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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
เรื่อง ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิ ฟิก ท่าทีของจีนและมุมมองของไทย
ยุท ธศาสตร์อิน โดแปซิฟิ ก ความจริง แล้ว พัฒ นาต่ อ ยอดจากนโยบาย Rebalancing ในเอเชีย
แปซิ ฟิ ก ขณะนี้ ย ัง เป็ นเพี ย งแนวคิด ไม่ ม ีร ายละเอีย ด แต่ เ ป้ าหมายหลัก คือ ต้ อ งการปิ ดล้ อ มจีน
เนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนกลายเป็ นสิง่ ท้าทายต่อสหรัฐในฐานะมหาอานาจโลก
ทัง้ ไทยและจีนเห็นร่วมกันว่า การประกาศยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกนี้กลับเป็ นการสะท้อนความ
อ่อนแอของสหรัฐมากกว่า เพื่อต้องการใช้ยุทธศาสตร์น้ีในการบันทอนและก่
่
อกวนจีน สังเกตได้ว่า
ขณะนี้ สหรัฐมี Hard Power ลดลง กาลังทหารไม่ได้เพิม่ ขึน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ลดลง ขณะทีจ่ นี
กาลังทะยานขึน้
อย่างไรก็ตาม จีนเองก็ไม่ประมาท จีนยอมรับว่าสหรัฐยังเป็ นมหาอานาจโลกหมายเลขหนึ่ง การ
ลดลงของ Hard Power เป็ นการลดลงแบบสัมพัทธ์ สหรัฐยังสามารถรับมือและควบคุมภูมภิ าคนี้ได้อย่าง
เต็มกาลัง เพียงแต่ สหรัฐเกรงว่าการที่จนี ใหญ่ ข้นึ การใช้ Hard Power เพียงลาพังสหรัฐอาจจะรับมือ
ไม่ได้ และได้เตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาของการใช้นโยบายอินโดแปซิฟิ กของสหรัฐ โดย
ประเมิน เป็ น สองแนวทาง คือ กรณี เลวร้ายที่สุ ด ก็ จะเกิด ความแตกแยกทางยุท ธศาสตร์ใ นภู ม ิภ าค
ประเทศต่างๆจะจับกลุ่มสร้างพันธมิตรกันขึน้ มาใหม่ จะนามาซึง่ ปั ญหาความมันคงทั
่
วภู
่ มภิ าคด้วย อีก
กรณีคอื การแตกแยกทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค ไม่มคี วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึง่ จีนบอกว่าพยายามจะ
หลีกเลีย่ งกรณีทเ่ี ลวร้ายทีส่ ุด
หากประเมินท่าทีของพันธมิตรอินโดแปซิฟิก โดยเฉพาะอินเดีย เวลานี้ก็ปรับเปลี่ยนท่าที ไม่ได้
กระตือรือร้นมากนัก เพราะเกรงจะส่งลกระทบต่อผลประโยชน์ ของประเทศและความฝั นของอินเดียที่
ต้องการจะบรรลุได้ สาหรับประเทศในกลุ่ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็ นมาเลเซีย สิงคโปร์และ
อินโดนีเซีย ต่างก็รสู้ กึ ว่ายุทธศาสตร์น้ีเต็มเป็ นด้วยกลิน่ อายของการเมืองในภูมภิ าค และกลัวว่าจะเกิด
ความปั น่ ป่ วนในภูมภิ าค และประเทศเล็กๆในเอเชียจะได้รบั ผลการะทบเป็ นส่วนใหญ่
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จีนยังมองว่า อาเซียนไม่เพียงแต่เป็ นการรวมกลุ่มของประเทศเล็กๆ แต่เป็ นมหาอานาจขนาด
กลางที่ส ร้า งสรรค์ จึง ได้ เ สนอว่ า หนึ่ ง จีน จะเคารพความเป็ นศู น ย์ก ลางของอาเซีย น (ASEAN
Centrality) ในการกาหนดทิศทางของความร่วมมือหรือโครงสร้างของความมันคงในภู
่
มภิ าคของเรา และ
เห็นว่าในอนาคตอาเซียนต้องแสดงบทบาทที่สาคัญ ในเรื่องความมันคงของภู
่
มภิ าคนี้ด้วย สอง จีนยัง
ยืนยันว่า หากสหรัฐดาเนินยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกอย่า งไม่โปร่งใสและไม่ให้จนี เข้าร่วม ประเทศจีนจะ
ไม่ยอมรับและจะสู้ให้ถงึ ที่สุด สาม ทรัมป์ มีนโยบายที่พยายามทาร้ายระเบียบโลก จีนรูส้ กึ แปลกมากที่
สหรัฐอเมริกาทาลายกฎกติกาทีต่ นสร้างขึน้ มา
สุดท้าย ที่ประชุมทัง้ ฝ่ ายไทยและจีน เห็นชอบที่จะมีความร่วมมือกันต่อไป เนื่องจากเห็นว่าใน
อนาคตความสัมพันธ์ไทย-จีนจะสลับซับซ้อนมากขึน้ ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชดิ และความ
ไว้วางใจกัน โดยเฉพาะการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่าง นักคิด นักวิชาการ ปั ญญาชนระหว่างสอง
ประเทศ ทัง้ ในรูปการจัด ประชุม การวิจยั การศึกษาและฝึ กอบรม เพื่อยกระดับ ปั ญญา ความรู้ ความ
เข้าใจทัง้ สองฝ่ ายให้ใกล้กนั ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึน้ และในฐานะที่ไทยจีนเป็ นชาวเอเชียด้วยกัน
ควรทีจ่ ะพัฒนาการฑูตและการต่างประเทศให้สมั พันธ์กนั ทีเ่ ป็ นแบบเอเชียมากขึน้ ด้วย
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สรุปสาระสาคัญของเวทีคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ไทย-จีน
เรื่อง
ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิ ฟิก ท่าทีของจีนและมุมมองของไทย
ในการประชุมเรื่องยุทธศาสตร์อนิ โด-แปซิฟิก ระหว่างศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ศูนย์วจิ ยั
ปั ญหาทะเลจีนใต้แห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยนานกิง และมูลนิธกิ ารวิจยั ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
แห่งชาติจนี เป็ นความร่วมมือครัง้ แรกในการจัดเวทีคลังปั ญญาเพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจในประเด็น
ยุทธศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนานกิง เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 มีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้

1. มุมมองและท่าทีของฝ่ ายไทย
เรื่อ งอินโดแปซิฟิ ก ส าหรับประเทศไทยแล้ว เพิ่งมีการตื่นตัว กันในหมู่นักวิชาการด้านความ
มันคงเมื
่
่อต้นปี น้ี เป็ นคาทีเ่ ปลีย่ นจาก เอเชี ยแปซิ ฟิก ไปสู่ อิ นโดแปซิ ฟิก นัยยะของเรือ่ งนี้เป็ นการ
รักษาเป้ าหมายเดิม ต่อเรื่องยุทธศาสตร์ Containment ของสหรัฐ ไทยจึงเห็นว่าสหรัฐอเมริกาน่ าจะคง
เป้ าหมายยุทธศาสตร์ Pivot to Asia เพียงแต่เปลีย่ นวิธกี ารและคาพูด
ฝ่ ายความมันคงของไทยมองว่
่
า เรื่องนี้เป็ นความท้าทายทางการทูต ทัง้ ในแง่ภูมริ ฐั ศาสตร์และ
การเมืองระหว่างประเทศ มีการดึงอินเดียและออสเตรเลีย เข้ามาร่วม ซึ่งทัง้ คู่มศี กั ยภาพด้าน Blue
Water Navy เพราะฉะนัน้ จึงถือว่ามีความสาคัญต่ออาเซียนด้วย ส่วนผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ นัน้ อาจจะ
ทาให้อาเซียนมีปัญหาเรือ่ งความร่วมมืออย่างสันติในพืน้ ทีท่ จ่ี ะต้องรักษาเสถียรภาพไว้ให้ได้ แม้จะมีการ
ดึงออสเตรเลียหรืออินเดียเข้ามาก็ตาม อย่างไรก็ตาม ก็ขน้ึ อยู่กบั ระดับความสัมพันธ์ของอาเซียนที่ม ี
กับสหรัฐ อินเดีย และออสเตรเลีย
ในด้านบทบาทของไทยนัน้ ความสัมพันธ์ไทย-อินเดียยังดาเนินต่อไปได้ เชื่อว่าจะไม่มปี ั ญหา
ใดๆ ในด้านความมันคง
่ ด้านความร่วมมือ ไทยเคยมีการฝึ กร่วม จนกระทังน
่ าไปสู่ค วามพร้อมในการ
สร้า งทางด่ ว นเชื่อ มสามประเทศ (Trilateral Highway Project) ระหว่ า งอิน เดีย พม่ า และไทย ส่ ว น
ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐจะยังคงอยูใ่ นระดับเดิมต่อไป เช่น การแลกเปลีย่ นทางการฝึกและการศึกษา
สาหรับความสัมพันธ์ไทยกับจีนนัน้ ฝ่ ายความมันคงไทยเห็
่
นว่า หนึ่ง ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ
ลึกซึง้ มาก มีการแลกเปลีย่ นในการฝึกอบรม จนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการป้ องกันประเทศร่วมกัน
แล้ว สอง มีก ารพัฒ นาเป็ น ความร่ว มมือ ภายใต้ก รอบความร่ว มมือ Belt and Road Initiative ที่จ ะ
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในพืน้ ที่ และสาม ความร่วมมือทางด้านการพัฒนาในทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะด้าน
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การวิจ ยั ทางทะเล ปั จจุบ ัน กองทัพ เรือ ของจีน และไทยได้พ ัฒ นาร่ว มกัน ไปมาก ในเรื่อ งการฝึ ก และ
เตรียมการพัฒนาร่วมในอ่าวไทย ดังนัน้ จึงเชื่อมันว่
่ า ถ้าจะทาให้เกิดความมันคงยั
่
งยื
่ นด้านการพัฒนา
ต้องอาศัยความร่วมมือทางทะเลมากขึน้ ด้วย เพื่อลดความไม่แน่นอนด้านความมันคงในภู
่
มภิ าคนี้ให้น้อย
ทีส่ ุด
ข้อสังเกตจากฝ่ ายไทย
ยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกนี้ ไทยมีขอ้ สังเกตว่าอาจเป็ นยุทธศาสตร์ชนั ้ ยอดซึ่งเรายังไม่เข้าใจหรือ
เปล่า หรือความจริงแล้วเป็ นยุทธศาสตร์ทส่ี ะท้อนความอ่อนแอของสหรัฐ แล้วทาให้สหรัฐคิดยุทธศาสตร์
อะไรทีแ่ นบเนียนกว่านี้ไม่ออก
สาหรับประเทศที่ถูกดึงเข้าร่วมยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิก ไม่ว่าอินเดีย ญี่ป่ ุน ออสเตรเลีย ดูแล้ว
ยังรวมตัวแบบไม่หนักแน่ น และประเทศเหล่านี้ยงั ต้องพึ่งจีน เพราะเศรษฐกิจของตัวเองยังไม่แข็งแกร่ง
และเชื่อว่าอาเซียนก็คงไม่ตามอินโดแปซิฟิกมากนัก ยกเว้นเวียดนาม
หากมองสหรัฐอเมริกาในด้าน Hard Power นัน้ ลดลงไปมาก เศรษฐกิจก็ลด การทหารก็ไม่เพิ่ม
ในสภาวะทีอ่ านาจของสหรัฐลดลงเช่นนี้ เขาจึงใช้ยุทธวิธที างการระหว่างประเทศบันทอนและก่
่
อกวนจีน
โดยไม่ตอ้ งใช้ Hard Power มากนัก ในแง่น้กี เ็ ท่ากับเป็ นการทดสอบจีนทางการทูตและยุทธศาสตร์กไ็ ด้
ข้อเสนอจากฝ่ ายไทย
 ถ้าจีนรอบคอบระมัดระวังและรักษาความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคนี้ และหมัน่
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน การรุกทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐซึง่ เป็ น Soft Power ก็จะไม่ค่อย
ได้ผล
 ความสัมพันธ์ไทย-จีนนับวัน จะสลับ ซับซ้อ นยิง่ ขึ้น ต้อ งใช้การแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชดิ และ
จะต้องมีความไว้ใจกัน ดังนัน้ จึงควรเพิม่ เติมความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มวี ชิ าการ และคนที่ม ี
ประสบการณ์ ด้ า นความสัม พัน ธ์ ไ ทย-จีน ให้ ม ากยิ่ง ขึ้น อย่ า งเรื่อ ง Belt and Road เรื่อ ง
Indo-Pacific เป็ นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนอย่างมาก จาเป็ นต้องยกระดับความรูค้ วามเข้าใจของฝ่ ายไทย
 ในอนาคตไทยควรจะพยายามมาหาความรู้ มาแลกเปลีย่ นกับเพื่อนมิตรชาวจีนทีเ่ ป็ นปั ญญาชน
เป็ น นั ก วิช าการมากขึ้น ไม่ ใ ช่ รู้จ ัก แต่ นั ก วิช าการด้า นความสัม พัน ธ์ระหว่ างประเทศของ
ตะวันตกเท่านัน้ ควรรูจ้ กั นักวิชาการชัน้ นาของจีนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

