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ค�ำน�ำ
 ยทุธศาสตร์จนีบนเวทโีลก (ฉบบัปรบัปรงุ) เล่มนีป้ระกอบด้วยแนวคดิทฤษฎี

ในทางวิชาการที่จะนำาเสนอแนวคิดของจีนทางยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีผลกระทบต่อภูมิภาค

เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ รวมถงึประเทศไทย และยงัใช้เป็นแนวทางกำาหนดบทบาทท่าที  

เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศไทยกรอบความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี  

รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูมิภาคต่างๆ ด้วย

 กรมยุทธศึกษาทหารบก ในฐานะที่เป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการฝึกศึกษา

และพัฒนาหลักนิยมของกองทัพบก จึงมีความประสงค์ให้กำาลังพลได้ศึกษา เรียนรู้ 

ถงึแนวคดิ และนโยบายของจนีในการพฒันาความร่วมมอืกบันานาประเทศ โดยเฉพาะ

กลุ่มสมาชิกอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนกำาลังก้าวสู ่ความเป็นมหาอำานาจของโลกจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ที่เข้มแข็งทำาให้ต้องมีการทบทวนแนวทางด้านการแข่งขันมาสู่ความร่วมมือ เพื่อ 

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซียนเอง

 หากมีข้อแนะนำา ติชม ประการใด สามารถเสนอแนะได้ที่ กองพัฒนา 

หลักนิยม ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เลขที่ ๔๑ 

ถนนเทอดดำาร ิเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือที ่doctrinecdsd@gmail.com 

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๙ 

พลโท

(ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์)

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก



ค�ำน�ำโดยผู้เขียน

หนังสือเรื่อง “ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก” (ฉบับปรับปรุง) เล่มนี้  
มีวัตถุประสงค์ที่จะนำาเสนอแนวคิดของจีนทางยุทธศาสตร์ในการดำาเนินการเจรจา
ต่อรอง เพือ่ให้ได้มาและรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ทีต้่องการ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ไม่ว่าจะอยู่ในกรอบของความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี รวมท้ังผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นต่อภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ 
อาเซียน และมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนทางออกของประเทศไทย
ในการกำาหนดบทบาทและท่าทีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ

สำาหรับข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่นำาเสนอในหนังสือเล่มนี้ เป็นบทความ 
ของผู ้ เขียนท่ีเคยลงตีพิมพ์ในวารสารเสนาธิปัตย์ของศูนย์พัฒนาหลักนิยม 
และยทุธศาสตร์ กรมยทุธศกึษาทหารบก อย่างต่อเนือ่งทกุฉบบั ตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ 
จวบจนถึงฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้นำามาปรับปรุงให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น 
ความคบืหน้าในการดำาเนนิการตามความรเิริม่ “หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” (The Belt 
and Road Initiative หรือ One Belt, One Road) และการปรับปรุงกองทัพ 
ของจีนครั้งล่าสุด เป็นต้น

เนื้อหาสาระสำาคัญของหนังสือเล่มนี้ จะประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎี
ในทางวิชาการและประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยได้รับทุนของกระทรวงกลาโหม
ไปศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ รวมทั้งหลักสูตรการสัมมนา
ระหว่างประเทศ ณ วิทยาลัยการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ 
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ผู้เขียน 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้ประสานงานในการจัดทำาบันทึกความร่วมมือด้าน 
การศึกษาระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  



กับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ตลอดจนได้เข้า
ร่วมการประชุมหารือและการสัมมนาทางวิชาการกับคณะผู้แทนทั้งทางทหาร 
และพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกหลายครั้ง

ผู้เขียนหวังว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในเรื่องจีน 
ศึกษาได้ตามสมควร หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แก้ไข 
ปรับปรุงในโอกาสหน้า และท้ายที่สุดน้ี ขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน 
มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

         พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล
    เมษายน ๒๕๖๐





ตอนที่ ๑  กรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีน

- แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกก่อนยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ๒
- แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกในยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง  ๕
- การขับเคลื่อนกลไกการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศของจีน  ๘
- วสัิยทศัน์และปฏบัิติการ ว่าด้วยการร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกจิบนเส้นทาง  ๑๗
 สายไหม และเส้นทางสายไหมเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมทางทะเล
 ในศตวรรษที่ ๒๑        
- แนวคิดด้านความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  ๒๙
- รูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ  ๓๒
- ยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบสามฝ่ายระหว่างจีน รัสเซีย และอินเดีย  ๓๖
- บทบาทของจีนในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้  ๕๕
- การเชื่อมต่อแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนสู่ระดับภูมิภาค  ๕๙
- จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ๖๒
- อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน   ๖๔

ตอนที่ ๒ ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้อง
    กับการก�าหนดยุทธศาสตร์ของจีน

- โครงสร้างทางการเมืองของจีน  ๘๘
- ยุทธศาสตร์การปกครองประเทศจีนโดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ๑๑๓
- กลไกการตัดสินใจด้านความมั่นคงของจีน  ๑๓๑
- ยุทธศาสตร์ทหารของจีน  ๑๔๘
- กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน  ๑๕๙

สำรบัญ



ตอนที่ ๓  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนและความร่วมมือ 
    ทางการทหาร

- สายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีนในอดีต ๑๘๗
- สายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีนในยุคปัจจุบัน ๑๙๐
- แนวโน้มในอนาคตของสายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีน ๑๙๕
- ความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยกับจีน ๒๐๕
- การขยายผลสู่ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกองทัพไทย 
 กับกองทัพจีน   ๒๓๖
- ข้อคิดจากการจัดการศึกษาทางการทหารของจีนเพื่อสร้าง 
 ความไว้วางใจระหว่างประเทศ  ๒๔๖

ตอนที่ ๔  สรุปท้ายเรื่อง

- หลักในการดำาเนินยุทธศาสตร์ของจีน  ๒๕๓
- อาเซียนในสายตาของจีน  ๒๕๔
- จีนกับความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  ๒๕๕
- ไทยกับจีน     ๒๕๖

บรรณานุกรม   ๒๕๘

สำรบัญ (ต่อ)



ภาคผนวก

ผนวก ก  แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความร่วมมือ  
   ในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
   สาธารณรัฐประชาชนจีน    ๒๗๒

ผนวก ข  บันทึกวาจาว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ  
   เชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
   และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)  ๒๗๘

ผนวก ค  บันทึกวาจาว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ  
   เชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
   และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ๒๙๔

ผนวก ง  ถ้อยแถลงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและ  
   ราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วน
   ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน  ๓๐๘

ผนวก จ  แถลงข่าวร่วมว่าด้วยแผนระยะยาวในการพัฒนา   
   ความสัมพันธ์ไทย - จีน  ๓๑๕

ผนวก ฉ  ผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน   
   ปี พ.ศ.๒๕๕๘  ๓๒๔

ผนวก ช  ผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน   
   ปี พ.ศ.๒๕๕๙  ๓๓๐

ประวัติย่อผู้เขียน พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  ๓๓๔

สำรบัญ (ต่อ)





ตอนที่ ๑ 
กรอบแนวคิด
ทำงยุทธศำสตร์ของจีน

สถานการณ์ในระดับโลก หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 
พ.ศ.๒๕๓๔ ทำาให้ภัยคุกคามแบบดั้งเดิม (Traditional Threat) ที่มีการเผชิญหน้า
ด้วยกำาลังทหารในภูมิภาคต่าง ๆ จากปัญหาความขัดแย้งในลัทธิอุดมการณ์ทาง 
การเมอืงในช่วงยคุสงครามเยน็ได้ลดลงไป จนนำาไปสูก่ารถอนทหารในหลายพืน้ทีแ่ละ
ประเทศต่าง ๆ ได้ลดกำาลังทหารเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
(Non Traditional Threat) ทีเ่กดิจากปัญหาทางเศรษฐกจิและการแย่งชิงทรัพยากร 
จนเกิดเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในหลายรูปแบบ เช่น การค้ามนุษย์ การค้า
สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และปัญหาชนกลุ่มน้อย เป็นต้น 

ปรากฏการณ์ดังกล่าว จึงส่งผลให้รูปแบบความมั่นคงได้ขยายขอบเขต
จากการเมืองและการทหารครอบคลุมในหลายมิติมากยิ่งขึ้น (Comprehensive 
Security) โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ทำาให้ทุกประเทศต้องหันหน้ามาให้ความ
ร่วมมือกันภายใต้การแข่งขันในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศ โดยมีการสร้างมาตรการความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน (Confidence 
Building Measure) ในหลายรูปแบบทั้งที่ผ่านองค์กรภาครัฐและองค์กรท่ีมิใช ่
ภาครัฐ (Nongovernmental Organizations: NGOs) เพื่อสร้างความมั่นคงใน
ภูมิภาคต่าง ๆ (Rourke, J. T., 2008, pp. 147-149) 



[  2  ]

จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ย่อมมีแนวทางในการดำาเนินยุทธศาสตร ์
ทั้งในระดับโลกและในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยอาจ
วเิคราะห์ได้จากประเดน็แนวคิดและแนวนโยบายท่ีได้มกีารนำาเสนอต่อเวทีสาธารณะ
ต่าง ๆ ดังนี้

แนวคิดทำงยุทธศำสตร์ของจีนในระดับโลก
ก่อนยุคประธำนำธิบดีสี จิ้นผิง

เจิง ปี่เจี้ยน (Zheng Bijian) ประธานคณะท่ีปรึกษาด้านการเมือง 
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งได้ไปเยือนสถาบันบรู้คคิ่งส์ (Brookings Institution) 
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ กล่าวถึงการสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศอันจะนำาไปสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศ โดยเน้นว่า จีนไม่ใช่ภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ รวมทั้ง
นำาเสนอแนวคิดของการก้าวอย่างสันติวิธีของจีน (Peaceful Rise) จำานวน  
๑๐ ประเด็น (Bijian, Z., 2005) กล่าวคือ 

“... ประการแรก การพัฒนาร่วมกนัและการมผีลประโยชน์ร่วมกนัจะนำา
ให้ทั้งจีนและสหรัฐฯ สามารถขยายความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติท้ังทางการเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การทหารและความมั่นคง...

ประการทีส่อง ต้องเข้าใจความสมัพันธ์แบบทวิภาครีะหว่างจนีกบัสหรฐัฯ 
ให้ลกึซ้ึงทัง้การเป็นหุน้ส่วนในด้านการตลาด โอกาสทางเศรษฐกจิและความมัน่คง...

ประการทีส่าม ผู้นำาจีนมภีาระหน้าทีใ่นการแก้ไขปัญหาในอนาคตของจนี
จากจำานวนประชากรที่มากถึง ๑,๓๐๐ ล้านคน...

ประการที่สี่ จีนต้องเตรียมความพร้อมในยุทธศาสตร์สามก้าวในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาอุดมการณ์และการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม...

ประการที่ห้า จีนจะพัฒนาประเทศตามแนวทางเฉพาะของตนเอง...
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ประการที่หก จีนเห็นความสำาคัญในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน...

ประการทีเ่จด็ จนีจะเป็นประเทศใหญ่ทีม่คีวามรบัผดิชอบทางเศรษฐกจิ
และจะไม่แสวงหาการเป็นเจ้าทางการทหารของโลก...

ประการที่แปด พรรคคอมมิวนิสต์จะยึดแนวทางสันติในการบริหาร
ประเทศและจะไม่สร้างความหวาดระแวงให้กับสหรัฐฯ ...

ประการที่เก้า จีนได้มีความมุ่งหมายที่จะแลกเปลี่ยนคณะกรรมการ 
เพื่อความร่วมมือระหว่างกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ...

ประการที่สิบ จีนกับสหรัฐฯ ควรใช้โอกาสสร้างความร่วมมือผ่านประตู
ในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น... ” 

แนวคิดที่ เจิง ปี่เจ้ียนนำาเสนอเกี่ยวกับการก้าวอย่างสันติวิธีของจีน 
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศได้สอดรับกับสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี 
หู จิ่นเทา (Hu Jintao) ที่ได้กล่าวในที่ประชุมในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการ 
ก่อตั้งสหประชาชาติ ณ องค์การสหประชาชาติในมหานครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ ๑๕ 
กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๘ (Jintao, Hu, 2005) โดยเน้นยำา้แนวทางสนัตใินเวทีประชาคม
ระหว่างประเทศ (International Community) ว่า 

“...ประชาคมระหว่างประเทศต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลด
ความหวาดระแวงและส่งเสรมิการพฒันาร่วมกนัเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื
ของทกุ ๆ  ประเทศ...แนวโน้มของโลกในอนาคตจะพฒันาไปสูก่ารมหีลายขัว้อำานาจ
จากกระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่รวดเร็วด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำาให้ทุกภูมิภาคของโลกมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ยิง่มีความจำาเป็นทีต้่องมคีวามร่วมมอืกนัระหว่างประเทศมากข้ึนท้ังในระดบัภมูภิาค
และระดบัโลกเพ่ือเผชญิกบัปัญหาทีข้่ามพรมแดน เช่น สภาวะแวดล้อมทีเ่ป็นมลพษิ 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตแิละโรคระบาดท่ีร้ายแรง 
เป็นต้น ซึ่งควรดำาเนินการดังนี้
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ประการแรก ดำาเนินความร่วมมือในแบบพหุภาคีบนพื้นฐานของความ
มั่นคงร่วม โดยละทิ้งความหวาดระแวงในช่วงยุคสงครามเย็นและสร้างแนวคิด 
ความมัน่คงใหม่ด้วยการสร้างความเชือ่ใจ เช่ือมัน่ในผลประโยชน์ ความเท่าเทยีมกนั
และมีความร่วมมือกัน รวมทั้งมีกลไกสร้างความมั่นคงร่วมและการป้องกันความ 
ขัดแย้งอย่างสันติวิธี...

ประการที่สอง ยึดมั่นในความร่วมมือเพื่อการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
โดยเปิดโอกาสและลดอุปสรรคข้อจำากัดระหว่างกัน...

ประการที่สาม สร้างจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์...

ประการที่ส่ี ส่งเสริมการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติและกิจกรรม
ระหว่างประเทศเพ่ือสร้างความสงบสุข และการพัฒนาร่วมกันบนพ้ืนฐานของการ
เคารพและยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ...”

ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีหู จ่ินเทา ผู้นำาจีนรุ่นท่ี ๔ เก่ียวกับจุดยืน
ของจีนในเวทีประชาคมโลกและได้ตอกยำ้าแนวคิดของเจิง ปี่เจี้ยน ซึ่งเป็นประธาน
คณะทีป่รึกษาทางการเมอืงของพรรคคอมมวินิสต์จีน เก่ียวกบับทบาทของจนีในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ จาง หยุนหลิง 
(Zhang Yunling) และ ถัง ซื่อผิง (Tang Shiping) ได้วิเคราะห์บทบาทของจีน 
ในการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทำาให้สามารถประเมินยุทธศาสตร ์
ในระดับโลก หรือมหายุทธศาสตร์ของจีน (China’s Grand Strategy) อันเป็นการ
ยกระดับทางยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาค (Regional Strategy) (Yunling, Z. and 
Shiping, T., 2005, pp. 48-68) สรุปได้ดังนี้

๑. จีนมุ่งคืนสู ่ความยิ่งใหญ่ดังในอดีตด้วยการเป็นมหาอำานาจจาก 
ขนาดของประเทศ จำานวนประชากรและความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
แต่จีนระลึกอยู่เสมอว่าสหรัฐฯ เป็นอภิมหาอำานาจที่จีนต้องมีความร่วมมือพื้นที่ 
ต่าง ๆ นอกจากนี้ จีนจะเพิ่มความแข็งแกร่งของประเทศ รวมท้ังความเข้มแข็ง 
ทางการทหารเพื่อรักษาสถานภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
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๒.  จนีต้องการดำารงความมเีสถยีรภาพอนัเป็นผลจากนโยบายทีท่นัสมยั
ในยุคของ เต้ิง เสี่ยวผิง และรักษาสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศให้มีความสงบ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ และประเทศ 
เพื่อนบ้านของจีน

๓. จีนเน้นการเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและควบคุม
พฤติกรรมของตนเองที่จะไม่มุ่งแสวงหาการเป็นผู้นำาในกิจการระหว่างประเทศ 
ท้ังในระดับภมูภิาคและระดับโลกโดยดำาเนนิกจิกรรมผ่านองค์กร สถาบนัและกลไก
ต่าง ๆ แบบพหุภาคี (Multilateral Institutions) เพื่อสร้างความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความไว้เนื้อ 
เชื่อใจ (Confidence Building Measures: CBMs) ในการบริหารจัดการด้าน 
ความมั่นคงบนพ้ืนฐานของแนวคิดความมั่นคงใหม่ (New Security Concept)  
ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น การเห็นประโยชน์ร่วมกัน มีความเสมอภาคกันและ 
มีความร่วมมือกัน

๔. จนีเน้นการดำาเนินการพฒันาประเทศบนพืน้ฐานของความมัน่คงและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของโลก โดยดำาเนิน
นโยบายอย่างอสิระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รวมทัง้ยดึถอืกรอบปฏบัิตขิองสหประชาชาติ
และจะต่อต้านการแทรกแซงกิจการระหว่างประเทศ

แนวคิดทำงยุทธศำสตร์ของจีนในระดับโลก
ในยุคประธำนำธิบดีสี จิ้นผิง

เป้ำหมำยส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์

เป้าหมายสำาคัญทางยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ซึ่งเป็น 
ผู้นำาจีนรุ่นที่ ๕ ได้กำาหนดนโยบาย (Cheong, C., 2014) ประกอบด้วย

เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้าถึง
การสร้างสังคมแบบกนิดีอยูดี่อย่างทัว่ถงึ หรอืในภาษาจนีเรยีกว่า “เสีย่วคงั” ภายใน
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ปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยจีนจะเร่งปฏิรูปเชิงเศรษฐกิจและเปิดประเทศ 
ต่อไปอย่างรอบด้าน ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นกลยุทธ์
ในการส่งเสริมความต้องการภายในประเทศ และการพฒันาทีเ่ป็นมติรต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างระบบความเท่าเทียมกันของสวัสดิการสังคมเมือง
และชนบทอย่างทั่วถึง

เป้าหมายทางด้านการเมือง ยืนหยัดแนวทางสังคมนิยมแบบจีนต่อไป 
โดยยำ้าว่า เป็นแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างจากระบบตะวันตก โดยมีภารกิจหลัก 
คือ การสร้างระบบประชาธิปไตยผ่านกลไกสภาที่ปรึกษาการเมืองภายใต้ระบบ
สังคมนิยมให้สมบูรณ์ ส ่งเสริมการเมืองภาคประชาชนผ่านระบบผู ้แทน 
สภาประชาชนแห่งชาติ (the Nation People’s Congress) ส่งเสริมให้ชนชั้นล่าง
มีส่วนร่วมกับประชาธิปไตย และการปฏิรูปทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต ์
โดยเรยีกร้องให้สมาชกิพรรคทกุคนมคีวามโปร่งใส ต่อต้านการคอร์รปัชันอย่างแข็งขัน

เป้าหมายทางด้านความมัน่คงและการทหาร โดยพัฒนาศักยภาพทางการ
ทหารไปสู่ความสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคง  
มุ ่งมั่นให้บรรลุภารกิจเชิงประวัติศาสตร์ของกองทัพ มุ ่งเน้นการนำาไปปฏิบัติ 
ของยุทธศาสตร์ทางทหารในยุคใหม่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของทางทะเล อากาศ
และความมั่นคงทางไซเบอร์ เพิ่มศักยภาพในการบุกเบิกทรัพยากรทางทะเล และ
มุ่งเน้นการสร้างแสนยานุภาพทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “จีนจะไม่ยอมก้มหัว 
ให้กับแรงกดดันจากอำานาจภายนอกใด ๆ โดยจุดยืนและการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของจีนจะตั้งอยู่บนความถูกผิดตามความเป็นจริง”

เป้าหมายทางด้านการต่างประเทศ จีนจะยืนหยัดพัฒนาความสัมพันธ์
อย่างฉันมิตรกับทกุประเทศบนหลกัการอยูร่่วมกนัอย่างสนัตห้ิาประการ (ได้แก่ การ
เคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนซึ่งกันและกัน การไม่รุกรานต่อกัน การ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ความเสมอภาคและอำานวยประโยชน์แก่
กัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ) โดยยำ้าจุดยืนการดำาเนินยุทธศาสตร์การปฏิสัมพันธ์
กับประชาคมโลกโดยคำานึงถึงหลักการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยร่วมมือกัน
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เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็ง สนับสนุนประเทศกำาลังพัฒนา
ให้พัฒนาด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการค้าอย่างเหมาะสมโดยการ
เจรจา และใช้หลักการ “เป็นมิตรที่ดีและหุ้นส่วนที่ดีของประเทศเพื่อนบ้าน” รวม
ทั้งเสนอให้ร่วมมือกันสร้างเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ ๒๑

รองศาสตราจารย์ ดร. You Ji นักวิจัยอาวุโส (Senior Visiting Fellow) 
ประจำาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และคณะ
สงัคมศาสตร์ University of New South Wales ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการทหาร
ของจีน และบทบาทของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation 
Army: PLA) ต่อนโยบายต่างประเทศของจีน โดยเฉพาะกรณพีพิาทในทะเลจนีตะวนั
ออกและทะเลจีนใต้ ซึ่ง ดร. You Ji ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความริเริ่มของผู้นำาจีน
ในการดำาเนินนโยบายการต่างประเทศ ในการอภิปรายเรื่อง“Understanding 
China’s Foreign policy” (Ji, Y., 2014) กล่าวคือ

ประเดน็แรก นโยบายการต่างประเทศของจนีต้องเป็นนโยบายเชงิรกุเพือ่
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพัฒนาการไปสู่ระบบหลายขั้วอำานาจ ซึ่งผู้นำา
จีนรุ่นที่ ๕ ยังคงดำาเนินนโยบายการเจริญเติบโตขึ้นอย่างสันติ แต่ในขณะเดียวกันก็
จะเร่งเพ่ิมงบประมาณทางการทหารและพฒันาขดีความสามารถทางทะเล ด้วยการ
ประกาศเป้าหมายเป็นมหาอำานาจทางทะเลของจนี อนัสบืเนือ่งมาจากปัญหาความ
ขดัแย้งต่ออำานาจอธปิไตยในทะเลจีนตะวนัออกและทะเลจนีใต้ โดยการเจรญิเตบิโต
ขึ้นมาของจีนไม่ใช่เป็นการแสวงหาความเป็นเจ้าโลก หรือประเทศมหาอำานาจทาง
กำาลังทหาร แต่เป็นหนทางการสร้างประเทศที่มีตลาดอันยิ่งใหญ่ มีวัฒนธรรมอัน 
ยิง่ใหญ่ และเป็นประเทศทีร่บัผดิชอบต่อการสร้างสรรค์สงัคมระหว่างประเทศทีย่ิง่ใหญ่

ประเด็นที่สอง ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขันของจีนกับ
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ในการจัดการปัญหาของภูมิภาคและดำารงไว้ซึ่ง
ความเป็นระเบียบระหว่างประเทศ ซึ่งจีนกับสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับภารกิจทาง
ประวัติศาสตร์ที่จะต้องกำาจัดสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดจากสงครามเย็นและเผชิญกับ
ความท้าทายในการหลีกเลี่ยงการเกิดสงคราม หากมีวิสัยทัศน์เช่นนี้ก็จะสามารถ
ขจัดความกังวลที่ว่าจีนกำาลังจะกำาจัดผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ให้ออกไปจาก 
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ภูมิภาคนี้ได้ บนหลักการนี้ จีนกับสหรัฐฯ ก็สามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งและ 
หันมาจัดการปัญหาโดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ซ่ึงกันและกันในการ
แสวงหาการอยู่ร่วมกัน และพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยต้องเปิดใจกว้าง
เพ่ือแสวงหากลไกใหม่ในการกำากับความมั่นคงทางการเมือง การเงิน เศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ เพื่อธำารงไว้ซึ่งความมีเสถียรภาพของระเบียบสังคมโลกและ 
ร่วมกันผลักดันให้มีการปฏิรูประเบียบสังคมโลกไปในทางที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ประเด็นที่สาม นโยบายการต่างประเทศของจีนได้ให้ความสำาคัญ 
ต่อประเทศไทยในฐานะประเทศผู้มีบทบาทหลักในการเช่ือมโยง (connectivity) 
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นดินแดนที่จีนมีผลประโยชน์อยู่เป็น
จำานวนมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันจีนยังคงเน้นการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ลดการเผชิญหน้าและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพื่อที่ตนเองจะได้
สามารถพัฒนาประเทศไปได้อย่างไม่มอีปุสรรค หากแต่ปัญหาสำาคญักค็อื ในอนาคต
เมื่อจีนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศแล้ว ท่าทีของจีนต่อเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้จะเปลีย่นแปลงไปหรอืไม่ ซึง่มแีนวโน้มว่าเมือ่ถงึเวลาดงักล่าวนัน้ จนีจะกลาย
เป็นประเทศที่เรียกร้องและยืนยันอย่างแข็งขัน (assertive) ในจุดยืนและ 
ผลประโยชน์ของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรณีพิพาทหมู่เกาะ
ในทะเลจีนใต้ จนอาจนำามาซึ่งความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างจีน 
กับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN)

กำรขบัเคลือ่นกลไกกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมอื

ระหว่ำงประเทศของจีน

กรอบแนวคิด ทฤษฎแีละผลงานการวจัิยทีเ่กีย่วข้องซ่ึงนำาไปสูก่ารกำาหนด
แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของจีน 
กล่าวคือ การสร้างความมั่นคงของประเทศอาจทำาได้โดยการแสวงหาพันธมิตร 
(alliance) ในรูปแบบของการเข้าร่วมกลุ่มกันเพื่อถ่วงดุลกับประเทศที่มีอำานาจ 
เพ่ิมขึน้ และให้ความสำาคญักบัปัจจยัภายนอกทีม่ากระทบต่อความมัน่คงโดยเฉพาะ
เรื่องของภัยคุกคาม (threats)
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แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว ได้นำาไปสู่
แนวคิดเก่ียวกับความมั่นคง โดยร่วมมือกัน (Cooperative Security) แนวคิด 
ความมั่นคงแบบร่วมมือกันนี้ จะเน้นถึงการพบปะพูดคุยกัน (dialogue) โดยเชื่อว่า
ปัญหาความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นมิติทางการทหารหรือมิติอื่น ๆ ไม่อาจแก้ไขได้ด้วย
การดำาเนินฝ่ายเดียว แต่ต้องการความร่วมมือ (cooperation) ระหว่างรัฐต่าง ๆ 
และผูท้ีเ่ก่ียวข้องภายในรฐัผ่านมาตรการในการเสรมิสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจระหว่าง
กันและมีความโปร่งใส (Confidence Building and Transparent Measures) 
เพือ่ลดความขดัแย้งในภมิูภาคโดยใช้การทตูเชงิป้องกนั (Preventive Diplomacy) 
รวมทั้งการแก้ไขความขัดแย้งร่วมกัน เพื่อดำารงไว้ซ่ึงความมั่นคงอันจะบรรลุถึง 
ผลประโยชน์แห่งชาติ ตลอดจนนำาไปสู่การเตรียมการเพื่อเผชิญต่อภัยคุกคาม 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (Mihalka, M., 2005: 113–122)

ภัยคุกคามที่ไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งผลให้
ภูมิภาคต่าง ๆ มีความเชื่อมโยง เป็นสังคมเดียวกัน ซึ่งทำาให้เกิดสภาวะที่มีความ
ท้าทายต่อการรักษาความม่ันคงของประเทศมากขึน้และจำาเป็นต้องได้ความร่วมมอื
จากประเทศอืน่ ๆ  ในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั จึงก่อให้เกดิการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและ
กันมากขึน้ (Complex Interdependence) ทัง้น้ีกเ็พือ่ดำารงรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์
แห่งชาติ (Nye Jr., J. S., 2004: 1-20)

 แนวคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชำติ    
 (National Interests)

สำาหรับความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติในเชิงลึกอาจแบ่งออกได้
เป็นสองความหมาย ตามนัยที่ถูกใช้ในทางการเมืองระหว่างประเทศ (Griffith, M., 
Callaghan, T. O. and Roach, S. C., 2008, pp. 216-218) กล่าวคือ

ความหมายแรก ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เป้าหมาย (Goals) 
หรือวัตถุประสงค์ (Objectives) ของนโยบายต่างประเทศ ดังที่ เจมส์ เอ็น รอสเนา 
(James N. Rosenau) กล่าวถึงความเป็นมาของผลประโยชน์แห่งชาติว่าได้ถูกใช้
ไปในการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรรยาย 
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และอธิบายเกี่ยวกับการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ โดยการประกาศถึงเป้าหมาย
ของประเทศที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๖ โดยในประเทศอิตาลีได้เน้น 
ในเรื่องอำานาจอธิปไตย (Sovereignty) และความชอบธรรม (Legitimacy)  
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกำาลังอำานาจ (Power) ของประเทศในการเมืองระหว่าง
ประเทศ ซึ่งต่อมาในศตวรรษที่ ๑๗ ในวงการเมืองประเทศอังกฤษได้กล่าวถึง 
ผลประโยชน์แห่งชาติในเรื่องการมีเกียรติยศของประเทศ (National Honor)  
และผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) รวมทั้งเจตนารมณ์ (General Will) 
ของประเทศและต่อมากไ็ด้ถกูนำาไปบัญญติัไว้ในรฐัธรรมนญูของสหรฐัฯ (Rosenau, 
J. N., 1980. pp. 283-293)  

ส่วนอีกความหมาย ได้ถูกนำาไปใช้เป็นแนวคิดเก่ียวกับวาทกรรมทาง 
การเมือง (Political Discourse) เพื่อวิเคราะห์และสนับสนุนการกำาหนดนโยบาย
ระหว่างประเทศ ดังกรณีที่ ฮันส์ เจ มอร์เก็นทาว (Hans J. Morgenthau)  
ได้วิเคราะห์ระบบการเมืองระหว่างประเทศในการแสดงพฤติกรรมทางการเมือง 
ของประเทศด้วยการใช้กำาลังอำานาจของประเทศ (Morgenthau, H. J., 2005,  
pp. 4-16) โดยเฉพาะในมิติทางการทหารและทางเศรษฐกิจที่สามารถครอบงำา 
ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ในการกำาหนดนโยบายระหว่างประเทศของผู้กำาหนดนโยบาย 
โดยคำานึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติที่ถูกผลักดันจากเงื่อนไขที่ เป ็นนโยบาย 
ทางยทุธศาสตร์ (strategic diplomatic milieu) และได้นำาไปสูก่ารพึง่พาอาศยักนั
อย่างสลบัซบัซ้อน (Complex Interdependence) ในสงัคมโลก (world society) 
(Evans, G. and Newnham, J., 1998, p. 345) ซึง่ปัจจุบนัสงัคมโลกมคีวามสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศในลักษณะที่เป็นเครือข่าย โดยมีการผนึกกำาลังเป็นประชาคม 
ในภูมิภาคต่าง ๆ รวมท้ังมีกลไกการจัดระเบียบของการเป็นสมาชิกและมีรูปแบบ
ของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) เพื่อความร่วมมือ
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน (common goals) และยอมรับในผลประโยชน์ร่วมกัน 
(Martinelli, A., 2005, pp. 241-260)



[  11  ]

ความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติท้ังสองกรณีดังกล่าวเก่ียวข้องกับ
พ้ืนฐานการตกลงใจในการดำาเนินนโยบายของประเทศโดยมคีวามสมัพนัธ์กบัสภาวะ
แวดล้อมภายนอกทีก่ระทบต่ออำานาจอธปิไตยของประเทศและการดำาเนนินโยบาย
ต่างประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในประเทศจากความหลากหลายของผลประโยชน์ 
ที่เป็นสาธารณะ อันทำาให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของผลประโยชน์แห่งชาติ  
ซ่ึงประกอบด้วย การดำารงอยู่ของประเทศ (self preservation) ความมั่นคง
ปลอดภัย (security) การกินดีอยู่ดีของประชาชน (well-being) การส่งเสริม 
และรักษาเกียรติภูมิ (prestige) การเผยแพร่และรักษาอุดมการณ์ (ideology)  
ตลอดจนการแสวงหาและเพิ่มพูนกำาลังอำานาจของประเทศ (Lerche, Charles O. 
and Said, Abdul A., 1995, p. 28)

ดังน้ัน ผลประโยชน์แห่งชาติจึงเป็นกุญแจสำาคัญหรือเป้าหมายของ 
การกำาหนดนโยบายต่างประเทศ แต่ผลประโยชน์แห่งชาตินั้นอาจจำาแนกออกเป็น
มิติต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของบรรทัดฐานท่ีแตกต่างกันเพื่อการนำาไปใช้ในการกำาหนด
นโยบาย (Xuetong, Y., 2006, pp. 18-21) ดังนี้

๑. บนพื้นฐานของเนื้อหา โดยแบ่งเป็น ผลประโยชน์ด้านการเมือง 
(political interests) เช่น เอกราชและบูรณภาพของประเทศ สถานภาพระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ผลประโยชน์ด้านความมั่นคง (security interests) เช่น เขตแดน
ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งศักยภาพทางการทหาร เป็นต้น ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิ (economic interests) เช่น การส่งออกและนำาเข้าทางการค้า การลงทนุ
ระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การนำาเข้าและส่งออกของเทคโนโลยี 
เป็นต้น ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรม (cultural interests) เช่น การดำารงรักษา
วัฒนธรรมของประเทศ เป็นต้น 

๒. บนพืน้ฐานของเวลา โดยแบ่งเป็น ผลประโยชน์ท่ีไม่เปลีย่นแปลงหรอื
มั่นคง (constant interests) เช่น ความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศ เป็นต้น และ
ผลประโยชน์ที่แปรเปลี่ยนตามระยะเวลา (variable interests) ซ่ึงเปลี่ยนแปลง
ตามสภาวะแวดล้อม เช่น ผลประโยชน์ในระยะสัน้ประมาณ ๑ - ๒ ปี ระยะปานกลาง
ประมาณ ๓ - ๑๐ ปี และระยะยาวประมาณ ๑๐ ปีขึ้นไป เป็นต้น
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๓. บนพื้นฐานของความสำาคัญ โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ที่ถาวร (vital 
interests) เช่น การมีอิสรภาพและเสรีภาพ เป็นต้น ผลประโยชน์สำาคัญระดับสูง 
(extremely importance interests) เช่น ความสมดุลทางยุทธศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ผลประโยชน์ที่สำาคัญ (importance interests) เช่น การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

๔. บนพื้นฐานของขอบเขต โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ที่เป็นสากล  
(universal interests) เช่น อำานาจอธิปไตยของประเทศ เป็นต้น ผลประโยชน ์
บางสว่น (partial interests) เช่น การมปีระเทศทีเ่ป็นพันธมติร ฯลฯ ผลประโยชน์
เฉพาะด้าน (individual interests) เช่น ความทันสมัยของประเทศที่ทัดเทียมกับ
ประเทศอื่น ๆ เป็นต้น

พื้นฐานทั้งสี่ประการดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงเป้าหมายของการกำาหนด
นโยบายต่างประเทศอันเกี่ยวข้องกับแนวคิดการได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาต ิ
ด้วยการสร้างความร่วมมือในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งจะได้
กล่าวถึงต่อไป 

 แนวคิดในกำรเป็นหุน้ส่วนทำงยุทธศำสตร์

 (Strategic Partnership) 
นักวิจัยอิสระด้านรัฐศาสตร์ชาวอุซเบกิสถานชื่อ ดร.ฟาร์คู้ด โตลิปอฟ 

(Farkhod Tolipov) ได้ให้ความหมายของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไว้อย่างเด่นชัด
ว่า เป็นรูปแบบพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  
(Tolipov, F., 2006, pp. 1-2)

๑. มคีวามเชือ่มัน่และเชือ่ใจต่อกนัอยูใ่นระดับสงูของการเป็นหุน้ส่วนกัน 

๒. มีความตั้งใจที่จะร่วมมือระหว่างกันโดยมีวิสัยทัศน์ในระยะยาว

๓. ให้ความสนใจต่อความร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาท่ีเกดิข้ึนบนพืน้ฐาน
ของความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ



[  13  ]

๔. มีจุดยืนท่ีใกล้ชิดและผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศ

๕. มสีภาพทางภมูริฐัศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องในระยะยาวกบัการเป็นหุน้ส่วน
ทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค

รูปแบบพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นหุ ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการจีนสองคนคือ  
โจเซฟ วาย เอส เฉิง (Joseph Y.S. Cheng) และจาง ว่านคุน (Zhang Wankun) 
ที่ได้นิยามความหมายของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ว่า เป็นลักษณะความ
สัมพนัธ์ของสองประเทศทีม่คีวามใกล้ชดิสนทิสนมอย่างยิง่ อยูบ่นพืน้ฐานของความ
เสมอภาค มีนโยบายและแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยได้นำาเสนอรูปแบบและความเคลื่อนไหวในพฤติกรรม 
ทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของจีน (Cheng, J.Y.S. and Wankun, Z., 2004, 
p. 180)

นักวิชาการจีนทั้งสองคนนั้น กล่าวถึงการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ของจีนกับประเทศต่าง ๆ โดยมีการจัดระดับของการเป็นหุ้นส่วน (the hierarchy 
of partnership) โดยเฉพาะหลังจากการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นช่วงกลาง
ทศวรรษที ่๑๙๙๐ จีนกไ็ด้มีการทบทวนการเปลีย่นแปลงในดลุแห่งอำานาจ (balance 
of power) ของโลก และจีนได้ปรับเปลี่ยนบทบาทในด้านยุทธศาสตร์ระหว่าง
ประเทศใหม่ โดยเฉพาะการมีความครอบคลุมถึงกำาลังอำานาจแห่งชาติ (national 
power) ภายใต้ความสมัพนัธ์ระหว่างมหาอำานาจต่าง ๆ  ทีจ่นีเหน็ว่าระบบขัว้อำานาจ
ของโลกมแีนวโน้มพฒันาไปสูก่ารมหีลายขัว้อำานาจ รวมทัง้ความสมัพนัธ์กบัองค์กร
ระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ แต่เน่ืองจากความซับซ้อนของผลประโยชน์
ระหว่างประเทศจงึทำาให้จนีจำาเป็นต้องแบ่งระดบัความสมัพันธ์ของการเป็นหุน้ส่วน 
(levels of partnerships) เป็นระดับต่าง ๆ ๖ ระดับ ดังนี้ (Cheng, J. Y.S. and 
Wankun, Z., 2004, pp. 186-199)
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ระดับที่ ๑  การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) 
ระหว่างจีนกับรัสเซียและจีนกับสหรัฐฯ โดยมุ่งการดำาเนินการเพื่อรักษาความสงบ
และความมีเสถียรภาพของสภาวะแวดล้อมใหม่ทางการเมืองระหว่างประเทศ 

ระดับที่ ๒  การเป็นหุน้ส่วนทีส่มบรูณ์ (comprehensive partnership) 
ระหว่างจีนกับฝรั่งเศส แคนาดา เม็กซิโก ปากีสถาน และอังกฤษ โดยมีความ 
แตกต่างกันตามกรณีในแต่ละรายประเทศ เพ่ือผลักดันการจัดระเบียบโลกใหม่ 
ในระบบหลายขั้วอำานาจ และเพ่ือป้องปรามไม่ให้สหรัฐฯ แสดงความเป็น
อภิมหาอำานาจหนึ่งเดียวของโลกในการครอบงำาระบบระหว่างประเทศ

ระดับท่ี ๓  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนของเสถียรภาพในระยะยาว 
(constsuctive partnership of long-term stability) ระหว่างจนีกบัสหภาพยโุรป 
(European Union: EU) เพือ่คงไว้ซึง่ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากความสำาคญัในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและตลาดการค้า

ระดบัที ่๔  การเป็นหุน้ส่วนบนพืน้ฐานความเช่ือมัน่และการเป็นเพือ่นบ้าน
ที่ดี (partnerships based on good-neighborliness and mutual trust) 
ระหว่างจนีกับประเทศในกลุม่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้หรอือาเซียน เพือ่ป้องกนัความ
ขัดแย้งในผลประโยชน์พ้ืนฐานทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคนี้ รวมท้ังการ 
ถ่วงดุลอำานาจในภูมิภาค

ระดับที่ ๕  การเป็นหุ้นส่วนของมิตรภาพและความร่วมมือ (partner-
ship of friendship and cooperation) ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น เพื่อผลประโยชน์
ทางการค้า และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของความร่วมมือ (partnership of 
constructive cooperation) ระหว่างจีนกับอินเดีย เพื่อรักษาความสงบในพื้นที่
ตามแนวชายแดน

ระดับที่ ๖  การสร้างความเป็นหุ้นส่วน (constructive partnership) 
ระหว่างจีนกับแอฟริกาใต้ รวมท้ังความสัมพันธ์ของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ 
(relationship of strategic cooperation) ระหว่างจีนกับอียิปต์ และจีนกับ
ซาอุดีอาระเบีย เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแหล่งพลังงาน 
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ดังนั้น หากจะศึกษาถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างผลประโยชน์
แห่งชาติกับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของจีน จึงจำาเป็นท่ีต้องทำาความเข้าใจ
ถึงรูปแบบของการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซ่ึงจีนใช้ในการสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนที่มีหลายระดับความแตกต่างตามผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้จากการ
ประเมนิสถานการณ์การเมอืงระหว่างประเทศ (Xiaotian, Z., 2010, pp. 111-112) 

กรณีตัวอย่างของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซีย
น่าจะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินการตามแนวความคิดการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ที่ดีตัวอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นการจัดลำาดับความสำาคัญในการดำาเนิน
นโยบายของจีนเป็นระดับแรก ดังเห็นได้จากการที่มีการลงนามในสนธิสัญญา
มิตรภาพและความร่วมมือในความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งต่อมาในปี 
พ.ศ.๒๕๔๖ ก็ได้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่กรุงมอสโกเกี่ยวกับความเป็น
พันธมติรทางยทุธศาสตร์ว่าด้วยความร่วมมอืระหว่างกนั รวมทัง้การมคีวามร่วมมอื
ด้านความมัน่คงในกรอบขององค์การความร่วมมอืเซีย่งไฮ้ (Shanghai Cooperation 
Organization: SCO) ที่มีจีน รัสเซีย และอดีตประเทศที่เคยอยู่ในเครือสหภาพ
โซเวียตเดิม คือ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน เข้าเป็น
สมาชกิ เพ่ือแก้ไขปัญหาพรมแดนระหว่างกนั ตลอดจนร่วมมอืกนัในการแก้ไขปัญหา
การก่อการร้าย 

นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วน้ัน จีนยังมีความร่วมมือทางการทหารกับ
รัสเซียในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ รวมทั้งมีการซ้อมรบร่วมกันในปี พ.ศ.
๒๕๔๘ เพือ่แสดงปฏกิริยิาโต้ตอบในการแผ่ขยายอำานาจของสหรฐัฯ ทีต้่องการเป็น
อภิมหาอำานาจเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งนอกจากจีนจะสนับสนุนให้รัสเซียเข้าเป็นสมาชิก
ในองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) แล้ว จีนยังได้สั่งซื้อ
นำ้ามันและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร เช่น เครื่องบินรบ จรวด เรือดำานำ้า และ 
เรอืพฆิาตจากรสัเซยี นอกจากนีแ้ล้ว จีนยงัได้ให้การสนบัสนนุรสัเซยีในการแก้ปัญหา
เรื่องดินแดนเชชเนีย 
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ส่วนรัสเซยีกส็นับสนุนจีนในเรือ่งปัญหาไต้หวนัและทเิบต รวมทัง้ให้ความ
ร่วมมือกับจีนในการถ่วงดุลอำานาจกับสหรัฐฯ ตลอดจนมีการคัดค้านการใช้กำาลัง
ทหารของสหรัฐฯ กรณีการโจมตีอิรัก โดยจีนกับรัสเซียมีจุดยืนร่วมกันในการ
สนบัสนุนระบบการเมอืงโลกในรปูแบบของหลายขัว้อำานาจ (Multipolarlism) ทัง้นี้
เพ่ือมใิห้สหรฐัฯ ผกูขาดการเป็นขัว้อำานาจเดยีว (Unipolarlism) เป็นต้น (Dittmer, 
Lowell., 2004, pp. 207-223) 

นักวิชาการของจีนได้วิเคราะห์การดำาเนินนโยบายการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ของจีนต่อประเทศต่าง ๆ ซึ่งทำาให้เห็นถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจีน
ที่มีจุดมุ่งเน้นเป้าหมายในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นในการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ (Hao, S., 2009, pp. 35-40) ดังนี้ 

๑. เพือ่ให้สามารถสร้างหลกัประกนัในการรกัษาความสงบ ความมัน่คง
และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเพื่อนำาพาประเทศจีนสู่ความทันสมัย

๒. มุ ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศรอบบ้านและเพ่ือนบ้าน 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ ลดอำานาจอิทธิพลของสหรัฐฯ

๓. มุ่งแสวงหาวิธีการดำาเนินความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นซึ่งมีอิทธิพลอำานาจ 
ในภูมิภาค เพ่ือไม่ให้เกิดการแข่งขันและความตึงเครียด จนส่งผลกระทบต่อการ 
พัฒนาเศรษฐกิจของจีน

๔. เพื่อแสวงหาลู่ทางในการนำาไต้หวันเข้ามารวมอยู่ภายใต้อำานาจ
อธิปไตยของจีน

๕. เพื่อให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของจีนโดยเฉพาะผลประโยชน์
ในทะเลจีนใต้

๖. มุ่งแสวงหาลู่ทางในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีก้าวหน้ากับประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือปกป้องสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการ 
รักษาผลประโยชน์ของจีน
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วิสัยทัศน์และปฏิบัติกำร ว่ำด้วยกำรร่วมสร้ำงแนวเขต  
เศรษฐกจิบนเส้นทำงสำยไหม และเส้นทำงสำยไหมทำง  
ทะเลในศตวรรษที่ ๒๑

เอกสารปกขาวของรัฐบาลจีน เรื่อง “วิสัยทัศน์และปฏิบัติการ ว่าด้วย
การร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล 
ในศตวรรษที่ ๒๑” (Vision and Actions on Jointly Building Silk Road  
Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road) มีวัตถุประสงค ์
เพื่อเผยแพร่แนวคิดของประธานาธิบดีจีนสี จ้ินผิง เก่ียวกับแนวเขตเศรษฐกิจบน 
เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล หรือหนึ่งแถบหน่ึงเส้นทาง (One 
Belt, One Road หรือ The Belt and Road Initiative) ขณะที่ได้ไปเยือนเอเชีย
กลาง เมือ่เดอืนกันยายน ๒๕๕๖ และเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ในเดอืนตลุาคม ๒๕๕๖ 
โดยได้จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วยหัวข้อหลักใน ๘ ประเด็น 
สรุปได้ดังนี้ 

๑. ความเป็นมา สืบเนื่องมาจากภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของโลก มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นจนก่อให้เกิดความไม่สมดุลในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ซึ่งควรมีการส่งเสริมให้เกิดการประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจและความ 
ร่วมมือที่กว้างขวางและเชิงลึกมากขึ้น โดยร่วมกันสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้น
ทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ (ความริเริ่มหนึ่งแถบ
หน่ึงเส้นทาง) ที่จะเป็นรูปแบบใหม่ของความร่วมมือระหว่างประเทศสู่สันติภาพ 
และการพัฒนาของโลก

๒. หลักการ ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และหลักการอยู่ร่วมกันของกฎบัตรสหประชาชาติ ในห้าประการ ได้แก่ (๑) ความ
เคารพซึ่งกันและกันในอำานาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน  
(๒) ร่วมกันที่ไม่รุกรานซึ่งกันและกัน (๓) ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน 
(๔) ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และ (๕) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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๓. กรอบ แนวคดิความรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นทางเป็นวิธกีารทีจ่ะนำาไป
สู่ความร่วมมือที่ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเส้นทาง
ไปสู่ความสงบสุขและมิตรภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันและความ 
ไว้วางใจ รวมทั้งการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนอย่างรอบด้าน ผ่านทวีปเอเชีย ยุโรป
และแอฟรกิา โดยเชือ่มโยงกนัเป็นวงกลมเศรษฐกจิ ด้วยเหตุผลสำาคญั ๒ ประการ คอื

  ๓.๑ การเชื่อมโยงเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เอเชียตะวันตก แอฟริกาเหนือ และยุโรปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ภูมิภาคเหล่านี้ได ้
แลกเปลีย่นและสร้างประโยชน์ร่วมกนั ในการสร้างห่วงโซ่อปุทาน ห่วงโซ่ธุรกจิ ห่วง
โซ่คุณค่า และการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศใหม่ และช่องทางการขนส่งคมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพสงู  
เพื่อประโยชน์สำาหรับการพัฒนาประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่ทุรกันดาร 
อกีทัง้เป็นการช่วยลดต้นทนุการค้าการลงทนุและขจดัการกดีกนัทางการค้าระหว่าง
ประเทศ อันเป็นการผลกัดนัให้การรวมกลุม่เศรษฐกจิ ความเสรทีางการค้าและการ
ลงทุน ตลอดจนการเปิดตลาดซึ่งกันและกัน ของประเทศท่ีมีความประสงค์ตาม 
เส้นทางสายน้ีให้มรีะดบัสงูยิง่ขึน้ โดยข้อเสนอดงักล่าวเป็นเหตผุลทางการเมอืงและ
เศรษฐกิจ ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนต้องการสันติภาพ เปิดกว้าง และต้องการ
หยิบยื่นโอกาสการพัฒนาให้กับเอเชียและโลก

  ๓.๒ ยดึถอืความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเป็นพืน้ฐานและเป็นแกนหลกั 
พร้อมทัง้ยึดถอืการแลกเปลีย่นบคุคลและวฒันธรรมเป็นตวัหนนุสำาคญั โดยไม่เข้าไป
แทรกแซงกิจการภายในของประเทศในภูมิภาค ซึ่งฝ่ายจีนจะปฏิบัติตามหลักการ
ร่วมหารอืกบัประเทศตามเส้นทางสายนี ้ร่วมกนัระดมความคดิเหน็และอาศยัความ
ร่วมมอืระหว่างกันผลกัดันให้เกดิประโยชน์อย่างแท้จรงิ โดยข้อเสนอดงักล่าวถือเป็น
เหตุผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และถือเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนจะช่วย 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับประชาชนตามเส้นทางสายไหม 
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๔. ลำาดับความสำาคัญของความร่วมมือ ด้วยการดำาเนินการท่ีประกอบ
ด้วย (๑) การประสานงานด้านนโยบาย (๒) การสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกในการ
เชื่อมต่อ (๓) การขจัดข้อจำากัดและอุปสรรคทางการค้า (๔) การเสริมสร้างความ 
ร่วมมือการควบคุมทางการเงินแบบบูรณาการ (๕) การสร้างความสัมพันธ์จาก
ประชาชนสู่ประชาชน

๕. กลไกของความร่วมมือ โดยเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี ผ่านกลไกที่มีอยู่ เช่น องค์การความร่วมมือเซ่ียงไฮ้ (SCO) 
อาเซียนกับจนี (๑๐+๑) ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (APEC) 
และการประชุมเอเชียกับยุโรป (ASEM หรือ อาเซม) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องส่ง
เสรมิบทบาททีส่ร้างสรรค์ของฟอรัม่ระหว่างประเทศและการจดันทิรรศการในระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น BFA (Boao Forum for Asia) เป็นต้น

๖. การเปิดสู่ภูมิภาคของจีน โดยการปลุกฟื้นคืนชีพเส้นทางสายไหม
เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์
สำาคัญในการแผ่อิทธิพลและแสวงหาผลประโยชน์ของจีนด้วยการเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ 

  ๖.๑ การเชื่อมโยงทางบก (Silk Road Economic Belt) เป็นการ
เชือ่มโยงประเทศทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาคเส้นทางสายไหมเดมิ โดยเป็นการบรูณาการทาง
เศรษฐกจิระดบัภมูภิาค ผ่านการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน การแลกเปลีย่นวัฒนธรรม 
และการขยายการค้าในระดับภูมิภาค ด้วยการสร้าง Eurasian Land Bridge  
อันเป็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ จีน-มองโกเลีย-รัสเซีย, ระเบียงเศรษฐกิจ  
จีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจ จีน-อินโดจีน เป็นต้น 
ประกอบด้วย ๓ เส้นทาง ได้แก่ (๑) เส้นทางที่ ๑ เชื่อมโยงจีนกับเอเชียกลาง รัสเซีย 
และยุโรป (๒) เส้นทางที่ ๒ เชื่อมโยงจีนกบัอ่าวเปอร์เซยี และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
ผ่านทางเอเชียกลาง และตะวันออกกลาง (๓) เส้นทางที่ ๓ เชื่อมโยงจีนกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้



[  20  ]

  ๖.๒ การเชือ่มโยงทางทะเล (Maritime Silk Road) ถอืเป็นข้อรเิริม่
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงด้านการลงทุนระหว่าง
จีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทร ได้แก่ อาเซียน โอเชียเนีย แอฟริกาเหนือ 
แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย โดยจะมีการสร้างระเบียงเศรษฐกิจ จีน-ปากีสถาน 
และระเบียงเศรษฐกิจ จีน-บังกลาเทศ-อินเดีย เป็นต้น

๗. การดำาเนินการของจีน นอกจากการเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ กว่า 
๒๐ ประเทศของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจแล้ว ยงัมกีารลงนามในกรอบความร่วมมอืระหว่างจนีกบัประเทศต่าง ๆ  
เพื่อเพิ่มความร่วมมือ

๘. การร่วมกันประคับประคองอนาคตที่สดใส โดยเน้นการให้ความ
เคารพซึง่กนัและกนั และความไว้วางใจกนับนผลประโยชน์ร่วมกนั รวมทัง้สร้างความ
ร่วมมือแบบ win-win และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมที่มีความแตกต่าง
กัน ซึ่งจะเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่กันและกัน ในการนำาไปสู่เป้าหมายการพัฒนา 
ร่วมกันในที่สุด

จึงอาจกล่าวได้ว่า แนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทาง
สายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี ๒๑ ของจีน นับเป็นความพยายามเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจและการแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองไปสู่ประเทศต่างๆ บนเส้นทาง
สายไหม ทัง้ทางบกและทางทะเล ซึง่จะเป็นช่องทางทีส่ำาคญัของจนีในการก้าวสูก่าร
เป็นอภมิหาอำานาจทางเศรษฐกจิของโลกอย่างสนัติวธิแีละมบีทบาทในเวทกีารเมอืง
โลกที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment 
Bank: AIIB) ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำาหรับประเทศสมาชิกในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึง่ปัจจุบนั (ข้อมลูล่าสดุ เมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๐) 
ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามสีมาชกิรวม ๗๐ ราย (ม ี๖๙ ประเทศบวกกบัฮ่องกงซึง่
ไม่มสีถานะเป็นประเทศ) โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงในกลุม่ประเทศผูร่้วมก่อตัง้ร่วมกบั
จีนต้ังแต่แรก ซ่ึงมีจำานวน ๒๑ ประเทศ และต่อมาขยายการรับสมาชิกเพิ่มเป็น 
๕๗ ประเทศ จนล่าสดุมีจำานวนสมาชิก ๗๐ ราย



[  21  ]

สำาหรับความคืบหน้าในรอบสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ และเดือน
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐) ของความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ The Belt and 
Road Initiative (หรือเดิมชื่อ One Belt, One Road) เริ่มเห็นผลในเชิงบวก 
ที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนี้

๑. ความเคลื่อนไหวของประเทศเนเธอร์แลนด์ในการเริ่มดำาเนินงาน 
เชื่อมต่อ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ตามแผนยุทธศาสตร์แถบเศรษฐกิจเอเชีย–ยุโรป
ใหม่ โดยจะบรรจบกันที่ท่าเรือรอตเทอร์ดาม ( Rotterdam) ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง
เป็นจดุส้ินสดุของเส้นทางสายไหมทางทะเลและแถบเศรษฐกจิเส้นทางสายไหมทาง
บกจะบรรจบกันที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป กล่าวคือ เมื่อเดือน
ตุลาคมปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม อเล็กซานเดอร์ 
กษัตริย์พระองค์ใหม่ของเนเธอร์แลนด์เสด็จฯ เยือนจีนและตรัสว่า ความริเริ่มของ
จนีเกีย่วกบัแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และธนาคารเพือ่การลงทนุพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเอเชียมีความสำาคัญอย่างยิ่ง โดยเนเธอร์แลนด์ยินดีเข้าร่วมความร่วมมือที่
เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้แผน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เช่ือมต่อกับ
โครงการลงทุนของยุโรป นอกจากนี้ ตั้งแต่ครึ่งหลังปี พ.ศ.๒๕๕๘ คลังสมองและ



[  22  ]

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เร่ิมดำาเนนิงานสร้างเวทเีช่ือมต่อ “หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” ที่
มีหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ รัฐบาลและนักธุรกิจหลายฝ่ายเข้าร่วม เพื่อแสวงหา
วิธีการเชื่อมต่อ บนพื้นฐานที่คุ้มครองผลประโยชน์ของตน และพิจารณาจากแง่มุม
ของเนเธอร์แลนด์และยุโรปด้วย ดังที่ ดร.แวนเตอร์ ปูตเตน (Vander Putten) นัก
วิจัยระดับสูงสถาบันวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้เสนอและ
ผู้รับผิดชอบการสร้างเวทีเชื่อมต่อ “ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กล่าวกับสื่อมวลชนว่า 
ได้เริ่มดำาเนินงานในช่วงแรก ๒ เรื่อง คือ (๑) ช่วยรัฐบาลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนักธุรกิจ เพิ่มความเข้าใจ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (๒) ช่วยรัฐบาลแสวงหาวิธี
เชื่อมต่อ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่ทำาได้ในทั่วประเทศ (ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ดร.แวนเตอร์ ปูตเตนได้เขียนรายงานวิจัยหัวข้อ “จีน ยุโรป กับเส้นทาง
สายไหมทางทะเล” โดยเห็นว่า ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” จะส่งเสริม
กระบวนการเป็นหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา จีน
กำาลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างการค้าข้ามภูมิภาค เส้นทางสายไหมทางทะเลจะเชื่อม
ต่อท่าเรือรายทาง ส่วนแถบเศรษฐกิจทางบกจะเชื่อมต่อทางรถไฟรายทาง ดังนั้น 
โครงการสำาคญับางโครงการทีไ่ม่ได้ทำาในยโุรป แต่กจ็ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยโุรป
ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า โดยเนเธอร์แลนด์ควรพยายามเข้าร่วมโครงการนี้อย่างเต็มที่)

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถือเป็นวันสำาคัญใน
ประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง ที่ต้องบันทึกว่า ที่เมืองอี้อู (Yiwu) ในมณฑลเจ้อเจียงของ
จนี ซึง่อยูห่่างจากนครเซีย่งไฮ้ไปทางใต้ราว ๓๐๐ กโิลเมตร รถไฟขบวนแรกทีบ่รรทกุ
ตู้คอนเทนเนอร์ ๘๒ ตู้ บรรจุสินค้าส่งออกนำ้าหนักรวมกันมากกว่า ๑,๐๐๐ ตัน เดิน
ทางออกจากกลุ่มอาคารคลังสินค้าขนาดมหึมาของเมืองนี้ มุ่งหน้าไปยังกรุงมาดริด 
ประเทศสเปน บนเส้นทางรถไฟทรานส์ยเูรเชยี (trans-Eurasia) สายใหม่ และไปถงึ
จดุหมายปลายทางในอกี ๒๑ วนัต่อมา คือวนัที ่๙ ธนัวาคม.๒๕๕๗ ซึง่สนิค้าทีล่ำาเลยีง
ในเส้นทางสายนี้ เดินทางข้ามประเทศจีนจากภาคตะวันออกสู่ภาคตะวันตก จาก
นัน้กผ่็านคาซัคสถาน, รสัเซยี, เบลารุส, โปแลนด์, เยอรมน,ี ฝรัง่เศส, และไปถึงสเปน
ในท้ายที่สุด 
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เส้นทางรถไฟสายดังกล่าว ข้ามดินแดนยูเรเชีย ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง  
อีอ้-ูมาดริด สายน้ี ได้กลายเป็นตัวแทนการเริม่ต้นของโครงการการพฒันาขนาดใหญ่
และกลายเป็นช่องทางโลจสิตกิส์ทรงประสทิธภิาพทีม่รีะยะยาว ในเชงิภมูริฐัศาสตร์
ที่เชื่อมตลาดขนาดใหญ่ข้ามผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล นอกจากนั้น ทางรถไฟ
สายน้ียังกลายเป็นตัวอย่างรูปธรรมของกระบวนการบูรณาการดินแดนยูเรเชีย 
เข้าเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ซึง่เป็นกระบวนการทีก่ำาลังดำาเนนิอยูอ่ย่างคกึคกัในเวลา
นี ้และสิง่สำาคญัทีส่ดุยิง่กว่าอืน่ใด ทางรถไฟสายนีค้อืส่วนประกอบส่วนแรกใน “เส้น
ทางสายไหมใหม่” (New Silk Road) ของจีน ซึ่งมองเห็นกันว่าเป็นโครงการแห่ง
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑

๒. ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนได้เดินทางไปเยือนโปแลนด์ในช่วง
เดอืนมถุินายน พ.ศ.๒๕๕๙ และได้ประชมุร่วมกับนาย Andrzej Duda ประธานาธบิดี
โปแลนด์ ในโครงการความร่วมมอื The Belt and Road Initiative ซึง่ผลการเยอืน
โปแลนด์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงครั้งน้ี ทำาให้ยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์
โปแลนด์-จีนให้สูงขึ้น ในฐานะที่โปแลนด์เป็นประเทศสมาชิกในการริเริ่มก่อตั้ง
ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) 
โดยโปแลนด์ยนิดทีีจ่ะเข้าร่วมโครงการ“หน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง” รวมท้ังกระชับความ
ร่วมมือในการสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกพื้นฐาน ทางรถไฟและโลจิสติกส์ ทั้งนี้ 
เนื่องจากโปแลนด์มีจุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์ ในการเป็นชุมทางคมนาคมที่เชื่อม
ต่อตะวันออกกับตะวันตก โดยปัจจุบัน ขบวนรถไฟจีน–ยุโรปมีกว่า ๒๐ เส้นทาง 
และต้องผ่านโปแลนด์เกอืบหมด ในจำานวนนี ้จดุหมายปลายทางของ ๒ เส้นทางอยู่
ในโปแลนด์ ต่างเป็นขบวนรถไฟ “ซูหม่านโอว” เริ่มต้นจากเมืองซูโจวทางภาค 
ตะวันออกของจีน สิ้นสุดที่กรุงวอซอร์ อีกเส้นทางหนึ่งคือ ขบวนรถไฟหรงโอว เริ่ม
ต้นจากเมอืงเฉงิตเูมอืงเอกมณฑลซือ่ชวน (เสฉวน) ทางภาคตะวนัตกเฉยีงใต้ของจนี 
สิน้สุดทีเ่มอืงโรดส์ (Lodz) ของโปแลนด์ ซึง่สถานรีถไฟในเมอืงโรดส์มชีือ่สถานรีถไฟ
นานาชาติกูตโน (Kutno) เป็นหน่ึงของชุมทางโลจิสติกส์ท่ีสำาคัญของทวีปยุโรป 
คอนเทนเนอร์จากยโุรปและเอเชยีจำานวนมาก ทีม่าจากทางรถไฟหรอืทางหลวง จะ
มารวมกนัทีน่ีแ่ละกระจายต่อไป นอกจากนี ้เมือ่ช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๙ มณฑลซือ่ชวน 
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(เสฉวน) กับเมืองโรดส์ของโปแลนด์ ได้ลงนามข้อตกลงสร้างความสัมพันธ ์
เมืองพี่เมืองน้อง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างสองฝ่าย ซึ่งในปี 
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีการเดินขบวนรถไฟเส้นทางหรงโอวเพิ่มขึ้นเป็น ๔๐๐ ขบวน โดย 
นายเฉิน จ้งเหวย ผู้อำานวยการสำานักงานโลจิสติกส์ด่านชายแดนเมืองเฉิงตู มณฑล
ซ่ือชวน (เสฉวน) กล่าวว่า เมอืงเฉงิตมูแีผนทีจ่ะขยายทางรถไฟหรงโอว โดยจะสร้าง
ขยายต่อไปยังเมืองชุมทางสำาคัญของประเทศยุโรปหลายประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส 
เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ส่วนช่วงทีอ่ยูภ่ายในจนี จะสร้างและขยายเส้น
ทางนีใ้ห้สามารถเชือ่มต่อเขตเศรษฐกจิสำาคญัภายในประเทศ อาท ิดนิดอนสามเหลีย่ม
แม่นำ้าแยงซี ดินดอนสามเหลี่ยมแม่นำ้าจูเจียงและเขตเศรษฐกิจรอบทะเลโป๋ไห่ จึง
กลายเป็นโครงสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศขนาดใหญ่โต ท่ีมี
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยู่ทางตะวันออก อาเซียนอยู่ทางใต้ เอเชียกลางและยุโรปอยู่
ทางตะวันตก

ความเคลือ่นไหวท่ีสำาคญัอกีประเด็นหนึง่คอื ได้มีผลของการสมัมนาแนว
ความคิดเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจัดขึ้นในนครซีอาน เมืองเอกของ
มณฑลส่านซ ี(อยูท่างตะวนัตกเฉยีงเหนือของจีน) เมือ่ช่วงเดอืนกนัยายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
ชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จีนได้ลงทุนไปมูลค่าเกือบ 
๑ หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐัในประเทศทีอ่ยูแ่ถบเส้นทางสายไหม ผ่านสถาบนัทางการ
เงินต่าง ๆ รวมไปถึงธนาคารเพื่อการลงทุนโครงการพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) และ
กองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund) อีกทั้งบริษัทจีนยังได้จัดตั้งเขตความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้านอกชายฝั่งในประเทศแถบเส้นทางสายไหม
มากกว่า ๕๐ แห่ง ด้วยเงินลงทุนทั้งหมด ๑.๖ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อให้เกิด
รายได้จากภาษี ๙๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างอาชีพให้กับประชาชนถึง 
๗๐,๐๐๐ ราย (ซ่ึงแนวความคิดเส้นทางสายไหมใหม่ดังกล่าวนี ้หมายถึง “แนวความ
คดิเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกจิและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที ่๒๑” 
หรือ Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road 
initiative ที่เสนอโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๓ หรือ พ.ศ.๒๕๕๖ 
เพื่อมุ่งเช่ือมโยงประเทศในเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาผ่านช่องทางบนบกและ 
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ทางทะเล) โดยเฉพาะเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่นายฝาง อ้ายชิง ( ) 
รัฐมนตรช่ีวยกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่า การค้าระหว่างจนีกบัประเทศในแถบ
เสน้ทางสายไหมใหมไ่ด้พุ่งสงูถงึ ๖ แสนลา้นดอลลารส์หรฐั (ประมาณ ๒๑ ล้านล้าน
บาท) ซึง่มสีดัส่วนเป็นร้อยละ ๒๖ ของมลูค่าการค้าระหว่างประเทศทัง้หมดของจีน
ในช่วง ๘ เดือนแรกของปี ค.ศ.๒๐๑๖ หรือ พ.ศ.๒๕๕๙

ล่าสุด จากข่าวสารความสำาเร็จของจีนในการเริ่มเดินขบวนรถไฟขนส่ง
สินค้าไปกรุงลอนดอนเป็นขบวนแรก เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยรถไฟ
ขนส่งสนิค้าดงักล่าว ออกเดินทางจากสถานีรถไฟในเมอืงอีอ้ ู( ) มณฑลเจ้อเจยีง 
ซ่ึงอยูท่างตะวันออกของจีน ใช้เวลาเดนิทาง ๑๘ วนั ในระยะทางมากกว่า ๑๒,๐๐๐ 
กิโลเมตร จึงจะถึงเป้าหมายปลายทางในอังกฤษ สำาหรับเมืองอี้อูเป็นที่รู้จักกันดีว่า
เป็นเมืองที่ผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น ของใช้ในบ้าน สิ่งทอผ้า กระเป๋า และกระเป๋าเดิน
ทาง ซึง่รถไฟจะขนส่งสนิค้าเหล่าน้ีผ่านคาซคัสถาน รสัเซยี เบลารสุ โปแลนด์ เยอรมนี 
เบลเยียม และฝรั่งเศส จึงถึงกรุงลอนดอนในที่สุด ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าผ่านรถไฟนี้
จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างจีนกับอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริม
การเชื่อมต่อกับยุโรปตะวันตก รวมถึงโครงการเส้นทางสายไหม ที่เป็นการเชื่อมต่อ
โครงข่ายการค้าและโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างเอเชียกับยุโรปและแอฟริกาผ่าน 
เส้นทางการค้าโบราณ อนัจะทำาให้อตุสาหกรรมรถไฟของจนี ยกระดบัเป็นผูส่้งออก
เทคโนโลยรีถไฟทัง้ด้านการผลติและขายตวัรถไฟ รวมถงึเทคโนโลยกีารควบคมุการ
วิ่งและการสื่อสารระบบรถรางอีกด้วย

ประเดน็ข้อสงัเกตทีส่ำาคัญของการเดินขบวนรถไฟจากจนีไปยโุรป ซ่ึงต้อง
ผ่านดินแดนที่เรียกว่า “ยูเรเซีย” ซึ่งดินแดนยูเรเซีย มีความสำาคัญในเชิงทฤษฎีทาง 
ภมูรัิฐศาสตร์ทีว่่าด้วยทฤษฎีหวัใจ (Heartland Theory) ซึง่ทฤษฎหีวัใจนีไ้ด้รบัการ
พัฒนาโดยนกัภมูศิาสตร์ชาวองักฤษชือ่ เซอร์ฮลัฟอร์ด เจ. แมคคนิเดอร์ (Sir Halford 
John Mackinder ค.ศ.๑๘๖๙ - ๑๙๔๗) ในบทความของเขาช่ือ “หวัใจทางภมูศิาสตร์
ของประวัติศาสตร์” เมื่อปี ค.ศ.๑๙๐๔ (พ.ศ.๒๔๔๗) และในงานเขียนที่โด่งดังของ
เขา คอื อดุมคตปิระชาธปิไตยและความเป็นจรงิ : การศกึษารฐัศาสตร์ของการฟ้ืนฟู 
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เมื่อปี ค.ศ.๑๙๑๙ (พ.ศ.๒๔๖๒) โดยทฤษฎีหัวใจนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะผลจากการ
ทีแ่มคคนิเดอร์ได้ทำาการศกึษาสมัพนัธภาพในระดบัโลกระหว่างมหาอำานาจทางบก
กับมหาอำานาจทางทะเล กล่าวคือ มีข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์บางอย่างมีอิทธิพล
อย่างยิ่งยวดต่อแนวทางของการเมืองโลก ข้อเท็จจริงที่แมคคินเดอร์พูดถึงนี้ ได้แก่ 
(๑) มี “เกาะโลก” (ยุโรป, เอเชีย และแอฟริกา) อยู่ล้อมรอบ “ดินแดนหัวใจ” หรือ 
“พื้นที่หัวใจ” ท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้จากทางทะเล (๒) มีดินแดนชายฝั่งทะเลของ
เกาะโลกนี้ คือ “ดินแดนภายใน” หรือ “ดินแดนเกือบเป็นรูปวงเดือน” ประกอบ
กันเป็นมหาอำานาจทางทะเล และ (๓) มีฐานอำานาจของเกาะ ประกอบด้วย 
อเมริกาเหนือและใต้ กับออสเตรเลยี เรยีกว่า “อนิซูลาร์” หรอื “วงเดือนรอบนอก” 

แมคคินเดอร์ มสีมมติฐานว่า มหาอำานาจทางบกจะเจรญิเตบิโตข้ึนเรือ่ย ๆ
จนเข้าครอบงำามหาอำานาจทางทะเล เขาจึงได้เตือนไว้ว่า “(๑) ใครครอบครองยุโรป
ตะวันออกได้ก็จะครอบครองดินแดนหัวใจ (๒) ใครครอบครองดินแดนหัวใจได้ 
ก็จะครอบครองเกาะโลก (๓) ใครครอบครองเกาะโลกได้ก็จะครอบครองโลก” (Who 
rules East Europe commands the Heartland; Who rules the Heartland 
commands the World-Island; Who rules the World-Island commands 
the World.) โดยแมคคินเดอร์ได้ประกาศสนับสนุนนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างดุลยภาพแห่งอำานาจระหว่างมหาอำานาจทางบกกับมหาอำานาจทางทะเลท้ังนี้
ก็เพือ่ทีจ่ะไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึง่อยูใ่นฐานะทีจ่ะเข้าครอบงำาดนิแดนหวัใจนัน้ได้

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ แมคคินเดอร์ได้ปรับปรุงทฤษฎีของเขาเพื่อ
ให้สามารถนำาไปใช้ศึกษาพัฒนาการอานุภาพทางทะเลและการเติบโตทางอำานาจ
ชาติของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ภายนอกเกาะโลกน้ัน ในปี ค.ศ.๑๙๑๙ (พ.ศ.๒๔๖๒) 
แมคคินเดอร์ได้เตือนถึงผลที่จะตามมาหากเยอรมนีสามารถครอบครองสหภาพ
โซเวียตได้ และเมื่อปี ค.ศ.๑๙๔๓ (พ.ศ.๒๔๘๖) แมคคินเดอร์ก็ได้เตือนถึงผลที่จะ
ตามมาหากสหภาพโซเวียตสามารถครอบครองเยอรมนีได้ ซ่ึงแนววิเคราะห์ของ
แมคคนิเดอร์น้ี กย็งัสามารถนำามาใช้กบัการอธบิายถงึเหตผุลว่าทำาไมสหรฐัฯ จงึต้อง
ดำาเนินนโยบายปิดล้อมคอมมิวนิสต์ หรือใช้อธิบายถึงผลที่จะตามมาจากการ 
รวมตัวอย่างใกล้ชิดของสหภาพโซเวียตและจีน ในช่วงสงครามเย็น
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อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศเปิดตัว “แถบ
เศรษฐกจิเส้นทางสายไหมใหม่” กบั “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษท่ี ๒๑” 
ที่มีโครงการทั้งการวางระบบรางรถไฟและการพัฒนาท่าเรือนั้น ย่อมกำาลังดำาเนิน
ไปตามทฤษฎีหัวใจโลกของแมคคินเดอร์ ที่มุ่งนำาเสนอการเมืองระหว่างประเทศ 
ภายใต้อิทธิพลของภูมิศาสตร์ และชี้ให้เห็นความสำาคัญของพื้นที่ที่เป็นหัวใจโลก  
ซึ่งก็คือ “ดินแดนยูเรเชีย”

ยทุธศาสตร์“หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง”ดงักล่าวของจีนมคีวามสำาคญัอย่างมาก  
ต่ออนาคตของจีน กล่าวคือ

๑. จนีได้กลายมาเป็นประเทศทีม่อีทิธพิลทัง้ด้านเศรษฐกจิและการเมอืง
ระหว่างประเทศ จากความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างจีนกับหลาย
ประเทศในภูมิภาค ทำาให้จีนมีบทบาทและความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคมากขึ้น ขณะ
ทีป่ระเทศต่าง ๆ  ต้องการรกัษาความสมัพนัธ์ทีดี่กบัจีนไว้ โดยจนีพยายามใช้นโยบาย
ที่เป็นมิตรเช่นกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการทางทหาร  
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๒. รัฐบาลจีนมีความสามารถในการใช้เส้นทางการคมนาคมระหว่าง
ประเทศมากขึ้น โดยจีนอาศัยการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างท่าเรือและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อออกแบบเส้นทางให้ได้ตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานของจนี จะเป็นปัจจยัทีเ่ปิดโอกาสให้เพิม่ความสมัพนัธ์ระหว่างจนี
กับประเทศต่าง ๆ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

๓. ในระยะยาวเส้นทางการส่งกำาลังบำารุงและการคมนาคมจะค่อย ๆ 
ดำาเนินไปในลักษณะที่จีนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ในขณะเดียวกันการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานของจีนในประเทศต่าง ๆ จะเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ นำามา
ซ่ึงความเจริญและเสถียรภาพในภูมิภาค อันจะสนับสนุนต่อความมั่นคง โดยท่ี
กองทัพเรือจีนจะปรากฏตัวด้วยการไปเยี่ยมเยือนท่าเรือต่าง ๆ เพื่อแสดงความ
สัมพันธ์ที่ดีและความสำาเร็จของจีน ให้เปิดออกสู่โลกภายนอกได้รับรู้มากขึ้น 

นอกจากนี้ โครงการเส้นทางสายไหมนี้ จะช่วยลดปัญหาของจีนที่กำาลัง
เผชญิกบัแรงกดดนัจากสหรฐัฯ ซ่ึงทำาให้จนีหวาดกลวัว่า ความต้องการด้านพลงังาน
ของจีนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ ในการที่ต้องนำาเข้าพลังงาน
ดังกล่าวมาจากต่างประเทศเป็นจำานวนมากและพึ่งพาอาศัยการลำาเลียงขนส่งทาง
ทะเลเป็นสำาคญั อาจจะถกูคุกคามได้ ดังนัน้ จีนจึงต้องทุม่เทการลงทุนอย่างมโหฬาร
เพ่ือช่วยเหลือการก่อสร้างเครือข่ายสายท่อส่งนำ้ามันและก๊าซในประเทศที่มีความ
เป็นมิตรกับจีนบริเวณดินแดนยูเรเชีย ไล่ตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงไซบีเรีย รวมทั้ง
การหนัไปหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ เช่น แหล่งนำา้มนัในแอฟรกิาและอเมรกิาใต้ ตลอด
จนการรกุไปข้างหน้าอย่างแขง็กร้าวในการอ้างกรรมสทิธิเ์หนอืบรเิวณท่ีเป็นคาดว่า
จะเป็นพลังงานที่สำาคัญทั้งในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ เป็นต้น

อาจกล่าวได้ว่า โครงการเส้นทางสายไหมดังกล่าว เป็นยทุธศาสตร์สำาคญั
ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง อันจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนต่อความมั่นคง
ระหว่างประเทศและเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ท่ีต้ังทางภูมิรัฐศาสตร์ท่ีจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างจีนกับอาเซียน  
และสามารถเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคส่วนอื่น ๆ ได้ อันจะสนับสนุนให้โครงการนี ้
ประสบความสำาเร็จ นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเร่งศึกษาถึงแนวทางที่จะแสวง
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ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวท้ังในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้ง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจีนในด้านต่าง ๆ (รวมถึงวิสัยทัศน์ท่ียาวไกลของ พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่
เสนอให้จีนสนับสนุนต้ังโรงงานอุตสาหกรรมซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารใน
ประเทศไทยพร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทย จากการเดินทางไปเยือนจีน
เมือ่วันที ่๑๒ – ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙) อนัจะทำาให้ประเทศไทยได้รบัผลประโยชน์ใน
ระยะยาว มากกว่าการท่ีจะเป็นเพียงแค่จุดเชื่อมต่อทางภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น 
ประกอบกับประเทศไทยได้มีการลงนามเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี (ดรูายละเอยีดใน ผนวก ง ถ้อยแถลงร่วมระหว่างสาธารณรฐัประชาชน
จีนและราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิง
ยทุธศาสตร์อย่างรอบด้าน) ดงันัน้ จงึจำาเป็นต้องศกึษาให้เข้าใจถงึแนวคดิด้านความ
มัน่คงและการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ เพือ่เป็นข้อพจิารณาในการดำาเนนิความ
สัมพันธ์กับจีนต่อไป 

แนวคิดด้ำนควำมมั่นคงและกำรเป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ 

การดำาเนินนโยบายเพ่ือความม่ันคงของจีนมุ่งนำาไปสู่การเป็นหุ้นส่วน 
ทางยทุธศาสตร์ (strategic partnership) กับประเทศต่าง ๆ โดยมกีารประเมินสภาวะ
แวดล้อมด้านความมัน่คงระหว่างประเทศว่า จะยงัไม่มสีงครามขนาดใหญ่ในภมูภิาค
ทีจ่ะเป็นอปุสรรคต่อโอกาสการพฒันาประเทศของจีน แต่กระแสโลกาภวิตัน์จะกระทบ
ต่อการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันทำาให้ประเทศต่าง ๆ จำาเป็นต้องมี
การพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น (interdependence) โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ ความสมดุลในด้านกำาลังอำานาจหลังจากยุคสงครามเย็นที่ได้
มกีารเปลีย่นแปลงจากระบบสองขัว้อำานาจไปอยูภ่ายใต้การถกูครอบงำาโดยสหรฐัฯ
ในลักษณะของการเป็นขั้วอำานาจเดียว แต่ในอนาคตระบบความมั่นคงจะมี
พัฒนาการไปสูก่ารมหีลายข้ัวอำานาจ รวมทัง้จะมกีารเผชิญหน้ากบัความท้าทายของ
ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (Non Traditional Security Challenges) เพิ่มมากขึ้น
ท้ังจากการก่อการร้าย การแพร่กระจายของอาวธุทีม่อีานภุาพร้ายแรง และภยัพบิตัิ
รุนแรงทางธรรมชาติ เป็นต้น
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การเจริญเติบโตขึ้นของจีน (rise of China) จะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของโลก ซึ่งจีนต้องมีบทบาทในการสร้างกฎระเบียบรวมทั้ง
บรรทัดฐานขององค์กรระหว่างประเทศในรูปแบบพหุภาคีเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของจีนร่วมกบัประเทศต่าง ๆ  แต่ปัญหาความไม่มัน่คงในเรือ่งพลงังาน ทำาให้จีนต้อง
แสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ

ดงัน้ัน สภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงดังกล่าวทำาให้จนีนำาเสนอแนวคดิ
ความมัน่คงใหม่ (new security concept) ทีไ่ด้เริม่ต้นศึกษาทบทวนแนวคดิเกีย่วกบั
ความมั่นคงมาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๙๓ จนแล้วเสร็จในปี ค.ศ.๑๙๙๔ และในปี  
ค.ศ.๑๙๙๗ จนีได้เสนอแนวคดิความมัน่คงใหม่ในทีป่ระชุมอาเซยีนว่าด้วยความร่วมมอื
ด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๔ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

แนวคิดความมั่นคงใหม่ (new security concept) จะเน้นความ 
เท่าเทียมกัน (equality) การเจรจาหารือ (dialogue trust) ผลประโยชน์ร่วม 
(mutual benefit) และความร่วมมอื (cooperation) โดยมอีงค์ประกอบ ๓ ประการ 
(Shenxia, Z., 2008, pp. 8-15) คือ

๑. ความมั่นคงร่วม (common security) โดยแก้ปัญหาความขัดแย้ง
อย่างสันติวิธี (peaceful resolution of international disputes) ซึ่งอาจเปรียบ
ความมั่นคงร่วมเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ของแนวคิดความมั่นคงใหม่ 

๒. ความร่วมมือด้านความมั่นคง (cooperative security) โดยมี
มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures: CBMs) เช่น 
การพบปะพดูคยุปรกึษาหารือทางยทุธศาสตร์ การร่วมมอืเพือ่ความมัน่คงในภมูภิาค 
การร่วมมอืกนัแก้ปัญหาความม่ันคงในรปูแบบใหม่ การมส่ีวนร่วมในการปฏบิตักิาร
รักษาสันติภาพ และการแลกเปลี่ยนทางการทหาร ฯลฯ ซึ่งเปรียบได้กับการเป็น
แนวทาง (approach) ของแนวคิดความมั่นคงใหม่
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๓. การพัฒนาความมั่นคง (development security) ให้มีเสถียรภาพ
อย่างยั่งยืน ซึ่งเปรียบได้กับการมีรากฐานที่สำาคัญ (foundation)

เหตุผลสำาคัญในการดำาเนินนโยบายความมั่นคงของจีนดังกล่าว ใน
ประการแรกเน่ืองจากสภาพลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนมีเขตแดนติดต่อกับ
ประเทศต่าง ๆ  รวม ๑๔ ประเทศ และในจำานวนนั้นเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์
ถึง ๔ ประเทศ (ได้แก่ รัสเซีย อินเดีย ปากีสถาน และเกาหลีเหนือ) ในประการ 
ที่สอง จีนต้องเผชิญหน้ากับพันธมิตรของสหรัฐฯ ได้แก่ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ 
ฟิลปิปินส์และไทย ซึง่อาจเป็นได้ทัง้มติรและศัตรขูองจนี และประการสดุท้ายความ
บาดหมางในความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัญ่ีปุน่ซึง่เป็นมหาอำานาจหลกัทางเศรษฐกจิ
ของโลก รวมทั้งความใกล้ชิดระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือ ซึ่งจีนประเมินว่า สหรัฐฯ 
จะดำาเนินการต่อจีนใน ๓ ลักษณะ (Lampton, D. M., 2008, pp. 271-273) คือ

ลักษณะแรก มุ่งรั้งหน่วงและจำากัดการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีน
กับประเทศต่าง ๆ

ลักษณะท่ีสอง ปกป้องผลประโยชน์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยสร้าง
อุปสรรคต่อสินค้าและการบริการของจีน

ลักษณะที่สาม สหรัฐฯ จะเร่งการแข่งขันกับจีนโดยเพิ่มระดับมาตรฐาน
ของสิง่อำานวยความสะดวกขัน้พ้ืนฐานและประสทิธภิาพในการบรกิารสาธารณะ เช่น 
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ

ซึง่จนีได้เตรยีมการหาทางแก้ไขปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในเชงิยุทธศาสตร์โดย 
นายหยาง เจียฉือ (Yang Jiechi) รัฐมนตรีต่างประเทศจีน (ขณะเวลานั้น) ได้กล่าว
สุนทรพจน์ที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๒ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ (Jiechi, Y., 2009) ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีแห่งความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างกันว่า 
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“...ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯอยู่บนพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ของ
การขยายผลประโยชน์ร่วมในการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก...ควร 
ส่งเสริมความร่วมมือกันโดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการดำาเนินความสัมพันธ์ด้วย
การเคารพในอำานาจอธปิไตยของกนัและกนั ยอมรบัในจดุยนืทีแ่ตกต่างกนัเพือ่ร่วม
มอืกนัในการรกัษาผลประโยชน์ร่วม...รกัษาความใกล้ชดิในการเจรจาปรกึษาหารอื
กัน...ขยายความสมัพันธ์บนความร่วมมอืเพือ่เสถยีรภาพและผลประโยชน์โดยเฉพาะ
ทางเศรษฐกจิ...ลดอปุสรรคท่ีจะเป็นข้อจำากดัระหว่างกนัในปัญหาไต้หวนัและทเิบต
ซึ่งเป็นปัญหาภายในของจีน...”

รูปแบบใหม่ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนกับสหรัฐฯ

เหตุผลสำาคัญที่อยู่เบื้องหลังของการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ โดยเฉพาะหลังจากยุคสงครามเย็น ซึ่งสหรัฐฯ ได้กลายเป็นอภิมหาอำานาจ
เพียงหน่ึงเดยีวและพยายามทีจ่ะรกัษาสถานะดังกล่าว ในขณะท่ีจนีได้ก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วและกำาลังมีอำานาจมากขึ้น

ข้อพิจารณาของจีนในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
ดำาเนนิความสมัพันธ์กับสหรฐัฯ เป็นสำาคญั โดยมเีหตุผลสามประการ (Zicheng, Y., 
2011, p.3) กล่าวคือ

ประการแรก จีนเห็นว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนา
และมีศักยภาพในการทำาสงครามขนาดใหญ่ได้ ในขณะที่จีนต้องการรักษาสภาวะ
แวดล้อมให้มีความสงบเพื่อเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแผน

ประการทีส่อง จนีประเมนิว่า ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างจนีกบัสหรฐัฯ จะ
ทำาให้จีนบรรลุความทันสมัย เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดการค้าท่ีมีความสำาคัญ 
รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนและมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ประการทีส่าม จีนมข้ีอพจิารณาว่า สหรฐัฯ เป็นเพยีงหนึง่เดยีวทีม่คีวาม
สัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับประเด็นปัญหาไต้หวัน โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อการดำารงไว้ซึ่งเอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน 
ของจีน
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สำาหรับข้อพิจารณาของสหรัฐฯ ได้ประเมินว่า จีนเป็นประเทศที่มีความ
สำาคัญต่อสหรัฐฯ นอกจากการที่จีนเป็นประเทศหนึ่งในห้าของคณะมนตรีความ
มั่นคงถาวรของสหประชาชาติแล้ว จีนยังมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐฯ 
ในสี่ประการ (Zicheng, Y., 2011, p.4) ได้แก่

ประการท่ีหน่ึง จีนเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถและมีความ 
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ รวมทั้งมีความ
สำาคญัต่อความสำาเรจ็ของสหรัฐฯ ในการจำากดัการแพร่กระจายของอาวธุทีม่อีานภุาพ
ร้ายแรง 

ประการท่ีสอง จีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำาคัญต่อความมั่นคง 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ  
ในภูมิภาคนี้

ประการที่สาม จีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาท่ีรวดเร็ว 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิ รวมทัง้มีบทบาทสำาคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อม
ของโลก เช่น ปัญหาด้านมลพิษ เป็นต้น

ประการทีส่ี ่สหรฐัฯ เหน็ว่า หลงัจากเหตุการณ์ก่อการร้ายทีน่วิยอร์กเมือ่
ปี พ.ศ.๒๕๔๔ การดำาเนนิความสมัพนัธ์กบัจีน จะส่งผลดต่ีอความสำาเรจ็ในการรกัษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการต่อต้านการก่อการร้าย

  แนวคิดของจีนในกำรด�ำเนินควำมสัมพันธ์กับสหรัฐฯ 

ความเจริญก้าวหน้าขึ้นของจีน (The Rise of China) ได้มีอิทธิพลต่อ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของโลก ทำาให้จีนต้องมีบทบาทในการสร้างกฎระเบียบ
รวมทั้งบรรทัดฐานขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของจีน 
ร่วมกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาความไม่มั่นคงในเรื่องพลังงาน ทำาให้จีน 
ต้องแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ  ซึ่งจีนจำาเป็นต้องดำาเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ 
ที่มีอำานาจอิทธิพลในฐานะที่เป็นอภิมหาอำานาจของโลก
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เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ นายส ีจิน้ผงิ ขณะดำารงตำาแหน่งเป็น
รองประธานาธบิดีของจนี (ซึง่ขณะน้ัน นายห ูจ่ินเทา เป็นประธานาธบิด)ี ได้เดินทาง
ไปเยือนสหรัฐฯ (ในยุคสมัยของประธานาธิบดีบารัค โอบามา)และได้เสนอรูปแบบ
ใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ
ความสมัพันธ์ระหว่างจนีกบัสหรฐัฯ และนบัเป็นก้าวสำาคญัของการขยายผลไปสูก่าร
หารือทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ 
กรงุปักกิง่ ทีเ่น้นยำา้ถงึลำาดบัก้าวของข้อเสนอในการดำาเนนิความสมัพนัธ์ระหว่างกนั 
๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๒) การเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน (๓) การ
ยอมรับต่อความเท่าเทียมกัน (๔) ความเข้าใจต่อกัน และ (๕) การทำางานร่วมกัน
อย่างเพื่อนที่มีความใส่ใจต่อกัน 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่  
๒๒ – ๒๘ กนัยายน.๒๕๕๘ เป็นการเยอืนทีม่นัียสำาคญัเก่ียวข้องกบัทศิทางการพฒันา
ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ในอนาคตและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนสอง
ประเทศ ทัง้ยงัเป็นการเยอืนทีจ่ะส่งผลอนัลกึซึง้ในระยะยาวต่อสถานการณ์ระหว่าง
ประเทศและส่วนภูมภิาค ดังคำากล่าวของประธานาธบิดีส ีจิน้ผงิ ท่ีเมอืงซีแอตเทิลว่า 
“แนวโน้มของการเติบโตและการขยายของเศรษฐกิจจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง  
ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนยังคงมีความแข็งแกร่งและจะยังคงรักษาการเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว โดยมีอัตราการเติบโตที่ไต่ขึ้นจากระดับกลาง ไป
จนถึงระดับที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว” และได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศมีการ 
ยกระดับความร่วมมือทางการค้า อันจะนำาไปสู่การพัฒนาภายในท้ังสองประเทศ 
และความมั่งคั่งของโลก

ข้อเสนอต่อรปูแบบใหม่ของความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัสหรฐัฯ โดยทัง้จนี
และสหรัฐฯ ควรปรับทิศทางและรักษาระดับของการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
กันบนพืน้ฐานของความเคารพในความแตกต่างกนั (Peng, Y., 2012, pp. 35-45) ได้แก่
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ประการแรก ทั้งจีนและสหรัฐฯ ควรเน้นรูปแบบการรักษาผลประโยชน์
ร่วมกนั โดยเฉพาะความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิ ด้วยการหาพืน้ทีส่ำาหรบัการลงทนุ
ร่วมกันเพื่อเป็นพื้นฐานของการนำาไปสู่ความร่วมมือในด้านความมั่นคงและด้าน 
อื่น ๆ ต่อไป

ประการทีส่อง ทัง้จีนและสหรฐัฯ ควรมกีารทบทวนและมกีารหารืออย่าง
ใกล้ชิดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและ
ระดบัระหว่างประเทศให้สอดคล้องกบัทศิทางการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ โดย
ทั้งสองประเทศต้องเปิดใจกว้างที่จะให้แต่ละฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดกรอบ
กติกาในการจัดระเบียบของโลกใหม่ รวมทั้งยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากประชาคมโลกด้วย

ประการที่สาม ทั้งจีนและสหรัฐฯ ควรมีจุดประสานงานท่ีชัดเจน เพื่อ
สร้างความไว้เนื้อเช่ือใจต่อกันและสนับสนุนต่อความร่วมมือในทุกระดับ โดยผ่าน
กลไกต่าง ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งแบบทวิภาคีและภายใต้กรอบ
พหุภาคี ตลอดจนมีการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด รวมทั้งควรเร่งส่งเสริม
การทูตในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

อาจกล่าวได้ว่า แนวคดิเชงิสร้างสรรค์ของจนีในการดำาเนนิความสมัพนัธ์
กับสหรฐัฯ มคีวามชดัเจนเป็นลำาดบันบัจากทีผู่น้ำาจนีคนปัจจบุนั ไปเยอืนสหรฐัฯ ใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ พ.ศ.๒๕๕๘ ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ 
ซ่ึงเพิ่งรับตำาแหน่งผ่านไปเพียงสัปดาห์เศษ กลับดูมีท่าทีแข็งกร้าวต่อจีน เช่น  
ข้อสงสัยต่อนโยบายจีนเดียว และการสกดักัน้จีนไม่ให้สามารถเข้าถงึเกาะเทยีมทีจ่นี
สร้างไว้ในทะเลจนีใต้ รวมทัง้แนวคิดทีก่ารปรับเพ่ิมพกิดัอตัราภาษศีลุกากรต่อสนิค้า
จากจนี เป็นต้น แต่กรณกีารพบปะหารอืกบัแจ๊ค หม่า ผูก่้อตัง้อาลบีาบาของจีน เมือ่
วันที ่ ๑๐ มกราคม.๒๕๖๐ ก่อนทีจ่ะรบัตำาแหน่งประธานาธบิดสีหรฐัฯ และการที่ 
นายจาเรด คชุเนอร์ ทีป่รกึษาอาวโุสของทำาเนยีบขาว ซึง่เป็นบตุรเขยของประธานาธบิดี
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โดนลัด์ ทรัมป์ ที่เจรจาทำาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องอยู่กับอันปัง อินชัวรันซ์ 
กลุม่ลงทนุยกัษ์ใหญ่ของจนี รวมทัง้ท่าทล่ีาสดุของจนี เมือ่วนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  
ท่ีได้ออกแถลงการณ์ประกาศรายช่ือสนิค้าส่งออกต้องห้ามไปยงัเกาหลเีหนอื (หลงัจาก
องค์การสหประชาชาตไิด้สัง่ควำา่บาตรเกาหลเีหนอืรอบใหม่) อนัเป็นการสนองตอบ
ในเชิงบวกต่อผู้นำาสหรัฐฯ ที่เคยกล่าวหาว่าจีนไม่จริงจังในการกดดันเกาหลีเหนือ 
(ในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ) ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งของ
การดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในรูปแบบใหม่นี้ เกิดเป็นจริงขึ้นได้

ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมอืแบบสำมฝ่ำยระหว่ำงจนี 
รสัเซีย และอินเดยี

ปัจจุบันประเทศจีน รัสเซีย และอินเดีย มีประชากรรวมกันประมาณ 
๒,๗๐๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ของจำานวนประชากรโลก และทั้งสามประเทศ
ครอบครองพื้นที่ถึงหนึ่งในห้าของพื้นที่ทางเศรษฐกิจของโลก และหากจะพิจารณา
ถึงศักยภาพทางการทหารพบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนหัวรบนิวเคลียร์ที่มีในโลก
ก็อยู่ในสามประเทศนี้ นอกจากนี้ มีนักวิชาการหลายสำานักคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.
๒๕๗๐ จนีจะมขีนาดเศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สำาหรับตลาดในอนิเดยีและรสัเซยี
ก็กำาลังไต่ขึ้นสู่ ๑๐ อันดับแรกของโลก โดยอินเดียมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วนรัสเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกนำ้ามันรายใหญ่เป็นที่สองของโลกและจะ 
ส่งออกนำ้ามันอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ แม้ว่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจท่ีปะทุข้ึนตั้งแต ่
ช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๗ ก็ตาม แต่ขนาดเศรษฐกิจรัสเซียยังมีขนาดโตคิดเป็น
ประมาณร้อยละ ๒ ของเศรษฐกิจโลก

ดังน้ัน เมื่อเศรษฐกิจของจีนและอินเดียได้เติบโตข้ึนมากในเวลาอัน
รวดเรว็ ทรพัยากรด้านพลงังาน จงึกลายเป็นสิง่สำาคญัมากยิง่ขึน้ จงึทำาให้ทัง้จนีและ
อินเดียต้องการเป็นพันธมิตรกับรัสเซีย ขณะที่การร่วมมือกันระหว่างจีนและรัสเซีย
มีเป้าหมายเพื่อการถ่วงดุลหรือคานอำานาจกับสหรัฐฯ แต่สำาหรับอินเดียนั้นเห็นว่า 
การร่วมมือกับจีนกับรัสเซียจะเป็นการยกระดับบทบาทของอินเดียในเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศ และเพิ่มอำานาจในการต่อรองกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ อินเดียกำาลัง
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ร่วมมอืกบัรสัเซยีในการสร้างเรอืดำานำา้พลงังานนวิเคลยีร์และเรอืรบล่องหน (stealth 
warships) ซึ่งเรือดำานำ้าของอินเดียส่วนมากสั่งซื้อมาจากรัสเซีย และที่ผลิตได้เอง  
ก็เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของรัสเซีย 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบสามฝ่ายจะทำาให้บรรลุเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ของทั้งสามประเทศ ได้แก่ จีน รัสเซีย และอินเดีย ได้หรือไม่ โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงระบบขั้วอำานาจของโลกจากระบบข้ัวอำานาจเดียว (unipolar 
world) ทีม่สีหรัฐฯ เป็นผูน้ำา ไปสูร่ะบบโลกทีม่หีลายขัว้อำานาจ (multipolar world) 
และประเทศไทยควรเตรียมการอย่างไรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ จึงเป็น
เรื่องที่น่าศึกษาค้นหาคำาตอบ 

  ควำมเป็นมำของควำมร่วมมือแบบสำมฝ่ำย

ความร่วมมือแบบสามฝ่ายดังกล่าว เคยถูกเสนอโดยอดีตนายกรัฐมนตรี 
เยฟเกนี พรีมาคอฟ (Yevgeny Primakov) ของรัสเซีย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ภายหลัง
จากที่สหรัฐฯ เป็นแกนนำากองกำาลังนาโต้ ใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออดีตประเทศ
ยูโกสลาเวีย แต่ในขณะน้ันจีนยังไม่ตอบรับ ขณะท่ีอินเดียก็นิ่งเฉย ต่อมา 
ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนจีนและอินเดีย ได้
ประกาศสนับสนุนการเมอืงหลายขัว้ (multipolar) ซึง่ตรงกบัแนวคิดทางยทุธศาสตร์
ของจนี และเมือ่ประธานาธบิดหี ูจิน่เทา ของจนีเดนิทางเยอืนรสัเซยี ก็ประกาศการ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซีย รวมทั้งเมื่อประธานาธิบดีปูติน 
เดนิทางเยอืนอินเดียในเดือนธนัวาคม ๒๕๔๗ ส่งผลให้รสัเซยีกบัอินเดยีประกาศการ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน อันเป็นการดำาเนินบทบาทท่ีสำาคัญในการ
เชื่อมแนวคิดทางยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบสามฝ่ายโดยรัสเซีย 

กระแสข่าวความเคลื่อนไหวของจีน อินเดีย และรัสเซีย ในการประชุม
ร่วมสามฝ่ายในลักษณะเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
ณ เมือง Almaty ของประเทศคาซัคสถาน โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของท้ังสาม
ประเทศได้เปิดการประชุมร่วมกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โลกและแนวทาง
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ทีท่ัง้สามฝ่ายมผีลประโยชน์ร่วมกนัโดยยำา้ถงึความจำาเป็นในการใช้แนวทางพหภุาคี
จัดการกับปัญหาความขัดแย้งของโลก ซึ่งประเทศทั้งสามตกลงท่ีจะร่วมมือกัน 
ต่อต้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และปัญหาความท้าทายอื่น ๆ โดยต้องการให้
สหประชาชาติเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาของโลก 

การประชุมไตรภาคี ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ เมือง 
อู่ฮ่ัน ของจีน โดยซึ่งเน้นถึงผลสำาเร็จในการประชุมร่วมกันสามประเทศเพื่อหารือ 
ในเรื่องความสัมพันธ์ด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การค้าโลก 
และวิกฤติการเงินโลก เป็นต้น 

เมือ่วนัที ่๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ นายหยาง เจีย๋ฉือ รฐัมนตรต่ีางประเทศจีน 
นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย และนายเอส เอ็ม กฤษณะ 
รัฐมนตรต่ีางประเทศอินเดยี ได้เข้าร่วมการประชมุระหว่างรฐัมนตรต่ีางประเทศจีน 
รัสเซีย และอินเดียครั้งที่ ๑๑ ที่รัสเซีย โดยรัฐมนตรีต่างประเทศท้ัง ๓ ประเทศ 
มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า จีน รัสเซีย และอินเดีย ในฐานะมหาประเทศท่ีกำาลัง
พัฒนาเจริญขึ้น และสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ต้องแสดง
บทบาททางบวกในการพิทักษ์สันติภาพ การพัฒนา และความมั่นคงของภูมิภาค 
และของโลก รวมทั้งเห็นพ้องกันท่ีจะเสริมความร่วมมือในกลไกพหุภาคีระหว่าง
ประเทศ เช่น สหประชาชาติ กลุ่มประเทศ G 20 กลุ่มประเทศบริคส์ และจะแสดง
บทบาททางบวกมากขึ้นในการส่งเสริมการพัฒนา และความมั่นคงของภูมิภาคนี้ 
การฟื้นตัวและการพัฒนาของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งจะสนับสนุนลัทธิพหุภาคี และ
ความเป็นประชาธิปไตยในการจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศจีนกับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศรัสเซีย และนายซัลมาน คูร์ชิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อนิเดยีจดัการพบปะเจรจาระหว่างรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศของจนี
รัสเซียและอินเดียครั้งที่ ๑๒ ที่กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย
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นายหวัง อี้กล่าวว่า จีน รัสเซียและอินเดียควรมองการณ์ไกลและ 
ผลกัดนัความร่วมมอืระหว่างสามประเทศ หวงัว่าสามประเทศจะผลกัดนัความร่วมมอื 
๕ ด้านที่มีอยู่ในบัดนี้ ได้แก่ คลังสมอง อุตสาหกรรมและพาณิชย์ การเกษตร การ
กู้ภัยและการสาธารณสุข และส่งเสริมความร่วมมือด้านใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความ
ปลอดภัยของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ทั้งสามประเทศยังจะดำาเนินการแลกเปลี่ยน
ระหว่างสามฝ่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนของสามประเทศ

วนัที ่๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ ณ กรงุปักกิง่ ได้มกีารจดัการประชมุรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน รัสเซียและอินเดียครั้งที่ ๑๓ โดยที่ประชุมได้
ออกแถลงการณ์ร่วม ๓๐ ข้อ โดยชี้ชัดว่า ในฐานะเป็นประเทศที่มีอิทธิพลสำาคัญ 
ในภมูภิาคและโลกและเป็นประเทศทีเ่พิง่เกดิใหม่ จนี รสัเซยีและอนิเดยีต้องปฏบิตัิ
ตามเจตนารมณ์แห่งความเปิดเผย ความสามคัคี ความเข้าใจ ความไว้วางใจระหว่างกัน 
การผลักดันการประสานงานในปัญหาระหว่างประเทศ ความร่วมมืออย่างจริงจัง
เพือ่ปกป้องสันตภิาพและเสถยีรภาพในภมูภิาคและโลก ความเจรญิรุง่เรอืงและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในทั่วโลก แถลงการณ์ดังกล่าวยังยืนยันอีกครั้งว่า ท้ังสาม
ประเทศยืนหยัดสนับสนุนสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การพหุภาคี ช่วยเหลือ
ประชาคมโลกในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในโลก ผลักดันการพัฒนา  
การส่งเสริมและการปกป้องสิทธิของมนุษย์ รัฐมนตรีทั้งสามท่านได้ให้คำามั่นว่า จะ
ร่วมกนัแสวงหาความมัน่คง ความร่วมมอืและความยัง่ยนื พร้อมทัง้ เรยีกร้องให้วาง
กรอบความร่วมมือใหม่และความมั่นคงในภูมิภาคบนพื้นฐานของกฎหมายสากล

  ปัจจัยทำงภูมิรัฐศำสตร์ของจีน รัสเซีย และอินเดีย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ มีวิวัฒนาการ
มาจากนักรัฐศาสตร์ที่ชื่อว่า เจลเลน (Kjellen) ได้นำาเสนอแนวคิดโดยเปรียบเทียบ
ว่า รัฐเสมือนกับสิ่งมีชีวิต มีการเกิด การเจริญเติบโต รวมทั้งมีความเปลี่ยนแปลง
และเสือ่มสลายไปตามอทิธิพลของสิง่แวดล้อม อนัเป็นผลมาจากการศกึษาถึงสภาพ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่นำาไปสู่การกำาหนดนโยบายทางการเมืองและการทหาร ขณะ
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ที่ทฤษฎีภูมิยุทธศาสตร์จะพรรณนาให้เห็นถึงทิศทางของการดำาเนินนโยบาย 
ต่างประเทศกบัการใช้กำาลงัทหาร ซึง่มคีวามเกีย่วข้องกบัการวางแผนในการบรหิาร
จัดการทรัพยากร รวมทั้งการดำาเนินการทางทหารเพ่ือให้บรรลุสู่เป้าหมายที่พึง
ประสงค์ของประเทศที่กำาหนดไว้ (Goldstein, 2005, pp. 61-62; Grygiel,  
2006, p. 23) 

ประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับทฤษฎีทางด้านภูมิยุทธศาสตร์ จะเห็นได้
จากกรณีที่ พลเรือโท อัลเฟรด เทเยอร์ มาฮาน (Alfred Thayer Mahan) ได้กล่าว
ถึงประเทศที่จะเป็นมหาอำานาจต้องมีกำาลังอำานาจทางทะเล (sea power) และ
ครอบครองดินแดนที่สามารถเชื่อมติดต่อได้ทั้งสองมหาสมุทร ซ่ึงทฤษฎีของ  
นายพล มาฮาน มีอิทธิพลต่อการพัฒนากองทัพเรือของสหรัฐฯ และการขุดคลอง
ปานามาเพ่ือเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิก (Deibel, 2007,  
pp. 49-50) รวมทั้งกรณี เบรซินสกี้ (Brzezinski) ที่กล่าวถึงการใช้กำาลังทหาร 
ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ หลัง ยุคสงครามเย็นกับการเป็นอภิมหาอำานาจ 
ของโลก (Brzezinski, 2007) 

นอกจากนี้ ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเกี่ยวพันกับแนวคิดในการเป็น 
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) นักวิจัยอิสระด้านรัฐศาสตร ์
ชาวอุซเบกิสถาน ชื่อ โตลิปอฟ (Tolipov) ได้ให้ความหมายของหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ว่า เป็นรูปแบบพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ (Tolipov, 2006, pp. 1-2)

๑. มคีวามเชือ่มัน่และเชือ่ใจต่อกนัอยูใ่นระดับสงูของการเป็นหุน้ส่วนกนั

๒. มีความตั้งใจที่จะร่วมมือระหว่างกันโดยมีวิสัยทัศน์ในระยะยาว

๓. ให้ความสนใจต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท่ีเกดิข้ึนบนพ้ืนฐาน
ของความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ
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๔. มจีดุยนืทีใ่กล้ชิดและผลประโยชน์ร่วมกนัในเวทกีารเมอืงระหว่างประเทศ

๕. มสีภาพทางภมูริฐัศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องในระยะยาวกบัการเป็นหุน้ส่วน
ทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค

แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวจะช่วยอธิบายและทำานายแนวโน้มของ 
ภาพรวมทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะความสำาคัญของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ 
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  ปัจจัยภูมิรัฐศำสตร์ของจีน

ปัจจุบันอาณาเขตทางทะเลได้กลายเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญท่ีสุด
ประการหนึ่งด้านปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ของจีน เนื่องจากอาณาเขตทางทะเลมีความ
สำาคญัทัง้ในการส่งออกสนิค้าและนำาเข้าพลงังานและวตัถุดบิจากทัว่โลก และใช้เป็น
เส้นทางทะเลในการส่งกองทัพเรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ โดยจีนได้
อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่อาณาเขตทางทะเลที่ยังเป็นประเด็นพิพาทกับหลายประเทศ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต้ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้ถูกคาดการณ์ว่ามีเกาะแก่งที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำานวนมาก นอกจากนี้ อาณาเขตทางทะเลยังเป็นพื้นนำ้า 
ที่เชื่อมต่อแผ่นดินเข้าด้วยกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า พื้นท่ีชายฝั่งทะเล มีความสำาคัญ 
ทั้งด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ

พลเรอืเอก ซนุ เจียนกัว๋ (Sun Jianguo) รองประธานเสนาธกิารทหารใหญ่ 
แห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน กล่าวต่อที่ประชุมด้านความมั่นคงในภูมิภาค
ท่ีจดัขึน้ทีสิ่งคโปร์ (The IISS Asia Security Summit: The Shangri-La Dialogue: 
SLD) ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ว่า การกระทำาต่าง ๆ ของจีนเป็น
ไปอย่างสันติและถูกต้องตามกฎหมายและเรียกร้องให้ประเทศอื่น ๆ หยุดความ
พยายามทำาให้ประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามขยายตัวโดยไม่
จำาเป็น รวมทั้งไม่มีเหตุผลที่จะหยิบประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้มาเป็นกระแสและจีน
จะประกาศใช้เขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีภัย
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คุกคามทางอากาศหรือความมั่นคงทางทะเลหรือไม่ ซึ่งการถมทะเลขยายพื้นที่ของ
จีนรอบ ๆ หมู่เกาะ ในทะเลจีนใต้ ทำาให้เกิดกระแสคาดเดาว่า จีนอาจจะประกาศ
ใช้เขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งกำาหนดให้อากาศยานท่ีบินเหนือ
บริเวณดงักล่าวต้องแสดงตนให้เจ้าหน้าทีจ่นีได้รบัทราบ ซึง่ทางสหรฐัได้แสดงความ
กังวลว่า การกระทำาของจีนเป็นการคุกคามต่อเสรภีาพในการเดนิเรอืและความมัน่คง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

  เป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์ของจีน 

จีนเคยประกาศที่จะก้าวข้ึนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๖๓ 
(ค.ศ.๒๐๒๐) โดยก้าวลำ้าหน้าญี่ปุ่นในทางเศรษฐกิจ และทัดเทียมสหรัฐฯ ให้ได้ใน
เชงิการเมือง การทหาร และเศรษฐกจิ แม้ว่าจะเป็นเป้าหมายทีท้่าทายจนีอย่างมาก 
แต่ถ้าหากจีนสามารถคงสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูงต่อไป โดยร่วมมือ
ด้านการทหารกับรัสเซีย และจับมือกับรัสเซียและอินเดียเพื่อถ่วงดุลสหรัฐฯ แล้ว ก็
น่าจะบรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน ซึ่งจีนมองว่าสถานะของตนเองเป็นมหาอำานาจใน
ภูมิภาค แต่การที่สหรัฐฯ คอยกระตุกหลังอยู่ตลอดเวลาด้วยการปิดก้ันทางตะวัน
ออกผ่านพนัธมติรของสหรฐัฯ ในเอเชยีตะวันออกและคงกำาลงัทหารไว้ในเอเชียกลาง 
โดยเฉพาะใน Bishkek ประเทศทาจกิสิถาน ซึง่ห่างชายแดนจนีเพยีง ๒๐๐ กม. นบั
ว่าเป็นความต้องการสกัดกั้นจีนในการเป็นมหาอำานาจในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก 
นอกจากน้ี จนียงัมองว่า เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และเอเชยีใต้ยงัคงเป็นดนิแดนเปิด
ของตนเอง และหากขยายไปสู่เอเชียกลางก็ยิ่งทำาให้จีนสามารถขยายขอบเขต
อิทธิพลในการเมือง และการค้าได้ จีนจึงมองว่าการเป็นผู้เล่น (player) สำาคัญใน
เวทีการเมืองระหว่างประเทศผ่านทาง APEC, ASEAN, ARF หรือ SCO จึงน่าจะรีบ
ดำาเนินการ การผูกสัมพันธ์กับรัสเซียและอินเดียจึงไม่ใช่สิ่งเสียหายในการถ่วงดุล
สหรัฐฯ รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนต้องอาศัยพลังงานและเทคโนโลยี 
IT รัสเซียและอินเดียก็สามารถสนับสนุนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของตนเองให้
บรรลุเป้าหมายทีว่างไว้ได้ การแข่งขนัในการวางท่อก๊าซและท่อนำา้มนัจากเขตไซบเีรยี
ของรัสเซียมาที่เมือง Daqing ของจีน
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หากจีนสามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะทำาให้จีนม ี
ความเข้มแข็งทุก ๆ ด้าน เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของจีน คือ การรวมไต้หวัน  
ตลอดจนดินแดนต่าง ๆ ของจีนกลับคืนมา ซึ่งคงต้องอาศัยกำาลังทหารที่เข้มแข็ง 
เน่ืองจากสหรัฐฯ และพันธมิตรในเอเชียตะวันออกคงสนับสนุนไต้หวัน ดังนั้น 
เมื่อมองศักยภาพทางทหารของตนเอง จีนรู้สึกได้ว่าในสงครามสมัยใหม่นั้น ตนเอง
ล้าหลังสหรัฐฯ เกือบ ๔๐ - ๕๐ ปี กำาลังทางเรือของจีนยังไม่สามารถก้าวออกสู่โพ้น
ทะเลได้ ขดีความสามารถในการส่งกำาลงัออกนอกประเทศยงัจำากดั กำาลงัทางอากาศ
ของจนียงัไม่สามารถยบัยัง้แสนยานภุาพของกองเรือแปซฟิิกได้ ซึง่จนีทราบดว่ีา การ
พัฒนาศักยภาพทางทหารของตนเองต้องการกำาลังทางเรือ กำาลังทางอากาศ 
ขีปนาวุธ และระบบป้องกันภัยทางอากาศจำานวนมาก ไม่ใช่เฉพาะปริมาณเท่านั้น 
แต่ต้องมคีณุภาพด้วย จนีเคยมองว่ารสัเซยีสามารถช่วยตนเองในเรือ่งนีห้ลงัจากถกู
ปิดก้ันจากสหรัฐฯ และสหภาพยโุรป แต่ปัจจุบนัเทคโนโลยทีางทหารก้าวไปไกลมาก 
การปรับปรุงสภาพกองทัพไม่ใช่แค่ซื้อยุทโธปกรณ์ลำ้าสมัยมาใช้เท่านั้น แต่ควรมอง
ถึงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร เพื่อเป็นการต่อยอด
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทางทหารของตนเอง นอกจากนั้นการร่วมฝึกซ้อมกำาลัง
ทหารร่วมกนักเ็ป็นสิง่สำาคัญ เพือ่กระตุ้นขดีความสามารถของกำาลงัพล และยกระดบั
มาตรฐานการรบในสูงขึ้น

  ปัจจัยภูมิรัฐศำสตร์ของรัสเซีย

สถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยทั่วไปของรัสเซียซ่ึงเป็นประเทศแรกใน
การสนับสนุนการเมืองในระบบโลกหลายขัว้ (multipolar world) และเป็นประเทศ
ที่ริเร่ิมการจัดประชุมสามฝ่าย กำาลังเผชิญสถานการณ์ความมั่นคง นับตั้งแต่การ 
ล่มสลายของอดตีสหภาพโซเวยีต ทำาให้รสัเซยีซึง่สบืทอดสทิธอินัชอบธรรมของอดตี
สหภาพโซเวยีต ต้องเผชญิกบัความผนัผวนทางการเมอืงภายใน และปัญหาเศรษฐกจิ
รุมเร้า ทั้งนี้เพราะการพัฒนาประเทศรัสเซียจำาเป็นต้องอาศัยเงินทุน การค้าที่ยั่งยืน 
และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันการติดต่อการค้า การ
ลงทนุระหว่างรสัเซยีกบัชาตติะวนัตกมกัอยูใ่นสภาพทีร่สัเซยีขายวตัถดุบิโดยเฉพาะ
พลังงาน และต้องนำาเข้าสินค้าประเภทไฮเทคกลับคืนสู่รัสเซีย
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หลังจากเกิดวิกฤตยูเครน ในปี ๒๕๕๗ โดยเฉพาะหลังจากท่ีรัสเซียได้ 
เข้ายึดและผนวกคาบสมทุรไครเมยี (Crimea) ของประเทศยเูครน ให้กลายเป็นส่วน
หนึ่งของรัสเซีย ทำาให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบโลก ซึ่งกำาลังจะเข้าสู่ยุคที่
การเมืองโลกกลับไปเหมือนศตวรรษที่แล้ว ท่ีมีลักษณะของการต่อสู้แข่งขันกัน
ระหว่างมหาอำานาจ โดยเฉพาะจะเป็นยุคที่ตะวันตกจะขัดแย้งกับรัสเซียมากข้ึน
เรื่อยๆ นอกจากนี้ การผนวก Crimea ของรัสเซียยังเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่ง ใน
การฟื้นคืนชีพของพันธมิตรนาโต้ หลังจากที่ซบเซามานาน หลังจากสงครามเย็น 
สิน้สดุลง ในช่วง ๒๐ ปีทีผ่่านมา นาโต้ดูสบัสนและไม่มเีป้าหมาย แต่จากวกิฤตยเูครน
ในครั้งนี้ ทำาให้นาโต้กลับมามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ การปิดล้อมรัสเซียทางทหาร 

ในขณะที่รัสเซียมองว่า นาโต้เป็นเครื่องมือหน่ึงของสหรัฐฯ ท่ีพยายาม
ขยายจำานวนสมาชกิมาทางตะวนัออก เข้าสูย่โุรปกลางซึง่มพีรมแดนตดิอยูก่บัรสัเซยี 
ขณะท่ีสหรัฐฯ คงกำาลังทหารในภูมิภาคทางตอนใต้ของรัสเซีย กำาลังคุกคามต่อ
สถานการณ์ความมั่นคงของรัสเซียโดยตรง นอกจากนั้นความพยายามของนาโต้ที่
ปรับการวางกำาลังใหม่เข้ามาประชิดชายแดนด้านตะวันตกของรัสเซีย อาจจะเป็น
ความพยายามทีจ่ะติดต้ังระบบต่อต้านขปีนาวธุ (National Missile Defense: NMD) 
ของสหรฐัฯ ให้ใกล้ชายแดนรสัเซียมากท่ีสดุเพือ่ประสทิธภิาพในการทำาลายศกัยภาพ
ของขีปนาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซีย

  เป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์ของรัสเซีย

ยทุธศาสตร์หลกัของรสัเซยีคอื ความพยายามกลบัข้ึนมาเป็นมหาอำานาจ
โลก โดยขัน้แรกคอื การขยายอทิธพิลเข้าครอบงำาประเทศทีเ่ป็นอดตีสหภาพโซเวยีต 
หลังจากนัน้ จะขยายไปยโุรปตะวนัออก และจะก่อให้เกดิความขดัแย้งระหว่างรสัเซยี
กับมหาอำานาจตะวันตกมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปฏิกิริยาของมหาอำานาจตะวันตก 
ทีต่อบโต้รัสเซียคอื ยทุธศาสตร์การปิดล้อมรสัเซยี ทัง้ทางด้านการทหาร การทตูและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการที่ EU จะพยายามลดการพึ่งพาการนำาเข้านำ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติจากรัสเซีย และลดการค้าและการลงทนุกบัรสัเซยีลง ซึง่รองศาสตราจารย์ 
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ดร.ประภสัสร์ เทพชาตร ีผูเ้ชีย่วชาญด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศได้วเิคราะห์
ว่า ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ รัสเซียจำาเป็นต้องปรับยทุธศาสตร์ใหม่ เพือ่สูก้บั 
ตะวนัตก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การหนัไปเป็นพนัธมติรกบัจนี เพือ่หลกีเลีย่งการปิดล้อม
ทางทหารและทางเศรษฐกิจของตะวันตก และเพื่อถ่วงดุลตะวันตก โดยเมื่อวันท่ี 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประธานาธบิดวีลาดเีมีย ปตูนิ (Vladimir Putin) ของรสัเซยี 
ได้เดนิทางไปเยอืนจนี เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์ครัง้ใหญ่กบัจนี ซึง่วาระซ่อนเร้นคอื 
การดงึจนีมาเป็นพนัธมิตร เพือ่ถ่วงดุลตะวนัตก การเยือนครัง้นัน้ จงึถือเป็นการเยอืน
ครัง้ประวติัศาสตร์ และเป็นการเปิดศกัราชใหม่ของความสมัพนัธ์รสัเซยี-จนี โดยจนี
ได้กลายเป็นตวัแปรสำาคัญในยทุธศาสตร์ใหม่ของรัสเซยี ทีจ่ะถ่วงดลุตะวนัตก สำาหรบั
จีนก็คงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกว่า ขณะนี้ระบบโลกในยุคหลัง
สงครามเยน็ทีม่สีหรฐัฯและตะวนัตกครองความเป็นเจ้า โดยมรีสัเซยีอยูใ่ต้อาณตัขิอง
ตะวนัตกน้ัน กำาลังจะล่มสลายไป จนีจงึมองว่าจะเป็นโอกาสสำาคญัในการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ของจีน เพราะจีนก็หวาดระแวงเช่นเดียวกันว่า ยุทธศาสตร์หลักของ
สหรัฐฯต่อจีน ก็คือยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีน รัสเซียจึงจะเป็นตัวแปรสำาคัญ ที่จะ
มาถ่วงดลุสหรฐัฯ ดงันัน้รสัเซยีและจนีจงึมผีลประโยชน์ร่วมกนั ในการกระชบัความ
สมัพันธ์ เป็นพันธมติรร่วมกนั และจนีกค็งจะมองด้วยว่า ขณะนีร้สัเซยีต้องการความ
ร่วมมือจากจนีมาก อำานาจการต่อรองของจนีก็จะมมีากขึน้ในการบบีรสัเซียในเรือ่งต่าง ๆ

ความร่วมมอืระหว่างรสัเซยีกบัจนีด้านต่าง ๆ  ในลกัษณะเป็นหุน้ส่วนทาง
ยทุธศาสตร์ เช่น ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ โดยมกีารลงนามในข้อตกลงความร่วมมอื
ด้านพลังงาน โดยรัสเซียตกลงจะขายก๊าซธรรมชาติและนำ้ามันให้กับจีนในราคา 
พิเศษ จีนจะลงทุนในการสร้างท่อส่งก๊าซจาก Siberia มายังจีน มูลค่า ๒๕,๐๐๐  
ล้านเหรียญ และราคาก๊าซที่รัสเซียจะขายให้จีนก็จะมีราคาถูกเป็นพิเศษ ข้อตกลง
ในครัง้นี ้เป็นข้อตกลงระหว่างบรษัิทก๊าซรายใหญ่ของรัสเซยีชือ่ Gazprom กบับรษิทั
ของจีน คือ China National Petroleum Corp โดย Gazprom มีแผนจะส่งออก
ก๊าซธรรมชาติปริมาณ ๓๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรให้กับจีน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ ๒๔% ของการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยุโรป ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์หลักของ
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รัสเซียในเรื่องนี้คือ ลดการพึ่งพาการขายพลังงานให้กับยุโรป ซึ่งในปัจจุบันคิดเป็น

สัดส่วนถึง ๖๐% ของการส่งออกพลังงานของรัสเซีย รัสเซียรู้ดีว่า EU เองก็กำาลังมี

แผนทีจ่ะลดการพึง่พาพลงังานจากรัสเซยี และสหรัฐฯกม็แีผนทีจ่ะขายพลงังานให้กบั 

ยโุรปในอนาคต รสัเซียเป็นประเทศท่ีส่งออกพลงังานรายใหญ่ของโลก และเศรษฐกิจ

รัสเซียก็อยู่ได้ด้วยการส่งออกพลังงาน คิดเป็น ๖๐% ของรายได้ของประเทศ

ในขณะเดียวกัน จีนก็มีความต้องการแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เพื่อมา 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนที่กำาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ในอดีตจีนนำาเข้าพลังงาน

จากรสัเซยีน้อยมาก คอืเพยีง ๙% ของการนำาเข้านำา้มนั และเพยีง ๑% ของการนำาเข้า

ก๊าซธรรมชาติ แต่ด้วยสถานการณ์เช่นน้ี เป็นโอกาสของจีนท่ีจะลดการพ่ึงพา 

นำา้มนัจากตะวนัออกกลางและแอฟรกิา ขณะนี ้เป็นโอกาสทองทีจ่นีจะบบีให้รสัเซยี

ขายพลังงานราคาถูกให้กับจีน

นอกจากน้ี รัสเซียได้รับผลกระทบจากการควำ่าบาตรของตะวันตก  

ตะวันตกได้ถอนเงินการลงทนุจากรสัเซยีในปีนีไ้ปแล้วประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านเหรยีญ 

รัสเซยีจงึจำาเป็นต้องหาแหล่งเงนิทนุใหม่ ๆ  โดยเฉพาะจากจนี ซึง่จนีเองกพ็ร้อมและ

อยากจะเข้าไปลงทุนและค้าขายกับรัสเซียอยู่แล้ว ดังนั้น รัสเซียจึงได้ประกาศที่จะ

ผ่อนปรนข้อจำากัดต่าง ๆ เพื่อที่จะให้บริษัทจากจีนเข้าไปลงทุนในรัสเซียมากข้ึน 

พร้อมกับเปิดตลาดให้จีนส่งออกสินค้าไปยังตลาดรัสเซียมากขึ้น

ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างรัสเซียกับจีน เป็นอีกเร่ืองที ่

สำาคัญอย่างยิ่ง สำาหรับแนวโน้มพันธมิตรรัสเซียกับจีนคือ การกระชับความสัมพันธ์

ทางทหาร ระหว่างประเทศทั้งสอง ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีการ

ซ้อมรบร่วมทางทะเล ระหว่างกองทัพเรือจีนกับรัสเซีย โดยจะเป็นการซ้อมรบนอก

ชายฝั่งเซี่ยงไฮ้ ซึ่งก็อยู่ทางตอนเหนือไม่ไกลนัก จากเกาะเตี้ยวหวี (ในภาษาจีนเรียก 

Diao Yu) หรือเกาะเซนกากุ (ในภาษาญี่ปุ่น Senkaku) ซึ่งเป็นกรณีพิพาทจีนกับ

ญี่ปุ่นอยู่ นับว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางทหารที่มีนัยสำาคัญ เพราะช่วงก่อนหน้านี้ 

ตอนที่ประธานาธิบดีโอบามา (Obama) มาเยือนญี่ปุ่น ก็ได้ประกาศว่า สหรัฐฯจะ
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ปกป้องเกาะเซนกากขุองญีปุ่น่ ยิง่จะทำาให้ความร่วมมือทางทหารระหว่างรสัเซยีกบั

จีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้กระชับแน่นแฟ้นข้ึนมาก โดยในปี ๒๕๕๖ ก็ได้มีการ

ซ้อมรบทางทะเลร่วมกนัใกล้เมอืง Vladivostok ของรสัเซีย ซ่ึงการซ้อมรบในครัง้นัน้ 

ถอืเป็นการซ้อมรบทีใ่หญ่ทีส่ดุทีจี่นได้ดำาเนินการซ้อมรบร่วมกบัประเทศอืน่ นอกจาก

นี้ รัสเซียได้ประกาศที่จะขายอาวุธให้กับจีน รวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านการทหาร 

และเทคโนโลยีอาวุธทันสมัยให้กับจีนด้วย

อาจวิเคราะห์ได้ว่า รัสเซียมองว่าโลกในอนาคตจะต้องการทรัพยากร

นำา้มนั ก๊าซธรรมชาต ิและสนิแร่บางชนดิทีต่นเองมอียู ่รสัเซียเช่ือว่าตนเองอดุมสมบูรณ์

ไปด้วยทรัพยากรพลงังาน ซึง่สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืต่อรองในเชงิการเมอืงระหว่าง

ประเทศได้ นอกจากนั้นรัสเซียต้องการเงินลงทุนในด้านพลังงาน ความร่วมมือกับ

อินเดีย และจีนน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัสเซีย และสถานะของตนเองในเวที

การเมืองระหว่างประเทศ

  ปัจจัยทำงภูมิรัฐศำสตร์ของอินเดีย

สถานการณ์ความมั่นคงโดยทั่วไปของอินเดียน้ัน นับตั้งแต่ในสมัยยุค

สงครามเย็น อินเดียเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับอดีตสหภาพโซเวียต แต่หลังจากที่

อดีตสหภาพโซเวียตล่มสลายในทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับ

รัสเซยีกผ่็อนคลายความใกล้ชดิลงไป ดงันัน้การฟ้ืนความสมัพนัธ์ในการเป็นหุ้นส่วน

ทางยทุธศาสตร์ระหว่างอนิเดยีกบัรัสเซยี จงึเป็นสิง่ทีอ่นิเดยีได้ประโยชน์ แต่สำาหรบั

จีนนั้น อินเดียมองว่าจีนสนับสนุนปากีสถานในการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์ 

โดยมีเป้าหมายอยู่ที่อินเดียโดยตรง 

แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียในปัจจุบันจะดีขึ้น โดยอินเดีย

ลดความหวาดระแวงจีนลงไป และมลูค่าการค้าระหว่างสองประเทศทีป่รบัตัวสงูข้ึน

ทุกปี ทำาให้อินเดียเชื่อว่าตนเองสามารถร่วมมือกับจีนได้ในบางมิติ สำาหรับสหรัฐฯ 

นั้น อินเดียมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าจีน แต่หลังจากเหตุการณ์เมื่อวันท่ี ๑๑ 
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กันยายน ๒๕๔๔ สหรัฐฯ ได้อาศัยปากีสถานเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารต่อ

อฟักานิสถาน โดยประกาศยกเลกิการ ควำา่บาตรทางเศรษฐกจิ ละเว้นการประณาม

ด้านสิทธิมนุษยชนของปากีสถาน และยังช่วยเหลือปากีสถานในการฟื้นฟูทาง
เศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่อินเดียมองว่าสหรัฐฯ ใช้สองมาตรฐาน (double standard) 
ในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งหากปากีสถานเข้มแข็งนั่นหมายถึง 
การคุกคามความมั่นคงในบริเวณดินแดนที่มีปัญหาระหว่างปากีสถานกับอินเดีย 
จะมีมากขึ้น

  เป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์ของอินเดีย

อนิเดยีมองว่าตนเองเป็นมหาอำานาจนิวเคลยีร์ และมหาอำานาจในภมูภิาค
เอเชียใต้ ต้องการให้มหาอำานาจภูมิภาคอื่น เช่น รัสเซียและจีนยอมรับสถานะนี้ 
เช่นกนั ซึง่หากยอมรบัแล้วกต้็องยกเลกิการสนับสนุนประเทศอืน่ในภมูภิาคเอเชียใต้  
เพ่ือมาทดสอบหรอืท้าทายอนิเดยี อนิเดยีต้องการเข้าไปมส่ีวนร่วมในภมูภิาคเอเชยี
แปซิฟิกและเอเชียกลาง ดังนั้นการกำาหนดนโยบาย Look East ของอินเดียเข้าสู่ 
ASEAN จงึเป็นความสมัพันธ์ทีอ่นิเดียต้องเร่งดำาเนินการ เพือ่ก้าวให้ทนัจนีในภมูภิาค
นั้น นอกจากน้ันการแสดงท่าทีของรัสเซียในการให้อินเดียเข้าร่วมเป็นสมาชิก
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO) ใน
เอเชยีกลางกเ็ป็นสิง่ทีอ่นิเดยีต้องการเช่นกนั นอกจากนี ้อนิเดยีต้องการเป็นสมาชกิ
ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Security 
Council: UNSC) และมีอำานาจออกเสียงยับยั้ง (Veto) การจุดประกายของรัสเซีย
ที่จะสนับสนุนอินเดียนั้น ทำาให้อินเดียคาดหวังสูง และถือเป็นการให้เกียรติอินเดีย
อย่างมาก อนิเดยีมองว่าสหรฐัฯ ยงัไม่เคยแสดงท่าทสีนบัสนนุอนิเดยีเลย แต่ถ้าหาก
จนีไม่แสดงท่าทเีป็นปฏปัิกษ์กบัอนิเดยี และสนบัสนนุอนิเดยีเช่นเดยีวกบัรสัเซยีแล้ว 
ทั้งสองประเทศก็น่าจะร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวได้

ขณะท่ีอินเดียมีศักยภาพในการก้าวเป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจได้ใน
ศตวรรษที ่๒๑ แต่ความต้องการในเชงิการค้า และความร่วมมอืในมติทิางเศรษฐกจิ
นัน้ อนิเดยีต้องไม่อยูใ่นสถานะทีเ่สยีเปรยีบ แม้หลายชาติในภูมภิาคใกล้เคียงจะมอง
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ว่า การค้าการลงทนุกบัอนิเดียนัน้ อนิเดียจะเอาเปรียบทำาให้ขาดแรงจงูใจ แต่อนิเดยี
เชื่อว่าตนเองยังมีศักยภาพหลายประการในมิติการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอื IT ทีห่ลายประเทศต้องการ ส่วนศกัยภาพทางเศรษฐกจิ
ของอินเดียที่ต้องพึ่งพาพลังงาน และเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศอื่น
ภายนอกภูมภิาค อินเดียจึงมองว่า การร่วมมอืกบัรสัเซยีด้านพลงังานจะทำาให้ตนเอง
ไม่ต้องพึ่งพาแต่แหล่งพลังงานในตะวันออกกลางเท่านั้น นอกจากนั้นเส้นทางเชื่อม
โยงจากอินเดียสู่อาเซียน หรือ North-South Corridor จากรัสเซีย-อิหร่าน-อินเดีย 
ก็น่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่ออินเดีย

สำาหรับการพัฒนาศักยภาพทางทหารของอินเดียปัจจุบัน อาจกล่าว 
ได้ว่า กำาลังทางเรือ กำาลังทางอากาศ และกำาลังทางบกของอินเดียนั้น ไม่มีประเทศ
ใดในภมูภิาคทดัเทยีม แต่อย่างไรกต็าม กำาลงักองทพัทีเ่ข้มแขง็ จะยัง่ยนืถาวรก็ต้อง
ควบคูไ่ปกบัการวจิยั พฒันา และการผลติทางทหาร เพือ่พึง่พาตนเอง ดงันัน้หนทาง
ทีจ่ะพัฒนาอุตสาหกรรมทางทหารจึงเป็นคำาตอบทีอ่นิเดยีต้องการจากความสมัพนัธ์
เชิงพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับรัสเซีย นอกจากนั้นแล้ว การสำารวจอวกาศ จนถึง
ขั้นส่งยานอวกาศขึ้นสู่ท้องฟ้า ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดในมิติของเทคโนโลยีชั้นสูงของ
อนิเดยีด้วย โดยอนิเดยีมองว่า จนีสามารถส่งยานอวกาศขึน้สูอ่วกาศได้แล้ว อนิเดยี
ก็น่าจะพัฒนาขีดความสามารถและกระทำาได้เช่นเดียวกัน

  ปัจจัยอ่ืนๆ ทีผ่ลกัดนัก่อให้เกิดควำมร่วมมือแบบสำมฝ่ำย

นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้วิเคราะห์ว่าโลกใน
อนาคตอาจถกูแบ่งออกเป็นชาตติะวนัตก ชาตมิสุลมิ และชาตทิีม่ใิช่ตะวนัตก ดงันัน้
ปัจจัยของการดำาเนินนโยบายสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐฯ และการ
ประกาศทำาสงครามศักด์ิสทิธิข์องโลกมุสลมิ จึงน่าจะเป็นปัจจัยผลกัดนัให้มหาอำานาจ
ท้ังสามประเทศ (จนี รสัเซียและอนิเดยี) ซ่ึงกำาลงัเผชิญปัญหาคล้ายคลงึกนัจากกลุม่
มุสลิมหัวรุนแรงที่ต้องการแยกตัวออกไป ต้องร่วมมือกันมากข้ึน รัสเซียมีปัญหา 
ในเขตคอเคซัสเหนือ สำาหรับจีนมีปัญหาในมณฑลซินเจียงซ่ึงอยู่ทางด้านตะวันตก 
ส่วนอินเดียมีปัญหาในแคว้นแคชเมียร์และแคว้นจัมมูทางตอนเหนือของประเทศ
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โดยท่ีความร่วมมอืกนัระหว่างจีนและรสัเซีย ซึง่ต้องการความร่วมมอืจาก
อนิเดยีด้วยนัน้ น่าจะมเีป้าหมายในการถ่วงดุลหรือคานอำานาจสหรฐัฯ สำาหรบัอนิเดีย
นั้นมองว่า การร่วมมือกับรัสเซียกับจีน เป็นการยกระดับบทบาทของตนเองในเวที
การเมืองระหว่างประเทศ และเพิ่มไพ่ในการต่อรองกับสหรัฐฯ ท่ีอินเดียไม่ได้ 
เสียเปรียบ ซึ่งประเทศทั้งสามต้องการให้แต่ละฝ่ายยอมรับสถานะและเขตอิทธิพล
ของตนเองในภูมิภาค ความร่วมมือ ๓ ฝ่าย จึงน่าจะเกิดจากปัจจัยที่ต้องการ 
ยกระดับสถานะของตนเองและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศระดับต่าง ๆ ด้วย 

นอกจากนี้ ประเทศทั้งสามยังมีศักยภาพในการเป็นมหาอำานาจทาง
เศรษฐกจิ ด้วยอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งู ขนาดของประเทศทีใ่หญ่โต 
มีประชากรจำานวนมาก และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการช่วยเหลือ
และสนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะทำาให้ทั้งสามประเทศเติมเต็มในส่วนท่ีตนเอง
ขาดแคลน อาทิ ทรัพยากรพลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี IT ดังนั้น การร่วมมือ
กันในการวิจัย พัฒนา และการผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหาร จะเป็นปัจจัยสำาคัญ 
ในการลดภาระด้านเงินทุน การต่อยอดด้านเทคโนโลยี และยังเป็นการพัฒนา
อตุสาหกรรมทางทหารของประเทศให้ก้าวรุดหน้าอกีด้วย รวมทัง้การสำารวจอวกาศ 
ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และต้องใช้งบประมาณมหาศาล แต่ถ้าหากทั้งสามประเทศ
ได้ร่วมมือกันในมิติด้านนี้ นอกจากจะลดภาระการลงทุนแล้ว ยังเป็นการร่วมมือกัน
ยกระดับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศซ่ึงกันและกัน
อีกด้วย

  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อควำมร่วมมือแบบสำมฝ่ำย

ในประเดน็นี ้นักวิชาการด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ได้วเิคราะห์
ว่าสหรัฐฯ และพันธมิตร สหรัฐฯ นับเป็นผู้เล่นสำาคัญ หลายฝ่ายมองว่าการดำาเนิน
นโยบายฝ่ายเดียว (unilateral) ของสหรัฐฯ จะผลักดันให้มหาอำานาจอย่างจีน 
อินเดีย และรัสเซีย รวมตัวกันเพื่อถ่วงดุลสหรัฐฯ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากมองใน
แง่ศกัยภาพการเมอืงระหว่างประเทศ การทหาร และเศรษฐกจิของท้ังสามประเทศ
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แล้ว การรวมตัวของทั้ง ๓ ประเทศยังไม่แน่นแฟ้นนัก นอกจากนั้นทั้งสามประเทศ
ยังต้องพึง่พาการค้ากบัสหรฐัฯ จึงยงัไม่น่าทีจ่ะท้าทายสหรฐัฯ ได้โดยตรง ทัง้นีส้หรฐัฯ 
ยงัมพัีนธมติรทางทหารอย่างนาโต้ หรอืมหาอำานาจทางเศรษฐกจิอย่างสหภาพยโุรป 
ญีปุ่น่ และออสเตรเลยี คอยสนบัสนนุอีกด้วย ดงันัน้ การรวมตวัของอนิเดยีท่ีเปราะบาง
ที่สุดในบรรดา ๓ ประเทศ จึงน่าจะถูกสหรัฐฯ ดึงออกมาได้ง่ายที่สุด ซึ่งหาก 
เป็นเช่นนั้นแล้ว รัสเซียและจีนก็จะเผชิญกับแรงบีบคั้นและการปิดกั้นจากสหรัฐฯ 
และพันธมิตรมากกว่าเดิม

แต่มูลเหตุที่สำาคัญอีกประการหน่ึงที่จะเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือ  
๓ ฝ่าย ได้แก่ ความหวาดระแวงต่อกันของประเทศทั้งสาม อันเกิดจากการที่รัสเซีย
เคยมปัีญหาพรมแดนกบัจีน แม้ว่าปัญหาเขตแดนจะได้รบัการแก้ไขเบด็เสรจ็ในเดอืน
ตุลาคม ๒๕๔๗ และทำาให้พรมแดนมากกว่า ๔,๖๐๐ ไมล์ ระหว่างสองประเทศได้
หมดปัญหาไปในเชิงการเมืองระหว่างประเทศ แต่ถ้าหากมองในมิติทางด้านการ
ทหาร และมิติทางด้าน สังคมจิตวิทยาแล้ว รัสเซียมองว่าจีนน่าจะเป็นภัยคุกคาม 
ต่อตนเองในระยะยาว ถ้าหากจีนเข้มแข็งขึ้นมา ดินแดนไซบีเรียและตะวันออกไกล 
ซึง่ปัจจบุนักเ็ผชญิกบัปัญหาการหลัง่ไหลเข้าไปอยูเ่ป็นจำานวนมากของชาวจนี กอ็าจ
จะเป็นเป้าหมายของจีนในอนาคต ทัง้น้ีเน่ืองจากจีนต้องการทรัพยากรพลงังาน และ
พ้ืนที่ในการอพยพประชากรของตนที่มีล้นประเทศ อินเดียเช่นกัน มองว่าจีนเคย
ช่วยเหลอืปากีสถานในการพฒันาอาวธุนิวเคลยีร์และขปีนาวธุ นบัว่าเป็นภัยคกุคาม
ต่อตนเอง นอกจากนั้นการขยับตัวของจีนลงสู่ตอนใต้เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
นับว่าเป็นการท้าทายเขตอิทธิพลของอินเดียในมหาสมุทรอินเดีย จีนมองว่ารัสเซีย
ขายยุทโธปกรณ์ แต่ไม่ขายเทคโนโลยีลำ้าสมัยแก่จีน เหมือนเป็นการเลหลัง
ยุทโธปกรณ์เก่ามาให้จีน ทำาให้เป็นภาระแก่กองทัพจีนในระยะยาว ดังนั้นหาก
สหภาพยโุรปยกเลิกการควำา่บาตรในการขายเทคโนโลยแีละการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่จีนแล้ว จีนน่าจะมีทางเลือกอื่นในการต่อรองกับรัสเซียได้ จนีมองว่ารัสเซียยังไม่
ตกลงใจในการวางท่อนำา้มนัและท่อก๊าซจากไซบเีรยีเข้าสูจ่นีหรอืไปสูท่่าเรือทีใ่กล้กับ
ญีปุ่น่ เน่ืองจากญ่ีปุ่นให้ข้อเสนอด้านเงนิทนุทีด่กีว่าจีน ซึง่หากรสัเซียกระทำาดงักล่าว
แล้ว แสดงว่ารสัเซียให้ความสำาคญัแก่ญีปุ่น่ซึง่เป็นคูแ่ข่งทางเศรษฐกจิสำาคญัของจนี
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ขณะทีป่ระเทศต่าง ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เอเชียตะวนัออก เอเชียใต้  
และเอเชยีกลางต่างมองเหน็ว่า ประเทศมหาอำานาจทัง้สาม (จนี รสัเซยีและอนิเดยี) 
มปัีญหาในการดำาเนนินโยบายกบัประเทศ ในภมูภิาคของตนเองแทบทัง้สิน้ นอกจาก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น ที่ยอมร่วมมือกับประเทศมหาอำานาจทั้งสาม ผ่าน
เวทีระดับพหุภาคีของอาเซียน เช่น การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: 
ARF) ซึง่จัดว่าเป็นเวทหีลกัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิความมัน่คงและเสถยีรภาพของภมูภิาค
นี ้แต่ถ้าหากความร่วมมอืของประเทศมหาอำานาจทัง้สามมพัีฒนาการท่ีเป็นรปูธรรม
มากขึ้น ก็อาจจะเพิ่มความหวาดระแวงต่อประเทศในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และทำาให้
การดำาเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศทั้งสาม ในการปฏิสัมพันธ์กับประเทศ
ในภูมิภาคต่าง ๆ มีความยุ่งยากมากกว่าเดิม 

  ข้อพิจำรณำส�ำหรับประเทศไทย

ในรอบปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา การพบกันระหว่างประธานาธิบดีสี จ้ินผิง 
ของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียเพื่อหารือด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทั้งสองที่ได้มีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยุโรป 
ขณะทีจ่นีกม็คีวามขดัแย้งกบัสหรฐัฯ นอกจากนีท้ัง้จีนและรัสเซยียงัเป็นสมาชกิกลุม่
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างกลุ่มบริกส์ (BRICS) ร่วมกับอินเดียที่มีตลาด 
ขนาดใหญ่รองจากจนี และบราซลิ ซึง่มเีศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีส่ดุในลาตนิอเมริกา ท่ีสำาคญั
กลุ่มบริกส์ยังจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ หรือธนาคารบริกส์และกองทุน
สำารองซ่ึงอยูใ่นนครเซีย่งไฮ้ เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาของชาตสิมาชิกและป้องกัน
วิกฤติเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกลุ่มบริกส์ มีประชากรรวมกันถึงร้อยละ ๔๒  
ของประชากรโลก และมมีลูค่าเศรษฐกจิ ๑ ใน ๕ ของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนมกีารค้า
ระหว่างประเทศรวมกันเกือบร้อยละ ๑๗ ของการค้าโลก รวมทั้งจีนยังเตรียม 
พร้อมด้วยการทำาข้อตกลงเพื่อให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสากลเพื่อส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาจีนได้ทำาข้อ ตกลงกับหลายประเทศในการใช้
เงินหยวนและเงินสกุลสำาคัญของประเทศนั้น ๆ ในการทำาการค้าขายระหว่างกัน 
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โดยไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้นำาจีนและรัสเซียยังได้เจรจาที่จะใช้เงินหยวนใน
การซื้อขายระหว่างประเทศทั้งสองด้วยเช่นกัน โดยรัสเซียซ่ึงเป็นประเทศผู้ส่งออก
พลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลก จะขายพลังงานเป็นหยวนหรือรูเบิ้ล และจะไม่ขาย
เป็นเงินดอลลาร์อีกต่อไป รวมทั้งการที่มีกระแสการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในธนาคาร
เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment 
Bank: AIIB) ทีจ่นีเป็นหวัหอกในการจัดต้ังเป็นเรือ่งทีน่่าจบัตามองอย่างยิง่ โดยเฉพาะ
เมื่อประเทศ มหาอำานาจอย่างรัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักรต่าง
กไ็ด้ให้ความสนใจเป็นสมาชกิ จนทำาให้มแีล้วมากกว่า ๕๐ ประเทศทัว่โลกทีต่อบรบั
เข้าร่วม AIIB ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งแนวคิดของจีนในการจัดตั้ง AIIB มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินกู้แก่ประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียใช้ในการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ซึ่งบทบาทเชิงรุก ของจีน 

นอกจากความร่วมมอืทางด้านการค้าและพลังงานดงักล่าวแล้ว ประเด็น
ท่ีน่าจบัตามองอกีอย่างกคื็อ ความร่วมมอืทางทหาร โดยล่าสดุเมือ่วนัที ่๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนได้ส่งกองทหารเกียรตยิศของจนีเข้าร่วมเดนิ
สวนสนาม ณ จัตุรัสแดงในกรุงมอสโก ในพิธีสวนสนามและแสดงแสนยานุภาพ
ทางการทหาร เพื่อเฉลิมฉลองปีที่ ๗๐ แห่งชัยชนะเหนือนาซี เยอรมนี และอิตาลี
ของอดีตสหภาพโซเวียต ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กระทรวงกลาโหม
จีนได้มีแถลงการณ์ว่า จีนยินดีต้อนรับ เหล่าผู้นำาทางการทหารและกองทัพรัสเซีย
เข้าร่วมกิจกรรมการสวนสนามครั้งสำาคัญ ที่จัดมีขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๕๘

ในขณะทีส่ำานกัข่าว Sputnik News ของรสัเซยี เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ได้อ้างหนังสือพมิพ์ Economic Times โดยรายงานว่า บรษิทัสญัชาตอินิเดยี
กำาลังมองหาความร่วมมือกับรัสเซียในการสร้างเรือดำานำ้าพลังงานนิวเคลียร์และ
เรือรบล่องหน (stealth warships) ภายในอินเดียเอง นอกจากความร่วมมอืกัน
พัฒนาเชื้อเพลิงรุ ่นใหม่สำาหรับอากาศยาน และการร่วมกันสร้างเครื่องบินรบ 
สเตลธ์เจเนอเรชั่นที่ ๕ รุ่น Sukhoi PAK FA T-50 
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สำาหรับประเทศไทย ซึ่งมีที่ต้ังทางปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ท่ีสามารถ 
เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของจีน รัสเซียและอินเดียที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ ทีก่ำาลังเร่งผลักดนัการเป็นประชาคมอาเซยีน ในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดงันัน้ 
กองทัพไทยควรได้มีการพิจารณาหาแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางทหารแบบ 
คูข่นานทัง้กับจนี รัสเซีย และอนิเดียในด้านการฝึกศกึษา รวมทัง้ความร่วมมอืในการ
วจิยัและการผลติยทุโธปกรณ์ทางทหาร อนัจะเป็นปัจจยัสำาคญัในการลดภาระด้าน
เงินทุน การต่อยอดด้านเทคโนโลยี และยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ
ป้องกันประเทศให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการป้องกันและลด
ความเสีย่งอนัเกดิจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมอืงระหว่างประเทศ 
จงึต้องมกีารทบทวนการแสดงท่าทยีทุธศาสตร์ของไทย ให้สอดคล้องกบัแนวคดิทาง
ยุทธศาสตร์การป้องกันความเสี่ยง (hedging strategy) โดยเฉพาะการแข่งขันและ
แย่งชิงอำานาจอิทธิพลระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในภูมิภาค ที่อาจทำาให้ไทยต้องตกอยู่
ในสถานะของการถูกบังคับให้เลือกฝ่ายระหว่างการยืนอยู่เคียงข้างกับจีน หรือการ
ยืนอยู่กับสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นพันธมิตรเก่าแก่ รวมทั้งการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ
อย่างได้ความสมดุลเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย 

อาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบัน ได้ผลักดันให้รัสเซีย
สามารถดำาเนินความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจีน และสร้างความ
สัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับอินเดียได้ แต่ความสัมพันธ์แบบสามฝ่ายระหว่าง จีน 
รสัเซีย และอนิเดีย น่าจะเป็นแค่ความร่วมมอืเพ่ือการบรรลเุป้าหมายทางยทุธศาสตร์
ในบางมิติเท่านั้น ทั้งนี้เพราะทั้งสามประเทศยังมีความหวาดระแวงต่อกัน รวมทั้ง
การเมอืงระหว่างประเทศเป็นไปบนพืน้ฐานของการเสรมิสร้างศกัยภาพของประเทศ
ที่จะมีผลในการเจรจาต่อรองเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศตนเองเป็นสำาคัญ 
ดังนั้น การรวมตัวกันของทั้งสามประเทศในลักษณะยุทธศาสตร์แบบสามฝ่ายที่ได้
กล่าวแล้ว คงเป็นเพียงการดำาเนินการเพื่อถ่วงดุลสหรัฐฯ ในเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศ และเพ่ือผลการเจรจาต่อรอง ในการรกัษาผลประโยชน์ร่วมกนั ทัง้ทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและการทหาร ขณะที่พลังอำานาจทางการทหารของทั้งสาม
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ประเทศยังเป็นรองสหรัฐฯ ในระยะสั้น แต่หากยังคงมีการผนึกกำาลังกันเป็น
ยุทธศาสตร์แบบสามฝ่ายเพื่อตอบโต้สหรัฐฯในระยะยาว ก็อาจจะก่อให้เกิดยุค
สงครามเยน็ข้ึนมาใหม่ และส่งผลกระทบต่อเสถยีรภาพความมัน่คงของภมิูภาคและ
ของโลก 

ประเทศไทยมทีีต้ั่งทางภมิูรฐัศาสตร์ทีส่ามารถเชือ่มโยงระหว่างจนี รัสเซยี
และอนิเดยีทีก่ำาลงัขยายอิทธพิล เพือ่ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในภูมภิาคเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการแข่งขันช่วงชิงอำานาจอิทธิพลกับสหรัฐฯ ที่กำาลังดำาเนิน 
นโยบายปรับสมดุลในภูมิภาคนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของตนเองเช่นกัน ดังนั้น 
ประเทศไทยจะรกัษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างสมดลุเพยีงใด ขึน้อยูก่บัการ
วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาคได้อย่างเท่าทัน 
ตลอดจนมียุทธศาสตร์และการเตรียมการเพื่อการปรับตัวของประเทศได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บทบำทของจีนในองค์กำรควำมร่วมมือเซี่ยงไฮ้

บทบาทของจีนในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Coo- 
peration Organisation: SCO) โดยเฉพาะในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ซึ่งจีน 
มุ่งที่จะส่งเสริมให้แผนพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road หรือ 
The Belt and Road Initiative) เชื่อมต่อกับการแผนการพัฒนาของสหภาพ 
เศรษฐกจิยเูรเชยีขององค์การความร่วมมือเซีย่งไฮ้ (SCO) ในการส่งเสริมการพฒันา
ร่วมกันของยุโรปและเอเชีย เพื่อแสวงหาความผาสุกของประชาชนประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคนี้

การส่งเสรมิให้แผนพัฒนาหนึง่แถบหนึง่เส้นทางดงักล่าว เช่ือมต่อกบัการ
แผนการพัฒนาของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ 
(SCO) นั้นเป็นผลมาจากการประชุมผู้นำาประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือ
เซี่ยงไฮ้ หรือ SCO ครั้งที่ ๑๖ โดยจัดขึ้นที่กรุงทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน ระหว่างวัน
ที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้
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เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ผลการประชุมผู้นำาประเทศสมาชิกองค์การความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ หรือ SCO ครั้งที่ ๑๖ นอกจากจะกล่าวถึงการส่งเสริมให้แผนพัฒนา
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเชื่อมต่อกับการแผนการพัฒนาของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
แล้ว ยังประกอบด้วยเรื่องสำาคัญ ๆ ท่ีมีความหมายสำาคัญในการสืบทอดของอดีต
และมุง่สู่อนาคต อนัจะมีผลสำาคญัต่อการพฒันาขององค์การความร่วมมอืเซ่ียงไฮ้ ได้แก่ 

๑. การลงนามในเอกสารเพื่อส่งเสริมให้องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้มี
ความสมบูรณ์แบบมากขึ้น 

๒. การลงนามในเอกสารเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกองค์การความร่วมมือ
เซี่ยงไฮ้มีรูปแบบหลากหลายและกระชับความร่วมมือซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

๓. มีการรายงานว่าด้วยการประเมินผลความสำาเร็จและอนาคตการ
พัฒนาองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา 

๔. ยำา้ถงึแถลงการณ์ทาชเคนต์ ในโอกาสทีอ่งค์การความร่วมมอืเซีย่งไฮ้
ก่อต้ังครบ ๑๕ ปี ซ่ึงเน้นถงึเจตนารมณ์เซีย่งไฮ้ กฎบตัรองค์การความร่วมมอืเซีย่งไฮ้ 
วัตถุประสงค์และหลักการขององค์การ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การความ
ร่วมมอืเซีย่งไฮ้ถงึปี ค.ศ.๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๘) แผนปฏิบตักิารระหว่างปี ค.ศ.๒๐๑๖ – 
๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ซึง่เกีย่วพนัถงึความร่วมมอืในด้านต่าง ๆ  ทัง้การเมอืง 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การสื่อสาร เป็นต้น ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นว่า องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นที่สมบูรณ์แล้ว 

๕. มีการลงนามบันทึกช่วยจำารับอินเดียกับปากีสถานเข้าร่วมองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

๖. ให้ความสนใจด้านการปราบปรามอิทธิพลของสามกลุ่ม ซึ่งคือ กลุ่ม
ลัทธิก่อการร้าย ลัทธิแบ่งแยกดินแดน และลัทธิหัวรุนแรง รวมทั้งมีการหารือเรื่อง
การกระทำาผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและการแพร่อาวุธ
ขนาดใหญ่เป็นต้น และเสนอมาตรการการรับมือในยุคการสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยจีนได้เสนอแนวความคิดพิทักษ์อธิปไตยด้านเครือข่าย ต้องเพิ่ม
งานการกำากับดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้มงวดขึ้น 
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๗. ภายใต้สถานการณ์ใหม่ในโลกปัจจุบัน การเลิกใช้วิธีที่มีความรุนแรง
จะเป็นวถิทีางทีด่ใีนการรบัมอืกบัความท้าทายด้านความมัน่คงในปัจจบัุน โดยเฉพาะ
การให้บริการเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศสมาชิก

ปัจจุบัน องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) เป็นองค์การความร่วมมือ
ที่ประกอบด้วยสมาชิก ๖ ประเทศ คือ จีน รัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน  
ทาจกิิสถาน และอซุเบกิสถาน รวมทัง้มปีระเทศผูส้งัเกตการณ์ (observer) ๕ ประเทศ 
คือ อัฟกานิสถาน อินเดีย อิหร่าน มองโกเลีย และปากีสถาน โดยมีประเทศหุ้นส่วน
ในการเจรจา (dialogue partner) ๓ ประเทศ คือ เบลารุส ศรีลังกา และตุรกี โดย
ประเทศสมาชิกทั้ง ๖ ประเทศร่วมลงนามใน “คำาประกาศสถาปนาองค์การความ
ร่วมมือเซ่ียงไฮ้” (Declaration on the Establishment of the Shanghai  
Cooperation Organization) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๐๑ (พ.ศ.๒๕๔๔) 
นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามร่วมกันใน “อนุสัญญาเซี่ยงไฮ้ว่าด้วยการต่อสู้กับลัทธิ
การก่อการร้าย ลัทธิแบ่งแยกดินแดน และลัทธินิยมสุดขั้ว” (Shanghai Conven-
tion on Fighting Terrorism, Separatism and Extremism) ซ่ึงถือเป็น
วัตถุประสงค์หลักขององค์การ ทั้งนี้ SCO ได้ประกาศว่า องค์การไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมา
เพื่อการต่อต้านรัฐหรือภูมิภาคใด ๆ 

สำาหรับบทบาทของจีนใน SCO นั้น สังเกตได้จากการประชุมสุดยอดที่
กรุงทาชเคนต์ ที่ย้อนไปเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ประธานาธิบดีจีน (ยุค
สมัยนั้นคือ นายหู จิ่นเทา) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพ
และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีประเด็นที่สำาคัญ ได้แก่ (๑) ใน
ด้านการเมือง จะยืนหยัดในแนวทางของอำานาจหลายขั้ว และความเป็น
ประชาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (๒) ในด้านความมั่นคง ต้องเชิดชู 
“แนวคดิความมัน่คงใหม่” (New Security Concept) เน้นความเชือ่ถอืซ่ึงกนัและกนั 
ยังประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมอภาคเท่าเทียมกัน และร่วมแรงร่วมใจกัน ให้ความ
เชือ่ถอืซ่ึงกนัและกนัเป็นหลกัประกนัความมัน่คงร่วมกนั (๓) ในด้านเศรษฐกจิ แสวง
ประโยชน์ร่วมกัน ร่วมมือกันอย่างทั่วด้าน ลดช่องว่างระหว่างประเทศรำ่ารวยกับ
ประเทศยากจน และ (๔) ทางด้านวัฒนธรรม ธำารงไว้ซึ่งความหลากหลายของ
วัฒนธรรมแต่ละชาติและภาษา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้กล่าวแสดง
ความยินดีต้อนรับการขยายตัวขององค์การ SCO (สมาชิก SCO ได้ลงมติในการ
ประชุมสุดยอด SCO ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งมีรัสเซียเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๐ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เริ่มกระบวนการซึ่งจะรับรองให้ อินเดีย กับ ปากีสถาน 
เป็นชาติสมาชิกสมบูรณ์ขององค์การ นอกจากนั้น ยังตกลงให้เลื่อน เบลารุส จาก
การเป็นหุ้นส่วนในการเจรจา (dialogue partner) ขึ้นสู่สถานะ “ผู้สังเกตการณ์” 
(observer) และให้รับประเทศ อาเซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, กัมพูชา, และเนปาล เข้า
เป็น “หุ้นส่วนการเจรจา” รายใหม่ พร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นใน 
“จิตวิญญาณแห่งเซี่ยงไฮ้” (Shanghai Spirit) เพื่อการพัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้ จีนเชื่อ
ว่าการรับเอาชาติใหม่ ๆ เข้ามาอยู่ใน SCO จะเป็นการอัดฉีดแรงกระตุ้นใหม่ ๆ เข้า
มาในความร่วมมอืทกุ ๆ  ด้านขององค์การ ซนิหวาอ้างองิคำากล่าวของประธานาธบิดี
ส ีเขายงัเรยีกร้องให้เหล่ารฐัสมาชิกเพิม่ความร่วมมอืด้านกำาลงัผลติภาคอตุสาหกรรม
ให้ลึกซึ้งมากขึ้นอีก รวมทั้งผลักดันการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในทุก ๆ รัฐสมาชิก 
ให้คืบหน้าไป (ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนา “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน) 

อาจกล่าวได้ว่า การส่งเสรมิแผนพัฒนา “หน่ึงแถบหนึง่เส้นทาง” จะสร้าง
โอกาสการพัฒนาใหม่ เปิดตลาดโลกให้กว้างยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักธุรกิจจีนไปลงทุน
ต่างประเทศมากขึ้น เพิ่มกำาลังใหม่สำาหรับการเติบโตของเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะ
นโยบายการปฏริปูและเปิดสูภ่ายนอกของจนี โดยจะถอืเขตรมิทะเลทางภาคตะวนัออก
ทีค่่อนข้างเจรญิเป็นหวัขบวน ถอืเขตแดนชัน้ในเป็นพืน้ฐาน เชือ่มเขตภาคตะวนัออก
กับภาคตะวันตกให้มีความร่วมมือมากยิ่งขึ้น สร้างสถานการณ์ใหม่ด้านการเปิดสู่
ภายนอกอย่างรอบด้านของจีน ส่วนผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ นอกจาก
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งเสริมไทยในฐานะที่เป็น
ชุมทางการค้าในเอเชีย ที่สามารถเชื่อมต่อยุโรปและแอฟริกา ดังนั้น ไทยจึงควรใช้
โอกาสนีเ้ร่งผลกัดนัโครงการต่าง ๆ  ทีเ่ห็นว่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น การอำานวย
ความสะดวกทางค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมตามแนวเส้นทาง
สายไหมทางทะเล เป็นต้น 
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กำรเชื่อมต่อแนวคิดทำงยุทธศำสตร์ของจีนสู่ระดับภูมิภำค 

สำาหรับสถานการณ์ในระดับภูมิภาค หลังจากเหตุการณ์วิกฤติทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเอเชียปี พ.ศ.๒๕๔๐ ที่เริ่มต้นจากค่าเงินบาทของไทยและ
ลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียได้ทำาให้กลุ่มประเทศในอาเซียนเห็นความ
จำาเป็นที่ต้องร่วมมือกับประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิในภมูภิาคร่วมกนั โดยเฉพาะจนีได้แสดงบทบาทในความเป็นผูน้ำาในฐานะ
ประเทศใหญ่ที่ต้องมีภาระผูกพันในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจด้วยการรักษา
ระดับค่าเงินหยวนของจีนไว้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบท่ีจะเป็นการซำ้าเติมต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

มข้ีอน่าสงัเกตทีช่ดัเจนว่าผูน้ำาจนีในปัจจบุนัยงัคงยดึแนวทางการดำาเนนิ
นโยบายของอดีตผู้นำา เติ้ง เสี่ยวผิง ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะคำาปราศรัย
ของเติ้ง เสี่ยวผิง ครั้งสำาคัญสองครั้งคือ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๘๔ (พ.ศ. 
๒๕๒๗) ในหวัข้อ “วถิทีางใหม่ในการสร้างความมัน่คงแก่โลก” (A New Approach 
Toward Stabilizing the World Situation) ที่เน้นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโลก
โดยสันติวิธี และคำาปราศรัยในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๘๔ (พ.ศ.๒๕๒๗) ใน
หัวข้อ “การรักษาสันติภาพของโลกและการสร้างหลักประกันในการพัฒนาภายใน
ประเทศ” (Safeguard World Peace and Ensure Domestic Development) 
มสีาระสำาคญัสรปุได้ว่า จีนยงัคงดำาเนนินโยบายต่อต้านลทัธิความเป็นเจ้าเพือ่รกัษา
สันติภาพของโลก จีนจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโลกที่สามเสมอ เนื่องจากจีนยัง
มีความยากจนและแม้จะรำ่ารวยข้ึนก็จะไม่แสวงหาความเป็นเจ้า จีนสนับสนุนการ
เจรจาปัญหาเศรษฐกจิระหว่างประเทศ จีนจะดำาเนินนโยบายต่างประเทศอย่างอสิระ
และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริง และนโยบายต่างประเทศของจีนมุ่ง
แสวงหาสันติภาพของโลก เพื่อทุ่มเทการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย (เฉียน 
ฉีเชิน, ๒๕๔๙, หน้า ๒๓๒ - ๒๗๕) 
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ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีได้ส่งผลต่อการ
ปรับตัวในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น กลุ่มประเทศ
ยโุรป ฯลฯ และได้กระตุน้ให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่ทกุภมูภิาคต่ืนตวัเร่ืองการค้าเสรมีากข้ึน
โดยเฉพาะจีน ซึ่งมีค่าแรงงานตำ่าเป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่ มีตลาดการค้า 
จำานวนมาก และมเีงินทนุสำารองต่างประเทศจำานวนมหาศาลเป็นอนัดบัสองรองจาก
สหรัฐฯ เนื่องจากจีนประสบความสำาเร็จในด้านการค้า จนได้ดุลการค้าจำานวนมาก 
ยิง่ทำาให้จนีเป็นจดุดึงดดูเงนิลงทุนจากต่างประเทศมากขึน้ รวมทัง้เป็นฐานการผลติ
ขนาดใหญ่จึงเป็นผลให้เศรษฐกิจของจีนเจริญเติบโตมากกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อเนื่อง
กันนานนับ ๑๐ ปี (Deng, Y. and Moore, T., 2008, pp. 113-136)

การทีเ่ศรษฐกจิของจนีเจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็วได้ทำาให้ประเทศต่าง ๆ  เกดิ
ความหวาดระแวงว่า จนีจะนำาผลทีไ่ด้จากความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไปพฒันา
ด้านแสนยานุภาพทางการทหารจนอาจกลายเป็นภยัคกุคามต่อภมูภิาคและเป็นภยั
คกุคามต่อโลก แต่จีนก็ได้ยนืยนัว่าจีนไม่ใช่ภยัคุกคามทัง้ทางเศรษฐกจิและการทหาร
โดยยกเหตุผลในเรื่องของความล้าหลังในพื้นที่ภาคตะวันตกของจีนที่มีประชากร
ยากจนและมีความแตกต่างกับพ้ืนที่ในภาคตะวันออกของจีนท่ีเป็นเมืองท่าทาง
เศรษฐกจิ ซึง่จนีต้องแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะความยากจนของประชาชน 
จึงไม่มีพลังที่จะไปรุกรานประเทศอื่นใด

ส่วนในทางด้านการทหารนั้น จีนได้แสดงท่าทีว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์
ต่อประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ และจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนหากไม่ถูกโจมตี
ด้วยอาวธุนวิเคลยีร์ (Swaine, M. D., 2005, pp. 266-285) ในขณะทีป่รากฏการณ์
ทางการเมอืงระหว่างประเทศในช่วงเวลาปัจจุบนั วเิคราะห์ได้ว่าทกุประเทศพยายาม
แสวงหาพันธมิตรในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partner-
ship) ดังกรณีของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียที่ได้มีการ 
ลงนามสนธิสญัญามติรภาพและความร่วมมอืในความเป็นเพือ่นบ้านทีด่ ีพ.ศ.๒๕๔๔ 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ได้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่กรุงมอสโกเกี่ยวกับ
ความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งการ 
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มคีวามร่วมมอืด้านความมัน่คงในกรอบขององค์การความร่วมมอืเซีย่งไฮ้ทีจ่นี รสัเซยี
และอดีตประเทศในสหภาพโซเวยีต อนัได้แก่ คาซัคสถาน อุซเบกสิถาน ทาจกิสิถาน
และเติร์กมินิสถาน เข้าเป็นสมาชิก เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาพรมแดนตลอดจนร่วมมือ
กันในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 

นอกจากนี ้จนียงัมคีวามร่วมมอืทางการทหารกบัรสัเซยีในอตุสาหกรรม
การป้องกันประเทศ รวมทั้งการซ้อมรบร่วมในปี พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อร่วมกันแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบการแผ่ขยายอำานาจของสหรัฐอเมริกา โดยจีนสนับสนุนให้รัสเซีย
เข้าเป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลก (WTO: World Trade Organization) และ
สั่งซื้อนำ้ามัน อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร เช่น เครื่องบินรบ เรือดำานำ้า และเรือพิฆาต
จากรัสเซีย เป็นต้นตลอดจนสนับสนุนรัสเซียในการแก้ปัญหาเรื่องดินแดนเชชเนีย 
ในขณะที่รัสเซียก็สนับสนุนจีนในปัญหาไต้หวันและทิเบต รวมทั้งร่วมมือกับจีนใน
การคานอำานาจกบัสหรฐัฯ และคดัค้านการใช้กำาลงัทหารของสหรฐัฯ กรณโีจมตีอริกั 
โดยจนีกบัรสัเซยีมจีดุยนืร่วมกนัทีจ่ะสนบัสนนุรปูแบบของหลายขัว้อำานาจ (multi-
polar) เพื่อมิให้สหรัฐฯ ผูกขาดการเป็นขั้วอำานาจเดียว (unipolar) 

สำาหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น ๆ โดย
เฉพาะในเรื่องการก่อการร้ายและภัยคุกคามที่เกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติใน 
รูปแบบต่าง ๆ  ซึง่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของภมูภิาคและกระทบต่อความมัน่คง
ของมนุษย์ (human security) อันเป็นผลมาจากการท่ีประเทศในกลุ่มสมาชิก
ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพม่า ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้ง
เป็นทีต่ัง้ทีม่คีวามสำาคญัทางยทุธศาสตร์โดยเฉพาะเป็นเส้นทางขนส่งนำา้มนัท่ีสำาคญั
และเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าโดยผ่านช่องแคบมะละกา นอกจากนั้น ยังมี
ช่องแคบซุนดาและช่องแคบลอมบอก ซึ่งเป็นช่องแคบที่สำาคัญที่เชื่อมการคมนาคม
ติดต่อกับทวีปออสเตรเลีย (Swaine, M. D., 2005, pp. 276-278)
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ดงันัน้ ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้จงึตกเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายของการ
แผ่ขยายอทิธพิลของมหาอำานาจต่าง ๆ  เหนือดินแดนแถบนี ้ทำาให้ประเทศในภมูภิาค
นี้จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งเพิ่มพลังอำานาจในการเจรจาต่อรองโดยมีความร่วมมือทางการเมือง
ผ่านกรอบการประชมุอาเซยีนว่าด้วย ความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คงใน
ภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) โดยมปีระเทศมหาอำานาจ
ต่าง ๆ เป็นประเทศคู่เจรจา เช่น สหรัฐฯ แคนาดา รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย  
กลุ่มยุโรปและออสเตรเลีย เป็นต้น 

จดุยนืทำงยทุธศำสตร์ของจนีในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

สำาหรับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มุ่งเน้นเป้าหมายในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเช่ือมั่นเพื่อสร้างหลัก
ประกันในการรักษาความสงบ ความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเพื่อนำาพา
ประเทศจีนสู่ความทันสมัยโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศรอบบ้านและ
เพือ่นบ้านในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เพือ่ลดอำานาจอทิธพิลของสหรฐัฯ ด้วย
การเพ่ิมขดีความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของจนีโดยเฉพาะผลประโยชน์
ในทะเลจีนใต้ ตลอดจนการแสวงหาวธิกีารดำาเนินความสมัพนัธ์กบัญีปุ่น่ซึง่มอีทิธพิล
อำานาจทางเศรษฐกจิในภูมภิาคนี ้เพือ่ไม่ให้เกดิการแข่งขนัและความตงึเครยีดจนส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งไม่กระทบต่อการแสวงหาลู่ทาง 
ในการนำาไต้หวันเข้ามารวมอยู่ภายใต้อำานาจอธิปไตยของจีน

นอกจากนั้นจีนยังมุ่งแสวงหาลู่ทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้า
กบัประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้เพือ่ปกป้องสภาวะแวดล้อมให้เกือ้กลู
ต่อการรักษาผลประโยชน์ของจีน (Hao, S., 2009, pp. 35-40)

สำาหรบัแนวทางทีจี่นมุง่ดำาเนินการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทางยทุธศาสตร์
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจวิเคราะห์ขั้นตอนในการดำาเนินการได้ ดังนี้
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ขั้นตอนแรก การสร้างบทบาทใหม่ของการเป็นสถาบันระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง เช่น การประชุม
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก หรอืเอเปค (The Asia-Pacific 
Economic Cooperation: APEC) 

ขั้นตอนที่สอง มุ่งใช้กลไกของสถาบันระหว่างประเทศท่ีมีพัฒนาการ 
ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยเฉพาะหลังวิกฤติทาง
เศรษฐกิจในเอเชีย ได้แก่ กรอบการประชุมอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3 หรือ 
ASEAN Plus Three: APT)

ขั้นตอนที่สาม มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนต่อการสร้างบรรทัดฐานของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (The Association 
of Southeast Asian Nations: ASEAN) ในการต่อต้านการขยายอำานาจอิทธิพล
เพื่อครองความเป็นจ้าว (Hegemonic Power)

ขัน้ตอนทีส่ี ่เร่งดำาเนนิการให้สถาบนัระหว่างประเทศมกีลไกในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค เช่น กลไกของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ 
อาฟต้า (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และ กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional 
Forum: ARF) เป็นต้น

ขั้นตอนที่ห้า มุ่งยกระดับความเชื่อมั่นของกลไกเพื่อความร่วมมือด้าน
ความมัน่คงทัง้ในรูปแบบทวิภาค (bilateral) และพหภุาค ี(multilateral) ให้มีความ
สมดุลท่ีจะผลักดันให้เกิดประชาคมความมั่นคง (security community) ของ
ภูมิภาคต่อไป

ขั้นตอนสุดท้าย ส่งเสริมแนวทางของความสัมพันธ์ในความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงทั้งที่เป็นทางการ (formal security approach) และที่ไม่เป็นทางการ 
(informal security approach) โดยตั้งคณะทำางานร่วมกันเพื่อลดข้อจำากัดในการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งการมีกิจกรรมร่วมกัน
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เครื่องมือด้านนโยบายต่างประเทศเพื่อความมั่นคงของจีนในการบรรลุ
เป้าหมายที่กำาหนดตามแนวทางขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กล่าวแล้วนั้น จะทำาให้จีนมี
สถานะความเจริญรุ่งเรอืงเหมอืนเช่นในอดีตกาลกลบัคืนมาอกีครัง้หนึง่ ด้วยการก้าว
ขึ้นมาเป็นมหาอำานาจหลักในภูมิภาคอย่างสันติวิธี โดยการสร้างความมั่นคงโดยนำา
บทเรียนจากอดตีมาปรบัปรงุแก้ไขเป็นแนวทางในการนำาประเทศให้รอดพ้นจากการ
ถูกแทรกแซงจากอำานาจอิทธิพลของประเทศตะวันตกและสามารถดำาเนินนโยบาย
การป้องกนัประเทศเพือ่รกัษาความมัน่คงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทัง้เป็น
หลักประกันในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศได้อย่างเป็นอิสระ (Dongxiao,  
C., 2008, pp. 27-44) 

อนำคตของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนกับอำเซียน

รฐับาลจนีได้ให้ความสำาคัญในการมุง่เน้นการพฒันาและความร่วมมอืกบั
นานาประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (Association of 
South East Asian Nations: ASEAN) ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านภูมิศาสตร์การเมือง
และองค์กรความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มปีระเทศ
สมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการ
เพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ
สมาชิก และการธำารงรักษาสันติภาพรวมทั้งความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาส
ให้คลายข้อพพิาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสนัต ิอาเซยีนมขีนาดพืน้ทีป่ระมาณ 
๔.๔ ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ ๕๙๐ ล้านคน และมีจีดีพีรวมมูลค่า
ราว ๑.๕ ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัเป็นลำาดับที ่๙ ของโลก โดยทีผ่่านมาจนีกบัอาเซยีน
มีความสัมพันธ์กันทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

แรงผลักดันจำกปัจจัยภำยนอกภูมิภำค

ในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองโลกได้เปลี่ยนแปลงไป 
ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ (globalization) ก่อให้เกดิการบรูณาการ (integration) และมี
การแข่งขันโดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กลุ่มเขตการค้า 
เสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area: NAFTA) ที่ได้ตั้งขึ้นเมื่อ 
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พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบด้วยประเทศสมาชกิ ๓ ประเทศ ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา 

และเมก็ซิโก เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่มกีารบรูณาการของประเทศในกลุม่สหภาพ

ยุโรป (European Union: EU) ที่พัฒนามาจาก ประชาคมยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวม

องค์กรทางเศรษฐกจิ ๓ องค์กรเข้าด้วยกนัคอื ประชาคมถ่านหนิและเหลก็กล้ายโุรป

ทีก่่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ ประชาคมเศรษฐกจิยโุรป หรอืตลาดร่วมยุโรปท่ีได้มกีาร

ก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๕๐๐ และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปที่ตั้งในปี พ.ศ.๒๕๐๐ 

เช่นเดยีวกนั โดยจดัต้ังขึน้เพ่ือยกระดับทางเศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ  ในทวปียโุรป

ให้ดขีึน้ และอาศยัความร่วมมอืของประเทศสมาชกิในกลุม่ อนัเป็นต้นแบบทีส่ำาคญั

ของการบูรณาการภายในภูมิภาค ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกในยุโรปเข้าร่วมในกลุ่ม

ถึง ๒๗ ประเทศและมีประชากรราว ๔๙๙ ล้านคน

ผลกระทบต่อปัจจัยภำยในภูมิภำค

สำาหรับการบูรณาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีอาเซียนเป็นแกน

สำาคัญ (hub) ซึ่งจะต้องสร้างการบูรณาการโดยที่ไม่จำากัดขอบเขตเพียงแค่การ 

บูรณาการภายในของอาเซียนเท่านั้น หากแต่จะต้องขยายกรอบความร่วมมือให้มี

ขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ เข้ามาร่วม 

ในลักษณะทีเ่ป็นซ่ีล้อ (spokes) ท่ีล้อมรอบแกนล้อ (hub) ของอาเซยีน กล่าวคอื  

ถงึแม้กลุ่มอาเซยีนจะสามารถบรูณาการในเชงิลกึได้อย่างเตม็ทีต่ามศกัยภาพทีม่อียู่

ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เพียงพอทัดเทียม 

กับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นคู่แข่งได้ ในขณะที่ประเทศจีนกำาลังก้าวไปสู่ความเป็น

มหาอำานาจของโลกจากพืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีเ่ข้มแขง็ สถานการณ์ดงักล่าวจงึเป็น

แรงผลักอันสำาคัญท่ีทำาให้จีนและอาเซียนต้องมีการทบทวนแนวทางในด้านการ

แข่งขันมาสู่ความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น โดยการเร่งกระบวนการบูรณาการเพื่อ 

การต่อรองที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของทั้ง 

จีนและอาเซียนเอง
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ทั้งน้ีภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะต้องสร้างการบูรณาการที่เข้มแข็งและ

เป็นเอกภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยจะต้องสร้างการมีสำานึกร่วมและ
ความเป็นเจ้าของ (ownership) ร่วมกนั ทีม่แีรงผลกัมาจากภัยคกุคามทางเศรษฐกจิ
ร่วมกันของภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยจะต้องผลักดันให้เกิดการรวมกันระหว่าง
เขตการค้าเสรขีองจนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ กบักลุม่เขตการค้าเสรอีาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area: AFTA) ซ่ึงอาฟต้าได้มีการลงนามในกรอบความตกลงกันมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๓๕ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่อาเซยีนในฐานะทีเ่ป็น
ฐานการผลติทีส่ำาคญัในการป้อนสนิค้าสูต่ลาดโลก โดยอาศยัการเปิดเสรด้ีานการค้า
และการลดภาษแีละอปุสรรคข้อกดีขวางทางการค้าทีม่ใิช่ภาษ ีรวมทัง้การปรบัเปลีย่น
โครงสร้างภาษีศุลกากรให้สามารถเอื้ออำานวยต่อการค้าเสรี 

หากมกีารรวมกนัระหว่างเขตการค้าเสรีของจนี ญีปุ่น่ เกาหลีใต้ กบักลุม่
เขตการค้าเสรีอาเซียนเพื่อเป็นเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก (East Asia Free 
Trade Area: EAFTA) จะส่งผลให้เกิดกลุ่มเศรษฐกิจที่มีเงินสำารองกว่าครึ่งหนึ่งของ
เงนิสำารองทัว่โลก รวมทัง้เป็นกลุม่เศรษฐกจิทีม่มีลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(Gross Nation Product: GNP) ประมาณร้อยละ ๔๐ ของท้ังโลก เป็นกลุม่เศรษฐกิจ
ที่มีการค้าภายใน (intra-trade) ร้อยละ ๕๐ และเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการลงทุน
ภายใน (intra-investment) ที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างทรัพยากร เทคโนโลยี
และทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถผลักดันการรวมตัวกันในลักษณะดังกล่าวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Economic Caucus: EAEC) ภาย
ใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN+3 อันจะทำาให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นภูมิภาคที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกับสหภาพยุโรป โดยประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย
ตะวันออกจะมีขีดความสามารถพ่ึงพาซึ่งกันและกันภายในภูมิภาคได้ในยามท่ีมี
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมเอเชียตะวันออก 
(East Asia Community: EAC) โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นเขตความ 
ร่วมมือทางความมั่นคงและการเมืองที่ไม่ใช้ความรุนแรง



[  67  ]

อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนได้ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคาม (China threat) 
ต่อดุลยภาพของเอเชีย เนื่องจากการขยายอิทธิพลของจีนมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ในขณะที่จีนได้พยายามนำาเสนอบทบาทการผงาดขึ้นอย่างสันติ 
(peaceful rise) โดยการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อันเป็นการเพิ่มบทบาท
ของจีนที่มีต่ออาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการทูตเชิงรุกด้วยการทำาเขตการค้าเสรี (FTA) 
กบัอาเซยีนก่อนสหรฐัอเมรกิาและญีปุ่น่ หรอืการเป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic 
partner) ซึง่จนีเป็นประเทศแรกทีไ่ด้เข้าเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์กบัอาเซยีน รวม
ทั้งการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในอาเซียน เป็นต้น

จึงอาจกล่าวได้ว่า อาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายมาเป็น
ภมูภิาคทีมี่ความสำาคัญทีท่ัง้มหาอำานาจโลกอย่างสหรฐัอเมรกิาและมหาอำานาจเอเชีย
อย่างญ่ีปุ่นต่างต้องการเข้ามาช่วงชิงการมีบทบาทในภูมิภาคนี้กับจีน ในขณะที่จีน
เองกม็คีวามจำาเป็นทีต้่องขยายบทบาทและรกัษาอทิธพิลทีม่ต่ีอกลุม่อาเซยีน เพือ่ที่
จะคงสถานะเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยท่ีบทบาทของจีนในกลุ่ม
อาเซียนนี้นับวันที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนกับอาเซียนจะมีทิศทางเป็นอย่างไร และไทยควรจะดำาเนินบทบาทอย่างไรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศ จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่ควรติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด

จุดเริ่มต้นและทิศทำงของควำมสัมพันธ์ที่ผ่ำนมำ

จีนได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของกลุ่มอาเซียนว่า การจัดตั้งเป็นเขตการ
ค้าเสรีของประเทศกลุ่มอาเซียนในปลายปี พ.ศ.๒๕๓๔ จะสามารถสนับสนุนให้จีน
บรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจได้ โดยในระยะเริ่มแรกจีนได้เข้ามาเจรจาเพื่อการ
แลกเปลี่ยนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มอาเซียน ต่อมาจีนจึงได้เข้า
ร่วมการประชุมอาเซยีนว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คงในภูมภิาค
เอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ 
(ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๒๖ ประเทศ กับอีกหนึ่งกลุ่มประเทศ คือ 
สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ประเทศคู่เจรจา ๙ ประเทศกับ ๑ กลุ่มประเทศ ได้แก่ 

ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ 
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และสหรัฐอเมริกา ประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษ ๑ ประเทศ คือ ปาปัวนิกินี และ

ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอีกจำานวน ๖ ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ มองโกเลีย 

เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ศรีลังกา และ ติมอร์-เลสเต เพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้าง

ความไว้วางใจกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) และต่อมาในปี พ.ศ. 

๒๕๓๙ จีนก็ได้รับสถานะเป็นประเทศคู่เจรจาอย่างเป็นทางการของอาเซียน (full 

dialogue partner) 

ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนสมัยพิเศษ  

ที่นครหนานหนิง เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนครบรอบ ๑๕ 

ปี และในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จีนกับอาเซียนมีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง

ครบรอบ ๒๐ ปี แห่งความสัมพนัธ์ ซึง่อาจจำาแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ  โดยสรุปได้ดงันี้

ด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง 

จีนเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียนที่ภาคยานุวัติ (ลงนาม

เป็นภาคใีนพิธีสารแนบท้าย) ของสนธิสญัญาไมตรแีละความร่วมมือในภมูภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation: TAC) เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ 

ซ่ึงสนธิสัญญา TAC นี้ได้จัดทำาขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ เพื่อกำาหนดหลักการสำาคัญ 

ต่าง ๆ  ทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนต้องยดึถอื อนัได้แก่ การเคารพในอสิรภาพอธปิไตย 

ความเท่าเทยีมกัน บรูณภาพแห่งดินแดนและเอกลกัษณ์ประจำาชาต ิการไม่แทรกแซง

ในกิจการภายในซึ่งกันและกัน และการแก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี 

นอกจากนี้ จีนเป็นประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประเทศแรกที่

แสดงความพร้อมที่จะลงนามใน

พิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the Southeast Asian Nuclear Weapon-Free 

Zone: SEANWFZ) ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งรองรับต่อจุดยืนของอาเซียนตามปฏิญญาว่า

ด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็น 
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กลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration: ZOPFAN) ปี 

พ.ศ.๒๕๑๔ เพื่อเป็นหลักประกันต่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

เร่ิมจากปี พ.ศ.๒๕๔๐ ท่ีจีนได้แสดงบทบาทช่วยประเทศต่าง ๆ ใน

อาเซียนให้รอดพ้นจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการแสดงความจำานงที่จะให้

ประเทศในอาเซียนกู้เงิน เช่น ให้ไทยกู้ ๑,๐๐๐ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ให้

อินโดนีเซียกู้ ๕๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐและให้ประเทศอื่น ๆ  กู้โดยไม่ผ่านกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) อีก ๓,๑๕๐ ล้าน

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น และจีนได้ประกาศท่ีจะไม่ลดค่าเงินหยวน ทำาให้

ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะเวลาที่ไม่นานนัก 

ในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มีการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการ

คลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศในกลุ่มอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และ

เกาหลใีต้ หรอื ASEAN+3 เป็นครัง้แรกทีเ่ชยีงใหม่ โดยมข้ีอเสนอทีจ่ะให้มคีวามร่วมมอืกนั

ระหว่างกันและมีแถลงการณ์ความร่วมมือทางด้านการเงิน ต่อมาได้มีการประชุม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในกรอบ ASEAN+3 และมีข้อตกลงความริเริม่

เชยีงใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI) เกดิข้ึน ซึง่เป็นกระบวนการแบบพหภุาค ี

ในการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียและเพื่อพัฒนากลไกช่วยเหลือทางการเงิน 

อย่างไรกต็าม ก่อนหน้านีญ้ีปุ่น่ได้พยายามทีจ่ะจดัตัง้กองทนุการเงนิแห่ง

เอเชีย (Asian Monetary Fund: AMF) ขึ้นมาในเอเชียเพื่อที่จะใช้แทน IMF หาก

เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นอีก แต่ได้รับการคัดค้านอย่างเต็มท่ีจากสหรัฐอเมริกา

เพราะกลัวว่า AMF จะมาแย่งบทบาทของ IMF ซึ่งสหรัฐอเมริกาครอบงำาอยู่ จึง

ทำาให้ข้อเสนอของญี่ปุ่นตกไป 
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จนีเป็นประเทศคูเ่จรจาประเทศแรกทีเ่สนอให้มกีารจดัตัง้เขตการค้าเสรี
กบัอาเซยีน โดยทัง้สองฝ่ายได้มกีารลงนามในกรอบความตกลงเกีย่วกบัความร่วมมอื
ทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (ASEAN-China Framework Agreement on  
Economic Cooperation) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งได้มีการวางเป้าหมายให้จัดตั้ง
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนเก่า (๖ ประเทศ) ภายใน 
ปี พ.ศ.๒๕๕๓ และกับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (๔ ประเทศ) ภายในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยอาเซียนกับจีนได้ลงนามความตกลงด้านการค้าสินค้าในปี พ.ศ.๒๕๔๗ 
ความตกลงด้านการค้าบริการในปี พ.ศ.๒๕๕๐ และความตกลงด้านการลงทุน 
ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ 

อนึ่ง ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนมีผลสมบูรณ์เมื่อวันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๕๓ ซ่ึงทำาให้อัตราภาษีศุลกากรสินค้าส่วนใหญ่เหลือ ๐% (เฉพาะ
ประเทศอาเซยีนเก่า ๖ ประเทศกบัจนี) โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๒ อาเซยีนกบัจนีมมีลูค่า
การค้าระหว่างกัน ๑.๖ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี พ.ศ.๒๕๕๑ ประมาณ 
๓ หมืน่ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่จีนได้กลายเป็นคู่ค้าอนัดับ ๓ ของอาเซยีน และอาเซยีน
เป็นคู่ค้าอันดับ ๓ ของจีนเช่นกัน 

อย่างไรกต็าม จากสถติกิารค้าระหว่างอาเซียน-จนีดงักล่าวและสถติกิาร
ลงทนุระหว่างอาเซยีนกบัจนีพบว่า มลูค่าการลงทนุระหว่างกนัยงัอยูใ่นระดบัตำา่ โดย
ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ จีนลงทุนในอาเซียน ๑.๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น ๒.๔% 
ของเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด ทำาให้จีนและอาเซียนต้องพิจารณาหาแนวทาง
ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

ด้ำนกำรพัฒนำ 

อาเซียนและจีนได้กำาหนดให้มีความร่วมมือใน ๑๑ สาขาหลัก ได้แก่  
สาขาเกษตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
สาขาการลงทุน สาขาการพัฒนาลุ่มนำ้าโขง สาขาการคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน 
สาขาวัฒนธรรม สาขาสาธารณสุข สาขาการท่องเที่ยว และสาขาสิ่งแวดล้อม
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จีนได้ดำาเนินงานโครงการความร่วมมือในการสร้างสิ่งอำานวยความ
สะดวกขัน้พืน้ฐานหลายประการ เช่น การเปิดเส้นทางการคมนาคมทางเรอื ทางบก 
ทางทะเลและทางอากาศหลายเส้นทาง รวมทัง้มกีารดำาเนนิการด้านการกู้ภัยในทะเล 
การระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางทะเล โดยได้กำาหนดเป็นกรอบแผน
ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืในการคมนาคมระหว่างจนีกบัอาเซยีนให้สามารถเชือ่มต่อ
เมืองสำาคัญและแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

สำาหรับการพฒันาความเชือ่มโยงดังกล่าวนัน้ จนีได้จดัตัง้กองทนุอาเซยีน-
จนี เพ่ือการลงทนุ และโครงการสนิเชือ่เชิงพาณชิย์ โดยให้ความสำาคญักับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายคมนาคม โทรคมนาคม พลังงาน และทรัพยากร 
ธรรมชาติภายในอาเซียน โดยรับข้อเสนอโครงการทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

 กรอบแนวคิดในกำรวิเครำะห์ทิศทำงของควำมสัมพันธ์

 ในเชิงยุทธศำสตร์

ความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกบัอาเซยีนซึง่มคีวามใกล้ชดิทางภมูศิาสตร์และ
มกีารตดิต่อค้าขายกันมาต้ังแต่สมยัโบราณ โดยมแีบบแผนและประเพณใีนการตดิต่อ
สัมพันธ์ในระบบบรรณาการ (tributary system) ที่แสดงถึงการยอมรับในอำานาจ
ของจกัรพรรดจินีเพือ่แลกเปลีย่นกับผลประโยชน์ของการค้า และจกัรพรรดจีินกจ็ะ
ตอบแทนชาตทิีม่าถวายเครือ่งบรรณาการด้วยของกำานัลทีม่มีลูค่าสงูมากกว่าเครือ่ง
บรรณาการนัน้ เพือ่แสดงถงึการมีสถานะทีเ่ป็นคุณและความมนีำา้ใจท่ียิง่ใหญ่ของจนี 
ทำาให้จีนมีความพึงพอใจต่อการยอมรับในอำานาจแบบดังกล่าวมากกว่าท่ีจะเข้ามา
ครอบงำาหรือยึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันมีความแตกต่างไป 
จากการแสวงหาอาณานิคมของชาติตะวันตก

ในขณะที่อดีตศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกนชื่อ ออแกนสกี้ (A.F.K. Organski) ได้นำาเสนอทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงของกำาลังอำานาจ (power transition theory) ไว้ในหนังสือเรื่อง
การเมืองโลก (World Politics) เมื่อปี ค.ศ.๑๙๕๘ (พ.ศ.๒๕๐๑) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
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กำาลังอำานาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและวงจรตามธรรมชาติของสงคราม 
โดยจัดระดับความสัมพันธ์ของกำาลังอำานาจระหว่างรัฐต่าง ๆ ในการเมืองระหว่าง
ประเทศเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ รัฐท่ีมีกำาลังอำานาจครอบงำา (dominant state)  
รัฐที่มีกำาลังอำานาจขนาดใหญ่ (great powers) รัฐที่มีกำาลังอำานาจขนาดกลาง 
(middle powers) และรัฐที่มีกำาลังอำานาจขนาดเล็ก (small powers) นอกจากนี้ 
ได้กล่าวถงึ ปรากฏการณ์ของสงครามอันเกดิจากการทีม่หาอำานาจเก่าต้องการรกัษา
ความเป็นมหาอำานาจไว้โดยการทำาลายมหาอำานาจใหม่ที่กำาลังก้าวขึ้นมามีอำานาจ 

แม้ว่าทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงของกำาลงัอำานาจของออแกนสก้ีจะนำาเสนอ
มากว่า ๔๐ ปี แล้วก็ตามแต่ก็มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ จาง หยุนหลิง  
(Zhang Yunling) และถัง ซื่อผิง (Tang Shiping) ที่ได้วิเคราะห์บทบาทการผงาด
ขึ้นมามีอำานาจอย่างสันติของจีนในการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ยุคปัจจุบัน เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของกำาลังอำานาจระหว่างประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

๑. จนีมุง่คนืสูค่วามยิง่ใหญ่ดังในอดีตด้วยการเป็นมหาอำานาจจากขนาด
ของประเทศ จำานวนประชากรและความเจรญิมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจในปัจจบัุน แต่จีน
ระลึกอยู่เสมอว่าสหรัฐฯ เป็นอภิมหาอำานาจที่จีนต้องมีความร่วมมือในพื้นที่ต่าง ๆ 
นอกจากน้ี จนีจะเพ่ิมความแขง็แกร่งของประเทศรวมทัง้ความเข้มแข็งทางการทหาร
เพื่อรักษาสถานภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

๒. จนีต้องการดำารงความมเีสถยีรภาพอนัเป็นผลจากนโยบายสีท่นัสมยั
ในยคุของ เติง้ เส่ียวผิงและรกัษาสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศให้มคีวามสงบเพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ และประเทศเพื่อนบ้าน
ของจีน

๓. จนีเน้นการเป็นประเทศใหญ่ทีม่คีวามรบัผดิชอบและควบคมุพฤตกิรรม 
ของตนเองที่จะไม่มุ่งแสวงหาการเป็นผู้นำาในกิจการระหว่างประเทศทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกโดยดำาเนินกิจกรรมผ่านองค์กร สถาบันและกลไกต่าง ๆ 
แบบพหุภาคี (multilateral institutions) เพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
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รวมทัง้ร่วมปรึกษาหารอืระหว่างประเทศเพือ่สร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจ (Confidence 
Building Measures: CBMs) ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงบนพื้นฐาน 
ของแนวคิดความมั่นคงใหม่ (new security concept) ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
การเห็นประโยชน์ร่วมกัน มีความเสมอภาคกันและมีความร่วมมือกัน

๔. จนีเน้นการดำาเนินการพฒันาประเทศบนพืน้ฐานของความมัน่คงและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของโลก โดยดำาเนิน
นโยบายอย่างอสิระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รวมทัง้ยดึถอืกรอบปฏบิตัขิองสหประชาชาติ
และจะต่อต้านการแทรกแซงกิจการระหว่างประเทศ

 มูลเหตุที่ท�ำให้กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน
 ยุทธศำสตร์ระหว่ำงจีนกับอำเซียนประสบควำมส�ำเร็จ

เนื่องจากแนวทางของการพัฒนาความสัมพันธ์หุ ้นส่วนยุทธศาสตร์
ระหว่างจีนกับอาเซียนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับประโยชน์พื้นฐานของท้ังสอง
ฝ่าย และเป็นไปตามกระแสแห่งยคุสมยัทีมุ่ง่สูส่นัติภาพ การพฒันาและความร่วมมือ  
ซึ่งทั้งจีนและอาเซียนควรยืนหยัดในแนวทางที่ถูกต้องต่อไป โดยยึดมั่นในหลักการ
แห่งการเคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นเพื่อนบ้านที่ดี 
เอือ้ประโยชน์แก่กนั และมุง่ชยัชนะร่วมกนั อีกทัง้ทุม่เทกำาลงัในการพทิกัษ์สนัตภิาพ 
และความสงบสขุ กระชบัความร่วมมอืในภมูภิาค กระตุน้การพฒันาเศรษฐกจิ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนและอาเซียนจะประสบความสำาเร็จมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เมื่อทบทวนอดีต เพื่อ 
มุ่งหน้าไปสู่อนาคตจะพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนกำาลังสร้างจุดเริ่ม
ต้นใหม่แห่งประวัติศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากการที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน
กล่าวปราศรัยท่ีรัฐสภาอินโดนีเซียเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๖ ว่า จีนกับอาเซียน
จะสืบต่ออดีตและบุกเบิกอนาคต ร่วมมือกันสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิด บนพื้นฐาน “สิบปีแห่งยุคทอง” เพื่อพัฒนาเป็น “สิบปีแห่งยุคเพชร
พลอย” ในการสร้างความผาสกุมากยิง่ขึน้แก่ประชาชนในภมูภิาค ซึง่ก่อนทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายกรอบความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น ทั้งสองฝ่ายควรให้ความ
สำาคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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ประการแรก ต้องยดึหลกัว่า จีนกบัอาเซียนเป็นประเทศเพือ่นบ้านท่ีสนทิ
แน่นแฟ้น โดยจีนยินดีหารือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อลงนามในสนธิสัญญา 
ว่าด้วยความร่วมมอืระหว่างประเทศฉนัมติร สร้างรากฐานการเมอืงบนความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน

ประการที่สอง กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง สร้างกลไกการ
ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมระหว่างจีนกับอาเซียนให้สมบูรณ์ ความร่วมมือ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ประการที่สาม พัฒนาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนให้ดียิ่งขึ้น ใช้มาตรการ
อย่างเป็นรูปธรรมในการค้าสินค้า การค้าบริการ และความร่วมมือด้านการลงทุน 
เพื่อให้การค้าการลงทุนมีความเสรีและมีความสะดวกมากข้ึน จนบรรลุเป้าหมาย
ยอดการค้าระหว่างทัง้สองฝ่ายทีต้ั่งเป้าไว้ ๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประการท่ีสี่ ผลักดันความคิดสร้างสรรค์ กระชับการแลกเปลี่ยนกันท้ัง
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ จนีเสนอจดัตัง้ธนาคารเพือ่ลงทนุเกีย่วกับระบบสาธารณปูโภค 
ขั้นพื้นฐานแห่งเอเชีย เพื่อสนับสนุนให้ประเทศอาเซียนกู้ในโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประการที่ห้า ร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเงินเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง ขยายขนาดและขอบเขตการแลกเปลี่ยนเงินตรา ทดลองใช้ระบบการ
ชำาระบัญชีด้วยเงินตราของประเทศตนในการค้าระหว่างประเทศ เน้นความร่วมมือ
แบบทวิภาคีตามข้อเสนอเชียงใหม่ เป็นต้น

ประการที่หก พัฒนาความร่วมมือหุ้นส่วนทางทะเล ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกจิทางทะเล การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ทางทะเล 
การกู้ภัยทางทะเล ร่วมกันสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
เป็นต้น
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ประการที่เจ็ด กระชับการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรและวัฒนธรรม  
ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำาหนด “โครงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างจีน 
กับอาเซียน” ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน  
กลุ่มนักคิด ผู้เชี่ยวชาญ และสื่อมวลชน

นอกจากน้ี การพัฒนาประเทศของจีนต้องการบรรยากาศท่ีมีสันติภาพ
และเสถียรภาพ โดยจีนจะมุง่มัน่กระชบัความร่วมมอืรอบด้าน และมติรกบัประเทศ
เพือ่นบ้านเช่นเดยีวกับในอดีตท่ีผ่านมา กำากบัดูแลและแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและความ
เห็นที่ต่างกันอย่างรอบคอบ อาเซียนมีความสำาคัญด้านการทูตของจีน ดังนั้น  
จีนสนับสนุนการพัฒนาของอาเซียนรวมทั้งการแสดงบทบาทนำาในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออก เพราะจะนำาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ภูมิภาค ไม่ว่าสถานการณ์
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จีนยืนยันการพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพในเอเชีย
ตะวนัออก มุง่มัน่พฒันาและปรบัปรงุชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน ทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคตอันใกล้ ยิ่งต้องการความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการเงินโลก รักษาแนวโน้มการพัฒนาของภูมิภาค  
จีนเสนอให้ยืนหยัดเจตนาความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกมาโดยตลอด ซ่ึงจีน 
เหน็ด้วยทีจ่ะให้อาเซยีนเป็นแกนนำา เพือ่ประสานงานให้มคีวามเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั 
และพัฒนารูปแบบความร่วมมือที่มีเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออก ประกอบกับ
กรอบและกลไกความร่วมมอืหลายประการทีม่อียูใ่นเอเชยีตะวนัออก สอดคล้องกบั
ความเป็นจริงของภูมิภาคนี้ที่มีความหลากหลาย โดยจีนยินดีที่จะให้การสนับสนุน
และเข้าร่วมกลไกต่าง ๆ เพื่อสร้างการยอมรับและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

  กลไกของกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือแบบหุ้นส่วนทำง  

  ยุทธศำสตร์ระหว่ำงจีนกับอำเซียน

กลไกในการดำาเนินความสัมพันธ์อาเซียน-จีน มีหลายระดับ ได้แก่ (๑) 
การประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน-จีน (ASEAN-China Summit) ในช่วงเดียวกันกับ
การประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายปีของทุกปี (๒) การประชุม รัฐมนตรี 
ต่างประเทศอาเซียน-จีน (ASEAN Post Ministerial Conference Session with 
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China) ราวเดือนกรกฎาคมของทุกปี (๓) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน 
(ASEAN-China Senior Officials’ Consultation) ราวเดอืนเมษายนของทกุปี (๔) 
กลไกส่งเสรมิความร่วมมอืในประเดน็ทะเลจนีใต้ในระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุสและคณะ
ทำางาน (SOM/JWG on DOC) และ (๕) กลไกรายสาขาในระดับรัฐมนตรีและกลไก
รายสาขาในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 

การประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๔ ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้รับรองแถลงการณ์ร ่วมการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๕ เพื่อฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ปฏิญญาว่าด้วย
การปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Joint Statement of the 15th ASEAN China 
Summit to Commemorate the 10th Anniversary of the DOC) ซ่ึงมี 
สาระสำาคัญแสดงความยินดีต่อพัฒนาการและความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน  
ภายใต้กรอบ DOC และสนับสนุนให้มกีารยดึม่ันในหลักการ และส่งเสรมิความร่วมมือ
ในกรอบ DOC เพื่อนำาไปสู่การจัดทำา COC ต่อไป กล่าวคือ ในด้านการเมืองความ
มัน่คง ทีป่ระชมุฯ ให้ความสำาคญักบัการเสรมิสร้างความเป็นหุน้ส่วนเชงิยทุธศาสตร์
อาเซยีน–จนี ให้ก้าวหน้าอย่างรอบด้าน โดยดำาเนนิการตามแผนปฏบัิตกิารอาเซยีน-
จีน พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ และขยายความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคาม 
รปูแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ และการบรหิารจัดการภยัพบิตั ิเป็นต้น ทัง้นี้ 
ที่ประชุมฯ เห็นว่า ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เป็นเพียงประเด็นหนึ่งในความสัมพันธ์
อาเซียน-จีนที่มีหลายมิติ และจะต้องได้รับการแก้ไขภายใต้กรอบอาเซียน-จีนอย่าง
สนัติวธิ ีโดยสนบัสนุนให้มกีารหารอือย่างต่อเนือ่ง ควบคูไ่ปกบัการปฏบิตัติาม DOC 
อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเช่ือใจ
ระหว่างกัน อันจะนำาไปสูบ่รรยากาศทีเ่อือ้อำานวยต่อการจดัทำา COC ในอนาคต ส่วน
ในด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน-จีนให้เต็มศักยภาพ โดยอาเซียนและจีนควรร่วมมือกันขจัดอุปสรรค
ทางการค้า เพื่อให้การค้าอาเซียน-จีน บรรลุเป้าหมาย ๕ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
รวมทัง้เร่งผลกัดนัให้มกีารลงทนุใหม่จากจนีในภมูภิาคจำานวน ๑ หมืน่ล้านดอลลาร์
สหรฐั ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากนี ้ทีป่ระชมุฯ เหน็พ้องทีจ่ะส่งเสรมิความเชือ่มโยง



[  77  ]

ในภมิูภาคผ่านการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และการแลกเปลีย่นในระดบัประชาชน 
ซ่ึงจะช่วยลดช่องว่างด้านการพัฒนา สำาหรับข้อเสนอที่สำาคัญของจีนในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ ๑๕ ได้แก่

๑. ได้ประกาศให้ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นปีแห่งการเฉลมิฉลองครบรอบ ๑๐ ปี 
ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน

๒. จดัตัง้หุน้ส่วนความร่วมมือทางทะเลอาเซยีน-จนี โดยใช้ประโยชน์จาก
กองทนุความร่วมมอือาเซยีน-จีน (ASEAN-China Cooperation Fund) และกองทนุ
ความร่วมมอืทางทะเล (Maritime Cooperation Fund) จำานวน ๓,๐๐๐ ล้านหยวน  
(ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท) ซึง่นายกรฐัมนตรีจนีได้ประกาศจัดตัง้เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๕๔

๓. จดัต้ังกลไกการหารอืระหว่างคณะกรรมาธกิารด้านความเชือ่มโยงจนี 
(China’s Committee on Connectivity) กบัคณะกรรมการประสานงานอาเซยีน
ว่าด้วยความเชือ่มโยงระหว่างกนัในภมูภิาค (ASEAN Connectivity Coordinating 
Committee: ACCC) รวมทั้งจัดทำาแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงอาเซียน-จีน 
(ASEAN-China Master Plan on Connectivity)

๔. จัดทำาแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียน-จีน ด้านสาธารณสุข 
และด้านวัฒนธรรม

๕. จัดตั้งเวทีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน

๖. จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ร่วมอาเซียน-จีน จำานวน ๑๐  
แห่ง สวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน-จีน และศูนย์ถ่ายทอดความรู้ 
ทางเทคโนโลยี

๗. จัดตั้งเครือข่ายนักวิชาการอาเซียน-จีน

๘. ประกาศเพิ่มวงเงินให้กับกองทุนความร่วมมืออาเซียน-จีน จำานวน  
๕ ล้านดอลลาร์สหรฐั
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ต่อมาการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่  
๑ – ๒ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ทีเ่มอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม ทีป่ระชมุฯ ให้ความสำาคญั 
กับการติดตามผลการดำาเนินการตาม DOC พัฒนาการเกี่ยวกับการจัดทำา COC  
และการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียน-จีนว่าด้วยความเชื่อมโยง โดยไทยได้เสนอให้
ดำาเนนิการต่าง ๆ  ได้แก่ การปรบัปรุงกฎระเบยีบการข้ามแดนเพือ่ลดต้นทุนการขนส่ง 
การประสานงานระหว่างองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เพือ่สนบัสนนุความเช่ือมโยง
ในภูมิภาค การขอรับการสนับสนุนจากอาเซียนและจีนต่อข้อเสนอโครงการ 
ของสถาบันลุ่มนำ้าโขงในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และไทยรับเป็น 
เจ้าภาพจดัโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนอาเซยีน-จีน ระหว่างวนัท่ี ๒๕ – ๓๑ มนีาคม 
พ.ศ.๒๕๕๕

นอกจากน้ี ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน–จีน เมื่อวันท่ี 
๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ที่กรุงพนมเปญ ที่ประชุมฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิด
เห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของความสัมพันธ์ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการปฏิบัติตามแผน
ปฏบิตักิารร่วมอาเซียน-จีน พ.ศ.๒๐๑๑ – ๒๐๑๕ (Plan of Action to Implement  
the Joint Declaration on the ASEAN-China Strategic Partnership  
for Peace and Prosperity 2011-2015) และความสำาเร็จในการจัดตั้งศูนย์ 
อาเซียน-จนี ณ กรงุปักกิง่ รวมทัง้ยอมรบับทบาทของจนีในการสนบัสนนุการปฏิบตัิ
ตามแผนแม่บทว่าด้วยการเชือ่มโยงระหว่างกนัในอาเซียน (Master Plan on ASEAN  
Connectivity-MPAC) และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลไกการประสานงาน
ระหว่างจีนกับคณะกรรมการประสานงานอาเซียน ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่าง
กันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity Coordinating Committee-ACCC)  
ตลอดจนแสดงความยินดีกับการประกาศจัดตั้งคณะผู้แทนถาวรจีนประจำาอาเซียน 
ณ กรงุจาการ์ตา และการแต่งตัง้นางหยาง ซิว่พงิ (Yang Xiuping) ให้ดำารงตำาแหน่ง
เอกอคัรราชทตูผู้แทนถาวรจนีประจำาอาเซยีน อกีทัง้ได้เห็นพ้องให้มกีารส่งเสรมิการ
ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-จนี และยนืยนัให้การสนบัสนนุไทย
อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน–จีน
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ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ กระทรวงการต่างประเทศไทย 
เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ว่าด้วยการปฏิบัติตาม
ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN-China SOM on DOC) 
ครัง้ที ่๘ โดยมนีายสหีศกัดิ ์พวงเกตแุก้ว ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ในขณะนัน้  
และนายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็น
ประธานร่วม ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ในท่ีประชุมได้หารอื 
ถึงความคืบหน้าของการดำาเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีใน
ทะเลจีนใต้และเร่งรัดการจัดทำาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ โดยต่อยอดจากผลลัพธ ์
ของการประชุม SOM on DOC ครั้งที่ ๗ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ที่เมือง
พัทยา และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เมื่อเดือนกันยายน 
พ.ศ.๒๕๕๗ ที่เมืองกุ ้ยหลินประเทศจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการส่งเสริม 
ความร่วมมือผ่านการหารือในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับคณะทำางาน  
โดยอาเซียนและจนีตระหนกัถงึความสำาคญัของคณะทำางานร่วมอาเซยีน-จนี (Joint  
Working Group-JWG) ในการสนับสนุนการทำางานของเจ้าหน้าท่ีอาวุโสฯ ท้ังนี้  
ท่ีประชมุฯ เหน็ชอบกบัข้อเสนอของ JWG ในการจัดตัง้ hotline สำาหรับเหตฉุกุเฉิน 
ทางทะเลระหว่างหน่วยงานค้นหาและกู้ภัย และระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวง 
การต่างประเทศอาเซียน-จีน และเห็นชอบกับแผนการฝึกซ้อมในห้องปฏิบัติการ 
(Tabletop Exercise-TTX) ด้านค้นหาและกูภ้ยัในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากนี ้ท่ีประชุมฯ 
ให้ความสำาคญัต่อการขยายประเด็นท่ีเป็นจุดยนืร่วมกนั (commonalities) ระหว่าง
อาเซียนกับจีน โดยได้รับรอง First List of Commonalities ซึ่งกล่าวถึงหลักการ
ทัว่ไปทีก่ำาหนดแนวทางการดำาเนนิการความสมัพนัธ์อาเซียน-จนี และได้มอบหมาย
ให้ JWG หารือและจดัทำา Second List of Commonalities ต่อไป ท้ังนี ้ทีป่ระชมุฯ 
ยำ้าถึงความสำาคัญของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ในการเป็นเสาหลักของสันติภาพ 
เสถยีรภาพ และความเจรญิรุง่เรอืงของภมิูภาค รวมทัง้แสดงความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา
ความสัมพันธ์ บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ให้มีความ
ใกล้ชิดและมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
และความเคารพซึ่งกันและกัน
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  ทิศทำงและแนวโน้มของควำมสัมพันธ์ในอนำคต

จากกรอบการวิเคราะห์ทิศทางของความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ 
ทีก่ล่าวมา ทีไ่ด้กล่าวถงึการเปลีย่นแปลงของกำาลงัอำานาจในการเมอืงระหว่างประเทศ 
ทำาให้สามารถวิเคราะห์ทิศทางที่จีนมุ่งดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทาง
ยทุธศาสตร์ในการผงาดขึน้มามอีำานาจอย่างสนัตใินภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
หรืออาเซียน ได้ ๖ ประการใหญ่ ๆ คือ

๑. มุ่งสร้างบทบาทใหม่ของการเป็นสถาบันระหว่างประเทศในภูมิภาค
เพื่อความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง เช่น การประชุมความร่วม
มอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก หรอืเอเปค (The Asia-Pacific Economic 
Cooperation: APEC) 

๒. มุง่ใช้กลไกของสถาบนัระหว่างประเทศทีม่พีฒันาการท่ีก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยเฉพาะหลังวิกฤติทางเศรษฐกิจในเอเชีย 
ได้แก่ กรอบการประชมุอาเซยีนบวกสาม (ASEAN+3 หรอื ASEAN Plus Three: APT)

๓.  ส่งเสรมิและสนับสนุนต่อการสร้างบรรทดัฐานของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ หรอือาเซยีน (The Association of Southeast Asian 
Nations: ASEAN) ในการต่อต้านการขยายอำานาจอิทธิพลเพื่อครองความเป็นเจ้า 
(Hegemonic Power)

๔. เร่งดำาเนินการให้สถาบันระหว่างประเทศมีกลไกในการแก้ไขปัญหา
ความขดัแย้งในภมูภิาค เช่น กลไกของการจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน หรอื อาฟต้า 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) และกรอบการประชมุอาเซยีนว่าด้วยความร่วมมอื 
ด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: 
ARF) เป็นต้น

๕. ยกระดับความเชื่อมั่นของกลไกเพ่ือความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ทั้งในรูปแบบทวิภาค (bilateral) และพหุภาคี (multilateral) ให้มีความสมดุล 
ทีจ่ะผลกัดนัให้เกดิประชาคมความมัน่คง (security community) ของภมูภิาคต่อไป
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๖. ใช้แนวทางของความสมัพันธ์ในความร่วมมอืด้านความมัน่คงทัง้ทีเ่ป็น
ทางการ (formal security approach) และทีไ่ม่เป็นทางการ (informal security 
approach) โดยตั้งคณะทำางานร่วมกันเพื่อลดข้อจำากัดในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
การมีกิจกรรมร่วมกัน

สำาหรับแนวโน้มการดำาเนินการต่อความสัมพันธ์กับอาเซียนของจีนนั้น 
จีนจะมุ่งเน้นการขยายบทบาทและอำานาจโดยใช้เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเป็น 
เครือ่งมอื (soft power) เพิม่มากขึน้ ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีธนาคารเพือ่การพฒันา
แห่งเอเชียได้แถลงผลการวจิยั เมือ่เดอืนกันยายน ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ว่า จนีจะกลายเป็น
ประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกภายในปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยจีนได้
กำาหนดเป้าหมายจากปัจจุบันจำานวน ๑ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็น ๔ ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งจะทำาให้ประชากรจีนท่ีมีรายได้น้อยกว่า ๒๐๐ 
ล้านคน สามารถหลุดพ้นจากความยากจน นอกจากนี้ จีนยังมีทุนสำารองระหว่าง
ประเทศมากที่สุดในโลก (ทุนสำารองระหว่างประเทศ หมายถึง สินทรัพย์ที่ธนาคาร
กลางและหน่วยงานทีด่แูลทางการเงนิของประเทศนัน้ ๆ  ถอืครองไว้ ซึง่ส่วนมากอยู่
ในรูปแบบ เงินตราต่างประเทศสกุลต่าง ๆ  เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง 
และเยน, ทองคำา, สทิธพิเิศษถอนเงนิ และสนิทรพัย์ส่งสมทบกองทุนการเงนิระหว่าง
ประเทศ)

การทีจ่นีมทุีนสำารองระหว่างประเทศจำานวนมากนัน้ ทำาให้จนีต้องหนัไป
เพิ่มการลงทุนในต่างประเทศเพื่อชะลอสภาวะความร้อนแรงทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศให้อยู่ในระดับที่สมดุล รวมทั้งรัฐบาลจีนได้มีนโยบายให้บริษัทต่าง ๆ ของ
จีนออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น

ทิศทางและแนวโน้มของความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจจากผลการ
ประชุมหารือว่าด้วยเขตการค้าเสรีจีน–อาเซียน (China-ASEAN FTA Forum)  
เมื่อวันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ นครหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งมีผู ้นำาฝ่ายเศรษฐกิจจากจีนและ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ คณะตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คณะ
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ตัวแทนวิสาหกิจที่มีชื่อเสียง และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ รวมกว่า ๔๐๐ คน เข้าร่วม
การประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีการออกแถลงการณ์ในพิธีปิด มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ทั้งสองฝ่ายพยายามปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเสรี ในการเปิดเสรี
ทางการตลาดระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมรับมือกับความท้าทายและการ
ต่อต้านระบบปกป้องการค้าเพ่ือผลกัดันการสร้างเขตการค้าเสรใีห้เกิดผลเป็นรปูธรรม

๒. ส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนและการต่อต้านระบบการ
ปกป้องการค้าการลงทุน โดยเร่งส่งเสรมิการเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลงว่าด้วย
การค้าและสินค้าบริการรวมทั้งใช้ประโยชน์จากฐานการส่งเสริมการค้าต่าง ๆ เช่น 
งานมหกรรมแสดงสินค้า ฯลฯ เพื่อกระชับความร่วมมือทางการค้า

๓. ส่งเสริมระบบการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียนให้มีความสมบูรณ์  
โดยเร่งพัฒนาภายใต้ความร่วมมือในโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งการสร้างเขตความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและเขตนิคมอุตสาหกรรมข้ามประเทศ 

๔. ผลักดันความร่วมมือด้านการคมนาคมระหว่างจีนกับอาเซียน 
เต็มรูปแบบ รวมทั้งมีการบูรณาการมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงสร้างพื้นฐานทางท่าเรือ เส้นทางรถไฟสายหลัก 
เส้นทางหลวงและท่าอากาศยาน ฯลฯ โดยร่วมกันผลักดันมาตรฐานการอำานวย 
ความสะดวกด้านการคมนาคมอนัจะสร้างความแขง็แกร่งในด้านการเช่ือมต่อภายใน
ภูมิภาค

๕. ผลักดันความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนด้วยความร่วมมือใน 
ระดับอนุภูมิภาคซึ่งเป็นสาระสำาคัญของกรอบข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
จีน–อาเซียน เช่น อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง ฯลฯ
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  บทบำทท่ีไทยควรด�ำเนนิกำรเพือ่รกัษำผลประโยชน์ของประเทศ

บทบาทของอาเซียนที่เด่นชัดคือ การมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในหมู่
ประเทศสมาชิก ทั้ง ๑๐ ประเทศเพื่อนำาไปสู่การสร้างประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) อันมีผลมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน ครั้งที่ ๙ ระหว่าง 
วนัที ่๗ - ๘ ตลุาคม ๒๕๔๖ ทีเ่กาะบาหลี ประเทศอนิโดนเีซีย ผูน้ำาอาเซียนได้ลงนาม
ในปฏญิญาว่าด้วยความร่วมมอือาเซยีน (Declaration of ASEAN Concord II หรอื 
Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ใน ๓ ด้านหลัก  
ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security  
Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  
Community: AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community: ASCC) ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ดงัน้ัน บทบาททีไ่ทยควรดำาเนนิการเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของประเทศ
จึงควรอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบความร่วมมือของอาเซียนเพื่อผลักดันให้เป็น
ประชาคมอาเซียน โดยมีนัยสำาคัญ ดังนี้

บทบาทด้านการเมอืงและความมัน่คง ซึง่การเป็นประชาคมความมัน่คง
อาเซียนนั้น มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

๑. สร้างประชาคมอาเซยีนให้มค่ีานิยมร่วมกนั โดยสร้างค่านยิมและแนว
ปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในด้านต่าง ๆ เช่น ค่านิยมว่าด้วยการไม่ใช้กำาลังแก้ไข
ปัญหาและการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ ฯลฯ 

๒. เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคาม
ความมั่นคงในรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของการมีความมั่นคงของมนุษย์

๓. ให้ประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ 
กับประชาคมโลก โดยให้อาเซียนมีบทบาทนำาในภูมิภาค 
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ไทยควรแสดงบทบาทนำาอย่างต่อเนือ่งในการผลกัดนัการเป็นประชาคม
ความมั่นคงอาเซียนหลังจากที่ไทยได้ริเริ่มให้ผู้นำารัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ของ
อาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.๒๐๒๐ (ASEAN Vision 2020) ใน
โอกาสครบรอบ ๓๐ ปี การก่อต้ังอาเซยีน ซึง่มข้ึีนระหว่างการประชุมสดุยอดอาเซยีน
อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี ๒ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กำาหนดทิศทางและเป้าหมายของการ
ดำาเนินการในด้านต่าง ๆ  ครอบคลุมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวม
ท้ังการดำาเนินความสมัพนัธ์กบัประเทศภายนอก และได้จดัทำาเป็นแผนปฏบิตักิารมี
หัวข้อหลัก ๆ ๖ หัวข้อ ได้แก่ (๑) political development เน้นเรื่องการเสริม 
การพัฒนาทางการเมืองระหว่างอาเซยีน (๒) shaping and sharing of norms เป็นการ
เสริมสร้างบรรทัดฐานที่อาเซียนจะมีร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่อง
ต่างๆ ในประชาคมอาเซียน (๓) conflict prevention เน้นการป้องกันไม่ให้เกิด
การสูร้บโดยส่งเสรมิระดบัของความไว้เนือ้เชือ่ใจและการป้องกันไม่ให้ปัญหาทีมี่อยู่
แล้วทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ (๔) conflict resolution เน้นเรือ่งการแก้ไขปัญหาภายใน
ภูมิภาคโดยใช้กลไกของภูมิภาคซึ่งอาจรวมถึงการจัดตั้งกลไกรักษาสันติภาพของ
ภูมิภาค (๕) post-conflict peace building ให้อาเซียนร่วมมือกันเพื่อสร้าง
สันติภาพภายหลังการยุติการสู ้รบซึ่งอาจรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม การฟื้นฟูบูรณะ และการระดมทรัพยากรเพื่อการนี้ และ (๖) imple-
menting mechanisms เสนอให้มกีารติดตามการนำาแผนปฏบิตักิารมาปฏบิตัโิดยที่
ประชมุรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซยีนเป็นผูป้ระสานงานกบัรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้อง รวม
ท้ังจัดตั้งคณะทำางานเฉพาะกิจตามสมควรและรายงานผลการดำาเนินการต่อที่
ประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียนทุกปี 

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการประชุมหารือในระดับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
เพยีง ๔ คร้ัง แต่ก็มทีศิทางและพฒันาการทีก้่าวหน้า โดยเฉพาะการประชมุรฐัมนตรี
กลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๓ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ เมือง
พัทยา ได้มีการลงนามรับรองเอกสารสำาคัญจำานวน ๓ ฉบับ คือ (๑) เอกสารแนว
ความคิดการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือ
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ด้านมนษุยธรรม และการบรรเทาภยัพบิติั มวีตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติการทางทหารของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (๒) เอกสารหลักเกณฑ์สำาหรับสมาชิกภาพ
การประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศคู่
เจรจา และ (๓) เอกสารแนวความคิดความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนกับ
องค์กรภาคประชาสังคมในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ เพื่อกำาหนดกรอบและ
แนวทางการดำาเนินการสำาหรับให้องค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับ
กลาโหมอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

อาจกล่าวได้ว่า กลไกการป้องกนัความขดัแย้งและแก้ไขปัญหาท่ีดนีัน้ควร
เกดิจากการรบัรู้และตระหนกัถงึภยัคกุคามร่วมกนัโดยเฉพาะอย่างยิง่ภยัคกุคามต่อ
ความมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้นไทยควรจะสร้างบทบาทในการผลักดันอาเซียนให้มี
ความร่วมมือทางการทหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดตั้งเป็นกองกำาลังร่วมของ
อาเซียนเพ่ือรองรบัต่อภยัคกุคามในรปูแบบใหม่ เช่น การช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม
และบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น อันเป็นการพัฒนากำาลังพลของกองทัพไทยให้มีขีด
ความสามารถมากขึ้นและสามารถสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างกองทัพไทยกับ
กองทัพของประเทศเพื่อนบ้านได้แนวทางหนึ่ง 

นอกจากนั้น ไทยควรแสดงบทบาทในการผลักดันการส่งเสริมมาตรการ
ไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างกนัโดยเฉพาะปัญหาทีอ่าจเกดิความขดัแย้งจากปัญหาเขตแดน 
เช่น ให้ทุกฝ่ายเคารพเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้และแก้ไขปัญหาความ 
ขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการให้ความสำาคัญต่อปฏิญญาทะเลจีนใต้ (Declaration 
on the Conduct of Parties in the South China Sea) เป็นต้น 

บทบาทด้านเศรษฐกจิ ไทยควรแสดงบทบาทในการผลกัดนัให้มีการรวม
กลุม่ทางเศรษฐกจิโดยการส่งเสรมิความร่วมมอืทางการค้าเสรแีละเป็นหุน้ส่วนทาง
เศรษฐกจิอย่างแน่นแฟ้นกบัประเทศคูค้่าสำาคัญ ๆ  โดยเฉพาะกบัจนี ซึง่การรวมกลุม่
ทางเศรษฐกจิ มเีป้าหมายสำาคญัอยูท่ีก่ารทำาให้เศรษฐกจิของประเทศสมาชกิทัง้ ๑๐ 
ประเทศพฒันาเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั (Single market and produc-
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tion base) โดยมีส่วนประกอบสำาคญั ได้แก่ การเคลือ่นย้ายสนิค้าทีเ่สร ีการเคลือ่นย้าย
บริการที่เสรี การเคล่ือนย้ายการลงทุนที่เสรี การเคลื่อนย้ายเงินทุนท่ีเสรีมากข้ึน 
และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่เสรี อันจะทำาให้อาเซียนมีอำานาจต่อรองในเวที
การค้าระดับโลก

 ประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีพอในการแข่งขันรวมทั้งมีความสำาคัญและ
น่าสนใจมากเพยีงพอทีจ่ะดึงดูดนักลงทนุระดับโลกรายใหญ่ ๆ  ท่ีมเีงินลงทุนมหาศาล
และมีเทคโนโลยีช้ันสูง ซ่ึงการลงทุนรายใหญ่ ๆ เหล่านี้จะส่งผลดีตามมาในเรื่อง
ความต้องการวตัถดุบิ ชิน้ส่วนประกอบ การบริการและการจ้างงานภายในประเทศ 
การถ่ายทอดวิทยาการเทคโนโลยีชั้นสูงก็จะเกิดขึ้น ส่งผลให้คนไทยมีความรู้ความ
สามารถเพิม่ขึน้ ประเทศทีม่เีศรษฐกจิใหญ่เข้มแขง็อย่างจนี ญีปุ่น่ และเกาหลใีต้ต่าง
ก็สนใจ มาร่วมมือเจรจาทางการค้าและการร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ กับอาเซียน
ทั้งในระดับทวิภาคีกับอาเซียนและในวงอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three) 
นอกจากนี้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ก็ได้มาร่วมกับอาเซียน จีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลีใต้ (อาเซียนบวกหก) ในกรอบของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
(East Asia Summit: EAS) และในระดับที่กว้างไกลออกไป เช่น ความร่วมมือ
ระหว่างอาเซยีนกบัประเทศในเอเชยีแปซฟิิก หรอืเอเปค (Asia-Pacific Economic 
Cooperation: APEC) เป็นต้น 

 บทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยไทยควรแสดงบทบาทในการ 
ส่งเสริมให้ภาคประชาสงัคมได้เข้ามามส่ีวนร่วมอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงในการประชุมรฐัมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ยำ้าความ
สำาคัญของการส่งเสรมิความร่วมมอื กบัภาคประชาสงัคมในการสร้างประชาคมอาเซยีน
โดยเสนอให้พิจารณาจดัการหารอื ระหว่างผูน้ำาอาเซยีนกบัผูแ้ทนภาคประชาสงัคมใน
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยอาจคัดเลือกเฉพาะองค์กรเอกชนที่ปฏิบัติ
งานด้านมนุษยธรรมแยกออกจากกลุ่มองค์กรเอกชนทางการเมืองเพื่อหลีกเลี่ยง 
การสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้นำาบางประเทศ โดยอินโดนีเซียในฐานะท่ีจะเป็น
ประธานอาเซียนปี ๒๕๕๔ ได้ให้การสนับสนุนและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนรับที่
จะพัฒนาแนวคิดนี้ต่อไป
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 นอกจากนี ้ ไทยควรแสดงบทบาททีเ่ด่นชดัในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง
ภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
โดยดำาเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ในอาเซียนเพ่ือการพัฒนาภูมิภาคที่มีความยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการประชาคม
สงัคม-วฒันธรรมอาเซยีนให้บงัเกดิผลเป็นรปูธรรม ซึง่ประกอบด้วยความร่วมมอื ๕ 
สาขาหลัก ได้แก่ (๑) การสร้างสังคมที่เอื้ออาทรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดความ
ยากจนและการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ (๒) การลดผลกระทบอนัเกดิจากการรวมตวั
ทางเศรษฐกิจ (๓) การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของอาเซียน (๔) รูปแบบหรือแนวทาง
ในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  และ (๕) การส่งเสรมิการพฒันาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื



ตอนที่ ๒ 
ปัจจัยภำยในที่เกี่ยวข้องกับ
กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ของจีน

โครงสร้ำงทำงกำรเมืองของจีน

นับตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 
๑ ตลุาคม ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) ประเทศจนีได้ปกครองในระบบสงัคมนยิมภายใต้
การนำาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Communist Party of China : CPC) ที่ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๑๙๒๑ (พ.ศ.๒๔๖๔) และต่อสู้ทางการเมืองเป็นเวลายาวนานถึง ๒๘ 
ปี ก่อนที่จะได้รับชัยชนะและได้กุมอำานาจรัฐในที่สุด 

สำาหรับแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้ทฤษฎีช้ีนำาโดยเฉพาะ
แนวคิดวัตถุนิยมตามลัทธิมากซ์-เลนิน ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของเหมา เจ๋อตง  
ผู้นำาจีนรุ่นที่หนึ่ง ที่ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้พบข้อผิดพลาดจนนำาไปสู่
การปฏิรูปและเปิดประเทศตามทฤษฎีของเติ้ง เสี่ยวผิง ผู้นำาจีนรุ่นที่สอง อันนำาไปสู่
การสานต่อแนวความคิดเกี่ยวกับสามตัวแทน ของเจียง เจ๋อหมิน ผู้นำาจีนรุ่นที่สาม 
ซึ่งมุ่งเน้นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเป็นตัวแทนของพลังการผลิตที่ก้าวหน้า
สอดคล้องกบัยคุสมยั ต้องเป็นตัวแทนของวฒันธรรมทีก้่าวหน้า และต้องเป็นตวัแทน
ผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาชน อันขยายสู ่วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างเป็น
วทิยาศาสตร์ของห ูจิน่เทา ผูน้ำาจนีรุน่ทีส่ี ่ทีพ่ยายามลดความร้อนแรงของการเจรญิ
เตบิโตทางเศรษฐกจิเพ่ือให้เกิดความสมดุล จนมาถงึแนวคดิเกีย่วกบัความฝันของจนี
โดยประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ผู ้นำาจีนรุ ่นที่ห้า ที่ได้อธิบายว่าความฝันของจีนมี 
องค์ประกอบสามองค์ประกอบ กล่าวคือ 



[  89  ]

องค์ประกอบแรก เป็นการสร้างประเทศให้เข้มแข็งมัง่คัง่ด้วยการบูรณาการ
งานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 

องค์ประกอบที่สอง เป็นการนำาพาประชาชาติให้เจริญรุ่งโรจน์ด้วยการ
ปฏิรูปอย่างถึงแก่นและรอบด้าน มีระบบการปราบปรามการคอร์รัปชันที่ทันสมัย 

องค์ประกอบที่สาม เป็นการทำาให้ประชาชน อยู ่ดีมีสุขโดยได้รับ 
การศึกษาในวัยเรียน มีรายได้จากงานท่ีมั่นคง ได้รับการรักษายามเจ็บป่วย ได้รับ
การดูแลยามแก่ชรา มีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง 

สำาหรับเป้าหมายความฝันของจีนคือ ในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) 
ประเทศจนีจะเป็นสังคมทีป่ระชาชน มฐีานะพออยู่พอกนิอย่างท่ัวถึง โดยอาศยัปัจจยั
สองประการ ได้แก่ ประการแรก สถานการณ์ภายในต้องมีเสถียรภาพ ด้วยการ
ปราศจากความขดัแย้งทางเศรษฐกจิและสงัคม ประการท่ีสอง สถานการณ์ภายนอก
ต้องมีสันติภาพ เพื่อไม่ต้องไปวุ่นวายกับการแก้ไขปัญหาภายนอกท่ีจะสร้างความ
รำาคาญ เช่น ปัญหาหมู่เกาะเตี้ยวหวี และปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา ๖๕ ปี ที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๔๙ ที่พรรค
คอมมิวนิสต์ปกครองประเทศจีนนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง 
เศรษฐกจิ และสงัคมจีนอย่างมากจากสภาพทางการเมืองท่ีอำานาจรฐักระจดักระจาย
อยูใ่นมือของบรรดาขนุศกึและพรรคก๊กมนิตัง๋ในเวลาต่อมาภายหลงัประสบชยัชนะ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เข้าไปจัดโครงสร้างทางการเมืองขึ้นใหม่ และดำาเนินการ
ปกครองตามแนวทางสังคมนิยม โดยมีโครงสร้างทางการเมืองของสหภาพโซเวียต
เป็นแบบอย่าง บรรดาสมาชกิพรรคและผูป้ฏิบติังานได้เผยแพร่อดุมการณ์สงัคมนยิม
ในหมูป่ระชาชนและสร้างค่านยิมในสงัคมใหม่ ซ่ึงเน้นความเสมอภาคแทนความเชือ่
ในระบบประเพณีศักดินาดั้งเดิมของจีน

  ลักษณะที่ส�ำคัญของระบบกำรเมืองจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐเดี่ยว (unitary state) อำานาจทางการ
เมืองจะอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลกลาง ถึงแม้จะมีรัฐบาลระดับท้องถิ่น
ประจำาแต่ละมณฑล จังหวัด อำาเภอ และระดับตำาบล แต่รัฐบาลท้องถิ่นจะต้องถูก
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กำากับดูแลโดย รัฐบาลกลาง ในโครงสร้างคู่ขนานองค์กรของพรรคคอมมิวนิสต์ใน
ระดับท้องถิ่น จะควบคุมรัฐบาลท้องถิ่นในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผล
ทางประวตัศิาสตร์ทีท่ำาให้จีนต้องจัดการปกครองทีม่ลีกัษณะยดืหยุน่ เพือ่ใช้ปกครอง
ดินแดนที่เคยตกเป็น อาณานิคมของชาติตะวันตกเป็นเวลานานกว่าศตวรรษ เมื่อ
ดินแดนเหล่านัน้กลบัคนืสูแ่ผ่นดินแม่ โดยเฉพาะการปกครองในรูปแบบ “๑ ประเทศ 
๒ ระบบ” อนัหมายถงึ จีนแผ่นดินใหญ่ปกครองในระบบสงัคมนยิม ในขณะทีฮ่่องกง 
กับ มาเก๊า ปกครองในระบบทุนนิยมโดยเป็นเขตบริหารพิเศษ (Special Adminis-
trative Regions) ซึง่รปูแบบการปกครองในลกัษณะดงักล่าว เป็นแนวคดิทีจ่นีแผ่นดนิ
ใหญ่ต้องการนำาเสนอในการจดัการปกครองกบัดนิแดนไต้หวนัเพือ่การรวมประเทศ

แผนที่แสดงเขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ด้วยเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ซ่ึงประเทศจีนมีความ 
หลากหลายทางชาติพันธุ์ คือ มี ๕๖ กลุ่มชาติพันธุ์ โดยชนชาติฮั่นเป็นชนส่วนใหญ่
ของประเทศ ในบางพื้นที่ของประเทศจีนทั้งในระดับมณฑล (Autonomous Re-
gion) ระดับจังหวัด (Minority Autonomous Prefectures) และระดับอำาเภอ 
(Autonomous County) ได้จัดให้มี “เขตปกครองตนเอง” สำาหรับชนชาติกลุ่ม
น้อยในพื้นท่ีนั้น ๆ ในระดับเทียบเท่ากับมณฑล ได้แก่ เขตปกครองตนเองทิเบต 
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เขตปกครองตนเองซินเจียง เขตปกครองตนเอง
หนิงเซียะ และเขตปกครองตนเองกวางส ีสำาหรบัเขตปกครองตนเองในระดบัจงัหวดั
จะมีอยู่ในบางพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ เช่น ในมณฑลยูนนานมีชนกลุ่มน้อย
อาศัยถึง ๒๔ เผ่า จึงมีเขตปกครองตนเองในระดับจังหวัดอยู่ในมณฑลยูนนาน เช่น 
จังหวัดปกครองตนเองของชนเผ่าไท ในสิบสองปันนา เป็นต้น

การศึกษาถึงระบบการเมืองในจีน นอกจากต้องเข้าใจสภาพการณ์ 
พื้นฐานที่เป็นความจำาเป็นต่อการจัดการปกครองแล้ว ยังจะต้องศึกษาโครงสร้าง
ทางการเมืองของจีนให้ถ่องแท้ และต้องตระหนักถึงลักษณะท่ีสำาคัญของระบบ
การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีดังต่อไปนี้

๑. พรรคควบคุมกลไกของรัฐ 

  เนื่องจากการปกครองตามอุดมการณ์มากซ์-เลนินได้ให้ความสำาคัญ
กับพรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะเป็นแกนนำา (vanguard) ในการปฏิวัติสังคม และไม่
เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองอื่นสามารถแข่งขันทางการเมืองและจัดตั้งรัฐบาล 
อำานาจในการจดัตัง้รฐับาลเป็นของพรรคคอมมวินสิต์แต่เพยีงพรรคเดยีวซึง่ผกูขาด
อำานาจมาตลอด ดังนั้น พรรคจึงมีอำานาจในการปกครอง (the ruling party) และ
พรรคมีบทบาทในการควบคุมกลไกของรัฐ นโยบายที่รัฐบาลจะนำามาปฏิบัติล้วน
ผ่านการกลั่นกรองพิจารณาจากพรรคทั้งสิ้น แม้แต่สมัชชาประชาชนหรือสภา
ประชาชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอำานาจสูงสุดแห่งรัฐก็อยู่ภายใต้การนำาของพรรค
คอมมวินสิต์ รวมทัง้ผูท้ีด่ำารงตำาแหน่งระดบัสงูในรฐับาลล้วนแต่เป็นคนของพรรคทัง้สิน้ 
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๒. พรรคควบคุมกองทัพ 

  พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะควบคุมกองทัพผ่านคณะกรรมาธิการทหาร
กลาง ซึ่งเป็นองค์กรในคณะกรรมการกลางของพรรค และพรรคยังควบคุมกองทัพ
โดยให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองไปประจำาตามหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเพื่ออบรม
ทศันคตแิละอุดมการณ์ทางการเมอืง การสร้างกลไกทีพ่รรคมอีำานาจควบคมุกองทัพ
นี้มาจากแนวคิดของเหมาเจ๋อตงที่ว่า “อำานาจรัฐมาจากปากกระบอกปืน แต่พรรค
ต้องคุมปืนและไม่ยอมให้ปืนมาคุมพรรค”

๓. พรรคแทรกซึมในทุกหน่วยสังคม 

  พรรคคอมมวินสิต์จีนจัดต้ังพรรคในระบบเซลล์ (cell) คือ ไม่ได้ยดึถือ
การจัดตั้งในหน่วยการปกครองเท่าน้ัน หากแต่ยังยึดถือหน่วยการผลิต โรงงาน  
โรงพยาบาล มหาวทิยาลัย องค์กร หรือสถาบนัต่าง ๆ  ของรัฐนัน้ มีสาขาย่อยหรอืตวัแทน
ของพรรคคอมมวินสิต์จนีสงักดัอยู ่ตัวอย่างเช่น ในระดบัมหาวทิยาลยัอธกิารบดีจะ
รับฟังนโยบายและร่วมมือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำามหาวิทยาลัย 
ในสมัยของเหมา เจ๋อตง น้ันให้ความสำาคัญกับบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคสูงมาก 
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการสร้างสรรค์ระบบสังคมนิยมในแบบฉบับ
ของเหมา เจ๋อตง แต่ในสมัยของเติ้ง เสี่ยวผิง ได้ให้ความสำาคัญกับบุคคลผู้ที่มีความ
สามารถเป็นมืออาชีพมากขึ้น

๔. ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ 

  การจดัการปกครองของจนีเป็นลกัษณะประชาธปิไตยแบบรวมศนูย์ 
ซึง่เป็นไปตามหลกัประชาธปิไตยแผนใหม่ทีเ่หมา เจ๋อตง ได้เขยีนไว้เมือ่ปี ค.ศ.๑๙๔๐ 
ที่ระบุไว้ว่า “ประชาธิปไตยแผนใหม่นั้นเป็นประชาธิปไตยที่รวมศูนย์และเป็น
เผด็จการร่วมกันของชนชั้นต่าง ๆ ที่ถูกเอาเปรียบจากสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา” 
ซึ่งลักษณะของประชาธิปไตยรวมศูนย์ (Democratic Centralism) นั้น อาจแยก
เป็นหลักประชาธิปไตยและหลักรวมศูนย์ในการดำาเนินการต่าง ๆ กล่าวคือ ในการ
ประชุมพิจารณาตัดสินปัญหาใด ๆ สมาชิกพรรคทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิด
เห็นและอภิปรายอย่างเต็มที่ (หลักประชาธิปไตย) แต่เม่ือตัดสินเป็นมติของพรรค
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แล้ว สมาชิกของพรรคทุกคนในทุกระดับต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามมติพรรคอย่าง
เคร่งครัดโดยยึดหลักการรวมศูนย์ (จุลชีพ ชินวรรโณ, ๒๕๒๙, หน้า ๔๒)

๕. ระบบผู้นำาร่วม (Collective Leadership) 

  ระบบผู้นำาร่วม หมายถึง คณะผู้นำามีอำานาจในการปกครองและการ
ตัดสินใจร่วมกัน คณะผู้นำาที่ปกครองประเทศจีนซึ่งมีอำานาจในการตัดสินนโยบาย
สำาคญัๆ ร่วมกันคือ “คณะกรรมการประจำากรมการเมือง” การปกครองในระบบ
ผู้นำาร่วมนี้เป็นความพยายามที่จะสร้างระบบที่ป้องกันไม่ให้เกิดลัทธิบูชาตัวบุคคล
เช่นในสมัยของเหมา เจ๋อตง และระบบผู้นำาร่วมเป็นอีกความพยายามหนึ่งของเติ้ง 
เสี่ยวผิง ที่ได้สร้างกลไกในการสืบทอดอำานาจภายในพรรคไว้ เพื่อป้องกันการต่อสู้
แย่งชิงอำานาจกันภายในพรรค อันนำาไปสู่ความเสียหายแก่พรรคและประเทศ เช่น 
กรณีของการต่อสู้แย่งชิงอำานาจของผู้นำาจีนในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม เป็นต้น ระบบ
ผู้นำาร่วมของจีนได้เริ่มขึ้นภายใต้การชี้นำาของเติ้ง เสี่ยวผิง เมื่อเร่ิมดำาเนินนโยบาย
ปฏริปูเศรษฐกจิในปลายปี ค.ศ.๑๙๗๘ โดยมหี ูเย่าปัง (ดำารงตำาแหน่งเลขาธกิารพรรค) 
จ้าว จ่ือหยาง (ดำารงตำาแหน่งนายกรฐัมนตร)ี ร่วมกนับริหารประเทศกบัคณะกรรมการ
ประจำากรมการเมือง

๖. การเมืองแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  ในการศกึษาการเมอืงในจนีจำาเป็นต้อง ตระหนกัถึงการเมอืงท้ังในแบบ
ที่เป็นทางการ (Formal Politics) และแบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal Politics) 
ซ่ึงจะนำาไปสู่การวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในชนช้ันนำาอันมีผลมาจาก 
ความสมัพนัธ์ส่วนตวัทีไ่ม่เป็นทางการ (factionalism) ดังเช่น ในสมยัท่ี เติง้ เสีย่วผงิ 
เป็นผู้นำาสูงสุดของจีน (paramount leader) ก็ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี
หรอืเลขาธกิารพรรค แต่สามารถมอิีทธพิลเหนอืผูน้ำาทีอ่ยูใ่นตำาแหน่งได้ แต่อย่างไรกต็าม 
ลักษณะของการเมืองแบบที่ไม่เป็นทางการ มีแนวโน้มท่ีจะลดลงภายหลังท่ี 
มีการกำาหนดกฎระเบียบในการ ถ่ายโอนอำานาจภายในพรรค (จุลชีพ ชินวรรโณ, 
๒๕๔๒, หน้า ๑๔๐ - ๑๔๑) 
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  โครงสร้ำงและสถำบันทำงกำรเมืองกำรปกครองของจีน

จีนภายใต้การปกครองในระบอบสังคมนิยม มีองค์กรทางการเมือง และ
สถาบนัทางการเมอืงทีส่ำาคัญประกอบกนัเป็นโครงสร้างทางการเมอืง อนัได้แก่ พรรค
คอมมิวนิสต์จีน (Communist Party of China : CPC) องค์กรของรัฐ (State 
Organs) หรือฝ่ายบริหาร สถาบันทหารหรือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน 
(People’s Liberation Army : PLA) สภาที่ปรึกษาทางการเมือง (Chinese 
People’s Political Consultative Conference) และ องค์กรมวลชน (Mass 
organizations)

 ๑. พรรคคอมมิวนิสต์จีน 

  (Communist Party of China : CPC) 

พรรคคอมมวินสิต์จนีก่อตัง้เมือ่ปี ค.ศ.๑๙๒๑ ภายหลงัได้รบัชยัชนะจาก
การต่อสู้การเมืองที่ยาวนานถึง ๒๘ ปี ในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
สามารถยดึกมุอำานาจรฐัของจนีได้สำาเรจ็ในปี ค.ศ.๑๙๔๙ จากนัน้พรรคได้กลายเป็น
สถาบันที่ทรงอิทธิพลสูงสุด และเป็นสถาบันที่กำาหนดนโยบายและทิศทางในการ
พัฒนาประเทศ 

ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวว่าเป็นผู้นำาในการปฏิวัติตามหลัก
การของลัทธมิากซ์-เลนนิ พรรคจึงเป็นตัวแทนของชนชัน้ทีป่ราศจากทรพัย์สนิ และ
มีภาระสำาคัญในการปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนผ่านสังคมไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์กล่าวคือ 
พรรคทำาหน้าที่เป็น แกนนำา (vanguard) ในการปฏิวัติและไม่เปิดโอกาสให้
พรรคการเมอืงอืน่แข่งขนัในทางการเมอืงเพือ่บรรลเุป้าหมายทางการเมอืงดงักล่าว 
พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดมั่นในอุดมการณ์ตามแนวมากซ์-เลนิน แนวคิดของ 
เหมาเจ๋อตง และทฤษฎีของเติ้งเสี่ยวผิง เมื่อจีนเริ่มดำาเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจในปี 
ค.ศ.๑๙๗๘ รวมทั้งทฤษฎี ๓ ตัวแทนของเจียงเจ๋อหมิน ในปี ค.ศ.๒๐๐๒ 
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หลกัการทีพ่รรคคอมมิวนิสต์ใช้ในการจัดองค์การ คอื “หลกัประชาธปิไตย
รวมศูนย์” (Democratic Centralism) ตามทฤษฎีของเลนิน โดยมีธรรมนูญของ
พรรคเป็นหลักการจัดระเบียบของพรรค ซึ่งธรรมนูญของพรรคมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขในปี ค.ศ.๑๙๔๕, ๑๙๕๖, ๑๙๖๙, ๑๙๗๓, ๑๙๘๒, ๑๙๘๗, ๑๙๙๒ และ ปี 
ค.ศ.๒๐๐๒ สาระสำาคัญในธรรมนูญพรรคนั้นครอบคลุมในเรื่องสมาชิกภาพ 
สัญลักษณ์ธง การจัดองค์การทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานของพรรค 
และระเบียบวินัย สำาหรับการแก้ไขธรรมนูญของพรรคนั้นเป็นไปตามสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลง โดยตัง้แต่ปี ค.ศ.๑๙๘๒ เป็นต้นมา มกีารป้องกนัไม่ให้เกิดลทัธบิชูาตวั
บุคคลโดยการใช้ระบบผู้นำาร่วม (Collective Leadership)  

สำาหรับจำานวนสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อแรกตั้งและการ
ประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ ๑ ที่เซี่ยงไฮ้ เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.๑๙๒๑ มีสมาชิก
พรรคเพียง ๕๗ คน จากนั้นสมาชิกพรรคได้เพิ่มขึ้นมา โดยตลอด ซึ่งในปัจจุบันมี
สมาชิกพรรคประมาณ ๘๒ ล้านคน (จุลชีพ ชินวรรโณ, ๒๕๕๕, หน้า ๔๒)

โครงสร้างและสายการบงัคับบญัชาของพรรคจะมลีกัษณะเป็นรูปปิรามิด 
ซ่ึงสมาชกิสาขาพรรคประจำาหน่วยผลติ คณะกรรมการพรรคระดบัอำาเภอ เมอืง และ
ระดับมณฑลเป็นส่วนฐานของปิรามิด ส่วนในระดับชาติจะประกอบด้วยสมัชชา
พรรคแห่งชาติ คณะกรรมการกลาง คณะกรมการเมือง และยอดของปิรามิด คือ 
คณะกรรมการประจำากรมการเมอืงเป็นผูน้ำาสงูสดุ ซึง่ในปัจจบุนัเป็นยคุสมยัของผูน้ำา
จนี รุ่นที ่๕ โดยม ีส ีจ้ินผิง เป็นผูน้ำาทีก้่าวขึน้รบัตำาแหน่งเลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต์
จีนรวมทัง้ประธานาธบิดีและประธานกรรมาธกิารทหารกลาง เมือ่ช่วงเดอืนมนีาคม 
ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) นั้น มีจำานวน ๗ คน 

โครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตามบทบัญญัติในธรรมนูญพรรค
คอมมวินสิต์จนี แบ่งออกได้เป็นสองส่วน ได้แก่ โครงสร้างองค์กรพรรคในส่วนกลาง 
และโครงสร้างองค์กรพรรคในส่วนท้องถิน่ โดยทีท่ัง้สองส่วนมคีวามสมัพนัธ์กนักล่าว
คือ องค์กรพรรคในส่วนกลางมีพื้นฐานมาจากองค์กรพรรคในส่วนท้องถิ่นตามหลัก
การแบบประชาธิปไตย และองค์กรพรรคในส่วนกลางมีอำานาจเหนือองค์กรพรรค
ในส่วนท้องถิ่นตามหลักการรวมศูนย์อำานาจ (อาร์ม ตั้งนิรันดร, ๒๕๕๗, หน้า ๖๕) 
ซึ่งองค์กรที่สำาคัญอาจสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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(๑) องค์กรของพรรคในส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงองค์กรของพรรคในระดับล่าง
สดุเป็นสาขาพรรคประจำาหน่วยพืน้ฐาน เช่น สาขาพรรคประจำาหน่วยผลติ วสิาหกจิ 
โรงเรียน สถาบันวิจัย องค์กรสังคมต่างๆ รวมประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หน่วย 
โครงสร้างระดบัสงูขึน้ไปจัดต้ังโดยอาศัยเขตปกครอง เช่น คณะกรรมการพรรคระดบั
หมู่บ้าน (๗๘๐,๐๐๐ หน่วย) ระดับตำาบล (๔๑,๖๓๖ หน่วย) ระดับอำาเภอ (๒,๔๘๗ 
หน่วย) ระดับเมือง (๖๖๕ หน่วย) และระดับมณฑลหรือเทียบเท่า (๓๑ หน่วย)

(๒) องค์กรของพรรคในส่วนกลาง ประกอบด้วย

  (๒.๑) สมัชชาพรรคแห่งชาติ (The National Party Congress) 
หรือสมัชชาใหญ่ เป็นองค์กรที่มีอำานาจสูงสุดในพรรคจะจัดประชุมทุก ๆ ๕ ปี และ
เรยีกเปิดการประชมุโดยคณะกรรมการกลาง (The Central Committee) สมชัชา
พรรคแห่งชาตเิป็นศูนย์รวมของผูน้ำาของพรรคในทกุระดับหน้าท่ีขององค์กร คอื การ
รบัฟังและตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการกลางและรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยของพรรค (The Central Commission for Discipline Inspec-
tion) นอกจากนั้น การประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติ ยังสะท้อนถึงแนวทางในการ
พัฒนาชาต ิโดยในการประชมุจะมกีารตัดสนินโยบายทีส่ำาคญั ๆ  ภายในพรรค ตลอด
จนการแก้ไขธรรมนญูของพรรค และยงัทำาหน้าทีเ่ลอืกคณะกรรมการกลางและคณะ
กรรมการตรวจสอบวินัย 

  ตัง้แต่ก่อตัง้พรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศจีนเป็นต้นมา สมชัชาพรรค
แห่งชาติได้ประชุมทั้งสิ้นจำานวน ๑๘ ครั้ง ในสถานที่และเวลาต่าง ๆ กัน ข้อสังเกต
คือในการประชุมครั้งที่ ๑ – ๙ การจัดประชุมไม่ได้กำาหนดเวลาระยะ ๕ ปี แต่จัด
ขึ้นตามวาระที่มีความจำาเป ็นเพราะอยู ่ ในช ่วงที่พรรคทำาการต่อสู ้และทำา
สงครามกลางเมือง พรรคยังไม่มีสถานภาพเป็นองค์กรที่ทำาหน้าที่ปกครอง (The 
Ruling Party) อย่างเป็นทางการ แต่ภายหลังการประชมุครัง้ท่ี ๑๐ – ๑๗ เป็นต้นมา 
การจัดประชุมเป็นวาระ ๕ ปีต่อครั้งอย่างสมำ่าเสมอ
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 (๒.๒) คณะกรรมการกลางของพรรค (The Central Committee) 
เป็นองค์กรทีไ่ด้รบัเลอืกจากสมชัชาพรรคแห่งชาต ิอยูใ่นวาระ ๕ ปี ทำาหน้าทีใ่นการ
กำาหนดนโยบายแทนสมัชชาพรรคในระหว่างที่สมัชชาพรรคไม่อยู่ในสมัยประชุม 
ตลอดจนรับผิดชอบงานของพรรคแทนสมัชชาพรรค คณะกรรมการกลางเป็น
ตวัแทนของสมชัชาพรรค หรอืเป็นเสมอืนคณะกรรมการชดุหนึง่ทีม่สีมาชกิประมาณ 
๓๐๐ คน คัดเลือกจากประมาณ ๒,๐๐๐ คน (จำานวนตัวเลขสมาชิกในแต่ละสมัย
ประชุมมีจำานวนไม่เท่ากัน ในจำานวนนั้นจะมีคณะกรรมการกลางสำารองส่วนหนึ่ง 

สมัยประชุม วันที่ประชุม สถานที่

ครั้งที่ ๑ ๑ - ๕ ก.ค. ๑๙๒๑ เซี่ยงไฮ้

ครั้งที่ ๒ ๑๖ - ๒๓ ก.ค. ๑๙๒๒ เซี่ยงไฮ้

ครั้งที่ ๓ ๑๐ - ๒๐ มิ.ย. ๑๙๒๓ กวางโจว

ครั้งที่ ๔ ๑๑ - ๒๒ ม.ค. ๑๙๒๕ เซี่ยงไฮ้

ครั้งที่ ๕ ๒๗ เม.ย. ๑๙๒๗ อู่ฮั่น

ครั้งที่ ๖ ๑๘ มิ.ย. – ๑๑ ก.ค. ๑๙๒๘ มอสโก (สหภาพโซเวียต)

ครั้งที่ ๗ ๒๓ เม.ย. – ๑๑ มิ.ย. ๑๙๔๕ ปักกิ่ง 

ครั้งที่ ๘ ๑๕ - ๒๗ ก.ย. ๑๙๕๖ ปักกิ่ง

ครั้งที่ ๙ ๑ - ๒๔ เม.ย. ๑๙๖๙ ปักกิ่ง

ครั้งที่ ๑๐ ๒๔ - ๒๘ ส.ค. ๑๙๗๓ ปักกิ่ง

ครั้งที่ ๑๑ ๑๒ - ๑๘ ส.ค. ๑๙๗๗ ปักกิ่ง

ครั้งที่ ๑๒ ๑ - ๑๑ ก.ย. ๑๙๘๒ ปักกิ่ง

ครั้งที่ ๑๓ ๒๕ ต.ค. – ๑ พ.ย. ๑๙๘๗ ปักกิ่ง

ครั้งที่ ๑๔ ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๑๙๙๒ ปักกิ่ง

ครั้งที่ ๑๕ ๑๒ - ๑๙ ก.ย. ๑๙๙๗ ปักกิ่ง

ครั้งที่ ๑๖ ๗ - ๑๕ พ.ย. ๒๐๐๒ ปักกิ่ง

ครั้งที่ ๑๗ ๑๕ - ๒๒ ต.ค. ๒๐๐๗ ปักกิ่ง

ครั้งที่ ๑๘ ๘ - ๑๔ พ.ย. ๒๐๑๒ ปักกิ่ง
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คณะกรรมการกลางสำารองนั้นมีสิทธิเข้าประชุม แสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีสิทธ ิ
ในการออกเสียง) เรือ่งทีต่ดัสนิกนัในสมยัประชุมของคณะกรรมการกลางของพรรค 
ส่วนมากจะเป็นนโยบายที่สำาคัญในขณะนั้น 

    ภายใต้คณะกรรมการกลางจะประกอบด้วยกรรมาธิการอีก
หลายชุด หน่วยงานที่สำาคัญคือ สำานักเลขาธิการคณะกรรมการกลาง (The Secre-
tariat of the Central Committee) คณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งพรรค
คอมมิวนิสต์จีน (Central Military Commission of the Central Committee 
: CMC) คณะกรรมาธิการกลางตรวจสอบวินัย (The Central Commission for 
Discipline Inspection : CCDI) 

    (๒.๒.๑) สำานกัเลขาธกิารคณะกรรมการกลาง มหีน้าท่ีบรหิาร
งานประจำาของพรรค โดยมีหน่วยงานย่อย ได้แก่ สำานักบริหารทั่วไป สำานักจัดตั้ง 
สำานกัโฆษณาการ สำานกัแนวร่วม สำานกัวเิทศสมัพันธ์ สำานกัวจิยันโยบาย สำานกัวจิยั
ประวัติพรรค สำานักวิจัยเอกสารพรรค โรงเรียนพรรค สำานักแปล คณะกรรมการ
รักษาความลับ คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง 

    (๒.๒.๒) คณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์
จีน มีหน้าที่กำาหนดนโยบายป้องกันประเทศ ควบคุมบริหารกองทัพรวมทั้งแต่งตั้ง
โยกย้ายนายทหารระดับสูง 

    (๒.๒.๓) คณะกรรมาธกิารตรวจสอบวินัยส่วนกลาง ทำาหน้าที่
ตรวจสอบวนิยัของสมาชกิพรรค ตลอดจนติดตามการนำานโยบายของพรรคไปปฏบิตัิ 
และดำารงรักษาไว้ซึ่งหลักการในธรรมนูญของพรรค ทำาหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของสมาชิกพรรคที่ถูกใส่ร้ายโดยพวกหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายในอดีต คณะกรรมาธิการ
ชดุนีท้ำาหน้าทีเ่พ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งให้กบัพรรคและทำาหน้าทีต่รวจสอบการประพฤติ
มชิอบของสมาชิกพรรค นอกจากนั้น ในระดับท้องถิ่นจะมีคณะกรรมาธิการตรวจ
สอบวินัย ประจำามณฑล อำาเภอ ตำาบล โดยทำางานขึ้นกับผู้นำาพรรคระดับท้องถิ่นใน
ระดับเดียวกัน (จุลชีพ ชินวรรโณ, ๒๕๔๒, หน้า ๑๑๖) 
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 (๒.๓) คณะกรรมการกรมการเมือง (The Committee of the  
Political Bureau) ซึ่งเป็นผู้นำาในระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีจำานวน ๒๕ 
คน โดยรบัผดิชอบจัดการประชมุคณะกรรมการกลางของพรรคอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้

 (๒.๔) คณะกรรมการถาวรประจำากรมการเมือง (The Standing 
Committee of the Political Bureau) เป็นคณะผู้นำาระดับสูงที่อยู่ส่วนยอดของ 
ปิรามิดที่เป็นโครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีจำานวนสมาชิกอย่างน้อย ๕ คน 
และมีสมาชิกสูงสุดได้ไม่เกิน ๙ คน โดยสมาชิกทุกคนจะได้รับเลือกจากการประชุม
เต็มคณะ (Plenary Session) ของคณะกรรมการกลาง คณะผู้นำาชุดนี้จะประจำา
และพำานักอยู่ที่ทำาเนียบผู้นำาจีน “จงหนานไห่” ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน โดยจะมีการประชุมพบปะหารือกันเป็นประจำา

 (๒.๕) เลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต์ (Party Secretary) เป็นผูน้ำาสงูสดุ
ของพรรคคอมมิวนสิต์จีน ทำาหน้าทีบ่รหิารงานประจำาของพรรค และตามธรรมเนยีม
ปฏิบัติทางการเมืองจะได้รับเลือกจากสภาประชาชนแห่งชาติให้ดำารงตำาแหน่งเป็น
ประธานาธิบดีของประเทศ

 ล่าสุด ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ สมัยที่ ๑๘ ระหว่างวัน
ที่ ๘ – ๑๔ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒,๒๗๐ 
คน เป็นผูแ้ทนจาก หน่วยงานและองค์กร ๔๐ แห่ง โดย นายห ูจ่ินเทา เลขาธกิารใหญ่
แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ (ซึ่งครบวาระดำารงตำาแหน่ง ๒ สมัย) ได้กล่าวต่อที่ประชุม
เกีย่วกบัการดำาเนินงานของพรรคคอมมวินสิต์ พร้อมท้ังนำาเสนอการดำาเนนิการตาม
แนวทฤษฎีสามตวัแทนของเต้ิง เสีย่วผงิ คือ แนวคิดการพฒันาทางวทิยาศาสตร์ การ
ปลดปล่อยความคิด การปฏิรูปประเทศ รวมพลังในการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง 
และยืนหยัดลัทธิสังคมนิยมในเอกลักษณ์แบบจีน เพ่ือสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่ง
ความเจริญรุ่งเรืองในทุกมิติ สำาหรับสาระสำาคัญของการประชุมสมัชชาพรรคฯ  
ครัง้น้ี คอื (๑) รบัฟังและพจิารณารายงานของคณะกรรมการกลางพรรคฯ สมยัท่ี ๑๗ 
(๒) รบัฟังและพจิารณารายงานของคณะกรรมการกลางตรวจสอบวนิยั (๓) พจิารณา
และให้ความเห็นชอบการแก้ไขธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์ (๔) การเลือกตั้งเพื่อ 
แต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ของพรรคฯ สมัยที่ ๑๘ 
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ในการประชุมมีการพิจารณารายช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารง
ตำาแหน่งเป็นกรรมการพรรคคอมมวินสิต์ กรรมการสำารอง กรรมการตรวจสอบวนิยั 
บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อจักต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม 
ตลอดจนมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ดี มีผลงานท่ีโดดเด่น และเป็นท่ียอมรับของ
สงัคมและประชาชน ซึง่ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบการแต่งตัง้ตำาแหน่งสำาคญัอืน่ ๆ  ดงันี้ 

  - คณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์ มจีำานวน ๓๗๖ คน แบ่งเป็น 
กรรมการ ๒๐๕ คน กรรมการสำารอง ๑๗๑ คน

 - คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัย มีจำานวน ๑๓๐ คน ประกอบ
ด้วย เลขาธิการ ๑ คน รองเลขาธิการ ๘ คน กรรมการถาวร ๑๙ คน และกรรมการ
ทัว่ไป ๑๐๒ คน โดยเลขาธกิารคนปัจจบุนั คือ นายหวาง ฉีซาน และมรีองเลขาธกิาร 
๘ คน คอื นายจ้าว หงจู ้นายฮวาง ซูเ่สีย๋ว นายหล่ี ว่ีฟู ่นายเซ่อ จนิฉาย นายอู ๋วีเ่หลยีง 
นายจาง จวิน นายเฉิน เหวินชิง และนายหวัง เหว่ย 

 - คณะกรรมาธิการทหารกลาง มีจำานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 
ประธาน ๑ คน รองประธาน ๒ คน และกรรมการ ๘ คน โดยประธานกรรมาธิการ

โครงสร้างองค์การพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ ๑๘
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ทหารกลาง คอื นายส ีจิน้ผงิ มรีองประธาน ๒ คน คอื พลเอก ฟ่าน ฉางหรง และ  
พลเอก สวี ่ฉเีลีย่ง ส่วนกรรมการอกี ๘ คน คือ พลเอก ฉาง ว่านเฉวยีน (มนตรแีห่งรฐั 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) พลเอก ฝาง เฟิงฮุ่ย (ประธานเสนาธิการ
ทหารใหญ่) พลเอก จาง หยาง (ประธานกรมการเมืองใหญ่) พลเอก จ้าว เค่อเสอ 
(ประธานกรมส่งกำาลงับำารงุใหญ่) พลเอก จาง โหย่วเซ่ีย (ประธานกรมสรรพาวธุใหญ่)  
พลเรอืเอก อู ๋เซิง่ลี ่(ผูบั้ญชาการทหารเรือ) พลอากาศเอก หม่า เสีย่วเทยีน (ผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ) และ พลเอก เว่ย เฟิงเหอ (ผู้บัญชาการหน่วยทหารปืนใหญ่ที่สอง 
หรือ หน่วยขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์) 

 - คณะกรรมการกลางกรมการเมือง ประกอบด้วยกรรมการ ๒๕ คน 
คอื นายส ีจ้ินผงิ, นายหม่า ข่าย, นายหวาง ฉซีาน, นายหวงั หูห้นงิ, นายหลิว อวิน๋ซาน 
มาดามหลิว เหยียนตง, นายหลิว ฉีเป่า, นายสวี่ ฉีเลี่ยง, มาดามซุน ชุนหลัน, นาย
ซุน เจิ้งฉาย, นายหลี่ เค่อเฉียง, นายหลี่ เจี้ยนกว๋อ, นายหลี่ เหวียนเฉา, นายวัง 
หยาง, นายจาง ชุนเสี๋ยน, นายจาง เกาลี่, นายจาง เต๋อเจียง, พลเอก ฟ่าน ฉางหรง, 
นายเม่ง เจี้ยนจู้, นายจ้าว เล่อจี้, นายหู ชุนหัว, นายอว่ี เจิ้งเซิง, นายลี่ จั้นซู  
นายกว๋อ จินหรง และ นายหาน เจิ้ง 

ภาพคณะกรรมาธิการทหารกลาง
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 - คณะกรรมการกลางถาวรกรมการเมือง (หรอืเรยีกว่าคณะกรรมการ 
โปลติบโูร) ประกอบด้วยกรรมการ จำานวน ๗ คน คอื นายส ีจิน้ผงิ (เลขาธกิารพรรค, 
ประธานาธิบดี และประธานกรรมาธิการทหารกลาง) นายหลี่ เค่อเฉีย (นายก
รัฐมนตรีและประธานมนตรีแห่งรัฐ) นายจาง เต๋อเจียง (ประธานสมัชชาประชาชน
แห่งชาต)ิ นายอวี ่เจ้ิงเซงิ (ประธานสภาทีป่รกึษาการเมอืงแห่งชาต)ิ นายหลวิ อวิน๋ซาน 
(เลขาธิการประจำาสำานักเลขาธิการแห่งศูนย์กลางพรรคและประธานโรงเรียนพรรค
คอมมิวนิสต์) นายหวาง ฉีซาน (ประธานคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัย) และ 
นายจาง เกาลี่ (รองนายกรัฐมนตรีและรองประธานมนตรีแห่งรัฐ) 

 - เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ จำานวน ๑ คน คือ นายสี จิ้นผิง 

 - สำานักเลขานุการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ประกอบ
ด้วยเลขาธกิารจำานวน ๗ คน ได้แก่ นายหลวิ หวินซาน, นาย ฉเีป่า, นายจ้าว เล่อจี,้ 
นายลี จ้านซู, นายเซ่อ ชิงหลิน, นายจ้าว หงจู้ และ นายหยาง จิง 

นอกจากน้ี ก่อนการเปิดประชมุสมชัชาพรรคคอมมวินสิต์สมยัท่ี ๑๘ คณะ
กรรมการกลางการทหาร ได้มมีตแิต่งตัง้ผูน้ำาทางทหารรุน่ใหม่ของกองทพัปลดแอก

ภาพคณะกรรมการกลางถาวรกรมการเมือง
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ประชาชนจีน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญนับแต่มีการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะแสนยานุภาพกองทัพปลดแอก
ประชาชนจนีในการรกัษาเอกราชอธปิไตย ความปลอดภยัของสาธารณรฐัประชาชนจนี
และเพื่อรักษาสันติภาพโลก ผู้นำาทางทหารที่ได้รับการแต่งตั้งจำานวน ๔ คน คือ 

- ตำาแหน่งประธานเสนาธิการทหารใหญ่ หรือผู้บัญชาการฝ่ายกรม 
เสนาธิการทหารใหญ่ (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารสูงสุด) คือ พลเอก ฝาง เฟิงฮุ่ย 

- ตำาแหน่งประธานกรมการเมืองใหญ่ หรือ ผู ้บัญชาการฝ่ายกรม
การเมืองใหญ่ คือ พลเอก จาง หยาง 

- ตำาแหน่งประธานกรมส่งกำาลังบำารุงทหารใหญ่ หรือผู้บัญชาการฝ่าย
กรมส่งกำาลังบำารุงทหารใหญ่ คือ พลเอก จ้าว เค่อเส๋อ 

- ตำาแหน่งประธานกรมสรรพาวุธใหญ่ หรือผู ้บัญชาการฝ่ายกรม
สรรพาวุธใหญ่ คือ พลเอก จาง โหย่วเซี่ย

๒. องค์กรของรัฐ (State Organs)

  องค์กรของรัฐเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำาคัญของฝ่ายบริหาร  
ตามรฐัธรรมนูญของจนี (ฉบบัปี ค.ศ.๑๙๘๒) องค์กรของรฐัประกอบด้วยส่วนสำาคญั
ดังต่อไปนี้

  ๒.๑ สมชัชาประชาชนแห่งชาต ิ (National People’s Congress : 
NPC) หรือสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ

  ๒.๒ คณะกรรมการถาวรของสภาผูแ้ทนประชาชนแห่งชาต(ิStand-
ing Committee of the NPC)

  ๒.๓ ประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (The President 
of the People’s Republic of China)



[  104  ]

สมชัชาประชาชนแห่งชาต ิ(National People’s Congress: NPC) หรอื
สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ 

สมัชชาประชาชนแห่งชาติเป็นองค์กรสูงสุดของอำานาจแห่งรัฐ ซึ่งมี
อำานาจดังต่อไปนี้ 

ประการแรกเป็นองค์กรที่ใช้อำานาจนิติบัญญัติ คือ ประกาศใช้และแก้ไข
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายทั่วไป 

ประการที่สอง เป็นองค์กรที่มีอำานาจคัดเลือก แต่งตั้ง และโยกย้าย  
ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูงในองค์กรของรัฐ (State organs) เช่น อำานาจในการเลือก
คณะกรรมการประจำาของสมชัชาประชาชน (Standing Committee of the NPC) 
เลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  

  ๒.๔ คณะมนตรีแห่งรัฐ (State Council)

  ๒.๕ คณะกรรมาธกิารทางทหารส่วนกลาง (The Central Military 
Commission)

  ๒.๖ ศาลประชาชน (The Supreme People’s Court)

  ๒.๗ อัยการประชาชน (The Supreme People’s Procurator

ภาพโครงสร้างองค์กรของรัฐ
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คณะรฐัมนตร ีอธบิดกีรมตรวจเงินแผ่นดนิ (The Auditor General) และเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตรี รวมทัง้ทำาหน้าทีเ่ลอืกประธานคณะกรรมาธกิารทหารส่วนกลาง และ
เลอืกสมาชกิของคณะกรรมาธกิารทหารส่วนกลางตามคำาชีแ้นะของประธาน ตลอดจน
เลือกประธานศาลประชาชน และอัยการสูงสุด (The Procurator-General) ของ
สำานักงานอัยการประชาชน นอกจากนั้น สมัชชาประชาชนแห่งชาติ ยังมีอำานาจใน
การโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูงเหล่านี้อีกด้วย

ประการที่สาม เป็นองค์กรที่ใช้อำานาจตัดสินใจ อนุมัติแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุมัติงบประมาณตลอดจนรับรองการตั้งมณฑล 
(Provinces) เขตปกครองตนเอง (Autonomous Regions) และมหานครข้ึนตรงต่อ
รัฐบาลกลาง (Municipalities Directly under the Central Government) และ
การตัง้เขตบริหารพเิศษ (Special Administrative Regions) มอีำานาจในการตดัสนิ
ปัญหาสงครามและสันติภาพ ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ท่ีองค์กรท่ีมีอำานาจสูงสุดของ
ฝ่ายรัฐควรจะต้องใช้อำานาจ

ประการที่สี่ เป็นองค์กรที่ให้คำาปรึกษาแก่ รัฐบาล คณะรัฐมนตรี ศาล
ประชาชน และอัยการประชาชน ซึ่งตั้งโดยสมัชชาประชาชนแห่งชาติ และองค์กร
ของรัฐอื่น ๆ ในนามของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ 

ซ่ึงภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สมัชชา
ประชาชนจะจัดประชุมขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี และเปิดประชุมโดยคณะ
กรรมการประจำาสมาชิกสมัชชาประชาชนแห่งชาติ ได้รับการเลือกตั้งมาจากท่ัว
ประเทศทั้งจากมณฑล เขตปกครองตนเอง มหานครขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และ
กองทัพ นอกจากนี้ตัวแทนของชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มจะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก 
ด้วย วาระการดำารงตำาแหน่ง ๕ ปี 

เน่ืองจากสมาชกิสมชัชาประชาชนแห่งชาตมิจีำานวนมาก จงึมกีารคดัเลอืก
คณะกรรมการประจำา (Standing Committee) ทำาหน้าทีแ่ทนในช่วงทีไ่ม่อยูใ่นสมยั การ
ประชมุ ซึง่จะประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขาธกิาร และกรรมการจำานวนหนึง่
รบัผดิชอบปฏบัิตงิานและรายงานกจิการต่อสมัชชาประชาชนแห่งชาติ
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คณะกรรมการถาวรของสภาผูแ้ทนประชาชนแห่งชาต ิ(The President 
of the People’s Republic of China)

ในปัจจุบนัคณะกรรมการถาวรของสภาประชาชนแห่งชาต ิประกอบด้วย 
คณะกรรมการถาวรพิเศษ จำานวน ๘ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการชนชาติ (the  
Nationalities Committee) คณะกรรมการกฎหมาย (the Law Committee) 
คณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงิน (the Financial and Economic Commit-
tee) คณะกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และสาธารณสุข (Education, 
Science, Culture and Public Health Committee)คณะกรรมการด้านการ 
ต่างประเทศ (Foreign Affairs Committee) คณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเล 
(Overseas Chinese Committee) คณะกรรมการกิจการภายในและการศาล 
(Committee for Internal and Judicial Affairs) และ คณะกรรมการปกป้อง
สภาพแวดล้อมและทรัพยากร (Committee on Environmental and Resource 
Protection)

ประธานาธบิดี (The President of the People’s Republic of china)

ตามรัฐธรรมนญู ประธานาธบิดีมฐีานะเป็นประมขุของประเทศ ตำาแหน่ง
ประธานาธิบดขีองจนีเรียกอกีอย่างว่าเป็นประธานของประเทศ (Chairman of the 
state) ประธานาธิบดเีป็นผูแ้ทนของรฐัในการเจรญิสมัพนัธไมตรีกบัต่างประเทศ รบั
และส่งผู้แทนทางการทูต แต่งต้ังเอกอัครราชทูต ตลอดจนให้สัตยาบันกับต่าง
ประเทศตามมติคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.๑๙๘๒ ให้อำานาจประธานาธิบดีในการประกาศ
กฎหมาย แต่งตัง้และถอดถอนนายกรฐัมนตรี รองนายกรัฐมนตร ีคณะมนตรแีห่งรฐั 
(State Councilors) รัฐมนตรี ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (the auditor-general) และ
เลขาธิการของคณะมนตรีแห่งรัฐ นอกจากนั้นประธานาธิบดียังมีอำานาจในการให้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศอภัยโทษ ประกาศกฎอัยการศึก ประกาศสงคราม
และเรียกระดมพล (มาตรา ๘๐) ตามการตัดสินใจของสมัชชาประชาชนแห่งชาติ
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ข้อน่าสงัเกตเกีย่วกบัประธานาธบิดีและคณะกรรมการประจำาของสมชัชา
ประชาชนของจนีจะเป็นระบบผูน้ำาร่วม สำาหรบัตำาแหน่งประธานาธบิดจีะถกูคดัเลอืก
โดยตรงจากสมัชชาประชาชนแห่งชาติ ภายใต้การชี้นำาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  
ผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีต้องอายุไม่ตำ่ากว่า ๔๕ ปี วาระในการดำารง
ตำาแหน่งเท่ากับวาระการดำารงตำาแหน่งของสมัชชาประชาชนแห่งชาติ และจะอยู่ 
ในตำาแหน่งได้ไม่เกิน ๒ สมัยติดต่อกัน 

คณะมนตรีแห่งรัฐ (The State Council)

คณะมนตรีแห่งรัฐ เป็นสถาบันที่มีอำานาจทางฝ่ายบริหารของจีน 
ประกอบด้วย นายกรฐัมนตร ีรองนายกรฐัมนตร ีมนตรแีห่งรฐั (State Councilors) 
รัฐมนตรีประจำากระทรวง และประธานคณะกรรมการที่มีฐานะเทียบเท่ากับ
กระทรวง ซึ่งมีรวมทั้งสิ้น ๒๘ หน่วยงาน คณะมนตรีแห่งรัฐมีหน้าที่บริหารงานของ
ประเทศ มนีายกรฐัมนตรเีป็นผูร้บัผดิชอบและเป็นผูเ้รยีกประชมุคณะรฐัมนตรตีาม
นโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยจะทำาหน้าที่ควบคุมบริหารงาน จัดเตรียม 
งบประมาณ วางแผนการพฒันาเศรษฐกจิและบริหารงานด้านการเงนิ การธนาคาร 
การพาณชิย์ การศกึษา วทิยาศาสตร์ วฒันธรรม สาธารณสขุ การวางแผนครอบครวั 
การพัฒนาเมืองและชนบท บริหารงานและกำากับดูแลด้านงานยุติธรรม ตลอดจน
ดำาเนินนโยบายภายในและนโยบายต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับชนชาติต่าง ๆ และ
ชาวจีนโพ้นทะเล

คณะกรรมาธกิารทหารส่วนกลาง (The Central Military Commission)

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางเป็น
องค์กรนำาด้านการทหารของรัฐ ทำาหน้าทีบ่งัคบับญัชาการกองกำาลงั ซ่ึงประกอบไปด้วย 
กองทัพปลดแอกประชาชนจีน (The Chinese People’s Liberation Army) กอง
กำาลังตำารวจติดอาวุธ (The Chinese People’s Armed Police Force) และกอง
กำาลงัทหารบ้าน (The Militaria) และในขณะเดยีวกนักจ็ะมคีณะกรรมาธิการทหาร
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ของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดียวกันทำางานคู่ขนานกันไป กล่าวคือ 
คณะกรรมาธิการทหาร ท้ัง ๒ ส่วนนี้เกิดขึ้น ตามแนวคิดว่า “พรรคต้องควบคุม
กองทัพ” และ “กองทัพประชาชนเป็นของประชาชน”

ประธานของคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางได้รับเลือกจากสมัชชา
ประชาชนแห่งชาต ิประธานจะเป็นผูร้บัผดิชอบงานของคณะกรรมาธกิารชดุนี ้และ
รับผิดชอบต่อสมัชชาประชาชนแห่งชาติโดยประธานจะมีสิทธิในการตัดสินใจขั้น
สุดท้ายในกิจการที่เกี่ยวข้องภายใต้อำานาจหน้าที่ ภายใต้การกำากับดูแลของคณะ
กรรมาธิการทหารส่วนกลาง กองทัพของจีนได้ทำาการปฏิรูปและจัดองค์กรใหม่ให้
ทันสมัย เพื่อทำาหน้าที่ปกป้องอำานาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและสันติภาพ
ของโลก และเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ค.ศ.๑๙๙๖ คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง
และสภาแห่งรฐัได้ตดัสนิใจทีจ่ะส่งกองกำาลงัเข้าไปประจำาในฮ่องกง ภายหลงัฮ่องกง
กลับคืนสู่แผ่นดินใหญ่เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๗ ซึ่งภารกิจของกองกำาลัง
ของกองทัพปลดแอกประชาชนชุดน้ีจะทำาหน้าท่ีป้องกันฮ่องกงโดยไม่แทรกแซง
กิจการภายในของฮ่องกงแต่อย่างใด

ศาลประชาชน (People’s Courts)

ในโครงสร้างทางการเมอืงการปกครองของจนี ศาลเป็นส่วนหนึง่องค์กร
ของรัฐ ซึ่งทำาหน้าที่ฝ่ายบริหาร ดังนั้น การจัดองค์กรศาลของจีนจึงแตกต่างจาก
ระบบการแบ่งอำานาจ ๓ ฝ่าย บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการในประเทศเสรี
ประชาธปิไตย นบัตัง้แต่สถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีในปี ค.ศ.๑๙๔๙ บทบาท
ของศาลประชาชนเป็นไปในลักษณะท่ีต้องรับใช้การปฏิวัติ และเป็นเครื่องมือของ
พรรคในการนำาประชาชนทำาการปฏวัิติ นอกจากน้ันศาลยงัต้องมหีน้าท่ีให้การศกึษา
ด้านการเมืองแก่ประชาชนและจะเห็นได้ชัดว่าศาลมิได้เป็นอิสระจากการเมือง ใน
การทำางานด้านศาลซึง่ข้ึนตรงต่อองค์กรของรัฐน้ันจะประกอบด้วยศาลในระดับต่าง ๆ  
ได้แก่ ศาลประชาชนสงูสดุ (The Supreme People’s Court) เป็นองค์กรระดบัชาติ 
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จะรบัผดิชอบและต้องรายงานผลการปฏบิติังานต่อสมชัชาประชาชนแห่งชาต ิศาล
ประชาชนชั้นสูง (Higher People’s Court) เป็นศาลในระดับมณฑล เขตปกครอง
ตนเอง และเทศบาลมหานคร ศาลประชาชนชั้นกลาง (Intermediate People’s 
Court) เป็นศาลในระดบัเทศบาลเมอืงและอำาเภอในชนบท และ ศาลชั้นต้น (Basic 
People’s Court) เป็นศาลระดับล่างสุดอยู่ประจำาตำาบลขนาดใหญ่

  อัยการประชาชน (People’s Procuratorates)

  อยัการประชาชนเป็นองค์กรของรัฐทีท่ำาหน้าทีด่แูลงานด้านกฎหมาย  
ใช้อำานาจตรวจสอบและกำากับให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น คดีแบ่งแยกดินแดน  
คดอีกุฉกรรจ์ต่าง ๆ  โดยอยัการประชาชนจะทำาหน้าทีต่รวจพจิารณาคดกีารสบืสวน
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ (ฝ่ายความมั่นคงสาธารณะ) เพื่อสั่งฟ้องร้องคดีความ

  อยัการประชาชนม ี๔ ระดับเช่นเดียวกบัศาลประชาชนและจะทำางาน
ร่วมกับศาลประชาชน อยัการประชาชนสงูสดุ (Supreme People’s Procuratorate) 
จะควบคมุการทำางานของอยัการระดับล่าง ๆ  โดยอยัการสงูสดุมกัดแูลคดรีะดบัชาติ 
เช่นกรณีการแบ่งแยกดินแดน เป็นต้น 

๓. สถำบันกองทัพ หรือ กองทัพปลดปล่อยประชำชนจีน  

     (People’s Liberation Army: PLA) 

  กองทพัเป็นสถาบนัทีส่ำาคัญและถอืเป็นส่วนหนึง่ในโครงสร้างทางการ
เมืองของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กองทัพปลดแอกประชาชน” (People’s Lib-
eration Army: PLA) เป็นพลังสำาคัญในการปฏิวัติ ซึ่งเหมาเจ๋อตุงได้กล่าวไว้ว่า 
“อำานาจรัฐมาจากปากกระบอกปืน” แต่เหมาเจ๋อตงเน้นว่า “พรรคต้องควบคุมปืน 
และไม่ให้ปืนมาควบคมุพรรค” ในประวติัศาสตร์การเมอืงของสาธารณรฐัประชาชน
จีน กองทัพมีบทบาทสำาคัญทางการเมือง 
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๔. สภาที่ปรึกษาทางการเมือง 
  (Chinese People’s Political Consultative Conference)

  ในโครงสร้างทางการเมอืงการปกครองของสาธารณรฐัประชาชนจนี  
มีพรรคการเมือง แนวประชาธิปไตยจำานวน ๘ พรรค ท่ีได้ร่วมมือกับพรรค
คอมมิวนิสต์จีน ในรูปแบบของ “สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ” (Chinese 
People’s Political Consultative Conference) ซึ่งได้มีการประชุมครั้งแรก  
ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ.๑๙๔๙ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองทำาหน้าที่
เป็นเหมือนองค์กรสูงสุดของรัฐ (The Supreme State Body) และในการประชุม
ได้มีมติให้มี “หลักการร่วมกัน” (Common Program) ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวที่ประกาศการตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน การเลือกตั้งคณะกรรมการของ
รัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีเหมา เจ๋อตง เป็นประธาน และ
ประกาศใช้สัญลักษณ์ของประเทศ ธงชาติ และเมืองหลวง เป็นต้น 

  ต่อมาภายหลัง เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกหลังการ
ประชุมสมัชชาประชาชนครั้งที่ ๑ ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.๑๙๕๔ สภาที่ปรึกษา
ทางการเมืองจึงยุติบทบาทองค์กรสูงสุดของรัฐ และให้สมัชชาประชาชนแห่งชาต ิ
ทำาหน้าทีด่งักล่าว แต่สภาทีป่รกึษาทางการเมอืงยงัคงอยูต่่อไป โดยทำาหน้าทีป่รกึษา
ทางการเมือง และให้คำาแนะนำารัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

  ในปัจจุบัน สภาที่ปรึกษาทางการเมืองจะประกอบด้วยตัวแทนจาก
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และพรรคประชาธิปไตย ๘ พรรค รวมถึงบุคคล 
ที่ไม่ได้สังกัดพรรคตัวแทนจากองค์กรประชาชน (People’s Organizations หรือ 
Mass Organizations) ตัวแทนจากชนกลุ่มน้อย ตลอดจนผู้รักชาติจากเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region) เขตบริหารพิเศษ 
มาเก๊า (Macao Special Administrative Region), ไต้หวัน ชาวจีนโพ้นทะเล 
ที่กลับคืนแผ่นดินแม่ และแขกรับเชิญพิเศษ
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  การให้คำาปรกึษาทางการเมอืง หมายถงึการให้คำาแนะนำานโยบายหลกั
ทีส่ำาคญัแก่รฐับาลกลางและรฐับาลท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้คำาปรึกษาเกีย่ว
กับนโยบายหรือประเด็นสำาคัญ ๆ ของประเทศทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดำาเนินนโยบายดังกล่าวหรือไม่

  ภายหลงัการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจนี พรรคการเมอืงแนว
ประชาธิปไตยร่วมกบัพรรคคอมมวินสิต์จนีได้แก้ไขปัญหาการเมอืงการปกครองของ
ชาติ ด้วยการปรึกษาหารือและร่วมกันตัดสินใจ ตัวแทนของพรรคการเมืองเหล่านี้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนประชาชนใน ท้องที่ระดับต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการ
บริหารสภาที่ปรึกษาเป็นกรรมการบริหารของสมัชชาประชาชน ตลอดจนดำารง
ตำาแหน่งสำาคัญ ๆ ในคณะรัฐบาลและองค์กรทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น และยังมีตัวแทนของพรรคการเมืองแนว
ประชาธปิไตยไม่น้อยมตีำาแหน่งเป็นผูน้ำาในหน่วยงานของรฐั ฉะนัน้ พรรคการเมอืง
แนวประชาธิปไตยจึงมิใช่เป็นพรรคการเมืองนอก รัฐบาลและก็มิใช่พรรคฝ่ายค้าน 
แต่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนตลอดมา มีบทบาทตรวจสอบ 
ซึ่งกันและกัน และร่วมกันสร้างสรรค์ระบบสังคมนิยมจีนในฐานะพรรคพันธมิตร 
ที่ใกล้ชิด (จุฑา ฐาปนวงศ์, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า ๙)

  พรรคการเมืองแนวประชาธิปไตยของจีน ๘ พรรค มีดังนี้

 ๑. คณะกรรมการปฏิวัติพรรคก๊กมินตั๋นจีน ตั้งเมื่อเดือนมกราคม
ปี ค.ศ.๑๙๔๘ 

 ๒. สหพนัธ์ประชาธปิไตยจีน ต้ังเมือ่วนัที ่๑๐ ตลุาคม ปี ค.ศ.๑๙๔๑ 
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการชั้นสูง-ชั้นกลาง

 ๓. กลุ่มสร้างชาติประชาธิปไตยจีน ตั้งเมื่อ เดือน ธันวาคม ปี ค.ศ.
๑๙๔๕ สมาชิกเป็นคนในกลุ่มวงการเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ

 ๔. กลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยจีน ตั้งเมื่อ เดือน ธันวาคม ปี ค.ศ.
๑๙๔๕ สมาชกิเป็นคนในกลุม่วงการแพทย์ วัฒนธรรม วทิยาศาสตร์ และนกัวชิาการท่ัวไป
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  ๕. พรรคประชาธปิไตยแรงงานและเกษตรกร ตัง้เมือ่ปี ค.ศ.๑๙๓๐  
มีสมาชิกเป็นคนในกลุ่มวงการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

  ๖. พรรคจื้อกง ตั้งเมื่อ เดือน ตุลาคม ปี ค.ศ.๑๙๒๕ มีสมาชิกเป็น
ชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับสู่แผ่นดินจีน นักวิชาการชาวจีนโพ้นทะเลและญาติมิตร

 ๗. สำานักจิ่วซาน ตั้งเมื่อ ตุลาคม ปี ค.ศ.๑๙๔๔ มีสมาชิกส่วนมาก 
เป็นบุคคลในกลุ่มเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข  
และนักวิชาการระดับกลาง

  ๘. สหพนัธ์ปกครองตนเองและประชาธปิไตยไต้หวนั ตัง้เมือ่เดอืน 
พฤศจิกายน ปี ค.ศ.๑๙๔๗ มีสมาชิกเป็นกลุ่มคนไต้หวันที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน 

๕. องค์กรมวลชน (Mass organizations)

   องค์กรมวลชนเป็นอีกองค์ประกอบสำาคัญของโครงสร้างทางการ
เมืองการปกครองของจีน องค์กรเหล่าน้ีมีบทบาทในการปฏิบัติตาม “หลักการ
มวลชน” (mass line) ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของเหมาเจ๋อตุง คือจากมวลชนและสู่
มวลชน โดยจะรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากมวลชน อกีทัง้ยงัเป็นแหล่ง
หา ผู้แทนของมวลชนในการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในโครงสร้างของรัฐและของพรรค 
(จุลชีพ ชนิวรรโณ, ๒๕๔๒, หน้า ๑๓๕) ในประเทศจนี มอีงค์กรทางสงัคมระดบัชาติ 
ถึง ๒,๐๐๐ องค์กร และประมาณ ๒๐๐ องค์กรเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารงาน 
ในระดับชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

  ในบรรดา ๒๐๐ องค์กรทีก่ล่าวข้างต้น องค์กรทีมี่อทิธพิลทางการเมอืง
และสังคมสูงมาก ได้แก่สหพันธ์สหภาพกรรมกรจีน (All-China Federation of 
Trade Unions) สันนิบาตเยาวชนชนคอมมิวนิสต์จีน (The Chinese Youth 
League of China) และสหพันธ์สตรีจีน (All-China Women’s Federation) 
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ยทุธศำสตร์กำรปกครองประเทศจนีโดยใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั

การปกครองประเทศตามหลักนิติรัฐหรือการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
เป็นหนึ่งในหลักทฤษฎีการเมืองใหม่ “สี่ด้านถ้วนท่ัว” (Four Comprehensive) 
ของประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ ทีไ่ด้เผยแพร่สูส่าธารณชน เมือ่วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ 
ซึ่งหลักทฤษฎีการเมืองใหม่ที่ว่าด้วยสี่ด้านถ้วนทั่วดังกล่าว ได้แก่ การสร้างสังคมให้
มกีนิแบบพอเพยีง การลงลกึในการปฏริปู การปกครองประเทศตามหลกันติริฐัหรอื
การใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการเข้มงวดวินัยพรรคฯ อันถือเป็นนโยบายที่มี
นัยสำาคัญทางการบริหารภายใต้การนำาของนายสี จิ้นผิง ผู้นำาจีนรุ่นท่ีห้า อันอาจ
เปรียบเทียบได้กับการประกาศทฤษฎีของผู้นำาจีนในอดีต เฉกเช่นนโยบาย “สี่ทัน
สมัย” ของอดีตนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล นโยบาย “ปฏิรูปและเปิดกว้าง” ของ
ประธานาธิบดี เติ้ง เสี่ยวผิง รวมทั้ง “ทฤษฎี ๓ ตัวแทน” ของอดีตประธานาธิบดี
เจยีง เจ๋อหมนิ และทศันะว่าด้วย “พฒันาทางวิทยาศาสตร์” ของอดตีประธานาธบิดี
หู จิ่นเทา 

ปัญหาการทจุรติคอร์รัปชนัเป็นปัญหาใหญ่ทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คง
และการพัฒนาประเทศของจีน ดังท่ีสำานักข่าวซินหวาได้รายงาน เมื่อวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยอ้างคำาแถลงของคณะกรรมการประจำากรมการเมือง 
หรือโปลิตบูโร ที่ได้มีคำาสั่งปลด พลเอก สีว์ ไฉโฮ่ว อดีตรองประธานกรรมาธิการ
ทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (หมายเลขสองแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชน
จนี หรือ PLA) พ้นจากตำาแหน่งหน้าทีใ่นพรรคคอมมวินสิต์ หลงัการ ไต่สวนข้อกล่าว
หาว่าด้วยการคอร์รปัชนัและรบัสนิบนมูลค่ามหาศาล โดยเป็นทีเ่ชือ่ว่า ความผดิของ 
พลเอก สีว์ ไฉโฮ่ว มีผลเชื่อมโยงถึงตัวการใหญ่ นายโจว หย่งคัง อดีตผู้นำาของ 
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ดูแลงานด้านความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันได้รับชะตากรรมอยู่ใน
ที่คุมขัง รวมทั้ง นายปั๋อ ซีไหล อดีตเลขาธิการพรรคฯ มหานครฉงชิ่ง ที่ถูกตัดสิน 
จำาคุกตลอดชีวิตก่อนหน้านี้แล้ว โดยสำานักข่าวซินหวาอ้างคำาคณะกรรมการประจำา
กรมการเมืองว่า “กรณีของพลเอก สีว์ ไฉโฮ่ว นั้นมีความร้ายแรงและส่งผลกระทบ
อย่างใหญ่หลวง ไม่ว่าตำาแหน่งอำานาจใหญ่โตเพียงไร หากฝ่าฝืนกฎหมายและ
ระเบียบวินัยพรรคฯ ก็ต้องรับโทษขั้นเด็ดขาด ไม่มีโอนอ่อนผ่อนปรนหรือเมตตา
ปรานี และกองทัพมิใช่สถานที่ให้คนทำาผิดมาหลบซ่อนตัวได้”
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ทัง้น้ี ประธานาธบิดีส ีจ้ินผงิ ซึง่เป็นประธานคณะกรรมาธกิารทหารกลาง 
พรรคคอมมิวนิสต์ กำากับดูแลกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า ๒ ล้าน ๓ แสนคน ได้
พยายามถอนรากถอนโคนปัญหาคอร์รัปชัน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกองทัพให้ทันสมัย เพื่อพร้อมรับมือเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้จากความ 
ขัดแย้งในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้

อย่างไรก็ตาม แม้กองทัพจีนจะเข้มงวดกวดขันมากข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๓๓ – ๒๕๔๓ โดยสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับการทำาธุรกิจ แต่หลายปีท่ีผ่าน 
มาก็พบปัญหาเดิม ๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขาดแคลนกระบวนการตรวจสอบที่
จริงจัง ดังเช่น การซื้อ-ขายตำาแหน่ง ก็ยังเป็น “ความลับอันโจ่งแจ้ง” ที่แม้แต่สื่อใน
จีนก็ไม่กล้าแตะต้องมากนัก หรือการนำาที่ดินของกองทัพไปปล่อยเช่าทำากำาไร การ
จำาหน่ายป้ายทะเบียนรถที่ใช้เฉพาะกองทัพแก่คนทั่วไป รวมท้ังการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของกองทัพอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น

กำรปกครองโดยใช้กฎหมำย 

๑. การกำาหนดเป้าหมายของการปกครองโดยใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

  มีนักวิชาการของจีนหลายท่าน เช่น ศาสตราจารย์ ดร.จาง ซีเจ้ิน 
จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
ได้วเิคราะห์ว่า ก่อนหน้าน้ีประเทศจีนยงัไม่เคยมแีนวคิดบรหิารประเทศตามกฎหมาย 
โดยหากศึกษาข้อมูลจากพัฒนาการรัฐธรรมนูญจีน พบว่าก่อนปี พ.ศ.๒๔๘๙ จีนไม่
เคยมีรัฐธรรมนูญ ที่แท้จริง ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี ๑๙๔๖ หรือ พ.ศ.๒๔๘๙ 
(รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐจนี) ซึง่เขยีนโดยพรรคก๊กมนิตัง๋ ในขณะนัน้ ซึง่เป็นช่วงเวลา
ที่มีสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผลของ
สงครามก็คือรัฐบาลสาธารณรัฐจีนพ่ายแพ้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนและถอยร่นไป
อยู่ที่เกาะไต้หวัน ทำาให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เคยนำามาใช้จริงในจีนแผ่นดินใหญ่ ต่อ
มาเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.๑๙๕๔ (พ.ศ.๒๔๙๗) ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน (หลงัจากการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีใน 
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ปี ค.ศ.๑๙๔๙ หรือ พ.ศ.๒๔๙๒) และในปี พ.ศ.๒๔๙๗ สภาผู้แทนประชาชนมีมติ
ผ่านการรับรองรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก โดย เหมา เจ๋อตง เป็นผู้อำานวยการสร้าง 
หรือผู้ออกแบบ และ เหมา เจ๋อตง ได้ให้ความสำาคัญและเคารพรัฐธรรมนูญมาก 
เป็นพิเศษ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญถือว่าผู้นั้นทำาผิดกฎหมาย 

ประเด็นสำาคัญท่ีเป็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.๑๙๕๔  
(พ.ศ.๒๔๙๗) ได้แก่ 

ประเด็นแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ ความคิดทางการเมืองภายในประเทศ
จนีเบนซ้ายและสดุโต่งมากขึน้เรือ่ย ๆ  ทำาให้เหมา เจ๋อตง เสนอให้รบีกำาจดัระบบถอื
กรรมสิทธิ์ของเอกชน เพื่อจะได้เป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ ผู้นำาหลายคนซึ่งนำาโดย หลิว 
เส้าฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง คัดค้านการพัฒนาประเทศที่เร็วเกินไป (ซึ่งในภายหลัง ได้มี
การยอมรับกันว่า ความคิดของหลิว เส้าฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง เป็นความคิดที่ถูกต้อง) 
แต่ในขณะนั้น เหมา เจ๋อตง เริ่มเกิดความหวาดระแวงว่าตำาแหน่งผู้นำาของตนกำาลัง
ถูกท้าทาย ดังนั้น เหมาฯ จึงตัดสินใจปราบหลิว เส้าฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง โดยใช้
กระบวนการทางการเมือง ในช่วงเวลาที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ.๑๙๖๖ – 
๑๙๗๖ หรือ พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๑๓) ได้มีการปลุกระดม “เรดการ์ด” (เยาวชนแดง) 
เพือ่ปราบหลิว เส้าฉี และเต้ิง เสีย่วผงิ (ซึง่ในช่วงเวลานัน้ ระบบสภาผูแ้ทนประชาชน 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำานาจร่างรัฐธรรมนูญได้ถูกยกเลิก) โดยมีมติของการประชุม
รวมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๘ ประจำาสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๒ 
ซ่ึง หลวิ เส้าฉ ีได้ถกูปลดออกจากพรรคตลอดกาล และถกูปลดตำาแหน่งทกุอย่างทัง้
ในและนอกพรรค รวมถึงตำาแหน่งประธานาธิบดี (ในขณะที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ฉบบัปี ๑๙๕๔ หรอื พ.ศ.๒๔๙๗ กำาหนดไว้ว่า ให้มเีพยีงสภาผูแ้ทนประชาชนเท่านัน้
ที่สามารถปลดตำาแหน่งประธานาธิบดีได้) 

ประเดน็ทีส่อง ในช่วง ๑๐ ปี ของการปฏวิตัวิฒันธรรม โดยภาพรวมแล้ว
ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.๑๙๕๔ ไม่มีตัวตน ทั้งนี้เพราะ เหมา เจ๋อตง ทำาลาย
รัฐธรรมนูญที่เขาร่างขึ้นเองกับมือทิ้ง กลายเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จอำานาจ และยิ่งมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.๑๙๗๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) กับฉบับปี ค.ศ.๑๙๗๘ 
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(พ.ศ.๒๕๒๑) ก็มุ่งเน้นทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นของเหมา เจ๋อตง และยอมรับการ
ปฏวัิตวิฒันธรรมเป็นส่ิงทีถ่กูต้อง ซึง่ทำาให้บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูมคีวามว่างเปล่า
และเป็นเพียงกระดาษเปล่าๆ เพราะขึ้นอยู่กับผู้นำาประเทศคือ เหมา เจ๋อตง

ต่อมาหลังสิ้นอสัญกรรมของเหมา เจ๋อตง และมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ค.ศ.๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) ผู้นำาจีนรุ่นที่สองต่อจาก เหมา เจ๋อตง คือ เติ้ง 
เสี่ยวผิง ได้เป็นผู้นำาการร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ี โดยอยู่บนพื้นฐานของการสรุป 
บทเรียนจากการปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่ง เติ้ง เสี่ยวผิง เน้นความสำาคัญของการบริหาร
ประเทศตามกฎหมาย 

ในยุคสมัยต่อมา ที่มีประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ข้ึนครองอำานาจ 
ในฐานะผู้นำาจีน รุ่นที่ ๓ ได้เสนอแนวคิดบริหารประเทศตามกฎหมายเป็นครั้งแรก
ในปี ค.ศ.๑๙๙๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ในขณะผู้นำาจีนรุ่นที่ ๔ คือ ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา 
กเ็น้นแนวคดิบรหิารประเทศตามกฎหมาย แต่นักวิชาการของจนีวเิคราะห์ว่า แนวคดิ
การบริหารประเทศตามกฎหมายยังไม่เคยถูกนำามาปฏิบัติจริงเลย อันทำาให้สิทธิ
ประโยชน์ของประชาชนไม่ได้รับการปกป้องจากกฎหมาย จึงนำาไปสู่การเกิด
เหตุการณ์ต่อต้านหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นบ่อยครั้ง และผู้บริหารก็มีการแทรกแซง
กฎหมาย (ทำาความผดิกลายเป็นไม่ผดิ โทษจำาคกุตลอดชวีติกลายเป็นโทษจำาคกุทีม่ี
ระยะเวลา และโทษประหารชีวิตกลายเป็นรอลงอาญา) รวมทั้งข้าราชการมีการ
ทุจริตและทำาผิดกฎหมายจำานวนมาก 

อาจกล่าวได้ว่า นับต้ังแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี ค.ศ.
๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) เป็นต้นมา การสร้างระบบกฎหมายของจนีได้ก้าวผ่านการลอง
ผิดลองถูกอย่างยากลำาบาก ซึ่งในคืนวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๒ ก่อนการ
ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ๑ วัน สภาประชาชนแห่งชาติของจีนได้
ผ่านมติ “โครงร่างสภาที่ปรึกษาทางการเมืองจีน” ให้มีผลบังคับใช้ โดยมีฐานะเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ที่ประชุมสภาประชาชน ครั้งที่ ๑ 
ได้ให้การรับรอง “รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ซ่ึงเป็นเสาหลักแห่ง
รฐัธรรมนูญของประเทศ แต่อย่างไรกต็าม เนือ่งจากได้รบัการชีน้ำาจากแนวคดิ “ฝ่าย
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ซ้าย” ทำาให้จีนต้องฝากความหวังและความมั่นคงของชาติและของพรรคไว้กับคน
ไม่กี่คนเป็นเวลายาวนาน หรือที่เรียกว่า “การปกครองโดยบุคคล” ทำาให้การสร้าง
ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดความผิดเพี้ยนไป จนในท่ีสุด เกิด
โศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์ คือ การปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งกินเวลาถึง ๑๐ ปี สิ่ง
นี้ทำาให้จีนได้รับบทเรียนราคาแพงและเจ็บปวดที่สุด 

๒. กำาหนดแนวทางในการดำาเนินการโดยการปฏิรูปและเปิดประเทศ 
พร้อมๆ กับการสร้างระบบกฎหมายของจีนอย่างจริงจัง

  ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ เติง้ เสีย่วผงิ ได้ประกาศเน้นสร้างระบบกฎหมาย โดย
ทำาให้กระบวนการประชาธิปไตยมีระบบและอยู่ในรูปของกฎหมาย ซ่ึงระบบและ
กฎหมายเหล่านี้ต้องไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของผู้นำาประเทศ และไม่
เปลี่ยนแปลงตามความเห็นและความสนใจของผู้นำาประเทศ โดย เติ้งฯ ยังกล่าวว่า 
“เพือ่เป็นหลกัประกนัเร่ืองความมปีระชาธปิไตยของประชาชนจำาต้องร่างสร้างระบบ
กฎหมาย” ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๓ สมัย
ที่ ๑๑ ได้ประกาศว่า “ต้องมีกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด และต้องเอาผิดผู้ละเมิดกฎหมาย” คำาประกาศนี้ ได้กลายเป็นหลัก
การพืน้ฐานของการสร้างระบบกฎหมายของจีนใหม่หลงัการปฏริปูและเปิดประเทศ

  ต่อมา รฐัธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ.๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) ซึง่ในวนัที ่๔ ธนัวาคม 
ปี ๑๙๘๒ ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน สมัยที่ ๕ ได้รับรองรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับใหม่ ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ใหม่แห่งการสร้าง
ระบบกฎหมายของจีน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ทำาการย้าย “หมวดสิทธิและหน้าที่
ประชาชน” มาอยู่ก่อนหน้า “หมวดหน่วยงานของชาติ” เป็นครั้งแรก เพื่อสะท้อน
ถึงหลักการคุ้มครองสิทธิประชาชน เป็นการฉีกกฎเดิม ๆ  ที่ “หมวดสิทธิและหน้าที่
ประชาชน” ต้องอยู่หลัง “หมวดหน่วยงานของชาติ” สะท้อนให้เห็นหลักการ 
พืน้ฐานของการปกครองประเทศตามกฎหมาย ทีส่ทิธปิระชาชนต้องมาก่อนสทิธหิน่วย
งานของชาต ิหน่วยงานของชาติเป็นเพยีงหลกัประกนัว่าสทิธปิระชาชนจะได้รบัการ
คุ้มครอง เป็นต้น โดยรัฐธรรมนูญปี ๑๙๘๒ นี้ จีนยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน อย่างไร
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กต็าม สภาประชาชนแห่งชาตจินีได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขครัง้ใหญ่ในบางมาตรา และ
เนื้อหาบางส่วน เมื่อปี ค.ศ.๑๙๘๘ (พ.ศ.๒๕๓๑) ปี ค.ศ.๑๙๙๓ (พ.ศ.๒๕๓๖) ปี 
ค.ศ.๑๙๙๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) และปี ค.ศ.๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๗) ตามลำาดับ ทำาให้
รัฐธรรมนูญของจีนมีความทันยุคทันสมัยบนพื้นฐานของความมั่นคงและการรวม
ศูนย์อำานาจ

ผลของการเน้นถึงการปกครองประเทศตามกฎหมาย โดยในเดือน
กันยายน ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๕ 
ได้มีรายงานอย่างเป็นทางการว่า การปกครองประเทศตามกฎหมาย คือ แนวทาง
และนโยบายพืน้ฐานของการบรหิารประเทศภายใต้การนำาของพรรคคอมมวินสิต์จีน 
ซ่ึงเป็นเรื่องจำาเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดภายใต้ระบบสังคมนิยม  
และเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของอารยสังคม รวมทั้งเป็นหลักประกันเรื่อง
ความมั่นคงของชาติในระยะยาว ซึ่งในรายงานยังกล่าวว่า จะพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย เสริมความสมบูรณ์แบบของระบบกฎหมาย และเป็นประเทศ
สังคมนิยมที่ยึดระบบกฎหมายในการบริหารประเทศ

ต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๙๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขในที่
ประชุมครั้งที่ ๒ ของการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติสมัยที่ ๙ ในวรรคแรก ใน
มาตรา ๕ ได้กำาหนดไว้ว่า “สาธารณรัฐประชาชนจีนจะปกครองประเทศตาม
กฎหมาย และเป็นประเทศสังคมนิยมที่ยึดระบบกฎหมาย” สิ่งนี้ถือเป็นเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงสำาคัญในการปกครอง
ประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.๒๐๐๒ (พ.ศ.๒๕๔๕) ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา 
ได้กล่าวยำ้าภายในงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปีของการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของจีน
ว่า “นโยบายและวิธีการขั้นพื้นฐานของการปกครองประเทศตามกฎหมาย จะต้อง
ดำาเนินการตามรัฐธรรมนูญอย่างรอบด้านเป็นอันดับแรก ซ่ึงถือเป็นภารกิจข้ันแรก
ของการสร้างระบบการเมืองที่มีอารยะ ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม และ
เป็นภารกจิขัน้พืน้ฐานของการสร้างประเทศสงัคมนยิมทีบ่รหิารประเทศด้วยระบบ
กฎหมาย ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะการมีรัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์ของการปกครอง
ประเทศตามกฎหมาย หากไม่มรีฐัธรรมนญู กไ็ม่ถอืว่าเป็นการปกครองประเทศด้วย
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กฎหมายได้อย่างแท้จรงิ ดังน้ัน การปกครองประเทศตามกฎหมาย กค็อืการปกครอง
ประเทศตามรัฐธรรมนูญ การปกครองด้วยรัฐธรรมนูญนั้นเป็นหัวใจสำาคัญของการ
ปกครองประเทศตามกฎหมาย

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะเหตุผลด้าน
ความไม่สมบรูณ์ของหลกัประกนัด้านการปกครองประเทศตามกฎหมาย ทำาให้การ
ปกครองประเทศตามกฎหมายของจีนถูกทำาลายและเผชิญกับความท้าทายอย่าง
ใหญ่หลวง โดยเฉพาะช่วงที่นายโจว หย่งคัง (อดีตกรรมการประจำากรมการเมือง 
และอดีตเลขาธิการสำานักการเมืองและกฎหมายกลาง) มีอำานาจด้านกฎหมายและ
การเมือง เขาและครอบครัวทำาตัวฟุ่มเฟือยและประกอบกับการบังคับใช้กฎหมาย
ในระบบความยุติธรรมก็มีปัญหา มีเรื่องไร้อารยธรรมเกิดข้ึนต่อเนื่อง มีการ 
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินกับอำานาจ การคอร์รัปชัน การซื้อตำาแหน่ง หรือแม้แต่เป็น
เกราะกำาบังให้องค์กรใต้ดิน เป็นต้น ซึ่งกระทบอย่างรุนแรงกับความไว้เนื้อเช่ือใจ 
ที่สาธารณชนมีต่อหน่วยงานของรัฐ การคอร์รัปชันที่เน่าเฟะ บั่นทอนความเชื่อมั่น 
ที่สาธารณชนมีต่ออำานาจรัฐและต่อข้าราชการอย่างกว้างขวาง การไม่เคร่งครัด 
ต่อกฎหมาย ยังทำาให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศถูกทำาลาย เผชิญปัญหาความ
ปลอดภัยด้านอาหารหลายครัง้ และมกีารจับแพะอยูบ่่อยครัง้ หากไม่เร่งแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ก็จะกระทบกับการปกครองประเทศตามกฎหมาย และกระทบกับ
กระบวนการยุติธรรมของสังคม

แนวคิดในการปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นในยุคของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 
สำาหรับแนวคิดในการปฏิบัติ โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นความคิดเรื่อง
รัฐธรรมนูญ โดยให้ความสำาคัญกับสถานภาพอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการ
ปลกูฝังความคดิเร่ืองรฐัธรรมนญูแบบหยัง่รากลกึ ซึง่กำาหนดให้วนัที ่๔ ธนัวาคมของ
ทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ และกำาหนดให้มีระบบกล่าวคำาปฏิญาณตนต่อหน้า
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงข้าราชการที่ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งจากสภาผู้แทนประชาชนและ
คณะกรรมการประจำาสภาผูแ้ทนประชาชนต้องกล่าวคำาปฏญิาณตนเข้ารบัตำาแหน่ง
ต่อหน้ารัฐธรรมนูญ รวมทั้งแนวทางการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิด
ผลต่อการบริหารประเทศตามกฎหมาย
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นอกจากนี้ ได้มีการเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับข้าราชการ การลงโทษ
ข้าราชการทีท่จุริตและใช้อำานาจโดยมชิอบ (โดยการตบแมลงวนัและจบัเสอื) ข้อมลู
ล่าสดุ (ถงึวันที ่๓๑ เดอืนกรกฎาคม ๒๐๑๕) มข้ีาราชการตำาแหน่งสงูในระดบัมณฑล
และกระทรวงที่ถูกปลดออกจากตำาแหน่งถึง ๑๑๖ คน โดยเฉพาะมีการตามจับ
ข้าราชการทจุริตทีห่ลบหนอีอกนอกประเทศ เช่น “ปฏบิตักิารล่าจิง้จอก ๒๐๑๔ นบั
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗” จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ทางการจีนสามารถจับกุมผู้
กระทำาความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจาก ๖๐ ประเทศ (และดินแดน) ได้กว่า 
๔๐๐ คน ในจำานวนนี้มี ๓๒ คน ที่หลบหนีออกนอกประเทศมานานกว่า ๑๐ ปี และ 
“ปฏิบัติการแหสวรรค์ ๒๐๑๕” โดยในเดือนมีนาคม ๒๐๑๕ ทางการจีนร่วมมือกับ
ทุกประเทศดำาเนินการไล่จับคน ไล่ยึดทรัพย์สินระหว่างประเทศ

ปรากฏการณ์ทีส่ำาคัญคือ การเน้นการปราบทจุรติภายในกองทพัครัง้ใหญ่ 
ซึง่เม่ือก่อนจะไม่เคยมกีารแตะต้องกองทพั แต่เมือ่ปัญหาทจุรติในกองทัพได้ถูกเปิด
เผยโดยสื่อของฮ่องกงว่า มีธรรมเนียมการซื้อขายตำาแหน่งในกองทัพ ระดับนายพล  
ต้องจ่ายอย่างตำา่ ๑๐ ล้านหยวน และระดบัพนัเอกอาวโุส ต้องจ่ายมากกว่า ๕ ล้านหยวน 
ส่วนนายทหารระดับธรรมดาต้องจ่าย ๑ หมื่นหยวนขึ้นไป นอกจากนี้ งบประมาณ
กองทัพปี ๒๐๑๒ จำานวน ๖.๗ แสนล้านหยวน โดยมีนายทหารระดับพลโท
ขึ้นไปจำานวน ๕๐ นาย โกงกินงบประมาณเกินครึ่ง และตัวการหลักในกลุ่มผล
ประโยชน์นี้เป็นผู้มีอำานาจในคณะกรรมาธิการทหารกลาง เช่น พลเอก กัว ป๋อสง 
อดีตรองประธานกรรมาธิการทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน พลเอก สีว์ ไฉโฮ่ว  
อดีตรองประธานกรรมาธิการทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และพลเอก เหลียง  
กวงเลี่ย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกรรมาธิการทหารกลางพรรค 
คอมมิวนิสต์จีน เป็นต้น

ปรากฏการณ์ทีส่ำาคัญอกีประการหน่ึงคือ มกีารปฏริปูวนิยัพรรค ปรบัปรุง
ระบบราชการ เช่น สิทธิพิเศษของข้าราชการ จะถูกเพ่งเล็งเรื่องอาคารสำานักงาน
ที่สวยหรู รถหรูราคาแพงและบ้านพักหรูหราโอ่อ่า หากมีการใช้จ่ายเงินหลวงสาม
รายการไปในการกินดื่ม ใช้เงินหลวงซ้ือของและใช้เงินหลวงไปเที่ยว ซึ่งในปี ค.ศ.
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๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) มกีารใช้เงนิหลวงไปในการดงักล่าวมากกว่า ๙ แสนล้านหยวน 
คดิเป็น ๑๐ เปอร์เซน็ต์ของรายรบัของประเทศในปี ค.ศ.๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) ดงันัน้ 
คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์
จีน โดยกำาหนดข้อบังคับเป็นบทบัญญัติ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) ต้องแก้ไข สำารวจ
และวิจัย ๒) ต้องทำาให้การประชุมมีประสิทธิภาพ ๓) ต้องจัดทำาเอกสารที่กระชับ  
๔) ต้องจัดระเบียบกิจกรรมการดูงานต่างประเทศ ๕) ต้องปรับปรุงงานการรักษา
ความปลอดภัย ๖) ต้องปรับปรุงการรายงานข่าว ๗) ต้องเข้มงวดในการตีพิมพ์
เอกสาร และ ๘) ต้องประหยัดมัธยัสถ์ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบวินัยฯ 
สร้างคอลัมน์ “แฉทุจริต” บนเว็บไซต์ รวมทั้งคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยฯ 
ล้างแนวคิดการทำางานของผู้บริหาร ๔ อย่าง เน้นรูปแบบภายนอกระบบเจ้าขุน
มูลนายใฝ่เสพสุข และใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

ผลที่ เกิดขึ้นโดยทั่วไป นับเป ็นผลงานท่ีโดดเด ่นนับตั้งแต ่พรรค
คอมมวินิสต์จนีปกครองประเทศเป็นต้นมา และได้รบักระแสตอบรบัจากประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นอย่างด ีรวมทัง้รปูแบบการทำางานของพรรคคอมมวินสิต์จนีและระบบ
ราชการดขีึน้เป็นอย่างมาก เช่น ราคาของบหุรีแ่ละสรุายีห้่อหรลูดลงมากและถงึขัน้
ขายไม่ออก สถานบันเทิงปิดกิจการลง ข้าราชการเร่ิมระมัดระวังตัวมากข้ึนโดยมี
การปฏเิสธการรับของขวญัและสนิบน มกีารเปิดประมลูรถเก๋งหรรูาคาแพงแก่สงัคม 
พฤติกรรมการใช้เงินหลวงกินดื่มและท่องเที่ยวเกือบไม่มีให้เห็น และข้าราชการลด
ความฟุ่มเฟือยในการจัดงานแต่งงานและงานศพลงมาก เป็นต้น ซึ่งทำาให้บรรลุ 
เป้าหมายของการสร้างอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ผลกระทบที่เกิดจากการแปรเปลี่ยนวิธีการและนโยบายการปกครอง
ประเทศตามกฎหมายให้เป็นระบบบรหิารประเทศ ภายใต้สถานการณ์ทีค่บัขนัและ
รุนแรง ทำาให้ที่ประชุมสมัชชาสมัยที่ ๑๘ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ชี้
ชัดว่า พื้นฐานของการบริหารประเทศคือ การปกครองประเทศตามกฎหมาย โดย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เสนอหลักการประเทศจีนภายใต้กฎหมายอีกด้วย และได้
กล่าวเน้นกับคณะผูน้ำารุ่นใหม่ของจีน เช่น ในเดือนตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) 
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การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๔ สมัยที่ ๑๘ ณ กรุง
ปักกิ่ง นับเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้หยิบยก
วาระ “การปกครองประเทศตามกฎหมาย” ขึ้นเป็นวาระสำาคัญ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในเอกสารชื่อ “มติว่าด้วยการผลักดันการปกครองประเทศตามกฎหมาย
อย่างรอบด้านของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน” เป้าหมายหลักของ
เอกสารฉบับนี้คือ สร้างระบบการปกครองประเทศตามกฎหมายแบบมีอัตลักษณ์
ของสังคมนิยมจีน และสร้างประเทศสังคมนิยมที่มีการปกครองตามกฎหมาย โดย
ต้องมีระบบกฎหมายที่สมบูรณ์แบบ สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ มี
กลไกการตรวจสอบทางกฎหมายทีรั่ดกมุเข้มงวด มีหลกัประกนัด้านกฎหมายท่ีมัน่คง 
ส่งเสริมให้ระบบการบริหารประเทศและขีดความสามารถในการบริหารประเทศ 
มีความทันสมัย กล่าวคือ

ประการทีห่นึง่ การทำาให้ความสมัพนัธ์ระหว่างการเป็นผูน้ำาประเทศของ
พรรคคอมมิวนิสต์และการปกครองประเทศตามกฎหมายมีความชัดเจน ซึ่งใน
ประเทศจีนมักเกิดคำาถามว่า พรรคเป็นใหญ่หรือกฎหมายเป็นใหญ่ โดยในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หรือการประชุมครั้งที่ ๔ ของสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๘ เสนอว่า 
“การนำาประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ถือเป็นลักษณะพิเศษของการปกครอง 
ในระบอบสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์ของจีน และเป็นหลักประกันพื้นฐานของการ
ปกครองตามกฎหมาย” ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเน้นยำ้าอีกว่า การนำาประเทศ
โดยพรรคคอมมิวนิสต์และการปกครองประเทศสังคมนิยมตามกฎหมาย สองเรื่อง
นี้แท้จริงเป็นเรื่องเดียวกัน การปกครองประเทศตามกฎหมายจำาเป็นต้องมีพรรคฯ 
เป็นผูน้ำา ในทางกลบักัน การนำาของพรรคฯ กจ็ำาเป็นต้องพึง่พาการปกครองประเทศ
ตามกฎหมาย สำาหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างพรรคฯ กบักฎหมาย “พรรคฯ ต้องนำาพา
ประชาชนตรากฎหมายและร่างรัฐธรรมนูญ และต้องนำาประชาชนปฏิบัติตามกฎ 
แต่พรรคฯ ก้องปฏบิตัภิารกจิอยูใ่นขอบเขตทีร่ฐัธรรมนญูและกฎหมายกำาหนด และ
ต้องทำาหน้าที่เป็นผู้นำาประชาชนในการตรากฎหมายและเคารพกฎหมาย” ซึ่งนาย
หวัง ฉชีาน เลขาธกิารคณะกรรมการตรวจสอบวนิยัส่วนกลางพรรคคอมมวินสิต์จนี 
กล่าวว่า ท้ายทีส่ดุแล้ว การทีจ่ะปกครองประเทศตามกฎหมายให้สำาเรจ็ กต้็องบรหิาร
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พรรคฯ อย่างเข้มงวด “วนิยัพรรคฯ แม้จะไม่ใช่กฎหมายประเทศ แต่ควรจะเข้มงวด
มากกว่ากฎหมายประเทศ สมาชิกพรรคฯ ไม่เพียงแต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ประเทศ ยังต้องรักษาวินัยพรรคฯ อีกด้วย การบริหารพรรคฯ อย่างเข้มงวด จึงต้อง
เร่ิมต้นจากการเข้มงวดในวินัยพรรคฯ เป็นอันดับแรก ดังนั้นจะต้องใช้ระบบการ
บริหารพรรคฯ อย่างเข้มงวดตั้งแต่ผู้นำาระดับสูงไปจนถึงระดับล่าง ความสัมพันธ์ 
ระหว่างพรรคฯ กับกฎหมายที่ชัดเจนนี้ สามารถกำาหนดแบบแผนและทิศทาง 
การปกครองประเทศตามกฎหมายให้มีความชัดเจนตามไปด้วย

ประการที่สอง ความเห็นตรงในหลักการ “การบริหารประเทศตาม
รัฐธรรมนญูและการใช้อำานาจทางการเมอืงตามรฐัธรรมนญู” เนือ่งจากรฐัธรรมนญู
เป็นกฎหมายพื้นฐานของประเทศ “การปกครองตามรัฐธรรมนูญ” และ “การใช้
อำานาจการเมอืงตามรฐัธรรมนญู” เป็นหลกัการพืน้ฐานทีส่ำาคญัสดุของการปกครอง
ประเทศตามกฎหมาย เกณฑ์มาตรฐานที่สำาคัญที่สุดในการตัดสินว่าประเทศนั้น ๆ 
เป็นประเทศที่ปกครองตามกฎหมายหรือไม่ ดูได้จากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญอย่าง
แท้จริง และการปกครองประเทศตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่หลักการท้ังสองนี้
กลับเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงในวงการสื่อมวลชนของประเทศจีนอยู่เสมอ ภาย
หลังการประชุมสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๘ ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ได้กล่าวเน้นยำ้าในท่ี
ประชุมใหญ่ ๓๐ ปี แห่งการใช้รัฐธรรมนูญว่า “การบังคับใช้รัฐธรรมนูญอย่างรอบ
ด้านและจริงจังเป็นภารกิจหลัก และเป็นงานพื้นฐานของการสร้างประเทศ
สังคมนิยม และเป็นระเบยีบข้อบงัคบัหลกัทีม่สีถานะ อำานาจ และประสทิธผิลสงูสดุ 
เป็นรากฐานโดยรวมและเป็นความมัน่คงระยะยาว ประชาชนทกุหมูเ่หล่า ทกุองค์กร 
สมาคม กองทัพ พรรคการเมือง และบริษัทห้างร้าน มีหน้าที่ปกป้องรัฐธรรมนูญ 
และปฏิบตัติามบทบญัญัติรัฐธรรมนญู การละเมดิรัฐธรรมนญูทกุกรณต้ีองถกูติดตาม
เอาผิด การนำารัฐธรรมนูญไปใช้เป็นเครื่องชี้วัดบทบาทและอำานาจของรัฐธรรมนูญ
นั้น ๆ  เราจึงต้องยืนหยัดปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ” หลังจากนั้น ที่ประชุมครั้งที่ ๔ ใน
สมัชชาสมัยที่ ๑๘ สี จิ้นผิง ได้เน้นยำ้าอย่างชัดเจนอีกครั้งว่า การปกครองประเทศ
ตามกฎหมายและการใช้อำานาจการเมืองตามรัฐธรรมนูญ จึงได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นอีกครั้ง
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ประการที่สาม การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการบัญญัติกฎหมาย 
การปกครองประเทศตามกฎหมายจำาเป็นต้องมีวิธีการที่ดี การกำาหนดกฎหมายที่ดี
เป็นเงื่อนไขของการบริหารประเทศที่ดี ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมวินิสต์จนี ครัง้ที ่๔ ได้เสนอว่า ต้องผลกัดันการบญัญตักิฎหมายตามหลกั
เหตุผลเป็นประชาธิปไตย ปรบัปรงุระบบการรวบรวมและการหารอืเรือ่งการบัญญตัิ
กฎหมาย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบัญญัติกฎหมายอย่างเป็น
ระเบียบ เร่งพัฒนาระบบกฎหมายให้มีความยุติธรรมด้านอำานาจ โอกาส และ 
กฎระเบียบ พร้อมทัง้สร้างหลักประกนัมใิห้ประชาชนถกูละเมิดสิทธ ิซึง่ในวนัที ่๑๕ 
มีนาคม ๒๔๕๘ สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้พิจารณาให้ผ่าน “ญัตติว่าด้วย
การบัญญัตแิละแก้ไขกฎหมายแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี” กำาหนดหลกัการพืน้ฐาน
ออกมาชดุหนึง่เพือ่พฒันาคุณภาพการบญัญัติกฎหมาย และเนือ่งจาก ปี พ.ศ.๒๔๕๘ 
เป็นปีแรกของการผลักดันการปกครองประเทศตามกฎหมาย การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายฉบับน้ีจึงมีนัยสำาคัญ โดยได้สร้างเง่ือนไขให้หน่วยงานบัญญัติกฎหมาย 
ตามกฎหมายและการสร้างระบบกฎหมายที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ประจำาสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติยังได้กำาหนดแผนงานต่าง ๆ เช่น การต่อต้าน
การทจุรติคอร์รปัชนั การปรบัปรงุระบบกฎหมายเพือ่เศรษฐกจิการตลาดแบบสงัคมนยิม
ให้มีสมบูรณ์แบบ การพัฒนาสังคม การส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษา การแก้ไข
ปัญหาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาความมั่นคงของประเทศ

ประการที่สี่ การบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมาย การปกครองตาม
กฎหมายต้องบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายให้ได้เสยีก่อน ในการประชุมคณะ
กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๔ เสนอว่า หน่วยงานราชการทุกระดับ
ต้องมุ่งมั่นตามครรลองการปกครองด้วยกฎหมาย และต้องเร่งสร้างระบบราชการ 
ที่ยึดการทำางานตามกฎหมายเป็นหลัก โดยจะต้องมีการกำาหนดอำานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและทำางานอย่างมี
ประสทิธภิาพ เคารพกฎหมายและปฏบิตัตินให้เชือ่ถอืได้ ซึง่นายหลี ่เค่อเฉยีง นายก
รัฐมนตรจีีน กล่าวในทีป่ระชมุสภาประชาชนแห่งชาต ิครัง้ที ่๓ สมยัที ่๑๒ ว่า “ห้าม
ใช้อำานาจตามอำาเภอใจ” การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างต้องอิงตาม
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กฎหมาย การกระทำาผดิกฎหมายทกุอย่างจะต้องถกูสอบสวนดำาเนนิคด ีและจะต้อง

แก้ไขปัญหาความไม่เคร่งครัดต่อการบังคับใช้กฎหมายและความไม่ยุติธรรมในทุก

กรณ ีต้องมีการปรับเปลีย่นความสามารถของรฐับาล สร้างรฐับาลตามกฎหมาย เน้น

การเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพและกระจายอำานาจ เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาของเศรษฐกิจ

และสังคม ทั้งหมดนี้ได้เริ่มสะท้อนให้เห็นแล้วจากการกระทำาของรัฐบาล จวบจน

ปัจจุบัน สำานักนายกรัฐมนตรีจีน ประกาศยกเลิกโครงการด้านการลงทุนและการ

ผลิตที่อนุมัติไปแล้วรวมกว่า ๗๐๐ โครงการ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนเริ่มประสบความ

สำาเร็จในการบริหารงานตามกฎหมายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

ประการทีห้่า การบริหารกองทพัตามกฎหมาย กองทัพเป็นเสาหลกัในการ

รักษาความมัน่คงของชาติ แต่ทีผ่่านมา เนือ่งจากกฎระเบยีบของกองทัพหย่อนยาน 

จึงทำาให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ร้ายแรงในกองทัพ เกิดตัวการใหญ่ของ

การคอร์รัปชันในกองทัพ เช่น พลเอก กัว ป๋อสง และพลเอก สีว์ ไฉโฮ่ว เป็นต้น  

ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และศักยภาพในการรบของกองทพัจนี ดงันัน้เพือ่ผลกัดนั

และเพ่ิมความเข้มงวดในการบริหารกองทัพ อีกทั้งยกระดับมาตรฐานการป้องกัน

ประเทศและยกระดบัระบบกฎหมายในกองทพั เมือ่เดอืนกมุภาพันธ์ ปี พ.ศ.๒๔๙๒ 

นาย สี จิ้นผิง จึงได้อนุมัติในเอกสารเรื่อง “มติการบริหารกองทัพตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัดภายใต้สถานการณ์ใหม่” ที่คณะกรรมาธิการทหารกลางเสนอมตินี้

ได้กำาหนดให้ทุกหน่วยงานดำาเนินนโยบายตามมติที่ประชุมร่วมครั้งท่ี ๔ สมัชชาฯ  

สมัยที ่๑๘ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทพัตามกฎหมาย ทัง้ยงัเรียกร้องให้

ทกุฝ่ายในกองทพัช่วยกนัสร้างระบบบรหิารกำาลงัพลตามกฎหมาย เพือ่ทำาให้กองทพั

เข้มแข็ง เพิ่มการบังคับใช้กฎทหาร มุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด หากทำาผิดกฎหมายจะต้องถูกดำาเนนิคด ีและต้องทำาให้การปกครองกำาลงั

พลตามกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ ซึ่งจะเห็นได้จากกองทัพจีนได้จัดพิธีสวน

สนามครัง้ใหญ่ทีสุ่ดในประวตัศิาสตร์เมือ่วนัที ่๓ กนัยายน ๒๐๑๕ ซึง่สะท้อนให้เหน็

ถึงผลของการบริหารกองทัพอย่างเคร่งครัด
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ประการที่หก การบริหารระบบตุลาการตามกฎหมาย ซึ่งระบบตุลาการ
ของจีนขาดความสมบูรณ์ จำาเป็นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความยุติธรรม
และการเคร่งครัดต่อกฎหมายในระบบตุลาการ ประเทศจีนกำาลังเร่งสร้างคณะ
บริหารงานท่ีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชน 
แห่งชาต ิปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ได้บนัทกึข้อความทีว่่า “เปิดเผยกฎหมาย” ไว้ใน
รายงานการปฏิบัติงานของศาลฎีกาและสำานักอัยการสูงสุด การเปิดเผยข้อมูลด้าน
กฎหมายมากขึน้ ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อโจทก์และจำาเลยในการเข้าใจในรปูคด ีแต่
ยงัช่วยป้องกนัการตัดสนิคดผีดิพลาดได้อกีด้วย นอกจากนี ้การปฏริปูกฎหมายและ
ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายก็มีความคืบหน้าเช่นกัน เพื่อปรับปรุงศักยภาพและ
ภาพลักษณ์ของกองกำาลังตำารวจจีน รัฐบาลกลางจึงพิจารณาให้ “กรอบความเห็น
เกีย่วกบัการปฏรูิปปัญหาใหญ่บางประการของตำารวจอย่างรอบด้าน” และแผนการ
ปฏิรูปที่เกี่ยวข้องผ่านมติที่ประชุม พร้อมเสนอให้สร้างความสมบูรณ์ของกลไกการ
ทำางานด้านความมั่นคงแห่งชาติ สร้างกลไกด้านความปลอดภัยในสังคมแบบใหม่ 
เพิ่มความเข้มข้นของการปฏิรูปการบริหารระบบความม่ันคงสาธารณะ ปรับปรุง
กลไกการใช้อำานาจการบังคบัใช้กฎหมาย ปรบัปรงุระบบการจดัการหน่วยงานความ
มั่นคงสาธารณะ สร้างระบบการบริหารจัดการสถาบันตำารวจให้สมบูรณ์ จัดการ
ระบบผูช่้วยงานตำารวจให้เป็นระเบียบแบบแผน เป็นต้น อกีทัง้ยงัได้กำาหนดมาตรการ
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ มุ่งปฏิรูประบบตุลาการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ สำานักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
และสำานักนายกรัฐมนตรจีนี ได้ประกาศ “แนวทางปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุร่วมคณะ
กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๔ ประจำาสมัชชาสมัยที่ ๑๘ เรื่องการ
ปฏิรปูระบบกฎหมายและสงัคมอย่างจรงิจัง” โดยได้นำามาตรการ ๘๔ ข้อท่ีเสนอในท่ี
ประชมุมาดำาเนินการให้เป็นรปูธรรม มาตรการเหล่านี ้แบ่งเป็นสามด้านหลกั คือ ๑) 
การสร้างหลักประกันให้กฎหมายมีความยุติธรรมและการยกระดับความน่าเช่ือถือ 
ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ ๆ  เช่น การฟ้อง และการรับฟ้องดำาเนินคดี การรับผิดชอบ
คดีตลอดชีวิต และการไต่สวนการตัดสินคดีผิดพลาด ๒) การส่งเสริมให้ประชาชน
มีสำานึกด้านกฎหมายและการสร้างสังคมการปกครองตามกฎหมาย ประกอบด้วย
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ส่วนสำาคัญ ๆ เช่น การพัฒนาทฤษฎีการปกครองตามกฎหมายของสังคมนิยมแบบ
มีอัตลักษณ์ของจีน บรรจุเน้ือหาการปกครองตามกฎหมายไว้ในระบบการศึกษา 
และปรับปรุงกลไกการตอบแทนผู้เคารพกฎหมายกับการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย 
๓) การสร้างบุคลากรด้านกฎหมาย ปฏิรูประบบการจัดการบุคคลด้านกฎหมาย
และทนายความ เป็นต้น รวมทั้งมีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปทั้งหมดจะต้องทยอยประกาศใช้ในช่วงปี พ.ศ.๑๙๘๕ – 
๒๕๕๘ ตามกำาหนดของแนวทางปฏิบัตินี้ จะเห็นได้ว่า นายสี จิ้นผิง กำาลังเร่งการ
ดำาเนินนโยบายปกครองประเทศตามกฎหมายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ประการที่เจ็ด การกล่าวคำาขอโทษตามกระบวนการตุลาการ จากกรณี
ทีศ่าลสงูมณฑลอนัฮุย ได้ลงประกาศในหนงัสอืพมิพ์ฮ๋าวโจวหว่านเป้าของสำานกังาน
คณะกรรมการประจำาเมืองฮ๋าวโจว โดยได้กล่าวขอโทษต่อบุคลากรบริษัทฮ๋าวโจว
ซิ่งปัง รวม ๑๙ คน ประกอบด้วยนายชิว เชา เป็นต้น ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน
ฉ้อโกง แต่ต่อมาพบว่า เกิดความผิดพลาดในการตัดสินคดี พร้อมกันนี้ ยังได้ตีพิมพ์
รายชื่อของทั้ง ๑๙ คน ลงไปด้วย เพื่อเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงคืนมา (ทั้งนี้สืบเนื่อง
มาจากวนัที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ศาลสงูมณฑลอนัฮยุ ได้ตดัสนิจำาคกุท้ัง ๑๙ คน 
ในฐานการก่ออาชญากรรมด้านเงินฝากจากประชาชน แต่จากการทบทวนสำานวน
คดี พบว่าทั้งหมดไม่มีความผิดจึงได้ถอนฟ้อง และยุติการเอาผิดทางกฎหมาย) ทั้ง 
๑๙ คน ได้ยื่นคำาร้องให้รัฐจ่ายเงินชดเชย โดยศาลดังกล่าวก็ได้อนุมัติให้จ่ายเงิน
ชดเชยเสรภีาพบคุคล และเงนิชดเชยความเสยีหายทางด้านจติใจแก่ทัง้ ๑๙ คนแล้ว 
จึงได้ตีพิมพ์ประกาศดังกล่าว เพื่อหยุดยั้งผลกระทบในด้านลบ และกอบกู้ชื่อเสียง
ส่วนบุคคล พร้อมกับกล่าวคำาขอโทษต่อพวกเขา

ประการที่แปด การนำาระบบนิรโทษกรรมกลับมาใช้อีกครั้ง โดยในวันที่ 
๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (พ.ศ.๒๕๕๘) นายสี จ้ินผิง ได้ลงนามในคำาสั่งนิรโทษ 
กรรมโดยประธานาธิบดี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๖ สมัยที่ ๑๒ ของคณะกรรมการ
สภาผู้แทนประชาชน เมื่อวันที่ ๒๙ เรื่องการนิรโทษกรรมนักโทษที่อยู่ในระหว่าง
การรับโทษจำานวนหนึ่ง โดยได้นิรโทษกรรมให้แก่นักโทษอดีตผู้ร่วมรบในสงคราม
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ต่อต้านญี่ปุ่น สงครามปลดแอก เป็นต้น รวม ๔ ประเภทนักโทษด้วยกัน ซึ่งเป็นการ
นิรโทษกรรมคร้ังที่ ๗ พ.ศ.๒๕๑๘) ซึ่งสะท้อนว่าจีนได้เข้าสู่การปกครองประเทศ
ตามกฎหมายอย่างรอบด้าน ทั้งในนัยทางกฎหมายและนัยทางสังคมอีกด้วย อัน
สะท้อนถึงจิตวิญญาณด้านนิติธรรม เมตตาธรรม และมนุษยธรรมของจีน

ประการที่เก้า การบริหารฮ่องกง มาเก๊า ตามกฎหมาย รัฐบาลกลาง
ดำาเนนินโยบายหนึง่ประเทศสองระบบ โดยใช้กฎหมายเป็นหลกัประกนั ทำาให้ฮ่องกง
และมาเก๊าเจรญิรุง่เรอืงและมัน่คงในระยะยาว และผลกัดันให้รวมประเทศเป็นหน่ึง
เดียวอย่างสันติ ปกป้องสิทธิตามกฎหมายของประชาชนร่วมชาติเดียวกันท่ีอยู่ใน
ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน

ประการทีส่บิ การต่างประเทศตามกฎหมาย โดยการเพิม่การดำาเนนิการ
เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ อาศัยกฎหมายคุ้มครองความเป็น
เอกราช ความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติ การปกป้องสิทธิประโยชน์ของทั้ง
บคุคลธรรมดาและนติบิคุคลของจีนในต่างประเทศ หรอืของประเทศทีอ่ยูใ่นประเทศจนี 
ก็เป็นเน้ือหาสำาคัญส่วนหนึ่งของการปกครองประเทศตามกฎหมายเช่นกัน และ
นโยบายทีส่ำาคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการต่างประเทศจำานวนหนึง่กต้็องดำาเนนิการโดยยดึ
หลกักฎหมายด้วย ตวัอย่างเช่น แผนการสร้าง “แนวเขตเศรษฐกจิเส้นทางสายไหม” 
และ “เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที ่๒๑” ประเทศจนีได้เปิดความร่วมมอืกบั
ประเทศ ตามรายทางภายใต้กฎหมายภายในประเทศ ทั้งด้านการก่อสร้างพื้นฐาน 
การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ และความปลอดภัยทางทะเล เป็นต้น

สำาหรับอปุสรรคเชงิระบบทีก่ำาจดัได้ยากของแนวคดิบรหิารประเทศตาม
กฎหมาย 

อุปสรรคข้อแรก คือ ความขัดแย้งในตัวเองของรัฐธรรมนูญ เช่น ข้อ
กำาหนดของรัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนประชาชนอยู่ในสถานะท่ีมีอำานาจสูงสุดของ
ประเทศ แต่ในคำานำาของรัฐธรรมนูญกำาหนดเรื่องสถานะความเป็นผู้นำาของพรรค
คอมมวินสิต์ทีม่ต่ีอประเทศว่า ประเทศจีนทัง้ประเทศต้องอยูภ่ายใต้การนำาของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน (ซึ่งในความเป็นจริง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็น
หน่วยงานที่มีอำานาจสูงสุด) เป็นต้น
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  อปุสรรคข้อทีส่อง คอื ข้อสงสัยว่าใครมีอำานาจมากกว่ากันระหว่างพรรค
คอมมวินสิต์จนีหรอืกฎหมาย ซึง่ในรฐัธรรมนญูของจนี มาตรา ๕ วรรคที ่๕ กำาหนด
ว่า “ห้ามหน่วยงานใดหรือบุคคลใดมีอำานาจพิเศษเกินกว่าท่ีรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายกำาหนด” ทำาให้ดูเหมอืนกฎหมายมอีำานาจมากกว่าพรรคฯ แต่ในความเป็น
จริงแล้วพรรคฯ มีอำานาจพิเศษในการกำาหนดกฎหมาย โดยกฎหมายของจีนไม่มี
ความเป็นเอกเทศเพราะอยู่ภายใต้การนำาของพรรคฯ เป็นต้น

  อปุสรรคข้อทีส่าม คอื เนือ้หาบางมาตราบางวรรคในรฐัธรรมนญูจนี 
ไม่เคยได้ปฏิบัติจริงเลย เช่น มาตรา ๓๕ บัญญัติถึงพลเมืองจีนมีเสรีภาพในการ
วิพากษ์วิจารณ์ ตีพิมพ์ ชุมนุม รวมกลุ่ม เดินขบวนเรียกร้อง แต่ในทางปฏิบัติจริง
สื่อมวลชนของจีนอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล เป็นต้น

   อปุสรรคข้อทีส่ี ่คอื กลไกการตรวจสอบการบรหิารประเทศตามกฎหมาย 
เช่น หากกลุ่มผู้บริหารหรือผู้นำาสูงสุดของพรรคฯ ทำาผิดกฎหมายเสียเอง จะจัดการ
อย่างไร แม้ว่าจะเน้นให้พรรคฯ เป็นผู้ตรวจสอบเองก็ตาม แต่ไม่ได้มีหลักประกันที่
เพียงพอเท่ากับการที่ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ เป็นต้น

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการปกครองตามกฎหมาย

  เครื่องมือที่สำาคัญขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างแบบแผนธรรมเนียมการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง และ
ปัญหาการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยในหมู่คนตำาแหน่งสูง ๆ  ทั้งหลาย โดยให้ยึดถือกฎเหล็ก 
๑๑ ข้อ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกรมการเมือง (โปลิตบูโร) ซ่ึงเดิม
คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
ได้กำาหนดข้อบงัคบัเป็นบทบญัญตั ิ๘ ประการ ซึง่ได้ขยายออกเป็นกฎเหลก็ ๑๑ ข้อ 
เพื่อใช้สำาหรับเจ้าหน้าที่รัฐ นายทหารทุกระดับชั้น และภาคธุรกิจเอกชน โดย 
กฎเหล็กดังกล่าว ประกอบด้วย
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ข้อหน่ึง ห้ามขึ้นป้าย ปูพรมแดง หรือมอบช่อดอกไม้แก่คนในรัฐบาล 

ข้าราชการ และนายทหารระดับสูง ไม่ว่าจะในโอกาสใด

ข้อสอง ห้ามใช้จ่ายเงินหลวงอย่างฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะในระหว่างไปตรวจ

ราชการต้องไม่พักโรงแรมหรู

ข้อสาม ห้ามจัดเลี้ยงด้วยอาหารราคาแพง หรือสั่งอาหารจนล้นโต๊ะ แม้

จะปฏิบัติจนเป็นธรรมเนียมก็ตาม

ข้อสี่ ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกงานเลี้ยง

ข้อห้า ห้ามคนในรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของกรมการเมือง ข้าราชการ และ 

นายทหารระดับสูงใช้สัญญาณไซเรน เพื่อขอทางสะดวกแก่ตน

ข้อหก ให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการและนายทหารระดับสูงทุกคน อบรมสั่ง

สอนภรรยาและลูก ให้กระทำาตนเป็นเยี่ยงอย่างในการรับใช้ราชการ ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ห้ามรับสินบนทั้งหน้าบ้าน ในบ้านและหลังบ้าน ด้วยเหตุแห่งหน้าที่

ของตนเป็นอันขาด

ข้อเจ็ด ทุกคนที่กินเงินเดือนหลวง ต้องใช้ชุดที่ราชการตัดให้

ข้อแปด ห้ามเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และนายทหารระดับสูง เดินทางไป

ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำาหรับ ๓ ข้อสุดท้ายต่อไปนี้ ใช้กับชนชั้นสูงในศูนย์กลางอำานาจ ได้แก่

ข้อเก้า ให้เวลาหาหลกัฐานพสิจูน์ว่ารถหรรูาคาแพงกบันาฬิกาแบรนด์ดงั

ที่ใช้อยู่ ว่าได้มาจากไหนและเพราะเหตุใด

ข้อสิบ บัญชีเงินฝากในต่างประเทศให้เอากลับมาฝากในประเทศ

ข้อสิบเอด็ บุตรหลานทีเ่รยีนอยูต่่างประเทศ ต้องกลับมาเรยีนในประเทศ

ให้หมด
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นอกจากนี ้เครือ่งมอืทีส่ำาคญัลำาดบัต่อมา คือ การใช้มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตน  
และการผลักดันการปกครองประเทศตามกฎหมายอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะกลไก 
ในการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบตุลาการ เป็นต้น

กลไกกำรตัดสินใจด้ำนควำมมั่นคงของจีน

ในการประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๓ ของคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๘ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ผ่าน “มติคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วย
ประเด็นสำาคัญยิ่งหลายประการเพื่อการปฏิรูปอย่างรอบด้านและลุ่มลึก” โดยที่
ประชุมเน้นว่า เป้าหมายโดยรวมของการปฏิรูปทุกด้านในระดับลึกคือ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบอบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนให้มีความสมบูรณ์แบบ ผลักดันให้
บรรลุความทันสมัยแห่งระบอบการปกครองประเทศและความสามารถในการ
บริหารประเทศ มติดังกล่าวนี้ได้นำาไปสู่การจัดตั้งองค์กรเพิ่มขึ้นอีก ๓ องค์กร เพื่อ
ให้คณะกรรมการกรมการเมอืงถาวร สามารถบรหิารงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่ 

๑. คณะกรรมาธิการกลางความมั่นคงแห่งรัฐ (The Central State 
Security Commission) มีบทบาทหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายความมั่นคงแห่ง
รัฐโดยทั่วไป รวมทั้งการตัดสินใจและการประสานงานระหว่างรัฐมนตรีต่าง ๆ โดย
เฉพาะการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทั้งในรูปแบบดั้งเดิมเพ่ือการปกป้องอำานาจ
อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และต่อสู้กับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่จากการก่อ 
การร้าย ตลอดจนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และ
การเสริมสร้างความมัน่คงทางด้านการเมอืง โดยม ีนายส ีจิน้ผงิ เป็นประธานฯ และ
มีนายหลี่ เค่อเฉียง กับ นายจาง เต๋อเจียง เป็นรองประธานฯ

๒. คณะผู้นำากลางเพ่ือการปฏิรูปโดยรวม (The Central Leading 
Group for Overall Reform) มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนสำานักงานกลาง
และปฏิรูประบบงานที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๖ ระบบ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจและ 
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สิง่แวดล้อม ระบบกฎหมายและประชาธปิไตย ระบบวฒันธรรม ระบบสงัคม ระบบ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพรรคฯ และระบบการตรวจสอบวินัยพรรคฯ โดย
มี นายสี จิ้นผิง เป็นประธานฯ นายหลี่ เค่อเฉียง, นายหลิว หยุนชาน และนายจาง 
เกาลี่ เป็นรองประธานฯ

๓. คณะผู้นำากลางความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ต  
(The Central Leading Group on Internet Security and Information)  
มีบทบาทหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อการพัฒนา 
ข้อมูลข่าวสารและการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต โดยมี  
นายสี จิ้นผิง เป็นประธานฯ นายหลี่ เค่อเฉียง และนายหลิว หยุนชาน เป็น 
รองประธานฯ

การจดัตัง้องค์กรดังกล่าว จะทำาให้เกดิการบรูณาการแผนงาน เพ่ือรองรบั
ต่อความมั่นคงทั้งที่เป็นปัจจัยจากภายในและปัจจัยจากภายนอกประเทศได้อย่าง
สมดุล ด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งของกระบวนการกำากับดูแลนโยบายความมั่นคง
และปรับปรุงกลไกการตัดสินใจด้านความมั่นคงของจีนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ (State Security Com-
mittee: SSC) ซึ่งมีลักษณะกลไกคล้ายกับสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ 
(National Security Council: NSC) ทั้งนี้เพราะกลไกการตัดสินใจด้านความ 
มัน่คงแบบเดมิทีม่คีณะผูน้ำากลุม่เลก็ทีด่แูลงานด้านความมัน่คงแห่งชาต ิ(National 
Security Leading Small Group: NSLSG) ยังมุ่งเน้นความมั่นคงจากปัจจัย
ภายนอกเป็นหลักและยังไม่สามารถบูรณาการให้สอดคล้องกับความมั่นคงภายใน
ประเทศ รวมท้ังยังขาดประสทิธภิาพในการประสานงานกบัคณะผูน้ำากลุม่เลก็ทีดู่แล
งานด้านการต่างประเทศ (Foreign Affairs Leading Small Group: FALSG) อัน
หมายถงึการเสรมิสร้างมติขิองการทำางานร่วมกนัระหว่างองค์กรฝ่ายทหารทีม่คีณะ
กรรมาธิการทหารกลางกำากับดูแล ให้ประสานสอดคล้องกับองค์กรฝ่ายพลเรือนท่ี
มีคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำากับดูแล 
เพื่อบูรณาการกิจการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงจากปัจจัยภายนอกให้
ประสานสอดคล้องกับกิจการด้านความมั่นคงภายในประเทศมากยิ่งขึ้น (Sung, 
W.T., 2013, p.1)
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ขณะที่นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนช่ือ จาง  
หยุนหลิง (Zhang Yunling) และ ถาง ซื่อผิง (Tang Shiping) ได้วิเคราะห์บทบาท
ของจนีในการดำาเนนิความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมด้าน
ความมั่นคงที่สำาคัญในระดับภูมิภาค หลังจากเหตุการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิด
ขึน้ในเอเชยีปี พ.ศ.๒๕๔๐ ทีเ่ริม่ต้นจากค่าเงินบาทของไทยและลกุลามไปยงัประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชียได้ทำาให้กลุ่มประเทศในอาเซียนเห็นความจำาเป็นที่ต้องร่วมมือกับ
ประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วม
กัน โดยเฉพาะจีนได้แสดงบทบาทท่ีสำาคัญโดยการแสดงความเป็นผู้นำา ในฐานะ
ประเทศใหญ่ที่ต้องมีภาระผูกพันในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยการรักษา
ระดับค่าเงินหยวนของจีนไว้เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบที่จะเป็นการซำ้าเติม ต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งทำาให้จีนได้รับการยอมรับต่อบทบาทการ
สร้างสถานะของการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์กบัประเทศต่างๆ ซึง่สอดคล้องกบั
แนวคิดทางด้านยุทธศาสตร์ของจีน สรุปได้ดังนี้ (Yunling, Z. and Shiping, T., 
2005, pp. 48-68) 

๑. จนีมุ่งคนืสูค่วามยิง่ใหญ่ดงัในอดตีด้วยการเป็นมหาอำานาจจากขนาด
ของประเทศ จำานวนประชากรและความเจรญิมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่จีน
ระลึกอยู่เสมอว่าสหรัฐฯ เป็นอภิมหาอำานาจที่จีนต้องมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
นอกจากน้ี จนีจะเพิม่ความแขง็แกร่งของประเทศรวมท้ังความเข้มแข็งทางการทหาร
เพื่อรักษาสถานภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

๒. จนีต้องการดำารงความมเีสถยีรภาพอนัเป็นผลจากนโยบายทีท่นัสมยั 
ในยุคของ เต้ิง เสี่ยวผิง และรักษาสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศให้มีความสงบ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ และประเทศ 
เพือ่นบ้านของจีน

๓. จีนเน้นการเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและควบคุม
พฤติกรรมของตนเองที่จะไม่มุ่งแสวงหาการเป็นผู้นำาในกิจการระหว่างประเทศทั้ง
ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลกโดยดำาเนนิกจิกรรมผ่านองค์กร สถาบันและกลไกต่าง ๆ 
แบบพหภุาค ี(Multilateral Institutions) เพือ่สร้างความร่วมมอืทางเศรษฐกจิรวม
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ทั้งร่วมปรึกษาหารือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ (Confidence 

Building Measures: CBMS) ในการบรหิารจดัการด้านความมัน่คงบนพืน้ฐานของ

แนวคิดความมั่นคงใหม่ (New Security Concept) ท่ีก่อให้เกิดความเช่ือมั่น  

การเห็นประโยชน์ร่วมกัน มีความเสมอภาคกันและมีความร่วมมือกัน

๔. จนีเน้นการดำาเนนิการพฒันาประเทศบนพืน้ฐานของความมัน่คงและ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของโลก โดยดำาเนิน

นโยบายอย่างอสิระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รวมทัง้ยดึถอืกรอบปฏบิตัขิองสหประชาชาติ

และจะต่อต้านการแทรกแซงกิจการระหว่างประเทศ

ซ่ึงมีข้อน่าสังเกตที่ชัดเจนว่าผู้นำาจีนในปัจจุบันยังคงยึดแนวทางการ

ดำาเนินนโยบายของอดีตผู้นำา เติ้ง เสี่ยวผิง ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะคำา

ปราศรยัของเติง้ เส่ียวผงิ ครัง้สำาคญัสองครัง้คอื ในวนัที ่๒๒ กมุภาพนัธ์ ค.ศ.๑๙๘๔ 

(พ.ศ.๒๕๒๗) ในหัวข้อ “วิถีทางใหม่ในการสร้างความมั่นคงแก่โลก” (A New  

Approach Toward Stabilizing the World Situation) ที่เน้นการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ในโลกโดยสันติวิธี และคำาปราศรัยในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๘๔ 

(พ.ศ.๒๕๒๗) ในหัวข้อ “การรักษาสันติภาพของโลกและการสร้างหลักประกัน 

ในการพัฒนาภายในประเทศ” (Safeguard World Peace and Ensure  

Domestic Development) มสีาระสำาคัญสรปุได้ว่า จีนยงัคงดำาเนนินโยบายต่อต้าน

ลัทธิความเป็นเจ้า เพื่อรักษาสันติภาพของโลก จีนจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโลก

ทีส่ามเสมอ เน่ืองจากจนียงัมคีวามยากจน และแม้จะรำา่รวยข้ึนก็จะไม่แสวงหาความ

เป็นเจ้า จีนสนับสนุนการเจรจาปัญหาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จีนจะดำาเนิน

นโยบายต่างประเทศอย่างอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริง และ

นโยบายต่างประเทศของจีนมุ่งแสวงหาสันติภาพของโลก เพื่อทุ่มเทการพัฒนา

ประเทศให้มีความทันสมัย (เฉียน ฉีเซิน, ๒๕๔๙, หน้า ๒๓๒ - ๒๗๕)
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แนวทางการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคงดังกล่าว ได้สะท้อนถึงทิศทางการดำาเนินนโยบายต่างประเทศของ
จีน โดยผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วยกลไก 
สามมิติ (Huafei, Q., 2013, pp. 50–63) อันได้แก่ มิติแรกเกี่ยวกับโครงสร้าง 
ขององค์กร มิติที่สองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ และมิติที่สามเกี่ยวกับแนวทาง
ในการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นถึงความเช่ือมโยงของกลไกดังกล่าว  
ดังนี้ (Shambaugh, D., 2013, pp. 61-72 ; Sun, Y., 2013, pp. 2-17)

มติแิรก เกีย่วกบัโครงสร้างขององค์กรท่ีครอบคลมุระบบงานความมัน่คง
แห่งชาติ ระบบงานด้านการข่าว และระบบงานด้านการทหาร โดยมีคณะ 
กรรมการประจำากรมการเมอืง (Politburo Standing Committee: PBSC) ควบคมุ 
หน่วยงานระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและหน่วยงานองค์กรของรัฐบาลจีนท่ี
กำากบัดแูลกลไกการดำาเนินนโยบายการต่างประเทศร่วมกนั ได้แก่ เลขาธกิารพรรคฯ
คณะกรมการเมือง คณะกรรมการกลาง คณะกรรมาธิการทหารกลางของพรรคฯ 
คณะกรรมาธิการทหารกลางของรัฐ สภาประชาชนแห่งชาติ และคณะรัฐบาลที่นำา
โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี ซึ่งจะดูแลงานนโยบายหลัก ด้านการต่าง
ประเทศและกิจการภายในประเทศควบคู่กันไป โดยมีสำานักงานประสานงานของ
รัฐบาลจนีทำาหน้าทีอ่ำานวยการประสานงานเพ่ือรายงานให้เลขาธกิารพรรคและคณะ
รัฐบาล ซึ่งจะร่วมกันรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ 
นอกจากนั้นยังมีคณะฝ่ายอำานวยการที่อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศจำานวน
ประมาณ ๒๐ คน มีหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนต่อคณะผู้นำากลุ่มเล็กที่ดูแลงานด้าน
การต่างประเทศ (Foreign Affairs Leading Small Group: FALSG) เพื่อประสาน
การปฏิบัติกับกระทรวงเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงกลาโหม ธนาคารแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าที่การทูตของหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวไปประจำาอยู่ใน 
ต่างประเทศ ตลอดจนมสีถาบนัหรือองค์กรทีท่ำาหน้าท่ีเป็นคลงัสมองให้กบัหน่วยงาน 
ในข้างต้น เช่น สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของจีน (China Institute 
for International Strategic Studies: CIISS) สถาบันความสัมพันธ์ระหว่าง 
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ประเทศร่วมสมัยของจีน (China Institutes for Contemporary International 
Relations: CICIR) และสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์ของจีน (Chinese Academy 
of Social Sciences: CASS) ทำาหน้าที่ศึกษาวิจัยและเสนอแนะแนวนโยบายด้าน
การต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงและการทหาร เป็นต้น

มิติที่สองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งโดยปกติทั่วไป FALSG หรือ
คณะผูน้ำากลุ่มเล็กทีด่แูลงานด้านการต่างประเทศ จะระดมความคดิเหน็จากหน่วยงาน
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศที่ได้กล่าวถึงไปในมิติแรกแล้วนั้น  
โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะผู้นำากลุ่มเล็กที่ดูแลงานด้านความมั่นคง 
แห่งชาติ (National Security Leading Small Group: NSLSG) เพื่อเสนอข้อมูล
ข่าวสารและการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคง รวมท้ังข้อแนะนำาในการ
กำาหนดนโยบายความมั่นคง เป็นแนวทางให้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน  
(ซ่ึงดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางด้วย)  
เป็นผู้ตัดสินใจในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ 

NSLSG จะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานระดับคณะกรรมการแห่งรัฐ  
๘ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ 
กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ กระทรวงพาณิชย์ สำานักงานดูแลกิจการไต้หวัน 
สำานกังานดแูลกิจการฮ่องกงและมาเก๋า สำานกังานดแูลกจิการชาวจนีโพ้นทะเล และ
สำานักงานข่าวกรอง รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อ ตลอดจน 
หน่วยงานฝ่ายการต่างประเทศ และผูแ้ทนฝ่ายทหารจากกระทรวงกลาโหมและกรม
เสนาธิการทหารใหญ่ 

มติทิีส่ามเกีย่วกบัแนวทางในการนำานโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิFALSG หรอื
กลุ่มผู้ดูแลแผนงานและนโยบายต่างประเทศจะกำากับดูแลทิศทางของการดำาเนิน
นโยบายการต่างประเทศโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมี 
การพบปะหารอืและประสานการปฏบิตักินัเป็นประจำาในทุกสปัดาห์ โดยเฉพาะกบั 
NSLSG และมหีน่วยงานด้านข่าวสารให้การสนับสนุน เช่น สำานกัข่าวซนิหัว (Xinhua 
News) เป็นต้น 
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กลไกความเชื่อมโยงทั้งสามมิติที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น สามารถสรุปเป็น
แผนภาพได้ดังนี้

จากทีก่ล่าวไปในข้างต้นนัน้ มติทิัง้สามถอืเป็นกลไกสำาคญัทีจ่นีใช้ดำาเนนิ
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนแนวคิดทางยุทธศาสตร์
โดยเฉพาะแนวคิดการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

หน่วยงำนคลังสมองของจีนที่ส�ำคัญ

๑. มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (National Defense University: 
NDU) เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงของกองทัพจีน และข้ึนการบังคับบัญชา
โดยตรงต่อคณะกรรมาธิการทหารกลาง (Central Military Commission: CMC) 
ซึ่งมีประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน) เป็นประธาน โดยมี 

ภาพแสดงกลไกการตัดสินใจด้านความมั่นคงแห่งชาติของจีน
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พลเอก ฉาง ว่านเฉวียน รัฐมนตรีกลาโหม เป็นกรรมการ มีหน้าที่ควบคุมบังคับ
บญัชาและกำากับดแูลนโยบายด้านกจิการทหารทัง้ปวง มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ 
ถือกำาเนดิมาจากหน่วยการศึกษาของกองทพัแดง (Red Army) ซึง่ก่อต้ังโดยประธาน
เหมา เจ๋อตง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ โดยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้สามารถ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งความท้าทายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและ
ความทันสมัยในการป้องกันประเทศ ด้วยการมุ่งสร้างความสามารถพิเศษสำาหรับ
นายทหารระดบัสงูและการสร้างนวตักรรมเกีย่วกบัทฤษฎทีางการทหาร รวมทัง้การ
ให้คำาปรกึษาแก่คณะกรรมาธกิารทหารกลางและกองบญัชาการทัว่ไปในการตดัสนิใจ 
การจดัการศกึษาและการวจิยัด้านการป้องกนัประเทศรวมถงึการสร้างความเข้าใจตลอด
จนความร่วมมอืกบักองทพัของประเทศต่าง ๆ ซึง่มหาวทิยาลยัป้องกันประเทศ มนีกั
วชิาการระดบัศาสตราจารย์ จำานวน ๑๓๐ คน ระดบัรองศาสตราจารย์อกีกว่า ๓๐๐ คน

๒. สถาบนัวทิยาการทหาร กองทพัปลดปล่อยประชาชนจนี (Academy 
of Military Science, People’s Liberation Army: AMS, PLA) เป็นหน่วยงาน
คลังสมองให้กับคณะกรรมาธิการทหารกลาง (Central Military Commission: 
CMC ซึ่งมีประธานาธิบดี/เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นประธานฯ) มีหน้าที่
ในการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และหลักนิยมทางการทหาร และจัดทำาสมุด
ปกขาวเพ่ือนำาเสนอแนวทางในพฒันาการวจิยัและการพฒันากองทพั โดยมนีกัวจิยั
อัตราทหารประจำาสถาบันประมาณ ๓๐๐ นาย

๓. สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (The China Institute 
for International Strategic Studies: CIISS) เป็นองค์กรอิสระด้านวิชาการ (Non– 
Government Academic Organization) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลและกองทัพจีนตลอดจนสถาบันอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่ในการ
ศกึษาวิจัยระดบันานาชาติ เกีย่วกบัสถานการณ์ทางด้านยุทธศาสตร์และความมัน่คง
ของโลก การเมือง และเศรษฐกิจระดับโลกและภูมิภาค รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่สำาคัญ
ในภูมิภาค ผลงานวิจัยจะนำาเสนอต่อรัฐบาลและกองทัพ ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ 
นอกจากนี ้ยงัทำาหน้าทีเ่ป็นคลงัสมองให้กบัรฐับาลและกองทพัทางด้านความมัน่คง
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แห่งชาติ การเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงระหว่างประเทศ ตลอดจนการรักษา
สันติภาพและความสงบสุขของโลก CIISS มีนักวิจัยประมาณ ๑๐๐ คนเศษ ปฏิบัติ
งานอยู ่ ณ สถาบันทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาราชการเป็นผู ้ที่มีความรู ้และ
ประสบการณ์สูงประกอบด้วย นายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ อดีต
เอกอคัรราชทตู อดตีผู้ช่วยทตูทหาร ผูเ้ชีย่วชาญอาวโุส ตลอดจนนกัวชิาการรุน่ใหม่
และระดับกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในสาขาการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร การทูต 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่สำาคัญ โดยจะผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณค่าให้กับสถาบันและจะนำาไปใช้ประโยชน์ในการกำาหนดนโยบายและการตกลง
ใจของรัฐบาลและกองทัพ

๔. สถาบันความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศร่วมสมยั (China Institute of 
Contemporary International Relations: CICIR) เป็นองค์กรอิสระท่ีได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาลจีน มีหน้าที่ศึกษาวิจัยในระดับ
นานาชาตเิกีย่วกบัยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง การเมอืง และเศรษฐกจิ ทัง้ในระดบั
ประเทศและภมูภิาคต่าง ๆ ของโลก ผลงานวจิยัของสถาบันฯ จะนำาเสนอต่อรฐับาล 
ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ตีพมิพ์เป็นวารสารทางวชิาการ ทัง้นี ้ สถาบนัฯ จะทำา
หน้าทีเ่ป็นคลงัสมองให้แก่ภาครฐัในเรือ่งของแหล่งข้อมลูและการวิเคราะห์ทางด้าน
ยทุธศาสตร์และความมัน่คง นักวจัิยส่วนมากเป็นคนรุน่ใหม่และเป็นผูท่ี้เคยได้รบัทุน 
การศกึษาจากรฐับาลเป็นส่วนใหญ่ โดยมนีกัวจิยัทำางานวจิยัแบบเตม็เวลากว่า ๔๐๐ คน 

ผลผลิตจำกหน่วยงำนด้ำนคลังสมองของจีน

แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนที่ปรากฏในสมุดปกขาวด้านการป้องกัน
ประเทศถือเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งจากหน่วยงานด้านคลังสมองของจีน โดยเฉพาะ 
หน่วยงานคลงัสมองในกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน เช่น สถาบันวทิยาการทหาร  
ซ่ึงมีภารกิจในการจัดทำาหลักนิยมทางการทหารและสมุดปกขาวด้านการป้องกัน 
ประเทศโดยตรงดงัทีก่ล่าวมาแล้วในข้างต้น นอกจากนี ้ยงัมมีหาวทิยาลยัป้องกันประเทศ 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานในระดับเดียวกันที่ต้องให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะ
กรรมาธกิารทหารกลางของพรรคคอมมวินสิต์เพือ่กำาหนดนโยบายการทหารของประเทศ
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เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ รัฐบาลจีนได้ประกาศสมุดปกขาว
ว่าด้วยการป้องกันประเทศ (Defense White Paper) ภายใต้ชื่อ “ยุทธศาสตร์การ
ทหารของจีน” โดยยำ้าว่า กองทัพจีนดำาเนินยุทธศาสตร์การทหารที่เน้นการป้องกัน
ประเทศเป็นหลัก โดยเร่งส่งเสริมความทันสมัยด้านการป้องกันประเทศและพัฒนา
กองกำาลังทหาร เพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติของจีน 

พันเอกอาวุโส หยาง อวีจ่นุ โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่า สมุดปกขาว 
“ยทุธศาสตร์การทหารของจนี” เน้นช้ีแจงแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์การทหาร
จีนในปัจจุบันและช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นสมุดปกขาวที่มองการณ์ไกล โดย
เฉพาะมีส่วนหนึ่งบรรยายอย่างละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
อย่างแข็งขันของจีน ตลอดจนแนวคิดการยืนหยัดและพัฒนายุทธศาสตร์นี้ พันเอก
อาวุโส จาง อวี้กั๋ว จากฝ่ายยุทธการ กรมเสนาธิการทหารใหญ่ กองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีน ระบุว่าจีนกำาลังเผชิญกับสถานการณ์ความมั่นคงที่แปรปรวนและ
สลับซับซ้อน จำาเป็นต้องพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ นอกจากนี้ สมุดปกขาวฉบับนี้ยัง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของกองทัพบกกองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ โดยกองทัพบกจะเพ่ิมศักยภาพการสู้รบในทุกด้านให้สูงข้ึน 
กองทัพเรือจะขยายขอบเขตการป้องกันประเทศสู่ทะเลไกล ส่วนกองทัพอากาศ 
จะเพิ่มศักยภาพการรุกให้สูงขึ้น

ทัง้น้ี รัฐบาลจนีประกาศสมดุปกขาวว่าด้วยการป้องกนัประเทศฉบบัแรก
เมื่อปี ค.ศ.๑๙๙๕ (พ.ศ.๒๕๓๘) ฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ ๑๐ สมุดปกขาวฉบับเล่มนี้ มี
ทั้งหมด ๙,๐๐๐ คำา ประกอบด้วยคำานำา สถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ 
ภารกิจและหน้าที่ทางยุทธศาสตร์ของกองทหาร ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ การ
พฒันากองทัพ การเตรียมต่อสู้และความร่วมมอืดา้นความมั่นคงทางทหาร และนบั
เป็นครั้งแรกที่ได้มีการชี้แจงยุทธศาสตร์ทหารของจีนในสมุดปกขาว
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ควำมเป็นมำของสมุดปกขำวด้ำนกำรป้องกัน

ประเทศของจีน

วัตถุประสงค์ในการจัดทำาสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน 
(เอกสารด้านการป้องกันประเทศ) คือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่โปร่งใสในการดำาเนิน
นโยบายป้องกนัประเทศและการต่างประเทศ รวมทัง้แนวทางในการพฒันากองทพั 
ที่จะนำาไปสู่การสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ โดยปกติจะจัดทำาข้ึนทุกๆ  
๒ ปี ซึ่งสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ได้จัดพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว 
รวม ๑๐ ฉบับดังนี้

๑. ฉบับปี ค.ศ.๑๙๙๕ (พ.ศ.๒๕๓๘)
๒. ฉบับปี ค.ศ.๑๙๙๘ (พ.ศ.๒๕๔๑)
๓. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๐๐ (พ.ศ.๒๕๔๓)
๔. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๐๒ (พ.ศ.๒๕๔๕)
๕. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๗)
๖. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๐๖ (พ.ศ.๒๕๔๙)
๗. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑)
๘. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓)
๙. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕)   

    ๑๐. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘)

สมุดปกขำวด้ำนกำรป้องกันประเทศของจีน

ปี พ.ศ.๒๕๓๘

นบัเป็นสมดุปกขาวด้านการป้องกันฉบบัแรกของจนี ซึง่จดัพมิพ์ในโอกาส
ที่ครบรอบ ๕๐ ปีในการทำาสงครามโลกเพื่อต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์และฝ่ายอักษะ  
ผูร้กุรานต่อสนัตภิาพของโลก ซึง่กระทบต่อความมัน่คงของจนี โดยเฉพาะการรกุราน
ของญ่ีปุน่ต่อแผ่นดนิจีน ดงันัน้ สมดุปกขาวของจนีฉบบันี ้จงึเน้นการมส่ีวนร่วมของ
ประชาคมระหว่างประเทศที่ต้องสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจกันและร่วมมือกันต่อต้าน
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แนวคดิทีแ่สวงหาอำานาจเพือ่ครองความเป็นเจ้า (hegemony) ท่ีเป็นภยัคกุคามต่อ
สันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ โดยการแสดง
เจตนารมณ์ในการป้องกนัประเทศอย่างเปิดเผยทัง้ในด้านแนวคดิในทางยทุธศาสตร์ 
และการใช้งบประมาณตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศ อันจะ
นำาไปสู่การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาคมระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
เนื้อหาสาระสำาคัญ ๕ ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก แนวทางในการเสรมิสร้างสนัตภิาพและการพฒันาประเทศของจนี

ส่วนที่สอง แนวทางในการปรับลดกำาลังทหารของจีน

ส่วนที่สาม การลดค่าใช้จ่ายทางทหารของจีน 

ส่วนที่ส่ี การใช้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมทางทหารเพื่อการพัฒนา
ประเทศของจีน

ส่วนท่ีห้า การควบคุมและป้องกนัการแพร่กระจายของอาวุธยุทโธปกรณ์
ทางทหารของจีน

ส่วนที่หก การป้องกนัการขดัแย้งกนัและควบคมุการใช้อาวธุยทุโธปกรณ์
ทางทหารระหว่างประเทศ

สมดุปกขำวด้ำนกำรป้องกันประเทศของจนี
ปี พ.ศ.๒๕๔๑

เน้นถึงสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศภายหลังจากการสิ้นสุด
ยคุสงครามเยน็ ซ่ึงเป็นผลมาจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ทำาให้ความขัดแย้ง
ด้วยลัทธิการเมืองท่ีนำาไปสู่การเผชิญหน้าทางการทหารมีแนวโน้มลดลง ทำาให้
ประเทศต่าง ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะมีการรวม
กลุ่มในภูมิภาคต่าง ๆ และมีข้อตกลงทางด้านเขตการค้าเสรีมากขึ้น แต่ภัยคุกคาม
ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่จากรากเหง้าทาง
ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมประเพณี ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อสันติภาพ 
เสถียรภาพและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ
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ของจีนฉบับน้ี จึงมุ่งเน้นในการกำาหนดยุทธศาสตร์และการดำาเนินนโยบายความ
มั่นคงให้มีความชัดเจน เพื่อตอกยำ้าว่า จีนไม่ใช่ภัยคุกคามต่อสันติภาพและ
เสถียรภาพของโลกและภูมิภาค โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระท่ีเป็นประเด็นสำาคัญ 
ใน ๕ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่หนึ่ง กล่าวถึงสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ

ส่วนที่สอง กล่าวถงึนโยบายการป้องกนัประเทศว่า จีนจะใช้กำาลงัทหาร
เพือ่การป้องกนัอำานาจอธปิไตยและบรูณภาพแห่งดนิแดนของจนี โดยจะไม่ใช้กำาลงั
ทหารรุกรานประเทศอื่น

ส่วนที่สาม กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารจัดการในการป้องกันประเทศ

ส่วนที่สี่ กล่าวถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

ส่วนที่ห้า กล่าวถึงการควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของ
อาวุธร้ายแรงและอาวุธขนาดเล็ก

สมดุปกขำวด้ำนกำรป้องกันประเทศของจนี

ปี พ.ศ.๒๕๔๓

เน้นถงึสถานการณ์ความมัน่คงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภยัคกุคามใน
รูปแบบใหม่จากการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ อันเป็นผลมาจากความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลย ีทำาให้โลกเสมอืนไร้พรมแดน ดงันัน้ ในสมุดปกขาว
ด้านการป้องกนัประเทศของจนีฉบบันี ้จงึมุง่เน้นในการกำาหนดยทุธศาสตร์และการ
ดำาเนินนโยบายความมั่นคงให้มีความชัดเจน เพื่อตอกยำ้าว่า จีนไม่ใช่ภัยคุกคามต่อ
สันติภาพและเสถียรภาพของโลกและภูมิภาค โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระที่เป็น
ประเด็นสำาคัญใน ๕ ส่วน โดยมีประเด็นทั้งห้าส่วนเหมือนกับสมุดปกขาวด้านการ
ป้องกันประเทศฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๑ แต่เน้นในเรื่องของการแสดงรายละเอียดของ
โครงสร้างกองทัพ และอาวธุยทุโธปกรณ์ทีเ่พ่ิมมากขึน้ ตลอดจนกิจกรรมความร่วมมอื
ทางทหารระหว่างกองทัพจีนกับกองทัพมิตรประเทศ
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สมุดปกขำวด้ำนกำรป้องกันประเทศของจีน 

ปี พ.ศ.๒๕๔๕

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นในการ
กำาหนดยทุธศาสตร์และการดำาเนนินโยบายความมัน่คงให้มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ และ
ยงัคงตอกยำา้ว่า จนีไม่ใช่ภยัคกุคามต่อสนัตภิาพและเสถยีรภาพของโลกและภมูภิาค 
โดยกล่าวถึงเน้ือหาสาระที่เป็นประเด็นสำาคัญใน ๕ ส่วน เหมือนกับสมุดปกขาว 
ด้านการป้องกันประเทศฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๓ แต่เน้นในเรื่องของการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของกองทัพเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน
มากขึน้ โดยเน้นถงึการมีกองกำาลงัเคลือ่นทีเ่รว็ทีม่ขีดีความสามารถในการปฏบิตักิาร
ทำาการรบได้ในทุกมิติ และการเตรียมความพร้อมในด้านการส่งกำาลังบำารุง 

สมุดปกขำวด้ำนกำรป้องกันประเทศของจีน

ปี พ.ศ.๒๕๔๗

สมดุปกขาวด้านการป้องกนัประเทศของจนีฉบบันี ้มุง่เน้นการเสรมิสร้าง
ขีดความสามารถกองทัพให้รองรับกับภัยคุกคามที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว      
โดยเน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยด้ีานอตุสาหกรรมทหารเพือ่การป้องกนัประเทศและการเสรมิสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมอืในการต่อสูก้บัภยัคกุคามในรปูแบบ
ใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ เป็นต้น โดยได้แบ่งออกเป็นบท ๙ บท ดังนี้

บทที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ

บทที่ ๒ นโยบายการป้องกันประเทศ

บทที ่ ๓ การปรบัตัวของจีนให้สอดคล้องกบัการปฏวิตักิจิการทางทหาร 
(Revolution in Military Affairs) 

บทที ่ ๔ การประเมนิด้านยทุธศาสตร์และค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศ

บทที่ ๕ ระบบสวัสดิการทางทหาร
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บทที่ ๖ การเสริมสร้างกำาลังกองหนุนเพื่อการป้องกันประเทศ

บทที ่ ๗ การพัฒนาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมทางทหารเพือ่การป้องกนัประเทศ

บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับประชาชน

บทที่ ๙ ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

สมุดปกขำวด้ำนกำรป้องกันประเทศของจีน

ปี พ.ศ.๒๕๔๙

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ มีประเด็นนำาเสนอ
โดยมเีค้าโครงเหมอืนกบัสมดุปกขาวด้านการป้องกนัประเทศของจนี ปี พ.ศ.๒๕๔๗ 
ที่มุ ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพให้รองรับกับภัยคุกคามท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันประเทศ  
รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมทหารเพื่อการป้องกันประเทศและ
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือในการต่อสู้ 
กับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การช่วยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น แต่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มขึ้นอีก  
๑ บท เป็น ๑๐ บท โดยเฉพาะการป้องกันชายฝั่งและแนวพรมแดน เพื่อการสร้าง
ความไว้วางใจต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยการนำาเสนอแนวคิดการเป็นหุ้นส่วน 
ทางยุทธศาสตร์และความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี

สมุดปกขำวด้ำนกำรป้องกันประเทศของจีน

ปี พ.ศ.๒๕๕๑

สมดุปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับน้ี แบ่งออกเป็น ๑๔ บท 
แต่โครงร่างของการนำาเสนอเหมอืนกบัสมุดปกขาวด้านการป้องกนัประเทศของจนี  
ปี พ.ศ.๒๕๔๙ แต่เพิม่รายละเอยีดของการเสรมิสร้างขดีความสามารถของกองทัพ 
ปลดปล่อยประชาชนจีน โดยจำาแนกเป็นการเสริมสร้างกองกำาลังทางบก ทางเรือ  
ทางอากาศ และกองกำาลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ (ซ่ึงจีนใช้คำาว่า หน่วยทหาร 
ปืนใหญ่ที่ ๒)
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สมุดปกขำวด้ำนกำรป้องกันประเทศของจีน 

ปี พ.ศ.๒๕๕๓

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้เผยแพร่
สู่สาธารณชนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มีประเด็นที่สำาคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ประเด็นแรก ในเอกสารฯ ประกอบด้วย ๑๐ เร่ือง (ไม่ได้เรยีกเป็นบท 
เหมือนฉบับก่อนหน้านี้) ได้แก่ สถานการณ์ความมั่นคงโดยทั่วไป, นโยบายการ
ป้องกันประเทศ, ความทันสมัยของกองทัพ, การพัฒนากองทัพ, กองกำาลังเคลื่อนที่
เพื่อการป้องกันประเทศและกำาลังสำารอง, ระบบกฎหมายทหาร, การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ, งบประมาณ 
การป้องกันประเทศ และการควบคุมการแพร่กระจายอาวุธ

๒. ประเดน็ทีส่อง จดุยนืในการดำาเนนินโยบายการป้องกนัประเทศและ
การต่างประเทศของจีน ได้แก่ จุดยืนที่เน้นระบบโลกที่มีหลายขั้วอำานาจ จุดยืนที่
เน้นบทบาทนำาของภมูภิาคเอเชยีในการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื จดุยนื
ที่เน้นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความมั่นคงท่ีมีความซับซ้อนท้ัง
จากปัญหาภายในและแรงกดดันจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะบทบาทของ
สหรัฐฯ และพันธมิตรทางการทหารของสหรัฐฯ ที่ยังคงเกี่ยวข้องกับความม่ันคง 
ในภูมิภาค ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และกลไกความเช่ือมั่นทางการทหาร
ระหว่างแผ่นดนิใหญ่กบัเกาะไต้หวนัเพือ่รกัษาเสถยีรภาพด้านความมัน่คง นอกจาก
จุดยืนที่กล่าวไปนั้น ยังมีจุดยืนที่สำาคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ จุดยืนใน
การสร้างขีดความสามารถทางการทหารเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจใน
การป้องกันประเทศ ได้แก่ การป้องกันรักษาอำานาจอธิปไตย ผลประโยชน์แห่งชาติ
และบรูณภาพแห่งดนิแดน, การรกัษาเสถยีรภาพความมัน่คงทางสงัคม, การพฒันา
กองทพัให้มคีวามทนัสมยั, การรกัษาความสงบและสนัตภิาพของโลก, การแลกเปลีย่น
ทางการทหารและการฝึกร่วมฝึกผสมกับต่างประเทศ รวมท้ังการพัฒนาความร่วม
มือด้านความมั่นคงกับประเทศต่าง ๆ 
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๓. ประเดน็ทีส่าม จดุมุง่เน้นสำาคญั ๒ ประการในการพฒันากองทพั คอื 
จุดมุ่งเน้นเพ่ือการสร้างความสมดุลในการพัฒนากองทัพระหว่างกองกำาลังทางบก 
ทางเรือ ทางอากาศและกองกำาลังอาวุธทางยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม
สำาหรับสงครามที่จำากัดพื้นที่ รวมทั้งจุดมุ่งเน้นในการพัฒนากองทัพเพื่อร่วมปฏิบัติ
การในการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติและการเตรียมความพร้อมในการ
อพยพประชาชนชาวจีนให้รอดพ้นจากภยัคุกคามในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  เช่น ในประเทศลเิบีย 
ฯลฯ รวมทั้งการเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาความม่ันคงในรูปแบบใหม่ เช่น 
การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

สมุดปกขำวด้ำนกำรป้องกันประเทศของจีน

ปี พ.ศ.๒๕๕๕

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ ยังคงตั้งประเด็น
เน้ือหาในการวเิคราะห์สถานการณ์ความมัน่คงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเน้น
ถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ เนื่องจากไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหาภัย
คกุคามในรปูแบบใหม่ได้ตามลำาพงัเพยีงประเทศเดยีว แต่ได้ปรบัลดเนือ้หาลงเหลอื
เพียง ๕ ส่วน (ไม่ได้เรียกเป็นบท) ดังนี้

๑. ส่วนที่หนึ่ง กล่าวถึงสถานการณ์ใหม่ท่ีเป็นความท้าทายต่อภารกิจ 
ในการป้องกนัประเทศ โดยเฉพาะภยัคุกคามจากภัยพบัิตทิางธรรมชาติ ท่ีกองทัพจะ
ต้องเข้าไปมส่ีวนร่วมในการปฏบิติังานร่วมกบัฝ่ายพลเรือนทัง้ในประเทศและระหว่าง
ประเทศมากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ยังก่อให้เกิด
ความจนอาจถงึขัน้ใช้กำาลงัเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ด้วยการป้องกันรกัษา
แนวเขตแดน

๒. ส่วนที่สอง กล่าวถึงการเสริมสร้างและพัฒนากองทัพ โดยเฉพาะ 
การพัฒนาการศึกษาของกองทัพและการพัฒนาระบบการส่งกำาลังบำารุง

๓. ส่วนที่สาม กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการใช้กำาลังทหารเพื่อการป้องกัน
อำานาจอธปิไตยและบรูณภาพแห่งดนิแดนของจนี โดยเฉพาะการรกัษาความสมดลุ
ในการบริหารจัดการกองทัพเพื่อรักษาความมั่นคงทั้งจากภายนอกประเทศ และ
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ความม่ันคงภายในประเทศ ซึง่จนีเน้นยำา้ถงึปัญหาช่องแคบไต้หวนั และเขตปกครอง
ตนเองซินเจียง ตลอดจนเขตปกครองตนเองซีจ้าง (ทิเบต) ว่าเป็นปัญหาภายในของ
ประเทศจนี ซึง่จนีจะใช้ความเด็ดขาดในการจัดการกบัปัญหาเหล่านี ้โดยเฉพาะกรณี
ของไต้หวนั หากไต้หวันประกาศเอกราชหรอืยอมให้ชาติอืน่มาตัง้ฐานทพัในดนิแดน 
ซึ่งจีนถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนในอำานาจอำานาจอธิปไตยของจีน

๔. ส่วนที่สี่ กล่าวถึงการพัฒนากองทัพโดยสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจีน โดยเน้นถึงการกำาหนดนโยบายการ
ป้องกันประเทศท่ีต้องสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิองจนี 

๕. ส่วนที่ห้า กล่าวถึงการรักษาสันติภาพของโลกและเสถียรภาพของ
ภูมิภาค โดยเน้นถึงการพัฒนากองทัพให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมกับ
สหประชาชาตใินการรักษาสนัติภาพ และการป้องกนัปราบปรามการกระทำาอนัเป็น
โจรสลัด รวมทั้งการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกับนานาชาติ อันจะส่งเสริมต่อ
บทบาทของจีนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ

ยุทธศำสตร์ทหำรของจีน

สมดุปกขำวกำรป้องกนัประเทศของจนี (ฉบับพฤษภำคม ๒๕๕๘) 

   เป็นฉบับที่ว่ำด้วย “ยุทธศำสตร์ทหำรของจีน” 

สมุดปกขาวการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ ในรูปเล่ม แบ่งออกเป็น
บทนำาและเนื้อหา ได้แก่

บทนำา เน้นถึงความจำาเป็นของการปฏิรูปและพัฒนาเพื่อรองรับต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ซึ่งจีนได้กำาหนดแนวทางที่จะ
นำาไปสู่การบรรลุถึงความฝันของจีน (Chinese Dream ซึ่งจีนตั้งเป้าหมายว่า ในปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ สังคมจีนจะเป็นสังคมที่เจริญก้าวหน้า ประชาชนกินดีอยู่ดีโดยถี่ถ้วน) 
ประชาชนชาวจีนมีความร่วมมือต่อการรักษาผลประโยชน์ของจีน โดยดำารงรักษา
ไว้ซ่ึงความสงบ รวมทั้งผลักดันการพัฒนาและกระจายความมั่งคั่ง เพื่อให้บรรล ุ
เป้าหมายของจีนคือ การสร้างโอกาสเพื่อนำาไปสู่การมีเสถียรภาพและมีความเจริญ
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ก้าวหน้าอย่างสันติ โดยจีนมีจุดยืนที่ชัดเจนในการที่จะไม่แสวงหาอำานาจเพื่อครอง
ความเป็นเจ้าหรือขยายอำานาจเพือ่ครอบงำาโลกแต่อย่างใด และมุง่เน้นในการดำาเนนิ
นโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ เน้นการสร้างความเข้มแข็งของ 
กองทัพอย่างมีแบบแผน โดยมียุทธศาสตร์ทหารที่ชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันใน
การรักษาความมัน่คงและสนบัสนนุความเจรญิก้าวหน้าของประเทศดงักล่าวในข้างต้น 
ได้อย่างสันติ สำาหรับการพัฒนากองทัพต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน ซ่ึงรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยที่
กองทัพมีความทันสมัยและมีขีดความสามารถในการรักษาอำานาจอธิปไตย ความ
มัน่คงและผลประโยชน์ของประเทศจีน โดยมเีป้าหมายในระยะยาว ๒๐๐ ปี เพือ่ให้
ความฝันของจีนปรากฏผลเป็นจริงและฟื้นฟูประเทศคืนสู่ความยิ่งใหญ่ 

เนื้อหา แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่

๑. สถานการณ์ความมัน่คงของประเทศ ซึง่ระบบโลกกำาลงัเปลีย่นแปลง
ไปสู ่ระบบหลายข้ัวอำานาจ และทุกประเทศให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ มีการรวมกันเป็นประชาคมโดยมีความร่วมมือ และการพัฒนาเพื่อการ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งรองรับต่อการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างด้วย
การรักษาความสมดุลระหว่างภัยคุกคามต่อความม่ันคงภายในประเทศกบัภยัคุกคาม
จากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากนโยบายปรบัสมดลุในภมูภิาคเอเชียของสหรฐัฯ 
อนัก่อให้เกดิความขัดแย้งในจุดพ้ืนทีพิ่พาทต่าง ๆ  ท่ีอาจจะขยายตวัเป็นสงครามจำากัด
เขตได้ ซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของจีน นอกจากนี้ จีนได้กำาหนดแนวทางเพื่อ
รักษาความมัน่คงอย่างรอบด้านทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม เพือ่การเผชญิ
กับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

  ๑.๑ จีนจะมุ่งดำารงรักษาสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศให้เกิด
เสถียรภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศของจีน

  ๑.๒ สำาหรับปัจจัยภายในประเทศ จีนมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคง
ทางสังคมให้มีเสถียรภาพ และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
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  ๑.๓ จีนจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศให้รอดพ้นจากการ 
ถูกแทรกแซงจากมหาอำานาจภายนอกภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหาช่องแคบไต้หวัน 
และปัญหาในเขตการปกครองตนเองอย่างทิเบต หรือเขตการปกครองตนเอง 
ซินเจียง ซึ่งจีนถือว่าเป็นกิจการภายในของจีน

  ๑.๔ จีนจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อันเกิดจากการปฏิวัติทางการทหาร (Revolution in Military Affairs: RMA) การ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารที่นำาไปสู ่การทำาสงครามข้อมูลข่าวสารและ 
สงครามอวกาศ รวมทัง้การเผชญิหน้ากบัปัญหาความขดัแย้งอนัเกดิจากการแย่งชงิ
ผลประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะทางทะเลและเส้นทางคมนาคมทางทะเล 

๒. ภารกิจทางยุทธศาสตร์ของกองทัพจีน โดยกองทัพจะต้องสนับสนุน
ต่อภารกิจที่สำาคัญของประเทศ ตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้นำาจีน 
ในการพฒันาความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศ โดยเฉพาะเมือ่ก้าวเข้าสูปี่ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ที่สังคมจีนจะมีความเจริญทัดเทียมกับสังคมโลกและเปน็สังคมที่มีความสมานฉันท์ 
(harmonious) ในปี พ.ศ.๒๕๙๒ อันเป็นปีที่ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนา
ประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ กองทัพต้องมีความเข้มแข็ง  
หากมคีวามจำาเป็นต้องแสดงแสนยานุภาพเพือ่เป็นหลกัประกนัต่อการนำาไปสูก่ารได้รบั
ชยัชนะในการทำาสงครามได้

  ๒.๑ โดยเน้นการรกัษาความสมดลุระหว่างองค์ประกอบทีจ่ะก่อให้
เกิดปัจจัยความมั่นคงภายในประเทศกับความมั่นคงจากภายนอกประเทศ  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงของโลก 

  ๒.๒ โดยเน้นถงึความร่วมมอืระหว่างพลเรอืนกบัทหารในการทำางาน
ร่วมกันเพื่อการรักษาอำานาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน

  ๒.๓ กองทัพต้องมีขีดความสามารถในการบรรลุภารกิจหลัก

   ๒.๓.๑ การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยคุกคาม
ทางทหาร รวมทั้งปกป้องอำานาจอธิปไตยและความมั่นคงแห่งดินแดนท้ังทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ
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   ๒.๓.๒ การปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน

   ๒.๓.๓ การคุ้มครองความมั่นคงและผลประโยชน์ของจีน

   ๒.๓.๔ การคุ้มครองผลประโยชน์ความมัน่คงของจนีโพ้นทะเล

   ๒.๓.๕ มีความเข้มแข็งในการป้องกันการแทรกซึมและ 
การบ่อนทำาลายจากการก่อการร้าย

   ๒.๓.๖ การปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั ตลอดจนการสนบัสนนุการพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกจิ
ของประเทศ 

๓. การดำาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก แนวคิดในการดำาเนินยุทธศาสตร์ 
เชิงรุกของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือการบูรณาการในการปฏิบัติการระยะยาว 
ได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและการปฏิบัติการรุกท้ังใน
ระดับยุทธการและยุทธวิธี โดยเฉพาะขีดความสามารถในการโจมตีตอบโต้ รวมทั้ง 
การปรับตัวเพื่อรองรับต่อสภาวะแวดล้อมทางภูมิยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากนี ้กองทัพยังต้องยดึถอืแนวทางพืน้ฐานในการปฏิบัตกิารตัง้แต่การสถาปนา
ประเทศ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๒ ในการทำาสงครามเป็นพื้นที่ให้ได้รับชัยชนะ โดยให้
สอดคล้องกบัเง่ือนไขการพฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ทีมุ่ง่เน้น
ให้มีการเตรียมการปฏิบัติการทางทหารภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลข่าวสาร 
และข้อจำากัดของระยะเวลาท่ีต้องใช้ความรวดเร็วมากข้ึน ในการบริหารจัดการต่อ
โครงสร้างของกองทัพในสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ต้ังแต่ยามปกติจนถึงยามสงคราม  
รวมทั้งมีความอ่อนตัวในการปฏิบัติการได้ในสภาวะต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยเฉพาะการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในการเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ ตลอดจนการมีขีด
ความสามารถในการชดเชยข้ออ่อนด้อยของกองกำาลังส่วนอื่น ๆ เพื่อการปฏิบัต ิ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขีดความสามารถพื้นฐาน ประกอบด้วย
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  ๓.๑ การควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
ของชาต ิมกีารเตรียมการทางทหารท่ีเข้มแขง็เพือ่ป้องกนัสภาวะวกิฤติต่าง ๆ  ในการ
ป้องกันรักษาความมั่นคงโดยรวม และครองความได้เปรียบในการทำาสงคราม

  ๓.๒ การพฒันาโครงสร้างทางยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาอย่างสนัติ 
โดยสอดคล้องกับสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  ๓.๓ มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลในการป้องกันและดำารงรักษา
เสถียรภาพความมั่นคงของอำานาจอธิปไตย และขอบเขตผลประโยชน์ของประเทศ

  ๓.๔ มีขนาดและความพร้อมในขีดความสามารถโจมตีตอบโต้และ
การครองความริเริ่มทางยุทธศาสตร์

  ๓.๕ มคีวามอ่อนตัวและการเคล่ือนทีใ่นทางยทุธศาสตร์และยทุธวธิี 
รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมและการบูรณาการระหว่างเครื่องมือและวิธีปฏิบัติการ

  ๓.๖ มกีารเตรยีมความพร้อมในการเผชญิสถานการณ์ทัง้ทีง่่ายและ
ซับซ้อนยุ่งยากได้ตลอดเวลา

  ๓.๗ ยนืหยดัในแนวทางของผูน้ำาพรรคคอมมวินสิต์จนีอย่างมเีอกภาพ 
โดยเฉพาะในทางการเมือง และมคีวามร่วมมอืทีใ่กล้ชดิระหว่างรฐับาล กองทพัและ
ประชาชน

  ๓.๘ มีขีดความสามารถปฏิบัติการทำาสงครามประชาชนในการ 
ผนึกกำาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์และวิธีการต่างๆ ให้สามารถนำาไปสู่การทำาสงคราม 
แบบเคลื่อนที่ภายใต้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ๓.๙ ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารกับประเทศ
เพือ่นบ้านและประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ในกรอบความร่วมมอืเพือ่ความมัน่คงในภูมภิาค 

๔. การสร้างและพัฒนากองทัพจีน ซึ่งคณะกรรมาธิการทหารกลาง 
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกองทัพภายใต้สถานการณ์
ใหม่ โดยเฉพาะการสงครามข้อมูลข่าวสาร 
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  ๔.๑ การเตรียมการเพื่อพัฒนาความพร้อมรบในการทำาสงคราม 
ได้ทุกมิติทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศและในอวกาศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ 
กองกำาลังขปีนาวธุทางยทุธศาสตร์ (อาวธุนวิเคลยีร์) ในการเผชญิหน้ากับภยัคกุคาม
ในหลากหลายมิติ

   ๔.๑.๑ พฒันาขดีความสามารถของกองกำาลงัทางบกและกอง
กำาลังตำารวจ ในการปฏบิติัการต้ังแต่หน่วยขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๔.๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถของกองกำาลังทางทะเล 
ให้สามารถปฏบิตักิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพตัง้แต่ชายฝ่ังถึงการปฏบัิตกิารในทะเลลกึ

   ๔.๑.๓ พฒันาขดีความสามารถของกองกำาลงัทางอากาศทัง้ใน
การป้องกันและเชิงรุก โดยเฉพาะการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแจ้งเตือน
ภัยคุกคามล่วงหน้า

   ๔.๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถของกองกำาลังขีปนาวุธทาง
ยุทธศาสตร์ โดยมีศักยภาพทางนิวเคลียร์ในการโจมตีตอบโต้ ด้วยขีปนาวุธทั้งระยะ
กลางและระยะไกล

  ๔.๒ การพัฒนากองทัพแบบเป็นเครือข่าย 

   ๔.๒.๑ ทางทะเลและมหาสมทุร ต้องมกีารสร้างเครอืข่ายเชือ่มโยง
กันเพื่อการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะ
เส้นทางคมนาคมทางทะเล

   ๔.๒.๒ การใช้ศักยภาพทางอากาศอย่างเป็นเครือข่ายระหว่าง
กองกำาลังทางอากาศกบัเครือ่งมอืทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม เพือ่ความมัน่คงและ
การพัฒนาประเทศ

   ๔.๒.๓ การใช้ศักยภาพด้านอวกาศซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่เพื่อการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจีนได้ทุ่มเททรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพด้านนี้ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ การ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งการมีขีดความสามารถในการแจ้งเตือน
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   ๔.๒.๔ การพัฒนากองกำาลังนิวเคลียร์ เพื่อปกป้องอำานาจ
อธิปไตยและความมั่นคง โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง และมี
ศกัยภาพในการโจมตตีอบโต้ โดยจีนจะไม่ใช้อาวธุนิวเคลยีร์โจมตีประเทศท่ีไม่มอีาวธุ
นิวเคลียร์ และจีนจะไม่เป็นฝ่ายโจมตีก่อน

  ๔.๓ มาตรการในการสร้างกองทัพ

   ๔.๓.๑ เสรมิสร้างกองทัพให้สอดคล้องกบัแนวคดิในการปฏบัิติ
งานด้านการเมืองของกองทัพ โดยการกำากับดูแลของคณะกรรมาธิการทหาร 
กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

   ๔.๓.๒ พัฒนาระบบการส่งกำาลังบำารุงให้ทันสมัยและมีความ
พอเพียง

   ๔.๓.๓ พัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องมือทางการ
ทหารให้มีความทันสมัยและความพร้อม

   ๔.๓.๔ พัฒนาระบบกำาลังพลและทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐาน
ข้อมูลที่ทันสมัย

   ๔.๓.๕ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของกองทัพ 
ตามกฎหมายทหารทีบ่ญัญัติไว้

   ๔.๓.๖ พฒันางานวจัิยและนวัตกรรมทางการทหารเพือ่รองรบั
ต่อสงครามในอนาคต

   ๔.๓.๗ พัฒนากลไกสำาหรับการประเมินยุทธศาสตร์ ภายใต้
การควบคุมและกำากับดูแลของคณะกรรมาธิการทหารกลาง

   ๔.๓.๘ การพัฒนาร่วมในเชิงลึกระหว่างทหารกับพลเรือน  
เพ่ือการใช้ขดีความสามารถของสถาบนัทางทหารร่วมกบัสถาบนัทางพลเรอืนอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา
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๕. การเตรียมการทางทหาร ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีสำาคัญในการเป็นหลัก
ประกนัในการรักษาความสงบ การควบคุมปิดล้อมวกิฤตกิารณ์ต่าง ๆ และการได้รบั
ชัยชนะเมื่อทำาสงคราม รวมทั้งการสนับสนุนต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการป้องปรามและการทำาสงคราม ตลอดจนการดำาเนินการเพื่อการรักษาความ
สงบและการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม (mootwar) ได้ตั้งแต่ยามปกต ิ
จนกระทั่งสถานการณ์พัฒนาเข้าสู่สถานการณ์สงคราม รวมทั้งการปฏิบัติการ 
เพ่ือการรักษาสันติภาพ ตลอดจนการใช้กำาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร 
ในการปฏิบัติการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

  ๕.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดระบบปฏิบัติการต่อสู้
บนพ้ืนฐานของระบบข้อมูลข่าวสารที่มีความพร้อม โดยเฉพาะระบบการควบคุม
บังคับบัญชาและระบบการปฏิบัติการร่วม

  ๕.๒ ผลกัดันให้มกีารเตรยีมการทางทหารโดยตรงและเป็นเครอืข่าย 
เพื่อรองรับต่อสภาวะทางภูมิยุทธศาสตร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

  ๕.๓ ดำารงรกัษาขดีความสามารถพร้อมรบ โดยการบรูณาการระบบ
การเตรียมความพร้อมรบด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

  ๕.๔ เสริมสร้างระบบการฝึกศึกษาทางทหารท่ีรองรบัต่อสถานการณ์
จริงด้วยการบริหารจัดการทั้งมาตรฐานการฝึกศึกษา กฎระเบียบข้อบังคับ วิธีการ
ฝึกศึกษา และเครื่องมือการจำาลองยุทธที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นจริง 
ในการรบ

  ๕.๕ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการทางทหารท่ีมิใช่
สงคราม (mootwar) โดยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการให้รองรับต่อการ
ปฏิบัติในสภาวการณ์ฉุกเฉิน เช่น การต่อต้านการก่อการร้ายและการปกป้องผล
ประโยชน์ของประเทศ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อการ
รักษาสันติภาพ และการใช้กำาลังพล ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในการ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
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๖. ความร่วมมอืทางทหารและความมัน่คง โดยผลกัดนัแนวคดิเกีย่วกบั
ความมั่นคงร่วม และความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งกองทัพ 
ต้องสามารถดำาเนินการสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพประเทศอื่น ๆ ถึงแม้ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นพันธมิตรก็ตาม ตลอดจนสามารถลดความตึงเครียด
ในการเผชิญหน้า ต่อฝ่ายข้าม โดยเน้นการสร้างมาตรการเพ่ือความไว้เนื้อเช่ือใจ 
(CBMS) และความร่วมมือ ในกรอบต่าง ๆ 

  ๖.๑ พฒันาความสัมพนัธ์ทางทหารอย่างรอบด้านกบัรสัเซยี บนพืน้
ฐานของกรอบความร่วมมอืแบบเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ โดยมคีวามร่วมมอืทาง
ทหารในทุกระดับกับรัสเซีย รวมทั้งจะแสวงหาแนวทางในการดำาเนินความสัมพันธ์
ทางทหารกับสหรัฐฯ ในรูปแบบของประเทศใหญ่ต่อประเทศใหญ่ ด้วยการ 
แลกเปลีย่นการหารือและแลกเปลีย่นความร่วมมอื ซึง่จะพฒันาไปสูก่ารมกีลไกเพือ่
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

  ๖.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยมิตรภาพ
และความจริงใจ โดยมีกรอบความร่วมมือเช่น กรอบความร่วมมือขององค์กรความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) การประชุมเพื่อความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก (ARF) การแลกเปลีย่นการหารอืด้านความมัน่คง (Shangri-
La Dialogue: SLD) และกรอบความร่วมมือรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศ
คู่เจรจา (ADMM PLUS) ตลอดจนกรอบความร่วมมือของสหประชาชาติในการมี 
ส่วนร่วมส่งกองกำาลังเพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพ รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อการ 
ปราบปรามโจรสลัดในอ่าวเอเดนและพื้นที่ที่สำาคัญในการรักษาเส้นทางคมนาคม
ทางทะเล เป็นต้น 

  ๖.๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของกองทัพในภูมิภาคและภารกิจ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือป้องกันความขัดแย้ง  
เพ่ือการรักษาสภาวะแวดล้อมของภูมิภาคให้เกิดเสถียรภาพ อันจะส่งเสริมและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศของจีนได้ตามแผนที่วางไว้
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อาจกล่าวได้ว่า ตามที่รัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยยุทธศาสตร์
การทหารของจีน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเป็นสมุดปกขาวว่าด้วย
การป้องกนัประเทศฉบบัล่าสดุ รวมทัง้ ถอืเป็นสมุดปกขาวฉบบัแรกทีส่ะท้อนให้เหน็
แนวคดิทีจ่ะมุง่สู่สันตภิาพและสนบัสนนุการสร้างกลไกแห่งความไว้เนือ้เชือ่ใจ จงึได้
รับความสนใจจากประชาคมโลกอย่างมาก นับต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา  
ทุกๆ ๒ ปี รัฐบาลจีนจะประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศ ปีนี้เป็น
ฉบับที่ ๑๐ แล้ว สมุดปกขาวทั้ง ๑๐ ฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นว่านโยบายด้านการ
ป้องกันประเทศของจีนมีความโปร่งใสมากข้ึน โดยเริ่มจากการเผยยุทธศาสตร์
สงครามนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ และต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๑  
มกีารเปิดเผยการเปลีย่นแปลงของงบประมาณด้านการป้องกันประเทศในช่วง ๓๐ ปี 
ตัง้แต่จนีดำาเนินนโยบายปฏรูิปและเปิดประเทศเป็นต้นมา ตลอดจนภารกจิของกอง
ทหารขีปนาวุธจีน และปี พ.ศ.๒๕๕๖ ยังมีการเผยชื่อประจำากองพล ๑๘ กองพล
และจำานวนทหารของกองทัพบกด้วย โดยเฉพาะสมุดปกขาวท่ีประกาศฉบับล่าสุด 
เน้นยุทธศาสตร์การทหารที่ถือการป้องกันเป็นหลัก เป็นการสร้างภาพลักษณ์
ของกองทัพจีนที่เปิดเผย โปร่งใสและมีความมั่นใจสู่สายตาชาวโลก 

นอกจากนี้ สมุดปกขาวฉบับนี้ ได้แสดงท่าทีทางการทหารในเชิงรุก
มากกว่าเดมิ และกล่าวถงึสงครามสารสนเทศว่าเป็นจุดสำาคญัของการต่อสูใ้นอนาคต 
โดยเฉพาะการต่อสู ้ทางทะเล ซึ่งระบุว่า กองทัพเรือ แห่งกองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีน (People’s Liberation Army: PLA) จะขยายกลยุทธ์ในการป้องกัน
ทางทะเลเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันน่านนำ้านอกประเทศ 
ตลอดจนป้องกันทะเลเปิดด้วย ขณะที่จะเร่งพัฒนาภาคเทคโนโลยีไซเบอร์ เพื่อ
ป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในโลกอินเทอร์เน็ต และแม้ว่ากองทัพจีนได้ให้คำามั่น
ว่าจะไม่ใช้อาวุธในพื้นที่นอกโลก โดยให้คำามั่นว่าจะรักษาชั้นอวกาศ เช่นเดียวกับ 
ท่ีไม่ยอมเข้าสูส่งครามนิวเคลยีร์กบัชาติใด ๆ  ทัง้สิน้ และยำา้ว่าจะรกัษาความปลอดภยั
สาธารณะมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อสันติภาพของโลก โดยที่จีนจะไม่รุกราน
ประเทศอื่น แต่จะตอบโต้กลับ หากจีนถูกโจมตีก่อน 
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เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศสมุด
ปกขาวฉบบัน้ีได้เพยีงหนึง่เดอืน สภาผูแ้ทนประชาชนของจนีกไ็ด้เห็นชอบกฎหมาย
ความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งระบุด้วยว่า เป็นหน้าที่ของกองทัพในการปกป้อง
ผลประโยชน์ในต่างแดนด้วยปฏบิติัการทางทหารในกรณจีำาเป็น ซึง่เป็นบทบาทเพิม่
เข้ามา นอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพ ปฏิบัติการกู้ภัยระหว่างประเทศ และ
ภารกิจการคุ้มกัน ด้วยการมอบหมายภารกิจ ที่ท้าทายในระยะยาวแก่กองทัพเรือ 
ในการพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถออกปฏิบัติการในน่านนำ้าสากลได้ในอนาคต 
นอกจากนั้น ในวรรคหน่ึงของกฎหมายยังระบุให้จีนพิทักษ์แหล่งทรัพยากรทาง
ยุทธศาสตร์ และแหล่งพลังงาน ตลอดจนเส้นทางขนส่งทางบกและทางทะเล เพื่อ
รักษาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจีนได้แสดงเจตนารมณ์  
ทีจ่ะปกป้องเส้นทางขนส่งนำา้มนั อนัมนียัถงึแผนการสร้างเครอืข่ายสถานคีลงัเสบยีง
ของกองทัพนอกประเทศบนท่าเรือ ซึ่งมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์

บทบำททำงกำรทหำรของจีนต่อเป้ำหมำยทำงยทุธศำสตร์

บทบาททางการทหารของจีน เมื่อวิเคราะห์จากเอกสารการป้องกัน
ประเทศของกระทรวงกลาโหมจีน ซ่ึงรองรับต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
โดยสามารถวิเคราะห์ได้ ๓ บทบาทใหญ่ ๆ คือ

๑. บทบาทในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของจีน จะเป็น
ไปในลักษณะการเสริมสร้างหลักประกันในความเป็นอิสระ ความสามารถในการ 
พึ่งตนเองและสามารถปฏิบัติการทางทหารในเชิงป้องกัน เพื่อให้ประเทศสามารถ
ดำารงความเป็นเอกราชและรกัษาอำานาจอธปิไตย มคีวามเป็นอสิรภาพและบูรณภาพ
แห่งดินแดนรวมทั้งผลประโยชน์ของประเทศ โดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติห้าประการ (The Five Principles of Peaceful Coexistence) ได้แก่  
การเคารพในอำานาจอธิปไตยของกันและกัน การไม่รุกรานกัน การไม่แทรกแซง
กิจการภายในของกันและกัน ความเสมอภาคกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
ซึ่งจีน พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่บัญญัติ 
ไว้ในกฎบัตรของสหประชาชาติ
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๒. บทบาทในการสนับสนุนต่อการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องและมีความ
เข้าใจในความแตกต่างของระบบอดุมการณ์ทางสงัคม เพือ่ลดการเผชญิหน้าในการ
แย่งชงิผลประโยชน์ในลักษณะทีฝ่่ายหนึง่ได้ประโยชน์และอกีฝ่ายหนึง่เสยีประโยชน์ 
อนัจะนำาไปสูค่วามร่วมมอืเพือ่รกัษาผลประโยชน์ร่วมกนับนพืน้ฐานของความเชือ่ใจ 
(Mutual Trust) เชื่อมั่นในผลประโยชน์ (Mutual Benefit) มีความเท่าเทียมกัน 
(Equality) และมีความร่วมมือกัน (Cooperation) 

๓. บทบาทในการผลักดันแนวคิดความมั่นคงใหม่ให้บังเกิดผลในการ
ปฏิบัติ ด้วยการมีกิจกรรมทางการทหารและความมั่นคงในรูปแบบความร่วมมือ 
ที่เป็นแบบพหุภาคี (Multilateralism) เช่น การประชุมอาเซียนว่าด้วย ความร่วม
มือด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: 
ARF) การประชุมว่าด้วยการแสวงหามาตรการเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ  
(ด้านความมั่นคง) ในเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence-
Building Measures in Asia: CICA) กิจกรรมของชมรมความมั่นคงและ 
ความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก(Council of Security Cooperation in the Asia 
Pacific: CSCAP) กิจกรรมในกรอบความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน ASEAN-China: 
ASEAN+1) และกรอบความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต้) (ASEAN-China, Japan and the Republic of Korea Relationship: 
ASEAN+3) เป็นต้น

กองทัพปลดปล่อยประชำชนจีน

กองทัพเป็นสถาบันที่สำาคัญ และถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้าง 
ทางการเมอืงของจนี โดยเฉพาะอย่างย่ิง “กองทพัปลดปล่อยประชาชน” (People’s 
Liberation Anny: PLA) เป็นพลังสำาคัญในการปฏิวัติ ซึ่งเหมาเจ๋อตุงได้กล่าวไว้ว่า 
“อำานาจรัฐมาจากปากกระบอกปืน” แต่เหมาเจ๋อตงเน้นว่า “พรรคต้องควบคุมปืน 
และไม่ให้ปืนมาควบคมุพรรค” ในประวติัศาสตร์การเมอืงของสาธารณรฐัประชาชน
จีน กองทัพมีบทบาทสำาคัญทางการเมืองครั้งสำาคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

กองทพัแดง (Red Army) หรอืกองทพัปลดแอกประชาชน เป็นกำาลงัสำาคญั
ในการสู้รบกับพรรคก๊กมินตั๋น และสนับสนุนให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำานาจรัฐ
ได้ใน ค.ศ.๑๙๔๙
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ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ.๑๙๖๖ - ๑๙๖๙) กองทัพจีนภายใต้ 
การนำาของนายพลหลินเปียว ซึง่เป็นรฐัมนตรกีระทรวงกลาโหมขณะนัน้ ได้สนบัสนนุ 
เหมาเจ๋อตงุในการปฏวิติัวฒันธรรม ต่อสูก้บัฝ่ายประธานาธิบดหีลวิเส้าฉทีีถ่กูกล่าวหา
ว่ากำาลังเดินตามแนวทางทุนนิยม

ภายหลงัการตายของเหมาเจ๋อตงุ ในเดอืนกนัยายน ค.ศ.๑๙๗๖ กองทพั
ภายใต้การนำาของนายพลเย้ เจี้ยนอิง ได้จับกุม “แก๊ง ๔ คน” ซึ่งประกอบด้วย  
นางเจียงชิง (ภริยาของเหมา) จางชุนฉียง เหยาเหวินหยวน และหวางหงเหวิน  
และจากนั้นได้สนับสนุนให้เติ้งเสี่ยวผิงกลับมามีอำานาจอีกครั้ง จนสามารถดำาเนิน
นโยบายสี่ทันสมัยได้ 

ในเหตุการณ์เทียนอันเหมิน ค.ศ.๑๙๘๙ ที่นักศึกษาเดินขบวนเรียกร้อง
ประชาธิปไตย ผู้นำาจีนภายใต้การตัดสินใจของคณะกรรมาธิการทหาร ได้ส่งให้
กองทพัใช้กำาลังเข้าควบคมุสถานการณ์ จบักมุ นกัศกึษา ทำาให้มผีูเ้สยีชวิีตหลายพนัคน

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กองทัพมีบทบาททางการเมืองมาตั้งแต่ก่อนตั้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ลักษณะเด่นของการควบคุมกองทัพของจีนคือ  
จะมีการควบคุมจากฝ่ายการเมือง โดยพรรคคอมมิวนิสต์จะเข้าควบคุมกองทัพ 
โดยผ่านคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลาง และในกองทัพจะมี  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองไปประจำาตามหน่วยรบระดับต่าง ๆ  เพื่อทำาหน้าที่ตรวจตรา
และอบรมทัศนคติทางการเมืองควบคู่กันไป กล่าวได้ว่า ลักษณะการเข้าควบคุม
ทหารโดยฝ่ายการเมืองเป็นมรดกทางความคิด ในการปฏิวัติของเหมาเจ๋อตง ตั้งแต่
ก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนในปี ค.ศ.๑๙๒๗ ที่นายพลจูเต๋อ นำากองกำาลังของ
ตนไปสมทบกับเหมาที่หนีไปตั้งม่ันอยู่ที่เทือกเขาจิ่งกัน ตอนใต้ของมณฑลเจียงซี 
กองทัพแดงที่ก่อตั้งขึ้นในขณะนั้นมีนายพลจูเต๋อ (ที่ต่อมาได้รับการขนานนามว่า 
“บิดาแห่งกองทัพแดง”) เป็นผู้บัญชาการทหาร และมีเหมาเจ๋อตุงเป็นผู้บัญชาการ
ฝ่ายการเมือง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบทบาทของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเมืองได้ลด
ความสำาคัญลง ภายหลังการเน้นการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ในกองทัพให้ทันสมัย
ตามนโยบายสี่ทันสมัยของเติ้งเสี่ยวผิง
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องค์ประกอบส�ำคญัในกองทพัจีน (ก่อนกำรปฏิรปูในปี   
  ค.ศ.๒๐๑๕)

ตั้งแต่ก่อต้ังสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี ค.ศ.๑๙๔๙ การจัดองค์กร
ของกองทัพจีนได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนสำาคัญ ได้แก่ กองทัพปลดปล่อยประชาชน 
(People’s Liberation Army) กองกำาลังตำารวจติดอาวุธ (Chinese People’s 
Armed Police Forces) และกองกำาลังทหารบ้าน (Militia)

ควำมเป็นมำของกองทัพปลดปล่อยประชำชน (PLA)  
 กองทัพปลดปล่อยประชาชนก่อตั้งที่เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี วันที่ ๑ 
สิงหาคม ค.ศ.๑๙๒๗ เป็นกองกำาลังที่ตั้งขึ้นและบัญชาการโดยพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศจีน กองทัพปลดแอกประชาชนจีน ประกอบด้วย กองทัพบก (Land 
Forced) กองทัพเรือ (Navy) กองทัพอากาศ (Air Force) และกองกำาลังขีปนาวุธ
นิวเคลียร์ (The Second Artillery Force) ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและ
ป้องกันประเทศ และในกรณีจำาเป็นกองทัพปลดปล่อยประชาชนจะช่วยทำาหน้าท่ี
ธำารงไว้ซึ่งระเบียบสังคม (Social Order) ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย 

ในการควบคุมกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก่อนการปฏิรูปกองทัพ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรค (The 
Central Military Commission: CMC) จะควบคุมกองทัพโดยกองบัญชาการกรม
ฝ่ายเสนาธิการ (The General Staff Headquarters), ฝ่ายกรมการเมือง (The 
General Political Department) ฝ่ายส่งกำาลังบำารุง (The General Logistics 
Department), และฝ่ายสรรพาวุธ (The General Armaments Department)
และมีการจัดแบ่งพื้นที่เขตความรับผิดชอบทางความมั่นคง แบ่งเป็น ๗ ภาคทหาร 
ได้แก่ ภาคทหารเสิ่นหยาง (Shenyang) เป่ยจิง (Beijing) หลานโจว(Lanzhou)  
จีห้นาน (Jinan) หนานจิง (Nanjing) กวางโจว (Guangzhou) และเฉงิต ู(Chengdu)

ในบรรดาผู้นำาคนสำาคัญของกองทัพ นายพลที่ดำารงตำาแหน่งเป็นสมาชิก
ของคณะกรรมาธกิารทหารส่วนกลาง จะมอีำานาจร่วมกบัผูน้ำาฝ่ายการเมอืงในคณะ
กรรมาธิการทหารส่วนกลางในการกำาหนดนโยบายและตัดสินใจกิจการสำาคัญ
ของกองทัพ
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ภาพโครงสร้างกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก่อนปฏิรูป พ.ศ.๒๕๕๘

The Command Structure of the People’s Liberation Army (PLA)
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แนวทางการรบัราชการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจนี

การรบัราชการของทหารกองทพัปลดปล่อยประชาชนจนีในสมยัสงคราม
กู้ชาตปิลดแอกให้แก่ประชาชน กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนใช้ระบบทหารแบบ
อาสาสมัคร ต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๔๙ หรือปี พ.ศ.๒๔๙๒ ซ่ึงเป็นปีประกาศก่อตั้ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สภาประชาชนสูงสุดได้ประกาศใช้กฎหมายการ
เกณฑ์ทหารเป็นฉบับแรก และเป็นจุดเริ่มต้นของระบบเรียกเกณฑ์ทหาร หลังจาก
ที่ได้ใช้ระบบเรียกเกณฑ์ในห้วงระยะเวลาหนึ่งได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเรียก
เกณฑ์คือ ระยะเวลาประจำาการของทหารสั้น ตำาแหน่งสำาคัญที่ต้องใช้เทคนิคและ
ประสบการณ์ขาดผู้เชี่ยวชาญซึ่งต้องรับราชการต่อเนื่องไม่สามารถฝึกทหารใหม ่
ให้รับหน้าที่ได้ทัน ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๒๗ สภาฯ ได้แก้ไขกฎหมายการเกณฑ์ทหาร
ใหม่ ให้มี ๒ ระบบ คือ ระบบเกณฑ์ทหาร และระบบอาสาสมัคร พร้อมทั้งปรับปรุง
ระบบทหารกองหนุน RESERVE และทหารบ้าน MILITIA (หมงิปิง) ให้มปีระสทิธภิาพ  
เป็นกำาลังในการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) หมู่บ้าน และป้องกันประเทศ

ทหารบ้าน (militia)  เป็นกองกำาลังประชาชนประจำาท้องถิ่น มีหน้าที่ 
รปภ. หมูบ้่าน แจ้งข่าวสารสนบัสนนุกองทพัปลดปล่อยประชาชนจนีในขดีความสามารถ
ยับยั้งข้าศึกในเวลาจำากัด สนับสนุน การพัฒนาหมู่บ้าน มีการจัดกำาลังที่แน่นอน  
มีสายการบังคับบัญชาและช่วงการบังคับบัญชาโดยระดับผู้นำาเป็นนายทหารและ
นายสิบประจำาการ ในหนึ่งตำาบลจะประกอบกำาลังเป็นหนึ่งกองร้อย ยอดกำาลังพล
จำานวน ๑๐๐ คน ในหนึ่งอำาเภอมี ๑ กองพัน ในรอบปีจะได้รับการฝึกในห้วงระยะ
เวลาส้ัน ๆ ใช้เวลาฝึก ๒๐ วนั สำาหรับทหารบ้านทีท่ำาหน้าท่ีด้านเทคนคิจะใช้เวลาฝึก 
๓๐ วัน ในยามปกติจะประกอบอาชีพของตนเอง คลังอาวุธของทหารบ้านจะอยู่ ณ 
หน่วยทหาร การรายงานข่าวจะรายงานตามลำาดับตามสายการบังคับบัญชาด้วย
เครื่องมือสื่อสาร ยอดกำาลังพบรวมทั้งประเทศ จำานวนประมาณ ๕๐ ล้านคน ไม่มี
เงินเดือนหรือผลตอบแทนใด ๆ

ทหารกองหนุน (reserve) เป็นกำาลังพลท่ีได้มาจากทหารท่ีปลดจาก
ประจำาการ มกีารลงทะเบยีนควบคมุทีแ่น่นอน และจัดต้ังเป็นกองกำาลงักองหนนุ ได้รบั
การฝึกและสามารถเรียกระดมพลได้ด้วยความรวดเร็ว พลทหารกองหนุนจะต้อง
มอีายไุม่เกนิ ๓๕ ปี นายสิบและนายทหารมแีนวทางการรบัราชการเช่นเดยีวกบันายสบิ
และนายทหารหลักในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
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พลทหารประจำาการ ได้จากการเรียกเกณฑ์ตามกฎหมาย โดยชาย
สัญชาติจีน ไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ อายุ ๑๘ ปี จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร  
ณ ภูมิลำาเนาของตน โดยลงทะเบียนในห้วง ๑ - ๑๕ กันยายน และเข้ารับการเกณฑ์
ในเดือนธันวาคมของปีนั้น ๆ การคัดเลือกบุคคลเป็นทหารได้จากผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยกำาลังอาวุธประชาชนอำาเภอ  
(หน่วยรองของมณฑลทหาร) หน่วยตำารวจ และหน่วยสาธารณสุข โดยพิจารณา 
คัดเลือกจากบุคคลที่มีความเหมาะสมมากที่สุดตามลำาดับให้เข้ารับราชการ และส่ง
กำาลังพลทหารใหม่ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในต้นปี

 พลทหาร ทีส่่งเข้าประจำาการเป็นทหารบกมรีะยะเวลาประจำาการ ๓ ปี  
ทหารเรือ และทหารอากาศ ๔ ปี หลังจากรับราชการครบตามระยะเวลาแล้ว  
พลทหารสามารถสมคัรใจรบัราชการต่อได้อกี ซึง่เป็นจุดเริม่ต้นของการเรยีกว่าทหาร
อาสาสมคัร แต่ท้ังนีจ้ะต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยว่าบุคคลนัน้มีความเหมาะสม 
และหน่วยมีความต้องการ ซึ่งทหารบกสามารถรับราชการต่อได้อีกไม่เกิน ๒ ปี  
ทหารเรือและทหารอากาศไม่เกิน ๑ ปี รวมระยะเวลาแล้วทุกเหล่าหากสมัครใจ 
รับราชการต่อจะมีระยะเวลา ๕ ปี เท่ากัน

 ทหารอาสาสมัคร ได้จากพลทหารประจำาการที่รับราชการครบอายุ
แล้วสมัครจับราชการตอ่ครั้งที่หนึ่ง ทหารบกรับราชการต่อได้ไม่เกิน ๒ ปี ทหารเรือ 
ทหารอากาศรบัราชการต่อได้ไม่เกนิ ๑ ปี และสมคัรใจทีจ่ะรบัราชการต่อไปอกีเป็น
ครั้งที่สอง หน่วยจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก ทหารผู้นั้นมี
ความสามารถชำานาญเฉพาะวิชาและสมัครใจ, มีความประพฤติดี, หน่วยมีความ
ต้องการ เม่ือสมคัรใจแล้วจะต้องรบัราชการต่อไปอีกอย่างน้อย ๘ ปี แต่ไม่เกนิ ๑๒ ปี
โดยอายุจะต้องไม่เกิน ๓๕ ปี เพื่อให้สามารถหางานทำาต่อได้เมื่อปลดประจำาการ 
หากทหารจะสมคัรใจรบัราชการต่อไปอกีกส็ามารถกระทำาได้แต่ทัง้นีจ้ะต้องผ่านการ
พิจารณาและถือว่าเป็นความต้องการเป็นกรณีพิเศษ

 นายสบิ กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน จัดพลทหารและนายสบิเป็น
กำาลงัพลประเภทเดยีวกนั โดยพลทหารทีร่บัราชการครบอายรุาชการและได้รบัการฝึกจะ
ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี – จ่าสิบเอก (ส.ต. - จ.ส.อ.) ตามลำาดับ   
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 ภายหลังสงครามสั่งสอนเวียดนาม กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้
ปรับปรุงและพัฒนากองทัพให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และได้นำาระบบชั้นยศมาใช้เมื่อ 
พ.ศ.๒๕๓๑ การพจิารณาเลือ่นชัน้ยศหรอืกำาหนดชัน้ยศ กองทพัฯ จะพจิารณาตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ความยึดมั่นใน
อุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมิได้มีอัตราช้ันยศท่ีแน่นอนตามตำาแหน่ง
ที่บรรจุตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) เหมือนสากลโดยทั่วไป  
แต่กองทัพฯ มีระบบควบคุมอายุประกอบแนวทางในการรับราชการให้สัมพันธ์ 
กับหน่วยที่บรรจุ เพื่อให้หน่วยมีกำาลังที่เหมาะสมกับภารกิจ เช่น ในระดับหมวด 
กำาลังพลจะมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางในการรับราชการดังนี้

 ๑. ประเภทนำยทหำรประจ�ำกำร

  ๑.๑ นำยทหำรประจ�ำกำรในหน่วยก�ำลังรบ 

ที่รับผิดชอบด้านยุทธการ, ด้านการเมืองและด้านการส่งกำาลังบำารุง

      หน่วยระดับหมวด           อายุไม่เกิน ๓๐ ปี

       หน่วยระดับกองร้อย     อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

       หน่วยระดับกองพัน อายุไม่เกิน ๔๐ ปี 
  (ประจำาการบนเรือรบ ๔๕ ปี)

       หน่วยระดับกรม  อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
  (ประจำาการบนเรือรบ ๕๐ ปี)

       หน่วยระดับกองพล  อายุไม่เกิน ๕๐ ปี 
  (ต่ออายุได้ถึง ๕๕ ปี ถ้าจำาเป็น)

       หน่วยระดับกองทัพ     อายุไม่เกิน ๕๕ ปี 
  (ต่ออายุได้ถึง ๖๐ ปี ถ้าจำาเป็น)

       หน่วยระดับภาคทหาร      อายุไม่เกิน ๖๕ ปี
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  ๑.๒ นำยทหำรประจ�ำกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนเทคนิค

   ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิค ชั้นต้น อายุไม่เกิน ๕๓ ปี

   ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิค ชั้นปานกลาง อายุไม่เกิน ๕๘ ปี

   ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิค ชั้นสูง อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

 ๒. ประเภทนำยทหำรอำสำสมัคร (ข้ำรำชกำรพลเรือน) 
 เป็นนายทหารทีม่คีวามชำานาญเฉพาะสาขาวชิา ได้ผ่านการปฏบิตัหิน้าที่
ราชการมาแล้วตามข้อ ๑.๒ และสมัครใจที่จะรับราชการต่อประกอบกับหน่วย 
ได้พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมและมีความต้องการ

  ๒.๑ ตำาแหน่งเทคนิควิชาพิเศษชั้นสูง

       ชาย   อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

       หญิง  อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

  ๒.๒  ตำาแหน่งเทคนิควิชาพิเศษระดับปานกลางและชั้นต้น

        ชาย   อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

      หญิง  อายุไม่เกิน ๕๕ ปี

   ๒.๓ ตำาแหน่งเทคนิควิชาชีพพิเศษระดับปานกลางและชั้นต้น 
ชำานาญด้านศิลปหัตถกรรมและด้านพลศึกษา

        ชาย   อายุไม่เกิน ๕๕ ปี

        หญิง  อายุไม่เกิน ๕๐ ปี

แนวทำงกำรศึกษำในโรงเรียนทหำรกองทัพบกปลดปล่อย
ประชำชนจีน

 การฝึกอบรมนายทหารของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจนี (people's  
libration arrmy: pla) ในภาวะสงครามจะใช้การฝึกอบรมในสนามตามสถานการณ์จรงิ
เป็นหลกั ในยามสงบใช้การฝึกอบรมในโรงเรยีนเป็นหลกั ซ่ึงได้แบ่งโรงเรยีนทหารออก
เป็น ๓ ประเภท คอื โรงเรยีนนายสบิ, โรงเรยีน (วทิยาลยั) บังคับบัญชา และโรงเรยีน 
(วทิยาลยั) เทคนคิ
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 นายทหารในกองทพัปลดปล่อยประชาชนจนีทกุนายจำาเป็นจะต้องผ่าน
การศกึษาในโรงเรยีน (วทิยาลยั) นายทหารก่อนจึงจะเป็นนายทหารได้และการศกึษา
ของนายทหารจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา การเลื่อนยศและตำาแหน่งด้วย 
หลกัสูตรในการศกึษาจะแบ่งหลกัสูตรการศกึษาให้ตรงตามตำาแหน่งของนายทหาร
ที่จะบรรจุเข้ารับราชการตามตำาแหน่งนั้น ๆ  หรือเรียกว่าเป็นการศึกษาเฉพาะเหล่า

  นโยบำยกำรฝึกศึกษำในกองทัพปลดปล่อยประชำชนจีนยึดถือ

แนวทำงดังนี้

 ๑. ผลติกำาลงัพลให้มอีดุมการณ์ทางด้านการเมอืง และมคีวามเช่ียวชาญ
ในด้านการทหารด้วย

 ๒. หน่วยทหารและโรงเรยีนทหารจะต้องมคีวามสมัพนัธ์และประสานงาน
ซึ่งกันและกัน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนจะรับใช้หน่วยทหารและหน่วยทหารจะคัดเลือก
นักเรียนที่ดีเด่น (จากพลทหาร) ให้กับโรงเรียน

 ๓. การฝึกศกึษาจะต้องสอดคล้องและสมัพนัธ์กบัระบบการบรหิารงาน
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษามาแล้วจะต้องสามารถฝึกทหารและ
บริหารงานได้ทั้งหมด

 ๔. ยนืหยดัในอาวธุและยทุโธปกรณ์ทีม่อียูใ่นปัจจบัุนให้สามารถใช้อาวธุ
ยทุโธปกรณ์ได้อย่างเต็มขดีความสามารถ และสามารถใช้อาวุธยทุโธปกรณ์ทีท่นัสมยั
ของข้าศึกได้

 ๕. ยนืหยดัในหลักการการต่อสูด้้วยความลำาบากยากแค้น ฝึกทหารอย่าง
ขยันขันแข็ง และประหยัด และหวังผลจากการฝึกด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด

  โรงเรยีนทหำรของกองทัพปลดปล่อยประชำชนจนีประกอบด้วย

 ๑. โรงเรียนนายสิบ การอบรมบุคคลท่ีจะทำาหน้าท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา 
(หัวหน้านายสิบ) จะใช้การพิจารณาต่อบุคคลที่มีคุณวุฒิและขีดความสามารถจาก
ทหารที่เกณฑ์เข้ามา เข้ารับการฝึกอบรมในโรงเรียนนายสิบ ซึ่งมีอยู่ตามภาคทหาร
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ต่าง ๆ เรียกว่า หน่วยฝึกทหารในกองทหาร หรือโรงเรียนนายสิบในโรงเรียน 
(วทิยาลยั) บงัคบับญัชา สำาหรบัหวัหน้านายสบิส่วนหนึง่ของกองทัพเรอืและกองทัพ
อากาศนั้น จะพิจารณาคัดเลือกจากพลทหารที่มีความรู้ชั้นมัธยมต้นเข้ารับการฝึก
อบรม ๒ – ๓ ปี ให้มีความรู้ในวิชาเฉพาะเพื่อสามารถใช้งานในการซ่อมแซมอาวุธ
และยุทโธปกรณ์ได้

 ๒. โรงเรยีน (วทิยาลยั) บงัคบับญัชา เป็นโรงเรยีนสำาหรบัผลตินายทหาร
ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

 ชัน้ต้น ฝึกอบรมนายทหารในระดับ หมวด (เทียบเท่า โรงเรียน 
นายร้อยของไทย)

 ชั้นกลาง ฝึกอบรมนายทหารในระดับ กรม (เทียบเท่า โรงเรียน
เสนาธิการ เหล่าทัพของไทย)

 ชั้นสูง ฝึกอบรมนายทหารในระดับ กองทัพ (เทียบเท่า วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักรของไทย)

 การฝึกอบรมโดยทั่วไปจะประกอบด้วยสาขาวิชาทางด้านการทหาร 
การเมือง การส่งกำาลังบำารุง วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์

  ๒.๑ โรงเรยีน (วทิยาลยั) บังคบับัญชา ช้ันต้น แต่ละเหล่าทัพจะมี
โรงเรียนของตนเองเพ่ือผลตินายทหารในระดับหมวดให้สามารถปฏบัิตหิน้าท่ีได้ตาม
ตำาแหน่งคือ เป็นผู้บังคับหมวด เป็นนายทหารประจำาเรือรบ เป็นนักบินของกองทัพ
เรือและกองทัพอากาศ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาจะพิจารณาคัดเลือก 
จากพลทหารหรอืนายสบิทีม่คีวามสามารถมคุีณวฒุเิป็นหลักและส่วนน้อยจะรับจาก
นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมปลาย การศึกษาจะกระทำาอย่างเป็นระบบ
เพื่อผลิตนายทหารให้มีความสามารถขั้นต้นเพื่อทำาหน้าที่ผู้บังคับหมวด ส่วนความ
ชำานาญให้พฒันาจากการทำางานในภายหลงั โรงเรียน (วิทยาลยั) บังคบับัญชาช้ันต้น 
แบ่งย่อยออกเป็น ๓ ประเภท คือ คณะวิชาเฉพาะชั้นปานกลาง, คณะวิชาเฉพาะ
ช้ันวิทยาลัย และคณะวิชาทั่วไปมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง ๓ ประเภทนี้จะมีแนวทาง 
ในการศึกษาและการรับสมัครนักศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้
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   ๒.๑.๑ คณะวชิาเฉพาะปานกลาง รบัจากหวัหน้าหมูแ่ละพลทหาร
ทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากชัน้มัธยมปลาย ซึง่มผีลการศึกษาอยูใ่นเกณฑ์ดเีข้ารบัการศกึษา
โดยมีระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปี และรับจากหัวหน้าหมู่และพลทหารที่สำาเร็จ 
การศึกษาจากชั้นมัธยมต้นที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีระยะเวลาในการ
ศึกษา ๓ ปี หลักสูตรการศึกษาเน้นหนักในด้านการทหารและการเมือง เพื่อให้มี
ความรู้ขั้นพื้นฐานในการนำาหน่วย

   ๒.๑.๒ คณะวิชาเฉพาะช้ันวทิยาลยั รบัจากหวัหน้าหมูแ่ละพล
ทหารที่สำาเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมปลายที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีและเป็น
ผู้ทีม่คีวามสามารถสงู โดยมรีะยะเวลาในการศึกษา ๓ ปี หลกัสตูรการศกึษาประกอบ
ด้วย การทหาร การเมือง วิชาเฉพาะในระดับวิทยาลัย

   ๒.๑.๓ คณะวชิาทัว่ไปมหาวิทยาลยั รบัจากนกัศกึษาทีส่ำาเรจ็
การศกึษาจากมธัยมปลายเป็นหลกั และรบัจากหวัหน้าหมูแ่ละพลทหารทีส่ำาเรจ็การ
ศกึษาจากชัน้มธัยมปลายเป็นส่วนน้อยโดยมรีะยะเวลาในการศกึษา ๔ ปี หลกัสตูรการ
ศกึษาประกอบด้วย การทหาร การเมอืง วชิาเฉพาะในระดับมหาวทิยาลยั

  ๒.๒ โรงเรยีน (วทิยาลัย) บังคบับัญชาชัน้กลาง กองทพับก กองทพั
เรือ และกองทัพอากาศ แต่ละเหล่าทัพจะมีโรงเรียน (วิทยาลัย) ของตนเองในระดับ
ช้ันกลาง โดยรบันายทหารนกัเรยีนจากนายทหารตำาแหน่งผูบ้งัคบักองพนั หรอืฝ่าย
เสนาธิการ ที่มีตำาแหน่งเทียบเท่า ผู้บังคับกองพัน และจะต้องผ่านการศึกษาจาก
โรงเรยีน(วทิยาลยั) บงัคบับญัชาชัน้ต้นมาแล้ว ระยะเวลาในการศกึษา ๑ – ๒ ปี เมือ่
สำาเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับตำาแหน่งเป็นนายทหารในระดับกรม หลักสูตร 
การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาวิชาทหารในระดับกรมเป็นหลักโดยเน้นในเรื่อง
การจัดการบังคับบัญชาในทางยุทธวิธีและให้มีความรู้เพิ่มเติมในระดับกองพลบ้าง
เป็นบางส่วนเพือ่ประโยชน์ในการปฏบิติังานรวมทัง้ให้มคีวามรูใ้นทางเทคโนโลยด้ีาน
การทหารสมัยใหม่เป็นบางส่วนเท่าที่จำาเป็นด้วย

  ๒.๓ โรงเรียน(วทิยาลยั)บงัคบับญัชาชัน้สงูหรอืเรยีกว่ามหาวิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจักร เป็นโรงเรียน(มหาวิทยาลัย)บังคับบัญชาช้ันสูงในทางทหาร
ของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน รับนายทหารนักเรยีนจากกองทพับกกองทพัเรอื 
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และกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นนายทหารในระดับผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่า 
และเป็นบุคคลที่เคยผ่านการศึกษาจากโรงเรียนบังคับบัญชาช้ันกลางมาแล้วระยะ 
ในการศึกษา ๑ ปี หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาและวิจัยนโยบาย 
ในการป้องกนัประเทศและยุทธศาสตร์ หลกัการสงคราม นโยบายการป้องกนัประเทศ
และการต่างประเทศ และ อื่น ๆ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศได้จัด
หลักสูตรเพิ่มเติมสำาหรับนายทหารที่มีตำาแหน่งในระดับแม่ทัพ และข้าราชการ
พลเรอืนทีม่ตีำาแหน่งตัง้แต่ผูว่้าราชการมณฑลขึน้ไป ระยะเวลาในการศกึษา ๓ – ๔ เดอืน 
หลกัสูตรการศึกษาประกอบด้วย การศกึษาและวจิยันโยบายในการป้องกันประเทศ
และยุทธศาสตร์

โรงเรียน (วิทยาลัย) บังคับบัญชา ทั้ง ๓ ประเภท ยังได้จัดให้ม ี
การศกึษาแบบวิจยัโดยรบันายทหารนกัเรียนทีม่คีณุสมบัตจิบมหาวทิยาลยัในระดบั
ปรญิญาตรีและปริญญาโท ระยะเวลาในการศกึษา ๒ - ๓ ปี ความมุง่หมายเพือ่ผลติ 
บุคลากรที่มีความรู้ในด้านทฤษฎีและงานวิจัยและสามารถทำาหน้าที่ครูในโรงเรียน
ทหารชั้นสูงหรือทำาหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการในหน่วยงานที่สำาคัญ

๓. โรงเรียน (วิทยาลัย) เทคนิค

  โรงเรียน(วิทยาลัย) เทคนิค ได้แบ่งการดำาเนินการฝึกศึกษานักเรียน
ออกเป็น ๕ ประเภท ด้วยกนัตามความต้องการของหน่วยทหารคือ วิชาเฉพาะปานกลาง 
วิชาเฉพาะชั้นมหาวิทยาลัย, วิชาทั่วไปมหาวิทยาลัย, นักศึกษาวิจัยปริญญาโท  
และนักศึกษาวิจัยปริญญาเอก

  ๓.๑ วิชาเฉพาะปานกลาง รับนักเรียนโดยพิจารณาคัดเลือกจาก 
พลทหารและนักเรียนทั่วไปที่สำาเร็จการศึกษาจากช้ันมัธยมต้นและมัธยมปลาย 
สำาหรับนักเรียนที่สำาเร็จมัธยมต้นระยะเวลาในการศึกษา ๓ ปี และนักเรียนที่สำาเร็จ 
ชัน้มธัยมปลายมรีะยะเวลาในการศกึษา ๒ ปี หลกัสตูรการอบรมประกอบด้วยความรู ้
พื้นฐานงานด้านช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ ตามตำาแหน่งที่ต้องการบรรจุในตำาแหน่งที่
ใช้งานด้านเทคนิค รวมทั้งผลิตนักเรียนเพื่อบรรจุเป็น จนท. เทคนิคในหน่วยงาน
ข้าราชการพลเรือนด้วย
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    ๓.๒ วิชาเฉพาะชั้นมหาวิทยาลัย รับนักเรียนโดยพิจารณาคัดเลือก
จากพลทหารและนักเรียนทั่วไปที่สำาเร็จการศึกษาจากช้ันมัธยมปลาย ระยะเวลา 
ในการศกึษา ๓ ปี หลกัสตูรในการศกึษาประกอบด้วย ความรูพ้ืน้ฐานในวชิาช่างเทคนคิ 
เพ่ือผลิตนายทหารและข้าราชการพลเรอืนให้สามารถมคีวามรูใ้นงานการซ่อมบำารงุ
ยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ รวมท้ังผลติแพทย์ทหารเพ่ือบรรจใุนหน่วยทหารระดบัตำา่กว่ากองพล

   ๓.๓ วชิาทัว่ไปมหาวทิยาลยั รบันกัเรยีนจากนกัเรยีนทัว่ไปทีส่ำาเรจ็
การศึกษาจากชั้นมัธยมปลาย ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปี และหากศึกษาในสาขา 
แพทยศาสตร์ ระยะเวลาในการศึกษา ๖ ปี หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วยวิชา 
ในสาขาวิศวกรรมต่างและวชิาแพทย์ เพือ่ผลตินายทหารเป็นวศิวกร และนายแพทย์
ทหารเป็นหลัก

   ๓.๔ นักศึกษาวิจัยปริญญาโทและปริญญาเอก ความมุ่งหมาย 
เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความรู้ในด้านการวิจัยในสาขาวิศวกรรมช้ันสูง ให้สามารถ
ปฏิบตังิานในการซ่อมแซมยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ  และทำาหน้าทีเ่ป็นครใูนโรงเรยีนทหาร

สำาหรับระบบการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้ระบบ ๖, ๓, ๓ 
คือ ชั้นประถมศึกษา ๖ ปี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี และชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ๓ ปี

  กำรแสดงแสนยำนุภำพของกองทัพจีน

   จีนจัดการเดินสวนสนามในวาระครบรอบ ๗๐ ปี (ค.ศ.๑๙๔๕ – 
๒๐๑๕ หรือ พ.ศ.๒๔๘๘ – ๒๕๕๘) ชัยชนะสงครามโลกครั้งที่สอง ณ จัตุรัสเทียน
อันเหมิน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ นับเป็นครั้งแรกของการกำาหนด 
“วันแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นของกองทัพประชาชนจีน” 
และเป็นครัง้แรกในการเดินสวนสนามของกองทพัปลดแอกประชาชนจนี หรอื PLA 
เพื่อรำาลึกถึงชัยชนะสงคราม ทั้งนี้ จีนเป็นหนึ่งในสมาชิกกองกำาลังพันธมิตรผู้พิชิต
สงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ.๑๙๓๙ – ๑๙๔๕ หรือ พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๔๘๘ ) ระหว่าง
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สงครามโลกครั้งที่สองน้ี กองทัพจักรพรรดินิยมแห่งญ่ีปุ่นได้ยาตราทัพเข้าไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย และได้ยึดครองเขตต่าง ๆ ในประเทศจีนในปี ค.ศ.๑๙๓๗ 
(พ.ศ.๒๔๘๐) โดยเฉพาะสงครามยึดครองหนานจิง (นานกิง) ทำาให้เกิดบาดแผล 
ทางประวัติศาสตร์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมาจนทุกวันนี้ 

พธิเีดนิสวนสนามคร้ังยิง่ใหญ่ของ PLA เพือ่เฉลมิฉลองชัยชนะเหนอืญีปุ่น่
ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง โดยมกีำาลงัพลเข้าร่วมการสวนสนามถงึ ๑๒,๐๐๐ คน  
อาวธุยทุโธปกรณ์ ๕๐๐ ชิน้ และเคร่ืองบนิรบรุ่นใหม่ล่าสดุอกี ๑๘ รุน่ รวม ๒๐๐ ลำา 
ซึ่งในจำานวนอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ยังไม่เคยแสดงต่อท่ี
สาธารณะมาก่อน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้นำาและข้าราชการระดับสูงจาก
ประเทศต่าง ๆ นับ ๓๐ ประเทศ เข้าร่วมชมความยิ่งใหญ่ของกองทัพจีน

เบื้องหน้า ภายในงานนี้พบผู้นำาชาติมหาอำานาจอย่างประธานาธิบดี 
วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย รวมถึงผู้นำาชาติอื่น ๆ อันมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน  
ซึ่งรัฐบาลจีนเน้นยำ้าว่า พิธีสวนสนามครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าหมายต่อญี่ปุ่นในวันนี้ แต่มุ่ง
ระลึกอดีตและตักเตือนชาวโลกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของจีน อย่างไรก็ดีจีน 
ก็แทบไม่เคยพลาดจะลากจุดสนใจไปยังการกระทำาของญี่ปุ่นในช่วงเกิดสงคราม  
การเริ่มต้นพิธีการในการสวนสนาม เร่ิมด้วยประธานาธิบดีสี จ้ินผิง เริ่มต้นกล่าว
สุนทรพจน์ขณะยืนอยู่เหนือจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงปักกิ่ง  
ได้แสดงท่าทีเป็นมิตรไมตรีด้วยคำาแถลงว่า “จีนจะตัดลดกำาลังทหารลง ๓๐๐,๐๐๐ 
นาย เพื่อก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาสันติภาพ” แต่ว่าไม่ได้ชี้ชัดถึงกรอบเวลา
อนัชัดเจนออกมา ทัง้น้ีกองทพัปลดแอกประชาชนจีนนับเป็นหนึง่ในกองทัพท่ีมขีนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก โดยปกครองกำาลังพลอยู่กว่า ๒,๓๐๐,๐๐๐ นาย ในปัจจุบัน
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แสนยานุภาพทางการทหารของจีน ที่นำามาร่วมการสวนสนามในครั้งนี้ 
ที่น่าสนใจมากคือ ขีปนาวุธนำาวิถีตงเฟิง รุ่นต่าง ๆ ได้แก่

๑) ขีปนาวุธตงเฟิง ๒๖ 

 

ขีปนาวุธนำาวิถีตงเฟิง ๒๖ (Dongfeng-26) เป็นขีปนาวุธพิสัยกลาง 
(Intermediate-Range Ballistic Missile: IRBM) มีพิสัยการยิงไกล ๔,๐๐๐ 
กิโลเมตร เจ้าของฉายา “ผู้พิฆาตเกาะกวม” เนื่องจากสามารถโจมตีข้าศึกได้ถึง 
“เกาะกวม”อันเป็นฐานทัพสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก

๒) ขีปนาวุธตงเฟิง ๒๑ ดี 

ภาพขีปนาวุธน�าวิถี DF 26 

ภาพขีปนาวุธน�าวิถี DF 21 D 
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ขีปนาวุธนำาวิถี ตงเฟิง ๒๑ ดี (Dongfeng-21D) เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือ
ผวินำา้ (Anti-Ship Ballistic Missile : ASBM) มพีสิยัการโจมตไีกล ๑,๔๕๐ กโิลเมตร 
รายงานระบวุ่าขปีนาวธุฯมอีานุภาพทำาลายล้างสงูขนาดสามารถจมเรอืบรรทกุเครือ่ง
บินด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว

  

ขีปนาวุธนำาวิถี ตงเฟิง ๕ บี (Dongfeng-5B) เป็นขีปนาวุธพิสัยไกล 
(Intercontinental Ballistic Missile: ICBM) เคลื่อนที่โดยใช้ระบบเชื้อเพลิงเหลว 
มพีสิยัการยงิไกล ๑๕,๐๐๐ กโิลเมตร สามารถบรรจหุวัรบนิวเคลยีร์ได้มากกว่าสามหวั

ข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับการเดินสวนสนามฉลองครบรอบ ๗๐ ปีชัยชนะ
สงครามโลกครั้งที่สอง

 ประการแรก เป็นการเดินสวนสนามครั้งแรก ที่ไม่ได้จัดในวันชาติจีน 
ซึ่งหากพิจารณาจากการที่จีนจัดการเดินสวนสนามของกองทัพมาแล้วจำานวน ๑๔ 
ครั้ง นับตั้งแต่สถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.
๒๔๙๒) พบว่า การเดินสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๙๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) 
และปี ค.ศ.๒๐๐๙ (พ.ศ.๒๕๕๒) เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งจีนใหม่โดยพรรค
คอมมิวนิสต์จีนครบรอบปีที่ ๕๐ และปีที่ ๖๐ ตามลำาดับ 

ภาพขีปนาวุธน�าวิถี พิสัยไกล DF 5-B (ภาพ เอพี)

๓) ขีปนาวุธตงเฟิง ๕ บี
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ประการที่สอง อดีตทหารผ่านศึกก๊กมินตั๋ง (Kuomintang) ได้รับเชิญ
มาเข้าร่วมการเดินสวนสนาม จีนได้เชิญอดีตทหารผ่านศึกก๊กมินตั๋งบางกลุ่มมา 
เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม เพื่อรำาลึกว่ากองทัพก๊กมินตั๋งมีบทบาทสำาคัญในสงคราม 
ต่อต้านญี่ปุ่น

ประการที่สาม เจ้าหน้าทีร่ะดับสงูร่วมเดินสวนสนามโดยเป็นหน่วยผูน้ำา
ของขบวนฯ กลุ่มนายทหารใหญ่ระดับนายพลเดินสวนสนามนำาหน้าเพื่อแสดงภาพ
ลักษณ์ใหม่ของกองทัพปลดแอกประชาชน แตกต่างจากการเดินสวนสนามครั้งที่
ผ่าน ๆ มา จะเป็นการเดินสวนสนามของนายทหารระดับรอง ๆ ลงไป

ประการที่สี่ หน่วยทหารจากต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ในการเดิน 
สวนสนามฯ นีม้หีน่วยทหารต่างชาตเิข้าร่วม อาท ิรสัเซีย มองโกเลยี เบลารสุ คาซคัสถาน 
คร์ีกีซสถาน ลาว กมัพชูา และชาตอิืน่ ๆ  เป็นต้น ซึง่นบัเป็นครัง้แรกทีก่องกำาลงัของหน่วย
ทหารต่างชาตไิด้เดนิสวนสนามร่วมกบักองทพัจนี ณ กรงุปักก่ิงอนัเป็นเมอืงหลวงของจนี

ประการทีห้่า มขีบวนแสดงอาวธุยทุโธปกรณ์ใหม่ ๆ  สนธสิญัญาระหว่าง
ประเทศได้บญัญัตกิารแสดงอาวธุยทุโธปกรณ์รุน่ใหม่ของกองทพั อาวธุยทุโธปกรณ์
ท้ังหมดที่นำาออกแสดงในขบวนพาเหรด เป็นอาวุธรุ่นใหม่ผลิตในประเทศที่เข้า
ประจำาการแล้ว ทั้งของกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองทัพบก อาทิ เครื่องบิน
ทิ้งระเบิด-6K และมีการแสดงขีปนาวุธนำาวิถีรุ่นใหม่ DF-16, DF-21D

ประการที่หก กลุ่มทหารผ่านศึกที่รอดชีวิตจากสงครามต่อต้านญี่ปุ่น 
มีอายุเฉลี่ย ๙๐ ปี และลูก ๆ ของทหารที่เสียชีวิต มีอายุเฉลี่ย ๗๘ ปี ทหารผ่านศึก
มากกว่า ๓๐๐ คน ได้รับเชิญมาเข้าร่วมพิธีฉลองชัยชนะสงคราม

ประการที่เจ็ด เป็นครั้งแรกที่หน่วยทหารกองเกียรติยศหญิง เข้าร่วม 
การเดินสวนสนาม หน่วยทหารกองเกียรติยศหญิง ๕๑ คนนี้ มีความสูงเฉลี่ย ๑.๗๘ 
เมตร และ ๒๐.๘๘ เปอร์เซ็นต์ จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า
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ประการทีแ่ปด มคีนกว่า ๒,๔๐๐ คน เข้าร่วมการร้องเพลงประสานเสยีง 
และทหารกว่า ๒,๔๐๐ นาย เข้าร่วมร้องเพลงประสานเสียงในขบวนพาเหรด  
โดยร้องเพลงคลาสสกิท่ีมเีนือ้หาบรรยายเรือ่งราวระหว่างสงครามต่อต้านญีปุ่น่ และ
สมาชิกในวงขับร้องประสานเสียงนี้ เข้าร่วมการเดินสวนสนามครั้งแรก

สำาหรับเบื้องหลัง ของการสวนสนามในครั้งนี้ สามารถวิเคราะห์เป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ประเด็นแรก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ที่มีมาอย่างช้านาน 
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ จีนกับไทย มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน มีความร่วมมือกัน 
ในทุกมิติตั้งแต่ในระดับความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จนมีการกล่าวกันว่า 
การสวนสนามฯ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์จีน โดยมี 
การเตรียมการจัดงานมาเป็นอย่างดีและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการ
ควบคุมการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะทางอากาศ ซ่ึงรัฐบาลจีน 
ได้ดำาเนินการปิดน่านฟ้าเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้กำาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ 
และเครือ่งบนิของกองทัพ สามารถสวนสนามฯ ได้อย่างราบร่ืน ในขณะทีจ่นีมมีลพษิ
ทางอากาศสูงค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกรุงปักก่ิง ซึ่งทางการจีน ใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยในการลดมลพิษโดยการยิงจรวดขึ้นสู่อากาศเพื่อทำาฝนเทียม นอกจากนี ้
ยังใช ้จรวดเพื่อสลายกลุ ่มเมฆไม่ให้มีฝนตกในวันที่ต ้องการได้ด ้วยเช่นกัน  
นับว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่สูงมาก

ประเด็นที่สอง ด้านการรกัษาความปลอดภยั จนีมกีฎระเบียบท่ีเข้มงวด
โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ ผู้ใดที่อนุญาตให้ชาวต่างชาต ิ
เข้าพักอาศัยในเคหสถานจะต้องรายงานให้หน่วยงานความมั่นคงทราบ ภายใน  
๒๔ ชัว่โมง เพ่ือจะได้ตดิตามความเคลือ่นไหวตลอดระยะเวลาทีพ่ำานกัอยูใ่นประเทศ 

ประเด็นที่สาม รปูแบบการจัดสวนสนามฯ เมือ่วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๕๘ 
ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ จัตุรัส เทียนอันเหมิน นับเป็นการสวนสนาม
คร้ังทีใ่หญ่ทีส่ดุในประวติัศาสตร์ เน่ืองจากมกีารนำาเอายทุโธปกรณ์ทีท่นัสมยัมาแสดง
ต่อสาธารณะ โดยกองทัพจีน มุ ่งเน้นยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศจาก 
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ภัยคุกคามในทุกมิติ ทั้งระดับยุทธศาสตร์ด้วยกำาลังทางอากาศและขีปนาวุธ 
หวัรบนิวเคลียร์ ระดับยทุธบริเวณและในระดับยุทธวธิ ีอย่างไรกต็าม การสวนสนาม
ในครั้งนี้มุ่งเน้นการแสดงยุทโธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีทางลึกและ
การป้องกันภัยทางอากาศในระดับยุทธบริเวณ ต้ังแต่ระดับตำ่า ระดับปานกลาง 
ถงึระดบัสูงมาก ซึง่แตกต่างจากการสวนสนามในอดตีทีผ่่านมา ยทุโธปกรณ์ทีน่ำามา
แสดงที่สำาคัญ ๆ ได้แก่ รถถัง ยานเกราะทั้งล้อและสายพาน ปืนใหญ่อัตตาจร และ
จรวดโจมตีภาคพื้น อาวุธนำาวิถีโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและพื้นนำ้า ระบบป้องกัน
ภัยทางอากาศผสมอาวุธลำากล้องและอาวุธนำาวิถีระดับตำ่า (SHORAD) ระดับ 
ปานกลาง ระดับสูง (HIMAD) ทั้งแบบอัตตาจรและแบบประจำาที่ ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูงอย่างหลากหลาย อันเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนในการนำา
เทคโนโลยีมาเพิ่มอำานาจกำาลังรบทดแทนกำาลังพล ทำาให้ ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง 
สามารถกล่าว ในสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า สปจ. จะลดกำาลังพลลง ๓๐๐,๐๐๐ นาย 
(ปัจจุบัน กองทัพ สปจ. มีกำาลังพล ๒,๓๐๐,๐๐๐ นาย)

ประเด็นที่สี่ ผู ้แทนต่างประเทศที่เข้าร่วมชมการสวนสนาม ได้แก่  
ประมุขต่างประเทศนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม และผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู ้แทน และกำาลังพลจากกองทัพ 
ต่างประเทศทีเ่ข้าร่วมสวนสนาม มจีำานวน ๑๗ ประเทศ ได้แก่ อฟักานสิถาน เบลารุส 
กมัพชูา ควิบา อยีปิต์ ฟิจิ คาซคัสถาน คีร์กซีสถาน ลาว เมก็ซิโก มองโกเลีย ปากสีถาน 
เซอร์เบยี ทาจิกสิถาน วานอูาต ูเวเนซเุอลา และรสัเซยี ในขณะทีผู้่แทนจากประเทศ
เยอรมนี และอิตาลี ซึ่งเป็นพันธมิตรสงครามกับญี่ปุ่น ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้
เข้าร่วมชมการสวนสนามฯ ด้วยเช่นกัน 

ประเด็นที่ห้า แม้ว่าจนีจะแถลงว่า ไม่ได้พุง่เป้าหมายไปเพือ่การต่อต้าน
ญ่ีปุ่นก็ตาม แต่การที่จีนตั้งชื่องานสวนสนามฯ ในครั้งนี้เพื่อมุ่งเป้าหมายท่ีญี่ปุ่น 
ด้วยการแสดงแสนยานุภาพทางทหารเพื่อป้องปรามท่ีญ่ีปุ่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ในการขยายบทบาทของกองทัพและกำาลังทหารออกไปปฏิบัติภารกิจ
นอกประเทศ รวมทั้งเพื่อแสดงบทบาทนำาร่วมกับมิตรประเทศในการผดุงสันติภาพ
และความสงบสุข (ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ รัฐสภาญี่ปุ่นได้ลงมติผ่าน
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กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติหลายฉบบั นบัเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้
ประวติัศาสตร์ของนโยบายความมัน่คงของประเทศทีเ่คยรักษาเอาไว้นบั ๗ ทศวรรษ 
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒)

ประเด็นที่หก รูปแบบการเชิญผู้แทนประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมในครั้งนี้ 
มี ๓ ระดับ ตั้งแต่ระดับประมุขของประเทศหรือผู้นำารัฐบาล ระดับผู้นำากองทัพ  
และระดับกองกำาลังทหารที่เข้าร่วมสวนสนามฯ การเชิญผู้แทนดังกล่าวมาเข้าร่วม
งานฯ แสดงให้เหน็ว่า จนีมพัีนธมติรเป็นจำานวนมากโดยเฉพาะรสัเซีย (ซ่ึงก่อนหน้านี ้
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองทัพจีนได้ส่งกำาลังพลเข้าร่วมการสวนสนามที่
รัสเซีย และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก็เดินทางไปร่วมงานสวนสนามดังกล่าวด้วย) 

กำรปฏิรูปกองทัพจีน (ครั้งล่ำสุด เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๕ หรือ 
พ.ศ.๒๕๕๘)

ที่มาของการปฏิรูปกองทัพของจีน หรือ PLA เป็นผลต่อเนื่องมาจาก
ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๖ ทีท่างการจนีได้เปิดเผยแผนการปฏริปูเศรษฐกจิและสงัคมครัง้
ใหญ่สดุในรอบเกอืบ ๓๐ ปี ในประเด็นสำาคัญเก่ียวกบั “การปฏริปูเชิงลกึท่ีรอบด้าน” 
(Comprehensively Deepening Reform) มีภารกิจที่รัฐบาลจีน ตั้งเป้าไว้ทั้งสิ้น 
๑๕ เร่ือง แบ่งเป็น ๖๐ ภารกจิ ครอบคลมุทัง้ในด้านของเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม 
และการป้องกันประเทศ เช่น การผ่อนปรนนโยบายลูกคนเดียว การยกเลิกค่าย
แรงงาน และนโยบายด้านการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการเสรมิสร้าง 
กำาลังป้องกันประเทศ 

การปฏริปูกองทพัของจนี เริม่เหน็เค้าโครงทีชั่ดเจนมากขึน้เมือ่ประธานาธบิดี
ส ี จิ้นผิง ของจีน เปิดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปี ชัยชนะเหนือญี่ปุ่น 
ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ อย่างยิ่งใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วย
การสวนสนามของกองทหารหลายหมืน่คน พร้อมโชว์รถถงั ขปีนาวธุ และเครือ่งบนิ
ลำ้าสมัย ยืนยันแสนยานุภาพอันเกรียงไกร ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยัง
ใช้โอกาสน้ีประกาศลดกำาลงัทหารลง ๓๐๐,๐๐๐ คน จากกำาลงัพลในกองทพัทีม่อียู่ 
๒.๓ ล้านคน ในขณะปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อแสดงความจริงใจว่า จีนไม่มีแผนคุกคาม
หรือขยายอิทธิพลครอบงำาอย่างที่หลายประเทศกังวล
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 การปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จากการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าท่ีทางทหารระดับสูงกว่า ๒๐๐ คน ณ กรุง
ปักก่ิง นำาโดยประธานาธบิดีส ีจ้ินผงิ (ประธานกรรมาธกิารทหารกลาง หรือ Central 
Military Commission (CMC) ที่ได้ประกาศให้มีการปฏิรูปกองทัพ PLA ครั้งใหญ่ 
โดยตัง้เป้าให้แล้วเสรจ็ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) อนัเป็นปีท่ีครบรอบ ๑๐๐ ปี 
ของการก่อตัง้พรรคคอมมวินสิต์จีน ซึง่พรรคฯ ก่อต้ังเม่ือปี ค.ศ.๑๙๒๑ (พ.ศ.๒๔๖๔)

 เนือ้หาสาระในการปฏริปู อาจแบ่งออกเป็นประเดน็สำาคญัต่าง ๆ  ประกอบด้วย 

 - การเพิม่ความเข้มแขง็ให้กบัผูน้ำาและผูบ้ญัชาการทางทหารในระดับสงู 
ให้เป็นศนูย์รวมอำานาจทีม่ปีระสทิธภิาพ ภายใต้การกำากบัดแูลของพรรคคอมมวินสิต์ 
และคณะกรรมาธิการทหารกลาง (Central Military Commission: CMC) 

 - การปรับระดับการให้นำ้าหนักความสำาคัญในการป้องกันประเทศ 
จากเดิมที่มุ่งเน้นการป้องกัน “เชิงรับ” โดยอาศัยกองทัพบกเป็นหลัก ไปสู่รูปแบบ
การปฏบิตั ิ“เชงิรกุ” ทีเ่พิม่นำา้หนกัความสำาคญักบักองทพัเรอืและกองทพัอากาศมากข้ึน

 - การปรับปรุงโครงสร้างของ PLA โดยยุบรวมหน่วยงานและจัด
ประเภทหน่วยงานใหม่เป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ โดยให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมาธิการ
ทหารกลาง (CMC) คือ 

 สำาหรับหน่วยงานประเภทรบัผดิชอบด้านการบรหิาร จำานวน ๑๕ หน่วย 
ได้แก่ (๑) หน่วยงานผู้บังคับบัญชา (๒) หน่วยงานเสนาธิการร่วม หรือ the CMC 
Joint General Staff Department (๓) หน่วยงานการเมอืง (๔) หน่วยงานส่งกำาลงั
บำารุง (๕) หน่วยงานอาวธุยทุโธปกรณ์ (๖) หน่วยงานการศกึษา (๗) หน่วยงานระดม
พล (๘) หน่วยงานการตรวจสอบวินัย (๙) หน่วยงานกฎหมาย (๑๐) หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (๑๑) หน่วยงานวางแผนยุทธศาสตร์ (๑๒) หน่วยงานการ
ปฏิรูป (๑๓) หน่วยงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ (๑๔) หน่วยงาน
ตรวจสอบบัญชี และ (๑๕) หน่วยงานธุรการ
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ส่วนหน่วยงานประเภทรับผิดชอบสายงานตามเหล่าทัพ ๕ หน่วย ได้แก่ 
(๑) หน่วยกองทัพบก (๒) หน่วยกองทัพเรือ (๓) หน่วยกองทัพอากาศ (๔) หน่วย
กองกำาลังขีปนาวุธ และ (๕) หน่วยกองกำาลังยุทธศาสตร์

นอกจากน้ี หน่วยงานประเภทรับผิดชอบการปฏิบัติการทางทหาร 
จำานวน ๕ เขตพื้นที่ยุทธบริเวณ หรือกองทัพภาค ได้แก่ (๑) เขตภาคตะวันออก (๒) 
เขตภาคใต้ (๓) เขตภาคตะวันตก (๔) เขตภาคเหนือ และ (๕) เขตภาคกลาง 

 การรวมอำานาจการบังคับบญัชาแบบรวมศูนย์ โดยปรบัลดกองบัญชาการ
ที่เป็นศูนย์กลางอำานาจของ PLA จากเดิมที่มีอยู่ ๔ หน่วย ได้แก่ หน่วยบัญชาการ
เสนาธิการทหารใหญ่ หน่วยบญัชาการการเมอืงใหญ่ หน่วยบัญชาการส่งกำาลงับำารงุ
ใหญ่ และหน่วยบัญชาการสรรพาวุธใหญ่ ให้เหลือเพียงหน่วยเดียวคือ หน่วย
บัญชาการเสนาธิการทหารใหญ่หรือ the General Staff Department (GSD) ที่
จะทำาหน้าที่แทนทั้ง ๓ หน่วยที่ถูกยุบไป และถูกปรับเข้าสู่หน่วยงานใหม่ที่ใหญ่ขึ้น
กว่าเดิมภายใต้ชื่อใหม่ว่า “the CMC Joint General Staff Department” โดย
เป็นหน่วยงานในด้านการบรหิารขึน้ตรงกบัคณะกรรมาธกิารทหารกลาง หรอื CMC 
ร่วมกับหน่วยงานด้านบริหารอื่น ๆ อีก ๑๔ หน่วยงาน รวมเป็น ๑๕ หน่วยงาน  
ในขณะที่หน่วยงานย่อยที่เคยอยู่ร่วมกับ GSD เดิมอย่างหน่วยข่าวกรองต่าง ๆ 
(Intelligence Units) ก็จะถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานใหม่อย่าง 
Strategic Support Force (SSF) ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานด้านข่าวกรองของจีนที่
ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยผู้บัญชาการคนแรกของ SSF ได้แก่ พลโท เกา จิน  
(Gao Jin) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ชำ่าชองด้านงานข่าวกรอง รวมถึงสายสัมพันธ ์
กับหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ ในกองทัพ
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การจัดประเภทหน่วยงานของ PLA
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   โครงสร้างของ PLA ก่อนการปฏิรูป

การจัดตั้งกองบัญชาการหลักเพิ่มขึ้นใหม่ คือ กองบัญชาการกองทัพบก 

และมีการปรับเปลี่ยนหน่วยบัญชาการทหารปืนใหญ่ที่ ๒ (the Second Artillery 

Corps) ก็มีการเปล่ียนชื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจมากยิ่งข้ึน เป็นหน่วย

บัญชาการกองกำาลังขีปนาวุธ (the Rocket force) ซึ่งมีภารกิจในการควบคุมและ

เตรียมพร้อมสำาหรับการใช้งานขีปนาวุธพิสัยใกล้-ไกล และข้ามทวีป (Interconti-

nental, Medium-and Short-range Ballistic Missiles) 

Figure 1. PlA Structure Prior to Reforms
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 โครงสร้างของ PLA หลังการปฏิิรูปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘

การปรับปรุงและจัดตั้ง “เขตพื้นที่ยุทธบริเวณ หรือกองทัพภาค” จาก 

เดิมที่มี ๗ ภาคทหาร (Military Regions) ให้เหลือเพียง ๕ เขตพื้นที่ยุทธบริเวณ 

(Battle Zones) ได้แก่ เขตภาคเหนอื เขตภาคตะวนัออก เขตภาคใต้ เขตภาคตะวนัตก 

และเขตภาคกลาง โดยมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับระบบการบัญชาการรบ และระบบ

ปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก รวมทั้งจะมีการ แยกโครงสร้างการบัญชาการ และความ

รับผิดชอบด้านการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนการปรับบทบาทของกระทรวง

กลาโหม จากเดิมที่ดูแลงานด้านพิธีการ การประชาสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยน

ต่างๆ ให้มาทำาหน้าที่แทนกองกำาลังรักษาการณ์ในระดับท้องถ่ิน (จังหวัด อำาเภอ 

Figure 2. PlA Structure after Reforms
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และเมอืง) ในงานทีเ่กีย่วกบั การเคลือ่นย้ายกำาลงั การเกณฑ์ทหาร การฝึกกองกำาลงั

ประชาชน (Militia) และงานบริหารจัดการอื่นๆ เพื่อป้องกัน การคอร์รัปชัน 
ระหว่างผู้บังคับบัญชา กองกำาลังและเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น

การจัดตั้ง “สำานักงานวินัยทหาร” และ “สำานักงานตรวจสอบภายใน” 

โดยมวัีตถปุระสงค์หลักเพือ่ป้องกนัและปราบปรามปัญหาการคอร์รปัชนัทกุรปูแบบ

ภายในกองทัพ เพื่อผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการทหาร

ที่ทันสมัย ให้ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศในโลกตะวันตกอย่างจริงจัง เพื่อรักษา

เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ทั้งปวงของชาติ โดยมีการปรับอำานาจหน้าท่ีของกรม

กิจการการเมืองทั่วไป (General Political Department) ด้วยการลิดรอน 

อำานาจในการควบคุมระบบยุติธรรมทางการทหารออกไปให้หน่วยงานใหม่อย่าง  

“คณะกรรมาธิการกฎหมายและการเมือง” (Politics and Legal Commission)  

เขตพื้นที่ภาคทหารแบบเดิมและแบบใหม่

Source: SOUTH CHINA MORNING POST ST GRAPHICS
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ก็เป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการแยกผู้ตรวจสอบออกจากผู้

กระทำาความผิด รวมท้ังการประสานงานร่วมกับคณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัย 

(Discipline Inspection Commission) และคณะกรรมาธิการกฎหมาย 

 และการเมือง อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกระจายอำานาจการตรวจสอบผู้กระทำาความ

ผดิ โดยเฉพาะความผดิฐานทจุรติคอร์รัปชนัระหว่างดำารงตำาแหน่ง, การละเว้นปฏบิตัิ

หน้าที่ รวมถึงผู้ที่ประพฤติไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ ได้มีการตั้งกองทหารจีนในต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยตั้ง
อยู่ที่ประเทศจิบูตี ในเขต ฮอร์น ออฟ แอฟริกา (Horn of Africa) ซึ่งมีความสำาคัญ
ทางยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัด (ขณะที่ สหรัฐฯ  
มีกำาลังทหาร ๔,๐๐๐ นายในประเทศดังกล่าว ซึ่งเป็นฐานทัพแห่งเดียวของสหรัฐฯ 
ในแอฟริกา) รวมทั้ง ได้มีปฏิรูปการบริหารจัดการ บุคลากรทางความมั่นคงและ 
การป้องกันประเทศอย่างทั่วถึงทั้งระบบ โดยการปรับโครงสร้างการบังคับบัญชา 
จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพ ซึ่งประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ได้เคยประกาศ
เมือ่เดอืน กนัยายน ๒๕๕๘ ในการสวนสนามฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปี ทีม่ชียัชนะ
เหนอืญีปุ่น่ในสงครามโลกครัง้ที ่๒ เมือ่วนัพฤหัสบดีท่ี ๓ กนัยายน ๒๕๕๘ ว่า กองทัพ
จะปลดกำาลังพล ๓ แสนนาย (ลดลงจากจำานวน ๒.๓ ล้าน เหลือประมาณ ๒ ล้าน
นาย) โดยแหลง่ข่าวระบวุ่า การเปลีย่นแปลงครั้งใหญ่ในกองทพัครั้งนี้ จะทำาใหน้าย
ทหารระดับสูงจำานวนหนึ่งต้องตกงาน ขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้สั่งกำาชับให้
ทหารทุกนายอยู่ในระเบียบวินัย 

ข้อน่าสงัเกต การปฏิรปูกองทพัในครัง้น้ี เน้นการบูรณาการแบบยกเครือ่ง

เพื่อการพัฒนาระบบการป้องกันประเทศ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย

สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่กำาลังดำาเนินการอยู่ 

นอกจากการเพิ่มอำานาจให้คณะกรรมาธิการทหารกลาง หรือ CMC แล้ว ยังรวมถึง

การเน้นปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชนัในกองทพั (ในขณะท่ีประธานาธบิดสี ีจ้ินผงิ 

ก็ถูกกล่าวหาว่า ใช้การปราบทุจริตคอร์รัปชันในการกำาจัดฝ่ายท่ีเป็นปรปักษ์ และ
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แต่งตัง้คนของตนเองมาคุมตำาแหน่งสำาคัญ ๆ  แทน) อาจกล่าวได้ว่า การปฏริปูกองทัพ

ของจีนในคร้ังน้ี ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบการยกเครื่องครั้งใหญ่ ทำาให้จีนเปลี่ยน

โครงสร้างการบังคับบัญชาจากแบบของสหภาพโซเวียตที่จีนเคยใช้มา โดยปรับมา

สู่รูปแบบของสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้กองทัพขนาดใหญ่มหึมาของจีนมีความ

กระชับ คล่องแคล่ว และทันสมัย เทียบเท่ากับกองทัพสหรัฐฯ ที่ได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นกองทัพที่ดีที่สุดของชาติตะวันตก อีกทั้งยังจะให้ความสำาคัญกับกองทัพเรือ 

และกองทัพอากาศมากกว่าในอดีต นอกจากนี้ ยังน่าจะทำาให้กองทัพจีนสามารถ

ตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ อันเป็นเหตดุ่วนทีเ่กดิขึน้ได้ว่องไวมากขึน้ แต่ทีส่ำาคญัคอื 

มีการรวบอำานาจมาอยู่ในกำามือของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซ่ึงดำารงตำาแหน่งเป็น

ประธานกรรมาธิการทหารกลาง หรือ CMC อยู่แล้ว เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน 



ตอนที่ ๓
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
ไทยกับจีนและควำมร่วมมือ
ทำงกำรทหำร

สำยสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่ำงไทยกับจีนในอดีต

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน

ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.๑๘๓๕ ที่จักรพรรดิกุบไลข่านแห่งราชวงศ์หยวน

ได้ส่งทูตเข้ามาติดต่อกับอาณาจักรเสียน (สยาม) ในลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยา และ 

พ่อขนุรามคำาแหงแห่งราชอาณาจักรสโุขทยัส่งคณะทตูไปจนีในปีเดียวกันนัน้ซ่ึงทำาให้

การตดิต่อค้าขายระหว่างอาณาจักรท้ังสองขยายตัวอย่างรวดเรว็ แต่ต่อมาเมือ่สโุขทัย

เสื่อมอำานาจลงและอยุธยามีอำานาจมากขึ้นในขณะที่ราชวงศ์หยวนของจีนก็ถูก 

โค่นล้มไปโดยราชวงศ์หมิงขึ้นมามีอำานาจปกครองจีน พระบรมราชาธิราชที่ ๑  

พระมหากษตัรย์ิของกรงุศรอียธุยาได้ส่งคณะทตูไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัจนี ขณะที่

จกัรพรรดหิย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมงิได้ส่งกองเรอืทีน่ำาโดยนายพลเรือเจ้ิงเหอ มายงัเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้และแวะทีก่รงุศรอียธุยาในปี พ.ศ.๑๙๕๑ รวมทัง้ได้มชีาวจนีอพยพ 

มาตั้งถ่ินฐานอยู่ในกรุงศรีอยุธยามากข้ึน ซึ่งเปรียบเสมือนกับการมาเยี่ยมเยือน

ของกองทัพเรือจีนต่อไทยอันอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์

ทางการทหารระหว่างไทยในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยากับจีนในยุคสมัยราชวงศ์หมิง
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นอกจากน้ี ยงัมหีลกัฐานของฝ่ายจีนชือ่ “ฉวิแหย่ล”ุ (บันทึกการแสวงหา
สิ่งอนารยะ) ที่เขียนโดยเติ้งข่าย (ยรรยง จิระนคร, ๒๕๕๒, หน้า ๖๔) ได้กล่าวถึง
ขนุนางในราชสำานักหมิงชือ่ว่า หม่าจ่ิวกง ได้ขอเข้าเฝ้าสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช
ในปี พ.ศ.๒๒๐๔ เพ่ือขอความร่วมมือจากกรุงศรีอยุธยารบกับพม่าเพื่อช่วยชีวิต
จักรพรรดิจีนแห่งราชวงศ์หมิงพระนามว่า หย่งลิ ซึ่งหลบหนีการไล่ล่าของฝ่าย
ราชวงศ์ชงิทีโ่ค่นล้มราชวงศ์หมงิเข้ามาอยูใ่นพม่าและถกูกษัตรย์ิพม่าจบัตวัไว้ แม้ว่า
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะทรงเห็นด้วย แต่แผนการดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติ
เนือ่งจากจกัรพรรดิหย่งลไิด้ถกูปลงพระชนม์ไปก่อน ซึง่เปรยีบเสมอืนกบัการวางแผน
ร่วมทางการทหารระหว่างไทยในยคุสมยักรงุศรอียธุยากบัจนีในยคุสมยัราชวงศ์หมิง
ตอนปลาย (จุลชีพ ชินวรรโณ, ๒๕๔๙, หน้า ๘ - ๙) 

เมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มลงในปี พ.ศ.๒๓๑๐ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
จีนยังคงสืบต่อเน่ืองด้วยการค้าทางเรือสำาเภาทั้งในยุคสมัยกรุงธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระบบบรรณาการ (Tribute) หรือ  
จิ้นก้ง (จิ้มก้อง) อันเป็นประเพณีในการส่งเครื่องบรรณาการแก่จักรพรรดิจีน แต่ใน
ยุคปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้มีการ
ค้าขายกับประเทศตะวันตกมากขึ้น ทำาให้การค้าสำาเภากับจีนลดความสำาคัญลง 
และในปี พ.ศ.๒๓๙๖ รัชกาลที่ ๔ ทรงให้ยุติการส่งบรรณาการกับจีนเนื่องจากทรง
ไม่ประสงค์ให้เกิดการเข้าใจผิดในหมู่ประเทศที่ติดต่อกับไทยรวมทั้งการไม่คุ้มค่า 
กับการลงทุนและขาดความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางไปยังจีนประกอบกับ
ไทยต้องทำาสนธสัิญญาเบาริง่กบัองักฤษ ในปี พ.ศ.๒๓๙๘ ในขณะทีจ่นียคุสมยัราชวงศ์
ชงิกม็คีวามอ่อนแอทำาให้แพ้สงครามต่อองักฤษและฝรัง่เศสรวมทัง้มหาอำานาจตะวนัตก 
อ่ืน ๆ ซ่ึงต่อมามีการโค่นล้มราชวงศ์ชิงและสถาปนาสาธารณรัฐจีนที่ปกครอง 
โดยระบอบประชาธิปไตยโดย ดร.ซุนยัตเซ็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่ได้เคยเดินทาง
มายังกรุงเทพฯ ถึง ๔ ครั้งเพื่อแสวงหาการสนับสนุนจากชาวจีนโพ้นทะเลใน
ประเทศไทยโดยครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๔๔๖ ก่อนที่จะก่อตั้งสมาคมปฏิวัติถงหมิงฮุ่ย
ที่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นฐานการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในจีนในปี พ.ศ.๒๔๔๘ และนำา
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีน เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๔ 
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ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๕ ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นพระประมุข รัฐบาลสาธารณรัฐจีนที่นานกิงได้พยายามติดต่อขอสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูต แต่ยังไม่อาจตกลงกันได้เนื่องจากไทยเกรงว่าจีนอาจแทรกแซง
กิจการภายใน จนในปี พ.ศ.๒๔๘๐ จีนถูกญี่ปุ่นรุกรานรวมทั้งเหตุการณ์ภายในจีน
ที่มีการแย่งชิงอำานาจระหว่างจีนกั๋วหมินต๋ัง (จีนคณะชาติ) ที่มีเจียงไคเช็คเป็น
ประธานาธิบดีซึ่งตั้งรัฐบาลอยู่ที่นานกิงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำาของ
เหมา เจ๋อตง และในปี พ.ศ.๒๔๘๔ เกิดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ชาวจีนโพ้นทะเล 
ในไทยได้ร่วมในการต่อต้านญี่ปุ่น ขณะที่ขบวนการเสรีไทยภายใต้การนำาของนาย
ปรีดี พนมยงค์ ก็ต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่น จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๘๘ สงคราม
ได้ยุติลงโดยญี่ปุ่นแพ้สงคราม ขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีสหรัฐฯ อังกฤษ จีนและ
โซเวียตได้รับชัยชนะ รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนในขณะนั้นซึ่งเป็นสมาชิก
ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีการเจรจากันเพื่อสถาปนา
ความสัมพนัธ์ทางการทตู โดยมกีารลงนามในสนธสิญัญาทางพระราชไมตรรีะหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกับสาธารณรฐัจีน (Treaty of Amity between The Kingdom 
of Siam and The Republic of China) ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. 
๒๔๘๙ ทั้งน้ีเพราะไทยต้องการสมัครเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ต่อมา 
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจีนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถ ยึดครองอำานาจ
และสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒ รัฐบาล
สาธารณรัฐจนีโดยประธานาธบิดีเจียงไคเชค็ต้องหลบหนไีปอยูท่ีเ่กาะไต้หวนั ซึง่ไทย
ยังคงให้การรับรองรัฐบาลสาธารณรัฐจีนจนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๗ เนื่องจากเห็นว่าเป็น
หนทางหนึง่ทีส่ามารถยบัยัง้การขยายตัวของลทัธคิอมมวินสิต์ไม่ให้เข้าสูป่ระเทศไทย 
แต่ต่อมากไ็ด้มกีารสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูกับสาธารณรฐัประชาชนจนีใน
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ (อานันท์ ปันยารชุน, ๒๕๔๒, หน้า ๑๙๕ และจุลชีพ 
ชินวรรโณ, ๒๕๔๙, หน้า ๘ - ๙)
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สำยสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่ำงไทยกับจีนในยุคปัจจุบัน

 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
เมื่อเกิดเหตุการณ์กรณีที่เวียดนามรุกรานกัมพูชาในปี พ.ศ.๒๕๒๑ และมีกองกำาลัง
ทหารเวียดนามได้รุกเข้าประชิดพรมแดนไทยในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ยิ่งทำาให้ไทยกับจีน
มคีวามใกล้ชดิกันมากข้ึนเพือ่ร่วมกนัแก้ไขปัญหากมัพชูา จนได้มกีารแลกเปลีย่นการ
เยี่ยมเยือนทั้งในระดับพระราชวงศ์ ผู้นำารัฐบาล ผู้นำาทางทหารและมีการซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากจีนมากขึ้นเป็นลำาดับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๒๐ จนกระทั่งย่างเข้า
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ทำาให้ทั้งไทยและจีนก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นรวมทั้งเห็นถึง 
ความจำาเป็นในการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของ
ประเทศด้วยการต่อต้านภัยคุกคามจากเวียดนามร่วมกันตลอดจนยอมรับและ 
ให้ความเคารพในอำานาจอธิปไตยโดยไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกันและกัน  
จึงทำาให้รัฐบาลไทยกบัรฐับาลจนีเปลีย่นท่าทใีนการดำาเนนินโยบายด้านความมัน่คง
มาสู่แนวทางที่เป็นมิตรและมีความร่วมมือที่เกื้อกูลต่อกันมากขึ้น 

ศาสตราจารย์ ดร.สรุชัย ศิรไิกร (๒๕๔๘) แห่งคณะรฐัศาสตร์มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย-จีน สามทศวรรษ : บทเรียน
สำาหรบัอนาคต” โดยกล่าวถงึสถานการณ์ทางการเมอืงระหว่างประเทศท่ีได้ผ่อนคลาย
ความตงึเครยีดลง โดยเฉพาะหลงัจากท่ีสหรฐัฯ ได้ปรบัความสมัพนัธ์กบัจนี เพ่ือถ่วง
ดุลอำานาจกับสหภาพโซเวียต และการที่ผู้นำาสหรัฐฯ ในขณะนั้น คือ ประธานาธิบดี
นิกสัน ได้เดินทางไปเยือนจีนในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ทำาให้ประเทศต่าง ๆ  ต้องหันไปสร้าง
ความสัมพันธ์กับจีน เช่น ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย เป็นต้น แต่สำาหรับ
ประเทศไทย มีเหตุผลที่สำาคัญจนทำาให้นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้น คือ 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ต้องเร่งรีบในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน 
ทีก่รุงปักกิง่ เมือ่วันที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ด้วยเหตผุล ๓ ประการใหญ่ ๆ ได้แก่

๑. ต้องการแสดงออกว่า ประเทศไทยมีนโยบายต่างประเทศที่มีความ
ก้าวหน้าและเป็นอสิระในการดำาเนินความสมัพนัธ์กบัทกุประเทศ โดยไม่เลอืกปฏบัิติ
ทางด้านลัทธิการเมืองหรือระบบการปกครอง
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๒. ผลดีของการเปิดความสัมพันธ์กับจีน จะสามารถสร้างแรงกดดัน 
ต่อเวยีดนาม และทำาให้เวยีดนามต้องเปลีย่นท่าทตีลอดจนลดเงือ่นไขสำาหรบัการเปิด
ความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัไทย (หลงัจากทีเ่วยีดนามได้แสดงความก้าวร้าวต่อไทย
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ในการเรียกร้องให้ไทยส่งมอบเครื่องบินของ
ทหารเวยีดนามใต้ ทีน่ำาเข้ามาลีภ้ยัในไทยคนื และให้ไทยชดใช้ค่าปฏกิรรมสงครามท่ีไทย 
มส่ีวนร่วมในสงครามเวยีดนาม รวมทัง้ให้ไทยปิดฐานทพัสหรัฐฯ ในประเทศไทย) อนัจะ
นำาไปสูห่นทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของคาบสมทุรอินโดจนีได้ดียิ่งข้ึน

๓. การเปิดความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ มีความสอดคล้องกับแนว
นโยบายต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ  ทีใ่นช่วงนัน้ ต่างกใ็ห้การยอมรบัรฐับาลจนี
แผ่นดนิใหญ่ถึงประมาณ ๑๐๐ ประเทศและยอมรับในนโยบายจนีเดยีว โดยให้ถือว่า
ไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของจีน

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร ได้กล่าวถึงรูปแบบด้าน 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกบัจนีว่า มีความสัมพนัธ์ทั้งในระดบัทวภิาคแีละในระดบั
พหุภาคีตามกรอบความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มอาเซียน อันทำาให้ไทยกับจีน 
มคีวามใกล้ชดิกันมากขึน้ รวมทัง้ได้ขยายขอบเขตของความร่วมมอืครอบคลมุท้ังด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร 

แต่อย่างไรกต็าม ความสมัพนัธ์ในลักษณะดงักล่าวเกดิขึน้จากพฒันาการ
ของปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกประเทศ ที่มีความสอดคล้องเกื้อกูลต่อกัน 
รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำาทั้งของฝ่ายไทยและฝ่ายจีนในการปรับปรุงนโยบาย
เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนั ซึง่อาจวเิคราะห์ความเคลือ่นไหวของความสมัพนัธ์
ระหว่างไทยกับจีนตามช่วงเวลาต่าง ๆ กล่าวคือ

๑. ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๑ เป็นช่วงเวลาของการยอมรับและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ หลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘

๒. ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๓๙ เป็นช่วงเวลาที่ไทย จีนและอาเซียน
ร่วมมือกันสร้างความกดดันให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา และร่วมกัน
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รักษาสนัตภิาพในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยในปี พ.ศ.๒๕๓๗ จนีสนบัสนนุ
การก่อตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ทางการเมอืงและความมัน่คงในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ASEAN Regional Forum: 
ARF) และจีนเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๓๙

๓. ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่จีน อาเซียน และ
ประเทศในเอเชยีร่วมมือกนัแก้ไขวกิฤตเิศรษฐกิจของเอเชยี และวางแผนสร้างความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเงินในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้เกิดความ
มั่นคงและมั่งคั่งโดยการทำาข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรา การจัดต้ังเขตการค้าเสรี  
การจดัตัง้ประชาคมเอเชียตะวนัออก การจัดต้ังสถาบนัการเงนิและเงนิสกลุของเอเชยี

ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร ได้ตั้งข้อสังเกตถึงบทเรียนของความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ดังนี้

ประการแรก การร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกันโดยเฉพาะ
ในกลุม่อาเซียนเป็นผลประโยชน์ท่ีมคีวามสำาคญัและถาวรกว่าการพึง่พิงมหาอำานาจ
จากภายนอกภูมิภาค

ประการที่สอง ผลประโยชน์ของประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
สถานการณ์และตามการเปลีย่นแปลงของปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอกประเทศ

ประการที่สาม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนในประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนความใกล้ชิดกันทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม มีส่วนสำาคัญในการ
ร้ือฟื้นความสัมพันธ์ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ และดำาเนินความสัมพันธ์ไปได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนั้น การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการเรียนรู้ร่วมกัน ได้นำาไปสู่ความ
เข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น

ประการสุดท้าย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งท่ีมีความสำาคัญ 
ยิ่งในการนำาไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงของประเทศต่าง ๆ ในระยะยาว ซึ่งควรตั้งอยู่ 
บนพื้นฐานของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการส่งเสริม
ความร่วมมือและจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก เพื่อสามารถแข่งขัน
และต่อรองกับกลุ่มอื่น ๆ เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น 



[  193  ]

รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ (๒๕๔๘) คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้วจัิยความสมัพันธ์ระหว่างไทยกบัจนีในระยะเวลา ๓๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๔๘) โดยพบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์สามเส้าระหว่างจีน 
สหภาพโซเวียต และสหรฐัฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่การปะทะกนัระหว่างจนีกบัสหภาพ
โซเวียต ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ทำาให้จีนเกรงภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตและหันไป
ปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ซึ่งในขณะนั้นสหรัฐฯ ต้องการจะถอนทหารออกจาก
สงครามเวียดนาม และต้องการให้จีนลดการสนับสนุนทางทหารแก่เวียดนามเหนือ 
ประกอบกับช่วงน้ันกำาลงัมกีารเปลีย่นแปลงทางด้านการเมอืงในภมูภิาคเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ ซึ่งจากชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน ทำาให้ไทยจำาเป็นต้อง
ปรับนโยบายด้านต่างประเทศและการลดบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ได้ส่งผล
ให้จีนกับสหภาพโซเวียตแย่งชิงกัน เข้ามามีบทบาทแทนท่ีสหรัฐฯ อันเป็นปัจจัย
ภายนอกที่สำาคัญ 

ส่วนปัจจัยภายในที่สำาคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งของ
ไทยและจีน กล่าวคือ การสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน ทำาให้ผู้นำาจีนที่เน้นการ
อยูร่่วมกันโดยสนัต ิเช่น โจว เอินไหล และเติง้ เสีย่วผงิได้มบีทบาทมากกว่าผูน้ำาสาย
อุดมการณ์เข้มข้น อีกทั้งความขัดแย้งกับสหภาพโซเวียตทำาให้จีนต้องปรับนโยบาย
ต่างประเทศโดยสร้างแนวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียเพื่อต่อต้านการขยาย
อิทธิพลของสหภาพโซเวียต สำาหรับปัจจัยภายในประเทศของไทยได้แก่ เหตุการณ์ 
๑๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ทำาให้รฐับาลทหารหมดอำานาจลงและเปิดโอกาสให้รัฐบาล
พลเรือนที่มีความอ่อนตัวขึ้นมามีอำานาจทางการเมือง จนนำาไปสู่การปรับความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน

นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคง เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้
ไทยกับจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี พ.ศ.๒๕๑๘ โดยจีน
คาดหวงัว่าจะสร้างแนวร่วมกับไทยในการต่อต้านอิทธิพลของสหภาพโซเวยีต อีกท้ัง
ใช้ไทยเป็นประตูในการสร้างความสมัพันธ์กบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่ ๆ  ส่วนผล
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ประโยชน์ของไทยคือ การคาดหวังว่าจีนจะลดการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ใน
ไทยได้ เพือ่แก้ไขสถานการณ์ความมัน่คงภายในของไทย รวมทัง้คาดหวงัทีจ่ะให้จนี
มาคานอำานาจกบัเวยีดนามทีก่ำาลงัมอีทิธพิลเพิม่มากขึน้หลงัได้รบัชยัชนะในสงคราม
เวียดนาม นอกจากนั้นแล้ว ไทยมีความต้องการซ้ือนำ้ามันจากจีนในราคามิตรภาพ
เพ่ือบรรเทาความขาดแคลนนำา้มนัจากวกิฤตกิารณ์นำา้มนัในตะวนัออกกลาง ตลอดจน
ไทยต้องการให้จีนช่วยซื้อผลิตผลทางการเกษตรของไทย 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๒ ไทยกับจีน ได้มีผลประโยชน์ด้าน 
ความมั่นคงที่สอดคล้องกัน จากการที่เวียดนามรุกรานประเทศกัมพูชา ซ่ึงไทยกับ
จีนกลายเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหากัมพูชา จนทำาให้เวียดนาม
ยอมถอนทหารออกจากกัมพูชาในปี พ.ศ.๒๕๓๒ อันเป็นผลให้ไทยมีความใกล้ชิด
กับจีนมากขึ้นและไทยมีบทบาทที่สำาคัญในการอธิบายให้ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม
อาเซียนได้เข้าใจจีน ทำาให้ภาพลักษณ์ของจีนดีขึ้น และเมื่อหลังยุคสงครามเย็น 
สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ประเทศไทยกับจีนก็มีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ 
ภายใต้กรอบความร่วมมอือนภุมูภิาคลุม่แม่นำา้โขงรวมทัง้มกีารเยีย่มเยอืนระหว่างผูน้ำา
ในระดบัรฐับาลและพระบรมวงศานุวงศ์ทกุพระองค์ ยิง่เป็นการกระชบัความสมัพนัธ์
ทีแ่นบแน่น ตลอดจนมกีารแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม กีฬา วิทยาการต่าง ๆ รวมท้ัง 
มีความร่วมมือทางการทหารที่เพิ่มมากขึ้นด้วย 

บทบาทของจีนในปัจจุบันกำาลังก้าวจากการเป็นมหาอำานาจในระดับ
ภมูภิาคไปสู่เวทใีนระดบัโลก ทำาให้เป็นทัง้โอกาสและผลกระทบต่อความสมัพนัธ์กบั
ไทย ในบางประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาไต้หวัน ปัญหาองค ์
ดาไลลามะ ปัญหาทวัร์ศนูย์เหรยีญ ปัญหาคนจนีลอดรฐั ปัญหาจากข้อตกลงการค้า
เสรีและปัญหาการพัฒนาในลุ่มแม่นำ้าโขง เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เอื้ออำานวย
ต่อความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ไทยกับจีนดุจกัลยาณมิตร ได้แก่ ความผูกพันและ
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมจากการที่ประเทศไทยกับจีนไม่มีพรมแดนติดกัน
ทำาให้ไม่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดน และการมีผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจ  
รวมทัง้ผลประโยชน์ร่วมกนัในการพฒันาประเทศ ของประเทศทัง้สอง ตลอดจนการ
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ส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงและมีความมั่งคั่งภายใต้ 
หลกั ๕ ประการของการอยูร่่วมกนัอย่างสนัติ และวสิยัทัศน์ของอาเซยีนในการสร้าง
ประชาคมเอเชยีตะวนัออกภายใต้กรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (Asia Cooperation 
Dialogue: ACD) อันจะทำาให้เป็นรากฐานที่สำาคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นขึ้น

อาจกล่าวได้ว่า ผลจากการวจิยัที ่รองศาสตราจารย์ ดร.จลุชพีชนิวรรโณ 
ค้นพบนั้น มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร  
ในประเด็นเกี่ยวกับการดำารงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจจะผลักดันให้นำาไปสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีน 

แนวโน้มในอนำคตของสำยสมัพนัธ์แบบพเิศษระหว่ำงไทยกบัจนี

หลายปีที่ผ่านมานี้ เศรษฐกิจของจีนได้พัฒนารุดหน้าไปเป็นอย่างมาก
และกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของไทย จนทาให้ภาษาจีนกลายเป็นอีกภาษาหนึ่ง
ที่มีความสำาคัญในการใช้ติดต่อค้าขายและประกอบธุรกิจ จากครั้งหนึ่งที่ภาษาจีน
เคยเป็นภาษาต้องห้ามในประเทศไทย แต่ปัจจุบนัน้ีกลบักลายเป็นภาษาทีไ่ด้รบัความ
สนใจจากคนไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สังเกตได้จากจำานวนสถาบันภาษาท่ีเปิดสอน
ภาษาจีนได้เพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมากในหลายปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี ้จนียงัให้ความสำาคัญกบัการเผยแพร่อำานาจละมนุหรือทีเ่รยีก
ว่า Soft Power จึงทำาให้การเรยีนการสอนภาษาจนีหรอืวฒันธรรมจนี ได้กลายเป็น
เคร่ืองมือของรัฐบาลจีนในการแผ่ขยายอำานาจละมุนของตนเองอีกด้วย เมื่อเป็น 
เช่นนีจ้นีจงึมุ่งหวงัทีจ่ะส่งเสริมการเรยีนการสอนภาษาจนีและปรชัญาจนีในเมอืงไทย 
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากรัฐบาลไทย และต่อมาจึงได้มีการเปิดสถาบัน
ขงจือ๊ขึน้ทัว่ประเทศไทยรวมทัง้สิน้เป็นจำานวนทัง้หมด ๑๓ แห่งขึน้อกีด้วย ซึง่ถอืว่า
มากที่สุดในกลุ่มประเทศในอาเซียนและมีผลการดำาเนินงานดีที่สุดในโลก 
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นอกจากน้ีแล้ว เชื้อพระวงศ์ของไทยยังมีบทบาทช่วยส่งเสริมความ
สมัพนัธ์อนัดงีามระหว่างไทยและจนีให้มคีวามแน่นแฟ้นยิง่ ๆ  ขึน้ไปอกีด้วย โดยนับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเริ่มเสด็จเยือนประเทศจีน พระองค์ทรงเป็นผู้นำาคนสำาคัญหรือสมาชิกใน 
พระราชวงศ์พระองค์เดียวในโลกที่เสด็จเยือนประเทศจีนครบทุกมณฑล และ
พระองค์ยังทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวจีน โดยสมาคมวิเทศสัมพันธ์แห่ง
ประชาชนจนียงัยกย่องพระองค์ท่านว่า เป็นทตูสนัถวไมตรรีะหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีนอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ยังได้รับยกย่องจากชาวจีนว่าเป็น ๑ 
ใน ๑๐ ของมหามิตรที่ดีที่สุดของจีนในรอบศตวรรษที่ผ่านมา นอกเหนือจากองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว ก็ยังมีสมาชิกราชวงศ์ไทย
อกีพระองค์หน่ึงคอื สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกมุารี 
โดยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการทรงเครื่องดนตรีจีนโบราณกู่เจิงเป็นท่ี
ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จนทำาให้กระทรวงวัฒนธรรมของจีนถวายตำาแหน่งทูต
วัฒนธรรมให้แก่พระองค์ (จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์นที และไท้ ว้านผิง, หน้า ๑๒ - ๑๓)

แนวโน้มในอนาคตของสายสัมพันธ์แบบพิเศษท่ีใกล้ชิดระหว่างไทยกับ
จีนก็ได้ปรากฏทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก
รัฐมนตรีของไทยก็ได้ตั้งประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ความเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทั้งไทย
และจีนในโอกาสที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยกล่าวปาฐกถา  
ณ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕ ดังนี้ (สำานัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๕)

๑. ความสัมพันธ์ไทยกับจีนมีพลวัตอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๐  
ไทยและจนีได้ยกระดบัความสมัพนัธ์เป็นหุ้นส่วนความร่วมมอืเชงิยทุธศาสตร์ในการ
เยือนจีนในครั้งน้ี ทั้งสองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน อาท ิความร่วมมอืในการพฒันารถไฟความเรว็สงู พลงังาน
หมุนเวียน และการบริหารจัดการนำ้า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศของไทยทีจ่นีสามารถตอบสนองได้โดยอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของจีน 
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นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายต้องมีการหารือในเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิด 
โดยอาศยัความเป็นมติรของไทยและจีน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาของความสมัพนัธ์
ไทย-จีน นายกรัฐมนตรีรู้สึกภูมิใจที่มีมิตรของจีน หรือ “Friends of China” ใน
ระดบัสงู ซ่ึงประกอบไปด้วยอดตีผูน้ำาประเทศ ดงันัน้ สิง่ทีป่ระสงค์จะเหน็ในอนาคต
อันใกล้คือ การมีเครือข่ายมิตรของไทย หรือ “Friends of Thailand” 

๒. ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำาคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เป็นหน่ึง ในฐานะประเทศ ผู้ก่อตัง้สมาคมอาเซยีน ในขณะทีจ่นีเป็นประเทศคูเ่จรจา
ทีเ่ก่าแก่และมบีทบาททีส่ำาคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน ดงันัน้ ไทยและจนีควร
ใช้กรอบความร่วมมืออาเซยีนในการจัดการกบัความท้าทายร่วมกนัของภมูภิาค อาทิ 
ความม่ันคงทางทะเล การปราบปรามโจรสลดั การปราบปรามการก่อการร้าย การรบัมอื
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น ส่วนในกรอบ 
อนุภมูภิาคแม่นำา้โขงนัน้ จนีมบีทบาททีส่ำาคญัเช่นกนั โดยเฉพาะ การพฒันาทีย่ัง่ยนื
ของประเทศสมาชกิ เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การพฒันาเครอืข่ายคมนาคม
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตกอย่างครบวงจร ซึ่งช่วยลด
ต้นทนุทางด้านการค้า ตลอดจนยกระดับขดีความสามารถในการผลติและการลงทุน
ร่วมกัน ยังเป็นการกระจายรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี
ของสองฝ่ายด้วย ในการนี้ไทยยินดีที่การก่อสร้างสะพานมิตรภาพข้ามแม่นำ้าโขง 
แห่งที่ ๔ ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงรายกับห้วยทรายของลาว ซึ่งมีเส้นทางเชื่อม
กับมณฑลยูนนานของจีน มีกำาหนดจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ในวันที่ ๑๒ เดือน ๑๒ ปี 
ค.ศ.๒๐๑๒ 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนก้าวสู่ทศวรรษที่สามในปี ค.ศ.
๒๐๑๒ โดยไทยซึง่รบัหน้าทีเ่ป็นประเทศผูป้ระสานงานระหว่างอาเซยีนกบัจนีตัง้แต่
เดือนกรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๒ จะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ 
ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง ๑๑ ประเทศ โดยจะยึดถือหลักการ ๓ ประการ คือ 
(๑) ความจริงใจ (๒) ความตรงไปตรงมา (๓) ความเคารพและเข้าใจซึ่งกันและกัน  
และไทยจะผลกัดันความร่วมมอืใน ๓ ประเด็นทีเ่ป็นผลประโยชน์ร่วมกนัของสมาชกิ 
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คือ (๑) การใช้กรอบอาเซียน-จีน เป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดประชาคมเอเชีย
ตะวนัออก (๒) การเชือ่มโยงระหว่างกนั และ (๓) การจดัทำาแนวปฏบิตัใินทะเลจนีใต้
ในบรรยากาศทีเ่ป็นมิตรและสร้างสรรค์ต่อกนั โดยจะให้ความสำาคัญกบัการประสานงาน
อย่างใกล้ชิด และการหารืออย่างสมำ่าเสมอระหว่างกันในทุกระดับ 

๔. จีนมียุทธศาสตร์มุ่งลงใต้ และดำาเนินนโยบาย Go Global เพื่อการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในและย้ายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศ ไทยตั้ง
อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี ท่ีจะเป็นศูนย์กลางและเป็นประตูเช่ือมโยงจีนกับอาเซียน
ทั้งหมด ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรและวัตถุดิบที่ใกล้กับจีนมากที่สุด และเป็นตลาด 
การค้าและการลงทุนของจีนขนาดใหญ่ถึง ๖๐๐ ล้านคน นอกจากนั้น ความตกลง
ด้านการค้า การค้าบรกิารและการลงทนุซึง่มผีลบงัคับใช้ระหว่างอาเซยีนกบัจนีได้เป็น
กลไกส่งเสริมให้การค้าระหว่างอาเซียนกับจีนมีความคล่องตัวและเป็นประโยชน์ 
ร่วมกันยิ่งขึ้น 

๕. ประชาชนคือพลงัขบัเคลือ่นความสมัพนัธ์ท่ีสำาคญัยิง่ต่อความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยจะส่งเสรมิการแลกเปลีย่นการเรยีนรูร้ะหว่างประชาชน
และเยาวชน ในด้านการศึกษาและวฒันธรรมต่อไป เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
และเตรยีมความพร้อมของประชาชนเพือ่ก้าวไปสูก่ารรวมตัวกนัเป็นประชาคมเอเชยี
ตะวันออก ในการน้ี การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในจีน และศูนย์วัฒนธรรมจีน 
ในไทย จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนอย่างยั่งยืน

ขณะที ่นายกรัฐมนตรีหลี ่เค่อเฉยีง แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ได้เดนิ
ทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ตามคำาเชิญของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซ่ึงนายกรัฐมนตรีจีน  
ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพบหารือกับ 
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี รวมทั้งพบหารือกับนายสมศักดิ์  
เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา และนายนิคม ไวรัช
พานชิ ประธานวฒิุสภาและรองประธานรฐัสภาซึง่การพบหารอืระหว่างนายกรฐัมนตรี
จนีกบันายกรัฐมนตรีไทย ได้ทำาให้ทัง้สองฝ่ายได้แลกเปลีย่นทศันะและเห็นพ้องเรือ่ง
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ต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในวงกว้าง ทั้งประเด็นทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่าง
ประเทศ อันเป็นก้าวสำาคัญของความพยายามที่ดำาเนินมายาวนานในการกระชับ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยทั้ง
สองฝ่ายได้ตกลงแถลงร่วมกันว่า นับต้ังแต่การสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความ 
ร่วมมอืเชงิยทุธศาสตร์อย่างรอบด้านในปี ค.ศ.๒๐๑๒ ความสมัพนัธ์ไทย–จนีได้เข้าสู่
พัฒนาการใหม่ มศีกัยภาพและโอกาสความร่วมมอืในอนาคตทีม่ากขึน้ โดยก้าวเหนอื
ประเดน็ทวภิาคแีละสร้างโอกาสใหม่ ๆ  สำาหรบัความร่วมมอืเชิงยทุธศาสตร์ในระดบั
ภูมิภาคและระดับโลก และมีประเด็นสำาคัญในการส่งเสริมความร่วมมือกัน สรุปได้ 
๙ ประเด็นใหญ่ ๆ (กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๖) ได้แก่

ประเด็นแรก ทางด้านการเมือง ซึ่งทั้งไทยและจีนจะยึดมั่นต่อหลักการ
และวัตถุประสงคข์องกฎบัตรสหประชาชาต ิและยึดถือหลักห้าประการของการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ รวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นสำาคัญท่ีเป็น 
ผลประโยชน์ร่วมกนั โดยประเทศไทยยำา้ถงึการยดึมัน่ในนโยบายจนีเดยีว และจะให้ 
การสนับสนุนอย่างเตม็ทีต่่อพฒันาการความสมัพนัธ์สองฝ่ังช่องแคบตลอดจนการรวม
ชาติของจีนโดยสันติ ส่วนจีนได้ยำ้าถึงความเคารพและสนับสนุนความพยายามของ
ไทยที่จะรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ และบูรณภาพแห่งดินแดน  
เพื่อบรรลุเสถียรภาพด้านการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นของประชาชน นอกจากนี้ ทั้งไทยและจีนจะปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมระหว่างกัน
ในการสถาปนาความเป็นหุ ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน 
ที่ประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) และจะใช้มาตรการที่
เป็นรูปธรรมเพ่ือดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิง
ยทุธศาสตร์ไทยกบัจนี และบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืในสาขาการพฒันา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งจะผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ

ประเด็นที่สอง ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเงิน โดย
จะส่งเสริมความร่วมมือและอำานวยความสะดวกแก่การเติบโตของการค้าและการ
ลงทุนทวิภาคีผ่านกลไกต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ การค้า และ
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การลงทุนระหว่างไทยกับจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยำ้าถึงความปรารถนาที่จะบรรล ุ
เป้าหมายการค้าทวิภาคี ๑ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ค.ศ.๒๐๑๕  
(พ.ศ.๒๕๕๘) ด้วยเหตนุี ้ทัง้สองฝ่ายจงึเหน็พ้องว่าการค้าและความเป็นหุน้ส่วนทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน ควรดำาเนินไปภายใต้แผนพัฒนาระยะ ๕ ปี นอกจากนี้ จะ
พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนทวิภาคีโดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การลงทุน และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่เป็นมิตรต่อกัน รวมทั้งจะส่งเสริมความ
ร่วมมือให้ใกล้ชิดข้ึนในด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา 
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรมสีเขียว โดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้อง
ที่จะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประสบการณ์ระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว และเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สำาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเกษตรผ่านการ
พัฒนาสหกรณ์ การแปรรปูและการค้าผลติภณัฑ์การเกษตร การลงทนุในธรุกจิด้าน
การเกษตร และการประสานนโยบายด้านการเกษตร อกีทัง้จะเพิม่ความร่วมมอืด้าน
การเงินและการธนาคารให้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ ส่งเสรมิการใช้เงนิตราสกลุท้องถ่ินของแต่ละ
ประเทศในการชำาระเงินการค้าและการลงทนุทวิภาค ีดำาเนนิการกลไกความร่วมมอื
ต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องให้เสรจ็สมบรูณ์ และอำานวยความสะดวกแก่ความร่วมมอืด้านการค้า 
การลงทุน และเศรษฐกิจ ทวิภาคี ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเรื่องการจัดระบบ
บริการหักบัญชีเงินหยวน (RMB clearing service) ที่สะดวกขึ้น 

ประเด็นที่สาม ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง โดยจะส่งเสริม
การแลกเปล่ียนและการเยือนระหว่างกองทัพ ผ่านการหารือประจำาปีด้าน 
การป้องกันประเทศและความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองฝ่าย ส่งเสริม
การร่วมซ้อมรบ และการฝึกต่อสู้กับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และ
ขยายความร่วมมอืด้านความช่วยเหลอืเพือ่มนุษยธรรมและบรรเทาทุกข์จากภยัพบัิติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตลอดจนจะ
กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อส่งเสริม 
ความพยายามป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย การลกัลอบขนยาเสพตดิ การค้ามนษุย์ 
การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การหลอกลวงทางโทรศัพท์ การฟอกเงิน อาชญากรรม
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ทางคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมทางอาชญากรรมอื่น ๆ ท่ีอยู่ในความวิตกกังวล 
ร่วมกัน และส่งเสริมการสร้างสถาบันด้านการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคง 
ในแม่นำา้โขง นอกจากนี ้ทัง้สองฝ่ายยงัเห็นพ้องจะกระชบัการแลกเปลีย่นและความ
ร่วมมือในสาขาความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย

ประเดน็ทีส่ี ่ด้านการคมนาคมและความเชือ่มโยง มุง่ส่งเสรมิความเชือ่มโยง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยเชื่อมโครงข่ายระบบรางผ่าน สปป.ลาว  
เมียนมาร์ และเชื่อมถนน ท่าเรือ ท่าอากาศยานต่าง ๆ เพื่ออำานวยความสะดวกต่อ
การเคลื่อนย้ายสินค้าและคน และเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเท่ียวในภูมิภาค
ซ่ึงฝ่ายจีนแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมในโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
ระหว่างหนองคายกับบ้านภาช ีโดยให้มกีารชำาระค่าใช้จ่ายบางส่วนในรูปสินค้าเกษตร 
ส่วนฝ่ายไทยก็ยินดีต่อความสนใจของฝ่ายจีน และจะเข้าสู่การหารือเรื่องดังกล่าว
กับฝ่ายจีนในโอกาสแรก บนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลท้ังสอง
ฝ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟในประเทศไทย โดยแลกเปลี่ยนกับ
สินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่ลงนาม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.
๒๕๕๖)

ประเด็นที่ห้า ด้านวัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว จะดำาเนิน
การอย่างกระตือรือร้นตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม
ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมทัง้สองฝ่าย เพ่ือส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมในแต่ละประเทศ
ยิ่งขึ้น ฝ่ายจีนจะสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย ณ กรุงปักกิ่ง และให้ความ
ช่วยเหลือที่จำาเป็นแก่การก่อสร้าง ฝ่ายไทยยำ้าว่าจะสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมจีน  
ณ กรุงเทพฯ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนในด้านภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ รวมถึงความร่วมมือในการผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ทั้งสองฝ่าย
ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นและความร่วมมอืในด้านวรรณกรรมและภาษาของกันและกัน 
และสนับสนุนให้สำานักพิมพ์ของตนเข้ามีส่วนร่วมในงานมหกรรมหนังสือท่ี 
จดัข้ึนในอกีประเทศอกีด้วย นอกจากน้ี จะดำาเนินการตามความตกลงทวภิาคต่ีาง ๆ
เรื่องความร่วมมือด้านการศึกษา และการรับรองวุฒิบัตรและปริญญาท่ีออกโดย
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สถาบันอุดมศึกษาของกันและกัน รวมทั้งกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาและ
วิจัยระหว่างหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในแต่ละประเทศ 
ทั้งสองฝ่ายยังยินดีต ่อการจัดต้ังสถาบันขงจ้ือและห้องเรียนขงจื้อแห่งใหม่ 
ในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ  
เพ่ิมความร่วมมอืในการพฒันาทรพัยากรบคุคล และส่งเสรมิความร่วมมอืในการฝึก
อบรมวิชาชีพอีกด้วย ตลอดจนจะเจรจาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ยกเว้นการตรวจลงตราสำาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย–จีน เพื่ออำานวย
ความสะดวกการไปมาหาสู่ระดับประชาชนทั้งสองประเทศ อีกทั้งจะขยายปริมาณ
การท่องเที่ยวระหว่างกันโดยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวของตนเดินทางไปอีกประเทศ
เพ่ิมข้ึน และส่งเสรมิคณุภาพผลติภณัฑ์ด้านท่องเทีย่ว รวมถงึการให้บรกิารและการ
อำานวยความสะดวกที่ดีขึ้นแก่นักท่องเที่ยว และปกป้องผลประโยชน์นักท่องเที่ยว
อย่างจริงจัง

ประเด็นที่หก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะกระชับ
การแลกเปลีย่นและความร่วมมอืระหว่างกนั เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดมาก
ขึน้ในสาขานวัตกรรมด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่สร้างนวตักรรมและสงัคม
บนพื้นฐานของความรู ้ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีทย–จนี ด้วยการส่งเสรมิการจดัต้ังห้องทดลองและศนูย์วจิยัร่วมในสาขา
สำาคญัต่าง ๆ  ทีม่คีวามสนใจร่วมกัน โดยให้สถาบนัวิจัยทางวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
และธุรกิจต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศเป็นผู้ดำาเนินการ เพื่อให้สามารถทำาการวิจัย
ร่วมระดับสูง และส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวที่ยั่งยืนได้ สองฝ่ายยังเห็นพ้องกัน
ที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลากรระหว่างกัน รวมถึงการดำาเนิน
การแลกเปลีย่นนกัวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่ และส่งเสรมิสนบัสนุนให้นกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ไปทำางานในอีกประเทศในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ สนับสนุนการ 
สร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาเซียนกับจีนอย่างกระตือรือร้นและจะ 
ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านเทคโนโลยีของภูมิภาค ตลอดจนจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง มีการเสริมสร้างเวทีความร่วมมือ กระชับความร่วมมือ 
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ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างธุรกิจในสาขาการสื่อสารไร้สาย และอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงู และเพิม่โครงการความร่วมมอืในสาขาเทคโนโลยกีารบนิ การบินอวกาศ 
และดาวเทยีม และการประยกุต์ใช้ รวมทัง้ยาชวีภาพ โดยท้ังสองฝ่ายยงัเห็นพ้อง ท่ีจะ
ขยายความร่วมมือทวิภาคี ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ รวมทั้งพัฒนา
เวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการด้านการสำารวจดาวเทียมระยะไกล

ประการทีเ่จ็ด ด้านพลงังาน จะกระชับความร่วมมอืด้านพลงังานในสาขา
ต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาและใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (นำ้ามัน ก๊าซ และ
ถ่านหิน) (๒) การพัฒนาการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการซื้อขาย และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (๓) การพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน และ
พลังงานทางเลือก และ (๔) ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะช่วย 
ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน การเติบโตสีเขียว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระหว่างทั้งสองประเทศ

ประเด็นที่แปด ด้านมหาสมุทร จะกระชับความร่วมมือด้านการสำารวจ
มหาสมทุรและขัว้โลก ส่งเสรมิการปฏบัิติการและการพฒันาศนูย์ปฏบิตักิารวจิยัร่วม
ด้านสภาพภมูอิากาศและระบบนเิวศทางทะเลทีจ่งัหวดัภเูกต็ ประเทศไทย ส่งเสรมิ
การก่อสร้างระบบสำารวจสิ่งแวดล้อมและพยากรณ์สำาหรับทะเลจีนใต้และทะเล
อันดามัน ดำาเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ 
รวมทั้งสนับสนุนแผน ๕ ปีสำาหรับความร่วมมือทางทะเลไทย–จีน ระหว่างทบวง
กิจการมหาสมุทรของจีนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย 
(ค.ศ.๒๐๑ - ๒๐๑๘ หรือ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) โดยฝ่ายจีนยังยินดีให้เจ้าหน้าที่
ไทยเข้าร่วมการสำารวจวิจัยขั้วโลกใต้ด้วย

ประเด็นที่เก้า ด้านความร่วมมือในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ทั้งไทย
และจีนยำ้าความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการประสานและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนกันและกันในด้านกิจการภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ เพือ่ส่งเสรมิสนัติภาพ เสถยีรภาพ และความเจรญิรุง่เรอืงในภมูภิาคตลอดจน
ยำา้ถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสริมความร่วมมอืในภมูภิาคเพือ่รบัมอืกบัประเด็นด้านความ
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มัน่คงร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขาภยัคกุคามด้านความมัน่คงในรปูแบบใหม่ ภาย
ใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ 
คู่เจรจา (ADMM-Plus) นอกจากนี้ ฝ่ายจีนได้ชื่นชมบทบาท ท่ีแข็งขันของไทย 
ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน โดยในโอกาส
ครบรอบ ๑๐ ปีของการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน–จีน ทั้ง
สองฝ่ายยำา้ถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะร่วมมอือย่างใกล้ชดิเพือ่ส่งเสรมิความไว้เนือ้เชือ่ใจและ
ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหว่างอาเซียนกับจีน และกระชับความร่วมมือในสาขา
ต่าง ๆ รวมถึงร่วมกันยกระดับความตกลงว่าด้วยการค้าเสรี อาเซียน–จีน (ACFTA) 
และใช ้ประโยชน์จากกองทุนความร ่วมมือทางทะเลอาเซียน–จีนอย่างม ี
ประสิทธิภาพเพื่อขยายความร่วมมือทางทะเล อันจะนำาไปสู่การส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน–จีนต่อไป ซึ่งประเทศไทยได้รับทราบด้วย
ความยินดีถึงข้อเสนอของจีนที่ให้มีการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง 
พื้นฐานแห่งเอเชีย ตลอดจนจะกระชับความร่วมมือภายใต้กรอบภูมิภาคต่าง ๆ  
ทีน่ำาโดยอาเซยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่อาเซยีนบวกสาม (APT) และการประชมุสดุยอด
เอเชียตะวันออก (EAS) เพื่อส่งเสริมกระบวนการรวมตัวในเอเชียตะวันออก ซึ่งทั้ง
สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันความร่วมมือข้อริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่ความเป็น
พหุพาคี (CMIM) กลไกระบบสำารองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (APTERR) และ
หุ้นส่วนความเชื่อมโยงอาเซียนบวกสาม โดยทั้งสองฝ่ายหวังจะเห็นความสำาเร็จ 
ในการดำาเนินการตามแถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาในกรอบ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ขณะที่ฝ่ายจีนสนับสนุนความริเริ่มของไทย 
ทีจ่ะเป็นเจ้าภาพการประชมุระหว่างประเทศ ว่าด้วยการพฒันาท่ียัง่ยนืในอนุภมูภิาค
แม่นำ้าล้านช้าง–แม่นำ้าโขง และฝ่ายจีนได้ยำ้าว่าจะยังคงสนับสนุนการพัฒนาอาเซียน 
เพือ่การบรรลคุวามเป็นประชาคมอาเซยีน และวาระของอาเซยีน หลงัปี ค.ศ.๒๐๑๕ 
(พ.ศ.๒๕๕๘) รวมทั้งบทบาทนำาของอาเซียนในความร่วมมือในเอเชียตะวันออก  
ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าประเด็นทะเลจีนใต้ควรจะได้รับการแก้ไขอย่าง
สนัตโิดยรฐัอธปิไตยทีเ่ก่ียวข้องโดยตรง ผ่านการหารือและการเจรจากนัอย่างฉนัมติร 
บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และในระหว่างดำาเนินการแก้ไขข้อพิพาท 
ทีเ่กีย่วข้องอย่างถีถ้่วน รฐัทีเ่กีย่วข้องควรจะแยกความแตกต่างไว้ และแสวงหาความ
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เป็นไปได้ที่จะดำาเนินการพัฒนาร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะทำางานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการดำาเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีใน
ทะเลจนีใต้ (DOC) อย่างเต็มทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ผลกัดนัการหารอืเรือ่งแนวปฏิบตัิ
ในทะเลจีนใต้ (COC) บนพื้นฐานของฉันทามติ เพื่อให้ทะเลจีนใต้กลายเป็นทะเล
แห่งสันตภิาพ มิตรภาพ และความร่วมมอื นอกจากน้ี จะเสริมสร้างการประสานงาน
และความร่วมมอื ระหว่างกันภายใต้กรอบสหประชาชาต ิกรอบองค์การการค้าโลก 
(WTO) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) การ
ประชุมเอเชีย–ยุโรป (ASEM) กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) และกลไกภูมิภาค
ระหว่างประเทศอื่น ๆ

ควำมร่วมมือด้ำนกำรทหำรระหว่ำงไทยกับจีน

อาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยภายนอกและ 
ปัจจัยภายในของประเทศไทยและจีนที่มีความสอดประสานกัน (Intertwine) ซึ่ง
เกิดจากสายสัมพันธ์แบบพิเศษที่มีความสลับซับซ้อนระหว่างไทยกับจีน โดยมีทั้ง
ความใกล้ชดิสนิทสนมดุจดังญาติมติรในครอบครวัเดียวกนัมาตัง้แต่โบราณกาล และ
มคีวามห่างเหนิ หรอืแม้กระทัง่มคีวามหวาดระแวงต่อกนัในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะ
หลงัจากจนีได้สถาปนาเป็นสาธารณรฐัประชาชนจีนและปกครองประเทศในระบอบ
คอมมิวนิสต์ เมือ่วนัที ่๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ทำาให้ผูน้ำาของไทยมคีวามหวาดระแวง
ต่อภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ที่จะกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จนกระท่ัง
สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป จากการที่สหรัฐฯ  
กับจีนได้ลดท่าทีที่แข็งกร้าวต่อกันและหันมาปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อ 
ถ่วงดลุอำานาจกบัประเทศสหภาพโซเวยีตทีก่ำาลงัแผ่ขยายอทิธพิลเพิม่มากขึน้ ต่อมา
เมือ่ประธานาธบิดนีกิสนัแห่งสหรฐัฯ ได้เดินทางไปเยือนจนีอย่างเป็นทางการในช่วง
เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๕ ทำาให้รัฐบาลไทยต้องทบทวนการดำาเนนินโยบายด้าน
ความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศใหม่ (สุรชัย ศิริไกร, ๒๕๔๘, หน้า ๒; อานันท์ 
ปันยารชุน, ๒๕๔๒, หน้า ๑๙๕) 
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รัฐบาลไทยในขณะเวลานั้นเห็นว่า เวียดนามซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สหภาพโซเวยีต เป็นภยัคุกคามต่อความม่ันคงของไทย จากการท่ีเวยีดนามได้ส่งคณะ
ผู้แทนมาเจรจากับรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘ โดยเรียกร้อง
ให้ไทยชดใช้ปฏกิรรมสงครามกรณทีีเ่ครือ่งบนิทิง้ระเบดิของสหรฐัฯ แบบ B-52 จาก
ฐานทัพอู่ตะเภา อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปปฏิบัติการในเวียดนามรวมทั้งเรียก
ร้องให้ไทยปิดฐานทพัของสหรฐัฯทีต้ั่งอยูใ่นไทย และให้ไทยส่งมอบเคร่ืองบินรบและ
อปุกรณ์ทางทหารทีท่หารเวยีดนามใต้ได้นำาเข้ามาลีภ้ยัในประเทศไทยคนืต่อรฐับาล
เวียดนาม ตลอดจนปฏิเสธข้อเสนอของไทยที่ต้องการให้เวียดนามรับชาวเวียดนาม
ที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลังจากสงครามเดียนเบียนฟูกลับเวียดนาม 

ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงได้แสดงท่าทีท่ีเป็นมิตรกับรัฐบาลจีนมากข้ึนและ
ยอมรบัในนโยบายจนีเดยีว ทัง้นีเ้พือ่เป็นการตดัการสนบัสนนุต่อพรรคคอมมวินสิต์
แห่งประเทศไทย และได้ตัดสินใจเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๑๕๑๘ (จุลชีพ ชินวรรโณ, ๒๕๔๙, หน้า ๗๓; 
สุรชัย ศิริไกร, ๒๕๔๘, หน้า ๒ - ๕) 

ต่อมาเมือ่เกดิเหตุการณ์กรณทีีเ่วยีดนามรกุรานกมัพชูาในปี พ.ศ.๒๕๒๑ 
และมีกองกำาลังทหารเวียดนามได้รุกเข้าประชิดพรมแดนไทยในปี พ.ศ.๒๕๒๓  
ยิง่ทำาให้ไทยกบัจนีมคีวามใกล้ชดิกนัมากขึน้เพือ่ร่วมกนัแก้ไขปัญหากมัพชูา โดยร่วมกนั
กดดันให้เวียดนามถอนกำาลงัทหารออกจากกมัพชูาจนเวยีดนามต้องยอมถอนกำาลงั
ทหารออกจากกัมพูชาในปี พ.ศ.๒๕๓๒ และไทยกับจีนก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการ
เย่ียมเยอืนทัง้ในระดบัพระราชวงศ์ ผูน้ำารฐับาล ผูน้ำาทางทหาร รวมท้ังมกีารซือ้อาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากจีนมากขึ้น และเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลงเป็นรัฐอิสระต่าง ๆ 
ประกอบกับจีนได้เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำาให้รัฐบาลไทยเห็นถึง
ความสำาคัญของการดำาเนินนโยบายความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับจีน 
อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือทางการทหาร   
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   กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังกล่าว ทำาให ้
การบริหารจัดการด้านความมั่นคงของทุกประเทศในปัจจุบันดำาเนินการได้ยาก
ลำาบากยิ่งขึ้น เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างอำานาจทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีม่สีถานะเป็น
มหาอำานาจกับรัฐที่อยู่ในกลุ่มหรือประเทศบริวาร ซึ่งเกิดจากการแย่งชิงอำานาจกัน
เพือ่สร้าง ดลุยภาพระหว่างขัว้อำานาจต่าง ๆ  นอกจากนี ้ปัจจยัทางด้านภมูริฐัศาสตร์ 
(Geopolitics) ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจตลอดจนพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมได้มีส่วนสำาคัญในการผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับรูปแบบการ
ดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศ เช่น มีการรวม
ตัวเพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลงัวกิฤติทางด้านเศรษฐกจิในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ของกลุม่อาเซยีน
กับประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (ASEAN+3) เป็นต้น 

การสร้างความมั่นคงของประเทศ อาจทำาได้โดยการแสวงหาพันธมิตร 
(Alliance) ในรูปแบบของการเข้าร่วมกลุม่กนัเพือ่ถ่วงดลุกับประเทศท่ีมอีำานาจเพิม่ข้ึน 
และให้ความสำาคญักบัปัจจัยภายนอกทีม่ากระทบต่อความมัน่คงโดยเฉพาะเรือ่งของ
ภยัคกุคาม (Threats) ซ่ึงในช่วงปี ค.ศ.๑๙๙๐ – ๑๙๙๙ นยิามความหมายของความ
มั่นคงได้ขยายขอบเขตที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยจำากัดอยู่แต่เพียงความมั่นคง
ทางการทหาร โดยครอบคลุมไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย และ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ก็ไม่ได้ถูกจำากัดเฉพาะภาครัฐหรือผู้แสดงท่ีเป็น
รัฐ (State Actors) เท่านั้น แต่ยังได้ขยายรวมไปถึงผู้แสดง ที่มิใช่รัฐ (Non-State 
Actor) เช่น องค์การระหว่างประเทศ องค์การข้ามชาต ิบรรษทัข้ามชาต ิและขบวนการ
ก่อการร้าย เป็นต้น อันนำาไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงโดยร่วมมือกัน (Coop-
erative Security) 

แนวคิดความมั่นคงแบบร่วมมือกันดังกล่าว จะเน้นถึงการพบปะพูดคุย
กนั (Dialogue) ระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้องในภมูภิาคท้ังจากภาครฐัและมใิช่ภาครัฐ 
โดยเชือ่ว่าปัญหาความมัน่คงไม่ว่าจะเป็นมติิทางการทหารหรอืมติอิืน่ ๆ  ไม่อาจแก้ไข
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ได้ด้วยการดำาเนินฝ่ายเดียว แต่ต้องการความร่วมมือ (Cooperation) ระหว่างรัฐ 
ต่าง ๆ และผู้เล่นอื่น ๆ ภายในรัฐผ่านมาตรการในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างกันและมีความโปร่งใส (Confidence Building and Transparent Mea-
sures) เพื่อลดความขัดแย้งในภูมิภาคโดยใช้การทูตเชิงป้องกัน (Preventive Di-
plomacy) รวมทั้งการแก้ไขความขัดแย้งร่วมกัน เพ่ือดำารงไว้ซ่ึงความม่ันคง  
อันจะบรรลุถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ตลอดจนมีการเตรียมการเพ่ือเผชิญต่อภัย
คกุคามทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคต (ไชยสทิธิ ์ตนัตยกลุ, พนัเอก, ๒๕๕๔, หน้า ๑๙ - ๒๒)

ภัยคุกคามดังกล่าวนั้น เป็นภัยคุกคามที่ไร้พรมแดนจากกระแสการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในยคุโลกาภิวตัน์ (Globalization) ส่งผลให้ภมูภิาคต่าง ๆ 
เช่ือมโยงเป็นสังคมเดยีวกนั ทำาให้เกิดสภาวะทีท้่าทาย ต่อการรกัษาความมัน่คงของ
ประเทศ และจำาเป็นต้องได้รับความร่วมมอืจากประเทศอืน่ ๆ  ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยการพึง่พาอาศยัซึง่กันและกนัมากขึน้ (Complex Interdependence) นอกจาก
นัน้ ได้มแีนวคดิเกีย่วกับการสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศโดยการสร้างเงือ่นไข
ของความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจจากการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มี
ความเชือ่ม่ันในการร่วมพฒันาเพือ่ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนั อนันำาไปสูแ่นวคดิ
เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันอย่างสลับซับซ้อนโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิด
ความมัน่คง รวมท้ังการเหน็ความสำาคญัของการร่วมมอืกนัแบบการเป็นหุน้ส่วนทาง
ยุทธศาสตร์จะนำาไปสู่การสร้างประชาคมความมั่นคง (Security Community)ใน
ภูมิภาคได้ 

กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติ ประกอบด้วยตัวแปร
เกีย่วกบัการคำานึงถงึภัยคุกคามซึง่มคีวามสมัพันธ์กบัตัวแปรการคำานงึถึงความมัน่คง
ของประเทศ โดยเชือ่มโยงกับตวัแปรการพึง่พาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอย่างซบัซ้อนรวมทัง้
ตัวแปรการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งทุกตัวแปรนั้น มีความสัมพันธ์และเชื่อม
โยงไปสู่ตัวแปรเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างประเทศ แต่มีตัวแปรที่เกิดข้ึน
ระหว่างกลุม่ตวัแปรเก่ียวกบัผลประโยชน์แห่งชาติและตัวแปรเกีย่วกบัความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ คือ ตัวแปรเกี่ยวกับความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ซึ่งสามารถสร้างเป็น 
กรอบแนวคิดได้ดังนี้ (ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พันเอก, ๒๕๕๔, หน้า ๗๑)
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 สถานภาพการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน 

สำาหรับสถานภาพการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน 
อาจวเิคราะห์ได้จากพฒันาการของความร่วมมอืด้านความมัน่คงระหว่างไทยกบัจนี
ได้มีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากมีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความ 
ร่วมมือกันในศตวรรษที่ ๒๑ (Joint Statement of the Kingdom of Thailand 
and the People’s Republic of China on a Plan of Action for 21st  
Century) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒  
ณ กรงุเทพมหานคร ซ่ึงสาระของแถลงการณ์ร่วมฯ เน้นถงึการขยายความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมอืโดยรอบด้าน ในฐานะประเทศเพ่ือนบ้านทีไ่ว้ใจซึง่กนัและกนัให้ก้าวหน้า
ต่อไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ฉันมิตรเพื่อให้ความ
สมัพนัธ์ระหว่างไทย-จนีพฒันาไปสูร่ะดบัใหม่ นอกจากนัน้ ได้กล่าวถงึความร่วมมอื
ด้านความม่ันคงโดยเฉพาะความร่วมมือ ทางการทหาร จากข้อความที่ระบุไว ้

กลุ่มตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติ (NATIONAL INTERSTS)

การคำานึงถึงภัยคุกคาม
(A WARENESS  
OF THREATS)

การคำานึงถึงความมั่นคง
ของประเทศ

(MAINTENANCE OF 
NATIONAL SECURITY)

การพึ่งพาอาศัยกัน
อย่างสลับซับซ้อน

(COMPLEX 
INTERDEPENDENCE)

การเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์
(STRATEGIC 

PARTNERSHIP)

ความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศ

(INTERNATIONAL 
COOPERATION)

ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
(CONFIDENCE)
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ในแถลงการณ์ร่วมฯ ข้อที ่๔ มสีาระสำาคัญสรุปได้ว่า จีนและไทยตกลงกัน ท่ีจะกระชับ
ความร่วมมอืด้านความมัน่คง โดยอาศยัมาตรการเพือ่สร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจกนัต่าง ๆ 
เช่น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานศึกษาวิจัยด้านยุทธศาสตร์และความ
มัน่คง, ส่งเสรมิให้ฝ่ายทหารกบัเจ้าหน้าทีข่องกระทรวงการต่างประเทศปรกึษาหารอื
กันมากขึ้น, มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายในการ 
ช่วยเหลือและกู้ภัยเพื่อนมนุษย์, การลดโอกาสของภัยพิบัติ, การแลกเปลี่ยนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทหาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่าง ๆ 

พลเอก สุง กวงไค ขณะที่ดำารงตำาแหน่งรองประธานเสนาธิการใหญ่ 
ของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจนี เดนิทางมาเป็นประธานร่วมกับปลัดกระทรวง
กลาโหมของไทยทีก่รุงเทพฯ ในการประชมุระดบันโยบายเพือ่การแลกเปลีย่นความ
ร่วมมอืระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจนี ครัง้ท่ี ๑ เมือ่
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ณ ห้องภาณุรังษี ศาลาว่าการกลาโหม ซ่ึงท้ังสอง
ประเทศได้ยำา้เจตนารมณ์อย่างชดัเจนทีจ่ะให้ความร่วมมอืกนัแบบ “การเป็นหุน้ส่วน
ทางยทุธศาสตร์” (Strategic Partnership) โดยผ่านการดำาเนนิกิจกรรมระหว่างกัน 
และผลัดกันเป็นเจ้าภาพการประชุมปีละหนึ่งครั้ง (มีการประชุมไปแล้ว ๑๐ ครั้ง) 
เพ่ือประสานความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา การส่งกำาลังบำารุง 
อตุสาหกรรมเพือ่การป้องกนัประเทศ วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีการฝึกการแลกเปลีย่น
ข่าวกรองและการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามในการช่วยเหลือกู้ภัยพิบัติ 
เป็นต้น 

ในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ - ๑๐ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ปรับปรุงคณะ
ทำางานท่ีรบัผิดชอบการดำาเนนิแผนงานความร่วมมอืด้านความมัน่คง ของกระทรวง
กลาโหมของไทยกบักระทรวงกลาโหมของจีน เพือ่ให้สามารถดำาเนนิการได้อย่างต่อ
เนื่องรวมทั้งเกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน จนนำาไปสู่การพิจารณาในการประชุมฯ  
ครั้งที่ ๕ ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ณ กรุงเทพมหานคร
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การประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๓ 
กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๐ ณ กรงุปักกิง่ มกีารเน้นยำา้ถงึความร่วมมอือย่างใกล้ชิดในการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านความมัน่คง รวมทัง้การประสานงานในระดบัผูป้ฏบัิตอิย่าง
มีการบูรณาการแผนงานเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ด้านกระทรวงกลาโหมของไทยได้ปรบัโครงสร้างของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการเพือ่รบัผดิชอบตามคำาสัง่กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที ่๒๐๗/๔๘ 
เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการดำาเนนิงานความร่วมมอืด้านความมัน่คง 
ระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน ลงวันท่ี ๒๙ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และได้เน้นให้มีการวางแผนงานแบบรวมการเพื่อนำาไปสู่ 
การบรูณาการในการปฏิบติัให้เกดิประสิทธภิาพ โดยทีย่งัคงให้เสรใีนการปฏบัิติของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดำาเนินงานในรายละเอียด และต่อมาได้มีการแก้ไข
โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อความ
เหมาะสม ตามคำาสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๕๙/๕๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๐ ให้สอดคล้องรองรับกับกรอบแผนงานรวมในระดับรัฐบาลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนซึ่งต่างก็เห็นพ้องกัน
ในการจดัทำาแผนปฏบิติัการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกบัสาธารณรฐัประชาชน
จีน ค.ศ.2007 - 2011 (พ.ศ.2550 - 2554) (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) โดยได้มีการลงนามเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ณ กรุงปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การลงนามในแผนปฏบิติัการร่วมระหว่างไทยกบัจนีดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วนัน้ 
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือกันทางด้านความมั่นคงแบบการ
เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ดงัข้อความ
ทีไ่ด้กล่าวไว้ในตอนต้นของแผนปฏิบติัการร่วมฯ ว่า “ ...นบัตัง้แต่การสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ความสัมพันธ์
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ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้พัฒนามาอย่างมั่นคง
และแขง็แกร่งขึน้เป็นลำาดบั ทัง้สองฝ่ายยนืยนัความมุง่มัน่ของตนท่ีจะขยายความสมัพนัธ์
ต่อไปทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และเพื่อการอนุวัต
ให้ความร่วมมือเชงิยุทธศาสตร์ทีร่อบด้านระหว่างไทยและจนีเป็นรปูธรรมและยัง่ยนื 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในแผนปฏิบัติการร่วม ซึ่งกำาหนดแนวทางความร่วมมอื
ในสาขาต่าง ๆ เพือ่ดำาเนนิการร่วมกันต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ ถงึปี ๒๕๕๔ ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ความร่วมมือด้านการเมือง

 (๒) ความร่วมมือด้านการทหาร

 (๓) ความร่วมมือด้านความมั่นคง

 (๔) การค้าและการลงทุน

 (๕) เกษตรกรรม

 (๖) อุตสาหกรรม

 (๗) คมนาคม

 (๘) พลังงาน

 (๙) การท่องเที่ยว

 (๑๐) วัฒนธรรม

 (๑๑) การศึกษาและการอบรม

 (๑๒) สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์

 (๑๓) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 (๑๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 (๑๕) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี

ทั้งสองฝ่ายยืนยันอีกครั้งถึงความสำาคัญของแผนปฏิบัติการร่วมในการ
เป็นแนวทางสำาหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ในอนาคต โดยจะเป็นแรง
กระตุ้นใหม่ให้แก่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นยิ่งขึ้นในเรื่อง
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มาตรการที่เป็นรูปธรรมและการดำาเนินการร่วมกัน ซ่ึงนอกจากจะสอดคล้องกับ 
ผลประโยชน์พืน้ฐานของไทยและจีนแล้ว ยงัเก้ือกลูต่อสนัตภิาพ ความมัน่คง ความรุง่เรอืง 
และการพัฒนาของภูมิภาคอีกด้วย...” 

การให้ความเหน็ชอบร่วมกนัในแผนปฏบิตักิารร่วมดงักล่าว นอกจากจะ
เป็นแผนที่เส้นทาง (Roadmap) ของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันแล้ว ยัง
เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนระหว่างไทยกับจีนที่จะมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ 
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนด้วย ซ่ึงไทยเน้นการขยายความร่วมมอืกับรฐับาลกลางและ
หน่วยงานต่าง ๆ ของจีนอย่างรอบด้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ขณะ
เดียวกันก็ต้องการเจาะลึกความสัมพันธ์แบบรายมณฑล เพื่อให้มีความร่วมมือ 
ที่หลากหลายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะมณฑลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ 
หลกัทางเศรษฐกจิของจนีและอยูใ่กล้ไทย อาท ิกวางตุง้ ยนูนาน กวางส ีและเสฉวน 
เป็นต้น รวมถึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชน เพื่อเชื่อมโยง
สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

ทั้งรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยต่างก็เห็นความสำาคัญของการร่วมมือกัน
ตามกรอบแผนปฏิบตักิารร่วมและได้มกีารลงนามในแผนปฏบิตักิารร่วมฉบบัทีส่อง 
(ค.ศ.๒๐๑๒ – ๒๐๑๖) เมือ่วนัที ่๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ กรงุปักกิง่ สาธารณรฐั
ประชาชนจีน เพื่อให้แผนงานความร่วมมือด้านต่าง ๆ รวมทั้งทางการทหารเกิดผล
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัจนีในกรอบความร่วมมอืแบบ
พหุภาคีในเวทีภูมิภาค ซึ่งทั้งไทยและจีนต่างเป็นสมาชิกความร่วมมือและองค์การ
ระหว่างประเทศทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคหลายองค์การร่วมกัน เช่น 
Greater Mekong Sub-region (GMS) (เฉพาะมณฑลยูนนาน), ASEAN-China 
Annual Consultation, ASEAN+3, ASEAN Regional Forum (ARF), Asia 
Cooperation Development (ACD), Asia-Europe Meeting (ASEM) เป็นต้น
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สำาหรบัความร่วมมอืด้านการทหารน้ัน สามารถการวเิคราะห์รปูแบบของ
ความร่วมมอืทางการทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมจนี 
ซึ่งได้มีการประชุมร่วมประจำาปีตามแผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน อาจจำาแนกได้ ๖ รูปแบบ 
(ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พันเอก, หน้า ๓๓ - ๓๕) ประกอบด้วย

รูปแบบที ่๑ เป็นการแลกเปลีย่นการเยีย่มเยอืนในระดบัผูน้ำากองทัพและ
ผู้นำาหน่วยทหารในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและมีการ
ประชุมร่วมกนัเพือ่กำาหนดกรอบแผนงานความร่วมมอืในด้านต่าง ๆ  เช่น การประชุม
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม
จนีประจำาปี ปีละหน่ึงครัง้ ซึง่ทัง้สองฝ่ายจะผลดักนัเป็นเจ้าภาพ โดยมปีลดักระทรวง
กลาโหมเป็นหวัหน้าคณะฝ่ายไทย และรองประธานเสนาธกิารทหารใหญ่เป็นหวัหน้า
คณะฝ่ายจีน เป็นต้น

รปูแบบที ่๒ เป็นการแลกเปลีย่นทางการศกึษา ซ่ึงเป็นไปตามกรอบแผนงาน
ที่ได้ตกลงร่วมกันจากการประชุมความร่วมมือด้านความม่ันคงระดับกระทรวง
กลาโหมของทัง้สองประเทศ ดังทีไ่ด้กล่าวไว้ในรปูแบบที ่๑ เช่น การส่งนายทหารไทย
ไปเข้ารับการศกึษาในหลกัสตูรการป้องกนัประเทศ ณ มหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศ
ของจีนเป็นประจำาทุกปี และนายทหารจีนมาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจกัร ณ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศของไทยรวมทัง้ในโรงเรยีน
เสนาธิการทหารบก เป็นต้น นอกจากนั้น ฝ่ายจีนยังให้ความช่วยเหลือในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตจรวดและการตั้งโรงงานต้นแบบผลิตจรวดให้
กบักระทรวงกลาโหมไทยตามโครงการวจิยัและพฒันาจรวดเพือ่ความมัน่คง รวมทัง้
ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยป้องกัน
ประเทศของจีนกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศของไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๓ ทำาให้สามารถกำาหนดกรอบแผนงานและกิจกรรมในการแลกเปลี่ยน
ทางด้านวิชาการระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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รูปแบบที่ ๓ เป็นการฝึกร่วมทางทหารระหว่างหน่วยรบพิเศษของ 
กองทัพบกไทยกับกองทัพบกจีน และการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือของไทยกับ
กองทัพเรือจีน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนในการส่งผู ้สังเกตการณ์ทางทหารร่วม
สงัเกตการณ์การซ้อมรบของทัง้สองฝ่าย ซึง่เป็นไปตามกรอบแผนงานจากการประชุม
ความร่วมมอืด้านความมั่นคงระดับกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศประจำาปี 
ดังกล่าวในรูปแบบที่ ๑

รูปแบบที่ ๔ เป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ตามกรอบแผนงานการประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคง ซ่ึงได้ตกลงกันเป็น
ประจำาปี ระหว่างกระทรวงกลาโหมของท้ังสองประเทศตามรูปแบบที ่๑ เช่น การประชมุ
แลกเปลี่ยนด้านการข่าวประจำาปี เป็นต้น

รูปแบบที่ ๕ เป็นความร่วมมือในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้จากการประชุมแผนงานความร่วมมือด้าน
ความมัน่คงในรปูแบบที ่๑ เช่น กองทพัเรือไทยได้ส่ังต่อเรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ังจากจนี 
เป็นต้น

รปูแบบที ่๖ เป็นรูปแบบการสร้างกลไกในการแสวงหาความร่วมมอืทาง
ทหารโดยใช้การทตูฝ่ายทหาร ได้แก่ การประสานงานระหว่างกองทพัทัง้สองประเทศ
โดยผ่านสำานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยที่ประจำาอยู่ในกรุงปักกิ่ง และสำานักงาน 
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจีนที่ประจำาอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

รปูแบบความร่วมมอืดงักล่าวเป็นไปในลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วนทาง
ยทุธศาสตร์ท่ีก่อให้เกดิผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้ต่อกองทัพไทยและกองทัพจนี ซึง่เป็น
พ้ืนฐานทีส่ำาคญัในการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจต่อกนัระหว่างประเทศและช่วยในการ
สนับสนนุต่อการขยายความร่วมมอืไปสูด้่านอืน่ ๆ  ได้อย่างรวดเรว็มากขึน้ อนัจะนำา
ไปสู่การได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
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 รูปธรรมของควำมร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร ์
 ด้ำนควำมม่ันคง

 ผลจากการที่รัฐบาลไทยได้ลงนามร่วมกับรัฐบาลจีนในแถลงการณ์ร่วม
ว่าด้วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ 
โดยเมือ่มคีณะผูแ้ทนจากฝ่ายจีนมาเยอืนประเทศไทยหรอืมคีณะผูแ้ทนจากฝ่ายไทย
ไปเยอืนประเทศจนีกต็าม ฝ่ายจนีกจ็ะหารอืในประเดน็เกีย่วกบัการดำาเนนิการตาม
แถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอยู่เสมอ ท้ังนี้ เนื่องจากฝ่าย
การเมืองกับฝ่ายบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีความเป็นเอกภาพสูงเนื่องจาก
เลขาธกิารพรรคคอมมวินิสต์จีนจะดำารงตำาแหน่งเป็นประธานาธบิดีและเป็นประธาน
กรรมาธิการทหารกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ทำาให ้
แถลงการณ์ร่วมฯ น้ัน ถกูผลกัดนัให้มกีารดำาเนนิการจากหน่วยงานด้านความมัน่คง
โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมก่อนหน่วยงานอืน่ ๆ  และโดยเฉพาะเมือ่ พลเอก ชวลติ  
ยงใจยุทธ ในขณะที่ดำารงตำาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งได้พบปะหารือกับ พลเอก ฉือ เฮ้าเถียน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมจีน ในขณะนั้น โดยต่างเห็นพ้องร่วมกันในการริเริ่มให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องของทั้งสองประเทศได้ประชุมเพื่อกำาหนดแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้ง 
รูปแบบและรายละเอยีดในการดำาเนนิการแลกเปลีย่นความร่วมมอืด้านความมัน่คง
ระหว่างกัน โดยได้มีการเสนอแผนงานในการดำาเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ระยะเริม่ต้นใน ๖ ด้าน คือ ด้านการข่าว ด้านการฝึกศึกษา ด้านการส่งกำาลงับำารงุร่วม 
ด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและในด้านการ
ปฏบิตักิารทางทหารอืน่ ๆ  ทีไ่ม่ใช่สงคราม จงึเป็นสาเหตทุีม่าของการจดัการประชมุ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวง
กลาโหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ 

 การดำาเนินแผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวง
กลาโหมของไทยกบักระทรวงกลาโหมของจีนดังกล่าวมคีวามสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์
ของ พลเอก เฉา กังชวน รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง มนตรีแห่งรัฐ
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และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนในขณะเวลานั้น ได้เดินทางมากล่าว 
สุนทรพจน์ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ว่า 

“...ประเทศจีนเสนอทัศนะความม่ันคงใหม่ที่มีความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกัน
และกัน อำานวยผลประโยชน์แก่กัน ความเท่าเทียมกันและความร่วมมือกันซ่ึงมี
ประเด็นหลกัดังต่อไปน้ี ข้อแรก เน้นความมัน่คงร่วมกัน การพึง่พาอาศยัซ่ึงกันและกนั 
ข้อที่สอง เน้นความมั่นคงครบด้าน กำาหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติอย่าง
ครบด้านและผสมผสานกัน ข้อที่สาม เน้นความร่วมมือด้านความมั่นคง แก้ปัญหา
ความมั่นคงโดยการเจรจาหารือกันตามกฎบัตรสหประชาชาติและบรรทัดฐานของ
กฎหมายระหว่างประเทศปัจจบุนันี ้ความสมัพนัธ์จนี-อาเซยีน ได้เข้าสูร่ะยะสกุงอม
แห่งการพัฒนาอย่างมั่นคง อาเซียนได้กลายเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือสำาคัญของ
ประเทศจีน ประเทศจีนได้เข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาร่วมมือฉันมิตรในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ในเส้นทางที่จีนกับไทยร่วมมือ
พัฒนาด้วยกนั กองทพัไทยย่อมจะอาศยัความจรงิใจและสตปัิญญาร่วมมือประสาน
กนัอย่างใกล้ชดิ เสรมิสร้างความเชือ่ใจและความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัความสมัพนัธ์
ระหว่างจีนไทยสองประเทศสองกองทัพย่อมจะเหมือนเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก  
ยิ่งนานยิ่งลำ้าค่า ...”

ต่อมาพลเอก เฉา กังชวน ได้ให้การต้อนรับ พลเอก วินัย ภัททิยกุล  
ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่เดินทางไปเยือนจีน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐  
ณ กระทรวงกลาโหมจีน กรุงปักกิ่ง โดยเน้นยำ้าว่า

“...ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศควรตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพ 
ซึง่กนัและกนั ความเสมอภาคและต้องร่วมมอืกันอย่างเท่าเทียมเพือ่ผลประโยชน์ร่วม
ของ ทุกฝ่าย รวมทั้งให้การสนับสนุนผลประโยชน์ที่สำาคัญที่สุดของแต่ละฝ่าย...”

ขณะที่ปลัดกระทรวงกลาโหมของไทยได้กล่าวชื่นชมท่าทีของจีนในการ
สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพัฒนาความสัมพันธ์
กับประเทศต่าง ๆ ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
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ส่วนผลการประชุมระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับจีนตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ.๒๕๕๗ รวมจำานวน ๑๐ ครั้ง (ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไม่มีการประชุม
เนื่องจากประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัยคร้ังใหญ่ ส่วนปี พ.ศ.๒๕๕๕ -  
๒๕๕๖ ไม่มีการประชุมเน่ืองจากอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของคณะ
ทำางานของทัง้สองฝ่าย ประกอบกบัมคีวามแปรปรวนของสถานการณ์ทางการเมอืง
ของไทย) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำาคัญได้ ดังนี้ (ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พันเอก, หน้า 
๑๐๘ - ๑๑๕)

  สรปุผลกำรประชมุครัง้ที ่๑ เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ กรงุเทพมหำนคร 

ฝ่ายจีน เสนอว่า ระบบโลกจะพัฒนาไปสู่การมีหลายข้ัวอำานาจและ 
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ ทุกประเทศควรให้ความร่วมมือ
ในการต่อต้านภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ภายใต้กรอบมติ
สหประชาชาติ รวมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาที่กระทบต่อสันติภาพ นอกจากนั้น จีนยัง
ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย และประเทศในอาเซียนที่มีความใกล้ชิด
กนัมากขึน้ อนัจะนำาไปสูค่วามไว้เนือ้เชือ่ใจกันและการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนั
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยจีนได้เน้นยำ้าว่าไม่ต้องการเป็นมหาอำานาจทางทหารและ 
จะไม่ขยายอำานาจทางทหารออกนอกดินแดนของจีน ตลอดจนไม่สนับสนุน 
การมีฐานทัพต่างชาติในดินแดนของประเทศอื่น 

ฝ่ายไทย เห็นว่า ทุกประเทศต้องร่วมมือกันต่อต้านการก่อการร้ายโดยที่
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน ได้มีความร่วมมือกันมากขึ้น และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัจนีกม็คีวามใกล้ชดิมากขึน้ โดยไทยได้ยนืยนัสนบัสนนุ
นโยบายจีนเดียว 

สำาหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๑ 
ได้แก่ การจัดทำาแผนงานโครงการเพ่ือแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันเป็นกิจกรรม
ประจำาปีทางการทหาร เช่น เพ่ิมการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนผู้นำาทางทหาร  
การแลกเปล่ียนงานด้านการข่าวกรอง การแลกเปลี่ยนการฝึกศึกษาในหลักสูตร 
ต่าง ๆ  การแลกเปลีย่นด้านการส่งกำาลงับำารุง การแลกเปลีย่นการพฒันาวิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยเีพือ่การป้องกนัประเทศ และการมส่ีวนร่วมในการสงัเกตการณ์ฝึกทางการ
ทหาร เป็นต้น นอกจากนี้ จีนได้เสนอความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทางการทหาร 
แก่ไทยมูลค่า ๓ ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งการซ่อมบำารุงอาวุธยุทโธปกรณ์จีนที่ไทย
สั่งซื้อ ตลอดจนจีนยังได้เสนอเงินช่วยเหลือการสร้างเส้นทางจากคุนหมิงมายัง
กรงุเทพมหานคร และการเดินเรือในแม่นำา้โขงและโครงการร่วมมอืในการปราบปราม
ยาเสพติด

 สรุปผลกำรประชุมครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กรุงปักกิ่ง

ฝ่ายไทยเสนอว่า นโยบายต่างประเทศของไทยและจนีมคีวามคล้ายคลงึ
กันในประเด็นการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศในกรอบต่าง ๆ  เช่น ASEAN+3 ฯลฯ รวมทัง้แสดงความโปร่งใสในสมดุปกขาว
ด้านการป้องกันประเทศในการแสดงเจตนารมณ์ในการใช้กำาลังทหารไปเพ่ือ 
การป้องกันประเทศและพัฒนาประเทศ

ฝ่ายจีน เห็นว่า ทุกประเทศต้องเคารพในอำานาจอธิปไตยและเข้าใจใน
วัฒนธรรมทีม่คีวามแตกต่างกนั รวมทัง้จีนจะต่อต้านคัดค้านลทัธกิารครองความเป็น
เจ้าของประเทศใด ๆ โดยจีนจะเน้นการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ความไว้วางใจอันจะนำาไปสู่ความร่วมมือกัน

ทัง้ฝ่ายจีนและไทยต่างกเ็ห็นพ้องกนัในการให้ความสำาคญัต่อความร่วมมอื
กันในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ภายใต้กรอบความร่วมมือขอสหประชาชาติ

สำาหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๒ 
ได้แก่ มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนในหลายระดับภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทยกบัจนี และจนีเสนอการทำาข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลอืทางทหาร
แก่ไทยโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นจำานวนเงิน ๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมทั้งเสนอโครงการ
ซ่อมบำารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีไทยส่ังซื้อจากจีนและเน้นการให้บริการในภายหลัง 
จากการขาย     
  ส ่วนไทยได้เสนอที่จะทบทวนงบประมาณในการให้การสนับสนุน 
แก่นายทหารจีนที่มาศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกให้มีความ 
เหมาะสมยิ่งขึ้น
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 สรปุผลกำรประชมุครัง้ที ่๓ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีกรุงเทพมหำนคร

ฝ่ายจีนเสนอว่าภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและสันติภาพของโลกเกิดจาก 

๒ ลัทธิ คือ ลัทธิแสดงอำานาจเพียงฝ่ายเดียว (Unilateralism) และลัทธิก่อการร้าย 

(Terrorism) ที่ทุกประเทศต้องร่วมมือเพ่ือรักษาผลประโยชน์ร่วมกันโดยเช่ือใจ 

ต่อกัน และมีความเสมอภาคเท่าเทียมซึ่งกันและกัน

ฝ่ายไทย เห็นว่า ภัยคุกคามต่อความมั่นคงในภูมิภาค ทำาให้ไทยและจีน

ยิ่งจะต้องหันมาให้ความร่วมมือกันมากขึ้นโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะทำางานร่วมกัน

เพื่อให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ทัง้ไทยและจีนได้ร่วมกนัประณามการกระทำาอนัเป็นการก่อการร้าย และ 

จะร่วมกันต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ

สำาหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๓ 

ได้แก่ ไทยได้ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ

แผนงานความร่วมมือด้านความม่ันคง และได้เสนอให้ฝ่ายจีนจัดโครงสร้างของ 

คณะทำางานร่วมกันในลักษณะคู่ประสานงาน (Counterpart) ให้สอดคล้องกัน  

ขณะทีจ่นีส่งได้ผู้เชีย่วชาญมาไทย เพ่ือสำารวจด้านอาวธุยทุโธปกรณ์ทีไ่ทยสัง่ซ้ือจาก

จีน รวมทั้งเสนอให้ไทยส่งช่างเทคนิคไปฝึกงานซ่อมที่จีน นอกจากนี้ จีนและไทยได้

บรรลุข้อตกลงและได้มีการลงนามในพิธีสารต่าง ๆ เช่น พิธีสารด้านการส่งกำาลัง

บำารุง ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ  

ข้อตกลงด้านการศึกษาและจีนให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์การสอนภาษาจีนแบบ 

ให้เปล่า การแลกเปลี่ยนการประชุมด้านการข่าวกรอง ข้อพิจารณาในการ 

แลกเปลี่ยนพืชผลการเกษตร ตลอดจนจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการ

ปฏบิตักิารตรวจค้นทุน่ระเบดิเพ่ือมนุษยธรรมทีป่ระเทศไทย และการให้ความร่วมมอื

ในการปราบปรามยาเสพติด
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สรุปผลกำรประชุมครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ที่กรุงปักกิ่ง

   ฝ่ายไทย เสนอว่า การสงครามขนาดใหญ่ไม่น่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลา
อันใกล้ แต่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงจะมีหลากหลายทั้งที่เป็นภัยคุกคามทางทหาร
และภัยคุกคามที่มิใช่ทางทหาร ซึ่งกองทัพต้องปรับบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา

ฝ่ายจีน เห็นว่า ภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอนาคตไม่อาจแก้ไขปัญหา
ได้โดยใช้ความรุนแรง หรือการใช้กำาลังทางทหารแต่เพียงอย่างเดียว โดยท่ีท้ังไทย
และจีนเห็นพ้องกันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและมีมาตรการทางกฎหมายในการ
ต่อต้านการก่อการร้าย รวมทัง้กองทพัต้องมบีทบาทในการบรรเทาสาธารณภยั และ
ควรมมีาตรการแจ้งเตือนภยัพบิติัล่วงหน้า ส่วนสถานการณ์ในคาบสมทุรเกาหลแีละ
ไต้หวันน้ัน ทั้งไทยและจีนจะยึดมั่นในหลักสันติภาพและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ระหว่างประเทศโดยใช้วิธีการสันติ รวมทั้งเห็นร่วมกันในการปฏิรูปองค์การ
สหประชาชาติให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำาหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๔ 
ได้แก่ จีนเสนอให้มีการฝึกร่วมทางทะเลระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพจีน รวมทั้ง
การฝึกร่วมทางทะเลในระดบัพหภุาคี เพือ่การเผชญิกบัภยัคกุคามจากการสงคราม
นอกแบบ และจีนได้เสนอให้มีการดำาเนินการโครงการซ่อมแซมอาวุธยุทโธปกรณ์
และการเก็บกู้ทำาลายทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในไทยต่อไป

  สรปุผลกำรประชมุครัง้ที ่๕ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ทีก่รุงเทพมหำนคร

ฝ่ายจนีเสนอว่า ควรพฒันาสมัพนัธ์ระหว่างกนัในภมูภิาคให้มากขึน้ และ
ควรเน้นความเป็นเพือ่นบ้าน การปรองดอง ความไว้เนือ้เชือ่ใจ และการเป็นหุน้ส่วน
ทางยุทธศาสตร์ 

ฝ่ายไทยเห็นว่า ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย ฯลฯ ทำาให้
ประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันมากขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันในการต่อต้าน 
การก่อการร้ายร่วมกับประเทศต่าง ๆ และเคารพในอำานาจอธิปไตย รวมทั้งการ 
ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
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สำาหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๕ 
ได้แก่ ฝ่ายจีนให้การสนับสนุนการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีนให้กับกองทัพไทย 
รวมทัง้การวจิยัและพฒันาอาวธุจรวดระยะยงิไกลเพือ่ความม่ันคง (อาวธุป้องปราม
ในระดับยทุธศาสตร์) และความร่วมมอืในด้านอตุสาหกรรมการป้องกนัประเทศโดย
จีนจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทย ส่วนฝ่ายไทยได้เชิญจีนร่วมแสดงนิทรรศการ
ด้านเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ ๒๐๐๗ ณ ประเทศไทย และฝ่ายไทยเสนอท่ีน่ังศกึษา
ให้แก่นายทหารของจีน โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ขณะที่
จีนได้พิจารณาเพิ่มที่นั่งศึกษาให้กับไทยในหลักสูตรต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ ฝ่าย
จนีเสนอให้มกีารฝึกร่วมทางทหารเพือ่การเรยีนรูแ้ละการพฒันากองทพัร่วมกนั เช่น 
การฝึกร่วมทางทะเล และการฝึกร่วมของหน่วยรบพิเศษ เป็นต้น

 สรุปผลกำรประชุมครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กรุงปักกิ่ง

ฝ่ายไทยเสนอว่า จีนได้แสดงบทบาททีดี่ต่อการแก้ปัญหาด้านความมัน่คง
ในระดับโลกและภูมิภาค รวมทั้งกองทัพจีนได้พัฒนาไปอย่างสมดุล

ฝ่ายจีนเหน็ว่ากลไกความร่วมมอืด้านความมัน่คงในกรอบต่าง ๆ ซ่ึงยังคง
มีข้อจำากัดในความหวาดระแวงต่อกัน โดยต้องเร่งแก้ไข

สำาหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุม ครั้งที่ 
๖ ได้แก่ ฝ่ายจนีให้การสนบัสนนุการวจิยัและการพฒันาอาวุธจรวดระยะยงิไกลเพ่ือ
ความมั่นคง (อาวุธป้องปรามในระดับยุทธศาสตร์) ต่อไป และฝ่ายไทยยืนยันในการ
เสนอท่ีนัง่ศกึษาให้แก่นายทหารจนี โดยเฉพาะหลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
ส่วนจนีได้เสนอให้มกีารแลกเปลีย่นครอูาจารย์ในการบรรยายในหลกัสตูรทางทหาร
และจะพิจารณาเพิ่มที่นั่งศึกษาให้กับฝ่ายทหารของไทยในหลักสูตรต่าง ๆ มากขึ้น

  สรปุผลกำรประชมุครัง้ที ่๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ทีก่รุงเทพมหำนคร

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า สถานการณ์ความมั่นคงได้มีความคลี่คลาย
มากขึ้นจากการใช้กลไกในหลาย ๆ ระดับ เช่น ARF และ ASEAN+3 ฯลฯ ซึ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี แต่สันติภาพของโลกยังคงเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทาย 
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ทั้งจากภัยคุกคามแบบเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการก่อการร้าย 
การแพร่ขยายของอาวธุทำาลายร้ายแรง และความมัน่คงเรือ่งพลงังานโดยท้ังไทยและจีน
จะร่วมมือกันในการต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบรวมท้ังความร่วมมือในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สำาหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๗ 
ได้แก่ จีนได้ส่งนายทหารมาศึกษาทางทหารในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตร
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรของไทยทีจ่นีได้ส่งนายทหารมาเข้ารบัการศกึษาเป็น
ครั้งแรก ในขณะที่ฝ่ายจีนยังคงให้การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาอาวุธจรวด
ระยะยิงไกลเพื่อความมั่นคง (อาวุธป้องปรามในระดับยุทธศาสตร์) ให้กับกระทรวง
กลาโหมของไทยต่อไป รวมทั้งฝ่ายจีนเสนอให้มีการฝึกร่วมนาวิกโยธินและการฝึก
ร่วมระหว่างกองทพั อากาศจีนกับไทย นอกเหนอืจากการฝึกร่วมกูภ้ยัทางทะเลและ
การฝึกร่วมของหน่วยรบพเิศษ นอกจากนี ้จนีรบัข้อเสนอของไทยเกีย่วกบัโครงการ
จัดหาเรือดำานำ้าเป็นกรณีพิเศษ และจีนได้เสนอให้ไทยส่งบุคลากรไปรับการฝึกที่จีน 
ในระหว่างที่ยังรอผลการอนุมัติโครงการจากฝ่ายจีน

 สรุปผลกำรประชุมครั้งที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ที่กรุงปักกิ่ง

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะต้องมีความร่วมมือในการเสริมสร้างความ
มัน่คงทางทะเลท่ีจะต้องมกีลไกในการขบัเคลือ่นเพือ่ให้เกดิผลเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน
มากขึน้ โดยฝ่ายจนีเหน็พ้องในแนวทางการพฒันาของประเทศในกลุม่อาเซยีนทีเ่ริม่
จากการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างกนัไปสูก่ารเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์และ
เหน็ด้วยกบัข้อเสนอของฝ่ายไทยทีไ่ด้มกีารยกร่างหลกัเกณฑ์สำาหรบัสมาชกิภาพการ
ประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศคู่เจรจา 
เพื่อแสวงหาลู่ทางในการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศอื่น ๆ โดย
เฉพาะนอกกลุ่มอาเซียนต่อไป

สำาหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๘ 
ได้แก่ มีการทบทวนรูปแบบกิจกรรมและกลไกที่จะผลักดันให้ความร่วมมือ 
ด้านต่าง ๆ  มคีวามเป็นรปูธรรมนอกเหนือจากการแลกเปลีย่นการเยีย่มเยอืนระหว่าง
ผู้นำาและเจ้าหน้าท่ีทางทหารระหว่างกัน รวมทั้งการส่งนายทหารไทยไปศึกษา
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หลักสูตรทางทหารในจีน และจีนก็ได้ส่งนายทหารมาศึกษาทางทหารในไทย 
เพิม่มากขึน้ โดยฝ่ายไทยได้มกีารพจิารณาปรบัโครงสร้างในระดบัคณะอนกุรรมการ
ด้านต่าง ๆ เพื่อลดความซำ้าซ้อนและให้สอดคล้องในการปฏิบัติในการประสานงาน
กบัคณะกรรมการของฝ่ายจนี ขณะทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมจนีมคีวามยนิดี 
ที่ได้เข้าร่วมชมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารรักษาพระองค์ที่กรุงเทพมหานคร  
ในเดือนธนัวาคม นอกจากนี ้ฝ่ายจนีได้พจิารณาโครงการการฝึกร่วมระหว่างนาวกิโยธนิ 
ของทั้งสองประเทศและโครงการส่งบุคลากรของกองทัพเรือไทยไปเข้ารับการฝึก
เกี่ยวกับเรือดำานำ้าที่จีน โดยจะพิจารณาแนวทางในการดำาเนินการในรายละเอียด 
ต่อไปเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัและลดความหวาดระแวงของประเทศต่าง ๆ  ในภมูภิาค

 สรปุผลกำรประชมุครัง้ที ่๙ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ท่ีกรงุเทพมหำนคร

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วในทุกมิติจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางทะเล
และภยัพิบติัต่าง ๆ  ซ่ึงกองทพัทัง้ไทยกบัจีนต้องมีความร่วมมือกนัในการแก้ไขปัญหา 
รวมท้ังการป้องกันการเกดิภยัคกุคามทัง้แบบด้ังเดิมและรปูแบบใหม่เพือ่เสถยีรภาพ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมากขึ้น โดยจะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้าน
มนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพบิตั ิซึง่ทัง้สองประเทศเหน็ร่วมกนัทีจ่ะต้องมคีวาม
ร่วมมือในกรอบความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนกับองค์กรภาคประชาสังคม 

สำาหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๙ 
ได้แก่ โดยฝ่ายจนีได้เดนิทางมาร่วมการประชมุและสมัมนาด้านการศกึษาตามบันทึก
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพไทยกับมหาวิทยาลัย
ป้องกันประเทศ กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนทีล่งนามเมือ่วนัท่ี ๒๓ มนีาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ ณ กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับการฝึกร่วมหน่วยรบพิเศษ
ของกองทัพบกและการฝึกร่วมของกองทัพเรือในปีต่อ ๆ ไป และฝ่ายจีนสนับสนุน
โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคงของไทยที่อยู่ในข้ันตอนการผลิตเพื่อ
นำาเข้าประจำาการในกองทัพบก นอกจากนี้ ฝ่ายจีนได้พิจารณาโครงการการฝึกร่วม
ระหว่างกองทพัเรือของทัง้สองประเทศและโครงการส่งบคุลากรของกองทพัเรอืไทย
ไปเข้ารับการฝึกเก่ียวกับเรือดำานำ้าที่จีน รวมท้ังการสนับสนุนในการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือไทย
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 สรุปผลกำรประชุมครั้งที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่กรุงปักกิ่ง

ทัง้สองฝ่ายแลกเปลีย่นมมุมองเกีย่วกบัสถานการณ์ความมัน่คงในภมูภิาค 
โดยฝ่ายจีนกล่าวถึงจุดยืนต่อกรณีทะเลจีนใต้รวมทั้งสถานการณ์ความมั่นคงอื่น ๆ 
ซ่ึงฝ่ายไทยได้รบัทราบถงึความพยายามในการปกป้องอำานาจอธปิไตยและความมัน่คง
ของจีน ที่เน้นยำ้าว่าปัญหาทะเลจีนใต้ควรได้รับการแก้ไขโดยสันติวิธี โดยการเจรจา
ฉันมิตรและยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่าควรมีการ
สถาปนาช่องทางการตดิต่อสือ่สารและการขยายความร่วมมอืทางทหารระหว่างกนั 
รวมทัง้ได้หารอืถงึแนวทางการกระชบัความสมัพันธ์ระหว่างสองกองทพับนพืน้ฐาน
ของมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนาน โดยการแลกเปลี่ยนการเยือน การฝึกร่วม/ผสม 
ความช่วยเหลือทางทหาร อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงความร่วมมือระดับ
พหุภาคี เพื่อเป็นหลักประกันว่าความสัมพันธ์ทางทหารของสองประเทศจะยั่งยืน 
ต่อเนือ่งและแน่นแฟ้นตลอดไป นอกจากน้ีฝ่ายไทยได้อธบิายถงึสถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศ โดยฝ่ายจีนยินดีที่เห็นว่าสถานการณ์ในไทยอยู่ในขั้นตอนของการ
ปรองดองโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะจัดประชุมความ
ร่วมมอืด้านความมัน่คงระหว่างกระทรวงกลาโหมของทัง้สองประเทศ ครัง้ท่ี ๑๑ ณ 
ประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๕๘

สำาหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๑๐ 
ได้แก่ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในฐานะประธานอนุกรรมการ
ด้านการศึกษาของคณะกรรมการดำาเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหม สาธารณรฐัประชาชนจนี ได้เดนิทางไป
เยอืนมหาวิทยาลยัตามบนัทกึความร่วมมอืระหว่างสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
กองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อขยายกรอบแผนงานกิจกรรม
ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน
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จากการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคง

ระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จำานวนทัง้ ๑๐ ครัง้ ทีผ่่านมาน้ัน มปีระเด็นท่ีเกดิผลการปฏิบัติเป็นรปูธรรม (ไชยสทิธิ ์

ตันตยกุล, พันเอก, พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๑๕ - ๑๒๐) อันได้แก่

ประการแรก ทัง้สองฝ่ายได้เพิม่คณะผูแ้ทนในการแลกเปลีย่นการเยีย่มเยอืน

ทัง้ในระดบัผูน้ำาและระดบัผูป้ฏิบตังิานในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพเพิม่มากขึน้

ประการที่สอง มกีารตกลงในการขยายความร่วมมอืในการแลกเปลีย่น

ที่นั่งสำาหรับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ประการที่สาม มกีารตกลงทีจ่ะขยายความร่วมมือในการฝึกร่วมทางการ

ทหารให้ครอบคลุมทุกเหล่าทัพ ซึ่งจากเดิมที่มีการฝึกร่วมของหน่วยรบพิเศษ

ของกองทัพบกและหน่วยนาวิกโยธินไปสู ่การฝึกร่วมระหว่างกองทัพอากาศ 

ในโอกาสต่อไป

ประการที่ส่ี มีการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน

ระดับนโยบาย เช่น การประชุมระดับนโยบายของกระทรวงกลาโหมประจำาปี ฯลฯ 

และการประชมุในระดบัปฏบิติัการ เช่น การประชมุด้านการข่าวกรองร่วมประจำาปี 

เป็นต้น

ประการทีห้่า การจดัหาอาวธุยทุโธปกรณ์ทางและการให้ความช่วยเหลอื

ในการถ่ายทอดเทคโนโลยอุีตสาหกรรมด้านการป้องกนัประเทศรวมทัง้การวจิยัร่วมกนั

ประการทีห่ก การประสานงานโดยผ่านช่องทางการทตูฝ่ายทหารโดยใช้

สำานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของทั้งสองฝ่าย
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ข้อสังเกตในกำรประชุมร่วมทั้ง ๑๐ ครั้ง 

การประชุมร่วมทั้ง ๑๐ ครั้งมีข้อสังเกต เพื่อที่จะนำาไปสู่การวิเคราะห ์
รูปแบบของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีนได้ดังนี้

ข้อสงัเกตข้อแรก ภาพรวมของสถานการณ์ความมัน่คงทีท่ัง้ฝ่ายไทยและ
จีนเห็นพ้องกันว่า ระบบโลกควรมีหลายข้ัวอำานาจเพ่ือถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน แม้ว่า
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Threats)  
ท่ีเผชิญหน้าด้วยกำาลังทหารจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง ในขณะที่ภัยคุกคามใน 
รปูแบบใหม่ (Non Traditional Threats) เช่น อาชญากรรมข้ามชาต ิการก่อการร้าย
และภัยพบิตัทิางธรรมชาติ เป็นต้น จะมโีอกาสเกดิขึน้ได้มากกว่าก็ตาม แต่ภยัคกุคาม
ทั้งสองกรณีนั้น ไม่มีประเทศใดที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยลำาพัง ซึ่งจำาเป็นต้องมีความ
ร่วมมอืกนัระหว่างประเทศ ทัง้นีก้เ็พือ่ความมัน่คงของประเทศและความมัน่คงของ
ภูมิภาค อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันและโดยเฉพาะทุกประเทศต้องร่วมมือกัน 
ต่อต้านการก่อการร้าย ตลอดจนช่วยเหลอืในการกูภั้ยพบิตัทิางธรรมชาตอินัเกดิจาก
การเร่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจนเกิดสภาวะโลกร้อน เป็นต้น 

ข้อสังเกตข้อที่สอง จากสถานการณ์ความมั่นคงท่ีมีภัยคุกคามดังกล่าว 
ในข้อแรกน้ัน ทัง้ฝ่ายไทยและฝ่ายจนีเห็นพ้องกนัว่า ต้องมกีารปรบับทบาททางการ
ทหารที่มีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศให้ครอบคลุมถึงภัยคุกคามในรูปแบบ
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภัยคุกคามทางการทหาร เช่น ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ 
เพราะสถานการณ์ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
ของโลกในยคุโลกาภิวตัน์ (Globalization) ทีปั่จจัยทางด้านเศรษฐกจิมคีวามสำาคญั
ต่อการพฒันาประเทศและการพฒันาขดีความสามารถทางการทหารต้องอยูบ่นพืน้
ฐานของขีดความสามารถในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น กองทัพ
ของทุกประเทศ จึงต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความมั่นคง 
ดังกล่าว
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ข้อสังเกตข้อที่สาม ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีนโดย
เฉพาะความร่วมมือทางการทหารจะมีความยั่งยืนได้ ถ้าทั้งสองประเทศมีความรู้
ความเข้าใจและไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั รวมทัง้เคารพในอำานาจอธปิไตยและบรูณภาพ
แห่งดนิแดน ไม่แทรกแซงกจิการภายในของกนัและกนั โดยมุง่แก้ไขปัญหาอย่างสนัติ
วิธี ซึ่งจะเกิดข้ึนได้จากการดำาเนินกิจกรรมในการแลกเปล่ียนการเยี่ยมเยือนท้ังใน
ระดับผู้นำาทางทหารและในทกุระดบั ดงันัน้ จงึควรมกีารขยายความร่วมมอืทางการ
ทหารระหว่างกนั ในทุก ๆ  ด้าน เช่น การส่งนายทหารเข้ารบัหลกัสตูรการศกึษาของ
กันและกันให้มากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนด้านการข่าวกรอง มีการฝึกร่วมกันทางการ
ทหาร และมีการส่งกำาลังบำารุงร่วมกัน เป็นต้น 

ข้อสังเกตข้อที่สี่ จีนได้เสนอที่จะให้มีการขยายผลการฝึกร่วมทางทหาร
โดยเฉพาะการฝึกร่วมทางทะเลแบบทวภิาคีระหว่างไทยกบัจนีไปสูก่ารฝึกร่วมแบบ 
พหุภาคีโดยเชิญประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนเข้าร่วมฝึกด้วยในโอกาสต่อไป ทั้งนี้เพื่อ
ลดความหวาดระแวงในระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่ไทยยังสงวนท่าที
เนือ่งจากอาจทำาให้สหรฐัอเมรกิาหวาดระแวงว่ากลุม่ประเทศในอาเซยีนกำาลงัจะถูก
จีนครอบงำาและเป็นการลดอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ลงไป อันจะส่งผล 
กระทบต่อความมัน่คงของภมูภิาคและกระทบต่อความม่ันคงของไทย โดยท่ีทัง้ไทย
และจีนต่างก็เห็นร่วมกันว่า ต้องร่วมกันในการเตรียมการเพื่อแก้ไขปัญหาจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองประเทศควรได้ใช้ประสบการณ์รวมทั้งเครื่องมือ
ทางการทหารมาแลกเปลีย่นในการฝึกร่วมเพือ่กูภ้ยัพบิติัและการปฏบัิตกิารเพือ่ช่วย
เหลือประชาชน

ข้อสังเกตข้อที่ห้า ในการประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน คร้ังท่ี ๖ โดยฝ่ายจีนเป็น
เจ้าภาพ จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ ฝ่ายจีนได้แสดงท่าที
ที่ไม่เห็นด้วยกับการดำาเนินนโยบายของบางประเทศที่ไปแทรกแซงกิจการภายใน
ของประเทศอื่นในเรื่องปัญหาช่องแคบไต้หวัน ปัญหาในตะวันออกกลาง และการ
ต่อต้านการก่อการร้าย โดยบังคับใช้มาตรฐานสองระดับ (Double Standard) กับ
มิตรประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ประเทศของตนเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนั้น  
ยังได้ใช้นโยบายสร้างพันธมิตรทางทหารในลักษณะของกลุ่มความร่วมมือแบบปิด 
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(Exclusive Bloc) ซึ่งจีนเห็นว่า เป็นความพยายามในการกีดกันและปิดล้อมจีน 
(Containment) เพ่ือไม่ให้จนีมบีทบาท ในภมูภิาค ในขณะทีจี่นได้พยายามผลกัดนั
ให้มีความร่วมมือแบบเปิด (Inclusive) โดยใช้โครงสร้างกระบวนการและกลไก 
ความร่วมมือที่มีอยู่ในการแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การประชุม
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คงในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก 
(ASEAN Regional Forum: ARF) เป็นต้น 

ข้อสงัเกตข้อทีห่ก ปัญหาในการดำาเนนิแผนงานความร่วมมอืด้านความมัน่คง
ระหว่างไทยกบัจนีทีก่ระทรวงกลาโหมทัง้สองประเทศได้ดำาเนนิการอยูน่ัน้ ไม่ได้เกิด
ปัญหาในทางด้านนโยบาย แต่เป็นปัญหาการติดต่อประสานงานในระดับ 
ผูป้ฏบิตังิานทีต้่องนำาแผนงานไปขยายผลสูแ่นวทางการปฏบิตั ิซึง่เกดิจากโครงสร้าง
การจัดกองทัพของไทยกับจีนมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กองทัพจีนจะมีสาย 
การบังคับบัญชาแบบรวมศูนย์ไว้ที่คณะกรรมาธิการทหารกลาง ทำาให้เกิดเอกภาพ
ในการสัง่การไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  ในกระทรวงกลาโหมของจนี ในขณะทีก่องทพัไทย
มีการกระจายอำานาจไว้ที่เหล่าทัพต่าง ๆ กล่าวคือ ปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการนโยบายความร่วมมอืด้านความมัน่คงกำาหนดกรอบแผนงาน  
โดยมีเสนาธิการทหารจากกองบัญชาการกองทัพไทย (กองบัญชาการทหารสูงสุด
เดิม) เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการทหารอากาศเป็น
กรรมการอยู่ในคณะกรรมการนโยบายนั้น แต่ขาดเอกภาพในการควบคุมแผนงาน
และอำานาจในการตัดสินใจทั้งนี้ เนื่องจากกองบัญชาการกองทัพไทย (กองบัญชา 
การทหารสงูสุดเดมิ) กองทพับก กองทพัเรอื และกองทพัอากาศ ต่างกม็งีบประมาณ
ในการดำาเนินงานของแต่ละเหล่าทัพเอง 

จงึทำาให้การกำาหนดแผนงานร่วมเป็นแผนงานรวมของกระทรวงกลาโหม
ไทยน้ันกระทำาได้ยาก ทำาให้การประสานงานในระดบัผูป้ฏบิตัขิาดความชดัเจนและ
สูญเสียเวลาในการติดต่อทางด้านธุรการมากเกินความจำาเป็นและส่งผลให้ทางฝ่าย
จีนทีม่คีวามเอกภาพในการจดัทำาแผนงานรวมระหว่างเหล่าทพัต่าง ๆ  ของจนีทำาให้
ต้องใช้เวลา ประสานงานกับฝ่ายไทยหลายครั้ง รวมทั้งมีการปรับแผนงานจากฝ่าย
ไทยอยูต่ลอดเวลา ซึง่ฝ่ายจนีต้องตดิต่อโดยตรงกบัหน่วยงานผูป้ฏบิตัใินแต่ละเหล่า
ทัพ ในขณะที่คณะกรรมการ นโยบายไม่ทราบเรื่อง อันส่งผลกระทบต่อแผนงาน
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภาพรวม
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นอกจากนี้ มีการสูญเสียงบประมาณในกิจกรรมที่ซำ้าซ้อนกันของแผน
งานในแต่ละเหล่าทัพกับแผนงานของคณะกรรมการนโยบาย เช่น กำาหนดการเดิน
ทางไปแลกเปล่ียนการเยีย่มเยอืนของผูน้ำาแต่ละเหล่าทพัของไทยมคีวามซำา้ซ้อนกบั
กำาหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของคณะกรรมการนโยบาย ซึ่ง
ฝ่ายจนีได้เคยเสนอให้ฝ่ายไทยจดัทำาแผนงานโดยการรวมคณะเดนิทางในระดบัผูน้ำา
ของกองทัพที่กำาหนดนโยบายให้รวมการเดินทางไปในคราวเดียวกัน ส่วนแผนการ
เดินทางในระดับผู้ปฏิบัติงานหลักในแต่ละเหล่าทัพนั้น ก็ให้กำาหนดได้ตามความ
จำาเป็น ตามแผนกิจกรรมร่วมระหว่างไทยกบัจีนทีไ่ด้ตกลงในการประชมุร่วมกนัก่อน
ล่วงหน้าหนึ่งปี เป็นต้น 

สำาหรบัแนวทางในการแก้ไขปัญหานัน้ ฝ่ายไทยควรมคีวามเป็นเอกภาพ
ในการกำาหนดจัดทำาแผนงานรวม โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนในการพิจารณาปัญหา 
และขั้นตอนในการวางแผนร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ ด้วยการดำาเนินการล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า สองปี และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตามสายงาน
แต่ละฝ่าย ก่อนส่งให้คณะกรรมการอำานวยการประสานงานพิจารณาเพื่อเสนอ 
ต่อคณะกรรมการนโยบายระดับกระทรวงกลาโหมจัดทำาเป็นแผนงานรวม เพื่อให้
แผนงานมีความต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่แผนงานที่จะ
จัดทำาล่วงหน้านั้น จะดำาเนินการได้โดยที่แผนยุทธศาสตร์ทหารของกองทัพไทยมี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีแนวทางที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติได้ซึ่งจะต้องรองรับ
ต่อจุดยืนในทางยุทธศาสตร์ของไทยที่มีต่อจีน

  แนวโน้มและจดุยนืของไทยกบัรปูแบบควำมสมัพนัธ์   
   ระหว่ำงไทย-จนี

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตกระทำาได้โดยย้อนดูอดีตที่ผ่านมา 
พบว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและ
ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของแต่ละประเทศ ขณะที่อำานาจทางการทหารต้องมีความ
สมดุลกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ ซึง่สอดคล้องกบัผลงานทางวชิาการของ เคนเนดี้ 
(Kennedy, 1989) ที่ได้ศึกษาถึงการทะยานขึ้นและการล่มสลายของมหาอำานาจ 
ในยคุต่าง ๆ  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทัง้ในระดบัโลกและภมูภิาครวมท้ังจุดยนื
ทางการทหารของไทยและรูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมระหว่างไทยกบัจนี ดงันี้
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๑. ผลกระทบต่อความมั่นคงทางการทหารของไทยและรูปแบบความ
สัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างไทยกับจีน อันเป็นผลมาจากการท่ีจีนได้ประเมิน
สถานการณ์ของโลกในระยะยาวว่าจะพัฒนาไปสู่ระบบหลายขั้วอำานาจ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการรักษาสันติภาพและดุลอำานาจของโลก แต่ในขณะเดียวกันการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ จะนำาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น จีนได้ประมาณสถานการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้นว่า จีนจะเป็นกำาลังสำาคัญ 
ในการถ่วงดุลอำานาจกับมหาอำานาจสหรัฐอเมริกาที่ดำาเนินนโยบายแบบแข็งกร้าว
และพยายามสร้างแรงกดดันต่อจีนอยูต่ลอดเวลารวมทัง้พยายามแบ่งแยกจนีเพือ่ให้
จีนเกิดความอ่อนแอ 

จึงมีแนวโน้มความเป็นไปได้ว่า จีนจะใช้ยุทธศาสตร์ขยายความสัมพันธ์
ในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศท่ีมีพลังอำานาจทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และการทหาร เพื่อสร้างความผูกพันด้านผลประโยชน์อย่างใกล้ชิดและ
กว้างขวาง รวมทั้งต้องการให้ความสัมพันธ์ในรูปแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้
พัฒนาไปสู่การเป็นขั้วอำานาจใหม่เพื่อคานอำานาจอิทธิพลของสหรัฐฯ พร้อมกันนี้ 
จนีกไ็ด้เตรยีมการในการต้านทานแรงกดดันจากประเทศตะวนัตก โดยใช้ยทุธศาสตร์
ของความร่วมมือควบคู่ไปกับการขัดขวางความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะปิดล้อม
จนี รวมทัง้แสวงประโยชน์จากความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างประเทศยโุรป
ตะวันตกกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และดำารงความ 
มุง่หมายในการพัฒนาความสมัพนัธ์กับประเทศกำาลงัพฒันาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ
ประเทศที่อยู่รอบบ้านของจีน โดยจีนเล็งเห็นว่าประเทศกลุ่มอาเซียนจะเป็นข้ัว
อำานาจหนึ่งที่สำาคัญในเอเชียแปซิฟิก จึงไม่ต้องการให้ตกอยู่ในอิทธิพลของสหรัฐฯ

นอกจากน้ี จีนยังต้องการให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีสันติภาพและ
เสถียรภาพเพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศของจีนทั้งในด้านตลาดการค้าการ
ลงทุน แหล่งวัตถุดิบ แหล่งทุนและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง การคมนาคม
ที่สำาคัญ ซึ่งจีนได้ดำาเนินยุทธศาสตร์ความม่ันคงรวมท่ีเช่ือมโยงความมั่นคงท้ังใน 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร และวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน 
ดังจะเห็นได้จากการจัดทำาแผนงานความร่วมมือในศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงจีนได้ทำาข้อ
ตกลงกับไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๙๙ และต่อมาก็ได้ลงนามกับประเทศ
มาเลเซียในเดือน พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๙๙ เป็นต้น 
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๒. ผลกระทบต่อจดุยนืทางการทหารของไทยและรปูแบบความสมัพนัธ์ 

ที่เหมาะสมระหว่างไทย กับจีน อันเป็นผลมาจากการที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการ

ทหารกับสหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ ยังคงเห็นว่าจีนที่มีการปกครองในแบบคอมมิวนิสต์ ซึ่ง

เป็นปฏิปักษ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และที่สำาคัญคือ สหรัฐฯ  

ได้ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้องไต้หวัน หากจีนใช้กำาลังทหารต่อไต้หวัน 

ตามรฐับญัญตัทิีเ่รียกว่า “Taiwan Relations Act” รวมทัง้การมนีโยบายด้านความ

มั่นคงร่วมกับประเทศญี่ปุ่น โดยรวมดินแดนไต้หวันเข้าไปอยู่ในเขตความปลอดภัย

ตามแผนป้องกันประเทศที่สหรัฐฯ ทำาร่วมกับญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างความ

ตงึเครียดขึน้ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออก โดยทีไ่ทยมคีวามยากลำาบากท่ีจะแสดงท่าที

ที่ชัดเจนในการเลือกสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อันเกิดจาก

ปัญหาของความหวาดระแวงซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

ความหวาดระแวงดงักล่าวได้สอดคล้องกับแนวคดิของนกัวชิาการหลายคน 

เช่น ผลงานของจือ้ผงิและจินซวั (Ziping & Jinsuo, 2008) และผลงานของพอลแลค 

(Pollack, 2005) ที่ระบุว่าสหรัฐฯ ยังได้ประเมินแนวโน้มของสภาวะแวดล้อมด้าน

ความมั่นคงในอนาคตไว้ในเอกสารที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของ

สหรัฐฯ ” (National Security of the United States of America: NSSUS) 

เมือ่ปี ค.ศ.๒๐๐๘ ซึง่เป็นเอกสารทีส่ำาคัญทีส่ดุของกรอบแนวคดิทางด้านยทุธศาสตร์

ด้านความมั่นคงที่ประธานาธิบดีบุช (Bush) ใช้เป็นแนวทางการกำาหนดแผนปฏิบัติ

การต่าง ๆ ในการดำาเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในเอกสารฉบับนี้

เน้นถึงการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ ในฐานะเป็นอภิมหาอำานาจของ

โลกด้วยการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางการทหารในการสนับสนุนให้โลก

เป็นสังคมที่เปิดและเป็นประชาธิปไตยโดยจะไม่ยอมให้ถูกท้าทายหรือแสดงความ

เหนือกว่าทางทหารต่อสหรัฐฯ เหมือนที่เคยเป็นมาในช่วงยุคสงครามเย็น 
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นอกจากนัน้ หากประเทศต่าง ๆ  ไม่ร่วมมอืกนัท่ีจะหยดุยัง้ภยัคกุคามจาก
การก่อการร้ายกจ็ะทำาให้มกีารก่อการร้ายขยายตวัมากขึน้ รวมทัง้ปัญหาผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมจะรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกต้องประสบ
กับภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทั้งจากภาวะแห้งแล้งและภาวะนำ้าท่วมอย่างรุนแรงอันเป็น
ผลมาจากภาวะโลกร้อน ซ่ึงประเทศไทยก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาความ
มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนี้ไปได้ ซ่ึงหมายถึงกองทัพไทยในฐานะที่เป็นกลไก
ของรัฐในการรักษาความมั่นคงของประเทศต้องคำานึงถึงบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับภัย
คกุคามรปูแบบใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้จากปัญหาความมัน่คงด้านสิง่แวดล้อมดงักล่าวด้วย

ประเดน็ดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อประเทศไทยซึง่ไม่ได้มกีารเตรยีมการ
ในยทุธศาสตร์เชงิรุก โดยยงัคงใช้ยทุธศาสตร์เชงิต้ังรบัตามสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึน โดย
เฉพาะกองทพัไทยท่ีมพีนัธกรณีทางทหารกบัสหรฐัฯ ท้ังระบบการฝึก การศกึษาและ
การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างใกล้ชิด จึงเป็นเรื่องยากท่ีกองทัพไทยจะถอยห่าง
ออกจากความสัมพนัธ์ทางทหารกบัสหรฐัฯ และหนัไปใกล้ชดิกบัจนีอย่างเตม็ระบบ

๓. ผลกระทบต่อจดุยนืทางการทหารของไทยและรปูแบบความสมัพนัธ์
ทีเ่หมาะสมระหว่างไทยกบัจนี อนัเป็นผลมาจากกระแสโลกาภวิตัน์ได้ส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงทั้งในระดับโลก
และระดับภูมิภาคโดยทุกประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยูข่องประชาชนอันเป็นรากฐานทีส่ำาคัญของความมัน่คงของประเทศ รวม
ทั้งยกระดับเกียรติภูมิของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศหรือใน
สงัคมชมุชนระหว่างประเทศด้วยการพฒันาประเทศให้มคีวามสามารถในการแข่งขนั 
ซ่ึงต้องอาศยัการพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ แต่การพฒันาในลกัษณะดงักล่าว
นั้น ถูกชี้นำาโดยกรอบแนวคิดในการจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ที่
เน้นเร่ืองความเป็นประชาธปิไตย การรกัษาสิทธมินษุยชน การค้าเสร ีและการรักษา
สิง่แวดล้อมได้ส่งผลให้โครงสร้างทางการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงของ
โลกเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของ 
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ภาครัฐ และเปิดโอกาสให้ปัจเจกบคุคลมส่ีวนร่วมทัง้ในระดบัประเทศ ระดับภมูภิาค 
และระดับโลก ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันในลักษณะที่เป็นเครือข่าย (Net-
working) เช่น องค์กรกรีนพีซ (Green Peace) ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
ต่อการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ ในเชิงบวกได้ทำาให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำาคัญ
กับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับการมีรัฐบาลท่ีมีธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ทำาให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติต่อ
ประชาชนในประเทศเพือ่ยกระดับชวีติความเป็นอยูท่ีมี่คุณภาพให้ทดัเทียมกับเกณฑ์
มาตรฐานสากลรวมท้ังปฏบัิติต่อปัจเจกบุคคลอ่ืนทีม่ใิช่ประชาชนในประเทศของตน 
โดยไม่มีการตัง้เงือ่นไขเพือ่การเลอืกปฏบิตัซิึง่เป็นผลในเชงิบวกจากกระแสโลกาภวิตัน์ 
ที่ถือว่าสังคมชุมชนระหว่างประเทศเป็นสังคมเดียวกัน แต่ผลในเชิงลบของกระแส
โลกาภวิตัน์ ทัง้จากการแพร่กระจายของโรคระบาดจากการเดนิทางตดิต่อคมนาคม
ที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งปัญหาจากอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้าแรงงานเด็ก 
การค้าหญิงโสเภณี การค้าสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น ตลอดจนการแพร่กระจายของ
อาวุธที่มีอำานาจในการทำาลายล้างสูง เช่น อาวุธนิวเคลียร์ ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่คงของประเทศต่าง ๆ  และความมัน่คงของมนษุย์ (Human Security) เช่น 
การเผยแพร่ภาพอนาจารของบุคคลต่าง ๆ  ผ่านทางเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ไปทัว่โลก 
หรือการสร้างกระแสข่าวลือเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมชุมชนต่าง ๆ  เป็นต้น 

นอกจากน้ัน ยังมีผลให้กลุ่มก่อการร้ายในประเทศต่าง ๆ สามารถใช้
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเชือ่มโยงการปฏบัิติการร่วมกนัเป็นการก่อการร้ายสากลได้มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งทำาให้ประเทศต่าง ๆ ต้องหันมาให้ความสำาคัญกับความร่วมมือด้านความ
มัน่คงกนัมากขึน้ เนือ่งจากไม่มปีระเทศใดมคีวามสามารถเพยีงพอในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าวได้ตามลำาพัง

ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่สำาคัญประการหนึ่งที่ทำาให้จีนเห็นความสำาคัญใน
การดำาเนินนโยบายด้านความมั่นคงต่อไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเป็น
ความ สัมพนัธ์อย่างเท่าเทียมกันระหว่างประเทศในลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วนทาง
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ยทุธศาสตร์ เพ่ือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนั ซึง่ไทยควรขยายผลของการประชมุ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวง กลาโหมของไทยกับกระทรวง
กลาโหมของจีนดังกล่าว ด้วยการผลักดันความร่วมมือท้ังในทางกว้างและทางลึก
มากขึน้ โดยยกระดบัความร่วมมอืด้านความมัน่คงระหว่างไทยกบัจนีให้สามารถนำา
ไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเกี่ยวกับประชาคมความมั่นคง (Security 
Community) ซึ่งประเทศไทยและหลายประเทศในอาเซียนได้ให้ความสนใจ คือ 
“ประชาคมความมั่นคงอาเซียน” (ASEAN Security Community) 

ประชาคมความมั่นคงจะบรรลุเป้าหมายได้จากที่ประเทศสมาชิกได้
พยายามจะดำาเนินการให้เกิดความร่วมมือกัน จนเกิดความรู้สึกเป็นสมาชิกของ
ประชาคมร่วมกัน และพร้อมใจที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้กำาลังต่อกัน 
แต่ประชาคมความมั่นคงน้ี จะไม่ใช่กลุ่มพันธมิตรทางทหาร (Alliance) หรือกลุ่ม
ป้องกันร่วมกัน (Collective Defense Group) แต่ประเทศสมาชิกอาจมีความ
สัมพันธ์แบบพันธมิตรหรือการป้องกันร่วมกันกับประเทศอื่นนอกประชาคมความ
มั่นคงได้ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของ
พีทราส (Petras, 2006) และโมราดา (Morada, 2008)

ในขณะที่จีน เกาหลีใต้และญี่ปุ ่นก็เห็นประโยชน์จากการรวมกลุ ่ม 
ในลักษณะดังกล่าวเป็นประชาคมเอเชียตะวันออก (Asian Community) แต่ท้ัง
เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเกรงว่าจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการครอบงำาของจีน จึงเสนอให้
มีการดึงประเทศที่มีกำาลังอำานาจภายนอกภูมิภาคมาร่วมด้วยคือ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น 

สำาหรับแนวทางที่ไทยได้ดำาเนินการและควรดำาเนินการต่อไปตามกรอบ
แผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวง 
กลาโหมจีน โดยมีการดำาเนินกิจกรรมได้แก่ การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การฝึกร่วม 
การศกึษาร่วมการส่งกำาลงับำารงุร่วมและแลกเปลีย่นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัดในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้แก่ 
กิจกรรมด้านการศึกษาร่วมกันอันเป็นผลจากการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวง
กลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีนประจำาปีที่ได้กล่าวแล้วนั้น
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กำรขยำยผลสู่ควำมร่วมมอืด้ำนกำรศกึษำระหว่ำงกองทพัไทยกบั
กองทัพจีน

เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ประจำาสัปดาห์ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงกลาโหมให้สถาบันวิชาการ
ประเทศ กองทัพไทยจัดทำาบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ 
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และได้มอบหมายให้ พลเอก ภุชงค์ รัตนวรรณ  
ผู ้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู ้ลงนามในบันทึกความ 
ร่วมมอืดังกล่าว

  ที่มำของบันทึกควำมร่วมมือ

พลโท หวาง สีปิ่น (ยศขณะน้ัน) ผูบ้ญัชาการมหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศ 
กองทพัปลดปล่อยประชาชนจนีได้เดนิทางมาประชมุหวัหน้าสถาบันการศกึษาด้าน
การป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑๓ (ARF: ASEAN Regional Forum Heads of  
Defence Universities/ Colleges/ Institutes Meeting) ซ่ึงวิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ ฯ ในระหว่าง
วันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนพาร์คกรุงเทพมหานคร 
โดยที่ในระหว่างการประชุมฯ นั้น พลโท หวาง สี่ปิน ได้ขอเข้าพบ พลเอก ภุชงค์ 
รัตนวรรณ ผู้บญัชาการสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ เมือ่วนัพธุที ่๔ พฤศจกิายน 
๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อ
หารือเกี่ยวกับการดำาเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยป้องกัน
ประเทศ กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนกบัสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศของกอง
ทพัไทย และได้มคีวามเหน็ร่วมกนัในการสร้างกลไกของความร่วมมอืด้านการศกึษา
ระหว่างกันอย่างเป็นรปูธรรมโดยมกีารจัดทำาบนัทกึความร่วมมอืระหว่างสองสถาบัน

ต่อมาหลงัจากทีส่ถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศได้รบัอนมุตัหิลกัการจาก
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้ดำาเนินการเรื่องดังกล่าว โดยในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ และ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้เชิญ
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ผูช่้วยทตูฝ่ายทหารของสาธารณรฐัประชาชนจีน ประจำากรงุเทพมหานคร มาปรกึษา
หาแนวทางในการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างกลไกความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยป้องกัน
ประเทศ ตลอดจนแนวทางที่จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกองทัพ
ไทยกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในอนาคต จึงได้เชิญคณะอนุกรรมการด้าน
การศกึษาของกระทรวงกลาโหม ตามแผนงานความร่วมมอืด้านความมัน่คงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน มาประชุม
หารือเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและได้
ประสานงานผ่านผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ทั้งฝ่ายจีนที่ประจำากรุงเทพมหานครและฝ่าย
ไทยที่ประจำากรุงปักกิ่งในการดำาเนินการ จนได้ข้อสรุป ถึงแนวทางในการจัดทำาร่าง
บันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศจึงได้รายงานขออนุมัติตามสายงานการ
บังคับบัญชาจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 
เน่ืองจากบนัทกึความร่วมมอืดงักล่าวนัน้กระทรวงการต่างประเทศได้พจิารณาแล้ว
เหน็ว่า เป็นหนังสือสนธสิญัญาระหว่างประเทศทีต้่องขออนมุตัต่ิอคณะรฐัมนตรตีาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคแรก 
แต่ไม่เข้าองค์ประกอบในวรรค ๒ ที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา และในที่สุด
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบในการจัดทำาบันทึกความร่วมมือฯ เมื่อวัน
อังคารที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้มี
หนงัสอืเรยีนเชญิผูบ้ญัชาการสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศพร้อมกบัคณะจำานวน 
๘ นาย เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวัน
ที ่๒๒ - ๒๘ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และจัดให้มพีธีิการลงนามในบันทึกความร่วมมอืฯ 
ในวนัองัคารที ่๒๓ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารกองบญัชาการ 
มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ
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วตัถปุระสงค์ในการเดนิทางของคณะในครัง้นีน้อกจากการกระชบัความ
สัมพันธ์ระหว่างกองทพัและพธีิการลงนามในบนัทกึความร่วมมอื ฯ แล้ว ยงัได้มกีาร
หารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายผลความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม

  เนื้อหำสำระของบันทึกควำมร่วมมือ 

บนัทกึความร่วมมอืระหว่างสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองทพัไทย
กบัมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทพัปลดปล่อยประชาชนจนี มสีาระสำาคญัดงัน้ี

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้เข้มแข็งขึ้น 
และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในขอบเขตการศึกษาทางการทหารให้มากขึ้น

๒. หลักการ

 ๒.๑ บันทึกความร่วมมือนี้เป็นการติดต่อประสานงานระหว่าง
สถาบันการศึกษาทางการทหารของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม

 ๒.๒ การแลกเปลีย่นจะดำาเนินการไปบนพืน้ฐานของความเสมอภาค
และผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งการติดต่อกันโดยตรงในระยะยาว

๓. ขอบเขตของความร่วมมือ จะมีการแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

 ๓.๑ การประชุมระดับผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย โดยมีการประชุม 
ร่วมกันในทุกสองปี

    ๓.๒ การเยี่ยมเยือนระหว่างกันของคณะผู้แทนนายทหารนักเรียน

    ๓.๓ การแลกเปลีย่นผูส้อนและผูบ้รรยายโดยดำาเนนิการในทุกสองปี

    ๓.๔ การประชุมวิจัยและสัมมนา

    ๓.๕ การแลกเปลี่ยนสิ่งตีพิมพ์และข้อมูลข่าวสาร

   ๔. งบประมาณ

    ๔.๑ ฝ่ายเจ้าภาพจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำาหรับการประชุมระดับ 
ผูบ้รหิาร การแลกเปลีย่นผูส้อนผูบ้รรยาย รวมถงึการประชมุวจิยัและสมัมนาทัง้สิน้ 
ยกเว้นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ   
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    ๔.๒ แต่ละฝ่ายจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายสำาหรบัคณะผูแ้ทนนายทหาร
นักเรียนของตนเอง โดยฝ่ายที่เป็นเจ้าภาพจะพยายามดำาเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของอีกฝ่ายหนึ่งให้ประหยัดมากที่สุด   
   ๕. ลขิสิทธิแ์ละทรพัย์สนิทางปัญญา การเผยแพร่ผลการวจัิยร่วมกนัหรอื
ผลงานวชิาการของทัง้สองฝ่ายในรปูแบบอนัเกดิจากการดำาเนนิการตามบันทึกความ
ร่วมมือน้ี ต้องได้รับอนุญาตจากผู ้มีอำานาจของแต่ละฝ่ายให้ความเห็นชอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันเสมอก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยในกรณีท่ีจัดพิมพ์
เป็นภาษาไทยให้เป็นลิขสิทธิ์ของฝ่ายไทย และกรณีท่ีจัดพิมพ์เป็นภาษาจีน 
ให้เป็นลิขสิทธ์ิของฝ่ายจีน หากจัดพิมพ์นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาจีน 
ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในเร่ืองลิขสิทธิ์โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้มีอำานาจของแต่ละฝ่าย

๖. การติดต่อประสานงาน ทั้งสองฝ่ายจะใช้ช่องทางการทูตโดยผ่าน 
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

๗. ระยะเวลาบงัคับใช้และการสิน้สดุ บนัทึกความร่วมมอืนีจ้ะมผีลบังคบั
ใช้ทนัทีในวนัทีม่กีารลงนามและมผีลต่อกนัโดยตลอด ยกเว้นฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ประสงค์
จะยกเลิกด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ๓๐ วันก่อนสิ้นสุด แต่ทั้ง 
สองฝ่ายสามารถท่ีจะยุติบันทึกความตกลงได้ทุกเวลาหากมีความตกลงใจร่วมกัน 
ในท้ายบันทึกความร่วมมือฯ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจนีขอประกาศต่อท้ายบนัทึกเป็นหมายเหตุเกีย่วกบัการป้องกันการรัว่ไหล
ของข้อมูลชั้นความลับ กล่าวคือ

ประการแรก ทัง้สองฝ่ายจะเกบ็รกัษาข้อมลูชัน้ความลบั อนัเกดิจากการ
ดำาเนินการตามบันทึกความร่วมมือนี้ โดยแต่ละฝ่ายไม่ควรเปิดเผยข้อมูล 
ชั้นความลับที่รับมาจากอีกฝ่ายต่อฝ่ายที่สามโดยมิได้รับความยินยอมที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง

ประการที่สอง แต่ละฝ่ายความจำากัดขอบเขตการอ้างอิงไปยังข้อมูลชั้น
ความลับทีรั่บมาจาก อกีฝ่ายหนึง่ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติของฝ่ายนั้น 
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ผลประโยชน์ทีจี่นได้รบัจำกกำรเป็นหุน้ส่วนทำงยุทธศำสตร์กับไทย

สืบเนื่องมาจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ใกล้กับ
ช่องแคบมะละกาที่เป็น จุดยุทธศาสตร์ที่สำาคัญของโลก สามารถเชื่อมต่อระหว่าง
มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและ 
เส้นทางลำาเลียงนำ้ามันที่เชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยจีนได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญของประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากการที่จีนได้ยกระดับ
จากการเป็นคูเ่จรจาของอาเซยีนมาเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ (Strategic Partner-
ship) รวมทั้งมีการลงนามระหว่างผู้นำาอาเซียนและผู้นำาจีนในปฏิญญาร่วมว่าด้วย
ความเป็นหุ ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีนเพื่อสันติภาพและ 
ความมั่งคั่ง (Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and 
Prosperity)ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน คร้ังที่ ๗ ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้เน้นถึงความร่วมมือระหว่างกัน 
ทางด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ความมัน่คงและความร่วมมือทัง้ในระดบัภมูภิาค
และระหว่างประเทศ ในการประชมุครัง้นี ้จีนยนืยนัเจตนารมณ์ทีต้่องการให้ภมูภิาค
นี้มีสันติภาพและมีความมั่นคง ซึ่งจีนเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียน
ที่ให้การรับรองสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Treaty of Amity and Cooperation: TAC) นอกจากนั้น จีนยังได้แสดงความ
พร้อมท่ีจะลงนามในพิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Protocol to the Treaty of Southeast Asia Nuclear 
Weapon-Free Zone: SEANWFZ) การแสดงเจตนารมณ์ดงักล่าวนบัเป็นการแสดง
บทบาทของจนีในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ โดยการเป็นหุ้นสว่น
ทางยุทธศาสตร์นั้น ย่อมส่งผลต่อการกำาหนดนโยบายการต่างประเทศของไทย 
ในการแสวงหาและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

จุดยืนของจีนที่มีต่อประเทศไทย

จุดยืนของจีนที่มีต่อประเทศไทยจากคำาประกาศของนายหนิง ฝูขุย 
เอกอัครราชทูตจนีประจำากรงุเทพฯ ในพธีิเปิดงานเทศกาลตรุษจนี (วนัข้ึนปีใหม่ของ
จนี) ในรอบ ๒ ปี ได้แก่ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงมปีระเดน็ท่ีน่าสนใจดงันี้
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๑. ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เอกอคัรราชทตูจนีประจำากรงุเทพฯ ได้กล่าวในพธิี
เปิดงานเทศกาลตรุษจีนต่อศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มาร่วมงานในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์
บอลลูม โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร ใจความสำาคัญสรุปได้ว่า 

  ๑.๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นปีทีค่วามสมัพนัธ์หุน้ส่วนเชิงยทุธศาสตร์อย่าง
รอบด้านระหว่างจีนกับไทย ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมั่นคง ผู้นำาของท้ังสอง
ประเทศได้พบปะกันบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีระหว่างสองประเทศที่ผู ้นำา 
จักมีการไปมาหาสู ่กันอย่างสมำ่าเสมอ เราได้ร ่วมกันจัดพิธีเริ่มต้นโครงการ 
ความร่วมมอืรถไฟจนี-ไทย ทัง้สองฝ่ายได้เน้นยำา้ความมุง่มัน่ทีจ่ะดำาเนนิการ รวมทัง้
ความร่วมมือในการซื้อขายสินค้าเกษตรและด้านอื่น ๆ ระหว่างท้ังสองประเทศ 
มีความคืบหน้าใหม่ๆ ยอดการค้าและมูลค่าการลงทุนท่ีจีนมีต่อไทย ก็ได้รักษา 
ซ่ึงแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยมากกว่า ๗.๙ ล้านคน ซึง่ถอืว่าเยอะทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ นกัศกึษา
จนีทีม่าเรียนในไทยและนกัศกึษาไทยไปเรียนท่ีจนีได้เพิม่จำานวนมากข้ึน อาหารไทย 
ละครและภาพยนตร์ไทย และชุดไทยกำาลังเป ็นที่นิยมในสังคมจีน กลไก 
ความร่วมมือแม่นำ้าล้านช้าง-แม่นำ้าโขง ซ่ึงจีนและไทยร่วมกันผลักดันสร้างข้ึนน้ัน  
ได้จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งแรกอย่างสำาเร็จ ซ่ึงเป็นการริเริ่ม
กระบวนการความร่วมมือใหม่ในอนุภูมิภาคนี้

  ๑.๒ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน เป็นการตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาของจีนเอง และก็ได้สร้างคุณูปการมากกว่า ๒๕ เปอร์เซ็นต์ 
สำาหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ที่สำาคัญคือ พร้อมกับการจัดตั้งของธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank 
: AIIB) และการพัฒนา” แนวเศรษฐกิจตามเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหม
ทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑” (The Belt and Road Initiative) นั้น ประเทศจีน 
จะนำาโอกาสการพัฒนา และเวทีความร่วมมือใหม่ ๆ ให้กับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น 
เมื่อมองไปข้างหน้า ลักษณะพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ
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สูง และมีความยืดหยุ่นมากนั้นจะไม่เปลี่ยน พื้นฐานและปัจจัยสำาหรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจจีนนั้นก็จะไม่เปลี่ยน ประเทศจีนยังเป็นแรงขับเคลื่อนอัน
สำาคัญในการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกต่อไป

  ๑.๓ ประเทศจนียนิดทีีจ่ะกระชับความร่วมมอืกบัประเทศไทย เสรมิ
ข้อได้เปรียบซ่ึงกันและกัน ค้นหาแนวทางความร่วมมือในการสร้างเขตเศรษฐกิจ
พเิศษ ซเูปอร์คลสัเตอร์ และ ๑๐ อตุสาหกรรมหลกั ผลกัดนัโครงการความร่วมมอื
รถไฟจีน-ไทยให้เป็นรูปธรรมและด้วยดี ศึกษาและแสวงหาจุดขยายตัวใหม่สำาหรับ
การลงทุน ไฮเทค อินเทอร์เน็ต กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยนำา
ความสัมพันธ์ที่ดีทางการเมืองระหว่างประเทศทั้งสองมาแปลงเป็นผลประโยชน ์
ร่วมกัน เพื่อสร้างความเจริญและความผาสุกมากยิ่งขึ้นให้กับประชาชนท้ังสอง
ประเทศ ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือกับฝ่ายไทย
ในประเดน็ภมูภิาคและระหว่างประเทศ ร่วมกันผลกัดนัการพฒันา “แนวเศรษฐกจิ
ตามเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑” (The Belt 
and Road Initiative) ส่งเสริมการเชื่อมโยงกันในภูมิภาค สร้างตัวชะตากรรม 
ร่วมกนัระหว่างจนีและอาเซยีน เพ่ิมพูนเน้ือหาสาระใหม่ๆ ให้กับความสมัพนัธ์หุน้ส่วน
เชิงยทุธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจนี-ไทย และสร้างประโยชน์ให้กบัความเจรญิ
รุ่งเรืองและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้อีกด้วย

๒. ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เอกอัครราชทูตจีนประจำากรุงเทพฯ ได้กล่าวในพิธี
เปิดงานเทศกาลตรุษจีนต่อพลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  
ที่มาร่วมงานในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม 
แชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร ใจความสำาคัญสรุปได้ว่า 

  ๒.๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นปีที่ยากจะลืมเลือนได้ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคต พสกนิกรชาวไทยท่ัวประเทศ
รำา่ไห้ด้วยความเศร้าโศกอย่างยิง่ ข้าพระพทุธเจ้าขอน้อมรำาลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุ
อันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงนำา
ประเทศไทยไปสูค่วามเจรญิก้าวหน้า และทรงสร้างคุณูปการในการส่งเสรมิมติรภาพ
จีน-ไทย เชื่อมั่นว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
จักทรงนำาประเทศไทยเข้าสู่ความเจริญรุ่งโรจน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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  ๒.๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นปีที่เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตช้าลงแต่มี
เสถียรภาพและแนวโน้มที่ดีขึ้น ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื ้นตัวอย่างล่าช้า 
เศรษฐกิจจีนได้เติบโต ๖.๗% ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกสูงถึง ๓๐% จีน
ยงัคงเป็นหวัรถจกัรทีใ่หญ่ท่ีสุดสำาหรบัเศรษฐกิจโลก จีนจะนำามาซึง่ตลาดท่ีกว้างใหญ่
ไพศาล เงินทุนที่พอเพียง สินค้าที่ หลากหลายและโอกาสความร่วมมืออันลำ้าค่าแก่
ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย

  ๒.๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นปีที่ความสัมพันธ์จีน-ไทยยังคงรักษาการ
พัฒนาอย่างมั่นคงและด้วยดี ผู้นำาระดับสูงของทั้งสองประเทศได้พบปะหารือกัน
บ่อยครั้ง ความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมืองนับวันยิ่งแน่นแฟ้นมากข้ึน ความร่วมมือ
ด้านการค้ายงัคงมแีนวโน้มการพฒันาทีม่เีสถยีรภาพ มนีกัท่องเทีย่วชาวจนีหลัง่ไหล
เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเป็นจำานวน ๘.๗๗ ล้านคน ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมืออันดี
ภายใต้กรอบพหุภาคีอย่างจีน-อาเซียนและแม่นำ้าล้านช้าง-แม่นำ้าโขง จนประสบ 
ผลสำาเรจ็อย่างงดงาม รัฐบาลไทยได้เสนอยทุธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ ดจิทิลัไทยแลนด์ 
สอดคล้องกับข้อริเริ่ม the Belt and Road ของจีน เชื่อมั่นว่าต่อไปทั้งสองฝ่าย 
จะเสริมสร้างความร่วมมอืด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การแปรรปูสนิค้าเกษตร โทรคมนาคม 
พาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ และการท่องเทีย่วมากขึน้ เพือ่นำาความผาสกุและประโยชน์ 
ให้แก่ประชาชนของเราทั้งสอง

วเิคราะห์ได้ว่า ในรอบ ๒ ปีท่ีผ่านมา เอกอคัรราชทตูจนีประจำากรงุเทพฯ 
ได้เน้นถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทย  
รวมทัง้ความร่วมมอืภายใต้กรอบพหภุาคอีย่างจนี-อาเซยีนและแม่นำา้ล้านช้าง-แม่นำา้โขง 
ตลอดจนการร่วมกันผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (The 
Belt and Road Initiative) ในขณะท่ี พลเอก ธนะศกัดิ ์ปฏิมาประกร รองนายกรฐัมนตร ี
ได้กล่าวในงานวนัดงักล่าวว่า “...มติรภาพระหว่างไทยกบัจีนมปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนาน 
ซึ่งไม่ว่าจะเป็น สถาบันกษัตริย์ รัฐบาล สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
ทัง้สองประเทศทีม่คีวามร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิมาโดยตลอด ดัง่คำากล่าว“ความสมัพนัธ์
ของไทย-จีนที่เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกัน” ปีใหม่จีนที่กำาลัง 
จะมาถึงนี้ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ขออวยพร 
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ด้วยความจริงใจ ขอให้ประเทศจีนมคีวามเจรญิก้าวหน้า ชีวติและหน้าทีก่ารงานของ
ประชาชนจีนดียิ่งขึ้น ไทยยินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจีน และส่งเสริมความ 
ร่วมมอืเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป...”

ผลประโยชน์ทีไ่ทยได้รบัจำกกำรเป็นหุน้ส่วนทำงยทุธศำสตร์กบัจีน 

ผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทย ตามนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ
นบัตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมาจนถงึปัจจุบนั สภาความม่ันคงแห่งชาตซ่ึิงมนีายก
รัฐมนตรีเป็นประธานฯ มุ่งเน้นให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐ ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการดำารงสถานะของประเทศให้ม่ันคงและยั่งยืน 
ภายใต้สถานการณ์ความมั่นคงที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะการเผชิญกับปัญหา 
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ จึงได้กำาหนดผลประโยชน์แห่งชาติอันอาจสรุปได้ดังนี้

ประการแรก การมีเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอำานาจรัฐ

ประการที่สอง การดำารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ

ประการที่สาม ความปรองดองและความสามัคคีของคนในชาติ

ประการที่สี่ การดำารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ

ประการที่ห้า ความปลอดภัย ความเป็นธรรมและความอยู่ดี มีสุข

ของประชาชน การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ประการทีห่ก การดำารงอยูอ่ย่างมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาต ิและ
สิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพของชาติ

ประการที่เจ็ด การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประการที่แปด การมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศ 
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ดังน้ัน การที่ไทยได้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจีนจะก่อให้เกิด 
ผลประโยชน์กบัไทยนอกจากการตอบสนองต่อประเดน็ต่าง ๆ  ทัง้แปดประการดงักล่าว
แล้ว ยังส่งผลต่อการดำาเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีความสมดุลมากขึ้น 
ในการดำาเนนินโยบายต่อสหรฐัฯ และประเทศต่าง ๆ ทีม่บีทบาทและอทิธพิลทัง้ทาง 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค เช่น รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นต้น รวมทั้งมีส่วนสำาคัญต่อการสร้างเสริมบทบาท
ของไทยในการเป็นแกนนำาในการผลกัดันการรวมตัวกันเปน็ประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ ตลอดจนการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา 
เน่ืองจากจนีมบีทบาทและอทิธพิลต่อกมัพชูาจากการให้ความช่วยเหลอืในด้านต่าง 
ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ

จุดยืนและบทบำทที่เหมำะสมของไทยต่อจีน

จากการวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และบทบาททางการทหาร 
ของในการรกัษาความมัน่คงและผลประโยชน์ของประเทศไทยได้ข้อเสนอแนะ ดงันี้ 
(ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พันเอก, ๒๕๕๔, หน้า ๑๘๔-๑๘๗)

ข้อเสนอแนะในระดับนโยบำย

ควรมีการนำาผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มของสถานการณ์
ความมัน่คงทัง้ในระดับโลกและระดับภมูภิาครวมท้ังผลกระทบต่อระบบความมัน่คง
ในภมูภิาคเอเชยีไปใช้ในการประเมนิจุดยนืทางยทุธศาสตร์และบทบาททางการทหาร 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยเฉพาะ 
ในการประชมุเตรียมการในระดับนโยบายของปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อกำาหนด
ประเดน็ข้อเสนอของฝ่ายไทยในการประชุมร่วมประจำาปีตามแผนงานความร่วมมอื
ด้านความมัน่คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมจีนท่ีผลดักนัเป็น 
เจ้าภาพจัดการประชุม 

นอกจากน้ี ควรมีการเร่งรัดการจัดทำากรอบนโยบายทางยุทธศาสตร ์
ของกระทรวงกลาโหม โดยเน้นถึงการบูรณาการกระบวนการคิดในเชิงยุทธศาสตร์
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กับแผนงานความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวง
กลาโหมของจีน เพ่ือให้การวางแผนทั้งในระยะสั้น (๑ – ๒ ปี) ระยะปานกลาง  
(๓ – ๑๐ ปี) และระยะยาว (๑๑ – ๒๐ ปี) มีความสอดคล้องกับแนวโน้มของ
สถานการณ์ ความมัน่คงทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจน กระทรวงกลาโหมควรเป็นเจ้าภาพ
ในการจดัประชมุร่วมกบั ส่วนราชการของกระทรวงอืน่ ๆ  รวมทัง้องค์กรภาคเอกชน
และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อระดมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการป้องกัน
ประเทศและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ

ผู้กำาหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินนโยบาย
ความร่วมมอืด้านความมัน่คงระหว่างไทยกบัจีน ต้องใช้ความระมดัระวงัในการแสดง
ความเห็นและท่าทีต่อปัญหาในเรื่องไต้หวัน ทิเบต องค์ดาไลลามะ ลัทธิฝ่าหลุนกง 
และสิทธิมนุษยชนในจีน ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องที่จีนเห็นว่าเป็นกิจการภายในของจีน
และเป็นประเด็นท่ีมีความอ่อนไหว โดยเฉพาะต่อจุดยืนทางยุทธศาสตร์ อันจะส่ง
ผลกระทบต่อความขัดแย้งในผลประโยชน์ที่สำาคัญของประเทศไทยได้   
   ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนองต่อนโยบายความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวง
กลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหมจีน ให้มคีวามเป็นเอกภาพและบรูณาการแผนงาน
กับองค์กรอื่น ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนท่ีได้ 
ลงนามเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ และ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศ
มีความสำาคัญเหนือกว่าผลประโยชน์ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

ข้อคิดจำกกำรจัดกำรศึกษำทำงกำรทหำรของจีนเพ่ือสร้ำงควำม 
ไว้วำงใจระหว่ำงประเทศ

กำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำ 

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ป้องกันประเทศ (National Defense University: NDU) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา
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ระดบัสงูของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน และมสีายงานการบังคบับัญชาข้ึนตรง
ต่อหน่วยงานด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการทหารกลาง (Central Military 
Commission: CMC ซึง่ CMC มปีระธานาธิบดีเป็นประธานกรรมาธกิารทหารกลาง) 
รับผิดชอบดำาเนินการจัดการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (NDU)  
ถอืกำาเนดิมาจากหน่วยการศึกษาของกองทพัแดง (Red Army) ซึง่ก่อต้ังโดยประธาน
เหมา เจ๋อตง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ (ก่อนการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่
สถาปนาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒) โดยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้
สามารถเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของโลกรวมทัง้ความท้าทายท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต
และความทันสมัยในการป้องกันประเทศ ด้วยการมุ่งสร้างความสามารถพิเศษ
สำาหรบันายทหารระดับสงูและการสร้างนวตักรรมเกีย่วกบัทฤษฎทีางการทหาร รวม
ทัง้การให้คำาปรึกษาแก่คณะกรรมาธกิารทหารกลางและกองบัญชาการทัว่ไปในการ
ตัดสินใจ การจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการป้องกันประเทศรวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจตลอดจนความร่วมมือกับกองทัพของประเทศต่าง ๆ    
   ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศ (NDU) มทีีต่ัง้อยูใ่นกรงุปักก่ิง โดย
จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน คือ    
   ส่วนแรก มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งท่ีหนึ่ง (NDU 1) เป็นท่ีต้ัง 
กองบญัชาการหลกัของมหาวทิยาลยั มหีน่วยงานทีส่ำาคญั เช่น ศนูย์จำาลองยทุธและ
อาคารเรียนสำาหรับนายทหารนักเรียนของจีน ตั้งอยู ่ใกล้กับบริเวณท่ีตั้งของ
พระราชวังฤดูร ้อนอี้เหอหยวน อยู ่ด ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของใจกลาง 
กรุงปักกิ่ง (จัตุรัสเทียนอันเหมิน)    
   ส่วนที่สอง มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งที่สอง (NDU 2) เป็นที่พัก
สำาหรับครูอาจารย์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของใจกลางกรุงปักกิ่ง    
   ส่วนที่สาม มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งที่สาม (NDU 3) เป็นที่ตั้ง
ของวิทยาลัยป้องกันประเทศ (College of Defense Studies: CDS) เพื่อจัดการ
เรยีนการสอนให้กบันายทหารนกัเรยีนจากต่างประเทศ ตัง้อยูใ่กล้กับสสุานราชวงศ์หมงิ 
ในเขตชางผิง บริเวณชานกรุงปักกิ่ง ด้านทิศเหนือห่างจากใจกลางกรุงปักประมาณ 
๓๐ กิโลเมตร    
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   สำาหรับหลักสูตรการศึกษาที่มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (NDU) เปิด
การสอนให้กับนายทหารจากมิตรประเทศเข้ารับการศึกษานั้น ได้แก่ หลักสูตร
ยทุธศาสตร์และการป้องกนัประเทศ (ระยะเวลาศกึษาประมาณ ๑ ปี) หลกัสตูรการ
สัมมนาระหว่างประเทศ (ระยะเวลาศึกษาประมาณ ๓ สัปดาห์) และหลักสูตร 
นายทหารรุ่นใหม่ (ระยะเวลาศึกษาประมาณ ๑ เดือน) โดยมีวิทยาลัยการป้องกัน
ประเทศ (College of Defense Studies: CDS) รับผิดชอบดำาเนินการซึ่งผู้เขียน
ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้แทนของกองทัพไทยเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัย
ป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (CDS, NDU) จำานวน ๒ หลักสูตร 
คอื หลกัสูตรยทุธศาสตร์และการป้องกนัประเทศ (Defense and Strategic Stud-
ies Course 2004-2005) ระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๔๗ – สิงหาคม ๒๕๔๘  
และหลักสูตรการสัมมนาระหว่างประเทศ (International Symposium Course 
2010) ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม - วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รวมเป็น
เวลา ๒๒ วัน

อนึ่ง หลักสูตรการสัมมนาระหว่างประเทศ ได้เปิดหลักสูตรนี้มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๔๒ โดยดำาเนินการเปิดปีละ ๑ รุ่น และแต่ละรุ่นจะมีระยะเวลาการศึกษา
ประมาณ ๖ สัปดาห์ (เว้นในรุ่นที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ และรุ่นที่ ๑๒ มีระยะเวลา
ศึกษาประมาณ ๓ สัปดาห์) โดยในการศึกษาปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๑๒ มีผู้เข้า
ร่วมสัมมนาซึ่งเป็นนายทหารจากประเทศต่าง ๆ  ชั้นยศตั้งแต่ระดับพันโทขึ้นไปรวม 
๑๙ ประเทศ จำานวน ๒๑ นาย (เรยีงลำาดับตามอกัษรของชือ่ประเทศในภาษาองักฤษ) 
ได้แก่ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ กัมพูชา แคนาดา จีน(เข้าร่วม ๓ นาย) ญี่ปุ่น ลาว 
มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมา เนปาล นิวซีแลนด์ ปากีสถาน เกาหลีใต้ สิงคโปร์  
ศรีลังกา ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ส่วนรูปแบบของการจัดหลักสูตร 
แบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ ประกอบด้วย

รปูแบบที ่๑ เป็นการบรรยายและซักถามปัญหาในช้ันเรียนในหัวข้อ 
ต่าง ๆ โดยใช้คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศเป็นผู้บรรยายหลัก 
และเชิญผู ้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศจากกระทรวงการต่างประเทศและศาสตราจารย์
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จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยชิงหัว เป็นต้น 
หัวข้อที่บรรยายได้แก่ (๑) สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย–แปซิฟิก (๒) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีกำาลังอำานาจกับความมั่นคง
ในภูมิภาค (๓) ความมั่นคงของเส้นทางการคมนาคมทางทะเล (๔) สถานการณ ์
และความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย (๕) แนวทางความร่วมมือของการ
รักษาความมั่นคงในภูมิภาค (๖) นโยบายต่างประเทศและการป้องกันประเทศ 
ของจีนกับปัญหาความมั่นคง

รูปแบบที่ ๒ เป็นการสมัมนากลุม่ย่อยในหวัข้อทีไ่ด้บรรยายในชัน้เรยีน 
เพือ่ระดมแนวคดิในการแก้ไขปัญหาในรายละเอยีดทีส่ามารถจะนำาไปปฏบัิตไิด้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเน้นให้นายทหารทุกคนยอมรับในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่และใช้เหตุผลในการประสานแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่าง
สันติ

รูปแบบที่ ๓ การดูงานหน่วยงานทางทหารและการศึกษาภูมิประเทศ 
เพือ่ให้นายทหารจากประเทศต่างๆ ได้เข้าใจในการดำาเนนินโยบายการต่างประเทศ
และการป้องกันประเทศของจีน อันจะนำามาซึ่งมาตรการท่ีจะเสริมสร้างความ 
ไว้วางใจระหว่างประเทศได้ โดยจัดให้ไปดูงาน ณ หน่วยงานทางทหารและหน่วยงาน
พลเรือน ทั้งที่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งและมณฑลต่าง ๆ 

รูปแบบที่ ๔ เป็นการนำาเสนอผลงานการศกึษาวเิคราะห์ส่วนบคุคลและ
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในห้องสัมมนารวม โดยผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำาการ
วเิคราะห์ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับความมัน่คงในภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟิก จำานวน ๑ เรือ่ง 
และเขยีนเป็นภาษาองักฤษจำานวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ คำา โดยต้องนำาเสนอเป็นเวลา
ไม่เกิน ๓๐ นาท ีเพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมการศกึษารวมทัง้คณะอาจารย์ของวทิยาลยัป้องกนั
ประเทศและผูเ้ชีย่วชาญทีว่ทิยาลยัป้องกนัประเทศเชิญมาร่วมรบัฟังได้ซกัถามปัญหา 

อาจกล่าวได้ว่า การจัดการศึกษาทางการทหารโดยผ่านหลักสูตรต่าง ๆ 
โดยเฉพาะหลักสูตรการสัมมนาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ๆ แต่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศได้ 
นอกจากน้ี ถือเป็นโอกาสที่ดีของหน่วยงานทั้งทางทหารและพลเรือนของจีนที่
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สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อประมวลข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังช้ีแจงตอบโต้กับ
นายทหารต่างประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ของจีน โดยผ่านกระบวนการใน
หลกัสตูรดงักล่าวได้ด้วย จงึเป็นข้อคิดท่ีกองทพัไทยน่าจะได้พจิารณานำามาประยกุต์
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้แนวทางหนึ่ง 

กำรใช้กำรสัมมนำทำงวิชำกำร

ในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
ระหว่างจีนกบัอาเซยีนโดยสถาบนัวทิยาการทหาร (Academy of Military Science 
: AMS) เป็นหน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ให้กับคณะกรรมาธิการทหารกลาง 
(Central Military Commission: CMC ซึ่งมีประธานาธิบดี/เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์จีนเป็นประธานฯ) AMS สถาปนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๑๙๕๘ (พ.ศ.๒๕๐๑) 
มีหน้าที่ในการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และหลักนิยมทางการทหาร รวมทั้ง
จัดทำาสมดุปกขาวเพือ่นำาเสนอแนวทางในพฒันาการวจิยัและการพฒันากองทพั ซึง่
ได้จดัให้มกีารประชมุระดมสมองร่วมกนัระหว่างผูแ้ทนหน่วยงานทัง้ฝ่ายทหารและ
พลเรอืนจากกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซยีนและจนี เรือ่ง “ความมั่นคง ความไวว้างใจ
ต่อกัน และความร่วมมือ” ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ธ.ค.๕๔ ณ Empark Grand 
Hotel กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๒. ถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านพ้นไปกว่า ๕ ปีแล้วก็ตาม แต่ประเด็นใน
การประชุมระดมสมองดังกล่าวนั้น ยังคงมีความทันสมัยและกองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีน (People’s Liberation Army: PLA) ได้จัดทำามาตรการต่าง ๆ เพื่อ
ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏิบัตกิบักองทัพประเทศต่าง ๆ
ของกลุ่มอาเซียน ดังนั้น การประชุมระดมสมองครั้งนั้น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เวทีสำาหรับการส่งเสริมความไว้วางใจกันระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนกับจีน อัน
เป็นพื้นฐานที่จะนำาไปสู่การสร้างมิตรภาพและความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น โดย
มผีูเ้ข้าร่วมสมัมนาจำานวน ๓๑ คน (เป็นผูแ้ทนของสำานกัเลขาธกิารอาเซยีน ๑ คน ผู้
แทนของกลุ่มประเทศในอาเซียนจำานวน ๑๐ ชาติ รวม ๒๔ คน และผู้แทนของจีน
จำานวน ๖ คน) นอกจากนี ้ยงัมนีกัวชิาการของจีนซ่ึงกำาลงัศกึษาในระดบัปรญิญาโท 
และเอกเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกจำานวน ๒๐ คน สำาหรับรูปแบบและประเด็นจาก
การประชุมระดมสมองที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
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๑. การกล่าวเปิดการสัมมนาโดย พลอากาศเอก หลิว เฉิงจวิน (Liu 

Chengjun) ผู้บัญชาการสถาบันวิทยาการทหาร ท่ีได้เน้นความสำาคัญของความ 

ร่วมมือกันอย่างเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียนเพื่อสร้างความ

ไว้วางใจต่อกนั อนัจะนำาไปสูก่ารสร้างความมัน่คงและการรกัษาผลประโยชน์ร่วมกนั

ในภูมิภาครวมทั้งการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติวิธี 

๒. การนำาเสนอแนวคิดของผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองจากประเทศ

ต่างๆ ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการของสภาวะแวดล้อมใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อันเป็นผลมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (๒) 

ประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างจีน-อาเซียนภายใต้กรอบ

ความร่วมมอืด้านความมัน่คงและกลไกด้านความมัน่คงระหว่างจนีกบัอาเซยีน และ 

(๓) ประเด็นเก่ียวกับความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนต่อความม่ันคงในรูปแบบ

ใหม่

๓. ประเด็นข้อวิเคราะห์จากการประชุมระดมสมอง

  ๓.๑ พัฒนาการของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิกในภาพรวม เป็นผลมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อัน

เป็นผลเกี่ยวเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำาให้โลกเสมือนไร้พรมแดน ทำาให้

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีขนาดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหญ่ที่สุดในโลก (ประมาณ ๒ 

ใน ๕) รวมทัง้มปีระชากรมากทีส่ดุ (ประมาณ ๖๑% ของประชากรโลก) รวมทัง้เป็น

ภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลำาดับสองของโลกจึงเป็นภูมิภาคที่มี

ความสำาคัญต่อความมั่นคง และปัจจัยที่มีผลต่อการกำาหนดโครงสร้างของสภาวะ

แวดล้อมด้านความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีความเกี่ยวข้องกันกับความ

สัมพนัธ์ระหว่างจีนกบัสหรัฐฯ โดยเฉพาะปัญหาในทะเลจนีใต้ที่มีผลกระทบต่อการ

กำาหนดบทบาทของอาเซียน รวมทั้งปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีและภัยคุกคามใน 

รูปแบบใหม่ที่ผลักดันให้ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือกัน
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  ๓.๒ ความมั่นคงระหว่างจีนกับอาเซียนและกลไกความร่วมมือ
สำาหรบัภมูภิาค มคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนักบัความสมัพนัธ์ระหว่างสถานการณ์ใน
ระดับโลกและสถานการณ์ในภูมิภาคหลังจากยุคสงครามเย็น เนื่องมาจากการจัด
ระเบียบโลกใหม่ที่มุ่งสู่การเป็นประชาธิปไตย การปกป้องสิทธิมนุษยชน การค้าเสรี
และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีต้องมีการ
ปรับตัวโดยเฉพาะการกำาหนดแนวทางการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ลกัษณะของการถ่วงดลุกำาลงัอำานาจระหว่างมหาอำานาจให้มคีวามสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิเศรษฐศาสตร์และการแข่งขันในการใช้กำาลังอำานาจ
ทางด้านวัฒนธรรม หรืออำานาจอย่างอ่อน (Soft Power) ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
เพ่ือดำารงรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่อาเซียนควรมีบทบาทนำาในการ
สร้างกลไกที่มีความสมดุลด้านความมั่นคงในภูมิภาค

  ๓.๓ การปฏบิติัการเพือ่ความร่วมมอืระหว่างจนีกบัอาเซยีนในปัญหา
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ โดยควรเน้นถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทำางานร่วมกนัในปัญหาภยัคกุคามทัง้จากการก่อการร้าย ความ
มั่นคงทางทะเล รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อมนุษยธรรม 
เป็นต้น ซึง่จะก่อให้เกดิการเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างจนีกับอาเซยีนในปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีประเทศใดจะแก้ไขปัญหาภัยคุกคามใน
รปูแบบใหม่ดังกลา่วได้โดยลำาพงั เพราะเป็นปัญหาทีม่คีวามซบัซอ้นและมคีวามซบั
ซ้อนในหลากหลายมิติทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม

อาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้และการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการปฏบัิติ
งานร่วมกนั ระหว่างจนีกบัอาเซยีนอย่างใกล้ชดิ ด้วยการวางแผนงานร่วมกนั จะก่อ
ให้เกดิการตระหนักถงึภัยคกุคามต่อความมัน่คงร่วมกนั และเหน็ถึงความสำาคญัของ
การพึ่งพาอาศัยกัน อันจะก่อให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งจะนำาไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่างกันในที่สุด



ตอนที่ ๔
สรุปท้ำยเรื่อง
หลักในกำรด�ำเนินยุทธศำสตร์ของจีน

หวัใจสำาคญัทีเ่ป็นแกนหลกัในการดำาเนนิยทุธศาสตร์ของจนี อาจจำาแนก
ได้ ๓ เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่

เรื่องที่หนึ่ง การดำารงความมุ่งหมายด้วยการเพิ่มพูนขีดความสามารถใน
การรกัษาผลประโยชน์ทีส่ำาคญัยิง่ของประเทศสามประการใหญ่ ๆ  คอื ประการแรก 
ขดีความสามารถในการดำารงอยูข่องระบบพืน้ฐานความมัน่คงแห่งชาตภิายใต้พรรค
คอมมิวนิสต์จีน ประการที่สอง ขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยรวมท้ัง
บรูณภาพแห่งดนิแดน และประการทีส่าม ขดีความสามารถในการพฒันาทางสงัคม
และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามแผนที่ได้กำาหนดไว้

เรื่องที่สอง การมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางการเมืองทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศให้มีสันติภาพและเสถียรภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้น
หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ๕ ประการ คือ การเคารพในอำานาจอธิปไตยซึ่งกัน
และกัน การไม่รุกรานซึ่งกันและกัน การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน 
การให้ความเสมอภาคต่อกัน และการใช้วิธีการสันติในการอยู่ร่วมกัน 

เรื่องที่สาม ปัญหาทางยุทธศาสตร์ที่จีนถือว่าเป็นกิจการภายในของจีน 
ได้แก่ ดินแดนไต้หวัน, มณฑลซีจ้าง (ทิเบต) เกี่ยวกับปัญหาองค์ดาไลลามะ และ
ปัญหาชนกลุ่มน้อยในมณฑลซินเจียง รวมทั้งลัทธิท่ีจีนประกาศให้เป็นลัทธินอก
กฎหมายคือ ฝ่าหลุนกง
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ทั้งนี้เพราะ การเมืองเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซ่ึงอำานาจ และ
นำาอำานาจนั้นไปใช้ในการกำาหนดกรอบกติกาเพื่อจัดสรรทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ด้วย
การรักษาอำานาจรวมทั้งขยายอำานาจ อันจะทำาให้ได้ผลประโยชน์ตามท่ีต้องการ 
โดยที่การเมืองไม่มีมิตรแท้ ศัตรูที่ถาวร คงมีแต่ผลประโยชน์อันสำาคัญเท่านั้น 

ในขณะที่ การดำาเนินนโยบายต่างประเทศของทุกประเทศ ย่อมเป็นไป
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการผลประโยชน์จากปัจจัยภายในประเทศ ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศ ดังนั้น 
อนาคตของความสมัพนัธ์ระหว่างจีนกบัอาเซยีนนัน้ นอกจากความใกล้ชดิด้วยสภาพ
ทางภูมิศาสตร์และการติดต่อค้าขายระหว่างกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ยังมีแรง
ผลักดันจากปัจจัยภายนอกภูมิภาคที่มากระทบต่อปัจจัยภายในภูมิภาคอันเป็นผล
มาจากการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่ทำาให้ต้องมีการรวมกลุ่มกันของ
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอำานาจการต่อรองในการรักษาผลประโยชน์

อำเชียนในสำยตำของจีน

อาเซียนเป็นภมูภิาคทีม่คีวามสำาคัญต่อจนีในการบรรลเุป้าหมายเพือ่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและเป็นพื้นที่ในการช่วงชิงอำานาจอิทธิพลกับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
และประเทศต่าง ๆ  เพื่อการรักษาสถานะเดิมในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ส่วน
อาเซยีนเองก็เหน็ประโยชน์จากการรวมตัวกนัเป็นประชาคมอาเซยีนและจำาเป็นต้อง
มีความร่วมมือกับจีนในกรอบของความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้) เนื่องจากยังไม่มีความแข็งแกร่งที่เพียงพอโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจรวม
ทั้งมีความหวาดระแวงว่าจีนอาจครอบงำาภูมิภาคนี้ จึงได้ขยายขอบเขตไปสู่ความ
ร่วมมอืในกรอบของอาเซยีนบวกหก (อาเซยีนบวกสามบวกกบั อนิเดยี ออสเตรเลยี 
และนิวซีแลนด์) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำานาจกับจีนภายใต้ความร่วมมือที่แฝงเร้น
ด้วยการแข่งขนัและแย่งชงิผลประโยชน์ (มแีนวโน้มจะเป็นอาเซยีนบวกแปดโดยดงึ
สหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมประชุมกับผู้นำาอาเซียนถึงสองครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๓ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯและดึงรัสเซียเข้ามาร่วม) อุปสรรคสำาคัญ
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ต่ออนาคตของความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัอาเซียนคอื การไม่ไว้วางใจต่อกนัอนัเกดิ
จากพัฒนาการที่แตกต่างกันของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนและจีน รวมทั้งการที่มี
ปัญหาความขดัแย้งในหมูเ่กาะทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกบับางประเทศในอาเซยีน เช่น 
เวียดนาม ฯลฯ ทำาให้มหาอำานาจนอกภูมิภาคฉกฉวยโอกาสเข้ามาแทรกแซงต่อ
ปัญหาดังกล่าวนี้เพราะไม่ต้องการให้ภูมิภาคนี้มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งซึ่งจะ
เป็นการท้าทายต่ออำานาจอิทธิพลของตน ก็ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความ
มั่นคงและความร่วมมือกันในภูมิภาค อันบั่นทอนพลังที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนและประชาคมเอเชียตะวันออก (ในกรอบความร่วมมือของ
อาเซียนบวกสาม) ตามที่อาเซียนและจีนได้มีความคาดหวังไว้

จีนกับควำมร่วมมือแบบหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์

สำาหรับทิศทางการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบ 
หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์นัน้ เป็นผลสบืเนือ่งมาจากสภาวะแวดล้อมทางด้านความมัน่คง
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำาให้จีนดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นนโยบาย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบเป็นหุ ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อ 
เสรมิสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจกบัประเทศต่าง ๆ เพ่ือดำารงไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนั อนัจะ
ทำาให้ประเทศต่าง ๆ เห็นถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของการดำาเนินนโยบาย
เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศจีน ที่กำาลังขยายบทบาทและ
อิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค รวมทั้งศึกษาถึงแนวทางการขับเคลื่อนกลไกความ
ร่วมมือกับประเทศจีน และผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการดำาเนินนโยบาย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจีน 

นอกจากนี้ ความจำาเป็นของทุกประเทศในการรักษาความสมดุลด้าน
ความมัน่คงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาตแิละภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิเป็นต้น ซึง่ไม่มปีระเทศใดสามารถ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามดังกล่าวได้เพียงลำาพัง และจำาเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือ
กับประเทศอื่น ๆ 
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การคำานึงถึงภัยคุกคามต่อความม่ันคงของประเทศ และการเล็งเห็น
ถึงความสำาคัญของการพึ่งพาอาศัยกันรวมทั้งการแสดงจุดยืนในการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์เป็นตัวแปรที่มีความสำาคัญในการนำาไปสู่ความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ แต่ความร่วมมอืกนันัน้จะมมีากหรอืน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัผลประโยชน์แห่งชาต ิ
และความไว้เน้ือเชื่อใจต่อกัน ส่วนการดำาเนินแนวทางเพื่อขับเคลื่อนกลไกความ 
ร่วมมอืกบัจนีแบบเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ควรประกอบไปด้วยแนวคดิเกีย่วกบั
ความมั่นคงโดยร่วมมือกัน (Cooperative Security) ที่เน้นถึงการพบปะพูดคุยกัน 
และเชือ่ว่าความร่วมมอืระหว่างประเทศผ่านมาตรการในการเสรมิสร้างความไว้เนือ้
เช่ือใจระหว่างกนัโดยมคีวามโปร่งใส จะสามารถลดความขัดแย้งในภมูภิาค เพือ่ดำารง
ไว้ซึ่งความมั่นคงและทำาให้บรรลุถึงผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันได้

สถานการณ์ทีม่คีวามซับซ้อนจากการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวัิตน์
ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของทุกประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เป็นต้น จนไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหาภัยคุกคามดังกล่าวได้เพียงลำาพัง จึง
จำาเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ 

การคำานึงถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศและการเล็งเห็นถึง
ความสำาคัญของการพึ่งพาอาศัยกันรวมทั้งการแสดงจุดยืนในการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์เป็นตัวแปรที่มีความสำาคัญในการนำาไปสู่ความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ แต่ความร่วมมือกันนั้นจะมีมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ 
แห่งชาตแิละความไว้เนือ้เชือ่ใจต่อกนั ซึง่เป็นตัวแปรแทรกซ้อนต่อการนำาไปสู่ความ
ร่วมมือกันดังกล่าว

ไทยกับจีน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เป็นความ
สมัพนัธ์ทีม่มีายาวนานและซบัซ้อนมีทัง้ความร่วมมอืทีใ่กล้ชดิและมทีัง้ความห่างเหนิ
หรอืแม้กระทัง่ความขดัแย้งในบางช่วงเวลา ซึง่อาจกล่าวได้ว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศทั้งสองจะมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อกันแบบญาติมิตรท่ีมีความใกล้ชิด 
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ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์นับพันปี แม้ว่าไทยกับจีนจะมีการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๑๘ ก็ตาม ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดุจญาติมิตรในครอบครัวเดียวกันระหว่างไทย
กบัจนี ถอืเป็นสายสัมพนัธ์แบบพเิศษทีจ่ะส่งเสรมิความร่วมมอืในทกุ ๆ  ด้าน ระหว่าง
ไทยกบัจนีให้พัฒนาประเทศไปสูค่วามสำาเรจ็ โดยดำารงไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนั อัน
จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งนำาไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงและความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนผลักดันให้เกิดเสถียรภาพในภูมิภาคต่อไป

ความร่วมมอืด้านการทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวง
กลาโหมของจนี จงึมส่ีวนสำาคัญต่อการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจต่อกนั และก่อให้เกดิ 
การดำาเนินกิจกรรมเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 
ทางวิชาการตามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบญัชาการกองทัพไทย กบัมหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศ กองทพัปลดปล่อย
ประชาชนจนี จะเป็นพืน้ฐานทีส่ำาคญัต่อการสร้างความเข้าใจระหว่างกองทพัทัง้สอง
ประเทศ และสามารถขยายผลไปสูค่วามร่วมมอืด้านอืน่ๆ อันจะนำาไปสู่ความร่วมมอื
ด้านความมั่นคงระหว่างกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันในที่สุด

จึงอาจกล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์ของจีนบนเวทีโลก เป็นแนวคิดในการ
ดำาเนินการเจรจาต่อรอง เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่จีนต้องการ  
ทั้ งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู ่ในกรอบของความร่วมมือแบบทวิภาคี 
หรอืพหภุาคกีต็าม
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ภำคผนวก

ผนวก ก
แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ ๒๑ 

ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
-------------------------

นับตั้งแต่ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ต่อจากนี้เรียก

ย่อว่า “ทั้งสองฝ่าย”) ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๗๕ เป็นต้นมา ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกัน

อย่างราบร่ืน ท้ังในด้านการเมอืง เศรษฐกิจ การค้า การทหาร การศกึษา วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ บนพื้นฐานของมิตรภาพ ความเสมอภาค การ 

เอ้ือประโยชน์ และการเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ผู้นำาระดับสูงสุด ผู้นำารัฐบาล และ

ประชาชนของทัง้สองประเทศได้แสดงบทบาทอย่างสำาคัญต่อการสบืสานและพัฒนา

ความสัมพันธ์น้ีโดยไม่หยุดยั้ง จนกลายเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่าง 

กลมเกลยีว และสมานฉนัท์ระหว่างประเทศทีม่รีะบอบสงัคมทีแ่ตกต่างกนั ความร่วมมอื

อันดีระหว่างสองฝ่ายไม่เพียงแต่จะเกื้อกูลต่อผลประโยชน์โดยพื้นฐานของประเทศ

ทั้งสองเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและการพัฒนาของเอเชียและของ

โลกด้วย 

ในขณะทีศ่ตวรรษที ่๒๑ กำาลงัใกล้จะมาถงึนี ้ท้ังสองฝ่ายมคีวามเหน็พ้อง

กันว่า ควรจะขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือโดยรอบด้าน ในฐานะประเทศ

เพ่ือนบ้านทีไ่ว้ใจซึง่กนัและกนัให้ก้าวหน้าต่อไปบนพืน้ฐานของผลประโยชน์ร่วมกนั

และความสัมพันธ์ ฉันมิตรที่พัฒนามากว่า ๒๐ ปี เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-

จีน พัฒนาไปสู่ระดับใหม่ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงออกแถลงการณ์เพื่อให้เป็นกรอบ

และแนวทางสำาหรับการดำาเนินการปฏิบัติตามของทั้งสองฝ่ายดังนี้
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๑. ทั้งสองฝ่ายยึดถือหลักการตามกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ หลักการ 
๕ ประการ แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และหลกักฎหมายระหว่างประเทศอนัเป็นทีย่อมรับ
ในสากล เป็นบรรทัดฐาน ในการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

๒. ทั้งสองฝ่ายจะรักษาไว้ซึ่งการติดต่อและการไปมาหาสู่ที่ใกล้ชิด
ระหว่างผู้นำาของประเทศทั้งสอง ส่งเสริมการติดต่อแลกเปลี่ยนอย่างสมำ่าเสมอ
ระหว่างข้าราชการทกุระดบั โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้าราชการระดบัสงูของฝ่ายบรหิาร 
นิติบัญญัติ และตุลาการ เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนพัฒนาไปโดย
รอบด้านอย่างมั่นคง และยั่งยืน

๓. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะรักษาไว้ซึ่งกลไกการปรึกษาหารือประจำาปี
ระหว่าง ข้าราชการระดับสงูของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศทัง้สอง เพือ่
แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันในประเด็นทางการเมืองทั้งในกรอบทวิภาคีและ
พหุภาคี โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดยจะติดตามการดำาเนินการตามแผน
งานนี้ในระดับนโยบาย และหน่วยงานทางการทูตของทั้งสองประเทศ จะใช้โอกาส
ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ในการติดต่อและหารือกันอย่างสมำ่าเสมอ

๔. ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง โดย
อาศัยมาตรการเพื่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันต่าง ๆ  เช่น ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานศึกษาวิจัยด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ส่งเสริมให้ฝ่ายทหาร
และเจ้าหน้าทีก่ระทรวงการต่างประเทศมกีารปรกึษาหารอืกนัมากขึน้ในกิจการด้าน
ความมั่นคง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายในการช่วย
เหลือและกู้ภัยเพื่อนมนุษย์ และการลดโอกาสของภัยพิบัติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทหาร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ

๕. ทั้งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือฉันมิตรบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
และการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในด้านการค้า การลงทุน เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์นาวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  ๕.๑ ทัง้สองฝ่ายเหน็ความจำาเป็นทีจ่ะต้องประสานซ่ึงกันและกนัอย่าง
ใกล้ชิดในด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนโยบายการเงิน 
ผ่านการปรึกษาหารือกันและการร่วมมือทางด้านวิชาการอย่างใกล้ชิด

  ๕.๒ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริมและขยาย
การค้าระหว่างกัน การขจัดข้อกีดกันทางการค้า การป้องกันการทุ่มตลาดซึ่งจะส่ง
ผลเสยีหาย อย่างมากให้กบัเศรษฐกจิของอกีฝ่ายหนึง่ ปรบัปรงุกระบวนการทางการ
ผลติและมาตรฐานการผลติ และจะให้การพจิารณาต่อสนิค้าส่งออกของอกีฝ่ายหนึง่
เป็นพิเศษเท่าที่จะกระทำาได้

  ๕.๓ ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนระหว่างกันให้
มากขึ้นและจะปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงที่เกี่ยวกับการลงทุนที่มีอยู่

  ๕.๔ ทัง้สองฝ่ายจะส่งเสรมิและขยายการแลกเปลีย่นด้านเทคนคิและ
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และการเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า
เกษตร รวมทัง้ทำาให้กฎระเบยีบ และกระบวนการตรวจสอบคณุภาพให้ได้มาตรฐาน 
เพื่อส่งเสริมการส่งออกระหว่างกัน

  ๕.๕ ในด้านอุตสาหกรรม ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดในด้านความรูท้างเทคโนโลย ีการใช้วตัถดุบิและเทคโนโลยทีีท่ัง้สองฝ่ายมอียู่ 
เพือ่การผลติร่วม การพฒันานคิมอตุสาหกรรม การพฒันาท่าเรอือตุสาหกรรมตลอด
จนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะให้ความสำาคัญกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม

  ๕.๖ ทัง้สองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่วสิาหกจิทีเ่กีย่วข้องจะสนบัสนนุ
ความร่วมมอืด้านการพัฒนากองเรอืพาณชิย์นาวแีละกจิกรรมอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง โดย
ร่วมมือกันในด้านวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ๕.๗ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมการ 
แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและเทคนิค โดยจะทำาการวิจัยและพัฒนาร่วมเพื่อนำา
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ท่ีประสบความสำาเร็จไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในการนี้ ท้ังสอง
ฝ่ายจะให้การสนับสนุนกลไกคณะกรรมการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือด้าน



[  275  ]

วิทยาศาสตร์และวิชาการ และคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจการค้า เพือ่การประสานความสมัพนัธ์และความร่วมมอืด้านเศรษฐกิจการค้า 
และด้านวทิยาศาสตร์และวชิาการในการขยายมติขิองความร่วมมอืด้านใหม่ ๆ  และ
การแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน 
พร้อมทัง้จะสนับสนนุและส่งเสรมิการแลกเปลีย่นด้านเศรษฐกจิและการค้าระหว่าง
ภาคธุรกิจของประเทศทั้งสอง และความร่วมมือด้านนี้ระหว่างสองฝ่ายในประเทศ
ที่สาม รวมทั้งอำานวยความสะดวกแก่วิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

๖. ทั้งสองฝ่ายจะให้ความสำาคัญและสนับสนุนมากยิ่งขึ้นต่อความร่วม
มือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย จีน ลาว และพม่า) รวมทั้งความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ภายใต้กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในลุม่แม่นำา้โขง (ไทย จนี ลาว พม่า เวยีดนาม 
และกมัพชูา) ซึง่เป็นผลประโยชน์ร่วมกนัของท้ังสองประเทศตลอดจนประเทศอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคในระยะยาว ทั้งสองฝ่ายให้ความสำาคัญอย่างมากต่อการเปิด
เส้นทางทางนำา้ ทางบก และทางอากาศ ซึง่เช่ือมต่อระหว่างจนีกับไทย โดยจะอำานวย
ความสะดวกซ่ึงกนัและกนั และแก่ประเทศทีเ่กีย่วข้องในการใช้เส้นทางดังกล่าวเพือ่
ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการค้า การลงทนุ การขนส่ง การบรกิาร การพลงังาน การสือ่สาร 
และการท่องเที่ยว

๗. ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม การศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจะ
กระชบัความร่วมมอืตลอดจนการประสานงานภายใต้กรอบความร่วมมอืขององค์กร
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุน
สงเคราะห์เดก็แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และองค์การความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) ตลอดจนองค์กรความร่วมมืออื่น ๆ ทั้งในระดับ
ภมูภิาคและโลก ในด้านสาธารณสขุนัน้ ทัง้สองฝ่ายจะส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการ
วจิยัทางการแพทย์ การผลติเวชภณัฑ์ การคุม้ครองผูบ้รโิภค การป้องกนัและควบคมุ
โรคติดต่อ

๘. ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวอย่างแข็งขัน 
และขจดัปัญหาอนัเกดิจากการท่องเท่ียว นอกจากนัน้ ทัง้สองฝ่ายจะร่วมกนัส่งเสรมิ
ให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่สามเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศทั้งสองด้วย
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๙. ทัง้สองฝ่ายพร้อมจะร่วมมอืกนัเพือ่เสรมิสร้างการติดต่อด้านตลุาการ
อย่างใกล้ชิด โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารซึ่งกันและกัน จะกระชับความ
ร่วมมือในด้านการบังคับใช้กฎหมายให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือปราบปรามกระบวนการ
อาชญากรรม ข้ามชาติ การค้ายาเสพติด การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี การก่อ
อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ และการลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย ตลอดจนการ
ก่ออาชญากรรมประเภทอื่น ๆ

๑๐. ทัง้สองฝ่ายจะให้การเคารพต่อระบบกฎหมายของอกีฝ่ายหนึง่ และ
จะให้ หลักประกันว่าเมื่อมีเรื่องเกี่ยวพนัถึงการฟ้องร้องโดยคนชาติของอีกฝ่ายหนึ่ง 
ควรให้ หลักประกนัว่า ปัญหาดังกล่าวจะได้รบัการแก้ไขอย่างเป็นธรรมตามครรลอง
ของกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสม

๑๑. ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือและการปรึกษาหารือระหว่าง
กันในเรื่องของภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศท่ีเป็นที่สนใจร่วมกันในเวที
พหุภาคี เช่น ASEAN, ARF, APEC, ASEM รวมทั้ง UN และ WTO เป็นต้น เพื่อส่ง
เสริมสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคและโลก

๑๒. ฝ่ายจีนให้การเคารพต่ออิสรภาพ อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดิน
แดนของประเทศไทย ฝ่ายไทยยนืยนัการยอมรับรฐับาลสาธารณรัฐประชาชนจนีว่า
เป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวของจีน รวมทั้งยอมรับในท่าที
ของรัฐบาลจนีว่า จนีมีเพยีงจีนเดียว และไต้หวนัเป็นดินแดนส่วนหนึง่ของจนีท่ีมอิาจ
แบ่งแยกได้

๑๓. ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจต่อพัฒนาการของความสัมพันธ์ฉันมิตร
ระหว่างจีนกับองค์กรอาเซียนและกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ และเชื่อ
ว่า ความร่วมมอืระหว่างไทยกบัจนีเป็นปัจจยัทีส่่งเสรมิความสมัพันธ์ระหว่างจนีกบั
อาเซยีนในทกุด้าน ฝ่ายจีนชืน่ชมต่อบทบาทของฝ่ายไทยในการกระชบัความสมัพนัธ์
ที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับอาเซียน ฝ่ายไทยยืนยันที่จะแสดงบทบาทอย่างแข็งขันใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ ฉันมิตรระหว่างจีนกับอาเซียนให้พัฒนาต่อไป
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๑๔. ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า แม้จะยังคงมีภาวะเสี่ยงภัยและสิ่งท้าทายต่าง 
ๆ ดำารงอยู่ แต่การแสวงหาสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และความร่วมมือ ยัง
คงเป็นกระแสหลกัของสถานการณ์ต่าง ๆ  ในภมูภิาคของตนในทวปีเอเชีย โดยเฉพาะ
ประเทศในเอเชียตะวันออกนั้น ภายหลังจากการปรับตัวตามความจำาเป็นแล้ว จะ
สามารถเอาชนะความยากลำาบากชั่วคราวอันเกิดจากกระแสวิกฤตทางการเงินได้
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะกลายเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตและมีความหวังทาง
เศรษฐกิจสูงสุดแห่งหนึ่งในโลกต่อไป

๑๕. ทัง้สองฝ่ายได้ตระหนกัว่า ระบบหลายข้ัวอำานาจกำาลงัเป็นแนวโน้ม
และกระแสของโลกและพลงัแห่งสนัตภิาพกก็ำาลงัเข้มแขง็ยิง่ขึน้ ดงันัน้ จงึเป็นความ
จำาเป็นของยคุสมยันี ้และกระแสทางประวติัศาสตร์ทีไ่ม่สามารถจะหลกีเลีย่งได้ทีจ่ะ
ต้องสถาปนาระเบียบความสัมพันธ์ของโลกใหม่ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ที่มี
สันติภาพ เสถียรภาพ ความยุติธรรม และสมเหตุสมผล และทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะ
ใช้ความพยายามร่วมกันอย่างแขง็ขนัเพือ่พฒันาส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทวิภาคต่ีอไป
โดยไม่หยุดยั้ง และเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและ
ของโลกโดยส่วนรวม 

แผนงานข้างต้นจะได้รบัการทบทวนร่วมกันโดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การต่างประเทศของประเทศทั้งสองต่อไป

ที่กรุงเทพฯ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒

 ผู้แทนราชอาณาจักรไทย  ผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน

 (ลงชื่อ) สุรินทร์ พิศสุวรรณ (ลงชื่อ) ถัง เจียสวน

 (นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ) (นายถัง เจียสวน)

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ



ผนวก ข
บันทึกวาจาว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 

เชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

(๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
                                    -------------------------
   ๑. ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร
ไทย ได้เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยการเชิญของ ฯพณฯ 
นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐

   ๒. อ้างถึงความเห็นพ้องระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรี
สาธารณรฐัประชาชนจนีระหว่างการหารอืกนั เมือ่วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ทีก่รงุ
ปักกิ่ง ให้จัดทำาแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
สาธารณรัฐ-ประชาชนจนี เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ฉนัมติร และความร่วมมอืเชิง
ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น

   ๓. อ้างถงึแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความร่วมมอืในศตวรรษที ่๒๑ 
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๕ 
กมุภาพันธ์ ๒๕๔๒ และแถลงการณ์ร่วมไทย-จนี ว่าด้วยความร่วมมอืเชงิยทุธศาสตร์ 
ซ่ึงได้ประกาศในระหว่างการเยอืนจนีอย่างเป็นทางการของนายกรฐัมนตรไีทย เมือ่
วันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔

   ๔. โดยที่ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตระหนักถึง
ความสำาคญัของการครบรอบ ๓๐ ปี การสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่าง
กัน จึงประสงค์ที่จะวางกรอบที่เป็นรูปธรรมสำาหรับความร่วมมือทวิภาคีในอนาคต 

 ๕. ดังนั้น ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเห็นพ้อง
กัน ในแผนปฏิบัติการร่วม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในสาขาต่าง ๆ 
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและของภูมิภาค 
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 ๖. ในการนี ้นาย สวนติ คงสริ ิรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจกัรไทย และนายไต้ ป่ิงกว๋อ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ได้ร่วมกนัลงนามในนามของรฐับาลท้ังสองฝ่ายในบันทึก
วาจาเพ่ือประกาศแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน 
ระหว่างรัฐบาลราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลสาธารณรฐั-ประชาชนจนี (๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)

 ๗. ทำาเป็นคู่ฉบับ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็น
ภาษาไทย ภาษาจนี และภาษาองักฤษ ตวับททัง้สามฉบบัใช้ได้เท่าเทยีมกนั ในกรณี
ที่มีความแตกต่างกันในการตีความให้ถือตัวบทภาษาอังกฤษเป็นสำาคัญ

สำาหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย สำาหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 (ลงชื่อ)  นายสวนิต คงสิริ  (ลงชื่อ) นายไต้ ปิ่งกว๋อ

 (นายสวนิต คงสิริ)  (นายไต้ ปิ่งกว๋อ)

รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรช่ีวยฯ กระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
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แผนปฏิบัติกำรร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือเชิงยุทธศำสตร์ไทย-จีน
ระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและ

รัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน
(๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)

_________________________

  ๑. นับตัง้แต่การสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมือ่

วันที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ความสมัพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐั

ประชาชนจนี ได้พัฒนามาอย่างมัน่คงและแขง็แกร่งขึน้เป็นลำาดบั ทัง้สองฝ่ายยนืยนั

ความมุ่งมั่นของตนที่จะขยายความสัมพันธ์ต่อไปท้ังในเชิงลึกและเชิงกว้างในสาขา

ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และเพื่อการอนุวัตให้ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบ 

ด้านระหว่างไทยและจีนเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในแผน

ปฏิบัติการร่วม ซึ่งกำาหนดแนวทางความร่วมมือในสาขาต่างๆ เพื่อดำาเนินการร่วม

กันตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปี ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ความร่วมมือด้านการเมือง

 (๒) ความร่วมมือด้านการทหาร

 (๓) ความร่วมมือด้านความมั่นคง

 (๔) การค้าและการลงทุน

  (๕) เกษตรกรรม

 (๖) อุตสาหกรรม

 (๗) คมนาคม

 (๘) พลังงาน

 (๙) การท่องเที่ยว

 (๑๐) วัฒนธรรม



[  281  ]

 (๑๑) การศึกษาและการอบรม 

 (๑๒) สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์

 (๑๓) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 (๑๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 (๑๕) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี

ทั้งสองฝ่ายยืนยันอีกคร้ังถึงความสำาคัญของแผนปฏิบัติการร่วมใน 

การเป็นแนวทางสำาหรบัการพฒันาความสมัพนัธ์ไทย-จนี ในอนาคต โดยจะเป็นแรง

กระตุ้นใหม่ให้แก่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นยิ่งขึ้นในเรื่อง

มาตรการที่เป็นรูปธรรมและการดำาเนินการร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะสอดคล้อง 

กับผลประโยชน์พ้ืนฐานของไทยและจีนแล้ว ยังเกื้อกูลต่อสันติภาพ ความมั่นคง 

ความรุ่งเรือง และการพัฒนาของภูมิภาคอีกด้วย 

ส่วนที่ ๑ สำขำควำมร่วมมือ

  (๑) ความร่วมมือด้านการเมือง

    วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

  ๒. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ใน

ประเดน็สำาคญัต่าง ๆ  เกีย่วกบัหลกัการของอธปิไตย การสร้างเอกภาพ และบูรณภาพ

แห่งดินแดนของชาติ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอย่างฉันมิตรระหว่าง

รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่าย และขยายความร่วมมือทวิภาคีใน

ระดับจังหวัด/มณฑล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในทุกสาขา 
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  แผนปฏิบัติการร่วม

 ๓. ฝ่ายจีนเคารพในเอกราช อธปิไตย และบูรณภาพแห่งดนิแดนของไทย 

ฝ่ายไทยจะดำาเนินนโยบายจนีเดยีวอย่างแน่วแน่ ยอมรับว่าไต้หวนัเป็นส่วนหนึง่ทีไ่ม่

อาจแบ่งแยกได้ของจีน และยอมรับนับถือว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น

รฐับาลตามกฎหมายเพยีงรฐับาลเดียวท่ีเป็นตัวแทนของจีนท้ังมวล จะรกัษาการแลก

เปลีย่นการเยอืนในทกุระดับอย่างสมำา่เสมอ โดยเฉพาะในระดบัสงู โดยมจีดุมุง่หมาย

เพือ่แลกเปลีย่น-ความคิดเหน็เกีย่วกบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ทัง้ในระดบัทวภิาค ีภมูภิาค 

และระหว่างประเทศ รวมถึงเพิม่พนูการติดต่อระหว่างรฐับาลและหน่วยงานบรหิาร 

ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด/มณฑล

(๒) ความร่วมมือทางทหาร

 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๔. เพือ่เพิม่พูนความไว้วางใจซึง่กนัและกนั และเสรมิสร้างความร่วมมอื 

เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพของทั้งสองประเทศ และของภูมิภาคโดยรวม

 แผนปฏิบัติการร่วม

๕. รกัษาการแลกเปลีย่นความเหน็ และแลกเปลีย่นการเยอืนในทกุระดบั

ระหว่างเหล่าทหารของทัง้สองประเทศ สนบัสนนุการฝึกซ้อมร่วมทางทหารท่ีมุง่เน้น

การต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และส่งเสริมความร่วมมือในด้านการฝึกอบรม

ทางทหารการส่งกำาลังบำารุง การฝึกอบรมบุคลากร การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  

การปรึกษาด้านกลาโหม การสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมทางทหารซึ่งกันและกัน  

การบรรเทาและช่วยเหลือภัยพิบัติรวมทั้งอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ

(๓) ความร่วมมือด้านความมั่นคง

 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
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๖. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ รวมถึง
การป้องกันและการปราบปรามการก่อการร้าย การค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย การ
ค้ามนุษย์ ซ่ึงรวมถงึการเข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมาย การฟอกเงนิ การลกัลอบขนอาวุธ 
การปล้นสะดมทางทะเล การปล้นด้วยการใช้อาวุธในทะเล และอาชญากรรมอื่น ๆ  
ที่กระทำาต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

