √–¥—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß∑—Èß Õßª√–‡∑»ª√–®”ªï ¥—ß
∑—Èß Õßª√–‡∑» ¥—ß∑’Ë ‰¥â°≈à“«‰«â „π√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò ‡™àπ °“√ àß °≈à“«„π√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò
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√Ÿª·∫∫∑’Ë Ù ‡ªìπ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π ¡À“ ¡ÿ∑√Õ‘π‡¥’¬°—∫¡À“ ¡ÿ∑√·ª´‘øî° √«¡∑—Èß‡ªìπ‡ âπ∑“ß
°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π√à«¡°—πμ“¡°√Õ∫·ºπß“π°“√ª√–™ÿ¡§«“¡ ¢π àß ‘π§â“·≈–‡ âπ∑“ß≈”‡≈’¬ßπÈ”¡—π∑’Ë‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫°≈ÿà¡
√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—πË §ß ´÷ßË ‰¥âμ°≈ß°—π‡ªìπª√–®”ªï √–À«à“ß ª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π ‚¥¬®’π‰¥âμ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß
°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß∑—Èß Õßª√–‡∑»μ“¡√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò ‡™àπ ª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ¥—ß‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√∑’Ë®’π‰¥â¬°
√–¥—∫®“°°“√‡ªìπ§Ÿà‡®√®“¢ÕßÕ“‡´’¬π¡“‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß
°“√ª√–™ÿ¡·≈°‡ª≈’Ë¬π¥â“π°“√¢à“«ª√–®”ªï ‡ªìπμâπ
√Ÿª·∫∫∑’Ë ı ‡ªìπ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√®—¥À“Õ“«ÿ∏ ¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Partnerships) √«¡∑—Èß¡’°“√≈ßπ“¡
¬ÿ∑‚∏ª°√≥å∑“ß∑À“√√–À«à“ß°—π ´÷Ëß‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕμ°≈ß∑’Ë √–À«à “ ßºŸâ π”Õ“‡´’ ¬ π·≈–ºŸâ π”®’π „πªØ‘ ≠ ≠“√à « ¡«à “ ¥â « ¬
‰¥â®“°°“√ª√–™ÿ¡·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß„π §«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ßÕ“‡´’¬π°—∫®’π
√Ÿª·∫∫∑’Ë Ò ‡™àπ °Õß∑—æ‡√◊Õ‰∑¬‰¥â —ËßμàÕ‡√◊Õμ√«®°“√≥å ‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ·≈–§«“¡¡—Ëß§—Ëß (Joint Declaration on
Strategic Partnership for Peace and Prosperity) „π
‰°≈Ωíòß®“°®’π ‡ªìπμâπ
√Ÿª·∫∫∑’Ë ˆ ‡ªìπ√Ÿª·∫∫°“√ √â“ß°≈‰°„π°“√ °“√ª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥Õ“‡´’¬π-®’π §√—Èß∑’Ë ˜ ≥ ‡°“–∫“À≈’
· «ßÀ“§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß∑À“√‚¥¬„™â°“√∑ŸμΩÉ“¬∑À“√ ‰¥â·°à ª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ ∑’Ë ‰¥â‡πâπ
°“√ª√– “πß“π√–À«à“ß°Õß∑—æ∑—Èß Õßª√–‡∑»‚¥¬ºà“π ∂÷ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘® ß— §¡
”π—°ß“πºŸ™â «à ¬∑ŸμΩÉ“¬∑À“√‰∑¬∑’ªË √–®”Õ¬Ÿà„π°√ÿßªí°°‘ßË ·≈– §«“¡¡—Ë π §ß·≈–§«“¡√à « ¡¡◊ Õ ∑—È ß „π√–¥— ∫ ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§·≈–
” π— ° ß “ π ºŸâ ™à « ¬ ∑Ÿ μ ΩÉ “ ¬ ∑ À “ √ ®’ π ∑’Ë ª √ – ®” Õ ¬Ÿà „ π √–À«à“ßª√–‡∑» „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èßπ’È ®’π¬◊π¬—π‡®μπ“√¡≥å
∑’ËμâÕß°“√„Àâ¿Ÿ¡‘¿“§π’È¡’ —πμ‘¿“æ·≈–¡’§«“¡¡—Ëπ§ß ´÷Ëß®’π
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡ªìπμâπ
‡ªì π ª√–‡∑»§Ÿà ‡ ®√®“ª√–‡∑»·√°¢ÕßÕ“‡´’ ¬ π∑’Ë „ Àâ ° “√
√Ÿª·∫∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥—ß°≈à“«‡ªìπ‰ª„π≈—°…≥–¢Õß
√—∫√Õß π∏‘ —≠≠“‰¡μ√’·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ„π‡Õ‡™’¬μ–«—π
°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈ª√–‚¬™πå
ÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Treaty of Amity and Cooperation: TAC)
√à«¡°—π∑—ÈßμàÕ°Õß∑—æ‰∑¬·≈–°Õß∑—æ®’π ´÷Ëß‡ªìπæ◊Èπ∞“π∑’Ë
πÕ°®“°π—Èπ ®’π¬—ß· ¥ß§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–≈ßπ“¡„πæ‘∏’ “√
”§—≠„π°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π√–À«à“ßª√–‡∑»
μàÕ∑â“¬ π∏‘ —≠≠“‡¢μª≈Õ¥Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å„π‡Õ‡™’¬μ–«—π
·≈–™à « ¬„π°“√ π— ∫ πÿ π μà Õ °“√¢¬“¬§«“¡√à « ¡¡◊ Õ ‰ª Ÿà
ÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Protocol to the Treaty of Southeast Asia
¥â“πÕ◊πË Ê ‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«¡“°¢÷πÈ Õ—π®–π”‰ª °Ÿà “√‰¥â¡“´÷ßË
Nuclear Weapon-Free Zone: SEANWFZ) °“√· ¥ß
º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘
‡®μπ“√¡≥å¥—ß°≈à“«π—∫‡ªìπ°“√· ¥ß∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°“√
º≈ª√–‚¬™πå ∑’Ë ®’ π ‰¥â √— ∫ ®“°°“√‡ªì π √â“ß‡ √‘¡§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ßª√–‡∑»

Àÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫‰∑¬

∫∑∫“∑¢Õß®’ π „π°“√ √â “ ß§«“¡‰«â ‡ π◊È Õ ‡™◊Ë Õ „®
◊ ∫ ‡π◊Ë Õ ß¡“®“° ¿“æ∑’Ë μ—È ß ∑“ß¿Ÿ ¡‘ » “ μ√å ¢ Õß √–À«à“ßª√–‡∑»‚¥¬°“√‡ªìπÀÿπâ «à π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√åππ—È ¬àÕ¡
ª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ë ß Õ¬Ÿà „ °≈â °— ∫ ™à Õ ß·§∫¡–≈–°“∑’Ë ‡ ªì π ®ÿ ¥ àßº≈μàÕ°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√μà“ßª√–‡∑»¢Õß‰∑¬„π
¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë ”§—≠¢Õß‚≈° “¡“√∂‡™◊ËÕ¡μàÕ√–À«à“ß °“√· «ßÀ“·≈–√—°…“º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘
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º≈ª√–‚¬™πå ∑’Ë ‰∑¬‰¥â √— ∫ ®“°°“√‡ªì π
Àÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å°—∫®’π

®’π®–°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈ª√–‚¬™πå°—∫‰∑¬πÕ°®“°°“√μÕ∫ πÕß
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‰∑¬∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑» Õ—π
°”≈—ß∑À“√μ“¡·π«æ√¡·¥π√–À«à“ß®’π°—∫ À¿“æ‚´‡«’¬μ
®–π”‰ª Ÿà°“√ª√—∫ª√ÿß√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß°“√
„πªï æ.». ÚıÒÚ ‚¥¬„π¢≥–π—Èπ À¿“æ‚´‡«’¬μ°—∫®’π¡’
∑À“√μ“¡·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß
§«“¡¢—¥·¬âß„π‡√◊ËÕßÕÿ¥¡°“√≥å§Õ¡¡‘«π‘ μå·≈–°“√¥”‡π‘π
°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß®’πμàÕ‰ª
π‚¬∫“¬μà“ßª√–‡∑» ´÷Ëß®’π‡ÀÁπ«à“ À¿“æ‚´‡«’¬μ· «ßÀ“
∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ §«“¡‡ªìπ‡®â“·≈–‰¥â¡’§«“¡æ¬“¬“¡·ºà¢¬“¬Õ‘∑∏‘æ≈‚¥¬
ªí ® ®— ¬ ¿“¬πÕ°·≈–ªí ® ®— ¬ ¿“¬„π¢Õß °“√ªî¥≈âÕ¡®’π„π≈—°…≥–‡ªìπ ç®—°√«√√¥‘π‘¬¡ —ß§¡π‘¬¡é
(Socialist Imperialism) „π¢≥–∑’Ë™“«Õ‡¡√‘°—π‰¥âμàÕμâ“π
‰∑¬°—∫®’π
ß§√“¡‡«’ ¬ ¥π“¡‡æ‘Ë ¡ ¡“°¢÷È π ‡π◊Ë Õ ß®“°®”π«π∑À“√
§«“¡«‘μ°°—ß«≈μàÕ ∂“π°“√≥å°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß Õ‡¡√‘°—π∑’Ë‡ ’¬™’«‘μ·≈–∫“¥‡®Á∫„π ß§√“¡‡«’¬¥π“¡¡’Õ—μ√“
¿“¬„π®’ π À≈— ß ®“°∑’Ë æ √√§§Õ¡¡‘ « π‘ μå ®’ π ‰¥â ∂“ªπ“ Ÿß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬ Ê ª√–∏“π“∏‘∫¥’π‘° —π¢Õß À√—∞œ ®÷ß‰¥â
“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π«—π∑’Ë Ò μÿ≈“§¡ æ.». ÚÙ˘Ú ∑”„Àâ ª√–°“»≈—∑∏‘π‘° —π„πªï æ.». ÚıÒÚ ‡æ◊ËÕÀ“∑“ß·°â ‰¢
√—∞∫“≈®Õ¡æ≈ ª.æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡ ¡’§«“¡À«“¥√–·«ß¿—¬ ªí≠À“ ß§√“¡‡«’¬¥π“¡‚¥¬ —πμ‘«‘∏’·≈–∂Õπ°”≈—ß∑À“√
§ÿ°§“¡®“°°“√¢¬“¬Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß≈—∑∏‘§Õ¡¡‘«π‘ μå∑’Ë®–·æ√à ÕÕ°®“°‡«’¬¥π“¡ √«¡∑—Èß≈¥§«“¡™à«¬‡À≈◊Õª√–‡∑»„π
‡¢â“¡“„π‰∑¬·≈–«‘μ°„π∑à“∑’¢Õß√—∞∫“≈®’π‡°’Ë¬«°—∫™“«®’π ¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ∑”„Àâ À√—∞œ °—∫®’π‰¥â≈¥
‚æâ π ∑–‡≈∑’Ë Õ “»— ¬ Õ¬Ÿà „ π‰∑¬´÷Ë ß Õ“®·∑√°·´ßμà Õ °‘ ® °“√ ∑à“∑’∑’Ë·¢Áß°√â“«μàÕ°—π·≈–À—π¡“ª√—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
¿“¬„π¢Õß‰∑¬√«¡∑—ßÈ °√≥’∑®’Ë π’ ¬‘π¬Õ¡„Àâπ“¬ª√’¥’ æπ¡¬ß§å °—π‡æ◊ËÕ∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“®°—∫ª√–‡∑» À¿“æ‚´‡«’¬μ „πªï æ.».
Õ¥’μºŸâπ”‰∑¬‰¥â≈’È¿—¬∑“ß°“√‡¡◊Õß„π®’π ®÷ß‰¥âμ—¥ ‘π„®‡¢â“ ÚıÒÙ
√à«¡‡ªìπæ—π∏¡‘μ√°—∫ À√—∞Õ‡¡√‘°“‡æ◊ËÕμàÕμâ“π¿—¬®“°≈—∑∏‘
πÕ°®“°π—Èπ ª√–∏“π“∏‘∫¥’π‘° —π¬—ß‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª
§Õ¡¡‘«π‘ μå·≈–≈ßπ“¡„π π∏‘ ≠
— ≠“¡–π‘≈“°—∫ À√—∞œ √«¡ ‡¬◊Õπ®’πÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√„π‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÒı
∑—Èß‡¢â“√à«¡„πÕß§å°“√ π∏‘ —≠≠“ªÑÕß°—π‡Õ‡™’¬Õ“§‡π¬å„πªï √—∞∫“≈‰∑¬·≈–ª√–‡∑»æ—π∏¡‘μ√¢Õß À√—∞œ „π‡Õ‡™’¬ ®÷ß
æ.». ÚÙ˘˜ ‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß μâÕßÀ—π¡“∑∫∑«π°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–
ª√–‡∑»‰∑¬ μàÕ¡“√—∞∫“≈¢Õß®Õ¡æ≈ ƒ…¥‘Ï ∏π–√—™μå ´÷Ëß 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‘¢®√) ¡“‡ªìπºŸπâ ”∑’‡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§«“¡
¡—Ë π §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 ‰¥â μ— ¥ ‘ π „®‡ªî ¥ §«“¡ — ¡ æ— π ∏å ∑ “ß°“√∑Ÿ μ °— ∫ ®’ π Õ¬à “ ß

‡ªìπ∑“ß°“√‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÒ¯
μà Õ ¡“‡¡◊Ë Õ ‡°‘ ¥ ‡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¡“°¢÷πÈ ‡æ◊ÕË √à«¡°—π·°â ‰¢ªí≠À“°—¡æŸ™“
®π‰¥â¡°’ “√·≈°‡ª≈’¬Ë π°“√‡¬’¬Ë ¡‡¬◊Õπ∑—ßÈ „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‡ªì π √— ∞ Õ‘ √–μà “ ß Ê π— ∫ ‡ªì π ®ÿ ¥ ‘È π 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 “ «‡ªì π ªí ≠ 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◊Ë Õ „Àâ ‰¥â ¡ “´÷Ë ß º≈
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ª√–‚¬™πå∑’ËμâÕß°“√

§«“¡ —¡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§√—ßÈ π—πÈ
∑”„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§«“¡¡—πË §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·≈–§«“¡¡—πË §ß
àß‡ √‘¡„ÀâΩÉ“¬∑À“√°—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß°“√μà“ß
ª√–‡∑»ª√÷ ° …“À“√◊ Õ °— π ¡“°¢÷È π ¡’ ° “√·≈°‡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

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◊Ë Õ °“√·≈°‡ª≈’Ë ¬ π§«“¡√à « ¡¡◊ Õ
√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡¢Õß
“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π §√—ßÈ ∑’Ë Ò ‡¡◊ÕË «—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 Strategic Cooperation between the Government of the
Kingdom of Thailand and the Government of the
Peopleûs Republic of China Ú˜ - ÚÒÒ) ´÷Ëß‰¥â¡’
°“√≈ßπ“¡‡¡◊ÕË «—π∑’Ë Ú¯ æƒ…¿“§¡ æ.». Úıı ≥ °√ÿßªí°°‘ßË
“∏“√≥√—∞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§«“¡¡—Ë π §ß√–À«à “ ß‰∑¬°— ∫ ®’ π „π≈— ° …≥–°“√‡ªì π
Àÿâ π à « π∑“ß¬ÿ ∑ ∏»“ μ√å μ “¡·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∑—ßÈ ¢Õß‰∑¬°—∫®’π
¡’§«“¡§≈â“¬§≈÷ß‚¥¬ Õ¥ª√– “π°—π„π ∂“π°“√≥å§«“¡
¡—Ëπ§ß¥—ß∑’Ë ‰¥â°≈à“«„π¢â“ßμâπ
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·π«§‘ ¥ ∑ƒ…Æ’ · ≈–º≈ß“π°“√«‘ ®— ¬ ∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß

‰ª ·Ÿà π«§‘¥‡°’¬Ë «°—∫§«“¡¡—πË §ß‚¥¬√à«¡¡◊Õ°—π (Cooperative
Security)

®“°°“√»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßæ∫«à“
°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»„πªí®®ÿ∫—π
¥”‡π‘ π °“√‰¥â ¬ “°≈”∫“°¬‘Ë ß ¢÷È π ‡π◊Ë Õ ß®“°ªØ‘ — ¡ æ— π ∏å
√–À«à “ ßª√–‡∑»∑’Ë ‡ °‘ ¥ ¢÷È π π—È π ‡ªì π §«“¡ — ¡ æ— π ∏å √ –À«à “ ß
Õ”π“®∑’Ë ‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—π√–À«à“ßª√–‡∑»®–¡’ ∂“π–‡ªìπ
¡À“Õ”π“®°— ∫ √— ∞ ∑’Ë Õ ¬Ÿà „ π°≈ÿà ¡ À√◊ Õ ª√–‡∑»∫√‘ « “√¢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
·≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡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

·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“§«“¡¡—πË §ß‰¡à«“à ®–‡ªìπ¡‘μ∑‘ “ß°“√∑À“√À√◊Õ¡‘μÕ‘ π◊Ë 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) √«¡
∑—ßÈ °“√·°â ‰¢§«“¡¢—¥·¬âß√à«¡°—π ‡æ◊ÕË ¥”√ß‰«â´ß÷Ë §«“¡¡—πË §ß
Õ—π®–∫√√≈ÿ∂÷ßº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ √«¡∑—Èß¡’°“√‡μ√’¬¡
°“√‡æ◊ËÕ‡º™‘≠μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡∑’ËÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â „πÕπ“§μ

°“√ √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“–‡√◊ÕË ß¢Õß¿—¬§ÿ°§“¡ (Threats) ´÷ßË „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—πÈ ·μà¬ß— ‰¥â¢¬“¬√«¡‰ª∂÷ßºŸ·â ¥ß∑’¡Ë „‘ ™à√∞— (Non-State
Actors) ‡™àπ Õß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑» Õß§å°“√¢â“¡™“μ‘
∫√√…—∑¢â“¡™“μ‘ ·≈–¢∫«π°“√°àÕ°“√√â“¬ ‡ªìπμâπ Õ—ππ”

¿—¬§ÿ°§“¡∑’Ë‰√âæ√¡·¥π„π¬ÿ§‚≈°“¿‘«μ— πå (Globalization) 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 Interdependence)
‚®‡´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®“°°“√ π‘È
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“®
√«¡∑—È ß ‡πâ π °“√ √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

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 Ò °“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic 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 ˆ °“√ √â“ß§«“¡‡ªìπÀÿπâ «à π (Constructive
Partnership) √–À«à“ß®’π°—∫·Õø√‘°“„μâ √«¡∑—ßÈ §«“¡ ¡— 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

√–¥—∫∑’Ë Ú °“√‡ªìπÀÿπâ «à π∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å (Comprehensive Partnership) √–À«à“ß®’π°—∫Ω√—ßË ‡» ·§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§«“¡‡ªì π Àÿâ π 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‚≈¬’ · ≈–‡§√◊Ë Õ ß¡◊ 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 Goodneighborliness and Mutual Trust) √–À«à“ß®’π°— ∫
ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâÀ√◊ÕÕ“‡´’¬π ‡æ◊ËÕ

√–¥—∫∑’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

§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫‡ªìπÀÿâπ à«π¥—ß°≈à“« Õ¥§≈âÕß
°—∫º≈ß“π°“√«‘®—¬¢Õß ®“ß ‡ ’Ë¬«À¡‘ß (Zhang Xiaoming)
‡√◊Ë Õ ß ç°“√‡®√‘ ≠ ‡μ‘ ∫ ‚μ¢÷È π ¡“¢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 ‡ ÀÁ π ∂÷ 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·≈–§«“¡
¡—πË §ß„π¿Ÿ¡¿‘ “§‡Õ‡™’¬ - ·ª´‘ø°î (ASEAN Regional Forum
: ARF) ‡ªìπμâπ
¢≥–∑’Ëº≈ß“π°“√«‘®—¬¢Õß ‡©‘π μß‡ ’È¬« (Chen
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Dongxiao) ‡√◊ÕË ß 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 ‡ ÀÁ π Õ¬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÷Ë ß æ“Õ“»— ¬ °— π Õ¬à “ ß ≈— ∫ ´— ∫ ´â Õ π‚¥¬‡©æ“–∑“ß
‡»√…∞°‘®∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß √«¡∑—Èß‰¥âπ”‰ª Ÿà§«“¡
√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑» πÕ°®“°π—Èπ°“√‡ÀÁ π§«“¡
”§— ≠ ¢Õß°“√√à « ¡¡◊ Õ °— π ·∫∫°“√‡ªì π Àÿâ π à « π∑“ß
¬ÿ∑∏»“ μ√å®–π”‰ª °Ÿà “√ √â“ßª√–™“§¡§«“¡¡—πË §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§«“¡
¡—Ë π §ß∑’Ë °à Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡√à « ¡¡◊ Õ √–À«à “ ßª√–‡∑» ´÷Ë ß
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√ ´÷ßË μ—«·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

«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆÒ ©∫—∫∑’Ë Ú æƒ…¿“§¡ - ‘ßÀ“§¡ Úııı
AW-46-58

AW-�������-����������������������-59-04.indd 107

52

7/6/12, 3:18 PM

10/10/2559 11:43:00

108

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

53

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

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— ° ∂÷ ß ªí ≠ À“∑’Ë ° √–∑∫μà Õ º≈
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 ¡’ § «“¡®”‡ªì π μâ Õ ß‰¥â √— ∫ §«“¡™à « ¬
‡À≈◊Õ·≈–§«“¡‡°◊ÈÕ°Ÿ≈®“°ª√–‡∑»Õ◊Ëπ Ê ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â¡“À√◊Õ
¥”√ß‰«â´ß÷Ë º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘μ“¡§«“¡¡ÿßà À¡“¬ ‡π◊ÕË ß®“°
‰¡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◊È π ∞“π¢Õß§«“¡‡ ¡Õ¿“§´÷Ë ß
“¡“√∂μÕ∫ πÕßμàÕº≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘
ı. §«“¡√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑» À¡“¬∂÷ß °“√
‡ÀÁ π æâ Õ ßμâ Õ ß°— 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§«“¡¡—πË §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·≈–
‡™◊ÕË ¡‚¬ß‰ª μŸà «— ·ª√‡°’¬Ë «°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑»
·μà ¡’ μ— « ·ª√∑’Ë ‡ °‘ ¥ ¢÷È π √–À«à “ ß°≈ÿà ¡ μ— « ·ª√‡°’Ë ¬ «°— ∫ º≈
ª√–‚¬™πå · Àà ß ™“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‘ π π‚¬∫“¬
§«“¡¡—Ë π §ß„Àâ Õ¥§≈â Õ ß°— ∫ ¿“«–·«¥≈â Õ ¡¥â “ π§«“¡
¡—πË §ß∑—ßÈ „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√— ∫ √Ÿ ª ·∫∫¢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◊È Õ ‡™◊Ë Õ „®√–À«à “ ß°— π ·≈–°“√ª√–™ÿ ¡ √à « ¡‡æ◊Ë Õ
°”Àπ¥°√Õ∫·ºπß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π¥â“πμà“ß Ê ‡™àπ °“√
ª√–™ÿ¡√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡
®’πª√–®”ªï ‡ªìπμâπ
√Ÿ ª ·∫∫∑’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
√Ÿ ª ·∫∫∑’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 ° “√∑Ÿ μ ΩÉ “ ¬∑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°§“¡·∫∫¥—ßÈ ‡¥‘¡(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 ¡—πË §ß„π¿Ÿ¡¿‘ “§ (Security Community) „πÕπ“§μ‰¥â„π∑’Ë ¥ÿ
¢Õß‰∑¬ Õ—π àßº≈°√–∑∫μàÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°√Õ∫¢Õß
Õ“‡´’¬π √«¡∑—Èß À√—∞œ ∑’Ë· ¥ß∫∑∫“∑‡ªìπ¡À“Õ”π“®¢Õß ¢âÕ —ß‡°μ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡®“°°“√«‘‡§√“–Àå
®“°À≈—°∞“π∑’Ë “¡“√∂¬◊π¬—πμàÕ°“√‡≈Áß‡ÀÁπ§«“¡
‚≈°·≈–‡ªìπæ—π∏¡‘μ√∑“ß∑À“√°—∫‰∑¬
«à π°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡·∫∫¥—ßÈ ‡¥‘¡ (Tradi- ”§— ≠ ¢Õß¿— ¬ §ÿ ° §“¡μà Õ §«“¡¡—Ë π §ß¢Õßª√–‡∑» ·≈–
tional Threats) ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡√Ÿª·∫∫„À¡à §«“¡®”‡ªìπ¢Õß°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬´÷Ëß°—π·≈–°—π ‚¥¬‡©æ“–
(Non Traditional Threats) „π√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ °“√‡ªìπÀÿπâ «à π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å ´÷ßË ¡’º≈μàÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π
√–¥— ∫ æÀÿ ¿ “§’ (Multilateral) √–À«à “ ß‰∑¬°— ∫ ®’ π ·≈– §«“¡¡—πË §ß¢Õß√–À«à“ßª√–‡∑» ¥—ß°√≥’‡°‘¥‡Àμÿ°“√≥å°Õà °“√
Õ“‡´’¬π√«¡∑—Èßª√–‡∑»Õ◊Ëπ Ê ‡™àπ À√—∞œ ‡ªìπμâπ ´÷Ëß¡’ √â“¬„π«—π∑’Ë ÒÒ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙÙ π—Èπ ‰¥â àßº≈°√–∑∫
¢âÕ¥’∑’Ë®– “¡“√∂ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®√–À«à“ßª√–‡∑» μàÕ°“√°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¿Ÿ¡‘¿“§μà“ß Ê ∑”„Àâ®’π‡ÀÁπ
‰¥â¡“°¢÷Èπ·≈– π—∫ πÿπμàÕ·π«∑“ß¢Õß°“√‡ªìπª√–™“§¡ §«“¡ ”§—≠¢Õßª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–¬°
§«“¡¡—Ëπ§ß (Security Community) ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà —πμ‘¿“æ √–¥—∫®“°°“√‡ªìπ§Ÿà‡®√®“¢ÕßÕ“‡´’¬π¡“‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß
„π¿Ÿ¡‘¿“§„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â¡“°°«à“√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ ¬ÿ∑∏»“ μ√å (Strategic Partnership) ‚¥¬‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡
·∫∫∑«‘¿“§’ ·μà¡’¢âÕ‡ ’¬∑’Ë¢“¥§«“¡‚¥¥‡¥àπ„π≈—°…≥–√à«¡ „πªØ‘≠≠“√à«¡«à“¥â«¬§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
∑’Ë‡ªìπÕ—μ≈—°…≥å (Common Identity) ∑—Èß„π‡™‘ß°“¬¿“æ √–À«à“ßÕ“‡´’¬π°—∫®’π‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ·≈–§«“¡¡—Ëß§—Ëß (Joint
®“° ¿“æ¿Ÿ¡‘√—∞»“ μ√å (Geopolitics) ·≈–æ—≤π“°“√∑“ß Declaration on Strategic Partnership for Peace and
ª√–«—μ‘»“ μ√å Õ—π¬“°μàÕ°“√π”‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—μ‘„Àâ∫√√≈ÿº≈ Prosperity) √–À«à“ßºŸâπ”®’π°—∫ºŸâπ”Õ“‡´’¬π„π‡«∑’°“√
μ“¡¢âÕμ°≈ß μ≈Õ¥®π°“√º≈—°¥—π‰ª Ÿà°“√‡ªìπª√–™“§¡ ª√–™ÿ¡ ¥ÿ ¬Õ¥Õ“‡´’¬π-®’π §√—ßÈ ∑’Ë ˜ ≥ ‡°“–∫“À≈’ ª√–‡∑»
§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§‰¡à°â“«Àπâ“‡∑à“∑’Ë§«√‡π◊ËÕß®“°®ÿ¥¬◊π Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ ‚¥¬‡πâπ§«“¡
·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß·μà≈–ª√–‡∑»¡’ √à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘® ß— §¡ §«“¡
§«“¡·μ°μà “ ß°— π ‚¥¬‡©æ“–§«“¡‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß¢Õß ¡—Ë π §ß·≈–§«“¡√à « ¡¡◊ Õ ∑—È ß „π√–¥— ∫ ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§·≈–√–À«à “ ß
∂“π°“√≥å§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®’π ª√–‡∑» „π°“√ª√–™ÿ ¡ §√—È ß π’È ®’ π ¬◊ π ¬— π ‡®μπ“√¡≥å ∑’Ë
μâÕß°“√„Àâ¿Ÿ¡‘¿“§π’È¡’ —πμ‘¿“æ·≈–¡’§«“¡¡—Ëπ§ß
°—∫ 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“√·≈–¡‘μÕ‘ π◊Ë Ê ∑’Ë‰¡àÕ“®·°â ‰¢‰¥â¥«â ¬°“√¥”‡π‘πΩÉ“¬‡¥’¬«
Õ— π ®–π”‰ª Ÿà § «“¡√à « ¡¡◊ Õ „π°“√ √â “ ßª√–™“§¡§«“¡

‚¥¬®’ π ´÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡∑»§Ÿà ‡ ®√®“ª√–‡∑»·√°¢Õß
Õ“‡´’¬π∑’Ë „Àâ°“√√—∫√Õß π∏‘ —≠≠“‰¡μ√’·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ
„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Treaty of Amity and Cooperation : 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 Southeast 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‘ π À¬«π‡æ◊Ë Õ ¡‘ „ Àâ ‡ ªì π °“√´È” ‡μ‘ ¡ μà Õ
ªí≠À“∑“ß‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬
πÕ°®“°π—È π ®’ π ¬— ß ‰¥â ¡’ à « π ”§— ≠ „π°“√√à « ¡
ª√÷ ° …“À“√◊ Õ °— ∫ ª√–‡∑»„πÕ“‡´’ ¬ π√«¡∑—È ß ≠’Ë ªÿÉ π ·≈–
‡°“À≈’ „μâ „π°“√øóôπøŸ‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§ ®π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß
§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°√Õ∫°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π°—∫®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–
‡°“À≈’ „ μâ À√◊ Õ Õ“‡´’ ¬ π∫«° “¡ (ASEAN + Û) 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—ßÈ ‡ªìπª√–™“§¡§«“¡¡—πË §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◊È Õ ‡™◊Ë Õ „®μà Õ °— π √«¡∑—È ß °“√¡’ º ≈ª√–‚¬™πå √à « ¡°— π „Àâ
§√Õ∫§≈ÿ¡§«“¡¡—πË §ß„π¡‘μμ‘ “à 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“√ ´÷Ë ß ¡’ º ≈°√–∑∫μà Õ °“√√— ° …“§«“¡¡—Ë π §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§«“¡¡—Ë π §ß√–À«à “ ß
°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰∑¬°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡®’π∑’Ëº≈—¥°—π‡ªìπ
‡®â“¿“æ®—¥°“√ª√–™ÿ¡
πÕ°®“°π’È §«√¡’ ° “√®— ¥ ∑”‡ªì π √“¬ß“π¢Õß
°√–∑√«ß°≈“‚À¡‡ πÕ‡¢â“ Ÿà°“√ª√–™ÿ¡§≥–√—∞¡πμ√’‡æ◊ËÕ
ª√–°Õ∫°“√æ‘ ® “√≥“ª√— ∫ ª√ÿ ß ·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) ‚¥¬§«√‡√à ß √— ¥ °“√®— ¥ ∑”°√Õ∫π‚¬∫“¬∑“ß
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°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π „π√–À«à“ß«—π∑’Ë ÒÒ-ÒÙ ∏—π«“§¡ ÚııÙ ´÷Ëß®—¥‚¥¬ ∂“∫—π
«‘∑¬“°“√∑À“√ °Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π ≥ Empark Grand Hotel °√ÿßªí°°‘Ëß “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π
·¡â«à“°“√ —¡¡π“„πÀ—«¢âÕ‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«®–ºà“πæâπ¡“π“π‡°◊Õ∫Àπ÷Ëßªï ·μà·π«§«“¡§‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√
√â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π Õ—π‡°‘¥®“°°“√√–¥¡ ¡Õß
¢ÕßºŸ‡â ¢â“√à«¡ ¡— ¡π“§√—ßÈ π—πÈ ¬—ß§ß¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª‚¥¬°Õß∑—æª≈¥ª≈àÕ¬ª√–™“™π®’π(Peopleûs Liberation Army
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: PLA) ‰¥â ®— ¥∑”¡“μ√°“√μà “ ß Ê ‡æ◊Ë Õ „Àâ Àπà « ¬ß“π∑’Ë ·≈–ºŸâ·∑π¢Õß®’π®”π«π ˆ §π)
‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â¬÷¥∂◊Õ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—μ‘°—∫°Õß∑—æμà“ß
πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’π—°«‘™“°“√¢Õß®’π´÷Ëß°”≈—ß»÷°…“„π
ª√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π πÕ°®“°π’È¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ √–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑·≈–‡Õ° ‡¢â“√à«¡ ß— ‡°μ°“√≥åÕ°’ ®”π«π Ú
®“°°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π„π°“√ —¡¡π“œ ¬—ß “¡“√∂π”¡“„™â §π ”À√—∫√Ÿª·∫∫·≈–ª√–‡¥Áπ®“°°“√ —¡¡π“∑’Ëπà“ π„®
ª√–°Õ∫„π°“√«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å∑’Ë°”≈—ß‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬Ÿà „π ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√°≈à“«‡ªî¥°“√ —¡¡π“‚¥¬ æ≈Õ“°“»‡Õ°
ªí®®ÿ∫—π ‚¥¬‡©æ“–·π«∑“ß°“√·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß À≈‘ « ‡©‘ ß ®«‘ π (Liu Chengjun) ºŸâ ∫— ≠ ™“°“√ ∂“∫— π
‡°’Ë¬«°—∫°√≥’æ‘æ“∑„π∑–‡≈®’π„μâ√–À«à“ß®’π°—∫ª√–‡∑» «‘∑¬“°“√∑À“√ ∑’Ë ‰¥â‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π
¡“™‘°Õ“‡´’¬π∫“ßª√–‡∑» ‡™àπ øî≈‘ªªîπ å·≈–‡«’¬¥π“¡ Õ¬à“ß‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π
‡ªìπμâπ Õ—π®– àßº≈°√–∑∫μàÕ¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®μàÕ°—π Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√ √â“ß§«“¡
„μâ ∑—È ß ∑“ß¥â “ π‡ ∂’ ¬ √¿“æ§«“¡¡—Ë π §ß·≈–»— ° ¬¿“æ°“√ ¡—Ëπ§ß·≈–°“√√—°…“º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π„π¿Ÿ¡‘¿“§√«¡∑—Èß
√â“ß§«“¡¡—Ëß§—Ëß∑“ß‡»√…∞°‘®√à«¡°—π ¿“¬„μâ°√Õ∫¢Õß °“√‡ªìπ‡æ◊ÕË π∫â“π∑’¥Ë ·’ ≈–·°â ‰¢ªí≠À“¢âÕæ‘æ“∑Õ¬à“ß π— μ‘«∏‘ ’
ª√–™“§¡Õ“‡´’¬π„πªï æ.». Úıı¯
√«¡∑—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
¿“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‚¥¬¡’º‡Ÿâ ¢â“√à«¡ ¡— ¡π“®”π«π
ÛÒ §π (‡ªìπºŸâ·∑π¢Õß ”π—°‡≈¢“∏‘°“√Õ“‡´’¬π Ò §π
ºŸ·â ∑π¢Õß°≈ÿ¡à ª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π®”π«π Ò ™“μ‘√«¡ ÚÙ §π

Ò. ª√–‡¥Á π ‡°’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 °à Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ º≈°√–∑∫μà Õ §«“¡¡—Ë π §ß®“°
ªí≠À“™àÕß«à“ß„π°“√°√–®“¬√“¬‰¥â√–À«à“ßª√–™“™π°≈ÿà¡
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μà“ß Ê ·≈–™àÕß«à“ß®“°°“√æ—≤π“√–À«à“ß‡¡◊Õß°—∫™π∫∑

Õ“‡´’¬πÕÕ°®“°®’π

„π¢≥–∑’Ëæ—≤π“°“√¢Õß°”≈—ßÕ”π“®Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈
√–À«à“ßª√–‡∑»°—∫§«“¡¡—πË §ß„π¿Ÿ¡¿‘ “§‡Õ‡™’¬-·ª´‘ø°î ´÷ßË
¢÷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

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◊ÕË ß¡“®“°°√–· ‚≈°“¿‘«μ— πå∑∑’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◊Ë Õ ß¡“®“°ªí ® ®— ¬ ∑“ß‡»√…∞°‘ ® Õ— π ‡ªì π æ◊È π ∞“π∑’Ë
”§—≠¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß∑ÿ°ª√–‡∑»

°“√°≈—∫‡¢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–«— π ÕÕ°‡©’ ¬ ß„μâ ‡ æ◊Ë Õ øóô π øŸ ∑ “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§«“¡¡—πË §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·¬°

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√Ÿ ª ·∫∫„À¡à ∑’Ë º ≈— ° ¥— π „Àâ ∑ÿ ° ª√–‡∑»μâ Õ ß„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§«“¡¡—Ë π §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 ∂÷ ß º≈
ª√–‚¬™πå√à«¡°—π
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§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π·≈–°≈‰°§«“¡ §«“¡ ”§—≠¢Õß¢—ÈπμÕπμ“¡°√Õ∫·π«§‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π
√à«¡¡◊Õ ”À√—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ‚¥¬¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß —¡æ—π∏å°—π°—∫ §«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî°
§«“¡ — ¡ æ— π ∏å √ –À«à “ ß ∂“π°“√≥å „ π√–¥— ∫ ‚≈°·≈– ∑’Ë¡ÿàß‡πâπ°“√ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®‰ª Ÿà°“√ªÑÕß°—π§«“¡
∂“π°“√≥å„π¿Ÿ¡‘¿“§À≈—ß®“°¬ÿ§ ß§√“¡‡¬Áπ ∑—Èßπ’È‡π◊ËÕß ¢—¥·¬âß‚¥¬°“√∑ŸμΩÉ“¬∑À“√·≈–°“√·°â ‰¢§«“¡¢—¥·¬âß
¡“®“°¡’°“√®—¥√–‡∫’¬∫‚≈°„À¡à∑¡’Ë ßÿà °Ÿà “√‡ªìπª√–™“∏‘ª‰μ¬
°“√ª°ªÑÕß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π °“√§â“‡ √’·≈–°“√√—°…“ ‘Ëß

Õ¬à“ß —πμ‘«‘∏’ ´÷Ëß®–‡ªìπ∑“ßÕÕ°∑’Ë ”§—≠¢Õß°“√·°â ‰¢
ªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊πμàÕ‰ª

·«¥≈âÕ¡ ´÷Ëß àßº≈°√–∑∫μàÕª√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π∑’ËμâÕß
Û. ª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß®’π°—∫
¡’ ° “√ª√— ∫ μ— « ‚¥¬‡©æ“–°“√°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘ π Õ“‡´’¬πμàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫„À¡à
§«“¡ —¡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 ´÷Ë ß º≈ª√–‚¬™πå · Àà ß ™“μ‘ ‚¥¬∑’Ë Õ “‡´’ ¬ π§«√¡’
∫∑∫“∑π”„π°“√ √â“ß°≈‰°∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß
„π¿Ÿ¡‘¿“§
”À√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫Õ“‡´’¬π„π¡ÿ¡¡Õß¢Õßπ—°
«‘ ™ “°“√™“«®’ π ´÷Ë ß ‰¥â ‡ πâ π ∂÷ 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≈
°√–∑∫μà Õ §«“¡¡—Ë π §ß∑—È ß μà Õ ®’ π ·≈–À≈“¬ª√–‡∑»„π

¿“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¬«
Õ“‡´’¬π‚¥¬μ√ßμàÕ°√≥’ª≠
í À“¢âÕæ‘æ“∑‡°’¬Ë «°—∫æ◊πÈ ∑’∑Ë ∫— ´âÕπ °—∫°“√ªØ‘∫—μ‘°“√‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π
Õ—π‰¥â·°à ‡«’¬¥π“¡ øî≈‘ªªîπ å ∫√Ÿ‰π ·≈–¡“‡≈‡´’¬
„πªí≠À“¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à ‚¥¬‰¥â‡πâπ∂÷ß°“√‡√’¬π√Ÿâ
à«π∑“ßÕÕ°¢Õß§«“¡¡—Ëπ§ß„π¿Ÿ¡‘¿“§°—∫·π«§‘¥

√à«¡°—π·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å„π°“√∑”ß“π√à«¡

´÷Ëß¡’§«“¡∑â“∑“¬μàÕª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π
§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬ππ—Èπ ºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“‰¥â

°—π„πªí≠À“¿—¬§ÿ°§“¡∑—Èß®“°°“√°àÕ°“√√â“¬ §«“¡¡—Ëπ§ß
∑“ß∑–‡≈ √«¡∑—Èß°“√™à«¬‡À≈◊Õ·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬

‡ÀÁπæâÕß°—π«à“ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√·≈–≈”¥—∫

‡æ◊ËÕ¡πÿ…¬∏√√¡ ‡ªìπμâπ
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·π«§‘¥·≈–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ¥—ß°≈à“«°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ √‘¡ ‰¥â‡πâπ∂÷ß§«“¡∑â“∑“¬¢Õßªí≠À“§«“¡¡—πË §ß„π¿Ÿ¡¿‘ “§‡Õ‡™’¬√â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π„πªí≠À“§«“¡ ·ª´‘øî° ∑—Èß∑’Ë‡ªìπªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß·∫∫¥—Èß‡¥‘¡∑’Ë ◊∫∑Õ¥¡“
¡—Ëπ§ß√Ÿª·∫∫„À¡à ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡®”‡ªìπ¢Õß°“√·°â ‰¢ªí≠À“ ®“°ª√–«—μ‘»“ μ√å„π¬ÿ§ ß§√“¡‡¬Áπ·≈–ªí≠À“¿—¬§ÿ°§“¡
§«“¡¡—Ëπ§ß„π√Ÿª·∫∫„À¡à ∑—Èßπ’È‡π◊ËÕß®“°‰¡à¡’ª√–‡∑»„¥®– „π√Ÿª·∫∫„À¡à®“°°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå ´÷Ëß∑ÿ°ª√–‡∑»μâÕß
·°â ‰¢ªí≠À“¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫π—Èπ‰¥âμ“¡≈”æ—ß ‡æ√“– ∑∫∑«π°√Õ∫·π«§‘ ¥ ‡°’Ë ¬ «°— ∫ §«“¡¡—Ë π §ß·∫∫ ¡∫Ÿ √ ≥å
‡ªìπªí≠À“∑’Ë¡’§«“¡´—∫´âÕπ·≈–¡’§«“¡∑—∫´âÕπ„πÀ≈“° (Comprehensive Security) ‚¥¬‡πâπ°“√·°â ‰¢ªí≠À“
¿“¬„πª√–‡∑»„π∑ÿ°¡‘μ‘‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡μàÕ‰ª àŸ§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫
”À√—∫°“√ªØ‘∫—μ‘°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ„πªí≠À“§«“¡ ¿“¬πÕ° ¥â « ¬°“√‡ªì π ‡æ◊Ë Õ π∫â “ π∑’Ë ¥’ ·≈–°“√º≈— ° ¥— π
¡—Ëπ§ß√Ÿª·∫∫„À¡à√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π ‰¥â‡πâπ∂÷ß§«“¡ ·π«§‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß (Cooperative Secu®”‡ªìπ∑’ËμâÕß¡’°“√°”Àπ¥°√Õ∫·π«§‘¥·≈–·π«∑“ß„π°“√ rity) ∑’‡Ë πâπ°“√æ÷ßË À“Õ“»—¬·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»

À≈“¬¡‘μ‘∑—Èß∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡

ª√– “πß“π‡æ◊ËÕ°“√ªØ‘∫—μ‘°“√√à«¡√–À«à“ß‡®â“Àπâ“∑’Ë¥â“π „Àâ “¡“√∂π”‰ª Ÿà·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—μ‘§«∫§Ÿà°—π‰ª‚¥¬°“√ àß
§«“¡¡—Ëπ§ß√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π„Àâ¡’§«“¡„°≈â™‘¥°—π¡“° ‡ √‘¡„Àâ¿“§ª√–™“ —ß§¡‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑·≈–¡’ à«π√à«¡
¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–°“√æ‘®“√≥“·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—μ‘‡æ◊ËÕ„Àâ ¥â « ¬‚¥¬¡’ ¬ÿ ∑ ∏»“ μ√å √à « ¡°— π ‡æ◊Ë Õ π”‰ª Ÿà ° “√ √â “ ß
‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õßª√–‡∑»μà“ß Ê ‰¥â¡’ ‚Õ°“ μ‘¥μàÕ ∫√√∑—¥∞“π√–À«à“ßª√–‡∑»μàÕ‰ª
·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ´÷Ëß°—π·≈–°—π μ≈Õ¥®π‰¥â¡’

¥—ßπ—Èπ Õ“®°≈à“«‰¥â«à“ §«“¡ ”‡√Á®„π°“√æ—≤π“

°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π√à«¡°—πÕ¬à“ß„°≈â™‘¥μ—Èß·μà°“√«“ß·ºπß“π ª√–™“§¡§«“¡¡—Ëπ§ß¢ÕßÕ“‡´’¬®–¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¡“°
À√◊ÕπâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√°”Àπ¥·π«∑“ß¢Õß§«“¡
√à«¡°—π
°“√ªØ‘∫—μ‘°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ„πªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß√Ÿª √à « ¡¡◊ Õ ¥â “ π§«“¡¡—Ë π §ß‚¥¬‡©æ“–§«“¡√à « ¡¡◊ Õ „π°“√
·∫∫„À¡à√–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π ‰¥â‡πâπ∂÷ßªí®®—¬æ◊Èπ∞“π ‡º™‘≠°—∫§«“¡∑â“∑“¬μàÕ¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à√à«¡°—π
¢Õß§«“¡ ”‡√Á ® „π°“√ªØ‘ ∫— μ‘ ° “√§«“¡√à « ¡¡◊ Õ √–À«à “ ß √–À«à“ß®’π°—∫Õ“‡´’¬π ∑’ËμâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ”§—≠„π°“√
ª√–‡∑»„πªí≠À“§«“¡¡—Ëπ§ß√Ÿª·∫∫„À¡à ´÷Ëß¡’§«“¡´—∫ √â“ßÕ—μ≈—°…≥å√«à ¡√–À«à“ßª√–‡∑»¢Õß ¡“™‘°Õ“‡´’¬π°—∫®’π
´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´‘ø°î ·≈–‚Õ°“ ¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ ”À√—∫®’π°—∫Õ“‡´’¬ππ—πÈ

‡æ◊ÕË °“√º≈—°¥—π‰ª °Ÿà “√‡ªìπª√–™“§¡§«“¡¡—πË §ß„π¿Ÿ¡¿‘ “§
Õ—π®–°àÕ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â®“°ª√– ∫°“√≥å„π°“√√—∫√ŸâμàÕªí≠À“
§«“¡¡—Ë π §ß√à « ¡°— π ·≈–¡’ «‘ ∂’ ∑ “ß„π°“√ªØ‘ ∫— μ‘ ‡ æ◊Ë Õ ·°â ‰¢
ªí≠À“„π·π«∑“ß∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—π ‚¥¬¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π
Õ¬à“ß„°≈â™‘¥

«“√ “√‡ π“∏‘ªíμ¬å ªï∑’Ë ˆÒ ©∫—∫∑’Ë Û °—π¬“¬π - ∏—π«“§¡ Úııı
AW-76-84

AW-�������-����������������������-59-04.indd 121

80

10/29/12, 2:55 PM

10/10/2559 11:43:04

122

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

81

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

μ—«·∫∫ ”À√—∫°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»

¿“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°—∫ ¬ÿ∑∏»“ μ√å (strategic partnership) ‚¥¬‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡
º≈ª√–‚¬™πå·Ààß™“μ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬μ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫°“√ „πªØ‘≠≠“√à«¡«à“¥â«¬§«“¡‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å
§”π÷ß∂÷ß¿—¬§ÿ°§“¡∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫μ—«·ª√°“√§”π÷ß∂÷ß √–À«à“ßÕ“‡´’¬π°—∫®’π‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ·≈–§«“¡¡—Ëß§—Ëß (Joint
§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ‚¥¬¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫μ—«·ª√ Declaration on Strategic Partnership for Peace and
°“√æ÷Ë ß æ“Õ“»— ¬ ´÷Ë ß °— π ·≈–°— π Õ¬à “ ß ≈— ∫ ´— ∫ ´â Õ π√«¡∑—È ß Prosperity) √–À«à“ßºŸâπ”®’π°—∫ºŸâπ”Õ“‡´’¬π„π‡«∑’°“√
μ—«·ª√°“√‡ªìπÀÿâπ à«π∑“ß¬ÿ∑∏»“ μ√å ´÷Ëß∑ÿ°μ—«·ª√¥—ß ª√–™ÿ¡ ¥ÿ ¬Õ¥Õ“‡´’¬π-®’π §√—ßÈ ∑’Ë ˜ ≥ ‡°“–∫“À≈’ ª√–‡∑»
°≈à“«π—Èπ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª Ÿàμ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫ Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ ‚¥¬‡πâπ§«“¡
§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑» ·μà¡’μ—«·ª√∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ √à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°—π∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘® ß— §¡ §«“¡
√–À«à “ ß°≈ÿà ¡ μ— « ·ª√‡°’Ë ¬ «°— ∫ º≈ª√–‚¬™πå · Àà ß ™“μ‘ · ≈– ¡—Ë π §ß·≈–§«“¡√à « ¡¡◊ Õ ∑—È ß „π√–¥— ∫ ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§·≈–√–À«à “ ß
μ—«·ª√‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»§◊Õ μ—«·ª√ ª√–‡∑» ´÷Ëß„π°“√ —¡¡π“§√—Èßπ’È ®’π¬◊π¬—π‡®μπ“√¡≥å∑’Ë
μâÕß°“√„Àâ¿¡Ÿ ‘¿“§π’È¡’ —πμ‘¿“æ·≈–¡’§«“¡¡—Ëπ§ß
‡°’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

®’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
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Cooperation : TAC) √«¡∑—Èß¬—ß· ¥ß§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–≈ß
π“¡„πæ‘∏’ “√μàÕ∑â“¬ π∏‘ —≠≠“‡¢μª≈Õ¥Õ“«ÿ∏π‘«‡§≈’¬√å

´÷Ëßª√–∏“π“∏‘∫¥’ ÀŸ ®‘Ëπ‡∑“ (Hu Jintao) ‰¥â°≈à“«
ÿ π ∑√æ®πå „ π‚Õ°“ §√∫√Õ∫ ˆ ªï · Àà ß °“√°à Õ μ—È ß

„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ (Protocol to the Treaty of
Southeast Asia Nuclear Weapon- Free Zone :

Àª√–™“™“μ‘ ≥ Õß§å°“√ Àª√–™“™“μ‘„π¡À“π§√π‘«¬Õ√å°
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òı °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ¯ (Jintao, Hu, 2005) ‚¥¬

SEANWFZ) „π°“√· ¥ß‡®μπ“√¡≥å ¥— ß °≈à “ «π—È π
π—∫‡ªìπ°“√· ¥ß∫∑∫“∑¢Õß®’π„π°“√ √â“ß‡ √‘¡§«“¡‰«â‡π◊ÕÈ

‡πâπ¬È”§«“¡√à«¡¡◊Õ„π‡«∑’ª√–™“§¡√–À«à“ßª√–‡∑» (international community) «à“ ç...ª√–™“§¡√–À«à“ßª√–‡∑»

‡™◊ËÕ„®√–À«à“ßª√–‡∑» Õ—π®–¡’º≈μàÕ°“√ √â“ß¿“ææ®πå∑’Ë¥’ μâÕß¡’§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß„°≈â™‘¥‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡À«“¥√–·«ß
¢Õß®’ π «à “ ®’ π ‰¡à „™à ¿— ¬ §ÿ ° §“¡∑’Ë ª √–‡∑»μà “ ß Ê ·≈– àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“√à«¡°—π‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π
μâÕßÀ«“¥√–·«ß ·μà®’π®–· ¥ßÕÕ°∂÷ß°“√‡ªìπª√–‡∑» Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π¢Õß∑ÿ° Ê ª√–‡∑»...·π«‚πâ¡¢Õß‚≈°„πÕπ“§μ
„À≠à∑’Ë¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–®–√—°…“º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—∫ ®–æ—≤π“‰ª Ÿà°“√¡’À≈“¬¢—È«Õ”π“®®“°°√–· °“√æ—≤π“
∑ÿ ° ª√–‡∑» ¥— ß °√≥’ μ— « Õ¬à “ ß„π™à « ß∑’Ë ‡ °‘ ¥ «‘ ° ƒμ‘ ∑ “ß ∑“ß¥â “ π‡»√…∞°‘ ® ·≈–§«“¡°â “ «Àπâ “ ∑’Ë √ «¥‡√Á « ¥â “ π
‡»√…∞°‘®„π‡Õ‡™’¬‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÙ ®’π‰¥â· ¥ß∫∑∫“∑„π «‘ ∑ ¬“»“ μ√å ‡ ∑§‚π‚≈¬’ ∑”„Àâ ∑ÿ ° ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§¢Õß‚≈°¡’ § «“¡
°“√√— ° …“√–¥— ∫ §à “ ‡ß‘ π À¬«π‡æ◊Ë Õ ¡‘ „ Àâ ‡ ªì π °“√´È” ‡μ‘ ¡ μà Õ ‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘® ¬‘Ëß¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’ËμâÕß¡’§«“¡
ªí≠À“∑“ß‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬
√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ßª√–‡∑»¡“°¢÷Èπ∑—Èß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈–
πÕ°®“°π—Èπ ®’π¬—ß‰¥â· ¥ßÕÕ°∂÷ß∫∑∫“∑∑’Ë¡’§«“¡ √–¥—∫‚≈°‡æ◊ËÕ‡º™‘≠°—∫ªí≠À“∑’Ë¢â“¡æ√¡·¥π ‡™àπ ¿“«–
”§—≠„π°“√√à«¡„Àâ§”ª√÷°…“À“√◊Õ°—∫ª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π ·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡ªìπ¡≈æ‘… °“√·æ√à√–∫“¥¢Õß¬“‡ æμ‘¥ ªí≠À“
√«¡∑—È ß √à « ¡¡◊ Õ °— π °— ∫ ≠’Ë ªÿÉ π ·≈–‡°“À≈’ „ μâ „ π°“√øóô π øŸ Õ“™≠“°√√¡¢â“¡™“μ‘·≈–‚√§√–∫“¥∑’Ë√â“¬·√ß ‡ªìπμâπ...é
‡»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§ ®π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°√Õ∫
®“° ∂“π°“√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¥—ß°≈à“« ‚¥¬
°“√ª√–™ÿ¡Õ“‡´’¬π°—∫®’π ≠’ËªÿÉπ·≈–‡°“À≈’„μâ À√◊ÕÕ“‡´’¬π ‡©æ“–¿—¬§ÿ°§“¡„π√Ÿª·∫∫„À¡à (non traditional threats)
∫«° “¡ (ASEAN + 3) Õ—π‡ªìπ°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—πÕ¬à“ß ´÷ËßμâÕßÕ“»—¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õßª√–‡∑»μà“ß Ê „π°“√·°â ‰¢
≈—∫´—∫´âÕπ (Complex Interdependence) ‚¥¬‡©æ“–„π ªí≠À“√à«¡°—π ‚¥¬„™â·π«∑“ß¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π¥â“π
‡√◊Ë Õ ß‡»√…∞°‘ ® ∑’Ë ® –º≈— ° ¥— π ‰ª Ÿà § «“¡√à « ¡¡◊ Õ ¥â “ π§«“¡ §«“¡¡—Ëπ§ß (cooperative security) ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â‡π◊ÈÕ
¡—Ëπ§ßμ“¡·π«§«“¡§‘¥„π°“√®—¥μ—Èß‡ªìπª√–™“§¡§«“¡ ‡™◊ËÕ„®μàÕ°—π√«¡∑—Èß°“√¡’º≈ª√–‚¬™πå√à«¡°—π„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡
¡—Ëπ§ß‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° (East Asian security community) §«“¡¡—Ëπ§ß„π¡‘μ‘μà“ßÊ
‡ªìπμâπ
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¿“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—«
∑ÿ°¿“§ à«π¿“¬„πª√–‡∑»μà“ß Ê ¢Õß°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π·≈–®’π „Àâ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß√Õß√—∫μàÕ ¿“«–·«¥≈âÕ¡¥â“π§«“¡
∑’ËμâÕß àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√¡’ à«π√à«¡‚¥¬‡©æ“–¿“§ ¡—Ëπ§ß∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑—Èß∑’Ë‡°‘¥®“°
ª√–™“ —ß§¡ ´÷Ëß‡ªìπμ—«·∑π¢Õß§«“¡·μ°μà“ß°—π∑—Èß∑“ß ªí®®—¬¿“¬„πª√–‡∑»·≈–®“°ªí®®—¬¿“¬πÕ°ª√–‡∑»
®“°¿“æ ı ‰¥â· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß

¥â“π‡»√…∞°‘® ∂“π–∑“ß —ß§¡ ·≈–·π«§«“¡§‘¥∑“ß°“√
‡¡◊ Õ ß ‚¥¬§«√„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·≈–°“√¡’

√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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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≈—° μŸ √¬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“√ ßŸ ¥ÿ ·≈–π“¬∑À“√ªØ‘∫μ— °‘ “√
ª√–®” ∂“∫—π«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ªí®®ÿ∫—π¥”√ßμ”·Àπàß ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß¿Ÿ¡‘¿“§»÷°…“ »Ÿπ¬å»÷°…“¬ÿ∑∏»“ μ√å ∂“∫—π
«‘™“°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» °Õß∫—≠™“°“√°Õß∑—æ‰∑¬
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การประชุมหัวหนาสถาบันการศึกษา
ดานการปองกันประเทศ ครั้งที่ ๑๖

ณ กรุงปกกิ่ง
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

การเข า ร ว มในการประชุ ม หั ว หน า สถาบั น การ
ศึกษาดานการปองกันประเทศถือเปนประโยชนอยางยิ่งใน
การขยายเครือขายทางวิชาการ เนื่องจากเปนเวทีสําคัญ
ที่ เ ป ด โอกาสให ผู  บ ริ ห ารสถาบั น การศึ ก ษาได มี โ อกาส
แลกเปลี่ ย นข อ คิ ด เห็ น อั น จะนํ า ไปสู  ก ารพั ฒ นาสถาบั น การ
ศึ ก ษาและสามารถสร า งความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ
ไดแนวทางหนึ่ง

กลาวนํา
การประชุมหัวหนาสถาบันการศึกษาดานการปองกันประเทศ ครั้งที่ ๑๖ ในหัวขอเรื่อง “การจัดการ
ศึกษาดานยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก (The Education on
National Security Strategy in a Changing World)” ตามกรอบความรวมมือการประชุมอาเซียนวาดวย
ดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (The 16th ASEAN Regional Forum Heads
of Defense Universities/ Colleges/ Institutions Meeting) มีชื่อยอวา ARF HDUCIM จัดขึ้นระหวาง
วันอาทิตยที่ ๔ - วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรม Gehua New Century กรุงปกกิ่ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมหาวิทยาลัยปองกันประเทศ (National Defense University :
NDU) กองทัพปลดปลอยประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA) เปนเจาภาพจัดการประชุม
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ป จ จุ บั น ARF มี ป ระเทศสมาชิ ก จํ า นวน ๒๖
ประเทศกั บ ๑ กลุ  ม ประเทศ ได แ ก บรู ไ น กั ม พู ช า
การประชุ ม หั ว หน า สถาบั น การศึ ก ษาด า นการ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร
ปองกันประเทศเปนการประชุมตามกรอบการประชุม ไทย และเวียดนาม กับประเทศคูเจรจาของอาเซียน
อาเซียนวาดวยดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค (Dialogue Partners) ไดแก จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐ
เอเชีย - แปซิฟก (ASEAN Regional Forum : ARF) เกาหลี (เกาหลีใต) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย รัสเซีย
อันเปนผลสืบเนื่องจากมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป และประเทศ
(ASEAN Summit) ครัง้ ที่ ๔ ทีส่ งิ คโปร เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๕ อื่นในภูมิภาค ไดแก บังกลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน
ซึ่งในโอกาสดังกลาว ผูนํารัฐบาลของประเทศสมาชิก มองโกเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
อาเซียนไดประกาศเจตนารมณทจี่ ะแสวงหาเวทีในการนํา (เกาหลีเหนือ) ปาปวนิวกินี และติมอร-เลสเต (กรม
รัฐสมาชิกเขามาเกี่ยวพันในกรอบความรวมมือทางดาน อาเซียน, ๒๕๕๕)
การดํ า เนิ น งานในกรอบ ARF เพื่ อ นํ า ไปสู 
ความมั่นคง และสงเสริมการหารือดานความมั่นคงกับ
ประเทศคูเจรจาหรือ Dialogue Partners โดยการขยาย เสถียรภาพในภูมิภาคมี ๓ ขั้นตอน ไดแก
ขัน้ ตอนที่ ๑ มาตรการเสริมสรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
กรอบการหารือที่มีอยูแลวระหวางอาเซียนกับประเทศคู
เจรจา ทั้งนี้ ARF มีการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ ที่ (Conﬁdence Building Measures - CBMs)
ขั้นตอนที่ ๒ การทูตเชิงปองกัน (Preventive
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ มีวัตถุประสงค
เพื่อเปนเวทีปรึกษาหารือ (Consultative Forum) เกี่ยวกับ Diplomacy - PD)
ขั้นตอนที่ ๓ แนวทางเรื่องปญหาความขัดแยง
ประเด็นดานการเมืองและความมั่นคง โดยมุงที่จะสงเสริม
ความไว เนื้อ เชื่อ ใจ ความรวมมือ และความสัมพันธ (Approaches to Conflict Resolution)
ในชวงการดําเนินการตามขั้นตอนที่หนึ่ง ARF
อันดีระหวางประเทศผูเขารวม และพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินการทูตเชิงปองกัน (Preventive Diplomacy) ซึ่ง มีการประชุมกรอบยอยตาง ๆ ในประเด็นที่เปนความ
มุง ปองกันการเกิดและขยายตัวของความขัดแยง และเมือ่ สนใจร ว มกั น ได แ ก การลดและไม แ พร ข ยายอาวุ ธ
ผูเขารวมทุกฝายพรอมและสะดวกใจ ARF ก็อาจพัฒนา (Non-Proliferation and Disarmament - NPD) ความ
เปนเวทีหารือแนวทางยุติความขัดแยง จึงอาจกลาวได มั่นคงทางทะเล (Maritime Security - MS) การตอตาน
ว า ARF ไม ใ ช เ วที ก ารเจรจาเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความ การกอการรายและอาชญากรรมขางชาติ (Counterขัดแยง และไมมีสถานะเปนองคการทางการ รวมทั้งไมมี Terrorism and Transnational Crime - CTTC) และ
สํานักเลขาธิการ แตเปนเวทีสาํ หรับการแลกเปลีย่ นทัศนะ การบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Relief) ซึ่งจะมีกิจกรรม
และกรอบ (Framework) ที่ประเทศผูเขารวมจะรวมกัน สัมมนา และWorkshop ในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวขอของ
แสวงหาแนวทางการรวมมือ โดยเนนการเขารวมของฝาย แตละกรอบงานขณะนี้ ARF อยูในขั้นตอนที่สอง หลัง
จากที่แผนงานการทูตเชิงปองกันไดรับความเห็นชอบใน
การตางประเทศและการทหาร
การประชุม ARF ครั้งที่ ๑๘ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔

ที่มาและวัตถุประสงคของการประชุม
ARF HDUCIM
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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
สัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ในชวงป ๒๕๕๐ มีการจัดตั้งกระบวนการอื่น ๆ ใน
ภูมิภาค ไดแก การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ
ประเทศคูเ จรจา (ASEAN Defence Ministers Meeting
Plus - ADMM Plus)
สําหรับการประชุมหัวหนาสถาบันการศึกษาดาน
การปองกันประเทศ (ARF HDUCIM) นั้น ไดริเริ่มขึ้นใน
การประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๖ ระหวาง
วันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งได
เนนที่จะเสริมสรางมาตรการการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ โดย
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคระหวางเจาหนาที่
ทหารและกลาโหมทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง สถาบั น ทหาร
วิทยาลัยทหาร และมหาวิทยาลัยกลาโหมในประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยกระทรวงกลาโหม
ไดรับเปนเจาภาพจัดการประชุม ARF HDUCIM ครั้งที่
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 ครั้งที่ ๑๖ มีผูเขา
รวมประชุมรวม ๗๒ คน จาก ๒๑ ประเทศ (มีประเทศ
สมาชิกทีไ่ มไดสง ผูแ ทนเขารวมประชุมจํานวน ๖ ประเทศ
คือ บังกลาเทศ เกาหลีเหนือ ปาปวนิวกินี ติมอร-เลสเต
รัสเซีย และ สหภาพยุโรป โดยมีคณะผูสังเกตการณจาก
หนวยงานดานความมั่นคง และนักวิชาการของจีน เขา
รวมการประชุมเปนจํานวนมาก
ผู  แ ทนของประเทศไทยในการประชุ ม ARF
HDUCIM ครั้งนี้ มีจํานวน ๓ คน ไดแก พลโทชาตรี ชาง
เรียน ผูอ าํ นวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู
อํานวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ และ พันเอกบัณฑูร
บําเรอราช รองผูอํานวยการกองเอกสารวิจัยและหอง
สมุด วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ
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สมาชิกรวมสงผลงานทางวิชาการและนําเสนอขอมูลตอ
ที่ประชุม (เวนประเทศบรูไน) ดังนี้
หัวขอยอยที่ ๑ เรื่อง “การจัดการศึกษาทางทหาร
ที่ทันสมัย” เพื่อคนหาแนวทางและเครื่องมือที่จะนําไปสู
การจัดการศึกษาทางทหารใหทนั กับการเปลีย่ นแปลงของ
สถานการณดานความมั่นคง โดยมีประเทศสมาชิกเขา
ในพิ ธีเ ป ด การประชุ ม มี พลเอกหวาง สี่ ป  น รวมนําเสนอขอมูลจํานวน ๙ ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย
(Wang Xibin) ผูบัญชาการมหาวิทยาลัยปองกันประเทศ กัมพูชา แคนาดา อินเดีย เมียนมาร มองโกเลีย ปากีสถาน
(President of National Defense University) และ และสหรัฐฯ โดยมีขอสรุปวา ตองมีการจัดหลักสูตรการ
Muhammad Shahrul Nizzam bin Umar ผูอํานวย ศึกษาใหครอบคลุมทั้งภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบ
การ The Sultan Haji Hassanal Bolkiah Institute ดั้งเดิม (Traditional Security Threats) และภัยคุกคาม
of Defence and Strategic Studies ของบรูไน เปน ตอความมั่นคงรูปแบบใหม (Non - traditional Security
ประธานการประชุมรวมฯ โดยไดเชิญ พลโทชี เจี้ยนกั๋ว Threats) โดยมีการประยุกตแนวความคิดใหมดานความ
(Lieutenant General Qi Jianguo) รองประธานกรม มั่นคงที่มีมิติหลากหลายตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
เสนาธิ ก ารทหารใหญ (พลโทชี จะติ ด ยศพลเอก ใน ของสถานการณดานความมั่นคงที่มีความซับซอน ซึ่ง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๕) รวมกลาวเปด การประชุมการ รวมถึงการสรางความรวมมือแบบเปนหุนสวนอยางใกล
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกี่ยวกับภัยคุกคามตอความมั่นคง ชิดกับกับแหลงทรัพยากรทางสังคม เชน การปฏิบัติการ
ของชาติไดมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ทําใหสงผลกระทบ รวมกับหนวยงานพลเรือน เปนตน นอกจากนี้ ตองมีการ
ตอสถาบันการศึกษาของกองทัพที่ตองมีการปรับบทบาท จัดการศึกษาดานยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ ดวย
ในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมตอภัยคุกคามทั้งที่เปน กระบวนการบริหารจัดการอยางเปนองครวมทีจ่ ะเพิม่ พูน
ภัยคุกคามแบบดั้งเดิม (Traditional Threats) และภัย ขีดความสามารถของผูเขารับการศึกษาดวยการปฏิบัติ
คุกคามรูปแบบใหม (Non-traditional Threats) รวมทั้ง ควบคูกับการบรรยายในเชิงทฤษฎีอยางไดสมดุล รวมทั้ง
มีความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ของฝายพลเรือนใน มีการจําลองยุทธ (war games) และการศึกษาดูงานใน
การปฏิบัติงานรวมกันเพื่อเพิ่มพูน ขีดความสามารถของ พืน้ ที่ ตลอดจนการแลกเปลีย่ นขอมูลและแนวคิดเกีย่ วกับ
ผูน าํ ทางทหารในอนาคต ซึง่ จะนําไปสูค วามสําเร็จของการ ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ
หั ว ข อ ย อ ยที่ ส อง เรื่ อ ง “บทบาททางทหารที่
จัดการศึกษาดานความมั่นคง ในภาพรวมของประชาคม
เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาความมั่ น คงในรู ป แบบ
ระหวางประเทศตอไป
การประชุ ม ครั้ ง นี้ ได แ บ ง หั ว ข อ ย อ ยของการ ใหม” โดยมีประเทศสมาชิกจํานวน ๖ ประเทศ นําเสนอ
ประชุมออกเปน ๓ หัวขอยอย โดยมีผูแทนของประเทศ ขอมูล ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ฟลิปปนส ไทย และ
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เวี ย ดนาม ซึ่ ง มี ข  อ สรุ ป ที่ เ น น ถึ ง กระบวนการจั ด การ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการจัดสัดสวนของการสอน
ในเชิงทฤษฎีกับการสอนโดยการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
โดยเฉพาะการสงเสริมใหผูบริหารในทุกภาคสวนและ
เจาหนาที่ฝายพลเรือนไดมีสวนรวมในการศึกษาดาน
ความมั่นคง ภายใตการเรียนการสอนและการวิจัยโดย
ครอบคลุมเนือ้ หาทัง้ ทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาภัยคุกคามใน
รูปแบบดัง้ เดิมทางการทหารและในประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับ
ภัยคุกคามรูปแบบใหมทมี่ ใิ ชทางการทหาร ซึง่ สถาบันการ
ศึกษาทางทหารควรมีความรวมมือและมีการวิจัยรวมทั้ง
แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ เชน หนวยงานที่
เปนคลังสมอง (Think Tank) ของประเทศ
หัวขอยอยที่สาม เรื่อง “การแลกเปลี่ยนในหลาย
มิติเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของสถาบันการศึกษา
ทางทหาร” โดยมีประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ รวมนําเสนอ
ขอมูล ไดแก อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร และ
ศรีลังกา ซึ่งมีขอสรุปวา ไมมีประเทศใดสามารถจัดการ
ศึกษาดานความมั่นคงใหครอบคลุมทั้งภัยคุกคามและ
ความทาทายไดอยางเปนเอกเทศ จึงจําเปนตองแสวงหา
ความรวมมือในหลากหลายมิติเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูล
ในการเสริมสรางความแข็งแกรงของสถาบันการศึกษา
ทางทหารดวยการเชื่อมโยงเปนเครือขายทางวิชาการ
ระหวางสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมทั้งมีการวิจัยรวม
และการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน
ทั้งนี้ในระหวางการประชุมไดเปดโอกาสใหผูแทน
ประเทศสมาชิกไดอภิปรายแสดงขอคิดเห็นอยางลุมลึก
โดยมีขอคิดเห็นที่นาสนใจเพิ่มเติม กลาวคือ
ประการแรก การจัดการศึกษาดานความมัน่ คงใน
อนาคตจะสําเร็จลงไดโดยความรวมมือของประเทศตาง
ๆ ในการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางใกล
ชิด เพื่อปองกันการ เขาใจผิด รวมทั้งควรมีการผลักดัน

ใหเกิดความเชื่อมั่นตอกัน ตลอดจนไวใจซึ่งกันและกัน
มากยิ่งขึ้น อันเปนบทบาทที่เหมาะสมของสถาบันการ
ศึกษาทางทหารเพื่อการนําไปสูความมั่นคงในสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ประการที่สอง รูปแบบของการจัดการศึกษานอก
เหนือจากการนําเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเขามาประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอนแลว ควรมุงเนนในการจัดการ
ศึกษาในลักษณะที่มีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางแนวคิด
ทฤษฎีทางวิชาการกับการฝกปฏิบัติ โดยใหผูเขารับการ
ศึกษาสามารถฝกปฏิบตั มิ ากกวาทีจ่ ะรับฟงการบรรยายใน
ชั้นเรียน รวมทั้งควรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่
เปนคลังสมองมาชวยในการจัดการเรียนการสอน และควร
เนนใหมีการสอนแบบกลุมสัมมนาเพื่อระดมสมอง ตลอด
จนมีการฝกในการทําขอพิจารณาเพือ่ นําไปสูก ารตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร และมีการขยายผลไปสูก ารวิจยั เพือ่ จัดทํา
คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมรวมถึงการปรับ
โครงสรางของหนวยงานดานการศึกษาตอไป
ประการทีส่ าม บทบาทสถาบันการศึกษาทางทหาร
ของกองทัพตองมีหลายมิติตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
ดานความมั่นคงของโลก และความสําเร็จในการจัดการ
ศึ ก ษาดั ง กล า วต อ งนํ า ไปสู  ก ารสนองตอบต อ จุ ด ยื น ใน
การรักษาความมั่นคงของชาติและตอประชาคมระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการศึกษาดาน
ประวัติศาสตรซึ่งเปนบทเรียนที่จะนําไปสูการบริหาร
จัดการดานการศึกษาเพื่อสรางความสมดุลระหวางการ
พัฒนาประเทศกับความมั่นคงของชาติ

การนํ า เสนอข อ มู ล ของผู  แ ทนจาก
ประเทศไทย
พันเอกบัณฑูร บําเรอราช ไดนําเสนอขอมูล เรื่อง
“การบรรจุการศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงรูปแบบใหมใน
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วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรของไทย” โดยไดบรรยาย
ถึ ง ภารกิ จ การจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ป อ งกั น ราช
อาณาจักร (วปอ.) ทีม่ กี ารปรับปรุงหลักสูตรและโครงสราง
การจัดหนวยงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณดานความมั่นคง รวมถึงภัยคุกคามตอความ
มั่นคงในรูปแบบใหมหลังจากการพังทลายของกําแพง
เบอรลินในป พ.ศ. ๒๕๓๒ และการลมสลายของสหภาพ
โซเวียตในป พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยเฉพาะภัยคุกคามตอความ
มัน่ คงของมนุษยและการมีสว นรวมของภาคประชาสังคม
ในการแกไขปญหาอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งได
เนนถึงแนวทางการจัดการศึกษาที่สนองตอบตอความ
มัน่ คงทีค่ รอบคลุมทุก ๆ ดาน (Comprehensive Security)
และไดเตรียมการรองรับตอการเขาสูประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะการแสวงหาความรวมมือ
กั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นภายใต ก รอบการประชุ ม
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 ในพืน้ ที่ การจําลองสถานการณดา นความมัน่ คง และ
การวิจัย อันจะทําใหสามารถสรางองคความรูและสราง

เครือขายทางวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานดานความมั่นคง
รวมกันไดอยางใกลชิด

เหตุการณสําคัญในระหวางการประชุม
ประเด็นแรก การเลี้ยงตอนรับในการเดินทางมา
รวมประชุมของฝายจีนเจาภาพ โดยมี พลอากาศเอกหลิว
ยาโจว (Air Chief Marshal Liu Yazhou) ผูบัญชาการ
ฝายการเมือง (Political Commissar) มหาวิทยาลัย
ปองกันประเทศในคํ่าวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ
โรงแรม Gehua New Century ไดสรางความอบอุนแก
แขกผูมาเยือน

ประเด็นทีส่ อง ในชวงพักหลังพิธเี ปดการประชุมฯ
พลเอกหวาง สี่ปน ผูบัญชาการมหาวิทยาลัยปองกัน
ประเทศของจีน ไดเชิญคณะผูแทนที่เขารวมประชุมเขา
พบเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นแบบทวิภาคีจํานวน
สองประเทศ ไดแก สหรัฐฯ และไทย โดยใชเวลาประเทศ
ละ ๑๕ นาที
สํ า หรั บ การพู ด คุ ย กั บ ฝ า ยไทยได เ น น ถึ ง ความ
ร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศกั บ
มหาวิทยาลัยปองกันประเทศของจีน ภายใตบันทึกความ
รวมมือดานการศึกษาระหวางกันทีไ่ ดลงนาม เมือ่ วันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงปกกิ่ง (ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่
ไดใหความเห็นชอบ เมือ่ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ทีไ่ ดอนุมตั ิ
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ใหกระทรวงกลาโหม โดยมอบหมายใหผบู ญ
ั ชาการสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ เปนผูลงนามในบันทึกความรวม
มือฯ) และฝายจีนไดเห็นดวยกับขอเสนอของฝายไทยใน
บันทึกความรวมมือฯ ที่ฝายไทยจะขอสงนักเรียนทหาร
มาเรียนภาษาจีนเพื่อเขาศึกษาในระดับโรงเรียนนายรอย
ตอไป

ประเด็นที่สาม การเลี้ยงรับรองของมหาวิทยาลัย
ป อ งกั น ประเทศของจี น โดย พลเอกหวาง สี่ ป  น ผู 
บัญชาการมหาวิทยาลัยปองกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัย
ป อ งกั น ประเทศ ซึ่ ง ได มี ก ารนํ า เยี่ ย มชมสถานที่ ห  อ ง
บรรยาย หองสัมมนา หองฝกจําลองสถานการณทาง
ยุทธศาสตร และหอสมุดของมหาวิทยาลัย

