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สรุปสาระสําคัญ 
ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑. ภาพยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปจจุบัน  
๑.๑ หลังจากการปดประชุมสมัชชาพรรคแหงชาติสมัยท่ี ๑๘ (ปค.ศ.๒๐๑๒ – ๒๐๑๕) ประธานาธิบด ี 

สี จิ้นผิง ไดเริ่มตนการนําพาประเทศจากการใชแนวคิด “ความฝนของจีน” สําหรับ “การฟนฟูความยิ่งใหญ
แหงประชาชาติจีน” มาตั้งเปนเปาหมายใหมในยุทธศาสตรความม่ันคงของจีน โดยมีแนวทางการบริหาร
ประเทศ ๓ ประการ คือ (๑) การบริหารกิจการความม่ันคงภายในประเทศ เนนการสรางและทําความเขาใจ
กับประชาชนชาวจีนถึงความเปนอัตลักษณของจีนอยางแทจริง (๒) การบริหารกิจการความม่ันคงระหวาง
ประเทศ เนนการพัฒนาแบบเปดกวาง ควบคูกับการลงทุนในตางประเทศ และ (๓) การบริหารจัดการภายใน
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พรรคคอมมิวนิสต เนนการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การสรางความโปรงใสตรวจสอบไดในพรรคฯ และการ
ใหประชาชนไดรับทราบวามีการดําเนินการลงโทษผูกระทําผิดจริง 

๑.๒ หลังจากการประชุมสมัชชาครั้งท่ี ๑๙ ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ตุลาคม ๒๐๑๗ ท่ีผานมา ปจจุบัน
จีนยังคงอยูภายใตการนําของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสภาปรกึษาการเมืองแหงประชาชนจีน ระหวางวันท่ี ๓ – ๒๐ มีนาคม ๒๐๑๘ ท่ีผานมา 
ทําใหเพ่ิมความชัดเจนในรายละเอียดของยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติของจีน ดังนี้ 

 ๑.๒.๑ การรับรองวิสัยทัศนยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติระยะเวลา ๓๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๓ – 
๒๕๙๓) การพัฒนาประเทศตามแนวคิดสังคมนิยมในแบบอัตลักษณจีนยุคใหม โดยมีเปาหมายท่ีเรียกวา “สอง
เปาหมายแหงรอบ ๑๐๐ ป” อันไดแก การบรรลุความฝนในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป การกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน 
ในป ๒๐๒๑ (พรรคฯ กอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๑๙๒๑) คือ การสรางสังคมกินดีอยูดีถวนหนา และการบรรลุ
ความฝนครบรอบ ๑๐๐ ป การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในป ๒๐๔๙ (วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๑๙๔๙) คือ สังคมนิยมสมัยใหมรวมถึงการสานตอความฝนจีนในการฟนฟูชาติ 

 ๑.๒.๒ การบัญญัติ “ความคิดของ สี จิ้นผิง วาดวยสังคมนิยมในแบบอัตลักษณจีนเพ่ือศักราชใหม” 
(Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era) ถูกบรรจุเปน 
“ความคิดนํา” ในธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสตจีน ๑๔ ประการ ไดแก (๑) ยืนหยัดการนําของพรรคคอมมิวนิสต
ในทุกมิติ (๒) พรรคคอมมิวนิสตตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (๓) ยืนหยัดการปฏิรูปใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  
(๔) ใชแนวคิดการพัฒนาใหมท่ีเนนวิทยาศาสตร นวัตกรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โปรงใส และกระจาย
ประโยชน (๕) ยืนหยัดสังคมนิยมอันมีเอกลักษณแบบจีน ซ่ึงมีประชาชนเปนเจาของประเทศ (๖) ปกครองจีน
ดวยการยึดม่ันในกฎหมาย (๗) ปลูกฝงคานิยมสังคมนิยมอันมีเอกลักษณแบบจีน (๘) การยกระดับชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนเปนเปาหมายของการพัฒนา (๙) การพัฒนาตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๑๐) เสริมสราง
ความแข็งแกรงทางการทหาร (๑๑) กองทัพตองอยูภายใตพรรคคอมมิวนิสตจีน (๑๒) ยืดหยัดแนวคิดหนึ่ง
ประเทศ สองระบบ และเดินหนารวมชาติกับไตหวันในอนาคต (๑๓) รวมสรางสังคมโลกท่ีสันติและมีจุดหมาย
รวมกัน และ (๑๔) บังคับใชวินัยพรรคอยางเครงครัด  

 ๑.๒.๓ การรับรองการปรับแกรัฐธรรมนูญโดย “ยกเลิกมาตราจํากัดวาระดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไมเกินสองสมัย” ในมุมมองจากคนภายในประเทศมีความเห็นในเชิงบวก
มากกวาภายนอกประเทศ เนื่องจาก อิทธิพลของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง สวนหนึ่งไดรับการยอมรับจากอํานาจ
ท่ีมาจากกฎเกณฑ และประเพณีสืบทอด แตสิ่งท่ีสําคัญ คือ การไดรับความยอมรับจากประชาชน ซ่ึงเปน 
อัตลักษณหรือความพิเศษจากบุคคล อันเกิดจากผลงานของรัฐบาลไมไดมาจากท่ีผลักดันการพัฒนาชนบท ยกระดับ
คุณภาพชีวิตทําใหสามารถแกไขปญหาความยากจนใหกับประชาชนภายในประเทศไดจํานวนมากถึง ๖๐ ลานคน 
รวมถึงการขจัดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น และเพ่ิมบทลงโทษกับขาราชการชั้นสูง แตอยางไรก็ตาม ประชาชน
ภายในประเทศสวนหนึ่งยังไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดมากนัก รัฐบาลกลางของสี จิ้นผิง ยังไดควบคุม
อินเทอรเน็ต/โซเชียลมีเดีย และสื่อมวลชนอยางเขมงวด  ดวยเหตุนี้ ประชาคมโลกจึงมีความกังวลวาจีนจะกลับ
ไปสูเผด็จการอํานาจนิยมอีกครั้ง ท้ังนี้ ปจจุบัน สี จิ้นผิง ไดดํารงตําแหนง ๓ ตําแหนง คือ เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมาธิการทหารสวนกลาง 

 ๑.๒.๔ ปญหาความม่ันคงภายในของจีนท่ีกําลังเผชิญอยู คือ ปญหาผูกอการรายมุสลิมใน 
ซินเจียง และความสัมพันธชองแคบไตหวันท่ีพยายามแบงแยกดินแดนออกจากจีน และปญหาความม่ันคง
ระหวางประเทศ คือ อุปสรรคการสานสัมพันธของจีนในการดําเนินโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (The Belt 
and Road Initiative : BRI) ในพ้ืนท่ีความขัดแยงแคชเมียรระหวางอินเดียกับปากีสถาน แตถึงอยางไร จีนได
ยึดหลักการท่ีวา “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” เพ่ือการบรรลุซ่ึงการพัฒนารวมกันท้ังในระดับภูมิภาคและโลก 
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และการท่ีสหรัฐฯ พยายามปดลอมจีนดวยยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับอินโด-แปซิฟกของสหรัฐฯ ท่ีมีลักษณะเปด
กวางและเสรี โดยอนาคตจะมีความรวมมือทางโครงสรางพ้ืนฐานรวมกันระหวาง ๔ ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ 
ญี่ปุน ออสเตรเลีย และอินเดีย ซ่ึงยุทธศาสตรฯนี้มีลักษณะเหมือนกับยุทธศาสตร BRI ของจีน พรอมดวย
สงครามการคากับสหรัฐฯ ในข้ันตนเชื่อวาจีนอาจพบกับอุปสรรค แตถึงอยางไรจีนจะสามารถปรับตัวและ 
วางบทบาทท่ีเหมาะสมผาน ASEAN+3 และ ASEAN+6 ซ่ึงเนนการใชผลประโยชนรวมกัน อีกท้ัง ปญหาดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจากการระเบิดแกงในลุมแมน้ําโขงของประเทศลาว ขณะนี้ จีนไดพยายามขอความ
รวมมือกับไทยผานการพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง (Mekong Institute: MI)  

 ๑.๒.๕ เครื่องมือในการดําเนินนโยบายความม่ันคงของจีนในมิติตางประเทศ การใชเศรษฐกิจ
นําพาประเทศใหเกิดการพัฒนาท้ังในระดับโลกและภูมิภาค โดยใช 3 7โครงการ 3 7 BRI ซ่ึงเปนความรวมมือทาง
โครงสรางพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีทางบก ทางทะเล และข้ัวโลก ใหกลายเปนระเบียงเศรษฐกิจระดับพหุภาคี 
ท่ีมีความม่ังค่ัง เปนการสรางเครือขายพันธมิตรของจีนในรูปแบบความรวมมือลักษณะเอาชนะรวมกัน (WIN-WIN) 
ท่ีตางฝายตางไดประโยชนรวมกัน3 7 ถือเปนการพัฒนาท่ี 3 7นํามาซ่ึงสันติภาพ ความประสานกลมกลืนใน3 7ระดับโลก 3 7 
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลของจีนใหมีบทบาทในระดับโลกเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยใชการวิจัยและพัฒนาในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการสงเสริมเทคโนโลยีพัฒนาปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence - AI)  
ใหเกิดเปนนวัตกรรม การพัฒนาตอบสนองตอมิติไซเบอร (Cyber Domain) และ มิติอวกาศ (Space 
Domain) ใหมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง ยังมีหนวยงานคลังสมองท่ีมีจํานวนมากถึง ๖ กลุม  ไดแก (๑) คลังสมองของ
กระทรวงในรัฐบาลจํานวน (๒) คลังสมองฝายทหาร (๓) คลังสมองของพรรคคอมมิวนิสตจีน (๔) คลังสมองของ
สถาบันวิจัยทางสังคมศาสตรของจีน (๕) คลังสมองของมหาวิทยาลัย และ (๖) คลังสมองประเภทอ่ืนๆ  
ซ่ึงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ไดใหความสําคัญเปนอยางมากและเลือกนําองคความรูมาวิเคราะหและประยุกตใชให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม  ท้ังหมดนี้ จึงถือเปนตัวขับเคลื่อนประเทศจีนไปสูโลกอนาคต และจะกาวข้ึนมา
กลายเปนมหาอํานาจตอไปได 

 ๑.๒.๖ ปจจัยท่ีเก้ือหนุนการเดินหนายุทธศาสตรความม่ันคงเพ่ือการบริหารประเทศของจีน คือ 
การเมืองภายในประเทศ บทบาทของผูนําพรรคฯ ท่ีเขมแข็ง และความตอเนื่องในการดําเนินนโยบายการ
พัฒนาประเทศรอบดาน จะสามารถนําพาจีนใหบรรลุความฝนของจีนท่ีจะกลับมายิ่งใหญไดอีกครั้ง  

๑.๓ โดยสรุป สถานการณการเปลี่ยนแปลงภายใตการนําของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เปนผลมาจาก
การดําเนินงานของรับบาลในทุกมิติ ไดแก (๑) มิติเศรษฐกิจ ใชการพัฒนา ลงลึกการปฏิรูปภายในประเทศโดย
ผลักดันการพัฒนาชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางท่ัวถึง และเศรษฐกิจระหวางประเทศได
เนนการเปดประเทศตอไปอยางรอบดานผานยุทธศาสตร BRI แตอยางไรก็ตาม ยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก (สหรัฐฯ 
ญี่ปุน ออสเตรเลีย และอินเดีย) เปนสิ่งท่ีจีนยังคงมีความกังวล เนื่องจาก วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้เกิดข้ึน
เพ่ือมาคานอํานาจกับจีน และปดก้ันการแผขยายอํานาจทางเศรษฐกิจของจีน (๒) มิติการเมือง/การทูต การรวบ
อํานาจของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง อยางเบ็ดเสร็จ เพ่ือการสานนโยบายอยางตอเนื่อง และยังดําเนินการแกปญหา
การทุจริตคอรรัปชันท่ีรุนแรงของนักการเมืองทองถ่ินอยางเขมขน รวมถึงสรางฐานทางการเมืองของตนใหม่ันคง
พอท่ีจะผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจในข้ันตอไป อีกท้ัง การมีนโยบายการทูตดวยการโนมนาวใหเห็นถึง
ประโยชนรวมกัน เคารพในอํานาจอธิปไตยของกันและกัน การไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน และ
ไมละท้ิงการรวมชาติกับไตหวัน (๓) มิติการทหาร ไดมีการปฏิรูปโครงสรางกองทัพใหมีความเปนเอกภาพ 
ปรับเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณใหมีความทันสมัย และ (๔) มิติขอมูล/ขาวสาร เนนการวิจัยและพัฒนาท้ัง
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกิดเปนนวัตกรรมท่ีพรอมรักษาสิ่งแวดลอมภายในประเทศ รวมถึงการ
นําเอาหนวยงานดานคลังสมองมาใชในการตัดสินใจ และวางนโยบายเพ่ือใหท้ังภายประเทศและระหวาง

/ประเทศ... 
 



 
 
 

- ๔ - 

ประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน และสมดุล อันจะนํามาซ่ึงผลประโยชนในระดับภูมิภาค
และระดับโลกตอไป  

