๑๑
อนาคตของความสั มพันธ์ ระหว่ างจีนกับอาเซียน
โดย พันเอก ไชยสิ ทธิ! ตันตยกุล
ผู้อาํ นวยการกองภูมภิ าคศึกษา ศูนย์ ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
บทนํา

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China : PRC) หรื อ ประเทศจีน นับเป็ นประเทศ
มหาอํานาจในภูมิภาคเอเชี ยและในสังคมโลกที9มีศกั ยภาพในด้านต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก มีจาํ นวนประชากรมาก
ถึง ๑,๓๐๐ ล้านกว่าคนหรื อประมาณ ๑ ใน ๕ ของจํานวนประชากรโลกและมีขนาดพืHนที9ประมาณ ๙.๖ ล้าน
ตารางกิโลเมตร ซึ9 งใหญ่เป็ นอันดับสามรองจากประเทศรัสเซี ยและแคนาดา จีนมีความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจ
โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรื อจีดีพี (Gross Domestic Product : GDP) เมื9อปี พ.ศ.๒๕๕๒ มูลค่าถึง
๔.๙ ล้านล้านดอลลาร์ สหรั ฐ คิ ดเป็ นลําดับ ๓ ของโลก นอกจากนีH จี นมี เสถี ยรภาพทางการเมื องรวมทัHงเป็ น
แหล่งอารยธรรมอันเก่าแก่ของซี กโลกตะวันออก
รัฐบาลจีนได้ให้ความสําคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาและความร่ วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะกับ
ประเทศในกลุ่มสมาชิ กอาเซี ยน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ซึ9 งเป็ นองค์กรทางด้าน
ภูมิศาสตร์ การเมืองและองค์กรความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มีประเทศสมาชิ ก
ทัHงหมด ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนี เซี ย สิ งคโปร์ บรู ไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม
และพม่ า โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื9 อความร่ ว มมื อในการเพิ9 ม อัตราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ การพัฒนาสั ง คม
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิ ก และการธํารงรักษาสันติภาพรวมทัHงความมัน9 คงในภูมิภาค และเปิ ดโอกาส
ให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ อาเซี ยนมีขนาดพืHนที9ประมาณ ๔.๔ ล้านตารางกิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ ๕๙๐ ล้านคน และมีจีดีพีรวมมูลค่าราว ๑.๕ ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐเป็ นลําดับที9 ๙ ของโลก
โดยที9ผา่ นมาจีนกับอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กนั ทัHงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื9อง

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

๑๒
แรงผลักดันจากปัจจัยภายนอกภูมิภาค
ในปั จ จุ บ นั สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ การเมื อ งโลกได้เ ปลี9 ย นแปลงไปภายใต้ก ระแสโลกาภิ ว ตั น์
(globalization) ก่อให้เกิ ดการบูรณาการ (integration) และมี การแข่งขันโดยการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิ จใน
ภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กลุ่มเขตการค้าเสรี อเมริ กาเหนื อ (North America Free Trade Area : NAFTA) ที9ได้ตH งั ขึHนเมื9อ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้วยประเทศสมาชิ ก ๓ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา แคนาดา และเม็กซิ โก เป็ นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ9งมีการบูรณาการของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union : EU) ที9พฒั นามาจาก
ประชาคมยุโรป ซึ9 งเป็ นกลุ่ ม ที9 รวมองค์กรทางเศรษฐกิ จ ๓ องค์ก รเข้าด้วยกัน คื อ ประชาคมถ่ า นหิ นและ
เหล็กกล้ายุโรปที9ก่อตัHงขึHนในปี พ.ศ.๒๔๙๔ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรื อตลาดร่ วมยุโรปที9ได้มีการก่อตัHงใน
ปี พ.ศ.๒๕๐๐ และประชาคมพลังงานปรมาณู ยุโรปที9 ตH งั ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ เช่ นเดี ยวกัน โดยจัดตัHงขึH นเพื9 อ
ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปให้ดีขH ึน และอาศัยความร่ วมมือของประเทศสมาชิ กใน
กลุ่ม อันเป็ นต้นแบบที9สําคัญของการบูรณาการภายในภูมิภาค ปั จจุบนั มีประเทศสมาชิ กในยุโรปเข้าร่ วมใน
กลุ่มถึง ๒๗ ประเทศและมีประชากรราว ๔๙๙ ล้านคน
ผลกระทบต่ อปัจจัยภายในภูมิภาค
สําหรับการบูรณาการของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกที9มีอาเซี ยนเป็ นแกนสําคัญ (hub) ซึ9 งจะต้องสร้ าง
การบูรณาการโดยที9 ไม่จาํ กัดขอบเขตเพียงแค่การบูรณาการภายในของอาเซี ยนเท่านัHน หากแต่จะต้องขยาย
กรอบความร่ วมมือให้มีขอบเขตที9กว้างขวางยิง9 ขึHน โดยมีประเทศจีน ญี9ปุ่นและเกาหลีใต้ เข้ามาร่ วมในลักษณะ
ที9เป็ นซี9 ลอ้ (spokes) ที9ลอ้ มรอบแกนล้อ (hub) ของอาเซียน กล่าวคือ ถึงแม้กลุ่มอาเซี ยนจะสามารถบูรณาการใน
เชิ งลึกได้อย่างเต็มที9ตามศักยภาพที9มีอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที9จะสร้างกลุ่มเศรษฐกิจที9มีขนาดใหญ่เพียงพอ
ทัดเทียมกับสหภาพยุโรปซึ9 งเป็ นคู่แข่งได้ ในขณะที9ประเทศจีนกําลังก้าวไปสู่ ความเป็ นมหาอํานาจของโลกจาก
พืHนฐานทางเศรษฐกิจที9เข้มแข็ง สถานการณ์ดงั กล่าวจึงเป็ นแรงผลักอันสําคัญที9ทาํ ให้จีนและอาเซี ยนต้องมีการ
ทบทวนแนวทางในด้านการแข่งขันมาสู่ ความร่ วมมือกันมากยิ9งขึHน โดยการเร่ งกระบวนการบูรณาการเพื9อการ
ต่อรองที9มีประสิ ทธิ ภาพ และเพื9อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของทัHงจีนและอาเซี ยนเอง
ทัHงนีHภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกจะต้องสร้างการบูรณาการที9เข้มแข็งและเป็ นเอกภาพมากขึHนกว่าที9เป็ นอยู่
ในปั จจุบนั โดยจะต้องสร้างการมีสํานึ กร่ วมและความเป็ นเจ้าของ (ownership) ร่ วมกัน ที9มีแรงผลักมาจากภัย
คุ กคามทางเศรษฐกิ จร่ วมกันของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก โดยจะต้องผลักดันให้เกิ ดการรวมกันระหว่างเขต
การค้าเสรี ของจีน ญี9ปุ่น เกาหลีใต้ กับกลุ่มเขตการค้าเสรี อาเซี ยน(ASEAN Free Trade Area : AFTA) ซึ9 ง
อาฟต้าได้มีการลงนามในกรอบความตกลงกันมาตัHงแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ เพื9อเพิ9มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มอาเซี ยนในฐานะที9เป็ นฐานการผลิ ตที9สําคัญในการป้ อนสิ นค้าสู่ ตลาดโลก โดยอาศัยการเปิ ดเสรี ดา้ น
การค้าและการลดภาษีและอุ ปสรรคข้อกี ดขวางทางการค้าที9มิใช่ ภาษี รวมทัHงการปรั บเปลี9 ยนโครงสร้ างภาษี
ศุลกากรให้สามารถเอืHออํานวยต่อการค้าเสรี
หากมีการรวมกันระหว่างเขตการค้าเสรี ของจีน ญี9 ปุ่น เกาหลี ใต้ กับกลุ่มเขตการค้าเสรี อาเซี ยนเพื9อ
เป็ นเขตการค้าเสรี เอเชี ยตะวันออก (East Asia Free Trade Area : EAFTA)จะส่ งผลให้เกิดกลุ่มเศรษฐกิจที9มีเงิน