 ไทยและชาวเอเชียควรจะร่วมกับจีนพัฒนาความรูแ้ ละปั ญญาด้านการทูตและการต่างประเทศ
ให้สมั พันธ์กนั ในลักษณะทีเ่ ป็ นแบบเอเชียมากขึน้
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2. มุมมองและท่าทีจากฝ่ ายจีน
สหรัฐกาหนดยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิ กขึ้นมานัน้ เพื่อรับมือกับการเติบโตของจีน มีเป้ าหมาย
ต้องการปิ ดล้อมจีน โดยแนวคิดนี้จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมภิ าคนี้สามขัน้
ได้ แ ก่ ขัน้ แรกคือ Strategic Regrouping การจัด กลุ่ ม ใหม่ ท างยุ ท ธศาสตร์ใ นภู ม ิภ าค ขัน้ ที่ส องคือ
Strategic Realigning การผูก มิต รใหม่ระหว่ างประเทศต่ างๆ ในภู ม ิภ าค และขัน้ ที่ส ามคือ Strategic
Redirecting การกาหนดทิศทางใหม่ทางยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศ ขณะนี้ สหรัฐได้ดาเนินการในขัน้
แรกด้วยการจัดกลุ่มประเทศทางยุทธศาสตร์คอื สหรัฐ ญี่ป่ นุ อินเดียและออสเตรเลีย และกาลังเข้าสู่ขนั ้
ทีส่ อง สร้างการผูกมิตรใหม่ ซึง่ มีเพียงสหรัฐและญีป่ ่ นุ ทีก่ ระตือรือร้นในเวลานี้
การปรับความสัมพันธ์ของฝ่ ายจีนกับญี่ ปุ่น อิ นเดี ยและออสเตรเลีย เมื่อไม่นานมานี้ จีน
โดยประธานาธิบดีสจี น้ิ ผิง ได้เชิญ โมดี นายกรัฐมนตีอนิ เดียมาเยือนจีน ทาให้ความสัมพันธ์จนี กับอินเดีย
ดีขน้ึ จีนยังปรับปรุงความสัมพันธ์กบั ญี่ป่ นุ เพื่อไม่ให้ญ่ปี ่ ุนไปติดตามใกล้ชดิ สหรัฐอเมริกามากเกินไป
แล้ว จีนก็ไปบอกออสเตรเลียว่า จีนกับออสเตรเลียเป็ นคู่ค้าที่สาคัญ มาก ขอให้อ อสเตรเลียอย่าใช้
นโยบายใกล้ชดิ กับสหรัฐอเมริกามากเกินไป
จีนมองว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก นี้ เป็ นสิง่ ที่สาคัญมากในการกาหนดโครงสร้างความมันคง
่
ของภูม ิภ าคเราในอนาคต ไม่เพียงแต่ เกี่ยวข้อ งกับความสัม พันธ์ระหว่างจีน กับ สหรัฐเท่ านัน้ แต่ ย งั
เกี่ยวข้องกับปั ญ หาความมันคงร่
่ วมกันทัวภู
่ มภิ าค อย่างไรก็ตาม หากสหรัฐดาเนินยุทธศาสตร์อินโด
แปซิฟิกอย่างไม่โปร่งใสหรือไม่ให้จนี มีส่วนร่วม จีนจะไม่ยอมรับและจะสูถ้ งึ ทีส่ ุด
การคาดการณ์ผลที่จะตามมา
จีนได้คาดการณ์ถงึ ผลทีจ่ ะตามมาจากการดาเนินยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกไว้สองกรณี คือ
หนึ่ ง คือ กรณี ท่ีเ ลวร้า ยที่สุ ด จะเกิด ความแตกแยกทางยุ ท ธศาสตร์ข องภู ม ิภ าคเราได้ คือ
สหรัฐอเมริกา ญี่ป่ ุน ออสเตรเลีย และบางประเทศในอาเซียน จะจับกลุ่มสร้างพันธมิตรใหม่กนั ขึ้นมา
กลายเป็ นนาโต้แห่ งเอเชีย ซึ่งจะทาให้องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ซึ่งนาโดยจีนและรัสเซีย จะเน้ น
บทบาททางการทหารมากขึน้ ส่วนอินเดียนัน้ จะไม่เข้าข้างใครง่ายเกินไป นี่เป็ นกรณีท่จี นี ไม่ต้องการ
เห็น เพราะทาให้ภมู ภิ าคของเราแตกแยก และอาจจะนาเราเข้าสู่ยคุ สงครามเย็นใหม่
สองคือ กรณี ท่ีแม้จะไม่เกิดความแตกแยกทางยุทธศาสตร์ค วามมันคง
่ แต่ อ าจจะเกิดความ
แตกแยกทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค ไม่มคี วามร่วมมือทางเศรษฐกิจเกิดขึน้
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ข้อสังเกตจากฝ่ ายจีน
 แนวคิ ดอิ นโดแปซิ ฟิกของสหรัฐ
ต้นฉบับของยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา มาจากนโยบาย Rebalance ซึ่ง
แนวคิดหลักคือจัดกาลังเป็ นรูปสามเหลี่ยม ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ญี่ป่ นุ และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็ นกองหน้า ร่วมกันปิ ดล้อมหรือถ่วงดุลอานาจของจีนในเอเชีย ส่วนยุทธศาสตร์
อินโดแปซิฟิ ก มีแ นวคิดหลักคือ จัดกาลัง เป็ นรูปสี่ เหลี่ ย มประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ญี่ป่ ุน อินเดีย
ออสเตรเลีย โดยมีญป่ี ่ นุ กับอินเดียอยู่แนวหน้า สหรัฐอเมริกากับออสเตรเลียอยูแ่ นวหลังหรือเป็ นกองหลัง
ซึง่ สีเ่ หลีย่ มนัน้ (อินเดีย ญี่ป่ ุน อเมริกา ออสเตรเลีย) เอเชียอาคเนย์จะอยู่กบั อินเดีย ญี่ป่ นุ นัน้ ถ้าเอเชีย
อาคเนย์ไม่สนใจเรื่องนี้ ญี่ป่ นุ ก็ไม่มคี วามหมาย ก็เหมือนหายไปสองมุม เพราะญี่ป่ นุ ให้ความสาคัญกับ
อาเซียนมาก เขามีอกี นโยบายหนึ่งทีม่ าปิ ดล้อมจีนคือเอเชียแอฟริกา คือมีสองทางมาช่วยสหรัฐปิ ดล้อม
จีน แต่หากเอเชียอาคเนย์ไม่ให้ความร่วมมือกับญี่ป่ ุน ญี่ป่ ุนก็ไม่อยากเข้าร่วมในยุทธศาสตร์น้ี ก็ถอื ว่า
ญีป่ ่ นุ หายไปด้วย
 ท่าทีของอิ นเดีย และประเทศอื่นๆ
หลังจากผู้นาอินเดียเยือนรัสเซียและจีน ทาให้วนั นี้ท่าทีอนิ เดียเปลี่ยนแปลงพลิกจากหน้ า
มือเป็ นหลังมือ จากช่วงเริม่ ต้นในปี ท่แี ล้วที่ออกอาการดีใจมาก อินเดียคิดว่าหากถูกวางไว้ในแนวหน้า
เป็ นตัวปะทะกับจีนตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก อินเดียก็มอิ าจบรรลุความฝั นของอินเดีย ได้ เพราะ
จะต้องรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ท่ี 7% ต่อปี
สาหรับกลุ่มประเทศอาเซี ยนต่างก็มที ่าทีระแวงสงสัย ไม่กระตือรือร้นต่อแนวคิดนี้ และ
ท่าทีของประทศในเอเชียอาคเนย์กไ็ ม่ชดั เจน
 Hard Power ของสหรัฐ
จีนได้ต งั ้ ข้อสังเกตว่า การที่ส หรัฐเปลี่ยนชื่อ กองบัญ ชาการกองกาลังเอเชียแปซิฟิ กเป็ น
กองบัญ ชาการอินโดแปซิฟิ ก กลับ ปรากฏว่ากองกาลังสหรัฐในภูมภิ าคนี้ลดลง แสดงว่าเปลี่ยนแต่ช่อื
ไม่ได้เปลีย่ นเนื้อหาสาระ อย่างไรก็ตาม แม้ Hard Power ของสหรัฐลดลง แต่เป็ นการลดลงแบบสัมพัทธ์
สหรัฐยังคงเป็ นหมายเลขหนึ่ง ยังสามารถรับมือกับสงครามภูมภิ าคได้อย่างเต็มกาลัง เพียงแต่ในเอเชีย
หากสหรัฐรับมือกับจีนที่เป็ นยักษ์ใหญ่ เวลานี้ ถ้าใช้แต่ Hard Power ก็ไม่อาจรับมือได้ ต้องใช้ทงั ้ Soft
Power และ Hard Power ร่วมกัน
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ข้อเสนอของฝ่ ายจีน
เนื่องจาก ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนจะสาคัญมากขึน้ ในอนาคต อาเซียนต้องแสดง
บทบาทที่สาคัญ ในการกาหนดโครงสร้างความมันคงของภู
่
มภิ าค เพื่อไม่ให้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิ ก
ส่งผลกระทบทางลบต่อภูมภิ าคนี้
จีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เกี่ยวข้องต้องใจเย็น ต้องมีนโยบายหรือวิธกี ารตอบรับอย่าง
เหมาะสม พยายามร่วมมือกันรักษาความมันคงและสั
่
นติภาพทีม่ มี าอย่างยาวนาน
จีนเห็นชอบให้มคี วามร่วมมือระหว่าง Think Tank ไทยกับจีนเพื่อสานต่อการประชุมครัง้ นี้ ใน
สามรูปแบบ คือ หนึ่ง จัดเวทีสมั มนาสองฝ่ ายระหว่างศูนย์วจิ ยั ไทย-จีนกับมูลนิธกิ ารวิจยั ยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศแห่งชาติจนี ภายใต้การดูแลของพลตรีหลีห่ นิง สลับกันเป็ นเจ้าภาพ สอง จัดเวทีสมั มนา
ระหว่างศูนย์วจิ ยั ไทย-จีนกับศูนย์วจิ ยั ปั ญหาทะเลจีนใต้แห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยนานกิง ภายใต้การ
ดูแ ลของศ.ดร.จูเฟิ ง ซึ่งจะเน้ น ศึก ษาด้านการทูต จีน กับ อาเซีย น สาม การแลกเปลี่ย นนัก ศึก ษาใน
หลักสูตรปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีส่ อนเป็ นภาษาอังกฤษ
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กล่าวต้อนรับ
โดย พล.ต.หลี่หนิ ง（李宁 少将致辞）
รองประธานมูลนิธกิ ารวิจยั ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งชาติจนี
กราบเรีย น ศ.ดร.เอนก เหล่ า ธรรมทัศ น์ พร้อ มคณะ ในนามที่ผ มเป็ นรองประธานมู ล นิ ธ ิ
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งชาติจนี และอดีตผูแ้ ทนการทหารจีนประจาสหภาพยุโรป ขอต้อนรับทุก
ท่าน ผมรูส้ กึ ยินดีอย่างยิง่ ที่ได้เข้าร่ วมประชุมครัง้ นี้ ในหัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิก นัน้ เป็ น
ประเด็นทีไ่ ม่ชดั เจนในมุมมองผม หมายความว่ามีความหมายทีไ่ ม่ชดั เจน และไม่ชดั ว่าใครเป็ นผูเ้ สนอ
ในสภาพปั จจุบนั ทีโ่ ลกเต็มไปด้วยความเปลีย่ นแปลงและมีหลายสิง่ ทีไ่ ม่แน่ นอนนัน้ นี่เป็ นโอกาสดี
ทีเ่ ราได้มาพูดคุยกันในวันนี้ เพื่อแลกเปลีย่ นว่ายุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกคืออะไรแน่
สาหรับการประชุมในวันนี้ ถ้าสามารถสรุปได้ในสามประเด็นต่อไปนี้ได้จะดีมาก ได้แก่
1) เราสามารถบอกได้ว่ายุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกคืออะไร
2) ท่าทีและวิธกี ารตอบรับต่อยุทธศาสตร์ดงั กล่าวของสหรัฐ
3) จะรักษาสันติภาพของภูม ิภาคและสร้างความสมานฉันท์สมดุลของอานาจในภูมภิ าคนี้ได้
อย่างไร
ประเด็น ส าคัญ ที่จะพู ดคุ ย กัน ในวัน นี้ ค ือ ท่ าทีข องประเทศจีน และมุม มองของไทย ถ้าความ
คิดเห็นของสองประเทศนี้แตกต่างกัน ถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดา แต่เราจะพยายามแลกเปลีย่ นความคิดกัน
เพื่อหาจุดยืนร่วมของเราทัง้ สองฝ่ าย ต่อประเด็นนี้ ดร. จูเฟิ ง ได้เตรียมตัวมาอย่างดี ดร. จูเฟิ งถือว่าเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งต่างๆ และมีช่อื เสียงมากในประเทศจีน มูลนิธยิ ุทธศาสตร์เคยได้ยนิ ชื่อเสียงของ ดร.
จูเฟิ ง มาแล้ว วันนี้ถอื เป็ นโอกาสดีท่ไี ด้ ดร. จูเฟิ ง มาร่วมแลกเปลี่ยนในวันนี้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงาน
ครัง้ นี้ยงั มีนกั วิจยั หลายท่านทีม่ าจากมูลนิธยิ ทุ ธศาสตร์ ฯ
ต่อไปนี้ผมขอแนะนาผู้เข้าร่วมงานฝ่ ายจีน ท่านแรก ศ.ดร. จูเฟิ ง ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทะเลจีน
ใต้แห่งประเทศจีน และผู้อานวยการสถาบันวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหนานจิง
ต่อไป รศ.ดร. หยู ฉวุน นักวิจยั พิเศษ มูลนิธกิ ารวิจยั ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ แห่งประเทศจีน และ
ศูนย์วจิ ยั ปั ญ หาทะเลจีนใต้แห่ งประเทศจีน มหาวิทยาลัยหนานจิง ถัดไป นาวาอากาศโท หยาง ทงอี้
นักวิจยั สถาบันวิทยาศาสตร์การทหารแห่งประเทศจีน ถัดไป ศ. เฉิน ห้านผิง ผู้อานวยการสถาบันวิจยั
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ศูน ย์วจิ ยั ทะเลจีนใต้แห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยหนานจิง ถัดไป จา ซง
ผูส้ ่อื ข่าวหนังสือพิมพ์เหวินฮุย้ เป้ า ประจานครวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ถัดไป จางเหล่ย นักวิจยั มูลนิธกิ าร
วิจยั ยุทธศาสตร์แห่งชาติจนี
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กล่าวแนะนา
โดย ศ.(พิ เศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานทีป่ รึกษาคณะกรรมการศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
ผมขอกล่าวในนามสมาชิกฝ่ ายไทยทัง้ หมดว่า ตื่นเต้นทีจ่ ะได้มาฟั งท่านจูเฟิ งและท่านหลีห่ นิงให้
แง่คดิ และข้อมูลกับเราจากมุมมองของจีนเกี่ยวกับเรื่องอินโดแปซิฟิก คณะฝ่ ายไทยของเราที่มาในวันนี้
มาจากหลากหลายองค์กร ผมเองเคยเป็ นประธานปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็ นสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และเป็ นประธานสถาบันคลังปั ญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
