
 บทความเรื่อง Free and Open Indo- 
Pacific , BRI กับความร่วมมือในอนุภูมิภาค เรียบ-
เรียงขึ้นจากการเข้ารับฟังการประชุมทางวิชาการ 
เรื่อง “Free and Open Indo-Pacific, BRI, 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง และท่าทีของหน่วยงาน
ความมั่นคงของไทยต่อบทบาทสหรัฐฯ และจีน”  
จัดโดย สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส 
เพือ่ถ่ายทอดให้ผูท่ี้สนใจทราบถึงบริบทความมัน่คง 
โลกทีมี่การแข่งขันขยายอทิธพิลระหว่างสองประเทศ 
ใหญ่คือ สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
รวมทั้งอีกหลายประเทศที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกัน 
ตลอดจนเป็นการน�าเสนอท่าทีของไทยท่ีควรจะมี
ต่อการด�าเนินงานด้านต่างประเทศและด้านความ
มัน่คง โดยหากศกึษาในวารสารมมุมองความมัน่คง 
ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563) ได้ 
มีการกล่าวถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ A Free and  
Open Indo-Pacific Advancing a Shared Vision 
โดยคุณปภากร วรสถิตย์ และทัศนะของสหรัฐ-
อเมริกาต่ออนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง โดยคุณธีรกานต์ 

พงศ์พิชญามาตย์ รวมทั้งแง่มุมโอกาสการค้าและ 
การลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road 
Initiative ของจีน โดยส�านักพัฒนาและส่งเสริม
การวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ 
การพัฒนา (องค์การมหาชน) ซึ่งจะสามารถน�ามา
ศึกษาวิเคราะห์เชื่อมโยงในแง่มุมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับบทความชิ้นนี้
 ส�าหรับบทความในวารสารฉบบันี ้เป็นการ 
ขยายความในรายละเอียดจากการประชุมทาง 
วชิาการดงักล่าวข้างต้น โดยเนือ้หาบทความ ประกอบ 
ด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเรื่องภาพรวมของ
ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืด้านความมัน่คง เศรษฐกจิ
และการเมอืงของโลก ส่วนทีส่อง เป็นเรือ่งเกีย่วกับ
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์อินโด - แปซิฟิก ของ
ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นญีปุ่น่ อนิเดีย ออสเตรเลยี 
ส่วนท่ีสาม เป็นเร่ืองความท้าทายของแนวคดิอนิโด-
แปซิฟิก และ นโยบาย America First ส่วนที่ส่ี 
เป็นเรื่องมุมมองต่อยุทธศาสตร์ FOIPS และ BRI 
และสุดท้ายเป็นมุมมองท่าทีของไทยในการด�าเนิน
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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Free and Open Indo-Pacific, BRI
กับความรว่มมือในอนุภูมิภาค





 การเมอืงโลกมแีนวโน้มท่ีจะเปลีย่นแปลงไป 
สู่หลายขั้วอ�านาจ โดยสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับ 
การท้าทายจากรสัเซียและจนี นอกจากนี ้การเกดิขึน้ 
ของขั้วอ�านาจใหม่ทางเศรษฐกิจโลก คือ กลุ่ม 
BRICS (บราซิล รสัเซยี อนิเดยี จนี และแอฟรกิาใต้) 
ก�าลังมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึน

และมีท่าทีต้องการที่จะมีส่วนในการก�าหนดกรอบ
กติกาของโลก โดยมีความเคล่ือนไหวที่ส�าคัญทั้ง 
ในด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึง 
เป็นการท้าทายและสร้างดุลอ�านาจใหม่และมี
แนวโน้มส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระเบียบโลกทั้ง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สภาพการณ์ดังกล่าว