๑๓
สํารองกว่าครึ9 งหนึ9 งของเงิ นสํารองทัว9 โลก รวมทัHงเป็ นกลุ่มเศรษฐกิ จที9มีมูลค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
วลรวม
(Gross Nation Product : GNP
GNP) ประมาณร้ อยละ ๔๐ ของทัHงโลก เป็ นกลุ่มเศรษฐกิจที9มีการค้าภายใน (intratrade) ร้อยละ ๕๐ และเป็ นกลุ่มเศรษฐกิจที9มีการลงทุนภายใน (intra-investment) ที9มีการแลกเปลี9ยนกันระหว่าง
ทรั พยากร เทคโนโลยีและทุ นที9 มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ9 งสามารถผลั
ง สามารถผลักดันการรวมตัวกันในลักษณะดังกล่ าวเป็
ว น
ประชาคมเศรษฐกิจเอเชี ยตะวันออก (East Asia Economic Caucus : EAEC) ภายใต้กรอบความร่ วมมือ
ASEAN+3 อันจะทําให้ภูมิภาคนีHกลายเป็ นภูมิภาคที9มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิ จที9ทดั เทียมกับสหภาพยุโรป โดย
ประชาคมเศรษฐกิ จเอเชี ยตะวันอออกจะมี ขีดความสามารถพึ
สามารถพึ9 งพาซึ9 ง กัน และกัน ภายในภู มิภ าคได้ใ นยามที9 มี
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่ การเป็ นประชาคมเอเชี ยตะวันออก (East Asia Community :
EAC) โดยมีวตั ถุประสงค์จจัดั ตัHงขึHนเพื9อเป็ นเขตความร่ วมมือทางความมัน9 คงและการเมืองที9ไม่ใช้ความรุ นแรง

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

อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนได้ถูกมองว่าเป็ นภัยคุกคาม (China threat) ต่อดุลยภาพของเอเชี ย เนื9 องจาก
การขยายอิทธิ พลของจีนมาสู่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในขณะที9จีนได้พยายามนํ
ยายาม าเสนอบทบาทการผงาด
ขึHนอย่างสันติ (peaceful rise) โดยการสร้างความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ อันเป็ นการเพิ
การเพิ9มบทบาทของจีนที9มีต่อ
อาเซี ยน ไม่วา่ จะเป็ นการทูตเชิ งรุ กด้วยการทําเขตการค้าเเสรี (FTA) กับอาเซี ยนก่อนสหรัฐอเมริ กาและญี9ปุ่น
หรื อการเป็ นหุ ้นส่ ว นทางยุท ธศาสตร์ (strategic partner) ซึ9 ง จี นเป็ นประเทศแรกที9 ได้เข้าเป็ นหุ ้นส่ ว นทาง
ยุทธศาสตร์ กบั อาเซี ยน รวมทัHงการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและส่ งเสริ มการลงทุนในอาเซี ยน เป็ นต้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า อาเซี ยนหรื อเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ได้กลายมาเป็ นภูมิภาคที9 มีความสําคัญที9 ทH งั
มหาอํานาจโลกอย่างสหรัฐอเมริ กาและมหาอํานาจเอเชี ยอย่างญี9ปุ่นต่างต้องการเข้ามาช่วงชิ งการมีบทบาทใน
ทบาท
ภูมิภ าคนีH กบั จี น ในขณะที9 จีน เองก็มี ความจําเป็ นที9 ตอ้ งขยายบทบาทและรั ก ษาอิ ทธิ พลที
ล 9 มีต่อกลุ่ มอาเซี ย น
เพื9อที9จะคงสถานะเดิมในภูมมิิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยที9บทบาทของจีนในกลุ
ใน ่มอาเซี ยนนีH นบั วันที9จะมี
บทบาทมากยิง9 ขึHน
ดังนัHน อนาคตของความสัม พัน ธ์ ระหว่า งจี นกับอาเซี ยนจะมี ทิ ศทางเป็ นอย่างไร และไทยควรจะ
ดําเนินบทบาทอย่างไรเพื
เพื9อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ จึงเป็ นเรื9 องสําคัญที9ควรติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด

(ภาพจาก http://www.google.co.th)