ซ้ายมือของผมคือ พลเอกสุรสิทธิ ์ ถนัดทาง ผู้อานวยการศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทยจีน ของสภา
วิจ ัย แห่ ง ชาติ ซึ่ง ผมเป็ นประธานที่ป รึก ษาของท่ า น และเคยเป็ นผู้ อ านวยการวิท ยาลัย ป้ องกัน
ราชอาณาจักรของไทย และเป็ นนายทหารไทยท่านแรกที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารจีน
ขวามือของผม อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจากรุงพนมเปญ
และฮังการี เคยดารงตาแหน่ งรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เกษียณมาสี่ปี
แล้ว ปั จจุบ ันด ารงต าแหน่ งคณบดีส ถาบัน การทูต และการระหว่างประเทศ มหาวิท ยาลัยรังสิต เป็ น
นักการทูตทีม่ คี วามช่าชองเกีย่ วกับประเทศเพื่อนบ้านทัง้ หมดของไทย และสนใจประเทศจีนมาตลอด
ถัดไป พันเอก ดร.สรศัก ดิ ์ งามขจรกุ ลกิจ แห่ งโรงเรียนนายร้อ ยพระจุล จอมเกล้า ซึ่งสมเด็จ
พระเทพรัต นราชสุ ดา ท่ านทรงด ารงต าแหน่ งหัว หน้ าภาควิชาประวัติศ าสตร์ โรงเรีย นนายร้อ ยพระ
จุลจอมเกล้า เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของพันเอก ดร.สรศักดิ ์ หวังว่าในอนาคต พวกเราทีม่ าวันนี้จะมี
โอกาสได้รบั เชิญจากพันเอกสรศักดิ ์ไปเยีย่ มโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วย ถัดไป นพ. ชาญวิทย์
วสันต์ธนารัตน์ แห่งสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาวะ มีหน้ าที่ให้ทุนวิจยั ถัดไป คุณ
ยุวดี คาดการณ์ไกล พูดภาษาจีนได้ รองประธานสถาบันคลังปั ญ ญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ มาในครัง้ นี้
ด้ว ยความช่ ว ยเหลือ ของหยู ฉวุ น เรื่อ งอิน โดแปซิฟิ กนัน้ ในประเทศไทย ส าหรับ ผู้ส นใจเรื่อ งการ
ต่ า งประเทศจริง ๆ เพิ่ง จะได้ ย ิน เพราะฉะนั ้น เราจึง ตัง้ ใจมาเต็ ม ที่ เ พื่อ ที่จ ะฟั งว่ า จีน คิด อย่ า งไร
ขอขอบคุณอีกครัง้
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นโยบายอินโดแปซิฟิกกับผลต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โดย พลเอกสุรสิ ทธิ์ ถนัดทาง
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
เรีย นท่ า นนายพลหลี่ห นิ ง ท่ า นจูเฟิ ง และทุ ก ท่ า น ในนามของศู น ย์ว ิจ ยั ยุ ท ธศาสตร์ไ ทยจีน
ขอขอบพระคุณอีกครัง้ ทีใ่ ห้โอกาสทัง้ คณะมาสร้างความสัมพันธ์กบั สถาบันของท่านในครัง้ นี้ ในฐานะที่
ศู น ย์ว ิจ ยั ยุท ธศาสตร์ไ ทย-จีน เป็ น คลัง สมองทางการของรัฐ บาลไทย เราจึง ปรารถนาอย่ า งยิ่งที่จ ะ
แลกเปลี่ยนและแบ่งปั นมุมมองเรื่องความร่วมมือของเราทัง้ สองประเทศ โดยเฉพาะสถาบันคลังปั ญญา
ต่างๆ เพื่อที่จะนาเสนอท่าทีและจุดยืนที่สาคัญ ทัง้ สองฝ่ ายให้รฐั บาลทราบต่อไป วั ตถุประสงค์ทงั ้ สาม
ประเด็นที่ท่านเสนอมาจึงตรงกับเรา เริม่ ตัง้ แต่ว่า เราเข้าใจความหมายของคาว่าอินโดแปซิฟิกตรงกัน
หรือ ไม่ อย่ า งไร และเราจะมีจุ ด ยืน ที่ต รงกัน หรือ ไม่ อ ย่ า งไร และไปสู่ สิ่ง ที่ว่ า เราจะช่ ว ยกัน สร้า ง
เสถียรภาพและความมันคงในภู
่
มภิ าคได้อ ย่างไร ผมจึงขอสรุป สัน้ ๆ ในสามประเด็น เพื่อ ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนมุมมองและท่า ที โดยเฉพาะในฐานะที่ผมอยู่ในฝ่ ายความมันคงของประเทศ
่
และเป็ นฝ่ าย
วิชาการ ก็จะเสนอมุมมองทางวิชาการต่อประเด็นนี้
ประเด็นแรก ความสาคัญและความเข้าใจในความหมายของฝ่ ายความมันคงของเรา
่
ดังที่ ศ.ดร.
เอนก กล่าวว่าเรือ่ งอินโดแปซิฟิกเพิง่ มีการตื่นตัวกันในหมู่นกั วิชาการด้านความมันคงเมื
่
อ่ ต้นปี น้ี เมือ่ เรา
ได้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงท่าทีจากคากล่าวของนักวิชาการความมันคงของสหรั
่
ฐ ในการเปลีย่ นจากคา
ว่าเอเชียแปซิฟิ กไปสู่อินโดแปซิฟิ ก ซึ่งเราเข้าใจนัยยะของเรื่อ งนี้ว่าเป็ นการรักษาเป้ าหมายเดิมของ
สหรัฐ เรื่องยุทธศาสตร์ Containment ฝ่ ายความมันคงของไทยจึ
่
งมองว่าเป็ นความท้าทายทางการทูต
ซึง่ มองได้ทงั ้ เรือ่ งภูมริ ฐั ศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศ เริม่ มีการดึงอินเดียและออสเตรเลีย ซึง่ ทัง้
คู่มศี กั ยภาพด้าน Blue Water Navy เพราะฉะนัน้ เรื่องนี้จงึ ถือว่ามีความสาคัญ ต่อ อาเซียนด้วย ส่ว น
ประเด็นความส าคัญ ที่มากไปกว่านัน้ คือ สหรัฐอเมริกาเองมียุทธศาสตร์ Pivot to Asia ซึ่งก็น่าจะคง
เป้ าหมายนี้อยู่ เพียงแต่เปลีย่ นวิธกี ารและคาพูด
ประเด็นที่สอง ที่ฝ่ายความมันคงมองว่
่
า ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่ออาเซียนและประเทศต่างๆ
เช่น อาเซียนโมเดลอาจจะมีปัญหาเรือ่ งความร่วมมืออย่างสันติในพืน้ ทีท่ จ่ี ะต้องรักษาเสถียรภาพไว้ให้ได้
ด้ว ย แม้จ ะมีก ารดึง ออสเตรเลีย หรือ อิน เดีย เข้า มาก็ ต าม อย่ า งไรก็ ต าม เรื่อ งนี้ ข้ึน อยู่กับ ระดับ
ความสัมพันธ์ของอาเซียนทีม่ กี บั สหรัฐ อินเดีย และออสเตรเลีย ทางกลุ่มความมันคงของอาเซี
่
ยนหวังว่า
ทีส่ หรัฐประกาศว่าอินโดแปซิฟิกเป็ นเรือ่ งของความโปร่งใสและเปิ ดเผย จึงน่าจะยึดมันในสิ
่ ง่ ทีพ่ ดู ไว้
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ประเด็น ที่ส าม บทบาทของไทยควรจะเป็ นอย่ า งไรต่ อ ประเด็น ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากไทยมี
ความสัมพันธ์กบั ทัง้ อินเดีย สหรัฐ ญี่ป่ ุน ออสเตรเลีย เพราะฉะนัน้ ความสัมพันธ์ไทย อินเดียยังดาเนิน
ต่อไปได้โดยเชื่อว่าจะไม่มปี ั ญ หาใดๆ ในด้านความมันคง
่ ในด้านความร่วมมือที่เราเคยมีการฝึ กร่วม
จนกระทัง่ ไปสู่ค วามพร้อ มในการจะสร้างทางด่ ว นเชื่อ มสามประเทศ (Trilateral Highway Project)
ระหว่างอินเดีย พม่า และไทย ส่วนความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐต่อประเด็นนี้จะยังคงอยู่ในระดับเดิมต่อไป
เช่น การแลกเปลีย่ นทางการฝึกและการศึกษา
ในฐานะทีร่ ฐั บาลเองอยู่ในช่วงที่จะต้องแสดงจุดยืนที่สาคัญ ผมจึงขอสรุปท่าทีความสัมพันธ์กบั
จีน ดังนี้
หนึ่ง เรื่องความสัมพันธ์ของความมันคงไทย-จี
่
นนัน้ อยู่ในระดับลึกซึง้ มาก โดยมีการแลกเปลีย่ น
ในการฝึกอบรม จนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการป้ องกันประเทศร่วมกันแล้ว
สอง การพัฒ นาเป็ น ความร่ว มมือ ภายใต้ก รอบความร่ว มมือ Belt and Road Initiative ที่จ ะ
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในพืน้ ที่
สาม ความร่วมมือทางด้านการพัฒนาในทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะความร่ วมมือการวิจยั ทางทะเล
ปั จจุบนั กองทัพเรือของจีนและไทยได้พฒ
ั นาร่วมกันไปมาก เรื่องการฝึ กและเตรียมการพัฒนาร่วมเรื่อง
อ่าวไทย เพราะฉะนัน้ ฝ่ ายความมันคงเชื
่
่อมันว่
่ า เพื่อให้เกิดความมันคงยั
่ งยื
่ นด้านการพัฒนาต้องอาศัย
ความร่วมมือทางทะเลมากขึน้ เพื่อลดความไม่แน่นอนในด้านความมันคงในภู
่
มภิ าคนี้ให้น้อยทีส่ ุด
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การพัฒนาความสัมพันธ์จีน อาเซียน
กับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก
โดย ศาสตราจารย์ ดร.จูเฟิ ง
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ปั ญหาทะเลจีนใต้แห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยหนานจิง
กราบเรียน ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พลเอกสุรสิทธิ ์ ถนัดทาง อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง
และคณะ รวมทัง้ ท่านหลีห่ นิง ยินดีตอ้ นรับทุกท่านอีกครัง้ ในโอกาสทีม่ าเยีย่ มศูนย์วจิ ยั ทะเลจีนใต้
อินโดแปซิฟิกเป็ นโจทย์ท่ใี หญ่มากในปั จจุบนั ประเทศจีนจะมีมุมมองอย่างไร มีขอ้ เสนออย่างไร
ความสัมพันธ์จนี -อเมริกาจะเปลีย่ นแปลงอย่างไร นี่จะเป็ นสิง่ สาคัญมากต่อความมันคงและเจริ
่
ญรุ่งเรือง
ของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกในอีกยีส่ บิ ปี ขา้ งหน้า
เหตุทส่ี หรัฐอเมริกากาหนดยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกขึน้ มานัน้ คาตอบของผมง่ายมาก คือเพื่อ
รับมือกับการเติบโตของประเทศจีน ความจริงแล้วยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิ กเป็ นเรื่อ งที่ธรรมดามาก
เพราะในประวัตศิ าสตร์ เพื่อให้มคี วามมันคงและเพื
่
่อการพัฒนาของประเทศตัวเอง มหาอานาจต่างๆก็จะ
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของตนให้มกี ารถ่วงดุลอานาจ ซึ่งสาระสาคัญของก็คอื การจัดกลุ่มใหม่ทาง
ยุท ธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิ ก จะสาเร็จหรือ ไม่ ไม่ได้ข้นึ อยู่กับสหรัฐอเมริกาผู้เดียว แต่ จะมี
เครื่องจัก รสองเครื่อ ง คือ สหรัฐอเมริก ากับญี่ป่ ุน ความจริงแล้วในสี่ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ป่ ุน
อิน เดีย และออสเตรเลีย นั น้ สหรัฐ อเมริก าและญี่ป่ ุ นเป็ น สองประเทศที่ ก ระตือ รือ ร้น ที่สุ ด ส าหรับ
ออสเตรเลียนัน้ เพิ่งจะ active สองสามปี ท่ผี ่ านมา ส่ ว นอินเดียยังไม่ค่ อ ยกระตือ รือ ร้น นัก ประเทศใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยงิ่ ไม่ค่อยมีท่าทีทแ่ี น่ ชดั ต่อยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิก เพราะยังไม่ทราบ
ว่า ยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิก ความจริงเป็ นแค่คาเรียกเฉยๆ หรือเป็ นนโยบายทีแ่ น่ชดั
ยุทธศาสตร์น้ีจะสาเร็จหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั ว่าจะผูกพันธมิตรได้สาเร็จหรือไม่ เวลานี้สหรัฐได้เข้าสู่
ขัน้ ตอนการสร้างพันธมิตรใหม่ สิง่ สาคัญทีส่ ุดคือท่าทีของอินเดีย มีขา่ วว่าประธานาธิบดีทรัมป์ จะไปเยือน
อินเดีย ครัง้ แรกกาหนดไว้ในเดือนพฤษภาคม 2018 ต่อมาก็เปลี่ยนเป็ นมิถุนายน 2018 เวลานี้กย็ งั ไม่รู้
ว่าจะไปหรือ ไม่ เพราะว่าปั ญ หาเกาหลีก ลายเป็ น ปั ญ หาที่สาคัญ มาก ท าให้เรื่อ งนี้ ต้อ งชะลอออกไป
เพราะฉะนัน้ ประเทศจีน โดยประธานาธิบดีสจี น้ิ ผิง ก็เชิญ โมดี นายกรัฐมนตรีอนิ เดียมาเยือนจีนทีเ่ มือง
อู่ฮนั ่ ในเดือนพฤษภาคม 2018
เพื่อความมันคงของภู
่
มภิ าค ประเทศมหาอานาจต่างๆ ได้มปี ฏิกริ ยิ ากันอย่างน่ าสนุ กมาก เป็ น
เกมการเมืองที่น่าจับตามาก ประเทศจีนเวลานี้ได้ปรับปรุงความสัมพันธ์กบั ญี่ป่ ุน ไม่ให้ญ่ปี ่ นุ ไปติดตาม
ใกล้ชดิ สหรัฐอเมริกามากเกินไป แล้วจีนก็ไปบอกออสเตรเลียว่า เวลานี้จนี กับออสเตรเลียมีความสัมพันธ์
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ทางการค้ากันอย่างมาก ประเทศจีนเป็ นคู่คา้ ที่สาคัญมากของออสเตรเลีย ดังนัน้ ขอให้ออสเตรเลียอย่า
ใช้นโยบายใกล้ชดิ กับสหรัฐอเมริกามากเกินไป ฉะนัน้ ยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญมากใน
การกาหนดโครงสร้างความมันคงของภู
่
มภิ าคเราในอนาคต ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่ างจีน
กับสหรัฐเท่านัน้ แต่เกี่ยวกับปั ญหาความมันคงทั
่
วภู
่ มภิ าคของเรา หลายประเทศไม่เพียงแต่จนี ก็กาลังดู
อยูว่ ่าเรือ่ งนี้จะพัฒนาไปในทิศทางใด
เวลานี้ ไม่ว่าความสัมพันธ์จนี -ไทยก็ดี ความสัมพันธ์จนี -อาเซียนก็ดี ต้อ งมีความคิดที่แน่ ชดั
