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อนาคตของความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกบัอาเซียน 

                 โดย พนัเอก ไชยสิทธิ!  ตันตยกุล 
ผู้อาํนวยการกองภูมภิาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

บทนํา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China : PRC) หรือ ประเทศจีน นบัเป็นประเทศ
มหาอาํนาจในภูมิภาคเอเชียและในสังคมโลกที9มีศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก  มีจาํนวนประชากรมาก
ถึง ๑,๓๐๐ ลา้นกว่าคนหรือประมาณ ๑ ใน ๕ ของจาํนวนประชากรโลกและมีขนาดพืHนที9ประมาณ ๙.๖ ลา้น
ตารางกิโลเมตร ซึ9 งใหญ่เป็นอนัดบัสามรองจากประเทศรัสเซียและแคนาดา  จีนมีความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ
โดยมีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี (Gross Domestic Product : GDP) เมื9อปี พ.ศ.๒๕๕๒  มูลค่าถึง 
๔.๙ ล้านลา้นดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นลาํดบั ๓ ของโลก นอกจากนีH  จีนมีเสถียรภาพทางการเมืองรวมทัHงเป็น 
แหล่งอารยธรรมอนัเก่าแก่ของซีกโลกตะวนัออก   

รัฐบาลจีนไดใ้หค้วามสาํคญัในการมุ่งเนน้การพฒันาและความร่วมมือกบันานาประเทศ  โดยเฉพาะกบั
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ซึ9 งเป็นองคก์รทางดา้น
ภูมิศาสตร์การเมืองและองคก์รความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีประเทศสมาชิก
ทัHงหมด ๑๐ ประเทศ ไดแ้ก่  ไทย  มาเลเซีย   ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กมัพูชา  เวียดนาม 
และพม่า โดยมีวตัถุประสงค์เพื9อความร่วมมือในการเพิ9มอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม 
วฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธาํรงรักษาสันติภาพรวมทัHงความมั9นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาส
ใหค้ลายขอ้พิพาทระหวา่งประเทศสมาชิกอยา่งสันติ  อาเซียนมีขนาดพืHนที9ประมาณ ๔.๔ ลา้นตารางกิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ ๕๙๐ ลา้นคน และมีจีดีพีรวมมูลค่าราว ๑.๕ ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐเป็นลาํดบัที9 ๙ ของโลก  
โดยที9ผา่นมาจีนกบัอาเซียนมีความสัมพนัธ์กนัทัHงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมอยา่งต่อเนื9อง 

 

(ภาพจาก http://newsser.fda.moph.go.th/IAHCP/001/images/stories/asean/sea_map.jpg และจาก http://www.google.co.th) 
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แรงผลกัดันจากปัจจัยภายนอกภูมิภาค 
ในปัจจุบนัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองโลกได้เปลี9ยนแปลงไปภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ 

(globalization) ก่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) และมีการแข่งขนัโดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กลุ่มเขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area : NAFTA) ที9ไดต้ัHงขึHนเมื9อ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบดว้ยประเทศสมาชิก  ๓  ประเทศ  ไดแ้ก่  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และเม็กซิโก เป็นตน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ9งมีการบูรณาการของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union : EU) ที9พฒันามาจาก 
ประชาคมยุโรป ซึ9 งเป็นกลุ่มที9รวมองค์กรทางเศรษฐกิจ ๓ องค์กรเข้าด้วยกนัคือ ประชาคมถ่านหินและ
เหล็กกลา้ยโุรปที9ก่อตัHงขึHนในปี พ.ศ.๒๔๙๔   ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือตลาดร่วมยุโรปที9ไดมี้การก่อตัHงใน
ปี พ.ศ.๒๕๐๐ และประชาคมพลงังานปรมาณูยุโรปที9ตัHงในปี พ.ศ.๒๕๐๐ เช่นเดียวกนั โดยจดัตัHงขึHนเพื9อ
ยกระดบัทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปให้ดีขึHน และอาศยัความร่วมมือของประเทศสมาชิกใน
กลุ่ม  อนัเป็นตน้แบบที9สําคญัของการบูรณาการภายในภูมิภาค  ปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกในยุโรปเขา้ร่วมใน
กลุ่มถึง ๒๗ ประเทศและมีประชากรราว ๔๙๙ ลา้นคน 

ผลกระทบต่อปัจจัยภายในภูมิภาค 
สําหรับการบูรณาการของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกที9มีอาเซียนเป็นแกนสําคญั (hub) ซึ9 งจะตอ้งสร้าง

การบูรณาการโดยที9ไม่จาํกดัขอบเขตเพียงแค่การบูรณาการภายในของอาเซียนเท่านัHน  หากแต่จะตอ้งขยาย
กรอบความร่วมมือใหมี้ขอบเขตที9กวา้งขวางยิ9งขึHน  โดยมีประเทศจีน  ญี9ปุ่นและเกาหลีใต ้เขา้มาร่วมในลกัษณะ
ที9เป็นซี9ลอ้ (spokes) ที9ลอ้มรอบแกนลอ้ (hub) ของอาเซียน กล่าวคือ  ถึงแมก้ลุ่มอาเซียนจะสามารถบูรณาการใน
เชิงลึกไดอ้ยา่งเต็มที9ตามศกัยภาพที9มีอยู่ก็ตาม  แต่ก็ไม่สามารถที9จะสร้างกลุ่มเศรษฐกิจที9มีขนาดใหญ่เพียงพอ
ทดัเทียมกบัสหภาพยโุรปซึ9งเป็นคู่แข่งได ้ ในขณะที9ประเทศจีนกาํลงักา้วไปสู่ความเป็นมหาอาํนาจของโลกจาก
พืHนฐานทางเศรษฐกิจที9เขม้แขง็  สถานการณ์ดงักล่าวจึงเป็นแรงผลกัอนัสําคญัที9ทาํให้จีนและอาเซียนตอ้งมีการ
ทบทวนแนวทางในดา้นการแข่งขนัมาสู่ความร่วมมือกนัมากยิ9งขึHน  โดยการเร่งกระบวนการบูรณาการเพื9อการ
ต่อรองที9มีประสิทธิภาพ  และเพื9อสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจของทัHงจีนและอาเซียนเอง 

ทัHงนีHภูมิภาคเอเชียตะวนัออกจะตอ้งสร้างการบูรณาการที9เขม้แข็งและเป็นเอกภาพมากขึHนกวา่ที9เป็นอยู่
ในปัจจุบนั  โดยจะตอ้งสร้างการมีสํานึกร่วมและความเป็นเจา้ของ (ownership) ร่วมกนั  ที9มีแรงผลกัมาจากภยั
คุกคามทางเศรษฐกิจร่วมกนัของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  โดยจะตอ้งผลกัดนัให้เกิดการรวมกนัระหว่างเขต
การคา้เสรีของจีน  ญี9ปุ่น  เกาหลีใต ้กบักลุ่มเขตการคา้เสรีอาเซียน(ASEAN  Free  Trade  Area : AFTA)  ซึ9 ง
อาฟตา้ไดมี้การลงนามในกรอบความตกลงกนัมาตัHงแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕  เพื9อเพิ9มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของกลุ่มอาเซียนในฐานะที9เป็นฐานการผลิตที9สําคญัในการป้อนสินคา้สู่ตลาดโลก โดยอาศยัการเปิดเสรีดา้น
การคา้และการลดภาษีและอุปสรรคขอ้กีดขวางทางการคา้ที9มิใช่ภาษี รวมทัHงการปรับเปลี9ยนโครงสร้างภาษี
ศุลกากรใหส้ามารถเอืHออาํนวยต่อการคา้เสรี   

