
นรุตม์ เจริญศรี*

* ส�านักวชิาการระหว่างประเทศ คณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 บทความนีม้ส่ีวนวิเคราะห์ท่ีมาจากงานวิจัยเรือ่ง “ประเทศไทยในความเชือ่มโยงในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง: บทบาทญีปุ่น่ต่อการเชือ่มโยงของ

ระเบยีงเศรษฐกจิกบัผลกระทบต่อประเทศไทย” ซึง่ได้รบัทุนสนับสนนุงานวิจยัจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่.

 กับความท�าทายร�วมสมัย
ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
ประเทศมหาอํานาจ

 บทนํา7 

 ปกติแล้วการอธิบายทางวิชาการในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขงน้ันมักจะให้
ความส�าคัญกับประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในระดับอนุภูมิภาคหรือประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะเร่ืองการจดัการแม่น�า้โขงในฐานะแม่น�า้ระหว่าง
ประเทศ (international river) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
กระแสความสนใจเรื่องการที่รัฐบาลจีนริเริ่มโครงการ
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road: OBOR) 
หรือที่ปัจจุบันเรียกว่าข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 
(Belt Road Initiative: BRI) ที่มีการเชื่อมโยงมายัง
อนุภูมิภาคลุ ่มแม ่น�้ า โขงก็ ได ้รับความสนใจจาก
นักวิชาการมากข้ึนเรื่อย ๆ

 กระน้ันก็ตาม กค็งปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนุภมูภิาคนี้
ไม่ได้มีเพียงแต่จีนเท่านั้นที่เข้ามามีบทบาทโดดเด่น 
เพราะประเทศมหาอ�านาจอื่น ๆ อย่างญ่ีปุ่น สหรัฐฯ 
หรือเกาหลีใต้กม็บีทบาทส�าคญัในการให้ความช่วยเหลอื
หรือเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ผ่านโครงการให้
ความช่วยเหลอื (รายละเอยีดดู นรุตม์ เจริญศร,ี 2562) 
การเข้าใจบทบาทของประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ

7 

ในอนุภูมิภาคนี้จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ เพราะการเข้ามามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ได้กล่าวไปนั้นไม่ได้มีแต่เร่ืองเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว โครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เริ่ม
มีการให้กับอนุภูมิภาคนี้มีหลากมิติ ท้ังเรื่องการเมือง 
ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม การท�าความเข้าใจ
ความสัมพันธ ์ ระหว ่ า งประเทศมหาอ� านาจ กับ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงรวมไปถึงการเข้าใจการแข่งขัน
กันระหว่างประเทศมหาอ�านาจนี้จะท�าให้เราเห็น
ความท้าทาย (challenge) ที่อนุภูมิภาคก�าลังเผชิญ 
รวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตก็จะช่วยให้ไทยสามารถวางแนวนโยบาย
ในการรับมือได้อย่างถูกต้อง

 บทความนี้มีเป้าหมายในการเสนอประเด็น
การวิเคราะห์เรื่องการแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง รวมไปถึงการเสนอแนะ
ประเด็นท่ีอาจจะช่วยสร้างสมดุลของการด�าเนินความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในบริบทกระแสการ
แข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ
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  “อนุภูมิภาคลุ�มแม�นํ้าโขง” คืออะไร

 เราจะมาพิจารณาประเด็นค�าทั้งสามก่อน เพ่ือเข้าใจมโนทัศน์การมองพื้นที่นี้ 
ส่ิงแรกทีเ่ราสงัเกตได้กค็อื แม้ว่าในภาษาองักฤษจะมคี�าว่า “Greater” แต่ค�าดงักล่าวไม่ถกูแปล

เป็นค�าภาษาไทย ค�าถามคอื ค�าว่า “Greater” นี ้มคีวามหมายว่าอะไร พจนานกุรม Oxford 
ได้ให้ค�านิยามค�าว่า Greater ไว้หลายความหมาย คือ

  จ�านวนหรือความเข้มข้นที่มากกว่าค่าเฉลี่ย
  ความน่าประทับใจหรือความยิ่งใหญ่

   แสดงนัยถึงส่วนที่ใหญ่กว่าหรือใหญ่ที่สุดของพื้นที่
   การหมายรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง

  แม้ว่าเราจะไม่สามารถสืบค้นย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการใช้ค�าว่า Greater ได้ว่าด้วยเหตุอันใดที่ท�าให้
ADB เลือกใช้ค�าว่า Greater แทนที่อาจจะเลือกค�าอื่น ๆ เช่น Mekong Region หรือ Mekong Basin แต่อาจจะ
อนุมานจากความหมายในเบื้องต้นได้ว่า การใช้ค�าว่า “Greater” ก็เพื่อแสดงนัยว่าพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งหรือพื้นที่
ใกล้เคียง หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ค�าท่ีสองคือ “Mekong” ค�านี้แปลอย่างตรงไปตรงมาก็คือ “แม่โขง” หมายถึงแม่น�้าโขง ซึ่งมีสถานะ
เป็นแม่น�้าระหว่างประเทศ กระนั้น ค�าว่า “แม่น�้าโขง” มิได้ถูกใช้เป็นเพียงค�าที่ใช้เรียก “แม่น�้า” อย่างเดียวเท่านั้น 
หากแต่ค�าว่า “แม่น�า้โขง” น้ัน ยังได้กลายเป็น “กรอบความคดิ” (concept) ท่ีใช้เรยีก “ความร่วมมอื” (cooperation)
 ระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับแม่น�้าโขงเช่นเดียวกัน เช่น 

  โครงการพฒันาความรวมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมิูภาคลุมแมนํา้โขง 

  (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program) 

  หรอืทีเ่รยีกวา “โครงการ GMS”