สาหรับ ทิศ ทางความสัม พัน ธ์ข องเราทัง้ สองฝ่ ายในด้านความมันคงและการพั
่
ฒ นาร่ว มกัน เราต้อ ง
พยายามหลีกเลีย่ งกรณีทร่ี า้ ยทีส่ ุดในการกาหนดปรับปรุงยุทธศาสตร์ของเราใหม่
กรณีท่เี ลวร้ายที่สุดคือ ความแตกแยกทางยุทธศาสตร์ของภูมภิ าคเรา คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ป่ ุน
ออสเตรเลีย และบางประเทศในอาเซียน ก็จะจับกลุ่ มสร้างพันธมิตรใหม่กนั ขึน้ มากลายเป็ นนาโต้แห่ง
เอเชีย ซึ่งจะทาให้องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ซึ่งนาโดยจีนและรัสเซีย จะเน้นบทบาททางการทหาร
มากขึน้ ภาพที่เลวร้ายที่สุดคือ เขาจะจับกลุ่มใหม่ เราก็จะจับกลุ่มใหม่ ส่วนอินเดียนัน้ จะไม่เข้าข้างใคร
ง่ายเกินไป อินเดียจะไม่เข้าข้างอเมริกา และจะไม่เข้าข้างจีน เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขา นี่เป็ นกรณีท่ี
เราไม่ตอ้ งการเห็น เพราะทาให้ภมู ภิ าคของเราแตกแยก และอาจจะนาเราเข้าสู่ยคุ สงครามเย็นใหม่
กรณีทส่ี อง แม้จะไม่เกิดความแตกแยกทางยุทธศาสตร์ความมันคง
่ แต่อาจจะเกิดความแตกแยก
ทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค ซึง่ จีนพยายามผลักดัน RCEP แต่ไม่สาเร็จ และจีนพยายามขยายให้เป็ นกรอบ
TPP นี่คอื กรณีทเ่ี กิดความแตกแยก ไม่มคี วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมภิ าคนี้
สรุปแล้ว ประการแรก ยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิก เป็ นเรื่องปกติธรรมดา ทีม่ หาอานาจต่างๆ ใช้
เพื่อแบ่งปั นอานาจ เป็ นสิง่ ที่เกิดตามสถานการณ์ทแ่ี ท้จริง ในขณะทีป่ ระเทศจีนเข้มแข็งขึน้ สหรัฐอเมริกา
ย่อมมีนโยบายมาต่ อต้านหรือรับมือ โดยสาระสาคัญ ของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกคือการปิ ดล้อมจีน
ตัง้ แต่การนาเสนอแนวคิดหรือนโยบายอินโดแปซิฟิกออกมา ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในภูมภิ าคนี้สามขัน้
ขัน้ แรกคือ Strategic Regrouping การจับกลุ่มใหม่ของประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค
ขัน้ ทีส่ องคือ Strategic Realigning การผูกพันธมิตรใหม่ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค
ขัน้ ทีส่ ามคือ Strategic Redirecting การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศใหม่
ในฐานะที่เป็ นคลังปั ญ ญา(Think Tank) เราจะไม่ยนื ดูเฉยๆ เราต้อ งพยายามเสนอแนวคิดเพื่อ
หลีกเลีย่ งมิให้เกิดสถานการณ์ทเ่ี ลวร้ายสองแบบทีก่ ล่าวมา
เพราะฉะนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนจึงสาคัญ มาก อาเซียนไม่เพียงแต่ เป็ นการ
รวมกลุ่มของประเทศเล็กๆ แต่เป็ นมหาอานาจขนาดกลางทีส่ ร้างสรรค์ ผมจะให้ขอ้ เสนอสามข้อ คือ
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ประการที่ห นึ่ง หากจะเกิดการจัดกลุ่ มใหม่ของประเทศต่ างๆ ในภูมภิ าคของเรา เราจะ
เคารพความเป็ นศู น ย์ก ลางของอาเซี ย น (ASEAN Centrality) ในการ
กาหนดทิศทางของความร่วมมือหรือโครงสร้างความมันคงในภู
่
มภิ าคของ
เรา เพราะฉะนัน้ ถ้าไม่ต้องการให้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกส่งผลกระทบ
ทางลบต่อความร่วมมือในภูมภิ าค อาเซียนต้องมีบทบาทที่สาคัญ มากใน
อนาคตทีจ่ ะกาหนดโครงสร้างความมันคงของภู
่
มภิ าคเรา
ประการทีส่ อง ไม่ว่าในใจของสหรัฐอเมริกาจะมีเป้ าหมายหลักของยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิก
อย่างไร หากสหรัฐอเมริก าท าอย่างไม่โปร่งใสหรือ ไม่ให้จนี มีส่ ว นร่ว ม
ประเทศจีนจะไม่ยอมรับและจะสูจ้ นถึงทีส่ ุด
ประการทีส่ าม ในศตวรรษที่ 21 การเมืองโลกและการเมืองภูมภิ าคสนุ กมาก ประธานาธิบดี
ทรัมป์ มีนโยบายที่พยายามทาร้ายระเบียบโลกเสรีนิยม และเปลี่ยนทุกสิง่
ทุ ก อย่ า งที่ส หรัฐ อเมริก าสร้า งขึ้ น มาเอง ในฐานะที่เ ป็ นนั ก วิช าการที่
ศึกษาวิจยั ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เห็นว่าเป็ นเรื่องที่แปลกมาก
ทีส่ หรัฐอเมริกาทาลายกฎกติกาทีต่ นสร้างขึน้ มา
เมือ่ ปี 1998 ประธานาธิบดีคลินตันเดินทางเยือนจีนและเดินทางไปแสดงปาฐกถาทีม่ หาวิทยาลัย
ปั กกิ่ง ขณะนัน้ กระผมเป็ นรองศาสตราจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยปั กกิ่งก็ไปฟั งปาฐกถานี้ ประทับใจมาก
เพราะคลินตันได้กล่าวว่า อนาคตของจีน จีนต้องเข้าในประชาคมโลกภายใต้การนาของสหรัฐอเมริกา ซึง่
กระผมประทับใจมาก เพราะสหรัฐอเมริกามีท่าทีทย่ี นิ ดีตอ้ นรับให้จนี เข้าร่วมในกลุ่มของเขา
วันนี้สหรัฐอเมริกากล่ าวว่า จีนทาร้ายระเบียบโลกเสรีนิยม นัน่ ไม่จริง เพราะประเทศจีนเป็ น
มหาอานาจที่กาลังอยู่ในขัน้ ผู้เรียน เป็ นศิษย์อยู่ จีนยังไม่ได้เป็ นผู้นาของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างจีน
กับสหรัฐ หรือจีนกับอาเซียนนัน้ สาคัญมาก
สุดท้ายนี้ ขอสรุปในประโยคเดียวคือ ไม่ว่าภายหน้าสถานการณ์ โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร
จีน ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องร่วมกันพยายามแสวงหาความเจริญมันคงให้
่
แก่ภูมภิ าคของเรา
นี้ เพราะมันเป็ นของเราเอง
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ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก
มุมมองจากประสบการณ์ ด้านการต่างประเทศ
โดย พล.ต.หลี่หนิ ง（李宁 少将致辞）
รองประธานมูลนิธกิ ารวิจยั ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งชาติจนี
ยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกทาให้ประเทศที่เกี่ยวข้องรูส้ กึ ตื่นตระหนก จึงขอสรุปให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็น ของ ศ.ดร.จูเฟิ ง ยุทธศาสตร์อิน โดแปซิฟิ ก เป็ นรูป แบบการแข่งขันของ
ประเทศมหาอานาจยักษ์ใหญ่ แต่ผมคิดว่ามันเป็ นข้อคิดมากกว่ารูปแบบการแข่งขัน เพราะฉะนัน้ ใน
ประเด็นนี้ผมคิดว่ามันเป็ นรูปแบบใหม่ของนโยบาย Pivot to Asia ดังทีพ่ ลเอกสุรสิทธิ ์กล่าว
เมื่ออาทิตย์ทแ่ี ล้ว ผมมีโอกาสเดินทางเยือนฮาวาย ซึง่ เป็ นศูนย์บญ
ั ชาการกลางในภูมภิ าคอินโด
แปซิฟิก ได้พบกับข้าราชการระดับสูงหลายท่าน และเมื่อเดือนมิถุนายนผมได้มโี อกาสเดินทางเข้าร่วม
ประชุม Shangri La Dialogue ที่ประเทศสิงคโปร์ ที่นัน่ ผมมีโอกาสได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายอินโดแปซิฟิกกับนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดีย
ต่อไปนี้เป็ นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกีย่ วกับยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิก
ถึงเวลานี้ยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกยังเป็ นเพียงแนวคิด ยังไม่มเี นื้อหาสาระที่แน่ ชดั เป้ าหมาย
ของยุทธศาสตร์น้ีกค็ อื ปิ ดล้อมประเทศจีน เมื่อก่อน นโยบาย Pivot to Asia ก็ต้องการจะปิ ดล้อมประเทศ
จีนในเอเชียแปซิฟิกแต่กไ็ ม่ประสบความสาเร็จ เนื่องจากจีนละทิง้ ช่องแคบมะละกาแล้ว และเดินทางเป็ น
เส้นตรงไปยังมหาสมุทรอินเดียเลย สหรัฐจึงต้องขยายขอบเขตการปิ ดล้อมประเทศจีนไปยังอินเดีย
เพราะฉะนัน้ ขอบเขตการปฏิบตั กิ ารของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิกนัน้ เวลานี้อยู่ท่ี
มหาสมุทรอินเดีย ในปี 1970 เกิดสงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถาน กองบัญชาการทหารเรือภูมภิ าค
แปซิฟิกได้ส่งกาลังไปยังมหาสมุทรอินเดียเพื่อข่มขู่อนิ เดียให้ถอนทหารออกจากปากีสถาน เพราะฉะนัน้
ผมคิดว่าการเน้ นถึงประเด็นอินโดแปซิฟิ กในวันนี้ไม่มคี วามหมายอะไรมาก เนื่องจาก นับแต่นัน้ แล้ว
กองกาลังทางเรือของสหรัฐอเมริกาสามารถครอบคลุมไปทัง้ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก
นโยบาย Rebalance ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็ นต้นฉบับของยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิก เป็ นดุล
แบบรูป สามเหลี่ ย ม ประกอบด้ ว ย สหรัฐ อเมริก า ญี่ ป่ ุ น และเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ โดยมี
สหรัฐอเมริกาเป็ นกองหน้ า ร่วมกันปิ ดล้อมหรือ ถ่ วงดุลอานาจของจีนในเอเชีย นี่คอื แนวคิดหลักของ
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ยุทธศาสตร์ Rebalance จัดกาลังเป็ นรูปสามเหลี่ยม ส่วนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก เป็ นรูปสี่ เหลี่ย ม1
ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ญี่ป่ นุ อินเดีย ออสเตรเลีย โดยมีญ่ปี ่ นุ กับอินเดียอยู่แนวหน้า สหรัฐอเมริกา
กับออสเตรเลียอยูแ่ นวหลัง เป็ นกองหลัง นี่คอื แนวคิดของยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิก แต่ไม่มเี นื้อหาสาระ
อย่างไรก็ตาม สหรัฐยังใช้มหาสมุทรอินเดียกับช่องแคบมะละกาไปบีบคอประเทศจีนอีกด้วย
ต่อไปนี้ขอพูดท่าทีของอินเดียทีม่ ตี ่ออาเซียน
ท่าทีอนิ เดียมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ในปี ท่แี ล้วที่ยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกออกมา อินเดีย
รูส้ กึ ดีใจมาก โดยรูส้ กึ ว่าตนมีบทบาทสาคัญมากยิง่ ขึน้ ในยุทธศาสตร์น้ี แต่เมือ่ ผ่านระยะเวลาการปรับปรุง
และการปฏิส มั พัน ธ์ก ับ ประเทศจีน มาหลายรอบ เนื่ อ งจากในช่ ว งที่สาคัญ ถือ ได้ว่าผลประโยชน์ เป็ น
ตัวชีว้ ดั เป็ นตัวนาทีส่ าคัญทีส่ ุด อินเดียนัน้ เป็ นประเทศที่สาคัญมากในการปิ ดล้อมหรือถ่วงดุลอานาจจีน
ในมหาสมุทร ฉะนัน้ สหรัฐอเมริกา ญี่ป่ ุน และออสเตรเลีย จึงดึงอินเดียไปอยู่ในยุทธศาสตร์อินโด
แปซิฟิกในฐานะกองหน้า ส่วนญี่ป่ นุ ออสเตรเลีย และสหรัฐนัน้ อยู่ห่างไกลเป็ นกองหลัง ประเทศทีอ่ ยู่ใน
พิส ยั กระสุ น ของจีน นั ้นคือ อิน เดีย ในปี ท่ีแ ล้ว ที่อิน เดียแสวงหาอาวุธ มากที่สุ ดนัน้ สหรัฐ ญี่ป่ ุน และ
ออสเตรเลียไม่ได้สนใจ อินเดียจึงต้องหันไปซือ้ อาวุธ ขีปนาวุธต่อต้านรถถังจากอิสราเอล
อีกด้านหนึ่งในการทีอ่ นิ เดียจะบรรลุความฝั นของอินเดียเช่นเดียวกับจีน จะต้องรักษาอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจไว้ท่รี อ้ ยละ 7 ต่อปี อินเดียฝั นว่าจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อนั ดับสามของโลก แต่
หากตนเองถูกวางไว้ในแนวหน้าให้เป็ นตัวปะทะกับจีนโดยตรงนัน้ อินเดียไม่มโี อกาสทีจ่ ะบรรลุความฝั น
ของอินเดีย นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาพลังงานของอินเดียจะไม่ประสบความสาเร็จ
หากไม่ร่วมมือกับจีน มีประเทศจีน รัสเซียและอิหร่านที่สามารถช่วยเหลืออินเดียทางด้านพลังงานได้
เพราะสหรัฐไม่สามารถขายน้ ามันให้อนิ เดียได้ ส่วนญี่ป่ นุ ก็ไม่มนี ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ เพราะฉะนัน้ ใน
เรื่อ งยุท ธศาสตร์อิน โดแปซิฟิ ก ท่ าทีของอิน เดียเปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ ามือ เป็ น หลังมือ ปี ท่ีแล้ว
หลังจากผูน้ าอินเดียเยือนรัสเซียและมาเยือนจีนต่อจากนัน้ ท่าทีของอินเดียเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน

พลตรี หลี่ หนิง ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า สีเ่ หลี่ยมคือ อินเดีย ญี่ป่ ุน อเมริกา ออสเตรเลีย เอเชียอาคเนย์อยู่ กบั
อินเดีย ญี่ป่ ุนนัน้ ถ้าเอเชียอาคเนย์ไม่สนใจเรื่องนี้ ญี่ป่ ุนก็ไม่มคี วามหมาย ก็เหมือนหายไปสองมุม เหตุท่บี อกว่าถ้า
เอเชียอาคเนย์ไม่เข้าร่วม ญีป่ ่ ุนก็ไม่มคี วามหมาย เพราะญีป่ ่ ุนให้ความสาคัญกับอาเซียนมาก เขาพัฒนาแนวคิดของเขา
คือ อิสรภาพในญี่ป่ ุนและอาเซียน แล้ วเขามีอกี นโยบายหนึ่งที่มาปิ ดล้อมจีนคือเอเชียแอฟริกา เขามีสองทางมาช่วย
สหรัฐปิ ดล้อมจีน แต่ หากเอเชียอาคเนย์ไม่ให้ความร่วมมือกับญี่ป่ ุน ญี่ป่ ุนก็ไม่อยากเข้าร่วมในยุทธศาสตร์น้ี ก็ถือว่า
ญีป่ ่ นุ หายไป
1
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ครัง้ นี้ผมได้มโี อกาสไปคุยกับผูน้ าอินเดียที่ Shangrila Dialouge ทีส่ งิ คโปร์ ผมถามท่านถึงนิยาม
หรือความหมายของยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิก ซึ่งโมดีได้ตอบมาสี่คา คือ การเจรจาพูดคุย (Dialouge)
ความร่ว มมือ (Cooperation) สันติภาพ (Peace) และความร่ ารวยรุ่งโรจน์ (prosperity) นี่ค ือความ
เข้าใจของผมต่อยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิ ก ถือว่ามีความคลุมเครือไม่ชดั เจนในเรื่องยุทธศาสตร์อินโด
แปซิฟิกมาตลอด
ผมได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ช นั ้ สูงของสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พวกเขาต่างรูส้ กึ ว่าสิง่ นี้
ไม่ใช่ยุทธศาสตร์เป็ นแต่เพียงแนวคิด ซึง่ เต็มไปด้วยกลิน่ อายของการเมืองภูมภิ าค พวกเขาต่างรูส้ กึ กลัว
ว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดไว้อยู่ท่ชี ายขอบของยุทธศาสตร์การแข่งขันของเอเชีย ใน
เมื่ออดีตนัน้ พวกเขาเป็ นประเทศในอาเซียนอยู่ในความสมดุลทีค่ ่อนข้างมันคง
่ แต่วนั นี้กลัวทีจ่ ะถูกตัง้ ไว้
ทีช่ ายขอบของยุทธศาสตร์ อีกด้านหนึ่งพวกเขาก็กลัวทีจ่ ะเกิดความปั น่ ป่ วนในภูมภิ าค เพราะฉะนัน้ ผูท้ ่ี
ได้รบั ผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็ นประเทศเล็กในเอเชีย
ในปั จจุบนั สหรัฐ อเมริก าได้ดึงเอาประเทศขนาดใหญ่ มาเป็ นเสาค้ายุทธศาสตร์ในเอเชีย ถ้า
แนวโน้มยังเป็ นเช่นนี้ต่อไป ย่อมจะทาลายความสมดุลของทางการทหารในภูมภิ าค
โดยสรุป กลุ่มประเทศในอาเซียนต่างมีท่าทีระแวงสงสัย และไม่กระตือรือร้นต่อ “แนวคิด” อินโด
แปซิฟิ ก (ไม่ใช่คาว่ายุทธศาสตร์) หากยุทธศาสตร์น้ีกลายเป็ นจริงขึ้นมา ประเทศในเอเชียอาคเนย์ไม่
ต้องการจะเข้าร่วมในยุทธศาสตร์น้ี ดังนัน้ สี่เสาของยุทธศาสตร์น้ีจงึ หายไปสองแล้ว คือ อินเดีย และ
เอเชียอาคเนย์
ยุทธศาสตร์น้ีเป็ นแค่แนวคิด ไม่มอี นาคต เนื่องจาก หนึ่ง ท่าทีของประเทศในเอเชียอาคเนย์ไม่
ชัดเจน สอง การเปลี่ยนกองบัญชาการกองกาลังเอเชียแปซิฟิก เป็ นกองบัญชาการอินโดแปซิฟิก กลับ
ปรากฏว่ากองก าลังของสหรัฐในภูม ิภาคนี้ ล ดลง และ สาม ในฐานะที่ส หรัฐเป็ น ผู้รเิ ริม่ แนวคิด อิน โด
แปซิฟิกและเปลีย่ นชื่อกองบัญชาการ จากกองบัญชาการเอเชียแปซิฟิกเป็ นกองบัญชาการอินโดแปซิฟิก
จะเห็นว่ามีแต่เปลีย่ นชื่อ แต่ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเนื้อหาสาระสาคัญ
ฉะนั น้ ผมจึงเห็น ด้ว ยกับ ข้อ คิด เห็น ของ ศ.ดร.จูเฟิ ง คือ ต้ อ งมีจ ิต ใจที่เ ป็ น ธรรมดาต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงของยุทธศาสตร์น้ี ถ้าหากสหรัฐดาเนินยุทธศาสตร์น้อี ย่างจริงจัง จีนจะต่อต้านจนถึงทีส่ ุด
ความคิดเห็น ส่วนตัวของผม ข้อสุดท้ายคือ ยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกถึงปั จจุบนั นี้ยงั เป็ นเพียง
แนวคิด ผมเสนอว่าไม่ว่าจีนหรือประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้องใจเย็นอย่า
ตื่นเต้นเกินไป ต้องมีนโยบายหรือวิธกี ารทีต่ อบรับอย่างเหมาะสม พยายามร่วมมือกันรักษาความมันคง
่
และสันติภาพทีม่ มี านมนานกว่าสิบปี แล้ว
ผมขอจบโดยยืมคาพูดของประธานเหมาคานึงครับ “ไม่ว่าลมจะพัดมาแรงเพียงใด คลืน่ จะใหญ่
ขนาดไหนก็ตาม ผมก็เหมือนเดินเล่นในสวนหลังบ้านผม”
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ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐ
โดย อดีตท่านทูตสมปอง สงวนบรรพ์
กรรมการทีป่ รึกษาศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย- จีน
The concept of the so-called Free and Open Indo-Pacific Strategy, the term itself originally
derives from the geographical domain, is still weak in the strategic sense.
Actually I also share both Prof. Zhu Feng’s and General Li Ning’s views.
So far India has not yet expressed any strong support of the idea, although it agreed to the
idea when Modi separately met with Prime Minister Abe and President Trump. It was just an
agreement in general, not a firm position.
Australia has certainly expressed general policy because it is a close and probably a
permanent ally of the United States. They cannot escape, but to support.
Then only Japan and US are primary supporters of the concept, and of course this is
because of China.
On the part of Japan, it focuses more on economic side. It is hard to believe that Japan is
capable enough to exercise militarily in the Pacific Ocean, apart from merely limited area
surrounding the country.
On the part of US, the reason they came up with the concept partly because of its
economy, partly because of China’s rise. The US’s pretext is to promote or to protect the
security and stability in the Asia-Pacific from a coercion power, meaning China. The US’s
arguments are unconvincing. Obviously, no one would believe that the Trump administration will
follow the principles of free and open.
At this juncture, it is very difficult to materialize the said concept because of the reasons
mentioned-above.
The so-called Asia Reassurance Initiative act is probably more interesting. This Act is
under the consideration of the US Congress. They claim that this act will last 40 years. The first
objective of this act is to strengthen the US security commitment to its allies, to help its
partnerships build capacity to deter an aggression, presumably China. The second one is to
promote sustained economic engagement and securing the US market access. This point is
unrealistic in a sense that Trump has already withdrew the US from the Trans-Pacific
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Partnership (TPP) and there is no clear direction in terms of economic grouping because of the
American First policy. The third one is to promote the democratic system and human rights.
The point concerning the role of Southeast Asian nations, there has not had any
receptive reactions from ASEAN when the concept came up. Some quarters, some scholars,
some government officials might be afraid of what is going on. Having studied in depth, this
idea will not bring any excitement to the region much because India has no firm position and
China’s role has already been expanding. China’s BRI was well received by almost all ASEAN
members. Several major countries from different continents have expressed their willing to
participate in this Initiative, including Japan lately.
As Gen Li Ning said this is just a concept, not a strategy. The US just tried to
demonstrate that it remains a dominant power in this region.
Another point that deserves mentioning, the US cannot force countries in this region for a
political change into democratic system. American scholars themselves already warned the
administration not to force small countries in this region to be democratic. American Scholars
have as well warned that the US cannot stop China’s rise and effort the policy of BRI. And if
the US is trying to materialize this concept into strategy, the US has to be very consistent. So
far we don’t see any consistency on the part of the US.
Now I turn my remarks into Thai.
ในเรื่องของการถ่วงดุลอานาจซึง่ เป็ นแนวคิดของตะวันตก ทีผ่ ่านมาในประวัตศิ าสตร์โลกเกือบสอง
ร้อยปี มา แนวคิดดุลแห่งอานาจใช้อธิบายการเมืองโลกได้ดี ตะวันตกพยายามใช้แนวคิดทฤษฎีน้ีทวโลก
ั่
แต่ทฤษฎีแนวคิดนี้ยงั ไม่สามารถใช้ได้กบั ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก เพราะว่าประเทศ
ในเอเชียตะวันออก รวมทัง้ เอเชียอาคเนย์มวี ธิ กี ารของตนเองในทางการทูต การทีห่ ลายประเทศในเอเชีย
และอาเซียนสามารถยืนหยัดมาได้ถงึ ทุกวันนี้ เป็ นเพราะว่าชาวเอเชียมีวธิ กี ารของตนเองทีแ่ ตกต่างจาก
ทฤษฎีดุล แห่ งอานาจ การแสวงหามิต รของประเทศในเอเชียมิใช่การแสวงหามิต รเพื่อ อานาจ ซึ่งใน
ประเด็น นี้ กรณี ข องจีน เห็น ได้ช ัด เรื่อ งนี้ โยงไปถึงเรื่อ งวัฒ นธรรมของเอเชีย ที่ม ีค วามแตกต่ างกับ
วัฒ นธรรมของตะวัน ตก หากพิจ ารณาให้ถ่ อ งแท้แ ล้ว ไม่ แน่ ใจว่ าฝ่ ายตะวัน ตกมีว ฒ
ั นธรรมหรือ ไม่
ตะวันตกมีแนวปฏิบตั แิ ละค่านิยม และพยายามเอาค่านิยมเหล่านี้ไปบังคับใช้กบั คนทัวโลก
่
ในขณะทีแ่ ต่
ละประเทศมีค่านิยมและวัฒนธรรมของตนเอง
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สิง่ หนึ่งทีน่ ่ าศึกษา คือ เหตุใดจีนจึงแตกต่างเรื่องการแสวงหามิตรหรือเรื่องการต่างประเทศและ
การทูต นับตัง้ แต่พรรคคอมมิวนิสต์จนี ขึน้ มามีอานาจ เป็ นที่ปรากฎชัดว่า จีนได้แสดงความพร้อมที่จะ
เจรจากับทุกฝ่ าย ทุกเรือ่ ง ทุกโอกาส ในขณะทีต่ ะวันตกดาเนินนโยบายทางการทูตเชิงบังคับ ถ้าประเทศ
ใดหรือ หน่ ว ยใดไม่ย อม เขาก็จะใช้อ านาจบังคับ ดังที่เห็น ได้ในยุค อาณานิ ค มหรือ ยุค จัก รวรรดินิ ย ม
ในขณะที่เอเชีย ให้ ค วามส าคัญ กับ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งกัน จากพัฒ นาการทางการทู ต และการ
ต่างประเทศทีผ่ ่านมาของอาเซียน ทาให้อาเซียนไม่ได้ต่นื เต้นกับยุทธศาสตร์ทส่ี หรัฐพยายามทาเรื่องอิน
โดแปซิฟิก มีเหตุผลทีส่ าคัญคือ ปั จจัยทางเศรษฐกิจทีท่ ุกฝ่ ายพึ่งพาซึง่ กันและกันมีความใกล้ชดิ กันมาก
ขึน้ รวมทัง้ จีน-ญีป่ ่ นุ , จีน-ออสเตรเลีย, จีน-อินเดีย, จีน-อาเซียน, อาเซียน-ญีป่ ่ นุ , อาเซียน-อินเดีย, สหรัฐ
เองอยูใ่ นวงจรนี้ ถึงแม้ว่าสีป่ ระเทศใหญ่คอื สหรัฐ ญีป่ ่ นุ อินเดีย ออสเตรเลีย สามารถทาแนวคิดนี้ให้เป็ น
ยุทธศาสตร์ได้ แต่ยุทธศาสตร์น้ีจะไปได้ไม่ไกล ตราบใดทีไ่ ม่มอี าเซียนเข้าไปมีส่วนร่วม อย่างที่ ศ.จูเฟิ ง
กับ พลตรีหลีห่ นิงได้กล่าวไว้ อาเซียนคงไม่ตกเป็ นเครื่องมือของสีป่ ระเทศนี้ ถึงแม้อาเซียนเป็ นอานาจ
ขนาดกลาง แต่ว่าอาเซียนจะไม่ประมาท โดยการประเมินตัวเองสูงเกินไป ในขณะเดียวกันจะไม่ประเมิน
ตัวเองต่าเกินไป อาเซียนจะรักษาระดับบทบาทในทางสร้างสรรค์
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ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกกับผลต่อเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โดย นาวาอากาศโทหยาง จงอี้
นักวิจยั สถาบันวิทยาศาสตร์การทหาร
ทีจ่ ะพูดต่อไปนี้เป็ นความเห็นส่วนตัวของผม
ประการแรก ขอเสนอแนวคิดเกี่ย วกับ สาเหตุ ท่ีส หรัฐอเมริก าเสนอนโยบายอิน โดแปซิฟิ ก
สาเหตุ ส าคัญ ที่สุ ด คือ สหรัฐ อเมริก าเป็ น กังวลด้า นยุท ธศาสตร์ต่ อ สถานการณ์ ค วามมัน่ คงและขีด
ความสามารถของเขาเอง พูดถึงสถานการณ์ทวโลกหรื
ั่
อสถานการณ์ในภูมภิ าคก็ได้ ก็มแี นวโน้มทีอ่ าจจะ
ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา เมื่อสีป่ ี ทแ่ี ล้วได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก เราพบว่า ตอน
นัน้ เจ็ดประเทศภายใต้การนาของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถจัดการสถานการณ์วกิ ฤตในสมัยนัน้ แล้วใน
สงครามอิรกั และอัฟ กานิ ส ถาน อเมริก าถือ ว่า ตนประสบความล้ม เหลว ท าให้ป ระเทศในโลกที่ส าม
ตลอดจนพันธมิตรของอเมริกาเกิดข้อสงสัยว่า ระบบโลกภายใต้การนาของสหรัฐอเมริกาจะเดินไปได้ไกล
แค่ไหน ในขณะเดียวกัน กลุ่มประเทศ BRICS มีการเจริญเติบโตพร้อมกัน เพราะฉะนัน้ ทาให้เราเห็นว่า
ยุคนี้ได้เปลี่ยนจากโลกยุคเดิมเข้าสู่อกี ยุคหนึ่ง ซึ่งก็คอื ไม่ได้มสี หรัฐอเมริกาประเทศเดียวเป็ นผูน้ า แต่ม ี
ประเทศหลายฝ่ าย หลายขัว้ มาเป็ นผู้นาพร้อมกัน ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ไม่เคยปรากฏขึน้ ตัง้ แต่หลังสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง
ด้วยการพัฒนาของ AI สหรัฐอเมริกาก็ไม่ค่อยมีความมันใจกั
่ บการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงจาก
การพัฒนาของ AI ลาพังภายในประเทศเขาเองก็เกิดปั ญหาที่รา้ ยแรงมาก มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
อุตสาหกรรมเก่ากับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ฝ่ ายหลังมีตวั แทนคือ ซิลคิ อน วัลเลย์ (Silicon Valley) ซึง่ จะ
ทาให้ส หรัฐอเมริก าประสบปั ญ หาคือ ไม่มศี ักยภาพในการแข่งขันกับมหาอ านาจอีกประเทศหนึ่ งใน
อนาคต
ประการที่ ส อง ในระหว่ า งการแข่ ง ขัน ทางยุ ท ธศาสตร์ร ะหว่ า งจีน กับ สหรัฐ อเมริก า การ
เจริญเติบโตของประเทศจีนถือเป็ นสิง่ ท้าทายฐานะผู้นาโลกของสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศจีนไม่เหมือน
เยอรมันหรือญี่ป่ ุนที่สหรัฐอเมริกาไปต่อสู้ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง และจีนก็ไม่เหมือนโซเวียตที่
อเมริกาไปต่อสู้ดว้ ยในสมัยสงครามเย็น เวลานี้เมื่อจีดพี รี วมของจีนเท่ากับร้อยละ 70 ของจีดพี รี วมของ
สหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็ นการท้าทายสหรัฐอเมริกาในทางเศรษฐกิจ