หากมีการรวมกนัระหว่างเขตการคา้เสรีของจีน  ญี9ปุ่น  เกาหลีใต ้กบักลุ่มเขตการคา้เสรีอาเซียนเพื9อ
เป็นเขตการคา้เสรีเอเชียตะวนัออก (East Asia Free Trade Area : EAFTA)จะส่งผลให้เกิดกลุ่มเศรษฐกิจที9มีเงิน



 

สํารองกว่าครึ9 งหนึ9 งของเงินสํารองทั9วโลก  รวมทัHง
(Gross Nation Product : GNP
trade) ร้อยละ ๕๐ และเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที9มีการลงทุนภายใน 
ทรัพยากร เทคโนโลยีและทุนที9มีประสิทธิภาพ
ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออก 
ASEAN+3  อนัจะทาํให้ภูมิภาคนีHกลายเป็นภูมิภาคที9มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจที9ทดัเทียมกบัสหภาพยุโรป  โดย
ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวนัอ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนพฒันาไปสู่การเป็นประชาคมเอเชียตะวนัออก
EAC)  โดยมีวตัถุประสงคจ์ดัตัHงขึHน

(ภาพจาก 

อยา่งไรก็ตาม  ประเทศจีนไดถู้กมองวา่เป็นภยัคุกคาม 
การขยายอิทธิพลของจีนมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในขณะที9จีนไดพ้ยายาม
ขึHนอย่างสันติ (peaceful rise) โดยการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน  ไม่วา่จะเป็นการทูตเชิงรุกดว้ยการทาํเขตการคา้เ
หรือการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์กบัอาเซียน  รวมทัHงการใหค้วามช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในอาเซียน เป็นตน้

จึงอาจกล่าวได้ว่า  อาเซียนหรือ
มหาอาํนาจโลกอยา่งสหรัฐอเมริกาและมหาอาํนาจเอเชียอยา่งญี9ปุ่นต่างตอ้งการเขา้มาช่วงชิงการมีบทบาท
ภูมิภาคนีH กบัจีน  ในขณะที9จีนเองก็มีความจาํเป็นที9ตอ้งขยายบทบาทและรักษาอิทธิพล
เพื9อที9จะคงสถานะเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยที9
บทบาทมากยิ9งขึHน 

ดงันัHน  อนาคตของความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนจะมีทิศทางเป็นอย่างไร  และไทยควรจะ
ดาํเนินบทบาทอยา่งไรเพื9อรักษาผลประโยชน์ข
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งหนึ9 งของเงินสํารองทั9วโลก  รวมทัHงเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที9มีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม
GNP) ประมาณร้อยละ ๔๐ ของทัHงโลก  เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที9มีการคา้ภายใน 

และเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที9มีการลงทุนภายใน (intra-investment) ที9มีการแลกเปลี9ยนกนัระหวา่ง
ทรัพยากร เทคโนโลยีและทุนที9มีประสิทธิภาพ  ซึ9 งสามารถผลักดนัการรวมตวักนัในลกัษณะดังกล่าว
ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออก (East Asia Economic Caucus : EAEC) 

จะทาํให้ภูมิภาคนีHกลายเป็นภูมิภาคที9มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจที9ทดัเทียมกบัสหภาพยุโรป  โดย
ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออกจะมีขีดความสามารถพึ9 งพาซึ9 งกนัและกนัภายในภูมิภาคได้ในยามที9มี

ตลอดจนพฒันาไปสู่การเป็นประชาคมเอเชียตะวนัออก
จดัตัHงขึHนเพื9อเป็นเขตความร่วมมือทางความมั9นคงและการเมืองที9ไม่ใชค้วามรุนแรง

 

ภาพจาก http://www.japanfocus.org/data/ASEAN_Plus_Three_members.png
 

อยา่งไรก็ตาม  ประเทศจีนไดถู้กมองวา่เป็นภยัคุกคาม (China threat) ต่อดุลยภาพของเอเชีย  
การขยายอิทธิพลของจีนมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในขณะที9จีนไดพ้ยายาม

โดยการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  อนัเป็นการเพิ9มบทบาทของจีนที9มีต่อ
อาเซียน  ไม่วา่จะเป็นการทูตเชิงรุกดว้ยการทาํเขตการคา้เสรี (FTA) กบัอาเซียนก่อนสหรัฐอเมริกาและญี9ปุ่น  

การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partner)  ซึ9 งจีนเป็นประเทศแรกที9ได้เขา้เป็นหุ้นส่วนทาง
ยทุธศาสตร์กบัอาเซียน  รวมทัHงการใหค้วามช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในอาเซียน เป็นตน้

อาเซียนหรือเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้กลายมาเป็นภูมิภาคที9มีความสําคญัที9ทัHง
มหาอาํนาจโลกอยา่งสหรัฐอเมริกาและมหาอาํนาจเอเชียอยา่งญี9ปุ่นต่างตอ้งการเขา้มาช่วงชิงการมีบทบาท
ภูมิภาคนีH กบัจีน  ในขณะที9จีนเองก็มีความจาํเป็นที9ตอ้งขยายบทบาทและรักษาอิทธิพล

มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยที9บทบาทของจีนใน

อนาคตของความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนจะมีทิศทางเป็นอย่างไร  และไทยควรจะ
เพื9อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ  จึงเป็นเรื9องสาํคญัที9ควรติดตามต่อไปอยา่งใกลชิ้ด

 
(ภาพจาก http://www.google.co.th) 

เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที9มีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ 
เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที9มีการคา้ภายใน (intra-

ที9มีการแลกเปลี9ยนกนัระหวา่ง
งสามารถผลักดนัการรวมตวักนัในลกัษณะดังกล่าวเป็น

: EAEC) ภายใตก้รอบความร่วมมือ 
จะทาํให้ภูมิภาคนีHกลายเป็นภูมิภาคที9มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจที9ทดัเทียมกบัสหภาพยุโรป  โดย

สามารถพึ9 งพาซึ9 งกนัและกนัภายในภูมิภาคได้ในยามที9มี
ตลอดจนพฒันาไปสู่การเป็นประชาคมเอเชียตะวนัออก (East Asia Community : 

เพื9อเป็นเขตความร่วมมือทางความมั9นคงและการเมืองที9ไม่ใชค้วามรุนแรง 

http://www.japanfocus.org/data/ASEAN_Plus_Three_members.png) 

