
รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และบทบาทของไทย 

โดย พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล 

กล่าวน า 
 แม้ว่าทั้งจีนและสหรัฐฯ ต่างก็เห็นถึงความส าคัญของความร่วมมือกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ต้องการ  
แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศก็ ก าลังอยู่บนเส้นทางของความ ขัดแย้งกันในเรื่องแนวคิดทางยุทธศาสตร์  โดยเฉพาะ
นโยบายการหวนคืนสู่เอเชียของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่น าโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่สร้างความกังวลใจให้กับจีน  
จนถึงขั้นมีการตอบโต้กันเกี่ยวกับหลักการต่างๆ ที่ว่าด้วยเรื่องของอ านาจอธิปไตยแห่งชาติ เช่น ปัญหาไต้หวัน และ
ปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ เป็นต้น  

 

 

 เหตุการณ์ที่น่าสนใจทางด้านการเมืองระหว่างประเทศกรณี หนึ่งคือ การพบปะหารือในการประชุมสุดยอด
ระหว่างนายบารัค โอบามา ผู้น าสหรัฐฯ กับนายหู จิ่นเทา ผู้น าของจีน เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ณ กรุงวอชิงตัน  ดี.ซี.  
ประเทศสหรัฐฯ ที่ได้ท าให้ มีการบรรลุข้อตกลงที่ส าคัญเก่ียวกับการสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์     
บนพื้นฐานของการเคารพรวมทั้งการมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายสี จิ้น ผิง รองประธานาธิบดี ของจีน (ซ่ึงก าลังก้าว ขึ้นรับต าแหน่ง เป็น
ประธานาธิบดีจีนในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖) ได้เดินทางไปเยือนสหรัฐฯ และได้เสนอรูปแบบใหม่ของความเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และจะเป็นก้าวส าคัญของ
การสร้างความคาดหวังส าหรับประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งหลายจะพิจารณาก าห นดเป็นแนวทางในการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างกันต่อไป 

 
 แนวทางในการด าเนินความสัมพันธ์แบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการขยายผลไปสู่การหารือ
ทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงปักกิ่ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
โดยประธานาธิ บดีหู  จิ่นเทา ได้เน้นย้ าถึงล าดับก้าวของข้อเสนอในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน ๕ ประเด็น 
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ได้แก่ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน  การยอมรับต่อความเท่าเทียมกัน  ความเข้าใจต่อกัน และการ
ท างานร่วมกันอย่างเพ่ือนที่มีความใส่ใจต่อกัน   

 

 ในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้แสดงสุนทรพจน์ ตอบโดยกล่าวถึงความยินดีต้อนรับต่อการเจริญเติบโต
ของจีนอย่างสงบ ซึ่งในโอกาสนั้นทั้งผู้น าสหรัฐฯ และผู้น าจีน ก็ได้เห็นพ้องกันถึงอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างกันที่
จะไม่ให้เกิดความซ้ ารอยต่อการเข้าใจผิดต่อกันอีก ซึ่งสอดรับกั บค าประกาศ ของนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรี
ต่างประเทศของสหรัฐฯ ในขณะนั้น ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะไม่ใช่ลักษณะของความแตกต่าง
ตรงกันข้ามท่ีชัดเจนระหว่างสีขาวกับสีด าหรือการเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน   แต่ทั้งสหรัฐฯ และจีน มุ่ง ลดทอนความขัดแย้ง    
ที่จะส่ งผลกระทบต่อเสถียรภาพของความสมดุลระหว่างความร่วมมือกับการแข่งขัน   ซึ่งทั้งสองฝุายให้การยอมรับ
ร่วมกัน  โดยที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน 