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ถ้าหากกล่าวถึงด้านการทหาร จีนก็มกี ารพัฒนาทางด้านทหาร โดยยุทธศาสตร์ Anti-Access /
Area-Denial (A2/AD) ของจีน ก็ทา้ ทายการเป็ นผูน้ าทางทหารของสหรัฐในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ในอีก
แง่หนึ่ง จีนกับอเมริกาซึ่งเป็ นมหาอานาจใหญ่ท่สี ุดสองประเทศในโลกก็มผี ลประโยชน์ร่วมกันทางการ
ค้าขายและภาคส่วนอื่นๆ เพราะฉะนัน้ ไม่ว่าสหรัฐอเมริกาจะต่อสู้กบั จีนอย่างเต็มกาลังหรือเขาจะมา
รักษาผลประโยชน์ของเขาเอง สหรัฐก็จะเสียหายทัง้ สองทาง ซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้นโยบาย Engagement
and Containment เขาอยากจะกาหนดทิศทางให้จนี แต่สุดท้ายพบว่า ผลกลับพัฒนาไปในอีกด้าน
หนึ่ง แล้วความสามารถของจีนก็กลายเป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทายฐานะของสหรัฐอเมริกาเอง วิถที างการพัฒนาของ
สหรัฐจึงเป็ นที่สงสัย หรือบางประเทศไม่เชื่อวิถที างการพัฒนาของอเมริกา แต่วถิ ที างการพัฒนาของจีน
ประสบความส าเร็จ อเมริก าเกรงว่ า จีน จะเผยแพร่ห รือ พยายามขยายให้ ป ระเทศอื่น ๆ มาใช้ห รือ
เลียนแบบวิถที างการพัฒนาของจีน
ประการที่สาม นโยบายการต่างประเทศของอินเดียในระยะเวลาทีผ่ ่านมานัน้ ด้วยการพัฒนา
เศรษฐกิจของอินเดีย ทาให้อนิ เดียมีความมันใจในตั
่
วเองมากขึน้ เรือ่ ยๆ และอินเดียหวังว่าจะทาให้ตนเอง
เป็ นมหาอานาจที่มบี ทบาทสาคัญ ในขณะเดียวกัน ฝ่ ายอนุ รกั ษ์นิยมในรัฐบาลก็มจี ุดยืนที่มที ่าทีท่แี ข็ง
กร้าวต่อกิจการต่างประเทศมากขึน้ ในความคิดเห็นของผม คิดว่ารัฐบาลอินเดียอาจจะเข้าใจผิดว่า เมื่อ
จีนจะแก้ปัญ หาไต้ห วัน โดยการรวมให้ไต้หวัน กลับคืนมาเป็ นส่ วนหนึ่งของจีนแล้ว ก็จะหันไปแก้ไข
ปั ญหาชายแดนระหว่างจีนกับอินเดีย ปี 2017 เกิดการปะทะที่ภูมภิ าค Doklam ระหว่างจีนกับอินเดีย
เหตุการณ์ นัน้ เป็ นสิ่งที่จนี คาดไม่ถึง เป็ นการกระทาที่บ้าๆ บอ ๆ ของอินเดีย จีนน้ อยใจและไม่เข้าใจ
อินเดียเลย ในสมัยโอบามา อเมริกาและอินเดียมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้ นขึน้ ทุกที เพราะข้อคิดของอินเดีย
บางครัง้ ก็เหมาะกับความต้องการของอเมริกา
ยุทธศาสตร์อินโดแปซิ ฟิกกับแนวทางพัฒนา
ถึ ง แม้ เ ขาเรีย กชื่ อ เป็ นอี ก ชื่ อ หนึ่ ง แต่ ว่ า มัน ก็ ค ื อ นโยบายปิ ดล้ อ มจีน โดยสหรัฐ อเมริก า
เพราะฉะนัน้ เราเข้าใจว่ามันเป็ นการพัฒนาต่อยอดยุทธศาสตร์เดิมเรื่อง Rebalancing ในเอเชียแปซิฟิก
ถ้าเราวิเคราะห์จากความเข้าใจของสหรัฐต่อการพัฒนาของจีน เราเชื่อว่านโยบายหรือยุทธศาสตร์ทจ่ี ะมา
ปิ ดล้อมการพัฒนาของจีนโดยสหรัฐอเมริกาจะไม่ลดลง จะยังคงสภาพแบบนี้ตลอด ในรายงานความ
มันคงแห่
่
งชาติ (National Security Strategic Report) ของสหรัฐ ทีเ่ ขาใช้คาว่าอินโดแปซิฟิก อยู่ในส่วน
ของยุ ท ธศาสตร์ภู ม ิภ าค (Regional Strategy) ฉะนั ้น เราสามารถมองเรื่อ งนี้ เป็ นยุ ท ธศาสตร์ร ะดับ
ภูมภิ าคชัวคราวของเขา
่
และน่าจะมีพฒ
ั นาการในสองด้าน
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ด้านแรกคือ ความร่วมมือทางทหาร ระหว่างสีป่ ระเทศ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ป่ นุ ออสเตรเลีย
จะมีความร่วมมือทางการทหารแน่ นแฟ้ นขึ้น โดยเฉพาะ อินเดีย เพราะว่าสหรัฐอเมริกากับญี่ป่ ุนและ
ออสเตรเลียนัน้ เป็ นพันธมิตรกันอยูแ่ ล้ว แต่อนิ เดียไม่ใช่พนั ธมิตรเดิมของสหรัฐ
ด้านที่สองคือ ทางเศรษฐกิจจะมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ เพราะกลุ่มพันธมิตรที่จะก่อตัง้
ขึน้ นัน้ หนึ่งต้องมีภยั คุกคามร่วมกัน และต้องมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ต้องมีสองอย่างนี้ถงึ จะ
ก่อ รูปพันธมิต รได้ โดยเฉพาะในกรณี ท่จี นี ได้เสนอข้อ ริเริม่ แถบและเส้นทางแล้ว ถึงแม้ส หรัฐจะไม่ม ี
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ท่มี าแทนนโยบายของจีนได้ อย่างไรเขาก็ต้องเสนอแนวคิดที่มาแข่งขันกับ
นโยบายของจีน
อนาคตของยุทธศาสตร์อินโดแปซิ ฟิก
หนึ่ง สหรัฐอเมริกานัน้ เป็ นมหาอานาจระดับโลก เพราะฉะนัน้ เขาจะไม่ทุ่มเทกาลังส่วนใหญ่ของ
เขามาในภูมภิ าคของเรา สอง ท่าทีของสีป่ ระเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ป่ นุ ออสเตรเลีย ทีม่ ตี ่อจีน
นัน้ ไม่ได้เหมือนกันทุกอย่าง สาม ภายในสหรัฐอเมริกาเองก็มกี ารแตกแยกหลายฝ่ าย ท่าทีกต็ ่างคนต่าง
คิด สุดท้ายเขาจะรวมกาลังมาต่อต้านจีนนัน้ จะประสบความสาเร็จขนาดไหนต้องดูต่อไป
ผลกระทบของอิ นโดแปซิ ฟิกต่อเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ในช่วงแรกของยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกนัน้ เราเข้าใจว่ามันจะนาโอกาสทีด่ มี าสู่ประเทศต่างๆ ใน
ภูมภิ าคนี้ ช่วงแรกๆ ในการแข่งขันระหว่างมหาอานาจนัน้ เขาจะใช้นโยบายในการไปผูกมิต รหรือ มี
นโยบายที่เป็ น มิต รกับประเทศที่อ ยู่ในภูม ิภ าคระหว่างมหาอ านาจสองฝ่ าย เหมือ นว่าเปิ ด โอกาสให้
ประเทศในภูมภิ าคนี้อาจจะได้รบั ผลประโยชน์ จากมหาอานาจทัง้ สองฝ่ าย แต่ว่าช่วงหลังๆ เนื่องด้วย
มหาอานาจเขาอาจจะใช้ความพยายามดึงเพื่อนในกลุ่มเอง ทาให้ภมู ภิ าคนี้อาจจะเกิดความแตกแยก
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อภิปรายและถามตอบ
อ. เอนก : ยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกนี้เป็ นยุทธศาสตร์ชนั ้ ยอดซึง่ เรายังไม่เข้าใจหรือเปล่า หรือความจริง
แล้วเป็ นยุทธศาสตร์ทส่ี ะท้อนความอ่อนแอของสหรัฐ เพราะว่าดูทจ่ี นี แก้ไขในเวลาอันไม่นานนัน้ อินเดีย
ก็ออกมาแล้ว ญี่ป่ ุนนัน้ ก็อ่อนลงแล้ว และหากเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไม่ใช่อาเบะ ก็ล้มครืนได้เหมือนกัน
แล้วเศรษฐกิจญี่ป่ นุ ก็ไม่ดี ส่วนออสเตรเลียก็รอู้ ยู่ว่าต้องพึง่ พิงจีนมาก ออสเตรเลียก็คงไม่หนักแน่ น ส่วน
อาเซียน หนึ่งก็ยงั ไม่ค่อยรูอ้ ะไร สองอาเซียนก็เกี่ยวพันกับจีนทางเศรษฐกิจมากขึน้ ทุกที ความสัมพันธ์
กับ สหรัฐและญี่ป่ ุ นก็น้ อ ยลงไปเรื่อ ยๆ เพราะฉะนั น้ โดยที่ไม่ต้ อ งเป็ น นั ก ยุท ธศาสตร์ช ัน้ ยอดอะไร
อาเซียนก็คงไม่ตามอินโดแปซิฟิ กมากนัก ยกเว้นเวียดนาม เพราะฉะนัน้ ส่วนตัวผมมองว่าน่ าจะเป็ น
ความอ่อนแอของสหรัฐ ที่คดิ ยุทธศาสตร์อะไรที่แนบเนียนกว่านี้ไม่ออก แต่เนื่องจากผมไม่ได้ติดตาม
สหรัฐมากนัก จึงอยากจะถามศาสตราจารย์จูเฟิ งซึ่งรู้เรื่องสหรัฐมากกว่าว่าอินโดแปซิฟิ กอาจจะเป็ น
ยุทธศาสตร์ทเ่ี รามองไม่เห็น ทีช่ าญฉลาดมาก อาจจะเป็ นเช่นนัน้ ได้ไหม
จูเฟิ ง: ผมก็เห็นด้วยว่า นี่คอื การแสดงความอ่อนแอของสหรัฐ ในฐานะทีเ่ ป็ นนักวิชาการทีม่ องต่อปั ญหา
ของสังคม ต่อปั ญหาระหว่างประเทศ เรามักจะคิดในแง่รา้ ยทีส่ ุด ไม่ได้คดิ ในแง่ดี ข้อริเริม่ นี้ของสหรัฐถูก
เสนออกมาในฐานะทีส่ หรัฐเป็ นผูม้ อี านาจ มีความสามารถรวบรวมทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ในเอเชียได้
ถึงจะเป็ นผู้ท่เี สนอแนวคิดนี้ออกมาได้ การที่สหรัฐนาเสนอแนวคิดอินโดแปซิฟิกนี้ออกมา คือ การจัด
กลุ่มใหม่ทางยุทธศาสตร์ แล้วสหรัฐได้สร้างกลไกเจรจาสี่ฝ่าย ระหว่างสหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ป่ ุนและ
ออสเตรเลีย นี่ เป็ น กลไกเจรจาทางยุท ธศาสตร์ ถือ ได้ว่าเป็ นการบ่ งบอกให้จนี และประเทศอื่น ๆ ใน
ภูมภิ าคทราบว่า สหรัฐอเมริกาสามารถที่จะรวบรวมทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ในเอเชียได้ สาเหตุทส่ี หรัฐ
นาเสนอยุทธศาสตร์น้แี สดงให้เห็นการไม่มคี วามเปลีย่ นแปลงทางอานาจทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐทีม่ อี ยู่
ในเอเชียมาตลอด การเป็ นผู้นาทางยุทธศาสตร์ในเอเชียยังเป็ นสหรัฐ ยังไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง นี่ค ือ
สาเหตุ เขานามาบอกอีกครัง้ ว่าผมยังเป็ นผู้นา ยังเป็ นผู้ท่เี ลือกได้ในภูมภิ าคนี้อยู่นะ ถือว่านี่เป็ นการ
เตือนใจประเทศจีนอีกครัง้ ว่าเรายังต้องมุง่ มันต่
่ อสูต้ ่อไป
อ.เอนก : ผมกลับคิดว่าสหรัฐอเมริกานัน้ Hard Power ลดลงไปเยอะ เศรษฐกิจก็ลด การทหารก็ไม่
เพิม่ ถ้าสหรัฐอเมริกาประกาศเรื่องนี้เมื่อสักยีส่ บิ ปี ทแ่ี ล้ว น่ าเป็ นห่วง แต่ในสภาวะทีอ่ านาจของเขาลดลง
เขาใช้ยุทธศาสตร์และยุทธวิธที างการระหว่างประเทศบันทอนและก่
่
อกวนจีนโดยไม่ต้องใช้ Hard Power
อะไรมากนัก เพราะคราวก่อนที่สหรัฐใช้ยุทธศาสตร์ปักหมุดเอเชีย ก็ทาให้ จนี และเอเชียปั น่ ป่ วนระดับ
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หนึ่งแล้ว ตอนนี้พูดเรื่องอินโดแปซิฟิกอีกก็ทาให้เราปั น่ ป่ วนไปไม่ใช่น้อย ผมว่าอันนี้เป็ นการทดสอบจีน
ทางการทูตและยุทธศาสตร์
จูเฟิ ง: ผมเห็นด้วย
อ.เอนก: เพราะฉะนัน้ ถ้าจีน รอบคอบ ระมัดระวังและรัก ษาความสัมพัน ธ์ท่ีดีกับ ประเทศต่ างๆ ใน
ภูมภิ าคนี้ และหมันแลกเปลี
่
ย่ นความคิดเห็นกัน การรุกทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐซึ่งเป็ น Soft Power ก็
จะไม่ค่อยได้ผล
จูเฟิ ง: อันนี้เห็นด้วยมากนะครับ ขอบคุณมากครับ เป็ นประเด็นทีย่ อดเยีย่ มมาก ผมจะจาเอาไว้
หลี่ ห นิ ง: ท่ า นมีแ ง่มุ ม แนวคิด ที่เ ป็ นเชิงยุ ท ธศาสตร์ม ากๆ นะครับ สิบ กว่ า ปี ท่ีผ่ า นมาการด าเนิ น
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐก็ดาเนินตามทีท่ ่านพูดนะครับ นโยบายปั กหมุดเอเชียของสหรัฐเต็มไปด้วยหลาย
มิติท ัง้ การทู ต วัฒ นธรรม การทหาร คือ มีท ัง้ Hard และ Soft Power แต่ ค ิด ว่า Hard Power นั น้ คือ
จุดสาคัญทีส่ ุดในยุทธศาสตร์ปักหมุดเอเชีย
อ.เอนก : แล้วผมก็มแี ง่คดิ ที่ได้จากการพูด คุยกับท่านทูตสมปองบ่อย คือ จีนต้องพยายามใจกว้างกับ
ไทยและอาเซียน อย่างไทยนัน้ จะให้ไทยทิง้ สหรัฐ ทิง้ ยุโรป ทิง้ ญีป่ ่ นุ มากนักก็ไม่ได้
หลี่ หนิ ง: เข้าใจดีครับ นโยบายปั กหมุดเอเชียหรือ Rebalance ของสหรัฐที่ดาเนินการในหลายปี มานี้
ปรากฏว่าไม่ค่อยมีใครสนับสนุ น เพราะเป้ าหมายสาคัญของนโยบายนี้คอื ต้องการให้ประเทศในเอเชีย
ปะทะกัน เอง ช่ ว งเวลาที่ร้อ นรนที่สุ ด ของนโยบาย Rebalance ของสหรัฐ ในเอเชียก็ค ือ กรณี จนี กับ
ฟิ ลปิ ปิ นส์แย่งชิงหมู่เกาะสคาร์เบอรโร (Scarborough Shoal) ในทะเลจีนใต้ แต่ว่าหลังจากความสัมพันธ์
ระหว่างจีนกับฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ฟ้ื นฟูดขี น้ึ ถือได้ว่า หลักยึดของสหรัฐในนโยบายปั กหมุดเอเชียหลุดหายไป
หมด สรุปคือ อย่างที่ ท่าน อ.เอนก กล่าว ในจุดนี้ถ้าสหรัฐต้องการมารบกวนใจของบรรดาประเทศใน
เอเชีย ถ้าหากว่าเราไม่ต่นื เต้น ตื่นตระหนกมากเกินไป เรารักษาการแลกเปลีย่ นพูดคุยเจรจาอย่างทีเ่ คย
เป็ นมา ก็จะไม่เกิดความปั น่ ป่ วนขึน้ ในภูมภิ าคเอเชีย
กลับไปสู่อกี ประเด็นหนึ่งทีท่ ่านกล่าวว่า การคิดเรือ่ งแนวคิดอินโดแปซิฟิกนี้ขน้ึ มาแสดงว่าสหรัฐคิด
อะไรไม่ออก แสดงให้เห็นว่า Hard Power ของสหรัฐลดลง ประเด็นนี้ผมได้มกี ารแลกเปลี่ยนกับ ดร.จู
เฟิ ง ว่ า Hard Power ของสหรัฐ ลดลงก็ จ ริง อยู่ แต่ ว่ า เป็ นการลดลงแบบสัม พัท ธ์ สหรัฐ ยัง คงเป็ น
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หมายเลขหนึ่งอยู่ สหรัฐยังสามารถทีจ่ ะรับมือสงครามภูมภิ าคได้อย่างเต็มกาลัง ไม่มอี ะไรลดลง ไม่ว่าจะ
เป็ นสงครามในลิเบียหรือซีเรีย สหรัฐยังสามารถทีจ่ ะควบคุมได้อยู่ เพียงแต่ว่าต่อประเด็นในเอเชียทีส่ หรัฐ
ไปรับมือกับประเทศจีนที่เป็ นประเทศยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ ถ้าหากใช้กองกาลัง Hard Power ลาพังเขาไม่
สามารถทีจ่ ะรับมือได้แล้ว เพราะฉะนัน้ เขาจึงต้องใช้ทงั ้ Soft และ Hard power
สาหรับประเด็นสุดท้าย ที่ท่านกล่าวถึงเรื่องการเลือกฝ่ าย ขอบอกว่าประเทศจีนเป็ นประเทศทีใ่ จ
กว้างมาก ประเทศใดก็ตามในโลกสามารถเลือกฝ่ ายโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองได้ ประเทศจีน
คิดว่าประเทศใดก็ตามสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กบั ประเทศอื่นๆ ได้โดยอยู่ภายใต้ หลักการห้า
ประการ นันหมายถึ
่
งอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติและสงบสุข
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สรุปและเสนอแง่คิดบางประการ
ต่อความร่วมมือระหว่าง Think Tank ไทยจีนในอนาคต
โดย ศ.(พิ เศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานทีป่ รึกษาคณะกรรมการศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
ผมกล่ าวแทนพวกเราได้ว่ า วัน นี้ เราได้ป ระโยชน์ ม าก ผมนัน้ ได้ม าคุ ยกับ นัก วิช าการและ
ผูบ้ ริหารของจีนตัง้ แต่ปลายๆ ทศวรรษ 1980 ก็ได้เห็นว่าประเทศจีนเป็ นตัวอย่างของประเทศมหาอานาจ
ทีส่ นใจความคิดเห็นของประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอ ได้แลกเปลีย่ นกันกับหลายๆ องค์กร หลายๆ ระดับ
มาเกือ บสามสิบ ปี แต่ ค รัง้ นี้ จดั เป็ น ครัง้ หนึ่ งที่ผ มเองรู้ส ึก ว่าได้รบั ประโยชน์ มากที่สุ ด ที่เป็ น เช่ น นั น้
เพราะว่าเราเน้นทีเ่ นื้อหาสาระเป็ นหลัก เราไม่ค่อยได้เน้นเรื่องพิธกี รรมพิธกี าร กับอีกอย่างหนึ่งเกิดจาก
ความไว้วางใจของทัง้ สองฝ่ าย บางเรื่องเราก็ตามไม่ทนั กระแสโลกหรือกระแสของจีน ก็เป็ นประโยชน์ท่ี
เราได้มารับฟั ง และหลายครัง้ เราก็มอี ะไรที่อยากจะแนะนาให้เพื่อนมิตรชาวจีนของเรา โดยเฉพาะทีท่ ่าน
ให้เกียรติว่าอาเซียนเป็ นศูนย์ก ลาง (Centrality) และไทยก็เป็ นส่วนหนึ่งของอาเซียน แล้วเราก็พอจะ
เข้าใจความรูส้ กึ จุดยืนของเพื่อนบ้านอาเซียนของเราได้มาก อันนี้เราก็จะช่วยได้ในส่วนนี้
ท่านสมปองได้เกริน่ ไปแล้วว่า การต่างประเทศของพวกเราชาวเอเชียนัน้ ไม่เหมือนตะวันตก
ของตะวันตกนัน้ เขาจะสนใจคาแถลงกับสนธิสญ
ั ญา แต่ของพวกเราที่เราอยู่กนั มาได้เป็ นร้อยเป็ นพันปี
เพราะเราใกล้ชดิ สนิทสนมรูจ้ กั รูใ้ จสัมพันธ์กนั มายาวนาน ทีน้ีความสัมพันธ์ไทย-จีนที่เป็ นความสัมพันธ์
ทัวไปผมว่
่
าดีมาก แต่ทอ่ี ยากจะให้เพิม่ เติมคือความสัมพันธ์ระหว่างคนทีม่ วี ชิ า คนทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ น
ความสัมพันธ์ไทย-จีน ผมคิดว่าต้องเพิม่ ตรงนี้ ตามแบบวัฒนธรรมไทยนัน้ เราขีเ้ กรงใจ แต่ว่ากับจีนนัน้
