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บทบาทของผู้แสดงที่ไม่ใช่รัฐ :

	 1	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	ศิลปศาสตรบัณฑิต 
	 	(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 2	เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	สถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	ศิลปศาสตรบัณฑิต 
	 	(ประวัติศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน

ที่มาและความส�าคัญ

กำรสิ้นสุดสงครำมโลกครั้งที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 1945 นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของกำรเมือง 
ระหว่ำงประเทศ ควำมเสยีหำยหลงัยคุสงครำมท�ำให้ประเทศมหำอ�ำนำจ เช่น องักฤษ ฝรัง่เศส 
เยอรมนี และญ่ีปุ่นไม่สำมำรถแสดงบทบำทได้ในระเบียบโลกเดิม จึงท�ำให้สหรัฐอเมริกำ 
และสหภำพโซเวียตได้ก้ำวขึน้มำเป็น “มหำอ�ำนำจ” แทนที ่อย่ำงไรกต็ำม สหรฐัฯ ได้ร่วมมอื 
กับประเทศฝ่ำยสัมพันธมิตรเพื่อสร้ำง “ระเบียบโลกใหม่” ควำมแตกต่ำงในรูปแบบ 
กำรปกครองและอุดมกำรณ์ประชำธิปไตยและคอมมิวนิสต์น�ำไปสู่กำรเกิดสงครำมเย็น 
ใน ค.ศ. 1947

	 การต่อสูช่้วงสงครามเยน็ตลอดระยะเวลากว่า	45	ปี	ในรปูแบบของสงครามตวัแทน	(Proxy	War) 
ก่อให้เกิดการแบ่งแยกอุดมการณ์ออกเป็น	2	ขั้ว	คือ	โลกเสรีนิยมภายใต้การน�าของสหรัฐฯ	ซึ่งจัดตั้ง 
“องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ”	หรือ	NATO	และโลกคอมมิวนิสต์ภายใต้การน�าของ 
สหภาพโซเวียต	จัดตั้ง	“องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ”	(Warsaw	Treaty	Organization)	หรือ 
กติกาสัญญาวอร์ซอ	(Warsaw	Pact)	ขึ้น	ในชั้นแรกทั้งสององค์การเป็นความร่วมมือทางการทหาร 
มีวัตถุประสงค์การจัดต้ังขึ้นเพื่อสร้างพันธมิตรทางการทหารและถ่วงดุลอุดมการณ์ทางการเมือง 
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ระหว่างสองขั้ว	ในฝ่ายสหรัฐฯ	ได้ด�าเนินนโยบายสกัดกั้น	(Containment	Policy) 
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่	เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย	องค์การสนธิสัญญา 
วอร์ซอร์ก็ยุติบทบาทลงในปี	ค.ศ.	1991	เช่นกัน	อย่างไรก็ตาม	องค์การ	NATO	ยังคง
ธ�ารงความร่วมมือการทหารจวบจนถึงปัจจุบัน	โดยเพิ่มบทบาทการรักษาสันติภาพ 
ระหว่างประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

	 โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงเวทีการเมืองระหว่างประเทศ	ก็ต้องกล่าวถึงตัวแสดง 
(actor)	ที่เป็น	“รัฐ”	หรือ	“ประเทศ”	ด้วย	รัฐที่มีขีดความสามารถและศักยภาพ 
เหนือประเทศอืน่	ๆ 	จะสามารถเรยีกได้ว่าเป็น	“อภมิหำอ�ำนำจ”	(super power)	หรอื 
“มหำอ�ำนำจ”	(great power)	 โดยรูปแบบพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของรัฐ 
เหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก	(world order)	อย่างไรก็ดี 
ในโลกร่วมสมยันอกจากตัวรฐัทีเ่ป็นตัวแสดงหลกัทีเ่ป็นรฐัแล้ว	ยงัมอีกีตวัแสดงทีส่�าคญั 
ซึ่งเลี่ยงที่จะกล่าวถึงไปไม่ได้	คือ	“ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ”	(non-state actors)	ได้แก ่
องค์การระหว่างประเทศระดับระหว่างรัฐ	(intergovernmental organization) 
องค์การระหว่างประเทศระดับเหนอืรฐั	(supra-national rganization)	บรรษทัธรุกจิ 
ข้ามชาติ	(transnational corporation)	และขบวนการระหว่างประเทศ	หรือสถาบัน 
กึ่งรัฐ	หรือ	กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด	(non-aligned movement)

	 บทความชุดนี้เป็นผลจากการศึกษาเรียบเรียงข้อมูล	และจากการสรุปผล 
การประชมุทางวิชาการเรือ่งท่าทนีโยบายด้านความมัน่คงไทยต่อพลวตัการเปลีย่นแปลง 
ด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ	เมือ่วนัที	่23	ธนัวาคม	2563	ณ	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลย์ี 
ประตูน�า้	กรงุเทพฯ	จดัโดยสถาบนัความมัน่คงศึกษา	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ในที่นี้จะกล่ำวถึงตัวแสดงท่ีมิใช่รัฐท่ีมีพลวัตและบทบำทส�ำคัญในเวทีโลก 
ปัจจุบันอย่ำงมำก 2 องค์กำร ได้แก่ 1) องค์กำรสนธิสัญญำป้องกัน 
แอตแลนติกเหนือ (The North Atlantic Treaty Organization: NATO) 
องค์กำรเก่ำแก่ระดับโลกที่เกิดจำกควำมร่วมมือเพ่ือกำรทหำร มีสหรัฐฯ 
และชำติยโุรประดบัหวัแถวเป็นแกนน�ำทีส่�ำคญั และ 2) องค์กำรควำมร่วมมอื 
เซีย่งไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO) องค์กำรท่ีเกิดช้ำกว่ำ 
แต่เกดิขึน้ในโลกทีส่มยัใหม่กว่ำ น�ำโดยจนี รัสเซยี และชำติพันธมติรในเอเชียกลำง  
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	 3	ในขณะนัน้กลุม่ประเทศยโุรปตะวันออก	7	ประเทศ	ได้แก่	โปแลนด์	เยอรมนตีะวนัออก	เชคโกสโลวะเกีย	ฮงัการ	ีโรมาเนยี	บลัแกเรยี 
	 	และอัลแบเนีย	ได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาวอร์ซอเพื่อสันติภาพ	เพื่อให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และจัดตั้งเป็น 
	 	กลุ่มกติกาวอร์ซอ	ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต	ในปี	ค.ศ.	1955	เพื่อต่อต้านการเพิ่มแสนยานุภาพของเยอรมัน	และ 
	 	ไม ่ เห็นด ้วยกับการที่องค ์การ	NATO	 รับประเทศดังกล ่าวเข ้าเป ็นสมาชิกในกลุ ่มประเทศ	NATO	ที่ตระหนักดีว ่า 
	 	นายนิกิตา	ครุซชอฟ	ผู้น�าสหภาพโซเวียตต้องการแผ่ขยายอ�านาจและอิทธิพลของสหภาพโซเวียตออกไปนอกภาคพ้ืนยุโรป) 
	 	การแข่งขันสะสมอาวธุนวิเคลยีร์ของกลุม่ประเทศทัง้สองฝ่าย	และการสร้างก�าแพงเบอร์ลนิกัน้ระหว่างเยอรมนีตะวันตกและตะวนัออก 
	 	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	ค.ศ.	1961	ท�าให้สหภาพโซเวียตมีอ�านาจและอิทธิพลอย่างมาก

