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 การปาฐกถาของนายแพทรคิ แชแนแฮน (Patrick M Shanahan) 
รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (รรก.
รมว.กห.สหรัฐฯ) หัวข้อ  The US vision for INDO-PACIFIC Security 
ได้กล่าวยืนยันถึงความสัมพันธ์ของอเมริกาท่ีมีต่อภูมิภาคอินโด -
แปซิฟิก และเรียกร้องให้นานาประเทศในภูมิภาคนี้ร่วมก าหนด
วิสัยทัศน์ของอินโด-แปซิฟิก โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ท่ียึดหลักการ : การเคารพอ านาจอธิปไตยและเสรีภาพของทุก
ประเทศ การระงับกรณีข้อพิพาทอย่างสันติ การสนับสนุนการค้า 
การลงทุนอย่างเสรีและยุติธรรม ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา การยึดมั่นในหลักการและบรรทัดฐานสากล รวมถึงการ
มีเสรีภาพในการเดินเรือและด้านการบิน โดยสหรัฐฯ ให้เหตุผลของ
การสนับสนุนให้อินโด-แปซิฟิก เปิดกว้างและเสรีนั้น จะช่วยให้
ประเทศต่างในภูมิภาคนี้มีความเจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคงและมี
เสถียรภาพ และในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ไม่ได้เรียกร้องให้มีประเทศ
ใดในภูมิภาคนี้ต้องเลือกหรือสละความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิเชิงบวก
กับชาติพันธมิตรใดๆ เพราะสหรัฐฯ ได้ใหค้วามส าคัญต่อการขยาย
ความเจริญของทุกประเทศ ท้ังนี้สหรัฐฯ ยืนหยัดในวิสัยทัศน์ของ 
อินโด-แปซฟิกิ และได้กลา่วถึงการมบีทบาทของจนีในภูมิภาคว่าควรมี
ความสัมพันธ์แบบม ี
ส่วนร่วมและปฏิบัติตน
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
ในระดับสากล และ
ขอให้จีนยุติพฤติกรรม
ท่ีเปน็การบัน่ทอนอ านาจ
อธปิไตยของชาติอืน่เพือ่
ประโยชน์ของภูมิภาคนี้
รวมถึงจนีด้วย  

 
Strategic Studies Center  
National Defence Studies Institute 
Royal Thai Armed Forces Headquarters 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
กองบัญชาการกองทัพไทย 

การประชมุสุดยอดความมั่นคงเอเชีย ครั้งท่ี ๑๘ : วิสัยทัศน์ของชาติมหาอ านาจจีน-สหรัฐฯ 

f 
Thailand    S S C 

c u s 

จัดทำโดย ศนูยศ์กึษายุทธศาสตร ์สถาบันวิชาการปอ้งกันประเทศ  โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕-๑๖    website: www.sscthailand.org  

 การประชมุสดุยอดความมัน่คงเอเชยี หรือแชงกรีล่า ไดอะล็อก (Shangri-La Dialogue: SLD) เป็นเวทีหารือระดับสูงในการแถลง
นโยบายและวสิยัทศันเ์กีย่วกบัประเดน็ความมัน่คง จดัโดยสถาบนันานาชาตเิพือ่การยทุธศาสตร ์(International Institute for Strategic 
Studies : IISS) ซึง่สถาบนัดงักลา่วเปน็หนว่ยงานคลงัสมอง (Think Tank) ของประเทศองักฤษ ลกัษณะเฉพาะของการประชมุแชงกรลีา่เปน็
การประชมุทีไ่มม่กีารออกแถลงการณร์ว่มกนัและไมม่กีารก าหนดพนัธกรณทีีผู่เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งน าไปปฏบิตั ิท าใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสามารถ
น าเสนอขอ้มลูและสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ ในป ี๒๕๖๒ นี ้นบัเปน็การประชมุครัง้ที ่๑๘ ซึง่มปีระเดน็ส าคญัทีถ่กูยกขึน้มา
น าเสนอ อาท ิปญัหาสงครามการคา้ระหวา่งจนีและสหรฐัฯ ปญัหาการปลดนวิเคลยีรใ์นคาบสมทุรเกาหล ี และความมัน่คงทางไซเบอร ์ โดย
ผูแ้ทนจากหลายประเทศเรยีกรอ้งใหช้าตมิหาอ านาจรว่มหาแนวทางการแกไ้ขปญัหาดา้นความมัน่คงและการคา้ดว้ยความสนัตแิละเปน็มติรตอ่
กนั โดยค านงึถงึผลประโยชนร์ว่มกนัมากกวา่การเผชญิหนา้และสรา้งความขดัแยง้ระหวา่งกนั  