๒. ผลกระทบของการดําเนินยุทธศาสตรความม่ันคงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในระดับโลก 
ภูมิภาค และไทย  
  ปญหาความม่ันคงในปจจุบันมีลักษณะท่ีสงผลกระทบในวงกวางและสามารถสรางความเสียหายได
คอนขางสูง ซ่ึงการผงาดข้ึนมาของจีนท่ีใชเศรษฐกิจนําพาประเทศใหเกิดการพัฒนาท้ังในระดับโลกและภูมิภาค 
และไทยในอนาคต เปนการสงสัญญาณวาจีนจะกลับมาเปนมหาอํานาจ ดังนั้น ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ จึงตองเก็บ
รวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานความม่ันคงจากทุกภาคสวน โดยผานการระดม
ความคิดเห็น (Brain Strom) ท่ีมีการวิเคราะห ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินยุทธศาสตรความม่ันคง
ของสาธารณรัฐประชาชนจนี ดังรายละเอียดตอไปนี้  
  ๒.๑ ความม่ันคงระดับโลก 
   ดานการเมือง/การทูต : การท่ี สี จิ้นผิง กาวข้ึนมาเปนผูนําท่ีมีอํานาจสูงสุดของจีน และมี
พ้ืนฐานทางกฎหมายรองรับ ทําใหคาดวาจะกลายเปนผูนําตลอดชีพ เปนสิ่งท่ีท่ัวโลกจับตามองอยางใกลชิด ซ่ึง
เปนการทาทายถึงกรอบกติกาของชาติมหาอํานาจในปจจุบัน และถูกมองวาเปนภัยคุกคามตอระเบียบโลกท่ีมี
สหรัฐฯเปนแกนนํามาตั้ งแตยุคหลั งสงครามเย็น ทําให เกิดการเปรียบเทียบของ ๒ ระเบียบโลกข้ึน 
จึงจัดเปนผลกระทบตอดุลอํานาจของเหลาประเทศมหาอํานาจฝายประชาธิปไตย  เนื่องจาก ปจจุบันการเมืองจีน
ไมใชเผด็จการทหารท่ีเขมขนเหมือนเชนในอดีต แตทวาจีนกลับมีความเคลื่อนไหวท่ีสําคัญในดานเศรษฐกิจและ
การเงินระหวางประเทศ อีกท้ัง การดําเนินนโยบายทางดานการทูตท่ีจีนมีจุดแข็งท่ีสําคัญ คือ การโนมนาวให
เห็นประโยชนรวมกัน ทําใหทุกภูมิภาคท่ัวโลกตางพากันหวาดระแวงถึงผลประโยชนท่ีสุดทายแลวจีนจะไดรับ
อยางมหาศาลนั้นอาจไมมีความเปนกลาง  
   ดานเศรษฐกิจ : ในชวงท่ีผานมาจีนมีเสถียรภาพทางการเมือง จึงทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดีข้ึนตามไปดวย แตอยางไรก็ตาม จีนตองเผชิญสงครามการคากับสหรัฐฯ ซ่ึงสงผลกระทบกับเศรษฐกิจท่ัวโลก 
ท่ีหลายประเทศตองนําเขาและสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯ และจีน เนื่องจากท้ังคูเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ
เปนอันดับ ๑ และ ๒ ของโลก 
   ดานการทหาร : การเคลื่อนยายกําลังทหารของจีนเขาสูทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาท่ี
ประเทศจีบูตี เพ่ือสนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในดานมนุษยธรรม การสรางสันติภาพ และ
ตอตานโจรสลัดในภูมิภาคดังกลาว แตเบื้องหลังเชื่อวาเปนการเพ่ือการปกปองผลประโยชนของตนเองในการจัดตั้ง
ฐานทัพสําหรับการสงกําลังบํารุง โดยกอนหนานี้ในหลายประเทศท้ังสหรัฐฯ ญ่ีปุน ตลอดจนฝรั่งเศส ตางเขาไป
ตั้งฐานทัพกันอยูกอนแลว ดังนั้น การวางบทบาททางการทหารของจีนทําใหหลายมหาอํานาจตางมีความ
คิดเห็นวาจีนพยายามเพ่ิมบทบาทในเวทีโลก  
   ดานขอมูล/ขาวสารอ่ืนๆ : การอพยพของชาวจีนท่ีเขาไปในประเทศตางๆ ผานยุทธศาสตร BRI 
อาจสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม ทําใหประชากรจีนท่ีไดกระจายออกไปตามประเทศตางๆ ไปเพ่ิม
ความหลากหลาย แลวสงผลกระทบทางลบกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีของประเทศนั้นได  
อีกท้ัง การวิจัยและพัฒนาของจีนท่ีสวนหนึ่งตองอาศัยทรัพยากรของประเทศอ่ืนเพ่ือสรางความเจริญใหกับ
ประเทศตน 
  ๒.๒ ความม่ันคงระดับภูมิภาค 
   ดานการเมือง/การทูต : เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเชื่อมโยงเศรษฐกิจจากการคาและลงทุนดวย
โครงสรางพ้ืนฐาน ระหวางภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และยุโรป จากยุทธศาสตร BRI ของจีนใหมีอิทธิพลตอกลุม
ประเทศอาเซียน อาจนํามาซ่ึงความขัดแยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดในอนาคต และนโยบายพัฒนาลุม
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แมน้ําโขงของจีน ท่ีตองระเบิดแกงเพ่ือการสรางเข่ือน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางน้ํา และสามารถควบคุมการ
เปด-ปดของน้ําในลุมแมน้ําโขง อาจสงผลกระทบใหเกิดความขัดแยงกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
(Greater Mekong Subregion : GMS) นํามาซ่ึงความขัดแยงกันเองในกลุมประเทศอาเซียนได นอกจากนี้ จากเดิม
ท่ีญี่ปุนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหกับประเทศลุมแมน้ําโขง ขณะนี้กลับเปนจีนท่ีเขามาแสดง
บทบาทรวมอยูดวย ทําใหภูมิภาคอาเซียนตองตกอยูภายใตการแขงขันของประเทศมหาอํานาจท้ังสองประเทศ  
จนอาจทําใหประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงไมสามารถแสวงประโยชนจากแมน้ําโขงท่ีตนมีสวนรวมไดมากพอ และ
อาจสูญเสียประโยชนใหกับประเทศมหาอํานาจได 
   ดานเศรษฐกิจ : จากการขยายอิทธิของจีนผานยุทธศาสตร BRI ไปทุกภูมิภาคท่ัวโลก เพ่ือตองการ
เชื่อมโยงท้ังมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรอินเดีย ทําใหสงผลกระทบตอดุลอํานาจของประเทศมหาอํานาจ
แตละภูมิภาค ยกตัวอยางเชน เม่ือจีนนําโครงการ BRI เขาไปในเอเชียใต ในสวนพ้ืนท่ีของประเทศปากีสถาน 
สงผลกระทบใหอินเดียซ่ึงถือวาเปนมหาอํานาจในภูมิภาคตองเรงปรับยุทธศาสตรดานการตางประเทศของตนโดย
การเขารวมยุทธศาสตรกับอินโด-แปซิฟก ท่ีมีประเทศญ่ีปุน ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ เพ่ือคานอํานาจกับจีน 
เชนเดียวกัน ความตองการของจีนท่ีจะเชื่อมโยงภูมิภาคผานทางทะเล เพ่ือใหสามารถออกไปสูมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟกได จีนจึงเปนประเทศท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงสุดในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร 
และเวียดนาม หรือกลุมประเทศ CLMV ซ่ึงในทัศนะของกลุมประเทศ CLMV ตางเกรงกลัวการเขาไปฉกฉวย
ผลประโยชนและทรัพยากรธรรมชาติของธุรกิจจีนท่ีเขาไปลงทุน กอปรกับโครงการลงทุนขนาดใหญของจีน 
สวนใหญกอใหเกิดผลกระทบชุมชน ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน เนื่องจากธุรกิจจีนท่ีเขาไปลงทุน 
ยังไมใหความสําคัญตอบรรษัทบริบาลเทาท่ีควรจึงเกิดการตอตานบอยครั้งจากประชาชนและนักอนุรักษ  อีกท้ัง 
ยังเปนการเอ้ืออํานวยใหเอกชนจีนสามารถท่ีจะเขามาลงทุนลุมแมน้ําโขงไดงายมากกวาเอกชนของประเทศ 
ลุมแมน้ําโขงอ่ืนๆ อีกดวย  
   ดานการทหาร : การเสริมสรางกองทัพปลดปลอยประชาชนจีน บรรดานักยุทธศาสตรรูสึกวิตก
ตอการขยายอํานาจทางทหาร ดังท่ีเห็นไดจากการแสดงแสนยานุภาพทหารในการซอมรบบริเวณชองแคบ
ไตหวัน และการท่ีจีนขอทหารเขารวมการลาดตระเวนในพ้ืนท่ีลุมแมน้ําโขง สงผลกระทบใหประเทศอ่ืนใน
ภูมิภาคอาเซียนมีความไมไวใจ และเกรงวาจีนมีความพยายามจะแผอิทธิพลในลุมแมน้ําโขง   
   ดานขอมูล/ขาวสารอ่ืนๆ :  ความตองการของจีนท่ีจะพัฒนาอาจสงผลกระทบกับความสัมพันธ
กับประชาชนในพ้ืนท่ีประเทศ CLMV ท่ีจีนไมสามารถหลีกเหลี่ยงปญหาเหลานี้ได และยังตองเรงดําเนินการ
แกไขเพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอไป 
  ๒.๓ ความม่ันคงประเทศไทย 
   ดานการเมือง/การทูต : ไทยและจีนมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ดังนั้น ไทยควรแสวงประโยชน
จากความสัมพันธนี้ในการเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศ แตไทยควรคํานึงถึงอิทธิพลการอยูทามกลาง
ของประเทศมหาอํานาจ อาจสงผลกระทบตอบทบาทของไทยในดานการเมืองระหวางประเทศในลักษณะการ 
ชวงชิงหุนสวนทางยุทธศาสตร หรือการถูกบังคับใหเลือกขาง ดังนั้น ไทยจึงควรดําเนินนโยบายความสัมพันธ
ระหวางประเทศอยางเปนกลาง เพ่ือถวงดุลอํานาจระหวางประเทศมหาอํานาจ   
   ดานเศรษฐกิจ : จากสงครามทางการระหวางจีนกับสหรัฐฯ ไดสงผลกระทบตอไทย เนื่องจาก
ไทยสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไปท่ีจีน ซ่ึงทําใหตนทุนในการสงออกเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น ภาครัฐควรดําเนิน
นโยบายตั้งรับหรือปรับเปลี่ยน หรืออาจมีการสื่อสารกับจีนใหผลิตในไทย พรอมท้ัง มุงไปหาตลาดใหมในแถบ
แอฟริกา และเอเชียกลาง เชนเดียวกัน การท่ีประเทศจีนเขามามีบทบาทในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
มากข้ึน เปนผลใหสินคาไทยตองปรับกลยุทธดานการตลาด เพ่ือเตรียมพรอมรับการแขงขันจากสินคาราคาถูก
ของจีน ขณะเดียวกัน การท่ีจีนเขามาลงทุนในดานพลังงานและทรัพยากรในประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
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มากข้ึน ยอมสงผลใหความม่ันคงทางพลังงานของไทยลดลง เนื่องจากประเทศไทยยังตองพ่ึงพาการนําเขา
พลังงานท้ังกาชและไฟฟาท่ีผลิตจากในประเทศเพ่ือนบาน ดังนั้น การท่ีประเทศจีนเขามาลงทุนเพ่ือหาแหลง
พลังงานในอนุภูมิภาคนี้ ทําใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับมือเพ่ือใหทันตอสถานการณ หากชาอาจไม
สามารถแสวงหาประโยชนจากการลงทุนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของทุนจีน  
   ลาสุดหลังจากนายแจ็ค หมา ซีอีโอบริษัทอาลีบาบากรุปไดลงนามในเอ็มโอยูกับรัฐบาลไทย 
เก่ียวกับความรวมมือดานการคาการลงทุน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล อาจสงผลกระทบกับประชาชนไทย
ในตลาดการบริโภคทุเรียนท่ีไมเพียงพอใหกับคนภายในประเทศ ในสวนของรัฐบาลอาจเสียผลประโยชนในเรื่อง
ของการจัดเก็บภาษีออนไลน จึงเห็นไดวา การครอบงําดานเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคจะมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน 
โดยจีนเขามาสรางกลุมผลประโยชนท่ีมีลักษณะสอดคลองกัน และจะเปนสวนสําคัญในการกําหนดนโยบายตางๆ  
ท่ีเริ่มตั้งแตในระดับทองถ่ิน เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับกลุมคนจีนดวยกันเอง ไทยจึงตองมีการพิจารณาความ
รวมมืออยางรอบดาน 
   ดานขอมูล/ขาวสารอ่ืนๆ : การอพยพของชาวจีนท่ีเขามาในประเทศไทยจํานวนหนึ่งได
ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชน "นิว ไชนาทาวน" (New Chinatown) เขตหวยขวาง  
ในปจจุบันมีชาวจีนเปนเจาของธุรกิจจํานวนมาก ทําใหหนวยงานของไทยตองติดตามวางแผนรับมือกับการ
ตรวจสอบความถูกตองของธุรกิจการคาท่ีเกิดข้ึน การกําหนดมาตรการนําเขาและสงออกสินคาเพ่ือจัดเก็บภาษี 
รวมถึงการควบคุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprise : SMEs) นอกจากนี้ 
การประกอบการคาท่ีจะตองมีภาวะของการแขงขันท่ีมากข้ึนกับไชนาทาวนเขตเยาวราช แลวไปมีผลกระทบใน
ดานความสัมพันธ อีกท้ัง การวิจัยและพัฒนาของจีนท่ีสวนหนึ่งตองอาศัยทรัพยากรของประเทศไทย ถาหาก
รบกวนระบบนิเวศและประชาชนในพ้ืนท่ี ไทยจําตองเรงการมีมาตรการเพ่ือลดปญหาดังกลาวหรือหาขอตกลง
รวมกันอยางเปนรูปธรรม รวมถึงภัยคุกคามไมตามแบบท่ีจะมาพรอมกับการพัฒนาของจีนในพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
เชน ยาเสพติด กลุมกอการราย อาชญากรรม เปนตน 