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
(The North Atlantic Treaty Organization)

ภูมิหลังองค์กำร NATO
	 	 การจัด ต้ังองค ์การ	NATO	 เกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้ ง ท่ี 	 2 
เป็นแนวคิดของ	นำยกรัฐมนตรีวินสตัน	เชอร์ชิล	(Winston	Churchill)	แห่งสหราชอาณาจักร 
เพ่ือจัดต้ังพันธมิตรทางการทหารข้ึนในยุโรป	ภายใต้	สนธิสัญญำบรัสเซลส์	 ซ่ึงลงนาม 
เมื่อวันที่	7	มีนาคม	ค.ศ.	1948	ที่กรุงบรัสเซลส์	ประเทศเบลเยียม	สนธิสัญญาดังกล่าว 
เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ฝ่ายตะวันตกได้จัดท�าขึ้นเพื่อต่อต้านการคุกคามและรุกรานของ 
สหภาพโซเวยีตในช่วงสงครามเยน็3	 และเป็นท่ีมาขององค์การ	NATO	 ซ่ึงมีส�านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 
กรุงบรัสเซลส์	ประเทศเบลเยียม	ในเวลาต่อมา

	 	 ต่อมา	วนัที	่4	เมษายน	ค.ศ.	1949	(พ.ศ.	2492)	องค์การฯ	ได้ก่อตัง้ข้ึนอย่างเป็นทางการ 
โดยมีประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง	12	ประเทศ	ได้แก่	 เบลเยียม	แคนาดา	เดนมาร์ก	ฝรั่งเศส 
ไอซ์แลนด์	 อิตาลี	 ลักแซมเบิร์ก	 เนเธอร์แลนด์	 นอร์เวย์	 โปรตุเกส	 อังกฤษ	 และสหรฐัอเมรกิา 
ต่อมากรีซและตุรกีได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญา	รวมถึงเยอรมนีตะวันตก	(ในขณะนั้น) 
สนธสิญัญาแอตแลนติกเหนอืเริม่มผีลบงัคบัใช้	เมือ่วนัที	่24	สงิหาคม	ค.ศ.	1949	โดยมหีลกัการส�าคญั 
ในมาตรา	5	สรุปความได้ว่า	“หากประเทศสมาชิก	NATO	ถูกโจมตีจากประเทศนอกสมาชิก 
จะถือว่าเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกท้ังหมด	สมาชิกท้ังหมดต้องถือว่าอยู่ในสภาวะสงคราม 
และเข้าช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ถูกโจมตี”	ปัจจุบันองค์การฯ	มีสมาชิก	29	ประเทศ	และ 
มีคณะมนตรี	(Council)	ประจ�าองค์การ	ประกอบด้วย	ผู้แทนจากประเทศภาคีสนธิสัญญาฯ
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	 	 ดังที่กล่าวมาข้างต้น	องค์การ	NATO	จึงเป็นความร่วมมือทางทหารของประเทศ 
สองฝั ่งมหาสมุทรแอตแลนติก	โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ	มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อการป้องกันร่วมและถ่วงดุลอ�านาจกับประเทศคอมมิวนิสต์	ซึ่งมีการรวมตัวกันของประเทศ 
สมาชิกภายใต	้ สนธิสัญญำวอร์ซอ	 (Warsaw	 Pact	 Treaty	 Organization:	Warsaw	 Pact) 
โดยมสีหภาพโซเวยีตเป็นแกนน�า	ต่อมาภายหลงัจากทีค่อมมวินสิต์ในยโุรปตะวนัออกล่มสลายลง 
องค์การ	NATO	ได้จัดต้ังหุน้ส่วนเพ่ือสันติภาพ	(Partnership	for	Peace)	ข้ึน	เพือ่เป็นการขยาย 
ความร่วมมือทางทหารกับประเทศในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางอีก	25	ประเทศ

	 	 เมื่อภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ที่เคยเป็นภัยคุกคามหลักขององค์การฯ	สิ้นสุดลง 
องค์การฯ	ได้ปรบัเปลีย่นโครงสร้างและแนวทางการด�าเนนินโยบายเพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิทโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยให้ความส�าคัญกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพ	(Peace	Keeping 
Operation:	PKO)	การสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัองค์การสหประชาชาต	ิ (United	Nations:	UN) 
และองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป	(The	Organization	for	Security 
and	Co-operation	in	Europe:	OSCE)	รวมถึงการแสวงหาแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ 
กับอดีตประเทศผู ้น�าโลกคอมมิวนิสต ์อย ่างรัสเซียให ้มีบทบาทส�าคัญเชิงสร ้างสรรค  ์
ภายในภมูภิาค	นอกจากน้ี	ยงัปรับบทบาททางทหารให้เอือ้ต่อชีวติความเป็นอยูท่ี่ดขีองประชาชน 
โดยด�าเนินนโยบายด้านความมั่นคงที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	และเสริมสร้างความร่วมมือ 
กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก

ควำมท้ำทำยขององค์กำร NATO และสหรัฐฯ
	 	 สหรัฐฯ	 เข ้ามาขยายอิทธิพลในเอเชียกลางตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลาย 
เนื่องจากต้องการเผยแพร่อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย	โดยการประกาศระเบียบโลกใหม ่
(New	World	Order)	ทีม่เีพยีงสหรฐัฯ	เป็นประเทศอภิมหาอ�านาจของโลก	ท�าให้องค์การ	NATO 
มีอิทธิพลมากขึ้นภายใต้การน�าของสหรัฐฯ	สะท้อนถึงการรุกเข้าไปในเขตอิทธิพลของรัสเซีย 
ซึ่งสหรัฐฯ	ถือว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรง

	 	 ความท้าทายใหม่จากภัยคุกคามนอกรูปแบบ	 โดยเฉพำะจำกส่ิงที่สหรัฐฯ 
      เรียกว่ำ “กำรก่อกำรร้ำย” (Terrorism) โดยมีจุดเริ่มต้นที่เหตุกำรณ์ 
      วินำศกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยำยน ค.ศ. 2001 หรือที่เรำคุ้นเคยกัน 
      ในชื่อย่อว่ำ 9/11 ที่ผู ้ก ่อเหตุยึดเครื่องบินพำณิชย์ และขับพุ ่งชน 
ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทำงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  และอำคำรเพนตำกอน 
ท่ีท�ำกำรกระทรวงกลำโหมสหรฐัฯ เหตกุำรณ์น้ีกลำยเป็นเหตุกำรณ์ทีท่�ำให้เกดิกำรหลอมรวม 
สมำชกิพนัธมติรในองค์กำร NATO อกีคร้ังหน่ึง	เพือ่ท�าสงครามต่อต้านการก่อเหตกุารณ์ร้าย 
ในอัฟกานิสถาน	ซึ่งนับจากเหตุการณ์ในคร้ังนั้นจึงถึงปัจจุบัน	ถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว 
ทีป่ระเทศสมาชกิองค์การ	NATO	มปีฏบิติัการทางทหารร่วมกนัภายใต้มาตรา	5	ดงักล่าวข้างต้น
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กำรจัดตั้งองค์กำร SCO
ท�ำให้องค์กำร NATO มีควำมท้ำทำยมำกขึ้น 

ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม 
เนื่องจำกองค์กำร SCO

เป็นหนึ่งในองค์กำรควำมร่วมมือ
ระดับพหุภำคีที่มีพลวัตมำกที่สุด

องค์กำรหนึ่ง

	 	 ภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรม	9/11	สหรัฐฯ	มีท่าทีต่อต้านรัฐข้ัวตรงข้าม 
อย่างเปิดเผย	และท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏข้ึนในเอเชียกลาง	3	ประการ	คือ 
1)	การเริ่มปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในอัฟกานิสถานของสหรัฐฯ	 โดยอ้างว่า 
เพื่อโจมตีรัฐบาลตาลีบัน	(Taliban)	และรักษาความมั่นคงในภูมิภาคให้เกิดความปลอดภัย 
2)	การตั้งฐานทัพของสหรัฐฯ	และองค์การ	NATO	ในเอเชียกลาง	ได้แก่	อุซเบกิสถาน 
ทาจิกิสถาน	และคีร์กีซสถาน	เร่งให้เกิดความร่วมมือทางเทคนิคในระดับกองทัพกับกองทัพ 
และ	3)	สหรัฐฯ	และองค์การ	NATO	วางกองก�าลังทหารในบริเวณพรมแดนเอเชียกลาง 
ที่เชื่อมต่อกับจีน	ท�าให้ถูกมองว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์แนวใหม่ต่อจีน	ซึ่งอาจน�าไปสู่ 
การปกป้องผลประโยชน์ของจีนเนื่องจากมีชายแดนติดกับหลายประเทศในเอเชียกลาง

	 	 ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ	การจัดตั้งองค์การ	SCO	ท�าให้องค์การ	NATO 
มีความท้าทายมากขึ้นทัง้ด้านเศรษฐกจิ	การเมอืง	และสงัคม	เนือ่งจากองค์การ	SCO	เป็นหนึง่ใน 
องค์การความร่วมมอืระดบัพหภุาคทีีม่พีลวัตมากท่ีสดุองค์การหนึง่	ท่ีมอีดตีแกนน�าสหภาพโซเวยีต 
อย่างรัสเซียเป็นหัวหอกส�าคัญ	ร่วมด้วยจีนที่ก�าลังผงาดทาบรัศมีสหรัฐฯ	ในทุกมิติ	ในแง่มุมนี้ 
จงึอาจมองได้ว่าองค์การ	SCO	เป็นคูแ่ข่งระดับองค์การท่ีส�าคญัในเวทีโลก	ท่ีสหรฐัฯ	องค์การ	NATO 
และชาติพันธมิตรยุโรปจะประมาทมิได้	เพราะน่ันหมายถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจและการครอง 
ความเป็นเจ้าในภูมิภาค

	 	 นอกจากนี้	ที่ผ่านมา	รัฐบาลสหรัฐฯ	ภายใต้การน�าของโดนัลด์	ทรัมป์	มีแนวคิด 
ในการเพิ่มสมาชิกองค์การ	 NATO	 จากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง	 ในนาม	 “NATOME” 
ย่อมาจาก	NATO	และ	Middle	East	อย่างไรก็ตาม	แนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการตอบรับ 
จากชาติสมาชิก	NATO
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	 4	ข้อมูลส่วนหนึ่งแปลสรุปและเรียบเรียงใหม่จากเว็บไซต์	http://eng.sectsco.org/

องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
(Shanghai Cooperation Organisation: SCO)

ภูมิหลังองค์กำร SCO 4

	 	 การรวมกลุ่มขององค์การ	SCO	เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการรวมกลุ่ม 
ด้านความมัน่คงของประเทศทีม่ศีกัยภาพสงู นบัตัง้แต่ทีมี่การสถาปนาองค์การ	NATO	ซึง่รปูแบบ 
การด�าเนนิการทางการทตูของจนีทีมี่ต่อรัสเซยีและรัฐอืน่	ๆ 	ในเอเชยีกลางภายใต้กรอบองค์การ 
SCO	จากทีผ่่านมาจีนเน้นใช้การด�าเนินความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศในระดบัทวภิาคมีาโดยตลอด
เพราะจีนเชื่อว่าการพูดคุยระดับทวิภาคีจะเป็นประโยชน์มากกว่า	แต่ในทศวรรษท่ีผ่านมา 
ได้ให้ความส�าคญักบัการทตูพหุภาคมีากขึน้ เพือ่ลดความหวาดระแวงและสร้างความไว้วางใจ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน	อันสืบเนื่องมากจากภายหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย	ท�าให้รัฐต่าง	ๆ  
ของสภาพโซเวยีตแยกตนเองเป็นรฐัอิสระ	15	รฐั	(Commonwealth	of	Independent	States: 
CIS)	เป็นเหตุให้จีนเผชิญกับความตึงเครียดและข้อพิพาทตามแนวพรมแดนอย่างมาก

	 	 ในเดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	1992	จีนจัดให้มีการประชุม	4+1	ประกอบด้วย 
จีน	รัสเซีย	คาซัคสถาน	คีร์กีซสถาน	และทาจิกิสถาน	 เพื่อเจรจาก�าหนดเขตแดนใหม่	ป้องกัน 
ความหวาดระแวงและความขดัแย้งตามแนวชายแดน	ซึง่การประชมุในครัง้นัน้ถอืเป็นจดุเริม่ต้น 
ของการพฒันามาเป็นกลุม่ความร่วมมอื	“เซีย่งไฮ้	5”	(Shanghai	Five)	ซึง่ก่อต้ังข้ึนเมือ่วนัท่ี	26 
เมษายน	ค.ศ.	1996	ณ	เมอืงเซีย่งไฮ้	สาธารณรฐัประชาชนจนี	ภายใต้	สนธสัิญญำว่ำด้วยกำรสร้ำง 
ควำมไว้เนื้อเชื่อใจทำงทหำรในพื้นที่ชำยแดน	(The	Treaty	on	Deepening	Military	Trust	in 
Border	Regions)

	 	 ต่อมาเมื่อวันที่	15	มิถุนายน	ค.ศ.	2001	อุซเบกิสถานได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
อย่างเป็นทางการ	กลุ ่มเซี่ยงไฮ้	5	จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น	“องค์การความร่วมมือเซ่ียงไฮ้” 
โดยในการประชุมสุดยอดผู้น�าองค์การ	SCO	เมื่อปี	ค.ศ.	2002	ณ	เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
สหพันธรัฐรัสเซีย	ได้มีการลงนามใน	“กฎบัตรองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้”	(The	Declaration 
of	Shanghai	Cooperation	Organisation)	โดยมผีลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที	่19	กนัยายน	ค.ศ.	2003 
ถือเป็นเอกสารส�าคัญที่เป็นหัวใจขององค์การฯ	ซึ่งประเทศสมาชิกต้องถือปฏิบัติร่วมกัน
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	 	 จีนด�าเนินนโยบายด้านการทูตทหาร	(military	diplomacy)	ในการร่วมมือและสร้างกลไก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืระหวา่งมิตรประเทศในลกัษณะเป็นหุ้นสว่นกันในการสร้างบรรยากาศในการปรกึษาหารอื 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันประเด็น	“Three evils forces”	คือ	กลุ่มก่อการร้าย	กลุ่มแบ่งแยกดินแดน	และ 
กลุ่มหัวรุนแรง	ซึ่งมีการซ้อมรบทั้งรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีรวมกันกับประเทศสมาชิก	เพื่อรักษาสันติภาพ 
และเสถียรภาพในภูมิภาค	ตามสาระส�าคัญของความตกลงการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจทางทหารในพื้นท่ีชายแดน 
ของภูมิภาค	(Agreement	on	deepening	military	trust	in	border	regions)