Eisuke Kigami ผูเชี่ยวชาญดานการชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ มาเปนวิทยากร
ในการสัมมนานานาชาติทสี่ ถาบันวิชาการปองกันประเทศ
(สปท.) ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิ.ย. ๕๕ ณ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ โดยฝายญีป่ นุ มีความ
สนใจทีจ่ ะนําคณะผูบ ริหารจํานวน ๑๐ คน มากระชับความ
รวมมือกับ สปท. (โดย วปอ.สปท.) ในชวงเดือน มิ.ย. ๕๖
โดยจะไดประสานรายละเอียดผานสํานักงานผูช ว ยทูตฝาย
ทหารของญี่ปุน ประจํากรุงเทพฯ ตอไป

นอกจากนี้ คณะผูแ ทนของสถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศของไทยยังไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
ดร. Han Youngsup รองผูอํานวยการ Korea National
Defense University (NDU) ซึ่งไดมีความสนใจที่จะใหมี
การแลกเปลี่ยนดานการศึกษากับสถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศในอนาคตอันใกล

ประเด็นที่สี่ ในระหวางการประชุมฯ คณะผูแทน
ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศของไทยไดมีโอกาส
ประเด็ น ที่ ห  า การเยี่ ย มชมวิ ท ยาลั ย ป อ งกั น
แลกเปลีย่ นขอคิดเห็นกับนาย Nobushige Takamizawa ประเทศ มหาวิทยาลัยปองกันประเทศ (College of
ผูอํานวยการ The National Institute for Defence Defense Studies, NDU : CDS, NDU) ซึ่งเปนหนวย
Studies (NIDS) ถึงความรวมมือที่ญี่ปุนไดสง พ.อ. 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
และการสัมมนาพิเศษกับผูแ ทนของทวีปตาง ๆ ในประเด็น
สําคัญทางยุทธศาสตร โดยวิทยาลัยปองกันประเทศมีทตี่ งั้
อยูบริเวณเขตชางผิง ทางตอนเหนือของกรุงปกกิ่ง โดย
มีที่ตั้งแยกออกจากมหาวิทยาลัยปองกันประเทศ เปนอีก
วิทยาเขตหนึ่ง

ประโยชนที่ไดรับจากการประชุม
ประการแรก การเขารวมในการประชุม ARF
HDUCIM ดังกลาว เปนประโยชนอยางยิ่งตอสถาบัน
วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ ในการขยายเครื อ ข า ยทาง
วิชาการ เนื่องจากการประชุมฯ นี้ เปนเวทีสําคัญที่เปด
โอกาสให ผู  บ ริ ห ารสถาบั น การศึ ก ษาด า นการป อ งกั น
ประเทศไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอันจะนําไปสู
การพัฒนาสถาบันการศึกษาและสามารถสรางความรวม
มือระหวางประเทศไดแนวทางหนึ่ง
ประการที่สอง ไดรับคําชมเชยในการนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
วามีมาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะฝายจีนไดใหความ
สนใจในการดําเนินการเพื่อสานตอกิจกรรมความรวมมือ
ดานการศึกษาตามบันทึกความรวมมือที่สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศไดลงนามกับมหาวิทยาลัยปองกันประเทศ
ของจีน ซึง่ สามารถใชเปนกรอบแนวคิดสําหรับขยายผลไป
สูค วามรวมมือดานการศึกษากับกองทัพของประเทศตาง ๆ
โดยเฉพาะญี่ปุน เกาหลีใต และ สหรัฐฯ ตอไป

ประเด็ น ที่ ห ก การเยี่ ย มชมหน ว ยกองพลยาน
เกราะที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปกกิ่ง สรุป
เพื่อใหแขกผูมาเยือนไดเห็นถึงการจัดการศึกษาในหนวย
การประชุ ม หั ว หน า สถาบั น การศึ ก ษาด า นการ
กําลังรบหลักของกองทัพจีน เพือ่ การเตรียมความพรอมรบ ปองกันประเทศเปนการประชุมตามกรอบการประชุม
อาเซียนวาดวยดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟก หรือ ARF HDUCIM เปนกลไกที่สําคัญ
กลไกหนึ่งที่จะสามารถสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวาง
ประเทศโดยฝายวิชาการ (Track II)
สําหรับการประชุม ARF HDUCIM ครัง้ ที่ ๑๗ จะ
จัดขึ้นที่ประเทศบรูไน โดยหัวขอการประชุมและกําหนด
ระยะเวลาในการประชุมฯ จะแจงใหประเทศสมาชิก
ทราบตอไป
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สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
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รูปแบบของความสัมพันธ
ระหวางจีนกับสหรัฐฯ

และบทบาทของไทย
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

รูปแบบความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ที่จะ
กอใหเกิดสันติภาพและการพัฒนาตอโลกและภูมิภาค
ตางๆ นั้น ทั้งสองประเทศควรยอมรับในความแตกตาง
และใหการเคารพตอกันภายใตกรอบกติกาโดยเปนที่
ยอมรับของประชาคมโลก ซึง่ ไทยสามารถสรางบทบาท
ในการเปนประเทศผูประสานความรวมมือไดทั้งกับจีน

กลาวนํา

บทความเรือ่ งนี้ มีวตั ถุประสงคทจี่ ะนําเสนอขอมูลทีเ่ ปนแงคดิ ในมุมมองดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับสถานการณดานความมั่นคงในระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งนักวิชาการทางดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศ ไดใหความสําคัญอันเปนผลมาจากการดําเนินความสัมพันธระหวางจีนกับ
สหรัฐฯ ที่ตางก็มีผลประโยชนรวมกันและสามารถที่จะรวมมือกันได ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจโลก การตอสู
เพือ่ ตอตานการกอการราย การไมแพรกระจายอาวุธนิวเคลียร ตลอดจนอาวุธทีม่ อี านุภาพทําลายรายแรง
และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
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แมวา ทัง้ จีนและสหรัฐฯ จะเห็นถึงความสําคัญของ
ความรวมมือกันเพือ่ ใหไดมาซึง่ ผลประโยชนทตี่ อ งการ แต
อยางไรก็ตาม ทั้งสองประเทศก็กําลังอยูบนเสนทางแหง
การปะทะขัดแยงกันในเรื่องแนวคิดทางยุทธศาสตรโดย
เฉพาะกับนโยบายการหวนคืนสูเอเชียของรัฐบาลสหรัฐฯ
ที่นําโดยนายบารัค โอบามา และมีการงัดขอตอบโตกัน
เกีย่ วกับหลักการตาง ๆ ทีว่ า ดวยเรือ่ งของอํานาจอธิปไตย
แหงชาติ เชน ปญหาไตหวัน และปญหาหมูเกาะใน
ทะเลจีนใต เปนตน
เหตุการณที่นาสนใจทางดานการเมืองระหวาง
ประเทศตอกรณีดงั กลาว คือ การพบปะเจรจาหารือในการ
ประชุมสุดยอดระหวางนายบารัค โอบามา ผูน าํ สหรัฐฯ กับ
นายหู จิ่นเทา ผูนําของจีน เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ณ
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐฯ ทําใหมีการบรรลุ
ข อ ตกลงที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การสร า งความร ว มมื อ แบบ
หุน สวนทางยุทธศาสตรบนพืน้ ฐานของการเคารพ รวมทัง้
การมีผลประโยชนรวมกันระหวางจีนกับสหรัฐฯ
ตอมาในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ นายสี จิ้นผิง
รองประธานาธิบ ดีของจีน (ซึ่งจะขึ้นรับ ตํา แหนง เปน
ประธานาธิบดีจีนในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖) ไดเดินทางไป
เยือนสหรัฐฯ และไดเสนอรูปแบบใหมของความเปน
หุน สวนทางยุทธศาสตร ซึง่ ไมเคยมีมากอนในประวัตศิ าสตร
ของความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ และจะเปนกาว
สําคัญของการสรางความคาดหวังสําหรับประเทศยักษ
ใหญ ทั้ ง หลายจะพิจ ารณากํา หนดเปนแนวทางในการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางกันตอไป

แนวทางในการดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ แ บบเป น
หุนสวนทางยุทธศาสตรดังกลาวไดมีการขยายผลไปสู
การหารือทางยุทธศาสตรระหวางจีนกับสหรัฐฯ ในวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ไดเนนยํ้า
ถึงลําดับกาวของขอเสนอในการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางกัน ๕ ประเด็น ไดแก การคิดริเริ่มสรางสรรค
การเชือ่ มัน่ ซึง่ กันและกัน การยอมรับตอความเทาเทียมกัน
ความเขาใจตอกัน และการทํางานรวมกันอยางเพื่อน
ที่มีความใสใจตอกัน

ในขณะที่ ป ระธานาธิ บ ดี โ อบามาก็ ไ ด แ สดง
สุ น ทรพจน ต อบ โดยกล า วถึ ง ความยิ น ดี ต  อ นรั บ ต อ
การเจริญเติบโตของจีนอยางสงบ ซึง่ ในโอกาสนัน้ ทัง้ ผูน าํ
สหรั ฐ ฯ และผู  นํ า จี น ก็ ไ ด เ ห็ น พ อ งกั น ถึ ง อนาคตของ
ความสัมพันธระหวางกันที่จะไมใหเกิดความซํ้ารอยตอ
การเขาใจผิดตอกันอีก ซึ่ง สอดรับกับคําประกาศของ
นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีตางประเทศของสหรัฐฯ
(ขณะเวลานั้น) ที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ
กับจีนจะไมใชลักษณะของความแตกตางตรงกันขาม
ที่ชัดเจนระหวางสีขาวกับสีดําหรือการเปนปฏิปกษตอกัน
แตทั้งสหรัฐฯ และจีน มุงลดทอนความขัดแยงที่จะสงผล
กระทบต อ เสถี ย รภาพของความสมดุ ล ระหว า ง
ความรวมมือกับการแขงขัน ซึง่ ทัง้ สองฝายไดใหการยอมรับ
รวมกันอยางไมเคยปรากฎมากอน
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การก า วสู  ภ ารกิ จ ใหม ใ นการดํ า เนิ น เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ที่ เ ป น เบื้ อ งหลั ง ของ
ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ
การดําเนินความสัมพันธระหวางจีนกับ
นักวิชาการจีนชื่อ หยวน เผิง (Yuan Peng) ซึ่ง สหรัฐฯ
เปนผูเชี่ยวชาญดานยุทธศาสตรความสัมพันธระหวาง
จีนกับสหรัฐฯ จากสถาบันศึกษาความสัมพันธระหวาง
ประเทศรวมสมัย (China Institutes of Contemporary
International Relations : CICIR) วิเคราะหวา เหตุการณ
ที่ผานมาทางประวัติศาสตรของการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ไดชี้ใหผูนําทั้งของจีนและสหรัฐฯ เห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวมในทางการเมืองที่จะนําไป
สูการสรางความสงบรวมกัน ซึ่งจะสามารถหยุดยั้งวงจร
ของความขัดแยงและการเผชิญหนาตอกันได โดยเฉพาะ
การก า วขึ้ น สู  อํ า นาจและการเสื่ อ มถอยอํ า นาจลงของ
ประเทศขนาดใหญของโลกในประวัติศาสตรไดผลักดัน
ใหนักคิดทางยุทธศาสตรของทั้งสองประเทศไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของวงจรดานสือ่ สารมวลชน ซึง่ เกีย่ วของ
กับสังคมและการศึกษาที่ไดซึมแทรกการมองโลกในแง
รายจากความแตกตางระหวางกัน รวมทั้งปญหาชองวาง
ระหวางผูน าํ กับประชาชน อันทําใหเกิดการสรางนโยบาย
ที่นําไปสูความขัดแยงและการเผชิญหนากันอยางหลีก
เลี่ ย งไม ไ ด ดั ง นั้ น การสื่ อ สารในระหว า งผู  นํ า ของ
ทัง้ สองประเทศ จึงมีความสําคัญตอการสรางฉันทามติและ
นําไปสูรูปธรรมของการปฏิบัติตอกัน ซึ้งทั้งสองประเทศ
ไดเห็นแลววา ตองดําเนินความสัมพันธระหวางกันบน
พืน้ ฐานของความรวมมือและเปนความรวมมือแบบหุน สวน
ทางยุทธศาสตร โดยมีความเคารพซึ่งกันและกัน รวม
ทั้งรักษาผลประโยชนรวมกัน อันเปนรูปแบบใหมของ
ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ดังจะไดกลาวในประเด็น
ตาง ๆ ตอไป (Peng, Yuan., 2012, pp. 28-29)

หลั ง ยุ ค สงครามเย็ น สหรั ฐ ฯ ได ก ลายเป น
อภิมหาอํานาจเพียงหนึง่ เดียว ดังนัน้ นโยบายตางประเทศ
ของจีนจึงมุงเนนการดําเนินความสัมพันธกับสหรัฐฯ เปน
สําคัญ โดยมีเหตุผลสามประการ (Zicheng, Ye., 2011,
p.3) กลาวคือ
ประการแรก จีนเห็นวาสหรัฐฯ เปนประเทศขนาด
ใหญทมี่ กี ารพัฒนาและมีศกั ยภาพในการทําสงครามขนาด
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
จีนเปนประเทศหนึง่ ในหาของคณะมนตรีความมัน่ คงถาวร
ของสหประชาชาติแลว ยังมีความสําคัญทางยุทธศาสตร
ตอสหรัฐฯ 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
นิวเคลียรทเี่ ปนภัยคุกคามตอสหรัฐฯ รวมทัง้ มีความสําคัญ
ตอความสําเร็จของสหรัฐฯ ในการจํากัดการแพรกระจาย
ของอาวุธที่มีอานุภาพรายแรง
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ประการที่สอง จีนเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญ
ตอความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจะสงผล
กระทบตอผลประโยชนของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้
ประการที่สาม จีนเปนประเทศขนาดใหญที่มี
การพัฒนาทีร่ วดเร็วโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ รวมทัง้ มีบทบาท
สําคัญตอการแกไขปญหาสภาวะแวดลอมของโลก เชน
ปญหาดานมลพิษ เปนตน
ประการที่สี่ สหรัฐฯ เห็นวา หลังจากเหตุการณ
กอการรายที่นิวยอรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ การดําเนิน
ความสัมพันธกบั จีนจะสงผลดีตอ ความสําเร็จในการรักษาผล
ประโยชนรวมกันโดยเฉพาะการตอตานการกอการราย

แนวคิดและรูปแบบพืน้ ฐานในการดําเนิน
นโยบายของจีน

การดําเนินนโยบายเพื่อความมั่นคงของจีนมุงนํา
ไปสูก ารเปนหุน สวนทางยุทธศาสตรกบั ประเทศตาง ๆ โดย
มีการประเมินสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงระหวาง
ประเทศวา จะยังไมมีสงครามขนาดใหญในภูมิภาคที่จะ
เปนอุปสรรคตอโอกาสการพัฒนาประเทศของจีน แต
กระแสโลกาภิวัตนจะกระทบตอการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศอันทําใหประเทศตาง ๆ จําเปนตองมี
การพึง่ พาอาศัยกันมากขึน้ (Interdependence) โดยเฉพาะ
ทางดานเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ความสมดุ ล ด า นกํ า ลั ง อํ า นาจหลั ง
จากยุ ค สงครามเย็ น ที่ ไ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากระบบ
สองขั้วอํานาจไปอยูภายใตการถูกครอบงําโดยสหรัฐฯใน
ลักษณะของการเปนขั้วอํานาจเดียว แตในอนาคตระบบ
ความมัน่ คงจะมีพฒ
ั นาการไปสูก ารมีหลายขัว้ อํานาจ รวม
ทั้งจะมีการเผชิญหนากับความทาทายของความมั่นคงใน
รูปแบบใหม (Non Traditional Security Challenges)
เพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง จากการก อ การร า ย การแพร ก ระจาย

ของอาวุธที่มีอานุภาพรายแรง และภัยพิบัติรุนแรงทาง
ธรรมชาติ เปนตน
การเจริญเติบโตขึ้นของจีน (Rise of China) จะ
มีอทิ ธิพลตอเศรษฐกิจและความมัน่ คงของโลก ซึง่ จีนตอง
มีบทบาทในการสรางกฎระเบียบ รวมทั้งบรรทัดฐานของ
องคกรระหวางประเทศในรูปแบบพหุภาคีเพื่อรักษาผล
ประโยชนของจีนรว มกับประเทศตาง ๆ แตปญหา
ความไมมนั่ คงในเรือ่ งพลังงาน ทําใหจนี ตองแสวงหาแหลง
พลังงานใหม ๆ
ดั ง นั้ น จากสภาวะแวดล อ มด า นความมั่ น คง
ดังกลาว ทําใหจีนนําเสนอแนวคิดความมั่นคงใหม (New
Security Concept) ที่ไดเริ่มตนศึกษาทบทวนแนวคิด
เกี่ยวกับความมั่นคงมาตั้งแต ป ค.ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
จนแล ว เสร็ จ ในป ค.ศ.๑๙๙๔ (พ.ศ.๒๕๓๗) และ
ในป ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ.๒๕๔๐) จี น ได เ สนอแนวคิ ด
ค ว า ม มั่ น ค ง ใ ห ม  ใ น ที่ 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 ม มั่ น ค ง
แห ง เอเชี ย -แปซิ ฟ  ก ครั้ ง ที่ ๔ ณ กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร
ประเทศมาเลเซีย
แนวคิ ด ความมั่ น คงใหม (New Security
Concept) จะเน น ความเท า เที ย มกั น (Equality)
การเจรจาหารือ (Dialogue Trust) ผลประโยชนรวม
(Mutual Beneﬁt) และความรวมมือ (Cooperation) โดย
มีองคประกอบ ๓ ประการ (Shenxia, Zheng., 2008,
pp. 8-15) คือ
ประการแรก ความมั่ น คงร ว ม (Common
Security) โดยแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี ซึ่ง
อาจเปรียบความมั่นคงรวมเปนวัตถุประสงคของแนวคิด
ความมั่นคงใหม
ประการที่สอง ความรวมมือดานความมั่นคง
(Cooperative Security) โดยมี ม าตรการสร า ง
ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ (Conﬁdence Building Measures) เชน
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การพบปะพูดคุยปรึกษาหารือทางยุทธศาสตร การรวมมือ
เพื่ อ ความมั่ น คงในภู มิ ภ าค การร ว มมื อ กั น แก ป  ญ หา
ความมัน่ คงในรูปแบบใหม การมีสว นรวมในการปฏิบตั กิ ารรักษา
สันติภาพ และการแลกเปลี่ยนทางการทหาร ฯลฯ ซึ่ง
เปรียบไดกับการเปนแนวทาง (Approach) ของแนวคิด
ความมั่นคงใหม
ประการทีส่ าม การพัฒนาความมัน่ คง (Development
Security) ใหมีเสถียรภาพอยางยั่งยืน ซึ่งเปรียบไดกับ
การมีรากฐานที่สําคัญ (Foundation)
การดําเนินนโยบายเพื่อความมั่นคงที่สอดคลอง
กับแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงใหมของจีนดังที่กลาวนั้น
มี ค วามเกี่ ยวขอ งสัมพีนธกับ การดํา เนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศในลักษณะของการสรางความเปนหุน
สวนทางยุทธศาสตร ซึ่งนักวิจัยอิสระดานรัฐศาสตร
ชาวอุซเบกิสถานชือ่ ดร.ฟารคดู โตลิปอฟ (Farkhod Tolipov)
ได ใ ห ค วามหมายของหุ  น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร ไ ว
อย า งเด น ชั ด ว า เป น รู ป แบบพิ เ ศษของความสั ม พั น ธ
ระหว า งประเทศที่ มี ลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ (Tolipov,
Farkhod., 2006, pp. 1-2)
๑. มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจตอกันอยูในระดับสูง
ของการเปนหุนสวนกัน
๒. มีความตั้งใจที่จะรวมมือระหวางกัน โดยมี
วิสัยทัศนในระยะยาว
๓. ใหความสนใจตอความรวมมือในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชนแหงชาติ
๔. มีจดุ ยืนทีใ่ กลชดิ และผลประโยชนรว มกันในเวที
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
โดยไดนาํ เสนอรูปแบบและความเคลือ่ นไหวในพฤติกรรม
ทางยุทธศาสตรระหวางประเทศของจีน (Cheng, Joseph
Y.S. and Wankun, Zhang., 2004, p. 180)
นักวิชาการจีนทั้งสองคนนั้น กลาวถึงการเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตรของจีนกับประเทศตาง ๆ โดย
มีการจัดระดับของการเปนหุนสวน (The Hierarchy
of Partnership) โดยเฉพาะหลังจากการสิ้นสุดของ
ยุ ค สงครามเย็ น ช ว งกลางทศวรรษที่ ๑๙๙๐ จี น ได มี
การทบทวนการเปลีย่ นแปลงในดุลแหงอํานาจ (Balance of
Power) ของโลกและจีนไดปรับเปลี่ยนบทบาทในดาน
ยุ ท ธศาสตร ร ะหว า งประเทศใหม โดยเฉพาะการมี
ความครอบคลุมถึงกําลังอํานาจแหงชาติ (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 186199) ดังนี้
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ระดับที่ ๑ การเป น หุ  น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร
(Strategic Partnerships) ระหวางจีนกับรัสเซียและจีน
กับสหรัฐฯ โดยมุง การดําเนินการเพือ่ รักษาความสงบและ
ความมีเสถียรภาพของสภาวะแวดลอมใหมทางการเมือง
ระหวางประเทศ
ระดับที่ ๒ ก า ร เ ป  น หุ  น ส  ว น ที่ ส ม บู ร ณ 
(Comprehensive Partnerships) ระหวางจีนกับฝรัง่ เศส
แคนาดา เม็ ก ซิ โ ก ปากี ส ถาน และอั ง กฤษ โดยมี
ความแตกตางกันตามกรณีในแตละรายประเทศ เพือ่ ผลักดัน
การจัดระเบียบโลกใหมในระบบหลายขั้วอํานาจ และเพื่อ
ปองปรามไมใหสหรัฐฯ แสดงความเปนอภิมหาอํานาจ
หนึ่งเดียวของโลกในการครอบงําระบบระหวางประเทศ
ระดั บ ที่ ๓ การสร า งความเป น หุ  น ส ว นของ
เสถียรภาพในระยะยาว (Constructive Partnership
of Long-term Stability) ระหวางจีนกับสหภาพยุโรป
(European Union : EU) เพื่อคงไวซึ่งผลประโยชนที่จะ
ไดรับจากความสําคัญในการพัฒนาดานเทคโนโลยีและ
เครื่องมือตาง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ผลประโยชนดานเศรษฐกิจและตลาดการคา
ระดับที่ ๔ การเปนหุน สวนบนพืน้ ฐานความเชือ่ มัน่
และการเปนเพื่อนบานที่ดี (Partnerships Based on
Good-neighborliness and Mutual Trust) ระหวางจีน
กับประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน
เพื่ อ ป อ งกั น ความขั ด แย ง ในผลประโยชน พื้ น ฐานทาง
ยุทธศาสตรของจีนในภูมิภาคนี้ รวมทั้งการถวงดุลอํานาจ
ในภูมิภาค
ระดับที่ ๕ การเป น หุ  น ส ว นของมิ ต รภาพและ
ความร ว มมื อ (Partnership of Friendship and
Cooperation) ระหวางจีนกับญี่ปุน เพื่อผลประโยชน
ทางการค า และการสร า งความเป น หุ  น ส ว นของ
ความรวมมือ (Partnership of Constructive Cooperation)

ระหวางจีนกับอินเดีย เพื่อรักษาความสงบในพื้นที่ตาม
แนวชายแดน
ระดั บ ที่ ๖ การสร า งความเป น หุ  น ส ว น
(Constructive Partnerships) ระหวางจีนกับแอฟริกาใต
รวมทั้งความสัมพันธของความรวมมือทางยุทธศาสตร
(Relationship of Strategic Cooperation) ระหวางจีน
กับอิยปิ ต และจีนกับซาอุดอิ าระเบีย เพือ่ ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและแหลงพลังงาน
นอกจากนี้ จีนไดเตรียมการหาทางแกไขปญหาที่
จะเกิดขึน้ ในเชิงยุทธศาสตรโดย นายหยาง เจียฉือ (Yang
Jiechi) รัฐมนตรีตา งประเทศจีนไดกลาวสุนทรพจนทศี่ นู ย
ศึกษายุทธศาสตรและระหวางประเทศของสหรัฐฯ เมื่อ
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (Jiechi, Yang, 2009)
ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปแหงความสัมพันธทางการทูต
ระหวางกันวา
“...ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งจี น -สหรั ฐ ฯอยู  บ น
พืน้ ฐานทางยุทธศาสตรของการขยายผลประโยชนรว มใน
การเสริ ม สร า งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของโลก...ควรส ง
เสริ ม ความร ว มมื อ กั น โดยใช ช  อ งทางที่ เ หมาะสมใน
การดําเนินความสัมพันธดว ยการเคารพในอํานาจอธิปไตย
ของกันและกัน ยอมรับในจุดยืนทีแ่ ตกตางกันเพือ่ รวมมือกัน
ในการรักษาผลประโยชนรวม...รักษาความใกลชิดใน
การเจรจาปรึ ก ษาหารื อ กั น ...ขยายความสั ม พั น ธ บ น
ความรวมมือเพือ่ เสถียรภาพและผลประโยชนโดยเฉพาะทาง
เศรษฐกิจ...ลดอุปสรรคที่จะเปนขอจํากัดระหวางกันใน
ปญหาไตหวันและทิเบตซึ่งเปนปญหาภายในของจีน...”
นักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศได
วิเคราะหแนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนวา ยังคงมุงเนน
การขยายบทบาทและอิทธิพลอยางตอเนื่อง โดยเนนถึง
การเจริญเติบโตขึ้นอยางสันติ โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อ
การปองกันตนเองและจะไมเปนไปเพื่อการคุกคามโลก
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ทัง้ นี้ จีนจะใชการดําเนินนโยบายตางประเทศแบบพหุภาคีผา น
การประชุมสุดยอดในเวทีตา งๆ ซึง่ จะทําใหจนี แสดงบทบาท
ในฐานะผูนําของประเทศกําลังพัฒนา โดยอาศัยพลัง
การรวมตัวของกลุม ประเทศกําลังพัฒนาทีจ่ นี รวมเปนสมาชิก
อยูดวยใหประโยชน เชน จีนไดแสดงทาทีที่จะผลักดันให
มีการปฏิรปู ระบบและกลไกสถาบันทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหจนี และประเทศกําลังพัฒนา
มีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นในเวทีเหลานั้น เชน การประชุม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก
หรือ เอเปค (Asia – Paciﬁc Economic Cooperation
: APEC) เปนตน
ในขณะที่จีนยังคงเผชิญกับความทาทายในดาน
การตางประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการรุกของ
สหรัฐฯ เพือ่ สกัดกัน้ การแผขยายอิทธิพลของจีนในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน การหมุนเวียนกองกําลัง
หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินสหรัฐฯ จํานวน ๒,๕๐๐ นาย
ไปประจําทีเ่ มืองดารวนิ ของออสเตรเลีย และการประกาศ
การฝกรวมสหรัฐฯ - ออสเตรเลีย รวมทั้งการรื้อฟน
การมีปฏิสมั พันธกบั เมียนมาร ดวยการสงนางฮิลลารี คลินตัน
รัฐมนตรีตางประเทศไปเยือนเมียนมาร ตลอดจนการจัด
ทําความตกลงเขตการคาเสรีที่เรียกวา ความตกลงเปน
หุน สวนทางยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพืน้ เอเชียแปซิฟก
(Trans - Pacific Strategic Economic Partnership
Agreement : TPP) และการเขามามีสวนในการปญหา
ข อ พิ พ าทในทะเลจี น ใต ร ะหว า งจี น ที่ กํ า ลั ง มี ป  ญ หา
การกระทบกระทั่งกับเวียดนามและฟลิปปนส

ยุทธศาสตรแหงชาติ โดยกําหนดแนวทางไว ๓ ประการคือ
ประการแรก เนนการวางรากฐานพลังอํานาจของ
สหรัฐฯ ใหแข็งแกรง โดยเฉพาะพลังอํานาจทางเศรษฐกิจ
ประการทีส่ อง เนนการสรางความเกีย่ วพันใหคลุม
รอบดาน เพื่อการรักษาผลประโยชนของสหรัฐฯ
ประการที่สาม เนนการพัฒนาความสัมพันธกับ
ประเทศตาง ๆ ในทุกภูมิภาค โดยสงเสริมการจัดระเบียบ
ระหวางประเทศที่เที่ยงธรรมและยั่งยืนเพื่อใชระเบียบ
กฎเกณฑระหวางประเทศ รวมทั้งการสรางกระแสเพื่อ
กดดันประเทศที่ขัดผลประโยชนของสหรัฐฯ ยุทธศาสตร
ความมั่นคงแหงชาติจัดทําขึ้น เพื่อสงเสริมผลประโยชน
แห ง ชาติ ทั้ ง ด า นความมั่ น คง ความเจริ ญ รุ  ง เรื อ ง
การเคารพตอคานิยมอเมริกัน และการใชกฎระเบียบ
ระหวางประเทศ
รัฐบาลสหรัฐฯ ของประธานาธิบดีบารัค โอบามา
มุงใช Smart Power เปนแนวทางผสมผสานเครื่องมือ
ทางดานการทูต เศรษฐกิจ การทหาร การเมือง กฎหมาย
วัฒนธรรมเขาดวยกัน เปนการผสมผสานระหวาง Soft
Power และ Hard Power เชน แบงปนความเจริญ
รุงเรือง ชวยเหลือดานการฝก การแลกเปลี่ยนดาน
การขาวกรอง รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมและรวมมือในการปราบปรามกลุม กอการราย
การส ง เสริ ม ให หุ  น ส ว นมี ค วามเข ม แข็ ง และมี ขี ด
ความสามารถสูงขึน้ โดยทีส่ หรัฐฯ มีบทบาทนําในการแกไข
ปญหาที่กระทบตอความมั่นคงของโลก เชน การยับยั้ง
การแพรกระจายอาวุธที่มีอํานาจทําลายรายแรง (WMD)
การกอการรายสากล และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
เปนตน (Laksmana, Evan A., 2009, pp.4-14)

แนวคิดและรูปแบบพืน้ ฐานในการดําเนิน
ประสบการณที่ผานมาของการดําเนิน
นโยบายของสหรัฐฯ
ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ
แนวคิ ด ทางยุ ท ธศาสตร ข องสหรั ฐ ฯ ตามที่

หากย อ นทบทวนประวั ติ ค วามเป น มาของ
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ไดประกาศในการจัดทํา ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ พบวา ภายหลังสงคราม
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เกาหลี (ป ค.ศ. ๑๙๕๐ – ๑๙๕๓) จีนคอมมิวนิสตและ
สหรัฐฯ ไดกลายเปนศัตรูกัน จวบจนกระทั่งถึงปลาย
ทศวรรษ ๑๙๖๐ เมื่ อ ทั้ ง สองประเทศต า งเริ่ ม ต น ใช
ความพยายามทีจ่ ะมีการปรับปรุงความสัมพันธระหวางกัน
สืบเนือ่ งจากในเวลานัน้ ทัง้ จีนและสหรัฐฯ ตางก็กาํ ลังเผชิญ
ศั ต รู ตั ว ฉกาจร ว มกั น คื อ สหภาพโซเวี ย ต โดยมี
ความเคลื่ อ นไหวที่ เ รี ย กขานกั น ว า การทู ต ป ง ปอง
(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 เติ้ง เสี่ยวผิง เดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตัน ซึ่ง
กลายเปนหลักหมายแหงการเริ่มตนของทศวรรษ “ดื่มนํ้า
ผึง้ พระจันทร” สําหรับความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ
ในระหวางเวลานัน้ สหรัฐฯกับจีนไดบรรลุขอ ตกลงการคา
ระดับทวิภาคีกนั และริเริม่ โครงการวิจยั รวมกัน ตลอดจน
แผนงานประสานงานรวมมือกันเปนจํานวนมาก เชน
โครงการและแผนงาน รวมทั้งขอตกลงวาดวยความรวม
มือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Agreement
on Cooperation in Science and Technology) ซึ่งจัด
วาเปนแผนงานระดับทวิภาคีทมี่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ เปนตน
แตแลวความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ดัง
กลาวที่กําลังราบรื่น ก็มีอันตองมีอันยุติลงอยางขมขื่นดวย
การที่จีนไดทําการปราบปรามกวาดลางอยางรุนแรงกับ
พวกนักศึกษาทีก่ าํ ลังชุมนุมประทวงอยูใ นจัตรุ สั เทียนอันเหมิน

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เพื่อ
ประณามสิ่งที่ตนเห็นวา เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางรายแรงของปกกิ่ง วอชิงตันจึงไดสั่งระงับการติดตอ
แลกเปลีย่ นการเยีย่ มเยียนระหวางเจาหนาทีร่ ะดับสูงของ
ทั้งสองฝายอยางเปนทางการ และออกมาตรการลงโทษ
ควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการหามสงออกอาวุธไป
ใหแกจีนดวย
การที่ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ตกอยู
ในสภาพเชนนี้ เนื่องมาจากธรรมชาติหรือแกนแทของ
ความสัมพันธซ่ึงถูกสรางและถูกพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐาน
แหงการมุงผลเชิงปฏิบัติ เพื่อสนองเปาหมายทางดานผล
ประโยชนแหงชาติ และเปาหมายทางยุทธศาสตรในเชิง
ภู มิ รั ฐ ศาสตร ข องแต ล ะฝ า ย เมื่ อ ผลประโยชน ห รื อ
เปาหมายของประเทศตนก็จะเกิดปะทะและขัดแยงกัน
รวมทัง้ เกิดความตึงเครียดขึน้ มา 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
บริ เ วณช อ งแคบไต ห วั น ในลั ก ษณะที่ มุ  ง ป อ งปราม
การประกาศเอกราชของไตหวันอันเปนผลมาจากการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีของไตหวันในชวงเวลานั้น ทําใหสหรัฐฯ
ก็ไดจัดสงหมูเรือบรรทุกเครื่องบิน ๒ หมูเดินทางเขา
มายัง ภูมิภาคแถบนี้ หลัง จากกรณีนี้สงบลงไปไมนาน
ก็ เ กิ ด เหตุ ก ารณ ที่ ก องกํ า ลั ง ทางอากาศขององค ก าร
สนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (North
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Atlantic Treaty Organization : NATO) ซึ่งนําโดย
สหรัฐฯที่กอกรณีโจมตีทิ้งระเบิดใสสถานเอกอัครราชทูต
จีนในกรุงเบลเกรด เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอางวาเปน
อุ บั ติ เ หตุ ด  ว ยความเข า ใจผิ ด ว า เป น โกดั ง อาวุ ธ ของ
หนวยงานรัฐบาลยูโกสลาเวีย และตอมาในเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๔ เครือ่ งบินขับไลแบบ J-8 ของจีน ไดชนปะทะกับ
เครื่องบินสายลับแบบ EP-3 ของสหรัฐฯ ในนานฟาใกลๆ
เกาะไหหลําของจีน แตรัฐบาลของประเทศทั้งสองตาง
ก็ ได ใช ค วามพยายามอยา งหนัก เพื่อ รักษาระดับของ
ความสัมพันธระหวางกันไว
จนกระทัง่ เกิดเหตุการณผกู อ การรายโจมตีสหรัฐฯ
อยางอุกอาจในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจีน
ได แ สดงการสนั บ สนุ น สงครามต อ สู  เ อาชนะการก อ
การรายของสหรัฐฯ อยางเต็มที่ การตอตานการกอการราย
กลายเปนเปาหมายรวมกันของประเทศทัง้ สอง ซึง่ ทําใหสาย
สัมพันธทมี่ อี ยูร ะหวางกันบังเกิดความอบอุน ขึน้ มาอีกครัง้
อาจวิเคราะหไดวา ในชวงทศวรรษแรกของคริสต
ศตวรรษที่ ๒๑ ขณะที่สหรัฐฯกําลังติดพันอยูกับปญหา
สงครามตอตานการกอการรายของตน ทัง้ ในอัฟกานิสถาน
และในอิ รั ก อยู  นั้ น จี น ก็ ไ ด ฉ กฉวยโอกาสในช ว งเวลา
ดังกลาวมาเนนหนักตอการรวมศูนยเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของตนเอง ประกอบกับในปจจุบันเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่
เพิ่งถูกโจมตีจากวิกฤตภาคการเงิน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ จน
กระทั่งประสบปญหาอยางหนักก็ยังคงอยูในภาวะที่ยังคง
ไมฟนตัวไดเทาที่ควร ในขณะที่จีนสามารถรักษาอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจเอาไวในระดับทีส่ งู อยางตอเนือ่ ง
จนทําใหเศรษฐกิจของจีนสามารถเจริญเติบโตแซงหนา
เข า แทนที่ ญี่ ปุ  น และกลายเป น ประเทศเจ า ของระบบ
เศรษฐกิจขนาดใหญเปนอันดับสองของโลก รองลงมาจาก
สหรัฐฯเทานั้น ปจจุบันนี้จีนกับสหรัฐฯตางก็เปนคูคา
รายใหญที่สุดของกันและกัน

อย า งไรก็ ดี การเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของ
การดําเนินความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ดังกลาวก็ไม
ไดทําใหความระแวงสงสัยระหวางมหาอํานาจทั้งสอง
นี้เลือนหายไป ตรงกันขามกลับเพิ่มทวีมากขึ้นจากการ
ที่ จี น กํ า ลั ง มี ค วามเข ม แข็ ง ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และทาง
การทหารมากขึน้ ทุกขณะ ซึง่ เปนการทาทายฐานะความเปน
อภิมหาอํานาจเพียงหนึ่งเดียวในโลกของสหรัฐฯ แตใน
อีกดานหนึ่ง จีนก็ระแวงสงสัยวา สหรัฐฯ ตองการที่จะ
จํากัดควบคุมการกาวผงาดขึ้นมาของตนดวยการปดลอม
(Containment) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายหลังจากที่คณะ
รัฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประกาศการปรับ
เปลี่ยนทางยุทธศาสตรของตน ดวยการที่จะหวนกลับ
คืนมาสูเอเชีย

แนวโนมของทิศทางความสัมพันธระหวาง
จีนกับสหรัฐฯ

ภาพรวมของความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ
ในปจจุบันมีแนวโนมในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น แมวาทั้ง
สองประเทศจะยังคงมีความเห็นทีแ่ ตกตางกันในแนวทาง
การดํ า เนิ น การที่ จ ะนํ า ไปสู  ก ารแก ไ ขประเด็ น ป ญ หา
ความมัน่ คงในภูมภิ าคตางๆ เชน การแกไขปญหาทะเลจีนใต
เปนตน แตทั้งสองประเทศตางเห็นถึงความสําคัญและ
ความจําเปนที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ
ทางดานเศรษฐกิจที่มีผลประโยชนรวมกันเพิ่มขึ้น แมวา
รัฐบาลสหรัฐฯ ที่นําโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา จะ
ยังคงมองจีนในฐานะคูแ ขงขันทางยุทธศาสตร (Strategic
Competition) ก็ ต าม แต ทั้ ง สองประเทศก็ มุ  ง เน น
การสรางดุลยภาพของความรวมมือและความสัมพันธกนั บน
พื้นฐานของการอยูรวมกัน โดยการเคารพซึ่งกันและกัน
เนื่องจากทั้งสองประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญของ
การดําเนินความสัมพันธทสี่ รางสรรคระหวางประเทศทัง้ สอง
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อยางรอบดานจะมีความหมายตอประเทศทั้งสองและตอ
โลกในที่สุด

ไดบรรลุขอตกลงที่สําคัญ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือน
ระดับสูง การประชุมเจรจาดานยุทธศาสตรความมั่นคง
ระหว า งจี น - สหรั ฐ ฯ ภายใต ก ลไก S&ED และ
ความสนใจรวมกันตอการจัดการทวิภาคีดา นสิทธิมนุษยชนทีจ่ นี
นอกจากนี้ ในระหวางการเยือนสหรัฐฯ ของ พลเอกเฉิน
ปงเตอ ประธานเสนาธิการทหารใหญ กองทัพปลดปลอย
ประฃาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๕ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง
ถือเปนการเยือนสหรัฐฯ ครัง้ แรกในรอบ ๗ ปของประธาน
เสนาธิการทหารใหญ และทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยน
แมวา ประเทศทัง้ สองยังคงขาดความไวเนือ้ เชือ่ ใจ ความเห็นกันอยางลึกซึง้ ในเรือ่ งความสัมพันธระหวางสอง
ตอกันจากมุมมองตอปญหาดานความมั่นคงในภูมิภาค กองทัพ ปญหานิวเคลียรในเกาหลีเหนือ การปราบปราม
ตางๆ โดยเฉพาะมุมมองของสหรัฐฯ ที่ยังคงมองเห็น โจรสลั ด การต อ ต า นการก อ การร า ยและการรั ก ษา
วาจีนเปนภัยคุกคาม จึงทําใหทั้งสองประเทศมีปฏิกิริยา ความปลอดภัยทางเครือขายอินเตอรเนต เปนตน
โตตอบซึ่งกันและกันในบางประเด็นปญหา ขณะที่จีนก็มี ข อ เสนอต อ รู ป แบบในมิ ติ ใ หม ข อง
มุมมองวาสหรัฐฯ กําลังดําเนินนโยบายเพือ่ ปดลอมจีน แต ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ
ทั้ ง จี น และสหรั ฐ ฯ ต อ งปรั บ ทิ ศ ทางและรั ก ษา
ทั้งจีนและสหรัฐฯ ก็มีปฏิสัมพันธในเชิงบวก โดยเฉพาะ
การเสริมสรางความสัมพันธทางการทหารจากการเยีย่ มเยือน ระดับของการดําเนินความสัมพันธระหวางกันบนพืน้ ฐาน
ระหวางรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศในระหวาง ของการเคารพในความแตกตางกัน อันเนือ่ งมาจากสภาพ
ป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ โดยผูนําทางทหารของทั้งสองฝายได คานิยมทางสังคม วัฒนธรรมและจารีตประเพณี ซึง่ สงผล
เห็นพองกันทีจ่ ะยึดหลักการของความเคารพ ความไวเนือ้ ตอการสรางแนวคิดทางยุทธศาสตรทงั้ ของจีนและสหรัฐฯ
เชื่อใจ ความเสมอภาค และการเกื้อกูลประโยชนซึ่ง มีความแตกตางกัน แตทั้งสองประเทศตางก็เล็งเห็นถึง
กันและกัน จนนํามาซึ่งความรวมมือในดานตางๆ เชน ความสําคัญของการรวมมือกันเพือ่ รักษาผลประโยชนของ
การตอตานการกอการราย กองกําลังเพื่อการรักษา กันและกันดังกลาวในขางตนแลวนั้น ซึ่งมีนักวิชาการจีน
สันติภาพ การปองกันภัยทางทะเล การใหความชวยเหลือ ไดเสนอแนวทางทีท่ งั้ สองประเทศควรดําเนินการ (Peng,
Yuan., 2012, pp. 35-45) ดังนี้
ดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เปนตน
ประการแรก ทั้งจีนและสหรัฐฯ ควรเนนรูปแบบ
ตั ว อ ย  า ง ที่ แ ส ด ง ใ ห  เ ห็ น ถึ ง รู ป ธ ร ร ม ข อ ง
ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ในเชิงบวกในดาน การรักษาผลประโยชนรว มกัน โดยเฉพาะความรวมมือทาง
ความมั่นคงทางการเมือง การทหารและเศรษฐกิจ ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดวยการหาพื้นที่สําหรับการลงทุนรวมกัน
การประชุมหารือทางดานยุทธศาสตรและเศรษฐกิจระหวาง เพื่ อ เป น พื้ น ฐานของการนํ า ไปสู  ค วามร ว มมื อ ในด า น
สหรัฐฯ กับจีน (US - China Strategic and Economic ความมั่นคงและดานอื่นๆ ตอไป
ประการที่ ส อง ทั้ ง จี น และสหรั ฐ ฯ ควรมี
Dialogue : S&ED) ครั้งที่ ๓ ซึ่งมีขึ้นที่กรุงวอชิงตัน เมื่อ
วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่การประชุมดังกลาว การทบทวนและมีการหารืออยางใกลชิดเกี่ยวกับการปรับ
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ความเกื้อกูลตอการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยง (Hub)
ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
รวมทัง้ ใชจดุ เดนเรือ่ งขีดความสามารถในการประนีประนอม
ตอประเด็นปญหาขอพิพาทดานความมั่นคงเพื่อนําไปสู
แนวทางการแก ไ ขป ญ หาอย า งสั น ติ วิ ธี เช น ป ญ หา
ขอพิพาทในทะเลจีนใต เปนตน
ประการที่สอง ไทยควรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนใน
การรักษาผลประโยชนแหงชาติทั้งตอจีนและสหรัฐฯ ให
ทั้งสองฝายเห็นคุณคาและความสําคัญของไทยตอการมี
บทบาทนําในเวทีระหวางประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภาค
และภูมภิ าค เนือ่ งจากไทยไมมปี ระเด็นความขัดแยงอยาง
มีนยั สําคัญทัง้ กับจีนและสหรัฐฯ และไมมปี ระเด็นขัดแยง
ในเรื่องที่เกี่ยวโยงโดยตรงกับผลประโยชนของสหรัฐฯ
และจีน โดยเฉพาะกรณีพิพาทในทะเลจีนใต ทั้งนี้ ไทย
ควรแสดงจุดยืนที่เปนของตนเองอยางแทจริง รวมทั้ง
ขอเสนอแนะสําหรับบทบาทและทาทีที่ แสดงจุดยืนรวมกับสหรัฐฯ หรือกับจีน ในประเด็นที่ควร
เหมาะสมของไทยต อ ความสั ม พั น ธ จะมีจุดยืนรวม เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศไทย
ดวยการใชเหตุผลที่ชัดเจนในเชิงหลักการและกฎหมาย
ระหวางจีนกับสหรัฐฯ
ระหวางประเทศ เพือ่ ใหทงั้ จีนและสหรัฐฯ ใหการสนับสนุน
ไทยควรกําหนดทาทีและจุดยืนทางยุทธศาสตร
จุดยืนของไทยในแตละเรื่องดวย
ด ว ยการรั ก ษาทิ ศ ทางและระยะของการดํ า เนิ น
สํ า หรั บ บทบาทที่ เ หมาะสมของกองทั พ ไทยใน
ความสั ม พั น ธ ทั้ ง ต อ จี น และสหรั ฐ ฯ อย า งสมดุ ล
การสนับสนุนการดําเนินยุทธศาสตรของรัฐบาลไทยตอจีน
เพือ่ รักษาผลประโยชนของประเทศไทย โดยควรพิจารณา
และสหรัฐฯ อยางไดสมดุล ควรประกอบดวย
กํ า หนดแนวทางในการดํ า เนิ น การในรู ป แบบลั ก ษณะ
ประการแรก กองทัพไทยควรพิจารณากําหนด
ทีเ่ ปนสะพานเชือ่ มโยงความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ
แผนงานแบบบูรณาการ รวมทั้งมีการหารือในการดําเนิน
อันจะทําใหไดมาซึ่งผลประโยชนรวมกันทุกๆ ฝายใน
กิจกรรมรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดัน
ภูมิภาค ดังนี้
เรื่องที่จะเปนผลประโยชนตอประเทศไทย เชน การให
ประการแรก ไทยควรใชจุดเดนในการดําเนิน
ความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ
ความสั ม พั น ธ พิ เ ศษกั บ จี น แบบญาติ ส นิ ท เสมื อ นเป น
ความรวมมือดานความมัน่ คงทางอาหารและพลังงาน เปนตน
ครอบครัวเดียวกัน และการดําเนินความสัมพันธพเิ ศษแบบ
ประการที่สอง กองทัพไทยควรแสดงบทบาทนํา
เพื่ อ นสนิ ท ด ว ยการสร า งบทบาทการเป น สะพาน
ในการเปนเวทีกลางของการพบปะหารือระหวางจีนกับ
เชือ่ มโยงทีม่ คี วามสําคัญตอปฏิสมั พันธในเชิงบวกระหวางจีน
สหรัฐฯ รวมทั้งประเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
กั บ สหรั ฐ ฯ โดยอาศั ย สภาพที่ ต้ั ง ทางภู มิ ศ าสตร ที่ มี
โครงสร า งเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในระดั บ โลก ระดั บ ถู มิ ภ าค
และระดั บ ระหว า งประเทศให ส อดคล อ งกั บ ทิ ศ ทาง
การเปลีย่ นแปลงของสถานการณ โดยทัง้ สองประเทศตอง
เปดใจกวางที่จะใหแตละฝายไดมีสวนรวมในการกําหนด
กรอบกติกาในการจัดระเบียบของโลกใหม รวมทัง้ ยินดีรบั
ฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาคมโลกดวย
ประการที่ ส าม ทั้ ง จี น และสหรั ฐ ฯ ควรมี จุ ด
ประสานงานที่ชัดเจนเพื่อสรางความไวเนื้อเชื่อใจตอกัน
และสนับสนุนตอความรวมมือในทุกระดับ โดยผานกลไก
ตางๆ ที่ทั้งสองประเทศมีปฏิสัมพันธกันทั้งแบบทวิภาคี
และภายใตกรอบพหุภาคี ตลอดจนมีการแจงเตือนเพื่อ
ปองกันการเขาใจผิด รวมทั้งควรเรงสงเสริมการทูตใน
ระดั บ ประชาชนของทั้ ง สองประเทศ ในรู ป แบบของ
การแลกเปลีย่ นกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมระหวาง
กันเพิ่มมากขึ้น
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ใหม เชน การชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภั ย พิ บั ติ เป น ต น ซึ่ ง จะเป น พื้ น ฐานของการนํ า ไปสู 
ความรวมมือในดานอืน่ ๆ โดยผานกลไกในกรอบความรวมมือ
ตาง ๆ ซึ่งประเทศไทยสามารถสรางบทบาทในการเปน
ประเทศผูประสานความรวมมือไดทั้งกับจีนและสหรัฐฯ
สรุป
เนื่องจากไทยมีความใกลชิดสนิทสนมแบบญาติมิตรใน
รูปแบบของความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ที่
ครอบครัวเดียวกันกับจีน และมีความใกลชิดแบบเพื่อน
จะกอใหเกิดสันติภาพและการพัฒนาตอโลกและภูมิภาค
ตางๆ ทั้งสองประเทศควรยอมรับในความแตกตางและ สนิทที่เกาแกที่สุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ใหการเคารพตอกันในบทบาทการมีสวนรวมเพื่อแกไข เฉียงใตใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อดํารงรักษาไวซึ่งผล
ปญหารวมกันภายใตกรอบกติกา โดยเปนที่ยอมรับของ ประโยชนของประเทศไทยและผลประโยชนรวมกันทั้ง
ประชาคมโลก อันจะนําไปสูการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ กับจีนและสหรัฐฯ อยางสมดุล ตลอดจนนํามาซึ่งผล
ตอกันและการเพิ่มความรวมมือกันมากขึ้น โดยเฉพาะ ประโยชนของภูมิภาคและสันติภาพทั้งในระดับภูมิภาค
ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและความมัน่ คงในรูปแบบ และระดับโลกตอไป
การแกไขปญหาดานความมั่นคงในภูมิภาค เชน ปญหา
ขอพิพาทในทะเลจีนใต โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ
ระหวางหนวยงานคลังสมองทั้งของไทยและตางประเทศ
ในมิติเชิงประวัติศาสตรและกฎหมายระหวางประเทศ
เปนตน
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๔๑

ของประเทศอื่นๆ ตลอดจนจะสนับสนุนแนวคิดใหมดาน
ความมัน่ คงทีม่ งุ เนนการสรางความเชือ่ ใจตอกัน การมีผล
ประโยชนรวมกัน การปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค และ
สงเสริมความรวมมือระหวางกันเพือ่ ดํารงไวซงึ่ ความมัน่ คง
อยางรอบดาน (Comprehensive Security) บนพื้น
ฐานของความมั่นคงรวมกัน (Common Security) และ
การรวมมือกันดานความมั่นคง (Cooperative Security)
แนวคิ ด ทางยุ ท ธศาสตร ข องจี น ใน
สาระสําคัญในเรื่องแรก กลาวถึงสถานการณใหม
สมุดปกขาวดานการปองกันประเทศ กับความทาทายใหมและภารกิจใหม โดยเนนวา แนวโนม
เนื้ อ หาสาระของสมุ ด ปกขาวด า นการป อ งกั น ของโลกกําลังกาวสูการแขงขันดานเศรษฐกิจและระบบ
ประเทศของจีน ฉบับป ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) ซึง่ ไดแบงออก หลายขัว้ อํานาจ ในขณะทีค่ วามแตกตางดานวัฒนธรรมได
เปน ๕ หัวขอเรื่องใหญๆ (Information Office of the ขยายตัวเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ ขอมูลขาวสารทางสังคมไดแพร
State Council of the People’s Republic of China., กระจายอยางรวดเร็ว และการแขงขันในการเสริมสราง
2013) ไดแก เรื่องแรกกลาวถึงสถานการณใหมกับ
ศักยภาพทางการทหารไดเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะในภูมภิ าค
ความทาทายใหมและภารกิจใหม เรื่องที่สองกลาวถึง
เอเชียแปซิฟก ทีม่ คี วามสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
การเสริมสรางและพัฒนาของกองทัพจีน เรือ่ งทีส่ ามกลาวถึง โลกและการขยายอิทธิพลทางยุทธศาสตรระหวางประเทศ
การปองกันอํานาจอธิปไตย ความมั่นคงและบูรณภาพ ของประเทศทีม่ กี าํ ลังอํานาจ ซึง่ จีนจะพัฒนากองทัพใหมี
แหงดินแดน เรือ่ งทีส่ กี่ ลาวถึงการสนับสนุนตอการพัฒนา ความพรอมสําหรับการปกปองรักษาอํานาจอธิปไตยและ
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม สวนเรื่องที่หาไดกลาวถึง บูรณภาพแหงดินแดน รวมทั้งผลประโยชนของประเทศ
การรักษาสันติภาพของโลกและเสถียรภาพในภูมิภาค อยางสันติ โดยเคารพในกรอบกติกาและกฎหมายระหวาง
นอกจากนี้ในเอกสารดังกลาวไดอธิบายถึงภาพรวมของ ประเทศ
แนวคิ ด ทางยุ ท ธศาสตร ไ ว ใ นบทนํ า และได เ น น ยํ้ า ถึ ง
สาระสําคัญในเรือ่ งที่สอง กลาวถึงการเสริมสราง
ภารกิจการปองกันประเทศของจีนในบทสรุปทายเลมไว และพัฒนาของกองทัพจีน โดยเนนวา กองทัพจีนจะ
อยางนาสนใจ
พัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตรความมั่นคงของประเทศ
บทนํ า ของเอกสารป อ งกั น ประเทศ ได อ ธิ บ าย และสนับสนุนตอการรักษาผลประโยชนของประเทศ
ภาพรวมของแนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนวา จีนยัง โดยจะพั ฒ นากํ า ลั ง พลด ว ยกลไกด า นการฝ ก ศึ ก ษาให
คงมุงเนนเสนทางการพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโตของ สอดคลอง รองรับตอการเพิม่ ทักษะและขีดความสามารถ
จีนอยางสันติวิธี และยืนหยัดในการดําเนินนโยบายดาน ในการปฏิบัติการทางทหารและการสงกําลังบํารุงดวย
ตางประเทศที่เปนอิสระและนโยบายดานการทหารเพื่อ เทคโนโลยีที่กาวหนาและอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัย
การปองกันประเทศ โดยจะไมมงุ สูล ทั ธิครองความเปนเจา
สาระสําคัญในเรื่องที่สาม กลาวถึงการปองกัน
(Hegemonism) รวมทั้งจะไมแทรกแซงกิจการภายใน อํานาจอธิปไตย ความมั่นคงและบูรณภาพแหงดินแดน
ดังนั้น บทความเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะนํา
เสนอบทวิเคราะหถึงกลไกการสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศของจีนตามแนวคิดทางยุทธศาสตรทไี่ ดกลาวไปแลว
ขางตน ซึง่ ยอมสงผลกระทบตอความมัน่ คงในภูมภิ าค รวมถึง
การแสดงบทบาททาทีที่เหมาะสมของประเทศไทยตอ
กรณีดังกลาว
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โดยเนนวา กองทัพจีนจะพัฒนาศักยภาพใหมคี วามพรอม
ตอการปกปองอํานาจอธิปไตยและเขตแดนของประเทศ
โดยมีระบบแจงเตือนภัยคุกคาม รวมทั้งมีความรวดเร็ว
ตอการเขาแกไขปญหาในพืน้ ทีว่ กิ ฤติ โดยเฉพาะการรักษา
ความมั่นคงทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางภาคพื้น
สาระสําคัญในเรื่องที่สี่ กลาวถึงการสนับสนุนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม โดยไดเนนยํา้ วา
กองทั พ จี น จะมี ขี ด ความสามารถในการสนั บ สนุ น ต อ
ภารกิจในการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาเพื่อ
การชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติในทุกพื้นที่ รวมทั้ง
การผนึกกําลังทางดานสังคมเพื่อความกลมเกลียวของ
ประเทศ และการรักษาเสถียรภาพตามกรอบกฎหมาย
เพื่อการปกปองผลประโยชนของประเทศ โดยเนนถึง
การปฏิบตั งิ านรวมกันระหวางหนวยงานของกองทัพกับภาค
พลเรือนโดยเฉพาะการดําเนินยุทธศาสตรทางทะเลเพื่อ
รักษาพื้นที่ทางดานเศรษฐกิจและแหลงพลังงาน ตลอดจน
เสนทางคมนาคมขนสงที่สําคัญของประเทศ
สวนสาระสําคัญในเรือ่ งทีห่ า ไดกลาวถึงการรักษา
สันติภาพของโลกและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยเนนวา
การมีสวนรวมของกองทัพจีนในการรักษาสันติภาพของ
โลกตามกรอบมติสหประชาชาติ โดยจะเพิ่มความรวมมือ
ในด า นต า งๆ ทั้ ง ด า นการเมื อ งและความมั่ น คง เช น
การสงกองกําลังเขารวมในการรักษาสันติภาพ การรักษา
เสนทางคมนาคมทางทะเล และการแลกเปลี่ยนการฝก
ศึ ก ษาร ว มกั น ระหว า งกองทั พ จี น กั บ กองทั พ ประเทศ
ตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฯลฯ เพื่อสนับสนุนตอมาตรการใน
การสรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจตอกันในเวทีระหวางประเทศ
สําหรับสาระสําคัญในบทสรุปของสมุดปกขาวดาน
การปองกันประเทศฉบับนี้ ไดเนนถึงการใหความสําคัญตอ
การดํารงรักษาสันติภาพของโลกและภูมิภาค โดยมุงเนน
ความรวมมือในการรักษาสภาวะแวดลอมดานความมัน่ คง
ใหมีเสถียรภาพและการพัฒนาความมั่นคงรวมกัน

สาระสํ า คั ญ ของสมุ ด ปกขาวด า นการป อ งกั น
ประเทศฉบับลาสุด ดังทีก่ ลาวไปแลวนัน้ มีประเด็นทีต่ อ เนือ่ ง
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
ประกันในความเปนอิสระ ความสามารถในการพึง่ ตนเอง
และสามารถปฏิบัติการทางทหารในเชิงปองกัน เพื่อให
ประเทศสามารถดํารงความเปนเอกราชและรักษาอํานาจ
อธิปไตย มีความเปนอิสรภาพและบูรณภาพแหงดินแดน
รวมทั้งผลประโยชนของประเทศ โดยยึดหลักการอยูรวม
กันอยางสันติ ๕ ประการ (The Five Principles of
Peaceful Coexistence) ไดแก การเคารพในอํานาจ
อธิปไตยของกันและกัน การไมรกุ รานกัน การไมแทรกแซง
กิจการภายในของกันและกัน,ความเสมอภาคกัน และ
การอยูรวมกันอยางสันติ ซึ่งจีนพิจารณาแลวเห็นวามี
ความเหมาะสมและเปนไปตามแนวทางที่บัญญัติไวใน
กฎบัตรขององคการสหประชาชาติ
๒. บทบาททางการทหารของจีนตองสนับสนุนตอ
การสรางคานิยมทีถ่ กู ตองและมีความเขาใจในความแตกตาง
ของระบบอุดมการณทางสังคม เพื่อลดการเผชิญหนาใน
การแยงชิงผลประโยชนในลักษณะทีฝ่ า ยหนึง่ ไดประโยชน
และอีกฝายหนึง่ เสียประโยชน อันจะนําไปสูค วามรวมมือ
เพือ่ รักษาผลประโยชนรว มกันบนพืน้ ฐานของความเชือ่ ใจ
(Mutual Trust) เชื่อมั่นในผลประโยชน (Mutual Beneﬁt)
มีความเทาเทียมกัน (Equality) และมีความรวมมือกัน
(Cooperation)
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๓. บทบาทของกระทรวงกลาโหมจี น ได มุ  ง
สนับสนุนการนําแนวคิดความมั่นคงใหมใหบังเกิดผลใน
การปฏิบัติ โดยผลักดันใหมีกิจกรรมทางการทหารและ
ความมั่นคงในรูปแบบความรวมมือที่เปนแบบพหุภาคี
(Multilateralism) เชน การประชุมอาเซียนวาดวย
ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงแหงเอเชียแปซิฟก (ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุม
วาดวยการแสวงหามาตรการเพือ่ สรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
(ดานความมัน่ คง) ในเอเชีย (Conference on Interaction
and Conﬁfidence-Building Measures in Asia: CICA)
กิจกรรมของชมรมความความมั่นคงและความรวมมือใน
เอเชียแปซิฟก (Council of Security Cooperation in the
Asia Pacifiﬁc: CSCAP) กิจกรรมในกรอบความสัมพันธ
อาเซียนกับจีน ASEAN-China: ASEAN+1) และกรอบ
ความสัมพันธอาเซียนกับจีน ญีป่ นุ และสาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต) (ASEAN-China, Japan and the Republic
of Korea Relationship: ASEAN+3) เปนตน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ของจีน ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)

สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติของจีน ฉบับที่ ๑๒ (วิบูลย ตั้งกิตติภาภรณ,
๒๕๕๔, หน า ๒๓๗ – ๒๕๔) ซึ่ ง เน น การพั ฒ นาเพื่ อ
ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน สรุปไดดังนี้
๑. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา โดยสราง
มิติใหมในดานการพัฒนาวิทยาศาสตร
๒. การเสริมสรางการเกษตรและเอื้อประโยชน
ตอการเกษตร
๓. ยกระดับการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเฉพาะ
ขีดความสามารถในการแขงขัน
๔. การสรางระบบสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ โดยมุง
ยกระดับคุณภาพของโครงสรางธุรกิจ

๕. ปรั บ การจั ด วางรู ป การให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยสงเสริมการพัฒนาที่ประสานซึ่งกันและกันระหวาง
ภูมิภาค และการพัฒนาความเปนเมืองตามแนวทางที่
กําหนด
๖. การพัฒนากิจการสีเขียว โดยเนนการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
๗. การขั บ เคลื่ อ นด า นนวั ต กรรม โดยเน น
การพัฒนาดานการศึกษา
๘. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีระบบบริการ
สาธารณะพื้นฐานที่สมบูรณแบบ
๙. แก ไ ขป ญ หารากฐาน โดยเสริ ม สร า ง
การบริหารกิจการดานสังคม
๑๐. สืบสานและสรางสรรค โดยเฉพาะการยืดหยัด
ในแนวทางการพัฒนาของวัฒนธรรมสังคมนิยมทีก่ า วหนา
๑๑. การปฏิรูปในเชิงรุกและรับ เพื่อเสริมระบบ
เศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมใหสมบูรณ
๑๒. การไดรับผลประโยชนรวมกัน โดยการยก
ระดับเปดเสรีทางการคาตอตางประเทศ
๑๓. การพัฒนาประชาธิปไตย
๑๔. ยกระดับความรวมมือ โดยผลักดันนโยบาย
หนึ่งประเทศสองระบบสูการปฏิบัติ
๑๕. ความกลมเกลียวระหวางกองทัพกับประชาชน
โดยการเสริมสรางกําลังปองกันประเทศและการพัฒนา
กองทัพที่ทันสมัย
๑๖. นําสูก ารปฏิบตั อิ ยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ บรรลุ
เปาหมายการพัฒนาอันยิ่งใหญ
ขอนาสังเกตของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติของจีนฉบับที่ ๑๒ ซึ่งเปนฉบับที่ใชในปจจุบันที่
ไดเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๕ มีนคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป น ต น มานั้ น อั น เป น ช ว งเวลาเดี ย วกั น กั บ เอกสาร
การปองกันประเทศของจีน ป ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ได
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ป ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ไดทําให
เห็นไดอยางชัดเจนวา ความรวมมือระหวางประเทศจะ
เกิดขึ้นไดตองสรางเงื่อนไขของความสัมพันธระหวาง
กันบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจจากการเปนเพื่อน
บ า นที่ ดี มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการร ว มพั ฒ นาเพื่ อ การได
มาซึ่งผลประโยชนรวมกันระหวางประเทศ โดยที่จีน
มีความยึดมั่นในการอยูรวมกันอยางสันติหาประการตาม
กรอบขององคการสหประชาชาติ ไดแก การเคารพใน
อํานาจอธิปไตยของกันและกัน การไมรุกรานกัน การไม
แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ความเสมอภาคกัน
และการอยูรวมกันอยางสันติ อันจะนําไปสูความรวมมือ
ระหวางประเทศ ซึง่ จีนเห็นวาระบบความสัมพันธระหวาง
ประเทศในอนาคตจะเปนแบบหลายขั้วอํานาจที่ควรมี
กลไกของความรวมมือกันในการพัฒนาเพื่อความสงบ
สุ ข และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และควรมี ม าตรการใน
การสนับสนุนการมีสว นรวมของภาคประชาสังคมระหวาง
ประเทศตอไป
งานวิจัยเรื่องนี้เนนถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งพา
อาศัยกันอยางสลับซับซอนโดยเฉพาะการพึ่งพาทางดาน
เศรษฐกิจที่จะนําไปสูความรวมมือกันระหวางประเทศ
ตลอดจนการสรางความเปนหุน สวนทางยุทธศาสตร และ
การสรางประชาคมความมั่นคงในภูมิภาคได
งานวิจัยของ Thayer (2006) ศาสตราจารย
แนวคิ ด ทฤษฎี ด  า นความสั ม พั น ธ ทางดานรัฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยนิวเซาวทเวลส จาก
ระหวางประเทศจากผลงานการวิจัยที่ ประเทศออสเตรเลีย วิจัยเรื่อง China’s International
เกี่ยวของ
Security Cooperation Diplomacy and Southeast
ผลงานการวิจัยของ Dongxiao (2008) เรื่อง Asia กล า วถึ ง นโยบายความร ว มมื อ ด า นความมั่ น คง
Building Up a Cooperation & Co-Progressive ระหว า งประเทศของจี น กั บ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
New Asia: China’s Asia Strategy towards 2020 ได ซึ่งพบวา การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรทําใหประเทศ
กลาวถึงการสรางความรวมมือและความกาวหนารวมกัน ตาง ๆ เกิดความเชื่อมั่นและไววางใจกันมากขึ้นโดยจีน
ของเอเชี ย ยุ ค ใหม กั บ ยุ ท ธศาสตร ข องจี น ในเอเชี ย ไดเสนอแนวคิดเรื่องความมั่นคงใหมที่ประกอบดวยพื้นฐาน
ออกเผยแพรในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เชนกัน
แมวา ใน ป ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ไดมกี ารแถลงและแจกจาย
สมุดปกขาวดานการปองกันประเทศวาดวยการใชกําลัง
ตางๆ ของกองทัพจีน (The Diversiﬁed Employment
of China’s Armed Forces) ดังไดนําเสนอไปแลวใน
หัวขอกอนหนานี้ กลาวคือ เมื่อพิจารณาจากเนื้อหา
สาระในเอกสารการปองกันประเทศฉบับดังกลาว ก็ไดมี
เนือ้ หาสอดคลองกับทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติของจีน เชน จุดยืนที่เนนบทบาทนําของ
ภูมภิ าคเอเชียในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยัง่ ยืน
โดยเฉพาะการแสดงบทบาทของจีนในการแกไขปญหา
วิกฤติการเงินในภูมิภาคเอเชียเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศกับประเทศเพือ่ น
บาน เพือ่ ลดความหวาดระแวงโดยการแสดงความโปรงใส
ผานเอกสารการปองกันประเทศและมีการแลกเปลี่ยน
ความร ว มมื อ ทางการทหารกั บ ต า งประเทศ รวมทั้ ง
พยายามลดขัดแยงในปญหาพรมแดนทั้งทางบกและทาง
ทะเลในขณะที่ไดแสวงหาลูทางในการสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจรวมกันกับประเทศเพือ่ นบานและในภูมภิ าคดวย
การสรางโครงขายการคมนาคมติดตอกันทั้งทางบก ทาง
ทะเล และทางอากาศ เปนตน อันจะสงเสริมใหเศรษฐกิจ
ของจีนเจริญเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖

AW-p40-p52.indd 44

AW-�������-����������������������-59-04.indd 159

8/10/2556 14:12:59

10/10/2559 11:44:14

160

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

๔๕

ที่สําคัญตอการสรางความเชื่อมั่นและการไดมาซึ่งผล
ประโยชนรวมกัน มีความเคารพในความเทาเทียมกัน
ระหวางประเทศอันจะผลักดันใหเกิดความรวมมือกัน
ระหวางประเทศ
โดยจีนไดดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียนทัง้ ใน
รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะหลังจากการรวม
กับประเทศในอาเซียน ญี่ปุนและเกาหลีใตแกไขปญหา
วิกฤติทางเศรษฐกิจ (ASEAN + 3) ไดทําใหความสัมพันธ
ระหวางจีนกับอาเซียนขยายผลไปสูความสัมพันธแบบ
พหุภาคีไดรวดเร็วขึ้นในเวทีของการประชุมความรวมมือ
ดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
(ASEAN Regional Forum--ARF) เปนตน ซึ่งเปน
การสนับสนุนตอแนวคิดการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
กับความรวมมือกันระหวางประเทศ ที่สามารถขยายผล
ไปสูการเปนประชาคมความมั่นคงในอนาคตได
ผลงานการวิจยั ของ 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 -อาเซียน
(China-ASEAN Free Trade Area--CAFTA) ในเดือน
พฤศจิกายน ป ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) โดย CAFTA
เปนกิจกรรมหนึ่งที่กอใหเกิดความรวมมือระหวางจีนกับ
อาเซียนเพือ่ ความมัน่ คงของภูมภิ าคอันเกิดจากการรับรูใ น
ความจําเปนทีต่ อ งมีการพึง่ พาอาศัยกันทางดานเศรษฐกิจ
และการลดความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดจากการคา
ระหวางประเทศ

งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ไ ด ทํ า ให ก รอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ความรวมมือกันระหวางประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น
และสนั บ สนุ น ต อ แนวคิ ด ของการพึ่ ง พาอาศั ย กั น โดย
เฉพาะทางดานเศรษฐกิจที่มีสวนสําคัญตอการผลักดันให
เกิดความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศได
ผลงานการวิ จั ย ของ Goh (2007) เรื่ อ ง
“Southeast Asian Perspectives on the China
Challenge” ไดวิเคราะหวา เปาหมายทางยุทธศาสตร
ของจี น คื อ การปกป อ งดิ น แดนและอํ า นาจอธิ ป ไตยให
รอดพนจากอํานาจอิทธิพลของมหาอํานาจอื่น โดยจีน
ดําเนินนโยบายความมั่นคงทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี
เพื่ อ การพั ฒ นาร ว มกั น โดยเฉพาะในผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ แมวาจะมีขอจํากัดทางยุทธศาสตรใน
การดําเนินการตอประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่มีความหลากหลายแนวคิดในการดําเนินนโยบายตอ
จีนโดยเฉพาะความพยายามในการถวงดุลระหวางจีนกับ
สหรัฐฯ ซึ่งสิ่งที่ทาทายจากการเจริญเติบโตขึ้นมาของจีน
ตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีดังนี้
ประการแรก ความไมแนนอนของเขตแดนใน
ทะเลจีนใต
ประการที่สอง ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแยง
ระหวางสหรัฐฯ กับจีน
ประการที่สาม ความไมแนใจในทาทีของจีนใน
ระยะยาว
ประการที่สี่ การรับรูในภัยคุกคามตอความมั่นคง
ในภูมิภาคมีความแตกตางกัน
ทั้งนี้ ยุทธศาสตรของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตตอ จีนนัน้ ไทยเปนประเทศทีม่ บี ทบาทใกล
ชิดกับจีนโดยเฉพาะปจจัยทางภูมศิ าสตร และนักการทหาร
ของไทยใชการดําเนินนโยบายโนมนาวสหรัฐฯ ใหเห็นผล
ประโยชนของภูมิภาค แตก็สนับสนุนใหจีนกาวขึ้นมามี
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ตางประเทศจํานวนประมาณ ๒๐ คน มีหนาที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนตอกลุมผูดูแลแผนงานและนโยบายตางประเทศ
(Foreign Affairs Leading Small Group : FALSG)
เพื่อประสานการปฏิบัติกับกระทรวงเศรษฐกิจและการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม
ธนาคารแหงชาติ และคณะกรรมการสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งจะมีเจาหนาที่การทูตของหนวยงานตางๆ
ดังกลาวไปประจําอยูในตางประเทศ ตลอดจนมีสถาบัน
กลไกการสรางความรวมมือระหวาง หรือองคกรที่ทําหนาที่เปนคลังสมองใหกับหนวยงานใน
ประเทศของจีน
ขางตน เชน สถาบันศึกษายุทธศาสตรระหวางประเทศ
การดําเนินนโยบายตางประเทศของจีน โดยผาน
ของจีน (China Institute for International Strategic
กลไกการสรางความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย
Studies : CIISS) ทําหนาทีศ่ กึ ษาวิจยั และเสนอแนะแนว
กลไกสามมิติ อันไดแก มิติแรกเกี่ยวกับโครงสรางของ
นโยบายดานการตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับงานดาน
องคกร มิติที่สองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ และ มิติ
ความมั่นคงและการทหาร เปนตน
ที่สามเกี่ยวกับแนวทางในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
มิติที่สองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งโดย
ซึ่งจะเห็นถึงความเชื่อมโยงของกลไกดังกลาว (Huafei,
ปกติทั่วไป FALSG หรือกลุมผูดูแลแผนงานและนโยบาย
Q., 2013, pp. 50 – 63) ดังนี้
การตางประเทศจะระดมความคิดเห็นจากหนว ยงาน
มิตแิ รก เกีย่ วกับโครงสรางขององคกร หนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของดานการตางประเทศที่ไดกลาวถึง
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตจีนและหนวยงานองคกร
ไปในมิติแรกแลวนั้น เพื่อเสนอแนวทางใหเลขาธิการ
ของรั ฐ บาลจี น ที่ กํ า กั บ ดู แ ลกลไกการดํ า เนิ น นโยบาย
พรรคคอมมิวนิสตจีน (ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและ
การตางประเทศรวมกัน ไดแก คณะกรรมการกลาง
ประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางดวย) เปนผูต ดั สินใจ
คณะกรมการเมือง เลขาธิการพรรคฯ คณะกรรมาธิการ
ในการดําเนินนโยบายตางประเทศ
ทหารกลางของพรรคฯ คณะกรรมาธิการทหารกลาง
มิติที่สามเกี่ยวกับแนวทางในการนํานโยบายไปสู
ของรัฐ สภาประชาชนแหงชาติ และคณะรัฐบาลที่นํา การปฏิบตั ิ FALSG หรือกลุม ผูด แู ลแผนงานและนโยบาย
โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี ซึ่งจะดูแลงาน ตางประเทศจะกํากับดูแลทิศทางของการดําเนินนโยบาย
นโยบายหลัก ดานการตางประเทศและกิจการภายใน การต า งประเทศโดยการประสานงานกั บ หน ว ยงาน
ประเทศควบคูกันไป โดยมีสํานักงานประสานงานของ ทีเ่ กีย่ วของซึง่ จะมีการพบปะหารือและประสานการปฏิบตั ิ
รัฐบาลจีนทําหนาทีอ่ าํ นวยการประสานงานเพือ่ รายงานให กันเปนประจําในทุกสัปดาห
เลขาธิการพรรคและคณะรัฐบาล ซึง่ จะรวมกันรับผิดชอบ
มิติทั้งสามดังกลาวนั้น เปนกลไกที่จีนใชสราง
ต อ การตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น นโยบายต า งประเทศ ความรวมมือระหวางประเทศ โดยขับเคลื่อนแนวคิดทาง
นอกจากนัน้ ยังมีคณะฝายอํานวยการทีอ่ ยูใ นกระทรวงการ ยุทธศาสตรทไี่ ดกลาวแลวขางตน ซึง่ สามารถวิเคราะหถงึ
อิทธิพลในภูมิภาค รวมทั้งอินเดียในฐานะเปนสวนสําคัญ
ของโลก ซึ่ ง อาจกล า วได ว  า เป น ยุ ท ธศาสตร ป  อ งกั น
ความเสีย่ ง (Hedging Strategy) โดยมีเปาหมายเพือ่ ถวง
ดุลอํานาจในสถานการณความเสี่ยงยังไมอาจตัดสินใจ
ไดอยางชัดเจน ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ทําใหแนวคิดเกี่ยวกับ
การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรเกิดมุมมองที่มีความลึก
มากยิ่งขึ้น
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การดําเนินนโยบายการตางประเทศของจีน โดยเฉพาะ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเป น หุ  น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร ที่ มี
ความสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการจีนสองคน
คือ โจเซฟ วาย เอส เฉิง (Joseph Y.S. Cheng) และ
จาง วานคุน (Zhang Wankun) ที่ไดนิยามความหมาย
ของการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรวา เปนลักษณะ