๓. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๓.๑ นักวิชาการใหขอเสนอแนะวาการมีทัศนะตอจีนในแงท่ีเปนภัยคุกคามความม่ันคงของไทยไมควร
ตามกระแสโลกมากนัก แตควรมองใหเปนแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศเปนสําคัญ โดยพิจารณาการขยาย
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมบทบาทใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเงิน และการคมนาคม
ของภูมิภาคตอไปได  
  ๓.๒ หนวยงานดานความม่ันคง ควรสรางความรับรู ความเขาใจกับประชาชนในทุกระดับโดยการ
ประชาสัมพันธผานชองทางสื่อตางๆ เก่ียวกับยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติ หรือ ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพ่ือใหประชาชนรับทราบถึงนโยบายในภาพรวมในการดําเนินงานของภาครัฐ ติดตาม
นโยบายสําคัญภาครัฐ และแนวทางปฏิรูปภาครัฐ อันจะเปนการเสริมสรางความม่ันคงและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ จะสงผลใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไดในอนาคต 
  ๓.๓ สถาบนัคลังสมองของประเทศไทยควรมีการบูรณาการรวมกัน เพ่ือนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบาย
ตอรัฐบาล และผูท่ีมีบทบาทตัดสินใจเชิงนโยบาย ใหมองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางไทยกับ
จีน และ ไทยกับสหรัฐฯ เพ่ือใหการบริหารงานของรฐับาลมีความเปนไปได และนําไปสูความสําเร็จอยางชัดเจน
เปนรูปธรรม 
  ๓.๔ ภาครัฐไทยควรมีการพัฒนาบุคลากร กฎระเบียบการคา และเทคโนโลยี เพ่ือใหหนวยงานสามารถ
ทํางานไดอยางบรรลุวัตถุประสงคและกาวทันตอโลก    