๑๔
จุดเริ0มต้ นและทิศทางของความสั มพันธ์ ทผี0 ่ านมา
จีนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของกลุ่มอาเซี ยนว่า การจัดตัHงเป็ นเขตการค้าเสรี ของประเทศกลุ่มอาเซี ยน
ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จะสามารถสนับสนุนให้จีนบรรลุเป้ าหมายในทางเศรษฐกิจได้ โดยในระยะเริ9 มแรกจีน
ได้เข้ามาเจรจาเพื9อการแลกเปลี9ยนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั กลุ่มอาเซี ยน ต่อมาจีนจึงได้เข้าร่ วม
การประชุ มอาเซี ยนว่าด้วยความร่ วมมื อด้า นการเมื องและความมัน9 คงในภูมิ ภาคเอเชี ย - แปซิ ฟิ ก (ASEAN
Regional Forum : ARF) ที9กรุ งเทพฯ เมื9อปี พ.ศ.๒๕๓๗ (ปั จจุบนั มีประเทศสมาชิ กรวมทัHงสิH น ๒๖ ประเทศ กับ
อีกหนึ9 งกลุ่มประเทศ คือ สมาชิ กอาเซี ยน ๑๐ ประเทศ ประเทศคู่เจรจา ๙ ประเทศกับ ๑ กลุ่มประเทศ ได้แก่
ออสเตรเลี ย แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดี ย นิ วซี แลนด์ ญี9ปุ่น รัสเซี ย เกาหลี ใต้ และสหรัฐอเมริ กา
ประเทศผูส้ ังเกตการณ์ พิเศษ ๑ ประเทศ คือ ปาปั วนิ กินี และประเทศอื9น ๆ ในภูมิภาคอีกจํานวน ๖ ประเทศ
ได้แ ก่ บังคลาเทศ มองโกเลี ย เกาหลี เหนื อ ปากี สถาน ศรี ล ังกา และ ติ ม อร์ -เลสเต เพื9 อเป็ นเวที ในการ
เสริ มสร้างความไว้วางใจกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิก) และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จีนก็ได้รับ
สถานะเป็ นประเทศคู่เจรจาอย่างเป็ นทางการของอาเซี ยน (full dialogue partner)
ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มี การประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยน-จี นสมัยพิเศษ ที9 นครหนานหนิ ง เพื9 อเฉลิ มฉลอง
ความสัมพันธ์ ระหว่างอาเซี ยนกับจี นครบรอบ ๑๕ ปี และในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จี นกับอาเซี ยนมี แผนงานที9 จะจัด
กิจกรรมเพื9อเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ ซึ9 งอาจจําแนกออกเป็ นด้านต่าง ๆ โดยสรุ ปได้ดงั นีH
ด้ านการเมืองและความมั0นคง
จีนเป็ นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซี ยนที9ภาคยานุวตั ิ (ลงนามเป็ นภาคีในพิธีสารแนบท้าย)ของ
สนธิ สัญญาไมตรี และความร่ วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation :TAC)
เมื9อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ9 งสนธิ สัญญา TAC นีHได้จดั ทําขึHนตัHงแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื9อกําหนดหลักการสําคัญต่างๆ ที9
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนต้องยึดถือ อันได้แก่ การเคารพในอิสรภาพอธิ ปไตย ความเท่าเทียมกัน บูรณภาพแห่ ง
ดินแดนและเอกลักษณ์ประจําชาติ การไม่แทรกแซงในกิจการภายในซึ9 งกันและกัน และการแก้ไขปั ญหาหรื อ
ข้อพิพาทโดยสันติวธิ ี
นอกจากนีH จีนเป็ นประเทศที9ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ประเทศแรกที9แสดงความพร้อมที9จะลงนามใน
พิธีสารต่อท้ายสนธิ สัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Treaty on the Southeast
Asian Nuclear Weapon-Free Zone : SEANWFZ) ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ9 งรองรับต่อจุดยืนของอาเซี ยนตามปฏิญญา
ว่าด้วยภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นเขตแห่ งสันติภาพ เสรี ภาพและความเป็ นกลาง (Zone of Peace,
Freedom and Neutrality Declaration : ZOPFAN) ปี พ.ศ.๒๕๑๔ เพื9อเป็ นหลักประกันต่อสันติภาพและความ
มัน9 คงของภูมิภาค
ด้ านเศรษฐกิจ
เริ9 มจากปี พ.ศ.๒๕๔๐ ที9จีนได้แสดงบทบาทช่ วยประเทศต่าง ๆ ในอาเซี ยนให้รอดพ้นจากปั ญหาวิกฤต
เศรษฐกิจด้วยการแสดงความจํานงที9จะให้ประเทศในอาเซี ยนกูเ้ งิน เช่น ให้ไทยกู้ ๑,๐๐๐ ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
ให้อินโดนี เซี ยกู้ ๕๐๐ เหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐและให้ประเทศอื9 น ๆ กู้โดยไม่ผ่านกองทุ นการเงิ นระหว่างประเทศ
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(International Monetary Fund : IMF) อีก ๓,๑๕๐ ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นต้น และจีนได้ประกาศที9จะไม่
ลดค่าเงินหยวน ทําให้ประเทศต่าง ๆ ในอาเซี ยนสามารถฟืH นตัวทางเศรษฐกิจในระยะเวลาที9ไม่นานนัก
ในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มีการประชุ มรัฐมนตรี ช่วยว่าการคลังและรองผูว้ า่ การธนาคาร
กลางของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน จีน ญี9ปุ่น และเกาหลี ใต้ หรื อ ASEAN+3 เป็ นครัHงแรกที9เชี ยงใหม่ โดยมี
ข้อเสนอที9จะให้มีความร่ วมมือกันระหว่างกันและมีแถลงการณ์ความร่ วมมือทางด้านการเงิ น ต่อมาได้มีการ
ประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังในกรอบ ASEAN+3 และมีขอ้ ตกลงความริ เริ9 มเชี ยงใหม่ (Chiang Mai
Initiative : CMI) เกิดขึHน ซึ9 งเป็ นกระบวนการแบบพหุ ภาคีในการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชี ยและเพื9อพัฒนา
กลไกช่วยเหลือทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านีHญี9ปุ่นได้พยายามที9จะจัดตัHงกองทุนการเงินแห่ งเอเชี ย (Asian Monetary Fund :
AMF) ขึHนมาในเอเชี ยเพื9อที9จะใช้แทน IMF หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจขึHนอีก แต่ได้รับการคัดค้านอย่างเต็มที9
จากสหรัฐอเมริ กาเพราะกลัวว่า AMF จะมาแย่งบทบาทของ IMF ซึ9 งสหรัฐอเมริ กาครอบงําอยู่ จึงทําให้ขอ้ เสนอ
ของญี9ปุ่นตกไป
จีนเป็ นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกที9เสนอให้มีการจัดตัHงเขตการค้าเสรี กบั อาเซี ยน โดยทัHงสองฝ่ ายได้มีการ
ลงนามในกรอบความตกลงเกี9 ย วกับ ความร่ ว มมื อทางเศรษฐกิ จอาเซี ย น-จี น (ASEAN-China Framework
Agreement on Economic Cooperation) เมื9อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ9 งได้มีการวางเป้ าหมายให้จดั ตัHงเขตการค้าเสรี
อาเซี ยน-จีนกับประเทศสมาชิ กอาเซี ยนเก่า (๖ ประเทศ) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๓ และกับประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
ใหม่ (๔ ประเทศ) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอาเซี ยนกับจีนได้ลงนามความตกลงด้านการค้าสิ นค้าในปี พ.ศ.
๒๕๔๗ ความตกลงด้านการค้าบริ การในปี พ.ศ.๒๕๕๐ และความตกลงด้านการลงทุนในปี พ.ศ.๒๕๕๒
อนึ9 ง ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซี ยน-จีนมีผลสมบูรณ์ เมื9อวันที9 ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ9 งทําให้อตั รา
ภาษี ศุลกากรสิ นค้าส่ วนใหญ่เหลื อ ๐% (เฉพาะประเทศอาเซี ยนเก่ า ๖ ประเทศกับจีน) โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๒
อาเซี ยนกับจีนมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน ๑.๖ แสนล้านดอลลาร์ สหรัฐ ลดลงจากปี พ.ศ.๒๕๕๑ ประมาณ ๓ หมื9น
ล้านดอลลาร์ สหรัฐ แต่จีนได้กลายเป็ นคู่คา้ อันดับ ๓ ของอาเซี ยน และอาเซี ยนเป็ นคู่คา้ อันดับ ๓ ของจีนเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม จากสถิ ติการค้าระหว่างอาเซี ยน-จีนดังกล่าวและสถิ ติการลงทุ นระหว่างอาเซี ยนกับจี น
พบว่า มูลค่าการลงทุ นระหว่างกันยังอยู่ในระดับตํ9า โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๑ จี นลงทุ นในอาเซี ยน ๑.๔ พันล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ น ๒.๔% ของเงินลงทุนจากต่างชาติทH งั หมด ทําให้จีนและอาเซี ยนต้องพิจารณาหาแนวทางใน
การส่ งเสริ มการค้าและการลงทุนระหว่างกันเพิ9มมากขึHน
ด้ านการพัฒนา
อาเซี ยนและจีนได้กาํ หนดให้มีความร่ วมมื อใน ๑๑ สาขาหลัก ได้แก่ สาขาเกษตร สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สาขาการลงทุน สาขาการพัฒนาลุ่มนํHาโขง สาขาการคมนาคม
ขนส่ ง สาขาพลังงาน สาขาวัฒนธรรม สาขาสาธารณสุ ข สาขาการท่องเที9ยว และสาขาสิ9 งแวดล้อม
จีนได้ดาํ เนิ นงานโครงการความร่ วมมือในการสร้างสิ9 งอํานวยความสะดวกขัHนพืHนฐานหลายประการ
เช่ น การเปิ ดเส้ น ทางการคมนาคมทางเรื อ ทางบก ทางทะเลและทางอากาศหลายเส้ น ทาง รวมทัHงมี การ
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ดําเนินการด้านการกูภ้ ยั ในทะเล การระวังป้ องกันและรักษาความปลอดภัยทางทะเล โดยได้กาํ หนดเป็ นกรอบ
แผนยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือในการคมนาคมระหว่างจีนกับอาเซี ยนให้สามารถเชื9 อมต่อเมืองสําคัญและแหล่ง
ผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
สํา หรั บ การพัฒนาความเชื9 อมโยงดัง กล่ า วนัHน จี น ได้จดั ตัHง กองทุ น อาเซี ย น-จี น เพื9 อการลงทุ น และ
โครงการสิ น เชื9 อเชิ ง พาณิ ช ย์ โดยให้ ค วามสํ า คัญ กับ การพัฒ นาโครงสร้ า งพืH น ฐานด้า นโครงข่ า ยคมนาคม
โทรคมนาคม พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ภายในอาเซี ยน โดยรั บข้อเสนอโครงการทัHงจากภาครัฐและ
เอกชน
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ ทิศทางของความสั มพันธ์ ในเชิ งยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซี ยนซึ9 งมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ และมีการติดต่อค้าขายกันมาตัHงแต่
สมัยโบราณ โดยมีแบบแผนและประเพณี ในการติดต่อสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ (tributary system) ที9แสดงถึง
การยอมรับในอํานาจของจักรพรรดิจีนเพื9อแลกเปลี9ยนกับผลประโยชน์ของการค้า และจักรพรรดิจีนก็จะตอบแทน
ชาติที9มาถวายเครื9 องบรรณาการด้วยของกํานัลที9มีมูลค่าสู งมากกว่าเครื9 องบรรณาการนัHน เพื9อแสดงถึงการมีสถานะ
ที9 เป็ นคุ ณและความมี นH าํ ใจที9 ย9ิงใหญ่ ของจี น ทําให้จีนมี ความพึ งพอใจต่ อการยอมรั บในอํานาจแบบดังกล่ าว
มากกว่าที9จะเข้ามาครอบงําหรื อยึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อันมีความแตกต่างไปจากการแสวงหา
อาณานิคมของชาติตะวันตก
ในขณะที9อดี ตศาสตราจารย์ดา้ นความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยมิชิแกนชื9 อ ออแกนสกีH
(A.F.K. Organski) ได้นาํ เสนอทฤษฎีการเปลี9ยนแปลงของกําลังอํานาจ (power transition theory) ไว้ในหนังสื อเรื9 อง
การเมืองโลก (World Politics) เมื9อปี ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ.๒๕๐๑) มีเนืH อหาเกี9ยวกับกําลังอํานาจในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและวงจรตามธรรมชาติของสงคราม โดยจัดระดับความสัมพันธ์ของกําลังอํานาจระหว่างรัฐต่าง ๆ
ในการเมื องระหว่างประเทศเป็ น ๔ ประเภท ได้แก่ รัฐที9 มีกาํ ลังอํานาจครอบงํา (dominant state) รั ฐที9 มีกาํ ลัง
อํานาจขนาดใหญ่ (great powers) รัฐที9มีกาํ ลังอํานาจขนาดกลาง (middle powers) และ รัฐที9มีกาํ ลังอํานาจขนาดเล็ก
(small powers) นอกจากนีH ได้กล่าวถึ ง ปรากฏการณ์ ของสงครามอันเกิ ดจากการที9มหาอํานาจเก่าต้องการรักษา
ความเป็ นมหาอํานาจไว้โดยการทําลายมหาอํานาจใหม่ที9กาํ ลังก้าวขึHนมามีอาํ นาจ
แม้วา่ ทฤษฎีการเปลี9ยนแปลงของกําลังอํานาจของออแกนสกีHจะนําเสนอมากว่า ๔๐ ปี แล้วก็ตามแต่ก็มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ จาง หยุนหลิง (Zhang Yunling) และ ถัง ซื9 อผิง (Tang Shiping) ที9ได้วิเคราะห์
บทบาทการผงาดขึHนมามีอาํ นาจอย่างสันติของจีนในการดําเนิ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปั จจุบนั เพื9อ
รองรับต่อการเปลี9ยนแปลงของกําลังอํานาจระหว่างประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ สรุ ปได้ดงั นีH
๑. จีนมุ่งคืนสู่ ความยิ9งใหญ่ดงั ในอดีตด้วยการเป็ นมหาอํานาจจากขนาดของประเทศ จํานวนประชากร
และความเจริ ญมัง9 คัง9 ทางเศรษฐกิ จในปั จจุ บนั แต่จีนระลึ กอยู่เสมอว่าสหรัฐฯ เป็ นอภิ มหาอํานาจที9จีนต้องมี
ความร่ ว มมื อ ในพืH น ที9 ต่า ง ๆ นอกจากนีH จี น จะเพิ9 ม ความแข็ ง แกร่ ง ของประเทศรวมทัHง ความเข้ม แข็ ง ทาง
การทหารเพื9อรักษาสถานภาพทัHงในระดับภูมิภาคและระดับโลก

