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ค�ำน�ำ
ยุทธศาสตร์จนี บนเวทีโลก (ฉบับปรับปรุง) เล่มนีป้ ระกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี
ในทางวิชาการที่จะน�ำเสนอแนวคิดของจีนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย และยังใช้เป็นแนวทางก�ำหนดบทบาทท่าที
เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศไทยกรอบความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูมิภาคต่างๆ ด้วย
กรมยุทธศึกษาทหารบก ในฐานะที่เป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการฝึกศึกษา
และพัฒนาหลักนิยมของกองทัพบก จึงมีความประสงค์ให้ก�ำลังพลได้ศึกษา เรียนรู้
ถึงแนวคิด และนโยบายของจีนในการพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มสมาชิกอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนก�ำลังก้าวสู่ความเป็นมหาอ�ำนาจของโลกจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งท�ำให้ต้องมีการทบทวนแนวทางด้านการแข่งขันมาสู่ความร่วมมือ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซียนเอง
หากมีข้อแนะน�ำ ติชม ประการใด สามารถเสนอแนะได้ที่ กองพัฒนา
หลักนิยม ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เลขที่ ๔๑
ถนนเทอดด�ำริ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือที่ doctrinecdsd@gmail.com
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๙
พลโท

(ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์)
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

ค�ำน�ำโดยผู้เขียน
หนังสือเรื่อง “ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก” (ฉบับปรับปรุง) เล่มนี้
มีวัตถุประสงค์ที่จะน�ำเสนอแนวคิดของจีนทางยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการเจรจา
ต่อรอง เพือ่ ให้ได้มาและรักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์ทตี่ อ้ งการ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ไม่ว่าจะอยู่ในกรอบของความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี รวมทั้งผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาเซียน และมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนทางออกของประเทศไทย
ในการก�ำหนดบทบาทและท่าทีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
ส�ำหรับข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่น�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้ เป็นบทความ
ของผู ้ เ ขี ย นที่ เ คยลงตี พิ ม พ์ ใ นวารสารเสนาธิ ป ั ต ย์ ข องศู น ย์ พั ฒ นาหลั ก นิ ย ม
และยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก อย่างต่อเนือ่ งทุกฉบับ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓
จวบจนถึงฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้น�ำมาปรับปรุงให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น
ความคืบหน้าในการด�ำเนินการตามความริเริม่ “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” (The Belt
and Road Initiative หรือ One Belt, One Road) และการปรับปรุงกองทัพ
ของจีนครั้งล่าสุด เป็นต้น
เนื้อหาสาระส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้ จะประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎี
ในทางวิชาการและประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยได้รับทุนของกระทรวงกลาโหม
ไปศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ รวมทั้งหลักสูตรการสัมมนา
ระหว่างประเทศ ณ วิทยาลัยการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ผู้เขียน
ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู ้ ป ระสานงานในการจั ด ท�ำบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ด้ า น
การศึกษาระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

กับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ตลอดจนได้เข้า
ร่วมการประชุมหารือและการสัมมนาทางวิชาการกับคณะผู้แทนทั้งทางทหาร
และพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกหลายครั้ง
ผู้เขียนหวังว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในเรื่องจีน
ศึกษาได้ตามสมควร หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แก้ไข
ปรับปรุงในโอกาสหน้า และท้ายที่สุดนี้ ขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน
มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
					
				

พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
เมษายน ๒๕๖๐

สารบัญ
ตอนที่ ๑		 กรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีน
- แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกก่อนยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
- แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกในยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง		
- การขับเคลื่อนกลไกการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศของจีน		
- วิสยั ทัศน์และปฏิบตั กิ าร ว่าด้วยการร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทาง		
สายไหม และเส้นทางสายไหมเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมทางทะเล
ในศตวรรษที่ ๒๑ 		
- แนวคิดด้านความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์		
- รูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ		
- ยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบสามฝ่ายระหว่างจีน รัสเซีย และอินเดีย		
- บทบาทของจีนในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้		
- การเชื่อมต่อแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนสู่ระดับภูมิภาค		
- จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		
- อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน 		

๒
๕
๘
๑๗
๒๙
๓๒
๓๖
๕๕
๕๙
๖๒
๖๔

ตอนที่ ๒ ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้อง
				 กับการก�ำหนดยุทธศาสตร์ของจีน
- โครงสร้างทางการเมืองของจีน		 ๘๘
- ยุทธศาสตร์การปกครองประเทศจีนโดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด		๑๑๓
- กลไกการตัดสินใจด้านความมั่นคงของจีน		๑๓๑
- ยุทธศาสตร์ทหารของจีน		๑๔๘
- กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน		๑๕๙

สารบัญ (ต่อ)
ตอนที่ ๓		 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนและความร่วมมือ
				 ทางการทหาร
- สายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีนในอดีต
๑๘๗
- สายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีนในยุคปัจจุบัน
๑๙๐
- แนวโน้มในอนาคตของสายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีน
๑๙๕
- ความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยกับจีน
๒๐๕
- การขยายผลสู่ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกองทัพไทย
กับกองทัพจีน			๒๓๖
- ข้อคิดจากการจัดการศึกษาทางการทหารของจีนเพื่อสร้าง
ความไว้วางใจระหว่างประเทศ		๒๔๖

ตอนที่ ๔		 สรุปท้ายเรื่อง
- หลักในการด�ำเนินยุทธศาสตร์ของจีน		 ๒๕๓
- อาเซียนในสายตาของจีน		 ๒๕๔
- จีนกับความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์		 ๒๕๕
- ไทยกับจีน					 ๒๕๖
บรรณานุกรม			 ๒๕๘

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ผนวก ก		
			
			
ผนวก ข
			
			
ผนวก ค		
			
			
ผนวก ง		
			
			
ผนวก จ		
			
ผนวก ฉ
			
ผนวก ช		
			

แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความร่วมมือ		
ในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒๗๒
บันทึกวาจาว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ		
เชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)		 ๒๗๘
บันทึกวาจาว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ		
เชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)		 ๒๙๔
ถ้อยแถลงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและ		
ราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน		 ๓๐๘
แถลงข่าวร่วมว่าด้วยแผนระยะยาวในการพัฒนา 		
ความสัมพันธ์ไทย - จีน		 ๓๑๕
ผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 		
ปี พ.ศ.๒๕๕๘		 ๓๒๔
ผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 		
ปี พ.ศ.๒๕๕๙		 ๓๓๐

ประวัติย่อผู้เขียน พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล		 ๓๓๔

ตอนที่ ๑

กรอบแนวคิด
ทางยุทธศาสตร์ของจีน

สถานการณ์ในระดับโลก หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี
พ.ศ.๒๕๓๔ ท�ำให้ภัยคุกคามแบบดั้งเดิม (Traditional Threat) ที่มีการเผชิญหน้า
ด้วยก�ำลังทหารในภูมิภาคต่าง ๆ จากปัญหาความขัดแย้งในลัทธิอุดมการณ์ทาง
การเมืองในช่วงยุคสงครามเย็นได้ลดลงไป จนน�ำไปสูก่ ารถอนทหารในหลายพืน้ ทีแ่ ละ
ประเทศต่าง ๆ ได้ลดก�ำลังทหารเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
(Non Traditional Threat) ทีเ่ กิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจและการแย่งชิงทรัพยากร
จนเกิดเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในหลายรูปแบบ เช่น การค้ามนุษย์ การค้า
สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และปัญหาชนกลุ่มน้อย เป็นต้น
ปรากฏการณ์ดังกล่าว จึงส่งผลให้รูปแบบความมั่นคงได้ขยายขอบเขต
จากการเมืองและการทหารครอบคลุมในหลายมิติมากยิ่งขึ้น (Comprehensive
Security) โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ท�ำให้ทุกประเทศต้องหันหน้ามาให้ความ
ร่วมมือกันภายใต้การแข่งขันในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศ โดยมีการสร้างมาตรการความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน (Confidence
Building Measure) ในหลายรูปแบบทั้งที่ผ่านองค์กรภาครัฐและองค์กรที่มิใช่
ภาครัฐ (Nongovernmental Organizations: NGOs) เพื่อสร้างความมั่นคงใน
ภูมิภาคต่าง ๆ (Rourke, J. T., 2008, pp. 147-149)

จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
ซึ่ ง มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ย่ อ มมี แ นวทางในการด�ำเนิ น ยุ ท ธศาสตร์
ทั้งในระดับโลกและในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยอาจ
วิเคราะห์ได้จากประเด็นแนวคิดและแนวนโยบายทีไ่ ด้มกี ารน�ำเสนอต่อเวทีสาธารณะ
ต่าง ๆ ดังนี้

แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลก
ก่อนยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
เจิง ปี่เจี้ยน (Zheng Bijian) ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการเมือง
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งได้ไปเยือนสถาบันบรู้คคิ่งส์ (Brookings Institution)
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ กล่าวถึงการสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศอันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศ โดยเน้นว่า จีนไม่ใช่ภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ รวมทั้ง
น�ำเสนอแนวคิดของการก้าวอย่างสันติวิธีของจีน (Peaceful Rise) จ�ำนวน
๑๐ ประเด็น (Bijian, Z., 2005) กล่าวคือ
“... ประการแรก การพัฒนาร่วมกันและการมีผลประโยชน์รว่ มกันจะน�ำ
ให้ทั้งจีนและสหรัฐฯ สามารถขยายความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การทหารและความมั่นคง...
ประการทีส่ อง ต้องเข้าใจความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
ให้ลกึ ซึง้ ทัง้ การเป็นหุน้ ส่วนในด้านการตลาด โอกาสทางเศรษฐกิจและความมัน่ คง...
ประการทีส่ าม ผูน้ �ำจีนมีภาระหน้าทีใ่ นการแก้ไขปัญหาในอนาคตของจีน
จากจ�ำนวนประชากรที่มากถึง ๑,๓๐๐ ล้านคน...
ประการที่สี่ จีนต้องเตรียมความพร้อมในยุทธศาสตร์สามก้าวในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาอุดมการณ์และการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม...
ประการที่ห้า จีนจะพัฒนาประเทศตามแนวทางเฉพาะของตนเอง...
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ประการที่หก จีนเห็นความส�ำคัญในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน...
ประการทีเ่ จ็ด จีนจะเป็นประเทศใหญ่ทมี่ คี วามรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ
และจะไม่แสวงหาการเป็นเจ้าทางการทหารของโลก...
ประการที่แปด พรรคคอมมิวนิสต์จะยึดแนวทางสันติในการบริหาร
ประเทศและจะไม่สร้างความหวาดระแวงให้กับสหรัฐฯ ...
ประการที่เก้า จีนได้มีความมุ่งหมายที่จะแลกเปลี่ยนคณะกรรมการ
เพื่อความร่วมมือระหว่างกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ...
ประการที่สิบ จีนกับสหรัฐฯ ควรใช้โอกาสสร้างความร่วมมือผ่านประตู
ในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น... ”
แนวคิดที่ เจิง ปี่เจี้ยนน�ำเสนอเกี่ยวกับการก้าวอย่างสันติวิธีของจีน
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศได้สอดรับกับสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี
หู จิ่นเทา (Hu Jintao) ที่ได้กล่าวในที่ประชุมในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการ
ก่อตั้งสหประชาชาติ ณ องค์การสหประชาชาติในมหานครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ ๑๕
กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ (Jintao, Hu, 2005) โดยเน้นยำ�้ แนวทางสันติในเวทีประชาคม
ระหว่างประเทศ (International Community) ว่า
“...ประชาคมระหว่างประเทศต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลด
ความหวาดระแวงและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันเพือ่ ผลประโยชน์รว่ มกันอย่างยัง่ ยืน
ของทุก ๆ ประเทศ...แนวโน้มของโลกในอนาคตจะพัฒนาไปสูก่ ารมีหลายขัว้ อ�ำนาจ
จากกระแสการพั ฒ นาทางด้ า นเศรษฐกิ จ และความก้ า วหน้ า ที่ ร วดเร็ ว ด้ า น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท�ำให้ทุกภูมิภาคของโลกมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ยิง่ มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีความร่วมมือกันระหว่างประเทศมากขึน้ ทัง้ ในระดับภูมภิ าค
และระดับโลกเพือ่ เผชิญกับปัญหาทีข่ า้ มพรมแดน เช่น สภาวะแวดล้อมทีเ่ ป็นมลพิษ
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและโรคระบาดทีร่ า้ ยแรง
เป็นต้น ซึ่งควรด�ำเนินการดังนี้
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ประการแรก ด�ำเนินความร่วมมือในแบบพหุภาคีบนพื้นฐานของความ
มั่นคงร่วม โดยละทิ้งความหวาดระแวงในช่วงยุคสงครามเย็นและสร้างแนวคิด
ความมัน่ คงใหม่ดว้ ยการสร้างความเชือ่ ใจ เชือ่ มัน่ ในผลประโยชน์ ความเท่าเทียมกัน
และมีความร่วมมือกัน รวมทั้งมีกลไกสร้างความมั่นคงร่วมและการป้องกันความ
ขัดแย้งอย่างสันติวิธี...
ประการที่สอง ยึดมั่นในความร่วมมือเพื่อการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
โดยเปิดโอกาสและลดอุปสรรคข้อจ�ำกัดระหว่างกัน...
ประการที่สาม สร้างจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์...
ประการที่สี่ ส่งเสริมการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติและกิจกรรม
ระหว่างประเทศเพื่อสร้างความสงบสุข และการพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานของการ
เคารพและยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ...”
ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ผู้น�ำจีนรุ่นที่ ๔ เกี่ยวกับจุดยืน
ของจีนในเวทีประชาคมโลกและได้ตอกย�้ำแนวคิดของเจิง ปี่เจี้ยน ซึ่งเป็นประธาน
คณะทีป่ รึกษาทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จนี เกีย่ วกับบทบาทของจีนในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ จาง หยุนหลิง
(Zhang Yunling) และ ถัง ซื่อผิง (Tang Shiping) ได้วิเคราะห์บทบาทของจีน
ในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนท�ำให้สามารถประเมินยุทธศาสตร์
ในระดับโลก หรือมหายุทธศาสตร์ของจีน (China’s Grand Strategy) อันเป็นการ
ยกระดับทางยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาค (Regional Strategy) (Yunling, Z. and
Shiping, T., 2005, pp. 48-68) สรุปได้ดังนี้
๑. จีนมุ่งคืนสู่ความยิ่งใหญ่ดังในอดีตด้วยการเป็นมหาอ�ำนาจจาก
ขนาดของประเทศ จ�ำนวนประชากรและความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
แต่จีนระลึกอยู่เสมอว่าสหรัฐฯ เป็นอภิมหาอ�ำนาจที่จีนต้องมีความร่วมมือพื้นที่
ต่าง ๆ นอกจากนี้ จีนจะเพิ่มความแข็งแกร่งของประเทศ รวมทั้งความเข้มแข็ง
ทางการทหารเพื่อรักษาสถานภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
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๒. จีนต้องการด�ำรงความมีเสถียรภาพอันเป็นผลจากนโยบายทีท่ นั สมัย
ในยุคของ เติ้ง เสี่ยวผิง และรักษาสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศให้มีความสงบ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ และประเทศ
เพื่อนบ้านของจีน
๓. จี น เน้ น การเป็ น ประเทศใหญ่ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและควบคุ ม
พฤติกรรมของตนเองที่จะไม่มุ่งแสวงหาการเป็นผู้น�ำในกิจการระหว่างประเทศ
ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับโลกโดยด�ำเนินกิจกรรมผ่านองค์กร สถาบันและกลไก
ต่าง ๆ แบบพหุภาคี (Multilateral Institutions) เพื่อสร้างความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจ (Confidence Building Measures: CBMs) ในการบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคงบนพื้นฐานของแนวคิดความมั่นคงใหม่ (New Security Concept)
ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น การเห็นประโยชน์ร่วมกัน มีความเสมอภาคกันและ
มีความร่วมมือกัน
๔. จีนเน้นการด�ำเนินการพัฒนาประเทศบนพืน้ ฐานของความมัน่ คงและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของโลก โดยด�ำเนิน
นโยบายอย่างอิสระและไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใด รวมทัง้ ยึดถือกรอบปฏิบตั ขิ องสหประชาชาติ
และจะต่อต้านการแทรกแซงกิจการระหว่างประเทศ

แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลก
ในยุคประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
เป้าหมายส�ำคัญทางยุทธศาสตร์
เป้าหมายส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งเป็น
ผู้น�ำจีนรุ่นที่ ๕ ได้ก�ำหนดนโยบาย (Cheong, C., 2014) ประกอบด้วย
เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้าถึง
การสร้างสังคมแบบกินดีอยูด่ อี ย่างทัว่ ถึง หรือในภาษาจีนเรียกว่า “เสีย่ วคัง” ภายใน
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ปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยจีนจะเร่งปฏิรูปเชิงเศรษฐกิจและเปิดประเทศ
ต่อไปอย่างรอบด้าน ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นกลยุทธ์
ในการส่งเสริมความต้องการภายในประเทศ และการพัฒนาทีเ่ ป็นมิตรต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างระบบความเท่าเทียมกันของสวัสดิการสังคมเมือง
และชนบทอย่างทั่วถึง
เป้าหมายทางด้านการเมือง ยืนหยัดแนวทางสังคมนิยมแบบจีนต่อไป
โดยย�้ำว่า เป็นแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างจากระบบตะวันตก โดยมีภารกิจหลัก
คือ การสร้างระบบประชาธิปไตยผ่านกลไกสภาที่ปรึกษาการเมืองภายใต้ระบบ
สั ง คมนิ ย มให้ ส มบู ร ณ์ ส่ ง เสริ ม การเมื อ งภาคประชาชนผ่ า นระบบผู ้ แ ทน
สภาประชาชนแห่งชาติ (the Nation People’s Congress) ส่งเสริมให้ชนชั้นล่าง
มีส่วนร่วมกับประชาธิปไตย และการปฏิรูปทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์
โดยเรียกร้องให้สมาชิกพรรคทุกคนมีความโปร่งใส ต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างแข็งขัน
เป้าหมายทางด้านความมัน่ คงและการทหาร โดยพัฒนาศักยภาพทางการ
ทหารไปสู่ความสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคง
มุ่ งมั่น ให้บ รรลุภ ารกิ จเชิงประวัติศาสตร์ข องกองทัพ มุ่งเน้นการน�ำไปปฏิบัติ
ของยุทธศาสตร์ทางทหารในยุคใหม่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของทางทะเล อากาศ
และความมั่นคงทางไซเบอร์ เพิ่มศักยภาพในการบุกเบิกทรัพยากรทางทะเล และ
มุ่งเน้นการสร้างแสนยานุภาพทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “จีนจะไม่ยอมก้มหัว
ให้กับแรงกดดันจากอ�ำนาจภายนอกใด ๆ โดยจุดยืนและการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของจีนจะตั้งอยู่บนความถูกผิดตามความเป็นจริง”
เป้าหมายทางด้านการต่างประเทศ จีนจะยืนหยัดพัฒนาความสัมพันธ์
อย่างฉันมิตรกับทุกประเทศบนหลักการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติหา้ ประการ (ได้แก่ การ
เคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนซึ่งกันและกัน การไม่รุกรานต่อกัน การ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ความเสมอภาคและอ�ำนวยประโยชน์แก่
กัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ) โดยย�้ำจุดยืนการด�ำเนินยุทธศาสตร์การปฏิสัมพันธ์
กับประชาคมโลกโดยค�ำนึงถึงหลักการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยร่วมมือกัน
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เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็ง สนับสนุนประเทศก�ำลังพัฒนา
ให้พัฒนาด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการค้าอย่างเหมาะสมโดยการ
เจรจา และใช้หลักการ “เป็นมิตรที่ดีและหุ้นส่วนที่ดีของประเทศเพื่อนบ้าน” รวม
ทั้งเสนอให้ร่วมมือกันสร้างเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ ๒๑
รองศาสตราจารย์ ดร. You Ji นักวิจัยอาวุโส (Senior Visiting Fellow)
ประจ�ำสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และคณะ
สังคมศาสตร์ University of New South Wales ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการทหาร
ของจีน และบทบาทของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation
Army: PLA) ต่อนโยบายต่างประเทศของจีน โดยเฉพาะกรณีพพิ าทในทะเลจีนตะวัน
ออกและทะเลจีนใต้ ซึ่ง ดร. You Ji ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความริเริ่มของผู้น�ำจีน
ในการด�ำเนินนโยบายการต่างประเทศ ในการอภิปรายเรื่อง“Understanding
China’s Foreign policy” (Ji, Y., 2014) กล่าวคือ
ประเด็นแรก นโยบายการต่างประเทศของจีนต้องเป็นนโยบายเชิงรุกเพือ่
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพัฒนาการไปสู่ระบบหลายขั้วอ�ำนาจ ซึ่งผู้น�ำ
จีนรุ่นที่ ๕ ยังคงด�ำเนินนโยบายการเจริญเติบโตขึ้นอย่างสันติ แต่ในขณะเดียวกันก็
จะเร่งเพิม่ งบประมาณทางการทหารและพัฒนาขีดความสามารถทางทะเล ด้วยการ
ประกาศเป้าหมายเป็นมหาอ�ำนาจทางทะเลของจีน อันสืบเนือ่ งมาจากปัญหาความ
ขัดแย้งต่ออ�ำนาจอธิปไตยในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ โดยการเจริญเติบโต
ขึ้นมาของจีนไม่ใช่เป็นการแสวงหาความเป็นเจ้าโลก หรือประเทศมหาอ�ำนาจทาง
ก�ำลังทหาร แต่เป็นหนทางการสร้างประเทศที่มีตลาดอันยิ่งใหญ่ มีวัฒนธรรมอัน
ยิง่ ใหญ่ และเป็นประเทศทีร่ บั ผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สงั คมระหว่างประเทศทีย่ งิ่ ใหญ่
ประเด็นที่สอง ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขันของจีนกับ
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ในการจัดการปัญหาของภูมิภาคและด�ำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นระเบียบระหว่างประเทศ ซึ่งจีนกับสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับภารกิจทาง
ประวัติศาสตร์ที่จะต้องก�ำจัดสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดจากสงครามเย็นและเผชิญกับ
ความท้าทายในการหลีกเลี่ยงการเกิดสงคราม หากมีวิสัยทัศน์เช่นนี้ก็จะสามารถ
ขจัดความกังวลที่ว่าจีนก�ำลังจะก�ำจัดผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ให้ออกไปจาก
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ภูมิภาคนี้ได้ บนหลักการนี้ จีนกับสหรัฐฯ ก็สามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งและ
หันมาจัดการปัญหาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ซึ่งกันและกันในการ
แสวงหาการอยู่ร่วมกัน และพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยต้องเปิดใจกว้าง
เพื่อแสวงหากลไกใหม่ในการก�ำกับความมั่นคงทางการเมือง การเงิน เศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งความมีเสถียรภาพของระเบียบสังคมโลกและ
ร่วมกันผลักดันให้มีการปฏิรูประเบียบสังคมโลกไปในทางที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
ประเด็ น ที่ ส าม นโยบายการต่ า งประเทศของจี น ได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ
ต่อประเทศไทยในฐานะประเทศผู้มีบทบาทหลักในการเชื่อมโยง (connectivity)
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นดินแดนที่จีนมีผลประโยชน์อยู่เป็น
จ�ำนวนมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันจีนยังคงเน้นการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ลดการเผชิญหน้าและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพื่อที่ตนเองจะได้
สามารถพัฒนาประเทศไปได้อย่างไม่มอี ปุ สรรค หากแต่ปญ
ั หาส�ำคัญก็คอื ในอนาคต
เมื่อจีนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศแล้ว ท่าทีของจีนต่อเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จะเปลีย่ นแปลงไปหรือไม่ ซึง่ มีแนวโน้มว่าเมือ่ ถึงเวลาดังกล่าวนัน้ จีนจะกลาย
เป็ น ประเทศที่ เรี ย กร้ อ งและยื น ยั น อย่ า งแข็ ง ขั น (assertive) ในจุ ด ยื น และ
ผลประโยชน์ของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรณีพิพาทหมู่เกาะ
ในทะเลจี น ใต้ จนอาจน�ำมาซึ่ ง ความตึ ง เครี ย ดในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจี น
กับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN)

การขับเคลือ่ นกลไกการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของจีน
กรอบแนวคิด ทฤษฎีและผลงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของจีน
กล่าวคือ การสร้างความมั่นคงของประเทศอาจท�ำได้โดยการแสวงหาพันธมิตร
(alliance) ในรูปแบบของการเข้าร่วมกลุ่มกันเพื่อถ่วงดุลกับประเทศที่มีอ�ำนาจ
เพิม่ ขึน้ และให้ความส�ำคัญกับปัจจัยภายนอกทีม่ ากระทบต่อความมัน่ คงโดยเฉพาะ
เรื่องของภัยคุกคาม (threats)
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แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว ได้น�ำไปสู่
แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคง โดยร่วมมือกัน (Cooperative Security) แนวคิด
ความมั่นคงแบบร่วมมือกันนี้ จะเน้นถึงการพบปะพูดคุยกัน (dialogue) โดยเชื่อว่า
ปัญหาความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นมิติทางการทหารหรือมิติอื่น ๆ ไม่อาจแก้ไขได้ด้วย
การด�ำเนินฝ่ายเดียว แต่ต้องการความร่วมมือ (cooperation) ระหว่างรัฐต่าง ๆ
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องภายในรัฐผ่านมาตรการในการเสริมสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่าง
กันและมีความโปร่งใส (Confidence Building and Transparent Measures)
เพือ่ ลดความขัดแย้งในภูมภิ าคโดยใช้การทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy)
รวมทั้งการแก้ไขความขัดแย้งร่วมกัน เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความมั่นคงอันจะบรรลุถึง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ตลอดจนน�ำไปสู่การเตรียมการเพื่อเผชิญต่อภัยคุกคาม
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (Mihalka, M., 2005: 113–122)
ภัยคุกคามที่ไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งผลให้
ภูมิภาคต่าง ๆ มีความเชื่อมโยง เป็นสังคมเดียวกัน ซึ่งท�ำให้เกิดสภาวะที่มีความ
ท้าทายต่อการรักษาความมัน่ คงของประเทศมากขึน้ และจ�ำเป็นต้องได้ความร่วมมือ
จากประเทศอืน่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงก่อให้เกิดการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและ
กันมากขึน้ (Complex Interdependence) ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์
แห่งชาติ (Nye Jr., J. S., 2004: 1-20)
แนวคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติ 			
(National Interests)
ส�ำหรับความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติในเชิงลึกอาจแบ่งออกได้
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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และอธิบายเกี่ยวกับการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ โดยการประกาศถึงเป้าหมาย
ของประเทศที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๖ โดยในประเทศอิตาลีได้เน้น
ในเรื่องอ�ำนาจอธิปไตย (Sovereignty) และความชอบธรรม (Legitimacy)
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากก�ำลังอ�ำนาจ (Power) ของประเทศในการเมืองระหว่าง
ประเทศ ซึ่งต่อมาในศตวรรษที่ ๑๗ ในวงการเมืองประเทศอังกฤษได้กล่าวถึง
ผลประโยชน์แห่งชาติในเรื่องการมีเกียรติยศของประเทศ (National Honor)
และผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) รวมทั้งเจตนารมณ์ (General Will)
ของประเทศและต่อมาก็ได้ถกู น�ำไปบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ (Rosenau,
J. N., 1980. pp. 283-293)
ส่วนอีกความหมาย ได้ถูกน�ำไปใช้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรมทาง
การเมือง (Political Discourse) เพื่อวิเคราะห์และสนับสนุนการก�ำหนดนโยบาย
ระหว่างประเทศ ดังกรณีที่ ฮันส์ เจ มอร์เก็นทาว (Hans J. Morgenthau)
ได้วิเคราะห์ระบบการเมืองระหว่างประเทศในการแสดงพฤติกรรมทางการเมือง
ของประเทศด้วยการใช้ก�ำลังอ�ำนาจของประเทศ (Morgenthau, H. J., 2005,
pp. 4-16) โดยเฉพาะในมิติทางการทหารและทางเศรษฐกิจที่สามารถครอบง�ำ
ปัจจัยด้านอื่น ๆ ในการก�ำหนดนโยบายระหว่างประเทศของผู้ก�ำหนดนโยบาย
โดยค�ำนึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ที่ ถู ก ผลั ก ดั น จากเงื่ อ นไขที่ เ ป็ น นโยบาย
ทางยุทธศาสตร์ (strategic diplomatic milieu) และได้น�ำไปสูก่ ารพึง่ พาอาศัยกัน
อย่างสลับซับซ้อน (Complex Interdependence) ในสังคมโลก (world society)
(Evans, G. and Newnham, J., 1998, p. 345) ซึง่ ปัจจุบนั สังคมโลกมีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในลักษณะที่เป็นเครือข่าย โดยมีการผนึกก�ำลังเป็นประชาคม
ในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งมีกลไกการจัดระเบียบของการเป็นสมาชิกและมีรูปแบบ
ของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) เพื่อความร่วมมือ
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน (common goals) และยอมรับในผลประโยชน์ร่วมกัน
(Martinelli, A., 2005, pp. 241-260)
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ความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติทั้งสองกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
พืน้ ฐานการตกลงใจในการด�ำเนินนโยบายของประเทศโดยมีความสัมพันธ์กบั สภาวะ
แวดล้อมภายนอกทีก่ ระทบต่ออ�ำนาจอธิปไตยของประเทศและการด�ำเนินนโยบาย
ต่างประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในประเทศจากความหลากหลายของผลประโยชน์
ที่ เ ป็ น สาธารณะ อั น ท�ำให้ เข้ า ใจถึ ง องค์ ป ระกอบของผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ
ซึ่งประกอบด้วย การด�ำรงอยู่ของประเทศ (self preservation) ความมั่นคง
ปลอดภัย (security) การกินดีอยู่ดีของประชาชน (well-being) การส่งเสริม
และรักษาเกียรติภูมิ (prestige) การเผยแพร่และรักษาอุดมการณ์ (ideology)
ตลอดจนการแสวงหาและเพิ่มพูนก�ำลังอ�ำนาจของประเทศ (Lerche, Charles O.
and Said, Abdul A., 1995, p. 28)
ดังนั้น ผลประโยชน์แห่งชาติจึงเป็นกุญแจส�ำคัญหรือเป้าหมายของ
การก�ำหนดนโยบายต่างประเทศ แต่ผลประโยชน์แห่งชาตินั้นอาจจ�ำแนกออกเป็น
มิติต่าง ๆ บนพื้นฐานของบรรทัดฐานที่แตกต่างกันเพื่อการน�ำไปใช้ในการก�ำหนด
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
เศรษฐกิจ (economic interests) เช่น การส่งออกและน�ำเข้าทางการค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การน�ำเข้าและส่งออกของเทคโนโลยี
เป็นต้น ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรม (cultural interests) เช่น การด�ำรงรักษา
วัฒนธรรมของประเทศ เป็นต้น
๒. บนพืน้ ฐานของเวลา โดยแบ่งเป็น ผลประโยชน์ทไี่ ม่เปลีย่ นแปลงหรือ
มั่นคง (constant interests) เช่น ความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศ เป็นต้น และ
ผลประโยชน์ที่แปรเปลี่ยนตามระยะเวลา (variable interests) ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ตามสภาวะแวดล้อม เช่น ผลประโยชน์ในระยะสัน้ ประมาณ ๑ - ๒ ปี ระยะปานกลาง
ประมาณ ๓ - ๑๐ ปี และระยะยาวประมาณ ๑๐ ปีขึ้นไป เป็นต้น
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๓. บนพื้นฐานของความส�ำคัญ โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ที่ถาวร (vital
interests) เช่น การมีอิสรภาพและเสรีภาพ เป็นต้น ผลประโยชน์ส�ำคัญระดับสูง
(extremely importance interests) เช่น ความสมดุลทางยุทธศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ผลประโยชน์ที่ส�ำคัญ (importance interests) เช่น การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
๔. บนพื้นฐานของขอบเขต โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ที่เป็นสากล
(universal interests) เช่น อ�ำนาจอธิปไตยของประเทศ เป็นต้น ผลประโยชน์
บางส่วน (partial interests) เช่น การมีประเทศทีเ่ ป็นพันธมิตร ฯลฯ ผลประโยชน์
เฉพาะด้าน (individual interests) เช่น ความทันสมัยของประเทศที่ทัดเทียมกับ
ประเทศอื่น ๆ เป็นต้น
พื้นฐานทั้งสี่ประการดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงเป้าหมายของการก�ำหนด
นโยบายต่างประเทศอันเกี่ยวข้องกับแนวคิดการได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
ด้วยการสร้างความร่วมมือในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งจะได้
กล่าวถึงต่อไป
แนวคิดในการเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์
(Strategic Partnership)
นักวิจัยอิสระด้านรัฐศาสตร์ชาวอุซเบกิสถานชื่อ ดร.ฟาร์คู้ด โตลิปอฟ
(Farkhod Tolipov) ได้ให้ความหมายของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไว้อย่างเด่นชัด
ว่า เป็นรูปแบบพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(Tolipov, F., 2006, pp. 1-2)
๑. มีความเชือ่ มัน่ และเชือ่ ใจต่อกันอยูใ่ นระดับสูงของการเป็นหุน้ ส่วนกัน
๒. มีความตั้งใจที่จะร่วมมือระหว่างกันโดยมีวิสัยทัศน์ในระยะยาว
๓. ให้ความสนใจต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ฐาน
ของความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ

[ 12 ]

ประเทศ

๔. มีจุดยืนที่ใกล้ชิดและผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีการเมืองระหว่าง

๕. มีสภาพทางภูมริ ฐั ศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องในระยะยาวกับการเป็นหุน้ ส่วน
ทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
รูปแบบพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการจีนสองคนคือ
โจเซฟ วาย เอส เฉิง (Joseph Y.S. Cheng) และจาง ว่านคุน (Zhang Wankun)
ที่ได้นิยามความหมายของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ว่า เป็นลักษณะความ
สัมพันธ์ของสองประเทศทีม่ คี วามใกล้ชดิ สนิทสนมอย่างยิง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
เสมอภาค มีนโยบายและแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยได้น�ำเสนอรูปแบบและความเคลื่อนไหวในพฤติกรรม
ทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของจีน (Cheng, J.Y.S. and Wankun, Z., 2004,
p. 180)
นักวิชาการจีนทั้งสองคนนั้น กล่าวถึงการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ของจีนกับประเทศต่าง ๆ โดยมีการจัดระดับของการเป็นหุ้นส่วน (the hierarchy
of partnership) โดยเฉพาะหลังจากการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นช่วงกลาง
ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ จีนก็ได้มกี ารทบทวนการเปลีย่ นแปลงในดุลแห่งอ�ำนาจ (balance
of power) ของโลก และจีนได้ปรับเปลี่ยนบทบาทในด้านยุทธศาสตร์ระหว่าง
ประเทศใหม่ โดยเฉพาะการมีความครอบคลุมถึงก�ำลังอ�ำนาจแห่งชาติ (national
power) ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างมหาอ�ำนาจต่าง ๆ ทีจ่ นี เห็นว่าระบบขัว้ อ�ำนาจ
ของโลกมีแนวโน้มพัฒนาไปสูก่ ารมีหลายขัว้ อ�ำนาจ รวมทัง้ ความสัมพันธ์กบั องค์กร
ระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ แต่เนื่องจากความซับซ้อนของผลประโยชน์
ระหว่างประเทศจึงท�ำให้จนี จ�ำเป็นต้องแบ่งระดับความสัมพันธ์ของการเป็นหุน้ ส่วน
(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 โดยมุ่งการด�ำเนินการเพื่อรักษาความสงบ
และความมีเสถียรภาพของสภาวะแวดล้อมใหม่ทางการเมืองระหว่างประเทศ
ระดับที่ ๒ การเป็นหุน้ ส่วนทีส่ มบูรณ์ (comprehensive partnership)
ระหว่างจีนกับฝรั่งเศส แคนาดา เม็กซิโก ปากีสถาน และอังกฤษ โดยมีความ
แตกต่างกันตามกรณีในแต่ละรายประเทศ เพื่อผลักดันการจัดระเบียบโลกใหม่
ในระบบหลายขั้ ว อ�ำนาจ และเพื่ อ ป้ อ งปรามไม่ ใ ห้ ส หรั ฐ ฯ แสดงความเป็ น
อภิมหาอ�ำนาจหนึ่งเดียวของโลกในการครอบง�ำระบบระหว่างประเทศ
ระดับที่ ๓ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนของเสถียรภาพในระยะยาว
(constsuctive partnership of long-term stability) ระหว่างจีนกับสหภาพยุโรป
(European Union: EU) เพือ่ คงไว้ซงึ่ ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากความส�ำคัญในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและตลาดการค้า
ระดับที่ ๔ การเป็นหุน้ ส่วนบนพืน้ ฐานความเชือ่ มัน่ และการเป็นเพือ่ นบ้าน
ที่ดี (partnerships based on good-neighborliness and mutual trust)
ระหว่างจีนกับประเทศในกลุม่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เพือ่ ป้องกันความ
ขัดแย้งในผลประโยชน์พื้นฐานทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคนี้ รวมทั้งการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจในภูมิภาค
ระดับที่ ๕ การเป็นหุ้นส่วนของมิตรภาพและความร่วมมือ (partnership of friendship and cooperation) ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น เพื่อผลประโยชน์
ทางการค้า และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของความร่วมมือ (partnership of
constructive cooperation) ระหว่างจีนกับอินเดีย เพื่อรักษาความสงบในพื้นที่
ตามแนวชายแดน
ระดับที่ ๖ การสร้างความเป็นหุ้นส่วน (constructive partnership)
ระหว่างจีนกับแอฟริกาใต้ รวมทั้งความสัมพันธ์ของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์
(relationship of strategic cooperation) ระหว่างจีนกับอียิปต์ และจีนกับ
ซาอุดีอาระเบีย เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแหล่งพลังงาน
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ดังนั้น หากจะศึกษาถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างผลประโยชน์
แห่งชาติกับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของจีน จึงจ�ำเป็นที่ต้องท�ำความเข้าใจ
ถึงรูปแบบของการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งจีนใช้ในการสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนที่มีหลายระดับความแตกต่างตามผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้จากการ
ประเมินสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ (Xiaotian, Z., 2010, pp. 111-112)
กรณีตัวอย่างของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซีย
น่าจะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามแนวความคิดการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ที่ดีตัวอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการด�ำเนิน
นโยบายของจีนเป็นระดับแรก ดังเห็นได้จากการที่มีการลงนามในสนธิสัญญา
มิตรภาพและความร่วมมือในความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งต่อมาในปี
พ.ศ.๒๕๔๖ ก็ได้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่กรุงมอสโกเกี่ยวกับความเป็น
พันธมิตรทางยุทธศาสตร์วา่ ด้วยความร่วมมือระหว่างกัน รวมทัง้ การมีความร่วมมือ
ด้านความมัน่ คงในกรอบขององค์การความร่วมมือเซีย่ งไฮ้ (Shanghai Cooperation
Organization: SCO) ที่มีจีน รัสเซีย และอดีตประเทศที่เคยอยู่ในเครือสหภาพ
โซเวียตเดิม คือ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน เข้าเป็น
สมาชิก เพือ่ แก้ไขปัญหาพรมแดนระหว่างกัน ตลอดจนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
การก่อการร้าย
นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วนั้น จีนยังมีความร่วมมือทางการทหารกับ
รัสเซียในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ รวมทั้งมีการซ้อมรบร่วมกันในปี พ.ศ.
๒๕๔๘ เพือ่ แสดงปฏิกริ ยิ าโต้ตอบในการแผ่ขยายอ�ำนาจของสหรัฐฯ ทีต่ อ้ งการเป็น
อภิมหาอ�ำนาจเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งนอกจากจีนจะสนับสนุนให้รัสเซียเข้าเป็นสมาชิก
ในองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) แล้ว จีนยังได้สั่งซื้อ
น�้ำมันและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร เช่น เครื่องบินรบ จรวด เรือด�ำน�้ำ และ
เรือพิฆาตจากรัสเซีย นอกจากนีแ้ ล้ว จีนยังได้ให้การสนับสนุนรัสเซียในการแก้ปญ
ั หา
เรื่องดินแดนเชชเนีย
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ส่วนรัสเซียก็สนับสนุนจีนในเรือ่ งปัญหาไต้หวันและทิเบต รวมทัง้ ให้ความ
ร่วมมือกับจีนในการถ่วงดุลอ�ำนาจกับสหรัฐฯ ตลอดจนมีการคัดค้านการใช้ก�ำลัง
ทหารของสหรัฐฯ กรณีการโจมตีอิรัก โดยจีนกับรัสเซียมีจุดยืนร่วมกันในการ
สนับสนุนระบบการเมืองโลกในรูปแบบของหลายขัว้ อ�ำนาจ (Multipolarlism) ทัง้ นี้
เพือ่ มิให้สหรัฐฯ ผูกขาดการเป็นขัว้ อ�ำนาจเดียว (Unipolarlism) เป็นต้น (Dittmer,
Lowell., 2004, pp. 207-223)
นักวิชาการของจีนได้วิเคราะห์การด�ำเนินนโยบายการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ของจีนต่อประเทศต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้เห็นถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจีน
ที่มีจุดมุ่งเน้นเป้าหมายในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นในการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ (Hao, S., 2009, pp. 35-40) ดังนี้
๑. เพือ่ ให้สามารถสร้างหลักประกันในการรักษาความสงบ ความมัน่ คง
และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเพื่อน�ำพาประเทศจีนสู่ความทันสมัย
๒. มุ ่ ง สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ประเทศรอบบ้ า นและเพื่ อ นบ้ า น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ ลดอ�ำนาจอิทธิพลของสหรัฐฯ
๓. มุ่งแสวงหาวิธีการด�ำเนินความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นซึ่งมีอิทธิพลอ�ำนาจ
ในภูมิภาค เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันและความตึงเครียด จนส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจีน
๔. เพื่อแสวงหาลู่ทางในการน�ำไต้หวันเข้ามารวมอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
อธิปไตยของจีน
๕. เพื่อให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของจีนโดยเฉพาะผลประโยชน์
ในทะเลจีนใต้
๖. มุ่งแสวงหาลู่ทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้ากับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อปกป้องสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการ
รักษาผลประโยชน์ของจีน
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วิสัยทัศน์และปฏิบัติการ ว่าด้วยการร่วมสร้างแนวเขต		
เศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหม และเส้นทางสายไหมทาง		
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) มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่แนวคิดของประธานาธิบดีจีนสี จิ้นผิง เกี่ยวกับแนวเขตเศรษฐกิจบน
เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One
Belt, One Road หรือ The Belt and Road Initiative) ขณะที่ได้ไปเยือนเอเชีย
กลาง เมือ่ เดือนกันยายน ๒๕๕๖ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
โดยได้จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วยหัวข้อหลักใน ๘ ประเด็น
สรุปได้ดังนี้
๑. ความเป็นมา สืบเนื่องมาจากภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของโลก มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นจนก่อให้เกิดความไม่สมดุลในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ซึ่งควรมีการส่งเสริมให้เกิดการประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือที่กว้างขวางและเชิงลึกมากขึ้น โดยร่วมกันสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้น
ทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ (ความริเริ่มหนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง) ที่จะเป็นรูปแบบใหม่ของความร่วมมือระหว่างประเทศสู่สันติภาพ
และการพัฒนาของโลก
๒. หลักการ ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และหลักการอยู่ร่วมกันของกฎบัตรสหประชาชาติ ในห้าประการ ได้แก่ (๑) ความ
เคารพซึ่งกันและกันในอ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน
(๒) ร่วมกันที่ไม่รุกรานซึ่งกันและกัน (๓) ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
(๔) ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และ (๕) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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๓. กรอบ แนวคิดความริเริม่ หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทางเป็นวิธกี ารทีจ่ ะน�ำไป
สู่ความร่วมมือที่ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเส้นทาง
ไปสู่ความสงบสุขและมิตรภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันและความ
ไว้วางใจ รวมทั้งการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนอย่างรอบด้าน ผ่านทวีปเอเชีย ยุโรป
และแอฟริกา โดยเชือ่ มโยงกันเป็นวงกลมเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลส�ำคัญ ๒ ประการ คือ
		 ๓.๑ การเชื่อมโยงเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันตก แอฟริกาเหนือ และยุโรปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ภูมิภาคเหล่านี้ได้
แลกเปลีย่ นและสร้างประโยชน์รว่ มกัน ในการสร้างห่วงโซ่อปุ ทาน ห่วงโซ่ธรุ กิจ ห่วง
โซ่คุณค่า และการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศใหม่ และช่องทางการขนส่งคมนาคมทีส่ ะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง
เพื่อประโยชน์ส�ำหรับการพัฒนาประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่ทุรกันดาร
อีกทัง้ เป็นการช่วยลดต้นทุนการค้าการลงทุนและขจัดการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ อันเป็นการผลักดันให้การรวมกลุม่ เศรษฐกิจ ความเสรีทางการค้าและการ
ลงทุน ตลอดจนการเปิดตลาดซึ่งกันและกัน ของประเทศที่มีความประสงค์ตาม
เส้นทางสายนีใ้ ห้มรี ะดับสูงยิง่ ขึน้ โดยข้อเสนอดังกล่าวเป็นเหตุผลทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนต้องการสันติภาพ เปิดกว้าง และต้องการ
หยิบยื่นโอกาสการพัฒนาให้กับเอเชียและโลก
		 ๓.๒ ยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพืน้ ฐานและเป็นแกนหลัก
พร้อมทัง้ ยึดถือการแลกเปลีย่ นบุคคลและวัฒนธรรมเป็นตัวหนุนส�ำคัญ โดยไม่เข้าไป
แทรกแซงกิจการภายในของประเทศในภูมิภาค ซึ่งฝ่ายจีนจะปฏิบัติตามหลักการ
ร่วมหารือกับประเทศตามเส้นทางสายนี้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นและอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างกันผลักดันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยข้อเสนอดังกล่าวถือเป็น
เหตุผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และถือเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนจะช่วย
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับประชาชนตามเส้นทางสายไหม
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๔. ล�ำดับความส�ำคัญของความร่วมมือ ด้วยการด�ำเนินการที่ประกอบ
ด้วย (๑) การประสานงานด้านนโยบาย (๒) การสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการ
เชื่อมต่อ (๓) การขจัดข้อจ�ำกัดและอุปสรรคทางการค้า (๔) การเสริมสร้างความ
ร่วมมือการควบคุมทางการเงินแบบบูรณาการ (๕) การสร้างความสัมพันธ์จาก
ประชาชนสู่ประชาชน
๕. กลไกของความร่วมมือ โดยเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี ผ่านกลไกที่มีอยู่ เช่น องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO)
อาเซียนกับจีน (๑๐+๑) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ (APEC)
และการประชุมเอเชียกับยุโรป (ASEM หรือ อาเซม) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องส่ง
เสริมบทบาททีส่ ร้างสรรค์ของฟอรัม่ ระหว่างประเทศและการจัดนิทรรศการในระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น BFA (Boao Forum for Asia) เป็นต้น
๖. การเปิดสู่ภูมิภาคของจีน โดยการปลุกฟื้นคืนชีพเส้นทางสายไหม
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์
ส�ำคัญในการแผ่อิทธิพลและแสวงหาผลประโยชน์ของจีนด้วยการเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่
		 ๖.๑ การเชื่อมโยงทางบก (Silk Road Economic Belt) เป็นการ
เชือ่ มโยงประเทศทีต่ งั้ อยูใ่ นภูมภิ าคเส้นทางสายไหมเดิม โดยเป็นการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจระดับภูมภิ าค ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
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 เชื่อมโยงจีนกับอ่าวเปอร์เซีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ผ่านทางเอเชียกลาง และตะวันออกกลาง (๓) เส้นทางที่ ๓ เชื่อมโยงจีนกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้

[ 19 ]

		 ๖.๒ การเชือ่ มโยงทางทะเล (Maritime Silk Road) ถือเป็นข้อริเริม่
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงด้านการลงทุนระหว่าง
จีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทร ได้แก่ อาเซียน โอเชียเนีย แอฟริกาเหนือ
แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย โดยจะมีการสร้างระเบียงเศรษฐกิจ จีน-ปากีสถาน
และระเบียงเศรษฐกิจ จีน-บังกลาเทศ-อินเดีย เป็นต้น
๗. การด�ำเนินการของจีน นอกจากการเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ กว่า
๒๐ ประเทศของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจแล้ว ยังมีการลงนามในกรอบความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มความร่วมมือ
๘. การร่วมกันประคับประคองอนาคตที่สดใส โดยเน้นการให้ความ
เคารพซึง่ กันและกัน และความไว้วางใจกันบนผลประโยชน์รว่ มกัน รวมทัง้ สร้างความ
ร่วมมือแบบ win-win และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมที่มีความแตกต่าง
กัน ซึ่งจะเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่กันและกัน ในการน�ำไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ร่วมกันในที่สุด
จึงอาจกล่าวได้ว่า แนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทาง
สายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ ของจีน นับเป็นความพยายามเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจและการแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองไปสู่ประเทศต่างๆ บนเส้นทาง
สายไหม ทัง้ ทางบกและทางทะเล ซึง่ จะเป็นช่องทางทีส่ �ำคัญของจีนในการก้าวสูก่ าร
เป็นอภิมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่างสันติวธิ แี ละมีบทบาทในเวทีการเมือง
โลกที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment
Bank: AIIB) ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับประเทศสมาชิกในการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ ปัจจุบนั (ข้อมูลล่าสุด เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีสมาชิกรวม ๗๐ ราย (มี ๖๙ ประเทศบวกกับฮ่องกงซึง่
ไม่มสี ถานะเป็นประเทศ) โดยประเทศไทยเป็นหนึง่ ในกลุม่ ประเทศผูร้ ว่ มก่อตัง้ ร่วมกับ
จีนตั้งแต่แรก ซึ่งมีจ�ำนวน ๒๑ ประเทศ และต่อมาขยายการรับสมาชิกเพิ่มเป็น
๕๗ ประเทศ จนล่าสุดมีจ�ำนวนสมาชิก ๗๐ ราย
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ส�ำหรับความคืบหน้าในรอบสามปี (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. ความเคลื่อนไหวของประเทศเนเธอร์แลนด์ในการเริ่มด�ำเนินงาน
เชื่อมต่อ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ตามแผนยุทธศาสตร์แถบเศรษฐกิจเอเชีย–ยุโรป
ใหม่ โดยจะบรรจบกันที่ท่าเรือรอตเทอร์ดาม ( Rotterdam) ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง
เป็นจุดสิน้ สุดของเส้นทางสายไหมทางทะเลและแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทาง
บกจะบรรจบกันที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป กล่าวคือ เมื่อเดือน
ตุลาคมปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม อเล็กซานเดอร์
กษัตริย์พระองค์ใหม่ของเนเธอร์แลนด์เสด็จฯ เยือนจีนและตรัสว่า ความริเริ่มของ
จีนเกีย่ วกับแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และธนาคารเพือ่ การลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเอเชียมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง โดยเนเธอร์แลนด์ยินดีเข้าร่วมความร่วมมือที่
เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้แผน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เชื่อมต่อกับ
โครงการลงทุนของยุโรป นอกจากนี้ ตั้งแต่ครึ่งหลังปี พ.ศ.๒๕๕๘ คลังสมองและ
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รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เริม่ ด�ำเนินงานสร้างเวทีเชือ่ มต่อ “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” ที่
มีหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ รัฐบาลและนักธุรกิจหลายฝ่ายเข้าร่วม เพื่อแสวงหา
วิธีการเชื่อมต่อ บนพื้นฐานที่คุ้มครองผลประโยชน์ของตน และพิจารณาจากแง่มุม
ของเนเธอร์แลนด์และยุโรปด้วย ดังที่ ดร.แวนเตอร์ ปูตเตน (Vander Putten) นัก
วิจัยระดับสูงสถาบันวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้เสนอและ
ผู้รับผิดชอบการสร้างเวทีเชื่อมต่อ “ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กล่าวกับสื่อมวลชนว่า
ได้เริ่มด�ำเนินงานในช่วงแรก ๒ เรื่อง คือ (๑) ช่วยรัฐบาลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนักธุรกิจ เพิ่มความเข้าใจ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (๒) ช่วยรัฐบาลแสวงหาวิธี
เชื่อมต่อ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่ท�ำได้ในทั่วประเทศ (ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ดร.แวนเตอร์ ปูตเตนได้เขียนรายงานวิจัยหัวข้อ “จีน ยุโรป กับเส้นทาง
สายไหมทางทะเล” โดยเห็นว่า ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” จะส่งเสริม
กระบวนการเป็นหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา จีน
ก�ำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างการค้าข้ามภูมิภาค เส้นทางสายไหมทางทะเลจะเชื่อม
ต่อท่าเรือรายทาง ส่วนแถบเศรษฐกิจทางบกจะเชื่อมต่อทางรถไฟรายทาง ดังนั้น
โครงการส�ำคัญบางโครงการทีไ่ ม่ได้ท�ำในยุโรป แต่กจ็ ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยุโรป
ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า โดยเนเธอร์แลนด์ควรพยายามเข้าร่วมโครงการนี้อย่างเต็มที่)
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถือเป็นวันส�ำคัญใน
ประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง ที่ต้องบันทึกว่า ที่เมืองอี้อู (Yiwu) ในมณฑลเจ้อเจียงของ
จีน ซึง่ อยูห่ า่ งจากนครเซีย่ งไฮ้ไปทางใต้ราว ๓๐๐ กิโลเมตร รถไฟขบวนแรกทีบ่ รรทุก
ตู้คอนเทนเนอร์ ๘๒ ตู้ บรรจุสินค้าส่งออกน�้ำหนักรวมกันมากกว่า ๑,๐๐๐ ตัน เดิน
ทางออกจากกลุ่มอาคารคลังสินค้าขนาดมหึมาของเมืองนี้ มุ่งหน้าไปยังกรุงมาดริด
ประเทศสเปน บนเส้นทางรถไฟทรานส์ยเู รเชีย (trans-Eurasia) สายใหม่ และไปถึง
จุดหมายปลายทางในอีก ๒๑ วันต่อมา คือวันที่ ๙ ธันวาคม.๒๕๕๗ ซึง่ สินค้าทีล่ �ำเลียง
ในเส้นทางสายนี้ เดินทางข้ามประเทศจีนจากภาคตะวันออกสู่ภาคตะวันตก จาก
นัน้ ก็ผา่ นคาซัคสถาน, รัสเซีย, เบลารุส, โปแลนด์, เยอรมนี, ฝรัง่ เศส, และไปถึงสเปน
ในท้ายที่สุด
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เส้นทางรถไฟสายดังกล่าว ข้ามดินแดนยูเรเชีย ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง
อีอ้ -ู มาดริด สายนี้ ได้กลายเป็นตัวแทนการเริม่ ต้นของโครงการการพัฒนาขนาดใหญ่
และกลายเป็นช่องทางโลจิสติกส์ทรงประสิทธิภาพทีม่ รี ะยะยาว ในเชิงภูมริ ฐั ศาสตร์
ที่เชื่อมตลาดขนาดใหญ่ข้ามผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล นอกจากนั้น ทางรถไฟ
สายนี้ยังกลายเป็นตัวอย่างรูปธรรมของกระบวนการบูรณาการดินแดนยูเรเชีย
เข้าเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ซึง่ เป็นกระบวนการทีก่ �ำลังด�ำเนินอยูอ่ ย่างคึกคักในเวลา
นี้ และสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ยิง่ กว่าอืน่ ใด ทางรถไฟสายนีค้ อื ส่วนประกอบส่วนแรกใน “เส้น
ทางสายไหมใหม่” (New Silk Road) ของจีน ซึ่งมองเห็นกันว่าเป็นโครงการแห่ง
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนได้เดินทางไปเยือนโปแลนด์ในช่วง
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๙ และได้ประชุมร่วมกับนาย Andrzej Duda ประธานาธิบดี
โปแลนด์ ในโครงการความร่วมมือ The Belt and Road Initiative ซึง่ ผลการเยือน
โปแลนด์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงครั้งนี้ ท�ำให้ยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์
โปแลนด์-จีนให้สูงขึ้น ในฐานะที่โปแลนด์เป็นประเทศสมาชิกในการริเริ่มก่อตั้ง
ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB)
โดยโปแลนด์ยนิ ดีทจี่ ะเข้าร่วมโครงการ“หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” รวมทัง้ กระชับความ
ร่วมมือในการสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐาน ทางรถไฟและโลจิสติกส์ ทั้งนี้
เนื่องจากโปแลนด์มีจุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์ ในการเป็นชุมทางคมนาคมที่เชื่อม
ต่อตะวันออกกับตะวันตก โดยปัจจุบัน ขบวนรถไฟจีน–ยุโรปมีกว่า ๒๐ เส้นทาง
และต้องผ่านโปแลนด์เกือบหมด ในจ�ำนวนนี้ จุดหมายปลายทางของ ๒ เส้นทางอยู่
ในโปแลนด์ ต่างเป็นขบวนรถไฟ “ซูหม่านโอว” เริ่มต้นจากเมืองซูโจวทางภาค
ตะวันออกของจีน สิ้นสุดที่กรุงวอซอร์ อีกเส้นทางหนึ่งคือ ขบวนรถไฟหรงโอว เริ่ม
ต้นจากเมืองเฉิงตูเมืองเอกมณฑลซือ่ ชวน (เสฉวน) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
สิน้ สุดทีเ่ มืองโรดส์ (Lodz) ของโปแลนด์ ซึง่ สถานีรถไฟในเมืองโรดส์มชี อื่ สถานีรถไฟ
นานาชาติกูตโน (Kutno) เป็นหนึ่งของชุมทางโลจิสติกส์ที่ส�ำคัญของทวีปยุโรป
คอนเทนเนอร์จากยุโรปและเอเชียจ�ำนวนมาก ทีม่ าจากทางรถไฟหรือทางหลวง จะ
มารวมกันทีน่ แี่ ละกระจายต่อไป นอกจากนี้ เมือ่ ช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๙ มณฑลซือ่ ชวน
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(เสฉวน) กั บ เมื อ งโรดส์ ข องโปแลนด์ ได้ ล งนามข้ อ ตกลงสร้ า งความสั ม พั น ธ์
เมืองพี่เมืองน้อง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างสองฝ่าย ซึ่งในปี
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีการเดินขบวนรถไฟเส้นทางหรงโอวเพิ่มขึ้นเป็น ๔๐๐ ขบวน โดย
นายเฉิน จ้งเหวย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานโลจิสติกส์ด่านชายแดนเมืองเฉิงตู มณฑล
ซือ่ ชวน (เสฉวน) กล่าวว่า เมืองเฉิงตูมแี ผนทีจ่ ะขยายทางรถไฟหรงโอว โดยจะสร้าง
ขยายต่อไปยังเมืองชุมทางส�ำคัญของประเทศยุโรปหลายประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส
เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ส่วนช่วงทีอ่ ยูภ่ ายในจีน จะสร้างและขยายเส้น
ทางนีใ้ ห้สามารถเชือ่ มต่อเขตเศรษฐกิจส�ำคัญภายในประเทศ อาทิ ดินดอนสามเหลีย่ ม
แม่น�้ำแยงซี ดินดอนสามเหลี่ยมแม่น�้ำจูเจียงและเขตเศรษฐกิจรอบทะเลโป๋ไห่ จึง
กลายเป็นโครงสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศขนาดใหญ่โต ที่มี
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยู่ทางตะวันออก อาเซียนอยู่ทางใต้ เอเชียกลางและยุโรปอยู่
ทางตะวันตก
ความเคลือ่ นไหวทีส่ �ำคัญอีกประเด็นหนึง่ คือ ได้มผี ลของการสัมมนาแนว
ความคิดเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจัดขึ้นในนครซีอาน เมืองเอกของ
มณฑลส่านซี (อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของจีน) เมือ่ ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
ชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จีนได้ลงทุนไปมูลค่าเกือบ
๑ หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศทีอ่ ยูแ่ ถบเส้นทางสายไหม ผ่านสถาบันทางการ
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 (ซึง่ แนวความคิดเส้นทางสายไหมใหม่ดงั กล่าวนี้ หมายถึง “แนวความ
คิดเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑”
หรือ Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road
initiative ที่เสนอโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๓ หรือ พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อมุ่งเชื่อมโยงประเทศในเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาผ่านช่องทางบนบกและ
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ทางทะเล) โดยเฉพาะเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่นายฝาง อ้ายชิง (
)
รัฐมนตรีชว่ ยกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่า การค้าระหว่างจีนกับประเทศในแถบ
เส้นทางสายไหมใหม่ได้พ่งุ สูงถึง ๖ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๒๑ ล้านล้าน
บาท) ซึง่ มีสดั ส่วนเป็นร้อยละ ๒๖ ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทัง้ หมดของจีน
ในช่วง ๘ เดือนแรกของปี ค.ศ.๒๐๑๖ หรือ พ.ศ.๒๕๕๙
ล่าสุด จากข่าวสารความส�ำเร็จของจีนในการเริ่มเดินขบวนรถไฟขนส่ง
สินค้าไปกรุงลอนดอนเป็นขบวนแรก เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยรถไฟ
ขนส่งสินค้าดังกล่าว ออกเดินทางจากสถานีรถไฟในเมืองอีอ้ ู (
) มณฑลเจ้อเจียง
ซึง่ อยูท่ างตะวันออกของจีน ใช้เวลาเดินทาง ๑๘ วัน ในระยะทางมากกว่า ๑๒,๐๐๐
กิโลเมตร จึงจะถึงเป้าหมายปลายทางในอังกฤษ ส�ำหรับเมืองอี้อูเป็นที่รู้จักกันดีว่า
เป็นเมืองที่ผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น ของใช้ในบ้าน สิ่งทอผ้า กระเป๋า และกระเป๋าเดิน
ทาง ซึง่ รถไฟจะขนส่งสินค้าเหล่านีผ้ า่ นคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ เยอรมนี
เบลเยียม และฝรั่งเศส จึงถึงกรุงลอนดอนในที่สุด ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าผ่านรถไฟนี้
จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างจีนกับอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริม
การเชื่อมต่อกับยุโรปตะวันตก รวมถึงโครงการเส้นทางสายไหม ที่เป็นการเชื่อมต่อ
โครงข่ายการค้าและโครงสร้างพื้นฐานระหว่างเอเชียกับยุโรปและแอฟริกาผ่าน
เส้นทางการค้าโบราณ อันจะท�ำให้อตุ สาหกรรมรถไฟของจีน ยกระดับเป็นผูส้ ง่ ออก
เทคโนโลยีรถไฟทัง้ ด้านการผลิตและขายตัวรถไฟ รวมถึงเทคโนโลยีการควบคุมการ
วิ่งและการสื่อสารระบบรถรางอีกด้วย
ประเด็นข้อสังเกตทีส่ �ำคัญของการเดินขบวนรถไฟจากจีนไปยุโรป ซึง่ ต้อง
ผ่านดินแดนที่เรียกว่า “ยูเรเซีย” ซึ่งดินแดนยูเรเซีย มีความส�ำคัญในเชิงทฤษฎีทาง
ภูมริ ฐั ศาสตร์ทวี่ า่ ด้วยทฤษฎีหวั ใจ (Heartland Theory) ซึง่ ทฤษฎีหวั ใจนีไ้ ด้รบั การ
พัฒนาโดยนักภูมศิ าสตร์ชาวอังกฤษชือ่ เซอร์ฮลั ฟอร์ด เจ. แมคคินเดอร์ (Sir Halford
John Mackinder ค.ศ.๑๘๖๙ - ๑๙๔๗) ในบทความของเขาชือ่ “หัวใจทางภูมศิ าสตร์
ของประวัติศาสตร์” เมื่อปี ค.ศ.๑๙๐๔ (พ.ศ.๒๔๔๗) และในงานเขียนที่โด่งดังของ
เขา คือ อุดมคติประชาธิปไตยและความเป็นจริง : การศึกษารัฐศาสตร์ของการฟืน้ ฟู
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เมื่อปี ค.ศ.๑๙๑๙ (พ.ศ.๒๔๖๒) โดยทฤษฎีหัวใจนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะผลจากการ
ทีแ่ มคคินเดอร์ได้ท�ำการศึกษาสัมพันธภาพในระดับโลกระหว่างมหาอ�ำนาจทางบก
กับมหาอ�ำนาจทางทะเล กล่าวคือ มีข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์บางอย่างมีอิทธิพล
อย่างยิ่งยวดต่อแนวทางของการเมืองโลก ข้อเท็จจริงที่แมคคินเดอร์พูดถึงนี้ ได้แก่
(๑) มี “เกาะโลก” (ยุโรป, เอเชีย และแอฟริกา) อยู่ล้อมรอบ “ดินแดนหัวใจ” หรือ
“พื้นที่หัวใจ” ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จากทางทะเล (๒) มีดินแดนชายฝั่งทะเลของ
เกาะโลกนี้ คือ “ดินแดนภายใน” หรือ “ดินแดนเกือบเป็นรูปวงเดือน” ประกอบ
กันเป็นมหาอ�ำนาจทางทะเล และ (๓) มีฐานอ�ำนาจของเกาะ ประกอบด้วย
อเมริกาเหนือและใต้ กับออสเตรเลีย เรียกว่า “อินซูลาร์” หรือ “วงเดือนรอบนอก”
แมคคินเดอร์ มีสมมติฐานว่า มหาอ�ำนาจทางบกจะเจริญเติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ
จนเข้าครอบง�ำมหาอ�ำนาจทางทะเล เขาจึงได้เตือนไว้ว่า “(๑) ใครครอบครองยุโรป
ตะวันออกได้ก็จะครอบครองดินแดนหัวใจ (๒) ใครครอบครองดินแดนหัวใจได้
ก็จะครอบครองเกาะโลก (๓) ใครครอบครองเกาะโลกได้กจ็ ะครอบครองโลก” (Who
rules East Europe commands the Heartland; Who rules the Heartland
commands the World-Island; Who rules the World-Island commands
the World.) โดยแมคคินเดอร์ได้ประกาศสนับสนุนนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างดุลยภาพแห่งอ�ำนาจระหว่างมหาอ�ำนาจทางบกกับมหาอ�ำนาจทางทะเลทั้งนี้
ก็เพือ่ ทีจ่ ะไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึง่ อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะเข้าครอบง�ำดินแดนหัวใจนัน้ ได้
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ แมคคินเดอร์ได้ปรับปรุงทฤษฎีของเขาเพื่อ
ให้สามารถน�ำไปใช้ศึกษาพัฒนาการอานุภาพทางทะเลและการเติบโตทางอ�ำนาจ
ชาติของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ภายนอกเกาะโลกนั้น ในปี ค.ศ.๑๙๑๙ (พ.ศ.๒๔๖๒)
แมคคินเดอร์ได้เตือนถึงผลที่จะตามมาหากเยอรมนีสามารถครอบครองสหภาพ
โซเวียตได้ และเมื่อปี ค.ศ.๑๙๔๓ (พ.ศ.๒๔๘๖) แมคคินเดอร์ก็ได้เตือนถึงผลที่จะ
ตามมาหากสหภาพโซเวียตสามารถครอบครองเยอรมนีได้ ซึ่งแนววิเคราะห์ของ
แมคคินเดอร์นี้ ก็ยงั สามารถน�ำมาใช้กบั การอธิบายถึงเหตุผลว่าท�ำไมสหรัฐฯ จึงต้อง
ด�ำเนินนโยบายปิดล้อมคอมมิวนิสต์ หรือใช้อธิบายถึงผลที่จะตามมาจากการ
รวมตัวอย่างใกล้ชิดของสหภาพโซเวียตและจีน ในช่วงสงครามเย็น
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อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศเปิดตัว “แถบ
เศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่” กับ “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑”
ที่มีโครงการทั้งการวางระบบรางรถไฟและการพัฒนาท่าเรือนั้น ย่อมก�ำลังด�ำเนิน
ไปตามทฤษฎีหัวใจโลกของแมคคินเดอร์ ที่มุ่งน�ำเสนอการเมืองระหว่างประเทศ
ภายใต้อิทธิพลของภูมิศาสตร์ และชี้ให้เห็นความส�ำคัญของพื้นที่ท่ีเป็นหัวใจโลก
ซึ่งก็คือ “ดินแดนยูเรเชีย”
ยุทธศาสตร์“หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง”ดังกล่าวของจีนมีความส�ำคัญอย่างมาก
ต่ออนาคตของจีน กล่าวคือ
๑. จีนได้กลายมาเป็นประเทศทีม่ อี ทิ ธิพลทัง้ ด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ จากความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างจีนกับหลาย
ประเทศในภูมิภาค ท�ำให้จีนมีบทบาทและความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคมากขึ้น ขณะ
ทีป่ ระเทศต่าง ๆ ต้องการรักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั จีนไว้ โดยจีนพยายามใช้นโยบาย
ที่เป็นมิตรเช่นกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการทางทหาร		
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๒. รัฐบาลจีนมีความสามารถในการใช้เส้นทางการคมนาคมระหว่าง
ประเทศมากขึ้น โดยจีนอาศัยการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างท่าเรือและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อออกแบบเส้นทางให้ได้ตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐานของจีน จะเป็นปัจจัยทีเ่ ปิดโอกาสให้เพิม่ ความสัมพันธ์ระหว่างจีน
กับประเทศต่าง ๆ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๓. ในระยะยาวเส้นทางการส่งก�ำลังบ�ำรุงและการคมนาคมจะค่อย ๆ
ด�ำเนินไปในลักษณะที่จีนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ในขณะเดียวกันการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานของจีนในประเทศต่าง ๆ จะเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ น�ำมา
ซึ่งความเจริญและเสถียรภาพในภูมิภาค อันจะสนับสนุนต่อความมั่นคง โดยที่
กองทัพเรือจีนจะปรากฏตัวด้วยการไปเยี่ยมเยือนท่าเรือต่าง ๆ เพื่อแสดงความ
สัมพันธ์ที่ดีและความส�ำเร็จของจีน ให้เปิดออกสู่โลกภายนอกได้รับรู้มากขึ้น
นอกจากนี้ โครงการเส้นทางสายไหมนี้ จะช่วยลดปัญหาของจีนที่ก�ำลัง
เผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐฯ ซึง่ ท�ำให้จนี หวาดกลัวว่า ความต้องการด้านพลังงาน
ของจีนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ ในการที่ต้องน�ำเข้าพลังงาน
ดังกล่าวมาจากต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมากและพึ่งพาอาศัยการล�ำเลียงขนส่งทาง
ทะเลเป็นส�ำคัญ อาจจะถูกคุกคามได้ ดังนัน้ จีนจึงต้องทุม่ เทการลงทุนอย่างมโหฬาร
เพื่อช่วยเหลือการก่อสร้างเครือข่ายสายท่อส่งน�้ำมันและก๊าซในประเทศที่มีความ
เป็นมิตรกับจีนบริเวณดินแดนยูเรเชีย ไล่ตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงไซบีเรีย รวมทั้ง
การหันไปหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ เช่น แหล่งนำ�้ มันในแอฟริกาและอเมริกาใต้ ตลอด
จนการรุกไปข้างหน้าอย่างแข็งกร้าวในการอ้างกรรมสิทธิเ์ หนือบริเวณทีเ่ ป็นคาดว่า
จะเป็นพลังงานที่ส�ำคัญทั้งในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ เป็นต้น
อาจกล่าวได้วา่ โครงการเส้นทางสายไหมดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง อันจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนต่อความมั่นคง
ระหว่างประเทศและเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างจีนกับอาเซียน
และสามารถเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคส่วนอื่น ๆ ได้ อันจะสนับสนุนให้โครงการนี้
ประสบความส�ำเร็จ นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเร่งศึกษาถึงแนวทางที่จะแสวง
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ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจีนในด้านต่าง ๆ (รวมถึงวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของ พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่
เสนอให้จีนสนับสนุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารใน
ประเทศไทยพร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทย จากการเดินทางไปเยือนจีน
เมือ่ วันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙) อันจะท�ำให้ประเทศไทยได้รบั ผลประโยชน์ใน
ระยะยาว มากกว่าการที่จะเป็นเพียงแค่จุดเชื่อมต่อทางภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น
ประกอบกับประเทศไทยได้มีการลงนามเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ดูรายละเอียดใน ผนวก ง ถ้อยแถลงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชน
จีนและราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน) ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงแนวคิดด้านความ
มัน่ คงและการเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ เพือ่ เป็นข้อพิจารณาในการด�ำเนินความ
สัมพันธ์กับจีนต่อไป

แนวคิดด้านความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
การด�ำเนินนโยบายเพื่อความมั่นคงของจีนมุ่งน�ำไปสู่การเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) กับประเทศต่าง ๆ โดยมีการประเมินสภาวะ
แวดล้อมด้านความมัน่ คงระหว่างประเทศว่า จะยังไม่มสี งครามขนาดใหญ่ในภูมภิ าค
ทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อโอกาสการพัฒนาประเทศของจีน แต่กระแสโลกาภิวตั น์จะกระทบ
ต่อการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันท�ำให้ประเทศต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องมี
การพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น (interdependence) โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ความสมดุลในด้านก�ำลังอ�ำนาจหลังจากยุคสงครามเย็นที่ได้
มีการเปลีย่ นแปลงจากระบบสองขัว้ อ�ำนาจไปอยูภ่ ายใต้การถูกครอบง�ำโดยสหรัฐฯ
ในลั ก ษณะของการเป็ น ขั้ ว อ�ำนาจเดี ย ว แต่ ใ นอนาคตระบบความมั่ น คงจะมี
พัฒนาการไปสูก่ ารมีหลายขัว้ อ�ำนาจ รวมทัง้ จะมีการเผชิญหน้ากับความท้าทายของ
ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (Non Traditional Security Challenges) เพิ่มมากขึ้น
ทัง้ จากการก่อการร้าย การแพร่กระจายของอาวุธทีม่ อี านุภาพร้ายแรง และภัยพิบตั ิ
รุนแรงทางธรรมชาติ เป็นต้น
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การเจริญเติบโตขึ้นของจีน (rise of China) จะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ
และความมั่ น คงของโลก ซึ่ ง จี น ต้ อ งมี บ ทบาทในการสร้ า งกฎระเบี ย บรวมทั้ ง
บรรทัดฐานขององค์กรระหว่างประเทศในรูปแบบพหุภาคีเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของจีนร่วมกับประเทศต่าง ๆ แต่ปญ
ั หาความไม่มนั่ คงในเรือ่ งพลังงาน ท�ำให้จนี ต้อง
แสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ
ดังนัน้ สภาวะแวดล้อมด้านความมัน่ คงดังกล่าวท�ำให้จนี น�ำเสนอแนวคิด
ความมัน่ คงใหม่ (new security concept) ทีไ่ ด้เริม่ ต้นศึกษาทบทวนแนวคิดเกีย่ วกับ
ความมั่ นคงมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.๑๙๙๓ จนแล้วเสร็จในปี ค.ศ.๑๙๙๔ และในปี
ค.ศ.๑๙๙๗ จีนได้เสนอแนวคิดความมัน่ คงใหม่ในทีป่ ระชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๔ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
แนวคิดความมั่นคงใหม่ (new security concept) จะเน้นความ
เท่าเทียมกัน (equality) การเจรจาหารือ (dialogue trust) ผลประโยชน์ร่วม
(mutual benefit) และความร่วมมือ (cooperation) โดยมีองค์ประกอบ 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
การพบปะพูดคุยปรึกษาหารือทางยุทธศาสตร์ การร่วมมือเพือ่ ความมัน่ คงในภูมภิ าค
การร่วมมือกันแก้ปญ
ั หาความมัน่ คงในรูปแบบใหม่ การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ าร
รักษาสันติภาพ และการแลกเปลี่ยนทางการทหาร ฯลฯ ซึ่งเปรียบได้กับการเป็น
แนวทาง (approach) ของแนวคิดความมั่นคงใหม่
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๓. การพัฒนาความมั่นคง (development security) ให้มีเสถียรภาพ
อย่างยั่งยืน ซึ่งเปรียบได้กับการมีรากฐานที่ส�ำคัญ (foundation)
เหตุผลส�ำคัญในการด�ำเนินนโยบายความมั่นคงของจีนดังกล่าว ใน
ประการแรกเนื่องจากสภาพลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนมีเขตแดนติดต่อกับ
ประเทศต่าง ๆ รวม ๑๔ ประเทศ และในจ�ำนวนนั้นเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์
ถึง ๔ ประเทศ (ได้แก่ รัสเซีย อินเดีย ปากีสถาน และเกาหลีเหนือ) ในประการ
ที่สอง จีนต้องเผชิญหน้ากับพันธมิตรของสหรัฐฯ ได้แก่ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้
ฟิลปิ ปินส์และไทย ซึง่ อาจเป็นได้ทงั้ มิตรและศัตรูของจีน และประการสุดท้ายความ
บาดหมางในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นมหาอ�ำนาจหลักทางเศรษฐกิจ
ของโลก รวมทั้งความใกล้ชิดระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือ ซึ่งจีนประเมินว่า สหรัฐฯ
จะด�ำเนินการต่อจีนใน ๓ ลักษณะ (Lampton, D. M., 2008, pp. 271-273) คือ
ลักษณะแรก มุ่งรั้งหน่วงและจ�ำกัดการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีน
กับประเทศต่าง ๆ
ลักษณะที่สอง ปกป้องผลประโยชน์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยสร้าง
อุปสรรคต่อสินค้าและการบริการของจีน
ลักษณะที่สาม สหรัฐฯ จะเร่งการแข่งขันกับจีนโดยเพิ่มระดับมาตรฐาน
ของสิง่ อ�ำนวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานและประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ เช่น
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ
ซึง่ จีนได้เตรียมการหาทางแก้ไขปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในเชิงยุทธศาสตร์โดย
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
ส่งเสริมความร่วมมือกันโดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการด�ำเนินความสัมพันธ์ด้วย
การเคารพในอ�ำนาจอธิปไตยของกันและกัน ยอมรับในจุดยืนทีแ่ ตกต่างกันเพือ่ ร่วม
มือกันในการรักษาผลประโยชน์รว่ ม...รักษาความใกล้ชดิ ในการเจรจาปรึกษาหารือ
กัน...ขยายความสัมพันธ์บนความร่วมมือเพือ่ เสถียรภาพและผลประโยชน์โดยเฉพาะ
ทางเศรษฐกิจ...ลดอุปสรรคทีจ่ ะเป็นข้อจ�ำกัดระหว่างกันในปัญหาไต้หวันและทิเบต
ซึ่งเป็นปัญหาภายในของจีน...”

รูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
เหตุผลส�ำคัญที่อยู่เบื้องหลังของการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ โดยเฉพาะหลังจากยุคสงครามเย็น ซึ่งสหรัฐฯ ได้กลายเป็นอภิมหาอ�ำนาจ
เพียงหนึง่ เดียวและพยายามทีจ่ ะรักษาสถานะดังกล่าว ในขณะทีจ่ นี ได้กา้ วหน้าอย่าง
รวดเร็วและก�ำลังมีอ�ำนาจมากขึ้น
ข้อพิจารณาของจีนในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
ด�ำเนินความสัมพันธ์กบั สหรัฐฯ เป็นส�ำคัญ โดยมีเหตุผลสามประการ (Zicheng, Y.,
2011, p.3) กล่าวคือ
ประการแรก จีนเห็นว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนา
และมีศักยภาพในการท�ำสงครามขนาดใหญ่ได้ ในขณะที่จีนต้องการรักษาสภาวะ
แวดล้อมให้มีความสงบเพื่อเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแผน
ประการทีส่ อง จีนประเมินว่า ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะ
ท�ำให้จีนบรรลุความทันสมัย เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดการค้าที่มีความส�ำคัญ
รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนและมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ประการทีส่ าม จีนมีขอ้ พิจารณาว่า สหรัฐฯ เป็นเพียงหนึง่ เดียวทีม่ คี วาม
สัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับประเด็นปัญหาไต้หวัน โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อการด�ำรงไว้ซึ่งเอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน
ของจีน
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ส�ำหรับข้อพิจารณาของสหรัฐฯ ได้ประเมินว่า จีนเป็นประเทศที่มีความ
ส�ำคัญต่อสหรัฐฯ นอกจากการที่จีนเป็นประเทศหนึ่งในห้าของคณะมนตรีความ
มั่นคงถาวรของสหประชาชาติแล้ว จีนยังมีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐฯ
ในสี่ประการ (Zicheng, Y., 2011, p.4) ได้แก่
ประการที่ ห นึ่ ง จี น เป็ น ประเทศที่ มี ขี ด ความสามารถและมี ค วาม
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ รวมทั้งมีความ
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของสหรัฐฯ ในการจ�ำกัดการแพร่กระจายของอาวุธทีม่ อี านุภาพ
ร้ายแรง
ประการที่ ส อง จี น เป็ น ประเทศที่ มี บ ทบาทส�ำคั ญ ต่ อ ความมั่ น คง
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลประโยชน์ ข องสหรั ฐ ฯ
ในภูมิภาคนี้
ประการที่ ส าม จี น เป็ น ประเทศขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารพั ฒ นาที่ ร วดเร็ ว
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รวมทัง้ มีบทบาทส�ำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อม
ของโลก เช่น ปัญหาด้านมลพิษ เป็นต้น
ประการทีส่ ี่ สหรัฐฯ เห็นว่า หลังจากเหตุการณ์กอ่ การร้ายทีน่ วิ ยอร์กเมือ่
ปี พ.ศ.๒๕๔๔ การด�ำเนินความสัมพันธ์กบั จีน จะส่งผลดีตอ่ ความส�ำเร็จในการรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการต่อต้านการก่อการร้าย

		

แนวคิดของจีนในการด�ำเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ

ความเจริญก้าวหน้าขึ้นของจีน (The Rise of China) ได้มีอิทธิพลต่อ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของโลก ท�ำให้จีนต้องมีบทบาทในการสร้างกฎระเบียบ
รวมทั้งบรรทัดฐานขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของจีน
ร่วมกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาความไม่มั่นคงในเรื่องพลังงาน ท�ำให้จีน
ต้องแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ซึ่งจีนจ�ำเป็นต้องด�ำเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ
ที่มีอ�ำนาจอิทธิพลในฐานะที่เป็นอภิมหาอ�ำนาจของโลก
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เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ นายสี จิน้ ผิง ขณะด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
รองประธานาธิบดีของจีน (ซึง่ ขณะนัน้ นายหู จิน่ เทา เป็นประธานาธิบดี) ได้เดินทาง
ไปเยือนสหรัฐฯ (ในยุคสมัยของประธานาธิบดีบารัค โอบามา)และได้เสนอรูปแบบ
ใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และนับเป็นก้าวส�ำคัญของการขยายผลไปสูก่ าร
หารือทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ
กรุงปักกิง่ ทีเ่ น้นยำ�้ ถึงล�ำดับก้าวของข้อเสนอในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน
๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๒) การเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน (๓) การ
ยอมรับต่อความเท่าเทียมกัน (๔) ความเข้าใจต่อกัน และ (๕) การท�ำงานร่วมกัน
อย่างเพื่อนที่มีความใส่ใจต่อกัน
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่
๒๒ – ๒๘ กันยายน.๒๕๕๘ เป็นการเยือนทีม่ นี ยั ส�ำคัญเกีย่ วข้องกับทิศทางการพัฒนา
ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ในอนาคตและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนสอง
ประเทศ ทัง้ ยังเป็นการเยือนทีจ่ ะส่งผลอันลึกซึง้ ในระยะยาวต่อสถานการณ์ระหว่าง
ประเทศและส่วนภูมภิ าค ดังค�ำกล่าวของประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง ทีเ่ มืองซีแอตเทิลว่า
“แนวโน้มของการเติบโตและการขยายของเศรษฐกิจจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนยังคงมีความแข็งแกร่งและจะยังคงรักษาการเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว โดยมีอัตราการเติบโตที่ไต่ขึ้นจากระดับกลาง ไป
จนถึงระดับที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว” และได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศมีการ
ยกระดับความร่วมมือทางการค้า อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาภายในทั้งสองประเทศ
และความมั่งคั่งของโลก
ข้อเสนอต่อรูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยทัง้ จีน
และสหรัฐฯ ควรปรับทิศทางและรักษาระดับของการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
กันบนพืน้ ฐานของความเคารพในความแตกต่างกัน (Peng, Y., 2012, pp. 35-45) ได้แก่

[ 34 ]

ประการแรก ทั้งจีนและสหรัฐฯ ควรเน้นรูปแบบการรักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการหาพืน้ ทีส่ �ำหรับการลงทุน
ร่วมกันเพื่อเป็นพื้นฐานของการน�ำไปสู่ความร่วมมือในด้านความมั่นคงและด้าน
อื่น ๆ ต่อไป
ประการทีส่ อง ทัง้ จีนและสหรัฐฯ ควรมีการทบทวนและมีการหารืออย่าง
ใกล้ชิดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและ
ระดับระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ โดย
ทั้งสองประเทศต้องเปิดใจกว้างที่จะให้แต่ละฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดกรอบ
กติกาในการจัดระเบียบของโลกใหม่ รวมทั้งยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากประชาคมโลกด้วย
ประการที่สาม ทั้งจีนและสหรัฐฯ ควรมีจุดประสานงานที่ชัดเจน เพื่อ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและสนับสนุนต่อความร่วมมือในทุกระดับ โดยผ่าน
กลไกต่าง ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งแบบทวิภาคีและภายใต้กรอบ
พหุภาคี ตลอดจนมีการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด รวมทั้งควรเร่งส่งเสริม
การทูตในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น
อาจกล่าวได้วา่ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการด�ำเนินความสัมพันธ์
กับสหรัฐฯ มีความชัดเจนเป็นล�ำดับนับจากทีผ่ นู้ �ำจีนคนปัจจุบนั ไปเยือนสหรัฐฯ ใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ พ.ศ.๒๕๕๘ ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ
ซึ่งเพิ่งรับต�ำแหน่งผ่านไปเพียงสัปดาห์เศษ กลับดูมีท่าทีแข็งกร้าวต่อจีน เช่น
ข้อสงสัยต่อนโยบายจีนเดียว และการสกัดกัน้ จีนไม่ให้สามารถเข้าถึงเกาะเทียมทีจ่ นี
สร้างไว้ในทะเลจีนใต้ รวมทัง้ แนวคิดทีก่ ารปรับเพิม่ พิกดั อัตราภาษีศลุ กากรต่อสินค้า
จากจีน เป็นต้น แต่กรณีการพบปะหารือกับแจ๊ค หม่า ผูก้ อ่ ตัง้ อาลีบาบาของจีน เมือ่
วันที่ ๑๐ มกราคม.๒๕๖๐ ก่อนทีจ่ ะรับต�ำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการที่
นายจาเรด คุชเนอร์ ทีป่ รึกษาอาวุโสของท�ำเนียบขาว ซึง่ เป็นบุตรเขยของประธานาธิบดี
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โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เจรจาท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องอยู่กับอันปัง อินชัวรันซ์
กลุม่ ลงทุนยักษ์ใหญ่ของจีน รวมทัง้ ท่าทีลา่ สุดของจีน เมือ่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
ทีไ่ ด้ออกแถลงการณ์ประกาศรายชือ่ สินค้าส่งออกต้องห้ามไปยังเกาหลีเหนือ (หลังจาก
องค์การสหประชาชาติได้สงั่ คว�ำ่ บาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่) อันเป็นการสนองตอบ
ในเชิงบวกต่อผู้น�ำสหรัฐฯ ที่เคยกล่าวหาว่าจีนไม่จริงจังในการกดดันเกาหลีเหนือ
(ในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ) ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งของ
การด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในรูปแบบใหม่นี้ เกิดเป็นจริงขึ้นได้

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบสามฝ่ายระหว่างจีน
รัสเซีย และอินเดีย

ปัจจุบันประเทศจีน รัสเซีย และอินเดีย มีประชากรรวมกันประมาณ
๒,๗๐๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ของจ�ำนวนประชากรโลก และทั้งสามประเทศ
ครอบครองพื้นที่ถึงหนึ่งในห้าของพื้นที่ทางเศรษฐกิจของโลก และหากจะพิจารณา
ถึงศักยภาพทางการทหารพบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่มีในโลก
ก็อยู่ในสามประเทศนี้ นอกจากนี้ มีนักวิชาการหลายส�ำนักคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.
๒๕๗๐ จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ส�ำหรับตลาดในอินเดียและรัสเซีย
ก็ก�ำลังไต่ขึ้นสู่ ๑๐ อันดับแรกของโลก โดยอินเดียมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วนรัสเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน�้ำมันรายใหญ่เป็นที่สองของโลกและจะ
ส่งออกน�้ำมันอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ แม้ว่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจที่ปะทุขึ้นตั้งแต่
ช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๗ ก็ตาม แต่ขนาดเศรษฐกิจรัสเซียยังมีขนาดโตคิดเป็น
ประมาณร้อยละ ๒ ของเศรษฐกิจโลก
ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจของจีนและอินเดียได้เติบโตขึ้นมากในเวลาอัน
รวดเร็ว ทรัพยากรด้านพลังงาน จึงกลายเป็นสิง่ ส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ จึงท�ำให้ทงั้ จีนและ
อินเดียต้องการเป็นพันธมิตรกับรัสเซีย ขณะที่การร่วมมือกันระหว่างจีนและรัสเซีย
มีเป้าหมายเพื่อการถ่วงดุลหรือคานอ�ำนาจกับสหรัฐฯ แต่ส�ำหรับอินเดียนั้นเห็นว่า
การร่วมมือกับจีนกับรัสเซียจะเป็นการยกระดับบทบาทของอินเดียในเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศ และเพิ่มอ�ำนาจในการต่อรองกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ อินเดียก�ำลัง
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ร่วมมือกับรัสเซียในการสร้างเรือด�ำน�ำ้ พลังงานนิวเคลียร์และเรือรบล่องหน (stealth
warships) ซึ่งเรือด�ำน�้ำของอินเดียส่วนมากสั่งซื้อมาจากรัสเซีย และที่ผลิตได้เอง
ก็เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของรัสเซีย
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบสามฝ่ายจะท�ำให้บรรลุเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ของทั้งสามประเทศ ได้แก่ จีน รัสเซีย และอินเดีย ได้หรือไม่ โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงระบบขั้วอ�ำนาจของโลกจากระบบขั้วอ�ำนาจเดียว (unipolar
world) ทีม่ สี หรัฐฯ เป็นผูน้ �ำ ไปสูร่ ะบบโลกทีม่ หี ลายขัว้ อ�ำนาจ (multipolar world)
และประเทศไทยควรเตรียมการอย่างไรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ จึงเป็น
เรื่องที่น่าศึกษาค้นหาค�ำตอบ

		

ความเป็นมาของความร่วมมือแบบสามฝ่าย

ความร่วมมือแบบสามฝ่ายดังกล่าว เคยถูกเสนอโดยอดีตนายกรัฐมนตรี
เยฟเกนี พรีมาคอฟ (Yevgeny Primakov) ของรัสเซีย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ภายหลัง
จากที่สหรัฐฯ เป็นแกนน�ำกองก�ำลังนาโต้ ใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออดีตประเทศ
ยู โ กสลาเวี ย แต่ ใ นขณะนั้ น จี น ยั ง ไม่ ต อบรั บ ขณะที่ อิ น เดี ย ก็ นิ่ ง เฉย ต่ อ มา
ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนจีนและอินเดีย ได้
ประกาศสนับสนุนการเมืองหลายขัว้ (multipolar) ซึง่ ตรงกับแนวคิดทางยุทธศาสตร์
ของจีน และเมือ่ ประธานาธิบดีหู จิน่ เทา ของจีนเดินทางเยือนรัสเซีย ก็ประกาศการ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซีย รวมทั้งเมื่อประธานาธิบดีปูติน
เดินทางเยือนอินเดียในเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ส่งผลให้รสั เซียกับอินเดียประกาศการ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน อันเป็นการด�ำเนินบทบาทที่ส�ำคัญในการ
เชื่อมแนวคิดทางยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบสามฝ่ายโดยรัสเซีย
กระแสข่าวความเคลื่อนไหวของจีน อินเดีย และรัสเซีย ในการประชุม
ร่วมสามฝ่ายในลักษณะเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
ณ เมือง Almaty ของประเทศคาซัคสถาน โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสาม
ประเทศได้เปิดการประชุมร่วมกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โลกและแนวทาง
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ทีท่ งั้ สามฝ่ายมีผลประโยชน์รว่ มกันโดยย�ำ้ ถึงความจ�ำเป็นในการใช้แนวทางพหุภาคี
จัดการกับปัญหาความขัดแย้งของโลก ซึ่งประเทศทั้งสามตกลงที่จะร่วมมือกัน
ต่อต้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และปัญหาความท้าทายอื่น ๆ โดยต้องการให้
สหประชาชาติเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาของโลก
การประชุมไตรภาคี ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ เมือง
อู่ฮั่น ของจีน โดยซึ่งเน้นถึงผลส�ำเร็จในการประชุมร่วมกันสามประเทศเพื่อหารือ
ในเรื่องความสัมพันธ์ด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การค้าโลก
และวิกฤติการเงินโลก เป็นต้น
เมือ่ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ นายหยาง เจีย๋ ฉือ รัฐมนตรีตา่ งประเทศจีน
นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย และนายเอส เอ็ม กฤษณะ
รัฐมนตรีตา่ งประเทศอินเดีย ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีตา่ งประเทศจีน
รัสเซีย และอินเดียครั้งที่ ๑๑ ที่รัสเซีย โดยรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง ๓ ประเทศ
มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า จีน รัสเซีย และอินเดีย ในฐานะมหาประเทศที่ก�ำลัง
พัฒนาเจริญขึ้น และสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ต้องแสดง
บทบาททางบวกในการพิทักษ์สันติภาพ การพัฒนา และความมั่นคงของภูมิภาค
และของโลก รวมทั้งเห็นพ้องกันที่จะเสริมความร่วมมือในกลไกพหุภาคีระหว่าง
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
อินเดียจัดการพบปะเจรจาระหว่างรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศของจีน
รัสเซียและอินเดียครั้งที่ ๑๒ ที่กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย

[ 38 ]

นายหวัง อี้กล่าวว่า จีน รัสเซียและอินเดียควรมองการณ์ไกลและ
ผลักดันความร่วมมือระหว่างสามประเทศ หวังว่าสามประเทศจะผลักดันความร่วมมือ
๕ ด้านที่มีอยู่ในบัดนี้ ได้แก่ คลังสมอง อุตสาหกรรมและพาณิชย์ การเกษตร การ
กู้ภัยและการสาธารณสุข และส่งเสริมความร่วมมือด้านใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความ
ปลอดภัยของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ทั้งสามประเทศยังจะด�ำเนินการแลกเปลี่ยน
ระหว่างสามฝ่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนของสามประเทศ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กรุงปักกิง่ ได้มกี ารจัดการประชุมรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน รัสเซียและอินเดียครั้งที่ ๑๓ โดยที่ประชุมได้
ออกแถลงการณ์ร่วม ๓๐ ข้อ โดยชี้ชัดว่า ในฐานะเป็นประเทศที่มีอิทธิพลส�ำคัญ
ในภูมภิ าคและโลกและเป็นประเทศทีเ่ พิง่ เกิดใหม่ จีน รัสเซียและอินเดียต้องปฏิบตั ิ
ตามเจตนารมณ์แห่งความเปิดเผย ความสามัคคี ความเข้าใจ ความไว้วางใจระหว่างกัน
การผลักดันการประสานงานในปัญหาระหว่างประเทศ ความร่วมมืออย่างจริงจัง
เพือ่ ปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมภิ าคและโลก ความเจริญรุง่ เรืองและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในทั่วโลก แถลงการณ์ดังกล่าวยังยืนยันอีกครั้งว่า ทั้งสาม
ประเทศยืนหยัดสนับสนุนสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การพหุภาคี ช่วยเหลือ
ประชาคมโลกในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในโลก ผลักดันการพัฒนา
การส่งเสริมและการปกป้องสิทธิของมนุษย์ รัฐมนตรีทั้งสามท่านได้ให้ค�ำมั่นว่า จะ
ร่วมกันแสวงหาความมัน่ คง ความร่วมมือและความยัง่ ยืน พร้อมทัง้ เรียกร้องให้วาง
กรอบความร่วมมือใหม่และความมั่นคงในภูมิภาคบนพื้นฐานของกฎหมายสากล

		

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีน รัสเซีย และอินเดีย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ มีวิวัฒนาการ
มาจากนักรัฐศาสตร์ที่ชื่อว่า เจลเลน (Kjellen) ได้น�ำเสนอแนวคิดโดยเปรียบเทียบ
ว่า รัฐเสมือนกับสิ่งมีชีวิต มีการเกิด การเจริญเติบโต รวมทั้งมีความเปลี่ยนแปลง
และเสือ่ มสลายไปตามอิทธิพลของสิง่ แวดล้อม อันเป็นผลมาจากการศึกษาถึงสภาพ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่น�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายทางการเมืองและการทหาร ขณะ
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ที่ ทฤษฎี ภูมิ ยุ ท ธศาสตร์จ ะพรรณนาให้เ ห็นถึง ทิศทางของการด�ำเนินนโยบาย
ต่างประเทศกับการใช้ก�ำลังทหาร ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับการวางแผนในการบริหาร
จัดการทรัพยากร รวมทั้งการด�ำเนินการทางทหารเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่พึง
ประสงค์ของประเทศที่ก�ำหนดไว้ (Goldstein, 2005, pp. 61-62; Grygiel,
2006, p. 23)
ประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับทฤษฎีทางด้านภูมิยุทธศาสตร์ จะเห็นได้
จากกรณีที่ พลเรือโท อัลเฟรด เทเยอร์ มาฮาน (Alfred Thayer Mahan) ได้กล่าว
ถึงประเทศที่จะเป็นมหาอ�ำนาจต้องมีก�ำลังอ�ำนาจทางทะเล (sea power) และ
ครอบครองดิ น แดนที่สามารถเชื่อมติดต่อได้ทั้ง สองมหาสมุทร ซึ่งทฤษฎีของ
นายพล มาฮาน มีอิทธิพลต่อการพัฒนากองทัพเรือของสหรัฐฯ และการขุดคลอง
ปานามาเพื่อเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิก (Deibel, 2007,
pp. 49-50) รวมทั้งกรณี เบรซินสกี้ (Brzezinski) ที่กล่าวถึงการใช้ก�ำลังทหาร
ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ หลัง ยุคสงครามเย็นกับการเป็นอภิมหาอ�ำนาจ
ของโลก (Brzezinski, 2007)
นอกจากนี้ ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเกี่ยวพันกับแนวคิดในการเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) นักวิจัยอิสระด้านรัฐศาสตร์
ชาวอุซเบกิสถาน ชื่อ โตลิปอฟ (Tolipov) ได้ให้ความหมายของหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ว่า เป็นรูปแบบพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ (Tolipov, 2006, pp. 1-2)
๑. มีความเชือ่ มัน่ และเชือ่ ใจต่อกันอยูใ่ นระดับสูงของการเป็นหุน้ ส่วนกัน
๒. มีความตั้งใจที่จะร่วมมือระหว่างกันโดยมีวิสัยทัศน์ในระยะยาว
๓. ให้ความสนใจต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ฐาน
ของความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ
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๔. มีจดุ ยืนทีใ่ กล้ชดิ และผลประโยชน์รว่ มกันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
๕. มีสภาพทางภูมริ ฐั ศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องในระยะยาวกับการเป็นหุน้ ส่วน
ทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวจะช่วยอธิบายและท�ำนายแนวโน้มของ
ภาพรวมทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะความส�ำคัญของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

		

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ของจีน

ปัจจุบันอาณาเขตทางทะเลได้กลายเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุด
ประการหนึ่งด้านปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ของจีน เนื่องจากอาณาเขตทางทะเลมีความ
ส�ำคัญทัง้ ในการส่งออกสินค้าและน�ำเข้าพลังงานและวัตถุดบิ จากทัว่ โลก และใช้เป็น
เส้นทางทะเลในการส่งกองทัพเรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ โดยจีนได้
อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่อาณาเขตทางทะเลที่ยังเป็นประเด็นพิพาทกับหลายประเทศ
โดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต้ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้ถูกคาดการณ์ว่ามีเกาะแก่งที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ อาณาเขตทางทะเลยังเป็นพื้นน�้ำ
ที่เชื่อมต่อแผ่นดินเข้าด้วยกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเล มีความส�ำคัญ
ทั้งด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ
พลเรือเอก ซุน เจียนกัว๋ (Sun Jianguo) รองประธานเสนาธิการทหารใหญ่
แห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน กล่าวต่อที่ประชุมด้านความมั่นคงในภูมิภาค
ทีจ่ ดั ขึน้ ทีส่ งิ คโปร์ (The IISS Asia Security Summit: The Shangri-La Dialogue:
SLD) ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ว่า การกระท�ำต่าง ๆ ของจีนเป็น
ไปอย่างสันติและถูกต้องตามกฎหมายและเรียกร้องให้ประเทศอื่น ๆ หยุดความ
พยายามท�ำให้ประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามขยายตัวโดยไม่
จ�ำเป็น รวมทั้งไม่มีเหตุผลที่จะหยิบประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้มาเป็นกระแสและจีน
จะประกาศใช้เขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีภัย
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คุกคามทางอากาศหรือความมั่นคงทางทะเลหรือไม่ ซึ่งการถมทะเลขยายพื้นที่ของ
จีนรอบ ๆ หมู่เกาะ ในทะเลจีนใต้ ท�ำให้เกิดกระแสคาดเดาว่า จีนอาจจะประกาศ
ใช้เขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งก�ำหนดให้อากาศยานที่บินเหนือ
บริเวณดังกล่าวต้องแสดงตนให้เจ้าหน้าทีจ่ นี ได้รบั ทราบ ซึง่ ทางสหรัฐได้แสดงความ
กังวลว่า การกระท�ำของจีนเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพในการเดินเรือและความมัน่ คง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

		

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของจีน

จีนเคยประกาศที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๖๓
(ค.ศ.๒๐๒๐) โดยก้าวล�้ำหน้าญี่ปุ่นในทางเศรษฐกิจ และทัดเทียมสหรัฐฯ ให้ได้ใน
เชิงการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ แม้วา่ จะเป็นเป้าหมายทีท่ า้ ทายจีนอย่างมาก
แต่ถ้าหากจีนสามารถคงสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูงต่อไป โดยร่วมมือ
ด้านการทหารกับรัสเซีย และจับมือกับรัสเซียและอินเดียเพื่อถ่วงดุลสหรัฐฯ แล้ว ก็
น่าจะบรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน ซึ่งจีนมองว่าสถานะของตนเองเป็นมหาอ�ำนาจใน
ภูมิภาค แต่การที่สหรัฐฯ คอยกระตุกหลังอยู่ตลอดเวลาด้วยการปิดกั้นทางตะวัน
ออกผ่านพันธมิตรของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกและคงก�ำลังทหารไว้ในเอเชียกลาง
โดยเฉพาะใน Bishkek ประเทศทาจิกสิ ถาน ซึง่ ห่างชายแดนจีนเพียง ๒๐๐ กม. นับ
ว่าเป็นความต้องการสกัดกั้นจีนในการเป็นมหาอ�ำนาจในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
นอกจากนี้ จีนยังมองว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ยงั คงเป็นดินแดนเปิด
ของตนเอง และหากขยายไปสู่เอเชียกลางก็ยิ่งท�ำให้จีนสามารถขยายขอบเขต
อิทธิพลในการเมือง และการค้าได้ จีนจึงมองว่าการเป็นผู้เล่น (player) ส�ำคัญใน
เวทีการเมืองระหว่างประเทศผ่านทาง APEC, ASEAN, ARF หรือ SCO จึงน่าจะรีบ
ด�ำเนินการ การผูกสัมพันธ์กับรัสเซียและอินเดียจึงไม่ใช่สิ่งเสียหายในการถ่วงดุล
สหรัฐฯ รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนต้องอาศัยพลังงานและเทคโนโลยี
IT รัสเซียและอินเดียก็สามารถสนับสนุนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของตนเองให้
บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ได้ การแข่งขันในการวางท่อก๊าซและท่อน�ำ้ มันจากเขตไซบีเรีย
ของรัสเซียมาที่เมือง Daqing ของจีน
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หากจี น สามารถก้ า วขึ้ น เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว จะท�ำให้ จี น มี
ความเข้มแข็งทุก ๆ ด้าน เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของจีน คือ การรวมไต้หวัน
ตลอดจนดินแดนต่าง ๆ ของจีนกลับคืนมา ซึ่งคงต้องอาศัยก�ำลังทหารที่เข้มแข็ง
เนื่องจากสหรัฐฯ และพันธมิตรในเอเชียตะวันออกคงสนับสนุนไต้หวัน ดังนั้น
เมื่อมองศักยภาพทางทหารของตนเอง จีนรู้สึกได้ว่าในสงครามสมัยใหม่นั้น ตนเอง
ล้าหลังสหรัฐฯ เกือบ ๔๐ - ๕๐ ปี ก�ำลังทางเรือของจีนยังไม่สามารถก้าวออกสู่โพ้น
ทะเลได้ ขีดความสามารถในการส่งก�ำลังออกนอกประเทศยังจ�ำกัด ก�ำลังทางอากาศ
ของจีนยังไม่สามารถยับยัง้ แสนยานุภาพของกองเรือแปซิฟกิ ได้ ซึง่ จีนทราบดีวา่ การ
พัฒนาศักยภาพทางทหารของตนเองต้องการก�ำลังทางเรือ ก�ำลังทางอากาศ
ขีปนาวุธ และระบบป้องกันภัยทางอากาศจ�ำนวนมาก ไม่ใช่เฉพาะปริมาณเท่านั้น
แต่ตอ้ งมีคณ
ุ ภาพด้วย จีนเคยมองว่ารัสเซียสามารถช่วยตนเองในเรือ่ งนีห้ ลังจากถูก
ปิดกัน้ จากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป แต่ปจั จุบนั เทคโนโลยีทางทหารก้าวไปไกลมาก
การปรับปรุงสภาพกองทัพไม่ใช่แค่ซื้อยุทโธปกรณ์ล�้ำสมัยมาใช้เท่านั้น แต่ควรมอง
ถึงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร เพื่อเป็นการต่อยอด
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทางทหารของตนเอง นอกจากนั้นการร่วมฝึกซ้อมก�ำลัง
ทหารร่วมกันก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ เพือ่ กระตุน้ ขีดความสามารถของก�ำลังพล และยกระดับ
มาตรฐานการรบในสูงขึ้น

		

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซีย

สถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยทั่วไปของรัสเซียซึ่งเป็นประเทศแรกใน
การสนับสนุนการเมืองในระบบโลกหลายขัว้ (multipolar world) และเป็นประเทศ
ที่ริเริ่มการจัดประชุมสามฝ่าย ก�ำลังเผชิญสถานการณ์ความมั่นคง นับตั้งแต่การ
ล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต ท�ำให้รสั เซียซึง่ สืบทอดสิทธิอนั ชอบธรรมของอดีต
สหภาพโซเวียต ต้องเผชิญกับความผันผวนทางการเมืองภายใน และปัญหาเศรษฐกิจ
รุมเร้า ทั้งนี้เพราะการพัฒนาประเทศรัสเซียจ�ำเป็นต้องอาศัยเงินทุน การค้าที่ยั่งยืน
และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันการติดต่อการค้า การ
ลงทุนระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกมักอยูใ่ นสภาพทีร่ สั เซียขายวัตถุดบิ โดยเฉพาะ
พลังงาน และต้องน�ำเข้าสินค้าประเภทไฮเทคกลับคืนสู่รัสเซีย
[ 43 ]

หลังจากเกิดวิกฤตยูเครน ในปี ๒๕๕๗ โดยเฉพาะหลังจากที่รัสเซียได้
เข้ายึดและผนวกคาบสมุทรไครเมีย (Crimea) ของประเทศยูเครน ให้กลายเป็นส่วน
หนึ่งของรัสเซีย ท�ำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบโลก ซึ่งก�ำลังจะเข้าสู่ยุคที่
การเมืองโลกกลับไปเหมือนศตวรรษที่แล้ว ที่มีลักษณะของการต่อสู้แข่งขันกัน
ระหว่างมหาอ�ำนาจ โดยเฉพาะจะเป็นยุคที่ตะวันตกจะขัดแย้งกับรัสเซียมากขึ้น
เรื่อยๆ นอกจากนี้ การผนวก Crimea ของรัสเซียยังเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่ง ใน
การฟื้นคืนชีพของพันธมิตรนาโต้ หลังจากที่ซบเซามานาน หลังจากสงครามเย็น
สิน้ สุดลง ในช่วง ๒๐ ปีทผี่ า่ นมา นาโต้ดสู บั สนและไม่มเี ป้าหมาย แต่จากวิกฤตยูเครน
ในครั้งนี้ ท�ำให้นาโต้กลับมามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ การปิดล้อมรัสเซียทางทหาร
ในขณะที่รัสเซียมองว่า นาโต้เป็นเครื่องมือหนึ่งของสหรัฐฯ ที่พยายาม
ขยายจ�ำนวนสมาชิกมาทางตะวันออก เข้าสูย่ โุ รปกลางซึง่ มีพรมแดนติดอยูก่ บั รัสเซีย
ขณะที่สหรัฐฯ คงก�ำลังทหารในภูมิภาคทางตอนใต้ของรัสเซีย ก�ำลังคุกคามต่อ
สถานการณ์ความมั่นคงของรัสเซียโดยตรง นอกจากนั้นความพยายามของนาโต้ที่
ปรับการวางก�ำลังใหม่เข้ามาประชิดชายแดนด้านตะวันตกของรัสเซีย อาจจะเป็น
ความพยายามทีจ่ ะติดตัง้ ระบบต่อต้านขีปนาวุธ (National Missile Defense: NMD)
ของสหรัฐฯ ให้ใกล้ชายแดนรัสเซียมากทีส่ ดุ เพือ่ ประสิทธิภาพในการท�ำลายศักยภาพ
ของขีปนาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซีย

		

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของรัสเซีย

ยุทธศาสตร์หลักของรัสเซียคือ ความพยายามกลับขึน้ มาเป็นมหาอ�ำนาจ
โลก โดยขัน้ แรกคือ การขยายอิทธิพลเข้าครอบง�ำประเทศทีเ่ ป็นอดีตสหภาพโซเวียต
หลังจากนัน้ จะขยายไปยุโรปตะวันออก และจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย
กับมหาอ�ำนาจตะวันตกมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปฏิกิริยาของมหาอ�ำนาจตะวันตก
ทีต่ อบโต้รสั เซียคือ ยุทธศาสตร์การปิดล้อมรัสเซีย ทัง้ ทางด้านการทหาร การทูตและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการที่ EU จะพยายามลดการพึ่งพาการน�ำเข้าน�้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติจากรัสเซีย และลดการค้าและการลงทุนกับรัสเซียลง ซึง่ รองศาสตราจารย์
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ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้วเิ คราะห์
ว่า ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ รัสเซียจ�ำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่ เพือ่ สูก้ บั
ตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การหันไปเป็นพันธมิตรกับจีน เพือ่ หลีกเลีย่ งการปิดล้อม
ทางทหารและทางเศรษฐกิจของตะวันตก และเพื่อถ่วงดุลตะวันตก โดยเมื่อวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประธานาธิบดีวลาดีเมีย ปูตนิ (Vladimir Putin) ของรัสเซีย
ได้เดินทางไปเยือนจีน เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ครัง้ ใหญ่กบั จีน ซึง่ วาระซ่อนเร้นคือ
การดึงจีนมาเป็นพันธมิตร เพือ่ ถ่วงดุลตะวันตก การเยือนครัง้ นัน้ จึงถือเป็นการเยือน
ครัง้ ประวัตศิ าสตร์ และเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์รสั เซีย-จีน โดยจีน
ได้กลายเป็นตัวแปรส�ำคัญในยุทธศาสตร์ใหม่ของรัสเซีย ทีจ่ ะถ่วงดุลตะวันตก ส�ำหรับ
จีนก็คงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกว่า ขณะนี้ระบบโลกในยุคหลัง
สงครามเย็นทีม่ สี หรัฐฯและตะวันตกครองความเป็นเจ้า โดยมีรสั เซียอยูใ่ ต้อาณัตขิ อง
ตะวันตกนัน้ ก�ำลังจะล่มสลายไป จีนจึงมองว่าจะเป็นโอกาสส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ของจีน เพราะจีนก็หวาดระแวงเช่นเดียวกันว่า ยุทธศาสตร์หลักของ
สหรัฐฯต่อจีน ก็คือยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีน รัสเซียจึงจะเป็นตัวแปรส�ำคัญ ที่จะ
มาถ่วงดุลสหรัฐฯ ดังนัน้ รัสเซียและจีนจึงมีผลประโยชน์รว่ มกัน ในการกระชับความ
สัมพันธ์ เป็นพันธมิตรร่วมกัน และจีนก็คงจะมองด้วยว่า ขณะนีร้ สั เซียต้องการความ
ร่วมมือจากจีนมาก อ�ำนาจการต่อรองของจีนก็จะมีมากขึน้ ในการบีบรัสเซียในเรือ่ งต่าง ๆ
ความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับจีนด้านต่าง ๆ ในลักษณะเป็นหุน้ ส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านพลังงาน โดยรัสเซียตกลงจะขายก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันให้กับจีนในราคา
พิเศษ จีนจะลงทุนในการสร้างท่อส่งก๊าซจาก Siberia มายังจีน มูลค่า ๒๕,๐๐๐
ล้านเหรียญ และราคาก๊าซที่รัสเซียจะขายให้จีนก็จะมีราคาถูกเป็นพิเศษ ข้อตกลง
ในครัง้ นี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษทั ก๊าซรายใหญ่ของรัสเซียชือ่ Gazprom กับบริษทั
ของจีน คือ China National Petroleum Corp โดย Gazprom มีแผนจะส่งออก
ก๊าซธรรมชาติปริมาณ ๓๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรให้กับจีน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ ๒๔% ของการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยุโรป ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์หลักของ
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รัสเซียในเรื่องนี้คือ ลดการพึ่งพาการขายพลังงานให้กับยุโรป ซึ่งในปัจจุบันคิดเป็น
สัดส่วนถึง ๖๐% ของการส่งออกพลังงานของรัสเซีย รัสเซียรู้ดีว่า EU เองก็ก�ำลังมี
แผนทีจ่ ะลดการพึง่ พาพลังงานจากรัสเซีย และสหรัฐฯก็มแี ผนทีจ่ ะขายพลังงานให้กบั
ยุโรปในอนาคต รัสเซียเป็นประเทศทีส่ ง่ ออกพลังงานรายใหญ่ของโลก และเศรษฐกิจ
รัสเซียก็อยู่ได้ด้วยการส่งออกพลังงาน คิดเป็น ๖๐% ของรายได้ของประเทศ
ในขณะเดียวกัน จีนก็มีความต้องการแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เพื่อมา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนที่ก�ำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ในอดีตจีนน�ำเข้าพลังงาน
จากรัสเซียน้อยมาก คือเพียง ๙% ของการน�ำเข้านำ�้ มัน และเพียง ๑% ของการน�ำเข้า
ก๊าซธรรมชาติ แต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ เป็นโอกาสของจีนที่จะลดการพึ่งพา
นำ�้ มันจากตะวันออกกลางและแอฟริกา ขณะนี้ เป็นโอกาสทองทีจ่ นี จะบีบให้รสั เซีย
ขายพลังงานราคาถูกให้กับจีน
นอกจากนี้ รัสเซียได้รับผลกระทบจากการคว�่ำบาตรของตะวันตก
ตะวันตกได้ถอนเงินการลงทุนจากรัสเซียในปีนไี้ ปแล้วประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านเหรียญ
รัสเซียจึงจ�ำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ โดยเฉพาะจากจีน ซึง่ จีนเองก็พร้อมและ
อยากจะเข้าไปลงทุนและค้าขายกับรัสเซียอยู่แล้ว ดังนั้น รัสเซียจึงได้ประกาศที่จะ
ผ่อนปรนข้อจ�ำกัดต่าง ๆ เพื่อที่จะให้บริษัทจากจีนเข้าไปลงทุนในรัสเซียมากขึ้น
พร้อมกับเปิดตลาดให้จีนส่งออกสินค้าไปยังตลาดรัสเซียมากขึ้น
ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างรัสเซียกับจีน เป็นอีกเรื่องที่
ส�ำคัญอย่างยิ่ง ส�ำหรับแนวโน้มพันธมิตรรัสเซียกับจีนคือ การกระชับความสัมพันธ์
ทางทหาร ระหว่างประเทศทั้งสอง ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีการ
ซ้อมรบร่วมทางทะเล ระหว่างกองทัพเรือจีนกับรัสเซีย โดยจะเป็นการซ้อมรบนอก
ชายฝั่งเซี่ยงไฮ้ ซึ่งก็อยู่ทางตอนเหนือไม่ไกลนัก จากเกาะเตี้ยวหวี (ในภาษาจีนเรียก
Diao Yu) หรือเกาะเซนกากุ (ในภาษาญี่ปุ่น Senkaku) ซึ่งเป็นกรณีพิพาทจีนกับ
ญี่ปุ่นอยู่ นับว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางทหารที่มีนัยส�ำคัญ เพราะช่วงก่อนหน้านี้
ตอนที่ประธานาธิบดีโอบามา (Obama) มาเยือนญี่ปุ่น ก็ได้ประกาศว่า สหรัฐฯจะ
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ปกป้องเกาะเซนกากุของญีป่ นุ่ ยิง่ จะท�ำให้ความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับ
จีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้กระชับแน่นแฟ้นขึ้นมาก โดยในปี ๒๕๕๖ ก็ได้มีการ
ซ้อมรบทางทะเลร่วมกันใกล้เมือง Vladivostok ของรัสเซีย ซึง่ การซ้อมรบในครัง้ นัน้
ถือเป็นการซ้อมรบทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ทีจ่ นี ได้ด�ำเนินการซ้อมรบร่วมกับประเทศอืน่ นอกจาก
นี้ รัสเซียได้ประกาศที่จะขายอาวุธให้กับจีน รวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านการทหาร
และเทคโนโลยีอาวุธทันสมัยให้กับจีนด้วย
อาจวิเคราะห์ได้ว่า รัสเซียมองว่าโลกในอนาคตจะต้องการทรัพยากร
นำ�้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และสินแร่บางชนิดทีต่ นเองมีอยู่ รัสเซียเชือ่ ว่าตนเองอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรพลังงาน ซึง่ สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือต่อรองในเชิงการเมืองระหว่าง
ประเทศได้ นอกจากนั้นรัสเซียต้องการเงินลงทุนในด้านพลังงาน ความร่วมมือกับ
อินเดีย และจีนน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัสเซีย และสถานะของตนเองในเวที
การเมืองระหว่างประเทศ

		 ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ของอินเดีย
สถานการณ์ความมั่นคงโดยทั่วไปของอินเดียนั้น นับตั้งแต่ในสมัยยุค
สงครามเย็น อินเดียเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับอดีตสหภาพโซเวียต แต่หลังจากที่
อดีตสหภาพโซเวียตล่มสลายในทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับ
รัสเซียก็ผอ่ นคลายความใกล้ชดิ ลงไป ดังนัน้ การฟืน้ ความสัมพันธ์ในการเป็นหุน้ ส่วน
ทางยุทธศาสตร์ระหว่างอินเดียกับรัสเซีย จึงเป็นสิง่ ทีอ่ นิ เดียได้ประโยชน์ แต่ส�ำหรับ
จีนนั้น อินเดียมองว่าจีนสนับสนุนปากีสถานในการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่อินเดียโดยตรง
แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียในปัจจุบันจะดีขึ้น โดยอินเดีย
ลดความหวาดระแวงจีนลงไป และมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศทีป่ รับตัวสูงขึน้
ทุกปี ท�ำให้อินเดียเชื่อว่าตนเองสามารถร่วมมือกับจีนได้ในบางมิติ ส�ำหรับสหรัฐฯ
นั้น อินเดียมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าจีน แต่หลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๑
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กันยายน ๒๕๔๔ สหรัฐฯ ได้อาศัยปากีสถานเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารต่อ
อัฟกานิสถาน โดยประกาศยกเลิกการ ควำ�่ บาตรทางเศรษฐกิจ ละเว้นการประณาม
ด้านสิทธิมนุษยชนของปากีสถาน และยังช่วยเหลือปากีสถานในการฟื้นฟูทาง
เศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่อินเดียมองว่าสหรัฐฯ ใช้สองมาตรฐาน (double standard)
ในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งหากปากีสถานเข้มแข็งนั่นหมายถึง
การคุกคามความมั่นคงในบริเวณดินแดนที่มีปัญหาระหว่างปากีสถานกับอินเดีย
จะมีมากขึ้น
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของอินเดีย
อินเดียมองว่าตนเองเป็นมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์ และมหาอ�ำนาจในภูมภิ าค
เอเชียใต้ ต้องการให้มหาอ�ำนาจภูมิภาคอื่น เช่น รัสเซียและจีนยอมรับสถานะนี้
เช่นกัน ซึง่ หากยอมรับแล้วก็ตอ้ งยกเลิกการสนับสนุนประเทศอืน่ ในภูมภิ าคเอเชียใต้
เพือ่ มาทดสอบหรือท้าทายอินเดีย อินเดียต้องการเข้าไปมีสว่ นร่วมในภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิกและเอเชียกลาง ดังนั้นการก�ำหนดนโยบาย Look East ของอินเดียเข้าสู่
ASEAN จึงเป็นความสัมพันธ์ทอี่ นิ เดียต้องเร่งด�ำเนินการ เพือ่ ก้าวให้ทนั จีนในภูมภิ าค
นั้น นอกจากนั้นการแสดงท่าทีของรัสเซียในการให้อินเดียเข้าร่วมเป็นสมาชิก
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO) ใน
เอเชียกลางก็เป็นสิง่ ทีอ่ นิ เดียต้องการเช่นกัน นอกจากนี้ อินเดียต้องการเป็นสมาชิก
ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Security
Council: UNSC) และมีอ�ำนาจออกเสียงยับยั้ง (Veto) การจุดประกายของรัสเซีย
ที่จะสนับสนุนอินเดียนั้น ท�ำให้อินเดียคาดหวังสูง และถือเป็นการให้เกียรติอินเดีย
อย่างมาก อินเดียมองว่าสหรัฐฯ ยังไม่เคยแสดงท่าทีสนับสนุนอินเดียเลย แต่ถา้ หาก
จีนไม่แสดงท่าทีเป็นปฏิปกั ษ์กบั อินเดีย และสนับสนุนอินเดียเช่นเดียวกับรัสเซียแล้ว
ทั้งสองประเทศก็น่าจะร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวได้
ขณะที่อินเดียมีศักยภาพในการก้าวเป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจได้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ แต่ความต้องการในเชิงการค้า และความร่วมมือในมิตทิ างเศรษฐกิจ
นัน้ อินเดียต้องไม่อยูใ่ นสถานะทีเ่ สียเปรียบ แม้หลายชาติในภูมภิ าคใกล้เคียงจะมอง
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ว่า การค้าการลงทุนกับอินเดียนัน้ อินเดียจะเอาเปรียบท�ำให้ขาดแรงจูงใจ แต่อนิ เดีย
เชื่อว่าตนเองยังมีศักยภาพหลายประการในมิติการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ทีห่ ลายประเทศต้องการ ส่วนศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของอินเดียที่ต้องพึ่งพาพลังงาน และเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศอื่น
ภายนอกภูมภิ าค อินเดียจึงมองว่า การร่วมมือกับรัสเซียด้านพลังงานจะท�ำให้ตนเอง
ไม่ต้องพึ่งพาแต่แหล่งพลังงานในตะวันออกกลางเท่านั้น นอกจากนั้นเส้นทางเชื่อม
โยงจากอินเดียสู่อาเซียน หรือ North-South Corridor จากรัสเซีย-อิหร่าน-อินเดีย
ก็น่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่ออินเดีย
ส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพทางทหารของอินเดียปัจจุบัน อาจกล่าว
ได้ว่า ก�ำลังทางเรือ ก�ำลังทางอากาศ และก�ำลังทางบกของอินเดียนั้น ไม่มีประเทศ
ใดในภูมภิ าคทัดเทียม แต่อย่างไรก็ตาม ก�ำลังกองทัพทีเ่ ข้มแข็ง จะยัง่ ยืนถาวรก็ตอ้ ง
ควบคูไ่ ปกับการวิจยั พัฒนา และการผลิตทางทหาร เพือ่ พึง่ พาตนเอง ดังนัน้ หนทาง
ทีจ่ ะพัฒนาอุตสาหกรรมทางทหารจึงเป็นค�ำตอบทีอ่ นิ เดียต้องการจากความสัมพันธ์
เชิงพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับรัสเซีย นอกจากนั้นแล้ว การส�ำรวจอวกาศ จนถึง
ขั้นส่งยานอวกาศขึ้นสู่ท้องฟ้า ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดในมิติของเทคโนโลยีชั้นสูงของ
อินเดียด้วย โดยอินเดียมองว่า จีนสามารถส่งยานอวกาศขึน้ สูอ่ วกาศได้แล้ว อินเดีย
ก็น่าจะพัฒนาขีดความสามารถและกระท�ำได้เช่นเดียวกัน

		

ปัจจัยอืน่ ๆ ทีผ่ ลักดันก่อให้เกิดความร่วมมือแบบสามฝ่าย

นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้วิเคราะห์ว่าโลกใน
อนาคตอาจถูกแบ่งออกเป็นชาติตะวันตก ชาติมสุ ลิม และชาติทมี่ ใิ ช่ตะวันตก ดังนัน้
ปัจจัยของการด�ำเนินนโยบายสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐฯ และการ
ประกาศท�ำสงครามศักดิส์ ทิ ธิข์ องโลกมุสลิม จึงน่าจะเป็นปัจจัยผลักดันให้มหาอ�ำนาจ
ทัง้ สามประเทศ (จีน รัสเซียและอินเดีย) ซึง่ ก�ำลังเผชิญปัญหาคล้ายคลึงกันจากกลุม่
มุสลิมหัวรุนแรงที่ต้องการแยกตัวออกไป ต้องร่วมมือกันมากขึ้น รัสเซียมีปัญหา
ในเขตคอเคซัสเหนือ ส�ำหรับจีนมีปัญหาในมณฑลซินเจียงซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก
ส่วนอินเดียมีปัญหาในแคว้นแคชเมียร์และแคว้นจัมมูทางตอนเหนือของประเทศ
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โดยทีค่ วามร่วมมือกันระหว่างจีนและรัสเซีย ซึง่ ต้องการความร่วมมือจาก
อินเดียด้วยนัน้ น่าจะมีเป้าหมายในการถ่วงดุลหรือคานอ�ำนาจสหรัฐฯ ส�ำหรับอินเดีย
นั้นมองว่า การร่วมมือกับรัสเซียกับจีน เป็นการยกระดับบทบาทของตนเองในเวที
การเมืองระหว่างประเทศ และเพิ่มไพ่ในการต่อรองกับสหรัฐฯ ที่อินเดียไม่ได้
เสียเปรียบ ซึ่งประเทศทั้งสามต้องการให้แต่ละฝ่ายยอมรับสถานะและเขตอิทธิพล
ของตนเองในภูมิภาค ความร่วมมือ ๓ ฝ่าย จึงน่าจะเกิดจากปัจจัยที่ต้องการ
ยกระดับสถานะของตนเองและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศระดับต่าง ๆ ด้วย
นอกจากนี้ ประเทศทั้งสามยังมีศักยภาพในการเป็นมหาอ�ำนาจทาง
เศรษฐกิจ ด้วยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีส่ งู ขนาดของประเทศทีใ่ หญ่โต
มีประชากรจ�ำนวนมาก และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการช่วยเหลือ
และสนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะท�ำให้ทั้งสามประเทศเติมเต็มในส่วนที่ตนเอง
ขาดแคลน อาทิ ทรัพยากรพลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี IT ดังนั้น การร่วมมือ
กันในการวิจัย พัฒนา และการผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหาร จะเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการลดภาระด้านเงินทุน การต่อยอดด้านเทคโนโลยี และยังเป็นการพัฒนา
อุตสาหกรรมทางทหารของประเทศให้กา้ วรุดหน้าอีกด้วย รวมทัง้ การส�ำรวจอวกาศ
ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และต้องใช้งบประมาณมหาศาล แต่ถ้าหากทั้งสามประเทศ
ได้ร่วมมือกันในมิติด้านนี้ นอกจากจะลดภาระการลงทุนแล้ว ยังเป็นการร่วมมือกัน
ยกระดับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศซึ่งกันและกัน
อีกด้วย

		

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือแบบสามฝ่าย

ในประเด็นนี้ นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้วเิ คราะห์
ว่าสหรัฐฯ และพันธมิตร สหรัฐฯ นับเป็นผู้เล่นส�ำคัญ หลายฝ่ายมองว่าการด�ำเนิน
นโยบายฝ่ายเดียว (unilateral) ของสหรัฐฯ จะผลักดันให้มหาอ�ำนาจอย่างจีน
อินเดีย และรัสเซีย รวมตัวกันเพื่อถ่วงดุลสหรัฐฯ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากมองใน
แง่ศกั ยภาพการเมืองระหว่างประเทศ การทหาร และเศรษฐกิจของทัง้ สามประเทศ
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แล้ว การรวมตัวของทั้ง ๓ ประเทศยังไม่แน่นแฟ้นนัก นอกจากนั้นทั้งสามประเทศ
ยังต้องพึง่ พาการค้ากับสหรัฐฯ จึงยังไม่นา่ ทีจ่ ะท้าทายสหรัฐฯ ได้โดยตรง ทัง้ นีส้ หรัฐฯ
ยังมีพนั ธมิตรทางทหารอย่างนาโต้ หรือมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหภาพยุโรป
ญีป่ นุ่ และออสเตรเลีย คอยสนับสนุนอีกด้วย ดังนัน้ การรวมตัวของอินเดียทีเ่ ปราะบาง
ที่สุดในบรรดา ๓ ประเทศ จึงน่าจะถูกสหรัฐฯ ดึงออกมาได้ง่ายที่สุด ซึ่งหาก
เป็นเช่นนั้นแล้ว รัสเซียและจีนก็จะเผชิญกับแรงบีบคั้นและการปิดกั้นจากสหรัฐฯ
และพันธมิตรมากกว่าเดิม
แต่มูลเหตุที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือ
๓ ฝ่าย ได้แก่ ความหวาดระแวงต่อกันของประเทศทั้งสาม อันเกิดจากการที่รัสเซีย
เคยมีปญ
ั หาพรมแดนกับจีน แม้วา่ ปัญหาเขตแดนจะได้รบั การแก้ไขเบ็ดเสร็จในเดือน
ตุลาคม ๒๕๔๗ และท�ำให้พรมแดนมากกว่า ๔,๖๐๐ ไมล์ ระหว่างสองประเทศได้
หมดปัญหาไปในเชิงการเมืองระหว่างประเทศ แต่ถ้าหากมองในมิติทางด้านการ
ทหาร และมิติทางด้าน สังคมจิตวิทยาแล้ว รัสเซียมองว่าจีนน่าจะเป็นภัยคุกคาม
ต่อตนเองในระยะยาว ถ้าหากจีนเข้มแข็งขึ้นมา ดินแดนไซบีเรียและตะวันออกไกล
ซึง่ ปัจจุบนั ก็เผชิญกับปัญหาการหลัง่ ไหลเข้าไปอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากของชาวจีน ก็อาจ
จะเป็นเป้าหมายของจีนในอนาคต ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากจีนต้องการทรัพยากรพลังงาน และ
พื้นที่ในการอพยพประชากรของตนที่มีล้นประเทศ อินเดียเช่นกัน มองว่าจีนเคย
ช่วยเหลือปากีสถานในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ นับว่าเป็นภัยคุกคาม
ต่อตนเอง นอกจากนั้นการขยับตัวของจีนลงสู่ตอนใต้เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นับว่าเป็นการท้าทายเขตอิทธิพลของอินเดียในมหาสมุทรอินเดีย จีนมองว่ารัสเซีย
ขายยุ ท โธปกรณ์ แต่ ไ ม่ ข ายเทคโนโลยี ล�้ำ สมั ย แก่ จี น เหมื อ นเป็ น การเลหลั ง
ยุทโธปกรณ์เก่ามาให้จีน ท�ำให้เป็นภาระแก่กองทัพจีนในระยะยาว ดังนั้นหาก
สหภาพยุโรปยกเลิกการคว�ำ่ บาตรในการขายเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่จีนแล้ว จีนน่าจะมีทางเลือกอื่นในการต่อรองกับรัสเซียได้ จีนมองว่ารัสเซียยังไม่
ตกลงใจในการวางท่อน�ำ้ มันและท่อก๊าซจากไซบีเรียเข้าสูจ่ นี หรือไปสูท่ า่ เรือทีใ่ กล้กบั
ญีป่ นุ่ เนือ่ งจากญีป่ นุ่ ให้ขอ้ เสนอด้านเงินทุนทีด่ กี ว่าจีน ซึง่ หากรัสเซียกระท�ำดังกล่าว
แล้ว แสดงว่ารัสเซียให้ความส�ำคัญแก่ญปี่ นุ่ ซึง่ เป็นคูแ่ ข่งทางเศรษฐกิจส�ำคัญของจีน
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ขณะทีป่ ระเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้
และเอเชียกลางต่างมองเห็นว่า ประเทศมหาอ�ำนาจทัง้ สาม (จีน รัสเซียและอินเดีย)
มีปญ
ั หาในการด�ำเนินนโยบายกับประเทศ ในภูมภิ าคของตนเองแทบทัง้ สิน้ นอกจาก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น ที่ยอมร่วมมือกับประเทศมหาอ�ำนาจทั้งสาม ผ่าน
เวทีระดับพหุภาคีของอาเซียน เช่น การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum:
ARF) ซึง่ จัดว่าเป็นเวทีหลักทีจ่ ะช่วยส่งเสริมความมัน่ คงและเสถียรภาพของภูมภิ าค
นี้ แต่ถา้ หากความร่วมมือของประเทศมหาอ�ำนาจทัง้ สามมีพฒ
ั นาการทีเ่ ป็นรูปธรรม
มากขึ้น ก็อาจจะเพิ่มความหวาดระแวงต่อประเทศในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และท�ำให้
การด�ำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศทั้งสาม ในการปฏิสัมพันธ์กับประเทศ
ในภูมิภาคต่าง ๆ มีความยุ่งยากมากกว่าเดิม

		

ข้อพิจารณาส�ำหรับประเทศไทย

ในรอบปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา การพบกันระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
ของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียเพื่อหารือด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทั้งสองที่ได้มีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยุโรป
ขณะทีจ่ นี ก็มคี วามขัดแย้งกับสหรัฐฯ นอกจากนีท้ งั้ จีนและรัสเซียยังเป็นสมาชิกกลุม่
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างกลุ่มบริกส์ (BRICS) ร่วมกับอินเดียที่มีตลาด
ขนาดใหญ่รองจากจีน และบราซิล ซึง่ มีเศรษฐกิจทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในลาตินอเมริกา ทีส่ �ำคัญ
กลุ่มบริกส์ยังจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ หรือธนาคารบริกส์และกองทุน
ส�ำรองซึง่ อยูใ่ นนครเซีย่ งไฮ้ เพือ่ สนับสนุนโครงการพัฒนาของชาติสมาชิกและป้องกัน
วิกฤติเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกลุ่มบริกส์ มีประชากรรวมกันถึงร้อยละ ๔๒
ของประชากรโลก และมีมลู ค่าเศรษฐกิจ ๑ ใน ๕ ของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนมีการค้า
ระหว่างประเทศรวมกันเกือบร้อยละ ๑๗ ของการค้าโลก รวมทั้งจีนยังเตรียม
พร้อมด้วยการท�ำข้อตกลงเพื่อให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสากลเพื่อส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาจีนได้ท�ำข้อ ตกลงกับหลายประเทศในการใช้
เงินหยวนและเงินสกุลส�ำคัญของประเทศนั้น ๆ ในการท�ำการค้าขายระหว่างกัน
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โดยไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้น�ำจีนและรัสเซียยังได้เจรจาที่จะใช้เงินหยวนใน
การซื้อขายระหว่างประเทศทั้งสองด้วยเช่นกัน โดยรัสเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออก
พลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลก จะขายพลังงานเป็นหยวนหรือรูเบิ้ล และจะไม่ขาย
เป็นเงินดอลลาร์อีกต่อไป รวมทั้งการที่มีกระแสการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในธนาคาร
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment
Bank: AIIB) ทีจ่ นี เป็นหัวหอกในการจัดตัง้ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ จับตามองอย่างยิง่ โดยเฉพาะ
เมื่อประเทศ มหาอ�ำนาจอย่างรัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักรต่าง
ก็ได้ให้ความสนใจเป็นสมาชิก จนท�ำให้มแี ล้วมากกว่า ๕๐ ประเทศทัว่ โลกทีต่ อบรับ
เข้าร่วม AIIB ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งแนวคิดของจีนในการจัดตั้ง AIIB มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้แก่ประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียใช้ในการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ซึ่งบทบาทเชิงรุก ของจีน
นอกจากความร่วมมือทางด้านการค้าและพลังงานดังกล่าวแล้ว ประเด็น
ทีน่ า่ จับตามองอีกอย่างก็คอื ความร่วมมือทางทหาร โดยล่าสุดเมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๕๘ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้สง่ กองทหารเกียรติยศของจีนเข้าร่วมเดิน
สวนสนาม ณ จัตุรัสแดงในกรุงมอสโก ในพิธีสวนสนามและแสดงแสนยานุภาพ
ทางการทหาร เพื่อเฉลิมฉลองปีที่ ๗๐ แห่งชัยชนะเหนือนาซี เยอรมนี และอิตาลี
ของอดีตสหภาพโซเวียต ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กระทรวงกลาโหม
จีนได้มีแถลงการณ์ว่า จีนยินดีต้อนรับ เหล่าผู้น�ำทางการทหารและกองทัพรัสเซีย
เข้าร่วมกิจกรรมการสวนสนามครั้งส�ำคัญ ที่จัดมีขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๕๘
ในขณะทีส่ �ำนักข่าว Sputnik News ของรัสเซีย เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ได้อา้ งหนังสือพิมพ์ Economic Times โดยรายงานว่า บริษทั สัญชาติอนิ เดีย
ก�ำลังมองหาความร่วมมือกับรัสเซียในการสร้างเรือด�ำน�้ำพลังงานนิวเคลียร์และ
เรือรบล่องหน (stealth warships) ภายในอินเดียเอง นอกจากความร่วมมือกัน
พัฒนาเชื้อเพลิงรุ่นใหม่ส�ำหรับอากาศยาน และการร่วมกันสร้างเครื่องบินรบ
สเตลธ์เจเนอเรชั่นที่ ๕ รุ่น Sukhoi PAK FA T-50
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ส�ำหรับประเทศไทย ซึ่งมีที่ตั้งทางปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของจีน รัสเซียและอินเดียที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทีก่ �ำลังเร่งผลักดันการเป็นประชาคมอาเซียน ในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนัน้
กองทัพไทยควรได้มีการพิจารณาหาแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางทหารแบบ
คูข่ นานทัง้ กับจีน รัสเซีย และอินเดียในด้านการฝึกศึกษา รวมทัง้ ความร่วมมือในการ
วิจยั และการผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหาร อันจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการลดภาระด้าน
เงินทุน การต่อยอดด้านเทคโนโลยี และยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ
ป้องกันประเทศให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการป้องกันและลด
ความเสีย่ งอันเกิดจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ
จึงต้องมีการทบทวนการแสดงท่าทียทุ ธศาสตร์ของไทย ให้สอดคล้องกับแนวคิดทาง
ยุทธศาสตร์การป้องกันความเสี่ยง (hedging strategy) โดยเฉพาะการแข่งขันและ
แย่งชิงอ�ำนาจอิทธิพลระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในภูมิภาค ที่อาจท�ำให้ไทยต้องตกอยู่
ในสถานะของการถูกบังคับให้เลือกฝ่ายระหว่างการยืนอยู่เคียงข้างกับจีน หรือการ
ยืนอยู่กับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ รวมทั้งการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ
อย่างได้ความสมดุลเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย
อาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบัน ได้ผลักดันให้รัสเซีย
สามารถด�ำเนินความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจีน และสร้างความ
สัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับอินเดียได้ แต่ความสัมพันธ์แบบสามฝ่ายระหว่าง จีน
รัสเซีย และอินเดีย น่าจะเป็นแค่ความร่วมมือเพือ่ การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ในบางมิติเท่านั้น ทั้งนี้เพราะทั้งสามประเทศยังมีความหวาดระแวงต่อกัน รวมทั้ง
การเมืองระหว่างประเทศเป็นไปบนพืน้ ฐานของการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ
ที่จะมีผลในการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศตนเองเป็นส�ำคัญ
ดังนั้น การรวมตัวกันของทั้งสามประเทศในลักษณะยุทธศาสตร์แบบสามฝ่ายที่ได้
กล่าวแล้ว คงเป็นเพียงการด�ำเนินการเพื่อถ่วงดุลสหรัฐฯ ในเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศ และเพือ่ ผลการเจรจาต่อรอง ในการรักษาผลประโยชน์รว่ มกัน ทัง้ ทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและการทหาร ขณะที่พลังอ�ำนาจทางการทหารของทั้งสาม
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ประเทศยังเป็นรองสหรัฐฯ ในระยะสั้น แต่หากยังคงมีการผนึกก�ำลังกันเป็น
ยุทธศาสตร์แบบสามฝ่ายเพื่อตอบโต้สหรัฐฯในระยะยาว ก็อาจจะก่อให้เกิดยุค
สงครามเย็นขึน้ มาใหม่ และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความมัน่ คงของภูมภิ าคและ
ของโลก
ประเทศไทยมีทตี่ งั้ ทางภูมริ ฐั ศาสตร์ทสี่ ามารถเชือ่ มโยงระหว่างจีน รัสเซีย
และอินเดียทีก่ �ำลังขยายอิทธิพล เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการแข่งขันช่วงชิงอ�ำนาจอิทธิพลกับสหรัฐฯ ที่ก�ำลังด�ำเนิน
นโยบายปรับสมดุลในภูมิภาคนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของตนเองเช่นกัน ดังนั้น
ประเทศไทยจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างสมดุลเพียงใด ขึน้ อยูก่ บั การ
วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาคได้อย่างเท่าทัน
ตลอดจนมียุทธศาสตร์และการเตรียมการเพื่อการปรับตัวของประเทศได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บทบาทของจีนในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
บทบาทของจีนในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organisation: SCO) โดยเฉพาะในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ซึ่งจีน
มุ่งที่จะส่งเสริมให้แผนพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road หรือ
The Belt and Road Initiative) เชื่อมต่อกับการแผนการพัฒนาของสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียขององค์การความร่วมมือเซีย่ งไฮ้ (SCO) ในการส่งเสริมการพัฒนา
ร่วมกันของยุโรปและเอเชีย เพื่อแสวงหาความผาสุกของประชาชนประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคนี้
การส่งเสริมให้แผนพัฒนาหนึง่ แถบหนึง่ เส้นทางดังกล่าว เชือ่ มต่อกับการ
แผนการพัฒนาของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
(SCO) นั้นเป็นผลมาจากการประชุมผู้น�ำประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือ
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 ผลการประชุมผู้น�ำประเทศสมาชิกองค์การความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ หรือ SCO ครั้งที่ ๑๖ นอกจากจะกล่าวถึงการส่งเสริมให้แผนพัฒนา
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเชื่อมต่อกับการแผนการพัฒนาของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
แล้ว ยังประกอบด้วยเรื่องส�ำคัญ ๆ ที่มีความหมายส�ำคัญในการสืบทอดของอดีต
และมุง่ สูอ่ นาคต อันจะมีผลส�ำคัญต่อการพัฒนาขององค์การความร่วมมือเซีย่ งไฮ้ ได้แก่
๑. การลงนามในเอกสารเพื่อส่งเสริมให้องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้มี
ความสมบูรณ์แบบมากขึ้น
๒. การลงนามในเอกสารเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกองค์การความร่วมมือ
เซี่ยงไฮ้มีรูปแบบหลากหลายและกระชับความร่วมมือซึ่งกันและกัน เป็นต้น
๓. มีการรายงานว่าด้วยการประเมินผลความส�ำเร็จและอนาคตการ
พัฒนาองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา
๔. ยำ�้ ถึงแถลงการณ์ทาชเคนต์ ในโอกาสทีอ่ งค์การความร่วมมือเซีย่ งไฮ้
ก่อตัง้ ครบ ๑๕ ปี ซึง่ เน้นถึงเจตนารมณ์เซีย่ งไฮ้ กฎบัตรองค์การความร่วมมือเซีย่ งไฮ้
วัตถุประสงค์และหลักการขององค์การ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การความ
ร่วมมือเซีย่ งไฮ้ถงึ ปี ค.ศ.๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๘) แผนปฏิบตั กิ ารระหว่างปี ค.ศ.๒๐๑๖ –
๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ซึง่ เกีย่ วพันถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทัง้ การเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การสื่อสาร เป็นต้น ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นว่า องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นที่สมบูรณ์แล้ว
๕. มีการลงนามบันทึกช่วยจ�ำรับอินเดียกับปากีสถานเข้าร่วมองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น
๖. ให้ความสนใจด้านการปราบปรามอิทธิพลของสามกลุ่ม ซึ่งคือ กลุ่ม
ลัทธิก่อการร้าย ลัทธิแบ่งแยกดินแดน และลัทธิหัวรุนแรง รวมทั้งมีการหารือเรื่อง
การกระท�ำผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและการแพร่อาวุธ
ขนาดใหญ่เป็นต้น และเสนอมาตรการการรับมือในยุคการสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยจีนได้เสนอแนวความคิดพิทักษ์อธิปไตยด้านเครือข่าย ต้องเพิ่ม
งานการก�ำกับดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้มงวดขึ้น
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๗. ภายใต้สถานการณ์ใหม่ในโลกปัจจุบัน การเลิกใช้วิธีที่มีความรุนแรง
จะเป็นวิถที างทีด่ ใี นการรับมือกับความท้าทายด้านความมัน่ คงในปัจจุบนั โดยเฉพาะ
การให้บริการเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศสมาชิก
ปัจจุบัน องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) เป็นองค์การความร่วมมือ
ที่ประกอบด้วยสมาชิก ๖ ประเทศ คือ จีน รัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน
ทาจิกสิ ถาน และอุซเบกิสถาน รวมทัง้ มีประเทศผูส้ งั เกตการณ์ (observer) ๕ ประเทศ
คือ อัฟกานิสถาน อินเดีย อิหร่าน มองโกเลีย และปากีสถาน โดยมีประเทศหุ้นส่วน
ในการเจรจา (dialogue partner) ๓ ประเทศ คือ เบลารุส ศรีลังกา และตุรกี โดย
ประเทศสมาชิกทั้ง ๖ ประเทศร่วมลงนามใน “ค�ำประกาศสถาปนาองค์การความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้” (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 Convention on Fighting Terrorism, Separatism and Extremism) ซึ่งถือเป็น
วัตถุประสงค์หลักขององค์การ ทั้งนี้ SCO ได้ประกาศว่า องค์การไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมา
เพื่อการต่อต้านรัฐหรือภูมิภาคใด ๆ
ส�ำหรับบทบาทของจีนใน SCO นั้น สังเกตได้จากการประชุมสุดยอดที่
กรุงทาชเคนต์ ที่ย้อนไปเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ประธานาธิบดีจีน (ยุค
สมัยนั้นคือ นายหู จิ่นเทา) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพ
และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ (๑) ใน
ด้ า นการเมื อ ง จะยื น หยั ด ในแนวทางของอ�ำนาจหลายขั้ ว และความเป็ น
ประชาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (๒) ในด้านความมั่นคง ต้องเชิดชู
“แนวคิดความมัน่ คงใหม่” (New Security Concept) เน้นความเชือ่ ถือซึง่ กันและกัน
ยังประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมอภาคเท่าเทียมกัน และร่วมแรงร่วมใจกัน ให้ความ
เชือ่ ถือซึง่ กันและกันเป็นหลักประกันความมัน่ คงร่วมกัน (๓) ในด้านเศรษฐกิจ แสวง
ประโยชน์ร่วมกัน ร่วมมือกันอย่างทั่วด้าน ลดช่องว่างระหว่างประเทศร�่ำรวยกับ
ประเทศยากจน และ (๔) ทางด้านวัฒนธรรม ธ�ำรงไว้ซึ่งความหลากหลายของ
วัฒนธรรมแต่ละชาติและภาษา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้กล่าวแสดง
ความยินดีต้อนรับการขยายตัวขององค์การ SCO (สมาชิก SCO ได้ลงมติในการ
ประชุมสุดยอด SCO ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งมีรัสเซียเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 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
มาในความร่วมมือทุก ๆ ด้านขององค์การ ซินหวาอ้างอิงค�ำกล่าวของประธานาธิบดี
สี เขายังเรียกร้องให้เหล่ารัฐสมาชิกเพิม่ ความร่วมมือด้านก�ำลังผลิตภาคอุตสาหกรรม
ให้ลึกซึ้งมากขึ้นอีก รวมทั้งผลักดันการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในทุก ๆ รัฐสมาชิก
ให้คืบหน้าไป (ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนา “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน)
อาจกล่าวได้วา่ การส่งเสริมแผนพัฒนา “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” จะสร้าง
โอกาสการพัฒนาใหม่ เปิดตลาดโลกให้กว้างยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักธุรกิจจีนไปลงทุน
ต่างประเทศมากขึ้น เพิ่มก�ำลังใหม่ส�ำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะ
นโยบายการปฏิรปู และเปิดสูภ่ ายนอกของจีน โดยจะถือเขตริมทะเลทางภาคตะวันออก
ทีค่ อ่ นข้างเจริญเป็นหัวขบวน ถือเขตแดนชัน้ ในเป็นพืน้ ฐาน เชือ่ มเขตภาคตะวันออก
กับภาคตะวันตกให้มีความร่วมมือมากยิ่งขึ้น สร้างสถานการณ์ใหม่ด้านการเปิดสู่
ภายนอกอย่างรอบด้านของจีน ส่วนผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ นอกจาก
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งเสริมไทยในฐานะที่เป็น
ชุมทางการค้าในเอเชีย ที่สามารถเชื่อมต่อยุโรปและแอฟริกา ดังนั้น ไทยจึงควรใช้
โอกาสนีเ้ ร่งผลักดันโครงการต่าง ๆ ทีเ่ ห็นว่าจะเป็นประโยชน์รว่ มกัน เช่น การอ�ำนวย
ความสะดวกทางค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมตามแนวเส้นทาง
สายไหมทางทะเล เป็นต้น
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การเชื่อมต่อแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนสู่ระดับภูมิภาค
ส�ำหรับสถานการณ์ในระดับภูมิภาค หลังจากเหตุการณ์วิกฤติทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเอเชียปี พ.ศ.๒๕๔๐ ที่เริ่มต้นจากค่าเงินบาทของไทยและ
ลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียได้ท�ำให้กลุ่มประเทศในอาเซียนเห็นความ
จ�ำเป็นที่ต้องร่วมมือกับประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจในภูมภิ าคร่วมกัน โดยเฉพาะจีนได้แสดงบทบาทในความเป็นผูน้ �ำในฐานะ
ประเทศใหญ่ที่ต้องมีภาระผูกพันในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจด้วยการรักษา
ระดั บ ค่ า เงิ น หยวนของจี น ไว้ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ ส ่ ง ผลกระทบที่ จ ะเป็ น การซ�้ ำ เติ ม ต่ อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
มีขอ้ น่าสังเกตทีช่ ดั เจนว่าผูน้ �ำจีนในปัจจุบนั ยังคงยึดแนวทางการด�ำเนิน
นโยบายของอดีตผู้น�ำ เติ้ง เสี่ยวผิง ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะค�ำปราศรัย
ของเติ้ง เสี่ยวผิง ครั้งส�ำคัญสองครั้งคือ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๘๔ (พ.ศ.
๒๕๒๗) ในหัวข้อ “วิถที างใหม่ในการสร้างความมัน่ คงแก่โลก” (A New Approach
Toward Stabilizing the World Situation) ที่เน้นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโลก
โดยสันติวิธี และค�ำปราศรัยในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๘๔ (พ.ศ.๒๕๒๗) ใน
หัวข้อ “การรักษาสันติภาพของโลกและการสร้างหลักประกันในการพัฒนาภายใน
ประเทศ” (Safeguard World Peace and Ensure Domestic Development)
มีสาระส�ำคัญสรุปได้วา่ จีนยังคงด�ำเนินนโยบายต่อต้านลัทธิความเป็นเจ้าเพือ่ รักษา
สันติภาพของโลก จีนจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโลกที่สามเสมอ เนื่องจากจีนยัง
มีความยากจนและแม้จะร�่ำรวยขึ้นก็จะไม่แสวงหาความเป็นเจ้า จีนสนับสนุนการ
เจรจาปัญหาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จีนจะด�ำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างอิสระ
และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริง และนโยบายต่างประเทศของจีนมุ่ง
แสวงหาสันติภาพของโลก เพื่อทุ่มเทการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย (เฉียน
ฉีเชิน, ๒๕๔๙, หน้า ๒๓๒ - ๒๗๕)
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ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ได้ส่งผลต่อการ
ปรับตัวในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น กลุ่มประเทศ
ยุโรป ฯลฯ และได้กระตุน้ ให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่ ทุกภูมภิ าคตืน่ ตัวเรือ่ งการค้าเสรีมากขึน้
โดยเฉพาะจีน ซึ่งมีค่าแรงงานต�่ำเป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่ มีตลาดการค้า
จ�ำนวนมาก และมีเงินทุนส�ำรองต่างประเทศจ�ำนวนมหาศาลเป็นอันดับสองรองจาก
สหรัฐฯ เนื่องจากจีนประสบความส�ำเร็จในด้านการค้า จนได้ดุลการค้าจ�ำนวนมาก
ยิง่ ท�ำให้จนี เป็นจุดดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึน้ รวมทัง้ เป็นฐานการผลิต
ขนาดใหญ่จึงเป็นผลให้เศรษฐกิจของจีนเจริญเติบโตมากกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อเนื่อง
กันนานนับ ๑๐ ปี (Deng, Y. and Moore, T., 2008, pp. 113-136)
การทีเ่ ศรษฐกิจของจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วได้ท�ำให้ประเทศต่าง ๆ เกิด
ความหวาดระแวงว่า จีนจะน�ำผลทีไ่ ด้จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพัฒนา
ด้านแสนยานุภาพทางการทหารจนอาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อภูมภิ าคและเป็นภัย
คุกคามต่อโลก แต่จนี ก็ได้ยนื ยันว่าจีนไม่ใช่ภยั คุกคามทัง้ ทางเศรษฐกิจและการทหาร
โดยยกเหตุผลในเรื่องของความล้าหลังในพื้นที่ภาคตะวันตกของจีนที่มีประชากร
ยากจนและมีความแตกต่างกับพื้นที่ในภาคตะวันออกของจีนที่เป็นเมืองท่าทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ จีนต้องแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะความยากจนของประชาชน
จึงไม่มีพลังที่จะไปรุกรานประเทศอื่นใด
ส่วนในทางด้านการทหารนั้น จีนได้แสดงท่าทีว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์
ต่อประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ และจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนหากไม่ถูกโจมตี
ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ (Swaine, M. D., 2005, pp. 266-285) ในขณะทีป่ รากฏการณ์
ทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเวลาปัจจุบนั วิเคราะห์ได้วา่ ทุกประเทศพยายาม
แสวงหาพันธมิตรในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) ดังกรณีของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียที่ได้มีการ
ลงนามสนธิสญ
ั ญามิตรภาพและความร่วมมือในความเป็นเพือ่ นบ้านทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๔
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ได้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่กรุงมอสโกเกี่ยวกับ
ความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งการ
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มีความร่วมมือด้านความมัน่ คงในกรอบขององค์การความร่วมมือเซีย่ งไฮ้ทจี่ นี รัสเซีย
และอดีตประเทศในสหภาพโซเวียต อันได้แก่ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกสิ ถาน
และเติร์กมินิสถาน เข้าเป็นสมาชิก เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาพรมแดนตลอดจนร่วมมือ
กันในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
นอกจากนี้ จีนยังมีความร่วมมือทางการทหารกับรัสเซียในอุตสาหกรรม
การป้องกันประเทศ รวมทั้งการซ้อมรบร่วมในปี พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อร่วมกันแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบการแผ่ขยายอ�ำนาจของสหรัฐอเมริกา โดยจีนสนับสนุนให้รัสเซีย
เข้าเป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลก (WTO: World Trade Organization) และ
สั่งซื้อน�้ำมัน อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร เช่น เครื่องบินรบ เรือด�ำน�้ำ และเรือพิฆาต
จากรัสเซีย เป็นต้นตลอดจนสนับสนุนรัสเซียในการแก้ปัญหาเรื่องดินแดนเชชเนีย
ในขณะที่รัสเซียก็สนับสนุนจีนในปัญหาไต้หวันและทิเบต รวมทั้งร่วมมือกับจีนใน
การคานอ�ำนาจกับสหรัฐฯ และคัดค้านการใช้ก�ำลังทหารของสหรัฐฯ กรณีโจมตีอริ กั
โดยจีนกับรัสเซียมีจดุ ยืนร่วมกันทีจ่ ะสนับสนุนรูปแบบของหลายขัว้ อ�ำนาจ (multipolar) เพื่อมิให้สหรัฐฯ ผูกขาดการเป็นขั้วอ�ำนาจเดียว (unipolar)
ส�ำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น ๆ โดย
เฉพาะในเรื่องการก่อการร้ายและภัยคุกคามที่เกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของภูมภิ าคและกระทบต่อความมัน่ คง
ของมนุษย์ (human security) อันเป็นผลมาจากการที่ประเทศในกลุ่มสมาชิก
ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว กัมพูชา
เวียดนาม และพม่า ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้ง
เป็นทีต่ งั้ ทีม่ คี วามส�ำคัญทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเป็นเส้นทางขนส่งน�ำ้ มันทีส่ �ำคัญ
และเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าโดยผ่านช่องแคบมะละกา นอกจากนั้น ยังมี
ช่องแคบซุนดาและช่องแคบลอมบอก ซึ่งเป็นช่องแคบที่ส�ำคัญที่เชื่อมการคมนาคม
ติดต่อกับทวีปออสเตรเลีย (Swaine, M. D., 2005, pp. 276-278)
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ดังนัน้ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จงึ ตกเป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายของการ
แผ่ขยายอิทธิพลของมหาอ�ำนาจต่าง ๆ เหนือดินแดนแถบนี้ ท�ำให้ประเทศในภูมภิ าค
นี้จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งเพิ่มพลังอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองโดยมีความร่วมมือทางการเมือง
ผ่านกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วย ความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงใน
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ (ASEAN Regional Forum: ARF) โดยมีประเทศมหาอ�ำนาจ
ต่าง ๆ เป็นประเทศคู่เจรจา เช่น สหรัฐฯ แคนาดา รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย
กลุ่มยุโรปและออสเตรเลีย เป็นต้น

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส�ำหรับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มุ่งเน้นเป้าหมายในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นเพื่อสร้างหลัก
ประกันในการรักษาความสงบ ความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเพื่อน�ำพา
ประเทศจีนสู่ความทันสมัยโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศรอบบ้านและ
เพือ่ นบ้านในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพือ่ ลดอ�ำนาจอิทธิพลของสหรัฐฯ ด้วย
การเพิม่ ขีดความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของจีนโดยเฉพาะผลประโยชน์
ในทะเลจีนใต้ ตลอดจนการแสวงหาวิธกี ารด�ำเนินความสัมพันธ์กบั ญีป่ นุ่ ซึง่ มีอทิ ธิพล
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคนี้ เพือ่ ไม่ให้เกิดการแข่งขันและความตึงเครียดจนส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งไม่กระทบต่อการแสวงหาลู่ทาง
ในการน�ำไต้หวันเข้ามารวมอยู่ภายใต้อ�ำนาจอธิปไตยของจีน
นอกจากนั้นจีนยังมุ่งแสวงหาลู่ทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้า
กับประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพือ่ ปกป้องสภาวะแวดล้อมให้เกือ้ กูล
ต่อการรักษาผลประโยชน์ของจีน (Hao, S., 2009, pp. 35-40)
ส�ำหรับแนวทางทีจ่ นี มุง่ ด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจวิเคราะห์ขั้นตอนในการด�ำเนินการได้ ดังนี้

[ 62 ]

ขั้นตอนแรก การสร้างบทบาทใหม่ของการเป็นสถาบันระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง เช่น การประชุม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ หรือเอเปค (The Asia-Pacific
Economic Cooperation: APEC)
ขั้นตอนที่สอง มุ่งใช้กลไกของสถาบันระหว่างประเทศที่มีพัฒนาการ
ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยเฉพาะหลังวิกฤติทาง
เศรษฐกิจในเอเชีย ได้แก่ กรอบการประชุมอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3 หรือ
ASEAN Plus Three: APT)
ขั้นตอนที่สาม มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนต่อการสร้างบรรทัดฐานของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (The Association
of Southeast Asian Nations: ASEAN) ในการต่อต้านการขยายอ�ำนาจอิทธิพล
เพื่อครองความเป็นจ้าว (Hegemonic Power)
ขัน้ ตอนทีส่ ี่ เร่งด�ำเนินการให้สถาบันระหว่างประเทศมีกลไกในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค เช่น กลไกของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ
อาฟต้า (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และ กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional
Forum: ARF) เป็นต้น
ขั้นตอนที่ห้า มุ่งยกระดับความเชื่อมั่นของกลไกเพื่อความร่วมมือด้าน
ความมัน่ คงทัง้ ในรูปแบบทวิภาค (bilateral) และพหุภาคี (multilateral) ให้มคี วาม
สมดุลที่จะผลักดันให้เกิดประชาคมความมั่นคง (security community) ของ
ภูมิภาคต่อไป
ขั้นตอนสุดท้าย ส่งเสริมแนวทางของความสัมพันธ์ในความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงทั้งที่เป็นทางการ (formal security approach) และที่ไม่เป็นทางการ
(informal security approach) โดยตั้งคณะท�ำงานร่วมกันเพื่อลดข้อจ�ำกัดในการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งการมีกิจกรรมร่วมกัน
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เครื่องมือด้านนโยบายต่างประเทศเพื่อความมั่นคงของจีนในการบรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดตามแนวทางขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กล่าวแล้วนั้น จะท�ำให้จีนมี
สถานะความเจริญรุง่ เรืองเหมือนเช่นในอดีตกาลกลับคืนมาอีกครัง้ หนึง่ ด้วยการก้าว
ขึ้นมาเป็นมหาอ�ำนาจหลักในภูมิภาคอย่างสันติวิธี โดยการสร้างความมั่นคงโดยน�ำ
บทเรียนจากอดีตมาปรับปรุงแก้ไขเป็นแนวทางในการน�ำประเทศให้รอดพ้นจากการ
ถูกแทรกแซงจากอ�ำนาจอิทธิพลของประเทศตะวันตกและสามารถด�ำเนินนโยบาย
การป้องกันประเทศเพือ่ รักษาความมัน่ คงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทัง้ เป็น
หลักประกันในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศได้อย่างเป็นอิสระ (Dongxiao,
C., 2008, pp. 27-44)

อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
รัฐบาลจีนได้ให้ความส�ำคัญในการมุง่ เน้นการพัฒนาและความร่วมมือกับ
นานาประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (Association of
South East Asian Nations: ASEAN) ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านภูมิศาสตร์การเมือง
และองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศ
สมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์
บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการ
เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ
สมาชิก และการธ�ำรงรักษาสันติภาพรวมทั้งความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาส
ให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ อาเซียนมีขนาดพืน้ ทีป่ ระมาณ
๔.๔ ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ ๕๙๐ ล้านคน และมีจีดีพีรวมมูลค่า
ราว ๑.๕ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นล�ำดับที่ ๙ ของโลก โดยทีผ่ า่ นมาจีนกับอาเซียน
มีความสัมพันธ์กันทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
แรงผลักดันจากปัจจัยภายนอกภูมิภาค
ในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองโลกได้เปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ (globalization) ก่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) และมี
การแข่งขันโดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กลุ่มเขตการค้า
เสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area: NAFTA) ที่ได้ตั้งขึ้นเมื่อ
[ 64 ]

พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๓ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา
และเม็กซิโก เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีการบูรณาการของประเทศในกลุม่ สหภาพ
ยุโรป (European Union: EU) ที่พัฒนามาจาก ประชาคมยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวม
องค์กรทางเศรษฐกิจ ๓ องค์กรเข้าด้วยกันคือ ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป
ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือตลาดร่วมยุโรปทีไ่ ด้มกี าร
ก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๕๐๐ และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปที่ตั้งในปี พ.ศ.๒๕๐๐
เช่นเดียวกัน โดยจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป
ให้ดขี นึ้ และอาศัยความร่วมมือของประเทศสมาชิกในกลุม่ อันเป็นต้นแบบทีส่ �ำคัญ
ของการบูรณาการภายในภูมิภาค ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกในยุโรปเข้าร่วมในกลุ่ม
ถึง ๒๗ ประเทศและมีประชากรราว ๔๙๙ ล้านคน
ผลกระทบต่อปัจจัยภายในภูมิภาค
ส�ำหรับการบูรณาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีอาเซียนเป็นแกน
ส�ำคัญ (hub) ซึ่งจะต้องสร้างการบูรณาการโดยที่ไม่จ�ำกัดขอบเขตเพียงแค่การ
บูรณาการภายในของอาเซียนเท่านั้น หากแต่จะต้องขยายกรอบความร่วมมือให้มี
ขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เข้ามาร่วม
ในลักษณะทีเ่ ป็นซีล่ อ้ (spokes) ทีล่ อ้ มรอบแกนล้อ (hub) ของอาเซียน กล่าวคือ
ถึงแม้กลุม่ อาเซียนจะสามารถบูรณาการในเชิงลึกได้อย่างเต็มทีต่ ามศักยภาพทีม่ อี ยู่
ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เพียงพอทัดเทียม
กับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นคู่แข่งได้ ในขณะที่ประเทศจีนก�ำลังก้าวไปสู่ความเป็น
มหาอ�ำนาจของโลกจากพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็ง สถานการณ์ดงั กล่าวจึงเป็น
แรงผลักอันส�ำคัญที่ท�ำให้จีนและอาเซียนต้องมีการทบทวนแนวทางในด้านการ
แข่งขันมาสู่ความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น โดยการเร่งกระบวนการบูรณาการเพื่อ
การต่อรองที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของทั้ง
จีนและอาเซียนเอง
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ทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะต้องสร้างการบูรณาการที่เข้มแข็งและ
เป็นเอกภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยจะต้องสร้างการมีส�ำนึกร่วมและ
ความเป็นเจ้าของ (ownership) ร่วมกัน ทีม่ แี รงผลักมาจากภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ
ร่วมกันของภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยจะต้องผลักดันให้เกิดการรวมกันระหว่าง
เขตการค้าเสรีของจีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ กับกลุม่ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free
Trade Area: AFTA) ซึ่งอาฟต้าได้มีการลงนามในกรอบความตกลงกันมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๓๕ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุม่ อาเซียนในฐานะทีเ่ ป็น
ฐานการผลิตทีส่ �ำคัญในการป้อนสินค้าสูต่ ลาดโลก โดยอาศัยการเปิดเสรีดา้ นการค้า
และการลดภาษีและอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี รวมทัง้ การปรับเปลีย่ น
โครงสร้างภาษีศุลกากรให้สามารถเอื้ออ�ำนวยต่อการค้าเสรี
หากมีการรวมกันระหว่างเขตการค้าเสรีของจีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ กับกลุม่
เขตการค้าเสรีอาเซียนเพื่อเป็นเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก (East Asia Free
Trade Area: EAFTA) จะส่งผลให้เกิดกลุ่มเศรษฐกิจที่มีเงินส�ำรองกว่าครึ่งหนึ่งของ
เงินส�ำรองทัว่ โลก รวมทัง้ เป็นกลุม่ เศรษฐกิจทีม่ มี ลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(Gross Nation Product: GNP) ประมาณร้อยละ ๔๐ ของทัง้ โลก เป็นกลุม่ เศรษฐกิจ
ที่มีการค้าภายใน (intra-trade) ร้อยละ ๕๐ และเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการลงทุน
ภายใน (intra-investment) ที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างทรัพยากร เทคโนโลยี
และทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถผลักดันการรวมตัวกันในลักษณะดังกล่าวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Economic Caucus: EAEC) ภาย
ใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN+3 อันจะท�ำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นภูมิภาคที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกับสหภาพยุโรป โดยประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย
ตะวันออกจะมีขีดความสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันภายในภูมิภาคได้ในยามที่มี
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมเอเชียตะวันออก
(East Asia Community: EAC) โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเขตความ
ร่วมมือทางความมั่นคงและการเมืองที่ไม่ใช้ความรุนแรง
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อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนได้ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคาม (China threat)
ต่อดุลยภาพของเอเชีย เนื่องจากการขยายอิทธิพลของจีนมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ในขณะที่จีนได้พยายามน�ำเสนอบทบาทการผงาดขึ้นอย่างสันติ
(peaceful rise) โดยการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อันเป็นการเพิ่มบทบาท
ของจีนที่มีต่ออาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการทูตเชิงรุกด้วยการท�ำเขตการค้าเสรี (FTA)
กับอาเซียนก่อนสหรัฐอเมริกาและญีป่ นุ่ หรือการเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic
partner) ซึง่ จีนเป็นประเทศแรกทีไ่ ด้เข้าเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์กบั อาเซียน รวม
ทั้งการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในอาเซียน เป็นต้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า อาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายมาเป็น
ภูมภิ าคทีม่ คี วามส�ำคัญทีท่ งั้ มหาอ�ำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและมหาอ�ำนาจเอเชีย
อย่างญี่ปุ่นต่างต้องการเข้ามาช่วงชิงการมีบทบาทในภูมิภาคนี้กับจีน ในขณะที่จีน
เองก็มคี วามจ�ำเป็นทีต่ อ้ งขยายบทบาทและรักษาอิทธิพลทีม่ ตี อ่ กลุม่ อาเซียน เพือ่ ที่
จะคงสถานะเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่บทบาทของจีนในกลุ่ม
อาเซียนนี้นับวันที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนกับอาเซียนจะมีทิศทางเป็นอย่างไร และไทยควรจะด�ำเนินบทบาทอย่างไรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ควรติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด
จุดเริ่มต้นและทิศทางของความสัมพันธ์ที่ผ่านมา
จีนได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของกลุ่มอาเซียนว่า การจัดตั้งเป็นเขตการ
ค้าเสรีของประเทศกลุ่มอาเซียนในปลายปี พ.ศ.๒๕๓๔ จะสามารถสนับสนุนให้จีน
บรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจได้ โดยในระยะเริ่มแรกจีนได้เข้ามาเจรจาเพื่อการ
แลกเปลี่ยนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มอาเซียน ต่อมาจีนจึงได้เข้า
ร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าค
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 ในภูมิภาคอีกจ�ำนวน 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 ได้ มี ก ารประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น-จี น สมั ย พิ เ ศษ
ที่นครหนานหนิง เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนครบรอบ ๑๕
ปี และในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จีนกับอาเซียนมีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๒๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ ซึง่ อาจจ�ำแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ โดยสรุปได้ดงั นี้
ด้านการเมืองและความมั่นคง
จีนเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียนที่ภาคยานุวัติ (ลงนาม
เป็นภาคีในพิธสี ารแนบท้าย) ของสนธิสญ
ั ญาไมตรีและความร่วมมือในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation: TAC) เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๔๖
ซึ่งสนธิสัญญา TAC นี้ได้จัดท�ำขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ เพื่อก�ำหนดหลักการส�ำคัญ
ต่าง ๆ ทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนต้องยึดถือ อันได้แก่ การเคารพในอิสรภาพอธิปไตย
ความเท่าเทียมกัน บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจ�ำชาติ 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
ด้านเศรษฐกิจ
เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๔๐ ที่จีนได้แสดงบทบาทช่วยประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียนให้รอดพ้นจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการแสดงความจ�ำนงที่จะให้
ประเทศในอาเซียนกู้เงิน เช่น ให้ไทยกู้ ๑,๐๐๐ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ให้
อินโดนีเซียกู้ ๕๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐและให้ประเทศอื่น ๆ กู้โดยไม่ผ่านกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) อีก ๓,๑๕๐ ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น และจีนได้ประกาศที่จะไม่ลดค่าเงินหยวน ท�ำให้
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะเวลาที่ไม่นานนัก
ในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มีการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการ
คลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศในกลุ่มอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ หรือ ASEAN+3 เป็นครัง้ แรกทีเ่ ชียงใหม่ โดยมีขอ้ เสนอทีจ่ ะให้มคี วามร่วมมือกัน
ระหว่างกันและมีแถลงการณ์ความร่วมมือทางด้านการเงิน ต่อมาได้มีการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในกรอบ ASEAN+3 และมีข้อตกลงความริเริม่
เชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI) เกิดขึน้ ซึง่ เป็นกระบวนการแบบพหุภาคี
ในการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียและเพื่อพัฒนากลไกช่วยเหลือทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านีญ
้ ปี่ นุ่ ได้พยายามทีจ่ ะจัดตัง้ กองทุนการเงินแห่ง
เอเชีย (Asian Monetary Fund: AMF) ขึ้นมาในเอเชียเพื่อที่จะใช้แทน IMF หาก
เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นอีก แต่ได้รับการคัดค้านอย่างเต็มที่จากสหรัฐอเมริกา
เพราะกลัวว่า AMF จะมาแย่งบทบาทของ IMF ซึ่งสหรัฐอเมริกาครอบง�ำอยู่ จึง
ท�ำให้ข้อเสนอของญี่ปุ่นตกไป
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จีนเป็นประเทศคูเ่ จรจาประเทศแรกทีเ่ สนอให้มกี ารจัดตัง้ เขตการค้าเสรี
กับอาเซียน โดยทัง้ สองฝ่ายได้มกี ารลงนามในกรอบความตกลงเกีย่ วกับความร่วมมือ
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-จีนมีผลสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งท�ำให้อัตราภาษีศุลกากรสินค้าส่วนใหญ่เหลือ ๐% (เฉพาะ
ประเทศอาเซียนเก่า ๖ ประเทศกับจีน) โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๒ อาเซียนกับจีนมีมลู ค่า
การค้าระหว่างกัน ๑.๖ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี พ.ศ.๒๕๕๑ ประมาณ
๓ หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่จนี ได้กลายเป็นคูค่ า้ อันดับ ๓ ของอาเซียน และอาเซียน
เป็นคู่ค้าอันดับ ๓ ของจีนเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม จากสถิตกิ ารค้าระหว่างอาเซียน-จีนดังกล่าวและสถิตกิ าร
ลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีนพบว่า มูลค่าการลงทุนระหว่างกันยังอยูใ่ นระดับตำ�่ โดย
ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ จีนลงทุนในอาเซียน ๑.๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น ๒.๔%
ของเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด ท�ำให้จีนและอาเซียนต้องพิจารณาหาแนวทาง
ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น
ด้านการพัฒนา
อาเซียนและจีนได้ก�ำหนดให้มีความร่วมมือใน ๑๑ สาขาหลัก ได้แก่
สาขาเกษตร สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สาขาการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
สาขาการลงทุน สาขาการพัฒนาลุ่มน�้ำโขง สาขาการคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน
สาขาวัฒนธรรม สาขาสาธารณสุข สาขาการท่องเที่ยว และสาขาสิ่งแวดล้อม
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จีนได้ด�ำเนินงานโครงการความร่วมมือในการสร้างสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกขัน้ พืน้ ฐานหลายประการ เช่น การเปิดเส้นทางการคมนาคมทางเรือ ทางบก
ทางทะเลและทางอากาศหลายเส้นทาง รวมทัง้ มีการด�ำเนินการด้านการกูภ้ ยั ในทะเล
การระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางทะเล โดยได้ก�ำหนดเป็นกรอบแผน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการคมนาคมระหว่างจีนกับอาเซียนให้สามารถเชือ่ มต่อ
เมืองส�ำคัญและแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ส�ำหรับการพัฒนาความเชือ่ มโยงดังกล่าวนัน้ จีนได้จดั ตัง้ กองทุนอาเซียนจีน เพือ่ การลงทุน และโครงการสินเชือ่ เชิงพาณิชย์ โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายคมนาคม โทรคมนาคม พลังงาน และทรัพยากร
ธรรมชาติภายในอาเซียน โดยรับข้อเสนอโครงการทั้งจากภาครัฐและเอกชน
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ทิศทางของความสัมพันธ์
ในเชิงยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนซึง่ มีความใกล้ชดิ ทางภูมศิ าสตร์และ
มีการติดต่อค้าขายกันมาตัง้ แต่สมัยโบราณ โดยมีแบบแผนและประเพณีในการติดต่อ
สัมพันธ์ในระบบบรรณาการ (tributary system) ที่แสดงถึงการยอมรับในอ�ำนาจ
ของจักรพรรดิจนี เพือ่ แลกเปลีย่ นกับผลประโยชน์ของการค้า และจักรพรรดิจนี ก็จะ
ตอบแทนชาติทมี่ าถวายเครือ่ งบรรณาการด้วยของก�ำนัลทีม่ มี ลู ค่าสูงมากกว่าเครือ่ ง
บรรณาการนัน้ เพือ่ แสดงถึงการมีสถานะทีเ่ ป็นคุณและความมีนำ�้ ใจทีย่ งิ่ ใหญ่ของจีน
ท�ำให้จีนมีความพึงพอใจต่อการยอมรับในอ�ำนาจแบบดังกล่าวมากกว่าที่จะเข้ามา
ครอบง�ำหรือยึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันมีความแตกต่างไป
จากการแสวงหาอาณานิคมของชาติตะวันตก
ในขณะที่อดีตศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกนชื่อ ออแกนสกี้ (A.F.K. Organski) ได้น�ำเสนอทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงของก�ำลังอ�ำนาจ (power transition theory) ไว้ในหนังสือเรื่อง
การเมืองโลก (World Politics) เมื่อปี ค.ศ.๑๙๕๘ (พ.ศ.๒๕๐๑) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
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ก�ำลังอ�ำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและวงจรตามธรรมชาติของสงคราม
โดยจัดระดับความสัมพันธ์ของก�ำลังอ�ำนาจระหว่างรัฐต่าง ๆ ในการเมืองระหว่าง
ประเทศเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ รัฐที่มีก�ำลังอ�ำนาจครอบง�ำ (dominant state)
รัฐที่มีก�ำลังอ�ำนาจขนาดใหญ่ (great powers) รัฐที่มีก�ำลังอ�ำนาจขนาดกลาง
(middle powers) และรัฐที่มีก�ำลังอ�ำนาจขนาดเล็ก (small powers) นอกจากนี้
ได้กล่าวถึง ปรากฏการณ์ของสงครามอันเกิดจากการทีม่ หาอ�ำนาจเก่าต้องการรักษา
ความเป็นมหาอ�ำนาจไว้โดยการท�ำลายมหาอ�ำนาจใหม่ที่ก�ำลังก้าวขึ้นมามีอ�ำนาจ
แม้วา่ ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงของก�ำลังอ�ำนาจของออแกนสกีจ้ ะน�ำเสนอ
มากว่า ๔๐ ปี แล้วก็ตามแต่ก็มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ จาง หยุนหลิง
(Zhang Yunling) และถัง ซื่อผิง (Tang Shiping) ที่ได้วิเคราะห์บทบาทการผงาด
ขึ้นมามีอ�ำนาจอย่างสันติของจีนในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ยุคปัจจุบัน เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของก�ำลังอ�ำนาจระหว่างประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
๑. จีนมุง่ คืนสูค่ วามยิง่ ใหญ่ดงั ในอดีตด้วยการเป็นมหาอ�ำนาจจากขนาด
ของประเทศ จ�ำนวนประชากรและความเจริญมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั แต่จนี
ระลึกอยู่เสมอว่าสหรัฐฯ เป็นอภิมหาอ�ำนาจที่จีนต้องมีความร่วมมือในพื้นที่ต่าง ๆ
นอกจากนี้ จีนจะเพิม่ ความแข็งแกร่งของประเทศรวมทัง้ ความเข้มแข็งทางการทหาร
เพื่อรักษาสถานภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๒. จีนต้องการด�ำรงความมีเสถียรภาพอันเป็นผลจากนโยบายสีท่ นั สมัย
ในยุคของ เติง้ เสีย่ วผิงและรักษาสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศให้มคี วามสงบเพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ และประเทศเพื่อนบ้าน
ของจีน
๓. จีนเน้นการเป็นประเทศใหญ่ทมี่ คี วามรับผิดชอบและควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองที่จะไม่มุ่งแสวงหาการเป็นผู้น�ำในกิจการระหว่างประเทศทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกโดยด�ำเนินกิจกรรมผ่านองค์กร สถาบันและกลไกต่าง ๆ
แบบพหุภาคี (multilateral institutions) เพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
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รวมทัง้ ร่วมปรึกษาหารือระหว่างประเทศเพือ่ สร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ (Confidence
Building Measures: CBMs) ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงบนพื้นฐาน
ของแนวคิดความมั่นคงใหม่ (new security concept) ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
การเห็นประโยชน์ร่วมกัน มีความเสมอภาคกันและมีความร่วมมือกัน
๔. จีนเน้นการด�ำเนินการพัฒนาประเทศบนพืน้ ฐานของความมัน่ คงและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของโลก โดยด�ำเนิน
นโยบายอย่างอิสระและไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใด รวมทัง้ ยึดถือกรอบปฏิบตั ขิ องสหประชาชาติ
และจะต่อต้านการแทรกแซงกิจการระหว่างประเทศ
มูลเหตุที่ท�ำให้การพัฒนาความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียนประสบความส�ำเร็จ
เนื่องจากแนวทางของการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ระหว่างจีนกับอาเซียนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับประโยชน์พื้นฐานของทั้งสอง
ฝ่าย และเป็นไปตามกระแสแห่งยุคสมัยทีม่ งุ่ สูส่ นั ติภาพ การพัฒนาและความร่วมมือ
ซึ่งทั้งจีนและอาเซียนควรยืนหยัดในแนวทางที่ถูกต้องต่อไป โดยยึดมั่นในหลักการ
แห่งการเคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นเพื่อนบ้านที่ดี
เอือ้ ประโยชน์แก่กนั และมุง่ ชัยชนะร่วมกัน อีกทัง้ ทุม่ เทก�ำลังในการพิทกั ษ์สนั ติภาพ
และความสงบสุข กระชับความร่วมมือในภูมภิ าค กระตุน้ การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนและอาเซียนจะประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เมื่อทบทวนอดีต เพื่อ
มุ่งหน้าไปสู่อนาคตจะพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนก�ำลังสร้างจุดเริ่ม
ต้นใหม่แห่งประวัติศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากการที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน
กล่าวปราศรัยที่รัฐสภาอินโดนีเซียเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๖ ว่า จีนกับอาเซียน
จะสืบต่ออดีตและบุกเบิกอนาคต ร่วมมือกันสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิด บนพื้นฐาน “สิบปีแห่งยุคทอง” เพื่อพัฒนาเป็น “สิบปีแห่งยุคเพชร
พลอย” ในการสร้างความผาสุกมากยิง่ ขึน้ แก่ประชาชนในภูมภิ าค ซึง่ ก่อนทีจ่ ะบรรลุ
เป้าหมายกรอบความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น ทั้งสองฝ่ายควรให้ความ
ส�ำคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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ประการแรก ต้องยึดหลักว่า จีนกับอาเซียนเป็นประเทศเพือ่ นบ้านทีส่ นิท
แน่นแฟ้น โดยจีนยินดีหารือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อลงนามในสนธิสัญญา
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศฉันมิตร สร้างรากฐานการเมืองบนความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน
ประการที่สอง กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง สร้างกลไกการ
ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมระหว่างจีนกับอาเซียนให้สมบูรณ์ ความร่วมมือ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ประการที่สาม พัฒนาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนให้ดียิ่งขึ้น ใช้มาตรการ
อย่างเป็นรูปธรรมในการค้าสินค้า การค้าบริการ และความร่วมมือด้านการลงทุน
เพื่อให้การค้าการลงทุนมีความเสรีและมีความสะดวกมากขึ้น จนบรรลุเป้าหมาย
ยอดการค้าระหว่างทัง้ สองฝ่ายทีต่ งั้ เป้าไว้ ๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประการที่สี่ ผลักดันความคิดสร้างสรรค์ กระชับการแลกเปลี่ยนกันทั้ง
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ จีนเสนอจัดตัง้ ธนาคารเพือ่ ลงทุนเกีย่ วกับระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานแห่งเอเชีย เพื่อสนับสนุนให้ประเทศอาเซียนกู้ในโครงการที่เกี่ยวข้อง
ประการที่ห้า ร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเงินเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง ขยายขนาดและขอบเขตการแลกเปลี่ยนเงินตรา ทดลองใช้ระบบการ
ช�ำระบัญชีด้วยเงินตราของประเทศตนในการค้าระหว่างประเทศ เน้นความร่วมมือ
แบบทวิภาคีตามข้อเสนอเชียงใหม่ เป็นต้น
ประการที่หก พัฒนาความร่วมมือหุ้นส่วนทางทะเล ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจทางทะเล การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
การกู้ภัยทางทะเล ร่วมกันสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งยุคศตวรรษที่ ๒๑
เป็นต้น
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ประการที่เจ็ด กระชับการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรและวัฒนธรรม
ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันก�ำหนด “โครงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างจีน
กั บ อาเซี ย น” ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นด้ า นวั ฒ นธรรม การศึ ก ษา เยาวชน
กลุ่มนักคิด ผู้เชี่ยวชาญ และสื่อมวลชน
นอกจากนี้ การพัฒนาประเทศของจีนต้องการบรรยากาศที่มีสันติภาพ
และเสถียรภาพ โดยจีนจะมุง่ มัน่ กระชับความร่วมมือรอบด้าน และมิตรกับประเทศ
เพือ่ นบ้านเช่นเดียวกับในอดีตทีผ่ า่ นมา ก�ำกับดูแลและแก้ปญ
ั หาข้อขัดแย้งและความ
เห็นที่ต่างกันอย่างรอบคอบ อาเซียนมีความส�ำคัญด้านการทูตของจีน ดังนั้น
จีนสนับสนุนการพัฒนาของอาเซียนรวมทั้งการแสดงบทบาทน�ำในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออก เพราะจะน�ำผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ภูมิภาค ไม่ว่าสถานการณ์
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จีนยืนยันการพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพในเอเชีย
ตะวันออก มุง่ มัน่ พัฒนาและปรับปรุงชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน ทัง้ ในปัจจุบนั
และอนาคตอันใกล้ ยิ่งต้องการความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการเงินโลก รักษาแนวโน้มการพัฒนาของภูมิภาค
จีนเสนอให้ยืนหยัดเจตนาความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกมาโดยตลอด ซึ่งจีน
เห็นด้วยทีจ่ ะให้อาเซียนเป็นแกนน�ำ เพือ่ ประสานงานให้มคี วามเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
และพัฒนารูปแบบความร่วมมือที่มีเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออก ประกอบกับ
กรอบและกลไกความร่วมมือหลายประการทีม่ อี ยูใ่ นเอเชียตะวันออก สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงของภูมิภาคนี้ที่มีความหลากหลาย โดยจีนยินดีที่จะให้การสนับสนุน
และเข้าร่วมกลไกต่าง ๆ เพื่อสร้างการยอมรับและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