ต่อดุลยภาพของเอเชีย  เนื9องจาก
การขยายอิทธิพลของจีนมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในขณะที9จีนไดพ้ยายามนาํเสนอบทบาทการผงาด

การเพิ9มบทบาทของจีนที9มีต่อ
กบัอาเซียนก่อนสหรัฐอเมริกาและญี9ปุ่น  

ซึ9 งจีนเป็นประเทศแรกที9ได้เขา้เป็นหุ้นส่วนทาง
ยทุธศาสตร์กบัอาเซียน  รวมทัHงการใหค้วามช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในอาเซียน เป็นตน้ 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้กลายมาเป็นภูมิภาคที9มีความสําคญัที9ทัHง
มหาอาํนาจโลกอยา่งสหรัฐอเมริกาและมหาอาํนาจเอเชียอยา่งญี9ปุ่นต่างตอ้งการเขา้มาช่วงชิงการมีบทบาทใน
ภูมิภาคนีH กบัจีน  ในขณะที9จีนเองก็มีความจาํเป็นที9ตอ้งขยายบทบาทและรักษาอิทธิพลที9มีต่อกลุ่มอาเซียน  

ในกลุ่มอาเซียนนีHนบัวนัที9จะมี

อนาคตของความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนจะมีทิศทางเป็นอย่างไร  และไทยควรจะ
เป็นเรื9องสาํคญัที9ควรติดตามต่อไปอยา่งใกลชิ้ด 
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จุดเริ0มต้นและทิศทางของความสัมพนัธ์ที0ผ่านมา 
จีนไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของกลุ่มอาเซียนวา่  การจดัตัHงเป็นเขตการคา้เสรีของประเทศกลุ่มอาเซียน

ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จะสามารถสนบัสนุนใหจี้นบรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจได ้โดยในระยะเริ9มแรกจีน
ไดเ้ขา้มาเจรจาเพื9อการแลกเปลี9ยนทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบักลุ่มอาเซียน  ต่อมาจีนจึงไดเ้ขา้ร่วม
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั9นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN 
Regional Forum : ARF) ที9กรุงเทพฯ เมื9อปี พ.ศ.๒๕๓๗ (ปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกรวมทัHงสิHน ๒๖ ประเทศ กบั
อีกหนึ9งกลุ่มประเทศ คือ สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ  ประเทศคู่เจรจา ๙ ประเทศกบั ๑ กลุ่มประเทศ ไดแ้ก่ 
ออสเตรเลีย  แคนาดา  จีน  สหภาพยุโรป  อินเดีย  นิวซีแลนด์   ญี9ปุ่น  รัสเซีย  เกาหลีใต ้ และสหรัฐอเมริกา  
ประเทศผูส้ังเกตการณ์พิเศษ ๑ ประเทศ คือ ปาปัวนิกินี  และประเทศอื9น ๆ ในภูมิภาคอีกจาํนวน ๖ ประเทศ 
ได้แก่  บงัคลาเทศ  มองโกเลีย  เกาหลีเหนือ  ปากีสถาน  ศรีลังกา  และ ติมอร์-เลสเต  เพื9อเป็นเวทีในการ
เสริมสร้างความไวว้างใจกนัระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จีนก็ไดรั้บ
สถานะเป็นประเทศคู่เจรจาอยา่งเป็นทางการของอาเซียน (full dialogue partner)   
 ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนสมยัพิเศษ ที9นครหนานหนิง เพื9อเฉลิมฉลอง
ความสัมพนัธ์ระหว่างอาเซียนกบัจีนครบรอบ ๑๕ ปี และในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จีนกบัอาเซียนมีแผนงานที9จะจดั
กิจกรรมเพื9อเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี แห่งความสัมพนัธ์  ซึ9 งอาจจาํแนกออกเป็นดา้นต่าง ๆ โดยสรุปไดด้งันีH 

 ด้านการเมืองและความมั0นคง   
 จีนเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียนที9ภาคยานุวติั (ลงนามเป็นภาคีในพิธีสารแนบทา้ย)ของ
สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of Amity and Cooperation :TAC) 
เมื9อปี พ.ศ.๒๕๔๖  ซึ9 งสนธิสัญญา TAC นีH ไดจ้ดัทาํขึHนตัHงแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื9อกาํหนดหลกัการสําคญัต่างๆ ที9
ประเทศสมาชิกอาเซียนตอ้งยึดถือ อนัไดแ้ก่ การเคารพในอิสรภาพอธิปไตย  ความเท่าเทียมกนั  บูรณภาพแห่ง
ดินแดนและเอกลกัษณ์ประจาํชาติ  การไม่แทรกแซงในกิจการภายในซึ9 งกนัและกนั และการแกไ้ขปัญหาหรือ
ขอ้พิพาทโดยสันติวธีิ  
 นอกจากนีH  จีนเป็นประเทศที9ครอบครองอาวธุนิวเคลียร์ประเทศแรกที9แสดงความพร้อมที9จะลงนามใน 
พิธีสารต่อทา้ยสนธิสัญญาเขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty on the Southeast 
Asian Nuclear Weapon-Free Zone : SEANWFZ) ปี พ.ศ.๒๕๓๗  ซึ9 งรองรับต่อจุดยืนของอาเซียนตามปฏิญญา
ว่าดว้ยภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง (Zone of Peace, 
Freedom and Neutrality Declaration : ZOPFAN) ปี พ.ศ.๒๕๑๔ เพื9อเป็นหลกัประกนัต่อสันติภาพและความ
มั9นคงของภูมิภาค    