ความสัมพันธของสองประเทศที่มีความใกลชิดสนิทสนม
อยางยิง่ อยูบ นพืน้ ฐานของความเสมอภาค มีนโยบายและ
แนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารไป
ในแนวทางเดียวกัน (Cheng, J. Y.S. and Wankun, Z.,
2004, p. 180) โดยสามารถเขียนเปนภาพประกอบการขับ
เคลื่อนของกลไกการสรางความรวมมือระหวางประเทศ
ดังกลาวไดตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ ความรวมมือระหวางประเทศและรูปแบบใหมในการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
จากภาพที่ ๑ ทํ า ให เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ ข อง
ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กลุ  ม ผลประโยชน แ ห ง ชาติ
อันประกอบดวยการคํานึงถึงภัยคุกคาม (Awareness
of Threats) การคํ า นึ ง ถึ ง ความมั่ น คงของประเทศ
(Maintenance of National Security) การพึง่ พาอาศัยซึง่
กันและกันอยางซับซอน (Complex Interdependence)
และการเป น หุ  น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร (Strategic

Partnership) ซึง่ มีผลตอการนําไปสูค วามรวมมือระหวาง
ประเทศ แตขึ้นอยูกับความไวเนื้อเชื่อใจ (Conﬁfidence)
ซึง่ เปนตัวแปรสอดแทรกทีม่ ผี ลตอระดับความรวมมือมาก
หรือนอย (ดูรายละเอียดในดุษฎีนิพนธของ พ.อ.ไชยสิทธิ์
ตันตยกุล พ.ศ.๒๕๕๔, หนา ๑๔ – ๗๒)
ความรวมมือระหวางประเทศทีเ่ กิดขึน้ จากตัวแปรตางๆ
ดังกลาวแลวนั้น ไดสงผลไปสูการขับเคลื่อนกลไกแนวคิด
วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖

AW-p40-p52.indd 47

AW-�������-����������������������-59-04.indd 162

8/10/2556 14:13:02

10/10/2559 11:44:15

163

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

๔๘

ใหมดานความมั่นคง (New Security Concept) ที่
ประกอบดวย ความเชื่อใจกัน (Mutual Trust) การไดผล
ประโยชนรวมกัน (Mutual Beneﬁfit) ความเทาเทียมกัน
หรื อ เสมอภาคกั น (Equality) และเห็ น ความสํ า คั ญ
ของการร ว มมื อ กั น (Cooperation) โดยมุ  ง ไปสู  ก าร
ดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อสรางเสถียรภาพทั้งในภูมิภาค
และนอกภู มิ ภ าค (ระดั บ โลก) ด ว ยการดํ า เนิ น กรอบ
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) ทีต่ อ งคํานึงถึงพืน้ ฐานของ
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) เพือ่ ดํารงรักษาทิศทางของความรวมมือ
ดวยการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรภายใตสถานการณ
ใหมดานความมั่นคง (New Security Situation) ซึ่งมี
การเปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะแวดลอม อันจะกระทบตอ
กลุม ตัวแปรทีเ่ กีย่ วของกับผลประโยชนแหงชาติ (National
Interests)

ทาทีทางยุทธศาสตรที่เหมาะสมของ
ไทยต อ กลไกการสร า งความร ว มมื อ
ระหวางประเทศของจีน

การกําหนดทาทีทางยุทธศาสตรที่เหมาะสมของ
ไทย ควรมี ก ารทบทวนถึ ง จุ ด แข็ ง และจุ ด อ อ นของจี น
รวมทัง้ ปจจัยเกือ้ กูลตอโอกาสของจีนและอุปสรรคของจีน
ซึ่งอาจวิเคราะหไดดังนี้
จุ ด แข็ ง ของจี น ได แ ก จี น มี จํ า นวนประชากร
จํานวนมากถึง ๑,๓๐๐ ลานคนเศษซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอ
การเติบโตทางดานเศรษฐกิจ อันสงผลใหกองทัพจีนได
พัฒนาศักยภาพทางการทหารใหมีความเขมแข็งมากขึ้น
ตามสัดสวนของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพือ่ ปกปอง
ผลประโยชนของประเทศ และที่สําคัญคือจีนมีระบบ
โครงสรางทางการเมืองที่เขมแข็งโดยพรรคคอมมิวนิสต
จีน สามารถกําหนดทิศทางในการบริหารจัดการประเทศ
ไดอยางเบ็ดเสร็จ (Laudicina, P. A., 2005, pp. 45-47)
จุดออนของจีน ไดแก การทีม่ ปี ระชากรมากของจีน
โดยมีชนเผาตาง ๆ มากถึง ๕๖ เผา ทําใหรัฐบาลจีนตอง
เขมงวดในการกํากับดูแลความสงบเรียบรอยของสังคม
จนเกิ ด ข อ จํ า กั ด ในเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และการที่ จี น
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วจนนานาประเทศ
เกิดความหวาดระแวงวาจีนจะนําไปใชเสริมสรางขีด
ความสามารถทางทหารอันจะกลายเปนภัยคุกคามตอ
ความมั่นคงตอภูมิภาคและตอโลก โดยเฉพาะการแสดง
ขีดความสามารถดานอวกาศของจีนและการใชขีปนาวุธ
ยิ ง ดาวเที ย มที่ ไ ม ใ ช แ ล ว ของจี น ในอวกาศเมื่ อ เดื อ น
มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐) รวมทั้งปญหาใน
เรือ่ งดินแดนไตหวันทีม่ มี หาอํานาจภายนอกคือ สหรัฐฯ ที่
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ไดแสดงจุดยืนในการปกปองไตหวัน หรือในกรณีเกีย่ วกับ
ขอพิพาทปญหาเรื่องหมูเกาะสแปรตลียในทะเลจีนใตกับ
บางประเทศในกลุม อาเซียน เชน ฟลปิ ปนสและเวียดนาม
ฯลฯ (Navararo, P., 2008, pp. 15-57) นอกจากนั้น
ประเทศตาง ๆ เชน สิงคโปร มาเลเซียและอินโดนีเซีย
ฯลฯ ได ห วาดระแวงว า จี น จะขยายอํ า นาจอิ ท ธิ พ ล
เพื่อรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจดวยการควบคุม
เสนทางเดินทะเลที่สําคัญผานชองแคบมะละกาซึ่งเปน
จุดยุทธศาสตรที่สําคัญของโลก (Backman, M., 2008,
pp. 21-30)
ปจจัยเกือ้ กูลตอโอกาสของจีน ไดแก การใชจดุ แข็ง
ทางดานเศรษฐกิจซึ่งประเทศตาง ๆ ทั่วโลกกําลังจับตา
วาจีนจะชวยในการแกวิกฤตทางดานเศรษฐกิจของโลกที่
เกิดขึ้นจากปญหาธุรกิจการเงินในสหรัฐฯ และลุกลามไป
ทั่วโลกในชวงตนป พ.ศ.๒๕๕๒ ไดเชนเดียวกับที่จีนไดมี
สวนสําคัญในการแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียเมื่อ
ป พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่ ง จะเป ด โอกาสให จี น กั บ สหรั ฐ ฯ
มี ค วามร ว มมื อ กั น มากขึ้ น ในการแก ไ ขป ญ หาร ว มกั น
นอกเหนือจากทีจ่ นี ใหความรวมมือกับสหรัฐฯ ในการแกไข
ปญหาการกอการรายและปญหานิวเคลียรเกาหลีเหนือ
เปนตน ซึ่งจะทําใหจีนมีบทบาทในเวทีการเมืองระหวาง
ประเทศเพิม่ มากขึน้ (Overholt, W. H., 2008, pp. 33-62)
อุปสรรคของจีน ไดแก ความตองการดานพลังงาน

เพื่อสนองตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและปญหามลพิษ
จากการพั ฒ นาที่ ข าดความสมดุ ล จนเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ รวมทั้งความหวาดระแวงของนานาประเทศ
วาจีนจะกลายเปนภัยคุกคามทําใหจนี ตองแสดงจุดยืนทาง
ยุทธศาสตรในการสรางความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ
ในลักษณะการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic
Partnership) เพือ่ สรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจและความเชือ่ มัน่
วาจีนจะเปนโอกาสของภูมภิ าคและของโลกในการพัฒนา
โดยเฉพาะผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจและความมัน่ คง
รวมกับทุก ๆ ประเทศ และจีนจะเปนประเทศใหญที่มี
ความรับผิดชอบ (Overholt, W. H., 2008, pp. 103-138)
ดังนัน้ จุดยืนทางยุทธศาสตรและบทบาททีเ่ หมาะสม
ของไทยในการรั ก ษาผลประโยชน ข องประเทศ โดย
การรักษาความสมดุลในการดําเนินนโยบายความมัน่ คงให
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมดานความมัน่ คง ทัง้ ในระดับ
โลกและระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทุกประเทศ
มุ  ง รั ก ษาผลประโยชน แ ห ง ชาติ โ ดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและความจําเปนที่ตองมี
การพึ่งพาอาศัยกันและมีความรวมมือกันบนพื้นฐานของ
การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรเพื่อสรางความไวเนื้อ
เชื่อใจตอกัน อันจะนําไปสูความรวมมือดานความมั่นคง
ระหว า งประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะความร ว มมื อ
ทางการทหาร
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ภาพที่ ๒ ทิศทางและจุดยืนทางยุทธศาสตรที่เหมาะสมตอการรักษาความสมดุล
จากภาพที่ ๒ สามารถอธิ บ ายถึ ง จุ ด ยื น ทาง
ยุทธศาสตรและบทบาทที่เหมาะสมของไทยในการสราง
ความร ว มมื อ ด า นความมั่ น คงกั บ ประเทศต า งๆ ควร
ดําเนินการในลักษณะแบบเปด (Inclusive) เพื่อสราง
ความสัมพันธทางการทหารแบบสมดุล ทั้งกับสหรัฐฯที่
เปนพันธมิตรทางการทหารของไทยมาเปนระยะเวลา
ที่ยาวนาน และกับประเทศจีนที่กําลังเจริญเติบโตเปน
มหาอํานาจในภูมิภาค โดยใชกลไกของความรวมมือทั้ง
ที่เปนกลไกแบบทวิภาคีและกลไกพหุภาคีภายในภูมิภาค
โดยเฉพาะอาเซี ย น ในการขยายความรวมมื อ ด า น
ความมั่นคงไปสูการเปนประชาคมความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Security Community) ซึ่งมีความสอดคลอง
กับจุดยืนทางยุทธศาสตรและการดําเนินนโยบายทาง
การทหารทีต่ อ ตานลัทธิครองความเปนเจา (Hegemonism)
อั น จะทํ า ให จี น มี ช  อ งทางและโอกาสในการสร า ง
ความสั ม พั น ธ ท างการทหารกั บ ประเทศไทยโดยผ า น
กิ จ กรรมความร ว มมื อ ทางการทหารได ในขณะที่

ประเทศไทยจะยังคงรักษาความสัมพันธกับสหรัฐฯ โดย
ใชกรอบความรวมมือตางๆ ดังกลาว อันจะทําใหไทยได
รับผลประโยชน ทั้งจากสหรัฐฯ และจีนไปพรอม ๆ กัน
ตลอดจนทําใหประเทศไทยมีสถานะบทบาทนําในกลุม
อาเซียนตอการรักษาทิศทางเพือ่ สรางความสมดุลระหวาง
จีนกับสหรัฐฯ
กิจกรรมความรวมมือทางทหารดังกลาวนั้น ควร
ดําเนินในกรอบความรวมมือ ๕ ดาน ซึ่งเปนผลจาก
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและการประชุม
ระหวางรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคูเจรจา
ไดแก ความรวมมือในการปฏิบตั กิ ารดานมนุษยธรรมและ
การบรรเทาภัยพิบตั ิ ความรวมมือดานการแพทยทางทหาร
ความรวมมือในการปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพ ความรวมมือ
ในการปฏิบตั กิ ารตอตานการกอการราย และความรวมมือ
ดานความมั่นคงทางทะเล เปนตน อันจะมีผลทําให
สามารถโนมนาวผลประโยชนเชิงบวกของแตละฝายที่
แตกตางกันมาสูพ นื้ ทีส่ ว นกลาง (ตามภาพที่ ๒) ทีจ่ ะทําให
ทัง้ จีนและสหรัฐฯ รวมทัง้ ประเทศในกลุม อาเซียนไดรบั ผล
ประโยชนในเชิงบวกรวมกัน
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ประเทศ ด ว ยการสร า งความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจและ
ความมั่นใจระหวางประเทศ เพื่อสรางความเชื่อมั่นวา
จีนไมใชภยั คุกคามและจะไมแสวงหาความเปนเจาครอบงํา
ประเทศใดๆ แตจีนจะเจริญเติบโตอยางสันติและจะเปน
ประเทศใหญที่มีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะบทบาททาง
การทหารของจีน ที่พยายามแสดงความโปรงใสผานสมุด
ปกขาวดานการปองกันประเทศที่เนนยํ้าถึงความรวมมือ
ดานความมั่นคงกับประเทศตางๆ ภายใตกรอบของมติ
องคการสหประชาชาติ ซึง่ เปนการสงเสริมตอบทบาทของจีน
ในเชิงบวกบนเวทีการเมืองระหวางประเทศ
สําหรับขอเสนอแนะของผูเขียนซึ่งปรารถนาที่
จะเห็นการกําหนดนโยบายการปองกันประเทศของไทย
มี ค วามสอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศและ
สามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยผูเขียน
เห็นวา กระทรวงกลาโหมควรพิจารณาใหความสําคัญ
บทสรุป
กลไกการสรางความรวมมือระหวางประเทศของจีน กั บ การพั ฒ นาหน ว ยงานด า นการวิ จั ย และศู น ย ศึ ก ษา
มีความลุม ลึกทัง้ ในเชิงมติของโครงสรางการบริหารจัดการ ยุทธศาสตรทุกระดับหนวย ในการเปนศูนยกลางของ
มิติของกระบวนการตัดสินใจและมิติของแนวทางการนํา การระดมแนวคิ ด และการสร า งเครื อ ข า ยองค ค วามรู 
นโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยมิติทั้งสามดังกลาวไดมุงไป ตลอดจนการเชื่อมตอระหวางหนวยงานการวางแผนกับ
สูแนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนเพื่อดํารงความมุงหมาย หนวยงานจัดการศึกษาและสวนปฏิบัติการตางๆ เพื่อ
ทั้ ง ในด า นความมั่ น คงและความมั่ ง คั่ ง ทางเศรษฐกิ จ พัฒนาและบริหารจัดการในการสรางองคความรู รวมทั้ง
นอกจากนี้แลว ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจยังความ ผลักดันใหองคความรูนั้นไดนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
สอดคลองกับกระบวนทัศนดา นความมัน่ คง ทําใหนโยบาย ตลอดจนมีการเผยแพรสูสาธารณชนเพื่อประโยชนของ
การป อ งกั น ประเทศรองรั บ ต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของ ประเทศโดยรวมอยางตอเนื่อง

กิจกรรมความรวมมือทางทหารที่ไดกลาวถึงจะ
สนับสนุนตอการเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคง
ในภู มิ ภ าคได ทั้ ง ที่ เ ป น ความร ว มมื อ แบบทวิ ภ าคี แ ละ
ความรวมมือแบบพหุภาคี ซึ่งพบวา ความรวมมือใน
รูปแบบทวิภาคีของสองประเทศจะมีความคลองตัวและ
สามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งรวดเร็ ว มากกว า รู ป แบบ
พหุภาคีที่อาจมีอุปสรรคจากจุดยืนตอผลประโยชนที่มี
ความซับซอนมากขึน้ และมีความหลากหลายมุมมองในขัน้
ตอนการปฏิบัติของประเทศตางๆ ในขณะที่ความรวมมือ
แบบทวิภาคีก็จะมีสวนสําคัญตอการผลักดันกอใหเกิด
ความรวมมือแบบพหุภาคีได ทั้งนี้เนื่องจากทุกประเทศ
ตองการรักษาความสมดุลแหงอํานาจเพื่อความมั่นคง
ของประเทศตน อันจะสงผลตอความมั่นคงของภูมิภาค
ไดในที่สุด

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖

AW-p40-p52.indd 51

AW-�������-����������������������-59-04.indd 166

8/10/2556 14:13:07

10/10/2559 11:44:18

167

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

๕๒

เอกสารอางอิง

๑. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พันเอก. (๒๕๕๔). ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : ศึกษาเฉพาะกรณี
ความรวมมือทางการทหาร. ดุษฎีนิพนธมหาวิทยาลัยรามคําแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร) ปการศึกษา ๒๕๕๔.
๒. วิบูลย ตั้งกิตติภาภรณ. (๒๕๕๔). ถอดรหัสลับยุทธศาสตรจีน. กรุงเทพฯ : โครงการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
๓. Backman, M. (2008). Asia Future Shock. New York: Palgrave Macmillan.
๔. Cheng, J. Y. S. and Wankun, Z. (2004). “Patterns and Dynamics of China’s International Strategic Behavior” in Zhao,
Suisheng. (ed.). Chinese Foreign Policy. New York: An East Gate Book, 179-206.
๕. Dongxiao, C. (2008). Building Up a Cooperative & Co-progressive New Asia: China’s Asia Strategy Towards 2020.
Shanghai, China: Shanghai Institutes for International Studies.
๖. Dosch, J. (2007). Managing Security in ASEAN-China Relations: Liberal Peace of Hegemonic Stability. Asian
Perspective, 30, 209-236.
๗. Goh, E. (2007). Southeast Asian perspectives on the China challenge.The Journal of Strategic Studies, 30, 809-832.
๘. Huafei, Q. (2013). Contemporary Chinese Foreign Affairs and International Relations. Beijing : Current Affairs Press.
๙. Thayer, C. A. (2006, March). China’s International Security Cooperation Diplomacy and Southeast Asia. Paper
Present to Panel on Southeast Asia and China: A North-South Relationship of a New Kind (47th) International
Studies Association Annual Convention, San Diego, California.
๑๐. Information Office of the State Council of the People’s Republic of China. (2011). China’s Nation Defense
in 2010, Beijing: Information Office of State Press.
๑๑. Information Office of the State Council of the People’s Republic of China. (2013). The Diversiﬁfied Employment of
China’s Armed Forces, Beijing: Foreign Languages Press.
๑๒. Laudicina, P. A. (2005). World Out of Balance. New York: McGraw-Hill.
๑๓. Navarro, P. (2008). The Coming China Wars. New Jersey: FT Press.
๑๔. Overholt, W. H. (2008). Asia, America, and the Transformation of Geopolitics. New York: Cambridge University Press.

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 ศูนยศึกษา
การสงคราม ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุน ที่ ๔๑ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร - หลักสูตรยุทธศาสตร
และการปองกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัยปองกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทานเคยดํารงตําแหนง อาจารย
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา - ผูอํานวยการกองกิจการ
ปองกันประเทศ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด และนายทหาร
ปฏิบัติการ ประจําสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนยศึกษา
ยุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖

AW-p40-p52.indd 52

AW-�������-����������������������-59-04.indd 167

8/10/2556 14:13:07

10/10/2559 11:44:18

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓
ISSN 8057-3891

ISSN 8057-3891

-22-1-57-6.indd
1
AW-�������-����������������������-59-04.indd
168

ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗

กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทุ่งสีกัน ดอนเมือง

10/10/2559 11:44:19

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓
ISSN 8057-3891
ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗

เสนาธิปตย

วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗
www.cdsd-rta.net, email : senathipat@cdsd-rta.net ISSN 8057-3891
AW-�������-����������������������-59-04.indd 169

31/1/2557 16:00:51
10/10/2559
11:44:19

AW-�������-����������������������-59-04.indd 170

10/10/2559 11:44:19

171

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

๒๙

๓

ทิศทางการขับเคลื่อนกลไก
ความรวมมือดานความมั่นคง
แบบหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยกับจีน
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นกลไกความร ว มมื อ
ดานความมั่นคงแบบหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวาง
ไทยกั บ จี น เป น ผลมาจากสภาวแวดล อ มทางด า น
ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหจีนดําเนินความสัมพันธ
ระหว า งประเทศ โดยการสร า งความร ว มมื อ ด า น
ความมั่ น คงแบบเป น หุ  น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร เพื่ อ
เสริมสรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจกับประเทศตางๆ เพือ่ ดํารงไว
ซึ่งผลประโยชนรวมกัน
ที่มา http://www.enn.co.th

กลาวนํา

ในการสรางความรวมมือระหวางประเทศของจีนกับความมัน่ คงในภูมภิ าคนัน้ มีความลุม ลึกทัง้ ใน
เชิงมิตขิ องโครงสรางการบริหารจัดการ มิตขิ องกระบวนการตัดสินใจและมิตขิ องแนวทางการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ โดยมิติทั้งสามดังกลาวไดสะทอนถึงแนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนเพื่อดํารงความ
มุง หมายทัง้ ในดานความมัน่ คงทางการเมืองและความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันทิศทางการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจยังมีความสอดคลองกับกระบวนทัศนดานความมั่นคง ทําใหนโยบายการปองกันประเทศ
สนับสนุนตอทิศทางการพัฒนาของประเทศดวยการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและความมั่นใจระหวาง
ประเทศ เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาจีนไมใชภัยคุกคามและจะไมแสวงหาความเปนเจาครอบงําประเทศ
ใดๆ แตจีนจะเจริญเติบโตอยางสันติและจะเปนประเทศใหญที่มีความรับผิดชอบ จึงมีประเด็นที่ตอง
ขยายความดวยการอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจดานการกําหนดและการดําเนินนโยบาย
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ตางประเทศของจีน อันสงผลกระทบตอแนวความคิดใน
การเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงแบบหุนสวน
ทางยุทธศาสตรกับประเทศไทย
ดั ง นั้ น ในบทความฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะ
นํ า เสนอข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความจํ า เป น ที่ ป ระเทศไทย
ตองเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับจีน ซึ่ง
เปนผลมาจากการดําเนินนโยบายการเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรของจีน อันนําไปสูท ศิ ทางการขับเคลือ่ นกลไก
ความรวมมือดานความมัน่ คงแบบหุน สวนทางยุทธศาสตร
ระหวางไทยกับจีน และผลประโยชนที่ไทยจะไดรับจาก
ความรวมมือในรูปแบบดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิด
ความตอเนื่องในการสรางองคความรูความเขาใจโดย
เฉพาะกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลจีนตอการดําเนิน
นโยบายดานความมั่นคง

สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงและ
กลไกการสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศของจีน

นักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศ
ของจีนชือ่ จาง หยุนหลิง (Zhang Yunling) และ ถัง ซือ่ ผิง
(Tang Shiping) ไดวเิ คราะหบทบาทของจีนในการดําเนิน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ โดยเฉพาะสภาวแวดลอมดานความมั่นคงที่สําคัญในระดับภูมิภาค หลัง
จากเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเอเชียป
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เริ่มตนจากคาเงินบาทของไทยและลุกลาม
ไปยังประเทศตาง ๆ ในเอเชียไดทําใหกลุมประเทศใน
อาเซียนเห็นความจําเปนที่ตองรวมมือกับประเทศจีน
ญี่ปุน และเกาหลีใต เพื่อแกไขปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจ
ในภูมิภาครวมกัน โดยเฉพาะจีนไดแสดงบทบาทที่สําคัญ
โดยการแสดงความเปนผูน าํ ในฐานะประเทศใหญทตี่ อ ง
มีภาระผูกพันในการแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ดวยการ

รักษาระดับคาเงินหยวนของจีนไวเพือ่ ไมใหสง ผลกระทบที่
จะเปนการซํา้ เติม ตอสถานการณทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
ซึ่งทําใหจีนไดรับการยอมรับตอบทบาทการสรางสถานะ
ของการเปนหุน สวนทางยุทธศาสตรกบั ประเทศตางๆ ซึง่
สอดคลองกับแนวคิดทางดานยุทธศาสตรของจีน สรุปได
ดังนี้ (Yunling, Z. and Shiping, T., 2005, pp. 48-68)
๑. จีนมุงคืนสูความยิ่งใหญดังในอดีตดวยการเปน
มหาอํานาจจากขนาดของประเทศ จํานวนประชากรและ
ความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในปจจุบัน แตจีนระลึกอยู
เสมอวาสหรัฐฯ เปนอภิมหาอํานาจทีจ่ นี ตองมีความรวมมือ
ในดานตาง ๆ นอกจากนี้ จีนจะเพิ่มความแข็งแกรง
ของประเทศรวมทัง้ ความเขมแข็งทางการทหารเพือ่ รักษา
สถานภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๒. จีนตองการดํารงความมีเสถียรภาพอันเปนผล
จากนโยบาย ๔ ทันสมัยในยุคของ เติ้ง เสี่ยวผิงและรักษา
สภาวแวดลอมระหวางประเทศใหมีความสงบเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยการรักษาความสัมพันธที่ดีกับสหรัฐฯ และ
ประเทศเพื่อนบานของจีน
๓. จีนเนนการเปนประเทศใหญทมี่ คี วามรับผิดชอบ
และควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเองที่ จ ะไม มุ  ง แสวงหา
การเปนผูน าํ ในกิจการระหวางประเทศทัง้ ในระดับภูมภิ าค
และระดับโลกโดยดําเนินกิจกรรมผานองคกร สถาบันและ
กลไกตาง ๆ แบบพหุภาคี (Multilateral Institutions) เพือ่
สรางความรวมมือทางเศรษฐกิจรวมทั้งรวมปรึกษาหารือ
ระหวางประเทศเพือ่ สรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจ (Conﬁdence
Building Measures: CBMs) ในการบริหารจัดการ
ดานความมั่นคงบนพื้นฐานของแนวคิดความมั่นคงใหม
(New Security Concept) ที่กอใหเกิดความเชื่อมั่น
การเห็นประโยชนรว มกัน มีความเสมอภาคกันและมีความ
รวมมือกัน
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๔. จี น เน น การดํ า เนิ น การพั ฒ นาประเทศบน
พืน้ ฐานของความมัน่ คงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทีส่ อดคลองกับสภาวะแวดลอมของโลก โดยดําเนินนโยบาย
อยางอิสระและไมฝกใฝฝายใด รวมทั้งยึดถือกรอบปฏิบัติ
ของสหประชาชาติและจะตอตานการแทรกแซงกิจการ
ระหวางประเทศ
ซึ่งมีขอนาสังเกตที่ชัดเจนวาผูนําจีนในปจจุบัน
ยังคงยึดแนวทางการดําเนินนโยบายของอดีตผูนํา เติ้ง
เสีย่ วผิง ตลอดมาจนถึงปจจุบนั โดยเฉพาะคําปราศรัยของ
เติง้ เสีย่ วผิง ครัง้ สําคัญ ๒ ครัง้ คือ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ
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) มีสาระสําคัญสรุปได
วา จีนยังคงดําเนินนโยบายตอตานลัทธิความเปนเจา เพือ่
รักษาสันติภาพของโลก จีนจะเปนสวนหนึ่งของประเทศ
โลก ที่สามเสมอ เนื่องจากจีนยังมีความยากจนและแม
จะรํ่ารวยขึ้นก็จะไมแสวงหาความเปนเจา จีนสนับสนุน
การเจรจาปญหาเศรษฐกิจระหวางประเทศ จีนจะดําเนิน
นโยบายตางประเทศอยางอิสระและไมฝกใฝฝายใดฝาย
หนึ่ง อยางแทจริง และนโยบายตางประเทศของจีนมุง
แสวงหาสันติภาพของโลก เพื่อทุมเทการพัฒนาประเทศ
ใหมคี วามทันสมัย (เฉียน ฉีเซิน, ๒๕๔๙, หนา ๒๓๒-๒๗๕)
แนวทางการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
ตอสถานการณดานความมั่นคงดังกลาว ไดสะทอนถึง
ทิศทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีน โดยผาน
กลไกการสรางความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย

กลไกสามมิติ (Huafei, Q., 2013, pp. 50 – 63 ) ไดแก
มิติแรกเกี่ยวกับโครงสรางขององคกร มิติที่สองเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจ และ มิติที่สามเกีย่ วกับแนวทางใน
การนํานโยบายไปสูก ารปฏิบตั ิ ซึง่ จะเห็นถึงความเชือ่ มโยง
ของกลไกดังกลาว ดังนี้ (Shambaugh, D., 2013,
pp. 61-72 ; Sun, Y., 2013, pp. 2-17)
มิ ติ แ รก เกี่ ย วกั บ โครงสร า งขององค ก รที่
ครอบคลุ ม ระบบงานความมั่ น คงแห ง ชาติ ระบบงาน
ดานการขาว และระบบงานดานการทหาร โดยมีคณะ
กรรมการประจํากรมการเมือง (Politburo Standing
Committee : PBSC) ควบคุมหนวยงานระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสตจนี และหนวยงานองคกรของรัฐบาลจีน
ทีก่ าํ กับดูแลกลไกการดําเนินนโยบายการตางประเทศรวม
กัน ไดแก เลขาธิการพรรคฯ คณะกรมการเมือง คณะ
กรรมการกลาง คณะกรรมาธิการทหารกลางของพรรคฯ
คณะกรรมาธิการทหารกลางของรัฐ สภาประชาชน
แหงชาติ และคณะรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตรีและ
ประธานาธิบดี ซึ่งจะดูแลงานนโยบายหลัก ดานการ
ตางประเทศและกิจการภายในประเทศควบคูกันไป โดย
มีสํานักงานประสานงานของรัฐบาลจีนทําหนาที่อํานวย
การประสานงานเพื่อรายงานใหเลขาธิการพรรคและ
คณะรัฐบาล ซึ่งจะรวมกันรับผิดชอบตอการตัดสินใจใน
การดําเนินนโยบายตางประเทศ นอกจากนั้นยังมีคณะ
ฝายอํานวยการที่อยูในกระทรวงการตางประเทศจํานวน
ประมาณ ๒๐ คน มีหนาทีป่ ฏิบตั งิ านสนับสนุนตอคณะผูน าํ
กลุม เล็กทีด่ แู ลงานดานการตางประเทศ (Foreign Affairs
Leading Small Group : FALSG) เพื่อประสานการ
ปฏิบัติกับกระทรวงเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม ธนาคารแหงชาติ
และคณะกรรมการส ง เสริ ม การค า ระหว า งประเทศ
ซึ่งจะมีเจาหนาที่การทูตของหนวยงานตางๆ ดังกลาวไป
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ประจําอยูในตางประเทศ ตลอดจนมีสถาบันหรือองคกร
ที่ทําหนาที่เปนคลังสมองใหกับหนวยงานในขางตน เชน
สถาบันศึกษายุทธศาสตรระหวางประเทศของจีน (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
มิ ติ ที่ ส อง เกี่ ย วกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง
โดยปกติ ทั่ ว ไป คณะผู  นํ า กลุ  ม เล็ ก ที่ ดู แ ลงานด า นการ
ตางประเทศ หรือ FALSG จะระดมความคิดเห็นจากหนวย
งานและองคกรทีเ่ กีย่ วของดานการตางประเทศทีไ่ ดกลาว
ถึงไปในมิติแรกแลวนั้น โดยประสานงานอยางใกลชิด
กับคณะผูนํากลุมเล็กที่ดูแลงานดานความมั่นคงแหงชาติ
(National Security Leading Small Group : NSLSG)
เพื่อเสนอขอมูลขาวสารและการวิเคราะหสถานการณ
ดานความมัน่ คง รวมทัง้ ขอแนะนําในการกําหนดนโยบาย
ความมั่นคง เปนแนวทางใหเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต
จีน (ซึ่งดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและประธานคณะ
กรรมาธิการทหารกลางดวย) เปนผูต ดั สินใจในการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ
NSLSG จะประกอบดวยผูแทนหนวยงานระดับ
คณะกรรมการแหงรัฐ ๘ หนวยงาน ไดแก กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวง
ความมั่ น คงแห ง รั ฐ กระทรวงพาณิ ช ย สํ า นั ก งาน
ดูแลกิจการไตหวัน สํานักงานดูแลกิจการฮองกงและ
มาเกา สํานักงานดูแลกิจการชาวจีนโพนทะเล และ
สํานักงานขาวกรอง รวมทั้งผูแทนจากหนวยงานฝาย

โฆษณาชวนเชือ่ ตลอดจนหนวยงานฝายการตางประเทศ
และผู  แ ทนฝ า ยทหารจากกระทรวงกลาโหมและกรม
เสนาธิการทหารใหญ
มิตทิ สี่ าม เกีย่ วกับแนวทางในการนํานโยบายไปสู
การปฏิบตั ิ FALSG หรือกลุม ผูด แู ลแผนงานและนโยบาย
ตางประเทศจะกํากับดูแลทิศทางของการดําเนินนโยบาย
การต า งประเทศโดยการประสานงานกั บ หน ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วของซึง่ จะมีการพบปะหารือและประสานการปฏิบตั ิ
กันเปนประจําในทุกสัปดาห โดยเฉพาะกับ NSLSG และ
มีหนวยงานดานขาวสารใหการสนับสนุน เชน สํานักขาว
ซินหัว (Xinhua News) เปนตน
จากที่กลาวไปในขางตนนั้น มิติทั้งสามถือเปน
กลไกสําคัญทีจ่ นี ใชดาํ เนินการสรางความรวมมือ ระหวาง
ประเทศ ผานการขับเคลื่อนแนวคิดทางยุทธศาสตรโดย
เฉพาะแนวคิดการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร

การดําเนินนโยบายการเปนหุน สวนทาง
ยุทธศาสตรของจีน

การดําเนินนโยบายการตางประเทศของจีนโดย
เฉพาะแนวคิดเกีย่ วกับการเปนหุน สวนทางยุทธศาสตรดงั
กลาวนั้น มีความสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการจีน
๒ คนคือ โจเซฟ วาย. เอส. เฉิง (Joseph Y.S. Cheng)
และจาง วานคุน (Zhang Wankun) ทีไ่ ดนยิ ามความหมาย
ของการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรวา เปนลักษณะ
ความสัมพันธของสองประเทศที่มีความใกลชิดสนิทสนม
อยางยิง่ อยูบ นพืน้ ฐานของความเสมอภาค มีนโยบายและ
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
สงครามเย็นชวงกลางทศวรรษที่ ๑๙๙๐ จีนก็ไดมีการ
ทบทวนการเปลี่ยนแปลงในดุลแหงอํานาจ (Balance of
Power) ของโลกและจีนไดปรับเปลี่ยนบทบาทในดาน
ยุทธศาสตรระหวางประเทศใหม โดยเฉพาะการมีความ
ครอบคลุมถึงกําลังอํานาจแหงชาติ (National Power)
ภายใตความสัมพันธระหวางมหาอํานาจตาง ๆ ที่จีนเห็น
วาระบบขั้วอํานาจของโลกมีแนวโนมพัฒนาไปสูการมี
หลายขั้วอํานาจ 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)
ระดั บ ที่ ๑ การเป น หุ  น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร
(Strategic Partnerships) ระหวางจีนกับรัสเซียและจีน
กับสหรัฐฯโดยมุงการดําเนินการเพื่อรักษาความสงบและ
ความมีเสถียรภาพของสภาวะแวดลอมใหมทางการเมือง
ระหวางประเทศ
ระดั บ ที่ ๒ การเป น หุ  น ส ว นที่ ส มบู ร ณ
(Comprehensive Partnerships) ระหวางจีนกับฝรัง่ เศส
แคนาดา เม็กซิโก ปากีสถาน และอังกฤษ โดยมีความ
แตกตางกันตามกรณีในแตละรายประเทศ เพื่อผลักดัน
การจัดระเบียบโลกใหมในระบบหลายขั้วอํานาจและเพื่อ
ปองปรามไมใหสหรัฐฯ แสดงความเปนอภิมหาอํานาจ
หนึ่งเดียวของโลกในการครอบงําระบบระหวางประเทศ
ระดั บ ที่ ๓ การสร า งความเป น หุ  น ส ว นของ
เสถียรภาพในระยะยาว (Constructive Partnership
of Long-term Stability) ระหวางจีนกับสหภาพยุโรป
(European Union: EU) เพื่อคงไวซึ่งผลประโยชนที่จะ

ไดรับจากความสําคัญในการพัฒนาดานเทคโนโลยีและ
เครื่องมือตาง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ผลประโยชนดานเศรษฐกิจและตลาดการคา
ระดับที่ ๔ การเปนหุน สวนบนพืน้ ฐานความเชือ่ มัน่
และการเปนเพื่อนบานที่ดี (Partnerships Based on
Good-neighborliness and Mutual Trust) ระหวางจีน
กับประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน
เพื่ อ ป อ งกั น ความขั ด แย ง ในผลประโยชน พื้ น ฐานทาง
ยุทธศาสตรของจีนในภูมิภาคนี้รวมทั้งการถวงดุลอํานาจ
ในภูมิภาค
ระดับที่ ๕ การเปนหุน สวนของมิตรภาพและความ
รวมมือ (Partnership of Friendship and Cooperation)
ระหวางจีนกับญีป่ นุ เพือ่ ผลประโยชนทางการคา และการ
สรางความเปนหุน สวนของความรวมมือ (Partnership of
Constructive Cooperation) ระหวางจีนกับอินเดีย เพื่อ
รักษาความสงบในพื้นที่ตามแนวชายแดน
ระดั บ ที่ ๖ การสร า งความเป น หุ  น ส ว น
(Constructive Partnerships) ระหวางจีนกับแอฟริกาใต
รวมทั้งความสัมพันธของความรวมมือทางยุทธศาสตร
(Relationship of Strategic Cooperation) ระหวางจีน
กับอียปิ ต และจีนกับซาอุดอี าระเบีย เพือ่ ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและแหลงพลังงาน
จึงอาจกลาวไดวา ระดับของการเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรดัง กลาวนั้น มีความสัมพันธเ กี่ยวของกับ
ผลประโยชนแหงชาติของจีนทีไ่ ดกาํ หนดขึน้ ซึง่ สอดคลอง
กับแนวคิดของนักวิจัยอิสระดานรัฐศาสตร ชาวอุซเบกิสถานชื่อ ดร.ฟารคูด โตลิปอฟ (Farkhod Tolipov) ได
ใหความหมายของหุน สวนทางยุทธศาสตรไวอยางเดนชัด
วา เปนรูปแบบพิเศษของความสัมพันธระหวางประเทศที่
มีลักษณะดังตอไปนี้ (Tolipov, F., 2006, pp. 1-2)
๑. มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจตอกันอยูในระดับสูง
ของการเปนหุนสวนกัน
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๒. มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะร ว มมื อ ระหว า งกั น โดยมี
วิสัยทัศนในระยะยาว
๓. ใหความสนใจตอความรวมมือในการแกไข
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น บนพื้ น ฐานของความมั่ น คงและผล
ประโยชนแหงชาติ
๔. มีจดุ ยืนทีใ่ กลชดิ และผลประโยชนรว มกันในเวที
การเมืองระหวางประเทศ
๕. มีสภาพทางภูมิรัฐศาสตรที่เกี่ยวของในระยะ
ยาวกับการเปนหุนสวนทั้งในระดับระหวางประเทศและ
ระดับภูมิภาค
ดังนั้น หากจะศึกษาถึงความเกี่ยวของสัมพันธ
กันระหวางการรักษาผลประโยชนแหงชาติกับการเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตรของจีน จึงจําเปนที่ตองทําความ
เขาใจถึงลักษณะการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
ที่จีนใชในการสรางความเปนหุนสวนในหลายระดับที่มี
ความแตกตางตามผลประโยชน ซึ่งถูกกําหนดโดยการ
ประเมินสถานการณดา นความมัน่ คงทางการเมืองระหวาง
ประเทศ (Xiaotian, Z., 2010, pp. 111-112) อันมี
ความเกี่ ย วขอ งกับ การดํา เนินนโยบายความมั่นคงตอ
ประเทศไทย

ความจําเปนของไทยตอการเสริมสราง
ความรวมมือดานความมั่นคงกับจีน

สถานการณทมี่ คี วามซับซอนจากการเปลีย่ นแปลง
ของกระแสโลกาภิ วั ต น ใ นป จ จุ บั น ได ส  ง ผลกระทบต อ
ความมั่นคงของทุกประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม เชน การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน จนไมมีประเทศใด
สามารถแกไขปญหาภัยคุกคามดังกลาวไดเพียงลําพัง
จึงจําเปนตองแสวงหาความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ

การคํานึงถึงภัยคุกคามตอความมัน่ คงของประเทศ
และการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพึ่งพาอาศัยกัน
รวมทัง้ การแสดงจุดยืนในการเปนหุน สวนทางยุทธศาสตร
เปนตัวแปรทีม่ คี วามสําคัญในการนําไปสูค วามรวมมือกัน
ระหวางประเทศ แตความรวมมือกันนัน้ จะมีมากหรือนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับผลประโยชนแหงชาติและความไวเนื้อ
เชื่อใจตอกัน ซึ่งเปนตัวแปรแทรกซอนตอการนําไป
สูความรวมมือกันดังกลาว (ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, ๒๕๕๔,
หนา ๖๘-๗๒)
จากกรณีเหตุการณการทีเ่ วียดนามรุกรานกัมพูชา
ในป พ.ศ.๒๕๒๑ และมีกองกําลังทหารเวียดนามไดรุกเขา
ประชิดพรมแดนไทยในป พ.ศ.๒๕๒๓ ไดทําใหไทยกับจีน
มีความใกลชิดกันมากขึ้นเพื่อรวมกันแกไขปญหากัมพูชา
โดยรวมมือกันกดดันเวียดนามจนยอมถอนกําลังทหาร
ออกจากกัมพูชาในป พ.ศ.๒๕๓๒ และไดทําใหไทยกับจีน
มีความไววางใจกัน อันนําไปสูการแลกเปลี่ยนการเยี่ยม
เยือนทั้งในระดับพระราชวงศ ผูนํารัฐบาล ผูนําทางทหาร
และมีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณจากจีนมากขึ้น
ความสัมพันธระหวางไทยกับจีนทีม่ คี วามใกลชดิ มาก
ขึ้น 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 ที่ ก รุ ง เทพมหานคร สาระของแถลงการณ
รวมฯ เนนถึงความรวมมือดานความมั่นคง โดยเฉพาะ
ความรวมมือทางการทหาร ดังจะเห็นไดจากขอความทีร่ ะบุใน
แถลงการณรว มฯ ขอที่ ๔ มีสาระสําคัญสรุปไดวา จีนและไทย
ตกลงกันที่จะกระชับความรวมมือดานความมั่นคง โดย
อาศัยมาตรการตางๆ เพื่อสรางความไวเนื้อเชื่อใจกัน
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เชน สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานศึกษาวิจัย
ดานยุทธศาสตรและความมั่นคง สงเสริมใหฝายทหาร
กับเจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศปรึกษาหารือ
กันมากขึน้ มีการแลกเปลีย่ นประสบการณระหวางทหาร
ของทัง้ สองฝายในการชวยเหลือและกูภ ยั เพือ่ นมนุษย การ
ลดโอกาสของภัยพิบัติ การแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทางการทหาร รวมถึงการแลกเปลีย่ นขอมูล
ดานตาง ๆ เปนตน
พลเอกสุง กวงไค (Xiong Guangkai) ขณะ
ดํารงตําแหนง รองประธานกรมเสนาธิการใหญของกองทัพ
ปลดปล อ ยประชาชนจี น ได เ ดิ น ทางมา เป น ประธาน
รวมกับปลัดกระทรวงกลาโหมของไทยที่กรุงเทพฯ ในการ
ประชุมระดับนโยบายเพื่อการแลกเปลี่ยนความรวมมือ
ระหวางกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๔๔ ณ หองภาณุรังษี ศาลาวาการกลาโหม ซึ่ง
ทั้ ง สองประเทศได ยํ้ า เจตนารมณ อ ย า งชั ด เจนที่ จ ะให
ความรวมมือกันแบบ “การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร”
(Strategic Partnership) โดยผานการดําเนินกิจกรรม
ระหวางกัน และผลัดกันเปนเจาภาพการประชุมปละหนึง่
ครัง้ เพือ่ การประสานความรวมมือกันในดานตาง ๆ ไดแก
การศึกษา การสงกําลังบํารุง การอุตสาหกรรมเพื่อการ
ปองกันประเทศ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การฝก การ
แลกเปลี่ยนขาวกรองและการปฏิบัติการทางทหารที่ไมใช
สงครามในการชวยเหลือกูภัยพิบัติ เปนตน
ตอมา รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนตางก็เห็นพอง
กันในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารรวมระหวางราชอาณาจักร
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) ซึง่ ไดมกี ารลงนามเมือ่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๐ ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ไดมีการลงนามในแผนปฏิบัติการรวมฉบับที่สอง (ค.ศ.
๒๐๑๒ – ๒๐๑๖) เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ
กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใหแผนงาน
ความรวมมือดานตาง ๆ รวมทั้งทางการทหารเกิดผลเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ไทยและจีนไดใหความสําคัญถึงการ
สรางกลไกความรวมมือระหวางประเทศโดยการระดม
ความคิดเห็นผานเวทีทางวิชาการระหวางประเทศรวมกัน
เพื่อเปนฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนด
นโยบายดานการตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังเชน การ
สัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย – จีน ครั้งที่ ๒ ภายใตหัวขอ
เรื่อง “สองพันลานพลังสรางสันติสุข” ที่จัดขึ้นในระหวาง
วันที่ ๑๗ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองเซี่ยะเหมิน
มณฑล ฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao
University, 2013)
การสั ม มนาฯ ครั้ ง นี้ จั ด โดยสํ า นั ก งานคณะ
กรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) รวมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน(ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่ขึ้น
ตรงตอรัฐบาลจีนโดยตรงและทําหนาที่ในการกํากับดูแล
งานดานชาวจีนโพนทะเล) และสถาบันวิจยั สังคมศาสตร
แหงประเทศจีน รวมทัง้ สมาคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทย –
จีน(แหงประเทศไทย) มีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางองคความรู
ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นระหวางไทยกับจีน
และการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางนักวิจัยตลอดจน
ผูเ ขารวมสัมมนาฯ ซึง่ เปนพืน้ ฐานตอการนําไปสูก ารจัดทํา
นโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลทั้งสองประเทศ รวม
ถึงสงเสริมการผลักดันใหมกี ารนํานโยบายหรือยุทธศาสตร
ดังกลาวไปใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ
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อันจะสามารถยกระดับความสัมพันธและความรวมมือ
ระหวางไทยกับจีนอยางเปนรูปธรรมตอไป
ผลที่ รั ฐ บาลไทยและรั ฐ บาลจี น ได รั บ จากการ
สัมมนาฯ ในครัง้ นี้ นอกเหนือจากขอเสนอแนะทางวิชาการ
ในผลงานการวิจัยของนักวิจัยทั้งจากฝายไทยและฝายจีน
แลว ยังทําใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของ
การกําหนดแนวทางในการดําเนินความสัมพันธระหวาง
ประเทศร ว มกั น ภายใต น โยบายการเป น หุ  น ส ว นทาง
ยุทธศาสตร รวมทั้งการขยายความรวมมือในการดําเนิน
โครงการวิจัยรวมกัน อันจะเปนโอกาสที่ดีของการสราง
ความ ไวเนื้อเชื่อใจกันไดมากยิ่งขึ้นโดยใชนักวิจัยทั้งฝาย
ไทยและฝายจีนใหรวมมือทําการวิจัยรวมกัน เพื่อใหได
ขอเสนอแนะจากการวิจัยอยางเปนรูปธรรมในการผลัก
ดันแผนงานความรวมมือดานความมั่นคงระหวางรัฐบาล
ของทั้งสองประเทศตอไป

แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการเสริม
สรางความรวมมือระหวางประเทศของ
ไทยตอจีน
กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานการวิ จั ย ที่
เกี่ยวของซึ่งนําไปสูการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
กลไกการเสริมสรางความรวมมือดานความมัน่ คงของไทย
ตอจีน กลาวคือ การสรางความมั่นคงของประเทศอาจ
ทําไดโดยการแสวงหาพันธมิตร (Alliance) ในรูปแบบ
ของการเขารวมกลุมกันเพื่อถวงดุลกับประเทศที่มีอํานาจ
เพิม่ ขึน้ และ ใหความสําคัญกับปจจัยภายนอกทีม่ ากระทบ
ตอความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของภัยคุกคาม (Threats)
แนวทางการเสริ ม สร า งความร ว มมื อ ระหว า ง
ประเทศดังกลาว ไดนําไปสูแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคง
โดยรวมมือกัน (Cooperative Security) แนวคิดความ

มั่นคงแบบรวมมือกันนี้ จะเนนถึงการพบปะพูดคุยกัน
(Dialogue) โดยเชื่อวาปญหาความมั่นคงไมวาจะเปนมิติ
ทางการทหารหรือมิตอิ นื่ ๆ ไมอาจแกไขไดดว ยการดําเนิน
ฝายเดียว แตตองการความรวมมือ (Cooperation)
ระหวางรัฐตาง ๆ และผูท เี่ กีย่ วของภายในรัฐผานมาตรการ
ในการเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันและมี
ความโปรงใส (Conﬁdence Building and Transparent
Measures) เพื่อลดความขัดแยงในภูมิภาคโดยใชการทูต
เชิงปองกัน (Preventive Diplomacy) รวมทั้งการแกไข
ความขัดแยงรวมกัน เพื่อดํารงไวซึ่งความมั่นคงอันจะ
บรรลุถงึ ผลประโยชนแหงชาติ ตลอดจนนําไปสูก ารเตรียม
การเพื่อเผชิญตอภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
(Mihalka, Michael, 2005 : 113 – 122)
ภั ย คุ ก คามที่ ไ ร พ รมแดนในยุ ค โลกาภิ วั ต น
(Globalization) สงผลใหภูมิภาคตาง ๆ มีความเชื่อมโยง
เป น สั ง คมเดี ย วกั น ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด สภาวะที่ มี ค วาม
ทาทายตอการรักษาความมั่นคงของประเทศมากขึ้นและ
จําเปนตองไดความรวมมือจากประเทศอืน่ ๆ ในการแกไข
ปญหารวมกัน จึงกอใหเกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันมากขึ้น (Complex Interdependence) ทั้งนี้ก็เพื่อ
ดํารงรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติ (Nye Jr., Joseph
S., 2004 : 1- 20)
โดยจีนเห็นความสําคัญของประเทศไทยที่มีภูมิยุทธศาสตร (Geostrategy) เปนศูนยกลางของการเชือ่ มโยง
สู  ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ไ ด อ ย า งครอบคลุ ม
อันทําใหจีนไดรับผลประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจและ
ความมัน่ คงทางการเมืองระหวางประเทศซึง่ สอดคลองตอ
แนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนดังไดกลาวในตอนตนแลว
โดยเฉพาะการสรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับ
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ประเทศไทย ที่นอกจากจะดํารงไวซึ่งผลประโยชนแหง
ชาติของจีนแลว ยังสามารถสรางการยอมรับและความ
ไวเนือ้ เชือ่ ใจดวยการสรางผลประโยชนรว มกันระหวางจีน
กับไทยภายใตการขับเคลือ่ นกลไกการเสริมสรางความรวม
มือดานความมั่นคง

พื้ น ฐานในประเทศไทยที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การชํ า ระค า ใช
จายดวยสินคาเกษตร ความตกลงวาดวยความรวมมือ
ระหวางสํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงราชอาณาจักรไทยและธนาคารเพือ่ การพัฒนาแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชผลประโยชน ที่ ไ ทยจะได รั บ จาก อาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
การขั บ เคลื่ อ นกลไกการเสริ ม สร า ง วาดวยความรวมมือดานพลังงาน ความตกลงวาดวย
การสงเสริมโครงการความรวมมือภายใตโครงการความ
ความรวมมือดานความมั่นคงกับจีน
เปนหุนสวนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน-จีน
สื บ เนื่ อ งมาจากสภาพที่ ตั้ ง ทางภู มิ ยุ ท ธศาสตร
ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชของประเทศไทย ซึ่งอยูใกลกับชองแคบมะละกาที่เปน
อาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จุดยุทธศาสตรที่สําคัญของโลก สามารถเชื่อมตอระหวาง
แห ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น แผนปฏิ บั ติ ก าร ๕ ป
มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก รวมทั้งเปนเสน
สําหรับความรวมมือทางทะเลไทย-จีน ระหวางกระทรวง
ทางขนสงสินคาและเสนทางลําเลียงนํ้ามันที่เชื่อมตอกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงราชอาณาจักร
กลุม ประเทศในอาเซียน โดยจีนไดตระหนักถึงความสําคัญ
ไทยกั บ ทบวงกิ จ การทางมหาสมุ ท รแห ง สาธารณรั ฐ
ของประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงสูประเทศอื่นๆ ใน
ประชาชนจีน, แผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวม
อาเซียน ดวยการแสดงบทบาทในการสรางเสริมความ
มือทางวัฒนธรรมระหวางกระทรวงวัฒนธรรมแหงราช
ไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศของจีนโดยใชกรอบแนวคิด
อาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแหงสาธารณรัฐ
ในการเสริมสรางการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรผลักดัน
ประชาชนจีน ระหวางป ๒๕๕๗-๒๕๕๙ นอกจากนี้ ยังมี
และขับเคลือ่ นกลไกความรวมมือระหวางไทยกับจีนอยาง
การลงนามความตกลงของภาคเอกชน จํานวน ๒ ฉบับ คือ
ครอบคลุมในทุกๆ ดาน
การลงนาม MOU ขาว และการลงนามสัญญา Financial
การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายหลี่ เคอ
Framework ระหวาง Country Group Development
เฉียง นายกรัฐมนตรีจนี ระหวางวันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
และ Beijing Construction Engineering Group รวม
ไดแสดงออกใหเห็นถึงการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
ทัง้ เห็นพองในความรวมมือกันอยางใกลชดิ ในการสงเสริม
โดยนายกรั ฐ มนตรี ไ ทยและนายกรั ฐ มนตรี จี น ร ว มกั น
การคาระหวางกัน เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายมูลคาการคารวม
หารือขอราชการแบบเต็มคณะ และไดมีการลงนามใน
๑ แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ในป ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ใน
ความตกลงภาครัฐระหวางไทย-จีน จํานวน ๖ ฉบับไดแก
ดานสินคาเกษตร, โครงการความรวมมือดานรถไฟ และ
บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
พรอมลงนามใน MOU ความรวมมือวาดวยการพัฒนา
และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยโครงการ
โครงสรางพืน้ ฐานดานรถไฟในประเทศไทยทีจ่ ะชําระคาใช
ความร ว มมื อ ระดั บ รั ฐ บาลด า นการพั ฒ นาโครงสร า ง
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จายบางสวนเปนสินคาเกษตร, ทางไทยสนับสนุนขอเสนอ
ของจี น ที่ จ ะจั ด ตั้ ง ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาโครงสร า ง
พืน้ ฐานเอเชีย เพือ่ เปนแหลงเงินทุนในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและเครือขายคมนาคมของภูมิภาค และฝายจีน
ยินดีรับขอเสนอในการจัดทําความตกลงยกเวนการตรวจ
ลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย โดย
จะใหเจาหนาที่ของทั้งสองฝายหารือรายละเอียดกันตอ
ไป (รายงานขาวจากสถานีวิทยุซีอารไอ)
นอกจากนี้ บทบาทของจีนในการสรางความไว
เนื้ อ เชื่ อ ใจระหว า งประเทศโดยการเป น หุ  น ส ว นทาง
ยุทธศาสตรนนั้ ยอมสงผลตอการกําหนดนโยบายการตาง
ประเทศของไทยในการแสวงหาและรักษาผลประโยชน
แห ง ชาติ ซึ่ ง อาจจํ า แนกผลประโยชน แ ห ง ชาติ ข อง
ประเทศไทย ไดแก การมีเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพ
แหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคงยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ ความปรองดองและความสามัคคี
ของคนในชาติ การดํา รงอยูอ ยา งมั่นคงของชาติแ ละ
ประชาชนจากภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ ความปลอดภั ย
ความเป น ธรรมและความอยู  ดี มี สุ ข ของประชาชน
การมีเกียรติและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย การดํารงอยู
อยางมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิเหนือ
ทรัพยากรชีวภาพของชาติ การอยูรวมกันอยางสันติสุข
กับประเทศเพื่อนบาน และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมระหวางประเทศ
ดังนั้น การที่ไทยไดเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
กับจีนจะกอใหเกิดผลประโยชนกับไทย ที่นอกจากการ
ตอบสนองตอประเด็นตางๆ ที่เปนผลประโยชนแหงชาติ
ของไทยดังกลาวแลว ยังสงผลตอการดําเนินนโยบายตาง
ประเทศของไทยใหมีความสมดุลมากขึ้นในการดําเนิน

นโยบายตอสหรัฐฯ และประเทศตางๆ ที่มีบทบาทและ
อิทธิพลทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
เชน รัสเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด เปนตน รวมทัง้ มีสว นสําคัญตอการสรางเสริม
บทบาทของไทยในการเปนแกนนําในการผลักดันการรวม
ตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ ตลอดจนการ
คลีค่ ลายปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับประเทศเพือ่ น
บาน เชน กัมพูชา เนื่องจากจีนมีบทบาทและอิทธิพลตอ
กัมพูชาจากการใหความชวยเหลือในดานตางๆ โดยเฉพาะ
ทางดานเศรษฐกิจ เปนตน

สรุป
ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นกลไกความร ว มมื อ ด า น
ความมั่นคงแบบหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทย
กับจีนดังกลาว เปนผลสืบเนื่องมาจากสภาวะแวดลอม
ทางดานความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหจีนดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเนนนโยบายการ
สรางความรวมมือดานความมั่นคงแบบเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรเพื่อเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศ
ตางๆ เพือ่ ดํารงไวซงึ่ ผลประโยชนรว มกัน อันสงผลทําให
ประเทศไทยเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของการ
ดําเนินนโยบายเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคง
กับประเทศจีนที่กําลังขยายบทบาทและอิทธิพลเพิ่มมาก
ขึ้นในภูมิภาค รวมทั้งศึกษาถึงแนวทางการขับเคลื่อน
กลไกความรวมมือกับประเทศจีน และผลประโยชนที่
ประเทศไทยจะไดรบั จากการดําเนินนโยบายความรวมมือ
ดานความมั่นคงแบบเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับจีน
นอกจากนี้ ความจําเปนของประเทศไทยในการ
รักษาความสมดุลดานความมั่นคงระหวางประเทศ โดย
เฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน การกอการราย
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อาชญากรรมขามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน
ซึง่ ไมมปี ระเทศใดสามารถแกไขปญหาภัยคุกคามดังกลาว
ไดเพียงลําพัง และจําเปนตองแสวงหาความรวมมือกับ
ประเทศอื่น ๆ
การคํานึงถึงภัยคุกคามตอความมัน่ คงของประเทศ
และการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพึ่งพาอาศัยกัน
รวมทัง้ การแสดงจุดยืนในการเปนหุน สวนทางยุทธศาสตร
เปนตัวแปรทีม่ คี วามสําคัญในการนําไปสูค วามรวมมือกัน
ระหวางประเทศ แตความรวมมือกันนั้นจะมีมากหรือ
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับผลประโยชนแหงชาติและความไว
เนื้อเชื่อใจตอกัน สวนการดําเนินแนวทางเพื่อขับเคลื่อน
กลไกความรวมมือกับจีนแบบเปนหุน สวนทางยุทธศาสตร
ควรประกอบไปดวยแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงโดยรวม
มือกัน (Cooperative Security) ที่เนนถึงการพบปะ

พูดคุยกัน และเชื่อวาความรวมมือระหวางประเทศผาน
มาตรการในการเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน
โดยมีความโปรงใส จะสามารถลดความขัดแยงในภูมภิ าค
เพือ่ ดํารงไวซงึ่ ความมัน่ คงและทําใหบรรลุถงึ ผลประโยชน
แหงชาติรวมกันได
สํ า หรั บ ความคุ  ม ค า ของผลประโยชน ที่
ประเทศไทยจะไดรับจากการดําเนินโยบายความรวมมือ
ดานความมั่นคงแบบเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับจีน
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว จากสภาพที่ตั้งทางภูมิ
ยุทธศาสตรของไทยในการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยง
ของภูมภิ าค ตลอดจนการดําเนินนโยบายตางประเทศของ
ไทยทีจ่ ะรักษาความสัมพันธอนั ดีกบั มิตรประเทศและการ
อยูรวมกันอยางสันติ เพื่อสรางการเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจและเสถียรภาพความมั่นคงอยางยั่งยืน
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๘

สายสัมพันธแบบพิเศษ
ระหวางไทยกับจีน
พ.อ. ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
นั้น เปนความสัมพันธที่มีมายาวนาน อาจกลาวไดวา
ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองมีลักษณะที่เอื้อ
ประโยชนตอกันแบบญาติมิตรที่มีความใกลชิด ตลอด
ระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตรนับพันป

กลาวนํา
ในโอกาสทีค่ รบรอบปที่ ๓๙ ของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ
ระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ความ
สัมพันธระหวางไทยกับจีนไดดําเนินมาดวยความราบรื่นบนพื้นฐานของความเสมอภาค เคารพ
ซึง่ กันและกัน ไมแทรกแซงกิจการภายในซึง่ กันและกัน และอยูภ ายใตหลักการของผลประโยชน
รวมกัน เพื่อธํารงไวซึ่งความมั่นคง สันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค
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ดังนัน้ บทความเรือ่ งนีจ้ งึ ขอนําเสนอเรือ่ งราว
ทางประวัติศาสตรของความสัมพันธระหวางไทย
กับจีน อันเปนที่มาของสายสัมพันธพิเศษแบบญาติ
สนิทที่ใกลชิดเสมือนครอบครัวเดียวกัน (ในภาษา
จีนออกเสียงวา “จงไท อี้เจียชิน” ดังอักษรจีนใน
ภาพดานลาง) ซึ่งเปนความสัมพันธแบบพิเศษที่
จีนใชเฉพาะกับไทยเทานั้น เพื่อวิเคราะหวา ความ
สัมพันธแบบพิเศษดังกลาวนั้น ทั้งไทยและจีนได
ดําเนินการอยางใด ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตทีจ่ ะยืนยันไดวา เปนความสัมพันธ
แบบพิเศษ

สายสัมพันธระหวางไทยกับจีนในอดีต
จนถึงการเปดความสัมพันธทางการทูต
หลักฐานทางประวัติศาสตรไดระบุวา ความ
สั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยกั บ จี น ได เริ่ ม ต น มาตั้ ง แต
ประมาณ ป พ.ศ.๑๘๓๕ ที่จักรพรรดิกุบไลขาน
แห ง ราชวงศ ห ยวนได ส  ง ทู ต เข า มาติ ด ต อ กั บ
อาณาจักรเสียน (สยาม)ในลุมแมนํ้าเจาพระยา และ
พอขุนรามคําแหงแหงราชอาณาจักรสุโขทัย สง
คณะทูตไปจีนในปเดียวกันนั้นซึ่งทําใหการติดตอ
คาขายระหวางอาณาจักรทัง้ สองขยายตัวอยางรวดเร็ว
แตตอมาเมื่อสุโขทัยเสื่อมอํานาจลงและอยุธยามี
อํานาจมากขึ้นในขณะที่ราชวงศหยวนของจีนก็ถูก

๗๘
AW-

โคนลมไปโดยราชวงศหมิงขึ้นมามีอํานาจปกครอง
จีน พระบรมราชาธิราชที่ ๑ พระมหากษัตริยของ
กรุงศรีอยุธยาไดสง คณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั
จีน ขณะที่จักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิงได
สงกองเรือที่นําโดยนายพลเรือเจิ้งเหอ มายังเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและแวะทีก่ รุงศรีอยุธยาในป พ.ศ.
๑๙๕๑ รวมทั้งไดมีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยูใน
กรุงศรีอยุธยามากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนกับการมา
เยี่ยมเยือนของกองทัพเรือจีนตอไทยอันอาจกลาว
ไดวา เปนการเริม่ ตนของความสัมพันธทางการทหาร
ระหวางไทยในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยากับจีนในยุค
สมัยราชวงศหมิง
นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานของฝายจีนชื่อ “ฉิว
แหยล”ุ (บันทึกการแสวงหาสิง่ อนารยะ) ทีเ่ ขียนโดย
เติ้งขาย ไดกลาวถึงขุนนางในราชสํานักหมิงชื่อวา
หมาจิว่ กง ไดขอเขาเฝาสมเด็จพระนารายณมหาราช
ในป พ.ศ.๒๒๐๔ เพื่ อ ขอความร ว มมื อ จากกรุ ง
ศรีอยุธยารบกับพมาเพื่อชวยชีวิตจักรพรรดิจีนแหง
ราชวงศหมิงพระนามวา หยงลิ ซึ่งหลบหนีการไล
ลาของฝายราชวงศชิงที่โคนลมราชวงศหมิงเขามา
อยูในพมาและถูกกษัตริยพมาจับตัวไว แมวาสมเด็จ
พระนารายณมหาราชจะทรงเห็นดวย แตแผนการ
ดั ง กล า วไม ไ ด ป ฏิ บั ติ เ นื่ อ งจากจั ก รพรรดิ ห ย ง ลิ
ไดถูกปลงพระชนมไปกอน ซึ่งเปรียบเสมือนกับ
การวางแผนร ว มทางการทหารระหว า งไทยใน
ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยากับจีนในยุคสมัยราชวงศหมิง
ตอนปลาย
เมื่อกรุงศรีอยุธยาลมลงในป พ.ศ.๒๓๑๐
ความสัมพันธระหวางไทยกับจีนยังคงสืบตอเนื่อง
ดวยการคาทางเรือสําเภาทั้งในยุคสมัยกรุงธนบุรี
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และรัตนโกสินทรตอนตน ซึง่ เปนความสัมพันธระบบ
บรรณนาการ (Tribute) หรือ จิน้ กง (จิม้ กอง) อันเปน
ประเพณีในการสงเครื่องบรรณาการแกจักรพรรดิ
จี น แต ใ นยุ ค ปลายรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ไดมีการคาขาย
กับประเทศตะวันตกมากขึ้น ทําใหการคาสําเภากับ
จีนลดความสําคัญลงและในป พ.ศ.๒๓๙๖ รัชกาล
ที่ ๔ ทรงใหยุติการสงบรรณาการกับจีนเนื่องจาก
ทรงไมประสงคใหเกิดการเขาใจผิดในหมูประเทศที่
ติดตอกับไทยรวมทั้งการไมคุมคากับการลงทุนและ
ขาดความปลอดภัยในระหวางการเดินทางไปยังจีน
ประกอบกับไทยตองทําสนธิสญ
ั ญาเบาริง่ กับอังกฤษ
ในป พ.ศ.๒๓๙๘ ในขณะที่จีนยุคสมัยราชวงศชิง
ก็มีความออนแอทําใหแพสงครามตออังกฤษและ
ฝรั่งเศสรวมทั้งมหาอํานาจตะวันตกอื่น ๆ ซึ่งตอมา
มีการโคนลมราชวงศชิงและสถาปนาสาธารณรัฐ
จีนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดย ดร.ซุน
ยัตเซ็นผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ไดเคยเดินทางมายัง
กรุงเทพฯ ถึง ๔ ครั้งเพื่อแสวงหาการสนับสนุนจาก
ชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยโดยครั้งแรก ในป
พ.ศ.๒๔๔๖ กอนที่จะกอตั้งสมาคมปฏิวัติถงหมิงฮุย
ทีญ
่ ปี่ นุ เพือ่ เปนฐานการสนับสนุนการเปลีย่ นแปลง
ในจีนในป พ.ศ.๒๔๔๘ และนําไปสูก ารเปลีย่ นแปลง
การปกครองในจีน เมื่อป พ.ศ.๒๔๕๔
ต อ มาในป พ.ศ.๒๔๗๕ ประเทศไทย
ได เ ปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย  เ ป น พระประมุ ข รั ฐ บาล
สาธารณรั ฐ จี น ที่ น านกิ ง ได พ ยายามติ ด ต อ ขอ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูต แตยังไมอาจ

ตกลงกันไดเนื่องจากไทยเกรงวาจีนอาจแทรกแซง
กิจการภายใน จนในป พ.ศ.๒๔๘๐ จีนถูกญี่ปุน
รุกรานรวมทั้งเหตุการณภายในจีนที่มีการแยงชิง
อํานาจระหวางจีนกัว๋ หมินตัง๋ (จีนคณะชาติ) ทีม่ เี จียง
ไคเช็คเปนประธานาธิบดีซงึ่ ตัง้ รัฐบาลอยูท นี่ านกิงกับ
พรรคคอมมิวนิสตจนี ภายใตการนําของเหมา เจอตง
และในป พ.ศ.๒๔๘๔ เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒
ชาวจีนโพนทะเลในไทยไดรวมในการตอตานญี่ปุน
ขณะทีข่ บวนการเสรีไทยภายใตการนําของนายปรีดี
พนมยงค ก็ตอตานการยึดครองของญี่ปุน
จนกระทั่ ง ป พ.ศ.๒๔๘๘ สงครามได ยุ ติ
ลงโดยญี่ปุนแพสงคราม 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
จี น โดยพรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น สามารถยึ ด ครอง
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

สายสัมพันธระหวางไทยกับจีนในยุคปจจุบนั

สถานการณความขัดแยงระหวางประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณกรณี
ที่เวียดนามรุกรานกัมพูชาในป พ.ศ. ๒๕๒๑ และมี
กองกําลังทหารเวียดนามไดรุกเขาประชิดพรมแดน
ไทยในป พ.ศ. ๒๕๒๓ ยิ่งทําใหไทยกับจีนมีความ
ใกลชิดกันมากขึ้นเพื่อรวมกันแกไขปญหากัมพูชา
จนไดมีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนทั้งในระดับ
พระราชวงศ ผูน าํ รัฐบาล ผูน าํ ทางทหารและมีการซือ้
อาวุธยุทโธปกรณจากจีนมากขึ้นเปนลําดับตั้งแต
ปลายศตวรรษที่ ๒๐ จนกระทั่งยางเขาสูศตวรรษที่
๒๑ ไดทาํ ใหทงั้ ไทยและจีนก็มคี วามเขาใจกันมากขึน้
รวมทัง้ เห็นถึงความจําเปนในการพึง่ พาอาศัยกันเพือ่
รักษาผลประโยชนและความมัน่ คงของประเทศดวย
การตอตานภัยคุกคามจากเวียดนามรวมกันตลอดจน
ยอมรับและใหความเคารพในอํานาจอธิปไตยโดย
ไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน จึงทําให
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนเปลี่ยนทาทีในการดําเนิน
นโยบายดานความมัน่ คงมาสูแ นวทางทีเ่ ปนมิตรและ
มีความรวมมือที่เกื้อกูลตอกันมากขึ้น
ศาสตราจารย ดร. สุรชัย ศิริไกร (๒๕๔๘)
แหงคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได
วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธไทย-จีน สาม
ทศวรรษ: บทเรียนสําหรับอนาคต” โดยกลาวถึง
สถานการณทางการเมืองระหวางประเทศที่ไดผอน