		

		

กลไกของการเสริมสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทาง		
ยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียน

กลไกในการด�ำเนินความสัมพันธ์อาเซียน-จีน มีหลายระดับ ได้แก่ (๑)
การประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน-จีน (ASEAN-China Summit) ในช่วงเดียวกันกับ
การประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายปีของทุกปี (๒) การประชุม รัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน-จีน (ASEAN Post Ministerial Conference Session with
[ 75 ]

China) ราวเดือนกรกฎาคมของทุกปี (๓) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน
(ASEAN-China Senior Officials’ Consultation) ราวเดือนเมษายนของทุกปี (๔)
กลไกส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นทะเลจีนใต้ในระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสและคณะ
ท�ำงาน (SOM/JWG on DOC) และ (๕) กลไกรายสาขาในระดับรัฐมนตรีและกลไก
รายสาขาในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
การประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ ก รุ ง พนมเปญ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ รั บ รองแถลงการณ์ ร ่ ว มการ
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) ซึ่งมี
สาระส�ำคัญแสดงความยินดีต่อพัฒนาการและความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน
ภายใต้กรอบ DOC และสนับสนุนให้มกี ารยึดมัน่ ในหลักการ และส่งเสริมความร่วมมือ
ในกรอบ DOC เพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำ COC ต่อไป กล่าวคือ ในด้านการเมืองความ
มัน่ คง ทีป่ ระชุมฯ ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความเป็นหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์
อาเซียน–จีน ให้กา้ วหน้าอย่างรอบด้าน โดยด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารอาเซียนจีน พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ และขยายความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ และการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ เป็นต้น ทัง้ นี้
ที่ประชุมฯ เห็นว่า ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เป็นเพียงประเด็นหนึ่งในความสัมพันธ์
อาเซียน-จีนที่มีหลายมิติ และจะต้องได้รับการแก้ไขภายใต้กรอบอาเซียน-จีนอย่าง
สันติวธิ ี โดยสนับสนุนให้มกี ารหารืออย่างต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ติ าม DOC
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างกัน อันจะน�ำไปสูบ่ รรยากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการจัดท�ำ COC ในอนาคต ส่วน
ในด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน-จีนให้เต็มศักยภาพ โดยอาเซียนและจีนควรร่วมมือกันขจัดอุปสรรค
ทางการค้า เพื่อให้การค้าอาเซียน-จีน บรรลุเป้าหมาย ๕ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
รวมทัง้ เร่งผลักดันให้มกี ารลงทุนใหม่จากจีนในภูมภิ าคจ�ำนวน ๑ หมืน่ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมฯ เห็นพ้องทีจ่ ะส่งเสริมความเชือ่ มโยง
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ในภูมภิ าคผ่านการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และการแลกเปลีย่ นในระดับประชาชน
ซึ่ ง จะช่ ว ยลดช่ อ งว่ า งด้ า นการพั ฒ นา ส�ำหรั บ ข้ อ เสนอที่ ส�ำคั ญ ของจี น ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ ๑๕ ได้แก่
๑. ได้ประกาศให้ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี
ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน
๒. จัดตัง้ หุน้ ส่วนความร่วมมือทางทะเลอาเซียน-จีน โดยใช้ประโยชน์จาก
กองทุนความร่วมมืออาเซียน-จีน (ASEAN-China Cooperation Fund) และกองทุน
ความร่วมมือทางทะเล (Maritime Cooperation Fund) จ�ำนวน ๓,๐๐๐ ล้านหยวน
(ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท) ซึง่ นายกรัฐมนตรีจนี ได้ประกาศจัดตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๕๔
๓. จัดตัง้ กลไกการหารือระหว่างคณะกรรมาธิการด้านความเชือ่ มโยงจีน
(China’s Committee on Connectivity) กับคณะกรรมการประสานงานอาเซียน
ว่าด้วยความเชือ่ มโยงระหว่างกันในภูมภิ าค (ASEAN Connectivity Coordinating
Committee: ACCC) รวมทั้งจัดท�ำแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงอาเซียน-จีน
(ASEAN-China Master Plan on Connectivity)
๔. จัดท�ำแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียน-จีน ด้านสาธารณสุข
และด้านวัฒนธรรม
๕. จัดตั้งเวทีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน
๖. จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ร่วมอาเซียน-จีน จ�ำนวน ๑๐
แห่ง สวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน-จีน และศูนย์ถ่ายทอดความรู้
ทางเทคโนโลยี
๗. จัดตั้งเครือข่ายนักวิชาการอาเซียน-จีน
๘. ประกาศเพิ่มวงเงินให้กับกองทุนความร่วมมืออาเซียน-จีน จ�ำนวน
๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ต่อมาการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่
๑ – ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ทีเ่ มืองดานัง ประเทศเวียดนาม ทีป่ ระชุมฯ ให้ความส�ำคัญ
กับการติดตามผลการด�ำเนินการตาม DOC พัฒนาการเกี่ยวกับการจัดท�ำ COC
และการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียน-จีนว่าด้วยความเชื่อมโยง โดยไทยได้เสนอให้
ด�ำเนินการต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุงกฎระเบียบการข้ามแดนเพือ่ ลดต้นทุนการขนส่ง
การประสานงานระหว่างองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนความเชือ่ มโยง
ในภู มิ ภ าค การขอรั บการสนับ สนุนจากอาเซียนและจีนต่อข้อเสนอโครงการ
ของสถาบันลุ่มน�้ำโขงในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และไทยรับเป็น
เจ้าภาพจัดโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนอาเซียน-จีน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๕
นอกจากนี้ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน–จีน เมื่อวันที่
๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ที่กรุงพนมเปญ ที่ประชุมฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิด
เห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของความสัมพันธ์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการปฏิบัติตามแผน
ปฏิบตั กิ ารร่วมอาเซียน-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) และความส�ำเร็จในการจัดตั้งศูนย์
อาเซียน-จีน ณ กรุงปักกิง่ รวมทัง้ ยอมรับบทบาทของจีนในการสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ตามแผนแม่บทว่าด้วยการเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN
Connectivity-MPAC) และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลไกการประสานงาน
ระหว่างจีนกับคณะกรรมการประสานงานอาเซียน ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่าง
กันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity Coordinating Committee-ACCC)
ตลอดจนแสดงความยินดีกับการประกาศจัดตั้งคณะผู้แทนถาวรจีนประจ�ำอาเซียน
ณ กรุงจาการ์ตา และการแต่งตัง้ นางหยาง ซิว่ พิง (Yang Xiuping) ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวรจีนประจ�ำอาเซียน อีกทัง้ ได้เห็นพ้องให้มกี ารส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และยืนยันให้การสนับสนุนไทย
อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน–จีน
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ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ กระทรวงการต่างประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ว่าด้วยการปฏิบัติตาม
ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN-China SOM on DOC)
ครัง้ ที่ ๘ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในขณะนัน้
และนายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็น
ประธานร่วม ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ในทีป่ ระชุมได้หารือ
ถึงความคืบหน้าของการด�ำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีใน
ทะเลจีนใต้และเร่งรัดการจัดท�ำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ โดยต่อยอดจากผลลัพธ์
ของการประชุม SOM on DOC ครั้งที่ ๗ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ที่เมือง
พัทยา และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เมื่อเดือนกันยายน
พ.ศ.๒๕๕๗ ที่เมืองกุ้ยหลินประเทศจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการส่งเสริม
ความร่ ว มมื อ ผ่ า นการหารื อ ในระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สและระดั บ คณะท�ำงาน
โดยอาเซียนและจีนตระหนักถึงความส�ำคัญของคณะท�ำงานร่วมอาเซียน-จีน (Joint
Working Group-JWG) ในการสนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ทั้งนี้
ทีป่ ระชุมฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของ JWG ในการจัดตัง้ hotline ส�ำหรับเหตุฉกุ เฉิน
ทางทะเลระหว่างหน่วยงานค้นหาและกู้ภัย และระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวง
การต่างประเทศอาเซียน-จีน และเห็นชอบกับแผนการฝึกซ้อมในห้องปฏิบัติการ
(Tabletop Exercise-TTX) ด้านค้นหาและกูภ้ ยั ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมฯ
ให้ความส�ำคัญต่อการขยายประเด็นทีเ่ ป็นจุดยืนร่วมกัน (commonalities) ระหว่าง
อาเซียนกับจีน โดยได้รับรอง First List of Commonalities ซึ่งกล่าวถึงหลักการ
ทัว่ ไปทีก่ �ำหนดแนวทางการด�ำเนินการความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และได้มอบหมาย
ให้ JWG หารือและจัดท�ำ Second List of Commonalities ต่อไป ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมฯ
ย�้ำถึงความส�ำคัญของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ในการเป็นเสาหลักของสันติภาพ
เสถียรภาพ และความเจริญรุง่ เรืองของภูมภิ าค รวมทัง้ แสดงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
ความสัมพันธ์ บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ให้มีความ
ใกล้ชิดและมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ
และความเคารพซึ่งกันและกัน
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ทิศทางและแนวโน้มของความสัมพันธ์ในอนาคต

จากกรอบการวิเคราะห์ทิศทางของความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์
ทีก่ ล่าวมา ทีไ่ ด้กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงของก�ำลังอ�ำนาจในการเมืองระหว่างประเทศ
ท�ำให้สามารถวิเคราะห์ทิศทางที่จีนมุ่งด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ในการผงาดขึน้ มามีอ�ำนาจอย่างสันติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรืออาเซียน ได้ ๖ ประการใหญ่ ๆ คือ
๑. มุ่งสร้างบทบาทใหม่ของการเป็นสถาบันระหว่างประเทศในภูมิภาค
เพื่อความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง เช่น การประชุมความร่วม
มือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ หรือเอเปค (The Asia-Pacific Economic
Cooperation: APEC)
๒. มุง่ ใช้กลไกของสถาบันระหว่างประเทศทีม่ พี ฒ
ั นาการทีก่ า้ วหน้าอย่าง
รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยเฉพาะหลังวิกฤติทางเศรษฐกิจในเอเชีย
ได้แก่ กรอบการประชุมอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3 หรือ ASEAN Plus Three: APT)
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการสร้างบรรทัดฐานของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (The Association of Southeast Asian
Nations: ASEAN) ในการต่อต้านการขยายอ�ำนาจอิทธิพลเพื่อครองความเป็นเจ้า
(Hegemonic Power)
๔. เร่งด�ำเนินการให้สถาบันระหว่างประเทศมีกลไกในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในภูมภิ าค เช่น กลไกของการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟต้า
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) และกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum:
ARF) เป็นต้น
๕. ยกระดับความเชื่อมั่นของกลไกเพื่อความร่วมมือด้านความมั่นคง
ทั้งในรูปแบบทวิภาค (bilateral) และพหุภาคี (multilateral) ให้มีความสมดุล
ทีจ่ ะผลักดันให้เกิดประชาคมความมัน่ คง (security community) ของภูมภิ าคต่อไป
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๖. ใช้แนวทางของความสัมพันธ์ในความร่วมมือด้านความมัน่ คงทัง้ ทีเ่ ป็น
ทางการ (formal security approach) และทีไ่ ม่เป็นทางการ (informal security
approach) โดยตั้งคณะท�ำงานร่วมกันเพื่อลดข้อจ�ำกัดในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
การมีกิจกรรมร่วมกัน
ส�ำหรับแนวโน้มการด�ำเนินการต่อความสัมพันธ์กับอาเซียนของจีนนั้น
จีนจะมุ่งเน้นการขยายบทบาทและอ�ำนาจโดยใช้เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเป็น
เครือ่ งมือ (soft power) เพิม่ มากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลทีธ่ นาคารเพือ่ การพัฒนา
แห่งเอเชียได้แถลงผลการวิจยั เมือ่ เดือนกันยายน ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ว่า จีนจะกลายเป็น
ประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกภายในปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยจีนได้
ก�ำหนดเป้าหมายจากปัจจุบันจ�ำนวน ๑ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็น ๔ ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งจะท�ำให้ประชากรจีนที่มีรายได้น้อยกว่า ๒๐๐
ล้านคน สามารถหลุดพ้นจากความยากจน นอกจากนี้ จีนยังมีทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศมากที่สุดในโลก (ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ หมายถึง สินทรัพย์ที่ธนาคาร
กลางและหน่วยงานทีด่ แู ลทางการเงินของประเทศนัน้ ๆ ถือครองไว้ ซึง่ ส่วนมากอยู่
ในรูปแบบ เงินตราต่างประเทศสกุลต่าง ๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง
และเยน, ทองค�ำ, สิทธิพเิ ศษถอนเงิน และสินทรัพย์สง่ สมทบกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ)
การทีจ่ นี มีทนุ ส�ำรองระหว่างประเทศจ�ำนวนมากนัน้ ท�ำให้จนี ต้องหันไป
เพิ่มการลงทุนในต่างประเทศเพื่อชะลอสภาวะความร้อนแรงทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศให้อยู่ในระดับที่สมดุล รวมทั้งรัฐบาลจีนได้มีนโยบายให้บริษัทต่าง ๆ ของ
จีนออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น
ทิศทางและแนวโน้มของความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจจากผลการ
ประชุมหารือว่าด้วยเขตการค้าเสรีจีน–อาเซียน (China-ASEAN FTA Forum)
เมื่อวันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ นครหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งมีผู้น�ำฝ่ายเศรษฐกิจจากจีนและ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ คณะตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คณะ
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ตัวแทนวิสาหกิจที่มีชื่อเสียง และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ รวมกว่า ๔๐๐ คน เข้าร่วม
การประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีการออกแถลงการณ์ในพิธีปิด มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ทั้งสองฝ่ายพยายามปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเสรี ในการเปิดเสรี
ทางการตลาดระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมรับมือกับความท้าทายและการ
ต่อต้านระบบปกป้องการค้าเพือ่ ผลักดันการสร้างเขตการค้าเสรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
๒. ส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนและการต่อต้านระบบการ
ปกป้องการค้าการลงทุน โดยเร่งส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลงว่าด้วย
การค้าและสินค้าบริการรวมทั้งใช้ประโยชน์จากฐานการส่งเสริมการค้าต่าง ๆ เช่น
งานมหกรรมแสดงสินค้า ฯลฯ เพื่อกระชับความร่วมมือทางการค้า
๓. ส่งเสริมระบบการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียนให้มีความสมบูรณ์
โดยเร่งพัฒนาภายใต้ความร่วมมือในโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งการสร้างเขตความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและเขตนิคมอุตสาหกรรมข้ามประเทศ
๔. ผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการคมนาคมระหว่ า งจี น กั บ อาเซี ย น
เต็มรูปแบบ รวมทั้งมีการบูรณาการมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงสร้างพื้นฐานทางท่าเรือ เส้นทางรถไฟสายหลัก
เส้นทางหลวงและท่าอากาศยาน ฯลฯ โดยร่วมกันผลักดันมาตรฐานการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านการคมนาคมอันจะสร้างความแข็งแกร่งในด้านการเชือ่ มต่อภายใน
ภูมิภาค
๕. ผลักดันความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนด้วยความร่วมมือใน
ระดับอนุภูมิภาคซึ่งเป็นสาระส�ำคัญของกรอบข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
จีน–อาเซียน เช่น อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ฯลฯ
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บทบาททีไ่ ทยควรด�ำเนินการเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของประเทศ

บทบาทของอาเซียนที่เด่นชัดคือ การมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในหมู่
ประเทศสมาชิก ทั้ง ๑๐ ประเทศเพื่อน�ำไปสู่การสร้างประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) อันมีผลมาจากการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน ครั้งที่ ๙ ระหว่าง
วันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ทีเ่ กาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูน้ �ำอาเซียนได้ลงนาม
ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ
Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ใน ๓ ด้านหลัก
ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security
Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community: AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community: ASCC) ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘
ดังนัน้ บทบาททีไ่ ทยควรด�ำเนินการเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของประเทศ
จึ ง ควรอยู ่ บ นพื้ น ฐานของกรอบความร่ ว มมื อ ของอาเซี ย นเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ ป็ น
ประชาคมอาเซียน โดยมีนัยส�ำคัญ ดังนี้
บทบาทด้านการเมืองและความมัน่ คง ซึง่ การเป็นประชาคมความมัน่ คง
อาเซียนนั้น มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
๑. สร้างประชาคมอาเซียนให้มคี า่ นิยมร่วมกัน โดยสร้างค่านิยมและแนว
ปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในด้านต่าง ๆ เช่น ค่านิยมว่าด้วยการไม่ใช้ก�ำลังแก้ไข
ปัญหาและการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ ฯลฯ
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคาม
ความมั่นคงในรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของการมีความมั่นคงของมนุษย์
๓. ให้ประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์
กับประชาคมโลก โดยให้อาเซียนมีบทบาทน�ำในภูมิภาค
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ไทยควรแสดงบทบาทน�ำอย่างต่อเนือ่ งในการผลักดันการเป็นประชาคม
ความมั่นคงอาเซียนหลังจากที่ไทยได้ริเริ่มให้ผู้น�ำรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ของ
อาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.๒๐๒๐ (ASEAN Vision 2020) ใน
โอกาสครบรอบ ๓๐ ปี การก่อตัง้ อาเซียน ซึง่ มีขนึ้ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายของการ
ด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวม
ทัง้ การด�ำเนินความสัมพันธ์กบั ประเทศภายนอก และได้จดั ท�ำเป็นแผนปฏิบตั กิ ารมี
หัวข้อหลัก ๆ ๖ หัวข้อ ได้แก่ (๑) political development เน้นเรื่องการเสริม
การพัฒนาทางการเมืองระหว่างอาเซียน (๒) shaping and sharing of norms เป็นการ
เสริมสร้างบรรทัดฐานที่อาเซียนจะมีร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่อง
ต่างๆ ในประชาคมอาเซียน (๓) conflict prevention เน้นการป้องกันไม่ให้เกิด
การสูร้ บโดยส่งเสริมระดับของความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและการป้องกันไม่ให้ปญ
ั หาทีม่ อี ยู่
แล้วทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ (๔) conflict resolution เน้นเรือ่ งการแก้ไขปัญหาภายใน
ภูมิภาคโดยใช้กลไกของภูมิภาคซึ่งอาจรวมถึงการจัดตั้งกลไกรักษาสันติภาพของ
ภูมิภาค (๕) post-conflict peace building ให้อาเซียนร่วมมือกันเพื่อสร้าง
สั น ติ ภ าพภายหลั ง การยุ ติ ก ารสู ้ ร บซึ่ ง อาจรวมถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
มนุษยธรรม การฟื้นฟูบูรณะ และการระดมทรัพยากรเพื่อการนี้ และ (๖) implementing mechanisms เสนอให้มกี ารติดตามการน�ำแผนปฏิบตั กิ ารมาปฏิบตั โิ ดยที่
ประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียนเป็นผูป้ ระสานงานกับรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง รวม
ทั้งจัดตั้งคณะท�ำงานเฉพาะกิจตามสมควรและรายงานผลการด�ำเนินการต่อที่
ประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนทุกปี
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการประชุมหารือในระดับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
เพียง ๔ ครัง้ แต่กม็ ที ศิ ทางและพัฒนาการทีก่ า้ วหน้า โดยเฉพาะการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๓ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ เมือง
พัทยา ได้มีการลงนามรับรองเอกสารส�ำคัญจ�ำนวน ๓ ฉบับ คือ (๑) เอกสารแนว
ความคิดการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือ
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ด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบตั ิ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติการทางทหารของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (๒) เอกสารหลักเกณฑ์ส�ำหรับสมาชิกภาพ
การประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศคู่
เจรจา และ (๓) เอกสารแนวความคิดความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนกับ
องค์กรภาคประชาสังคมในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ เพื่อก�ำหนดกรอบและ
แนวทางการด�ำเนินการส�ำหรับให้องค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับ
กลาโหมอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความมั่นคงรูปแบบใหม่
อาจกล่าวได้วา่ กลไกการป้องกันความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาทีด่ นี นั้ ควร
เกิดจากการรับรูแ้ ละตระหนักถึงภัยคุกคามร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้นไทยควรจะสร้างบทบาทในการผลักดันอาเซียนให้มี
ความร่วมมือทางการทหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดตั้งเป็นกองก�ำลังร่วมของ
อาเซียนเพือ่ รองรับต่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น อันเป็นการพัฒนาก�ำลังพลของกองทัพไทยให้มีขีด
ความสามารถมากขึ้นและสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกองทัพไทยกับ
กองทัพของประเทศเพื่อนบ้านได้แนวทางหนึ่ง
นอกจากนั้น ไทยควรแสดงบทบาทในการผลักดันการส่งเสริมมาตรการ
ไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่างกันโดยเฉพาะปัญหาทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งจากปัญหาเขตแดน
เช่น ให้ทุกฝ่ายเคารพเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้และแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการให้ความส�ำคัญต่อปฏิญญาทะเลจีนใต้ (Declaration
on the Conduct of Parties in the South China Sea) เป็นต้น
บทบาทด้านเศรษฐกิจ ไทยควรแสดงบทบาทในการผลักดันให้มกี ารรวม
กลุม่ ทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าเสรีและเป็นหุน้ ส่วนทาง
เศรษฐกิจอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญ ๆ โดยเฉพาะกับจีน ซึง่ การรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายส�ำคัญอยูท่ กี่ ารท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกทัง้ ๑๐
ประเทศพัฒนาเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single market and produc[ 85 ]

tion base) โดยมีสว่ นประกอบส�ำคัญ ได้แก่ การเคลือ่ นย้ายสินค้าทีเ่ สรี การเคลือ่ นย้าย
บริการที่เสรี การเคลื่อนย้ายการลงทุนที่เสรี การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น
และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่เสรี อันจะท�ำให้อาเซียนมีอ�ำนาจต่อรองในเวที
การค้าระดับโลก
ประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีพอในการแข่งขันรวมทั้งมีความส�ำคัญและ
น่าสนใจมากเพียงพอทีจ่ ะดึงดูดนักลงทุนระดับโลกรายใหญ่ ๆ ทีม่ เี งินลงทุนมหาศาล
และมีเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งการลงทุนรายใหญ่ ๆ เหล่านี้จะส่งผลดีตามมาในเรื่อง
ความต้องการวัตถุดบิ ชิน้ ส่วนประกอบ การบริการและการจ้างงานภายในประเทศ
การถ่ายทอดวิทยาการเทคโนโลยีชั้นสูงก็จะเกิดขึ้น ส่งผลให้คนไทยมีความรู้ความ
สามารถเพิม่ ขึน้ ประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจใหญ่เข้มแข็งอย่างจีน ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ตา่ ง
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
ระหว่างอาเซียนกับประเทศในเอเชียแปซิฟกิ หรือเอเปค (Asia-Pacific Economic
Cooperation: APEC) เป็นต้น
บทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยไทยควรแสดงบทบาทในการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ย�้ำความ
ส�ำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือ กับภาคประชาสังคมในการสร้างประชาคมอาเซียน
โดยเสนอให้พจิ ารณาจัดการหารือ ระหว่างผูน้ �ำอาเซียนกับผูแ้ ทนภาคประชาสังคมใน
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยอาจคัดเลือกเฉพาะองค์กรเอกชนที่ปฏิบัติ
งานด้านมนุษยธรรมแยกออกจากกลุ่มองค์กรเอกชนทางการเมืองเพื่อหลีกเลี่ยง
การสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้น�ำบางประเทศ โดยอินโดนีเซียในฐานะที่จะเป็น
ประธานอาเซียนปี ๒๕๕๔ ได้ให้การสนับสนุนและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนรับที่
จะพัฒนาแนวคิดนี้ต่อไป
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นอกจากนี้ ไทยควรแสดงบทบาททีเ่ ด่นชัดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
โดยด�ำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในอาเซียนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคที่มีความยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียนให้บงั เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึง่ ประกอบด้วยความร่วมมือ ๕
สาขาหลัก ได้แก่ (๑) การสร้างสังคมที่เอื้ออาทรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดความ
ยากจนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๒) การลดผลกระทบอันเกิดจากการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจ (๓) การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของอาเซียน (๔) รูปแบบหรือแนวทาง
ในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และ (๕) การส่งเสริมการพัฒนาสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
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ตอนที่ ๒

ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ของจีน
โครงสร้างทางการเมืองของจีน
นับตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
๑ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) ประเทศจีนได้ปกครองในระบบสังคมนิยมภายใต้
การน�ำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Communist Party of China : CPC) ที่ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๑๙๒๑ (พ.ศ.๒๔๖๔) และต่อสู้ทางการเมืองเป็นเวลายาวนานถึง ๒๘
ปี ก่อนที่จะได้รับชัยชนะและได้กุมอ�ำนาจรัฐในที่สุด
ส�ำหรับแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้ทฤษฎีชี้น�ำโดยเฉพาะ
แนวคิดวัตถุนิยมตามลัทธิมากซ์-เลนิน ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของเหมา เจ๋อตง
ผู้น�ำจีนรุ่นที่หนึ่ง ที่ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้พบข้อผิดพลาดจนน�ำไปสู่
การปฏิรูปและเปิดประเทศตามทฤษฎีของเติ้ง เสี่ยวผิง ผู้น�ำจีนรุ่นที่สอง อันน�ำไปสู่
การสานต่อแนวความคิดเกี่ยวกับสามตัวแทน ของเจียง เจ๋อหมิน ผู้น�ำจีนรุ่นที่สาม
ซึ่งมุ่งเน้นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเป็นตัวแทนของพลังการผลิตที่ก้าวหน้า
สอดคล้องกับยุคสมัย ต้องเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมทีก่ า้ วหน้า และต้องเป็นตัวแทน
ผลประโยชน์ ส ่ ว นรวมของมหาชน อั น ขยายสู ่ วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาอย่ า งเป็ น
วิทยาศาสตร์ของหู จิน่ เทา ผูน้ �ำจีนรุน่ ทีส่ ี่ ทีพ่ ยายามลดความร้อนแรงของการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเพือ่ ให้เกิดความสมดุล จนมาถึงแนวคิดเกีย่ วกับความฝันของจีน
โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้น�ำจีนรุ่นที่ห้า ที่ได้อธิบายว่าความฝันของจีนมี
องค์ประกอบสามองค์ประกอบ กล่าวคือ

องค์ประกอบแรก เป็นการสร้างประเทศให้เข้มแข็งมัง่ คัง่ ด้วยการบูรณาการ
งานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
องค์ประกอบที่สอง เป็นการน�ำพาประชาชาติให้เจริญรุ่งโรจน์ด้วยการ
ปฏิรูปอย่างถึงแก่นและรอบด้าน มีระบบการปราบปรามการคอร์รัปชันที่ทันสมัย
องค์ ป ระกอบที่ ส าม เป็ น การท�ำให้ ป ระชาชน อยู ่ ดี มี สุ ข โดยได้ รั บ
การศึกษาในวัยเรียน มีรายได้จากงานที่มั่นคง ได้รับการรักษายามเจ็บป่วย ได้รับ
การดูแลยามแก่ชรา มีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
ส�ำหรับเป้าหมายความฝันของจีนคือ ในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)
ประเทศจีนจะเป็นสังคมทีป่ ระชาชน มีฐานะพออยูพ่ อกินอย่างทัว่ ถึง โดยอาศัยปัจจัย
สองประการ ได้แก่ ประการแรก สถานการณ์ภายในต้องมีเสถียรภาพ ด้วยการ
ปราศจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและสังคม ประการทีส่ อง สถานการณ์ภายนอก
ต้องมีสันติภาพ เพื่อไม่ต้องไปวุ่นวายกับการแก้ไขปัญหาภายนอกที่จะสร้างความ
ร�ำคาญ เช่น ปัญหาหมู่เกาะเตี้ยวหวี และปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ เป็นต้น
ตลอดระยะเวลา ๖๕ ปี ที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๔๙ ที่พรรค
คอมมิวนิสต์ปกครองประเทศจีนนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมจีนอย่างมากจากสภาพทางการเมืองทีอ่ �ำนาจรัฐกระจัดกระจาย
อยูใ่ นมือของบรรดาขุนศึกและพรรคก๊กมินตัง๋ ในเวลาต่อมาภายหลังประสบชัยชนะ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เข้าไปจัดโครงสร้างทางการเมืองขึ้นใหม่ และด�ำเนินการ
ปกครองตามแนวทางสังคมนิยม โดยมีโครงสร้างทางการเมืองของสหภาพโซเวียต
เป็นแบบอย่าง บรรดาสมาชิกพรรคและผูป้ ฏิบตั งิ านได้เผยแพร่อดุ มการณ์สงั คมนิยม
ในหมูป่ ระชาชนและสร้างค่านิยมในสังคมใหม่ ซึง่ เน้นความเสมอภาคแทนความเชือ่
ในระบบประเพณีศักดินาดั้งเดิมของจีน

		

ลักษณะที่ส�ำคัญของระบบการเมืองจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐเดี่ยว (unitary state) อ�ำนาจทางการ
เมืองจะอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลกลาง ถึงแม้จะมีรัฐบาลระดับท้องถิ่น
ประจ�ำแต่ละมณฑล จังหวัด อ�ำเภอ และระดับต�ำบล แต่รัฐบาลท้องถิ่นจะต้องถูก
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ก�ำกับดูแลโดย รัฐบาลกลาง ในโครงสร้างคู่ขนานองค์กรของพรรคคอมมิวนิสต์ใน
ระดับท้องถิ่น จะควบคุมรัฐบาลท้องถิ่นในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผล
ทางประวัตศิ าสตร์ทที่ �ำให้จนี ต้องจัดการปกครองทีม่ ลี กั ษณะยืดหยุน่ เพือ่ ใช้ปกครอง
ดินแดนที่เคยตกเป็น อาณานิคมของชาติตะวันตกเป็นเวลานานกว่าศตวรรษ เมื่อ
ดินแดนเหล่านัน้ กลับคืนสูแ่ ผ่นดินแม่ โดยเฉพาะการปกครองในรูปแบบ “๑ ประเทศ
๒ ระบบ” อันหมายถึง จีนแผ่นดินใหญ่ปกครองในระบบสังคมนิยม ในขณะทีฮ่ อ่ งกง
กับ มาเก๊า ปกครองในระบบทุนนิยมโดยเป็นเขตบริหารพิเศษ (Special Administrative Regions) ซึง่ รูปแบบการปกครองในลักษณะดังกล่าว เป็นแนวคิดทีจ่ นี แผ่นดิน
ใหญ่ตอ้ งการน�ำเสนอในการจัดการปกครองกับดินแดนไต้หวันเพือ่ การรวมประเทศ

แผนที่แสดงเขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ด้ ว ยเหตุ ผ ลของความแตกต่ า งทางเชื้ อ ชาติ ซึ่ ง ประเทศจี น มี ค วาม
หลากหลายทางชาติพันธุ์ คือ มี ๕๖ กลุ่มชาติพันธุ์ โดยชนชาติฮั่นเป็นชนส่วนใหญ่
ของประเทศ ในบางพื้นที่ของประเทศจีนทั้งในระดับมณฑล (Autonomous Region) ระดับจังหวัด (Minority Autonomous Prefectures) และระดับอ�ำเภอ
(Autonomous County) ได้จัดให้มี “เขตปกครองตนเอง” ส�ำหรับชนชาติกลุ่ม
น้อยในพื้นที่นั้น ๆ ในระดับเทียบเท่ากับมณฑล ได้แก่ เขตปกครองตนเองทิเบต
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เขตปกครองตนเองซินเจียง เขตปกครองตนเอง
หนิงเซียะ และเขตปกครองตนเองกวางสี ส�ำหรับเขตปกครองตนเองในระดับจังหวัด
จะมีอยู่ในบางพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ เช่น ในมณฑลยูนนานมีชนกลุ่มน้อย
อาศัยถึง ๒๔ เผ่า จึงมีเขตปกครองตนเองในระดับจังหวัดอยู่ในมณฑลยูนนาน เช่น
จังหวัดปกครองตนเองของชนเผ่าไท ในสิบสองปันนา เป็นต้น
การศึกษาถึงระบบการเมืองในจีน นอกจากต้องเข้าใจสภาพการณ์
พื้นฐานที่เป็นความจ�ำเป็นต่อการจัดการปกครองแล้ว ยังจะต้องศึกษาโครงสร้าง
ทางการเมืองของจีนให้ถ่องแท้ และต้องตระหนักถึงลักษณะที่ส�ำคัญของระบบ
การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีดังต่อไปนี้
๑. พรรคควบคุมกลไกของรัฐ
		 เนื่องจากการปกครองตามอุดมการณ์มากซ์-เลนินได้ให้ความส�ำคัญ
กับพรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะเป็นแกนน�ำ (vanguard) ในการปฏิวัติสังคม และไม่
เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองอื่นสามารถแข่งขันทางการเมืองและจัดตั้งรัฐบาล
อ�ำนาจในการจัดตัง้ รัฐบาลเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์แต่เพียงพรรคเดียวซึง่ ผูกขาด
อ�ำนาจมาตลอด ดังนั้น พรรคจึงมีอ�ำนาจในการปกครอง (the ruling party) และ
พรรคมีบทบาทในการควบคุมกลไกของรัฐ นโยบายที่รัฐบาลจะน�ำมาปฏิบัติล้วน
ผ่านการกลั่นกรองพิจารณาจากพรรคทั้งสิ้น แม้แต่สมัชชาประชาชนหรือสภา
ประชาชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอ�ำนาจสูงสุดแห่งรัฐก็อยู่ภายใต้การน�ำของพรรค
คอมมิวนิสต์ รวมทัง้ ผูท้ ดี่ �ำรงต�ำแหน่งระดับสูงในรัฐบาลล้วนแต่เป็นคนของพรรคทัง้ สิน้
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๒. พรรคควบคุมกองทัพ
		 พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะควบคุมกองทัพผ่านคณะกรรมาธิการทหาร
กลาง ซึ่งเป็นองค์กรในคณะกรรมการกลางของพรรค และพรรคยังควบคุมกองทัพ
โดยให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองไปประจ�ำตามหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเพื่ออบรม
ทัศนคติและอุดมการณ์ทางการเมือง การสร้างกลไกทีพ่ รรคมีอ�ำนาจควบคุมกองทัพ
นี้มาจากแนวคิดของเหมาเจ๋อตงที่ว่า “อ�ำนาจรัฐมาจากปากกระบอกปืน แต่พรรค
ต้องคุมปืนและไม่ยอมให้ปืนมาคุมพรรค”
๓. พรรคแทรกซึมในทุกหน่วยสังคม
		 พรรคคอมมิวนิสต์จนี จัดตัง้ พรรคในระบบเซลล์ (cell) คือ ไม่ได้ยดึ ถือ
การจัดตั้งในหน่วยการปกครองเท่านั้น หากแต่ยังยึดถือหน่วยการผลิต โรงงาน
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ของรัฐนัน้ มีสาขาย่อยหรือตัวแทน
ของพรรคคอมมิวนิสต์จนี สังกัดอยู่ ตัวอย่างเช่น ในระดับมหาวิทยาลัยอธิการบดีจะ
รับฟังนโยบายและร่วมมือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ�ำมหาวิทยาลัย
ในสมัยของเหมา เจ๋อตง นั้นให้ความส�ำคัญกับบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคสูงมาก
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างสรรค์ระบบสังคมนิยมในแบบฉบับ
ของเหมา เจ๋อตง แต่ในสมัยของเติ้ง เสี่ยวผิง ได้ให้ความส�ำคัญกับบุคคลผู้ที่มีความ
สามารถเป็นมืออาชีพมากขึ้น
๔. ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์
		 การจัดการปกครองของจีนเป็นลักษณะประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์
ซึง่ เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยแผนใหม่ทเี่ หมา เจ๋อตง ได้เขียนไว้เมือ่ ปี ค.ศ.๑๙๔๐
ที่ระบุไว้ว่า “ประชาธิปไตยแผนใหม่นั้นเป็นประชาธิปไตยที่รวมศูนย์และเป็น
เผด็จการร่วมกันของชนชั้นต่าง ๆ ที่ถูกเอาเปรียบจากสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา”
ซึ่งลักษณะของประชาธิปไตยรวมศูนย์ (Democratic Centralism) นั้น อาจแยก
เป็นหลักประชาธิปไตยและหลักรวมศูนย์ในการด�ำเนินการต่าง ๆ กล่าวคือ ในการ
ประชุมพิจารณาตัดสินปัญหาใด ๆ สมาชิกพรรคทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิด
เห็นและอภิปรายอย่างเต็มที่ (หลักประชาธิปไตย) แต่เมื่อตัดสินเป็นมติของพรรค
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แล้ว สมาชิกของพรรคทุกคนในทุกระดับต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามมติพรรคอย่าง
เคร่งครัดโดยยึดหลักการรวมศูนย์ (จุลชีพ ชินวรรโณ, ๒๕๒๙, หน้า ๔๒)
๕. ระบบผู้น�ำร่วม (Collective Leadership)
		 ระบบผู้น�ำร่วม หมายถึง คณะผู้น�ำมีอ�ำนาจในการปกครองและการ
ตัดสินใจร่วมกัน คณะผู้น�ำที่ปกครองประเทศจีนซึ่งมีอ�ำนาจในการตัดสินนโยบาย
ส�ำคัญๆ ร่วมกันคือ “คณะกรรมการประจ�ำกรมการเมือง” การปกครองในระบบ
ผู้น�ำร่วมนี้เป็นความพยายามที่จะสร้างระบบที่ป้องกันไม่ให้เกิดลัทธิบูชาตัวบุคคล
เช่นในสมัยของเหมา เจ๋อตง และระบบผู้น�ำร่วมเป็นอีกความพยายามหนึ่งของเติ้ง
เสี่ยวผิง ที่ได้สร้างกลไกในการสืบทอดอ�ำนาจภายในพรรคไว้ เพื่อป้องกันการต่อสู้
แย่งชิงอ�ำนาจกันภายในพรรค อันน�ำไปสู่ความเสียหายแก่พรรคและประเทศ เช่น
กรณีของการต่อสู้แย่งชิงอ�ำนาจของผู้น�ำจีนในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม เป็นต้น ระบบ
ผู้น�ำร่วมของจีนได้เริ่มขึ้นภายใต้การชี้น�ำของเติ้ง เสี่ยวผิง เมื่อเริ่มด�ำเนินนโยบาย
ปฏิรปู เศรษฐกิจในปลายปี ค.ศ.๑๙๗๘ โดยมีหู เย่าปัง (ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการพรรค)
จ้าว จือ่ หยาง (ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี) ร่วมกันบริหารประเทศกับคณะกรรมการ
ประจ�ำกรมการเมือง
๖. การเมืองแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
		 ในการศึกษาการเมืองในจีนจ�ำเป็นต้อง ตระหนักถึงการเมืองทัง้ ในแบบ
ที่เป็นทางการ (Formal Politics) และแบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal Politics)
ซึ่งจะน�ำไปสู่การวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในชนชั้นน�ำอันมีผลมาจาก
ความสัมพันธ์สว่ นตัวทีไ่ ม่เป็นทางการ (factionalism) ดังเช่น ในสมัยที่ เติง้ เสีย่ วผิง
เป็นผู้น�ำสูงสุดของจีน (paramount leader) ก็ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี
หรือเลขาธิการพรรค แต่สามารถมีอทิ ธิพลเหนือผูน้ �ำทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ลั ก ษณะของการเมื อ งแบบที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลดลงภายหลั ง ที่
มีการก�ำหนดกฎระเบียบในการ ถ่ายโอนอ�ำนาจภายในพรรค (จุลชีพ ชินวรรโณ,
๒๕๔๒, หน้า ๑๔๐ - ๑๔๑)
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โครงสร้างและสถาบันทางการเมืองการปกครองของจีน

จีนภายใต้การปกครองในระบอบสังคมนิยม มีองค์กรทางการเมือง และ
สถาบันทางการเมืองทีส่ �ำคัญประกอบกันเป็นโครงสร้างทางการเมือง อันได้แก่ 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)
พรรคคอมมิวนิสต์จนี ก่อตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.๑๙๒๑ ภายหลังได้รบั ชัยชนะจาก
การต่อสู้การเมืองที่ยาวนานถึง ๒๘ ปี ในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
สามารถยึดกุมอ�ำนาจรัฐของจีนได้ส�ำเร็จในปี ค.ศ.๑๙๔๙ จากนัน้ พรรคได้กลายเป็น
สถาบันที่ทรงอิทธิพลสูงสุด และเป็นสถาบันที่ก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการ
พัฒนาประเทศ
ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวว่าเป็นผู้น�ำในการปฏิวัติตามหลัก
การของลัทธิมากซ์-เลนิน พรรคจึงเป็นตัวแทนของชนชัน้ ทีป่ ราศจากทรัพย์สนิ และ
มีภาระส�ำคัญในการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์กล่าวคือ
พรรคท�ำหน้าที่เป็น แกนน�ำ (vanguard) ในการปฏิวัติและไม่เปิดโอกาสให้
พรรคการเมืองอืน่ แข่งขันในทางการเมืองเพือ่ บรรลุเป้าหมายทางการเมืองดังกล่าว
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น ยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ์ ต ามแนวมากซ์ - เลนิ น แนวคิ ด ของ
เหมาเจ๋อตง และทฤษฎีของเติ้งเสี่ยวผิง เมื่อจีนเริ่มด�ำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจในปี
ค.ศ.๑๙๗๘ รวมทั้งทฤษฎี ๓ ตัวแทนของเจียงเจ๋อหมิน ในปี ค.ศ.๒๐๐๒
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หลักการทีพ่ รรคคอมมิวนิสต์ใช้ในการจัดองค์การ คือ “หลักประชาธิปไตย
รวมศูนย์” (Democratic Centralism) ตามทฤษฎีของเลนิน โดยมีธรรมนูญของ
พรรคเป็นหลักการจัดระเบียบของพรรค ซึ่งธรรมนูญของพรรคมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขในปี ค.ศ.๑๙๔๕, ๑๙๕๖, ๑๙๖๙, ๑๙๗๓, ๑๙๘๒, ๑๙๘๗, ๑๙๙๒ และ ปี
ค.ศ.๒๐๐๒ สาระส�ำคั ญ ในธรรมนู ญ พรรคนั้ น ครอบคลุ ม ในเรื่ อ งสมาชิ ก ภาพ
สัญลักษณ์ธง การจัดองค์การทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานของพรรค
และระเบียบวินัย ส�ำหรับการแก้ไขธรรมนูญของพรรคนั้นเป็นไปตามสถานการณ์ที่
เปลีย่ นแปลง โดยตัง้ แต่ปี ค.ศ.๑๙๘๒ เป็นต้นมา มีการป้องกันไม่ให้เกิดลัทธิบชู าตัว
บุคคลโดยการใช้ระบบผู้น�ำร่วม (Collective Leadership)
ส�ำหรับจ�ำนวนสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อแรกตั้งและการ
ประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ ๑ ที่เซี่ยงไฮ้ เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.๑๙๒๑ มีสมาชิก
พรรคเพียง ๕๗ คน จากนั้นสมาชิกพรรคได้เพิ่มขึ้นมา โดยตลอด ซึ่งในปัจจุบันมี
สมาชิกพรรคประมาณ ๘๒ ล้านคน (จุลชีพ ชินวรรโณ, ๒๕๕๕, หน้า ๔๒)
โครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของพรรคจะมีลกั ษณะเป็นรูปปิรามิด
ซึง่ สมาชิกสาขาพรรคประจ�ำหน่วยผลิต คณะกรรมการพรรคระดับอ�ำเภอ เมือง และ
ระดับมณฑลเป็นส่วนฐานของปิรามิด ส่วนในระดับชาติจะประกอบด้วยสมัชชา
พรรคแห่งชาติ คณะกรรมการกลาง คณะกรมการเมือง และยอดของปิรามิด คือ
คณะกรรมการประจ�ำกรมการเมืองเป็นผูน้ �ำสูงสุด ซึง่ ในปัจจุบนั เป็นยุคสมัยของผูน้ �ำ
จีน รุน่ ที่ ๕ โดยมี สี จิน้ ผิง เป็นผูน้ �ำทีก่ า้ วขึน้ รับต�ำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์
จีนรวมทัง้ ประธานาธิบดีและประธานกรรมาธิการทหารกลาง เมือ่ ช่วงเดือนมีนาคม
ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) นั้น มีจ�ำนวน ๗ คน
โครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตามบทบัญญัติในธรรมนูญพรรค
คอมมิวนิสต์จนี แบ่งออกได้เป็นสองส่วน ได้แก่ โครงสร้างองค์กรพรรคในส่วนกลาง
และโครงสร้างองค์กรพรรคในส่วนท้องถิน่ โดยทีท่ งั้ สองส่วนมีความสัมพันธ์กนั กล่าว
คือ องค์กรพรรคในส่วนกลางมีพื้นฐานมาจากองค์กรพรรคในส่วนท้องถิ่นตามหลัก
การแบบประชาธิปไตย และองค์กรพรรคในส่วนกลางมีอ�ำนาจเหนือองค์กรพรรค
ในส่วนท้องถิ่นตามหลักการรวมศูนย์อ�ำนาจ (อาร์ม ตั้งนิรันดร, ๒๕๕๗, หน้า ๖๕)
ซึ่งองค์กรที่ส�ำคัญอาจสรุปได้ดังต่อไปนี้
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(๑) องค์กรของพรรคในส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรของพรรคในระดับล่าง
สุดเป็นสาขาพรรคประจ�ำหน่วยพืน้ ฐาน เช่น สาขาพรรคประจ�ำหน่วยผลิต วิสาหกิจ
โรงเรียน สถาบันวิจัย องค์กรสังคมต่างๆ รวมประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หน่วย
โครงสร้างระดับสูงขึน้ ไปจัดตัง้ โดยอาศัยเขตปกครอง เช่น คณะกรรมการพรรคระดับ
หมู่บ้าน (๗๘๐,๐๐๐ หน่วย) ระดับต�ำบล (๔๑,๖๓๖ หน่วย) ระดับอ�ำเภอ (๒,๔๘๗
หน่วย) ระดับเมือง (๖๖๕ หน่วย) และระดับมณฑลหรือเทียบเท่า (๓๑ หน่วย)
(๒) องค์กรของพรรคในส่วนกลาง ประกอบด้วย
		 (๒.๑) สมัชชาพรรคแห่งชาติ (The National Party Congress)
หรือสมัชชาใหญ่ เป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจสูงสุดในพรรคจะจัดประชุมทุก ๆ ๕ ปี และ
เรียกเปิดการประชุมโดยคณะกรรมการกลาง (The Central Committee) สมัชชา
พรรคแห่งชาติเป็นศูนย์รวมของผูน้ �ำของพรรคในทุกระดับหน้าทีข่ ององค์กร คือ การ
รับฟังและตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการกลางและรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยของพรรค (The Central Commission for Discipline Inspection) นอกจากนั้น การประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติ ยังสะท้อนถึงแนวทางในการ
พัฒนาชาติ โดยในการประชุมจะมีการตัดสินนโยบายทีส่ �ำคัญ ๆ ภายในพรรค ตลอด
จนการแก้ไขธรรมนูญของพรรค และยังท�ำหน้าทีเ่ ลือกคณะกรรมการกลางและคณะ
กรรมการตรวจสอบวินัย
		 ตัง้ แต่กอ่ ตัง้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเป็นต้นมา สมัชชาพรรค
แห่งชาติได้ประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๑๘ ครั้ง ในสถานที่และเวลาต่าง ๆ กัน ข้อสังเกต
คือในการประชุมครั้งที่ ๑ – ๙ การจัดประชุมไม่ได้ก�ำหนดเวลาระยะ ๕ ปี แต่จัด
ขึ้ น ตามวาระที่ มี ค วามจ�ำเป็ น เพราะอยู ่ ใ นช่ ว งที่ พ รรคท�ำการต่ อ สู ้ แ ละท�ำ
สงครามกลางเมือง พรรคยังไม่มีสถานภาพเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ปกครอง (The
Ruling Party) อย่างเป็นทางการ แต่ภายหลังการประชุมครัง้ ที่ ๑๐ – ๑๗ เป็นต้นมา
การจัดประชุมเป็นวาระ ๕ ปีต่อครั้งอย่างสม�่ำเสมอ
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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

(๒.๒) คณะกรรมการกลางของพรรค (The Central Committee)
เป็นองค์กรทีไ่ ด้รบั เลือกจากสมัชชาพรรคแห่งชาติ อยูใ่ นวาระ ๕ ปี ท�ำหน้าทีใ่ นการ
ก�ำหนดนโยบายแทนสมัชชาพรรคในระหว่างที่สมัชชาพรรคไม่อยู่ในสมัยประชุม
ตลอดจนรับผิดชอบงานของพรรคแทนสมัชชาพรรค คณะกรรมการกลางเป็น
ตัวแทนของสมัชชาพรรค หรือเป็นเสมือนคณะกรรมการชุดหนึง่ ทีม่ สี มาชิกประมาณ
๓๐๐ คน คัดเลือกจากประมาณ ๒,๐๐๐ คน (จ�ำนวนตัวเลขสมาชิกในแต่ละสมัย
ประชุมมีจ�ำนวนไม่เท่ากัน ในจ�ำนวนนั้นจะมีคณะกรรมการกลางส�ำรองส่วนหนึ่ง
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คณะกรรมการกลางส�ำรองนั้นมีสิทธิเข้าประชุม แสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีสิทธิ
ในการออกเสียง) เรือ่ งทีต่ ดั สินกันในสมัยประชุมของคณะกรรมการกลางของพรรค
ส่วนมากจะเป็นนโยบายที่ส�ำคัญในขณะนั้น
				 ภายใต้คณะกรรมการกลางจะประกอบด้วยกรรมาธิการอีก
หลายชุด หน่วยงานที่ส�ำคัญคือ ส�ำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลาง (The Secretariat 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) ส�ำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลาง มีหน้าทีบ่ ริหาร
งานประจ�ำของพรรค โดยมีหน่วยงานย่อย ได้แก่ ส�ำนักบริหารทั่วไป ส�ำนักจัดตั้ง
ส�ำนักโฆษณาการ ส�ำนักแนวร่วม ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักวิจยั นโยบาย ส�ำนักวิจยั
ประวัติพรรค ส�ำนักวิจัยเอกสารพรรค โรงเรียนพรรค ส�ำนักแปล คณะกรรมการ
รักษาความลับ คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง
				 (๒.๒.๒) คณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์
จีน มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายป้องกันประเทศ ควบคุมบริหารกองทัพรวมทั้งแต่งตั้ง
โยกย้ายนายทหารระดับสูง
				 (๒.๒.๓) คณะกรรมาธิการตรวจสอบวินยั ส่วนกลาง ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบวินยั ของสมาชิกพรรค ตลอดจนติดตามการน�ำนโยบายของพรรคไปปฏิบตั ิ
และด�ำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการในธรรมนูญของพรรค ท�ำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของสมาชิกพรรคที่ถูกใส่ร้ายโดยพวกหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายในอดีต คณะกรรมาธิการ
ชุดนีท้ �ำหน้าทีเ่ พือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั พรรคและท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการประพฤติ
มิชอบของสมาชิกพรรค นอกจากนั้น ในระดับท้องถิ่นจะมีคณะกรรมาธิการตรวจ
สอบวินัย ประจ�ำมณฑล อ�ำเภอ ต�ำบล โดยท�ำงานขึ้นกับผู้น�ำพรรคระดับท้องถิ่นใน
ระดับเดียวกัน (จุลชีพ ชินวรรโณ, ๒๕๔๒, หน้า ๑๑๖)
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(๒.๓) คณะกรรมการกรมการเมือง (The Committee of the
Political Bureau) ซึ่งเป็นผู้น�ำในระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีจ�ำนวน ๒๕
คน โดยรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้
(๒.๔) คณะกรรมการถาวรประจ�ำกรมการเมือง (The Standing
Committee of the Political Bureau) เป็นคณะผู้น�ำระดับสูงที่อยู่ส่วนยอดของ
ปิรามิดที่เป็นโครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีจ�ำนวนสมาชิกอย่างน้อย ๕ คน
และมีสมาชิกสูงสุดได้ไม่เกิน ๙ คน โดยสมาชิกทุกคนจะได้รับเลือกจากการประชุม
เต็มคณะ (Plenary Session) ของคณะกรรมการกลาง คณะผู้น�ำชุดนี้จะประจ�ำ
และพ�ำนักอยู่ที่ท�ำเนียบผู้น�ำจีน “จงหนานไห่” ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน โดยจะมีการประชุมพบปะหารือกันเป็นประจ�ำ
(๒.๕) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ (Party Secretary) เป็นผูน้ �ำสูงสุด
ของพรรคคอมมิวนิสต์จนี ท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานประจ�ำของพรรค และตามธรรมเนียม
ปฏิบัติทางการเมืองจะได้รับเลือกจากสภาประชาชนแห่งชาติให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ประธานาธิบดีของประเทศ
ล่าสุด ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ สมัยที่ ๑๘ ระหว่างวัน
ที่ ๘ – ๑๔ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒,๒๗๐
คน เป็นผูแ้ ทนจาก หน่วยงานและองค์กร ๔๐ แห่ง โดย นายหู จิน่ เทา เลขาธิการใหญ่
แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ (ซึ่งครบวาระด�ำรงต�ำแหน่ง ๒ สมัย) ได้กล่าวต่อที่ประชุม
เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต์ พร้อมทัง้ น�ำเสนอการด�ำเนินการตาม
แนวทฤษฎีสามตัวแทนของเติง้ เสีย่ วผิง คือ แนวคิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การ
ปลดปล่อยความคิด การปฏิรูปประเทศ รวมพลังในการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
และยืนหยัดลัทธิสังคมนิยมในเอกลักษณ์แบบจีน เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่ง
ความเจริญรุ่งเรืองในทุกมิติ ส�ำหรับสาระส�ำคัญของการประชุมสมัชชาพรรคฯ
ครัง้ นี้ คือ (๑) รับฟังและพิจารณารายงานของคณะกรรมการกลางพรรคฯ สมัยที่ ๑๗
(๒) รับฟังและพิจารณารายงานของคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินยั (๓) พิจารณา
และให้ความเห็นชอบการแก้ไขธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์ (๔) การเลือกตั้งเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ของพรรคฯ สมัยที่ ๑๘
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โครงสร้างองค์การพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ ๑๘

ในการประชุมมีการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ กรรมการส�ำรอง กรรมการตรวจสอบวินยั
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจักต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม
ตลอดจนมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ดี มีผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและประชาชน ซึง่ ทีป่ ระชุมได้มมี ติเห็นชอบการแต่งตัง้ ต�ำแหน่งส�ำคัญอืน่ ๆ ดังนี้
		 - คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ มีจ�ำนวน ๓๗๖ คน แบ่งเป็น
กรรมการ ๒๐๕ คน กรรมการส�ำรอง ๑๗๑ คน
- คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัย มีจ�ำนวน ๑๓๐ คน ประกอบ
ด้วย เลขาธิการ ๑ คน รองเลขาธิการ ๘ คน กรรมการถาวร ๑๙ คน และกรรมการ
ทัว่ ไป ๑๐๒ คน โดยเลขาธิการคนปัจจุบนั คือ นายหวาง ฉีซาน และมีรองเลขาธิการ
๘ คน คือ นายจ้าว หงจู้ นายฮวาง ซูเ่ สีย๋ ว นายหลี่ วีฟ่ ู่ นายเซ่อ จินฉาย นายอู๋ วีเ่ หลียง
นายจาง จวิน นายเฉิน เหวินชิง และนายหวัง เหว่ย
- คณะกรรมาธิการทหารกลาง มีจ�ำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
ประธาน ๑ คน รองประธาน ๒ คน และกรรมการ ๘ คน โดยประธานกรรมาธิการ
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ทหารกลาง คือ นายสี จิน้ ผิง มีรองประธาน ๒ คน คือ พลเอก ฟ่าน ฉางหรง และ
พลเอก สวี่ ฉีเลีย่ ง ส่วนกรรมการอีก ๘ คน คือ พลเอก ฉาง ว่านเฉวียน (มนตรีแห่งรัฐ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) พลเอก ฝาง เฟิงฮุ่ย (ประธานเสนาธิการ
ทหารใหญ่) พลเอก จาง หยาง (ประธานกรมการเมืองใหญ่) พลเอก จ้าว เค่อเสอ
(ประธานกรมส่งก�ำลังบ�ำรุงใหญ่) พลเอก จาง โหย่วเซีย่ (ประธานกรมสรรพาวุธใหญ่)
พลเรือเอก อู๋ เซิง่ ลี่ (ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ) พลอากาศเอก หม่า เสีย่ วเทียน (ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารอากาศ) และ พลเอก เว่ย เฟิงเหอ (ผู้บัญชาการหน่วยทหารปืนใหญ่ที่สอง
หรือ หน่วยขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์)

ภาพคณะกรรมาธิการทหารกลาง

- คณะกรรมการกลางกรมการเมือง ประกอบด้วยกรรมการ ๒๕ คน
คือ นายสี จิน้ ผิง, นายหม่า ข่าย, นายหวาง ฉีซาน, นายหวัง หูห้ นิง, นายหลิว อวิน๋ ซาน
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, นายอวี่ เจิ้งเซิง, นายลี่ จั้นซู
นายกว๋อ จินหรง และ นายหาน เจิ้ง
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- คณะกรรมการกลางถาวรกรมการเมือง (หรือเรียกว่าคณะกรรมการ
โปลิตบูโร) ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน ๗ คน คือ นายสี จิน้ ผิง (เลขาธิการพรรค,
ประธานาธิบดี และประธานกรรมาธิการทหารกลาง) นายหลี่ เค่อเฉีย (นายก
รัฐมนตรีและประธานมนตรีแห่งรัฐ) นายจาง เต๋อเจียง (ประธานสมัชชาประชาชน
แห่งชาติ) นายอวี่ เจิง้ เซิง (ประธานสภาทีป่ รึกษาการเมืองแห่งชาติ) นายหลิว อวิน๋ ซาน
(เลขาธิการประจ�ำส�ำนักเลขาธิการแห่งศูนย์กลางพรรคและประธานโรงเรียนพรรค
คอมมิวนิสต์) นายหวาง ฉีซาน (ประธานคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัย) และ
นายจาง เกาลี่ (รองนายกรัฐมนตรีและรองประธานมนตรีแห่งรัฐ)

ภาพคณะกรรมการกลางถาวรกรมการเมือง

- เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ จ�ำนวน ๑ คน คือ นายสี จิ้นผิง
- ส�ำนักเลขานุการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ประกอบ
ด้วยเลขาธิการจ�ำนวน ๗ คน ได้แก่ นายหลิว หวินซาน, นาย ฉีเป่า, นายจ้าว เล่อจี,้
นายลี จ้านซู, นายเซ่อ ชิงหลิน, นายจ้าว หงจู้ และ นายหยาง จิง
นอกจากนี้ ก่อนการเปิดประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์สมัยที่ ๑๘ คณะ
กรรมการกลางการทหาร ได้มมี ติแต่งตัง้ ผูน้ �ำทางทหารรุน่ ใหม่ของกองทัพปลดแอก
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ประชาชนจีน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญนับแต่มีการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะแสนยานุภาพกองทัพปลดแอก
ประชาชนจีนในการรักษาเอกราชอธิปไตย ความปลอดภัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
และเพื่อรักษาสันติภาพโลก ผู้น�ำทางทหารที่ได้รับการแต่งตั้งจ�ำนวน ๔ คน คือ
- ต�ำแหน่งประธานเสนาธิการทหารใหญ่ หรือผู้บัญชาการฝ่ายกรม
เสนาธิการทหารใหญ่ (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารสูงสุด) คือ พลเอก ฝาง เฟิงฮุ่ย
- ต�ำแหน่งประธานกรมการเมืองใหญ่ หรือ ผู้บัญชาการฝ่ายกรม
การเมืองใหญ่ คือ พลเอก จาง หยาง
- ต�ำแหน่งประธานกรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารใหญ่ หรือผู้บัญชาการฝ่าย
กรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารใหญ่ คือ พลเอก จ้าว เค่อเส๋อ
- ต�ำแหน่ ง ประธานกรมสรรพาวุ ธ ใหญ่ หรื อ ผู ้ บั ญ ชาการฝ่ า ยกรม
สรรพาวุธใหญ่ คือ พลเอก จาง โหย่วเซี่ย
๒. องค์กรของรัฐ (State Organs)
		 องค์กรของรัฐเป็นสถาบันทางการเมืองที่ส�ำคัญของฝ่ายบริหาร
ตามรัฐธรรมนูญของจีน (ฉบับปี ค.ศ.๑๙๘๒) องค์กรของรัฐประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
		 ๒.๑ สมัชชาประชาชนแห่งชาติ (National People’s Congress :
NPC) หรือสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
		 ๒.๒ คณะกรรมการถาวรของสภาผูแ้ ทนประชาชนแห่งชาติ(Standing Committee of the NPC)
		 ๒.๓ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The President
of the People’s Republic of China)
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		๒.๔ คณะมนตรีแห่งรัฐ (State Council)
		 ๒.๕ คณะกรรมาธิการทางทหารส่วนกลาง (The Central Military
Commission)
		 ๒.๖ ศาลประชาชน (The Supreme People’s Court)
		 ๒.๗ อัยการประชาชน (The Supreme People’s Procurator

ภาพโครงสร้างองค์กรของรัฐ

สมัชชาประชาชนแห่งชาติ (National People’s Congress: NPC) หรือ
สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
สมัชชาประชาชนแห่งชาติเป็นองค์กรสูงสุดของอ�ำนาจแห่งรัฐ ซึ่งมี
อ�ำนาจดังต่อไปนี้
ประการแรกเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ คือ ประกาศใช้และแก้ไข
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายทั่วไป
ประการที่สอง เป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจคัดเลือก แต่งตั้ง และโยกย้าย
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงในองค์กรของรัฐ (State organs) เช่น อ�ำนาจในการเลือก
คณะกรรมการประจ�ำของสมัชชาประชาชน (Standing Committee of the NPC)
เลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
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คณะรัฐมนตรี อธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดิน (The Auditor General) และเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทัง้ ท�ำหน้าทีเ่ ลือกประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง และ
เลือกสมาชิกของคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางตามค�ำชีแ้ นะของประธาน ตลอดจน
เลือกประธานศาลประชาชน และอัยการสูงสุด (The Procurator-General) ของ
ส�ำนักงานอัยการประชาชน นอกจากนั้น สมัชชาประชาชนแห่งชาติ ยังมีอ�ำนาจใน
การโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงเหล่านี้อีกด้วย
ประการที่สาม เป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจตัดสินใจ อนุมัติแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุมัติงบประมาณตลอดจนรับรองการตั้งมณฑล
(Provinces) เขตปกครองตนเอง (Autonomous Regions) และมหานครขึน้ ตรงต่อ
รัฐบาลกลาง (Municipalities Directly under the Central Government) และ
การตัง้ เขตบริหารพิเศษ (Special Administrative Regions) มีอ�ำนาจในการตัดสิน
ปัญหาสงครามและสันติภาพ ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ที่องค์กรที่มีอ�ำนาจสูงสุดของ
ฝ่ายรัฐควรจะต้องใช้อ�ำนาจ
ประการที่สี่ เป็นองค์กรที่ให้ค�ำปรึกษาแก่ รัฐบาล คณะรัฐมนตรี ศาล
ประชาชน และอัยการประชาชน ซึ่งตั้งโดยสมัชชาประชาชนแห่งชาติ และองค์กร
ของรัฐอื่น ๆ ในนามของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมัชชา
ประชาชนจะจัดประชุมขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี และเปิดประชุมโดยคณะ
กรรมการประจ�ำสมาชิกสมัชชาประชาชนแห่งชาติ ได้รับการเลือกตั้งมาจากทั่ว
ประเทศทั้งจากมณฑล เขตปกครองตนเอง มหานครขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และ
กองทัพ นอกจากนี้ตัวแทนของชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มจะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก
ด้วย วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๕ ปี
เนือ่ งจากสมาชิกสมัชชาประชาชนแห่งชาติมจี �ำนวนมาก จึงมีการคัดเลือก
คณะกรรมการประจ�ำ (Standing Committee) ท�ำหน้าทีแ่ ทนในช่วงทีไ่ ม่อยูใ่ นสมัย การ
ประชุม ซึง่ จะประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และกรรมการจ�ำนวนหนึง่
รับผิดชอบปฏิบตั งิ านและรายงานกิจการต่อสมัชชาประชาชนแห่งชาติ
[ 105 ]

คณะกรรมการถาวรของสภาผูแ้ ทนประชาชนแห่งชาติ (The President
of the People’s Republic of China)
ในปัจจุบนั คณะกรรมการถาวรของสภาประชาชนแห่งชาติ ประกอบด้วย
คณะกรรมการถาวรพิเศษ จ�ำนวน ๘ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการชนชาติ (the
Nationalities Committee) คณะกรรมการกฎหมาย (the Law Committee)
คณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงิน (the Financial and Economic Committee) 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)
ประธานาธิบดี (The President of the People’s Republic of china)
ตามรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีมฐี านะเป็นประมุขของประเทศ ต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีของจีนเรียกอีกอย่างว่าเป็นประธานของประเทศ (Chairman of the
state) ประธานาธิบดีเป็นผูแ้ ทนของรัฐในการเจริญสัมพันธไมตรีกบั ต่างประเทศ รับ
และส่งผู้แทนทางการทูต แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ตลอดจนให้สัตยาบันกับต่าง
ประเทศตามมติคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.๑๙๘๒ ให้อ�ำนาจประธานาธิบดีในการประกาศ
กฎหมาย แต่งตัง้ และถอดถอนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะมนตรีแห่งรัฐ
(State Councilors) รัฐมนตรี ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (the auditor-general) และ
เลขาธิการของคณะมนตรีแห่งรัฐ นอกจากนั้นประธานาธิบดียังมีอ�ำนาจในการให้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศอภัยโทษ ประกาศกฎอัยการศึก ประกาศสงคราม
และเรียกระดมพล (มาตรา ๘๐) ตามการตัดสินใจของสมัชชาประชาชนแห่งชาติ
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ข้อน่าสังเกตเกีย่ วกับประธานาธิบดีและคณะกรรมการประจ�ำของสมัชชา
ประชาชนของจีนจะเป็นระบบผูน้ �ำร่วม ส�ำหรับต�ำแหน่งประธานาธิบดีจะถูกคัดเลือก
โดยตรงจากสมัชชาประชาชนแห่งชาติ ภายใต้การชี้น�ำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีต้องอายุไม่ต�่ำกว่า ๔๕ ปี วาระในการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่ากับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของสมัชชาประชาชนแห่งชาติ และจะอยู่
ในต�ำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ สมัยติดต่อกัน
คณะมนตรีแห่งรัฐ (The State Council)
คณะมนตรี แ ห่ ง รั ฐ เป็ น สถาบั น ที่ มี อ�ำนาจทางฝ่ า ยบริ ห ารของจี น
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี มนตรีแห่งรัฐ (State Councilors)
รัฐมนตรีประจ�ำกระทรวง และประธานคณะกรรมการที่มีฐานะเทียบเท่ากับ
กระทรวง ซึ่งมีรวมทั้งสิ้น ๒๘ หน่วยงาน คณะมนตรีแห่งรัฐมีหน้าที่บริหารงานของ
ประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผูร้ บั ผิดชอบและเป็นผูเ้ รียกประชุมคณะรัฐมนตรีตาม
นโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยจะท�ำหน้าที่ควบคุมบริหารงาน จัดเตรียม
งบประมาณ วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารงานด้านการเงิน การธนาคาร
การพาณิชย์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สาธารณสุข การวางแผนครอบครัว
การพัฒนาเมืองและชนบท บริหารงานและก�ำกับดูแลด้านงานยุติธรรม ตลอดจน
ด�ำเนินนโยบายภายในและนโยบายต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับชนชาติต่าง ๆ และ
ชาวจีนโพ้นทะเล
คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง (The Central Military Commission)
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางเป็น
องค์กรน�ำด้านการทหารของรัฐ ท�ำหน้าทีบ่ งั คับบัญชาการกองก�ำลัง ซึง่ ประกอบไปด้วย
กองทัพปลดแอกประชาชนจีน (The Chinese People’s Liberation Army) กอง
ก�ำลังต�ำรวจติดอาวุธ (The Chinese People’s Armed Police Force) และกอง
ก�ำลังทหารบ้าน (The Militaria) และในขณะเดียวกันก็จะมีคณะกรรมาธิการทหาร
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ของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดียวกันท�ำงานคู่ขนานกันไป กล่าวคือ
คณะกรรมาธิการทหาร ทั้ง ๒ ส่วนนี้เกิดขึ้น ตามแนวคิดว่า “พรรคต้องควบคุม
กองทัพ” และ “กองทัพประชาชนเป็นของประชาชน”
ประธานของคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางได้รับเลือกจากสมัชชา
ประชาชนแห่งชาติ ประธานจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบงานของคณะกรรมาธิการชุดนี้ และ
รับผิดชอบต่อสมัชชาประชาชนแห่งชาติโดยประธานจะมีสิทธิในการตัดสินใจขั้น
สุดท้ายในกิจการที่เกี่ยวข้องภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะ
กรรมาธิการทหารส่วนกลาง กองทัพของจีนได้ท�ำการปฏิรูปและจัดองค์กรใหม่ให้
ทันสมัย เพื่อท�ำหน้าที่ปกป้องอ�ำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและสันติภาพ
ของโลก และเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ค.ศ.๑๙๙๖ คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง
และสภาแห่งรัฐได้ตดั สินใจทีจ่ ะส่งกองก�ำลังเข้าไปประจ�ำในฮ่องกง ภายหลังฮ่องกง
กลับคืนสู่แผ่นดินใหญ่เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๗ ซึ่งภารกิจของกองก�ำลัง
ของกองทัพปลดแอกประชาชนชุดนี้จะท�ำหน้าที่ป้องกันฮ่องกงโดยไม่แทรกแซง
กิจการภายในของฮ่องกงแต่อย่างใด
ศาลประชาชน (People’s Courts)
ในโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของจีน ศาลเป็นส่วนหนึง่ องค์กร
ของรัฐ ซึ่งท�ำหน้าที่ฝ่ายบริหาร ดังนั้น การจัดองค์กรศาลของจีนจึงแตกต่างจาก
ระบบการแบ่ ง อ�ำนาจ ๓ ฝ่ า ย บริ ห าร นิ ติ บั ญ ญั ติ ตุ ล าการในประเทศเสรี
ประชาธิปไตย นับตัง้ แต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.๑๙๔๙ บทบาท
ของศาลประชาชนเป็นไปในลักษณะที่ต้องรับใช้การปฏิวัติ และเป็นเครื่องมือของ
พรรคในการน�ำประชาชนท�ำการปฏิวตั ิ นอกจากนัน้ ศาลยังต้องมีหน้าทีใ่ ห้การศึกษา
ด้านการเมืองแก่ประชาชนและจะเห็นได้ชัดว่าศาลมิได้เป็นอิสระจากการเมือง ใน
การท�ำงานด้านศาลซึง่ ขึน้ ตรงต่อองค์กรของรัฐนัน้ จะประกอบด้วยศาลในระดับต่าง ๆ
ได้แก่ ศาลประชาชนสูงสุด (The Supreme People’s Court) เป็นองค์กรระดับชาติ
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จะรับผิดชอบและต้องรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อสมัชชาประชาชนแห่งชาติ ศาล
ประชาชนชั้นสูง (Higher People’s Court) เป็นศาลในระดับมณฑล เขตปกครอง
ตนเอง และเทศบาลมหานคร ศาลประชาชนชั้นกลาง (Intermediate People’s
Court) เป็นศาลในระดับเทศบาลเมืองและอ�ำเภอในชนบท และ ศาลชั้นต้น (Basic
People’s Court) เป็นศาลระดับล่างสุดอยู่ประจ�ำต�ำบลขนาดใหญ่
		 อัยการประชาชน (People’s Procuratorates)
		 อัยการประชาชนเป็นองค์กรของรัฐทีท่ �ำหน้าทีด่ แู ลงานด้านกฎหมาย
ใช้อ�ำนาจตรวจสอบและก�ำกับให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น คดีแบ่งแยกดินแดน
คดีอกุ ฉกรรจ์ตา่ ง ๆ โดยอัยการประชาชนจะท�ำหน้าทีต่ รวจพิจารณาคดีการสืบสวน
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ (ฝ่ายความมั่นคงสาธารณะ) เพื่อสั่งฟ้องร้องคดีความ
		 อัยการประชาชนมี ๔ ระดับเช่นเดียวกับศาลประชาชนและจะท�ำงาน
ร่วมกับศาลประชาชน อัยการประชาชนสูงสุด (Supreme People’s Procuratorate)
จะควบคุมการท�ำงานของอัยการระดับล่าง ๆ โดยอัยการสูงสุดมักดูแลคดีระดับชาติ
เช่นกรณีการแบ่งแยกดินแดน เป็นต้น
๓. สถาบั น กองทั พ หรื อ กองทั พ ปลดปล่ อ ยประชาชนจี น
					 (People’s Liberation Army: PLA)
		 กองทัพเป็นสถาบันทีส่ �ำคัญและถือเป็นส่วนหนึง่ ในโครงสร้างทางการ
เมืองของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กองทัพปลดแอกประชาชน” (People’s Liberation Army: PLA) เป็นพลังส�ำคัญในการปฏิวัติ ซึ่งเหมาเจ๋อตุงได้กล่าวไว้ว่า
“อ�ำนาจรัฐมาจากปากกระบอกปืน” แต่เหมาเจ๋อตงเน้นว่า “พรรคต้องควบคุมปืน
และไม่ให้ปนื มาควบคุมพรรค” ในประวัตศิ าสตร์การเมืองของสาธารณรัฐประชาชน
จีน กองทัพมีบทบาทส�ำคัญทางการเมือง
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๔. สภาที่ปรึกษาทางการเมือง
		 (Chinese People’s Political Consultative Conference)
		 ในโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีพรรคการเมือง แนวประชาธิปไตยจ�ำนวน ๘ พรรค ที่ได้ร่วมมือกับพรรค
คอมมิวนิสต์จีน ในรูปแบบของ “สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ” (Chinese
People’s Political Consultative Conference) ซึ่งได้มีการประชุมครั้งแรก
ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ.๑๙๔๙ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองท�ำหน้าที่
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 และให้สมัชชาประชาชนแห่งชาติ
ท�ำหน้าทีด่ งั กล่าว แต่สภาทีป่ รึกษาทางการเมืองยังคงอยูต่ อ่ ไป โดยท�ำหน้าทีป่ รึกษา
ทางการเมือง และให้ค�ำแนะน�ำรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
		 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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		 การให้ค�ำปรึกษาทางการเมือง หมายถึงการให้ค�ำแนะน�ำนโยบายหลัก
ทีส่ �ำคัญแก่รฐั บาลกลางและรัฐบาลท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ค�ำปรึกษาเกีย่ ว
กับนโยบายหรือประเด็นส�ำคัญ ๆ ของประเทศทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะด�ำเนินนโยบายดังกล่าวหรือไม่
		 ภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน พรรคการเมืองแนว
ประชาธิปไตยร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จนี ได้แก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของ
ชาติ ด้วยการปรึกษาหารือและร่วมกันตัดสินใจ ตัวแทนของพรรคการเมืองเหล่านี้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนประชาชนใน ท้องที่ระดับต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการ
บริหารสภาที่ปรึกษาเป็นกรรมการบริหารของสมัชชาประชาชน ตลอดจนด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญ ๆ ในคณะรัฐบาลและองค์กรทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี เป็ น ต้ น และยั ง มี ตั ว แทนของพรรคการเมื อ งแนว
ประชาธิปไตยไม่นอ้ ยมีต�ำแหน่งเป็นผูน้ �ำในหน่วยงานของรัฐ ฉะนัน้ พรรคการเมือง
แนวประชาธิปไตยจึงมิใช่เป็นพรรคการเมืองนอก รัฐบาลและก็มิใช่พรรคฝ่ายค้าน
แต่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนตลอดมา มีบทบาทตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน และร่วมกันสร้างสรรค์ระบบสังคมนิยมจีนในฐานะพรรคพันธมิตร
ที่ใกล้ชิด (จุฑา ฐาปนวงศ์, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า ๙)
		 พรรคการเมืองแนวประชาธิปไตยของจีน ๘ พรรค มีดังนี้
ปี ค.ศ.๑๙๔๘