การก้าวสูภ่ารกิจใหมใ่นการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
 นักวิชาการจีนชื่อ หยวน เผิง (Yuan Peng) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ จากสถาบันศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย (China Institutes of Contemporary 
International Relations : CICIR)  วิเคราะห์ว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมาทางประวัติศาสตร์ของการด า เนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ  ได้ชี้ให้ผู้น าทั้งของจีนและสหรัฐฯ เห็นความส าคัญของการ มีส่วนร่วมในทางการเมืองที่จะน าไปสู่การ
สร้างความสงบร่วมกัน  ซึ่งจะสามารถหยุดยั้งวงจรของความขัดแย้งและการเผชิญหน้าต่อกันได้  โดยเฉพาะการก้าวขึ้น
สู่อ านาจและการเสื่อมถอยอ านาจลงของประเทศขนาดใหญ่ของโลกในประวัติศาสตร์ได้ผลั กดันให้นักคิดทาง
ยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศได้ตระหนัก ถึงความส าคัญของวงจรด้านสื่อสารมวลชน  ซึ่งเก่ียวข้องกับสังคมและ
การศึกษาที่ได้ซึมแทรกการมอ งโลกในแง่ร้ายจากความแตกต่าง ระหว่างกัน รวมทั้งปัญหาช่องว่างระหว่างผู้น ากับ
ประชาชน อันท าให้เกิดการสร้างนโยบายที่น าไปสู่ ความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น การ
สื่อสารในระดับระหว่างผู้น าของทั้งสองประเทศจึงมีความส าคัญต่อการสร้างฉันทามติและน าไปสู่รูปธรรมของการ
ปฏิบัติต่อกัน ซึ้งทั้งสองประเทศได้เห็นแล้วว่าต้องด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันบนพื้นฐานของความร่ วมมือและเป็น
ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยมีความเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  อันเป็น
รูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ดังจะได้กล่าวในประเด็นต่างๆ ต่อไป  (Peng, Yuan., 2012,     
pp. 28-29) 
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เหตุผลส าคัญที่เป็นเบื้องหลังของการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
 หลังยุคสงครามเย็น สหรัฐฯ ได้กลายเป็นอภิมหาอ านาจเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้น นโยบายต่างประเทศของจีนจึง
มุ่งเน้นการด าเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ เป็นส าคัญ โดยมีเหตุผลสามประการ (Zicheng, Ye., 2011, p.3) กล่าวคือ 
 ประการแรก  จีนเห็นว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพในการท าสงครามขนาด
ใหญ่ได้ ในขณะที่จีนต้องการรักษาสภาวะแวดล้อมให้มีความสงบเพื่อเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแผน 
 ประการที่สอง จีนประเมินว่า ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะท าให้จีนบรรลุความทันสมั ย เนื่องจาก
สหรัฐฯ เป็นตลาดการค้าที่มีความส าคัญรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนและมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
 ประการที่สาม จีนมีข้อพิจารณาว่า สหรัฐฯ เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับประเด็นปัญหา
ไต้หวัน โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะส่งผล กระทบต่อการด ารงไว้ซึ่งเอกภาพและ บูรณภาพแห่งดินแดน
ของจีน 
 ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็ได้วิเคราะห์ประเมินว่า จีนเป็นประเทศที่มีความส าคัญต่อสหรัฐฯ นอกจากที่จีนเป็น
ประเทศหนึ่งในห้าของคณะมนตรีความมั่นคงถาวรของสหประชาชาติแล้ว ยังมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐฯ 
ในสี่ประการ (Zicheng, Ye., 2011, p.4) ได้แก่ 
 ประการที่หนึ่ง จีนเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถและมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นภัย
คุกคามต่อสหรัฐฯ รวมทั้งมีความส าคัญต่อความส าเร็จของสหรัฐฯ ในการจ ากัดการแพร่กระจายของอาวุธที่มีอานุภาพ
ร้ายแรง  
 ประการที่สอง จีนเป็นประเทศที่มีบทบาทส าคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ 
 ประการที่สาม จีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาที่รวดเร็วโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งมีบทบาท
ส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมของโลก เช่น ปัญหาด้านมลพิษ เป็นต้น 
 ประการที่สี่ สหรัฐฯ เห็นว่า หลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่นิวยอร์กเมื่อปี พ .ศ.๒๕๔๔ การด าเนิน
ความสัมพันธ์กับจีนจะส่งผลดีต่อความส าเร็จในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการต่อต้านการก่อการร้าย 

แนวคิดและรูปแบบพ้ืนฐานในการด าเนินนโยบายของจีน 
การด าเนินนโยบายเพื่อความมั่นคงของจีนมุ่งน าไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศต่าง ๆ  โดยมี

การประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศว่า จะยังไม่มีสงครามขนาดใหญ่ในภูมิภาคที่จะเป็น
อุปสรรคต่อโอกาสการพัฒนาประเทศของจีน แต่กระแสโลกาภิวั ตน์จะกระทบต่อการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศอันท าให้ประเทศต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น (Interdependence) โดยเฉพาะทางด้าน
เศรษฐกิจ  

นอกจากนี้ ความสมดุลในด้านก าลังอ านาจหลังจากยุคสงครามเย็นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบ     สองข้ัว
อ านาจไปอยู่ภายใต้การถูกครอบง าโดยสหรัฐฯในลักษณะของการเป็นขั้วอ านาจเดียว แต่ในอนาคตระบบความม่ันคงจะ
มีพัฒนาการไปสู่การมีหลายขั้วอ านาจ รวมทั้งจะมีการเผชิญหน้ากับความท้าทายของความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (Non 
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Traditional Security Challenges) เพ่ิมมากข้ึนทั้งจากการก่อการร้าย การแพร่กระจายของอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง 
และภัยพิบัติรุนแรงทางธรรมชาติ เป็นต้น 
  การเจริญเติบโตขึ้นของจีน (Rise of China) จะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของโลก ซึ่งจีนต้องมี
บทบาทในการสร้างกฎระเบียบรวมทั้งบรรทัดฐานขององค์กรระหว่างประเทศในรูปแบบพหุภาคีเพ่ือรั กษาผลประโยชน์
ของจีนร่วมกับประเทศต่าง ๆ  แต่ปัญหาความไม่ม่ันคงในเรื่องพลังงาน ท าให้จีนต้องแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ 
 ดังนั้น จากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงดังกล่าวท าใ ห้จีนน าเสนอแนวคิดความม่ันคงใหม่  (New Security 
Concept) ที่ได้เริ่มต้นศึกษาทบทวนแนวคิดเก่ียวกับความมั่นคงมาตั้งแต่ ปี ค .ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ.๒๕๓๖) จนแล้วเสร็จใน
ปี ค.ศ.๑๙๙๔ (พ.ศ.๒๕๓๗) และในปี ค.ศ.๑๙๙๗ (พ.ศ.๒๕๔๐) จีนได้เสนอแนวคิดความมั่นคงใหม่ในท่ีประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๔  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
 แนวคิดความม่ันคงใหม่ (New Security Concept) จะเน้นความเท่าเทียมกัน (Equality) การเจรจาหารือ 
(Dialogue Trust) ผลประโยชน์ร่วม (Mutual Benefit) และความร่วมมือ (Cooperation) โดยมีองค์ประกอบ ๓ 
ประการ (Shenxia, Zheng., 2008, pp. 8-15) คือ 
 ประการที่ ๑ ความมั่นคงร่วม (Common Security) โดยแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี   ซึ่งอาจเปรียบ
ความมั่นคงร่วมเป็นวัตถุประสงค์ของแนวคิดความมั่นคงใหม่    
 ประการที่ ๒ ความร่วมมือด้านความมั่นคง (Cooperative Security) โดยมีมาตรการสร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจ 
(Confidence Building Measures) เช่น การพบปะพูดคุยปรึกษาหารือทางยุทธศาสตร์ การร่วมมือเพ่ือความมั่นคงใน
ภูมิภาค การร่วมมือกันแก้ปัญหาความม่ันคงในรูปแบบใหม่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการ
แลกเปลี่ยนทางการทหาร ฯลฯ ซึ่งเปรียบได้กับการเป็นแนวทาง (Approach) ของแนวคิดความม่ันคงใหม่ 
 ประการที่ ๓ การพัฒนาความม่ันคง (Development Security) ให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งเปรียบได้กับ
การมีรากฐานที่ส าคัญ (Foundation) 
 การด าเนินนโยบายเพื่อความมั่นคง ที่สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับความม่ันคงใหม่ของจีนดังที่กล่าวไปนั้น มี
ความเ กี่ยวข้องสัมพีนธ์กับการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะของการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์  ซึ่ง นักวิจัยอิสระด้านรัฐศาสตร์ชาวอุซเบกิสถานชื่อ ดร .ฟาร์คู้ด โตลิปอฟ (Farkhod Tolipov) ได้ให้
ความหมายของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไว้อย่างเด่นชัดว่า เป็นรูปแ บบพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ (Tolipov, Farkhod., 2006, pp. 1-2) 