 ด้านเศรษฐกจิ  
 เริ9 มจากปี พ.ศ.๒๕๔๐  ที9จีนได้แสดงบทบาทช่วยประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนให้รอดพน้จากปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจดว้ยการแสดงความจาํนงที9จะให้ประเทศในอาเซียนกูเ้งิน  เช่น ให้ไทยกู ้๑,๐๐๐ ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  
ให้อินโดนีเซียกู้ ๕๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐและให้ประเทศอื9น ๆ กู้โดยไม่ผ่านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
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(International Monetary Fund : IMF)  อีก ๓,๑๕๐ ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นตน้  และจีนไดป้ระกาศที9จะไม่
ลดค่าเงินหยวน  ทาํใหป้ระเทศต่าง ๆ ในอาเซียนสามารถฟืH นตวัทางเศรษฐกิจในระยะเวลาที9ไม่นานนกั    
 ในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ.๒๕๔๒ ไดมี้การประชุมรัฐมนตรีช่วยวา่การคลงัและรองผูว้า่การธนาคาร
กลางของประเทศในกลุ่มอาเซียน  จีน  ญี9ปุ่น และเกาหลีใต ้หรือ ASEAN+3 เป็นครัH งแรกที9เชียงใหม่ โดยมี
ขอ้เสนอที9จะให้มีความร่วมมือกนัระหวา่งกนัและมีแถลงการณ์ความร่วมมือทางดา้นการเงิน  ต่อมาไดมี้การ
ประชุมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัในกรอบ ASEAN+3 และมีขอ้ตกลงความริเริ9มเชียงใหม่ (Chiang Mai 
Initiative : CMI) เกิดขึHน  ซึ9 งเป็นกระบวนการแบบพหุภาคีในการพฒันาตลาดพนัธบตัรเอเชียและเพื9อพฒันา
กลไกช่วยเหลือทางการเงิน  
 อยา่งไรก็ตาม ก่อนหนา้นีH ญี9ปุ่นไดพ้ยายามที9จะจดัตัHงกองทุนการเงินแห่งเอเชีย (Asian Monetary Fund : 
AMF) ขึHนมาในเอเชียเพื9อที9จะใชแ้ทน IMF หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจขึHนอีก  แต่ไดรั้บการคดัคา้นอยา่งเต็มที9
จากสหรัฐอเมริกาเพราะกลวัวา่ AMF จะมาแยง่บทบาทของ IMF ซึ9 งสหรัฐอเมริกาครอบงาํอยู ่จึงทาํให้ขอ้เสนอ
ของญี9ปุ่นตกไป  
 จีนเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกที9เสนอให้มีการจดัตัHงเขตการคา้เสรีกบัอาเซียน โดยทัHงสองฝ่ายไดมี้การ
ลงนามในกรอบความตกลงเกี9ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (ASEAN-China Framework 
Agreement on Economic Cooperation) เมื9อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ9 งไดมี้การวางเป้าหมายให้จดัตัHงเขตการคา้เสรี
อาเซียน-จีนกบัประเทศสมาชิกอาเซียนเก่า (๖ ประเทศ) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๓ และกบัประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหม่ (๔ ประเทศ) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอาเซียนกบัจีนไดล้งนามความตกลงด้านการคา้สินคา้ในปี พ.ศ.
๒๕๔๗ ความตกลงดา้นการคา้บริการในปี พ.ศ.๒๕๕๐ และความตกลงดา้นการลงทุนในปี พ.ศ.๒๕๕๒  
 อนึ9 ง ความตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีนมีผลสมบูรณ์เมื9อวนัที9 ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ9 งทาํให้อตัรา
ภาษีศุลกากรสินคา้ส่วนใหญ่เหลือ ๐% (เฉพาะประเทศอาเซียนเก่า ๖ ประเทศกบัจีน) โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
อาเซียนกบัจีนมีมูลค่าการคา้ระหว่างกนั ๑.๖ แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี พ.ศ.๒๕๕๑  ประมาณ ๓ หมื9น
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  แต่จีนไดก้ลายเป็นคู่คา้อนัดบั ๓ ของอาเซียน และอาเซียนเป็นคู่คา้อนัดบั ๓ ของจีนเช่นกนั  
 อย่างไรก็ตาม จากสถิติการคา้ระหว่างอาเซียน-จีนดงักล่าวและสถิติการลงทุนระหว่างอาเซียนกบัจีน
พบว่า มูลค่าการลงทุนระหว่างกันยงัอยู่ในระดบัตํ9า  โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๑ จีนลงทุนในอาเซียน ๑.๔ พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น ๒.๔% ของเงินลงทุนจากต่างชาติทัHงหมด  ทาํให้จีนและอาเซียนตอ้งพิจารณาหาแนวทางใน
การส่งเสริมการคา้และการลงทุนระหวา่งกนัเพิ9มมากขึHน 

 ด้านการพฒันา  
 อาเซียนและจีนไดก้าํหนดให้มีความร่วมมือใน ๑๑ สาขาหลกั ไดแ้ก่  สาขาเกษตร สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ สาขาการลงทุน  สาขาการพฒันาลุ่มนํH าโขง  สาขาการคมนาคม
ขนส่ง  สาขาพลงังาน  สาขาวฒันธรรม  สาขาสาธารณสุข  สาขาการท่องเที9ยว และสาขาสิ9งแวดลอ้ม 
 จีนไดด้าํเนินงานโครงการความร่วมมือในการสร้างสิ9งอาํนวยความสะดวกขัHนพืHนฐานหลายประการ 
เช่น  การเปิดเส้นทางการคมนาคมทางเรือ  ทางบก  ทางทะเลและทางอากาศหลายเส้นทาง  รวมทัHงมีการ



 ๑๖

ดาํเนินการดา้นการกูภ้ยัในทะเล  การระวงัป้องกนัและรักษาความปลอดภยัทางทะเล  โดยไดก้าํหนดเป็นกรอบ
แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการคมนาคมระหวา่งจีนกบัอาเซียนให้สามารถเชื9อมต่อเมืองสําคญัและแหล่ง
ผลิตดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม   

สําหรับการพฒันาความเชื9อมโยงดังกล่าวนัHน  จีนได้จดัตัH งกองทุนอาเซียน-จีนเพื9อการลงทุน และ
โครงการสินเชื9อเชิงพาณิชย์ โดยให้ความสําคัญกับการพฒันาโครงสร้างพืHนฐานด้านโครงข่ายคมนาคม 
โทรคมนาคม พลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติภายในอาเซียน โดยรับขอ้เสนอโครงการทัHงจากภาครัฐและ
เอกชน                

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ทิศทางของความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัอาเซียนซึ9 งมีความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์และมีการติดต่อคา้ขายกนัมาตัHงแต่
สมยัโบราณ  โดยมีแบบแผนและประเพณีในการติดต่อสัมพนัธ์ในระบบบรรณาการ (tributary system) ที9แสดงถึง
การยอมรับในอาํนาจของจกัรพรรดิจีนเพื9อแลกเปลี9ยนกบัผลประโยชน์ของการคา้  และจกัรพรรดิจีนก็จะตอบแทน
ชาติที9มาถวายเครื9องบรรณาการดว้ยของกาํนลัที9มีมูลค่าสูงมากกวา่เครื9องบรรณาการนัHน  เพื9อแสดงถึงการมีสถานะ
ที9เป็นคุณและความมีนํH าใจที9ยิ9งใหญ่ของจีน  ทาํให้จีนมีความพึงพอใจต่อการยอมรับในอาํนาจแบบดังกล่าว
มากกวา่ที9จะเขา้มาครอบงาํหรือยดึครองดินแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ อนัมีความแตกต่างไปจากการแสวงหา
อาณานิคมของชาติตะวนัตก 
 ในขณะที9อดีตศาสตราจารยด์า้นความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลยัมิชิแกนชื9อ ออแกนสกีH  
(A.F.K. Organski) ไดน้าํเสนอทฤษฎีการเปลี9ยนแปลงของกาํลงัอาํนาจ (power transition theory) ไวใ้นหนงัสือเรื9อง
การเมืองโลก (World Politics)  เมื9อปี ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ.๒๕๐๑) มีเนืHอหาเกี9ยวกบักาํลงัอาํนาจในความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศและวงจรตามธรรมชาติของสงคราม โดยจดัระดบัความสัมพนัธ์ของกาํลงัอาํนาจระหวา่งรัฐต่าง ๆ 
ในการเมืองระหว่างประเทศเป็น ๔ ประเภท ได้แก่  รัฐที9มีกาํลงัอาํนาจครอบงาํ (dominant state)  รัฐที9มีกาํลงั
อาํนาจขนาดใหญ่ (great powers)  รัฐที9มีกาํลงัอาํนาจขนาดกลาง (middle powers) และ รัฐที9มีกาํลงัอาํนาจขนาดเล็ก 
(small powers)   นอกจากนีH  ไดก้ล่าวถึง ปรากฏการณ์ของสงครามอนัเกิดจากการที9มหาอาํนาจเก่าตอ้งการรักษา
ความเป็นมหาอาํนาจไวโ้ดยการทาํลายมหาอาํนาจใหม่ที9กาํลงักา้วขึHนมามีอาํนาจ     