๑. คณะกรรมการปฏิวัติพรรคก๊กมินตั๋นจีน ตั้งเมื่อเดือนมกราคม

๒. สหพันธ์ประชาธิปไตยจีน ตัง้ เมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม 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 สมาชิกเป็นคนในกลุม่ วงการแพทย์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทัว่ ไป
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		 ๕. พรรคประชาธิปไตยแรงงานและเกษตรกร ตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.๑๙๓๐
มีสมาชิกเป็นคนในกลุ่มวงการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
		 ๖. พรรคจื้อกง ตั้งเมื่อ เดือน ตุลาคม ปี ค.ศ.๑๙๒๕ มีสมาชิกเป็น
ชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับสู่แผ่นดินจีน นักวิชาการชาวจีนโพ้นทะเลและญาติมิตร
๗. ส�ำนักจิ่วซาน ตั้งเมื่อ ตุลาคม ปี ค.ศ.๑๙๔๔ มีสมาชิกส่วนมาก
เป็นบุคคลในกลุ่มเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข
และนักวิชาการระดับกลาง
		 ๘. สหพันธ์ปกครองตนเองและประชาธิปไตยไต้หวัน ตัง้ เมือ่ เดือน
พฤศจิกายน ปี ค.ศ.๑๙๔๗ มีสมาชิกเป็นกลุ่มคนไต้หวันที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน
๕. องค์กรมวลชน (Mass organizations)
			องค์กรมวลชนเป็นอีกองค์ประกอบส�ำคัญของโครงสร้างทางการ
เมืองการปกครองของจีน องค์กรเหล่านี้มีบทบาทในการปฏิบัติตาม “หลักการ
มวลชน” (mass line) ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของเหมาเจ๋อตุง คือจากมวลชนและสู่
มวลชน โดยจะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากมวลชน อีกทัง้ ยังเป็นแหล่ง
หา ผู้แทนของมวลชนในการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในโครงสร้างของรัฐและของพรรค
(จุลชีพ ชินวรรโณ, ๒๕๔๒, หน้า ๑๓๕) ในประเทศจีน มีองค์กรทางสังคมระดับชาติ
ถึง ๒,๐๐๐ องค์กร และประมาณ ๒๐๐ องค์กรเป็นองค์กรที่มีการบริหารงาน
ในระดับชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
		 ในบรรดา ๒๐๐ องค์กรทีก่ ล่าวข้างต้น องค์กรทีม่ อี ทิ ธิพลทางการเมือง
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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ยุทธศาสตร์การปกครองประเทศจีนโดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
การปกครองประเทศตามหลักนิติรัฐหรือการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เป็นหนึ่งในหลักทฤษฎีการเมืองใหม่ “สี่ด้านถ้วนทั่ว” (Four Comprehensive)
ของประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง ทีไ่ ด้เผยแพร่สสู่ าธารณชน เมือ่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ซึ่งหลักทฤษฎีการเมืองใหม่ที่ว่าด้วยสี่ด้านถ้วนทั่วดังกล่าว ได้แก่ การสร้างสังคมให้
มีกนิ แบบพอเพียง การลงลึกในการปฏิรปู การปกครองประเทศตามหลักนิตริ ฐั หรือ
การใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการเข้มงวดวินัยพรรคฯ อันถือเป็นนโยบายที่มี
นัยส�ำคัญทางการบริหารภายใต้การน�ำของนายสี จิ้นผิง ผู้น�ำจีนรุ่นที่ห้า อันอาจ
เปรียบเทียบได้กับการประกาศทฤษฎีของผู้น�ำจีนในอดีต เฉกเช่นนโยบาย “สี่ทัน
สมัย” ของอดีตนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล นโยบาย “ปฏิรูปและเปิดกว้าง” ของ
ประธานาธิบดี เติ้ง เสี่ยวผิง รวมทั้ง “ทฤษฎี ๓ ตัวแทน” ของอดีตประธานาธิบดี
เจียง เจ๋อหมิน และทัศนะว่าด้วย “พัฒนาทางวิทยาศาสตร์” ของอดีตประธานาธิบดี
หู จิ่นเทา
ปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันเป็นปัญหาใหญ่ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คง
และการพัฒนาประเทศของจีน ดังที่ส�ำนักข่าวซินหวาได้รายงาน เมื่อวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยอ้างค�ำแถลงของคณะกรรมการประจ�ำกรมการเมือง
หรือโปลิตบูโร ที่ได้มีค�ำสั่งปลด พลเอก สีว์ ไฉโฮ่ว อดีตรองประธานกรรมาธิการ
ทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (หมายเลขสองแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชน
จีน หรือ PLA) พ้นจากต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นพรรคคอมมิวนิสต์ หลังการ ไต่สวนข้อกล่าว
หาว่าด้วยการคอร์รปั ชันและรับสินบนมูลค่ามหาศาล โดยเป็นทีเ่ ชือ่ ว่า ความผิดของ
พลเอก สีว์ ไฉโฮ่ว มีผลเชื่อมโยงถึงตัวการใหญ่ นายโจว หย่งคัง อดีตผู้น�ำของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ดูแลงานด้านความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันได้รับชะตากรรมอยู่ใน
ที่คุมขัง รวมทั้ง นายปั๋อ ซีไหล อดีตเลขาธิการพรรคฯ มหานครฉงชิ่ง ที่ถูกตัดสิน
จ�ำคุกตลอดชีวิตก่อนหน้านี้แล้ว โดยส�ำนักข่าวซินหวาอ้างค�ำคณะกรรมการประจ�ำ
กรมการเมืองว่า “กรณีของพลเอก สีว์ ไฉโฮ่ว นั้นมีความร้ายแรงและส่งผลกระทบ
อย่างใหญ่หลวง ไม่ว่าต�ำแหน่งอ�ำนาจใหญ่โตเพียงไร หากฝ่าฝืนกฎหมายและ
ระเบียบวินัยพรรคฯ ก็ต้องรับโทษขั้นเด็ดขาด ไม่มีโอนอ่อนผ่อนปรนหรือเมตตา
ปรานี และกองทัพมิใช่สถานที่ให้คนท�ำผิดมาหลบซ่อนตัวได้”
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ทัง้ นี้ ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง ซึง่ เป็นประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง
พรรคคอมมิวนิสต์ ก�ำกับดูแลกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า ๒ ล้าน ๓ แสนคน ได้
พยายามถอนรากถอนโคนปัญหาคอร์รัปชัน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกองทัพให้ทันสมัย เพื่อพร้อมรับมือเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้จากความ
ขัดแย้งในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้
อย่างไรก็ตาม แม้กองทัพจีนจะเข้มงวดกวดขันมากขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๓๓ – ๒๕๔๓ โดยสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ แต่หลายปีที่ผ่าน
มาก็พบปัญหาเดิม ๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขาดแคลนกระบวนการตรวจสอบที่
จริงจัง ดังเช่น การซื้อ-ขายต�ำแหน่ง ก็ยังเป็น “ความลับอันโจ่งแจ้ง” ที่แม้แต่สื่อใน
จีนก็ไม่กล้าแตะต้องมากนัก หรือการน�ำที่ดินของกองทัพไปปล่อยเช่าท�ำก�ำไร การ
จ�ำหน่ายป้ายทะเบียนรถที่ใช้เฉพาะกองทัพแก่คนทั่วไป รวมทั้งการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของกองทัพอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น
การปกครองโดยใช้กฎหมาย
เคร่งครัด

๑. การก�ำหนดเป้าหมายของการปกครองโดยใช้กฎหมายอย่าง

		 มีนักวิชาการของจีนหลายท่าน เช่น ศาสตราจารย์ ดร.จาง ซีเจิ้น
จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ได้วเิ คราะห์วา่ ก่อนหน้านีป้ ระเทศจีนยังไม่เคยมีแนวคิดบริหารประเทศตามกฎหมาย
โดยหากศึกษาข้อมูลจากพัฒนาการรัฐธรรมนูญจีน พบว่าก่อนปี พ.ศ.๒๔๘๙ จีนไม่
เคยมีรัฐธรรมนูญ ที่แท้จริง ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี ๑๙๔๖ หรือ พ.ศ.๒๔๘๙
(รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐจีน) ซึง่ เขียนโดยพรรคก๊กมินตัง๋ ในขณะนัน้ ซึง่ เป็นช่วงเวลา
ที่มีสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผลของ
สงครามก็คือรัฐบาลสาธารณรัฐจีนพ่ายแพ้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนและถอยร่นไป
อยู่ที่เกาะไต้หวัน ท�ำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เคยน�ำมาใช้จริงในจีนแผ่นดินใหญ่ ต่อ
มาเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.๑๙๕๔ (พ.ศ.๒๔๙๗) ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน (หลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
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ปี ค.ศ.๑๙๔๙ หรือ พ.ศ.๒๔๙๒) และในปี พ.ศ.๒๔๙๗ สภาผู้แทนประชาชนมีมติ
ผ่านการรับรองรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก โดย เหมา เจ๋อตง เป็นผู้อ�ำนวยการสร้าง
หรือผู้ออกแบบ และ เหมา เจ๋อตง ได้ให้ความส�ำคัญและเคารพรัฐธรรมนูญมาก
เป็นพิเศษ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญถือว่าผู้นั้นท�ำผิดกฎหมาย
ประเด็ น ส�ำคั ญ ที่ เ ป็ น จุ ด อ่ อ นของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี ค.ศ.๑๙๕๔
(พ.ศ.๒๔๙๗) ได้แก่
ประเด็นแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ ความคิดทางการเมืองภายในประเทศ
จีนเบนซ้ายและสุดโต่งมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ท�ำให้เหมา เจ๋อตง เสนอให้รบี ก�ำจัดระบบถือ
กรรมสิทธิ์ของเอกชน เพื่อจะได้เป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ ผู้น�ำหลายคนซึ่งน�ำโดย หลิว
เส้าฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง คัดค้านการพัฒนาประเทศที่เร็วเกินไป (ซึ่งในภายหลัง ได้มี
การยอมรับกันว่า ความคิดของหลิว เส้าฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง เป็นความคิดที่ถูกต้อง)
แต่ในขณะนั้น เหมา เจ๋อตง เริ่มเกิดความหวาดระแวงว่าต�ำแหน่งผู้น�ำของตนก�ำลัง
ถูกท้าทาย ดังนั้น เหมาฯ จึงตัดสินใจปราบหลิว เส้าฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง โดยใช้
กระบวนการทางการเมือง ในช่วงเวลาที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ.๑๙๖๖ –
๑๙๗๖ หรือ พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๑๓) ได้มีการปลุกระดม “เรดการ์ด” (เยาวชนแดง)
เพือ่ ปราบหลิว เส้าฉี และเติง้ เสีย่ วผิง (ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ ระบบสภาผูแ้ ทนประชาชน
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ�ำนาจร่างรัฐธรรมนูญได้ถูกยกเลิก) โดยมีมติของการประชุม
รวมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๘ ประจ�ำสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๒
ซึง่ หลิว เส้าฉี ได้ถกู ปลดออกจากพรรคตลอดกาล และถูกปลดต�ำแหน่งทุกอย่างทัง้
ในและนอกพรรค รวมถึงต�ำแหน่งประธานาธิบดี (ในขณะที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๑๙๕๔ หรือ พ.ศ.๒๔๙๗ ก�ำหนดไว้วา่ ให้มเี พียงสภาผูแ้ ทนประชาชนเท่านัน้
ที่สามารถปลดต�ำแหน่งประธานาธิบดีได้)
ประเด็นทีส่ อง ในช่วง ๑๐ ปี ของการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม โดยภาพรวมแล้ว
ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.๑๙๕๔ ไม่มีตัวตน ทั้งนี้เพราะ เหมา เจ๋อตง ท�ำลาย
รัฐธรรมนูญที่เขาร่างขึ้นเองกับมือทิ้ง กลายเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จอ�ำนาจ และยิ่งมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.๑๙๗๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) กับฉบับปี ค.ศ.๑๙๗๘
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(พ.ศ.๒๕๒๑) ก็มุ่งเน้นทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นของเหมา เจ๋อตง และยอมรับการ
ปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ซึง่ ท�ำให้บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญมีความว่างเปล่า
และเป็นเพียงกระดาษเปล่าๆ เพราะขึ้นอยู่กับผู้น�ำประเทศคือ เหมา เจ๋อตง
ต่อมาหลังสิ้นอสัญกรรมของเหมา เจ๋อตง และมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ค.ศ.๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) ผู้น�ำจีนรุ่นที่สองต่อจาก เหมา เจ๋อตง คือ เติ้ง
เสี่ยวผิง ได้เป็นผู้น�ำการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยอยู่บนพื้นฐานของการสรุป
บทเรียนจากการปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่ง เติ้ง เสี่ยวผิง เน้นความส�ำคัญของการบริหาร
ประเทศตามกฎหมาย
ในยุคสมัยต่อมา ที่มีประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ขึ้นครองอ�ำนาจ
ในฐานะผู้น�ำจีน รุ่นที่ ๓ ได้เสนอแนวคิดบริหารประเทศตามกฎหมายเป็นครั้งแรก
ในปี ค.ศ.๑๙๙๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ในขณะผู้น�ำจีนรุ่นที่ ๔ คือ ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา
ก็เน้นแนวคิดบริหารประเทศตามกฎหมาย แต่นกั วิชาการของจีนวิเคราะห์วา่ แนวคิด
การบริหารประเทศตามกฎหมายยังไม่เคยถูกน�ำมาปฏิบัติจริงเลย อันท�ำให้สิทธิ
ประโยชน์ของประชาชนไม่ได้รับการปกป้องจากกฎหมาย จึงน�ำไปสู่การเกิด
เหตุการณ์ต่อต้านหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นบ่อยครั้ง และผู้บริหารก็มีการแทรกแซง
กฎหมาย (ท�ำความผิดกลายเป็นไม่ผดิ โทษจ�ำคุกตลอดชีวติ กลายเป็นโทษจ�ำคุกทีม่ ี
ระยะเวลา และโทษประหารชีวิตกลายเป็นรอลงอาญา) รวมทั้งข้าราชการมีการ
ทุจริตและท�ำผิดกฎหมายจ�ำนวนมาก
อาจกล่าวได้ว่า นับตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี ค.ศ.
๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) เป็นต้นมา การสร้างระบบกฎหมายของจีนได้กา้ วผ่านการลอง
ผิดลองถูกอย่างยากล�ำบาก ซึ่งในคืนวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๒ ก่อนการ
ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ๑ วัน สภาประชาชนแห่งชาติของจีนได้
ผ่านมติ “โครงร่างสภาที่ปรึกษาทางการเมืองจีน” ให้มีผลบังคับใช้ โดยมีฐานะเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ที่ประชุมสภาประชาชน ครั้งที่ ๑
ได้ให้การรับรอง “รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ซึ่งเป็นเสาหลักแห่ง
รัฐธรรมนูญของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากได้รบั การชีน้ �ำจากแนวคิด “ฝ่าย
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ซ้าย” ท�ำให้จีนต้องฝากความหวังและความมั่นคงของชาติและของพรรคไว้กับคน
ไม่กี่คนเป็นเวลายาวนาน หรือที่เรียกว่า “การปกครองโดยบุคคล” ท�ำให้การสร้าง
ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดความผิดเพี้ยนไป จนในที่สุด เกิด
โศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์ คือ การปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งกินเวลาถึง ๑๐ ปี สิ่ง
นี้ท�ำให้จีนได้รับบทเรียนราคาแพงและเจ็บปวดที่สุด
๒. ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการโดยการปฏิรูปและเปิดประเทศ
พร้อมๆ กับการสร้างระบบกฎหมายของจีนอย่างจริงจัง
		 ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ เติง้ เสีย่ วผิง ได้ประกาศเน้นสร้างระบบกฎหมาย โดย
ท�ำให้กระบวนการประชาธิปไตยมีระบบและอยู่ในรูปของกฎหมาย ซึ่งระบบและ
กฎหมายเหล่านี้ต้องไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของผู้น�ำประเทศ และไม่
เปลี่ยนแปลงตามความเห็นและความสนใจของผู้น�ำประเทศ โดย เติ้งฯ ยังกล่าวว่า
“เพือ่ เป็นหลักประกันเรือ่ งความมีประชาธิปไตยของประชาชนจ�ำต้องร่างสร้างระบบ
กฎหมาย” ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๓ สมัย
ที่ ๑๑ ได้ประกาศว่า “ต้องมีกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด และต้องเอาผิดผู้ละเมิดกฎหมาย” ค�ำประกาศนี้ ได้กลายเป็นหลัก
การพืน้ ฐานของการสร้างระบบกฎหมายของจีนใหม่หลังการปฏิรปู และเปิดประเทศ
		 ต่อมา รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) ซึง่ ในวันที่ ๔ ธันวาคม
ปี ๑๙๘๒ ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน สมัยที่ ๕ ได้รับรองรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับใหม่ ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ใหม่แห่งการสร้าง
ระบบกฎหมายของจีน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ท�ำการย้าย “หมวดสิทธิและหน้าที่
ประชาชน” มาอยู่ก่อนหน้า “หมวดหน่วยงานของชาติ” เป็นครั้งแรก เพื่อสะท้อน
ถึงหลักการคุ้มครองสิทธิประชาชน เป็นการฉีกกฎเดิม ๆ ที่ “หมวดสิทธิและหน้าที่
ประชาชน” ต้องอยู่หลัง “หมวดหน่วยงานของชาติ” สะท้อนให้เห็นหลักการ
พืน้ ฐานของการปกครองประเทศตามกฎหมาย ทีส่ ทิ ธิประชาชนต้องมาก่อนสิทธิหน่วย
งานของชาติ หน่วยงานของชาติเป็นเพียงหลักประกันว่าสิทธิประชาชนจะได้รบั การ
คุ้มครอง เป็นต้น โดยรัฐธรรมนูญปี ๑๙๘๒ นี้ จีนยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน อย่างไร
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ก็ตาม สภาประชาชนแห่งชาติจนี ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขครัง้ ใหญ่ในบางมาตรา 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) ตามล�ำดับ ท�ำให้
รัฐธรรมนูญของจีนมีความทันยุคทันสมัยบนพื้นฐานของความมั่นคงและการรวม
ศูนย์อ�ำนาจ
ผลของการเน้นถึงการปกครองประเทศตามกฎหมาย โดยในเดือน
กันยายน ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๕
ได้มีรายงานอย่างเป็นทางการว่า การปกครองประเทศตามกฎหมาย คือ แนวทาง
และนโยบายพืน้ ฐานของการบริหารประเทศภายใต้การน�ำของพรรคคอมมิวนิสต์จนี
ซึ่งเป็นเรื่องจ�ำเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดภายใต้ระบบสังคมนิยม
และเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของอารยสังคม รวมทั้งเป็นหลักประกันเรื่อง
ความมั่ น คงของชาติ ใ นระยะยาว ซึ่ ง ในรายงานยั ง กล่ า วว่ า จะพั ฒ นาระบบ
ประชาธิปไตย เสริมความสมบูรณ์แบบของระบบกฎหมาย และเป็นประเทศ
สังคมนิยมที่ยึดระบบกฎหมายในการบริหารประเทศ
ต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๙๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขในที่
ประชุมครั้งที่ ๒ ของการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติสมัยที่ ๙ ในวรรคแรก ใน
มาตรา ๕ ได้ก�ำหนดไว้ว่า “สาธารณรัฐประชาชนจีนจะปกครองประเทศตาม
กฎหมาย และเป็นประเทศสังคมนิยมที่ยึดระบบกฎหมาย” สิ่งนี้ถือเป็นเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญในการปกครอง
ประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.๒๐๐๒ (พ.ศ.๒๕๔๕) ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา
ได้กล่าวย�้ำภายในงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปีของการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของจีน
ว่า “นโยบายและวิธีการขั้นพื้นฐานของการปกครองประเทศตามกฎหมาย จะต้อง
ด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญอย่างรอบด้านเป็นอันดับแรก ซึ่งถือเป็นภารกิจขั้นแรก
ของการสร้างระบบการเมืองที่มีอารยะ ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม และ
เป็นภารกิจขัน้ พืน้ ฐานของการสร้างประเทศสังคมนิยมทีบ่ ริหารประเทศด้วยระบบ
กฎหมาย ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะการมีรัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์ของการปกครอง
ประเทศตามกฎหมาย หากไม่มรี ฐั ธรรมนูญ ก็ไม่ถอื ว่าเป็นการปกครองประเทศด้วย
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กฎหมายได้อย่างแท้จริง ดังนัน้ การปกครองประเทศตามกฎหมาย ก็คอื การปกครอง
ประเทศตามรัฐธรรมนูญ การปกครองด้วยรัฐธรรมนูญนั้นเป็นหัวใจส�ำคัญของการ
ปกครองประเทศตามกฎหมาย
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะเหตุผลด้าน
ความไม่สมบูรณ์ของหลักประกันด้านการปกครองประเทศตามกฎหมาย ท�ำให้การ
ปกครองประเทศตามกฎหมายของจีนถูกท�ำลายและเผชิญกับความท้าทายอย่าง
ใหญ่หลวง โดยเฉพาะช่วงที่นายโจว หย่งคัง (อดีตกรรมการประจ�ำกรมการเมือง
และอดีตเลขาธิการส�ำนักการเมืองและกฎหมายกลาง) มีอ�ำนาจด้านกฎหมายและ
การเมือง เขาและครอบครัวท�ำตัวฟุ่มเฟือยและประกอบกับการบังคับใช้กฎหมาย
ในระบบความยุ ติ ธรรมก็มีป ัญ หา มีเรื่องไร้อารยธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่อง มีการ
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินกับอ�ำนาจ การคอร์รัปชัน การซื้อต�ำแหน่ง หรือแม้แต่เป็น
เกราะก�ำบังให้องค์กรใต้ดิน เป็นต้น ซึ่งกระทบอย่างรุนแรงกับความไว้เนื้อเชื่อใจ
ที่สาธารณชนมีต่อหน่วยงานของรัฐ การคอร์รัปชันที่เน่าเฟะ บั่นทอนความเชื่อมั่น
ที่สาธารณชนมีต่ออ�ำนาจรัฐและต่อข้าราชการอย่างกว้างขวาง การไม่เคร่งครัด
ต่อกฎหมาย ยังท�ำให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศถูกท�ำลาย เผชิญปัญหาความ
ปลอดภัยด้านอาหารหลายครัง้ และมีการจับแพะอยูบ่ อ่ ยครัง้ หากไม่เร่งแก้ไขปัญหา
ดังกล่ าว ก็จะกระทบกับ การปกครองประเทศตามกฎหมาย และกระทบกับ
กระบวนการยุติธรรมของสังคม
แนวคิดในการปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นในยุคของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
ส�ำหรับแนวคิดในการปฏิบัติ โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นความคิดเรื่อง
รัฐธรรมนูญ โดยให้ความส�ำคัญกับสถานภาพอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการ
ปลูกฝังความคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญแบบหยัง่ รากลึก ซึง่ ก�ำหนดให้วนั ที่ ๔ ธันวาคมของ
ทุ ก ปี เ ป็ น วั น รั ฐ ธรรมนูญ และก�ำหนดให้มีระบบกล่าวค�ำปฏิญาณตนต่อหน้า
รัฐธรรมนูญ ซึ่งข้าราชการที่ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งจากสภาผู้แทนประชาชนและ
คณะกรรมการประจ�ำสภาผูแ้ ทนประชาชนต้องกล่าวค�ำปฏิญาณตนเข้ารับต�ำแหน่ง
ต่อหน้ารัฐธรรมนูญ รวมทั้งแนวทางการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิด
ผลต่อการบริหารประเทศตามกฎหมาย
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นอกจากนี้ ได้มีการเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับข้าราชการ การลงโทษ
ข้าราชการทีท่ จุ ริตและใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ (โดยการตบแมลงวันและจับเสือ) ข้อมูล
ล่าสุด (ถึงวันที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม ๒๐๑๕) มีขา้ ราชการต�ำแหน่งสูงในระดับมณฑล
และกระทรวงที่ถูกปลดออกจากต�ำแหน่งถึง ๑๑๖ คน โดยเฉพาะมีการตามจับ
ข้าราชการทุจริตทีห่ ลบหนีออกนอกประเทศ เช่น “ปฏิบตั กิ ารล่าจิง้ จอก ๒๐๑๔ นับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗” จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ทางการจีนสามารถจับกุมผู้
กระท�ำความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจาก ๖๐ ประเทศ (และดินแดน) ได้กว่า
๔๐๐ คน ในจ�ำนวนนี้มี ๓๒ คน ที่หลบหนีออกนอกประเทศมานานกว่า ๑๐ ปี และ
“ปฏิบัติการแหสวรรค์ ๒๐๑๕” โดยในเดือนมีนาคม ๒๐๑๕ ทางการจีนร่วมมือกับ
ทุกประเทศด�ำเนินการไล่จับคน ไล่ยึดทรัพย์สินระหว่างประเทศ
ปรากฏการณ์ทสี่ �ำคัญคือ การเน้นการปราบทุจริตภายในกองทัพครัง้ ใหญ่
ซึง่ เมือ่ ก่อนจะไม่เคยมีการแตะต้องกองทัพ แต่เมือ่ ปัญหาทุจริตในกองทัพได้ถกู เปิด
เผยโดยสื่อของฮ่องกงว่า มีธรรมเนียมการซื้อขายต�ำแหน่งในกองทัพ ระดับนายพล
ต้องจ่ายอย่างต�ำ่ ๑๐ ล้านหยวน และระดับพันเอกอาวุโส ต้องจ่ายมากกว่า ๕ ล้านหยวน
ส่วนนายทหารระดับธรรมดาต้องจ่าย ๑ หมื่นหยวนขึ้นไป นอกจากนี้ งบประมาณ
กองทัพปี ๒๐๑๒ จ�ำนวน ๖.๗ แสนล้านหยวน โดยมีนายทหารระดับพลโท
ขึ้นไปจ�ำนวน ๕๐ นาย โกงกินงบประมาณเกินครึ่ง และตัวการหลักในกลุ่มผล
ประโยชน์นี้เป็นผู้มีอ�ำนาจในคณะกรรมาธิการทหารกลาง เช่น พลเอก กัว ป๋อสง
อดีตรองประธานกรรมาธิการทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน พลเอก สีว์ ไฉโฮ่ว
อดีตรองประธานกรรมาธิการทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และพลเอก เหลียง
กวงเลี่ย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกรรมาธิการทหารกลางพรรค
คอมมิวนิสต์จีน เป็นต้น
ปรากฏการณ์ทสี่ �ำคัญอีกประการหนึง่ คือ มีการปฏิรปู วินยั พรรค ปรับปรุง
ระบบราชการ เช่น สิทธิพิเศษของข้าราชการ จะถูกเพ่งเล็งเรื่องอาคารส�ำนักงาน
ที่สวยหรู รถหรูราคาแพงและบ้านพักหรูหราโอ่อ่า หากมีการใช้จ่ายเงินหลวงสาม
รายการไปในการกินดื่ม ใช้เงินหลวงซื้อของและใช้เงินหลวงไปเที่ยว ซึ่งในปี ค.ศ.
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๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) มีการใช้เงินหลวงไปในการดังกล่าวมากกว่า ๙ แสนล้านหยวน
คิดเป็น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของรายรับของประเทศในปี ค.ศ.๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) ดังนัน้
คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์
จีน โดยก�ำหนดข้อบังคับเป็นบทบัญญัติ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) ต้องแก้ไข ส�ำรวจ
และวิจัย ๒) ต้องท�ำให้การประชุมมีประสิทธิภาพ ๓) ต้องจัดท�ำเอกสารที่กระชับ
๔) ต้องจัดระเบียบกิจกรรมการดูงานต่างประเทศ ๕) ต้องปรับปรุงงานการรักษา
ความปลอดภัย ๖) ต้องปรับปรุงการรายงานข่าว ๗) ต้องเข้มงวดในการตีพิมพ์
เอกสาร และ ๘) ต้องประหยัดมัธยัสถ์ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบวินัยฯ
สร้างคอลัมน์ “แฉทุจริต” บนเว็บไซต์ รวมทั้งคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยฯ
ล้างแนวคิดการท�ำงานของผู้บริหาร ๔ อย่าง เน้นรูปแบบภายนอกระบบเจ้าขุน
มูลนายใฝ่เสพสุข และใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยทั่ ว ไป นั บ เป็ น ผลงานที่ โ ดดเด่ น นั บ ตั้ ง แต่ พ รรค
คอมมิวนิสต์จนี ปกครองประเทศเป็นต้นมา และได้รบั กระแสตอบรับจากประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นอย่างดี รวมทัง้ รูปแบบการท�ำงานของพรรคคอมมิวนิสต์จนี และระบบ
ราชการดีขนึ้ เป็นอย่างมาก เช่น ราคาของบุหรีแ่ ละสุรายีห่ อ้ หรูลดลงมากและถึงขัน้
ขายไม่ออก สถานบันเทิงปิดกิจการลง ข้าราชการเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นโดยมี
การปฏิเสธการรับของขวัญและสินบน มีการเปิดประมูลรถเก๋งหรูราคาแพงแก่สงั คม
พฤติกรรมการใช้เงินหลวงกินดื่มและท่องเที่ยวเกือบไม่มีให้เห็น และข้าราชการลด
ความฟุ่มเฟือยในการจัดงานแต่งงานและงานศพลงมาก เป็นต้น ซึ่งท�ำให้บรรลุ
เป้าหมายของการสร้างอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ผลกระทบที่เกิดจากการแปรเปลี่ยนวิธีการและนโยบายการปกครอง
ประเทศตามกฎหมายให้เป็นระบบบริหารประเทศ ภายใต้สถานการณ์ทคี่ บั ขันและ
รุนแรง ท�ำให้ที่ประชุมสมัชชาสมัยที่ ๑๘ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ชี้
ชัดว่า พื้นฐานของการบริหารประเทศคือ การปกครองประเทศตามกฎหมาย โดย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เสนอหลักการประเทศจีนภายใต้กฎหมายอีกด้วย และได้
กล่าวเน้นกับคณะผูน้ �ำรุน่ ใหม่ของจีน เช่น ในเดือนตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗)
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การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๔ สมัยที่ ๑๘ ณ กรุง
ปักกิ่ง นับเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้หยิบยก
วาระ “การปกครองประเทศตามกฎหมาย” ขึ้นเป็นวาระส�ำคัญ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในเอกสารชื่อ “มติว่าด้วยการผลักดันการปกครองประเทศตามกฎหมาย
อย่างรอบด้านของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน” เป้าหมายหลักของ
เอกสารฉบับนี้คือ สร้างระบบการปกครองประเทศตามกฎหมายแบบมีอัตลักษณ์
ของสังคมนิยมจีน และสร้างประเทศสังคมนิยมที่มีการปกครองตามกฎหมาย โดย
ต้องมีระบบกฎหมายที่สมบูรณ์แบบ สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ มี
กลไกการตรวจสอบทางกฎหมายทีร่ ดั กุมเข้มงวด มีหลักประกันด้านกฎหมายทีม่ น่ั คง
ส่งเสริมให้ระบบการบริหารประเทศและขีดความสามารถในการบริหารประเทศ
มีความทันสมัย กล่าวคือ
ประการทีห่ นึง่ การท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผูน้ �ำประเทศของ
พรรคคอมมิวนิสต์และการปกครองประเทศตามกฎหมายมีความชัดเจน ซึ่งใน
ประเทศจีนมักเกิดค�ำถามว่า พรรคเป็นใหญ่หรือกฎหมายเป็นใหญ่ โดยในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หรือการประชุมครั้งที่ ๔ ของสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๘ เสนอว่า
“การน�ำประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ถือเป็นลักษณะพิเศษของการปกครอง
ในระบอบสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์ของจีน และเป็นหลักประกันพื้นฐานของการ
ปกครองตามกฎหมาย” ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเน้นย�้ำอีกว่า การน�ำประเทศ
โดยพรรคคอมมิวนิสต์และการปกครองประเทศสังคมนิยมตามกฎหมาย สองเรื่อง
นี้แท้จริงเป็นเรื่องเดียวกัน การปกครองประเทศตามกฎหมายจ�ำเป็นต้องมีพรรคฯ
เป็นผูน้ �ำ ในทางกลับกัน การน�ำของพรรคฯ ก็จ�ำเป็นต้องพึง่ พาการปกครองประเทศ
ตามกฎหมาย ส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคฯ กับกฎหมาย “พรรคฯ ต้องน�ำพา
ประชาชนตรากฎหมายและร่างรัฐธรรมนูญ และต้องน�ำประชาชนปฏิบัติตามกฎ
แต่พรรคฯ ก้องปฏิบตั ภิ ารกิจอยูใ่ นขอบเขตทีร่ ฐั ธรรมนูญและกฎหมายก�ำหนด และ
ต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำประชาชนในการตรากฎหมายและเคารพกฎหมาย” ซึ่งนาย
หวัง ฉีชาน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินยั ส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จนี
กล่าวว่า ท้ายทีส่ ดุ แล้ว การทีจ่ ะปกครองประเทศตามกฎหมายให้ส�ำเร็จ ก็ตอ้ งบริหาร
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พรรคฯ อย่างเข้มงวด “วินยั พรรคฯ แม้จะไม่ใช่กฎหมายประเทศ แต่ควรจะเข้มงวด
มากกว่ากฎหมายประเทศ สมาชิกพรรคฯ ไม่เพียงแต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ประเทศ ยังต้องรักษาวินัยพรรคฯ อีกด้วย การบริหารพรรคฯ อย่างเข้มงวด จึงต้อง
เริ่มต้นจากการเข้มงวดในวินัยพรรคฯ เป็นอันดับแรก ดังนั้นจะต้องใช้ระบบการ
บริหารพรรคฯ อย่างเข้มงวดตั้งแต่ผู้น�ำระดับสูงไปจนถึงระดับล่าง ความสัมพันธ์
ระหว่างพรรคฯ กับกฎหมายที่ชัดเจนนี้ สามารถก�ำหนดแบบแผนและทิศทาง
การปกครองประเทศตามกฎหมายให้มีความชัดเจนตามไปด้วย
ประการที่สอง ความเห็นตรงในหลักการ “การบริหารประเทศตาม
รัฐธรรมนูญและการใช้อ�ำนาจทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ” เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายพื้นฐานของประเทศ “การปกครองตามรัฐธรรมนูญ” และ “การใช้
อ�ำนาจการเมืองตามรัฐธรรมนูญ” เป็นหลักการพืน้ ฐานทีส่ �ำคัญสุดของการปกครอง
ประเทศตามกฎหมาย เกณฑ์มาตรฐานที่ส�ำคัญที่สุดในการตัดสินว่าประเทศนั้น ๆ
เป็นประเทศที่ปกครองตามกฎหมายหรือไม่ ดูได้จากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญอย่าง
แท้จริง และการปกครองประเทศตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่หลักการทั้งสองนี้
กลับเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงในวงการสื่อมวลชนของประเทศจีนอยู่เสมอ ภาย
หลังการประชุมสมัชชาฯ สมัยที่ ๑๘ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวเน้นย�้ำในที่
ประชุมใหญ่ ๓๐ ปี แห่งการใช้รัฐธรรมนูญว่า “การบังคับใช้รัฐธรรมนูญอย่างรอบ
ด้ า นและจริ ง จั ง เป็ น ภารกิ จ หลั ก และเป็ น งานพื้ น ฐานของการสร้ า งประเทศ
สังคมนิยม และเป็นระเบียบข้อบังคับหลักทีม่ สี ถานะ อ�ำนาจ และประสิทธิผลสูงสุด
เป็นรากฐานโดยรวมและเป็นความมัน่ คงระยะยาว ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า ทุกองค์กร
สมาคม กองทัพ พรรคการเมือง และบริษัทห้างร้าน มีหน้าที่ปกป้องรัฐธรรมนูญ
และปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ การละเมิดรัฐธรรมนูญทุกกรณีตอ้ งถูกติดตาม
เอาผิด การน�ำรัฐธรรมนูญไปใช้เป็นเครื่องชี้วัดบทบาทและอ�ำนาจของรัฐธรรมนูญ
นั้น ๆ เราจึงต้องยืนหยัดปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ” หลังจากนั้น ที่ประชุมครั้งที่ ๔ ใน
สมัชชาสมัยที่ ๑๘ สี จิ้นผิง ได้เน้นย�้ำอย่างชัดเจนอีกครั้งว่า การปกครองประเทศ
ตามกฎหมายและการใช้อ�ำนาจการเมืองตามรัฐธรรมนูญ จึงได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นอีกครั้ง
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ประการที่สาม การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการบัญญัติกฎหมาย
การปกครองประเทศตามกฎหมายจ�ำเป็นต้องมีวิธีการที่ดี การก�ำหนดกฎหมายที่ดี
เป็นเงื่อนไขของการบริหารประเทศที่ดี ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสต์จนี ครัง้ ที่ ๔ ได้เสนอว่า ต้องผลักดันการบัญญัตกิ ฎหมายตามหลัก
เหตุผลเป็นประชาธิปไตย ปรับปรุงระบบการรวบรวมและการหารือเรือ่ งการบัญญัติ
กฎหมาย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบัญญัติกฎหมายอย่างเป็น
ระเบียบ เร่งพัฒนาระบบกฎหมายให้มีความยุติธรรมด้านอ�ำนาจ โอกาส และ
กฎระเบียบ พร้อมทัง้ สร้างหลักประกันมิให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิ ซึง่ ในวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๔๕๘ สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้พิจารณาให้ผ่าน “ญัตติว่าด้วย
การบัญญัตแิ ละแก้ไขกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ก�ำหนดหลักการพืน้ ฐาน
ออกมาชุดหนึง่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพการบัญญัตกิ ฎหมาย และเนือ่ งจาก ปี พ.ศ.๒๔๕๘
เป็นปีแรกของการผลักดันการปกครองประเทศตามกฎหมาย การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายฉบับนี้จึงมีนัยส�ำคัญ โดยได้สร้างเงื่อนไขให้หน่วยงานบัญญัติกฎหมาย
ตามกฎหมายและการสร้างระบบกฎหมายที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ประจ�ำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติยังได้ก�ำหนดแผนงานต่าง ๆ เช่น การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน การปรับปรุงระบบกฎหมายเพือ่ เศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม
ให้มีสมบูรณ์แบบ การพัฒนาสังคม การส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษา การแก้ไข
ปัญหาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาความมั่นคงของประเทศ
ประการที่สี่ การบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมาย การปกครองตาม
กฎหมายต้องบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายให้ได้เสียก่อน ในการประชุมคณะ
กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๔ เสนอว่า หน่วยงานราชการทุกระดับ
ต้องมุ่งมั่นตามครรลองการปกครองด้วยกฎหมาย และต้องเร่งสร้างระบบราชการ
ที่ยึดการท�ำงานตามกฎหมายเป็นหลัก โดยจะต้องมีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เคารพกฎหมายและปฏิบตั ติ นให้เชือ่ ถือได้ ซึง่ นายหลี่ เค่อเฉียง นายก
รัฐมนตรีจนี กล่าวในทีป่ ระชุมสภาประชาชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓ สมัยที่ ๑๒ ว่า “ห้าม
ใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ” การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างต้องอิงตาม
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กฎหมาย การกระท�ำผิดกฎหมายทุกอย่างจะต้องถูกสอบสวนด�ำเนินคดี และจะต้อง
แก้ไขปัญหาความไม่เคร่งครัดต่อการบังคับใช้กฎหมายและความไม่ยุติธรรมในทุก
กรณี ต้องมีการปรับเปลีย่ นความสามารถของรัฐบาล สร้างรัฐบาลตามกฎหมาย เน้น
การเมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพและกระจายอ�ำนาจ เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งหมดนี้ได้เริ่มสะท้อนให้เห็นแล้วจากการกระท�ำของรัฐบาล จวบจน
ปัจจุบัน ส�ำนักนายกรัฐมนตรีจีน ประกาศยกเลิกโครงการด้านการลงทุนและการ
ผลิตที่อนุมัติไปแล้วรวมกว่า ๗๐๐ โครงการ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนเริ่มประสบความ
ส�ำเร็จในการบริหารงานตามกฎหมายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
ประการทีห่ า้ การบริหารกองทัพตามกฎหมาย กองทัพเป็นเสาหลักในการ
รักษาความมัน่ คงของชาติ แต่ทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากกฎระเบียบของกองทัพหย่อนยาน
จึงท�ำให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ร้ายแรงในกองทัพ เกิดตัวการใหญ่ของ
การคอร์รัปชันในกองทัพ เช่น พลเอก กัว ป๋อสง และพลเอก สีว์ ไฉโฮ่ว เป็นต้น
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และศักยภาพในการรบของกองทัพจีน ดังนัน้ เพือ่ ผลักดัน
และเพิ่มความเข้มงวดในการบริหารกองทัพ อีกทั้งยกระดับมาตรฐานการป้องกัน
ประเทศและยกระดับระบบกฎหมายในกองทัพ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.๒๔๙๒
นาย สี จิ้นผิง จึงได้อนุมัติในเอกสารเรื่อง “มติการบริหารกองทัพตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดภายใต้สถานการณ์ใหม่” ที่คณะกรรมาธิการทหารกลางเสนอมตินี้
ได้ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินนโยบายตามมติที่ประชุมร่วมครั้งที่ ๔ สมัชชาฯ
สมัยที่ ๑๘ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารกองทัพตามกฎหมาย ทัง้ ยังเรียกร้องให้
ทุกฝ่ายในกองทัพช่วยกันสร้างระบบบริหารก�ำลังพลตามกฎหมาย เพือ่ ท�ำให้กองทัพ
เข้มแข็ง เพิ่มการบังคับใช้กฎทหาร มุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด หากท�ำผิดกฎหมายจะต้องถูกด�ำเนินคดี และต้องท�ำให้การปกครองก�ำลัง
พลตามกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ ซึ่งจะเห็นได้จากกองทัพจีนได้จัดพิธีสวน
สนามครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์เมือ่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๐๑๕ ซึง่ สะท้อนให้เห็น
ถึงผลของการบริหารกองทัพอย่างเคร่งครัด
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ประการที่หก การบริหารระบบตุลาการตามกฎหมาย ซึ่งระบบตุลาการ
ของจีนขาดความสมบูรณ์ จ�ำเป็นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความยุติธรรม
และการเคร่งครัดต่อกฎหมายในระบบตุลาการ ประเทศจีนก�ำลังเร่งสร้างคณะ
บริหารงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชน
แห่งชาติ ปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ได้บนั ทึกข้อความทีว่ า่ “เปิดเผยกฎหมาย” ไว้ใน
รายงานการปฏิบัติงานของศาลฎีกาและส�ำนักอัยการสูงสุด การเปิดเผยข้อมูลด้าน
กฎหมายมากขึน้ ไม่เพียงเป็นประโยชน์ตอ่ โจทก์และจ�ำเลยในการเข้าใจในรูปคดี แต่
ยังช่วยป้องกันการตัดสินคดีผดิ พลาดได้อกี ด้วย นอกจากนี้ การปฏิรปู กฎหมายและ
ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายก็มีความคืบหน้าเช่นกัน เพื่อปรับปรุงศักยภาพและ
ภาพลักษณ์ของกองก�ำลังต�ำรวจจีน รัฐบาลกลางจึงพิจารณาให้ “กรอบความเห็น
เกีย่ วกับการปฏิรปู ปัญหาใหญ่บางประการของต�ำรวจอย่างรอบด้าน” และแผนการ
ปฏิรูปที่เกี่ยวข้องผ่านมติที่ประชุม พร้อมเสนอให้สร้างความสมบูรณ์ของกลไกการ
ท�ำงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ สร้างกลไกด้านความปลอดภัยในสังคมแบบใหม่
เพิ่มความเข้มข้นของการปฏิรูปการบริหารระบบความมั่นคงสาธารณะ ปรับปรุง
กลไกการใช้อ�ำนาจการบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงระบบการจัดการหน่วยงานความ
มั่นคงสาธารณะ สร้างระบบการบริหารจัดการสถาบันต�ำรวจให้สมบูรณ์ จัดการ
ระบบผูช้ ว่ ยงานต�ำรวจให้เป็นระเบียบแบบแผน เป็นต้น อีกทัง้ ยังได้ก�ำหนดมาตรการ
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ มุ่งปฏิรูประบบตุลาการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
และส�ำนักนายกรัฐมนตรีจนี ได้ประกาศ “แนวทางปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุมร่วมคณะ
กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๔ ประจ�ำสมัชชาสมัยที่ ๑๘ เรื่องการ
ปฏิรปู ระบบกฎหมายและสังคมอย่างจริงจัง” โดยได้น�ำมาตรการ ๘๔ ข้อทีเ่ สนอในที่
ประชุมมาด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรม มาตรการเหล่านี้ แบ่งเป็นสามด้านหลัก คือ ๑)
การสร้างหลักประกันให้กฎหมายมีความยุติธรรมและการยกระดับความน่าเชื่อถือ
ประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ ๆ เช่น การฟ้อง และการรับฟ้องด�ำเนินคดี การรับผิดชอบ
คดีตลอดชีวิต และการไต่สวนการตัดสินคดีผิดพลาด ๒) การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส�ำนึกด้านกฎหมายและการสร้างสังคมการปกครองตามกฎหมาย ประกอบด้วย
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ส่วนส�ำคัญ ๆ เช่น การพัฒนาทฤษฎีการปกครองตามกฎหมายของสังคมนิยมแบบ
มีอัตลักษณ์ของจีน บรรจุเนื้อหาการปกครองตามกฎหมายไว้ในระบบการศึกษา
และปรับปรุงกลไกการตอบแทนผู้เคารพกฎหมายกับการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
๓) การสร้างบุคลากรด้านกฎหมาย ปฏิรูประบบการจัดการบุคคลด้านกฎหมาย
และทนายความ เป็นต้น รวมทั้งมีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปทั้งหมดจะต้องทยอยประกาศใช้ในช่วงปี พ.ศ.๑๙๘๕ –
๒๕๕๘ ตามก�ำหนดของแนวทางปฏิบัตินี้ จะเห็นได้ว่า นายสี จิ้นผิง ก�ำลังเร่งการ
ด�ำเนินนโยบายปกครองประเทศตามกฎหมายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประการที่เจ็ด การกล่าวค�ำขอโทษตามกระบวนการตุลาการ จากกรณี
ทีศ่ าลสูงมณฑลอันฮุย ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ฮา๋ วโจวหว่านเป้าของส�ำนักงาน
คณะกรรมการประจ�ำเมืองฮ๋าวโจว โดยได้กล่าวขอโทษต่อบุคลากรบริษัทฮ๋าวโจว
ซิ่งปัง รวม ๑๙ คน ประกอบด้วยนายชิว เชา เป็นต้น ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน
ฉ้อโกง แต่ต่อมาพบว่า เกิดความผิดพลาดในการตัดสินคดี พร้อมกันนี้ ยังได้ตีพิมพ์
รายชื่อของทั้ง ๑๙ คน ลงไปด้วย เพื่อเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงคืนมา (ทั้งนี้สืบเนื่อง
มาจากวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ศาลสูงมณฑลอันฮุย ได้ตดั สินจ�ำคุกทัง้ ๑๙ คน
ในฐานการก่ออาชญากรรมด้านเงินฝากจากประชาชน แต่จากการทบทวนส�ำนวน
คดี พบว่าทั้งหมดไม่มีความผิดจึงได้ถอนฟ้อง และยุติการเอาผิดทางกฎหมาย) ทั้ง
๑๙ คน ได้ยื่นค�ำร้องให้รัฐจ่ายเงินชดเชย โดยศาลดังกล่าวก็ได้อนุมัติให้จ่ายเงิน
ชดเชยเสรีภาพบุคคล และเงินชดเชยความเสียหายทางด้านจิตใจแก่ทงั้ ๑๙ คนแล้ว
จึงได้ตีพิมพ์ประกาศดังกล่าว เพื่อหยุดยั้งผลกระทบในด้านลบ และกอบกู้ชื่อเสียง
ส่วนบุคคล พร้อมกับกล่าวค�ำขอโทษต่อพวกเขา
ประการที่แปด การน�ำระบบนิรโทษกรรมกลับมาใช้อีกครั้ง โดยในวันที่
๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (พ.ศ.๒๕๕๘) นายสี จิ้นผิง ได้ลงนามในค�ำสั่งนิรโทษ
กรรมโดยประธานาธิบดี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๖ สมัยที่ ๑๒ ของคณะกรรมการ
สภาผู้แทนประชาชน เมื่อวันที่ ๒๙ เรื่องการนิรโทษกรรมนักโทษที่อยู่ในระหว่าง
การรับโทษจ�ำนวนหนึ่ง โดยได้นิรโทษกรรมให้แก่นักโทษอดีตผู้ร่วมรบในสงคราม
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ต่อต้านญี่ปุ่น สงครามปลดแอก เป็นต้น รวม ๔ ประเภทนักโทษด้วยกัน ซึ่งเป็นการ
นิรโทษกรรมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๑๘) ซึ่งสะท้อนว่าจีนได้เข้าสู่การปกครองประเทศ
ตามกฎหมายอย่างรอบด้าน ทั้งในนัยทางกฎหมายและนัยทางสังคมอีกด้วย อัน
สะท้อนถึงจิตวิญญาณด้านนิติธรรม เมตตาธรรม และมนุษยธรรมของจีน
ประการที่เก้า การบริหารฮ่องกง มาเก๊า ตามกฎหมาย รัฐบาลกลาง
ด�ำเนินนโยบายหนึง่ ประเทศสองระบบ โดยใช้กฎหมายเป็นหลักประกัน ท�ำให้ฮอ่ งกง
และมาเก๊าเจริญรุง่ เรืองและมัน่ คงในระยะยาว และผลักดันให้รวมประเทศเป็นหนึง่
เดียวอย่างสันติ ปกป้องสิทธิตามกฎหมายของประชาชนร่วมชาติเดียวกันที่อยู่ใน
ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน
ประการทีส่ บิ การต่างประเทศตามกฎหมาย โดยการเพิม่ การด�ำเนินการ
เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ อาศัยกฎหมายคุ้มครองความเป็น
เอกราช ความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติ การปกป้องสิทธิประโยชน์ของทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คลของจีนในต่างประเทศ หรือของประเทศทีอ่ ยูใ่ นประเทศจีน
ก็เป็นเนื้อหาส�ำคัญส่วนหนึ่งของการปกครองประเทศตามกฎหมายเช่นกัน และ
นโยบายทีส่ �ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่างประเทศจ�ำนวนหนึง่ ก็ตอ้ งด�ำเนินการโดยยึด
หลักกฎหมายด้วย ตัวอย่างเช่น แผนการสร้าง “แนวเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม”
และ “เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑” ประเทศจีนได้เปิดความร่วมมือกับ
ประเทศ ตามรายทางภายใต้กฎหมายภายในประเทศ ทั้งด้านการก่อสร้างพื้นฐาน
การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ และความปลอดภัยทางทะเล เป็นต้น
กฎหมาย

ส�ำหรับอุปสรรคเชิงระบบทีก่ �ำจัดได้ยากของแนวคิดบริหารประเทศตาม

อุปสรรคข้อแรก คือ ความขัดแย้งในตัวเองของรัฐธรรมนูญ เช่น ข้อ
ก�ำหนดของรัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนประชาชนอยู่ในสถานะที่มีอ�ำนาจสูงสุดของ
ประเทศ แต่ในค�ำน�ำของรัฐธรรมนูญก�ำหนดเรื่องสถานะความเป็นผู้น�ำของพรรค
คอมมิวนิสต์ทมี่ ตี อ่ ประเทศว่า ประเทศจีนทัง้ ประเทศต้องอยูภ่ ายใต้การน�ำของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน (ซึ่งในความเป็นจริง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็น
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจสูงสุด) เป็นต้น
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		 อุปสรรคข้อทีส่ อง คือ ข้อสงสัยว่าใครมีอ�ำนาจมากกว่ากันระหว่างพรรค
คอมมิวนิสต์จนี หรือกฎหมาย ซึง่ ในรัฐธรรมนูญของจีน มาตรา ๕ วรรคที่ ๕ ก�ำหนด
ว่า “ห้ามหน่วยงานใดหรือบุคคลใดมีอ�ำนาจพิเศษเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายก�ำหนด” ท�ำให้ดเู หมือนกฎหมายมีอ�ำนาจมากกว่าพรรคฯ แต่ในความเป็น
จริงแล้วพรรคฯ มีอ�ำนาจพิเศษในการก�ำหนดกฎหมาย โดยกฎหมายของจีนไม่มี
ความเป็นเอกเทศเพราะอยู่ภายใต้การน�ำของพรรคฯ เป็นต้น
		 อุปสรรคข้อทีส่ าม คือ เนือ้ หาบางมาตราบางวรรคในรัฐธรรมนูญจีน
ไม่เคยได้ปฏิบัติจริงเลย เช่น มาตรา ๓๕ บัญญัติถึงพลเมืองจีนมีเสรีภาพในการ
วิพากษ์วิจารณ์ ตีพิมพ์ ชุมนุม รวมกลุ่ม เดินขบวนเรียกร้อง แต่ในทางปฏิบัติจริง
สื่อมวลชนของจีนอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล เป็นต้น
			อุปสรรคข้อทีส่ ี่ คือ กลไกการตรวจสอบการบริหารประเทศตามกฎหมาย
เช่น หากกลุ่มผู้บริหารหรือผู้น�ำสูงสุดของพรรคฯ ท�ำผิดกฎหมายเสียเอง จะจัดการ
อย่างไร แม้ว่าจะเน้นให้พรรคฯ เป็นผู้ตรวจสอบเองก็ตาม แต่ไม่ได้มีหลักประกันที่
เพียงพอเท่ากับการที่ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ เป็นต้น
๓. เครื่องมือที่ใช้ในการปกครองตามกฎหมาย
		 เครื่องมือที่ส�ำคัญขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างแบบแผนธรรมเนียมการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง และ
ปัญหาการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยในหมู่คนต�ำแหน่งสูง ๆ ทั้งหลาย โดยให้ยึดถือกฎเหล็ก
๑๑ ข้อ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกรมการเมือง (โปลิตบูโร) ซึ่งเดิม
คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ได้ก�ำหนดข้อบังคับเป็นบทบัญญัติ ๘ ประการ ซึง่ ได้ขยายออกเป็นกฎเหล็ก ๑๑ ข้อ
เพื่อใช้ส�ำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ นายทหารทุกระดับชั้น และภาคธุรกิจเอกชน โดย
กฎเหล็กดังกล่าว ประกอบด้วย
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ข้อหนึ่ง ห้ามขึ้นป้าย ปูพรมแดง หรือมอบช่อดอกไม้แก่คนในรัฐบาล
ข้าราชการ และนายทหารระดับสูง ไม่ว่าจะในโอกาสใด
ข้อสอง ห้ามใช้จา่ ยเงินหลวงอย่างฟุม่ เฟือย โดยเฉพาะในระหว่างไปตรวจ
ราชการต้องไม่พักโรงแรมหรู
ข้อสาม ห้ามจัดเลี้ยงด้วยอาหารราคาแพง หรือสั่งอาหารจนล้นโต๊ะ แม้
จะปฏิบัติจนเป็นธรรมเนียมก็ตาม
ข้อสี่ ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกงานเลี้ยง
ข้อห้า ห้ามคนในรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของกรมการเมือง ข้าราชการ และ
นายทหารระดับสูงใช้สัญญาณไซเรน เพื่อขอทางสะดวกแก่ตน
ข้อหก ให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการและนายทหารระดับสูงทุกคน อบรมสั่ง
สอนภรรยาและลูก ให้กระท�ำตนเป็นเยี่ยงอย่างในการรับใช้ราชการ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ห้ามรับสินบนทั้งหน้าบ้าน ในบ้านและหลังบ้าน ด้วยเหตุแห่งหน้าที่
ของตนเป็นอันขาด
ข้อเจ็ด ทุกคนที่กินเงินเดือนหลวง ต้องใช้ชุดที่ราชการตัดให้
ข้อแปด ห้ามเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และนายทหารระดับสูง เดินทางไป
ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส�ำหรับ ๓ ข้อสุดท้ายต่อไปนี้ ใช้กับชนชั้นสูงในศูนย์กลางอ�ำนาจ ได้แก่
ข้อเก้า ให้เวลาหาหลักฐานพิสจู น์วา่ รถหรูราคาแพงกับนาฬิกาแบรนด์ดงั
ที่ใช้อยู่ ว่าได้มาจากไหนและเพราะเหตุใด
ข้อสิบ บัญชีเงินฝากในต่างประเทศให้เอากลับมาฝากในประเทศ
ให้หมด
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ข้อสิบเอ็ด บุตรหลานทีเ่ รียนอยูต่ า่ งประเทศ ต้องกลับมาเรียนในประเทศ

นอกจากนี้ เครือ่ งมือทีส่ �ำคัญล�ำดับต่อมา คือ การใช้มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตน
และการผลักดันการปกครองประเทศตามกฎหมายอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะกลไก
ในการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบตุลาการ เป็นต้น

กลไกการตัดสินใจด้านความมั่นคงของจีน
ในการประชุ ม เต็ ม คณะครั้ ง ที่ ๓ ของคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๘ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ผ่าน “มติคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วย
ประเด็นส�ำคัญยิ่งหลายประการเพื่อการปฏิรูปอย่างรอบด้านและลุ่มลึก” โดยที่
ประชุมเน้นว่า เป้าหมายโดยรวมของการปฏิรูปทุกด้านในระดับลึกคือ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบอบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนให้มีความสมบูรณ์แบบ ผลักดันให้
บรรลุความทันสมัยแห่งระบอบการปกครองประเทศและความสามารถในการ
บริหารประเทศ มติดังกล่าวนี้ได้น�ำไปสู่การจัดตั้งองค์กรเพิ่มขึ้นอีก ๓ องค์กร เพื่อ
ให้คณะกรรมการกรมการเมืองถาวร สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่
๑. คณะกรรมาธิการกลางความมั่นคงแห่งรัฐ (The Central State
Security Commission) มีบทบาทหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายความมั่นคงแห่ง
รัฐโดยทั่วไป รวมทั้งการตัดสินใจและการประสานงานระหว่างรัฐมนตรีต่าง ๆ โดย
เฉพาะการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทั้งในรูปแบบดั้งเดิมเพื่อการปกป้องอ�ำนาจ
อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และต่อสู้กับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่จากการก่อ
การร้าย ตลอดจนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และ
การเสริมสร้างความมัน่ คงทางด้านการเมือง โดยมี นายสี จิน้ ผิง เป็นประธานฯ และ
มีนายหลี่ เค่อเฉียง กับ นายจาง เต๋อเจียง เป็นรองประธานฯ
๒. คณะผู้น�ำกลางเพื่อการปฏิรูปโดยรวม (The Central Leading
Group for Overall Reform) มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนส�ำนักงานกลาง
และปฏิรูประบบงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๖ ระบบ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจและ
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สิง่ แวดล้อม ระบบกฎหมายและประชาธิปไตย ระบบวัฒนธรรม ระบบสังคม ระบบ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพรรคฯ และระบบการตรวจสอบวินัยพรรคฯ โดย
มี นายสี จิ้นผิง เป็นประธานฯ นายหลี่ เค่อเฉียง, นายหลิว หยุนชาน และนายจาง
เกาลี่ เป็นรองประธานฯ
๓. คณะผู้น�ำกลางความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ต
(The Central Leading Group on Internet Security and Information)
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการก�ำหนดนโยบายยุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นา
ข้อมูลข่าวสารและการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต โดยมี
นายสี จิ้นผิง เป็นประธานฯ นายหลี่ เค่อเฉียง และนายหลิว หยุนชาน เป็น
รองประธานฯ
การจัดตัง้ องค์กรดังกล่าว จะท�ำให้เกิดการบูรณาการแผนงาน เพือ่ รองรับ
ต่อความมั่นคงทั้งที่เป็นปัจจัยจากภายในและปัจจัยจากภายนอกประเทศได้อย่าง
สมดุล ด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งของกระบวนการก�ำกับดูแลนโยบายความมั่นคง
และปรับปรุงกลไกการตัดสินใจด้านความมั่นคงของจีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ (State Security Committee: SSC) ซึ่งมีลักษณะกลไกคล้ายกับสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ
(National Security Council: NSC) ทั้งนี้เพราะกลไกการตัดสินใจด้านความ
มัน่ คงแบบเดิมทีม่ คี ณะผูน้ �ำกลุม่ เล็กทีด่ แู ลงานด้านความมัน่ คงแห่งชาติ (National
Security Leading Small Group: NSLSG) ยังมุ่งเน้นความมั่นคงจากปัจจัย
ภายนอกเป็นหลักและยังไม่สามารถบูรณาการให้สอดคล้องกับความมั่นคงภายใน
ประเทศ รวมทัง้ ยังขาดประสิทธิภาพในการประสานงานกับคณะผูน้ �ำกลุม่ เล็กทีด่ แู ล
งานด้านการต่างประเทศ (Foreign Affairs Leading Small Group: FALSG) อัน
หมายถึงการเสริมสร้างมิตขิ องการท�ำงานร่วมกันระหว่างองค์กรฝ่ายทหารทีม่ คี ณะ
กรรมาธิการทหารกลางก�ำกับดูแล ให้ประสานสอดคล้องกับองค์กรฝ่ายพลเรือนที่
มีคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก�ำกับดูแล
เพื่อบูรณาการกิจการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงจากปัจจัยภายนอกให้
ประสานสอดคล้องกับกิจการด้านความมั่นคงภายในประเทศมากยิ่งขึ้น (Sung,
W.T., 2013, p.1)
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ขณะที่นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนชื่อ จาง
หยุนหลิง (Zhang Yunling) และ ถาง ซื่อผิง (Tang Shiping) ได้วิเคราะห์บทบาท
ของจีนในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมด้าน
ความมั่นคงที่ส�ำคัญในระดับภูมิภาค หลังจากเหตุการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิด
ขึน้ ในเอเชียปี พ.ศ.๒๕๔๐ ทีเ่ ริม่ ต้นจากค่าเงินบาทของไทยและลุกลามไปยังประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชียได้ท�ำให้กลุ่มประเทศในอาเซียนเห็นความจ�ำเป็นที่ต้องร่วมมือกับ
ประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วม
กัน โดยเฉพาะจีนได้แสดงบทบาทที่ส�ำคัญโดยการแสดงความเป็นผู้น�ำ ในฐานะ
ประเทศใหญ่ที่ต้องมีภาระผูกพันในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยการรักษา
ระดั บ ค่ า เงิ น หยวนของจี น ไว้ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ ส ่ ง ผลกระทบที่ จ ะเป็ น การซ�้ ำ เติ ม ต่ อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งท�ำให้จีนได้รับการยอมรับต่อบทบาทการ
สร้างสถานะของการเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์กบั ประเทศต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิดทางด้านยุทธศาสตร์ของจีน สรุปได้ดังนี้ (Yunling, Z. and Shiping, T.,
2005, pp. 48-68)
๑. จีนมุง่ คืนสูค่ วามยิง่ ใหญ่ดงั ในอดีตด้วยการเป็นมหาอ�ำนาจจากขนาด
ของประเทศ จ�ำนวนประชากรและความเจริญมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั แต่จนี
ระลึกอยู่เสมอว่าสหรัฐฯ เป็นอภิมหาอ�ำนาจที่จีนต้องมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
นอกจากนี้ จีนจะเพิม่ ความแข็งแกร่งของประเทศรวมทัง้ ความเข้มแข็งทางการทหาร
เพื่อรักษาสถานภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๒. จีนต้องการด�ำรงความมีเสถียรภาพอันเป็นผลจากนโยบายทีท่ นั สมัย
ในยุคของ เติ้ง เสี่ยวผิง และรักษาสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศให้มีความสงบ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ และประเทศ
เพือ่ นบ้านของจีน
๓. จี น เน้ น การเป็ น ประเทศใหญ่ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและควบคุ ม
พฤติกรรมของตนเองที่จะไม่มุ่งแสวงหาการเป็นผู้น�ำในกิจการระหว่างประเทศทั้ง
ในระดับภูมภิ าคและระดับโลกโดยด�ำเนินกิจกรรมผ่านองค์กร สถาบันและกลไกต่าง ๆ
แบบพหุภาคี (Multilateral Institutions) เพือ่ สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวม
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ทั้งร่วมปรึกษาหารือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence
Building Measures: CBMS) ในการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงบนพืน้ ฐานของ
แนวคิดความมั่นคงใหม่ (New Security Concept) ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
การเห็นประโยชน์ร่วมกัน มีความเสมอภาคกันและมีความร่วมมือกัน
๔. จีนเน้นการด�ำเนินการพัฒนาประเทศบนพืน้ ฐานของความมัน่ คงและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของโลก โดยด�ำเนิน
นโยบายอย่างอิสระและไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใด รวมทัง้ ยึดถือกรอบปฏิบตั ขิ องสหประชาชาติ
และจะต่อต้านการแทรกแซงกิจการระหว่างประเทศ
ซึ่งมีข้อน่าสังเกตที่ชัดเจนว่าผู้น�ำจีนในปัจจุบันยังคงยึดแนวทางการ
ด�ำเนินนโยบายของอดีตผู้น�ำ เติ้ง เสี่ยวผิง ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะค�ำ
ปราศรัยของเติง้ เสีย่ วผิง ครัง้ ส�ำคัญสองครัง้ คือ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๘๔
(พ.ศ.๒๕๒๗) ในหัวข้อ “วิถีทางใหม่ในการสร้างความมั่นคงแก่โลก” (A New
Approach Toward Stabilizing the World Situation) ที่เน้นการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ในโลกโดยสันติวิธี และค�ำปราศรัยในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๘๔
(พ.ศ.๒๕๒๗) ในหัวข้อ “การรักษาสันติภาพของโลกและการสร้างหลักประกัน
ในการพั ฒ นาภายในประเทศ” (Safeguard World Peace and Ensure
Domestic Development) มีสาระส�ำคัญสรุปได้วา่ จีนยังคงด�ำเนินนโยบายต่อต้าน
ลัทธิความเป็นเจ้า เพื่อรักษาสันติภาพของโลก จีนจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโลก
ทีส่ ามเสมอ เนือ่ งจากจีนยังมีความยากจน และแม้จะรำ�่ รวยขึน้ ก็จะไม่แสวงหาความ
เป็นเจ้า จีนสนับสนุนการเจรจาปัญหาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จีนจะด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศอย่างอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริง และ
นโยบายต่างประเทศของจีนมุ่งแสวงหาสันติภาพของโลก เพื่อทุ่มเทการพัฒนา
ประเทศให้มีความทันสมัย (เฉียน ฉีเซิน, ๒๕๔๙, หน้า ๒๓๒ - ๒๗๕)
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แนวทางการด�ำเนิ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศต่ อ สถานการณ์
ด้านความมั่นคงดังกล่าว ได้สะท้อนถึงทิศทางการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของ
จีน โดยผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วยกลไก
สามมิติ (Huafei, Q., 2013, pp. 50–63) อันได้แก่ มิติแรกเกี่ยวกับโครงสร้าง
ขององค์กร มิติที่สองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ และมิติที่สามเกี่ยวกับแนวทาง
ในการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นถึงความเชื่อมโยงของกลไกดังกล่าว
ดังนี้ (Shambaugh, D., 2013, pp. 61-72 ; Sun, Y., 2013, pp. 2-17)
มิตแิ รก เกีย่ วกับโครงสร้างขององค์กรทีค่ รอบคลุมระบบงานความมัน่ คง
แห่ ง ชาติ ระบบงานด้ า นการข่ า ว และระบบงานด้ า นการทหาร โดยมี ค ณะ
กรรมการประจ�ำกรมการเมือง (Politburo Standing Committee: PBSC) ควบคุม
หน่วยงานระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและหน่วยงานองค์กรของรัฐบาลจีนที่
ก�ำกับดูแลกลไกการด�ำเนินนโยบายการต่างประเทศร่วมกัน ได้แก่ เลขาธิการพรรคฯ
คณะกรมการเมือง คณะกรรมการกลาง คณะกรรมาธิการทหารกลางของพรรคฯ
คณะกรรมาธิการทหารกลางของรัฐ สภาประชาชนแห่งชาติ และคณะรัฐบาลที่น�ำ
โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี ซึ่งจะดูแลงานนโยบายหลัก ด้านการต่าง
ประเทศและกิจการภายในประเทศควบคู่กันไป โดยมีส�ำนักงานประสานงานของ
รัฐบาลจีนท�ำหน้าทีอ่ �ำนวยการประสานงานเพือ่ รายงานให้เลขาธิการพรรคและคณะ
รัฐบาล ซึ่งจะร่วมกันรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ
นอกจากนั้นยังมีคณะฝ่ายอ�ำนวยการที่อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศจ�ำนวน
ประมาณ ๒๐ คน มีหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนต่อคณะผู้น�ำกลุ่มเล็กที่ดูแลงานด้าน
การต่างประเทศ (Foreign Affairs Leading Small Group: FALSG) เพื่อประสาน
การปฏิบัติกับกระทรวงเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม ธนาคารแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่การทูตของหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวไปประจ�ำอยู่ใน
ต่างประเทศ ตลอดจนมีสถาบันหรือองค์กรทีท่ �ำหน้าทีเ่ ป็นคลังสมองให้กบั หน่วยงาน
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) ท�ำหน้าที่ศึกษาวิจัยและเสนอแนะแนวนโยบายด้าน
การต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงและการทหาร เป็นต้น
มิติที่สองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งโดยปกติทั่วไป FALSG หรือ
คณะผูน้ �ำกลุม่ เล็กทีด่ แู ลงานด้านการต่างประเทศ จะระดมความคิดเห็นจากหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศที่ได้กล่าวถึงไปในมิติแรกแล้วนั้น
โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะผู้น�ำกลุ่มเล็กที่ดูแลงานด้านความมั่นคง
แห่งชาติ (National Security Leading Small Group: NSLSG) เพื่อเสนอข้อมูล
ข่าวสารและการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อแนะน�ำในการ
ก�ำหนดนโยบายความมั่นคง เป็นแนวทางให้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน
(ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางด้วย)
เป็นผู้ตัดสินใจในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ
NSLSG จะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานระดับคณะกรรมการแห่งรัฐ
๘ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงานดูแลกิจการไต้หวัน
ส�ำนักงานดูแลกิจการฮ่องกงและมาเก๋า ส�ำนักงานดูแลกิจการชาวจีนโพ้นทะเล และ
ส�ำนักงานข่าวกรอง รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อ ตลอดจน
หน่วยงานฝ่ายการต่างประเทศ และผูแ้ ทนฝ่ายทหารจากกระทรวงกลาโหมและกรม
เสนาธิการทหารใหญ่
มิตทิ สี่ ามเกีย่ วกับแนวทางในการน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ FALSG หรือ
กลุ่มผู้ดูแลแผนงานและนโยบายต่างประเทศจะก�ำกับดูแลทิศทางของการด�ำเนิน
นโยบายการต่างประเทศโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมี
การพบปะหารือและประสานการปฏิบตั กิ นั เป็นประจ�ำในทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะกับ
NSLSG และมีหน่วยงานด้านข่าวสารให้การสนับสนุน เช่น ส�ำนักข่าวซินหัว (Xinhua
News) เป็นต้น
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กลไกความเชื่อมโยงทั้งสามมิติที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น สามารถสรุปเป็น
แผนภาพได้ดังนี้

ภาพแสดงกลไกการตัดสินใจด้านความมั่นคงแห่งชาติของจีน

จากทีก่ ล่าวไปในข้างต้นนัน้ มิตทิ งั้ สามถือเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ นี ใช้ด�ำเนิน
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนแนวคิดทางยุทธศาสตร์
โดยเฉพาะแนวคิดการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
หน่วยงานคลังสมองของจีนที่ส�ำคัญ
๑. มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (National Defense University:
NDU) เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงของกองทัพจีน และขึ้นการบังคับบัญชา
โดยตรงต่อคณะกรรมาธิการทหารกลาง (Central Military Commission: CMC)
ซึ่งมีประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน) เป็นประธาน โดยมี
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พลเอก ฉาง ว่านเฉวียน รัฐมนตรีกลาโหม เป็นกรรมการ มีหน้าที่ควบคุมบังคับ
บัญชาและก�ำกับดูแลนโยบายด้านกิจการทหารทัง้ ปวง มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ
ถือก�ำเนิดมาจากหน่วยการศึกษาของกองทัพแดง (Red Army) ซึง่ ก่อตัง้ โดยประธาน
เหมา เจ๋อตง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ โดยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้สามารถ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
ความทันสมัยในการป้องกันประเทศ ด้วยการมุ่งสร้างความสามารถพิเศษส�ำหรับ
นายทหารระดับสูงและการสร้างนวัตกรรมเกีย่ วกับทฤษฎีทางการทหาร รวมทัง้ การ
ให้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมาธิการทหารกลางและกองบัญชาการทัว่ ไปในการตัดสินใจ
การจัดการศึกษาและการวิจยั ด้านการป้องกันประเทศรวมถึงการสร้างความเข้าใจตลอด
จนความร่วมมือกับกองทัพของประเทศต่าง ๆ ซึง่ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ มีนกั
วิชาการระดับศาสตราจารย์ จ�ำนวน ๑๓๐ คน ระดับรองศาสตราจารย์อกี กว่า ๓๐๐ คน
๒. สถาบันวิทยาการทหาร กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (Academy
of Military Science, People’s Liberation Army: AMS, PLA) เป็นหน่วยงาน
คลังสมองให้กับคณะกรรมาธิการทหารกลาง (Central Military Commission:
CMC ซึ่งมีประธานาธิบดี/เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นประธานฯ) มีหน้าที่
ในการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และหลักนิยมทางการทหาร และจัดท�ำสมุด
ปกขาวเพือ่ น�ำเสนอแนวทางในพัฒนาการวิจยั และการพัฒนากองทัพ โดยมีนกั วิจยั
อัตราทหารประจ�ำสถาบันประมาณ ๓๐๐ นาย
๓. สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (The China Institute
for International Strategic Studies: CIISS) เป็นองค์กรอิสระด้านวิชาการ (Non–
Government Academic Organization) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลและกองทัพจีนตลอดจนสถาบันอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่ในการ
ศึกษาวิจยั ระดับนานาชาติ เกีย่ วกับสถานการณ์ทางด้านยุทธศาสตร์และความมัน่ คง
ของโลก การเมือง และเศรษฐกิจระดับโลกและภูมิภาค รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ
ในภูมิภาค ผลงานวิจัยจะน�ำเสนอต่อรัฐบาลและกองทัพ ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ
นอกจากนี้ ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นคลังสมองให้กบั รัฐบาลและกองทัพทางด้านความมัน่ คง
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แห่งชาติ การเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงระหว่างประเทศ ตลอดจนการรักษา
สันติภาพและความสงบสุขของโลก CIISS มีนักวิจัยประมาณ ๑๐๐ คนเศษ ปฏิบัติ
งานอยู ่ ณ สถาบั น ทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลาราชการเป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์สูงประกอบด้วย นายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ อดีต
เอกอัครราชทูต อดีตผูช้ ว่ ยทูตทหาร ผูเ้ ชีย่ วชาญอาวุโส ตลอดจนนักวิชาการรุน่ ใหม่
และระดับกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในสาขาการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร การทูต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ โดยจะผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณค่าให้กับสถาบันและจะน�ำไปใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบายและการตกลง
ใจของรัฐบาลและกองทัพ
๔. สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย (China Institute of
Contemporary International Relations: CICIR) เป็นองค์กรอิสระที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาลจีน มีหน้าที่ศึกษาวิจัยในระดับ
นานาชาติเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง การเมือง และเศรษฐกิจ ทัง้ ในระดับ
ประเทศและภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก ผลงานวิจยั ของสถาบันฯ จะน�ำเสนอต่อรัฐบาล
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ตีพมิ พ์เป็นวารสารทางวิชาการ ทัง้ นี้ สถาบันฯ จะท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นคลังสมองให้แก่ภาครัฐในเรือ่ งของแหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ทางด้าน
ยุทธศาสตร์และความมัน่ คง นักวิจยั ส่วนมากเป็นคนรุน่ ใหม่และเป็นผูท้ เี่ คยได้รบั ทุน
การศึกษาจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ โดยมีนกั วิจยั ท�ำงานวิจยั แบบเต็มเวลากว่า ๔๐๐ คน
ผลผลิตจากหน่วยงานด้านคลังสมองของจีน
แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนที่ปรากฏในสมุดปกขาวด้านการป้องกัน
ประเทศถือเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งจากหน่วยงานด้านคลังสมองของจีน โดยเฉพาะ
หน่วยงานคลังสมองในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เช่น สถาบันวิทยาการทหาร
ซึ่งมีภารกิจในการจัดท�ำหลักนิยมทางการทหารและสมุดปกขาวด้านการป้องกัน
ประเทศโดยตรงดังทีก่ ล่าวมาแล้วในข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ
ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับเดียวกันที่ต้องให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะ
กรรมาธิการทหารกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เพือ่ ก�ำหนดนโยบายการทหารของประเทศ
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เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ รัฐบาลจีนได้ประกาศสมุดปกขาว
ว่าด้วยการป้องกันประเทศ (Defense White Paper) ภายใต้ชื่อ “ยุทธศาสตร์การ
ทหารของจีน” โดยย�้ำว่า กองทัพจีนด�ำเนินยุทธศาสตร์การทหารที่เน้นการป้องกัน
ประเทศเป็นหลัก โดยเร่งส่งเสริมความทันสมัยด้านการป้องกันประเทศและพัฒนา
กองก�ำลังทหาร เพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติของจีน
พันเอกอาวุโส หยาง อวีจ่ นุ โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่า สมุดปกขาว
“ยุทธศาสตร์การทหารของจีน” เน้นชีแ้ จงแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การทหาร
จีนในปัจจุบันและช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นสมุดปกขาวที่มองการณ์ไกล โดย
เฉพาะมีส่วนหนึ่งบรรยายอย่างละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
อย่างแข็งขันของจีน ตลอดจนแนวคิดการยืนหยัดและพัฒนายุทธศาสตร์นี้ พันเอก
อาวุโส จาง อวี้กั๋ว จากฝ่ายยุทธการ กรมเสนาธิการทหารใหญ่ กองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีน ระบุว่าจีนก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์ความมั่นคงที่แปรปรวนและ
สลับซับซ้อน จ�ำเป็นต้องพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ นอกจากนี้ สมุดปกขาวฉบับนี้ยัง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของกองทัพบกกองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ โดยกองทัพบกจะเพิ่มศักยภาพการสู้รบในทุกด้านให้สูงขึ้น
กองทัพเรือจะขยายขอบเขตการป้องกันประเทศสู่ทะเลไกล ส่วนกองทัพอากาศ
จะเพิ่มศักยภาพการรุกให้สูงขึ้น
ทัง้ นี้ รัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศฉบับแรก
เมื่อปี ค.ศ.๑๙๙๕ (พ.ศ.๒๕๓๘) ฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ ๑๐ สมุดปกขาวฉบับเล่มนี้ มี
ทั้งหมด ๙,๐๐๐ ค�ำ ประกอบด้วยค�ำน�ำ สถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ
ภารกิจและหน้าที่ทางยุทธศาสตร์ของกองทหาร ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ การ
พัฒนากองทัพ การเตรียมต่อสู้และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหาร และนับ
เป็นครั้งแรกที่ได้มีการชี้แจงยุทธศาสตร์ทหารของจีนในสมุดปกขาว
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ความเป็นมาของสมุดปกขาวด้านการป้องกัน
ประเทศของจีน
วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
(เอกสารด้านการป้องกันประเทศ) คือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่โปร่งใสในการด�ำเนิน
นโยบายป้องกันประเทศและการต่างประเทศ รวมทัง้ แนวทางในการพัฒนากองทัพ
ที่จะน�ำไปสู่การสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ โดยปกติจะจัดท�ำขึ้นทุกๆ
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)
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๓๘
นับเป็นสมุดปกขาวด้านการป้องกันฉบับแรกของจีน ซึง่ จัดพิมพ์ในโอกาส
ที่ครบรอบ ๕๐ ปีในการท�ำสงครามโลกเพื่อต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์และฝ่ายอักษะ
ผูร้ กุ รานต่อสันติภาพของโลก ซึง่ กระทบต่อความมัน่ คงของจีน โดยเฉพาะการรุกราน
ของญีป่ นุ่ ต่อแผ่นดินจีน ดังนัน้ สมุดปกขาวของจีนฉบับนี้ จึงเน้นการมีสว่ นร่วมของ
ประชาคมระหว่างประเทศที่ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันและร่วมมือกันต่อต้าน
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แนวคิดทีแ่ สวงหาอ�ำนาจเพือ่ ครองความเป็นเจ้า (hegemony) ทีเ่ ป็นภัยคุกคามต่อ
สันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ โดยการแสดง
เจตนารมณ์ในการป้องกันประเทศอย่างเปิดเผยทัง้ ในด้านแนวคิดในทางยุทธศาสตร์
และการใช้งบประมาณตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศ อันจะ
น�ำไปสู่การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาคมระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
เนื้อหาสาระส�ำคัญ ๕ ส่วน ได้แก่
ส่วนแรก แนวทางในการเสริมสร้างสันติภาพและการพัฒนาประเทศของจีน
ส่วนที่สอง แนวทางในการปรับลดก�ำลังทหารของจีน
ส่วนที่สาม การลดค่าใช้จ่ายทางทหารของจีน
ส่วนที่สี่ การใช้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมทางทหารเพื่อการพัฒนา
ประเทศของจีน
ส่วนที่ห้า การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธยุทโธปกรณ์
ทางทหารของจีน
ส่วนที่หก การป้องกันการขัดแย้งกันและควบคุมการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์
ทางทหารระหว่างประเทศ
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๔๑
เน้นถึงสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศภายหลังจากการสิ้นสุด
ยุคสงครามเย็น ซึง่ เป็นผลมาจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ท�ำให้ความขัดแย้ง
ด้วยลัทธิการเมืองที่น�ำไปสู่การเผชิญหน้าทางการทหารมีแนวโน้มลดลง ท�ำให้
ประเทศต่าง ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะมีการรวม
กลุ่มในภูมิภาคต่าง ๆ และมีข้อตกลงทางด้านเขตการค้าเสรีมากขึ้น แต่ภัยคุกคาม
ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่จากรากเหง้าทาง
ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมประเพณี ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อสันติภาพ
เสถียรภาพและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ
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ของจีนฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นในการก�ำหนดยุทธศาสตร์และการด�ำเนินนโยบายความ
มั่ น คงให้ มี ค วามชั ด เจน เพื่ อ ตอกย�้ ำ ว่ า จี น ไม่ ใช่ ภั ย คุ ก คามต่ อ สั น ติ ภ าพและ
เสถียรภาพของโลกและภูมิภาค โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นส�ำคัญ
ใน ๕ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่หนึ่ง กล่าวถึงสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
ส่วนที่สอง กล่าวถึงนโยบายการป้องกันประเทศว่า จีนจะใช้ก�ำลังทหาร
เพือ่ การป้องกันอ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน โดยจะไม่ใช้ก�ำลัง
ทหารรุกรานประเทศอื่น
ส่วนที่สาม กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารจัดการในการป้องกันประเทศ
ส่วนที่สี่ กล่าวถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
ส่วนที่ห้า กล่าวถึงการควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของ
อาวุธร้ายแรงและอาวุธขนาดเล็ก
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๔๓
เน้นถึงสถานการณ์ความมัน่ คงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่จากการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ อันเป็นผลมาจากความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี ท�ำให้โลกเสมือนไร้พรมแดน ดังนัน้ ในสมุดปกขาว
ด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ จึงมุง่ เน้นในการก�ำหนดยุทธศาสตร์และการ
ด�ำเนินนโยบายความมั่นคงให้มีความชัดเจน เพื่อตอกย�้ำว่า จีนไม่ใช่ภัยคุกคามต่อ
สันติภาพและเสถียรภาพของโลกและภูมิภาค โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระที่เป็น
ประเด็นส�ำคัญใน ๕ ส่วน โดยมีประเด็นทั้งห้าส่วนเหมือนกับสมุดปกขาวด้านการ
ป้องกันประเทศฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๑ แต่เน้นในเรื่องของการแสดงรายละเอียดของ
โครงสร้างกองทัพ และอาวุธยุทโธปกรณ์ทเี่ พิม่ มากขึน้ ตลอดจนกิจกรรมความร่วมมือ
ทางทหารระหว่างกองทัพจีนกับกองทัพมิตรประเทศ
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สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๔๕
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นในการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์และการด�ำเนินนโยบายความมัน่ คงให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ และ
ยังคงตอกยำ�้ ว่า จีนไม่ใช่ภยั คุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพของโลกและภูมภิ าค
โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นส�ำคัญใน ๕ ส่วน เหมือนกับสมุดปกขาว
ด้านการป้องกันประเทศฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๓ แต่เน้นในเรื่องของการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกองทัพเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน
มากขึน้ โดยเน้นถึงการมีกองก�ำลังเคลือ่ นทีเ่ ร็วทีม่ ขี ดี ความสามารถในการปฏิบตั กิ าร
ท�ำการรบได้ในทุกมิติ และการเตรียมความพร้อมในด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๔๗
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ มุง่ เน้นการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกองทัพให้รองรับกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
โดยเน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยีดา้ นอุตสาหกรรมทหารเพือ่ การป้องกันประเทศและการเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือในการต่อสูก้ บั ภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ เป็นต้น โดยได้แบ่งออกเป็นบท ๙ บท ดังนี้
บทที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
บทที่ ๒ นโยบายการป้องกันประเทศ
บทที่ ๓ การปรับตัวของจีนให้สอดคล้องกับการปฏิวตั กิ จิ การทางทหาร
(Revolution in Military Affairs)
บทที่ ๔ การประเมินด้านยุทธศาสตร์และค่าใช้จา่ ยในการป้องกันประเทศ
บทที่ ๕ ระบบสวัสดิการทางทหาร
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บทที่ ๖ การเสริมสร้างก�ำลังกองหนุนเพื่อการป้องกันประเทศ
บทที่ ๗ การพัฒนาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมทางทหารเพือ่ การป้องกันประเทศ
บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับประชาชน
บทที่ ๙ ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๔๙
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ มีประเด็นน�ำเสนอ
โดยมีเค้าโครงเหมือนกับสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๗
ที่ มุ ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถกองทั พ ให้ ร องรั บ กั บ ภั ย คุ ก คามที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมทหารเพื่อการป้องกันประเทศและ
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือในการต่อสู้
กับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น แต่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มขึ้นอีก
๑ บท เป็น ๑๐ บท โดยเฉพาะการป้องกันชายฝั่งและแนวพรมแดน เพื่อการสร้าง
ความไว้วางใจต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยการน�ำเสนอแนวคิดการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์และความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๕๑
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๑๔ บท
แต่โครงร่างของการน�ำเสนอเหมือนกับสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๔๙ แต่เพิม่ รายละเอียดของการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนจีน โดยจ�ำแนกเป็นการเสริมสร้างกองก�ำลังทางบก ทางเรือ
ทางอากาศ และกองก�ำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ (ซึ่งจีนใช้ค�ำว่า หน่วยทหาร
ปืนใหญ่ที่ ๒)
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สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๕๓
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้เผยแพร่
สู่สาธารณชนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มีประเด็นที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ประเด็นแรก ในเอกสารฯ ประกอบด้วย ๑๐ เรือ่ ง (ไม่ได้เรียกเป็นบท
เหมือนฉบับก่อนหน้านี้) ได้แก่ สถานการณ์ความมั่นคงโดยทั่วไป, นโยบายการ
ป้องกันประเทศ, ความทันสมัยของกองทัพ, การพัฒนากองทัพ, กองก�ำลังเคลื่อนที่
เพื่อการป้องกันประเทศและก�ำลังส�ำรอง, ระบบกฎหมายทหาร, การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ, งบประมาณ
การป้องกันประเทศ และการควบคุมการแพร่กระจายอาวุธ
๒. ประเด็นทีส่ อง จุดยืนในการด�ำเนินนโยบายการป้องกันประเทศและ
การต่างประเทศของจีน ได้แก่ จุดยืนที่เน้นระบบโลกที่มีหลายขั้วอ�ำนาจ จุดยืนที่
เน้นบทบาทน�ำของภูมภิ าคเอเชียในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน จุดยืน
ที่เน้นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความมั่นคงที่มีความซับซ้อนทั้ง
จากปัญหาภายในและแรงกดดันจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะบทบาทของ
สหรัฐฯ และพันธมิตรทางการทหารของสหรัฐฯ ที่ยังคงเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ในภูมิภาค ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และกลไกความเชื่อมั่นทางการทหาร
ระหว่างแผ่นดินใหญ่กบั เกาะไต้หวันเพือ่ รักษาเสถียรภาพด้านความมัน่ คง นอกจาก
จุดยืนที่กล่าวไปนั้น ยังมีจุดยืนที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ จุดยืนใน
การสร้างขีดความสามารถทางการทหารเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจใน
การป้องกันประเทศ ได้แก่ การป้องกันรักษาอ�ำนาจอธิปไตย ผลประโยชน์แห่งชาติ
และบูรณภาพแห่งดินแดน, การรักษาเสถียรภาพความมัน่ คงทางสังคม, การพัฒนา
กองทัพให้มคี วามทันสมัย, การรักษาความสงบและสันติภาพของโลก, การแลกเปลีย่ น
ทางการทหารและการฝึกร่วมฝึกผสมกับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาความร่วม
มือด้านความมั่นคงกับประเทศต่าง ๆ
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๓. ประเด็นทีส่ าม จุดมุง่ เน้นส�ำคัญ ๒ ประการในการพัฒนากองทัพ คือ
จุดมุ่งเน้นเพื่อการสร้างความสมดุลในการพัฒนากองทัพระหว่างกองก�ำลังทางบก
ทางเรือ ทางอากาศและกองก�ำลังอาวุธทางยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับสงครามที่จ�ำกัดพื้นที่ รวมทั้งจุดมุ่งเน้นในการพัฒนากองทัพเพื่อร่วมปฏิบัติ
การในการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติและการเตรียมความพร้อมในการ
อพยพประชาชนชาวจีนให้รอดพ้นจากภัยคุกคามในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เช่น ในประเทศลิเบีย
ฯลฯ รวมทั้งการเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เช่น
การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๕๕
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ ยังคงตั้งประเด็น
เนือ้ หาในการวิเคราะห์สถานการณ์ความมัน่ คงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเน้น
ถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ เนื่องจากไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ได้ตามล�ำพังเพียงประเทศเดียว แต่ได้ปรับลดเนือ้ หาลงเหลือ
เพียง ๕ ส่วน (ไม่ได้เรียกเป็นบท) ดังนี้
๑. ส่วนที่หนึ่ง กล่าวถึงสถานการณ์ใหม่ท่ีเป็นความท้าทายต่อภารกิจ
ในการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ทีก่ องทัพจะ
ต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ านร่วมกับฝ่ายพลเรือนทัง้ ในประเทศและระหว่าง
ประเทศมากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ยังก่อให้เกิด
ความจนอาจถึงขัน้ ใช้ก�ำลังเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของประเทศ ด้วยการป้องกันรักษา
แนวเขตแดน
๒. ส่วนที่สอง กล่าวถึงการเสริมสร้างและพัฒนากองทัพ โดยเฉพาะ
การพัฒนาการศึกษาของกองทัพและการพัฒนาระบบการส่งก�ำลังบ�ำรุง
๓. ส่วนที่สาม กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการใช้ก�ำลังทหารเพื่อการป้องกัน
อ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน โดยเฉพาะการรักษาความสมดุล
ในการบริหารจัดการกองทัพเพื่อรักษาความมั่นคงทั้งจากภายนอกประเทศ และ
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ความมัน่ คงภายในประเทศ ซึง่ จีนเน้นยำ�้ ถึงปัญหาช่องแคบไต้หวัน และเขตปกครอง
ตนเองซินเจียง ตลอดจนเขตปกครองตนเองซีจ้าง (ทิเบต) ว่าเป็นปัญหาภายในของ
ประเทศจีน ซึง่ จีนจะใช้ความเด็ดขาดในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะกรณี
ของไต้หวัน หากไต้หวันประกาศเอกราชหรือยอมให้ชาติอนื่ มาตัง้ ฐานทัพในดินแดน
ซึ่งจีนถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนในอ�ำนาจอ�ำนาจอธิปไตยของจีน
๔. ส่วนที่สี่ กล่าวถึงการพัฒนากองทัพโดยสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจีน โดยเน้นถึงการก�ำหนดนโยบายการ
ป้องกันประเทศทีต่ อ้ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน
๕. ส่วนที่ห้า กล่าวถึงการรักษาสันติภาพของโลกและเสถียรภาพของ
ภูมิภาค โดยเน้นถึงการพัฒนากองทัพให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมกับ
สหประชาชาติในการรักษาสันติภาพ และการป้องกันปราบปรามการกระท�ำอันเป็น
โจรสลัด รวมทั้งการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกับนานาชาติ อันจะส่งเสริมต่อ
บทบาทของจีนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ทหารของจีน
สมุดปกขาวการป้องกันประเทศของจีน (ฉบับพฤษภาคม ๒๕๕๘)
			 เป็นฉบับที่ว่าด้วย “ยุทธศาสตร์ทหารของจีน”
สมุดปกขาวการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ ในรูปเล่ม แบ่งออกเป็น
บทน�ำและเนื้อหา ได้แก่
บทน�ำ เน้นถึงความจ�ำเป็นของการปฏิรูปและพัฒนาเพื่อรองรับต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ซึ่งจีนได้ก�ำหนดแนวทางที่จะ
น�ำไปสู่การบรรลุถึงความฝันของจีน (Chinese Dream ซึ่งจีนตั้งเป้าหมายว่า ในปี
พ.ศ.๒๕๖๓ สังคมจีนจะเป็นสังคมที่เจริญก้าวหน้า ประชาชนกินดีอยู่ดีโดยถี่ถ้วน)
ประชาชนชาวจีนมีความร่วมมือต่อการรักษาผลประโยชน์ของจีน โดยด�ำรงรักษา
ไว้ซึ่งความสงบ รวมทั้งผลักดันการพัฒนาและกระจายความมั่งคั่ง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของจีนคือ การสร้างโอกาสเพื่อน�ำไปสู่การมีเสถียรภาพและมีความเจริญ
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ก้าวหน้าอย่างสันติ โดยจีนมีจุดยืนที่ชัดเจนในการที่จะไม่แสวงหาอ�ำนาจเพื่อครอง
ความเป็นเจ้าหรือขยายอ�ำนาจเพือ่ ครอบง�ำโลกแต่อย่างใด และมุง่ เน้นในการด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ เน้นการสร้างความเข้มแข็งของ
กองทัพอย่างมีแบบแผน โดยมียุทธศาสตร์ทหารที่ชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันใน
การรักษาความมัน่ คงและสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของประเทศดังกล่าวในข้างต้น
ได้อย่างสันติ ส�ำหรับการพัฒนากองทัพต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน ซึ่งรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยที่
กองทัพมีความทันสมัยและมีขีดความสามารถในการรักษาอ�ำนาจอธิปไตย ความ
มัน่ คงและผลประโยชน์ของประเทศจีน โดยมีเป้าหมายในระยะยาว ๒๐๐ ปี เพือ่ ให้
ความฝันของจีนปรากฏผลเป็นจริงและฟื้นฟูประเทศคืนสู่ความยิ่งใหญ่
เนื้อหา แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่
๑. สถานการณ์ความมัน่ คงของประเทศ ซึง่ ระบบโลกก�ำลังเปลีย่ นแปลง
ไปสู่ระบบหลายขั้วอ�ำนาจ และทุกประเทศให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ มีการรวมกันเป็นประชาคมโดยมีความร่วมมือ และการพัฒนาเพื่อการ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างด้วย
การรักษาความสมดุลระหว่างภัยคุกคามต่อความมัน่ คงภายในประเทศกับภัยคุกคาม
จากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากนโยบายปรับสมดุลในภูมภิ าคเอเชียของสหรัฐฯ
อันก่อให้เกิดความขัดแย้งในจุดพืน้ ทีพ่ พิ าทต่าง ๆ ทีอ่ าจจะขยายตัวเป็นสงครามจ�ำกัด
เขตได้ ซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของจีน นอกจากนี้ จีนได้ก�ำหนดแนวทางเพื่อ
รักษาความมัน่ คงอย่างรอบด้านทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ การเผชิญ
กับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
		 ๑.๑ จีนจะมุ่งด�ำรงรักษาสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศให้เกิด
เสถียรภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศของจีน
		 ๑.๒ ส�ำหรับปัจจัยภายในประเทศ จีนมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคง
ทางสังคมให้มีเสถียรภาพ และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
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		 ๑.๓ จีนจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศให้รอดพ้นจากการ
ถูกแทรกแซงจากมหาอ�ำนาจภายนอกภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหาช่องแคบไต้หวัน
และปัญหาในเขตการปกครองตนเองอย่างทิเบต หรือเขตการปกครองตนเอง
ซินเจียง ซึ่งจีนถือว่าเป็นกิจการภายในของจีน
		 ๑.๔ จีนจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อันเกิดจากการปฏิวัติทางการทหาร (Revolution in Military Affairs: RMA) การ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ท างการทหารที่ น�ำไปสู ่ ก ารท�ำสงครามข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
สงครามอวกาศ รวมทัง้ การเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการแย่งชิง
ผลประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะทางทะเลและเส้นทางคมนาคมทางทะเล
๒. ภารกิจทางยุทธศาสตร์ของกองทัพจีน โดยกองทัพจะต้องสนับสนุน
ต่อภารกิจที่ส�ำคัญของประเทศ ตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้น�ำจีน
ในการพัฒนาความเจริญรุง่ เรืองของประเทศ โดยเฉพาะเมือ่ ก้าวเข้าสูป่ ี พ.ศ.๒๕๖๔
ที่สังคมจีนจะมีความเจริญทัดเทียมกับสังคมโลกและเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์
(harmonious) ในปี พ.ศ.๒๕๙๒ อันเป็นปีที่ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนา
ประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ กองทัพต้องมีความเข้มแข็ง
หากมีความจ�ำเป็นต้องแสดงแสนยานุภาพเพือ่ เป็นหลักประกันต่อการน�ำไปสูก่ ารได้รบั
ชัยชนะในการท�ำสงครามได้
		 ๒.๑ โดยเน้นการรักษาความสมดุลระหว่างองค์ประกอบทีจ่ ะก่อให้
เกิ ด ปั จ จั ย ความมั่ น คงภายในประเทศกั บ ความมั่ น คงจากภายนอกประเทศ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงของโลก
		 ๒.๒ โดยเน้นถึงความร่วมมือระหว่างพลเรือนกับทหารในการท�ำงาน
ร่วมกันเพื่อการรักษาอ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
		 ๒.๓ กองทัพต้องมีขีดความสามารถในการบรรลุภารกิจหลัก
			 ๒.๓.๑ การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยคุกคาม
ทางทหาร รวมทั้งปกป้องอ�ำนาจอธิปไตยและความมั่นคงแห่งดินแดนทั้งทางบก
ทางทะเล และทางอากาศ
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			 ๒.๓.๒ การปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน
			 ๒.๓.๓ การคุ้มครองความมั่นคงและผลประโยชน์ของจีน
			 ๒.๓.๔ การคุม้ ครองผลประโยชน์ความมัน่ คงของจีนโพ้นทะเล
			 ๒.๓.๕ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการป้ อ งกั น การแทรกซึ ม และ
การบ่อนท�ำลายจากการก่อการร้าย
			 ๒.๓.๖ การปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ
๓. การด�ำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก แนวคิดในการด�ำเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือการบูรณาการในการปฏิบัติการระยะยาว
ได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและการปฏิบัติการรุกทั้งใน
ระดับยุทธการและยุทธวิธี โดยเฉพาะขีดความสามารถในการโจมตีตอบโต้ รวมทั้ง
การปรับตัวเพื่อรองรับต่อสภาวะแวดล้อมทางภูมิยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ กองทัพยังต้องยึดถือแนวทางพืน้ ฐานในการปฏิบตั กิ ารตัง้ แต่การสถาปนา
ประเทศ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๒ ในการท�ำสงครามเป็นพื้นที่ให้ได้รับชัยชนะ โดยให้
สอดคล้องกับเงือ่ นไขการพัฒนาเทคโนโลยีทที่ นั สมัย และในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ทีม่ งุ่ เน้น
ให้ มี ก ารเตรี ย มการปฏิ บั ติ ก ารทางทหารภายใต้ เ งื่ อ นไขของข้ อ มู ล ข่ า วสาร
และข้อจ�ำกัดของระยะเวลาที่ต้องใช้ความรวดเร็วมากขึ้น ในการบริหารจัดการต่อ
โครงสร้างของกองทัพในสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ตั้งแต่ยามปกติจนถึงยามสงคราม
รวมทั้งมีความอ่อนตัวในการปฏิบัติการได้ในสภาวะต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในการเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ ตลอดจนการมีขีด
ความสามารถในการชดเชยข้ออ่อนด้อยของกองก�ำลังส่วนอื่น ๆ เพื่อการปฏิบัติ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขีดความสามารถพื้นฐาน ประกอบด้วย
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		 ๓.๑ การควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
ของชาติ มีการเตรียมการทางทหารทีเ่ ข้มแข็งเพือ่ ป้องกันสภาวะวิกฤติตา่ ง ๆ ในการ
ป้องกันรักษาความมั่นคงโดยรวม และครองความได้เปรียบในการท�ำสงคราม
		 ๓.๒ การพัฒนาโครงสร้างทางยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาอย่างสันติ
โดยสอดคล้องกับสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
		 ๓.๓ มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลในการป้องกันและด�ำรงรักษา
เสถียรภาพความมั่นคงของอ�ำนาจอธิปไตย และขอบเขตผลประโยชน์ของประเทศ
		 ๓.๔ มีขนาดและความพร้อมในขีดความสามารถโจมตีตอบโต้และ
การครองความริเริ่มทางยุทธศาสตร์
		 ๓.๕ มีความอ่อนตัวและการเคลือ่ นทีใ่ นทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมและการบูรณาการระหว่างเครื่องมือและวิธีปฏิบัติการ
		 ๓.๖ มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ทงั้ ทีง่ า่ ยและ
ซับซ้อนยุ่งยากได้ตลอดเวลา
		 ๓.๗ ยืนหยัดในแนวทางของผูน้ �ำพรรคคอมมิวนิสต์จนี อย่างมีเอกภาพ
โดยเฉพาะในทางการเมือง และมีความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ ระหว่างรัฐบาล กองทัพและ
ประชาชน
		 ๓.๘ มีขีดความสามารถปฏิบัติการท�ำสงครามประชาชนในการ
ผนึกก�ำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์และวิธีการต่างๆ ให้สามารถน�ำไปสู่การท�ำสงคราม
แบบเคลื่อนที่ภายใต้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 ๓.๙ ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารกับประเทศ
เพือ่ นบ้านและประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ในกรอบความร่วมมือเพือ่ ความมัน่ คงในภูมภิ าค
๔. การสร้างและพัฒนากองทัพจีน ซึ่งคณะกรรมาธิการทหารกลาง
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะท�ำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกองทัพภายใต้สถานการณ์
ใหม่ โดยเฉพาะการสงครามข้อมูลข่าวสาร
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๔.๑ การเตรียมการเพื่อพัฒนาความพร้อมรบในการท�ำสงคราม
ได้ทุกมิติทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศและในอวกาศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ
กองก�ำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ (อาวุธนิวเคลียร์) ในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคาม
ในหลากหลายมิติ
			 ๔.๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถของกองก�ำลังทางบกและกอง
ก�ำลังต�ำรวจ ในการปฏิบตั กิ ารตัง้ แต่หน่วยขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 ๔.๑.๒ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของกองก�ำลั ง ทางทะเล
ให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้อย่างมีประสิทธิภาพตัง้ แต่ชายฝัง่ ถึงการปฏิบตั กิ ารในทะเลลึก
			 ๔.๑.๓ พัฒนาขีดความสามารถของกองก�ำลังทางอากาศทัง้ ใน
การป้องกันและเชิงรุก โดยเฉพาะการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแจ้งเตือน
ภัยคุกคามล่วงหน้า
			 ๔.๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถของกองก�ำลังขีปนาวุธทาง
ยุทธศาสตร์ โดยมีศักยภาพทางนิวเคลียร์ในการโจมตีตอบโต้ ด้วยขีปนาวุธทั้งระยะ
กลางและระยะไกล
		 ๔.๒ การพัฒนากองทัพแบบเป็นเครือข่าย
			 ๔.๒.๑ ทางทะเลและมหาสมุทร ต้องมีการสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยง
กันเพื่อการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะ
เส้นทางคมนาคมทางทะเล
			 ๔.๒.๒ การใช้ศักยภาพทางอากาศอย่างเป็นเครือข่ายระหว่าง
กองก�ำลังทางอากาศกับเครือ่ งมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ความมัน่ คงและ
การพัฒนาประเทศ
			 ๔.๒.๓ การใช้ศักยภาพด้านอวกาศซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่เพื่อการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจีนได้ทุ่มเททรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพด้านนี้ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ การ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งการมีขีดความสามารถในการแจ้งเตือน
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			 ๔.๒.๔ การพัฒนากองก�ำลังนิวเคลียร์ เพื่อปกป้องอ�ำนาจ
อธิปไตยและความมั่นคง โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง และมี
ศักยภาพในการโจมตีตอบโต้ โดยจีนจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีประเทศทีไ่ ม่มอี าวุธ
นิวเคลียร์ และจีนจะไม่เป็นฝ่ายโจมตีก่อน
		 ๔.๓ มาตรการในการสร้างกองทัพ
			 ๔.๓.๑ เสริมสร้างกองทัพให้สอดคล้องกับแนวคิดในการปฏิบตั ิ
งานด้านการเมืองของกองทัพ โดยการก�ำกับดูแลของคณะกรรมาธิการทหาร
กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
พอเพียง