๑๗
๒. จีนต้องการดํารงความมีเสถี ยรภาพอันเป็ นผลจากนโยบายสี9 ทนั สมัยในยุคของ เติHง เสี9 ยวผิงและ
รักษาสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศให้มีความสงบเพื9อพัฒนาเศรษฐกิ จ โดยการรักษาความสัมพันธ์ที9ดีกบั
สหรัฐฯ และประเทศเพื9อนบ้านของจีน
๓. จี นเน้นการเป็ นประเทศใหญ่ที9มีความรั บผิดชอบและควบคุ มพฤติ กรรมของตนเองที9 จะไม่มุ่ง
แสวงหาการเป็ นผูน้ าํ ในกิ จการระหว่างประเทศทัHงในระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยดําเนิ น กิ จกรรมผ่า น
องค์กร สถาบันและกลไกต่าง ๆ แบบพหุ ภาคี (multilateral institutions) เพื9อสร้างความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จ
รวมทัHงร่ วมปรึ กษาหารื อระหว่างประเทศเพื9อสร้างความไว้เนืHอเชื9 อใจ (Confidence Building Measures: CBMs)
ในการบริ หารจัดการด้านความมัน9 คงบนพืHนฐานของแนวคิ ดความมัน9 คงใหม่ (new security concept) ที9
ก่อให้เกิดความเชื9อมัน9 การเห็นประโยชน์ร่วมกัน มีความเสมอภาคกันและมีความร่ วมมือกัน
๔. จีนเน้นการดําเนินการพัฒนาประเทศบนพืHนฐานของความมัน9 คงและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที9สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของโลก โดยดําเนินนโยบายอย่างอิสระและไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด รวมทัHงยึดถือกรอบ
ปฏิบตั ิของสหประชาชาติและจะต่อต้านการแทรกแซงกิจการระหว่างประเทศ
ทิศทางและแนวโน้ มของความสั มพันธ์ ในอนาคต
จากกรอบการวิ เคราะห์ ทิ ศ ทางของความสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที9 ก ล่ าวมา ที9 ไ ด้ก ล่ า วถึ ง การ
เปลี9 ยนแปลงของกําลังอํานาจในการเมื องระหว่างประเทศ ทําให้สามารถวิเคราะห์ ทิศทางที9 จีนมุ่ง ดําเนิ นการ
เพื9อให้บรรลุ เป้ าหมายทางยุทธศาสตร์ ในการผงาดขึHนมามีอาํ นาจอย่างสันติในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
หรื อ อาเซี ยน ได้ ๖ ประการใหญ่ ๆ คือ
๑. มุ่งสร้างบทบาทใหม่ของการเป็ นสถาบันระหว่างประเทศในภูมิภาคเพื9อความร่ วมมือทัHงทางด้าน
เศรษฐกิจและความมัน9 คง เช่ น การประชุ มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชี ย-แปซิ ฟิก หรื อ เอเปก (The
Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)
๒. มุ่งใช้กลไกของสถาบันระหว่างประเทศที9มีพฒั นาการที9กา้ วหน้าอย่างรวดเร็ วในการแก้ไขปั ญหาใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะหลังวิกฤติทางเศรษฐกิจในเอเชี ย ได้แก่ กรอบการประชุ มอาเซี ยนบวกสาม (ASEAN+3 หรื อ
ASEAN Plus Three: APT)
๓. ส่ งเสริ มและสนับสนุนต่อการสร้างบรรทัดฐานของสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
หรื อ อาเซี ยน (The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ในการต่อต้านการขยายอํานาจอิทธิ พลเพื9อ
ครองความเป็ นจ้าว (hegemonic power)
๔. เร่ งดําเนิ นการให้สถาบันระหว่างประเทศมีกลไกในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในภูมิภาค เช่ น
กลไกของการจัดตัHงเขตการค้าเสรี อาเซี ยน หรื อ อาฟต้า (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และ กรอบการ
ประชุ ม อาเซี ยนว่าด้วยความร่ วมมื อด้า นการเมื องและความมัน9 คงแห่ ง เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก (ASEAN Regional
Forum: ARF) เป็ นต้น

