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สรุปสาระสําคัญ
ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑. ภาพยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปจจุบัน
๑.๑ หลังจากการปดประชุมสมัชชาพรรคแหงชาติสมัยที่ ๑๘ (ปค.ศ.๒๐๑๒ – ๒๐๑๕) ประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง ไดเริ่มตนการนําพาประเทศจากการใชแนวคิด “ความฝนของจีน” สําหรับ “การฟนฟูความยิ่งใหญ
แห งประชาชาติ จี น” มาตั้งเป นเป า หมายใหม ในยุทธศาสตรความมั่ น คงของจีน โดยมีแนวทางการบริห าร
ประเทศ ๓ ประการ คือ (๑) การบริหารกิจการความมั่นคงภายในประเทศ เนนการสรางและทําความเขาใจ
กับประชาชนชาวจีนถึงความเปนอัตลักษณของจีนอยางแทจริง (๒) การบริหารกิจการความมั่นคงระหวาง
ประเทศ เนนการพัฒนาแบบเปดกวาง ควบคูกับการลงทุนในตางประเทศ และ (๓) การบริหารจัดการภายใน
/พรรคคอมมิวนิสต...

-๒พรรคคอมมิวนิสต เนนการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การสรางความโปรงใสตรวจสอบไดในพรรคฯ และการ
ใหประชาชนไดรับทราบวามีการดําเนินการลงโทษผูกระทําผิดจริง
๑.๒ หลังจากการประชุมสมัชชาครั้งที่ ๑๙ ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๔ ตุลาคม ๒๐๑๗ ที่ผานมา ปจจุบัน
จีน ยั งคงอยู ภ ายใตการนํ า ของประธานาธิบ ดี สี จิ้น ผิง และการประชุ มสภาผู แทนประชาชนแหงชาติ ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสภาปรึกษาการเมืองแหงประชาชนจีน ระหวางวันที่ ๓ – ๒๐ มีนาคม ๒๐๑๘ ที่ผานมา
ทําใหเพิ่มความชัดเจนในรายละเอียดของยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติของจีน ดังนี้
๑.๒.๑ การรับรองวิสัยทัศนยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติระยะเวลา ๓๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๓ –
๒๕๙๓) การพัฒนาประเทศตามแนวคิดสังคมนิยมในแบบอัตลักษณจีนยุคใหม โดยมีเปาหมายที่เรียกวา “สอง
เปาหมายแหงรอบ ๑๐๐ ป” อันไดแก การบรรลุความฝนในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป การกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน
ในป ๒๐๒๑ (พรรคฯ กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๑๙๒๑) คือ การสรางสังคมกินดีอยูดีถวนหนา และการบรรลุ
ความฝนครบรอบ ๑๐๐ ป การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในป ๒๐๔๙ (วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๑๙๔๙) คือ สังคมนิยมสมัยใหมรวมถึงการสานตอความฝนจีนในการฟนฟูชาติ
๑.๒.๒ การบัญญัติ “ความคิดของ สี จิ้นผิง วาดวยสังคมนิยมในแบบอัตลักษณจีนเพื่อศักราชใหม”
(Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era) ถูกบรรจุเปน
“ความคิดนํา” ในธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสตจีน ๑๔ ประการ ไดแก (๑) ยืนหยัดการนําของพรรคคอมมิวนิสต
ในทุ ก มิ ติ (๒) พรรคคอมมิ ว นิ ส ต ต อ งยึ ด ประชาชนเป น ศู น ย ก ลาง (๓) ยื น หยั ด การปฏิ รู ป ให ลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น
(๔) ใชแนวคิดการพัฒนาใหม ที่เนนวิทยาศาสตร นวัตกรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โปรงใส และกระจาย
ประโยชน (๕) ยืนหยัดสังคมนิยมอันมีเอกลักษณแบบจีน ซึ่งมีประชาชนเปนเจาของประเทศ (๖) ปกครองจีน
ดวยการยึดมั่นในกฎหมาย (๗) ปลูกฝงคานิยมสังคมนิยมอันมีเอกลักษณแบบจีน (๘) การยกระดับชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนเปนเปาหมายของการพัฒนา (๙) การพัฒนาตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๑๐) เสริมสราง
ความแข็งแกรงทางการทหาร (๑๑) กองทัพตองอยูภายใตพรรคคอมมิวนิสตจีน (๑๒) ยืดหยัดแนวคิดหนึ่ง
ประเทศ สองระบบ และเดินหนารวมชาติกับไตหวันในอนาคต (๑๓) รวมสรางสังคมโลกที่สันติและมีจุดหมาย
รวมกัน และ (๑๔) บังคับใชวินัยพรรคอยางเครงครัด
๑.๒.๓ การรั บ รองการปรั บ แก รั ฐ ธรรมนู ญ โดย “ยกเลิ ก มาตราจํ า กั ด วาระดํ า รงตํ า แหน ง
