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ค�ำน�ำ

	 ในอนาคตสภาวะแวดล้อมของระบบการเมืองโลกจะแปรเปลี่ยนเป็นหลายขั้ว 

อ�านาจมากขึน้	และมมีหาอ�านาจทางเศรษฐกิจเป็นตัวแสดงหลกั	โดยเฉพาะระหว่าง

จีนและสหรฐัฯ	ซึง่จนีได้มแีนวทางการบรหิารประเทศแบบเปิดกว้าง	(opening-up)	

และพร้อมร่วมมือในทุกด้านแบบทุกฝ่ายได้ประโยชน์	 ขณะที่สหรัฐฯ	 มุ ่งเน้น 

การรกัษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนชาวอเมรกินัก่อนเหนอืส่ิงอืน่ใด	และไม่ปฏเิสธ

ทีจ่ะท�างานร่วมกบัประเทศพนัธมติร	แต่ต้องอยูบ่นเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์กับสหรัฐฯ	

	 ในการนี้	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์จึงได้จัดท�าเอกสารวิชาการด้านความมั่นคง	

เรื่อง	 “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศมหาอ�านาจ	

:	 กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา”	 โดยได้รวบรวมเนื้อหา 

อันประกอบไปด้วย	ความมั่นคงแห่งชาติ	ความมั่นคงระหว่างประเทศ	ความรู้เบื้อง

ต้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์	และ	 (ร่าง)	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 

แห่งชาติของไทยในปัจจุบัน	 นอกจากนี้	 ยังได้ศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคง

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 (พ.ศ.๒๕๖๓	 –	 ๒๕๙๓)	 และ	 ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

สหรัฐอเมริกา	 (ธันวาคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๐)	 แล้วน�ามาเปรียบเทียบความแตกต่างของ 

ทั้งสองยุทธศาสตร์ภายใต้องค์ประกอบของยุทธศาสตร์	 รวมถึงผลกระทบท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากยุทธศาสตร์ของมหาอ�านาจทั้งสองประเทศ	 

ตลอดจนจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายให้กบักองทพัไทย	ในการเตรียมพร้อมรบัมอื

กับบทบาทและจุดยืนของมหาอ�านาจทั้งสอง	 เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงที่

เกี่ยวข้องสามารถน�าไปด�าเนินการก�าหนดเป็นนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และแผนงาน	

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของกองทัพไทยในการตอบสนองต่อภารกิจป้องกัน

ประเทศและคงไว้ซึ่งการรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไป	

	 	 	 	 	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

	 	 	 	 	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ





สำรบัญ

ค�ำน�ำ	 	 	 	 	 	 	 	 	 					หน้ำ

ส่วนที่	๑	บทน�ำ	 ๑

	 ๑.๑	ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา	 ๓

	 ๑.๒	 วัตถุประสงค์การศึกษา	 ๖

	 ๑.๓	ขอบเขตการศึกษา	 ๖

	 ๑.๔	 วิธีการด�าเนินการศึกษา	 ๗

	 ๑.๕	กรอบการศึกษา	 		๙

	 ๑.๖	ผลที่ได้รับจากการศึกษา	 ๑๐

ส่วนที่	๒	วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 	๑๑

	 ๒.๑	ความมั่นคงแห่งชาติ	(National	Security)	 	๑๓

	 ๒.๒		แนวคิดเรื่องความร่วมมือเพื่อความมั่นคงระหว่างประเทศ	 	๑๕

	 ๒.๓	ยุทธศาสตร์	ตัวแบบพื้นฐาน	และองค์ประกอบในการ	 ๑๘

	 	 จัดท�ายุทธศาสตร์	

	 ๒.๔	 (ร่าง)	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง	 ๒๙

	 	 แห่งชาติของไทย	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	 	

ส่วนที่	๓	ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของประเทศมหำอ�ำนำจ	 ๓๓

	 ๓.๑	 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีน		 ๓๖

	 	 (พ.ศ.๒๕๖๓	–	๒๕๙๓)	(China’s	National	

	 	 Security	Strategy	:	2020	-	2050)	

	 	 ๓.๑.๑	 ระบบการเมืองของจีนต่อการก�าหนด	 ๓๗

	 	 	 นโยบายความมั่นคง	

	 	 ๓.๑.๒	 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของผู้น�าจีนรุ่นที่	๕	 ๔๒

	 	 ๓.๑.๓	 กรอบแนวทางที่ส�าคัญของยุทธศาสตร์ความมั่นคง	 ๔๙

	 	 	 ระยะ	๓๐	ปี	(ปีค.ศ.	๒๐๒๐	–	๒๐๕๐)	



	 ๓.๒	 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงสหรัฐอเมริกา	(ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐)		 ๕๙

	 	 (National	Security	Strategy	:	December	2017)	

	 	 ๓.๒.๑	 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมความมั่นคง	 ๖๑

	 	 	 ของสหรัฐอเมริกา	

	 	 ๓.๒.๒	 กรอบแนวทางที่ส�าคัญของยุทธศาสตร์	 ๖๒

	 	 	 ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา	

	 	 	 (ธันวาคม	ค.ศ.	๒๐๑๗)	

ส่วนที่	๔	กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของ	 ๗๑

ประเทศมหำอ�ำนำจ	:	กรณีศึกษำสำธำรณรัฐประชำชนจีน

และสหรัฐอเมริกำ		

	 ๔.๑	กรณีเปรียบเทียบยุทธศาสตร์มหาอ�านาจในบริบท	 ๗๓	

	 	 ความมั่นคงของสาธารณรัฐประชาชนจีน	VS	สหรัฐอเมริกา	 	

	 ๔.๒		ผลกระทบของยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศมหาอ�านาจ	 ๙๖

	 	 ๔.๒.๑	 ระดับโลก	 ๙๗

	 	 ๔.๒.๒	 ระดับภูมิภาค	 ๑๐๐

	 	 ๔.๒.๓	 ประเทศไทย	 ๑๐๓

ส่วนที่	๕	บทสรุปและข้อเสนอแนะ	 ๑๐๙

	 	 ๕.๑	บทสรุป	 ๑๑๑

	 	 ๕.๒	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ๑๑๓

บรรณำนุกรม	 	 ๑๑๕

ภำคผนวก	 	 ๑๒๓



สำรบัญภำพ

ภำพที่	 	 	 หน้ำ

	 ๑	 แนวคิดเกี่ยวกับการก�าหนดยุทธศาสตร์	ตามตัวแบบ		 ๒๐

	 	 Bartlett	Model	

	 ๒	 แนวคิดเกี่ยวกับการก�าหนดยุทธศาสตร์	ตามตัวแบบ		 ๒๒

	 	 Lloyd	Model	

	 ๓	 ล�าดับชั้นของยุทธศาสตร์	 ๒๓

	 ๔	 ความเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง		 ๓๑

		 		 แห่งชาติ	กับยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)	

		 	 (ด้านความมั่นคง)	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		

	 		 ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	

	 ๕		 ผู้น�าจีนทั้ง	๕	รุ่น	กับธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์		 ๔๐

			 	 (Communist	Party	of	China	Charter)	

	 ๖	 โครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการประชุมสมัชชา		 ๔๑

			 	 พรรคแห่งชาติสมัยที่	๑๙	





สำรบัญตำรำง

ตำรำงที่	 	 	 หน้ำ

๑	 เปรียบเทียบผลประโยชน์แห่งชาติ	(National	Interest)		 ๗๔

	 วิสัยทัศน์	(Vision)	เป้าหมาย	(Goals)	และวัตถุประสงค์

	 ความมั่นคงแห่งชาติ	(National	Objectives)	หรือจุดมุ่งหมาย

	 ทางยุทธศาสตร์	(Strategic	End)	ของประเทศสาธารณรัฐ

	 ประชาชนจีน	และสหรัฐฯ	

๒		 เปรียบเทียบกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		 ๗๘

	 (Strategic	Way)	ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	

	 และสหรัฐฯ	เพื่อใช้ในการบริหารประเทศของประเทศ

	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	และสหรัฐฯ	

๓		 เปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	(Strategic	Mean)		 ๘๖

	 หรือ	เครื่องมือในการด�าเนินนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ

	 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	และสหรัฐฯ	

๔		 สรุปผลกระทบยุทธศาสตร์มหาอ�านาจระหว่างจีน	vs	สหรัฐฯ		 ๑๐๘

	 ประจ�าปี	2018	ในบริบทความมั่นคงระดับโลก	ระดับภูมิภาค	

	 และประเทศไทย	ภายใต้กรอบ	DIME	Model	

  





ส่วนที่ ๑
บทน�ำ
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ส่วนที่ ๑
บทน�ำ

 ๑.๑	ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

	 ปัจจุบันโลกอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงและซับซ้อน	 เป็นไป 

ตามกระแสในยุคโลกาภิวัตน์	 จึงท�าให้มีการขับเคลื่อนในลักษณะที่มีความเชื่อม

โยงถึงกัน	 และส่งผลกระทบถึงกันอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติทั้งด้านการเมือง	

เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ทั้งยังทวีความรุนแรง 

จนมิอาจใช้พรมแดนเป็นเส้นแบ่งเขต๑  

	 เมื่อเป็นเช่นน้ี	 ประเทศมหาอ�านาจจึงเป็นที่น่าจับตามอง	 และมีบทบาท 

บนเวทีโลกเป็นอย่างมาก	 รวมถึงการแข่งขันกันมีอิทธิพลกันในภูมิภาคเอเชีย 

แปซิฟิกมากข้ึน	 โดยเฉพาะระหว่างจีนและสหรัฐฯ	 ซ่ึงทั้งสองมหาอ�านาจได้มี 

การด�าเนินนโยบายในการบรหิารประเทศทีแ่ตกต่างกนั	โดยในส่วนของรฐับำลจนี	๒	

ภายใต้การน�าของประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ได้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ

ให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์	 ตามแนวคิดสังคมนิยมท่ีมีความทันสมัย 

อันมีเอกลักษณ์ในแบบของจีนส�าหรับยุคใหม่	 (Socialist	 Modernization)	 

มีเป้าหมายให้บรรลุผลภายในปี	 ๒๐๕๐	 ซึ่งถือเป็นการสานต่อความฝันของจีน	 

(Chinese	 Dream	 of	 National	 Rejuvenation)	 โดยยึดมั่นในหลักการ	 

“หนึง่ประเทศ	สองระบบ”	(One	Country	Two	System)	และ	“หลกัการจนีเดยีว”	

๑ อารีย์ นัยพินิจ ภัทรพงษ์ เกริกสกุล  และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2๕๕๗). การปรับตัวภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, ๕๗ (3), ๑ – ๑๑.
๒ Xi Jinping. (2018). Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in 
All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for  
a New Era. Retrieved January 26, 2018, from http://www. xinhuanet.com/english/download/
Xi_Jinping’s_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf, pp 1 - 5.
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(One	China	Principle)	ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง	การทหาร	เศรษฐกิจ	สังคม	

เทคโนโลยี	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งแนวทางการพัฒนาประเทศดังกล่าว	ประกอบด้วย	

๑๔	ประการ	ได้แก่	 (๑)	ยืนหยัดการน�าของพรรคคอมมิวนิสต์ในทุกมิติ	 (๒)	พรรค

คอมมิวนิสต์ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 (๓)	 ยืนหยัดการปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน	

(๔)	ใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่ที่เน้นวิทยาศาสตร์	นวัตกรรม	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

โปร่งใส	 และกระจายประโยชน์	 (๕)	 ยืนหยัดสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน	 

ซึ่งมีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ	 (๖)	 ปกครองจีนด้วยการยึดมั่นในกฎหมาย	 

(๗)	 ปลูกฝังค่านิยมสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน	 (๘)	 การยกระดับชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายของการพัฒนา	 (๙)	 การพัฒนาต้องเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม	(๑๐)	เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการทหาร	(๑๑)	กองทัพต้องอยู่ 

ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีน	 (๑๒)	 ยืดหยัดแนวคิดหนึ่งประเทศ	 สองระบบ	 และ 

เดนิหน้ารวมชาตกิบัไต้หวนัในอนาคต	(๑๓)	ร่วมสร้างสงัคมโลกทีส่นัตแิละมจีดุหมาย

ร่วมกัน	และ	(๑๔)	บังคับใช้วินัยพรรคอย่างเคร่งครัด

		 ในขณะทีร่ฐับาลสหรฐัฯ ๓	นัน้อยูภ่ายใต้การน�าของประธานาธบิด	ีโดนลัด์	ทรมัป์	

ที่มีความมุ่งมั่นด�าเนินงานตามนโยบายตามกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ

ฉบับใหม่ของสหรัฐฯ	(๒๐๑๗)	ในหลักการ	“อเมริกาต้องมาก่อน”	(America	First)	 

ทั้งทางด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 การทหาร	 และความมั่นคง	 โดยระบุแนวทาง 

การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ฯ	ประกอบด้วยเสาหลกั	๔	ประการ	ได้แก่	(๑)	การปกป้อง

แผ่นดินสหรัฐฯ	 (๒)	 การปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ	 (๓)	 การรักษาสันติภาพ	 

และ	(๔)	การขยายอทิธพิลของสหรฐัฯ	ไปยงัส่วนต่างๆ	ของโลก	ส�าหรับความท้าทาย 

ที่สหรัฐฯ	 ก�าลังเผชิญนั้น	 ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้แบ่งออกเป็น	๓	ประเด็น	 อันได้แก่	

(๑)	 มหาอ�านาจใหม่ของโลก	 เช่น	 จีน	 และรัสเซีย	ที่ก�าลังพยายามจัดระเบียบโลก

ขึ้นมาใหม่	 ทั้งทางด้านการทหารและเศรษฐกิจ	 โดยเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อ 

๓ Donald J. Trump. (2017). National Security Strategy of the United States of America. Retrieved 
January 26, 2018, from https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/ 12/NSS-Fi-
nal-12-18-2017-0905.pdf, pp 1-4.
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ผลประโยชน์ของสหรฐัฯ	(๒)	สหรฐัฯ	มคีวามกังวลกบัอหิร่านและเกาหลีเหนอืในการ 

พยายามจัดหาอาวุธท่ีมีอานุภาพการท�าลายล้างสูง	 ท�าให้ความมั่นคงโลกเกิด 

ความสัน่คลอนได้	และ	(๓)	ขบวนการก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตต่ิางๆ

	 ดังจะเห็นได้ว่า	 ทิศทางในการบริหารประเทศของทั้งสองมหาอ�านาจมีความ

แตกต่างกัน	 โดยในภาพรวมของจีนได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภายในและ

นอกประเทศไปพร้อมกัน	 โดยมีการใช้นโยบายที่เปิดกว้าง	 ส่งเสริมการลงทุนไปยัง

ตลาดโลกอย่างเต็มที่	 ขณะที่สหรัฐฯ	 มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ

เป็นหลัก	 เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนอเมริกาก่อนเหนือสิ่งอื่นใด	 แต่ก็

ไม่ได้ปฏิเสธที่จะท�างานร่วมกับประเทศพันธมิตร	บนเงื่อนไขที่ว่าตราบใดที่ประเทศ

เหล่าน้ันท�าตามข้อตกลงท่ีเป็นประโยชน์กับสหรัฐฯ	 อย่างไรก็ตาม	 การที่สหรัฐฯ	 

มุ่งที่จะรักษาผลประโยชน์จนเกินไป	 อาจท�าให้ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมมากนัก 

ในเวทีระหว่างประเทศ	 จึงอาจท�าให้บทบาทของสหรัฐฯ	 ในเวทีโลกอ่อนแอลงได	้

ส�าหรับประเทศไทยในฐานะเป็นส่วนที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาค	 และมีส่วนได้รับ

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้	

และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิและเป็นระบบ	เพ่ือประมวลผลให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็น

ประโยชน์	 และสามารถน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจด�าเนินการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

กับความมั่นคงแห่งชาติและภูมิภาคต่อไป

	 ด้วยเหตุนี้	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศท่ีเป็น 

หน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทย	 ท�าหน้าที่ในการผลิต 

เอกสารทางวชิาการด้านความมัน่คง	ได้เหน็ถงึความส�าคญัของการศกึษาเชงิเปรียบ

เทียบในเรื่อง	 “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศมหาอ�านาจ	 :	 กรณีศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา”	 เพ่ือน�าไปใช้ในการเตรียมเป็นข้อมูล 

ให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายกบักองทัพและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	อนัจะเป็นแนวทาง

ในการก�าหนดท่าทีของประเทศไทยที่จะมีต่อประเทศมหาอ�านาจได้	 และเป็นการ

เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยในอนาคต
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๑.๒	วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

	 ๑.๒.๑	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของจีนและสหรัฐฯ	

ภายใต้องค์ประกอบของยุทธศาสตร์	

	 ๑.๒.๒	 เพือ่ศกึษาผลกระทบจากยทุธศาสตร์ความมัน่คงของจนีและสหรฐัฯ	

อันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต

	 ๑.๒.๓	 เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับกองทัพไทย	 ในการ 

เตรยีมพร้อมรบัมอืกบับทบาทและจดุยนืของมหาอ�านาจทัง้สอง	อนัจะเป็นการรกัษา

ผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างสมดุล

๑.๓	ขอบเขตกำรศึกษำ

	 การจดัท�าเอกสารทางวชิาการ	ในเรือ่ง	“การศกึษาเชงิเปรียบเทยีบยทุธศาสตร์

ความมั่นคงของประเทศมหาอ�านาจ	 :	 กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

สหรัฐอเมริกา”	มีขอบเขตของการศึกษา	ดังนี้	

 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา :	 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	 เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของยุทธศาสตร์ความม่ันคงสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (พ.ศ.๒๕๖๓	

–	๒๕๙๓)	 และยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา	 (ธันวาคม	พ.ศ.

๒๕๖๐)	 (China’s	National	Security	Strategy	 :	 2020	 -	2050	&	National	

Security	Strategy	 :	December	2017)	โดยเอกสารทางวิชาการฉบับนี้	 ได้แบ่ง

การน�าเสนอเนื้อหาเป็น	๕	ส่วน	ได้แก่

	 ส่วนที	่๑	:	บทน�า	ประกอบด้วย	การน�าเสนอทีม่าและความส�าคญั	วตัถปุระสงค์	

วิธีด�าเนินการศึกษา	ขอบเขตการศึกษา	กรอบแนวคิด	และผลที่คาดว่าจะได้รับ	

	 ส่วนที่	 ๒	 :	 เอกสารทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ประกอบด้วย	 ทฤษฏี	 

หลักการของความมั่นคง	 องค์ประกอบที่ส�าคัญของยุทธศาสตร์	 และนโยบายและ

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของไทย

	 ส่วนที	่๓	:	ยทุธศาสตร์มหาอ�านาจในบรบิทความมัน่คง	:	สาธารณรฐัประชาชน

จีน	 VS	 สหรัฐอเมริกา	 ประกอบด้วย	 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสาธารณรัฐ 
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ประชาชนจีน	ยุทธศาสตร์ความมั่นคงสหรัฐอเมริกา	การสรุปวิเคราะห์ความเหมือน

และความแตกต่างของยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาตขิองมหาอ�านาจทัง้	๒	ประเทศ	

ภายใต้องค์ประกอบของการจัดท�ายุทธศาสตร์

	 ส่วนที่	 ๔	 :	 ผลกระทบของยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศมหาอ�านาจ 

ภายใต้กรอบ	DIME	Model	ประกอบด้วย	ประเดน็ส�าคญัของยทุธศาสตร์ความมัน่คง

ฉบับปัจจุบันภายใต้กรอบการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมทางยุทธศาสตร์แบบ	 DIME	

Model	Diplomacy	(D),	Information	(I),	Military	(M)	และ	Economics	(E)

	 ส่วนที่	๕	:	สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร :	 เป็นการศึกษาจากผู ้เชี่ยวชาญด้าน

ยทุธศาสตร์มหาอ�านาจในระดบัประเทศ	ได้แก่	(๑)	ผูแ้ทนจากกระทรวงต่างประเทศ	

(๒)	 ผู้แทนจากส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (๓)	 ผู้แทนจากภาคส่วนของ 

กองทัพไทย	และ	(๔)	ผู้แทนจากภาคส่วนวิชาการ	

 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา :	 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น	 

๖	เดือน	ระหว่างเดือน	มกราคม	๒๕๖๑	ถึง	มิถุนายน	๒๕๖๑		

๑.๔	 วิธีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ	

	 ๑.๔.๑	 เอกสารทางวชิาการฉบับนี	้เป็นการศึกษาเชงิคณุภาพ	(Qualitative	

Study)	 โดยผู้ศึกษาจะด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 (Data	Collection)	๒	ส่วน	

ดังนี้	

	 	 (๑)	ข ้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 ด�าเนินการศึกษาและ 

เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง 

จากทุกภาคส่วน	 โดยด�าเนินงานผ่านกลไกการจัดสนทนาปัญหายุทธศาสตร ์

ที่ทางศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	ครั้งที่	๓/๖๑	เรื่อง	ยุทธศาสตร์ความมั่นคงสาธารณรัฐ

ประชาชนจนีและสหรฐัอเมรกิา	:	ผลกระทบต่อโลก	ภมูภิาค	และไทย	เมือ่วนัพุธที	่๒	

พ.ค.๖๑	เวลา	๐๙๐๐	–	๑๖๐๐	ณ	ห้องประชมุ	ศศย.สปท.	โดยมวีทิยากรผูท้รงคณุวฒุิ

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	จ�านวน	๓	ท่าน	ได้แก่	 (๑)	พ.อ.	ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล	
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นปก.สปท.	(๒)	นายทรงพล	จูงพันธ์	นักการข่าวปฏิบัติการ	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	 

และ	 (๓)	 ดร.	 พัชรินรุจา	 จันทโรนานนท์	 อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อมสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา	 สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 ส่วนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสหรัฐอเมริกา	 จ�านวน	 

๔	 ท่าน	 ได้แก่	 (๑)	 ศ.ดร.	 ประภัสสร์	 เทพชาตรี	 นายกสมาคมอเมริกาศึกษา 

ในประเทศไทย	 (๒)	 นายวิชชุ	 เวชชาชีวะ	 รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิกฟิก

ใต้	 กระทรวงการต่างประเทศ	 	 (๓)	 พ.อ.ดร.	 ศรัณยู	 วิริยเวชกุล	 รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 กระทรวงการคลัง	

และ	 (๔)	 นางสาวภานุช	 เฟื่องฟู	 นักการข่าวปฏิบัติการ	 ส�านักข่าวกรองแห่งชาต	ิ

วิทยากรได้บรรยายภาพรวม	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และข้อคิดเห็น	 เพ่ือให ้

นักวิจัยน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดต่อประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาค	 

รวมถงึไทยทีเ่ป็นไปในลักษณะทีส่ะเทอืนต่อกนัเป็นลกูโซ่	ผ่านการระดมความคดิเหน็	

(Brainstorm)	ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลชั้นปฐมภูมิที่เป็นแนว

ความคิด	ข้อคิดเห็น	รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากบุคลากร	หน่วยงาน	และเครือข่าย

ส�าคัญทางยุทธศาสตร์	 และความม่ันคง	 ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	

Interview)	 และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Observation)	 จาก 

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์มหาอ�านาจในระดับประเทศและกองทัพไทย	

	 	 (๒)	 ข้อมลูทตุยิภมู	ิ(Secondary	Data)	ศกึษาและเกบ็รวบรวมข้อมลู

ทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ	 บทความ	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สรุปการประชุมสัมมนา	

และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	เป็นต้น

	 ๑.๔.๒	 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา	 (Analysis	 and	 Conclusion)	

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในระดับปฐมภูมิและ 

ทตุยิภูม	ิแล้วน�ามาสงัเคราะห์ด้วยเทคนคิการวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	 

โดยการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ	 เพื่อให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่าง 

ของยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐฯ	โดยวิเคราะห์

ตามองค์ประกอบของการจัดท�ายุทธศาสตร์	 ได้แก่	 (๑)	 ผลประโยชน์แห่งชาติหรือ
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จุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์	(Strategic	End)	(๒)	กรอบแนวทางในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ	 (Strategic	Ways)	 และ	 (๓)	 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร	์

(Strategic	Means)	 โดยวิเคราะห์ผลกระทบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศ

มหาอ�านาจภายใต้กรอบตัวแบบ	DIME	Model

๑.๕	 กรอบกำรศึกษำ

ผลที่ได้

ผลกระทบ

กองทัพไทยสามารถ น�าไปใช้ในการก�าหนดท่าทีเพื่อรักษาดุลยภาพ
ทางความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัสองประเทศมหาอ�านาจได้อย่างสมดลุ
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๑.๖	 ผลที่ได้รับจำกกำรศึกษำ	

	 ๑.๖.๑	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	มีฐานข้อมูล	

“คลังข้อมูลทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ	 (National	 Security	 Strategy	 

Repository)”	 ส�าหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้า	 และเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป	 และยังเป็นคลังความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ	 

ภาคเอกชน	และประชาชนทั่วไปได้

	 ๑.๖.๒	 กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แนวทางในการก�าหนดท่าทีของ

ประเทศไทย	 และสามารถน�าไปก�าหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเตรียม

พร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยในอนาคต



ส่วนที่ ๒
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ ๒
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 แนวความคดิเพือ่ด�ารงไว้ซึง่ความอยูร่อดของประเทศชาติโดยมฐีานความคดิ

ว่าความมั่นคงแห่งชาติมิได้ขึ้นกับความมั่นคงด้านการทหารเพียงเท่านั้น	 แต่ข้ึนอยู่

กับประชาชนในชาติ	ดังความที่ว่า

 “...ประเทศชาตนิัน้ ประกอบด้วย ผนืแผ่นดนิกับประชาชน และผนืแผ่นดนิ

นั้นเป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อ�านวยประโยชน์สุข ความมั่นคง ร่มเย็นแก่ประชาชน

ให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่นเป็นชาติได้ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

จึงมิได้อยู่ที่การปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไว้ด้วยแสนยานุภาพแต่เพียงอย่างเดียว  

หากจ�าเป็นที่ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุก ปราศจากทุกข์ยากเข็ญ 

ด้วย ....”

	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

						พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์	

เมื่อวันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๔๔	

ณ	ลานพระบรมรูปทรงม้า	พระราชวังดุสิต

กรุงเทพมหานคร

๒.๑	 ควำมมั่นคงแห่งชำติ	(National	Security)

	 ในอดีตความมั่นคงแห่งชาติมักจะขึ้นอยู่กับก�าลังอ�านาจทางทหารเป็นส�าคัญ	

คือ	การรุกรานด้วยก�าลังทหารที่เหนือกว่าเพื่อต้องการยึดหรือบังคับประเทศอื่นให้

ปฏบิตัติามความต้องการ	แต่ในปัจจบุนัสถานการณ์ของโลกได้เปลีย่นแปลงไปอย่าง

มาก	หลงัจากการสิน้สดุยคุสงครามเยน็เกดิการก่อตัวของโลกหลายขัว้	(Multi-polar	
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World)๔	 	 มีการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นและต่างต้องเผชิญปัญหาภัยคุกคามท่ีล้วน 

ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงร่วมกัน	 ทั้งรูปแบบภัยคุกคามดั้งเดิม	 

(Traditional	 Threats)	 ได้แก่	 ความขัดแย้งต่างๆ	 ในทะเลจีนใต้	 และคาบสมุทร

เกาหลี	และภัยคุกคามรูปแบบใหม่	(Non-Traditional	Threats)	ที่ประสบเหมือน

กนัทัว่โลก	 เช่น	ความขดัแย้งทางการเมอืง	 เศรษฐกจิและสงัคม	การไม่มธีรรมมาภบิาล	 

ประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์	 ความไม่มั่นคงทางพลังงานและอาหาร	 ภัยพิบัติ	 

โรคระบาด	การก่อการร้ายข้ามชาติ	ยาเสพติดข้ามชาติ	ภาวะโลกร้อน	ปัญหาหมอก

ควันข้ามแดน	 อาชญากรรมทางไซเบอร์	 การประมงผิดกฎหมาย	 การค้ามนุษย์	 

การสะสมอาวธุนวิเคลยีร์	การอพยพแบบไม่ปกต	ิสงัคมผูส้งูอาย	ุ เป็นต้น๕	นอกจากนี	้ 

ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัความมัน่คงกไ็ม่ได้ถกูจ�ากดัเฉพาะภาครัฐหรือผูแ้สดงทีเ่ป็นรัฐ	

(State	Actors)	ยังมีตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ	 (Non-State	Actors)	 เช่น	องค์กรเอกชน	

(เช่น	 International	 Olympic	 Committee	 :	 IOC)	 องค์กรระหว่างประเทศ	 

(เช่น	The	United	Nation	 :	UN)	และองค์กรระดับภูมิภาค	 (เช่น	ASEAN)	ซึ่งมี

บทบาทต่อความมัน่คงของรฐัหนึง่ๆ	ในการก�าหนดนโยบายหรอืแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาตั้งแต่ระดับชาติ	ระดับภูมิภาค	และระดับโลก	ที่มีผลต่อการก�าหนดท่าทีและ

การแสดงออกของประเทศนัน้ๆ	บนเวทโีลก๖		ท�าให้การรกัษาสมดลุด้านความมัน่คง

จงึเป็นไปได้ยากในปัจจบุนั	ฉะนัน้	เพือ่ให้รฐั	/ชาติเกดิความมัน่คง	ด�ารงความอยูร่อด	

มีเสรีภาพในการมีอ�านาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนมีอิสระต่อแรงกดดันต่างๆ 

มีความมัน่คงปลอดภยั	และมคีวามผาสกุสมบูรณ์	การด�าเนนิการดงักล่าวกย่็อมต้อง

พึ่งพาพละก�าลังระดับชาติท่ีเรียกว่า พลังอ�านาจแห่งชาติ (National Power)  

๔  วชิยั ชเูชดิ. (2๕4๗). ทฤษฎีแนวความคิด และความหมายของความมัน่คงแห่งชาติ.ออนไลน์. ค้นเมือ่ 
๕ มีนาคม 2๕6๑. จาก http://www.geo cities.ws/wichai_chucherd/securitytheory.html. หน้า ๑-8.
๕  ปณธิาน วฒันายากร. (2๕60). ภมูทิศัน์ทางยทุธศาสตร์ใหม่ของภมูภิาคและของไทย. เอกสารประกอบ
การบรรยายหลักสูตรนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยรุ่นที่ 4๑. ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรกรุงเทพฯ. หน้า 4 – ๑๑.
๖ ชวลิต ปรนะดิษฐ์นวกุล. (ม.ป.ป.). ทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๕ มีนาคม 
2๕6๑. จาก https://www.scribd.com/doc ument/356812518. หน้า ๑.
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ที่แสดงถึงความเข้มแข็งของชาติมีอยู ่หลายด้านด้วยกัน	 ได้แก่	 พลังอ�านาจ 

ด้านการทหาร	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมจิตวิทยา	และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

เป็นต้น	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิทักษ์รักษาสิ่งต่าง	ๆ 		ที่เป็นความต้องการ	หรือ

ที่เรียกว่า	 ผลประโยชน์ของชาติ	 (National	 Interests)	 ไว้ให้ได้เพื่อความด�ารงอยู่

ของรัฐต่อไป

	 โดยสรุป	 การศึกษาเรื่องความมั่นคงแห่งชาติจึงมีความเก่ียวข้องกับ

ปรากฏการณ์ทีป่ระกอบไปด้วยพลังอ�านาจของชาติทีค่รอบคลุมในทกุองค์ประกอบ	

อันประกอบด้วยด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยา	 และวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 ควบคู่กันไปกับด้านการทหารทั้งในยามปกติและยามสงคราม	 เพื่อการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 การด�ารงอยู่ของประชาชนในชาติให้ปกติสุข	 คงไว้ซึ่ง

อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน	ทั้งนี้	ความมั่นคงของชาติจึงเป็นรากฐานส�าคัญ

ทีท่�าให้ประเทศมคีวามเจรญิก้าวหน้า	และคนในสังคมอยูดี่มสุีข	ตลอดจนมภูีมคิุม้กนั

พร้อมที่จะเผชิญและสามารถบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	๒.๒	 แนวคิดเรื่องควำมร่วมมือเพื่อควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ

	 ในปัจจุบันภัยคุกคามต่อความม่ันคงนั้นมีหลายรูปแบบ	 ทั้งที่มาจากระบบ

การเงินของโลก	 ภาวะโลกร้อน	 ปัญหาสิทธิมนุษยชน	 การแพร่กระจายของอาวุธ 

มีแสนยานุภาพท�าลายล้างที่สูง	 การถูกบังคับให้ย้ายถ่ินฐานของผู้คน	 สิ่งเหล่านี้ 

ล้วนเป็นปัญหาท่ีเกินกว่าประเทศใดประเทศหน่ึงจะสามารถแก้ปัญหาเองได	้ 

จึงจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของนานาชาติ	ยกตัวอย่างเช่น	การที่ประชาคม

นานาชาตเิข้าไปแทรกแซงทางด้านมนษุยธรรมในอริกั	โซมาเลยี	และบอสเนยี	เป็นต้น	

นักวิจัยจึงได้น�าแนวความคิดนี้มาพิจารณาเพื่อให้มีความเข้าใจถึงความมั่นคงได้ดี 

มากยิ่งขึ้น	 ประกอบด้วย	 (๑)	 ความมั่นคงร่วม	 (Collective	 Security)	 (๒)	 

ความม่ันคงสมบูรณ์แบบ	 (Comprehensive	 Security)	 (๓)	 ความม่ันคงสามัญ	
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(Common	 Security)	 และ	 (๔)	 ความร่วมมือด้านความมั่นคง	 (Cooperative	 

Security)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	๗  

 (๑) ความมั่นคงร่วม (Collective Security) เป็นแนวคิดหรือนโยบาย 

โดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคญัด้านสงครามและการทหารเป็นหลกัมากกว่าความส�าคญั

ด้านอื่น	 ซึ่งลักษณะของความมั่นคงร่วมนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกคร้ังที่	 ๑	

หลายชาติบอบช�้าจากสงคราม	 จึงพยายามให้โลกมีความสงบสุข	 มีสันติภาพด้วย

การผลกัดนัให้มกีฎเกณฑ์	เพือ่ป้องกนัและลงโทษประเทศทีก่่อสงคราม	ท�าให้หลาย

ประเทศได้ร่วมกันจัดตั้งองค์สันติบาติชาติ	 (League	of	Nations)	 เพื่อด�าเนินการ 

ในการจดัการระเบยีบดงักล่าว	อย่างไรกต็าม	องค์กรสนัตบิาตชิาตปิระสบความล้มเหลว 

ในที่สุด	 ความมั่นคงนี้ได้ถูกจัดเป็นความมั่นคงในระดับภูมิภาค	 และระดับโลก	 

(Regional	Security	and		International	Security)

 (๒) ความมัน่คงสมบรูณ์แบบ (Comprehensive Security) เป็นแนวคดิ

หรอืนโยบายทีมุ่ง่เน้นพฒันาพลงัอ�านาจของชาตทิกุด้านให้มคีวามสมดลุ	โดยกล่าวถงึ

ปัจจยัด้านต่าง	ๆ 	เช่น	เศรษฐกจิ	การทตู	และการเมอืง	เป็นต้น	โดยการพัฒนาต้องไป

พร้อมกนั	และเท่าเทยีมกนั	เพือ่ไม่ให้ประเทศขาดความพร้อมในการป้องกนัประเทศ

อันน�าไปสู่การสญูเสยีเอกราชในทีส่ดุ	จะเหน็ได้ว่า	ความมัน่คงนีมุ้ง่ผลประโยชน์ชาต ิ

ตนเป็นหลัก	และพิจารณาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อประเทศชาติจึงสามารถจัดได้ว่า 

เป็นความมั่นคงในระดับประเทศ	 (National	 Security)	 อย่างไรก็ตามได้มีการ 

ผลักดันให้ความมั่นคงนี้สามารถน�ามาใช้ในระดับภูมิภาค	 (Regional	 Security)	 

ได้ด้วยอีกเช่นกัน	

 (๓) ความมั่นคงสามัญ (Common Security)	 เป็นแนวคิดหรือนโยบาย 

ที่เป็นการพยายามไม่ใช้ก�าลังทางทหารมาเป็นตัวตัดสิน	แต่พยายามสร้างเครื่องมือ

๗ วิชัย ชูเชิด. (2๕4๗). วิวัฒนาการแนวความคิด ระดับ และองค์ประกอบความมั่นคง. ค้นเม่ือ 8 
สงิหาคม 2๕6๑.  จาก http://www.geocities.ws/ wichai_chucherd/securityconcept.html. หน้า ๑ - 4.
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อืน่	เช่น	องค์กร		หรอื	กฎเกณฑ์		และข้อตกลงร่วมกนัในการลดอาวธุมาเป็นเครือ่งมอื

ทดแทนก�าลงัทหารขึน้	ไปท่ีการสร้างความมัน่คงในระดับภมิูภาคด้วย	ความมัน่คงน้ีม ี

ความชัดเจนที่ได้เน้นไปที่ความมั่นคงในภูมิภาค	(Regional	Security)	เป็นหลัก

 (๔) ความมั่นคงร่วมมือ (Cooperative Security)	 เป็นแนวคิดหรือ

นโยบายแบบผสมผสานแนวคิดความมั่นคงแบบสามัญ	 และความมั่นคงสมบูรณ์

แบบ	 จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป	 มีความอ่อนตัว	 และประนีประนอมกว่าความ

มั่นคงสามัญ	ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นมักอยู่ในรูปแบบที่เป็นพหุภาคี	ทั้งนี้	จึงจัดได้

ว่าเป็นความมั่นคงในระดับภูมิภาค		(Regional	Security)	และพยายามที่จะท�าให้

เกิดความมั่นคงในระดับโลก	(International	Security)		

	 โดยสรุป	 แนวคิดเรื่องความร่วมมือเพื่อความมั่นคงระหว่างประเทศที่ได้เกิด

ขึ้นนี้	ต่างอยู่บนเงื่อนไขของการอยู่รอดปลอดภัยของทั้งประชาชนและประเทศชาติ 

ของตน	 ในขณะเดียวกัน	 การจะท�าให้ประเทศแต่ละประเทศเกิดความมั่นคงได้นั้น	

ทุกประเทศส่วนใหญ่จะต้องสร้างกลไกในการรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคเพ่ือสร้าง

ความมัน่คงให้แต่ละประเทศให้มคีวามเข้มแขง็มากยิง่ขึน้โดยอาศยัจุดแขง็ของแต่ละ

ประเทศส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 ดังนั้น	 ความมั่นคงของแต่ละประเทศจะเกิดขึ้นได้	

ความมั่นคงในระดับภูมิภาค	 (Regional	 Security)	 จะเป็นเร่ืองส�าคัญและจ�าเป็น

มากยิ่งขึ้น	 ที่ส�าคัญการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ	 จะต้องมองความมั่นคงไปไกล

กว่าผลประโยชน์ของชาต	ิ(National	Interests)	แบบแคบอย่างเช่นในอดีต	แต่ต้อง

มองผลประโยชน์ของชาตอิย่างเชือ่มโยงกนัในระดับภมูภิาคเพ่ือสร้างอ�านาจต่อรอง

ในระดับโลกมากยิ่งขึ้น	



๑8 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

	๒.๓	ยุทธศำสตร์	ตัวแบบพื้นฐำน	และองค์ประกอบในกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์

	 แต่เดิมค�าว่า	 ยุทธศาสตร์๘	 บัญญัติมาจาก	 strategy	 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

กับ	 ยุทธวิธี	 ซึ่งบัญญัติมาจาก	 tactics	 ค�าคู่นี้จึงมักจะปรากฏในบริบทเดียวกัน	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการทหารแล้วอาจใช้ค�าว่า	ยุทธศาสตร์	แทน	กลยุทธ์	และ 

ใช้ค�าว่า	 ยุทธวิธีแทน	 กลวิธี	 ก็ได้	 ซึ่งค�าว่า	 strategy	 ในพจนานุกรมฝรั่งมักจะให้ 

ความหมายหลกัไว้ว่า	“ศาสตร์และศลิป์แห่งการวางแผนและปฏบิติัการในสงคราม”	

ส่วน	 tactics	 หมายถึง	 “วิธีการจัดกระบวนทัพเพ่ือให้ได้ชัยชนะในการสู้รบหรือ 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะหน้าเฉพาะอย่าง”สอดคล้องกับพจนานุกรมบางฉบับ

ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า	 strategy	 ในวงการทหาร	 เรียกได้ว่าเป็นการใช้ก�าลังทหาร 

ทั้งมวลของชาติในยามสงบและสงคราม	 โดยการวางแผนและพัฒนาขนานใหญ ่

ระยะยาว	เพื่อให้เกิดชัยชนะให้น�ามาซึ่งความมั่นคงของประเทศ	และค�าว่า	tactics	

คือ	 การใช้และจัดวางก�าลังทหารในการสู้รบจริงโดย	 strategy	 มีรากศัพท์มาจาก

ภาษากรกี	คือ	strategos	“แม่ทพั”	มาจากค�าว่า	stratos	“กองทพั”	+	agein	“น�า”	

ในส่วน	tactics	มีรากศัพท์จากภาษากรีกเช่นกัน	คือ	tactikos	“เกี่ยวกับการจัด”	

มาจากค�าว่า	tassein	“จัด”	อันเป็นที่มาของความหมายว่า	“การจัดกระบวนทัพ”	

จึงเห็นได้ว่า	 ค�าคู่น้ีเริ่มใช้ในความหมายเก่ียวกับการทหารแต่อย่างไรก็ตาม	 เมื่อน�า

มาใช้กับการบริหารธุรกิจ	มักใช้ค�าว่า	กลยุทธ์มากกว่ายุทธศาสตร์	โดยมีความหมาย

ว่าวิธีพลิกแพลงโดยอาศัยความรู้ความช�านาญเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข็งหรือเพื่อให้

ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้		และใช้ค�าว่า	กลวิธเีป็นค�าย่อยของกลยทุธ์	 

ถงึแม้ค�าว่ากลยทุธ์กับยทุธศาสตร์จะใช้ภาษาองักฤษค�าว่า	strategy	เหมอืนกนักจ็รงิ	 

แต่ในปัจจุบันยุทธศาสตร์ใช้เป็นความหมายที่กว้าง	 และใช้กลยุทธ์เป็นความหมาย

แคบลง	 หรือเป็นส่วนย่อยของยุทธศาสตร์	 เช่น	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 ประกอบด้วย	

๔	 กลยุทธ์	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 ประกอบด้วย	 ๓	 กลยุทธ์	 เป็นต้น	 ต่อมาเมื่อน�าค�า

๘ สมานศิ วจิติร. (2๕๕๑). ยทุธศาสตร์ (กลยทุธ์) กบัยุทธวธิ ี(กลวธิ)ี. ออนไลน์. ค้นเมือ่ 6 มนีาคม 2๕6๑. 
จาก http://samanit.blogspot.com/2008 /09/blog-post_22.html. หน้า ๑ - 2.
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ว่า	 ยุทธศาสตร์	 มาใช้ในทางสังคมศาสตร์	 คือศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาการ

ใช้อ�านาจทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 จิตวิทยา	 และก�าลังทางทหาร 

ตามความจ�าเป็นทั้งในยามสงบและสงคราม	 ท�าให้มีค�าว่า	 “ยุทธศาสตร์”	 เมื่อใช้

กับระดับชาติ	ถูกเรียกว่า	ยุทธศาสตร์ชาติ	หรือใช้กับกองทัพ	 เรียกว่า	ยุทธศาสตร์

ป้องกันประเทศ	เป็นเหตุให้ความหมายของยุทธศาสตร์จึงกว้างกว่ากลยุทธ์นั่นเอง๙ 

	 ฉะนั้น	ความแตกต่างของค�าต่างๆเหล่านี้กล่าวโดยสรุปคือ		ยุทธศาสตร์หรือ

กลยทุธ์นัน้เป็นค�าศัพท์มาจากทหาร	อนัหมายถึง	แผนปฏบัิติการโดยรวมเพือ่ให้มชียั

เหนอืข้าศกึหรอืคูแ่ข่ง	น�ามาซึง่ความมัน่คงของประเทศ	ในส่วน	ยทุธวธิ	ีหมายถงึ	วธิี

การในระดบัทีแ่สดงรายละเอยีด	และน�ามาใช้เพือ่ด�าเนนิตามแผน	ยทุธศาสตร์ทีว่าง

ไว้แล้ว	แต่ปัจจุบันยุทธศาสตร์มีความหมายกว้าง	กลยุทธ์	ท�าให้ยุทธศาสตร์มักใช้ใน

ระดับนโยบาย	และกลยุทธ์ใช้ในระดับปฏิบัติการ	ทั้งนี้	การมียุทธศาสตร์ถือเป็นการ

วางแผนให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากร	จัดล�าดับของการปฏิบัติอย่างมีทิศทาง	

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้

	 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า	 ยุทธศาสตร์เป็นศัพท์ท่ีมีก�าเนิดในทางทหาร	 ซึ่งเป็น

แผนการปฏิบัติที่วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์จ�าเพาะที่ว่าด้วยวิธีการเช่ือมโยง	 

การรบปะทะต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 เป็นไปตามเหล่าทัพของสหรัฐฯ๑๐	 ที่ได้กล่าวถึง	

ยุทธศาสตร์	 ไว้ว่า	 “เป็นศิลป์และศาสตร์ในการพัฒนาและการใช้ก�าลังอ�านาจ 

ทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยา	 และก�าลังทหาร	 ตามความจ�าเป็นทั้งใน 

ยามสงบ	 และยามสงคราม	 เพื่อให้เกิดการสนับสนุนอย่างสูงสุดต่อนโยบาย 

ด้านต่างๆ	โดยมุ่งเพิ่มพูนโอกาส	และผลของชัยชนะในทางที่เกื้อกูล	และลดโอกาส

ของการพ่ายแพ้ให้น้อยลง”

๙  ถวิล อรัญเวศ. (2๕60). กลยุทธ์กับยุทธศาสตร์. ออนไลน์. ค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2๕6๑. จาก https://
www.gotoknow.org/posts/625213. หน้า ๑ - 3.
๑๐ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2๕๕๕). พลังอ�านาจแห่งชาติ (National Power) ผลประโยชน์
แห่งชาติ (The National Interest). ออนไลน์. ค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2๕6๑. จาก http://www.crma.ac.th/ 
msdept/e_bookmsd2012/strategyms4010/pdf/lesson_5.pdf. หน้า 6๕.
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	 ยทุธศาสตร์จงึจ�าเป็นต้องใช้วจิารณญาณ	และพินจิพิเคราะห์อย่างรอบครอบ 

และรอบด้าน	 เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้มียุทธศาสตร์ 

ในด้านต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม	หรือเพิ่มพูนขีดความสามารถของทรัพยากรซึ่งมีอยู่

จ�ากดัในยทุธศาสตร์ด้านนัน้ให้มคีวามคุม้ค่า	อนัจะเป็นการสร้างผลประโยชน์ทีส่งูข้ึนได้	 

ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่ยังมีการใช้กันอยู่เป็นไปตามแบบ

จ�าลองของ	Henry	C.	Bartlett	(ภาพที่	๑)	เป็นรูปแบบการก�าหนดยุทธศาสตร์ที่มี

ความสอดคล้องตามหลักการพื้นฐานในการวางแผนตามองค์ประกอบ	๓	 ประการ	

คอื	การท�าให้เกดิความสมดลุระหว่างเป้าหมายทีก่�าหนด	(Ends)	แนวทางในการขบั

เคลือ่นยทุธศาสตร์	(Ways)	กบัเครือ่งมอืทีจ่ะใช้	(Means)	โดยต้องค้นหาปัจจยัสภาวะ

แวดล้อมทางด้านความมัน่คง	(Security	Environment)	และกจิกรรมทีส่ามารถท�า

ขนานกนัไปได้	(Resource	Constraint)	บนพืน้ฐานของความเส่ียง	(Risk)	เนือ่งจาก	

อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามล�าดับขั้น๑๑ 

	 ภาพท่ี	 ๑	 :	 แนวคิดเกี่ยวกับการก�าหนดยุทธศาสตร์	 ตามตัวแบบ	 Bartlett	

Model

	 ทีม่า	:		ยทุธศาสตร์ทหาร,	(หน้า	๓),	โดย	ปพน	หาญไพบลูย์,	๒๕๕๙,	ออนไลน์.

