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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
เร่ือง ยทุธศาสตรอิ์นโด-แปซิฟิก ท่าทีของจีนและมมุมองของไทย 

 

ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก ความจรงิแล้วพัฒนาต่อยอดจากนโยบาย Rebalancing ในเอเชีย

แปซิฟิก ขณะนี้ ย ังเป็นเพียงแนวคิดไม่มีรายละเอียด แต่เป้าหมายหลักคือต้องการปิดล้อมจีน 

เนื่องมาจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของจนีกลายเป็นสิง่ทา้ทายต่อสหรฐัในฐานะมหาอ านาจโลก 

 

  ทัง้ไทยและจนีเหน็ร่วมกนัว่า การประกาศยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกนี้กลบัเป็นการสะทอ้นความ

อ่อนแอของสหรฐัมากกว่า  เพื่อต้องการใช้ยุทธศาสตร์นี้ในการบัน่ทอนและก่อกวนจนี  สงัเกตได้ว่า

ขณะนี้ สหรฐัม ี Hard Power ลดลง ก าลงัทหารไม่ไดเ้พิม่ขึน้ การเตบิโตทางเศรษฐกจิกล็ดลง ขณะทีจ่นี

ก าลงัทะยานขึน้  

 

 อย่างไรกต็าม  จนีเองกไ็ม่ประมาท จนียอมรบัว่าสหรฐัยงัเป็นมหาอ านาจโลกหมายเลขหนึ่ง การ

ลดลงของ Hard Power เป็นการลดลงแบบสมัพทัธ ์สหรฐัยงัสามารถรบัมอืและควบคุมภมูภิาคนี้ไดอ้ยา่ง

เต็มก าลงั เพียงแต่สหรฐัเกรงว่าการที่จนีใหญ่ขึ้น การใช้ Hard Power เพียงล าพงัสหรฐัอาจจะรบัมอื

ไม่ได้ และได้เตรยีมรบัมอืกับผลกระทบที่จะตามมาของการใช้นโยบายอินโดแปซิฟิกของสหรฐั โดย

ประเมินเป็นสองแนวทาง คือ กรณีเลวร้ายที่สุดก็จะเกิดความแตกแยกทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค 

ประเทศต่างๆจะจบักลุ่มสรา้งพนัธมติรกนัขึน้มาใหม่ จะน ามาซึง่ปัญหาความมัน่คงทัว่ภูมภิาคดว้ย  อกี

กรณีคอืการแตกแยกทางเศรษฐกจิในภูมภิาค ไม่มคีวามร่วมมอืทางเศรษฐกจิ ซึง่จนีบอกว่าพยายามจะ

หลกีเลีย่งกรณทีีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด  

 

หากประเมนิท่าทขีองพนัธมติรอนิโดแปซฟิิก โดยเฉพาะอินเดยีเวลานี้ก็ปรบัเปลี่ยนท่าท ีไม่ได้

กระตือรอืรน้มากนัก เพราะเกรงจะส่งลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและความฝันของอนิเดยีที่

ต้องการจะบรรลุได้ ส าหรบัประเทศในกลุ่มเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซยี สงิคโปรแ์ละ

อนิโดนีเซยี ต่างก็รูส้กึว่ายุทธศาสตรน์ี้เต็มเป็นด้วยกลิน่อายของการเมอืงในภูมภิาค และกลวัว่าจะเกดิ

ความปัน่ป่วนในภมูภิาค และประเทศเลก็ๆในเอเชยีจะไดร้บัผลการะทบเป็นส่วนใหญ่  
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 จนียงัมองว่า อาเซยีนไม่เพยีงแต่เป็นการรวมกลุ่มของประเทศเลก็ๆ แต่เป็นมหาอ านาจขนาด

กลางที่สร้างสรรค์  จึงได้เสนอว่า หนึ่ ง จีนจะเคารพความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน (ASEAN 

Centrality) ในการก าหนดทศิทางของความรว่มมอืหรอืโครงสรา้งของความมัน่คงในภูมภิาคของเรา และ

เห็นว่าในอนาคตอาเซียนต้องแสดงบทบาทที่ส าคญัในเรื่องความมัน่คงของภูมภิาคนี้ด้วย สอง จนียงั

ยนืยนัว่า หากสหรฐัด าเนินยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกอย่างไม่โปรง่ใสและไม่ให้จนีเขา้ร่วม ประเทศจนีจะ

ไม่ยอมรบัและจะสู้ให้ถงึที่สุด สาม ทรมัป์มนีโยบายที่พยายามท ารา้ยระเบยีบโลก จนีรูส้กึแปลกมากที่

สหรฐัอเมรกิาท าลายกฎกตกิาทีต่นสรา้งขึน้มา 

 สุดท้าย ที่ประชุมทัง้ฝ่ายไทยและจนีเห็นชอบที่จะมคีวามร่วมมอืกนัต่อไป  เนื่องจากเหน็ว่าใน

อนาคตความสมัพนัธ์ไทย-จนีจะสลบัซบัซ้อนมากขึน้ ต้องอาศยัการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชดิและความ

ไวว้างใจกนั โดยเฉพาะการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัระหว่าง นักคดิ นักวชิาการ ปัญญาชนระหว่างสอง

ประเทศ ทัง้ในรูปการจดัประชุม การวจิยั การศกึษาและฝึกอบรม  เพื่อยกระดบัปัญญา ความรู ้ความ

เขา้ใจทัง้สองฝ่ายให้ใกล้กนั ลกึซึ้งและกว้างขวางมากขึน้ และในฐานะที่ไทยจนีเป็นชาวเอเชยีด้วยกนั 

ควรทีจ่ะพฒันาการฑตูและการต่างประเทศใหส้มัพนัธก์นัทีเ่ป็นแบบเอเชยีมากขึน้ดว้ย 
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สรปุสาระส าคญัของเวทีคลงัปัญญาด้านยทุธศาสตรไ์ทย-จีน 
เร่ือง 

ยทุธศาสตรอิ์นโด-แปซิฟิก ท่าทีของจีนและมมุมองของไทย 
 

  ในการประชุมเรื่องยุทธศาสตรอ์นิโด-แปซฟิิก ระหว่างศูนยว์จิยัยุทธศาสตรไ์ทย-จนี ศูนยว์จิยั

ปัญหาทะเลจนีใต้แห่งประเทศจนี มหาวทิยาลยันานกิง และมูลนิธกิารวจิยัยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศ

แห่งชาติจนี เป็นความร่วมมอืครัง้แรกในการจดัเวทคีลงัปัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนความเขา้ใจในประเด็น

ยทุธศาสตร ์ณ มหาวทิยาลยันานกงิ เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2561 มสีาระส าคญัสรปุไดด้งันี้  

 

1. มุมมองและท่าทีของฝ่ายไทย 
 

 เรื่องอินโดแปซิฟิก ส าหรบัประเทศไทยแล้วเพิ่งมกีารตื่นตวักนัในหมู่นักวิชาการด้านความ

มัน่คงเมื่อต้นปีนี้   เป็นค าทีเ่ปลีย่นจาก  เอเชียแปซิฟิก ไปสู่ อินโดแปซิฟิก  นัยยะของเรือ่งนี้เป็นการ

รกัษาเป้าหมายเดมิต่อเรื่องยุทธศาสตร ์Containment ของสหรฐั ไทยจงึเห็นว่าสหรฐัอเมรกิาน่าจะคง

เป้าหมายยทุธศาสตร ์Pivot to Asia  เพยีงแต่เปลีย่นวธิกีารและค าพดู  

ฝ่ายความมัน่คงของไทยมองว่า เรื่องนี้เป็นความท้าทายทางการทูต ทัง้ในแง่ภูมริฐัศาสตรแ์ละ

การเมอืงระหว่างประเทศ   มกีารดงึอินเดยีและออสเตรเลยีเข้ามาร่วม ซึ่งทัง้คู่มศีกัยภาพด้าน Blue 

Water Navy เพราะฉะนัน้  จงึถอืว่ามคีวามส าคญัต่ออาเซยีนดว้ย  ส่วนผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้นัน้ อาจจะ

ท าใหอ้าเซยีนมปัีญหาเรือ่งความรว่มมอือยา่งสนัตใินพืน้ทีท่ีจ่ะตอ้งรกัษาเสถยีรภาพไวใ้หไ้ด้  แมจ้ะมกีาร

ดงึออสเตรเลยีหรอือนิเดยีเขา้มาก็ตาม  อย่างไรก็ตาม กข็ึน้อยู่กบัระดบัความสมัพนัธข์องอาเซยีนที่มี

กบัสหรฐั อนิเดยี และออสเตรเลยี   

  ในดา้นบทบาทของไทยนัน้  ความสมัพนัธไ์ทย-อนิเดยียงัด าเนินต่อไปได้ เชื่อว่าจะไม่มปัีญหา

ใดๆ ในด้านความมัน่คง ด้านความร่วมมอืไทยเคยมกีารฝึกร่วม จนกระทัง่น าไปสู่ความพรอ้มในการ

สร้างทางด่วนเชื่อมสามประเทศ (Trilateral Highway Project) ระหว่างอินเดีย พม่า และไทย ส่วน

ความสมัพนัธไ์ทย-สหรฐัจะยงัคงอยูใ่นระดบัเดมิต่อไป เช่น การแลกเปลีย่นทางการฝึกและการศกึษา   

 ส าหรบัความสมัพนัธไ์ทยกบัจนีนัน้ ฝ่ายความมัน่คงไทยเหน็ว่า หนึ่ง  ความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบั

ลกึซึง้มาก  มกีารแลกเปลีย่นในการฝึกอบรม จนถงึการพฒันาเทคโนโลยดีา้นการป้องกนัประเทศรว่มกนั

แล้ว  สอง มีการพัฒนาเป็นความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ Belt and Road Initiative ที่จะ

ก่อใหเ้กดิความเชื่อมโยงในพืน้ที ่และสาม ความรว่มมอืทางดา้นการพฒันาในทะเลจนีใต ้โดยเฉพาะดา้น
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การวิจยัทางทะเล ปัจจุบันกองทัพเรอืของจีนและไทยได้พัฒนาร่วมกันไปมาก  ในเรื่องการฝึกและ

เตรยีมการพฒันาร่วมในอ่าวไทย ดงันัน้  จงึเชื่อมัน่ว่า ถ้าจะท าให้เกดิความมัน่คงยัง่ยนืด้านการพฒันา 

ตอ้งอาศยัความรว่มมอืทางทะเลมากขึน้ดว้ย เพื่อลดความไม่แน่นอนดา้นความมัน่คงในภมูภิาคนี้ใหน้้อย

ทีสุ่ด 

 

ข้อสงัเกตจากฝ่ายไทย 

ยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกนี้ ไทยมขีอ้สงัเกตว่าอาจเป็นยุทธศาสตรช์ัน้ยอดซึ่งเรายงัไม่เขา้ใจหรอื

เปล่า หรอืความจรงิแลว้เป็นยุทธศาสตรท์ีส่ะทอ้นความอ่อนแอของสหรฐั แลว้ท าใหส้หรฐัคดิยุทธศาสตร์

อะไรทีแ่นบเนียนกว่านี้ไมอ่อก   

 ส าหรบัประเทศที่ถูกดงึเขา้ร่วมยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิก ไม่ว่าอนิเดยี ญี่ปุ่ น ออสเตรเลยี ดูแล้ว

ยงัรวมตวัแบบไม่หนักแน่น และประเทศเหล่านี้ยงัต้องพึ่งจนี เพราะเศรษฐกจิของตวัเองยงัไม่แขง็แกร่ง 

และเชื่อว่าอาเซยีนกค็งไมต่ามอนิโดแปซฟิิกมากนกั ยกเวน้เวยีดนาม   

หากมองสหรฐัอเมรกิาในด้าน Hard Power นัน้ลดลงไปมาก เศรษฐกิจก็ลด การทหารก็ไม่เพิ่ม  

ในสภาวะทีอ่ านาจของสหรฐัลดลงเช่นนี้ เขาจงึใชยุ้ทธวธิทีางการระหว่างประเทศบัน่ทอนและก่อกวนจนี

โดยไมต่อ้งใช ้Hard Power มากนกั  ในแงน่ี้กเ็ท่ากบัเป็นการทดสอบจนีทางการทตูและยทุธศาสตรก์ไ็ด ้

 

 ข้อเสนอจากฝ่ายไทย 

 ถ้าจนีรอบคอบระมดัระวงัและรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดกีบัประเทศต่างๆ ในภูมภิาคนี้ และหมัน่

แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั การรุกทางยุทธศาสตรข์องสหรฐัซึง่เป็น Soft Power ก็จะไม่ค่อย

ไดผ้ล  

 ความสมัพันธ์ไทย-จนีนับวนัจะสลบัซบัซ้อนยิง่ขึ้น ต้องใช้การแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชดิและ

จะต้องมคีวามไวใ้จกนั ดงันัน้ จงึควรเพิม่เตมิความสมัพนัธ์ระหว่างคนที่มวีชิาการ และคนที่มี

ประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ไทย -จีนให้มากยิ่งขึ้น อย่างเรื่อง Belt and Road เรื่อง 

Indo-Pacific เป็นเรือ่งทีซ่บัซอ้นอยา่งมาก จ าเป็นตอ้งยกระดบัความรูค้วามเขา้ใจของฝ่ายไทย 

 ในอนาคตไทยควรจะพยายามมาหาความรู ้มาแลกเปลีย่นกบัเพื่อนมติรชาวจนีทีเ่ป็นปัญญาชน 

เป็นนักวิชาการมากขึ้น ไม่ใช่รู้จ ักแต่นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ

ตะวนัตกเท่านัน้ ควรรูจ้กันกัวชิาการชัน้น าของจนีดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศดว้ย    

 ไทยและชาวเอเชยีควรจะร่วมกบัจนีพฒันาความรูแ้ละปัญญาดา้นการทูตและการต่างประเทศ 

ใหส้มัพนัธก์นั ในลกัษณะทีเ่ป็นแบบเอเชยีมากขึน้ 
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2. มุมมองและท่าทีจากฝ่ายจีน 
 

สหรฐัก าหนดยุทธศาสตรอ์ินโดแปซิฟิกขึ้นมานัน้ เพื่อรบัมอืกับการเติบโตของจนี มเีป้าหมาย 

ต้องการปิดล้อมจนี โดยแนวคดินี้จะส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในภูมภิาคนี้สามขัน้ 

ได้แก่ ขัน้แรกคือ Strategic Regrouping การจัดกลุ่มใหม่ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค ขัน้ที่สองคือ 

Strategic Realigning การผูกมิตรใหม่ระหว่างประเทศต่างๆ  ในภูมิภาค และขัน้ที่สามคือ Strategic 

Redirecting การก าหนดทศิทางใหม่ทางยทุธศาสตรข์องแต่ละประเทศ  ขณะน้ี สหรฐัไดด้ าเนินการในขัน้

แรกดว้ยการจดักลุ่มประเทศทางยุทธศาสตรค์อื สหรฐั ญี่ปุ่ น  อนิเดยีและออสเตรเลยี และก าลงัเขา้สู่ข ัน้