  ๑. มีความเชื่อม่ันและเชื่อใจต่อกันอยู่ในระดับสูงของการเป็นหุ้นส่วนกัน  
            ๒. มีความตั้งใจที่จะร่วมมือระหว่างกันโดยมีวิสัยทัศน์ในระยะยาว 

                          ๓. ให้ความสนใจต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของ การรักษา ความมั่นคงและ
ผลประโยชน์แห่งชาติ 
            ๔. มีจุดยืนที่ใกล้ชิดและผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 
           ๕. มีสภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระยะยาวกั บการเป็นหุ้นส่วนทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับ

ภูมิภาค 
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รูปแบบพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของนักวิชาการจีนสองคนคือ โจเซฟ วาย เอส เฉิง (Joseph Y.S. Cheng) และจาง ว่านคุน (Zhang Wankun) 
ที่ได้นิ ยามความหมายของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ว่า เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของสองประเทศที่มีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมอย่างยิ่ง อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค มีนโยบายและแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
การทหารไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้น าเสนอรูปแบบและความเคลื่อนไหวในพฤติ กรรมทางยุทธศาสตร์ระหว่าง
ประเทศของจีน (Cheng, Joseph Y.S. and Wankun, Zhang., 2004, p. 180) 

นักวิชาการจีนทั้งสองคนนั้น กล่าวถึงการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของจีนกับประเทศต่าง ๆ โดยมีการจัด
ระดับของการเป็นหุ้นส่วน  (The Hierarchy of Partnership) โดยเฉพาะหลังจากการสิ้นสุดของยุคสงคราม เย็นช่วง
กลางทศวรรษที่ ๑๙๙๐ จีนได้มีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงในดุลแห่งอ านาจ  (Balance of Power) ของโลกและจีน
ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทในด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศใหม่ โดยเฉพาะการมีความครอบคลุมถึงก าลังอ านาจแห่งชาติ  
(National Power) ภายใต้ความสัม พันธ์ระหว่างมหาอ านาจต่าง ๆ ที่จีนเห็นว่าระบบข้ัวอ านาจของโลกมีแนวโน้ม
พัฒนาไปสู่การมีหลายขั้วอ านาจ รวมทั้งความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ แต่เนื่องจากความ
ซับซ้อนของผลประโยชน์ระหว่างประเทศจึงท าให้จีนจ าเป็นต้องแบ่งระดับความสัมพันธ์ของการเป็นหุ้ นส่วน (Levels 
of Partnerships) เป็นระดับต่าง ๆ ๖ ระดับ ดังนี้ (Cheng, Joseph Y.S. and Wankun, Zhang., 2004, pp 186-
199) 

ระดับท่ี ๑ การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnerships) ระหว่างจีนกับรัสเซียและจีนกับสหรัฐฯ
โดยมุ่งการด าเนินการเพื่อรักษาความสงบและความมีเสถียรภาพของสภาวะแวดล้อมใหม่ทางการเมืองระหว่างประเทศ  

ระดับท่ี ๒ การเป็นหุ้นส่วนที่สมบูรณ์  (Comprehensive Partnerships) ระหว่างจีนกับฝรั่งเศส แคนาดา 
เม็กซิโก ปากีสถาน และอังกฤษ โดยมีความแตกต่างกันตามกรณีในแต่ละรายประเทศ เพ่ือผลักดันการจัดระเบียบ โลก
ใหม่ในระบบหลายขั้วอ านาจและเพ่ือปูองปรามไม่ให้สหรัฐฯ แสดงความเป็นอภิมหาอ านาจหนึ่งเดียวของโลกในการ
ครอบง าระบบระหว่างประเทศ 

ระดับท่ี ๓ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนของเสถียรภาพในระยะยาว  (Consteuctive Partnership of Long-
term Stability) ระหว่างจีนกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) เพ่ือคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ความส าคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนผลประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจและตลาดการค้า 