เราก็มคี วามสนิทสนมมากกว่ามหาอานาจอื่นๆ อันนี้พูดแบบจริงใจ แต่เราก็ยงั อดเกรงใจไม่ ได้ ภาพที่
เป็ น ทางการนั น้ จีน พู ด อะไรเราไม่ ค่ อ ยขัด หรอก แต่ ถ้ า คุ ย กัน แบบสนิ ท สนมแล้ว นั น้ เรามีอ ะไรจะ
ตอบสนอง ที่จะคุย ที่จะให้คาแนะนา หรือที่จะขัดแย้งนัน้ เรากล้า เพราะฉะนัน้ ผมคิดว่าความสัมพันธ์
แบบนี้สาคัญ เพราะว่าที่จนี ทามาได้กบั กลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยเป็ นกลุ่มที่ ไม่ใช่เป็ นกลุ่มที่คดิ เขียนพูด
เท่านัน้
แต่ทผ่ี มอยากจะให้รกั ษาความสัมพันธ์เป็ นพิเศษคือ รักษาความสัมพันธ์กบั คนที่คดิ คนที่เขียน
คนทีพ่ ูดให้มากขึน้ เหตุใดผมจึงเสนอเช่นนี้ เพราะว่าความสัมพันธ์ไทย-จีนจะสลับซับซ้อนยิง่ ขึน้ และมัน
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ต้องใช้การแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และจะต้องมีความไว้ใจกัน ผมก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าให้ช่วยคิด
โครงการต่างๆ ทีจ่ ะทาให้ส่วนทีพ่ ูดคิดเขียนในสังคมไทย ได้ใกล้กบั พวกที่คดิ เขียนพูดในจีน อย่างเรื่อง
Belt and Road ก็ดี เรื่อ ง Indo-Pacific ก็ดี เป็ นเรื่อ งที่ผ มคิด ว่ า สลับ ซับ ซ้อ นอย่ างมาก จ าเป็ นต้ อ ง
ยกระดับความรูค้ วามเข้าใจของฝ่ ายไทย แต่ว่าสาหรับคนไทยโดยทัวไปนั
่ น้ ชอบคนจีนรักประเทศจีน แต่
ระยะหลังนัน้ ก็เริม่ กลัวจีน เพราะว่าจีนใหญ่ เหลือเกิน เจริญ เร็วเหลือเกิน แต่ เราก็บอกตัวเองว่าเราอยู่
ใกล้ๆ จีนมาเป็ นพันปี แล้ว เราได้เรียนรูท้ จ่ี ะอยู่กบั มหาอานาจทีย่ งิ่ ใหญ่มานานแล้ว เราก็เชื่อว่าคนจีนใน
ปั จจุบนั ก็ไม่ต่างจากคนจีนในอดีต คือถึงแม้ว่าเราจะเป็ นชาติท่เี ล็กกว่าแต่ว่าจีนก็ยกย่องให้เกียรติเสมอ
แล้ว ไทยก็อ ยากจะเข้า ไปร่ว มอะไรกับ ของจีน ไม่ว่ าจะเป็ น Belt and Road หรือ ที่จนี บอกว่ าให้เรา
ระมัดระวังเรื่องอินโดแปซิฟิก เราก็อยากจะเข้าร่วม คนไทยนัน้ พร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอ แล้วเขาก็รู้
ด้วยว่า ผลประโยชน์ของชาติคอื อะไร สมัยทีส่ หรัฐอเมริกาเข้ามาในเอเชียอาคเนย์ เราก็คบหากับอเมริกา
แต่เราก็ไม่ได้เป็ นฝรัง่ เราก็ได้ความรูจ้ ากฝรังไม่
่ ใช่น้อย ตอนนี้เราอาจจะเห็นว่าจีนยิง่ ใหญ่ แต่เราก็ยนิ ดีท่ี
จะเป็ นมิตรกับจีนเสมอ
แต่เรารูว้ ่าในความสัมพันธ์ไทย-จีนนัน้ อะไรเป็ นผลประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดของเรา คิดว่าเราต้องรูจ้ กั
จีนให้มากขึน้ เพราะฉะนัน้ ในอนาคตคิดว่าเราจะพยายามส่งนักศึกษาหรืออาจารย์ของเราทีด่ ที ส่ี ุด ทีเ่ ก่ง
ทีส่ ุดมาหาความรู้ มาแลกเปลีย่ นความรูก้ บั เพื่อนมิตรชาวจีน ทีเ่ ป็ นปั ญญาชนเป็ นนักวิชาการ ไม่ใช่รจู้ กั
แค่ Henry Kissinger หรือ Zbigniew Brzezinski แต่ต้องรูจ้ กั จูเฟิ ง(Zhu Feng) ต้องรู้จกั จางเหวยเหวย
(Zhang Wei Wei) ด้ว ย ผมคิด ว่ าพวกเราชาวเอเชีย ควรจะร่ว มกัน กับ จีน พัฒ นาความรู้แ ละปั ญ ญา
พัฒนาการทูตและการต่างประเทศให้สมั พันธ์กนั ที่เป็ นแบบเอเชียมากขึน้ วันนี้ผมได้อะไรกลับไปเยอะ
เลย แล้วคณะของเราเท่าที่ผมสดับตรับฟั งก็พอใจมาก ท่านสุรสิทธิ ์คงจะเขียนรายงานถึงรัฐบาลไทยได้
ศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีนนัน้ มีหน้าทีใ่ ห้คาแนะนารัฐบาลไทยเกีย่ วกับความสัมพันธ์ไทย-จีน แล้วท่าน
ทูตสมปองก็คงแนะนาอะไรในฐานะที่เป็ นคนเก่าคนแก่ของกระทรวงการต่างประเทศ แนะนาคนทีย่ งั อยู่
ในกระทรวงการต่างประเทศในอีกหลายๆ เรื่องที่สาคัญ หวังว่าในโอกาสต่อไปจะได้ต้อนรับท่าน จูเฟิ ง
ท่านหลีห่ นิง และทุกๆ ท่านทีน่ งั ่ อยู่ตรงนี้ทป่ี ระเทศไทย คราวทีแ่ ล้วเราได้ต้อนรับ ท่านจางเหวยเหวยไป
แล้ว หวังว่าในโอกาสต่อไปเราจะได้ตอ้ นรับท่านหลีห่ นิง ท่านจูเฟิ ง ขอขอบคุณครับ
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กล่าวสรุปการสัมมนา
โดย พล.ต.หลี่หนิ ง（李宁 少将致辞）
รองประธานมูลนิธกิ ารวิจยั ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งชาติจนี
ผมขอกล่าวในนามของมูลนิธ กิ ารวิจยั ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งชาติจนี ผมเห็นด้วยกับคา
กล่าวของท่านอาจารย์เอนก คากล่าวของอาจารย์เต็มไปด้วยความเป็ นมิตรต่อความสัมพันธ์จนี -ไทย จีนไทยเป็ นเพื่อนเป็ นมิตรกันตัง้ พันกว่าปี และสามารถพูดว่าเราเป็ นญาติพ่นี ้ องกัน ไม่ว่าวัฒนธรรมหรือ
ศาสนาก็ใกล้เคียงกัน สามารถพูดได้ว่าเราเป็ นแบบอย่างหนึ่งของการอยู่ร่ว มกันระหว่างเพื่อนบ้าน
ประเทศเราทัง้ สองตัง้ แต่ไหนแต่ไรก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้ความเข้าใจต่อกัน เราไม่ม ี
ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ใดๆ ถ้าพูดว่าไม่มปี ั ญหาก็อาจจะไม่เชิง ก็มปี ั ญหาบ้างแต่ว่าก็เหมือน
เวลาเรากินข้าว เราใจร้อ นเกินไปฟั นกัดโดนลิ้น แต่ แผลก็หายได้เร็ว มาก ไม่มปี ั ญ หา เพราะฉะนัน้
ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทยนัน้ เราต้องการรักษาให้เป็ นไปอย่างนี้ตลอดไป ส่วนความคิดเห็นส่วนตัว
ของผมนัน้ ท่านคิดดีมากกับคนไทย คนไทยนัน้ มีน้ าใจ มีความเมตตา และถ่อมตัว เป็ นชนชาติทย่ี งิ่ ใหญ่
มีวฒ
ั นธรรมอันงดงาม เพราะฉะนัน้ ผมหวังว่ามูลนิธฯิ ของเราจะมีความร่วมมือแลกเปลีย่ นกับศูนย์วจิ ยั
ยุทธศาสตร์ไทย-จีนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อ สัก ครู่ใ นช่ ว งพัก ผมได้ แ ลกเปลี่ย นความเห็ น กับ พลเอกสุ ร สิท ธิ ์ ตอนที่ ผ มท างานใน
กระทรวงกลาโหมของจีน สามสิบปี ก่อน พบว่าการแลกเปลีย่ นด้านการทหารระหว่างจีน-ไทยมีการไปมา
หาสู่กนั บ่อยมาก นายทหารจีน-ไทยเมื่อพบหน้ากันก็เหมือนพีน่ ้องกัน ฉะนัน้ ผมคิดว่าการไปมาหาสู่กนั
เป็ นสิง่ ที่ดแี ละเป็ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ฉันมิตร เมื่อสักครู่ได้อ่านเอกสารของศูนย์วจิ ยั ไทย-จีน มี
หน้าที่หรือเป้ าหมายสิบข้อ สิบข้อในนัน้ ฝ่ ายเรายินยอมให้ความร่วมมือทัง้ สิบข้อนัน้ บทบาทของมูลนิธ ิ
เราก็ใกล้เคียงกับบทบาทของศูนย์วจิ ยั ไทย-จีน ถ้าไปหาในอินเทอร์เนตอาจจะไม่เจอมูลนิธิฯ ของเรา แต่
เราให้คาแนะนากับรัฐบาลเรื่องนโยบายการต่างประเทศโดยตรง และรัฐบาลก็มอบหมายให้เราไปศึกษา
ค้น คว้าวิจยั เรื่อ งนโยบายการต่ างประเทศ ความร่ว มมือ ของเราสามารถเป็ น ได้ทุ ก เรื่อ ง เช่ น เรามี
โครงการวิจยั ร่วมกัน โดยฝ่ ายไทยต้องการให้เราช่วยศึกษาหรือทาการวิจยั ในเรื่องอะไร หรือเราอยากให้
ฝ่ ายไทยช่วยศึกษาวิจยั ในด้านใด หรือคณะเราไปเยีย่ มไทย คณะไทยไปเยีย่ มจีนก็ทาได้ทุกอย่าง
สาหรับประเทศจีน ประเทศไทยถือเป็ นประเทศทีส่ าคัญมากในภูมภิ าคเอเชียอาคเนย์ ในเอเชีย
และในโลก เป็ นเกียรติของมูลนิธ ิ ฯ ของเราทีม่ โี อกาสได้มาแลกเปลีย่ นกับเพื่อนมิตรทัง้ หลายในประเด็น
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ความมันคงในภู
่
มภิ าค ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจีน -ไทยนัน้ ไม่ได้มุ่งไปทาลายประเทศอื่น
วัตถุประสงค์ของเราคือ พิทกั ษ์สนั ติภาพของภูมภิ าค รักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และรักษา
เสถียรภาพของภูมภิ าคเรา
ผมพร้อมทีจ่ ะต้อนรับทุกท่านทีป่ ั กกิง่ ครับ
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กล่าวสรุปการสัมมนา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.จูเฟิ ง
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ปั ญหาทะเลจีนใต้แห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยหนานจิง
เมือ่ ได้ฟังคากล่าวของ อ.เอนก และพลตรี หลีห่ นิง แล้ว รูส้ กึ ประทับใจมาก ผมสรุปประเด็นสาคัญ
สามประการเกีย่ วกับความสัมพันธ์ไทย-จีน ได้ดงั ต่อไปนี้
หนึ่ ง ทัง้ สองประเทศมีประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมทีใ่ กล้เคียงกัน
สอง ทัง้ สองประเทศอยู่ในเอเชียตะวันออก มีทต่ี งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ทใ่ี กล้กนั ผมอยากเล่าเรื่องทีไ่ ด้
เจอมาให้ท่านฟั งสักเล็กน้อย มีครัง้ หนึ่งผมมีโอกาสไปบรรยายที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผม
กล่าวกับผู้ฟังชาวอินโดนีเซียว่า แต่ละปี มนี ักท่องเที่ยวจีนไปท่องเที่ ยวประเทศอินโดนีเซียจานวนสอง
ล้านคน เขารูส้ กึ ดีใจมากเมื่อได้ยนิ ตัวเลขแล้ว แต่เมื่อผมกล่าวถึงว่าในแต่ละปี มนี ักท่องเที่ยวไปเที่ยว
เมือ งไทยประมาณสิบล้านคน คนอินโดนีเซียได้ฟังแล้วตกใจมาก เขาสงสัยว่าเหตุ ใดมีนักท่อ งเที่ยว
จานวนมากขนาดนี้เดินทางไปท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศไทย นักศึกษามหาวิทยาลัยจาการ์ตาฟั งแล้วรูส้ กึ ตกใจ
ผมก็อธิบายว่า เนื่อ งจากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนแนบแน่ นกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
อินโดนีเซีย
สาม ทัง้ สองประเทศต้อ งมองกันในมุม มองที่ไม่เหมือ นอดีต อย่างที่ อ เอนก ได้กล่ าวมาว่า
ความสัมพันธ์ไทย-จีนนัน้ ต่อไปจะมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ เราควรต้องศึกษาวิจยั
กัน และกัน ให้ล ึก ซึ้งและกว้างขวางกว่านี้ ในอดีต ประเทศจีน ไปศึก ษาไทย ส่ ว นใหญ่ ในด้านภาษา
วัฒ นธรรม ประวัติศ าสตร์ แต่ ใ นยุ ค ต่ อ ไป เราควรหัน ไปศึก ษาการต่ างประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ และ
วัฒนธรรมการเมืองของประเทศไทยให้มากขึน้ ผมหวังว่าการสัมมนาในวันนี้จะเป็ นจุดเริม่ ต้นของความ
ร่วมมือระหว่างเรา ผมคิดว่าความร่วมมือของเราทัง้ สองฝ่ ายมีสามวิธกี าร ได้แก่
วิธกี ารแรก เป็ นความร่วมมือ ที่อ ยู่ภ ายใต้การนาของพลตรีหลี่หนิง จะมีการจัดการสัมมนา
ระหว่างสองฝ่ ายมากยิง่ ขึ้น จัดที่ปัก กิ่งหรือกรุงเทพฯ ก็ได้ ส่วนหน่ วยงานที่ผม
สังกัดคือ ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาทะเลจีนใต้ ซึง่ ศูนย์ของเรามีนกั วิชาการหลายท่านที่ม ี
ความสามารถ เช่น อาจารย์ Chen Hanping เป็ นอาจารย์ท่สี อนภาษาเวียดนาม
และพูดภาษาเวียดนามได้ เป็ นนั กวิชาการด้านเวียดนามศึกษา ส่วนอาจารย์ Yu
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Qun นัน้ เก่งทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก็เป็ นนักวิชาการที่มคี วามสามารถ
เช่นกัน
วิธกี ารทีส่ อง คือ ในนามความร่วมมือระหว่างศูนย์วจิ ยั ของผมกับฝ่ ายไทย เนื่องจากศูนย์วจิ ยั
ของผมศึก ษาทางการทูตจีนกับอาเซียน ทุกปี มกี ารจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ
เป็ นจานวนหลายครัง้
วิธกี ารทีส่ ามก็คอื เราต้องพัฒนาหลักสูตรปริญญาโททีส่ อนในภาษาอังกฤษมากขึน้ สมัยก่อนนี้
เมื่อรัฐบาลจีนจัดหลักสูต รปริญ ญาโทให้ค นในเอเชียอาคเนย์มาเรียนในจีนนัน้
ส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น กลุ่ ม ลูก หลานคนจีน โพ้ น ทะเล ซึ่ง ผมว่ า ไม่ค่ อ ยส าเร็จ เท่ าไร
ฉะนัน้ เมื่อผมเป็ นผูอ้ านวยการศูนย์ ผมจึงเปลีย่ นรูปแบบความร่วมมือตรงนี้ คือ
ส่งเสริมให้จดั หลักสูตรปริญญาโททีส่ อนในภาษาอังกฤษขึน้ มา และไม่เน้นเฉพาะ
ลูก หลานคนจีน โพ้ น ทะเลอย่ างเดีย ว แต่ เปิ ด โอกาสให้ค นไทยหรือ คนเอเชีย
อาคเนย์ทวไปด้
ั ่ วย
วัฒนธรรมเอเชียนัน้ มีจุดหนึ่งที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของตะวันตก นัน่ คือ เราคิดว่าผู้ใหญ่กบั
ผูน้ ้อยมีความแตกต่างกัน เราเคารพผูใ้ หญ่ เราเคารพผูท้ ม่ี อี ายุมาก ในวันนี้ท่านอ.เอนกอายุมากกว่าผม
เพราะฉะนัน้ ผมเคารพท่ านมาก และสุ ดท้ายหวังว่าทุ กท่านมีค วามสุ ขในการเที่ยวชมนครหนานจิง
อาหารของหนานจิงอร่อยมาก
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ภาคผนวก 1
วาระการสัมมนา (会议议程)
0900-0910 介绍与会嘉宾
กล่าวแนะนาแขกผูม้ เี กียรติทร่ี ่วมเวทีการสัมมนา
0910-0920 中国国际战略研究基金会副理事长
李宁 少将致辞
กล่าวต้อนรับ โดย พล.ต.หลี่ หนิ ง รองประธานมูลนิธกิ ารวิจยั ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งชาติจนี
0920-0950 泰国国家研究理事会泰中战略研究中心主任 素拉实·塔纳汤 上
将致辞并做主题发言
发言题目：“印太战略对泰国及东南亚之影响”）
กล่าววัตถุประสงค์ของการสัมมนา และนาเสนอในหัวข้อ นโยบายอินโด-แปซิฟิกกับผลต่อไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
โดย พลเอกสุรสิ ทธิ์ ถนัดทาง ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
0950-1020 南京大学中国南海问题研究协同创新中心执行主任 朱锋教授 主
题发言
发言题目：“中国与东盟关系的深化和发展：
我们需要总结什
么样的经验？”）
ปาฐกถาในหัวข้อ การพัฒ นาความสัม พัน ธ์จีน -อาเซียน : เราควรสรุป บทเรียนจากประสบการณ์ ได้
อย่างไร?
โดย ศาสตราจารย์ ดร. จูเฟิ ง (Zhu Feng) ผู้อานวยการศูนย์วจิ ยั ปั ญหาทะเลจีนใต้แห่งประเทศจีน
มหาวิทยาลัยหนานจิง
1020-1045 前泰国驻柬埔寨大使、泰国泰中战略研究中心顾问委员 颂邦·沙
宛班 发言（发言题目：“印太战略与美国外交政策”）
น าเสนอในหั ว ข้ อ ยุ ท ธศาสตร์ อิ น โด-แปซิ ฟิ กและนโยบายการต่ า งประเทศสหรัฐ ฯ โดยอดี ต
เอกอัครราชทูต สมปอง สงวนบรรพ์ กรรมการทีป่ รึกษาศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ทีป่ รึกษาสถาบัน
คลังปั ญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
1045-1100 茶歇
พักผ่อน ๑๕ นาที
1100-1120 中国人民解放军军事科学院 杨聪毅 助理研究员 发言
发言题目：“印太战略及其对东南亚地区的影响”）
นาเสนอในหัวข้อ ยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกกับผลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดย รศ. นาวาอากาศโท หยาง ชงอี้ นักวิจยั สถาบันวิทยาศาสตร์การทหารแห่งจีน
1120-1150 前泰国国家政治改革委员会主席、泰国国家战略智库研究院院长
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阿内·劳塔玛塔 主题发言
发言题目：“关于未来中泰智库合作若干思考”）
นาเสนอ แง่คดิ บางประการต่อความร่วมมือระหว่าง Think Tank ไทยกับจีนในอนาคต
โดย ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ประธานคณะกรรมการที่ป รึก ษาศูน ย์วิจ ัยยุ ท ธศาสตร์ไทย-จีน อธิการวิท ยาลัย รัฐกิจ ม.รังสิต และ
ประธานสถาบันคลังปั ญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
1150-1230 交流发言
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
1300-1430 午餐
รับประทานอาหารกลางวัน
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ภาคผนวก 2
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมฝ่ ายไทย (泰方与会代表名单)
序号
ลาดับ
1