แมว้า่ทฤษฎีการเปลี9ยนแปลงของกาํลงัอาํนาจของออแกนสกีHจะนาํเสนอมากวา่ ๔๐ ปี แลว้ก็ตามแต่ก็มี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จาง หยุนหลิง (Zhang Yunling) และ ถงั ซื9อผิง (Tang Shiping) ที9ไดว้ิเคราะห์
บทบาทการผงาดขึHนมามีอาํนาจอยา่งสันติของจีนในการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศยุคปัจจุบนั  เพื9อ
รองรับต่อการเปลี9ยนแปลงของกาํลงัอาํนาจระหวา่งประเทศในเชิงยทุธศาสตร์  สรุปไดด้งันีH    

๑. จีนมุ่งคืนสู่ความยิ9งใหญ่ดงัในอดีตดว้ยการเป็นมหาอาํนาจจากขนาดของประเทศ จาํนวนประชากร
และความเจริญมั9งคั9งทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั แต่จีนระลึกอยู่เสมอว่าสหรัฐฯ เป็นอภิมหาอาํนาจที9จีนตอ้งมี
ความร่วมมือในพืHนที9ต่าง ๆ นอกจากนีH  จีนจะเพิ9มความแข็งแกร่งของประเทศรวมทัH งความเข้มแข็งทาง
การทหารเพื9อรักษาสถานภาพทัHงในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก  
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 ๒. จีนตอ้งการดาํรงความมีเสถียรภาพอนัเป็นผลจากนโยบายสี9ทนัสมยัในยุคของ เติHง เสี9ยวผิงและ
รักษาสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศให้มีความสงบเพื9อพฒันาเศรษฐกิจ โดยการรักษาความสัมพนัธ์ที9ดีกบั
สหรัฐฯ และประเทศเพื9อนบา้นของจีน 

 ๓. จีนเน้นการเป็นประเทศใหญ่ที9มีความรับผิดชอบและควบคุมพฤติกรรมของตนเองที9จะไม่มุ่ง
แสวงหาการเป็นผูน้าํในกิจการระหว่างประเทศทัHงในระดับภูมิภาคและระดบัโลกโดยดาํเนินกิจกรรมผ่าน
องคก์ร  สถาบนัและกลไกต่าง ๆ แบบพหุภาคี (multilateral institutions) เพื9อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
รวมทัHงร่วมปรึกษาหารือระหวา่งประเทศเพื9อสร้างความไวเ้นืHอเชื9อใจ (Confidence Building Measures: CBMs) 
ในการบริหารจดัการด้านความมั9นคงบนพืHนฐานของแนวคิดความมั9นคงใหม่ (new security concept) ที9
ก่อใหเ้กิดความเชื9อมั9น การเห็นประโยชน์ร่วมกนั มีความเสมอภาคกนัและมีความร่วมมือกนั 

 ๔. จีนเนน้การดาํเนินการพฒันาประเทศบนพืHนฐานของความมั9นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที9สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มของโลก โดยดาํเนินนโยบายอยา่งอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รวมทัHงยึดถือกรอบ
ปฏิบติัของสหประชาชาติและจะต่อตา้นการแทรกแซงกิจการระหวา่งประเทศ 

ทิศทางและแนวโน้มของความสัมพนัธ์ในอนาคต 
 จากกรอบการวิเคราะห์ทิศทางของความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ที9กล่าวมา  ที9ได้กล่าวถึงการ
เปลี9ยนแปลงของกาํลงัอาํนาจในการเมืองระหว่างประเทศ  ทาํให้สามารถวิเคราะห์ทิศทางที9จีนมุ่งดาํเนินการ
เพื9อให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการผงาดขึHนมามีอาํนาจอย่างสันติในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
หรือ อาเซียน  ได ้๖ ประการใหญ่ ๆ คือ 