ทีส่อง สรา้งการผกูมติรใหม่ ซึง่มเีพยีงสหรฐัและญีปุ่่ นทีก่ระตอืรอืรน้ในเวลานี้   

 การปรบัความสมัพนัธ์ของฝ่ายจีนกบัญ่ีปุ่ น  อินเดียและออสเตรเลีย  เมื่อไม่นานมานี้ จนี

โดยประธานาธบิดสีจีิน้ผงิ ไดเ้ชญิ โมด ีนายกรฐัมนตอีนิเดยีมาเยอืนจนีท าใหค้วามสมัพนัธจ์นีกบัอนิเดยี

ดขีึน้   จนียงัปรบัปรุงความสมัพนัธก์บัญี่ปุ่ น เพื่อไม่ให้ญี่ปุ่ นไปตดิตามใกลช้ดิสหรฐัอเมรกิามากเกนิไป 

แล้วจนีก็ไปบอกออสเตรเลียว่า  จนีกับออสเตรเลยีเป็นคู่ค้าที่ส าคญัมาก  ขอให้ออสเตรเลียอย่าใช้

นโยบายใกลช้ดิกบัสหรฐัอเมรกิามากเกนิไป    

 จนีมองว่ายุทธศาสตรอ์ินโดแปซฟิิกนี้ เป็นสิง่ที่ส าคญัมากในการก าหนดโครงสรา้งความมัน่คง

ของภูมิภาคเราในอนาคต ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับความสมัพันธ์ระหว่างจนีกับสหรฐัเท่านัน้ แต่ยงั

เกี่ยวข้องกบัปัญหาความมัน่คงร่วมกันทัว่ภูมภิาค อย่างไรก็ตาม หากสหรฐัด าเนินยุทธศาสตร์อินโด
แปซฟิิกอยา่งไมโ่ปรง่ใสหรอืไมใ่หจ้นีมสี่วนรว่ม จนีจะไมย่อมรบัและจะสูถ้งึทีสุ่ด 

 

การคาดการณ์ผลท่ีจะตามมา  

จนีไดค้าดการณ์ถงึผลทีจ่ะตามมาจากการด าเนินยทุธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกไวส้องกรณ ีคอื 

หนึ่ งคือ กรณีที่เลวร้ายที่สุด จะเกิดความแตกแยกทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเราได้ คือ 

สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น ออสเตรเลยี และบางประเทศในอาเซยีน จะจบักลุ่มสร้างพนัธมติรใหม่กนัขึ้นมา

กลายเป็นนาโต้แห่งเอเชีย ซึ่งจะท าให้องค์การความร่วมมอืเซี่ยงไฮ้ ซึ่งน าโดยจนีและรสัเซีย จะเน้น

บทบาททางการทหารมากขึน้   ส่วนอนิเดยีนัน้จะไม่เขา้ขา้งใครง่ายเกนิไป นี่เป็นกรณีที่จนีไม่ต้องการ

เหน็ เพราะท าใหภ้มูภิาคของเราแตกแยก และอาจจะน าเราเขา้สู่ยคุสงครามเยน็ใหม ่ 

 สองคือ กรณีที่แม้จะไม่เกิดความแตกแยกทางยุทธศาสตร์ความมัน่คง แต่อาจจะเกิดความ

แตกแยกทางเศรษฐกจิในภมูภิาค  ไมม่คีวามรว่มมอืทางเศรษฐกจิเกดิขึน้ 
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ข้อสงัเกตจากฝ่ายจีน 

 แนวคิดอินโดแปซิฟิกของสหรฐั 

ต้นฉบบัของยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกของสหรฐัอเมรกิา มาจากนโยบาย Rebalance ซึ่ง 

แนวคดิหลกัคอืจดัก าลงัเป็นรปูสามเหล่ียม ประกอบดว้ย สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ นและเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต ้โดยมสีหรฐัอเมรกิาเป็นกองหน้า รว่มกนัปิดลอ้มหรอืถ่วงดุลอ านาจของจนีในเอเชยี  ส่วนยทุธศาสตร์

อินโดแปซิฟิก มแีนวคดิหลกัคือจดัก าลงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมประกอบด้วย สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น อินเดีย 

ออสเตรเลยี โดยมญีีปุ่่ นกบัอนิเดยีอยู่แนวหน้า สหรฐัอเมรกิากบัออสเตรเลยีอยูแ่นวหลงัหรอืเป็นกองหลงั 

ซึง่สีเ่หลีย่มนัน้ (อนิเดยี ญี่ปุ่ น อเมรกิา ออสเตรเลยี) เอเชยีอาคเนย์จะอยู่กบัอนิเดยี ญี่ปุ่ นนัน้ ถ้าเอเชยี

อาคเนยไ์ม่สนใจเรื่องนี้ ญี่ปุ่ นกไ็ม่มคีวามหมาย ก็เหมอืนหายไปสองมุม  เพราะญี่ปุ่ นใหค้วามส าคญักบั

อาเซยีนมาก  เขามอีกีนโยบายหนึ่งทีม่าปิดลอ้มจนีคอืเอเชยีแอฟรกิา คอืมสีองทางมาช่วยสหรฐัปิดลอ้ม

จนี แต่หากเอเชยีอาคเนยไ์ม่ให้ความร่วมมือกบัญี่ปุ่ น ญี่ปุ่ นก็ไม่อยากเขา้ร่วมในยุทธศาสตรน์ี้ ก็ถอืว่า

ญีปุ่่ นหายไปดว้ย 

 

 ท่าทีของอินเดีย และประเทศอ่ืนๆ 

หลงัจากผู้น าอนิเดยีเยอืนรสัเซยีและจนี ท าให้วนันี้ท่าทอีนิเดยีเปลี่ยนแปลงพลกิจากหน้า

มอืเป็นหลงัมอื  จากช่วงเริม่ต้นในปีที่แล้วที่ออกอาการดใีจมาก อนิเดยีคดิว่าหากถูกวางไวใ้นแนวหน้า

เป็นตวัปะทะกบัจนีตามยุทธศาสตรอ์ินโดแปซฟิิก  อนิเดยีก็มอิาจบรรลุความฝันของอนิเดยีได้ เพราะ

จะตอ้งรกัษาอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิไวท้ี ่7% ต่อปี  

ส าหรบักลุ่มประเทศอาเซียนต่างกม็ที่าทรีะแวงสงสยั ไม่กระตอืรอืรน้ต่อแนวคดินี้ และ

ท่าทขีองประทศในเอเชียอาคเนยก์ไ็มช่ดัเจน  

 

 Hard Power ของสหรฐั  

จนีได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า การที่สหรฐัเปลี่ยนชื่อกองบญัชาการกองก าลงัเอเชียแปซิฟิกเป็น 

กองบญัชาการอนิโดแปซฟิิก กลบัปรากฏว่ากองก าลงัสหรฐัในภูมภิาคนี้ลดลง แสดงว่าเปลี่ยนแต่ชื่อ

ไม่ไดเ้ปลีย่นเนื้อหาสาระ อย่างไรกต็าม แม ้Hard Power ของสหรฐัลดลง แต่เป็นการลดลงแบบสมัพทัธ ์

สหรฐัยงัคงเป็นหมายเลขหนึ่ง ยงัสามารถรบัมอืกบัสงครามภูมภิาคไดอ้ย่างเตม็ก าลงั เพยีงแต่ในเอเชยี

หากสหรฐัรบัมอืกบัจนีที่เป็นยกัษ์ใหญ่เวลานี้ ถ้าใช้แต่ Hard Power ก็ไม่อาจรบัมอืได้ ต้องใช้ทัง้ Soft 

Power และ Hard Power รว่มกนั 
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ข้อเสนอของฝ่ายจีน  

  เนื่องจาก ความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัอาเซยีนจะส าคญัมากขึน้ในอนาคต อาเซยีนต้องแสดง

บทบาทที่ส าคญัในการก าหนดโครงสรา้งความมัน่คงของภูมภิาค เพื่อไม่ให้ยุทธศาสตรอ์ินโดแปซฟิิก

ส่งผลกระทบทางลบต่อภมูภิาคนี้ 

  จนีและประเทศในกลุ่มอาเซยีนที่เกี่ยวขอ้งต้องใจเยน็ ต้องมนีโยบายหรอืวธิกีารตอบรบัอย่าง

เหมาะสม พยายามรว่มมอืกนัรกัษาความมัน่คงและสนัตภิาพทีม่มีาอยา่งยาวนาน 

  จนีเหน็ชอบใหม้คีวามร่วมมอืระหว่าง Think Tank ไทยกบัจนีเพื่อสานต่อการประชุมครัง้นี้ ใน

สามรูปแบบ คอื  หนึ่ง  จดัเวทสีมัมนาสองฝ่ายระหว่างศูนย์วจิยัไทย-จนีกบัมูลนิธกิารวจิยัยุทธศาสตร์

ระหว่างประเทศแห่งชาตจินี ภายใต้การดูแลของพลตรหีลีห่นิง สลบักนัเป็นเจา้ภาพ สอง จดัเวทสีมัมนา

ระหว่างศูนยว์จิยัไทย-จนีกบัศูนยว์จิยัปัญหาทะเลจนีใต้แห่งประเทศจนี มหาวทิยาลยันานกงิ ภายใต้การ

ดูแลของศ.ดร.จูเฟิง ซึ่งจะเน้นศึกษาด้านการทูตจนีกับอาเซียน  สาม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน

หลกัสตูรปรญิญาโทดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศทีส่อนเป็นภาษาองักฤษ 
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กล่าวต้อนรบั  

โดย พล.ต.หล่ีหนิง（李宁 少将致辞） 

รองประธานมลูนิธกิารวจิยัยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศแห่งชาตจินี 

 

กราบเรียน ศ .ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พร้อมคณะ ในนามที่ผมเป็นรองประธานมูลนิธิ

ยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศแห่งชาตจินี และอดตีผูแ้ทนการทหารจนีประจ าสหภาพยุโรป ขอต้อนรบัทุก

ท่าน ผมรูส้กึยนิดอีย่างยิง่ที่ได้เขา้ร่วมประชุมครัง้นี้ ในหวัข้อเรื่อง ยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิก นัน้ เป็น

ประเดน็ทีไ่มช่ดัเจนในมุมมองผม หมายความว่ามคีวามหมายทีไ่มช่ดัเจน และไมช่ดัว่าใครเป็นผูเ้สนอ  

ในสภาพปัจจุบนัทีโ่ลกเตม็ไปดว้ยความเปลีย่นแปลงและมหีลายสิง่ทีไ่ม่แน่นอนนัน้ นี่เป็นโอกาสดี

ทีเ่ราไดม้าพดูคุยกนัในวนัน้ี เพื่อแลกเปลีย่นว่ายทุธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกคอือะไรแน่ 

ส าหรบัการประชุมในวนันี้ ถา้สามารถสรปุไดใ้นสามประเดน็ต่อไปนี้ไดจ้ะดมีาก ไดแ้ก่ 

1) เราสามารถบอกไดว้่ายทุธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกคอือะไร 

2) ท่าทแีละวธิกีารตอบรบัต่อยทุธศาสตรด์งักล่าวของสหรฐั 

3) จะรกัษาสนัติภาพของภูมิภาคและสรา้งความสมานฉันท์สมดุลของอ านาจในภูมภิาคนี้ได้

อยา่งไร 

ประเด็นส าคญัที่จะพูดคุยกันในวนันี้คือ ท่าทีของประเทศจนีและมุมมองของไทย ถ้าความ

คดิเหน็ของสองประเทศนี้แตกต่างกนั ถอืว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่เราจะพยายามแลกเปลีย่นความคดิกนั

เพื่อหาจุดยนืร่วมของเราทัง้สองฝ่าย ต่อประเดน็นี้ ดร. จเูฟิง ไดเ้ตรยีมตวัมาอย่างด ีดร. จเูฟิงถอืว่าเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งต่างๆ และมชีื่อเสยีงมากในประเทศจนี  มลูนิธยิุทธศาสตรเ์คยไดย้นิชื่อเสยีงของ ดร. 

จเูฟิง มาแล้ว วนันี้ถอืเป็นโอกาสดทีี่ได้ ดร. จูเฟิง มาร่วมแลกเปลี่ยนในวนันี้ นอกจากนี้ ผู้เขา้ร่วมงาน

ครัง้นี้ยงัมนีกัวจิยัหลายท่านทีม่าจากมลูนิธยิทุธศาสตร ์ฯ 

ต่อไปนี้ผมขอแนะน าผู้เขา้ร่วมงานฝ่ายจนี ท่านแรก ศ.ดร. จเูฟิง ผูอ้ านวยการศูนยว์จิยัทะเลจนี

ใต้แห่งประเทศจนี  และผู้อ านวยการสถาบนัวจิยัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัหนานจงิ 

ต่อไป รศ.ดร. หยู ฉวุน นักวจิยัพเิศษ มูลนิธกิารวจิยัยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศ แห่งประเทศจนี และ

ศูนย์วจิยัปัญหาทะเลจนีใต้แห่งประเทศจนี มหาวทิยาลยัหนานจงิ ถดัไป นาวาอากาศโท หยาง ทงอี ้

นักวจิยัสถาบนัวทิยาศาสตรก์ารทหารแห่งประเทศจนี ถดัไป ศ . เฉิน ห้านผงิ ผู้อ านวยการสถาบนัวจิยั

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ศูนย์วจิยัทะเลจนีใต้แห่งประเทศจนี มหาวิทยาลยัหนานจงิ ถัดไป จา ซง 

ผูส้ ื่อขา่วหนังสอืพมิพเ์หวนิฮุย้เป้า ประจ านครวอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา ถดัไป จางเหล่ย นักวจิยัมลูนิธกิาร

วจิยัยทุธศาสตรแ์ห่งชาตจินี  
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กล่าวแนะน า  
โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ 

อธกิารวทิยาลยัรฐักจิ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการศูนยว์จิยัยทุธศาสตรไ์ทย-จนี 

  

ผมขอกล่าวในนามสมาชกิฝ่ายไทยทัง้หมดว่า ตื่นเต้นทีจ่ะไดม้าฟังท่านจเูฟิงและท่านหลีห่นิงให้

แง่คดิและขอ้มลูกบัเราจากมุมมองของจนีเกี่ยวกบัเรื่องอนิโดแปซฟิิก คณะฝ่ายไทยของเราที่มาในวนันี้

มาจากหลากหลายองค์กร ผมเองเคยเป็นประธานปฏริูปประเทศด้านการเมอืง เป็นสมาชกิสภาปฏริูป

แห่งชาต ิและเป็นประธานสถาบนัคลงัปัญญาดา้นยทุธศาสตรช์าต ิ 

 

ซา้ยมอืของผมคอื พลเอกสุรสทิธิ ์ถนัดทาง ผู้อ านวยการศูนยว์จิยัยุทธศาสตรไ์ทยจนี ของสภา

วิจัยแห่งชาติ ซึ่งผมเป็นประธานที่ปรึกษาของท่าน และเคยเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจกัรของไทย และเป็นนายทหารไทยท่านแรกที่จบการศกึษาจากโรงเรยีนเสนาธกิารทหารจนี 

ขวามอืของผม อดตีเอกอคัรราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ อดตีเอกอคัรราชทูตไทยประจ ากรุงพนมเปญ 

และฮงัการ ีเคยด ารงต าแหน่งรองอธบิดกีรมเอเชยีตะวนัออก กระทรวงการต่างประเทศ เกษียณมาสี่ปี