 วิสัยทัศน์และมุมมองของผู้น า 

นายกรฐัมนตร ีนาย ล ีเซยีนลงุ : สงิคโปร ์
 นาย ลี  เซี ยนลุ ง  นายกรัฐมนตรี
สิงคโปร์ กล่าวเปิดการประชุมสุดยอดความ
มั่นคงแห่งเอเชีย ครั้ง ท่ี ๑๘ โดยระบุว่า 
จากกรณีข้อพิพาทของมหาอ านาจระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน เป็นเพียงความขัดแย้งเชิง
อุดมการณ์ ท่ีสามารถเจรจายุ ติปัญหา
ร่วมกันได้ ชาติมหาอ านาจท้ังสองต้องปรับ
ทัศนคติระหว่างกัน ประเทศท่ีอยู่ในภมูภิาค
นี้ ไม่มีความยินดีท่ีต้องเลือกฝ่าย แต่จะ
เรยีกรอ้งใหท้ั้งสองฝา่ยท าความตกลงกัน ปัญหาทะเลจีนใต้ท่ีไม่ได้มี
เพียงจีนเท่านั้นท่ีอ้างกรรมสิทธิ์ในดินแดนของตน ยังมีเวียดนามและ
ฟิลิปปินส์ท่ีตกอยู่ในปัญหาข้อขัดแย้งนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจีนควรแก้ไข
ข้อพิพาทดังกล่าวด้วยสันติทางการทูตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ท่ีผ่านมาจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ข้ันสูงท่ีก้าวล้ าและประเทศอื่น ๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่
ของจีนท่ีเติบโตข้ึน สหรัฐฯ ซึ่งเป็นชาติมหาอ านาจและเป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีก็ควรมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน การเสริมสร้างความเข้าใจ
และร่วมกันสร้างบรรทัดฐานเพื่อน าไปใช้ในบริบทของโลกให้ทันสมัย  
ในส่วนของภูมิภาคอาเซียน พันธมิตรของอาเซียนควรค านึงถึงคุณค่า
ของความเป็นแกนกลางของอาเซียน ท่ีมีความร่วมมือกันบนพื้นฐาน
ความเจริญรุ่งเรืองของชาติสมาชิกและความมั่นคงในภูมิภาคนี้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน จะเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศอีกหลายประเทศ การแข่งขันของสองมหาอ านาจ
จะน าพาไปสู่ความขัดแย้ง หากทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันรักษาประโยชน์ 
เสริมสร้างความมั่นคงท่ีเปิดกว้างและเสรี จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้
ประเทศต่าง ๆ มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 

   เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง                            ฉบับที่  ๑๗/๖๒ (ประจ าเดือน มิ.ย.๖๒) 



อ้างอิง 
๑. https://www.iiss.org/events/shangri-la-dialogue/shangri-la-dialogue-2019 
๒. https://www.innnews.co.th/uncategorized/news_408079/ 
๓. https://theworldnews.net/th-news/cchiinetuue-n-emrikaasuurbkankhuue
-haaynaolk-yamphr-mkhuyaetthaa-yaakbuukcchaluythuengthiisud?
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กระทรวงกลาโหมประเทศอาเซียน (รมว.กห.อาเซียน) กับ นาย 
แพทริค แชแนแฮน รรก.รมว.กห.สหรัฐฯ โดยอาเซียนมีความ
กังวลถึงความท้าทายจากภัยการก่อการร้าย ปัญหาความขัดแย้ง
ในคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ รวมถึงสงครามการค้า
ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ท่ีจะส่งผลกระทบมายังภูมิภาคอาเซียน 
น ามาซึ่งความไม่สงบและท าให้ขาดเสถียรภาพ ในขณะท่ีผู้แทน
สหรัฐฯ ได้ยืนยันถึงการด าเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ Free 
and Open Indo-Pacific โดยตระหนัก ถึงความส า คัญของ 
ความเป็นแกนกลางของอาเซียนและเคารพอธิปไตยของทุก
ประเทศ ท้ังนี้ผู้แทนสหรัฐฯ ขอให้ประเทศอาเซียนร่วมกัน
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งอย่างสันติตามหลักกฎหมายสากล ในการนี ้
พล.อ.ประวิตรฯ ได้เชิญชวน รรก.รมว.กห.สหรัฐฯ เข้าร่วมประชุม 
ADMM Plus ท่ีจะจดัข้ึน ณ กรงุเทพมหานคร ปลายป ี๒๕๖๒ นีด้้วย 
 

