บทบาทของผู้แสดงที่ ไม่ ใช่รัฐ :
ธนพร บุญธรรม 1

กฤษณ์ สุขยานุดิษฐ 2

ที่มาและความส�ำคัญ
การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 1945 นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของการเมือง
ระหว่างประเทศ ความเสียหายหลังยุคสงครามท�ำให้ประเทศมหาอ�ำนาจ เช่น อังกฤษ ฝรัง
่ เศส
เยอรมนี และญี่ปุ่นไม่สามารถแสดงบทบาทได้ในระเบียบโลกเดิม จึงท�ำให้สหรัฐอเมริกา
และสหภาพโซเวียตได้กา้ วขึน
้ มาเป็น “มหาอ�ำนาจ” แทนที่ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ได้รว่ มมือ
กั บ ประเทศฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต รเพื่ อ สร้ า ง “ระเบี ย บโลกใหม่ ” ความแตกต่ า งในรู ป แบบ
การปกครองและอุดมการณ์ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์น�ำไปสู่การเกิดสงครามเย็น
ใน ค.ศ. 1947

การต่อสูช้ ว่ งสงครามเย็นตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี ในรูปแบบของสงครามตัวแทน (Proxy War)
ก่อให้เกิดการแบ่งแยกอุดมการณ์ออกเป็น 2 ขั้ว คือ โลกเสรีนิยมภายใต้การน�ำของสหรัฐฯ ซึ่งจัดตั้ง
“องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ” หรือ NATO และโลกคอมมิวนิสต์ภายใต้การน�ำของ
สหภาพโซเวียต จัดตั้ง “องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ” (Warsaw Treaty Organization) หรือ
กติกาสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Pact) ขึ้น ในชั้นแรกทั้งสององค์การเป็นความร่วมมือทางการทหาร
มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างพันธมิตรทางการทหารและถ่วงดุลอุดมการณ์ทางการเมือง
1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ระหว่างสองขั้ว ในฝ่ายสหรัฐฯ ได้ด�ำเนินนโยบายสกัดกั้น (Containment Policy)
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่ เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย องค์การสนธิสัญญา
วอร์ซอร์ก็ยุติบทบาทลงในปี ค.ศ. 1991 เช่นกัน อย่างไรก็ตาม องค์การ NATO ยังคง
ธ�ำรงความร่วมมือการทหารจวบจนถึงปัจจุบัน โดยเพิ่มบทบาทการรักษาสันติภาพ
ระหว่างประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ก็ต้องกล่าวถึงตัวแสดง
(actor) ที่เป็น “รัฐ” หรือ “ประเทศ” ด้วย รัฐที่มีขีดความสามารถและศักยภาพ
เหนือประเทศอืน่ ๆ จะสามารถเรียกได้วา่ เป็น “อภิมหาอ�ำนาจ” (super power) หรือ
“มหาอ� ำ นาจ” (great power) โดยรู ป แบบพฤติ ก รรมและปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ
เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก (world order) อย่างไรก็ดี
ในโลกร่วมสมัยนอกจากตัวรัฐทีเ่ ป็นตัวแสดงหลักทีเ่ ป็นรัฐแล้ว ยังมีอกี ตัวแสดงทีส่ ำ� คัญ
ซึ่งเลี่ยงที่จะกล่าวถึงไปไม่ได้ คือ “ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ” (non-state actors) ได้แก่
องค์การระหว่างประเทศระดับระหว่างรัฐ (intergovernmental organization)
องค์การระหว่างประเทศระดับเหนือรัฐ (supra-national rganization) บรรษัทธุรกิจ
ข้ามชาติ (transnational corporation) และขบวนการระหว่างประเทศ หรือสถาบัน
กึ่งรัฐ หรือ กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (non-aligned movement)
บทความชุ ด นี้ เ ป็ น ผลจากการศึ ก ษาเรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล และจากการสรุ ป ผล
การประชุมทางวิชาการเรือ่ งท่าทีนโยบายด้านความมัน่ คงไทยต่อพลวัตการเปลีย่ นแปลง
ด้านความมัน่ คงระหว่างประเทศ เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูนำ 
�้ กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันความมัน่ คงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ในที่นี้จะกล่าวถึงตัวแสดงที่มิใช่รัฐที่มีพลวัตและบทบาทส�ำคัญในเวที โ ลก
ปั จ จุ บั น อย่ า งมาก 2 องค์ ก าร ได้ แ ก่

1) องค์ ก ารสนธิ สั ญ ญาป้ อ งกั น

แอตแลนติกเหนือ (The North Atlantic Treaty Organization: NATO)

องค์การเก่าแก่ระดับโลกที่เกิดจากความร่วมมือเพื่อการทหาร มีสหรัฐฯ
และชาติยโุ รประดับหัวแถวเป็นแกนน�ำทีส
่ ำ� คัญ และ 2) องค์การความร่วมมือ
เซีย
่ งไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO) องค์การทีเ่ กิดช้ากว่า
แต่เกิดขึน
้ ในโลกทีส
่ มัยใหม่กว่า น�ำโดยจีน รัสเซีย และชาติพน
ั ธมิตรในเอเชียกลาง
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องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
(The North Atlantic Treaty Organization)
ภูมิหลังองค์การ NATO
การจั ด ตั้ ง องค์ ก าร NATO เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง สิ้ น สุ ด สงครามโลกครั้ ง ที่ 2
เป็นแนวคิดของ นายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิล (Winston Churchill) แห่งสหราชอาณาจักร
เพื่ อ จั ด ตั้ ง พั น ธมิ ต รทางการทหารขึ้ น ในยุ โรป ภายใต้ สนธิ สั ญ ญาบรั ส เซลส์ ซึ่ ง ลงนาม
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1948 ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม สนธิสัญญาดังกล่าว
เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ฝ่ายตะวันตกได้จัดท�ำขึ้นเพื่อต่อต้านการคุกคามและรุกรานของ
สหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็น3 และเป็นทีม่ าขององค์การ NATO ซึง่ มีสำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในเวลาต่อมา
ต่อมา วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) องค์การฯ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ อย่างเป็นทางการ
โดยมีประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง 12 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส
ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
ต่อมากรีซและตุรกีได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญา รวมถึงเยอรมนีตะวันตก (ในขณะนั้น)
สนธิสญั ญาแอตแลนติกเหนือเริม่ มีผลบังคับใช้ เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1949 โดยมีหลักการส�ำคัญ
ในมาตรา 5 สรุปความได้ว่า “หากประเทศสมาชิก NATO ถูกโจมตีจากประเทศนอกสมาชิก
จะถือว่าเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมด สมาชิกทั้งหมดต้องถือว่าอยู่ในสภาวะสงคราม
และเข้าช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ถูกโจมตี” ปัจจุบันองค์การฯ มีสมาชิก 29 ประเทศ และ
มีคณะมนตรี (Council) ประจ�ำองค์การ ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศภาคีสนธิสัญญาฯ

3

ในขณะนัน้ กลุม่ ประเทศยุโรปตะวันออก 7 ประเทศ ได้แก่ โปแลนด์ เยอรมนีตะวันออก เชคโกสโลวะเกีย ฮังการี โรมาเนีย บัลแกเรีย
และอัลแบเนีย ได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาวอร์ซอเพื่อสันติภาพ เพื่อให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจัดตั้งเป็น
กลุ่มกติกาวอร์ซอ ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1955 เพื่อต่อต้านการเพิ่มแสนยานุภาพของเยอรมัน และ
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การที่ อ งค์ ก าร NATO รั บ ประเทศดั ง กล่ า วเข้ า เป็ น สมาชิ ก ในกลุ ่ ม ประเทศ NATO ที่ ต ระหนั ก ดี ว ่ า
นายนิกิตา ครุซชอฟ ผู้น�ำสหภาพโซเวียตต้องการแผ่ขยายอ�ำนาจและอิทธิพลของสหภาพโซเวียตออกไปนอกภาคพื้นยุโรป)
การแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ของกลุม่ ประเทศทัง้ สองฝ่าย และการสร้างก�ำแพงเบอร์ลนิ กัน้ ระหว่างเยอรมนีตะวันตกและตะวันออก
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1961 ท�ำให้สหภาพโซเวียตมีอ�ำนาจและอิทธิพลอย่างมาก
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ดังที่กล่าวมาข้างต้น องค์การ NATO จึงเป็นความร่วมมือทางทหารของประเทศ
สองฝั ่ ง มหาสมุ ท รแอตแลนติ ก โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสหรั ฐ ฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก
เพื่อการป้องกันร่วมและถ่วงดุลอ�ำนาจกับประเทศคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีการรวมตัวกันของประเทศ
สมาชิกภายใต้ สนธิสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Pact Treaty Organization: Warsaw Pact)
โดยมีสหภาพโซเวียตเป็นแกนน�ำ  ต่อมาภายหลังจากทีค่ อมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกล่มสลายลง
องค์การ NATO ได้จดั ตัง้ หุน้ ส่วนเพือ่ สันติภาพ (Partnership for Peace) ขึน้ เพือ่ เป็นการขยาย
ความร่วมมือทางทหารกับประเทศในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางอีก 25 ประเทศ
เมื่อภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ที่เคยเป็นภัยคุกคามหลักขององค์การฯ สิ้นสุดลง
องค์การฯ ได้ปรับเปลีย่ นโครงสร้างและแนวทางการด�ำเนินนโยบายเพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทโลก
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพ (Peace Keeping
Operation: PKO) การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)
และองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (The Organization for Security
and Co-operation in Europe: OSCE) รวมถึงการแสวงหาแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์
กั บ อดี ต ประเทศผู ้ น� ำ โลกคอมมิ ว นิ ส ต์ อ ย่ า งรั ส เซี ย ให้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ เชิ ง สร้ า งสรรค์
ภายในภูมภิ าค นอกจากนี้ ยังปรับบทบาททางทหารให้เอือ้ ต่อชีวติ ความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องประชาชน
โดยด�ำเนินนโยบายด้านความมั่นคงที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความร่วมมือ
กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก
ความท้าทายขององค์การ NATO และสหรัฐฯ
สหรั ฐ ฯ เข้ า มาขยายอิ ท ธิ พ ลในเอเชี ย กลางตั้ ง แต่ ส หภาพโซเวี ย ตล่ ม สลาย
เนื่องจากต้องการเผยแพร่อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย โดยการประกาศระเบียบโลกใหม่
(New World Order) ทีม่ เี พียงสหรัฐฯ เป็นประเทศอภิมหาอ�ำนาจของโลก ท�ำให้องค์การ NATO
มีอิทธิพลมากขึ้นภายใต้การน�ำของสหรัฐฯ สะท้อนถึงการรุกเข้าไปในเขตอิทธิพลของรัสเซีย
ซึ่งสหรัฐฯ ถือว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรง
ความท้ า ทายใหม่ จ ากภั ย คุ ก คามนอกรู ป แบบ

โดยเฉพาะจากสิ่ ง ที่ ส หรั ฐ ฯ

			

เรียกว่า “การก่อการร้าย” (Terrorism) โดยมีจุดเริ่มต้นที่เหตุการณ์

			

วิ น าศกรรม เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน ค.ศ. 2001 หรื อ ที่ เ ราคุ ้ น เคยกั น

			

ในชื่ อ ย่ อ ว่ า  9/11 ที่ ผู ้ ก ่ อ เหตุ ยึ ด เครื่ อ งบิ น พาณิ ช ย์ และขั บ พุ ่ ง ชน

ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และอาคารเพนตากอน
ทีท
่ ำ� การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เหตุการณ์นก
ี้ ลายเป็นเหตุการณ์ทท
ี่ ำ� ให้เกิดการหลอมรวม