姓名
รายชื่อ
阿内·劳塔玛塔
教授、博士
ศ.(พิ เ ศษ ) ดร.เอนก เหล่ า
ธรรมทัศน์

2

素拉实·塔纳汤
上将
พลเอกสุรสิทธิ ์ ถนัดทาง
颂邦·沙宛班
前大使
อดีตเอกอัครราชทูต สมปอง
สงวนบรรพ์

3

4

前泰王国驻柬埔寨等国大使、中泰战略研究
中心顾问委员会委员、国家战略智库研究院
顾问
กรรมการทีป่ รึกษาศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
ที่ปรึกษาสถาบันคลังปั ญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และ คณบดี สถาบัน
การทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
绍拉萨·安卡昭恩
帕尊宗告尉官学校历史学系副主任
รองผู้อานวยการ กองวิชาประวัติศาสตร์ และ อาจารย์ป ระจากองวิช า
衮奇 博士、上校
พัน เอก ดร.สรศัก ดิ ์ งามขจร ประวัตศิ าสตร์ ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กุลกิจ

5

尤沃迪·卡甘盖
女士
นางสาวยุวดี คาดการณ์ไกล

6

缇达拉·塔纳汤
女士
นางธิดารัตน์ ถนัดทาง
詹威·瓦善塔纳拉
医生
นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

7

职务
ตาแหน่ ง
前泰国国家政治改革委员会主席、中泰战略
研究中心顾问委员会主席、国家战略智库研
究院院长、兰实大学公共管理学院大院长
ประธานคณะกรรมการที่ป รึก ษาศู น ย์วิจ ัย ยุ ท ธศาสตร์ไทย-จีน อดีต
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมื อง ประธานสถาบัน
คลังปั ญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
泰国国家研究理事会中泰战略研究中心主任
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

国家战略智库研究院副院长、中泰战略研究
中心战略咨询团队成员
คณะทางานจัดทาข้อเสนอศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
รองประธานสถาบัน คลัง ปั ญ ญาด้านยุ ท ธศาสตร์ช าติ วิท ยาลัย รัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
素拉实·塔纳汤 上将夫人
ผูต้ ดิ ตาม
泰国健康促进基金会办公室第七办公室主任
ผูอ้ านวยการสานัก 7 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมฝ่ ายจีน (中方与会代表名单)
序号
ลาดับ
1

姓名
รายชื่อ
李宁 少将
พล.ต.หลี่ หนิง

2

朱锋 教授
ศาสตราจารย์ ดร.จูเฟิ ง

3

杨聪毅 空军中校
นาวาอากาศโท หยาง ชงอี้

4

虞群 副教授
รองศาสตราจารย์ ดร.หยูฉวิน

5

成汉平 教授
ศาสตราจารย์ เฉิง ฮัน่ ผิง

6

张垒
นาย จาง เหล่ย

职务
ตาแหน่ ง

中国国际战略研究基金会副理事长,
前中国驻欧盟使团军事代表
รองประธานมูลนิ ธิยุ ท ธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่ งชาติจีน อดีต
ผูแ้ ทนการทหารประจาสหภาพยุโรปประเทศจีน
南京大学中国南海研究协同创新中心主
任、国际关系研究院院长
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ปั ญหาทะเลจีนใต้แห่งประเทศจีนมหาวิทยาลัย
หนานจิง
军事科学院战略研究院外国军事研究所研
究员
นักวิจยั สถาบันวิทยาศาสตร์การทหารแห่งจีน
中国国际战略研究基金会特约研究员、南
京大学中国南海研究协同创新中心研究员
นักวิจยั (พิเศษ)มูลนิธกิ ารวิจยั ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งชาติจนี
และ ศูนย์วจิ ยั ปั ญหาทะเลจีนใต้แห่งประเทศจีนมหาวิทยาลัยหนานจิง
南京大学中国南海研究协同创新中心东南
亚研究所所长
ผู้อานวยการสถาบันวิจยั เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์วจิ ั ยปั ญ หา
ทะเลจีนใต้แห่งประเทศจีนมหาวิทยาลัยหนานจิง
中国国际战略研究基金会研究员
นักวิจยั มูลนิธกิ ารวิจยั ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งชาติจนี
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