๑. มุ่งสร้างบทบาทใหม่ของการเป็นสถาบนัระหว่างประเทศในภูมิภาคเพื9อความร่วมมือทัHงทางดา้น
เศรษฐกิจและความมั9นคง เช่น การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปก (The 
Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)  
 ๒. มุ่งใชก้ลไกของสถาบนัระหวา่งประเทศที9มีพฒันาการที9กา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะหลงัวกิฤติทางเศรษฐกิจในเอเชีย ไดแ้ก่ กรอบการประชุมอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3 หรือ 
ASEAN Plus Three: APT) 
 ๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนต่อการสร้างบรรทดัฐานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
หรือ อาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ในการต่อตา้นการขยายอาํนาจอิทธิพลเพื9อ
ครองความเป็นจา้ว (hegemonic power) 
 ๔. เร่งดาํเนินการให้สถาบนัระหว่างประเทศมีกลไกในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาค เช่น 
กลไกของการจดัตัHงเขตการคา้เสรีอาเซียน หรือ อาฟตา้ (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และ กรอบการ
ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั9นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional 
Forum: ARF) เป็นตน้ 
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 ๕. ยกระดบัความเชื9อมั9นของกลไกเพื9อความร่วมมือดา้นความมั9นคงทัHงในรูปแบบทวิภาค (bilateral) 
และพหุภาคี (multilateral) ให้มีความสมดุลที9จะผลกัดนัให้เกิดประชาคมความมั9นคง (security community) 
ของภูมิภาคต่อไป 
 ๖. ใช้แนวทางของความสัมพนัธ์ในความร่วมมือดา้นความมั9นคงทัHงที9เป็นทางการ (formal security 
approach) และที9ไม่เป็นทางการ (informal security approach) โดยตัHงคณะทาํงานร่วมกนัเพื9อลดขอ้จาํกดัในการ
แกไ้ขปัญหา รวมทัHงการมีกิจกรรมร่วมกนั 
 สาํหรับแนวโนม้การดาํเนินการต่อความสัมพนัธ์กบัอาเซียนของจีนนัHน  จีนจะมุ่งเนน้การขยายบทบาท
และอาํนาจโดยใชเ้ศรษฐกิจและวฒันธรรมเป็นเครื9องมือ (soft power) เพิ9มมากขึHน  ซึ9 งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที9
ธนาคารเพื9อการพฒันาแห่งเอเชียได้แถลงผลการวิจยัเมื9อเดือนกนัยายน ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ว่า จีนจะกลายเป็น
ประเทศที9มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่ที9สุดของโลกภายในปี พ.ศ.๒๕๖๘  โดยจีนได้กาํหนดเป้าหมายจาก
ปัจจุบนัจาํนวน ๑ ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น ๔ ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๓  ซึ9 งจะทาํให้ประชากร
จีนที9มีรายไดน้้อยกว่า ๒๐๐ ลา้นคน สามารถหลุดพน้จากความยากจน  นอกจากนีH  จีนยงัมีทุนสํารองระหว่าง
ประเทศมากที9สุดในโลก  (ทุนสํารองระหวา่งประเทศ หมายถึง สินทรัพยที์9ธนาคารกลางและหน่วยงานที9ดูแล
ทางการเงินของประเทศนัH นๆ ถือครองไว ้ซึ9 งส่วนมากอยู่ในรูปแบบ เงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ เช่น 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง และเยน, ทองคาํ, สิทธิพิเศษถอนเงิน และสินทรัพยส่์งสมทบกองทุน
การเงินระหวา่งประเทศ) 
 การที9จีนมีทุนสาํรองระหวา่งประเทศจาํนวนมากนัHน  ทาํใหจี้นตอ้งหนัไปเพิ9มการลงทุนในต่างประเทศ
เพื9อชะลอสภาวะความร้อนแรงทางเศรษฐกิจภายในประเทศให้อยู่ในระดบัที9สมดุล  รวมทัHงรัฐบาลจีนได้มี
นโยบายใหบ้ริษทัต่าง ๆ ของจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึHน 
 ทิศทางและแนวโนม้ของความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจจากผลการประชุมหารือวา่ดว้ยเขตการคา้เสรี
จีน – อาเซียน (China-ASEAN FTA Forum) เมื9อวนัที9 ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ นครหนานหนิง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ9 งมีผูน้าํฝ่ายเศรษฐกิจจากจีนและ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทัHงขา้ราชการ
เจ้าหน้าที9   คณะตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศที9เกี9ยวข้อง  คณะตัวแทนวิสาหกิจที9มีชื9อเสียง และ
นกัวชิาการผูเ้ชี9ยวชาญ รวมกวา่ ๔๐๐ คน เขา้ร่วมการประชุม  ที9ประชุมฯ ไดมี้การออกแถลงการณ์ในพิธีปิด มี
สาระสาํคญัสรุปไดด้งันีH  
 ๑. ทัHงสองฝ่ายพยายามปฏิบติัตามขอ้ตกลงการคา้เสรี ในการเปิดเสรีทางการตลาดระหว่างกนัอย่าง
ต่อเนื9อง รวมทัHงร่วมรับมือกบัความทา้ทายและการต่อตา้นระบบปกป้องการคา้เพื9อผลกัดนัการสร้างเขตการคา้
เสรีใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 
 ๒. ส่งเสริมการเปิดเสรีการคา้การลงทุนและการต่อตา้นระบบการปกป้องการคา้การลงทุน โดยเร่ง
ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการคา้ตามขอ้ตกลงว่าดว้ยการคา้และสินคา้บริการรวมทัHงใช้ประโยชน์จากฐานการ
ส่งเสริมการคา้ต่าง ๆ เช่น งานมหกรรมแสดงสินคา้ ฯลฯ  เพื9อกระชบัความร่วมมือทางการคา้ 
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 ๓. ส่งเสริมระบบการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียนให้มีความสมบูรณ์  โดยเร่งพฒันาภายใตค้วาม
ร่วมมือในโครงการขนาดใหญ่รวมทัHงการสร้างเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเขตนิคมอุตสาหกรรมขา้ม
ประเทศ  
 ๔. ผลกัดนัความร่วมมือดา้นการคมนาคมระหวา่งจีนกบัอาเซียนเต็มรูปแบบ  รวมทัHงมีการบูรณาการ
มาตรฐานของโครงสร้างพืHนฐานการคมนาคมระหว่างกันอย่างต่อเนื9อง เช่น โครงสร้างพืHนฐานทางท่าเรือ 
เส้นทางรถไฟสายหลกั เส้นทางหลวงและท่าอากาศยาน ฯลฯ โดยร่วมกนัผลกัดนัมาตรฐานการอาํนวยความ
สะดวกดา้นการคมนาคมอนัจะสร้างความแขง็แกร่งในดา้นการเชื9อมต่อภายในภูมิภาค 
 ๕. ผลกัดนัความร่วมมือระหวา่งจีนกบัอาเซียนดว้ยความร่วมมือในระดบัอนุภูมิภาคซึ9 งเป็นสาระสําคญั
ของกรอบขอ้ตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน – อาเซียน เช่น อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํHาโขง ฯลฯ 

 บทบาทที0ไทยควรดําเนินการเพื0อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ 
บทบาทของอาเซียนที9เด่นชดัคือ การมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในหมู่ประเทศสมาชิก ทัHง ๑๐ ประเทศ

เพื9อนาํไปสู่การสร้างประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อนัมีผลมาจากการประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียน 
ครัH งที9 ๙ ระหว่างวนัที9 ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที9เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  ผูน้าํอาเซียนไดล้งนามใน
ปฏิญญาวา่ดว้ยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้มี
การจดัตัH งประชาคมอาเซียน ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ประชาคมความมั9นคงอาเซียน (ASEAN Security 
Community : ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคม
สังคม-วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

ดงันัHน  บทบาทที9ไทยควรดาํเนินการเพื9อรักษาผลประโยชน์ของประเทศจึงควรอยู่บนพืHนฐานของ
กรอบความร่วมมือของอาเซียนเพื9อผลกัดนัใหเ้ป็นประชาคมอาเซียน  โดยมีนยัสาํคญั ดงันีH  

บทบาทด้านการเมืองและความมั0นคง   ซึ9 งการเป็นประชาคมความมั9นคงอาเซียนนัHน มีวตัถุประสงคห์ลกั
ดงันีH  

๑. สร้างประชาคมอาเซียนใหมี้ค่านิยมร่วมกนั  โดยสร้างค่านิยมและแนวปฏิบติัร่วมกนัของอาเซียนใน
ดา้นต่าง ๆ  เช่น  ค่านิยมวา่ดว้ยการไม่ใชก้าํลงัแกไ้ขปัญหาและการไม่ใชอ้าวธุนิวเคลียร์ ฯลฯ   

๒. เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกบัภยัคุกคามความมั9นคงในรูปแบบใหม่บน
พืHนฐานของการมีความมั9นคงของมนุษย ์

๓. ใหป้ระชาคมอาเซียนมีความสัมพนัธ์ที9แน่นแฟ้นและสร้างสรรคก์บัประชาคมโลก  โดยให้อาเซียน
มีบทบาทนาํในภูมิภาค          