/๓.๕ ภาครัฐ... 
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  ๓.๕ ภาครัฐควรเพ่ิมหนวยงานท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความรวมมือระหวางประเทศพันธมิตร ภายใต
ขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) เพ่ือเพ่ิมความตอเนื่องของโครงการผาน
กรอบความรวมมือตางๆ อันจะเปนการแสวงผลประโยชนใหกับการพัฒนาประเทศอยางรอบดาน 
 
ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติของสหรัฐอเมริกา 

๑. ภาพยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติของสหรัฐอเมริกาฉบับปจจุบัน  
๑.๑ ปจจุบันแนวโนมของสถาปตยกรรมความม่ันคงภายในภูมิภาค (Regional Security Architecture)  

แบงออกเปน ๓ ประการ ไดแก (๑) สหรัฐฯ เปนศูนยกลาง (US hegemony) เปนระบบกงลอและซีกลอ  
(Hub and Spokes)  โดยเนนความสัมพันธในลักษณะทวิภาคี (๒) จีนเปนศูนยกลาง (Chinese hegemony) 
ดวยความริเริ่มแถบเศรษฐกิจหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง และการใชอํานาจละมุน (Soft Power) ทางการทูต ทําให
จีนจะสามารถครอบงําเศรษฐกิจในภูมิภาค และ (๓) อาเซียนเปนศูนยกลาง (ASEAN as a core of regional 
security architecture) เปนการกระจัดกระจายของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ไมมีประเทศมหาอํานาจใดเปน
ศูนยกลาง โดยอาเซียนจะมีบทบาทดานการทูตเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหอนาคตอาเซียนกลายเปนศูนยกลางของ
ภูมิภาคได อีกท้ัง ระบบโลกในปจจุบันไดมีลักษณะเปนระบบหลายข้ัวอํานาจ (multipolar system) ดังนั้น 
แนวโนมสถาปตยกรรมความม่ันคงในอนาคตจึงมีแนวโนมท่ีสหรัฐฯ มีบทบาทลดลง จีนมีบทบาทมากข้ึน และ
อาเซียนมีบทบาทมากข้ึน ในขณะท่ีญี่ปุนมีบทบาทลดลง เปนตน 
  ๑.๒ รัฐบาลภายใตการนําของประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ไดเปดเผยเอกสารยุทธศาสตรความ
ม่ันคงแหงชาติฉบับใหมซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานสัจนิยม (Realism) ท่ีมุงเนนการปฏิบัติมากกวาในเชิงอุดมคติ ท่ีจะตอง
นํามาซ่ึงผลประโยชนตางตอบแทน อีกท้ัง ยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ ไดมีเปาหมายเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามท่ีสหรัฐฯ
กําลังเผชิญบนโลกสัจนิยม และไดยึดม่ันในหลักการ “อเมริกามากอน” (America First) ท้ังความม่ันคง
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และความม่ันคงอ่ืนๆ แตก็ไมไดปฏิเสธท่ีจะทํางานรวมกับประเทศ
พันธมิตร ตราบใดท่ีประเทศเหลานั้นทําตามขอตกลงท่ีเปนประโยชนกับสหรัฐฯ โดยระบุผลประโยชนของชาติ
สําคัญ ๔ ประการ หรือ เรียกวา 4P คือ (๑) การปกปองสหรัฐฯ (Protect the American people, the 
homeland and the American way of Life) โดยมุงเนนการปกปองคนอเมริกันออกจากภัยคุกคามตางๆ 
เชน อาชญากรรม ผูกอการราย ยาเสพติด และการแพรกระจายของอาวุธทําลายลางสูง และสหรัฐฯไดมองวา
ประเทศท่ีเปนภัยคุกคาม คือ เม็กซิโก เกาหลีเหนือ อิหราน และกลุมกอการรายอิสลามหัวรุนแรง ปจจุบัน
สหรัฐฯจึงใหความสําคัญในการสรางกําแพงก้ันอเมริกาและแม็กซิโก ซ่ึงใชเปนมาตรการปองกันการเขาเมืองท่ี
ผิดกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ (๒) การสงเสริมความม่ังคั่งของสหรัฐฯ (Promote American  
Prosperity) โดยมุงเนนการฟนฟูเศรษฐกิจ  โดยสหรัฐฯตองการเสรีนิยมอยางมีเง่ือนไข เปนคนเขียนกติกา  
ไมเสียเปรียบกับประเทศอ่ืนๆ และรักษาไวซ่ึงการคาแบบยุติธรรมในระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศไดอยางสมดุล 
(Free Fair and Balance) (๓) การรักษาสันติภาพ (Preserve  Peace  through strength) โดยมุงเนน
การสรางความเขมแข็งใหกับประเทศตนเอง ดวยการปกปองและรักษาผลประโยชนของแตละดินแดน จึงถูก
มอบใหเปนหนาท่ีของกองทัพ เพ่ือใหเกิดสวัสดิภาพและความผาสุกกับผูคนในดินแดนนั้นๆ เนนการสงเสริม
อุตสาหกรรมทางทหาร  สนับสนุนงานดานขาวกรอง เพ่ิมขีดความสามารถทางไซเบอร และบุคคลากรทางการทูต 
(๔) การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯไปยังสวนตางๆของโลก (Advance American Influence)  หรืออาจ
เรียกไดวา การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร (Partnership) โดยมุงเนนการฟนฟูความสัมพันธกับพันธมิตร 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของสหรัฐฯ และทุกภูมิภาคไมถูกครอบงําโดยมหาอํานาจอ่ืน ซ่ึงสหรัฐฯมีการ
ดําเนินงานท้ังแบบทวิภาคี (Bilateralism) การดําเนินงานแบบไตรภาคี (Trilateralism) การดําเนินงานแบบ
พหุภาคี (Multilateralism) และการดําเนินงานในระดับอนุภูมิภาค (Sub-regionalism) แตยังคงมีสหรัฐฯ 
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เปนแกนกลางสําคัญของภูมิภาคเชนกัน โดยมีประเทศพันธมิตรและประเทศในภูมิภาคตางๆ ลอมรอบ เชน เวที 
sub – regional forums, ASEAN-U.S., EAS, ADMM+8, ARF เปนตน นอกจากนี้ สหรัฐฯไดเนนยุทธศาสตร 
ในภาพรวม (The Strategy in a Regional Context) ซ่ึงมองโลกในแตละภูมิภาคในแนวสัจจนิยม และเต็มไปดวย
การแขงขัน แตอยางไรก็ตาม สหรัฐฯไดเปดโอกาสสําหรับความรวมมือ แตตองเปนความรวมมือท่ีสหรัฐฯ 
ไดประโยชนดวย ถือวาสหรัฐฯยังคงเปดทางใหจีนและรัสเซียไมไดมองวาเปนเพียงแตประเทศคูขัดแยงเทานั้น   