บทสรุป 
 ประเด็นวิสัยทัศน์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ ท่ีถูกกล่าวถึง
ในการประชุมครั้งนี้ แสดงออกถึงความพยายามของสหรัฐฯ ท่ีจะ
เข้ามามีบทบาทในประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทร
อินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เรื่องการขยายการปฏิบัติการ 
ทางทหารของสหรัฐฯ ท่ีมีการปรับเปลี่ยนจากกองบัญชาการ
ภาคพืน้แปซฟิกิ (Pacific Command: PACOM) เปน็ กองบญัชาการ
ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก Indo-Pacific Command (Indo-PACOM)  
ในขณะท่ีสถานการณท์ะเลจนีใต้ ยงัเปน็ปญัหาท่ีมคีวามท้าทายต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายประเทศ การแสวงหามาตรการ
แก้ไขข้อพิพาทร่วมกันอย่างสันติและยึดถือผลประโยชน์ท่ีจะมี
ร่วมกันในอนาคต  
 ดังนั้นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมและความ
เป็นเอกภาพของอาเซียนจะส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรับมือกับ
ความท้าทายในภูมิภาคนี้ได้อย่างเหมาะสมและมีเสถียรภาพ  
ซึ่งจีนมีนโยบายด้านการต่างประเทศแบบพหุภาคี โดยใช้
โครงการ BRI เป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ระหว่างจีนกับชาติอื่นๆ 
มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงท่ัวโลก ช่วยผสานความร่วมมือการค้า
การลงทุน และมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ท่ีเป็นผลประโยชน์ 
ระยะยาวของชาติพันธมิตรของ BRI ท่ีร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
 ไทยในฐานะประธานอาเซียนต้องการเห็นความร่วมมือ
ระหว่างชาติมหาอ านาจท่ีเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาคนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน 

 ท้ังนี้ รรก.รมว.กห.สหรัฐฯ ได้กล่าวถึงไทยในฐานะเจ้าภาพ 
การฝึกร่วมผสม Cobra Gold กับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการฝึกร่วมพหุภาคี
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และหลังการเลือกต้ังของไทย 
สหรัฐฯ ก าลังท างานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ เพื่อจะ
กลับมาร่วมมือด้านการทหารกับไทยในระดับท่ีเหมาะสมในฐานะ 
ท่ีเป็นพันธมิตรท่ียาวนานของสหรัฐฯ ในภูมิภาค นายแชแนแฮน ยัง
กล่าวถึงไทยท่ีจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐฯ  ในการจัด Maritime 
Security Exercise ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ นี้ 
พลเอกเว่ย เฟิ่งเห้อ : จีน 
 การปาฐกถาของ พล.อ. เว่ย เฟิ่งเห้อ มนตรีแห่งรัฐและ
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมจนี หัวข้อ “ความร่วมมือด้านความ
ปลอดภัยระหว่างจีนกับท่ัวโลก” ระบุว่า จีนมีความพยายามในการ
ผลักดันการสร้างสรรค์สังคมท่ีมีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ 

และนโยบายการป้องกันประเทศ
ของจีนยั งคง เ ดินหน้าตามแนว
ทางการพัฒนาอย่างสันติ และสร้าง
คุณูปการเพื่อพิทักษ์สันติภาพและ
ความมั่นคงของโลกและกองทัพจีน 
ส าหรั บ สถานการณ์ความมั่ นค ง
ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและ
เปล่ียนแปลง ตลอดเวลา รัฐบาลและ
กองทพัจีนยงัยนืหยดัในการรักษาความ
เจริญรุ่งเรือง และความมั่นคงของ

ภูมิภาคและโลกด้วยความเด็ดเด่ียวและแน่วแน่ ในการแก้ไขปัญหา
ท่ีเกดิข้ึนในทะเลจนีใต้ ควรค านงึถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ท่ี
มีร่วมกันของประเทศในภูมิภาคนี้ ไม่ควรใช้ก าลังทางทหารและไม่
ควรท าลายผลประโยชน์ของผู้อื่น ผู้แทนจากจีนยังกล่าวถึงโครงการ 
Belt and Road Initiative: BRI ปัจจุบันมีประเทศท่ีได้เข้าร่วม
โครงการแล้วกว่า ๑๕๐ ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศอีก 
๙๒ แห่ง ซึ่งจีนชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือท่ีเป็นไปในรูปแบบท่ีต่างฝ่าย
ต่างได้รับประโยชน์อันเท่าเทียมกันท่ีเกิดข้ึนภายในภูมิภาคนี้  
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ถือว่าบทเรียนท่ีได้
ตลอด ๔๐ ปท่ีีผา่นมา คือความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อกันท้ังสอง
ฝ่าย ส าหรับปัญหาท่ีท้ังสองก าลังเผชิญอยู่ควรด าเนินการตามฉันทา
มติของประธานาธิบดีท้ังสอง ท่ีต้องส่งเสริมความสัมพันธ์และมี 
การประสานความร่วมมือในทุกมิติ 
 การหารอืรว่มระหวา่งกลาโหมอาเซยีนและผูแ้ทนสหรัฐฯ 
 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมในฐานะท่ีไทยเป็นประธาน
อาเซียนและประธานการประชุมกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการ
ประชมุรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีนกบัรัฐมนตรกีลาโหมคู่เจรจา (ADMM 
Plus) มีความเห็นว่าความร่วมมือระหว่างมหาอ านาจควรเป็นไป
อย่างสร้างสรรค์มากกว่าการแข่งขัน  
 ในการรว่มหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการระหวา่ง รฐัมนตรวีา่การ- 