ระดับท่ี ๔ การเป็นหุ้นส่วนบนพื้นฐานความเชื่อมั่นและการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี  (Partnerships Based on 
Good-neighborliness and Mutual Trust) ระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เพ่ือ
ปูองกันความขัดแย้งในผลประโยชน์พื้นฐานทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคนี้รวมทั้งการถ่วงดุลอ านาจในภูมิภาค 

ระดับท่ี ๕ การเป็นหุ้นส่วนของมิตรภาพและความร่วมมือ  (Partnership of Friendship and Cooperation) 
ระหว่างจีนกับญี่ปุุน เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของความร่วมมือ (Partnership of 
Constructive Cooperation) ระหว่างจีนกับอินเดีย เพ่ือรักษาความสงบในพื้นที่ตามแนวชายแดน 
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ระดับท่ี ๖ การสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Constructive Partnerships) ระหว่างจีนกับแอฟริกาใต้ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์  (Relationship of Strategic Cooperation) ระหว่างจีนกับอิยิปต์และ
จีนกับซาอุดิอาระเบีย เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแหล่งพลังงาน   
 นอกจากนี้ จีนได้เตรียมการหาทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนในเชิงยุทธศาสตร์โดย นายหยาง เจียฉือ (Yang 
Jiechi) รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 
๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (Jiechi, Yang, 2009) ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันว่า  

“...ความสัมพันธ์ระหว่างจีน- สหรัฐฯอยู่บนพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ของการขยายผลประโยชน์ร่วมในการ
เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก ... ควรส่งเสริมความร่วมมือกันโดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ด้วยการเคารพในอ านาจอธิปไตยของกันและกัน ยอมรับในจุดยืนที่แตกต่างกันเพื่อร่วมมือกันในการรักษา
ผลประโยชน์ร่วม...รักษาความใกล้ชิดในการเจรจาปรึกษาหารือกัน...ขยายความสัมพันธ์บนความร่วมมือเพ่ือเสถียรภาพ
และผลประโยชน์โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ ...ลดอุปสรรคที่จะเป็นข้อจ ากัดระหว่ างกันในปัญหาไต้หวันและทิเบตซึ่งเป็น
ปัญหาภายในของจีน...” 

นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้วิเคราะห์ประเมินแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนว่ายังคง
มุ่งเน้นการขยายบทบาทและอิทธิพลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นถึงการเจริญเติบโตขึ้นอย่างสันติ โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อ
การปอูงกันตนเองและจะไม่เป็นไปคุกคามต่อโลก ทั้งนี้ จีนจะใช้การด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบ พหุภาคีผ่านการ
ประชุมสุดยอดในเวทีต่างๆ ซึ่งจะท าให้จีนแสดงบทบาทในฐานะผู้น าของประเทศก าลังพัฒนา โดยอาศัยพลังการรวมตัว
ของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่จีนร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยให้ประโย ชน์ เช่น จีนได้แสดงท่าทีที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูป
ระบบและกลไกสถาบันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้จีนและประเทศก าลังพัฒนามีสิทธิ์มีเสียงมาก
ขึ้นในเวทีเหล่านั้น เช่น การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia – Pacific 
Economic Cooperation : APEC) เป็นต้น 

 ในขณะที่จีนยังคงเผชิญกับความท้าทายในด้านการต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการรุกของ
สหรัฐฯ เพื่อสกัดกั้นการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การหมุนเวียนกองก าลังหน่วย
เฉพาะกิจนาวิกโยธินสหรั ฐฯ จ านวน ๒,๕๐๐ นาย ไปประจ าที่เมืองดาร์วินของออสเตรเลีย และการประกาศการฝึก
ร่วมสหรัฐฯ -  ออสเตรเลีย  รวมทั้งการรื้อฟ้ืนการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาร์ด้วยการส่งนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรี
ต่างประเทศไปเยือนเมียนมาร์  ตลอดจนการจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า ความตกลงเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก  (Trans - Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : 
TPP) และการเข้ามามีส่วนในการปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนที่ก าลังมีปัญหาการกระทบกระท่ังกับ
เวียดนามและฟิลิปปินส์  