๑๑ ปพน หาญไพบูลย์. (2๕๕9). ยุทธศาสตร์ทหาร. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๗ มีนาคม 2๕6๑. จาก http://
www.58.97.114.34/academic/images/ stories/1_kwarm_mun_kong/1.../21122-7.ppt. หน้า 3.
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	 และตัวแบบยุทธศาสตร์ของ	Dr.	Richmond	Lloyd	(ภาพที่	๒)	ได้น�าเสนอ

โครงสร้างในการก�าหนดยุทธศาสตร์และก�าลังรบ	 โดยจะเริ่มจากผลประโยชน์ของ

ชาติ	และวัตถุประสงค์ของชาติ	จากนั้นจะให้พิจารณานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	

เพื่อค�านึงถึงทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัด	 ให้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และน�าไป

สร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์	 (Ends)	 เครื่องมือ	 (Means)	 

และความเสี่ยง	(Risks)	ซึ่งเป็นสิ่งปกติที่ทรัพยากรของชาติมักจะไม่พอเพียงและไม่

ได้ดังใจตามที่ต้องการเสมอ	 แต่นั้นเป็นหน้าที่ของนักยุทธศาสตร์ท่ีจะต้องก�าหนด 

ความต้องการ	จดัล�าดับความส�าคญั	ตดัสนิใจเลอืกยทุธศาสตร์	และจดัสรรทรัพยากร

ให้กับส่ิงที่จ�าเป็นมากที่สุด๑๒	 	 โครงสร้างนี้จึงสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 

๑๒ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2๕๕๕). ยุทธศาสตร์ทหารและการก�าหนดก�าลังรบ. ออนไลน์.  
ค้นเมื่อ ๗ มีนาคม 2๕6๑. จาก  http://www.crma.ac.th/msdept/e_bookmsd2012/strategyms4010/
pdf/lesson_8.pdf. หน้า ๑2๑.

	 ภาพที	่๒	:	แนวคดิเกีย่วกบัการก�าหนดยทุธศาสตร์	ตามตวัแบบ	Lloyd	Model

	 ทีม่า	:		ยทุธศาสตร์ทหาร,	(หน้า	๔),	โดย	ปพน	หาญไพบลูย์,	๒๕๕๙,	ออนไลน์.
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ทางเลือกยุทธศาสตร์และก�าลังรบในอนาคต	 อีกท้ังเป็นตัวช่วยในการประเมินค่า
ข้อคิดเห็นของนักยุทธศาสตร์และนักวางแผนก�าหนดก�าลังรบ	 และเป็นจุดเริ่มต้น
ในการพัฒนาก�าหนดและตัดสินใจหาทางเลือกของโครงสร้างของก�าลังรบหลัก 
ที่ต้องการได้
	 ฉะนั้น	 การก�าหนดยุทธศาสตร์ต้องมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 กล่าวโดยสรุป	 
คือ	 กระบวนการท่ีมีความเช่ือมโยงเป้าหมาย	 (Ends)	 เข้ากับหนทาง	 หรือ	 วิธีการ	
(Ways)	และเครื่องมือ	(Means)	ในอันที่บรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้	โดยจะต้อง
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมหาพิจารณาแนวโน้ม	 (Trends)	 ปัญหาหรือภัยคุกคาม
(Problems	/Threats)	แรงผลักดัน	(Force)	และโอกาส	(Opportunities)	ข้อได้
เปรียบ	(Advantages)	ความเสี่ยง	(Risks)	ต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่	(Resources	
Available)	 ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงที่สุดโดยนักยุทธศาสตร์ท่ีดีจะสามารถ 
คาดการณ์ได้ว่าจะต้องสามารถหาค�าตอบในประเด็นค�าถามต่างๆ	ต่อไปนี้
 “ท�าอะไร” และ “ท�าไม”	 จะต้องสอดคล้องกับการรับรู้ถึงความต้องการ	
(Ends)	 –	 เป้าหมาย	 (ในระดับชาติคือ	 เป้าหมายของชาติ	 ได้แก่ผลประโยชน ์
แห่งชาติ	วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ	และวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ)
 “ท�าอย่างไร” “เมื่อไร” และ “ที่ไหน” ชี้ให้เห็นทางเลือกในการปฏิบัติ	
(Ways)	 –	 วิธีการ	หนทางปฏิบัติ	 (ในระดับชาติ	 คือ	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	
มาตรการเฉพาะ	แผนงาน	โครงการ)
 “ท�ากับใคร”	 เกี่ยวข้องกับพลังอ�านาจและทรัพยากรที่มีอยู่และน�าไปใช้ได้	
(Means)	 –	 เครื่องมือ	 ทรัพยากร	 (ในระดับชาติ	 คือ	 พลังอ�านาจแห่งชาติ	 และ
ทรัพยากร)
	 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการน�ายุทธศาสตร์ชาติ	(National	Strategy)	มาใช้ 
ในการขบัเคลือ่นนโยบายของทกุหน่วยงานรฐัในทกุพลงัอ�านาจของชาตใินด้านต่างๆ	
อาทิ	 การเมือง	 เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา	 การทหาร	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
การพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และสารสนเทศ	 และการส่ือสาร	
หรือการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	เพื่อให้ชาติเกิดความมั่นคง	อันเป็น
ผลสมัฤทธิซ์ึง่เป็นไปตามทีย่ทุธศาสตร์ชาตไิด้ก�าหนดทศิทางไว้	ซึง่จดุมุง่หมายส�าหรบั
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ทุกชาติย่อมต้องการให้ประชาชนทุกคนมีชีวิตท่ีดี	 มีสิทธิเสรีภาพ	 และมีความสุข	
โดยที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
กับทุกคนในประเทศ	 การได้มานี้จะต้องว่าด้วยการก�าหนดทิศทางอย่างมีล�าดับ	 
ไม่ข้ามขั้นตอน	 และท�าอย่างเป็นกระบวนการ	 เรียกว่า	 ล�าดับช้ันของยุทธศาสตร	์
(ดังภาพที่	 ๓)	 เริ่มจากพิจารณาแนวความคิด	 “ความมุ ่งประสงค์ของชาติ”	 
เป ็นความคงทนที่ก ่อให ้เกิดการปฏิบัติของชาติก�าหนดขึ้นมาตามค่านิยม 
ทางวัฒนธรรม	และจริยธรรมของชาตินั้น	ๆ	เช่น	การมีชีวิตที่ดี	การมีสิทธิเสรีภาพ	
การมีความสุข	และ“ผลประโยชน์แห่งชาติ”	เป็นความต้องการ	ความจ�าเป็นที่ชาติ
ขาดไม่ได้	 เช่น	ความปลอดภัย	ความมั่งคั่งร�่ารวย	สนับสนุนความเป็นระเบียบของ
ประเทศ	 จากนั้นถึงจะเป็นล�าดับของการก�าหนดยุทธศาสตร์ความม่ันคงของชาติ	
ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ	 ยุทธศาสตร์ทหาร	 และยุทธศาสตร์ของยุทธบริเวณ	 
โดยพิจารณาถึงภัยคุกคาม	 สภาพแวดล้อม	 สมมติฐาน	 และขีดความสามารถ	 
ทั้งหมดนี้	เพื่อการได้มาซึ่งความมุ่งประสงค์ของชาติ	

	 ภาพที่	๓	:	ล�าดับชั้นของยุทธศาสตร์	

	 ที่มา	:		ยุทธศาสตร์ศึกษา	ส�าหรับกองทัพบก,	(หน้า	๑),	โดย	ศูนย์พัฒนาหลัก

นิยมและยุทธศาสตร์	กรมยุทธศึกษาทหารบก,	๒๕๕๘,	กรุงเทพฯ.
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	 โดยค�าว่ายุทธศาสตร์ชาติ	 เป็นค�าที่ถูกอ้างอิงค่อนข้างมากตั้งแต่สมัยที่เริ่ม 

มีการท�าสงครามในอดีต	 จากนั้นก็ได้ขยายวงกว้างออกไปตามกระบวนการวิวัฒนา

การของทฤษฏียุทธศาสตร์	 ท�าให้มีการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ผนวกรวมกับค�า 

ที่ส�าคัญขึ้นมากมายซึ่งค�าที่ถูกอ้างอิงค่อนข้างมากในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะวงการ

ทหารและวิชาการของประเทศไทย	คือ	ยุทธศาสตร์ชาติ	(National	Strategy)	และ

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ	(National	Security	Strategy)	ได้ใช้ยุทธศาสตร์

ชาติในความหมายยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ๑๓		ในการศึกษาครั้งนี้จึงอนุมาน

ได้ว่าสองค�านี้มีความหมายอยู่ในบริบทเดียวกัน	 มีองค์ประกอบส�าคัญที่เก่ียวข้อง 

ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นระบบ	

ประกอบไปด้วยรายละเอียดส�าคัญ๑๔		ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ความม่ันคงแห่งชาติ	 (National	 Security)	 ตามพระราชบัญญัติ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๙	ลงวันที่	๒๖	ก.ย.๕๙	ได้กล่าวว่า	“ความมั่นคง

แห่งชาติ”	 หมายถึง๑๕	 ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช	 อธิปไตย

บูรณภาพแห่งอาณาเขตสถาบันศาสนา	 สถาบันพระมหากษัตริย์	 ความปลอดภัย 

ของประชาชน	 การด�ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน	 หรือที่กระทบต่อ 

ผลประโยชน์แห่งชาติ	หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุรวมทัง้ความพร้อมของประเทศทีจ่ะเผชญิสถานการณ์ต่างๆ	อนัเกดิ 

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบความมั่นคงของชาติจึงมีผลโดยตรงต ่อวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่	แต่อย่างไรก็ตาม	การที่จะท�าให้ชาติมั่นคง	และรักษาความมั่นคงไว้ให้

มอีย่างถาวรนัน้มใิช่เรือ่งง่าย	ดงันัน้การท�าความเข้าใจในแง่มมุของปัญหาความมัน่คง

นั้น	จะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ในทุกด้านทุกมุม
๑๓  กติตพิงษ์ จันทร์สมบรูณ์. (2๕๕2). พืน้ฐานความมัน่คงแห่งชาตแิละยทุธศาสตร์ชาติ. สถาบันวชิาการ
ทหารเรือชั้นสูง. หน้า 42.
๑๔ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ. ค้นเมื่อ ๗ มีนาคม 2๕6๑. จาก http://
www.thaindc.org/images/ column _13 18985720/Less0n%201%20strategy%20Over%20All.pdf. 
หน้า 2 – 4.
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา. (2๕๕9). พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2๕๕9. ค้นเมื่อ ๑2 
มีนาคม 2๕6๑. จาก http://www.nsc.go.th/Download1/B42559.pdf . หน้า ๑.



2๕เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

	 (๒)	 นโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิ(National	Security	Policy)	เป็นหนทาง

ในการปฏิบัติอย่างกว้างๆ	 ในระดับชาติของรัฐบาลที่ก�าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการด�าเนนิการเพือ่รกัษาผลประโยชน์แห่งชาตแิละความมัน่คงแห่งชาต	ิโดยสภาค

วามม่ันคงแห่งชาต	ิ(สมช.)	จะเป็นผูเ้สนอแนะนโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิต่อ	สมช.	

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 เพื่อขอรับความเห็นชอบไว้ใช้ในการบริหารเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ

	 (๓)	 ผลประโยชน์แห่งชาติ	 (National	 Interests)	 เป็นความต้องการสูงสุด

ของประชาชนในชาติ	 เป็นการด�ารงสถานะของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนภายใต ้

สถานการณ์	 โดยเฉพาะการเผชิญกับปัญหาเอกภาพภายในชาติและภัยคุกคาม 

ในรูปแบบใหม่	 อาจได้แก่	 การมีเอกราช	 อธิปไตย	 ภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 หรือความมั่งคั่งร�่ารวยจาก

เศรษฐกจิของประเทศทีเ่ข้มแขง็		รวมถงึความเป็นระเบยีบเรียบร้อยระหว่างประเทศ	

ที่ชาติเราต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้นหรือด�ารงอยู่	 เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยและ 

ความสงบ	จ�าแนกออกได้เป็น	๓	ลักษณะ	ดังนี้

	 	 •	 จ�าแนกตามลักษณะความส�าคัญ	 (Degree	 of	 Primacy)	 ได้แก	่ 

ผลประโยชน์แห่งชาติที่มีความส�าคัญสูงสุด	 (Vital	 Interests)	 กับผลประโยชน์ 

แห่งชาติระดับรอง	(Secondary	Interests)

	 	 •	 จ�าแนกตามลักษณะความยืนยง	(Degree	of	Permanence)	ได้แก่	

ผลประโยชน์แห่งชาติถาวร	 (Permanent	 Interests)	 กับผลประโยชน์แห่งชาติ 

ไม่ถาวร	(Variable	Interests)

	 	 •	 จ�าแนกตามลักษณะความเจาะจง	 (Degree	of	Generality)	 ได้แก่	

ผลประโยชน์แห่งชาติทั่วไป	(General	Interests)	กับผลประโยชน์แห่งชาติเฉพาะ	

(Specific	Interests)

	 (๔)	 พลังอ�านาจแห่งชาติ	 (National	 Powers)	 คือ	 ก�าลังทั้งสิ้นหรือ 

ขีดความสามารถของชาติ	ในการท�าให้ผลประโยชน์ของชาติบรรลุผล	ประกอบด้วย	

การเมืองภายในประเทศ	การเมืองต่างประเทศ	เศรษฐกิจ	สังคมจิตวิทยา	การทหาร	
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การพลังงาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	รวมถงึการสือ่สาร	อย่างไรก็ตาม	หลงัจากทีเ่กดิเหตกุารณ์	911	

กองทพัสหรฐัฯ	 ได้ก�าหนดพลงัอ�านาจแห่งชาต	ิ เพือ่ใช้ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ	 

๒	ลักษณะ๑๖		กล่าวคือ	ใช้ทั้งพลังอ�านาจ		๔	ประการ	ประกอบด้วย	พลังอ�านาจด้าน

การทูต	(Diplomacy	:	D)	ด้านข้อมูลข่าวสาร	(Information	:	I)		ด้านการทหาร	

(Military	:	M)	และด้านเศรษฐกิจ	(Economy	:	E)	หรือนิยมเรียกว่า	DIME	และ

ใช้ในกรณีที่มีการปฏิบัติการในการต่อต้านการก่อการร้าย	ท�าให้จากเดิมเป็น	DIME	

เพิม่เป็น	DIMEFIL		คอื	การใช้พลงัอ�านาจด้านการเงนิ	(Financial	:	F)	ด้านการข่าวกรอง		

(Intelligence	:	I)	และด้านการบังคับใช้กฎหมาย	(Law	Enforcement	:	L)

	 (๕)	 วัตถุประสงค์แห่งชาติ	(National	Objectives)	คือ	เป้าหมายแห่งชาติ	

ที่จะต้องหาหนทางให้บรรลุถึงในที่สุด	โดยก�าหนดนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าหา

และจะต้องใช้ความเพยีรพยายามตลอดจนต้องน�าทรพัยากรต่างๆ	ของชาตมิาใช้ให้

บรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติจ�าแนกออกเป็น	๒	ประเภท	ดังนี้

	 	 •	 วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ	 (Basic	 National	 Objectives)	 

เป็นหลักมูลฐานของชาติซึ่งกว้างขวางมาก	มีลักษณะมั่นคงถาวรยั่งยืนนานบางครั้ง 

ก็ยากทีจ่ะด�าเนินการให้บรรลถุงึได้รฐับาลจะต้องใช้ความเพยีรพยายามอย่างต่อเนือ่ง 

ในการพิจารณาเก่ียวกับนโยบายแห่งชาติทุกคร้ังต้องน�าเอาวัตถุประสงค์มูลฐาน

ขึ้นมาเป็นหลักพิจารณาร่วมด้วยเสมอ	 (ค�าจ�ากัดความดังกล่าวนี้ใกล้เคียงกับค�าว่า	 

ผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งนักวิชาการบางท่าน	 และตาราบางเล่มได้ใช้ความหมายนี้

เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ)

	 	 •	 วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ	 (Specific	 National	 Objectives)	 

เป็นเรื่องท่ีจะต้องด�าเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคและปัญหาต่างๆ	 จากการตรวจสอบ

๑๖  โสภณ ศิริงาม. (2๕๕9). มหายุทธศาสตร์กับการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ. เอกสารทบทวนเชิงนโยบาย
ด้านความมั่นคง. ฉบับที่ ๑๑ พฤศจิกายน. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ.  หน้า 2๗.
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และวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทุกด้านที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติ	 ในอัน

ที่จะต้องด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ	

	 (๖)		 มาตรการเฉพาะ	(Specific	Measures)	คือ	วิธีการเฉพาะที่ก�าหนดขึ้น

ส�าหรับด�าเนินการเพือ่สนบัสนนุนโยบายความมัน่คงแห่งชาตใิห้บรรลไุด้ในห้วงเวลา

ที่ก�าหนด

	 (๗)	 แรงผลกัดนั	(Forces)	คอื	ปรากฏการณ์ทีม่ผีลกระทบ	หรือสามารถทีจ่ะ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินการใดๆ	ของรัฐ	เพื่อการบรรลุ	หรือมิให้บรรลุถึง

ซึ่งวัตถุประสงค์	และผลประโยชน์แห่งชาติ	จะต้องพิสูจน์ทราบแรงผลักดัน	 เพราะ

เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุ

	 (๘)	 แนวโน้ม	(Trends)	คอื	หนทางหรอืผลซึง่แรงผลักดันสามารถทีจ่ะท�าให้

เปลี่ยนแปลงไปได้	แนวโน้มดังกล่าวเกี่ยวโยงไปถึงทิศทาง	รูปแบบ	และระดับความ

รุนแรงตามนัยของแรงผลักดัน

	 (๙)	 ปัญหา	 (Problems)	 คือ	 สถานการณ์	 หรือสภาวการณ์ที่ขัดต่อการ

ด�าเนินนโยบายหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการ	หรือ	สภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคตซึ่งมีแนวโน้มที่จะไม่ตรงกับความต้องการ	 การบรรลุผลส�าเร็จตาม 

ความปรารถนา	 หรือการมีอุปสรรคไม่บรรลุผลส�าเร็จ	 ย่อมมีสาเหตุมาจาก 

แรงผลักดันและแนวโน้ม	 แรงผลักดันและแนวโน้มที่ขัดต่อวัตถุประสงค์แห่งชาต ิ

ย่อมก่อให้เกิดปัญหาและการคุกคาม	 ในทางตรงข้ามแรงผลักดันและแนวโน้ม

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์แห่งชาต	ิย่อมเป็นโอกาสทีช่าติควรจะแสวงหาและขยาย

ผลออกไปได้

	 (๑๐)	 ภัยคุกคาม	 (Threat)	 คือ	 พฤติการณ์ที่คาดคะเนได้ว่าจะก่อให้เกิด 

ความเสียหาย	 มีผลให้ฝ่ายที่ถูกคุกคามต้องกระท�าหรือละเว้นการกระทาอย่างใด 

อย่างหน่ึง	 ภัยคุกคามจะมีความส�าคัญเพียงใด	 ย่อมขึ้นอยู่กับความนึกคิดของ 

ทั้งผู้คุกคาม	และผู้ถูกคุกคาม	ความนึกคิดดังกล่าวขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่า	ผู้คุกคาม

มีเครื่องมือพอ	 หรือมีศักย์กาลังอ�านาจพอที่ดาเนินการให้บังเกิดผลตามที่ต้องการ
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จะคุกคามได้หรือไม่	 ขึ้นอยู่ที่เจตนา	 ในการพิจารณาภัยคุกคามนั้นความยากอยู่ท่ี

การหยั่งเจตนาของประเทศที่คุกคาม	 กล่าวคือ	 แม้ประเทศที่คุกคามจะมีเครื่องมือ

ที่จะใช้ดาเนินการ	แต่ก็ยากที่จะรู้ได้ว่าจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่หรือไม่	ฉะนั้น	บางครั้ง

จึงต้องอาศัยการศึกษาทางประวัติศาสตร์	และศึกษาลักษณะของผู้นา	หรืออิทธิพล

ในการก�าหนดนโยบายของประเทศนั้น	ๆ	ประกอบด้วย

	 (๑๑)	 โอกาส	 (Opportunities)	 คือการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่ทราบ 

ผลประโยชน์ที่เกื้อกูล	 ส่งเสริมขีดความสามารถของชาติ	 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างแน่ชัด

	 (๑๒)	 การท้าทาย	(Challenges)	การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมท่ียงัไม่ทราบ

ผลประโยชน์ที่เกื้อกูล	 ส่งเสริมขีดความ	 สามารถของชาติ	 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างแน่ชัด

	 (๑๓)	 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค	 คือ	 ปัจจัยที่มิได้อานวยประโยชน์	 เป็นปัจจัย 

ทีอ่ยูใ่นวถีิทางทีข่ดัขวางต่อการบรรลถุงึวตัถปุระสงค์	เช่น	การคกุคามทางทหารของ

ประเทศใกล้เคียงที่มีลักษณะรุกราน	การขาดแคลนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ	ฯลฯ

	 (๑๔)	 ปัจจัยที่สนับสนุน	คือ	ปัจจัยที่อานวยประโยชน์	ซึ่งจะเป็นผลดี	ช่วยให้

บรรลวุตัถปุระสงค์	เช่น	ก�าลงัทหารอนัมปีระสทิธภิาพ	ความพึงพอใจของประชาชน

ต่อมาตรฐานการด�ารงชีพ	ฯลฯ

	 โดยสรุป	 ยุทธศาสตร์	 (Strategy)	 เป็นกระบวนการที่เช่ือมโยงระหว่าง 

เคร่ืองมือหรอืวิธกีารและวตัถปุระสงค์	ขณะท่ียทุธศาสตร์ชาต	ิ(National	Strategy)	

เป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งเป้าหมายของชาติ	โดยใช้พลังอ�านาจแห่งชาติด้านต่าง	ๆ 	

ได้แก่	การเมือง	 เศรษฐกิจ	สังคมจิตวิทยา	การทหาร	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 การพลังงาน	 ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 เป็นเครื่องมือ	 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของชาติ	 ซึ่งการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ชาติจ�าต้องตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ	

(Security	 Environment)	 ร่วมกับการวิเคราะห์พลังอ�านาจแห่งชาติที่มีอยู	่ 
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(Resource	Constraint)	เพือ่ใช้ก�าหนดองค์ประกอบพ้ืนฐานส�าคญัของยทุธศาสตร์	

๓	ประการ	คือ	การก�าหนดจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์	(Ends)	การก�าหนดกรอบ

แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 (Ways)	 และการก�าหนดวิธีการทรัพยากร

และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	(Means)	ภายใต้พื้นฐานของความเสี่ยง	(Risk)	

เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด	ดังสารต้นแบบทางยุทธศาสตร์

ของ	 Bartlett	 Model	 นอกจากนี้	 ตัวแบบมาจาก	 US	 Army	War	 College	 

เพิ่มเติมเรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นผลผลิตมาจากผลประโยชน ์

แห่งชาติ	 รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ	 ที่มีการจัดระบบความคิดในการ 

ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ทราบโอกาส	 หรือค้นหาปัญหา	

หรือภัยคุกคาม	หรืออุปสรรคต่างๆ	ให้ได้มาพร้อมด้วยเหตุและผล	นั่นก็คือ	การได้

ทราบถงึแรงผลกัดนัและแนวโน้มทีเ่ป็นเหตแุละผล	ส�าหรับใช้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา

จากเหตุที่เกิดขึ้นด้วย	 และมาตรการเฉพาะ	 อันเป็นหนทางด�าเนินการท�าแผนงาน

แห่งชาติ	เพื่อแจกจ่ายให้กระทรวง	ทบวง	กรมที่เกี่ยวข้องรับไปวางแผน	จัดท�าแผน

และแผนงาน	ในระดับกระทรวงต่อไป

	๒.๔		(ร่ำง)	 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติของไทย	

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

	 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๕๒	ได้บัญญัติ

ให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	 เอกราช	 อธิปไตย	 บูรณภาพ

แห่งอาณาเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย	 เกียรติภูมิ	 และผลประโยชน์ของชาติ	

ความมัน่คงของรฐั	 และความสงบเรยีบร้อยของประชาชน	 เพือ่ประโยชน์แห่งการนี้	 

รัฐต้องจัดให้มีการทหาร	 การทูต	 และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ	 ก�าลังทหาร 

ให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยได้มีการประกาศ 

ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	 -	๒๕๗๙)	 (ด้านความมั่นคง)	ควบคู่แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	เพื่อใช้เป็น



30 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

แนวทางในการบริหารประเทศ	 เมื่อเป็นเช่นน้ี	 คณะรัฐมนตรีจึงจัดให้มี	 “นโยบาย

และแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาตขิองไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)”

ให้มีความเชื่อมโยงและประสานระหว่างเครื่องมือพลังอ�านาจทางทหาร	และที่ไม่ใช่

ทหาร	ได้แก่	การเมืองภายในประเทศ	และต่างประเทศ	เศรษฐกิจ	สังคมจิตวิทยา	 

การทหาร	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 การพลังงาน	 ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 และเทคโนโลยี	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 ทั้งหมดนี้	 ต้องมีความ

สอดคล้องต้องกันอย่างสมบูรณ์แบบตามยุทธศาสตร์ชาติได้ก�าหนดแนวทางไว	้ 

(ดังภาพที่	 ๔)	 โดยเนื้อหาสาระของนโยบายและแผนฯ	 นี้ได้กล่าวถึง	 ผลประโยชน์

แห่งชาติ	 วัตถุประสงค์แห่งชาติ	 วิสัยทัศน์	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 และ 

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	๑๗  

๑๗  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี. (2๕60). (ร่าง)นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2๕60 – 2๕64). เอกสารอัดส�าเนา. หน้า 9 - 3๑.
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	 ภาพที่	 ๔	 :	 ความเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 

แห่งชาติ	 กับยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๗๙)	 (ด้านความมั่นคง)	 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)

	 ที่มา	 :	 	 จาก	 (ร่าง)	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

ของไทย	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔),	 (หน้า	 ๑๑),	 โดย	 ส�านักงานสภาความมั่นคง 

แห่งชาติ	ส�านักนายกรัฐมนตรี	,	๒๕๖๐,	เอกสารอัดส�าเนา.

	 โดยสรุป	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของไทย	

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	เป็นแผนหลักของชาติที่ค�านึงถึงทรัพยากร	(Means)	ได้แก่	

การเมืองภายในประเทศ	 และต่างประเทศ	 เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยา	 การทหาร	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การพลังงาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และ
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เทคโนโลยี	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 ทรัพยากรทั้งหมดนี้	 ถูกน�าไปใช้วางกรอบ

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ	 (Ways)	 ได้เป็นแผนงานความมั่นคง

แห่งชาตจิ�านวนทัง้สิน้	๑๙	แผนงาน	(ดงัภาพที	่๔)	ใช้ในการรองรบันโยบายความมัน่คง

แห่งชาติจ�านวนทั้งสิ้น	๑๖	ประเด็น	(ตามเอกสารอ้างอิงหมายเลข	๑๖)	ให้สามารถ

ด�าเนินการป้องกนั	แจ้งเตอืน	แก้ไข	หรอืระงบัยบัยัง้ภัยคุกคามทีเ่กดิขึน้	โดยนโยบาย

ทกุข้อต้องรองรบัวตัถปุระสงค์แห่งชาตใิห้ครอบคลุมทัง้หมด	เพ่ือน�ามาซ่ึงเป้าหมาย

ของชาติ	 (Ends)	 ตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในนโยบายและแผนฯ	 ฉบับปัจจุบันนั่นเอง	 

ดงันัน้	การเสรมิสร้างชาตใิห้มัน่คง	มัง่คัง่	ประชาชนปลอดจากภยัคกุคามทกุรปูแบบ	 

จ�าต้องหาหนทางปฏิบัติโดยก�าหนดเป็นนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและ 

ยุทธศาสตร์ชาติ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารประเทศอย่างมีแบบแผนตั้งแต ่

ระดับชาติ	สังคม	และชุมชนได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง
ของประเทศมหำอ�ำนำจ
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของประเทศมหำอ�ำนำจ

 จากการท่ีประชาคมโลกต่างต้องเผชญิกบัสภาวะความเปลีย่นแปลงทีผ่นัผวน

ตลอดเวลา	ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์	และการพฒันาของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	

ท�าให้เกิดความเชื่อมโยงแบบไร้พรมแดน	ทั้งในมิติความมั่นคง	การเมือง	เทคโนโลยี	

และวฒันธรรม	โดยพลวตัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึน	ส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว

ตลอดเวลา	มีการแข่งขันอย่างรุนแรงและรวดเร็ว	แม้กระทั่งระบบการเมืองระหว่าง

ประเทศแบบขั้วเดียว	(Uni–polar)	ที่ถูกครอบง�าและชี้น�าโดยสหรัฐอเมริกามาเป็น

เวลานานก็เปลีย่นแปลงไป	เนือ่งจากหลายประเทศต่างเร่งพฒันาศกัยภาพของตนเอง

และพฒันาประเทศให้มคีวามก้าวหน้า	เพือ่รกัษาผลประโยชน์แห่งชาติและต้องการ

ก้าวขึน้มาเป็นมหาอ�านาจในภมูภิาค	เช่น	จนี	อนิเดยี	บราซลิ	รสัเซยี	และแอฟริกาใต้	

(BRICS)	เป็นต้น	อันน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองระหว่างประเทศไปเป็น

แบบหลายขั้ว	 (Multi–	 polar)	 กับการรวมตัวกันในรูปแบบภูมิภาคนิยมมากขึ้น	

(Regionalism)๑๘	 	 ซึ่งท�าให้เกิดความท้าทายต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

มากขึ้น	การบริหารประเทศของทุกรัฐบาล	จึงต้องย่อมมุ่งด�าเนินนโยบายเพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของประเทศหรอืผลประโยชน์แห่งชาต	ิในอนัทีจ่ะสามารถท�าให้ประเทศ

อยูร่อด	มคีวามมัน่คงและมคีวามอดุมสมบรูณ์มัง่คัง่ภายใต้ระเบยีบโลกได้อย่างสมดุล	

ตลอดจนด�ารงเกียรตแิละศกัดิศ์รใีนประชาคมโลก	รวมทัง้สามารถส่งเสริมอดุมการณ์

ที่เป็นแบบแผนทางสังคมของประชาชน	 ที่ล้วนก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

ของประเทศตนเองด้วยกันทั้งสิ้น	

๑๘  ปณต แสงเทยีน. (2๕๕8). ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน ความเกีย่วข้องต่ออาเซยีน
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. เอกสารวิชาการ. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗. หน้า ๑ - 2. 
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	 ดงัน้ัน	ยทุธศาสตร์โดยเฉพาะด้านความมัน่คงจงึถอืเป็นเป้าหมายและบ่งบอก 

ถึงทิศทางตามแบบที่ชาติต้องการ	 ซึ่งมีความเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา

โดยใช้พลังอ�านาจแห่งชาติ	 (National	 Power)	 ในด้านต่างๆ	 อาทิ	 การเมือง	 

การทหาร	 เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยา	 ภูมิรัฐศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ	 (National	 Objective)๑๙	 ด้วยเหตุนี้	 นักวิจัย	 

จึงเห็นความส�าคัญในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศมหาอ�านาจ	

โดยเฉพาะจนีและสหรฐัฯ	 เพือ่ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงว่ามกีารด�าเนนิการ

ไปในทิศทางใด	 และจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองโลก

อย่างไรในอนาคต	 เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	

และการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยี	 การสื่อสาร	 รวมถึงการปฏิวัติในกิจการด้านการ

ทหาร	การเปลี่ยนแปลง	(Change)	และการปฏิวัติ	(Revolution)	ที่ได้เกิดขึ้นล้วน 

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก๒๐		ท�าให้นักวิจัยตระหนักถึงความส�าคัญ	

และศกึษาถงึยทุธศาสตร์ประเทศมหาอ�านาจในบรบิทความมัน่คงทีต่่างมหีลกัในการ

บริหารประเทศที่อาจเหมือนและแตกต่างกัน	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

	๓.๑	 ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงสำธำรณรัฐประชำชนจีน	(พ.ศ.๒๕๖๓	–	๒๕๙๓)	

(China’s	National	Security	Strategy	:	2020	-	2050)

	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 (People’s	 Republic	 of	 China	 :	 PRC)	 หรือ	

ประเทศจีน	 นับเป็นประเทศมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ	

เป็นจ�านวนมาก	 ปัจจุบันมีประชากรกว่า	 ๑,๓๐๐	 ล้านคน	 นับเป็นประเทศที่มี

ประชากรมากที่สุดในโลก	และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก	คือ	มีพื้นที่	

๑๙  เอกชัย ศรีวิลาศ. (2๕๕8). โครงสร้าง กระบวนการก�าหนด และพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร. ค้นเมื่อ 6 
กุมภาพันธ์ 2๕6๑. จาก https://www.slide share.net/tarayasri/ss-44058741. หน้า 2 – 8.
๒๐ Cohen. (2005). A Revolution in warfare. In R.K. Betts (Ed.), Conflict after the cold war :  
Argument on causes of war and peace. (2nd ed., pp. 585-596). New York : Pearson Education.
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๙.๖	 ล้านตารางกิโลเมตร	 นับว่าใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปเอเชีย	 มีพรมแดน 

ติดต่อประเทศต่าง	ๆ	โดยรอบ	๑๕	ประเทศ	ได้แก่	เกาหลีเหนือรัสเซีย	มองโกเลีย	

คาซัคสถาน	 คีร์กีซสถาน	 ทาจิกิสถาน	 อัฟกานิสถาน	 ปากีสถาน	 อินเดีย	 เนปาล	

สิกขิม	 ภูฏาน	 เมียนมาร์	 ลาว	 และเวียดนาม	 โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า	 

๒	 หมื่นกิโลเมตร	 ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง	 ทะเลจีนตะวัน

ออก	และทะเลจีนใต้	เป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	อย่างรวดเร็ว	 

มขีนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดบัสองของโลก	และมมีลูค่าเงนิส�ารองระหว่างประเทศ

มากที่สุดในโลก	 รวมทั้งมีสถานะเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง 

แห่งสหประชาชาต	ินอกจากนี	้ยงัเป็นประเทศทีไ่ด้รับการจัดให้เป็นรัฐอาวธุนวิเคลียร์

และมกีองทพัขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก	โดยมค่ีาใช้จ่ายด้านกลาโหมมากทีส่ดุเป็นอนัดับ

สองของโลก	 ซึ่งอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า	 สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มี

ความพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอภิมหาอ�านาจของโลก	 ดังนั้น	 การบริหารจัดการ

พัฒนาประเทศ	 การมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนต่อประชาคมโลก	 และการ

แสดงบทบาทน�าในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ	 ในการนี้	 นักวิจัยจึงได้ศึกษา 

ในประเดน็ต่างๆ	ได้แก่	(๑)ระบบการเมอืงของจนีต่อการก�าหนดนโยบายความมัน่คง	

(๒)	ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของผู้น�าจีนรุ่นที่	๕	และ	(๓)	กรอบแนวทางที่ส�าคัญของ

ยทุธศาสตร์ความมัน่คงระยะ	๓๐	ปี	(ปีค.ศ.	๒๐๒๐	–	๒๐๕๐)	ดังรายละเอยีดต่อไปนี้			

	 ๓.๑.๑	ระบบกำรเมืองของจีนต่อกำรก�ำหนดนโยบำยควำมมั่นคง	

	 ระบบการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความซับซ้อน

และมีลักษณะที่พิเศษเฉพาะตามสมุดปกขาวว่าด้วยประชาธิปไตย	 (White	Paper	

on	 Political	 Democracy)	 และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของทางการจีนไว้ว่า๒๑ 

จีนมีเงื่อนไขพิเศษจ�าเพาะของตนเองและแตกต่างจากประเทศอื่น	 ๆ	 จึงจ�าเป็น 

ต้องสร้างระบบทางการเมือง	 เรียกว่า	 ระบอบการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ที่เป็น
๒๑  สุวคนธ์ เจียรณัย และ เพ็ญลักษณ์ ปรคุณหนูพึ่ง. (2๕๕9). การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. เอกสารอัด
ส�าเนา. หน้า 2.
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ลักษณะเฉพาะของจีนหรือที่เรียกว่า	 ระบบ	 “ประชาธิปไตยสังคมนิยมแบบจีน”	

(Socialist	Democracy	with	Chinese	Characteristics)	ประกอบด้วย	๓	สถาบัน	

ได้แก่	 (๑)	 สถาบันการเมือง	พรรคคอมมิวนิสต์จีนท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย 

ด้านต่างๆ	 เช่น	 ความมั่นคง	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 และต่างประเทศ	 เป็นต้น	 

(๒)	สถาบนัรฐั	ท�าหน้าท่ีในการน�านโยบายไปปฏบิตัใิห้บรรลผุล	และ	(๓)	สถาบนักองทัพ	 

ท�าหน้าที่ปกป้องอ�านาจอธิปไตยของประเทศจีน๒๒	 ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 

(Chinese	Communist	Party	:	CCP)	เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอ�านาจเด็ดขาด

และสูงสุด	ส่วนคณะรัฐบาล	หรือที่เรียกว่า	คณะมุขมนตรี	 (State	Council)	และ 

องค์กรอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่คอยปฏิบัติตามมติและนโยบายที่พรรคก�าหนด

ให้บรรลุผล	 โดยยึดหลักประชาธิปไตยรวมศูนย์	 (Democratic	 Centralism)	 

ตามธรรมนูญของพรรคที่ได้ก�าหนดให้มีการประชุม	 “สมัชชาพรรคแห่งชาติ”	 

(National	Party	Congress)	ซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้น�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในทุก

ระดับ	และมวีาระการประชมุทุก	๕	ปี	ตลอดระยะเวลาเกือบ	๗๐	ปีทีผ่่านมา	การประชมุ

สมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนน้ีได้กลายเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีส�าคัญ	 

ถอืเป็นการวางตวัผู้ปกครอง	เป็นการทบทวนการพฒันาประเทศตลอดระยะเวลาห้าปี

ทีผ่่านมา	สร้างนมิติหมายการเปลีย่นแปลงใหม่	และเป็นการตดัสนิใจก�าหนดแนวทาง 

การพัฒนาประเทศในปีต่อไป๒๓ 

	 ส�าหรับแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนของผู้น�าพรรคในแต่ละยุคสมัย	

(ดังภาพที่	 ๕)	ภายใต้ทฤษฎีชี้น�าโดยเฉพาะแนวคิดวัตถุนิยมตามลัทธิมาร์กซ์-เลนิน	

ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของเหมา	 เจ๋อตง	 ผู้น�าจีนรุ่นที่หนึ่ง	 ที่ได้ยึดถือปฏิบัติอย่าง

๒๒  ศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2๕6๑). การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง EAST ASIA IN 20๑8 : จาก
ที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ ๑9 สู่ความเป็นมหาอ�านาจโลกของจีน. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงค์ ชั้น 3 
อาคารเอนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.
๒๓ สถานีวิทยุเวียดนาม. (2๕60). การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ ๑9: หัวเลี้ยวหัวต่อสร้างนิมิต

หมายการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของจีน.ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2๕6๑. จาก http://vovworld.vn/

th-TH/.vov, หน้า 2.
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เคร่งครัด	 และได้พบข้อผิดพลาดจนน�าไปสู่การปฎิรูปและเปิดประเทศตามทฤษฎี

ของเติ้ง	เสี่ยวผิง	ผู้น�าจีนรุ่นที่สอง	อันน�าไปสู่การสานต่อแนวความคิดเกี่ยวกับสาม 

ตัวแทนโดยผู้น�าจีนรุ่นที่สาม	 ที่มุ่งเน้นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเป็นตัวแทนของ

การผลติทีก้่าวหน้าสอดคล้องกบัยุคสมยั	เป็นตวัแทนของวฒันธรรมที่ก้าวหนา้	และ 

ตัวแทนผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาชน	 อันขยายสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างเป็น 

วิทยาศาสตร์ของหู	จิ่นเทา	ผู้น�าจีนรุ่นที่สี่	ผู้ซึ่งลดความร้อนแรงของการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความสมดุล	 จนกระทั่งมาถึงแนวคิดเกี่ยวกับความฝัน 

ของจีนโดย	สี	จิ้นผิง	ผู้น�ารุ่นที่ห้า	ได้กล่าวถึงความฝันของจีนที่มีด้วยกัน	๓	ประการ	