๘๐
AW-

คลายความตึงเครียดลง โดยเฉพาะหลังจากทีส่ หรัฐฯ
ไดปรับความสัมพันธกับจีน เพื่อถวงดุลอํานาจกับ
สหภาพโซเวียต และการที่ผูนําสหรัฐฯ ในขณะนั้น
คือ ประธานาธิบดีนกิ สัน ไดเดินทางไปเยือนจีนในป
พ.ศ. ๒๕๑๕ ทําใหประเทศตาง ๆ ตองหันไปสราง
ความสัมพันธกับจีน เชน ญี่ปุน ฟลิปปนส มาเลเซีย
และไทย เปนตน แตสําหรับประเทศไทย มีเหตุผล
ที่สําคัญจนทําใหนายกรัฐ มนตรีข องไทยในขณะ
นั้น คือ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ตองเรงรีบในการ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับจีนทีก่ รุงปกกิง่
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ดวยเหตุผล ๓
ประการใหญ ๆ ไดแก
๑. ต อ งการแสดงออกว า ประเทศไทยมี
นโยบายตางประเทศทีม่ คี วามกาวหนาและเปนอิสระ
ในการดําเนินความสัมพันธกบั ทุกประเทศ โดยไมเลือก
ปฏิบตั ทิ างดานลัทธิการเมืองหรือระบบการปกครอง
๒. ผลดีของการเปดความสัมพันธกับจีน จะ
สามารถสรางแรงกดดันตอเวียดนาม และทําให
เวี ย ดนามต อ งเปลี่ ย นท า ที ต ลอดจนลดเงื่ อ นไข
สําหรับการเปดความสัมพันธทางการทูตกับไทย
(หลั ง จากที่ เวี ย ดนามได แ สดงความก า วร า วต อ
ไทยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ใน
การเรียกรองใหไทยสงมอบเครื่องบินของทหาร
เวียดนามใต ที่นําเขามาลี้ภัยในไทยคืน และให
ไทยชดใชคาปฏิกรรมสงครามที่ไทยมีสวนรวมใน
สงครามเวียดนาม รวมทั้งใหไทยปดฐานทัพสหรัฐฯ
ในประเทศไทย) อันจะนําไปสูหาทางในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ของคาบสมุทรอินโดจีนไดดียิ่งขึ้น
๓. การเปดความสัมพันธกับจีนแผนดินใหญ
มี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวนโยบายต า งประเทศ
ของประเทศตางๆ ที่ในชวงนั้น ตางก็ใหการยอมรับ
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รัฐบาลจีนแผนดินใหญถึงประมาณ ๑๐๐ ประเทศ
และยอมรับในนโยบายจีนเดียว โดยใหถอื วาไตหวัน
เปนจังหวัดหนึ่งของจีน
นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร.สุรชัย ศิริไกร
ไดกลาวถึงรูปแบบดานความสัมพันธระหวางไทย
กับจีนวา มีความสัมพันธทั้งในระดับทวิภาคีและใน
ระดับพหุภาคีตามกรอบความรวมมือระหวางจีนกับ
กลุมอาเซียน อันทําใหไทยกับจีนมีความใกลชิดกัน
มากขึ้น รวมทั้งไดขยายขอบเขตของความรวมมือ
ครอบคลุมทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
การทหาร
แตอยางไรก็ตาม ความสัมพันธในลักษณะ
ดังกลาวเกิดขึ้นจากพัฒนาการของปจจัยภายในกับ
ปจจัยภายนอกประเทศ ที่มีความสอดคลองเกื้อกูล
ตอกันรวมทัง้ การมีวสิ ยั ทัศนของผูน าํ ทัง้ ของฝายไทย
และฝายจีนในการปรับปรุงนโยบายเพือ่ แสวงหาผล
ประโยชนรวมกัน ซึ่งอาจวิเคราะหความเคลื่อนไหว
ของความสัมพันธระหวางไทยกับจีนตามชวงเวลา
ตาง ๆ กลาวคือ
๑. ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๑ เปนชวง
เวลาของการยอมรับและอยูรวมกันอยางสันติ หลัง
จากการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘
๒. ในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๓๙ เปนชวง
เวลาที่ไทย จีนและอาเซียนรวมมือกันสรางความ
กดดันใหเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา และ
รวมกันรักษาสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต โดยในป พ.ศ. ๒๕๓๗ จีนสนับสนุนการกอตัง้
และเขารวมเปนสมาชิกของเวทีการประชุมอาเซียน
วาดวยความรวมมือทางการเมืองและความมัน่ คงใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ASEAN Regional Forum:
ARF) และจีนเปนประเทศคูเจรจาของอาเซียนในป
พ.ศ. ๒๕๓๙
๓. ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปจจุบัน เปนชวง
เวลาที่จีน อาเซียน และประเทศในเอเชียรวมมือกัน
แกไขวิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย และวางแผนสราง
ความรวมมือทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเงินในการ
แกไขปญหาในระยะยาวใหเกิดความมัน่ คงและมัง่ คัง่
โดยการทําขอตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรา การจัดตั้ง
เขตการคาเสรี การจัดตัง้ ประชาคมเอเชียตะวันออก
การจัดตั้งสถาบันการเงินและเงินสกุลของเอเชีย
ศาสตราจารย ดร. สุรชัย ศิริไกร ไดตั้งขอ
สังเกตถึงบทเรียนของความสัมพันธระหวางไทยกับ
จีนในชวงสามทศวรรษที่ผานมา ดังนี้
ประการแรก การรวมมือระหวางประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกันโดยเฉพาะในกลุมอาเซียนเปนผล
ประโยชนที่มีความสําคัญและถาวรกวาการพึ่งพิง
มหาอํานาจจากภายนอกภูมิภาค
ประการที่สอง ผลประโยชนของประเทศ
อาจเปลี่ยนแปลงได ตามสถานการณและตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ประเทศ
ประการที่สาม ความสัมพันธอันดีระหวาง
ไทยกับจีนในประวัตศิ าสตร ตลอดจนความใกลชดิ กัน
ทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม มีสวนสําคัญ
ในการรื้อฟนความสัมพันธในป พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
ดําเนินความสัมพันธไปไดอยางรวดเร็ว นอกจาก
นัน้ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและการเรียนรูร ว ม
กัน ไดนําไปสูความเขาใจและไววางใจซึ่งกันและกัน
มากขึ้น
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ประการสุดทาย ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการนําไปสูการพัฒนา
ที่มั่นคงของประเทศตาง ๆ ในระยะยาว ซึ่งควร
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในภูมภิ าคโดยการสงเสริมความรวมมือ
และจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ เอเชี ย ตะวั น ออก
เพื่อสามารถแขงขันและตอรองกับกลุมอื่น ๆ เชน
สหภาพยุโรป เปนตน
รองศาสตราจารย ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ
(๒๕๔๘) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดวิจัยความสัมพันธระหวางไทยกับจีนในระยะ
เวลา ๓๐ ป (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๘) โดยพบวา
ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสถาปนาความ
สัมพันธทางการทูตไดแก การเปลี่ยนแปลงในความ
สัมพันธสามเสาระหวางจีน สหภาพโซเวียต และ
สหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางยิง่ การปะทะกันระหวางจีน
กับสหภาพโซเวียต ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ ทําใหจีนเกรง
ภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตและหันไปปรับความ
สัมพันธกบั สหรัฐฯ ซึง่ ในขณะนัน้ สหรัฐฯ ตองการจะ
ถอนทหารออกจากสงครามเวียดนาม และตองการ
ใหจีนลดการสนับสนุนทางทหารแกเวียดนามเหนือ
ประกอบกับชวงนัน้ กําลังมีการเปลีย่ นแปลงทางดาน
การเมืองในภูมภิ าค เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึง่ จาก
ชัยชนะของฝายคอมมิวนิสตในอินโดจีน ทําใหไทย
จําเปนตองปรับนโยบายดานตางประเทศและการ
ลดบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ไดสงผลใหจีน
กับสหภาพโซเวียตแยงชิงกัน เขามามีบทบาทแทนที่
สหรัฐฯ อันเปนปจจัยภายนอกที่สําคัญ
ส ว นป จ จั ย ภายในที่ สํ า คั ญ ได แ ก การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งของไทยและจีน กลาว
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คือ การสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน ทําให
ผูนําจีนที่เนนการอยูรวมกันโดยสันติ เชน โจว เอิน
ไหล และเติ้ง เสี่ยวผิงไดมีบทบาทมากกวาผูนําสาย
อุดมการณเขมขน อีกทั้งความขัดแยงกับสหภาพ
โซเวียตทําใหจีนตองปรับนโยบายตางประเทศโดย
สรางแนวรวมกับประเทศเพือ่ นบานในเอเชียเพือ่ ตอ
ตานการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียต สําหรับ
ปจจัยภายในประเทศของไทยไดแก เหตุการณ ๑๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ทําใหรฐั บาลทหารหมดอํานาจลง
และเปดโอกาสใหรัฐบาลพลเรือนที่มีความออนตัว
ขึ้นมามีอํานาจทางการเมือง จนนําไปสูการปรับ
ความสัมพันธระหวางไทยกับจีน
นอกจากนี้ ผลประโยชนทางดานความมัน่ คง
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไทยกับจีนสถาปนาความ
สัมพันธทางการทูตระหวางกันในป พ.ศ. ๒๕๑๘
โดยจีนคาดหวังวาจะสรางแนวรวมกับไทยในการตอ
ตานอิทธิพลของสหภาพโซเวียต อีกทั้งใชไทยเปน
ประตูในการสรางความสัมพันธกับประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น ๆ สวนผลประโยชนของไทยคือ การ
คาดหวังวาจีนจะลดการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต
ในไทยได เพื่อแกไขสถานการณความมั่นคงภายใน
ของไทย รวมทั้งคาดหวังที่จะใหจีนมาคานอํานาจ
กับเวียดนามที่กําลังมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นหลังไดรับ
ชัยชนะในสงครามเวียดนาม นอกจากนั้นแลว ไทย
มีความตองการซื้อนํ้ามันจากจีนในราคามิตรภาพ
เพื่อบรรเทาความขาดแคลนนํ้ามันจากวิกฤติการณ
นํ้ามัน ในตะวันออกกลาง ตลอดจนไทยตองการให
จีนชวยซื้อผลิตผลทางการเกษตรของไทย
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒ ไทยกับจีน ได
มีผลประโยชนดา นความมัน่ คงทีส่ อดคลองกัน จาก
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การทีเ่ วียดนามรุกรานประเทศกัมพูชา ซึง่ ไทยกับจีน
กลายเปนหุน สวนทางยุทธศาสตรในการแกไขปญหา
กัมพูชา จนทําใหเวียดนามยอมถอนทหารออกจาก
กัมพูชาในป พ.ศ. ๒๕๓๒ อันเปนผลใหไทยมีความ
ใกลชิดกับจีนมากขึ้นและไทยมีบทบาทที่สําคัญใน
การอธิบายใหประเทศอืน่ ๆ ในกลุม อาเซียนไดเขาใจ
จีน ทําใหภาพลักษณของจีนดีขึ้น และเมื่อหลังยุค
สงครามเย็นสิน้ สุดลงในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเทศไทย
กับจีนก็มีความรวมมือทางดานเศรษฐกิจภายใต
กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงรวมทั้ง
มีการเยี่ยมเยือนระหวางผูนําในระดับรัฐบาลและ
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ยิ่งเปนการกระชับ
ความสั ม พั น ธ ที่ แ นบแน น ตลอดจนมี ก ารแลก
เปลี่ยนทางวัฒนธรรม กีฬา วิทยาการตาง ๆ รวม
ทั้งมีความรวมมือทางการทหารที่เพิ่มมากขึ้นดวย
บทบาทของจีนในปจจุบันกําลังกาวจากการ
เปนมหาอํานาจในระดับภูมิภาคไปสูเวทีในระดับ
โลก ทําใหเปนทั้งโอกาสและผลกระทบตอความ
สัมพันธกับไทย ในบางประเด็นทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ เชน ปญหาไตหวัน ปญหาองคดาไลลามะ
ป ญ หาทั ว ร ศู น ย เ หรี ย ญ ป ญ หาคนจี น ลอดรั ฐ
ปญหาจากขอตกลงการคาเสรีและปญหาการพัฒนา
ในลุมแมนํ้าโขง เปนตน อยางไรก็ตามปจจัยที่เอื้อ
อํานวยตอความใกลชิดในความสัมพันธไทยกับจีน
ดุจกัลยาณมิตร ไดแก ความผูกพันและการผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรมจากการที่ประเทศไทยกับ
จีนไมมีพรมแดนติดกันทําใหไมมีขอขัดแยงเกี่ยวกับ
ดินแดน และการมีผลประโยชนรวมทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งผลประโยชนรวมกันในการพัฒนาประเทศ
ของประเทศทัง้ สอง ตลอดจนการสงเสริมใหภมู ภิ าค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความมั่นคงและมีความ
มั่งคั่งภายใตหลัก ๕ ประการของการอยูรวมกัน
อยางสันติ และวิสัยทัศนของอาเซียนในการสราง
ประชาคมเอเชียตะวันออกภายใตกรอบความรวมมือ
แหงเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD)
อันจะทําใหเปนรากฐานทีส่ าํ คัญในการสงเสริมความ
สัมพันธระหวางไทยกับจีนใหแนนแฟนขึ้น
อาจกล า วได ว  า ผลจากการวิ จั ย ที่ รอง
ศาสตราจารย ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ คนพบนั้น มี
ความสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศาสตราจารย
ดร. สุรชัย ศิริไกร ในประเด็นเกี่ยวกับการดํารงไว
ซึ่งผลประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจจะผลักดันใหนาํ ไปสูค วามรวมมือดาน
ความมั่นคงระหวางไทยกับจีน

แนวโน ม ในอนาคตของสายสั ม พั น ธ
แบบพิเศษระหวางไทยกับจีน
หลายปทผี่ า นมานี้ เศรษฐกิจของจีนไดพฒ
ั นา
รุดหนาไปเปนอยางมากและกลายเปนผูสงออก
รายใหญของไทย จนทําใหภาษาจีนกลายเปนอีก
ภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญในการใชติดตอคาขาย
และประกอบธุรกิจ จากครั้งหนึ่งที่ภาษาจีนเคยเปน
ภาษาตองหามในประเทศไทย แตปจจุบันนี้กลับ
กลายเปนภาษาที่ไดรับความสนใจจากคนไทยเปน
อยางมาก ทั้งนี้สังเกตไดจากจํานวนสถาบันภาษาที่
เปดสอนภาษาจีนไดเพิม่ ขึน้ เปนจํานวนมากในหลาย
ปที่ผานมา
นอกจากนี้ จีนยังใหความสําคัญกับการเผย
แพรอํานาจละมุนหรือที่เรียกวา Soft Power จึง
ทําใหการเรียนการสอนภาษาจีนหรือวัฒนธรรมจีน
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ไดกลายเปนเครือ่ งมือของรัฐบาลจีนในการแผขยาย
อํานาจละมุนของตนเองอีกดวย เมื่อเปนเชนนี้จีน
จึงมุงหวังที่จะสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
และปรัชญาจีนในเมืองไทย ซึ่งก็ไดรับการตอบรับ
เปนอยางดีจากรัฐบาลไทย และตอมาจึงไดมีการ
เปดสถาบันขงจื๊อขึ้นทั่วประเทศไทยรวมทั้งสิ้นเปน
จํานวนทัง้ หมด ๑๓ แหงขึน้ อีกดวย ซึง่ ถือวามากทีส่ ดุ
ในกลุมประเทศในอาเซียนและมีผลการดาเนินงาน
ดีที่สุดในโลก

นอกจากนี้แลว เชื้อพระวงศของไทยยังมี
บทบาทชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีงามระหวาง
ไทยและจีนใหมีความแนนแฟนยิ่งๆขึ้นไปอีกดวย
โดยนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนตนมา สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเริม่ เสด็จ
เยือนประเทศจีน พระองคทรงเปนผูนําคนสําคัญ
หรือสมาชิกในพระราชวงศพระองคเดียวในโลกที่
เสด็จเยือนประเทศจีนครบทุกมณฑล และพระองค
ยังทรงเปนทีร่ กั ยิง่ ของประชาชนชาวจีน โดยสมาคม
วิเทศสัมพันธแหงประชาชนจีนยังยกยองพระองค
ทานวา เปนทูตสันถวไมตรีระหวางประเทศไทย
และประเทศจีนอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น พระองคยัง
ไดรับยกยองจากชาวจีนวาเปน ๑ ใน ๑๐ ของมหา
มิตรที่ดีที่สุดของจีนในรอบศตวรรษที่ผานมา นอก
เหนือจากองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
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บรมราชกุมารีแลว ก็ยังมีสมาชิกราชวงศไทยอีก
พระองคหนึ่งคือ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอคั รราชกุมารี โดยพระปรีชาสามารถ
ของพระองคในการทรงเครือ่ งดนตรีจนี โบราณกูเ จิง
เปนทีป่ ระจักษแกสายตาชาวโลก จนทําใหกระทรวง
วัฒนธรรมของจีนถวายตําแหนงทูตวัฒนธรรมใหแก
พระองค

แนวโน ม ในอนาคตของสายสั ม พั น ธ แ บบ
พิเศษทีใ่ กลชดิ ระหวางไทยกับจีนก็ไดปรากฏทิศทาง
ที่ชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรั ฐ มนตรี ข องไทยก็ ไ ด ตั้ ง ประเด็ น เกี่ ย วกั บ
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
ยุทธศาสตรอยางรอบดาน อาทิ ความรวมมือในการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง พลังงานหมุนเวียน และการ
บริหารจัดการนํ้า ซึ่งลวนแลวแตเปนยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศของไทยทีจ่ นี สามารถตอบสนอง
ไดโดยอาศัยความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของจีน
นอกจากนั้น ทั้งสองฝายตองมีการหารือใน
เชิงยุทธศาสตรอยางใกลชิด โดยอาศัยความเปน
มิตรของไทยและจีน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาของ
ความสัมพันธไทย - จีน นายกรัฐมนตรีรูสึกภูมิใจที่
มีมิตรของจีน หรือ "Friends of China" ในระดับ
สูง ซึ่งประกอบไปดวยอดีตผูนําประเทศ ดังนั้น สิ่งที่
ประสงคจะเห็นในอนาคตอันใกลคอื การมีเครือขาย
มิตรของไทย หรือ "Friends of Thailand"
๒. ไทยเป น ประเทศที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ใน
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละเป น หนึ่ ง ในฐานะ
ประเทศผูกอตั้งสมาคมอาเซียน ในขณะที่จีนเปน
ประเทศคูเจรจาที่เกาแกและมีบทบาทที่สําคัญใน
การสรางประชาคมอาเซียน ดังนั้น ไทยและจีน
ควรใชกรอบความรวมมืออาเซียนในการจัดการกับ
ความทาทายรวมกันของภูมิภาค อาทิ ความมั่นคง
ทางทะเล การปราบปรามโจรสลัด การปราบปราม
การกอการราย การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการปราบปรามยาเสพติด เปนตน สวนในกรอบ
อนุภูมิภาคแมนํ้าโขงนั้น จีนมีบทบาทที่สําคัญเชน
กั น โดยเฉพาะ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของประเทศ
สมาชิก เชน การแกไขปญหาความยากจน การ
พัฒนาเครือขายคมนาคมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ

เหนือ-ใต ตะวันออก-ตะวันตกอยางครบวงจร ซึ่ง
ชวยลดตนทุนทางดานการคา ตลอดจนยกระดับ
ขีดความสามารถในการผลิตและการลงทุนรวมกัน
ยังเปนการกระจายรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ของสองฝายดวย ในการนี้
ไทยยินดีที่การกอสรางสะพานมิตรภาพขามแมนํ้า
โขงแหงที่ 4 ที่เชื่อมระหวางจังหวัดเชียงรายกับหวย
ทรายของลาว ซึ่งมีเสนทางเชื่อมกับมณฑลยูนนาน
ของจีน มีกําหนดแลวเสร็จและเปดใชในวันที่ ๑๒
เดือน ๑๒ ป ค.ศ. ๒๐๑๒
๓. ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับจีนกาวสู
ทศวรรษทีส่ ามในป ค.ศ.๒๐๑๒ โดยไทยซึง่ รับหนาที่
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
ประชาคมเอเชียตะวันออก (๒) การเชือ่ มโยงระหวาง
กัน และ (๓) การจัดทําแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต
ในบรรยากาศที่เปนมิตรและสรางสรรคตอกัน โดย
จะใหความสําคัญกับการประสานงานอยางใกลชิด
และการหารืออยางสมํา่ เสมอระหวางกันในทุกระดับ
๔. จี น มี ยุ ท ธศาสตร มุ  ง ลงใต และดํ า เนิ น
นโยบาย Go Global เพื่ อ การปรั บ โครงสร า ง
เศรษฐกิจภายในและยายฐานการผลิตออกไปนอก
ประเทศ ไทยตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่ดี ที่จะเปน
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ศูนยกลางและเปนประตูเชื่อมโยงจีนกับอาเซียน
ทั้งหมด ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรและวัตถุดิบที่ใกล
กับจีนมากทีส่ ดุ และเปนตลาดการคาและการลงทุน
ของจีนขนาดใหญถึง ๖๐๐ ลานคน นอกจากนั้น
ความตกลงดานการคา การคาบริการและการลงทุน
ซึ่งมีผลบังคับใชระหวางอาเซียนกับจีนไดเปนกลไก
สงเสริมใหการคาระหวางอาเซียนกับจีนมีความ
คลองตัวและเปนประโยชนรวมกันยิ่งขึ้น
๕.ประชาชนคือพลังขับเคลื่อนความสัมพันธ
ทีส่ าํ คัญยิง่ ตอความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐบาล
ไทยจะสงเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
ประชาชนและเยาวชน ในด า นการศึ ก ษาและ
วัฒนธรรมตอไป เพื่อสรางความเขาใจระหวางกัน
และเตรียมความพรอมของประชาชนเพื่อกาวไปสู
การรวมตัวกันเปนประชาคมเอเชียตะวันออก ใน
การนี้ การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทยในจีน และศูนย
วัฒนธรรมจีนในไทย จะชวยสงเสริมความเขาใจและ
ไวเนื้อเชื่อใจระหวางประชาชนอยางยั่งยืน
ขณะที่ นายกรั ฐ มนตรี ห ลี่ เค อ เฉี ย ง
แห ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได เ ดิ น ทางเยื อ น
ประเทศไทยอยางเปน ทางการ ในระหวา งวันที่
๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามคําเชิญของนายก
รั ฐ มนตรี นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร ซึ่ ง นายก
รัฐมนตรีจีน ไดเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี และพบหารือกับ พล.อ.
เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี รวมทั้งพบ
หารือกับนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท ประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานรัฐสภา และนายนิคม ไว
รัชพานิช ประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภา
ซึ่งการพบหารือระหวางนายกรัฐมนตรีจีนกับนายก

๘๖
AW-

รั ฐ มนตรี ไ ทย ทํ า ให ทั้ ง สองฝ า ยได แ ลกเปลี่ ย น
ทัศนะและเห็นพองเรื่องตาง ๆ ที่มีผลประโยชน
รวมกันในวงกวาง ทั้งประเด็นทวิภาคี ภูมิภาค และ
ระหวางประเทศ อันเปนกาวสําคัญของความ
พยายามที่ดําเนินมายาวนานในการกระชับความ
เป น หุ  น ส ว นความร ว มมื อ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร อ ย า ง
รอบดานใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยทั้งสองฝายไดตกลง
แถลงรวมกันวา นับตั้งแตการสถาปนาความเปน
หุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดาน
ในป ค.ศ. ๒๐๑๒ ความสัมพันธไทย – จีนไดเขาสู
พัฒนาการใหม มีศักยภาพและโอกาสความรวมมือ
ในอนาคตที่มากขึ้น โดยกาวเหนือประเด็นทวิภาคี
และสรางโอกาสใหม ๆ สําหรับความรวมมือเชิง
ยุทธศาสตรในระดับภูมิภาคและระดับโลก และมี
ประเด็นสําคัญในการสงเสริมความรวมมือกัน สรุป
ได ๙ ประเด็นใหญๆ ไดแก
ประเด็ น แรก ทางด า นการเมื อ ง ซึ่ ง ทั้ ง
ไทยและจีนจะยึดมั่นตอหลักการและวัตถุประสงค
ของกฎบั ต รสหประชาชาติ และยึ ด ถื อ หลั ก ห า
ประการของการอยูรวมกันอยางสันติ รวมทั้งการ
สนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น ในประเด็ น สํ า คั ญ ที่ เ ป น
ผลประโยชนรวมกัน โดยประเทศไทยยํ้าถึงการยึด
มัน่ ในนโยบายจีนเดียว และจะใหการสนับสนุนอยาง
เต็มที่ตอพัฒนาการความสัมพันธสองฝงชองแคบ
ตลอดจนการรวมชาติของจีนโดยสันติ สวนจีนได
ยํ้าถึงความเคารพและสนับสนุนความพยายามของ
ไทยทีจ่ ะรักษาความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของชาติ
และบูรณภาพแหงดินแดน เพือ่ บรรลุเสถียรภาพดาน
การเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และชีวติ ความเปนอยู
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ที่ดีขึ้นของประชาชน นอกจากนี้ ทั้งไทยและจีนจะ
ปฏิบัติตามปฏิญญารวมระหวางกันในการสถาปนา
ความเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยาง
รอบดานที่ประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ค.ศ.
๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) และจะใชมาตรการที่เปนรูป
ธรรมเพือ่ ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารรวมวาดวย
ความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทยกับจีน และบันทึก
ความเขาใจวาดวยความรวมมือในสาขาการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งจะผลักดันความรวมมืออยางเปน
รูปธรรมในดานตาง ๆ
ประเด็ น ที่ ส อง ทางด า นเศรษฐกิ จ
การคา การลงทุน และการเงิน โดยจะสงเสริม
ความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกการเติบโต
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
ลงทุนทวิภาคีโดยสงเสริมการแลกเปลีย่ นขอมูลดาน
การลงทุน และสรางบรรยากาศการลงทุนทีเ่ ปนมิตร
ตอกัน รวมทั้งจะสงเสริมความรวมมือใหใกลชิดขึ้น
ในดานอุตสาหกรรมและการลงทุนในอุตสาหกรรม
ยางพารา อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพ และ
อุตสาหกรรมสีเขียว โดยทัง้ สองฝายยังเห็นพองทีจ่ ะ
แลกเปลีย่ นแนวปฏิบตั แิ ละประสบการณระหวางกัน
เกีย่ วกับเรือ่ งการจัดการสิง่ แวดลอม การจัดการหวง

โซอปุ ทานสีเขียว และเมืองทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการสงเสริมความ
รวมมือในดานการเกษตรผานการพัฒนาสหกรณ
การแปรรูปและการคาผลิตภัณฑการเกษตร การ
ลงทุนในธุรกิจดานการเกษตร และการประสาน
นโยบายดานการเกษตร อีกทั้งจะเพิ่มความรวมมือ
ดานการเงินและการธนาคารใหลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ สงเสริม
การใชเงินตราสกุลทองถิน่ ของแตละประเทศในการ
ชําระเงินการคาและการลงทุนทวิภาคี ดําเนินการ
กลไกความรวมมือตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของใหเสร็จสมบูรณ
และอํานวยความสะดวกแกความรวมมือดานการคา
การลงทุน และเศรษฐกิจ ทวิภาคี ซึ่งทั้งสองฝาย
จะหารือรวมกันเรื่องการจัดระบบบริการหักบัญชี
เงินหยวน (RMB clearing service) ที่สะดวกขึ้น
ประเด็นทีส่ าม ดานการปองกันประเทศและ
ความมั่นคง โดยจะสงเสริมการแลกเปลี่ยนและ
การเยือนระหวางกองทัพ ผานการหารือประจําป
ดานการปองกันประเทศและความมั่นคงระหวาง
กระทรวงกลาโหมทั้ ง สองฝ า ย ส ง เสริ ม การร ว ม
ซอมรบ และการฝกตอสูก บั ภัยคุกคามดานความมัน่ คง
รูปแบบใหม และขยายความรวมมือดานความชวย
เหลือเพื่อมนุษยธรรมและบรรเทาทุกขจากภัยพิบัติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ ตลอดจนจะกระชับความรวมมือ
ดานความมัน่ คงและการบังคับใชกฎหมายเพือ่ สงเสริม
ความพยายามปองกันและตอตานการกอการราย
การลั ก ลอบขนยาเสพติ ด การค า มนุ ษ ย การ
เขาเมืองผิดกฎหมาย การหลอกลวงทางโทรศัพท
การฟอกเงิน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร และ
กิจกรรมทางอาชญากรรมอื่น ๆ ที่อยูในความวิตก
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กังวลรวมกัน และสงเสริมการสรางสถาบันดาน
การบังคับใชกฎหมายและความมั่นคงในแมนํ้าโขง
นอกจากนี้ ทั้งสองฝายยังเห็นพองจะกระชับการ
แลกเปลี่ยนและความรวมมือในสาขาความมั่นคง
ทางคอมพิวเตอรอีกดวย
ประเด็นที่สี่ ดานการคมนาคมและความ
เชือ่ มโยง มุง สงเสริมความเชือ่ มโยงโครงสรางพืน้ ฐาน
ดานคมนาคม โดยเชื่อมโครงขายระบบรางผาน
สปป. ลาว เมียนมาร และเชื่อมถนน ทาเรือ ทา
อากาศยานต า ง ๆ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกต อ
การเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า และคนและเพื่ อ ส ง เสริ ม
การคาและการทองเทีย่ วในภูมภิ าค ซึง่ ฝายจีนแสดง
ความสนใจที่ จ ะเข า ร ว มในโครงการสร า งรถไฟ
ความเร็วสูงเชือ่ มระหวางหนองคายกับบานภาชี โดย
ใหมีการชําระคาใชจายบางสวนในรูปสินคาเกษตร
สวนไทยก็ยินดีตอความสนใจของจีน และจะเขา
สูการหารือเรื่องดังกลาวกับฝายจีนในโอกาสแรก
บนพื้นฐานของบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาล
ทัง้ สองฝายในการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานรถไฟ
ในประเทศไทย โดยแลกเปลีย่ นกับสินคาเกษตรจาก
ประเทศไทย ที่ลงนามเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ค.ศ.
๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖)
ประเด็นทีห่ า ดานวัฒนธรรม การศึกษา และ
การทองเทีย่ ว จะดําเนินการอยางกระตือรือรนตาม
แผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรม
ระหวางกระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองฝาย เพื่อสง
เสริมศิลปวัฒนธรรมในแตละประเทศยิ่งขึ้น ฝาย
จีนจะสนับสนุนการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทย ณ
กรุงปกกิ่ง และใหความชวยเหลือที่จําเปนแกการ
กอสราง ฝายไทยยํ้าวาจะสนับสนุนศูนยวัฒนธรรม

๘๘
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จีน ณ กรุงเทพฯ ทั้งสองฝายยังเห็นพองที่จะเพิ่ม
การแลกเปลีย่ นในดานภาพยนตรและโทรทัศน รวม
ถึงความรวมมือในการผลิตภาพยนตรและละคร
โทรทัศน ทั้งสองฝายสงเสริมการแลกเปลี่ยนและ
ความรวมมือในดานวรรณกรรมและภาษาของกัน
และกัน และสนับสนุนใหสํานักพิมพของตนเขา
มี ส  ว นร ว มในงานมหกรรมหนั ง สื อ ที่ จั ด ขึ้ น ในอี ก
ประเทศอีกดวย นอกจากนี้ จะดําเนินการตาม
ความตกลงทวิภาคีตาง ๆ เรื่องความรวมมือดาน
การศึ ก ษา และการรั บ รองวุ ฒิ บั ต รและปริ ญ ญา
ที่ออกโดยสถาบันอุดมศึกษาของกันและกัน รวม
ทั้ ง กระชั บ ความร ว มมื อ ด า นการศึ ก ษาและวิ จั ย
ระหวางหนวยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชนในแตละประเทศ ทั้งสองฝายยังยินดี
ตอการจัดตั้งสถาบันขงจื้อและหองเรียนขงจื้อแหง
ใหมในประเทศไทย ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะเพิ่ม
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางชาติ เพิ่มความรวมมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสงเสริมความ
รวมมือในการฝกอบรมวิชาชีพอีกดวย ตลอดจน
จะเจรจาและลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการ
ยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดาไทย – จีน เพือ่ อํานวยความสะดวกการไปมา
หาสูระดับประชาชนทั้งสองประเทศ อีกทั้งจะ
ขยายปริมาณการทองเที่ยวระหวางกันโดยสงเสริม
ใหนักทองเที่ยวของตนเดินทางไปอีกประเทศเพิ่ม
ขึ้น และสงเสริมคุณภาพผลิตภัณฑดานทองเที่ยว
รวมถึงการใหบริการและการอํานวยความสะดวกที่
ดี ขึ้ น แก นั ก ท อ งเที่ ย ว และปกป อ งผลประโยชน
นักทองเที่ยวอยางจริงจัง
ประเด็นที่หก ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
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และนวัตกรรม จะกระชับการแลกเปลี่ยนและ
ความรวมมือระหวางกัน เพื่อสงเสริมความสัมพันธ
ทีใ่ กลชดิ มากขึน้ ในสาขานวัตกรรมดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่อสรางนวัตกรรมและสังคมบน
พื้นฐานของความรูภายใตกรอบคณะกรรมการรวม
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย–จีน ดวยการ
สงเสริมการจัดตั้งหองทดลองและศูนยวิจัยรวมใน
สาขาสําคัญตาง ๆ ที่มีความสนใจรวมกัน โดยให
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย และ
ธุรกิจตาง ๆ ของทั้งสองประเทศเปนผูดําเนินการ
เพื่อใหสามารถทําการวิจัยรวมระดับสูง และสง
เสริมความรวมมือระยะยาวที่ยั่งยืนได สองฝาย
ยังเห็นพองกันที่จะสงเสริมการแลกเปลี่ยนและฝก
อบรมบุคลากรระหวางกัน รวมถึงการดําเนินการ
แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรรุนใหม และสงเสริม
สนับสนุนใหนักวิทยาศาสตรรุนใหมไปทํางานในอีก
ประเทศในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ดวย นอกจากนี้
สนับสนุนการสรางศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีระหวาง
อาเซียนกับจีนอยางกระตือรือรนและจะสงเสริม
การถ า ยทอดเทคโนโลยีร ะหวางกัน เพื่อสงเสริม
การพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นเทคโนโลยี ข องภู มิ ภ าค
ตลอดจนจะสงเสริมการแลกเปลีย่ นและความรวมมือ
ดานเทคโนโลยีขั้นสูง มีการสงเสริมการสรางเวที
ความรวมมือ กระชับความรวมมือดานเศรษฐกิจและ
การคาระหวางธุรกิจในสาขาการสื่อสารไรสาย และ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และเพิ่มโครงการความ
รวมมือในสาขาเทคโนโลยีการบิน การบินอวกาศ และ
ดาวเทียม และการประยุกตใช รวมทั้งยาชีวภาพ
โดยทั้งสองฝายยังเห็นพองที่จะขยายความรวมมือ
ทวิภาคี ดานเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต

รวมทั้งพัฒนาเวทีการแลกเปลี่ยนขอมูลและบริการ
ดานการสํารวจดาวเทียมระยะไกล
ประการที่เจ็ด ดานพลังงาน จะกระชับ
ความรวมมือดานพลังงานในสาขาตาง ๆ ประกอบ
ดวย (๑) การพัฒนาและใชเชื้อเพลิงฟอสซิล (นํ้ามัน
กาซ และถานหิน) (๒) การพัฒนาการผลิตไฟฟา
ตลอดจนการซื้อขาย และการพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐานที่เกี่ยวของ (๓) การพัฒนาพลังงานสะอาด
พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก และ (๔)
ประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน ซึ่งจะชวย
สงเสริมความมั่นคงดานพลังงาน การเติบโตสีเขียว
และการพัฒนาอยางยั่งยืนระหวางทั้งสองประเทศ
ประเด็นที่แปด ดานมหาสมุทร จะกระชับ
ความร ว มมื อ ด า นการสํ า รวจมหาสมุ ท รและ
ขั้ ว โลก ส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ก ารและการพั ฒ นา
ศูนยปฏิบัติการวิจัยรวมดานสภาพภูมิอากาศและ
ระบบนิเวศทางทะเลที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
สงเสริมการกอสรางระบบสํารวจสิ่งแวดลอมและ
พยากรณ สํ า หรั บ ทะเลจี น ใต แ ละทะเลอั น ดามั น
ดําเนินโครงการความรวมมือดานการวิจัยสิ่งมีชีวิต
ในทะเลที่ใกลสูญพันธุ รวมทั้งสนับสนุนแผน ๕ ป
สําหรับความรวมมือทางทะเลไทย – จีน ระหวาง
ทบวงกิ จ การมหาสมุ ท รของจี น กั บ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย (ค.ศ.
๒๐๑๔-๒๐๑๘ หรือ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) โดย
ฝายจีนยังยินดีใหเจาหนาที่ไทยเขารวมการสํารวจ
วิจัยขั้วโลกใตดวย
ประเด็นที่เกา ดานความรวมมือในภูมิภาค
และระหวางประเทศ ทัง้ ไทยและจีนยํา้ ความมุง มัน่
ทีจ่ ะเพิม่ การประสานและการสือ่ สารเชิงยุทธศาสตร
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รวมทั้งสงเสริมความรวมมือและสนับสนุนกันและ
กั น ในด า นกิ จ การภู มิ ภ าคและระหว า งประเทศ
เพื่อสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญ
รุงเรืองในภูมิภาคตลอดจนยํ้าถึงความมุงมั่นที่จะสง
เสริมความรวมมือในภูมิภาคเพื่อรับมือกับประเด็น
ดานความมั่นคงรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา
ภั ย คุ ก คามด า นความมั่ น คงรู ป แบบใหม ภายใต
กรอบการประชุ ม รั ฐ มนตรี ก ลาโหมอาเซี ย นกั บ
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา (ADMM-Plus)
นอกจากนี้ ฝายจีนไดชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของ
ไทยในฐานะประเทศผูประสานงานความสัมพันธ
ระหวางอาเซียนกับจีน โดยในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป
ของการสถาปนาความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร
อาเซียน – จีน ทัง้ สองฝายยํา้ ถึงความมุง มัน่ ทีจ่ ะรวมมือ
อยางใกลชิดเพื่อสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจและ
ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหวางอาเซียนกับจีน
และกระชับความรวมมือในสาขาตาง ๆ รวมถึงรวมกัน
ยกระดับความตกลงวาดวยการคาเสรี อาเซียน – จีน
(ACFTA) และใชประโยชนจากกองทุนความรวมมือ
ทางทะเลอาเซี ย น – จี น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อขยายความรวมมือทางทะเล อันนําไปสูการ
สงเสริมความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวาง
อาเซียน – จีนตอไป ซึ่งประเทศไทยไดรับทราบ
ดวยความยินดีถึงขอเสนอของจีนที่ใหมีการจัดตั้ง
ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแหง
เอเชีย ตลอดจนจะกระชับความรวมมือภายใตกรอบ
ภูมิภาคตาง ๆ ที่นําโดยอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อาเซียนบวกสาม (APT) และการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (EAS) เพื่อสงเสริมกระบวนการ
รวมตัวในเอเชียตะวันออก ซึ่งทั้งสองฝายเห็นพอง
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ที่จะรวมกันผลักดันความรวมมือขอริเริ่มเชียงใหม
ไปสูความเปนพหุพาคี (CMIM) กลไกระบบสํารอง
ขาวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (APTERR) และหุน
สวนความเชื่อมโยงอาเซียนบวกสาม โดยทั้งสอง
ฝายหวังจะเห็นความสําเร็จในการดําเนินการตาม
แถลงการณพนมเปญวาดวยขอริเริม่ ดานการพัฒนา
ในกรอบการประชุมสุดยอด เอเชียตะวันออก ขณะ
ที่ ฝ  า ยจี น สนั บ สนุ น ความริ เริ่ ม ของไทยที่ จ ะเป น
เจาภาพการประชุมระหวางประเทศวาดวยการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคแมนํ้าลานชาง – แมนํ้าโขง
และฝายจีนไดยํ้าวาจะยังคงสนับสนุนการพัฒนา
อาเซียนเพื่อการบรรลุความเปนประชาคมอาเซียน
และวาระของอาเซียน หลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ.
๒๕๕๘) รวมทัง้ บทบาทนําของอาเซียนในความรวมมือ
ในเอเชี ย ตะวั น ออก ซึ่ ง ทั้ ง สองฝ า ยมี ค วามเห็ น
ตรงกันวาประเด็นทะเลจีนใตควรจะไดรับการแกไข
อยางสันติโดยรัฐอธิปไตยที่เกี่ยวของโดยตรง ผาน
การหารือและการเจรจากันอยางฉันทมิตร บนหลัก
กฎหมายระหวางประเทศ และในระหวางดําเนินการ
แกไขขอพิพาททีเ่ กีย่ วของอยางถีถ่ ว น รัฐทีเ่ กีย่ วของ
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) กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมภิ าค
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
เปนทางการเมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ตาม
ความสั ม พั น ธ ที่ ใ กล ชิ ด ดุ จ ญาติ มิ ต รใน
ครอบครัวเดียวกันระหวางไทยกับจีน ถือเปนสาย
สัมพันธแบบพิเศษทีจ่ ะสงเสริมความรวมมือในทุกๆ
ด า น ระหว า งไทยกั บ จี น ให พั ฒ นาประเทศไปสู 
ความสําเร็จโดยดํารงไวซึ่งผลประโยชนรวมกัน อัน
จะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งนําไปสูการ
เสริมสรางความมัน่ คงและความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนผลักดันใหเกิดเสถียรภาพในภูมิภาคตอไป

เอกสารอางอิง

๑. กระทรวงการตางประเทศ. (๒๕๕๖). (คําแปลอยางไมเปนทางการ) แถลงขาวรวมวาดวยแผนระยะยาวในการพัฒนา
ความสัมพันธไทย-จีน ในโอกาสที่ นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการ. ขอมูลจากเว็ปไซต http://www.mfa.go.th.
๒. จิรานุวัฒน สวัสดิ์นที และไท วานผิง. (๒๕๕๖). “เหลียวหลังแลหนา ๓๗ ป ความสัมพันธไทย –จีน : มุมมองทฤษฎี
สรรคสรางนิยม –จากมิตรเปนศัตรูจากศัตรูสูมิตร” ใน Veridian E-Journal, SU Vol.6 No.1 January – April 2013.
๓. จุลชีพ ชินวรรโณ. (๒๕๔๙). ๓๐ ปความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน: ความรวมมือระหวางกัลยาณมิตร ๒๕๑๘ ๒๕๔๘. กรุงเทพมหานคร: กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ.
๔. จุลชีพ ชินวรรโณ. (๒๕๕๓). ๓๕ ปความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน พ.ศ.๒๕๑๘ -๒๕๕๓: อดีต ปจจุบัน อนาคต.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ openbooks.
๕. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พันเอก. (๒๕๕๔). ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : ศึกษา
เฉพาะกรณีความรวมมือทางการทหาร. ดุษฎีนิพนธของมหาวิทยาลัยรามคําแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎี-บัณฑิต
(รัฐศาสตร) ปการศึกษา ๒๕๕๔.
๖. ยรรยง จิระนคร. (๒๕๕๒). “สมเด็จพระนารายณเคยตอบรับแผนรวมมือรบพมาของขุนพลจีนแข” ใน นิตยสารแมนาํ้ โขง.
เลมที่ ๘๗ (เดือนสิงหาคม), ๖๔.
วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗
AW-

-p77-p92.indd 91

AW-�������-����������������������-59-04.indd 199

๙๑
21/5/2557 13:41:36

10/10/2559 11:44:30

200

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก
วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓

๗. สุรชัย ศิริไกร. (2548,กันยายน). ความสัมพันธไทย-จีน สามทศวรรษ: บทเรียนสําหรับอนาคต. เอกสารประกอบ
การสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง เสนทางความสัมพันธไทย-จีน: วันนีแ้ ละอนาคต. โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวัน
ออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
๘. สํานักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๕๕). พัฒนาการความสัมพันธหนุ สวนความรวมมือยุทธศาสตรไทย – จีน. ขอมูลจากเว็บไซต
www.thaigov.go.th
๙. อานันท ปนยารชุน. (๒๕๔๒). “ผูกมิตรกับสาธารณรัฐประชาชนจีน” ใน โคริน เฟองเกษม. (บรรณาธิการ). รวมงาน
เขียนและปาฐกถาเรื่องการตางประเทศของไทยจากอดีตถึงปจจุบัน เลม๑ กรุงเทพฯ : ธาราฉัตรการพิมพ.

ISSN 8057-3891

พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล เหลา ทหารสารบรรณ สําเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) เกียรตินิยม
อันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง - หลักสูตรชัน้ นายพัน เหลาทหารสารบรรณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรหลักประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๗๒ - หลักสูตรการรบรวม ศูนยศกึ ษา
การสงคราม ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุน ที่ ๔๑ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร - หลักสูตรยุทธศาสตร
และการปองกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัยปองกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทานเคยดํารงตําแหนง อาจารย
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา - ผูอํานวยการกองกิจการ
ปองกันประเทศ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด และ
ผูอํานวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ปจจุบันดํารงตําแหนง นายทหารปฏิบัติการ ประจําสถาบันวิชาการปองกันประเทศ

๙๒
AW-

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗

-p77-p92.indd 92

AW-�������-����������������������-59-04.indd
200
-8-9-57-03.indd
1

ISSN 8057-3891

ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗

กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทุ่งสีกัน ดอนเมือง

21/5/2557 13:41:36

10/10/2559 11:44:32

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗
www.cdsd-rta.net, email: senathipat@cdsd-rta.net ISSN 8057-3891

ISSN 8057-3891
ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗

ง

เสนาธิปตย

AW-�������-����������������������-59-04.indd 201

10/10/2559
11:45:33
12/9/2557 14:57:39

AW-�������-����������������������-59-04.indd 202

10/10/2559 11:45:33

203

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

๒

การบูรณาการงานดานความมั่นคงของจีน
ภายใตผูนํารุนที่ ๕
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

การบูรณาการงานดานความมั่นคงของจีนภายใตผูนํา
รุนที่ ๕ โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง อาศัยปจจัยสองประการ
ไดแก ประการแรก สถานการณภายในตองมีเสถียรภาพ
ปราศจากความขัดแยงทางเศรษฐกิจและสังคม ประการ
ที่สอง สถานการณภายนอกตองมีสันติภาพ อันจะนําไปสู
การบรรลุเปาหมาย คือ การทําใหประเทศเขมแข็ง การนําพา
ประชาชาติใหเจริญรุงโรจน และประชาชนอยูดีมีสุข

กลาวนํา
ปญหาความมั่นคงภายในของจีน จากกรณีที่ชนกลุมนอยในมณฑลซินเจียงและมณฑล
ซีจาง (ทิเบต) ที่กอความไมสงบเพื่อตอตานการปกครองของรัฐบาลจีน และปญหาความมั่นคง
จากภายนอกประเทศกรณีความขัดแยงเกีย่ วกับขอพิพาทเรือ่ งดินแดนในทะเลจีนตะวันออกและ
ในทะเลจีนใต สงผลกระทบตอเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ ทําใหผูนําจีนตองทบทวน
ทิ ศ ทางในการดําเนินนโยบายดานความมั่นคงรวมทั้งมีการจัด ตั้งคณะกรรมาธิการกลาง
ความมั่นคงแหงชาติ (The Central National Security Commission) ซึ่งเทียบเทากับสภา
ความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐฯ เพื่อบูรณาการงานดานความมั่นคง การตางประเทศ และ
หนวยขาวกรองทางการทหาร รวมทัง้ ขับเคลือ่ นองคกรในการกําหนดนโยบายดานความมัน่ คง
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ที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ ตามกรอบยุทธศาสตร
ของจีนในปจจุบันภายใตการนําของนายสี จิ้นผิง
ผูนําจีนรุนที่ ๕ ซึ่งไดประกาศความฝนของจีน
ทีป่ ระกอบดวย ๓ องคประกอบคือ ประเทศเขมแข็ง
ประชาชาติเจริญรุงโรจน และประชาชนอยูดีมีสุข
ในการประชุมครัง้ ที่ ๓ ของสมัชชาประชาชนแหงชาติ
สมัยที่ ๑๘ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผูนําจีนรุนที่ ๕

ดังนั้นจึงนาสนใจและติดตามวา รูปแบบใน
การบูรณาการงานดานความมั่นคงของจีนภายใต
ผูนํารุนที่ ๕ จะเปนอยางไร โดยเฉพาะการจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการกลางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อ
ปฏิ รู ป กลไกการขั บ เคลื่ อ นและบู ร ณาการงาน
ดานความมั่นคงของจีน รวมทั้งสามารถสนองตอบ
ตอเปาหมายทางยุทธศาสตรของจีนอยางไร และ
ประเทศไทยควรจะกําหนดบทบาททาทีตอ นัยสําคัญ
ทางยุทธศาสตรของจีนอยางไร

ปญหาทางยุทธศาสตรของจีนในปจจุบนั
รากฐานที่ เ ป น แก น สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ป ญ หา
ทางยุ ท ธศาสตร ข องจี น ประการหนึ่ ง ในป จ จุ บั น
คือ การพัฒนาของแนวคิดเกี่ยวกับสังคมเสรีนิยม
ใหมของจีนที่มุงสงเสริมการขยายตัวของทุน มี
การปลอยเสรีทางการคาและทางการเงิน มีการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการสรางเสถียรภาพใหแก
รัฐดวยการปรับปรุงสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น ทําให
เกิ ด อํ า นาจนิ ย มในทางการเมื อ ง และได ก  อ เกิ ด
ชนชั้นนําทางอํานาจใหมๆ ขึ้นมา เชน ลูกหลาน
ผูนํา และชนชั้นนายทุน เปนตน รวมทั้งสงผลให
มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูการเปนสังคมเมือง
ที่คนในสังคมใชชีวิตอยางหรูหรา และนําไปสูสังคม
อุตสาหกรรมที่มีปญหาสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง ซึ่ง
รัฐบาลจีนพยายามสงเสริมจริยธรรมโดยสงเสริมให
มีการรือ้ ฟน แนวคิดแบบขงจือ้ และการนับถือศาสนา
ตางๆ รวมทั้งจัดตั้งโรงเรียนสอนมารยาทใหกับ
คนในสังคม การผอนคลายนโยบายลูกคนเดียวและ
ผลักดันกฎหมายทีม่ กี ารลงโทษสถานหนัก แตยงั ไม
สามารถแกไขปญหาโดยเฉพาะความเหลื่อมลํ้าของ
คนในสังคมที่ยังคงปรากฏอยูอยางมาก แมวาผูนํา
ของจีนจะประกาศนโยบายปฏิรูปประเทศ เมื่อชวง
กลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ยังมุงเนน
การรวมศูนยอาํ นาจใหแกผนู าํ พรรคฯ และเพิม่ อํานาจ
ใหแกตุลาการมากขึ้น ตลอดจนสงเสริมบทบาท
ดานการตลาดเพิม่ ขึน้ ก็ตาม แตกย็ งั ไมอาจทําใหสงั คม
เกิดการพัฒนาอยูบนพื้นฐานความสมดุลได จนถึง
กั บ อาจกล า วได ว  า สั ง คมนิ ย มจี น แบบเดิ ม ได
ลมสลายไปแลว เปนที่มาของการบูรณาการกลไก
ในการกํ า หนดนโยบายความมั่ น คงทั้ ง ที่ เ ป น
ความมั่นคงที่เกิดจากปจจัยภายในประเทศและ
มาจากปจจัยภายนอกประเทศ ในรูปแบบของคณะ
กรรมการดานความมั่นคงแหงชาติ
อาจแบงประเด็นปญหาที่สําคัญของจีนดัง
กลาวในขางตน ไดดังนี้
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ประเด็ น ทางเศรษฐกิ จ ได มี ก ารทบทวน
การเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจ
ของจี น นั บ ตั้ ง แต ก ารปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ของ
นายเติง้ เสีย่ วผิง เมือ่ ปลายป ๒๕๒๑ เปนตนมา จนถึง
ปจจุบัน ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปเศษ ทําใหเห็นถึง
การเจริญเติบโตโดยมีอัตราเฉลี่ยสูงถึงรอยละ ๙.๘
และแมวาจะมีการคาดการณถึงแนวโนมการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของจีนวา ภายในป ๒๕๖๓
เศรษฐกิจของจีนจะเจริญเติบโตแซงหนาเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ก็ตาม แตผูนําจีนคนนี้วิเคราะหวา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาว เปนการ
พัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําใหเกิดการทันสมัย
แต ป ราศจากการคํ า นึ ง ถึ ง ต น ทุ น ของการพั ฒ นา
จนกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการใช
พลังงานทีข่ าดความสมดุลจนกอใหเกิดความแตกตาง
ระหวางเมืองกับชนบท และมีการสั่งสมของปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น อันจะสงผลกระทบทําให
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น ล ม สลายลง ดั ง กรณี ข อง
อดีตสหภาพโซเวียต ดังนั้น ตองมีการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากเห็นวาจีนไดพึ่งพาการสงออก
มากจนเกินไป และไดทําใหเศรษฐกิจจีนเติบโตได
ชาลง ดวยการกระตุนการบริโภคภายในประเทศ
โดยเนนการสงเสริมสินคาที่มีคุณภาพแทนที่การสง
สินคาราคาถูกจํานวนมากออกสูต ลาดภายนอก รวม
ทั้งลดการใชระบบรัฐวิสาหกิจลงเพื่อสงเสริมการใช
กลไกการตลาดใหมากขึ้น และสงเสริมการศึกษา
วิจัยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ
ประเด็นทางสังคม การเรงพัฒนาของจีน
ที่กอใหเกิดความไมสมดุล สงผลใหเกิดปญหาทาง
สังคม ทัง้ ในเชิงนามธรรม เชน ปญหาดานจริยธรรม
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ของคนในสังคม ฯลฯ และปญหาเชิงรูปธรรม เชน
ความปลอดภัยดานอาหาร และปญหาสิง่ แวดลอม ฯลฯ
ประเด็นทางดานการเมืองและความมั่นคง
ภายในประเทศ ตองกระตุนการปลูกฝงอุดมการณ
ตามแนวทางสังคมนิยมแบบจีน ดวยการกวาดลาง
การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น อย า งจริ ง จั ง และเน น
การประหยัด
ประเด็นทางดานการตางประเทศ มุงให
ความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธกบั ประเทศ
เพือ่ นบานและประเทศมหาอํานาจแบบหุน สวนทาง
ยุทธศาสตร เพือ่ สรางความไววางใจและความรวมมือ
ในการรั ก ษาผลประโยชน ร  ว มกั น ในแนวทาง
สันติวิธี ซึ่งอดีตศาสตราจารยดานความสัมพันธ
ระหว า งประเทศของมหาวิ ท ยาลั ย มิ ชิ แ กนชื่ อ
ออแกนสกี้ (A.F.K. Organski) ไดนําเสนอทฤษฎี
การเปลีย่ นแปลงของกําลังอํานาจ (Power transition
theory) ไวในหนังสือเรื่องการเมืองโลก (World
Politics) เมื่ อ พ.ศ.๒๕๐๑ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
กําลังอํานาจในความสัมพันธระหวางประเทศและ
วงจรตามธรรมชาติ ข องสงคราม โดยจั ด ระดั บ
ความสัมพันธของกําลังอํานาจระหวางรัฐตาง ๆ ใน
การเมืองระหวางประเทศเปน ๔ ประเภท ไดแก รัฐ
หรือประเทศที่มีกําลังอํานาจครอบงํา (Dominant
State) รั ฐ หรื อ ประเทศที่ มี กํ า ลั ง อํ า นาจขนาด
ใหญ (Great powers) รัฐหรือประเทศที่มีกําลัง
อํานาจขนาดกลาง (Middle powers) และ รัฐหรือ
ประเทศทีม่ กี าํ ลังอํานาจขนาดเล็ก (Small powers)
นอกจากนี้ไดกลาวถึง ปรากฏการณของสงคราม
อั น เกิ ด จากการที่ ม หาอํ า นาจเก า ต อ งการรั ก ษา
ความเปนมหาอํานาจไวโดยการทําลายมหาอํานาจใหม
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ที่กําลังกาวขึ้นมามีอํานาจ ดังเชน กรณีสงครามใน
สมัยโบราณระหวางสปาตากับนครเอเธนสของกรีก
หรือกรณีสงครามระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศส และ
อังกฤษกับเยอรมัน จนนําไปสูสงครามโลกครั้งที่
๑ และครั้งที่ ๒ เปนตน โดยเฉพาะประธานาธิบดี
บารัค โอบามา แหงสหรัฐฯ ทีไ่ ดเคยกลาวสุนทรพจน
ในสภาคองเกรส เมือ่ พ.ศ.๒๕๕๓ วา ถาประเทศอืน่
(หมายรวมถึงประเทศจีน) ไมยอมรับสถานภาพ
วาเปนแคอันดับสอง สหรัฐฯ ก็จะไมยอมรับความ
เปนอันดับสองอยางเด็ดขาด ในขณะที่ผูนําจีนได
เดินทางไปเยือนสหรัฐฯ เมื่อป ๒๕๕๖ และไดพบ
กับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย โดย
ทัง้ คูต อ งการเห็นความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ
แบบใหมในฐานะประเทศมหาอํานาจ โดยทั้งสอง
ประเทศตองยอมรับในผลประโยชนซึ่งกันและกัน
รวมทัง้ มีความรวมมือกัน โดยทีจ่ นี เห็นวาโลกไดพฒ
ั นา
ไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ และทุกประเทศตองมี
อิสระในการดําเนินนโยบายของตนเอง
ประเด็ น การพั ฒ นากองทั พ ให มี ค วาม
เขมแข็ง โดยการเพิ่มงบประมาณทางทหารเพิ่ม
มากขึ้น โดยเนนการเปนมหาอํานาจทางทะเลเพื่อ
ปกปองผลประโยชนของจีนในการรักษาเสนทาง
คมนาคมขนสงทางทะเล รวมทัง้ การพัฒนากองทัพ
ใหมีความทันสมัยเพื่อรักษาผลประโยชนที่สําคัญ
ของจีน เชน ปญหาไตหวัน ซินเจียง และทิเบต
เปนตน

การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ เพือ่ รองรับ
ตอสถานการณดานความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
ไดสะทอนถึงทิศทางในการดําเนินนโยบายตางประเทศ
ของจี น โดยผ า นกลไกการสร า งความร ว มมื อ
ระหว า งประเทศ ที่ ป ระกอบด ว ยกลไกสามมิ ติ
(Huafei, Q., 2013, pp. 50 – 63 ) ไดแก มิติแรก
เกี่ยวกับโครงสรางขององคกร มิติที่สองเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจ และมิตทิ สี่ ามเกีย่ วกับแนวทาง
ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นถึง
ความเชือ่ มโยงของกลไกดังกลาว ดังนี้ (Shambaugh,
D., 2013, pp. 61-72 ; Sun, Y., 2013, pp. 2-17)
มิ ติ แรก เกี่ ย วกั บ โครงสร า งขององค ก รที่
ครอบคลุมระบบงานความมั่นคงแหงชาติ ระบบ
งานดานการขาว และระบบงานดานการทหาร โดย
มีคณะกรรมการประจํากรมการเมือง (Politburo
Standing Committee : PBSC) ควบคุมหนวยงาน
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตจีนและหนวยงาน
องคกรของรัฐบาลจีนที่กํากับดูแลกลไกการดําเนิน
นโยบายการตางประเทศรวมกัน ไดแก เลขาธิการ
พรรคฯ คณะกรมการเมือง คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมาธิ ก ารทหารกลางของพรรคฯ คณะ
กรรมาธิการทหารกลางของรัฐ สภาประชาชนแหงชาติ
และคณะรั ฐ บาลที่ นํ า โดยนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
ประธานาธิบดี ซึ่งจะดูแลงานนโยบายหลักดาน
การตางประเทศและกิจการภายในประเทศควบคู
กันไป โดยมีสํานักงานประสานงานของรัฐบาลจีน
รูปแบบของกลไกในการกําหนดนโยบาย ทําหนาที่อํานวยการประสานงานเพื่อรายงานให
เลขาธิการพรรคและคณะรัฐบาล ซึ่งจะรวมกัน
ดานความมั่นคงและปญหาที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบตอการตัดสินใจในการดําเนินนโยบาย
กลไกในการกําหนดนโยบายความมัน่ คงและ ตางประเทศ นอกจากนั้นยังมีคณะฝายอํานวยการ
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ที่อยูในกระทรวงการตางประเทศจํานวนประมาณ
๒๐ คน มีหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนตอคณะผูนํา
กลุมเล็กที่ดูแลงานดานการตางประเทศ (Foreign
Affairs Leading Small Group : FALSG) เพื่อ
ประสานการปฏิ บั ติ กั บ กระทรวงเศรษฐกิ จ และ
การคาระหวางประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวง
กลาโหม ธนาคารแหงชาติ และคณะกรรมการสงเสริม
การคาระหวางประเทศ ซึ่งจะมีเจาหนาที่การทูต
ของหน ว ยงานต า งๆ ดั ง กล า วไปประจํ า อยู  ใ น
ต า งประเทศ ตลอดจนมี ส ถาบั น หรื อ องค ก รที่
ทําหนาที่เปนคลังสมองใหกับหนวยงานขางตน เชน
สถาบันศึกษายุทธศาสตรระหวางประเทศของจีน
(China Institute for International Strategic
Studies : CIISS) สถาบันความสัมพันธระหวาง
ประเทศรวมสมัยของจีน (China Institutes for
Contemporary International Relations : CICIR)
และสถาบันวิจยั ทางสังคมศาสตรของจีน (Chinese
Academy of Social Sciences : CASS) ทําหนาที่
ศึ ก ษาวิ จั ย และเสนอแนะแนวนโยบายด า น
การตางประเทศที่เกี่ยวของกับงานดานความมั่นคง
และการทหาร เปนตน
มิติที่สอง เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
ซึ่ ง โดยปกติ ทั่ ว ไปคณะผู  นํ า กลุ  ม เล็ ก ที่ ดู แ ลงาน
ด า นการต า งประเทศ หรื อ FALSG จะระดม
ความคิดเห็นจากหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
ดานการตางประเทศ ทีไ่ ดกลาวถึงในมิตแิ รกแลวนัน้
โดยประสานงานอยางใกลชิดกับคณะผูนํากลุมเล็ก
ที่ ดู แ ลงานด า นความมั่ น คงแห ง ชาติ (National
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Security Leading Small Group : NSLSG) เพื่อ
เสนอขอมูลขาวสารและการวิเคราะหสถานการณ
ดานความมั่นคง รวมทั้งขอแนะนําในการกําหนด
นโยบายความมัน่ คง เปนแนวทางใหเลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสตจีน (ซึ่งดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางดวย) เปน
ผูตัดสินใจในการดําเนินนโยบายตางประเทศ
NSLSG จะประกอบดวยผูแทนหนวยงาน
ระดับคณะกรรมการแหงรัฐ ๘ หนวยงาน ไดแก
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงความมั่นคง
สาธารณะ กระทรวงความมั่นคงแหงรัฐ กระทรวง
พาณิชย สํานักงานดูแลกิจการไตหวัน สํานักงาน
ดูแลกิจการฮองกงและมาเกา สํานักงานดูแลกิจการ
ชาวจีนโพนทะเล และสํานักงานขาวกรอง รวมทั้ง
ผูแ ทนจากหนวยงานฝายโฆษณาชวนเชือ่ ตลอดจน
หนวยงานฝายการตางประเทศ และผูแ ทนฝายทหาร
จากกระทรวงกลาโหมและกรมเสนาธิ ก าร
ทหารใหญ
มิ ติ ที่ ส าม เกี่ ย วกั บ แนวทางในการนํ า
นโยบายไปสูการปฏิบัติ คณะผูนํากลุมเล็กที่ดูแล
งานดานการตางประเทศ หรือ FALSG จะกํากับดูแล
ทิศทางของการดําเนินนโยบายการตางประเทศโดย
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งจะมี
การพบปะหารือและประสานการปฏิบตั กิ นั เปนประจํา
ในทุกสัปดาห โดยเฉพาะกับ NSLSG และมีหนวยงาน
ดานขาวสารใหการสนับสนุน เชน สํานักขาวซินหัว
(Xinhua News) เปนตน

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗

-02.indd 24

AW-�������-����������������������-59-04.indd 207

12/9/2557 15:38:40

10/10/2559 11:45:35

208

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

กลไกความเชื่อมโยงทั้งสามมิติที่ไดกลาวไปแลวนั้น สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้

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

กลไกในการกําหนดนโยบายดานความมัน่ คง
ดังกลาว ทําใหหนวยงานตางๆ เกิดการแขงขันใน
การบริหารจัดการและมุง เนนความสําเร็จตอเปาหมาย
องค ก รของตนเองมากกว า ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นกลไก
ในภาพรวม โดยเฉพาะการประสานงานระหวาง
หนวยงานฝายทหารกับหนวยงานฝายพลเรือนที่ยัง
มีอปุ สรรคจากขอกําหนดในเชิงนโยบาย และอํานาจ
ในการควบคุมสั่งการ จึงกอใหเกิดปญหาการขาด
การบูรณาการแผนงาน จนทําให นายสี จิน้ ผิง ผูน าํ
ของจีนตองปฏิรูปกลไกในการบริหารประเทศ อัน
รวมถึ ง การปฏิ รู ป กลไกในการกํ า หนดนโยบาย
ดานความมัน่ คงขึน้ ใหม เพือ่ ใหสอดคลองกับทิศทาง

ของยุทธศาสตรที่กําหนด

รูปแบบใหมของกลไกการในการกําหนด
นโยบายดานความมั่นคง
นาย Ching Cheong ผู  เชี่ ย วชาญด า น
ผูนําจีนและการเมืองภายในจีน การเมืองฮองกง
ไตหวัน และพัฒนาการของความสัมพันธระหวาง
ชองแคบไตหวัน เคยเปนผูสื่อขาวหนังสือพิมพThe
Straits Times และหนังสือพิมพ Wen Wei Po
ปจจุบัน เปนคอลัมนิสตใหกับหนังสือพิมพ The
Straits Times ซึ่ง นาย Ching Cheong ไดให
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผูนําจีนและสถาบันที่เปนกุญแจ
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สําคัญตอการกําหนดนโยบายความมั่นคงภายใน
และการตางประเทศของจีน ในการอภิปรายเรื่อง
“Understanding the new Chinese leadership
and China’s key institute” (Cheong, C., 2014)
โดยกลาวถึง โครงสรางระบบการเมืองของจีนวา
เปนแบบรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางโดยพรรค
คอมมิวนิสตจีน จึงทําใหการเมืองจีนมีเสถียรภาพ
และความมั่นคงสูง เนื่องจากมีการวางแผนการ
สื บ ทอดอํ า นาจอย า งเป น ระบบ และผู  นํ า จี น จะ
ทํางานเปนหมูคณะ (Collective Leaders) โดย
กลไกทีม่ อี าํ นาจสูงสุด คือ คณะกรรมการกรมการเมือง
ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น
ซึ่ ง มี ส มาชิ ก จํ า นวน ๒๕ คน โดยอํ า นาจสู ง สุ ด
อยูที่คณะกรรมการกรมการเมืองถาวรที่มีสมาชิก
จํานวน ๗ คน
ปจจุบันสมาชิกคณะกรรมการกรมการเมือง
ถาวร จํานวน ๗ คน (โดยเรียงตามลําดับความ
สําคัญ) ไดแก
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- นายสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต
จีน (ดํารงตําแหนงเปนประธานาธิบดี และประธาน
คณะกรรมาธิการทหารกลาง) ถือวาเปนผูมีอํานาจ
สูงสุดในการกํากับดูแลนโยบายของพรรคฯ อํานาจ
ในการบริหารประเทศ และอํานาจในการควบคุม
กองทัพ (โดยใชกลไกของคณะกรรมาธิการทหาร
กลาง ซึ่งมีสมาชิกจํานวน ๑๑ คน)
- นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรี
- นายจาง เตอเจียง ประธานสภาผูแทน
ประชาชน
- นายหยู เจิ้งเชิง ประธานสภาที่ปรึกษา
การเมืองแหงชาติ
- นายหลิว หยุนชาน เลขาธิการประจําสํานัก
เลขาธิการแหงศูนยกลางพรรค
- นายหวาง ฉีซาน เลขาธิการคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยพรรค
- นายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรี
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เมื่อปลายป ๒๕๕๖ ไดมีการจัดตั้งองคกร
เพิ่มขึ้นอีก ๓ องคกร เพื่อใหคณะกรรมการกรม
การเมืองถาวร (The Standing Committee of
the Political Bureau) สามารถบริหารงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และบรรลุตอ เปาหมายทาง
ยุทธศาสตร ไดแก
- คณะกรรมาธิการกลางความมัน่ คงแหงชาติ
(The Central National Security Commission)
มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบายความมั่นคง
แห ง รั ฐ โดยทั่ ว ไป รวมทั้ ง การตั ด สิ น ใจ และ
การประสานงานระหวางรัฐมนตรีตางๆ โดยเฉพาะ
การเผชิญหนากับภัยคุกคามทัง้ ในรูปแบบดัง้ เดิมเพือ่
การปกปองอํานาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน และ
ตอสูก บั ภัยคุกคามในรูปแบบใหมจากการกอการราย
ตลอดจนการพัฒนาเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจ และการเสริมสรางความมั่นคง
ทางดานการเมือง โดยมีนายสี จิ้นผิง เปนประธานฯ
และมีนายหลี่ เคอเฉียง กับ นายจาง เตอเจียง เปน
รองประธานฯ
- คณะผูน าํ กลางเพือ่ การปฏิรปู โดยรวม (The
Central Leading Group for Overall Reform) มี
บทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนสํานักงานกลางและ
ปฏิรูประบบงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๖ ระบบ ไดแก
ระบบเศรษฐกิจและสิง่ แวดลอม ระบบกฎหมายและ
ประชาธิปไตย ระบบวัฒนธรรม ระบบสังคม ระบบ
การเสริมสรางความเขมแข็งของพรรคฯ และระบบ
การตรวจสอบวินัยพรรคฯ โดยมี นายสี จิ้นผิง เปน
ประธานฯ นายหลี่ เคอเฉียง นายหลิว หยุนชาน
และนายจาง เกาลี่ เปนรองประธานฯ

- คณะผู  นํ า กลางความมั่ น คงด า นข อ มู ล
ขาวสารและอินเตอรเน็ต (The Central Leading
Group on Internet Security and Information)
มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร
แหงชาติเพื่อการพัฒนาขอมูลขาวสารและปองกัน
ภัยคุกคามตอความมั่นคงทางอินเทอรเน็ต โดยมี
นายสี จิ้นผิง เปนประธานฯ นายหลี่ เคอเฉียง และ
นายหลิว หยุนชาน เปนรองประธานฯ

เปาหมายสําคัญทางยุทธศาสตรของ
ผูนําจีนรุนที่ ๕
การปฏิ รู ป กลไกในการกํ า หนดนโยบาย
ความมัน่ คงขึน้ ใหมดงั กลาว เพือ่ ใหรองรับตอเปาหมาย
สําคัญทางยุทธศาสตรที่กําหนด ประกอบดวย
เปาหมายทางดานเศรษฐกิจ ตั้งเปาหมาย
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให เข า ถึ ง การสร า งสั ง คม
แบบกินดีอยูดีอยางทั่วถึง หรือในภาษาจีนเรียกวา
“เสีย่ วคัง” ภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยจีนจะเรงปฏิรปู
เชิงเศรษฐกิจและเปดประเทศตอไปอยางรอบดาน
ดวยการสงเสริมการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน มุง
เนนกลยุทธในการสงเสริมความตองการภายใน
ประเทศ และการพัฒนาทีเ่ ปนมิตรตอธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการสรางระบบความเทาเทียม
กันของสวัสดิการสังคมเมืองและชนบทอยางทั่วถึง
เปาหมายทางดานการเมือง ยืนหยัดแนวทาง
สังคมนิยมแบบจีนตอไป โดยยํ้าวา เปนแนวทาง
การพัฒนาทีแ่ ตกตางจากระบบตะวันตก โดยมีภารกิจ
หลัก คือ การสรางระบบประชาธิปไตยผานกลไก
สภาที่ ป รึ ก ษาการเมื อ งภายใต ร ะบบสั ง คมนิ ย ม
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ใหสมบูรณ สงเสริมการเมืองภาคประชาชนผาน
ระบบผูแทนสภาประชาชนแหงชาติ (the Nation
People’s Congress) สงเสริมใหชนชัน้ ลางมีสว นรวม
กับประชาธิปไตย และ การปฏิรูปทางการเมือง
ของพรรคคอมมิวนิสตโดยเรียกรองใหสมาชิกพรรค
ทุกคนมีความโปรงใส ตอตานการคอรรัปชั่นอยาง
แข็งขัน
ทางดานความมั่นคงและการทหาร โดย
พัฒนาศักยภาพทางการทหารไปสูความสมัยใหม
เพือ่ ตอบสนองตอการพัฒนายุทธศาสตรความมัน่ คง
มุงมั่นใหบรรลุภารกิจเชิงประวัติศาสตรของกองทัพ
มุงเนนการนําไปปฏิบัติของยุทธศาสตรทางทหาร
ในยุคใหม เสริมสรางความเขมแข็งของทางทะเล
อากาศและความมัน่ คงทางไซเบอร เพิม่ ศักยภาพใน
การบุกเบิกทรัพยากรทางทะเล และมุง เนนการสราง
แสนยานุภาพทางทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่ง “จีนจะ
ไมยอมกมหัวใหกับแรงกดดันจากอํานาจภายนอก
ใดๆ โดยจุดยืนและการตัดสินใจเชิงนโยบายของจีน
จะตั้งอยูบนความถูกผิดตามความเปนจริง
เป า หมายทางด า นการต า งประเทศ จี น
จะยืนหยัดพัฒนาความสัมพันธอยางฉันทมิตรกับ
ทุ ก ประเทศบนหลั ก การอยู  ร  ว มกั น อย า งสั น ติ
หาประการ (ไดแก การเคารพอธิปไตยและบูรณภาพ
เหนือดินแดนซึ่งกันและกัน การไมรุกรานตอกัน
การไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ความ
เสมอภาคและอํานวยประโยชนแกกนั และอยูร ว มกัน
อยางสงบ) โดยยํ้าจุดยืนการดําเนินยุทธศาสตร
การปฏิสัมพันธกับประชาคมโลกโดยคํานึงถึงหลัก
การเอื้ อ ประโยชน ซึ่ ง กั น และกั น โดยร ว มมื อ กั น
เพื่อสงเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เขมแข็ง

๒๘
AW-

สนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาใหพัฒนาดวยตนเอง
แกไขปญหาความขัดแยงทางการคาอยางเหมาะสม
โดยการเจรจา และใชหลักการ “เปนมิตรที่ดีและ
หุนสวนที่ดีของประเทศเพื่อนบาน”
รองศาสตราจารย ดร. You Ji นักวิจยั อาวุโส
(Senior Visiting Fellow) ประจําสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร
และคณะสังคมศาสตร University of New South
Wales ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการทหารของจีน
และบทบาทของกองทั พ ปลดปล อ ยประชาชน
จีน (People’s Liberation Army : PLA) ตอ
นโยบายตางประเทศของจีน โดยเฉพาะกรณีพิพาท
ในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต ซึ่ง ดร. You
Ji ไดใหขอ คิดเห็นเกีย่ วกับความริเริม่ ของผูน าํ จีนใน
การดําเนินนโยบายการตางประเทศ ในการอภิปราย
เรือ่ ง “Understanding China’s Foreign policy”
(Ji, You., 2014) กลาวคือ
ประเด็ น แรก นโยบายการต า งประเทศ
ของจี น ต อ งเป น นโยบายเชิ ง รุ ก เพื่ อ ให ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพัฒนาการไปสูระบบ
หลายขัว้ อํานาจ ซึง่ ผูน าํ จีนรุน ที่ ๕ ยังคงดําเนินนโยบาย
การเจริญเติบโตขึ้นอยางสันติ แตในขณะเดียวกัน
ก็จะเรงเพิ่มงบประมาณทางการทหารและพัฒนา
ขีดความสามารถทางทะเล ดวยการประกาศเปาหมาย
เป น มหาอํ า นาจทางทะเลของจี น อั น สื บ เนื่ อ ง
มาจากปญหาความขัดแยงตออํานาจอธิปไตยใน
ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต โดยการเจริญ
เติบโตขึ้นมาของจีนไมใชเปนการแสวงหาความเปน
เจาโลก หรือประเทศมหาอํานาจทางกําลังทหาร แต
เปนหนทางการสรางประเทศที่มีตลาดอันยิ่งใหญ มี
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วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ และเปนประเทศที่รับผิดชอบ
ตอการสรางสรรคสังคมระหวางประเทศที่ยิ่งใหญ
ประเด็นทีส่ อง ความรวมมือระหวางประเทศ
อยางแข็งขันของจีนกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะ
สหรัฐฯ ในการจัดการปญหาของภูมิภาคและดํารง
ไวซึ่งความเปนระเบียบระหวางประเทศ ซึ่งจีนกับ
สหรัฐฯ ตองเผชิญกับภารกิจทางประวัติศาสตรท่ี
จะตองกําจัดสิ่งที่เปนมรดกตกทอดจากสงคราม
เย็ น และเผชิ ญ กั บ ความท า ทายในการหลี ก เลี่ ย ง
การเกิดสงคราม หากมีวิสัยทัศนเชนนี้ก็จะสามารถ
ขจัดความกังวลที่วาจีนกําลังจะกําจัดผลประโยชน
ของสหรัฐฯ ใหออกไปจากภูมิภาคนี้ได บนหลัก
การนี้ จีนกับสหรัฐฯ ก็สามารถขจัดปญหาความ
ขัดแยงและหันมาจัดการปญหาโดยตั้งอยูบนพื้น
ฐานของผลประโยชนซึ่งกันและกันในการแสวงหา
การอยูรวมกันและพัฒนาการอยูรวมกันอยางสันติ
โดยตองเปดใจกวางเพื่อแสวงหากลไกใหมในการ
กํากับความมั่นคงทางการเมือง การเงิน เศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ เพื่อธํารงไวซึ่งความมีเสถียรภาพ
ของระเบี ย บสั ง คมโลกและร ว มกั น ผลั ก ดั น ให มี
การปฏิรูประเบียบสังคมโลกไปในทางที่ทุกฝายอยู
รวมกันอยางสันติและไดรับผลประโยชนรวมกัน
ประเด็ น ที่ ส าม นโยบายการต า งประเทศ
ของจี น ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ ประเทศไทยใน
ฐานะประเทศผู  มี บ ทบาทหลั ก ในการเชื่ อ มโยง
(connectivity) ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉี ย งใต ซึ่ ง เป น ดิ น แดนที่ จี น มี ผ ลประโยชน อ ยู 
เปนจํานวนมากทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง
สั ง คม วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี พลั ง งานและ
สิง่ แวดลอม โดยปจจุบนั จีนยังคงเนนการเปนเพือ่ น

บานที่ดีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลดการเผชิญ
หนาและหลีกเลี่ยงความขัดแยงเพื่อที่ตนเองจะได
สามารถพัฒนาประเทศไปไดอยางไมมีอุปสรรค
หากแตปญหาสําคัญก็คือ ในอนาคตเมื่อจีนบรรลุ
เปาหมายในการพัฒนาประเทศแลว ทาทีของจีน
ตอเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเปลี่ยนแปลงไปหรือ
ไม ซึ่ ง มี แ นวโน ม ว า เมื่ อ ถึ ง เวลาดั ง กล า วนั้ น จี น
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
ทางเศรษฐกิจ การทหาร และความมัน่ คงตอภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต” เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุมกรมขาวทหารบก ซึ่ง
จัดโดยกรมขาวทหารบกรวมกับศูนยยุทธศาสตร
ไทย-จีน สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
๑. ประเด็นเกี่ยวกับแนวโนมอิทธิพลของจีน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาจกลาวไดวา
แนวทางของพรรคคอมมิวนิสตจนี ภายใตทฤษฎีชนี้ าํ
โดยเฉพาะแนวคิดวัตถุนิยมตามลัทธิมารกซ-เลนิน
ที่มีอิทธิพลตอความคิดของเหมา เจอตง ผูนําจีนรุน
ที่หนึ่ง ที่ไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และไดพบ
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ขอผิดพลาดจนนําไปสูการปฏิรูปและเปดประเทศ
ตามทฤษฎีของเติง้ เสีย่ วผิง ผูน าํ จีนรุน ทีส่ อง นําไปสู
การสานตอแนวความคิดเกี่ยวกับสามตัวแทนของ
เจียง เจอหมิน ผูนําจีนรุนที่สาม ซึ่งมุงเนนวาพรรค
คอมมิวนิสตจีนตองเปนตัวแทนของพลังการผลิต
ที่กาวหนาสอดคลองกับยุคสมัย ตองเปนตัวแทน
ของวั ฒ นธรรมที่ ก  า วหน า และต อ งเป น ตั ว แทน
ผลประโยชน ส  ว นรวมของมหาชน อั น ขยายสู 
วิ สั ย ทั ศ น ก ารพั ฒ นาอย า งเป น วิ ท ยาศาสตร ข อง
หู จิน่ เทา ผูน าํ จีนรุน ทีส่ ี่ ทีพ่ ยายามลดความรอนแรง
ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดความ
สมดุล จนมาถึงแนวคิดเกีย่ วกับความฝนของจีน โดย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผุนําจีนรุนที่หา ที่ไดอธิบาย
วาความฝนของจีนมีองคประกอบสามองคประกอบ
กลาวคือ องคประกอบแรก เปนการสรางประเทศให
เขมแข็งดวยการบูรณาการงานดานความมัน่ คงและ
การตางประเทศ สวนองคประกอบที่สอง เปนการ
นําพาประชาชาติใหเจริญรุงโรจนดวยการปฏิรูป
อยางถึงแกนและรอบดาน มีระบบการปราบปราม
การคอรรัปชั่นที่ทันสมัย สําหรับองคประกอบที่
สาม เปนการทําใหประชาชนอยูดีมีสุข โดยไดรับ
การศึกษาในวัยเรียน มีรายไดจากงานทีม่ นั่ คง ไดรบั
การรักษายามเจ็บปวย ไดรับการดูแลยามแกชรา มี
บานเปนทีอ่ ยูอ าศัยของตนเอง ซึง่ เปาหมายความฝน
ของจีนคือ ในป พ.ศ.๒๕๖๓ ประเทศจีนจะเปน
สังคมที่ประชาชนมีฐานะพออยูพอกินอยางทั่วถึง
โดยอาศัยปจจัยสองประการ ไดแก ประการแรก
สถานการณ ภ ายในต อ งมี เ สถี ย รภาพ ด ว ยการ
ปราศจากความขั ด แย ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ประการทีส่ อง สถานการณภายนอกตองมีสนั ติภาพ
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เพื่อไมตองไปวุนวายกับการแกไขปญหาภายนอก
ที่จะสรางความรําคาญ เชน ปญหาหมูเกาะเตี้ยวหวี
และปญหาหมูเ กาะในทะเลจีนใต เปนตน ในขณะที่
นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ไดเนนวา
การพัฒนาประเทศของจีนยังไมสมดุล ทําใหเกิด
ชองวางระหวางเมืองกับชนบทที่หางกันมาก และ
ชองวางนัน้ ก็คอื ศักยภาพ ในอนาคตอีก ๑๐ ปขา งหนา
ศั ก ยภาพที่ ใ หญ ที่ สุ ด ของการพั ฒ นาประเทศจี น
คื อ การพั ฒ นาความเป น เมื อ งในรู ป แบบใหม ที่
จะเปนการกระตุนอํานาจซื้อภายในประเทศ อัน
จะทําใหเศรษฐกิจจีนมีความยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยง
ป ญ หาแรงซื้ อ จากภายนอกประเทศที่ ล ดลง อั น
เปนผลมาจากการถดถอยของเศรษฐกิจโลก ซึ่ง
การสรางเมืองในรูปแบบใหมนี้ คือ ปจจัยสําคัญ
ตอการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนโฉมรูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในศตวรรษที่ ๒๑ ภาย
ใตกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ เพือ่ สรางรากฐานอันมัน่ คงกอนเปลีย่ นผาน
เขาสูสังคมพออยูพอกินอยางทั่วถึงของจีน จึงอาจ
กลาวไดวา แนวโนมอิทธิพลของจีนในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เปนทั้งโอกาสและความทาทาย
สําหรับประเทศไทย ในการกําหนดบทบาทและทาที
ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อ
จีนตองขยายฐานการผลิตมายังภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต และเมือ่ จีนเปลีย่ นจากโรงงานใหญของ
โลกสูตลาดใหญของโลก
๒. ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ด  า น
เศรษฐกิจของจีนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อาจวิเคราะหไดวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของจีนที่กาวขึ้นเปนอันดับสองของโลก 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 รวมทัง้ ไดทาํ สัญญากับประเทศตางๆ ถึง
๘๐๐ ฉบับ ในขณะที่จีนใหความสนใจตออาเซียน
เกี่ยวกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจภายใตนโยบาย
รุกลงใต เนือ่ งจากภูมภิ าคนีม้ คี วามอุดมสมบูรณของ
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิด
ที่จีนตองการ และมีตลาดผูบริโภคขนาดใหญที่มี
กําลังซื้อ โดยที่จีนเปนคูคาอันดับหนึ่งของอาเซียน
และอาเซียนเปนคูคาอันดับสามของจีน นอกจากนี้
ยั ง เป น จุ ด ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางด า นยุ ท ธศาสตร
ของโลก โดยเฉพาะบริเวณชองแคบมะละกา จึงทําให
จีนจัดตั้งกองทุนความรวมมือดานทะเลระหวางจีน
กับอาเซียน ในป พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อสนับสนุนความ
รวมมือในการวิจยั ทางทะเลและปกปองสิง่ แวดลอม
รวมทั้งเชื่อมโยงระหวางกันเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินเรือ การคนหาและการใหความชวยเหลือ
ตลอดจนการตอสูก บั ภัยคุกคามขามชาติ และตอมา
ในป พ.ศ.๒๕๕๕ รัฐบาลจีนไดอนุมตั กิ รอบแผนแหง
ความรวมมือนานาชาติดานทะเลและมหาสมุทร
รอบขาง ตลอดจนไดมีการจัดการสัมมนาวาดวย
การพัฒนามหาสมุทรอยางยั่งยืนขึ้น แตการเจริญ
เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจของจีนดัง
กลาวนั้น ไดกอใหเกิดปญหาหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูง
ขึ้น อันเกิดจากการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาล
ระดับทองถิ่น รวมทั้งเกิดปญหาทางดานสังคมจาก
การที่คนจีนรุนใหมยึดติดกับวัตถุนิยม มีการใชจาย