  ยทุธศาสตรความรวมมอืทางเศรษฐกจิ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง

  ระหวางกมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา ไทย และเวยีดนาม (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong 

  Economic Cooperation Strategy – ACMECS) 

  ความรวมมือประเทศลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน (Mekong-Japan Cooperation) 

  และค�าสดุท้ายคือ “Subregion” หรอืท่ีแปลเป็นไทยว่า “อนภุมูภิาค” ค�าว่าอนภุมูภิาคเป็นค�าท่ีใช้เพือ่ระบุ
พืน้ทีท่ีแ่คบหรอืเลก็ลงมากว่า “ภมูภิาค” (region) ซ่ึงในการศกึษาส่วนมากมกัเรยีกเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ว่าเป็นภมูภิาค
 และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงเป็นอนุภูมิภาค 

 ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาประเด็น
ความท้าทายต่าง ๆ ของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้าโขง ผู้เขียนขอน�าเสนอประเด็น
ค�าว่าอนุภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงก่อน เพือ่ให้
ผู้อ่านได้เห็นว่าการใช้ค�านิยามดังกล่าว
ในปัจจุบันมีนัยทางการเมืองอย่างไรบ้าง

 คําว�า “อนุภูมิภาคลุ�มแม�นํ้าโขง” มาจากภาษาอังกฤษ
ที่ว�า “Greater Mekong Subregion” หรือที่ใช�ตัวอักษรย�อว�า
“GMS” คําดังกล�าวประกอบขึ้นจากคําหลักสามคําคือ 

Greater   +   Mekong   +   Subregion

  “อนุภูมิภาคลุ�มแม�นํ้าโขง” คืออะไร

  (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program) 

  ระหวางกมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา ไทย และเวยีดนาม (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong 

 ความรวมมือประเทศลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน (Mekong-Japan Cooperation) 

  และค�าสดุท้ายคือ “Subregion” หรือท่ีแปลเป็นไทยว่า “อนภุมูภิาค” ค�าว่าอนภุมูภิาคเป็นค�าท่ีใช้เพือ่ระบุ
พืน้ทีท่ีแ่คบหรอืเลก็ลงมากว่า “ภมูภิาค” (region) ซ่ึงในการศกึษาส่วนมากมกัเรยีกเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ว่าเป็นภมูภิาค
  และค�าสดุท้ายคือ “Subregion” หรือท่ีแปลเป็นไทยว่า “อนภุมูภิาค” ค�าว่าอนภุมูภิาคเป็นค�าท่ีใช้เพือ่ระบุ
พืน้ทีท่ีแ่คบหรอืเลก็ลงมากว่า “ภมูภิาค” (region) ซ่ึงในการศกึษาส่วนมากมกัเรยีกเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ว่าเป็นภมูภิาค
  และค�าสดุท้ายคือ “Subregion” หรือท่ีแปลเป็นไทยว่า “อนภุมูภิาค” ค�าว่าอนภุมูภิาคเป็นค�าท่ีใช้เพือ่ระบุ

   การหมายรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง

  แม้ว่าเราจะไม่สามารถสืบค้นย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการใช้ค�าว่า 
ADB เลือกใช้ค�าว่า Greater แทนที่อาจจะเลือกค�าอื่น ๆ เช่น Mekong Region หรือ Mekong Basin แต่อาจจะ
อนุมานจากความหมายในเบื้องต้นได้ว่า การใช้ค�าว่า “Greater” ก็เพื่อแสดงนัยว่าพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งหรือพื้นที่
ใกล้เคียง หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ค�าท่ีสองคือ “Mekong” ค�านี้แปลอย่างตรงไปตรงมาก็คือ “แม่โขง” หมายถึงแม่น�้าโขง ซึ่งมีสถานะ
เป็นแม่น�้าระหว่างประเทศ กระนั้น ค�าว่า “แม่น�้าโขง” มิได้ถูกใช้เป็นเพียงค�าที่ใช้เรียก “แม่น�้า” อย่างเดียวเท่านั้น 
หากแต่ค�าว่า “แม่น�า้โขง” น้ัน ยังได้กลายเป็น “กรอบความคดิ” (concept) ท่ีใช้เรยีก “ความร่วมมอื” (cooperation)
เป็นแม่น�้าระหว่างประเทศ กระนั้น ค�าว่า “แม่น�้าโขง” มิได้ถูกใช้เป็นเพียงค�าที่ใช้เรียก “แม่น�้า” อย่างเดียวเท่านั้น 
หากแต่ค�าว่า “แม่น�า้โขง” น้ัน ยังได้กลายเป็น “กรอบความคดิ” (concept) ท่ีใช้เรยีก “ความร่วมมอื” (cooperation)
เป็นแม่น�้าระหว่างประเทศ กระนั้น ค�าว่า “แม่น�้าโขง” มิได้ถูกใช้เป็นเพียงค�าที่ใช้เรียก “แม่น�้า” อย่างเดียวเท่านั้น 
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	 การศึกษาเรื่อง	 “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง”	 ควรเริ่มจากการท�าความเข้าใจกรอบของการศึกษา	 เพราะ
ค�าดังกล่าวมีนัยหลายประการที่อาจท�าให้ผู้อ่านเกิดค�าถามต่อประเด็นของการศึกษา	อีกทั้งค�าดังกล่าวครอบคลุม
และเกี่ยวข้องกับประเทศ	 6	ประเทศ	 ได้แก่	 เมียนมา	 ไทย	สปป.ลาว	 กัมพูชา	 เวียดนาม	 และจีน	 ผู้เขียนได้ลอง
สืบค้นในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดของ	School	of	Oriental	and	African	Studies	(SOAS)	และ	University	of	
Leeds	ที่มีการเรียนการสอนด้าน	East	and	Southeast	Asian	Studies	โดยใช้ค�าว่า	“Greater	Mekong	Subregion”	
โดยตั้งช่วงเวลาให้หางานวิชาการในช่วงระหว่างปี	ค.ศ.	1980-1991	ผลปรากฏว่าไม่มีงานวิชาการใดเลยแม้แต่
ชิ้นเดียวใช้ค�าว่า	 “Greater	Mekong	 Subregion”	 แต่เม่ือเปล่ียนมาเป็นการค้นหาโดยตั้งผลของการสืบค้น
ให้เร่ิมตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1992	เป็นต้นมา	จงึพบว่ามกีารใช้ค�าว่า	“Greater	Mekong	Subregion”	ในงานวชิาการต่าง	ๆ	
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการเกิดขึ้นของการรับรู ้ความเป็นภูมิภาคว่า	ในงานวิชาการต่าง	ๆ	ในช่วงก่อนมีการตั้ง
โครงการ	 GMS	 ในปี	 ค.ศ.	 1992	 การนิยามหรือเรียกพื้นที่นี้ว่า	 GMS	 นั้นไม่มีอยู่ในงานศึกษาวิชาการ	 แต่เมื่อ
โครงการ	GMS	เกิดขึ้นท�าให้มโนทัศน์การมองพื้นที่นี้ในฐานะอนุภูมิภาคเกิดขึ้นมา

	 การกล่าวถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 เป็นการน�าเอา	“แม่น�้าโขง”	 เป็นแกนหลักของการท�าความเข้าใจ	
เพราะเป็น	“ลุ่มแม่น�้า”	แต่การกล่าวเช่นนั้นเป็นการให้ความส�าคัญกับ	“พื้นที่เชิงกายภาพ”	ซึ่งการบอกถึงพื้นที่
เชิงภาพดังกล่าวก็ยังมีนัยอีกสองประการคือ	หนึ่ง	เป็นการกล่าวถึงประเทศ	“ท้ังประเทศ”	ที่มีอาณาบริเวณติด
กับแม่น�้าโขง	 ได้แก่	 ประเทศท้ัง	 6	 ประเทศ	 และเป็นการพูดถึงรัฐบาลกลางของประเทศนั้น	 ๆ	 และไม่ได้กล่าว
เฉพาะเจาะจงลงไปในพื้นที่ใดเป็นพิเศษ	สอง	เป็นการกล่าวถึง	“พื้นที่เฉพาะ”	ท่ีใช้ประโยชน์จากแม่น�้าโขง	หรือ
เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น�้า	 ในแง่นี้	นัยที่สองก็จะให้ความส�าคัญกับพื้นที่ที่อยู่รอบข้างแม่น�้าโขงเท่านั้น	และไม่ได้
กล่าวถึง	“ทั้งประเทศ”	แบบที่ความหมายแรกให้ไป	

	 นอกจากนี้	 ค�าว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 ยังหมายถึง	 “กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ”	 ท่ีเป็น
ความตกลงร่วมระหว่างประเทศทั้ง	6	ประเทศที่มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือด้านต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาประเด็น
ที่ตกลงระหว่างกัน	ในแง่นี้	ค�าว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงจึงมีความหมายที่แตกต่างไปตามบริบท	

	 ในกรณีของประเทศจีนนั้นอาจจะมีความเฉพาะลงไปอีก	 เพราะรัฐบาลจีนได้ก�าหนดให้มณฑลเพียง
สองมณฑลเท่านั้นที่เข้ามามีส่วนกับกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	ซึ่งได้แก่	มณฑลยูนนาน	และมณฑลกวางสี	
ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเรากล่าวถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 เราจะหมายถึงสองมณฑลนี้เท่านั้น	 มักมิได้หมายรวมถึง
ประเทศจีนทั้งประเทศ	แตกต่างไปจากเวลาที่พูดถึงประเทศ	5	ประเทศที่เหลือ

	 ดังที่ได้เห็นค�านิยามไป	 ประเด็นที่ส�าคัญคือ	 การเลือกใช้ค�านิยามที่เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงก็จะมี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นการมองความท้าทายในอนุภูมิภาค	 เพราะหากเรามองอนุภูมิภาคในฐานะที่เป็นพื้นที่
ทางกายภาพแล้ว	การก�าหนดว่าอะไรคือความท้าทายก็จะเน้นไปที่ปัจจัยหรือประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เชิงพ้ืนที่	 ในขณะที่หากเราใช้ค�าดังกล่าวในแง่ของกรอบความร่วมมือการนิยามอนุภูมิภาคก็จะมีประเด็นเชิง
โครงสร้างสถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 อีกทั้งหากเราใช้ค�านิยาม	 GMS	 ในแง่ของ
กรอบความร่วมมือ	การมองประเด็นความร่วมมือของกรอบ	GMS	ก็จะไม่ได้ครอบคลุมถึงประเด็นแม่น�้าโขง	

Greater Mekong Subregion
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 ประเด็นป�ญหาความท�าทาย

 ดังที่ได้เห็นไปแล้วในประเด็นเกี่ยวกับการ
ใช้ค�าว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงคือ การใช้ค�านิยามที่
มีนัยแตกต่างกันน�าไปสู ่มโนทัศน์การมองและระบุ
ประเด็นความท้าทายที่แตกต่างกัน ในบทความนี้
ผู ้ เขียนเลือกใช้ความหมายที่ครอบคลุมทั้งสองนัย 
เพราะการใช้ค�าที่มีนัยครอบคลุมนั้นท�าให้เห็นประเด็น
ที่ กว ้ างขึ้ นทั้ งประเด็นที่ เชื่ อมโยงกับภูมิภาคใน
ทางกายภาพและกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค

 ผู ้ เขียนพยายามวิ เคราะห ์ประเด็นความ
ท้าทายต่าง ๆ ที่อนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขงต้องเผชิญ
ในยุคปัจจุบัน ทั้งในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ และภูมิรัฐศาสตร์
ที่ เป ็น พ้ืนที่ของการแข ่งขันกันระหว ่างประเทศ
มหาอ�านาจ

 ในส่วนแรกนี้ผู ้เขียนจะวิเคราะห์ปัญหาสอง
ประการที่ผู ้เขียนมองว่ามีนัยส�าคัญยิ่งต่อการพลวัต
ของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ
ซึ่งได้แก่ ประเด็นเรื่องแม่น�้าโขงและการเชื่อมโยง
ภายในภูมิภาค สองประเด็นน้ีมีความเกี่ยวข้องกับ
กรอบความร่วมมือและพ้ืนที่กายภาพของอนุภูมิภาค
อย่างมีนัยส�าคัญ เพราะมันเป็นประเด็นความท้าทาย
ที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ
ด้านความสัมพันธ ์ระหว่างประเทศ และมีผลต่อ
การด�าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคกับประเทศมหาอ�านาจ

 ปญหาเรื่องแมนํ้าโขง: 

 ปัญหาและความท้าทายใหญ่สุดท่ีด�าเนินมา
เป็นระยะเวลานาน และส่งผลต่ออนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง
คอื ปัญหาเรื่องเขื่อนที่กั้นแม่น�้าโขงในประเทศจีน แม้ว่า
ล่าสุดทางรัฐบาลจีนได้เพิ่มการปล่อยน�้าโขงจากเข่ือน
จาก 850 ควิบิกต่อวนิาทีเป็น 1,000 ควิบิก เพ่ือบรรเทา
ป ัญหาความแห้งแล ้งในอนุภูมิภาคลุ ่มแม ่น�้ าโขง 
อย่างไรก็ดี ก็ต้องตั้งค�าถามต่อประเด็นนี้ว่า การที่จีน
บอกว่ายอมปล่อยน�้าโขงจากเขื่อนเพิ่มขึ้นนี้เป็นการ
แสดงความชอบธรรมในการถือครองหรือการแสดง
ความสามารถในการควบคุมทรัพยากรแม่น�้าระหว่าง
ประเทศที่ไม่ควรมีใครเป็นเจ้าของหรือไม่ เพราะการ
แสดงความสามารถในการควบคุมแม่น�้าได้แสดงถึงนัย
ของการเป็นเจ้าของหรือไม่ แล้วแม่น�า้โขงในฐานะท่ีเป็น
แม่น�้าระหว่างประเทศควรตกอยู ่ในสภาวะของการ
ควบคุมโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแบบนี้หรือไม่

 ประเด็น เรื่ อ งรถไฟและการ เชื่ อมโยง
 ระดับภูมิภาค: จีนมองว่าไทยเป็นพื้นท่ีมี
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองท่ีดี เพราะว่า
อยู่ไม่ไกล และเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง
เวียดนามและเมียนมา ไทยก็เป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่จีน
จะเลือกเข้ามาลงทุนพัฒนาการเชื่อมโยง แม้ว่าไทยจะมี
ประเด็นเรื่องค่าแรงที่เพิ่มขึ้น และตลาดไทยเองก็ไม่ได้
ใหญ่มากพอที่จะดึงดูดนักลงทุนชาวจีนให้เข้ามาลงทุน
สร้างโรงงาน แต่เป็นเพราะประเด็นทางการเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างหากที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดจีน
เข้ามา และไทยเองกม็ทีีต่ัง้อยูต่รงกลางทีจ่ะเป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงภาคพื้นทวีปเข้าไว้ด้วยกันได้ (Zhao, 2019)

 กรอบความรวมมือระดับภูมิภาค: ในหัวข้อ
 ท่ีผ่านมา เราได้เหน็ประเดน็ความท้าทายในเชิง
กายภาพของอนุภูมิภาคสองประเด็นท่ีส�าคัญคือการ
จัดการแม่น�้าโขงและเรื่องการก่อสร้างความเชื่อม
โยงในอนุภูมิภาค ดังท่ีผู ้เขียนได้กล่าวไปในข้างต้น
ก่อนหน้าแล้วว่า ประเด็นเรื่องกรอบความร่วมมือระดับ
อนุภูมิภาคเองนั้นก็อยู่ในภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันกัน
ของประเทศมหาอ�านาจ อนุภูมิภาคมีความสัมพันธ์
ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ

3.1

3.2

3.3

3



6_NTp59-68 SI 002 press.indd   62 6/19/2563 BE   3:08 PM



วัฒนธรรมที่ แนบแน ่นกั บประ เทศมหาอ� านาจ 
พัฒนาการของความสัมพันธ ์ ระหว ่ า งประเทศ
มหาอ�านาจอย่างจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และเกาหลีใต้นั้น
มีมาอย่างต่อเนื่องและก่อตัวเป็นชุดความสัมพันธ์ที่เน้น
มิติความร่วมมือที่แตกต่างกันออกไป นับจนถึงปัจจุบัน 
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีกับประเทศมหาอ�านาจ
ก็มีจุดเน้นที่แตกต่างกันและมีขอบเขตที่กว้างและลึกที่
แตกต่างกนัออกไปตามแต่ว่ากรอบความร่วมมอืเหล่านัน้
ต้องการเน้นประเด็นใดเป็นประเด็นหลัก ซึ่งในแง่หนึ่ง
ก็สะท้อนวิธีการมองว่ามิติใดถูกใช้เป็นสะพานเชื่อม
ความสัมพันธ์ในชุดความสัมพันธ์นั้น ๆ

 ความสัมพันธกับจีน  
  ในปัจจุบนั ภายใต้กรอบความร่วมมือ
Lancang-Mekong นั้น ทางการจีนได้ประกาศให้มี
การตั้ง Lancang-Mekong Cooperation Special 
Fund เมื่อเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2019 เพื่อพัฒนา
และปกป้องสิ่งแวดล้อมภาคอีสานของไทย ในแง่นี้
เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยในฐานะ
หน่ึงในประเทศที่อยู่ภายใต้กรอบ Lancang-Mekong 
ประเ ด็นที่น ่ าจับตามองนอกเหนือไปจากความ
สัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ก่อรูปก่อร่างมา
ชัดเจนแล้วก็คือการที่รัฐบาลจีนให้งบประมาณมาจัด
งานสัมมนาเกี่ยวกับ BRI และ LMC ที่เชียงใหม่และ
เชียงรายในช่วงหลัง ๆ นี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็น
เพื่อพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการใน
บริเวณน้ี การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ
เช่นมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ BRI ผ่าน
กิจกรรมทางด้านวิชาการน้ันเป ็นการพยายามใช ้
สถาบันและเป็นการสร้างความชอบธรรมผ่านกลไก
ทางวิชาการ 

อนึ่ง ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรพิจารณา
สืบเนื่องจากการจัดการประชุมเกี่ยวกับ BRI ของจีน
นั้นคือ ปัญหาของการจัดงานสัมมนาลักษณะนี้ก็คือ
อุปสรรคด้านภาษา เพราะแม้ว่าจะมีเป้าหมายในการ
สนบัสนนุ เผยแพร่ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองโครงการต่าง ๆ  แล้ว 
แต่หากผู้รับสารมีอุปสรรคทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ กลุ่มประชาชนโดยทั่วไป
ก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลที่งานสัมมนา
ต้องการจัด ซึ่งในประเด็นนี้ต้องดูต่อไปว่าทางการจีน
จะมีการด�าเนินการโดยใช้การประชาสัมพันธ์ที่เป็น
ภาษาท้องถิ่นเพิ่มเติมอย่างไร

 การแข่งขันกับประเทศญี่ปุน 
  แต ่ เดิมนักวิชาการจ� านวนมาก
มีมโนทัศน์ว่าจีนกับญี่ปุ ่นเมื่อเข้ามาแข่งขันกันแล้ว
จะท�าให้เกิดความตึงเครียดภายในภูมิภาค แต่จาก
การศึกษาของนักวิชาการจีน Hong Zhou (2019) 
เสนอว่า สปป.ลาวและกัมพูชามองว่าการแข่งขัน
ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเป็นเรื่องดีต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่
ฟลิปปนส์กับอินโดนีเซียซ่ึงเป็นประเทศภาคพื้นสมุทร
กังวลเรื่องการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐฯมากกว่า
แต่หากดูโดยภาพรวมแล้ว Zhou เห็นว่าการแข่งขัน
ระหว่างจีนกับญี่ปุ ่นจะท�าให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ช่วยให้เกิดการพัฒนา
และการลงทุนเพือ่พฒันาสาธารณปูโภคในประเทศต่าง ๆ
 

แม้ว่าญี่ปุ ่นเป็นประเทศท่ีให้ความ
ช ่วยเหลือ ท่ีค ่อนข ้างดู ไม ่ เน ้นผลประโยชน ์ทาง
เศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับชุดความสัมพันธ ์ที่
อนุภูมิภาคมีกับจีนเท่าใดนัก แต่ก็ต้องกล่าวให้ชัดเจน
ว่าความสัมพันธ์ท่ีมีกับญี่ปุ่นก็ตั้งอยู่บนเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างชัดเจน การเข้ามาเพื่อ
หวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการให้ความช่วย
เหลือเพื่อการพัฒนา (Official Development 
Assistance: ODA) ท่ีดูแยบยล และการให้ความช่วย
เหลือท่ีเน้นไปทางการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและสังคม
ท�าให้ดูพฤติกรรมของญ่ีปุ่นหวังผลทางด้านเศรษฐกิจ
น้อยกว่าจีน (นรุตม์ เจริญศรี, 2561, 2562) 

3.3.1 3.3.2
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การ ให ้ ความช ่ วย เห ลือภาย ใต ้
ยุทธศาสตร์ Partnership for Quality Infrastructure 
ของญ่ีปุ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ของญ่ีปุ่นก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง เพราะ
โครงการดงักล่าวเป็นเหมอืนการเข้ามาคานอ�านาจกบัจนี 
การเสนอภาพลักษณ์สินค้าของญี่ปุ ่นที่แม้จะมีราคา
ที่แพงกว่าแต่ก็มีคุณภาพที่สูงกว่าสินค้าที่ผลิตโดยจีน 
และเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ ที่พยายามสร้าง
ความเชื่อมโยงของสาธารณูปโภคนั้นมีเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่นอย่างไร

ไม่นานมานี้ ประเด็นที่น่าจับตามอง
และมีความส�าคัญในฐานะกิจกรรมที่ช ่วยประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ ่นกับลุ่มแม่น�้าโขง คือการ
จัดกิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับระบบการเมืองแบบ
หลายพรรค (multi-party system) ซึ่งประเทศแรก
ที่ได้รับความช่วยเหลือจัดกิจกรรมคือ กัมพูชา โดย
กิจกรรมดังกล่าวคือ JENESYS (Japan-East Asia 
Network of Exchange for Students and Youths) 2019 
(Country: Cambodia, Theme: Japanese multiparty 
democracy) (MOFA, 2020) ความเคลื่อนไหวน้ี 
น่าสนใจ เพราะจากการติดตามแนวนโยบายต่าง
ประเทศญี่ปุ ่นมาตลอดนั้น เราไม่ค ่อยได้เห็นการ
เคล่ือนไหวเร่ืองการเมืองหรือประชาธิปไตยแบบนี้ของ
ญี่ปุ่นนัก ดังนั้นผู้เขียนคิดว่านี่น่าจะเป็นประเด็นท่ีอาจ
จะจับตามองต่อไปถึงแนวทางของญี่ปุ่นว่า ท�าไมเลือก
กัมพูชาประเทศแรก แล้วจะขยับไปท่ีประเทศใดต่อ 
หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อไปในลักษณะใดบ้าง

       การแข่งขันกับสหรัฐฯ

ในกรณขีองสหรฐัฯ ในช่วงทีผ่่านมานัน้
บทบาทของสหรัฐฯ ที่มีต่อไทยนั้นยังไม่ชัดเจนมากนัก 
ส่วนหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ของระบบการ เมืองที่ ถู กตั้ งค� าถามโดยสหรัฐฯ  
ถึงความชอบธรรมของที่มาของรัฐบาลและการ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีลักษณะไม่เป็นประชาธิปไตย 
แต่ต่อมาเมื่อรัฐบาลที่ผ่านการเลือกต้ังมาได้ท�าให้ข้อ
ครหาเกี่ยวกับรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป แต่รูปแบบของ
ความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ก็ยังไม่ชัดเจนนัก 

สิ่งที่เข้ามาเป็นประเด็นหลักในช่วง
หลังและน่าจับตามองต่อไปก็คือ การที่สหรัฐฯ ริเริ่ม 
Blue Dot Network ที่พยายามสร้างความเชื่อมโยง
ด้านต่างๆ สิ่งท่ีน่าติดตามและวิเคราะห์ต่อไปก็คือ 
การรเิริม่ของสหรฐัฯ นีจ้ะมกีารวางไทยให้อยูใ่น Network 
ตรงไหน และจะมีการเชื่อมโยงอย่างไร รวมไปถึง
โครงการนี้อาจจะน�าไปสู ่โครงการความช่วยเหลือ  
ประเด็นนี้ท�าให้เราต้องหันมามองว่าการมองเครือ
ข่ายความเช่ือมโยงนี้จะเป็นการจัดวางไทยในลักษณะ
ไหนในความสัมพันธ์เชื่อมโยงระดับโลกที่สหรัฐฯ ริเริ่ม
ขึ้นมา

นอกจากเรื่องการเคลื่อนไหวของ
สหรัฐฯ ในเรื่องการสร้างความเชื่อมโยง การประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไทยอาจพิจารณาจาก
ความร่วมมือทางวิชาการอีก ไม่เพียงแต่การให้ความ
ช ่วยเหลือทางวิชาการผ ่านโครงการแลกเปลี่ยน 
นกัวชิาการหรอืนกัเรียนในระดบัต่าง ๆ  เท่านัน้ แต่หน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ วัฒนธรรม หรือประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ผ่านความช่วยเหลือทาง
วิชาการก็เป็นเรื่องท่ีน่าจับตามอง ในช่วงท่ีผ่านมา 
นักวิชาการให้ความสนใจไปกับสถาบันขงจื๊อในฐานะ
ตัวแสดงที่มีบทบาทมากขึ้นในการเมืองโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่วัฒนธรรม 
ความเข้าใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างจีนกับ
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก เราอาจจะเห็นเรื่องของการท่ี
จีนมีสถาบันขงจื๊อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในขณะที่
สหรัฐฯ มี American Corner ที่คณะรัฐศาสตร์ (และ
อีก 3 แห่งทั่วประเทศ คือ มหาสารคาม ยะลา ปัตตานี) 
(U.S. Embassy and Consulate in Thailand, n.d.) 
ซ่ึงในแง่นี้อาจจะเป็นเพราะเชียงใหม่มีสถานกงสุล
ใหญ่ที่เชียงใหม่ แต่ก็ต้องคิดว่าแล้วในอีกสามจังหวัด
เองก็ไม่ได้มีสถานกงสุลใหญ่ ดังนั้น การให้ความช่วย
เหลอืไปยงัอกีสามมหาวทิยาลยัในภาคอีสานและภาคใต้
นั้นเพราะอะไร 

อีกท้ังจีนยังมีภาพลักษณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
มากกว่า ในขณะที่สหรัฐฯ หันมาให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคมมากกว่า ดังเช่นที่จะเห็น
ได้จากความพยายามของสหรัฐฯ ในการเข้าไปมีส่วน
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ร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการดูแลแม่น�้าโขง
ในฐานะแม่น�้าระหว่างประเทศ ดังนั้น ในแง่นี้หากทาง
ไทยต้องการคานอ�านาจกับจีนในเขตภาคเหนือ ก็อาจ
จะเพิ่มการเปดพ้ืนที่ทางวิชาการหรือกิจกรรมท่ีจะ
ช่วยท�าให้บทบาทของสหรัฐฯ ดูเด่นขึน้มาได้ โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ในช่วงหลังนี้สหรัฐฯ เน้น
เรื่องการพัฒนา “แม่น�้าโขง” เป็นหลัก 

        เกาหลีใต

ในกรณีของเกาหลีใต้เพิ่งจะเข้ามามี
บทบาทในเวทีความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
ซ่ึงพยายามผลักดันให้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิ อริวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – 
Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS) เป็นแกนกลางของกรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่
เข้าใจได้ เพราะว่าทางญี่ปุ่นเองเน้นโครงการ GMS ของ
ธนาคารเพือ่การพัฒนาแห่งเอเชยี (Asian Development 
Bank: ADB) ในขณะที่จีนเองก็มี LMC และสหรัฐฯ 
มี LMI ดังนั้นเกาหลีใต้เองก็พยายามใช้กลไกที่มีอยู่แล้ว
มาผลักดัน (Bangkok Post, 2019) 

นอกเหนือไปจากนี้ ประเด็นสาขาที่
อาจจะดึงให้เกาหลีใต้เข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ก็
คือการจัดการกับ PM 2.5 เพราะทางเกาหลีใต้เองก็
ประสบปัญหานี้อย่างมาก ดังนั้นเราอาจจะใช้ประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมในการผลักดันการให้เกาหลีใต้เข้ามา
แสดงจุดยืนในเชียงใหม่มากขึ้น

 แนวโน�มในอนาคต

 ดังท่ีได ้กล ่าวไปถึงประเด็นความสัมพันธ ์
ระหว่างประเทศมหาอ�านาจกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
ในช่วงระยะท่ีผ่านมาไม่นานนี ้ ประเด็นทางภมิูรฐัศาสตร์
การแข ่งขันระหว ่างประเทศมหาอ�านาจท่ีน ่าจะ
เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขงและไทยท่ีน่า
จับตามองในอนาคตนั้นอาจจะมีดังต่อไป

 Blue Dot Network: ประเด็นนี้อาจจะยัง
 เป็นประเด็นใหม่ที่ เอเชียและโลกเพิ่งเจอ 
เรายังไม่เห็นการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการจากทาง
สหรฐัฯ มากนกั อีกทัง้โครงการนีย้งัร่วมมอืกับออสเตรเลยี
และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการผนวกเอาพันธมิตรที่ใกล้ชิดเข้ามา 
ท�าให ้การมองภาพแนวทางการพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งและการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ต้องได้รับการจับตามองว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด�าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างไร และจะมีการ
ผนวกเอาประเด็นอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สาธารณปูโภคอย่างไร ท้ังเรือ่งสิง่แวดล้อม ประชาธปิไตย 
หรือธรรมาภิบาล ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเมืองต่อไปใน
อนาคต

 การแข่งขันกันเร่ืองการใหความช่วยเหลือ
 เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค: ประเดน็เรือ่ง
การพัฒนาสาธารณูปโภคจะยังคงเป็นประเด็นท่ีน่าจะ
จับตามองต่อไป เพราะการเมอืงเรือ่งการพัฒนาการขนส่ง 
การสื่อสาร และพลังงานจะเป็นประเด็นหลักของความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การที่จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ มีเป้าหมายในการเชื่อมโยง
ภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกันแบบนี้ สิ่งท่ีน่าพิจารณาก็คือ 
ประเทศต่าง ๆ วางไทยไว้ตรงไหนในชุดความเชื่อมโยง
เหล่านี ้ไทยอาจจะถูกมองว่าเป็นศนูย์กลาง เป็นทางผ่าน 
เป็นต้นทาง หรือเป็นปลายทางในการเช่ือมโยง และ
การเชื่อมโยงนี้จะก�าหนดให้ไทย “ท�าหน้าที่อะไร” ทั้ง
การเป็นผู้ผลิต ตลาด เป็นทางผ่าน หรือเป็นพันธมิตรที่
สนับสนุนโครงการโดยภาพรวม

4.1

4.2

4
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 ข�อเสนอแนะ

 ถงึตรงนี ้ ผูเ้ขยีนนีไ้ด้แสดงให้เหน็บทบาทของประเทศมหาอ�านาจในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงไปแล้ว
ในส่วนที่ผ่านมา ในส่วนนีผู้เ้ขยีนจะเสนอแนะประเดน็ทีอ่าจจะเป็นแนวทางในการพจิารณาการประสาน
ความร่วมมอืกบัประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ เพือ่คานอ�านาจ หรอืเพือ่ใช้เป็นประเดน็ในการสร้างความร่วมมอื
ต่อไปในอนาคต

5

5.2 การบูรณาการหน่วยงาน เช่น กระทรวงคมนาคม
 กับกระทรวงการต ่างประเทศเพื่ อดูแล
ประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงของไทยกับอาเซียน ซึ่งแม้ว่า
จะมกีารศกึษาแผนการเชือ่มโยงระหว่างไทยกบัอาเซยีน
ไว้แล้ว แต่สิ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมก็คือการเพิ่มมิติการมอง
บทบาทของประเทศผู ้ ให ้การช ่วยเหลือเข ้าไปว ่า
มีเป้าหมายอะไร

 จะเหน็ว่าประเดน็เรือ่ง “การพัฒนาสาธารณปูโภค”
  (infrastructure) เป็นประเด็นทีถ่กูใช้เป็นเครือ่งมอื
ในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมาก
ในช่วงปัจจบุนั ดงัทีน่กัวชิาการเริม่ใช้ค�าว่า “infrastructure
diplomacy” (Lauridsen, 2019) หรือบางคนกเ็รียกว่า
มันเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะที่รัฐเริ่มหันมาให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
สาธารณูปโภคในการเมืองอีกครั้งหนึ่ง (infrastructure 
turn) (Glass, Addie, & Nelles, 2019) โครงการ BRI 
ของจนี โครงการ Quality Infrastructure Development
ของญ่ีปุ่น และ Blue Dot Network ของสหรัฐฯ 
ได้แสดงให้เห็นถึงการที่สาธารณูปโภคเป็นเครื่องมือ
และเป้าหมายทั้งมิติเศรษฐกิจและการเมือง รวมไปถึง
ความมั่นคงพร้อม ๆ กัน 