(๑)	 การสร้างประเทศให้เข้มแข็งมั่งคั่งด้วยการบูรณาการงานด้านความมั่นคงและ 

การต่างประเทศ	 (๒)	 การน�าพาประชาชาติให้เจริญรุ่งโรจน์ด้วยการปฏิรูปอย่าง

ถึงแก่นและรอบด้าน	 มีระบบการปราบปรามคอร์รัปชั่นที่ทันสมัย	 (๓)	 การท�าให้

ประชาชนอยู่ดีมีสุขโดยได้รับการศึกษาในวัยเรียน	 มีรายได้จากงานที่มั่นคง	 ได้รับ 

การรักษายามเจ็บป่วย	 ได้รับการดูแลยามแก่ชรา	 มีบ้านเป็นที่อยู ่อาศัยของ

ตนเอง๒๔   

	 ปัจจุบันการบริหารประเทศได้ผ่านมาถึงผู้น�ารุ่นที่	 ๕	 คือ	 ประธานาธิบด	ี 

สี	 จิ้นผิง	 ผู ้ซ่ึงด�าเนินนโยบายความมั่นคงในเชิงรุกโดยใช้ฐานแนวคิดชาตินิยม	 

เพือ่รกัษาความชอบธรรมของพรรคคอมมวินสิต์ให้คงอยูใ่นทศันะของประชาชนจีน 

ให้คงอยู่สืบไป	 และเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีส�าคัญในปีนี้	 (๒๐๑๗)๒๕	 	 คือ	 การ

ประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติสมัยที่	๑๙	ระหว่างวันที่	๑๘	–	๒๔	ตุลาคม	๒๐๑๗	 

ที่ผ่านมา	(ดังภาพที่	๖)	มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น	๒,๒๘๐	คน	นายสี	จิ้นผิง	 

ยังคงด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีเป็นวาระท่ี	 ๒	 พร้อมคณะกรรมการถาวร 

๒๔    ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล. (2๕๕8). โครงสร้างทางการเมืองของจีนและบทบาทหน่วยงานด้านคลังสมอง
ต่อการก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคง. วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ 64 ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน 
2๕๕8), หน้า 22๑ – 222.
๒๕   จริามน สธุรีชาต.ิ (2๕60). ส ีจิน้ผงิ สานต่อความฝันจนีก้าวเข้าสู ่“ยคุใหม่” ขึน้แท่นผูน้�าทรงอทิธิพล
สูงสุด. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๑4 กุมภาพันธ์ 2๕6๑. จาก https://www.scbeic.com/th/detail/file/product 
/4112 /evanalfv6c/Note_TH_19-China-National-Congress_20171101.pdf
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					เหมำ	เจ๋อตง
“ยืนบนล�ำแข้งตนเอง”

หู	จิ่นเทำ
“พัฒนำอย่ำงเป็นวิทยำศำสตร์”

เติง	เสี่ยวผิง
“ปฏิรูปและเปิดประเทศ”

							สี	จิ้นผิง
			“สังคมนิยมแบบอัตลักษณ์จีนยุคใหม่”

เจียง	เจ๋อหมิน
“ทฤษฎี	๓	ตัวแทน”

โปลิตบูโรชุดใหม่อีก	 ๗	 คน	 นอกจากนี้	 ประธานาธิบดีสี	 จ้ินผิง	 ได้ควบต�าแหน่ง

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์	 และนายหลี่	 เค่อเฉียง	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 รวมทั้ง 

แต่งตั้งคณะกรรมการถาวรอีก	 ๕	 คน	 ได้แก่	 (๑)	 นายหลี	 จ้านซูผู้อ�านวยการ 

พรรคคอมมิวนิสต์และประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 	 (๒)	 นายหวาง	 หยาง	 

	 ภาพที	่๕	:	ผูน้�าจนีทัง้	๕	รุน่	กบัธรรมนญูของพรรคคอมมวินสิต์	(Communist	

Party	of	China	Charter)

	 ที่มา	:		ดัดแปลงจากนโยบายความมั่นคงของจีนในยุคผู้น�า	๕	รุ่น,	(หน้า	๑	-	

๓),	โดย	รชฎ	ปราการพิลาศ,	๒๕๕๙,	ออนไลน์.
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รองนายกรัฐมนตรีสายปฏิรูป	 (๓)	 นายหวัง	 ฮู่หนิง	 นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 

ของพรรคคอมมิวนิสต์	 (๔)	 นายจ๋าว	 เหลอจ้ี	 กรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ	 และ	 

(๕)	 นายหาน	 เจิ้ง	 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สาขาเซ่ียงไฮ้	 โดยเป้าหมาย 

การประชมุครัง้นี	้ถอืเป็นการสานต่อความฝันของจนี	(Chinese	Dream	of	National	

Rejuvenation)	 คือ	 สร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในยุคใหม่	 (Socialist	

Modernization)	 และพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศมหาอ�านาจชั้นน�าของโลก 

ให้บรรลุผลภายในปี	 ๒๐๕๐	 โดยยึดมั่นในหลักการ	 “หนึ่งประเทศ	 สองระบบ”	 

(One	country	Two	system)	ซึ่งหมายถึง	จีนแผ่นดินใหญ่และเขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงและมาเก๊า	และ	“หลักการจีนเดียว”	(One	China	Principle)	ในการตรึง

ความสัมพันธ์จีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน	 ซึ่งการพัฒนาและปฏิรูปประเทศมีความ

ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง	การทหาร	เศรษฐกิจ	สังคม	เทคโนโลยี	และสิ่งแวดล้อม	

พร้อมรับรองหลักความคิดของประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ว่าด้วย	“สังคมนิยมแบบจีน

ส�าหรับยุคใหม่”	ในธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีน	(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

	 ภาพที่	 ๖	 :	 โครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการประชุมสมัชชาพรรค

แห่งชาติสมัยที่	๑๙

	 ที่มา	:	จาก	วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคณะผู้น�าชุดใหม่ของจีน,	(หน้า	๑๓),	

โดย	 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ	 วิทยาลัยรัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยรังสิต,	

เอกสารอัดส�าเนา.
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	 โดยสรปุ	ระบบการเมอืงของจนีมคีวามเกีย่วข้องและสมัพนัธ์กบัผูน้�าประเทศ	

น�ามาซึง่การก�าหนดนโยบายความมัน่คงภายในประเทศ	เนือ่งจาก	พรรคคอมมวินสิต์

จีน	 (Chinese	 Communist	 Party	 :	 CCP)	 เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอ�านาจ 

เด็ดขาดและสูงสุด	 โดยมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยรวมศูนย์	 (Democratic	 

Centralism)	นอกจากนี	้ตามธรรมนูญของพรรคได้ก�าหนดให้มกีารประชุม	“สมชัชา

พรรคแห่งชาติ”	(National	Party	Congress)	ทุก	๕	ปี	ซึ่งเป็นการประชุมผู้แทน

พรรคระดับชาติ	 และคณะกรรมการกลางพรรคฯ	 อันเป็นหน่วยงานการน�าสูงสุด 

ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	มีอ�านาจสูงสุดในการตัดสินใจการบริหารประเทศ	ตั้งแต่

การบังคับใช้กฎหมาย	 และก�ากับดูแลหน่วยงานต่างๆ	 รวมถึงอ�านาจของพรรคฯ	

เหนือกองทัพประชาชน	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 สาระส�าคัญของการประชุมสมัชชา 

แห่งชาติคร้ังที่	 ๑๙	 นี้	 เป็นการกล่าวถึง	 ยุทธศาสตร์ความม่ันคงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	เพื่อการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศในช่วงห้าปีข้างหน้า	ที่เป็นก้าว

ส�าคัญต่อการพัฒนาสังคมนิยมในแบบฉบับของจีน	

	 ๓.๑.๒	ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของผู้น�ำจีนรุ่นที่	๕	

	 รัฐบาลจีนยุคใหม่ภายใต้การน�าของประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 ผู ้น�าพรรค

คอมมิวนิสต์จีนรุ่นปัจจุบัน	 ได้เสนอแนวความคิดความฝันของชาวจีน	 (Chinese	

Dream)	 ส�าหรับ	 “การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน”	 มาต้ังเป็น

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งได้เคยเสนอเป้าหมายอันย่ิงใหญ่นี้	 ภายหลังจาก 

การปิดประชุมสมชัชาพรรคแห่งชาตสิมยัท่ี	๑๘	เมือ่เดือนพฤศจกิายน	ปีค.ศ.	๒๐๑๒	

เพื่อที่จะเติมเต็มความฝันอันยิ่งใหญ่นี้	 ในเวลาต่อมา	 จึงได้มีการก�าหนดเป้าหมาย

แห่งศตวรรษ	 (Centenary	 Goal)	 มีด้วยกัน	 ๒	 ประเด็น๒๖	 ได้แก่	 (๑)	 การบรรลุ

สงัคมพออยู่พอกนิอย่างทัง่ถงึในปีค.ศ.	๒๐๒๐	ด้วยการพัฒนาทีแ่ขง็แกร่งและยัง่ยนื 

ของเศรษฐกจิ	โดยเพิม่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	และรายได้ต่อหวัของประชากร

ในเขตเมอืงและชนบทให้สงูข้ึนเป็นสองเท่าของปีค.ศ.	๒๐๑๐	เมือ่พรรคคอมมวินสิต์

๒๖  สี จิ้นผิง. (2๕๕9). สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ. มติชน. กรุงเทพฯ, หน้า 6๕.
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จนีมีอายุครบรอบ	๑	ศตวรรษ	พร้อมเร่งรดัผลักดนัระบบสงัคมนยิมแบบมอีตัลกัษณ์ 

ของจีนในกลางศตวรรษนี้	 ให้มีความทันสมัย	 มั่งคั่งเข้มแข็ง	 มีประชาธิปไตย	 

มีอารยธรรม	 และมีความปรองดอง	 (๒)	 บรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองย่ิงใหญ่

ของชนชาติจีนภายในปีค.ศ.	 ๒๐๕๐	 เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอายุครบรอบ	

๑	 ศตวรรษ	 ซึ่งการวางเป้าหมาย	 เพื่อให้บรรลุผลจะต้องขยายประชาธิปไตยของ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 เสริมสร้างอ�านาจทางวัฒนธรรมให้เด่นชัด	 ยกระดับ

มาตรฐานการครองชีพของประชาชนอย่างรอบด้าน	 ผลักดันการสร้างสรรค์สังคม	

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และขยายก�าลังกองทัพ	 พร้อมกับได้ปลุกคนหนุ่มสาว 

ให้กล้าที่จะฝัน	 และท�างานหนัก	 เพื่อให้ชาวจีนทั้งประเทศได้มีโอกาสเฉลิมฉลอง

ในวาระครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 (ครั้งที่หนึ่ง)	 ของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

ในปี	 ๒๐๒๑	 (พรรคฯ	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 ๑	 กรกฎาคม	๑๙๒๑)	 ท�าให้รัฐบาลจีน 

ได้ทุ่มเทกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง	 

โดยมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในแต่ละด้าน๒๗			ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 (๑) ด ้านเศรษฐกิจ	 ตั้งเป ้าหมายให้การพัฒนาเศรษฐกิจเข ้าถึงการ 

สร้างสังคมแบบกินดีอยู่ดีอย่างทั่วถึง	หรือในภาษาจีนเรียกว่า		“เสี่ยวคัง”	ภายในปี	

ค.ศ.	๒๐๒๐	โดยจีนจะเร่งปฎิรูปเชิงเศรษฐกิจและเปิดประเทศต่อไปอย่างรอบด้าน	

ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน	 มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการส่งเสริมความ

ต้องการภายในประเทศ	 และการพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

รวมทั้งการสร้างระบบความเท่าเทียมกันของสวัสดิการสังคมเมืองและชนบทอย่าง

ทั่วถึง

 (๒) ด้านการเมือง	 ยืนหยัดแนวทางสังคมนิยมแบบจีนต่อไป	 โดยย�้าว่าเป็น

แนวทางการพัฒนาที่แตกต่างจากระบบตะวันตกโดยมีภารกิจหลัก	 คือ	 การสร้าง 

ระบบประชาธิปไตยผ่านกลไกสภาที่ปรึกษาการเมืองภายใต้ระบบสังคมนิยม	 

ส่งเสรมิการเมืองภาคประชาชนผ่านระบบผูแ้ทนสภาประชาชนแห่งชาติ	 (The	Nation	

๒๗  ไชยสทิธิ ์ตนัตยกุล. (2๕60). แนวคดิทางยทุธศาสตร์ ตามโครงการรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นทางของจนี
กบัผลประโยชน์ของไทย. วารสารเสนาธปัิตย์ ปีที ่66 ฉบบัที ่2 (พฤษภาคม - สงิหาคม 2๕60), หน้า 28.
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People’s	 Congress)	 ส่งเสริมให้ชนช้ันล่างมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตย	 และ 

การปฎิรูปทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์โดยเรียกร้องให้สมาชิกพรรคทุกคน 

มีความโปร่งใส	ต่อต้านคอรัปชั่นอย่างแข่งขัน

 (๓) ด้านความมั่นคงและการทหาร	 การพัฒนาศักยภาพทางการทหาร 

ไปสู่ความสมัยใหม่	 เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคง	 มุ่งมั่นให้

บรรลุภารกิจเชิงประวัติศาสตร์ของกองทัพ	มุ่งเน้นการน�าไปปฏิบัติของยุทธศาสตร์

ทางทหารในยุคใหม่	 เสริมสร้างความเข็มแข็งทางทะเล	 อากาศ	 และไซเบอร	์ 

เพิ่มศักยภาพในการบุกเบิกทรัพยากรทางทะเล	 คงไว้ซึ่งการแสดงแสนยานุภาพ 

ทางทะเลของจีน

 (๔)  ด้านการต่างประเทศ	จนีจะยนืหยดัพัฒนาความสัมพันธ์อย่างฉันท์มติร

กบัทกุประเทศบนหลกัการอยูร่่วมกนัอย่างสนัต	ิเพือ่ส่งเสรมิการเตบิโตของเศรษฐกจิ

โลกที่เข้มแข็ง	 สนับสนุนประเทศก�าลังพัฒนาให้พัฒนาด้วยตนเอง	 และสามารถ 

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการค้าอย่างเหมาะสมโดยการเจรจา	 และใช้หลักการ	

“เป็นมิตรที่ดีและหุ้นส่วนที่ดีของประเทศเพื่อนบ้าน”

	 ปัจจุบันจึงยังเหลือเวลาอีก	 ๓๒	 ปีส�าหรับการท�าให้	 “ความฝันของจีน”	 

ตามที่	สี	จิ้นผิง	เสนอไว้จักปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอย่างเต็มที่๒๘		ซึ่งการประชุม

สมัชชาใหญ่ครั้งที่	 ๑๙	 ที่ผ่านมานี้	 ได้รับรองวิสัยทัศน์	 “สองเป้าหมายแห่งรอบ	 

๑๐๐	ปี”	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 อันได้แก่	 การบรรลุฝันในวาระครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 

การก่อตัง้พรรคคอมมวินสิต์จนี	ในปี	๒๐๒๑		(พรรคฯ	ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที	่๑	กรกฎาคม	

๑๙๒๑)	คือ	การสร้างสังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า	และการบรรลุฝันครบรอบ	๑๐๐	ปี	

การสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี	ในปี	๒๐๔๙	(วนัสถาปนาสาธารณรฐัประชาชน

จีน	วันที่	๑	ตุลาคม	๑๙๔๙)	คือ	สังคมนิยมสมัยใหม่รวมถึงการสานต่อความฝันจีน

ในการฟื้นฟูชาติ	 (Chinese	 Dream	of	 National	 Rejuvenation)	 น�ามาผนวก

๒๘ ผู้จัดการออนไลน์. (2๕60). คอมมิวนิสต์จีนเปิดประชุม‘สมัชชาพรรคครั้งที่๑9 เชิดชู ‘สีจิ้นผิง’ เทียบ
ชั้น ‘เหมาเต๋อตง-เติ้งเสี่ยวผิง’. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ 2๕6๑. จาก https://mgronline.com/
around/detail /9600000105990. หน้า ๑
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ไว้ในรัฐธรรมนูญพรรคฯ	 ด้วย๒๙	 ทั้งนี้	 การก้าวสู่ประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มี 

ความทันสมัยและยิ่งใหญ่	มั่งคั่ง	เข้มแข็ง	มีประชาธิปไตย	มีอารยธรรม	และมีความ

ปรองดอง	โดยแบ่งช่วงเวลาแห่งการพัฒนาเป็น	๒	ห้วงเวลา๓๐,	๓๑	ได้แก่	(๑)	ภายใน

ปี	 ๒๐๓๕	 จีนจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศขั้นพ้ืนฐานกลายเป็นประเทศ

สังคมนิยมที่ทันสมัย	อยู่ในห้วงที่	๑	(ปี	ค.ศ.	๒๐๒๐	-	๒๐๓๕)	(๒)	ภายในปี	๒๐๕๐	

จีนจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์	 ซึ่งอยู่ในห้วงที่	 ๒	 (ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๓๕	 -	

๒๐๕๐)	ทัง้สองห้วงเวลานีเ้พือ่เปลีย่นให้จนีเป็นประเทศสงัคมนยิมทีท่นัสมยัยคุใหม่	

มีความมั่งคั่ง	 มีอ�านาจ	 สงบสุข	 และสวยงาม	 โดยจะเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพล 

ในโลก	และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	การเมือง	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และ

วัฒนธรรมที่ก้าวหน้าในระดับสูง	

	 ค�าว่า	“ยคุใหม่”	ทีเ่กิดขึน้นีจ้ากค�ากล่าวของ	ส	ีจิน้ผงิ๓๒		คอื	จนีก�าลงัก้าวข้าม

ยคุเก่าเข้าสูย่คุนวตักรรมและสร้างรปูแบบทางธรุกจิเทยีบชัน้แนวหน้าของโลก	และ 

ช่วงชิงชัยชนะอันยิ่งใหญ่	 ที่สร้างสรรค์สังคมจีนให้พอกินพอใช้อย่างรอบด้าน	 

จนกระทัง่ประเทศจนีมคีวามเขม็แขง็และทนัสมยัในแบบสงัคมนยิม	ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ของจีน	ทั่วทั้งประเทศจะบรรลุความมั่งคั่งไปพร้อมๆ	กัน	ท�าให้จีนมีบทบาทส�าคัญ

บนเวทโีลก	เพือ่สร้างคนุปูการอนัยิง่ใหญ่ให้เกดิขึน้แก่มวลมนษุย์ชาต	ิและการประชมุ

ครั้งน้ีได้น�า	 “ความคิดของ	 สี	 จิ้นผิง	 ว่าด้วยสังคมนิยมในแบบอัตลักษณ์จีนเพื่อ 

๒๙ ผู้จัดการออนไลน์. (2๕60). CPC ไฟเขียวธรรมนูญ ฉ.ปรับแก้ รับรองความคิดสี จิ้นผิง ระบุพรรคฯ 
มอี�านาจเดด็ขาดเหนอืกองทพั. ออนไลน์. ค้นเม่ือ 23 กุมภาพนัธ์ 2๕6๑. จาก https://mgronline.com/
china /detail/9600000108238. หน้า ๑ - 3.
๓๐ ผู้จัดการออนไลน์. (2๕60). เปิดศักราชใหม่แห่งนโยบายการต่างประเทศจีนใต้เงา สี จินผิง  
สานฝันจีนสู่ผู้น�าโลก. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2๕6๑. จาก http://mgronline.com/china/
detail/9600000110642. หน้า ๑ - 2.
๓๑ อักษรศรี พานิชสาส์น. (2๕60). ยุทธศาสตร์จีน 30 ปี : จีนฝันอะไร. เอกสารประกอบการบรรยาย. 
หน้า 2 – 6.
๓๒ มตชิน. (2๕60). สรปุสาระส�าคญัค�ากล่าวของนายสจีิน้ผงิ ในทีป่ระชมุสมชัชาผูแ้ทนพรรคคอมมวินสิต์
จีนทั่วประเทศครั้งที่ ๑9. ออนไลน์. ค้นเมื่อ 26 มกราคม 2๕6๑. จาก https://www.matichon.co.th/
news/700515. หน้า ๑ - 6.
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ศกัราชใหม่”	(Xi	Jinping	Thought	on	Socialism	with	Chinese	Characteristics	

for	 a	 New	 Era)	 ถูกบรรจุเป็น	 “ความคิดน�า”	 ในธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 

ซึ่งมีความส�าคัญเทียบเท่าแนวความคิดของประธาน	เหมา	เจ๋อตง	และเติ้ง	เสียวผิง		 

น�ามาใช้เป็นคู่มือปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 อันเป็นอุดมการณ์หลักชี้น�า

พรรคและประชาชนทั่วประเทศในการต่อสู้ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน	 

มีด้วยกัน	๑๔	ประการ๓๓		ได้แก่	(๑)	ยืนหยัดการน�าของพรรคคอมมิวนิสต์ในทุกมิติ	 

(๒)	พรรคคอมมิวนิสต์ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	(๓)	ยืนหยัดการปฏิรูปให้ลึก

ซึ้งยิ่งขึ้น	 (๔)	 ใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่ท่ีเน้นวิทยาศาสตร์	 นวัตกรรม	 เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม	โปร่งใส	และกระจายประโยชน์	(๕)	ยืนหยัดสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์ 

แบบจนี	ซึง่มปีระชาชนเป็นเจ้าของประเทศ	(๖)	ปกครองจนีด้วยการยดึมัน่ในกฎหมาย	 

(๗)	 ปลูกฝังค่านิยมสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน	 (๘)	 การยกระดับชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายของการพัฒนา	 (๙)	 การพัฒนาต้องเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม	(๑๐)	เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการทหาร	(๑๑)	กองทัพต้องอยู่

ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีน	(๑๒)	ยืดหยัดแนวคิดหนึ่งประเทศ	สองระบบ	และเดิน

หน้ารวมชาติกับไต้หวันในอนาคต	 (๑๓)	 ร่วมสร้างสังคมโลกที่สันติและมีจุดหมาย 

ร่วมกัน	 และ	 (๑๔)	 บังคับใช้วินัยพรรคอย่างเคร่งครัด	 โดยหลักปฏิบัติทั้ง	 ๑๔	 ข้อ	

ดังกล่าวในข้างต้นนั้น	ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ	๒	ด้าน๓๔		คือ	(๑)	ด้านเศรษฐกิจ 

มุ่งเดินหน้าให้เกิด	 “การปฏิรูปที่ลึกซึ้งและสมบูรณ์”	 และปรับใช้	 “แนวคิดใหม่ 

เพือ่การพฒันา”	เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของชาวจนีทัง้ประเทศ	พร้อมกับการขยาย

อิทธิพลของจีนในเวทีโลกภายใต้วิสัยทัศน์การสนับสนุนการสร้างอนาคตร่วมกัน 

ของมนษุยชาต	ิและ	(๒)	ด้านการเมอืง	มุง่เน้นการรวมอ�านาจเข้าสูส่่วนกลาง	โดยระบุ

ให้พรรคคอมมิวนิสต์มีอ�านาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ	บังคับใช้กฎหมาย	และก�ากับ

๓๓ อาร์ม ตั้งนิรันดร. (2๕60). ถอดรหัสความคิดสีจิ้นผิง. ออนไลน์. ค้นเมื่อ 26 มกราคม 2๕6๑.  
จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog /detail/642983. หน้า ๑ – 2.
๓๔ จิรามน สุธีรชาติ. (2๕60). Xi Jinping Thought อุดมการณ์ สี จ้ินผิง กับการขยายอิทธิพลจีน 
ในเวทีโลก. ออนไลน์. ค้นเม่ือ ๑8 กุมภาพันธ์ 2๕6๑. จาก https://www.scbeic.com/th/detail/ 
product/4256. หน้า ๑ - 3.
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ดูแลหน่วยงานของพรรค	รวมทั้งอ�านาจบริหารเหนือกองทัพประชาชน	นอกจากนี้	 

ยังตอกย�้าความส�าคัญของนโยบาย	 “หนึ่งประเทศ	 สองระบบ”	 ซ่ึงหมายถึงระบบ

การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า	 และ	 

“หลักการจีนเดียว”	 ตอกย�้าความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน	 

นอกจากนี้	 คณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีข้อเสนอระบุให้	

“ถอดถอน” ข้อความในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาตรการที่	 ๗๙	

วรรคที่สาม	 ซึ่งระบุว่า	“ประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี จะครองต�าแหน่งไม่เกนิสองสมยั” เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

ทีมี่การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	และให้การปฏบัิตงิานเป็นไปตามนโยบายของพรรคฯ	

ซึ่งจะเอ้ือต่อการบรรลุผลและรักษาการพัฒนาลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนส�าหรับ

ยุคใหม่	๓๕

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนได้วิเคราะห์แนวความคิดของสี	 จ้ินผิง	

แสดงให้เห็นว่า	การด�าเนินนโยบายของสี	จินผิงได้ยึดหลักพรรคคอมมิวนิสต์ต้องมา

ก่อน	(Party	First)	หมายความว่า	พรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่พรรคลัทธินิยมอีกต่อไป	

แต่กลายเป็นพรรคชาตินิยมที่เป็นอัตลักษณ์จีน	 เต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจ

ในชาติจีนในฐานะมหาอ�านาจ	 และการเชื่อมั่นในพรรคคอมมิวนิสต์๓๖	 อันเป็น

ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารประเทศแบบใหม่	เรียกว่า	ยุทธศาสตร์รอบด้าน	

๔	ประการ		(Four-pronged	Comprehensive	Strategy)	ประกอบด้วย	แบบแผน

การส่งเสริมความเชื่อมั่นในหลักการ	ทฤษฎี	 ระบบ	และวัฒนธรรมแบบสังคมนิยม 

ทีม่ลีกัษณะเฉพาะของจนีตามนโยบาย	“รอบด้านส่ีด้าน	(Four	Comprehensives)”		

เพือ่สร้างสงัคมกนิดอียูด่อีย่างรอบด้าน	(Moderately	Prosperous	Society)	ลงลึก 

การปฏิรูป	 (Deepen	 Reform)	 ปกครองประเทศตามหลักนิติรัฐ	 (Advance	 

๓๕ ผู้จัดการออนไลน์. (2๕6๑). CPC ไฟเขียวเสนอแก้รัฐธรรมนูญให้อ�านาจ “สี จิ้นผิง” อยู่ยาวครอง
ต�าแหน่งประธานาธบิดไีด้เกนิสองสมยั. ออนไลน์. ค้นเมือ่ 2 มนีาคม 2๕6๑. จาก http://www.thaitribune 
.org/contents /detail/310?content_id=31477&rand=1519656076. หน้า ๑ -2.
๓๖ อาร์ม ตั้งนิรันดร. (2๕60). ถอดรหัสความคิดสีจิ้นผิง. ออนไลน์. ค้นเมื่อ 26 มกราคม 2๕6๑. จาก 
http://www. bangkokbiznews.com/blog /detail/642983. หน้า 2.
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law-based	Governance)	และ	บรหิารจดัการวนิยัพรรคอย่างเข้มงวด	 (Strengthen	

Party	Self-governance)	เพื่อใหบ้รรลผุลอนัยิง่ใหญ	่๔	ประการ	(Great	Struggle,	

Great	Project,	Great	Cause	and	Great	Dream)	ประกอบด้วย	การรับมือความ

ท้าทายที่ยิ่งใหญ่	 มีโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่	 ส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่	 และ

ตระหนักถึงความฝันอันยิ่งใหญ่	 โดยสาระส�าคัญของแนวทางการบริหารทั้งหมดนี	้

มุง่เน้นทีก่ารขบัเคลือ่นการปฏิรปูเศรษฐกจิผ่านการลงทนุขนาดใหญ่	การสร้างความ

เป็นปึกแผ่นภายในพรรคเน้นระเบยีบวนิยัของสมาชกิพรรค	และการสร้างความเชือ่

มั่นต่อแนวคิดรากฐานของพรรคคอมมิวนิสต์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ๓๗,	๓๘ 

	 โดยสรุป	 รัฐบาลจีนยุคใหม่ภายใต้การน�าของประธานาธิบดีสี	 จ้ินผิง	 

มียุทธศาสตร์การบริหารประเทศในบริบทความมั่นคง	 ผ่านวาทกรรมความฝันของ

ชาวจีน	 (Chinese	 Dream)	 ซึ่งจัดเป็นพิมพ์เขียวของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของ

จีนในยุคใหม่	มีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า	ในปี	ค.ศ.๒๐๒๐	ประเทศจีนจะเข้าสู่สังคม

อยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้า	(ในวาระครบรอบ	๑๐๐	ปี	แห่งการก่อตั้งพรรคฯ)	และในปี	

ค.ศ.๒๐๓๕	ประเทศจีนจะบรรลุสังคมนิยมที่ทันสมัย	นอกจากนี้	 ในปี	ค.ศ.๒๐๕๐	

(ในวาระครบรอบ	๑๐๐	ปี	แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน)	ประเทศจีน

จะเป็นประเทศสังคมนิยมยุคใหม่ที่ทันสมัยอย่างมั่งคั่ง	มีประชาธิปไตย	เป็นอารยะ

ประเทศ	มีความสันติและงดงาม	ดังนั้น	ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมหาอ�านาจจีน	

ต้องมีอุดมการณ์ร่วมกันตามแบบฉบับสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน	ตามแนวคิด

อ�านาจนิยมใหม่	 (Neo-Authoritarianism)	 ที่สนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจ	 แต่

การเมืองต้องรวมศูนย์อ�านาจ	จึงผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจให้ประสบความส�าเร็จ	

และจะชกัน�าการปฏริปูด้านอืน่ๆ	(การเมอืง	วฒันธรรม	สงัคม	ระบบนเิวศ	และพรรค

คอมมิวนสิต์จนี)	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายร้อยปี	๒	เป้าหมาย	และสานความฝันของจนี

ในการสร้างประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองกลับขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง	
๓๗ วอยซ์ทีวี. (2๕60). ปรัชญาสีจิ้นผิงเน้น China First?. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2๕6๑. 
จาก  https://www.voicetv.co.th/read/534517
๓๘  Song Wei. (2017). Four Comprehensives’ light up the future. Retrieved January 26, 2018, from 
http://www.chinadaily.com.cn /opinion/2017-07/10/ content_30050292.htm. pp. 1-2.
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	 ๓.๑.๓	 กรอบแนวทำงที่ส�ำคัญของยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติระยะ	

๓๐	ปี	(ปีค.ศ.	๒๐๒๐	–	๒๐๕๐)

	 จากการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่	 ๑๙	 ได้ประเมินการความเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้น	 พบว่า	 ปัจจุบันโลกได้เผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นและปัจจัย

ที่ท�าให้เกิดความวุ่นวาย	 คือ	 การขาดแคลนพลังงาน	 ท�าให้เศรษฐกิจท่ัวท้ังโลก 

ไม่เตบิโต	ประสบภาวะการขาดดุลสงูขึน้	ท�าให้ทกุประเทศเกดิปัญหาช่องว่างระหว่าง

คนรวยและคนจน	ปัญหาภยัคกุคามการก่อการร้าย	ความไม่ปลอดภยัในโลกไซเบอร์	

และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเอื้อต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อท่ีส�าคัญ	

ประชาคมโลกจึงควรเคารพซึ่งกันและกัน	 หารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ	 อย่างเท่า

เทียม	ใช้แนวทางใหม่ในการพัฒนารัฐต่อรัฐ	มุ่งมั่นที่จะระงับข้อพิพาท	รวมทั้งการ

แก้ไขความขัดแย้งร่วมกัน	 เพ่ือด�ารงไว้ซึ่งความม่ันคง	 อันจะบรรลุถึงผลประโยชน์

แห่งชาติ	 ตลอดจนน�าไปสู่การเตรียมการเพื่อเผชิญต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบที่อาจ

จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต	ดังนั้น	การด�าเนินนโยบายเพื่อความมั่นคงของจีนมุ่งน�าไปสู่

การเป็นหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์กบัประเทศต่าง	ๆ 	โดยมกีารประเมนิสภาวะแวดล้อม

ด้านความม่ันคงระหว่างประเทศว่า	จะยงัไม่มสีงครามขนาดใหญ่ในภมูภิาคทีจ่ะเป็น 

อุปสรรคต่อโอกาสการพัฒนาประเทศของจีน	 แต่กระแสโลกาภิวัตน์จะกระทบ 

ต่อการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 อันท�าให้ประเทศต่างๆ	 จ�าเป็นต้องมี 

การพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น	 (Interdependence)	 โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ	 

กลายเป็นสังคมที่แบ่งปันผลประโยชน์และพัฒนาร่วมกัน	 โลกจะเปิดกว้าง	 สะอาด	 

และสวยงาม	 ภายใต้สันติภาพ	 ที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกัน	 ๓๙	 

ขณะเดียวกัน	 รัฐบาลจีนได้ท�าการประเมินการเปล่ียนแปลงภายในประเทศตนเอง	

๓๙ Xi Jinping. (2018). Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society 
in All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for  
a New Era. Retrieved January 26, 2018, from http://www. xinhuanet.com/english/download/
Xi_Jinping’s_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf, pp 51 – 54.
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พบว่า	 สังคมจีนได้เผชิญอยู่กับปัญหา๔๐	 “ความไม่สมดุล”	 (unbalanced)	 และ	

“ความไม่เหมาะสม”	 (inadequate)	 ในการพัฒนาท่ีไม่สมดุล	 และไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีชีวิตที่ดี	ที่	ณ	เวลานี้ประชากรจีนมีจ�านวน

มากกว่า	 ๑,๓๐๐	 ล้านคน	 แต่จีนยังมีประชากรถึง	 ๑๒๘	 ล้านคน	 ยังคงมีชีวิตอยู่

ในระดับต�่ากว่าความยากจน	 ท�าให้จีนต้องเร่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	

ระหว่างกลุ่มทางสังคมเศรษฐกิจหรือกลุ่มผลประโยชน์	 และระหว่างตัวเมืองกับ

เขตชนบท	 อันจะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการเปล่ียนแปลงไปสู่ความสมดุลของชีวิต

ประชาชนจีนที่ดีและเหมาะสมขึ้นได้	

	 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา	จีนจึงพยายามเดินหน้าปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ	เพื่อให้งาน

ในด้านต่างๆ	พัฒนาตามไปด้วย	 และยังคงรักษาอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ใน

ระดับสูงปานกลาง	 เข้าสู่มาตรฐานใหม่	 เรียกว่า	 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ

แทนการพัฒนาเชิงปริมาณ	 รวมทั้งขยายบทบาทของจีนในเวทีเศรษฐกิจการเงิน

โลกไปพร้อมกัน	(New	Normal	of	China’s	Economy)	โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศหรือจีดีพีขยายตัวจาก	๕๔	ล้านล้านหยวนสูงขึ้นเป็น		๘๐	ล้าน

ล้านหยวน	ท�าให้เศรษฐกจิจีนยงัครองอนัดบัสองของโลก	ซ่ึงช่วยกระตุ้นอตัราเติบโต

เศรษฐกจิโลกทีม่ค่ีามากกว่าร้อยละ	๓๐	เกดิจากการปฏรูิปโครงสร้างด้านอปุทานทีม่ี

ความก้าวหน้าไปด้วยดี	(Supply-Side	Structural	Reform)	ภายใต้การขับเคลื่อน

ของเศรษฐกิจยุคดิจิตัล	 ได้แก่	 เส้นทางรถไฟความเร็วสูง	 ถนนทางหลวง	 สะพาน	

ท่าเรือ	 สนามบิน	 เป็นต้น	 และการพัฒนาความทันสมัยในภาคการเกษตรท�าให้มี

ผลผลติธัญพืชในแต่ละปีสงูถงึ	๖๐๐	ล้านเมตรกิตนั	อกีทัง้	รฐับาลสามารถขจดัความ

ยากจนของประชาชนจ�านวน	๙๙	ล้านคน	ให้หลุดพ้นจากความยากจนแล้วจ�านวน	 

๖๖	 ล้านคน	 เหลืออีกราว	 ๓๐	 ล้านคน	 ที่ยังอยู่ในความยากจน	 ซึ่งนับเป็นความ

๔๐ เกรยีงไกร พรพพิฒัน์กุล. (2๕60). ความฝันจีน : ส ีจ้ินผงิ ยิง่ใหญ่เพียงใด กเ็น้นบรรลผุลฯ ร่วมกบัผู้อืน่. 
ออนไลน์. ค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2๕6๑. จากhttps://mgronline.com/china/detail/9600000110877. 
หน้า ๑ – 2.
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ก้าวหน้าครั้งส�าคัญในการต่อสู้กับความยากจนของจีน๔๑	 	 รวมถึงเน้นการพัฒนาที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้พลังงานหมุนเวียนแบบคาร์บอนต�่าอย่างมีจิตส�านึก	

และอีกหนึ่งผลงานที่ส�าคัญของรัฐบาล	 คือ	 การปรับปรุงแนวปฏิบัติของพรรคฯ	

ให้อยู่ในวินัยอย่างเข้มงวดและลงโทษกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมมิชอบ	 โดยม ี

ผูท้จุรติคอรปัช่ันท่ีได้รับโทษแล้วมากกว่า	๑.๓	ล้านคน	และจะยงัคงเดินหน้าต่อสูก้บั

ปัญหานี้ในอีกห้าปีข้างหน้า๔๒,๔๓	ผลการด�าเนินงานทั้งหมดนี้ได้ด�าเนินการตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	๑๓	(ปีค.ศ.	๒๐๑๖-๒๐๒๐)	มีนโยบาย	 

“การพัฒนาห้าด้านพร้อมกัน”	ได้แก่	 (๑)	การวิจัยอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่เชิงลึก	

(๒)	การพัฒนาสู่สังคมเมือง	 (๓)	การพัฒนาสารสนเทศ	 (๔)	การพัฒนาการเกษตร

ยุคใหม่	 และ	 (๕)	 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	 ร่วมกับการด�าเนินนโยบาย	 “รอบด้าน 

สี่ด้าน”		ได้แก่	(๑)	การสร้างสังคมกินดีอยู่ดีรอบด้าน	(๒)	การปฏิรูปเชิงลึกรอบด้าน	 

(๓)	การเคร่งครดัในการปกครองพรรคคอมมวินสิต์รอบด้าน	และ	(๔)	การใช้กฎหมาย

รักษาประเทศรอบด้าน	นอกจากนี้	จีนจึงได้ประกาศยุทธศาสตร์	Made	in	China	

2025	หรือ	MIC	2025	 	ที่ได้เริ่มประกาศใช้เมื่อปีค.ศ.๒๐๑๕	ซึ่งเป็นการกล่าวถึง

การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตของจีนอย่างจริงจัง	 โดยมี

ต้นแบบจากเยอรมนแีละมกีารลงนามความร่วมมอื	“The	action	outline	of	Sino	

German	Cooperation”	กับเยอรมนีเมื่อตุลาคม	ปี	ค.ศ.๒๐๑๔๔๔	ประธานาธิบดี	 
๔๑ ผู้จัดการออนไลน์. (2๕6๑). ความฝันจีน : คนจีนหลุดพ้นยากจน 66 ล้านคน ช่วง 4 ปี สีจิ้นผิง 
2๕๕6 – 2๕60. ออนไลน์. ค้นเมื่อ 2๗ กุมภาพันธ์ 2๕6๑. จาก https://m.mgronline.com/china/
detail/9610000001791. หน้า ๑-3.
๔๒ ผู้จัดการออนไลน์. (2๕60). พญามังกรเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ CPC ครั้งที่ ๑9 สี จิ้นผิงเผยแผน
สร้าง “ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย” ในกลางศตวรรษที่ 2๑. ออนไลน์. ค้นเมื่อ 2๗ กุมภาพันธ์ 2๕6๑. 
จาก https:// mgronline .com/china/detail/9600000106393. หน้า 3.
๔๓ ส�านกัข่าวออนไลน์. (2๕60). สีจิน้ผงิ โชว์วสิยัทศัน์พาจีนผงาดเป็นมหาอ�านาจของโลกในการประชุม
ใหญ่พรรคคอมมินนิสต์จีน. ออนไลน์. ค้นเมื่อ 2๗ กุมภาพันธ์ 2๕6๑. จาก https://thestandard.co/
xi-jinping-world-vision/. หน้า 4.
๔๔ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคเหนือ. (2๕๕9). เจาะลึก Made in China 202๕. ออนไลน์. 
ค้นเมื่อ 2๗ กุมภาพันธ์ 2๕6๑. จาก https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhong-
CanelArea/Yunnan/DocLib_YNArticle/2016--Article2_Made%20in%20China2025 .pdf. หน้า ๑.
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ส	ีจิน้	ผงิ	จงึได้ต้ังเป้าหมายให้จนีเป็นผูน้�าด้านนวตักรรมของโลก	(Global	Leader	in	

Innovation)	ภายในปี	๒๐๕๐	รวมทั้งการเร่งโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(Belt	

and	Road	 Initiative	 :	OBOR)	 เพื่อให้กลายเป็นระเบียงเศรษฐกิจระดับพหุภาคี 

ทีม่คีวามม่ังค่ัง	และพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานก่อให้เกดิ	สนัตภิาพ	และความประสาน

กลมกลืน	มีรูปแบบความร่วมมือในลักษณะเอาชนะร่วมกัน	(WIN-WIN)	ที่ต่างฝ่าย

ต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน	 หลังจากการประชุมสมัชชาครั้งที่	 ๑๙	 นี้	 ท�าให้ทราบถึง

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเพื่อการบริหารประเทศในสร้างสังคมแบบกินดีอยู่ดีอย่าง

ทั่วถึง	 และเป็นประเทศสังคมนิยมยุคใหม่ท่ีทันสมัยอย่างมั่งคั่ง	 มีประชาธิปไตย	 

เป็นอารยะประเทศ	มคีวามสนัตแิละงดงามในระยะ	๓๐	ปี	(ปีค.ศ.	๒๐๒๐	–	๒๐๕๐)	

ภายใต้รัฐบาลที่น�าโดยประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	มีกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ	ตามดังรายละเอียดต่อไปนี้	๔๕ 

  ด้านเศรษฐกิจและสังคม๔๖  

	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณภาพทั่วถึง	 เท่าเทียมทั้ง 

ในเมืองและชนบท	แทนการก�าหนดตวัเลขซึง่เป็นเป้าหมายการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

เหมือนอย่างที่ผ่านมา	 ด้วยการปรับโครงสร้างวิสาหกิจ	 พัฒนาเทคโนโลยี	 ส่งเสริม 

งานวจัิย	พฒันาการเกษตร	อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	เพือ่ให้เศรษฐกจิจนีเตบิโตเชงิคณุภาพ	

สามารถขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยการพึง่พงิการบริโภคภายในประเทศและประชาชน

มีคุณภาพชีวิตทีด่	ีดงันัน้	เป้าหมายเศรษฐกจิในภาพรวมของจนีต่อจากนี	้จงึเน้นการ 

ขยายอุปสงค์ภายในประเทศ	 หรือกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศควบคู่ไปกับ

ลดการพึ่งพาการส่งออก	นับเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในระยะยาว	และ

เตรียมพร้อมรับมือกับการส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง	 แต่อย่างไรก็ตาม	 

๔๕ ปิโยรส อทุมุเทวา. (2๕6๑). “ส ีจิน้ผงิ” พญามงักรจนี ผงาดฉลองชยั ทศิทางแห่งความส�าเรจ็ เน้นบรรลุ
ผลฯ ร่วมกบัผู้อืน่. ออนไลน์. ค้นเม่ือ ๑8 กมุภาพนัธ์ 2๕6๑. จาก http://aseanecon.info/20180109/701. 
หน้า ๑ - ๑6.
๔๖ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน. (2๕60). การพัฒนาประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่. ออนไลน์.  
ค้นเมือ่ 2๑ กมุภาพนัธ์ 2๕6๑. จาก https://www. facebook.com/thaizhong/posts/1199642673434957. 
หน้า ๑ – 2.
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การพฒันาเศรษฐกจิจะเปิดกว้าง	ผ่อนคลายมาตรการการเข้าตลาดของธรุกจิ	สนิค้า

และบริการต่างๆ	 โดยได้เร่ิมเปิดเสรีในภาคการเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ	 

รวมถึงผลักดันการสร้างระบบการค้าในระดับภูมิภาค	 ทวิภาคี	 และพหุภาคี	 

พร้อมกันนี้	 จีนจะเร่งสร้างระบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานให้

มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง	เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างแข็งขัน

 ด้านการเมือง๔๗  

	 ส่งเสริมการสร้างพรรคการเมืองให้สะอาดโปร่งใส	 ปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่น	 และส่งเสริมความสุจริตที่ต้องกระท�าอย่างต่อเนื่อง	 โดยเร่ิมปฏิรูป

ตั้งแต่บุคลากรของรัฐต้องบริสุทธิ์	 รัฐบาลสุจริต	 และการเมืองใสสะอาด	 หลังจาก 

การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่	๑๙	นี้	จึงได้มีการจัดตั้ง	“คณะกรรมการก�ากับตรวจ

สอบแห่งชาต”ิ	ทัง้ในระดบัรฐั	และในระดบัพรรค	รวมทัง้การจัดตัง้	“คณะกรรมการ

เสถียรภาพทางการเงินแห่งชาติ”	เพื่อรักษาความเป็นศูนย์กลางการน�าของพรรคฯ	

และปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง	ในขณะเดียวกัน	สี	จินผิง 