เพือ่ ท�ำสงครามต่อต้านการก่อเหตุการณ์รา้ ย
ในอัฟกานิสถาน ซึ่งนับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงถึงปัจจุบัน ถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว
ทีป่ ระเทศสมาชิกองค์การ NATO มีปฏิบตั กิ ารทางทหารร่วมกันภายใต้มาตรา 5 ดังกล่าวข้างต้น
สมาชิกพันธมิตรในองค์การ NATO อีกครัง
้ หนึง
่
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ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ วิ น าศกรรม 9/11 สหรั ฐ ฯ มี ท ่ า ที ต ่ อ ต้ า นรั ฐ ขั้ ว ตรงข้ า ม
อย่างเปิดเผย และท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นในเอเชียกลาง 3 ประการ คือ
1) การเริ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ยในอั ฟ กานิ ส ถานของสหรั ฐ ฯ โดยอ้ า งว่ า
เพื่อโจมตีรัฐบาลตาลีบัน (Taliban) และรักษาความมั่นคงในภูมิภาคให้เกิดความปลอดภัย
2) การตั้ ง ฐานทั พ ของสหรั ฐ ฯ และองค์ ก าร NATO ในเอเชี ย กลาง ได้ แ ก่ อุ ซ เบกิ ส ถาน
ทาจิกิสถาน และคีร์กีซสถาน เร่งให้เกิดความร่วมมือทางเทคนิคในระดับกองทัพกับกองทัพ
และ 3) สหรัฐฯ และองค์การ NATO วางกองก�ำลังทหารในบริเวณพรมแดนเอเชียกลาง
ที่เชื่อมต่อกับจีน ท�ำให้ถูกมองว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์แนวใหม่ต่อจีน ซึ่งอาจน�ำไปสู่
การปกป้องผลประโยชน์ของจีนเนื่องจากมีชายแดนติดกับหลายประเทศในเอเชียกลาง
ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ การจัดตั้งองค์การ SCO ท�ำให้องค์การ NATO
มีความท้าทายมากขึ้นทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เนือ่ งจากองค์การ SCO เป็นหนึง่ ใน
องค์การความร่วมมือระดับพหุภาคีทมี่ พี ลวัตมากทีส่ ดุ องค์การหนึง่ ทีม่ อี ดีตแกนน�ำสหภาพโซเวียต
อย่างรัสเซียเป็นหัวหอกส�ำคัญ ร่วมด้วยจีนที่ก�ำลังผงาดทาบรัศมีสหรัฐฯ ในทุกมิติ ในแง่มุมนี้
จึงอาจมองได้วา่ องค์การ SCO เป็นคูแ่ ข่งระดับองค์การทีส่ ำ� คัญในเวทีโลก ทีส่ หรัฐฯ องค์การ NATO
และชาติพันธมิตรยุโรปจะประมาทมิได้ เพราะนั่นหมายถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจและการครอง
ความเป็นเจ้าในภูมิภาค
นอกจากนี้ ที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การน�ำของโดนัลด์ ทรัมป์ มีแนวคิด
ในการเพิ่มสมาชิกองค์การ NATO จากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ในนาม “NATOME”
ย่อมาจาก NATO และ Middle East อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการตอบรับ
จากชาติสมาชิก NATO

การจัดตั้งองค์การ SCO
ท�ำให้องค์การ NATO มีความท้าทายมากขึ้น
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
เนื่องจากองค์การ SCO
เป็นหนึ่งในองค์การความร่วมมือ
ระดับพหุภาคีที่มีพลวัตมากที่สุด
องค์การหนึ่ง
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องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
(Shanghai Cooperation Organisation: SCO)
ภูมิหลังองค์การ SCO 4
การรวมกลุ่มขององค์การ SCO เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการรวมกลุ่ม
ด้านความมัน่ คงของประเทศทีม่ ศี กั ยภาพสูง นับตัง้ แต่ทมี่ กี ารสถาปนาองค์การ NATO ซึง่ รูปแบบ
การด�ำเนินการทางการทูตของจีนทีม่ ตี อ่ รัสเซียและรัฐอืน่ ๆ ในเอเชียกลางภายใต้กรอบองค์การ
SCO จากทีผ่ า่ นมาจีนเน้นใช้การด�ำเนินความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศในระดับทวิภาคีมาโดยตลอด
เพราะจีนเชื่อว่าการพูดคุยระดับทวิภาคีจะเป็นประโยชน์มากกว่า แต่ในทศวรรษที่ผ่านมา
ได้ให้ความส�ำคัญกับการทูตพหุภาคีมากขึน้ เพือ่ ลดความหวาดระแวงและสร้างความไว้วางใจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน อันสืบเนื่องมากจากภายหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย ท�ำให้รัฐต่าง ๆ
ของสภาพโซเวียตแยกตนเองเป็นรัฐอิสระ 15 รัฐ (Commonwealth of Independent States:
CIS) เป็นเหตุให้จีนเผชิญกับความตึงเครียดและข้อพิพาทตามแนวพรมแดนอย่างมาก
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ค.ศ. 1992 จี น จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม 4+1 ประกอบด้ ว ย
จีน รัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และทาจิกิสถาน เพื่อเจรจาก�ำหนดเขตแดนใหม่ ป้องกัน
ความหวาดระแวงและความขัดแย้งตามแนวชายแดน ซึง่ การประชุมในครัง้ นัน้ ถือเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการพัฒนามาเป็นกลุม่ ความร่วมมือ “เซีย่ งไฮ้ 5” (Shanghai Five) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 26
เมษายน ค.ศ. 1996 ณ เมืองเซีย่ งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจทางทหารในพื้นที่ชายแดน (The Treaty on Deepening Military Trust in
Border Regions)
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2001 อุซเบกิสถานได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
อย่ างเป็นทางการ กลุ่มเซี่ยงไฮ้ 5 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “องค์การความร่ว มมือเซี่ยงไฮ้”
โดยในการประชุมสุดยอดผู้น�ำองค์การ SCO เมื่อปี ค.ศ. 2002 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
สหพันธรัฐรัสเซีย ได้มีการลงนามใน “กฎบัตรองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้” (The Declaration
of Shanghai Cooperation Organisation) โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2003
ถือเป็นเอกสารส�ำคัญที่เป็นหัวใจขององค์การฯ ซึ่งประเทศสมาชิกต้องถือปฏิบัติร่วมกัน