ยุทธศาสตรค์วามรว่มมือด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ และการเมืองโลก
 ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของรัฐ นานาประเทศจึง 
ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์และความร่วมมือในมิติทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการเมืองผ่านกรอบความ
ร่วมมอืต่าง ๆ โดยหากมองแนวศึกษาสัจนิยมใหม่ (Neo - Realism) ให้ความส�าคัญต่อโครงสร้างระบบ
ระหว่างประเทศที่อธิบายยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลต่อการก�าหนดยุทธศาสตร์
ของจีนต่อเอเชียสมัยประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เนื่องจากโครงสร้างระบบระหว่างประเทศนั้นก�าลังพัฒนา 
ไปสู่ “ระบบหลายขั้วอ�านาจ” (multipolar) จากระบบสองขั้วอ�านาจ (Bipolar - System) หลังการล่มสลาย 
ของสหภาพโซเวียตและการสิ้นสุดสงครามเย็นเมื่อปี ค.ศ. 1992 ท�าให้สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอ�านาจเพียง
หนึ่งเดียวเป็นเวลากว่าหน่ึงทศวรรษ จนกระทั่งปัจจุบันประเทศขนาดกลางจากหลายภูมิภาคได้ร่วมมือ 
จัดตั้งกลุ่ม BRICS ขึ้นมามีบทบาทซึ่งน�าไปสู่ระบบหลายขั้วอ�านาจ (multipolar)
 ระเบยีบโลกยคุใหม่ท่ีเกิดข้ึนหลงัสงครามเยน็ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงนโยบายด้านการต่างประเทศ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศส่งผลให้เกิดกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงรวมถึง 
การมีปฏิสัมพันธ์ด้านความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงในจุดยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ส�าคัญ การแข่งขัน 
และบทบาทของมหาอ�านาจ จึงเป็นสิง่จ�าเป็นต่อการท�าความเข้าใจต่อการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ในประเทศไทย
และอนุภูมิภาคฯ ซึ่งอยู่ในระเบียบระหว่างประเทศ (International order) ที่เป็นระเบียบโลกใหม่ที่เกิดขึ้น
หลังสงครามเย็น 
 เมือ่มองความร่วมมอืด้านต่าง ๆ จะมอียู่ด้วยกนั 3 ระดับ คอื ระดบัคร่อมภมูภิาค (Cross - regional) 
คือ การขยายอิทธิพลความร่วมมือระหว่างภูมิภาคไปยังจุดยุทธศาสตร์ เช่น Free and Open Indo-Pacific 
(FOIPS) Belt and Road Initiative (BRI) ระดับภูมิภาค (Regional) คือ ความร่วมมือผ่านประเทศต่าง ๆ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น ASEAN และ ระดับอนุภูมิภาค (Sub-regional) คือ ความร่วมมือ
เฉพาะด้านของประเทศต่าง ๆ เช่น GMS, Lanchang-Mekong Cooperation (LMC), Lower Mekong 
Initiative (LMI) มหาอ�านาจได้เข้ามามีบทบาทผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ  

2. ความเชือ่มโยงยุทธศาสตรอ์นิโด – แปซิฟิก ของประเทศต่าง ๆ





ส่งผลให้ประเทศไทยต้องด�าเนินนโยบายในการ
ก�าหนดท่าทีเพื่อรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ  
 การพยายามท�าให้ระเบียบของภูมิภาค
เป็นแบบหลายขั้วอ�านาจ (Multipolar) ส่งผลให้ 
การเปลี่ยนแปลงของข้ัวอ�านาจโลกได้เปลี่ยนไป 
สู ่การมีหลายขั้วอ�านาจมากขึ้น โดยสหรัฐฯ ใช้ 
ประโยชน์จากการมีหลายขั้วอ�านาจในการเจรจา 
ต่อรองเพือ่ผลประโยชน์แห่งชาตแิต่การใช้แนวทาง
ของยุทธศาสตร์ FOIPS ในแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกัน

 • ญ่ีปุ่น แนวคิดยุทธศาสตร์อินโด - 
แปซฟิิก เน้น 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ การส่งเสรมิ 
และปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน เช่น หลักนิติธรรม
และประชาธิปไตย การแสวงหาความรุ่งเรืองทาง 
เศรษฐกิจ และการรักษาสนัตภิาพและเสถียรภาพ 
โดยภายใต้แนวคิดฯ นี้ ญี่ปุ ่นมุ ่งความสนใจไปที่
อินเดียและแอฟริกา โดยญี่ปุ่นมีแนวคิดเรื่องอินโด 
– แปซิฟิกที่ชัดเจน มีการน�าแนวคิดฯ ไปปรับและ
จัดท�าเป็นยุทธศาสตร์การต่างประเทศ โดยแนวคิด 
ได้สะท้อนท่าทขีองญีปุ่น่ในหลายมติิทัง้ด้านเศรษฐกจิ 
ที่ต้องการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเข้ากับ 
อินเดียและแอฟริกามากขึ้น และด้านการเมือง
โดยญี่ปุ ่นจะเน้นการส่งเสริมความร่วมมือกับ
มหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ 