ได้บริหารจัดการควบคุมพรรคฯ	 ด้วยวินัยท่ีเข้มงวด	 และยึดแนวทางมวลชนของ

พรรคฯ	ในการแก้ไขพฤตกิรรมการท�างานของพรรคฯ	ให้ตดิต่อสมัพนัธ์ใกล้ชดิมวลชน

ตามข้อก�าหนดมีด้วยกัน	๘	ข้อ	ได้แก่	 (๑)	ปรับปรุงการตรวจสอบวินัย	 (๒)	ย่นย่อ

ในเรื่องประชุม	(๓)	ย่นย่อเอกสาร	(๔)	คุมเรื่องการออกตรวจเยี่ยม	(๕)	แก้ไขหน่วย

องครักษ์	(๖)	ปรับปรุงการรายงานข่าว	(๗)	เข้มงวดการแพร่ข่าวสาร	และ	(๘)	ยึดถือ

เคร่งครัดในการประหยัด	 พร้อมให้ข้อคิดเรื่องพฤติกรรม	 ๔	 อย่างที่ไม่พึงประสงค์

ของสมาชิกพรรคฯ	 ได้แก่	 “พฤติกรรมรูปแบบนิยม”	 “พฤติกรรมเจ้าขุนมูลนาย”	

“พฤติกรรมการแสวงหาความสุข”	และ	“พฤติกรรมฟุ่มเฟือย”	หากสมาชิกพรรค

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ได้	 โอกาสในการทุจริตจะไม่เกิดขึ้น	 ดังนั้น	 แนวทาง

มวลชนของพรรค	และขจัดสี่ประเภทพฤติกรรม	สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมทางด้าน

การเมืองให้โปร่งใส	น�ามาซึ่งการปฏิรูปและการพัฒนาบ้านเมืองให้มีเสถียรภาพได้

๔๗  สี จิ้นผิง. (2๕๕9). สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ. มติชน. กรุงเทพฯ, หน้า 43๑ - 469.
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	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ยังคงใช้ระบอบการปกครอง	 “หนึ่งประเทศ	 สองระบบ”	 
ในเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงและมาเก๊า	ถอืเป็นระบอบท่ีดีทีสุ่ดในการรักษาความมัน่คง
ของประเทศร่วมกับจีนแผ่นดินใหญ่	อีกทั้ง	พื้นฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์
ระหว่างสองฝ่ังช่องแคบไต้หวันน้ันได้เป็นไปตาม	“หลกัการจนีเดยีว”	ยดึมัน่ในฉนัทา
มติปี	 ๑๙๙๒	 ผลักดันความสัมพันธ์ในทิศทางแห่งสันติระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับ
ไต้หวันให้เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน		
 ด้านการศึกษา 
	 จากผลการประชุมครั้งล่าสุด	 จีนได้ยกระดับความส�าคัญให้การศึกษา 
เป็นอนัดับหนึง่	ผลกัดนัการปรับปรงุระบบการศกึษาภาคบงัคบัทัง้ในเมอืงและชนบท
ให้มีแบบแผนเดยีวกนัทัว่ประเทศ	โดยจดัท�าการศกึษาก่อนวยัเรยีน	การศกึษาส�าหรบั
ผู้พิการ	การศึกษาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 การศึกษามัธยมปลายต้องขยาย
ให้ทั่วถึง	พัฒนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย	และหลักสูตรชั้นน�าให้มีประสิทธิภาพ	และ
สร้างแรงงานให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในเมืองและชนบท	รวมถึง	สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ด้านการศึกษากบัประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	ขณะเดยีวกนัต้องส่งเสรมิการพฒันากจิการ
ด้านการศึกษาของประเทศก�าลังพัฒนาด้วยความเต็มใจ
 ด้านความมั่นคงและการทหาร
	 โครงสร้างทางการทหารเปลีย่นแปลงจากเดมิ	จากท่ีเคยเน้นปริมาณกองก�าลงั 
ภาคพื้นดินมหาศาล	เปลี่ยนเป็นการปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีบูรณาการในทุกเหล่า 
ทัพ	 โดยเน้นการปฏิบัติการเชิงรุกมากยิ่งข้ึน	 และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ 
ในการบริหารจัดการ	 และพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความเป็นเคร่ืองยนต์	 
(Mechanization)	เพือ่เพิม่ศกัยภาพทางด้านการป้องกนัประเทศให้มปีระสทิธภิาพ	
ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน	 (People’s	
Liberation	 Army	 :	 PLA)	 เพื่อรวมอ�านาจการบังคับบัญชาแบบรวมศูนย์ภายใต ้
การก�ากับดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์	 และคณะกรรมาธิการทหารกลาง	 ก่อนสิ้น
ปีค.ศ.	 ๒๐๒๐	 เพ่ือให้บรรลุความทันสมัยในด้านการป้องกันประเทศก่อนปีค.ศ.	
๒๐๓๕	 และสร้างสรรค์ให้เป็นกองทัพระดับชั้นน�าของโลกให้ส�าเร็จในช่วงกลาง

ศตวรรษที่	๒๑	
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 ด้านการต่างประเทศ๔๘  
	 การด�าเนินนโยบายด้านต่างประเทศของจีน	 ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ	 ๕	 ประการ	 (The	 Five	 Principles	 of	 Peaceful	 Coexistence)	 ได้แก่	 
การเคารพในอ�านาจอธิปไตยของกันและกัน	 การไม่รุกรานกัน	 การไม่แทรกแซง
กิจการภายในของกันและกัน	 ความเสมอภาคกัน	 และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ๔๙ 
จีนจึงมุ่งด�าเนินนโยบายการทูตโดยใช้อ�านาจโน้มน้าว	 (Soft	 Power)	 มากขึ้น	 
และนโยบายการพัฒนาอย่างสันติ	 (Peaceful	 Development)	 รวมถึงนโยบาย
เพื่อนบ้านที่ดี	 (Good	Neighbor	Policy)	 โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ	 (Foreign	
Aid)	 การลงทุนในต่างประเทศ	 (Foreign	 Investment)	 และการให้เงินกู้และเงิน
ให้เปล่าเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 (Infrastructure)	 กับประเทศเพ่ือน
บ้านหรือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	 ผ่านมาตรการการด�าเนินโครงการทาง
ยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่	๒	โครงการ	ได้แก่	(๑)	โครงการ	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	
(The	Belt	and	Road	 Initiative)	ท�าให้กลายเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เจริญมั่งคั่ง 
ทั้งทางบกและทางทะเล	และ	 (๒)	 โครงการสร้างหน่วยงานด้านการเงินขนาดใหญ่ 
สามแห่ง	 เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนด้านการเงินให้กับโครงการหนึ่งแนวเขตหนึ่ง
เส้นทาง	 โดยสถาบันการเงินทั้งสามแห่งดังกล่าวคือ	 “ธนาคารเพื่อการลงทุน
สาธารณูปโภคพื้นฐานแห่งเอเชีย”	 (Asian	 Infrastructure	 Investment	 Bank	 :	
AIIB)	“กองทุนเส้นทางสายไหมทางทะเล”	(Silk	Road	Fund)	และ	“ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแห่งใหม่”	 (New	Development	Bank	 :	NDB)	ซึ่งเกิดจากกรอบการ
ประชุมของกลุ่มประเทศ	 BRICS	 ประกอบด้วย	 บราซิล	 รัสเซีย	 อินเดีย	 จีน	 และ
แอฟริกาใต้	 นอกจากนี้	 ยังมีการแลกเปลี่ยนทางการเมืองและวัฒนธรรม	 ไม่ว่าจะ
เป็นการเดินทางเยือนกันและกันของผู้น�าระดับสูง	ไปจนถึงการทูตระดับประชาชน

๔๘  การประชมุสมัมนาทางวชิาการ. (2๕6๑). “CHINA’S WAY : BRI, AIIB, NDB, SCS, LMC, ETC”. วนั
ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2๕6๑, เวลา ๑000 – ๑200 ณ ห้องประชุม ๑0๕ มหาจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพฯ.    
๔๙  Xi Jinping. (2018). Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society 
in All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for 
a New Era. Retrieved January 26, 2018, from http://www. xinhuanet.com/english/download/
Xi_Jinping’s_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf, p. 52.
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 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

	 จีนมีแผนการท่ีจะยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศทั้งหมดให้เป็น

อตุสาหกรรมไฮเทค	โดยให้การสนบัสนุนด้านนโยบายและการเงิน	การออกกฎหมาย

คุ้มครอง	การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และการอัดฉีดเงินเพื่อการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	 นับตั้งแต่ปีค.ศ.	 ๒๐๑๕	 ได้ประกาศแผน	

“Made	 in	 China	 2025”	 มุ่งเน้นพัฒนาจีนจาก	 “ประเทศการผลิตยักษ์ใหญ่”	 

เป็น	 “ประเทศการผลิตที่แข็งแกร่ง”ภายใน	 ๑๐	 ปี	 และพลิกโฉมจีนให้กลายเป็น	

“มหาอ�านาจด้านการผลิตช้ันน�าในปี	 ๒๐๒๕”	 ซึ่งภารกิจส�าคัญในการยกระดับ

นวัตกรรมด้านการผลติการผสมผสานเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ากบัอตุสาหกรรม	การ

ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติแทนแรงงานทั้งหมด	 เพื่อยกระดับเข้าสู่	 Industry	 4.0	 การ

ส่งเสริมแบรนด์สัญชาติจีน	 การด�าเนินการผลิตสีเขียว	 การส่งเสริมการพัฒนาภาค

อุตสาหกรรม	๑๐	 ประเภท๕๐	 การเดินหน้าปรับโครงสร้างของภาคการผลิต	 และ

การสนับสนุนการผลติที่เน้นด้านบรกิารและอตุสาหกรรมบริการซึง่จุดเดน่ของแผน	

Made	in	China	2025	ใจความว่า

	 “เป็นความพยายามของจีนที่จะก้าวให้ทันประเทศอุตสาหกรรมพร้อมๆ	 

กับการปิดช่องว่างทางเศรษฐกิจในประเทศ aging society แรงงานหนุ่มสาว

ของจีนมีจ�านวนน้อยลง	 ท�าให้อัตราค่าแรงงานเพิ่มขึ้น	 และส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจการส่งออกที่เคยเป็นหลักส�าคัญ	แผนนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพและ

การสร้างตราสินค้าแบรนด์จีน รวมทั้งปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้

มีประสิทธิภาพ	และพัฒนาการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม”

	 ท�าให้จีนมีผลงานด้านเทคโนโลยีมากมาย	 อาทิ	 ห้องทดลองอวกาศเทียนกง	

ยานด�าน�้าส�ารวจทะเลลึกพร้อมมนุษย์เจียวหลง	 กล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์ขนาด

๕๐  อุตสาหกรรม ๑0 ประเภท ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมสารสนเทศ (2) หุ่นยนต์ควบคุมด้วยตัวเลข  
(Numerical control robot) (3) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อากาศยาน (4) อุตสาหกรรมการต่อ
เรือไฮเทค (๕)อุตสาหกรรมการผลิตรถไฟ (6) อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ (๗) อุตสาหกรรมการ
ผลิตอุปกรณ์พลังงาน (8) อุปกรณ์การผลิตวัตถุดิบใหม่ (9)อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์การผลิตยา  
(๑0) อุตสาหกรรมเครื่องมือทางการเกษตร
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เล็กที่สุดในโลก	และการผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่	เป็นต้น	นอกจากนี้	จีนยังได้สร้าง

บรษัิทเทคโนโลยยีกัษ์ใหญ่ระดบัโลกอย่าง	Baidu,	Alibaba	และ	Tencent	ซึง่เทยีบ

ได้กับ	Google,	eBay	และ	Facebook	ของสหรัฐอเมริกา	ในขณะเดียวกันบริษัท

จีนเหล่าน้ีก็รับนโยบายจากรฐับาลให้ร่วมกนัท�าวจิยัด้านอนิเทอร์เนต็และเทคโนโลยี

แห่งอนาคต	ทัง้นี	้การเป็นผูน้�าด้านเทคโนโลยนีวตักรรมของโลก	กเ็ป็นอกีหนึง่เป้าหมาย

ของจีนภายในปีค.ศ.๒๐๕๐	อีกด้วย	

	 โดยสรุป	 กรอบแนวทางที่ส�าคัญของยุทธศาสตร์ความมั่นคงระยะ	 ๓๐	 ป	ี

(ปีค.ศ.	 ๒๐๒๐	 –	 ๒๐๕๐)	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศระยะยาว	 เป้าหมาย

อนาคตของชาติที่ประชาชนจีนทุกคนต้องอยู่ดีมีสุข	 เป็นสังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า	

(Moderately	 Prosperous	 Society)	 ในปี	 ๒๐๒๑	 บรรลุเป้าหมายร้อยปีครั้งที่

หนึ่ง	ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่การบรรลุความฝันครั้งที่สองในการเป็นประเทศสังคมนิยม

สมัยใหม่ที่ทันสมัย	 (Socialist	Modernization)	 อย่างมั่งคั่ง	 มีประชาธิปไตยเป็น 

อารยะประเทศ	มคีวามสนัต	ิและงดงามภายในปี	๒๐๔๙	ทัง้หมดนี	้ถอืเป็นความฝันที่

จะฟ้ืนฟชูาติ	(National	Rejuvenation)		อย่างสมบรูณ์แบบ	โดยทศิทางการบรหิาร

ของประเทศจีน	ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ	เต็มไปด้วยอุดมการณ์

สงัคมนยิมสมยัใหม่ทีท่นัสมยั	และยกระดบัจนีเข้าสู่เวทโีลก	โดยให้มกีารด�าเนนิตาม

แผนงานทีไ่ด้ก�าหนดไว้	ได้แก่	(๑)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที	่๑๓	

(ปีค.ศ.	๒๐๑๖-๒๐๒๐)	(๒)	แผนพฒันายกระดบัอตุสาหกรรมทัง้ประเทศ	(Made	in	

China	2025)	และ	(๓)	แผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ศตวรรษที่	๒๑	(The	Belt	

and	Road	Initiative)	

	 แผนการพฒันาประเทศดงักล่าวเน้นการเปิดประเทศและลงลึกการปฏิรูปรอบ

ด้าน	โดยเฉพาะการปฏิรปูด้านเศรษฐกจิให้ประสบความส�าเรจ็	อาศยัการลงทนุด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีส่งเสรมิการวจัิยและพฒันา	พร้อมประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม	

ทัง้นี	้เพือ่ชกัน�าการปฏิรปูด้านอ่ืนๆ	ได้แก่	การเมอืง	สมาชกิพรรคปฏิบตัติามระเบยีบ

วินัยอย่างเคร่งครัด	และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ	ยืดหยัดแนวคิดหนึ่ง
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ประเทศ	สองระบบ	และเดินหน้ารวมชาติกับไต้หวันในอนาคต	การทหาร ทุกเหล่า

ทัพบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	

และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการก�าลังพล	จนถึงน�าไปพัฒนา

อาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความเป็นเคร่ืองยนต์	 (Mechanization)	 ให้มีความทันสมัย	

การศึกษา	เน้นคุณภาพและเท่าเทียม	โดยจัดสรรงบประมาณในเขตชนบทให้มีการ

ศกึษาภาคบงัคบัเช่นเดยีวกนักบัในเขตเมอืง	สังคมและวฒันธรรม	ปรบัปรุงชวีติความ 

เป็นอยู ่ของประชาชนให้ดีข้ึนทั้งในเมืองและชนบท	 โดยส่งเสริมการมีงานท�า	 

พัฒนากิจการ	 และเพ่ิมมาตรฐานเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน	 และ	

ระบบนิเวศ เคร่งครดัการควบคมุมลพษิ	และเน้นการพฒันาทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	

โดยใช้พลงังานหมนุเวยีนแบบคาร์บอนต�า่อย่างมจีติส�านกึ	การบรหิารประทศในคร้ัง

นี้เป็นไปตาม	 “ความคิดของ	 สี	 จิ้นผิง	 ว่าด้วยสังคมนิยมในแบบอัตลักษณ์จีนเพื่อ

ศักราชใหม่”	ในการต่อสู้ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน	๑๔	ประการ	ตามที่

ได้บรรจไุว้ในธรรมนญูพรรคคอมมวินสิต์จนี	(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)	เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

	 นอกจากนี	้การท่ีจนีได้เร่งผลกัดนัการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้โครงการ	

“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	จะเป็นอกีหนึง่แรงส่งส�าคญั	ท่ีท�าให้จีนมีเส้นทางโลจิสติกส์

ใช้ขนส่งสินค้านวัตกรรมไปยังภูมิภาคที่ส�าคัญได้ทั่วโลก	 โดยจีนเห็นถึงความจ�าเป็น

ในการพึ่งพาอาศัยกัน	 เพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ	 ในการ

ด�าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 ยึดหลักการการเคารพในอ�านาจ

อธิปไตยของกันและกัน	 การไม่รุกรานกัน	 การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกัน

และกัน	ความเสมอภาคกัน	และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	ทั้งหมดนี้	ถือเป็นการมุ่ง

รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 ด้วยการด�ารงอยู่ของระบบพื้นฐานความมั่นคงภายใต้

พรรคคอมมิวนิสต์จนี	ปกป้องอธปิไตย	และบรูณภาพแห่งดนิแดน	รวมถงึการพฒันา

ทางสงัคมและความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิท่ียัง่ยนืทัง้ภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศอย่างสมดลุ	ทีจ่ะน�ามาซึง่ผลประโยชน์ในระดับภมูภิาคและระดับโลกต่อไป
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	 ๓.๒	 ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติสหรัฐอเมริกำ	 (ธันวำคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๐)	

(National	Security	Strategy	:	December	2017)	

	 สหรัฐอเมริกา	 หรือ	 United	 States	 of	 America	 (United	 State)	 เป็น

ประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก	 รองจากรัสเซียและแคนาดา	 ประกอบด้วย

รัฐทั้งหมด	๕๐	รัฐ	ตั้งอยู่ทางทวีปอเมริกาเหนือตอนกลางอยู่ระหว่างกลางประเทศ

เม็กซิโกกับแคนนาดา	 มีพื้นที่ใหญ่ถึง	 ๙.๖๓	 ล้านตารางกิโลเมตร	 และมีประชากร

รวมทั้งสิ้น	 ๓๑๓	 ล้านคน	 จึงเป็นประเทศที่มีประชากรจ�านวนมากอยู่ในล�าดับ 

ทีส่ามของโลก	ซึง่ชาวอเมรกินัส่วนใหญ่มฐีานะในระดับชนชัน้กลางขึน้ไป	จึงมคีวาม

เจรญิค่อนข้างมาก	และเป็นประเทศมหาอ�านาจเพียงประเทศเดียวท่ีเป็นผู้น�าท้ังทาง

ด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	การพลังงาน	และเทคโนโลยี๕๑		นอกจากนี้	สหรัฐอเมริกา 

ยังเป็นผู้น�าในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย	 มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล	(Chief	Executive)	ภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีการแบ่งแยก

อ�านาจโดยเด็ดขาด	 (Separation	 of	 Power)	 ได้แก่	 ฝ่ายบริหาร	 ฝ่ายนิติบัญญัติ	

และฝ่ายตลุาการ	แต่ละฝ่ายได้รบัเลอืกในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั	และมกีารตรวจสอบ

และถ่วงดลุอ�านาจซึง่กนัและกนั	(checks	and	balances)	เป็นผลท�าให้การบริหาร

ประเทศโดยรวมนั้นส่งเสริมให้ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนั้นสูงติดเป็นอันดับ

หนึ่งของโลก	จึงได้ชื่อว่าเป็นอภิมหาอ�านาจที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคต่างๆ	ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ	การเมือง	และการทหาร	เป็นต้น๕๒      

	 หลังจากการสาบานตนรับต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 ของนายโดนัลด	์

ทรมัป์	อย่างเป็นทางการตัง้แต่วนัที	่๒๐	มกราคม	๒๐๑๗	ทีผ่่านมา	โดยรฐับาลกลาง

ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ	เมื่อวันที่	๑๘	ธันวาคม	๒๐๑๗	ซึ่งมี

การปรบัเปลีย่นไปตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศตามสถานการณ์
๕๑ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. (2๕60). สหรัฐอเมริกา. ออนไลน์.  
ค้นเมือ่ 26 มนีาคม 2๕6๑. จาก http://www. thaibiz.net/th/market/United-States-of-America. หน้า ๑
๕๒ สงขลา วิชัยขัทคะ. (2๕๕8). ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองการปกครอง  
ในประเทศภาคพื้นยุโรปและอเมริกา. เอกสารประกอบการเรียนการสอน. หน้า 23 – 2๕.



60 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

การเปลีย่นแปลงให้ครอบคลมุกบัสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบนัมากท่ีสุดซ่ึงยทุธศาสตร์

ความม่ันคงแห่งชาติฉบับนี้มีวลีส�าคัญ	 “การท�าให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ ่

อีกครั้ง”	 (to	make	America	great	 	again)	หมายความว่า	รัฐบาลของสหรัฐฯ	 

ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย	 ผลประโยชน์	 และความสุขของพลเมืองอเมริกัน

เป็นอันดับแรก	 โดยจะฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศให้กลับมาเจริญอีกครั้ง	 ฟื้นฟู

การทหารของอเมริกาให้ยิ่งใหญ่ดังเดิม	ป้องกันพรมแดนของสหรัฐอเมริกา	ปกป้อง

เอกราชอธิปไตย	 และเสริมสร้างค่านิยมของโลกเสรีให้แผ่ออกไปทั่วโลกโดยมีนโย

บายต่างประเทศที่เรียกว่า	 “ความเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกา	 (America	 First)”	 

ซึ่งแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาฉบับนี้	 คือ	

การสร้างดุลอ�านาจเพ่ือประโยชน์ให้กับสหรัฐอเมริกาให้กับพันธมิตรและแนวร่วม 

ของสหรัฐอเมริกาโดยไม่สูญเสียค่านิยมส�าคัญของอเมริกา	 แล้วน�าไปสู่ความมั่นคง 

ความมั่งค่ังและผลประโยชน์ของอเมริกาเอง	 โดยมีวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์	 

(Strategic	 Vision)	 เพื่อให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งเป็นเอกราชอธิปไตย	

ประชาชนชาวอเมริกามีอิสระ	 เสรีภาพ	 มีวัฒนธรรม	 และความฝันเป็นของตนเอง	 

เพื่อมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองและมีสันติภาพไปด้วยกัน๕๓	 โดยการศึกษาในคร้ังนี้

ได้กล่าวถึงรายละเอียดใน	๒	 ประเด็น	 ได้แก่	 (๑)	 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม 

ความมั่นคง	 และ	 (๒)	 กรอบแนวทางท่ีส�าคัญของยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ 

ของสหรัฐอเมริกา	(ธันวาคม	ค.ศ.	๒๐๑๗)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้๕๔ 

๕๓  นนัทยิา ทองคณารกัษ์. (2๕6๑). America First : ยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาตขิองสหรฐัฯ 20๑๗. 
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยทุธศาสตร์และความมัน่คง. ศนูย์ศกึษายุทธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ. หน้า ๑ - 2.
๕๔ ยศภาค โชติกพงศ์. (2๕6๑). ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ธันวาคม 20๑๗. 
เอกสารอัดส�าเนา. หน้า ๑ – ๕.
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 ๓.๒.๑	กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมควำมมั่นคงของสหรัฐอเมริกำ

	 จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโลกภายใต้การน�าของรัฐบาล 

นายโดนัลด์	 ทรัมป์	 พบว่า	 สหรัฐฯต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆ	 ได้แก่	 ประเทศ 

ที่ก�าลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ	กลุ่มก่อการร้ายอิสลามหัวรุนแรงที่ก�าลัง

ขยายเครือข่ายออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลาง	 ประเทศคู่แข่งที่ก�าลัง

ท้าทายความเป็นเจ้าของสหรัฐอเมรกิา	ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยสีมยัใหม่ท�าให้

ประเทศที่เคยอ่อนแอกลับเข้มแข็งข้ึน	 รวมถึงความเสียเปรียบทางการค้าที่สหรัฐ 

แบกรับ	 อีกทั้ง	 ผู ้อพยพ	 การขนย้ายยาเสพติดข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศ	 

และความไม่รับผิดชอบของพันธมิตรในเรื่องความมั่นคง	 ตลอดจนการลงทุนใน 

งบประมาณการป้องกันประเทศท่ีถือว่ายังไม่เพียงพอ	 เนื่องจากหลายประเทศ

ก�าลังสะสมอาวุธ	ปล่อยขีปนาวุธที่ส่งได้ไกลจนถึงแผ่นดินสหรัฐอเมริกา	ภัยคุกคาม 

ทั้งหมดนี้	ต่างก็มีข้อมูลข่าวสาร		(information)	ท�าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท�าให้

ทกุประเทศทัว่โลกเกดิการแข่งขนัให้ได้มาซึง่ข้อมลูข่าวสารทีค่รอบคลมุในทกุมติมิาก

ยิง่ขึน้	ซึง่มอีทิธพิลต่อความเจรญิรุง่เรอืงทางเศรษฐกิจ	และบทบาทของสหรัฐอเมริกา

ในเวทกีารเมืองโลก	จงึนบัได้ว่า	ข้อมลูข่าวสารนีถ้อืเป็นรากฐานส�าคญั	ในการพฒันา

เศรษฐกิจของสหรัฐฯให้เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 สามารถเอาชนะแนวคิดฝ่ายตรง

ข้าม	และพฒันาให้กองทัพคงไว้ซึง่ก�าลงัรบท่ีมศีกัยภาพอยูเ่หนอืกว่ามหาอ�านาจอืน่ๆ	 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ปกป้องคนอเมรกัินจากภยัคกุคามทีม่ผีลต่อความมัน่คง

ของชาติที่ทันสมัยเหล่านี้

	 นอกจากนี้	 สหรัฐฯ	 มองว่าจีนและรัสเซียได้ท้าทายก�าลังอ�านาจแห่งชาติ	

อิทธิพล	 และผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา	 อาจมีผลท�าให้ความมั่นคงและมั่งคั่ง

ของสหรัฐฯนั้นเสื่อมถอยลง	 ในขณะเดียวกัน	 เกาหลีเหนือและอิหร่าน	 มีเจตนา

จะท�าให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพในภูมิภาค	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 กลุ่มภัยคุกคาม 

ข้ามชาติตั้งแต่กลุ่มผู้ก่อการร้ายจีฮัดจนถึงองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ	 ใช้วิธีการ

โฆษณาชวนเช่ือร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ	 เพ่ือที่จะท�าให้ระบอบประชาธิปไตยเกิด 

ความไม่น่าเชื่อถือ	 สร้างแนวคิดต่อต้านตะวันตก	 กระจายข่าวผิดพลาด	 ท�าให้เกิด
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ความแตกแยกในหมู่คนอเมริกันชาติพันธมิตร	 (Allies)	 และแนวร่วม	 (Partners) 

ในขณะเดียวกัน	 กลุ่มก่อการร้ายจิฮัด	 ได้แก่	 กลุ่มไอซิสและกลุ่มอัลกออิดะห	์ 

ยังคงเผยแพร่แนวคิดป่าเถื่อนที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อท�าลายล้างรัฐบาลและ 

ผู้บริสุทธิ์	 ที่กลุ่มเหล่านี้เห็นว่าเป็นพวกแปรพักตร์	 (Apostates)	 เพ่ือบีบบังคับ 

ให้รัฐบาลที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตนหันไปใช้กฎหมายอิสลาม	 (Sharia	 Law)	 

ในการปกครองประเทศ	 ด้วยเหตุนี้	 สหรัฐฯ	 จึงเห็นควรที่จะทบทวนบทเรียน 

จากการที่ไม่ด�ารงความเป็นผู้น�าเอาไว้	ตัวแสดงที่ไม่ต้องการสันติภาพ	และนโยบาย	

ที่ท�าให้เกิดเป็นช่องว่างท�าให้สหรัฐอเมริกาถูกเอาเปรียบจากการบริหารประเทศ 

ในช่วงศตวรรษทีผ่่านมา	แต่อย่างไรกต็าม	ปัจจุบนัสหรฐัอเมรกิายงัคงด�ารงความเป็น

ผูน้�าด้วยความแขง็แกร่งและความเชือ่มัน่	ซึง่จะสอดรบักบัผลประโยชน์	และค่านยิม

หลกัของสหรฐัอเมรกิา	ทัง้นี	้เพือ่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติสหรัฐอเมริกาเอง	และ

หากสหรฐัอเมรกิาประสบความส�าเร็จบนโลกของการแข่งขนั	กน็บัได้ว่า	เป็นหนทาง

ที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง	 และความอ่อนแอ	 และจะน�าความแข็งแกร่ง 

ของสหรฐัอเมรกิากลบัมาอกีครัง้	พร้อมจะป้องปรามไม่ให้เกดิสงครามขึน้ได้	และจะ

น�ามาซึ่งสันติภาพบนโลกแห่งนี้อย่างแท้จริง

	 ๓.๒.๒	 กรอบแนวทำงที่ส�ำคัญของยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติของ

สหรัฐอเมริกำ	(ธันวำคม	ค.ศ.	๒๐๑๗)	

	 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ	 ปี	 ๒๐๑๗	 ยึดมั่นในหลักการ	 

“อเมริกามาก่อน”	 (American	 First)	 ทั้งทางด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 การทหาร	

และความมั่นคงของชาติด้านอื่นๆ	ซึ่งอยู่บนพื้นฐานสัจนิยม	(Realism)	ที่มีแนวคิด

ทางการเมืองเป็นความคิดน�า	 (Dominated	 Thinking)	 จึงให้ความส�าคัญกับ 

การสร้างสมก�าลังทหารเพื่อป้องกันประเทศ	 แล้วค่อยขยายอ�านาจรัฐด้านอื่นๆ	

เช่น	 ด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ฯลฯ	 เพื่อความมั่นคง	 

ผลประโยชน์	 และการเป็นมหาอ�านาจของโลกเพียงหน่ึงเดียวของโลกต่อไป	 

ซึ่งสหรัฐฯ	 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปัจจุบันเป็นโลกแห่งการแข่งขัน	 (Competitive	

World)	 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน	 ท้ังในเรื่องการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และการทหาร	
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มความท้าทายแบ่งออกเป็น	๓	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มที่ ๑ จีน

และรัสเซีย เป็นคู่แข่งที่พยายามท้าทายก�าลังอ�านาจสหรัฐฯ	กลุ่มที่ ๒ อิหร่านและ 

เกาหลีเหนือ เป็นรัฐอันธพาลที่มีอาวุธนิวเคลียร์และสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย	 

และ	 กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 เช่น	 กลุ่มไอซิส	 

กลุ่มอัลกออิดะห์	เป็นต้น	โดยมุ่งเน้นในการสกัดกั้นนักรบต่างชาติ	และแนวทางการ 

รับมือการก่อร้ายรูปแบบใหม่่	 จากอิทธิพลของการเผยแพร่ความคิดหัวรุนแรง 

สดุโต่ง	ทางส่ือสงัคมออนไลน์ให้เพิม่มากขึน้	ดงันัน้	สหรฐัฯ	จงึใช้ประโยชน์จากความ

สมัพนัธ์กบัมติรประเทศ	ในการต่อต้านแนวนโยบายการเปิดเสรี	การเป็นรัฐอนัธพาล	

และร่วมท�าสงครามกับกลุ่มก่อการร้าย

	 จึงเป็นสาเหตุให้ประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	ประกาศนโยบายในลักษณะที่

แข็งกร้าว	 โดยในภาพรวมทางด้านการเมืองมีการปลด	ปรับย้าย	และประกาศแต่ง

ตัง้เจ้าหน้าทีรั่ฐหลายต�าแหน่ง	การสร้างก�าแพงกัน้ตามแนวพรมแดนระหว่างสหรฐัฯ	 

กับเม็กซิโก	 การปรับมาตรการตรวจคนเข้าเมืองให้เข้มงวด	 พร้อมออกค�าส่ังห้าม

พลเมืองจาก	๖	ประเทศมุสลิม	 ได้แก่	 อิหร่าน	ลิเบีย	 โซมาเลีย	ซูดาน	ซีเรีย	 และ

เยเมน	 เดนิทางเข้าสหรฐัฯส่งผลให้เกดิการประท้วงขึน้หลายพืน้ทีท่ัว่โลก	นอกจากนี	้

กระชับความสัมพันธ์กับเวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 อินเดีย	 และไทย	 เพื่อวางแผนการ 

ด�าเนนิงานทางภมูริฐัศาสตร์ใช้ในการคานอ�านาจกบัจีน	ส่วนนโยบายด้านเศรษฐกจิ	

มุ่งเน้นความร่วมมือทางการค้าทวิภาคี	 มากกว่าความร่วมมือแบบพหุภาคี	 เห็นได้ 

จากการยกเลกิข้อตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิเอเชยีแปซฟิิก	(Trans	Pacific	Partnership	

:	TPP)	เเละต้องการท่ีจะให้มกีารเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมรกิาเหนอื	(North	

American	Free	Trade	Agreement	:	NAFTA)	และยังจัดตั้งส�านักงานนวัตกรรม

อเมริกันขึน้	เพือ่บรูณาความคดิทางธรุกจิให้เข้ากบัแนวทางนโยบายของผูน้�าสหรฐัฯ	

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานครั้งใหญ่ด้วยการก่อสร้างสาธารณูปโภค 

ทั่วสหรัฐฯ	 โดยรัฐบาลจะด�าเนินการภายใต้การซื้อสินค้าท่ีผลิตในประเทศ	 และ 

การจ้างแรงงานในประเทศเป็นหลัก	 (Buy	 American	 and	 Hire	 American)	 

อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐฯ	 แต่อย่างไรก็ตาม	 สหรัฐฯกลับประสบ



64 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

ปัญหาสังคมอเมริกันที่ผู้คนได้รับความกดดัน	 รู้สึกเป็นเหยื่อ	 มีความเคียดแค้น 

ชิงชังต่อสังคมรอบข้าง	 ท�าให้เกิดเหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐฯหลายคร้ัง	 รวมถึง 

การยกเลิกนโยบายโอบามาร์แคร์	 โดยยังไม่มีนโยบายอื่นรองรับ	 จึงอาจมีส่วน

ท�าให้สร้างความวิตกกังวลให้ชาวอเมริกันมากข้ึน	 นอกจากนี้	 สหรัฐฯ	 ถือได้ว่า

เป็น	 ผู้น�าในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีนวัตกรรมที่ทันสมัยก่อน 

ประเทศอื่นๆ	 มาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่	 ๑๙	 เช่น	 เทคโนโลยีทางการแพทย	์ 

การสื่อสาร	 และการทหาร	 โดยเฉพาะ	 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการ

ทหาร	ทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากรฐับาลน้ีจ�านวนมากตามทีป่รากฏในร่างงบประมาณ	

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	 มีมูลค่าเกือบ	 ๗	 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ใช้ในการ 

เพิ่มก�าลังพล	อากาศยาน	รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับยุทธปัจจัยทางทหาร	 

อาทิ	 การสร้างอากาศยานไร้คนขับ	 (Unmanned	 Aerial	 Vehicle	 :	 UAV)	 

เครื่องบินรบ	 ดาวเทียม	 และเครื่องมือติดต่อสื่อสารอื่นๆ	 เป็นต้น	 	 ซ่ึงสามารถช้ี 

เป้าหมายทางทหารตั้งแต่มิติทางอากาศ	 ไซเบอร์	 และอวกาศ	 ได้อย่างทั่วถึง	 

เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบ	 สหรัฐอเมริกาจึงจ�าเป็นต้องปกป้อง 

ผลประโยชน์ที่ส�าคัญยิ่งของชาติในโลกแห่งการแข่งขันนี้๕๕	 ดังนั้น	 แนวทาง 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงสหรัฐฯฉบับนี้	 จึงประกอบด้วยเสาหลัก	 

๔	ประการ	กับยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคดังรายละเอียดต่อไปนี้

 (๑) การปกป้องประชาชน ประเทศชาติ และวิถีชีวิตชาวอเมริกัน

	 ปัจจุบันภัยคุกคามที่เป็นอันตรายมาจากตัวแสดงท่ีเป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ 

เพ่ิมมากขึ้น	 เนื่องจากกลุ่มตัวแสดงเหล่านี้พยายามให้ได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์เคมี	

และกัมมันตภาพรังสี	 กล่าวคือ	 ซีเรียใช้อาวุธเคมีกับพลเมืองของตนเอง	 ซึ่งอาจจะ

เป็นสิ่งจูงใจให้ตัวแสดงอื่นๆ	 พยายามเสาะแสวงหาและน�าอาวุธประเภทนี้ไปใช	้ 

เช่นเดียวกัน	 ไอซิสได้ใช้อาวุธเคมีในอิรักและซีเรีย	 ซ่ึงกลุ่มก่อการร้ายยังคงมีความ

พยายามครอบครองอาวุธท�าลายล้างสูง	 หากท�าส�าเร็จสหรัฐอเมริกาจะต้องเผชิญ

หน้ากับอันตรายอย่างใหญ่หลวง	 นอกจากนี้	 เกาหลีเหนือ เป็นอีกประเทศหนึ่ง 

ที่อาจใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อสหรัฐอเมริกา	 รวมถึงยังพยายามแสวงหาอาวุธเคมีและ
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ชีวะ	 รวมถึงขีดสามารถในการส่งขีปนาวุธมายังดินแดนสหรัฐอเมริกาได้	 ในส่วน

จีนและรัสเซียก�าลังพัฒนาอาวุธสมัยใหม่ซึ่งมีขีดความสามารถที่จะเป็นภัยคุกคาม 

ต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักและระบบควบคุมการสั่งการที่ส�าคัญของ

สหรัฐอเมริกาได้	 อีกทั้ง	 การโจมตีด้วยอาวุธชีวะถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อ 

แผ่นดินสหรัฐอเมริกาท่ีก�าลังเพิ่มมากข้ึนเช่นกันสามารถท�าลายล้างชีวิตมนุษย ์

ได้อย่างมหาศาล	 ตัวอย่างเช่น	 การปรากฎขึ้นของเชื้อโรคระบาดอีโบลา	 (Ebola)	 

ซารส์	(SARS)	และ	เชือ้โรคแอนเทรกซ์	(Antrax)	เมือ่ปีค.ศ.๒๐๐๑	สะท้อนให้เหน็ถงึ	 

ผลกระทบของภัยคุกคามนี้ต ่อความมั่นคงของชาติ	 ท�าให้เกิดความสูญเสีย 

ทางเศรษฐกิจ	และสถาบันของรัฐขาดความน่าเชื่อถือ	ขณะเดียวกัน	ก็เป็นเส้นทาง

ใหม่ซึง่เปิดให้กับตวัแสดงทีเ่ป็นรฐัน�าไปใช้ให้เกดิเป็นภยัทีก่่อให้เกิดความเสยีหายได้	 

โดยน�าไปใช้ในการพฒันาอาวธุชวีะสมยัใหม่	ซึง่อาวธุประเภทนีก้อ็าจตกไปอยูใ่นมอื

ของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐได้เช่นกัน

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ภัยคุกคามข้ามชาติที่สหรัฐฯให้ความส�าคัญและก�าลัง 

เผชิญอยู	่คอื	กลุม่ก่อการร้ายจฮัิด	(Jihadist	Terrorists)	กลุ่มอสีบุเลาะห์ในเลบานอน	

(Lebanese	Hezbollah)	และองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ	มีสาเหตุมาจากการ 

ทีส่หรัฐฯ	เป็นสงัคมเปิด	และเป็นองค์การทีม่โีครงสร้างแบบหลวมทีส่ามารถปรบัตวั

ได้อย่างรวดเร็ว	อกีทัง้	การสือ่สารของสหรฐัฯทัง้ประเทศ	สามารถเข้ารหสับนเวบ็มดื	

เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ	 แล้วสามารถก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ได้	 และกลุ่มเหล่า

นี้ยังใช้จุดอ่อนของรัฐเป็นเงื่อนไขในการสร้างสถานการณ์	 รวมถึงใช้แผ่นดินสหรัฐฯ	 

เป็นทีก่�าบงั	หรอือาจมรีฐัให้การสนบัสนนุ	ในส่วนของการก�าจัดองค์การอาชญากรรม

ข้ามชาติสหรัฐฯ	มุ่งมั่นจะทุ่มทรัพยากรทั้งหมดที่มี	เพื่อก�าจัดอาชญากรรมข้ามชาติ

และเครอืข่ายให้หมดสิน้ไป	องค์การเหล่านีท้�าให้พันธมติรและแนวร่วมของพันธมติร

สหรัฐฯ	 อ่อนแอ	 และท�าลายสถาบันการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย	

นอกจากนี้	 บางประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐฯ	 ได้ใช้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

เป็นเครื่องมือของก�าลังอ�านาจแห่งชาติให้กับประเทศตนเอง	 ประการสุดท้าย	 

ภัยคุกคามที่ไม่อาจมองข้ามได้	 คือ	 การโจมตีทางไซเบอร์จากรัฐและองค์การที่
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ไม่ใช่รัฐสามารถใช้พื้นที่เครือข่าย	 (Cyber	Space)	ในการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์ 

ของสหรัฐอเมริกา	 ทั้งในด้านความม่ันคง	 เศรษฐกิจ	 และการเมือง	 โดยไม่จ�าเป็น 

ต้องก้าวข้ามเส้นเขตแดนทางกายภาพของสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไป	 เป็นผลท�าให้

ฝ่ายตรงข้ามสามารถท�าลายโครงสร้างพื้นฐาน	ระบบเครือข่ายของรัฐ	รวมทั้งเครื่อง

มือและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจ�าในการด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่งมีผลท�าให้ระบบเศรษฐกิจ 

ของสหรัฐอเมริกาพังทลายลงได้ด้วยต้นทุนที่ต�่า

	 ดังนั้น	 สหรัฐฯ	 จึงมีมาตรการควบคุมการเข้าออกใช้แดนอย่างเข้มข้น	 และ

ปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองอย่างรัดกุม	 เนื่องจาก	 ปัจจุบันพบว่า	 ผู้ก่อการร้าย	 

ผู้ค้ายาเสพติด	 และอาชญากร	 ได้ใช้ประโยชน์จากช่องว่างตามแนวชายแดน 

ผ่านเข้ามา	 ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ	 และความปลอดภัยของคน

อเมรกัิน	รวมถงึการปกป้องโครงสร้างพืน้ฐานด้วยการปรับปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศ

ให้มีความทันสมัย	 และป้องกันภัยจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดยติดต้ังระบบ

ป้องกันขีปนาวุธช้ันหน่ึง	 ดังน้ัน	 สหรัฐฯ	 ต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตร	 และ

แนวร่วมโดยวิธีการป้องกันเชิงรุก	 เพื่อจัดการกับกลุ่มหัวรุนแรงที่ไม่ใช่รัฐ	 ซึ่งมุ่ง 

เป้าตรงมายังสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร	 ทั้งนี้	 รัฐบาลจะสนับสนุนให้อเมริกัน 

มีความยืดหยุ่น	 หมายรวมถึง	 การท�าให้สหรัฐอเมริกามีขีดความสามารถที่จะต่อสู้

กับภัยอันตรายต่างๆ	 และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากการโจมตีทางทหาร	

อุบัติเหตุ	 ภัยธรรมชาติ	 รวมทั้งภัยคุกคามแบบใหม่	 ภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจ	 และ 

ภัยคุกคามต่อระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย

 (๒) การส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

	 การมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจะช่วยปกป้องคนอเมริกัน	 สนับสนุนวิธีการด�ารง

ชีวิตและค�้าจุนก�าลังอ�านาจแห่งชาติสหรัฐฯ	 ให้คงอยู่อย่างมั่นคง	 โดยจะต้องฟื้นฟู

ระบบเศรษฐกิจให้มชีวีติขึน้มาใหม่	สร้างความเชือ่มัน่ในตวัแบบของระบบเศรษฐกจิ 

เสรีแบบอเมริกัน	 แม้ว่าระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันจะยังเป็นประโยชน์ต่อภาพรวม

ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา	 แต่ระบบเศรษฐกิจก็ต้องได้รับการปฏิรูปใหม	่ 

เพื่อให้คนงานอเมริกันมีความมั่งคั่ง	 ปกป้องนวัตกรรม	 และรักษาไว้ซ่ึงแนวคิด 
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หลักที่เป็นรากฐานจุดก�าเนิดของการก่อตั้งระบบเศรษฐกิจ	 ท่ีประเทศของตนนั้น

ได้ช่วยให้เกิดการค้าขายในระบบเศรษฐกิจเสรี	แต่กลับมีบางประเทศไม่ด�าเนินการ

ตามค่านิยมหลักนี้

	 สหรัฐฯมองว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่อยู่นอกเกมนี้	 เป็นสิ่งท้าทายต่อ 