แนวคิดและรูปแบบพ้ืนฐานในการด าเนินนโยบายของสหรัฐฯ 
 แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ตามที่ ประธานาธิบดีบารัค   โอบามา ได้ประกาศในการจัดท ายุทธศาสตร์

แห่งชาติ โดยก าหนดแนวทางไว้ ๓ ประการคือ  ประการแรก เน้น การวางรากฐ านพลังอ านาจของสหรัฐให้แข็งแกร่ ง
โดยเฉพาะพลังอ านาจทางเศรษฐกิจ   ประการที่สอง เน้นการสร้างความเก่ียวพันให้คลุมรอบด้าน    และประการที่สาม 
เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ  ต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคโดยส่งเสริมการจัดระเบียบระหว่างประเทศที่เที่ยงธรรม
และยั่งยืนเพ่ือใช้ระเบียบ  กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ   รวมทั้งการสร้างกระแสเพ่ือกดดันประเทศที่ ขัดผลประโยชน์ของ
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สหรัฐ ฯยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติจัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริ มผลประโยชน์แห่งชาติทั้งด้านความม่ันคง  ความ
เจริญรุ่งเรือง  การเคารพต่อค่านิยมอเมริกัน และการใช้กฎระเบียบระหว่างประเทศ    

รัฐบาลสหรัฐฯ ของประธานาธิบดีบารัค โอบามามุ่งใช้  Smart Power เป็นแนวทางผสมผสานเครื่องมือ
ทางด้านการทูต เศรษฐกิจ การทหาร การเมือง   กฎหมาย  วัฒนธรรมเข้ าด้วยกัน เป็นการผสมผสานระหว่าง  Soft 
Power และ Hard Power เช่น แบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง   ช่วยเหลือด้านการฝึก   การแลกเปลี่ยนด้านการข่าวกรอง 
รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือทางเศรษ ฐกิจและวัฒนธรร มและร่วมมือในการปราบปรามกลุ่มก่อกา รร้าย ร้าย การ
ส่งเสริมให้หุ้นส่วนมีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถสูงขึ้น   โดยที่สหรัฐฯ มีบทบาทน าในการแก้ ไขปัญหาที่กระทบ
ต่อความมั่นคงของโลกเช่น  การยับยั้งการแพร่กระจายอาวุธที่มีอ านาจท าลายร้ายแรง (WMD)  การก่อการร้ายสากล 
และ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก เป็นต้น (Laksmana, Evan A., 2009, pp.4-14) 

แนวโน้มของทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ  
ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในปัจจุบันมีแนวโน้มในเชิงบวกเพ่ิมมากข้ึน แม้ว่าทั้งสอง

ประเทศจะยังคงมีความเห็นที่แต กต่างกันในแนวทางการด าเนินการที่จะน าไปสู่การแก้ไขประเด็นปัญหาความม่ันคงใน
ภูมิภาคต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ เป็นต้น  แต่ทั้งสองประเทศต่างเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่
ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้ น  แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ที่น า
โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา จะยังคงมองจีนในฐานะคู่แข่งขันทางยุทธศาสตร์ (Strategic Competition) ก็ตาม 
แต่ทั้งสองประเทศก็มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพของความร่วมมือและความสัมพันธ์กันบนพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันโดย
การเคารพซึ่งกันและกัน เนื่ องจากท้ังสองประเทศตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์
ระหว่างประเทศทั้งสองอย่างรอบด้านจะมีความหมายต่อประเทศท้ังสองและต่อโลกในที่สุด   

แม้ว่า ประเทศท้ังสองยังคงขาดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันจากมุมมองต่อปัญหาด้านความม่ันคงในภูมิภาคต่างๆ  
โดยเฉพาะมุมมองของสหรัฐฯ ที่ยังคงมองเห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคาม  จึงท าให้ทั้งสองประเทศมีปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งกันและ
กันในบางประเด็นปัญหา ขณะที่จีนก็มีมุมมองว่าสหรัฐฯ ก าลังด าเนินนโยบายเพื่อปิดล้อมจีน แต่ทั้งจีนและสหรัฐฯ ก็มี
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกโดยเฉพาะการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารจากการเยี่ยมเยือนระหว่างรัฐมนตรีกลาโหม
ของทั้งสองประเทศในระหว่างปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ โดยผู้น าทางทหารของทั้งสองฝุายได้เห็นพ้องกันที่จะยึดหลักการของ
ความเคารพ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเสมอภาค และการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน จนน ามาซึ่งความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย  กองก าลังเพื่อการรักษาสันติภาพ  การปูองกันภัยทางทะเล  การให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น   