แล้ว ปัจจุบันด ารงต าแหน่งคณบดีสถาบนัการทูตและการระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัรงัสิต เป็น

นกัการทตูทีม่คีวามช ่าชองเกีย่วกบัประเทศเพื่อนบา้นทัง้หมดของไทย และสนใจประเทศจนีมาตลอด  

 

ถัดไป พันเอก ดร.สรศักดิ ์งามขจรกุลกิจ แห่งโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดา ท่านทรงด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร์ โรงเรยีนนายร้อยพระ

จลุจอมเกลา้ เป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของพนัเอก ดร.สรศกัดิ ์หวงัว่าในอนาคต พวกเราทีม่าวนันี้จะมี

โอกาสไดร้บัเชญิจากพนัเอกสรศกัดิไ์ปเยีย่มโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ดว้ย ถดัไป นพ. ชาญวทิย ์

วสนัต์ธนารตัน์ แห่งส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาวะ มหีน้าที่ให้ทุนวจิยั ถดัไป คุณ

ยุวด ีคาดการณ์ไกล พูดภาษาจนีได้ รองประธานสถาบนัคลงัปัญญาด้านยุทธศาสตรช์าติ มาในครัง้นี้

ด้วยความช่วยเหลือของหยู ฉวุน เรื่องอินโดแปซิฟิกนัน้ ในประเทศไทย ส าหรบัผู้สนใจเรื่องการ

ต่างประเทศจริงๆ  เพิ่งจะได้ยิน เพราะฉะนั ้น เราจึงตัง้ใจมาเต็มที่ เพื่อที่จะฟังว่าจีนคิดอย่างไร 

ขอขอบคุณอกีครัง้ 
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นโยบายอินโดแปซิฟิกกบัผลต่อไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
โดย พลเอกสุรสิทธ์ิ ถนัดทาง 

ผูอ้ านวยการศูนยว์จิยัยทุธศาสตรไ์ทย-จนี 

 

 เรยีนท่านนายพลหลี่หนิง ท่านจูเฟิง และทุกท่าน ในนามของศูนย์วิจยัยุทธศาสตร์ไทยจีน 

ขอขอบพระคุณอกีครัง้ ทีใ่หโ้อกาสทัง้คณะมาสรา้งความสมัพนัธก์บัสถาบนัของท่านในครัง้นี้ ในฐานะที่

ศูนย์วิจยัยุทธศาสตร์ไทย-จีนเป็นคลังสมองทางการของรฐับาลไทย เราจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะ

แลกเปลี่ยนและแบ่งปันมุมมองเรื่องความร่วมมอืของเราทัง้สองประเทศ โดยเฉพาะสถาบนัคลงัปัญญา

ต่างๆ เพื่อที่จะน าเสนอท่าทีและจุดยนืที่ส าคญัทัง้สองฝ่ายให้รฐับาลทราบต่อไป วัตถุประสงค์ทัง้สาม

ประเด็นที่ท่านเสนอมาจงึตรงกบัเรา เริม่ตัง้แต่ว่า เราเขา้ใจความหมายของค าว่าอนิโดแปซฟิิกตรงกนั

หรือไม่ อย่างไร และเราจะมีจุดยืนที่ตรงกันหรือไม่อย่างไร และไปสู่ สิ่งที่ว่า เราจะช่วยกันสร้าง

เสถียรภาพและความมัน่คงในภูมภิาคได้อย่างไร ผมจงึขอสรุปสัน้ๆ ในสามประเด็นเพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนมุมมองและท่าท ีโดยเฉพาะในฐานะที่ผมอยู่ในฝ่ายความมัน่คงของประเทศ และเป็นฝ่าย

วชิาการ กจ็ะเสนอมมุมองทางวชิาการต่อประเดน็นี้ 

 

ประเดน็แรก ความส าคญัและความเขา้ใจในความหมายของฝ่ายความมัน่คงของเรา ดงัที ่ศ .ดร.

เอนก กล่าวว่าเรือ่งอนิโดแปซฟิิกเพิง่มกีารตื่นตวักนัในหมู่นกัวชิาการดา้นความมัน่คงเมือ่ตน้ปีนี้ เมือ่เรา

ไดท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงท่าทจีากค ากล่าวของนักวชิาการความมัน่คงของสหรฐั ในการเปลีย่นจากค า

ว่าเอเชียแปซฟิิกไปสู่อินโดแปซิฟิก ซึ่งเราเข้าใจนัยยะของเรื่องนี้ว่าเป็นการรกัษาเป้าหมายเดมิของ

สหรฐั เรื่องยุทธศาสตร ์Containment ฝ่ายความมัน่คงของไทยจงึมองว่าเป็นความท้าทายทางการทูต 

ซึง่มองไดท้ัง้เรือ่งภูมริฐัศาสตรแ์ละการเมอืงระหว่างประเทศ  เริม่มกีารดงึอนิเดยีและออสเตรเลยี ซึง่ทัง้

คู่มศีกัยภาพด้าน Blue Water Navy เพราะฉะนัน้ เรื่องนี้จงึถือว่ามีความส าคญัต่ออาเซยีนด้วย ส่วน

ประเด็นความส าคญัที่มากไปกว่านัน้คือ สหรฐัอเมรกิาเองมยีุทธศาสตร์ Pivot to Asia ซึ่งก็น่าจะคง

เป้าหมายน้ีอยู ่เพยีงแต่เปลีย่นวธิกีารและค าพดู  

 ประเดน็ที่สอง ที่ฝ่ายความมัน่คงมองว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่ออาเซยีนและประเทศต่างๆ 

เช่น อาเซยีนโมเดลอาจจะมปัีญหาเรือ่งความร่วมมอือย่างสนัตใินพืน้ทีท่ีจ่ะต้องรกัษาเสถยีรภาพไวใ้หไ้ด้

ด้วย แม้จะมีการดึงออสเตรเลียหรืออินเดียเข้ามาก็ตาม  อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับระดับ

ความสมัพนัธข์องอาเซยีนทีม่กีบัสหรฐั อนิเดยี และออสเตรเลยี ทางกลุ่มความมัน่คงของอาเซยีนหวงัว่า 

ทีส่หรฐัประกาศว่าอนิโดแปซฟิิกเป็นเรือ่งของความโปรง่ใสและเปิดเผย  จงึน่าจะยดึมัน่ในสิง่ทีพ่ดูไว ้
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 ประเด็นที่สาม บทบาทของไทยควรจะเป็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าว เนื่ องจากไทยมี

ความสมัพนัธ์กบัทัง้อนิเดยี สหรฐั ญี่ปุ่ น ออสเตรเลยี เพราะฉะนัน้ ความสมัพนัธไ์ทย อนิเดยียงัด าเนิน

ต่อไปได้โดยเชื่อว่าจะไม่มปัีญหาใดๆ ในด้านความมัน่คง ในด้านความร่วมมอืที่เราเคยมกีารฝึกร่วม 

จนกระทัง่ไปสู่ความพร้อมในการจะสร้างทางด่วนเชื่อมสามประเทศ  (Trilateral Highway Project) 

ระหว่างอนิเดยี พม่า และไทย ส่วนความสมัพนัธ์ไทย-สหรฐัต่อประเดน็นี้จะยงัคงอยู่ในระดบัเดมิต่อไป 

เช่น การแลกเปลีย่นทางการฝึกและการศกึษา   

ในฐานะทีร่ฐับาลเองอยู่ในช่วงที่จะต้องแสดงจุดยนืที่ส าคญั ผมจงึขอสรุปท่าทคีวามสมัพนัธ์กบั

จนี ดงันี้ 

หนึ่ง เรื่องความสมัพนัธข์องความมัน่คงไทย-จนีนัน้อยู่ในระดบัลกึซึง้มาก โดยมกีารแลกเปลีย่น

ในการฝึกอบรม จนถงึการพฒันาเทคโนโลยดีา้นการป้องกนัประเทศรว่มกนัแลว้   

สอง การพัฒนาเป็นความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ Belt and Road Initiative ที่จะ

ก่อใหเ้กดิความเชื่อมโยงในพืน้ที ่ 

สาม ความร่วมมอืทางด้านการพฒันาในทะเลจนีใต้ โดยเฉพาะความร่วมมอืการวจิยัทางทะเล 

ปัจจุบนักองทพัเรอืของจนีและไทยได้พฒันาร่วมกนัไปมาก เรื่องการฝึกและเตรยีมการพฒันาร่วมเรื่อง

อ่าวไทย เพราะฉะนัน้ ฝ่ายความมัน่คงเชื่อมัน่ว่า เพื่อใหเ้กดิความมัน่คงยัง่ยนืดา้นการพฒันาต้องอาศยั

ความรว่มมอืทางทะเลมากขึน้ เพื่อลดความไมแ่น่นอนในดา้นความมัน่คงในภมูภิาคนี้ใหน้้อยทีสุ่ด 
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การพฒันาความสมัพนัธจี์น อาเซียน  

กบัยทุธศาสตรอิ์นโดแปซิฟิก    
โดย ศาสตราจารย ์ดร.จเูฟิง   

ผูอ้ านวยการศูนยว์จิยัปัญหาทะเลจนีใตแ้ห่งประเทศจนี มหาวทิยาลยัหนานจงิ 

 

กราบเรยีน ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ พลเอกสุรสทิธิ ์ ถนดัทาง อดตีเอกอคัรราชทตูสมปอง 

และคณะ รวมทัง้ท่านหลีห่นิง ยนิดตีอ้นรบัทุกท่านอกีครัง้ในโอกาสทีม่าเยีย่มศูนยว์จิยัทะเลจนีใต้ 

 อนิโดแปซฟิิกเป็นโจทยท์ี่ใหญ่มากในปัจจุบนั ประเทศจนีจะมมีุมมองอย่างไร มขีอ้เสนออย่างไร 

ความสมัพนัธจ์นี-อเมรกิาจะเปลีย่นแปลงอย่างไร นี่จะเป็นสิง่ส าคญัมากต่อความมัน่คงและเจรญิรุ่งเรอืง

ของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกในอกียีส่บิปีขา้งหน้า 

เหตุทีส่หรฐัอเมรกิาก าหนดยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกขึน้มานัน้ ค าตอบของผมง่ายมาก คอืเพื่อ

รบัมอืกับการเติบโตของประเทศจนี ความจรงิแล้วยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเป็นเรื่องที่ธรรมดามาก 

เพราะในประวตัศิาสตร ์เพื่อใหม้คีวามมัน่คงและเพื่อการพฒันาของประเทศตวัเอง มหาอ านาจต่างๆกจ็ะ

มกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายของตนให้มกีารถ่วงดุลอ านาจ ซึ่งสาระส าคญัของก็คอื การจดักลุ่มใหม่ทาง

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกจะส าเรจ็หรอืไม่  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสหรฐัอเมรกิาผู้เดียว แต่จะมี

เครื่องจกัรสองเครื่อง คอื สหรฐัอเมรกิากับญี่ปุ่ น ความจรงิแล้วในสี่ประเทศ คือ สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น 

อินเดีย และออสเตรเลียนัน้  สหรฐัอเมรกิาและญี่ปุ่ นเป็นสองประเทศที่กระตือรือร้นที่สุด ส าหรบั

ออสเตรเลยีนัน้เพิ่งจะ active สองสามปีที่ผ่านมา ส่วนอินเดียยงัไม่ค่อยกระตือรอืร้นนัก ประเทศใน

ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ยิง่ไม่ค่อยมที่าททีีแ่น่ชดัต่อยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิก เพราะยงัไม่ทราบ

ว่า ยทุธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิก ความจรงิเป็นแค่ค าเรยีกเฉยๆ หรอืเป็นนโยบายทีแ่น่ชดั  

ยุทธศาสตรน์ี้จะส าเรจ็หรอืไม่ขึน้อยู่กบัว่าจะผูกพนัธมติรไดส้ าเรจ็หรอืไม่  เวลานี้สหรฐัไดเ้ขา้สู่

ข ัน้ตอนการสรา้งพนัธมติรใหม่ สิง่ส าคญัทีสุ่ดคอืท่าทขีองอนิเดยี มขีา่วว่าประธานาธบิดทีรมัป์จะไปเยอืน

อนิเดยี ครัง้แรกก าหนดไวใ้นเดอืนพฤษภาคม 2018 ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นมถุินายน 2018 เวลานี้กย็งัไม่รู้

ว่าจะไปหรอืไม่ เพราะว่าปัญหาเกาหลีกลายเป็นปัญหาที่ส าคัญมาก ท าให้เรื่องนี้ต้องชะลอออกไป 

เพราะฉะนัน้ ประเทศจนี โดยประธานาธบิดีสจีิน้ผงิ กเ็ชญิ โมด ีนายกรฐัมนตรอีนิเดยีมาเยอืนจนีทีเ่มอืง

อู่ฮ ัน่ ในเดอืนพฤษภาคม 2018 

 เพื่อความมัน่คงของภูมภิาค ประเทศมหาอ านาจต่างๆ ได้มปีฏกิริยิากนัอย่างน่าสนุกมาก เป็น

เกมการเมอืงที่น่าจบัตามาก ประเทศจนีเวลานี้ได้ปรบัปรุงความสมัพนัธ์กบัญี่ปุ่ น ไม่ให้ญี่ปุ่ นไปตดิตาม

ใกลช้ดิสหรฐัอเมรกิามากเกนิไป แลว้จนีกไ็ปบอกออสเตรเลยีว่า เวลานี้จนีกบัออสเตรเลยีมคีวามสมัพนัธ์
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ทางการคา้กนัอย่างมาก ประเทศจนีเป็นคู่คา้ที่ส าคญัมากของออสเตรเลยี ดงันัน้ ขอใหอ้อสเตรเลยีอย่า

ใชน้โยบายใกลช้ดิกบัสหรฐัอเมรกิามากเกนิไป ฉะนัน้ ยทุธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัมากใน

การก าหนดโครงสรา้งความมัน่คงของภมูภิาคเราในอนาคต ไมเ่พยีงแต่เกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างจนี

กบัสหรฐัเท่านัน้ แต่เกี่ยวกบัปัญหาความมัน่คงทัว่ภูมภิาคของเรา หลายประเทศไม่เพยีงแต่จนี กก็ าลงัดู

อยูว่่าเรือ่งนี้จะพฒันาไปในทศิทางใด  

เวลานี้ ไม่ว่าความสมัพันธ์จนี-ไทยก็ดี ความสมัพนัธ์จนี-อาเซยีนก็ดี ต้องมคีวามคิดที่แน่ชดั

ส าหรบัทิศทางความสมัพันธ์ของเราทัง้สองฝ่ายในด้านความมัน่คงและการพัฒนาร่วมกัน เราต้อง

พยายามหลกีเลีย่งกรณทีีร่า้ยทีสุ่ดในการก าหนดปรบัปรงุยุทธศาสตรข์องเราใหม่ 

กรณีที่เลวรา้ยที่สุดคอื ความแตกแยกทางยุทธศาสตรข์องภูมภิาคเรา คอื สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น 

ออสเตรเลยี และบางประเทศในอาเซยีน ก็จะจบักลุ่มสรา้งพนัธมติรใหม่กนัขึน้มากลายเป็นนาโต้แห่ง