 • อนิเดีย เป็นตัวแปรส�าคัญต่อความ
ส�าเร็จของการผลักดันแนวคิดอินโด - แปซิฟิก 
เนื่องจากมีที่ต้ังอยู ่กึ่งกลางของภูมิภาค มีขนาด
เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยอินเดียมอง
จีนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีทั้งผลประโยชน์
และความท้าทาย และบางครัง้มกีารกระทบกระทัง่
กันในเร่ืองพรมแดนและอธิปไตย อย่างไรก็ตาม
อินเดียมีความกังวลต่อการขยายอิทธิพลของจีน
ในมหาสมุทรอินเดียผ่านการสร้างท่าเรือและ 
ท่าอากาศยานจีนในประเทศในภูมิภาคเอเชียใต ้
อาทิ บงักลาเทศ ศรีลังกา มลัดีฟส์ และปากสีถาน 
ภายใต้แนวคิด Belt and Road Initiative (BRI) 
ซึ่งอินเดียมองว่าจะส่งผลกระทบต่อการเมืองและ
ความมั่นคงของอินเดียโดยตรง

 • ออสเตรเลีย การมุ่งให้ความส�าคัญ
กบัภมูภิาคอนิโด - แปซฟิิก ระบุถงึการเพิม่บทบาท
และความรับผิดชอบของออสเตรเลียในภูมิภาคนี้  
เป้าหมายส�าคญัคอื การส่งเสรมิความมัน่คง เปิดกว้าง 
และเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งสภาวะความไม่มั่นคงใน
ทะเลจีนใต้จากบทบาทของจีน 





3. ความท้าทายของแนวคิดอนิโด – แปซิฟิก 
 ประการแรก แม้ว่าแนวคิดอินโด – แปซิฟิก จะอยู่ในช่วงการเริ่มต้นและมีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็น
ยุทธศาสตร์ ทางการเมืองระหว่างประเทศของหลายประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ ่น สหรัฐฯ อินเดีย และ
ออสเตรเลีย หรืออาจรวมไปถึงประเทศอื่น ๆ  ที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
ยงัมปีระเดน็ท้าทายเกีย่วกบัการด�าเนนินโยบายต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ  ภายใต้แนวคดิอนิโด - แปซิฟิก
 ประการที่สอง เมื่อพิจารณานโยบาย America First ของสหรัฐฯ อาจเป็นอุปสรรคในการสร้าง
เอกภาพของกลุ่มพันธมิตร เน่ืองจากสหรัฐฯ มีความสนใจด้านการค้าเสรีและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ
ส่งออกสินค้าขณะที่ญี่ปุ่นสนใจ ด้านความมั่นคงทางทะเลและความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค อย่างไรก็ตาม
ญีปุ่น่ขาดแหล่งเงินทุนที่เพียงพอใน การขับเคลื่อนนโยบายฯ ท�าให้ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับสหรัฐฯ ซึ่งต่างจากจีน
ที่มีกลไกการลงทนุด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ธนาคารเพ่ือการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเชยี (Asian Infra-
structure Investment Bank - AIIB) และ Silk Road Fund เพื่อรองรับข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI)  
ของตน ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นความท้าทายของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ที่ต้องแสดงความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ของแนวคิดอินโด - แปซิฟิก ที่ไม่ใช่เป็นแนวคิดที่มีเพื่อคานอ�านาจและการตอบโต้อิทธิพลของจีน 

4. มุมมองต่อ FOIPS
 • แนวคิดอินโด - แปซิฟิก เป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญต่อการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้านการเมืองที่ต้องการให้สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคในบริบทที่จีนได้แผ่ขยายอิทธิพล
ในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ และด้านเศรษฐกิจที่ต้องการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครอบมหาสมุทร
แปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย โดยมุ่งเน้นความสนใจไปที่อินเดียและแอฟริกา ทั้งนี้ เพื่อขยายตลาดและ 
เครอืข่ายความเชือ่มโยงในภมูภิาค แม้ว่าสหรฐัฯ หรอืประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาคจะมวัีตถปุระสงค์และเป้าหมาย
ที่แตกต่างกันไป แต่แนวคิดฯ ดังกล่าวจะเป็นหมุดหมายส�าคัญในการจัดท�ายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ของหลาย ๆ ประเทศในอนาคต
 • ประเด็นส�าคัญของมหาอ�านาจที่เหมือนกันในแต่ละประเทศ คือ การสร้างความเชื่อมโยง (Con-
nectivity) ซึ่งประเด็นที่มหาอ�านาจให้ความสนใจทั้งทางกายภาพ คือ ถนน รถไฟ ท่าเรือ และเครื่องบิน 
รวมถึงการขยายความร่วมมือในการพัฒนาพลังงาน และการเชื่อมโยงด้านคมนาคม (ประเด็นหลัก คือ การ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสร้างความเชื่อมโยง)
 • นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กล่าวในช่วงการประชุม APEC ที่นครดานัง 
เวียดนาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ให้ความส�าคัญกับความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศ
ในอินโด – แปซิฟิก โดยแนวคิดของสหรัฐฯ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอินเดียแต่ยังไม่ขยาย 
รวมถึงแอฟริกา 