๑๘
๕. ยกระดับความเชื9 อมัน9 ของกลไกเพื9อความร่ วมมือด้านความมัน9 คงทัHงในรู ปแบบทวิภาค (bilateral)
และพหุ ภาคี (multilateral) ให้มีความสมดุ ลที9จะผลักดันให้เกิดประชาคมความมัน9 คง (security community)
ของภูมิภาคต่อไป
๖. ใช้แนวทางของความสัมพันธ์ในความร่ วมมือด้านความมัน9 คงทัHงที9เป็ นทางการ (formal security
approach) และที9ไม่เป็ นทางการ (informal security approach) โดยตัHงคณะทํางานร่ วมกันเพื9อลดข้อจํากัดในการ
แก้ไขปั ญหา รวมทัHงการมีกิจกรรมร่ วมกัน
สําหรับแนวโน้มการดําเนินการต่อความสัมพันธ์กบั อาเซี ยนของจีนนัHน จีนจะมุ่งเน้นการขยายบทบาท
และอํานาจโดยใช้เศรษฐกิ จและวัฒนธรรมเป็ นเครื9 องมือ (soft power) เพิ9มมากขึHน ซึ9 งสอดคล้องกับข้อมูลที9
ธนาคารเพื9อการพัฒนาแห่ งเอเชี ยได้แถลงผลการวิจยั เมื9 อเดื อนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่า จี นจะกลายเป็ น
ประเทศที9 มีข นาดของเศรษฐกิ จใหญ่ ที9 สุดของโลกภายในปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยจี น ได้ก าํ หนดเป้ าหมายจาก
ปั จจุบนั จํานวน ๑ ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ เป็ น ๔ ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ9 งจะทําให้ประชากร
จีนที9มีรายได้น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านคน สามารถหลุดพ้นจากความยากจน นอกจากนีH จีนยังมีทุนสํารองระหว่าง
ประเทศมากที9สุดในโลก (ทุนสํารองระหว่างประเทศ หมายถึง สิ นทรัพย์ที9ธนาคารกลางและหน่วยงานที9ดูแล
ทางการเงิ น ของประเทศนัHน ๆ ถื อ ครองไว้ ซึ9 ง ส่ ว นมากอยู่ใ นรู ป แบบ เงิ น ตราต่ า งประเทศสกุ ล ต่ า งๆ เช่ น
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ยูโร ปอนด์สเตอร์ ลิง และเยน, ทองคํา, สิ ทธิ พิเศษถอนเงิ น และสิ นทรัพย์ส่งสมทบกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ)
การที9จีนมีทุนสํารองระหว่างประเทศจํานวนมากนัHน ทําให้จีนต้องหันไปเพิ9มการลงทุนในต่างประเทศ
เพื9อชะลอสภาวะความร้ อนแรงทางเศรษฐกิ จภายในประเทศให้อยู่ในระดับที9 สมดุ ล รวมทัHงรั ฐบาลจีนได้มี
นโยบายให้บริ ษทั ต่าง ๆ ของจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึHน
ทิศทางและแนวโน้มของความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจจากผลการประชุ มหารื อว่าด้วยเขตการค้าเสรี
จีน – อาเซี ยน (China-ASEAN FTA Forum) เมื9อวันที9 ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ นครหนานหนิ ง ประเทศ
สาธารณรั ฐประชาชนจีน ซึ9 งมี ผูน้ าํ ฝ่ ายเศรษฐกิ จจากจี นและ๑๐ ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน รวมทัHงข้าราชการ
เจ้า หน้า ที9 คณะตัว แทนจากองค์ก รระหว่า งประเทศที9 เ กี9 ย วข้อ ง คณะตัว แทนวิ ส าหกิ จ ที9 มี ชื9 อ เสี ย ง และ
นักวิชาการผูเ้ ชี9 ยวชาญ รวมกว่า ๔๐๐ คน เข้าร่ วมการประชุ ม ที9ประชุ มฯ ได้มีการออกแถลงการณ์ในพิธีปิด มี
สาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นีH
๑. ทัHงสองฝ่ ายพยายามปฏิ บตั ิตามข้อตกลงการค้าเสรี ในการเปิ ดเสรี ทางการตลาดระหว่างกันอย่าง
ต่อเนื9อง รวมทัHงร่ วมรับมือกับความท้าทายและการต่อต้านระบบปกป้ องการค้าเพื9อผลักดันการสร้างเขตการค้า
เสรี ให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม
๒. ส่ งเสริ มการเปิ ดเสรี การค้าการลงทุ นและการต่อต้านระบบการปกป้ องการค้าการลงทุน โดยเร่ ง
ส่ งเสริ มการเปิ ดเสรี ทางการค้าตามข้อตกลงว่าด้วยการค้าและสิ นค้าบริ การรวมทัHงใช้ประโยชน์จากฐานการ
ส่ งเสริ มการค้าต่าง ๆ เช่น งานมหกรรมแสดงสิ นค้า ฯลฯ เพื9อกระชับความร่ วมมือทางการค้า
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๓. ส่ งเสริ ม ระบบการลงทุ น ระหว่างจี นกับอาเซี ยนให้มีค วามสมบู รณ์ โดยเร่ งพัฒนาภายใต้ค วาม
ร่ วมมือในโครงการขนาดใหญ่รวมทัHงการสร้ างเขตความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและเขตนิ คมอุตสาหกรรมข้าม
ประเทศ
๔. ผลักดันความร่ วมมือด้านการคมนาคมระหว่างจีนกับอาเซี ยนเต็มรู ปแบบ รวมทัHงมีการบูรณาการ
มาตรฐานของโครงสร้ างพืHนฐานการคมนาคมระหว่างกันอย่างต่ อเนื9 อง เช่ น โครงสร้ างพืHนฐานทางท่ าเรื อ
เส้นทางรถไฟสายหลัก เส้นทางหลวงและท่าอากาศยาน ฯลฯ โดยร่ วมกันผลักดันมาตรฐานการอํานวยความ
สะดวกด้านการคมนาคมอันจะสร้างความแข็งแกร่ งในด้านการเชื9อมต่อภายในภูมิภาค
๕. ผลักดันความร่ วมมือระหว่างจีนกับอาเซี ยนด้วยความร่ วมมือในระดับอนุ ภูมิภาคซึ9 งเป็ นสาระสําคัญ
ของกรอบข้อตกลงความร่ วมมือทางเศรษฐกิจจีน – อาเซี ยน เช่น อนุภูมิภาคลุ่มแม่นH าํ โขง ฯลฯ
บทบาททีไ0 ทยควรดําเนินการเพือ0 รักษาผลประโยชน์ ของประเทศ
บทบาทของอาเซี ยนที9เด่นชัดคือ การมุ่งส่ งเสริ มความร่ วมมือในหมู่ประเทศสมาชิ ก ทัHง ๑๐ ประเทศ
เพื9อนําไปสู่ การสร้างประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community) อันมีผลมาจากการประชุ มสุ ดยอดผูน้ าํ อาเซี ยน
ครัHงที9 ๙ ระหว่างวันที9 ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที9เกาะบาหลี ประเทศอินโดนี เซี ย ผูน้ าํ อาเซี ยนได้ลงนามใน
ปฏิญญาว่าด้วยความร่ วมมืออาเซี ยน (Declaration of ASEAN Concord II หรื อ Bali Concord II) เห็นชอบให้มี
การจัดตัHง ประชาคมอาเซี ย น ใน ๓ ด้า นหลัก ได้แ ก่ ประชาคมความมัน9 คงอาเซี ย น (ASEAN Security
Community : ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ให้แล้วเสร็ จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังนัHน บทบาทที9 ไทยควรดําเนิ นการเพื9อรั กษาผลประโยชน์ของประเทศจึ งควรอยู่บนพืHนฐานของ
กรอบความร่ วมมือของอาเซี ยนเพื9อผลักดันให้เป็ นประชาคมอาเซี ยน โดยมีนยั สําคัญ ดังนีH
บทบาทด้ านการเมืองและความมั0นคง ซึ9 งการเป็ นประชาคมความมัน9 คงอาเซี ยนนัHน มีวตั ถุประสงค์หลัก
ดังนีH
๑. สร้างประชาคมอาเซี ยนให้มีค่านิยมร่ วมกัน โดยสร้างค่านิยมและแนวปฏิบตั ิร่วมกันของอาเซี ยนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ค่านิยมว่าด้วยการไม่ใช้กาํ ลังแก้ไขปั ญหาและการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ ฯลฯ
๒. เสริ มสร้ างขีดความสามารถของอาเซี ยนในการเผชิ ญกับภัยคุ กคามความมัน9 คงในรู ปแบบใหม่บน
พืHนฐานของการมีความมัน9 คงของมนุษย์
๓. ให้ประชาคมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์ที9แน่นแฟ้ นและสร้างสรรค์กบั ประชาคมโลก โดยให้อาเซี ยน
มีบทบาทนําในภูมิภาค
ไทยควรแสดงบทบาทนําอย่างต่อเนื9 องในการผลักดันการเป็ นประชาคมความมัน9 คงอาเซี ยนหลังจากที9
ไทยได้ริเ ริ9 ม ให้ ผูน้ ํา รั ฐ บาลของประเทศต่ า ง ๆ ของอาเซี ย นรั บ รองเอกสารวิสั ย ทัศ น์ อาเซี ย น ค.ศ. ๒๐๒๐
(ASEAN Vision 2020) ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี การก่อตัHงอาเซี ยน ซึ9 งมีขH ึนระหว่างการประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยน
อย่างไม่เป็ นทางการ ครัHงที9 ๒ เมื9อเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย โดยวิสัยทัศน์
ดัง กล่ า วได้ก าํ หนดทิ ศ ทางและเป้ าหมายของการดํา เนิ น การในด้า นต่ า ง ๆ ครอบคลุ ม ทัHง ทางด้า นการเมื อ ง