			

๔.๓.๒ พัฒนาระบบการส่งก�ำลังบ�ำรุงให้ทันสมัยและมีความ

			 ๔.๓.๓ พัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องมือทางการ
ทหารให้มีความทันสมัยและความพร้อม
			
ข้อมูลที่ทันสมัย

๔.๓.๔ พัฒนาระบบก�ำลังพลและทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐาน

			 ๔.๓.๕ ยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บวิ นั ย ของกองทั พ
ตามกฎหมายทหารทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
			 ๔.๓.๖ พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมทางการทหารเพือ่ รองรับ
ต่อสงครามในอนาคต
			 ๔.๓.๗ พัฒนากลไกส�ำหรับการประเมินยุทธศาสตร์ ภายใต้
การควบคุมและก�ำกับดูแลของคณะกรรมาธิการทหารกลาง
			 ๔.๓.๘ การพัฒนาร่วมในเชิงลึกระหว่างทหารกับพลเรือน
เพือ่ การใช้ขดี ความสามารถของสถาบันทางทหารร่วมกับสถาบันทางพลเรือนอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา
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๕. การเตรียมการทางทหาร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการเป็นหลัก
ประกันในการรักษาความสงบ การควบคุมปิดล้อมวิกฤติการณ์ตา่ ง ๆ และการได้รบั
ชัยชนะเมื่อท�ำสงคราม รวมทั้งการสนับสนุนต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการป้องปรามและการท�ำสงคราม ตลอดจนการด�ำเนินการเพื่อการรักษาความ
สงบและการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม (mootwar) ได้ตั้งแต่ยามปกติ
จนกระทั่งสถานการณ์พัฒนาเข้าสู่สถานการณ์สงคราม รวมทั้งการปฏิบัติการ
เพื่อการรักษาสันติภาพ ตลอดจนการใช้ก�ำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ในการปฏิบัติการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
		 ๕.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดระบบปฏิบัติการต่อสู้
บนพื้นฐานของระบบข้อมูลข่าวสารที่มีความพร้อม โดยเฉพาะระบบการควบคุม
บังคับบัญชาและระบบการปฏิบัติการร่วม
		 ๕.๒ ผลักดันให้มกี ารเตรียมการทางทหารโดยตรงและเป็นเครือข่าย
เพื่อรองรับต่อสภาวะทางภูมิยุทธศาสตร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
		 ๕.๓ ด�ำรงรักษาขีดความสามารถพร้อมรบ โดยการบูรณาการระบบ
การเตรียมความพร้อมรบด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
		 ๕.๔ เสริมสร้างระบบการฝึกศึกษาทางทหารทีร่ องรับต่อสถานการณ์
จริงด้วยการบริหารจัดการทั้งมาตรฐานการฝึกศึกษา กฎระเบียบข้อบังคับ วิธีการ
ฝึกศึกษา และเครื่องมือการจ�ำลองยุทธที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นจริง
ในการรบ
		 ๕.๕ การเตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ก ารทางทหารที่ มิ ใช่
สงคราม (mootwar) โดยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการให้รองรับต่อการ
ปฏิบัติในสภาวการณ์ฉุกเฉิน เช่น การต่อต้านการก่อการร้ายและการปกป้องผล
ประโยชน์ของประเทศ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อการ
รักษาสันติภาพ และการใช้ก�ำลังพล ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในการ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
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๖. ความร่วมมือทางทหารและความมัน่ คง โดยผลักดันแนวคิดเกีย่ วกับ
ความมั่ น คงร่ ว ม และความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง กองทั พ
ต้องสามารถด�ำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพประเทศอื่น ๆ ถึงแม้ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นพันธมิตรก็ตาม ตลอดจนสามารถลดความตึงเครียด
ในการเผชิญหน้า ต่อฝ่ายข้าม โดยเน้นการสร้างมาตรการเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจ
(CBMS) และความร่วมมือ ในกรอบต่าง ๆ
		 ๖.๑ พัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารอย่างรอบด้านกับรัสเซีย บนพืน้
ฐานของกรอบความร่วมมือแบบเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยมีความร่วมมือทาง
ทหารในทุกระดับกับรัสเซีย รวมทั้งจะแสวงหาแนวทางในการด�ำเนินความสัมพันธ์
ทางทหารกับสหรัฐฯ ในรูปแบบของประเทศใหญ่ต่อประเทศใหญ่ ด้ ว ยการ
แลกเปลีย่ นการหารือและแลกเปลีย่ นความร่วมมือ ซึง่ จะพัฒนาไปสูก่ ารมีกลไกเพือ่
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
		 ๖.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยมิตรภาพ
และความจริงใจ โดยมีกรอบความร่วมมือเช่น กรอบความร่วมมือขององค์กรความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) การประชุมเพื่อความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ (ARF) การแลกเปลีย่ นการหารือด้านความมัน่ คง (ShangriLa Dialogue: SLD) และกรอบความร่วมมือรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศ
คู่เจรจา (ADMM PLUS) ตลอดจนกรอบความร่วมมือของสหประชาชาติในการมี
ส่วนร่วมส่งกองก�ำลังเพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพ รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อการ
ปราบปรามโจรสลัดในอ่าวเอเดนและพื้นที่ที่ส�ำคัญในการรักษาเส้นทางคมนาคม
ทางทะเล เป็นต้น
		 ๖.๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของกองทัพในภูมิภาคและภารกิจ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีกลไกเพื่อป้องกันความขัดแย้ง
เพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อมของภูมิภาคให้เกิดเสถียรภาพ อันจะส่งเสริมและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศของจีนได้ตามแผนที่วางไว้
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อาจกล่าวได้ว่า ตามที่รัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยยุทธศาสตร์
การทหารของจีน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเป็นสมุดปกขาวว่าด้วย
การป้องกันประเทศฉบับล่าสุด รวมทัง้ ถือเป็นสมุดปกขาวฉบับแรกทีส่ ะท้อนให้เห็น
แนวคิดทีจ่ ะมุง่ สูส่ นั ติภาพและสนับสนุนการสร้างกลไกแห่งความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ จึงได้
รับความสนใจจากประชาคมโลกอย่างมาก นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา
ทุกๆ ๒ ปี รัฐบาลจีนจะประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศ ปีนี้เป็น
ฉบับที่ ๑๐ แล้ว สมุดปกขาวทั้ง ๑๐ ฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นว่านโยบายด้านการ
ป้องกันประเทศของจีนมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยเริ่มจากการเผยยุทธศาสตร์
สงครามนิ ว เคลี ย ร์ เ ป็ น ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ และต่ อ มาปี พ.ศ.๒๕๕๑
มีการเปิดเผยการเปลีย่ นแปลงของงบประมาณด้านการป้องกันประเทศในช่วง ๓๐ ปี
ตัง้ แต่จนี ด�ำเนินนโยบายปฏิรปู และเปิดประเทศเป็นต้นมา ตลอดจนภารกิจของกอง
ทหารขีปนาวุธจีน และปี พ.ศ.๒๕๕๖ ยังมีการเผยชื่อประจ�ำกองพล ๑๘ กองพล
และจ�ำนวนทหารของกองทัพบกด้วย โดยเฉพาะสมุดปกขาวที่ประกาศฉบับล่าสุด
เน้นยุทธศาสตร์การทหารที่ถือการป้องกันเป็นหลัก เป็นการสร้างภาพลักษณ์
ของกองทัพจีนที่เปิดเผย โปร่งใสและมีความมั่นใจสู่สายตาชาวโลก
นอกจากนี้ สมุดปกขาวฉบับนี้ ได้แสดงท่าทีทางการทหารในเชิงรุก
มากกว่าเดิม และกล่าวถึงสงครามสารสนเทศว่าเป็นจุดส�ำคัญของการต่อสูใ้ นอนาคต
โดยเฉพาะการต่อสู้ทางทะเล ซึ่งระบุว่า กองทัพเรือ แห่งกองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีน (People’s Liberation Army: PLA) จะขยายกลยุทธ์ในการป้องกัน
ทางทะเลเพิ่มมากขึ้นจากเดิม เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันน่านน�้ำนอกประเทศ
ตลอดจนป้องกันทะเลเปิดด้วย ขณะที่จะเร่งพัฒนาภาคเทคโนโลยีไซเบอร์ เพื่อ
ป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในโลกอินเทอร์เน็ต และแม้ว่ากองทัพจีนได้ให้ค�ำมั่น
ว่าจะไม่ใช้อาวุธในพื้นที่นอกโลก โดยให้ค�ำมั่นว่าจะรักษาชั้นอวกาศ เช่นเดียวกับ
ทีไ่ ม่ยอมเข้าสูส่ งครามนิวเคลียร์กบั ชาติใด ๆ ทัง้ สิน้ และย�ำ้ ว่าจะรักษาความปลอดภัย
สาธารณะมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อสันติภาพของโลก โดยที่จีนจะไม่รุกราน
ประเทศอื่น แต่จะตอบโต้กลับ หากจีนถูกโจมตีก่อน
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เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศสมุด
ปกขาวฉบับนีไ้ ด้เพียงหนึง่ เดือน สภาผูแ้ ทนประชาชนของจีนก็ได้เห็นชอบกฎหมาย
ความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งระบุด้วยว่า เป็นหน้าที่ของกองทัพในการปกป้อง
ผลประโยชน์ในต่างแดนด้วยปฏิบตั กิ ารทางทหารในกรณีจ�ำเป็น ซึง่ เป็นบทบาทเพิม่
เข้ามา นอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพ ปฏิบัติการกู้ภัยระหว่างประเทศ และ
ภารกิจการคุ้มกัน ด้วยการมอบหมายภารกิจ ที่ท้าทายในระยะยาวแก่กองทัพเรือ
ในการพั ฒ นาไปถึ ง ขั้ น ที่ ส ามารถออกปฏิ บั ติ ก ารในน่ า นน�้ำ สากลได้ ใ นอนาคต
นอกจากนั้น ในวรรคหนึ่งของกฎหมายยังระบุให้จีนพิทักษ์แหล่งทรัพยากรทาง
ยุทธศาสตร์ และแหล่งพลังงาน ตลอดจนเส้นทางขนส่งทางบกและทางทะเล เพื่อ
รักษาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจีนได้แสดงเจตนารมณ์
ทีจ่ ะปกป้องเส้นทางขนส่งน�ำ้ มัน อันมีนยั ถึงแผนการสร้างเครือข่ายสถานีคลังเสบียง
ของกองทัพนอกประเทศบนท่าเรือ ซึ่งมีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์
บทบาททางการทหารของจีนต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
บทบาททางการทหารของจีน เมื่อวิเคราะห์จากเอกสารการป้องกัน
ประเทศของกระทรวงกลาโหมจีน ซึ่งรองรับต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ดังกล่าว
โดยสามารถวิเคราะห์ได้ ๓ บทบาทใหญ่ ๆ คือ
๑. บทบาทในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของจีน จะเป็น
ไปในลักษณะการเสริมสร้างหลักประกันในความเป็นอิสระ ความสามารถในการ
พึ่งตนเองและสามารถปฏิบัติการทางทหารในเชิงป้องกัน เพื่อให้ประเทศสามารถ
ด�ำรงความเป็นเอกราชและรักษาอ�ำนาจอธิปไตย มีความเป็นอิสรภาพและบูรณภาพ
แห่งดินแดนรวมทั้งผลประโยชน์ของประเทศ โดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติห้าประการ (The Five Principles of Peaceful Coexistence) ได้แก่
การเคารพในอ�ำนาจอธิปไตยของกันและกัน การไม่รุกรานกัน การไม่แทรกแซง
กิจการภายในของกันและกัน ความเสมอภาคกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ซึ่งจีน พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่บัญญัติ
ไว้ในกฎบัตรของสหประชาชาติ
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๒. บทบาทในการสนับสนุนต่อการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและมีความ
เข้าใจในความแตกต่างของระบบอุดมการณ์ทางสังคม เพือ่ ลดการเผชิญหน้าในการ
แย่งชิงผลประโยชน์ในลักษณะทีฝ่ า่ ยหนึง่ ได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึง่ เสียประโยชน์
อันจะน�ำไปสูค่ วามร่วมมือเพือ่ รักษาผลประโยชน์รว่ มกันบนพืน้ ฐานของความเชือ่ ใจ
(Mutual Trust) เชื่อมั่นในผลประโยชน์ (Mutual Benefit) มีความเท่าเทียมกัน
(Equality) และมีความร่วมมือกัน (Cooperation)
๓. บทบาทในการผลักดันแนวคิดความมั่นคงใหม่ให้บังเกิดผลในการ
ปฏิบัติ ด้วยการมีกิจกรรมทางการทหารและความมั่นคงในรูปแบบความร่วมมือ
ที่เป็นแบบพหุภาคี (Multilateralism) เช่น การประชุมอาเซียนว่าด้วย ความร่วม
มือด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum:
ARF) การประชุ ม ว่ า ด้ ว ยการแสวงหามาตรการเพื่ อ สร้ า งความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจ
(ด้านความมั่นคง) ในเอเชีย (Conference on Interaction and ConfidenceBuilding Measures in Asia: CICA) กิ จ กรรมของชมรมความมั่ น คงและ
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

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
กองทั พ เป็ น สถาบั น ที่ ส�ำคั ญ และถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในโครงสร้ า ง
ทางการเมืองของจีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ “กองทัพปลดปล่อยประชาชน” (People’s
Liberation Anny: PLA) เป็นพลังส�ำคัญในการปฏิวัติ ซึ่งเหมาเจ๋อตุงได้กล่าวไว้ว่า
“อ�ำนาจรัฐมาจากปากกระบอกปืน” แต่เหมาเจ๋อตงเน้นว่า “พรรคต้องควบคุมปืน
และไม่ให้ปนื มาควบคุมพรรค” ในประวัตศิ าสตร์การเมืองของสาธารณรัฐประชาชน
จีน กองทัพมีบทบาทส�ำคัญทางการเมืองครั้งส�ำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
กองทัพแดง (Red Army) หรือกองทัพปลดแอกประชาชน เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการสู้รบกับพรรคก๊กมินตั๋น และสนับสนุนให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอ�ำนาจรัฐ
ได้ใน ค.ศ.๑๙๔๙
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ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ.๑๙๖๖ - ๑๙๖๙) กองทัพจีนภายใต้
การน�ำของนายพลหลินเปียว ซึง่ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมขณะนัน้ ได้สนับสนุน
เหมาเจ๋อตุงในการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม ต่อสูก้ บั ฝ่ายประธานาธิบดีหลิวเส้าฉีทถี่ กู กล่าวหา
ว่าก�ำลังเดินตามแนวทางทุนนิยม
ภายหลังการตายของเหมาเจ๋อตุง ในเดือนกันยายน ค.ศ.๑๙๗๖ กองทัพ
ภายใต้การน�ำของนายพลเย้ เจี้ยนอิง ได้จับกุม “แก๊ง ๔ คน” ซึ่งประกอบด้วย
นางเจียงชิง (ภริยาของเหมา) จางชุนฉียง เหยาเหวินหยวน และหวางหงเหวิน
และจากนั้นได้สนับสนุนให้เติ้งเสี่ยวผิงกลับมามีอ�ำนาจอีกครั้ง จนสามารถด�ำเนิน
นโยบายสี่ทันสมัยได้
ในเหตุการณ์เทียนอันเหมิน ค.ศ.๑๙๘๙ ที่นักศึกษาเดินขบวนเรียกร้อง
ประชาธิปไตย ผู้น�ำจีนภายใต้การตัดสินใจของคณะกรรมาธิการทหาร ได้ส่งให้
กองทัพใช้ก�ำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ จับกุม นักศึกษา ท�ำให้มผี เู้ สียชีวติ หลายพันคน
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กองทัพมีบทบาททางการเมืองมาตั้งแต่ก่อนตั้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ลักษณะเด่นของการควบคุมกองทัพของจีนคือ
จะมีการควบคุมจากฝ่ายการเมือง โดยพรรคคอมมิวนิสต์จะเข้าควบคุมกองทัพ
โดยผ่านคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลาง และในกองทัพจะมี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองไปประจ�ำตามหน่วยรบระดับต่าง ๆ เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจตรา
และอบรมทัศนคติทางการเมืองควบคู่กันไป กล่าวได้ว่า ลักษณะการเข้าควบคุม
ทหารโดยฝ่ายการเมืองเป็นมรดกทางความคิด ในการปฏิวัติของเหมาเจ๋อตง ตั้งแต่
ก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนในปี ค.ศ.๑๙๒๗ ที่นายพลจูเต๋อ น�ำกองก�ำลังของ
ตนไปสมทบกับเหมาที่หนีไปตั้งมั่นอยู่ที่เทือกเขาจิ่งกัน ตอนใต้ของมณฑลเจียงซี
กองทัพแดงที่ก่อตั้งขึ้นในขณะนั้นมีนายพลจูเต๋อ (ที่ต่อมาได้รับการขนานนามว่า
“บิดาแห่งกองทัพแดง”) เป็นผู้บัญชาการทหาร และมีเหมาเจ๋อตุงเป็นผู้บัญชาการ
ฝ่ายการเมือง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบทบาทของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองได้ลด
ความส�ำคัญลง ภายหลังการเน้นการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ในกองทัพให้ทันสมัย
ตามนโยบายสี่ทันสมัยของเติ้งเสี่ยวผิง
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องค์ประกอบส�ำคัญในกองทัพจีน (ก่อนการปฏิรปู ในปี 		
ค.ศ.๒๐๑๕)

ตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี ค.ศ.๑๙๔๙ การจัดองค์กร
ของกองทัพจีนได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนส�ำคัญ ได้แก่ กองทัพปลดปล่อยประชาชน
(People’s Liberation Army) กองก�ำลังต�ำรวจติดอาวุธ (Chinese People’s
Armed Police Forces) และกองก�ำลังทหารบ้าน (Militia)
ความเป็นมาของกองทัพปลดปล่อยประชาชน (PLA)		
กองทัพปลดปล่อยประชาชนก่อตั้งที่เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี วันที่ ๑
สิงหาคม ค.ศ.๑๙๒๗ เป็นกองก�ำลังที่ตั้งขึ้นและบัญชาการโดยพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศจีน กองทัพปลดแอกประชาชนจีน ประกอบด้วย กองทัพบก (Land
Forced) กองทัพเรือ (Navy) กองทัพอากาศ (Air Force) และกองก�ำลังขีปนาวุธ
นิวเคลียร์ (The Second Artillery Force) ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและ
ป้องกันประเทศ และในกรณีจ�ำเป็นกองทัพปลดปล่อยประชาชนจะช่วยท�ำหน้าที่
ธ�ำรงไว้ซึ่งระเบียบสังคม (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) ฝ่ายส่งก�ำลังบ�ำรุง (The General Logistics
Department), และฝ่ายสรรพาวุธ (The General Armaments Department)
และมีการจัดแบ่งพื้นที่เขตความรับผิดชอบทางความมั่นคง แบ่งเป็น ๗ ภาคทหาร
ได้แก่ ภาคทหารเสิ่นหยาง (Shenyang) เป่ยจิง (Beijing) หลานโจว(Lanzhou)
จีห้ นาน (Jinan) หนานจิง (Nanjing) กวางโจว (Guangzhou) และเฉิงตู (Chengdu)
ในบรรดาผู้น�ำคนส�ำคัญของกองทัพ นายพลที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมาชิก
ของคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง จะมีอ�ำนาจร่วมกับผูน้ �ำฝ่ายการเมืองในคณะ
กรรมาธิการทหารส่วนกลางในการก�ำหนดนโยบายและตัดสินใจกิจการส�ำคัญ
ของกองทัพ
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The Command Structure of the People’s Liberation Army (PLA)

ภาพโครงสร้างกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก่อนปฏิรูป พ.ศ.๒๕๕๘
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แนวทางการรับราชการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
การรับราชการของทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในสมัยสงคราม
กูช้ าติปลดแอกให้แก่ประชาชน กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนใช้ระบบทหารแบบ
อาสาสมัคร ต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๔๙ หรือปี พ.ศ.๒๔๙๒ ซึ่งเป็นปีประกาศก่อตั้ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สภาประชาชนสูงสุดได้ประกาศใช้กฎหมายการ
เกณฑ์ทหารเป็นฉบับแรก และเป็นจุดเริ่มต้นของระบบเรียกเกณฑ์ทหาร หลังจาก
ที่ได้ใช้ระบบเรียกเกณฑ์ในห้วงระยะเวลาหนึ่งได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเรียก
เกณฑ์คือ ระยะเวลาประจ�ำการของทหารสั้น ต�ำแหน่งส�ำคัญที่ต้องใช้เทคนิคและ
ประสบการณ์ขาดผู้เชี่ยวชาญซึ่งต้องรับราชการต่อเนื่องไม่สามารถฝึกทหารใหม่
ให้รับหน้าที่ได้ทัน ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๒๗ สภาฯ ได้แก้ไขกฎหมายการเกณฑ์ทหาร
ใหม่ ให้มี ๒ ระบบ คือ ระบบเกณฑ์ทหาร และระบบอาสาสมัคร พร้อมทั้งปรับปรุง
ระบบทหารกองหนุน RESERVE และทหารบ้าน MILITIA (หมิงปิง) ให้มปี ระสิทธิภาพ
เป็นก�ำลังในการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) หมู่บ้าน และป้องกันประเทศ
ทหารบ้าน (militia) เป็นกองก�ำลังประชาชนประจ�ำท้องถิ่น มีหน้าที่
รปภ. หมูบ่ า้ น แจ้งข่าวสารสนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในขีดความสามารถ
ยับยั้งข้าศึกในเวลาจ�ำกัด สนับสนุน การพัฒนาหมู่บ้าน มีการจัดก�ำลังที่แน่นอน
มีสายการบังคับบัญชาและช่วงการบังคับบัญชาโดยระดับผู้น�ำเป็นนายทหารและ
นายสิบประจ�ำการ ในหนึ่งต�ำบลจะประกอบก�ำลังเป็นหนึ่งกองร้อย ยอดก�ำลังพล
จ�ำนวน ๑๐๐ คน ในหนึ่งอ�ำเภอมี ๑ กองพัน ในรอบปีจะได้รับการฝึกในห้วงระยะ
เวลาสัน้ ๆ ใช้เวลาฝึก ๒๐ วัน ส�ำหรับทหารบ้านทีท่ �ำหน้าทีด่ า้ นเทคนิคจะใช้เวลาฝึก
๓๐ วัน ในยามปกติจะประกอบอาชีพของตนเอง คลังอาวุธของทหารบ้านจะอยู่ ณ
หน่วยทหาร การรายงานข่าวจะรายงานตามล�ำดับตามสายการบังคับบัญชาด้วย
เครื่องมือสื่อสาร ยอดก�ำลังพบรวมทั้งประเทศ จ�ำนวนประมาณ ๕๐ ล้านคน ไม่มี
เงินเดือนหรือผลตอบแทนใด ๆ
ทหารกองหนุน (reserve) เป็นก�ำลังพลที่ได้มาจากทหารที่ปลดจาก
ประจ�ำการ มีการลงทะเบียนควบคุมทีแ่ น่นอน และจัดตัง้ เป็นกองก�ำลังกองหนุน ได้รบั
การฝึกและสามารถเรียกระดมพลได้ด้วยความรวดเร็ว พลทหารกองหนุนจะต้อง
มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นายสิบและนายทหารมีแนวทางการรับราชการเช่นเดียวกับนายสิบ
และนายทหารหลักในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
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พลทหารประจ�ำการ ได้จากการเรียกเกณฑ์ตามกฎหมาย โดยชาย
สั ญชาติ จี น ไม่ ค�ำนึ ง ถึง เชื้อชาติ อายุ ๑๘ ปี จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
ณ ภูมิล�ำเนาของตน โดยลงทะเบียนในห้วง ๑ - ๑๕ กันยายน และเข้ารับการเกณฑ์
ในเดือนธันวาคมของปีนั้น ๆ การคัดเลือกบุคคลเป็นทหารได้จากผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยก�ำลั ง อาวุ ธ ประชาชนอ�ำเภอ
(หน่วยรองของมณฑลทหาร) หน่วยต�ำรวจ และหน่วยสาธารณสุข โดยพิจารณา
คัดเลือกจากบุคคลที่มีความเหมาะสมมากที่สุดตามล�ำดับให้เข้ารับราชการ และส่ง
ก�ำลังพลทหารใหม่ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในต้นปี
พลทหาร ทีส่ ง่ เข้าประจ�ำการเป็นทหารบกมีระยะเวลาประจ�ำการ ๓ ปี
ทหารเรือ และทหารอากาศ ๔ ปี หลังจากรับราชการครบตามระยะเวลาแล้ว
พลทหารสามารถสมัครใจรับราชการต่อได้อกี ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการเรียกว่าทหาร
อาสาสมัคร แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยว่าบุคคลนัน้ มีความเหมาะสม
และหน่วยมีความต้องการ ซึ่งทหารบกสามารถรับราชการต่อได้อีกไม่เกิน ๒ ปี
ทหารเรือและทหารอากาศไม่เกิน ๑ ปี รวมระยะเวลาแล้วทุกเหล่าหากสมัครใจ
รับราชการต่อจะมีระยะเวลา ๕ ปี เท่ากัน
ทหารอาสาสมัคร ได้จากพลทหารประจ�ำการที่รับราชการครบอายุ
แล้วสมัครจับราชการต่อครั้งที่หนึ่ง ทหารบกรับราชการต่อได้ไม่เกิน ๒ ปี ทหารเรือ
ทหารอากาศรับราชการต่อได้ไม่เกิน ๑ ปี และสมัครใจทีจ่ ะรับราชการต่อไปอีกเป็น
ครั้งที่สอง หน่วยจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก ทหารผู้นั้นมี
ความสามารถช�ำนาญเฉพาะวิชาและสมัครใจ, มีความประพฤติดี, หน่วยมีความ
ต้องการ เมือ่ สมัครใจแล้วจะต้องรับราชการต่อไปอีกอย่างน้อย ๘ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี
โดยอายุจะต้องไม่เกิน ๓๕ ปี เพื่อให้สามารถหางานท�ำต่อได้เมื่อปลดประจ�ำการ
หากทหารจะสมัครใจรับราชการต่อไปอีกก็สามารถกระท�ำได้แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องผ่านการ
พิจารณาและถือว่าเป็นความต้องการเป็นกรณีพิเศษ
นายสิบ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน จัดพลทหารและนายสิบเป็น
ก�ำลังพลประเภทเดียวกัน โดยพลทหารทีร่ บั ราชการครบอายุราชการและได้รบั การฝึกจะ
ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี – จ่าสิบเอก (ส.ต. - จ.ส.อ.) ตามล�ำดับ 		

[ 164 ]

ภายหลังสงครามสั่งสอนเวียดนาม กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้
ปรับปรุงและพัฒนากองทัพให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และได้น�ำระบบชั้นยศมาใช้เมื่อ
พ.ศ.๒๕๓๑ การพิจารณาเลือ่ นชัน้ ยศหรือก�ำหนดชัน้ ยศ กองทัพฯ จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ความยึดมั่นใน
อุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมิได้มีอัตราชั้นยศที่แน่นอนตามต�ำแหน่ง
ที่ บ รรจุ ต ามอั ต ราการจั ด และยุ ท โธปกรณ์ (อจย.) เหมื อ นสากลโดยทั่ ว ไป
แต่กองทัพฯ มีระบบควบคุมอายุประกอบแนวทางในการรับราชการให้สัมพันธ์
กับหน่วยที่บรรจุ เพื่อให้หน่วยมีก�ำลังที่เหมาะสมกับภารกิจ เช่น ในระดับหมวด
ก�ำลังพลจะมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางในการรับราชการดังนี้
๑. ประเภทนายทหารประจ�ำการ
		 ๑.๑ นายทหารประจ�ำการในหน่วยก�ำลังรบ
ที่รับผิดชอบด้านยุทธการ, ด้านการเมืองและด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง
     	

หน่วยระดับหมวด          	อายุไม่เกิน ๓๐ ปี

     

หน่วยระดับกองร้อย    	 อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

      	 หน่วยระดับกองพัน
อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
		 (ประจ�ำการบนเรือรบ ๔๕ ปี)
      	 หน่วยระดับกรม
อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
		 (ประจ�ำการบนเรือรบ ๕๐ ปี)
      	 หน่วยระดับกองพล
อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
		 (ต่ออายุได้ถึง ๕๕ ปี ถ้าจ�ำเป็น)
      	 หน่วยระดับกองทัพ    อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
		 (ต่ออายุได้ถึง ๖๐ ปี ถ้าจ�ำเป็น)
      	 หน่วยระดับภาคทหาร     อายุไม่เกิน ๖๕ ปี
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		 ๑.๒ นายทหารประจ�ำการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิค
			
			
			

ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิค ชั้นต้น
อายุไม่เกิน ๕๓ ปี
ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิค ชั้นปานกลาง อายุไม่เกิน ๕๘ ปี
ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิค ชั้นสูง
อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

๒. ประเภทนายทหารอาสาสมั ค ร (ข้ า ราชการพลเรื อ น)
เป็นนายทหารทีม่ คี วามช�ำนาญเฉพาะสาขาวิชา ได้ผา่ นการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการมาแล้วตามข้อ ๑.๒ และสมัครใจที่จะรับราชการต่อประกอบกับหน่วย
ได้พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมและมีความต้องการ
		 ๒.๑ ต�ำแหน่งเทคนิควิชาพิเศษชั้นสูง
      	 ชาย อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
      	 หญิง อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
๒.๒ ต�ำแหน่งเทคนิควิชาพิเศษระดับปานกลางและชั้นต้น
       ชาย อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
     	 หญิง อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
 		 ๒.๓ ต�ำแหน่งเทคนิควิชาชีพพิเศษระดับปานกลางและชั้นต้น
ช�ำนาญด้านศิลปหัตถกรรมและด้านพลศึกษา
       ชาย อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
       หญิง อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
แนวทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นทหารกองทั พ บกปลดปล่ อ ย
ประชาชนจีน
การฝึกอบรมนายทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (people's
libration arrmy: pla) ในภาวะสงครามจะใช้การฝึกอบรมในสนามตามสถานการณ์จริง
เป็นหลัก ในยามสงบใช้การฝึกอบรมในโรงเรียนเป็นหลัก ซึง่ ได้แบ่งโรงเรียนทหารออก
เป็น ๓ ประเภท คือ โรงเรียนนายสิบ, โรงเรียน (วิทยาลัย) บังคับบัญชา และโรงเรียน
(วิทยาลัย) เทคนิค
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นายทหารในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทุกนายจ�ำเป็นจะต้องผ่าน
การศึกษาในโรงเรียน (วิทยาลัย) นายทหารก่อนจึงจะเป็นนายทหารได้และการศึกษา
ของนายทหารจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา การเลื่อนยศและต�ำแหน่งด้วย
หลักสูตรในการศึกษาจะแบ่งหลักสูตรการศึกษาให้ตรงตามต�ำแหน่งของนายทหาร
ที่จะบรรจุเข้ารับราชการตามต�ำแหน่งนั้น ๆ หรือเรียกว่าเป็นการศึกษาเฉพาะเหล่า
		 นโยบายการฝึกศึกษาในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนยึดถือ
แนวทางดังนี้
๑. ผลิตก�ำลังพลให้มอี ดุ มการณ์ทางด้านการเมือง และมีความเชีย่ วชาญ
ในด้านการทหารด้วย
๒. หน่วยทหารและโรงเรียนทหารจะต้องมีความสัมพันธ์และประสานงาน
ซึ่งกันและกัน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนจะรับใช้หน่วยทหารและหน่วยทหารจะคัดเลือก
นักเรียนที่ดีเด่น (จากพลทหาร) ให้กับโรงเรียน
๓. การฝึกศึกษาจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กบั ระบบการบริหารงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผูท้ สี่ �ำเร็จการศึกษามาแล้วจะต้องสามารถฝึกทหารและ
บริหารงานได้ทั้งหมด
๔. ยืนหยัดในอาวุธและยุทโธปกรณ์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ให้สามารถใช้อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ และสามารถใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทที่ นั สมัย
ของข้าศึกได้
๕. ยืนหยัดในหลักการการต่อสูด้ ว้ ยความล�ำบากยากแค้น ฝึกทหารอย่าง
ขยันขันแข็ง และประหยัด และหวังผลจากการฝึกด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด
		 โรงเรียนทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประกอบด้วย
๑. โรงเรียนนายสิบ การอบรมบุคคลที่จะท�ำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา
(หัวหน้านายสิบ) จะใช้การพิจารณาต่อบุคคลที่มีคุณวุฒิและขีดความสามารถจาก
ทหารที่เกณฑ์เข้ามา เข้ารับการฝึกอบรมในโรงเรียนนายสิบ ซึ่งมีอยู่ตามภาคทหาร
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ต่าง ๆ เรียกว่า หน่วยฝึกทหารในกองทหาร หรือโรงเรียนนายสิบในโรงเรียน
(วิทยาลัย) บังคับบัญชา ส�ำหรับหัวหน้านายสิบส่วนหนึง่ ของกองทัพเรือและกองทัพ
อากาศนั้น จะพิจารณาคัดเลือกจากพลทหารที่มีความรู้ชั้นมัธยมต้นเข้ารับการฝึก
อบรม ๒ – ๓ ปี ให้มีความรู้ในวิชาเฉพาะเพื่อสามารถใช้งานในการซ่อมแซมอาวุธ
และยุทโธปกรณ์ได้
๒. โรงเรียน (วิทยาลัย) บังคับบัญชา เป็นโรงเรียนส�ำหรับผลิตนายทหาร
ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
ชัน้ ต้น ฝึกอบรมนายทหารในระดับ หมวด (เทียบเท่า โรงเรียน
นายร้อยของไทย)
ชั้นกลาง ฝึกอบรมนายทหารในระดับ กรม (เทียบเท่า โรงเรียน
เสนาธิการ เหล่าทัพของไทย)
ชั้นสูง ฝึกอบรมนายทหารในระดับ กองทัพ (เทียบเท่า วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักรของไทย)
การฝึกอบรมโดยทั่วไปจะประกอบด้วยสาขาวิชาทางด้านการทหาร
การเมือง การส่งก�ำลังบ�ำรุง วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์
		 ๒.๑ โรงเรียน (วิทยาลัย) บังคับบัญชา ชัน้ ต้น แต่ละเหล่าทัพจะมี
โรงเรียนของตนเองเพือ่ ผลิตนายทหารในระดับหมวดให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ตาม
ต�ำแหน่งคือ เป็นผู้บังคับหมวด เป็นนายทหารประจ�ำเรือรบ เป็นนักบินของกองทัพ
เรือและกองทัพอากาศ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาจะพิจารณาคัดเลือก
จากพลทหารหรือนายสิบทีม่ คี วามสามารถมีคณ
ุ วุฒเิ ป็นหลักและส่วนน้อยจะรับจาก
นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมปลาย การศึกษาจะกระท�ำอย่างเป็นระบบ
เพื่อผลิตนายทหารให้มีความสามารถขั้นต้นเพื่อท�ำหน้าที่ผู้บังคับหมวด ส่วนความ
ช�ำนาญให้พฒ
ั นาจากการท�ำงานในภายหลัง โรงเรียน (วิทยาลัย) บังคับบัญชาชัน้ ต้น
แบ่งย่อยออกเป็น ๓ ประเภท คือ คณะวิชาเฉพาะชั้นปานกลาง, คณะวิชาเฉพาะ
ชั้นวิทยาลัย และคณะวิชาทั่วไปมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง ๓ ประเภทนี้จะมีแนวทาง
ในการศึกษาและการรับสมัครนักศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้
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๒.๑.๑ คณะวิชาเฉพาะปานกลาง รับจากหัวหน้าหมูแ่ ละพลทหาร
ทีส่ �ำเร็จการศึกษาจากชัน้ มัธยมปลาย ซึง่ มีผลการศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์ดเี ข้ารับการศึกษา
โดยมีระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปี และรับจากหัวหน้าหมู่และพลทหารที่ส�ำเร็จ
การศึกษาจากชั้นมัธยมต้นที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีระยะเวลาในการ
ศึกษา ๓ ปี หลักสูตรการศึกษาเน้นหนักในด้านการทหารและการเมือง เพื่อให้มี
ความรู้ขั้นพื้นฐานในการน�ำหน่วย
			 ๒.๑.๒ คณะวิชาเฉพาะชัน้ วิทยาลัย รับจากหัวหน้าหมูแ่ ละพล
ทหารที่ส�ำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมปลายที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีและเป็น
ผูท้ มี่ คี วามสามารถสูง โดยมีระยะเวลาในการศึกษา ๓ ปี หลักสูตรการศึกษาประกอบ
ด้วย การทหาร การเมือง วิชาเฉพาะในระดับวิทยาลัย
			 ๒.๑.๓ คณะวิชาทัว่ ไปมหาวิทยาลัย รับจากนักศึกษาทีส่ �ำเร็จ
การศึกษาจากมัธยมปลายเป็นหลัก และรับจากหัวหน้าหมูแ่ ละพลทหารทีส่ �ำเร็จการ
ศึกษาจากชัน้ มัธยมปลายเป็นส่วนน้อยโดยมีระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปี หลักสูตรการ
ศึกษาประกอบด้วย การทหาร การเมือง วิชาเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย
		 ๒.๒ โรงเรียน (วิทยาลัย) บังคับบัญชาชัน้ กลาง กองทัพบก กองทัพ
เรือ และกองทัพอากาศ แต่ละเหล่าทัพจะมีโรงเรียน (วิทยาลัย) ของตนเองในระดับ
ชัน้ กลาง โดยรับนายทหารนักเรียนจากนายทหารต�ำแหน่งผูบ้ งั คับกองพัน หรือฝ่าย
เสนาธิการ ที่มีต�ำแหน่งเทียบเท่า ผู้บังคับกองพัน และจะต้องผ่านการศึกษาจาก
โรงเรียน(วิทยาลัย) บังคับบัญชาชัน้ ต้นมาแล้ว ระยะเวลาในการศึกษา ๑ – ๒ ปี เมือ่
ส�ำเร็ จ การศึ กษาแล้วจะได้รับ ต�ำแหน่ง เป็นนายทหารในระดับกรม หลักสูตร
การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาวิชาทหารในระดับกรมเป็นหลักโดยเน้นในเรื่อง
การจัดการบังคับบัญชาในทางยุทธวิธีและให้มีความรู้เพิ่มเติมในระดับกองพลบ้าง
เป็นบางส่วนเพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านรวมทัง้ ให้มคี วามรูใ้ นทางเทคโนโลยีดา้ น
การทหารสมัยใหม่เป็นบางส่วนเท่าที่จ�ำเป็นด้วย
		 ๒.๓ โรงเรียน(วิทยาลัย)บังคับบัญชาชัน้ สูงหรือเรียกว่ามหาวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร เป็นโรงเรียน(มหาวิทยาลัย)บังคับบัญชาชั้นสูงในทางทหาร
ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน รับนายทหารนักเรียนจากกองทัพบกกองทัพเรือ
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และกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นนายทหารในระดับผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่า
และเป็นบุคคลที่เคยผ่านการศึกษาจากโรงเรียนบังคับบัญชาชั้นกลางมาแล้วระยะ
ในการศึกษา ๑ ปี หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาและวิจัยนโยบาย
ในการป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ หลักการสงคราม นโยบายการป้องกันประเทศ
และการต่างประเทศ และ อื่น ๆ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศได้จัด
หลักสูตรเพิ่มเติมส�ำหรับนายทหารที่มีต�ำแหน่งในระดับแม่ทัพ และข้าราชการ
พลเรือนทีม่ ตี �ำแหน่งตัง้ แต่ผวู้ า่ ราชการมณฑลขึน้ ไป ระยะเวลาในการศึกษา ๓ – ๔ เดือน
หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาและวิจยั นโยบายในการป้องกันประเทศ
และยุทธศาสตร์
โรงเรียน (วิทยาลัย) บังคับบัญชา ทั้ง ๓ ประเภท ยังได้จัดให้มี
การศึกษาแบบวิจยั โดยรับนายทหารนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตจิ บมหาวิทยาลัยในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ระยะเวลาในการศึกษา ๒ - ๓ ปี ความมุง่ หมายเพือ่ ผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ในด้านทฤษฎีและงานวิจัยและสามารถท�ำหน้าที่ครูในโรงเรียน
ทหารชั้นสูงหรือท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการในหน่วยงานที่ส�ำคัญ
๓. โรงเรียน (วิทยาลัย) เทคนิค
		 โรงเรียน(วิทยาลัย) เทคนิค ได้แบ่งการด�ำเนินการฝึกศึกษานักเรียน
ออกเป็น ๕ ประเภท ด้วยกันตามความต้องการของหน่วยทหารคือ วิชาเฉพาะปานกลาง
วิชาเฉพาะชั้นมหาวิทยาลัย, วิชาทั่วไปมหาวิทยาลัย, นักศึกษาวิจัยปริญญาโท
และนักศึกษาวิจัยปริญญาเอก
		 ๓.๑ วิชาเฉพาะปานกลาง รับนักเรียนโดยพิจารณาคัดเลือกจาก
พลทหารและนักเรียนทั่วไปที่ส�ำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย
ส�ำหรับนักเรียนที่ส�ำเร็จมัธยมต้นระยะเวลาในการศึกษา ๓ ปี และนักเรียนที่ส�ำเร็จ
ชัน้ มัธยมปลายมีระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปี หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยความรู้
พื้นฐานงานด้านช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ ตามต�ำแหน่งที่ต้องการบรรจุในต�ำแหน่งที่
ใช้งานด้านเทคนิค รวมทั้งผลิตนักเรียนเพื่อบรรจุเป็น จนท. เทคนิคในหน่วยงาน
ข้าราชการพลเรือนด้วย
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    ๓.๒ วิชาเฉพาะชั้นมหาวิทยาลัย รับนักเรียนโดยพิจารณาคัดเลือก
จากพลทหารและนักเรียนทั่วไปที่ส�ำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมปลาย ระยะเวลา
ในการศึกษา ๓ ปี หลักสูตรในการศึกษาประกอบด้วย ความรูพ้ นื้ ฐานในวิชาช่างเทคนิค
เพือ่ ผลิตนายทหารและข้าราชการพลเรือนให้สามารถมีความรูใ้ นงานการซ่อมบ�ำรุง
ยุทโธปกรณ์ตา่ ง ๆ รวมทัง้ ผลิตแพทย์ทหารเพือ่ บรรจุในหน่วยทหารระดับต�ำ่ กว่ากองพล
 		 ๓.๓ วิชาทัว่ ไปมหาวิทยาลัย รับนักเรียนจากนักเรียนทัว่ ไปทีส่ �ำเร็จ
การศึกษาจากชั้นมัธยมปลาย ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปี และหากศึกษาในสาขา
แพทยศาสตร์ ระยะเวลาในการศึกษา ๖ ปี หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วยวิชา
ในสาขาวิศวกรรมต่างและวิชาแพทย์ เพือ่ ผลิตนายทหารเป็นวิศวกร และนายแพทย์
ทหารเป็นหลัก
 		 ๓.๔ นักศึกษาวิจัยปริญญาโทและปริญญาเอก ความมุ่งหมาย
เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ในด้านการวิจัยในสาขาวิศวกรรมชั้นสูง ให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านในการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ตา่ ง ๆ และท�ำหน้าทีเ่ ป็นครูในโรงเรียนทหาร
ส�ำหรับระบบการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้ระบบ ๖, ๓, ๓
คือ ชั้นประถมศึกษา ๖ ปี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี และชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ๓ ปี
		 การแสดงแสนยานุภาพของกองทัพจีน
		 จีนจัดการเดินสวนสนามในวาระครบรอบ ๗๐ ปี (ค.ศ.๑๙๔๕ –
๒๐๑๕ หรือ พ.ศ.๒๔๘๘ – ๒๕๕๘) ชัยชนะสงครามโลกครั้งที่สอง ณ จัตุรัสเทียน
อันเหมิน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ นับเป็นครั้งแรกของการก�ำหนด
“วันแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นของกองทัพประชาชนจีน”
และเป็นครัง้ แรกในการเดินสวนสนามของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน หรือ PLA
เพื่อร�ำลึกถึงชัยชนะสงคราม ทั้งนี้ จีนเป็นหนึ่งในสมาชิกกองก�ำลังพันธมิตรผู้พิชิต
สงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ.๑๙๓๙ – ๑๙๔๕ หรือ พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๔๘๘ ) ระหว่าง
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สงครามโลกครั้งที่สองนี้ กองทัพจักรพรรดินิยมแห่งญี่ปุ่นได้ยาตราทัพเข้าไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย และได้ยึดครองเขตต่าง ๆ ในประเทศจีนในปี ค.ศ.๑๙๓๗
(พ.ศ.๒๔๘๐) โดยเฉพาะสงครามยึดครองหนานจิง (นานกิง) ท�ำให้เกิดบาดแผล
ทางประวัติศาสตร์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมาจนทุกวันนี้
พิธเี ดินสวนสนามครัง้ ยิง่ ใหญ่ของ PLA เพือ่ เฉลิมฉลองชัยชนะเหนือญีป่ นุ่
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง โดยมีก�ำลังพลเข้าร่วมการสวนสนามถึง ๑๒,๐๐๐ คน
อาวุธยุทโธปกรณ์ ๕๐๐ ชิน้ และเครือ่ งบินรบรุน่ ใหม่ลา่ สุดอีก ๑๘ รุน่ รวม ๒๐๐ ล�ำ
ซึ่งในจ�ำนวนอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ยังไม่เคยแสดงต่อที่
สาธารณะมาก่อน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้น�ำและข้าราชการระดับสูงจาก
ประเทศต่าง ๆ นับ ๓๐ ประเทศ เข้าร่วมชมความยิ่งใหญ่ของกองทัพจีน
เบื้องหน้า ภายในงานนี้พบผู้น�ำชาติมหาอ�ำนาจอย่างประธานาธิบดี
วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย รวมถึงผู้น�ำชาติอื่น ๆ อันมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน
ซึ่งรัฐบาลจีนเน้นย�้ำว่า พิธีสวนสนามครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าหมายต่อญี่ปุ่นในวันนี้ แต่มุ่ง
ระลึกอดีตและตักเตือนชาวโลกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของจีน อย่างไรก็ดีจีน
ก็แทบไม่เคยพลาดจะลากจุดสนใจไปยังการกระท�ำของญี่ปุ่นในช่วงเกิดสงคราม
การเริ่มต้นพิธีการในการสวนสนาม เริ่มด้วยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เริ่มต้นกล่าว
สุนทรพจน์ขณะยืนอยู่เหนือจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงปักกิ่ง
ได้แสดงท่าทีเป็นมิตรไมตรีด้วยค�ำแถลงว่า “จีนจะตัดลดก�ำลังทหารลง ๓๐๐,๐๐๐
นาย เพื่อก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาสันติภาพ” แต่ว่าไม่ได้ชี้ชัดถึงกรอบเวลา
อันชัดเจนออกมา ทัง้ นีก้ องทัพปลดแอกประชาชนจีนนับเป็นหนึง่ ในกองทัพทีม่ ขี นาด
ใหญ่ที่สุดในโลก โดยปกครองก�ำลังพลอยู่กว่า ๒,๓๐๐,๐๐๐ นาย ในปัจจุบัน

[ 172 ]

แสนยานุภาพทางการทหารของจีน ที่น�ำมาร่วมการสวนสนามในครั้งนี้
ที่น่าสนใจมากคือ ขีปนาวุธน�ำวิถีตงเฟิง รุ่นต่าง ๆ ได้แก่
๑) ขีปนาวุธตงเฟิง ๒๖

ภาพขีปนาวุธน�ำวิถี DF 26

ขีปนาวุธน�ำวิถีตงเฟิง ๒๖ (Dongfeng-26) เป็นขีปนาวุธพิสัยกลาง
(Intermediate-Range Ballistic Missile: IRBM) มีพิสัยการยิงไกล ๔,๐๐๐
กิโลเมตร เจ้าของฉายา “ผู้พิฆาตเกาะกวม” เนื่องจากสามารถโจมตีข้าศึกได้ถึง
“เกาะกวม”อันเป็นฐานทัพสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก
๒) ขีปนาวุธตงเฟิง ๒๑ ดี

ภาพขีปนาวุธน�ำวิถี DF 21 D
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ขีปนาวุธน�ำวิถี ตงเฟิง ๒๑ ดี (Dongfeng-21D) เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือ
ผิวนำ�้ (Anti-Ship Ballistic Missile : ASBM) มีพสิ ยั การโจมตีไกล ๑,๔๕๐ กิโลเมตร
รายงานระบุวา่ ขีปนาวุธฯมีอานุภาพท�ำลายล้างสูงขนาดสามารถจมเรือบรรทุกเครือ่ ง
บินด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว
๓) ขีปนาวุธตงเฟิง ๕ บี

		

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

ขีปนาวุธน�ำวิถี ตงเฟิง ๕ บี (Dongfeng-5B) เป็นขีปนาวุธพิสัยไกล
(Intercontinental Ballistic Missile: ICBM) เคลื่อนที่โดยใช้ระบบเชื้อเพลิงเหลว
มีพสิ ยั การยิงไกล ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร สามารถบรรจุหวั รบนิวเคลียร์ได้มากกว่าสามหัว
ข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับการเดินสวนสนามฉลองครบรอบ ๗๐ ปีชัยชนะ
สงครามโลกครั้งที่สอง
ประการแรก เป็นการเดินสวนสนามครั้งแรก ที่ไม่ได้จัดในวันชาติจีน
ซึ่งหากพิจารณาจากการที่จีนจัดการเดินสวนสนามของกองทัพมาแล้วจ�ำนวน 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 ตามล�ำดับ
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ประการที่สอง อดีตทหารผ่านศึกก๊กมินตั๋ง (Kuomintang) ได้รับเชิญ
มาเข้าร่วมการเดินสวนสนาม จีนได้เชิญอดีตทหารผ่านศึกก๊กมินตั๋งบางกลุ่มมา
เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม เพื่อร�ำลึกว่ากองทัพก๊กมินตั๋งมีบทบาทส�ำคัญในสงคราม
ต่อต้านญี่ปุ่น
ประการที่สาม เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงร่วมเดินสวนสนามโดยเป็นหน่วยผูน้ �ำ
ของขบวนฯ กลุ่มนายทหารใหญ่ระดับนายพลเดินสวนสนามน�ำหน้าเพื่อแสดงภาพ
ลักษณ์ใหม่ของกองทัพปลดแอกประชาชน แตกต่างจากการเดินสวนสนามครั้งที่
ผ่าน ๆ มา จะเป็นการเดินสวนสนามของนายทหารระดับรอง ๆ ลงไป
ประการที่สี่ หน่วยทหารจากต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ในการเดิน
สวนสนามฯ นีม้ หี น่วยทหารต่างชาติเข้าร่วม อาทิ รัสเซีย มองโกเลีย เบลารุส คาซัคสถาน
คีรก์ ซี สถาน ลาว กัมพูชา และชาติอนื่ ๆ เป็นต้น ซึง่ นับเป็นครัง้ แรกทีก่ องก�ำลังของหน่วย
ทหารต่างชาติได้เดินสวนสนามร่วมกับกองทัพจีน ณ กรุงปักกิง่ อันเป็นเมืองหลวงของจีน
ประการทีห่ า้ มีขบวนแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ ๆ สนธิสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศได้บญ
ั ญัตกิ ารแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์รนุ่ ใหม่ของกองทัพ อาวุธยุทโธปกรณ์
ทั้งหมดที่น�ำออกแสดงในขบวนพาเหรด เป็นอาวุธรุ่นใหม่ผลิตในประเทศที่เข้า
ประจ�ำการแล้ว ทั้งของกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองทัพบก อาทิ เครื่องบิน
ทิ้งระเบิด-6K และมีการแสดงขีปนาวุธน�ำวิถีรุ่นใหม่ 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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ประการทีแ่ ปด มีคนกว่า ๒,๔๐๐ คน เข้าร่วมการร้องเพลงประสานเสียง
และทหารกว่า ๒,๔๐๐ นาย เข้าร่วมร้องเพลงประสานเสียงในขบวนพาเหรด
โดยร้องเพลงคลาสสิกทีม่ เี นือ้ หาบรรยายเรือ่ งราวระหว่างสงครามต่อต้านญีป่ นุ่ และ
สมาชิกในวงขับร้องประสานเสียงนี้ เข้าร่วมการเดินสวนสนามครั้งแรก
ส�ำหรับเบื้องหลัง ของการสวนสนามในครั้งนี้ สามารถวิเคราะห์เป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นแรก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ที่มีมาอย่างช้านาน
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ จีนกับไทย มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน มีความร่วมมือกัน
ในทุกมิติตั้งแต่ในระดับความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จนมีการกล่าวกันว่า
การสวนสนามฯ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีน โดยมี
การเตรียมการจัดงานมาเป็นอย่างดีและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการ
ควบคุมการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะทางอากาศ ซึ่งรัฐบาลจีน
ได้ด�ำเนินการปิดน่านฟ้าเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ก�ำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์
และเครือ่ งบินของกองทัพ สามารถสวนสนามฯ ได้อย่างราบรืน่ ในขณะทีจ่ นี มีมลพิษ
ทางอากาศสูงค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกรุงปักกิ่ง ซึ่งทางการจีน ใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการลดมลพิษโดยการยิงจรวดขึ้นสู่อากาศเพื่อท�ำฝนเทียม นอกจากนี้
ยั ง ใช้ จ รวดเพื่ อ สลายกลุ ่ ม เมฆไม่ ใ ห้ มี ฝ นตกในวั น ที่ ต ้ อ งการได้ ด ้ ว ยเช่ น กั น
นับว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่สูงมาก
ประเด็นที่สอง ด้านการรักษาความปลอดภัย จีนมีกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวด
โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ ผู้ใดที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ
เข้าพักอาศัยในเคหสถานจะต้องรายงานให้หน่วยงานความมั่นคงทราบ ภายใน
๒๔ ชัว่ โมง เพือ่ จะได้ตดิ ตามความเคลือ่ นไหวตลอดระยะเวลาทีพ่ �ำนักอยูใ่ นประเทศ
ประเด็นที่สาม รูปแบบการจัดสวนสนามฯ เมือ่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ จัตุรัส เทียนอันเหมิน นับเป็นการสวนสนาม
ครัง้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ เนือ่ งจากมีการน�ำเอายุทโธปกรณ์ทที่ นั สมัยมาแสดง
ต่อสาธารณะ โดยกองทัพจีน มุ่งเน้นยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศจาก
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ภั ย คุ ก คามในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ ว ยก�ำลั ง ทางอากาศและขี ป นาวุ ธ
หัวรบนิวเคลียร์ ระดับยุทธบริเวณและในระดับยุทธวิธี อย่างไรก็ตาม การสวนสนาม
ในครั้งนี้มุ่งเน้นการแสดงยุทโธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีทางลึกและ
การป้องกันภัยทางอากาศในระดับยุทธบริเวณ ตั้งแต่ระดับต�่ำ ระดับปานกลาง
ถึงระดับสูงมาก ซึง่ แตกต่างจากการสวนสนามในอดีตทีผ่ า่ นมา ยุทโธปกรณ์ทนี่ �ำมา
แสดงที่ส�ำคัญ ๆ ได้แก่ รถถัง ยานเกราะทั้งล้อและสายพาน ปืนใหญ่อัตตาจร และ
จรวดโจมตีภาคพื้น อาวุธน�ำวิถีโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและพื้นน�้ำ ระบบป้องกัน
ภัยทางอากาศผสมอาวุธล�ำกล้องและอาวุธน�ำวิถีระดับต�่ำ (SHORAD) ระดับ
ปานกลาง ระดับสูง (HIMAD) ทั้งแบบอัตตาจรและแบบประจ�ำที่ ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูงอย่างหลากหลาย อันเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนในการน�ำ
เทคโนโลยีมาเพิ่มอ�ำนาจก�ำลังรบทดแทนก�ำลังพล ท�ำให้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
สามารถกล่าว ในสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า สปจ. จะลดก�ำลังพลลง ๓๐๐,๐๐๐ นาย
(ปัจจุบัน กองทัพ สปจ. มีก�ำลังพล ๒,๓๐๐,๐๐๐ นาย)
ประเด็นที่สี่ ผู้แทนต่างประเทศที่เข้าร่วมชมการสวนสนาม ได้แก่
ประมุขต่างประเทศนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม และผู ้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด หรื อ ผู ้ แ ทน และก�ำลั ง พลจากกองทั พ
ต่างประเทศทีเ่ ข้าร่วมสวนสนาม มีจ�ำนวน ๑๗ ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน เบลารุส
กัมพูชา คิวบา อียปิ ต์ ฟิจิ คาซัคสถาน คีรก์ ซี สถาน ลาว เม็กซิโก มองโกเลีย ปากีสถาน
เซอร์เบีย ทาจิกสิ ถาน วานูอาตู เวเนซุเอลา และรัสเซีย ในขณะทีผ่ แู้ ทนจากประเทศ
เยอรมนี และอิตาลี ซึ่งเป็นพันธมิตรสงครามกับญี่ปุ่น ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้
เข้าร่วมชมการสวนสนามฯ ด้วยเช่นกัน
ประเด็นที่ห้า แม้วา่ จีนจะแถลงว่า ไม่ได้พงุ่ เป้าหมายไปเพือ่ การต่อต้าน
ญี่ปุ่นก็ตาม แต่การที่จีนตั้งชื่องานสวนสนามฯ ในครั้งนี้เพื่อมุ่งเป้าหมายที่ญี่ปุ่น
ด้วยการแสดงแสนยานุภาพทางทหารเพื่อป้องปรามที่ญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ในการขยายบทบาทของกองทัพและก�ำลังทหารออกไปปฏิบัติภารกิจ
นอกประเทศ รวมทั้งเพื่อแสดงบทบาทน�ำร่วมกับมิตรประเทศในการผดุงสันติภาพ
และความสงบสุข (ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ รัฐสภาญี่ปุ่นได้ลงมติผ่าน
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงแห่งชาติหลายฉบับ นับเป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้
ประวัตศิ าสตร์ของนโยบายความมัน่ คงของประเทศทีเ่ คยรักษาเอาไว้นบั ๗ ทศวรรษ
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒)
ประเด็นที่หก รูปแบบการเชิญผู้แทนประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมในครั้งนี้
มี ๓ ระดับ ตั้งแต่ระดับประมุขของประเทศหรือผู้น�ำรัฐบาล ระดับผู้น�ำกองทัพ
และระดับกองก�ำลังทหารที่เข้าร่วมสวนสนามฯ การเชิญผู้แทนดังกล่าวมาเข้าร่วม
งานฯ แสดงให้เห็นว่า จีนมีพนั ธมิตรเป็นจ�ำนวนมากโดยเฉพาะรัสเซีย (ซึง่ ก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองทัพจีนได้ส่งก�ำลังพลเข้าร่วมการสวนสนามที่
รัสเซีย และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก็เดินทางไปร่วมงานสวนสนามดังกล่าวด้วย)
การปฏิรูปกองทัพจีน (ครั้งล่าสุด เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๕ หรือ
พ.ศ.๒๕๕๘)
ที่มาของการปฏิรูปกองทัพของจีน หรือ PLA เป็นผลต่อเนื่องมาจาก
ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๖ ทีท่ างการจีนได้เปิดเผยแผนการปฏิรปู เศรษฐกิจและสังคมครัง้
ใหญ่สดุ ในรอบเกือบ ๓๐ ปี ในประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับ “การปฏิรปู เชิงลึกทีร่ อบด้าน”
(Comprehensively Deepening Reform) มีภารกิจที่รัฐบาลจีน ตั้งเป้าไว้ทั้งสิ้น
๑๕ เรือ่ ง แบ่งเป็น ๖๐ ภารกิจ ครอบคลุมทัง้ ในด้านของเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และการป้องกันประเทศ เช่น การผ่อนปรนนโยบายลูกคนเดียว การยกเลิกค่าย
แรงงาน และนโยบายด้านการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการเสริมสร้าง
ก�ำลังป้องกันประเทศ
การปฏิรปู กองทัพของจีน เริม่ เห็นเค้าโครงทีช่ ดั เจนมากขึน้ เมือ่ ประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง ของจีน เปิดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปี ชัยชนะเหนือญี่ปุ่น
ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ อย่างยิ่งใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วย
การสวนสนามของกองทหารหลายหมืน่ คน พร้อมโชว์รถถัง ขีปนาวุธ และเครือ่ งบิน
ล�้ำสมัย ยืนยันแสนยานุภาพอันเกรียงไกร ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยัง
ใช้โอกาสนีป้ ระกาศลดก�ำลังทหารลง ๓๐๐,๐๐๐ คน จากก�ำลังพลในกองทัพทีม่ อี ยู่
๒.๓ ล้านคน ในขณะปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อแสดงความจริงใจว่า จีนไม่มีแผนคุกคาม
หรือขยายอิทธิพลครอบง�ำอย่างที่หลายประเทศกังวล
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การปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จากการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่ทางทหารระดับสูงกว่า ๒๐๐ คน ณ กรุง
ปักกิง่ น�ำโดยประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง (ประธานกรรมาธิการทหารกลาง หรือ Central
Military Commission (CMC) ที่ได้ประกาศให้มีการปฏิรูปกองทัพ PLA ครั้งใหญ่
โดยตัง้ เป้าให้แล้วเสร็จภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) อันเป็นปีทคี่ รบรอบ ๑๐๐ ปี
ของการก่อตัง้ พรรคคอมมิวนิสต์จนี ซึง่ พรรคฯ ก่อตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.๑๙๒๑ (พ.ศ.๒๔๖๔)
เนือ้ หาสาระในการปฏิรปู อาจแบ่งออกเป็นประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย
- การเพิม่ ความเข้มแข็งให้กบั ผูน้ �ำและผูบ้ ญั ชาการทางทหารในระดับสูง
ให้เป็นศูนย์รวมอ�ำนาจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ภายใต้การก�ำกับดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์
และคณะกรรมาธิการทหารกลาง (Central Military Commission: CMC)
- การปรับระดับการให้น�้ำหนักความส�ำคัญในการป้องกันประเทศ
จากเดิมที่มุ่งเน้นการป้องกัน “เชิงรับ” โดยอาศัยกองทัพบกเป็นหลัก ไปสู่รูปแบบ
การปฏิบตั ิ “เชิงรุก” ทีเ่ พิม่ น�ำ้ หนักความส�ำคัญกับกองทัพเรือและกองทัพอากาศมากขึน้
- การปรับปรุงโครงสร้างของ PLA โดยยุบรวมหน่วยงานและจัด
ประเภทหน่วยงานใหม่เป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ โดยให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมาธิการ
ทหารกลาง (CMC) คือ
ส�ำหรับหน่วยงานประเภทรับผิดชอบด้านการบริหาร จ�ำนวน ๑๕ หน่วย
ได้แก่ (๑) หน่วยงานผู้บังคับบัญชา (๒) หน่วยงานเสนาธิการร่วม หรือ the CMC
Joint General Staff Department (๓) หน่วยงานการเมือง (๔) หน่วยงานส่งก�ำลัง
บ�ำรุง (๕) หน่วยงานอาวุธยุทโธปกรณ์ (๖) หน่วยงานการศึกษา (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
กองก�ำลังขีปนาวุธ และ (๕) หน่วยกองก�ำลังยุทธศาสตร์
นอกจากนี้ หน่วยงานประเภทรับผิดชอบการปฏิบัติการทางทหาร
จ�ำนวน ๕ เขตพื้นที่ยุทธบริเวณ หรือกองทัพภาค ได้แก่ (๑) เขตภาคตะวันออก (๒)
เขตภาคใต้ (๓) เขตภาคตะวันตก (๔) เขตภาคเหนือ และ (๕) เขตภาคกลาง
การรวมอ�ำนาจการบังคับบัญชาแบบรวมศูนย์ โดยปรับลดกองบัญชาการ
ที่เป็นศูนย์กลางอ�ำนาจของ PLA จากเดิมที่มีอยู่ ๔ หน่วย ได้แก่ หน่วยบัญชาการ
เสนาธิการทหารใหญ่ หน่วยบัญชาการการเมืองใหญ่ หน่วยบัญชาการส่งก�ำลังบ�ำรุง
ใหญ่ และหน่วยบัญชาการสรรพาวุธใหญ่ ให้เหลือเพียงหน่วยเดียวคือ หน่วย
บัญชาการเสนาธิการทหารใหญ่หรือ the General Staff Department (GSD) ที่
จะท�ำหน้าที่แทนทั้ง ๓ หน่วยที่ถูกยุบไป และถูกปรับเข้าสู่หน่วยงานใหม่ที่ใหญ่ขึ้น
กว่าเดิมภายใต้ชื่อใหม่ว่า “the CMC Joint General Staff Department” โดย
เป็นหน่วยงานในด้านการบริหารขึน้ ตรงกับคณะกรรมาธิการทหารกลาง หรือ 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) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ช�่ำชองด้านงานข่าวกรอง รวมถึงสายสัมพันธ์
กับหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ ในกองทัพ
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การจัดประเภทหน่วยงานของ PLA
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Figure 1. PlA Structure Prior to Reforms

			

โครงสร้างของ PLA ก่อนการปฏิรูป

การจัดตั้งกองบัญชาการหลักเพิ่มขึ้นใหม่ คือ กองบัญชาการกองทัพบก
และมีการปรับเปลี่ยนหน่วยบัญชาการทหารปืนใหญ่ที่ ๒ (the Second Artillery
Corps) ก็มีการเปลี่ยนชื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจมากยิ่งขึ้น เป็นหน่วย
บัญชาการกองก�ำลังขีปนาวุธ (the Rocket force) ซึ่งมีภารกิจในการควบคุมและ
เตรียมพร้อมส�ำหรับการใช้งานขีปนาวุธพิสัยใกล้-ไกล และข้ามทวีป (Intercontinental, Medium-and Short-range Ballistic Missiles)
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Figure 2. PlA Structure after Reforms

โครงสร้างของ PLA หลังการปฏิิรูปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘

การปรับปรุงและจัดตั้ง “เขตพื้นที่ยุทธบริเวณ หรือกองทัพภาค” จาก
เดิมที่มี ๗ ภาคทหาร (Military Regions) ให้เหลือเพียง ๕ เขตพื้นที่ยุทธบริเวณ
(Battle Zones) ได้แก่ เขตภาคเหนือ เขตภาคตะวันออก เขตภาคใต้ เขตภาคตะวันตก
และเขตภาคกลาง โดยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับระบบการบัญชาการรบ และระบบ
ปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก รวมทั้งจะมีการ แยกโครงสร้างการบัญชาการ และความ
รับผิดชอบด้านการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนการปรับบทบาทของกระทรวง
กลาโหม จากเดิมที่ดูแลงานด้านพิธีการ การประชาสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยน
ต่างๆ ให้มาท�ำหน้าที่แทนกองก�ำลังรักษาการณ์ในระดับท้องถิ่น (จังหวัด อ�ำเภอ
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และเมือง) ในงานทีเ่ กีย่ วกับ การเคลือ่ นย้ายก�ำลัง การเกณฑ์ทหาร การฝึกกองก�ำลัง
ประชาชน (Militia) และงานบริหารจัดการอื่นๆ เพื่อป้องกัน การคอร์รัปชัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชา กองก�ำลังและเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น

Source: SOUTH CHINA MORNING POST ST GRAPHICS

เขตพื้นที่ภาคทหารแบบเดิมและแบบใหม่

การจัดตั้ง “ส�ำนักงานวินัยทหาร” และ “ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน”
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ป้องกันและปราบปรามปัญหาการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
ภายในกองทัพ เพื่อผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการทหาร
ที่ทันสมัย ให้ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศในโลกตะวันตกอย่างจริงจัง เพื่อรักษา
เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ทั้งปวงของชาติ โดยมีการปรับอ�ำนาจหน้าที่ของกรม
กิจการการเมืองทั่วไป (General Political Department) ด้วยการลิดรอน
อ�ำนาจในการควบคุมระบบยุติธรรมทางการทหารออกไปให้หน่วยงานใหม่อย่าง
“คณะกรรมาธิการกฎหมายและการเมือง” (Politics and Legal Commission)
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ก็เป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการแยกผู้ตรวจสอบออกจากผู้
กระท�ำความผิด รวมทั้งการประสานงานร่วมกับคณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัย
(Discipline Inspection Commission) และคณะกรรมาธิ ก ารกฎหมาย
และการเมือง อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกระจายอ�ำนาจการตรวจสอบผู้กระท�ำความ
ผิด โดยเฉพาะความผิดฐานทุจริตคอร์รปั ชันระหว่างด�ำรงต�ำแหน่ง, การละเว้นปฏิบตั ิ
หน้าที่ รวมถึงผู้ที่ประพฤติไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ ได้มีการตั้งกองทหารจีนในต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยตั้ง
อยู่ที่ประเทศจิบูตี ในเขต ฮอร์น ออฟ แอฟริกา (Horn of Africa) ซึ่งมีความส�ำคัญ
ทางยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัด (ขณะที่ สหรัฐฯ
มีก�ำลังทหาร ๔,๐๐๐ นายในประเทศดังกล่าว ซึ่งเป็นฐานทัพแห่งเดียวของสหรัฐฯ
ในแอฟริกา) รวมทั้ง ได้มีปฏิรูปการบริหารจัดการ บุคลากรทางความมั่นคงและ
การป้องกันประเทศอย่างทั่วถึงทั้งระบบ โดยการปรับโครงสร้างการบังคับบัญชา
จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพ ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เคยประกาศ
เมือ่ เดือน กันยายน ๒๕๕๘ ในการสวนสนามฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปี ทีม่ ชี ยั ชนะ
เหนือญีป่ นุ่ ในสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ว่า กองทัพ
จะปลดก�ำลังพล ๓ แสนนาย (ลดลงจากจ�ำนวน ๒.๓ ล้าน เหลือประมาณ ๒ ล้าน
นาย) โดยแหล่งข่าวระบุว่า การเปลีย่ นแปลงครั้งใหญ่ในกองทัพครั้งนี้ จะท�ำให้นาย
ทหารระดับสูงจ�ำนวนหนึ่งต้องตกงาน ขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้สั่งก�ำชับให้
ทหารทุกนายอยู่ในระเบียบวินัย
ข้อน่าสังเกต การปฏิรปู กองทัพในครัง้ นี้ เน้นการบูรณาการแบบยกเครือ่ ง
เพื่อการพัฒนาระบบการป้องกันประเทศ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่
นอกจากการเพิ่มอ�ำนาจให้คณะกรรมาธิการทหารกลาง หรือ CMC แล้ว ยังรวมถึง
การเน้นปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชันในกองทัพ (ในขณะทีป่ ระธานาธิบดีสี จิน้ ผิง
ก็ถูกกล่าวหาว่า ใช้การปราบทุจริตคอร์รัปชันในการก�ำจัดฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ และ
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แต่งตัง้ คนของตนเองมาคุมต�ำแหน่งส�ำคัญ ๆ แทน) อาจกล่าวได้วา่ การปฏิรปู กองทัพ
ของจีนในครั้งนี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบการยกเครื่องครั้งใหญ่ ท�ำให้จีนเปลี่ยน
โครงสร้างการบังคับบัญชาจากแบบของสหภาพโซเวียตที่จีนเคยใช้มา โดยปรับมา
สู่รูปแบบของสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้กองทัพขนาดใหญ่มหึมาของจีนมีความ
กระชับ คล่องแคล่ว และทันสมัย เทียบเท่ากับกองทัพสหรัฐฯ ที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นกองทัพที่ดีที่สุดของชาติตะวันตก อีกทั้งยังจะให้ความส�ำคัญกับกองทัพเรือ
และกองทัพอากาศมากกว่าในอดีต นอกจากนี้ ยังน่าจะท�ำให้กองทัพจีนสามารถ
ตอบโต้สถานการณ์ฉกุ เฉิน อันเป็นเหตุดว่ นทีเ่ กิดขึน้ ได้วอ่ งไวมากขึน้ แต่ทสี่ �ำคัญคือ
มีการรวบอ�ำนาจมาอยู่ในก�ำมือของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ประธานกรรมาธิการทหารกลาง หรือ CMC อยู่แล้ว เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน
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ตอนที่ ๓