ความมั่นคงและมั่งคั่งของสหรัฐอเมริกา	 สหรัฐอเมริกายินดีความสัมพันธ  ์

ทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของการค้าขายแบบเป็นธรรมและตามกฎกติกา	

และจะไม่ยอมปิดหูปิดตาไม่รับรู้ถึงการกระท�าที่ล่วงละเมิด	 หลอกลวงหรือการ

โจมตีทางเศรษฐกิจอีกต่อไป	 สหรัฐอเมริกาจะด�าเนินยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ	 เพ่ือให้

เศรษฐกิจภายในประเทศฟ้ืนตวัขึน้มาใหม่อกีครัง้	เพือ่ประโยชน์ของคนงานอเมรกินั	

โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศสร้างงานให้คนชนชั้นกลาง	 ส่งเสริมนวัตกรรม	

รักษาไว้ซ่ึงความได้เปรียบในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ปกป้องสิ่งแวดล้อมและ

ด�ารงรักษาการมีพลังงานไว้ในครอบครอง	 โดยการท�าให้เศรษฐกิจภายในประเทศ

กลับขึ้นมาแข็งแกร่งอีกครั้ง	 และรักษาไว้ซึ่งการค้าแบบยุติธรรมในระบบเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศจะช่วยยกระดับความมั่นคง	ความมั่งคั่งของประเทศและท�าให้เกิด

สันติภาพโลก

	 ด้วยเหตุนี้	 รัฐบาลอเมริกันจะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เกิดข้ึน	 เพ่ือผลประโยชน ์

ของแรงงานและบรรษัทของอเมริกา	 ซึ่งจะท�าให้ก�าลังอ�านาจของชาติเข้มแข็ง 

ขึ้นมาใหม่	 นอกจากนั้น	 รัฐบาลอเมริกันจะไม่ยอมรับความเสียเปรียบทางการค้า	 

และจะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เสรี	 ยุติธรรมและ 

เอือ้ประโยชน์ร่วมกนั	วธิกีารส�าคญัในการได้ชยัชนะจากการแข่งขนัระหว่างประเทศ

ยุคนี้	 สหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้น�าทางการวิจัย	 เทคโนโลยี	 และการสร้างนวัตกรรม	

รัฐบาลจะปกป้องนวัตกรรมทางด้านความมั่นคงของชาติจากผู ้มีเจตนาขโมย

ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้นวัตกรรมดังกล่าวอย่างไม่ยุติธรรม	 สุดท้ายรัฐบาลจะ

อาศัยความเหนือกว่าทางพลังงาน	 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าตลาดการค้าระหว่าง

ประเทศจะยังเปิดเสรีอยู่	และผลประโยชน์จากความหลากหลายทางพลังงาน	และ

การเข้าถึงแหล่งพลังงานจะส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางทหาร
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 (๓) การด�ารงรักษาสันติภาพผ่านความเข้มแข็ง

	 ในการรักษาสันติภาพด้วยพลังอ�านาจทางทหาร	สหรัฐอเมริกาจะเสริมสร้าง

และปรับปรุงก�าลังอ�านาจทางทหารท่ีแข็งแกร่งอีกครั้ง	 เพื่อรักษาสันติภาพและ 

ป้องปรามภัยคุกคามไม่ให้ขยายตัวออกไป	 โดยรัฐบาลมีวิธีการส�าคัญในการด�ารง

รักษาสันติภาพ	ดังต่อไปนี้	

	 รัฐบาลจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ	 ได้แก	่ 

การทตู	ข้อมลูข่าวสาร	การทหาร	และเศรษฐกจิเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศ	

จะเสรมิสร้างขดีความสามารถในทกุมติ	ิซึง่รวมไปถงึอวกาศและในโลกไซเบอร์	และ

จะฟื้นฟูขีดความสามารถในมิติที่ละเลยไปในอดีต	

	 ประเทศพันธมิตรและแนวร่วมของอเมริกาจะมีส ่วนอย่างยิ่งในการ 

เสริมพลังอ�านาจของสหรัฐอเมริกาด้วย	 และจะช่วยปกป้องผลประโยชน์ที่มีร่วม

กับสหรัฐอเมริกา	 อเมริกาคาดว่าประเทศพันธมิตรและแนวร่วมจะมีส่วนในการ 

รับผิดชอบต่อต้านภัยคุกคามที่มีร่วมกันให้มากขึ้นกว่าเดิม	

	 ประเด็นสุดท้าย	 สหรัฐอเมริกาจะด�ารงสภาวะ	 “ดุลอ�านาจ	 (Balance	 of	

Power)”	ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อสหรฐัอเมริกาในพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ส�าคัญ	ได้แก่	ภมูภิาค

อินโด-แปซิฟิก	(Indo-Pacific)	ทวีปยุโรปและภูมิภาคตะวันออกกลาง	

 (๔) การขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา

	 ในฐานะที่ก�าลังอ�านาจของสหรัฐอเมริกาเป็น	 “พลังเพื่อความดี	 (force	 for	

good)”	 ตลอดท้ังประวัติศาสตร์ของประเทศ	 อเมริกาจะใช้อิทธิพลของประเทศ 

ในการเสรมิสร้างประโยชน์แก่ตนเองและมวลมนษุยชาติ	รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะใช้

วธิกีารส�าคญัในการขยายอทิธพิลด้วยการเข้าไปมบีทบาทน�าในเวทีการเมอืงระหว่าง

ประเทศดังต่อไปนี้	

	 รัฐบาลจะเพิ่มอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศ	เพื่อปกป้องพลเมือง

อเมรกินัและสร้างความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศโดยรวม	นอกจากนัน้	รฐับาลจะใช้

ความพยายามทางการทูตและการให้ความช่วยเหลือพันธมิตรและแนวร่วมในการ

พัฒนา	 เพื่อแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นแบบทวิภาคี	 แบบพหุภาคี	



69เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

หรือในโลกของข้อมูลข่าวสาร	และจะแสวงหาโอกาสทางการค้าการลงทุน	เพื่อชาว

อเมริกันซึ่งจะเป็นการท้าทายคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาไปด้วย	

	 รัฐบาลจะแสวงหาประเทศพันธมิตรและแนวร่วมท่ีมีอุดมการณ์เดียวกัน	 

เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจเสรีการเติบโตของนักลงทุนเอกชน	 เสถียรภาพ 

ทางการเมือง	 และสันติภาพของโลก	 สหรัฐอเมริกามีรากฐานทางการเมืองมาจาก

ค่านิยมส�าคัญของประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นหลักนิติธรรม	 (rule	 of	 law)	 หรือสิทธิ 

ส่วนบุคคล(individual	 rights)	 ซึ่งรากฐานนี้จะส่งเสริมต่อยอดให้สหรัฐอเมริกา 

และประเทศใดๆ	ก็ตาม	เข้มแข็งมั่นคง	มั่งคั่ง	และเป็นอิสระอย่างแท้จริง	

	 ประเด็นสุดท้าย	 นโยบายต่างประเทศที่มีชื่อว่า	 “ความเป็นอันดับหนึ่ง 

ของอเมริกา	 (America	 First)”	 จะสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา 

ในการเมืองระหว่างประเทศ	 ในฐานะพลังเชิงบวกซึ่งเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่จะสร้าง

ให้เกิดสันติภาพ	ความเจริญรุ่งเรือง	และการพัฒนาสังคมที่มีความสุขในที่สุดต่อไป

	 นอกจากนี้	ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐฯ	ฉบับปี	๒๐๑๗	ยังได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ตามภูมิภาคไว้อีก	๖	ภูมิภาค	ได้แก่	ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก	ภูมิภาคยุโรป	

ภูมิภาคตะวันออกกลาง	ภูมิภาคเอเชียกลางและเอเชียใต้	ภูมิภาครอบสหรัฐฯ	และ

ภูมิภาคแอฟริกา	 โดยก�าหนดให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีความส�าคัญเป็นล�าดับต้น	 

ทัง้ทางด้านการเมอืง	เศรษฐกจิ	และการทหาร	ด้วยการผลกัดนัความร่วมมอืในกลุม่

จตุรภาคี	ประกอบด้วย	สหรัฐฯ	อินเดีย	ญี่ปุ่น	และออสเตรเลีย	กลับมาอีกครั้งและ

มองว่าฟิลิปปินส์และไทยเป็นพันธมิตรที่ส�าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

ส่วนประเทศเวียดนาม	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และสิงคโปร์	 เป็นหุ้นส่วนส�าคัญ	 

ซึ่งสหรัฐฯ	 จะยังคงก�าลังทหารไว้ในภูมิภาคเพื่อป้องปราม	 และเอาชนะคู่ต่อสู้หาก

จ�าเป็น



๗0 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา



ส่วนที่ ๔
กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคงของประเทศมหำอ�ำนำจ : 

กรณีศึกษำสำธำรณรัฐประชำชนจีนและ
สหรัฐอเมริกำ



๗2 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา



๗3เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

ส่วนที่ ๔
กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของ

ประเทศมหำอ�ำนำจ : กรณีศึกษำสำธำรณรัฐประชำชนจีนและ

สหรัฐอเมริกำ

๔.๑	 กรณีเปรียบเทียบยุทธศำสตร์มหำอ�ำนำจในบริบทควำมมั่นคงสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน	VS		สหรัฐอเมริกำ

	 จากการศึกษายุทธศาสตร์มหาอ�านาจทั้งของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 และ

สหรัฐอเมริกา	สามารถดึงประเด็นส�าคัญ	ประกอบด้วย	 (๑)	ผลประโยชน์แห่งชาติ	

(National	Interest)		(๒)	วสิยัทศัน์	(Vision)	(๓)	เป้าหมาย	(Goal)	(๔)	วตัถปุระสงค์

ความมั่นคงแห่งชาติ	 (National	 Objectives)	 (๕)	 กรอบแนวทางการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์	 (Strategic	Way)		และ	(๖)	กลไกการขับเคลื่อน	(Strategic	Mean)		

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์ทั้งสองประเทศ	 อันเป็นการ

ท�าให้ไทยได้เข้าใจและสามารถก�าหนดท่าทีเพื่อรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ�านาจ	ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้	



๗4 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

ตารางที่	 ๑	 เปรียบเทียบผลประโยชน์แห่งชาติ	 (National	 Interest)	 วิสัยทัศน์	

(Vision)	 เป้าหมาย	 (Goals)	 และวัตถุประสงค์ความมั่นคงแห่งชาติ	 (National	 

Objectives)	 หรือจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์	 (Strategic	 End)	 ของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	และสหรัฐฯ

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน	(พ.ศ.๒๕๖๓	–	๒๕๙๓)	

(China’s	National	Security	
Strategy	:	2020	-	2050)

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติ
สหรัฐอเมริกำ	(ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐)	

(National	Security	Strategy	:	
December	2017)

(๑)	ผลประโยชน์แห่งชำติ	(National	Interest)	>>	จุดมุ่งหมำยทำงยุทธศำสตร์	
(Strategic	End)

ผลประโยชน์แห่งชาติของจีน	ประกอบด้วย	
๔	ประการ	คือ
(๑)		การปกป้องชาติและประชาชนอย่าง

มั่นคง	 ปลอดจากภัยคุกคามทุก 
รูปแบบ

(๒)		การปกป้องความมั่นคงทางการเมือง	
ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีน	 เป็น
ภารกิจพื้นฐานเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(๓)		การปกป้องอธิปไตย	 และบูรณภาพ
แห่งดินแดน	

(๔)		การพัฒนาทางสังคมและความเจริญ	
เตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืทัง้ภายใน	
ประเทศและระหว่างประเทศอย่าง
สมดุล

ผลประโยชน์แห่งชาตขิองสหรฐัฯ	ประกอบ
ด้วย	๔	ประการ	คือ
(๑)		การปกป้องประชาชน	ประเทศชาติ		

และวิถีชีวิตชาวอเมริกัน	
(๒)	 การส่งเสริมความเจริญรุ ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ
(๓)		การด�ารงรักษาสันติภาพผ่านความ 

เข้มแข็ง
(๔)		การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ



๗๕เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน	(พ.ศ.๒๕๖๓	–	๒๕๙๓)	

(China’s	National	Security	
Strategy	:	2020	-	2050)

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติ
สหรัฐอเมริกำ	(ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐)	

(National	Security	Strategy	:	
December	2017)

(๒)	วิสัยทัศน์	(Vision)	>>	จุดมุ่งหมำยทำงยุทธศำสตร์	(Strategic	End)

(๓)	เป้ำหมำย	(Goal)	>>	จุดมุ่งหมำยทำงยุทธศำสตร์	(Strategic	End)

(๔)	วัตถุประสงค์ควำมมั่นคงแห่งชำติ	(National	Objectives)	>>	จุดมุ่งหมำย
ทำงยุทธศำสตร์	(Strategic	End)

การพัฒนาประเทศตามแนวคิดสงัคมนยิม
ในแบบอัตลักษณ์จีนยุคใหม่	 ประชาชน
จีนทุกคนอยู่ดีมีสุข	 เป็นสังคมกินดีอยู่ดี
ถ้วนหน้า(Moderately	 Prosperous	
Society)	 มีความมั่งคั่ง	 มีประชาธิปไตย
เป็นอารยะประเทศ	 มีความสันติ	 และ
งดงาม	 เพื่อให้จีนเป็นประเทศสังคมนิยม
ที่ทันสมัยในทุกมิติ	

จีนได้วางเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาวทีเ่รยีกว่า	“Two	Centenary	
Goals”	 เพ่ือเป็นประเทศสังคมนิยม 
ที่ทันสมัยในปี	 ๒๐๓๕	 และต่อมาเป็น
ประเทศทรงอิทธิพลภายในปี	 ๒๐๕๐	
ป ี 	 ๒๐๓๕	 และต ่อมาเป ็นประเทศ 
ทรงอิทธิพลภายในปี	๒๐๕๐

(๑)	 เพื่ อ เพิ่ มศักยภาพและยกระดับ
มาตรฐานการครองชพีของประชาชน 
เน้นการเพิ่มรายได้ต่อหัว	 น�าไปสู ่
การเติบโตอย ่ างมีคุณภาพและ
ยั่งยืนในอนาคต	 ท่ามกลางภาวะ	
New	 Normal	 รวมถึง	 เน้นการ 

ประเทศชาติมีความเข้มแข็งเป็นเอกราช
อธิปไตย	 ประชาชนชาวอเมริกามีอิสระ	
เสรีภาพ	 มีวัฒนธรรม	 และความฝันเป็น
ของตนเอง	เพือ่ให้สหรฐัฯ	มุง่สูค่วามเจรญิ
รุ่งเรืองและมีสันติภาพไปพร้อมกัน

สหรัฐฯ	 ได ้วางเป ้าหมายการพัฒนา
ประเทศโดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติ
กับอธิปไตยเป็นที่ตั้ง	 ตามหลักความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบสัจนิยม	
(Realism)	 เพื่อคงความเป็นมหาอ�านาจ
ของโลกในทุกด้าน

(๑)	 เพื่อก�าจัดภัยคุกคามท่ีเป็นอันตราย
จากตัวแสดงที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ	
ทั้งนี้ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
สหรัฐอเมริกา

(๒)	 เพื่อให้ประชาชนชาวอเมริกามีความ
ม่ังคัง่ทางเศรษฐกจิ	ปกป้องนวตักรรม	



๗6 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน	(พ.ศ.๒๕๖๓	–	๒๕๙๓)	

(China’s	National	Security	
Strategy	:	2020	-	2050)

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติ
สหรัฐอเมริกำ	(ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐)	

(National	Security	Strategy	:	
December	2017)

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการบริโภค
ภายในประเทศเป็นหลัก	

(๒)	 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ประชาชน
จีน	ยึดมั่นในผู้น�า	ที่ใช้หลักการผูกขาด
อ�านาจของพรรค	 ซึ่งมีประชาชนได้
เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการทางการ
เมือง	 ท�าให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาล
ได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมี
ระบบตุลาการที่เป็นธรรม	ส่งเสริมการ
สร้างพรรคการเมืองให้สะอาดโปร่งใส	
ปราบปรามการทุจริตคอร ์รัปชั่น	 
เพิ่มเสถียรภาพทางสังคม

(๓)		เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืน
ฐานของประชาชนจีนได้อย่างเหมาะ
สม	ทัว่ถงึ	และเป็นธรรม	ทัง้ในด้านการ
บริการพื้นฐานทางสังคม	การยกระดับ
การศกึษา	การเพิม่การจ้างงาน	การลด
ช่องว่างรายได้	การพัฒนาชนบท	และ
การแก้ไขปัญหาความยากจน		

(๔)	 เพ่ือเป็นผู้น�าโลกทางด้านเทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ์	(Artificial	Intelligence	
:	 AI)	 ท�าให้ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม	 อันจะท�าให้จีนเป็นผู้ผลิต
ที่เข้มแข็งและมีความหลากหลายทาง
อตุสาหกรรม	เช่น	ระบบน�าทางรถยนต์
ไร้คนขับ,	 หุ่นยนต์ที่มีความสามารถ

ลดความเหลื่อมล�้า	 อันเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์แก่คนอเมรกัินท�าให้อเมรกิา
กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

	 (๓)	 เพื่อด�ารงไว้ซ่ึงศักยภาพทางทหารใน
การป้องปรามภยัคกุคามในทกุรปูแบบ	
อันเป็นการธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงสมดุลแห่ง
อ�านาจในภูมิภาคและมีความต้องการ
ทีจ่ะร่วมมือกบัประเทศพนัธมติรอย่าง
ใกล้ชิด

(๔)		เพือ่แสวงหาประเทศพนัธมติรและแนว
ร่วมในการพฒันา	อนัจะท�าให้ประเทศ
ชาติมั่นคง	 และมั่งค่ังภายใต้ระเบียบ
โลกได้อย่างสมดุล
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ท�างานคล้ายกบัมนษุย์	และระบบการ
ท�างานต่างๆ	ในสมาร์ทโฟน	เป็นต้น

(๕)		ยืนหยัดพัฒนาความสัมพันธ์อย่าง 
ฉันท์มิตรกับทุกประเทศบนหลักการ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ	เพื่อส่งเสริมการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็ง	
สนับสนุนประเทศก�าลังพัฒนาให้
พัฒนาด้วยตนเอง	 และสามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าอย่าง
เหมาะสมโดยการเจรจา	 และใช้หลัก
การ	“เป็นมติรทีด่แีละหุน้ส่วนทีด่ขีอง
ประเทศเพื่อนบ้าน”

(๖)		เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ 
ในการป้องกันประเทศทั้งทางบก	
ทะเล	อากาศ	และไซเบอร์	และคงไว้
ซ่ึงการแสดงแสนยานุภาพทางทะเล
ของจีน



๗8 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

ตารางที	่๒	เปรยีบเทยีบกรอบแนวทางในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์	(Strategic	Way)	

ของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี	และสหรฐัฯ	เพือ่ใช้ในการบรหิารประเทศของ
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กรอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	(Strategic	Way)	>>	พิมพ์เขียว	
(Blueprint)

(๑)	ด้ำนเศรษฐกิจ	
-	 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้

มีคุณภาพ	 เร่งแก้ไขปัญหาการพัฒนา
ที่ไม่สมดุล	 โดยสนับสนุนการปรับปรุง
โครงสร้าง	 เศรษฐกิจ	 เคารพ	 และ
ปฏิบัติตามกฎแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ	
ประกันให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อยู่ในระดับที่เหมาะสม

-		 เร่งด�าเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ	
สนับสนุนการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ	
ของประชาชนในพื้นที่	 เพื่อน�ามาใช้ใน
การขับเคลื่อนปฏิรูป	 และเปิดประเทศ
ให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง	

-	 ใช้มาตรการป้องกันและขจัดความเสี่ยง
ด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะทางด้านการเงิน	
ทีเ่น้นใช้เงินทนุสนบัสนนุวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม	 การแก้ไขปัญหา
ความยากจนอย่างตรงจุด	 รวมไปถึง 
ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ประกอบ
การชาวจีน	 การป ้องกันมลภาวะ	 
ส่งเสริมความยุติธรรม	 และความเป็น

(๑)	ด้ำนเศรษฐกิจ
-	 เป็นแนวนโยบายในการต่อต้านโลกา 

ภิวัตน์	 เเละการเปิดเสรี	 มุ่งเน้นความ
ร่วมมือทางการค้าทวิภาคี	 มากกว่า
ความร ่วมมือแบบพหุภาคี 	 เ เละ
ต้องการท่ีจะให้มกีารเจรจาใหม่ในเรือ่ง	
NAFTA	 นอกจากนี้	 สหรัฐฯ	 ได้จัดตั้ง
ส�านักงานนวัตกรรมอเมริกัน	 บริเวณ
ท�าเนยีบประธานาธบิด	ีเพือ่บรูณาการ
ความคิดทางธุรกิจให้เข้ากับแนวทาง
นโยบายของผู ้น�าสหรัฐฯ	 ในการ 
กระตุ ้นเศรษฐกิจและการจ้างงาน 
คร้ังใหญ่	ด้วยการก่อสร้างสาธารณปูโภค
ทั่วสหรัฐฯ	 โดยรัฐบาลจะด�าเนินการ
ภายใต้การซ้ือสินค้าท่ีผลิตในประเทศ	
และการจ้างแรงงานในประเทศเป็น
หลัก	 (Buy	 American	 and	 Hire	
American)

-		มุ ่งเน้นการกระจายรายได้	 รวมถึง 
ลดความเหลื่อมล�้า	 โดยการตัดสินใจ 
ด้านต่างๆ	 ท้ังภาษีคนเข้าเมือง	 และ
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ธรรมทางสังคมอย่างรอบด้าน	 เพ่ือให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนับวัน
มีคุณภาพดีข้ึนพร้อมไปกับการพัฒนา
ของประเทศชาติ

-		การสานต่อนโยบายหนึ่งแถบ	หนึ่งเส้น
ทาง	(The	Belt	and	Road	Initiative)	
โดยส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศ
ที่มีความเข้มแข็งทางการค้า	 พร้อมท้ัง
อ�านวยความสะดวกในการลงทุนอย่าง
เสรี	ส่งเสริมความร่วมมือด้านศักยภาพ
การผลิตระหว่างประเทศ	 พร้อมทั้ง
ส ่งเสริมการเปิดประเทศและสร้าง
โครงสร้างการเปิดประเทศสู่ภายนอก
ที่ เชื่อมต ่อทั้งทางบกและทางทะเล
สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ	
ทั่วโลก

-		 พิมพ์เขียวเขตเมืองใหม่	 “สงอัน”	 หรือ	
“ยทุธศาตร์	๑๐๐๐	ปี”	เป็นรปูแบบการ
พัฒนาให้เป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ	
ที่มีความส�าคัญรองจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเซินเจิ้นและเซียงไฮ้ผู ่ตง	 ซึ่งจะ
เป็นเมืองใหม่ที่จะกระตุ ้นการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมจีนในระยะยาว

กิจการต ่ างประเทศ	 จะต ้อง เอื้ อ
ประโยชน์ต่อแรงงานชาวสหรัฐฯ	 และ
ครอบครัวชาวสหรัฐฯ	 นอกจากนี้	 ได้
มุ ่งกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สู่เมืองต่างๆ	ให้มากขึ้น

-		การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ	 โดย
การเน้นการลดภาษี	 ลดกฎระเบียบ	
ผ่อนคลายข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การลงทนุและดงึดดูการลงทนุกลบัประเทศ

-		ยทุธศาสตร์	“อนิโด-แปซฟิิก”	โครงการ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ที่เกิดจาก 
ความร ่วมมือ	 ๓	 ฝ ่าย	 ได ้แก ่	 (๑)	
กระทรวงการต่างประเทศและการค้า 
แห่งออสเตรเลีย	(๒)	บรรษัทการลงทุน
ภาคเอกชนในต่างประเทศของสหรัฐฯ	 
(U.S.	Overseas	Private	 Investment	
Corp)	 และ	 (๓)	 ธนาคารเพื่อความ
ร ่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ ปุ ่น	
อันเป ็นการลงทุนในด ้านพลังงาน	
การขนส่ง	การท่องเทีย่ว	และโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี	 ท้ังนี้	 สหรัฐฯ	
ออสเตรเลีย	 และญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นหุ้นส่วน
ไตรภาคี	 จัดท�าข้ึนเพื่อระดมเม็ดเงิน
ลงทุนในโครงการต่างๆ	 ในการช่วย
กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 เพิ่ม
โอกาส	 ตลอดจนส่งเสริมเสรีภาพ	 การ
เปิดกว้าง	 การบูรณาการ	 และความ
เจริญรุ่งเรืองในอินโด-แปซิฟิก
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(๒)	ด้ำนกำรเมือง
-		ตามยุทธศาสตร ์ด ้ านความมั่ นคง 

แห่งชาติฉบับล่าสุด	 ที่ได้มีการประชุม
สมัชชาใหญ่ครั้งที่	 ๑๙	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 -	
๒๔	ตลุาคมทีผ่่านมา	มรีปูแบบการเมอืง
แบบของพรรคเดียวควบคู ่ไปกับการ
เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบรัฐท�าน�าพา
และก�ากับควบคุม	 เป็นระบบเศรษฐกิจ
การตลาดทุนนิยม	 หรือที่จีนเรียกว่า	
ระบบสังคมนิยมตามแบบฉบับจีน	 
(Socialism	with	Chinese	Characteristics)	
โดยย�้าว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่แตก
ต่างจากระบบตะวันตกโดยมีภารกิจ
หลัก	คือ	การสร้างระบบประชาธิปไตย
ผ่านกลไกสภาทีป่รกึษาการเมอืงภายใต้
ระบบสังคมนิยม	 ส่งเสริมการเมือง
ภาคประชาชนผ่านระบบผู ้แทนสภา
ประชาชนแห่งชาติ	 (The	 Nation	 
People’s	 Congress)	 ส่งเสริมให้
ชนชั้นล่างมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตย	
และการปฎิรูปทางการเมืองของพรรค
คอมมิวนิสต์โดยเรียกร้องให้สมาชิก
พรรคทุกคนมีความโปร่งใส	 ต่อต้าน
คอรัปชั่นอย่างแข่งขัน

(๒)	ด้ำนกำรเมือง
-		ตามยุทธศาสตร ์ด ้านความมั่นคง 

แห่งชาติฉบับใหม่	ที่ประธานาธิบดี
	 ทรัมป์	 ประกาศเมื่อปลายปี	 ๒๕๖๐	

ระบุแนวทางเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ว ่าสหรัฐฯ	 จะด�าเนินนโยบายบน
บรรทัดฐานของการยึดเอาประโยชน์
ของสหรัฐฯ	 มาอันดับแรก	 และจะ
หวนคืนสู ่ภูมิภาคอินโด	 –	 แปซิฟิก	
สหรัฐฯ	 มีแนวทางด�าเนินงานตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการถ่วงดุลจีน	 เเละ
รัสเซีย	 โดยกระชับความสัมพันธ์ของ
ประเทศพันธมิตรเก่า	 เช่น	 ไทย	ที่มีที่
ตั้งส�าคัญต่อยุทธศาสตร์สหรัฐฯ	 และ
แสวงหาพันธมิตรใหม่	 เช่น	 เวียดนาม	
อินโดนีเซีย	 และอินเดีย	 เพื่อเป็นการ
ไม่เปิดโอกาสให้จีน	เเละรัสเซีย	ขยาย
อิทธิพลในภูมิภาคจนกลายเป็นภัย
คุกคามต่อสหรัฐฯ	ในอนาคต
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(๓)	ด้ำนสังคม	

-		 การเร่งพฒันาเพือ่สร้างระบบสาธารณสขุ

และการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน 

ให ้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 

เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมสูงอาย ุ

โดยส ่ ง เสริมการให ้บริการแพทย  ์

ประจ�าบ้าน	และแพทย์ประจ�าเขตชมุชน	

เพื่อให้ทุกคนสามารถติดต่อกับแพทย์ 

ประจ�าได ้อย ่างสะดวกตลอดเวลา	 

ซึ่งจะท�าให้ประชากรกว่า	 ๓๐%	 ได้รับ

การดูแลจากแพทย์ประจ�าบ้านโดยในป	ี

๒๕๖๑	 นี้	 จะพยายามให้ครอบคลุมถึง

ประชากรยากจนในชนบท

-		ผลักดันการปรับปรุงระบบการศึกษา

ภาคบังคับท้ังในเมืองและชนบทให้มี

แบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ	 โดยจัด 

ท�าการศึกษาก่อนวัยเรียน	 การศึกษา

ส�าหรับผู ้พิการ	 การศึกษาผ่านทาง 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์	การศึกษามัธยม 

ปลายต้องขยายให้ทัว่ถงึ	พฒันาสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัย	 และหลักสูตรชั้นน�าให้มี

ประสิทธิภาพ	 และสร้างแรงงานให้เพิม่

มากขึน้ทัง้ในเมอืงและชนบท

(๓)	ด้ำนสังคม

-		มวีางแผนในการสร้างงานใหม่	จ�านวน	

๒๕	 ล้านต�าแหน่ง	 ให้แก่ชาวอเมริกัน	

จะท�าให้ประเทศอเมริกากลับคืนสู ่

ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

ร้อยละ	 ๔	 ต่อปี	 ซ่ึงใช้การลดภาษีใน

ทุกภาคส่วน	ช่วยกระตุ้นในการลงทุน

-		มีการวางแผนเรื่องมาตราลดค่าใช้

จ่ายในการดูแลบุตร	 โดยอนุญาตให้

ครอบครัวหักค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู

บุตรโดยเฉลี่ยของพวกเขาออกจาก

ภาษีที่ต้องจ่ายได้	 รวมทั้งพ่อแม่ที่อยู่

บ้าน	เลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้ท�างานด้วย

-		การควบคมุการอพยพย้ายถิน่ใหม่	เพือ่

เพิม่ค่าจ้าง	และรบัประกนัว่าต�าแหน่งงาน 

ทีเ่ปิดว่างจะเป็นของชาวอเมรกัินก่อน	

-		การเลอืกผูอ้พยพโดยพจิารณาถึงความ

ส�าเรจ็ท่ีจะเกดิข้ึนในสหรฐัฯ	เช่น	ความ

สามารถในการพ่ึงพาตวัเองในด้านการเงิน

-		 ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	และได้ประกาศถอน

สหรฐัฯ	ออกจากข้อตกลงปารสี	(Paris	

Agreement)
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-		 ส่งเสริมการศึกษาจากกลุม่องค์กรต่างๆ	

ของสังคม	 เช่น	 วิสาหกิจ	 องค์กรวิจัย	

และหอวิทยาศาสตร์เปิดให้เยาวชนน�า

ทรัพยากรทีม่อียูม่าใช้ในการศกึษาร่วม

กัน	โดยเน้นวิธีการเรียนการสอนที่เป็น

เทคโนโลยีใหม่	 อันจะเป็นการบุกเบิก

เนื้อหาการเรียนการสอนที่มีรูปแบบ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น	

(๔)	ด้ำนกำรต่ำงประเทศ

-		 ใช้กรอบการด�าเนินงานโดยอาศัยหลัก

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	 ๕	 ประการ	

ได้แก่	(๑)	การเคารพในอ�านาจอธปิไตย

ของกันและกัน	 (๒)	 การไม่รุกรานกัน	

(๓)	การไม่แทรกแซงกิจการภายในของ

กนัและกนั	(๔)	ความเสมอภาคกนั	และ	

(๕)	การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

(๔)	ด้ำนต่ำงประเทศ

-		 ใช้กรอบการด�าเนินงานท่ีมีลักษณะ

เป็นการทูตเชิงป้องกัน	 โดยยึดหลัก

นิติธรรมและความเท่าเทียมของทุก

ประเทศ	 ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา

อย่างสันติวิธี	 โดยไม่ต ้องการให้มี

การเผชิญหน้าและสะสมก�าลังทหาร	

พร้อมย�้าว ่าการคงอยู ่ของสหรัฐฯ	 

ในภูมิภาค เพื่ อด� ารง เส ถียรภาพ	 

ความมั่นคง	 และความก้าวหน้าของ

ทุกประเทศ	
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(๕)	ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

-		ด�าเนินตามแผนการด�าเนินงานของ

ยทุธศาสตร์ของ	Made	in	China	2025 

ซึ่งเป็นแผนระยะ	๑๐	ปี	 โดยให้ความ

ส�าคัญประเด็นต่างๆ	 ดังนี้	 (๑)	 การ

สร้างศูนย์สร้างสรรค์อุตสาหกรรมใหม	่

(๒)	 การผลิตสินค้าอัจฉริยะ	 (๓)	 การ

สร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการ

พัฒนาอุตสาหกรรม	(๔)	การผลิตแบบ

สีเขียว	และ	(๕)	การมีความสร้างสรรค์

ในอุปกรณ์ระดับสูง

-		สนบัสนนุการวจัิย	ค้นคว้า	และประยกุต์

ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	

Intelligence:	 AI)	 โดยรัฐบาลเพิ่ม

งบประมาณในการวิจัยด้าน	 AI	 อย่าง

จริงจัง	และให้ความส�าคัญกับการผลิต

ผูเ้ชีย่วชาญด้านสมองกลรุน่ใหม่	รวมทัง้

ร่างแผนพัฒนา	 AI	 ในยุคต่อไป	 บรรจุ

รายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบั	AI	และการเขยีน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าในโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนต้น	 ตลอดจนวางแผนที่จะเพิ่ม

หลักสูตรดังกล่าวลงในสถาบันอาชีวะ

(๕)	ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

-		ดเูหมอืนว่าสหรฐัอเมรกิาภายใต้	การน�า

ของประธานาธิบดี	 ทรัมป์	 จะไม่ได้

ให้ความส�าคัญด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยเีหมอืนรฐับาลก่อนเท่าท่ีควร	

นโยบายส่วนใหญ่ทีอ่อกมามผีลกระทบ

ต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของสหรฐัทัง้ทางตรงและทางอ้อม	และ

เมื่อวิเคราะห์จากร่างงบประมาณปี	

พ.ศ.๒๕๖๑(๒๐๑๘)	ของประธานาธบิดี

ทรัมป์ท่ีเรียกว่า	 “skinny	 budget”	 

พบว่ามีการเพิ่มงบประมาณด้านการ

ทหารและชายแดน	แต่ตัดงบประมาณ

ด้านกองทุนวิทยาศาสตร์ลง	

-		 ในทางกลับกัน	 สหรัฐฯ	 ได้ให้ความ

ส�าคัญกับเทคโนโลยีทางการแพทย์	 

การสื่อสาร	และการทหาร	 โดยเฉพาะ	

การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีางด้าน

การทหาร	
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และสถาบันการศึกษาระดับสูงในจีน	

นอกจากนี้	จีนยังได้วางแผนสร้างความ

ร่วมมอืร่วมกบัสถาบนัชัน้น�าทางด้าน	AI	

ระดับนานาชาติอีกด้วย

-		ก�าหนดมาตรการลดหย่อนทางภาษ	ีเพ่ือ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาปัญญา

ประดิษฐ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	 โดยเฉพาะการกระตุ ้น 

ภาคเอกชนให้ขับเคลื่อนการวิจัยไปสู่

เป้าหมาย

-	 สร ้างนครอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ส�าหรับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์	

และเพ่ิมความเข้มข้นในการปกป้อง

ทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผลผลิตจาก

การวิจัย	 AI	 อีกทั้ง	 ผลักดันเทคโนโลยี

ปัญญาประดษิฐ์ให้แทรกซมึเข้าไปยงัทกุ

ภาคอุตสาหกรรม
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(๖)	ด้ำนกำรทหำร	

-	 เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การเคารพ

อ�านาจการน�าที่ เด็ดขาดของพรรค

คอมมิวนิสต ์จีน	 เหนือกองก�าลั ง

ทุกหน่วยเหล่า	 เพื่อสร้างกองทัพที่

แข็งแกร่ง	 และเดินหน้าสร้างกองทัพ

ด้วยแนวคิดการเมืองการปกครอง	การ

ปฏริปู	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีรวม

ทั้งเร่งก่อร่างสร้างกองก�าลังต่อสู้ระดับ

โลกส�าหรับยุคใหม่

(๖)	ด้ำนกำรทหำร	

-		 ให้ความส�าคัญอย่างมากต่อนโยบาย

ด้านความมัน่คงทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ	 โดยเฉพาะด้านการข่าว	 และ

การตรวจคนเข้าเมือง	 และด้านความ

มั่นคงทางไซเบอร์	 โดยประธานาธิบดี

ทรัมป ์ ใช ้ประโยชน ์จากการเป ็น

มหาอ�านาจทางทหารของสหรัฐฯ	

เป็นข้อได้เปรียบในการกระชับความ

สัมพันธ์	 และเรียกร้องผลประโยชน์ให้

สหรัฐฯ	 จากประเทศอื่นๆ	ที่ยังคงต้อง

พึ่งพาความช่วยเหลือด้านการทหาร

จากสหรัฐฯ
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ตารางที่	๓	 เปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 (Strategic	Mean)	หรือ	

เครือ่งมอืในการด�าเนนินโยบายเพือ่ใช้ในการบรหิารประเทศของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	และสหรัฐฯ

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน	(พ.ศ.๒๕๖๓	–	๒๕๙๓)	

(China’s	National	Security	
Strategy	:	2020	-	2050)

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติ
สหรัฐอเมริกำ	(ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐)	

(National	Security	Strategy	:	
December	2017)

กลไกกำรขับเคลื่อน	(Strategic	Mean)	>>	ยุทธวิธี	(Tactic)>>	หรือ
ยุทธศำสตร์ย่อย	(Sub-Strategy)

(๑)	ด้ำนเศรษฐกิจ	
-		นโยบายออกกฎหมายส�าหรับทุนต่าง

ชาติ	๓	ฉบับ	เพื่อเป็นกฎหมายพื้นฐาน
ฉบับใหม่	 ว่าด้วยการส่งเสริมและการ
คุ ้มครองการลงทุนของนักลงทุนชาว
ต่างชาติ		ได้แก่	(๑)	Law	on	Wholly	
Foreign	 Owned	 Enterprises	 (๒)	
Law	on	Sino-Foreign	Equity	Joint	 
Ventures	 และ	 (๓)	 Law	 on	 Sino	 
Foreign	Contractual	Joint	Ventures	
อันจะเป็นการตอบสนองความต้องการ
ในการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่แบบ
เปิดกว้าง	 ให้ผลประโยชน์ที่ร ่วมกัน	
รวมถึงการให้เสรีภาพและความสะดวก	
ในด้านการค้าการลงทุน	 ทั้ง	 “การ
ส่งออก”	 และ	 “การน�าเข้า”	 ซึ่งช่วย
ผ่อนคลายเงื่อนไขการเข้าตลาด	 โดย
ยึดถือมาตรการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม
ด้านการลงทุนท่ีโปร่งใส	 มั่นคงและมี
เสถียรภาพส�าหรับนักลงทุนต่างชาติ	
รวมถึงคุ ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบ

(๑)	ด้ำนเศรษฐกิจ
-		นโยบายการปกป้องหรือการกีดกัน	

โดยจะยุตินโยบายในอดีตท่ีเอื้อให้
ประเทศอื่นๆ	 สามารถผลิตสินค้าของ
สหรฐัฯ	ควบคุมบรษิทัของสหรัฐฯ	และ
ลดการจ้างงานในสหรัฐฯ	 เปลี่ยนไป
สู่นโยบายใหม่ท่ีจะน�ามาซ่ึงการ	 จ้าง
งาน	ความมั่งคั่ง	(wealth)	และจ�ากัด
ผู้อพยพ	(bring	back	our	borders)

-		นโยบายชาตินิยมโดยเน้นว่า	
	 “ซื้อสินค ้าอเมริกัน	 และจ ้างชาว

อเมริกัน”	 (Buy	 American	 and	
hire	 American)	 รวมทั้งการฟื้นฟู
ประเทศใหม่ต้องมาจากการจ้างงาน
ชาวอเมริกัน	(American	hands	and	
American	labour)

-		นโยบายการคลงัโดยสหรฐัฯ	จะลดการ
ใช้จ่ายในการป้องกันประเทศ	 แต่จะ
เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

	 ทั้งสร้างถนนใหม่	 ทางหลวง	 สะพาน	
สนามบิน	 อุโมงค์	 และทางรถไฟทั่ว
ประเทศ
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ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงสำธำรณรัฐ
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(China’s	National	Security	
Strategy	:	2020	-	2050)

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติ
สหรัฐอเมริกำ	(ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐)	

(National	Security	Strategy	:	
December	2017)

ด้วยกฎหมายให้ได้รับการปฏบิตัทิีเ่สมอ
ภาคกนักบันกัธรุกจิจนี

-		 โครงการปฏิรูปภาษีเพื่อผลักดันการ
พัฒนาคุณภาพสูง	 โดยเก็บภาษีมูลค่า
เพ่ิมส�าหรับภาคการผลติลดจากร้อยละ	
๑๗	เหลือร้อยละ	๑๖	ส่วนภาษีส�าหรับ
ภาคธุรกิจการขนส่ง	การก่อสร้าง	และ
การโทรคมนาคมลดจากร้อยละ	 ๑๑	
เหลือร้อยละ	 ๑๐	 ถือเป็นการช่วยลด
ภาระภาษีนิติบุคคลโดยรวมได้	

-		 เปิดบริการเส้นทางการเดินเรือบริเวณ
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้	 เรียกว่า	 ท่าเรือ
ชนิโจว	อยูใ่นเขตปกครองตนเองกว่างซี
จ้วง	(กวางสี)	ไปยังท่าเรือสิงคโปร์	โดย
อาศัย	 “สิงคโปร์”เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายตู้
สนิค้าระหว่างประเทศ	(international	
transshipment)	 ส�าหรับสินค้าที่จะ
ขนส่งไปเอเชียใต้	เอเชียกลาง	แอฟริกา	
และยโุรป	ภายใต้กรอบยทุธศาสตร์เส้น
ทางไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่	 ๒๑	
(21th	Century	Maritime	Silk	Road)
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ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงสำธำรณรัฐ
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(China’s	National	Security	
Strategy	:	2020	-	2050)

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติ
สหรัฐอเมริกำ	(ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐)	

(National	Security	Strategy	:	
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(๒)	ด้ำนกำรเมือง
-		การปรับแก้กฎหมายพื้นฐานว่าด้วย

การเทิดทูน	 “ความคิด	 สี	 จิ้น	 ผิง	 ว่า
ด้วยสงัคมนยิมในแบบอตัลกัษณ์จีนเพ่ือ
ศักราชใหม่”	 (Xi	 Jinping	 Thought	
on	 Social ism	 with	 Chinese	 
Characteristics	 for	 a	 New	 Era)	 
ถูกบรรจุ เป ็น	 “ความคิดน�า”	 ใน
ธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 เพ่ือ
น�ามาใช ้เป ็นคู ่มือปฏิบัติของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน	 อันเป็นหลักแนะแนว
ทางการฟ้ืนฟูใหม่และสานต่อสองความ
ฝันของจีน

-		ปรบัโครงสร้างหน่วยงานองค์กรในคณะ
รัฐบาล	 ยกตัวอย่างเช่น	 จัดตั้ง	 “คณะ
กรรมการก�ากับตรวจสอบแห่งชาติ”	 
ทั้งในระดับรัฐ	 และในระดับพรรค	
รวมทั้งการจัดต้ัง	 “คณะกรรมการ
เสถียรภาพทางการเงินแห ่งชาติ”	 
เพื่อรักษาความเป็นศูนย์กลางการน�า
ของพรรคฯ	 และปกป ้องสิทธิผล
ประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง	

- 	 สภาผู ้ แทนประชาชนแห ่ งชาต	ิ 
(National	People’s	Congress	:	NPC)	
ให้การรบัรองการปรบัแก้รฐัธรรมนญู
โดย“ยกเลิกมาตราจ� ากัดวาระ
ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีและ
รองประธานาธิบดีไม่เกินสองสมัย”	 

(๒)	ด้ำนกำรเมือง
-		ทรัมป์ได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุง

อาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ	 ให้มีความ
ทนัสมยั	เพือ่ปกป้องประเทศให้รอดพ้น
จากการคุกคามจากเกาหลี เหนือ		
และให้ค�ามั่นว ่าจะเดินหน้ากดดัน
เกาหลเีหนอืขัน้สงูสดุต่อไป	ในประเดน็
อิหร่านนั้น	

-	 ทรัมป์ได้เรียกร้องสภาคองเกรสหา
ทางออกให ้ กับข ้อตกลงนิวเคลียร ์
อิหร่านด้วยแนวทางที่เหมาะสม	สหรัฐ
จะเดินหน้าต่อสู ้กับกลุ ่ม	 IS	 ต่อไป
จนกว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้จะพ่ายแพ้	