อยางฟุมเฟอยและเกิดปญหาหนี้นอกระบบขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว ตลอดจนมีปญหาอาชญากรรมใน
อั ต ราที่ สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะการล อ ลวงเหยื่ อ ทาง
เครือขายอินเตอรเน็ตอยางแพรหลาย
๓. ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ด  า น
เศรษฐกิจระหวางจีนกับสหรัฐฯ และผลกระทบตอ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันเปนผลเนื่อง
มาจากป จ จั ย การพึ่ ง พาทางด า นเศรษฐกิ จ โดย
เฉพาะการติดตอทางการคา และการแลกเปลี่ยน
การลงทุนจะเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ แมวาทั้งสอง
ประเทศจะมีอัตลักษณรวมกันในระดับที่ตํ่าก็ตาม
ทั้งนี้เกิดจากแนวคิดและมุมมองตลอดจนคานิยม
ที่มีความแตกตางกัน เชน สหรัฐฯ ใหความสําคัญ
กับปจเจกบุคคล (Individual Rights) และการ
ปลอยเสรีทางการตลาด (Free Market) ในขณะ
ที่จีนมุงเนนความมั่งคั่งของชาติ จึงทําใหรัฐบาล
ตองเขาแทรกแซงและกํากับดูแลการตลาด เปนตน
นอกจากนี้ ความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางจีน
กับสหรัฐฯ ยังมีปญหาอุปสรรค จากความขัดแยง
ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปญหาในเรื่องดุลการคา
ระหวางกัน ซึ่งจีนไดเปรียบดุลการคาตอสหรัฐฯ
มากขึ้นเรื่อยๆ และสหรัฐฯ พยายามบีบบังคับจีน
ในเรื่องทรัพยสินทางปญญา สิทธิมนุษยชน และ
คาเงินหยวน เปนตน ตลอดจนมีตัวแปรแทรกซอน
ที่จะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางจีนกับสหรัฐฯ ที่
เพิม่ มากยิง่ ขึน้ จากปญหาขอพิพาทเขตแดนระหวาง
จีนกับญี่ปุน และปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใต
โดยจี น พยายามเรี ย กร อ งให ส หรั ฐ ฯ เข า ใจถึ ง
ความหลากหลายและความแตกตางของอารยธรรม
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รวมทัง้ ไดเสนอใหสหรัฐฯ ยอมรับในความสัมพันธรปู
แบบใหมระหวางมหาอํานาจเดิมกับมหาอํานาจใหม
ที่ ส ามารถอยู  ร  ว มกั น ได อ ย า งสั น ติ เพื่ อ มิ ใ ห เ กิ ด
ความขัดแยงที่รุนแรงซํ้ารอยเดิมของความสัมพันธ
ระหวางสหรัฐฯ กับอดีตสหภาพโซเวียต สําหรับ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับสหรัฐฯ
ในปจจุบัน ที่กอใหเกิดผลกระทบตอภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตนั้น เกิดจากความพยายามของ
สหรัฐฯ ทีจ่ ะผลักดันขอตกลงเกีย่ วกับเขตการคาเสรี
ในกรอบของ TPP (Trans-Paciﬁc Partnership)
ซึ่งไมมีจีนรวมอยูดวย มาแขงขันกับเขตการคาเสรี
ในกรอบ RCEP (Regional Comprehensive
Economic Partnership) ที่ จี น สนั บ สนุ น และ
กําลังดําเนินการรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
กรอบ ๑๐ + ๖ เพื่อปดลอมจีนในทางเศรษฐกิจ
และเป น การขั ด ขวางต อ ผลประโยชน ที่ จ ะเกิ ด
จากความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียน อันเปน
ความหวาดระแวงของสหรัฐฯ ตอการขยายอิทธิพล
ของจีนในภูมิภาคนี้
๔. ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความเคลื่ อ นไหว
ทางทหารของจีนกับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งพิจารณาจากงบประมาณทาง
ดานการทหารของจีน ประจําป ๒๕๕๗ เปนจํานวน
๘๐๘,๐๐๐ ลานหยวน (ประมาณ ๔.๓ ลานลาน
บาท) เพื่ อ รองรับตอ ยุทธศาสตรทหารที่มุงเนน
การทําสงครามในระดับภูมภิ าคหรือสงครามจํากัดเขต
โดยเนนถึงการปกปองอํานาจอธิปไตยและบูรณภาพ
แหงดินแดน โดยเฉพาะการคุมครองผลประโยชน
ทางทะเล จึงทําใหมีการพัฒนาขีดความสามารถ
ของกองทัพเรือใหมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนา
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เรือบรรทุกเครือ่ งบินเหลียว หนิง ฯลฯ ซึง่ สอดคลองกับ
การทีจ่ นี ไดประกาศยุทธศาสตรการเปนมหาอํานาจ
ทางทะเล เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ และ
ในระยะเวลาที่ใกลเคียงกันนั้น ก็ไดมีการประกาศ
เขตพิ สู จ น ฝ  า ยเพื่ อ การป อ งกั น ภั ย ทางอากาศ
(Air Defense Identiﬁcation Zone : ADIZ)
เหนือบริเวณทะเลจีนตะวันออกที่ครอบคลุมพื้นที่
ขอพิพาทระหวางจีนกับญี่ปุนกรณีหมูเกาะเตี้ยวหวี
ซึ่งสรางความวิตกใหกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ว  า จี น อาจจะขยายผล
มาใชกับพื้นที่ขอพิพาทบริเวณทะเลจีนใต

เขต ADIZ เหนือบริเวณทะเลจีนตะวันออก
ที่มา http://www.n2.navy.mi.th/

นอกจากนี้ กองทั พ จี น ยั ง ให ค วามสํ า คั ญ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร โดยเนนวาสงครามทาง
ดานขาวสารเปนปจจัยสําคัญของสงครามสมัยใหม
พรอมกับเรงพัฒนาดานการขาวดวยการจัดตัง้ หนวย
ปฏิบัติการสงครามไซเบอร ในขณะที่กองทัพจีน
ก็ไดคํานึงถึงความหวาดระแวงของนานาประเทศที่
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มีตอการเสริมสรางศักยภาพทางทหารดังกลาว จึง
มุงพัฒนาความสัมพันธกับประเทศตางๆ เพื่อสราง
ความไวเนื้อเชื่อใจและความรวมมือทางทหารกับ
ตางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เชน
การเขารวมการฝกซอมการใหความชวยเหลือดาน
มนุ ษ ยธรรมและการบรรเทาภั ย พิ บั ติ และด า น
การแพทยทหารทีป่ ระเทศบรูไนภายใตกรอบความรวม
มือรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคูเจรจา
(อาเซียน +๘) ในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
รวมทั้งรวมฝกซอมใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทา
ทุกขจากเหตุภยั พิบตั กิ บั สหรัฐฯ ณ มลรัฐฮาวาย เมือ่
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ และการเขารวมฝกรวม/
ผสมภายใตรหัส Cobra Gold ประจําป ๒๕๕๗ เมือ่
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ประเทศไทย โดยจีน
สงเจาหนาที่ทางทหารจํานวน ๑๗ นาย มารวมฝก
การปฏิบัติการดานมนุษยธรรม เปนตน

บทบาทท า ที ที่ ไ ทยควรดํ า เนิ นการตอ
นัยสําคัญทางยุทธศาสตรของจีน
๑. ไทยควรดําเนินนโยบายไมเลือกขางฝายใด
ฝายหนึง่ และตองระวังไมใหตกอยูใ นสถานการณที่
ถูกบีบใหเลือกขาง โดยไทยควรใชอาเซียนเปนเวที
การตอรองกับมหาอํานาจ และไทยไมควรพึ่งพิง
มหาอํานาจใดมหาอํานาจหนึ่งมากเกินไป รวมทั้ง
เนนการแกไขปญหาอยางสันติวธิ ภี ายใตสถานการณ
ดานความมั่นคงในภูมิภาคที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอนาคตของความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ
กับจีน จะมีทั้งความสัมพันธเชิงลบจากปญหาความ
ขัดแยงในการแขงขันชวงชิงอิทธิพลกันในภูมิภาค
โดยเฉพาะปญหาทะเลจีนใต และความสัมพันธใน

เชิงบวกจากความรวมมือเพื่อรักษาผลประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจ จากกรณีที่ทั้งสองประเทศยัง
ตองมีการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจตอกัน อันจะทําให
สามารถลดปญหาความขัดแยงอยางรุนแรงระหวาง
กันลงไปได
๒. ไทยควรสรางบทบาทที่สําคัญในการเปน
ผูประสานระหวางจีนกับสหรัฐฯ เพื่อดํารงไวซึ่ง
ผลประโยชนรว มกัน โดยทีจ่ นี มุง ประสงคจะประคับ
ประคองบรรยากาศทางการเมืองในภูมิภาคใหมี
ความสงบและมี เ สถี ย รภาพเพื่ อ สนั บ สนุ น ต อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตจีนจะดํารงรักษา
จุดยืนในการแกไขปญหาเกี่ยวกับไตหวัน ซินเจียง
และทิเบต ซึ่งจีนเห็นวาเปนปญหาภายในของจีน
ในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงดํารงเปาหมายในการรักษา
สถานภาพของการเปนอภิมหาอํานาจหนึ่งเดียว
ของโลกไวใหไดนานที่สุด
๓. บทบาทของไทยในการเปนผูป ระสานงาน
ระหวางอาเซียนกับจีนจนถึงป ๒๕๕๘ โดยไทยควร
ใชสถานะทีไ่ ดเปรียบในเชิงภูมริ ฐั ศาสตร ในการเปน
ประเทศศูนยกลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ประกอบกับประเทศไทยมีความ
สัมพันธฉนั ทมติ รกับประเทศตางๆ โดยไมมปี ระเด็น
ขอขัดแยงในทะเลจีนใต รวมทั้งมีระบบเศรษฐกิจ
ที่มั่นคง จึงเปนโอกาสที่สําคัญของไทยที่จะตองหา
ทางสงเสริมความรวมมือกับชาติมหาอํานาจ โดย
เฉพาะในหวงเวลาที่จีนกําลังตองการแรงสนับสนุน
จากไทยในฐานะประเทศผูประสานงานฯ ดวยเหตุ
ทีจ่ นี กําลังเผชิญหนากับปจจัยทาทายทัง้ จากภายใน
ประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งกําลังขัดขวาง
ตอการเจริญเติบโตขึ้นอยางสันติของจีน อันไดแก
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การประคองเศรษฐกิจของประเทศอยางยัง่ ยืน ปญหา
โครงสรางอันไมเปนธรรมของสังคม และการรักษา
อธิปไตยของจีนที่เกี่ยวเนื่องกับปญหาทะเลจีนใต
และทะเลจีนตะวันออก เปนตน

สรุป
แมวาการจัดตั้งคณะกรรมาธิการกลางความ
มั่นคงแหงชาติจะเปนรูปแบบในการบูรณาการงาน
ดานความมั่นคงของจีนภายใตผูนํารุนที่ ๕ โดย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผุนําจีนรุนที่หา ที่ไดอธิบาย
ถึงความฝนของจีนคือ ประเทศจีนจะเปนสังคมที่
ประชาชนมีฐานะพออยู พอกินอยางทั่วถึง ในป
๒๕๖๓ โดยอาศัยปจจัยสองประการ ไดแก ประการ
แรก สถานการณภายในตองมีเสถียรภาพ ดวยการ
ปราศจากความขั ด แย ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ประการทีส่ อง สถานการณภายนอกตองมีสนั ติภาพ
อันจะนําไปสูก ารบรรลุเปาหมายใน ๓ องคประกอบ
หลัก ไดแก การทําใหประเทศเขมแข็งดวยการ
บูรณาการงานดานความมัน่ คงและการตางประเทศ

การนําพาประชาชาติใหเจริญรุง โรจนดว ยการปฏิรปู
อยางถึงแกนมีระบบการปราบปรามการคอรรปั ชัน่ ที่
ทันสมัย และการทําใหประชาชนอยูด มี สี ขุ โดยไดรบั
การศึกษาในวัยเรียน มีรายไดจากงานทีม่ นั่ คง ไดรบั
การรักษายามเจ็บปวย ไดรับการดูแลยามแกชรา
มีบานเปนที่อยูอาศัยของตนเอง อันสามารถสนอง
ตอบตอเปาหมายทางยุทธศาสตรของจีนทีก่ าํ หนดไว
ดังนั้น ประเทศไทยควรจะกําหนดบทบาท
ทาทีตอนัยสําคัญทางยุทธศาสตรของจีน โดยควร
ดําเนินนโยบายไมเลือกขางฝายใดฝายหนึ่ง โดย
เฉพาะบทบาทของไทยในการเปนผูประสานงาน
ระหวางอาเซียนกับจีนจนถึงป ๒๕๕๘ โดยไทย
ควรใชสถานะทีไ่ ดเปรียบในเชิงภูมริ ฐั ศาสตรในการเปน
ประเทศศูนยกลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต รวมทั้ ง การขยายผลไปสู 
การสร า งบทบาทที่ สํ า คั ญ ในการเป น ประเทศ
ผูประสานระหวางจีนกับสหรัฐฯ เพื่อดํารงไวซึ่ง
ผลประโยชนรวมกันในภูมิภาค
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๓

โครงสรางทางการเมืองของจีนและ
บทบาทหนวยงานดานคลังสมอง
ตอการกําหนดนโยบายความมั่นคง
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

โครงสรางทางการเมืองที่มีเอกภาพภายใตการนําของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน และบทบาทหนวยงานดานคลังสมอง
สงผลใหหนวยงานตางๆ มีการประสานการทํางานตามระบบ
อยางมีทิศทางเดียวกัน ทําใหนโยบายความมั่นคงของจีน มี
การบูรณาการ และอยูบนพื้นฐานขอมูลที่ผานการศึกษาวิจัย
จากหนวยงานดานคลังสมองทั้งฝายทหาร และพลเรือน
แผนที่แสดงเขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน

กลาวนํา
นับตั้งแตสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๙๒ ประเทศจีนไดปกครองในระบบสังคมนิยมภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน
(Communist Party of China : CPC) ที่กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ และตอสูทางการเมือง
เปนเวลายาวนานถึง ๒๘ ป กอนที่จะไดรับชัยชนะและไดกุมอํานาจรัฐในที่สุด
สําหรับแนวทางของพรรคคอมมิวนิสตจีนภายใตทฤษฎีชี้นําโดยเฉพาะแนวคิดวัตถุนิยม
ตามลัทธิมารกซ-เลนิน ซึง่ มีอทิ ธิพลตอความคิดของเหมา เจอตง ผูน าํ จีนรุน ทีห่ นึง่ ทีไ่ ดยดึ ถือปฏิบตั ิ
อยางเครงครัด และไดพบขอผิดพลาดจนนําไปสูการปฏิรูปและเปดประเทศตามทฤษฎีของเติ้ง
เสีย่ วผิง ผูน าํ จีนรุน ทีส่ อง อันนําไปสูก ารสานตอแนวความคิดเกีย่ วกับสามตัวแทน โดย เจียง เจอ
หมิน ผูน าํ จีนรุน ทีส่ าม ซึง่ มุง เนนวา พรรคคอมมิวนิสตจนี ตองเปนตัวแทนของพลังการผลิตทีก่ า วหนา
สอดคลองกับยุคสมัย ตองเปนตัวแทนของวัฒนธรรมทีก่ า วหนา และตองเปนตัวแทนผลประโยชน

๒๐
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สวนรวมของมหาชน อันขยายสูว สิ ยั ทัศนการพัฒนา
อยางเปนวิทยาศาสตรของหู จิ่นเทา ผูนําจีนรุนที่สี่
ที่พยายามลดความรอนแรงของการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเพือ่ ใหเกิดความสมดุล จนมาถึงแนวคิด
เกี่ยวกับความฝนของจีนโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
ผู  นํ า จี น รุ  น ที่ ห  า ที่ ไ ด อ ธิ บ ายว า ความฝ น ของจี น
มีองคประกอบ ๓ องคประกอบ กลาวคือ
องคประกอบแรก เปนการสรางประเทศให
เขมแข็งมัง่ คัง่ ดวยการบูรณาการงานดานความมัน่ คง
และการตางประเทศ
องคประกอบทีส่ อง เปนการนําพาประชาชาติ
ใหเจริญรุง โรจนดว ยการปฏิรปู อยางถึงแกนและรอบ
ดาน มีระบบการปราบปรามการคอรรปั ชัน่ ทีท่ นั สมัย
องคประกอบที่สาม เปนการทําใหประชาชน
อยูด มี สี ขุ โดยไดรบั การศึกษาในวัยเรียน มีรายไดจาก
งานที่มั่นคง ไดรับการรักษายามเจ็บปวย ไดรับการ
ดูแลยามแกชรา มีบานเปนที่อยูอาศัยของตนเอง
ซึ่ ง ตั้ ง เป า หมายว า ใน พ.ศ.๒๕๖๓
ประเทศจีนจะเปนสังคมที่ประชาชนมีฐานะพออยู
พอกินอยางทัว่ ถึง โดยอาศัยปจจัย ๒ ประการ ไดแก
ประการแรก สถานการณภายในตองมีเสถียรภาพ
ดวยการปราศจากความขัดแยงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ประการที่สอง สถานการณภายนอกตองมี
สันติภาพ เพื่อไมตองไปวุนวายกับการแกไขปญหา
ภายนอกทีจ่ ะสรางความรําคาญ เชน ปญหาหมูเ กาะ
เตี้ยวหวี และปญหาหมูเกาะในทะเลจีนใต เปนตน
ตลอดระยะเวลา ๖๕ ป ที่ผานมานับตั้งแต
พรรคคอมมิวนิสตปกครองประเทศจีนนั้น ไดมีการ
จัดโครงสรางทางการเมืองขึ้นใหม และดําเนินการ

ปกครองตามแนวทางสังคมนิยม ซึง่ เนนความเสมอภาค
แทนความเชื่ อ ในระบบประเพณี ศั ก ดิ น าแบบ
ดั้งเดิมของจีน จึงนาสนใจวา โครงสรางทางการ
เมืองของจีนมีลักษณะเปนอยางไร จึงสามารถ
กําหนดนโยบายความมัน่ คงใหกบั ประเทศไดอยางมี
เอกภาพ โดยเฉพาะบทบาทของหนวยงานดานคลัง
สมองทีม่ สี ว นสําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบาย

ลักษณะที่สําคัญของระบบการเมือง

สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เป น รั ฐ เดี่ ย ว
(Unitary State) อํานาจทางการเมืองจะอยูที่พรรค
คอมมิวนิสตจีนและรัฐบาลกลาง ถึงแมจะมีรัฐบาล
ระดับทองถิ่นประจําแตละมณฑล จังหวัด อําเภอ
และระดับตําบล แตรัฐบาลทองถิ่นจะตองถูกกํากับ
ดูแลโดยรัฐบาลกลาง ในโครงสรางคูขนานองคกร
ของพรรคคอมมิวนิสตในระดับทองถิ่น จะควบคุม
รัฐบาลทองถิ่นในระดับเดียวกัน อยางไรก็ตามดวย
เหตุผลทางประวัติศาสตรที่ทําใหจีนตองจัดการ
ปกครองทีม่ ลี กั ษณะยืดหยุน เพือ่ ใชปกครองดินแดน
ที่เคยตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตกเปนเวลา
นานกวาศตวรรษ เมื่อดินแดนเหลานั้นกลับคืนสู
แผนดินแม โดยเฉพาะการปกครองในรูปแบบ “๑
ประเทศ ๒ ระบบ” อันหมายถึงจีนแผนดินใหญ
ปกครองในระบบสังคมนิยม ในขณะที่ฮองกง กับ
มาเกา ปกครองในระบบทุนนิยมโดยเปนเขตบริหาร
พิเศษ (Special Administrative Regions) ซึ่งรูป
แบบการปกครองในลักษณะดังกลาว เปนแนวคิด
ที่จีนแผนดินใหญตองการนําเสนอในการจัดการ
ปกครองกับดินแดนไตหวันเพื่อการรวมประเทศ

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘
AW-����-03-2.indd 21

AW-�������-����������������������-59-04.indd 222

๒๑
7/10/2559 16:24:56

10/10/2559 11:45:42

223

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

การศึกษาถึงระบบการเมืองในจีน นอกจาก
ตองเขาใจสภาพการณพนื้ ฐานทีเ่ ปนความจําเปนตอ
การจัดการปกครองแลว ยังจะตองศึกษาโครงสราง
ทางการเมืองของจีนใหถองแท และตองตระหนัก
ถึงลักษณะทีส่ าํ คัญของระบบการเมืองการปกครอง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีดังตอไปนี้
๑. พรรคควบคุมกลไกของรัฐ
เนือ่ งจากการปกครองตามอุดมการณมารกซ
-เลนิ น ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต
ในฐานะเปนแกนนํา (Vanguard) ในการปฏิวตั สิ งั คม
และไม เปดโอกาสใหพรรคการเมืองอื่นสามารถ
แขงขันทางการเมืองและจัดตั้งรัฐบาล อํานาจใน
การจัดตัง้ รัฐบาลเปนของพรรคคอมมิวนิสตแตเพียง
พรรคเดียว ซึ่งผูกขาดอํานาจมาตลอด ดังนั้น พรรค
จึงมีอํานาจในการปกครอง (The Ruling Party)
และพรรคมี บ ทบาทในการควบคุ ม กลไกของรั ฐ
นโยบายที่ รั ฐ บาลจะนํ า มาปฏิ บั ติ ล  ว นผ า นการ
กลั่นกรองพิจารณาจากพรรคทั้งสิ้น แมแตสมัชชา
ประชาชนหรือสภาประชาชนแหงชาติ ซึง่ เปนองคกร
อํานาจสูงสุดแหงรัฐก็อยูภายใตการนําของพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต รวมทั้ ง ผู  ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ สู ง
ในรัฐบาลลวนแตเปนคนของพรรคทั้งสิ้น
๒. พรรคควบคุมกองทัพ
พรรคคอมมิวนิสตจีนจะควบคุมกองทัพผาน
คณะกรรมาธิการทหารกลาง ซึ่งเปนองคกรในคณะ
กรรมการกลางของพรรค และพรรคยั ง ควบคุ ม
กองทัพ โดยใหมีเจาหนาที่ฝายการเมืองไปประจํา
ตามหนวยตาง ๆ ในกองทัพเพื่ออบรมทัศนคติและ

๒๒

อุดมการณทางการเมือง การสรางกลไกที่พรรคมี
อํานาจควบคุมกองทัพนีม้ าจากแนวคิดของเหมาเจอตง
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
ระดับมหาวิทยาลัย อธิการบดีจะรับฟงนโยบายและ
รวมมือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ประจํา
มหาวิทยาลัยนั้น เปนตน
๔. ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย
การจั ด การปกครองของจี น เป น ลั ก ษณะ
ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประชาธิปไตยแผนใหมทเี่ หมา เจอตง ไดเขียนไวเมือ่
ป พ.ศ.๒๔๘๓ ที่ระบุไววา “ประชาธิปไตยแผนใหม
นั้นเปนประชาธิปไตยที่รวมศูนยและเปนเผด็จการ
รวมกันของชนชั้นตางๆที่ถูกเอาเปรียบจากสังคม
กึง่ เมืองขึน้ กึง่ ศักดินา” ซึง่ ลักษณะของประชาธิปไตย
รวมศูนย (Democratic Centralism) นั้น อาจ
แยกเปนหลักประชาธิปไตยและหลักรวมศูนยในการ
ดําเนินการตาง ๆ กลาวคือ ในการประชุมพิจารณา
ตัดสินปญหาใด ๆ สมาชิกพรรคทุกคนมีสิทธิที่จะ
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายอยางเต็มที่ (หลัก
ประชาธิปไตย) แตเมื่อตัดสินเปนมติของพรรคแลว
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สมาชิกของพรรคทุกคนในทุกระดับตองเชื่อฟงและ
ปฏิบัติตามมติพรรคอยางเครงครัดโดยยึดหลักการ
รวมศูนย
๕. ระบบผูน าํ รวม (Collective Leadership)
ระบบผูนํารวม หมายถึง คณะผูนํามีอํานาจ
ในการปกครองและการตัดสินใจรวมกัน คณะผูนํา
ที่ ป กครองประเทศจี น ซึ่ ง มี อํ า นาจในการตั ด สิ น
นโยบายสําคัญ ๆ รวมกันคือ “คณะกรรมการประจํา
กรมการเมือง” การปกครองในระบบผูนํารวมนี้
เปนความพยายามที่จะสรางระบบที่ปองกันไมให
เกิดลัทธิบูชาตัวบุคคลในยุคสมัยของเหมา เจอตง
และระบบผูนํารวมเปนอีกความพยายามหนึ่งของ
เติ้ง เสี่ยวผิง ที่ไดสรางกลไกในการสืบทอดอํานาจ
ภายในพรรคไว เพื่อปองกันการตอสูแยงชิงอํานาจ
กันภายในพรรค อันนําไปสูความเสียหายแกพรรค
และประเทศ เชน กรณีของการตอสูแยงชิงอํานาจ
ของผูนําจีนในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม เปนตน ระบบ
ผูนํารวมของจีนไดเริ่มขึ้นภายใตการชี้นําของเติ้ง
เสี่ยวผิง เมื่อเริ่มดําเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจใน
ปลายป พ.ศ.๒๕๒๑ โดยมีหู เยาปง (ดํารงตําแหนง
เลขาธิการพรรค) จาว จื่อ หยาง (ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ) รวมกันบริหารประเทศกับคณะ
กรรมการประจํากรมการเมือง
๖. การเมืองแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ
การศึ ก ษาการเมื อ งจี น ต อ งเข า ใจความ
สัมพันธสวนตัวที่ไมเปนทางการ (Factionalism)
เชน ในสมัยที่ เติง้ เสีย่ วผิง เปนผูน าํ สูงสุดของจีน ก็ไม
ไดดาํ รงตําแหนงประธานาธิบดีหรือเลขาธิการพรรค
แตสามารถมีอิทธิพลเหนือผูนําที่อยูในตําแหนงได

โครงสรางสถาบันทางการเมือง
จีนภายใตการปกครองในระบอบสังคมนิยม
มีองคกรทางการเมือง และสถาบันทางการเมืองที่
สําคัญประกอบกันเปนโครงสรางทางการเมือง อัน
ไดแก พรรคคอมมิวนิสตจนี (Communist Party of
China : CPC) องคกรของรัฐ (State Organs) หรือ
ฝายบริหาร สถาบันทหารหรือกองทัพปลดปลอย
ประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA)
สภาที่ปรึกษาทางการเมือง (Chinese People’s
Political Consultative Conference) และ องคกร
มวลชน (Mass organizations)
พรรคคอมมิวนิสตจนี (Communist Party
of China : CPC)
นับตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๒ เปนตนมา พรรค
คอมมิวนิสตจีน เปนสถาบันที่ทรงอิทธิพลสูงสุด ใน
การกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยใชหลักประชาธิปไตยรวมศูนย (Democratic
Centralism) ตามทฤษฎีของเลนิน โดยมีธรรมนูญ
ของพรรคเปนหลักในการดําเนินการ และในป พ.ศ.
๒๕๒๕ ไดมกี ารกําหนดในธรรมนูญพรรคใหใชระบบ
ผูน าํ รวม (Collective Leadership) เพือ่ การปองกัน
ไมใหเกิดลัทธิบูชาตัวบุคคล
สําหรับจํานวนสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต
จีนเมื่อแรกตั้งและการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ ๑
ทีเ่ ซีย่ งไฮ เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๔ มีสมาชิก
พรรคเพียง ๕๗ คน จากนั้นสมาชิกพรรคไดเพิ่มขึ้น
มาโดยตลอด ซึง่ ในปจจุบนั มีสมาชิกพรรคประมาณ
๘๒ ลานคน
โครงสร า งและสายการบั ง คั บ บั ญ ชาของ
พรรคจะมีลักษณะเปนรูปปรามิด ซึ่งสมาชิกสาขา
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พรรคประจําหนวยผลิต คณะกรรมการพรรคระดับ
อําเภอ เมือง และระดับมณฑลเปนสวนฐานของ
ปรามิด สวนในระดับชาติจะประกอบดวยสมัชชาพรรค
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 โดยที่ทั้งสองสวนมีความสัมพันธกันกลาว
คือ องคกรพรรคในสวนกลางมีพนื้ ฐานมาจากองคกร
พรรคในสวนทองถิน่ ตามหลักการแบบประชาธิปไตย
และองคกรพรรคในสวนกลางมีอาํ นาจเหนือองคกร
พรรคในสวนทองถิ่นตามหลักการรวมศูนยอํานาจ
ซึ่งองคกรที่สําคัญอาจสรุปไดดังตอไปนี้
องคกรของรัฐ (State Organs)
องคก รของรัฐเปน สถาบันทางการเมืองที่
สําคัญของฝายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญของจีน (ฉบับ
ป พ.ศ.๒๕๒๕ องคกรของรัฐประกอบดวย
๑. สมัชชาประชาชนแหงชาติ (National
People’s Congress : NPC) หรือสภาผูแทน
ประชาชนแหงชาติ เปนองคกรสูงสุดของอํานาจแหง
รัฐ ซึ่งมีอํานาจดังตอไปนี้
ประการแรก เป น องค ก รที่ ใ ช อํ า นาจ

๒๔

นิติบัญญัติ คือ ประกาศใชและแกไขรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งกฎหมายทั่วไป
ประการทีส่ อง เปนองคกรทีม่ อี าํ นาจคัดเลือก
แตงตั้ง และโยกยาย ผูดํารงตําแหนงระดับสูงใน
องคกรของรัฐ (State organs) เชน อํานาจในการ
เลือกคณะกรรมการประจําของสมัชชาประชาชน
(Standing Committee of the NPC) เลือก
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี อธิบดีกรมตรวจ
เงินแผนดิน (The Auditor General) และเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งทําหนาที่เลือกประธานคณะ
กรรมาธิการทหารสวนกลาง และเลือกสมาชิกของ
คณะกรรมาธิการทหารสวนกลางตามคําชี้แนะของ
ประธาน ตลอดจนเลือกประธานศาลประชาชน และ
อัยการสูงสุด (The Procurator-General) ของ
สํานักงานอัยการประชาชน นอกจากนั้น สมัชชา
ประชาชนแหงชาติ ยังมีอาํ นาจในการโยกยายผูด าํ รง
ตําแหนงระดับสูงเหลานี้ดวย
ประการที่ ส าม เป น องค ก รที่ ใช อํ า นาจ
ตั ด สิ น ใจ อนุ มั ติ แ ผนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแหงชาติ อนุมัติงบประมาณ ตลอดจนรับรอง
การตั้งมณฑล (Provinces) เขตปกครองตนเอง
(Autonomous Regions) และมหานครขึ้นตรง
ตอรัฐบาลกลาง (Municipalities Directly under
the Central Government) และการตัง้ เขตบริหาร
พิเศษ (Special Administrative Regions) มี
อํานาจในการตัดสินปญหาสงครามและสันติภาพ
ตลอดจนหนาที่ อื่น ๆ ที่องคกรที่มีอํานาจสูงสุดของ
ฝายรัฐควรจะตองใชอํานาจ
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ประการที่สี่ เปนองคกรที่ใหคําปรึกษาแก
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี ศาลประชาชน และ อัยการ
ประชาชน ซึ่งตั้งโดยสมัชชาประชาชนแหงชาติ
และองคกรของรัฐอื่นๆ ในนามของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ
ซึ่ ง ภายใต รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป จ จุ บั น และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ สมัชชาประชาชนจะจัดประชุม
ขึ้นในชวงไตรมาสแรกของป และเปดประชุมโดย
คณะกรรมการประจําสมาชิกสมัชชาประชาชนแหง
ชาติ ไดรับการเลือกตั้งมาจากทั่วประเทศทั้งจาก
มณฑล เขตปกครองตนเอง มหานครขึน้ ตรงตอสวน
กลาง และกองทัพ นอกจากนี้ ตัวแทนของชนกลุม นอย
ทุกกลุมจะไดรับเลือกใหเปนสมาชิกดวย มีวาระ
การดํารงตําแหนง ๕ ป
เนื่องจากสมาชิกสมัชชาประชาชนแหงชาติ
มีจาํ นวนมาก จึงมีการคัดเลือกคณะกรรมการประจํา
(Standing Committee) ทําหนาที่แทนในชวงที่ไม
อยูในสมัยการประชุม ซึ่งจะประกอบดวย ประธาน
รองประธาน เลขาธิการ และกรรมการจํานวนหนึ่ง
รับผิดชอบปฏิบตั งิ านและรายงานกิจการตอสมัชชา
ประชาชนแหงชาติ
๒. คณะกรรมการถาวรของสภาผู  แ ทน
ประชาชนแหงชาติ (Standing Committee of
the NPC)
ในป จ จุ บั น คณะกรรมการถาวรของสภา
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) ซึง่ ตามรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีมฐี านะ
เปนประมุขของประเทศ ตําแหนงประธานาธิบดี
ของจีน เรียกอีกอยางวาเปนประธานของประเทศ
(Chairman of the state) ประธานาธิบดีเปนผูแ ทน
ของรัฐในการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ
รับและสงผูแทนทางการทูต แตงตั้งเอกอัครราชทูต
ตลอดจนใหสัตยาบันกับตางประเทศตามมติคณะ
กรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีน
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ พ.ศ.๒๕๒๕ ให อํ า นาจ
ประธานาธิบดีในการประกาศกฎหมาย แตงตัง้ และ
ถอดถอนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะ
มนตรีแหงรัฐ (State Councilors) รัฐมนตรี ผูต รวจ
เงินแผนดิน (the auditor-general) และเลขาธิการ
ของคณะมนตรีแหงรัฐ นอกจากนัน้ ประธานาธิบดียงั
มีอํานาจในการใหเครื่องราชอิสริยาภรณ ประกาศ
อภัยโทษ ประกาศกฎอัยการศึก ประกาศสงคราม
และเรียกระดมพล (มาตรา ๘๐) ตามการตัดสินใจ
ของสมัชชาประชาชนแหงชาติ
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ขอนาสังเกตเกีย่ วกับประธานาธิบดีและคณะ
กรรมการประจําของสมัชชาประชาชนของจีนจะ
เปนระบบผูนํารวม สําหรับตําแหนงประธานาธิบดี
จะถูกคัดเลือกโดยตรงจากสมัชชาประชาชนแหง
ชาติ ภายใตการชีน้ าํ ของพรรคคอมมิวนิสตจนี ผูท จี่ ะ
ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีตองอายุไมตํ่ากวา ๔๕
ป วาระในการดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารง
ตําแหนงของสมัชชาประชาชนแหงชาติ และจะอยู
ในตําแหนงไดไมเกิน ๒ สมัยติดตอกัน
๔. คณะมนตรีแหงรัฐ (State Council) หรือ
คณะรัฐมนตรี เปนสถาบันทีม่ อี าํ นาจทางฝายบริหาร
ของจีน ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี รองนายก
รัฐมนตรี มนตรีแหงรัฐ (State Councilors) รัฐมนตรี
ประจํากระทรวง และประธานคณะกรรมการที่มี
ฐานะเทียบเทากับกระทรวง ซึ่งมีรวมทั้งสิ้น ๒๕
กระทรวง คณะมนตรีแหงรัฐมีหนาทีบ่ ริหารงานของ
ประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบและเปน
ผูเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี ติดตามนโยบายของ
พรรคคอมมิวนิสตจนี โดยจะทําหนาทีค่ วบคุมบริหาร
งาน จัดเตรียมงบประมาณ วางแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและบริหารงานดานการเงิน การธนาคาร
การพาณิชย การศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม
สาธารณสุข การวางแผนครอบครัว การพัฒนา
เมืองและชนบท บริหารงานและกํากับดูแลดาน
งานยุติธรรม ตลอดจนดําเนินนโยบายภายในและ
นโยบายตางประเทศซึ่งเกี่ยวของกับชนชาติตาง ๆ
และชาวจีนโพนทะเล
๕. คณะกรรมาธิ ก ารทหารกลาง (The
Central Military Commission) ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการทหารกลางเปน

๒๖

องคกรนําดานการทหารของรัฐ ทําหนาที่บังคับ
บัญชาการกองกําลัง ซึ่งประกอบไปดวย 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 เพื่อทําหนาที่ปกปองอํานาจอธิปไตย
บูรณภาพแหงดินแดนและสันติภาพของโลก และ
เมือ่ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ คณะกรรมาธิการ
ทหารกลางและสภาแหงรัฐไดตัดสินใจที่จะสงกอง
กําลังเขาไปประจําในฮองกง ภายหลังฮองกงกลับ
คืนสูแ ผนดินใหญเมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐
ซึ่ ง ภารกิ จ ของกองกํ า ลั ง ของกองทั พ ปลดปล อ ย
ประชาชนชุดนี้จะทําหนาที่ปองกันฮองกงโดยไม
แทรกแซงกิจการภายในของฮองกงแตอยางใด
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๖. ศาลประชาชน (The Supreme People’s
Court) ในโครงสรางทางการเมืองการปกครองของ
จีน ศาลเปนสวนหนึง่ องคกรของรัฐ ซึง่ ทําหนาทีฝ่ า ย
บริหาร ดังนัน้ การจัดองคกรศาลของจีนจึงแตกตาง
จากระบบการแบงอํานาจ ๓ ฝาย (บริหาร นิตบิ ญ
ั ญัติ
และตุลาการในประเทศเสรีประชาธิปไตย) โดย
บทบาทของศาลประชาชนเปนไปในลักษณะที่ตอง
รับใชการปฏิวัติ และเปนเครื่องมือของพรรคใน
การนําประชาชนทําการปฏิวัติ นอกจากนั้นศาลยัง
ตองมีหนาทีใ่ หการศึกษาดานการเมืองแกประชาชน
และจะเห็นไดชัดวาศาลมิไดเปนอิสระจากการเมือง
ในการทํ า งานด า นศาลซึ่ ง ขึ้ น ตรงต อ องค ก รของ
รัฐนั้นจะประกอบดวยศาลในระดับตาง ๆ ไดแก
ศาลประชาชนสูงสุด (The Supreme People’s
Court) เปนองคกรระดับชาติ จะรับผิดชอบและ
ตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอสมัชชาประชาชน
แหงชาติ ศาลประชาชนชั้นสูง (Higher People’s
Court) เปนศาลในระดับมณฑล เขตปกครอง

ตนเอง และเทศบาลมหานคร ศาลประชาชนชั้น
กลาง (Intermediate People’s Court) เปนศาล
ในระดับเทศบาลเมืองและอําเภอในชนบท และ ศาล
ชัน้ ตน (Basic People’s Court) เปนศาลระดับลาง
สุดอยูประจําตําบลขนาดใหญ
๗. อั ย การประชาชน (The Supreme
People’s Procuratorate) อัยการประชาชนเปน
องคกรของรัฐที่ทําหนาที่ดูแลงานดานกฎหมาย ใช
อํานาจตรวจสอบและกํากับใหเปนไปตามกฎหมาย
เชน คดีแบงแยกดินแดน คดีอุกฉกรรจตาง ๆ โดย
อัยการประชาชนจะทําหนาที่ต รวจพิจ ารณาคดี
การสืบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ (ฝายความมั่นคง
สาธารณะ) เพื่อสั่งฟองรองคดีความ
อัยการประชาชนมี ๔ ระดับเชนเดียวกับ
ศาลประชาชนและจะทํางานรวมกับศาลประชาชน
อัยการประชาชนสูงสุด (Supreme People’s
Procuratorate) จะควบคุมการทํางานของอัยการ
ระดับลาง ๆ โดยอัยการสูงสุดมักดูแลคดีระดับชาติ
เชนกรณีการแบงแยกดินแดน เปนตน
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สถาบันกองทัพ หรือ กองทัพปลดปลอย
ประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA)
กองทัพเปนสถาบันที่สําคัญและถือเปนสวน
หนึ่งในโครงสรางทางการเมืองของจีน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ “กองทัพปลดปลอยประชาชน” (People’s
Liberation Army : PLA) เปนพลังสําคัญในการ
ปฏิวัติ ซึ่งเหมาเจอตุงไดกลาวไววา “อํานาจรัฐมา
จากปากกระบอกปน” แตเหมาเจอตงเนนวา “พรรค
ตองควบคุมปน และไมใหปนมาควบคุมพรรค” ใน
ประวัติศาสตรการเมืองของสาธารณรัฐประชาชน
จีน กองทัพมีบทบาทสําคัญทางการเมือง
สภาที่ ป รึ ก ษาทางการเมื อ ง (Chinese
People’s Political Consultative
Conference)
ในโครงสรางทางการเมืองการปกครองของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพรรคการเมือง แนว
ประชาธิปไตยจํานวน ๘ พรรค ที่ไดรวมมือกับ
พรรคคอมมิวนิสตจนี ในรูปแบบของ “สภาทีป่ รึกษา
ทางการเมื อ งแห ง ชาติ ” (Chinese People’s
Political Consultative Conference) ซึง่ ไดมกี าร
ประชุมครั้งแรก ที่กรุงปกกิ่ง เมื่อเดือนกันยายน ป
พ.ศ.๒๔๙๒ สภาทีป่ รึกษาทางการเมืองทําหนาทีเ่ ปน
เหมือนองคกรสูงสุดของรัฐ (The Supreme State
Body) และในการประชุมไดมีมติใหมี “หลักการ
รวมกัน” (Common Program) ซึง่ เปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับชัว่ คราวทีป่ ระกาศการตัง้ สาธารณรัฐประชาชน
จีน การเลือกตั้งคณะกรรมการของรัฐบาลกลาง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีเหมา เจอตง เปน
ประธาน และประกาศใชสัญลักษณของประเทศ
ธงชาติ และ เมืองหลวง เปนตน

๒๘

ต อ มาภายหลั ง เมื่ อ มี ก ารประกาศ
ใช รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกหลั ง การประชุ ม สมั ช ชา
ประชาชนครั้งที่ ๑ ในเดือนกันยายน ป พ.ศ.๒๔๙๗
สภาที่ปรึกษาทางการเมืองจึงยุติบทบาทองคกร
สูงสุดของรัฐ และใหสมัชชาประชาชนแหงชาติทํา
หนาที่ดังกลาว แตสภาที่ปรึกษาทางการเมืองยัง
คงอยู  ต  อ ไป โดยทํ า หน า ที่ ป รึ ก ษาทางการเมื อ ง
และใหคาํ แนะนํารัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศจีน
ในปจจุบัน สภาที่ปรึกษาทางการเมืองจะ
ประกอบดวยตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศจีน รวมถึงบุคคลทีไ่ มไดสงั กัดพรรค ตัวแทน
จากองคกรประชาชน (People’s Organizations
หรื อ Mass Organizations) ตั ว แทนจาก
ชนกลุม นอย ตลอดจนผูร กั ชาติจากเขตบริหารพิเศษ
ฮองกง (Hong Kong Special Administrative
Region เขตบริหารพิเศษมาเกา (Macao Special
Administrative Region), ไตหวัน ชาวจีนโพน
ทะเลที่กลับคืนแผนดินแม และแขกรับเชิญพิเศษ
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนของพรรคการเมืองในแนว
ประชาธิปไตย ซึง่ มิใชเปนพรรคการเมืองนอกรัฐบาล
และก็มใิ ชพรรคการเมืองฝายคาน แตเปนพรรครวม
รัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสตจนี ตลอดมา 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
และรัฐบาลทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหคํา
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
องคกรทีม่ กี ารบริหารงานในระดับชาติโดยไดรบั การ
สนับสนุนจากรัฐ
ในบรรดา ๒๐๐ องคกรทีก่ ลาวขางตน องคกร
ที่มีอิทธิพลทางการเมืองและสังคมสูงมาก ไดแก
สหพันธสหภาพกรรมกรจีน (All-China Federation
of Trade Unions) สันนิบาตยุวชนคอมมิวนิสต
จีน (The Chinese Youth League of China)
และ สหพั น ธ ส ตรี จี น (All-China Women’s
Federation)

โครงสร า งทางการเมื อ งของจี น กั บ
กระบวนการในการกํ า หนดนโยบาย
ดานความมั่นคง
ปญหาความมั่นคงภายในของจีน จากกรณี
ที่ชนกลุมนอยในมณฑลซินเจียงและมณฑลซีจาง
(ทิเบต) ไดกอความไมสงบเพื่อตอตานการปกครอง
ของรัฐบาลจีน และปญหาความมัน่ คงจากภายนอก
ประเทศ กรณีความขัดแยงเกี่ยวกับขอพิพาทเรื่อง
ดินแดนในทะเลจีนตะวันออกและในทะเลจีนใต สงผล
กระทบตอเสถียรภาพความมัน่ คงของประเทศ ทําให
ผูนําจีนตองทบทวนทิศทางในการดําเนินนโยบาย
ดานความมัน่ คง รวมทัง้ มีการจัดตัง้ คณะกรรมาธิการ
กลางความมัน่ คงแหงชาติ (The Central National
Security Commission) ซึ่งเทียบเทากับสภา
ความมัน่ คงแหงชาติของสหรัฐฯ เพือ่ บูรณาการงาน
ดานความมั่นคง การตางประเทศและหนวยขาว
กรองทางการทหาร รวมทั้งขับเคลื่อนองคกรใน
การกํ า หนดนโยบายด า นความมั่ น คงที่ มี อ ยู  เ ดิ ม
ใหมีประสิทธิภาพ ตามกรอบยุทธศาสตรของจีน
ซึ่ ง ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓ ของสมั ช ชา
ประชาชนแหงชาติสมัยที่ ๑๘ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๖ ไดมีการจัด ตั้งองคกรเพิ่มขึ้นอีก ๓
องคกร เพื่อใหคณะกรรมการกรมการเมืองถาวร
(The Standing Committee of the Political
Bureau) สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและบรรลุตอเปาหมายทางยุทธศาสตร
ไดแก องคกรแรก คณะกรรมาธิการกลางความ
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มั่นคงแหงชาติ (The Central National Security
Commission) มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการกํ า หนด
นโยบายความมั่นคงแหงรัฐโดยทั่วไป รวมทั้งการ
ตัดสินใจและการประสานงานระหวางรัฐมนตรีตา งๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ และ
การเสริมสรางความมัน่ คงทางดานการเมือง องคกร
ที่สอง คณะผูนํากลางเพื่อการปฏิรูปโดยรวม (The
Central Leading Group for Overall Reform)
มีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนสํานักงานกลาง
การปฏิรูประบบงานที่เกี่ยวของ และองคกรที่สาม
คณะผูนํากลางความมั่นคงดานขอมูลขาวสารและ
อินเตอรเน็ต (The Central Leading Group on
Internet Security and Information) มีบทบาท
หนาที่ในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรแหงชาติ
เพือ่ การพัฒนาขอมูลขาวสารและปองกันภัยคุกคาม
ตอความมั่นคงทางอินเตอรเน็ต
การจั ด ตั้ ง องค ก รดั ง กล า ว จะทํ า ให เ กิ ด
การบูรณาการแผนงาน เพื่อรองรับตอความมั่นคง
ทั้งที่เปนปจจัยจากภายใน และปจจัยจากภายนอก
ประเทศไดอยางสมดุล ดวยการเพิ่มความเขมแข็ง
ของกระบวนการกํากับดูแลนโยบายความมั่นคง
และปรับปรุงกลไกการตัดสินใจดานความมัน่ คงของ
จีนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพราะ กลไกการ
ตัดสินใจดานความมั่นคงแบบเดิมที่มีคณะผูนํากลุม
เล็กที่ดูแลงานดานความมั่นคงแหงชาติ (National
Security Leading Small Group : NSLSG) ยัง
มุ  ง เน น ความมั่ น คงจากป จ จั ย ภายนอกเป น หลั ก
และยังไมสามารถบูรณาการใหสอดคลองกับความ
มั่นคงภายในประเทศ รวมทั้งยังขาดประสิทธิภาพ
ในการประสานงานกับคณะผูนํากลุมเล็กที่ดูแลงาน

๓๐

ดานการตางประเทศ (Foreign Affairs Leading
Small Group : FALSG) อันหมายถึงการเสริม
สรางมิติของการทํางานรวมกันระหวางองคกรฝาย
ทหารทีม่ คี ณะกรรมาธิการทหารกลางกํากับดูแล ให
ประสานสอดคลองกับองคกรฝายพลเรือนที่มีคณะ
กรรมาธิการดานกฎหมายและการเมืองของพรรค
คอมมิวนิสตจนี กํากับดูแล เพือ่ บูรณาการกิจการดาน
การตางประเทศและความมัน่ คงจากปจจัยภายนอก
ใหประสานสอดคลองกับกิจการดานความมั่นคง
ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น
โครงสรางทางการเมืองดังกลาวไดครอบคลุม
ระบบงานความมั่ น คงแห ง ชาติ ระบบงานด า น
การข า ว และระบบงานด า นการทหาร โดยมี
คณะกรรมการประจํากรมการเมือง (Politburo
Standing Committee : PBSC) ควบคุมหนวยงาน
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตจีนและหนวยงาน
องคกรของรัฐบาลจีนที่กํากับดูแลกลไกการดําเนิน
นโยบายการตางประเทศรวมกัน ไดแก เลขาธิการ
พรรคฯคณะกรมการเมือง คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมาธิ ก ารทหารกลางของพรรคฯ คณะ
กรรมาธิการทหารกลางของรัฐ สภาประชาชนแหง
ชาติ และคณะรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตรีและ
ประธานาธิบดี ซึ่งจะดูแลงานนโยบายหลัก ดาน
การตางประเทศและกิจการภายในประเทศควบคู
กันไป โดยมีสํานักงานประสานงานของรัฐบาลจีน
ทําหนาที่อํานวยการประสานงานเพื่อรายงานให
เลขาธิการพรรคและคณะรัฐบาล ซึ่งจะรวมกันรับ
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 ซึ่งจะมีเจาหนาที่การ
ทูตของหนวยงานตางๆ ดังกลาวไปประจําอยูใน
ตางประเทศ ตลอดจนมีสถาบันหรือองคกรที่ทํา
หนาที่เปนคลังสมองใหกับหนวยงานในขางตน เชน
สถาบันศึกษายุทธศาสตรระหวางประเทศของจีน
(China Institute for International Strategic
Studies : CIISS) สถาบันความสัมพันธระหวาง
ประเทศรวมสมัยของจีน (China Institutes for
Contemporary International Relations : CICIR)
และสถาบันวิจยั ทางสังคมศาสตรของจีน (Chinese
Academy of Social Sciences : CASS) ทําหนาที่
ศึกษาวิจัยและเสนอแนะแนวนโยบายดานการตาง
ประเทศทีเ่ กีย่ วของกับงานดานความมัน่ คงและการ
ทหาร เปนตน สวนกระบวนการตัดสินใจ ซึง่ โดยปกติ
ทัว่ ไป FALSG หรือคณะผูน าํ กลุม เล็กทีด่ แู ลงานดาน
การตางประเทศ จะระดมความคิดเห็นจากหนวย
งานและองคกรที่เกี่ยวของดานการตางประเทศที่
ไดกลาวถึงไปในมิติแรกแลวนั้น โดยประสานงาน
อยางใกลชิดกับคณะผูนํากลุมเล็กที่ดูแลงานดาน
ความมัน่ คงแหงชาติ (National Security Leading
Small Group : NSLSG) เพื่อเสนอขอมูลขาวสาร
และการวิเคราะหสถานการณดานความมั่นคง รวม
ทั้งขอแนะนําในการกําหนดนโยบายความมั่นคง

เปนแนวทางใหเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน
(ซึ่งดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและประธานคณะ
กรรมาธิการทหารกลางดวย) เปนผูตัดสินใจในการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศ
NSLSG จะประกอบดวยผูแทนหนวยงาน
ระดับคณะกรรมการแหงรัฐ ๘ หนวยงาน ไดแก
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงความมั่นคง
สาธารณะ กระทรวงความมั่นคงแหงรัฐ กระทรวง
พาณิชย สํานักงานดูแลกิจการไตหวัน สํานักงานดูแล
กิจการฮองกงและมาเกา สํานักงานดูแลกิจการชาว
จีนโพนทะเล และสํานักงานขาวกรอง รวมทัง้ ผูแ ทน
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
บ า นที่ ดี ใ นลั ก ษณะเป น หุ  น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร
(Strategic Partnership), การใหความรวมมือดาน
ความมั่นคง, การยกระดับเขตการคาเสรี (FTA),
การเชื่อมโยงระบบคมนาคมโดยการจัดตั้งธนาคาร
Asian Infrastructure Bank, การขยายความรวม
มือทางการเงิน, การขยายความรวมมือทางทะเล
และการดําเนินการทูตในระดับประชาชนโดยใช
หนวยงานคลังสมอง (Think Tank)
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หนวยงานคลังสมองของจีนที่สําคัญ
๑. มหาวิทยาลัยปองกันประเทศ (National
Defense University : NDU) เปนสถาบันการศึกษา
ระดับสูงของกองทัพจีน และขึ้นการบังคับบัญชา
โดยตรงตอคณะกรรมาธิการทหารกลาง (Central
Military Commission : CMC) ซึง่ มีประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง (เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน) เปน
ประธาน โดยมี พลเอก ฉาง วานเฉวียน รัฐมนตรี
กลาโหม เป น กรรมการ มี ห น า ที่ ค วบคุ ม บั ง คั บ
บัญชาและกํากับดูแลนโยบายดานกิจการทหารทั้ง
ปวง มหาวิทยาลัยปองกันประเทศ ถือกําเนิดมาจาก
หนวยการศึกษาของกองทัพแดง (Red Army) ซึง่ กอ
ตัง้ โดยประธานเหมา เจอตง เมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๗๐ โดย
มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาใหสามารถเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งความทาทายที่
จะเกิดขึน้ ในอนาคตและความทันสมัยในการปองกัน
ประเทศ ดวยการมุงสรางความสามารถพิเศษ
สําหรับนายทหารระดับสูงและการสรางนวัตกรรม
เกี่ยวกับทฤษฎีทางการทหาร รวมทั้งการใหคํา
ปรึกษาแกคณะกรรมาธิการทหารกลางและกอง
บัญชาการทั่วไปในการตัดสินใจ การจัดการศึกษา
และการวิจัยดานการปองกันประเทศรวมถึงการ
สรางความเขาใจตลอดจนความรวมมือกับกองทัพ
ของประเทศตาง ๆ ซึง่ มหาวิทยาลัยปองกันประเทศ
มีนักวิชาการระดับศาสตราจารย จํานวน ๑๓๐ คน
ระดับรองศาสตราจารยอีกกวา ๓๐๐ คน
๒. สถาบันวิทยาการทหาร กองทัพปลดปลอย
ประชาชนจีน (Academy of Military Science,
People’s Liberation Army : AMS, PLA) เปน
หนวยงานคลังสมองใหกับคณะกรรมาธิการทหาร
กลาง (Central Military Commission : CMC ซึ่ง
มีประธานาธิบดี/เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน
เปนประธานฯ) มีหนาที่ในการวิจัยคนควาเกี่ยวกับ

๓๒

ยุทธศาสตรและหลักนิยมทางการทหาร และจัดทํา
สมุดปกขาวเพื่อนําเสนอแนวทางในพัฒนาการวิจัย
และการพัฒนากองทัพ โดยมีนักวิจัยอัตราทหาร
ประจําสถาบันประมาณ ๓๐๐ นาย
๓. สถาบันศึกษายุทธศาสตรระหวางประเทศ
(The China Institute for International Strategic
Studies : CIISS) เปนองคกรอิสระดานวิชาการ (Non
– Government Academic Organization) ได
รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและกองทัพ
จีนตลอดจนสถาบันอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
มีหนาที่ในการศึกษาวิจัยระดับนานาชาติ เกี่ยวกับ
สถานการณทางดานยุทธศาสตรและความมั่นคง
ของโลก การเมือง และเศรษฐกิจระดับโลกและ
ภูมิภาค รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญในภูมิภาค ผล
งานวิจยั จะนําเสนอตอรัฐบาลและกองทัพ ตลอดจน
องคกรอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังทําหนาที่เปนคลังสมอง
ใหกับรัฐบาลและกองทัพทางดานความมั่นคงแหง
ชาติ การเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงระหวาง
ประเทศ ตลอดจนการรักษาสันติภาพและความ
สงบสุขของโลก CIISS มีนักวิจัยประมาณ ๑๐๐
คนเศษ ปฏิบัติงานอยู ณ สถาบันทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาราชการเปนผูท มี่ คี วามรูแ ละประสบการณ
สูงประกอบดวย นายทหารชั้นนายพลที่เกษียณ
อายุราชการ อดีตเอกอัครราชทูต อดีตผูชวยทูต
ทหาร ผูเชี่ยวชาญอาวุโส ตลอดจนนักวิชาการ
รุ  น ใหม แ ละระดั บ กลางที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู  ใ นสาขา
การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร การทูต วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี หรือสาขาอื่น ๆ ที่สําคัญ โดยจะ
ผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ คาใหกบั สถาบันและจะนําไป
ใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและการตกลงใจ
ของรัฐบาลและกองทัพ
๔. สถาบันความสัมพันธระหวางประเทศ
รวมสมัย (China Institute of Contemporary
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International Relations : CICIR) เปนองคกร
อิสระทีไ่ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณสวนหนึง่ จาก
รัฐบาลจีน มีหนาที่ศึกษาวิจัยในระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับยุทธศาสตรดานความมั่นคง การเมือง และ
เศรษฐกิจ ทัง้ ในระดับประเทศและภูมภิ าคตางๆ ของ
โลก ผลงานวิจยั ของสถาบันฯ จะนําเสนอตอรัฐบาล
สวนราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งตีพิมพเปนวารสาร
ทางวิชาการ ทัง้ นี้ สถาบันฯ จะทําหนาทีเ่ ปนคลังสมอง
ให แ ก ภ าครั ฐ ในเรื่ อ งของแหล ง ข อ มู ล และการ
วิเคราะหทางดานยุทธศาสตรและความมั่นคง นัก
วิจัยสวนมากเปนคนรุนใหมและเปนผูที่เคยไดรับ
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลเปนสวนใหญ โดยมีนกั วิจยั
ทํางานวิจัยแบบเต็มเวลากวา ๔๐๐ คน

ผลผลิตจากหนวยงานดานคลังสมอง
ของจีน
แนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนที่ปรากฏใน
สมุดปกขาวดานการปองกันประเทศถือเปนผลผลิต
สวนหนึ่งจากหนวยงานดานคลังสมองของจีน โดย
เฉพาะหนวยงานคลังสมองในกองทัพปลดปลอย
ประชาชนจีน เชน สถาบันวิทยาการทหาร ซึ่งมี
ภารกิจในการจัดทําหลักนิยมทางการทหารและสมุด
ปกขาวดานการปองกันประเทศโดยตรงดังทีก่ ลาวมา
แลวในขางตน นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยปองกัน
ประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานในระดับเดียวกันที่ตอง
ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกคณะกรรมาธิการ
ทหารกลางของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต เ พื่ อ กํ า หนด
นโยบายการทหารของประเทศ
สํ า หรั บ เนื้ อ หาสาระของสมุ ด ปกขาวด า น
การปองกันประเทศของจีน ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่ง
ไดแบงออกเปน ๕ หัวขอเรื่องใหญๆ ไดแก เรื่อง
แรกกลาวถึงสถานการณใหมกับความทาทายใหม
และภารกิจใหม เรื่องที่สองกลาวถึงการเสริมสราง
และพั ฒ นาของกองทั พ จี น เรื่ อ งที่ ส ามกล า วถึ ง

การปองกันอํานาจอธิปไตย ความมัน่ คงและบูรณภาพ
แหงดินแดน เรื่องที่สี่กลาวถึงการสนับสนุนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม สวนเรื่อง
ที่หาไดกลาวถึงการรักษาสันติภาพของโลกและ
เสถียรภาพในภูมภิ าค นอกจากนีใ้ นเอกสารดังกลาว
ไดอธิบายถึงภาพรวมของแนวคิดทางยุทธศาสตร
ไว ใ นบทนํ า และได เ น น ยํ้ า ถึ ง ภารกิ จ การป อ งกั น
ประเทศของจีนในบทสรุปทายเลมไวอยางนาสนใจ
ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญไดดังนี้
บทนําของเอกสารปองกันประเทศ ไดอธิบาย
ภาพรวมของแนวคิดทางยุทธศาสตรของจีนวา จีนยัง
คงมุงเนนเสนทางการพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโต
ของจี น อย า งสั น ติ วิ ธี และยื น หยั ด ในการดํ า เนิ น
นโยบายดานตางประเทศที่เปนอิสระและนโยบาย
ดานการทหารเพือ่ การปองกันประเทศ โดยจะไมมงุ
สูล ทั ธิครองความเปนเจา (Hegemonism) รวมทัง้ จะ
ไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆ ตลอด
จนจะสนับสนุนแนวคิดใหมดา นความมัน่ คงทีม่ งุ เนน
การสรางความเชื่อใจตอกัน การมีผลประโยชนรวม
กัน การปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค และสงเสริม
ความรวมมือระหวางกันเพื่อดํารงไวซึ่งความมั่นคง
อยางรอบดาน (Comprehensive Security) บนพืน้
ฐานของความมั่นคงรวมกัน (Common Security)
และการรวมมือกันดานความมั่นคง (Cooperative
Security)
สาระสําคัญในเรือ่ งแรก กลาวถึงสถานการณ
ใหมกับความทาทายใหมและภารกิจใหม โดยเนน
วา แนวโนมของโลกกําลังกาวสูการแขงขันดาน
เศรษฐกิ จ และระบบหลายขั้ ว อํ า นาจ ในขณะที่
ความแตกตางดานวัฒนธรรมไดขยายตัวเพิม่ มากขึน้
รวมทั้ ง ข อ มู ล ข า วสารทางสั ง คมได แ พร ก ระจาย
อยางรวดเร็ว และการแขงขันในการเสริมสราง
ศักยภาพทางการทหารไดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ  ก ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การ
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พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของโลกและการขยายอิ ท ธิ พ ล
ทางยุ ท ธศาสตร ร ะหว า งประเทศของประเทศที่
มีกําลังอํานาจ ซึ่งจีนจะพัฒนากองทัพใหมีความ
พร อ มสํ า หรั บ การปกป อ งรั ก ษาอํ า นาจอธิ ป ไตย
และบูรณภาพแหงดินแดนรวมทั้งผลประโยชนของ
ประเทศอยางสันติ โดยเคารพในกรอบกติกาและ
กฎหมายระหวางประเทศ
สาระสําคัญในเรื่องที่สอง กลาวถึงการเสริม
สรางและพัฒนาของกองทัพจีน โดยเนนวา กองทัพ
จีนจะพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตรความมั่นคง
ของประเทศและสนับสนุนตอการรักษาผลประโยชน
ของประเทศ โดยจะพัฒนากําลังพลดวยกลไกดาน
การฝกศึกษาใหสอดคลองรองรับตอการเพิ่มทักษะ
และขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหาร
และการสงกําลังบํารุง ดวยเทคโนโลยีทกี่ า วหนาและ
อาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัย
สาระสําคัญในเรือ่ งทีส่ าม กลาวถึงการปองกัน
อํานาจอธิปไตย ความมั่นคงและบูรณภาพแหงดิน
แดน โดยเนนวา กองทัพจีนจะพัฒนาศักยภาพ
ให มี ค วามพร อ มต อ การปกป อ งอํ า นาจอธิ ป ไตย
และเขตแดนของประเทศโดยมีระบบแจงเตือนภัย
คุกคาม รวมทัง้ มีความรวดเร็วตอการเขาแกไขปญหา
ในพื้นที่วิกฤติโดยเฉพาะการรักษาความมั่นคงทั้ง
ทางอากาศ ทางทะเลและทางภาคพื้น
สาระสําคัญในเรือ่ งทีส่ ี่ กลาวถึงการสนับสนุน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม โดย
ไดเนนวา กองทัพจีนจะมีขีดความสามารถในการ
สนับสนุนตอภารกิจในการพัฒนาประเทศ และการ
แกไขปญหาเพื่อการชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ
ในทุกพื้นที่ รวมทั้งการผนึกกําลังทางดานสังคม
เพื่อความกลมเกลียวของประเทศ และการรักษา
เสถี ย รภาพตามกรอบกฎหมายเพื่ อ การปกป อ ง
ผลประโยชนของประเทศ โดยเนนถึงการปฏิบัติ
งานร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานของกองทั พ กั บ

๓๔

ภาคพลเรื อ นโดยเฉพาะการดํ า เนิ น ยุ ท ธศาสตร
ทางทะเลเพื่อรักษาพื้นที่ทางดานเศรษฐกิจ และ
แหลงพลังงาน ตลอดจนเสนทางคมนาคมขนสง
ที่สําคัญของประเทศ
ส ว นสาระสํ า คั ญ ในเรื่ อ งที่ ห  า ได ก ล า วถึ ง
การรั ก ษาสั น ติ ภ าพของโลกและเสถี ย รภาพใน
ภูมิภาค โดยเนนวา การมีสวนรวมของกองทัพ
จี น ในการรั ก ษาสั น ติ ภ าพของโลกตามกรอบมติ
สหประชาชาติ โดยจะเพิ่ ม ความร ว มมื อ ในด า น
ตางๆ ทั้งดานการเมืองและความมั่นคง เชน การสง
กองกําลังเขารวมในการรักษาสันติภาพ การรักษา
เสนทางคมนาคมทางทะเล และการแลกเปลี่ยน
การฝกศึกษารวมกันระหวางกองทัพจีนกับกองทัพ
ประเทศตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฯลฯ เพื่อสนับสนุน
ตอมาตรการในการสรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจตอกันใน
เวทีระหวางประเทศ
สําหรับสาระสําคัญในบทสรุปของสมุดปกขาว
ดานการปองกันประเทศฉบับนี้ ไดเนนถึงการให
ความสําคัญตอการดํารงรักษาสันติภาพของโลก
และภูมิภาค โดยมุงเนนความรวมมือในการรักษา
สภาวะแวดลอมดานความมัน่ คงใหมเี สถียรภาพ และ
การพัฒนาความมั่นคงรวมกัน โดยเนนถึงทิศทาง
การพัฒนากองทัพจีน ใน ๓ บทบาทใหญๆ คือ
๑. บทบาทการเสริมสรางขีดความสามารถ
ทางทหารของจี น จะเป น ไปในลั ก ษณะการเสริ ม
สรางหลักประกันในความเปนอิสระ ความสามารถ
ในการพึ่งตนเองและสามารถปฏิบัติการทางทหาร
ในเชิงปองกัน เพื่อใหประเทศสามารถดํารงความ
เป น เอกราชและรั ก ษาอํ า นาจอธิ ป ไตย มี ค วาม
เป น อิ ส รภาพและบู ร ณภาพแห ง ดิ น แดนรวมทั้ ง
ผลประโยชนของประเทศ โดยยึดหลักการอยูรวม
กันอยางสันติหาประการ (The Five Principles
of Peaceful Coexistence) ไดแก การเคารพ
ในอํานาจอธิปไตยของกันและกัน การไมรุกรานกัน
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การไม แ ทรกแซงกิ จ การภายในของกั น และกั น
ความเสมอภาคกั น และการอยู  ร  ว มกั น อย า ง
สันติ ซึ่งจีนพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสม
และเปนไปตามแนวทางที่บัญญัติไวในกฎบัตรของ
สหประชาชาติ
๒. บทบาททางการทหารของจี น ต อ ง
สนับสนุนตอการสรางคานิยมที่ถูกตองและมีความ
เขาใจในความแตกตางของระบบอุดมการณทาง
สั ง คม เพื่ อ ลดการเผชิ ญ หน า ในการแย ง ชิ ง
ผลประโยชน ใ นลั ก ษณะที่ ฝ  า ยหนึ่ ง ได ป ระโยชน
และอีกฝายหนึง่ เสียประโยชน อันจะนําไปสูค วามรวมมือ
เพื่อรักษาผลประโยชนรวมกันบนพื้นฐานของความ
เชื่อใจ (Mutual Trust) เชื่อมั่นในผลประโยชน
(Mutual Beneﬁt) มีความเทาเทียมกัน (Equality)
และมีความรวมมือกัน (Cooperation)
๓. บทบาทของกระทรวงกลาโหมจีนไดมุง
สนับสนุนการนําแนวคิดความมัน่ คงใหมใหบงั เกิดผล
ในการปฏิบตั ิ โดยผลักดันใหมกี จิ กรรมทางการทหาร
และความมั่นคงในรูปแบบความรวมมือที่เปนแบบ
พหุภาคี (Multilateralism) เชน การประชุมอาเซียน
วาดวย ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
แหงเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum:
ARF) การประชุมวาดวยการแสวงหามาตรการเพื่อ
สรางความไวเนื้อเชื่อใจ (ดานความมั่นคง) ในเอเชีย
(Conference on Interaction and ConﬁdenceBuilding Measures in Asia: CICA) กิจกรรมของ
ชมรมความความมั่นคงและความรวมมือในเอเชีย
แปซิฟก(Council of Security Cooperation
in the Asia Paciﬁc: CSCAP) กิจกรรมในกรอบ
ความสั ม พั น ธ อ าเซี ย นกั บ จี น ASEAN-China:
ASEAN+1) และกรอบความสัมพันธอาเซียนกับจีน
ญี่ปุนและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) (ASEANChina, Japan and the Republic of Korea
Relationship: ASEAN+3) เปนตน

สรุป
โครงสรางทางการเมืองของจีนที่มีเอกภาพ
ภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน สงผลให
หนวยงานตางๆ ทั้งฝายทหารและพลเรือนไดมี
การประสานการทํางานกันตามระบบที่ถูกกําหนด
ขึ้นอยางมีทิศทางเดียวกัน และมีการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีน
นอกจากนี้ หน ว ยงานด า นคลั ง สมองของจี น
เชน มหาวิทยาลัยปองกันประเทศและสถาบันวิทยาการ
ทหาร ซึ่งเปนหนวยงานคลังสมองของกองทัพปลด
ปลอยประชาชนจีน ที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอ
แนะแนวนโยบายดานยุทธศาสตรและการทหาร
แกคณะกรรมาธิการทหารกลาง ซึ่งมีนายสี จิ้นผิง
(ประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคฯ) เปนประธาน
กรรมาธิการทหารกลาง โดยทํางานรวมกับหนวย
งานคลังสมองอื่นๆ เชน สถาบันศึกษายุทธศาสตร
ระหวางประเทศ และสถาบันความสัมพันธระหวาง
ประเทศรวมสมัย ภายใตโครงสรางของกระบวนการ
ในการกําหนดนโยบายความมั่นคงของจีน โดยมี
วาระการปฏิบัติงานประจําเปนวงรอบ จึงทําให
นโยบายความมั่นคงของจีน มีการบูรณาการใหเกิด
ความชัดเจน และอยูบนพื้นฐานขอมูลที่ผานการ
ศึกษาวิจยั จากหนวยงานดานคลังสมองทัง้ ฝายทหาร
และพลเรือน
ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง ควรพิ จ ารณาปรั บ
แนวทางในการเสริมสรางบทบาทของหนวยงาน
ดานคลังสมอง ทั้งภาครัฐและเอกชนใหสามารถ
รวมมือกันทํางาน โดยเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการ
กําหนดนโยบายทางยุทธศาสตรของประเทศ ซึง่ จะ
ทําใหผลงานการวิจยั ของหนวยงานตางๆ ถูกนํามาใช
ในทางปฏิบัติอยางแทจริง
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พระจุลจอมเกลา - ผูอํานวยการกองกิจการปองกันประเทศ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด - ผูอํานวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบัน
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วิชาการปองกันประเทศ
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๔

บทบาทของไทยในการเสริมสราง
ความรวมมือแบบหุนสวนทางยุทธศาสตร
ระหวางจีนกับอาเซียน
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

“...การสร า งความเป น หุ  น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร เ ป น
เครื่องมือที่สําคัญตอการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีน
ในปจจุบัน...”