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับจีนและความร่วมมือ
ทางการทหาร
สายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีนในอดีต
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน
ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.๑๘๓๕ ที่จักรพรรดิกุบไลข่านแห่งราชวงศ์หยวน
ได้ส่งทูตเข้ามาติดต่อกับอาณาจักรเสียน (สยาม) ในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา และ
พ่อขุนรามค�ำแหงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัยส่งคณะทูตไปจีนในปีเดียวกันนัน้ ซึง่ ท�ำให้
การติดต่อค้าขายระหว่างอาณาจักรทัง้ สองขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ตอ่ มาเมือ่ สุโขทัย
เสื่อมอ�ำนาจลงและอยุธยามีอ�ำนาจมากขึ้นในขณะที่ราชวงศ์หยวนของจีนก็ถูก
โค่นล้มไปโดยราชวงศ์หมิงขึ้นมามีอ�ำนาจปกครองจีน พระบรมราชาธิราชที่ ๑
พระมหากษัตริยข์ องกรุงศรีอยุธยาได้สง่ คณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั จีน ขณะที่
จักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงได้สง่ กองเรือทีน่ �ำโดยนายพลเรือเจิง้ เหอ มายังเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแวะทีก่ รุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ.๑๙๕๑ รวมทัง้ ได้มชี าวจีนอพยพ
มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงศรีอยุธยามากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนกับการมาเยี่ยมเยือน
ของกองทัพเรือจีนต่อไทยอันอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์
ทางการทหารระหว่างไทยในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยากับจีนในยุคสมัยราชวงศ์หมิง

นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานของฝ่ายจีนชือ่ “ฉิวแหย่ล”ุ (บันทึกการแสวงหา
สิ่งอนารยะ) ที่เขียนโดยเติ้งข่าย (ยรรยง จิระนคร, ๒๕๕๒, หน้า ๖๔) ได้กล่าวถึง
ขุนนางในราชส�ำนักหมิงชือ่ ว่า หม่าจิว่ กง ได้ขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในปี พ.ศ.๒๒๐๔ เพื่อขอความร่วมมือจากกรุงศรีอยุธยารบกับพม่าเพื่อช่วยชีวิต
จักรพรรดิจีนแห่งราชวงศ์หมิงพระนามว่า หย่งลิ ซึ่งหลบหนีการไล่ล่าของฝ่าย
ราชวงศ์ชงิ ทีโ่ ค่นล้มราชวงศ์หมิงเข้ามาอยูใ่ นพม่าและถูกกษัตริยพ์ ม่าจับตัวไว้ แม้วา่
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะทรงเห็นด้วย แต่แผนการดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติ
เนือ่ งจากจักรพรรดิหย่งลิได้ถกู ปลงพระชนม์ไปก่อน ซึง่ เปรียบเสมือนกับการวางแผน
ร่วมทางการทหารระหว่างไทยในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยากับจีนในยุคสมัยราชวงศ์หมิง
ตอนปลาย (จุลชีพ ชินวรรโณ, ๒๕๔๙, หน้า ๘ - ๙)
เมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มลงในปี พ.ศ.๒๓๑๐ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
จี น ยั ง คงสื บ ต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยการค้ า ทางเรื อ ส�ำเภาทั้ ง ในยุ ค สมั ย กรุ ง ธนบุ รี แ ละ
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระบบบรรณาการ (Tribute) หรือ
จิ้นก้ง (จิ้มก้อง) อันเป็นประเพณีในการส่งเครื่องบรรณาการแก่จักรพรรดิจีน แต่ใน
ยุคปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้มีการ
ค้าขายกับประเทศตะวันตกมากขึ้น ท�ำให้การค้าส�ำเภากับจีนลดความส�ำคัญลง
และในปี พ.ศ.๒๓๙๖ รัชกาลที่ ๔ ทรงให้ยุติการส่งบรรณาการกับจีนเนื่องจากทรง
ไม่ประสงค์ให้เกิดการเข้าใจผิดในหมู่ประเทศที่ติดต่อกับไทยรวมทั้งการไม่คุ้มค่า
กับการลงทุนและขาดความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางไปยังจีนประกอบกับ
ไทยต้องท�ำสนธิสญ
ั ญาเบาริง่ กับอังกฤษ ในปี พ.ศ.๒๓๙๘ ในขณะทีจ่ นี ยุคสมัยราชวงศ์
ชิงก็มคี วามอ่อนแอท�ำให้แพ้สงครามต่ออังกฤษและฝรัง่ เศสรวมทัง้ มหาอ�ำนาจตะวันตก
อืน่ ๆ ซึ่งต่อมามีการโค่นล้มราชวงศ์ชิงและสถาปนาสาธารณรัฐจีนที่ปกครอง
โดยระบอบประชาธิปไตยโดย ดร.ซุนยัตเซ็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่ได้เคยเดินทาง
มายังกรุงเทพฯ ถึง ๔ ครั้งเพื่อแสวงหาการสนับสนุนจากชาวจีนโพ้นทะเลใน
ประเทศไทยโดยครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๔๔๖ ก่อนที่จะก่อตั้งสมาคมปฏิวัติถงหมิงฮุ่ย
ที่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นฐานการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในจีนในปี พ.ศ.๒๔๔๘ และน�ำ
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
ที่มีการแย่งชิงอ�ำนาจระหว่างจีนกั๋วหมินตั๋ง (จีนคณะชาติ) ที่มีเจียงไคเช็คเป็น
ประธานาธิบดีซึ่งตั้งรัฐบาลอยู่ที่นานกิงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การน�ำของ
เหมา เจ๋อตง และในปี พ.ศ.๒๔๘๔ เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชาวจีนโพ้นทะเล
ในไทยได้ร่วมในการต่อต้านญี่ปุ่น ขณะที่ขบวนการเสรีไทยภายใต้การน�ำของนาย
ปรีดี พนมยงค์ ก็ต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่น จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๘๘ สงคราม
ได้ยุติลงโดยญี่ปุ่นแพ้สงคราม ขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีสหรัฐฯ อังกฤษ จีนและ
โซเวียตได้รับชัยชนะ รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนในขณะนั้นซึ่งเป็นสมาชิก
ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีการเจรจากันเพื่อสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต โดยมีการลงนามในสนธิสญ
ั ญาทางพระราชไมตรีระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐจีน (Treaty of Amity between The Kingdom
of Siam and The Republic of China) ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.
๒๔๘๙ ทั้งนี้เพราะไทยต้องการสมัครเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ต่อมา
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจีนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถ ยึดครองอ�ำนาจ
และสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒ รัฐบาล
สาธารณรัฐจีนโดยประธานาธิบดีเจียงไคเช็คต้องหลบหนีไปอยูท่ เี่ กาะไต้หวัน ซึง่ ไทย
ยังคงให้การรับรองรัฐบาลสาธารณรัฐจีนจนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๗ เนื่องจากเห็นว่าเป็น
หนทางหนึง่ ทีส่ ามารถยับยัง้ การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่ให้เข้าสูป่ ระเทศไทย
แต่ตอ่ มาก็ได้มกี ารสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ (อานันท์ ปันยารชุน, ๒๕๔๒, หน้า ๑๙๕ และจุลชีพ
ชินวรรโณ, ๒๕๔๙, หน้า ๘ - ๙)
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สายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีนในยุคปัจจุบัน
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
เมื่อเกิดเหตุการณ์กรณีที่เวียดนามรุกรานกัมพูชาในปี พ.ศ.๒๕๒๑ และมีกองก�ำลัง
ทหารเวียดนามได้รุกเข้าประชิดพรมแดนไทยในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ยิ่งท�ำให้ไทยกับจีน
มีความใกล้ชดิ กันมากขึน้ เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหากัมพูชา จนได้มกี ารแลกเปลีย่ นการ
เยี่ยมเยือนทั้งในระดับพระราชวงศ์ ผู้น�ำรัฐบาล ผู้น�ำทางทหารและมีการซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากจีนมากขึ้นเป็นล�ำดับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๒๐ จนกระทั่งย่างเข้า
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ท�ำให้ทั้งไทยและจีนก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นรวมทั้งเห็นถึง
ความจ�ำเป็นในการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของ
ประเทศด้วยการต่อต้านภัยคุกคามจากเวียดนามร่วมกันตลอดจนยอมรับและ
ให้ความเคารพในอ�ำนาจอธิปไตยโดยไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
จึงท�ำให้รฐั บาลไทยกับรัฐบาลจีนเปลีย่ นท่าทีในการด�ำเนินนโยบายด้านความมัน่ คง
มาสู่แนวทางที่เป็นมิตรและมีความร่วมมือที่เกื้อกูลต่อกันมากขึ้น
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิรไิ กร (๒๕๔๘) แห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย-จีน สามทศวรรษ : บทเรียน
ส�ำหรับอนาคต” โดยกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศทีไ่ ด้ผอ่ นคลาย
ความตึงเครียดลง โดยเฉพาะหลังจากทีส่ หรัฐฯ ได้ปรับความสัมพันธ์กบั จีน เพื่อถ่วง
ดุลอ�ำนาจกับสหภาพโซเวียต และการที่ผู้น�ำสหรัฐฯ ในขณะนั้น คือ ประธานาธิบดี
นิกสัน ได้เดินทางไปเยือนจีนในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ท�ำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องหันไปสร้าง
ความสัมพันธ์กับจีน เช่น ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย เป็นต้น แต่ส�ำหรับ
ประเทศไทย มีเหตุผลที่ส�ำคัญจนท�ำให้นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้น คือ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ต้องเร่งรีบในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน
ทีก่ รุงปักกิง่ เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ด้วยเหตุผล ๓ ประการใหญ่ ๆ ได้แก่
๑. ต้องการแสดงออกว่า ประเทศไทยมีนโยบายต่างประเทศที่มีความ
ก้าวหน้าและเป็นอิสระในการด�ำเนินความสัมพันธ์กบั ทุกประเทศ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ทางด้านลัทธิการเมืองหรือระบบการปกครอง
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๒. ผลดีของการเปิดความสัมพันธ์กับจีน จะสามารถสร้างแรงกดดัน
ต่อเวียดนาม และท�ำให้เวียดนามต้องเปลีย่ นท่าทีตลอดจนลดเงือ่ นไขส�ำหรับการเปิด
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย (หลังจากทีเ่ วียดนามได้แสดงความก้าวร้าวต่อไทย
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ในการเรียกร้องให้ไทยส่งมอบเครื่องบินของ
ทหารเวียดนามใต้ ทีน่ �ำเข้ามาลีภ้ ยั ในไทยคืน และให้ไทยชดใช้คา่ ปฏิกรรมสงครามทีไ่ ทย
มีสว่ นร่วมในสงครามเวียดนาม รวมทัง้ ให้ไทยปิดฐานทัพสหรัฐฯ ในประเทศไทย) อันจะ
น�ำไปสูห่ นทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของคาบสมุทรอินโดจีนได้ดียิ่งขึ้น
๓. การเปิดความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ มีความสอดคล้องกับแนว
นโยบายต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ทีใ่ นช่วงนัน้ ต่างก็ให้การยอมรับรัฐบาลจีน
แผ่นดินใหญ่ถงึ ประมาณ ๑๐๐ ประเทศและยอมรับในนโยบายจีนเดียว โดยให้ถอื ว่า
ไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของจีน
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร ได้กล่าวถึงรูปแบบด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนว่า มีความสัมพันธ์ทั้งในระดับทวิภาคีและในระดับ
พหุภาคีตามกรอบความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มอาเซียน อันท�ำให้ไทยกับจีน
มีความใกล้ชดิ กันมากขึน้ รวมทัง้ ได้ขยายขอบเขตของความร่วมมือครอบคลุมทัง้ ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร
แต่อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ จากพัฒนาการ
ของปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกประเทศ ที่มีความสอดคล้องเกื้อกูลต่อกัน
รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์ของผู้น�ำทั้งของฝ่ายไทยและฝ่ายจีนในการปรับปรุงนโยบาย
เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์รว่ มกัน ซึง่ อาจวิเคราะห์ความเคลือ่ นไหวของความสัมพันธ์
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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รักษาสันติภาพในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี พ.ศ.๒๕๓๗ จีนสนับสนุน
การก่อตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ทางการเมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ (ASEAN Regional Forum:
ARF) และจีนเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๓๙
๓. ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่จีน อาเซียน และ
ประเทศในเอเชียร่วมมือกันแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย และวางแผนสร้างความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเงินในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้เกิดความ
มั่นคงและมั่งคั่งโดยการท�ำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรา การจัดตั้งเขตการค้าเสรี
การจัดตัง้ ประชาคมเอเชียตะวันออก การจัดตัง้ สถาบันการเงินและเงินสกุลของเอเชีย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร ได้ตั้งข้อสังเกตถึงบทเรียนของความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ดังนี้
ประการแรก การร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกันโดยเฉพาะ
ในกลุม่ อาเซียนเป็นผลประโยชน์ทมี่ คี วามส�ำคัญและถาวรกว่าการพึง่ พิงมหาอ�ำนาจ
จากภายนอกภูมิภาค
ประการที่สอง ผลประโยชน์ของประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
สถานการณ์และตามการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ
ประการที่สาม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนในประวัติศาสตร์
ตลอดจนความใกล้ชิดกันทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม มีส่วนส�ำคัญในการ
รื้อฟื้นความสัมพันธ์ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ และด�ำเนินความสัมพันธ์ไปได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนั้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ร่วมกัน ได้น�ำไปสู่ความ
เข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
ประการสุดท้าย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ
ยิ่งในการน�ำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงของประเทศต่าง ๆ ในระยะยาว ซึ่งควรตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการส่งเสริม
ความร่วมมือและจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก เพื่อสามารถแข่งขัน
และต่อรองกับกลุ่มอื่น ๆ เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น
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รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ (๒๕๔๘) คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้วจิ ยั ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในระยะเวลา ๓๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๔๘) โดยพบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์สามเส้าระหว่างจีน
สหภาพโซเวียต และสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปะทะกันระหว่างจีนกับสหภาพ
โซเวียต ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ท�ำให้จีนเกรงภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตและหันไป
ปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ซึ่งในขณะนั้นสหรัฐฯ ต้องการจะถอนทหารออกจาก
สงครามเวียดนาม และต้องการให้จีนลดการสนับสนุนทางทหารแก่เวียดนามเหนือ
ประกอบกับช่วงนัน้ ก�ำลังมีการเปลีย่ นแปลงทางด้านการเมืองในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ซึ่งจากชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน ท�ำให้ไทยจ�ำเป็นต้อง
ปรับนโยบายด้านต่างประเทศและการลดบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ได้ส่งผล
ให้จีนกับสหภาพโซเวียตแย่งชิงกัน เข้ามามีบทบาทแทนที่สหรัฐฯ อันเป็นปัจจัย
ภายนอกที่ส�ำคัญ
ส่วนปัจจัยภายในที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งของ
ไทยและจีน กล่าวคือ การสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน ท�ำให้ผู้น�ำจีนที่เน้นการ
อยูร่ ว่ มกันโดยสันติ เช่น โจว เอินไหล และเติง้ เสีย่ วผิงได้มบี ทบาทมากกว่าผูน้ �ำสาย
อุดมการณ์เข้มข้น อีกทั้งความขัดแย้งกับสหภาพโซเวียตท�ำให้จีนต้องปรับนโยบาย
ต่างประเทศโดยสร้างแนวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียเพื่อต่อต้านการขยาย
อิทธิพลของสหภาพโซเวียต ส�ำหรับปัจจัยภายในประเทศของไทยได้แก่ เหตุการณ์
๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ท�ำให้รฐั บาลทหารหมดอ�ำนาจลงและเปิดโอกาสให้รฐั บาล
พลเรือนที่มีความอ่อนตัวขึ้นมามีอ�ำนาจทางการเมือง จนน�ำไปสู่การปรับความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน
นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคง เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
ไทยกับจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี พ.ศ.๒๕๑๘ โดยจีน
คาดหวังว่าจะสร้างแนวร่วมกับไทยในการต่อต้านอิทธิพลของสหภาพโซเวียต อีกทัง้
ใช้ไทยเป็นประตูในการสร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ ส่วนผล
[ 193 ]

ประโยชน์ของไทยคือ การคาดหวังว่าจีนจะลดการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ใน
ไทยได้ เพือ่ แก้ไขสถานการณ์ความมัน่ คงภายในของไทย รวมทัง้ คาดหวังทีจ่ ะให้จนี
มาคานอ�ำนาจกับเวียดนามทีก่ �ำลังมีอทิ ธิพลเพิม่ มากขึน้ หลังได้รบั ชัยชนะในสงคราม
เวียดนาม นอกจากนั้นแล้ว ไทยมีความต้องการซื้อน�้ำมันจากจีนในราคามิตรภาพ
เพือ่ บรรเทาความขาดแคลนน�ำ้ มันจากวิกฤติการณ์นำ�้ มันในตะวันออกกลาง ตลอดจน
ไทยต้องการให้จีนช่วยซื้อผลิตผลทางการเกษตรของไทย
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๒ ไทยกับจีน ได้มีผลประโยชน์ด้าน
ความมั่นคงที่สอดคล้องกัน จากการที่เวียดนามรุกรานประเทศกัมพูชา ซึ่งไทยกับ
จีนกลายเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหากัมพูชา จนท�ำให้เวียดนาม
ยอมถอนทหารออกจากกัมพูชาในปี พ.ศ.๒๕๓๒ อันเป็นผลให้ไทยมีความใกล้ชิด
กับจีนมากขึ้นและไทยมีบทบาทที่ส�ำคัญในการอธิบายให้ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม
อาเซียนได้เข้าใจจีน ท�ำให้ภาพลักษณ์ของจีนดีขึ้น และเมื่อหลังยุคสงครามเย็น
สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ประเทศไทยกับจีนก็มีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงรวมทัง้ มีการเยีย่ มเยือนระหว่างผูน้ �ำ
ในระดับรัฐบาลและพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ ยิง่ เป็นการกระชับความสัมพันธ์
ทีแ่ นบแน่น ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม กีฬา วิทยาการต่าง ๆ รวมทัง้
มีความร่วมมือทางการทหารที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
บทบาทของจีนในปัจจุบันก�ำลังก้าวจากการเป็นมหาอ�ำนาจในระดับ
ภูมภิ าคไปสูเ่ วทีในระดับโลก ท�ำให้เป็นทัง้ โอกาสและผลกระทบต่อความสัมพันธ์กบั
ไทย ในบางประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาไต้หวัน ปัญหาองค์
ดาไลลามะ ปัญหาทัวร์ศนู ย์เหรียญ ปัญหาคนจีนลอดรัฐ ปัญหาจากข้อตกลงการค้า
เสรีและปัญหาการพัฒนาในลุ่มแม่น�้ำโขง เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวย
ต่อความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ไทยกับจีนดุจกัลยาณมิตร ได้แก่ ความผูกพันและ
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมจากการที่ประเทศไทยกับจีนไม่มีพรมแดนติดกัน
ท�ำให้ไม่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดน และการมีผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจ
รวมทัง้ ผลประโยชน์รว่ มกันในการพัฒนาประเทศ ของประเทศทัง้ สอง ตลอดจนการ
[ 194 ]

ส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงและมีความมั่งคั่งภายใต้
หลัก ๕ ประการของการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ และวิสยั ทัศน์ของอาเซียนในการสร้าง
ประชาคมเอเชียตะวันออกภายใต้กรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (Asia Cooperation
Dialogue: ACD) อันจะท�ำให้เป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นขึ้น
อาจกล่าวได้วา่ ผลจากการวิจยั ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพชินวรรโณ
ค้นพบนั้น มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร
ในประเด็นเกี่ยวกับการด�ำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจจะผลักดันให้น�ำไปสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีน

แนวโน้มในอนาคตของสายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีน
หลายปีที่ผ่านมานี้ เศรษฐกิจของจีนได้พัฒนารุดหน้าไปเป็นอย่างมาก
และกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของไทย จนทาให้ภาษาจีนกลายเป็นอีกภาษาหนึ่ง
ที่มีความส�ำคัญในการใช้ติดต่อค้าขายและประกอบธุรกิจ จากครั้งหนึ่งที่ภาษาจีน
เคยเป็นภาษาต้องห้ามในประเทศไทย แต่ปจั จุบนั นีก้ ลับกลายเป็นภาษาทีไ่ ด้รบั ความ
สนใจจากคนไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สังเกตได้จากจ�ำนวนสถาบันภาษาที่เปิดสอน
ภาษาจีนได้เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมากในหลายปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ จีนยังให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่อ�ำนาจละมุนหรือทีเ่ รียก
ว่า Soft Power จึงท�ำให้การเรียนการสอนภาษาจีนหรือวัฒนธรรมจีน ได้กลายเป็น
เครื่องมือของรัฐบาลจีนในการแผ่ขยายอ�ำนาจละมุนของตนเองอีกด้วย เมื่อเป็น
เช่นนีจ้ นี จึงมุง่ หวังทีจ่ ะส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและปรัชญาจีนในเมืองไทย
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากรัฐบาลไทย และต่อมาจึงได้มีการเปิดสถาบัน
ขงจือ๊ ขึน้ ทัว่ ประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ เป็นจ�ำนวนทัง้ หมด ๑๓ แห่งขึน้ อีกด้วย ซึง่ ถือว่า
มากที่สุดในกลุ่มประเทศในอาเซียนและมีผลการด�ำเนินงานดีที่สุดในโลก
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นอกจากนี้แล้ว เชื้อพระวงศ์ของไทยยังมีบทบาทช่วยส่งเสริมความ
สัมพันธ์อนั ดีงามระหว่างไทยและจีนให้มคี วามแน่นแฟ้นยิง่ ๆ ขึน้ ไปอีกด้วย โดยนับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเริ่มเสด็จเยือนประเทศจีน พระองค์ทรงเป็นผู้น�ำคนส�ำคัญหรือสมาชิกใน
พระราชวงศ์พระองค์เดียวในโลกที่เสด็จเยือนประเทศจีนครบทุกมณฑล และ
พระองค์ยังทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวจีน โดยสมาคมวิเทศสัมพันธ์แห่ง
ประชาชนจีนยังยกย่องพระองค์ทา่ นว่า เป็นทูตสันถวไมตรีระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีนอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ยังได้รับยกย่องจากชาวจีนว่าเป็น ๑
ใน ๑๐ ของมหามิตรที่ดีที่สุดของจีนในรอบศตวรรษที่ผ่านมา นอกเหนือจากองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว ก็ยังมีสมาชิกราชวงศ์ไทย
อีกพระองค์หนึง่ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี
โดยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการทรงเครื่องดนตรีจีนโบราณกู่เจิงเป็นที่
ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จนท�ำให้กระทรวงวัฒนธรรมของจีนถวายต�ำแหน่งทูต
วัฒนธรรมให้แก่พระองค์ (จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์นที และไท้ ว้านผิง, หน้า ๑๒ - ๑๓)
แนวโน้มในอนาคตของสายสัมพันธ์แบบพิเศษที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับ
จีนก็ได้ปรากฏทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก
รัฐมนตรีของไทยก็ได้ตั้งประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ความเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทั้งไทย
และจีนในโอกาสที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยกล่าวปาฐกถา
ณ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕ ดังนี้ (ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๕)
๑. ความสัมพันธ์ไทยกับจีนมีพลวัตอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๐
ไทยและจีนได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุน้ ส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการ
เยือนจีนในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน อาทิ ความร่วมมือในการพัฒนารถไฟความเร็วสูง พลังงาน
หมุนเวียน และการบริหารจัดการน�้ำ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศของไทยทีจ่ นี สามารถตอบสนองได้โดยอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของจีน
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นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายต้องมีการหารือในเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิด
โดยอาศัยความเป็นมิตรของไทยและจีน ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาของความสัมพันธ์
ไทย-จีน นายกรัฐมนตรีรู้สึกภูมิใจที่มีมิตรของจีน หรือ “Friends of China” ใน
ระดับสูง ซึง่ ประกอบไปด้วยอดีตผูน้ �ำประเทศ ดังนัน้ สิง่ ทีป่ ระสงค์จะเห็นในอนาคต
อันใกล้คือ การมีเครือข่ายมิตรของไทย หรือ “Friends of Thailand”
๒. ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทส�ำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เป็นหนึง่ ในฐานะประเทศ ผูก้ อ่ ตัง้ สมาคมอาเซียน ในขณะทีจ่ นี เป็นประเทศคูเ่ จรจา
ทีเ่ ก่าแก่และมีบทบาททีส่ �ำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน ดังนัน้ ไทยและจีนควร
ใช้กรอบความร่วมมืออาเซียนในการจัดการกับความท้าทายร่วมกันของภูมภิ าค อาทิ
ความมัน่ คงทางทะเล การปราบปรามโจรสลัด การปราบปรามการก่อการร้าย การรับมือ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น ส่วนในกรอบ
อนุภมู ภิ าคแม่นำ�้ โขงนัน้ จีนมีบทบาททีส่ �ำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ของประเทศสมาชิก เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาเครือข่ายคมนาคม
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตกอย่างครบวงจร ซึ่งช่วยลด
ต้นทุนทางด้านการค้า ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการลงทุน
ร่วมกัน ยังเป็นการกระจายรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ของสองฝ่ายด้วย ในการนี้ไทยยินดีที่การก่อสร้างสะพานมิตรภาพข้ามแม่น�้ำโขง
แห่งที่ ๔ ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงรายกับห้วยทรายของลาว ซึ่งมีเส้นทางเชื่อม
กับมณฑลยูนนานของจีน มีก�ำหนดจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ในวันที่ ๑๒ เดือน ๑๒ ปี
ค.ศ.๒๐๑๒
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนก้าวสู่ทศวรรษที่สามในปี ค.ศ.
๒๐๑๒ โดยไทยซึง่ รับหน้าทีเ่ ป็นประเทศผูป้ ระสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนตัง้ แต่
เดือนกรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๒ จะท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์
ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง ๑๑ ประเทศ โดยจะยึดถือหลักการ ๓ ประการ คือ
(๑) ความจริงใจ (๒) ความตรงไปตรงมา (๓) ความเคารพและเข้าใจซึ่งกันและกัน
และไทยจะผลักดันความร่วมมือใน ๓ ประเด็นทีเ่ ป็นผลประโยชน์รว่ มกันของสมาชิก
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คือ (๑) การใช้กรอบอาเซียน-จีน เป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดประชาคมเอเชีย
ตะวันออก (๒) การเชือ่ มโยงระหว่างกัน และ (๓) การจัดท�ำแนวปฏิบตั ใิ นทะเลจีนใต้
ในบรรยากาศทีเ่ ป็นมิตรและสร้างสรรค์ตอ่ กัน โดยจะให้ความส�ำคัญกับการประสานงาน
อย่างใกล้ชิด และการหารืออย่างสม�่ำเสมอระหว่างกันในทุกระดับ
๔. จีนมียุทธศาสตร์มุ่งลงใต้ และด�ำเนินนโยบาย Go Global เพื่อการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในและย้ายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศ ไทยตั้ง
อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี ที่จะเป็นศูนย์กลางและเป็นประตูเชื่อมโยงจีนกับอาเซียน
ทั้งหมด ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรและวัตถุดิบที่ใกล้กับจีนมากที่สุด และเป็นตลาด
การค้าและการลงทุนของจีนขนาดใหญ่ถึง ๖๐๐ ล้านคน นอกจากนั้น ความตกลง
ด้านการค้า การค้าบริการและการลงทุนซึง่ มีผลบังคับใช้ระหว่างอาเซียนกับจีนได้เป็น
กลไกส่งเสริมให้การค้าระหว่างอาเซียนกับจีนมีความคล่องตัวและเป็นประโยชน์
ร่วมกันยิ่งขึ้น
๕. ประชาชนคือพลังขับเคลือ่ นความสัมพันธ์ทสี่ �ำคัญยิง่ ต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยจะส่งเสริมการแลกเปลีย่ นการเรียนรูร้ ะหว่างประชาชน
และเยาวชน ในด้านการศึกษาและวัฒนธรรมต่อไป เพือ่ สร้างความเข้าใจระหว่างกัน
และเตรียมความพร้อมของประชาชนเพือ่ ก้าวไปสูก่ ารรวมตัวกันเป็นประชาคมเอเชีย
ตะวันออก ในการนี้ การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในจีน และศูนย์วัฒนธรรมจีน
ในไทย จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนอย่างยั่งยืน
ขณะที่ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดิน
ทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ตามค�ำเชิญของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งนายกรัฐมนตรีจีน
ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพบหารือกับ
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี รวมทั้งพบหารือกับนายสมศักดิ์
เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา และนายนิคม ไวรัช
พานิช ประธานวุฒสิ ภาและรองประธานรัฐสภาซึง่ การพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี
จีนกับนายกรัฐมนตรีไทย ได้ท�ำให้ทงั้ สองฝ่ายได้แลกเปลีย่ นทัศนะและเห็นพ้องเรือ่ ง
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ต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในวงกว้าง ทั้งประเด็นทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่าง
ประเทศ อันเป็นก้าวส�ำคัญของความพยายามที่ด�ำเนินมายาวนานในการกระชับ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยทั้ง
สองฝ่ายได้ตกลงแถลงร่วมกันว่า นับตั้งแต่การสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในปี ค.ศ.๒๐๑๒ ความสัมพันธ์ไทย–จีนได้เข้าสู่
พัฒนาการใหม่ มีศกั ยภาพและโอกาสความร่วมมือในอนาคตทีม่ ากขึน้ โดยก้าวเหนือ
ประเด็นทวิภาคีและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ส�ำหรับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก และมีประเด็นส�ำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือกัน สรุปได้
๙ ประเด็นใหญ่ ๆ (กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๖) ได้แก่
ประเด็นแรก ทางด้านการเมือง ซึ่งทั้งไทยและจีนจะยึดมั่นต่อหลักการ
และวัตถุประสงค์ของกฎบัตรสหประชาชาติ และยึดถือหลักห้าประการของการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ รวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นส�ำคัญที่เป็น
ผลประโยชน์รว่ มกัน โดยประเทศไทยย�ำ้ ถึงการยึดมัน่ ในนโยบายจีนเดียว และจะให้
การสนับสนุนอย่างเต็มทีต่ อ่ พัฒนาการความสัมพันธ์สองฝัง่ ช่องแคบตลอดจนการรวม
ชาติของจีนโดยสันติ ส่วนจีนได้ย�้ำถึงความเคารพและสนับสนุนความพยายามของ
ไทยที่จะรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ และบูรณภาพแห่งดินแดน
เพื่อบรรลุเสถียรภาพด้านการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นของประชาชน นอกจากนี้ ทั้งไทยและจีนจะปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมระหว่างกัน
ในการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน
ที่ประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) และจะใช้มาตรการที่
เป็ น รู ป ธรรมเพื่ อ ด�ำเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ เชิ ง
ยุทธศาสตร์ไทยกับจีน และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งจะผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ
ประเด็นที่สอง ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเงิน โดย
จะส่งเสริมความร่วมมือและอ�ำนวยความสะดวกแก่การเติบโตของการค้าและการ
ลงทุนทวิภาคีผ่านกลไกต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ การค้า และ
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การลงทุนระหว่างไทยกับจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ย�้ำถึงความปรารถนาที่จะบรรลุ
เป้ า หมายการค้ า ทวิ ภ าคี ๑ แสนล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ภายในปี ค.ศ.๒๐๑๕
(พ.ศ.๒๕๕๘) ด้วยเหตุนี้ ทัง้ สองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าการค้าและความเป็นหุน้ ส่วนทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน ควรด�ำเนินไปภายใต้แผนพัฒนาระยะ ๕ ปี นอกจากนี้ จะ
พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนทวิภาคีโดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การลงทุน และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่เป็นมิตรต่อกัน รวมทั้งจะส่งเสริมความ
ร่วมมือให้ใกล้ชิดขึ้นในด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรมสีเขียว โดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้อง
ที่จะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประสบการณ์ระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเกษตรผ่านการ
พัฒนาสหกรณ์ การแปรรูปและการค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร การลงทุนในธุรกิจด้าน
การเกษตร และการประสานนโยบายด้านการเกษตร อีกทัง้ จะเพิม่ ความร่วมมือด้าน
การเงินและการธนาคารให้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ ส่งเสริมการใช้เงินตราสกุลท้องถิน่ ของแต่ละ
ประเทศในการช�ำระเงินการค้าและการลงทุนทวิภาคี ด�ำเนินการกลไกความร่วมมือ
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้เสร็จสมบูรณ์ และอ�ำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือด้านการค้า
การลงทุน และเศรษฐกิจ ทวิภาคี ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเรื่องการจัดระบบ
บริการหักบัญชีเงินหยวน (RMB clearing service) ที่สะดวกขึ้น
ประเด็นที่สาม ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง โดยจะส่งเสริม
การแลกเปลี่ ย นและการเยื อ นระหว่ า งกองทั พ ผ่ า นการหารื อ ประจ�ำปี ด ้ า น
การป้องกันประเทศและความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองฝ่าย ส่งเสริม
การร่วมซ้อมรบ และการฝึกต่อสู้กับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และ
ขยายความร่วมมือด้านความช่วยเหลือเพือ่ มนุษยธรรมและบรรเทาทุกข์จากภัยพิบตั ิ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตลอดจนจะ
กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อส่งเสริม
ความพยายามป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย การลักลอบขนยาเสพติด การค้ามนุษย์
การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การหลอกลวงทางโทรศัพท์ การฟอกเงิน อาชญากรรม
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ทางคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมทางอาชญากรรมอื่น ๆ ที่อยู่ในความวิตกกังวล
ร่วมกัน และส่งเสริมการสร้างสถาบันด้านการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคง
ในแม่นำ�้ โขง นอกจากนี้ ทัง้ สองฝ่ายยังเห็นพ้องจะกระชับการแลกเปลีย่ นและความ
ร่วมมือในสาขาความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย
ประเด็นทีส่ ี่ ด้านการคมนาคมและความเชือ่ มโยง มุง่ ส่งเสริมความเชือ่ มโยง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยเชื่อมโครงข่ายระบบรางผ่าน สปป.ลาว
เมียนมาร์ และเชื่อมถนน ท่าเรือ ท่าอากาศยานต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อ
การเคลื่อนย้ายสินค้าและคน และเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาค
ซึ่งฝ่ายจีนแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมในโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
ระหว่างหนองคายกับบ้านภาชี โดยให้มกี ารช�ำระค่าใช้จา่ ยบางส่วนในรูปสินค้าเกษตร
ส่วนฝ่ายไทยก็ยินดีต่อความสนใจของฝ่ายจีน และจะเข้าสู่การหารือเรื่องดังกล่าว
กับฝ่ายจีนในโอกาสแรก บนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลทั้งสอง
ฝ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟในประเทศไทย โดยแลกเปลี่ยนกับ
สินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่ลงนาม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.
๒๕๕๖)
ประเด็นที่ห้า ด้านวัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว จะด�ำเนิน
การอย่างกระตือรือร้นตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม
ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมทัง้ สองฝ่าย เพือ่ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ
ยิ่งขึ้น ฝ่ายจีนจะสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย ณ กรุงปักกิ่ง และให้ความ
ช่วยเหลือที่จ�ำเป็นแก่การก่อสร้าง ฝ่ายไทยย�้ำว่าจะสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมจีน
ณ กรุงเทพฯ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนในด้านภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ รวมถึงความร่วมมือในการผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ทั้งสองฝ่าย
ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นและความร่วมมือในด้านวรรณกรรมและภาษาของกันและกัน
และสนั บ สนุ น ให้ ส�ำนั ก พิ ม พ์ ข องตนเข้ า มี ส ่ ว นร่ ว มในงานมหกรรมหนั ง สื อ ที่
จัดขึน้ ในอีกประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ จะด�ำเนินการตามความตกลงทวิภาคีตา่ ง ๆ
เรื่องความร่วมมือด้านการศึกษา และการรับรองวุฒิบัตรและปริญญาที่ออกโดย
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สถาบันอุดมศึกษาของกันและกัน รวมทั้งกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาและ
วิจัยระหว่างหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในแต่ละประเทศ
ทั้ ง สองฝ่ า ยยั ง ยิ น ดี ต ่ อ การจั ด ตั้ ง สถาบั น ขงจื้ อ และห้ อ งเรี ย นขงจื้ อ แห่ ง ใหม่
ในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ
เพิม่ ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมความร่วมมือในการฝึก
อบรมวิชาชีพอีกด้วย ตลอดจนจะเจรจาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ยกเว้นการตรวจลงตราส�ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย–จีน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกการไปมาหาสู่ระดับประชาชนทั้งสองประเทศ อีกทั้งจะขยายปริมาณ
การท่องเที่ยวระหว่างกันโดยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวของตนเดินทางไปอีกประเทศ
เพิม่ ขึน้ และส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ดา้ นท่องเทีย่ ว รวมถึงการให้บริการและการ
อ�ำนวยความสะดวกที่ดีขึ้นแก่นักท่องเที่ยว และปกป้องผลประโยชน์นักท่องเที่ยว
อย่างจริงจัง
ประเด็นที่หก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะกระชับ
การแลกเปลีย่ นและความร่วมมือระหว่างกัน เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ มาก
ขึน้ ในสาขานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ สร้างนวัตกรรมและสังคม
บนพื้นฐานของความรู้ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย–จีน ด้วยการส่งเสริมการจัดตัง้ ห้องทดลองและศูนย์วจิ ยั ร่วมในสาขา
ส�ำคัญต่าง ๆ ทีม่ คี วามสนใจร่วมกัน โดยให้สถาบันวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
และธุรกิจต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศเป็นผู้ด�ำเนินการ เพื่อให้สามารถท�ำการวิจัย
ร่วมระดับสูง และส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวที่ยั่งยืนได้ สองฝ่ายยังเห็นพ้องกัน
ที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลากรระหว่างกัน รวมถึงการด�ำเนิน
การแลกเปลีย่ นนักวิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่ และส่งเสริมสนับสนุนให้นกั วิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่
ไปท�ำงานในอีกประเทศในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ สนับสนุนการ
สร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาเซียนกับจีนอย่างกระตือรือร้นและจะ
ส่ ง เสริ ม การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ร ะหว่ า งกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้านเทคโนโลยีของภูมิภาค ตลอดจนจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง มีการเสริมสร้างเวทีความร่วมมือ กระชับความร่วมมือ
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ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างธุรกิจในสาขาการสื่อสารไร้สาย และอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง และเพิม่ โครงการความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีการบิน การบินอวกาศ
และดาวเทียม และการประยุกต์ใช้ รวมทัง้ ยาชีวภาพ โดยทัง้ สองฝ่ายยังเห็นพ้อง ทีจ่ ะ
ขยายความร่วมมือทวิภาคี ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ รวมทั้งพัฒนา
เวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการด้านการส�ำรวจดาวเทียมระยะไกล
ประการทีเ่ จ็ด ด้านพลังงาน จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานในสาขา
ต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาและใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (น�้ำมัน ก๊าซ และ
ถ่านหิน) (๒) การพัฒนาการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการซื้อขาย และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (๓) การพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน และ
พลังงานทางเลือก และ (๔) ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน การเติบโตสีเขียว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระหว่างทั้งสองประเทศ
ประเด็นที่แปด ด้านมหาสมุทร จะกระชับความร่วมมือด้านการส�ำรวจ
มหาสมุทรและขัว้ โลก ส่งเสริมการปฏิบตั กิ ารและการพัฒนาศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิจยั ร่วม
ด้านสภาพภูมอิ ากาศและระบบนิเวศทางทะเลทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ประเทศไทย ส่งเสริม
การก่อสร้างระบบส�ำรวจสิ่งแวดล้อมและพยากรณ์ส�ำหรับทะเลจีนใต้และทะเล
อันดามัน ด�ำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์
รวมทั้งสนับสนุนแผน ๕ ปีส�ำหรับความร่วมมือทางทะเลไทย–จีน ระหว่างทบวง
กิจการมหาสมุทรของจีนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
(ค.ศ.๒๐๑ - ๒๐๑๘ หรือ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) โดยฝ่ายจีนยังยินดีให้เจ้าหน้าที่
ไทยเข้าร่วมการส�ำรวจวิจัยขั้วโลกใต้ด้วย
ประเด็นที่เก้า ด้านความร่วมมือในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ทั้งไทย
และจีนย�้ำความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการประสานและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนกันและกันในด้านกิจการภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ เพือ่ ส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุง่ เรืองในภูมภิ าคตลอดจน
ย�ำ้ ถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมความร่วมมือในภูมภิ าคเพือ่ รับมือกับประเด็นด้านความ
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มัน่ คงร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาภัยคุกคามด้านความมัน่ คงในรูปแบบใหม่ ภาย
ใต้ ก รอบการประชุ ม รั ฐ มนตรี ก ลาโหมอาเซี ย นกั บ รั ฐ มนตรี ก ลาโหมประเทศ
คู่เจรจา (ADMM-Plus) นอกจากนี้ ฝ่ายจีนได้ชื่นชมบทบาท ที่แข็งขันของไทย
ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน โดยในโอกาส
ครบรอบ ๑๐ ปีของการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน–จีน ทั้ง
สองฝ่ายยำ�้ ถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมมืออย่างใกล้ชดิ เพือ่ ส่งเสริมความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและ
ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหว่างอาเซียนกับจีน และกระชับความร่วมมือในสาขา
ต่าง ๆ รวมถึงร่วมกันยกระดับความตกลงว่าด้วยการค้าเสรี อาเซียน–จีน (ACFTA)
และใช้ ป ระโยชน์ จ ากกองทุ น ความร่ ว มมื อ ทางทะเลอาเซี ย น–จี น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อขยายความร่วมมือทางทะเล อันจะน�ำไปสู่การส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน–จีนต่อไป ซึ่งประเทศไทยได้รับทราบด้วย
ความยินดีถึงข้อเสนอของจีนที่ให้มีการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานแห่งเอเชีย ตลอดจนจะกระชับความร่วมมือภายใต้กรอบภูมิภาคต่าง ๆ
ทีน่ �ำโดยอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาเซียนบวกสาม (APT) และการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (EAS) เพื่อส่งเสริมกระบวนการรวมตัวในเอเชียตะวันออก ซึ่งทั้ง
สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันความร่วมมือข้อริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่ความเป็น
พหุพาคี (CMIM) กลไกระบบส�ำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (APTERR) และ
หุ้นส่วนความเชื่อมโยงอาเซียนบวกสาม โดยทั้งสองฝ่ายหวังจะเห็นความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินการตามแถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาในกรอบ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ขณะที่ฝ่ายจีนสนับสนุนความริเริ่มของไทย
ทีจ่ ะเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในอนุภมู ภิ าค
แม่น�้ำล้านช้าง–แม่น�้ำโขง และฝ่ายจีนได้ย�้ำว่าจะยังคงสนับสนุนการพัฒนาอาเซียน
เพือ่ การบรรลุความเป็นประชาคมอาเซียน และวาระของอาเซียน หลังปี ค.ศ.๒๐๑๕
(พ.ศ.๒๕๕๘) รวมทั้งบทบาทน�ำของอาเซียนในความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าประเด็นทะเลจีนใต้ควรจะได้รับการแก้ไขอย่าง
สันติโดยรัฐอธิปไตยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง ผ่านการหารือและการเจรจากันอย่างฉันมิตร
บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และในระหว่างด�ำเนินการแก้ไขข้อพิพาท
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถีถ่ ว้ น รัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรจะแยกความแตกต่างไว้ และแสวงหาความ
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เป็นไปได้ที่จะด�ำเนินการพัฒนาร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะท�ำงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการด�ำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีใน
ทะเลจีนใต้ (DOC) อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ ผลักดันการหารือเรือ่ งแนวปฏิบตั ิ
ในทะเลจีนใต้ (COC) บนพื้นฐานของฉันทามติ เพื่อให้ทะเลจีนใต้กลายเป็นทะเล
แห่งสันติภาพ มิตรภาพ และความร่วมมือ นอกจากนี้ จะเสริมสร้างการประสานงาน
และความร่วมมือ ระหว่างกันภายใต้กรอบสหประชาชาติ กรอบองค์การการค้าโลก
(WTO) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) การ
ประชุมเอเชีย–ยุโรป (ASEM) กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) และกลไกภูมิภาค
ระหว่างประเทศอื่น ๆ

ความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยกับจีน
อาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ความมั่นคงที่เป็นปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในของประเทศไทยและจีนที่มีความสอดประสานกัน (Intertwine) ซึ่ง
เกิดจากสายสัมพันธ์แบบพิเศษที่มีความสลับซับซ้อนระหว่างไทยกับจีน โดยมีทั้ง
ความใกล้ชดิ สนิทสนมดุจดังญาติมติ รในครอบครัวเดียวกันมาตัง้ แต่โบราณกาล และ
มีความห่างเหิน หรือแม้กระทัง่ มีความหวาดระแวงต่อกันในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะ
หลังจากจีนได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนและปกครองประเทศในระบอบ
คอมมิวนิสต์ เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ท�ำให้ผนู้ �ำของไทยมีความหวาดระแวง
ต่อภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ที่จะกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จนกระทั่ง
สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป จากการที่สหรัฐฯ
กับจีนได้ลดท่าทีที่แข็งกร้าวต่อกันและหันมาปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อ
ถ่วงดุลอ�ำนาจกับประเทศสหภาพโซเวียตทีก่ �ำลังแผ่ขยายอิทธิพลเพิม่ มากขึน้ ต่อมา
เมือ่ ประธานาธิบดีนกิ สันแห่งสหรัฐฯ ได้เดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๕ ท�ำให้รัฐบาลไทยต้องทบทวนการด�ำเนินนโยบายด้าน
ความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศใหม่ (สุรชัย ศิริไกร, ๒๕๔๘, หน้า ๒; อานันท์
ปันยารชุน, ๒๕๔๒, หน้า ๑๙๕)

[ 205 ]

รัฐบาลไทยในขณะเวลานั้นเห็นว่า เวียดนามซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สหภาพโซเวียต เป็นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของไทย จากการทีเ่ วียดนามได้สง่ คณะ
ผู้แทนมาเจรจากับรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘ โดยเรียกร้อง
ให้ไทยชดใช้ปฏิกรรมสงครามกรณีทเี่ ครือ่ งบินทิง้ ระเบิดของสหรัฐฯ แบบ B-52 จาก
ฐานทัพอู่ตะเภา อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปปฏิบัติการในเวียดนามรวมทั้งเรียก
ร้องให้ไทยปิดฐานทัพของสหรัฐฯทีต่ งั้ อยูใ่ นไทย และให้ไทยส่งมอบเครือ่ งบินรบและ
อุปกรณ์ทางทหารทีท่ หารเวียดนามใต้ได้น�ำเข้ามาลีภ้ ยั ในประเทศไทยคืนต่อรัฐบาล
เวียดนาม ตลอดจนปฏิเสธข้อเสนอของไทยที่ต้องการให้เวียดนามรับชาวเวียดนาม
ที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลังจากสงครามเดียนเบียนฟูกลับเวียดนาม
ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงได้แสดงท่าทีที่เป็นมิตรกับรัฐบาลจีนมากขึ้นและ
ยอมรับในนโยบายจีนเดียว ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการตัดการสนับสนุนต่อพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย และได้ตัดสินใจเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๑๕๑๘ (จุลชีพ ชินวรรโณ, ๒๕๔๙, หน้า ๗๓;
สุรชัย ศิริไกร, ๒๕๔๘, หน้า ๒ - ๕)
ต่อมาเมือ่ เกิดเหตุการณ์กรณีทเี่ วียดนามรุกรานกัมพูชาในปี พ.ศ.๒๕๒๑
และมีกองก�ำลังทหารเวียดนามได้รุกเข้าประชิดพรมแดนไทยในปี พ.ศ.๒๕๒๓
ยิง่ ท�ำให้ไทยกับจีนมีความใกล้ชดิ กันมากขึน้ เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหากัมพูชา โดยร่วมกัน
กดดันให้เวียดนามถอนก�ำลังทหารออกจากกัมพูชาจนเวียดนามต้องยอมถอนก�ำลัง
ทหารออกจากกัมพูชาในปี พ.ศ.๒๕๓๒ และไทยกับจีนก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการ
เยีย่ มเยือนทัง้ ในระดับพระราชวงศ์ ผูน้ �ำรัฐบาล ผูน้ �ำทางทหาร รวมทัง้ มีการซือ้ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากจีนมากขึ้น และเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลงเป็นรัฐอิสระต่าง ๆ
ประกอบกับจีนได้เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท�ำให้รัฐบาลไทยเห็นถึง
ความส�ำคั ญ ของการด�ำเนิ น นโยบายความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงกั บ จี น
อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือทางการทหาร			
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			 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังกล่าว ท�ำให้
การบริหารจัดการด้านความมั่นคงของทุกประเทศในปัจจุบันด�ำเนินการได้ยาก
ล�ำบากยิ่งขึ้น เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างอ�ำนาจทีไ่ ม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีม่ สี ถานะเป็น
มหาอ�ำนาจกับรัฐที่อยู่ในกลุ่มหรือประเทศบริวาร ซึ่งเกิดจากการแย่งชิงอ�ำนาจกัน
เพือ่ สร้าง ดุลยภาพระหว่างขัว้ อ�ำนาจต่าง ๆ นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านภูมริ ฐั ศาสตร์
(Geopolitics) ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจตลอดจนพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมได้มีส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับรูปแบบการ
ด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศ เช่น มีการรวม
ตัวเพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ของกลุม่ อาเซียน
กับประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (ASEAN+3) เป็นต้น
การสร้างความมั่นคงของประเทศ อาจท�ำได้โดยการแสวงหาพันธมิตร
(Alliance) ในรูปแบบของการเข้าร่วมกลุม่ กันเพือ่ ถ่วงดุลกับประเทศทีม่ อี �ำนาจเพิม่ ขึน้
และให้ความส�ำคัญกับปัจจัยภายนอกทีม่ ากระทบต่อความมัน่ คงโดยเฉพาะเรือ่ งของ
ภัยคุกคาม (Threats) ซึง่ ในช่วงปี ค.ศ.๑๙๙๐ – ๑๙๙๙ นิยามความหมายของความ
มั่นคงได้ขยายขอบเขตที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยจ�ำกัดอยู่แต่เพียงความมั่นคง
ทางการทหาร โดยครอบคลุมไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ก็ไม่ได้ถูกจ�ำกัดเฉพาะภาครัฐหรือผู้แสดงที่เป็น
รัฐ (State Actors) เท่านั้น แต่ยังได้ขยายรวมไปถึงผู้แสดง ที่มิใช่รัฐ (Non-State
Actor) เช่น องค์การระหว่างประเทศ องค์การข้ามชาติ บรรษัทข้ามชาติ และขบวนการ
ก่อการร้าย เป็นต้น อันน�ำไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงโดยร่วมมือกัน (Cooperative Security)
แนวคิดความมั่นคงแบบร่วมมือกันดังกล่าว จะเน้นถึงการพบปะพูดคุย
กัน (Dialogue) ระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในภูมภิ าคทัง้ จากภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
โดยเชือ่ ว่าปัญหาความมัน่ คงไม่วา่ จะเป็นมิตทิ างการทหารหรือมิตอิ นื่ ๆ ไม่อาจแก้ไข
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ได้ด้วยการด�ำเนินฝ่ายเดียว แต่ต้องการความร่วมมือ (Cooperation) ระหว่างรัฐ
ต่าง ๆ และผู้เล่นอื่น ๆ ภายในรัฐผ่านมาตรการในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างกันและมีความโปร่งใส (Confidence Building and Transparent Measures) เพื่อลดความขัดแย้งในภูมิภาคโดยใช้การทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) รวมทั้งการแก้ไขความขัดแย้งร่วมกัน เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความมั่นคง
อันจะบรรลุถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ตลอดจนมีการเตรียมการเพื่อเผชิญต่อภัย
คุกคามทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต (ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พันเอก, ๒๕๕๔, หน้า ๑๙ - ๒๒)
ภัยคุกคามดังกล่าวนั้น เป็นภัยคุกคามที่ไร้พรมแดนจากกระแสการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization) ส่งผลให้ภมู ภิ าคต่าง ๆ
เชือ่ มโยงเป็นสังคมเดียวกัน ท�ำให้เกิดสภาวะทีท่ า้ ทาย ต่อการรักษาความมัน่ คงของ
ประเทศ และจ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากประเทศอืน่ ๆ ในการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
โดยการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันมากขึน้ (Complex Interdependence) นอกจาก
นัน้ ได้มแี นวคิดเกีย่ วกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการสร้างเงือ่ นไข
ของความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจจากการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มี
ความเชือ่ มัน่ ในการร่วมพัฒนาเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์รว่ มกัน อันน�ำไปสูแ่ นวคิด
เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันอย่างสลับซับซ้อนโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิด
ความมัน่ คง รวมทัง้ การเห็นความส�ำคัญของการร่วมมือกันแบบการเป็นหุน้ ส่วนทาง
ยุทธศาสตร์จะน�ำไปสู่การสร้างประชาคมความมั่นคง (Security Community)ใน
ภูมิภาคได้
กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติ ประกอบด้วยตัวแปร
เกีย่ วกับการค�ำนึงถึงภัยคุกคามซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรการค�ำนึงถึงความมัน่ คง
ของประเทศ โดยเชือ่ มโยงกับตัวแปรการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันอย่างซับซ้อนรวมทัง้
ตัวแปรการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งทุกตัวแปรนั้น มีความสัมพันธ์และเชื่อม
โยงไปสู่ตัวแปรเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างประเทศ แต่มีตัวแปรที่เกิดขึ้น
ระหว่างกลุม่ ตัวแปรเกีย่ วกับผลประโยชน์แห่งชาติและตัวแปรเกีย่ วกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ คือ ตัวแปรเกี่ยวกับความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ซึ่งสามารถสร้างเป็น
กรอบแนวคิดได้ดังนี้ (ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พันเอก, ๒๕๕๔, หน้า ๗๑)
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กลุ่มตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติ (NATIONAL INTERSTS)
การค�ำนึงถึงภัยคุกคาม
(A WARENESS
OF THREATS)

การค�ำนึงถึงความมั่นคง
ของประเทศ
(MAINTENANCE OF
NATIONAL SECURITY)

การพึ่งพาอาศัยกัน
อย่างสลับซับซ้อน
(COMPLEX
INTERDEPENDENCE)

การเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์
(STRATEGIC
PARTNERSHIP)

ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
(CONFIDENCE)
ความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศ
(INTERNATIONAL
COOPERATION)

สถานภาพการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน

ส�ำหรับสถานภาพการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน
อาจวิเคราะห์ได้จากพัฒนาการของความร่วมมือด้านความมัน่ คงระหว่างไทยกับจีน
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 กรุงเทพมหานคร ซึง่ สาระของแถลงการณ์รว่ มฯ เน้นถึงการขยายความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือโดยรอบด้าน ในฐานะประเทศเพือ่ นบ้านทีไ่ ว้ใจซึง่ กันและกันให้กา้ วหน้า
ต่อไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ฉันมิตรเพื่อให้ความ
สัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนพัฒนาไปสูร่ ะดับใหม่ นอกจากนัน้ ได้กล่าวถึงความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือ ทางการทหาร จากข้อความที่ระบุไว้
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ในแถลงการณ์รว่ มฯ ข้อที่ ๔ มีสาระส�ำคัญสรุปได้วา่ จีนและไทยตกลงกัน ทีจ่ ะกระชับ
ความร่วมมือด้านความมัน่ คง โดยอาศัยมาตรการเพือ่ สร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันต่าง ๆ
เช่น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานศึกษาวิจัยด้านยุทธศาสตร์และความ
มัน่ คง, ส่งเสริมให้ฝา่ ยทหารกับเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงการต่างประเทศปรึกษาหารือ
กันมากขึ้น, มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายในการ
ช่วยเหลือและกู้ภัยเพื่อนมนุษย์, การลดโอกาสของภัยพิบัติ, การแลกเปลี่ยนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทหาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่าง ๆ
พลเอก สุง กวงไค ขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานเสนาธิการใหญ่
ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เดินทางมาเป็นประธานร่วมกับปลัดกระทรวง
กลาโหมของไทยทีก่ รุงเทพฯ ในการประชุมระดับนโยบายเพือ่ การแลกเปลีย่ นความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน ครัง้ ที่ ๑ เมือ่
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ณ ห้องภาณุรังษี ศาลาว่าการกลาโหม ซึ่งทั้งสอง
ประเทศได้ยำ�้ เจตนารมณ์อย่างชัดเจนทีจ่ ะให้ความร่วมมือกันแบบ “การเป็นหุน้ ส่วน
ทางยุทธศาสตร์” (Strategic Partnership) โดยผ่านการด�ำเนินกิจกรรมระหว่างกัน
และผลัดกันเป็นเจ้าภาพการประชุมปีละหนึ่งครั้ง (มีการประชุมไปแล้ว ๑๐ ครั้ง)
เพื่อประสานความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา การส่งก�ำลังบ�ำรุง
อุตสาหกรรมเพือ่ การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การฝึกการแลกเปลีย่ น
ข่าวกรองและการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามในการช่วยเหลือกู้ภัยพิบัติ
เป็นต้น
ในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ - ๑๐
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ปรับปรุงคณะ
ท�ำงานทีร่ บั ผิดชอบการด�ำเนินแผนงานความร่วมมือด้านความมัน่ คง ของกระทรวง
กลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อ
เนื่องรวมทั้งเกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จนน�ำไปสู่การพิจารณาในการประชุมฯ
ครั้งที่ ๕ ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ณ กรุงเทพมหานคร
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การประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๓
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ ณ กรุงปักกิง่ มีการเน้นย�ำ้ ถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ในการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านความมัน่ คง รวมทัง้ การประสานงานในระดับผูป้ ฏิบตั อิ ย่าง
มีการบูรณาการแผนงานเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ด้านกระทรวงกลาโหมของไทยได้ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการเพือ่ รับผิดชอบตามค�ำสัง่ กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๐๗/๔๘
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด�ำเนินงานความร่วมมือด้านความมัน่ คง
ระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน ลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และได้เน้นให้มีการวางแผนงานแบบรวมการเพื่อน�ำไปสู่
การบูรณาการในการปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภาพ โดยทีย่ งั คงให้เสรีในการปฏิบตั ขิ อง
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ด�ำเนินงานในรายละเอียด และต่อมาได้มีการแก้ไข
โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อความ
เหมาะสม ตามค�ำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๕๙/๕๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๐ ให้สอดคล้องรองรับกับกรอบแผนงานรวมในระดับรัฐบาลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนซึ่งต่างก็เห็นพ้องกัน
ในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน
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 20072011) โดยได้มีการลงนามเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
การลงนามในแผนปฏิบตั กิ ารร่วมระหว่างไทยกับจีนดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วนัน้
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือกันทางด้านความมั่นคงแบบการ
เป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ดังข้อความ
ทีไ่ ด้กล่าวไว้ในตอนต้นของแผนปฏิบตั กิ ารร่วมฯ ว่า “ ...นับตัง้ แต่การสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ความสัมพันธ์
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ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้พัฒนามาอย่างมั่นคง
และแข็งแกร่งขึน้ เป็นล�ำดับ ทัง้ สองฝ่ายยืนยันความมุง่ มัน่ ของตนทีจ่ ะขยายความสัมพันธ์
ต่อไปทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และเพื่อการอนุวัต
ให้ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทรี่ อบด้านระหว่างไทยและจีนเป็นรูปธรรมและยัง่ ยืน
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในแผนปฏิบัติการร่วม ซึ่งก�ำหนดแนวทางความร่วมมือ
ในสาขาต่าง ๆ เพือ่ ด�ำเนินการร่วมกันตัง้ แต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปี ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
(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
ทั้งสองฝ่ายยืนยันอีกครั้งถึงความส�ำคัญของแผนปฏิบัติการร่วมในการ
เป็นแนวทางส�ำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ในอนาคต โดยจะเป็นแรง
กระตุ้นใหม่ให้แก่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นยิ่งขึ้นในเรื่อง

[ 212 ]

มาตรการที่เป็นรูปธรรมและการด�ำเนินการร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์พนื้ ฐานของไทยและจีนแล้ว ยังเกือ้ กูลต่อสันติภาพ ความมัน่ คง ความรุง่ เรือง
และการพัฒนาของภูมิภาคอีกด้วย...”
การให้ความเห็นชอบร่วมกันในแผนปฏิบตั กิ ารร่วมดังกล่าว นอกจากจะ
เป็นแผนที่เส้นทาง (Roadmap) ของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันแล้ว ยัง
เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนระหว่างไทยกับจีนที่จะมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
ผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนด้วย ซึง่ ไทยเน้นการขยายความร่วมมือกับรัฐบาลกลางและ
หน่วยงานต่าง ๆ ของจีนอย่างรอบด้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ขณะ
เดียวกันก็ต้องการเจาะลึกความสัมพันธ์แบบรายมณฑล เพื่อให้มีความร่วมมือ
ที่หลากหลายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะมณฑลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์
หลักทางเศรษฐกิจของจีนและอยูใ่ กล้ไทย อาทิ กวางตุง้ ยูนนาน กวางสี และเสฉวน
เป็นต้น รวมถึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชน เพื่อเชื่อมโยง
สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันมากยิ่งขึ้น
ทั้งรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยต่างก็เห็นความส�ำคัญของการร่วมมือกัน
ตามกรอบแผนปฏิบตั กิ ารร่วมและได้มกี ารลงนามในแผนปฏิบตั กิ ารร่วมฉบับทีส่ อง
(ค.ศ.๒๐๑๒ – ๒๐๑๖) เมือ่ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อให้แผนงานความร่วมมือด้านต่าง ๆ รวมทั้งทางการทหารเกิดผล
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในกรอบความร่วมมือแบบ
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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ส�ำหรับความร่วมมือด้านการทหารนัน้ สามารถการวิเคราะห์รปู แบบของ
ความร่วมมือทางการทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมจีน
ซึ่งได้มีการประชุมร่วมประจ�ำปีตามแผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน อาจจ�ำแนกได้ ๖ รูปแบบ
(ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พันเอก, หน้า ๓๓ - ๓๕) ประกอบด้วย
รูปแบบที่ ๑ เป็นการแลกเปลีย่ นการเยีย่ มเยือนในระดับผูน้ �ำกองทัพและ
ผู้น�ำหน่วยทหารในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและมีการ
ประชุมร่วมกันเพือ่ ก�ำหนดกรอบแผนงานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การประชุม
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม
จีนประจ�ำปี ปีละหนึง่ ครัง้ ซึง่ ทัง้ สองฝ่ายจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีปลัดกระทรวง
กลาโหมเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และรองประธานเสนาธิการทหารใหญ่เป็นหัวหน้า
คณะฝ่ายจีน เป็นต้น
รูปแบบที่ ๒ เป็นการแลกเปลีย่ นทางการศึกษา ซึง่ เป็นไปตามกรอบแผนงาน
ที่ได้ตกลงร่วมกันจากการประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับกระทรวง
กลาโหมของทัง้ สองประเทศ ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ในรูปแบบที่ ๑ เช่น การส่งนายทหารไทย
ไปเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการป้องกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ
ของจีนเป็นประจ�ำทุกปี และนายทหารจีนมาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศของไทยรวมทัง้ ในโรงเรียน
เสนาธิการทหารบก เป็นต้น นอกจากนั้น ฝ่ายจีนยังให้ความช่วยเหลือในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตจรวดและการตั้งโรงงานต้นแบบผลิตจรวดให้
กับกระทรวงกลาโหมไทยตามโครงการวิจยั และพัฒนาจรวดเพือ่ ความมัน่ คง รวมทัง้
ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยป้องกัน
ประเทศของจีนกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศของไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๓ ท�ำให้สามารถก�ำหนดกรอบแผนงานและกิจกรรมในการแลกเปลี่ยน
ทางด้านวิชาการระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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รูปแบบที่ ๓ เป็นการฝึกร่วมทางทหารระหว่างหน่วยรบพิเศษของ
กองทัพบกไทยกับกองทัพบกจีน และการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือของไทยกับ
กองทัพเรือจีน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนในการส่งผู้สังเกตการณ์ทางทหารร่วม
สังเกตการณ์การซ้อมรบของทัง้ สองฝ่าย ซึง่ เป็นไปตามกรอบแผนงานจากการประชุม
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศประจ�ำปี
ดังกล่าวในรูปแบบที่ ๑
รูปแบบที่ ๔ เป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ตามกรอบแผนงานการประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งได้ตกลงกันเป็น
ประจ�ำปี ระหว่างกระทรวงกลาโหมของทัง้ สองประเทศตามรูปแบบที่ ๑ เช่น การประชุม
แลกเปลี่ยนด้านการข่าวประจ�ำปี เป็นต้น
รูปแบบที่ ๕ เป็นความร่วมมือในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้จากการประชุมแผนงานความร่วมมือด้าน
ความมัน่ คงในรูปแบบที่ ๑ เช่น กองทัพเรือไทยได้สงั่ ต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝัง่ จากจีน
เป็นต้น
รูปแบบที่ ๖ เป็นรูปแบบการสร้างกลไกในการแสวงหาความร่วมมือทาง
ทหารโดยใช้การทูตฝ่ายทหาร ได้แก่ การประสานงานระหว่างกองทัพทัง้ สองประเทศ
โดยผ่านส�ำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยที่ประจ�ำอยู่ในกรุงปักกิ่ง และส�ำนักงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจีนที่ประจ�ำอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
รูปแบบความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในลักษณะของการเป็นหุน้ ส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทกี่ อ่ ให้เกิดผลประโยชน์รว่ มกันทัง้ ต่อกองทัพไทยและกองทัพจีน ซึง่ เป็น
พืน้ ฐานทีส่ �ำคัญในการสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจต่อกันระหว่างประเทศและช่วยในการ
สนับสนุนต่อการขยายความร่วมมือไปสูด่ า้ นอืน่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากขึน้ อันจะน�ำ
ไปสู่การได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
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รูปธรรมของความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง
ผลจากการที่รัฐบาลไทยได้ลงนามร่วมกับรัฐบาลจีนในแถลงการณ์ร่วม
ว่าด้วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒
โดยเมือ่ มีคณะผูแ้ ทนจากฝ่ายจีนมาเยือนประเทศไทยหรือมีคณะผูแ้ ทนจากฝ่ายไทย
ไปเยือนประเทศจีนก็ตาม ฝ่ายจีนก็จะหารือในประเด็นเกีย่ วกับการด�ำเนินการตาม
แถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอยู่เสมอ ทั้งนี้ เนื่องจากฝ่าย
การเมืองกับฝ่ายบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีความเป็นเอกภาพสูงเนื่องจาก
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จนี จะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานาธิบดีและเป็นประธาน
กรรมาธิการทหารกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้
แถลงการณ์รว่ มฯ นัน้ ถูกผลักดันให้มกี ารด�ำเนินการจากหน่วยงานด้านความมัน่ คง
โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมก่อนหน่วยงานอืน่ ๆ และโดยเฉพาะเมือ่ พลเอก ชวลิต
ยงใจยุทธ ในขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งได้พบปะหารือกับ พลเอก ฉือ เฮ้าเถียน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมจีน ในขณะนั้น โดยต่างเห็นพ้องร่วมกันในการริเริ่มให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ประชุมเพื่อก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้ง
รูปแบบและรายละเอียดในการด�ำเนินการแลกเปลีย่ นความร่วมมือด้านความมัน่ คง
ระหว่างกัน โดยได้มีการเสนอแผนงานในการด�ำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ระยะเริม่ ต้นใน ๖ ด้าน คือ ด้านการข่าว ด้านการฝึกศึกษา ด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุงร่วม
ด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและในด้านการ
ปฏิบตั กิ ารทางทหารอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่สงคราม จึงเป็นสาเหตุทมี่ าของการจัดการประชุม
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวง
กลาโหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔
การด�ำเนินแผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวง
กลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ของ พลเอก เฉา กังชวน รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง มนตรีแห่งรัฐ
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และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนในขณะเวลานั้น ได้เดินทางมากล่าว
สุนทรพจน์ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ว่า
“...ประเทศจีนเสนอทัศนะความมั่นคงใหม่ที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกัน
และกัน อ�ำนวยผลประโยชน์แก่กัน ความเท่าเทียมกันและความร่วมมือกันซึ่งมี
ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ ข้อแรก เน้นความมัน่ คงร่วมกัน การพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
ข้อที่สอง เน้นความมั่นคงครบด้าน ก�ำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติอย่าง
ครบด้านและผสมผสานกัน ข้อที่สาม เน้นความร่วมมือด้านความมั่นคง แก้ปัญหา
ความมั่นคงโดยการเจรจาหารือกันตามกฎบัตรสหประชาชาติและบรรทัดฐานของ
กฎหมายระหว่างประเทศปัจจุบนั นี้ ความสัมพันธ์จนี -อาเซียน ได้เข้าสูร่ ะยะสุกงอม
แห่งการพัฒนาอย่างมั่นคง อาเซียนได้กลายเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือส�ำคัญของ
ประเทศจีน ประเทศจีนได้เข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาร่วมมือฉันมิตรในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ในเส้นทางที่จีนกับไทยร่วมมือ
พัฒนาด้วยกัน กองทัพไทยย่อมจะอาศัยความจริงใจและสติปญ
ั ญาร่วมมือประสาน
กันอย่างใกล้ชดิ เสริมสร้างความเชือ่ ใจและความร่วมมือซึง่ กันและกันความสัมพันธ์
ระหว่างจีนไทยสองประเทศสองกองทัพย่อมจะเหมือนเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
ยิ่งนานยิ่งล�้ำค่า ...”
ต่อมาพลเอก เฉา กังชวน ได้ให้การต้อนรับ พลเอก วินัย ภัททิยกุล
ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่เดินทางไปเยือนจีน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐
ณ กระทรวงกลาโหมจีน กรุงปักกิ่ง โดยเน้นย�้ำว่า
“...ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศควรตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพ
ซึง่ กันและกัน ความเสมอภาคและต้องร่วมมือกันอย่างเท่าเทียมเพือ่ ผลประโยชน์รว่ ม
ของ ทุกฝ่าย รวมทั้งให้การสนับสนุนผลประโยชน์ที่ส�ำคัญที่สุดของแต่ละฝ่าย...”
ขณะที่ปลัดกระทรวงกลาโหมของไทยได้กล่าวชื่นชมท่าทีของจีนในการ
สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพัฒนาความสัมพันธ์
กับประเทศต่าง ๆ ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
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ส่วนผลการประชุมระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับจีนตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ.๒๕๕๗ รวมจ�ำนวน ๑๐ ครั้ง (ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไม่มีการประชุม
เนื่องจากประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่วนปี พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ไม่มีการประชุมเนื่องจากอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของคณะ
ท�ำงานของทัง้ สองฝ่าย ประกอบกับมีความแปรปรวนของสถานการณ์ทางการเมือง
ของไทย) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส�ำคัญได้ ดังนี้ (ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พันเอก, หน้า
๑๐๘ - ๑๑๕)

		 สรุปผลการประชุมครัง้ ที่ ๑ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายจีน เสนอว่า ระบบโลกจะพัฒนาไปสู่การมีหลายขั้วอ�ำนาจและ
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ ทุกประเทศควรให้ความร่วมมือ
ในการต่ อ ต้ า นภั ย คุ ก คามด้ า นความมั่ น คงในรู ป แบบใหม่ ภายใต้ ก รอบมติ
สหประชาชาติ รวมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาที่กระทบต่อสันติภาพ นอกจากนั้น จีนยัง
ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย และประเทศในอาเซียนที่มีความใกล้ชิด
กันมากขึน้ อันจะน�ำไปสูค่ วามไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันและการแสวงหาผลประโยชน์รว่ มกัน
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยจีนได้เน้นย�้ำว่าไม่ต้องการเป็นมหาอ�ำนาจทางทหารและ
จะไม่ ข ยายอ�ำนาจทางทหารออกนอกดิ น แดนของจี น ตลอดจนไม่ ส นั บ สนุ น
การมีฐานทัพต่างชาติในดินแดนของประเทศอื่น
ฝ่ายไทย เห็นว่า ทุกประเทศต้องร่วมมือกันต่อต้านการก่อการร้ายโดยที่
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน ได้มีความร่วมมือกันมากขึ้น และ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็มคี วามใกล้ชดิ มากขึน้ โดยไทยได้ยนื ยันสนับสนุน
นโยบายจีนเดียว
ส�ำหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๑
ได้แก่ การจัดท�ำแผนงานโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันเป็นกิจกรรม
ประจ�ำปีทางการทหาร เช่น เพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนผู้น�ำทางทหาร
การแลกเปลี่ยนงานด้านการข่าวกรอง การแลกเปลี่ยนการฝึกศึกษาในหลักสูตร
ต่าง ๆ การแลกเปลีย่ นด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง การแลกเปลีย่ นการพัฒนาวิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยีเพือ่ การป้องกันประเทศ และการมีสว่ นร่วมในการสังเกตการณ์ฝกึ ทางการ
ทหาร เป็นต้น นอกจากนี้ จีนได้เสนอความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทางการทหาร
แก่ไทยมูลค่า ๓ ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งการซ่อมบ�ำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์จีนที่ไทย
สั่งซื้อ ตลอดจนจีนยังได้เสนอเงินช่วยเหลือการสร้างเส้นทางจากคุนหมิงมายัง
กรุงเทพมหานคร และการเดินเรือในแม่นำ�้ โขงและโครงการร่วมมือในการปราบปราม
ยาเสพติด
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กรุงปักกิ่ง
ฝ่ายไทยเสนอว่า นโยบายต่างประเทศของไทยและจีนมีความคล้ายคลึง
กันในประเด็นการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศในกรอบต่าง ๆ เช่น ASEAN+3 ฯลฯ รวมทัง้ แสดงความโปร่งใสในสมุดปกขาว
ด้านการป้องกันประเทศในการแสดงเจตนารมณ์ในการใช้ก�ำลังทหารไปเพื่อ
การป้องกันประเทศและพัฒนาประเทศ
ฝ่ายจีน เห็นว่า ทุกประเทศต้องเคารพในอ�ำนาจอธิปไตยและเข้าใจใน
วัฒนธรรมทีม่ คี วามแตกต่างกัน รวมทัง้ จีนจะต่อต้านคัดค้านลัทธิการครองความเป็น
เจ้าของประเทศใด ๆ โดยจีนจะเน้นการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ความไว้วางใจอันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือกัน
ทัง้ ฝ่ายจีนและไทยต่างก็เห็นพ้องกันในการให้ความส�ำคัญต่อความร่วมมือ
กันในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ภายใต้กรอบความร่วมมือขอสหประชาชาติ
ส�ำหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๒
ได้แก่ มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนในหลายระดับภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับจีน และจีนเสนอการท�ำข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือทางทหาร
แก่ไทยโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นจ�ำนวนเงิน ๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมทั้งเสนอโครงการ
ซ่อมบ�ำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไทยสั่งซื้อจากจีนและเน้นการให้บริการในภายหลัง
จากการขาย 			
		 ส่ ว นไทยได้ เ สนอที่ จ ะทบทวนงบประมาณในการให้ ก ารสนั บ สนุ น
แก่นายทหารจีนที่มาศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
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สรุปผลการประชุมครัง้ ที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ฝ่ายจีนเสนอว่าภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและสันติภาพของโลกเกิดจาก
๒ ลัทธิ คือ ลัทธิแสดงอ�ำนาจเพียงฝ่ายเดียว (Unilateralism) และลัทธิก่อการร้าย
(Terrorism) ที่ทุกประเทศต้องร่วมมือเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันโดยเชื่อใจ
ต่อกัน และมีความเสมอภาคเท่าเทียมซึ่งกันและกัน
ฝ่ายไทย เห็นว่า ภัยคุกคามต่อความมั่นคงในภูมิภาค ท�ำให้ไทยและจีน
ยิ่งจะต้องหันมาให้ความร่วมมือกันมากขึ้นโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะท�ำงานร่วมกัน
เพื่อให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ทัง้ ไทยและจีนได้รว่ มกันประณามการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย และ
จะร่วมกันต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ
ส�ำหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๓
ได้แก่ ไทยได้ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ
แผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคง และได้เสนอให้ฝ่ายจีนจัดโครงสร้างของ
คณะท�ำงานร่วมกันในลักษณะคู่ประสานงาน (Counterpart) ให้สอดคล้องกัน
ขณะทีจ่ นี ส่งได้ผเู้ ชีย่ วชาญมาไทย เพือ่ ส�ำรวจด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ทไี่ ทยสัง่ ซือ้ จาก
จีน รวมทั้งเสนอให้ไทยส่งช่างเทคนิคไปฝึกงานซ่อมที่จีน นอกจากนี้ จีนและไทยได้
บรรลุข้อตกลงและได้มีการลงนามในพิธีสารต่าง ๆ เช่น พิธีสารด้านการส่งก�ำลัง
บ�ำรุง ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
ข้อตกลงด้านการศึกษาและจีนให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์การสอนภาษาจีนแบบ
ให้ เ ปล่ า การแลกเปลี่ ย นการประชุ ม ด้ า นการข่ า วกรอง ข้ อ พิ จ ารณาในการ
แลกเปลี่ยนพืชผลการเกษตร ตลอดจนจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการ
ปฏิบตั กิ ารตรวจค้นทุน่ ระเบิดเพือ่ มนุษยธรรมทีป่ ระเทศไทย และการให้ความร่วมมือ
ในการปราบปรามยาเสพติด
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สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ที่กรุงปักกิ่ง
			 ฝ่ายไทย เสนอว่า การสงครามขนาดใหญ่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลา
อันใกล้ แต่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงจะมีหลากหลายทั้งที่เป็นภัยคุกคามทางทหาร
และภัยคุกคามที่มิใช่ทางทหาร ซึ่งกองทัพต้องปรับบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
ฝ่ายจีน เห็นว่า ภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอนาคตไม่อาจแก้ไขปัญหา
ได้โดยใช้ความรุนแรง หรือการใช้ก�ำลังทางทหารแต่เพียงอย่างเดียว โดยที่ทั้งไทย
และจีนเห็นพ้องกันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและมีมาตรการทางกฎหมายในการ
ต่อต้านการก่อการร้าย รวมทัง้ กองทัพต้องมีบทบาทในการบรรเทาสาธารณภัย และ
ควรมีมาตรการแจ้งเตือนภัยพิบตั ลิ ว่ งหน้า ส่วนสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและ
ไต้หวันนั้น ทั้งไทยและจีนจะยึดมั่นในหลักสันติภาพและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ระหว่ า งประเทศโดยใช้วิธีก ารสันติ รวมทั้ง เห็นร่วมกันในการปฏิรูปองค์การ
สหประชาชาติให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ส�ำหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๔
ได้แก่ จีนเสนอให้มีการฝึกร่วมทางทะเลระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพจีน รวมทั้ง
การฝึกร่วมทางทะเลในระดับพหุภาคี เพือ่ การเผชิญกับภัยคุกคามจากการสงคราม
นอกแบบ และจีนได้เสนอให้มีการด�ำเนินการโครงการซ่อมแซมอาวุธยุทโธปกรณ์
และการเก็บกู้ท�ำลายทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในไทยต่อไป
		 สรุปผลการประชุมครัง้ ที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ฝ่ายจีนเสนอว่า ควรพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างกันในภูมภิ าคให้มากขึน้ และ
ควรเน้นความเป็นเพือ่ นบ้าน การปรองดอง ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ และการเป็นหุน้ ส่วน
ทางยุทธศาสตร์
ฝ่ายไทยเห็นว่า ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย ฯลฯ ท�ำให้
ประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันมากขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันในการต่อต้าน
การก่อการร้ายร่วมกับประเทศต่าง ๆ และเคารพในอ�ำนาจอธิปไตย รวมทั้งการ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
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ส�ำหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๕
ได้แก่ ฝ่ายจีนให้การสนับสนุนการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีนให้กับกองทัพไทย
รวมทัง้ การวิจยั และพัฒนาอาวุธจรวดระยะยิงไกลเพือ่ ความมัน่ คง (อาวุธป้องปราม
ในระดับยุทธศาสตร์) และความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศโดย
จีนจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทย ส่วนฝ่ายไทยได้เชิญจีนร่วมแสดงนิทรรศการ
ด้านเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ ๒๐๐๗ ณ ประเทศไทย และฝ่ายไทยเสนอทีน่ งั่ ศึกษา
ให้แก่นายทหารของจีน โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ขณะที่
จีนได้พิจารณาเพิ่มที่นั่งศึกษาให้กับไทยในหลักสูตรต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ ฝ่าย
จีนเสนอให้มกี ารฝึกร่วมทางทหารเพือ่ การเรียนรูแ้ ละการพัฒนากองทัพร่วมกัน เช่น
การฝึกร่วมทางทะเล และการฝึกร่วมของหน่วยรบพิเศษ เป็นต้น
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กรุงปักกิ่ง
ฝ่ายไทยเสนอว่า จีนได้แสดงบทบาททีด่ ตี อ่ การแก้ปญ
ั หาด้านความมัน่ คง
ในระดับโลกและภูมิภาค รวมทั้งกองทัพจีนได้พัฒนาไปอย่างสมดุล
ฝ่ายจีนเห็นว่ากลไกความร่วมมือด้านความมัน่ คงในกรอบต่าง ๆ ซึง่ ยังคง
มีข้อจ�ำกัดในความหวาดระแวงต่อกัน โดยต้องเร่งแก้ไข
ส�ำหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุม ครั้งที่
๖ ได้แก่ ฝ่ายจีนให้การสนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาอาวุธจรวดระยะยิงไกลเพือ่
ความมั่นคง (อาวุธป้องปรามในระดับยุทธศาสตร์) ต่อไป และฝ่ายไทยยืนยันในการ
เสนอทีน่ ง่ั ศึกษาให้แก่นายทหารจีน โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ส่วนจีนได้เสนอให้มกี ารแลกเปลีย่ นครูอาจารย์ในการบรรยายในหลักสูตรทางทหาร
และจะพิจารณาเพิ่มที่นั่งศึกษาให้กับฝ่ายทหารของไทยในหลักสูตรต่าง ๆ มากขึ้น