	 	 ปัจจุบันองค์การ	SCO	มีประเทศสมาชิก	8	ประเทศ	คือ	จีน	อินเดีย	คาซัคสถาน	คิร์กีซสถาน 
ปากีสถาน	รัสเซีย	ทาจิกิสถาน	อุซเบกิสถาน	ประเทศสังเกตการณ์	4	ประเทศ	คือ	อัฟกานิสถาน	เบลาลุส	อิหร่าน 
และมองโกเลีย	มีประเทศคู่เจรจา	6	ประเทศ	คือ	อาเซอร์ไบจาน	อาร์เมเนีย	กัมพูชา	เนปาล	ตุรกี	และศรีลังกา 
และประเทศ/กลุม่/องค์การทีไ่ด้รบัเชญิ	อกี	4	กลุม่	ได้แก่	สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(Association 
of	South	East	Asian	Nations:	ASEAN)	กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช	(Commonwealth	of	Independent 
States:	CIS)	เติร์กเมนิสถาน	และองค์การสหประชาชาติ	(UN)

	 	 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่	11	กันยายน	ค.ศ.	2001	จากเหตุวินาศกรรมในสหรัฐฯ 
ซึ่งต ่อมาสหรัฐฯ	และชาติพันธมิตรได้ส ่งกองก�าลังเข ้าไปปราบปรามกลุ ่มผู ้ก ่อการ 
ในอัฟกานิสถาน	โดยที่สหรัฐฯ	ขอใช้ฐานทัพในคีร์กีสถาน	คาซัคสถาน	และทาจิกิสถาน	ส่งผล 
ให้จีนมีความกังวลต่ออิทธิพลของสหรัฐฯ	ที่อาจมีผลต่อประเทศสมาชิกองค์การ	SCO 
ซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนเหล่านี้เป็นอย่างมาก	 ในปี	 ค.ศ.	 2004	 องค์การ	 SCO	 จึงได้จัดตั้ง 
“หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายระดบัภมิูภาค”	(Regional	Anti-Terrorism	Structure	of	SCO: 
RATS	SCO)	ขึ้น	มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงทาชเคนต์	ประเทศอุซเบกิซสถาน	มีภารกิจหลัก 
ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้าย	ขบวนการ 
แบ่งแยกดินแดน	และกลุ่มคลั่งลัทธิ	เพื่อติดตาม	ตรวจสอบ	แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือ 
ประสานงานในการต่อต้านการก่อการร้ายในกลุ่มต่าง	ๆ 	รวมถึงการร่วมซ้อมรบ	ถือเป็นบทบาท 
ด้านความมั่นคงที่เด่นชัดขององค์การฯ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กำร SCO

   ปัจจัยภายใน
   	 สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นภายในจีนมีอิทธิพลต่อการด�าเนินการ 
ทางการทูตแบบพหุภาคีต่อรัสเซียและเอเชียกลาง	ประเด็นความกังวลของจีนต่อปัญหา 
ชำติพันธุ์นิยม	(ethno-nationalism)	เนื่องจากจีนมีชนกลุ่มน้อยในประเทศ	56	กลุ่ม 
โดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองซินเจียง ซ่ึงมีกลุ ่มชาติพันธุ ์อุยกูร์ท่ีมีความสัมพันธ ์
ทางวัฒนธรรมกับประเทศในรัฐเอเชียกลาง	ชาวอุยกูร์บางส่วนไม่พอใจในการตกอยู่ภายใน 
การปกครองของจีนและต้องการแยกตัวเป็นอิสระ	 ซึ่งการด�าเนินการทูตพหุภาคีของจีนต่อ
รัสเซียและเอเชียกลางก็เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามจากชนกลุ่มน้อย
อุยกูร์บางส่วนที่พยายามแบ่งแยกดินแดน
   	 การมีเสถียรภาพในการสืบทอดอ�านาจของผู้น�าจีนจากรุ่นสู ่รุ ่น 
เป็นไปด้วยความราบร่ืนและต่อเน่ือง	ท�าให้การด�าเนินนโยบายต่างประเทศแบบพหุภาค ี
มีความต่อเนื่องและมีเอกภาพจากการก่อตั้งกลุ่มเซี่ยงไฮ้	5	จนพัฒนามาเป็นองค์การ	SCO 
รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนโดยการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนให้มีความทันสมัยยิ่งข้ึน 
คือ	การใช้กลไกตลาดมาผสมผสานท�าให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว	ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ซึง่จนีต้องการการค้าขายกบัประเทศเพือ่นบ้าน	และต้องการส่งออกสนิค้าไปขายในประเทศ 
สมาชิกขององค์การ	SCO	ให้มากยิ่งขึ้น
   	 จีนมีพัฒนาการทางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้น	นับตั้งแต่ 
ยุคประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิง	ที่มีการเปิดประเทศ	ต่อมาในยุคประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน 
ได้ด�าเนนินโยบายต่างประเทศทีม่ลีกัษณะส�าคญั	2	ประการ	คอื	ประการแรก	จนีเปิดประเทศ 
เพ่ือท�าการทูตกับประเทศมหาอ�านาจเป็นครั้งแรก	ประการที่สอง	จีนเริ่มใช้การทูตพหุภาค ี
มากขึน้	บทบาทจนีในการมส่ีวนร่วมต่อการเมอืงระหว่างประเทศจึงมมีากข้ึน	ท้ังนี	้จีนและรสัเซีย 
เป็นหนึ่งในห้าประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ	(UNSC) 
ท�าให้สามารถใช้สิทธิยับยั้ง	 (Veto)	 ได้ในองค์การสหประชาชาติ	 (UN)	 ในโครงการที่ส�าคัญ 
ของประเทศกลุ่ม	NATO