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในเชิงบวกในด้านความม่ันคง
ทางการเมือง การทหารและเศรษฐกิจ ได้แก่ การประชุมหารือทางด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ กับจีน   
(US - China Strategic and Economic Dialogue : S&ED) ครั้งที่ ๓ ซึ่งมีข้ึนที่กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่การประชุมดังกล่าวได้บรรลุข้อตกลงที่ส าคัญ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง  การประชุม
เจรจาด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างจีน -  สหรัฐฯ ภายใต้กลไก S&ED และความสนใจร่วมกันต่อการจัดการทวิ
ภาคีด้านสิทธิมนุษยชนที่จีน  นอกจากนี้ ในระหว่างการเยือนสหรัฐฯ ของ พลเอกเฉิน ปิงเต๋อ ประธานเสนาธิการทหาร
ใหญ่ กองทัพปลดปล่อยประฃาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๕ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ซึ่งถือเป็นการเยือนสหรัฐฯ ครั้งแรกใน
รอบ ๗ ปีของประธานเสนาธิการทหารใหญ่ และทั้งสองฝุายได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างลึกซึ้งในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสองกองทัพ  ปัญหานิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือ  การป ราบปรามโจรสลัด  การต่อต้านการก่อการร้ายและการ
รักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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ข้อเสนอต่อรูปแบบในมิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
 ทั้งจีนและสหรัฐฯ ต้องปรับทิศทางและรักษาระดับของการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันบนพื้นฐานของ
ความเคารพในความแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากสภาพค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรมและจารีตประเพณี  ซึ่งส่งผลต่อการ
สร้างแนวคิดทางยุทธศาสตร์ทั้งของจีนและสหรัฐฯ มีความแตกต่างกันแต่ทั้งสองประเทศก็เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ความร่วมมือกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกันและกันดังกล่าวในข้างต้นแล้วนั้น  ซึ่งมีนักวิชาการจีนได้เสนอแนวทางท่ี
ทั้งสองประเทศควรด าเนินการ (Peng, Yuan., 2012, pp. 35-45) ดังนี้ 
 ประการแรก ทั้งจีนและสหรัฐฯ ควรเน้นรูปแบบการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน โดนเฉพาะความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการหาพื้นที่ส าหรับการลงทุนร่วมกันเพื่อเป็ นพื้นฐานของการน าไปสู่ความร่วมมือในด้านความ
มั่นคงและด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
 ประการที่สอง ทั้งจีนและสหรัฐฯ ควรมีการทบทวนและมีการหารืออย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงข อง
สถานการณ์  โดยทั้งสองประเทศต้องเปิดใจกว้างที่จะให้แต่ละฝุายได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบกติกาในการจัด
ระเบียบของโลกใหม่ รวมทั้งยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาคมโลกด้วย 
 ประการที่สาม ทั้งจีนและสหรัฐฯ ควรมีจุดประสานงานที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจต่อกันและ
สนับสนุนต่อความร่วมมือในทุกระดับ โดยผ่านกลไกต่างๆ ที่ทั้งสองประเทศมีปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งแบบทวิภาคีและภายใต้
กรอบพหุภาคี  ตลอดจนมีการแจ้งเตือนเพื่อปูองกันการเข้าใจผิด  รวมทั้งควรเร่งส่งเสริมการทูตในระดับประชาชนของ
ทั้งสองประเทศ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะส าหรับบทบาทและท่าทีท่ีเหมาะสมของไทยต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
 ไทยควรก าหนดท่าทีและจุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้วยการรักษาทิศทางและระยะของการด าเนินความสัมพันธ์ทั้ง