-		ขณะเดียวกันได ้ เรียกร ้องให ้สภา 
คองเกรสยุติมาตรการลดรายจ่ายโดย
อัตโนมัติ	 หรือท่ีเรียกว่า	 sequester	 
ซึ่ งทรัมป ์ ระบุว ่ า เป ็นมาตรการที่
อนัตราย	และเรยีกร้องให้สภาคองเกรส
อนุมัติงบประมาณทางทหารอย่างเต็ม
รูปแบบ
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ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติ
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(National	Security	Strategy	:	
December	2017)

(๓)	ด้ำนสังคม	
-	 การพฒันาความเป็นเมอืง	(Urbanization)	

และเร่งพลังอ�านาจการบริโภคของจีน
ภายในประเทศ	 บ่มเพาะคนชั้นกลาง	
เพ่ือน�าไปสู่การเข้าถึงภาคบริการ	 เช่น	
เช่น	 การเข้าถึงการรักษา	 การศึกษา	 
การสร้างงาน	เป็นต้น

-		การใช้	 “ระบบเครดิตทางสังคม”	 บน
หลกัการทีว่่า	 “หากไม่ซ่ือสตัย์ครัง้เดยีว	
จะถูกจ�ากัดไปตลอด”	 เพื่อลงโทษ
พลเมืองท่ีมีพฤติกรรมไม่ดี	 เช่น	 การ
เผยแพร่ข่าวเท็จ	 การใช้ตั๋วโดยสารซ�้า	
สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ	ไม่จ่ายเงินประกัน
สังคม	การไม่จ่ายค่าปรับต่างๆ	รวมไป
ถึงการอาชญากรร	 เป็นต้น	 ประชาชน
จีนคนใดมีคะแนนเครดิตทางสังคม 
ต�่ากว่า	๖๐๐	คะแนน	จะถูกห้ามไม่ให้
ซื้อตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถไฟเป็นเวลา
สูงสุด	๑	ปี	

(๓)	ด้ำนสังคม
-		 ก่อสร้างก�าแพงกัน้ตลอดแนว	ชายแดน

ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโก	 และระงับ 
งบประมาณสนับสนุนรัฐหรือเมืองใด
ก็ตามในประเทศ	 ที่เป็นแหล่งพักพิง
และหลบซ่อนของผู้ลักลอบเข้าเมือง	
หรือ	 “Sanctuary	 Cities”	 (Border	
Security	and	Immigration	Enforcement	
Improvements)

-		 เรยีกร้องให้สภาคองเกรสร่วมมอืกนัลด
ช่องโหว่ที่เป็นอันตรายในเรื่องนโยบาย
รับคนเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง

-		 เรียกร้องให้สมาชิกพรรคเดโมแครต
และพรรครีพับลิกัน	 เพิ่มความร่วมมือ
ในการท�างานให้มากขึ้น	 ขณะเดียวกัน	
ได้เรียกร้องให้มีการยกเลิกโครงการ
ล็อตโต้วีซ่า	 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาออกบัตรให้กับชาวต่าง
ชาติ	 เพื่อมอบสิทธิให้สามารถใช้ชีวิต
และหางานท�าทีน่ัน่ได้อย่างถกูกฎหมาย

ซึ่งปัจจุบันนายสี	 จ้ินผิง	 ครองอ�านาจ
ใน	๓	ต�าแหน่ง	คือ	(๑)	เลขาธิการใหญ่
พรรคคอมมิวนิสต์จีน	(ควบคุมพรรคฯ)	
(๒)	ประธานาธิบดี	(ควบคุมการบริหาร
ประเทศ)	 และ	 (๓)	 ประธานคณะ
กรรมาธิการทหารส่วนกลาง	 (ควบคุม
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจนี	หรอื	PLA)
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-		การใช้ระบบ	 “ใบเสร็จ	 ๒	 ใบ”	 เป็น
นโยบายด้านสาธารณสขุ	ในโรงพยาบาล
ภาครัฐ	 ซึ่งเป็นต้นแบบในการด�าเนิน
การปฏิรูป	 ๒๐๐	 แห่ง	 โดยยาที่ขายใน
โรงพยาบาลนั้น	 จากโรงงานผลิตยาไป
ถึงบริษัทจ�าหน่ายยาออกใบเสร็จหนึ่ง
ใบ	 และจากบริษัทจ�าหน่ายยาถึงโรง
พยาบาลออกใบเสร็จหนึ่งใบ	 ทั้งหมด
ต้องมีใบเสร็จ	 ๒	 ใบเท่านั้น	 จะช่วยลด
ขั้นตอนการจ�าหน่ายยา	 ท�าให้มีความ
โปร่งใสของการจ�าหน่ายยามากขึน้	และ
ลดต้นทุนของยาให้ต�่า

-		การจัดตั้งกองทุน	“พัฒนาวิทยาศาสตร์
เยาวชน”	 เพื่อบ่มเพาะบุคลากรให้มี
ความรู้	เพื่อเพิ่มศักยภาพ	และสามารถ
แข่งขันให้กับประเทศได้ในอนาคต	

-		 เพิม่งบประมาณการคลงัส่วนกลางให้กบั
สถาบันอุดมศึกษาแบบธรรมดา	 ขณะ
เดียวกันสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
ชั้นแนวหน้าจับคู ่กับสถาบันฯแบบ
ธรรมดา	 เพื่อใช้ทรัพยากรการศึกษา
ร่วมกัน
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(๔)	ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
-	 นโยบายการทูตโดยใช้อ�านาจโน้มน้าว	

(Soft	 Power)	 มากข้ึน	 และนโยบาย
การพัฒนาอย ่างสันติ	 (Peaceful	 
Development)	รวมถึงนโยบายเพื่อน
บ้านที่ดี	 (Good	 Neighbor	 Policy)	
โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ	 (Foreign	
Aid)	การลงทุนในต่างประเทศ	(Foreign	
Investment)	และการให้เงินกู้และเงิน
ให้เปล่าเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐาน	 (Infrastructure)	 กับประเทศ
เพ่ือนบ้านหรือกับกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน	 ผ่านมาตรการการด�าเนิน
โครงการทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่	 ๒	
โครงการ	ได้แก่	(๑)	โครงการ	“หนึง่แถบ	
หนึ่งเส้นทาง”	 (The	Belt	and	Road	
Initiative)	 และ	 (๒)	 โครงการหน่วย
งานด้านการเงินจาก	 ๓	 แหล่ง	 ได้แก่		
ธนาคารเพื่อการลงทุนสาธารณูปโภค
พืน้ฐานแห่งเอเชยี	(Asian	Infrastructure	
Investment	 Bank	 :	 AIIB)	 กองทุน
เส้นทางสายไหมทางทะเล	 (Silk	 Road	
Fund)	 และ	 ธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งใหม่	(New	Development	Bank	
:	NDB)

(๔)	ด้ำนต่ำงประเทศ
	-		จัดการประชุม	Indo	-	Pacific	Business	

Forum	ที่กรุงวอชิงตัน	เมื่อ	๓๐	ก.ค.
๒๕๖๑	สหรฐัฯ	มคีวามรเิริม่ทีจ่ะลงทนุ
มูลค่า	๑๑๓	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ด้าน
เทคโนโลยีแบบใหม่	 พลังงาน	 และ
โครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอินโด	 -	
แปซิฟิก	 อาทิ	 การลงทุนด้านแหล่ง
น�้าในมองโกเลีย	 การก่อสร้างระบบ
คมนาคมในศรีลังกา	 และการส่งออก
เทคโนโลยีระดับสูงให้อินเดีย

-		 เน้นย�้าเรื่องการก�าจัดกลุ่มติดอาวุธ
รัฐอิสลาม	 (ไอซิส)	 โดยจะร่วมมือกับ
พันธมิตรอาหรับและตะวันออกกลาง	
ซึ่งใช้ปฏิบัติการทางทหารแข็งกร้าว	
ร่วมกัน	 และร่วมมือระหว่างประเทศ
ไม่ให้เงินสนับสนุนกลุ่มไอซิส	 ขยาย
การแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง	 และท�า
สงครามไซเบอร์เพือ่ขัดขวางการเกณฑ์
คนและโฆษณาชวนเชื่อ

-		สหรัฐฯ	 ได้เน้นถึงการเจรจาข้อตกลง
การค้าแบบทวิภาคีที่เป็นธรรม	 ซึ่งจะ
ช่วยดึงงานและอุตสาหกรรมกลับสู ่
อเมริกาอีกครั้ง



92 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน	(พ.ศ.๒๕๖๓	–	๒๕๙๓)	

(China’s	National	Security	
Strategy	:	2020	-	2050)

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติ
สหรัฐอเมริกำ	(ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐)	

(National	Security	Strategy	:	
December	2017)

(๕)	ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-		 ปัจจยัด้านการลงทนุ	โดยจนีมกีารลงทนุ

ใน	๓	อนัดบัแรก	ได้แก่	(๑)	คอมพวิเตอร์
วิทัศน์	(computer	vision)	ในสัดส่วน
ร้อยละ	๒๓		(๒)	การประมวลผลภาษา
โดยธรรมชาติ	 (Natural	 Language	
Processing	:	NLP)	ในสัดส่วน	ร้อยละ 
๑๙	 และ	 (๓)	 การขับขี่อัตโนมัติใน
สัดส่วน	ร้อยละ	๑๘

-	 ปัจจัยด้านการวิจัย	 จากการประเมิน
ปริมาณวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์	
พบว่า	การวิจัยด้านเทคโนโลยี	AI	ของ
จีนได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว	 แผนการ
พัฒนาเทคโนโลยี	 AI	 ของรัฐบาลจีน
ดึงดูดให้นักวิจัยชาวจีนในต่างประเทศ
กลับสู่ดินแดนมาตุภูมิ	 รวมถึงนักวิจัย
จากทัว่ทกุมมุโลกทีห่ลัง่ไหลเข้ามาในจนี	
โดยเริ่มมองหาคนที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านนี้	ซึ่งเป็นคนต่างชาติอย่างอเมริกัน	
ญี่ปุ่น	 อินเดีย	 และอิสราเอล	 ที่มีองค์
ความรูด้้าน	AI	และพฒันาด้านนีม้าก่อน
จีน	ด้วยการให้สิทธิพิเศษ	เช่น	ได้รับเงิน

	 ก้นถุง	 ๑	 ล้านหยวน	 (๕	 ล้านบาท)	 ได้
วีซ่า	๑๐	ปี	และให้สิทธิ์การครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ได้	เป็นต้น

-	 รัฐบาลได้ประกาศ	 “แผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	 “Internet	

(๕)	ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-		ยกเลิกโครงการด้านสภาพภูมิอากาศ

ของส�านกังานปกป้องสิง่แวดล้อม	(EPA)	
เกือบทั้งหมด	 รวมถึงตัดงบการวิจัย
สภาพภมูอิากาศ	นอกจากนีย้งัตดัเงนิทนุ
ส�าหรับส�านักงานวิทยาศาสตร์และการ
พฒันาทีส่นบัสนนุด้านการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศตลอดจน	 อนามัยสิ่ง
แวดล้อมออกครึ่งหนึ่งด้วย

-		 แต่อย่างไรก็ตาม	สหรฐัฯ	ให้การสนบัสนนุ
งานวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างกองทัพให้มีความเข้มแข็ง	
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ	
อาท	ิอากาศยานไร้คนขับ	(Unmanned	
Aerial	Vehicle)	ยุทโธปกรณ์ทางทหาร	
อากาศยาน	 เครื่องบินพาณิชย์	 และ
เครื่องมือติดต่อสื่อสาร	เป็นต้น
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plus	ระยะ	๓	ปี”	ในเดือน	พฤษภาคม	
พ.ศ.	๒๕๕๙	ต่อมาในเดือน	กรกฎาคม	
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ได้ประกาศ	 “แผนการ
พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	 รุ่น
ใหม่”	ซ่ึงสอดคล้องกบักรอบยทุธศาสตร์	
Made	in	China	2025

(๖)	ด้ำนกำรทหำร	
-		การปรับปรุงโครงสร้างของกองทัพ 

ปลดปล่อยประชาชนจีน	 (People’s	
Liberation	 Army	 :	 PLA)	 เพื่อรวม
อ�านาจการบังคับบัญชาแบบรวม
ศูนย์ภายใต้การก�ากับดูแลของพรรค
คอมมิวนิสต์	 และคณะกรรมาธิการ
ทหารกลาง	 ก่อนสิ้นปีค.ศ.	 ๒๐๒๐	
เพื่อให้บรรลุความทันสมัยในด้านการ
ป้องกันประเทศก่อนปีค.ศ.	 ๒๐๓๕	
และสร้างสรรค์ให้เป็นกองทัพระดับ
ชั้นน�าของโลกให้ส�าเร็จในช่วงกลาง
ศตวรรษที่	๒๑	โดยเน้นการปฏิบัติการ
เชิงรุกมากยิ่งข้ึน	 และน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศใช้ในการบรหิารจัดการ	และ
พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความเป็น
เคร่ืองยนต์	(Mechanization)	เพือ่เพิม่
ศักยภาพทางด้านการป้องกันประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ

(๖)	ด้ำนกำรทหำร	
-		ยกเลิกมาตรการตัดลดงบประมาณ

อัตโนมัติหรือ	 ‘ซีเควสเตอร์’	 ในส่วน
กลาโหมและออกงบประมาณใหม่เพื่อ
สร้างกองทัพอเมริกันที่ก�าลังจะสูญสิ้น
ขึ้นมาใหม่	 ด้วยการเพิ่มขนาดกองทัพ
เป็นมีทหารประจ�าการ	 ๕๔๐,๐๐๐	
นาย	 มี เรือรบในสังกัดกองทัพเรือ	 
๓๕๐	ล�า	จดัหาอากาศยานรบให้กองทัพ
อากาศ	 ๑,๒๐๐	 ล�า	 เพิ่มขนาดนาวิก
โยธินสหรัฐฯ	เป็น	๓๖	กอง	และลงทุน
ในเรื่องระบบขีปนาวุธป้องกัน	 เพ่ือให้
สอดรับกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
และอิหร่าน

-		อนุมัติกฎหมาย	 National	 Defense	
Authorization	 Act	 (NDAA)	 เมื่อ	
พ.ย.	๖๐	ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
กห.ขั้นพื้นฐานมูลค่า	 ๖.๒๖	 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ	 และงบประมาณอีก	
๖.๕๗	หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ	 เพื่อใช้
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-		 ใช้กลไกการฝึกร่วม	 การเดินทางเยี่ยม
เยือนระหว่างผู ้น�าของกองทัพจีนกับ
มติรประเทศ	เป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการ
ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
มิตรประเทศจ�านวนมาก	 อาทิ	 เนปาล	
เมียนมา	ปากีสถาน	รัสเซีย	ออสเตรเลีย	
รวมถึง	 จิบูติ	 ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพนอก
ประเทศแห่งแรกของจีน	 ส่งเสริมการ
เป็นรากฐานทีส่�าคญัในการพฒันาความ
สัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมิตร
ประเทศให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้	น�าไปสูค่วาม
ร่วมมอือย่างรอบด้านกบัจนีเพิม่มากขึน้

ในปฏิบัติการฉุกเฉินในต่างประเทศ	
(Overseas	Contingency	Operations)
งบประมาณดังกล่าว	 จะช่วยให้มีการ
เพิ่มก�าลังทหาร	๗,๕๐๐	นาย

-	 การเดินทางเพื่อกระชับความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง	 โดย	 พล.อ.	 เจมส์	
แมททิส	รมว.กห.สหรฐัฯ	เดนิทางเยอืน
ประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก	คอื	เกาหลใีต้	และญีปุ่น่	รวม
ทั้งเน้นย�้า	 ถึงพันธสัญญาของสหรัฐฯ	
ต่อภูมิภาค	 ตะวันออกกลาง	 ภูมิภาค
เอเชียใต้	 และภูมิภาคแอฟริกา	 คือ	
อิรัก	ตุรกี	อียิปต์	จอร์แดน	ปากีสถาน	
และคูเวต	

-		การฝึกร่วม/ผสม	 Cobra	 Gold	 เป็น
สิ่งท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
กองทัพนานาชาติกับสหรัฐฯ
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	 โดยสรุป	 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของจีนภายใต้การน�าของประธานาธิบดี	 

สี	จิ้นผิง	 ให้ความส�าคัญใน	๔	ประเด็นหลัก	 ได้แก่	การปกป้องชาติและประชาชน

อย่างมั่นคง	ปลอดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ	การปกป้องความมั่นคงทางการเมือง

ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นภารกิจพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคงทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ	 การปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน	 และการพัฒนา

ทางสงัคมและความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิท่ียัง่ยนืทัง้ภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศอย่างสมดลุโดยมุง่เน้นการพฒันาประเทศยดึนโยบายเปิดกว้างและเสรี	และ

ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน	 อยู่บนพื้นฐานพลังอ�านาจทางเศรษฐกิจทั้งภายใน

และภาพนอกประเทศไปพร้อมกัน	 เน้นปรับปรุงคุณภาพประชาชนจีนให้มีงานท�า	

เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน	พฒันาอตุสาหกรรมทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	และ

ปราบปรามทจุรติคอรปัชัน่ของนกัการเมอืง	รวมถงึปรับโครงสร้างกองทพัและเสริม

สร้างความเข้มแข็งทางทะเล	อากาศ	และไซเบอร์	คงไว้ซึง่การแสดงแสนยานภุาพทาง

ทะเลของจนี	นอกจากนี	้การขยายบทบาทของจนีบนเวทโีลก	จนีได้แสดงจุดยนือย่าง

ชดัเจนในประเดน็คดัค้านการเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอืน่	รวมถงึ

ยนิดร่ีวมลงทนุกบัต่างประเทศผ่านแผนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานตามยทุธศาสตร์	

BRI	 อีกทั้ง	 จีนได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย	 (Asian	 

Infrastructure	Investment	Bank	หรือ	AIIB)	และจัดตั้งกองทุนเส้นทางสายไหม	

(Silk	Road	Fund)	การด�าเนินงานเช่นนี้ท�าให้จีนสามารถมีบทบาทบนเวทีโลกที่มี

หลายประเทศเข้าร่วมมากกว่า	๔๐	ประเทศ	

	 ขณะเดียวกัน	 ยุทธศาสตร์ความม่ันคงของสหรัฐอเมริกาภายใต้การน�า 

ของประธานาธิบดี	โดนัลด์	ทรัมป์	ให้ความส�าคัญใน	๔	ประเด็น	ได้แก่	การปกป้อง 

ดินแดนสหรัฐฯ	 การสนับสนุนความมั่งคั่งของสหรัฐฯ	 การรักษาสันติภาพอย่าง

แข็งแกร่ง	 และการขยายอ�านาจของสหรัฐฯ	 โดยต้องการเข้าไปจัดระเบียบโลก 

ด้วยการยึดหลัก	“Peace	through	Strength”	สหรัฐฯ	ต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมมือ

กันมากขึ้น	 เพื่อสร้างหลักประกันให้ทุกประเทศยึดหลักกฎหมาย	 (rules	 of	 law)	

เคารพอธิปไตยของประเทศอ่ืน	 และสนับสนุนระเบียบสันติภาพ	 เสถียรภาพ	 และ
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ความมั่นคง	 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศผ่านพลังอ�านาจทางเศรษฐกิจภายใน

ประเทศเป็นหลัก	แต่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายอเมริกาต้องมาก่อน	“America	First”	

โดยด�าเนินการส่งเสรมิการซือ้สินค้าท่ีผลติและจ้างแรงงานในประเทศตนเองเป็นหลกั	 

เพือ่ต้องการกระจายรายได้สูช่าวอเมรกินัให้ได้มากทีส่ดุ	พร้อมกบัส่งเสริมการลงทนุ

ภายในประเทศด้วยการลดภาษี	 ผ่อนคลายข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน		

สนับสนุนเทคโนโลยีทางการแพทย์	 การสื่อสารโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางทหารเพื่อ

การป้องกันประเทศ	 จึงท�าให้บทบาทสหรัฐฯบนเวทีโลกอ่อนแอลงไป	 โดยสหรัฐฯ	 

ไม่เห็นด้วยทั้งทางด้านสิทธิมนุษยชน	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกประเทศ		 

แต่อย่างไรก็ตาม	 สหรัฐฯ	 ยังคงเป็นประเทศมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก	

ผ่านแผนการลงทุนด้านพลังงาน	 การขนส่ง	 การท่องเที่ยว	 และโครงสร้างพื้นฐาน

ตามยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก	กับมิตรประเทศ		

	๔.๒	 ผลกระทบของยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของประเทศมหำอ�ำนำจ

	 ปัญหาความมัน่คงในปัจจบุนัมลัีกษณะทีส่่งผลกระทบในวงกว้างและสามารถ

สร้างความเสียหายได้ค่อนข้างสูง	 ซึ่งการผงาดขึ้นมาของจีนที่ใช้เศรษฐกิจน�าพา

ประเทศให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับโลก	 ภูมิภาค	 และไทยในอนาคต	 เป็นการ 

ส่งสัญญาณว่าจีนจะกลับมาเป็นมหาอ�านาจ	 เช่นเดียวกัน	 การที่นายโดนัลด	์ 

ทรัมป์	 ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี	 อาจจะเป็นจุดเปล่ียนคร้ังใหญ่หรือเป็นตัวเร่ง

ให้สถานการณ์ทางการเมืองโลกแบบตะวันตกนั้นถดถอยลง	 ท�าให้หลายประเทศ 

มีแนวโน้มเกิดความขัดแย้ง	ซึ่งส่งผลกระทบถึงสถาปัตยกรรมความมั่นคงได้	ดังนั้น	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ๕๖		จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากทุกภาคส่วน	 โดยผ่านการระดมความคิดเห็น	

(Brainstorm)	ทีม่กีารวเิคราะห์ถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการด�าเนนิยทุธศาสตร์
๕๖  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. (2๕6๑). สรุปผลการประชุม “ยุทธศาสตร์
ความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา : ผลกระทบต่อโลก ภูมิภาค และไทย”. ในวันพุธ
ที่ 2 พ.ค.6๑ เวลา 0900 - ๑600 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. กรุงเทพฯ. หน้า 2 - ๑๑.
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ความมั่นคงของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 และสหรัฐอเมริกาในฉบับปัจจุบัน	 

ภายใต้กรอบปัจจัยแวดล้อมทางยุทธศาสตร์แบบ	DIME	Model	ได้แก่	Diplomacy	 

(D)	 หมายรวมถึง	 ด้านการเมืองระหว่างประเทศและการทูต	 Information	 (I)	 

หมายรวมถึง	ด้านข้อมูล	ข่าวสาร	สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	Military	(M)	

การทหาร	 และ	 Economics	 (E)	 เศรษฐกิจ	 โดยเริ่มตั้งแต่ความมั่นคงระดับโลก	

ภูมิภาค	และไทย	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

	 ๔.๒.๑		ควำมมั่นคงระดับโลก	

	 	 ๔.๒.๑.๑	สำธำรณรัฐประชำชนจีน

	 	 ด้ำนกำรเมือง/กำรทูต	 :	 การที่	 สี	 จิ้นผิง	 ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าที่มี

อ�านาจสงูสดุของจนี	และมพีืน้ฐานทางกฎหมายรองรบั	ท�าให้คาดว่าจะกลายเป็นผูน้�า 

ตลอดชีพ	 เป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิด	ซึ่งเป็นการท้าทายถึงกรอบกติกา 

ของชาติมหาอ�านาจในปัจจุบัน	 และถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อระเบียบโลกที่มี

สหรัฐฯเป็นแกนน�ามาตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็น	 ท�าให้เกิดการเปรียบเทียบของ	 

๒	 ระเบียบโลกขึ้นจึงจัดเป็นผลกระทบต่อดุลอ�านาจของเหล่าประเทศมหาอ�านาจ

ฝ่ายประชาธิปไตย	 เนื่องจาก	 ปัจจุบันการเมืองจีนไม่ใช่เผด็จการทหารที่เข้มข้น 

เหมือนเช่นในอดีต	 แต่ทว่าจีนกลับมีความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญในด้านเศรษฐกิจและ

การเงินระหว่างประเทศ	 อีกทั้ง	 การด�าเนินนโยบายทางด้านการทูตที่จีนมีจุดแข็ง

ที่ส�าคัญ	 คือ	 การโน้มน้าวให้เห็นประโยชน์ร่วมกัน	 ท�าให้ทุกภูมิภาคทั่วโลกต่าง 

พากันหวาดระแวงถึงผลประโยชน์ที่สุดท้ายแล้วจีนจะได้รับอย่างมหาศาลนั้น 

อาจไม่มีความเป็นกลาง	

  ด้ำนเศรษฐกจิ	:	ในช่วงทีผ่่านมาจนีมเีสถยีรภาพทางการเมอืง	จงึท�าให้

การเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นตามไปด้วย	 แต่อย่างไรก็ตาม	 จีนต้องเผชิญสงคราม 

การค้ากับสหรัฐฯ	 ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลก	ที่หลายประเทศต้องน�าเข้า

และส่งออกสนิค้าไปยงัสหรัฐฯ	และจนี	เนือ่งจากทัง้คู่เป็นประเทศทีม่เีศรษฐกจิใหญ่

เป็นอันดับ	๑	และ	๒	ของโลก
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 	 ด้ำนกำรทหำร	 :	 การเคลื่อนย้ายก�าลังทหารของจีนเข้าสู่ทางตะวัน

ออกของทวปีแอฟริกาทีป่ระเทศจีบตู	ีเพือ่สนบัสนุนภารกิจของสหประชาชาติ	(ยเูอน็)	

ในด้านมนุษยธรรม	 การสร้างสันติภาพ	 และต่อต้านโจรสลัดในภูมิภาคดังกล่าว	 

แต่เบ้ืองหลังเชื่อว่าเป็นการเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในการจัดตั้ง 

ฐานทัพส�าหรับการส่งก�าลังบ�ารุง	 โดยก่อนหน้านี้ในหลายประเทศท้ังสหรัฐฯ	 

ญี่ปุ่น	ตลอดจนฝรั่งเศส	ต่างเข้าไปตั้งฐานทัพกันอยู่ก่อนแล้ว	ดังนั้น	การวางบทบาท

ทางการทหารของจีนท�าให้หลายมหาอ�านาจต่างมีความคิดเห็นว่าจีนพยายาม 

เพิ่มบทบาทในเวทีโลก	

  ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร	และด้ำนอื่นๆ	 :	การอพยพของชาวจีนที่เข้าไป 

ในประเทศต่างๆ	ผ่านยุทธศาสตร์	 BRI	 อาจส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม	

ท�าให้ประชากรจีนท่ีได้กระจายออกไปตามประเทศต่างๆ	 ไปเพิ่มความหลากหลาย	

แล้วส่งผลกระทบทางลบก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ของ

ประเทศนั้นได้	 อีกทั้ง	 การวิจัยและพัฒนาของจีนท่ีส่วนหน่ึงต้องอาศัยทรัพยากร 

ของประเทศอื่นเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศตน

  ๔.๒.๑.๒ สหรัฐอเมริกา

 	 ด้ำนกำรเมือง/กำรทูต	 :	 จากการที่นาย	 โดนัลด์	 ทรัมป์	 มีนโยบาย 

ขวาจัดสุดโต่ง	 ซึ่งเป็นนโยบายที่ก้าวร้าวแบบท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน	 โดยการ 

มองว่าจีนและรัสเซียเป็นศัตรู	 อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่าง

ประเทศ	 รวมถึงเกาหลีเหนือและอิหร่านที่มีการสะสมอาวุธ	 ถือเป็นภัยคุกคาม 

กบัสหรฐัฯ	อาจน�าไปสูส่งคราม	สร้างความเสียหายจ�านวนมหาศาล	และด้วยปัจจุบนั

สถานการณ์ในยุคตะวันตกก�าลังถดถอยลงเรื่อยๆ	 ยกตัวอย่างเช่น	 สหภาพยุโรป	

(European	 Union:	 EU)	 แตกแยก	 แต่รัสเซียและจีน	 รวมถึงอาเซียนกลับผงาด 

ขึน้มา	ท�าให้เกิดการเปรยีบเทยีบและตคีวามมหาอ�านาจประชาธปิไตยประสบความ

ล้มเหลว	อีกทั้ง	การด�าเนินนโยบายการต่างประเทศที่มีชื่อว่า	“อเมริกาต้องมาก่อน	

(America	First)”	ท่ีสหรฐัฯมข้ีอจ�ากดัในการเปิดโอกาสส�าหรบัความร่วมมอื	แต่ต้อง



99เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

เป็นความร่วมมือที่สหรัฐฯได้ประโยชน์ด้วย		ด้านเศรษฐกจิ	:	จากการด�าเนนินโยบาย

ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีความต้องการเสรีนิยมอย่างมีเงื่อนไข	โดยสหรัฐฯ	ต้อง

เป็นคนเขียนกติกา	 ต้องไม่เสียเปรียบประเทศอื่นๆ	 และรักษาไว้ซ่ึงการค้าแบบ

ยุติธรรมในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	เป็นผลให้เกิดสงครามทางการค้า	หรือ

เรยีกว่า	Trade	War	ระหว่างสหรฐัฯกบัจนี	แต่อย่างไรกต็าม	การเผชญิภาวะสงคราม

ทางการค้าย่อมส่งผลกระทบกบัเศรษฐกจิทัว่โลก	เนือ่งจากหลายประเทศต้องน�าเข้า

และส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ	๑	ของโลก

 	 ด้ำนกำรทหำร	 :	 การยึดมั่นในหลักการ	 “อเมริกาต้องมาก่อน”	

ซึ่งอยู่บนพื้นฐานสัจนิยม	 (Realism)	 ที่มีแนวคิดทางการเมืองเป็นความคิดน�า	 

(Dominated	Thinking)	จึงให้ความส�าคัญกับการสร้างสมก�าลังทหารเพื่อป้องกัน

ประเทศ	คงความเป็นมหาอ�านาจทางทหารไว้	จงึเป็นผลกระทบท่ีอาจท�าให้บทบาท

ของสหรฐัฯบนเวทีโลกด้านอืน่ๆ	อ่อนแอลง	อีกทัง้	การให้ความส�าคญักับโลกท่ีเตม็ไป

ด้วยการแข่งขนั	ท�าให้สหรฐัฯ	ให้ความส�าคญักบัการสนบัสนนุงานด้านการข่าวกรอง	

การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางทหาร	 การป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธ 

ร้ายแรง	 เพ่ือคงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของภูมิภาคของโลก	 รวมไปถึงการแสดง

แสนยานภุาพของอาวธุยทุโธปกรณ์ทีก่องทพัชาตอิืน่ไม่อาจทีจ่ะละเลยได้	ซ่ึงจะท�าให้

ทั่วโลกต่างต้องพากันเก็บสะสมอาวุธที่มีแสนยานุภาพตามไปด้วย

	 	 ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร	 และด้ำนอื่นๆ	 :	 การที่ประธานาธิบดี	 โดนัลด์	

ทรัมป์	 ตั้งป้อมเป็นศัตรูกับสื่อกระแสหลักทุกส�านัก	 ท�าให้สื่อภายในประเทศออก

มาต่อต้านและสร้างกระแสข่าว	 ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของบทบาทผู้น�าแล้ว	 

ยังท�าให้โลกรู ้สึกถึงความสับสนในการด�าเนินนโยบายต่างๆ	 ท�าให้โลกมีความ

ตึงเครียด	 และหลายประเทศยังมีความกังวลถึงการเข้าไปแทรกแซงรัฐเล็กรัฐน้อย

ที่สนับสนุนฝ่ายสหรัฐฯ	 ที่อาจขัดขวางอะไรก็ตามที่อาจเป็นประโยชน์กับฝ่าย 

ตรงข้าม	น�ามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างประเทศได้	นอกจากนี้	การที่สหรัฐฯถอนตัว 

จากข้อตกลงปารีส	 (Paris	 Agreement)	 ต่างเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนด้าน 

สิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก
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	 ๔.๒.๒	 ควำมมั่นคงระดับภูมิภำค

  ๔.๒.๒.๑ สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 	 ด้ำนกำรเมือง/กำรทตู	:	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการเชือ่มโยงเศรษฐกจิ

จากการค้าและลงทุนด้วยโครงสร้างพื้นฐาน	 ระหว่างภูมิภาคเอเชีย	 แอฟริกา	 และ

ยุโรป	จากยุทธศาสตร์	BRI	ของจีนให้มีอิทธิพลต่อกลุ่มประเทศอาเซียน	อาจน�ามา

ซึง่ความขดัแย้งในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ได้ในอนาคต	และนโยบายพัฒนา

ลุม่แม่น�า้โขงของจนี	ทีต้่องระเบดิแก่งเพือ่การสร้างเขือ่น	ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ทิศทางน�้า	 และสามารถควบคุมการเปิด-ปิดของน�้าในลุ ่มแม่น�้าโขง	 อาจส่ง 

ผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 (Greater	 

Mekong	 Subregion	 :	 GMS)	 น�ามาซึ่งความขัดแย้งกันเองในกลุ่มประเทศ 

อาเซียนได้	 นอกจากนี้	 จากเดิมที่ญี่ปุ่นมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้าง 

พ้ืนฐานให้กับประเทศลุ่มแม่น�้าโขง	 ขณะนี้กลับเป็นจีนที่เข้ามาแสดงบทบาทร่วม 

อยู่ด้วย	ท�าให้ภูมิภาคอาเซียนต้องตกอยู่ภายใต้การแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ

ทั้งสองประเทศ	 จนอาจท�าให้ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงไม่สามารถแสวง

ประโยชน์จากแม่น�้าโขงที่ตนมีส่วนร่วมได้มากพอ	 และอาจสูญเสียประโยชน์ให้กับ

ประเทศมหาอ�านาจได้

	 	 ด้ำนเศรษฐกิจ	 :	 จากการขยายอิทธิของจีนผ่านยุทธศาสตร์	 BRI	 

ไปทุกภูมิภาคทั่วโลก	 เพื่อต้องการเชื่อมโยงทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทร

อินเดีย	 ท�าให้ส่งผลกระทบต่อดุลอ�านาจของประเทศมหาอ�านาจแต่ละภูมิภาค	 

ยกตัวอย่างเช่น	เมื่อจีนน�าโครงการ	BRI	เข้าไปในเอเชียใต้	ในส่วนพื้นที่ของประเทศ

ปากีสถาน	 ส่งผลกระทบให้อินเดียซึ่งถือว่าเป็นมหาอ�านาจในภูมิภาคต้องเร่งปรับ

ยทุธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของตนโดยการเข้าร่วมยทุธศาสตร์กบัอนิโด-แปซฟิิก

ที่มีประเทศญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 และสหรัฐฯ	 เพื่อคานอ�านาจกับจีน	 เช่นเดียวกัน	

ความต้องการของจีนที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคผ่านทางทะเล	 เพื่อให้สามารถออกไปสู่

มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกได้	 จีนจึงเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุน

สงูสดุในประเทศกมัพชูา	สปป.ลาว	เมยีนมาร์	และเวยีดนาม	หรอืกลุม่ประเทศ	CLMV	
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ซึง่ในทศันะของกลุม่ประเทศ	CLMV	ต่างเกรงกลัวการเข้าไปฉกฉวยผลประโยชน์และ

ทรพัยากร	ธรรมชาตขิองธรุกจิจนีทีเ่ข้าไปลงทนุ	กอปรกบัโครงการลงทนุขนาดใหญ่

ของจีนส่วนใหญ่ก่อให้เกิดผลกระทบชมุชน	ระบบนเิวศ	และสิง่แวดล้อมของท้องถิน่	

เนือ่งจาก	ธรุกิจจีนทีเ่ข้าไปลงทุนยังไมใ่หค้วามส�าคญัตอ่บรรษทับริบาลเท่าที่ควรจงึ

เกดิการต่อต้านบ่อยครัง้จากประชาชนและนกัอนรุกัษ์		อกีทัง้	ยงัเป็นการเอือ้อ�านวย

ให้เอกชนจีนสามารถท่ีจะเข้ามาลงทุนลุม่แม่น�า้โขงได้ง่ายมากกว่าเอกชนของประเทศ

ลุ่มแม่น�้าโขงอื่นๆ	อีกด้วย	

 	 ด้ำนกำรทหำร	 :	 การเสริมสร้างกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน	

บรรดานักยุทธศาสตร์รู้สึกวิตกต่อการขยายอ�านาจทางทหาร	 ดังที่เห็นได้จากการ

แสดงแสนยานุภาพทหารในการซ้อมรบบริเวณช่องแคบไต้หวัน	 และการที่จีน 

ขอทหารเข้าร่วมการลาดตระเวนในพื้นท่ีลุ่มแม่น�้าโขง	 ส่งผลกระทบให้ประเทศอื่น

ในภูมิภาคอาเซียนมีความไม่ไว้ใจ	 และเกรงว่าจีนมีความพยายามจะแผ่อิทธิพล 

ในลุ่มแม่น�้าโขง	 	

 	 ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร	 และด้ำนอื่นๆ	 :	 ความต้องการของจีนที่จะ

พฒันาอาจส่งผลกระทบกบัความสมัพนัธ์กบัประชาชนในพืน้ทีป่ระเทศ	CLMV	ทีจ่นี 

ไม่สามารถหลีกเหลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้	 และยังต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป

  ๔.๒.๒.๒ สหรัฐอเมริกา

	 	 ด้ำนกำรเมือง/กำรทูต	 :	 การผงาดขึ้นมาของจีนด้วยการครอบง�า

เศรษฐกิจในภูมภิาค	มผีลท�าให้ระบบความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในภมิูภาคเปล่ียน

ไป	ท�าให้สหรัฐฯ	ต้องเดินหน้าสกัดกั้นจีนและรัสเซียที่ก�าลังพยายามจัดระเบียบโลก

ขึ้นมาใหม่	 ในส่วนเกาหลีเหนือและอิหร่านในการพยายามจัดหาอาวุธท่ีมีอานุภาพ

การท�าลายล้างสูง	 ท�าให้ความมั่นคงโลกเกิดความส่ันคลอนได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	 

กลับท�าให้สหรัฐฯสามารถหาผลประโยชน์จากความตึงเครียดระหว่างภูมิภาคได้	 

โดยเฉพาะการขายอาวุธสงครามที่ประเทศต่างๆ	 สะสมอาวุธมากขึ้น	 นอกจากนี	้

รัฐบาลสหรัฐฯหวังที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 เนื่องจาก	
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ภูมิภาคนี้มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์	 และเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส�าคัญ

เชื่อมโลกตะวันตกกับตะวันออก	 สหรัฐฯจึงสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	 

ส่งเสริมสันติภาพ	การต่อต้านความรุนแรง	ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์	และการก่อการ

ร้ายสากลทีส่หรฐัฯอาศยัฐานทัพ	ระบบพนัธมติร	และความเชือ่มโยงทางยทุธศาสตร์

ในยุคสงครามเย็นเข้าสนับสนุนการปิดล้อมการก่อการร้าย	 จึงเป็นผลกระทบที่อาจ

ท�าให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นท่ี	 “หมายปอง”	 และเป็น	 “สนามประลอง”	 ของบรรดา

ชาติมหาอ�านาจที่หวังจะปกป้องผลประโยชน์ของตนด้วยเช่นกัน	

	 	 ด้ำนเศรษฐกิจ	:	ยุทธศาสตร์	BRI	ของจีนมีผลท�าให้สหรัฐฯ	พยายาม

ดึงมหาอ�านาจมาถ่วงดุลกับจีน	 เพื่อไม่ให้จีนผูกขาดการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ 

ในภูมิภาค	สหรัฐฯ	จึงใช้ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก	 (Indo	 -	Pacific)	ที่มีลักษณะ

เปิดกว้างและเสร	ีในอนาคตจะมคีวามร่วมมอืทางโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกนัระหว่าง	

๔	 ประเทศ	 ได้แก่	 สหรัฐฯ	 ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 และอินเดีย	 นอกจากนี้	 สหรัฐฯ	

ได้มีการถอนตัวออกจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้น

แปซิฟิก	(Trans-Pacific	Partnership	:	TPP)	เป็นผลท�าให้กลุ่มเศรษฐกิจของ	TPP	 

ไม่สามารถเป็นแกนกลางของเศรษฐกิจในภูมิภาคได้	

 	 ด้ำนกำรทหำร	 :	 การท่ีสหรัฐฯ	 ให้ความส�าคัญกับภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกนั้น	 เนื่องจาก	 ภูมิภาคนี้มีพื้นท่ีถึงครึ่งหนึ่งของโลก	 เริ่มต้ังแต่พื้นน�้า 

ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ	จรดชายแดนอินเดีย	และจากเขตแอนตาร์กติกาจนถึง 

ขั้วโลก	 ดังนั้น	 เมื่อสหรัฐฯต้องการเป็นมหาอ�านาจ	 จึงมีการตรวจความเคลื่อนไหว 

ของกองทัพขนาดใหญ่ของท้ัง	 ๕	 ประเทศ	 คือ	 จีน	 อินเดีย	 รัสเซีย	 เกาหลีเหนือ	

และเกาหลีใต้	 โดยติดตามความเคลื่อนไหวในคาบสมุทรเกาหลี	 การสะสมอาวุธ 

ของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์	และทะเลจีนใต้	ที่สหรัฐฯไม่อาจละสายตา 

จากภูมิภาคนี้ได้	 นอกจากนี้	 สหรัฐฯยังเพิ่มกรอบความร่วมมือทางทหารโดยผ่าน

โครงการศึกษาและฝึกอบรมทางการทหารระหว่างประเทศ	 (International	 

Military	 Education	 and	 Training	 :	 IMET)	 เงินช่วยเหลือทางด้านการทหาร 

ต่างประเทศ	 (Foreign	Military	 Financing	 :	 FMF)	 และการฝึกซ้อมทางทหาร 



๑03เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

คอบร้าโกลด์	(Cobra	Gold)	เป็นการฝึกร่วมทีใ่หญ่ท่ีสุดในเอเชยี	ซ่ึงได้ขยายให้เป็นการ

ฝึกแบบพหุภาคทีีม่ปีระเทศในภมูภิาคเข้าร่วมและสงัเกตการณ์จ�านวนมาก	เพือ่การ 

มีส่วนร่วมและเป็นการแบ่งบันผลประโยชน์ร่วมกัน

	 	 ด้ำนข้อมูล/ข่ำวสำรอื่นๆ	 :	 การที่ประธานาธิบดี	 โดนัลด์	 ทรัมป์	 

มีมาตรการห้ามชาวมุสลิมเข้าสหรัฐฯ	 จะเป็นการขยายขอบเขตความขัดแย้ง 

ทางสังคมเมืองภายในประเทศ	และยังท�าให้สังคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกมุสลิม

และตะวันออกกลางเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

	 ๔.๒.๓	 ควำมมั่นคงประเทศไทย

  ๔.๒.๓.๑ สาธารณประชาชนจีน

 	 ด้ำนกำรเมือง/กำรทูต	:	ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	ดังนั้น	 

ไทยควรแสวงประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ในประเทศ	 แต่ไทยควรค�านึงถึงอิทธิพลการอยู่ท่ามกลางของประเทศมหาอ�านาจ	

อาจส่งผลกระทบต่อบทบาทของไทยในด้านการเมืองระหว่างประเทศในลักษณะ

การช่วงชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	 หรือการถูกบังคับให้เลือกข้าง	 ดังนั้น	 ไทยจึง

ควรด�าเนนินโยบายความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นกลาง	เพือ่ถ่วงดุลอ�านาจ

ระหว่างประเทศมหาอ�านาจ		

 	 ด้ำนเศรษฐกจิ	:	จากสงครามทางการระหว่างจีนกับสหรัฐฯ	ได้ส่งผล 

กระทบต่อไทย	 เนื่องจากไทยส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปที่จีน	 ซึ่งท�าให้ต้นทุน 

ในการส่งออกเพิ่มมากขึ้น	ดังนั้น	ภาครัฐควรด�าเนินนโยบายตั้งรับหรือปรับเปลี่ยน	

หรืออาจมีการสื่อสารกับจีนให้ผลิตในไทย	 พร้อมท้ัง	 มุ่งไปหาตลาดใหม่ในแถบ

แอฟริกา	 และเอเชียกลาง	 เช่นเดียวกัน	 การที่ประเทศจีนเข้ามามีบทบาทในกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงมากขึ้น	 เป็นผลให้สินค้าไทยต้องปรับกลยุทธ ์

ด้านการตลาด	 เพื่อเตรียมพร้อมรับการแข่งขันจากสินค้าราคาถูกของจีน	 

ขณะเดียวกัน	 การที่จีนเข้ามาลงทุนในด้านพลังงานและทรัพยากรในประเทศ 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงมากขึ้น	 ย่อมส่งผลให้ความมั่นคงทางพลังงานของไทย 