กลาวนํา
เหตุการณทนี่ า สนใจเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางประเทศ เมือ่ ชวงปลายป 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
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กลุมทางเศรษฐกิจเดียวกันในภูมิภาค เรื่องที่สอง
การสงเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปฏิรูปกับการเติบโต และ เรื่องที่สาม การสง
เสริมการกอสรางสิง่ อํานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐาน
ตอการติดตอเชื่อมโยงกัน ซึ่งในโอกาสนั้น พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดพบหารือกับ
ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง โดยแสดงเจตจํานงวา ไทยที่
จะรวมมือกับจีน ในการพัฒนาระบบราง โดยเฉพาะ
รถไฟทางคูเพื่อสงเสริมการเชื่อมโยงระหวางจีนกับ
ไทยและประเทศในกลุมอาเซียน นอกจากนี้ ยังได
กลาวชื่นชมยุทธศาสตรของจีน ในการพัฒนาเสนทาง
R3A ที่เชื่อมตอจาก นครคุนหมิง-กรุงเทพฯ อันเปน
การส ง เสริ ม ต อ บทบาทที่ สํ า คั ญ ของไทยในการ
เชื่อมโยงภูมิภาค

ประธานาธิบดีจีน นายสี จิ้นผิง (ยืนดานขวาในภาพบน)
และ นายกรัฐมนตรีจีน นายหลี่ เคอเฉียง (ภาพลาง)

ต อ มา เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.
๒๕๕๗ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน ครั้งที่
๑๗ ที่ศูนยประชุมระหวางประเทศ Myanmar
International Convention Centre ณ กรุงเนปดอว
สาธารณรัฐ แหงสหภาพเมียนมาร ซึ่ง นายหลี่
เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนไดกลาวแสดงทัศนะตอ
ที่ประชุมเกี่ยวกับการสรางความรวมมือในอนาคต
ระหวางจีนกับอาเซียน วา จีนจะพิจารณาถึงลูทาง
ความรวมมือทีพ่ ฒ
ั นาอยางสันติของเอเชียตะวันออก
และตองการเห็นความรวมมือฉันทมิตรระหวางจีน
กับอาเซียนที่จะกาวไปอยางมั่นคงยิ่งขึ้น สวนนายก
รัฐมนตรีไทยในฐานะประเทศผูประสานงานความ
สัมพันธอาเซียน-จีน ไดกลาวตอจากนายกรัฐมนตรี
จีน โดยนายกรัฐมนตรีไทยไดนาํ เสนอประเด็นสําคัญ
๓ ประการ คือ ประการแรก การพัฒนาเศรษฐกิจให
เติบโตอยางยัง่ ยืนนัน้ ไทยสนับสนุนใหมกี ารบูรณาการ
ความร ว มมื อ ด า นเศรษฐกิ จ กั บ จี น โดยเฉพาะ
การเรงดําเนินการตามแผนงานการเจรจา เพื่อยก
ระดับความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน ประการ
ที่สอง การสงเสริมความเชื่อมโยงของภูมิภาคใน
ทุกมิติ อาเซียนกับจีนควรใหสําคัญกับการพัฒนา
เครือขายความเชือ่ มโยง เพือ่ เสริมจุดแข็งทางเศรษฐกิจ
ระหวางกัน และเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม
ทั้งนี้ไมวาจะเปนการเชื่อมโยงทางบก อากาศ หรือ
ทะเล และประการที่สาม ความสัมพันธอาเซียน-จีน
ควรมุง มองไปขางหนา และเสริมสรางผลประโยชนที่
มีรวมกันในทุกดาน ทั้งนี้ ความสัมพันธอาเซียน-จีน
ไดกาวหนามาโดยตลอด โดยเผชิญกับปญหาความ
ทาทายและผานวิกฤตการณตางๆ รวมกัน ทําให
ความสัมพันธของอาเซียนกับจีนเปนความสัมพันธ

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘
AW-����-04-2.indd 47

AW-�������-����������������������-59-04.indd 242

๔๗
7/10/2559 16:46:36

10/10/2559 11:45:49

243

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

พิเศษ มีพื้นฐานที่เขาใจและเคารพแกกันและกัน
ซึ่งความสัมพันธอาเซียน-จีน ไมไดเปนประโยชน
เฉพาะตอสองฝายเทานัน้ แตยงั มีสว นในการสงเสริม
สันติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่ คงในภูมภิ าค ดัง
นั้น จะตองเพิ่มพูนความรวมมือ และการแสวงหา
โอกาส ในการจัดการกับปญหาตางๆ เพื่อมุงไปสู
ความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอยางแทจริง
สํ า หรั บ บทบาทของประเทศไทย ซึ่ ง เป น
ผูร เิ ริม่ แนวคิดการจัดตัง้ ศูนยอาเซียน–จีน ณ กรุงปกกิง่
โดยไทยเปนประเทศแรกที่สงเจาหนาที่ไปปฏิบัติ
หนาที่ที่ศูนยอาเซียน–จีน ในตําแหนงผูอํานวยการ
หนวยสารสนเทศและประชาสัมพันธ มีวาระ ๓ ป
ในชวงครึ่งปแรกของป พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อสะทอนถึง
ความสําคัญที่ไทยมีตอจีน นอกจากนี้ ไทยไดปฏิบัติ
หนาทีป่ ระเทศผูป ระสานงานความสัมพันธอาเซียนจีน เปนระยะเวลา ๓ ป (ตัง้ แตปลายเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๕ – กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘) โดยไทยมี
เปาหมายทีจ่ ะพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือ
ระหวางอาเซียนกับจีนใหกาวหนายิ่งขึ้นในทุก ๆ
ด า น โดยเฉพาะเพื่ อ ผลประโยชน ร  ว มกั น ของ
ทุกประเทศ ในภูมภิ าค รวมทัง้ มุง สงเสริม ๓ ประเด็น
หลัก ไดแก การสรางประชาคม (Community) การ
สงเสริมความเชือ่ มโยง (Connectivity) และการจัด
ทําแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต (Regional Code of
Conduct in the South China Sea : COC) อัน
เปนผลสืบเนื่องมาจากการประชุม ASEAN-China
SOM Retreat เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ที่
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึง่ ไทยเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมดังกลาว เพื่อเปนเวทีหารืออยางไมเปน
ทางการในการทบทวนและแสวงหาทิ ศ ทาง

๔๘

ความรวมมืออาเซียน–จีน ในทุกมิติ รวมทัง้ ประเด็น
ในภูมิภาคที่อยูในความสนใจรวมกัน การผลักดัน
การปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยแนวปฏิบัติของภาคี
ในทะเลจีนใต (Declaration on the Conduct of
Parties in the South China Sea : DOC) และ
การเจรจาจัดทํา COC ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนใหมี
การหารือระหวางอาเซียนกับจีนใหบอ ยครัง้ ขึน้ เพือ่
สรางบรรยากาศของความไวเนือ้ เชือ่ ใจอันจะนําไปสู
การเจรจาจัดทํา COC ตอไป
จึ ง เป น ที่ น  า สนใจว า ไทยควรมี บ ทบาทที่
สํ า คั ญ ในการเสริ ม สร า งความร ว มมื อ แบบเป น
หุ  น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร ร ะหว า งจี น กั บ อาเซี ย น
อยางไร เพื่อดํารงไวซึ่งผลประโยชนที่ควรจะไดรับ

แนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือ
แบบหุนสวนทางยุทธศาสตร
ความเปนมาของแนวคิดการเปนหุน สวนทาง
ยุทธศาสตร (Strategic Partnership) สําหรับจีน
ไดปรากฎขึ้นหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง (พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่ ง สหภาพโซเวี ย ตล ม สลายลง) โดยใน
ป พ.ศ.๒๕๓๖ จีนไดจัดทําขอตกลงเปนหุนสวน
ทางยุทธศาสตรกบั บราซิล ตอมาไดมกี ารหารือเพือ่ รวม
กันการสรางความไวเนื้อเชื่อใจตอกัน มีความรวมมือ
กัน บนพื้นฐานความเทาเทียมกันของการเปนหุน
สวนทางยุทธศาสตรกบั รัสเซีย ในป พ.ศ.๒๕๓๙ และ
ไดนาํ ไปสูก ารลงนามในการสถาปนาความเปนหุน สวน
ทางยุ ท ธศาสตร ข องความร ว มมื อ กั น กั บ รั ส เซี ย
รวมทั้ ง ได ล งนามกั บ เกาหลี ใ ต ที่ มี ลั ก ษณะอย า ง
เดียวกันกับรัสเซียในป พ.ศ.๒๕๔๐ นอกจากนี้
ยังไดมีการลงนามการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
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อยางรอบดานกับสหรัฐฯ ในป พ.ศ.๒๕๔๐ แตที่
สําคัญคือ ในปเดียวกันนั้น จีนไดทําขอตกลงกับ
อาเซียน เพือ่ สรางความเปนหุน สวนทางยุทธศาสตร
บนพื้นฐานของความเปนเพื่อนบานที่ดีและเชื่อมั่น
ตอกันในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งไดนําไปสูการลงนามใน
แถลงการณรวมระหวางจีนกับอาเซียนวาดวยการ
เปนหุน สวนทางยุทธศาสตรเพือ่ สันติภาพและความ
มัง่ คัง่ ในป พ.ศ.๒๕๔๖ (มีการลงนามแบบทวิภาคีใน
แถลงการณรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตร
ระหวางไทยกับจีนในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อป พ.ศ.
๒๕๔๒ และมีการลงนามในการเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรเพื่อความรวมมือกันอยางรอบดาน เมื่อ
ป พ.ศ.๒๕๕๕) ตลอดจนมีการลงนามการเปนหุน
สวนทางยุทธศาสตรกับอีกหลายประเทศ เชน การ
เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในการรวมมือกันเพื่อ
สันติภาพและความมัง่ คัง่ กับอินเดียในป พ.ศ.๒๕๔๘
ฯลฯ โดยมีขอ สังเกตวา การใชความเปนหุน สวนทาง
ยุทธศาสตรของจีนมีวัตถุประสงคเฉพาะตามกรณี
เหตุการณ เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง
ไมวาจะเปนเปาหมายทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ
เชน การลงนามในแถลงการณรวมกับสหรัฐฯ ใน
ป พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อใหบรรลุเปาหมายนโยบายการ
รับรองจีนเดียว เปนตน ซึง่ หากวิเคราะหในภาพรวม
“การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร” ในความหมาย
ของจีนนั้น มีองคประกอบ ๓ องคประกอบคือ องค
ประกอบแรก ตองเปนหุนสวนของผลประโยชน ที่
สําคัญอยางเทาเทียมกัน องคประกอบที่สอง เพื่อ
แสดงออกถึงความเปนเพื่อนที่ใกลชิด และ องค
ประกอบที่สาม เพื่อเนนความหมายที่ชัดเจน โดย
การแสดงออกในการเปนหุนสวนที่มีความแตกตาง
ไปจากการปฏิบัติตอประชาคมอื่นๆ

จึ ง อาจกล า วได ว  า การเป น หุ  น ส ว นทาง
ยุทธศาสตรเปนการรวมตัวกันระหวางประเทศ ดังที่
Robert Keohane และ Joseph Nye ไดอธิบาย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเมืองระหวางประเทศในชวง
ปลายทศวรรษที่ ๑๙๗๐ เปนตนมา โดยประเทศ
ตางๆ ไดมีการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น เนื่องจาก
ระบบการเมืองระหวางประเทศ มีความซับซอน
และหลากหลายมากขึ้น เชน มีตัวแสดงทั้งที่เปนรัฐ
และมิใชรัฐเขามารวมมีบทบาทในกิจกรรมระหวาง
ประเทศมากขึ้น ในขณะที่แตละรัฐหรือประเทศมี
สภาวะทีไ่ มเทาเทียมกันทางอํานาจและมีความแตก
ตางทางเศรษฐกิจสังคม ทําใหแตละรัฐหรือประเทศ
ตางๆ เกิดขอจํากัดเกี่ยวกับขีดความสามารถที่จะ
จัดการในการแกไขปญหาไดเองโดยลําพัง รวมทัง้ ไม
อาจแสวงหาผลประโยชนสงู สุดไดตามทีต่ อ งการ จึง
จําเปนตองพึง่ พาอาศัยรัฐอืน่ หรือประเทศตางๆ เพือ่
ใหสามารถอยูรอดไดและใหไดมาซึ่งผลประโยชน
ที่ ต  อ งการ โดย Joseph Nye ยั ง ได อ ธิ บ ายถึ ง
สิง่ บอกเหตุทเี่ ปนปจจัยพืน้ ฐาน ๔ ประการทีจ่ ะนําไป
สูก ารรวมตัวกันระหวางประเทศ กลาวคือ ประการ
ที่หนึ่ง มุงประสงคที่จะยุติปญหาและขอขัดแยงที่
เกี่ยวของกับผลประโยชนอยางทั่วถึง ประการที่สอง
จะเกิดการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งสถานภาพทางอํานาจ
และผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ประการที่ ส าม
จะมีพลังกดดันใหมีการขยายการรวมตัวกันออกไป
อยางกวางขวาง และ ประการที่สี่ มีการจัดตั้งและ
สรางมาตรการเพื่อใชสําหรับเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติรวมกันตอประเทศอื่นๆ ภายนอกกลุม
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการรวมตัวกันของ
ประเทศตางๆ ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ
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ประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ผูน าํ จีนรุน ทีห่ า ไดแสดงวิสยั
ทัศนเกี่ยวกับจุดยืนและทาทีของจีนตอสถานการณ
การเปลี่ ย นแปลงของโลกและภู มิ ภ าคเอเชี ย ใน
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 รวมทั้งมีแนวโนมที่
จะนําไปสูความรวมมือเพื่อการพัฒนาและการมี
ผลประโยชนรวมกัน
ประการที่สอง ภูมิภาคเอเชียไดกลายเปน
ภูมภิ าคทีม่ พี ลังในการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ของโลก
แมวาจะเผชิญกับปญหาตางๆ ที่ตองการเสริมสราง
ความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาค
ประการที่สาม จีนมีเจตจํานงที่แนวแนใน
การสงเสริมการพัฒนาและความเจริญไพบูลยของ
ภูมิภาคเอเชียและของโลก
ประการที่สี่ ประชาคมความมั่นคงระหวาง
ประเทศควรสนับสนุนวิสัยทัศนความมั่นคงแบบ
ครอบคลุมโดยทั่วทุกดาน รวมทั้งความมั่นคงรวม
และความมั่ น คงแบบร ว มมื อ กั น เพื่ อ ที่ จ ะแปลง
หมูบานโลกใหกลายเปนเวทีใหญของความรวมมือ
กัน มีการเจรจาปรึกษาหารือและมีขอตกลงกัน
อยางสันติ
แนวคิดดังกลาวไดถูกเนนยํ้า ดังที่ปรากฎใน
การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ ที่

๕๐

จัดขึ้นระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ
กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
ซึ่งนายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ไดนําเสนอ
ข อ เสนอทางยุ ท ธศาสตร ๗ ข อ เพื่ อ เพิ่ ม ขยาย
ความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียน ดังนี้
ขอแรก ยึดมั่นสรางความสัมพันธเปนเพื่อน
บานทีด่ ตี อ กัน จีนพรอมทีจ่ ะปรึกษากับอาเซียนเพือ่
ลงนามในสนธิสัญญาเพื่อนบานที่ดี มิตรภาพและ
ความรวมมือ (treaty on good-neighborliness,
friendship and cooperation) เปนการเสริมสราง
รากฐานทางการเมืองสูความไวเนื้อเชื่อใจ ใหความ
รวมมือทางยุทธศาสตรอยูภายใตกรอบกฎหมาย
สองฝายผูกพันอยางเหนียวแนน
ขอสอง เพิ่มการแลกเปลี่ยนและเพิ่มความ
รวมมือดานความมั่นคง โดยปรับปรุงกลไกประชุม
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน-จีน (ASEANChina Defense Ministers’ Meeting) ใหจัดการ
ประชุมอยางไมเปนทางการ เพื่อเพิ่มความรวมมือ
ดานการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ ความมั่นคง
ทางไซเบอร การตอตานอาชญากรรมขามชาติ การ
บังคับใชกฎหมายรวม และความมั่นคงนอกรูปแบบ
(Non-traditional Security) อื่นๆ
ขอสาม ปรับยกระดับเขตการคาเสรีจีนอาเซียน (China-ASEAN Free Trade Area หรือ
CAFTA) เพิ่มขยายการคาการลงทุนเสรีระหวางกัน
กําหนดเปาหมายปริมาณการคาระหวางกัน ๑ ลาน
ลานดอลลารภายในป พ.ศ.๒๕๖๓
ขอสี่ เรงสรางระบบเชื่อมโยงติดตอ เสนอ
จั ด ตั้ ง ธนาคารเพื่ อ การลงทุ น โครงสร า งพื้ น ฐาน
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 (ChinaASEAN Inter-Bank Association) ใหเกิดประโยชน
ยิ่งขึ้น
ขอหก สรางความรวมมือทางทะเล กระชับ
ความร ว มมื อ ภาคเศรษฐกิ จ ที่ พึ่ ง พาทางทะเล
(marine economy) อยางเปนรูปธรรม รวมสราง
เสนทางสายไหมทางทะเลสําหรับศตวรรษที่ ๒๑
ผานความรวมมือดานการประมง การเชื่อมโยงทาง
ทะเล การปกปองสิง่ แวดลอมและการวิจยั ทางทะเล
การคนหาและกูภัยทางทะเล
ข อ เจ็ ด ส ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นทาง
วัฒนธรรม รวมกันวางแผนปฏิบัติการความรวมมือ
ทางวั ฒ นธรรมระหว า งจี น -อาเซี ย น (ChinaASEAN Cultural Cooperation Action Plan)
เพื่ อ สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม
และการศึกษา การแลกเปลีย่ นเยาวชน นักวิเคราะห
และสือ่ มวลชน สงเสริมความรวมมือดานเทคโนโลยี
การปกปองสิ่งแวดลอมและดานอื่นๆ อันจะเพิ่ม
กระชับความรวมมือฉันทมิตรระหวางสองฝาย

ปจจัยพื้นฐานของความรวมมือ
แบบหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางจีน
กับอาเซียน
เนื่องจากจีนกับประเทศในกลุมอาเซียนมี
ความเชื่อมโยงติดตอกันทั้งทางบกและทางทะเล
เปนเพื่อนบานกัน มีเสนเขตแดนทางบกรวมกันกวา
๔,๐๐๐ กิโลเมตร ตลอดระยะเวลานับพันป ที่ทั้ง
จีนและอาเซียนมีวัฒนธรรมพาดผานถึงกัน มีสาย
เลือดเชื่อมกัน เปนตัวอยางของการแลกเปลี่ยนกัน
ทางชนชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอันแตกตางกัน
จีนกับประเทศอาเซียนเรียนรูประสบการณซึ่งกัน
และกัน และรวมกันพัฒนากระบวนการเพื่อความ
เปนเอกราชของประชาชาติ ซึ่งจีนไดเริ่มตนจาก
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูต จนกลายมาเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตร ไดเพิ่มพูนความไววางใจ
แกกันอยางตอเนื่อง ขยายความรวมมือในทุกดาน
ใหประชาชนของประเทศตางๆ ไดรับผลประโยชน
ที่เปนรูปธรรม และไดสงเสริมความมั่นคง และ
เจริญรุงเรืองของเขตเอเชียตะวันออก

ในชวงกวา ๒๐ ปหลังสงครามเย็น จีนใน
ฐานะกําลังหลักที่รักษาสันติภาพของเอเชียตะวัน
ออก ไดสนับสนุนอาเซียนแสดงบทบาททางบวก
เพื่อความมั่นคงของภูมิภาค โดยสาเหตุพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาไปอยางรวดเร็วระหวางจีน
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กับประเทศในกลุมอาเซียนนั้น เปนผลมาจากการ
เคารพซึ่งกันและกัน อยูรวมกันอยางเปนมิตร ซึ่ง
เปนเงือ่ นไขแรกทีจ่ ะรักษาความสัมพันธอนั ดีระหวาง
ประเทศ รวมทั้งไดนําไปสูการแสวงหาจุดรวม และ
สงวนจุดตาง มีการปรึกษาหารือกันดวยความเสมอภาค
อั น เป น วิ ธี ก ารที่ ส มเหตุ ส มผลในการแก ไ ข
ขอขัดแยง ซึง่ การทีจ่ นี ไดเขารวม“สนธิสญั ญาความรวมมือ
ฉันทมิตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ถือเปนการ
สรางยุทธศาสตรความสัมพันธแบบเปนหุนสวนกับ
อาเซียน และไดเสนอใหความรวมมือกับอาเซียน
โดยลงนามใน“สนธิสญ
ั ญาวาดวยความรวมมือฉันท
ประเทศเพื่อนบาน”กอนประเทศมหาอํานาจอื่นๆ
ซึ่งความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียนกอใหเกิด
แรงกระตุน ตอการพัฒนาในภูมภิ าค เนือ่ งจากจีนเปน
คูค า รายใหญทสี่ ดุ และเปนประเทศทีม่ กี ารลงทุนมาก
เปนอันดับที่ ๓ ของอาเซียน ตลอดจนจีนไดเจรจากับ
อาเซียนเกีย่ วกับการเปดเขตการคาเสรีกอ นประเทศ
อื่นๆ และไดสรางเขตการคาเสรีของประเทศกําลัง
พัฒนาที่ใหญที่สุดในโลกดวย โดยในป พ.ศ.๒๕๕๖
ยอดมูลคาระหวางจีนกับอาเซียนเปนจํานวนเงินสูง
ถึง ๔๔๓,๖๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ มีเงินลงทุน
รวมเปนจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ
และจีนกับอาเซียนมีประชากรทีต่ ดิ ตอไปมาหาสูก นั
จํานวน ๑๘ ลานคน มีการติดตอทางเศรษฐกิจและ
การคาอยางใกลชิด อีกทั้งศักยภาพทางการตลาดที่
ใหญของจีนกับอาเซียน ไดกลายมาเปนสวนทีส่ าํ คัญ
ของการพัฒนาในภูมิภาคอยางเขมแข็ง ที่สงผลตอ
กระบวนการความรวมมือของเอเชียตะวันออกตอไป
ในป พ.ศ.๒๕๕๖ จีนยังไดเสนอคําริเริ่มเกี่ยว
กับการพัฒนาเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษ

๕๒

ที่ ๒๑ และกรอบความรวมมือ “๒+๗” ระหวาง
จีนกับอาเซียน ซึ่งรวมทั้งความเขาใจทางการเมือง
๒ ประการ อันไดแก กระชับความไววางใจทาง
ยุทธศาสตรใหลุมลึกยิ่งขึ้นกับการรวมความรวมมือ
ทางเศรษฐกิ จ ตลอดจนแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ
ความรวมมือสําคัญใน ๗ ดาน อันไดแก การเมือง
เศรษฐกิจและการคา การเชื่อมสัมพันธและติดตอ
กัน การเงิน ความรวมมือทางทะเล ความมั่นคง
และวัฒนธรรมทางสังคม และตลอดป พ.ศ.๒๕๕๗
ที่ผานมา ความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียนมีผล
คืบหนาสําคัญคือ ใน ๓ ไตรมาสแรกของปนั้น มี
ยอดมูลคาระหวางสองฝายเปนจํานวนเงินสูงถึง
๓๔๖,๖๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ (เติบโตขึ้นรอยละ
๗.๕) เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอนหนา
นั้น โดยจีนกับอาเซียนไดบรรลุความเขาใจรวมกัน
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตการคาเสรีจีน-อาเซียนใน
ระดับทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ประกอบกับป พ.ศ.๒๕๕๗ เปนปแหง
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนกับอาเซียน โดยจีน
ไดจัดกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อใหประชาชน
ทั้ ง สองฝ า ยสั ม ผั ส ถึ ง มนต เ สน ห  ข องวั ฒ นธรรม
ตะวันออกไดอยางเต็มที่
นอกจากนี้ จีนไดเริ่มรวบรวมเงินทุนความ
รวมมือดานการลงทุนจีน-อาเซียนระยะที่ ๒ ธนาคาร
เพื่ อ การพั ฒ นาแห ง ชาติ จี น ยั ง จะจั ด ตั้ ง เงิ น กู  โ ดย
เฉพาะเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานจีนอาเซียน โดยเฉพาะความรวมมือทางทะเลกลายเปน
ประเด็นเดนของความรวมมือระหวางจีนกับประเทศ
อาเซียน จีนมีขอเสนอวาจะตั้งใหปพ.ศ.๒๕๕๘ เปน
ปแหงความรวมมือทางทะเล กระชับความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจทางทะเล วิทยาศาสตรทางทะเล
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การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมทางทะเลและการขนสงทาง
ทะเล เพื่อสงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
ไดผลประโยชนรวมกันและมีความเขาใจกันดวยใจ
และใจระหวางประชาชนของจีนกับประชาชนของ
ประเทศในกลุม อาเซียน ซึง่ จีนมุง ทีจ่ ะเพิม่ การลงทุน
ตอประเทศกําลังพัฒนาในอาเซียน กระชับการแลก
เปลี่ยนและความรวมมือกับประเทศตามลุมแมนํ้า
โขง บรรเทาความยากจน ชวยเหลือกลุมคนยากจน
และการพัฒนาทางสังคม สนับสนุนอาเซียน ลด
ชองวางของการพัฒนาภายในประชาคมใหนอยลง

มูลเหตุที่ทําใหการพัฒนาความสัมพันธ
แบบหุนสวนยุทธศาสตรระหวางจีนกับ
อาเซียนประสบความสําเร็จ
เนื่ อ งจากแนวทางของการพั ฒ นาความ
สัมพันธหุนสวนยุทธศาสตรระหวางจีนกับอาเซียน
ดังกลาว มีความสอดคลองกับประโยชนพนื้ ฐานของ
ทั้งสองฝาย และเปนไปตามกระแสแหงยุคสมัยที่มุง
สูสันติภาพ การพัฒนาและความรวมมือ ซึ่งทั้งจีน
และอาเซียนควรยืนหยัดในแนวทางที่ถูกตองตอไป
โดยยึดมั่นในหลักการแหงการเคารพซึ่งกันและกัน
ปฏิบตั อิ ยางเสมอภาคเทาเทียมกัน เปนเพือ่ นบานที่
ดี เอือ้ ประโยชนแกกนั และมุง ชัยชนะรวมกัน อีกทัง้
ทุม เทกําลังในการพิทกั ษสนั ติภาพ และความสงบสุข
กระชับความรวมมือในภูมิภาค กระตุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน การพัฒนาความสัมพันธระหวางจีน
และอาเซียนจะประสบความสําเร็จมากยิง่ ขึน้ กลาว
คือ เมื่อทบทวนอดีต เพื่อมุงหนาไปสูอนาคตจะพบ
วา ความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนกําลังสราง
จุดเริ่มตนใหมแหงประวัติศาสตร ดังจะเห็นไดจาก

การที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนกลาวปราศรัย
ที่รัฐสภาอินโดนีเซียเมื่อชวงปลายป พ.ศ.๒๕๕๖ วา
จีนกับอาเซียนจะสืบตออดีตและบุกเบิกอนาคต รวม
มือกันสรางประชาคมจีน-อาเซียนที่มีความสัมพันธ
ใกลชิด บนพื้นฐาน “สิบปแหงยุคทอง” เพื่อพัฒนา
เปน “สิบปแหงยุคเพชรพลอย” ในการสรางความ
ผาสุกมากยิง่ ขึน้ แกประชาชนในภูมภิ าค ซึง่ กอนทีจ่ ะ
บรรลุเปาหมายกรอบความรวมมือทางยุทธศาสตร
ดั ง กล า วนั้ น ทั้ ง สองฝ า ยควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
ประการแรก ตองยึดหลักวา จีนกับอาเซียน
เปนประเทศเพื่อนบานที่สนิทแนนแฟน โดยจีน
ยินดีหารือกับประเทศในกลุมอาเซียนเพื่อลงนาม
ในสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ
ฉันทมิตร สรางรากฐานการเมืองบนความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน
ประการที่สอง กระชับความรวมมือดาน
ความมัน่ คง สรางกลไกการประชุมรัฐมนตรีกระทรวง
กลาโหมระหวางจีนกับอาเซียนใหสมบูรณ ความ
รวมมือดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความ
ปลอดภัยทางอินเตอรเน็ต ปราบปรามอาชญากรรม
ขามชาติ และรวมกันปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ประการที่สาม พัฒนาเขตการคาเสรีจีนอาเซียนใหดยี งิ่ ขึน้ ใชมาตรการอยางเปนรูปธรรมใน
การคาสินคา การคาบริการ และความรวมมือดาน
การลงทุน เพือ่ ใหการคาการลงทุนมีความเสรีและมี
ความสะดวกมากขึ้น จนบรรลุเปาหมายยอดการคา
ระหวางทั้งสองฝายที่ตั้งเปาไว ๑ ลานลานดอลลาร
สหรัฐฯ ในป พ.ศ.๒๕๖๓
ประการที่ สี่ ผลั ก ดั น ความคิ ด สร า งสรรค
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กระชับการแลกเปลีย่ นกันทัง้ ซอฟแวรและฮารดแวร
จี น เสนอจั ด ตั้ ง ธนาคารเพื่ อ ลงทุ น เกี่ ย วกั บ ระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแหงเอเชีย เพื่อสนับสนุน
ใหประเทศอาเซียนกูในโครงการที่เกี่ยวของ
ประการทีห่ า รวมกันเสริมสรางความรวมมือ
ดานการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยง ขยายขนาดและ
ขอบเขตการแลกเปลี่ยนเงินตรา ทดลองใชระบบ
การชําระบัญชีดว ยเงินตราของประเทศตนในการคา
ระหวางประเทศ เนนความรวมมือแบบทวิภาคีตาม
ขอเสนอเชียงใหม เปนตน
ประการที่หก พัฒนาความรวมมือหุนสวน
ทางทะเล ความรวมมือดานเศรษฐกิจทางทะเล การ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร
ทางทะเล การกูภัยทางทะเล รวมกันสรางเสนทาง
สายไหมทางทะเลแหงยุคศตวรรษที่ ๒๑ เปนตน
ประการที่เจ็ด กระชับการแลกเปลี่ยนดาน
บุ ค ลากรและวั ฒ นธรรม ทั้ ง สองฝ า ยได ร  ว มกั น
กํ า หนด “โครงการความร ว มมื อ ทางวั ฒ นธรรม
ระหวางจีนกับอาเซียน” สงเสริมการแลกเปลี่ยน
ดานวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน กลุมนักคิด
ผูเชี่ยวชาญ และสื่อมวลชน
นอกจากนี้ การพั ฒ นาประเทศของจี น
ตองการบรรยากาศที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ
โดยจีนจะมุงมั่นกระชับความรวมมือรอบดาน และ
มิตรกับประเทศเพื่อนบานเชนเดียวกับในอดีตที่
ผานมา กํากับดูแลและแกปญหาขอขัดแยงและ
ความเห็นที่ตางกันอยางรอบคอบ อาเซียนมีความ
สําคัญดานการทูตของจีน ดังนั้น จีนสนับสนุนการ
พั ฒ นาของอาเซี ย นรวมทั้ ง การแสดงบทบาทนํ า
ในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก เพราะจะนําผล

๕๔

ประโยชนที่แทจริงมาสูภูมิภาค ไมวาสถานการณ
จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร จีนยืนยันการพิทักษ
สันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออก มุง มัน่
พัฒนาและปรับปรุงชีวติ ความเปนอยูข องประชาชน
ทั้งในปจจุบันและอนาคต ยิ่งตองการความรวมมือ
ที่แนนแฟนยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากวิกฤตการเงินโลก รักษาแนวโนมการพัฒนาของ
ภูมภิ าค จีนเสนอใหยนื หยัดเจตนาความรวมมือแหง
เอเชียตะวันออกมาโดยตลอด ซึ่งจีนเห็นดวยที่จะ
ให อ าเซี ย นเป น แกนนํ า เพื่ อ ประสานงานให มี
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และพัฒนารูปแบบ
ความรวมมือที่มีเอกลักษณของเอเชียตะวันออก
ประกอบกับกรอบ และกลไกความรวมมือหลาย
ประการที่มีอยูในเอเชียตะวันออก สอดคลองกับ
ความเปนจริงของภูมิภาคนี้ที่มีความหลากหลาย
โดยจีนยินดีที่จะใหการสนับสนุนและเขารวมกลไก
ตางๆ เพือ่ สรางการยอมรับและเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน

กลไกของการเสริมสรางความรวมมือ
แบบหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวาง
จีนกับอาเซียน
กลไกในการดําเนินความสัมพันธอาเซียน-จีน
มีหลายระดับ ไดแก (๑) การประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซียน-จีน (ASEAN-China Summit) ในชวง
เดี ย วกั น กั บ การประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นใน
ช ว งปลายป ข องทุ ก ป (๒) การประชุ ม รั ฐ มนตรี
ตางประเทศอาเซียน-จีน (ASEAN Post Ministerial
Conference Session with China) ราวเดือน
กรกฎาคมของทุกป (๓) การประชุมเจาหนาทีอ่ าวุโส
อาเซียน-จีน (ASEAN-China Senior Ofﬁcials’
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Consultation) ราวเดื อ นเมษายนของทุ ก ป
(๔) กลไกสงเสริมความรวมมือในประเด็นทะเลจีนใต
ในระดับเจาหนาที่อาวุโสและคณะทํางาน (SOM/
JWG on DOC) และ (๕) กลไกรายสาขาในระดับ
รัฐมนตรีและกลไกรายสาขา ในระดับเจาหนาที่
อาวุโส
การประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ ๑๕
เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ ก รุ ง
พนมเปญ ซึ่งที่ประชุมฯ 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
เปนหุน สวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน–จีน ใหกา วหนา
อยางรอบดาน โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
อาเซียน-จีน พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ และขยายความ
รวมมือเพื่อรับมือกับปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม
เชน อาชญากรรมขามชาติ และการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ เปนตน ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นวา ขอพิพาท
ในทะเลจีนใตเปนเพียงประเด็นหนึง่ ในความสัมพันธ
อาเซียน-จีนทีม่ หี ลายมิติ และจะตองไดรบั การแกไข
ภายใตกรอบอาเซียน-จีนอยางสันติวธิ ี โดยสนับสนุน
ใหมีการหารืออยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการปฏิบัติ

ตาม DOC อยางเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ เพือ่ เสริม
สรางความเชื่อมั่นและความไวเนื้อเชื่อใจระหวาง
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
เห็นพองที่จะสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคผาน
การพัฒนาโครงขายคมนาคม และการแลกเปลี่ยน
ในระดับประชาชน ซึ่งจะชวยลดชองวางดานการ
พั ฒ นา สํ า หรั บ ข อ เสนอที่ สํ า คั ญ ของจี น ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ ๑๕ ไดแก
๑. ประกาศใหป พ.ศ.๒๕๕๖ เปนปแหงการ
เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ป ความเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรอาเซียน-จีน
๒. จั ด ตั้ ง หุ  น ส ว นความร ว มมื อ ทางทะเล
อาเซียน-จีน โดยใชประโยชนจากกองทุนความรวม
มืออาเซียน-จีน (ASEAN-China Cooperation
Fund) และกองทุ น ความร ว มมื อ ทางทะเล
(Maritime Cooperation Fund) จํานวน ๓,๐๐๐
ลานหยวน (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ลานบาท) ซึ่งนายก
รัฐมนตรีจีนไดประกาศจัดตั้งเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔
๓. จั ด ตั้ ง กลไกการหารื อ ระหว า งคณะ
กรรมาธิ ก ารด า นความเชื่ อ มโยงจี น (China’s
Committee on Connectivity) กั บ คณะ
กรรมการประสานงานอาเซียนวาดวยความเชือ่ มโยง
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ระหวางกันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity
Coordinating Committee: ACCC) รวมทั้งจัด
ทําแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงอาเซียน-จีน
(ASEAN-China Master Plan on Connectivity)
๔. จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารความร ว มมื อ
อาเซียน-จีน ดานสาธารณสุขและดานวัฒนธรรม
๕. จัดตัง้ เวทีความรวมมือดานการทองเทีย่ ว
อาเซียน-จีน
๖. จัดตั้งหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
รวมอาเซียน-จีน จํานวน ๑๐ แหง สวนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี อ าเซี ย น-จี น และศู น ย ถ  า ยทอด
ความรูทางเทคโนโลยี
๗. จัดตั้งเครือขายนักวิชาการอาเซียน-จีน
๘. ประกาศเพิ่มวงเงินใหกับกองทุนความ
รวมมืออาเซียน-จีน จํานวน ๕ ลานดอลลารสหรัฐ
ตอมาการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนจีน ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ทีเ่ มืองดานัง ประเทศเวียดนาม ทีป่ ระชุมฯ ใหความ
สําคัญกับการติดตามผลการดําเนินการตาม DOC
พัฒนาการเกี่ยวกับการจัดทํา COC และการจัดตั้ง
คณะกรรมการอาเซียน - จีนวาดวยความเชื่อมโยง
โดยไทยไดเสนอใหดําเนินการตางๆ ไดแก การ
ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บการข า มแดนเพื่ อ ลดต น ทุ น
การขนสง การประสานงานระหวางองคการระหวาง
ประเทศตาง ๆ เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค การขอรับการสนับสนุนจากอาเซียนและ
จีนตอขอเสนอโครงการของสถาบันลุมนํ้าโขงใน
การเชือ่ มโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และ ไทยรับ
เปนเจาภาพจัดโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนอาเซียนจีน ระหวางวันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๕๖

นอกจากนี้ ในการประชุ ม รั ฐ มนตรี ต  า ง
ประเทศอาเซี ย น–จี น เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ ก รุ ง พนมเปญ ที่ ป ระชุ ม ฯ ได มี
การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของ
ความสัมพันธที่ผานมา โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบตั กิ ารรวมอาเซียน-จีน พ.ศ.๒๐๑๑ – ๒๐๑๕
(Plan of Action to Implement the Joint
Declaration on the ASEAN-China Strategic
Partnership for Peace and Prosperity 20112015) และความสําเร็จในการจัดตัง้ ศูนยอาเซียน-จีน
ณ กรุงปกกิ่ง รวมทั้ง ยอมรับบทบาทของจีนใน
การสนับสนุน การปฏิบัติตามแผนแมบทวาดวย
การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan
on ASEAN Connectivity - MPAC) และความ
เปนไปไดในการจัดตัง้ กลไกการประสานงานระหวาง
จี น กั บ คณะกรรมการประสานงานอาเซี ย น ว า
ดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในภูมิภาค (ASEAN
Connectivity Coordinating Committee ACCC) ตลอดจนแสดงความยินดีกับการประกาศ
จัดตั้งคณะผูแทนถาวรจีนประจําอาเซียน ณ กรุง
จาการตา และการแตงตั้งนางหยาง ซิ่วพิง (Yang
Xiuping) ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตผูแทน
ถาวรจีนประจําอาเซียน อีกทั้งไดเห็นพองใหมีการ
สงเสริมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-จีน และยืนยันใหการสนับสนุนไทยอยาง
เต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ประเทศผูประสานงาน
ความสัมพันธอาเซียน–จีน
ลาสุด เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศของไทย เปนเจาภาพ
การประชุมรวมเจาหนาทีอ่ าวุโสอาเซียน-จีน วาดวย
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การปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติของภาคี
ในทะเลจีนใต (ASEAN - China SOM on DOC) ครัง้
ที่ ๘ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวง
การตางประเทศในขณะนัน้ และนายหลิว เจิน้ หมิน
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 ทีเ่ มืองกุย หลิน ประเทศจีน ซึง่
ทั้งสองฝายสนับสนุนการสงเสริมความรวมมือผาน
การหารือในระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับคณะ
ทํางาน โดยอาเซียนและจีนตระหนักถึงความสําคัญ
ของคณะทํางานรวมอาเซียน-จีน (Joint Working
Group - JWG) ในการสนับสนุนการทํางานของ
เจาหนาที่อาวุโสฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบกับ
ขอเสนอของ JWG ในการจัดตั้ง hotline สําหรับ
เหตุฉุกเฉินทางทะเลระหวางหนวยงานคนหาและ
กูภ ยั และระหวางเจาหนาทีอ่ าวุโสกระทรวงการตาง
ประเทศอาเซียน-จีน และเห็นชอบกับแผนการฝก
ซอมในหองปฏิบตั กิ าร (Tabletop Exercise - TTX)
ดานคนหาและกูภัยในป พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากนี้ ที่
ประชุมฯ ใหความสําคัญตอการขยายประเด็นทีเ่ ปน
จุดยืนรวมกัน (commonalities) ระหวางอาเซียน
กับจีน โดยไดรบั รอง First List of Commonalities
ซึ่งกลาวถึงหลักการทั่วไปที่กําหนดแนวทางการ

ดําเนินการความสัมพันธอาเซียน-จีน และไดมอบ
หมายให JWG หารือและจัดทํา Second List of
Commonalities ตอไป ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยํ้าถึง
ความสําคัญของความสัมพันธอาเซียน-จีน ในการเปน
เสาหลักของสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญ
รุงเรืองของภูมิภาค รวมทั้งแสดงความมุงมั่นที่จะ
พัฒนาความสัมพันธบนพืน้ ฐานของความเปนหุน สวน
ยุ ท ธศาสตร อ าเซี ย น-จี น ให มี ค วามใกล ชิ ด และ
มั่นคงเขมแข็งยิ่งขึ้นดวยการเสริมสรางความเชื่อมั่น
ความไวเนื้อเชื่อใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน

ความสําคัญของประเทศไทยในมุมมอง
ของจีน
จี น เห็ น ความสํ า คั ญ ของประเทศไทย
เนื่ อ งจากการที่ ไ ทยอยู  ส ถานะที่ ไ ด เ ปรี ย บในเชิ ง
ภูมิรัฐศาสตร เปนประเทศศูนยกลางของแผนดิน
ใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนตัวเชื่อมที่
สําคัญในการเชื่อมโยง (connectivity) ในภูมิภาค
และมี ค วามสั ม พั น ธ ฉั น ท มิ ต รกั บ ประเทศต า งๆ
โดยเฉพาะการไม มี ป ระเด็ น ข อ ขั ด แย ง ในทะเล
จี น ใต รวมทั้ ง มี ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ มั่ น คง และมี
ศักยภาพในการเปนผูนําของภูมิภาค รวมทั้งการ
มี บ ทบาทสนั บ สนุ น ประชาธิ ป ไตยในเมี ย นมาร
จึ ง เป น โอกาสที่ สํ า คั ญ ของไทยที่ จ ะต อ งหาทาง
สงเสริมความรวมมือกับชาติมหาอํานาจ โดยเฉพาะ
ในหวงที่จีนกําลังตองการการสนับสนุนจากไทย
ในฐานะประเทศผูประสานงานระหวางอาเซียน
กั บ จี น ในป จ จุ บั น เพราะจี น กํ า ลั ง เผชิ ญ หน า กั บ
ปจจัยทาทายจากทั้งในระดับการเมืองภายในและ
การเมืองระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอ
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การทะยานขึ้นอยางสันติของจีน (peaceful rise)
ที่สําคัญ ไดแก การประคองเศรษฐกิจของประเทศ
อยางยั่งยืน ปญหาโครงสรางอันไมเปนธรรมของ
สังคม และ การรักษาอธิปไตยของจีนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ปญหาทะเลจีนใตและทะเลจีนตะวันออก นอกจาก
นี้ จีนยังเล็งเห็นวา ไทยจะชวยใหจีนบรรลุตาม
เปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทัง้ จะสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับ
จีนใหกาวหนายิ่งขึ้นในทุกๆ ดาน เพื่อผลประโยชน
รวมกันของทุกประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะความ
ร ว มมื อ ใน ๑๑ สาขาหลั ก ประกอบด ว ย ๑)
การเกษตร ๒) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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)
และการแปลงการปฏิ บั ติ ต ามปฏิ ญ ญาว า ด ว ย
การปฏิบตั ขิ องภาคีในทะเลจีนใต (Declaration on
the Conduct of Parties in the South China
Sea : DOC) ไปสู  ก ารปฏิ บั ติ และการพั ฒ นา
เขตทะเลจีนใตใหเปนเขตพัฒนารวม หรือ Joint
Development Area โดยควรโน ม น า วให จี น
ปรับเปลี่ยนทาทีทางการทูตเพื่อลดความแข็งกราว
และเกรี้ยวกราดลง รวมทั้งมีทาทีประนีประนอม
กับอาเซียนมากขึ้น

บทบาทที่ไทยควรดําเนินการ
และผลประโยชนที่จะไดรับ
ประเทศไทยควรริ เ ริ่ ม ในการผลั ก ดั น
ขอเสนอที่จะนําไปสูการปรับปรุงและเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับจีน โดยเฉพาะการที่
จะสร า งความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจระหว า งกั น และลด
ความหวาดระแวงลง ดังนี้
๑. ในดานการเมืองและความมั่นคง ไทย
ควรแสวงหาจุดรวมในการปรับปรุงความสัมพันธ
อาเซี ย น-จี น คื อ การแก ป  ญ หาความขั ด แย ง ใน
ทะเลจีนใต โดยเพิ่มการพบปะหารืออยางไมเปน
ทางการในทุกระดับระหวางอาเซียนกับจีน เพื่อ
ปรับทัศนคติที่จะกอใหเกิดการประนีประนอมมาก

๕๘

ทะเลจีนใต
นอกจากนี้ ควรเรงเสริมสรางปจจัยสําคัญ
ที่จะทําใหความสัมพันธจีนกับอาเซียนดีขึ้น ไดแก
ความสัมพันธระหวางจีนกับมหาอํานาจอื่นๆ โดย
เฉพาะความสั ม พั น ธ จี น กั บ สหรั ฐ ฯ จี น กั บ ญี่ ปุ  น
และจีนกับอินเดีย กลาวคือ หากความสัมพันธจีน
กับมหาอํานาจเหลานี้ดี ก็จะชวยใหความสัมพันธ
ระหวางจีนกับอาเซียนดีขึ้นดวย เชน การฝกและ
อบรมการบริ ห ารจั ด การในการปฏิ บั ติ ก ารช ว ย
เหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่ง
นอกจากจะเปนยกระดับขีดความสามารถบุคลากร
ของไทยสูระดับสากลแลว ยังจะสรางความเชื่อมั่น
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ตอการลงทุนของตางชาติในประเทศไทย รวมทั้ง
เสริมสรางความรวมมือกัน อันจะสามารถลดความ
หวาดระแวงระหวางประเทศได เปนตน
๒. ในดานเศรษฐกิจ ไทยควรจัดกิจกรรม
สนับสนุนใหจีนไดใชโอกาสในเวทีหารือระหวาง
อาเซี ย นกั บ จี น ที่ มี อ ยู  ห ลายเวที ทั้ ง การประชุ ม
เจาหนาที่อาวุโสอาเซียน-จีน การประชุมในระดับ
รั ฐ มนตรี ต  า งประเทศ และการประชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียน-จีน ซึ่งในปนี้ เปนปที่จะครบรอบ ๔๐ ป
แหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวาง
ไทยกั บ จี น และเป น ป ที่ ไ ทยยั ง เป น ประเทศผู 
ประสานงานความสัมพันธอาเซียน-จีน แมวาจะมี
ระยะเวลาในฐานะประเทศ ผูประสานงานจนถึง
เดือนกรกฎาคมก็ตาม แตทผี่ า นมาจีนไดแสดงความ
พอใจและมีทาทีสนับสนุนตอบทบาทของไทยใน
การเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธระหวางอาเซียน
กับจีนมาโดยตลอด โดยเฉพาะการใชความรวมมือ
ทางด า นเศรษฐกิ จ ทั้ ง นี้ เ พราะ ปฏิ สั ม พั น ธ ท าง
เศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับจีน จะเปนตัวชวย
ทําใหลดความหวาดระแวงระหวางกันลง ดวยเหตุที่
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจเปนเรือ่ งทีท่ งั้ สองฝายได
ประโยชน และขณะนี้แนวโนมกําลังดีขึ้น ดังนั้น ทุก
ฝายควรใหการสนับสนุนเพื่อกระชับความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจทัง้ ทางดานการคา การลงทุน การทอง
เที่ยว และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตอไป เชน
การสรางเสนทางรถไฟเพื่อเชื่อมภูมิภาคโดยที่ไทย
เปนศูนยกลางของการเชื่อมโยง อันจะทําใหไทยได
รับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจะสงเสริม
ตอการคาชายแดนและเศรษฐกิจชายแดนของไทย
ใหเกิดผลในการเพิ่มมูลคาทางการคายิ่งขึ้น เปนตน
๓. ในด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ควรมี
การเสริมสรางความรวมมือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ

ในระดับ ประชาชนตอประชาชน ใหมีการไปมา
หาสูกันโดยเฉพาะนักทองเที่ยวและนักธุรกิจ เพื่อ
เสริมสรางความผูกพันทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การที่คนในประเทศตางๆ ของอาเซียนกําลังตื่นตัว
ในการเรี ย นภาษาจี น อั น จะเป น ตั ว ช ว ยทํ า ให
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับจีนดีขึ้น และลด
ความหวาดระแวงลง นอกจากนี้ ควรมีมาตรการใน
การสงเสริมการสรางอัตลักษณรวม ดวยการมุงไปสู
การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก โดยมีอาเซียน
จีน ญีป่ นุ และเกาหลีใต แตจะตองเปนไปในลักษณะ
ของประชาคมที่รวมตัวกันแบบหลวมๆ ซึ่งผลจาก
การจัดตั้งประชาคมนี้ จะทําใหไทยไดรับประโยชน
ทั้ ง ในเชิ ง สั ง คมและในเชิ ง เศรษฐกิ จ จากสิ น ค า
ทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว และการสราง
อัตลักษณของเอเชียตะวันออกดังกลาว อาจนําไปสู
การทีอ่ าเซียนกับจีนจะมีอตั ลักษณรว มกันในระยะยาว
เปนตน อันจะเสริมสรางตอความมัน่ คงของภูมภิ าค
อยางยั่งยืนในที่สุด

สรุป
การสรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
เปนเครื่องมือที่สําคัญตอการดําเนินนโยบายตาง
ประเทศของจีนในปจจุบนั เพือ่ ลดความหวาดระแวง
และสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางจีนกับประเทศ
ตางๆ โดยเฉพาะอาเซียน ซึ่งมีท่ีตั้งที่มีความสําคัญ
เชิงยุทธศาสตรตอจีนในการติดตอสูภูมิภาคตางๆ
และเชือ่ มโยงมหาสมุทรแปซิฟก กับมหาสมุทรอินเดีย
นอกจากนี้ จีนไดใหความสําคัญตอประเทศไทย
เปนอยางมาก เนื่องจากการที่ประเทศไทยมีที่ตั้ง
เปนศูนยกลางของแผนดินใหญในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ซึ่งสําคัญตอการเชื่อมโยงในภูมิภาค อัน
จะใหประโยชนกับจีนไมเพียงแตทางดานเศรษฐกิจ
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เท า นั้ น แต ยั ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ เสถี ย รภาพทาง
การเมืองและความมั่นคง ในภูมิภาค ที่จะสงผล
กระทบตอความเจริญกาวหนาของจีน ดังนัน้ ในปนซี้ งึ่
เปนปที่ประเทศไทยกับจีนไดครบรอบการสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูต ๔๐ ป (ลงนาม เมือ่ วันที่ ๑
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ณ กรุงปกกิ่ง) รวมทั้งมี
ความสัมพันธและความรวมมือที่ใกลชิดในการเปน
หุน สวนทางยุทธศาสตรแบบทวิภาคีตลอดมา ประกอบ
กับประเทศไทยมีความมุงมั่นที่จะทําหนาที่ในฐานะ

เปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธระหวาง
อาเซียนกับจีนอยางดีท่ีสุด ในการพัฒนาหุนสวน
เชิงยุทธศาสตรระดับอาเซียน-จีน ใหเจริญกาวหนา
ในทุกๆ ดาน จึงอาจกลาวไดวา ประเทศไทยมี
บทบาทที่สําคัญในการเสริมสรางความรวมมือแบบ
หุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางจีนกับอาเซียนให
ปรากฏผลเปนรูปธรรม เพื่อผลประโยชนรวมกันใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่ ก ล า วขานกั น ว า เป น ศตวรรษ
แหงเอเชีย
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ยุทธศาสตร
ความรวมมือแบบสามฝาย
ระหวางจีน รัสเซีย และอินเดีย
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

“จีน รัสเซีย และอินเดีย ออกแถลงการณรวมเมื่อวันที่
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยจะรวมกันแสวงหาความมั่นคง
ความร ว มมื อ และความยั่ ง ยื น พร อ มทั้ ง กํ า หนดกรอบ
ความรวมมือใหมเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค”

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
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนรัสเซียซึง่ เปนผูส ง ออกนํา้ มันรายใหญเปนทีส่ องของโลกและจะสง
ออกนํ้ามันอยางนอยรอยละ ๗๐ แมวาจะมีปญหาเศรษฐกิจที่ปะทุขึ้นตั้งแตชวงกลางป พ.ศ.
๒๕๕๗ ก็ตาม แตขนาดเศรษฐกิจรัสเซียยังมีขนาดโตคิดเปนประมาณรอยละ ๒ ของเศรษฐกิจโลก
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ภายหลังจากที่สหรัฐฯ เปนแกนนํากองกําลังนาโต
ใชปฏิบัติการทางทหารตออดีตประเทศยูโกสลาเวีย
แต ใ นขณะนั้ น จี น ยั ง ไม ต อบรั บ ขณะที่ อิ น เดี ย ก็
นิ่งเฉย ตอมาในป พ.ศ.๒๕๔๔ ประธานาธิบดีปูติน
ของรัสเซียเดินทางเยือนจีนและอินเดีย ไดประกาศ
สนั บ สนุ น การเมื อ งหลายขั้ ว (Multipolar) ซึ่ ง
ตรงกับแนวคิดทางยุทธศาสตรของจีน และเมื่อ
ประธานาธิบดีหู จิน่ เทา ของจีนเดินทางเยือนรัสเซีย
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
โดยรัฐมนตรีตา งประเทศของทัง้ สามประเทศไดเปด
การประชุมรวมกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ
โลกและแนวทางที่ ทั้ ง สามฝ า ยมี ผ ลประโยชน
รวมกันโดยยํา้ ถึงความจําเปนในการใชแนวทางพหุภาคี
จัดการกับปญหาความขัดแยงของโลก ซึ่งประเทศ
ทั้งสามตกลงที่จะรวมมือกันตอตานการกอการราย
ความเปนมาของความรวมมือ
ยาเสพติ ด และป ญ หาความท า ทายอื่ น ๆ โดย
แบบสามฝาย
ตองการใหสหประชาชาติเขามามีบทบาทมากขึ้น
ความรวมมือแบบสามฝายดังกลาว เคยถูก ในการแกไขปญหาของโลก
การประชุมไตรภาคี ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือน
เสนอโดยอดีตนายกรัฐมนตรีเยฟเกนี พรีมาคอฟ
(Yevgeny Primakov) ของรัสเซีย เมือ่ ป พ.ศ.๒๕๔๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ เมืองอูฮั่น ของจีน โดย
ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจของจีนและอินเดียได
เติบโตขึ้นมากในเวลาอันรวดเร็ว ทรัพยากรดาน
พลังงาน จึงกลายเปนสิ่งสําคัญมากยิ่งขึ้น จึงทําให
ทั้งจีนและอินเดียตองการเปนพันธมิตรกับรัสเซีย
ขณะที่ ก ารร ว มมื อ กั น ระหว า งจี น และรั ส เซี ย มี
เปาหมายเพือ่ การถวงดุลหรือคานอํานาจกับสหรัฐฯ
แตสําหรับอินเดียนั้นเห็นวา การรวมมือกับจีนกับ
รัสเซียจะเปนการยกระดับบทบาทของอินเดียใน
เวทีการเมืองระหวางประเทศ และเพิ่มอํานาจใน
การตอรองกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ อินเดียกําลังรวมมือ
กับรัสเซียในการสรางเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร
และเรือรบลองหน (stealth warships) ซึง่ เรือดํานํา้
ของอินเดียสวนมากสั่งซื้อมาจากรัสเซีย และที่ผลิต
ไดเอง ก็เปนการพัฒนาตอยอดจากการถายทอด
เทคโนโลยีของรัสเซีย
ยุทธศาสตรความรวมมือแบบสามฝายจะ
ทําใหบรรลุเปาหมายทางยุทธศาสตรของทั้งสาม
ประเทศ ไดแก จีน รัสเซียและอินเดีย ไดหรือไม
โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงระบบขัว้ อํานาจของโลก
จากระบบ ขั้วอํานาจเดียว (unipolar world) ที่มี
สหรัฐฯ เปนผูนํา ไปสูระบบโลกที่มีหลายขั้วอํานาจ
(multipolar world) และประเทศไทยควรเตรียม
การอยางไรเพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศ
จึงเปนเรื่องที่นาศึกษาคนหาคําตอบ

๖๐

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘

AW-����-06-2.indd 60

AW-�������-����������������������-59-04.indd 260

7/10/2559 16:54:12

10/10/2559 11:46:41

261

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

เนนถึงผลสําเร็จในการประชุมรวมกันสามประเทศ
เพื่อหารือในเรื่องความสัมพันธดานตางๆ เชน การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การคาโลก และวิกฤติ
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 สหประชาชาติ กลุม ประเทศ G 20 กลุม ประเทศ
บริ ค ส และจะแสดงบทบาททางบวกมากขึ้ น
ในการส ง เสริ ม การพั ฒ นา และความมั่ น คงของ
ภูมิภาคนี้ การฟนตัวและการพัฒนาของเศรษฐกิจ
โลก อีก ทั้งจะสนับสนุนลัทธิพ หุภ าคี และความ
เปนประชาธิปไตยในการจัดการกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายหวัง อี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจีนกับ
นายเซอรเกย ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศรัสเซียและนายซัลมาน คูรช ติ รัฐมนตรี
ว า การกระทรวงการต า งประเทศอิ น เดี ย จั ด การ
พบปะเจรจาระหว า งรั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง

การตางประเทศของจีนรัสเซียและอินเดียครัง้ ที่ ๑๒
ที่กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย
นายหวัง อี้กลาววา จีน รัสเซียและอินเดีย
ควรมองการณไกลและผลักดันความรวมมือระหวาง
สามประเทศ หวั ง ว า สามประเทศจะผลั ก ดั น
ความรวมมือ ๕ ดานทีม่ อี ยูไ ดแก คลังสมอง อุตสาหกรรม
และพาณิชย การเกษตร การกูภัยและสาธารณสุข
และสงเสริมความรวมมือดานใหม เชน วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การอนุรักษสิ่งแวดลอม พลังงาน
เครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต และความปลอดภั ย ของ
เว็บไซต นอกจากนี้ ทัง้ สามประเทศยังจะดําเนินการ
แลกเปลี่ ย นระหว า งสามฝ า ยและจั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนระหวางเยาวชนของสามประเทศ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ กรุงปกกิ่ง ได
มี ก ารจั ด การประชุ ม รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง
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การตางประเทศจีน รัสเซียและอินเดียครัง้ ที่ ๑๓ โดย
ทีป่ ระชุมไดออกแถลงการณรว ม ๓๐ ขอ โดยชีช้ ดั วา
ในฐานะเปนประเทศที่มีอิทธิพลสําคัญในภูมิภาค
และโลกและเปนประเทศที่เพิ่งเกิดใหม จีน รัสเซีย
และอิ น เดี ย ต อ งปฏิ บั ติ ต ามเจตนารมณ แ ห ง
ความเปดเผย ความสามัคคี ความเขาใจ ความไววางใจ
ระหวางกัน การผลักดันการประสานงานในปญหา
ระหวางประเทศ ความรวมมืออยางจริงจังเพื่อ
ปกปองสันติภาพและเสถียรภาพในภูมภิ าคและโลก
ความเจริญรุงเรืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในทั่วโลก แถลงการณดังกลาวยังยืนยันอีกครั้งวา
ทัง้ สามประเทศยืนหยัดสนับสนุนสหประชาชาติ ซึง่
เปนองคการพหุภาคี ชวยเหลือประชาคมโลกใน
การรักษาสันติภาพและความมั่นคงในโลก ผลักดัน
การพัฒนา การสงเสริมและการปกปองสิทธิของ
มนุษย รัฐมนตรีทงั้ สามทานไดใหคาํ มัน่ วา จะรวมกัน
แสวงหาความมั่นคง ความรวมมือและความยั่งยืน
พรอมทั้ง เรียกรองใหวางกรอบความรวมมือใหม
และความมั่ น คงในภู มิ ภ าคบนพื้ น ฐานของ
กฎหมายสากล

ปจจัยทางภูมิรัฐศาสตรของจีน
รัสเซียและอินเดีย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยทาง
ภูมิรัฐศาสตร (Geopolitics) มีวิวัฒนาการมาจาก
นักรัฐศาสตรที่ชื่อวา เจลเลน (Kjellen) ไดนําเสนอ
แนวคิดโดยเปรียบเทียบวา รัฐเสมือนกับสิ่งมีชีวิต มี
การเกิด การเจริญเติบโต รวมทัง้ มีความเปลีย่ นแปลง
และเสื่อมสลายไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดลอม อัน
เปนผลมาจากการศึกษาถึงสภาพทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร

๖๒

ที่ นํ า ไปสู  ก ารกํ า หนดนโยบายทางการเมื อ งและ
การทหาร อาจกลาวไดวา ปจจัยทางภูมิรัฐศาสตร
เปนการศึกษาถึงผลกระทบของภูมิศาสตรที่มีตอ
การเมือง อันเปนเครื่องมือของการกําหนดนโยบาย
ตางประเทศที่สําคัญยิ่ง โดยนําไปวิเคราะหเพื่อที่
จะไดเขาใจและสามารถอธิบายตลอดจนคาดการ
วาการแสดงออกของประเทศตางๆ ตอปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้น ไดโดยพิจารณาจากองคประกอบทาง
ภูมศิ าสตรทงั้ หลายอันมีสถานทีต่ งั้ ขนาด ภูมอิ ากาศ
ภูมิประเทศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของแตละประเทศใน
การประเมินศักยภาพของแตละประเทศ
ขณะที่ทฤษฎีภูมิยุทธศาสตร (Geostrategy
Theory) จะพรรณนาใหเห็นถึงทิศทางของการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศกับการใชกําลังทหาร
ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการวางแผนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรรวมทั้งการดําเนินการทางทหาร
เพื่อใหบรรลุสูเปาหมายที่พึงประสงคของประเทศ
ที่กําหนดไว โดยประเด็นที่มีความสัมพันธกับทฤษฎี
ทางด า นภู มิ ยุ ท ธศาสตร จะเห็ น ได จ ากกรณี ที่
พลเรือโท อัลเฟรด เทเยอร มาฮาน (Alfred Thayer
Mahan) ไดกลาวถึงประเทศที่จะเปนมหาอํานาจ
ตองมีกําลังอํานาจทางทะเล (Sea Power) และ
ครอบครองดิ น แดนที่ ส ามารถเชื่ อ มติ ด ต อ ได ทั้ ง
สองมหาสมุทร ซึ่งทฤษฎีของ นายพล มาฮาน มี
อิทธิพลตอการพัฒนากองทัพเรือของสหรัฐฯ และ
การขุ ด คลองปานามาเพื่ อ เชื่ อ มมหาสมุ ท ร
แอตแลนติ ค กั บ มหาสมุ ท รแปซิ ฟ  ก รวมทั้ ง กรณี
เบรซินสกี้ (Brzezinski) ทีก่ ลาวถึงการใชกาํ ลังทหาร
ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ตาง ๆ หลัง ยุคสงครามเย็น
กับการเปนอภิมหาอํานาจของโลก
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นอกจากนี้ ปจจัยทางภูมิรัฐศาสตรยังเกี่ยว
พันกับแนวคิดในการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
(Strategic Partnership) นั ก วิ จั ย อิ ส ระด า น
รัฐศาสตรชาวอุซเบกิสถาน ชื่อ โตลิปอฟ (Tolipov)
ไดใหความหมายของหุน สวนทางยุทธศาสตรวา เปน
รูปแบบพิเศษของความสัมพันธระหวางประเทศทีม่ ี
ลักษณะดังตอไปนี้
๑. มี ค วามเชื่ อ มั่ น และเชื่ อ ใจต อ กั น อยู  ใ น
ระดับสูงของการเปนหุนสวนกัน
๒. มีความตั้งใจที่จะรวมมือระหวางกันโดย
มีวิสัยทัศนในระยะยาว
๓. ให ค วามสนใจต อ ความร ว มมื อ ในการ
แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ฐานของความมัน่ คงและ
ผลประโยชนแหงชาติ
๔. มีจดุ ยืนทีใ่ กลชดิ และผลประโยชนรว มกัน
ในเวทีการเมืองระหวางประเทศ
๕. มีสภาพทางภูมิรัฐศาสตรที่เกี่ยวของใน
ระยะยาวกับการเปนหุนสวนทั้งในระดับระหวาง
ประเทศ และระดับภูมิภาค
แนวคิดและทฤษฎีดังกลาวจะชวยอธิบาย
และทํานายแนวโนมของภาพรวมทางยุทธศาสตร
โดยเฉพาะความสําคัญของปจจัยทางภูมิรัฐศาสตร
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น

ปจจัยภูมิรัฐศาสตรของจีน
ปจจุบันอาณาเขตทางทะเลไดกลายเปน
องคประกอบที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งดานปจจัย
ภูมิรัฐศาสตรของจีน เนื่องจากอาณาเขตทางทะเล
มีความสําคัญทั้งในการสงออกสินคาและนําเขา
พลังงานและ วัตถุดบิ จากทัว่ โลก และใชเปนเสนทาง

ทะเลในการสงกองทัพเรือเพื่อปกปองผลประโยชน
ของประเทศ โดยจี น ได อ  า งกรรมสิ ท ธิ์ ใ นพื้ น ที่
อาณาเขตทางทะเลที่ ยั ง เป น ประเด็ น พิ พ าทกั บ
หลายประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต ซึ่ง
ในพื้นที่ดังกลาวนี้ถูกคาดการณวามีเกาะแกงที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก นอกจากนี้
อาณาเขตทางทะเลยังเปนพื้นนํ้าที่เชื่อมตอแผนดิน
เขาดวยกัน จึงอาจกลาวไดวา พื้นที่ชายฝงทะเล
มีความสําคัญทั้งดานความมั่นคงและความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเกิดความแตกตาง
ในการเจริญเติบโตระหวางพื้นที่ชายฝงทะเลของ
จีนกับพืน้ ทีภ่ าคตะวันตกของจีน อันเปนพืน้ ทีต่ อนใน
ที่มีค วามลาหลังทางเศรษฐกิจ และไมมีท างออก
ทะเล ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงตองพัฒนาโดยการสราง
เสนทางการเชื่อมตอพื้นที่ดังกลาวลงสูทางตอนใต
เชื่อมสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่กําลังรวม
ตัวกันเปนประชาคมอาเซียน ในปลายป พ.ศ.๒๕๕๘
เพือ่ เปดเสนทางสูท ะเล อันจะทําใหจนี สามารถเชือ่ ม
มหาสมุทรแปซิฟกทางดานตะวันออกของจีนกับ
มหาสมุทรอินเดียโดยใชภาคตะวันตกของจีนเชื่อม
ผานกลุม ประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย
ที่มีที่ตั้งอยูในบริเวณศูนยกลางของการเชื่อมตอกับ
ประเทศตางๆ ในอาเซียน
การใหความสําคัญของจีนดานทะเล จะเห็น
ไดจากการที่ พลเรือเอกซุน เจียนกัว๋ (Sun Jianguo)
รองประธานเสนาธิ ก ารทหารใหญ แ ห ง กองทั พ
ปลดปลอยประชาชนจีน กลาวตอที่ประชุมดาน
ความมัน่ คง ในภูมภิ าคทีจ่ ดั ขึน้ ทีส่ งิ คโปร (The IISS Asia
Security Summit: The Shangri-La Dialogue:
SLD) ระหวาง วันที่ ๒๙- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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วา การกระทําตาง ๆ ของจีนเปนไปอยางสันติและ
ถูกตองตามกฎหมายและ เรียกรองใหประเทศอืน่ ๆ
หยุดความพยายามทําให ประเด็นเรื่องทะเลจีนใต
กลายเปนปญหาที่ลุกลามขยายตัว โดยไมจําเปน
รวมทัง้ ไมมเี หตุผลทีจ่ ะหยิบประเด็นเรือ่ งทะเลจีนใต
มาเปนกระแสและจีนจะประกาศใชเขตแสดงตน
เพื่อการปองกันภัยทางอากาศหรือไม ขึ้นอยูกับวา
มีภัยคุกคามทางอากาศหรือความมั่นคงทางทะเล
หรือไม ซึ่งการถมทะเลขยายพื้นที่ของจีนรอบๆ
หมูเกาะในทะเลจีนใต ทําใหเกิดกระแสคาดเดาวา
จีนอาจจะประกาศใชเขตแสดงตนเพือ่ การปองกันภัย
ทางอากาศ ซึง่ กําหนดใหอากาศยานทีบ่ นิ เหนือบริเวณ
ดังกลาวตองแสดงตนใหเจาหนาที่จีนไดรับทราบ
ซึ่งทางสหรัฐฯไดแสดงความกังวลวา การกระทํา
ของจีนเปนการคุกคามตอเสรีภาพในการเดินเรือและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

เปาหมายทางยุทธศาสตรของจีน
ประการที่ ๑ จีนเคยประกาศที่จะกาวขึ้น
เป น ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ภายในป พ.ศ.๒๕๖๓
(ค.ศ.๒๐๒๐) โดยกาวลํ้าหนาญี่ปุนในทางเศรษฐกิจ
และทัดเทียมสหรัฐฯ ใหไดในเชิงการเมือง การทหาร
และ เศรษฐกิจ แมวาจะเปนเปาหมายที่ทาทาย
จี น อย า งมาก แต ถ  า หากจี น สามารถคงสภาพ
การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูงตอไป โดยรวมมือ
ดานการทหารกับรัสเซีย และจับมือกับรัสเซียและ
อินเดียเพื่อถวงดุลสหรัฐฯ แลว ก็นาจะบรรลุเปา
หมายไดเชนกัน ซึ่งจีนมองวาสถานะของตนเองเปน
มหาอํานาจในภูมภิ าค แตการทีส่ หรัฐฯ คอยกระตุก
หลังอยูตลอดเวลาดวยการปดกั้นทางตะวันออก

๖๔

ผานพันธมิตรของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกและ
คงกําลังทหารไวในเอเชียกลาง โดยเฉพาะใน Bishkek
ประเทศทาจิกิสถาน ซึ่งหางชายแดนจีนเพียง ๒๐๐
กิโลเมตร นับวาเปนความตองการสกัดกั้นจีนใน
การเปนมหาอํานาจในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
ประการที่ ๒ จีนเห็นวา เอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต แ ละเอเชี ย ใต ยั ง คงเป น ดิ น แดนเป ด ของ
ตนเอง และ หากขยายไปสูเอเชียกลางก็ย่ิงทําให
จีนสามารถขยายขอบเขตอิทธิพลในการเมือง และ
การคาได นอกจากนี้ จีนยังเห็นวาการเปนผูเลน
(player) สําคัญในเวทีการเมืองระหวางประเทศ
ผานทาง APEC, ASEAN, ARF หรือ SCO จะเปน
ชองทางทีท่ าํ ใหจนี ไดรบั ประโยชน ซึง่ ตองรีบดําเนิน
การ สวนการผูกสัมพันธกับรัสเซียและอินเดียจะ
เกื้อกูลตอจีนในการถวงดุลกับสหรัฐฯ รวมทั้งการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนยังตองอาศัยพลังงาน
จากรัสเซีย และเทคโนโลยีสารสนเทศจากอินเดีย
เพื่อสนับสนุนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจีน
ใหบรรลุเปาหมายทีก่ าํ หนดไวได โดยเฉพาะการวาง
ทอกาซและทอนํา้ มันจากเขตไซบีเรียของรัสเซียมาที่
เมือง Daqing ของจีน
ประการที่ ๓ หากจีนสามารถกาวขึ้นเปน
ประเทศที่พัฒนาแลว จะทําใหจีนมีความเขมแข็ง
ทุกๆ ดาน เพื่อนําไปสูเปาหมายสูงสุดของจีน คือ
การรวมไตหวัน ตลอดจนดินแดนตาง ๆ ของจีน
กลับคืนมา ซึ่งคงตองอาศัยกําลังทหารที่เขมแข็ง
เนื่องจากสหรัฐฯ และพันธมิตรในเอเชียตะวันออก
คงสนับสนุนไตหวัน ดังนั้นเมื่อมองศักยภาพทาง
ทหารของตนเอง จีนรูสึกไดวาในสงครามสมัยใหม
นั้น ตนเองลาหลังสหรัฐฯ เกือบ ๔๐ - ๕๐ ป กําลัง
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ทางเรือของจีนยังไมสามารถกาวออกสูโพนทะเลได
รวมทั้งขีดความสามารถในการสงกําลังออกนอก
ประเทศยังจํากัด โดยกําลังทางอากาศของจีนยัง
ไมสามารถยับยั้งแสนยานุภาพของกองเรือแปซิฟก
ได ซึ่งจีนทราบดีวา การพัฒนาศักยภาพทางทหาร
ของตนเองตองการกําลังทางเรือ กําลังทางอากาศ
ขีปนาวุธ และระบบปองกันภัยทางอากาศจํานวน
มาก ไมใชเฉพาะปริมาณเทานั้น แตตองมีคุณภาพ
ดวย และจีนเห็นวารัสเซียสามารถชวยไดในเรื่อง
นี้ โดยเฉพาะหลังจากถูกปดกั้นจากสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป แตเนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีทาง
ทหารไดพฒ
ั นากาวไปไกลมาก การปรับปรุงกองทัพ
จึงไมใชแคซอื้ อาวุธยุทโธปกรณทลี่ าํ้ สมัยมาใชเทานัน้
แตควรมองถึงความรวมมือในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีทางทหาร เพือ่ เปนการตอยอดเทคโนโลยี
ในอุ ต สาหกรรมทางทหารของจี น นอกจากนั้ น
การรวมฝกซอมกําลังทหารรวมกันก็เปนสิ่งสําคัญ
เพื่อกระตุน ขีดความสามารถของกําลังพล และยก
ระดับมาตรฐานการรบใหสูงขึ้น

ปจจัยภูมิรัฐศาสตรของรัสเซีย
สถานการณดานความมั่นคงโดยทั่วไปของ
รัสเซียซึง่ เปนประเทศแรกในการสนับสนุนการเมือง
ในระบบโลกหลายขัว้ (Multipolar World) และเปน
ประเทศที่ริเริ่มการจัดประชุมสามฝาย กําลังเผชิญ
สถานการณความมั่นคง นับตั้งแตการลมสลายของ
อดีตสหภาพโซเวียต ทําใหรัสเซียซึ่งสืบทอดสิทธิ
อันชอบธรรมของอดีตสหภาพโซเวียต ตองเผชิญ
กับความผันผวนทางการเมืองภายใน และปญหา
เศรษฐกิจรุมเรา ทั้งนี้เพราะการพัฒนาประเทศ

รัสเซียจําเปนตองอาศัยเงินทุน การคาที่ยั่งยืน และ
เทคโนโลยี เ พื่ อ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
ปจจุบันการติดตอการคา การลงทุนระหวางรัสเซีย
กับชาติตะวันตกมักอยูใ นสภาพทีร่ สั เซียขายวัตถุดบิ
โดยเฉพาะพลังงาน และตองนําเขาสินคาประเภท
ไฮเทคกลับคืนสูรัสเซีย
หลั ง จากเกิ ด วิ ก ฤตยู เ ครน ในป ๒๕๕๗
โดยเฉพาะหลั ง จากที่ รั ส เซี ย ได เข า ยึ ด และผนวก
คาบสมุทรไครเมีย (Crimea) ของประเทศยูเครน
ให ก ลายเป น ส ว นหนึ่ ง ของรั ส เซี ย อั น เป น ผลมา
จากปจจัยทางดานภูมิรัฐศาสตรกลาวคือ รัสเซีย
มีฐานทัพเรือที่สําคัญอยูบริเวณแหลมไครเมีย และ
มีอตุ สาหกรรมทางทหารทีส่ าํ คัญอยูท างฝง ตะวันออก
ของประเทศแถบดินแดนยูเครนที่เคยอยูภายใต
สหภาพโซเวียตในอดีตมากอน ซึ่งปจจุบันประเทศ
ยูเครนเปนเสนทางของทอกาซธรรมชาติจากรัสเซีย
ไปยั ง ประเทศในยุ โรปตะวั น ตก ขณะที่ ส หภาพ
ยุโรปและองคการนาโตไดเขามาแผขยายอิทธิพล
ในประเทศยูเครน ซึ่งรัสเซียเห็นวาเปนภัยคุกคาม
ตอความมั่นคงของรัสเซีย จึงทําใหรัสเซียตองเขา
ยึดพื้นที่ดังกลาว ทําใหเกิดผลกระทบเปนวงกวาง
ตอระบบโลก ซึ่งกําลังจะเขาสูยุคที่การเมืองโลก
กลั บ ไปเหมื อ นศตวรรษที่ แ ล ว ที่ มี ลั ก ษณะของ
การตอสูแขงขันกันระหวางมหาอํานาจ โดยเฉพาะ
จะเปนยุคที่ตะวันตกจะขัดแยงกับรัสเซียมากขึ้น
เรื่อยๆ นอกจากนี้ การผนวก Crimea ของรัสเซีย
ยังเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง ในการฟนคืนชีพของ
พันธมิตรนาโต หลังจากที่ซบเซามานาน หลังจาก
สงครามเย็นสิน้ สุดลง ในชวง ๒๐ ปทผี่ า นมา นาโตดู
สับสนและไมมเี ปาหมาย แตจากวิกฤตยูเครนในครัง้ นี้
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ทํ า ให น าโต ก ลั บ มามี เ ป า หมายที่ ชั ด เจนคื อ
การปดลอมรัสเซียทางทหาร
ในขณะที่รัสเซียมองวา นาโตเปนเครื่องมือ
หนึ่งของสหรัฐฯ ที่พยายามขยายจํานวนสมาชิกมา
ทางตะวันออก เขาสูยุโรปกลางซึ่งมีพรมแดนติดอยู
กับรัสเซีย ขณะที่สหรัฐฯ คงกําลังทหารในภูมิภาค
ทางตอนใตของรัสเซีย กําลังคุกคามตอสถานการณ
ความมั่นคงของรัสเซียโดยตรง นอกจากนั้นความ
พยายามของนาโตที่ปรับการวางกําลังใหมเขามา
ประชิดชายแดนดานตะวันตกของรัสเซีย อาจจะ
เปนความพยายามทีจ่ ะติดตัง้ ระบบตอตานขีปนาวุธ
(National Missile Defense: NMD) ของสหรัฐฯ
ใหใกลชายแดนรัสเซียมากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพ
ในการทําลายศักยภาพของขีปนาวุธนิวเคลียรของ
รัสเซีย

เปาหมายทางยุทธศาสตรของรัสเซีย
ประการที่ ๑ ยุทธศาสตรหลักของรัสเซียคือ
ความพยายามกลับขึน้ มาเปนมหาอํานาจโลก โดยขัน้
แรกคือ การขยายอิทธิพลเขาครอบงําประเทศทีเ่ ปน
อดีตสหภาพโซเวียต หลังจากนั้น จะขยายไปยุโรป
ตะวันออก และจะกอใหเกิดความขัดแยงระหวาง
รัสเซียกับมหาอํานาจตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆ โดย
ปฏิกริ ยิ าของมหาอํานาจตะวันตกทีต่ อบโตรสั เซียคือ
ยุทธศาสตรการปดลอมรัสเซีย ทัง้ ทางดานการทหาร
การทูตและเศรษฐกิจ รวมทั้งการที่ EU จะพยายาม
ลดการพึ่งพาการนําเขานํ้ามันและกาซธรรมชาติ
จากรัสเซีย และลดการคาและการลงทุนกับรัสเซีย
ลง ซึ่งรองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร เทพชาตรี
ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธระหวางประเทศได

๖๖

วิเคราะหวา ทามกลางสถานการณเชนนี้ รัสเซีย
จําเปนตองมีการปรับยุทธศาสตรใหม เพื่อสูกับ
ตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิง่ การหันไปเปนพันธมิตร
กับจีน เพื่อหลีกเลี่ยงการปดลอมทางทหารและ
ทางเศรษฐกิจของตะวันตก และเพือ่ ถวงดุลตะวันตก
ประการที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ประธานาธิบดีวลาดีเมีย ปูติน (Vladimir
Putin) ของรัสเซีย ไดเดินทางไปเยือนจีน เพื่อ
กระชั บ ความสั ม พั น ธ ค รั้ ง ใหญ กั บ จี น ซึ่ ง มี ว าระ
ซอนเรนคือ การดึงจีนมาเปนพันธมิตรเพื่อถวงดุล
ตะวั น ตก การเยื อ นครั้ ง นั้ น จึ ง ถื อ เป น การเยื อ น
ครั้งประวัติศาสตร และเปนการเปดศักราชใหม
ของความสัมพันธรัสเซีย - จีน โดยจีนไดกลายเปน
ตัวแปรสําคัญในยุทธศาสตรใหมของรัสเซีย ที่จะ
ถ ว งดุ ล ตะวั น ตก สํ า หรั บ จี น ก็ ค งจะมองเห็ น
การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกวา ขณะนี้ระบบโลก
ในยุ ค หลั ง สงครามเย็ น ที่ มี ส หรั ฐ ฯและตะวั น ตก
ครองความเปนเจา โดยมีรัสเซียอยูใตอาณัติของ
ตะวันตกนั้น กําลังจะลมสลายไป ซึ่งสอดคลองกับ
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตรของจีน ทีจ่ นี คงหวาดระแวง
เชนเดียวกันวา ยุทธศาสตรหลักของสหรัฐตอจีน
ก็คือยุทธศาสตรการปดลอมจีน ซึ่งรัสเซียจะเปน
ตัวแปรทีส่ าํ คัญ ในการถวงดุลสหรัฐฯ ดังนัน้ รัสเซียและ
จีนจึงมีผลประโยชนรว มกันในการกระชับความสัมพันธ
โดยการเปนพันธมิตรรวมกัน
ประการที่ ๓ ความรวมมือระหวางรัสเซียกับ
จีนดานตางๆ ในลักษณะเปนหุน สวนทางยุทธศาสตร
เชน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีการลงนาม
ในขอตกลงความรวมมือดานพลังงาน ซึ่งรัสเซีย
ตกลงจะขายกาซธรรมชาติและนํ้ามันใหกับจีนใน
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ราคาพิเศษ จีนจะลงทุนในการสรางทอสงกาซจาก
Siberia มายังจีน มูลคา ๒๕,๐๐๐ ลานเหรียญ และ
ราคากาซที่รัสเซียจะขายใหจีนก็จะมีราคาถูกเปน
พิเศษ ขอตกลงในครัง้ นี้ เปนขอตกลงระหวางบริษทั
กาซรายใหญของรัสเซียชื่อ Gazprom กับบริษัท
ของจีน คือ China National Petroleum Corp
โดย Gazprom มีแผนจะสงออกกาซธรรมชาติ
ปริมาณ ๓๘,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตรใหกับจีน ซึ่ง
คิดเปนสัดสวนประมาณ ๒๔ % ของการสงออกกาซ
ธรรมชาติไปยุโรป ทั้งนี้ ยุทธศาสตรหลักของรัสเซีย
ในเรื่องนี้คือ ลดการพึ่งพาการขายพลังงานใหกับ
ยุโรป ซึ่งในปจจุบันคิดเปนสัดสวนถึง 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 ซึ่งจีนเองก็พรอมและ
อยากจะเขาไปลงทุนและคาขายกับรัสเซียอยูแลว
ดังนั้น รัสเซียจึงไดประกาศที่จะผอนปรนขอจํากัด
ตางๆ เพือ่ ทีจ่ ะใหบริษทั จากจีนเขาไปลงทุนในรัสเซีย
มากขึน้ พรอมกับเปดตลาดใหจนี สงออกสินคาไปยัง
ตลาดรัสเซียมากขึ้น

ประการที่ ๕ ความสัมพันธทางทหารระหวาง
รัสเซียกับจีน เปนอีกเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง สําหรับ
แนวโนมพันธมิตรรัสเซียกับจีนคือ การกระชับความ
สัมพันธทางทหารระหวางประเทศทั้งสอง ในชวง
ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ไดมีการซอมรบรวม
ทางทะเล ระหวางกองทัพเรือจีนกับรัสเซีย โดยจะ
เปนการซอมรบนอกชายฝงเซี่ยงไฮ ซึ่งก็อยูทาง
ตอนเหนือไมไกลนัก จากเกาะเตียวหวี (ในภาษา
จีนเรียก Diao Yu) หรือเกาะเซนกากุ (ในภาษา
ญี่ปุน Senkaku) ซึ่งเปนกรณีพิพาทจีนกับญี่ปุน
อยู นับวาเปนความเคลื่อนไหวทางทหารที่มีนัยยะ
สําคัญ เพราะชวงกอนหนานี้ ตอนที่ประธานาธิบดี
โอบามา (Obama) มาเยือนญี่ปุน ก็ไดประกาศวา
สหรัฐฯจะปกปองเกาะเซนกากุของญี่ปุน ยิ่งจะ
ทําใหความรวมมือทางทหารระหวางรัสเซียกับจีน
ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ไดกระชับแนนแฟนขึ้นมาก
โดยในป ๒๕๕๖ ก็ไดมีการซอมรบทางทะเลรวมกัน
ใกลเมือง Vladivostok ของรัสเซีย ซึง่ การซอมรบใน
ครั้ ง นั้ น ถื อ เป น การซ อ มรบที่ ใ หญ ที่ สุ ด ที่ จี น ได
ดําเนินการซอมรบรวมกับประเทศอื่น นอกจากนี้
รัสเซียไดประกาศที่จะขายอาวุธใหกับจีน รวมทั้ง
เทคโนโลยีทางดานการทหาร และ เทคโนโลยีอาวุธ
ทันสมัยใหกับจีนดวย
อาจวิ เ คราะห ไ ด ว  า รั ส เซี ย มองว า โลกใน
อนาคตจะตองการทรัพยากรนํ้ามัน กาซธรรมชาติ
และสินแรบางชนิดทีต่ นเองมีอยู รัสเซียเชือ่ วาตนเอง
อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรพลังงาน ซึง่ สามารถใช
เปนเครือ่ งมือตอรองในเชิงการเมืองระหวางประเทศ
ได นอกจากนั้ น รั ส เซี ย ต อ งการเงิ น ลงทุ น ใน
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ดานพลังงาน ความรวมมือกับอินเดีย และจีนนาจะเกิด เหตุการณเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ สหรัฐฯ
ประโยชนสูงสุดตอรัสเซีย และสถานะของตนเองใน ไดอาศัยปากีสถานเปนฐานปฏิบัติการทางทหารตอ
เวทีการเมืองระหวางประเทศ
อัฟกานิสถาน โดยประกาศยกเลิกการควํา่ บาตรทาง
เศรษฐกิจ ละเวนการประณามดานสิทธิมนุษยชน
ปจจัยทางภูมิรัฐศาสตรของอินเดีย
ของปากีสถาน และยังชวยเหลือปากีสถานในการ
สถานการณความมัน่ คงโดยทัว่ ไปของอินเดียนัน้ ฟน ฟูทางเศรษฐกิจ เปนสิง่ ทีอ่ นิ เดียมองวาสหรัฐฯ ใช
นับตัง้ แตในสมัยยุคสงครามเย็น อินเดียเปนพันธมิตร สองมาตรฐาน (Double Standard) ในการตัดสินใจ
ที่แนบแนนกับอดีตสหภาพโซเวียต แตหลังจากที่ เพือ่ ผลประโยชนของตนเอง ซึง่ หากปากีสถานเขมแข็ง
อดีตสหภาพโซเวียตลมสลายในทศวรรษที่ ๑๙๙๐ นั่ น หมายถึ ง การคุ ก คามความมั่ น คงในบริ เ วณ
ความสัมพันธระหวางอินเดียกับรัสเซียก็ผอนคลาย ดินแดนที่มีปญหาระหวางปากีสถานกับอินเดียจะ
ความใกลชิดลงไป ดังนั้นการฟนความสัมพันธใน มีมากขึ้น ในขณะที่สหรัฐฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญ
การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางอินเดียกับ ของอิ น เดี ย ในการคานอํ า นาจของจี น ในภู มิ ภ าค
รัสเซีย จึงเปนสิ่งที่อินเดียไดประโยชน แตสําหรับ เอเชีย และตองการใหอินเดียรวมมือในการตอตาน
จีนนั้น อินเดียมองเห็นวาจีนสนับสนุนปากีสถาน การกอการราย จึงเปนโอกาสอันดีของอินเดียในการ
ในการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียรที่มีเปาหมาย พัฒนาศักยภาพของตนจากการแสวงความรวมมือ
อยูที่อินเดียโดยตรง ซึ่งปญหารากฐานของความ กับสหรัฐฯ ในดานตางๆ และเพื่อสรางการยอมรับ
สัมพันธระหวางอินเดียกับปากีสถาน เปนผลมา ทั้งจากสหรัฐฯ และประเทศมหาอํานาจอื่นๆ ใน
จากปจจัยทางภูมิรัฐศาสตรที่เกิดขึ้นตั้งแตการแบง การกาวขึ้นเปนมหาอํานาจที่มีบทบาทในระดับโลก
แยกประเทศหลังการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ
ตอไป นอกจากนี้ อินเดียไดรื้อฟนความสัมพันธกับ
โดยทั้งอินเดียและปากีสถานตางไดอางกรรมสิทธิ์
รัสเซียอีกครั้งในป พ.ศ.๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ซึ่ง
เหนือดินแดนรัฐจัมมูและแคชเมียร จนนําไปสูการ
สองฝายประกาศการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
ทําสงครามครั้งใหญระหวางกันถึง ๓ ครั้ง และ
ระหวางกัน โดยมีความรวมมือที่ใกลชิดและเปนรูป
เปนสาเหตุของความขัดแยงระหวางอินเดียและ
ธรรมในดานพลังงานนิวเคลียร อวกาศ เทคโนโลยี
ปากีสถานจนถึงปจจุบัน
สําหรับความสัมพันธระหวางจีนกับอินเดียใน ทางทหาร ความรวมมือในการวิจัย และเทคโนโลยี
ปจจุบันแมวาจะดีมากขึ้นเปนลําดับ โดยอินเดียลด ขั้นสูง สาเหตุที่ อินเดียยังจําเปนตองดําเนินความ
ความหวาดระแวงจีนลงไป และมูลคาการคาระหวาง สัมพันธในลักษณะหุน สวนทางยุทธศาสตรกบั รัสเซีย
สองประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นทุกป ทําใหอินเดียเชื่อ ก็เพือ่ สรางความสมดุลระหวางความสัมพันธระหวาง
วาตนเองสามารถรวมมือกับจีนไดในบางมิติ สวน สหรัฐฯกับจีน รวมทัง้ สหรัฐฯ กับปากีสถาน และ จีน
ความสัมพันธระหวางอินเดียกับสหรัฐฯ นัน้ หลังจาก กับปากีสถาน
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เปาหมายทางยุทธศาสตรของอินเดีย
ประการที่ ๑ อินเดียประเมินตนเองวาเปน
มหาอํานาจนิวเคลียร และมหาอํานาจในภูมิภาค
เอเชียใต โดยตองการใหมหาอํานาจภูมิภาคอื่น เชน
รัสเซียและจีนยอมรับสถานะนีเ้ ชนกัน ซึง่ หากทัง้ จีน
และรัสเซียยอมรับแลว ก็ตองยกเลิกการสนับสนุน
ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียใต เพื่อมาทดสอบหรือ
ทาทายอินเดีย นอกจากนี้ อินเดียตองการเขาไปมี
สวนรวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและเอเชียกลาง
ดังนั้นการกําหนดนโยบาย Look East ของอินเดีย
เขาสู ASEAN จึงเปนความสัมพันธที่อินเดียตองเรง
ดําเนินการ เพื่อกาวใหทันจีนในภูมิภาคนั้น
ประการที่ ๒ การแสดงทาทีของรัสเซียในการ
ใหอินเดียเขารวมเปนสมาชิกองคการความรวมมือ
เซี่ยงไฮ (Shanghai Cooperation Organization:
SCO) ในเอเชียกลางก็เปนสิ่งที่อินเดียตองการเชน
กัน รวมทั้ง อินเดียตองการเปนสมาชิกถาวรคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (The United
Nations Security Council: UNSC) เพื่อมีอํานาจ
ออกเสียงยับยัง้ (Veto) โดยการนําเสนอของรัสเซียที่
จะสนับสนุนอินเดียนัน้ ทําใหอนิ เดียมีความคาดหวัง
สูง และถือเปนการใหเกียรติอนิ เดียอยางมาก ขณะที่
อินเดียเห็นวาสหรัฐฯ ยังไมเคยแสดงทาทีสนับสนุน
อินเดียในลักษณะดังกลาวเลย นอกจากนี้ หากจีน
ไมแสดงทาทีเปนปฏิปกษกับอินเดีย และสนับสนุน
อินเดียเชนเดียวกับรัสเซียแลว ทัง้ จีนและอินเดียก็นา
จะรวมมือกันทางยุทธศาสตรในระยะยาวได
ประการที่ ๓ ขณะที่อินเดียมีศักยภาพใน
การกาวเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไดในศตวรรษที่

๒๑ แตความตองการในเชิงการคา และความรวมมือ
ในมิติทางเศรษฐกิจนั้น อินเดียตองไมอยูในสถานะ
ที่เสียเปรียบ แมหลายชาติในภูมิภาคใกลเคียงจะ
มองวา การคาการลงทุนกับอินเดียนัน้ จะถูกอินเดีย
เอาเปรียบ ทําให ประเทศตางๆ ขาดแรงจูงใจ แต
อินเดียยังเชื่อวาตนเองมีศักยภาพหลายประการใน
มิติการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ IT ที่หลายประเทศตองการ สวน
ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของอิ น เดี ย ที่ ต  อ งพึ่ ง พา
พลังงาน และเสนทางคมนาคมเชือ่ มโยงกับประเทศ
อืน่ ภายนอกภูมภิ าค อินเดียประเมินวา ความรวมมือ
กั บ รั ส เซี ย ด า นพลั ง งานจะทํ า ให อิ น เดี ย ไม ต  อ ง
พึ่งพาเฉพาะแตแหลงพลังงานในตะวันออกกลาง
เทานั้น นอกจากนั้น เสนทางเชื่อมโยงจากอินเดียสู
อาเซียน หรือ North-South Corridor จากรัสเซีย
สูอ หิ รานและสูอ นิ เดีย ก็นา จะเกิดประโยชนโดยตรง
ตออินเดีย
ประการที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพทางทหาร
ของอินเดียในปจจุบัน อาจประเมินไดวา กําลังทาง
เรือ กําลังทางอากาศ และกําลังทางบกของอินเดีย
นัน้ ไมมปี ระเทศใดในภูมภิ าคเอเชียใตจะทัดเทียมได
แตอยางไรก็ตาม อินเดียพิจารณาเห็นวา กําลัง
กองทัพที่เขมแข็งจะยั่งยืนถาวรได ตองเกิดจากการ
วิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมทางทหาร เพื่อการ
พึง่ พาตนเอง ดังนัน้ หนทางทีจ่ ะพัฒนาอุตสาหกรรม
ทางทหารจึงเปนคําตอบที่อินเดียตองการจากการ
ดําเนินความสัมพันธเชิงพันธมิตรทางยุทธศาสตรกบั
รัสเซีย นอกจากนั้นแลว การสํารวจอวกาศ จนถึง
ขั้นการสงยานอวกาศขึ้นสูทองฟา ก็เปนเปาหมาย
สูงสุดในมิตดิ า นเทคโนโลยีชนั้ สูงของอินเดียดวย โดย
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อินเดียเห็นวา จีนสามารถสงยานอวกาศขึน้ สูอ วกาศ สําหรับอินเดียนัน้ มองวา การรวมมือกับรัสเซียกับจีน
ไดแลว อินเดียก็นาจะพัฒนา ขีดความสามารถและ เปนการยกระดับบทบาทของตนเองในเวทีการเมือง
กระทําไดเชนเดียวกัน
ระหว า งประเทศ และเพิ่ ม ไพ ใ นการต อ รองกั บ
สหรัฐฯ ทีอ่ นิ เดียไมไดเสียเปรียบ ซึง่ ประเทศทัง้ สาม
ปจจัยอื่นๆ ที่ผลักดันกอใหเกิด
ตองการใหแตละฝายยอมรับสถานะและเขตอิทธิพล
ความรวมมือแบบสามฝาย
ของตนเองในภูมิภาค ความรวมมือ ๓ ฝาย จึงนาจะ
เกิดจากปจจัยทีต่ อ งการยกระดับสถานะของตนเอง
และสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีการเมืองระหวาง
ประเทศระดับตางๆ ดวย
นอกจากนี้ ประเทศทั้งสามยังมีศักยภาพใน
การเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ดวยอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง ขนาดของประเทศ
ที่ ใ หญ โ ต มี ป ระชากรจํ า นวนมาก และอุ ด มไป
นั ก วิ ช าการด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง ดวยทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการชวยเหลือและ
ประเทศ ไดวิเคราะหวาโลกในอนาคตอาจถูกแบง
สนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะทําใหทั้งสามประเทศ
ออกเปน ชาติตะวันตก ชาติมุสลิม และชาติที่มิใช
ตะวั น ตก ดั ง นั้ น ป จ จั ย ของการดํ า เนิ น นโยบาย เติมเต็มในสวนที่ตนเองขาดแคลน อาทิ ทรัพยากร
สงครามตอตานการกอการรายของสหรัฐฯ และการ พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี IT ดังนัน้ การรวมมือ
ประกาศทําสงครามศักดิส์ ทิ ธิข์ องโลกมุสลิม จึงนาจะ กันในการวิจัย พัฒนา และการผลิตยุทโธปกรณ
เปนปจจัยผลักดันใหมหาอํานาจทัง้ สามประเทศ (จีน ทางทหาร จะเปนปจจัยสําคัญในการลดภาระดาน
รัสเซียและอินเดีย) ซึ่งกําลังเผชิญปญหาคลายคลึง เงินทุน การตอยอดดานเทคโนโลยี และยังเปนการ
กันจากกลุม มุสลิมหัวรุนแรงทีต่ อ งการแยกตัวออกไป พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมทางทหารของประเทศให
ตองรวมมือกันมากขึน้ รัสเซียมีปญ
 หาในเขตคอเคซัส กาวรุดหนาอีกดวย รวมทัง้ การสํารวจอวกาศ ตองใช
เหนือ สําหรับจีนมีปญ
 หาในมณฑลซินเจียงซึง่ อยูท าง
เทคโนโลยีขั้นสูง และตองใชงบประมาณมหาศาล
ดานตะวันตก สวนอินเดียมีปญ
 หาในแควนแคชเมียร
แตถาหากทั้งสามประเทศไดรวมมือกันในมิติดานนี้
และแควนจัมมูทางตอนเหนือของประเทศ
โดยที่ความรวมมือกันระหวางจีนและรัสเซีย นอกจากจะลดภาระการลงทุนแลว ยังเปนการรวมมือ
ซึ่งตองการความรวมมือจากอินเดียดวยนั้น นาจะ กันยกระดับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
มีเปาหมายในการถวงดุลหรือคานอํานาจสหรัฐฯ เทคโนโลยีของประเทศซึ่งกันและกันอีกดวย
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ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอความรวมมือ
แบบสามฝาย
ในประเด็นนี้ นักวิชาการดานความสัมพันธ
ระหว า งประเทศ ได วิ เ คราะห ว  า สหรั ฐ ฯ และ
พันธมิตร สหรัฐฯ นับเปนผูเ ลนสําคัญ 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
เปราะบางที่สุดในบรรดา ๓ ประเทศ จึงนาจะถูก
สหรัฐฯ ดึงออกมาไดงายที่สุด ซึ่งหากเปนเชนนั้น
แลว รัสเซียและจีนก็จะเผชิญกับแรงบีบคั้น และ
การปดกั้นจากสหรัฐฯ และพันธมิตรมากกวาเดิม
แต มู ล เหตุ ที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ จ ะ
เปนอุปสรรคตอความรวมมือ ๓ ฝายไดแก ความ
หวาดระแวงตอกันของประเทศทั้งสาม อันเกิดจาก
การที่ รั ส เซี ย เคยมี ป  ญ หาพรมแดนกั บ จี น แม ว  า
ปญหาเขตแดนจะไดรับการแกไขเบ็ดเสร็จในเดือน
ตุลาคม ๒๕๔๗ และทําใหพรมแดนมากกวา ๔,๖๐๐
ไมล ร ะหว า งสองประเทศได ห มดป ญ หาไปใน
เชิงการเมืองระหวางประเทศ แตถาหากมองในมิติ

ทางดานการทหาร และมิติทางดานสังคมจิตวิทยา
แลว รัสเซียมองวาจีนนาจะเปนภัยคุกคามตอตนเอง
ในระยะยาว ถ า หากจี น เข ม แข็ ง ขึ้ น มา ดิ น แดน
ไซบีเรียและตะวันออกไกล ซึ่งปจจุบันก็เผชิญกับ
ปญหาการหลั่งไหลเขาไปอยูเปนจํานวนมากของ
ชาวจีน ก็อาจจะเปนเปาหมายของจีนในอนาคต
ทั้งนี้เนื่องจากจีนตองการทรัพยากรพลังงาน และ
พื้นที่ในการอพยพประชากรของตนที่มีลนประเทศ
อินเดียเชนกัน มองวาจีนเคยชวยเหลือปากีสถานใน
การพัฒนาอาวุธนิวเคลียรและขีปนาวุธ นับวาเปน
ภัยคุกคามตอตนเอง นอกจากนั้นการขยับตัวของ
จีนลงสูตอนใตเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต นับวา
เปนการทาทายเขตอิทธิพลของอินเดียในมหาสมุทร
อินเดีย จีนมองวา รัสเซียขายยุทโธปกรณ แตไม
ขายเทคโนโลยีลํ้าสมัยแกจีน เหมือนเปนการเลหลัง
ยุทโธปกรณเกามาใหจีน ทําใหเปนภาระแกกองทัพ
จีนในระยะยาว ดังนั้นหากสหภาพยุโรปยกเลิกการ
ควํ่าบาตรในการขายเทคโนโลยีและการถายทอด
เทคโนโลยีแกจนี แลว จีนนาจะมีทางเลือกอืน่ ในการ
ตอรองกับรัสเซียได จีนมองวารัสเซียยังไมตกลงใจ
ในการวางทอนํา้ มันและทอกาซจากไซบีเรียเขาสูจ นี
หรือไปสูทาเรือที่ใกลกับญี่ปุน เนื่องจากญี่ปุนให
ขอเสนอดานเงินทุนทีด่ กี วาจีน ซึง่ หากรัสเซียกระทํา
ดังกลาวแลว แสดงวารัสเซียใหความสําคัญแกญี่ปุน
ซึ่งเปนคูแขงทางเศรษฐกิจสําคัญของจีน
ขณะที่ประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต เอเชี ย ตะวั น ออก เอเชี ย ใต และเอเชี ย
กลาง ตางมองเห็นวา ประเทศมหาอํานาจทั้งสาม
(จี น รั ส เซี ย และอิ น เดี ย ) มี ป  ญ หาในการดํ า เนิ น
นโยบายกับประเทศ ในภูมิภาคของตนเองแทบ
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ทั้งสิ้น นอกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทานั้น ที่
ยอมรวมมือกับประเทศมหาอํานาจทั้ง ๓ ผานเวที
ระดับพหุภาคีของอาเซียน เชน การประชุมอาเซียน
วาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ  ก (ASEAN Regional
Forum: ARF) ซึ่งจัดวาเปนเวทีหลักที่จะชวยสง
เสริมความมัน่ คงและเสถียรภาพของภูมภิ าคนี้ แตถา
หากความรวมมือของประเทศมหาอํานาจทั้งสาม
มีพัฒนาการที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ก็อาจจะเพิ่ม
ความหวาดระแวงตอประเทศในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
และทําใหการดําเนินนโยบายดานตาง ๆ ของประเทศ
ทั้งสาม ในการปฏิสัมพันธกับประเทศในภูมิภาค
ตาง ๆ มีความยุงยากมากกวาเดิม

ขอพิจารณาสําหรับประเทศไทย
ในรอบป ๒๕๕๗ ที่ผานมา การพบกัน
ระหว า งประธานาธิ บ ดี สี จิ้ น ผิ ง ของจี น และ
ประธานาธิบดี วลาดิเมียร ปูตินของรัสเซีย เพื่อ
หารือดานความรวมมือระหวางประเทศทั้งสองที่ได
มีขนึ้ ทามกลางความขัดแยงระหวางรัสเซียและยุโรป
ขณะที่จีนก็มีความขัดแยงกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ทั้ง
จีนและรัสเซียยังเปนสมาชิกกลุมประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหมอยางกลุมบริกส (BRICS) รวมกับอินเดีย
ที่มีตลาดขนาดใหญรองจากจีน และบราซิล ซึ่ง
มีเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในลาตินอเมริกา ที่สําคัญ
กลุ  ม บริ ก ส ยั ง จั ด ตั้ ง ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาแห ง
ใหม หรือธนาคารบริกและกองทุนสํารองซึ่งอยูใน
นครเซี่ยงไฮ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาของชาติ
สมาชิกและปองกันวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจจะเกิด

๗๒

ขึ้น โดยกลุมบริกส มีประชากรรวมกันถึงรอยละ
๔๒ ของประชากรโลก และมีมูลคาเศรษฐกิจ ๑
ใน ๕ ของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนมีการคาระหวาง
ประเทศรวมกั น เกื อ บร อ ยละ ๑๗ ของการค า
โลก รวมทั้งจีนยังเตรียมพรอมดวยการทําขอตกลง
เพื่ อ ให เ งิ น หยวนเป น สกุ ล เงิ น สากลเพื่ อ ส ง เสริ ม
การคาระหวางประเทศมากขึน้ ซึง่ ทีผ่ า นมาจีนไดทาํ
ขอตกลงกับหลายประเทศในการใชเงินหยวนและ
เงินสกุลสําคัญของประเทศนัน้ ๆในการทําการคาขาย
ระหวางกัน โดยไมใชเงินดอลลารสหรัฐฯ โดยผูนํา
จีนและรัสเซียยังไดเจรจาทีจ่ ะใชเงินหยวนในการซือ้
ขายระหวางประเทศทั้งสองดวยเชนกัน โดยรัสเซีย
ซึ่งเปนประเทศผูสงออกพลังงานรายใหญที่สุดของ
โลก จะขายพลังงานเปนหยวนหรือรูเบิ้ล และจะไม
ขายเปนเงินดอลลารอกี ตอไป รวมทัง้ การทีม่ กี ระแส
การเขารวมเปนสมาชิกในธนาคารเพื่อการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank: AIIB) ที่จีนเปนหัวหอกในการ
จัดตัง้ เปนเรือ่ งทีน่ า จับตามองอยางยิง่ โดยเฉพาะเมือ่
ประเทศ มหาอํานาจอยางรัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส
และสหราชอาณาจักรตางก็ไดใหความสนใจเปน
สมาชิก จนทําใหมแี ลวมากกวา ๕๐ ประเทศทัว่ โลก
ที่ตอบรับเขารวม AIIB ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย
ซึ่งแนวคิดของจีนในการจัดตั้ง AIIB มีวัตถุประสงค
เพือ่ ใหเงินกูแ กประเทศกําลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชีย
ใชในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน การ
คมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภคตางๆ ซึ่ง
บทบาทเชิงรุก ของจีน
นอกจากความรวมมือทางดานการคาและ
พลังงานดังกลาวแลว ประเด็นที่นาจับตามองอีก
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อยางก็คอื ความรวมมือทางทหาร โดยลาสุดเมือ่ วันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองทัพปลดปลอยประชาชน
จีนไดสง กองทหารเกียรติยศของจีนเขารวมเดิน
สวนสนาม ณ จัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว ในพิธีสวน
สนามและแสดงแสนยานุภาพทางการทหาร เพื่อ
เฉลิมฉลองปที่ ๗๐ แหงชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนี
และอิตาลีของอดีตสหภาพโซเวียต ตอมาเมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กระทวงกลาโหมจีนไดมี
แถลงการณวา จีนยินดีตอ นรับเหลาผูน าํ ทางการทหาร
และกองทัพรัสเซียเขารวมกิจกรรมการสวนสนาม
ครั้งสําคัญ ที่จัดมีขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๕๘
ในขณะที่สํานักขาว Sputnik News ของ
รัสเซีย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไดอาง
หนังสือพิมพ Economic Times โดยรายงานวา
บริษัทสัญชาติอินเดียกําลังมองหาความรวมมือกับ
รัสเซียในการสรางเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียรและ
เรือรบลองหน (stealth warships) ภายในอินเดีย
เอง นอกจากความร ว มมื อ กั น พั ฒ นาเชื้ อ เพลิ ง
รุนใหมสําหรับอากาศยาน และการรวมกันสราง
เครือ่ งบินรบสเตลธเจเนอเรชัน่ ที่ ๕ รุน Sukhoi PAK
FA T-50
สํ า หรั บ ป จ จั ย ด า นภู มิ รั ฐ ศาสตร ข อง
ประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงกับผลประโยชนทั้ง
ของจีน รัสเซียและอินเดียซึ่งมีอยูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ที่กําลังรวมตัวกันเปนประชาคม
อาเซียนในปลายป พ.ศ.๒๕๕๘ กลาวคือ ที่ตั้งทาง
ยุทธศาสตรของภูมิภาคนี้ เปนประตูการคาที่สําคัญ
ของทั้งสามประเทศ จากการ มีพื้นที่เชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต และแอฟริกา
โดยที่ประเทศไทยตั้งอยูในอาณาบริเวณศูนยกลาง

ของภูมิภาค ขณะที่มีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือน
ภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ป ซึ่งหากมีการขยาย
ขอตกลงเปนเขตการคาเสรีรวมกันระหวางอาเซียน
กับประเทศทั้งสาม จะทําใหเปนเขตการคาเสรีท่ีมี
ขนาดใหญ ดวยจํานวนประชากรประมาณครึ่งหนึ่ง
ของโลก อีกทั้งจีน รัสเซียและอินเดียเปนประเทศที่
อยูในกลุม BRICS คือ กลุมประเทศที่มีการพัฒนา
และการเติบ โตทางเศรษฐกิจ อยางรวดเร็วดังได
กลาวในขางตนแลว อันจะสงผลให อาเซียนและ
ไทยไดรับประโยชนในการยกระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจดวย
ขณะทีป่ จ จุบนั ประเทศไทยมีความรวมมือทัง้
ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีรวมถึงมีความสัมพันธ
ด า นเศรษฐกิ จ การค า และการลงทุ น กั บ ทั้ ง สาม
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
ไทยกับอินเดียนัน้ อินเดียเปนตลาดใหมทสี่ าํ คัญของ
ไทย และมูลคาการคารวมระหวางไทยกับอินเดีย
มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับรัสเซียเปน
ประเทศคูคาอันดับหนึ่งของไทยในกลุมประเทศ
ยุโรปตะวันออกและกลุมประเทศเครือรัฐเอกราช
(Commonwealth of Independent States :
CIS) ที่มีมูลคาการคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน
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นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ยังมีความสมบูรณในดานพลังงาน เหมืองแร ปาไม
ประมงและการเกษตร แตที่สําคัญคือ การเชื่อมตอ
ระหวางมหาสมุทรแปซิฟก กับมหาสมุทรอินเดีย จน
อาจกลาวไดวา การพัฒนาภูมิภาคนี้ มิเพียงสงผล
ตอมิติทางดานเศรษฐกิจเทานั้น แตยังสงผลตอมิติ
ทางดานความมั่นคงอีกดวย อาทิ ความมั่นคงดาน
พลังงานและอาหาร ตลอดจนการคมนาคมขนสงทัง้
ทางบก ทางทะเลและทางอากาศ เปนตน
ดั ง นั้ น กองทั พ ไทยควรได มี ก ารพิ จ ารณา
หาแนวทางกระชับความสัมพันธทางทหารแบบคู
ขนานทั้งกับจีน รัสเซีย และอินเดียในดานการฝก
ศึกษา รวมทั้งความรวมมือในการวิจัยและการผลิต
ยุทโธปกรณทางทหาร อันจะเปนปจจัยสําคัญใน
การลดภาระดานเงินทุน การตอยอดดานเทคโนโลยี
และยังเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการปองกัน
ประเทศใหมีความกาวหนามากขึ้น ภายใตกรอบ
ความร ว มมื อ ขององค ก ารเซี่ ย งไฮ (Shanghai
Cooperation Organization : SCO) ที่ทั้งจีนและ
รัสเซียเปนประเทศสมาชิก และอินเดียเปนประเทศ
ผูสังเกตการณ สําหรับความรวมมือทางการทหาร
ระหวางไทยกับจีน รัสเซีย และอินเดีย โดยในรอบ
ปนี้ มีประเด็นขอสังเกต ดังนี้
ประเด็ น แรก ในการเดิ น ทางมาเยื อ น
ประเทศไทยอยางเปนทางการของพลอากาศเอก
สวี่ ฉีเลีย่ ง รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง
ของจีน ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
ไดหารือและเสนอความรวมมือในการพัฒนาความ
สัมพันธของกระทรวงกลาโหมระหวางไทยกับจีน
ใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น ใน ๔ เรื่อง คือ (๑) เสนอให

๗๔

มีการยกระดับความรวมมือทางทหารใหสูงขึ้น (๒)
เสนอใหมกี ารขยายความรวมมือไปสูก ารฝกรวมผสม
ทั้งสาม เหลาทัพระหวางกัน (๓) สนับสนุนและสง
เสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และ (๔) จีนพรอมใหการสนับสนุนไทยในการจัดตั้ง
ศูนยการแพทยทางทหารอาเซียน เพื่อใหไทยเปน
ศูนยกลางการแพทยทหารของภูมิภาค
ประเด็ น ที่ ส อง ในการเดิ น ทางเยื อ น
ประเทศไทยอยางเปนทางการของ นายดมิทรี เมด
เวเดฟ นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่
๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๘ พรอมทั้งมีการลงนามใน
บันทึกความเขาใจรวมกับรัฐบาลไทยหลายฉบับ โดย
เฉพาะความรวมมือทางการทหารทีร่ สั เซียตกลงขาย
เครื่องบิน Sukhoi Superjet ใหกองทัพอากาศ
ไทย จํานวน ๓ ลํา รวมทั้งการใหความรวมมือดาน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ
ประเด็ น ที่ ส าม ในการเดิ น ทางเยื อ น
ประเทศไทยอยางเปนทางการของนายอาจิต โด
วาล ที่ปรึกษา ดานความมั่นคงแหงชาติของนายก
รัฐมนตรีอินเดีย ระหวางวันที่ ๑ – ๒ เมษายน
๒๕๕๘ โดยมีการหารือถึงความรวมมือดานความ
มั่นคง อาทิ ความรวมมือในการดูแลพื้นที่ทางทะเล
การใช เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง เพื่ อ นํ า มาใช ใ นงาน
ความมั่นคง รวมทั้งความรวมมือในการพัฒนางาน
ดานการขาวรวมกัน เปนตน
จึงอาจกลาวไดวา แนวทางกระชับ ความ
สัมพันธท างทหารแบบคูข นานทั้งกับ จีน รัสเซีย
และอินเดียดังกลาว หากพิจารณาเขารวมในฐานะ
เปนประเทศผูสังเกตการณ (Observer Status) ใน
กรอบความรวมมือขององคการเซีย่ งไฮ ก็จะเปนการ
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เพิม่ ชองทางในการปองกันและลดความเสีย่ ง อันเกิด
จากความไมแนนอนของสถานการณทางการเมือง
ระหวางประเทศ ซึง่ ตองมีการทบทวนการแสดงทาที
ทางยุทธศาสตรของไทย ใหสอดคลองกับแนวคิด
ทางยุทธศาสตรการปองกันความเสี่ยง (Hedging
Strategy) โดยเฉพาะการแขงขันและแยงชิงอํานาจ
อิทธิพลระหวางสหรัฐฯ กับจีนในภูมิภาค ที่อาจ
ทําใหไทยตองตกอยูในสถานะของการถูกบังคับให
เลือกฝายระหวางการยืนอยูเคียงขางจีน ซึ่งเปน
เสมือนญาติสนิทในครอบครัวเดียวกัน หรือการยืน
อยูเคียงขางสหรัฐฯ ซึ่งเปนพันธมิตรเกาแก รวมทั้ง
การดําเนินนโยบายตางประเทศดวยการรักษาระดับ
ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ตลอดจนรัสเซีย
อินเดีย และประเทศเพื่อนบานอยางไดอยางสมดุล
เพื่อการรักษาไวซึ่งผลประโยชนของประเทศไทย

สรุป
สถานการณความมั่นคงในปจจุบัน ไดผลัก
ดันใหจีน รัสเซีย และอินเดีย สามารถดําเนินความ
สัมพันธเชิงหุนสวนทางยุทธศาสตรรวมกันได โดย
มีกรอบความรวมมือรองรับทั้งที่เปนแบบทวิภาคี
และแบบพหุภาคี อาทิ องคการความรวมมือเซีย่ งไฮ
(SCO) เป น ต น แต ค วามสั ม พั น ธ แ บบสามฝ า ย
ระหวาง จีน รัสเซีย และอินเดีย นาจะเปนแคความ
รวมมือเพื่อการบรรลุเปาหมายทางยุทธศาสตรใน
บางมิตเิ ทานัน้ ทัง้ นีเ้ พราะทัง้ สามประเทศยังมีความ
หวาดระแวงตอกัน รวมทัง้ การเมืองระหวางประเทศ

เปนไปบนพื้นฐานของการเสริมสรางศักยภาพของ
ประเทศที่จะมีผลในการเจรจาตอรองเพื่อรักษาผล
ประโยชนของประเทศตนเองเปนสําคัญ ดังนั้น การ
รวมตัวกันของทัง้ สามประเทศในลักษณะยุทธศาสตร
แบบสามฝายทีไ่ ดกลาวแลว คงเปนเพียงการดําเนิน
การเพื่อถวงดุลสหรัฐฯ ในเวทีการเมืองระหวาง
ประเทศ และเพื่อผลการเจรจาตอรองในการรักษา
ผลประโยชนรว มกัน ทัง้ ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
และการทหาร ขณะทีพ่ ลังอํานาจทางการทหารของ
ทั้งสามประเทศยังเปนรองสหรัฐฯ ในระยะสั้น แต
หากยังคงมีการผนึกกําลังกันเปนยุทธศาสตรแบบ
สามฝายเพือ่ ตอบโตสหรัฐฯในระยะยาว ก็อาจจะกอ
ใหเกิดยุคสงครามเย็นขึ้นมาใหม และสงผลกระทบ
ตอเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาคและของโลก
ประเทศไทยมี ที่ ตั้ ง ทางภู มิ รั ฐ ศาสตร ที่
สามารถเชื่อมโยงระหวางจีน รัสเซียและอินเดียที่
กําลังขยายอิทธิพล เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ซึ่ ง เป น การ
แขงขันชวงชิงอํานาจอิทธิพลกับสหรัฐฯ ที่กําลัง
ดําเนินนโยบายปรับสมดุลในภูมิภาคนี้ เพื่อคงไวซึ่ง
ผลประโยชนของตนเองเชนกัน ดังนั้น ประเทศไทย
จะรักษาผลประโยชนของประเทศไดอยางสมดุล
เพียงใด ขึ้นอยูกับการวิเคราะหสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาคไดอยาง
เทาทัน ตลอดจนมียุทธศาสตรและการเตรียมการ
เพื่อการปรับตัวของประเทศไดอยางสอดคลองกับ
สภาวะของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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ยุทธศาสตรการปกครอง
ประเทศจีนโดยใชกฎหมาย
อยางเครงครัด

ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

กลาวนํา
การปกครองประเทศตามหลักนิตริ ฐั หรือการใชกฎหมายอยางเครงครัด เปนหนึง่ ในหลัก
ทฤษฎีการเมืองใหม“สี่ดานถวนทั่ว” (Four Comprehensive) ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่
ไดเผยแพรสูสาธารณชนเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ซึ่งหลักทฤษฎีการเมืองใหมที่วาดวย
สี่ดานถวนทั่วดังกลาว ไดแก การสรางสังคมใหมีกินแบบพอเพียงการลงลึกในการปฏิรูปการ
ปกครองประเทศตามหลักนิตริ ฐั หรือการใชกฎหมายอยางเครงครัด และการเขมงวดวินยั พรรคฯ
อันถือเปนนโยบายทีม่ นี ยั ยะสําคัญทางการบริหารภายใตการนําของนายสี จิน้ ผิง ผูน าํ จีนรุน ทีห่ า
อันอาจเปรียบเทียบไดกับการประกาศทฤษฎีของผูนําจีนในอดีต เฉกเชนนโยบาย“สี่ทันสมัย”
ของอดีตนายกรัฐมนตรีโจวเอินไหลนโยบาย“ปฏิรูปและเปดกวาง” ของ ประธานาธิบดี เติ้ง
เสี่ยวผิงรวมทั้ง “ทฤษฎี ๓ ตัวแทน” ของอดีตประธานาธิบดีเจียง เจอหมิน และทัศนะวา ดวย
“พัฒนาทางวิทยาศาสตร”ของอดีตประธานาธิบดีหู จิ่นเทา

๓๘
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ซึ่ ง ได เ สี ย ชี วิ ต ด ว ยโรคมะเร็ ง เมื่ อ วั น ที่
๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากถูกขับออกจาก
พรรคฯ และกํ า ลั ง รอรั บ การลงโทษในคดี ทุ จ ริ ต
คอรัปชั่น
ส ว นคนซ า ยมื อ คื อ นายป อ ซี ไ หล อดี ต
เลขาธิ ก ารพรรคฯ ประจํ า นครฉงชิ่ ง ซึ่ ง ต อ งรั บ
โทษจําคุกตลอดชีวิตจากคดีทุจริตคอรัปชั่น
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งเปนประธาน
คณะกรรมาธิการทหารกลาง พรรคคอมมิวนิสต
กํากับดูแลกองทัพที่ใหญที่สุดในโลกกวา ๒ ลาน
๓ แสนคน ไดพยายามถอนรากถอนโคนปญหา
คอรัปชัน่ และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของกอง
ทัพใหทันสมัย เพื่อพรอมรับมือเหตุไมคาดคิดที่อาจ
เกิดขึ้นไดจากความขัดแยงในทะเลจีนตะวันออก
และทะเลจีนใต
อย า งไรก็ ต าม แม ก องทั พ จี น จะเข ม งวด
กวดขันมากขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๓
โดยสั่งหามเจาหนาที่ ยุงเกี่ยวกับการทําธุรกิจ
แตหลายปที่ผานมาพบปญหาเดิมๆ เพิ่มมากขึ้น
เนือ่ งจากขาดแคลนกระบวนการตรวจสอบทีจ่ ริงจัง
ดังเชน การซือ้ -ขายตําแหนง ก็ยงั เปน “ความลับอัน
โจงแจง” ที่แมแตสื่อในจีนก็ไมกลาแตะตองมากนัก
หรือการนําที่ดินของกองทัพไปปลอยเชาทํากําไร
การจําหนายปายทะเบียนรถที่ใชเฉพาะกองทัพแก
คนทั่วไป รวมทั้งการครอบครองอสังหาริมทรัพย
ของกองทัพอยางผิดกฎหมาย เปนตน
จึงนาสนใจศึกษาวา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
ในฐานะเลขาธิ ก ารพรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น และ
ประธานกรรมาธิการทหารกลาง พรรคคอมมิวนิสต
จีน ซึง่ เนนยํา้ ในการกําหนดยุทธศาสตรการปกครอง
ประเทศจีน โดยใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย
เฉพาะการใชวธิ กี ารในการกําจัดการทุจริตคอรัปชัน่
ในพรรคคอมมิวนิสตจีนและในระบบราชการของ
พลเอก สีวไ ฉโฮว อดีตรองประธานกรรมาธิการ
จีนไดอยางไร
ทหารกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน (คนขวามือ)

ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นเปนปญหาใหญที่
สงผลกระทบตอความมัน่ คงและการพัฒนาประเทศ
ของจี น ดั ง ที่ สํ า นั ก ข า วซิ น หวาได ร ายงาน เมื่ อ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยอางคําแถลงของ
คณะกรรมการประจํ า กรมการเมื อ งหรื อ โปลิ ต บู
โร ที่ไดมีคําสั่งปลด พลเอก สีวไฉโฮ วอดีตรอง
ประธานกรรมาธิการทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต
จีน (หมายเลขสองแหงกองทัพปลดปลอยประชาชน
จีน หรือ PLA) พนจากตําแหนงหนาที่ในพรรค
คอมมิวนิสต หลังการไตสวนขอกลาวหา วาดวย
การคอรรัปชั่นและรับสินบนมูลคามหาศาล โดย
เปนที่เชื่อวา ความผิดของ พลเอก สีวไฉโฮว มีผล
เชื่อมโยงถึงตัวการใหญ นาย โจวหยงคัง อดีตผูนํา
ของพรรคคอมมิวนิสตจนี ทีด่ แู ลงานดานความมัน่ คง
ซึ่งปจจุบันไดรับชะตากรรมอยูในที่คุมขัง รวมทั้ง
นายปอ ซีไหล อดีตเลขาธิการพรรคฯ มหานครฉงชิ่ง
ที่ ถู ก ตั ด สิ น จํ า คุ ก ตลอดชี วิ ต ก อ นหน า นี้ แ ล ว โดย
สํานักขาวซินหวาอางคําคณะกรรมการประจํากรม
การเมืองวา “กรณีของพลเอกสีวไฉโฮวนั้นมีความ
รายแรงและสงผลกระทบอยางใหญหลวง ไมวา
ตําแหนงอํานาจใหญโตเพียงไร หากฝาฝนกฎหมาย
และระเบียบวินัยพรรคฯก็ตองรับโทษขั้นเด็ดขาด
ไมมโี อนออนผอนปรนหรือเมตตาปราณี และกองทัพ
มิใชสถานที่ใหคนทําผิดมาหลบซอนตัวได”
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ยุทธศาสตรการปกครองประเทศจีนโดยใช
กฎหมายอาจจําแนกไดออกเปน ๑๐ ประการ ดังนี้
๑. การกําหนดเปาหมายของการปกครอง
โดยใชกฎหมายอยางเครงครัด
มี นั ก วิ ช าการของจี น หลายท า น เช น
ศาสตจราจารย ดร.จาง ซีเจิ้น จากมหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง (ปจจุบันเปนอาจารยสอนที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร) ไดวิเคราะหวา กอนหนานี้ประเทศ
จีนยังไมเคยมีแนวคิดบริหารประเทศตามกฎหมาย
โดยหากศึกษาขอมูลจากพัฒนาการรัฐธรรมนูญจีน
พบวากอนป พ.ศ.๒๔๘๙ จีนไมเคยมีรัฐธรรมนูญ
ทีแ่ ทจริง ทัง้ นีเ้ พราะรัฐธรรมนูญฉบับป ๑๙๔๖ หรือ
พ.ศ.๒๔๘๙ (รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐจีน) ซึ่งเขียน
โดยพรรคกกมินตั๋งในขณะนั้น ซึ่งเปนชวงเวลาที่มี
สงครามกลางเมืองระหวางพรรคกกมินตั๋งกับพรรค
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
รัฐธรรมนูญเปนครั้งแรก โดย เหมา เจอตง เปน
ผูอํานวยการสราง หรือผูออกแบบ และ เหมา เจอตง
ไดใหความสําคัญและเคารพรัฐธรรมนูญมากเปน
พิเศษ หากผูใดไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญถือวาผูนั้น
ทําผิดกฎหมาย
ประเด็นสําคัญทีเ่ ปนจุดออนของรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ค.ศ.๑๙๕๔ (พ.ศ.๒๔๙๗) ไดแก
ประเด็นแรก ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๐ ความคิด
ทางการเมืองภายในประเทศจีนเบนซายและสุด
โตงมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเหมา เจอตง เสนอใหรีบ

๔๐

กําจัดระบบถือกรรมสิทธิ์ของเอกชน เพื่อจะไดเปน
ลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต ผู  นํ า หลายคนซึ่ ง นํ า โดย
หลิว เสาฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง คัดคานการพัฒนา
ประเทศทีเ่ ร็วเกินไป (ซึง่ ในภายหลัง ไดมกี ารยอมรับ
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
การปลุกระดม “เรดการด” (เยาวชนแดง) เพือ่ ปราบ
หลิว เสาฉี และเติง้ เสีย่ วผิง(ซึง่ ในชวงเวลานัน้ ระบบ
สภาผูแ ทนประชาชนซึง่ เปนหนวยงานทีม่ อี าํ นาจราง
รัฐธรรมนูญไดถูกยกเลิก) โดยมีมติของการประชุม
รวมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจนี ครัง้ ที่
๘ ประจําสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๒ ซึ่ง หลิว เสาฉีไดถูก
ปลดออกจากพรรคตลอดกาล และถูกปลดตําแหนง
ทุ ก อย า งทั้ ง ในและนอกพรรค รวมถึ ง ตํ า แหน ง
ประธานาธิบดี (ในขณะทีบ่ ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญฉบับ
ป ๑๙๕๔ หรือ พ.ศ.๒๔๙๗ กําหนดไววา ใหมีเพียง
สภาผูแ ทนประชาชนเทานัน้ ทีส่ ามารถปลดตําแหนง
ประธานาธิบดีได)
ประเด็นที่สอง ในชวง ๑๐ ป ของการปฏิวัติ
วัฒนธรรม โดยภาพรวมแลวถือวารัฐธรรมนูญฉบับ
ป ค.ศ.๑๙๕๔ ไมมีตัวตน ทั้งนี้เพราะ เหมา เจอตง
ทําลายรัฐธรรมนูญที่เขารางขึ้นเองกับมือทิ้ง กลาย
เปนเผด็จการเบ็ดเสร็จอํานาจ และยิง่ มีการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ.๑๙๗๕ (พ.ศ.๒๕๑๘)กับ
ฉบับป ค.ศ.๑๙๗๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) ก็มุงเนนทฤษฎี
การตอสูทางชนชั้นของเหมา เจอตง และยอมรับ
การปฏิ วั ติ วั ฒ นธรรมเป น สิ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง ซึ่ ง ทํ า ให
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีความวางเปลาและเปน
เพียงกระดาษเปลาๆ เพราะขึ้นอยูกับผูนําประเทศ
คือ "เหมา เจอตง"
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ตอมาหลังสิ้นอสัญกรรมของเหมา เจอตง
และมีประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ.๑๙๘๒
(พ.ศ.๒๕๒๕) ผูนําจีนรุนที่สองตอจาก เหมา เจอตง
คือ เติง้ เสีย่ วผิง ไดเปนผูน าํ การรางรัฐธรรมนูญฉบับ
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 (ทําความผิดกลายเปนไมผดิ
โทษจําคุกตลอดชีวิตกลายเปนโทษจําคุกที่มีระยะ
เวลาและโทษประหารชีวิตกลายเปนรอลงอาญา)
รวมทั้งขาราชการมีการทุจริตและทําผิดกฎหมาย
จํานวนมาก
กลาวไดวา นับตั้งแตสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น เมื่ อ ป ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒)
เป น ต น มา การสร า งระบบกฎหมายของจี น ได
กาวผานการลองผิดลองถูกอยางยากลําบาก ซึ่ง
ในคืนวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๒ กอนการ
ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชนจีน ๑ วัน สภา
ประชาชนแหงชาติของจีนไดผา นมติ “โครงรางสภา
ที่ปรึกษาทางการเมืองจีน” ใหมีผลบังคับใช โดย
มีฐานะเปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ตอมาในป
พ.ศ.๒๔๙๗ ที่ ป ระชุ ม สภาประชาชน ครั้ ง ที่ ๑
ได ใ ห ก ารรั บ รอง “รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง สาธารณรั ฐ

ประชาชนจีน” ซึ่งเปนเสาหลักแหงรัฐธรรมนูญของ
ประเทศ แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากไดรับการชี้นํา
จากแนวคิด “ฝายซาย” ทําใหจนี ตองฝากความหวัง
และความมัน่ คงของชาติและของพรรคไวกบั คนไมกี่
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
ซึ่งระบบและกฎหมายเหลานี้ตองไมเปลี่ยนแปลง
ตามการเปลี่ ย นแปลงของผู  นํ า ประเทศ และไม
เปลี่ ย นแปลงตามความเห็ น และความสนใจของ
ผูนําประเทศ โดย เติ้งฯ ยังกลาววา “เพื่อเปนหลัก
ประกันเรื่องความมีประชาธิปไตยของประชาชน
จําตองรางสรางระบบกฎหมาย” ซึ่งในที่ประชุม
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ ๓
สมัยที่ ๑๑ ไดประกาศวา “ตองมีกฎหมาย ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ตองใชกฎหมายอยางเครงครัด
และตองเอาผิดผูละเมิดกฎหมาย” คําประกาศนี้
ไดกลายเปนหลักการพื้นฐานของการสรางระบบ
กฎหมายของจีนใหมหลังการปฏิรปู และเปดประเทศ
ต อ มา รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป ค.ศ.๑๙๘๒
(พ.ศ.๒๕๒๕) ซึ่งในวันที่ ๔ ธันวาคม ป ๑๙๘๒ ใน
การประชุมสภาประชาชนแหงชาติจีน สมัยที่ ๕ ได
รับรองรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
ฉบับใหม ในฐานะทีเ่ ปนสัญลักษณใหมแหงการสราง
ระบบกฎหมายของจีน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดทาํ การ
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ยาย “หมวดสิทธิและหนาที่ประชาชน” มาอยูกอน
หนา “หมวดหนวยงานของชาติ” เปนครั้งแรก เพื่อ
สะทอนถึงหลักการคุม ครองสิทธิประชาชน เปนการ
ฉีกกฎเดิมๆ ที่ “หมวดสิทธิและหนาที่ประชาชน”
ตองอยูหลัง “หมวดหนวยงานของชาติ” สะทอน
ใหเห็นหลักการพื้นฐานของการปกครองประเทศ
ตามกฎหมาย ที่สิทธิประชาชนตองมากอนสิทธิ
หนวยงานของชาติ หนวยงานของชาติเปนเพียง
หลักประกันวาสิทธิประชาชนจะไดรับการคุมครอง
เปนตน โดยรัฐธรรมนูญป ๑๙๘๒ นี้ จีนยังคงใช
มาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม สภาประชาชนแหง
ชาติจนี ไดมกี ารปรับปรุงแกไขครัง้ ใหญในบางมาตรา
และเนือ้ หาบางสวน เมือ่ ป 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) ตามลําดับ
ทําใหรัฐธรรมนูญของจีนมีความทันยุคทันสมัยบน
พื้นฐานของความมั่นคงและการรวมศูนยอํานาจ

ผลของการเนนถึงการปกครองประเทศ
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

๔๒

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขในที่ประชุมครั้งที่ ๒ ของการ
ประชุมสภาประชาชนแหงชาติสมัยที่ ๙ ในวรรค
แรก ในมาตรา ๕ ไดกําหนดไววา “สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะปกครองประเทศตามกฎหมาย และ
เปนประเทศสังคมนิยมทีย่ ดึ ระบบกฎหมาย” สิง่ นีถ้ อื
เปนเหตุการณทางประวัติศาสตรท่ีเปนสัญลักษณ
ของการเปลีย่ นแปลงสําคัญในการปกครองประเทศ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในเดือนธันวาคม ป ค.ศ.๒๐๐๒ (พ.ศ.๒๕๔๕)
ประธานาธิบดีหู จิน่ เทา ไดกลาวยํา้ ภายในงานฉลอง
ครบรอบ ๒๐ ปของการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ของจีนวา “นโยบายและวิธีการขั้นพื้นฐานของการ
ปกครองประเทศตามกฎหมาย จะตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญอยางรอบดานเปนอันดับแรก ซึ่ง
ถือเปนภารกิจขั้นแรกของการสรางระบบการเมือง
ที่มีอารยะ ภายใตการปกครองระบอบสังคมนิยม
และเปนภารกิจขั้นพื้นฐานของการสรางประเทศ
สังคมนิยมที่บริหารประเทศดวยระบบกฎหมาย ซึ่ง
สาเหตุเปนเพราะการมีรัฐธรรมนูญเปนสัญลักษณ
ของการปกครองประเทศตามกฎหมาย หากไมมี
รัฐธรรมนูญ ไมถือวา เปนการปกครองประเทศ
ดวยกฎหมายไดอยางแทจริง ดังนั้น การปกครอง
ประเทศตามกฎหมาย คือ การปกครองประเทศตาม
รัฐธรรมนูญ การปกครองดวยรัฐธรรมนูญนั้นเปน
หัวใจสําคัญของการปกครองประเทศตามกฎหมาย
แต อ ย า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลหลาย
ประการ โดยเฉพาะเหตุผลดานความไมสมบูรณของ
หลักประกันดานการปกครองประเทศตามกฎหมาย
ทําใหการปกครองประเทศตามกฎหมายของจีนถูก
ทําลายและเผชิญกับความทาทายอยางใหญหลวง
โดยเฉพาะชวงที่นายโจวหยงคัง (อดีตกรรมการ
ประจํากรมการเมือง และอดีต เลขาธิการสํานัก
การเมืองและกฎหมายกลาง) มีอาํ นาจดานกฎหมาย
และการเมือง เขาและครอบครัวทําตัวฟุม เฟอยและ
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ประกอบกับการบังคับใชกฎหมายในระบบความ
ยุติธรรมก็มีปญหา มีเรื่องไรอารยธรรมเกิดขึ้นตอ
เนื่อง มีการแลกเปลี่ยนระหวางเงินกับอํานาจ การ
คอรัปชั่น การซื้อตําแหนง หรือแมแตเปนเกราะ
กําบังใหองคกรใตดนิ เปนตน ซึง่ กระทบอยางรุนแรง
กับความไวเนื้อเชื่อใจที่สาธารณชนมีตอหนวยงาน
ของรัฐ การคอรัปชัน่ ทีเ่ นาเฟะ บัน่ ทอนความเชือ่ มัน่
ทีส่ าธารณชนมีตอ อํานาจรัฐและตอขาราชการอยาง
กวางขวาง การไมเครงครัดตอกฎหมาย ยังทําใหสิ่ง
แวดลอมและระบบนิเวศถูกทําลาย เผชิญปญหา
ความปลอดภัยดานอาหารหลายครั้ง และมีการจับ
แพะอยูบ อ ยครัง้ 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
ประธานาธิ บ ดี สี จิ้ น ผิ ง ได เ น น ความคิ ด เรื่ อ ง
รัฐธรรมนูญ โดยใหความสําคัญกับสถานภาพอัน
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการปลูกฝงความคิด
เรื่องรัฐธรรมนูญแบบหยั่งรากลึก ซึ่งกําหนดใหวันที่
๔ ธันวาคมของทุกปเปนวันรัฐธรรมนูญ และกําหนด
ใหมีระบบกลาวคําปฏิญาณตนตอหนารัฐธรรมนูญ
ซึ่ ง ข า ราชการที่ ไ ด รั บ เลื อ กหรื อ แต ง ตั้ ง จากสภา
ผู  แ ทนประชาชนและคณะกรรมการประจําสภา
ผูแทนประชาชนตองกลาวคําปฏิญาณตนเขารับ
ตําแหนงตอหนารัฐธรรมนูญ รวมทั้งแนวทางการ
บริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญเพือ่ ใหเกิดผลตอการ
บริหารประเทศตามกฎหมาย
นอกจากนี้มีการเนนการบังคับใชกฎหมาย
กับขาราชการ การลงโทษขาราชการที่ทุจริตและใช
อํานาจโดยมิชอบ (โดยการตบแมลงวันและจับเสือ)
ขอมูลลาสุด (ถึงวันที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม ๒๐๑๕) มี

ขาราชการตําแหนงสูงในระดับมณฑลและกระทรวง
ที่ถูกปลดออกจากตําแหนงถึง ๑๑๖ คน โดยเฉพาะ
มีการตามจับขาราชการทุจริตที่หลบหนีออกนอก
ประเทศเชน “ปฏิบัติการลาจิ้งจอก ๒๐๑๔ นับ
ตั้ ง แต ป  พ.ศ.๒๕๕๗”จนถึ ง เดื อ นเมษายน
พ.ศ.๒๕๕๘ ทางการจีนสามารถจับกุมผูกระทํา
ความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจาก ๖๐ ประเทศ
(และดินแดน) ไดกวา ๔๐๐ คน ในจํานวนนีม้ ี ๓๒ คน
ที่ ห ลบหนี อ อกนอกประเทศมานานกว า ๑๐ ป
และ“ปฏิบัติการแหสวรรค ๒๐๑๕” โดยในเดือน
มีนยาคม ๒๐๑๕ ทางการจีนรวมมือกับทุกประเทศ
ดําเนินการไลจบั คน ไลยดึ ทรัพยสนิ ระหวางประเทศ
ปรากฏการณสําคัญ คือ การเนนการปราบ
ทุจริตภายในกองทัพครัง้ ใหญซงึ่ เมือ่ กอนจะไมเคยมี
การแตะตองกองทัพ แตเมื่อปญหาทุจริตในกองทัพ
ได ถู ก เป ด เผยโดยสื่ อ ของฮ อ งกงว า มี ธ รรมเนี ย ม
การซื้อขายตําแหนงในกองทัพ ระดับนายพล ตอง
จายอยางตํ่า 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  มี อํ า นาจในคณะกรรมาธิ ก ารทหารกลาง เช น
พลเอก กัว ปอสง อดีตรองประธานกรรมาธิการ
ทหารกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน พลเอก สีวไฉโฮว
อดี ต รองประธานกรรมาธิ ก ารทหารกลางพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต จี น และ พลเอก เหลี ย ง กวงเลี่ ย
อดี ต รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงกลาโหมและ
กรรมาธิการทหารกลางพรรคคอมมิวนิสตจนี เปนตน
ปรากฏการณที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ มี
การปฏิรูปวินัยพรรค ปรับปรุงระบบราชการ เชน
สิทธิพิเศษของขาราชการ จะถูกเพงเล็งเรื่องอาคาร
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สํานักงานที่สวยหรู รถหรูราคาแพง และบานพัก
หรูหราโออา หากมีการใชจา ยเงินหลวงสามรายการ
ไปในการกิ น ดื่ ม ใช เ งิ น หลวงซื้ อ ของและใช เ งิ น
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
กลางพรรคคอมมิวนิสตจนี โดยกําหนดขอบังคับเปน
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) ต อ งประหยั ด มั ธ ยั ส ถ น อกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบวินยั ฯ สรางคอลัมน “แฉทุจริต”
บนเว็บไซต รวมทั้งคณะกรรมการกลางตรวจสอบ
วินัยฯ ลางแนวคิดการทํางานของผูบริหาร ๔ อยาง
เน น รู ป แบบภายนอก ระบบเจ า ขุ น มู ล นาย ใฝ
เสพสุข และใชจายสุรุยสุราย
ผลที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
นั บ เป น ผลงานที่ โ ดดเด น นั บ ตั้ ง แต พ รรค
คอมมิวนิสตจีนปกครองประเทศเปนตนมา และได
รับกระแสตอบรับจากประชาชนสวนใหญเปนอยาง
ดี รวมทั้งรูปแบบการทํางานของพรรคคอมมิวนิสต
จีนและระบบราชการดีขึ้นเปนอยางมาก เชน ราคา
ของบุหรี่และสุรายี่หอหรูลดลงมากและถึงขั้นขาย
ไมออก สถานบันเทิงปดกิจการลง ขาราชการเริ่ม
ระมัดระวังตัวมากขึ้นโดยมีการปฏิเสธการรับของ
ขวัญและสินบน มีการเปดประมูลรถเกงหรูราคา
แพงแก สั ง คม พฤติ ก รรมการใช เ งิ น หลวงกิ น ดื่ ม
และทองเที่ยวเกือบไมมีใหเห็น และขาราชการลด
ความฟุมเฟอยในการจัดงานแตงงานและงานศพลง

๔๔

มาก เปนตน ซึ่งทําใหบรรลุเปาหมายของการสราง
อุดมการณของพรรคคอมมิวนิสตจีน
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการแปรเปลีย่ นวิธกี าร
และนโยบายการปกครองประเทศตามกฎหมายให
เปนระบบบริหารประเทศ
ภายใตสถานการณทคี่ บั ขันและรุนแรง ทําให
ที่ประชุมสมัชชา สมัยที่ ๑๘ เมื่อเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๕ ได ชี้ ชั ด ว า พื้ น ฐานของการบริ ห าร
ประเทศคือ การปกครองประเทศตามกฎหมาย โดย
ประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ไดเสนอหลักการประเทศจีน
ภายใตกฎหมายอีกดวย และไดกลาวเนนกับคณะ
ผูน าํ รุน ใหมของจีน เชน ในเดือนตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๔
(พ.ศ.๒๕๕๗) การประชุมคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ ๔ สมัยที่ ๑๘ ณ กรุงปกกิ่ง
นับเปนการประชุมครั้งประวัติศาสตรของพรรค
คอมมิวนิสตจีนที่ไดหยิบยกวาระ “การปกครอง
ประเทศตามกฎหมาย” ขึ้นเปนวาระสําคัญ ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในเอกสารชือ่ “มติวา ดวย การ
ผลักดันการปกครองประเทศตามกฎหมายอยางรอบ
ดานของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจนี ”
เปาหมายหลักของเอกสารฉบับนี้ คือ สรางระบบ
การปกครองประเทศตามกฎหมายแบบมีอตั ลักษณ
ของสังคมนิยมจีน และสรางประเทศสังคมนิยม
ที่ มี ก ารปกครองตามกฎหมาย โดยต อ งมี ร ะบบ
กฎหมายทีส่ มบูรณแบบ สามารถปฏิบตั ไิ ดจริงอยาง
มีประสิทธิภาพ มีกลไกการตรวจสอบทางกฎหมายที่
รัดกุมเขมงวด มีหลักประกันดานกฎหมายที่มั่นคง
สงเสริมใหระบบการบริหารประเทศและขีดความ
สามารถในการบริหารประเทศมีความทันสมัย กลาว
คือ
ประการที่ ห นึ่ ง การทํ า ให ค วามสั ม พั น ธ
ระหว า งการเป น ผู  นํ า ประเทศของพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต แ ละการปกครองประเทศตาม
กฎหมายมีความชัดเจน ซึ่งในประเทศจีนมักเกิด

วารสารเสนาธิปตย ปที่ ๖๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙

AW-����-p38-p51-2.indd 44

AW-�������-����������������������-59-04.indd 285

7/10/2559 17:08:49

10/10/2559 11:46:48

286

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก

คําถามวา พรรคเปนใหญหรือกฎหมายเปนใหญ โดย
ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หรือการประชุมครัง้ ที่ ๔
ของสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๘ เสนอวา “การนําประเทศ
โดยพรรคคอมมิวนิสต ถือเปนลักษณะพิเศษของการ
ปกครองในระบอบสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณของ
จีน และเปนหลักประกันพื้นฐานของการปกครอง
ตามกฎหมาย” ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเนนยํ้า
อีกวา “การนําประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสตและ
การปกครองประเทศสังคมนิยมตามกฎหมาย สอง
เรือ่ งนีแ้ ทจริงเปนเรือ่ งเดียวกัน การปกครองประเทศ
ตามกฎหมายจํ า เป น ต อ งมี พ รรคฯ เป น ผู  นํ า ใน
ทางกลับกัน การนําของพรรคฯ จําเปนตองพึ่งพา
การปกครองประเทศตามกฎหมาย สําหรับความ
สัมพันธระพรรคฯ กับกฎหมาย “พรรคฯ ตองนําพา
ประชาชนตรากฎหมายและรางรัฐธรรมนูญ 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
อันดับแรก ดังนัน้ จะตองใชระบบการบริหารพรรคฯ
อยางเขมงวดตั้งแตผูนําระดับสูงไปจนถึงระดับลาง
ความสัมพันธระหวางพรรคฯ กับกฎหมายที่ชัดเจน
นี้ สามารถกําหนดแบบแผนและทิศทางการปกครอง
ประเทศตามกฎหมายใหมีความชัดเจนตามไปดวย

ประการที่สอง ความเห็นตรงในหลักการ
“การบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญและการใช
อํานาจทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ” เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายพืน้ ฐานของประเทศ “การ
ปกครองตามรัฐธรรมนูญ” และ “การใชอํานาจ
การเมืองตามรัฐธรรมนูญ” เปนหลักการพื้นฐานที่
สําคัญสุดของการปกครองประเทศตามกฎหมาย
เกณฑมาตรฐานที่สําคัญที่สุดในการตัดสินวา ประ
เทศนั้ น ๆ เป น ประเทศที่ ป กครองตามกฎหมาย
หรื อ ไม ดู ไ ด จ ากการบั ง คั บ ใช รั ฐ ธรรมนู ญ อย า ง
แทจริง และการปกครองประเทศตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ แตหลักการทั้งสองนี้กลับเปนประเด็น
ที่มีการถกเถียงในวงการสื่อมวลชนของประเทศจีน
อยูเสมอ ภายหลังการประชุมสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๘
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไดกลาวเนนยํ้าในที่ประชุม
ใหญ ๓๐ ป แหงการใชรัฐธรรมนูญวา “การบังคับ
ใชรัฐธรรมนูญอยางรอบดานและจริงจังเปนภารกิจ
หลัก และเปนงานพื้นฐานของการสรางประเทศ
สังคมนิยม และเปนระเบียบขอบังคับหลักทีม่ สี ถานะ
อํานาจ และประสิทธิผลสูงสุด เปนรากฐานโดยรวม
และเปนความมั่นคงระยะยาว ประชาชนทุกหมู
เหลา ทุกองคกร สมาคม กองทัพ พรรคการเมือง
และบริษัทหางราน มีหนาที่ปกปองรัฐธรรมนูญ
และปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ การละเมิด
รัฐธรรมนูญทุกกรณีตองถูกติดตามเอาผิด การนํา
รัฐธรรมนูญไปใชเปนเครือ่ งชีว้ ดั บทบาทและอํานาจ
ของรัฐธรรมนูญนั้นๆ เราจึงตองยืนหยัดปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ” หลังจากนั้น ที่ประชุมครั้งที่ ๔ ใน
สมัชชาสมัยที่ ๑๘ สี จิ้นผิง ไดเนนยํ้าอยางชัดเจน
อีกครั้งวา การปกครองประเทศตามกฎหมายและ
การใชอาํ นาจการเมืองตามรัฐธรรมนูญ จึงไดรบั การ
ยอมรับมากขึ้นอีกครั้ง
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ประการที่สาม การปรับปรุงกระบวนการ
และวิธีการบัญญัติกฎหมายการปกครองประเทศ
ตามกฎหมาย จําเปนตองมีวิธีการที่ดี การกําหนด
กฎหมายที่ดีเปนเงื่อนไขของการบริหารประเทศที่
ดี ดังนั้น ในการประชุมคระกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสตจนี ครัง้ ที่ ๔ ไดเสนอวา ตองผลักดันการ
บัญญัตกิ ฎหมายตามหลักเหตุผล เปนประชาธิปไตย
ปรับปรุงระบบการรวบรวมและการหารือเรื่องการ
บัญญัติกฎหมาย เปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการบัญญัติกฎหมายอยางเปนระเบียบ เรง
พัฒนาระบบกฎหมายใหมคี วามยุตธิ รรมดานอํานาจ
โอกาส และกฎระเบียบ พรอมทัง้ สรางหลักประกันมิ
ใหประชาชนถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๕๘
สภาผูแทนประชาชนแหงชาติจีนไดพิจารณาให
ผาน “ญัตติวาดวยการบัญญัติและแกไขกฎหมาย
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” กําหนดหลักการ
พื้ น ฐานออกมาชุ ด หนึ่ ง เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บัญญัติกฎหมาย และเนื่องจาก ป พ.ศ.๒๔๕๘ เปน
ปแรกของการผลักดันการปกครองประเทศตาม
กฎหมาย การปรั บ ปรุ ง แก ไขกฎหมายฉบั บ นี้ มี
นัยยะสําคัญ โดยไดสรางเงือ่ นไขใหหนวยงานบัญญัติ
กฎหมายตามกฎหมายและการสรางระบบกฎหมาย
ที่สมบูรณ นอกจากนี้ คณะกรรมการประจําสภา
ผู  แ ทนประชาชนแห ง ชาติ ยั ง ได กํ า หนดแผนงาน
ตางๆ เชน การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น การ
ปรับปรุงระบบกฎหมายเพือ่ เศรษฐกิจการตลาดแบบ
สังคมนิยมใหมีสมบูรณแบบ การพัฒนาสังคม การ
สงเสริมวัฒนธรรมและการศึกษา การแกไขปญหา
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาความ
มั่นคงของประเทศ
ประการทีส่ ่ี การบริหารราชการแผนดินตาม
กฎหมาย การปกครองตามกฎหมายตองบริหาร
ราชการแผนดินตามกฎหมายใหไดเสียกอน ในการ
ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน

๔๖

ครัง้ ที่ ๔ เสนอวา หนวยงานราชการทุกระดับตองมุง
มัน่ ตามครรลองการปกครองดวยกฎหมาย และตอง
เรงสรางระบบราชการทีย่ ดึ การทํางานตามกฎหมาย
เปนหลัก โดยจะตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด มี
ความซื่อสัตยสุจริตและทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
เคารพกฎหมายและปฏิบัติตนใหเชื่อถือได ซึ่งนาย
หลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กลาวในที่ประชุม
สภาประชาชนแหงชาติ ครั้งที่ ๓ สมัยที่ ๑๒ วา
“ห า มใช อํ า นาจตามอํ า เภอใจ” การบริ ห ารงาน
และการปฏิบัติหนาที่ทุกอยางตองอิงตามกฎหมาย
การกระทําผิดกฎหมายทุกอยางจะตองถูกสอบสวน
ดําเนินคดี และจะตองแกไขปญหาความไมเครงครัด
ตอการบังคับใชกฎหมายและความไมยุติธรรมใน
ทุกกรณี ตองมีการปรับเปลี่ยนความสามารถของ
รัฐบาล สรางรัฐบาลตามกฎหมาย เนนการเมืองที่
มีประสิทธิภาพและกระจายอํานาจ เพื่อสงเสริม
การพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหมดนี้ไดเริ่ม
สะทอนใหเห็นแลวจากการกระทําของรัฐบาล จวบ
จนปจจุบนั สํานักนายกรัฐมนตรีจนี ประกาศยกเลิก
โครงการดานการลงทุนและการผลิตทีอ่ นุมตั ไิ ปแลว
รวมกวา ๗๐๐ โครงการ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนเริ่ม
ประสบความสําเร็จในการบริหารงานตามกฎหมาย
ดานการรักษาสิ่งแวดลอม
ประการที่ ห  า การบริ ห ารกองทั พ ตาม
กฎหมาย กองทัพเปนเสาหลักในการรักษาความ
มั่นคงของชาติ แตที่ผานมา เนื่องจากกฎระเบียบ
ของกองทั พ หย อ นยาน จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาการ
ทุจริตคอรัปชั่นที่รายแรงในกองทัพ เกิดตัวการใหญ
ของการคอรัปชั่นในกองทัพ เชน พลเอก กัว ปอสง
และพลเอก สีวไฉโฮวเปนตน สงผลกระทบตอ
ภาพลักษณและศักยภาพในการรบของกองทัพจีน
ดังนั้น เพื่อผลักดันและเพิ่มความเขมงวดในการ
บริหารกองทัพ อีกทัง้ ยกระดับมาตรฐานการปองกัน
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ประเทศและยกระดับระบบกฎหมายในกองทัพ เมือ่
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๙๒ นาย สี จิ้นผิง จึงได
อนุมัติในเอกสารเรื่อง “มติการบริหารกองทัพตาม
กฎหมายอยางเครงครัดภายใตสถานการณใหม” ที่
คณะกรรมาธิการทหารกลางเสนอ มตินี้ไดกําหนด
ใหทกุ หนวยงานดําเนินนโยบายตามมติทปี่ ระชุมรวม
ครั้งที่ ๔ สมัชชาฯ สมัยที่ ๑๘ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารกองทัพตามกฎหมาย ทั้งยังเรียกรอง
ใหทกุ ฝายในกองทัพชวยกันสรางระบบบริหารกําลัง
พลตามกฎหมาย เพือ่ ทําใหกองทัพเขมแข็ง เพิม่ การ
บังคับใชกฎทหาร มุงปฏิบัติตามกฎหมาย บังคับ
ใชกฎหมายอยางเครงครัด หากทําผิดกฎหมายจะ
ตองถูกดําเนินคดี และตองทําใหการปกครองกําลัง
พลตามกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ใหได ซึ่งจะเห็น
ไดจากกองทัพจีนไดจัดพิธีสวนสนามครั้งใหญที่สุด
ในประวัติศาสตรเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๐๑๕ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงผลของการบริหารกองทัพอยาง
เครงครัด
ประการทีห่ ก การบริหารระบบตุลาการตาม
กฎหมาย ซึง่ ระบบตุลาการของจีนขาดความสมบูรณ
จําเปนตองปฏิรูปอยางเรงดวน เพื่อสรางความ
ยุ ติ ธ รรมและการเครงครัดตอ กฎหมายในระบบ
ตุลาการ ประเทศจีนกําลังเรงสรางคณะบริหารงาน
ที่ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ในที่ประชุม
สภาผูแทนประชนแหงชาติ ป ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.
๒๕๕๘) ไดบันทึกขอความที่วา “เปดเผยกฎหมาย”
ไวในรายงานการปฏิบัติงานของศาลฎีกาและสํานัก
อัยการสูงสุด การเปดเผยขอมูลดานกฎหมายมาก
ขึน้ ไมเพียงเปนประโยชนตอ โจทกและจําเลยในการ
เขาใจในรูปคดี แตยังชวยปองกันการตัดสินคดีผิดพลาด
ได อี ก ด ว ย นอกจากนี้ การปฏิ รู ป กฎหมายและ
ขั้นตอนการบังคับใชกฎหมายก็มีความคืบหนาเชน
กัน เพื่อปรับปรุงศักยภาพและภาพลักษณของกอง
กําลังตํารวจจีน รัฐบาลกลางจึงพิจารณาให “กรอบ

ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิรปู ปญหาใหญบางประการ
ของตํารวจอยางรอบดาน” และแผนการปฏิรูปที่
เกีย่ วของผานมติทปี่ ระชุม พรอมเสนอใหสรางความ
สมบูรณของกลไกการทํางานดานความมั่นคงแหง
ชาติ สรางกลไกดานความปลอดภัยในสังคมแบบ
ใหม เพิ่มความเขมขนของการปฏิรูปการบริหาร
ระบบความมั่นคงสาธารณะ ปรับปรุงกลไกการใช
อํานาจการบังคับใชกฎหมาย ปรับปรุงระบบการ
จัดการหนวยงานความมั่นคงสาธารณะ สรางระบบ
การบริหารจัดการสถาบันตํารวจใหสมบูรณ จัดการ
ระบบผูชวยงานตํารวจใหเปนระเบียบแบบแผน
เปนตน อีกทั้งยังไดกําหนดมาตรการตางๆ อยาง
เปนรูปธรรมนอกจากนี้ มุงปฏิรูประบบตุลาการ
อยางเปนรูปธรรม เชน ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจนี
และสํานักนายกรัฐมนตรีจีน ไดประกาศ “แนวทาง
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมรวมคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ ๔ ประจําสมัชชาสมัย
ที่ ๑๘ เรื่องการปฏิรูประบบกฎหมายและสังคม
อยางจริงจัง” โดยไดนํามาตรการ ๘๔ ขอที่เสนอใน
ที่ประชุมมาดําเนินการใหเปนรูปธรรม มาตรการ
เหลานี้ แบงเปนสามดานหลัก คือ ๑) การสรางหลัก
ประกันใหกฎหมายมีความยุตธิ รรมและการยกระดับ
ความนาเชื่อถือ ประกอบดวยสวนสําคัญๆ เชน การ
ฟอง และการรับฟองดําเนินคดี การรับผิดชอบคดี
ตลอดชีวิต และการไตสวนการตัดสินคดีผิดพลาด
๒) การสงเสริมใหประชาชนมีสาํ นึกดานกฎหมายและ
การสรางสังคมการปกครองตามกฎหมาย ประกอบ
ดวยสวนสําคัญๆ เชน การพัฒนาทฤษฎีการปกครอง
ตามกฎหมายของสังคมนิยมแบบมีอตั ลักษณของจีน
บรรจุเนื้อหาการปกครองตามกฎหมายไวในระบบ
การศึกษา และปรับปรุงกลไกการตอบแทนผูเ คารพ
กฎหมายกับการลงโทษผูฝาฝนกฎหมาย ๓) การ
สรางบุคลากรดานกฎหมาย ปฏิรปู ระบบการจัดการ
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บุคคลดานกฎหมายและทนายความ เปนตน รวมทัง้
มีนโยบายและมาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมและ
เกีย่ วของกับการปฏิรปู ทัง้ หมดจะตองทยอยประกาศ
ใชในชวงป พ.ศ.๑๙๘๕ – ๒๕๕๘ ตามกําหนดของ
แนวทางปฏิบตั นิ ี้ จะเห็นไดวา นายสี จิน้ ผิง กําลังเรง
การดําเนินนโยบายปกครองประเทศตามกฎหมาย
ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประการที่เจ็ด การกลา วคํา ขอโทษตาม
กระบวนการตุลาการ จากกรณีที่ศาลสูงมณฑลอัน
ฮุย ไดลงประกาศในหนังสือพิมพฮาวโจวหวาน เปา
ของสํานักงานคณะกรรมการประจําเมืองฮาวโจว
โดยไดกลาวขอโทษตอบุคลากรบริษัทฮาวโจวซิ่งปง
รวม ๑๙ คน ประกอบดวยนายชิวเชา เปนตน ซึ่งถูก
ตัดสินวามีความผิดฐานฉอโกง แตตอมาพบวา เกิด
ความผิดพลาดในการตัดสินคดี พรอมกันนี้ ยังไดตี
พิมพรายชื่อของทั้ง ๑๙ คน ลงไปดวย เพื่อเปนการ
กอบกู  ชื่ อ เสี ย งคื น มา (ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งมาจากวั น ที่
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
ชดเชยความเสียหายทางดานจิตใจแกทงั้ ๑๙ คนแลว
จึงไดตพี มิ พประกาศดังกลาว เพือ่ หยุดยัง้ ผลกระทบ
ในดานลบ และกอบกูชื่อเสียงสวนบุคคล พรอมกับ
กลาวคําขอโทษตอพวกเขา
ประการที่แปด การนําระบบนิรโทษกรรม
กลับมาใชอีกครั้ง โดยในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(พ.ศ.๒๕๕๘) นาย สี จิ้นผิง ไดลงนามในคําสั่ง
นิรโทษกรรมโดยประธานาธิบดี ตามมติที่ประชุม
ครั้ ง ที่ ๑๖ สมั ย ที่ ๑๒ ของคณะกรรมการสภา
ผูแทนประชาชน เมื่อวันที่ ๒๙ เรื่องการนิรโทษ

๔๘

กรรมนักโทษที่อยูในระหวางการรับโทษจํานวน
หนึ่ง โดยไดนิรโทษกรรมใหแกนักโทษอดีตผูรวมรบ
ในสงครามตอตานญี่ปุน สงครามปลดแอก เปนตน
รวม ๔ ประเภทนักโทษดวยกัน ซึ่งเปนการนิรโทษ
กรรมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๑๘) ซึ่งสะทอนวาจีนไดเขา
สูการปกครองประเทศตามกฎหมายอยางรอบดาน
ทัง้ ในนัยยะทางกฎหมายและนัยยะทางสังคมอีกดวย
อันสะทอนถึงจิตวิญญาณดานนิตธิ รรม เมตตาธรรม
และมนุษยธรรมของจีน
ประการที่เกา การบริหารฮองกง มาเกา
ตามกฎหมาย รัฐบาลกลางดําเนินนโยบายหนึ่ง
ประเทศสองระบบ โดยใชกฎหมายเปนหลักประกัน
ทําใหฮองกงและมาเกาเจริญรุงเรืองและมั่นคงใน
ระยะยาว และผลักดันใหรวมประเทศเปนหนึง่ เดียว
อยางสันติ ปกปองสิทธิตามกฎหมายของประชาชน
รวมชาติเดียวกันที่อยูใน ฮองกง มาเกา และไตหวัน
ประการทีส่ บิ การตางประเทศตามกฎหมาย
โดยการเพิม่ การดําเนินการเรือ่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
กับการตางประเทศ อาศัยกฎหมายคุมครองความ
เปนเอกราช ความมั่นคง และผลประโยชนของชาติ
การปกปองสิทธิประโยชนของทั้งบุคคลธรรมดา
และนิ ติ บุ ค คลของจี น ในต า งประเทศ หรื อ ของ
ประเทศที่อยูในประเทศจีน ก็เปนเนื้อหาสําคัญ
สวนหนึ่งของการปกครองประเทศตามกฎหมาย
เชนกัน และนโยบายที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการตาง
ประเทศจํานวนหนึ่งก็ตองดําเนินการโดยยึดหลัก
กฎหมายดวย ตัวอยางเชน แผนการสราง “แนว
เขตเศรษฐกิจเสนทางสายไหม” และ “เสนทาง
สายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑” ประเทศจีน
ไดเปดความรวมมือกับประเทศ ตามรายทางภายใต
กฎหมายภายในประเทศ ทัง้ ดานการกอสรางพืน้ ฐาน
การเงินระหวางประเทศ เศรษฐกิจ และความปลอดภัย
ทางทะเล เปนตน
อุปสรรค เชิงระบบทีก่ าํ จัดไดยากของแนวคิด
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บริหารประเทศตามกฎหมาย
อุปสรรคขอแรก คือ ความขัดแยงในตัวเอง
ของรัฐธรรมนูญ เชน ขอกําหนดของรัฐธรรมนูญให
สภาผูแทนประชาชนอยูในสถานะที่มีอํานาจสูงสุด
ของประเทศ แตในคํานําของรัฐธรรมนูญกําหนด
เรื่องสถานะความเปนผูนําของพรรคคอมมิวนิสตที่
มีตอประเทศวา ประเทศจีนทั้งประเทศตองอยูภาย
ใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจนี (ซึง่ ในความเปน
จริง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนเปน
หนวยงานที่มีอํานาจสูงสุด) เปนตน
อุ ป สรรคข อ ที่ ส องคื อ ข อ สงสั ย ว า ใครมี
อํานาจมากกวากันระหวางพรรคคอมมิวนิสตจีน
หรือกฎหมาย ซึ่งในรัฐธรรมนูญของจีน มาตรา ๕
วรรคที่ ๕ กําหนดวา “หามหนวยงานใดหรือบุคคล
ใดมีอาํ นาจพิเศษเกินกวาทีร่ ฐั ธรรมนูญและกฎหมาย
กําหนด” ทําใหดูเหมือนกฎหมายมีอํานาจมากกวา
พรรคฯ แตในความเปนจริงแลว พรรคฯ มีอํานาจ
พิเศษในการกําหนดกฎหมาย โดยกฎหมายของจีน
ไมมีความเปนเอกเทศเพราะอยูภายใตการนําของ
พรรคฯ เปนตน
อุปสรรคขอทีส่ าม คือ เนือ้ หาบางมาตราบาง
วรรคในรัฐธรรมนูญจีน ไมเคยไดปฏิบัติจริงเลย เชน
มาตรา ๓๕ บัญญัติถึงพลเมืองจีนมีเสรีภาพในการ
วิพากษวิจารณ ตีพิมพ ชุมนุม รวมกลุม เดินขบวน
เรียกรอง แตในทางปฏิบัติจริงสื่อมวลชนของจีนอยู
ภายใตการควบคุมของรัฐบาล เปนตน
อุปสรรคขอที่สี่ คือ กลไกการตรวจสอบการ
บริหารประเทศตามกฎหมาย เชน หากกลุม ผูบ ริหาร
หรือผูนําสูงสุดของพรรคฯ ทําผิดกฎหมายเสียเอง
จะจัดการอยางไร แมวาจะเนนใหพรรคฯ เปนผู
ตรวจสอบเองก็ตาม แตไมไดมีหลักประกันที่เพียง
พอเทากับการที่ประชาชนเปนผูตรวจสอบ เปนตน
๓. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการปกครองตาม
กฎหมาย

เครื่องมือที่สําคัญขั้นพื้นฐาน คือ การสราง
แบบแผนธรรมเนียมการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อ
ใหเกิดความตอเนื่องซึ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดประกาศนโยบาย
ตอตานการฉอราษฎรบังหลวง และปญหาการใช
จายที่ฟุมเฟอยในหมูคนตําแหนงสูงๆ ทั้งหลาย โดย
ใหยึดถือกฎเหล็ก ๑๑ ขอ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกรมการเมือง (โปลิตบูโร) ซึง่ เดิมคณะ
กรรมการกลางตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการ
กลางพรรคคอมมิวนิสตจีนไดกําหนดขอบังคับเปน
บทบัญญัติ ๘ ประการซึ่งไดขยายออกเปนกฎเหล็ก
๑๑ ขอเพื่อใชสําหรับเจาหนาที่รัฐ นายทหารทุก
ระดับชัน้ และภาคธุรกิจเอกชนโดยกฎเหล็กดังกลาว
ประกอบดวย
ขอหนึง่ หามขึน้ ปาย ปูพรมแดง หรือมอบชอ
ดอกไมแกคนในรัฐบาล ขาราชการ และ นายทหาร
ระดับสูง ไมวาจะในโอกาสใด
ขอสอง หามใชจายเงินหลวงอยางฟุมเฟอย
โดยเฉพาะในระหวางไปตรวจราชการ ตองไมพัก
โรงแรมหรู
ขอสาม หามจัดเลี้ยงดวยอาหารราคาแพง
หรื อ สั่ ง อาหารจนล น โต ะ แม จ ะปฏิ บั ติ จ นเป น
ธรรมเนียมก็ตาม
ขอสี่ หามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทุกงาน
เลี้ยง
ขอหา หามคนในรัฐบาล เจาหนาที่ของกรม
การเมือง ขาราชการ และ นายทหารระดับสูงใช
สัญญาณไซเรน เพื่อขอทางสะดวกแกตน
ขอหก ใหเจาหนาที่ ขาราชการ และ นาย
ทหารระดับสูงทุกคน อบรมสั่งสอนภรรยาและลูก
ใหกระทําตนเปนเยี่ยงอยางในการรับใชราชการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต หามรับสินบนทั้งหนาบาน
ในบาน และ หลังบาน ดวยเหตุแหงหนาที่ของตน
เปนอันขาด
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ขอเจ็ด ทุกคนที่กินเงินเดือนหลวง ตองใชชุด
ที่ราชการตัดให
ขอแปด หามเจาหนาที่ 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
ป ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น เป น ป ญ หาที่ มี
ความสําคัญตอความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ
ของจีน ซึ่งหากปลอยทิ้งไวจะลุกลามรุนแรงมากขึ้น
ถึงขั้นนําประเทศไปสูสภาวะวิกฤตไดดังที่นายหวา
งฉีซาน ซึ่งเปนกรรมการประจํากรมการเมืองและ

๕๐

กรรมาธิการตรวจสอบวินัยพรรคฯ ไดกลาวตอบรับ
ไปในทิศทางเดียวกันกับประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ทีม่ งุ
เนนจัดการปกครองประเทศตามหลักนิตริ ฐั หรือการ
ใชกฎหมายอยางเครงครัด นอกจากนี้ คํากลาวของ สี
จิน้ ผิง ทีถ่ กู จดจําและกลาวถึงในเรือ่ งการปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่นอยางจริงจัง ดวยคํากลาวที่วา
“ตีทงั้ เสือ และ แมลงวัน” มีความหมายวา นโยบาย
การปราบทุจริตของประธานาธิบดีสจี นิ้ ผิงนัน้ มิไดมงุ
ตเฉพาะกลุม เจาหนาทีใ่ นระดับลาง แตหมายรวมถึง
เจาหนาทีร่ ะดับสูงทีท่ รงอิทธิพลมากดวยโดยเฉพาะ
ปญหาการทุจริตคอรัปชัน่ ในกองทัพจีนซึง่ ไมเคยมีการ
แตะตองมากอน ดังกรณีของพลเอก สีวไ ฉโฮว อดีตรอง
ประธานกรรมาธิการทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต
จีน เปนตนทั้งนี้ นายสีจ้ินผิง ประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดประกาศนโยบายตอ
ตานการฉอราษฎรบังหลวง และปญหาการใชจาย
ที่ฟุมเฟอยในหมูคนตําแหนงสูงๆ ทั้งหลาย โดยให
ยึดถือกฎเหล็ก ๑๑ ขอ อยางจริงจัง ซึ่งจะนําไปสู
ยุทธศาสตรการปกครองประเทศจีนโดยใชกฎหมาย
อยางเครงครัด
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย
เฉพาะเพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชัน่ ซึง่ การทุจริตคอรัปชัน่ เปนปญหาอุปสรรค
ขั ด ขวางการพั ฒ นาและเป น ภั ย คุ ก คามต อ ความ
มั่นคงของประเทศ ดังกรณีตัวอยางของจีน จะเปน
ตัวอยางใหกับประเทศไทยในการนําไปประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับบริบทของสภาวะแวดลอมในสังคม
ไทยตอไป
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• นโยบายต่างประเทศของจีนต่ออาเซียน
และบทบาทของไทย
• ความเป็นมา
ของจังหวัดชายแดนใต้
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เบื้องหน้าและเบื้องหลัง
การสวนสนามของจีน
ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี
แห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง
เจิง ไฉสือ

ภาพที่ 1 : พิธีสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA)
จัดขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ (ภาพรอยเตอร์ส)

กล่าวน�า
จีนจัดการเดินสวนสนามในวาระครบรอบ ๗๐ ปี (ค.ศ.๑๙๔๕ – ๒๐๑๕ หรือ พ.ศ.
๒๔๘๘ – ๒๕๕๘) ชัยชนะสงครามโลกครั้งที่สอง ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง เมื่อ
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ นับเป็นครัง้ แรกของการก�าหนด “วันแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการ
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
พิธีเดินสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ของ PLA เพื่อ
เฉลิมฉลองชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สอง โดยมีก�าลังพลเข้าร่วมการสวนสนามถึง
๑๒,๐๐๐ คน อาวุธยุทโธปกรณ์ ๕๐๐ ชิ้น และ
เครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดอีก ๑๘ รุ่น รวม ๒๐๐ ล�า
ซึ่งในจ�านวนอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นกว่า ๘๐ %
ยังไม่เคยแสดงต่อที่สาธารณะมาก่อน นอกจากนี้
ยังได้รบั เกียรติจากผูน้ า� และข้าราชการระดับสูงจาก
ประเทศต่างๆ นับ ๓๐ ประเทศ เข้าร่วมชมความยิ่ง
ใหญ่ของกองทัพจีน
เบื้องหน้า
ภายในงานนี้พบผู้น�าชาติมหาอ�านาจอย่าง
ประธานาธิบดีวลาดิมรี ์ ปูตนิ ของรัสเซีย รวมถึงผูน้ า�
ชาติอื่นๆ อันมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน ซึ่งรัฐบาล
จีนเน้นย�้าว่า พิธีสวนสนามครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าหมาย
ต่อญี่ปุ่นในวันนี้ แต่มุ่งระลึกอดีตและตักเตือนชาว
โลกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของจีน อย่างไรก็ดีจีน
แทบไม่เคยพลาดจะลากจุดสนใจไปยังการกระท�า
ของญี่ปุ่นในช่วงเกิดสงคราม
การเริ่มต้นพิธีการในการสวนสนาม เริ่มด้วย
ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง เริม่ ต้นกล่าวสุนทรพจน์ขณะยืน
อยูเ่ หนือจัตรุ สั เทียนอันเหมิน ทีต่ งั้ อยูใ่ จกลางนครหลวง
ปั ก กิ่ ง ได้ แ สดงท่ า ที เ ป็ น มิ ต รไมตรี ด ้ ว ยค� า แถลง
ว่า “จีนจะตัดลดก�าลังทหารลง ๓๐๐,๐๐๐ นาย

24

เพื่อก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาสันติภาพ”
แต่ ว ่ า ไม่ ไ ด้ ชี้ ชั ด ถึ ง กรอบเวลาอั น ชั ด เจนออกมา
ทั้งนี้กองทัพปลดแอกประชาชนจีนนับเป็นหนึ่งใน
กองทัพทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก โดยปกครองก�าลัง
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) มี พิ สั ย การยิ ง ไกล
๔,๐๐๐ กิโลเมตร เจ้าของฉายา “ผู้พิฆาตเกาะ
กวม”เนือ่ งจากสามารถโจมตีขา้ ศึกได้ถงึ “เกาะกวม”
อันเป็นฐานทัพสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก
๒) ขีปนาวุธตงเฟิง ๒๑ ดี

ภาพที่ ๔ : ขีปนาวุธน�าวิถี DF 21 D (ภาพเอพี)

ขีปนาวุธน�าวิถี ตงเฟิง ๒๑ ดี (Dongfeng21D) เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน�้า (Anti-Ship
Ballistic Missile : ASBM) มีพิสัยการโจมตีไกล
๑,๔๕๐ กิ โ ลเมตร รายงานระบุ ว ่ า ขี ป นาวุ ธ ฯมี
อานุภาพท�าลายล้างสูงขนาดสามารถจมเรือบรรทุก
เครื่องบินด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว
๓) ขีปนาวุธตงเฟิง ๕ บี

ภาพที่ ๕ : ขีปนาวุธน�าวิถี พิสัยไกล DF 5-B
(ภาพ เอเอฟพี)

ขีปนาวุธน�าวิถี ตงเฟิง ๕ บี (Dongfeng-5B)
เป็นขีปนาวุธพิสยั ไกล (Intercontinental Ballistic
Missile: ICBM) เคลือ่ นทีโ่ ดยใช้ระบบเชือ้ เพลิงเหลว
มีพสิ ยั การยิงไกล ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร สามารถบรรจุ
หัวรบนิวเคลียร์ได้มากกว่าสามหัว
ข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับการเดินสวนสนาม
ฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ชัยชนะสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ประการแรก เป็นการเดินสวนสนามครั้งแรก
ที่ไม่ได้จัดในวันชาติจีน ซึ่งหากพิจารณาจากการที่
จีนจัดการเดินสวนสนามของกองทัพมาแล้วจ�านวน
๑๔ ครั้ง นับตั้งแต่สถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในปี ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) พบว่า
การเดิ น สวนสนามครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี
ค.ศ.๑๙๙๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) และปี ค.ศ.๒๐๐๙
(พ.ศ.๒๕๕๒) เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งจีนใหม่โดย
พรรคคอมมิวนิสต์จนี ครบรอบปีที่ ๕๐ และปีที่ ๖๐ ตาม
ล�าดับ
ประการที่สอง อดีตทหารผ่านศึกก๊กมินตั๋ง
(Kuomintang) ได้รับเชิญมาเข้าร่วมการเดินสวน
สนาม จีนได้เชิญอดีตทหารผ่านศึกก๊กมินตัง๋ บางกลุม่
มาเข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม เพื่อร�าลึกว่ากองทัพ
ก๊กมินตั๋งมีบทบาทส�าคัญในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น
ประการที่สาม เจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมเดิน
สวนสนามโดยเป็ น หน่ ว ยผู ้ น� า ของขบวนฯ กลุ ่ ม
นายทหารใหญ่ระดับนายพลเดินสวนสนามน�าหน้า
เพื่ อ แสดงภาพลั ก ษณ์ ใ หม่ ข องกองทั พ ปลดแอก
ประชาชน แตกต่างจากการเดินสวนสนามครั้งที่
ผ่านๆ มา จะเป็นการเดินสวนสนามของนายทหาร
ระดับรองๆ ลงไป
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ประการทีส่ ี่ หน่วยทหารจากต่างประเทศ
เข้าร่วมด้วย ในการเดินสวนสนามฯนี้ มีหน่วยทหาร
ต่างชาติเข้าร่วม อาทิ รัสเซีย มองโกเลีย เบลารุส
คาซัคสถาน คีรกีสถาน ลาว กัมพูชา และชาติอื่นๆ
เป็นต้น ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ที่กองก�าลังของหน่วย
ทหารต่างชาติได้เดินสวนสนามร่วมกับกองทัพจีน
ณ กรุงปักกิ่ง อันเป็นเมืองหลวงของจีน

ภาพที่ ๖ : ภาพกองทัพรัสเซียร่วมสวนสนามจาก
หนังสือที่ระลึกในงานสวนสนาม เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

ประการทีห่ า้ มีขบวนแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์
ใหม่ๆ สนธิสัญญาระหว่างประเทศได้บัญญัติการ
แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ของกองทัพ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ทงั้ หมดทีน่ า� ออกแสดงในขบวนพาเหรด
เป็นอาวุธรุ่นใหม่ผลิตในประเทศที่เข้าประจ�าการ
แล้ว ทัง้ ของกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองทัพ
บก อาทิ เครื่องบินทิ้งระเบิด -6K และมีการแสดง
ขีปนาวุธน�าวิถีรุ่นใหม่ DF-16, DF-21D
ประการที่ ห ก กลุ ่ ม ทหารผ่ า นศึ ก ที่ ร อด
ชีวิตจากสงครามต่อต้านญี่ปุ่น มีอายุเฉลี่ย ๙๐ ปี
และลูกๆของทหารที่เสียชีวิต มีอายุเฉลี่ย ๗๘ ปี
ทหารผ่านศึกมากว่า ๓๐๐ คน ได้รับเชิญมาเข้าร่วม
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พิธีฉลองชัยชนะสงคราม
ประการทีเ่ จ็ด เป็นครัง้ แรกทีห่ น่วยทหารกอง
เกียรติยศหญิง เข้าร่วมการเดินสวนสนาม หน่วย
ทหารกองเกียรติยศหญิง ๕๑ คนนี้ มีความสูงเฉลี่ย
๑.๗๘ เมตร และ ๒๐.๘๘ เปอร์เซ็นต์ จบปริญญา
ตรี หรือสูงกว่า
ประการทีแ่ ปด มีคนกว่า ๒,๔๐๐ คน เข้าร่วม
การร้องเพลงประสานเสียง และทหารกว่า ๒,๔๐๐ นาย
เข้าร่วมร้องเพลงประสานเสียงในขบวนพาเหรด
โดยร้องเพลงคลาสสิกที่มีเนื้อหาบรรยายเรื่องราว
ระหว่างสงครามต่อต้านญี่ปุ่น และสมาชิกในวงขับ
ร้องประสานเสียงนี้ เข้าร่วมการเดินสวนสนามครั้ง
แรก
เบื้ อ งหลั ง การสวนสนาม ซึ่ ง สามารถ
วิเคราะห์เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นแรก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับจีน ที่มีมาอย่างช้านาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ จีน
กับไทยมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน มีความร่วมมือ
กันในทุกมิติตั้งแต่ในระดับความมั่นคง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม จนมีการกล่าวกันว่า การสวนสนามฯ
ในครัง้ นี้ นับว่าเป็นครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์
จีน โดยมีการเตรียมการจัดงานมาเป็นอย่างดีและ
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการควบคุม
การจราจรทัง้ ทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะทาง
อากาศ ซึ่งรัฐบาลจีน ได้ด�าเนินการปิดน่านฟ้าเป็น
เวลา ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ก�าลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์
และ เครื่องบินของกองทัพ สามารถสวนสนามฯ ได้
อย่างราบรื่น ในขณะที่จีนมีมลพิษทางอากาศสูง
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกรุงปักกิ่ง ซึ่งทางการจีน
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการลดมลพิษโดยการยิง
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จรวดขึ้นสู่อากาศเพื่อท�าฝนเทียม นอกจากนี้ยังใช้
จรวดเพือ่ สลายกลุม่ เมฆไม่ให้มฝี นตกในวันทีต่ อ้ งการ
ได้ด้วยเช่นกัน นับว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่สูงมาก
ประเด็นทีส่ อง ด้านการรักษาความปลอดภัย
จีนมีกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติ
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
เป็นการสวนสนามครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
เนือ่ งจากมีการน�าเอายุทโธปกรณ์ทที่ นั สมัยมาแสดง
ต่อสาธารณะ โดยกองทัพจีน มุ่งเน้นยุทโธปกรณ์
ในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามในทุกมิติ ทั้ง
ระดับยุทธศาสตร์ดว้ ยก�าลังทางอากาศและขีปนาวุธ
หัวรบนิวเคลียร์ ระดับยุทธบริเวณและในระดับ
ยุทธวิธี อย่างไรก็ตาม การสวนสนามในครัง้ นีม้ งุ่ เน้น
การแสดงยุทโธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถในการ
โจมตีทางลึกและการป้องกันภัยทางอากาศในระดับ
ยุทธบริเวณ ตัง้ แต่ระดับต�า่ ระดับปานกลางถึงระดับ
สูงมาก ซึ่งแตกต่างจากการสวนสนามในอดีตที่ผ่าน
มา ยุทโธปกรณ์ที่น�ามาแสดงที่ส�าคัญๆ ได้แก่ รถถัง
ยานเกราะทัง้ ล้อและสายพาน ปืนใหญ่อตั ตาจร และ
จรวดโจมตีภาคพื้น อาวุธน�าวิถีโจมตีเป้าหมายภาค
พื้นดินและพื้นน�้า ระบบป้องกันภัยทางอากาศผสม
อาวุธล�ากล้องและอาวุธน�าวิถีระดับต�่า (SHORAD)
ระดับปานกลาง ระดับสูง (HIMAD) ทัง้ แบบอัตตาจร

และแบบประจ�าที่ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
อย่างหลากหลาย อันเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจน
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)
ประเด็ น ที่ สี่ ผู ้ แ ทนต่ า งประเทศที่ เข้ 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
ปากี ส ถาน เซอร์ เ บี ย ทาจิ กิ ส ถาน วานู อ าร์ ตู
เวเนซูเอลาร์ และรัสเซีย ในขณะทีผ่ แู้ ทนจากประเทศ
เยอรมนี และ อิตาลี ซึ่งเป็นพันธมิตรสงครามกับ
ญีป่ นุ่ ในสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ได้เข้าร่วมชมการสวน
สนามฯ ด้วยเช่นกัน
ประเด็นที่ห้า แม้ว่าจีน จะแถลงว่า ไม่
ได้พุ่งเป้าหมายไปเพื่อการต่อต้านญี่ปุ่นก็ตาม แต่
การที่จีนตั้งชื่องานสวนสนามฯ ในครั้งนี้ เพื่อมุ่ง
เป้าหมายที่ญี่ปุ่นด้วยการแสดงแสนยานุภาพทาง
ทหารเพื่อป้องปรามที่ญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ในการขยายบทบาทของกองทัพและ
ก�าลังทหารออกไปปฏิบัติภารกิจนอกประเทศ รวม
ทั้งเพื่อแสดงบทบาทน�าร่วมกับมิตรประเทศในการ
ผดุงสันติภาพและความสงบสุข (ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๘ รัฐสภาญีป่ นุ่ ได้ลงมติผา่ นกฎหมาย
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ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติหลายฉบับ นับ
เป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ประวัตศิ าสตร์ของนโยบาย
ความมั่ น คงของประเทศที่ เ คยรั ก ษาเอาไว้ นั บ
๗ ทศวรรษ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒)
ประเด็นทีห่ ก รูปแบบการเชิญผูแ้ ทนประเทศ
ต่างๆ เข้าร่วมในครัง้ นีม้ ี ๓ ระดับ ตัง้ แต่ระดับประมุข
ของประเทศหรือผูน้ า� รัฐบาล ระดับผูน้ า� กองทัพ และ
ระดับกองก�าลังทหารทีเ่ ข้าร่วมสวนสนามฯ การเชิญ
ผูแ้ ทนดังกล่าวมาเข้าร่วมงานฯ แสดงให้เห็นว่า จีนมี
พันธมิตรเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะรัสเซีย (ซึ่งก่อน
หน้านี้ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองทัพจีน
ได้ส่งก�าลังพลเข้าร่วมการสวนสนามที่รัสเซีย และ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก็เดินทางไปร่วมงานสวน
สนามดังกล่าวด้วย)

สรุป
การสวนสนามของกองทัพจีนครั้งนี้ ถือ
เป็นครั้งแรกที่ขบวนพาเหรดสวนสนามของจีนใน
ครั้งนี้ จะน�าเฉพาะอาวุธและยุทธภัณฑ์ทางทหารที่
จีนสร้างขึ้นเองมาโชว์ในงานเท่านั้น โดยไม่มีอาวุธ
ที่ซื้อจากรัสเซียมาร่วมในขบวนพาเหรดแต่อย่างใด
โดยเมื่อเมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ทางการจีนเพิ่งมี
การลงนามในข้อตกลงขายเรือด�าน�า้ ใหม่ ๘ ล�าให้แก่
ปากีสถาน ซึง่ ถือเป็นการบรรลุขอ้ ตกลงซือ้ ขายอาวุธ
ทีม่ รี าคาแพงมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของจีนเลยที
เดียว นอกจากนี้ นับเป็นครัง้ แรกอีกเช่นกันทีจ่ นี เชิญ
กองก�าลังทหารจากต่างประเทศมาร่วมขบวนการ
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สวนสนาม ในแผ่นดินจีน และรัฐบาลจีนเน้นย�้าว่า
พิธีสวนสนามครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าหมายต่อญี่ปุ่นในวัน
นี้ แต่มุ่งระลึกอดีตและตักเตือนชาวโลกถึงการเสีย
สละอันยิ่งใหญ่ของจีน
การสวนสนามในครั้ ง นี้ ได้ ส ะท้ อ นมุ ม
มองของการแก้ไขปัญหาทั้งในมิติทางความมั่นคง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม อย่างแยบคาย โดย
มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการจัดงาน ซึ่งจะเป็นต้นแบบส�าหรับกองทัพ
ไทยได้ประยุกต์ใช้ในการจัดการสวนสนามในวาระ
ส�าคัญทางประวัตศิ าสตร์ของประเทศ รวมทัง้ การจัด
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 วัน ห้ามรถยนต์ครึง่
หนึง่ ทีม่ อี ยูใ่ นกรุงปักกิง่ ออกมาวิง่ ตามท้องถนน รวม
ถึงให้โรงงานอุตสาหกรรมหยุดงาน เพื่อที่อากาศใน
วันงานจะได้สะอาดสดใสไร้หมอกควัน ส่วนโรงเรียน
สถานราชการและธุรกิจเอกชน ต่างปิดท�าการนาน
๓ วัน เป็นต้น จึงท�าให้การจัดงานดังกล่าว เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
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นโยบายต่างประเทศของจีน
ต่ออาเซียนในยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
และบทบาทของไทย
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

กล่าวน�า
ข้อน่าสังเกตที่ส�าคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของจีน ซึ่ง
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
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ในปัญหาข้อกังวลต่างๆ ยึดมั่นในแนวทางการร่วม
มือทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียนอย่างแข็ง
ขัน ประการที่สอง สร้างสันติภาพที่มั่นคง ด้วยการ
ละทิง้ ความคิดแบบดัง้ เดิมในยุคสงครามเย็น โดยให้
ความส�าคัญ กับการให้ความร่วมมือเพือ่ จัดการกับ
ปัญหาภัยคุกคามต่อความมัน่ คงในรูปแบบใหม่ โดย
เฉพาะการจัดการภัยพิบตั ิ การรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศและโครงข่าย ปราบปราม
ภัยก่อการร้ายข้ามชาติ การร่วมมือกันปฏิบัติตาม
กฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดสันติสุข
และมั่นคง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดจนมีความ
ใกล้ชิดต่อกันมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงน่าสนใจศึกษาว่า ยุทธศาสตร์การ
ด� า เนิ น นโยบายต่ า งประเทศของจี น ต่ อ อาเซี ย น
ในยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นอย่างไร รวมทั้ง
ประเทศไทยมีความส�าคัญต่อยุทธศาสตร์ของจีนใน
การเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนหรือไม่
อย่างไร และประเทศไทยควรก�าหนดบทบาทอย่างไร

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด� า เนิ น นโยบายต่ า ง
ประเทศของจีนต่ออาเซียนในยุคของ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนในการวิ เ คราะห์
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด� า เนิ น
นโยบายต่างประเทศของจีนต่ออาเซียน จึงขอแบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็นประเด็นต่างๆ ๓ ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นแรก หลักการส�าคัญของนโยบายต่าง
ประเทศในยุคประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง ประเด็นทีส่ อง
กลไกของการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างจีน
กับอาเซียนแบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และ

ประเด็นที่สาม ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ของจีนต่อ
อาเซียน
ประเด็นแรก หลักการส�าคัญของนโยบาย
ต่างประเทศในยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
นายเจิง้ หย่งเหนียน ผูอ้ า� นวยการสถาบันวิจยั
เอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา ได้ตีพิมพ์
บทความบทหนึ่งภายใต้หัวข้อว่า "การวางหมากทั่ว
โลกของสี จิ้นผิง ก้าวไกล" โดยบทความบทนี้ได้เผย
แพร่บนเว็บนิตยสารฉิวซื่อ ซึ่งเป็นเว็บเกี่ยวกับภาค
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
พัฒนา มุง่ สูก่ ารพัฒนาบนพืน้ ฐานของการธ�ารงรักษา
สันติภาพ ช่วงชิงสันติภาพบนพื้นฐานการพัฒนา
แนวคิดการต่างประเทศใหม่ของจีนเป็นการสืบทอด
ตามสายเลือดจากการต่างประเทศจีนในอดีตนับตั้ง
แต่เติง้ เสีย่ วผิงเป็นต้นมา เนือ้ หาทางรูปธรรมจ�านวน
มากก็เริ่มต้นจากอดีตที่ผ่านมาแล้ว
ทั้งนี้เนื่องจากจีนเป็นประเทศมหาอ�านาจ
การค้าโลก มีการติดต่อด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆ เป็นจ�านวนมาก แต่
การที่จีนจะติดต่อสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจ
เหล่านี้ สิ่งที่จะต้องแก้ไข ไม่เฉพาะแต่ปัญหาการ
ค้าขาย สิ่งที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้นคือ ปัญหาสันติภาพ
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และสงคราม ถ้าหากมองจากประวัติศาสตร์แล้ว
ประเทศมหาอ� า นาจที่ ก� า ลั ง ผงาดขึ้ น มั ก จะต้ อ ง
ท้าทายประเทศมหาอ�านาจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ประเทศมหาอ� า นาจที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ก็ มั ก จะ
หวาดระแวงประเทศมหาอ�านาจที่ก�าลังผงาดขึ้น
ซึ่งจะน�าพาไปสู่การ ท�าสงครามและปะทะกันอย่าง
ไม่มีวันสิ้นสุด ต้องหลีกเลี่ยงการท�าสงครามและ
การปะทะ ธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพ จะต้องแสวงหา
ลู่ทางใหม่ ในด้านหนึ่งนี่คือความหมายส�าคัญที่จีน
ต้ อ งการแสวงหาลู ่ ท างสถาปนาความสั ม พั น ธ์
รูปแบบใหม่ของประเทศมหาอ�านาจ ทั้งยังถือว่า
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบทางสากลที่ ต ้ อ งรั บ ภาระ
ในฐานะเป็นประเทศมหาอ�านาจ
อีกด้านหนึ่ง ในฐานะที่เป็นประเทศก�าลัง
พัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดยจีนน�าเสนอแผน
พัฒนา พิมพ์เขียว "หนึง่ แนวเขต หนึง่ เส้นทาง" (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
หนทางเก่าของลัทธิลา่ อาณานิคมของชาติตะวันตกที่
ขูดรีดวัตถุดบิ ขัน้ ต้น และทุม่ เทขายสินค้าของตนกับ
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ประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่งหนทางของจีนคือ ต้องการ
ให้ประเทศก�าลังพัฒนา ได้พฒ
ั นาไป พร้อมกัน โดย
จีนจะต้องตอบสนองให้ด้วยเงินทุนและเทคโนโลยี
ตามที่ประเทศเหล่านั้นต้องการ นั่นคือการเน้น
ด�าเนินนโยบายการเป็นเพื่อนบ้านที่สงบและมั่งคั่ง
อันจะท�าให้การพัฒนาของจีนมีความยั่งยืนได้
อาจกล่ า วได้ ว ่ า การต่ า งประเทศของจี น
เน้ น การเชื่ อ มโยงด้ ว ยแนวคิ ด การสร้ า งสั ม พั น ธ์
ไมตรีและแสดงความหวังดีต่อนานาประเทศ โดย
เฉพาะการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ รู ป แบบใหม่ ข อง
ประเทศมหาอ�านาจ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมทั้ ง สร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชิ ง ลึ ก กั บ ประเทศ
อาเซียนฯ ซึง่ เป็นประเทศก�าลังพัฒนาโดยใช้แนวคิด
การด�าเนินนโยบายต่างประเทศแบบมีใจเผื่อแผ่
และมีความอดทนเป็นตัวเชื่อมไปสู่ผลประโยชน์
ระดับชาติที่ส�าคัญที่สุดของจีนคือ การสร้างสภาวะ
แวดล้อมภายในประเทศให้สามารถพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน โดยการสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
มีสนั ติภาพอย่างยัง่ ยืน โดยทีจ่ นี มีภารกิจความรับผิด
ชอบในความเป็นประเทศมหาอ�านาจ คือ การพัฒนา
สันติภาพโลก การสถาปนาความสัมพันธ์รปู แบบใหม่
ของประเทศมหาอ�านาจ การสร้างเส้นทางสายไหม
ใหม่ (New Silk Road) ซึง่ ล้วนแล้วแต่เพือ่ ธ�ารงไว้ซงึ่
สันติภาพของโลก ผลักดันการพัฒนาของโลก
ส� า หรั บ ขั้ น ตอนในการด� า เนิ น นโยบายนั้ น
ก่อนอื่นต้องแก้ไขความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐฯ ให้
ดี โดยหลีกเลี่ยงการปะทะ และโศกนาฏกรรมจาก
การท้าทายระหว่างประเทศมหาอ�านาจดาวรุ่งใหม่
กับประเทศมหาอ�านาจเดิมในทางประวัตศิ าสตร์ จีน
ต้องสถาปนาความสัมพันธ์รปู แบบใหม่ของประเทศ
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มหาอ�านาจ ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และจะต้องเป็น
ความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือซึ่งกันและกัน มิใช่รูป
แบบการปะทะ ต่อจากนั้น เมื่อจีนมีความแข็งแกร่ง
แล้ว ประเทศก�าลังพัฒนารอบข้างอาจจะเกิดความ
ระแวงสงสัย ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น
จีนจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือเชิงลึก
กับกลุ่มประเทศในเอเชียกลางและกลุ่มประเทศใน
อาเซียน
หัวใจส�าคัญของยุทธศาสตร์การต่างประเทศ
ของจีน คือ การทูตกับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ก�าหนด
ตามสภาวะแวดล้อมทางด้านภูมริ ฐั ศาสตร์เป็นส�าคัญ
เนื่องจากประเทศจีนมีลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์
ที่ เ ป็ น ทั้ ง ประเทศทางบกและประเทศทางทะเล
โดยมีแนวพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเลติดต่อ
กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ถึ ง ๑๔ ประเทศ โดย
เฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาเซียน ที่มีสภาพ
ภูมิรัฐศาสตร์เชื่อมต่อระหว่าง ๒ มหาสมุทรคือ
มหาสมุทรแปซิฟกิ และมหาสมุทรอินเดีย อีกทัง้ เป็น
จุดเชือ่ มต่อภาคตะวันตกของจีนให้มที างออกเชือ่ มสู่
ทะเลทางด้านใต้ (โดยจีนก�าหนดเขตปกครองตนเอง
กว่างซี ซึง่ คนไทยเรียกว่า กวางสี เป็นด่านหน้าเชือ่ ม
ต่อกับอาเซียนให้ผา่ นทางประเทศเวียดนาม รวมทัง้
ก� า หนดให้ ม ณฑลหวิ๋ น หนาน ซึ่ ง คนไทยเรี ย กว่ า
ยูนนาน เชือ่ มต่อกับอาเซียนโดยผ่าน สปป.ลาว และ
เมียนมา)
ทั้งนี้ จีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความ
เชื่ อ มโยงติ ด ต่ อ กั น ทั้ ง ทางบกและทางทะเลเป็ น
เพื่อนบ้านกัน โดยมีเส้นเขตแดนทางบกร่วมกันกว่า
๔,๐๐๐ กิโลเมตร ตลอดระยะเวลานับพันปี ที่ทั้ง
จีนและอาเซียนมีวัฒนธรรมพาดผ่านถึงกัน มีสาย

เลือดเชื่อมกัน เป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนกัน
ทางชนชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอันแตกต่างกัน
จีนกับประเทศอาเซียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน และร่วมกันพัฒนากระบวนการเพื่อความ
เป็นเอกราชของประชาชาติ ซึง่ จีนได้เริม่ ต้นจากการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจนกลายมาเป็น
หุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ ได้เพิม่ พูนความไว้วางใจแก่
กันอย่างต่อเนื่อง ขยายความร่วมมือในทุกด้าน ให้
ประชาชนของประเทศต่างๆ ได้รับผลประโยชน์ที่
เป็นรูปธรรม และก็ได้ส่งเสริมความมั่นคงและเจริญ
รุ่งเรืองของเขตเอเชียตะวันออก
ในช่วงกว่า ๒๐ ปีหลังสงครามเย็น จีนใน
ฐานะก�าลังหลักที่รักษาสันติภาพของเอเชียตะวัน
ออก ได้สนับสนุนอาเซียนแสดงบทบาททางบวก
เพื่อความมั่นคงของภูมิภาค โดยสาเหตุพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วระหว่างจีน
กับประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น เป็นผลมาจากการ
เคารพซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร ซึ่ง
เป็นเงือ่ นไขแรกทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งได้น�าไปสู่การแสวงหาจุดร่วม และ
สงวนจุดต่าง มีการปรึกษาหารือกันด้วยความเสมอ
ภาค อันเป็นวิธีการที่สมเหตุสมผลในการแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง ซึ่งการที่จีนได้เข้าร่วม“สนธิสัญญาความ
ร่วมมือฉันท์มิตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เมื่อปี
ค.ศ.๒๐๐๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) ถือเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์แบบเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์กบั อาเซียน
และได้เสนอให้ความร่วมมือกับอาเซียน โดยลงนาม
ใน“สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือฉันท์ประเทศ
เพื่อนบ้าน”ก่อนประเทศมหาอ�านาจอื่นๆ ซึ่งความ
ร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนก่อให้เกิดแรงกระตุ้น
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ต่อการพัฒนาในภูมิภาค เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าราย
ใหญ่ท่ีสุดและเป็นประเทศที่มีการลงทุนมากเป็น
อันดับที่ ๓ ของอาเซียนในขณะเวลานั้น ตลอดจน
จีนได้เจรจากับอาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเขตการค้า
เสรีก่อนประเทศอื่นๆ และได้สร้างเขตการค้าเสรี
ของประเทศก�าลังพัฒนาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกด้วย โดย
ในปี ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) ยอดมูลค่าระหว่าง
จีนกับอาเซียนเป็นจ�านวนเงินสูงถึง ๔๔๓,๖๐๐
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีเงินลงทุนรวมเป็นจ�านวน
๑๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจีนกับอาเซียน
มีประชากรทีต่ ดิ ต่อไปมาหาสูก่ นั จ�านวน ๑๘ ล้านคน
มีการติดต่อทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างใกล้ชิด
อี ก ทั้ ง ศั ก ยภาพทางการตลาดที่ ใ หญ่ ข องจี น กั บ
อาเซียน ได้กลายมาเป็นส่วน ทีส่ า� คัญของการพัฒนา
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
ความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์ให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้นกับ
การรวมเข้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
แนวความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือส�าคัญใน ๗ ด้าน
อั น ได้ แ ก่ การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และการค้ า การ
เชื่อมสัมพันธ์และติดต่อกัน การเงิน ความร่วมมือ
ทางทะเล ความมัน่ คง และวัฒนธรรมทางสังคม และ
ตลอดปี ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) ที่ผ่านมา ความ
ร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนมีผลคืบหน้าส�าคัญคือ
ใน ๓ ไตรมาสแรกของปีนนั้ มียอดมูลค่าระหว่างสอง
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ฝ่ายเป็นจ�านวนเงินสูงถึง ๓๔๖,๖๐๐ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (เติบโตขึ้นร้อยละ ๗.๕) เมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีก่อนหน้านั้น โดยจีนกับอาเซียนได้
บรรลุความเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับการพัฒนาเขตการ
ค้าเสรีจนี -อาเซียนในระดับทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ประกอบกับปี
ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) เป็นปีแห่งการแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมจีนกับอาเซียน โดยจีนได้จดั กิจกรรมอย่าง
หลากหลายเพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายสัมผัสถึง
มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมตะวันออกได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ จีนได้เริ่มรวบรวมเงินทุนความ
ร่วมมือด้านการลงทุนจีน-อาเซียนระยะที่ ๒ ธนาคาร
เพื่ อ การพั ฒ นาแห่ ง ชาติ จี น ยั ง จะจั ด ตั้ ง เงิ น กู ้ โ ดย
เฉพาะเกี่ยวกับสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานจีนอาเซียน โดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลกลายเป็น
ประเด็นเด่นของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศ
อาเซียน จีนมีข้อเสนอว่าจะตั้งให้ ปี ค.ศ.๒๐๑๕
(พ.ศ.๒๕๕๘) เป็นปีแห่งความร่วมมือทางทะเล กระชับ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทางทะเล วิทยาศาสตร์
ทางทะเล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
การขนส่งทางทะเล เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ ได้ผลประโยชน์ร่วมกันและมีความ
เข้าใจกันด้วยใจและใจระหว่างประชาชนของจีนกับ
ประชาชนของประเทศในกลุม่ อาเซียน ซึง่ จีนมุง่ ทีจ่ ะ
เพิ่มการลงทุนต่อประเทศก�าลังพัฒนาในอาเซียน
กระชับการแลกเปลีย่ นและความร่วมมือกับประเทศ
ตามลุ่มแม่น�้าโขง บรรเทาความยากจน ช่วยเหลือ
กลุม่ คนยากจน และการพัฒนาทางสังคม สนับสนุน
อาเซียนลดช่องว่างของการพัฒนาภายในประชาคม
ให้น้อยลง ซึ่งการเชื่อมต่อดังกล่าวนั้น มีกลไกกรอบ
ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนรองรับ โดย
เฉพาะกลไกที่จีนเรียกว่าเป็นกลไกของความร่วม
มือแบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับ
อาเซียน
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ประเด็นที่สอง กลไกของการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนแบบเป็นหุ้น
ส่วนทางยุทธศาสตร์
กลไกในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนกับจีน แบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ดังกล่าว มีหลายระดับ ได้แก่
๑. การประชุ ม สุ ด ยอดผู ้ น� า อาเซี ย น-จี น
(ASEAN-China Summit) ซึ่ ง ก� า หนดให้ มี ก าร
ประชุ ม ในช่ ว งเดี ย วกั น กั บ การประชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียนในช่วงปลายปีของทุกปี
๒. การประชุม รัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียนจีน (ASEAN Post Ministerial Conference
Session with China) ก�าหนดการประชุมในราว
เดือนกรกฎาคมของทุกปี
๓. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน
(ASEAN-China Senior Officials’ Consultation)
ก�าหนดการประชุมในราวเดือนเมษายนของทุกปี
๔. กลไกส่งเสริมความร่วมมือในประเด็น
ทะเลจีนใต้ในระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสและคณะท�างาน
(SOM/JWG on DOC)
๕. กลไกรายสาขาในระดับรัฐมนตรีและกลไก
รายสาขาในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๔
(พ.ศ.๒๕๕๗) กระทรวงการต่างประเทศไทย เป็น
เจ้าภาพการประชุมร่วมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียน-จีน
ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติ
ของภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN - China SOM
on DOC) ครั้งที่ ๘ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ในขณะนั้น) และ
นายหลิว เจิน้ หมิน รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศจีน เป็นประธานร่วม ณ โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ในที่ประชุมได้หารือ
ถึงความคืบหน้าของการด�าเนินการตามปฏิญญา
ว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้และเร่งรัด
การจัดท�าแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ โดยต่อยอดจาก
ผลลัพธ์ของการประชุม SOM on DOC ครั้งที่ ๗
เมือ่ เดือนเมษายน ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) ทีเ่ มือง
พัทยา และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน
สมัยพิเศษ เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.
๒๕๕๗) ที่เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน ซึ่งทั้งสองฝ่าย
สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือผ่านการหารือใน
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับคณะท�างาน โดย
อาเซียนและจีนตระหนักถึงความส�าคัญของคณะ
ท�างานร่วมอาเซียน-จีน (Joint Working Group
: JWG) ในการสนับสนุนการท�างานของเจ้าหน้าที่
อาวุโสฯทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของ
JWG ในการจัดตัง้ hotline ส�าหรับเหตุฉกุ เฉิน ทาง
ทะเลระหว่างหน่วยงานค้นหาและกูภ้ ยั และระหว่าง
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนจีน และเห็นชอบกับแผนการฝึกซ้อมในห้องปฏิบัติ
การ (Tabletop Exercise : TTX) ด้านค้นหาและ
กู้ภัยในปี ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) นอกจากนี้ ที่
ประชุมฯ ให้ความส�าคัญต่อการขยายประเด็นทีเ่ ป็น
จุดยืนร่วมกัน (Commonalities) ระหว่างอาเซียน
กับจีน โดยได้รบั รอง 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
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เป็นเสาหลักของสันติภาพ เสถียรภาพ และความ
เจริญรุง่ เรืองของภูมภิ าค รวมทัง้ แสดงความมุง่ มัน่ ที่
จะพัฒนาความสัมพันธ์ บนพื้นฐานของความเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ให้มีความใกล้ชิด
และมัน่ คงเข้มแข็งยิง่ ขึน้ ด้วยการเสริมสร้างความเชือ่
มั่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความเคารพซึ่งกันและ
กัน ดังที่จีนได้มีข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ต่ออาเซียน
ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป
ประเด็นที่สาม ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ต่อ
อาเซียน
ข้อเสนอดังกล่าว เกิดขึ้นในโอกาสของการ
ประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน-จีนครั้งที่ ๑๖ ภายใต้
การประชุมสุดยอดอาเซียนประจ�าปี ค.ศ.๒๐๑๓
(พ.ศ.๒๕๕๖) นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ของจีนได้
น�าเสนอข้อเสนอ ๗ ประการ หรือ ๗ ยุทธศาสตร์ เพือ่
เพิ่มขยายความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน ดังนี้
ประการแรก ยึ ด มั่ น สร้ า งความสั ม พั น ธ์
เป็ น เพื่ อ นบ้ า นที่ ดี ต ่ อ กั น จี น พร้ อ มที่ จ ะปรึ ก ษา
กับอาเซียนเพื่อลงนามในสนธิสัญญาเพื่อนบ้านที่
ดี มิตรภาพและความร่วมมือ (Treaty on GoodNeighbourliness, Friendship and Cooperation)
เป็นการเสริมสร้างรากฐานทางการเมืองสู่ความไว้
เนื้อเชื่อใจ ให้ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อยู่ภาย
ใต้กรอบกฎหมาย สองฝ่ายผูกพันอย่างเหนียวแน่น
ประการที่สอง เพิ่มการแลกเปลี่ยนและเพิ่ม
ความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยปรับปรุงกลไก
ประชุ ม รั ฐ มนตรี ก ระทรวงกลาโหมจี น -อาเซี ย น
(Asean-China Defence Ministers’ Meeting)
ให้จดั การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพือ่ เพิม่ ความ
ร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ความ
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มัน่ คงทางไซเบอร์ 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
เสนอจัดตัง้ ธนาคารเพือ่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
เอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank)
เนื่องจากชาติสมาชิกอาเซียนบางประเทศต้องการ
การสนับสนุนทางการเงินเพื่อก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
ประการที่ ห ้ า ขยายความร่ ว มมื อ ด้ า น
การเงิ น และการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งต่ า งๆ เพิ่ ม
ปริมาณและขยายกรอบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
แบบทวิภาคี ขยายโครงการน�าร่องกระบวนการ
ช� า ระเงิ น และส่ ง มอบสิ น ค้ า จากการซื้ อ ขายข้ า ม
ประเทศด้ ว ยสกุ ล เงิ น ท้ อ งถิ่ น ขยายความร่ ว ม
มื อ ความริ เริ่ ม เชี ย งใหม่ พ หุ ภ าคี (Chiang Mai
Initiative Multilateralisation) ใช้สมาคมธนาคาร
นานาชาติจนี -อาเซียน (China-ASEAN Inter-Bank
Association) ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
ประการที่หก สร้างความร่วมมือทางทะเล
กระชับความร่วมมือภาคเศรษฐกิจทีพ่ งึ่ พาทางทะเล
(marine economy) อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมสร้าง
เส้นทางสายไหมทางทะเลส�าหรับศตวรรษที่ ๒๑
ผ่านความร่วมมือ ด้านการประมง การเชือ่ มโยงทาง
ทะเล การปกป้องสิง่ แวดล้อมและการวิจยั ทางทะเล
การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล
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ประการที่เจ็ด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการความร่วม
มือทางวัฒนธรรมระหว่างจีน-อาเซียน (ChinaASEAN Cultural Cooperation Action Plan)
เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและ
การศึกษา การแลกเปลีย่ นเยาวชน นักวิเคราะห์และ
สือ่ มวลชน ส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยี การ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ อันจะเพิ่มกระชับ
ความร่วมมือฉันท์มิตรระหว่างสองฝ่าย
ข้อน่าสังเกตจากยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ประการ
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า จีนเน้นยุทธศาสตร์ใช้การ
พัฒนาเศรษฐกิจน�าหน้าความสัมพันธ์กับอาเซียน
เนือ่ งจากการพัฒนาเศรษฐกิจย่อมเชือ่ มโยงสัมพันธ์
กับมิติอื่นๆ ยิ่งผูกพันทางเศรษฐกิจมากเพียงไรย่อม
ผูกพันกับมิตอิ นื่ ๆ มากขึน้ เพียงนัน้ ซึง่ เป้าหมายหลัก
ของจีนขณะนี้ คือการพัฒนาประเทศทุกด้าน เพื่อ
บรรลุเป้าหมายหลักดังกล่าวจ�าต้องมีบรรยากาศ
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการ
พัฒนาของจีน ไม่มีสิ่งใดมาขัดขวาง เช่น ความขัด
แย้ ง กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ อ าจน� า สู ่ ก ารกี ด กั น
ทางการค้าการเมืองระหว่างประเทศ ผลลัพธ์จาก
การพัฒนาของจีนย่อมเป็นประโยชน์ทงั้ ต่อเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองภายในประเทศ และต่อการเมือง
ระหว่างประเทศด้วย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจนี นายหลี่ เค่อเฉียง
ยั ง เน้ น ว่ า ในฐานะเป็ น สมาชิ ก ของครอบครั ว
ใหญ่เอเชีย ซึง่ ในอนาคตของจีนต้องมีการเชือ่ มโยงที่
ใกล้ชิดกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยจีนต้องการ
บรรยากาศการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านด้วยสันติและมี
เสถียรภาพ ต้องการมีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน โดย

ต่างได้รับประโยชน์จากความร่วมมือ และพร้อม
จัดการความแตกต่างและการไม่เห็นตรงกัน ดังนั้น
ในแถลงการณ์ร่วมจีน-อาเซียนหลังการประชุมระบุ
ว่า อาเซียนตอบสนองข้อเสนอของจีนเรื่อง "การท�า
สนธิสัญญาเพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพและความร่วม
มือ" ด้วยความขอบคุณและขอรับไปพิจารณาเป็น
ตัวอย่างสะท้อนลักษณะอาเซียนที่มีความหลาก
หลายภายในตัวเอง สะท้อนการใช้หลักฉันทามติและ
กลไกถ่วงดุลความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ท�านอง
เดียวกับที่อาเซียนตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับจีน
ซึ่ ง ผลจากการประชุ ม รั ฐ มนตรี ก ระทรวง
กลาโหมจีน-อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (China –
ASEAN Defence Ministers’ Informal Meeting)
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ กรุง
ปักกิ่ง (โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
เข้าร่วมประชุม) ซึ่งฝ่ายจีนได้เสนอแนวทางการ
พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น ๕ เรื่ อ ง ได้ แ ก่
(๑) การพัฒนาความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ ระหว่าง จีนอาเซียน สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (๒) การ
บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
จี น -อาเซี ย น เพื่ อ รั ก ษาสั น ติ ภ าพของภู มิ ภ าคที่
ยั่งยืน (๓) การสร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศร่วมกัน
โดยมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกั น ที่ ใ กล้ ชิ ด
(๔) การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการป้องกันประเทศของจีนต่ออาเซียน
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
ปีกอ่ นทีจ่ นี ถือว่าเป็น "ปีทอง" จากนีไ้ ปเป็นช่วงเวลา
ของการติดตามความส�าเร็จของยุทธศาสตร์ดงั กล่าว
โดยดูจากความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ
ระดับทวิภาคี เช่น การก่อสร้างโครงข่ายคมนาคม
เชื่ อ มโยงจี น กั บ อาเซี ย น เป็ น ต้ น ซึ่ ง จากสภาพ
ทางภูมริ ฐั ศาสตร์ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีความส�าคัญต่อเป้าหมายดังกล่าวของจีน โดย
เฉพาะประเทศไทยจะมีบทบาทส�าคัญเนื่องจากมีที่
ตัง้ ของประเทศอยูใ่ นบริเวณศูนย์กลางของการเชือ่ ม
ต่อกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

การก�าหนดบทบาทของประเทศไทย
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ น ปรากฎการณ์ ส� า คั ญ
ประการหนึ่ง เกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยใน
การเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ของจีนบนความสัมพันธ์
ระหว่ า งจี น กั บ อาเซี ย น กล่ า วคื อ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ได้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียน - จีน ครั้งที่ ๑๘ ณ ประเทศมาเลเซีย ร่วม
กับผู้น�าชาติอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และ นาย
หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ในการประชุม
ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไทย ได้ร่วมก�าหนดทิศทาง
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออาเซียน - จีน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาค
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และระหว่างประเทศ พร้อมร่วมรับรองแผนปฏิบัติ
การตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์อาเซียน - จีน (ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐)
และเห็นพ้องกับผู้น�าที่เข้าร่วมให้จัดกิจกรรมฉลอง
ครบรอบ ๒๕ ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน - จีน ใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แก่
๑. ไทยจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียน - จีน ให้ใกล้ชิด
แน่นแฟ้น และขอร่วมรับรองแผนปฏิบัติการตาม
ปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์
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 ความมั่นคง และสังคมและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะอาเซียนที่เข้มแข็งย่อม
เป็นผลดีต่อจีน
๒. อาเซียนและจีนควรพัฒนาหุ้นส่วนเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ บ นพื้ น ฐานของความสมดุ ล และผล
ประโยชน์ร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีไทยได้เสนอ
แนวทาง ๔ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืนและครอบคลุม เพื่อลดความเหลื่อมล�้า
ในภูมิภาค ที่ผ่านมา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-จีนเติบโตอย่างมีพลวัต การค้าสองฝ่ายเมือ่
ปีที่แล้วมีมูลค่ากว่า ๔๘๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จึงควรร่วมกันเร่งรัดการเจรจายกระดับความตกลง
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เขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน และการจัดท�าความ
ตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional
Comprehensive Economic Partnership :
RCEP) ให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ค้าขายกันได้มาก
ขึ้น และมีอุปสรรคน้อยลง ซึ่งการลงทุนของจีนใน
อาเซียนยังจะเพิ่มขึ้นได้อีกมาก เพราะประชาคม
อาเซียนจะกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและคลังอาหาร
ส�าคัญของโลก โดยควรร่วมกันส่งเสริม SMEs ให้
เข้มแข็ง เพือ่ ขยายห่วงโซ่การผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขันของภูมิภาค
ประเด็นทีส่ อง การส่งเสริมความเชือ่ มโยงใน
ภูมิภาคในทุกมิติ ซึ่งจะท�าให้การค้า การลงทุน และ
การเดินทางของประชาชน มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และรวดเร็ว โดยไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง
กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค
รวมทั้งร่วมมือกับประเทศที่สามในการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ สร้างงานและกระจายความ
เจริญสูภ่ มู ภิ าค ซึง่ อาจมองว่าเป็นแนวทางความร่วม
มือในลักษณะ ๑+๑+๑ กล่าวคือ ระหว่าง ๒ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับ ๑ ประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้ง
ไทยสนับสนุนข้อริเริ่มของจีนในการจัดตั้งกองทุน
และสถาบันการเงิน เพื่อเป็นแหล่งทุนส�าหรับการ
พัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งกองทุนเส้นทาง
สายไหมทางทะเล และ ธนาคารเพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ ฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank : AIIB) นอกจากนี้ ควรแสวงหา
แนวทางอืน่ ๆ เช่น การลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน
การใช้ประโยชน์จากเงินสกุลหลักในภูมิภาค และ

พันธบัตรเพื่อการลงทุนด้วย เมื่อการเชื่อมโยงทาง
ทะเลและข้ อ ริ เริ่ ม เส้ น ทางสายไหมทางทะเลใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นรูปธรรมมากขึน้ เช่น มีการพัฒนา
ท่าเรือและธุรกิจเรือส�าราญและมารีนา อาเซียน และ
จีน น่าจะร่วมกันพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางทะเล โดยที่ต้องให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล เช่น พันธุ์ปลา ปะการัง ไม่ทิ้ง
ขยะหรือปล่อยน�้ามันและน�้าเสียลงทะเล
ประเด็นที่สาม การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม
และการศึ ก ษา เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ จ ะท� า ให้
ประชาชนเข้าใจกัน ไทยจึงสนับสนุนให้ปี พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา
อาเซียน-จีน และจะร่วมกันจัดโครงการและกิจกรรม
ที่จะท�าให้คนรุ่นใหม่รู้จักกันมากขึ้น
ประเด็นทีส่ ี่ ส�าหรับประเด็นในระดับภูมภิ าค
หากภูมภิ าคปราศจากสภาวะแวดล้อมทีม่ นั่ คงและมี
เสถียรภาพ อาเซียน และจีน ก็ไม่สามารถบรรลุเป้า
หมายที่ได้กล่าวมาทั้งหมดได้ ดังนั้น การส่งเสริม
สันติภาพและความมั่นคง การสร้างความไว้เนื้อเชื่อ
ใจต่อกัน ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้
ต้องร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อ
ที่จะได้แข็งแรงด้วยกัน อาเซียนและจีนต้องร่วมกัน
สร้างความแข็งแกร่งให้กับภูมิภาค โดยส่งเสริมและ
พัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่มีอาเซียน
เป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยน�าไปสู่เสถียรภาพและ
ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

ความส�าคัญของประเทศไทยและ
บทบาทที่ควรก�าหนดในการด�าเนิน
นโยบายต่อจีน
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จี น เห็ น ความส� า คั ญ ของประเทศไทย
เนื่ อ งจากการที่ ไ ทยอยู ่ ส ถานะที่ ไ ด้ เ ปรี ย บในเชิ ง
ภูมิรัฐศาสตร์ เป็นประเทศศูนย์กลางของแผ่นดิน
ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตัวเชื่อมที่
ส�าคัญในการเชื่อมโยง (connectivity) ในภูมิภาค
และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ฉั น ท์ มิ ต รกั บ ประเทศต่ า งๆ
โดยเฉพาะการไม่มีประเด็นข้อขัดแย้งในประเด็น
ทะเลจีนใต้ รวมทั้งมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงและมี
ศักยภาพในการเป็นผู้น�าของภูมิภาค รวมทั้งการ
มีบทบาทสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมา จึง
เป็ น โอกาสที่ ส� า คั ญ ของไทยที่ จ ะต้ อ งหาทางส่ ง
เสริม ความร่วมมือกับชาติมหาอ�านาจ โดยเฉพาะ
ในห้วงที่จีนก�าลังต้องการการสนับสนุนจากไทย
ในฐานะประเทศ ผู้ประสานงานระหว่างอาเซียน
กั บ จี น ในปั จ จุ บั น เพราะจี น ก� า ลั ง เผชิ ญ หน้ า กั บ
ปัจจัยท้าทายจากทั้งในระดับการเมืองภายในและ
การเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ
การทะยานขึ้นอย่างสันติของจีน (peaceful rise)
ที่ส�าคัญ ได้แก่ การประคองเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างยั่งยืน ปัญหาโครงสร้างอันไม่เป็นธรรมของ
สังคม และ การรักษาอธิปไตยของจีนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ปัญหาทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก นอกจาก
นี้ จีนยังเล็งเห็นว่า โดยไทยจะช่วยให้จีนบรรลุตาม
เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทัง้ จะส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
จีนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน เพื่อผลประโยชน์
ร่วมกันของทุกประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะความ
ร่ ว มมื อ ใน ๑๑ สาขาหลั ก ประกอบด้ ว ย ๑)
การเกษตร ๒) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๔) การพัฒนาลุ่ม
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แม่น�้าโขง ๕) การลงทุน ๖) พลังงาน ๗) การขนส่ง
๘) วัฒนธรรม ๙) สาธารณสุข ๑๐) การท่องเที่ยว
และ ๑๑) สิ่งแวดล้อม
ส�าหรับประเทศไทยควรริเริ่มในการผลักดัน
ข้อเสนอที่จะน�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
การปฏิบตั ิ และการพัฒนาเขตทะเลจีนใต้ให้เป็นเขต
พัฒนาร่วม หรือ Joint Development Area โดย
ควรสนับสนุนให้จนี ปรับเปลีย่ นท่าทีทางการทูตเพือ่
ลดความแข็งกร้าวและเกรี้ยวกราดลง รวมทั้งมีท่าที
ประนีประนอมกับอาเซียนมากขึ้น นอกจากนี้ ควร
เร่งเสริมสร้างปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ความสัมพันธ์
จีนกับอาเซียนดีขึ้น ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างจีน
กับมหาอ�านาจอื่นๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์จีนกับ
สหรัฐฯ จีนกับญีป่ นุ่ และจีนกับอินเดีย กล่าวคือ หาก
ความสัมพันธ์จนี กับมหาอ�านาจเหล่านีด้ ี ก็จะช่วยให้
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ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนดีขึ้นด้วย เช่น
การฝึกและอบรมการบริหารจัดการในการปฏิบัติ
การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบตั ิ ซึง่ นอกจากจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถ
บุคลากรทั้งของไทยและจีนสู่ระดับสากลแล้ว ยัง
จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนร่วมกัน รวมทั้ง
เสริมสร้างความร่วมมือกัน อันจะสามารถลดความ
หวาดระแวงระหว่างประเทศได้ เป็นต้น
๒. ในด้ า นเศรษฐกิ จ ไทยกั บ ประเทศใน
อาเซียนกับจีนควรร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุนให้
จีนได้ใช้โอกาสในเวทีหารือระหว่างอาเซียนกับจีน
ที่มีอยู่หลายเวที ทั้งการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซี ย น-จี น การประชุ ม ในระดั บ รั ฐ มนตรี ต ่ า ง
ประเทศ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ที่
ผ่านมา จีนได้แสดงความพอใจและมีท่าทีสนับสนุน
ต่อบทบาทของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนมาโดยตลอด โดย
เฉพาะการใช้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้
เพราะปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน
กับจีน จะเป็นตัวช่วยท�าให้ลดความหวาดระแวง
ระหว่างกันลง ด้วยเหตุทคี่ วามสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เป็ น เรื่ อ งที่ ทั้ ง สองฝ่ า ยได้ ป ระโยชน์ และขณะนี้
แนวโน้มก�าลังดีขนึ้ ดังนัน้ ทุกฝ่ายควรให้การสนับสนุน
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งทางด้าน
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่อไป เช่น การสร้างเส้นทาง
รถไฟเพื่ อ เชื่ อ มภู มิ ภ าคโดยที่ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ของการเชื่อมโยง อันจะท�าให้ทั้งไทยและจีนได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจะส่งเสริม
ต่อการค้าชายแดน การค้าผ่านแดนและเศรษฐกิจ

ชายแดนของทัง้ อาเซียนและจีนให้เกิดผลในการเพิม่
มูลค่าทางการค้ายิ่งขึ้น เป็นต้น
๓. ในด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ไทยกั บ
ประเทศในอาเซียนและจีนควรมีการเสริมสร้างความ
ร่วมมือเพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อ
ประชาชน ให้มีการไปมาหาสู่กันโดยเฉพาะนักท่อง
เที่ยวและนักธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการทีค่ นในประเทศต่างๆ ของ
อาเซียนก�าลังตืน่ ตัวในการเรียนภาษาจีน อันจะเป็น
ตัวช่วยท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนดี
ขึ้น และลดความหวาดระแวงลง นอกจากนี้ ควรมี
มาตรการในการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์รว่ ม ด้วย
การมุง่ ไปสูก่ ารจัดตัง้ ประชาคมเอเชียตะวันออก โดย
มีอาเซียน จีน ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ แต่จะต้องเป็นไป
ในลักษณะของประชาคมที่รวมตัวกันแบบหลวมๆ
ซึ่งผลจากการจัดตั้งประชาคมนี้ จะท�าให้ไทยได้รับ
ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและในเชิงเศรษฐกิจจาก
สินค้าทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และการ
สร้างอัตลักษณ์ของเอเชียตะวันออกดังกล่าว อาจ
น�าไปสู่การที่อาเซียนกับจีนจะมีอัตลักษณ์ร่วมกัน
ในระยะยาว เป็นต้นอันจะเสริมสร้างต่อความมัน่ คง
ของภูมิภาคอย่างยั่งยืนในที่สุด

สรุป
นโยบายต่างประเทศของจีนต่ออาเซียนใน
ยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง คือการสร้างความเป็น
หุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์ เพื่อลดความหวาดระแวง
และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างจีนกับประเทศ
ต่างๆ โดยเฉพาะอาเซียน ซึ่งมีที่ตั้งที่มีความส�าคัญ
เชิงยุทธศาสตร์ต่อจีนในการติดต่อสู่ภูมิภาคต่างๆ
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และเชือ่ มโยงมหาสมุทรแปซิฟกิ กับมหาสมุทรอินเดีย
ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์หนึ่งแนวเขต หนึ่งเส้น
ทาง (One Belt One Road)
โดยอาจกล่ า วได้ ว ่ า ประเทศไทยมี ค วาม
ส�าคัญต่อแนวนโยบายทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวของ
จีนในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เนื่องจากประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์เป็น
ศูนย์กลางของแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่งมีผลต่อความส�าเร็จในการเชื่อมโยงภูมิภาค
อันจะให้ประโยชน์กับจีน ไม่เพียงแต่เฉพาะด้าน
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีความส�าคัญต่อเสถียรภาพ
ทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด จะส่งผลต่อความเจริญ
ก้าวหน้าของจีน
ในขณะที่ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรีไทย ได้เน้นย�้าถึงบทบาทของไทย
ว่า ต้องเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบทั้ง
ต่ออาเซียนและประชาคมโลก ซึ่งในฐานะสมาชิก
อาเซียนต้องมีบทบาทสร้างสรรค์ภายในอาเซียน
โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
มิตรประเทศ เพื่อให้อาเซียนเป็นกลไกส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนความเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบการ
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พัฒนาของสหประชาชาติ ดังนัน้ ต้องเน้นการพัฒนา
ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระดับอาเซียน จีน ให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการ
ที่ป ระเทศไทยมีบ ทบาทส�าคัญในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง
จีนกับอาเซียนให้ปรากฎผล เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้
มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ในการก้าวสู่สังคมเอเชีย
ตะวั น ออกในศตวรรษที่ ๒๑ แม้ ว ่ า จะมี ข ้ อ ห่ ว ง
กังวลร่วมกัน โดยเฉพาะข้อพิพาทในเรือ่ งทะเลจีนใต้
ระหว่างจีนกับบางประเทศในอาเซียน (เวียดนาม
ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซียและบรูไน) ก็ตาม ซึง่ ประเทศไทย
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
การจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วนเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ตลอดจนการฝึกซ้อมด้านการค้นหาและ
กู้ภัย รวมทั้งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อการ
บรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น
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เอกสารอ้างอิง
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ประวัติย่อผู้เขียน

พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ครองอัตรา พันเอก (พิเศษ) ตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
วัน เดือน ปีเกิด ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕
สถานที่เกิด
จังหวัดสงขลา
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒
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- ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๒๘
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารสารบรรณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุน
		 กองทัพบก ปี พ.ศ. ๒๕๓๓
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักประจ�ำ 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�ำปี พ.ศ. ๒๕๔๘
- ปริญ ญาบัตรหลัก สูตรยุทธศาสตร์แ ละการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ
		 กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนกองบัญชาการทหารสูงสุด
		 ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต รการสั ม มนาระหว่ า งประเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ประเทศ กองทั พ
		 ปลดปล่อยประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนกองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		 ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการในอดีตและปัจจุบัน
- เคยด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา
		 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๓๔
- เคยด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – พ.ศ. ๒๕๓๖
- เคยด�ำรงต�ำแหน่งฝ่ายเสนาธิการประจ�ำกรมก�ำลังพลทหารบก ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
- เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองกิจการป้องกันประเทศ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อัตรา พันเอก (พิเศษ)
- เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ
		 ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อัตรา พันเอก (พิเศษ)
- ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจ�ำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
		 กองบัญชาการกองทัพไทย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) อัตรา พันเอก (พิเศษ)
ผลงานที่ส�ำคัญ - ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รบั รางวัลเอกสารวิจยั ดีเด่นจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นผู้ประสานงานด้านจีนของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในการจัดท�ำบันทึก
			 ความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ประเทศ กองทั พ ปลดปล่ อ ยประชาชนจี น
			 สาธารณรัฐประชาชนจีน (โดย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการคัดเลือกจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
			 ให้ ไ ปน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย ด้ า นจี น ในการสั ม มนาวิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ ไ ทย-จี น ประจ� ำ ปี
			 ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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