๒๐
เศรษฐกิ จ และสังคม รวมทัHงการดําเนิ นความสัมพันธ์ กบั ประเทศภายนอก และได้จดั ทําเป็ นแผนปฏิ บตั ิการมี
หัวข้อหลัก ๆ ๖ หัวข้อ ได้แก่ (๑) political development เน้นเรื9 องการเสริ มการพัฒนาทางการเมืองระหว่าง
อาเซี ยน (๒) shaping and sharing of norms เป็ นการเสริ มสร้างบรรทัดฐานที9อาเซี ยนจะมีร่วมกันเพื9อเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิในเรื9 องต่างๆ ในประชาคมอาเซี ยน (๓) conflict prevention เน้นการป้ องกันไม่ให้เกิดการสู ้รบโดย
ส่ งเสริ มระดับของความไว้เนืHอเชื9 อใจและการป้ องกันไม่ให้ปัญหาที9มีอยูแ่ ล้วทวีความรุ นแรงยิ9งขึHน (๔) conflict
resolution เน้นเรื9 องการแก้ไขปั ญหาภายในภูมิภาคโดยใช้กลไกของภูมิภาคซึ9 งอาจรวมถึ งการจัดตัHงกลไกรักษา
สันติภาพของภูมิภาค (๕) post-conflict peace building ให้อาเซี ยนร่ วมมือกันเพื9อสร้างสันติภาพภายหลังการยุติ
การสู ้รบซึ9 งอาจรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรม การฟืH นฟูบูรณะ และการระดมทรัพยากรเพื9อการนีH
และ (๖) implementing mechanisms เสนอให้มีการติดตามการนําแผนปฏิบตั ิการมาปฏิบตั ิโดยที9ประชุ มรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซี ยนเป็ นผูป้ ระสานงานกับรัฐมนตรี ที9เกี9 ยวข้อง รวมทัHงจัดตัHงคณะทํางานเฉพาะกิ จตามสมควร
และรายงานผลการดําเนินการต่อที9ประชุมสุ ดยอดผูน้ าํ อาเซี ยนทุกปี
แม้วา่ ที9ผา่ นมาจะมีการประชุมหารื อในระดับรัฐมนตรี กลาโหมอาเซี ยนเพียง ๔ ครัHง แต่ก็มีทิศทางและ
พัฒนาการที9กา้ วหน้า โดยเฉพาะการประชุ มรัฐมนตรี กลาโหมอาเซี ยน ครัHงที9 ๓ ที9ไทยเป็ นเจ้าภาพ เมื9อเดื อน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ เมืองพัทยา ได้มีการลงนามรับรองเอกสารสําคัญจํานวน ๓ ฉบับ คื อ (๑) เอกสาร
แนวความคิดการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซี ยนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรม และ
การบรรเทาภัยพิบตั ิ มีวตั ถุประสงค์เพื9อยกระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิการทางทหารของประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยน ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรมและบรรเทาภัยพิบตั ิ (๒) เอกสารหลักเกณฑ์สําหรับสมาชิ ก
ภาพการประชุ มระหว่างรัฐมนตรี กลาโหมอาเซี ยนกับรัฐมนตรี กลาโหมของประเทศคู่เจรจา และ (๓) เอกสาร
แนวความคิดความร่ วมมือระหว่างกลาโหมอาเซี ยนกับองค์กรภาคประชาสังคมในด้านความมัน9 คงรู ปแบบใหม่
เพื9อกําหนดกรอบและแนวทางการดําเนิ นการสําหรับให้องค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมกับกลาโหม
อาเซี ยน ในการแก้ไขปั ญหาที9เกิดจากความมัน9 คงรู ปแบบใหม่
อาจกล่ า วได้ว่า กลไกการป้ องกัน ความขัด แย้ง และแก้ไ ขปั ญหาที9 ดีนH ัน ควรเกิ ด จากการรั บ รู ้ แ ละ
ตระหนักถึงภัยคุ กคามร่ วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ9งภัยคุกคามต่อความมัน9 คงของมนุ ษย์ ดังนัHน ไทยควรจะสร้าง
บทบาทในการผลักดันอาเซี ยนให้มีความร่ วมมือทางการทหารอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยการจัดตัHงเป็ นกองกําลัง
ร่ วมของอาเซี ยนเพื9อรองรับต่อภัยคุ กคามในรู ปแบบใหม่ เช่ น การช่ วยเหลื อด้านมนุ ษยธรรมและบรรเทาภัย
พิบตั ิ เป็ นต้น อันเป็ นการพัฒนากําลังพลของกองทัพไทยให้มีขีดความสามารถมากขึHนและสามารถสร้างความ
ไว้เนืHอเชื9อใจระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศเพื9อนบ้านได้แนวทางหนึ9ง
นอกจากนัHน ไทยควรแสดงบทบาทในการผลัก ดัน การส่ ง เสริ มมาตรการไว้เนืH อเชื9 อใจระหว่างกัน
โดยเฉพาะปั ญหาที9อาจเกิดความขัดแย้งจากปั ญหาเขตแดน เช่น ให้ทุกฝ่ ายเคารพเสรี ภาพในการเดินเรื อในทะเล
จีนใต้และแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี ด้วยการให้ความสําคัญต่อปฏิญญาทะเลจีนใต้ (Declaration on
the Conduct of Parties in the South China Sea) เป็ นต้น