ไทยควรแสดงบทบาทนาํอย่างต่อเนื9องในการผลกัดนัการเป็นประชาคมความมั9นคงอาเซียนหลงัจากที9
ไทยได้ริเริ9 มให้ผูน้ ํารัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ของอาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทศัน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๐ 
(ASEAN Vision 2020) ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี การก่อตัHงอาเซียน ซึ9 งมีขึHนระหวา่งการประชุมสุดยอดอาเซียน
อยา่งไม่เป็นทางการ ครัH งที9 ๒  เมื9อเดือนธนัวาคม ๒๕๔๐ ณ  กรุงกวัลาลมัเปอร์  ประเทศมาเลเซีย โดยวิสัยทศัน์
ดังกล่าวได้กาํหนดทิศทางและเป้าหมายของการดําเนินการในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทัH งทางด้านการเมือง 



 ๒๐

เศรษฐกิจ และสังคม รวมทัHงการดาํเนินความสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอก  และไดจ้ดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการมี
หัวขอ้หลกั ๆ ๖ หัวขอ้ ได้แก่ (๑) political development เน้นเรื9 องการเสริมการพฒันาทางการเมืองระหว่าง
อาเซียน (๒) shaping and sharing of norms เป็นการเสริมสร้างบรรทดัฐานที9อาเซียนจะมีร่วมกนัเพื9อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัในเรื9องต่างๆ ในประชาคมอาเซียน (๓)  conflict prevention เนน้การป้องกนัไม่ให้เกิดการสู้รบโดย
ส่งเสริมระดบัของความไวเ้นืHอเชื9อใจและการป้องกนัไม่ให้ปัญหาที9มีอยูแ่ลว้ทวีความรุนแรงยิ9งขึHน  (๔) conflict 
resolution เน้นเรื9องการแกไ้ขปัญหาภายในภูมิภาคโดยใช้กลไกของภูมิภาคซึ9 งอาจรวมถึงการจดัตัHงกลไกรักษา
สันติภาพของภูมิภาค (๕) post-conflict peace building ให้อาเซียนร่วมมือกนัเพื9อสร้างสันติภาพภายหลงัการยุติ
การสู้รบซึ9งอาจรวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม การฟืH นฟูบูรณะ และการระดมทรัพยากรเพื9อการนีH  
และ (๖) implementing mechanisms เสนอให้มีการติดตามการนาํแผนปฏิบติัการมาปฏิบติัโดยที9ประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนเป็นผูป้ระสานงานกบัรัฐมนตรีที9เกี9ยวขอ้ง  รวมทัHงจดัตัHงคณะทาํงานเฉพาะกิจตามสมควร
และรายงานผลการดาํเนินการต่อที9ประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนทุกปี  

แมว้า่ที9ผา่นมาจะมีการประชุมหารือในระดบัรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนเพียง ๔ ครัH ง  แต่ก็มีทิศทางและ
พฒันาการที9กา้วหน้า  โดยเฉพาะการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครัH งที9 ๓ ที9ไทยเป็นเจา้ภาพ เมื9อเดือน
กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ ณ เมืองพทัยา ได้มีการลงนามรับรองเอกสารสําคญัจาํนวน ๓  ฉบบั คือ  (๑) เอกสาร
แนวความคิดการใชท้รัพยากรและศกัยภาพทางทหารอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม และ
การบรรเทาภยัพิบติั  มีวตัถุประสงคเ์พื9อยกระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัการทางทหารของประเทศสมาชิก
อาเซียน ในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมและบรรเทาภยัพิบติั  (๒) เอกสารหลกัเกณฑ์สําหรับสมาชิก
ภาพการประชุมระหวา่งรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกบัรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศคู่เจรจา และ (๓) เอกสาร
แนวความคิดความร่วมมือระหวา่งกลาโหมอาเซียนกบัองคก์รภาคประชาสังคมในดา้นความมั9นคงรูปแบบใหม่ 
เพื9อกาํหนดกรอบและแนวทางการดาํเนินการสําหรับให้องคก์รภาคประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมกบักลาโหม
อาเซียน ในการแกไ้ขปัญหาที9เกิดจากความมั9นคงรูปแบบใหม่  

อาจกล่าวได้ว่า  กลไกการป้องกันความขดัแยง้และแก้ไขปัญหาที9ดีนัH นควรเกิดจากการรับรู้และ
ตระหนกัถึงภยัคุกคามร่วมกนัโดยเฉพาะอย่างยิ9งภยัคุกคามต่อความมั9นคงของมนุษย ์ ดงันัHน ไทยควรจะสร้าง
บทบาทในการผลกัดนัอาเซียนให้มีความร่วมมือทางการทหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจดัตัHงเป็นกองกาํลงั
ร่วมของอาเซียนเพื9อรองรับต่อภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมและบรรเทาภยั
พิบติั  เป็นตน้  อนัเป็นการพฒันากาํลงัพลของกองทพัไทยใหมี้ขีดความสามารถมากขึHนและสามารถสร้างความ
ไวเ้นืHอเชื9อใจระหวา่งกองทพัไทยกบักองทพัของประเทศเพื9อนบา้นไดแ้นวทางหนึ9ง   

นอกจากนัHน ไทยควรแสดงบทบาทในการผลักดนัการส่งเสริมมาตรการไวเ้นืHอเชื9อใจระหว่างกัน
โดยเฉพาะปัญหาที9อาจเกิดความขดัแยง้จากปัญหาเขตแดน เช่น ใหทุ้กฝ่ายเคารพเสรีภาพในการเดินเรือในทะเล
จีนใตแ้ละแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  ดว้ยการให้ความสําคญัต่อปฏิญญาทะเลจีนใต ้(Declaration on 
the Conduct of Parties in the South China Sea) เป็นตน้  



 ๒๑

            บทบาทด้านเศรษฐกิจ  ไทยควรแสดงบทบาทในการผลกัดนัให้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าเสรีและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศคู่คา้สําคญัๆ 
โดยเฉพาะกบัจีน  ซึ9 งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายสําคญัอยูที่9การทาํให้เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
ทัHง ๑๐ ประเทศพฒันาเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั (Single market and production base) โดยมี
ส่วนประกอบสําคญั ไดแ้ก่  การเคลื9อนยา้ยสินคา้ที9เสรี  การเคลื9อนยา้ยบริการที9เสรี  การเคลื9อนยา้ยการลงทุนที9
เสรี  การเคลื9อนยา้ยเงินทุนที9เสรีมากขึHน  และการเคลื9อนยา้ยแรงงานฝีมือที9เสรี  อนัจะทาํให้อาเซียนมีอาํนาจ
ต่อรองในเวทีการคา้ระดบัโลก 
             ประเทศไทยมีศกัยภาพที9ดีพอในการแข่งขนัรวมทัHงมีความสําคญัและน่าสนใจมากเพียงพอที9จะดึงดูด
นกัลงทุนระดบัโลกรายใหญ่ๆ ที9มีเงินลงทุนมหาศาลและมีเทคโนโลยีชัHนสูง ซึ9 งการลงทุนรายใหญ่ๆ เหล่านีH จะ
ส่งผลดีตามมาในเรื9องความตอ้งการวตัถุดิบ ชิHนส่วนประกอบ การบริการและการจา้งงานภายในประเทศ การ
ถ่ายทอดวิทยาการเทคโนโลยีชัHนสูงก็จะเกิดขึHน ส่งผลให้คนไทยมีความรู้ความสามารถเพิ9มขึHน  ประเทศที9มี
เศรษฐกิจใหญ่เขม้แข็งอยา่งจีน ญี9ปุ่น และเกาหลีใตต่้างก็สนใจ มาร่วมมือเจรจาทางการคา้และการร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอื9นๆ กบัอาเซียนทัHงในระดบัทวิภาคีกบัอาเซียนและในวงอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three)  