   ปัจจัยภายนอก
    ด้านการเมืองความม่ันคง ผลประโยชน์ของจีนด้านการเมือง 
ความมั่นคง	ท�าให้จีนและรัฐภาคีองค์การ	SCO	มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น	ซึ่งช่วยแก้ไข 
ปัญหาเขตแดนให้คลี่คลายในทางท่ีดี	อีกทั้งยังมีร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติอื่น	ๆ  
โดยเฉพาะการต่อต้านอาชญากรรมร้ายแรงในลักษณะข้ามแดนท่ีส่งผลกระทบต่อ 
เสถยีรภาพของจีน	ท�าให้จนีปรบัเปลีย่นการด�าเนนินโยบายการต่างประเทศเป็นความร่วมมอื 
แบบพหุภาคี	เพ่ือสร้างความไว้เน้ือเชือ่ใจ	น�าไปสูก่ารขยายความร่วมมอืระหว่างรฐั	เพือ่ป้องกนั 
รักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดน	3	ประการ	คือ	กลุ ่มก่อการท่ีร้ายแรง 
กลุ่มแบ่งแยกดินแดน	และกลุ่มหัวรุนแรง
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    ด้านเศรษฐกิจ	การเตบิโตทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของจนี 
ขยายตัวอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา	แต่อุปทานพลังงานภายในประเทศไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการจากระบบเศรษฐกิจที่เติบโตมากขึ้น	จีนจึงพยายามแสวงหาช่องทาง 
การน�าเข้าพลังงานจากหลายภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น	โดยมีเป้าหมายการขยายห่วงโซ่อุปทาน 
การน�าเข้าพลังงานจากเอเชียกลาง	เนื่องจากเป็นทางผ่านและแหล่งผลิตพลังงานที่ส�าคัญ 
ประกอบกับมูลค่าการค้าระหว่างชายแดนรอบประเทศกับรัสเซียและรัฐเพ่ือนบ้าน 
นอกจากนั้น	จีนต้องการลดการพึ่งพาการน�าเข้าพลังงานจากตะวันออกกลาง	เนื่องจาก 
มีอุปสรรคทางการเมืองและการแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ	การทูตพหุภาค ี
ผ่านความร่วมมือดังกล่าวจึงเป็นโอกาสให้จีนเข้าไปแสวงหาทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่ 
ในรัฐเอเชียกลางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
    การทูตพหุภาคี	เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	การทูตของจีน 
ต่อรัสเซียและรัฐในเอเชียกลางมีลักษณะมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์กับประเทศภาค ี
องค์การ	SCO	มากข้ึน	บนพ้ืนฐานหลกัการอยูร่่วมกนัอย่างสันต	ิ5	ประการ	คอื	การเคารพ 
บรูณภาพแห่งดนิแดนและอ�านาจอธปิไตยร่วมกัน	การไม่รกุรานซ่ึงกันและกัน	การไม่แทรกแซง 
กิจการภายในซึ่งกันและกัน	การมีผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมร่วมกัน	และการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติ	ท�าให้ความร่วมมอืระหว่างจีนและรฐัภาคจีะยิง่พฒันาความร่วมมอืในมติท่ีิหลากหลาย 
ได้มากยิ่งขึ้น
    ความร่วมมือระหว่างกันอย่างแข็งขัน	ทั้งการริเริ่มการแสดง 
ความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีกระทบต่อรัฐภาคีและภูมิภาค 
ต่อประชาคมโลกอย่างต่อเน่ือง	รวมถงึความร่วมมอืทางการทหารในการฝึกซ้อมรบดงักล่าว 
ไปแล้วข้างต้น	โดยมีชาติอื่น	ๆ 	เข้าร่วมการฝึกซ้อมรบช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศสมาชิกและรัฐนอกสมาชิก	อีกทั้งแสดงถึงความแข็งแกร่งของก�าลังทหาร 
ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์และป้องปรามให้ศัตรูที่เป็นตัวแสดงทั้งที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ 
เกิดความหวั่นเกรงต่อความเข้มแข็งทางด้านความมั่นคงของรัฐภาคีเหล่านี้
    กฎบัตรองค์การ SCO ซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการความร่วมมือ 
ที่มากไปกว่าการเสริมสร้างความไว้เนื้อใจทางการทหารบริเวณชายแดน	โดยครอบคลุม 
ไปถึงการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	การค้า	การลงทุน	ความร่วมมือทางการเมือง 
การเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของรัฐสมาชิก	การศึกษาวิจัย	เทคโนโลยีและวัฒนธรรม 
รวมถึงด้าน	พลังงาน	การคมนาคม	การท่องเที่ยว	การคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม	และ 
ความพยายามในการธ�ารงรักษาสนัตสิขุ	ความมัน่คงและเสถยีรภาพภายในภมูภิาค	ตลอดจน 
การก้าวไปสู่การจัดระเบียบทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบใหม ่
ที่เป็นเหตุเป็นผลและเที่ยงธรรม

จีนพยำยำมแสวงหำช่องทำงกำรน�ำเข้ำพลังงำนจำกหลำยภูมิภำคเพิ่มมำกขึ้น
โดยมีเป้ำหมำยกำรขยำยห่วงโซ่อุปทำนกำรน�ำเข้ำพลังงำนจำกเอเชียกลำง

เนื่องจำกเป็นทำงผ่ำนและแหล่งผลิตพลังงำนที่ส�ำคัญ
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	 กล่าวคือ	พ้ืนที่ของทวีปเอเชีย	ยุโรป	และแอฟริกาเป็นผืนแผ่นดินที่มีความต่อเนื่องกัน	นับได้เป็น 
ผนืเดยีว	แมคคนิเดอร์เรยีกรวมพืน้ทีส่่วนนีว่้า	“เกาะโลก”	(World Island)	ในเกาะโลกนีม้จีดุยทุธศาสตร์ 
ที่เป็นหัวใจส�าคัญ	คือ	ดินแดนยูเรเชีย	(ยุโรป+เอเชีย)	ส่วนที่ไม่ติดกับทะเล	หากชาติมหาอ�านาจใด 
ได้ครอบครองดินแดนที่เป็นหัวใจน้ี	จะสามารถขยายอิทธิพลจากส่วนภาคพื้นทวีปลงสู่ภาคพื้นสมุทร 
และอาจสามารถเข้าควบคุมโลกได้	กระน้ัน	อกีทฤษฎภีมูรัิฐศาสตร์หนึง่ทีต่คีูม่ากบัทฤษฎดีนิแดนทีเ่ป็นหัวใจ 
คือ	“ทฤษฎี	The	Rimland”	เสนอโดยศาสตราจารย์นิโคลัสเจ.	สปิกแมน	นักภูมิรัฐศาสตร์จาก 
มหาวิทยาลัยเยล	ค�าว่า	“rim”	หมายถึง	ริม	ขอบ	ดังนั้น	rim	land จึงหมายถึง	ดินแดนท่ีอยู่ริมขอบ 
ในทฤษฎดัีงกล่าว	หมายถงึ	ดนิแดนทีต่ัง้อยูช่ายขอบตดิทะเลของทวปียเูรเชีย	ไล่มาตัง้แค่คาบสมทุรอาระเบยี 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	วกขึ้นไปถึงจีน	เกาหลี	และไซบีเรียตะวันออก	(ยกเว้นรัสเซีย)	ดินแดนริมขอบนี ้
ถือเป็นรัฐกันชนการปะทะระหว่างมหาอ�านาจทางทะเลกับมหาอ�านาจภาคพื้นดินในดินแดนที่เป็นหัวใจ 
ดงันัน้	ในทศันะนีด้นิแดนรมิขอบจึงเป็นพืน้ท่ีกนัชนส�าคญั	หากผู้ใดยดึครองได้ก็เท่ากบัป้องกนัไม่ให้ผูค้รอบครอง 
ดินแดนทีเ่ป็นหวัใจขยายอทิธพิลลงสูม่หาสมทุรได้	 ขณะเดยีวกันผูท้ีค่รอบครองรมิแลนด์สามารถใช้ดินแดนนี ้
เป็นประตูเข้าสู ่ดินแดนที่เป็นหัวใจได้	ซึ่งจากทฤษฎีดังกล่าวนี้เองจึงเป็นท่ีมาของนโยบายสกัดก้ัน 
(containment	policy)	อันเป็นนโยบายหลักของสหรัฐฯ	ท่ีใช้มาต้ังแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน 
ในการก่อตั้งองค์การทางทหาร	สร้างพันธมิตรเพื่อปิดล้อมการขยายอิทธิพลของรัสเซียในริมแลนด ์
ซึ่งปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงจีนด้วย