4

ข้อมูลส่วนหนึ่งแปลสรุปและเรียบเรียงใหม่จากเว็บไซต์ http://eng.sectsco.org/
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ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 จากเหตุวินาศกรรมในสหรัฐฯ
ซึ่ ง ต่ อ มาสหรั ฐ ฯ และชาติ พั น ธมิ ต รได้ ส ่ ง กองก� ำ ลั ง เข้ า ไปปราบปรามกลุ ่ ม ผู ้ ก ่ อ การ
ในอัฟกานิสถาน โดยที่สหรัฐฯ ขอใช้ฐานทัพในคีร์กีสถาน คาซัคสถาน และทาจิกิสถาน ส่งผล
ให้จีนมีความกังวลต่ออิทธิพลของสหรัฐฯ ที่อาจมีผลต่อประเทศสมาชิกองค์การ SCO
ซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนเหล่านี้เป็นอย่างมาก ในปี ค.ศ. 2004 องค์การ SCO จึงได้จัดตั้ง
“หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมภิ าค” (Regional Anti-Terrorism Structure of SCO:
RATS SCO) ขึ้น มีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิซสถาน มีภารกิจหลัก
ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้าย ขบวนการ
แบ่งแยกดินแดน และกลุ่มคลั่งลัทธิ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือ
ประสานงานในการต่อต้านการก่อการร้ายในกลุม่ ต่าง ๆ รวมถึงการร่วมซ้อมรบ ถือเป็นบทบาท
ด้านความมั่นคงที่เด่นชัดขององค์การฯ

จี น ด� ำ เนิ น นโยบายด้ า นการทู ต ทหาร (military diplomacy) ในการร่ ว มมื อ และสร้ า งกลไก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมิตรประเทศในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกันในการสร้างบรรยากาศในการปรึกษาหารือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันประเด็น “Three evils forces” คือ กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มแบ่งแยกดินแดน และ
กลุ่มหัวรุนแรง ซึ่งมีการซ้อมรบทั้งรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีรวมกันกับประเทศสมาชิก เพื่อรักษาสันติภาพ
และเสถียรภาพในภูมิภาค ตามสาระส�ำคัญของความตกลงการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางทหารในพื้นที่ชายแดน
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 /องค์การทีไ่ ด้รบั เชิญ อีก 4 กลุม่ ได้แก่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association
of South East Asian Nations: ASEAN) กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent
States: CIS) เติร์กเมนิสถาน และองค์การสหประชาชาติ (UN)
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การ SCO
ปัจจัยภายใน
			
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในจี น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด� ำ เนิ น การ
ทางการทูตแบบพหุภาคีต่อรัสเซียและเอเชียกลาง ประเด็นความกังวลของจีนต่อปัญหา
ชาติพันธุ์นิยม (ethno-nationalism) เนื่องจากจีนมีชนกลุ่มน้อยในประเทศ 56 กลุ่ม
โดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองซิ น เจี ย งซึ่ ง มี ก ลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ อุ ย กู ร ์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางวัฒนธรรมกับประเทศในรัฐเอเชียกลาง ชาวอุยกูร์บางส่วนไม่พอใจในการตกอยู่ภายใน
การปกครองของจีนและต้องการแยกตัวเป็นอิสระ ซึ่งการด�ำเนินการทูตพหุภาคีของจีนต่อ
รัสเซียและเอเชียกลางก็เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามจากชนกลุ่มน้อย
อุยกูร์บางส่วนที่พยายามแบ่งแยกดินแดน
			
การมีเสถียรภาพในการสืบทอดอ�ำนาจของผู้น�ำจีนจากรุ่นสู่รุ่น
เป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง ท�ำให้การด�ำเนินนโยบายต่างประเทศแบบพหุภาคี
มีความต่อเนื่องและมีเอกภาพจากการก่อตั้งกลุ่มเซี่ยงไฮ้ 5 จนพัฒนามาเป็นองค์การ SCO
รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนโดยการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
คือ การใช้กลไกตลาดมาผสมผสานท�ำให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ซึง่ จีนต้องการการค้าขายกับประเทศเพือ่ นบ้าน และต้องการส่งออกสินค้าไปขายในประเทศ
สมาชิกขององค์การ SCO ให้มากยิ่งขึ้น
			
จีนมีพัฒนาการทางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้น นับตั้งแต่
ยุคประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิง ที่มีการเปิดประเทศ ต่อมาในยุคประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน
ได้ดำ� เนินนโยบายต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะส�ำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก จีนเปิดประเทศ
เพื่อท�ำการทูตกับประเทศมหาอ�ำนาจเป็นครั้งแรก ประการที่สอง จีนเริ่มใช้การทูตพหุภาคี
มากขึน้ บทบาทจีนในการมีสว่ นร่วมต่อการเมืองระหว่างประเทศจึงมีมากขึน้ ทัง้ นี้ จีนและรัสเซีย
เป็นหนึ่งในห้าประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC)
ท�ำให้สามารถใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ได้ในองค์การสหประชาชาติ (UN) ในโครงการที่ส�ำคัญ
ของประเทศกลุ่ม NATO
			

ปัจจัยภายนอก
			
ด้า นการเมือ งความมั่นคง ผลประโยชน์ของจีนด้านการเมือง
ความมั่นคง ท�ำให้จีนและรัฐภาคีองค์การ SCO มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น ซึ่งช่วยแก้ไข
ปัญหาเขตแดนให้คลี่คลายในทางที่ดี อีกทั้งยังมีร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติอื่น ๆ
โดยเฉพาะการต่ อ ต้ า นอาชญากรรมร้ า ยแรงในลั ก ษณะข้ า มแดนที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
เสถียรภาพของจีน ท�ำให้จนี ปรับเปลีย่ นการด�ำเนินนโยบายการต่างประเทศเป็นความร่วมมือ
แบบพหุภาคี เพือ่ สร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ น�ำไปสูก่ ารขยายความร่วมมือระหว่างรัฐ เพือ่ ป้องกัน
รักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดน 3 ประการ คือ กลุ่มก่อการที่ร้ายแรง
กลุ่มแบ่งแยกดินแดน และกลุ่มหัวรุนแรง
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จีนพยายามแสวงหาช่องทางการน�ำเข้าพลังงานจากหลายภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
โดยมีเป้าหมายการขยายห่วงโซ่อุปทานการน�ำเข้าพลังงานจากเอเชียกลาง
เนื่องจากเป็นทางผ่านและแหล่งผลิตพลังงานที่ส�ำคัญ