		 สรุปผลการประชุมครัง้ ที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า สถานการณ์ความมั่นคงได้มีความคลี่คลาย
มากขึ้นจากการใช้กลไกในหลาย ๆ ระดับ เช่น ARF และ ASEAN+3 ฯลฯ ซึ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี แต่สันติภาพของโลกยังคงเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทาย
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ทั้งจากภัยคุกคามแบบเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการก่อการร้าย
การแพร่ขยายของอาวุธท�ำลายร้ายแรง และความมัน่ คงเรือ่ งพลังงานโดยทัง้ ไทยและจีน
จะร่วมมือกันในการต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบรวมทั้งความร่วมมือในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ส�ำหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๗
ได้แก่ จีนได้ส่งนายทหารมาศึกษาทางทหารในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของไทยทีจ่ นี ได้สง่ นายทหารมาเข้ารับการศึกษาเป็น
ครั้งแรก ในขณะที่ฝ่ายจีนยังคงให้การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาอาวุธจรวด
ระยะยิงไกลเพื่อความมั่นคง (อาวุธป้องปรามในระดับยุทธศาสตร์) ให้กับกระทรวง
กลาโหมของไทยต่อไป รวมทั้งฝ่ายจีนเสนอให้มีการฝึกร่วมนาวิกโยธินและการฝึก
ร่วมระหว่างกองทัพ อากาศจีนกับไทย นอกเหนือจากการฝึกร่วมกูภ้ ยั ทางทะเลและ
การฝึกร่วมของหน่วยรบพิเศษ นอกจากนี้ จีนรับข้อเสนอของไทยเกีย่ วกับโครงการ
จัดหาเรือด�ำน�้ำเป็นกรณีพิเศษ และจีนได้เสนอให้ไทยส่งบุคลากรไปรับการฝึกที่จีน
ในระหว่างที่ยังรอผลการอนุมัติโครงการจากฝ่ายจีน
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ที่กรุงปักกิ่ง
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะต้องมีความร่วมมือในการเสริมสร้างความ
มัน่ คงทางทะเลทีจ่ ะต้องมีกลไกในการขับเคลือ่ นเพือ่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน
มากขึน้ โดยฝ่ายจีนเห็นพ้องในแนวทางการพัฒนาของประเทศในกลุม่ อาเซียนทีเ่ ริม่
จากการสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่างกันไปสูก่ ารเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์และ
เห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ายไทยทีไ่ ด้มกี ารยกร่างหลักเกณฑ์ส�ำหรับสมาชิกภาพการ
ประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศคู่เจรจา
เพื่อแสวงหาลู่ทางในการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศอื่น ๆ โดย
เฉพาะนอกกลุ่มอาเซียนต่อไป
ส�ำหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๘
ได้ แ ก่ มี ก ารทบทวนรู ป แบบกิ จ กรรมและกลไกที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ค วามร่ ว มมื อ
ด้านต่าง ๆ มีความเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากการแลกเปลีย่ นการเยีย่ มเยือนระหว่าง
ผู้น�ำและเจ้าหน้าที่ทางทหารระหว่างกัน รวมทั้งการส่งนายทหารไทยไปศึกษา
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หลักสูตรทางทหารในจีน และจีนก็ได้ส่งนายทหารมาศึกษาทางทหารในไทย
เพิม่ มากขึน้ โดยฝ่ายไทยได้มกี ารพิจารณาปรับโครงสร้างในระดับคณะอนุกรรมการ
ด้านต่าง ๆ เพื่อลดความซ�้ำซ้อนและให้สอดคล้องในการปฏิบัติในการประสานงาน
กับคณะกรรมการของฝ่ายจีน ขณะทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมจีนมีความยินดี
ที่ได้เข้าร่วมชมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารรักษาพระองค์ที่กรุงเทพมหานคร
ในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ฝ่ายจีนได้พจิ ารณาโครงการการฝึกร่วมระหว่างนาวิกโยธิน
ของทั้งสองประเทศและโครงการส่งบุคลากรของกองทัพเรือไทยไปเข้ารับการฝึก
เกี่ยวกับเรือด�ำน�้ำที่จีน โดยจะพิจารณาแนวทางในการด�ำเนินการในรายละเอียด
ต่อไปเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและลดความหวาดระแวงของประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าค
สรุปผลการประชุมครัง้ ที่ ๙ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกมิติจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางทะเล
และภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ ซึง่ กองทัพทัง้ ไทยกับจีนต้องมีความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
รวมทัง้ การป้องกันการเกิดภัยคุกคามทัง้ แบบดัง้ เดิมและรูปแบบใหม่เพือ่ เสถียรภาพ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมากขึ้น โดยจะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ ซึง่ ทัง้ สองประเทศเห็นร่วมกันทีจ่ ะต้องมีความ
ร่วมมือในกรอบความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนกับองค์กรภาคประชาสังคม
ส�ำหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๙
ได้แก่ โดยฝ่ายจีนได้เดินทางมาร่วมการประชุมและสัมมนาด้านการศึกษาตามบันทึก
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพไทยกับมหาวิทยาลัย
ป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทีล่ งนามเมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ ณ กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับการฝึกร่วมหน่วยรบพิเศษ
ของกองทัพบกและการฝึกร่วมของกองทัพเรือในปีต่อ ๆ ไป และฝ่ายจีนสนับสนุน
โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคงของไทยที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อ
น�ำเข้าประจ�ำการในกองทัพบก นอกจากนี้ ฝ่ายจีนได้พิจารณาโครงการการฝึกร่วม
ระหว่างกองทัพเรือของทัง้ สองประเทศและโครงการส่งบุคลากรของกองทัพเรือไทย
ไปเข้ารับการฝึกเกี่ยวกับเรือด�ำน�้ำที่จีน รวมทั้งการสนับสนุนในการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือไทย
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สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่กรุงปักกิ่ง
ทัง้ สองฝ่ายแลกเปลีย่ นมุมมองเกีย่ วกับสถานการณ์ความมัน่ คงในภูมภิ าค
โดยฝ่ายจีนกล่าวถึงจุดยืนต่อกรณีทะเลจีนใต้รวมทั้งสถานการณ์ความมั่นคงอื่น ๆ
ซึง่ ฝ่ายไทยได้รบั ทราบถึงความพยายามในการปกป้องอ�ำนาจอธิปไตยและความมัน่ คง
ของจีน ที่เน้นย�้ำว่าปัญหาทะเลจีนใต้ควรได้รับการแก้ไขโดยสันติวิธี โดยการเจรจา
ฉันมิตรและยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่าควรมีการ
สถาปนาช่องทางการติดต่อสือ่ สารและการขยายความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน
รวมทัง้ ได้หารือถึงแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพบนพืน้ ฐาน
ของมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนาน โดยการแลกเปลี่ยนการเยือน การฝึกร่วม/ผสม
ความช่วยเหลือทางทหาร อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงความร่วมมือระดับ
พหุภาคี เพื่อเป็นหลักประกันว่าความสัมพันธ์ทางทหารของสองประเทศจะยั่งยืน
ต่อเนือ่ งและแน่นแฟ้นตลอดไป นอกจากนีฝ้ า่ ยไทยได้อธิบายถึงสถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศ โดยฝ่ายจีนยินดีที่เห็นว่าสถานการณ์ในไทยอยู่ในขั้นตอนของการ
ปรองดองโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดประชุมความ
ร่วมมือด้านความมัน่ คงระหว่างกระทรวงกลาโหมของทัง้ สองประเทศ ครัง้ ที่ ๑๑ ณ
ประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๕๘
ส�ำหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ ๑๐
ได้แก่ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในฐานะประธานอนุกรรมการ
ด้านการศึกษาของคณะกรรมการด�ำเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางไป
เยือนมหาวิทยาลัยตามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อขยายกรอบแผนงานกิจกรรม
ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน
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จากการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน
จ�ำนวนทัง้ ๑๐ ครัง้ ทีผ่ า่ นมานัน้ มีประเด็นทีเ่ กิดผลการปฏิบตั เิ ป็นรูปธรรม (ไชยสิทธิ์
ตันตยกุล, พันเอก, พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๑๕ - ๑๒๐) อันได้แก่
ประการแรก ทัง้ สองฝ่ายได้เพิม่ คณะผูแ้ ทนในการแลกเปลีย่ นการเยีย่ มเยือน
ทัง้ ในระดับผูน้ �ำและระดับผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพเพิม่ มากขึน้
ประการที่สอง มีการตกลงในการขยายความร่วมมือในการแลกเปลีย่ น
ที่นั่งส�ำหรับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
ประการที่สาม มีการตกลงทีจ่ ะขยายความร่วมมือในการฝึกร่วมทางการ
ทหารให้ครอบคลุมทุกเหล่าทัพ ซึ่งจากเดิมที่มีการฝึกร่วมของหน่วยรบพิเศษ
ของกองทั พ บกและหน่ ว ยนาวิ ก โยธิ น ไปสู ่ ก ารฝึ ก ร่ ว มระหว่ า งกองทั พ อากาศ
ในโอกาสต่อไป
ประการที่สี่ มีการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับนโยบาย เช่น การประชุมระดับนโยบายของกระทรวงกลาโหมประจ�ำปี ฯลฯ
และการประชุมในระดับปฏิบตั กิ าร เช่น การประชุมด้านการข่าวกรองร่วมประจ�ำปี
เป็นต้น
ประการทีห่ า้ การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางและการให้ความช่วยเหลือ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมด้านการป้องกันประเทศรวมทัง้ การวิจยั ร่วมกัน
ประการทีห่ ก การประสานงานโดยผ่านช่องทางการทูตฝ่ายทหารโดยใช้
ส�ำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของทั้งสองฝ่าย
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ข้อสังเกตในการประชุมร่วมทั้ง ๑๐ ครั้ง
การประชุมร่วมทั้ง ๑๐ ครั้งมีข้อสังเกต เพื่อที่จะน�ำไปสู่การวิเคราะห์
รูปแบบของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีนได้ดังนี้
ข้อสังเกตข้อแรก ภาพรวมของสถานการณ์ความมัน่ คงทีท่ งั้ ฝ่ายไทยและ
จีนเห็นพ้องกันว่า ระบบโลกควรมีหลายขั้วอ�ำนาจเพื่อถ่วงดุลซึ่งกันและกัน แม้ว่า
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Threats)
ที่เผชิญหน้าด้วยก�ำลังทหารจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง ในขณะที่ภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ (Non Traditional Threats) เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย
และภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เป็นต้น จะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้มากกว่าก็ตาม แต่ภยั คุกคาม
ทั้งสองกรณีนั้น ไม่มีประเทศใดที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยล�ำพัง ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ความมัน่ คงของประเทศและความมัน่ คงของ
ภูมิภาค อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันและโดยเฉพาะทุกประเทศต้องร่วมมือกัน
ต่อต้านการก่อการร้าย ตลอดจนช่วยเหลือในการกูภ้ ยั พิบตั ทิ างธรรมชาติอนั เกิดจาก
การเร่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจนเกิดสภาวะโลกร้อน เป็นต้น
ข้อสังเกตข้อที่สอง จากสถานการณ์ความมั่นคงที่มีภัยคุกคามดังกล่าว
ในข้อแรกนัน้ ทัง้ ฝ่ายไทยและฝ่ายจีนเห็นพ้องกันว่า ต้องมีการปรับบทบาททางการ
ทหารที่มีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศให้ครอบคลุมถึงภัยคุกคามในรูปแบบ
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภัยคุกคามทางการทหาร เช่น ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้
เพราะสถานการณ์ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
ของโลกในยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization) ทีป่ จั จัยทางด้านเศรษฐกิจมีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาขีดความสามารถทางการทหารต้องอยูบ่ นพืน้
ฐานของขีดความสามารถในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น กองทัพ
ของทุกประเทศ จึงต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความมั่นคง
ดังกล่าว
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ข้อสังเกตข้อที่สาม ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีนโดย
เฉพาะความร่วมมือทางการทหารจะมีความยั่งยืนได้ ถ้าทั้งสองประเทศมีความรู้
ความเข้าใจและไว้วางใจซึง่ กันและกัน รวมทัง้ เคารพในอ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพ
แห่งดินแดน ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน โดยมุง่ แก้ไขปัญหาอย่างสันติ
วิธี ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการด�ำเนินกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนทั้งใน
ระดับผูน้ �ำทางทหารและในทุกระดับ ดังนัน้ จึงควรมีการขยายความร่วมมือทางการ
ทหารระหว่างกัน ในทุก ๆ ด้าน เช่น การส่งนายทหารเข้ารับหลักสูตรการศึกษาของ
กันและกันให้มากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนด้านการข่าวกรอง มีการฝึกร่วมกันทางการ
ทหาร และมีการส่งก�ำลังบ�ำรุงร่วมกัน เป็นต้น
ข้อสังเกตข้อที่สี่ จีนได้เสนอที่จะให้มีการขยายผลการฝึกร่วมทางทหาร
โดยเฉพาะการฝึกร่วมทางทะเลแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนไปสูก่ ารฝึกร่วมแบบ
พหุภาคีโดยเชิญประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนเข้าร่วมฝึกด้วยในโอกาสต่อไป ทั้งนี้เพื่อ
ลดความหวาดระแวงในระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่ไทยยังสงวนท่าที
เนือ่ งจากอาจท�ำให้สหรัฐอเมริกาหวาดระแวงว่ากลุม่ ประเทศในอาเซียนก�ำลังจะถูก
จีนครอบง�ำและเป็นการลดอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ลงไป อันจะส่งผล
กระทบต่อความมัน่ คงของภูมภิ าคและกระทบต่อความมัน่ คงของไทย โดยทีท่ งั้ ไทย
และจีนต่างก็เห็นร่วมกันว่า ต้องร่วมกันในการเตรียมการเพื่อแก้ไขปัญหาจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองประเทศควรได้ใช้ประสบการณ์รวมทั้งเครื่องมือ
ทางการทหารมาแลกเปลีย่ นในการฝึกร่วมเพือ่ กูภ้ ยั พิบตั แิ ละการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ช่วย
เหลือประชาชน
ข้อสังเกตข้อที่ห้า ในการประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีน ครั้งที่ ๖ โดยฝ่ายจีนเป็น
เจ้าภาพ จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ ฝ่ายจีนได้แสดงท่าที
ที่ไม่เห็นด้วยกับการด�ำเนินนโยบายของบางประเทศที่ไปแทรกแซงกิจการภายใน
ของประเทศอื่นในเรื่องปัญหาช่องแคบไต้หวัน ปัญหาในตะวันออกกลาง และการ
ต่อต้านการก่อการร้าย โดยบังคับใช้มาตรฐานสองระดับ (Double Standard) กับ
มิตรประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ประเทศของตนเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนั้น
ยังได้ใช้นโยบายสร้างพันธมิตรทางทหารในลักษณะของกลุ่มความร่วมมือแบบปิด
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(Exclusive Bloc) ซึ่งจีนเห็นว่า เป็นความพยายามในการกีดกันและปิดล้อมจีน
(Containment) เพือ่ ไม่ให้จนี มีบทบาท ในภูมภิ าค ในขณะทีจ่ นี ได้พยายามผลักดัน
ให้มีความร่วมมือแบบเปิด (Inclusive) โดยใช้โครงสร้างกระบวนการและกลไก
ความร่วมมือที่มีอยู่ในการแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การประชุม
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ
(ASEAN Regional Forum: ARF) เป็นต้น
ข้อสังเกตข้อทีห่ ก ปัญหาในการด�ำเนินแผนงานความร่วมมือด้านความมัน่ คง
ระหว่างไทยกับจีนทีก่ ระทรวงกลาโหมทัง้ สองประเทศได้ด�ำเนินการอยูน่ นั้ ไม่ได้เกิด
ปั ญ หาในทางด้ า นนโยบาย แต่ เ ป็ น ปั ญ หาการติ ด ต่ อ ประสานงานในระดั บ
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งน�ำแผนงานไปขยายผลสูแ่ นวทางการปฏิบตั ิ ซึง่ เกิดจากโครงสร้าง
การจัดกองทัพของไทยกับจีนมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กองทัพจีนจะมีสาย
การบังคับบัญชาแบบรวมศูนย์ไว้ที่คณะกรรมาธิการทหารกลาง ท�ำให้เกิดเอกภาพ
ในการสัง่ การไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงกลาโหมของจีน ในขณะทีก่ องทัพไทย
มีการกระจายอ�ำนาจไว้ที่เหล่าทัพต่าง ๆ กล่าวคือ ปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการนโยบายความร่วมมือด้านความมัน่ คงก�ำหนดกรอบแผนงาน
โดยมีเสนาธิการทหารจากกองบัญชาการกองทัพไทย (กองบัญชาการทหารสูงสุด
เดิม) เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการทหารอากาศเป็น
กรรมการอยู่ในคณะกรรมการนโยบายนั้น แต่ขาดเอกภาพในการควบคุมแผนงาน
และอ�ำนาจในการตัดสินใจทั้งนี้ เนื่องจากกองบัญชาการกองทัพไทย (กองบัญชา
การทหารสูงสุดเดิม) กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ต่างก็มงี บประมาณ
ในการด�ำเนินงานของแต่ละเหล่าทัพเอง
จึงท�ำให้การก�ำหนดแผนงานร่วมเป็นแผนงานรวมของกระทรวงกลาโหม
ไทยนัน้ กระท�ำได้ยาก ท�ำให้การประสานงานในระดับผูป้ ฏิบตั ขิ าดความชัดเจนและ
สูญเสียเวลาในการติดต่อทางด้านธุรการมากเกินความจ�ำเป็นและส่งผลให้ทางฝ่าย
จีนทีม่ คี วามเอกภาพในการจัดท�ำแผนงานรวมระหว่างเหล่าทัพต่าง ๆ ของจีนท�ำให้
ต้องใช้เวลา ประสานงานกับฝ่ายไทยหลายครั้ง รวมทั้งมีการปรับแผนงานจากฝ่าย
ไทยอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ ฝ่ายจีนต้องติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานผูป้ ฏิบตั ใิ นแต่ละเหล่า
ทัพ ในขณะที่คณะกรรมการ นโยบายไม่ทราบเรื่อง อันส่งผลกระทบต่อแผนงาน
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภาพรวม
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นอกจากนี้ มีการสูญเสียงบประมาณในกิจกรรมที่ซ�้ำซ้อนกันของแผน
งานในแต่ละเหล่าทัพกับแผนงานของคณะกรรมการนโยบาย เช่น ก�ำหนดการเดิน
ทางไปแลกเปลีย่ นการเยีย่ มเยือนของผูน้ �ำแต่ละเหล่าทัพของไทยมีความซำ�้ ซ้อนกับ
ก�ำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของคณะกรรมการนโยบาย ซึ่ง
ฝ่ายจีนได้เคยเสนอให้ฝา่ ยไทยจัดท�ำแผนงานโดยการรวมคณะเดินทางในระดับผูน้ �ำ
ของกองทัพที่ก�ำหนดนโยบายให้รวมการเดินทางไปในคราวเดียวกัน ส่วนแผนการ
เดินทางในระดับผู้ปฏิบัติงานหลักในแต่ละเหล่าทัพนั้น ก็ให้ก�ำหนดได้ตามความ
จ�ำเป็น ตามแผนกิจกรรมร่วมระหว่างไทยกับจีนทีไ่ ด้ตกลงในการประชุมร่วมกันก่อน
ล่วงหน้าหนึ่งปี เป็นต้น
ส�ำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานัน้ ฝ่ายไทยควรมีความเป็นเอกภาพ
ในการก�ำหนดจัดท�ำแผนงานรวม โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนในการพิจารณาปัญหา
และขั้นตอนในการวางแผนร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ ด้วยการด�ำเนินการล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า สองปี และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตามสายงาน
แต่ละฝ่าย ก่อนส่งให้คณะกรรมการอ�ำนวยการประสานงานพิจารณาเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายระดับกระทรวงกลาโหมจัดท�ำเป็นแผนงานรวม เพื่อให้
แผนงานมีความต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่แผนงานที่จะ
จัดท�ำล่วงหน้านั้น จะด�ำเนินการได้โดยที่แผนยุทธศาสตร์ทหารของกองทัพไทยมี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีแนวทางที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ซึ่งจะต้องรองรับ
ต่อจุดยืนในทางยุทธศาสตร์ของไทยที่มีต่อจีน

		 แนวโน้มและจุดยืนของไทยกับรูปแบบความสัมพันธ์			

			 ระหว่างไทย-จีน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตกระท�ำได้โดยย้อนดูอดีตที่ผ่านมา
พบว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและ
ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของแต่ละประเทศ ขณะที่อ�ำนาจทางการทหารต้องมีความ
สมดุลกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึง่ สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของ เคนเนดี้
(Kennedy, 1989) ที่ได้ศึกษาถึงการทะยานขึ้นและการล่มสลายของมหาอ�ำนาจ
ในยุคต่าง ๆ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงทัง้ ในระดับโลกและภูมภิ าครวมทัง้ จุดยืน
ทางการทหารของไทยและรูปแบบความสัมพันธ์ทเี่ หมาะสมระหว่างไทยกับจีน ดังนี้
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๑. ผลกระทบต่อความมั่นคงทางการทหารของไทยและรูปแบบความ
สัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างไทยกับจีน อันเป็นผลมาจากการที่จีนได้ประเมิน
สถานการณ์ของโลกในระยะยาวว่าจะพัฒนาไปสู่ระบบหลายขั้วอ�ำนาจ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการรักษาสันติภาพและดุลอ�ำนาจของโลก แต่ในขณะเดียวกันการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ จะน�ำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น จีนได้ประมาณสถานการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้นว่า จีนจะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการถ่วงดุลอ�ำนาจกับมหาอ�ำนาจสหรัฐอเมริกาที่ด�ำเนินนโยบายแบบแข็งกร้าว
และพยายามสร้างแรงกดดันต่อจีนอยูต่ ลอดเวลารวมทัง้ พยายามแบ่งแยกจีนเพือ่ ให้
จีนเกิดความอ่อนแอ
จึงมีแนวโน้มความเป็นไปได้ว่า จีนจะใช้ยุทธศาสตร์ขยายความสัมพันธ์
ในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศที่มีพลังอ�ำนาจทางการเมือง
เศรษฐกิจ และการทหาร เพื่อสร้างความผูกพันด้านผลประโยชน์อย่างใกล้ชิดและ
กว้างขวาง รวมทั้งต้องการให้ความสัมพันธ์ในรูปแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้
พัฒนาไปสู่การเป็นขั้วอ�ำนาจใหม่เพื่อคานอ�ำนาจอิทธิพลของสหรัฐฯ พร้อมกันนี้
จีนก็ได้เตรียมการในการต้านทานแรงกดดันจากประเทศตะวันตก โดยใช้ยทุ ธศาสตร์
ของความร่วมมือควบคู่ไปกับการขัดขวางความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะปิดล้อม
จีน รวมทัง้ แสวงประโยชน์จากความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างประเทศยุโรป
ตะวันตกกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และด�ำรงความ
มุง่ หมายในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ประเทศก�ำลังพัฒนาอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะ
ประเทศที่อยู่รอบบ้านของจีน โดยจีนเล็งเห็นว่าประเทศกลุ่มอาเซียนจะเป็นขั้ว
อ�ำนาจหนึ่งที่ส�ำคัญในเอเชียแปซิฟิก จึงไม่ต้องการให้ตกอยู่ในอิทธิพลของสหรัฐฯ
นอกจากนี้ จีนยังต้องการให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีสันติภาพและ
เสถียรภาพเพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศของจีนทั้งในด้านตลาดการค้าการ
ลงทุน แหล่งวัตถุดิบ แหล่งทุนและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง การคมนาคม
ที่ส�ำคัญ ซึ่งจีนได้ด�ำเนินยุทธศาสตร์ความมั่นคงรวมที่เชื่อมโยงความมั่นคงทั้งใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร และวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
ดังจะเห็นได้จากการจัดท�ำแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจีนได้ท�ำข้อ
ตกลงกับไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๙๙ และต่อมาก็ได้ลงนามกับประเทศ
มาเลเซียในเดือน พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๙๙ เป็นต้น
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๒. ผลกระทบต่อจุดยืนทางการทหารของไทยและรูปแบบความสัมพันธ์
ที่เหมาะสมระหว่างไทย กับจีน อันเป็นผลมาจากการที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการ
ทหารกับสหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ ยังคงเห็นว่าจีนที่มีการปกครองในแบบคอมมิวนิสต์ ซึ่ง
เป็นปฏิปักษ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และที่ส�ำคัญคือ สหรัฐฯ
ได้ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้องไต้หวัน หากจีนใช้ก�ำลังทหารต่อไต้หวัน
ตามรัฐบัญญัตทิ เี่ รียกว่า “Taiwan Relations Act” รวมทัง้ การมีนโยบายด้านความ
มั่นคงร่วมกับประเทศญี่ปุ่น โดยรวมดินแดนไต้หวันเข้าไปอยู่ในเขตความปลอดภัย
ตามแผนป้องกันประเทศที่สหรัฐฯ ท�ำร่วมกับญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
ตึงเครียดขึน้ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก โดยทีไ่ ทยมีความยากล�ำบากทีจ่ ะแสดงท่าที
ที่ชัดเจนในการเลือกสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อันเกิดจาก
ปัญหาของความหวาดระแวงซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
ความหวาดระแวงดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายคน
เช่น ผลงานของจือ้ ผิงและจินซัว (Ziping & Jinsuo, 2008) และผลงานของพอลแลค
(Pollack, 2005) ที่ระบุว่าสหรัฐฯ ยังได้ประเมินแนวโน้มของสภาวะแวดล้อมด้าน
ความมั่นคงในอนาคตไว้ในเอกสารที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของ
สหรัฐฯ ” (National Security of the United States of America: NSSUS)
เมือ่ ปี ค.ศ.๒๐๐๘ ซึง่ เป็นเอกสารทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ของกรอบแนวคิดทางด้านยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงที่ประธานาธิบดีบุช (Bush) ใช้เป็นแนวทางการก�ำหนดแผนปฏิบัติ
การต่าง ๆ ในการด�ำเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในเอกสารฉบับนี้
เน้นถึงการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ ในฐานะเป็นอภิมหาอ�ำนาจของ
โลกด้วยการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางการทหารในการสนับสนุนให้โลก
เป็นสังคมที่เปิดและเป็นประชาธิปไตยโดยจะไม่ยอมให้ถูกท้าทายหรือแสดงความ
เหนือกว่าทางทหารต่อสหรัฐฯ เหมือนที่เคยเป็นมาในช่วงยุคสงครามเย็น
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นอกจากนัน้ หากประเทศต่าง ๆ ไม่รว่ มมือกันทีจ่ ะหยุดยัง้ ภัยคุกคามจาก
การก่อการร้ายก็จะท�ำให้มกี ารก่อการร้ายขยายตัวมากขึน้ รวมทัง้ ปัญหาผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมจะรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกต้องประสบ
กับภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทั้งจากภาวะแห้งแล้งและภาวะน�้ำท่วมอย่างรุนแรงอันเป็น
ผลมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาความ
มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนี้ไปได้ ซึ่งหมายถึงกองทัพไทยในฐานะที่เป็นกลไก
ของรัฐในการรักษาความมั่นคงของประเทศต้องค�ำนึงถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทจี่ ะเกิดขึน้ จากปัญหาความมัน่ คงด้านสิง่ แวดล้อมดังกล่าวด้วย
ประเด็นดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อประเทศไทยซึง่ ไม่ได้มกี ารเตรียมการ
ในยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยยังคงใช้ยทุ ธศาสตร์เชิงตัง้ รับตามสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดย
เฉพาะกองทัพไทยทีม่ พี นั ธกรณีทางทหารกับสหรัฐฯ ทัง้ ระบบการฝึก การศึกษาและ
การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างใกล้ชิด จึงเป็นเรื่องยากที่กองทัพไทยจะถอยห่าง
ออกจากความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐฯ และหันไปใกล้ชดิ กับจีนอย่างเต็มระบบ
๓. ผลกระทบต่อจุดยืนทางการทหารของไทยและรูปแบบความสัมพันธ์
ทีเ่ หมาะสมระหว่างไทยกับจีน อันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวตั น์ได้สง่ ผลกระทบ
ต่อโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงทั้งในระดับโลก
และระดับภูมิภาคโดยทุกประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยูข่ องประชาชนอันเป็นรากฐานทีส่ �ำคัญของความมัน่ คงของประเทศ รวม
ทั้งยกระดับเกียรติภูมิของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศหรือใน
สังคมชุมชนระหว่างประเทศด้วยการพัฒนาประเทศให้มคี วามสามารถในการแข่งขัน
ซึง่ ต้องอาศัยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่การพัฒนาในลักษณะดังกล่าว
นั้น ถูกชี้น�ำโดยกรอบแนวคิดในการจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ที่
เน้นเรือ่ งความเป็นประชาธิปไตย การรักษาสิทธิมนุษยชน การค้าเสรี และการรักษา
สิง่ แวดล้อมได้สง่ ผลให้โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของ
โลกเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของ
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ภาครัฐ และเปิดโอกาสให้ปจั เจกบุคคลมีสว่ นร่วมทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค
และระดับโลก ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันในลักษณะที่เป็นเครือข่าย (Networking) เช่น องค์กรกรีนพีซ (Green Peace) ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
ต่อการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ ในเชิงบวกได้ท�ำให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความส�ำคัญ
กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการมีรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล (Good
Governance) ท�ำให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติต่อ
ประชาชนในประเทศเพือ่ ยกระดับชีวติ ความเป็นอยูท่ มี่ คี ณ
ุ ภาพให้ทดั เทียมกับเกณฑ์
มาตรฐานสากลรวมทัง้ ปฏิบตั ติ อ่ ปัจเจกบุคคลอืน่ ทีม่ ใิ ช่ประชาชนในประเทศของตน
โดยไม่มกี ารตัง้ เงือ่ นไขเพือ่ การเลือกปฏิบตั ซิ งึ่ เป็นผลในเชิงบวกจากกระแสโลกาภิวตั น์
ที่ถือว่าสังคมชุมชนระหว่างประเทศเป็นสังคมเดียวกัน แต่ผลในเชิงลบของกระแส
โลกาภิวตั น์ ทัง้ จากการแพร่กระจายของโรคระบาดจากการเดินทางติดต่อคมนาคม
ที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งปัญหาจากอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้าแรงงานเด็ก
การค้าหญิงโสเภณี การค้าสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น ตลอดจนการแพร่กระจายของ
อาวุธที่มีอ�ำนาจในการท�ำลายล้างสูง เช่น อาวุธนิวเคลียร์ ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่ คงของประเทศต่าง ๆ และความมัน่ คงของมนุษย์ (Human Security) เช่น
การเผยแพร่ภาพอนาจารของบุคคลต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปทัว่ โลก
หรือการสร้างกระแสข่าวลือเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังมีผลให้กลุ่มก่อการร้ายในประเทศต่าง ๆ สามารถใช้
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเชือ่ มโยงการปฏิบตั กิ ารร่วมกันเป็นการก่อการร้ายสากลได้มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งท�ำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องหันมาให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือด้านความ
มัน่ คงกันมากขึน้ เนือ่ งจากไม่มปี ระเทศใดมีความสามารถเพียงพอในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าวได้ตามล�ำพัง
ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้จีนเห็นความส�ำคัญใน
การด�ำเนินนโยบายด้านความมั่นคงต่อไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเป็น
ความ สัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกันระหว่างประเทศในลักษณะของการเป็นหุน้ ส่วนทาง
[ 234 ]

ยุทธศาสตร์ เพือ่ รักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์รว่ มกัน ซึง่ ไทยควรขยายผลของการประชุม
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวง กลาโหมของไทยกับกระทรวง
กลาโหมของจีนดังกล่าว ด้วยการผลักดันความร่วมมือทั้งในทางกว้างและทางลึก
มากขึน้ โดยยกระดับความร่วมมือด้านความมัน่ คงระหว่างไทยกับจีนให้สามารถน�ำ
ไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเกี่ยวกับประชาคมความมั่นคง (Security
Community) ซึ่งประเทศไทยและหลายประเทศในอาเซียนได้ให้ความสนใจ คือ
“ประชาคมความมั่นคงอาเซียน” (ASEAN Security Community)
ประชาคมความมั่นคงจะบรรลุเป้าหมายได้จากที่ประเทศสมาชิกได้
พยายามจะด�ำเนินการให้เกิดความร่วมมือกัน จนเกิดความรู้สึกเป็นสมาชิกของ
ประชาคมร่วมกัน และพร้อมใจที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ก�ำลังต่อกัน
แต่ประชาคมความมั่นคงนี้ จะไม่ใช่กลุ่มพันธมิตรทางทหาร (Alliance) หรือกลุ่ม
ป้องกันร่วมกัน (Collective Defense Group) แต่ประเทศสมาชิกอาจมีความ
สัมพันธ์แบบพันธมิตรหรือการป้องกันร่วมกันกับประเทศอื่นนอกประชาคมความ
มั่นคงได้ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของ
พีทราส (Petras, 2006) และโมราดา (Morada, 2008)
ในขณะที่จีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็เห็นประโยชน์จากการรวมกลุ่ม
ในลักษณะดังกล่าวเป็นประชาคมเอเชียตะวันออก (Asian Community) แต่ทั้ง
เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเกรงว่าจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการครอบง�ำของจีน จึงเสนอให้
มีการดึงประเทศที่มีก�ำลังอ�ำนาจภายนอกภูมิภาคมาร่วมด้วยคือ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น
ส�ำหรับแนวทางที่ไทยได้ด�ำเนินการและควรด�ำเนินการต่อไปตามกรอบ
แผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวง
กลาโหมจีน โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมได้แก่ การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การฝึกร่วม
การศึกษาร่วมการส่งก�ำลังบ�ำรุงร่วมและแลกเปลีย่ นเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมป้องกัน
ประเทศ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัดในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้แก่
กิจกรรมด้านการศึกษาร่วมกันอันเป็นผลจากการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวง
กลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีนประจ�ำปีที่ได้กล่าวแล้วนั้น
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การขยายผลสูค่ วามร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกองทัพไทยกับ
กองทัพจีน
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ประจ�ำสัปดาห์ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงกลาโหมให้สถาบันวิชาการ
ประเทศ กองทัพไทยจัดท�ำบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และได้มอบหมายให้ พลเอก ภุชงค์ รัตนวรรณ
ผู ้ บั ญ ชาการสถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ เป็ น ผู ้ ล งนามในบั น ทึ ก ความ
ร่วมมือดังกล่าว

		 ที่มาของบันทึกความร่วมมือ
พลโท หวาง สีป่ นิ (ยศขณะนัน้ ) ผูบ้ ญ
ั ชาการมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้เดินทางมาประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษาด้าน
การป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑๓ (ARF: ASEAN Regional Forum Heads of
Defence Universities/ Colleges/ Institutes Meeting) ซึ่งวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ฯ ในระหว่าง
วันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนพาร์คกรุงเทพมหานคร
โดยที่ในระหว่างการประชุมฯ นั้น พลโท หวาง สี่ปิน ได้ขอเข้าพบ พลเอก ภุชงค์
รัตนวรรณ ผูบ้ ญ
ั ชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมือ่ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อ
หารือเกี่ยวกับการด�ำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยป้องกัน
ประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศของกอง
ทัพไทย และได้มคี วามเห็นร่วมกันในการสร้างกลไกของความร่วมมือด้านการศึกษา
ระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการจัดท�ำบันทึกความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน
ต่อมาหลังจากทีส่ ถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้รบั อนุมตั หิ ลักการจาก
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้ด�ำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ และ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้เชิญ
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ผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�ำกรุงเทพมหานคร มาปรึกษา
หาแนวทางในการด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างกลไกความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยป้องกัน
ประเทศ ตลอดจนแนวทางที่จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกองทัพ
ไทยกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในอนาคต จึงได้เชิญคณะอนุกรรมการด้าน
การศึกษาของกระทรวงกลาโหม ตามแผนงานความร่วมมือด้านความมัน่ คงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน มาประชุม
หารือเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและได้
ประสานงานผ่านผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ทั้งฝ่ายจีนที่ประจ�ำกรุงเทพมหานครและฝ่าย
ไทยที่ประจ�ำกรุงปักกิ่งในการด�ำเนินการ จนได้ข้อสรุป ถึงแนวทางในการจัดท�ำร่าง
บันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศจึงได้รายงานขออนุมัติตามสายงานการ
บังคับบัญชาจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
เนือ่ งจากบันทึกความร่วมมือดังกล่าวนัน้ กระทรวงการต่างประเทศได้พจิ ารณาแล้ว
เห็นว่า เป็นหนังสือสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีต่ อ้ งขออนุมตั ติ อ่ คณะรัฐมนตรีตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคแรก
แต่ไม่เข้าองค์ประกอบในวรรค ๒ ที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา และในที่สุด
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบในการจัดท�ำบันทึกความร่วมมือฯ เมื่อวัน
อังคารที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้มี
หนังสือเรียนเชิญผูบ้ ญ
ั ชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกับคณะจ�ำนวน
๘ นาย เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวัน
ที่ ๒๒ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และจัดให้มพี ธิ กี ารลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ
ในวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารกองบัญชาการ
มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ
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วัตถุประสงค์ในการเดินทางของคณะในครัง้ นีน้ อกจากการกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างกองทัพและพิธกี ารลงนามในบันทึกความร่วมมือ ฯ แล้ว ยังได้มกี าร
หารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายผลความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม
		 เนื้อหาสาระของบันทึกความร่วมมือ
บันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพไทย
กับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน มีสาระส�ำคัญดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้เข้มแข็งขึ้น
และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในขอบเขตการศึกษาทางการทหารให้มากขึ้น
๒. หลักการ
๒.๑ บันทึกความร่วมมือนี้เป็นการติดต่อประสานงานระหว่าง
สถาบันการศึกษาทางการทหารของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การแลกเปลีย่ นจะด�ำเนินการไปบนพืน้ ฐานของความเสมอภาค
และผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งการติดต่อกันโดยตรงในระยะยาว
๓. ขอบเขตของความร่วมมือ จะมีการแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้
๓.๑ การประชุมระดับผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย โดยมีการประชุม
ร่วมกันในทุกสองปี
				 ๓.๒ การเยี่ยมเยือนระหว่างกันของคณะผู้แทนนายทหารนักเรียน
				 ๓.๓ การแลกเปลีย่ นผูส้ อนและผูบ้ รรยายโดยด�ำเนินการในทุกสองปี
				 ๓.๔ การประชุมวิจัยและสัมมนา
				 ๓.๕ การแลกเปลี่ยนสิ่งตีพิมพ์และข้อมูลข่าวสาร
			 ๔. งบประมาณ
				 ๔.๑ ฝ่ายเจ้าภาพจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส�ำหรับการประชุมระดับ
ผูบ้ ริหาร การแลกเปลีย่ นผูส้ อนผูบ้ รรยาย รวมถึงการประชุมวิจยั และสัมมนาทัง้ สิน้
ยกเว้นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ			
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				 ๔.๒ แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยส�ำหรับคณะผูแ้ ทนนายทหาร
นักเรียนของตนเอง โดยฝ่ายที่เป็นเจ้าภาพจะพยายามด�ำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของอีกฝ่ายหนึ่งให้ประหยัดมากที่สุด			
			 ๕. ลิขสิทธิแ์ ละทรัพย์สนิ ทางปัญญา การเผยแพร่ผลการวิจยั ร่วมกันหรือ
ผลงานวิชาการของทัง้ สองฝ่ายในรูปแบบอันเกิดจากการด�ำเนินการตามบันทึกความ
ร่ ว มมื อ นี้ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู ้ มี อ�ำนาจของแต่ ล ะฝ่ า ยให้ ค วามเห็ น ชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันเสมอก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยในกรณีที่จัดพิมพ์
เป็ น ภาษาไทยให้ เ ป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องฝ่ า ยไทย และกรณี ที่ จั ด พิ ม พ์ เ ป็ น ภาษาจี น
ให้เป็นลิขสิทธิ์ของฝ่ายจีน หากจัดพิมพ์นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาจีน
ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในเรื่องลิขสิทธิ์โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้มีอ�ำนาจของแต่ละฝ่าย
๖. การติดต่อประสานงาน ทั้งสองฝ่ายจะใช้ช่องทางการทูตโดยผ่าน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
๗. ระยะเวลาบังคับใช้และการสิน้ สุด บันทึกความร่วมมือนีจ้ ะมีผลบังคับ
ใช้ทนั ทีในวันทีม่ กี ารลงนามและมีผลต่อกันโดยตลอด ยกเว้นฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ประสงค์
จะยกเลิกด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ๓๐ วันก่อนสิ้นสุด แต่ทั้ง
สองฝ่ายสามารถที่จะยุติบันทึกความตกลงได้ทุกเวลาหากมีความตกลงใจร่วมกัน
ในท้ายบันทึกความร่วมมือฯ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีนขอประกาศต่อท้ายบันทึกเป็นหมายเหตุเกีย่ วกับการป้องกันการรัว่ ไหล
ของข้อมูลชั้นความลับ กล่าวคือ
ประการแรก ทัง้ สองฝ่ายจะเก็บรักษาข้อมูลชัน้ ความลับ อันเกิดจากการ
ด�ำเนิ น การตามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ นี้ โดยแต่ ล ะฝ่ า ยไม่ ค วรเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ชั้นความลับที่รับมาจากอีกฝ่ายต่อฝ่ายที่สามโดยมิได้รับความยินยอมที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง
ประการที่สอง แต่ละฝ่ายความจ�ำกัดขอบเขตการอ้างอิงไปยังข้อมูลชั้น
ความลับทีร่ บั มาจาก อีกฝ่ายหนึง่ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติของฝ่ายนั้น
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ผลประโยชน์ทจี่ นี ได้รบั จากการเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์กบั ไทย
สืบเนื่องมาจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ใกล้กับ
ช่องแคบมะละกาที่เป็น จุดยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญของโลก สามารถเชื่อมต่อระหว่าง
มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและ
เส้นทางล�ำเลียงน�้ำมันที่เชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยจีนได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากการที่จีนได้ยกระดับ
จากการเป็นคูเ่ จรจาของอาเซียนมาเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) รวมทั้งมีการลงนามระหว่างผู้น�ำอาเซียนและผู้น�ำจีนในปฏิญญาร่วมว่าด้วย
ความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ ร ะหว่ า งอาเซี ย นกั บ จี น เพื่ อ สั น ติ ภ าพและ
ความมั่งคั่ง (Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and
Prosperity)ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๗ ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้เน้นถึงความร่วมมือระหว่างกัน
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คงและความร่วมมือทัง้ ในระดับภูมภิ าค
และระหว่างประเทศ ในการประชุมครัง้ นี้ จีนยืนยันเจตนารมณ์ทตี่ อ้ งการให้ภมู ภิ าค
นี้มีสันติภาพและมีความมั่นคง ซึ่งจีนเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียน
ที่ให้การรับรองสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Treaty of Amity and Cooperation: TAC) นอกจากนั้น จีนยังได้แสดงความ
พร้อมที่จะลงนามในพิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Protocol to the Treaty of Southeast Asia Nuclear
Weapon-Free Zone: SEANWFZ) การแสดงเจตนารมณ์ดงั กล่าวนับเป็นการแสดง
บทบาทของจีนในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ โดยการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์นั้น ย่อมส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทย
ในการแสวงหาและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
จุดยืนของจีนที่มีต่อประเทศไทย
จุดยืนของจีนที่มีต่อประเทศไทยจากค�ำประกาศของนายหนิง ฝูขุย
เอกอัครราชทูตจีนประจ�ำกรุงเทพฯ ในพิธเี ปิดงานเทศกาลตรุษจีน (วันขึน้ ปีใหม่ของ
จีน) ในรอบ ๒ ปี ได้แก่ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึง่ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจดังนี้
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๑. ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เอกอัครราชทูตจีนประจ�ำกรุงเทพฯ ได้กล่าวในพิธี
เปิดงานเทศกาลตรุษจีนต่อศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มาร่วมงานในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์
บอลลูม โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร ใจความส�ำคัญสรุปได้ว่า
		 ๑.๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นปีทคี่ วามสัมพันธ์หนุ้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่าง
รอบด้านระหว่างจีนกับไทย ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมั่นคง ผู้น�ำของทั้งสอง
ประเทศได้พบปะกันบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีระหว่างสองประเทศที่ผู้น�ำ
จั ก มี ก ารไปมาหาสู ่ กั น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ เราได้ ร ่ ว มกั น จั ด พิ ธี เริ่ ม ต้ น โครงการ
ความร่วมมือรถไฟจีน-ไทย ทัง้ สองฝ่ายได้เน้นยำ�้ ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการ รวมทัง้
ความร่วมมือในการซื้อขายสินค้าเกษตรและด้านอื่น ๆ ระหว่างทั้งสองประเทศ
มีความคืบหน้าใหม่ๆ ยอดการค้าและมูลค่าการลงทุนที่จีนมีต่อไทย ก็ได้รักษา
ซึ่งแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยมากกว่า ๗.๙ ล้านคน ซึง่ ถือว่าเยอะทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ นักศึกษา
จีนทีม่ าเรียนในไทยและนักศึกษาไทยไปเรียนทีจ่ นี ได้เพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ อาหารไทย
ละครและภาพยนตร์ ไ ทย และชุ ด ไทยก�ำลั ง เป็ น ที่ นิ ย มในสั ง คมจี น กลไก
ความร่วมมือแม่น�้ำล้านช้าง-แม่น�้ำโขง ซึ่งจีนและไทยร่วมกันผลักดันสร้างขึ้นนั้น
ได้ จั ด การประชุ ม รั ฐ มนตรี ต ่ า งประเทศครั้ ง แรกอย่ า งส�ำเร็ จ ซึ่ ง เป็ น การริ เริ่ ม
กระบวนการความร่วมมือใหม่ในอนุภูมิภาคนี้
		 ๑.๒ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน เป็นการตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาของจีนเอง และก็ได้สร้างคุณูปการมากกว่า ๒๕ เปอร์เซ็นต์
ส�ำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ส�ำคัญคือ พร้อมกับการจัดตั้งของธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank
: AIIB) และการพัฒนา” แนวเศรษฐกิจตามเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหม
ทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑” (The Belt and Road Initiative) นั้น ประเทศจีน
จะน�ำโอกาสการพัฒนา และเวทีความร่วมมือใหม่ ๆ ให้กับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น
เมื่อมองไปข้างหน้า ลักษณะพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ
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สูง และมีความยืดหยุ่นมากนั้นจะไม่เปลี่ยน พื้นฐานและปัจจัยส�ำหรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจจีนนั้นก็จะไม่เปลี่ยน ประเทศจีนยังเป็นแรงขับเคลื่อนอัน
ส�ำคัญในการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกต่อไป
		 ๑.๓ ประเทศจีนยินดีทจี่ ะกระชับความร่วมมือกับประเทศไทย เสริม
ข้อได้เปรียบซึ่งกันและกัน ค้นหาแนวทางความร่วมมือในการสร้างเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ซูเปอร์คลัสเตอร์ และ ๑๐ อุตสาหกรรมหลัก ผลักดันโครงการความร่วมมือ
รถไฟจีน-ไทยให้เป็นรูปธรรมและด้วยดี ศึกษาและแสวงหาจุดขยายตัวใหม่ส�ำหรับ
การลงทุน ไฮเทค อินเทอร์เน็ต กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยน�ำ
ความสัมพันธ์ที่ดีทางการเมืองระหว่างประเทศทั้งสองมาแปลงเป็นผลประโยชน์
ร่วมกัน เพื่อสร้างความเจริญและความผาสุกมากยิ่งขึ้นให้กับประชาชนทั้งสอง
ประเทศ ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือกับฝ่ายไทย
ในประเด็นภูมภิ าคและระหว่างประเทศ ร่วมกันผลักดันการพัฒนา “แนวเศรษฐกิจ
ตามเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑” (The Belt
and Road Initiative) ส่งเสริมการเชื่อมโยงกันในภูมิภาค สร้างตัวชะตากรรม
ร่วมกันระหว่างจีนและอาเซียน เพิม่ พูนเนือ้ หาสาระใหม่ๆ ให้กบั ความสัมพันธ์หนุ้ ส่วน
เชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทย และสร้างประโยชน์ให้กบั ความเจริญ
รุ่งเรืองและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้อีกด้วย
๒. ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เอกอัครราชทูตจีนประจ�ำกรุงเทพฯ ได้กล่าวในพิธี
เปิดงานเทศกาลตรุษจีนต่อพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
ที่มาร่วมงานในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม
แชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร ใจความส�ำคัญสรุปได้ว่า
		 ๒.๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นปีที่ยากจะลืมเลือนได้ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคต พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ
ร�ำ่ ไห้ดว้ ยความเศร้าโศกอย่างยิง่ ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงน�ำ
ประเทศไทยไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้า และทรงสร้างคุณปู การในการส่งเสริมมิตรภาพ
จีน-ไทย เชื่อมั่นว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
จักทรงน�ำประเทศไทยเข้าสู่ความเจริญรุ่งโรจน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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		 ๒.๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นปีที่เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตช้าลงแต่มี
เสถียรภาพและแนวโน้มที่ดีขึ้น ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างล่าช้า
เศรษฐกิจจีนได้เติบโต ๖.๗% ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกสูงถึง ๓๐% จีน
ยังคงเป็นหัวรถจักรทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ส�ำหรับเศรษฐกิจโลก จีนจะน�ำมาซึง่ ตลาดทีก่ ว้างใหญ่
ไพศาล เงินทุนที่พอเพียง สินค้าที่ หลากหลายและโอกาสความร่วมมืออันล�้ำค่าแก่
ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย
		 ๒.๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นปีที่ความสัมพันธ์จีน-ไทยยังคงรักษาการ
พัฒนาอย่างมั่นคงและด้วยดี ผู้น�ำระดับสูงของทั้งสองประเทศได้พบปะหารือกัน
บ่อยครั้ง ความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมืองนับวันยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้น ความร่วมมือ
ด้านการค้ายังคงมีแนวโน้มการพัฒนาทีม่ เี สถียรภาพ มีนกั ท่องเทีย่ วชาวจีนหลัง่ ไหล
เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเป็นจ�ำนวน ๘.๗๗ ล้านคน ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมืออันดี
ภายใต้กรอบพหุภาคีอย่างจีน-อาเซียนและแม่น�้ำล้านช้าง-แม่น�้ำโขง จนประสบ
ผลส�ำเร็จอย่างงดงาม รัฐบาลไทยได้เสนอยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ ดิจทิ ลั ไทยแลนด์
สอดคล้องกับข้อริเริ่ม the Belt and Road ของจีน เชื่อมั่นว่าต่อไปทั้งสองฝ่าย
จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การแปรรูปสินค้าเกษตร โทรคมนาคม
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และการท่องเทีย่ วมากขึน้ เพือ่ น�ำความผาสุกและประโยชน์
ให้แก่ประชาชนของเราทั้งสอง
วิเคราะห์ได้วา่ ในรอบ ๒ ปีทผี่ า่ นมา เอกอัครราชทูตจีนประจ�ำกรุงเทพฯ
ได้เน้นถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทย
รวมทัง้ ความร่วมมือภายใต้กรอบพหุภาคีอย่างจีน-อาเซียนและแม่นำ�้ ล้านช้าง-แม่นำ�้ โขง
ตลอดจนการร่วมกันผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (The
Belt and Road Initiative) ในขณะที่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
ได้กล่าวในงานวันดังกล่าวว่า “...มิตรภาพระหว่างไทยกับจีนมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน
ซึ่งไม่ว่าจะเป็น สถาบันกษัตริย์ รัฐบาล สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
ทัง้ สองประเทศทีม่ คี วามร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ มาโดยตลอด ดัง่ ค�ำกล่าว“ความสัมพันธ์
ของไทย-จีนที่เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกัน” ปีใหม่จีนที่ก�ำลัง
จะมาถึงนี้ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ขออวยพร
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ด้วยความจริงใจ ขอให้ประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้า ชีวติ และหน้าทีก่ ารงานของ
ประชาชนจีนดียิ่งขึ้น ไทยยินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจีน และส่งเสริมความ
ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป...”
ผลประโยชน์ทไี่ ทยได้รบั จากการเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์กบั จีน
ผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทย ตามนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั สภาความมัน่ คงแห่งชาติซงึ่ มีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธานฯ มุ่งเน้นให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐ ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการด�ำรงสถานะของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้สถานการณ์ความมั่นคงที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะการเผชิญกับปัญหา
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ จึงได้ก�ำหนดผลประโยชน์แห่งชาติอันอาจสรุปได้ดังนี้
ประการแรก การมีเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ�ำนาจรัฐ
ประการที่สอง การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ
ประการที่สาม ความปรองดองและความสามัคคีของคนในชาติ
ประการที่สี่ การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ
ประการที่ห้า ความปลอดภัย ความเป็นธรรมและความอยู่ดี มีสุข
ของประชาชน การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ประการทีห่ ก การด�ำรงอยูอ่ ย่างมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพของชาติ
ประการที่เจ็ด การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประการที่แปด การมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศ
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ดังนั้น การที่ไทยได้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจีนจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์กบั ไทยนอกจากการตอบสนองต่อประเด็นต่าง ๆ ทัง้ แปดประการดังกล่าว
แล้ว ยังส่งผลต่อการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีความสมดุลมากขึ้น
ในการด�ำเนินนโยบายต่อสหรัฐฯ และประเทศต่าง ๆ ทีม่ บี ทบาทและอิทธิพลทัง้ ทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค เช่น รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นต้น รวมทั้งมีส่วนส�ำคัญต่อการสร้างเสริมบทบาท
ของไทยในการเป็นแกนน�ำในการผลักดันการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ตลอดจนการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา
เนือ่ งจากจีนมีบทบาทและอิทธิพลต่อกัมพูชาจากการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง
ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ
จุดยืนและบทบาทที่เหมาะสมของไทยต่อจีน
จากการวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และบทบาททางการทหาร
ของในการรักษาความมัน่ คงและผลประโยชน์ของประเทศไทยได้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
(ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พันเอก, ๒๕๕๔, หน้า ๑๘๔-๑๘๗)
ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
ควรมีการน�ำผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มของสถานการณ์
ความมัน่ คงทัง้ ในระดับโลกและระดับภูมภิ าครวมทัง้ ผลกระทบต่อระบบความมัน่ คง
ในภูมภิ าคเอเชียไปใช้ในการประเมินจุดยืนทางยุทธศาสตร์และบทบาททางการทหาร
ซึ่งมีผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยเฉพาะ
ในการประชุมเตรียมการในระดับนโยบายของปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อก�ำหนด
ประเด็นข้อเสนอของฝ่ายไทยในการประชุมร่วมประจ�ำปีตามแผนงานความร่วมมือ
ด้านความมัน่ คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมจีนทีผ่ ลัดกันเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม
นอกจากนี้ ควรมีการเร่งรัดการจัดท�ำกรอบนโยบายทางยุทธศาสตร์
ของกระทรวงกลาโหม โดยเน้นถึงการบูรณาการกระบวนการคิดในเชิงยุทธศาสตร์
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กับแผนงานความร่วมมือด้านความมัน่ คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวง
กลาโหมของจีน เพื่อให้การวางแผนทั้งในระยะสั้น (๑ – ๒ ปี) ระยะปานกลาง
(๓ – ๑๐ ปี) และระยะยาว (๑๑ – ๒๐ ปี) มีความสอดคล้องกับแนวโน้มของ
สถานการณ์ ความมัน่ คงทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจน กระทรวงกลาโหมควรเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุมร่วมกับ ส่วนราชการของกระทรวงอืน่ ๆ รวมทัง้ องค์กรภาคเอกชน
และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อระดมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการป้องกัน
ประเทศและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
ผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินนโยบาย
ความร่วมมือด้านความมัน่ คงระหว่างไทยกับจีน ต้องใช้ความระมัดระวังในการแสดง
ความเห็นและท่าทีต่อปัญหาในเรื่องไต้หวัน ทิเบต องค์ดาไลลามะ ลัทธิฝ่าหลุนกง
และสิทธิมนุษยชนในจีน ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องที่จีนเห็นว่าเป็นกิจการภายในของจีน
และเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว โดยเฉพาะต่อจุดยืนทางยุทธศาสตร์ อันจะส่ง
ผลกระทบต่อความขัดแย้งในผลประโยชน์ที่ส�ำคัญของประเทศไทยได้			
			 ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนองต่อนโยบายความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวง
กลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมจีน ให้มคี วามเป็นเอกภาพและบูรณาการแผนงาน
กับองค์กรอื่น ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนที่ได้
ลงนามเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ และ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศ
มีความส�ำคัญเหนือกว่าผลประโยชน์ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

ข้อคิดจากการจัดการศึกษาทางการทหารของจีนเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างประเทศ
การใช้หลักสูตรการศึกษา
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ป้องกันประเทศ (National Defense University: NDU) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา
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ระดับสูงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และมีสายงานการบังคับบัญชาขึน้ ตรง
ต่อหน่วยงานด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการทหารกลาง (Central Military
Commission: CMC ซึง่ CMC มีประธานาธิบดีเป็นประธานกรรมาธิการทหารกลาง)
รับผิดชอบด�ำเนินการจัดการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (NDU)
ถือก�ำเนิดมาจากหน่วยการศึกษาของกองทัพแดง (Red Army) ซึง่ ก่อตัง้ โดยประธาน
เหมา เจ๋อตง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ (ก่อนการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่
สถาปนาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒) โดยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้
สามารถเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของโลกรวมทัง้ ความท้าทายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
และความทันสมัยในการป้องกันประเทศ ด้วยการมุ่งสร้างความสามารถพิเศษ
ส�ำหรับนายทหารระดับสูงและการสร้างนวัตกรรมเกีย่ วกับทฤษฎีทางการทหาร รวม
ทัง้ การให้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมาธิการทหารกลางและกองบัญชาการทัว่ ไปในการ
ตัดสินใจ การจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการป้องกันประเทศรวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจตลอดจนความร่วมมือกับกองทัพของประเทศต่าง ๆ 			
			 ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (NDU) มีทตี่ งั้ อยูใ่ นกรุงปักกิง่ โดย
จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน คือ 			
			 ส่วนแรก มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งที่หนึ่ง (NDU 1) เป็นที่ตั้ง
กองบัญชาการหลักของมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานทีส่ �ำคัญ เช่น ศูนย์จ�ำลองยุทธและ
อาคารเรี ย นส�ำหรั บ นายทหารนั ก เรี ย นของจี น ตั้ ง อยู ่ ใ กล้ กั บ บริ เวณที่ ตั้ ง ของ
พระราชวั ง ฤดู ร ้ อ นอี้ เ หอหยวน อยู ่ ด ้ า นทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของใจกลาง
กรุงปักกิ่ง (จัตุรัสเทียนอันเหมิน) 			
			 ส่วนที่สอง มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งที่สอง (NDU 2) เป็นที่พัก
ส�ำหรับครูอาจารย์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของใจกลางกรุงปักกิ่ง 			
			 ส่วนที่สาม มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งที่สาม (NDU 3) เป็นที่ตั้ง
ของวิทยาลัยป้องกันประเทศ (College of Defense Studies: CDS) เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้กบั นายทหารนักเรียนจากต่างประเทศ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั สุสานราชวงศ์หมิง
ในเขตชางผิง บริเวณชานกรุงปักกิ่ง ด้านทิศเหนือห่างจากใจกลางกรุงปักประมาณ
๓๐ กิโลเมตร				
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			 ส�ำหรับหลักสูตรการศึกษาที่มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (NDU) เปิด
การสอนให้กับนายทหารจากมิตรประเทศเข้ารับการศึกษานั้น ได้แก่ หลักสูตร
ยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ (ระยะเวลาศึกษาประมาณ ๑ ปี) หลักสูตรการ
สัมมนาระหว่างประเทศ (ระยะเวลาศึกษาประมาณ ๓ สัปดาห์) และหลักสูตร
นายทหารรุ่นใหม่ (ระยะเวลาศึกษาประมาณ ๑ เดือน) โดยมีวิทยาลัยการป้องกัน
ประเทศ (College of Defense Studies: CDS) รับผิดชอบด�ำเนินการซึ่งผู้เขียน
ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้แทนของกองทัพไทยเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัย
ป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (CDS, NDU) จ�ำนวน ๒ หลักสูตร
คือ หลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ (Defense and Strategic Studies 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 โดยด�ำเนินการเปิดปีละ 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 จ�ำนวน ๒๑ นาย (เรียงล�ำดับตามอักษรของชือ่ ประเทศในภาษาอังกฤษ)
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
รูปแบบที่ ๑ เป็นการบรรยายและซักถามปัญหาในชั้นเรียนในหัวข้อ
ต่าง ๆ โดยใช้คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศเป็นผู้บรรยายหลัก
และเชิ ญ ผู ้ เชี่ ย วชาญทางด้ า นการทหารของกองทั พ ปลดปล่ อ ยประชาชนจี น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศจากกระทรวงการต่างประเทศและศาสตราจารย์
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จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยชิงหัว เป็นต้น
หัวข้อที่บรรยายได้แก่ (๑) สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย–แปซิฟิก (๒) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีก�ำลังอ�ำนาจกับความมั่นคง
ในภูมิภาค (๓) ความมั่นคงของเส้นทางการคมนาคมทางทะเล (๔) สถานการณ์
และความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย (๕) แนวทางความร่วมมือของการ
รักษาความมั่นคงในภูมิภาค (๖) นโยบายต่างประเทศและการป้องกันประเทศ
ของจีนกับปัญหาความมั่นคง
รูปแบบที่ ๒ เป็นการสัมมนากลุม่ ย่อยในหัวข้อทีไ่ ด้บรรยายในชัน้ เรียน
เพือ่ ระดมแนวคิดในการแก้ไขปัญหาในรายละเอียดทีส่ ามารถจะน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเน้นให้นายทหารทุกคนยอมรับในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่และใช้เหตุผลในการประสานแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่าง
สันติ
รูปแบบที่ ๓ การดูงานหน่วยงานทางทหารและการศึกษาภูมิประเทศ
เพือ่ ให้นายทหารจากประเทศต่างๆ ได้เข้าใจในการด�ำเนินนโยบายการต่างประเทศ
และการป้องกันประเทศของจีน อันจะน�ำมาซึ่งมาตรการที่จะเสริมสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างประเทศได้ โดยจัดให้ไปดูงาน ณ หน่วยงานทางทหารและหน่วยงาน
พลเรือน ทั้งที่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งและมณฑลต่าง ๆ
รูปแบบที่ ๔ เป็นการน�ำเสนอผลงานการศึกษาวิเคราะห์สว่ นบุคคลและ
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในห้องสัมมนารวม โดยผู้เข้ารับการศึกษาต้องท�ำการ
วิเคราะห์ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ จ�ำนวน ๑ เรือ่ ง
และเขียนเป็นภาษาอังกฤษจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๒,๕๐๐ ค�ำ โดยต้องน�ำเสนอเป็นเวลา
ไม่เกิน ๓๐ นาที เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมการศึกษารวมทัง้ คณะอาจารย์ของวิทยาลัยป้องกัน
ประเทศและผูเ้ ชีย่ วชาญทีว่ ทิ ยาลัยป้องกันประเทศเชิญมาร่วมรับฟังได้ซกั ถามปัญหา
อาจกล่าวได้ว่า การจัดการศึกษาทางการทหารโดยผ่านหลักสูตรต่าง ๆ
โดยเฉพาะหลักสูตรการสัมมนาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ๆ แต่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศได้
นอกจากนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของหน่วยงานทั้งทางทหารและพลเรือนของจีนที่
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สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อประมวลข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งชี้แจงตอบโต้กับ
นายทหารต่างประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ของจีน โดยผ่านกระบวนการใน
หลักสูตรดังกล่าวได้ดว้ ย จึงเป็นข้อคิดทีก่ องทัพไทยน่าจะได้พจิ ารณาน�ำมาประยุกต์
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้แนวทางหนึ่ง
การใช้การสัมมนาทางวิชาการ
ในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
ระหว่างจีนกับอาเซียนโดยสถาบันวิทยาการทหาร (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
จัดท�ำสมุดปกขาวเพือ่ น�ำเสนอแนวทางในพัฒนาการวิจยั และการพัฒนากองทัพ ซึง่
ได้จดั ให้มกี ารประชุมระดมสมองร่วมกันระหว่างผูแ้ ทนหน่วยงานทัง้ ฝ่ายทหารและ
พลเรือนจากกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน เรือ่ ง “ความมั่นคง ความไว้วางใจ
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) ได้จัดท�ำมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ยดึ ถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั กิ บั กองทัพประเทศต่าง ๆ
ของกลุ่มอาเซียน ดังนั้น การประชุมระดมสมองครั้งนั้น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เวทีส�ำหรับการส่งเสริมความไว้วางใจกันระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนกับจีน อัน
เป็นพื้นฐานที่จะน�ำไปสู่การสร้างมิตรภาพและความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น โดย
มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาจ�ำนวน ๓๑ คน (เป็นผูแ้ ทนของส�ำนักเลขาธิการอาเซียน ๑ คน ผู้
แทนของกลุ่มประเทศในอาเซียนจ�ำนวน ๑๐ ชาติ รวม ๒๔ คน และผู้แทนของจีน
จ�ำนวน ๖ คน) นอกจากนี้ ยังมีนกั วิชาการของจีนซึง่ ก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาโท
และเอกเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกจ�ำนวน ๒๐ คน ส�ำหรับรูปแบบและประเด็นจาก
การประชุมระดมสมองที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
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๑. การกล่าวเปิดการสัมมนาโดย พลอากาศเอก หลิว เฉิงจวิน (Liu
Chengjun) ผู้บัญชาการสถาบันวิทยาการทหาร ที่ได้เน้นความส�ำคัญของความ
ร่วมมือกันอย่างเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียนเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจต่อกัน อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างความมัน่ คงและการรักษาผลประโยชน์รว่ มกัน
ในภูมิภาครวมทั้งการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติวิธี
๒. การน�ำเสนอแนวคิดของผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองจากประเทศ
ต่างๆ ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการของสภาวะแวดล้อมใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อันเป็นผลมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (๒)
ประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างจีน-อาเซียนภายใต้กรอบ
ความร่วมมือด้านความมัน่ คงและกลไกด้านความมัน่ คงระหว่างจีนกับอาเซียน และ
(๓) ประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนต่อความมั่นคงในรูปแบบ
ใหม่
๓. ประเด็นข้อวิเคราะห์จากการประชุมระดมสมอง
		 ๓.๑ พัฒนาการของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกในภาพรวม เป็นผลมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อัน
เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท�ำให้โลกเสมือนไร้พรมแดน ท�ำให้
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีขนาดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหญ่ที่สุดในโลก (ประมาณ ๒
ใน ๕) รวมทัง้ มีประชากรมากทีส่ ดุ (ประมาณ ๖๑% ของประชากรโลก) รวมทัง้ เป็น
ภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นล�ำดับสองของโลกจึงเป็นภูมิภาคที่มี
ความส�ำคัญต่อความมั่นคง และปัจจัยที่มีผลต่อการก�ำหนดโครงสร้างของสภาวะ
แวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีความเกี่ยวข้องกันกับความ
สัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะปัญหาในทะเลจีนใต้ที่มีผลกระทบต่อการ
ก�ำหนดบทบาทของอาเซียน รวมทั้งปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีและภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ที่ผลักดันให้ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือกัน
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		 ๓.๒ ความมั่นคงระหว่างจีนกับอาเซียนและกลไกความร่วมมือ
ส�ำหรับภูมภิ าค มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั กับความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ใน
ระดับโลกและสถานการณ์ในภูมิภาคหลังจากยุคสงครามเย็น เนื่องมาจากการจัด
ระเบียบโลกใหม่ที่มุ่งสู่การเป็นประชาธิปไตย การปกป้องสิทธิมนุษยชน การค้าเสรี
และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ต้องมีการ
ปรับตัวโดยเฉพาะการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ลักษณะของการถ่วงดุลก�ำลังอ�ำนาจระหว่างมหาอ�ำนาจให้มคี วามสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิเศรษฐศาสตร์และการแข่งขันในการใช้ก�ำลังอ�ำนาจ
ทางด้านวัฒนธรรม หรืออ�ำนาจอย่างอ่อน (Soft Power) ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
เพื่อด�ำรงรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่อาเซียนควรมีบทบาทน�ำในการ
สร้างกลไกที่มีความสมดุลด้านความมั่นคงในภูมิภาค
		 ๓.๓ การปฏิบตั กิ ารเพือ่ ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนในปัญหา
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ โดยควรเน้นถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท�ำงานร่วมกันในปัญหาภัยคุกคามทัง้ จากการก่อการร้าย ความ
มั่นคงทางทะเล รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อมนุษยธรรม
เป็นต้น ซึง่ จะก่อให้เกิดการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนในปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีประเทศใดจะแก้ไขปัญหาภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ดังกล่าวได้โดยล�ำพัง เพราะเป็นปัญหาทีม่ คี วามซับซ้อนและมีความซับ
ซ้อนในหลากหลายมิติทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม
อาจกล่าวได้วา่ การเรียนรูแ้ ละการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ
งานร่วมกัน ระหว่างจีนกับอาเซียนอย่างใกล้ชดิ ด้วยการวางแผนงานร่วมกัน จะก่อ
ให้เกิดการตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมัน่ คงร่วมกัน และเห็นถึงความส�ำคัญของ
การพึ่งพาอาศัยกัน อันจะก่อให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งจะน�ำไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่างกันในที่สุด
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ตอนที่ ๔
สรุปท้ายเรื่อง

หลักในการด�ำเนินยุทธศาสตร์ของจีน
หัวใจส�ำคัญทีเ่ ป็นแกนหลักในการด�ำเนินยุทธศาสตร์ของจีน อาจจ�ำแนก
ได้ ๓ เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่
เรื่องที่หนึ่ง การด�ำรงความมุ่งหมายด้วยการเพิ่มพูนขีดความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ทสี่ �ำคัญยิง่ ของประเทศสามประการใหญ่ ๆ คือ ประการแรก
ขีดความสามารถในการด�ำรงอยูข่ องระบบพืน้ ฐานความมัน่ คงแห่งชาติภายใต้พรรค
คอมมิวนิสต์จีน ประการที่สอง ขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยรวมทั้ง
บูรณภาพแห่งดินแดน และประการทีส่ าม ขีดความสามารถในการพัฒนาทางสังคม
และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามแผนที่ได้ก�ำหนดไว้
เรื่องที่สอง การมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางการเมืองทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศให้มีสันติภาพและเสถียรภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้น
หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ๕ ประการ คือ การเคารพในอ�ำนาจอธิปไตยซึ่งกัน
และกัน การไม่รุกรานซึ่งกันและกัน การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
การให้ความเสมอภาคต่อกัน และการใช้วิธีการสันติในการอยู่ร่วมกัน
เรื่องที่สาม ปัญหาทางยุทธศาสตร์ที่จีนถือว่าเป็นกิจการภายในของจีน
ได้แก่ ดินแดนไต้หวัน, มณฑลซีจ้าง (ทิเบต) เกี่ยวกับปัญหาองค์ดาไลลามะ และ
ปัญหาชนกลุ่มน้อยในมณฑลซินเจียง รวมทั้งลัทธิที่จีนประกาศให้เป็นลัทธินอก
กฎหมายคือ ฝ่าหลุนกง

ทั้งนี้เพราะ การเมืองเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจ และ
น�ำอ�ำนาจนั้นไปใช้ในการก�ำหนดกรอบกติกาเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณค่า ด้วย
การรักษาอ�ำนาจรวมทั้งขยายอ�ำนาจ อันจะท�ำให้ได้ผลประโยชน์ตามที่ต้องการ
โดยที่การเมืองไม่มีมิตรแท้ ศัตรูที่ถาวร คงมีแต่ผลประโยชน์อันส�ำคัญเท่านั้น
ในขณะที่ การด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของทุกประเทศ ย่อมเป็นไป
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการผลประโยชน์จากปัจจัยภายในประเทศ ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศ ดังนั้น
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนนัน้ นอกจากความใกล้ชดิ ด้วยสภาพ
ทางภูมิศาสตร์และการติดต่อค้าขายระหว่างกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ยังมีแรง
ผลักดันจากปัจจัยภายนอกภูมิภาคที่มากระทบต่อปัจจัยภายในภูมิภาคอันเป็นผล
มาจากการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่ท�ำให้ต้องมีการรวมกลุ่มกันของ
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองในการรักษาผลประโยชน์

อาเชียนในสายตาของจีน
อาเซียนเป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามส�ำคัญต่อจีนในการบรรลุเป้าหมายเพือ่ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและเป็นพื้นที่ในการช่วงชิงอ�ำนาจอิทธิพลกับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
และประเทศต่าง ๆ เพื่อการรักษาสถานะเดิมในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ส่วน
อาเซียนเองก็เห็นประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนและจ�ำเป็นต้อง
มีความร่วมมือกับจีนในกรอบของความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้) เนื่องจากยังไม่มีความแข็งแกร่งที่เพียงพอโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจรวม
ทั้งมีความหวาดระแวงว่าจีนอาจครอบง�ำภูมิภาคนี้ จึงได้ขยายขอบเขตไปสู่ความ
ร่วมมือในกรอบของอาเซียนบวกหก (อาเซียนบวกสามบวกกับ อินเดีย ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจกับจีนภายใต้ความร่วมมือที่แฝงเร้น
ด้วยการแข่งขันและแย่งชิงผลประโยชน์ (มีแนวโน้มจะเป็นอาเซียนบวกแปดโดยดึง
สหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมประชุมกับผู้น�ำอาเซียนถึงสองครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๓ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯและดึงรัสเซียเข้ามาร่วม) อุปสรรคส�ำคัญ
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ต่ออนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนคือ การไม่ไว้วางใจต่อกันอันเกิด
จากพัฒนาการที่แตกต่างกันของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนและจีน รวมทั้งการที่มี
ปัญหาความขัดแย้งในหมูเ่ กาะทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับบางประเทศในอาเซียน เช่น
เวียดนาม ฯลฯ ท�ำให้มหาอ�ำนาจนอกภูมิภาคฉกฉวยโอกาสเข้ามาแทรกแซงต่อ
ปัญหาดังกล่าวนี้เพราะไม่ต้องการให้ภูมิภาคนี้มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งซึ่งจะ
เป็นการท้าทายต่ออ�ำนาจอิทธิพลของตน ก็ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความ
มั่นคงและความร่วมมือกันในภูมิภาค อันบั่นทอนพลังที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนและประชาคมเอเชียตะวันออก (ในกรอบความร่วมมือของ
อาเซียนบวกสาม) ตามที่อาเซียนและจีนได้มีความคาดหวังไว้

จีนกับความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ส�ำหรับทิศทางการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบ
หุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์นนั้ เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากสภาวะแวดล้อมทางด้านความมัน่ คง
ที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้จีนด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นนโยบาย
การสร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงแบบเป็ น หุ ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ
เสริมสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกับประเทศต่าง ๆ เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ ผลประโยชน์รว่ มกัน อันจะ
ท�ำให้ประเทศต่าง ๆ เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการด�ำเนินนโยบาย
เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศจีน ที่ก�ำลังขยายบทบาทและ
อิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค รวมทั้งศึกษาถึงแนวทางการขับเคลื่อนกลไกความ
ร่วมมือกับประเทศจีน และผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการด�ำเนินนโยบาย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจีน
นอกจากนี้ ความจ�ำเป็นของทุกประเทศในการรักษาความสมดุลด้าน
ความมัน่ คงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย
อาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เป็นต้น ซึง่ ไม่มปี ระเทศใดสามารถ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามดังกล่าวได้เพียงล�ำพัง และจ�ำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือ
กับประเทศอื่น ๆ
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การค�ำนึงถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ และการเล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการพึ่งพาอาศัยกันรวมทั้งการแสดงจุดยืนในการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์เป็นตัวแปรที่มีความส�ำคัญในการน�ำไปสู่ความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ แต่ความร่วมมือกันนัน้ จะมีมากหรือน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั ผลประโยชน์แห่งชาติ
และความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ส่วนการด�ำเนินแนวทางเพื่อขับเคลื่อนกลไกความ
ร่วมมือกับจีนแบบเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ควรประกอบไปด้วยแนวคิดเกีย่ วกับ
ความมั่นคงโดยร่วมมือกัน (Cooperative Security) ที่เน้นถึงการพบปะพูดคุยกัน
และเชือ่ ว่าความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านมาตรการในการเสริมสร้างความไว้เนือ้
เชือ่ ใจระหว่างกันโดยมีความโปร่งใส จะสามารถลดความขัดแย้งในภูมภิ าค เพือ่ ด�ำรง
ไว้ซึ่งความมั่นคงและท�ำให้บรรลุถึงผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันได้
สถานการณ์ทมี่ คี วามซับซ้อนจากการเปลีย่ นแปลงของกระแสโลกาภิวตั น์
ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของทุกประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เป็นต้น จนไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหาภัยคุกคามดังกล่าวได้เพียงล�ำพัง จึง
จ�ำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ
การค�ำนึงถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศและการเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการพึ่งพาอาศัยกันรวมทั้งการแสดงจุดยืนในการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์เป็นตัวแปรที่มีความส�ำคัญในการน�ำไปสู่ความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ แต่ความร่วมมือกันนั้นจะมีมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผลประโยชน์
แห่งชาติและความไว้เนือ้ เชือ่ ใจต่อกัน ซึง่ เป็นตัวแปรแทรกซ้อนต่อการน�ำไปสูค่ วาม
ร่วมมือกันดังกล่าว

ไทยกับจีน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เป็นความ
สัมพันธ์ทมี่ มี ายาวนานและซับซ้อนมีทงั้ ความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ และมีทงั้ ความห่างเหิน
หรือแม้กระทัง่ ความขัดแย้งในบางช่วงเวลา ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทั้งสองจะมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อกันแบบญาติมิตรที่มีความใกล้ชิด
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ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์นับพันปี แม้ว่าไทยกับจีนจะมีการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๑๘ ก็ตาม ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดุจญาติมิตรในครอบครัวเดียวกันระหว่างไทย
กับจีน ถือเป็นสายสัมพันธ์แบบพิเศษทีจ่ ะส่งเสริมความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ระหว่าง
ไทยกับจีนให้พฒ
ั นาประเทศไปสูค่ วามส�ำเร็จ โดยด�ำรงไว้ซงึ่ ผลประโยชน์รว่ มกัน อัน
จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งน�ำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงและความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนผลักดันให้เกิดเสถียรภาพในภูมิภาคต่อไป
ความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวง
กลาโหมของจีน จึงมีสว่ นส�ำคัญต่อการสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจต่อกัน และก่อให้เกิด
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการตามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีน จะเป็นพืน้ ฐานทีส่ �ำคัญต่อการสร้างความเข้าใจระหว่างกองทัพทัง้ สอง
ประเทศ และสามารถขยายผลไปสูค่ วามร่วมมือด้านอืน่ ๆ อันจะน�ำไปสูค่ วามร่วมมือ
ด้านความมั่นคงระหว่างกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันในที่สุด
จึงอาจกล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์ของจีนบนเวทีโลก เป็นแนวคิดในการ
ด�ำเนินการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่จีนต้องการ
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ไม่ ว ่ า จะอยู ่ ใ นกรอบของความร่ ว มมื อ แบบทวิ ภ าคี
หรือพหุภาคีกต็ าม
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ภาคผนวก
ผนวก ก

แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ ๒๑
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

------------------------นับตั้งแต่ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ต่อจากนี้เรียก
ย่อว่า “ทั้งสองฝ่าย”) ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๗๕ เป็นต้นมา ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกัน
อย่างราบรืน่ ทัง้ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การทหาร การศึกษา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และด้ า นอื่ น ๆ บนพื้ น ฐานของมิ ต รภาพ ความเสมอภาค การ
เอื้อประโยชน์ และการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผู้น�ำระดับสูงสุด ผู้น�ำรัฐบาล และ
ประชาชนของทัง้ สองประเทศได้แสดงบทบาทอย่างส�ำคัญต่อการสืบสานและพัฒนา
ความสัมพันธ์นี้โดยไม่หยุดยั้ง จนกลายเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่าง
กลมเกลียว และสมานฉันท์ระหว่างประเทศทีม่ รี ะบอบสังคมทีแ่ ตกต่างกัน ความร่วมมือ
อันดีระหว่างสองฝ่ายไม่เพียงแต่จะเกื้อกูลต่อผลประโยชน์โดยพื้นฐานของประเทศ
ทั้งสองเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและการพัฒนาของเอเชียและของ
โลกด้วย
ในขณะทีศ่ ตวรรษที่ ๒๑ ก�ำลังใกล้จะมาถึงนี้ ทัง้ สองฝ่ายมีความเห็นพ้อง
กันว่า ควรจะขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือโดยรอบด้าน ในฐานะประเทศ
เพือ่ นบ้านทีไ่ ว้ใจซึง่ กันและกันให้กา้ วหน้าต่อไปบนพืน้ ฐานของผลประโยชน์รว่ มกัน
และความสัมพันธ์ ฉันมิตรที่พัฒนามากว่า ๒๐ ปี เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน พัฒนาไปสู่ระดับใหม่ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงออกแถลงการณ์เพื่อให้เป็นกรอบ
และแนวทางส�ำหรับการด�ำเนินการปฏิบัติตามของทั้งสองฝ่ายดังนี้

๑. ทั้งสองฝ่ายยึดถือหลักการตามกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ หลักการ
๕ ประการ แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหลักกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นทีย่ อมรับ
ในสากล เป็นบรรทัดฐาน ในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ
๒. ทั้งสองฝ่ายจะรักษาไว้ซึ่งการติดต่อและการไปมาหาสู่ที่ใกล้ชิด
ระหว่างผู้น�ำของประเทศทั้งสอง ส่งเสริมการติดต่อแลกเปลี่ยนอย่างสม�่ำเสมอ
ระหว่างข้าราชการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าราชการระดับสูงของฝ่ายบริหาร
นิติบัญญัติ และตุลาการ เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนพัฒนาไปโดย
รอบด้านอย่างมั่นคง และยั่งยืน
๓. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะรักษาไว้ซึ่งกลไกการปรึกษาหารือประจ�ำปี
ระหว่าง ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศทัง้ สอง เพือ่
แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันในประเด็นทางการเมืองทั้งในกรอบทวิภาคีและ
พหุภาคี โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดยจะติดตามการด�ำเนินการตามแผน
งานนี้ในระดับนโยบาย และหน่วยงานทางการทูตของทั้งสองประเทศ จะใช้โอกาส
ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ในการติดต่อและหารือกันอย่างสม�่ำเสมอ
๔. ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง โดย
อาศัยมาตรการเพื่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานศึกษาวิจัยด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ส่งเสริมให้ฝ่ายทหาร
และเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงการต่างประเทศมีการปรึกษาหารือกันมากขึน้ ในกิจการด้าน
ความมั่นคง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายในการช่วย
เหลือและกู้ภัยเพื่อนมนุษย์ และการลดโอกาสของภัยพิบัติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทหาร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ
๕. ทั้งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือฉันมิตรบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
และการเอื้ อ ประโยชน์ ซึ่ ง กั น และกั น ในด้ า นการค้ า การลงทุ น เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การพาณิชย์นาวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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		 ๕.๑ ทัง้ สองฝ่ายเห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องประสานซึง่ กันและกันอย่าง
ใกล้ชิดในด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนโยบายการเงิน
ผ่านการปรึกษาหารือกันและการร่วมมือทางด้านวิชาการอย่างใกล้ชิด
		 ๕.๒ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริมและขยาย
การค้าระหว่างกัน การขจัดข้อกีดกันทางการค้า การป้องกันการทุ่มตลาดซึ่งจะส่ง
ผลเสียหาย อย่างมากให้กบั เศรษฐกิจของอีกฝ่ายหนึง่ ปรับปรุงกระบวนการทางการ
ผลิตและมาตรฐานการผลิต และจะให้การพิจารณาต่อสินค้าส่งออกของอีกฝ่ายหนึง่
เป็นพิเศษเท่าที่จะกระท�ำได้
		 ๕.๓ ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนระหว่างกันให้
มากขึ้นและจะปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงที่เกี่ยวกับการลงทุนที่มีอยู่
		 ๕.๔ ทัง้ สองฝ่ายจะส่งเสริมและขยายการแลกเปลีย่ นด้านเทคนิคและ
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และการเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า
เกษตร รวมทัง้ ท�ำให้กฎระเบียบ และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมการส่งออกระหว่างกัน
		 ๕.๕ ในด้านอุตสาหกรรม ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชดิ ในด้านความรูท้ างเทคโนโลยี การใช้วตั ถุดบิ และเทคโนโลยีทที่ งั้ สองฝ่ายมีอยู่
เพือ่ การผลิตร่วม การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมตลอด
จนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะให้ความส�ำคัญกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม
		 ๕.๖ ทัง้ สองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้องจะสนับสนุน
ความร่วมมือด้านการพัฒนากองเรือพาณิชย์นาวีและกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ร่วมมือกันในด้านวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		 ๕.๗ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและเทคนิค โดยจะท�ำการวิจัยและพัฒนาร่วมเพื่อน�ำ
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ประสบความส�ำเร็จไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในการนี้ ทั้งสอง
ฝ่ า ยจะให้ ก ารสนั บ สนุ น กลไกคณะกรรมการร่ ว ม ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า น
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วิทยาศาสตร์และวิชาการ และคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจการค้า เพือ่ การประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า
และด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการในการขยายมิตขิ องความร่วมมือด้านใหม่ ๆ และ
การแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน
พร้อมทัง้ จะสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลีย่ นด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ภาคธุรกิจของประเทศทั้งสอง และความร่วมมือด้านนี้ระหว่างสองฝ่ายในประเทศ
ที่สาม รวมทั้งอ�ำนวยความสะดวกแก่วิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
๖. ทั้งสองฝ่ายจะให้ความส�ำคัญและสนับสนุนมากยิ่งขึ้นต่อความร่วม
มือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย จีน ลาว และพม่า) รวมทั้งความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลุม่ แม่นำ�้ โขง (ไทย จีน ลาว พม่า เวียดนาม
และกัมพูชา) ซึง่ เป็นผลประโยชน์รว่ มกันของทัง้ สองประเทศตลอดจนประเทศอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคในระยะยาว ทั้งสองฝ่ายให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อการเปิด
เส้นทางทางนำ�้ ทางบก และทางอากาศ ซึง่ เชือ่ มต่อระหว่างจีนกับไทย โดยจะอ�ำนวย
ความสะดวกซึง่ กันและกัน และแก่ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในการใช้เส้นทางดังกล่าวเพือ่
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง การบริการ การพลังงาน การสือ่ สาร
และการท่องเที่ยว
๗. ทั้ ง สองฝ่ า ยจะส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการแลกเปลี่ ย นทาง
วัฒนธรรม การศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจะ
กระชับความร่วมมือตลอดจนการประสานงานภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์กร
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุน
สงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) ตลอดจนองค์กรความร่วมมืออื่น ๆ ทั้งในระดับ
ภูมภิ าคและโลก ในด้านสาธารณสุขนัน้ ทัง้ สองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
วิจยั ทางการแพทย์ การผลิตเวชภัณฑ์ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
๘. ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างแข็งขัน
และขจัดปัญหาอันเกิดจากการท่องเทีย่ ว นอกจากนัน้ ทัง้ สองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริม
ให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่สามเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศทั้งสองด้วย
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๙. ทัง้ สองฝ่ายพร้อมจะร่วมมือกันเพือ่ เสริมสร้างการติดต่อด้านตุลาการ
อย่างใกล้ชิด โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารซึ่งกันและกัน จะกระชับความ
ร่วมมือในด้านการบังคับใช้กฎหมายให้มากยิ่งขึ้น เพื่อปราบปรามกระบวนการ
อาชญากรรม ข้ามชาติ การค้ายาเสพติด การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี การก่อ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนการ
ก่ออาชญากรรมประเภทอื่น ๆ
๑๐. ทัง้ สองฝ่ายจะให้การเคารพต่อระบบกฎหมายของอีกฝ่ายหนึง่ และ
จะให้ หลักประกันว่าเมื่อมีเรื่องเกี่ยวพันถึงการฟ้องร้องโดยคนชาติของอีกฝ่ายหนึ่ง
ควรให้ หลักประกันว่า ปัญหาดังกล่าวจะได้รบั การแก้ไขอย่างเป็นธรรมตามครรลอง
ของกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสม
๑๑. ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือและการปรึกษาหารือระหว่าง
กันในเรื่องของภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่เป็นที่สนใจร่วมกันในเวที
พหุภาคี เช่น ASEAN, ARF, APEC, ASEM รวมทั้ง UN และ WTO เป็นต้น เพื่อส่ง
เสริมสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคและโลก
๑๒. ฝ่ายจีนให้การเคารพต่ออิสรภาพ อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดิน
แดนของประเทศไทย ฝ่ายไทยยืนยันการยอมรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า
เป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวของจีน รวมทั้งยอมรับในท่าที
ของรัฐบาลจีนว่า จีนมีเพียงจีนเดียว และไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึง่ ของจีนทีม่ อิ าจ
แบ่งแยกได้
๑๓. ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจต่อพัฒนาการของความสัมพันธ์ฉันมิตร
ระหว่างจีนกับองค์กรอาเซียนและกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ และเชื่อ
ว่า ความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนเป็นปัจจัยทีส่ ง่ เสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
อาเซียนในทุกด้าน ฝ่ายจีนชืน่ ชมต่อบทบาทของฝ่ายไทยในการกระชับความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับอาเซียน ฝ่ายไทยยืนยันที่จะแสดงบทบาทอย่างแข็งขันใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ ฉันมิตรระหว่างจีนกับอาเซียนให้พัฒนาต่อไป
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๑๔. ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า แม้จะยังคงมีภาวะเสี่ยงภัยและสิ่งท้าทายต่าง
ๆ ด�ำรงอยู่ แต่การแสวงหาสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และความร่วมมือ ยัง
คงเป็นกระแสหลักของสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในภูมภิ าคของตนในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะ
ประเทศในเอเชียตะวันออกนั้น ภายหลังจากการปรับตัวตามความจ�ำเป็นแล้ว จะ
สามารถเอาชนะความยากล�ำบากชั่วคราวอันเกิดจากกระแสวิกฤตทางการเงินได้
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะกลายเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตและมีความหวังทาง
เศรษฐกิจสูงสุดแห่งหนึ่งในโลกต่อไป
๑๕. ทัง้ สองฝ่ายได้ตระหนักว่า ระบบหลายขัว้ อ�ำนาจก�ำลังเป็นแนวโน้ม
และกระแสของโลกและพลังแห่งสันติภาพก็ก�ำลังเข้มแข็งยิง่ ขึน้ ดังนัน้ จึงเป็นความ
จ�ำเป็นของยุคสมัยนี้ และกระแสทางประวัตศิ าสตร์ทไี่ ม่สามารถจะหลีกเลีย่ งได้ทจี่ ะ
ต้องสถาปนาระเบียบความสัมพันธ์ของโลกใหม่ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ที่มี
สันติภาพ เสถียรภาพ ความยุติธรรม และสมเหตุสมผล และทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะ
ใช้ความพยายามร่วมกันอย่างแข็งขันเพือ่ พัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีตอ่ ไป
โดยไม่หยุดยั้ง และเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและ
ของโลกโดยส่วนรวม
แผนงานข้างต้นจะได้รบั การทบทวนร่วมกันโดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การต่างประเทศของประเทศทั้งสองต่อไป
ที่กรุงเทพฯ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒
ผู้แทนราชอาณาจักรไทย

ผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน

(ลงชื่อ) สุรินทร์ พิศสุวรรณ

(ลงชื่อ) ถัง เจียสวน

(นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ)

(นายถัง เจียสวน)

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
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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
สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการหารือกัน เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ทีก่ รุง
ปักกิ่ง ให้จัดท�ำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
สาธารณรัฐ-ประชาชนจีน เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ฉนั มิตร และความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น
			 ๓. อ้างถึงแถลงการณ์รว่ มว่าด้วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ ๒๑
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และแถลงการณ์รว่ มไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ซึง่ ได้ประกาศในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทย เมือ่
วันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔
			 ๔. โดยที่ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการครบรอบ ๓๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
กัน จึงประสงค์ที่จะวางกรอบที่เป็นรูปธรรมส�ำหรับความร่วมมือทวิภาคีในอนาคต
๕. ดังนั้น ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเห็นพ้อง
กัน ในแผนปฏิบัติการร่วม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในสาขาต่าง ๆ
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและของภูมิภาค

๖. ในการนี้ นาย สวนิต คงสิริ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทย และนายไต้ ปิง่ กว๋อ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รว่ มกันลงนามในนามของรัฐบาลทัง้ สองฝ่ายในบันทึก
วาจาเพื่อประกาศแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน
ระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐ-ประชาชนจีน (๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
๗. ท�ำเป็นคู่ฉบับ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็น
ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ตัวบททัง้ สามฉบับใช้ได้เท่าเทียมกัน ในกรณี
ที่มีความแตกต่างกันในการตีความให้ถือตัวบทภาษาอังกฤษเป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ส�ำหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ลงชื่อ) นายสวนิต คงสิริ