  แผนปฏิบัติการร่วม

๗. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือน ระหว่างเจ้าหน้าท่ีระดับสูงและ
ผูเ้ชีย่วชาญส่งเสรมิการสร้างศกัยภาพผ่านการฝึกอบรมและการศกึษาดงูาน รวมถงึ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความชำานาญ เร่งรัดการจัดตั้ง
คณะทำางานร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ เพื่อเป็น
กลไกในการแลกเปลีย่นความเหน็ แลกเปลีย่นข้อมลูและเสรมิสร้างความร่วมมอืใน
ประเดน็ความมัน่คงในรปูแบบใหม่ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส่งเสริมความร่วมมอื
อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานดำาเนินคดีในด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ การสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน ปฏิบัติการร่วมเพื่อการ
บงัคบัใช้กฎหมาย การส่งกลบัผูต้้องสงสยัในคดอีาญา การลดอปุสงค์ด้านยาเสพตดิ 
การพัฒนาทางเลือกระบบงานยุติธรรมทางอาญาและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) การค้าและการลงทุน

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๘. เพ่ือเพิ่มปริมาณการค้าทวิภาคีเป็น ๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี ๒๕๕๓ และส่งเสริมการลงทุนในทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในโครงการ
ขนาดใหญ่ ตามที่ได้เห็นพ้องกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ว่า
ด้วยความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ 
กันยายน ๒๕๔๘ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนสองฝ่าย 
๖,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓
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  แผนปฏิบัติการร่วม

๙. ใช้ความพยายามร่วมกนั ในการขจัดอุปสรรคและข้อกีดกันด้านการค้า

และการลงทุนทวิภาคีและเพิ่มการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกลไก 

ที่มีอยู่ โดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมไทย-จีนว่าด้วยความร่วมมือทางการค้า การ

ลงทนุและเศรษฐกจิ ส่งเสรมิกจิกรรมของภาคธรุกจิของท้ังสองฝ่ายให้มมีากข้ึนผ่าน

การกำาหนดคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพของประเทศทั้งสองเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้น

ส่วนทางธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลต่อการจัดให้มีโครงการร่วมทุนทางธุรกิจ ส่งเสริมการ 

แลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมธุรกิจของท้ังสองประเทศ  

เสริมสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้เครื่องหมายการค้าระหว่างหน่วยงานที่ดูแล 

ด้านเครื่องหมายการค้า เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศตามกฎหมายแห่งชาติของแต่ละฝ่ายดำาเนิน

การตามแผนปฏบิติัการร่วมเฉพาะด้านว่าด้วยกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์

ระหว่างสำานักงานเครื่องหมายการค้าสำาหรับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 

สาธารณรัฐ-ประชาชนจีน และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  

ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงได้ลงนามเมือ่วนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๔๘ ท่ีเมอืงเซนิเจิน้ ประเทศ

จีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างรัฐบาลมณฑลท้องถิ่น

ของจนีและรฐับาลไทย เพือ่สร้างโอกาสด้านการตลาด ส่งเสริมการเข้าถงึผลติภณัฑ์

จากทัง้สองประเทศให้ดยีิง่ขึน้ด้วยการจัดสร้างเครอืข่ายด้านโลจสิตกิส์ ดงัเช่น ศนูย์

กระจายสินค้า การให้บริการ ณ จุดเดียว และช่องทางด่วนใช้ความพยายามร่วมกัน

เพื่อร่วมมือกันในโครงการที่มีศักยภาพที่ได้เห็นพ้องกันแล้ว ได้แก่ ระบบการ 

ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ การก่อสร้างทางรถไฟแบบรางคู่และหัวรถจักร และการ

ก่อสร้างโรงงานยาสูบทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ กระตุ้นให้มกีารจบัคูท่างธรุกจิระหว่างภาค

เอกชนไทย-จีน ให้มากขึ้น ปรับขั้นตอนของระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับพิธีการ

ด้านศุลกากร การตรวจสอบและการตรวจสุขอนามัยให้สะดวกขึ้น เพื่อให้สินค้า 

ไหลเวยีนได้อย่างเสรแีละรวดเรว็ยิง่ขึน้ รวมทัง้สนบัสนนุกจิกรรมส่งเสรมิการลงทุน 
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การเดนิสาย การแสดง-สนิค้าและการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายซึง่กนัและกัน อำานวย

ความสะดวกการลงทุนในสาขาที่ไทยและจีนมีความสนใจที่จะลงทุนร่วมกันใช้

ประโยชน์จากโอกาสที่มีขึ้นจากโอกาสที่มีข้ึนจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-

จีน ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือและ

สนับสนุนความสัมพันธ์

  ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดทำากรอบ

ความตกลงว่าด้วยการขยายความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิง

กว้าง และเชิงลึกระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตามทีไ่ด้เห็นพ้องกนัในระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จนี 

ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๔๗ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

 (๕) เกษตรกรรม

  วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย   

   ๑๐. ส่งเสรมิการไหลเวยีนของการค้าสนิค้าเกษตรท่ีเสรมีากข้ึน ตามท่ีได้

เห็นพ้องกนัในแผนงานข้อตกลงเร่งลดภาษ ีภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วม

มอืทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีน เพิ่มพูนการค้าสินค้าเกษตรกรรมทั้งสินค้า

สดและสินค้าแปรรปูรวมถงึผลพลอยได้ของสนิค้าเหล่านัน้และส่งเสรมิความร่วมมอื

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

  แผนปฏิบัติการร่วม   

   ๑๑. ทำางานอย่างใกล้ชดิเพือ่ส่งเสริมการเข้าถงึตลาด ขจดัข้อกดีกนัทางการ

ค้าผลิตภณัฑ์เกษตรและส่งเสริมการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ แลกเปลีย่นผูเ้ช่ียวชาญ

และความร่วมมอืทางวชิาการในด้านต่าง ๆ  ดังเช่น นำา้มันเช้ือเพลงิชีวภาพ เทคโนโลยี

ปุย๋อนิทรย์ี ระบบชลประทานประหยดันำา้และการบรหิารทรัพยากรนำา้แบบผสมผสาน
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  (๖) อุตสาหกรรม 

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 ๑๒. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

  แผนปฏิบัติการร่วม

  ๑๓. สนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภูมิภาคชายแดนใน

ประเทศไทย ดังเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมความ

ร่วมมือด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม ความรู้และองค์ความรู้แบบดั้งเดิม ซ่ึงจะเอื้อประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูน

ความสามารถในการผลิตและสร้างความหลากหลายให้แก่ชนิดของผลิตภัณฑ์  

เสรมิสร้างความร่วมมอืด้านการผลติและการค้าผลติภณัฑ์ยาง รวมถงึเพิม่การลงทนุ

ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เหมืองแร่โปแตช

และการผลิตปุ๋ยโปแตชระหว่างทั้งสองประเทศ สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร

ต่อสิง่แวดล้อม และความร่วมมอืเพือ่การพฒันาผลติภัณฑ์เทคโนโลยสีงูทีม่รีาคาตำา่ 

ยินยอมให้มีการเข้าถึงตลาดของอีกฝ่ายได้มากขึ้นและสนับสนุนธุรกิจของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของทั้งสองฝ่าย

  (๗) คมนาคม

   วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 ๑๔. ส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการก่อสร้างเส้นทางขนส่งเชื่อมโยง

ระหว่างไทยและจีน รวมถึงระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน เพื่อ

อำานวยความสะดวกให้กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า เพื่อรองรับการ

เปิดใช้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๕๓ 
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 แผนปฏิบัติการร่วม

    ๑๕. ใช้ความพยายามร่วมกนั เพือ่ให้การก่อสร้างถนนคนุหมงิ-กรงุเทพฯ 
(เส้นทางสาย R 3) เพื่อเชื่อมโยงภาคใต้ของจีน-ลาว-ภาคเหนือของไทยให้เสร็จ
สมบรูณ์ สนบัสนนุการก่อสร้างสะพาน ข้ามแยกเชยีงของ-ห้วยทราย จัดตัง้ศนูย์กลาง
ร่วมเชียงใหม่-คุนหมิง เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของประชาชน การค้าและ 
นกัท่องเทีย่วระหว่างไทยและจีน และจากประเทศที่สามให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึง
อำานวยความสะดวกด้านพิธีการด้านศุลกากรและการเข้าเมือง

(๘) พลังงาน

 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑๖. ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาร่วมกันและความ 
ร่วมมอืระยะยาวในสาขาพลงังาน เพือ่ส่งเสริมและเสรมิสร้างความร่วมมอืทีใ่กล้ชดิ
ยิ่งขึ้นในด้านพลังงานระหว่างไทยและจีน เพ่ือสร้างหลักประกันเก่ียวกับอุปทาน
ความมั่นคง และประสิทธิภาพด้านพลังงาน

  แผนปฏิบัติการร่วม

๑๗. จัดทำาการวิจัยและการศึกษาร่วมเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านพลังงานระหว่างไทยและจีน ดังเช่น การศึกษาความเป็นไปได้เก่ียวกับความ
ร่วมมือ การลงทุน และการพัฒนาธุรกิจปิโตรเลียมในไทย จีน และประเทศที่สาม 
รวมถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันระยะยาวในสาขาพลังงานทางเลือก ดังเช่น 
พลังงานลม พลังงานนำ้า พลังงานชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานในรูปแบบ
ปัจจุบันอื่น ๆ ดังเช่น ถ่านหิน รวมถึงประสิทธิภาพของพลังงาน ร่วมมือกันอย่างมี
ประสิทธภิาพและปรบัปรงุการสร้างสมรรถภาพในด้านทรพัยากรพลงังาน ทัง้ในรปู
แบบทางเลือกทีใ่ช้เทคโนโลยแีละรปูแบบปัจจบุนั และจดัทำาการวิจยัร่วมในสาขาที่
ทั้งสองฝ่ายมีลักษณะร่วมกัน ดังเช่น การแปลงสิ่งที่ได้จากการผลิตสินค้าทางการ
เกษตรและปฏกูิลเป็นพลงังาน เพือ่ส่งเสรมิการเติบโตอย่างเตม็ท่ีของเทคโนโลยแีละ
การพัฒนาเชิงพาณิชย์
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(๙) การท่องเที่ยว

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑๘. ส่งเสรมิการแลกเปล่ียนในระดับประชาชนและความร่วมมอืทีใ่กล้ชดิ
ยิง่ขึน้ระหว่างอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วของทัง้สองประเทศ เพิม่จำานวนนกัท่องเท่ียว
สองทางให้เป็น ๔ ล้านคน/ครั้งภายในปี ๒๕๕๓ แผนปฏิบัติการร่วม

 ๑๙. สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ร ่วมมือกันใกล้ชิดมากข้ึน 
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนของนักท่องเที่ยวไทยและจีน และสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของแต่ละฝ่าย 
เห็นพ้องให้มีการจัดตั้งสำานักงานการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แห่งใหม่ในจีนและสำานักงานท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนในไทย จัดต้ัง
กลไกการประสานงานประจำา เพื่อปรับปรุงการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างทั้งสองฝ่ายและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 (๑๐) วัฒนธรรม

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 ๒๐. เพิม่พนูความเข้าใจระหว่างกนั และมติรภาพในระดบัประชาชนผ่าน
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนและปลูกฝัง
ให้เกิดความรู้สึกของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในชนรุ่นต่อไป

  แผนปฏิบัติการร่วม

 ๒๑. ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมจีนในไทย และศูนย์วัฒนธรรมไทย
ในจนีโดยเรว็อำานวยความสะดวกให้กบัโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงการที่ดำาเนินการอยู่ ดังเช่น โครงการมิตรภาพเยาวชน
ลุ่มแม่นำ้าโขง การศึกษาขั้นสูงของผู้นำารุ่นเยาว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน-ไทย
หนึ่งครอบครัว โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่อาวุโสและเยาวชนผู้บริหาร และ
โครงการผู้บริหารด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมของ
ทั้งสองประเทศ
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 (๑๑) การศึกษาและการอบรม

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 ๒๒. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีอยู่และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการ
ศึกษาและการวิจัยระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม 

  แผนปฏิบัติการร่วม

 ๒๓. ส่งเสรมิการเชือ่มโยงและเครอืข่ายระหว่างสถาบนัและองค์กรการ
ศึกษาอำานวยความสะดวกโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน นักวิจัย และ
บคุลากรด้านการศกึษา ให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในด้านการให้การศกึษาและ
การอบรมโดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี การศึกษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การศึกษาสำาหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
วิศวกรรมศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมการเกษตร การสอนภาษา 
และการศกึษาด้านวฒันธรรม สนบัสนนุการพฒันาโครงการร่วมมอืระหว่างสถาบนั
การศกึษาไทยและจีน และอำานวยความสะดวกอย่างแข็งขันแก่การอภปิรายระหว่าง
ผูเ้ชีย่วชาญ รวมถงึการปรกึษาหารือในระดับปฏบิติังานเกีย่วกับการยอมรบัปรญิญา
และคณุสมบตัด้ิานการศกึษา และเร่งรดัให้มกีารลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมอื
ด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
ศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน

 (๑๒) สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 ๒๔. เพิ่มพูนความร่วมมือและการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยและผู้ให้
บริการด้านสุขภาพของทั้งสองประเทศ และเสริมสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงอำานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
แนวทางปฏบิติัทีดี่ทีส่ดุ ในกรณทีีเ่กดิการแพร่กระจายของโรคระบาดใหม่หรือทีเ่กดิ
ขึ้นอีก
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 แผนปฏิบัติการร่วม

 ๒๕. จดัตัง้ระบบเตือนภยัล่วงหน้าเกีย่วกบัโรคตดิต่อทีเ่กดิขึน้ เสรมิสร้าง
การติดต่อระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและความร่วมมอืในการตรวจสขุอนามยัตาม
ท่าต่าง ๆ จัดตั้งกลไกประจำา เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคระบาดและข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประสานงานกันได้อย่าง
ทันท่วงทีเมื่อเกิดโรคติดต่อที่ร้ายแรง ดังเช่น โรคไข้หวัดนกในมนุษย์ โรคซาร์ส และ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาค  
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและการฝึกอบรมระหว่างทั้งสองประเทศ
เกีย่วกบัการป้องกนัและการรักษาโรคตดิต่อ รวมถงึการบรหิารจดัการภาวะฉกุเฉนิ
ทางสาธารณสุข 

(๑๓) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๒๖. ส่งเสรมินวตักรรมและการสร้างสงัคมฐานความรูใ้นไทยและในจนี
ด้วยการกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ รวมทั้งริเริ่มโครงการความร่วมมือเชิงหุ้นส่วน
ใหม่ ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ/หรือสถาบันวิจัยอื่น ๆ 

  แผนปฏิบัติการร่วม

๒๗. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนในสาขาการวิจัยและการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านโครงการฝึกอบรม 
สมัมนา และการจัดนิทรรศการร่วมกนั การแลกเปลีย่นผูเ้ช่ียวชาญ นกัวทิยาศาสตร์
และนักเรียนรุ่นเยาว์ และการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีอวกาศ การวิจัยด้าน
ดาราศาสตร์ ยาสมนุไพร เทคโนโลยชีวีภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ เมมเบรนเยื่อกลวง นาโนเทคโนโลยี การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี เซรามิก มาตรวิทยา เทคโนโลยี การเกษตร เทคโนโลยีการแปรรูป 

ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในปศุสัตว์สัตว์ปีก และสร้างความร่วมมือด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างสถาบัน/องค์กรของไทยและจีน 

๒๘. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วทิยาศาสตร์ระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในรปูการ

แลกเปลี่ยนผู้ชำานาญการและนักวิจัย การศึกษาและการจัดทำาโครงการความช่วย

เหลือทางวิชาการ และการวิจัยร่วม

(๑๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๒๙. เพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมกระบวนการการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนจากผู้ประกอบการใหม่ ๆ  

ของทั้งสองฝ่าย

  แผนปฏิบัติการร่วม

๓๐. ใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมอืระหว่างกนั รวมถงึการประชมุ

ระดับรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน กระชับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารผ่านการแลกเปลีย่นนักวชิาการ ความร่วมมอืในด้านการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์และการวิจัยร่วม สนับสนุนความร่วมมือโดยตรงระหว่างวิสาหกิจด้าน

สารสนเทศและการสื่อสารของทั้งสองประเทศ บนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันและ 

ตามหลักประพฤติปฏิบัติต่างตอบแทน และอำานวยความสะดวกสำาหรับการลงทุน 

ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(๑๕) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๓๑. ส่งเสริมความร่วมมือและการปรึกษาหารือ รวมถึงกิจกรรม 
การเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่มีความกังวลและมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง
สันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และการพัฒนาในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

   แผนปฏิบัติการร่วม

๓๒. สนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติและปฏิบัติตามกฎบัตร
สหประชาชาตดิงัเช่น การแก้ไขข้อพพิาทระหว่างประเทศโดยสนัตวิธีิ ความเท่าเทียม
กันในอธิปไตยของรัฐสมาชิกและความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นเสาหลัก
แห่งการจดัระเบยีบโลกสนบัสนนุกระบวนการทีด่ำาเนนิอยูใ่นการดำาเนนิการตามผล
การประชุมสุดยอดของโลก เมื่อปี ๒๕๔๘ รวมถึงการปฏิรูปสหประชาชาติ ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่ความแขง็แกร่งให้กบัภาระรบัผดิชอบ ความโปร่งใส และความมปีระสทิธภิาพ
ของสหประชาชาติ รวมถึงการเพิ่มสมรรถภาพของสหประชาชาติในการส่งเสริม
สนัตภิาพ ความมัน่คง และการพฒันาระหว่างประเทศ และตอบสนองต่อภยัคกุคาม
ใหม่และความท้าทายใหม่ ๆ

๓๓. ร่วมมอืกันอย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้การค้าเป็นไปอย่างเสรแีละเป็นธรรม
ยิ่งขึ้นภายใต้องค์การการค้าโลกร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อเสริมสร้างระบบ
การค้า พหุภาคี ซึ่งเป็นกลไกที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยสร้างหลักประกันให้การเจรจาด้านการพัฒนารอบโดฮาได้ข้อสรุปที่
สมดุล สำาเร็จผล ภายในเวลาที่เหมาะสม

๓๔. ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อทำาให้โครงการการพัฒนาต่าง ๆ ภาย
ใต้กรอบความร่วมมอืระดบั อนภุมูภิาคและภมูภิาคมผีลเป็นรปูธรรม เช่น โครงการ
ภายใต้กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุม่แม่นำา้โขง และการประชมุ
ความร่วมมอืเอเชยี ซึง่จะเอือ้อำานวยผลประโยชน์ในระยะยาวไม่เฉพาะกบัไทยและ
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จนี แต่ยงัรวมถงึประเทศอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องภายในภมูภิาค ทำางานร่วมกันในการส่งเสรมิ
การพัฒนาตลาดพันธบัตรของภูมิภาคในเอเชียและกรอบความร่วมมือว่าด้วยการ
จดัการเพือ่ สนับสนนุสภาพคล่องในภูมภิาค ทำางานร่วมกนัเพ่ือผลกัดนัความร่วมมอื
ทีใ่กล้ชดิยิง่ขึน้ และการเสรมิสร้างการเจรจาในประเดน็การพฒันาทางเศรษฐกจิใน
ภูมิภาค รวมถึงประเด็นด้านการเมืองและวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียน + ๓ และอาเซียน + ๑ ส่งเสริมการปรึกษาหารือและประสานท่าทีในเวที
ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ เช่น การประชุมความร่วมมือเอเชีย 
อาเซียน การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก การประชุม
เอเชีย-ยุโรป องค์การการค้าโลก สหประชาชาติ และองค์การระดับภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ 

  ส่วนที่ ๒ กลไกกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินกำร

๓๕. เพือ่ให้ในการดำาเนินการตามแผนปฏิบตักิารร่วมฉบบันี ้เป็นไปอย่าง
มปีระสทิธิภาพให้กลไกการหารอืทวภิาคทีางการทตูประจำาปีในระดบัรฐัมนตรช่ีวย/
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ติดตาม ทบทวน หารือ แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลข่าวสาร 
เกีย่วกบัผลการดำาเนนิการ ตดิตามความคบืหน้าของโครงการและกิจกรรมความร่วมมอื
ในสาขาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น กำาหนดและเสนอแนะแนวทางและสาขาความ
ร่วมมืออื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งรายงานความคืบหน้าของความร่วมมือให้รัฐบาล
ของแต่ละฝ่ายทราบ

_____________________

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
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ผนวก ค
บันทึกวาจาว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 

เชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

(๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
--------------------------

  ๑. เน่ืองจาก ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย  
ได้เดินทางเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนีอย่างเป็นทางการตามคำาเชญิของ ฯพณฯ  
นายเวนิ เจยีเป่า นายกรฐัมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่วนัที ่๑๗ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ 

  ๒. ในระหว่างการเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนีของนายกรฐัมนตรไีทย 
ได้เหน็พ้องร่วมกันในแผนปฏบิติัการร่วมว่าด้วยความร่วมมอืเชงิยทุธศาสตร์ไทย-จนี 
ฉบับที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

  ๓. แผนปฏิบัติการร่วมต่อเน่ืองจากแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความ 
ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ฉบับที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เพื่อให้เกิดแรง
ขับเคลื่อนใหม่ในการเสริมสร้างความร่วมมือที่ครอบคลุมสาขาสำาคัญต่าง ๆ 

  ๔. เพ่ือรักษาผลประโยชน์แก่ประเทศ ประชาชนและภมูภิาค โดยทัง้สอง
ฝ่ายเห็นว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารทางการเมืองที่ได้อ้างถึงแถลงการณ์ร่วมว่า
ด้วยแผนงานความร่วมมอืในศตวรรษที ่๒๑ ซึง่ลงนามเมือ่วนัท่ี ๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๒ 

  ๕. แถลงการณ์ร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ซ่ึงได้
ประกาศในระหว่างการเยอืนจนีอย่างเป็นทางการของนายกรฐัมนตรไีทย (พนัตำารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร) เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔

  ๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย (นายสุรพงษ์  
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โตวิจักษณ์ชัยกุล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (นายหยาง เจี๋ยฉือ) ได้ร่วมลงนามในนามของรัฐบาลในบันทึกวาจา
เพือ่ประกาศแผนปฏบิตักิารร่วมว่าด้วยความร่วมมอืเชิงยทุธศาสตร์ไทย-จนี ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับที่ ๒ ปี 
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

 ๗. โดยทำาเป็นคู่ฉบับ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป็น
ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งสามฉบับใช้ได้เท่าเทียมกัน ในกรณีที่
มีความแตกต่างกันในการตีความ ให้ถือตัวบทภาษาอังกฤษเป็นสำาคัญ

สำาหรับรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทย สำาหรับรฐับาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี

(ลงชือ่) นายสรุพงษ์ โตวจิกัษณ์ชยักลุ (ลงชื่อ) นายหยาง เจี๋ยฉือ

 (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) (นายหยาง เจี๋ยฉือ)

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
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แผนปฏิบัติกำรร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือเชิงยุทธศำสตร์
ระหว่ำงรำชอำณำจักรไทย-สำธำรณรัฐประชำชนจีน ฉบับที่ ๒

 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
-----------------------------

๑. นับตัง้แต่การสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมือ่
วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ความสมัพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐั
ประชาชนจีน ได้พฒันามาอย่างมัน่คงและแขง็แกร่งขึน้เป็นลำาดบั ทัง้สองฝ่ายยนืยนั
ความมุ่งมั่นของตนที่จะขยายความสัมพันธ์ต่อไปท้ังในเชิงลึกและเชิงกว้างในสาขา
ต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง และเพ่ือการอนวุตัให้ความร่วมมอืเชงิยทุธศาสตร์ท่ีรอบด้าน
ระหว่างไทยและจนีเป็นรปูธรรมและยัง่ยนื ทัง้สองฝ่ายเหน็พ้องร่วมกนัในแผนปฏบัิติ
การร่วมฉบับที่ ๒ ในระยะปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ซึ่งกำาหนด
แนวทางความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เพื่อดำาเนินการร่วมกัน ดังต่อไปนี้

  (๑) ความร่วมมือด้านการเมือง

  (๒) ความร่วมมือด้านการทหาร

  (๓) ความร่วมมือด้านความมั่นคง

  (๔) การค้า

  (๕) การลงทุน

  (๖) การเงินและธนาคาร

  (๗) เกษตรกรรม

  (๘) อุตสาหกรรม

  (๙) คมนาคม

  (๑๐) พลังงาน

  (๑๑) การท่องเที่ยว
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  (๑๒) วัฒนธรรม

  (๑๓) การศึกษาและการอบรม

  (๑๔) สาธารณสุข

  (๑๕) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  (๑๖) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  (๑๗) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี   

   ๒. การเปลีย่นแปลงทางสถาปัตยกรรมทางการเมอืงและเศรษฐกจิทัง้ใน

ระดับโลกและภูมิภาค ทำาให้ทั้งไทยและจีนต้องกำาหนดแนวทางการดำาเนินความ

สัมพันธ์สำาหรับการพัฒนาในอนาคต โดยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ มิใช่เฉพาะ

เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับจีนเท่านั้น แต่เพื่อสันติภาพ ความ

มั่นคง ความมั่งคั่ง และการพัฒนาของภูมิภาคด้วย

ส่วนที่ ๑ สาขาที่ร่วมมือกัน

(๑) ความร่วมมือด้านการเมือง

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   

   ๓.  ส่งเสรมิความเข้าใจร่วมกันและสนบัสนนุกนัเกีย่วกบัหลกัการอธปิไตย

เอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด

และอย่างฉนัมติรระหว่างรฐับาลและเจ้าหน้าทีร่ะดับสงูของท้ังสองฝ่าย รวมท้ังขยาย

ความร่วมมือทวิภาคีในระดับจังหวัด/มณฑล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือ

ในทุกสาขา

  แผนปฏิบัติการร่วม   

   ๔. ฝ่ายจีนเคารพในเอกราช อธปิไตยและบรูณภาพแห่งดนิแดนของไทย 

โดยฝ่ายไทยจะดำาเนินนโยบายจีนเดียวและยอมรับว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่ง

ของจนี ยอมรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลตามกฎหมายเพยีงรฐับาล
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เดียวที่เป็นของจีนทั้งมวล รักษาการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนในทุกระดับอย่าง

สมำา่เสมอ โดยเฉพาะในระดบัสงูเพ่ือแลกเปลีย่นความคิดเหน็เกีย่วกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

ทัง้ในระดบัทวภิาค ีภมูภิาค และระหว่างประเทศ ตลอดจนให้มกีารเพิม่พนูการตดิต่อ

ระหว่างรฐับาลและหน่วยงานบรหิารท้ังในระดับชาติและระดบัจงัหวัด/มณฑล 

(๒) ความร่วมมือด้านการทหาร

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   

   ๕.  เพือ่เพ่ิมพนูความไว้วางใจซึง่กนัและกนั รวมทัง้เสรมิสร้างความร่วม

มือเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพของทั้งสองประเทศและของภูมิภาค 

  แผนปฏิบัติการร่วม   

   ๖.  รกัษาการแลกเปลีย่นความเหน็และแลกเปลีย่นการเยอืนในทกุระดบั

ระหว่างเหล่าทหารของทัง้สองประเทศ สนบัสนนุการฝึกซ้อมร่วมทางทหารท่ีมุง่เน้น

การต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ

ฝึกอบรมทางทหาร, การส่งกำาลังบำารุง, การฝึกอบรมบุคลากร, การแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการ, การปรึกษาด้านกลาโหม, การสังเกตการณ์ฝึกซ้อมทางทหารซึ่งกันและ

กัน, การบรรเทาและช่วยเหลือภัยพิบัติ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ

(๓)  ความร่วมมือด้านความมั่นคง

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   

   ๗.  ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาความมั่นคงรูปแบบใหม่รวมถึงการ

ป้องกนัและปราบปรามการก่อการร้าย การค้ายาเสพตดิผดิกฎหมาย การค้ามนษุย์ 

ซึง่รวมถงึการเข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมาย การฟอกเงนิ การลกัลอบขนอาวธุ การปล้น

สะดมทางทะเล การปล้นด้วยการใช้อาวธุในทะเล และอาชญากรรมอืน่ ๆ  ทีก่ระทำา

ต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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  แผนปฏิบัติการร่วม   
   ๘. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเจ้าหน้าท่ีระดับสูงและ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ส่งเสรมิการสร้างศกัยภาพผ่านการฝึกอบรมและการศกึษาดงูานรวมถงึ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ เร่งรัดการตั้งคณะทำางาน
ร่วมไทย–จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่เพื่อเป็นกลไกในการ
แลกเปลี่ยนความเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายและหน่วย ดำาเนนิคดด้ีานนติวิทิยาศาสตร์ การสอบสวน การส่งกลบัผูต้้อง
สงสัยในคดีอาญา การลดอุปสงค์ด้านยาเสพติด การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทาง
อาญาและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) การค้า

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   
   ๙. เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าทวิภาคีอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ต่อปี

  แผนปฏิบัติการร่วม   
   ๑๐. ร่วมกันผลักดันในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ส่งเสริมการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงเขตการค้า 
เสรีอาเซียน-จีน

- ขจัดอุปสรรคการค้าทวิภาคี

- จัดตั้งกลไกเจรจาสินค้าเกษตร

- ส่งเสริมการหารือด้านนโยบายผ่านกลไกที่มีอยู่ให้มากขึ้น

- ขยายความร่วมมือทวิภาคี

- ร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

- กระชับความร่วมมือระหว่างมณฑลท้องถิ่นของจีนกับรัฐบาลไทยเพื่อ
สร้างโอกาสทางการตลาด
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- ขยายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยการพัฒนาเส้นทาง 
 โลจิสติกส์ และการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และส่งเสริมการเข้า 
ร่วมงานแสดงสินค้า

- ส่งเสริมกิจกรรมของภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

(๕) การลงทุน

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   
   ๑๑. เพื่อพัฒนาบรรยากาศการลงทุนและอำานวยความสะดวก 

๑๒. ส่งเสริมการลงทุนในสาขาต่าง ๆ  คือ ทรัพยากรแร่ธาตุ รถยนต์และ
ชิ้นส่วน เครื่องจักรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือก ผลผลิตทางการเกษตร และการบริการ

   แผนปฏิบัติการร่วม   
   ๑๓. ร่วมกันผลักดันในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ดำาเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล

- ส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการลงทุน

- แต่งต้ังผู ้ประสานงานหลักในแต่ละประเทศเพื่ออำานวยความ 
สะดวกแก่นักลงทุน

(๖)  การเงินและธนาคาร

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   
   ๑๔. เพิ่มพูนความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารเพื่ออำานวยความ
สะดวกทางการค้า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและกฎระเบียบด้านระบบการเงินและการธนาคาร

   แผนปฏิบัติการร่วม   
   ๑๕. ส่งเสรมิการใช้เงนิสกลุหยวนเป็นสกลุเงนิสำาหรบัการชำาระหนีบ้ญัชี
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีน
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(๗)  เกษตรกรรม

   เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   

   ๑๖. เพิม่พนูความร่วมมอืในสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางการเกษตร

   แผนปฏิบัติการร่วม   

   ๑๗. ส่งเสริมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การแลกเปลีย่นผูเ้ช่ียวชาญและ

ความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ เกษตร อาหาร ปศุสัตว์ ประมง การ

จัดการทรัพยากรนำ้า และการเพาะเลี้ยงหม่อนไหม

(๘)  อุตสาหกรรม

   เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   

   ๑๘. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนการแลก

เปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

   แผนปฏิบัติการร่วม   

   ๑๙. สนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภูมิภาคชายแดนใน

ประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงราย ฯลฯ ส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมโดย

เฉพาะการพฒันาความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรม ความรูแ้ละองค์ความรู้

แบบดั้งเดิม เสริมสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ยาง

๒๐. สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีระดับสูงที่มีราคาตำ่า

(๙)  คมนาคม

   เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   

   ๒๑. เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมระหว่างไทย-จีน และอำานวย

ความสะดวกสำาหรับความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
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   แผนปฏิบัติการร่วม   
   ๒๒. สร้างความมั่นใจใช้ต่อการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งทางอากาศ ทะเล 
หรือทางบก รวมถึงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงผ่านการใช้ประโยชน์จากระเบียง
เศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว เช่น สะพานมิตรภาพข้ามแม่นำ้าโขงแห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วย
ทราย) บนเส้นทางคุนหมิง – กรุงเทพฯ (เส้นทางสาย R 3) เพื่อเชื่อมโยงภาคใต้ของ
จีน – ลาว และภาคเหนือของไทย

(๑๐) พลังงาน

   เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   
   ๒๓. ดำาเนินการตามยทุธศาสตร์ว่าด้วยการพฒันาร่วมกนัและความร่วม
มอืในระยะยาวในสาขาพลงังานเพือ่ส่งเสรมิและเสรมิสร้างความร่วมมอืทีใ่กล้ชดิยิง่
ขึน้ในด้านพลังงานระหว่างไทยและจีน เพือ่การพฒันาสเีขยีวและการพฒันาทีย่ัง่ยนื

   แผนปฏิบัติการร่วม   
   ๒๔. ผลักดันให้เกิดรูปธรรมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมการค้า การลงทุนด้านพลังงาน

- เพิ่มพูนความร่วมมือทางวิชาการระยะยาวในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค

- เพิม่พนูความร่วมมอืการศกึษาทางวชิาการทีเ่ช่ือมโยงพลงังานทดแทน
กับโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงข่ายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจต่อการดำาเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาในอนาคต

- กระชับความร่วมมือและเพิ่มการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานสะอาด

- ดำาเนินการศึกษาและวิจัยร่วม รวมถึงความร่วมมือด้านการลงทุนและ
การจัดตั้งโครงการสาธิตในเวลาที่เหมาะสม

- พฒันาความสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องของทัง้สองฝ่าย
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(๑๑) การท่องเที่ยว

    เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   
   ๒๕. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนและความร่วมมือ 
ที่ใกล้ชิดระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ

   แผนปฏิบัติการร่วม   
   ๒๖. สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้น  
เช่น การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม การท่องเทีย่วกบัการกฬีา การท่องเทีย่วเพือ่สขุภาพ 
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ เป็นต้น

๒๗. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาที่ใกล้ชิด โดย
สนบัสนุนการแลกเปลีย่นการเยอืนของนกัท่องเทีย่วไทยและจนี สนบัสนนุกจิกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละฝ่าย การจัดตั้งสำานักงาน
การท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทยในจีนและสำานักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน 
ในไทย การจัดตั้งกลไกการประสานงานประจำาเพื่อปรับปรุงการแลกเปลี่ยนและ
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการท่องเที่ยว

(๑๒) วัฒนธรรม

   เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   
   ๒๘. เพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างกันและมิตรภาพในระดับประชาชน 
ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน และ
ปลูกฝังให้เกิดความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในชนรุ่นต่อไป

   แผนปฏิบัติการร่วม   
   ๒๙. ร่วมมอืกันจดัตัง้ศนูย์วฒันธรรมจนีในไทยและศนูย์วฒันธรรมไทยใน
จนี อำานวยความสะดวกให้กบัโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น โครงการมติรภาพเยาวชนลุม่แม่นำา้โขง ฯลฯ สนบัสนุนบทบาทการมส่ีวนร่วมของสือ่ 
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โดยเฉพาะการเผยแพร่ผ่านโทรทศัน์เพือ่ส่งเสริมมติรภาพและความเข้าใจ รวมท้ังส่งเสริม
การใช้สือ่แบบใหม่และการพฒันาอตุสาหกรรมทางวฒันธรรมร่วมกันในไทยและจนี

 (๑๓) การศึกษาและการอบรม

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   
    ๓๐. ส่งเสรมิความสมัพันธ์ทีมี่อยูแ่ละเสริมสร้างความร่วมมือด้านการ
ศึกษาและการวิจัยระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคม

  แผนปฏิบัติการร่วม   
    ๓๑. ส่งเสริมการเชื่อมโยงและเครือข่ายระหว่างสถาบันและองค์กร
การศกึษา ให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในด้านการศึกษาและอบรม อำานวยความ
สะดวกโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน นักวิจัย และบุคลากรด้านการศึกษา 
สนับสนุนการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และ 
อำานวยความสะดวกแก่คณะทำางานภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านการศึกษา

 (๑๔) สาธารณสุข

    เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   
    ๓๒.  เพิ่มพูนความร่วมมือและการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยและผู้ให้
บริการด้านสุขภาพของทั้งสองประเทศ

 ๓๓.  เสรมิสร้างกลไกการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารรวมถึงอำานวยความ
สะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดกรณีเกิด
การแพร่กระจายของโรคระบาด

   แผนปฏิบัติการร่วม   
    ๓๔. สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ
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๓๕. จัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับโรคติดต่อ มีการเสริมสร้าง
การติดต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดต้ังกลไกประจำาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่าวสาร ตลอดจนส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเทคโนโลยแีละการฝึกอบรมเกีย่วกบั
การป้องกันและการรักษาโรคติดต่อรวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข

(๑๕) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

   เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   
   ๓๖. ส่งเสริมนวัตกรรมและการสร้างสังคมฐานความรู้ในไทยและในจีน
ด้วยการกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ รวมทั้งริเริ่มความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนใหม่ ๆ ใน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   แผนปฏิบัติการร่วม   
   ๓๗. สนบัสนนุการแลกเปลีย่นการวจิยัและการพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านโครงการฝึกอบรม สัมมนาและจัด
นทิรรศการ รวมทัง้การแลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วชาญ นกัวทิยาศาสตร์และนกัเรยีนรุน่เยาว์ 
การให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ภูมิ
สารสนเทศ เทคโนโลยีอวกาศ ดาราศาสตร์ ฯลฯ   
๓๘. ส่งเสริมความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อมและวทิยาศาสตร์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนผู้
ชำานาญการและนักวิจัย การศึกษาและการจัดทำาโครงการช่วยเหลือทางวิชาการ 
และการวิจัยร่วม

(๑๖) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   
   ๓๙. เพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร โดยส่งเสรมิกระบวนการการถ่ายโอนเทคโนโลยแีละการ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนจากผู้ประกอบการใหม่ ๆ 
ของทั้งสองฝ่าย
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  แผนปฏิบัติการร่วม   
  ๔๐.  ใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือระหว่างกันรวมถึงการประชุม
ระดบัรัฐมนตรีเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมเพือ่แลกเปลีย่นความเห็นในประเดน็
ที่มีความสนใจร่วมกัน มีกระชับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและ 
การสือ่สารผ่านการแลกเปลีย่นนักวชิาการ ความร่วมมอืในด้านการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์และการวิจัยร่วม รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือโดยตรงระหว่างวิสาหกิจ 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสารของทั้งสองประเทศบนพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกันและ
การปฏิบัติต่างตอบแทนและอำานวยความสะดวกสำาหรับการลงทุนในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑๗) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี

 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   
  ๔๑. ส่งเสริมความร่วมมอืและการปรกึษาหารอื รวมถงึกจิกรรมการเป็น
หุ้นส่วนที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นที่มีความกังวลและมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ 
ความมั่นคง เสถียรภาพ และการพัฒนาในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

   แผนปฏิบัติการร่วม   
  ๔๒. สนับสนนุบทบาทของสหประชาชาตแิละปฏบิตัติามกฎบัตรสหประชาชาติ

๔๓. สนับสนุนกระบวนการที่ดำาเนินการตามผลการประชุมสุดยอดของ
โลก เมื่อปี ๒๕๔๘ รวมถึงปฏิรูปสหประชาชาติให้มีความแข็งแกร่งในภาระรับผิด
ชอบ ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพรวมถึงสมรรถภาพในการส่งเสริม
สนัตภิาพ ความมัน่คง และการพฒันาระหว่างประเทศ และสนองตอบต่อภยัคกุคาม
ใหม่และความท้าทายใหม่ ๆ

๔๔. ร่วมมอืกนัให้การค้ามเีสรีและเป็นธรรมเพ่ือเสรมิสร้างระบบการค้าพหภุาคี

๔๕. ร่วมมือในโครงการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมอืระดบัอนภุมูภิาค
และภูมิภาคให้มีผลเป็นรูปธรรม

๔๖. ส่งเสริมการปรกึษาหารอืและประสานท่าทีในเวทรีะดบัภูมภิาคและ
ระหว่างประเทศให้มากขึน้ เช่น ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิในเอเชีย-แปซฟิิก เป็นต้น
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ส่วนที่ ๒ กลไกกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินกำร

๔๗. เพื่อให้การดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมฉบับนี้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ ให้กลไกการหารอืทวภิาคีทางการทตูประจำาปีในระดบัรฐัมนตรช่ีวย/

ผู้ช่วยรัฐมนตรีติดตาม ทบทวน หารือ แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับผลการดำาเนินการ ติดตามความคืบหน้าของโครงการและกิจกรรม 

ความร่วมมือในสาขาต่างๆ ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น กำาหนดและการเสนอแนะแนว

ทางและสาขาความร่วมมอือืน่ ๆ  ในอนาคต รวมทัง้รายงานความคบืหน้าของความ

ร่วมมอืให้รัฐบาลของแต่ละฝ่ายทราบ สองฝ่ายจะใช้กลไกทวภิาคท่ีีมอียูร่วมถึงกลไก

ระดับมณฑล ทบทวน ติดตามและเร ่งรัดการดำาเนินการให้เกิดกิจกรรม 

ที่เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ระบุไว้ในเอกสารแผนปฏิบัติการร่วมฯ เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์โดยรวม

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

     

 หมายเหตุ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มี

มติให้มีการต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย–จีน ระยะ ๕ ปี ซึ่งทั้งสองฝ่าย 

เห็นพ้องที่จะต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย–จีน ระยะ ๕ ปี ไทย-จีน (๒๕๕๕ - 

๒๕๕๙) ออกไปอีก ๕ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เนื่องจากเห็นว่า เป็นเอกสารหลัก 

ในการกระชบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างไทยกบัจนี ทีม่สีารตัถะครอบคลมุ

เนื้อหาความร่วมมือโดยรวม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวง

การต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพหารอืเชงิยทุธศาสตร์ (Strategic Dialogue) ไทย-จนี  

ทีจ่งัหวดัภเูกต็ โดยได้มกีารหารอืเพือ่จดัทำาร่างแผนปฏบิตักิารร่วมว่าด้วยความร่วมมอื 

เชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ฉบับที่ ๓ (ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๒๑) หรือ Joint Plan  

of Action on Thailand - China Strategic Cooperation และจะมีการลงนาม

โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ ของท้ังสองฝ่ายในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป



ผนวก ง
ถ้อยแถลงร่วมระหว่างสาธารณรฐัประชาชนจนีและราชอาณาจกัรไทย
ว่าด้วยการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

อย่างรอบด้าน
----------------------------------

นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรแีห่งราชอาณาจกัรไทยเดนิทาง
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๕ ตามคำาเชญิของนายเวิน เจียเป่า นายกรฐัมนตรีแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 
ในระหว่างการเยือน นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ ได ้พบกับนายหู จิ่นเทา  
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายอู๋ ปางกั๋ว ประธานสภา
ประชาชนแห่งชาตจินีตามลำาดบั และได้พบหารอืกบันายเวนิ เจียเป่า นายกรฐัมนตรจีีน 
และนายสี จิน้ผงิ รองประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี นอกจากนี ้นายก
รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ และนายหวัง ฉีชาน รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้เข้าร่วมในการ
สัมมนาระหว่างอาหารกลางวันที่จัดขึ้นสำาหรับนักธุรกิจไทย–จีน ในการพบปะ 
หารือข้างต้น ทัง้สองฝ่ายได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเชงิลกึเกีย่วกบัความสมัพนัธ์
ทวิภาคี ประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน ด้วย
บรรยากาศที่จริงใจ สร้างสรรค์และบังเกิดผล นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
ขอบคุณรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีนสำาหรับการต้อนรับอย่าง
อบอุ่นและเอื้อเฟื้อ

ผู ้นำาจีนมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ท่ีสนพระทัยและทรงสนับสนุนความสัมพันธ์ 
ฉนัมติรระหว่างจนีและไทยมาโดยตลอดเป็นระยะเวลายาวนาน โดยผูน้ำาจนีประสงค์
ให้นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีกราบบงัคมทลูถวายพระพรแด่พระบาท
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สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
ท้ังน้ี ฝ่ายไทยมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ต่อความรู้สกึอนัอบอุน่นีจ้ากฝ่ายจนี สองฝ่าย
เห็นพ้องว่าการเยือนจีนครั้งนี้ได้ช่วยส่งเสริมและเพ่ิมพูนความเป็นหุ้นส่วนความ 
ร่วมมอืเชงิยทุธศาสตร์ระหว่างจนีและไทยอย่างมาก ภายหลงัการประชมุและหารอื 
สองฝ่ายบรรลุฉันทามติ ดังต่อไปนี้ 

๑. สองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมืองในการพัฒนาความเป็นหุ้น
ส่วนความร่วมมอืเชงิยทุธศาสตร์ และส่งเสรมิความร่วมมอือย่างเป็นรปูธรรมในด้าน
ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน ๑) “ถ้อยแถลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมในศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่งลงนามที่
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ๒) “แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์” ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และเอกสารฉบับที่ ๓ ซึ่ง
มีความสำาคัญเท่าเทียมกันคือ ๓) “แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน“ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ใน
ระหว่างการเยือนครั้งนี้

๒. สองฝ่ายแสดงความพอใจอย่างลึกซึ้งต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีที่
ยาวนานและมีพลวัต และมีความร่วมมืออย่างกว้างขวาง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความ
สัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หยั่งลึกมาเป็นเวลายาวนานหลาย
ศตวรรษ สองฝ่ายทำางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อบรรลุ
ความมุง่มัน่ร่วมกนัเพือ่ความกนิดอียูด่แีละความเจริญรุง่เรอืงขึน้ของประชาชนและ
ประเทศทั้งสอง ตลอดจนสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค 

๓. สองฝ่ายยำา้ถงึความเชือ่ทีว่่า สนัติภาพ เสถยีรภาพ ความเจรญิรุง่เรอืง 
และการพฒันามคีวามเชือ่มโยงกนัอย่างแยกไม่ออก และเกีย่วโยงกับการเปล่ียนแปลง
ทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ ทั้งบริบทในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
สองฝ่ายเหน็พ้องว่า สถานการณ์ดงักล่าวเป็นโอกาสและศกัยภาพอนัยิง่ใหญ่ในการ
ขยายความร่วมมือระหว่างกัน ดังนั้นสองฝ่ายจึงแสดงความมุ่งมั่นในการสถาปนา
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย-จีน 
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๔. สองฝ่ายยำา้ว่า จะดำาเนนิการเรือ่งการเป็นหุ้นส่วนต่อไปตามแนวทาง
ของหลักการห้าข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และหลักของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เพื่อรักษาเจตนารมณ์ของมิตรภาพและ
ไมตรีจิต ฝ่ายไทยยดึถือนโยบายจนีเดยีว และถอืว่ารฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนี
เป็นรฐับาลตามกฎหมายเพยีงรฐับาลเดยีวทีเ่ป็นตวัแทนของจนีทัง้ปวง และไต้หวนั
เป็นส่วนหน่ึงของจนีทีไ่ม่สามารถแบ่งแยกได้และสนบัสนนุการพฒันาความสมัพนัธ์
สองฝั่งช่องแคบอย่างสันติ

๕. สองฝ่ายเห็นว่า เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันที่มากขึ้นในขณะที่สนอง
ผลประโยชน์พืน้ฐานของประชาชน ทัง้สองประเทศ ความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอื 
เชงิยทุธศาสตร์อย่างรอบด้านควรได้รบัการส่งเสรมิ โดยการรือ้ฟ้ืนและส่งเสรมิกลไก
ทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ 

(๑) คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า 
จีน–ไทย ในระดับรองนายกรัฐมนตรี 

(๒) การประชุมหารือทางการเมืองระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
ของสองฝ่าย 

(๓) การหารอืประจำาปีด้านการป้องกนัประเทศและความมัน่คงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมของสองฝ่าย 

(๔) คณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีตลอดจนกลไกระดบัมณฑล อาท ิคณะทำางานไทย-ยนูนาน ไทย-กวางตุง้ 
และไทย–เซ่ียเหมนิ ทัง้สองฝ่ายสนบัสนนุการสถาปนาบ้านพีเ่มอืงน้องระหว่างเมอืง
หรือมณฑลเมื่อมีความเหมาะสม

 ๖. สองฝ่ายยำา้ถงึความสำาคัญของการมปีฏสิมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดต่อเนือ่ง 
และแลกเปลี่ยนการเยือนในด้านต่าง ๆ  ในทุกระดับ ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และ
ตลุาการ รวมทัง้ระหว่างพรรคการเมืองของสองประเทศ รวมท้ังความร่วมมอืระหว่าง
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หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของรฐับาลทัง้สองฝ่าย เพือ่เพิม่พูนความเข้าใจและความไว้เนือ้
เชื่อใจทางการเมืองระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีให้มีมากขึ้น
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๗. สองฝ่ายมีความยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
พัฒนาอย่างยัง่ยนืในประเทศไทยระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในด้านการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงและทางรถไฟ
อืน่ ๆ  การพฒันาระบบบรหิารจัดการนำา้แบบบรูณาการ การวจิยัและพัฒนาพลงังาน
สะอาดที่มีราคาย่อมเยา พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ตลอดจนการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่าง 
รอบด้านอย่างแท้จริง

๘. สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้มาตรการท่ีเหมาะสมและจำาเป็นเพื่อบรรลุ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมความร่วมมือในด้านความมั่นคงให้มากขึ้น ทั้งความมั่นคง
ตามรูปแบบดั้งเดิมและความมั่นคงรูปแบบใหม่ การรับมือต่อการก่อการร้าย การ
ลกัลอบค้ายาเสพตดิและการค้ามนุษย์ การเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การหลอกลวง
ทางโทรคมนาคม และอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ และส่งเสรมิความร่วมมอืการ
บังคับใช้กฎหมายในแม่นำ้าโขง

(๒) อำานวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าทวิภาคีให้บรรลุ ๑๐๐  
พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๕๘ และส่งเสริมการลงทุนระหว่างกนัในสาขาท่ี
เป็นประโยชน์ร่วมกัน สองฝ่ายจะส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถ่ินในการทำาธุรกรรม
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และจะแสวงหาวิธีการที่จะลดผลกระทบจาก
ความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นท่ีมต่ีอความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการค้าทวิภาคี 
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(๓) ดำาเนินความร่วมมอือย่างแขง็ขัน ทัง้ในด้านการคมนาคมทางบกและ
ทางนำ้า โดยเฉพาะในแม่นำ้าโขงและการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้เกิดความ
ก้าวหน้าของการไปสู่เป้าหมายการพฒันาการเชือ่มโยงในภมูภิาค รวมทัง้การเชือ่มโยง
นอกภมูภิาคอาเซียน ในการนี ้ สองฝ่ายเหน็พ้องทีจ่ะใช้เครอืข่ายคมนาคมทางบกใน
การเชื่อมต่อไทยและจีน อาทิ เครือข่ายคมนาคมที่มีอยู่แล้ว เช่น ถนนคุนหมิง  
– กรงุเทพฯ (R3A) ถนนมกุดาหาร–หนานหนิง (R9) และถนนนครพนม–หนานหนิง (R12)

(๔) ส่งเสริมการท่องเทีย่วทีม่คีณุภาพให้มากขึน้ และส่งเสรมิการพฒันา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมระหว่างสองประเทศ กระตุ้น
การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนต่อประชาชนให้มากข้ึน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐาน
ของความสัมพันธ์สองฝ่ายในอนาคต 

(๕) ส่งเสริมภาษาจีน และภาษาไทย และวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ 
ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมในแต่ละประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการทำางาน
ของสถาบันขงจื๊อและห้องเรียนขงจ๊ือในประเทศไทย และการส่งเสริมมุมไทยและ
ไทยศึกษาในประเทศจีน สองฝ่ายจะกระชับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา และความร่วมมือในด้านการสอนภาษาจีนภายใต้กรอบ
ความตกลงความร่วมมือทางการศึกษา และการให้การรับรองประกาศนียบัตรและ
วุฒิการศึกษา และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างยุวอาสาสมัคร

(๖) กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สมทุรศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ขยายการค้าทวภิาคใีนด้านพืชผลทางการเกษตร และ
ความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และเสรมิสร้างความร่วมมอื
และการแลกเปล่ียนในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานสะอาด  
อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล ส่งเสริมการจัดตั้งและ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการร่วมด้านสภาพอากาศและระบบนิเวศทางทะเลร่วมกัน 

(๗) กระชบัการแลกเปลีย่นและความร่วมมอืด้านการจดัการทรพัยากรนำา้ 
การป้องกันและลดอุทกภัยและภัยพิบัติ และการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
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 (๘) ขยายความร่วมมอืด้านสาธารณสขุและกฬีา และเพิม่พนูความร่วม
มือการวิจัยทางการแพทย์การผลิตยา การป้องกันและควบคุมโรคระบาด และ 
การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านสาธารณสุข

 (๙) ฝ่ายจีนยำ้าถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ต่อความร่วม
มือในภูมิภาคที่นำาโดยอาเซียน ซึ่งจะส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญ
รุ่งเรอืงในภมูภิาค ประเทศไทยในฐานะทีก่ำาลงัจะเป็นประเทศผูป้ระสานงานอาเซียน 
–จีน ให้คำามั่นว่าจะทำางานอย่างใกล้ชิดกับจีนในการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิง
ยุทธศาสตร์อาเซยีน–จีน และในฐานะประธานร่วมความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-จนี 
ประเทศไทยจะทำางานอย่างใกล้ชิดกับจีน เพื่อผลประโยชน์ในภูมิภาค สองฝ่าย 
จะกระชับการประสานงานและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์เชิงลึก 
ต่อความร่วมมือที่มีอยู่แล้วภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-จีน และอาเซียน+๓ 
เพื่อตระหนักต่อเป้าหมายในระยะยาวในการสร้างประชาคมเอเชียตะวันออก  
สองฝ่ายยำ้าว่า การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) จะคงไว้ซ่ึงการเป็นเวที
หารือเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำา ที่ให้ความสำาคัญต่อประเด็นในภูมิภาคและประเด็น
ระดบัโลกทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั โดยส่งเสรมิฉนัทามต ิการดำาเนนิการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป และคำานึงถึงการยอมรับได้ของทุกฝ่าย 

(๑๐) ฝ่ายจีนยำ้าการสนับสนุนความคิดริเริ่มของประเทศไทยในการ
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนอาเซียน+๓ ในด้านการเชื่อมโยงในภูมิภาค และจะทำางาน
อย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคิดริเริ่มดังกล่าว 

(๑๑) สองฝ่ายยินดีต่อฉันทามติเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่องแนว
ปฏิบตัต่ิอการบงัคบัใช้ปฏญิญาว่าด้วยแนวปฏบิติัของภาคใีนทะเลจนีใต้ (DOC) และ
ความร่วมมือทีด่ำาเนนิอยูใ่นปฏญิญาฯ ระหว่างจนีและประเทศสมาชกิอาเซยีน และ
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายใช้โอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของ
ภาคใีนทะเลจีนใต้เป็นโอกาสในการปฏบิติัตามปฏญิญาฯ อย่างสมบูรณ์ และดำาเนนิ
ความร่วมมือเพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ มิตรภาพ และความร่วมมือ 
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(๑๒) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองในกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง (GMS) และสนับสนุนการดำาเนิน
โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กรอบยุทธศาสตร์ (๒๕๕๕ – ๒๕๖๕) ที่ลงมติ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อลดปัญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
ในภูมิภาค 

(๑๓) เพิ่มการประสานงานและความร่วมมือที่สหประชาชาติ องค์การ
การค้าโลก การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก การประชุม
เอเชีย-ยุโรป การประชุมความร่วมมือในเอเชีย และกลไกในภูมิภาคและกลไก
ระหว่างประเทศให้มากขึ้น 

 ๙. ฝ่ายไทยแสดงความขอบคณุรัฐบาลและประชาชนชาวจีนอย่างลกึซ้ึง 
ทีใ่ห้ความช่วยเหลือทัง้ในรูปเงินและสิง่ของต่อประเทศไทย ในช่วงทีป่ระสบอทุกภยั
ครั้งร้ายแรงเมื่อปี ๒๕๕๔

ทีม่า : มติชนออนไลน์http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334849355



ผนวก จ
แถลงข่าวร่วมว่าด้วยแผนระยะยาว
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย–จีน

ในโอกาสที่นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

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

นายกรฐัมนตรหีลี ่เค่อเฉยีง แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี เดนิทางเยอืน
ราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ตามคำาเชิญของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แห่งราชอาณาจักรไทย

ในระหว่างการเยอืนนายกรฐัมนตรีหลี ่เค่อเฉยีง ได้เข้าเฝ้าฯ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และพบหารือกับ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรียิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะและเห็นพ้องเรื่องต่าง ๆ  ที่มีผล
ประโยชน์ร่วมกันในวงกว้าง ทัง้ประเด็นทวภิาค ีภมูภิาค และระหว่างประเทศ นายก
รัฐมนตรีหล่ี เค่อเฉียง ยังพบหารือกับนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา 
ผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา และนายนิคม ไวรัชพานิช ประธานวุฒิสภาและ
รองประธานรัฐสภา ทั้งสองฝ่ายพอใจกับผลการเยือนครั้งนี้ และเชื่อว่าการเยือนดัง
กล่าวเป็นก้าวสำาคญัของความพยายามทีด่ำาเนนิมายาวนานในการกระชบัความเป็น
หุน้ส่วนความร่วมมอืเชงิยทุธศาสตร์อย่างรอบด้านให้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ ทัง้สองฝ่ายได้ตกลง
แถลงดังนี้

๑. สองฝ่ายแสดงความพอใจสถานะความสมัพนัธ์ทวภิาคใีนปัจจบุนั และ
ความก้าวหน้าทีม่ข้ึีนในความร่วมมอืสาขาต่าง ๆ  ทัง้สองฝ่ายเหน็ตรงกนัว่า นบัตัง้แต่
การสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในปี ค.ศ. 
๒๐๑๒ ความสัมพันธ์ไทย–จีนได้เข้าสู่พัฒนาการใหม่ มีศักยภาพและโอกาสความ
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ร่วมมือในอนาคตท่ีมากขึ้น โดยก้าวเหนือประเด็นทวิภาคีและสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
สำาหรับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนทั้งสองฝ่าย และต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง 
ของภูมิภาคและของโลก ในการน้ี ทั้งสองฝ่ายได้ตัดสินใจจะพัฒนาความสัมพันธ์ 
ไทย–จีน และส่งเสริมความร่วมมือกัน ดังนี้:

ประเด็นการเมือง

๒. สองฝ่ายยำ้าพันธกรณีของตนที่มีต่อหลักการและวัตถุประสงค์ของ
กฎบัตรสหประชาชาติ หลักห้าประการของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน 
ประเทศไทยยำ้าถึงการยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว และจะให้การสนับสนุนอย่างเต็ม
ท่ีต่อพฒันาการความสมัพนัธ์สองฝ่ังช่องแคบและการรวมชาตขิองจนีโดยสนัต ิส่วน
จีนได้ยำ้าถึงความเคารพและสนับสนุนความพยายามของไทยท่ีจะรักษาความเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ และบูรณภาพแห่งดินแดน เพื่อบรรลุเสถียรภาพด้าน
การเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

๓. สองฝ่ายจะปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยและ 
สาธารรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านที่ประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๒ และจะใช้
มาตรการท่ีเป็นรูปธรรมเพือ่ดำาเนนิการตามแผนปฏบัิตกิารร่วมว่าด้วยความร่วมมอื
เชิงยุทธศาสตร์ไทย–จีน และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย รวมทั้งจะผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
ในด้านต่าง ๆ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเงิน

๔. สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือและการสื่อสารกัน และ
ส่งเสรมิการอำานวยความสะดวกแก่การเติบโตของการค้าและการลงทนุทวภิาคีผ่าน
กลไกต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนไทย–จีน
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๕. สองฝ่ายยำ้าถึงความปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคี ๑ 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ค.ศ.๒๐๑๕ ด้วยเหตุนี้ ท้ังสองฝ่ายจึงเห็นพ้อง
ว่าการค้าและความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกนั ควรดำาเนนิไปภายใต้แผน
พัฒนาระยะ ๕ ปี ความร่วมมอืทางการค้าและเศรษฐกจิไทย–จนี ซึง่จะกระชับความ
สัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าไปสู ่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของ 
ทั้งสองประเทศ   
   ๖. สองฝ่ายยงัเหน็พ้องทีจ่ะพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการลงทนุทวภิาคี
โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการลงทุน และสร้างบรรยากาศการลงทุน 
ที่เป็นมิตรต่อกัน   
   ๗. สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้ใกล้ชิดขึ้นในด้าน
อตุสาหกรรมและการลงทนุในอตุสาหกรรมยางพารา อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ 
และอุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและ
ประสบการณ์ระหว่างกันเก่ียวกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

๘. สองฝ่ายเหน็พ้องทีจ่ะส่งเสรมิความร่วมมอืในด้านการเกษตรผ่านการ
พฒันาสหกรณ์ การแปรรปูและการค้าผลติภณัฑ์การเกษตร การลงทนุในธรุกจิด้าน
การเกษตร และการประสานนโยบายด้านการเกษตรกันภายใต้กลไกต่าง ๆ ท่ี
เกีย่วข้อง       

๙. สองฝ่ายเหน็พ้องทีจ่ะเพิม่ความร่วมมอืด้านการเงนิและการธนาคาร
ให้ลึกซ้ึงยิง่ขึน้ ส่งเสรมิการใช้เงนิตราสกลุท้องถิน่ของแต่ละประเทศในการชำาระเงนิ
การค้าและการลงทุนทวิภาคี ดำาเนินการกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้
เสร็จสมบูรณ์ และอำานวยความสะดวกแก่ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และ
เศรษฐกิจทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเรื่องการจัดระบบบริการหักบัญชีเงิน
หยวน (RMB clearing service) ที่สะดวกขึ้น    
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   การป้องกันประเทศและความมั่นคง   
   ๑๐. สองฝ่ายเหน็พ้องทีจ่ะส่งเสรมิการแลกเปลีย่นและการเยอืนระหว่าง
กองทัพ ผ่านการหารือประจำาปีด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมทัง้สองฝ่าย ส่งเสริมการร่วมซ้อมรบ และการฝึกต่อสูก้บัภยัคกุคาม
ด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และขยายความร่วมมือด้านความช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมและบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ัง
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

๑๑. สองฝ่ายเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการ
บงัคบัใช้กฎหมาย เพือ่ส่งเสริมความพยายามป้องกนัและต่อต้านการก่อการร้าย การ
ลักลอบขนยาเสพติด การค้ามนุษย์ การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การหลอกลวงทาง
โทรศพัท์ การฟอกเงนิ อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ และกจิกรรมทางอาชญากรรม
อื่น ๆ ที่อยู่ในความวิตกกังวลร่วมกัน และส่งเสริมการสร้างสถาบันด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายและความม่ันคงในแม่นำา้โขง นอกจากน้ี ทัง้สองฝ่ายยงัเหน็พ้องจะกระชบั
การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในสาขาความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย

การคมนาคมและความเชื่อมโยง

๑๒. สองฝ่ายเหน็พ้องทีจ่ะส่งเสรมิความเชือ่มโยงโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
คมนาคม โดยเชื่อมโครงข่ายระบบรางผ่าน สปป.ลาว เมียนมาร์ และเช่ือมถนน 
ท่าเรือ ท่าอากาศยานต่าง ๆ  เพือ่อำานวยความสะดวกต่อการเคลือ่นย้ายสินค้าและคน 
และเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาค

๑๓. ฝ่ายจนีแสดงความสนใจทีจ่ะเข้าร่วมในโครงการสร้างรถไฟความเรว็สงู
เชือ่มระหว่างหนองคายกับบ้านภาช ีโดยให้มกีารชำาระค่าใช้จ่ายบางส่วนในรูปสินค้า
เกษตร 

๑๔. ในการนี้ ฝ่ายไทยยินดีต่อความสนใจของฝ่ายจีน และจะเข้าสู่การ
หารือเร่ืองดังกล่าวกับฝ่ายจีนในโอกาสแรก บนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างรฐับาลในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านรถไฟในประเทศไทย 
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โดยแลกเปล่ียนกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย ทีล่งนามเมือ่วนัท่ี ๑๑ ตุลาคม ค.ศ. 
๒๐๑๓ วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว

๑๕. สองฝ่ายเหน็พ้องทีจ่ะดำาเนนิการอย่างกระตอืรอืร้นตามแผนปฏบิติั
การว่าด้วยความร่วมมอืทางวฒันธรรมระหว่างกระทรวงวฒันธรรมทัง้สองฝ่าย เพือ่
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในแต่ละประเทศยิ่งขึ้น ฝ่ายจีนจะสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรมไทย ณ กรุงปักก่ิง และให้ความช่วยเหลือที่จำาเป็นแก่การก่อสร้าง  
ฝ่ายไทยยำ้าว่าจะสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้อง
ทีจ่ะเพิม่การแลกเปลีย่นในด้านภาพยนตร์และโทรทศัน์ รวมถึงความร่วมมอืในการผลติ
ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ ทัง้สองฝ่ายส่งเสรมิการแลกเปลีย่นและความร่วมมอื
ในด้านวรรณกรรมและภาษาของกันและกัน และสนับสนุนให้สำานักพิมพ์ของตน 
เข้ามีส่วนร่วมในงานมหกรรมหนังสือที่จัดขึ้นในอีกประเทศอีกด้วย

๑๖. สองฝ่ายเหน็พ้องทีจ่ะดำาเนนิการตามความตกลงทวภิาคต่ีาง ๆ  เรือ่ง
ความร่วมมือด้านการศึกษา และการรับรองวุฒิบัตรและปริญญาที่ออกโดยสถาบัน
อุดมศึกษาของกันและกัน รวมทั้งกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย
ระหว่างหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในแต่ละประเทศท้ัง
สองฝ่ายยงัยนิดต่ีอการจดัตัง้สถาบนัขงจือ้และห้องเรยีนขงจือ้แห่งใหม่ในประเทศไทย 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ เพิ่มความร่วมมือใน
การพฒันาทรพัยากรบคุคล และส่งเสรมิความร่วมมือในการฝึกอบรมวชิาชีพอกีด้วย 

๑๗. สองฝ่ายยินดีที่จะเจรจาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ยกเว้นการตรวจลงตราสำาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย–จีน เพื่ออำานวย
ความสะดวกการไปมาหาสู่ระดับประชาชนระหว่างประเทศทั้งสอง

๑๘. สองฝ่ายหวังจะขยายปริมาณการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยส่งเสริม
ให้นกัท่องเทีย่วของตนเดินทางไปอกีประเทศเพิม่ข้ึน และส่งเสรมิคณุภาพผลติภณัฑ์
ด้านท่องเทีย่ว รวมถงึการให้บรกิารและการอำานวยความสะดวกท่ีดข้ึีนแก่นกัท่องเท่ียว 
และปกป้องผลประโยชน์นักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

๑๙. สองฝ่ายตกลงจะกระชบัการแลกเปลีย่นและความร่วมมอืระหว่างกัน 
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นในสาขานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมและสังคมบนพื้นฐานของความรู้ภายใต้กรอบคณะ
กรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย–จีน

๒๐. สองฝ่ายเห็นพ้องจะส่งเสรมิการจดัตัง้ห้องทดลองและศนูย์วิจยัร่วม
ในสาขาสำาคัญต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน โดยให้สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั และธรุกจิต่าง ๆ  ของทัง้สองประเทศเป็นผูด้ำาเนนิการ เพือ่ให้สามารถ
ทำาการวิจัยร่วมระดับสูง และส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวที่ยั่งยืนได้ สองฝ่ายยัง
เห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลากรระหว่างกัน รวมถึง
การดำาเนินการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และส่งเสริมสนับสนุนให้นัก
วิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไปทำางานในอีกประเทศในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ด้วย

๒๑. สองฝ่ายสนับสนุนการสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาเซียน–จีน
อย่างกระตอืรอืร้น ทัง้สองฝ่ายยงัตกลงทีจ่ะส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหว่าง
จีนกับไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีของภูมิภาค

๒๒. สองฝ่ายเห็นพ้องจะส่งเสริมการแลกเปล่ียนและความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมการสร้างเวทีความร่วมมือ กระชับความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างธุรกิจในสาขาการสื่อสารไร้สาย และอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงู และเพิม่โครงการความร่วมมอืในสาขาเทคโนโลยกีารบิน การบินอวกาศ 
และดาวเทียม และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งยาชีวภาพ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะ
ขยายความร่วมมือทวิภาคี ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ รวมทั้งพัฒนา
เวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการด้านการสำารวจดาวเทียมระยะไกล
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พลังงาน

๒๓. สองฝ่ายเหน็พ้องจะกระชบัความร่วมมือด้านพลังงานในสาขาต่าง ๆ 
ดังนี้ (๑) การพัฒนาและใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (นำ้ามัน ก๊าซ และถ่านหิน) (๒) การ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการซื้อขาย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง (๓) การพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 
และ (๔) ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้าน
พลังงาน การเติบโตสีเขียว และการพัฒนาอย่างย่ังยืนระหว่างทั้งสองประเทศ
มหาสมุทร

๒๔. สองฝ่ายเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านการสำารวจมหาสมุทร
และข้ัวโลก ส่งเสรมิการปฏบิติัการและการพฒันาศูนย์ปฏบัิตกิารวจิยัร่วมด้านสภาพ
ภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเลที่ จ.ภูเก็ต ประเทศไทย ส่งเสริมการก่อสร้าง
ระบบสำารวจส่ิงแวดล้อมและพยากรณ์สำาหรบัทะเลจนีใต้และทะเลอนัดามนั ดำาเนนิ
โครงการความร่วมมือด้านการวจิยัสิง่มชีวีติในทะเลทีใ่กล้สญูพนัธุ ์รวมทัง้สนบัสนนุ
แผน ๕ ปีสำาหรับความร่วมมือทางทะเลไทย–จีน ระหว่างทบวงกิจการมหาสมุทร
ของจีนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย (ค.ศ.๒๐๑๔ – 
๒๐๑๘) ฝ่ายจีนยังยินดีให้เจ้าหน้าที่ไทยเข้าร่วมการสำารวจวิจัยขั้วโลกใต้

ความร่วมมือในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

๒๕. สองฝ่ายยำ้าความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการประสานและการสื่อสารเชิง
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนกันและกันในด้านกิจการ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญ
รุ่งเรืองในภูมิภาค

๒๖. สองฝ่ายยำ้าถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อ
รับมือกับประเดน็ด้านความมัน่คงร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขาภยัคกุคามด้าน
ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus)
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๒๗.  ฝ่ายจนีชืน่ชมบทบาททีแ่ขง็ขนัของไทยในฐานะประเทศผูป้ระสาน
งานความสัมพนัธ์อาเซยีน–จนี โดยในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของการสถาปนาความ
เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน–จีน ทั้งสองฝ่ายยำ้าถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นซ่ึงกันและกันระหว่าง
อาเซียนกับจนี และกระชบัความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ  รวมถึงร่วมกนัยกระดบัความ
ตกลงว่าด้วยการค้าเสรีอาเซียน–จีน (ACFTA) และใช้ประโยชน์จากกองทุนความ
ร่วมมอืทางทะเลอาเซยีน–จนี อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ขยายความร่วมมอืทางทะเล 
อันจะนำาไปสู่การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน–จีนต่อไป 
ประเทศไทยรับทราบด้วยความยินดีถึงข้อเสนอของจีนที่ให้มีการจัดตั้งธนาคาร 
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย

๒๘. สองฝ่ายเหน็พ้องจะกระชบัความร่วมมือภายใต้กรอบภมูภิาคต่าง ๆ 
ทีน่ำาโดยอาเซยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่อาเซยีนบวกสาม (APT) และการประชมุสดุยอด
เอเชยีตะวนัออก (EAS) เพือ่ส่งเสรมิกระบวนการรวมตวัในเอเชยีตะวนัออก ทัง้สอง
ฝ่ายเหน็พ้องทีจ่ะร่วมกนัผลกัดันความร่วมมอืข้อริเร่ิมเชยีงใหม่ไปสูค่วามเป็นพหพุาคี 
(CMIM) กลไกระบบสำารองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (APTERR) และหุ้นส่วน
ความเชื่อมโยงอาเซียนบวกสาม ทั้งสองฝ่ายหวังจะเห็นความสำาเร็จในการดำาเนิน
การตามแถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาในกรอบการประชุม 
สุดยอดเอเชียตะวันออก

๒๙. ฝ่ายจีนสนับสนุนความริเริ่มของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุม
ระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่นำ้าล้านช้าง–แม่นำ้าโขง

๓๐. ฝ่ายจีนยำ้าว่าจะยังคงสนับสนุนการพัฒนาอาเซียน การบรรลุความ
เป็นประชาคมอาเซียน และวาระหลังปี ค.ศ.๒๐๑๕ ของอาเซียน รวมทั้งบทบาท 
นำาของ อาเซียนในความร่วมมือในเอเชียตะวันออก

๓๑. สองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าประเด็นทะเลจีนใต้ควรจะได้รับการ
แก้ไขอย่างสนัต ิโดยรฐัอธปิไตยทีเ่กีย่วข้องโดยตรง ผ่านการหารอืและการเจรจากนั
อย่างฉันมิตร บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศ โดยระหว่างดำาเนินการแก้ไข 
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ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน รัฐที่เกี่ยวข้องควรจะ “แยกความแตกต่างไว้ และ
แสวงหาความเป็นไปได้ที่จะดำาเนินการพัฒนาร่วมกัน” ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะ
ทำางานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิเพ่ือส่งเสรมิการดำาเนินการตามปฏญิญาว่าด้วยการปฏบิตัิ
ของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลักดันการหารือ 
เรื่องแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) บนพื้นฐานของฉันทามติ เพื่อให้ทะเลจีนใต้
กลายเป็นทะเลแห่งสันติภาพ มิตรภาพ และความร่วมมือ

๓๒. สองฝ่ายตกลงจะเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือ
ระหว่างกนัภายใต้กรอบสหประชาชาต ิองค์การการค้าโลก (WTO) กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) การประชุมเอเชีย–ยุโรป (ASEM) 
กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) และกลไกภูมิภาคและระหว่างประเทศอื่น ๆ
  

(ที่มาของข้อมูล : http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/39995)



ผนวก ฉ
ผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ 
ระหว่าง ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

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

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหมและผูบ้ญัชาการทหารบก ได้นำาคณะประกอบด้วย ปลดักระทรวง
กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมทั้ง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลดักระทรวงพาณชิย์ และเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต ิร่วมเดนิทางไปเยอืน
สาธารณรฐัประชาชนจีน ตามคำาเชญิของกระทรวงกลาโหม สาธารณรฐัประชาชนจีน 
โดย พลเอก ฉาง ว่านเฉวียน มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเต็มไปด้วย
มิตรไมตรี 

หลงัจากนัน้ได้หารอืราชการร่วมกนั โดยมนตรแีห่งรฐัและรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวถึงการเสด็จเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุาร ีระหว่าง ๓ – ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘ ทีผ่่านมามคีวามสำาคญัยิง่ เนือ่งจากเป็นปีแห่งการเฉลมิพระเกยีรติ 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบและครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่ง
พระองค์ท่านมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับจีนเป็นอย่างดี เป็นความภูมิใจและ
ประทับใจของชาวจีนอย่างมาก ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญให้ความสัมพันธ์ไทย-จีน มีความ
แนบแน่นกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน ในขณะเดียวกันได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้าน
ความมั่นคงร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่า ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงรูป
แบบใหม่มีความเชื่อมโยง ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ประชาคมระหว่างประเทศ
ต่างตระหนักถึงความจำาเป็นในการผลักดันความร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 
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กองทัพไทยได้เตรียมการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให้มีความ
สามารถที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความมั่นคง ความมั่งคั่งและ
ความยั่งยืนของชาติเป็นหลัก นโยบายของไทยต่อความมั่นคงในภูมิภาคคือการ
สนบัสนนุการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทางทหารควบคูไ่ปกบัการขยายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในภูมิภาค ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ดำารงรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง 
และการเชื่อมโยงในภูมิภาค ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทย-จีน มีความ 
สมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นเป็นอย่างด ีมกีารแลกเปลีย่นการเยอืนของผูน้ำาในทุกระดบัและ
มกีารยกระดบัความสมัพันธ์ในการเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์ท่ีรอบด้าน 
มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายดำาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหมสาธารณรฐัประชาชนจีน ( Sino - 
Thai Defence and Security Consultation) ซึง่เป็นกลไกท่ีสำาคญั ท่ีดำาเนนิงานมา
อย่างต่อเนื่อง สำาหรับการฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศและการเพิ่มความร่วมมือ
การฝึกผสมทางทะเลให้มากยิง่ขึน้ ตามทีม่นตรแีห่งรฐัและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
กลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมานั้น ทางไทยโดยกองทัพเรือและกองทัพ
อากาศ กำาลังพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการดำาเนินการ 

พลเอก ฉาง ว่านเฉวียน มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม สาธารณรฐัประชาชนจนี ได้กล่าวชืน่ชมบทบาทของกองทัพไทยในการเข้ามา
แก้ปัญหาเสถียรภาพและสันติภาพภายในประเทศ ความพยายามที่ผ่านมาของ
รัฐบาลส่งผลให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด ประเทศไทยเป็น
เพ่ือนบ้านทีใ่กล้ชดิ เสมอืนพีน้่องกนั ไม่ว่าสถานการณ์ภายในของไทยจะเป็นอย่างไร 
จีนให้ความสำาคัญที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ของภูมิภาคร่วมกัน เราพยายามที่จะเพิ่ม
บทบาทความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นในทุก ๆ ด้าน ผลของการไปเยือนไทยที่
ผ่านมา เราได้บรรลขุ้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลีย่นการฝึกและความร่วมมอืทาง
ทหาร ความร่วมมือกนัส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมป้องกันประเทศ ความร่วมมอื
และความเข้าใจร่วมกันระดบัพหภุาคี และในขณะเดยีวกนัก็ได้นำาคณะผูน้ำาระดบัสงูและ
ผูบ้ญัชาการเหล่าทพัไปเยอืนไทยและประชมุร่วมกันเพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืระดบัต่าง ๆ  
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จีนสนับสนุนให้ไทยมีบทบาททางบวกของการส่งเสริมความร่วมมือใน
ภูมิภาค ความสัมพันธ์ไทย–จีน ยังมีศักยภาพมากต่อการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง โดยการสร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนและยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างกนัให้มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง สำาหรบัสถานการณ์ทะเลจีนใต้ทีจ่นีมคีวามเป็น
กังวลนั้น ไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการยึดมั่นความร่วมมือกันเพื่อแสวงหาหนทางแก้
ปัญหาโดยสันติวิธี สร้างความไว้เน้ือเชื่อใจด้วยการพูดคุย เพื่อนำาไปสู่สันติภาพ 
เสถียรภาพและความเจริญมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน 

หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้นำาคณะเข้าเยี่ยมคำานับ พลอากาศเอก สวี ฉี่เลี่ยง รองประธานคณะกรรมาธิการ
ทหารกลางแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้นำาผลการหารือกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน และแจ้งความคืบหน้าของการ
ปฏิรูปประเทศให้ทราบ ซึ่งพลอากาศเอก สวีฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-จีน 
เป็นเสมอืนญาตพิีน้่อง ครอบครวัเดยีวกันทีส่ร้างสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกันยาวนานมาถึง ๔๐ ปี 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก นับเป็นแบบอย่าง 
ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดีที่สุดของจีนในอาเซียน ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของ
ประเทศที่มีการปกครองที่แตกต่างกัน โดยจีนเข้าใจและเคารพการดำาเนินงาน
ทางการเมอืงของไทย ซึง่ถอืเป็นกจิการภายในทีจ่นีจะไม่เข้าไปแทรกแซง จีนให้กำาลงัใจ
และพร้อมให้ความร่วมมอืสนับสนุนเพ่ือให้ไทยบรรลเุป้าหมาย ขณะเดียวกนั กพ็ร้อม
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกด้านกับไทย 

ความสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่นของกองทพัทัง้สองประเทศ มบีทบาทสำาคญัยิง่
ต่อการสานความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ของประเทศโดยคำานึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชน สำาหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดเด่น
ของจนีนัน้ จีนพร้อมให้ความร่วมมอืสนับสนุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยทีางทหารร่วมกนั
ให้สามารถรับมือกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ของภูมิภาคร่วมกัน พลเอก ประวิตรฯ 
ได้กล่าวขอบคุณถึงความเข้าใจต่อสถานการณ์ของประเทศไทย โดยรัฐบาล 
และกองทัพจะพยายามทำาให้ดีที่สุด โดยร่วมกันสร้างการรับรู้และความร่วมมือกับ



[  327  ]

ประชาชนสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำาคัญของประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งที่ยั่งยืน
ของประเทศและประชาชน พร้อมทัง้ยนิดทีีจ่ะได้มโีอกาสต้อนรบั พลอากาศเอก สวี่ 
ฉีเลี่ยง ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

วันที ่๙ เมษายน ๒๕๕๘ พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคำานับและหารือ 
ข้อราชการกับ นายเมิ้ง เจี้ยนจู้ สมาชิกกรมการเมือง/หัวหน้าคณะกรรมาธิการ
การเมอืงและกฎหมาย คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนสิต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะร่วมกันพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ในการเป็น
หุ ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้าน เสริมสร้างความร่วมมือด้าน 
ความมั่นคงร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาในภูมิภาคให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

หลงัจากน้ัน พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ี
ว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคำานับ นายจาง เกาลี่ รองนายก
รัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจนี โดยได้หารอืสานต่อความร่วมมือถงึความคบืหน้า
ในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ร่วมกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือซื้อพืชผลทางการเกษตร การส่งเสริม
การท่องเที่ยว การพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ-การลงทุนและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน จีนสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ สายหนองคาย- 
แก่งคอย-มาบตาพุด-กทม. ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมของจีนกับ
ประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งทั้งสองประเทศจะได้รับประโยชน์ร่วมกันรวมท้ังประเทศ
ในภูมิภาค โครงการมีการพัฒนาคืบหน้าเป็นอย่างดี โดยท้ังสองฝ่ายเห็นชอบท่ีจะ
ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมอืทีเ่ป็นรูปธรรม โดยจัดต้ังกลไกความร่วมมอืร่วมกนั ขณะ
เดยีวกนัจนีขอให้ไทยสร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจกบัสือ่มวลชนเพือ่ให้รายงานข่าว
อย่างถกูต้อง ตามความเป็นจรงิ สร้างปัจจยัและสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการดำาเนนิ
โครงการ ให้เกิดการก่อสร้างโดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ
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- การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง ในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา จีนเป็น
ประเทศคู่ค้าอันดับ ๑ ของไทย โดยมีมูลค่าการค้ากว่า ๒.๖ หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้ง
สองฝ่ายเห็นถึงความจำาเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคงควบคู่กันไป 
เนื่องจากปัจจุบันมีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ มากขึ้น การขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างกันจะได้ประโยชน์ต่อ
ประชาชนของทั้งสองประเทศ ขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคง ขอให้
กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศได้หารือร่วมกันให้ได้ฉันทามติในการปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างราบรื่น นำาความสงบสุขมาสู่ทั้งสองประเทศ

- ความร่วมมือการค้าพืชผลทางการเกษตร จีนเห็นถึงความสัมพันธ ์
ท่ีแนบแน่นของทัง้สองประเทศทีม่มีายาวนาน ๔๐ ปี และยนืยนัถงึความพร้อมทีจ่ะ
ซ้ือข้าวและยางพาราจากไทย ตามทีต่กลงกนั โดยขอให้รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ของจีน ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ของไทย ในรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ได้ข้อยุติและมีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ

- การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย จีนเห็นว่าเป็นเรื่องดี ที่สามารถ
บรรจุอยูใ่นยุทธศาสตร์เสน้ทางสายไหมของจีนที่มีความเชื่อมโยงกัน จีนพร้อมทีจ่ะ
สนับสนุนให้วิสาหกิจและวิสาหกิจร่วมหุ้นของจีนไปร่วมลงทุน โดยขอให้ไทยสร้าง
ความชัดเจนในการคุ้มครองผลประโยชน์และสิทธิพิเศษการลงทุน ซึ่งไทยกำาลังเร่ง
ดำาเนินการโดยจะจัดทำากฎหมายรองรับ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนที่เป็น 
รูปธรรมโดยเร็ว

ท้ายที่สุดนี้ รองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวชื่นชม
การบริหารงานของรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
การดูแลความมั่นคงของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่สามารถนำาความสงบสุข สันติภาพและความ
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มั่นคงมาสู่ประเทศและประชาชน ตลอดจนพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ไทย- 
จีนที่มีมายาวนาน ๔๐ ปี ให้แน่นแฟ้นและปรากฏผลที่เด่นชัด เป็นรูปธรรม  
มคีวามก้าวหน้าทีม่ัน่คงและเป็นไปอย่างราบรืน่ ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อประชาชน
ทั้งสองประเทศ

ที่มา : https://www.facebook.com/ebcworldnews/photos/pcb.870055129718
496/870054919718517/?type=3&theater
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ผนวก ช
ผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ 
ระหว่าง ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

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

ไทย-จีน บรรลุข้อตกลงร่วมกัน ที่จะร่วมผลักดันขับเคลื่อนความเป็น 
หุน้ส่วนยทุธศาสตร์รอบด้าน ให้มผีลเป็นรปูธรรมโดยเรว็ เพือ่ประโยชน์กบัประชาชน
ทั้งสองประเทศและภูมิภาคร่วมกัน พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวง
กลาโหม เปิดเผยผลการเดินทางเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) ของ  
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม (รอง นรม. และ รมว.กห.) พร้อมคณะ ระหว่าง ๑๒ – ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
ณ กรงุปักกิง่ ว่า รัฐบาลสาธารณรฐัประชาชนจนี ได้ให้ความสำาคญัอย่างมากกบัการ
เดินทางเยือนคร้ังน้ี โดยได้นำาคณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ ่นและมีมิตรไมตรี ในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและ 
รอบด้านในทุกระดับ

พลเอก ประวติรฯ รอง นรม. และ รมว.กห. และ ดร.สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ 
รองนรม.พร้อมคณะ ได้เข้าเยีย่มคำานบั นายหลี ่เค่อเฉยีง นายกรฐัมนตร ีสาธารณรฐั
ประชาชนจีน (นรม.สปจ.) ณ ทำาเนียบรัฐบาล ซึ่ง นรม.สปจ. ได้ใช้โอกาสนี้ กล่าว
ในนามของรัฐบาลจีนและประชาชน. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง รอง นรม. และ
รมว.กห. ได้กล่าวขอบคณุในนามรฐับาลและประชาชนชาวไทย ต่อจากนัน้ ได้หารอื
สานต่อความร่วมมอืเชงิหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ขยายสูค่วามเป็นรปูธรรมร่วมกัน ท้ัง 
การท่องเที่ยว การคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงโดย รอง นรม.
และ รมว.กห. กล่าวถึง ความจำาเป็นที่รัฐบาลต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปและวาง
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รากฐานประเทศ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
โดยใช้กลไกและการบงัคบัใช้กฎหมายทางสงัคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการท่องเท่ียว
ที่จำาเป็นต้องสร้างมาตรฐานความถูกต้องและเป็นธรรมแก่นักท่องเท่ียว ซึ่งจะ 
เป็นประโยชน์โดยรวมแก่นกัท่องเทีย่วชาวจีนและต่างประเทศท่ีถูกเอารดัเอาเปรยีบ 
ขณะเดียวกัน ได้พยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและวางรากฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเครือข่ายเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งรองรับ โดยยืนยัน
ความร่วมมือกับจีนในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ สายหนองคาย-กทม. ซ่ึงคาดว่า 
จะเริ่มดำาเนินการได้ในต้นปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการขยายความ
ร่วมมอืขนส่งสนิค้าการเกษตรระหว่างกนัและสามารถสอดรบักบัยุทธศาสตร์ “ One 
Belt One Road ” ของจีน ควบคู่กับการเดินหน้าเสริมสร้างความร่วมมือกับภาค
เอกชนของจนี ในการพฒันาขยายโครงข่ายความเชือ่มโยงทางอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู  
( Internet Super Highway )” ที่สามารถใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า 
การลงทุนและการติดต่อสื่อสารของอาเซียน ในการขยายความเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคนายหลี่ เค่อเฉียง นรม.สปจ. 
ได้แสดงความขอบคุณ ถึงพัฒนาการแนวทางความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน 
ที่ผ่านมา และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ประชุมหารือผลักดันความร่วมมือกันโดยเร็ว 
พร้อมทั้งแสดงความเข้าใจ ถึงความจำาเป็นที่ไทยต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย  
เพื่อรักษาสิทธิ์ที่เป็นธรรมและประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงจะเป็นส่วนสำาคัญของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยยืนยันว่า ประเทศไทยยังคงเป็นอันดับ
หนึ่งของความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีน 

สำาหรับความร่วมมือในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ สายหนองคาย-กทม.
นั้น คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้โดยเร็ว ด้วยความพยายามของทั้งสองฝ่าย พร้อม
กันนี้ จีนยินดีที่จะขยายความร่วมมือด้านสินค้าการเกษตรกับไทย ขณะเดียวกัน ก็
พร้อมทีจ่ะผลกัดนัความร่วมมอืด้านความมัน่คงกบัไทยท้ังด้านยาเสพตดิ การก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมทั้ง ขอฝากความ
ปรารถนาดีมายัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีโอกาสพบ 
และพูดคุยกันหลายครั้งที่ผ่านมา
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จากนั้น รอง นรม. และ รมว.กห. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคำานับ พลเอก ฉาง 
ว่านเฉวียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน (รมว.
กห.สปจ.) ณ กระทรวงกลาโหม โดยได้รับการต้อนรับด้วยมิตรภาพที่คุ้นเคยกันดี
อย่างอบอุ่นยิ่ง ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึง การขยายความร่วมมือทางทหาร
ระหว่างสองประเทศให้มีขอบเขตครอบคลุมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น 

โดย พลเอก ประวิตรฯ รอง นรม. และรมว.กห. เสนอความเป็นไปได้ถึง
ความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ ทีป่ระสงค์ให้จนีสนบัสนนุการจดัตัง้
โรงงานอุตสาหกรรมซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารในไทย พร้อมทั้งถ่ายทอด
เทคโนโลยีและขีดความสามารถในการพัฒนาและดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตใน
จีนท่ีมีประจำาการในประเทศไทยและภูมิภาค พร้อมกับเชิญชวนและเสนอให้จีน 
พิจารณาความพร้อมในการเข้าร่วมฝึก Cobra Gold ผ่านความร่วมมือด้านการให้
ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพบิตั ิและความร่วมมอืทางการ
แพทย์ทหาร ขณะเดยีวกนัได้แสดงถึงความพร้อมของ กห.ไทย ท่ีจะทำาหน้าท่ีร่วมกับ
จนีในฐานะประธานร่วมคณะทำางานผูเ้ชีย่วชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้
กรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน และ รมว.กห. ประเทศคู่เจรจาในวงรอบ 
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

พล.อ.ฉาง ว่านเฉวียน รมว.กห.สปจ. ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและ
พร้อมสนับสนุนให้กองทัพของทั้งสองประเทศ แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางทหาร
ในสาขาต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเสนอให้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ๓ 
ประการ ประกอบด้วย ๑) ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ  
๒) ความร่วมมอืในการฝึกร่วม ทัง้ทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาค ี๓) ความร่วมมือกนั
ด้านการป้องกันประเทศ พร้อมทั้งแสดงท่าทีเชิงบวกและการสนับสนุนอย่างเต็มที่
ต่อข้อเสนอของไทยทุกเรื่อง โดยเฉพาะการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมซ่อมสร้าง
ยุทโธปกรณ์ทางทหารในไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตในจีน 
ที่มีประจำาการในไทยและภูมิภาค โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะทำางาน 
ประสานงานและทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกทางการทูตทหารและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หลงัจากนัน้ รองนรม.และรมว.กห.พร้อมคณะ ได้เดนิทางเข้าเยีย่มคำานบั 
นายเมิ่ง เจี้ยนจู้ สมาชิกกรมการเมือง หัวหน้าคณะกรรมาธิการการเมืองและ
กฎหมาย คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ 
ทีท่ำาการ จงหนานไห่ โดยได้แลกเปลีย่นหารอืกันถงึความร่วมมอืด้านการแลกเปลีย่น
ข่าวกรอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ระหว่างไทยกับจีนให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่าย มีความกังวลร่วมกันในประเด็นความ
มั่นคงทั้ง การก่อการร้าย แนวคิดความรุนแรงสุดโต่ง สำาหรับความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ ( Cyber Security ) ถือเป็นภัยคุกคามที่สามารถสร้างความเสียหายทั้ง
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงได้เป็นวงกว้าง ซึ่งไทยเสนอขอให้มีการ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน สำาหรับความร่วมมือในการดูแล 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น หน่วยงานความมั่นคงท้ังสองฝ่าย จะร่วม
ประสานงานกนัอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะด้านการข่าวเพือ่การเฝ้าระวงัและแจ้งเตอืน 
และเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดน ทั้งนี้ ไทยพร้อมให ้
การดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับความมั่นคงของรัฐ 

พลตรี คงชพีฯ กล่าวสรปุในภาพรวมว่า การเดนิทางคร้ังนี ้เป็นการขยาย
ผลและสานต่อความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและจีน ที่
มีพัฒนาการและความคืบหน้าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจีนให้ความสำาคัญอย่างมาก
กบัการเยอืนของ รองนรม.และรมว.กห. พร้อมคณะในครัง้นี ้โดยถือว่าเป็นสญัญาณ
ทางบวกที่ชัดเจนยิ่ง ต่อความร่วมมือในการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและความมั่นคงของทั้งสองประเทศและภูมิภาค ซ่ึงทั้งสองฝ่ายจะเร่งจัดตั้ง
คณะทำางานร่วมกันในเรื่องต่างๆ เพื่อประชุมและทำางานผลักดันความร่วมมือกัน
และกันอย่างเต็มที่ต่อไปโดยใกล้ชิด ภายใต้กรอบความร่วมมือที่บรรลุข้อตกลง 
ร่วมกัน รวมทั้งเร่งขยายความชัดเจนในเรื่องที่ยังไม่บรรลุข้อยุติ เพื่อผลประโยชน์
ของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป

ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=551917518348416&

id=304086039798233



ประวัติย่อผู้เขียน 

พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล 

เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕ ณ จังหวัดสงขลา 
สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
การศึกษาพลเรือน 
 -  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๒๖
 -  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๒๘
 -  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปีการศึกษา ๒๕๕๔
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การศึกษาทหาร  
 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารสารบรรณ ประเทศ 
  สหรัฐอเมริกาโดยทุนกองทัพบก ปี พ.ศ.๒๕๓๓ 
 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักประจำา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
  ปี พ.ศ.๒๕๓๗ 
 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการรบร่วม ศูนย์ศึกษาการสงคราม ประเทศ 
  ออสเตรเลีย โดยทุนกองบัญชาการทหารสูงสุด ปี พ.ศ.๒๕๔๐ 
 -  วฒิุบตัรหลักสตูรเสนาธกิารทหาร วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร ปี พ.ศ.๒๕๔๓ 
 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาจีนกลาง กรมยุทธศึกษาทหารบก 
  ปี พ.ศ.๒๕๔๖
 -  ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการทดสอบ 
  การใช้ภาษาจีนระดับประเทศ กรุงปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี ประจำา 
  ปี พ.ศ.๒๕๔๘
 -  ปริญญาบตัรหลกัสตูรยทุธศาสตร์และการป้องกันประเทศ มหาวทิยาลัย 
  ป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนกองบัญชาการทหาร 
  สูงสุด ปี พ.ศ.๒๕๔๔๘ -  -- 
 -  ประกาศนียบัตรการสัมมนาระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยป้องกัน 
  ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนกองบัญชาการกองทัพไทย  
  ปี พ.ศ.๒๕๕๓

ดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ
 -  เคยดำารงตำาแหน่งอาจารย ์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์  
  ส่วนการศกึษา โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๙- 
  ๒๕๓๔
 -  เคยดำารงตำาแหน่งฝ่ายเสนาธกิารประจำากรมกำาลงัพลทหารบก ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 -  เคยดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการกองกิจการป้องกันประเทศ สถาบันวิจัย 
  ทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหาร 
  สูงสุด ปี พ.ศ.๒๕๔๗ อัตรา พันเอก (พิเศษ)
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 -  เคยดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวยการกองภมูภิาคศึกษา  ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์  
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ. 
  ๒๕๕๔ อัตรา พันเอก (พิเศษ)
 -  ปัจจุบัน ดำารงตำาแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำาสถาบันวิชาการ  
  ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) อัตรา  
  พันเอก (พิเศษ)

ผลงานที่สำาคัญ 
 - ปี พ.ศ.๒๕๔๓ รบัรางวลัเอกสารวจิยัดเีด่นจากวทิยาลยัเสนาธกิารทหาร 
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 -  ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นผู้ประสานงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
  ในการจัดทำาบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ  
  สาธารณรฐัประชาชนจีน (โดยคณะรฐัมนตรมีมีติอนมุตัเิม่ือ ๙ มนีาคม ๒๕๕๓)
 -  ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
  ให้นำาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๒ 
  ณ เมอืงเซ่ียะเหมนิ สาธารณรัฐประชาชนจนี ระหว่าง ๑๗ – ๒๒ ตลุาคม 
๒๕๕๖
 -  ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให ้
  นำาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๔  
  ณ เมืองเซ่ียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง ๒๕ – ๓๐ 
  กรกฎาคม ๒๕๕๘