“The task of the leader is to get his people from where 
they are to where   they have not been”

Henry Kissinger,
former U.S. National Security Advisor and Secretary of State





	 •	นโยบายของญี่ปุ่นเน้นเรื่องการค้าเสร	ีซึง่เป็นข้อแตกต่างในการตคีวามค�าว่า	“Free	and	Open”	
ของสหรัฐฯ	 กับญี่ปุ่น	 โดยท้ัง	 2	 ประเทศต่างตระหนักถึงความส�าคัญของการที่อินเดียจะเข้ามามีบทบาท 
ในภูมิภาค	ซึ่งจะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะการแข่งขันของมหาอ�านาจ	การ 
กลายเป็นศูนย์กลางของผลประโยชน์ที่ทับซ้อนของมหาอ�านาจในอนาคต	ได้แก่	สหรัฐฯ	และจีน	อีกทั้งปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้สหรัฐฯ	 เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้เป็นเรื่อง	 เศรษฐกิจ	 การค้าการลงทุน	 และความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ	ขณะที่ญี่ปุ่นเข้ามาร่วมมือในประเด็นเรื่อง	 เศรษฐกิจ	การค้าเสรี	 และกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจโดยความร่วมมืออินโด	-	แปซิฟิกเป็น	“ทางเลือก”	หนึ่งของประเทศอื่น	ๆ	ในภูมิภาคและสามารถ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สหรัฐฯ	
	 •	 บทบาทสหรัฐฯ	 ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 และอินเดียมีความแตกต่างกัน	 เพราะเน้นว่าระบบระหว่าง
ประเทศ	 มีหลายขั้วอ�านาจ	 และการท�างานผ่านกลไกและสถาบันระดับภูมิภาค	 เช่น	 การใช้	 Expanded	
Partnership	for	Quality	Infrastructure	ของญี่ปุ่น	ซึ่งปลายป	ีพ.ศ.	2562	สหรัฐฯ	ได้ออกแผนโครงการ	
Blue	 Dot	 Network	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคผ่านการสมัครของหน่วยงานธุรกิจเอกชน 
อีกทั้งสหรัฐฯ	ก�าลังด�าเนินความร่วมมือกับชาติอื่น	ๆ 	ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีหลายภาคส่วนจะด�าเนินการ 
อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกส�าหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงรวมถึงการจัดตั้งกองทุนให้ค�าปรึกษา
ด้านการด�าเนินการ	(Transaction	Advisory	Fund)	ของเครือข่ายการด�าเนินงานและความช่วยเหลือด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ	(Infrastructure	Transaction	and	Assistance	Network)	หรือ	 ITAN	ซึ่ง
ประกาศจัดตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2561	จะบริการให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายและมอบความช่วยเหลือทางวิชาการ 
แก่ชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อประเมินศักยภาพของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน		