เอเชยี ซึ่งจะท าให้องค์การความร่วมมอืเซี่ยงไฮ้ ซึ่งน าโดยจนีและรสัเซยี จะเน้นบทบาททางการทหาร

มากขึน้ ภาพที่เลวรา้ยที่สุดคอื เขาจะจบักลุ่มใหม่ เราก็จะจบักลุ่มใหม่ ส่วนอนิเดยีนัน้จะไม่เขา้ขา้งใคร

ง่ายเกนิไป อนิเดยีจะไม่เขา้ขา้งอเมรกิา และจะไม่เขา้ขา้งจนี เขาจะมเีอกลกัษณ์ของเขา  นี่เป็นกรณีที่

เราไมต่อ้งการเหน็ เพราะท าใหภ้มูภิาคของเราแตกแยก และอาจจะน าเราเขา้สู่ยคุสงครามเยน็ใหม ่ 

กรณีทีส่อง แมจ้ะไม่เกดิความแตกแยกทางยุทธศาสตรค์วามมัน่คง แต่อาจจะเกดิความแตกแยก

ทางเศรษฐกจิในภูมภิาค ซึง่จนีพยายามผลกัดนั RCEP แต่ไม่ส าเรจ็ และจนีพยายามขยายใหเ้ป็นกรอบ 

TPP นี่คอืกรณทีีเ่กดิความแตกแยก ไมม่คีวามรว่มมอืทางเศรษฐกจิ ในภมูภิาคนี้ 

สรุปแล้ว ประการแรก ยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิก เป็นเรื่องปกตธิรรมดา ทีม่หาอ านาจต่างๆ ใช้

เพื่อแบ่งปันอ านาจ เป็นสิง่ที่เกดิตามสถานการณ์ทีแ่ทจ้รงิ ในขณะทีป่ระเทศจนีเขม้แขง็ขึน้ สหรฐัอเมรกิา

ย่อมมนีโยบายมาต่อต้านหรอืรบัมอื โดยสาระส าคญัของยุทธศาสตรอ์ินโดแปซิฟิกคอืการปิดล้อมจนี 

ตัง้แต่การน าเสนอแนวคดิหรอืนโยบายอนิโดแปซฟิิกออกมา ได้ส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศในภมูภิาคนี้สามขัน้  

ขัน้แรกคอื Strategic Regrouping การจบักลุ่มใหมข่องประเทศต่างๆ ในภมูภิาค  

ขัน้ทีส่องคอื Strategic Realigning การผกูพนัธมติรใหมร่ะหว่างประเทศต่างๆ ในภมูภิาค   

ขัน้ทีส่ามคอื Strategic Redirecting การก าหนดทศิทางยทุธศาสตรข์องแต่ละประเทศใหม ่   

 

ในฐานะที่เป็นคลงัปัญญา(Think Tank) เราจะไม่ยนืดูเฉยๆ เราต้องพยายามเสนอแนวคดิเพื่อ

หลกีเลีย่งมใิหเ้กดิสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยสองแบบทีก่ล่าวมา 

เพราะฉะนัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัอาเซียนจงึส าคญัมาก อาเซยีนไม่เพียงแต่เป็นการ

รวมกลุ่มของประเทศเลก็ๆ แต่เป็นมหาอ านาจขนาดกลางทีส่รา้งสรรค ์ ผมจะใหข้อ้เสนอสามขอ้ คอื  
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ประการที่หนึ่ง หากจะเกิดการจดักลุ่มใหม่ของประเทศต่างๆ ในภูมภิาคของเรา เราจะ

เคารพความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ในการ

ก าหนดทศิทางของความร่วมมอืหรอืโครงสรา้งความมัน่คงในภูมภิาคของ

เรา เพราะฉะนัน้ ถ้าไม่ต้องการให้ยุทธศาสตรอ์ินโดแปซฟิิกส่งผลกระทบ

ทางลบต่อความร่วมมอืในภูมภิาค อาเซยีนต้องมบีทบาทที่ส าคญัมากใน

อนาคตทีจ่ะก าหนดโครงสรา้งความมัน่คงของภมูภิาคเรา  

ประการทีส่อง ไมว่่าในใจของสหรฐัอเมรกิาจะมเีป้าหมายหลกัของยทุธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิก

อย่างไร  หากสหรฐัอเมรกิาท าอย่างไม่โปร่งใสหรอืไม่ให้จนีมีส่วนร่วม 

ประเทศจนีจะไมย่อมรบัและจะสูจ้นถงึทีสุ่ด  

ประการทีส่าม ในศตวรรษที ่21 การเมอืงโลกและการเมอืงภูมภิาคสนุกมาก ประธานาธบิดี

ทรมัป์มนีโยบายที่พยายามท ารา้ยระเบยีบโลกเสรนีิยม และเปลี่ยนทุกสิง่

ทุกอย่างที่สหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นมาเอง ในฐานะที่เป็นนักวิชาการที่

ศกึษาวจิยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ เห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาก

ทีส่หรฐัอเมรกิาท าลายกฎกตกิาทีต่นสรา้งขึน้มา 

 

เมือ่ปี 1998 ประธานาธบิดคีลนิตนัเดนิทางเยอืนจนีและเดนิทางไปแสดงปาฐกถาทีม่หาวทิยาลยั

ปักกิ่ง ขณะนัน้ กระผมเป็นรองศาสตราจารย์ที่มหาวทิยาลยัปักกิ่งก็ไปฟังปาฐกถานี้ ประทับใจมาก 

เพราะคลนิตนัไดก้ล่าวว่า อนาคตของจนี จนีตอ้งเขา้ในประชาคมโลกภายใตก้ารน าของสหรฐัอเมรกิา ซึง่

กระผมประทบัใจมาก เพราะสหรฐัอเมรกิามที่าททีีย่นิดตีอ้นรบัใหจ้นีเขา้รว่มในกลุ่มของเขา  

วนันี้สหรฐัอเมรกิากล่าวว่า จนีท าร้ายระเบยีบโลกเสรนีิยม  นัน่ไม่จรงิ เพราะประเทศจนีเป็น

มหาอ านาจที่ก าลงัอยู่ในขัน้ผู้เรยีน เป็นศษิยอ์ยู่ จนียงัไม่ได้เป็นผู้น าของโลก ความสมัพนัธร์ะหว่างจนี

กบัสหรฐั หรอืจนีกบัอาเซยีนนัน้ส าคญัมาก  

สุดท้ายนี้ ขอสรุปในประโยคเดยีวคอื ไม่ว่าภายหน้าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร 

จนี ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซยีนตอ้งรว่มกนัพยายามแสวงหาความเจรญิมัน่คงใหแ้ก่ภูมภิาคของเรา

นี้ เพราะมนัเป็นของเราเอง 
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ยทุธศาสตรอิ์นโดแปซิฟิก  
มุมมองจากประสบการณ์ด้านการต่างประเทศ 

โดย พล.ต.หล่ีหนิง（李宁 少将致辞） 
รองประธานมลูนิธกิารวจิยัยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศแห่งชาตจินี 

 

ยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกท าให้ประเทศที่เกี่ยวขอ้งรูส้กึตื่นตระหนก จงึขอสรุปให้ชดัเจนยิง่ขึ้น 

ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นของ ศ .ดร.จูเฟิง ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเป็นรูปแบบการแข่งขนัของ

ประเทศมหาอ านาจยกัษ์ใหญ่ แต่ผมคดิว่ามนัเป็นข้อคดิมากกว่ารูปแบบการแข่งขนั เพราะฉะนัน้ ใน

ประเดน็น้ีผมคดิว่ามนัเป็นรปูแบบใหมข่องนโยบาย Pivot to Asia ดงัทีพ่ลเอกสุรสทิธิก์ล่าว 

เมื่ออาทติยท์ีแ่ลว้ ผมมโีอกาสเดนิทางเยอืนฮาวาย ซึง่เป็นศูนยบ์ญัชาการกลางในภูมภิาคอนิโด

แปซฟิิก  ไดพ้บกบัขา้ราชการระดบัสูงหลายท่าน และเมื่อเดอืนมถุินายนผมไดม้โีอกาสเดนิทางเขา้ร่วม

ประชุม Shangri La Dialogue ที่ประเทศสงิคโปร ์ที่นัน่ผมมโีอกาสได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบั

นโยบายอนิโดแปซฟิิกกบันายกรฐัมนตรโีมดขีองอนิเดยี  

 

ต่อไปนี้เป็นความคดิเหน็ส่วนตวัของผมเกีย่วกบัยทุธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิก 

 

ถงึเวลานี้ยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกยงัเป็นเพยีงแนวคดิ ยงัไม่มเีนื้อหาสาระที่แน่ชดั เป้าหมาย

ของยทุธศาสตรน์ี้กค็อืปิดลอ้มประเทศจนี เมื่อก่อน นโยบาย Pivot to Asia กต็้องการจะปิดลอ้มประเทศ

จนีในเอเชยีแปซฟิิกแต่กไ็มป่ระสบความส าเรจ็ เนื่องจากจนีละทิง้ช่องแคบมะละกาแลว้ และเดนิทางเป็น

เส้นตรงไปยงัมหาสมุทรอินเดยีเลย  สหรฐัจงึต้องขยายขอบเขตการปิดล้อมประเทศจนีไปยงัอินเดยี 

เพราะฉะนัน้ ขอบเขตการปฏบิตักิารของสหรฐัอเมรกิาเกี่ยวกบัยุทธศาสตรอ์นิโดแปซกินัน้ เวลานี้อยู่ที่

มหาสมุทรอนิเดยี ในปี 1970 เกดิสงครามระหว่างอนิเดยีกบัปากสีถาน กองบญัชาการทหารเรอืภูมภิาค

แปซฟิิกไดส้่งก าลงัไปยงัมหาสมุทรอนิเดยีเพื่อข่มขู่อนิเดยีใหถ้อนทหารออกจากปากสีถาน เพราะฉะนัน้ 

ผมคดิว่าการเน้นถึงประเด็นอินโดแปซฟิิกในวนันี้ไม่มคีวามหมายอะไรมาก เนื่องจาก  นับแต่นัน้แล้ว 

กองก าลงัทางเรอืของสหรฐัอเมรกิาสามารถครอบคลุมไปทัง้มหาสมทุรอนิเดยีและมหาสมุทรแปซฟิิก  

นโยบาย Rebalance ของสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็นต้นฉบบัของยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิก  เป็นดุล

แบบรูปสามเหล่ียม   ประกอบด้วย สหรฐัอเมริกา ญี่ปุ่ น  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี

สหรฐัอเมรกิาเป็นกองหน้า ร่วมกนัปิดล้อมหรอืถ่วงดุลอ านาจของจนีในเอเชยี นี่คอืแนวคิดหลกัของ
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ยุทธศาสตร์ Rebalance จดัก าลงัเป็นรูปสามเหลี่ยม ส่วนยุทธศาสตร์อินโดแปซฟิิกเป็นรูปส่ีเหล่ียม1 

ประกอบดว้ย สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น อนิเดยี ออสเตรเลยี โดยมญีี่ปุ่ นกบัอนิเดยีอยู่แนวหน้า สหรฐัอเมรกิา

กบัออสเตรเลยีอยูแ่นวหลงั เป็นกองหลงั นี่คอืแนวคดิของยทุธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิก แต่ไมม่เีนื้อหาสาระ

อยา่งไรกต็าม สหรฐัยงัใชม้หาสมทุรอนิเดยีกบัช่องแคบมะละกาไปบบีคอประเทศจนีอกีดว้ย  

 

ต่อไปนี้ขอพดูท่าทขีองอนิเดยีทีม่ต่ีออาเซยีน 

 

ท่าทอีนิเดยีมกีารเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ในปีที่แล้วที่ยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกออกมา อนิเดยี

รูส้กึดใีจมาก โดยรูส้กึว่าตนมบีทบาทส าคญัมากยิง่ขึน้ในยทุธศาสตรน์ี้ แต่เมือ่ผ่านระยะเวลาการปรบัปรุง

และการปฏิสมัพันธ์กับประเทศจนีมาหลายรอบ เนื่องจากในช่วงที่ส าคญัถือได้ว่าผลประโยชน์เป็น

ตวัชีว้ดั เป็นตวัน าทีส่ าคญัทีสุ่ด อนิเดยีนัน้เป็นประเทศที่ส าคญัมากในการปิดลอ้มหรอืถ่วงดุลอ านาจจนี

ในมหาสมุทร  ฉะนัน้ สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น และออสเตรเลยี จงึดึงอินเดยีไปอยู่ในยุทธศาสตรอ์ินโด

แปซฟิิกในฐานะกองหน้า ส่วนญี่ปุ่ น ออสเตรเลยี และสหรฐันัน้อยู่ห่างไกลเป็นกองหลงั ประเทศทีอ่ยู่ใน

พิสยักระสุนของจนีนั ้นคืออินเดีย ในปีที่แล้ว ที่อินเดียแสวงหาอาวุธมากที่สุดนัน้ สหรฐั ญี่ปุ่ น และ

ออสเตรเลยีไมไ่ดส้นใจ อนิเดยีจงึตอ้งหนัไปซือ้อาวุธ ขปีนาวุธต่อตา้นรถถงัจากอสิราเอล  

อกีด้านหนึ่งในการทีอ่นิเดยีจะบรรลุความฝันของอนิเดยีเช่นเดยีวกบัจนี จะต้องรกัษาอตัราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่รอ้ยละ 7 ต่อปี อนิเดยีฝันว่าจะมขีนาดเศรษฐกิจใหญ่อนัดบัสามของโลก แต่

หากตนเองถูกวางไวใ้นแนวหน้าใหเ้ป็นตวัปะทะกบัจนีโดยตรงนัน้ อนิเดยีไม่มโีอกาสทีจ่ะบรรลุความฝัน

ของอินเดยี นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาพลงังานของอินเดยีจะไม่ประสบความส าเรจ็

หากไม่ร่วมมอืกบัจนี มปีระเทศจนี รสัเซยีและอิหร่านที่สามารถช่วยเหลอือินเดยีทางด้านพลงังานได ้

เพราะสหรฐัไม่สามารถขายน ้ามนัใหอ้นิเดยีได ้ส่วนญี่ปุ่ นกไ็มม่นี ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิเพราะฉะนัน้ ใน

เรื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก ท่าทีของอินเดียเปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ามอืเป็นหลังมือ ปีที่แล้ว

หลงัจากผูน้ าอนิเดยีเยอืนรสัเซยีและมาเยอืนจนีต่อจากนัน้ ท่าทขีองอนิเดยีเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน 

 
                                                             
1 พลตร ีหลี่ หนิง  ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า สีเ่หลี่ยมคอื อนิเดยี ญี่ปุ่ น อเมรกิา ออสเตรเลยี เอเชยีอาคเนย์อยู่ กบั
อนิเดยี ญี่ปุ่ นนัน้ ถ้าเอเชยีอาคเนย์ไม่สนใจเรื่องนี้ ญี่ปุ่ นกไ็ม่มคีวามหมาย กเ็หมือนหายไปสองมุม เหตุที่บอกว่าถ้า
เอเชยีอาคเนยไ์ม่เขา้ร่วม ญีปุ่่ นกไ็ม่มคีวามหมาย เพราะญีปุ่่ นใหค้วามส าคญักบัอาเซยีนมาก เขาพฒันาแนวคดิของเขา
คอื อสิรภาพในญี่ปุ่ นและอาเซยีน แล้วเขามอีกีนโยบายหนึ่งที่มาปิดล้อมจนีคอืเอเชยีแอฟรกิา เขามสีองทางมาช่วย
สหรฐัปิดล้อมจนี แต่หากเอเชยีอาคเนย์ไม่ให้ความร่วมมือกบัญี่ปุ่ น ญี่ปุ่ นกไ็ม่อยากเขา้ร่วมในยุทธศาสตรน์ี้ กถ็ือว่า
ญีปุ่่ นหายไป 
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ครัง้นี้ผมไดม้โีอกาสไปคุยกบัผูน้ าอนิเดยีที ่Shangrila Dialouge ทีส่งิคโปร ์ผมถามท่านถงึนิยาม

หรอืความหมายของยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิก ซึ่งโมดไีด้ตอบมาสี่ค า คอื การเจรจาพูดคุย (Dialouge) 

ความร่วมมอื (Cooperation)  สนัติภาพ (Peace) และความร ่ารวยรุ่งโรจน์ (prosperity) นี่คือความ

เข้าใจของผมต่อยุทธศาสตร์อนิโดแปซฟิิก ถือว่ามคีวามคลุมเครอืไม่ชดัเจนในเรื่องยุทธศาสตรอ์ินโด

แปซฟิิกมาตลอด  

ผมไดไ้ปพบกบัเจา้หน้าที่ชัน้สูงของสงิคโปร ์มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี พวกเขาต่างรูส้กึว่าสิง่นี้

ไม่ใช่ยุทธศาสตรเ์ป็นแต่เพยีงแนวคดิ ซึง่เตม็ไปดว้ยกลิน่อายของการเมอืงภมูภิาค พวกเขาต่างรูส้กึกลวั

ว่าประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ถูกจดัไว้อยู่ที่ชายขอบของยุทธศาสตรก์ารแข่งขนัของเอเชยี ใน

เมื่ออดตีนัน้ พวกเขาเป็นประเทศในอาเซยีนอยู่ในความสมดุลทีค่่อนขา้งมัน่คง แต่วนันี้กลวัทีจ่ะถูกตัง้ไว้

ทีช่ายขอบของยุทธศาสตร ์อกีดา้นหนึ่งพวกเขากก็ลวัทีจ่ะเกดิความปัน่ป่วนในภูมภิาค เพราะฉะนัน้ ผูท้ี่

ไดร้บัผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเลก็ในเอเชยี  

ในปัจจุบนัสหรฐัอเมรกิาได้ดึงเอาประเทศขนาดใหญ่มาเป็นเสาค ้ายุทธศาสตร์ในเอเชีย   ถ้า

แนวโน้มยงัเป็นเช่นนี้ต่อไป ยอ่มจะท าลายความสมดุลของทางการทหารในภูมภิาค  

โดยสรุป กลุ่มประเทศในอาเซยีนต่างมที่าทรีะแวงสงสยั และไม่กระตอืรอืรน้ต่อ “แนวคดิ” อนิโด

แปซฟิิก (ไม่ใช่ค าว่ายุทธศาสตร์) หากยุทธศาสตรน์ี้กลายเป็นจรงิขึ้นมา ประเทศในเอเชยีอาคเนยไ์ม่

ต้องการจะเข้าร่วมในยุทธศาสตร์นี้ ดงันัน้ สี่เสาของยุทธศาสตร์นี้จงึหายไปสองแล้ว คอื อินเดยี และ

เอเชยีอาคเนย ์

ยุทธศาสตรน์ี้เป็นแค่แนวคดิ ไม่มอีนาคต เนื่องจาก หนึ่ง ท่าทขีองประเทศในเอเชยีอาคเนยไ์ม่

ชดัเจน สอง การเปลี่ยนกองบญัชาการกองก าลงัเอเชยีแปซฟิิกเป็นกองบญัชาการอินโดแปซฟิิก กลบั

ปรากฏว่ากองก าลงัของสหรฐัในภูมิภาคนี้ ลดลง และ สาม ในฐานะที่สหรฐัเป็นผู้รเิริม่แนวคิดอินโด

แปซฟิิกและเปลีย่นชื่อกองบญัชาการ จากกองบญัชาการเอเชยีแปซฟิิกเป็นกองบญัชาการอนิโดแปซฟิิก 

จะเหน็ว่ามแีต่เปลีย่นชื่อ แต่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเนื้อหาสาระส าคญั 

 ฉะนัน้ ผมจึงเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของ ศ .ดร.จูเฟิง คือต้องมีจิตใจที่เป็นธรรมดาต่อการ

เปลีย่นแปลงของยทุธศาสตรน์ี้  ถา้หากสหรฐัด าเนินยทุธศาสตรน์ี้อยา่งจรงิจงั จนีจะต่อตา้นจนถงึทีสุ่ด  

ความคดิเหน็ส่วนตวัของผม ขอ้สุดท้ายคอื ยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกถึงปัจจุบนันี้ยงัเป็นเพยีง

แนวคดิ ผมเสนอว่าไม่ว่าจนีหรอืประเทศในกลุ่มอาเซยีนหรอืประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้องใจเยน็อย่า

ตื่นเต้นเกนิไป ต้องมนีโยบายหรอืวธิกีารทีต่อบรบัอย่างเหมาะสม พยายามร่วมมอืกนัรกัษาความมัน่คง

และสนัตภิาพทีม่มีานมนานกว่าสบิปีแลว้  

ผมขอจบโดยยมืค าพูดของประธานเหมาค านึงครบั “ไม่ว่าลมจะพดัมาแรงเพยีงใด คลืน่จะใหญ่

ขนาดไหนกต็าม ผมกเ็หมอืนเดนิเล่นในสวนหลงับา้นผม”  
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ยทุธศาสตรอิ์นโดแปซิฟิกและนโยบายการต่างประเทศของสหรฐั  
โดย อดีตท่านทูตสมปอง สงวนบรรพ ์

กรรมการทีป่รกึษาศูนยว์จิยัยทุธศาสตรไ์ทย- จนี 

 

     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.  
 

     ในเรื่องของการถ่วงดุลอ านาจซึง่เป็นแนวคดิของตะวนัตก ทีผ่่านมาในประวตัศิาสตรโ์ลกเกอืบสอง
รอ้ยปีมา แนวคดิดุลแห่งอ านาจใชอ้ธบิายการเมอืงโลกไดด้ ีตะวนัตกพยายามใชแ้นวคดิทฤษฎนีี้ทัว่โลก 
แต่ทฤษฎแีนวคดินี้ยงัไมส่ามารถใชไ้ดก้บัประเทศในเอเชยี โดยเฉพาะเอเชยีตะวนัออก เพราะว่าประเทศ
ในเอเชยีตะวนัออก รวมทัง้เอเชยีอาคเนยม์วีธิกีารของตนเองในทางการทตู การทีห่ลายประเทศในเอเชยี
และอาเซยีนสามารถยนืหยดัมาไดถ้งึทุกวนันี้ เป็นเพราะว่าชาวเอเชยีมวีธิกีารของตนเองทีแ่ตกต่างจาก
ทฤษฎีดุลแห่งอ านาจ การแสวงหามติรของประเทศในเอเชียมใิช่การแสวงหามติรเพื่ออ านาจ ซึ่งใน
ประเด็นนี้  กรณีของจีนเห็นได้ชัด เรื่องนี้ โยงไปถึงเรื่องวัฒนธรรมของเอเชียที่มีความแตกต่างกับ
วฒันธรรมของตะวนัตก หากพิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว ไม่แน่ใจว่าฝ่ายตะวนัตกมีวฒันธรรมหรอืไม ่
ตะวนัตกมแีนวปฏบิตัแิละค่านิยม และพยายามเอาค่านิยมเหล่านี้ไปบงัคบัใชก้บัคนทัว่โลก ในขณะทีแ่ต่
ละประเทศมคี่านิยมและวฒันธรรมของตนเอง  
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  สิง่หนึ่งทีน่่าศกึษา คอื เหตุใดจนีจงึแตกต่างเรื่องการแสวงหามติรหรอืเรื่องการต่างประเทศและ
การทูต นับตัง้แต่พรรคคอมมวินิสต์จนีขึน้มามอี านาจ เป็นที่ปรากฎชดัว่า จนีได้แสดงความพรอ้มที่จะ
เจรจากบัทุกฝ่าย ทุกเรือ่ง ทุกโอกาส ในขณะทีต่ะวนัตกด าเนินนโยบายทางการทตูเชงิบงัคบั ถ้าประเทศ
ใดหรอืหน่วยใดไม่ยอม เขาก็จะใช้อ านาจบังคับดังที่เห็นได้ในยุคอาณานิคมหรอืยุคจกัรวรรดินิยม 
ในขณะที่เอเชียให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างกัน จากพัฒนาการทางการทูตและการ
ต่างประเทศทีผ่่านมาของอาเซยีน ท าใหอ้าเซยีนไม่ไดต้ื่นเต้นกบัยุทธศาสตรท์ีส่หรฐัพยายามท าเรื่องอนิ
โดแปซฟิิก มเีหตุผลทีส่ าคญัคอื ปัจจยัทางเศรษฐกจิทีทุ่กฝ่ายพึ่งพาซึง่กนัและกนัมคีวามใกล้ชดิกนัมาก
ขึน้รวมทัง้ จนี-ญีปุ่่ น, จนี-ออสเตรเลยี, จนี-อนิเดยี, จนี-อาเซยีน, อาเซยีน-ญีปุ่่ น, อาเซยีน-อนิเดยี, สหรฐั
เองอยูใ่นวงจรนี้ ถงึแมว้่าสีป่ระเทศใหญ่คอื สหรฐั ญีปุ่่ น อนิเดยี ออสเตรเลยี สามารถท าแนวคดินี้ใหเ้ป็น
ยุทธศาสตรไ์ด ้แต่ยุทธศาสตรน์ี้จะไปได้ไม่ไกล ตราบใดทีไ่ม่มอีาเซยีนเขา้ไปมสี่วนร่วม อย่างที ่ศ.จเูฟิง
กบั พลตรหีลีห่นิงได้กล่าวไว้ อาเซยีนคงไม่ตกเป็นเครื่องมอืของสีป่ระเทศนี้ ถงึแมอ้าเซยีนเป็นอ านาจ
ขนาดกลาง แต่ว่าอาเซยีนจะไม่ประมาท โดยการประเมนิตวัเองสูงเกนิไป ในขณะเดยีวกนัจะไม่ประเมนิ
ตวัเองต ่าเกนิไป อาเซยีนจะรกัษาระดบับทบาทในทางสรา้งสรรค์ 
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ยทุธศาสตรอิ์นโดแปซิฟิกกบัผลต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
โดย นาวาอากาศโทหยาง จงอ้ี  

นกัวจิยัสถาบนัวทิยาศาสตรก์ารทหาร 

 

ทีจ่ะพดูต่อไปนี้เป็นความเหน็ส่วนตวัของผม  

 

ประการแรก ขอเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุที่สหรฐัอเมรกิาเสนอนโยบายอินโดแปซิฟิก 

สาเหตุส าคัญที่สุดคือ สหรฐัอเมริกาเป็นกังวลด้านยุทธศาสตร์ต่อสถานการณ์ความมัน่คงและขีด

ความสามารถของเขาเอง พดูถงึสถานการณ์ทัว่โลกหรอืสถานการณ์ในภูมภิาคก็ได ้กม็แีนวโน้มทีอ่าจจะ

ไมเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาของสหรฐัอเมรกิา เมื่อสีปี่ทีแ่ลว้ไดเ้กดิวกิฤตเิศรษฐกจิโลก เราพบว่า ตอน

นัน้เจด็ประเทศภายใต้การน าของสหรฐัอเมรกิาไม่สามารถจดัการสถานการณ์วกิฤตในสมยันัน้ แลว้ใน

สงครามอิรกัและอัฟกานิสถาน อเมรกิาถือว่าตนประสบความล้มเหลว ท าให้ประเทศในโลกที่สาม 

ตลอดจนพนัธมติรของอเมรกิาเกดิขอ้สงสยัว่า ระบบโลกภายใตก้ารน าของสหรฐัอเมรกิาจะเดนิไปไดไ้กล

แค่ไหน ในขณะเดยีวกนั กลุ่มประเทศ BRICS มกีารเจรญิเตบิโตพรอ้มกนั เพราะฉะนัน้ ท าใหเ้ราเหน็ว่า

ยุคนี้ไดเ้ปลี่ยนจากโลกยุคเดมิเขา้สู่อกียุคหนึ่ง ซึ่งก็คอืไม่ได้มสีหรฐัอเมรกิาประเทศเดยีวเป็นผูน้ า แต่มี

ประเทศหลายฝ่าย หลายขัว้ มาเป็นผู้น าพรอ้มกนั ซึ่งเป็นสิง่ที่ไม่เคยปรากฏขึน้ตัง้แต่หลงัสงครามโลก

ครัง้ทีส่อง 

ด้วยการพฒันาของ AI สหรฐัอเมรกิาก็ไม่ค่อยมคีวามมัน่ใจกบัการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงจาก

การพฒันาของ AI ล าพงัภายในประเทศเขาเองก็เกดิปัญหาที่รา้ยแรงมาก มคีวามขัดแย้งระหว่างกลุ่ม

อุตสาหกรรมเก่ากบักลุ่มอุตสาหกรรมใหม่  ฝ่ายหลงัมตีวัแทนคอื ซลิคิอน วลัเลย ์(Silicon Valley) ซึง่จะ

ท าให้สหรฐัอเมรกิาประสบปัญหาคือ ไม่มศีักยภาพในการแข่งขนักับมหาอ านาจอีกประเทศหนึ่งใน

อนาคต  

 

ประการท่ีสอง ในระหว่างการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรฐัอเมริกา การ

เจรญิเตบิโตของประเทศจนีถอืเป็นสิง่ท้าทายฐานะผู้น าโลกของสหรฐัอเมรกิา แต่ประเทศจนีไม่เหมอืน

เยอรมนัหรอืญี่ปุ่ นที่สหรฐัอเมรกิาไปต่อสู้ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่สอง และจนีก็ไม่เหมอืนโซเวยีตที่

อเมรกิาไปต่อสู้ดว้ยในสมยัสงครามเยน็ เวลานี้เมื่อจดีพีรีวมของจนีเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของจดีพีรีวมของ

สหรฐัอเมรกิา  ถอืว่าเป็นการทา้ทายสหรฐัอเมรกิาในทางเศรษฐกจิ   
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ถ้าหากกล่าวถงึด้านการทหาร จนีก็มกีารพฒันาทางด้านทหาร โดยยุทธศาสตร ์Anti-Access / 

Area-Denial (A2/AD) ของจนี กท็า้ทายการเป็นผูน้ าทางทหารของสหรฐัในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ในอกี

แง่หนึ่ง จนีกบัอเมรกิาซึ่งเป็นมหาอ านาจใหญ่ที่สุดสองประเทศในโลกก็มผีลประโยชน์ร่วมกนัทางการ

ค้าขายและภาคส่วนอื่นๆ เพราะฉะนัน้ ไม่ว่าสหรฐัอเมรกิาจะต่อสู้กบัจนีอย่างเต็มก าลงัหรอืเขาจะมา

รกัษาผลประโยชน์ของเขาเอง สหรฐัก็จะเสยีหายทัง้สองทาง ซึ่งสหรฐัอเมรกิาใชน้โยบาย Engagement 

and Containment  เขาอยากจะก าหนดทศิทางให้จนี แต่สุดท้ายพบว่า ผลกลบัพฒันาไปในอกีด้าน

หนึ่ง แลว้ความสามารถของจนีกก็ลายเป็นสิง่ทีท่า้ทายฐานะของสหรฐัอเมรกิาเอง วถิทีางการพฒันาของ

สหรฐัจงึเป็นที่สงสยั หรอืบางประเทศไม่เชื่อวถิทีางการพฒันาของอเมรกิา แต่วถิทีางการพฒันาของจนี

ประสบความส าเร็จ อเมริกาเกรงว่าจีนจะเผยแพร่หรอืพยายามขยายให้ประเทศอื่นๆ มาใช้หรือ

เลยีนแบบวถิทีางการพฒันาของจนี 

 

 ประการท่ีสาม  นโยบายการต่างประเทศของอนิเดยีในระยะเวลาทีผ่่านมานัน้ ดว้ยการพฒันา

เศรษฐกจิของอนิเดยี ท าใหอ้นิเดยีมคีวามมัน่ใจในตวัเองมากขึน้เรือ่ยๆ และอนิเดยีหวงัว่าจะท าใหต้นเอง

เป็นมหาอ านาจที่มบีทบาทส าคญั ในขณะเดยีวกนั ฝ่ายอนุรกัษ์นิยมในรฐับาลก็มจีุดยนืที่มที่าททีี่แขง็

กรา้วต่อกจิการต่างประเทศมากขึน้ ในความคดิเหน็ของผม คดิว่ารฐับาลอนิเดยีอาจจะเขา้ใจผดิว่า เมื่อ

จนีจะแก้ปัญหาไต้หวนั โดยการรวมให้ไต้หวนักลบัคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของจนีแล้ว ก็จะหันไปแก้ไข

ปัญหาชายแดนระหว่างจนีกบัอินเดยี ปี 2017 เกิดการปะทะที่ภูมภิาค Doklam ระหว่างจนีกบัอนิเดยี 

เหตุการณ์นัน้เป็นสิ่งที่จนีคาดไม่ถึง เป็นการกระท าที่บ้าๆ บอ ๆ ของอินเดยี จนีน้อยใจและไม่เข้าใจ

อนิเดยีเลย ในสมยัโอบามา อเมรกิาและอนิเดยีมคีวามสมัพนัธแ์น่นแฟ้นขึน้ทุกท ีเพราะขอ้คดิของอนิเดยี

บางครัง้กเ็หมาะกบัความตอ้งการของอเมรกิา 

 

ยทุธศาสตรอิ์นโดแปซิฟิกกบัแนวทางพฒันา 

ถึงแม้เขาเรียกชื่อ เป็นอีกชื่อหนึ่ ง แต่ว่ามันก็คือนโยบายปิดล้อมจีนโดยสหรัฐอเมริกา 

เพราะฉะนัน้ เราเขา้ใจว่ามนัเป็นการพฒันาต่อยอดยุทธศาสตรเ์ดมิเรื่อง Rebalancing ในเอเชยีแปซฟิิก 

ถา้เราวเิคราะหจ์ากความเขา้ใจของสหรฐัต่อการพฒันาของจนี เราเชื่อว่านโยบายหรอืยทุธศาสตรท์ีจ่ะมา

ปิดล้อมการพฒันาของจนีโดยสหรฐัอเมรกิาจะไม่ลดลง จะยงัคงสภาพแบบนี้ตลอด ในรายงานความ

มัน่คงแห่งชาติ (National Security Strategic Report) ของสหรฐั ทีเ่ขาใชค้ าว่าอนิโดแปซฟิิก อยู่ในส่วน

ของยุทธศาสตร์ภูมิภาค (Regional Strategy) ฉะนั ้น เราสามารถมองเรื่องนี้ เป็นยุทธศาสตร์ระดับ

ภมูภิาคชัว่คราวของเขา และน่าจะมพีฒันาการในสองดา้น 
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ดา้นแรกคอื ความร่วมมอืทางทหาร ระหว่างสีป่ระเทศ สหรฐัอเมรกิา อนิเดยี ญี่ปุ่ น ออสเตรเลยี 

จะมคีวามร่วมมอืทางการทหารแน่นแฟ้นขึ้น โดยเฉพาะ อินเดยี เพราะว่าสหรฐัอเมรกิากบัญี่ปุ่ นและ

ออสเตรเลยีนัน้เป็นพนัธมติรกนัอยูแ่ลว้ แต่อนิเดยีไมใ่ช่พนัธมติรเดมิของสหรฐั  

ดา้นที่สองคอื ทางเศรษฐกจิจะมคีวามร่วมมอืทางดา้นเศรษฐกจิ เพราะกลุ่มพนัธมติรที่จะก่อตัง้

ขึน้นัน้ หนึ่งต้องมภียัคุกคามร่วมกนั และต้องมผีลประโยชน์ทางเศรษฐกจิร่วมกนั ต้องมสีองอยา่งนี้ถงึจะ

ก่อรูปพันธมติรได้ โดยเฉพาะในกรณีที่จนีได้เสนอข้อรเิริม่แถบและเส้นทางแล้ว ถึงแม้สหรฐัจะไม่มี

นโยบายหรอืยุทธศาสตร์ที่มาแทนนโยบายของจนีได้ อย่างไรเขาก็ต้องเสนอแนวคิดที่มาแข่งขนักับ

นโยบายของจนี 

 

 อนาคตของยทุธศาสตรอิ์นโดแปซิฟิก  

หนึ่ง สหรฐัอเมรกิานัน้เป็นมหาอ านาจระดบัโลก เพราะฉะนัน้ เขาจะไม่ทุ่มเทก าลงัส่วนใหญ่ของ

เขามาในภมูภิาคของเรา สอง ท่าทขีองสีป่ระเทศ คอื สหรฐัอเมรกิา อนิเดยี ญี่ปุ่ น ออสเตรเลยี ทีม่ต่ีอจนี

นัน้ไม่ไดเ้หมอืนกนัทุกอย่าง สาม ภายในสหรฐัอเมรกิาเองก็มกีารแตกแยกหลายฝ่าย ท่าทกีต่็างคนต่าง

คดิ สุดทา้ยเขาจะรวมก าลงัมาต่อตา้นจนีนัน้ จะประสบความส าเรจ็ขนาดไหนตอ้งดตู่อไป 

 

ผลกระทบของอินโดแปซิฟิกต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

ในช่วงแรกของยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกนัน้ เราเขา้ใจว่ามนัจะน าโอกาสทีด่มีาสู่ประเทศต่างๆ ใน

ภูมภิาคนี้ ช่วงแรกๆ ในการแข่งขนัระหว่างมหาอ านาจนัน้ เขาจะใช้นโยบายในการไปผูกมติรหรอืมี

นโยบายที่เป็นมติรกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคระหว่างมหาอ านาจสองฝ่าย เหมอืนว่าเปิดโอกาสให้

ประเทศในภูมภิาคนี้อาจจะได้รบัผลประโยชน์จากมหาอ านาจทัง้สองฝ่าย แต่ว่าช่วงหลงัๆ เนื่องด้วย 

มหาอ านาจเขาอาจจะใชค้วามพยายามดงึเพื่อนในกลุ่มเอง ท าใหภ้มูภิาคนี้อาจจะเกดิความแตกแยก 
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อภิปรายและถามตอบ 

 
อ. เอนก : ยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกนี้เป็นยทุธศาสตรช์ัน้ยอดซึง่เรายงัไม่เขา้ใจหรอืเปล่า หรอืความจรงิ

แลว้เป็นยุทธศาสตรท์ีส่ะทอ้นความอ่อนแอของสหรฐั เพราะว่าดูทีจ่นีแก้ไขในเวลาอนัไม่นานนัน้ อนิเดยี

กอ็อกมาแล้ว ญี่ปุ่ นนัน้ก็อ่อนลงแล้ว และหากเปลี่ยนนายกรฐัมนตรไีม่ใช่อาเบะ ก็ล้มครนืได้เหมอืนกนั 

แลว้เศรษฐกจิญี่ปุ่ นกไ็ม่ด ีส่วนออสเตรเลยีกร็ูอ้ยู่ว่าต้องพึง่พงิจนีมาก ออสเตรเลยีกค็งไม่หนักแน่น ส่วน

อาเซยีน หนึ่งกย็งัไม่ค่อยรูอ้ะไร สองอาเซยีนกเ็กี่ยวพนักบัจนีทางเศรษฐกจิมากขึน้ทุกที ความสมัพนัธ์

กับสหรฐัและญี่ปุ่ นก็น้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะฉะนัน้ โดยที่ไม่ต้องเป็นนักยุทธศาสตร์ชัน้ยอดอะไร 

อาเซยีนก็คงไม่ตามอินโดแปซฟิิกมากนัก ยกเว้นเวยีดนาม เพราะฉะนัน้ ส่วนตวัผมมองว่าน่าจะเป็น

ความอ่อนแอของสหรฐั ที่คดิยุทธศาสตรอ์ะไรที่แนบเนียนกว่านี้ไม่ออก แต่เนื่องจากผมไม่ได้ติดตาม

สหรฐัมากนัก จงึอยากจะถามศาสตราจารย์จูเฟิงซึ่งรู้เรื่องสหรฐัมากกว่าว่าอินโดแปซิฟิกอาจจะเป็น

ยทุธศาสตรท์ีเ่รามองไมเ่หน็ ทีช่าญฉลาดมาก อาจจะเป็นเช่นนัน้ไดไ้หม  
 

จเูฟิง: ผมกเ็หน็ดว้ยว่า นี่คอืการแสดงความอ่อนแอของสหรฐั ในฐานะทีเ่ป็นนักวิชาการทีม่องต่อปัญหา

ของสงัคม ต่อปัญหาระหว่างประเทศ เรามกัจะคดิในแง่รา้ยทีสุ่ด ไม่ไดค้ดิในแง่ด ีขอ้รเิริม่นี้ของสหรฐัถูก

เสนออกมาในฐานะทีส่หรฐัเป็นผูม้อี านาจ มคีวามสามารถรวบรวมทรพัยากรทางยุทธศาสตรใ์นเอเชยีได ้

ถงึจะเป็นผู้ที่เสนอแนวคดินี้ออกมาได้ การที่สหรฐัน าเสนอแนวคดิอินโดแปซฟิิกนี้ออกมา คอื การจดั

กลุ่มใหม่ทางยุทธศาสตร์ แล้วสหรฐัได้สรา้งกลไกเจรจาสี่ฝ่าย ระหว่างสหรฐัอเมรกิา อนิเดยี ญี่ปุ่ นและ

ออสเตรเลีย นี่ เป็นกลไกเจรจาทางยุทธศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นการบ่งบอกให้จนีและประเทศอื่นๆ ใน

ภมูภิาคทราบว่า สหรฐัอเมรกิาสามารถที่จะรวบรวมทรพัยากรทางยทุธศาสตรใ์นเอเชยีได้ สาเหตุทีส่หรฐั

น าเสนอยทุธศาสตรน์ี้แสดงใหเ้หน็การไม่มคีวามเปลีย่นแปลงทางอ านาจทางยุทธศาสตรข์องสหรฐัทีม่อียู่

ในเอเชียมาตลอด การเป็นผู้น าทางยุทธศาสตร์ในเอเชยียงัเป็นสหรฐั ยงัไม่มกีารเปลี่ยนแปลง นี่คือ

สาเหตุ เขาน ามาบอกอีกครัง้ ว่าผมยงัเป็นผู้น า ยงัเป็นผู้ที่เลอืกได้ในภูมภิาคนี้อยู่นะ  ถอืว่านี่เป็นการ

เตอืนใจประเทศจนีอกีครัง้ว่าเรายงัตอ้งมุง่มัน่ต่อสูต่้อไป 
 

อ.เอนก :  ผมกลบัคดิว่าสหรฐัอเมรกิานัน้ Hard Power ลดลงไปเยอะ เศรษฐกจิกล็ด การทหารกไ็ม่

เพิม่ ถา้สหรฐัอเมรกิาประกาศเรื่องนี้เมื่อสกัยีส่บิปีทีแ่ลว้ น่าเป็นห่วง แต่ในสภาวะทีอ่ านาจของเขาลดลง 

เขาใชยุ้ทธศาสตรแ์ละยุทธวธิทีางการระหว่างประเทศบัน่ทอนและก่อกวนจนีโดยไมต่้องใช้ Hard Power 

อะไรมากนัก เพราะคราวก่อนที่สหรฐัใช้ยุทธศาสตรปั์กหมุดเอเชยี ก็ท าให้จนีและเอเชยีปัน่ป่วนระดบั



  

30 

หนึ่งแล้ว ตอนนี้พูดเรื่องอนิโดแปซฟิิกอกีกท็ าให้เราปัน่ป่วนไปไม่ใช่น้อย ผมว่าอนันี้เป็นการทดสอบจนี

ทางการทตูและยทุธศาสตร ์ 
 

จเูฟิง: ผมเหน็ดว้ย 
 

อ.เอนก: เพราะฉะนัน้ ถ้าจนีรอบคอบ ระมดัระวงัและรกัษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆ ใน

ภูมภิาคนี้ และหมัน่แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั การรุกทางยุทธศาสตรข์องสหรฐัซึ่งเป็น Soft Power ก็

จะไมค่่อยไดผ้ล  
 

จเูฟิง: อนัน้ีเหน็ดว้ยมากนะครบั ขอบคุณมากครบั เป็นประเดน็ทีย่อดเยีย่มมาก ผมจะจ าเอาไว ้ 
 

หล่ีหนิง: ท่านมีแง่มุมแนวคิดที่เป็นเชิงยุทธศาสตร์มากๆ นะครบั สิบกว่าปีที่ผ่านมาการด าเนิน

ยุทธศาสตรข์องสหรฐักด็ าเนินตามทีท่่านพูดนะครบั นโยบายปักหมุดเอเชยีของสหรฐัเตม็ไปดว้ยหลาย

มิติทัง้การทูต วัฒนธรรม การทหาร คือมีทัง้ Hard และ Soft Power แต่คิดว่า Hard Power นัน้คือ

จดุส าคญัทีสุ่ดในยทุธศาสตรปั์กหมดุเอเชยี 

 

อ.เอนก : แล้วผมก็มแีง่คดิที่ได้จากการพูดคุยกบัท่านทูตสมปองบ่อย คอื จนีต้องพยายามใจกว้างกบั

ไทยและอาเซยีน อยา่งไทยนัน้จะใหไ้ทยทิง้สหรฐั ทิง้ยโุรป ทิง้ญีปุ่่ นมากนกักไ็มไ่ด ้ 

 

หล่ีหนิง: เข้าใจดคีรบั นโยบายปักหมุดเอเชยีหรอื Rebalance ของสหรฐัที่ด าเนินการในหลายปีมานี้ 

ปรากฏว่าไม่ค่อยมใีครสนับสนุน เพราะเป้าหมายส าคญัของนโยบายนี้คอื ต้องการให้ประเทศในเอเชยี