	 5	องค์การพันธมิตรทางทหารที่น�าโดยสหรัฐฯ	สมัยสงครามเย็น	ประกอบด้วย	องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ	(North	Atlantic 
	 	Treaty	Organization:	NATO)	องค์การสนธิสัญญากลาง	(Central	Treaty	Organization:	CENTO)	และองค์การสนธิสัญญา 
	 	ป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Southeast	Asia	Treaty	Organization:	SEATO)	(ปัจจุบันองค์การ	CENTO	และ	SEATO 
	 	ได้ยุติบทบาทลงแล้ว)

ทฤษฎีที่มีผลสัมฤทธิ์กับการขยายอิทธิพลของมหาอ�านาจผ่านองค์การ
NATO และองค์การ SCO

ผู้ที่สนใจศึกษาวิชารัฐศาสตร์หรือภูมิรัฐศาสตร์คงจะเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับทฤษฎีการขยาย 
อิทธิพลของมหาอ�านาจ	โดยเฉพาะ	“ทฤษฎีดินแดนท่ีเป็นหัวใจ”	(Heartland	Theory) 
เซอร์ฮัลฟอร์ด	 เจ.	แมคคินเดอร์	 (Sir	Halford	 J.	Mackinder)	นักภูมิศาสตร์ชาวอังกฤษ	พัฒนา 
แนวคิดดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่	20	จากการศึกษาการขยายอิทธิพลของมหาอ�านาจทางบก 
และทางทะเล	ซึง่พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัสภาพภูมิศาสตร์โลกอย่างมนียัส�าคัญ	โดยแมค็คนิเดอร์	เหน็ว่า

“...ผูใ้ดสำมำรถครอบครองยุโรปตะวนัออก ผูนั้น้จะเข้ำควบคมุดนิแดนหวัใจ ผูใ้ดสำมำรถ 
ครอบครองดินแดนหัวใจ ผู้นั้นจะเข้ำคุมเกำะโลก ผู้ใดสำมำรถเข้ำคุมเกำะโลก ผู้นั้นจะ 
เข้ำควบคุมโลก...”

          ดินแดนที่เป็นหัวใจอยู่ตรงไหน
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	 อย่างไรกต็าม	ไม่ใช่ว่าทฤษฎกีารเข้าควบคมุพืน้ที่ 
เป็นดินแดนหัวใจจะไม่สามารถใช้การได้เสียทีเดียว 
ทั้งสองทฤษฎียังคงใช้สัมฤทธิ์ผลได้เป็นอย่างดี	อยู่ที่ว่า 
มองจากมุมของใคร	และทั้งสองทฤษฎีต่างก็มีข้อด ี
ข้อด้อยถ่วงกันได้อย่างสมดุล	อยู่ที่ว่าต่อสู้กันในมิติใด 
ทัง้นี	้เมือ่พจิารณาถงึดนิแดนของรฐัสมาชิกองค์การ	SCO 
ในปัจจุบัน	พบว่ามีพื้นที่ครอบคลุมแผ่นดินยูเรเชีย 
เริ่มจากชายฝั่งทะเลบอลติกและทะเลด�าทางตะวันตก 
ถงึไซบเีรยีตะวันออก	 และทางเหนือมหาสมทุรอาร์กติก 
ลงมาจรดเทือกเขาหิมาลัยทางใต้	มากถึงร้อยละ	60 
และถ้ารวมพื้นที่ของมองโกเลีย	(ที่ราบสูงมองโกเลีย 
ตะวันออกเฉียงใต้)	และอิหร่าน	(ที่ราบสูงอิหร่าน 
ทางตะวันตกเฉยีงใต้)	ซึง่มสีถานะเป็นรฐัผูส้งัเกตการณ์ 
เข้าไปด้วย	กเ็ท่ากบัว่าองค์การ	SCO สามารถครอบครอง 
พื้นที่ดินแดนหัวใจได้เกือบร้อยละ	80	ทีเดียว
	 ดงันัน้ ในมติภิมูริฐัศาสตร์องค์การ SCO จงึนบัว่า 
มีก�าลังอ�านาจและแสนยานุภาพในทางการทหาร 
ทางเศรษฐกิจ ทางพลังงาน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า 
มหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ และองค์การ NATO	ปัจจัย 
ทั้งหมดน้ีท�าให้องค์การ	SCO	มีศักยภาพที่สามารถ 
ด�าเนินการสิ่งต่าง	ๆ 	ให้บรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ 
ขององค์การฯ	และชาติสมาชิกผ่านโครงการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทางเศรษฐกิจ	อาทิ 
โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(Belt	and 
Road	Initiative:	BRI)	ทีม่ผีลประโยชน์แห่งชาติร่วมกนั 
ระหว่างรัฐสมาชิกได้

  ประการแรก การแข่งขันด้านเศรษฐกิจท�าให้ม ี
ความต้องการด้านพลังงานมากขึ้น	จีนเป็นประเทศ 
ที่บ ริ โภคน�้ ามันเป ็นอันดับสองรองจากสหรัฐฯ 
จงึต้องการความมัน่คงทางพลงังานผ่านความร่วมมอืกบั 
ประเทศในภูมิภาค	ซึ่งรัสเซียและประเทศเอเชียกลาง 
เป็นผู้ผลิตน�้ามันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุด 
กลุ ่มหนึ่งของโลก ซึ่งการจัดการประชุม SCO 
จนีจงึได้ยกประเดน็การเป็น “ตลาดพลงังานในเอเชยี” 

โดยเพิ่มความร่วมมือกับประเทศอื่น	ๆ 	อาทิ	ประเทศ 
อหิร่าน	เนือ่งจากอหิร่านเป็นแหล่งน�า้มนัดบิเป็นอนัดบั 
4	ของโลก	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังเพื่อต่อสู้กับ 
อิทธิพลของสหรัฐฯ	และชาติตะวันตกเพื่อความมั่นคง 
ทางพลังงานรวมถึงการจัดตั้งเป็น	“สโมสรพลังงาน” 
(Energy Club) เพื่อพัฒนานิวเคลียร์และร่วมมือ 
ด้านพลังงานกับประเทศสมาชิกซึ่งมีศักยภาพสูง 
ทัง้ด้านทรพัยากรแร่และน�า้มนั	รวมถงึประเทศสมาชิก 
เป็นท้ังตลาดส่งออกน�้ามันและตลาดบริโภคน�้ามัน 
ขนาดใหญ่	 โดยจะพัฒนาให้ทัดเทียมกับองค์การ 
กลุ่มประเทศผู้ส่งน�้ามันออก	(OPEC)