(ลงชื่อ) นายไต้ ปิ่งกว๋อ

(นายสวนิต คงสิริ)		(นายไต้ ปิ่งกว๋อ)
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีชว่ ยฯ กระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
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แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
_________________________

		 ๑. นับตัง้ แต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมือ่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้พฒ
ั นามาอย่างมัน่ คงและแข็งแกร่งขึน้ เป็นล�ำดับ ทัง้ สองฝ่ายยืนยัน
ความมุ่งมั่นของตนที่จะขยายความสัมพันธ์ต่อไปทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างในสาขา
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และเพื่อการอนุวัตให้ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบ
ด้านระหว่างไทยและจีนเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในแผน
ปฏิบัติการร่วม ซึ่งก�ำหนดแนวทางความร่วมมือในสาขาต่างๆ เพื่อด�ำเนินการร่วม
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
[ 280 ]

(๑๑) การศึกษาและการอบรม
(๑๒) สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๑๓) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(๑๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๕) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี
ทั้งสองฝ่ายยืนยันอีกครั้งถึงความส�ำคัญของแผนปฏิบัติการร่วมใน
การเป็นแนวทางส�ำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ในอนาคต โดยจะเป็นแรง
กระตุ้นใหม่ให้แก่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นยิ่งขึ้นในเรื่อง
มาตรการที่เป็นรูปธรรมและการด�ำเนินการร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะสอดคล้อง
กับผลประโยชน์พื้นฐานของไทยและจีนแล้ว ยังเกื้อกูลต่อสันติภาพ ความมั่นคง
ความรุ่งเรือง และการพัฒนาของภูมิภาคอีกด้วย
ส่วนที่ ๑ สาขาความร่วมมือ
		

(๑) ความร่วมมือด้านการเมือง

				 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
		
๒. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ใน
ประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ เกีย่ วกับหลักการของอธิปไตย การสร้างเอกภาพ และบูรณภาพ
แห่งดินแดนของชาติ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอย่างฉันมิตรระหว่าง
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่าย และขยายความร่วมมือทวิภาคีใน
ระดับจังหวัด/มณฑล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในทุกสาขา
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แผนปฏิบัติการร่วม
๓. ฝ่ายจีนเคารพในเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย
ฝ่ายไทยจะด�ำเนินนโยบายจีนเดียวอย่างแน่วแน่ ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึง่ ทีไ่ ม่
อาจแบ่งแยกได้ของจีน และยอมรับนับถือว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น
รัฐบาลตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวทีเ่ ป็นตัวแทนของจีนทัง้ มวล จะรักษาการแลก
เปลีย่ นการเยือนในทุกระดับอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะในระดับสูง โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพือ่ แลกเปลีย่ น-ความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทัง้ ในระดับทวิภาคี ภูมภิ าค
และระหว่างประเทศ รวมถึงเพิม่ พูนการติดต่อระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานบริหาร
ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด/มณฑล
(๒) ความร่วมมือทางทหาร
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๔. เพือ่ เพิม่ พูนความไว้วางใจซึง่ กันและกัน และเสริมสร้างความร่วมมือ
เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพของทั้งสองประเทศ และของภูมิภาคโดยรวม
แผนปฏิบัติการร่วม
๕. รักษาการแลกเปลีย่ นความเห็น และแลกเปลีย่ นการเยือนในทุกระดับ
ระหว่างเหล่าทหารของทัง้ สองประเทศ สนับสนุนการฝึกซ้อมร่วมทางทหารทีม่ งุ่ เน้น
การต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และส่งเสริมความร่วมมือในด้านการฝึกอบรม
ทางทหารการส่งก�ำลังบ�ำรุง การฝึกอบรมบุคลากร การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
การปรึกษาด้านกลาโหม การสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมทางทหารซึ่งกันและกัน
การบรรเทาและช่วยเหลือภัยพิบัติรวมทั้งอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
(๓) ความร่วมมือด้านความมั่นคง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
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๖. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ รวมถึง
การป้องกันและการปราบปรามการก่อการร้าย การค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย การ
ค้ามนุษย์ ซึง่ รวมถึงการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การลักลอบขนอาวุธ
การปล้นสะดมทางทะเล การปล้นด้วยการใช้อาวุธในทะเล และอาชญากรรมอื่น ๆ
ที่กระท�ำต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
		 แผนปฏิบัติการร่วม
๗. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือน ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญส่งเสริมการสร้างศักยภาพผ่านการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน รวมถึง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความช�ำนาญ เร่งรัดการจัดตั้ง
คณะท�ำงานร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ เพื่อเป็น
กลไกในการแลกเปลีย่ นความเห็น แลกเปลีย่ นข้อมูลและเสริมสร้างความร่วมมือใน
ประเด็นความมัน่ คงในรูปแบบใหม่ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งเสริมความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด�ำเนินคดีในด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ การสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน ปฏิบัติการร่วมเพื่อการ
บังคับใช้กฎหมาย การส่งกลับผูต้ อ้ งสงสัยในคดีอาญา การลดอุปสงค์ดา้ นยาเสพติด
การพัฒนาทางเลือกระบบงานยุติธรรมทางอาญาและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) การค้าและการลงทุน
		 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๘. เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าทวิภาคีเป็น ๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี ๒๕๕๓ และส่งเสริมการลงทุนในทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในโครงการ
ขนาดใหญ่ ตามที่ได้เห็นพ้องกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ว่า
ด้วยความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓
กันยายน ๒๕๔๘ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนสองฝ่าย
๖,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓
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แผนปฏิบัติการร่วม
๙. ใช้ความพยายามร่วมกัน ในการขจัดอุปสรรคและข้อกีดกันด้านการค้า
และการลงทุนทวิภาคีและเพิ่มการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกลไก
ที่มีอยู่ โดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมไทย-จีนว่าด้วยความร่วมมือทางการค้า การ
ลงทุนและเศรษฐกิจ ส่งเสริมกิจกรรมของภาคธุรกิจของทัง้ สองฝ่ายให้มมี ากขึน้ ผ่าน
การก�ำหนดคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพของประเทศทั้งสองเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้น
ส่วนทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดให้มีโครงการร่วมทุนทางธุรกิจ ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมธุรกิจของทั้งสองประเทศ
เสริมสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้เครื่องหมายการค้าระหว่างหน่วยงานที่ดูแล
ด้านเครื่องหมายการค้า เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศตามกฎหมายแห่งชาติของแต่ละฝ่ายด�ำเนิน
การตามแผนปฏิบตั กิ ารร่วมเฉพาะด้านว่าด้วยกิจกรรมเกีย่ วกับสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
ระหว่ า งส�ำนั ก งานเครื่ อ งหมายการค้ า ส�ำหรั บ อุ ต สาหกรรมและการพาณิ ช ย์
สาธารณรั ฐ -ประชาชนจี น และกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์
ราชอาณาจักรไทย ซึง่ ได้ลงนามเมือ่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทีเ่ มืองเซินเจิน้ ประเทศ
จีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างรัฐบาลมณฑลท้องถิ่น
ของจีนและรัฐบาลไทย เพือ่ สร้างโอกาสด้านการตลาด ส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
จากทัง้ สองประเทศให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วยการจัดสร้างเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ ดังเช่น ศูนย์
กระจายสินค้า การให้บริการ ณ จุดเดียว และช่องทางด่วนใช้ความพยายามร่วมกัน
เพื่อร่วมมือกันในโครงการที่มีศักยภาพที่ได้เห็นพ้องกันแล้ว ได้แก่ ระบบการ
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ การก่อสร้างทางรถไฟแบบรางคู่และหัวรถจักร และการ
ก่อสร้างโรงงานยาสูบทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ กระตุน้ ให้มกี ารจับคูท่ างธุรกิจระหว่างภาค
เอกชนไทย-จีน ให้มากขึ้น ปรับขั้นตอนของระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับพิธีการ
ด้านศุลกากร การตรวจสอบและการตรวจสุขอนามัยให้สะดวกขึ้น เพื่อให้สินค้า
ไหลเวียนได้อย่างเสรีและรวดเร็วยิง่ ขึน้ รวมทัง้ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน
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การเดินสาย การแสดง-สินค้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายซึง่ กันและกัน อ�ำนวย
ความสะดวกการลงทุนในสาขาที่ไทยและจีนมีความสนใจที่จะลงทุนร่วมกันใช้
ประโยชน์จากโอกาสที่มีขึ้นจากโอกาสที่มีขึ้นจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนจีน ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือและ
สนับสนุนความสัมพันธ์
		 ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดท�ำกรอบ
ความตกลงว่าด้วยการขยายความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิง
กว้าง และเชิงลึกระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตามทีไ่ ด้เห็นพ้องกันในระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน
ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๔๗ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
(๕) เกษตรกรรม
		 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย			
			 ๑๐. ส่งเสริมการไหลเวียนของการค้าสินค้าเกษตรทีเ่ สรีมากขึน้ ตามทีไ่ ด้
เห็นพ้องกันในแผนงานข้อตกลงเร่งลดภาษี ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีน เพิ่มพูนการค้าสินค้าเกษตรกรรมทั้งสินค้า
สดและสินค้าแปรรูปรวมถึงผลพลอยได้ของสินค้าเหล่านัน้ และส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
		 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๑๑. ท�ำงานอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ขจัดข้อกีดกันทางการ
ค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แลกเปลีย่ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
และความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ดังเช่น นำ�้ มันเชือ้ เพลิงชีวภาพ เทคโนโลยี
ปุย๋ อินทรีย์ ระบบชลประทานประหยัดน�ำ้ และการบริหารทรัพยากรนำ�้ แบบผสมผสาน
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		(๖) อุตสาหกรรม
		 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑๒. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น
		 แผนปฏิบัติการร่วม
		 ๑๓. สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภู มิ ภ าคชายแดนใน
ประเทศไทย ดังเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ความรู้และองค์ความรู้แบบดั้งเดิม ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการเพิ่มพูน
ความสามารถในการผลิตและสร้างความหลากหลายให้แก่ชนิดของผลิตภัณฑ์
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงเพิม่ การลงทุน
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เหมืองแร่โปแตช
และการผลิตปุ๋ยโปแตชระหว่างทั้งสองประเทศ สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม และความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสงู ทีม่ รี าคาต�ำ่
ยินยอมให้มีการเข้าถึงตลาดของอีกฝ่ายได้มากขึ้นและสนับสนุนธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของทั้งสองฝ่าย
		 (๗) คมนาคม
			 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑๔. ส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการก่อสร้างเส้นทางขนส่งเชื่อมโยง
ระหว่างไทยและจีน รวมถึงระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า เพื่อรองรับการ
เปิดใช้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๕๓
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แผนปฏิบัติการร่วม
				 ๑๕. ใช้ความพยายามร่วมกัน เพือ่ ให้การก่อสร้างถนนคุนหมิง-กรุงเทพฯ
(เส้นทางสาย R 3) เพื่อเชื่อมโยงภาคใต้ของจีน-ลาว-ภาคเหนือของไทยให้เสร็จ
สมบูรณ์ สนับสนุนการก่อสร้างสะพาน ข้ามแยกเชียงของ-ห้วยทราย จัดตัง้ ศูนย์กลาง
ร่วมเชียงใหม่-คุนหมิง เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของประชาชน การค้าและ
นักท่องเทีย่ วระหว่างไทยและจีน และจากประเทศที่สามให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึง
อ�ำนวยความสะดวกด้านพิธีการด้านศุลกากรและการเข้าเมือง
(๘) พลังงาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑๖. ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาร่วมกันและความ
ร่วมมือระยะยาวในสาขาพลังงาน เพือ่ ส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ
ยิ่งขึ้นในด้านพลังงานระหว่างไทยและจีน เพื่อสร้างหลักประกันเกี่ยวกับอุปทาน
ความมั่นคง และประสิทธิภาพด้านพลังงาน
		 แผนปฏิบัติการร่วม
๑๗. จัดท�ำการวิจัยและการศึกษาร่วมเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านพลังงานระหว่างไทยและจีน ดังเช่น การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับความ
ร่วมมือ การลงทุน และการพัฒนาธุรกิจปิโตรเลียมในไทย จีน และประเทศที่สาม
รวมถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันระยะยาวในสาขาพลังงานทางเลือก ดังเช่น
พลังงานลม พลังงานน�้ำ พลังงานชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานในรูปแบบ
ปัจจุบันอื่น ๆ ดังเช่น ถ่านหิน รวมถึงประสิทธิภาพของพลังงาน ร่วมมือกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับปรุงการสร้างสมรรถภาพในด้านทรัพยากรพลังงาน ทัง้ ในรูป
แบบทางเลือกทีใ่ ช้เทคโนโลยีและรูปแบบปัจจุบนั และจัดท�ำการวิจยั ร่วมในสาขาที่
ทั้งสองฝ่ายมีลักษณะร่วมกัน ดังเช่น การแปลงสิ่งที่ได้จากการผลิตสินค้าทางการ
เกษตรและปฏิกลู เป็นพลังงาน เพือ่ ส่งเสริมการเติบโตอย่างเต็มทีข่ องเทคโนโลยีและ
การพัฒนาเชิงพาณิชย์
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(๙) การท่องเที่ยว
		 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑๘. ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นในระดับประชาชนและความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ
ยิง่ ขึน้ ระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของทัง้ สองประเทศ เพิม่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
สองทางให้เป็น ๔ ล้านคน/ครั้งภายในปี ๒๕๕๓ แผนปฏิบัติการร่วม
๑๙. สนั บ สนุ น การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ที่ ร ่ ว มมื อ กั น ใกล้ ชิ ด มากขึ้ น
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนของนักท่องเที่ยวไทยและจีน และสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของแต่ละฝ่าย
เห็นพ้องให้มีการจัดตั้งส�ำนักงานการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แห่งใหม่ในจีนและส�ำนักงานท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนในไทย จัดตั้ง
กลไกการประสานงานประจ�ำ เพื่อปรับปรุงการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างทั้งสองฝ่ายและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
(๑๐) วัฒนธรรม
		 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๒๐. เพิม่ พูนความเข้าใจระหว่างกัน และมิตรภาพในระดับประชาชนผ่าน
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนและปลูกฝัง
ให้เกิดความรู้สึกของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในชนรุ่นต่อไป
		 แผนปฏิบัติการร่วม
๒๑. ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมจีนในไทย และศูนย์วัฒนธรรมไทย
ในจีนโดยเร็วอ�ำนวยความสะดวกให้กบั โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงการที่ด�ำเนินการอยู่ ดังเช่น โครงการมิตรภาพเยาวชน
ลุ่มแม่น�้ำโขง การศึกษาขั้นสูงของผู้น�ำรุ่นเยาว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน-ไทย
หนึ่งครอบครัว โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่อาวุโสและเยาวชนผู้บริหาร และ
โครงการผู้บริหารด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมของ
ทั้งสองประเทศ
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(๑๑) การศึกษาและการอบรม
		

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๒๒. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีอยู่และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการ
ศึกษาและการวิจัยระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม
		แผนปฏิบัติการร่วม
๒๓. ส่งเสริมการเชือ่ มโยงและเครือข่ายระหว่างสถาบันและองค์กรการ
ศึกษาอ�ำนวยความสะดวกโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน นักวิจัย และ
บุคลากรด้านการศึกษา ให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในด้านการให้การศึกษาและ
การอบรมโดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี การศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ การศึ ก ษาส�ำหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
วิศวกรรมศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมการเกษตร การสอนภาษา
และการศึกษาด้านวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาโครงการร่วมมือระหว่างสถาบัน
การศึกษาไทยและจีน และอ�ำนวยความสะดวกอย่างแข็งขันแก่การอภิปรายระหว่าง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมถึงการปรึกษาหารือในระดับปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการยอมรับปริญญา
และคุณสมบัตดิ า้ นการศึกษา และเร่งรัดให้มกี ารลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
ศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน
(๑๒) สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์
		

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๒๔. เพิ่มพูนความร่วมมือและการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยและผู้ให้
บริการด้านสุขภาพของทั้งสองประเทศ และเสริมสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในกรณีทเี่ กิดการแพร่กระจายของโรคระบาดใหม่หรือทีเ่ กิด
ขึ้นอีก
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แผนปฏิบัติการร่วม
๒๕. จัดตัง้ ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเกีย่ วกับโรคติดต่อทีเ่ กิดขึน้ เสริมสร้าง
การติดต่อระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและความร่วมมือในการตรวจสุขอนามัยตาม
ท่าต่าง ๆ จัดตั้งกลไกประจ�ำ เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคระบาดและข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประสานงานกันได้อย่าง
ทันท่วงทีเมื่อเกิดโรคติดต่อที่ร้ายแรง ดังเช่น โรคไข้หวัดนกในมนุษย์ โรคซาร์ส และ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาค
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและการฝึกอบรมระหว่างทั้งสองประเทศ
เกีย่ วกับการป้องกันและการรักษาโรคติดต่อ รวมถึงการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
(๑๓) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๒๖. ส่งเสริมนวัตกรรมและการสร้างสังคมฐานความรูใ้ นไทยและในจีน
ด้วยการกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ รวมทั้งริเริ่มโครงการความร่วมมือเชิงหุ้นส่วน
ใหม่ ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและ/หรือสถาบันวิจัยอื่น ๆ
		 แผนปฏิบัติการร่วม
๒๗. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนในสาขาการวิจัยและการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านโครงการฝึกอบรม
สัมมนา และการจัดนิทรรศการร่วมกัน การแลกเปลีย่ นผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิทยาศาสตร์
และนักเรียนรุ่นเยาว์ และการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีอวกาศ การวิจัยด้าน
ดาราศาสตร์ ยาสมุนไพร เทคโนโลยีชวี ภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ เมมเบรนเยื่อกลวง นาโนเทคโนโลยี การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี เซรามิก มาตรวิทยา เทคโนโลยี การเกษตร เทคโนโลยีการแปรรูป
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในปศุสัตว์สัตว์ปีก และสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างสถาบัน/องค์กรของไทยและจีน
๒๘. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วิทยาศาสตร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในรูปการ
แลกเปลี่ยนผู้ช�ำนาญการและนักวิจัย การศึกษาและการจัดท�ำโครงการความช่วย
เหลือทางวิชาการ และการวิจัยร่วม
(๑๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๒๙. เพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมกระบวนการการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนจากผู้ประกอบการใหม่ ๆ
ของทั้งสองฝ่าย
		 แผนปฏิบัติการร่วม
๓๐. ใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงการประชุม
ระดับรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน กระชับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารผ่านการแลกเปลีย่ นนักวิชาการ ความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการวิจัยร่วม สนับสนุนความร่วมมือโดยตรงระหว่างวิสาหกิจด้าน
สารสนเทศและการสื่อสารของทั้งสองประเทศ บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันและ
ตามหลักประพฤติปฏิบัติต่างตอบแทน และอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการลงทุน
ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(๑๕) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี
		 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๓๑. ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการปรึ ก ษาหารื อ รวมถึ ง กิ จ กรรม
การเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่มีความกังวลและมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง
สันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และการพัฒนาในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
			แผนปฏิบัติการร่วม
๓๒. สนั บ สนุ น บทบาทของสหประชาชาติ แ ละปฏิ บั ติ ต ามกฎบั ต ร
สหประชาชาติดงั เช่น การแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวธิ ี ความเท่าเทียม
กันในอธิปไตยของรัฐสมาชิกและความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นเสาหลัก
แห่งการจัดระเบียบโลกสนับสนุนกระบวนการทีด่ �ำเนินอยูใ่ นการด�ำเนินการตามผล
การประชุมสุดยอดของโลก เมื่อปี ๒๕๔๘ รวมถึงการปฏิรูปสหประชาชาติ ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพ
ของสหประชาชาติ รวมถึงการเพิ่มสมรรถภาพของสหประชาชาติในการส่งเสริม
สันติภาพ ความมัน่ คง และการพัฒนาระหว่างประเทศ และตอบสนองต่อภัยคุกคาม
ใหม่และความท้าทายใหม่ ๆ
๓๓. ร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้การค้าเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม
ยิ่งขึ้นภายใต้องค์การการค้าโลกร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อเสริมสร้างระบบ
การค้า พหุภาคี ซึ่งเป็นกลไกที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยสร้างหลักประกันให้การเจรจาด้านการพัฒนารอบโดฮาได้ข้อสรุปที่
สมดุล ส�ำเร็จผล ภายในเวลาที่เหมาะสม
๓๔. ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อท�ำให้โครงการการพัฒนาต่าง ๆ ภาย
ใต้กรอบความร่วมมือระดับ อนุภมู ภิ าคและภูมภิ าคมีผลเป็นรูปธรรม เช่น โครงการ
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง และการประชุม
ความร่วมมือเอเชีย ซึง่ จะเอือ้ อ�ำนวยผลประโยชน์ในระยะยาวไม่เฉพาะกับไทยและ
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จีน แต่ยงั รวมถึงประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องภายในภูมภิ าค ท�ำงานร่วมกันในการส่งเสริม
การพัฒนาตลาดพันธบัตรของภูมิภาคในเอเชียและกรอบความร่วมมือว่าด้วยการ
จัดการเพือ่ สนับสนุนสภาพคล่องในภูมภิ าค ท�ำงานร่วมกันเพือ่ ผลักดันความร่วมมือ
ทีใ่ กล้ชดิ ยิง่ ขึน้ และการเสริมสร้างการเจรจาในประเด็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค รวมถึงประเด็นด้านการเมืองและวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียน + ๓ และอาเซียน + ๑ ส่งเสริมการปรึกษาหารือและประสานท่าทีในเวที
ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ เช่น การประชุมความร่วมมือเอเชีย
อาเซียน การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก การประชุม
เอเชีย-ยุโรป องค์การการค้าโลก สหประชาชาติ และองค์การระดับภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ
		 ส่วนที่ ๒ กลไกการติดตามผลการด�ำเนินการ
๓๕. เพือ่ ให้ในการด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารร่วมฉบับนี้ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพให้กลไกการหารือทวิภาคีทางการทูตประจ�ำปีในระดับรัฐมนตรีชว่ ย/
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ติดตาม ทบทวน หารือ แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับผลการด�ำเนินการ ติดตามความคืบหน้าของโครงการและกิจกรรมความร่วมมือ
ในสาขาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ก�ำหนดและเสนอแนะแนวทางและสาขาความ
ร่วมมืออื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งรายงานความคืบหน้าของความร่วมมือให้รัฐบาล
ของแต่ละฝ่ายทราบ
_____________________

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
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ผนวก ค

บันทึกวาจาว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
--------------------------

		
๑. เนื่องจาก ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย
ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามค�ำเชิญของ ฯพณฯ
นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่ วันที่ ๑๗ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
		
๒. ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทย
ได้เห็นพ้องร่วมกันในแผนปฏิบตั กิ ารร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน
ฉบับที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
		
๓. แผนปฏิบัติการร่วมต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ฉบับที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เพื่อให้เกิดแรง
ขับเคลื่อนใหม่ในการเสริมสร้างความร่วมมือที่ครอบคลุมสาขาส�ำคัญต่าง ๆ
		
๔. เพือ่ รักษาผลประโยชน์แก่ประเทศ ประชาชนและภูมภิ าค โดยทัง้ สอง
ฝ่ายเห็นว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารทางการเมืองที่ได้อ้างถึงแถลงการณ์ร่วมว่า
ด้วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ ๒๑ ซึง่ ลงนามเมือ่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
		
๕. แถลงการณ์ร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งได้
ประกาศในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทย (พันต�ำรวจโท
ทักษิณ ชินวัตร) เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔
		

๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย (นายสุรพงษ์
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โตวิจักษณ์ชัยกุล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (นายหยาง เจี๋ยฉือ) ได้ร่วมลงนามในนามของรัฐบาลในบันทึกวาจา
เพือ่ ประกาศแผนปฏิบตั กิ ารร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับที่ ๒ ปี
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๗. โดยท�ำเป็นคู่ฉบับ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป็น
ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งสามฉบับใช้ได้เท่าเทียมกัน ในกรณีที่
มีความแตกต่างกันในการตีความ ให้ถือตัวบทภาษาอังกฤษเป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ส�ำหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ลงชือ่ ) นายสุรพงษ์ โตวิจกั ษณ์ชยั กุล
(นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)

(ลงชื่อ) นายหยาง เจี๋ยฉือ
(นายหยาง เจี๋ยฉือ)

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
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แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่างราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ ๒
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

----------------------------๑. นับตัง้ แต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมือ่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้พฒ
ั นามาอย่างมัน่ คงและแข็งแกร่งขึน้ เป็นล�ำดับ ทัง้ สองฝ่ายยืนยัน
ความมุ่งมั่นของตนที่จะขยายความสัมพันธ์ต่อไปทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างในสาขา
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และเพือ่ การอนุวตั ให้ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทรี่ อบด้าน
ระหว่างไทยและจีนเป็นรูปธรรมและยัง่ ยืน ทัง้ สองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในแผนปฏิบตั ิ
การร่วมฉบับที่ ๒ ในระยะปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ซึ่งก�ำหนด
แนวทางความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เพื่อด�ำเนินการร่วมกัน 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. การเปลีย่ นแปลงทางสถาปัตยกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจทัง้ ใน
ระดับโลกและภูมิภาค ท�ำให้ทั้งไทยและจีนต้องก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินความ
สัมพันธ์ส�ำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ มิใช่เฉพาะ
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับจีนเท่านั้น แต่เพื่อสันติภาพ ความ
มั่นคง ความมั่งคั่ง และการพัฒนาของภูมิภาคด้วย
ส่วนที่ ๑ สาขาที่ร่วมมือกัน
(๑) ความร่วมมือด้านการเมือง
		 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๓. ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและสนับสนุนกันเกีย่ วกับหลักการอธิปไตย
เอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
และอย่างฉันมิตรระหว่างรัฐบาลและเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของทัง้ สองฝ่าย รวมทัง้ ขยาย
ความร่วมมือทวิภาคีในระดับจังหวัด/มณฑล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือ
ในทุกสาขา
		 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๔. ฝ่ายจีนเคารพในเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย
โดยฝ่ายไทยจะด�ำเนินนโยบายจีนเดียวและยอมรับว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่ง
ของจีน ยอมรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลตามกฎหมายเพียงรัฐบาล
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เดียวที่เป็นของจีนทั้งมวล รักษาการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนในทุกระดับอย่าง
สม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะในระดับสูงเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ทัง้ ในระดับทวิภาคี ภูมภิ าค และระหว่างประเทศ ตลอดจนให้มกี ารเพิม่ พูนการติดต่อ
ระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานบริหารทัง้ ในระดับชาติและระดับจังหวัด/มณฑล
(๒) ความร่วมมือด้านการทหาร
		 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๕. เพือ่ เพิม่ พูนความไว้วางใจซึง่ กันและกัน รวมทัง้ เสริมสร้างความร่วม
มือเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพของทั้งสองประเทศและของภูมิภาค
		 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๖. รักษาการแลกเปลีย่ นความเห็นและแลกเปลีย่ นการเยือนในทุกระดับ
ระหว่างเหล่าทหารของทัง้ สองประเทศ สนับสนุนการฝึกซ้อมร่วมทางทหารทีม่ งุ่ เน้น
การต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ
ฝึกอบรมทางทหาร, การส่งก�ำลังบ�ำรุง, การฝึกอบรมบุคลากร, การแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ, การปรึกษาด้านกลาโหม, การสังเกตการณ์ฝึกซ้อมทางทหารซึ่งกันและ
กัน, การบรรเทาและช่วยเหลือภัยพิบัติ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
(๓) ความร่วมมือด้านความมั่นคง
		 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๗. ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาความมั่นคงรูปแบบใหม่รวมถึงการ
ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย การค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์
ซึง่ รวมถึงการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การลักลอบขนอาวุธ การปล้น
สะดมทางทะเล การปล้นด้วยการใช้อาวุธในทะเล และอาชญากรรมอืน่ ๆ ทีก่ ระท�ำ
ต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
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		 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๘. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ส่งเสริมการสร้างศักยภาพผ่านการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานรวมถึง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ เร่งรัดการตั้งคณะท�ำงาน
ร่วมไทย–จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่เพื่อเป็นกลไกในการ
แลกเปลี่ยนความเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายและหน่วย ด�ำเนินคดีดา้ นนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ การสอบสวน การส่งกลับผูต้ อ้ ง
สงสัยในคดีอาญา การลดอุปสงค์ด้านยาเสพติด การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทาง
อาญาและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) การค้า
		 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๙. เพือ่ เพิ่มปริมาณการค้าทวิภาคีอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ต่อปี
		 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๑๐. ร่วมกันผลักดันในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- ส่ ง เสริ ม การใช้ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี ภ ายใต้ ค วามตกลงเขตการค้ า
เสรีอาเซียน-จีน
- ขจัดอุปสรรคการค้าทวิภาคี
- จัดตั้งกลไกเจรจาสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมการหารือด้านนโยบายผ่านกลไกที่มีอยู่ให้มากขึ้น
- ขยายความร่วมมือทวิภาคี
- ร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- กระชับความร่วมมือระหว่างมณฑลท้องถิ่นของจีนกับรัฐบาลไทยเพื่อ
สร้างโอกาสทางการตลาด
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- ขยายการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า และบริ ก ารโดยการพั ฒ นาเส้ น ทาง
โลจิสติกส์ และการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และส่งเสริมการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า
- ส่งเสริมกิจกรรมของภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่าย
(๕) การลงทุน
		 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๑๑. เพื่อพัฒนาบรรยากาศการลงทุนและอ�ำนวยความสะดวก
๑๒. ส่งเสริมการลงทุนในสาขาต่าง ๆ คือ ทรัพยากรแร่ธาตุ รถยนต์และ
ชิ้นส่วน เครื่องจักรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือก ผลผลิตทางการเกษตร และการบริการ
		 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๑๓. ร่วมกันผลักดันในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- ด�ำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- ส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการลงทุน
- แต่ ง ตั้ ง ผู ้ ป ระสานงานหลั ก ในแต่ ล ะประเทศเพื่ อ อ�ำนวยความ
สะดวกแก่นักลงทุน
(๖) การเงินและธนาคาร
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๑๔. เพิ่มพูนความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและกฎระเบียบด้านระบบการเงินและการธนาคาร
			 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๑๕. ส่งเสริมการใช้เงินสกุลหยวนเป็นสกุลเงินส�ำหรับการช�ำระหนีบ้ ญ
ั ชี
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีน
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(๗)		 เกษตรกรรม
			 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๑๖. เพิม่ พูนความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร
			 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๑๗. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลีย่ นผูเ้ ชีย่ วชาญและ
ความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ เกษตร อาหาร ปศุสัตว์ ประมง การ
จัดการทรัพยากรน�้ำ และการเพาะเลี้ยงหม่อนไหม
(๘)		 อุตสาหกรรม
			 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๑๘. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนการแลก
เปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น
			 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๑๙. สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภู มิ ภ าคชายแดนใน
ประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงราย ฯลฯ ส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมโดย
เฉพาะการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความรูแ้ ละองค์ความรู้
แบบดั้งเดิม เสริมสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ยาง
๒๐. สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีระดับสูงที่มีราคาต�่ำ
(๙)		 คมนาคม
			 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๒๑. เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมระหว่างไทย-จีน และอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
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			 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๒๒. สร้างความมั่นใจใช้ต่อการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งทางอากาศ ทะเล
หรือทางบก รวมถึงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงผ่านการใช้ประโยชน์จากระเบียง
เศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว เช่น สะพานมิตรภาพข้ามแม่น�้ำโขงแห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วย
ทราย) บนเส้นทางคุนหมิง – กรุงเทพฯ (เส้นทางสาย R 3) เพื่อเชื่อมโยงภาคใต้ของ
จีน – ลาว และภาคเหนือของไทย
(๑๐) พลังงาน
			 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๒๓. ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์วา่ ด้วยการพัฒนาร่วมกันและความร่วม
มือในระยะยาวในสาขาพลังงานเพือ่ ส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ ยิง่
ขึน้ ในด้านพลังงานระหว่างไทยและจีน เพือ่ การพัฒนาสีเขียวและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
			 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๒๔. ผลักดันให้เกิดรูปธรรมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมการค้า การลงทุนด้านพลังงาน
- เพิ่มพูนความร่วมมือทางวิชาการระยะยาวในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค
- เพิม่ พูนความร่วมมือการศึกษาทางวิชาการทีเ่ ชือ่ มโยงพลังงานทดแทน
กับโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงข่ายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจต่อการด�ำเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาในอนาคต
- กระชับความร่วมมือและเพิ่มการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานสะอาด
- ด�ำเนินการศึกษาและวิจัยร่วม รวมถึงความร่วมมือด้านการลงทุนและ
การจัดตั้งโครงการสาธิตในเวลาที่เหมาะสม
- พัฒนาความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของทัง้ สองฝ่าย
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(๑๑) การท่องเที่ยว
				 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๒๕. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนและความร่วมมือ
ที่ใกล้ชิดระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ
			 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๒๖. สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้น
เช่น การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม การท่องเทีย่ วกับการกีฬา การท่องเทีย่ วเพือ่ สุขภาพ
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ เป็นต้น
๒๗. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาที่ใกล้ชิด โดย
สนับสนุนการแลกเปลีย่ นการเยือนของนักท่องเทีย่ วไทยและจีน สนับสนุนกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละฝ่าย การจัดตั้งส�ำนักงาน
การท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทยในจีนและส�ำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน
ในไทย การจัดตั้งกลไกการประสานงานประจ�ำเพื่อปรับปรุงการแลกเปลี่ยนและ
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว
(๑๒) วัฒนธรรม
			 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๒๘. เพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างกันและมิตรภาพในระดับประชาชน
ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน และ
ปลูกฝังให้เกิดความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในชนรุ่นต่อไป
			 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๒๙. ร่วมมือกันจัดตัง้ ศูนย์วฒ
ั นธรรมจีนในไทยและศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยใน
จีน อ�ำนวยความสะดวกให้กบั โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น โครงการมิตรภาพเยาวชนลุม่ แม่นำ�้ โขง ฯลฯ สนับสนุนบทบาทการมีสว่ นร่วมของสือ่
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โดยเฉพาะการเผยแพร่ผา่ นโทรทัศน์เพือ่ ส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจ รวมทัง้ ส่งเสริม
การใช้สอื่ แบบใหม่และการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกันในไทยและจีน
(๑๓) การศึกษาและการอบรม
		 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
				 ๓๐. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทมี่ อี ยูแ่ ละเสริมสร้างความร่วมมือด้านการ
ศึกษาและการวิจัยระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคม
		 แผนปฏิบัติการร่วม			
				 ๓๑. ส่งเสริมการเชื่อมโยงและเครือข่ายระหว่างสถาบันและองค์กร
การศึกษา ให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในด้านการศึกษาและอบรม อ�ำนวยความ
สะดวกโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน นักวิจัย และบุคลากรด้านการศึกษา
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษา และ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ ค ณะท�ำงานภายใต้ ค วามตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ด้านการศึกษา
(๑๔) สาธารณสุข
				 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
				 ๓๒.		 เพิ่มพูนความร่วมมือและการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยและผู้ให้
บริการด้านสุขภาพของทั้งสองประเทศ
๓๓. เสริมสร้างกลไกการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารรวมถึงอ�ำนวยความ
สะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกรณีเกิด
การแพร่กระจายของโรคระบาด
			 แผนปฏิบัติการร่วม			
				 ๓๔. สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ
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๓๕. จัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับโรคติดต่อ มีการเสริมสร้าง
การติดต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดตั้งกลไกประจ�ำเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเทคโนโลยีและการฝึกอบรมเกีย่ วกับ
การป้องกันและการรักษาโรคติดต่อรวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
(๑๕) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
			 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๓๖. ส่งเสริมนวัตกรรมและการสร้างสังคมฐานความรู้ในไทยและในจีน
ด้วยการกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ รวมทั้งริเริ่มความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนใหม่ ๆ ใน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 แผนปฏิบัติการร่วม			
			 ๓๗. สนับสนุนการแลกเปลีย่ นการวิจยั และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านโครงการฝึกอบรม สัมมนาและจัด
นิทรรศการ รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิทยาศาสตร์และนักเรียนรุน่ เยาว์
การให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ภูมิ
สารสนเทศ เทคโนโลยีอวกาศ ดาราศาสตร์ ฯลฯ			
๓๘. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและวิทยาศาสตร์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนผู้
ช�ำนาญการและนักวิจัย การศึกษาและการจัดท�ำโครงการช่วยเหลือทางวิชาการ
และการวิจัยร่วม
(๑๖) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
			 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
			 ๓๙. เพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร โดยส่งเสริมกระบวนการการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนจากผู้ประกอบการใหม่ ๆ
ของทั้งสองฝ่าย
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		 แผนปฏิบัติการร่วม			
		 ๔๐. ใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือระหว่างกันรวมถึงการประชุม
ระดับรัฐมนตรีเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมเพือ่ แลกเปลีย่ นความเห็นในประเด็น
ที่มีความสนใจร่วมกัน มีกระชับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและ
การสือ่ สารผ่านการแลกเปลีย่ นนักวิชาการ ความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการวิจัยร่วม รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือโดยตรงระหว่างวิสาหกิจ
ด้านสารสนเทศและการสื่อสารของทั้งสองประเทศบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันและ
การปฏิ บั ติ ต ่ า งตอบแทนและอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรั บ การลงทุ น ในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๗) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์			
		 ๔๑. ส่งเสริมความร่วมมือและการปรึกษาหารือ รวมถึงกิจกรรมการเป็น
หุ้นส่วนที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นที่มีความกังวลและมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ
ความมั่นคง เสถียรภาพ และการพัฒนาในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
			 แผนปฏิบัติการร่วม			
		 ๔๒. สนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติและปฏิบตั ติ ามกฎบัตรสหประชาชาติ
๔๓. สนับสนุนกระบวนการที่ด�ำเนินการตามผลการประชุมสุดยอดของ
โลก เมื่อปี ๒๕๔๘ รวมถึงปฏิรูปสหประชาชาติให้มีความแข็งแกร่งในภาระรับผิด
ชอบ ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพรวมถึงสมรรถภาพในการส่งเสริม
สันติภาพ ความมัน่ คง และการพัฒนาระหว่างประเทศ และสนองตอบต่อภัยคุกคาม
ใหม่และความท้าทายใหม่ ๆ
๔๔. ร่วมมือกันให้การค้ามีเสรีและเป็นธรรมเพือ่ เสริมสร้างระบบการค้าพหุภาคี
๔๕. ร่วมมือในโครงการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือระดับอนุภมู ภิ าค
และภูมิภาคให้มีผลเป็นรูปธรรม
๔๖. ส่งเสริมการปรึกษาหารือและประสานท่าทีในเวทีระดับภูมภิ าคและ
ระหว่างประเทศให้มากขึน้ เช่น ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟกิ เป็นต้น
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ส่วนที่ ๒ กลไกการติดตามผลการด�ำเนินการ
๔๗. เพื่อให้การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมฉบับนี้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้กลไกการหารือทวิภาคีทางการทูตประจ�ำปีในระดับรัฐมนตรีชว่ ย/
ผู้ช่วยรัฐมนตรีติดตาม ทบทวน หารือ แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ ผลการด�ำเนิ น การ ติ ด ตามความคื บ หน้ า ของโครงการและกิ จ กรรม
ความร่วมมือในสาขาต่างๆ ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ก�ำหนดและการเสนอแนะแนว
ทางและสาขาความร่วมมืออืน่ ๆ ในอนาคต รวมทัง้ รายงานความคืบหน้าของความ
ร่วมมือให้รฐั บาลของแต่ละฝ่ายทราบ สองฝ่ายจะใช้กลไกทวิภาคีทมี่ อี ยูร่ วมถึงกลไก
ระดั บ มณฑล ทบทวน ติ ด ตามและเร่ ง รั ด การด�ำเนิ น การให้ เ กิ ด กิ จ กรรม
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
ในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน ทีม่ สี ารัตถะครอบคลุม
เนื้อหาความร่วมมือโดยรวม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวง
การต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพหารือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Dialogue) ไทย-จีน
ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต โดยได้มกี ารหารือเพือ่ จัดท�ำร่างแผนปฏิบตั กิ ารร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ฉบับที่ ๓ (ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๒๑) หรื อ Joint Plan
of Action on Thailand - China Strategic Cooperation และจะมีการลงนาม
โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ของทัง้ สองฝ่ายในโอกาสทีเ่ หมาะสมต่อไป
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ผนวก ง

ถ้อยแถลงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย
ว่าด้วยการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
อย่างรอบด้าน
----------------------------------

นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเดินทาง
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ เมษายน
๒๕๕๕ ตามค�ำเชิญของนายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระหว่ า งการเยื อ น นายกรั ฐ มนตรี ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ฯ ได้ พ บกั บ นายหู จิ่ น เทา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายอู๋ ปางกั๋ว ประธานสภา
ประชาชนแห่งชาติจนี ตามล�ำดับ และได้พบหารือกับนายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจนี
และนายสี จิน้ ผิง รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ นายก
รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ และนายหวัง ฉีชาน รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้เข้าร่วมในการ
สัมมนาระหว่างอาหารกลางวันที่จัดขึ้นส�ำหรับนักธุรกิจไทย–จีน ในการพบปะ
หารือข้างต้น ทัง้ สองฝ่ายได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเชิงลึกเกีย่ วกับความสัมพันธ์
ทวิภาคี ประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน ด้วย
บรรยากาศที่จริงใจ สร้างสรรค์และบังเกิดผล นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ขอบคุณรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีนส�ำหรับการต้อนรับอย่าง
อบอุ่นและเอื้อเฟื้อ
ผู ้ น�ำจี น มี ค วามซาบซึ้ ง ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่สนพระทัยและทรงสนับสนุนความสัมพันธ์
ฉันมิตรระหว่างจีนและไทยมาโดยตลอดเป็นระยะเวลายาวนาน โดยผูน้ �ำจีนประสงค์
ให้นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทัง้ นี้ ฝ่ายไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ต่อความรูส้ กึ อันอบอุน่ นีจ้ ากฝ่ายจีน สองฝ่าย
เห็นพ้องว่าการเยือนจีนครั้งนี้ได้ช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและไทยอย่างมาก ภายหลังการประชุมและหารือ
สองฝ่ายบรรลุฉันทามติ ดังต่อไปนี้
๑. สองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมืองในการพัฒนาความเป็นหุ้น
ส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ และส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้าน
ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน ๑) “ถ้อยแถลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมในศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่งลงนามที่
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ๒) “แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์” ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และเอกสารฉบับที่ ๓ ซึ่ง
มีความส�ำคัญเท่าเทียมกันคือ ๓) “แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน“ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ใน
ระหว่างการเยือนครั้งนี้
๒. สองฝ่ายแสดงความพอใจอย่างลึกซึ้งต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีที่
ยาวนานและมีพลวัต และมีความร่วมมืออย่างกว้างขวาง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความ
สัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หยั่งลึกมาเป็นเวลายาวนานหลาย
ศตวรรษ สองฝ่ายท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อบรรลุ
ความมุง่ มัน่ ร่วมกันเพือ่ ความกินดีอยูด่ แี ละความเจริญรุง่ เรืองขึน้ ของประชาชนและ
ประเทศทั้งสอง ตลอดจนสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค
๓. สองฝ่ายย�ำ้ ถึงความเชือ่ ทีว่ า่ สันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุง่ เรือง
และการพัฒนามีความเชือ่ มโยงกันอย่างแยกไม่ออก และเกีย่ วโยงกับการเปลีย่ นแปลง
ทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ ทั้งบริบทในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
สองฝ่ายเห็นพ้องว่า สถานการณ์ดงั กล่าวเป็นโอกาสและศักยภาพอันยิง่ ใหญ่ในการ
ขยายความร่วมมือระหว่างกัน ดังนั้นสองฝ่ายจึงแสดงความมุ่งมั่นในการสถาปนา
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย-จีน
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๔. สองฝ่ายยำ�้ ว่า จะด�ำเนินการเรือ่ งการเป็นหุน้ ส่วนต่อไปตามแนวทาง
ของหลักการห้าข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และหลักของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เพื่อรักษาเจตนารมณ์ของมิตรภาพและ
ไมตรีจติ ฝ่ายไทยยึดถือนโยบายจีนเดียว และถือว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นรัฐบาลตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวทีเ่ ป็นตัวแทนของจีนทัง้ ปวง และไต้หวัน
เป็นส่วนหนึง่ ของจีนทีไ่ ม่สามารถแบ่งแยกได้และสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์
สองฝั่งช่องแคบอย่างสันติ
๕. สองฝ่ายเห็นว่า เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันที่มากขึ้นในขณะที่สนอง
ผลประโยชน์พนื้ ฐานของประชาชน ทัง้ สองประเทศ ความเป็นหุน้ ส่วนความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านควรได้รบั การส่งเสริม โดยการรือ้ ฟืน้ และส่งเสริมกลไก
ทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว ได้แก่
(๑) คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า
จีน–ไทย ในระดับรองนายกรัฐมนตรี
(๒) การประชุมหารือทางการเมืองระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
ของสองฝ่าย
(๓) การหารือประจ�ำปีดา้ นการป้องกันประเทศและความมัน่ คงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมของสองฝ่าย
(๔) คณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ตลอดจนกลไกระดับมณฑล อาทิ คณะท�ำงานไทย-ยูนนาน ไทย-กวางตุง้
และไทย–เซีย่ เหมิน ทัง้ สองฝ่ายสนับสนุนการสถาปนาบ้านพีเ่ มืองน้องระหว่างเมือง
หรือมณฑลเมื่อมีความเหมาะสม
๖. สองฝ่ายยำ�้ ถึงความส�ำคัญของการมีปฏิสมั พันธ์อย่างใกล้ชดิ ต่อเนือ่ ง
และแลกเปลี่ยนการเยือนในด้านต่าง ๆ ในทุกระดับ ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และ
ตุลาการ รวมทัง้ ระหว่างพรรคการเมืองของสองประเทศ รวมทัง้ ความร่วมมือระหว่าง
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หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของรัฐบาลทัง้ สองฝ่าย เพือ่ เพิม่ พูนความเข้าใจและความไว้เนือ้
เชื่อใจทางการเมืองระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีให้มีมากขึ้น
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๗. สองฝ่ายมีความยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนในประเทศไทยระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในด้านการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงและทางรถไฟ
อืน่ ๆ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน�ำ้ แบบบูรณาการ การวิจยั และพัฒนาพลังงาน
สะอาดที่มีราคาย่อมเยา พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ตลอดจนการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่าง
รอบด้านอย่างแท้จริง
๘. สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมและจ�ำเป็นเพื่อบรรลุ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ดังนี้
(๑) ส่งเสริมความร่วมมือในด้านความมั่นคงให้มากขึ้น ทั้งความมั่นคง
ตามรูปแบบดั้งเดิมและความมั่นคงรูปแบบใหม่ การรับมือต่อการก่อการร้าย การ
ลักลอบค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ การเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การหลอกลวง
ทางโทรคมนาคม และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และส่งเสริมความร่วมมือการ
บังคับใช้กฎหมายในแม่น�้ำโขง
(๒) อ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าทวิภาคีให้บรรลุ ๑๐๐
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๕๘ และส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันในสาขาที่
เป็นประโยชน์ร่วมกัน สองฝ่ายจะส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการท�ำธุรกรรม
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และจะแสวงหาวิธีการที่จะลดผลกระทบจาก
ความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ ตี อ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคี
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(๓) ด�ำเนินความร่วมมืออย่างแข็งขัน ทัง้ ในด้านการคมนาคมทางบกและ
ทางน�้ำ โดยเฉพาะในแม่น�้ำโขงและการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้เกิดความ
ก้าวหน้าของการไปสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาการเชือ่ มโยงในภูมภิ าค รวมทัง้ การเชือ่ มโยง
นอกภูมภิ าคอาเซียน ในการนี้ สองฝ่ายเห็นพ้องทีจ่ ะใช้เครือข่ายคมนาคมทางบกใน
การเชื่อมต่อไทยและจีน อาทิ เครือข่ายคมนาคมที่มีอยู่แล้ว เช่น ถนนคุนหมิง
– กรุงเทพฯ (R3A) ถนนมุกดาหาร–หนานหนิง (R9) และถนนนครพนม–หนานหนิง (R12)
(๔) ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้มากขึน้ และส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศ กระตุ้น
การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนต่อประชาชนให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างพื้นฐาน
ของความสัมพันธ์สองฝ่ายในอนาคต
(๕) ส่งเสริมภาษาจีน และภาษาไทย และวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ
ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมในแต่ละประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท�ำงาน
ของสถาบันขงจื๊อและห้องเรียนขงจื๊อในประเทศไทย และการส่งเสริมมุมไทยและ
ไทยศึกษาในประเทศจีน สองฝ่ายจะกระชับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา และความร่วมมือในด้านการสอนภาษาจีนภายใต้กรอบ
ความตกลงความร่วมมือทางการศึกษา และการให้การรับรองประกาศนียบัตรและ
วุฒิการศึกษา และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างยุวอาสาสมัคร
(๖) กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมุทรศาสตร์และสิง่ แวดล้อม ขยายการค้าทวิภาคีในด้านพืชผลทางการเกษตร และ
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเสริมสร้างความร่วมมือ
และการแลกเปลี่ยนในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานสะอาด
อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล ส่งเสริมการจัดตั้งและ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการร่วมด้านสภาพอากาศและระบบนิเวศทางทะเลร่วมกัน
(๗) กระชับการแลกเปลีย่ นและความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรนำ�้
การป้องกันและลดอุทกภัยและภัยพิบัติ และการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ
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(๘) ขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุขและกีฬา และเพิม่ พูนความร่วม
มือการวิจัยทางการแพทย์การผลิตยา การป้องกันและควบคุมโรคระบาด และ
การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านสาธารณสุข
(๙) ฝ่ายจีนย�้ำถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ต่อความร่วม
มือในภูมิภาคที่น�ำโดยอาเซียน ซึ่งจะส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญ
รุง่ เรืองในภูมภิ าค ประเทศไทยในฐานะทีก่ �ำลังจะเป็นประเทศผูป้ ระสานงานอาเซียน
–จีน ให้ค�ำมั่นว่าจะท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับจีนในการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิง
ยุทธศาสตร์อาเซียน–จีน และในฐานะประธานร่วมความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ประเทศไทยจะท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับจีน เพื่อผลประโยชน์ในภูมิภาค สองฝ่าย
จะกระชับการประสานงานและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์เชิงลึก
ต่อความร่วมมือที่มีอยู่แล้วภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-จีน และอาเซียน+๓
เพื่อตระหนักต่อเป้าหมายในระยะยาวในการสร้างประชาคมเอเชียตะวันออก
สองฝ่ายย�้ำว่า การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) จะคงไว้ซึ่งการเป็นเวที
หารือเชิงยุทธศาสตร์ของผู้น�ำ ที่ให้ความส�ำคัญต่อประเด็นในภูมิภาคและประเด็น
ระดับโลกทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน โดยส่งเสริมฉันทามติ การด�ำเนินการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป และค�ำนึงถึงการยอมรับได้ของทุกฝ่าย
(๑๐) ฝ่ายจีนย�้ำการสนับสนุนความคิดริเริ่มของประเทศไทยในการ
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนอาเซียน+๓ ในด้านการเชื่อมโยงในภูมิภาค และจะท�ำงาน
อย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคิดริเริ่มดังกล่าว
(๑๑) สองฝ่ายยินดีต่อฉันทามติเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่องแนว
ปฏิบตั ติ อ่ การบังคับใช้ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบตั ขิ องภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) และ
ความร่วมมือทีด่ �ำเนินอยูใ่ นปฏิญญาฯ ระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน และ
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายใช้โอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของ
ภาคีในทะเลจีนใต้เป็นโอกาสในการปฏิบตั ติ ามปฏิญญาฯ อย่างสมบูรณ์ และด�ำเนิน
ความร่วมมือเพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ มิตรภาพ และความร่วมมือ
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(๑๒) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS) และสนับสนุนการด�ำเนิน
โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กรอบยุทธศาสตร์ (๒๕๕๕ – ๒๕๖๕) ที่ลงมติ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อลดปัญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ในภูมิภาค
(๑๓) เพิ่มการประสานงานและความร่วมมือที่สหประชาชาติ องค์การ
การค้าโลก การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก การประชุม
เอเชีย-ยุโรป การประชุมความร่วมมือในเอเชีย และกลไกในภูมิภาคและกลไก
ระหว่างประเทศให้มากขึ้น
๙. ฝ่ายไทยแสดงความขอบคุณรัฐบาลและประชาชนชาวจีนอย่างลึกซึง้
ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือทัง้ ในรูปเงินและสิง่ ของต่อประเทศไทย ในช่วงทีป่ ระสบอุทกภัย
ครั้งร้ายแรงเมื่อปี ๒๕๕๔

ทีม่ า : มติชนออนไลน์http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334849355
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ผนวก จ

แถลงข่าวร่วมว่าด้วยแผนระยะยาว
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย–จีน
ในโอกาสที่นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
------------------------------------

นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือน
ราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ตามค�ำเชิญของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แห่งราชอาณาจักรไทย
ในระหว่างการเยือนนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และพบหารือกับ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรียิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะและเห็นพ้องเรื่องต่าง ๆ ที่มีผล
ประโยชน์รว่ มกันในวงกว้าง ทัง้ ประเด็นทวิภาคี ภูมภิ าค และระหว่างประเทศ นายก
รัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ยังพบหารือกับนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา และนายนิคม ไวรัชพานิช ประธานวุฒิสภาและ
รองประธานรัฐสภา ทั้งสองฝ่ายพอใจกับผลการเยือนครั้งนี้ และเชื่อว่าการเยือนดัง
กล่าวเป็นก้าวส�ำคัญของความพยายามทีด่ �ำเนินมายาวนานในการกระชับความเป็น
หุน้ ส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านให้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ ทัง้ สองฝ่ายได้ตกลง
แถลงดังนี้
๑. สองฝ่ายแสดงความพอใจสถานะความสัมพันธ์ทวิภาคีในปัจจุบนั และ
ความก้าวหน้าทีม่ ขี นึ้ ในความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ทัง้ สองฝ่ายเห็นตรงกันว่า นับตัง้ แต่
การสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในปี ค.ศ.
๒๐๑๒ ความสัมพันธ์ไทย–จีนได้เข้าสู่พัฒนาการใหม่ มีศักยภาพและโอกาสความ

ร่วมมือในอนาคตที่มากขึ้น โดยก้าวเหนือประเด็นทวิภาคีและสร้างโอกาสใหม่ ๆ
ส�ำหรับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนทั้งสองฝ่าย และต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง
ของภูมิภาคและของโลก ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตัดสินใจจะพัฒนาความสัมพันธ์
ไทย–จีน และส่งเสริมความร่วมมือกัน ดังนี้:
ประเด็นการเมือง
๒. สองฝ่ายย�้ำพันธกรณีของตนที่มีต่อหลักการและวัตถุประสงค์ของ
กฎบัตรสหประชาชาติ หลักห้าประการของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
ประเทศไทยย�้ำถึงการยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว และจะให้การสนับสนุนอย่างเต็ม
ทีต่ อ่ พัฒนาการความสัมพันธ์สองฝัง่ ช่องแคบและการรวมชาติของจีนโดยสันติ ส่วน
จีนได้ย�้ำถึงความเคารพและสนับสนุนความพยายามของไทยที่จะรักษาความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ และบูรณภาพแห่งดินแดน เพื่อบรรลุเสถียรภาพด้าน
การเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน
๓. สองฝ่ายจะปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
สาธารรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านที่ประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๒ และจะใช้
มาตรการทีเ่ ป็นรูปธรรมเพือ่ ด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ไทย–จีน และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย รวมทั้งจะผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
ในด้านต่าง ๆ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเงิน
๔. สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือและการสื่อสารกัน และ
ส่งเสริมการอ�ำนวยความสะดวกแก่การเติบโตของการค้าและการลงทุนทวิภาคีผา่ น
กลไกต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนไทย–จีน
[ 316 ]

๕. สองฝ่ายย�้ำถึงความปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคี ๑
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ค.ศ.๒๐๑๕ ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้อง
ว่าการค้าและความเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ควรด�ำเนินไปภายใต้แผน
พัฒนาระยะ ๕ ปี ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจไทย–จีน ซึง่ จะกระชับความ
สั ม พั น ธ์ ด ้ า นเศรษฐกิ จ และการค้ า ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ของ
ทั้งสองประเทศ			
			 ๖. สองฝ่ายยังเห็นพ้องทีจ่ ะพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนทวิภาคี
โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการลงทุน และสร้างบรรยากาศการลงทุน
ที่เป็นมิตรต่อกัน			
			 ๗. สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้ใกล้ชิดขึ้นในด้าน
อุตสาหกรรมและการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
และอุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและ
ประสบการณ์ระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
๘. สองฝ่ายเห็นพ้องทีจ่ ะส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเกษตรผ่านการ
พัฒนาสหกรณ์ การแปรรูปและการค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร การลงทุนในธุรกิจด้าน
การเกษตร และการประสานนโยบายด้านการเกษตรกันภายใต้กลไกต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง						
๙. สองฝ่ายเห็นพ้องทีจ่ ะเพิม่ ความร่วมมือด้านการเงินและการธนาคาร
ให้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ ส่งเสริมการใช้เงินตราสกุลท้องถิน่ ของแต่ละประเทศในการช�ำระเงิน
การค้าและการลงทุนทวิภาคี ด�ำเนินการกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
เสร็จสมบูรณ์ และอ�ำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และ
เศรษฐกิจทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเรื่องการจัดระบบบริการหักบัญชีเงิน
หยวน (RMB clearing service) ที่สะดวกขึ้น 			
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การป้องกันประเทศและความมั่นคง			
			 ๑๐. สองฝ่ายเห็นพ้องทีจ่ ะส่งเสริมการแลกเปลีย่ นและการเยือนระหว่าง
กองทัพ ผ่านการหารือประจ�ำปีด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมทัง้ สองฝ่าย ส่งเสริมการร่วมซ้อมรบ และการฝึกต่อสูก้ บั ภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และขยายความร่วมมือด้านความช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมและบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
๑๑. สองฝ่ายเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการ
บังคับใช้กฎหมาย เพือ่ ส่งเสริมความพยายามป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย การ
ลักลอบขนยาเสพติด การค้ามนุษย์ การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การหลอกลวงทาง
โทรศัพท์ การฟอกเงิน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมทางอาชญากรรม
อื่น ๆ ที่อยู่ในความวิตกกังวลร่วมกัน และส่งเสริมการสร้างสถาบันด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายและความมัน่ คงในแม่นำ�้ โขง นอกจากนี้ ทัง้ สองฝ่ายยังเห็นพ้องจะกระชับ
การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในสาขาความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย
การคมนาคมและความเชื่อมโยง
๑๒. สองฝ่ายเห็นพ้องทีจ่ ะส่งเสริมความเชือ่ มโยงโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คมนาคม โดยเชื่อมโครงข่ายระบบรางผ่าน สปป.ลาว เมียนมาร์ และเชื่อมถนน
ท่าเรือ ท่าอากาศยานต่าง ๆ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกต่อการเคลือ่ นย้ายสินค้าและคน
และเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาค
๑๓. ฝ่ายจีนแสดงความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมในโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง
เชือ่ มระหว่างหนองคายกับบ้านภาชี โดยให้มกี ารช�ำระค่าใช้จา่ ยบางส่วนในรูปสินค้า
เกษตร
๑๔. ในการนี้ ฝ่ายไทยยินดีต่อความสนใจของฝ่ายจีน และจะเข้าสู่การ
หารือเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายจีนในโอกาสแรก บนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านรถไฟในประเทศไทย
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โดยแลกเปลีย่ นกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย ทีล่ งนามเมือ่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ค.ศ.
๒๐๑๓ วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว
๑๕. สองฝ่ายเห็นพ้องทีจ่ ะด�ำเนินการอย่างกระตือรือร้นตามแผนปฏิบตั ิ
การว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมทัง้ สองฝ่าย เพือ่
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในแต่ละประเทศยิ่งขึ้น ฝ่ายจีนจะสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรมไทย ณ กรุงปักกิ่ง และให้ความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นแก่การก่อสร้าง
ฝ่ายไทยย�้ำว่าจะสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้อง
ทีจ่ ะเพิม่ การแลกเปลีย่ นในด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ รวมถึงความร่วมมือในการผลิต
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ทัง้ สองฝ่ายส่งเสริมการแลกเปลีย่ นและความร่วมมือ
ในด้านวรรณกรรมและภาษาของกันและกัน และสนับสนุนให้ส�ำนักพิมพ์ของตน
เข้ามีส่วนร่วมในงานมหกรรมหนังสือที่จัดขึ้นในอีกประเทศอีกด้วย
๑๖. สองฝ่ายเห็นพ้องทีจ่ ะด�ำเนินการตามความตกลงทวิภาคีตา่ ง ๆ เรือ่ ง
ความร่วมมือด้านการศึกษา และการรับรองวุฒิบัตรและปริญญาที่ออกโดยสถาบัน
อุดมศึกษาของกันและกัน รวมทั้งกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย
ระหว่างหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในแต่ละประเทศทั้ง
สองฝ่ายยังยินดีตอ่ การจัดตัง้ สถาบันขงจือ้ และห้องเรียนขงจือ้ แห่งใหม่ในประเทศไทย
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ เพิ่มความร่วมมือใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมความร่วมมือในการฝึกอบรมวิชาชีพอีกด้วย
๑๗. สองฝ่ายยินดีที่จะเจรจาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ยกเว้นการตรวจลงตราส�ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย–จีน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกการไปมาหาสู่ระดับประชาชนระหว่างประเทศทั้งสอง
๑๘. สองฝ่ายหวังจะขยายปริมาณการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยส่งเสริม
ให้นกั ท่องเทีย่ วของตนเดินทางไปอีกประเทศเพิม่ ขึน้ และส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้านท่องเทีย่ ว รวมถึงการให้บริการและการอ�ำนวยความสะดวกทีด่ ขี นึ้ แก่นกั ท่องเทีย่ ว
และปกป้องผลประโยชน์นักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๑๙. สองฝ่ายตกลงจะกระชับการแลกเปลีย่ นและความร่วมมือระหว่างกัน
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นในสาขานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมและสังคมบนพื้นฐานของความรู้ภายใต้กรอบคณะ
กรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย–จีน
๒๐. สองฝ่ายเห็นพ้องจะส่งเสริมการจัดตัง้ ห้องทดลองและศูนย์วจิ ยั ร่วม
ในสาขาส�ำคัญต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน โดยให้สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย และธุรกิจต่าง ๆ ของทัง้ สองประเทศเป็นผูด้ �ำเนินการ เพือ่ ให้สามารถ
ท�ำการวิจัยร่วมระดับสูง และส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวที่ยั่งยืนได้ สองฝ่ายยัง
เห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลากรระหว่างกัน รวมถึง
การด�ำเนินการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และส่งเสริมสนับสนุนให้นัก
วิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไปท�ำงานในอีกประเทศในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ด้วย
๒๑. สองฝ่ายสนับสนุนการสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาเซียน–จีน
อย่างกระตือรือร้น ทัง้ สองฝ่ายยังตกลงทีจ่ ะส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง
จีนกับไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีของภูมิภาค
๒๒. สองฝ่ายเห็นพ้องจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมการสร้างเวทีความร่วมมือ กระชับความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างธุรกิจในสาขาการสื่อสารไร้สาย และอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง และเพิม่ โครงการความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีการบิน การบินอวกาศ
และดาวเทียม และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งยาชีวภาพ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะ
ขยายความร่วมมือทวิภาคี ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ รวมทั้งพัฒนา
เวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการด้านการส�ำรวจดาวเทียมระยะไกล
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พลังงาน
๒๓. สองฝ่ายเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานในสาขาต่าง ๆ
ดังนี้ (๑) การพัฒนาและใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (น�้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน) (๒) การ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการซื้อขาย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้อง (๓) การพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
และ (๔) ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้าน
พลังงาน การเติบโตสีเขียว และการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศ
มหาสมุทร
๒๔. สองฝ่ายเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านการส�ำรวจมหาสมุทร
และขัว้ โลก ส่งเสริมการปฏิบตั กิ ารและการพัฒนาศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิจยั ร่วมด้านสภาพ
ภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเลที่ จ.ภูเก็ต ประเทศไทย ส่งเสริมการก่อสร้าง
ระบบส�ำรวจสิง่ แวดล้อมและพยากรณ์ส�ำหรับทะเลจีนใต้และทะเลอันดามัน ด�ำเนิน
โครงการความร่วมมือด้านการวิจยั สิง่ มีชวี ติ ในทะเลทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ รวมทัง้ สนับสนุน
แผน ๕ ปีส�ำหรับความร่วมมือทางทะเลไทย–จีน ระหว่างทบวงกิจการมหาสมุทร
ของจีนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย (ค.ศ.๒๐๑๔ –
๒๐๑๘) ฝ่ายจีนยังยินดีให้เจ้าหน้าที่ไทยเข้าร่วมการส�ำรวจวิจัยขั้วโลกใต้
ความร่วมมือในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
๒๕. สองฝ่ายย�้ำความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการประสานและการสื่อสารเชิง
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนกันและกันในด้านกิจการ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญ
รุ่งเรืองในภูมิภาค
๒๖. สองฝ่ายย�้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อ
รับมือกับประเด็นด้านความมัน่ คงร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus)
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๒๗. ฝ่ายจีนชืน่ ชมบทบาททีแ่ ข็งขันของไทยในฐานะประเทศผูป้ ระสาน
งานความสัมพันธ์อาเซียน–จีน โดยในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของการสถาปนาความ
เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน–จีน ทั้งสองฝ่ายย�้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหว่าง
อาเซียนกับจีน และกระชับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ รวมถึงร่วมกันยกระดับความ
ตกลงว่าด้วยการค้าเสรีอาเซียน–จีน (ACFTA) และใช้ประโยชน์จากกองทุนความ
ร่วมมือทางทะเลอาเซียน–จีน อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ขยายความร่วมมือทางทะเล
อันจะน�ำไปสู่การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน–จีนต่อไป
ประเทศไทยรับทราบด้วยความยินดีถึงข้อเสนอของจีนที่ให้มีการจัดตั้งธนาคาร
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย
๒๘. สองฝ่ายเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือภายใต้กรอบภูมภิ าคต่าง ๆ
ทีน่ �ำโดยอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาเซียนบวกสาม (APT) และการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (EAS) เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการรวมตัวในเอเชียตะวันออก ทัง้ สอง
ฝ่ายเห็นพ้องทีจ่ ะร่วมกันผลักดันความร่วมมือข้อริเริม่ เชียงใหม่ไปสูค่ วามเป็นพหุพาคี
(CMIM) กลไกระบบส�ำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (APTERR) และหุ้นส่วน
ความเชื่อมโยงอาเซียนบวกสาม ทั้งสองฝ่ายหวังจะเห็นความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
การตามแถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาในกรอบการประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออก
๒๙. ฝ่ายจีนสนับสนุนความริเริ่มของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุม
ระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น�้ำล้านช้าง–แม่น�้ำโขง
๓๐. ฝ่ายจีนย�้ำว่าจะยังคงสนับสนุนการพัฒนาอาเซียน การบรรลุความ
เป็นประชาคมอาเซียน และวาระหลังปี ค.ศ.๒๐๑๕ ของอาเซียน รวมทั้งบทบาท
น�ำของ อาเซียนในความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
๓๑. สองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าประเด็นทะเลจีนใต้ควรจะได้รับการ
แก้ไขอย่างสันติ โดยรัฐอธิปไตยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง ผ่านการหารือและการเจรจากัน
อย่างฉันมิตร บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศ โดยระหว่างด�ำเนินการแก้ไข
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ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน รัฐที่เกี่ยวข้องควรจะ “แยกความแตกต่างไว้ และ
แสวงหาความเป็นไปได้ที่จะด�ำเนินการพัฒนาร่วมกัน” ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะ
ท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบตั ิ
ของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลักดันการหารือ
เรื่องแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) บนพื้นฐานของฉันทามติ เพื่อให้ทะเลจีนใต้
กลายเป็นทะเลแห่งสันติภาพ มิตรภาพ และความร่วมมือ
๓๒. สองฝ่ายตกลงจะเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือ
ระหว่างกันภายใต้กรอบสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก (WTO) กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) การประชุมเอเชีย–ยุโรป (ASEM)
กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) และกลไกภูมิภาคและระหว่างประเทศอื่น ๆ
		

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

ผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ
ระหว่าง ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
--------------------------

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหมและผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ได้น�ำคณะประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมทั้ง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ร่วมเดินทางไปเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามค�ำเชิญของกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย พลเอก ฉาง ว่านเฉวียน มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเต็มไปด้วย
มิตรไมตรี
หลังจากนัน้ ได้หารือราชการร่วมกัน โดยมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวถึงการเสด็จเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่าง ๓ – ๖
เมษายน ๒๕๕๘ ทีผ่ า่ นมามีความส�ำคัญยิง่ เนือ่ งจากเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบและครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่ง
พระองค์ท่านมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับจีนเป็นอย่างดี เป็นความภูมิใจและ
ประทับใจของชาวจีนอย่างมาก ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญให้ความสัมพันธ์ไทย-จีน มีความ
แนบแน่นกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน ในขณะเดียวกันได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้าน
ความมั่นคงร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่า ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงรูป
แบบใหม่มีความเชื่อมโยง ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ประชาคมระหว่างประเทศ
ต่างตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการผลักดันความร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา

กองทัพไทยได้เตรียมการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให้มีความ
สามารถที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความมั่นคง ความมั่งคั่งและ
ความยั่งยืนของชาติเป็นหลัก นโยบายของไทยต่อความมั่นคงในภูมิภาคคือการ
สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารควบคูไ่ ปกับการขยายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในภูมิภาค ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด�ำรงรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง
และการเชื่อมโยงในภูมิภาค ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทย-จีน มีความ
สัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นเป็นอย่างดี มีการแลกเปลีย่ นการเยือนของผูน้ �ำในทุกระดับและ
มีการยกระดับความสัมพันธ์ในการเป็นหุน้ ส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทรี่ อบด้าน
มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายด�ำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ( Sino Thai Defence and Security Consultation) ซึง่ เป็นกลไกทีส่ �ำคัญ ทีด่ �ำเนินงานมา
อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับการฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศและการเพิ่มความร่วมมือ
การฝึกผสมทางทะเลให้มากยิง่ ขึน้ ตามทีม่ นตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
กลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมานั้น ทางไทยโดยกองทัพเรือและกองทัพ
อากาศ ก�ำลังพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการ
พลเอก ฉาง ว่านเฉวียน มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวชืน่ ชมบทบาทของกองทัพไทยในการเข้ามา
แก้ปัญหาเสถียรภาพและสันติภาพภายในประเทศ ความพยายามที่ผ่านมาของ
รัฐบาลส่งผลให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด ประเทศไทยเป็น
เพือ่ นบ้านทีใ่ กล้ชดิ เสมือนพีน่ อ้ งกัน ไม่วา่ สถานการณ์ภายในของไทยจะเป็นอย่างไร
จีนให้ความส�ำคัญที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ของภูมิภาคร่วมกัน เราพยายามที่จะเพิ่ม
บทบาทความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นในทุก ๆ ด้าน ผลของการไปเยือนไทยที่
ผ่านมา เราได้บรรลุขอ้ ตกลงร่วมกันในการแลกเปลีย่ นการฝึกและความร่วมมือทาง
ทหาร ความร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ความร่วมมือ
และความเข้าใจร่วมกันระดับพหุภาคี และในขณะเดียวกันก็ได้น�ำคณะผูน้ �ำระดับสูงและ
ผูบ้ ญั ชาการเหล่าทัพไปเยือนไทยและประชุมร่วมกันเพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือระดับต่าง ๆ
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จีนสนับสนุนให้ไทยมีบทบาททางบวกของการส่งเสริมความร่วมมือใน
ภูมิภาค ความสัมพันธ์ไทย–จีน ยังมีศักยภาพมากต่อการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง โดยการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างกันให้มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับสถานการณ์ทะเลจีนใต้ทจี่ นี มีความเป็น
กังวลนั้น ไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการยึดมั่นความร่วมมือกันเพื่อแสวงหาหนทางแก้
ปัญหาโดยสันติวิธี สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยการพูดคุย เพื่อน�ำไปสู่สันติภาพ
เสถียรภาพและความเจริญมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน
หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้น�ำคณะเข้าเยี่ยมค�ำนับ พลอากาศเอก สวี ฉี่เลี่ยง รองประธานคณะกรรมาธิการ
ทหารกลางแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้น�ำผลการหารือกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน และแจ้งความคืบหน้าของการ
ปฏิรูปประเทศให้ทราบ ซึ่งพลอากาศเอก สวีฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-จีน
เป็นเสมือนญาติพนี่ อ้ ง ครอบครัวเดียวกันทีส่ ร้างสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันยาวนานมาถึง ๔๐ ปี
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก นับเป็นแบบอย่าง
ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดีที่สุดของจีนในอาเซียน ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของ
ประเทศที่มีการปกครองที่แตกต่างกัน โดยจีนเข้าใจและเคารพการด�ำเนินงาน
ทางการเมืองของไทย ซึง่ ถือเป็นกิจการภายในทีจ่ นี จะไม่เข้าไปแทรกแซง จีนให้ก�ำลังใจ
และพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนเพือ่ ให้ไทยบรรลุเป้าหมาย ขณะเดียวกัน ก็พร้อม
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกด้านกับไทย
ความสัมพันธ์ทแี่ นบแน่นของกองทัพทัง้ สองประเทศ มีบทบาทส�ำคัญยิง่
ต่อการสานความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ของประเทศโดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชน ส�ำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดเด่น
ของจีนนัน้ จีนพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารร่วมกัน
ให้สามารถรับมือกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ของภูมิภาคร่วมกัน พลเอก ประวิตรฯ
ได้ ก ล่ า วขอบคุ ณ ถึ ง ความเข้ า ใจต่ อ สถานการณ์ ข องประเทศไทย โดยรั ฐ บาล
และกองทัพจะพยายามท�ำให้ดีที่สุด โดยร่วมกันสร้างการรับรู้และความร่วมมือกับ
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ประชาชนสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งส�ำคัญของประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งที่ยั่งยืน
ของประเทศและประชาชน พร้อมทัง้ ยินดีทจี่ ะได้มโี อกาสต้อนรับ พลอากาศเอก สวี่
ฉีเลี่ยง ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมค�ำนับและหารือ
ข้อราชการกับ นายเมิ้ง เจี้ยนจู้ สมาชิกกรมการเมือง/หัวหน้าคณะกรรมาธิการ
การเมืองและกฎหมาย คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะร่วมกันพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ในการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้าน เสริมสร้างความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาในภูมิภาคให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
หลังจากนัน้ พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมค�ำนับ นายจาง เกาลี่ รองนายก
รัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้หารือสานต่อความร่วมมือถึงความคืบหน้า
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ร่วมกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือซื้อพืชผลทางการเกษตร การส่งเสริม
การท่องเที่ยว การพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ-การลงทุนและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน จีนสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ สายหนองคายแก่งคอย-มาบตาพุด-กทม. ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมของจีนกับ
ประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งทั้งสองประเทศจะได้รับประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งประเทศ
ในภูมิภาค โครงการมีการพัฒนาคืบหน้าเป็นอย่างดี โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะ
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยจัดตัง้ กลไกความร่วมมือร่วมกัน ขณะ
เดียวกันจีนขอให้ไทยสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจกับสือ่ มวลชนเพือ่ ให้รายงานข่าว
อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง สร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำเนิน
โครงการ ให้เกิดการก่อสร้างโดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ
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- การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง ในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา จีนเป็น
ประเทศคู่ค้าอันดับ ๑ ของไทย โดยมีมูลค่าการค้ากว่า ๒.๖ หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้ง
สองฝ่ายเห็นถึงความจ�ำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงควบคู่กันไป
เนื่องจากปัจจุบันมีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ มากขึ้น การขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างกันจะได้ประโยชน์ต่อ
ประชาชนของทั้งสองประเทศ ขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคง ขอให้
กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศได้หารือร่วมกันให้ได้ฉันทามติในการปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างราบรื่น น�ำความสงบสุขมาสู่ทั้งสองประเทศ
- ความร่วมมือการค้าพืชผลทางการเกษตร จีนเห็นถึงความสัมพันธ์
ทีแ่ นบแน่นของทัง้ สองประเทศทีม่ มี ายาวนาน ๔๐ ปี และยืนยันถึงความพร้อมทีจ่ ะ
ซือ้ ข้าวและยางพาราจากไทย ตามทีต่ กลงกัน โดยขอให้รฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ของจีน ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ของไทย ในรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้ข้อยุติและมีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ
- การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย จีนเห็นว่าเป็นเรื่องดี ที่สามารถ
บรรจุอยูใ่ นยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมของจีนที่มีความเชื่อมโยงกัน จีนพร้อมทีจ่ ะ
สนับสนุนให้วิสาหกิจและวิสาหกิจร่วมหุ้นของจีนไปร่วมลงทุน โดยขอให้ไทยสร้าง
ความชัดเจนในการคุ้มครองผลประโยชน์และสิทธิพิเศษการลงทุน ซึ่งไทยก�ำลังเร่ง
ด�ำเนิ น การโดยจะจั ด ท�ำกฎหมายรองรั บ ซึ่ ง คาดว่ า จะมี ค วามชั ด เจนที่ เ ป็ น
รูปธรรมโดยเร็ว
ท้ายที่สุดนี้ รองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวชื่นชม
การบริหารงานของรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
การดูแลความมั่นคงของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่สามารถน�ำความสงบสุข สันติภาพและความ
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มั่นคงมาสู่ประเทศและประชาชน ตลอดจนพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีมายาวนาน ๔๐ ปี ให้แน่นแฟ้นและปรากฏผลที่เด่นชัด เป็นรูปธรรม
มีความก้าวหน้าทีม่ นั่ คงและเป็นไปอย่างราบรืน่ ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อประชาชน
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
หุน้ ส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน ให้มผี ลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพือ่ ประโยชน์กบั ประชาชน
ทั้งสองประเทศและภูมิภาคร่วมกัน พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวง
กลาโหม เปิดเผยผลการเดินทางเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) ของ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม (รอง นรม. และ รมว.กห.) พร้อมคณะ ระหว่าง ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ กรุงปักกิง่ ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการ
เดินทางเยือนครั้งนี้ โดยได้น�ำคณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ ่ น และมี มิ ต รไมตรี ในฐานะมิ ต รประเทศที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด และ
รอบด้านในทุกระดับ
พลเอก ประวิตรฯ รอง นรม. และ รมว.กห. และ ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
รองนรม.พร้อมคณะ ได้เข้าเยีย่ มค�ำนับ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (นรม.สปจ.) ณ ท�ำเนียบรัฐบาล ซึ่ง นรม.สปจ. ได้ใช้โอกาสนี้ กล่าว
ในนามของรัฐบาลจีนและประชาชน. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง รอง นรม. และ
รมว.กห. ได้กล่าวขอบคุณในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ต่อจากนัน้ ได้หารือ
สานต่อความร่วมมือเชิงหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ ขยายสูค่ วามเป็นรูปธรรมร่วมกัน ทัง้
การท่องเที่ยว การคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงโดย รอง นรม.
และ รมว.กห. กล่าวถึง ความจ�ำเป็นที่รัฐบาลต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปและวาง
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รากฐานประเทศ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
โดยใช้กลไกและการบังคับใช้กฎหมายทางสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการท่องเทีย่ ว
ที่จ�ำเป็นต้องสร้างมาตรฐานความถูกต้องและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์โดยรวมแก่นกั ท่องเทีย่ วชาวจีนและต่างประเทศทีถ่ กู เอารัดเอาเปรียบ
ขณะเดียวกัน ได้พยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและวางรากฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งรองรับ โดยยืนยัน
ความร่วมมือกับจีนในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ สายหนองคาย-กทม. ซึ่งคาดว่า
จะเริ่มด�ำเนินการได้ในต้นปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการขยายความ
ร่วมมือขนส่งสินค้าการเกษตรระหว่างกันและสามารถสอดรับกับยุทธศาสตร์ “ One
Belt One Road ” ของจีน ควบคู่กับการเดินหน้าเสริมสร้างความร่วมมือกับภาค
เอกชนของจีน ในการพัฒนาขยายโครงข่ายความเชือ่ มโยงทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
( Internet Super Highway )” ที่สามารถใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า
การลงทุนและการติดต่อสื่อสารของอาเซียน ในการขยายความเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคนายหลี่ เค่อเฉียง นรม.สปจ.
ได้แสดงความขอบคุณ ถึงพัฒนาการแนวทางความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
ที่ผ่านมา และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ประชุมหารือผลักดันความร่วมมือกันโดยเร็ว
พร้อมทั้งแสดงความเข้าใจ ถึงความจ�ำเป็นที่ไทยต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อรักษาสิทธิ์ที่เป็นธรรมและประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยยืนยันว่า ประเทศไทยยังคงเป็นอันดับ
หนึ่งของความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีน
ส�ำหรับความร่วมมือในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ สายหนองคาย-กทม.
นั้น คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้โดยเร็ว ด้วยความพยายามของทั้งสองฝ่าย พร้อม
กันนี้ จีนยินดีที่จะขยายความร่วมมือด้านสินค้าการเกษตรกับไทย ขณะเดียวกัน ก็
พร้อมทีจ่ ะผลักดันความร่วมมือด้านความมัน่ คงกับไทยทัง้ ด้านยาเสพติด การก่อการร้าย
อาชญากรรมข้ามชาติ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมทั้ง ขอฝากความ
ปรารถนาดีมายัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีโอกาสพบ
และพูดคุยกันหลายครั้งที่ผ่านมา
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จากนั้น รอง นรม. และ รมว.กห. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมค�ำนับ 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
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทีป่ ระสงค์ให้จนี สนับสนุนการจัดตัง้
โรงงานอุตสาหกรรมซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารในไทย พร้อมทั้งถ่ายทอด
เทคโนโลยีและขีดความสามารถในการพัฒนาและดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตใน
จีนที่มีประจ�ำการในประเทศไทยและภูมิภาค พร้อมกับเชิญชวนและเสนอให้จีน
พิจารณาความพร้อมในการเข้าร่วมฝึก Cobra Gold ผ่านความร่วมมือด้านการให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ และความร่วมมือทางการ
แพทย์ทหาร ขณะเดียวกันได้แสดงถึงความพร้อมของ กห.ไทย ทีจ่ ะท�ำหน้าทีร่ ว่ มกับ
จีนในฐานะประธานร่วมคณะท�ำงานผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้
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) ความร่วมมือในการฝึกร่วม ทัง้ ทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี ๓) ความร่วมมือกัน
ด้านการป้องกันประเทศ พร้อมทั้งแสดงท่าทีเชิงบวกและการสนับสนุนอย่างเต็มที่
ต่อข้อเสนอของไทยทุกเรื่อง โดยเฉพาะการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมซ่อมสร้าง
ยุทโธปกรณ์ทางทหารในไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตในจีน
ที่มีประจ�ำการในไทยและภูมิภาค โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะท�ำงาน
ประสานงานและท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกทางการทูตทหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หลังจากนัน้ รองนรม.และรมว.กห.พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าเยีย่ มค�ำนับ
นายเมิ่ง เจี้ยนจู้ สมาชิกกรมการเมือง หัวหน้าคณะกรรมาธิการการเมืองและ
กฎหมาย คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ
ทีท่ �ำการ จงหนานไห่ โดยได้แลกเปลีย่ นหารือกันถึงความร่วมมือด้านการแลกเปลีย่ น
ข่าวกรอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ระหว่างไทยกับจีนให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่าย มีความกังวลร่วมกันในประเด็นความ
มั่นคงทั้ง การก่อการร้าย แนวคิดความรุนแรงสุดโต่ง ส�ำหรับความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ ( Cyber Security ) ถือเป็นภัยคุกคามที่สามารถสร้างความเสียหายทั้ง
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงได้เป็นวงกว้าง ซึ่งไทยเสนอขอให้มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน ส�ำหรับความร่วมมือในการดูแล
ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น หน่วยงานความมั่นคงทั้งสองฝ่าย จะร่วม
ประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะด้านการข่าวเพือ่ การเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
และเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดน ทั้งนี้ ไทยพร้อมให้
การดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับความมั่นคงของรัฐ
พลตรี คงชีพฯ กล่าวสรุปในภาพรวมว่า การเดินทางครัง้ นี้ เป็นการขยาย
ผลและสานต่อความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและจีน ที่
มีพัฒนาการและความคืบหน้าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจีนให้ความส�ำคัญอย่างมาก
กับการเยือนของ รองนรม.และรมว.กห. พร้อมคณะในครัง้ นี้ โดยถือว่าเป็นสัญญาณ
ทางบวกที่ชัดเจนยิ่ง ต่อความร่วมมือในการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและความมั่นคงของทั้งสองประเทศและภูมิภาค ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเร่งจัดตั้ง
คณะท�ำงานร่วมกันในเรื่องต่างๆ เพื่อประชุมและท�ำงานผลักดันความร่วมมือกัน
และกันอย่างเต็มที่ต่อไปโดยใกล้ชิด ภายใต้กรอบความร่วมมือที่บรรลุข้อตกลง
ร่วมกัน รวมทั้งเร่งขยายความชัดเจนในเรื่องที่ยังไม่บรรลุข้อยุติ เพื่อผลประโยชน์
ของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป
ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=551917518348416&
id=304086039798233
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ประวัติย่อผู้เขียน
พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕ ณ จังหวัดสงขลา
ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
การศึกษาพลเรือน
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๒๖
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๒๘
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
		 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ปีการศึกษา ๒๕๕๔

การศึกษาทหาร
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ประกาศนียบัตรหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารสารบรรณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยทุนกองทัพบก ปี พ.ศ.๒๕๓๓
ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักประจ�ำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ปี พ.ศ.๒๕๓๗
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการรบร่วม ศูนย์ศึกษาการสงคราม ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยทุนกองบัญชาการทหารสูงสุด ปี พ.ศ.๒๕๔๐
วุฒบิ ตั รหลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ปี พ.ศ.๒๕๔๓
ประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต รภาษาจี น กลาง กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก
ปี พ.ศ.๒๕๔๖
ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการทดสอบ
การใช้ภาษาจีนระดับประเทศ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�ำ
ปี พ.ศ.๒๕๔๘
ปริญญาบัตรหลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัย
ป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนกองบัญชาการทหาร
สูงสุด ปี พ.ศ.๒๕๔๔๘
- -ประกาศนียบัตรการสัมมนาระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยป้องกัน
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนกองบัญชาการกองทัพไทย
ปี พ.ศ.๒๕๕๓

ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
		
		
		
		

เคยด�ำรงต�ำแหน่ ง อาจารย์ ก องวิ ช ากฎหมายและสั ง คมศาสตร์
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๙๒๕๓๔
เคยด�ำรงต�ำแหน่งฝ่ายเสนาธิการประจ�ำกรมก�ำลังพลทหารบก ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองกิจการป้องกันประเทศ สถาบันวิจัย
ทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหาร
สูงสุด ปี พ.ศ.๒๕๔๗ อัตรา พันเอก (พิเศษ)
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เคยด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการกองภูมภิ าคศึกษา ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ.
๒๕๕๔ อัตรา พันเอก (พิเศษ)
ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจ�ำสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) อัตรา
พันเอก (พิเศษ)

ผลงานที่ส�ำคัญ
		
		
		
		
		
๒๕๕๖
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ปี พ.ศ.๒๕๔๓ รับรางวัลเอกสารวิจยั ดีเด่นจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นผู้ประสานงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ในการจั ด ท�ำบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั เิ มือ่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓)
ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ให้น�ำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๒
ณ เมืองเซีย่ ะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง ๑๗ – ๒๒ ตุลาคม
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้
น�ำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๔
ณ เมืองเซี่ยะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง ๒๕ – ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘

