
การสนับสนุนการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2559 และในฐานะที่ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เป็นเลขานุการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 การเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ความมั่นคง ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็น 
องค์ความรูเ้ก่ียวกบังานความมัน่คง (พระราชบัญญตั ิ
สภาความมั่นคงแห่งชาติฯ  กำาหนดให้สำานักงาน 
สภาความมัน่คงแห่งชาต ิมอีำานาจหน้าที ่ศึกษา วจิยั 
รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลหรือ 
 องค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ)

  การประชาสมัพนัธ์เพือ่แจ้งเตอืนสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ์
โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านความมัน่คงทีส่่งผลกระทบ 
ต่อประชาชน เพือ่สร้างความเข้าใจและประชาสมัพันธ์ 
แนวทาง การปฏบิตัต่ิาง ๆ เมือ่เกดิสถานการณ์นัน้ ๆ 
(พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติฯ กำาหนด 
ให้สำานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิมอีำานาจ หน้าที ่
ตดิตาม ประเมนิ วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ในเชิงยุทธศาสตร์ 
พิสูจน ์ทราบและคาดการณ ์ภัยคุกคาม  และ 
การประเมินกำาลังอำานาจของชาติ)

  การประชาสัมพันธ ์ความร ่วมมือด ้าน 
ความมั่นคงกับหน่วยงานต่างประเทศ ผลการเยือน 
การ เข ้ าพบปะหา รือกั บ ผู ้ นำ า ต ่ า งประ เทศ 
(พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติฯ กำาหนด 
ให้สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  มีอำานาจ 
หน้าที่  ประสานงานหรือร ่วมมือกับหน  ่วยงาน 
ต่างประเทศในกจิการด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ 
ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการประเมิน 

(1)

(2)

(3)

สภาวะแวดล้อม  และด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 
ความมั่นคง)

 การประชาสมัพนัธ์นโยบายและแผนระดบัชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์หรือ 
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อม 
แห่งชาต ิและแผนบรหิารวกิฤตการณ์ ทีเ่กีย่วข้องกบั 
ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำานโยบายและแผน 
ดงักล่าวไปขบัเคล่ือนได้อย่างตรงตามเป้าหมายและ 
เกดิผลเป็นรปูธรรม (พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คง 
แห่งชาติฯ กำาหนดให้สภาความมัน่คงแห่งชาต ิมอีำานาจ 
หน้าที่จัดทำาร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห ่ งชาติ เสนอต ่อคณะรัฐมนตร ี
เพื่อพิจารณา  กำากับและติดตามการดำาเนินการ 
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 
แห่งชาติ  รวมถึงพิจารณากำาหนดยุทธศาสตร์หรือ 
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อม 
แห่งชาต ิและแผนบรหิารวกิฤตการณ์ ทีเ่กีย่วข้องกบั 
ความมั่นคงแห่งชาติ)

 การประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา 
ความมัน่คงแห่งชาต ิซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 
โดยการประชมุสภาความมัน่คงแห่งชาติครัง้ทีผ่่านมา 
สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจและต้องการนำาผล 
การประชุมดังกล่าวรวมถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
ไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ทัง้นี ้ควรจดัเตรยีม ข่าว/ 
ข้อมลูประชาสมัพนัธ์ (Press Release) สำาหรบัแจกจ่าย 
สื่อมวลชน

(4)

(5)
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นัครินทร์ เพชรสิงห์

การสนับสนุนการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2559 และในฐานะที่ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เป็นเลขานุการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แนวโน้มความมั่นคง
พลวัตใหม่

ในการด�าเนินยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง
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	 บทความนี้ เ รี ยบ เ รี ยงจากงาน 
สัมมนาวิชาการ		เร่ือง		“แนวโน้มความ 

ม่ันคง   :   พลวัต ใหม ่ ในการด� า เนิน 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง”  จัดโดย 
สถาบันความม่ันคงศึกษา		ส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ		เมื่อวันที่		8 
พฤศจกิายน	2561	โดยได้เชิญนักวิชาการ 
มาร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในประเด็นที่ เกี่ยวข ้องกับบทบาทและ 
ความท้าทายของอทิธพิลจากมหาอ�านาจ 
โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจมุมมองของจนี 
และความเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ความ 
มั่ นคงของสห รัฐอ เมริ กาตลอดจน 
การหารือถึงท่าทีและการเตรียมพร้อม 
ของไทยในฐานะเป ็นประธานอาเซียน 
ในปี	 2562	 ซึ่งมีนักวิชาการร่วมอภิปราย 

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมั่นคงศึกษา

แนวโน้มความมั่นคง
พลวัตใหม่

ในการด�าเนินยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง

นัครินทร์ เพชรสิงห์ *

40 บทความชดุนีเ้ป็นการนำาการสมัมนาของนกัวชิาการในเรือ่ง “แนวโน้มความมัน่คง : พลวตัใหม่ในการด�าเนนิยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง”
ซึ่งเป็นการสรุปสัมมนาเพื่อให้สามารถแปลงเนื้อหาเป็นบทความทางวิชาการได้.

ประกอบด้วย
	 1)	 รศ.ดร.สิทธิพล	เครือรัฐติกาล
	 	 ผอ.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 2)	 อ.ฑภพิร	สุพร	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
	 3)	 ศ.ดร.ประภัสสร์	เทพชาตรี	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ซึ่งมีประเด็นส�าคัญ	ประกอบด้วย
  	 บริบทการขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจของจีน
  	 บริบทความเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐอเมริกา	และ
  	 บทบาทประธานอาเซียนของไทย		ประเด็นท้าทายและความร่วมมือ 
	 	 	 ด้านความมั่นคงอาเซียน	40
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การท�าความเข้าใจจากมุมมองเชิงประวัติศาสตร์
และบทเรียนในอดีต

1 บริบทการขึ้นมาเป็น
มหาอ�านาจของจีน :
การมองบทบาทของจีนในเวทีโลก
(Diplomatic Mindset)

 เมื่อมองจากพื้นฐานทาง 
ประวัติศาสตร์  และความพยายาม 
ในการสืบทอดทางความคิดดังกล่าว 
ผ่านการดำาเนินนโยบายของผู ้นำา 
จนถงึในยคุปัจจบุนัของจนี จะเห็นได้ว่า 
จีนมีความอ่อนไหวต่อการดำาเนิน 
นโยบายระหว่างประเทศ (Emotional 
Framework) ค่อนข้างมาก กล่าวคือ 
มี ทั้ ง ค ว าม ม่ั น ใ จ ในก า รดำ า เ นิ น 

นโยบายแบบมหาอำานาจ ในขณะที ่
ยังคงมองว่าตนเองไม่ได ้รับความ 
เป็นธรรม  นอกจากนี้  ในการมอง 
บ ท บ า ท ต น เ อ ง ใ น ยุ ค สี  จิ้ น ผิ ง 
(นับตั้ งแต ่ขึ้ นมา เป ็นผู ้ นำ าพรรค 
คอมมิวนสิต์ ใน ค.ศ. 2012 ถงึปัจจุบัน) 
ซึง่ได้เริม่นำาคำาว่า “ความฝันของจนี”
และพยายามแสดงให้เห็นถึงการวาง
สถานะของตนเองในฐานะผู ้นำ า 

ที่แตกต่างไปจากผู้นำาในยุคก่อนหน้า 
(ในยคุของเจยีง เจ๋อหมิง และห ูจิน่เทา) 
เช่น  มีการออกสรรนิพนธ์สี  จิ้นผิง 
(แบบเดียวกันกับผู ้นำาในยุคปฏิวัติ 
เช่น เหมา เจ๋อตุง และเติ้ง เสี่ยวผิง) 
เป็นต้น  ซึ่งสะท้อนการวางบทบาท 
และเป้าหมายของจีนซึ่งในการก้าว 
ขึ้นมาเป็นมหาอำานาจอย่างเด่นชัด
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“ความต้องการน�าไปสู่การฟื้นคืนเกียรติภูมิยิ่งใหญ่ของจีน”
(ตามที่ สี จิ้นผิง ได้ชูวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี 2017)

1.1 

  การท�าความเข้าใจยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของจนี สิง่ส�าคัญ 

เบื้องต้นคือการเข้าใจว่าการบริหารประเทศและการด�าเนินนโยบาย 

ระหว่างประเทศของจีนเป็นยุทธศาสตร์ท่ีวางอยู่บนพื้นฐานภารกิจของ 

การฟื้นฟูความย่ิงใหญ่ทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ ่งเรือง 

ในอดตีของจนีโดยจนีมองว่า ประวตัศิาสตร์ในระยะใกล้ (หรือประวตัศิาสตร์ 

สมยัใหม่) เป็นช่วงที่จีนมองว่าตนเองเผชิญปัญหาทางประวัติศาสตร ์

ที่ผ่าน ช่วงส�าคัญหลายเหตุการณ์ท่ีน�าไปสู่ความสูญเสีย (โดยนับตั้งแต่ 

ค.ศ. 1840  เกดิสงครามฝ่ินซึง่เป็นบทเรียนทางประวตัศิาสตร์ท่ีจนีเป็นฝ่าย 

ผู้ถูกกระท�า และต่อมาในช่วง ค.ศ. 1966-1976 เผชิญกับยุคของการ 

ปฏิวัติวัฒนธรรม  หรือเป็นการเปลี่ยนผ่านการต่อสู ้ของขบวนการ 

ปลดแอกประชาชน น�าโดย เหมา เจ๋อ ตุง และได้ประกาศสถาปนา 

สาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาต่อมา) ทั้งนี้  ภารกิจส�าคัญท่ีผู้น�าจีน 

พยายามน�าพาประเทศไปสูก่ารสร้างชาตเิพือ่เป็นมหาอ�านาจ  และสบืทอด 

กันมาจากผู้น�ารุ่นต่อรุ่น (นับตั้งแต่รุ่นเหมา เจ๋อตุง จนถึง สี จิ้นผิง) คือ
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	 บทความนี้ เ รี ยบ เ รี ยงจากงาน 
สัมมนาวิชาการ		เร่ือง		“แนวโน้มความ 

ม่ันคง   :   พลวัต ใหม ่ ในการด� า เนิน 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง”  จัดโดย 
สถาบันความม่ันคงศึกษา		ส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ		เมื่อวันที่		8 
พฤศจกิายน	2561	โดยได้เชิญนักวชิาการ 
มาร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในประเด็นที่ เกี่ยวข ้องกับบทบาทและ 
ความท้าทายของอทิธพิลจากมหาอ�านาจ 
โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจมุมมองของจนี 
และความเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ความ 
มั่ นคงของสห รัฐอ เมริ กาตลอดจน 
การหารือถึงท่าทีและการเตรียมพร้อม 
ของไทยในฐานะเป ็นประธานอาเซียน 
ในปี	 2562	 ซึ่งมีนักวิชาการร่วมอภิปราย 

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมั่นคงศึกษา

แนวโน้มความมั่นคง
พลวัตใหม่

ในการด�าเนินยุทธศาสตร์
ด้านความม่ันคง

นัครินทร์ เพชรสิงห์ *

40 บทความชดุนีเ้ป็นการนำาการสมัมนาของนกัวชิาการในเรือ่ง “แนวโน้มความมัน่คง : พลวตัใหม่ในการด�าเนนิยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง”
ซึ่งเป็นการสรุปสัมมนาเพื่อให้สามารถแปลงเนื้อหาเป็นบทความทางวิชาการได้.

ประกอบด้วย
	 1)	 รศ.ดร.สิทธิพล	เครือรัฐติกาล
	 	 ผอ.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 2)	 อ.ฑภพิร	สุพร	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
	 3)	 ศ.ดร.ประภัสสร์	เทพชาตรี	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ซึ่งมีประเด็นส�าคัญ	ประกอบด้วย
  	 บริบทการขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจของจีน
  	 บริบทความเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐอเมริกา	และ
  	 บทบาทประธานอาเซียนของไทย		ประเด็นท้าทายและความร่วมมือ 
	 	 	 ด้านความมั่นคงอาเซียน	40
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การท�าความเข้าใจจากมุมมองเชิงประวัติศาสตร์
และบทเรียนในอดีต

1 บริบทการขึ้นมาเป็น
มหาอ�านาจของจีน :
การมองบทบาทของจีนในเวทีโลก
(Diplomatic Mindset)

 เมื่อมองจากพื้นฐานทาง 
ประวัติศาสตร์  และความพยายาม 
ในการสืบทอดทางความคิดดังกล่าว 
ผ่านการดำาเนินนโยบายของผู ้นำา 
จนถงึในยคุปัจจบุนัของจนี จะเห็นได้ว่า 
จีนมีความอ่อนไหวต่อการดำาเนิน 
นโยบายระหว่างประเทศ (Emotional 
Framework) ค่อนข้างมาก กล่าวคือ 
มี ทั้ ง ค ว าม ม่ั น ใ จ ในก า รดำ า เ นิ น 

นโยบายแบบมหาอำานาจ ในขณะที ่
ยังคงมองว่าตนเองไม่ได ้ รับความ 
เป็นธรรม  นอกจากนี้  ในการมอง 
บ ท บ า ท ต น เ อ ง ใ น ยุ ค สี  จิ้ น ผิ ง 
( นับตั้ งแต ่ ข้ึนมาเป ็น ผู ้นำ าพรรค 
คอมมวินสิต์ ใน ค.ศ. 2012 ถงึปัจจุบนั) 
ซึง่ได้เริม่นำาคำาว่า “ความฝันของจนี”
และพยายามแสดงให้เห็นถึงการวาง
สถานะของตนเองในฐานะผู ้นำ า 

ท่ีแตกต่างไปจากผู้นำาในยุคก่อนหน้า 
(ในยคุของเจยีง เจ๋อหมิง และหู จิน่เทา) 
เช่น  มีการออกสรรนิพนธ์สี  จิ้นผิง 
(แบบเดียวกันกับผู ้นำาในยุคปฏิวัติ 
เช่น เหมา เจ๋อตุง และเติ้ง เสี่ยวผิง) 
เป็นต้น  ซ่ึงสะท้อนการวางบทบาท 
และเป้าหมายของจีนซึ่งในการก้าว 
ขึ้นมาเป็นมหาอำานาจอย่างเด่นชัด
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“ความต้องการน�าไปสู่การฟื้นคืนเกียรติภูมิยิ่งใหญ่ของจีน”
(ตามที่ สี จิ้นผิง ได้ชูวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี 2017)

1.1 

  การท�าความเข้าใจยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของจนี สิง่ส�าคัญ 

เบื้องต้นคือการเข้าใจว่าการบริหารประเทศและการด�าเนินนโยบาย 

ระหว่างประเทศของจีนเป็นยุทธศาสตร์ท่ีวางอยู่บนพื้นฐานภารกิจของ 

การฟื้นฟูความย่ิงใหญ่ทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ ่งเรือง 

ในอดตีของจนีโดยจนีมองว่า ประวตัศิาสตร์ในระยะใกล้ (หรือประวตัศิาสตร์ 

สมยัใหม่) เป็นช่วงที่จีนมองว่าตนเองเผชิญปัญหาทางประวัติศาสตร ์

ที่ผ่าน ช่วงส�าคัญหลายเหตุการณ์ท่ีน�าไปสู่ความสูญเสีย (โดยนับตั้งแต่ 

ค.ศ. 1840  เกดิสงครามฝ่ินซึง่เป็นบทเรียนทางประวตัศิาสตร์ท่ีจนีเป็นฝ่าย 

ผู้ถูกกระท�า และต่อมาในช่วง ค.ศ. 1966-1976 เผชิญกับยุคของการ 

ปฏิวัติวัฒนธรรม  หรือเป็นการเปล่ียนผ่านการต่อสู ้ของขบวนการ 

ปลดแอกประชาชน น�าโดย เหมา เจ๋อ ตุง และได้ประกาศสถาปนา 

สาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาต่อมา) ทั้งนี้  ภารกิจส�าคัญที่ผู้น�าจีน 

พยายามน�าพาประเทศไปสูก่ารสร้างชาตเิพือ่เป็นมหาอ�านาจ  และสบืทอด 

กันมาจากผู้น�ารุ่นต่อรุ่น (นับตั้งแต่รุ่นเหมา เจ๋อตุง จนถึง สี จิ้นผิง) คือ
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       มุมมองการจัดล�าดับความส�าคัญต่อประเทศต่าง ๆ  ของจีน

 มุมมองทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของจีนในการจัดลำาดับความสำาคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศต่าง ๆ   
ของโลก แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ความฝันของจีน 
หากประมวลจากสุนทรพจน์ของ 
สี จิ้นผิง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน 
ที่สำาคัญ ได้แก่ 1) การยกระดับชีวิต 
ความเป็นอยู ่ของคนในประเทศ 
ให้ดียิ่งขึ้น 2) การฟื้นฟูสถานะของ 

จีนในเวทีโลก ซึ่งสถานะนี้อาจเรียก 
ว่าเป็นบทบาทความเป็นศูนย์กลาง 
(Central Position) โดยการพยายาม 
ผลกัดนัให้เรือ่งราวสำาคญัในเวทโีลก 
จีนต้องมีส่วนเข้าไปมีส่วนสำาคัญ 
ในเรือ่งนัน้ ๆ  และ 3) การเป็นตวัแบบ 

ของความทันสมัยหรือการพัฒนา 
เป็นประเทศสมยัใหม่ทีป่ระเทศอ่ืน ๆ  
ต ้องดำา เนินนโยบายในทิศทาง 
เดียวกันกับตัวแบบการพัฒนา 
แบบจีน

ซึ่งมีความสำาคัญในลำาดับแรก ทั้งในด้านความมั่นคงซ่ึงสหรัฐฯ หลังสงครามโลก 
ครั้งท่ี 2 มีข้อตกลงทางทหารกับประเทศพันธมิตรที่อยู่โดยรอบจีน อีกทั้งสหรัฐฯ 
ยังเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่และเป็นประเทศท่ีสำาคัญในการเป็นผู ้พัฒนา 
เทคโนโลยีรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา

1)
สหรัฐอเมริกา 

3)
สหภาพยุโรป

2)
ภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก

ซึง่มีความสำาคญัรองลงมาจากสหรฐัฯ โดยเป็นภมูภิาคทีส่ำาคญัด้านความม่ันคงของจีน 
ในระยะใกล้ชิด (และอาจรวมถึงรัสเซียเนื่องจากมีบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ชิด 
กับจีน ท้ังทางบกและทางทะเล) โดยภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดส่งออกที่สำาคัญที่สุด 
ของจีน ในขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนเชื้อสายจีน 
จำานวนมาก ซึง่จนีมองว่าคนเชือ้สายจนีเหล่านี ้ เป็นส่วนหนึง่ท่ีจนีใช้ในการผกูสมัพนัธ์ 
และเชื่อมโยงผลประโยชน์ที่สามารถเอื้อให้จีนดำาเนินนโยบายด้านการค้าและ 
การต่างประเทศได้

ซึ่งเป็นแหล่งเทคโนโลยีที่สำาคัญเช่นเดียวกับสหรัฐฯ และเป็นตลาดการส่งออก 
ที่สำาคัญแต่ยังไม่เทียบเท่าภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชิด

ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีสำาคัญ และกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา 
ยังเป็นพื้นท่ีสนับสนุนทางการทูตของจีนในเวทีพหุภาคีต่าง ๆ เวทีสหประชาชาต ิ
เช่น จุดยืนที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจีนมักจะได้รับเสียงสนับสนุนจาก 
กลุ ่มประเทศดังกล่าว  อีกทั้งยังสะท้อนจุดยืนของจีนที่ยึดถือมาตลอด  คือ 
ความพยายามแสดงภาพลักษณ์ในการเป็นประเทศมหาอำานาจที่มีความเป็น 
ประเทศโลกท่ีสาม

4)
ภูมิภาค

ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา และ
ลาตินอเมริกา 

1.2 
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     มุมมองบทบาทของจีนในเวทีโลก (Diplomatic Mindset)

1) จีนกับปัญหาทะเลจีนใต้

 จนีให้นำา้หนกัในเรือ่งทะเลจนีใต้เป็นประเดน็สำาคญัและกลายเป็น 
ประเดน็ทีส่่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของจีนและประเทศต่าง ๆ  ในอาเซยีน 
โดยจุดเริ่มต้นของการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือทะเลจีนใต้มีมา 
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1947 แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีน 
ในอดีต (ในช่วง ค.ศ. 1950-60) ไม่ได้มีการเน้นยำ้าถึงกรรมสิทธิ์ดังกล่าว 
เหมือนกับปัจจุบัน เนื่องจากในบริบทขณะนั้นอาจส่งผลไปสู่ความขัดแย้ง 
ระหว่างจีนและเวียดนามเหนือ  (ซึ่งอยู ่ในช่วงสงครามกับสหรัฐฯ) 
ในขณะเดียวกันจีนก็ไม่ต้องการที่จะทำาให้ประเด็นทะเลจีนใต้ยกระดับ 
ไปสูข้่อพพิาททีร่นุแรง และมคีวามเสีย่งทีจ่นีและสหรฐัฯ จะเผชญิหน้ากนั 
โดยตรง ซึ่งต่อมาภายหลังจากที่สหรัฐฯ เริ่มถอนทหารออกจากเวียดนาม 
(หลังปี 1969) ทำาให้ในปี 1974 จีนได้เข้ายดึหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ 
และจึงเริ่มอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้มาโดยตลอด
 ปัจจุบัน  การอ้างสิทธิดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มีความสำาคัญ 
อย่างยิ่งของจีน  โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ  ทรัพยากร  และในด้าน 
การคมนาคมขนส่งจากเส้นทางการค้า การเดนิเรอื รวมทัง้ในด้านความมัน่คง 
โดยที่ภูมิศาสตร์ชายฝั ่งทะเลของจีนถูกล้อมรอบด้วยประเทศซึ่งเป็น 
พันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐฯ ดังนั้น หากเผชิญหน้าทางทหารโดยตรง 
กับสหรัฐฯ มีโอกาสที่จีนจะถูกปิดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนห่วงกังวล 
อย่างไรก็ตาม การอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนอาจกลายเป็นภาวะ 
ที่ไม่สามารถหาทางเลือกได้ (Dilemma) กล่าวคือ หากจีนตอกยำ้าถึง 
กรรมสิทธิ์อาจเป็นแรงผลักดันทำาให้บางประเทศในอาเซียนที่ต้องการดึง 
สหรัฐฯ มาเข้าร่วมและเข้ามามีส่วนในกรณีทะเลจีนใต้มากขึ้น

      2) จีน-ญี่ปุ่น

 เคยมีประวตัศิาสตร์ความขดัแย้ง 
รุนแรง  และส่งผลต่อความรู ้สึก 
โดยเฉพาะต่อจีนท่ีเป็นฝ่ายถกูกระทำา 
ซึ่ งพรรคคอม มิวนิ สต ์ จี น เอ ง 
พยายามเน้นยำ้าถึงประวัติศาสตร ์
ชัยชนะของพรรคฯ ผ่านบทบาท 
การต่อสูกั้บญีปุ่่นในช่วงสงครามโลก 
ครัง้ท่ี ๒ และการสถาปนาสาธารณรฐั 
ประชาชนจนีส่วนหนึง่เกดิจากการ 

รวมความเป็นชาตผ่ิานประวตัศิาสตร์ 
รวมถึงผ่านตำาราเรียน  ซึ่งความ 
ขัดแย้งดังกล่าวส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น 
และส่งผลต่อความสัมพันธ์โดยรวม
ต่อจีนและญี่ปุ ่น ในขณะที่ญี่ปุ ่น 
มีการตีความรัฐธรรมนูญใหม่ให้มี
กองกำาลังสามารถป้องกันตนเอง
และสามารถเข้าร่วมภารกิจทาง
ทหารเพื่อปกป้องชาติพันธมิตรได้ 

ดังนั้นจึงส ่งผลทำาให ้จีนมีความ
หวาดระแวงและส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ต่อญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
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       มุมมองการจัดล�าดับความส�าคัญต่อประเทศต่าง ๆ  ของจีน

 มุมมองทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของจีนในการจัดลำาดับความสำาคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศต่าง ๆ   
ของโลก แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ความฝันของจีน 
หากประมวลจากสุนทรพจน์ของ 
สี จิ้นผิง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน 
ที่สำาคัญ ได้แก่ 1) การยกระดับชีวิต 
ความเป็นอยู ่ของคนในประเทศ 
ให้ดียิ่งขึ้น 2) การฟื้นฟูสถานะของ 

จีนในเวทีโลก ซึ่งสถานะนี้อาจเรียก 
ว่าเป็นบทบาทความเป็นศูนย์กลาง 
(Central Position) โดยการพยายาม 
ผลกัดนัให้เรือ่งราวสำาคญัในเวทโีลก 
จีนต้องมีส่วนเข้าไปมีส่วนสำาคัญ 
ในเรือ่งนัน้ ๆ  และ 3) การเป็นตวัแบบ 

ของความทันสมัยหรือการพัฒนา 
เป็นประเทศสมยัใหม่ทีป่ระเทศอ่ืน ๆ  
ต ้องดำา เนินนโยบายในทิศทาง 
เดียวกันกับตัวแบบการพัฒนา 
แบบจีน

ซ่ึงมีความสำาคัญในลำาดับแรก ท้ังในด้านความมั่นคงซึ่งสหรัฐฯ หลังสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 มีข้อตกลงทางทหารกับประเทศพันธมิตรท่ีอยู่โดยรอบจีน อีกทั้งสหรัฐฯ 
ยังเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่และเป็นประเทศท่ีสำาคัญในการเป็นผู ้พัฒนา 
เทคโนโลยีรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา

1)
สหรัฐอเมริกา 

3)
สหภาพยุโรป

2)
ภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก

ซึง่มีความสำาคญัรองลงมาจากสหรฐัฯ โดยเป็นภมูภิาคทีส่ำาคญัด้านความม่ันคงของจีน 
ในระยะใกล้ชิด (และอาจรวมถึงรัสเซียเนื่องจากมีบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ชิด 
กับจีน ทั้งทางบกและทางทะเล) โดยภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดส่งออกที่สำาคัญที่สุด 
ของจีน ในขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนเชื้อสายจีน 
จำานวนมาก ซึง่จนีมองว่าคนเชือ้สายจนีเหล่านี ้ เป็นส่วนหนึง่ท่ีจนีใช้ในการผกูสมัพนัธ์ 
และเชื่อมโยงผลประโยชน์ท่ีสามารถเอื้อให้จีนดำาเนินนโยบายด้านการค้าและ 
การต่างประเทศได้

ซึ่งเป็นแหล่งเทคโนโลยีที่สำาคัญเช่นเดียวกับสหรัฐฯ และเป็นตลาดการส่งออก 
ที่สำาคัญแต่ยังไม่เทียบเท่าภูมิภาคเอเชียท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้ชิด

ซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำาคัญ และกลุ ่มประเทศลาตินอเมริกา 
ยังเป็นพื้นที่สนับสนุนทางการทูตของจีนในเวทีพหุภาคีต่าง ๆ เวทีสหประชาชาติ 
เช่น จุดยืนท่ีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งจีนมักจะได้รับเสียงสนับสนุนจาก 
กลุ ่มประเทศดังกล่าว  อีกทั้งยังสะท้อนจุดยืนของจีนที่ยึดถือมาตลอด  คือ 
ความพยายามแสดงภาพลักษณ์ในการเป็นประเทศมหาอำานาจที่มีความเป็น 
ประเทศโลกที่สาม

4)
ภูมิภาค

ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา และ
ลาตินอเมริกา 
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     มุมมองบทบาทของจีนในเวทีโลก (Diplomatic Mindset)

1) จีนกับปัญหาทะเลจีนใต้

 จนีให้นำา้หนกัในเร่ืองทะเลจีนใต้เป็นประเด็นสำาคญัและกลายเป็น 
ประเดน็ทีส่่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของจีนและประเทศต่าง ๆ  ในอาเซยีน 
โดยจุดเริ่มต้นของการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือทะเลจีนใต้มีมา 
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1947 แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีน 
ในอดีต (ในช่วง ค.ศ. 1950-60) ไม่ได้มีการเน้นยำ้าถึงกรรมสิทธิ์ดังกล่าว 
เหมือนกับปัจจุบัน เนื่องจากในบริบทขณะนั้นอาจส่งผลไปสู่ความขัดแย้ง 
ระหว่างจีนและเวียดนามเหนือ  (ซึ่งอยู ่ในช่วงสงครามกับสหรัฐฯ) 
ในขณะเดียวกันจีนก็ไม่ต้องการที่จะทำาให้ประเด็นทะเลจีนใต้ยกระดับ 
ไปสูข้่อพพิาททีร่นุแรง และมคีวามเส่ียงท่ีจนีและสหรัฐฯ จะเผชญิหน้ากนั 
โดยตรง ซึ่งต่อมาภายหลังจากที่สหรัฐฯ เริ่มถอนทหารออกจากเวียดนาม 
(หลงัปี 1969) ทำาให้ในปี 1974 จีนได้เข้ายดึหมูเ่กาะพาราเซลในทะเลจนีใต้ 
และจึงเริ่มอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้มาโดยตลอด
 ปัจจุบัน  การอ้างสิทธิดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มีความสำาคัญ 
อย่างยิ่งของจีน  โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ  ทรัพยากร  และในด้าน 
การคมนาคมขนส่งจากเส้นทางการค้า การเดนิเรอื รวมทัง้ในด้านความมัน่คง 
โดยที่ภูมิศาสตร์ชายฝั ่งทะเลของจีนถูกล้อมรอบด้วยประเทศซึ่งเป็น 
พันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐฯ ดังนั้น หากเผชิญหน้าทางทหารโดยตรง 
กับสหรัฐฯ มีโอกาสที่จีนจะถูกปิดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนห่วงกังวล 
อย่างไรก็ตาม การอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนอาจกลายเป็นภาวะ 
ที่ไม่สามารถหาทางเลือกได้ (Dilemma) กล่าวคือ หากจีนตอกยำ้าถึง 
กรรมสิทธิ์อาจเป็นแรงผลักดันทำาให้บางประเทศในอาเซียนที่ต้องการดึง 
สหรัฐฯ มาเข้าร่วมและเข้ามามีส่วนในกรณีทะเลจีนใต้มากขึ้น

      2) จีน-ญี่ปุ่น

 เคยมีประวัตศิาสตร์ความขดัแย้ง 
รุนแรง  และส่งผลต่อความรู ้สึก 
โดยเฉพาะต่อจนีทีเ่ป็นฝ่ายถกูกระทำา 
ซ่ึ งพรรคคอมมิ วนิ สต ์ จี น เอ ง 
พยายามเน้นยำ้าถึงประวัติศาสตร ์
ชัยชนะของพรรคฯ ผ่านบทบาท 
การต่อสูกั้บญีปุ่น่ในช่วงสงครามโลก 
ครัง้ท่ี ๒ และการสถาปนาสาธารณรฐั 
ประชาชนจนีส่วนหนึง่เกดิจากการ 

รวมความเป็นชาติผ่านประวติัศาสตร์ 
รวมถึงผ่านตำาราเรียน  ซ่ึงความ 
ขัดแย้งดังกล่าวส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น 
และส่งผลต่อความสัมพันธ์โดยรวม
ต่อจีนและญี่ปุ ่น ในขณะที่ญี่ปุ ่น 
มีการตีความรัฐธรรมนูญใหม่ให้มี
กองกำาลังสามารถป้องกันตนเอง
และสามารถเข้าร่วมภารกิจทาง
ทหารเพื่อปกป้องชาติพันธมิตรได้ 

ดังนั้นจึงส ่งผลทำาให ้จีนมีความ
หวาดระแวงและส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ต่อญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
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3) จีน-เกาหลีเหนือ

 ปัจจบุนัจนีไม่ได้มสีนธิสญัญาท่ีเป็น 
พันธมิตรทางทหารกับประเทศใด 
แต่ยังคงหลงเหลือข้อตกลงระหว่าง 
จีนและเกาหลีเหนือ  จึงทำาให้จีน 
ถูกมองจากนานาชาติว่าเป็นประเทศ 
ที่ให้การปกป้องเกาหลีเหนือ  โดย 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวของจีนและ 
เกาหลีเหนือยังคงเป็นลักษณะความ 
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแต่ยังคงเต็มไปด้วย 
ความอดึอดั (close but uncomfort 
able) กล่าวคือ มีความสัมพันธ์ผ่าน 
ความร่วมมือระหว่างผู้นำาทั้งสองฝ่าย 
ในอดีต  โดยเฉพาะในช่วงสงคราม 
เกาหล ี(ค.ศ. 1950-1953) แต่ภายหลงั 
จากการเปลี่ยนผู ้นำาตั้งแต่ยุคของ 

เติ้ ง   เสี่ ยวผิ ง   จีนเ ร่ิมแสวงหา 
เสถียรภาพให ้ เกิดความมั่นคง 
เพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
ใ น ข ณ ะ ที่ เ ก า ห ลี เ ห นื อ ยั ง ค ง 
มุ ่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ์อย ่าง 
ต่อเนือ่งจงึทำาให้จีนตกอยูใ่นสภาวะ 
ข อ ง ค ว า ม อึ ด อั ด  เ นื่ อ ง จ า ก 
ทำ า ให ้ สหรั ฐฯ  เ ริ่ ม เข ้ ามา เพิ่ ม 
บทบาทและอิทธิพลด ้านความ 
มั่นคงทางทหารในภูมิภาค รวมทั้ง 
ญี่ ปุ ่นต ้องการพัฒนาศักยภาพ 
ของกองกำ าลั งทา งทหาร เพื่ อ 
ป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ 
ทั้งนี้ แม้ว่าจีนจะมีความห่วงกังวล 
ต่อกรณีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ 

ของเกาหลีเหนือแต่จีนยังคงให  ้
การสนับสนุนเกาหลีเหนือต่อไป 
โดยไม่ต้องการให้เกดิความเป็นไปได้ 
ในอนาคต (Scenario) ของการ 
รวมกันระหว่างเกาหลีเหนือและ 
เกาหลีใต ้ ที่มีแนวโน้มส ่งผลให  ้
เกาหลีหันไปเป ็นพันธมิตรของ 
สหรัฐฯ

 ภายใต้การผลักดันแนวคิด “จีนเดียว” (One China) ของจีน 
เป็นสิ่งที่สะท้อนความพยายามของการทำาให้ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน 
และเป็นสิ่งที่สอดรับกับแนวยุทธศาสตร์ความฝันของจีนที่จะนำาไปสู่ 
การฟ้ืนคืนความยิง่ใหญ่ โดยท่าทีของจนีทีม่ต่ีอไต้หวนัส่วนหนึง่ยงัคงขึน้อยูก่บั 
การเมืองภายในของไต้หวันที่มีท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งจีนยังคงยืนยัน 
อย่างหนักแน่นว่าไต้หวันจะต้องถูกรวมเข้ากับจีน และปัจจุบันท่าทีของจีน 
ยังคงเน้นยำ้าว่าการรวมชาติเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการฟื้นฟูจีน

 จีนมีท่าทีที่ไม่ต้องการให้รัสเซียกลับมาเป็นมหาอำานาจที่ยิ่งใหญ่ 
เหมอืนในยคุของสหภาพโซเวยีต เน่ืองจากหากรสัเซียกลบัมาเป็นมหาอำานาจ 
ที่มีบทบาทสูงเหมือนในอดีตอาจกระทบต่อ ข้อพิพาทเรื่องดินแดนระหว่าง 
รสัเซยี-จนี ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยเฉพาะเมือ่เกิดเหตุการณ์ท่ีรัสเซีย 
ได้เข้าไปผนวกไครเมียโดยอ้างเหตุผลทางเชื้อชาติ

4) กรณีไต้หวัน

5) จีน-รัสเซีย
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 จีนให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ของความเชื่อมโยงด้าน 
การคมนาคมขนส่งสนิค้าของจนีภายในภมูภิาคและต่อเนือ่งไปสู่แอฟรกิาและยโุรป 
ซึง่ในด้านหนึง่ BRI ไม่ได้เป็นเพยีงแนวนโยบายเท่าน้ัน แต่เป็นคำารวม ๆ ทีแ่สดงให้เหน็ 
เป้าหมายของจีนที่ต้องการจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับภูมิภาคที่เคย 
มมีาก่อนแล้ว ดงันัน้ หากย้อนกลบัไปดแูผนพฒันาเศรษฐกจิของจนี จะเหน็ว่า BRI 
เป็นความมุ่งหมายส่วนหนึง่ท่ีต่อเนือ่งมาจากแผนการพฒันาในภาคตะวนัตกของจีน 
ที่ต้องการลดความเหลื่อมลำ้าของจีนระหว่างภาคตะวันตกและตะวันออกของจีน 
และเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ที่ไม่ติดต่อกับทะเล (Land Lock) ของจีนด้วย

6) ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative : BRI 

       สิ่งที่ไทยต้องปรับตัวและเตรียมพร้อม คือ 

 โดยรวมแล้วการขึ้นมาเป็นมหาอำานาจของจีน  อาจไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก 
ในปัจจุบัน
 แต่จีนมีท่าทีที่จะขยายอิทธิพลเข้าไปมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำาหนด 
กติกา/ข้อตกลงระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยอาศัยอำานาจทางเศรษฐกิจและความมั่นคง 
เพือ่ให้มกีารปรบัเปลีย่นกตกิา/ข้อตกลงให้เป็นธรรมและสอดรบักบัผลประโยชน์ของจีน รวมทัง้ เป็นการเพิม่เตมิ 
อำานาจต่อรองของจนีในเวทโีลก ตลอดจนเสริมสร้างสถานะความเป็นมหาอำานาจในการจดัการกบัประเดน็ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของจีนให้มากยิ่งขึ้น

 ความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่ผ่านมา
อ า ศั ย ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ใ น อ ดี ต 
ค่อนข้างมาก  ซึ่งในปัจจุบันไทย 
ควรอาศัยโอกาสในการกระชับ
ความสัมพันธ์ที่มีต ่อจีนทั้งความ
สัมพันธ์ระดับผู้นำารวมทั้งการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อจีนต่อการรับรู้ของ
คนในยุคป ัจจุบันให ้มากยิ่ ง ข้ึน 

อย่างไรกต็าม ควรประเมนิผลกระทบ 
จากการดำาเนนินโยบาย BRI ของจีน 
ที่เข้ามาเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค 
จากการช่วยเหลอืด้านต่าง ๆ  รวมทัง้ 
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ล ง ทุ น ใ น 
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ แ ล ะ 
สาธารณูปโภคต ่อประเทศใน 
ภูมิภาค  ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศ 

รวมถึงไทยควรต้องระมัดระวัง 
การตกอยู่ใน  “การทูตกับดักหนี้” 
(Debt Trap Diplomacy) ในขณะ
ที่ไทยควรต้องตระหนักถึงบทบาท
การขยายอทิธพิลของจนีโดยไม่ควร 
พึ่งพิงทางเศรษฐกิจต ่อจีนมาก 
จนเกินไป 

1.4

2 บรบิทความเปลีย่นแปลง
ทางยทุธศาสตร์ใหม่ของสหรฐัอเมรกิา

  ปัจจุบันบทบาททางการเมืองของสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงขาลง  อาจเนื่องมาจากการที่จีน 

มบีทบาททางการค้าทีเ่พิม่มากย่ิงขึน้ อย่างไรกต็ามไม่สามารถปฏเิสธได้ว่าการเคลือ่นไหวใด ๆ 

หรือการวางยุทธศาสตร์หลักที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการทหาร  การต่างประเทศ  และ 

การค้าของสหรัฐฯ ยังคงมีอิทธิพลต่อการเมืองโลกอยู่
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3) จีน-เกาหลีเหนือ

 ปัจจบุนัจนีไม่ได้มสีนธสิญัญาทีเ่ป็น 
พันธมิตรทางทหารกับประเทศใด 
แต่ยังคงหลงเหลือข้อตกลงระหว่าง 
จีนและเกาหลีเหนือ  จึงทำาให้จีน 
ถูกมองจากนานาชาติว่าเป็นประเทศ 
ที่ให้การปกป้องเกาหลีเหนือ  โดย 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวของจีนและ 
เกาหลีเหนือยังคงเป็นลักษณะความ 
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแต่ยังคงเต็มไปด้วย 
ความอดึอดั (close but uncomfort 
able) กล่าวคือ มีความสัมพันธ์ผ่าน 
ความร่วมมือระหว่างผู้นำาท้ังสองฝ่าย 
ในอดีต  โดยเฉพาะในช่วงสงคราม 
เกาหล ี(ค.ศ. 1950-1953) แต่ภายหลงั 
จากการเปลี่ยนผู ้นำาตั้งแต่ยุคของ 

เติ้ ง   เ ส่ียวผิง  จีนเริ่ มแสวงหา 
เสถียรภาพให ้ เกิดความมั่นคง 
เพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
ใ น ข ณ ะ ที่ เ ก า ห ลี เ ห นื อ ยั ง ค ง 
มุ ่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ์อย ่าง 
ต่อเนือ่งจงึทำาให้จีนตกอยูใ่นสภาวะ 
ข อ ง ค ว า ม อึ ด อั ด  เ นื่ อ ง จ า ก 
ทำ า ให ้ สหรั ฐฯ  เ ริ่ ม เข ้ ามา เพิ่ ม 
บทบาทและอิทธิพลด ้านความ 
มั่นคงทางทหารในภูมิภาค รวมทั้ง 
ญี่ปุ ่นต ้องการพัฒนาศักยภาพ 
ของกองกำ าลั งทา งทหาร เพื่ อ 
ป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ 
ทั้งนี้ แม้ว่าจีนจะมีความห่วงกังวล 
ต่อกรณีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ 

ของเกาหลีเหนือแต่จีนยังคงให  ้
การสนับสนุนเกาหลีเหนือต่อไป 
โดยไม่ต้องการให้เกดิความเป็นไปได้ 
ในอนาคต (Scenario) ของการ 
รวมกันระหว่างเกาหลีเหนือและ 
เกาหลีใต ้ ที่มีแนวโน้มส ่งผลให  ้
เกาหลีหันไปเป ็นพันธมิตรของ 
สหรัฐฯ

 ภายใต้การผลักดันแนวคิด “จีนเดียว” (One China) ของจีน 
เป็นสิ่งที่สะท้อนความพยายามของการทำาให้ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน 
และเป็นส่ิงที่สอดรับกับแนวยุทธศาสตร์ความฝันของจีนที่จะนำาไปสู ่ 
การฟ้ืนคืนความยิง่ใหญ่ โดยท่าทีของจีนทีม่ต่ีอไต้หวนัส่วนหนึง่ยงัคงขึน้อยูก่บั 
การเมืองภายในของไต้หวันที่มีท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งจีนยังคงยืนยัน 
อย่างหนักแน่นว่าไต้หวันจะต้องถูกรวมเข้ากับจีน และปัจจุบันท่าทีของจีน 
ยังคงเน้นยำ้าว่าการรวมชาติเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการฟื้นฟูจีน

 จีนมีท่าทีที่ไม่ต้องการให้รัสเซียกลับมาเป็นมหาอำานาจที่ยิ่งใหญ่ 
เหมอืนในยคุของสหภาพโซเวยีต เน่ืองจากหากรสัเซียกลบัมาเป็นมหาอำานาจ 
ที่มีบทบาทสูงเหมือนในอดีตอาจกระทบต่อ ข้อพิพาทเรื่องดินแดนระหว่าง 
รัสเซีย-จีน ทีอ่าจจะเกดิข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะเมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีร่สัเซยี 
ได้เข้าไปผนวกไครเมียโดยอ้างเหตุผลทางเชื้อชาติ

4) กรณีไต้หวัน

5) จีน-รัสเซีย
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 จีนให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ของความเชื่อมโยงด้าน 
การคมนาคมขนส่งสนิค้าของจนีภายในภูมภิาคและต่อเนือ่งไปสู่แอฟรกิาและยโุรป 
ซึง่ในด้านหนึง่ BRI ไม่ได้เป็นเพยีงแนวนโยบายเท่าน้ัน แต่เป็นคำารวม ๆ ทีแ่สดงให้เหน็ 
เป้าหมายของจีนที่ต้องการจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับภูมิภาคท่ีเคย 
มมีาก่อนแล้ว ดงันัน้ หากย้อนกลบัไปดแูผนพฒันาเศรษฐกจิของจีน จะเหน็ว่า BRI 
เป็นความมุง่หมายส่วนหนึง่ทีต่่อเนือ่งมาจากแผนการพฒันาในภาคตะวนัตกของจีน 
ที่ต้องการลดความเหลื่อมลำ้าของจีนระหว่างภาคตะวันตกและตะวันออกของจีน 
และเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ที่ไม่ติดต่อกับทะเล (Land Lock) ของจีนด้วย

6) ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative : BRI 

       สิ่งที่ไทยต้องปรับตัวและเตรียมพร้อม คือ 

 โดยรวมแล้วการข้ึนมาเป็นมหาอำานาจของจีน  อาจไม่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงระเบียบโลก 
ในปัจจุบัน
 แต่จีนมีท่าทีที่จะขยายอิทธิพลเข้าไปมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำาหนด 
กติกา/ข้อตกลงระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยอาศัยอำานาจทางเศรษฐกิจและความมั่นคง 
เพือ่ให้มกีารปรบัเปลีย่นกตกิา/ข้อตกลงให้เป็นธรรมและสอดรบักบัผลประโยชน์ของจีน รวมท้ัง เป็นการเพ่ิมเติม 
อำานาจต่อรองของจนีในเวทโีลก ตลอดจนเสริมสร้างสถานะความเป็นมหาอำานาจในการจัดการกบัประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของจีนให้มากยิ่งขึ้น

 ความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่ผ่านมา
อ า ศั ย ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ใ น อ ดี ต 
ค่อนข้างมาก  ซึ่งในปัจจุบันไทย 
ควรอาศัยโอกาสในการกระชับ
ความสัมพันธ์ที่มีต ่อจีนทั้งความ
สัมพันธ์ระดับผู้นำารวมทั้งการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อจีนต่อการรับรู้ของ
คนในยุคป ัจจุบันให ้มากยิ่ ง ข้ึน 

อย่างไรกต็าม ควรประเมนิผลกระทบ 
จากการดำาเนนินโยบาย BRI ของจนี 
ที่เข้ามาเช่ือมโยงในระดับภูมิภาค 
จากการช่วยเหลอืด้านต่าง ๆ  รวมทัง้ 
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ล ง ทุ น ใ น 
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ แ ล ะ 
สาธารณูปโภคต ่อประเทศใน 
ภูมิภาค  ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศ 

รวมถึงไทยควรต้องระมัดระวัง 
การตกอยู่ใน  “การทูตกับดักหน้ี” 
(Debt Trap Diplomacy) ในขณะ
ที่ไทยควรต้องตระหนักถึงบทบาท
การขยายอทิธพิลของจีนโดยไม่ควร 
พ่ึงพิงทางเศรษฐกิจต ่อจีนมาก 
จนเกินไป 

1.4

2 บรบิทความเปลีย่นแปลง
ทางยทุธศาสตร์ใหม่ของสหรฐัอเมริกา

  ปัจจุบันบทบาททางการเมืองของสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงขาลง  อาจเนื่องมาจากการที่จีน 

มบีทบาททางการค้าทีเ่พิม่มากย่ิงข้ึน อย่างไรกต็ามไม่สามารถปฏเิสธได้ว่าการเคลือ่นไหวใด ๆ 

หรือการวางยุทธศาสตร์หลักที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการทหาร  การต่างประเทศ  และ 

การค้าของสหรัฐฯ ยังคงมีอิทธิพลต่อการเมืองโลกอยู่
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 พื้นฐานที่สำาคัญก่อนทำาความเข้าใจการดำาเนินยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy) ของ 
สหรฐัอเมรกิา จะต้องมคีวามเข้าใจกลยทุธ์เพ่ือเป็นตัวกำาหนดยทุธศาสตร์ โดยนักวชิาการจำานวนมาก 
กล่าวว่า หากมกีารตัง้เป้าหมายความสำาเรจ็ หรือผลลัพธ์ทีต้่องการจะเหน็ไว้แล้ว กลยทุธ์ (Strategy) 
คือวิธีการที่จะทำาให้ได้มาในสิ่งที่คาดหวังผล ซึ่งยุทธศาสตร์หลัก ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปแบบ 
การป้องกนัภยั เช่น การวางแผนทำาสงคราม เป็นต้น โดยเป็นการวางแผนจัดสรรระหว่างเป้าหมาย 
ที่ไม่สิ้นสุด (Unlimited aspiration) กับความสามารถท่ีมีจำากัด (Limited Capability) 
ว่าควรจดัสรรอย่างไร  ในขณะทีย่ทุธศาสตร์หลักนีอ้าจนำามาประกอบการวเิคราะห์ในหลากหลาย 
สถานการณ์ได้ เช่น นโยบายต่างประเทศ นโยบายทางการค้า นโยบายความมั่นคง ซ่ึงหาก 
การดำาเนินนโยบายในแต่ละด้านท่ีรัฐบาลเป็นผู้จัดทำา  ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์หลักแล้ว 
จะไม่สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของการทำางานและเห็นมุมมองเพียงแค่ส่วนงานเท่าน้ัน 
ทั้งนี้  เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นอาจเปรียบเทียบยุทธศาสตร์หลัก  เหมือนกับอเมริกันฟุตบอล 
คนที่จะรู้ภาพรวมทั้งหมดของเกมหรือการวางแผนคือผู้เล่นตำาแหน่ง Quarter Back ในสนาม 
หมายความว่าเวลาทีผู่เ้ล่นตำาแหน่งนีจ้ะส่งลกูจะต้องคดิวเิคราะห์ว่าต้องการให้ลกูไปในทศิทางใด 
หากส่งลูกช้าผู ้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาแย่งลูกบอลหรือไม่  ดังนั้น  การที่ผู ้เล่นมีวิสัยทัศน์ 
จะทำาให้มองเห็นภาพในมุมกว้าง และมองเห็นว่าทุก ๆ ส่วนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น

  ความเข้าใจของค�าว่ายุทธศาสตร์หลักท�าให้เกิดค�าถามและข้อเรียกร้องต่อสหรัฐอเมริกา 

ว่า ถึงเวลาแล้วหรือไม่ท่ีสหรัฐฯ จะต้องมีวิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์หลักในการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ 

โดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศที่มีความชัดเจน โดยมิได้มองโลกเพียงแค่มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้น

ยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy)

ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาสมัยหลังสงครามเย็น

2.1

2.2
	 การสิ้นสุดของสงครามเย็นอาจเรียกได้ว่าเป็นการส้ินสุดการด�าเนินยุทธศาสตร์เพ่ือ 
การสกัดก้ัน	(Containment Policy)	ซึ่งเป็นการด�าเนินยุทธศาสตร์แบบเดิม	ๆ 	ที่สหรัฐอเมริกา 
ใช้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง	 หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายลง	 นักรัฐศาสตร์จ�านวนมาก 
เรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่าเป็นโครงสร้างขั้วอ�านาจเดียว	(Unipolarity)	เพราะเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐฯ 
มีบทบาทน�าเหนือรัฐชาติอื่น	ๆ	ทางการเมือง
 ในห้วงดังกล่าวเริ่มเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเฝ้าสังเกตการณ์ดำาเนินนโยบายของ 
สหรฐัอเมรกิาหลงัจากสิน้สดุสงครามเยน็ว่าชาตมิหาอำานาจหนึง่เดยีวอย่างสหรฐัอเมรกิาทีซ่ึง่ขณะนัน้ 
มีการดำาเนินยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและมีความเหมือนหรือแตกต่างจากเดิม 
ทีเ่ป็นนโยบายแบบการทีไ่ม่มนีโยบายทีช่ดัเจน (Autopilot Policy) และเป็นนโยบายเหมอืนเช่นแต่ก่อน 
ทีเ่คยทำามา หรอืจะพลกิบทบาทมากยิง่ขึน้ หากวเิคราะห์เปรยีบเทยีบถงึการดำาเนนินโยบายต่างประเทศ 
ของสหรฐัอเมรกิาในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ซึง่อาจเปรียบเป็นสนามหลังบ้านท่ีสหรัฐพยายามเข้ามา 
มีบทบาททางการเมือง  ดังจะเห็นได้จากการเข้ามามีบทบาทในสงครามเวียดนามก่อนท่ีจะถอนตัว 
ออกไปเนือ่งจากพ่ายแพ้ต่อสงคราม แต่กไ็ม่สามารถปฏเิสธได้ว่าเอเชยี-แปซฟิิก ยงัคงเป็นภมิูภาคหนึง่ 
ที่สหรัฐฯ ให้ความสนใจ
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 สิ่งที่ทำาให้มองเห็นความชัดเจนของยุทธศาสตร์ 
สหรัฐฯ คือ หลักเหตุการณ์ก่อวินาศกรรม เมื่อวันที่ 11 
กันยายน ค.ศ. 2001 (9/11) โดยการดำาเนินนโยบาย 
การต่อสู้กับการก่อการร้าย (War of Terrorism) 
อย่างชัดเจนในรัฐบาล จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George 
W. Bush) ซึ่งเป็นนโยบายที่ทุ ่มเทความสนใจและ 
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่สหรัฐฯ มีไปที่ตะวันออกกลาง 

แต่หลังจากนั้นในสมัยของรัฐบาลโอบามาเริ่มมีความ 
ชัดเจนในการเปลี่ยนไปให้ความสำาคัญกับเอเชีย 
(Rebalance / Pivot to Asia) ซึ่งเป็นการปรับโฉม 
นโยบายการต่างประเทศใหม่ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่าจพิจารณา 
ได้ว่าอาจถงึเวลาแล้วหรอืไม่ทีส่หรฐัฯ ควรสร้างความสมดุล 
และให้ความสำาคญัในการดำาเนนิกจิกรรมอย่างเท่า ๆ กัน 
ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กับการก�าหนดยุทธศาสตร์2.3
 ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	และ 
การให้สัญญาของโดนลัด์	ทรมัป์	ว่าจะมีการเปลีย่นแปลง 
เกิดขึ้น	เช่น	การที่ประเทศพันมิตรต้องช่วยกันแบ่งปัน 
ทรัพยากรต่าง	ๆ	การที่สหรัฐฯ	จะไม่รับบทบาทของ 
การเป็นต�ารวจโลก	หรอืแม้กระทัง่แนวคิดอนิโด-แปซฟิิก 
ที่เสรีและเปิดกว้าง	(Free	and	Open	Indo	Pacific)	
ท�าให้หลายคนจับตาถึงการด�าเนินยุทธศาสตร์ว่าจะม ี
สิ่งใดแตกต่างไปจากสมัยของโอบามา		นักวิชาการ 
บางท่านให้ข้อสงัเกตว่า	 ต่อให้มกีารเปลีย่นแปลงมากมาย 
แต่นโยบายที่สหรัฐฯ		จะเข้ามามีอ�านาจในภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟ ิกจะไม ่ลดน ้อยถอยลง	และยังจะ 
ทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น		อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน 
นโยบายต่อเอเชยีของสหรัฐทีอ่อกมายงัคงไม่มคีวามชดัเจน 
เท่าที่ควร	

 การดำาเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ 
ที่มีการดำาเนินในรูปแบบของนโยบายชาตินิยม 
ทางเศรษฐกิจควบคู่นโยบายปกป้องทางการค้าและ 
ความมัน่คงระหว่างประเทศ (Economic of Nationalism 
& Security Internationalism) คนจำานวนมากมอง 
ว่าเป็นส่วนผสมที่ไม่เข้ากันอย่างยิ่ง ในทางเศรษฐกิจ 
มีจุดยืนที่สำาคัญคือนโยบายชาตินิยม ในขณะที่มิติทาง 
ด้านความม่ันคงเป็นในรูปแบบของความม่ันคงระหว่าง 
ประเทศ (Internationalism) หรือมีความคล้ายคลึง 
กบัรฐับาลโอบามา แต่เป็นนโยบายทีม่กีารแก้ไขปรบัปรงุ 
ให้เท่าทนัต่อสถานการณ์เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ตวัอย่าง 
การเข้ามามอีทิธพิลของจนีทำาให้สหรฐัฯ ตระหนกัโดย 
การดงึเอาประเทศญีปุ่น่และอินเดยีทีก่ำาลงัจะมบีทบาท 
ทางการเมืองโลกในอนาคตเข้ามาถ่วงดุลอิทธิพล 
หรอืการทีมี่นโยบายอินโด-แปซฟิิกทีเ่สรแีละเปิดกว้าง 
เพือ่พยายามขยายอำานาจในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกด้วย 
ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าการดำาเนนินโยบายของโดนลัด์ ทรมัป์ 
มิได้ตามรอยรัฐบาลโอบามาทั้งหมด  หากแต่เป็น 
การพยายามเรียนรู ้จากประสบการณ์ของโอบามา 
ในประเด็นที่ไม่สามารถทำาให้เกิดผลสำาเร็จเม่ือเป็น 
รัฐบาลในขณะนั้น  อันเนื่องมาจากการถูกขัดขวาง 
การทำางานจากเหตุการณ์ซีเรีย  การที่มีตัวแสดง 
ทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรัสเซีย  เป็นต้น 
ซึ่งส่ิงเหล่านี้ล้วนทำาให้รัฐบาลของโอบามาไม่สามารถ 
ผลกัดนัยทุธศาสตร์การสร้างสมดลุใหม่ (New Balance) 
ได้อย่างครบถ้วน
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 พื้นฐานที่สำาคัญก่อนทำาความเข้าใจการดำาเนินยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy) ของ 
สหรัฐอเมริกา จะต้องมคีวามเข้าใจกลยทุธ์เพือ่เป็นตวักำาหนดยทุธศาสตร์ โดยนักวชิาการจำานวนมาก 
กล่าวว่า หากมกีารต้ังเป้าหมายความสำาเร็จ หรอืผลลพัธ์ทีต้่องการจะเหน็ไว้แล้ว กลยทุธ์ (Strategy) 
คือวิธีการที่จะทำาให้ได้มาในสิ่งที่คาดหวังผล ซึ่งยุทธศาสตร์หลัก ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปแบบ 
การป้องกนัภยั เช่น การวางแผนทำาสงคราม เป็นต้น โดยเป็นการวางแผนจดัสรรระหว่างเป้าหมาย 
ท่ีไม่ส้ินสุด (Unlimited aspiration) กับความสามารถท่ีมีจำากัด (Limited Capability) 
ว่าควรจัดสรรอย่างไร  ในขณะทีย่ทุธศาสตร์หลกันีอ้าจนำามาประกอบการวเิคราะห์ในหลากหลาย 
สถานการณ์ได้ เช่น นโยบายต่างประเทศ นโยบายทางการค้า นโยบายความมั่นคง ซึ่งหาก 
การดำาเนินนโยบายในแต่ละด้านที่รัฐบาลเป็นผู้จัดทำา  ไม่มีสิ่งท่ีเรียกว่ายุทธศาสตร์หลักแล้ว 
จะไม่สามารถมองเห็นภาพรวมท้ังหมดของการทำางานและเห็นมุมมองเพียงแค่ส่วนงานเท่าน้ัน 
ทั้งนี้  เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นอาจเปรียบเทียบยุทธศาสตร์หลัก  เหมือนกับอเมริกันฟุตบอล 
คนที่จะรู้ภาพรวมทั้งหมดของเกมหรือการวางแผนคือผู้เล่นตำาแหน่ง Quarter Back ในสนาม 
หมายความว่าเวลาทีผู่เ้ล่นตำาแหน่งนีจ้ะส่งลกูจะต้องคดิวเิคราะห์ว่าต้องการให้ลกูไปในทศิทางใด 
หากส่งลูกช้าผู ้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาแย่งลูกบอลหรือไม่  ดังนั้น  การที่ผู ้เล่นมีวิสัยทัศน์ 
จะทำาให้มองเห็นภาพในมุมกว้าง และมองเห็นว่าทุก ๆ ส่วนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น

  ความเข้าใจของค�าว่ายุทธศาสตร์หลักท�าให้เกิดค�าถามและข้อเรียกร้องต่อสหรัฐอเมริกา 

ว่า ถึงเวลาแล้วหรือไม่ท่ีสหรัฐฯ จะต้องมีวิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์หลักในการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ 

โดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศที่มีความชัดเจน โดยมิได้มองโลกเพียงแค่มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้น

ยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy)

ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาสมัยหลังสงครามเย็น

2.1

2.2
	 การส้ินสุดของสงครามเย็นอาจเรียกได้ว่าเป็นการสิ้นสุดการด�าเนินยุทธศาสตร์เพื่อ 
การสกัดกั้น	(Containment Policy)	ซ่ึงเป็นการด�าเนินยุทธศาสตร์แบบเดิม	ๆ 	ท่ีสหรัฐอเมริกา 
ใช้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง	 หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายลง	 นักรัฐศาสตร์จ�านวนมาก 
เรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่าเป็นโครงสร้างขั้วอ�านาจเดียว	(Unipolarity)	เพราะเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐฯ 
มีบทบาทน�าเหนือรัฐชาติอื่น	ๆ	ทางการเมือง
 ในห้วงดังกล่าวเริ่มเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเฝ้าสังเกตการณ์ดำาเนินนโยบายของ 
สหรฐัอเมรกิาหลงัจากสิน้สดุสงครามเยน็ว่าชาตมิหาอำานาจหนึง่เดยีวอย่างสหรฐัอเมรกิาทีซ่ึง่ขณะนัน้ 
มีการดำาเนินยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและมีความเหมือนหรือแตกต่างจากเดิม 
ทีเ่ป็นนโยบายแบบการทีไ่ม่มนีโยบายทีช่ดัเจน (Autopilot Policy) และเป็นนโยบายเหมอืนเช่นแต่ก่อน 
ทีเ่คยทำามา หรอืจะพลกิบทบาทมากยิง่ขึน้ หากวเิคราะห์เปรยีบเทยีบถงึการดำาเนนินโยบายต่างประเทศ 
ของสหรัฐอเมริกาในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก ซ่ึงอาจเปรียบเป็นสนามหลงับ้านทีส่หรฐัพยายามเข้ามา 
มีบทบาททางการเมือง  ดังจะเห็นได้จากการเข้ามามีบทบาทในสงครามเวียดนามก่อนท่ีจะถอนตัว 
ออกไปเนือ่งจากพ่ายแพ้ต่อสงคราม แต่กไ็ม่สามารถปฏเิสธได้ว่าเอเชยี-แปซฟิิก ยงัคงเป็นภมิูภาคหนึง่ 
ที่สหรัฐฯ ให้ความสนใจ
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 สิ่งที่ทำาให้มองเห็นความชัดเจนของยุทธศาสตร์ 
สหรัฐฯ คือ หลักเหตุการณ์ก่อวินาศกรรม เมื่อวันที่ 11 
กันยายน ค.ศ. 2001 (9/11) โดยการดำาเนินนโยบาย 
การต่อสู ้กับการก่อการร้าย (War of Terrorism) 
อย่างชัดเจนในรัฐบาล จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George 
W. Bush) ซึ่งเป็นนโยบายที่ทุ ่มเทความสนใจและ 
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่สหรัฐฯ มีไปที่ตะวันออกกลาง 

แต่หลังจากนั้นในสมัยของรัฐบาลโอบามาเริ่มมีความ 
ชัดเจนในการเปลี่ยนไปให้ความสำาคัญกับเอเชีย 
(Rebalance / Pivot to Asia) ซึ่งเป็นการปรับโฉม 
นโยบายการต่างประเทศใหม่ ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีอาจพิจารณา 
ได้ว่าอาจถงึเวลาแล้วหรอืไม่ทีส่หรฐัฯ ควรสร้างความสมดุล 
และให้ความสำาคญัในการดำาเนนิกจิกรรมอย่างเท่า ๆ กัน 
ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กับการก�าหนดยุทธศาสตร์2.3
 ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	และ 
การให้สัญญาของโดนลัด์	ทรมัป์	ว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 
เกิดขึ้น	เช่น	การที่ประเทศพันมิตรต้องช่วยกันแบ่งปัน 
ทรัพยากรต่าง	ๆ	การท่ีสหรัฐฯ	จะไม่รับบทบาทของ 
การเป็นต�ารวจโลก	หรอืแม้กระทัง่แนวคดิอนิโด-แปซฟิิก 
ที่เสรีและเปิดกว้าง	(Free	and	Open	Indo	Pacific)	
ท�าให้หลายคนจับตาถึงการด�าเนินยุทธศาสตร์ว่าจะม ี
สิ่งใดแตกต่างไปจากสมัยของโอบามา		นักวิชาการ 
บางท่านให้ข้อสงัเกตว่า	 ต่อให้มกีารเปลีย่นแปลงมากมาย 
แต่นโยบายที่สหรัฐฯ		จะเข้ามามีอ�านาจในภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟ ิกจะไม ่ลดน ้อยถอยลง	และยังจะ 
ทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น		อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน 
นโยบายต่อเอเชยีของสหรัฐทีอ่อกมายงัคงไม่มคีวามชดัเจน 
เท่าที่ควร	

 การดำาเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ 
ที่มีการดำาเนินในรูปแบบของนโยบายชาตินิยม 
ทางเศรษฐกิจควบคู่นโยบายปกป้องทางการค้าและ 
ความมัน่คงระหว่างประเทศ (Economic of Nationalism 
& Security Internationalism) คนจำานวนมากมอง 
ว่าเป็นส่วนผสมที่ไม่เข้ากันอย่างย่ิง ในทางเศรษฐกิจ 
มีจุดยืนที่สำาคัญคือนโยบายชาตินิยม ในขณะที่มิติทาง 
ด้านความมัน่คงเป็นในรูปแบบของความมัน่คงระหว่าง 
ประเทศ (Internationalism) หรือมีความคล้ายคลึง 
กบัรฐับาลโอบามา แต่เป็นนโยบายทีม่กีารแก้ไขปรบัปรงุ 
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่าง 
การเข้ามามอีทิธพิลของจีนทำาให้สหรัฐฯ ตระหนกัโดย 
การดึงเอาประเทศญีปุ่น่และอินเดียท่ีกำาลังจะมบีทบาท 
ทางการเมืองโลกในอนาคตเข้ามาถ่วงดุลอิทธิพล 
หรอืการทีม่นีโยบายอนิโด-แปซฟิิกทีเ่สรแีละเปิดกว้าง 
เพือ่พยายามขยายอำานาจในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกด้วย 
ดังนัน้จะเหน็ได้ว่าการดำาเนนินโยบายของโดนลัด์ ทรัมป์ 
มิได้ตามรอยรัฐบาลโอบามาทั้งหมด  หากแต่เป็น 
การพยายามเรียนรู ้จากประสบการณ์ของโอบามา 
ในประเด็นที่ไม่สามารถทำาให้เกิดผลสำาเร็จเมื่อเป็น 
รัฐบาลในขณะนั้น  อันเนื่องมาจากการถูกขัดขวาง 
การทำางานจากเหตุการณ์ซีเรีย  การที่มีตัวแสดง 
ทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรัสเซีย  เป็นต้น 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทำาให้รัฐบาลของโอบามาไม่สามารถ 
ผลกัดนัยทุธศาสตร์การสร้างสมดลุใหม่ (New Balance) 
ได้อย่างครบถ้วน
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 ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 มโีจทย์ท้าทายทีส่ำาคญั 2 ประการ คอื 
1) ปัจจบัุนภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างไร และ 2) ความร่วมมือระหว่าง 10 ประเทศ เปล่ียนแปลง 
ไปในทิศทางไหน โดยโจทย์ดังกล่าวจะนำาไปสู่คำาถามว่าไทยจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง 
ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเด็นการวิเคราะห์ในด้านความม่ันคงและ 
ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

สหรัฐฯ จะยังเป็นมหาอ�านาจในระบบความมั่นคงของภูมิภาคและเป็นแบบ 
ขั้วอ�านาจเดียว (Unipolar System) ที่มีสหรัฐฯ เป็นแกนกลางของระบบ 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สหรัฐฯ อาศัยยุทธศาสตร์การเจรจาแบบทวิภาคี และ 
พยายามเน้นย�า้ในสมยัของประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรัมป์ ทัง้นี ้มคีวามเป็นไปได้ 
ที่บทบาททางการทหารของสหรัฐในภูมิภาคจะเป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง 
ความเป็นมหาอ�านาจหนึง่เดยีวซ่ึงความเป็นไปได้ในการมสีหรฐัฯ เป็นแกนกลาง 
เป็นสิ่งที่ไทยและอาเซียนควรพิจารณา

ความเป็นไปได้

ที่ 1)

ด้านความมั่นคง3.1
 โจทย์ในประเด็นด้านความมั่นคง (Regional Security Issues) 
จากการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ (scenario) ในระบบความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
แบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่

จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจในภูมิภาคแทนสหรัฐฯ  โดยเฉพาะ 
การขยายอิทธิพลของจีนทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่ด้านความมั่นคงและ 
การทหาร ยงัคงไม่สามารถแทนท่ีสหรัฐฯ ได้ ดังนัน้ การขยายอทิธพิลของจีน 
มายงัเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้จึงมลีกัษณะเป็นการขยายอ�านาจทางเศรษฐกจิ 
มากกว่าความมั่นคง

ความเป็นไปได้

ที่ 2)
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อาเซียนเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมความม่ันคงในภมิูภาค โดยมีอาเซยีนเป็นแกนกลาง 
ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจายังมีการดำาเนินอยู่ต่อเนื่อง  แต่ความร่วมมือทางด้าน 
ความมั่นคงยังคงมีอยู่อย่างเบาบาง ดังนั้น ความท้าทายจากการเกิดขึ้นของอาเซียน+1 
อาเซียน+3 อาเซยีน+8 และ ASEAN Regional Forum รวมท้ังความร่วมมือหลาย ๆ กรอบ 
ซึ่งยังไม่ได้ทำาให้อาเซียนเป็นแกนกลางของระบบความมั่นคงในภูมิภาค โดยประเด็นนี ้
เป็นสิ่งท้าทายที่ไทยและอาเซียนควรจะเร่งผลักดัน ให้อาเซียนเดินหน้าต่อ เพื่อให้อาเซียน 
สามารถที่จะเป็นแกนกลางสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาคให้ได้

ระบบหลายขัว้อ�านาจ โดยเป็นระบบความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศทีมี่ตวัแสดงหลายตวัแสดง 
อาท ิสหรฐัอเมรกิา จนี อาเซยีน ญีปุ่น่ อนิเดีย และออสเตรเลยี โดยตวัแสดงต่าง ๆ เหล่านี ้
จะปฏิสัมพันธ์กัน เล่นเกมถ่วงดุลอ�านาจกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบหลายขั้วอ�านาจ และ 
สหรัฐยงัมีบทบาทอยู ่แต่ก�าลังเริม่ตกลงโดยท่ีจีนจะมีบทบาทเพิม่ขึน้ ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ 
ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย ก็รวมกลุ่มกันเรียกว่า Quad เพื่อที่จะคานอ�านาจกับจีน 
ซึ่งความเป็นไปได้นี้เป็นสิ่งที่อาเซียนควรพิจารณาบทบาท และเป็นสิ่งที่ไทยควรจะผลักดัน 
บทบาทให้อาเซียนอยู่ในเกมหลายขัว้อ�านาจนี ้โดยเป็นโจทย์ส�าคัญและยงัไม่มีค�าตอบชัดเจน

ความเป็นไปได้

ที่ 3)

ความเป็นไปได้

ที่ 4)

ด้านเศรษฐกิจ3.2
 แนวโน้มการพัฒนาสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional 
economic architecture) มีสิ่งท้าทายที่สำาคัญ คือ ใครจะเป็นแกนกลาง 
ของสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
(scenario) ดังนี้

ประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์ น�าพาสหรัฐฯ ออกจากกรอบความตกลง 

หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP)

ความเป็นไปได้

ที่ 1)

 อย ่างไรก็ตาม  ความร ่วมมือภายใต  ้
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(APSC) อาทิ ด้านการพฒันาการเมือง การผลักดัน 
เรื่องสิทธิมนุษยชน  กลไกแก้ไขความขัดแย้ง 
ความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาความม่ันคง 
ในรปูแบบใหม่ ซึง่เป็นส่ิงท่ีอาเซยีนกำาลังอยูร่ะหว่าง 
ดำาเนินการ และจะสานต่อในอีก 10 ปีข้างหน้า 

ประเด็นสำาคัญที่ไทยจะต้องคิด คือ ไทยควรจะ 
เร่ิมผลักดนัตรงไหนเพือ่ทีจ่ะทำาให้ไทยและอาเซยีน 
ได้ประโยชน์
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 ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 มโีจทย์ท้าทายทีส่ำาคญั 2 ประการ คอื 
1) ปัจจบัุนภมิูภาคอาเซียนเป็นอย่างไร และ 2) ความร่วมมอืระหว่าง 10 ประเทศ เปล่ียนแปลง 
ไปในทิศทางไหน โดยโจทย์ดังกล่าวจะนำาไปสู่คำาถามว่าไทยจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง 
ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเด็นการวิเคราะห์ในด้านความม่ันคงและ 
ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

สหรัฐฯ จะยังเป็นมหาอ�านาจในระบบความมั่นคงของภูมิภาคและเป็นแบบ 
ขั้วอ�านาจเดียว (Unipolar System) ที่มีสหรัฐฯ เป็นแกนกลางของระบบ 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สหรัฐฯ อาศัยยุทธศาสตร์การเจรจาแบบทวิภาคี และ 
พยายามเน้นย�า้ในสมยัของประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ทัง้นี ้มคีวามเป็นไปได้ 
ที่บทบาททางการทหารของสหรัฐในภูมิภาคจะเป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง 
ความเป็นมหาอ�านาจหนึง่เดยีวซึง่ความเป็นไปได้ในการมสีหรฐัฯ เป็นแกนกลาง 
เป็นสิ่งที่ไทยและอาเซียนควรพิจารณา

ความเป็นไปได้

ที่ 1)

ด้านความมั่นคง3.1
 โจทย์ในประเด็นด้านความมั่นคง (Regional Security Issues) 
จากการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ (scenario) ในระบบความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
แบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่

จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจในภูมิภาคแทนสหรัฐฯ  โดยเฉพาะ 
การขยายอิทธิพลของจีนทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่ด้านความมั่นคงและ 
การทหาร ยงัคงไม่สามารถแทนทีส่หรฐัฯ ได้ ดงันัน้ การขยายอทิธพิลของจนี 
มายงัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้จึงมลีกัษณะเป็นการขยายอ�านาจทางเศรษฐกจิ 
มากกว่าความมั่นคง

ความเป็นไปได้

ที่ 2)
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อาเซียนเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมความมัน่คงในภมิูภาค โดยมีอาเซยีนเป็นแกนกลาง 
ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจายังมีการดำาเนินอยู่ต่อเนื่อง  แต่ความร่วมมือทางด้าน 
ความมั่นคงยังคงมีอยู่อย่างเบาบาง ดังนั้น ความท้าทายจากการเกิดขึ้นของอาเซียน+1 
อาเซียน+3 อาเซยีน+8 และ ASEAN Regional Forum รวมทัง้ความร่วมมอืหลาย ๆ กรอบ 
ซึ่งยังไม่ได้ทำาให้อาเซียนเป็นแกนกลางของระบบความมั่นคงในภูมิภาค โดยประเด็นนี ้
เป็นสิ่งท้าทายที่ไทยและอาเซียนควรจะเร่งผลักดัน ให้อาเซียนเดินหน้าต่อ เพื่อให้อาเซียน 
สามารถที่จะเป็นแกนกลางสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาคให้ได้

ระบบหลายขัว้อ�านาจ โดยเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีมี่ตัวแสดงหลายตัวแสดง 
อาท ิสหรฐัอเมรกิา จนี อาเซยีน ญีปุ่น่ อนิเดีย และออสเตรเลีย โดยตัวแสดงต่าง ๆ เหล่านี ้
จะปฏิสัมพันธ์กัน เล่นเกมถ่วงดุลอ�านาจกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบหลายขั้วอ�านาจ และ 
สหรัฐยงัมบีทบาทอยู ่แต่ก�าลงัเริม่ตกลงโดยทีจี่นจะมบีทบาทเพิม่ขึน้ ในขณะเดียวกนั สหรัฐฯ 
ญี่ปุ ่น ออสเตรเลีย อินเดีย ก็รวมกลุ่มกันเรียกว่า Quad เพื่อท่ีจะคานอ�านาจกับจีน 
ซึ่งความเป็นไปได้นี้เป็นสิ่งที่อาเซียนควรพิจารณาบทบาท และเป็นสิ่งที่ไทยควรจะผลักดัน 
บทบาทให้อาเซียนอยู่ในเกมหลายขัว้อ�านาจนี ้โดยเป็นโจทย์ส�าคญัและยงัไม่มคี�าตอบชดัเจน

ความเป็นไปได้

ที่ 3)

ความเป็นไปได้

ที่ 4)

ด้านเศรษฐกิจ3.2
 แนวโน้มการพัฒนาสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional 
economic architecture) มีสิ่งท้าทายที่สำาคัญ คือ ใครจะเป็นแกนกลาง 
ของสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
(scenario) ดังนี้

ประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์ น�าพาสหรัฐฯ ออกจากกรอบความตกลง 

หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP)

ความเป็นไปได้

ที่ 1)

 อย ่างไรก็ตาม  ความร ่วมมือภายใต  ้
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(APSC) อาทิ ด้านการพฒันาการเมือง การผลักดัน 
เรื่องสิทธิมนุษยชน  กลไกแก้ไขความขัดแย้ง 
ความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาความมั่นคง 
ในรปูแบบใหม่ ซึง่เป็นสิง่ท่ีอาเซยีนกำาลงัอยูร่ะหว่าง 
ดำาเนินการ และจะสานต่อในอีก 10 ปีข้างหน้า 

ประเด็นสำาคัญที่ไทยจะต้องคิด คือ ไทยควรจะ 
เร่ิมผลักดนัตรงไหนเพือ่ทีจ่ะทำาให้ไทยและอาเซยีน 
ได้ประโยชน์
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จนีจะกลายมาเป็นศนูย์กลางสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกจิในภมูภิาค มคีวามเป็นไปได้มาก 

เนื่องจากบทบาทการขึ้นมาของจีนเป็นการขึ้นมาทางเศรษฐกิจ โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 

ของไทยและอาเซียน ในขณะท่ีจนีม ีBelt and Road Initiative ซึง่มวีงเงนิมหาศาลกว่า 

4 ล้านล้านเหรียญ ในการเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหากทำาสำาเร็จ 

จีนจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก และจีนจะกลายเป็นศูนย์กลางอำานาจเศรษฐกิจ 

ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ดังกล่าวอาจไม่สามารถสำาเร็จได้โดยง่าย 

และประเทศมหาอำานาจอื่น ๆ ต้องการที่จะสกัดกั้นจีน ทั้งญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ 

ต่างก็กำาลังแข่งขันกับจีนในเรื่องดังกล่าว

ความเป็นไปได้

ที่ 3)

อาเซยีนเป็นแกนกลาง โดยผ่านกรอบความร่วมมอื RCEP (Regional Comprehensive 

Economic Partnership) อาจทำาให้อาเซียนเป็นแกนกลางและเป็นศนูย์กลางการเจรจา 

โดยเป็นสิ่งท้าทายที่ไทยควรตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีการเจรจาในช่วงที่ไทย 

เป็นประธานอาเซียน หากทำาสำาเร็จอาเซียนจะกลายเป็นแกนกลางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

เนื่องจาก RCEP จะเป็น FTA ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก แต่โจทย์สำาคัญคือ จะทำาอย่างไร 

ให้ 16 ประเทศ (อาเซียน+6) สร้างข้อตกลงร่วมกันได้

ความเป็นไปได้

ที่ 4)

การที่สหรัฐฯ เป็นมหาอ�านาจหนึ่งเดียว (US Unilateral) ซึ่งเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดี 

โดนัลด์ ทรัมป์ ก�าลังด�าเนินยุทธศาสตร์อยู่ในขณะนี้ คือ การกดดันในรูปแบบทวิภาค ี

ต่อประเทศคูค้่าต่าง ๆ  โดยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจในการบบีบงัคบัต่าง ๆ  อย่างไรกต็าม 

แนวโน้มที่จะท�าให้สหรัฐฯ กลับมาเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค 

อาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากได้รับการตอบโต้อย่างหนักจากประเทศคู่ค้าจนกลายเป็น 

สงครามการค้าด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ต้องติดตามการเจรจากันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 

ในเรื่องดังกล่าว

ความเป็นไปได้

ที่ 2)
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1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

1) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1) ASEAN 4.0

2) ASEAN Connectivity

ข้อเสนอบทบาทประธานอาเซียนของไทย

ไทยควรท�าอะไรในฐานะประธานอาเซียน

3.3

3.4

 ไทยควรจะผลักดันอาเซียนคู่ขนานไปกับยุทธศาสตร์หลัก (Grand strategy) 
ของไทย คือ การทูตรอบทิศทาง (Omni-directional diplomacy) เพื่อให้ไทย 
และอาเซยีน เดนิหน้าสู่ Omni-directional Diplomacy MiddlePower ตลอดจน 
การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และผลักดันให้อาเซียนเป็นศูนย์กลาง 
ของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ทัง้นี ้ ความสมัพนัธ์กบัมหาอำานาจเป็นเรือ่งทีไ่ทยและอาเซยีน 
ต้องถ่วงดุล  (Balancing  andEngagement) คู่กันไป

 เป้าหมายใหญ่ของไทย คือ ผลักดันอาเซียน 4.0 คู่ขนานกับ Thailand 4.0 
โดยไทยต้องการเป็นศูนย์กลางของ AEC ดงัน้ัน ควรผลักดนัโครงการต่าง ๆ  ท่ีจะทำาให้ไทย 
เป็นศนูย์กลางของ AEC ทัง้ในด้านการค้า การบรกิาร โลจสิตกิส์ โครงสร้างพืน้ฐาน ฯลฯ 
เพือ่ให้อาเซียนไปสูเ่ป้าหมายการเป็นศนูย์กลางของเอเชยี และไทยเป็นศนูย์กลางของอาเซยีน 
และเป็นศูนย์กลางของ CLMV

3.4.1 การผลักดันความร่วมมือภายในอาเซียน (Intra-ASEAN Cooperation)

 ปัจจุบันไทยมียุทธศาสตร์ระยะยาวท่ีชัดเจน คือ การมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0 
ปัจจุบันอาเซียนกำาลังตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวในการเตรียมพร้อมต่อยุค 4.0 ดังนั้น 
ควรผลักดันให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนในอนาคตที่มุ่งไปในทิศทางของ 
ASEAN 4.0 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 เป็นเร่ืองสำาคัญท่ีไทยควรผลักดันระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
ให้มีการเช่ือมโยงอาเซียนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยเฉพาะการสร้างถนน 
ทางรถไฟ เช่ือมประเทศอาเซียน
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จนีจะกลายมาเป็นศนูย์กลางสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกจิในภมูภิาค มคีวามเป็นไปได้มาก 

เนื่องจากบทบาทการขึ้นมาของจีนเป็นการขึ้นมาทางเศรษฐกิจ โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 

ของไทยและอาเซียน ในขณะท่ีจนีม ีBelt and Road Initiative ซึง่มวีงเงนิมหาศาลกว่า 

4 ล้านล้านเหรียญ ในการเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหากทำาสำาเร็จ 

จีนจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก และจีนจะกลายเป็นศูนย์กลางอำานาจเศรษฐกิจ 

ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ดังกล่าวอาจไม่สามารถสำาเร็จได้โดยง่าย 

และประเทศมหาอำานาจอื่น ๆ ต้องการท่ีจะสกัดกั้นจีน ท้ังญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ 

ต่างก็กำาลังแข่งขันกับจีนในเรื่องดังกล่าว

ความเป็นไปได้

ที่ 3)

อาเซียนเป็นแกนกลาง โดยผ่านกรอบความร่วมมอื RCEP (Regional Comprehensive 

Economic Partnership) อาจทำาให้อาเซียนเป็นแกนกลางและเป็นศูนย์กลางการเจรจา 

โดยเป็นสิ่งท้าทายที่ไทยควรตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีการเจรจาในช่วงที่ไทย 

เป็นประธานอาเซียน หากทำาสำาเร็จอาเซียนจะกลายเป็นแกนกลางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

เนื่องจาก RCEP จะเป็น FTA ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก แต่โจทย์สำาคัญคือ จะทำาอย่างไร 

ให้ 16 ประเทศ (อาเซียน+6) สร้างข้อตกลงร่วมกันได้

ความเป็นไปได้

ที่ 4)

การที่สหรัฐฯ เป็นมหาอ�านาจหนึ่งเดียว (US Unilateral) ซึ่งเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดี 

โดนัลด์ ทรัมป์ ก�าลังด�าเนินยุทธศาสตร์อยู่ในขณะนี้ คือ การกดดันในรูปแบบทวิภาค ี

ต่อประเทศคูค้่าต่าง ๆ  โดยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจในการบบีบงัคบัต่าง ๆ  อย่างไรกต็าม 

แนวโน้มที่จะท�าให้สหรัฐฯ กลับมาเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค 

อาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากได้รับการตอบโต้อย่างหนักจากประเทศคู่ค้าจนกลายเป็น 

สงครามการค้าด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ต้องติดตามการเจรจากันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 

ในเรื่องดังกล่าว

ความเป็นไปได้

ที่ 2)
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1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

1) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1) ASEAN 4.0

2) ASEAN Connectivity

ข้อเสนอบทบาทประธานอาเซียนของไทย

ไทยควรท�าอะไรในฐานะประธานอาเซียน

3.3

3.4

 ไทยควรจะผลักดันอาเซียนคู่ขนานไปกับยุทธศาสตร์หลัก (Grand strategy) 
ของไทย คือ การทูตรอบทิศทาง (Omni-directional diplomacy) เพื่อให้ไทย 
และอาเซยีน เดนิหน้าสู ่Omni-directional Diplomacy MiddlePower ตลอดจน 
การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และผลักดันให้อาเซียนเป็นศูนย์กลาง 
ของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ทัง้นี ้ ความสมัพนัธ์กบัมหาอำานาจเป็นเรือ่งทีไ่ทยและอาเซยีน 
ต้องถ่วงดุล  (Balancing  andEngagement) คู่กันไป

 เป้าหมายใหญ่ของไทย คือ ผลักดันอาเซียน 4.0 คู่ขนานกับ Thailand 4.0 
โดยไทยต้องการเป็นศนูย์กลางของ AEC ดงัน้ัน ควรผลักดนัโครงการต่าง ๆ  ทีจ่ะทำาให้ไทย 
เป็นศนูย์กลางของ AEC ทัง้ในด้านการค้า การบริการ โลจิสติกส์ โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ 
เพือ่ให้อาเซียนไปสูเ่ป้าหมายการเป็นศนูย์กลางของเอเชยี และไทยเป็นศนูย์กลางของอาเซียน 
และเป็นศูนย์กลางของ CLMV

3.4.1 การผลักดันความร่วมมือภายในอาเซียน (Intra-ASEAN Cooperation)

 ปัจจุบนัไทยมยุีทธศาสตร์ระยะยาวท่ีชัดเจน คอื การมุง่สูก่ารเป็น Thailand 4.0 
ปัจจุบันอาเซียนกำาลังตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวในการเตรียมพร้อมต่อยุค 4.0 ดังนั้น 
ควรผลักดันให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนในอนาคตท่ีมุ่งไปในทิศทางของ 
ASEAN 4.0 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 เป็นเร่ืองสำาคัญท่ีไทยควรผลักดันระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
ให้มีการเชื่อมโยงอาเซียนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยเฉพาะการสร้างถนน 
ทางรถไฟ เชื่อมประเทศอาเซียน
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3.4.2 การผลักดันภายนอก (Extra – ASEAN)

3) People – Centered Organization

1) ASEAN Centrality

2) อาเซียนกับ BRI

3) อาเซียนกับประเทศมหาอ�านาจอื่น 

4) ความร่วมมือในการต่อต้านลัทธิปกป้องทางการค้าโลก

 ไทยในฐานะประธานอาเซียนควรผลักดันให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชน 
เป็นศนูย์กลาง และควรเสนอรเิร่ิมการจดัทำาเอกสารอาเซยีนในลักษณะเป็นแผนปฏบิติัการ 
ที่ระบุมาตรการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

4) การตอบสนองต่อมาตรการกีดกันทางการค้า และสงครามการค้า

 มีความจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีอาเซียนและไทยควรมีการประชุมหารือเพื่อแสวงหา 
ความร่วมมอืในการต่อต้านแนวโน้มมาตรการกดีกนัทางการค้าโลก และแสวงหาแนวทาง 
ความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้าโลก ทั้งนี้ ไทยควรใช้โอกาสการเป็น 
ประธานอาเซียนผลักดันในเรื่องนี้อย่างจริงจัง  โดยริเริ่มให้มีการจัดทำาเอกสาร 
ความร่วมมอือาเซยีน ซึง่อาจเป็นรปูแบบของปฏญิญา หรือแผนปฏบิติัการและมาตรการ 
สำาคัญ ๆ

 ควรผลักดันให้อาเซียนก้าวสู ่การเป็นศูนย์กลางหรือเป็นแกนกลางของ 
สถาปัตยกรรมในภูมิภาค

 ควรมแีนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซยีนกับประเทศคูเ่จรจาในระดบัภมิูภาค 
เพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันในการต่อต้านลัทธิปกป้องทางการค้าโลก

 การที่จีนใช้วิธีเจรจาแบบทวิภาคีกับประเทศอาเซียนทำาให้ประเทศอาเซียน 
ไม่มีอำานาจการต่อรองกับจีนซึ่งเป็นการเสียเปรียบจีนเป็นอย่างมาก ดังนั้น ควรเสนอ 
หนทางในการเพิ่มอำานาจการต่อรองให้กับประเทศอาเซียน  โดยอาจผลักดัน 
ให้มีการเจรจากับจีนแบบพหุภาคีโดยให้เป็นการเจรจาระหว่างอาเซียนกับจีนแทน 
เพื่อเพิ่มอำานาจการต่อรอง

 การกระชบัความสมัพนัธ์อาเซยีนกบัประเทศมหาอำานาจอืน่ ๆ ควรมคีวามคดิ 
รเิริม่กรอบความร่วมมอืในมติใิหม่ ๆ  กบัมหาอำานาจ โดยเฉพาะกบัสหรัฐฯ ญีปุ่น่ อนิเดีย 
ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สหภาพยุโรป และรัสเซีย โดยเน้นในเรื่องของความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความร่วมมือในโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศมหาอำานาจ 
เพื่อถ่วงดุล BRI ของจีน
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