๑.๓ สําหรับแนวโนมยุทธศาสตรอินโด – แปซิฟก (Indo - Pacific) สหรัฐฯ ยังคงตองการใหมีความ
เปนอิสระ โดยเนนย้ําคําวา “ความเปนเสรีและเปดกวาง” (Free and Open) หมายถึง การมีอิสระในการ
กําหนดนโยบายในประเทศของตนเองโดยไมตองกังวลตอมหาอํานาจอยางจีน รวมท้ังการรักษาเสนทางการ
เดินเรือในเอเชียแปซิฟก ผานการสกัดก้ันการขยายอิทธิพลของจีน รองลงมาจาเกาหลีเหนือ  

๑.๔ ไทยไมไดตกเปนเปาในยุทธศาสตรความม่ันคงของสหรัฐฯ แตเปนกลุมกอการรายและเกาหลีเหนือ 
ท่ีเปนภัยคุกคาม ซ่ึงการประกาศยุทธศาสตรฯฉบับนี้ ไดเปนการสงสัญญาณไปถึงประเทศพันธมิตรวาพันธมิตร
จะสามารถพ่ึงพาสหรัฐฯได โดยเฉพาะเรื่องการตอตานการกอการราย ความม่ันคงทางไซเบอร และการตอตาน
การใชอาวุธทําลายลางสูง จึงเปนโอกาสท่ีดีของไทยในการกระชับความรวมมือในเรื่องความม่ันคงทางทะเลใน
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus : ADMM Plus) 
และประเด็นท่ีสหรัฐฯคาดหวังจากไทยมีท้ังทางดานความสัมพันธกับตางประเทศ เศรษฐกิจ และความม่ันคง
ของชาติ ซ่ึงไทยก็เลือกตอบสนองในประโยชนรวมกันทําใหสหรัฐฯเห็นประโยชนของไทย  
 ๒. ผลกระทบของการดําเนินยุทธศาสตรความม่ันคงของสหรัฐฯ ในระดับโลก ภูมิภาค และไทย 
  การท่ีนายโดนัลด ทรัมป กาวข้ึนมาเปนประธานาธิบดี อาจจะเปนจุดเปลี่ยนครั้งใหญหรือเปนตัวเรงให
สถานการณทางการเมืองโลกแบบตะวันตกนั้นถดถอยลง ทําใหหลายประเทศมีแนวโนมเกิดความขัดแยง ซ่ึงสง 
ผลกระทบถึงสถาปตยกรรมความม่ันคงได ดังนั้น ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ จึงตองเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานความม่ันคงจากทุกภาคสวน โดยผานการระดมความคิดเห็น (Brain Storm) 
ท่ีมีการวิเคราะห ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินยุทธศาสตรความม่ันคงของสหรัฐฯ ฉบับปจจุบัน  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ๒.๑ ความม่ันคงระดับโลก 
   ดานการเมือง/การทูต : จากการท่ีนาย โดนัลด ทรัมป มีนโยบายขวาจัดสุดโตง ซ่ึงเปนนโยบายท่ี
กาวราวแบบท่ีไมเคยปรากฏมากอน โดยการมองวาจีนและรัสเซียเปนศัตรู อาจกอใหเกิดความขัดแยงดานการเมือง
ระหว างประเทศ รวมถึงเกาหลี เหนือและอิหร านท่ี มีการสะสมอาวุ ธ ถือเปนภัยคุกคามกับสหรัฐฯ 
อาจนําไปสูสงคราม สรางความเสียหายจํานวนมหาศาล และดวยปจจุบันสถานการณในยุคตะวันตกกําลังถดถอย
ลงเรื่อยๆ ยกตัวอยางเชน สหภาพยุโรป (European Union: EU) แตกแยก แตรัสเซียและจีน รวมถึงอาเซียนกลับ
ผงาดข้ึนมา ทําใหเกิดการเปรียบเทียบและตีความมหาอํานาจประชาธิปไตยประสบความลมเหลว อีกท้ัง การดําเนิน
นโยบายการตางประเทศท่ีมีชื่อวา “อเมริกาตองมากอน (America First)” ท่ีสหรัฐฯมีขอจํากัดในการเปดโอกาส
สําหรับความรวมมือ แตตองเปนความรวมมือท่ีสหรัฐฯไดประโยชนดวย     
   ดานเศรษฐกิจ : จากการดําเนินนโยบายของประธานาธิบดีทรัมปท่ีมีความตองการเสรีนิยมอยางมี
เง่ือนไข โดยสหรัฐฯ ตองเปนคนเขียนกติกา ตองไมเสียเปรียบประเทศอ่ืนๆ และรักษาไวซ่ึงการคาแบบยุติธรรมใน
ระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนผลใหเกิดสงครามทางการคา หรือเรียกวา Trade War ระหวางสหรัฐฯกับจีน 
แตอยางไรก็ตาม การเผชิญภาวะสงครามทางการคายอมสงผลกระทบกับเศรษฐกิจท่ัวโลก เนื่องจากหลายประเทศ
ตองนําเขาและสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯท่ีมีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ ๑ ของโลก 
   ดานการทหาร : การยึดม่ันในหลักการ “อเมริกาตองมากอน” ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานสัจนิยม 
(Realism) ท่ีมีแนวคิดทางการเมืองเปนความคิดนํา (Dominated Thinking) จึงใหความสําคัญกับการสรางสม
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- ๙ - 

กําลังทหารเพ่ือปองกันประเทศ คงความเปนมหาอํานาจทางทหารไว อีกท้ัง แสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณท่ี
กองทัพชาติอ่ืนไมอาจท่ีจะละเลยได จึงเปนผลกระทบท่ีอาจทําใหบทบาทของสหรัฐฯบนเวทีโลกออนแอลง 
   ดานขอมูล/ขาวสารอ่ืนๆ : การท่ีประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ตั้งปอมเปนศัตรูกับสื่อกระแส
หลักทุกสํานัก ทําใหสื่อภายในประเทศออกมาตอตานและสรางกระแสขาว สงผลกระทบกับภาพลักษณของ
บทบาทผูนําแลว ยังทําใหโลกรูสึกถึงความสับสนในการดําเนินนโยบายตางๆ นอกจากนี้ การใหความสําคัญกับโลก
ท่ีเต็มไปดวยการแขงขัน ทําใหสหรัฐฯยังไดใหความสําคัญกับการสนับสนุนงานดานการขาวกรอง การพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางทหาร การปองกันการแพรขยายของอาวุธรายแรง เพ่ือคงไวซ่ึงความเปนเจาของ
ภูมิภาคของโลก แตกลับทําใหโลกมีความตึงเครียด หลายประเทศกังวลถึงการเขาไปแทรกแซงรัฐเล็กรัฐนอยท่ี
สนับสนุนฝายสหรัฐฯ และอาจขัดขวางอะไรก็ตามท่ีอาจเปนประโยชนกับฝายตรงขาม นํามาซ่ึงความขัดแยง
ระหวางประเทศได นอกจากนี้ การท่ีสหรัฐฯถอนตัวจากขอตกลงปารีส (Paris Agreement) ตางเปนอุปสรรคใน
การขับเคลื่อนดานสิ่งแวดลอมไปท่ัวโลก 