ปะทะกันเอง ช่วงเวลาที่ร้อนรนที่สุดของนโยบาย Rebalance ของสหรฐัในเอเชียก็คือ กรณีจนีกับ

ฟิลปิปินสแ์ย่งชงิหมู่เกาะสคารเ์บอรโร (Scarborough Shoal) ในทะเลจนีใต ้แต่ว่าหลงัจากความสมัพนัธ์

ระหว่างจนีกบัฟิลปิปินส์ได้ฟ้ืนฟูดขีึน้ ถอืได้ว่าหลกัยดึของสหรฐัในนโยบายปักหมุดเอเชยีหลุดหายไป

หมด สรุปคอื อย่างที่ ท่าน อ.เอนก กล่าว ในจุดนี้ถ้าสหรฐัต้องการมารบกวนใจของบรรดาประเทศใน

เอเชยี ถ้าหากว่าเราไม่ตื่นเต้น ตื่นตระหนกมากเกนิไป เรารกัษาการแลกเปลีย่นพูดคุยเจรจาอย่างทีเ่คย

เป็นมา กจ็ะไมเ่กดิความปัน่ป่วนขึน้ในภูมภิาคเอเชยี   

กลบัไปสู่อกีประเดน็หน่ึงทีท่่านกล่าวว่า การคดิเรือ่งแนวคดิอนิโดแปซฟิิกนี้ขึน้มาแสดงว่าสหรฐัคดิ

อะไรไม่ออก แสดงให้เห็นว่า Hard Power ของสหรฐัลดลง ประเด็นนี้ผมได้มกีารแลกเปลี่ยนกบั ดร.จู

เฟิง ว่า Hard Power ของสหรฐัลดลงก็จริงอยู่ แต่ว่าเป็นการลดลงแบบสัมพัทธ์ สหรฐัยังคงเป็น
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หมายเลขหนึ่งอยู่ สหรฐัยงัสามารถทีจ่ะรบัมอืสงครามภูมภิาคไดอ้ย่างเตม็ก าลงั ไม่มอีะไรลดลง ไม่ว่าจะ

เป็นสงครามในลเิบยีหรอืซเีรยี สหรฐัยงัสามารถทีจ่ะควบคุมไดอ้ยู ่เพยีงแต่ว่าต่อประเดน็ในเอเชยีทีส่หรฐั

ไปรบัมอืกบัประเทศจนีที่เป็นประเทศยกัษ์ใหญ่ขนาดนี้ ถ้าหากใช้กองก าลงั Hard Power ล าพงัเขาไม่

สามารถทีจ่ะรบัมอืไดแ้ลว้ เพราะฉะนัน้ เขาจงึตอ้งใชท้ัง้ Soft และ Hard power 

ส าหรบัประเดน็สุดท้าย ที่ท่านกล่าวถงึเรื่องการเลอืกฝ่าย ขอบอกว่าประเทศจนีเป็นประเทศทีใ่จ

กวา้งมาก ประเทศใดกต็ามในโลกสามารถเลอืกฝ่ายโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของตวัเองได ้ประเทศจนี

คดิว่าประเทศใดก็ตามสามารถที่จะพฒันาความสมัพนัธ์กบัประเทศอื่นๆ ได้โดยอยู่ภายใต้หลกัการห้า

ประการ นัน่หมายถงึอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตแิละสงบสุข 
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สรปุและเสนอแง่คิดบางประการ 

ต่อความรว่มมือระหว่าง Think Tank ไทยจีนในอนาคต 
โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ 

อธกิารวทิยาลยัรฐักจิ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการศูนยว์จิยัยทุธศาสตรไ์ทย-จนี 

 

 ผมกล่าวแทนพวกเราได้ว่า วนันี้ เราได้ประโยชน์มาก ผมนัน้ได้มาคุยกับนักวิชาการและ

ผูบ้รหิารของจนีตัง้แต่ปลายๆ ทศวรรษ 1980 กไ็ดเ้หน็ว่าประเทศจนีเป็นตวัอยา่งของประเทศมหาอ านาจ

ทีส่นใจความคดิเหน็ของประเทศเพื่อนบา้นอยู่เสมอ ไดแ้ลกเปลีย่นกนักบัหลายๆ องคก์ร หลายๆ ระดบั

มาเกือบสามสิบปี แต่ครัง้นี้จดัเป็นครัง้หนึ่งที่ผมเองรู้สึกว่าได้รบัประโยชน์มากที่สุด ที่เป็นเช่นนัน้

เพราะว่าเราเน้นทีเ่นื้อหาสาระเป็นหลกั เราไม่ค่อยได้เน้นเรื่องพธิกีรรมพธิกีาร กบัอกีอย่างหนึ่งเกดิจาก

ความไวว้างใจของทัง้สองฝ่าย บางเรื่องเราก็ตามไม่ทนักระแสโลกหรอืกระแสของจนี ก็เป็นประโยชน์ที่

เราไดม้ารบัฟัง และหลายครัง้เรากม็อีะไรที่อยากจะแนะน าใหเ้พื่อนมติรชาวจนีของเรา โดยเฉพาะทีท่่าน

ให้เกียรติว่าอาเซียนเป็นศูนย์กลาง (Centrality) และไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน แล้วเราก็พอจะ

เขา้ใจความรูส้กึจดุยนืของเพื่อนบา้นอาเซยีนของเราไดม้าก อนัน้ีเรากจ็ะช่วยไดใ้นส่วนน้ี  

 

ท่านสมปองได้เกริน่ไปแล้วว่า การต่างประเทศของพวกเราชาวเอเชยีนัน้ไม่เหมอืนตะวนัตก 

ของตะวนัตกนัน้เขาจะสนใจค าแถลงกบัสนธสิญัญา แต่ของพวกเราที่เราอยู่กนัมาไดเ้ป็นรอ้ยเป็นพนัปี 

เพราะเราใกลช้ดิสนิทสนมรูจ้กัรูใ้จสมัพนัธก์นัมายาวนาน ทนีี้ความสมัพนัธไ์ทย -จนีที่เป็นความสมัพนัธ์

ทัว่ไปผมว่าดมีาก แต่ทีอ่ยากจะใหเ้พิม่เตมิคอืความสมัพนัธร์ะหว่างคนทีม่วีชิา คนทีม่ปีระสบการณ์ดา้น

ความสมัพนัธ์ไทย-จนี ผมคดิว่าต้องเพิม่ตรงนี้ ตามแบบวฒันธรรมไทยนัน้เราขีเ้กรงใจ แต่ว่ากบัจนีนัน้

เราก็มคีวามสนิทสนมมากกว่ามหาอ านาจอื่นๆ อนันี้พูดแบบจรงิใจ แต่เราก็ยงัอดเกรงใจไม่ ได้ ภาพที่

เป็นทางการนัน้ จีนพูดอะไรเราไม่ค่อยขัดหรอก แต่ถ้าคุยกันแบบสนิทสนมแล้วนัน้เรามีอะไรจะ

ตอบสนอง ที่จะคุย ที่จะให้ค าแนะน า หรอืที่จะขดัแย้งนัน้เรากล้า เพราะฉะนัน้ ผมคดิว่าความสมัพนัธ์

แบบนี้ส าคญั เพราะว่าที่จนีท ามาได้กบักลุ่มต่างๆ ในสงัคมไทยเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่คดิเขยีนพูด

เท่านัน้  

 

แต่ทีผ่มอยากจะใหร้กัษาความสมัพนัธเ์ป็นพเิศษคอื รกัษาความสมัพนัธก์บัคนที่คดิ คนที่เขยีน 

คนทีพู่ดใหม้ากขึน้ เหตุใดผมจงึเสนอเช่นน้ี เพราะว่าความสมัพนัธไ์ทย-จนีจะสลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้ และมนั
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ต้องใช้การแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และจะต้องมคีวามไว้ใจกนั  ผมก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าให้ช่วยคดิ

โครงการต่างๆ ทีจ่ะท าให้ส่วนทีพู่ดคดิเขยีนในสงัคมไทย ไดใ้กล้กบัพวกที่คดิเขยีนพูดในจนี อย่างเรื่อง 

Belt and Road ก็ดี เรื่อง Indo-Pacific ก็ดี เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสลับซับซ้อนอย่างมาก จ าเป็นต้อง

ยกระดบัความรูค้วามเขา้ใจของฝ่ายไทย แต่ว่าส าหรบัคนไทยโดยทัว่ไปนัน้ ชอบคนจนีรกัประเทศจนี แต่

ระยะหลงันัน้ก็เริม่กลวัจนี เพราะว่าจนีใหญ่เหลือเกิน เจรญิเรว็เหลอืเกิน แต่เราก็บอกตวัเองว่าเราอยู่

ใกล้ๆ  จนีมาเป็นพนัปีแลว้ เราไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะอยู่กบัมหาอ านาจทีย่ ิง่ใหญ่มานานแลว้ เรากเ็ชื่อว่าคนจนีใน

ปัจจุบนักไ็ม่ต่างจากคนจนีในอดตี คอืถงึแมว้่าเราจะเป็นชาตทิี่เลก็กว่าแต่ว่าจนีก็ยกย่องใหเ้กยีรตเิสมอ 

แล้วไทยก็อยากจะเข้าไปร่วมอะไรกับของจีน ไม่ว่าจะเป็น Belt and Road หรอืที่จนีบอกว่าให้เรา

ระมดัระวงัเรื่องอินโดแปซฟิิก เราก็อยากจะเข้าร่วม คนไทยนัน้พรอ้มที่จะปรบัตวัอยู่เสมอ แล้วเขาก็รู้

ดว้ยว่า ผลประโยชน์ของชาตคิอือะไร สมยัทีส่หรฐัอเมรกิาเขา้มาในเอเชยีอาคเนย ์เรากค็บหากบัอเมรกิา 

แต่เรากไ็มไ่ดเ้ป็นฝรัง่ เรากไ็ดค้วามรูจ้ากฝรัง่ไมใ่ช่น้อย ตอนน้ีเราอาจจะเหน็ว่าจนียิง่ใหญ่ แต่เรากย็นิดทีี่

จะเป็นมติรกบัจนีเสมอ  

 

แต่เรารูว้่าในความสมัพนัธไ์ทย-จนีนัน้อะไรเป็นผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดของเรา คดิว่าเราต้องรูจ้กั

จนีใหม้ากขึน้ เพราะฉะนัน้ ในอนาคตคดิว่าเราจะพยายามส่งนกัศกึษาหรอือาจารยข์องเราทีด่ทีีสุ่ด ทีเ่ก่ง

ทีสุ่ดมาหาความรู ้มาแลกเปลีย่นความรูก้บัเพื่อนมติรชาวจนี ทีเ่ป็นปัญญาชนเป็นนักวชิาการ ไม่ใช่รูจ้กั

แค่ Henry Kissinger หรอื Zbigniew Brzezinski แต่ต้องรูจ้กัจูเฟิง(Zhu Feng) ต้องรู้จกัจางเหวยเหวย 

(Zhang Wei Wei) ด้วย ผมคิดว่าพวกเราชาวเอเชียควรจะร่วมกันกับจีนพัฒนาความรู้และปัญญา 

พฒันาการทูตและการต่างประเทศให้สมัพนัธก์นั ที่เป็นแบบเอเชยีมากขึน้ วนันี้ผมไดอ้ะไรกลบัไปเยอะ

เลย แลว้คณะของเราเท่าที่ผมสดบัตรบัฟังกพ็อใจมาก ท่านสุรสทิธิค์งจะเขยีนรายงานถงึรฐับาลไทยได ้

ศูนยว์จิยัยทุธศาสตรไ์ทย-จนีนัน้มหีน้าทีใ่หค้ าแนะน ารฐับาลไทยเกีย่วกบัความสมัพนัธไ์ทย-จนี แลว้ท่าน

ทูตสมปองกค็งแนะน าอะไรในฐานะที่เป็นคนเก่าคนแก่ของกระทรวงการต่างประเทศ แนะน าคนทีย่งัอยู่

ในกระทรวงการต่างประเทศในอกีหลายๆ เรื่องที่ส าคญั หวงัว่าในโอกาสต่อไปจะได้ต้อนรบัท่าน จเูฟิง 

ท่านหลีห่นิง และทุกๆ ท่านทีน่ัง่อยู่ตรงนี้ทีป่ระเทศไทย คราวทีแ่ลว้เราไดต้้อนรบัท่านจางเหวยเหวยไป

แลว้ หวงัว่าในโอกาสต่อไปเราจะไดต้อ้นรบัท่านหลีห่นิง ท่านจเูฟิง ขอขอบคุณครบั 
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กล่าวสรปุการสมัมนา 

โดย พล.ต.หล่ีหนิง（李宁 少将致辞） 

รองประธานมลูนิธกิารวจิยัยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศแห่งชาตจินี 

 

ผมขอกล่าวในนามของมลูนิธกิารวจิยัยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศแห่งชาตจินี ผมเหน็ด้วยกบัค า

กล่าวของท่านอาจารยเ์อนก ค ากล่าวของอาจารยเ์ตม็ไปดว้ยความเป็นมติรต่อความสมัพนัธจ์นี-ไทย จนี-

ไทยเป็นเพื่อนเป็นมติรกนัตัง้พนักว่าปี และสามารถพูดว่าเราเป็นญาติพี่น้องกนั ไม่ว่าวฒันธรรมหรอื

ศาสนาก็ใกล้เคียงกัน สามารถพูดได้ว่าเราเป็นแบบอย่างหนึ่งของการอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนบ้าน  

ประเทศเราทัง้สองตัง้แต่ไหนแต่ไรก็ให้ความช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั และให้ความเขา้ใจต่อกนั เราไม่มี

ความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ใดๆ ถ้าพูดว่าไม่มปัีญหากอ็าจจะไม่เชงิ กม็ปัีญหาบา้งแต่ว่ากเ็หมอืน

เวลาเรากินข้าว เราใจร้อนเกินไปฟันกัดโดนลิ้น แต่แผลก็หายได้เรว็มาก ไม่มปัีญหา  เพราะฉะนัน้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างจนี-ไทยนัน้ เราต้องการรกัษาใหเ้ป็นไปอย่างนี้ตลอดไป ส่วนความคดิเหน็ส่วนตวั

ของผมนัน้ ท่านคดิดมีากกบัคนไทย คนไทยนัน้มนี ้าใจ มคีวามเมตตา และถ่อมตวั เป็นชนชาตทิีย่ ิง่ใหญ่ 

มวีฒันธรรมอนังดงาม เพราะฉะนัน้ ผมหวงัว่ามลูนิธฯิ ของเราจะมคีวามร่วมมอืแลกเปลีย่นกบัศูนยว์จิยั

ยทุธศาสตรไ์ทย-จนีอยา่งต่อเนื่อง  

 

เมื่อสักครู่ในช่วงพัก ผมได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับพลเอกสุรสิทธิ ์ตอนที่ผมท างานใน

กระทรวงกลาโหมของจนี สามสบิปีก่อน พบว่าการแลกเปลีย่นด้านการทหารระหว่างจนี-ไทยมกีารไปมา

หาสู่กนับ่อยมาก นายทหารจนี-ไทยเมื่อพบหน้ากนักเ็หมอืนพีน้่องกนั ฉะนัน้ ผมคดิว่าการไปมาหาสู่กนั