ลดลง	เนือ่งจากประเทศไทยยงัต้องพึง่พาการน�าเข้าพลงังานทัง้ก๊าชและไฟฟ้าทีผ่ลติ 



๑04 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

จากในประเทศเพือ่นบ้าน	ดงันัน้	การทีป่ระเทศจีนเข้ามาลงทุนเพ่ือหาแหล่งพลังงาน

ในอนุภูมิภาคนี้	ท�าให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์	

หากช้าอาจไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของทุนจีน	ล่าสุดหลังจากนายแจ็ค	หม่า	ซีอีโอบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปได้ลงนาม

ในเอ็มโอยกัูบรฐับาลไทย	เกีย่วกบัความร่วมมอืด้านการค้าการลงทนุ	การขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจดิจิทัล	อาจส่งผลกระทบกับประชาชนไทยในตลาดการบริโภคทุเรียนที่ไม่

เพียงพอให้กับคนภายในประเทศ	 ในส่วนของรัฐบาลอาจเสียผลประโยชน์ในเรื่อง 

ของการจัดเก็บภาษีออนไลน์	 จึงเห็นได้ว่า	 การครอบง�าด้านเศรษฐกิจของจีนใน

ภูมิภาคจะมีบทบาทเพิ่มมากข้ึน	 โดยจีนเข้ามาสร้างกลุ่มผลประโยชน์ที่มีลักษณะ

สอดคล้องกัน	และจะเป็นส่วนส�าคญัในการก�าหนดนโยบายต่างๆ	ทีเ่ริม่ตัง้แต่ในระดบั

ท้องถิ่น	 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนจีนด้วยกันเอง	 ไทยจึงต้องมีการพิจารณา

ความร่วมมืออย่างรอบด้าน

  ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร	 และด้ำนอื่นๆ	 :	 การอพยพของชาวจีนที่เข้า

มาในประเทศไทยจ�านวนหนึ่งได้ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม	 ยกตัวอย่าง

เช่น	 “นิว	 ไชน่าทาวน์”	 (New	 Chinatown)	 เขตห้วยขวาง	 ในปัจจุบันมีชาวจีน

เป็นเจ้าของธุรกิจจ�านวนมาก	 ท�าให้หน่วยงานของไทยต้องติดตามวางแผนรับมือ 

กบัการตรวจสอบความถกูต้องของธรุกจิการค้าทีเ่กดิขึน้	การก�าหนดมาตรการน�าเข้า

และส่งออกสนิค้าเพ่ือจดัเกบ็ภาษ	ีรวมถงึการควบคมุวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม	(Small	and	Medium	Enterprise	:	SMEs)	นอกจากนี้	การประกอบการค้า 

ที่จะต้องมีภาวะของการแข่งขันที่มากข้ึนกับไชน่าทาวน์เขตเยาวราช	 แล้วไปม ี

ผลกระทบในด้านความสัมพันธ์	 อีกท้ัง	 การวิจัยและพัฒนาของจีนที่ส่วนหนึ่งต้อง

อาศัยทรัพยากรของประเทศไทย	 ถ้าหากรบกวนระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่	

ไทยจ�าต้องเร่งการมมีาตรการเพือ่ลดปัญหาดังกล่าวหรือหาข้อตกลงร่วมกนัอย่างเป็น

รูปธรรม	 รวมถึงภัยคุกคามไม่ตามแบบที่จะมาพร้อมกับการพัฒนาของจีนในพื้นที ่

ของประเทศไทย	เช่น	ยาเสพติด	กลุ่มก่อการร้าย	อาชญากรรม	เป็นต้น



๑0๕เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

  ๔.๒.๓.๒ สหรัฐอเมริกา

 	 ด้ำนกำรเมอืง/กำรทตู	:	จากการทีส่หรฐัฯปิดประเทศและมสีญัญาณ

ความเสื่อมถอยลง	ท�าให้สหรัฐฯมีบทบาทลดลงดุลอ�านาจเปลี่ยนไปโดยจีน	 รัสเซีย	

และอาเซียนกลับเข้ามามีบทบาทมากข้ึน	 ดังนั้น	 ไทยต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่	 

เพ่ือให้ทันต่อสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่เปลี่ยนไป	 ไทยจึงต้องเตรียมรับมือกับ

ระเบียบความมั่นคงในหลายขั้วอ�านาจ

 	 ด้ำนเศรษฐกิจ	 :	 เมื่อสหรัฐฯ	 ถอนตัวออกจาก	 TPP	 ประกอบกับ 

ความขดัแย้งของสหรฐัฯ	–	จนี	ท�าให้ไทยอาจถูกกดดันให้เลอืกข้างมากขึน้	การเจรจา

การค้ากบัสหรฐัฯมคีวามยากขึน้	การลงทนุในไทยจากสหรฐัฯ	กจ็ะมสีดัส่วนทีน้่อยลง

ซึง่ความน่ากังวล	คอื	การวางตวัของไทยในประเดน็นีย้งัไม่มคี�าตอบหรอืสตูรทีล่งตวั

ระหว่างไทยกับมหาอ�านาจ	นอกจากนี	้การท�าความตกลงพนัธมติรทางการค้าระดบั

ภูมิภาค	(Regional	Comprehensive	Economic	Partnership	:	RCEP)	ได้มคีวาม

ส�าคญัมากขึน้	แต่กลบัยงัไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงได้	เนือ่งจากการเจรจาเต็มไปด้วย

ความยากล�าบาก	ซึง่อาจเป็นผลมาจากการเจรจา	TPP	ยงัไม่มคีวามแน่นอน	นอกจาก

นี้	สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน	ส่งผลกระทบกับไทยในสินค้าเกษตร	สินค้า

อิเล็กทรอนิกส์	 พลาสติกขั้นพื้นฐานท่ีไทยส่งไปจีน	 ทั้งนี้	 อาจท�าให้จีนน�าเข้าสินค้า 

ดังกล่าวจากไทยน้อยลง	เนื่องจากจีนส่งออกไปยังสหรัฐฯ	ได้น้อยลง	แต่ถึงอย่างไร	

ไทยก็อาจได้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของจีนหรือได้ประโยชน์ 

ในกรณีที่สหรัฐฯน�าเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้น	 เช่น	 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์	 อุปกรณ์

ไฟฟ้า	เป็นต้น	อกีทัง้	การด�าเนนินโยบายทางการทตูของสหรฐัฯมท่ีาททีีมุ่ง่เจรจาแบบ

ทวิภาคี	หรือ	One	on	One	Trade	Deal	มากขึ้น	ไทยอาจใช้โอกาสนี้รื้อฟื้นความ

สัมพันธ์การท�าความตกลงทางการค้าของประเทศระหว่างไทย	 –	 สหรัฐฯ	 (Free	

Trade	Area	:	FTA)	เป็นการร่วมมือในการขจัดอุปสรรคทางการค้า	แต่อาจจะต้อง

ระวังหากสหรัฐฯ	น�ามาตรการภาษีมาเป็นเงื่อนไข	



๑06 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

 	 ด้ำนกำรทหำร	 :	 การท่ีสหรัฐฯมองว่าจีนคือคู่แข่งส�าคัญในการเป็น

มหาอ�านาจ	 ท�าให้ไทยต้องระมัดระวังการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับจีน	 อีกทั้ง	

ฝ่ายทหารไทยส่วนใหญ่ได้เริ่มมองว่า	 สหรัฐฯ	 เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของไทย	

เนือ่งจาก	มกีารเข้ามาแทรกแซงทางการเมอืงภายในของไทย	สอดคล้องกบั	ปัจจบุนั

ทหารไทยได้ไปศกึษาต่อและฝึกอบรมในสหรฐัฯเป็นจ�านวนมาก	อาจท�าให้	นายทหาร

ทีไ่ปเรยีนมแีนวคิดเอนเอียงไปทางสหรฐัฯ	เมือ่นายทหารเหล่านัน้กลบัมาเป็นใหญ่ใน

ประเทศ	และมส่ีวนส�าคญัในการก�าหนดนโยบายกท็�าให้นโยบายนัน้เอือ้ประโยชน์กบั

สหรัฐฯ	ท�าให้สหรัฐฯสามารถก�าหนดทิศทางให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้	ดังนั้น	

ในประเด็นนี้ไทยควรต้องระมัดระวังไว้ให้มาก

 	 ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร	 และด้ำนอื่นๆ	 :	 ถึงแม้สหรัฐฯจะมีกรอบ 

ข้อริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่าง	 (Lower	Mekong	 Initiative	 :	 LMI)	 มีวัตถุประสงค	์ 

เพื่อลดช่องว่างระดับการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนการรวม

ตวัเป็นประชาคมอาเซยีน	ทัง้นี	้ไทยมบีทบาทในฐานะหุ้นส่วนเพือ่การพฒันาร่วมกบั 

สหรัฐฯ	 โดยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มน�้าโขง	 ซ่ึงได้มีการด�าเนินโครงการ 

ด้านการศึกษา	สาธารณสุข	พลังงาน	และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ	

แต่สหรฐัฯไม่ได้ให้ความส�าคญักบัยทุธศาสตร์นีม้ากนกั	เนือ่งจาก	เป็นเวทกีารประชมุ

ทีม่กีารสนบัสนนุยงัไม่มากพอเท่าทีค่วร	และสหรฐัฯยงัไม่เหน็ผลประโยชน์ทีส่หรฐัฯ

จะได้รับอย่างชัดเจน	จึงอาจท�าให้ผลประโยชน์ที่ไทยควรจะได้รับน้อยกว่าที่หวังไว้

	 โดยสรุป	 การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกมีรากฐานมาจากการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านการเมือง	 ด้านข้อมูลข่าวสาร	 ด้านการทหาร	 และด้านเศรษฐกิจ	 แต่

อย่างไรก็ตาม	 การเมืองระหว่างประเทศ	 และวิสัยทัศน์ผู้น�ามีส่วนส�าคัญในการ

ก�ากับการเปลี่ยนแปลงของดุลอ�านาจโลกด้วย	 เห็นได้จาก	 ประธานาธิบดีทรัมป์	 

ได้ด�าเนินนโยบายบนบรรทัดฐานของการยึดเอาประโยชน์ของสหรัฐฯ	 เป็นอันดับ

แรกโดยแนวทางใหม่ของสหรัฐฯ	 ได้มีแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แบบสัจนิยม	 (Realism)	 เพื่อคงความเป็นมหาอ�านาจของโลกในทุกด้าน	 น�ามาซ่ึง

ความขดัแย้งทางการค้าและการทหารกบัจีน	ซึง่เป็นทีแ่น่นอนว่าจะมีผลต่อหลายชาต ิ
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ในเอเชียและทะเลจีนใต้	 อีกทั้ง	 มาตรการห้ามชาวมุสลิมอันเป็นการขยายขอบเขต

ความขดัแย้งทางสงัคมและการเมอืงภายในประเทศ	ขณะเดียวกนั	จนีได้รบัแรงกดดนั 

จากมหาอ�านาจสหรัฐฯ	 จึงได้ปรับยุทธศาสตร์ลดการเผชิญหน้า	 และเพียง

ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ	 ในเชิงผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ	 

โดยขณะนีไ้ด้เน้นการเจรจาทางการค้า	เพือ่คงไว้ซ่ึงการรกัษาพร้อมกบัการหลกีเลีย่ง

ความตงึเครยีดทีอ่าจจะเกดิขึน้	ส่วนบทบาททีแ่ขง็กร้าวในทะเลจีนใต้เป็นการสะท้อน

ถึงการขยายพื้นที่ทางการทหาร	ภายใต้การน�าของประธานาธิบดีสี	จิ้นผิง	เป็นการ

ขยายบทบาทของตนบนเวทีโลก	 โดยใช้พลังอ�านาจด้านเศรษฐกิจในภาคส่วน 

การค้าและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติกับประเทศ

ต่างๆ	 เช่ือมทุกภูมิภาคของโลกจากยุโรปและเอเชียกลางเส้นทางหนึ่ง	 และเชื่อม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้	รวมทั้งประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ	อีกเส้นทาง

หนึง่	ท�าให้จนีสามารถขยบัความเป็นมหาอ�านาจได้สงูขึน้	ซ่ึงผลกระทบท่ีเกดิขึน้จาก

ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศทั้งสองสามารถสรุปโดยรวมดังแสดงในตารางที่	๔	
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ตารางที่	๔	สรุปผลกระทบยุทธศาสตร์มหาอ�านาจระหว่างจีน	vs	สหรัฐฯ	ประจ�าปี	

2018	ในบริบทความมั่นคงระดับโลก	ระดับภูมิภาค	และประเทศไทย	ภายใต้กรอบ	

DIME	Model	



ส่วนที่ ๕

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๕.๑	บทสรุป

	 	 เม่ือสงครามโลกครั้งท่ีสองสิ้นสุดลง	 โลกถูกผลักดันเข้าสู่ยุคสงครามเย็น	 
โดยแบ่งออกเป็นสองฝ่าย	 ฝ่ายหนึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมน�าโดยสหรัฐฯ	 
กบัอกีฝ่ายหนึง่มรีะบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนยิมน�าโดยสหภาพโซเวยีตรัสเชยี	และจีน	
ระหว่าง	ปี	ค.ศ.	๑๙๘๐	โลกค่ายสังคมนิยมได้อ่อนแอลง	น�าไปสู่การล่มสลายของ
ระบบสงัคมนิยม	ท�าให้ศนูย์กลางน�าของโลกได้รวมศนูย์ไปอยูท่ีส่หรัฐฯ	ผ่านองค์การ
สหประชาชาต	ิ	สบืเนือ่งจาก		สหรฐัฯ	มคีวามแขง็แกร่งทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	การเมือง	
การทหาร	และวัฒนธรรม	การจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่จึงได้เริ่มขึ้น	อีกทั้งผู้น�า
ของสหรัฐฯที่ผ่านมา	 ได้เล็งเห็นว่า	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เป็นภูมิภาค 
ที่ประกอบไปด้วยประเทศก�าลังพัฒนาซึ่งเป็นแหล่งการผลิตที่ส�าคัญมีทั้งทรัพยากร
เพยีงพอต่อความต้องการ	แรงงานทีส่ามารถฝึกทกัษะ	รวมถงึมพ้ืีนท่ีทีส่ามารถต้ังฐาน 
การผลิตได้	 เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ภูมิภาคนี้ยังขาดผู้ท่ีมีความรู้ความช�านาญ 
ในหลายด้านและเทคโนโลยท่ีีทันสมยั	จงึต้องอาศยัความร่วมมอืของชาตมิหาอ�านาจ
เข้ามาแลกเปลีย่นและเป็นผูน้�า	ซึง่อย่างน้อยได้เป็นการแสดงให้เหน็ว่าภมูภิาคนีไ้ด้ถกู
ยกระดับและกลับกลายมาเป็นพื้นที่ที่ได้ถูกจับตามองจากมหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ
	 เช่นเดยีวกัน	จนีในระยะ	๔๐	 ปีทีผ่่านมา	จนีเกดิการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
คร้ังใหญ่จากที่เคยเป็นประเทศที่ยากจน	 และล้าหลังประเทศตะวันตก	 หรือ 
บางประเทศในเอเชียไม่ว่าจะในด้านอตุสาหกรรม	เทคโนโลย	ีหรอืผลผลติการเกษตร	
แต่ปัจจุบนัภายใต้การน�าของประธานาธบิด	ีส	ีจิน้ผงิ	จนีได้กลบัมาเป็นชาตทิีม่ขีนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก	เป็นชาตทิีค้่าขายกบัต่างประเทศมมีลูค่าอนัดับ
หนึง่ของโลก	ผ่านนโยบายบนพืน้ฐานของสิง่ทีเ่ป็นแกนผลประโยชน์	(core	interest)	
ของจีน	ตั้งอยู่บนพื้นฐาน	๒	ประการ	คือ	(๑)	การปกป้องผลประโยชน์ของจีน	และ 
(๒)	การยึดถือค่านิยมร่วมของนานาชาติ
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	 การทีจ่นีมฐีานะมหาอ�านาจเทยีบเคยีงสหรัฐฯ	เช่นนี	้ส่งผลให้สหรัฐฯ	สูญเสีย
อ�านาจและอิทธิพลในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ซึ่งยุทธศาสตร์
สหรัฐฯ	 ได้บ่งบอกถึงความวิตกกังวลต่อพัฒนาการที่จะท�าให้โลกมีมหาอ�านาจ 
หลายขัว้	โดยสหรฐัฯ	อาจกลายเป็นเพยีงประเทศมหาอ�านาจหนึง่เท่านัน้	หากว่าโลก
ยังมีทิศทางพัฒนาไปสู่ภาวะมหาอ�านาจหลายขั้ว	 แล้วจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศ
มหาอ�านาจเอเชีย	 โดยเฉพาะเอเชียเหนือจะเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และฟิลิปปินส์	เป็นต้น	ที่จะต้อง
พิจารณาความร่วมมือด้านต่างๆ	 ให้มากขึ้นเพื่อถ่วงดุลจีน	 หรือจะยอมรับการน�า
ของจีนแบบเดียวกับอดีตที่ผ่านมา	 ที่ประเทศเหล่านี้เคยยอมรับและอาศัยการน�า
ของสหรัฐฯ
	 ปัจจุบันในยุคของประธานาธิบดี	โดนัลด์	ทรัมป์	สหรัฐฯได้แสดงทัศนะว่าโลก
เตม็ไปด้วยการแข่งขนั	ให้ความส�าคญักบัการสร้างสมก�าลงัทหารเพือ่ป้องกันประเทศ	
แล้วค่อยขยายอ�านาจรัฐในด้านอื่นๆ	 เช่น	 ด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี	เป็นต้น	โดยยึดหลักอเมริกาต้องมาก่อน	“America	First”	เพื่อให้
เกิดความมั่นคง	 ผลประโยชน์	 และการเป็นมหาอ�านาจโลกเพียงหนึ่งเดียวของโลก
ต่อไป	แต่อย่างไรกต็าม	สหรฐัฯ	ยงัคงกระชับความสัมพันธ์กบัประเทศพันธมติรและ
แนวร่วมของสหรัฐฯ	 เพื่อด�ารงดุลอ�านาจ	 (Balance	 of	 Power)	 ท่ีเอื้อประโยชน ์
ต่อสหรฐัฯทัง้ในภมูภิาคอนิโด-แปซฟิิก	ภมูภิาคยโุรป	ภมูภิาคตะวันออกกลาง	ภมูภิาค
เอเชียกลางและเอเชียใต้	 ภูมิภาครอบสหรัฐฯ	 และภูมิภาคแอฟริกา	 โดยเฉพาะ
ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกได้มีความส�าคัญเป็นอันดับต้น
	 โดยสรปุ	การแย่งชงิกนัของมหาอ�านาจทัง้ในมติิด้านการเมอืง/การทตู	ข้อมลู
ข่าวสาร/ข่าวกรอง	การทหาร	และเศรษฐกิจ	รวมถึงการจัดการทรัพยากร	ถือเป็น
ปัจจยัหลกัทีท่�าให้ประเทศมหาอ�านาจต่างมุง่หวงัทีจ่ะเข้ามาสร้างอทิธพิลและตกัตวง
ผลประโยชน์เข้าประเทศตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น	 หลายประเทศจึงต้องมีการประสาน
ความร่วมมือเพื่อถ่วงดุลและคานอ�านาจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา	 แต่อย่างไร
ก็ตาม	 หลังสงครามเย็นสิ้นสุดและระบบโลกสองข้ัวหมดไป	 และเข้าสู่โลกหลายข้ัว

อ�านาจ
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	๕.๒	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย	

	 ในประเดน็ดงักล่าว	ส่งผลให้หน่วยงานในภาคส่วนของความมัน่คง	โดยเฉพาะ

กองทัพไทยในการเตรียมพร้อมรับมือกับบทบาทอันจะเป็นแนวทางในการก�าหนด

ท่าทีและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างสมดุล	ดังนี้	

	 	 ด้ำนกำรเมอืง/กำรทตู	ไทยสามารถแสดงบทบาทเป็นตัวกลาง	(Mediator)	

ระหว่างประเทศมหาอ�านาจทั้งจีนและสหรัฐฯ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความ 

ร่วมมอืกบัอาเซยีนตามกลไก	อาเซยีน+3	(ASEAN+3)	อาเซียน	+8	(ASEAN+8)		และ

อาเซยีน+9	(ASEAN+9)	ซึง่ในปี	๒๕๖๒	ไทยได้เป็นประธานอาเซียน	ดังนัน้	ไทยควร 

ริเริ่มผลักดันความร่วมมือที่จากทั้งจีนและสหรัฐฯ	 ให้ความสนใจร่วมกันในการเป็น

ประเทศคู่เจรจา	 โดยด�าเนินตามนโยบายถ่วงดุลอ�านาจ	 (Balance	 of	 Power)	 

เพือ่ไม่ให้มหาอ�านาจใดมหาอ�านาจหนึง่มาครอบง�าไทยได้เพียงฝ่ายเดียว	ซ่ึงจะท�าให้

ไทยไม่สูญเสยีอ�านาจในการต่อรองหรอืสญูเสยีอสิรภาพทางการทตู	อกีทัง้สนบัสนนุ

คณะท�างานผูเ้ชีย่วชาญในด้านต่างๆ	(Experts’	Working	Group	:	EWG)	ในอนาคต

อันใกล้ต่อไป	เพื่อให้ไทยมีบทบาทในเวทีโลกได้มากยิ่งขึ้น	

  ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร	และด้ำนอื่นๆ	สถาบันคลังสมองของประเทศไทยควร 

มีการบรูณาการร่วมกนั	เพือ่น�าเสนอข้อเสนอเชงินโยบายต่อรฐับาล	และผูท้ีม่บีทบาท

ตัดสินใจเชิงนโยบาย	 ให้มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างไทย 

กับจีน	และ	ไทยกับสหรัฐฯ	เพื่อให้การบริหารงานของรัฐบาลมีความเป็นไปได้	และ

น�าไปสู่ความส�าเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

	 	 ด้ำนกำรทหำร	 ไทยควรแสวงโอกาสในการสร้างความร่วมมอืด้านความม่ันคง

ผ่านการประชุมรัฐมนตรกีลาโหมอาเซยีน	(ASEAN	Defence	Ministers’	Meeting:	

ADMM)	ทัง้ในเรือ่งของการต่อต้านการก่อการร้ายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	 

และการขยายกรอบความร่วมมือในพื้นท่ีใหม่ๆ	 ที่ทั้งไทยและมหาอ�านาจต่างๆ	 

ให้ความสนใจร่วมกัน	 อาทิ	 ด้านไซเบอร์	 ด้านการรักษาสันติภาพ	 และความมั่นคง

ทางทะเล	เป็นต้น
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	 	 ด้ำนเศรษฐกิจ	 ไทยควรดึงมหาอ�านาจทั้งจีนและสหรัฐฯ	 เข้ามาช่วย

สนบัสนนุนโยบาย	Thailand	4.0	การดงึมหาอ�านาจเข้ามาลงทุนในโครงการระเบยีง

เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor	:	EEC)	ซึ่งเป็นแผน

ยทุธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์	๔.๐	ซึง่โครงการนีเ้ป็นส่วนส�าคญัทีส่ามารถ

ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ	 การเงิน	 และการคมนาคม 

ของภูมิภาคต่อไปได้
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.	 (๒๕๕๕).	 ยุทธศาสตร์ทหารและการก�าหนด 

ก�าลังรบ.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	๗	มีนาคม	๒๕๖๑.	จาก		http://www.crma.

ac.th/msdept/e_bookmsd2012/strategyms4010/pdf/lesson_8.pdf.	
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กุมภาพันธ์	๒๕๖๑.	จาก	https://www.voicetv	.co.th/read/534517.

วิชัย	 ชูเชิด.	 (๒๕๔๗).	 ทฤษฎีแนวความคิด	 และความหมายของความมั่นคง 

แห่งชาติ.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	๕	มีนาคม	๒๕๖๑.	จากhttp://www.geocities.

ws/wichai_chucherd/securi	tytheory.html.	

วิชัย	 ชูเชิด.	 (๒๕๔๗).	 วิวัฒนาการแนวความคิด	 ระดับ	 และองค์ประกอบ 

ความมั่นคง.	ค้นเมื่อ	๘	สิงหาคม	๒๕๖๑.		จาก	http://www.geocities.ws/

wichai_chucherd/securityconcept.html.		

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.	 (ม.ป.ป.).	 ยุทธศาสตร์ชาติ.	 ค้นเมื่อ	 ๗	 มีนาคม	
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ออกศึกษาฯ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	 (๒๕๖๑).	 การประชุมสัมมนาเชิง

วิชาการ	เรื่อง	EAST	ASIA	IN	2018	:	จากที่ประชุมสมัชชาครั้งที่	19	สู่ความ

เป็นมหาอ�านาจโลกของจีน.	ณ	ห้องประชุมประกอบ	หุตะสิงค์	ชั้น	๓	อาคาร

เอนกประสงค์	๑	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์.

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.	 (๒๕๖๑).	 สรุปผลการ

ประชมุ	“ยทุธศาสตร์ความมัน่คงสาธารณรัฐประชาชนจนีและสหรฐัอเมริกา	:	 

ผลกระทบต่อโลก	ภูมิภาค	และไทย”.	ในวันพุธที่	๒	พ.ค.๖๑	เวลา	๐๙๐๐	-	

๑๖๐๐	ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.	กรุงเทพฯ.	

สงขลา	วิชัยขัทคะ.	(๒๕๕๘).	ระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมือง
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การสอน.	
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๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑.	จาก	http://vovworld.vn	/th-TH/.vov,	

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกจิไทย-จนี.	(๒๕๖๐).	การพฒันาประเทศจนีทีย่ิง่ใหญ่.	
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ราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.		
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	 	 	 	 	 การรับฟังความคิดเห็นและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมสนทนาปัญหา

ยุทธศาสตร์	ครั้งที่	๓/๒๕๖๑	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์ความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชน

จีนและสหรัฐอเมริกา	:	ผลกระทบต่อโลก	ภูมิภาค	และไทย”	ในวันพุธที่	๒	พ.ค.๖๑	

เวลา	๐๙๐๐	–	๑๖๐๐	ณ	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	

จ.	กรุงเทพฯ
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	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สรุปผลกำรสนทนำปัญหำยุทธศำสตร์	ครั้งที่	๓/๒๕๖๑

เรื่อง	“ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงสำธำรณรัฐประชำชนจีนและสหรัฐอเมริกำ	:	

ผลกระทบต่อโลก	ภูมิภำค	และไทย”

วันพุธที่	๒	พ.ค.๖๑	เวลำ	๐๙๐๐	-	๑๖๐๐

ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.

ประธำนกำรสนทนำ

๑.	 พล.ต.	อภิศักดิ์	สมบัติเจริญนนท์	 ผอ.ศศย.สปท.

ผู้ทรงคุณวุฒิ	:	สำธำรณรัฐประชำชนจีน

๒.	 พ.อ.	ไชยสิทธิ์		ตันตยกุล	 นปก.สปท.

๓.	 ดร.	พัชรินรุจา	จันทโรนานนท์			 อาจารย ์ประจ�าคณะพัฒนาสังคม 

	 	 และสิ่งแวดล้อม	 สาขาการเมืองและ 

	 	 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	สถาบันบัณฑิต 

	 	 พัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

๔.	 นาย	ทรงพล		จูงพันธ์	 นักการข่าวปฏิบัติการ	

	 	 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	:	สหรัฐอเมริกำ 

๕.		นายวิชชุ	เวชชาชีวะ			 รองอธิบดีกรมอเมริกา

	 	 และแปซิฟิกใต้	กระทรวงต่างประเทศ

๖.	 ศ.ดร.	ประภัสสร์	เทพชาตรี	 นายกสมาคมอเมริกา

	 	 ศึกษาในประเทศไทย
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๗.	 พ.อ.	ดร.	ศรณัย	ูวิรยิเวชกุล	 รองผูอ้�านวยการ	ส�านกังานความร่วมมอื 

	 	 พฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพ่ือนบ้าน	 

	 	 (องค์การมหาชน)	(สพพ.)	กระทรวงการคลงั	

๘.	 นางสาวภานุช	เฟื่องฟู	 นักการข่าวปฏิบัติการ	

	 	 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

ผู้ด�ำเนินรำยกำร  

๙.	 พ.อ.	นิรุจ	ดวงปัญญา	 ผอ.กศย.ศศย.สปท.

สรุปสำระส�ำคัญ

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติของสำธำรณรัฐประชำชนจีน

๑. ภาพยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในปัจจุบัน 

	 ๑.๑	 หลังจากการปิดประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติสมัยที่	๑๘	(ปีค.ศ.๒๐๑๒	

–	๒๐๑๕)	ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	 ได้เริ่มต้นการน�าพาประเทศจากการใช้แนวคิด	

“ความฝันของจีน”	ส�าหรับ	“การฟื้นฟูความยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีน”	มาตั้งเป็น

เป้าหมายใหม่ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของจีน	 โดยมีแนวทางการบริหารประเทศ	

๓	ประการ	คือ (๑) การบริหารกิจการความมั่นคงภายในประเทศ	เน้นการสร้าง

และท�าความเข้าใจกับประชาชนชาวจีนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจีนอย่างแท้จริง	 

(๒) การบริหารกิจการความมั่นคงระหว่างประเทศ	เน้นการพัฒนาแบบเปิดกว้าง	 

ควบคู ่กับการลงทุนในต่างประเทศ	 และ (๓) การบริหารจัดการภายใน 

พรรคคอมมิวนิสต์	 เน้นการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น	 การสร้างความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ในพรรคฯ	และการให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีการด�าเนินการลงโทษ

ผู้กระท�าผิดจริง

	 ๑.๒	 หลังจากการประชุมสมัชชาครั้งที่	๑๙	ระหว่างวันที่	๑๘	–	๒๔	ตุลาคม	

๒๐๑๗	 ที่ผ่านมา	 ปัจจุบันจีนยังคงอยู่ภายใต้การน�าของประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 

และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและ 
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สภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน	 ระหว่างวันท่ี	 ๓	 –	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๐๑๘	 

ทีผ่่านมา	ท�าให้เพิม่ความชดัเจนในรายละเอยีดของยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาติ

ของจีน	ดังนี้

	 	 ๑.๒.๑	 การรบัรองวสิยัทศัน์ยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาตริะยะเวลา	

๓๐	ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๓	 –	๒๕๙๓)	 การพัฒนาประเทศตามแนวคิดสังคมนิยมในแบบ 

อัตลักษณ์จีนยุคใหม่	 โดยมีเป้าหมายที่เรียกว่า	 “สองเป้าหมายแห่งรอบ	๑๐๐	ปี”	 

อนัได้แก่	การบรรลคุวามฝันในวาระครบรอบ	๑๐๐	ปี	การก่อต้ังพรรคคอมมวินสิต์จีน	

ในปี	๒๐๒๑	(พรรคฯ	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๑	กรกฎาคม	๑๙๒๑)	คือ	การสร้างสังคม 

กนิดอียูด่ถ้ีวนหน้า	และการบรรลคุวามฝันครบรอบ	๑๐๐	ปี	การสถาปนาสาธารณรฐั

ประชาชนจีนในปี	 ๒๐๔๙	 (วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน	 วันที่	 ๑	 ตุลาคม	

๑๙๔๙)	คือ	สังคมนิยมสมัยใหม่รวมถึงการสานต่อความฝันจีนในการฟื้นฟูชาติ

	 	 ๑.๒.๒	 การบัญญัติ	“ความคิดของ	สี	จิ้นผิง	ว่าด้วยสังคมนิยมในแบบ 

อตัลกัษณ์จนีเพือ่ศกัราชใหม่”	(Xi	Jinping	Thought	on	Socialism	with	Chinese	 

Characteristics	for	a	New	Era)	ถูกบรรจุเป็น	“ความคิดน�า”	ในธรรมนูญพรรค

คอมมิวนิสต์จีน	 ๑๔	 ประการ	 ได้แก่	 (๑)	 ยืนหยัดการน�าของพรรคคอมมิวนิสต ์

ในทุกมิติ	 (๒)	 พรรคคอมมิวนิสต์ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 (๓)	 ยืนหยัด 

การปฏิรูปให้ลกึซึง้ยิง่ขึน้	(๔)	ใช้แนวคดิการพฒันาใหม่ทีเ่น้นวทิยาศาสตร์	นวตักรรม	

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โปร่งใส	และกระจายประโยชน์	(๕)	ยืนหยัดสังคมนิยมอันมี 

เอกลักษณ์แบบจีน	 ซึ่งมีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ	 (๖)	 ปกครองจีนด้วยการ 

ยดึม่ันในกฎหมาย	(๗)	ปลกูฝังค่านยิมสงัคมนยิมอนัมเีอกลกัษณ์แบบจีน	(๘)	การยก 

ระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายของการพัฒนา	(๙)	การพัฒนา 

ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (๑๐)	 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการทหาร	 

(๑๑)	กองทพัต้องอยูภ่ายใต้พรรคคอมมวินสิต์จนี	(๑๒)	ยดืหยดัแนวคดิหนึง่ประเทศ	

สองระบบ	และเดนิหน้ารวมชาตกิบัไต้หวนัในอนาคต	(๑๓)	ร่วมสร้างสังคมโลกทีสั่นติ

และมีจุดหมายร่วมกัน	และ	(๑๔)	บังคับใช้วินัยพรรคอย่างเคร่งครัด	
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	 	 ๑.๒.๓		การรับรองการปรับแก้รัฐธรรมนูญโดย	 “ยกเลิกมาตราจ�ากัด

วาระด�ารงต�าแหน่งประธานาธบิดแีละรองประธานาธบิดีไม่เกนิสองสมยั”	ในมมุมอง

จากคนภายในประเทศมีความเห็นในเชิงบวกมากกว่าภายนอกประเทศ	 เนื่องจาก	

อิทธิพลของประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ส่วนหนึ่งได้รับการยอมรับจากอ�านาจที่มาจาก 

กฎเกณฑ์	 และประเพณีสืบทอด	 แต่สิ่งที่ส�าคัญ	 คือ	 การได้รับความยอมรับจาก

ประชาชน	 ซึ่งเป็นอัตลักษณ์หรือความพิเศษจากบุคคล	 อันเกิดจากผลงานของ

รัฐบาลไม่ได้มาจากที่ผลักดันการพัฒนาชนบท	 ยกระดับคุณภาพชีวิตท�าให้

สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนภายในประเทศได้จ�านวนมากถึง	 

๖๐	 ล้านคน	 รวมถึงการขจัดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน	 และเพิ่มบทลงโทษกับ

ข้าราชการชั้นสูง	แต่อย่างไรก็ตาม	ประชาชนภายในประเทศส่วนหนึ่งยังไม่สามารถ

แสดงความคิดเห็นได้มากนัก	รัฐบาลกลางของสี	จิ้นผิง	ยังได้ควบคุมอินเทอร์เน็ต/ 

โซเชียลมีเดีย	 และสื่อมวลชนอย่างเข้มงวด	 ด้วยเหตุนี้	 ประชาคมโลกจึงมีความ

กังวลว่าจีนจะกลับไปสู่เผด็จการอ�านาจนิยมอีกครั้ง	ทั้งนี้	ปัจจุบัน	สี	จิ้นผิง	ได้ด�ารง

ต�าแหน่ง	๓	ต�าแหน่ง	คือ	เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์	ประธานาธิบดี	และประธาน

คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง

	 	 ๑.๒.๔	 ปัญหาความมั่นคงภายในของจีนที่ก�าลังเผชิญอยู่	 คือ	 ปัญหา 

ผูก่้อการร้ายมุสลมิในซนิเจยีง	และความสมัพนัธ์ช่องแคบไต้หวนัทีพ่ยายามแบ่งแยก 

ดินแดนออกจากจีน	 และปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศ	 คือ	 อุปสรรค 

การสานสมัพนัธ์ของจนีในการด�าเนินโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง	(The	Belt	and	

Road	Initiative	:	BRI)	ในพื้นที่ความขัดแย้งแคชเมียร์ระหว่างอินเดียกับปากีสถาน	

แต่ถึงอย่างไร	 จีนได้ยึดหลักการที่ว่า	 “แสวงจุดร่วม	 สงวนจุดต่าง”	 เพ่ือการบรรลุ 

ซึ่งการพัฒนาร่วมกันทั้งในระดับภูมิภาคและโลกและการที่สหรัฐฯ	 พยายาม 

ปิดล้อมจีนด้วยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ	ที่มีลักษณะ 

เปิดกว้างและเสรี	โดยอนาคตจะมีความร่วมมอืทางโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกนัระหว่าง	

๔	ประเทศ	ได้แก่	สหรฐัฯ	ญีปุ่น่	ออสเตรเลยี	และอนิเดยี	ซึง่ยทุธศาสตร์ฯนีม้ลีกัษณะ

เหมือนกับยุทธศาสตร์	BRI	ของจีน	พร้อมด้วยสงครามการค้ากับสหรัฐฯ	ในขั้นต้น
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เช่ือว่าจีนอาจพบกับอุปสรรค	 แต่ถึงอย่างไรจีนจะสามารถปรับตัวและวางบทบาท 
ที่เหมาะสมผ่าน	 ASEAN+3	 และ	 ASEAN+6	 ซ่ึงเน้นการใช้ผลประโยชน์ร่วมกัน	 
อีกทั้ง	 ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากการระเบิดแก่งในลุ่มแม่น�้าโขง 
ของประเทศลาว	 ขณะนี้	 จีนได้พยายามขอความร่วมมือกับไทยผ่านการพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน�้าโขง	(Mekong	Institute:	MI)	
	 	 ๑.๒.๕	 เครื่องมือในการด�าเนินนโยบายความมั่นคงของจีนในมิติต่าง
ประเทศ	การใช้เศรษฐกจิน�าพาประเทศให้เกิดการพฒันาท้ังในระดบัโลกและภูมภิาค	
โดยใช้โครงการ	BRI	ซึ่งเป็นความร่วมมือทางโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงพื้นที่
ทางบก	 ทางทะเล	 และขั้วโลก	 ให้กลายเป็นระเบียงเศรษฐกิจระดับพหุภาคีท่ีม ี
ความมัง่คัง่	เป็นการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรของจนีในรปูแบบความร่วมมอืลกัษณะ
เอาชนะร่วมกัน	 (WIN-WIN)	 ที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน	 ถือเป็นการพัฒนา 
ที่น�ามาซึ่งสันติภาพ	 ความประสานกลมกลืนในระดับโลก	 นอกจากนี้	 การขยาย
อิทธิพลของจีนให้มีบทบาทในระดับโลกเพิ่มมากยิ่งข้ึน	 โดยใช้การวิจัยและพัฒนา 
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพัฒนาปัญญา
ประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence	-	AI)	ให้เกิดเป็นนวัตกรรม	การพัฒนาตอบสนอง 
ต่อมิติไซเบอร์	(Cyber	Domain)	และ	มิติอวกาศ	(Space	Domain)	ให้มากยิ่งขึ้น	
รวมทั้ง	ยังมีหน่วยงานคลังสมองที่มีจ�านวนมากถึง	๖	กลุ่ม	 	 ได้แก่	 (๑)	คลังสมอง 
ของกระทรวงในรัฐบาลจ�านวน	 (๒)	 คลังสมองฝ่ายทหาร	 (๓)	 คลังสมองของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน	 (๔)	 คลังสมองของสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์ของจีน	 
(๕)	คลังสมองของมหาวิทยาลัย	และ	(๖)	คลังสมองประเภทอื่นๆ	ซึ่งประธานาธิบดี	
สี	 จิ้นผิง	 ได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากและเลือกน�าองค์ความรู้มาวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม		ทั้งหมดนี้	จึงถือเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ
จีนไปสู่โลกอนาคต	และจะก้าวขึ้นมากลายเป็นมหาอ�านาจต่อไปได้
	 	 ๑.๒.๖	 ปัจจัยที่เกื้อหนุนการเดินหน้ายุทธศาสตร์ความมั่นคงเพื่อ
การบริหารประเทศของจีน	 คือ	 การเมืองภายในประเทศ	บทบาทของผู้น�าพรรคฯ	 
ที่เข้มแข็ง	 และความต่อเนื่องในการด�าเนินนโยบายการพัฒนาประเทศรอบด้าน	 

จะสามารถน�าพาจีนให้บรรลุความฝันของจีนที่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง	
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	 ๑.๓	 โดยสรปุ	สถานการณ์การเปลีย่นแปลงภายใต้การน�าของประธานาธบิดี	

สี	จิ้นผิง	เป็นผลมาจากการด�าเนินงานของรับบาลในทุกมิติ	ได้แก่	(๑)	มิติเศรษฐกิจ	

ใช้การพัฒนา	ลงลกึการปฏริปูภายในประเทศโดยผลกัดนัการพฒันาชนบท	ยกระดบั

คุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึง	 และเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้เน้น 

การเปิดประเทศต่อไปอย่างรอบด้านผ่านยุทธศาสตร์	 BRI	 แต่อย่างไรก็ตาม	

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก	 (สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 และอินเดีย)	 เป็นส่ิงที่จีน 

ยังคงมีความกังวล	 เนื่องจาก	 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้เกิดข้ึนเพ่ือมาคาน

อ�านาจกบัจนี	และปิดก้ันการแผ่ขยายอ�านาจทางเศรษฐกจิของจนี	(๒)	มติิการเมอืง/ 

การทูต	 การรวบอ�านาจของประธานาธิบดี	 สี	 จ้ินผิง	 อย่างเบ็ดเสร็จ	 เพ่ือการสาน

นโยบายอย่างต่อเนื่อง	 และยังด�าเนินการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรง

ของนักการเมืองท้องถิ่นอย่างเข้มข้น	รวมถึงสร้างฐานทางการเมืองของตนให้มั่นคง

พอที่จะผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจในขั้นต่อไป	 อีกทั้ง	 การมีนโยบายการทูตด้วย

การโน้มน้าวให้เห็นถึงประโยชน์ร่วมกัน	 เคารพในอ�านาจอธิปไตยของกันและกัน	 

การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน	 และไม่ละทิ้งการรวมชาติกับ

ไต้หวัน	 (๓)	 มิติการทหาร	 ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างกองทัพให้มีความเป็นเอกภาพ	 

ปรบัเปลีย่นอาวธุยทุโธปกรณ์ให้มคีวามทนัสมัย	และ	(๔)	มติิข้อมลู/ข่าวสาร	เน้นการ

วิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เกิดเป็นนวัตกรรมท่ีพร้อม 

รักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ	 รวมถึงการน�าเอาหน่วยงานด้านคลังสมองมาใช ้

ในการตัดสินใจ	 และวางนโยบายเพื่อให้ท้ังภายประเทศและระหว่างประเทศ 

มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสงัคมทีย่ัง่ยนื	และสมดลุ	อนัจะน�ามาซึง่ผลประโยชน์

ในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป



๑33เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

๒. ผลกระทบของการด�าเนินยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสาธารณรัฐประชาชน

จีนในระดับโลก ภูมิภาค และไทย 
	 ปัญหาความมัน่คงในปัจจบุนัมลีกัษณะทีส่่งผลกระทบในวงกว้างและสามารถ
สร้างความเสียหายได้ค่อนข้างสูง	 ซึ่งการผงาดขึ้นมาของจีนที่ใช้เศรษฐกิจน�าพา
ประเทศให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับโลกและภูมิภาค	และไทยในอนาคต	 เป็นการ 
ส่งสัญญาณว่าจีนจะกลับมาเป็นมหาอ�านาจ	ดังนั้น	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ	จึงต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง 
จากทุกภาคส่วน	โดยผ่านการระดมความคิดเห็น	(Brain	strom)	ที่มีการวิเคราะห์	
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	
	 ๒.๑	 ความมั่นคงระดับโลก
	 	 ด้านการเมือง/การทูต	 :	การที่	สี	จิ้นผิง	ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าที่มีอ�านาจ
สูงสุดของจีน	 และมีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ	 ท�าให้คาดว่าจะกลายเป็นผู้น�า 
ตลอดชีพ	 เป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิด	ซึ่งเป็นการท้าทายถึงกรอบกติกา
ของชาติมหาอ�านาจในปัจจุบัน	 และถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อระเบียบโลกที่มี
สหรัฐฯเป็นแกนน�ามาตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็น	ท�าให้เกิดการเปรียบเทียบของ	๒	
ระเบียบโลกขึ้นจึงจัดเป็นผลกระทบต่อดุลอ�านาจของเหล่าประเทศมหาอ�านาจ 
ฝ่ายประชาธปิไตย	เนือ่งจาก	ปัจจบุนัการเมอืงจนีไม่ใช่เผดจ็การทหารทีเ่ข้มข้นเหมอืน
เช่นในอดีต	แต่ทว่าจีนกลับมีความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญในด้านเศรษฐกิจและการเงิน
ระหว่างประเทศ	อีกท้ัง	การด�าเนนินโยบายทางด้านการทตูทีจ่นีมจุีดแขง็ทีส่�าคญั	คอื	
การโน้มน้าวให้เหน็ประโยชน์ร่วมกนั	ท�าให้ทกุภมูภิาคทัว่โลกต่างพากนัหวาดระแวง
ถึงผลประโยชน์ที่สุดท้ายแล้วจีนจะได้รับอย่างมหาศาลนั้นอาจไม่มีความเป็นกลาง	
	 	 ด้านเศรษฐกิจ	:	ในช่วงที่ผ่านมาจีนมีเสถียรภาพทางการเมือง	จึงท�าให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นตามไปด้วย	 แต่อย่างไรก็ตาม	 จีนต้องเผชิญสงคราม 
การค้ากับสหรัฐฯ	 ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลก	ที่หลายประเทศต้องน�าเข้า
และส่งออกสนิค้าไปยงัสหรัฐฯ	และจนี	เนือ่งจากทัง้คู่เป็นประเทศทีม่เีศรษฐกจิใหญ่