๒.๒ ความม่ันคงระดับภูมิภาค  
 ดานการเมือง/การทูต : การผงาดข้ึนมาของจีนดวยการครอบงําเศรษฐกิจในภูมิภาค มีผลทําให

ระบบความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคเปลี่ยนไป ทําใหสหรัฐฯ ตองเดินหนาสกัดก้ันจีนและรัสเซียท่ี
กําลังพยายามจัดระเบียบโลกข้ึนมาใหม ในสวนเกาหลีเหนือและอิหรานในการพยายามจัดหาอาวุธท่ีมีอานุภาพ
การทําลายลางสูง ทําใหความม่ันคงโลกเกิดความสั่นคลอนได แตอยางไรก็ตาม กลับทําใหสหรัฐฯสามารถหา
ผลประโยชนจากความตึงเครียดระหวางภูมิภาคได โดยเฉพาะการขายอาวุธสงครามท่ีประเทศตางๆ สะสม
อาวุธมากข้ึน นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯหวังท่ีจะเสริมสรางความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เนื่องจาก 
ภูมิภาคนี้มีท้ังทรัพยากรธรรมชาติท่ียังสมบูรณ และเปนเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญเชื่อมโลกตะวันตกกับ
ตะวันออก สหรัฐฯจึงสรางความรวมมือดานความม่ันคง สงเสริมสันติภาพ การตอตานความรุนแรง ภัยจาก
อาวุธนิวเคลียร และการกอการรายสากลท่ีสหรัฐฯอาศัยฐานทัพ ระบบพันธมิตร และความเชื่อมโยงทาง
ยุทธศาสตรในยุคสงครามเย็นเขาสนับสนุนการปดลอมการกอการราย จึงเปนผลกระทบท่ีอาจทําใหภูมิภาคนี้
กลายเปนท่ี "หมายปอง" และเปน "สนามประลอง" ของบรรดาชาติมหาอํานาจท่ีหวังจะปกปองผลประโยชน
ของตนดวยเชนกัน  

 ดานเศรษฐกิจ : ยุทธศาสตร BRI ของจีนมีผลทําใหสหรัฐฯ พยายามดึงมหาอํานาจมาถวงดุล 
กับจีน เพ่ือไมใหจีนผูกขาดการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในภูมิภาค สหรัฐฯ จึงใชยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก 
(Indo - Pacific) ท่ีมีลักษณะเปดกวางและเสรี ในอนาคตจะมีความรวมมือทางโครงสรางพ้ืนฐานรวมกัน
ระหวาง ๔ ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ ญี่ปุน ออสเตรเลีย และอินเดีย นอกจากนี้ สหรัฐฯ ไดมีการถอนตัวออกจาก
ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership : TPP)  เปนผลทํา
ใหกลุมเศรษฐกิจของ TPP ไมสามารถเปนแกนกลางของเศรษฐกิจในภูมิภาคได  

 ดานการทหาร : การท่ีสหรัฐฯ ใหความสําคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกนั้น เนื่องจาก ภูมิภาคนี้มี
พ้ืนท่ีถึงครึ่งหนึ่งของโลก เริ่มตั้งแตพ้ืนน้ําชายฝงตะวันตกของสหรัฐฯ จรดชายแดนอินเดีย และจากเขต 
แอนตารกติกาจนถึงข้ัวโลก ดังนั้น เม่ือสหรัฐฯตองการเปนมหาอํานาจ จึงมีการตรวจความเคลื่อนไหวของ
กองทัพขนาดใหญของท้ัง ๕ ประเทศ คือ จีน อินเดีย รัสเซีย เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต โดยติดตามความ
เคลื่อนไหวในคาบสมุทรเกาหลี การสะสมอาวุธของเกาหลีเหนือเก่ียวกับอาวุธนิวเคลียร และทะเลจีนใต  
ท่ีสหรัฐฯไมอาจละสายตาจากภูมิภาคนี้ได นอกจากนี้ สหรัฐฯยังเพ่ิมกรอบความรวมมือทางทหารโดยผาน
โครงการศึกษาและฝกอบรมทางการทหารระหวางประเทศ (International Military Education and 
Training : IMET) เงินชวยเหลือทางดานการทหารตางประเทศ (Foreign Military Financing : FMF) และ 
การฝกซอมทางทหารคอบราโกลด (Cobra Gold) เปนการฝกรวมท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงไดขยายใหเปนการ
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ฝกแบบพหุภาคีท่ีมีประเทศในภูมิภาคเขารวมและสังเกตการณจํานวนมาก เพ่ือการมีสวนรวมและเปนการแบงบัน
ผลประโยชนรวมกัน 
  ดานขอมูล/ขาวสารอ่ืนๆ : การท่ีประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป มีมาตรการหามชาวมุสลิมเขา
สหรัฐฯ จะเปนการขยายขอบเขตความขัดแยงทางสังคมเมืองภายในประเทศ และยังทําใหสังคมโลกโดยเฉพาะ
อยางยิ่งโลกมุสลิมและตะวันออกกลางเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งข้ึน  

๒.๓ ความม่ันคงประเทศไทย   
ดานการเมือง/การทูต : จากการท่ีสหรัฐฯปดประเทศและมีสัญญาณความเสื่อมถอยลง ทําให

สหรัฐฯมีบทบาทลดลงทําใหดุลอํานาจเปลี่ยนไปโดยจีน รัสเซีย และอาเซียนกลับเขามามีบทบาทมากข้ึน ดังนั้น 
ไทยตองปรับยุทธศาสตรใหม เพ่ือใหทันตอสถาปตยกรรมในภูมิภาคท่ีเปลี่ยนไปทําใหไทยตองเตรียมรับมือกับ
ระเบียบความม่ันคงในหลายข้ัวอํานาจ 