เป็นสิง่ที่ดแีละเป็นพื้นฐานของความสมัพนัธ์ฉันมติร เมื่อสกัครู่ได้อ่านเอกสารของศูนยว์จิยัไทย-จนี มี

หน้าที่หรอืเป้าหมายสบิขอ้ สบิขอ้ในนัน้ ฝ่ายเรายนิยอมใหค้วามร่วมมอืทัง้สบิขอ้นัน้ บทบาทของมลูนิธิ

เรากใ็กลเ้คยีงกบับทบาทของศูนยว์จิยัไทย-จนี ถา้ไปหาในอนิเทอรเ์นตอาจจะไม่เจอมลูนิธิฯ ของเรา แต่

เราใหค้ าแนะน ากบัรฐับาลเรื่องนโยบายการต่างประเทศโดยตรง และรฐับาลก็มอบหมายให้เราไปศกึษา

ค้นคว้าวิจยัเรื่องนโยบายการต่างประเทศ ความร่วมมือของเราสามารถเป็นได้ทุกเรื่อง เช่น เรามี

โครงการวจิยัรว่มกนั โดยฝ่ายไทยต้องการใหเ้ราช่วยศกึษาหรอืท าการวจิยัในเรื่องอะไร หรอืเราอยากให้

ฝ่ายไทยช่วยศกึษาวจิยัในดา้นใด หรอืคณะเราไปเยีย่มไทย คณะไทยไปเยีย่มจนีกท็ าไดทุ้กอย่าง  

 

ส าหรบัประเทศจนี ประเทศไทยถอืเป็นประเทศทีส่ าคญัมากในภูมภิาคเอเชยีอาคเนย ์ในเอเชยี 

และในโลก เป็นเกยีรตขิองมลูนิธ ิฯ ของเราทีม่โีอกาสไดม้าแลกเปลีย่นกบัเพื่อนมติรทัง้หลายในประเดน็
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ความมัน่คงในภูมภิาค ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืระหว่างจนี-ไทยนัน้ไม่ไดมุ้่งไปท าลายประเทศอื่น 

วตัถุประสงคข์องเราคอื พทิกัษ์สนัตภิาพของภมูภิาค รกัษาความสมัพนัธร์ะหว่างสองประเทศ และรกัษา

เสถยีรภาพของภมูภิาคเรา         

 

ผมพรอ้มทีจ่ะตอ้นรบัทุกท่านทีปั่กกิง่ครบั 
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กล่าวสรปุการสมัมนา 
โดย ศาสตราจารย ์ดร.จเูฟิง  

ผูอ้ านวยการศูนยว์จิยัปัญหาทะเลจนีใตแ้ห่งประเทศจนี มหาวทิยาลยัหนานจงิ 

 

เมือ่ไดฟั้งค ากล่าวของ อ.เอนก และพลตร ีหลีห่นิง แลว้ รูส้กึประทบัใจมาก ผมสรปุประเดน็ส าคญั

สามประการเกีย่วกบัความสมัพนัธไ์ทย-จนี ไดด้งัต่อไปนี้ 

 

หน่ึง ทัง้สองประเทศมปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 

สอง ทัง้สองประเทศอยู่ในเอเชยีตะวนัออก มทีีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีใ่กลก้นั ผมอยากเล่าเรื่องทีไ่ด้

เจอมาใหท้่านฟังสกัเลก็น้อย มคีรัง้หนึ่งผมมโีอกาสไปบรรยายที่เมอืงจาการต์า ประเทศอนิโดนีเซยี ผม

กล่าวกบัผู้ฟังชาวอนิโดนีเซยีว่า แต่ละปีมนีักท่องเที่ยวจนีไปท่องเที่ยวประเทศอนิโดนีเซยีจ านวนสอง

ล้านคน เขารูส้กึดใีจมากเมื่อได้ยนิตวัเลขแล้ว แต่เมื่อผมกล่าวถึงว่าในแต่ละปีมนีักท่องเที่ยวไปเที่ยว

เมอืงไทยประมาณสบิล้านคน คนอินโดนีเซียได้ฟังแล้วตกใจมาก เขาสงสยัว่าเหตุใดมนีักท่องเที่ยว

จ านวนมากขนาดนี้เดนิทางไปท่องเทีย่วทีป่ระเทศไทย นกัศกึษามหาวทิยาลยัจาการต์าฟังแลว้รูส้กึตกใจ 

ผมก็อธิบายว่า เนื่องจากความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัจนีแนบแน่นกว่าความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกับ

อนิโดนีเซยี  

 

สาม ทัง้สองประเทศต้องมองกันในมุมมองที่ไม่เหมือนอดีต อย่างที่ อ เอนก ได้กล่าวมาว่า

ความสมัพนัธไ์ทย-จนีนัน้ ต่อไปจะมคีวามสลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึน้  เพราะฉะนัน้ เราควรต้องศกึษาวจิยั

กันและกันให้ลึกซึ้งและกว้างขวางกว่านี้  ในอดีต ประเทศจนีไปศึกษาไทย ส่วนใหญ่ในด้านภาษา 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แต่ในยุคต่อไป เราควรหันไปศึกษาการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ และ

วฒันธรรมการเมอืงของประเทศไทยให้มากขึน้ ผมหวงัว่าการสมัมนาในวนันี้จะเป็นจุดเริม่ต้นของความ

รว่มมอืระหว่างเรา ผมคดิว่าความรว่มมอืของเราทัง้สองฝ่ายมสีามวธิกีาร ไดแ้ก่  

วธิกีารแรก เป็นความร่วมมอืที่อยู่ภายใต้การน าของพลตรหีลี่หนิง จะมกีารจดัการสมัมนา

ระหว่างสองฝ่ายมากยิง่ขึ้น จดัที่ปักกิ่งหรอืกรุงเทพฯ ก็ได้ ส่วนหน่วยงานที่ผม

สงักดัคอื ศูนยศ์กึษาปัญหาทะเลจนีใต้ ซึง่ศูนยข์องเรามนีกัวชิาการหลายท่านที่มี

ความสามารถ เช่น อาจารย ์Chen Hanping เป็นอาจารยท์ี่สอนภาษาเวยีดนาม

และพูดภาษาเวยีดนามได ้เป็นนักวชิาการด้านเวยีดนามศกึษา ส่วนอาจารย ์Yu 
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Qun นัน้ เก่งทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ก็เป็นนักวชิาการที่มคีวามสามารถ

เช่นกนั   

วธิกีารทีส่อง คอื ในนามความร่วมมอืระหว่างศูนย์วจิยัของผมกบัฝ่ายไทย เนื่องจากศูนย์วจิยั

ของผมศึกษาทางการทูตจนีกับอาเซียน ทุกปีมกีารจดัสมัมนาในรูปแบบต่างๆ 

เป็นจ านวนหลายครัง้  

วธิกีารทีส่ามกค็อื เราต้องพฒันาหลกัสตูรปรญิญาโททีส่อนในภาษาองักฤษมากขึน้ สมยัก่อนนี้ 

เมื่อรฐับาลจนีจดัหลกัสูตรปรญิญาโทให้คนในเอเชียอาคเนย์มาเรยีนในจนีนัน้ 

ส่วนใหญ่จะเน้นกลุ่มลูกหลานคนจีนโพ้นทะเล ซึ่งผมว่าไม่ค่อยส าเร็จเท่าไร  

ฉะนัน้ เมื่อผมเป็นผูอ้ านวยการศูนย ์ผมจงึเปลีย่นรูปแบบความร่วมมอืตรงนี้ คอื 

ส่งเสรมิใหจ้ดัหลกัสูตรปรญิญาโททีส่อนในภาษาองักฤษขึน้มา และไม่เน้นเฉพาะ

ลูกหลานคนจีนโพ้นทะเลอย่างเดียว แต่เปิดโอกาสให้คนไทยหรอืคนเอเชีย

อาคเนยท์ัว่ไปดว้ย 

 

วฒันธรรมเอเชยีนัน้มจีุดหนึ่งที่แตกต่างจากวฒันธรรมของตะวนัตก นัน่คอื เราคดิว่าผู้ใหญ่กบั

ผูน้้อยมคีวามแตกต่างกนั เราเคารพผูใ้หญ่ เราเคารพผูท้ีม่อีายุมาก ในวนันี้ท่านอ.เอนกอายุมากกว่าผม 

เพราะฉะนัน้ ผมเคารพท่านมาก และสุดท้ายหวงัว่าทุกท่านมคีวามสุขในการเที่ยวชมนครหนานจงิ 

อาหารของหนานจงิอรอ่ยมาก 
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ภาคผนวก 1  
วาระการสมัมนา (会议议程) 

 
0900-0910  介绍与会嘉宾 

กล่าวแนะน าแขกผูม้เีกยีรตทิีร่่วมเวทกีารสมัมนา 
0910-0920  中国国际战略研究基金会副理事长  

李宁 少将致辞 
กล่าวตอ้นรบั โดย พล.ต.หล่ี หนิง รองประธานมลูนิธกิารวจิยัยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศแห่งชาตจินี 

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”） 
กล่าววตัถุประสงคข์องการสมัมนา และน าเสนอในหวัขอ้ นโยบายอนิโด-แปซฟิิกกบัผลต่อไทยและเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้
โดย พลเอกสุรสิทธ์ิ ถนัดทาง ผูอ้ านวยการศนูยว์จิยัยุทธศาสตรไ์ทย-จนี 

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 การพัฒนาความสมัพันธ์จีน-อาเซียน : เราควรสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ได้
อย่างไร? 
โดย ศาสตราจารย ์ดร. จูเฟิง (Zhu Feng) ผู้อ านวยการศูนย์วจิยัปัญหาทะเลจนีใต้แห่งประเทศจีน 
มหาวทิยาลยัหนานจงิ 

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 าเสนอในหัวข้อ ยุทธศาสตร์อินโด -แปซิฟิกและนโยบายการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยอดีต
เอกอคัรราชทูต สมปอง สงวนบรรพ ์กรรมการทีป่รกึษาศูนยว์จิยัยุทธศาสตรไ์ทย -จนี ทีป่รกึษาสถาบนั
คลงัปัญญาดา้นยุทธศาสตรช์าต ิวทิยาลยัรฐักจิ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
1045-1100 茶歇 
                 พกัผ่อน ๑๕ นาท ี
 
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”） 
น าเสนอในหวัขอ้ ยุทธศาสตรอ์นิโดแปซฟิิกกบัผลต่อเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
โดย รศ. นาวาอากาศโท หยาง ชงอี ้ นกัวจิยัสถาบนัวทิยาศาสตรก์ารทหารแห่งจนี 

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”） 
น าเสนอ แง่คดิบางประการต่อความร่วมมอืระหว่าง Think Tank ไทยกบัจนีในอนาคต 
โดย ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง   
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  อธิการวิทยาลยัรฐักิจ ม.รงัสติ และ
ประธานสถาบนัคลงัปัญญาดา้นยุทธศาสตรช์าต ิ

1150-1230  交流发言 
  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
 

1300-1430 午餐 
  รบัประทานอาหารกลางวนั 
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ภาคผนวก 2  
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

รายช่ือผูเ้ข้ารว่มประชมุฝ่ายไทย (泰方与会代表名单)  

序号 
ล าดบั 

姓名 
รายช่ือ 

职务 
ต าแหน่ง 

1 阿内·劳塔玛塔  
教授、博士 
ศ.(พิ เศษ ) ดร.เอนก เห ล่า
ธรรมทศัน์ 

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 
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน อดีต
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง   ประธานสถาบนั
คลงัปัญญาดา้นยุทธศาสตรช์าต ิ
อธกิารวทิยาลยัรฐักจิ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2 素拉实·塔纳汤  
上将 
พลเอกสรุสทิธิ ์ถนดัทาง 

泰国国家研究理事会中泰战略研究中心主任 
ผูอ้ านวยการศนูยว์จิยัยุทธศาสตรไ์ทย-จนี 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

3 颂邦·沙宛班  
前大使 
อดีตเอกอคัรราชทูต สมปอง 
สงวนบรรพ ์

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 
กรรมการทีป่รกึษาศนูยว์จิยัยุทธศาสตรไ์ทย-จนี 
ที่ปรกึษาสถาบนัคลงัปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และ คณบด ีสถาบนั
การทตูและการต่างประเทศ  วทิยาลยัรฐักจิ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

4 绍拉萨·安卡昭恩

衮奇 博士、上校 
พันเอก ดร.สรศักดิ ์งามขจร
กุลกจิ 

帕尊宗告尉官学校历史学系副主任 
รองผู้อ านวยการ กองวิชาประวตัิศาสตร์ และ อาจารย์ประจ ากองวชิา
ประวตัศิาสตร ์สว่นการศกึษา 
โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 

5 尤沃迪·卡甘盖  
女士 
นางสาวยุวด ีคาดการณ์ไกล 

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 
คณะท างานจดัท าขอ้เสนอศนูยว์จิยัยุทธศาสตรไ์ทย-จนี 
รองประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ 
มหาวทิยาลยัรงัสติ 

6 缇达拉·塔纳汤  
女士 
นางธดิารตัน์ ถนดัทาง 

素拉实·塔纳汤 上将夫人 
ผูต้ดิตาม 

7 詹威·瓦善塔纳拉 
医生 
นพ.ชาญวทิย ์วสนัตธ์นารตัน์ 

泰国健康促进基金会办公室第七办公室主任 
ผูอ้ านวยการส านกั 7 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
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รายช่ือผูเ้ข้ารว่มประชุมฝ่ายจีน (中方与会代表名单) 

序号 
ล าดบั 

姓名 
รายช่ือ 

职务 
ต าแหน่ง 

1 李宁 少将 
พล.ต.หลี ่หนิง  

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 
รองประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งชาติจีน   อดีต
ผูแ้ทนการทหารประจ าสหภาพยุโรปประเทศจนี 

2 朱锋 教授 
ศาสตราจารย ์ดร.จเูฟิง  
  

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 านวยการศูนยว์จิยัปัญหาทะเลจนีใตแ้ห่งประเทศจนีมหาวทิยาลยั
หนานจงิ 

3 杨聪毅 空军中校 
นาวาอากาศโท หยาง ชงอี ้ 

军事科学院战略研究院外国军事研究所研

究员 
นกัวจิยัสถาบนัวทิยาศาสตรก์ารทหารแห่งจนี   

4 虞群 副教授 
รองศาสตราจารย ์ดร.หยฉูวนิ 
  

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 
นกัวจิยั(พเิศษ)มลูนิธกิารวจิยัยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศแห่งชาตจินี 
และ ศนูยว์จิยัปัญหาทะเลจนีใตแ้หง่ประเทศจนีมหาวทิยาลยัหนานจงิ 

5 成汉平 教授 
ศาสตราจารย ์เฉิง ฮัน่ ผงิ  

南京大学中国南海研究协同创新中心东南

亚研究所所长 
ผู้อ านวยการสถาบนัวจิยัเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้ ศูนย์วจิ ัยปัญหา
ทะเลจนีใตแ้ห่งประเทศจนีมหาวทิยาลยัหนานจงิ 

6 张垒  
นาย จาง เหล่ย 

中国国际战略研究基金会研究员 
นกัวจิยั มลูนิธกิารวจิยัยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศแห่งชาตจินี 

 

  

 