 ประการทีส่อง องค์การ	SCO	ได้ด�าเนนิกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจต ่าง 	ๆ 	 เ พ่ือสนับสนุนในโครงการ 
ความรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง	(BRI)	ในปี	ค.ศ.	2017 
จีนได้สนับสนุนและเพ่ิมงบประมาณการลงทุนเพื่อ 
สนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจทั้ง	2	คือ	1)	ระเบียง 
เศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย	(China-Mongolia- 
Russia	 Economic	 Corridor:CMREC)	 เป็นเส้นทาง 
เช่ือมโยงทางถนน	อากาศ	ทะเล	และร่วมมือพัฒนา 
ในด้านการค้า	การขนส่ง	เหมืองแร่การเกษตร	ป่าไม ้
อุตสาหกรรมไฮเทคและพลังงาน	และ	2)	ระเบียง 
เศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก	(China- 
Central	Asia-West	Asia	Economic	Corridor: 
CCWAEC)	เป็นเส้นทางส�าคัญในการขนส่งน�้ามันและ 
ก๊าซธรรมชาติจากคาบสมุทรอาหรับ	ตุรกี	และอิหร่าน 
เพื่อส่งไปเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์	ซึ่งเป็น 
การขยายความร่วมมือในมิติต่าง	ๆ 	 รองรับการค้าและ 
เศรษฐกิจระหว่างจีนและสหรัฐฯ

 ประการที่สาม แนวคิดความร่วมมือระดับ 
พหุภาคีมีอิทธิพลมากข้ึนในการด�าเนินการทางการทูต 
ทั้งองค์การ	NATO	และองค์การ	 SCO	 เนื่องจากเป็น 
ความร ่วมมือกับกลุ ่มประเทศพันธมิตรเดียวกัน 
ในภูมิภาคท่ีมีอุดมการณ์คล้ายกันเพื่อผลประโยชน์ 
ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	ความเข้มแข็งทางการทหาร 
การแลกเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศท้ังสอง 
องค์การ	คอื	องค์การ	NATO	มสีหรฐัฯ	และกลุ่มประเทศ 
พันธมิตรยุโรป	และองค์การ	SCO	จีน	อินเดีย	และ 
รัสเซีย	(รวมถึงประเทศในกลุ่มสหภาพโซเวียตเดิม)

  การแข่งขันระหว่างองค์การ NATO
  และองค์การ SCO
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บทบาทของไทย

  ประเทศไทยและภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิรัฐศำสตร์ 
ทีม่คีวำมส�ำคญัต่อสหรฐัฯ ส่วนหนึง่ทีส่�ำคญัก็ในฐำนะท่ีเป็นรฐัติดทะเล 
ตำมทฤษฎีริมแลนด์  ไทยและสหรัฐฯ มีควำมสัมพันธ์ทำงทูตยำวนำน 
โดยเมื่อ	ค.ศ.	1954	ไทยเคยเป็นที่ ต้ังขององค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (SEATO)	 ซึ่งเป็นองค์การพันธมิตรทางการทหารของสหรัฐฯ 
ในยุคสงครามเย็น	มีลักษณะบางประการคล้ายกับองค์การ	NATO	แม้ว่าองค์การ 
ได้ยตุไิปแล้วแต่เหน็ได้ว่าสหรฐัฯ	ยงัคงให้ความส�าคัญกบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
และสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(ASEAN)	อยูใ่นประเทศสมาชิกอาเซียน 
ไทยและฟิลิปปินส์ยังด�ารงสถานะพันธมิตรนอก	NATO	(Major	non-NATO	ally) 
โดยเม่ือปี	ค.ศ.	2003	สหรัฐฯ	และประเทศพนัธมิตร	NATO	ได้ขยายกรอบความร่วมมอื 
ในด้านต่าง	ๆ 	ทั้ง	ASEAN	RCEP	APEC	LMI	และอื่น	ๆ 	ในสถานะประเทศสมาชิก
และประเทศคู่เจรจา	เนื่องจากต้องการป้องกันการขยายอิทธิพล
ทีส่หรฐัฯ	มองว่ามากเกนิไปของจนี	โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
และการคมนาคมผ่านโครงการ	BRI	รวมถึง
การใช้อ�านาจละมุน	(Soft	Power)
ทางสังคมและวัฒนธรรม
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ไทยต้องติดตำมสถำนกำรณ์กำรรวมกลุม่ระหว่ำงประเทศ 
และศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ ์
ทำงกำรทูตและรักษำดุลยภำพของมหำอ�ำนำจระหว่ำง 
สหรฐัฯ จีน รสัเซยี สหภำพยุโรป ในกำรพฒันำควำมร่วมมอื 
ด้ำนต่ำง ๆ  ในเวทีระหว่ำงประเทศในอนำคต ในสถำนะของ 
ประเทศคู่เจรจำหรือประเทศผู้สังเกตกำรณ์ต่อไป

สิ่งที่จะช่วยให้ไทยมีอ�ำนำจในกำรเจรจำต่อรองกับประเทศมหำอ�ำนำจได้มำกยิ่งขึ้น 
คือกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระดับพหุภำคี แม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมำชิก 
ทั้งขององค์กำร NATO และองค์กำร SCO อย่ำงไรก็ตำม ไทยสำมำรถใช้กรอบ 
ควำมร่วมมืออื่น ๆ  ในกำรร่วมมือกับประเทศสมำชิกของทั้งสององค์กำรได้	เช่น 
การยกระดับความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยพิจารณาการให้สถานะประเทศคู่เจรจาของ
ไทยหรือของอาเซียนเพิ่มขึ้น ส่วนบทบาทไทยต่อองค์การ	SCO	ไทยสามารถแสดงบทบาท 
ที่ส�าคัญในฐานะประเทศที่มีเส้นทางผ่านของระเบียงเศรษฐกิจของจีนผ่านการเจรจา 
โดยยึดหลักผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส�าคัญผ่านกรอบความร่วมมือ	LMC	หรือกรอบ	ASEAN 
ในฐานะประเทศคู่เจรจา	คือ	จีน	รัสเซีย	และอินเดีย	โดยเพิ่มความร่วมมือในมิติต่าง	ๆ 	มากขึ้น 
ซึ่งไทยยังไม่มีความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซีย	รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ 
ในเอเชยีกลางซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกขององค์การ	SCO	การเพิม่ความร่วมมอืผ่านกรอบอาเซียน 
ในระดับพหุภาคีหรือการเจรจาระดับทวิภาคีกับแต่ละประเทศ	รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก 
ภมูศิาสตร์และภมูริฐัศาสตร์	 ซึง่ไทยอยูก่ลางภมูภิาค	 มคีวามเป็นแกนกลางความเชือ่มโยงของอาเซยีน 
ผ่านโครงการต่าง	ๆ 	ของประเทศมหาอ�านาจ