เป็นอันดับ	๑	และ	๒	ของโลก



๑34 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

	 	 ด้านการทหาร	:	การเคลื่อนย้ายก�าลังทหารของจีนเข้าสู่ทางตะวันออก

ของทวีปแอฟริกาที่ประเทศจีบูตี	 เพื่อสนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติ	 (ยูเอ็น)	

ในด้านมนุษยธรรม	 การสร้างสันติภาพ	 และต่อต้านโจรสลัดในภูมิภาคดังกล่าว	 

แต่เบ้ืองหลังเชื่อว่าเป็นการเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในการจัดตั้ง

ฐานทัพส�าหรับการส่งก�าลังบ�ารุง	 โดยก่อนหน้านี้ในหลายประเทศทั้งสหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	

ตลอดจนฝรั่งเศส	 ต่างเข้าไปตั้งฐานทัพกันอยู่ก่อนแล้ว	 ดังนั้น	 การวางบทบาททาง 

การทหารของจีนท�าให้หลายมหาอ�านาจต่างมีความคิดเห็นว่าจีนพยายามเพิ่ม

บทบาทในเวทีโลก	

	 	 ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านอ่ืนๆ	 :	 การอพยพของชาวจีนที่เข้าไป 

ในประเทศต่างๆ	ผ่านยุทธศาสตร์	 BRI	 อาจส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม	

ท�าให้ประชากรจีนท่ีได้กระจายออกไปตามประเทศต่างๆ	 ไปเพิ่มความหลากหลาย	 

แล้วส่งผลกระทบทางลบก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

ของประเทศนัน้ได้		อกีทัง้	การวจิยัและพฒันาของจีนท่ีส่วนหนึง่ต้องอาศยัทรัพยากร

ของประเทศอื่นเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศตน

	 ๒.๒	 ความมั่นคงระดับภูมิภาค

	 	 ด้านการเมือง/การทูต	 :	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 

จากการค้าและลงทุนด้วยโครงสร้างพื้นฐาน	 ระหว่างภูมิภาคเอเชีย	 แอฟริกา	 และ

ยุโรป	จากยุทธศาสตร์	BRI	ของจีนให้มีอิทธิพลต่อกลุ่มประเทศอาเซียน	อาจน�ามา

ซึง่ความขดัแย้งในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ได้ในอนาคต	และนโยบายพัฒนา

ลุม่แม่น�า้โขงของจนี	ทีต้่องระเบดิแก่งเพือ่การสร้างเขือ่น	ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ทศิทางน�า้	 และสามารถควบคมุการเปิด-ปิดของน�า้ในลุ่มแม่น�า้โขง	อาจส่งผลกระทบ

ให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 (Greater	Mekong	 

Subregion	 :	 GMS)	 น�ามาซึ่งความขัดแย้งกันเองในกลุ่มประเทศอาเซียนได	้ 

นอกจากน้ี	 จากเดิมที่ญ่ีปุ่นมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับ

ประเทศลุ่มแม่น�้าโขง	 ขณะนี้กลับเป็นจีนที่เข้ามาแสดงบทบาทร่วมอยู่ด้วย	 ท�าให้

ภมูภิาคอาเซยีนต้องตกอยูภ่ายใต้การแข่งขนัของประเทศมหาอ�านาจทัง้สองประเทศ	



๑3๕เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

จนอาจท�าให้ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงไม่สามารถแสวงประโยชน์จากแม่น�้า

โขงทีต่นมส่ีวนร่วมได้มากพอ	และอาจสญูเสยีประโยชน์ให้กบัประเทศมหาอ�านาจได้

	 	 ด้านเศรษฐกิจ	 :	จากการขยายอิทธิของจีนผ่านยุทธศาสตร์	BRI	ไปทุก

ภูมิภาคท่ัวโลก	 เพื่อต้องการเชื่อมโยงทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย	

ท�าให้ส่งผลกระทบต่อดุลอ�านาจของประเทศมหาอ�านาจแต่ละภูมิภาค	ยกตัวอย่าง

เช่น	เมื่อจีนน�าโครงการ	BRI	เข้าไปในเอเชียใต้	ในส่วนพื้นที่ของประเทศปากีสถาน	 

ส่งผลกระทบให้อินเดียซึ่งถือว่าเป็นมหาอ�านาจในภูมิภาคต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์

ด้านการต่างประเทศของตนโดยการเข้าร่วมยุทธศาสตร์กับอินโด-แปซิฟิก	 

ที่มีประเทศญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 และสหรัฐฯ	 เพื่อคานอ�านาจกับจีน	 เช่นเดียวกัน	

ความต้องการของจีนที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคผ่านทางทะเล	 เพื่อให้สามารถออกไปสู่

มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกได้	 จีนจึงเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุน

สงูสดุในประเทศกมัพชูา	สปป.ลาว	เมยีนมาร์	และเวยีดนาม	หรอืกลุม่ประเทศ	CLMV	

ซึ่งในทัศนะของกลุ่มประเทศ	 CLMV	 ต่างเกรงกลัวการเข้าไปฉกฉวยผลประโยชน์

และทรัพยากรธรรมชาติของธุรกิจจีนที่เข้าไปลงทุน	 กอปรกับโครงการลงทุนขนาด

ใหญ่ของจีน	ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดผลกระทบชุมชน	ระบบนิเวศ	และสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิน่	เน่ืองจากธรุกจิจนีท่ีเข้าไปลงทนุยงัไม่ให้ความส�าคญัต่อบรรษทับรบิาลเท่าที่

ควรจึงเกิดการต่อต้านบ่อยครั้งจากประชาชนและนักอนุรักษ์	อีกทั้ง	ยังเป็นการเอื้อ

อ�านวยให้เอกชนจนีสามารถทีจ่ะเข้ามาลงทนุลุม่แม่น�า้โขงได้ง่ายมากกว่าเอกชนของ

ประเทศลุ่มแม่น�้าโขงอื่นๆ	อีกด้วย	

	 	 ด้านการทหาร	:	การเสริมสร้างกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน	บรรดา

นักยุทธศาสตร์รู้สึกวิตกต่อการขยายอ�านาจทางทหาร	 ดังที่เห็นได้จากการแสดง

แสนยานุภาพทหารในการซ้อมรบบริเวณช่องแคบไต้หวัน	 และการท่ีจีนขอทหาร

เข้าร่วมการลาดตระเวนในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขง	ส่งผลกระทบให้ประเทศอื่นในภูมิภาค

อาเซียนมคีวามไม่ไว้ใจ	และเกรงว่าจนีมคีวามพยายามจะแผ่อทิธพิลในลุม่แม่น�า้โขง	



๑36 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
ประเทศมหาอำานาจ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

	 	 ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านอืน่ๆ	:	ความต้องการของจนีทีจ่ะพัฒนาอาจ

ส่งผลกระทบกับความสมัพนัธ์กบัประชาชนในพืน้ทีป่ระเทศ	CLMV	ทีจ่นีไม่สามารถ

หลกีเหลีย่งปัญหาเหล่านีไ้ด้	และยงัต้องเร่งด�าเนนิการแก้ไขเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์

ที่ดีต่อไป

	 ๒.๓	 ความมั่นคงประเทศไทย

	 	 ด้านการเมือง/การทูต	 :	 ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน	 ดังนั้น	 

ไทยควรแสวงประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ในประเทศ	 แต่ไทยควรค�านึงถึงอิทธิพลการอยู่ท่ามกลางของประเทศมหาอ�านาจ	

อาจส่งผลกระทบต่อบทบาทของไทยในด้านการเมืองระหว่างประเทศในลักษณะ

การช่วงชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	 หรือการถูกบังคับให้เลือกข้าง	 ดังนั้น	 ไทยจึง

ควรด�าเนนินโยบายความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นกลาง	เพือ่ถ่วงดุลอ�านาจ

ระหว่างประเทศมหาอ�านาจ		

	 	 ด้านเศรษฐกจิ	:	จากสงครามทางการระหว่างจนีกบัสหรฐัฯ	ได้ส่งผลกระทบ

ต่อไทย	 เน่ืองจากไทยส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปที่จีน	 ซึ่งท�าให้ต้นทุนในการ 

ส่งออกเพ่ิมมากข้ึน	 ดังน้ัน	 ภาครัฐควรด�าเนินนโยบายต้ังรับหรือปรับเปลี่ยน	 หรือ

อาจมีการสื่อสารกับจีนให้ผลิตในไทย	พร้อมทั้ง	มุ่งไปหาตลาดใหม่ในแถบแอฟริกา	 

และเอเชียกลาง	 เช่นเดียวกัน	 การที่ประเทศจีนเข้ามามีบทบาทในกลุ่มประเทศ 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงมากขึ้น	เป็นผลให้สินค้าไทยต้องปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด	

เพื่อเตรียมพร้อมรับการแข่งขันจากสินค้าราคาถูกของจีน	 ขณะเดียวกัน	 การที่จีน 

เข้ามาลงทุนในด้านพลังงานและทรัพยากรในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงมาก

ขึ้น	 ย่อมส่งผลให้ความมั่นคงทางพลังงานของไทยลดลง	 เนื่องจากประเทศไทยยัง

ต้องพึ่งพาการน�าเข้าพลังงานทั้งก๊าชและไฟฟ้าที่ผลิตจากในประเทศเพื่อนบ้าน	

ดังน้ัน	 การที่ประเทศจีนเข้ามาลงทุนเพื่อหาแหล่งพลังงานในอนุภูมิภาคนี้	 ท�าให้

ประเทศไทยต้องเตรยีมพร้อมรับมอืเพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์	หากช้าอาจไม่สามารถ

แสวงหาประโยชน์จากการลงทุนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของทุนจีน	ล่าสุด

หลงัจากนายแจค็	หม่า	ซอีโีอบรษิทัอาลบีาบากรุป๊ได้ลงนามในเอม็โอยกูบัรฐับาลไทย	 
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เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน	 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล	 อาจส่ง

ผลกระทบกบัประชาชนไทยในตลาดการบรโิภคทุเรียนทีไ่ม่เพยีงพอให้กบัคนภายใน

ประเทศ	ในส่วนของรฐับาลอาจเสยีผลประโยชน์ในเรือ่งของการจดัเกบ็ภาษอีอนไลน์	

จึงเห็นได้ว่า	 การครอบง�าด้านเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคจะมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น	

โดยจนีเข้ามาสร้างกลุม่ผลประโยชน์ท่ีมลัีกษณะสอดคล้องกนั	และจะเป็นส่วนส�าคญั

ในการก�าหนดนโยบายต่างๆ	ทีเ่ริม่ตัง้แต่ในระดบัท้องถิน่	เพือ่เอือ้ประโยชน์ให้กบักลุม่

คนจีนด้วยกันเอง	ไทยจึงต้องมีการพิจารณาความร่วมมืออย่างรอบด้าน

	 	 ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านอื่นๆ	 :	 การอพยพของชาวจีนที่เข้ามา 

ในประเทศไทยจ�านวนหนึ่งได้ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม	 ยกตัวอย่างเช่น	

“นวิ	ไชน่าทาวน์”	(New	Chinatown)	เขตห้วยขวาง	ในปัจจุบนัมชีาวจีนเป็นเจ้าของ 

ธุรกิจจ�านวนมาก	 ท�าให้หน่วยงานของไทยต้องติดตามวางแผนรับมือกับการตรวจ

สอบความถกูต้องของธรุกิจการค้าทีเ่กดิขึน้	การก�าหนดมาตรการน�าเข้าและส่งออก

สนิค้าเพือ่จดัเกบ็ภาษ	ีรวมถงึการควบคมุวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	

and	Medium	 Enterprise	 :	 SMEs)	 นอกจากนี้	 การประกอบการค้าท่ีจะต้องมี

ภาวะของการแข่งขันท่ีมากขึน้กบัไชน่าทาวน์เขตเยาวราช	แล้วไปมผีลกระทบในด้าน 

ความสัมพันธ์	 อีกทั้ง	 การวิจัยและพัฒนาของจีนที่ส่วนหนึ่งต้องอาศัยทรัพยากร 

ของประเทศไทย	 ถ้าหากรบกวนระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่	 ไทยจ�าต้องเร่ง 

การมีมาตรการเพื่อลดปัญหาดังกล่าวหรือหาข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม	 

รวมถึงภัยคุกคามไม่ตามแบบที่จะมาพร้อมกับการพัฒนาของจีนในพื้นที่ของ

ประเทศไทย	เช่น	ยาเสพติด	กลุ่มก่อการร้าย	อาชญากรรม	เป็นต้น

๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 ๓.๑	 นักวิชาการให้ข้อเสนอแนะว่าการมีทัศนะต่อจีนในแง่ที่เป็นภัยคุกคาม

ความม่ันคงของไทยไม่ควรตามกระแสโลกมากนัก	 แต่ควรมองให้เป็นแรงผลักดัน 

ในการพัฒนาประเทศเป็นส�าคัญ	 โดยพิจารณาการขยายความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจ	เพื่อเพิ่มบทบาทให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงิน	และ 

การคมนาคมของภูมิภาคต่อไปได้	
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	 ๓.๒	 หน่วยงานด้านความมัน่คง	ควรสร้างความรบัรู	้ความเข้าใจกับประชาชน

ในทุกระดับโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ	 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 

ความมั่นคงแห่งชาติ	 หรือ	 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๐	 –	๒๕๗๙)	 

เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงนโยบายในภาพรวมในการด�าเนินงานของภาครัฐ	

ติดตามนโยบายส�าคัญภาครัฐ	และแนวทางปฏิรูปภาครัฐ	อันจะเป็นการเสริมสร้าง

ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ	จะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็น

อยู่ที่ดีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคต

	 ๓.๓	 สถาบันคลังสมองของประเทศไทยควรมีการบูรณาการร่วมกัน	 เพ่ือน�า

เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล	และผู้ที่มีบทบาทตัดสินใจเชิงนโยบาย	ให้มอง

เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน	 และ	 ไทยกับสหรัฐฯ	 

เพื่อให้การบริหารงานของรัฐบาลมีความเป็นไปได้	 และน�าไปสู่ความส�าเร็จอย่าง

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

	 ๓.๔	 ภาครฐัไทยควรมกีารพฒันาบคุลากร	กฎระเบยีบการค้า	และเทคโนโลย	ี

เพื่อให้หน่วยงานสามารถท�างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และก้าวทันต่อโลก		 	

	 ๓.๕	 ภาครัฐควรเพิ่มหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีตรวจสอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศพนัธมติร	ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ	(Memorandum	of	Understanding	

:	MOU)	 เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องของโครงการผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ	 อันจะ

เป็นการแสวงผลประโยชน์ให้กับการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ

๑. ภาพยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาฉบับปัจจุบัน 

	 ๑.๑	 ปัจจุบันแนวโน้มของสถาปัตยกรรมความมั่นคงภายในภูมิภาค	 

(Regional	Security	Architecture)		แบ่งออกเป็น	๓	ประการ	ได้แก่	(๑)	สหรัฐฯ	

เป็นศูนย์กลาง	(US	hegemony)	เป็นระบบกงล้อและซีกล้อ	(Hub	and	Spokes)		

โดยเน้นความสมัพนัธ์ในลกัษณะทวภิาค	ี(๒)	จนีเป็นศนูย์กลาง	(Chinese	hegemony)	
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ด้วยความริเริ่มแถบเศรษฐกิจหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	และการใช้อ�านาจละมุน	(Soft	

Power)	 ทางการทูต	 ท�าให้จีนจะสามารถครอบง�าเศรษฐกิจในภูมิภาค	 และ	 (๓)	

อาเซียนเป็นศูนย์กลาง	(ASEAN	as	a	core	of	regional	security	architecture)	

เป็นการกระจัดกระจายของมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิ	ไม่มปีระเทศมหาอ�านาจใดเป็น

ศูนย์กลาง	โดยอาเซยีนจะมบีทบาทด้านการทตูเพิม่มากขึน้	ส่งผลให้อนาคตอาเซยีน

กลายเป็นศูนย์กลางของภมูภิาคได้	อกีท้ัง	ระบบโลกในปัจจบุนัได้มลัีกษณะเป็นระบบ

หลายขั้วอ�านาจ	(multipolar	system)	ดังนั้น	แนวโน้มสถาปัตยกรรมความมั่นคง

ในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่สหรัฐฯ	มีบทบาทลดลง	จีนมีบทบาทมากขึ้น	และอาเซียน

มีบทบาทมากขึ้น	ในขณะที่ญี่ปุ่นมีบทบาทลดลง	เป็นต้น

	 ๑.๒	 รฐับาลภายใต้การน�าของประธานาธบิดี	โดนลัด์	ทรมัป์	ได้เปิดเผยเอกสาร 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานสัจนิยม	 (Realism)	 

ที่มุ ่งเน้นการปฏิบัติมากกว่าในเชิงอุดมคติ	 ที่จะต้องน�ามาซ่ึงผลประโยชน์ต่าง

ตอบแทน	อกีทัง้	ยทุธศาสตร์ฯ	ฉบบันี	้ได้มเีป้าหมายเพ่ือรับมอืกบัภยัคกุคามทีส่หรัฐฯ

ก�าลังเผชิญบนโลกสัจนิยม	และได้ยึดมั่นในหลักการ	“อเมริกามาก่อน”	(America	

First)	ทั้งความมั่นคงทางด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	การทหาร	และความมั่นคงอื่นๆ	

แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธท่ีจะท�างานร่วมกับประเทศพันธมิตร	 ตราบใดที่ประเทศเหล่านั้น

ท�าตามข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กับสหรัฐฯ	 โดยระบุผลประโยชน์ของชาติส�าคัญ	 

๔	ประการ	หรือ	เรียกว่า	4P	คือ	(๑)	การปกป้องสหรัฐฯ	(Protect	the	American	 

people,	 the	 homeland	 and	 the	 American	 way	 of	 Life)	 โดยมุ่งเน้น 

การปกป้องคนอเมริกันออกจากภัยคุกคามต่างๆ	 เช่น	 อาชญากรรม	 ผู้ก่อการร้าย	 

ยาเสพติด	 และการแพร่กระจายของอาวุธท�าลายล้างสูง	 และสหรัฐฯได้มองว่า

ประเทศที่เป็นภัยคุกคาม	 คือ	 เม็กซิโก	 เกาหลีเหนือ	 อิหร่าน	 และกลุ่มก่อการร้าย

อิสลามหัวรุนแรง	 ปัจจุบันสหรัฐฯจึงให้ความส�าคัญในการสร้างก�าแพงกั้นอเมริกา

และแม็กซิโก	 ซึ่งใช้เป็นมาตรการป้องกันการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 (๒)	 การส่งเสริมความมั่งคั่งของสหรัฐฯ	 (Promote	 American		 

Prosperity)	 โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 โดยสหรัฐฯต้องการเสรีนิยมอย่างมี
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เง่ือนไข	เป็นคนเขียนกตกิา	ไม่เสยีเปรยีบกบัประเทศอืน่ๆ	และรกัษาไว้ซึง่การค้าแบบ

ยตุธิรรมในระบบเศรษฐกจิระหว่างประเทศได้อย่างสมดลุ	(Free	Fair	and	Balance)	 

(๓)	 การรักษาสันติภาพ	 (Preserve	 	 Peace	 	 through	 strength)	 โดยมุ่งเน้น 

การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัประเทศตนเอง	ด้วยการปกป้องและรกัษาผลประโยชน์

ของแต่ละดินแดน	 จึงถูกมอบให้เป็นหน้าท่ีของกองทัพ	 เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพ

และความผาสุกกับผู้คนในดินแดนนั้นๆ	 เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางทหาร		

สนับสนุนงานด้านข่าวกรอง	 เพ่ิมขีดความสามารถทางไซเบอร์	 และบุคคลากร 

ทางการทูต	 (๔)	 การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯไปยังส่วนต่างๆของโลก	 (Advance	

American	 Influence)	 หรืออาจเรียกได้ว่า	 การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	 

(Partnership)	 โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพันธมิตร	 เพ่ือเสริมสร้าง 

ความเข้มแขง็ของสหรฐัฯ	และทุกภมูภิาคไม่ถูกครอบง�าโดยมหาอ�านาจอืน่	ซ่ึงสหรัฐฯ 

มีการด�าเนินงานท้ังแบบทวิภาคี	 (Bilateralism)	 การด�าเนินงานแบบไตรภาค	ี 

(Trilateralism)	การด�าเนินงานแบบพหภุาค	ี (Multilateralism)	และการด�าเนนิงาน 

ในระดับอนุภูมิภาค	 (Sub-regionalism)	 แต่ยังคงมีสหรัฐฯ	 เป็นแกนกลางส�าคัญ

ของภูมิภาคเช่นกัน	 โดยมีประเทศพันธมิตรและประเทศในภูมิภาคต่างๆ	ล้อมรอบ	

เช่น	เวที	sub	–	regional	forums,	ASEAN-U.S.,	EAS,	ADMM+8,	ARF	เป็นต้น	

นอกจากนี้	สหรัฐฯได้เน้นยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(The	Strategy	 in	a	Regional	

Context)	 ซึ่งมองโลกในแต่ละภูมิภาคในแนวสัจจนิยม	 และเต็มไปด้วยการแข่งขัน	

แต่อย่างไรก็ตาม	สหรฐัฯได้เปิดโอกาสส�าหรบัความร่วมมอื	แต่ต้องเป็นความร่วมมอื

ที่สหรัฐฯ	ได้ประโยชน์ด้วย	ถือว่าสหรัฐฯยังคงเปิดทางให้จีนและรัสเซียไม่ได้มองว่า

เป็นเพียงแต่ประเทศคู่ขัดแย้งเท่านั้น		

	 ๑.๓	 ส�าหรับแนวโน้มยุทธศาสตร์อินโด	–	แปซิฟิก	(Indo	-	Pacific)	สหรัฐฯ	

ยังคงต้องการให้มีความเป็นอิสระ	 โดยเน้นย�้าค�าว่า	 “ความเป็นเสรีและเปิดกว้าง”	

(Free	 and	Open)	 หมายถึง	 การมีอิสระในการก�าหนดนโยบายในประเทศของ

ตนเองโดยไม่ต้องกงัวลต่อมหาอ�านาจอย่างจนี	รวมทัง้การรกัษาเส้นทางการเดนิเรอื

ในเอเชียแปซฟิิก	ผ่านการสกดักัน้การขยายอทิธิพลของจนี	รองลงมาจาเกาหลเีหนือ	
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	 ๑.๔	 ไทยไม่ได้ตกเป็นเป้าในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐฯ	แต่เป็นกลุ่ม 

ก่อการร้ายและเกาหลีเหนือท่ีเป็นภัยคุกคาม	 ซึ่งการประกาศยุทธศาสตร์ฯฉบับนี	้ 

ได้เป็นการส่งสญัญาณไปถึงประเทศพนัธมติรว่าพนัธมติรจะสามารถพึง่พาสหรฐัฯได้	 

โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย	ความมั่นคงทางไซเบอร์	และการต่อต้าน 

การใช้อาวุธท�าลายล้างสูง	 จึงเป็นโอกาสท่ีดีของไทยในการกระชับความร่วมมือ 

ในเรือ่งความม่ันคงทางทะเลในการประชมุรัฐมนตรกีลาโหมประเทศคูเ่จรจา	(ASEAN	

Defence	Ministers’	Meeting	Plus	:	ADMM	Plus)	และประเด็นที่สหรัฐฯคาด

หวังจากไทยมีทั้งทางด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	เศรษฐกิจ	และความมั่นคง 

ของชาติ	 ซึ่งไทยก็เลือกตอบสนองในประโยชน์ร่วมกันท�าให้สหรัฐฯเห็นประโยชน์

ของไทย	

๒. ผลกระทบของการด�าเนินยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐฯ ในระดับโลก 

ภูมิภาค และไทย

	 การที่นายโดนัลด์	ทรัมป์	ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี	อาจจะเป็นจุดเปลี่ยน

ครั้งใหญ่หรือเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์ทางการเมืองโลกแบบตะวันตกนั้นถดถอยลง	

ท�าให้หลายประเทศมีแนวโน้มเกิดความขัดแย้ง	 ซึ่งส่งผลกระทบถึงสถาปัตยกรรม

ความมั่นคงได้	 ดังนั้น	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ	 จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลความคิด

เห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากทุกภาคส่วน	 โดยผ่าน

การระดมความคิดเห็น	(Brain	Storm)	ที่มีการวิเคราะห์	ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

จากการด�าเนินยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐฯ	 ฉบับปัจจุบัน	 ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

	 ๒.๑		ความมั่นคงระดับโลก

	 	 ด้านการเมือง/การทูต	 :	 จากการที่นาย	 โดนัลด์	ทรัมป์	มีนโยบายขวา

จัดสุดโต่ง	ซึ่งเป็นนโยบายที่ก้าวร้าวแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	โดยการมองว่าจีน 

และรัสเซียเป็นศัตรู	 อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างประเทศ	 

รวมถึงเกาหลีเหนือและอิหร่านท่ีมีการสะสมอาวุธ	 ถือเป็นภัยคุกคามกับสหรัฐฯ	 

อาจน�าไปสูส่งคราม	สร้างความเสยีหายจ�านวนมหาศาล	และด้วยปัจจบุนัสถานการณ์
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ในยุคตะวันตกก�าลังถดถอยลงเรื่อยๆ	 ยกตัวอย่างเช่น	 สหภาพยุโรป	 (European	

Union:	EU)	แตกแยก	แต่รัสเซียและจีน	รวมถึงอาเซียนกลับผงาดขึ้นมา	ท�าให้เกิด 

การเปรียบเทียบและตีความมหาอ�านาจประชาธิปไตยประสบความล้มเหลว	 

อกีทัง้	การด�าเนนินโยบายการต่างประเทศทีม่ชีือ่ว่า	“อเมริกาต้องมาก่อน	(America	 

First)”	 ที่สหรัฐฯมีข้อจ�ากัดในการเปิดโอกาสส�าหรับความร่วมมือ	 แต่ต้องเป็น 

ความร่วมมือที่สหรัฐฯได้ประโยชน์ด้วย	

	 	 ด้านเศรษฐกิจ	 :	 จากการด�าเนินนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป ์

ที่มีความต้องการเสรีนิยมอย่างมีเงื่อนไข	 โดยสหรัฐฯ	 ต้องเป็นคนเขียนกติกา	 

ต้องไม่เสยีเปรยีบประเทศอืน่ๆ	และรกัษาไว้ซึง่การค้าแบบยตุธิรรมในระบบเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศ	 เป็นผลให้เกิดสงครามทางการค้า	 หรือเรียกว่า	 Trade	War	

ระหว่างสหรัฐฯกับจีน	แต่อย่างไรก็ตาม	การเผชิญภาวะสงครามทางการค้าย่อมส่ง 

ผลกระทบกับเศรษฐกจิทัว่โลก	เนือ่งจากหลายประเทศต้องน�าเข้าและส่งออกสนิค้า

ไปยังสหรัฐฯที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ	๑	ของโลก

	 	 ด้านการทหาร	:	การยดึมัน่ในหลกัการ	“อเมริกาต้องมาก่อน”	ซ่ึงอยูบ่น

พื้นฐานสัจนิยม	(Realism)	ที่มีแนวคิดทางการเมืองเป็นความคิดน�า	(Dominated	

Thinking)	จงึให้ความส�าคญักบัการสร้างสมก�าลงัทหารเพือ่ป้องกันประเทศ	คงความ

เป็นมหาอ�านาจทางทหารไว้	อกีทัง้	แสนยานภุาพของอาวธุยทุโธปกรณ์ทีก่องทพัชาติ

อืน่ไม่อาจทีจ่ะละเลยได้	จงึเป็นผลกระทบทีอ่าจท�าให้บทบาทของสหรัฐฯบนเวทีโลก

อ่อนแอลง

	 	 ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านอื่นๆ	:	การที่ประธานาธิบดี	โดนัลด์	ทรัมป์	

ตัง้ป้อมเป็นศัตรกูบัส่ือกระแสหลกัทกุส�านกั	ท�าให้สือ่ภายในประเทศออกมาต่อต้าน

และสร้างกระแสข่าว	 ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของบทบาทผู้น�าแล้ว	 ยังท�าให้

โลกรู้สึกถึงความสับสนในการด�าเนินนโยบายต่างๆ	 นอกจากนี้	 การให้ความส�าคัญ

กับโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน	 ท�าให้สหรัฐฯยังได้ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุน

งานด้านการข่าวกรอง	 การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางทหาร	 การป้องกัน

การแพร่ขยายของอาวุธร้ายแรง	 เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของภูมิภาคของโลก	 
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แต่กลับท�าให้โลกมีความตึงเครียด	 หลายประเทศกังวลถึงการเข้าไปแทรกแซงรัฐ

เล็กรัฐน้อยที่สนับสนุนฝ่ายสหรัฐฯ	และอาจขัดขวางอะไรก็ตามที่อาจเป็นประโยชน์

กับฝ่ายตรงข้าม	น�ามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างประเทศได้	นอกจากนี้	การที่สหรัฐฯ

ถอนตัวจากข้อตกลงปารีส	(Paris	Agreement)	ต่างเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อน

ด้านสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก

	 ๒.๒	 ความมั่นคงระดับภูมิภาค	

	 	 ด้านการเมือง/การทูต	 :	 การผงาดข้ึนมาของจีนด้วยการครอบง�า

เศรษฐกิจในภูมิภาค	 มีผลท�าให้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค 

เปลี่ยนไป	 ท�าให้สหรัฐฯ	 ต้องเดินหน้าสกัดกั้นจีนและรัสเซียท่ีก�าลังพยายาม 

จัดระเบียบโลกขึ้นมาใหม่	 ในส่วนเกาหลีเหนือและอิหร่านในการพยายามจัดหา 

อาวุธที่มีอานุภาพการท�าลายล้างสูง	 ท�าให้ความม่ันคงโลกเกิดความส่ันคลอนได	้ 

แต่อย่างไรก็ตาม	 กลับท�าให้สหรัฐฯสามารถหาผลประโยชน์จากความตึงเครียด

ระหว่างภูมิภาคได้	 โดยเฉพาะการขายอาวุธสงครามที่ประเทศต่างๆ	 สะสมอาวุธ

มากขึ้น	 นอกจากนี้	 รัฐบาลสหรัฐฯหวังที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก	เนื่องจาก	ภูมิภาคนี้มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์	และเป็นเส้นทาง 

คมนาคมท่ีส�าคัญเชื่อมโลกตะวันตกกับตะวันออก	 สหรัฐฯจึงสร้างความร่วมมือ 

ด้านความมั่นคง	ส่งเสริมสันติภาพ	การต่อต้านความรุนแรง	ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์	

และการก่อการร้ายสากลทีส่หรฐัฯอาศยัฐานทพั	ระบบพนัธมติร	และความเชือ่มโยง

ทางยุทธศาสตร์ในยุคสงครามเย็นเข้าสนับสนุนการปิดล้อมการก่อการร้าย	 จึงเป็น

ผลกระทบทีอ่าจท�าให้ภมูภิาคนีก้ลายเป็นที	่“หมายปอง”	และเป็น	“สนามประลอง”	

ของบรรดาชาติมหาอ�านาจที่หวังจะปกป้องผลประโยชน์ของตนด้วยเช่นกัน	

	 	 ด้านเศรษฐกิจ	 :	 ยุทธศาสตร์	 BRI	 ของจีนมีผลท�าให้สหรัฐฯ	 พยายาม

ดึงมหาอ�านาจมาถ่วงดุลกับจีน	 เพื่อไม่ให้จีนผูกขาดการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ 

ในภูมิภาค	สหรัฐฯ	จึงใช้ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก	 (Indo	 -	Pacific)	ที่มีลักษณะ

เปิดกว้างและเสร	ีในอนาคตจะมคีวามร่วมมอืทางโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกนัระหว่าง	

๔	 ประเทศ	 ได้แก่	 สหรัฐฯ	 ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 และอินเดีย	 นอกจากนี้	 สหรัฐฯ	
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ได้มีการถอนตัวออกจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก	(Trans-Pacific	Partnership	:	TPP)	เป็นผลท�าให้กลุ่มเศรษฐกิจของ	TPP	 
ไม่สามารถเป็นแกนกลางของเศรษฐกิจในภูมิภาคได้	
	 	 ด้านการทหาร	 :	การทีส่หรฐัฯ	ให้ความส�าคญักบัภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกนัน้	 
เน่ืองจาก	 ภูมิภาคนี้มีพื้นท่ีถึงครึ่งหนึ่งของโลก	 เริ่มต้ังแต่พื้นน�้าชายฝั่งตะวันตก 
ของสหรัฐฯ	 จรดชายแดนอินเดีย	 และจากเขตแอนตาร์กติกาจนถึงขั้วโลก	 ดังนั้น	 
เมื่อสหรัฐฯต้องการเป็นมหาอ�านาจ	 จึงมีการตรวจความเคล่ือนไหวของกองทัพ 
ขนาดใหญ่ของทั้ง	๕	ประเทศ	คือ	จีน	อินเดีย	รัสเซีย	เกาหลีเหนือ	และเกาหลีใต้	
โดยติดตามความเคลื่อนไหวในคาบสมุทรเกาหลี	 การสะสมอาวุธของเกาหลีเหนือ
เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์	และทะเลจีนใต้	ที่สหรัฐฯไม่อาจละสายตาจากภูมิภาคนี้ได้	 
นอกจากนี้	สหรัฐฯยังเพิ่มกรอบความร่วมมือทางทหารโดยผ่านโครงการศึกษาและ
ฝึกอบรมทางการทหารระหว่างประเทศ	(International	Military	Education	and	
Training	:	IMET)	เงินช่วยเหลือทางด้านการทหารต่างประเทศ	(Foreign	Military	
Financing	:	FMF)	และการฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์	(Cobra	Gold)	เป็นการ
ฝึกร่วมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย	 ซึ่งได้ขยายให้เป็นการฝึกแบบพหุภาคีที่มีประเทศ 
ในภูมิภาคเข้าร่วมและสังเกตการณ์จ�านวนมาก	 เพื่อการมีส่วนร่วมและเป็นการ 
แบ่งบันผลประโยชน์ร่วมกัน
	 	 ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านอื่นๆ	:	การที่ประธานาธิบดี	โดนัลด์	ทรัมป์	
มีมาตรการห้ามชาวมุสลิมเข้าสหรัฐฯ	 จะเป็นการขยายขอบเขตความขัดแย้ง 
ทางสังคมเมืองภายในประเทศ	และยังท�าให้สังคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกมุสลิม
และตะวันออกกลางเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น	
	 ๒.๓	 ความมั่นคงประเทศไทย		
	 	 ด้านการเมือง/การทูต	 :	 จากการท่ีสหรัฐฯปิดประเทศและมีสัญญาณ
ความเสื่อมถอยลง	 ท�าให้สหรัฐฯมีบทบาทลดลงท�าให้ดุลอ�านาจเปล่ียนไปโดยจีน	
รัสเซีย	 และอาเซียนกลับเข้ามามีบทบาทมากขึ้น	 ดังนั้น	 ไทยต้องปรับยุทธศาสตร์
ใหม่	 เพื่อให้ทันต่อสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่เปลี่ยนไปท�าให้ไทยต้องเตรียมรับมือ

กับระเบียบความมั่นคงในหลายขั้วอ�านาจ
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	 	 ด้านเศรษฐกิจ	 :	 เมื่อสหรัฐฯ	ถอนตัวออกจาก	TPP	ประกอบกับความ
ขัดแย้งของสหรัฐฯ	 –	 จีน	 ท�าให้ไทยอาจถูกกดดันให้เลือกข้างมากขึ้น	 การเจรจา
การค้ากับสหรัฐฯมีความยากขึ้น	การลงทุนในไทยจากสหรัฐฯ	ก็จะมีสัดส่วนที่น้อย
ลงซึ่งความน่ากังวล	 คือ	 การวางตัวของไทยในประเด็นนี้ยังไม่มีค�าตอบหรือสูตร 
ที่ลงตัวระหว่างไทยกับมหาอ�านาจ	นอกจากนี้	การท�าความตกลงพันธมิตรทางการ
ค้าระดับภูมิภาค	(Regional	Comprehensive	Economic	Partnership	:	RCEP)	
ได้มีความส�าคญัมากขึน้	แต่กลบัยงัไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงได้	เนือ่งจากการเจรจา
เต็มไปด้วยความยากล�าบาก	 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเจรจา	 TPP	 ยังไม่มีความ
แน่นอน	 นอกจากนี้	 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน	 ส่งผลกระทบกับไทย 
ในสินค้าเกษตร	 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์	 พลาสติกขั้นพื้นฐานที่ไทยส่งไปจีน	 ทั้งนี้	 
อาจท�าให้จีนน�าเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทยน้อยลง	เนื่องจากจีนส่งออกไปยังสหรัฐฯ	
ได้น้อยลง	แต่ถึงอย่างไร	 ไทยก็อาจได้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
ของจีนหรือได้ประโยชน์ในกรณีที่สหรัฐฯน�าเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้น	 เช่น	 สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์	 อุปกรณ์ไฟฟ้า	 เป็นต้น	 อีกทั้ง	 การด�าเนินนโยบายทางการทูต 
ของสหรัฐฯมีท่าทีที่มุ่งเจรจาแบบทวิภาคี	หรือ	One	on	One	Trade	Deal	มากขึ้น	
ไทยอาจใช้โอกาสนี้รื้อฟื้นความสัมพันธ์การท�าความตกลงทางการค้าของประเทศ
ระหว่างไทย	 –	 สหรัฐฯ	 (Free	 Trade	 Area	 :	 FTA)	 เป็นการร่วมมือในการขจัด
อปุสรรคทางการค้า	แต่อาจจะต้องระวังหากสหรฐัฯ	น�ามาตรการภาษมีาเป็นเงือ่นไข	
ด้านการทหาร	:	การทีส่หรฐัฯมองว่าจนีคอืคูแ่ข่งส�าคญัในการเป็นมหาอ�านาจ	ท�าให้
ไทยต้องระมัดระวังการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับจีน	 อีกทั้ง	 ฝ่ายทหารไทยส่วน
ใหญ่ได้เริ่มมองว่า	สหรัฐฯ	เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของไทย	เนื่องจาก	มีการเข้า
มาแทรกแซงทางการเมืองภายในของไทย	 สอดคล้องกับ	 ปัจจุบันทหารไทยได้ไป
ศึกษาต่อและฝึกอบรมในสหรัฐฯเป็นจ�านวนมาก	 อาจท�าให้	 นายทหารท่ีไปเรียน 
มีแนวคิดเอนเอยีงไปทางสหรฐัฯ	เมือ่นายทหารเหล่านัน้กลบัมาเป็นใหญ่ในประเทศ	
และมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดนโยบายกท็�าให้นโยบายนัน้เอือ้ประโยชน์กบัสหรฐัฯ	
ท�าให้สหรฐัฯสามารถก�าหนดทศิทางให้เป็นไปตามทีต่นต้องการได้	ดงันัน้	ในประเดน็

นี้ไทยควรต้องระมัดระวังไว้ให้มาก
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	 	 ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านอื่นๆ	 :	 ถึงแม้สหรัฐฯจะมีกรอบข้อริเริ่มลุ่ม
น�้าโขงตอนล่าง	(Lower	Mekong	Initiative	:	LMI)	มีวัตถุประสงค์	เพื่อลดช่องว่าง 
ระดับการพฒันาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซยีนสนบัสนนุการรวมตวัเป็นประชาคม
อาเซียน	 ทั้งน้ี	 ไทยมีบทบาทในฐานะหุ ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกับสหรัฐฯ	 
โดยส่งเสรมิการพฒันาท่ียัง่ยนืในลุม่น�า้โขง	ซึง่ได้มกีารด�าเนนิโครงการด้านการศกึษา	
สาธารณสขุ	พลงังาน	และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในด้านต่างๆ	แต่สหรัฐฯไม่ได้ให้
ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์นีม้ากนกั	เนือ่งจาก	เป็นเวทกีารประชมุทีม่กีารสนบัสนนุ
ยังไม่มากพอเท่าท่ีควร	 และสหรัฐฯยังไม่เห็นผลประโยชน์ที่สหรัฐฯจะได้รับอย่าง
ชัดเจน	จึงอาจท�าให้ผลประโยชน์ที่ไทยควรจะได้รับน้อยกว่าที่หวังไว้
๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 ๓.๑	อาเซียนควรมียุทธศาสตร์รองรับสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาค	
(Regional	 Security	 Architecture)	 โดยอาเซียนควรให้ความส�าคัญกับการสร้าง
ความเข้มแข็ง	เพื่อให้อาเซียนมีบทบาทในเวทีโลกได้มากยิ่งขึ้น
	 ๓.๒	 ไทยควรก�าหนดยุทธศาสตร์การถ่วงดุลอ�านาจกับชาติมหาอ�านาจอย่าง
ชัดเจน	 ซึ่งท่ีผ่านมาไทยไม่เคยมียุทธศาสตร์ด้านนี้และไม่เล่นยุทธศาสตร์นี้อย่าง 
เปิดเผย	ซึ่งแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์
	 ๓.๓	 ไทยควรมียุทธศาสตร์ที่จะสามารถถ่วงดุลกับจีน	 โดยไทยต้องสร้าง
ดุลยภาพแห่งอ�านาจขึ้นใหม่	 เพียงดึงให้มหาอ�านาจมาถ่วงดุลกัน	 เพื่อไม่ให้
มหาอ�านาจใดมหาอ�านาจหนึ่งมาครอบง�าไทยได้เพียงฝ่ายเดียว	 ซึ่งจะท�าให้ไทย 
ไม่สูญเสียอ�านาจในการต่อรองหรือสูญเสียอิสรภาพทางการทูต	 และแสวงหา 
ผลประโยชน์จากมหาอ�านาจ	 เพื่อสร้างโอกาสให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางการขนส่ง 
ในภูมิภาคอาเซียน
	 ๓.๔	 ไทยควรดึงมหาอ�านาจสหรัฐฯ	เข้ามาช่วยสนับสนุนนโยบาย	Thailand	
4.0	การดึงมหาอ�านาจเข้ามาลงทุนในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	
(Eastern	Economic	Corridor	:	EEC)	ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้
ไทยแลนด์	 ๔.๐	 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนส�าคัญที่สามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	และการคมนาคมของภูมิภาคต่อไปได้
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	 ๓.๕	 ไทยสามารถแสดงบทบาทเป็นตัวกลาง	 (Mediator)	 ดึงสหรัฐฯ	 

เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือกับอาเซียนตามกลไก	 ADMM	 Plus	 

โดยในปี	 ๒๕๖๒	 ไทยได้เป็นประธานอาเซียน	 ดังนั้น	 ไทยควรริเริ่มผลักดัน 

ความร่วมมือที่ไทยและสหรัฐฯ	 ให้ความสนใจร่วมกันในการเป็นประเทศคู่เจรจา	

และคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	 (Experts’	Working	 Group	 :	 EWG)	 

ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

	 ๓.๖	 ไทยควรแสวงโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการ 

ก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และในการขยายกรอบความร่วมมือ 

ในพืน้ทีใ่หม่ๆ	ทีท่ัง้ไทยและมหาอ�านาจต่างๆ	ให้ความสนใจร่วมกนั	อาทิ	ด้านไซเบอร์	

ด้านการรักษาสันติภาพ	และความมั่นคงทางทะเล	เป็นต้น

กศย.ศศย.สปท.

๙	พ.ค.๖๑
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เอกสารวิชาการ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร
ความมั่นคงของประเทศมหาอำนาจ กรณ

ีศึกษา สาธารณ
รัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา

เร�่อง การศึกษาเชิงเปร�ยบเทียบยุทธศาสตร
 ความมั่นคงของประเทศมหาอำนาจ 

กรณีศึกษา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
และสหรัฐอเมร�กา

ศูนยศึกษายุทธศาสตร 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๗๕-๕๗๑๕    
เว็บไซต www.sscthailand.org



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20181024210040
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     1
     555
     166
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     158
     157
     158
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