			
ด้านเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจีน
ขยายตั ว อย่ า งมากในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา แต่ อุ ป ทานพลั ง งานภายในประเทศไม่ เ พี ย งพอ
ต่อความต้องการจากระบบเศรษฐกิจที่เติบโตมากขึ้น จีนจึงพยายามแสวงหาช่องทาง
การน�ำเข้าพลังงานจากหลายภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายการขยายห่วงโซ่อุปทาน
การน�ำเข้าพลังงานจากเอเชียกลาง เนื่องจากเป็นทางผ่านและแหล่งผลิตพลังงานที่ส�ำคัญ
ประกอบกับมูลค่าการค้าระหว่างชายแดนรอบประเทศกับรัสเซียและรัฐเพื่อนบ้าน
นอกจากนั้น จีนต้องการลดการพึ่งพาการน�ำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลาง เนื่องจาก
มี อุ ป สรรคทางการเมื อ งและการแข่ ง ขั น ของประเทศมหาอ� ำ นาจ การทู ต พหุ ภ าคี
ผ่านความร่วมมือดังกล่าวจึงเป็นโอกาสให้จีนเข้าไปแสวงหาทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่
ในรัฐเอเชียกลางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
			
การทูตพหุภาคี เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การทูตของจีน
ต่อรัสเซียและรัฐในเอเชียกลางมีลักษณะมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์กับประเทศภาคี
องค์การ SCO มากขึน้ บนพืน้ ฐานหลักการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ 5 ประการ คือ การเคารพ
บูรณภาพแห่งดินแดนและอ�ำนาจอธิปไตยร่วมกัน การไม่รกุ รานซึง่ กันและกัน การไม่แทรกแซง
กิจการภายในซึ่งกันและกัน การมีผลประโยชน์ที่เท่าเทียมร่วมกัน และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ท�ำให้ความร่วมมือระหว่างจีนและรัฐภาคีจะยิง่ พัฒนาความร่วมมือในมิตทิ หี่ ลากหลาย
ได้มากยิ่งขึ้น
			
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างแข็งขัน ทั้งการริเริ่มการแสดง
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ เสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาที่ ก ระทบต่ อ รั ฐ ภาคี แ ละภู มิ ภ าค
ต่อประชาคมโลกอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงความร่วมมือทางการทหารในการฝึกซ้อมรบดังกล่าว
ไปแล้วข้างต้น โดยมีชาติอื่น ๆ เข้าร่วมการฝึกซ้อมรบช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิ ก และรั ฐ นอกสมาชิ ก อี ก ทั้ ง แสดงถึ ง ความแข็ ง แกร่ ง ของก� ำ ลั ง ทหาร
ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์และป้องปรามให้ศัตรูที่เป็นตัวแสดงทั้งที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ
เกิดความหวั่นเกรงต่อความเข้มแข็งทางด้านความมั่นคงของรัฐภาคีเหล่านี้
			
กฎบัตรองค์การ SCO ซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการความร่วมมือ
ที่มากไปกว่าการเสริมสร้างความไว้เนื้อใจทางการทหารบริเวณชายแดน โดยครอบคลุม
ไปถึงการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความร่วมมือทางการเมือง
การเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของรัฐสมาชิก การศึกษาวิจัย เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
รวมถึ ง ด้ า น พลั ง งาน การคมนาคม การท่ อ งเที่ ย ว การคุ ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ความพยายามในการธ�ำรงรักษาสันติสขุ ความมัน่ คงและเสถียรภาพภายในภูมภิ าค ตลอดจน
การก้าวไปสู่การจัดระเบียบทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่
ที่เป็นเหตุเป็นผลและเที่ยงธรรม
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ทฤษฎีที่มีผลสัมฤทธิ์กับการขยายอิทธิพลของมหาอ�ำนาจผ่านองค์การ
NATO และองค์การ SCO
ผู้ที่สนใจศึกษาวิชารัฐศาสตร์หรือภูมิรัฐศาสตร์คงจะเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับทฤษฎีการขยาย
อิ ท ธิ พ ลของมหาอ� ำ นาจ โดยเฉพาะ “ทฤษฎี ดิ น แดนที่ เ ป็ น หั ว ใจ” (Heartland Theory)
เซอร์ฮัลฟอร์ด เจ. แมคคินเดอร์ (Sir Halford J. Mackinder) นักภูมิศาสตร์ชาวอังกฤษ พัฒนา
แนวคิดดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 20 จากการศึกษาการขยายอิทธิพลของมหาอ�ำนาจทางบก
และทางทะเล ซึง่ พบว่ามีความสัมพันธ์กบั สภาพภูมศิ าสตร์โลกอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยแม็คคินเดอร์ เห็นว่า
“...ผูใ้ ดสามารถครอบครองยุโรปตะวันออก ผูน
้ น
ั้ จะเข้าควบคุมดินแดนหัวใจ ผูใ้ ดสามารถ
ครอบครองดินแดนหัวใจ ผู้นั้นจะเข้าคุมเกาะโลก ผู้ใดสามารถเข้าคุมเกาะโลก ผู้นั้นจะ
เข้าควบคุมโลก...”

				  ดินแดนที่เป็นหัวใจอยู่ตรงไหน

กล่าวคือ พื้นที่ของทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาเป็นผืนแผ่นดินที่มีความต่อเนื่องกัน นับได้เป็น
ผืนเดียว แมคคินเดอร์เรียกรวมพืน้ ทีส่ ว่ นนีว้ า่ “เกาะโลก” (World Island) ในเกาะโลกนีม้ จี ดุ ยุทธศาสตร์
ที่เป็นหัวใจส�ำคัญ คือ ดินแดนยูเรเชีย (ยุโรป+เอเชีย) ส่วนที่ไม่ติดกับทะเล หากชาติมหาอ�ำนาจใด
ได้ครอบครองดินแดนที่เป็นหัวใจนี้ จะสามารถขยายอิทธิพลจากส่วนภาคพื้นทวีปลงสู่ภาคพื้นสมุทร
และอาจสามารถเข้าควบคุมโลกได้ กระนัน้ อีกทฤษฎีภมู ริ ฐั ศาสตร์หนึง่ ทีต่ คี มู่ ากับทฤษฎีดนิ แดนทีเ่ ป็นหัวใจ
คื อ “ทฤษฎี The Rimland” เสนอโดยศาสตราจารย์นิโคลัส เจ. สปิกแมน นักภูมิรัฐ ศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยเยล ค�ำว่า “rim” หมายถึง ริม ขอบ ดังนั้น rim land จึงหมายถึง ดินแดนที่อยู่ริมขอบ
ในทฤษฎีดงั กล่าว หมายถึง ดินแดนทีต่ งั้ อยูช่ ายขอบติดทะเลของทวีปยูเรเชีย ไล่มาตัง้ แค่คาบสมุทรอาระเบีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วกขึ้นไปถึงจีน เกาหลี และไซบีเรียตะวันออก (ยกเว้นรัสเซีย) ดินแดนริมขอบนี้
ถือเป็นรัฐกันชนการปะทะระหว่างมหาอ�ำนาจทางทะเลกับมหาอ�ำนาจภาคพื้นดินในดินแดนที่เป็นหัวใจ
ดังนัน้ ในทัศนะนีด้ นิ แดนริมขอบจึงเป็นพืน้ ทีก่ นั ชนส�ำคัญ หากผูใ้ ดยึดครองได้กเ็ ท่ากับป้องกันไม่ให้ผคู้ รอบครอง
ดินแดนทีเ่ ป็นหัวใจขยายอิทธิพลลงสูม่ หาสมุทรได้ ขณะเดียวกันผูท้ คี่ รอบครองริมแลนด์สามารถใช้ดนิ แดนนี้
เป็นประตูเข้าสู่ดินแดนที่เป็นหัวใจได้ ซึ่งจากทฤษฎีดังกล่าวนี้เองจึงเป็นที่มาของนโยบายสกัดกั้น
(containment policy) อันเป็นนโยบายหลักของสหรัฐฯ ที่ใช้มาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน
ในการก่อตั้งองค์การทางทหาร สร้างพันธมิตรเพื่อปิดล้อมการขยายอิทธิพลของรัสเซียในริมแลนด์
ซึ่งปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงจีนด้วย
5

องค์การพันธมิตรทางทหารที่น�ำโดยสหรัฐฯ 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)
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อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่วา่ ทฤษฎีการเข้าควบคุมพืน้ ที่
เป็นดินแดนหัวใจจะไม่สามารถใช้การได้เสียทีเดียว
ทั้งสองทฤษฎียังคงใช้สัมฤทธิ์ผลได้เป็นอย่างดี อยู่ที่ว่า
มองจากมุมของใคร และทั้งสองทฤษฎีต่างก็มีข้อดี
ข้อด้อยถ่วงกันได้อย่างสมดุล อยู่ที่ว่าต่อสู้กันในมิติใด
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาถึงดินแดนของรัฐสมาชิกองค์การ SCO
ในปัจจุบัน พบว่ามีพื้นที่ครอบคลุมแผ่นดินยูเรเชีย
เริ่มจากชายฝั่งทะเลบอลติกและทะเลด�ำทางตะวันตก
ถึงไซบีเรียตะวันออก และทางเหนือมหาสมุทรอาร์กติก
ลงมาจรดเทือกเขาหิมาลัยทางใต้ มากถึงร้อยละ 60
และถ้ารวมพื้นที่ของมองโกเลีย (ที่ราบสูงมองโกเลีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ) และอิ ห ร่ า น (ที่ ร าบสู ง อิ ห ร่ า น
ทางตะวันตกเฉียงใต้) ซึง่ มีสถานะเป็นรัฐผูส้ งั เกตการณ์
เข้าไปด้วย ก็เท่ากับว่าองค์การ SCO สามารถครอบครอง
พื้นที่ดินแดนหัวใจได้เกือบร้อยละ 80 ทีเดียว
ดังนัน้ ในมิตภิ มู ริ ฐั ศาสตร์องค์การ SCO จึงนับว่า
มีก�ำลังอ�ำนาจและแสนยานุภาพในทางการทหาร
ทางเศรษฐกิ จ ทางพลั ง งาน ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า
มหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐฯ และองค์การ NATO ปัจจัย
ทั้งหมดนี้ท�ำให้องค์การ SCO มีศักยภาพที่สามารถ
ด�ำเนินการสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ
ขององค์การฯ และชาติสมาชิกผ่านโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทางเศรษฐกิจ อาทิ
โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and
Road Initiative: BRI) ทีม่ ผี ลประโยชน์แห่งชาติรว่ มกัน
ระหว่างรัฐสมาชิกได้

การแข่งขันระหว่างองค์การ NATO
และองค์การ SCO
ประการแรก

การแข่งขันด้านเศรษฐกิจท�ำให้มี
ความต้องการด้านพลังงานมากขึ้น จีนเป็นประเทศ
ที่ บ ริ โ ภคน�้ ำ มั น เป็ น อั น ดั บ สองรองจากสหรั ฐ ฯ
จึงต้องการความมัน่ คงทางพลังงานผ่านความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค ซึ่งรัสเซียและประเทศเอเชียกลาง
เป็นผู้ผลิตน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุด
กลุ ่ ม หนึ่ ง ของโลก ซึ่ ง การจั ด การประชุ ม SCO
จีนจึงได้ยกประเด็นการเป็น “ตลาดพลังงานในเอเชีย”

โดยเพิ่มความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ อาทิ ประเทศ
อิหร่าน เนือ่ งจากอิหร่านเป็นแหล่งน�ำ้ มันดิบเป็นอันดับ
4 ของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังเพื่อต่อสู้กับ
อิทธิพลของสหรัฐฯ และชาติตะวันตกเพื่อความมั่นคง
ทางพลังงานรวมถึงการจัดตั้งเป็น “สโมสรพลังงาน”
(Energy Club) เพื่อพัฒนานิวเคลียร์และร่วมมือ
ด้านพลังงานกับประเทศสมาชิกซึ่งมีศักยภาพสูง
ทัง้ ด้านทรัพยากรแร่และน�ำ้ มัน รวมถึงประเทศสมาชิก
เป็นทั้งตลาดส่งออกน�้ำมันและตลาดบริโภคน�้ำมัน
ขนาดใหญ่ โดยจะพั ฒ นาให้ ทั ด เที ย มกั บ องค์ ก าร
กลุ่มประเทศผู้ส่งน�้ำมันออก (OPEC)
ประการทีส
่ อง องค์การ SCO ได้ดำ� เนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ในโครงการ
ความริเริม่ หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง (BRI) ในปี ค.ศ. 2017
จีนได้สนับสนุนและเพิ่มงบประมาณการลงทุนเพื่อ
สนั บ สนุ น ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ทั้ ง 2 คื อ 1) ระเบี ย ง
เศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย (China-MongoliaRussia Economic Corridor:CMREC) เป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงทางถนน อากาศ ทะเล และร่วมมือพัฒนา
ในด้านการค้า การขนส่ง เหมืองแร่การเกษตร ป่าไม้
อุตสาหกรรมไฮเทคและพลังงาน และ 2) ระเบียง
เศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก (ChinaCentral Asia-West Asia Economic Corridor:
CCWAEC) เป็นเส้นทางส�ำคัญในการขนส่งน�้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติจากคาบสมุทรอาหรับ ตุรกี และอิหร่าน
เพื่อส่งไปเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งเป็น
การขยายความร่วมมือในมิติต่าง ๆ รองรับการค้าและ
เศรษฐกิจระหว่างจีนและสหรัฐฯ
ประการที่ ส าม แนวคิ ด ความร่ ว มมื อ ระดั บ
พหุภาคีมีอิทธิพลมากขึ้นในการด�ำเนินการทางการทูต
ทั้งองค์การ NATO และองค์การ SCO เนื่องจากเป็น
ความร่ ว มมื อ กั บ กลุ ่ ม ประเทศพั น ธมิ ต รเดี ย วกั น
ในภูมิภาคที่มีอุดมการณ์คล้ายกันเพื่อผลประโยชน์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความเข้มแข็งทางการทหาร
การแลกเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศทั้งสอง
องค์การ คือ องค์การ NATO มีสหรัฐฯ และกลุม่ ประเทศ
พันธมิตรยุโรป และองค์การ SCO จีน อินเดีย และ
รัสเซีย (รวมถึงประเทศในกลุ่มสหภาพโซเวียตเดิม)
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บทบาทของไทย
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิรัฐศาสตร์
ทีม
่ ค
ี วามส�ำคัญต่อสหรัฐฯ ส่วนหนึง
่ ทีส
่ ำ� คัญก็ในฐานะทีเ่ ป็นรัฐติดทะเล
ตามทฤษฎีริมแลนด์ ไทยและสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ทางทูตยาวนาน

โดยเมื่ อ ค.ศ. 1954 ไทยเคยเป็ น ที่ ตั้ ง ขององค์ ก ารสนธิ สั ญ ญาป้ อ งกั น ภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งเป็นองค์การพันธมิตรทางการทหารของสหรัฐฯ
ในยุคสงครามเย็น มีลักษณะบางประการคล้ายกับองค์การ NATO แม้ว่าองค์การ
ได้ยตุ ไิ ปแล้วแต่เห็นได้วา่ สหรัฐฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) อยูใ่ นประเทศสมาชิกอาเซียน
ไทยและฟิลิปปินส์ยังด�ำรงสถานะพันธมิตรนอก NATO (Major non-NATO ally)
โดยเมือ่ ปี ค.ศ. 2003 สหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร NATO ได้ขยายกรอบความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ ทั้ง ASEAN RCEP APEC LMI และอื่น ๆ ในสถานะประเทศสมาชิก
และประเทศคู่เจรจา เนื่องจากต้องการป้องกันการขยายอิทธิพล
ทีส่ หรัฐฯ มองว่ามากเกินไปของจีน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
และการคมนาคมผ่านโครงการ BRI รวมถึง
การใช้อ�ำนาจละมุน (Soft Power)
ทางสังคมและวัฒนธรรม
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สิ่งที่จะช่วยให้ไทยมีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองกับประเทศมหาอ�ำนาจได้มากยิ่งขึ้น
คื อ การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระดั บ พหุ ภ าคี แม้ ป ระเทศไทยไม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก
ทั้งขององค์การ NATO และองค์การ SCO อย่างไรก็ตาม ไทยสามารถใช้กรอบ

เช่น
การยกระดับความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยพิจารณาการให้สถานะประเทศคู่เจรจาของ
ไทยหรือของอาเซียนเพิ่มขึ้น ส่วนบทบาทไทยต่อองค์การ SCO ไทยสามารถแสดงบทบาท
ที่ ส� ำ คั ญ ในฐานะประเทศที่ มี เ ส้ น ทางผ่ า นของระเบี ย งเศรษฐกิ จ ของจี น ผ่ า นการเจรจา
โดยยึดหลักผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส�ำคัญผ่านกรอบความร่วมมือ LMC หรือกรอบ ASEAN
ในฐานะประเทศคู่เจรจา คือ จีน รัสเซีย และอินเดีย โดยเพิ่มความร่วมมือในมิติต่าง ๆ มากขึ้น
ซึ่งไทยยังไม่มีความตกลงการค้าเสรีกับรัสเซีย รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ
ในเอเชียกลางซึง่ เป็นประเทศสมาชิกขององค์การ SCO การเพิม่ ความร่วมมือผ่านกรอบอาเซียน
ในระดับพหุภาคีหรือการเจรจาระดับทวิภาคีกับแต่ละประเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
ภูมศิ าสตร์และภูมริ ฐั ศาสตร์ ซึง่ ไทยอยูก่ ลางภูมภิ าค มีความเป็นแกนกลางความเชือ่ มโยงของอาเซียน
ผ่านโครงการต่าง ๆ ของประเทศมหาอ�ำนาจ
ความร่วมมืออื่น ๆ ในการร่วมมือกับประเทศสมาชิกของทั้งสององค์การได้

มิติด้านพลังงานไทยสามารถใช้กรอบอาเซียนซึ่งมีสถานะผู้เข้าร่วมประชุม
ทั่วไป ในการเจรจาเพื่อเพิ่มตลาดด้านพลังงานใหม่ ๆ ส่งผลต่อความมั่นคง
ด้านพลังงานในระยะยาวของไทย เนื่องจากองค์การ SCO ให้ความส�ำคัญ
ด้านพลังงานอย่างมาก ข้อได้เปรียบของไทยคือการไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศ
ของอาเซียนที่มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในอาเซียนมีเพียงกัมพูชาที่มีสถานะ
ประเทศคู่เจรจากับองค์การ SCO อีกทั้งกัมพูชากล่าวในที่ประชุมว่าจะเป็น
ผู้ประสานระหว่างสมาชิกอาเซียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อไป