ต่อจีนและสหรัฐฯ อย่างได้ส มดุล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย โดยควรพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการในรูปแบบลักษณะที่เ ป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อันจะท าให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ร่วมกันทุกๆ ฝุายในภูมิภาค ดังนี้  

๑. ไทยควรใช้จุดเด่นในการด าเนินความสัมพันธ์พิเศษกับ จีนแบบญาติสนิทเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันและ
การด าเนินความสัมพันธ์พิเศษแบบเพ่ือนสนิท ด้วยการสร้างบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมโยงที่มีความส าคัญต่อ
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยอาศัยสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความเก้ือกูลต่อการเป็นศูนย์กลาง
การเชื่อมโยง (Hub) ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งใช้จุดเด่นเรื่องขีดความสามารถในการ
ประนีประนอมต่อประเด็นปัญหาข้อพิพาทด้านความมั่นคงเพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี เช่น ปัญหา
ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ เป็นต้น 

๒. ไทยควรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนใน การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทั้งต่อจีนและสหรัฐฯ ให้ทั้งสองฝุายเห็น
คุณค่าและความส าคัญของไทยต่อการมีบทบาทน าในเวทีระหว่างประเทศท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค เนื่องจาก
ไทยไม่มีประเด็นความขัดแย้งอย่างมีนัยส าคัญทั้งกับจีนและสหรัฐฯ และไม่มีประเด็นขัดแย้งในเรื่องที่ เกี่ยวโยงโดยตรง
กับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และจีนโดยเฉพาะกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ ไทยจึงควรแสดงจุดยืนที่เป็นของตนเอง
อย่างแท้จริงรวมทั้งแสดงจุดยืนร่วมกับสหรัฐฯ หรือกับจีน ในประเด็นที่ควรจะมีจุดยืนร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
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ประเทศไทย ด้วยการใช้เหตุผลที่ชัด เจนในเชิงหลักการและกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือให้ทั้งจีนและสหรัฐฯ ให้การ
สนับสนุนจุดยืนของไทยในแต่ละเรื่องด้วย 

๓. บทบาทท่ีเหมาะสมของกองทัพไทยในการสนับสนุนการด าเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยต่อจีนและสหรัฐฯ 
อย่างได้สมดุล ได้แก่ 

 ๓.๑ กองทัพไทยควรพิจารณาก าหนดแผนงานแบบ บูรณา การรวมทั้งมีการหารือในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเรื่องที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศไทย เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ  ความร่วมมือในด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน เป็นต้น 

 ๓.๒ กองทัพไทยควรแ สดงบทบาทน าในการเป็นเวทีกลางของการพบปะหารือระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
รวมทั้งประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในภูมิภาค เช่น ปัญหาข้อพิพาทในทะเล
จีนใต้ โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างหน่วยงานคลังสมองทั้งของไทยและต่างประเทศในมิติเชิง ประวัติศาสตร์
และกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น 

บทสรุป 
 รูปแบบของความความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่จะก่อให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาต่อโลกและ
ภูมิภาคต่างๆ นั้น  ทั้งสองประเทศควรยอมรับในความแตกต่างและให้ความเคารพต่อกันในบทบาทการมีส่วนร่วม  เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาร่ วมกันภายใต้กรอบกติกาโดยเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก  อันจะน าไปสู่การสร้างความไว้เนื้อ   
เชื่อใจต่อกันและการเพ่ิมความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและความม่ันคง  
ในรูปแบบใหม่ เช่น การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เป็ นต้น  ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานของการน าไปสู่
ความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ โดยผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆ ซึ่งประเทศไทยสามารถสร้างบทบาทในการเป็นประเทศ     
ผู้ประสานความร่วมมือได้ทั้งกับจีนและสหรัฐฯ เนื่องจากไทยมีความใกล้ชิดสนิทสนมแบบญาติมิตรในครอบครัว
เดียวกันกับจีน และมีความ ใกล้ชิดแบบเพ่ือนสนิทที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อด ารงรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศไทย และผลประโยชน์ร่วมกันทั้งกับจีนและสหรัฐฯ     
อย่างได้สมดุล  อันจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ของภูมิภาคและสันติภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป 

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