๒๑
บทบาทด้ านเศรษฐกิจ ไทยควรแสดงบทบาทในการผลักดันให้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยการ
ส่ งเสริ มความร่ ว มมื อทางการค้าเสรี แ ละเป็ นหุ ้น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จอย่างแน่ นแฟ้ นกับประเทศคู่คา้ สํา คัญๆ
โดยเฉพาะกับจีน ซึ9 งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ มีเป้ าหมายสําคัญอยูท่ ี9การทําให้เศรษฐกิจของประเทศสมาชิ ก
ทัHง ๑๐ ประเทศพัฒนาเป็ นตลาดและฐานการผลิ ตเดี ยวกัน (Single market and production base) โดยมี
ส่ วนประกอบสําคัญ ได้แก่ การเคลื9อนย้ายสิ นค้าที9เสรี การเคลื9อนย้ายบริ การที9เสรี การเคลื9อนย้ายการลงทุนที9
เสรี การเคลื9 อนย้ายเงิ นทุนที9เสรี มากขึHน และการเคลื9อนย้ายแรงงานฝี มือที9เสรี อันจะทําให้อาเซี ยนมีอาํ นาจ
ต่อรองในเวทีการค้าระดับโลก
ประเทศไทยมีศกั ยภาพที9ดีพอในการแข่งขันรวมทัHงมีความสําคัญและน่าสนใจมากเพียงพอที9จะดึงดูด
นักลงทุนระดับโลกรายใหญ่ๆ ที9มีเงินลงทุนมหาศาลและมีเทคโนโลยีชH นั สู ง ซึ9 งการลงทุนรายใหญ่ๆ เหล่านีH จะ
ส่ งผลดีตามมาในเรื9 องความต้องการวัตถุดิบ ชิHนส่ วนประกอบ การบริ การและการจ้างงานภายในประเทศ การ
ถ่ายทอดวิทยาการเทคโนโลยีชH นั สู งก็จะเกิ ดขึH น ส่ งผลให้คนไทยมี ความรู ้ ความสามารถเพิ9มขึHน ประเทศที9 มี
เศรษฐกิจใหญ่เข้มแข็งอย่างจีน ญี9ปุ่น และเกาหลีใต้ต่างก็สนใจ มาร่ วมมือเจรจาทางการค้าและการร่ วมมือทาง
เศรษฐกิ จอื9นๆ กับอาเซี ยนทัHงในระดับทวิภาคีกบั อาเซี ยนและในวงอาเซี ยนบวกสาม (ASEAN Plus Three)
นอกจากนีH อินเดีย ออสเตรเลี ย และนิ วซี แลนด์ ก็ได้มาร่ วมกับอาเซี ยน จีน ญี9ปุ่น และเกาหลี ใต้ (อาเซี ยนบวก
หก) ในกรอบของการประชุ มสุ ดยอดเอเชี ยตะวันออก (East Asia Summit : EAS) และในระดับที9กว้างไกล
ออกไป เช่น ความร่ วมมือระหว่างอาเซี ยนกับประเทศในเอเชี ยแปซิ ฟิก หรื อ เอเปก (Asia-Pacific Economic
Cooperation : APEC) เป็ นต้น