ไทยต้องติดตามสถานการณ์การรวมกลุม
่ ระหว่างประเทศ
และศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางการทู ต และรั ก ษาดุล ยภาพของมหาอ�ำ นาจระหว่าง
สหรัฐฯ จีน รัสเซีย สหภาพยุโรป ในการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศในอนาคต ในสถานะของ
ประเทศคู่เจรจาหรือประเทศผู้สังเกตการณ์ต่อไป
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บทสรุป
จากการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ท่าทีนโยบายด้านความมั่นคงไทยต่อพลวัต
การเปลีย
่ นแปลงด้านความมัน
่ คงระหว่างประเทศ เมือ
่ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
ซึง
่ มีสถาบันความมัน
่ คงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ (สมศ. สมช.)
เป็นเจ้าภาพ และมีผแู้ ทนจากส่วนราชการ พลเรือน และทหาร ทีม
่ ภ
ี ารกิจรับผิดชอบ
งานด้านความมั่นคง และด้านการต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก ที่ประชุม
ได้รับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองต่อองค์การ NATO และองค์การ SCO รวมถึง
การก�ำหนดบทบาทของไทย สรุปได้ดังนี้

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การ NATO และองค์การ SCO
องค์การ NATO เป็นองค์การที่มีศักยภาพทางการทหารและเครือข่ายความร่วมมือ
ที่แข็งแกร่งกว่าองค์การ SCO อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากทั้งสององค์การมีปัจจัย
พื้นฐาน กล่าวคือ การด�ำเนินงาน เป้าประสงค์ โครงสร้างการบริหาร และสถานะ
ขององค์การที่แตกต่างกัน องค์การ NATO เป็นองค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วง
สงครามโลก ครั้งที่ 2 ภายใต้สนธิสัญญาบรัสเซลส์ มีกองก�ำลังจากชาติพันธมิตร
ประจ�ำองค์การ มุง่ เน้นการสร้างพันธมิตรทางการทหาร ปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพ (PKO)
และความร่ ว มมื อ ที่ มี ผ ลผู ก พั น ร่ ว ม ในขณะที่ อ งค์ ก าร SCO ถู ก มองว่ า เป็ น
องค์การที่มีความร่วมมืออย่างหลวม ๆ ด�ำเนินงานในลักษณะกรอบการประชุม
ซึง่ ครอบคลุมหลายประเด็น แม้จะมีการเพิม่ จ�ำนวนสมาชิกมากขึน้ แต่เมือ่ พิจารณา
แนวโน้มการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ได้สะท้อนภาพการด�ำเนินนโยบายที่ไม่สอดคล้อง
กันระหว่างประเทศสมาชิกอยู่บ้างประกอบกับองค์การ SCO ไม่มีกองก�ำลังประจ�ำ
องค์การ จึงเป็นข้อเปรียบเทียบที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า องค์การ
SCO ยังไม่มีศักยภาพทางการทหารเทียบองค์การ NATO ได้มากพอ
1.

องค์การ NATO เป็นองค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วง
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ภายใต้ ส นธิ สั ญ ญาบรั ส เซลส์
มี ก องก� ำ ลั ง จากชาติ พั น ธมิ ต รประจ� ำ องค์ ก าร มุ ่ ง เน้ น
การสร้างพันธมิตรทางการทหาร ปฏิบต
ั ก
ิ ารรักษาสันติภาพ
(PKO) และความร่วมมือทีม
่ ผ
ี ลผูกพันร่วม ในขณะทีอ
่ งค์การ
SCO ถูกมองว่าเป็นองค์การทีม
่ ค
ี วามร่วมมืออย่างหลวม ๆ
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ภาพความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ก าร NATO และองค์ ก าร SCO กั บ นานาประเทศ
ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลล์ ทรัมป์ สะท้อนภาพความห่างเหินระหว่างสหรัฐฯ
กับองค์การ NATO ในขณะที่องค์การ SCO แสดงภาพความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับรัสเซีย
และชาติพันธมิตรซึ่งเป็นอดีตสหภาพโซเวียต ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าภูมิภาคอาร์กติกซึ่งอุดมไปด้วย
แร่ธาตุหายากและทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์จะเป็นสมรภูมิความขัดแย้งในการ
ขยายอิทธิพลของมหาอ�ำนาจผ่านการด�ำเนินงานของทัง้ สององค์การในระยะต่อไปโดยอาจเทียบเคียง
ได้กับการแข่งขันในมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้
2.

การก�ำหนดท่าทีของไทยต่อองค์การ NATO และองค์การ SCO ดังนี้
		1) ควรมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของทั้งสอง
องค์การเป็นรายประเทศ (bilateral) รวมถึงพันธมิตรหลักนอกองค์การ NATO
(Major Non-NATO Ally: MNNA) แทนการแสดงท่าทีหรือการเชือ่ มความสัมพันธ์
ในระดับองค์การ
		2) การค�ำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติของไทย แสดงจุดยืนการรักษา
ดุลยภาพระหว่างกัน ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสันติภาพและโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะ ถึงแม้ว่าไทยไม่ได้อยู่ในพื้นที่การแย่งชิงอิทธิพลของมหาอ�ำนาจโดยตรง
แต่ไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการด�ำเนินนโยบายของมหาอ�ำนาจ
และอาจได้รับความกดดันให้เลือกข้างหรือท�ำงานร่วมกับกลุ่มอ�ำนาจใดอ�ำนาจหนึ่ง
มากขึ้น จึงต้องมีการศึกษาและติดตามสถานการณ์ให้ทันท่วงทีเพื่อให้สามารถ
คงนโยบายถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างประเทศอยู่เสมอ
		3) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและการแลกเปลี่ ย นให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
การแพทย์และสาธาณสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกัน
ในภาวะวิกฤตได้ ตลอดจนเป็นการแสดงบทบาทน�ำของไทยในด้านสาธารณสุข
ระดับโลก และ
		4) ไทยสามารถใช้เวทีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างประเทศ
ที่ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหรือมีกรอบความร่วมมืออยู่แล้ว เป็นช่องทาง
ในการริ เ ริ่ ม พู ด คุ ย ประเด็ น เฉพาะเรื่ อ ง หรื อ แลกเปลี่ ย นและเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั มิตรประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ไทยต้องพัฒนาแนวนโยบายต่างประเทศ
ให้หลากหลายพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทศวรรษต่อไปให้มากยิ่งขึ้น
3.
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