5. มุมมองต่อ  BRI 
	 •	ยุทธศาสตร์	BRI	ของจีนเป็นแผนเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งทางบกและทางทะเล	ซึ่งเชื่อมโยงเส้นทาง 
คมนาคมทางบกและทางทะเล	โดยแบ่งเป็น	6	ระเบียงเศรษฐกิจ	คือ	1.	สะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่ 
(New	 Eurasian	 Land	 Bridge	 :	 NELB)	 เริ่มต้นจากท่าเรือ	 Lianyungang	 ในมณฑล	 Jiangsu	 สิ้นสุดที่
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เมือง Rotterdam ในยุโรปตะวันตกคาดว่าจะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนจากจีนสู่ยุโรป 2. ระเบียง
เศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย (China-Mongolia-Russia Economic Corridor : CMREC) เป็นเส้นทาง
รถไฟความเร็วสูงและถนน แบ่งออกเป็นเส้นทาง คือ 1) จาก Beijing, Tianjin, Hebei ผ่านมองโกเลียใน
เพื่อไปรัสเซีย และ 2) จากเมือง Dalian ไปยังเมือง Chita ของรัสเซีย 3. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-
เอเชียตะวันตก (China-Central Asia-West Asia Economic Corridor : CCWAEC) เป็นเส้นทางส�าคัญใน
การขนส่งน�า้มันและก๊าซธรรมชาติจากคาบสมุทรอาหรับ ตุรกี และอิหร่าน เพื่อส่งไปยังเขตปกครองตนเอง 
Xinjiang Uygur 4. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic 
Corridor : CICPEC) เชื่อมระหว่างเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น�้า Pearl River (Pearl River Delta  
Economic Zone : PRD) กบัประเทศในอนภุมิูภาคลุม่แม่น�า้โขง 5. ระเบยีงเศรษฐกจิจีน-ปากสีถาน (China 
-Pakistan Economic Corridor : CPEC) เชื่อมจีนกับเอเชียใต้และ 6. ระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ-จีน-
อินเดีย - เมียนมา (Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor : BCIMEC) เริ่มต้นจาก
เมือง Kashgar ของเขตปกครองตนเอง Xinjiang Uygur ไปยังท่าเรือ Gwadar ของปากีสถาน
 • BRI เป็นแผนการพัฒนาความเชื่อมโยงเครือข่ายขนาดใหญ่ทางบกและทางทะเล โครงการต่าง ๆ 
ในระเบียงเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคุลุ่มแม่น�้าโขง เพ่ือให้อนุภูมิภาคฯ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีน โดย BRI ของจีนด�าเนินการผ่านแผนการยุทธศาสตร์ใหญ่และมี Asian Infrastruc-
ture Investment Bank (AIIB) เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยระดมทุน และมีโครงการ LMC ที่จีนริเริ่มขึ้น เพื่อ
เป็นกลไกในการประสานความสัมพันธ์กับอนุภูมิภาคฯ ระเบียบของภูมิภาคของ BRI และ LMC จึงเป็นการ
พยายามสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคผ่านการท�างานของกลไกเชิงสถาบันที่จีนออกแบบ โดยไม่อธิบายเน้น
ถึงขั้วอ�านาจ แต่เน้นที่ประเด็นและสาขาของความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มากกว่า

7. ท่าทีท่ีควรเป็นของไทย
 ประเทศไทยเป ็นจุดยุทธศาสตร ์และ
ภูมิรัฐศาสตร์หลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได ้
เข้าไปร่วมมอืในกรอบความร่วมมอืต่าง ๆ  ที่ซับซอ้น 
มากขึ้นในปัจจุบัน การแข่งขันของมหาอ�านาจใน 
ภูมิภาค คือ สหรัฐอเมริกาและจีนก่อให้เกิดการ 
แข่งขันระหว่าง Free and Open Indo-Pacific 
และ Belt and Road Initiative  ท�าให้ประเทศไทย
ต้องมีท ่าทีในด้านการต่างประเทศและความ
มั่นคงเพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศและผล
ประโยชน์ของไทย

 • ไทยสามารถแสดงบทบาทน�าในการเป็น 
“ผู้ประสานงานในการสร้างความรู้” โดยการ 
ประสานงานจัดการสัมมนาที่ ไม ่แบ ่งแยกกับ
ประเทศมหาอ�านาจ ทีผ่่านมาไทยใช้การจดัสมัมนา
ให้ความรู้เรื่อง การพัฒนา BRI หรือ FOIPS กับ
ประเทศมหาอ�านาจแยกออกจากกัน โดยไม่ได ้
รวมตวัแสดงทัง้หมดมาอยูใ่นเวทเีดยีวกัน ซึง่สามารถ 
ท�าให ้ไทยได ้ รับข ้อมูลที่รอบด ้านรวมถึงการ
พยายามรกัษาดลุอ�านาจของไทยระหว่างมหาอ�านาจ 
อนุภูมิภาคฯ ในการเป็นแกนกลางของอาเซียน
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	 •	ไทยอาจใช้ประเด็นเรื่อง	การขนส่ง	ความ 
เช่ือมโยง	 เข้ามาเป็นแกนหลักเพราะเป็นประเด็น
สาขาที่ทุกมหาอ�านาจเห็นความส�าคัญ	 และจัด
งานสัมมนาเพื่อแสดงจุดยืนท่ีต้องการเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายเข้ามา	 โดยผลของการจัดสัมมนาอาจจะ 
ไม่ใช่ผลเชิงนโยบาย	 หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
แต่เป็นการประกาศจุดยืนและแสดงท่าทีที่ชัดเจน 
ต่อประเดน็และการคานอ�านาจกนัระหว่างประเทศ	
อาทิ	ไทยประสานงานจัดสัมมนาร่วมกับหน่วยงาน 
อย่าง	 Economic	Research	 Institute	 for 
ASEAN	 and	 East	 Asia	 (ERIA)	 (ตั้งอยู ่ ท่ี
จาการ์ตา	อินโดนีเซีย)	เพราะ	ERIA	มีการผลักดัน 
นโยบายไปยังส�านักเลขาธิการอาเซียน	แต่ต้อง
ระมัดระวังการเข้าไปใกล้ชิดกับ	ERIA	เพราะ	ERIA	