5.1

 ประเด็นความท ้าทายที่ ไทยอาจจะต ้อง
 พจิารณาเพิม่เตมิกค็อื ดงัทีไ่ด้กล่าวไปในข้างต้น
เร่ืองการเข้าใจว่าประเทศต่าง ๆ วางไทยไว้ในจุดใด
ของความสมัพนัธ์ ประเดน็นีจ้ะช่วยให้เราเหน็ว่าประเทศใด
ให้ความส�าคัญกับไทยในประเด็นใด และไทยควรจะใช้
โอกาสในการคานอ�านาจด้วยการเลอืกเล่นการประสาน
ความสมัพนัธ์กบัประเทศมหาอ�านาจอืน่อย่างไร เพือ่ท�าให้
ภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศไม่ใกล้ชิด
กับใครมากเกินไปนัก

5.3

 การบูรณาการประเด็นเรื่องสาธารณูปโภค
 เข้าไปสูม่ติกิารมองด้านเศรษฐกิจและความมัน่คง
ประเด็นที่พบระหว่างการท�าวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย
ต ่ างประเทศของญี่ปุ ่ นที่ มี ต ่ อการพัฒนาระบบ
สาธารณปูโภคในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และทีม่กีบัไทย
กค็อื การพฒันาด้านนีข้าดการศกึษามติิด้านความมัน่คง
และไม่ได้พจิารณาบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงคมนาคมเข้าไว้ด้วยกัน ท�าให้การบูรณาการ
แนวทางการด�าเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศ
มหาอ�านาจท่ีเป็นผูใ้ห้งบประมาณ กับแนวทางการก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาการเช่ือมโยงในประเทศยังไม่ได้รับ
การให้ความส�าคัญ เพราะแม้ว่าไทยจะมีการบูรณาการ
ระดับอาเซียนเข้าไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มองว่าแผนการ
ของอาเซียนเองนัน้มเีป้าหมายอะไร ใครผลกัดัน แล้วจะไป
เช่ือมต่อกบัภูมภิาคอืน่ ๆ ข้างเคยีงอย่างไร อกีท้ังจะมผีล
อะไรบ้างต่อชมุชนและนโยบายต่างประเทศโดยภาพรวม

5.4
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5.5 ดังที่ประเทศไทยเองก็มีกรอบความร่วมมือ
 แบบทวิภาคีและพหุภาคีกับจีนและญี่ปุ ่น
อยูห่ลายชดุและกลไก และดังข้อมูลทีไ่ด้เสนอไปในข้างต้น
การพยายาม “คานอ�านาจ” กับจีนโดยใช้ประเทศอื่น
อย่างสหรัฐฯ หรือญี่ปุ่นนั้น อาจจะต้อง “เล่น” ประเด็น
ที่สังคมไทยมองว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม เพราะในกรณีจีน ประเด็นที่ถูกน�ามาใช้
เสมอคอืความเป็นบ้านพีเ่มอืงน้อง ประเดน็เรือ่งวฒันธรรม
ความใกล้ชิดในเชิงวัฒนธรรมและสายเลือดถูกใช้มา
เป็น “เรื่องเล่า” ในการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต
มากกว่าประเทศอื่น ๆ เพราะหากเราพิจารณาประเด็น
ทีป่ระเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ ใช้เพือ่สานความสมัพนัธ์แล้ว
อาจจะเห็นได้ดังต่อไปนี้

 ดังนั้น ประเด็นที่ไทยอาจจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการคาน
อ�านาจจึงอาจจะไม่เน้นเรื่อง “มิติ” เช่น มิติเศรษฐกิจหรือมิติการเมือง 
แต่ไปเน้นเรื่อง “ประเด็น” โดยการเปดเวทีเสวนาระดับประเทศหรือ
ระดับภูมิภาคเพ่ือเชิญตัวแทนจากหลาย ๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการ
สะท้อนว่าไทยเองก็พยายามใช้ “ประเด็น” นี้ในเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับวิธีการคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คือ การพัฒนาสาธารณูปโภคที่ย่ังยืน (sustainable infrastructure 
development) ซึ่งท�าให้ตัวแสดงต่าง ๆ ได้ตระหนักว่าไทยพยายาม
กระจายความร่วมมือ และไม่ได้เน้นที่จีนเพียงอย่างเดียว เพราะใน
ปัจจุบันประเด็นเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภคไปตกอยู่ในงานของจีน
เสียส่วนมาก

 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นสาขาความร่วมมือท่ีจะช่วยเปด
พื้นที่ให้ตัวแสดงต่าง ๆ เข้ามาคานอ�านาจจีนมากยิ่งขึ้น เพราะดังที่ได้
กล่าวไปในข้างต้นว่า จีนเองเน้นประเด็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น
หลักแต่ไม่ค่อยได้เน้นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การผลักดันให้
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมออกมาเป็นประเด็นสร้างความร่วมมือกับญ่ีปุ่น 
สหรัฐฯ หรือเกาหลีใต้ ก็น่าจะเหมาะสม เพราะเป็นประเด็นกลาง ๆ และ
มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องแม่น�้าโขง PM 2.5 
หรือเรื่องผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสังคมโดยภาพรวม



• อินเดีย เนนเรื่องวัฒนธรรม
และภาษาที่ใกลชิดกัน

• เกาหลี พยายามเนนเรื่องการใหความเชี่ยวชาญ
เรื่องภัยพิบัติหรือสิ่งแวดลอม 
รวมไปถึงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

• สหรัฐฯ ไปเนนเรื่องประชาธิปไตย สิ่งแวดลอม 
ธรรมาภิบาล ซึ่งอาจเปนเรื่องที่โตเถียงกันได
ระหวางกลุมตาง ๆ ในสังคมไทยยุคปจจุบัน

• ญี่ปุนไปเนนการจัดการภัยพิบัติ 
การพัฒนามนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม 
รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
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