 ดานเศรษฐกิจ : เม่ือสหรัฐฯ ถอนตัวออกจาก TPP ประกอบกับความขัดแยงของสหรัฐฯ – จีน 
ทําใหไทยอาจถูกกดดันใหเลือกขางมากข้ึน การเจรจาการคากับสหรัฐฯมีความยากข้ึน การลงทุนในไทยจาก
สหรัฐฯ ก็จะมีสัดสวนท่ีนอยลงซ่ึงความนากังวล คือ การวางตัวของไทยในประเด็นนี้ยังไมมีคําตอบหรือสูตรท่ีลง
ตัวระหวางไทยกับมหาอํานาจ นอกจากนี้ การทําความตกลงพันธมิตรทางการคาระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ไดมีความสําคัญมากข้ึน แตกลับยังไมสามารถบรรลุ
ขอตกลงได เนื่องจากการเจรจาเต็มไปดวยความยากลําบาก ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการเจรจา TPP ยังไมมีความ
แนนอน นอกจากนี้ สงครามการคาระหวางสหรัฐฯกับจีน สงผลกระทบกับไทยในสินคาเกษตร สินคา
อิเล็กทรอนิกส พลาสติกข้ันพ้ืนฐานท่ีไทยสงไปจีน ท้ังนี้ อาจทําใหจีนนําเขาสินคาดังกลาวจากไทยนอยลง 
เนื่องจากจีนสงออกไปยังสหรัฐฯ ไดนอยลง แตถึงอยางไร ไทยก็อาจไดประโยชนจากการปรับเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนของจีนหรือไดประโยชนในกรณีท่ีสหรัฐฯนําเขาสินคาจากไทยมากข้ึน เชน สินคาอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ
ไฟฟา เปนตน อีกท้ัง การดําเนินนโยบายทางการทูตของสหรัฐฯมีทาทีท่ีมุงเจรจาแบบทวิภาคี หรือ One on 
One Trade Deal มากข้ึน ไทยอาจใชโอกาสนี้รื้อฟนความสัมพันธการทําความตกลงทางการคาของประเทศ
ระหวางไทย – สหรัฐฯ (Free Trade Area : FTA) เปนการรวมมือในการขจัดอุปสรรคทางการคา แตอาจจะตอง
ระวังหากสหรัฐฯ นํามาตรการภาษีมาเปนเง่ือนไข  

ดานการทหาร : การท่ีสหรัฐฯมองวาจีนคือคูแขงสําคัญในการเปนมหาอํานาจ ทําใหไทยตอง
ระมัดระวังการเสริมสรางความสัมพันธกับจีน อีกท้ัง ฝายทหารไทยสวนใหญไดเริ่มมองวา สหรัฐฯเปน 
ภัยคุกคามความม่ันคงของไทย เนื่องจาก มีการเขามาแทรกแซงทางการเมืองภายในของไทย สอดคลองกับ 
ปจจุบันทหารไทยไดไปศึกษาตอและฝกอบรมในสหรัฐฯเปนจํานวนมาก อาจทําให นายทหารท่ีไปเรียนมี
แนวคิดเอนเอียงไปทางสหรัฐฯ เม่ือนายทหารเหลานั้นกลับมาเปนใหญในประเทศ และมีสวนสําคัญในการ
กําหนดนโยบายก็ทําใหนโยบายนั้นเอ้ือประโยชนกับสหรัฐฯ ทําใหสหรัฐฯสามารถกําหนดทิศทางใหเปนไป
ตามท่ีตนตองการได ดังนั้น ในประเด็นนี้ไทยควรตองระมัดระวังไวใหมาก 
   ดานขอมูล/ขาวสารอ่ืนๆ : ถึงแมสหรัฐฯจะมีกรอบขอริเริ่มลุมน้ําโขงตอนลาง (Lower 
Mekong Initiative : LMI) มีวัตถุประสงค เพ่ือลดชองวางระดับการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
สนับสนุนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ท้ังนี้ ไทยมีบทบาทในฐานะหุนสวนเพ่ือการพัฒนารวมกับสหรัฐฯ 
โดยสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนในลุมน้ําโขง ซ่ึงไดมีการดําเนินโครงการดานการศึกษา สาธารณสุข พลังงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ แตสหรัฐฯไมไดใหความสําคัญกับยุทธศาสตรนี้มากนัก เนื่องจาก  
เปนเวทีการประชุมท่ีมีการสนับสนุนยงัไมมากพอเทาท่ีควร และสหรัฐฯยังไมเห็นผลประโยชนท่ีสหรัฐฯจะไดรับ
อยางชัดเจน จึงอาจทําใหผลประโยชนท่ีไทยควรจะไดรับนอยกวาท่ีหวังไว 
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๓. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๓.๑ อาเซียนควรมียุทธศาสตรรองรับสถาปตยกรรมความม่ันคงในภูมิภาค (Regional Security 

Architecture) โดยอาเซียนควรใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็ง เพ่ือใหอาเซียนมีบทบาทในเวทีโลกได
มากยิ่งข้ึน 

๓.๒ ไทยควรกําหนดยุทธศาสตรการถวงดุลอํานาจกับชาติมหาอํานาจอยางชัดเจน ซ่ึงท่ีผานมาไทย
ไมเคยมียุทธศาสตรดานนี้และไมเลนยุทธศาสตรนี้อยางเปดเผย ซ่ึงแตกตางจากประเทศญี่ปุนและสิงคโปร 

๓.๓ ไทยควรมียุทธศาสตรท่ีจะสามารถถวงดุลกับจีน โดยไทยตองสรางดุลยภาพแหงอํานาจข้ึนใหม 
เพียงดึงใหมหาอํานาจมาถวงดุลกัน เพ่ือไมใหมหาอํานาจใดมหาอํานาจหนึ่งมาครอบงําไทยไดเพียงฝายเดียว ซ่ึงจะ
ทําใหไทยไมสูญเสียอํานาจในการตอรองหรือสูญเสียอิสรภาพทางการทูต และแสวงหาผลประโยชนจาก
มหาอํานาจ เพ่ือสรางโอกาสใหไทยไดเปนศูนยกลางการขนสงในภูมิภาคอาเซียน 

๓.๔ ไทยควรดึงมหาอํานาจสหรัฐฯ เขามาชวยสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 การดึงมหาอํานาจ
เขามาลงทุนในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซ่ึงเปน
แผนยุทธศาสตรตางประเทศภายใตไทยแลนด ๔.๐ ซ่ึงโครงการนี้เปนสวนสําคัญท่ีสามารถผลักดันใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคมนาคมของภูมิภาคตอไปได 

๓.๕ ไทยสามารถแสดงบทบาทเปนตัวกลาง (Mediator) ดึงสหรัฐฯ เขามามีสวนรวมในการสราง
ความรวมมือกับอาเซียนตามกลไก ADMM Plus โดยในป ๒๕๖๒ ไทยไดเปนประธานอาเซียน ดังนั้น ไทยควร
ริเริ่มผลักดันความรวมมือท่ีไทยและสหรัฐฯ ใหความสนใจรวมกันในการเปนประเทศคูเจรจา และคณะทํางาน
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ (Experts’ Working Group : EWG) ในอนาคตอันใกลตอไป 

๓.๖ ไทยควรแสวงโอกาสในการสรางความรวมมือดานการตอตานการกอการรายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และในการขยายกรอบความรวมมือในพ้ืนท่ีใหมๆ ท่ีท้ังไทยและมหาอํานาจตางๆ ใหความ
สนใจรวมกัน อาทิ ดานไซเบอร ดานการรักษาสันติภาพ และความม่ันคงทางทะเล เปนตน 
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