มิติด้านพลังงานไทยสามารถใช้กรอบอาเซียนซึ่งมีสถานะผู้เข้าร่วมประชุม 
ทั่วไป	ในการเจรจาเพื่อเพิ่มตลาดด้านพลังงานใหม่	ๆ 	ส่งผลต่อความมั่นคง 
ด้านพลังงานในระยะยาวของไทย	เนื่องจากองค์การ	SCO	ให้ความส�าคัญ 
ด้านพลังงานอย่างมาก	ข้อได้เปรียบของไทยคือการไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศ 
ของอาเซียนที่มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในอาเซียนมีเพียงกัมพูชาท่ีมีสถานะ 
ประเทศคู่เจรจากับองค์การ	SCO	อีกท้ังกัมพูชากล่าวในท่ีประชุมว่าจะเป็น 
ผู้ประสานระหว่างสมาชิกอาเซียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อไป
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องค์กำร NATO เป็นองค์กำรที่ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นในช่วง 
สงครำมโลกครั้งท่ี 2 ภำยใต้สนธิสัญญำบรัสเซลส ์
มีกองก�ำลังจำกชำติพันธมิตรประจ�ำองค์กำร มุ ่งเน้น 
กำรสร้ำงพันธมิตรทำงกำรทหำร ปฏบิตักิำรรกัษำสนัตภิำพ 
(PKO) และควำมร่วมมือท่ีมผีลผกูพนัร่วม ในขณะทีอ่งค์กำร 
SCO ถกูมองว่ำเป็นองค์กำรทีม่คีวำมร่วมมอือย่ำงหลวม ๆ

 1. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การ NATO และองค์การ SCO

องค์การ	NATO	เป็นองค์การที่มีศักยภาพทางการทหารและเครือข่ายความร่วมมือ 
ที่แข็งแกร่งกว่าองค์การ	SCO	อย่างไรก็ตาม	สืบเนื่องจากท้ังสององค์การมีปัจจัย 
พื้นฐาน	 กล่าวคือ	 การด�าเนินงาน	 เป้าประสงค์	 โครงสร้างการบริหาร	 และสถานะ 
ขององค์การที่แตกต่างกัน	องค์การ	NATO	เป็นองค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วง 
สงครามโลก	คร้ังที่	2	ภายใต้สนธิสัญญาบรัสเซลส์	มีกองก�าลังจากชาติพันธมิตร 
ประจ�าองค์การ	มุง่เน้นการสร้างพนัธมติรทางการทหาร	ปฏบัิตกิารรกัษาสนัตภิาพ	(PKO) 
และความร่วมมือที่มีผลผูกพันร่วม	ในขณะที่องค์การ	SCO	ถูกมองว่าเป็น 
องค์การที่มีความร่วมมืออย่างหลวม	ๆ 	ด�าเนินงานในลักษณะกรอบการประชุม 
ซึง่ครอบคลมุหลายประเดน็	แม้จะมกีารเพิม่จ�านวนสมาชกิมากขึน้	แต่เม่ือพจิารณา 
แนวโน้มการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ได้สะท้อนภาพการด�าเนินนโยบายที่ไม่สอดคล้อง
กันระหว่างประเทศสมาชิกอยู่บ้างประกอบกับองค์การ	 SCO	 ไม่มีกองก�าลังประจ�า
องค์การ	จึงเป็นข้อเปรียบเทียบที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า	องค์การ	
SCO	ยังไม่มีศักยภาพทางการทหารเทียบองค์การ	NATO	ได้มากพอ

บทสรุป

จำกกำรประชุมทำงวิชำกำร เรื่อง ท่ำทีนโยบำยด้ำนควำมม่ันคงไทยต่อพลวัต 
กำรเปลีย่นแปลงด้ำนควำมมัน่คงระหว่ำงประเทศ เมือ่วนัพธุที ่23 ธนัวำคม 2563 
ซึง่มสีถำบนัควำมมัน่คงศึกษำ ส�ำนักงำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ (สมศ. สมช.) 
เป็นเจ้ำภำพ และมผู้ีแทนจำกส่วนรำชกำร พลเรอืน และทหำร ทีม่ภีำรกิจรบัผดิชอบ 
งำนด้ำนควำมมั่นคง  และด้ำนกำรต่ำงประเทศเข้ำร่วมเป็นจ�ำนวนมำก  ที่ประชุม 
ได้รับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองต่อองค์กำร NATO และองค์กำร SCO รวมถึง 
กำรก�ำหนดบทบำทของไทย สรุปได้ดังนี้
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 2. ภาพความสัมพันธ์ขององค์การ NATO และองค์การ SCO กับนานาประเทศ 

ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลล์	ทรัมป์	สะท้อนภาพความห่างเหินระหว่างสหรัฐฯ 

กับองค์การ	NATO	ในขณะที่องค์การ	SCO	แสดงภาพความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับรัสเซีย 

และชาติพันธมิตรซ่ึงเป็นอดีตสหภาพโซเวียต	ท้ังนี้	คาดการณ์ว่าภูมิภาคอาร์กติกซ่ึงอุดมไปด้วย 

แร่ธาตุหายากและทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์จะเป็นสมรภูมิความขัดแย้งในการ 

ขยายอทิธพิลของมหาอ�านาจผ่านการด�าเนินงานของทัง้สององค์การในระยะต่อไปโดยอาจเทยีบเคยีง 

ได้กับการแข่งขันในมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้

3. การก�าหนดท่าทีของไทยต่อองค์การ NATO และองค์การ SCO	ดังนี้

  1)	ควรมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของทั้งสอง 
องค์การเป็นรายประเทศ	(bilateral)	รวมถึงพันธมิตรหลักนอกองค์การ	NATO 
(Major	Non-NATO	Ally:	MNNA)	แทนการแสดงท่าทหีรอืการเชือ่มความสมัพนัธ์ 
ในระดับองค์การ

  2) การค�านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติของไทย	แสดงจุดยืนการรักษา 
ดุลยภาพระหว่างกัน	ให้ความส�าคัญกับการรักษาสันติภาพและโครงการเสริมสร้าง 
สมรรถนะ	ถึงแม้ว่าไทยไม่ได้อยู่ในพื้นที่การแย่งชิงอิทธิพลของมหาอ�านาจโดยตรง 
แต่ไทยก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายของมหาอ�านาจ 
และอาจได้รับความกดดันให้เลือกข้างหรือท�างานร่วมกับกลุ่มอ�านาจใดอ�านาจหนึ่ง 
มากขึ้น	จึงต้องมีการศึกษาและติดตามสถานการณ์ให้ทันท่วงทีเพื่อให้สามารถ 
คงนโยบายถ่วงดุลอ�านาจระหว่างประเทศอยู่เสมอ

  3) ส่งเสริมการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนให้ความช่วยเหลือด้าน 
การแพทย์และสาธาณสุข	ซึ่งเป็นสิ่งท่ีทุกประเทศสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
ในภาวะวิกฤตได้	ตลอดจนเป็นการแสดงบทบาทน�าของไทยในด้านสาธารณสุข 
ระดับโลก	และ

  4) ไทยสามารถใช้เวทีการประชุมเจ้าหน้าท่ีระดับสูงระหว่างประเทศ 
ที่ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหรือมีกรอบความร่วมมืออยู ่แล้ว	เป็นช่องทาง 
ในการริ เริ่มพูดคุยประเด็นเฉพาะเรื่อง	 หรือแลกเปลี่ยนและเสริมสร ้าง 
ความสมัพนัธ์กบัมติรประเทศได้	อย่างไรก็ตาม	ไทยต้องพฒันาแนวนโยบายต่างประเทศ 
ให้หลากหลายพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทศวรรษต่อไปให้มากยิ่งขึ้น
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