(ภาพจาก สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง http://www.thaifta.com/thaifta/Home)

บทบาทด้ านสั งคมและวัฒนธรรม ไทยควรแสดงบทบาทในการส่ งเสริ มให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามา
มีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื9 อง ซึ9 งในการประชุ มรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซี ยน ครัHงที9 ๔๓ เมื9อกลางเดื อนกรกฎาคม
๒๕๕๓ ณ กรุ งฮานอย ประเทศเวียดนาม รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ยH าํ ความสําคัญ
ของการส่ งเสริ มความร่ วมมือ กับภาคประชาสังคมในการสร้างประชาคมอาเซี ยนโดยเสนอให้พิจารณาจัดการ
หารื อ ระหว่างผูน้ าํ อาเซี ยนกับผูแ้ ทนภาคประชาสังคมในระหว่างการประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยน โดยอาจคัดเลือก
เฉพาะองค์กรเอกชนที9ปฏิบตั ิงานด้านมนุษยธรรมแยกออกจากลุ่ม องค์กรเอกชนทางการเมืองเพื9อหลีกเลี9ยงการ

๒๒
สร้างความไม่สบายใจแก่ผนู ้ าํ บาง ประเทศ โดยอินโดนี เซี ยในฐานะที9จะเป็ นประธานอาเซี ยนปี ๒๕๕๔ ได้ให้
การสนับสนุนและประเทศต่าง ๆ ในอาเซี ยนรับที9จะพัฒนาแนวคิดนีHต่อไป
นอกจากนีH ไทยควรแสดงบทบาทที9 เด่ นชัดในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งภายในประเทศให้อยู่ใน
ระดับที9 ไม่เป็ นอุ ปสรรคต่อการบริ หารและพัฒนาประเทศ โดยดําเนิ นการควบคู่ไปกับการเสริ มสร้ างความ
ร่ วมมื อกับประเทศเพื9อนบ้านในอาเซี ยนเพื9อการพัฒนาภูมิภาคที9มีความยัง9 ยืนตามแผนปฏิ บตั ิ การประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซี ยนให้บงั เกิดผลเป็ นรู ปธรรม ซึ9 งประกอบด้วยความร่ วมมือ ๕ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) การ
สร้ างสังคมที9เอืHออาทรโดยเฉพาะอย่างยิ9งการขจัดความยากจนและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (๒) การลด
ผลกระทบอันเกิ ดจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (๓) การเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ ของอาเซี ยน (๔) รู ปแบบหรื อ
แนวทางในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และ (๕) การส่ งเสริ มการพัฒนาสิ9 งแวดล้อมอย่างยัง9 ยืน
บทสรุ ป
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซี ยนนัHน นอกจากความใกล้ชิดด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์
และการติ ดต่อค้าขายระหว่า งกันมาตัHง แต่โบราณกาลแล้ว ยัง มี แรงผลักดันจากปั จจัยภายนอกภูมิภ าคที9 ม า
กระทบต่ อ ปั จ จัย ภายในภู มิ ภ าคอัน เป็ นผลมาจากการปรั บ ตัว เพื9 อ ให้ เ ข้า กับ สภาวะแวดล้อ มของโลกที9
เปลี9ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ9งการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที9ทาํ ให้ตอ้ งมีการรวมกลุ่มกันของประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ เพื9อเพิ9มอํานาจการต่อรองในการรักษาผลประโยชน์
อาเซี ยนเป็ นภูมิภาคที9มีความสําคัญต่อจีนในการบรรลุเป้ าหมายเพื9อการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็ นพืHนที9
ในการช่ ว งชิ ง อํา นาจอิ ทธิ พ ลกับ สหรั ฐอเมริ ก า ญี9 ปุ่ นและประเทศต่ า ง ๆ เพื9 อการรั ก ษาสถานะเดิ ม ในเวที
การเมื องระหว่างประเทศ ส่ วนอาเซี ยนเองก็เห็ น ประโยชน์ จากการรวมตัว กัน เป็ นประชาคมอาเซี ย นและ
จํา เป็ นต้องมี ค วามร่ ว มมื อ กับ จี น ในกรอบของความร่ ว มมื อ อาเซี ย นบวกสาม (จี น ญี9 ปุ่ น และเกาหลี ใ ต้)
เนื9องจากยังไม่มีความแข็งแกร่ งที9เพียงพอโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจรวมทัHงมีความหวาดระแวงว่าจีนอาจครอบงํา
ภูมิภาคนีH จึงได้ขยายขอบเขตไปสู่ ความร่ วมมือในกรอบของอาเซี ยนบวกหก (อาเซี ยนบวกสามบวกกับ อินเดีย
ออสเตรเลีย และนิ วซี แลนด์) เพื9อให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจกับจีนภายใต้ความร่ วมมือที9แฝงเร้นด้วยการแข่งขัน
และแย่งชิ งผลประโยชน์ (มี แนวโน้มจะเป็ นอาเซี ยนบวกแปดโดยดึ งสหรั ฐอเมริ กาที9เข้าร่ วมประชุ มกับผูน้ าํ
อาเซี ยนถึงสองครัHง ครัHงล่าสุ ดเมื9อวันที9 ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ กรุ งวอชิงตัน สหรัฐฯและดึงรัสเซี ยเข้ามาร่ วม)
อุปสรรคสําคัญต่ออนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซี ยนคือ การไม่ไว้วางใจต่อกันอันเกิ ด
จากพัฒนาการที9แตกต่างกันของประเทศต่าง ๆ ในอาเซี ยนและจีน รวมทัHงการที9มีปัญหาความขัดแย้งในหมู่เกาะ
ทะเลจี นใต้ระหว่างจี นกับบางประเทศในอาเซี ยน เช่ น เวียดนาม ฯลฯ ทําให้มหาอํานาจนอกภูมิภาคฉกฉวย
โอกาสเข้ามาแทรกแซงต่อปั ญหาดังกล่าวนีH เพราะไม่ตอ้ งการให้ภูมิภาคนีH มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งซึ9 งจะ
เป็ นการท้าทายต่ออํานาจอิทธิ พลของตน ก็ยงิ9 จะส่ งผลกระทบต่อบรรยากาศความมัน9 คงและความร่ วมมือกันใน
ภูมิภาค อันบัน9 ทอนพลังที9จะพัฒนาไปสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนและประชาคมเอเชี ยตะวันออก (ในกรอบ
ความร่ วมมือของอาเซี ยนบวกสาม) ตามที9อาเซี ยนและจีนได้มีความคาดหวังไว้
------------------------------------
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