ถูกมองว่าเป็นหน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของ
ญี่ปุ่น)
	 •	ไทยอาจจะใช้นโยบายการทูตรอบทศิทาง	
(Omni	 -	 directional	 foreign	 policy)	 ซึ่งเป็น
นโยบายต่างประเทศของไทยในช่วง	พ.ศ.	2563 
–	2533	กล่าวคือ	การมีการทูตรอบทิศทาง	(Om-
ni-direction	 diplomacy)	 เพื่อสร้างพันธมิตร	
ความร่วมมือในในมิติต่าง	ๆ 	กบันานาประเทศ	โดย
เฉพาะประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ	โดยเน้น 
แนวทางวถิเีอเชยีซ่ึงเป็นนโยบายในช่วงสงครามเย็น 
ใช้ในการด�าเนินนโยบายการต่างประเทศ	หรือการ 
ปรบัใช้นโยบายในช่วงเวลาดังกล่าวกับสถานการณ์
การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศในยุค
ปัจจุบันได้





	 •	ไทยสามารถใช้กรอบความร่วมมือที่ไทย
มีอยู่	 เช่น	ASEAN	ACMECS	RCEP	MLC	LMI	
เป็นต้น	 กับประเทศมหาอ�านาจ	 เช่น	 สหรัฐฯ	 จีน	
รัสเซีย	อินเดียรวมถึงกรอบอื่น	ๆ	ในการเจรจา 
ต่อรอง	 โดยใช้เวทีระดับพหุภาคี	 (Multilatera- 
lism)	ซึ่งกรอบความร่วมมือดังกล่าวไทยมีบทบาท
น�าที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ในการ
รักษาสถานะความเป็นแกนกลางของอาเซียน	 
(ASEAN	Centrality)	อกีทัง้ไทยเป็นประเทศผู้ก่อตัง้	
ประเทศผู้ริเริ่ม	และประเทศผู้ผลักดันให้เกิดกรอบ
ความร่วมมือจะท�าให้ไทยสามารถแสดงบทบาท
และรักษาดุลยภาพในเวทีระหว่างประเทศได้ดีกว่า
ในระดับเวทีระดับทวิภาค	ี(Bilateralism)

	 ในท้ายทีส่ดุยทุธศาสตร์การแข่งขนัระหว่าง
มหาอ�านาจด้านการเมอืง	เศรษฐกจิและความมัน่คง 
ขึน้อยูก่บัผลประโยชน์แห่งชาต	ิ(National	Interest)	 
ซึ่งสัมพันธ์กับความร่วมมือในประเทศต่าง	ๆ	ทั้งใน 
และนอกภมูภิาคจึงมคีวามส�าคญัต่อการเปล่ียนแปลง
ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ	กรอบความร่วมมอื 
ด้านเศรษฐกจิในยคุทีร่ะบบโลกขบัเคลือ่นด้วยการค้า 
เสรี	 อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
หลักของประเทศมหาอ�านาจให ้ สัมฤทธิผล	
อย่างไรก็ตามประเทศที่มีอ�านาจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กควรพิจารณาบทบาทและความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอ�านาจเพ่ือธ�ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ	ด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	และความมั่นคง
ระหว่างประเทศท่ีเข้ามาอทิธพิลในรูปแบบอ�านาจแขง็	
(Hard	Power)	 และอ�านาจละมุน	 (Soft	 Power)	 
เพือ่รักษาดุลยภาพระหว่างมหาอ�านาจในเวทีระหว่าง
ประเทศซึ่งเป็นความท้าทายของไทยและประเทศ
ต่าง	ๆ	ในประชาคมโลก