นอกจากนีH  อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ก็ไดม้าร่วมกบัอาเซียน จีน ญี9ปุ่น และเกาหลีใต ้(อาเซียนบวก
หก) ในกรอบของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก (East Asia Summit : EAS) และในระดบัที9กวา้งไกล
ออกไป เช่น  ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัประเทศในเอเชียแปซิฟิก หรือ เอเปก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation : APEC)  เป็นตน้  

 

(ภาพจาก สถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั http://www.thaifta.com/thaifta/Home) 

บทบาทด้านสังคมและวฒันธรรม  ไทยควรแสดงบทบาทในการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื9อง  ซึ9 งในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครัH งที9 ๔๓ เมื9อกลางเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๓ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของไทยไดย้ ํHาความสําคญั
ของการส่งเสริมความร่วมมือ กบัภาคประชาสังคมในการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเสนอให้พิจารณาจดัการ
หารือ ระหวา่งผูน้าํอาเซียนกบัผูแ้ทนภาคประชาสังคมในระหวา่งการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยอาจคดัเลือก
เฉพาะองคก์รเอกชนที9ปฏิบติังานดา้นมนุษยธรรมแยกออกจากลุ่ม องคก์รเอกชนทางการเมืองเพื9อหลีกเลี9ยงการ



 ๒๒

สร้างความไม่สบายใจแก่ผูน้าํบาง ประเทศ  โดยอินโดนีเซียในฐานะที9จะเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๕๔ ไดใ้ห้
การสนบัสนุนและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนรับที9จะพฒันาแนวคิดนีH ต่อไป 

นอกจากนีH  ไทยควรแสดงบทบาทที9เด่นชดัในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ภายในประเทศให้อยู่ใน
ระดบัที9ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารและพฒันาประเทศ  โดยดาํเนินการควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างความ
ร่วมมือกบัประเทศเพื9อนบา้นในอาเซียนเพื9อการพฒันาภูมิภาคที9มีความย ั9งยืนตามแผนปฏิบติัการประชาคม
สังคม-วฒันธรรมอาเซียนใหบ้งัเกิดผลเป็นรูปธรรม  ซึ9 งประกอบดว้ยความร่วมมือ ๕ สาขาหลกั ไดแ้ก่ (๑) การ
สร้างสังคมที9เอืHออาทรโดยเฉพาะอย่างยิ9งการขจดัความยากจนและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(๒) การลด
ผลกระทบอนัเกิดจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ (๓) การเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของอาเซียน (๔) รูปแบบหรือ
แนวทางในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ และ (๕) การส่งเสริมการพฒันาสิ9งแวดลอ้มอยา่งย ั9งยนื 

บทสรุป 
 อนาคตของความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัอาเซียนนัHน  นอกจากความใกลชิ้ดดว้ยสภาพทางภูมิศาสตร์
และการติดต่อคา้ขายระหว่างกันมาตัHงแต่โบราณกาลแล้ว  ยงัมีแรงผลกัดันจากปัจจยัภายนอกภูมิภาคที9มา
กระทบต่อปัจจัยภายในภูมิภาคอันเป็นผลมาจากการปรับตัวเพื9อให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของโลกที9
เปลี9ยนแปลงไป  โดยเฉพาะอยา่งยิ9งการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจที9ทาํให้ตอ้งมีการรวมกลุ่มกนัของประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ เพื9อเพิ9มอาํนาจการต่อรองในการรักษาผลประโยชน์ 
 อาเซียนเป็นภูมิภาคที9มีความสําคญัต่อจีนในการบรรลุเป้าหมายเพื9อการพฒันาเศรษฐกิจและเป็นพืHนที9
ในการช่วงชิงอาํนาจอิทธิพลกับสหรัฐอเมริกา  ญี9ปุ่นและประเทศต่าง ๆ เพื9อการรักษาสถานะเดิมในเวที
การเมืองระหว่างประเทศ  ส่วนอาเซียนเองก็เห็นประโยชน์จากการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนและ
จาํเป็นต้องมีความร่วมมือกับจีนในกรอบของความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (จีน  ญี9 ปุ่น และเกาหลีใต้) 
เนื9องจากยงัไม่มีความแขง็แกร่งที9เพียงพอโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจรวมทัHงมีความหวาดระแวงวา่จีนอาจครอบงาํ
ภูมิภาคนีH   จึงไดข้ยายขอบเขตไปสู่ความร่วมมือในกรอบของอาเซียนบวกหก (อาเซียนบวกสามบวกกบั อินเดีย  
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) เพื9อให้เกิดการถ่วงดุลอาํนาจกบัจีนภายใตค้วามร่วมมือที9แฝงเร้นดว้ยการแข่งขนั
และแย่งชิงผลประโยชน์ (มีแนวโน้มจะเป็นอาเซียนบวกแปดโดยดึงสหรัฐอเมริกาที9เขา้ร่วมประชุมกบัผูน้าํ
อาเซียนถึงสองครัH ง ครัH งล่าสุดเมื9อวนัที9 ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๓ ณ กรุงวอชิงตนั สหรัฐฯและดึงรัสเซียเขา้มาร่วม)  
   อุปสรรคสําคญัต่ออนาคตของความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัอาเซียนคือ การไม่ไวว้างใจต่อกนัอนัเกิด
จากพฒันาการที9แตกต่างกนัของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนและจีน รวมทัHงการที9มีปัญหาความขดัแยง้ในหมู่เกาะ
ทะเลจีนใตร้ะหว่างจีนกบับางประเทศในอาเซียน เช่น เวียดนาม ฯลฯ ทาํให้มหาอาํนาจนอกภูมิภาคฉกฉวย
โอกาสเขา้มาแทรกแซงต่อปัญหาดงักล่าวนีH เพราะไม่ตอ้งการให้ภูมิภาคนีH มีการรวมตวักนัอย่างเขม้แข็งซึ9 งจะ
เป็นการทา้ทายต่ออาํนาจอิทธิพลของตน  ก็ยิ9งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความมั9นคงและความร่วมมือกนัใน
ภูมิภาค  อนับั9นทอนพลงัที9จะพฒันาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมเอเชียตะวนัออก (ในกรอบ
ความร่วมมือของอาเซียนบวกสาม) ตามที9อาเซียนและจีนไดมี้ความคาดหวงัไว ้ 

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