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไมเกินสองสมัย” ในมุมมองจากคนภายในประเทศมีความเห็นในเชิงบวก
มากกวาภายนอกประเทศ เนื่องจาก อิทธิพลของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง สวนหนึ่งไดรับการยอมรับจากอํานาจ
ที่มาจากกฎเกณฑ และประเพณี สืบ ทอด แต สิ่งที่สําคัญ คือ การไดรั บความยอมรั บจากประชาชน ซึ่งเป น
อัตลักษณหรือความพิเศษจากบุคคล อันเกิดจากผลงานของรัฐบาลไมไดมาจากที่ผลักดันการพัฒนาชนบท ยกระดับ
คุณภาพชีวิตทําใหสามารถแกไขปญหาความยากจนใหกับประชาชนภายในประเทศไดจํานวนมากถึง ๖๐ ลานคน
รวมถึงการขจัดป ญหาการทุจริ ตคอรัปชั่ น และเพิ่มบทลงโทษกับข าราชการชั้นสูง แต อยางไรก็ตาม ประชาชน
ภายในประเทศสวนหนึ่ งยังไม สามารถแสดงความคิดเห็นไดมากนัก รัฐ บาลกลางของสี จิ้นผิง ยั งไดควบคุม
อินเทอรเน็ต/โซเชียลมีเดีย และสื่อมวลชนอยางเขมงวด ดวยเหตุนี้ ประชาคมโลกจึงมีความกังวลวาจีนจะกลับ
ไปสูเผด็จการอํานาจนิยมอีกครั้ง ทั้งนี้ ปจจุบัน สี จิ้นผิง ไดดํารงตําแหนง ๓ ตําแหนง คือ เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมาธิการทหารสวนกลาง
๑.๒.๔ ป ญ หาความมั่ น คงภายในของจี น ที่กําลังเผชิญ อยู คือ ป ญ หาผูกอการรายมุส ลิมใน
ซินเจียง และความสั มพันธชองแคบไตหวันที่พยายามแบงแยกดินแดนออกจากจีน และปญหาความมั่นคง
ระหวางประเทศ คือ อุปสรรคการสานสัมพันธของจีนในการดําเนินโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (The Belt
and Road Initiative : BRI) ในพื้นที่ความขัดแยงแคชเมียรระหวางอินเดียกับปากีสถาน แตถึงอยางไร จีนได
ยึดหลักการที่วา “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” เพื่อการบรรลุซึ่งการพัฒนารวมกันทั้งในระดับภูมิภาคและโลก
/และการที่...

-๓และการที่สหรัฐฯ พยายามปดลอมจีนดวยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับอินโด-แปซิฟกของสหรัฐฯ ที่มีลักษณะเปด
กวางและเสรี โดยอนาคตจะมีความรวมมือทางโครงสรางพื้นฐานรวมกันระหวาง ๔ ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ
ญี่ปุน ออสเตรเลีย และอินเดีย ซึ่งยุทธศาสตรฯนี้มีลักษณะเหมือนกับยุทธศาสตร BRI ของจีน พรอมดวย
สงครามการคากับ สหรัฐ ฯ ในขั้นตน เชื่อว าจีนอาจพบกับอุป สรรค แตถึงอยางไรจี นจะสามารถปรับ ตัวและ
วางบทบาทที่เหมาะสมผาน ASEAN+3 และ ASEAN+6 ซึ่งเนนการใชผลประโยชนรวมกัน อีกทั้ง ปญหาดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจากการระเบิดแกงในลุมแมน้ําโขงของประเทศลาว ขณะนี้ จีนไดพยายามขอความ
รวมมือกับไทยผานการพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง (Mekong Institute: MI)
๑.๒.๕ เครื่องมือในการดําเนินนโยบายความมั่นคงของจีนในมิติตางประเทศ การใชเศรษฐกิจ
นําพาประเทศใหเกิดการพัฒนาทั้งในระดับโลกและภูมิภาค โดยใช โครงการ BRI ซึ่งเปนความรวมมือทาง
โครงสรางพื้นฐานในการเชื่อมโยงพื้นที่ทางบก ทางทะเล และขั้วโลก ใหกลายเปนระเบียงเศรษฐกิจระดับพหุภาคี
ที่มีความมั่งคั่ง เปนการสรางเครือขายพันธมิตรของจีนในรูปแบบความรวมมือลักษณะเอาชนะรวมกัน (WIN-WIN)
ที่ตางฝายตางไดประโยชนรวมกัน ถือเปนการพัฒนาที่ นํามาซึ่งสันติภาพ ความประสานกลมกลืนใน ระดับโลก
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลของจีนใหมีบทบาทในระดับโลกเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยใชการวิจัยและพัฒนาในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการสงเสริมเทคโนโลยีพัฒนาปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence - AI)
ให เ กิ ด เป น นวั ตกรรม การพั ฒ นาตอบสนองตอมิติ ไซเบอร (Cyber Domain) และ มิ ติ อวกาศ (Space
Domain) ใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ยังมีหนวยงานคลังสมองที่มีจํานวนมากถึง ๖ กลุม ไดแก (๑) คลังสมองของ
กระทรวงในรัฐบาลจํานวน (๒) คลังสมองฝายทหาร (๓) คลังสมองของพรรคคอมมิวนิสตจีน (๔) คลังสมองของ
สถาบั น วิ จั ย ทางสั งคมศาสตร ของจี น (๕) คลั งสมองของมหาวิ ทยาลั ย และ (๖) คลั งสมองประเภทอื่ น ๆ
ซึ่งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ไดใหความสําคัญเปนอยางมากและเลือกนําองคความรูมาวิเคราะหและประยุกตใชให
เกิดผลอย างเป นรูป ธรรม ทั้ งหมดนี้ จึงถือเปน ตัวขั บเคลื่ อนประเทศจีน ไปสูโลกอนาคต และจะกาวขึ้นมา
กลายเปนมหาอํานาจตอไปได
๑.๒.๖ ปจจัยที่เกื้อหนุนการเดินหนายุทธศาสตรความมั่นคงเพื่อการบริหารประเทศของจีน คือ
การเมืองภายในประเทศ บทบาทของผูนําพรรคฯ ที่เ ขมแข็ง และความตอเนื่องในการดํ าเนินนโยบายการ
พัฒนาประเทศรอบดาน จะสามารถนําพาจีนใหบรรลุความฝนของจีนที่จะกลับมายิ่งใหญไดอีกครั้ง
๑.๓ โดยสรุป สถานการณการเปลี่ยนแปลงภายใตการนําของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เปนผลมาจาก
การดําเนินงานของรับบาลในทุกมิติ ไดแก (๑) มิติเศรษฐกิจ ใชการพัฒนา ลงลึกการปฏิรูปภายในประเทศโดย
ผลักดันการพัฒนาชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางทั่วถึง และเศรษฐกิจระหวางประเทศได
เนนการเปดประเทศตอไปอยางรอบดานผานยุทธศาสตร BRI แตอยางไรก็ตาม ยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก (สหรัฐฯ
ญี่ปุน ออสเตรเลีย และอินเดีย) เปนสิ่งที่จีนยังคงมีความกังวล เนื่องจาก วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้เกิดขึ้น
เพื่อมาคานอํานาจกับจีน และปดกั้นการแผขยายอํานาจทางเศรษฐกิจของจีน (๒) มิติการเมือง/การทูต การรวบ
อํานาจของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง อยางเบ็ดเสร็จ เพื่อการสานนโยบายอยางตอเนื่อง และยังดําเนินการแกปญหา
การทุจริตคอรรัปชันที่รุนแรงของนักการเมืองทองถิ่นอยางเขมขน รวมถึงสรางฐานทางการเมืองของตนใหมั่นคง
พอที่ จ ะผลัก ดั น การปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ในขั้ น ต อ ไป อี ก ทั้ ง การมี น โยบายการทู ตด ว ยการโน มน า วให เ ห็ น ถึ ง
ประโยชนรวมกัน เคารพในอํานาจอธิปไตยของกันและกัน การไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน และ
ไมละทิ้งการรวมชาติกับไตหวัน (๓) มิติการทหาร ไดมีการปฏิรูปโครงสรางกองทัพใหมีความเปนเอกภาพ
ปรั บเปลี่ย นอาวุธ ยุทโธปกรณ ให มีความทัน สมัย และ (๔) มิ ติ ขอมูล/ข าวสาร เนน การวิจัย และพัฒ นาทั้ง
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกิดเปนนวัตกรรมที่พรอมรักษาสิ่งแวดลอมภายในประเทศ รวมถึงการ
นําเอาหนว ยงานดา นคลั งสมองมาใช ในการตัดสิน ใจ และวางนโยบายเพื่อใหทั้งภายประเทศและระหวาง
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-๔ประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และสมดุล อันจะนํามาซึ่งผลประโยชนในระดับภูมิภาค
และระดับโลกตอไป
๒. ผลกระทบของการดํ า เนิ น ยุ ทธศาสตรค วามมั่นคงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับโลก
ภูมิภาค และไทย
ปญหาความมั่นคงในปจจุบันมีลักษณะที่สงผลกระทบในวงกวางและสามารถสรางความเสียหายได
คอนขางสูง ซึ่งการผงาดขึ้นมาของจีนที่ใชเศรษฐกิจนําพาประเทศใหเกิดการพัฒนาทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
และไทยในอนาคต เปนการสงสัญญาณวาจีนจะกลับมาเปนมหาอํานาจ ดังนั้น ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ จึงตองเก็บ
รวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงจากทุกภาคสวน โดยผานการระดม
ความคิดเห็น (Brain Strom) ที่มกี ารวิเคราะห ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินยุทธศาสตรความมั่นคง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังรายละเอียดตอไปนี้
๒.๑ ความมัน่ คงระดับโลก
ดานการเมือง/การทูต : การที่ สี จิ้นผิง กาวขึ้นมาเปนผูนําที่มีอํานาจสูงสุดของจีน และมี
พื้นฐานทางกฎหมายรองรับ ทําใหคาดวาจะกลายเปนผูนําตลอดชีพ เปนสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองอยางใกลชิด ซึ่ง
เปนการทาทายถึงกรอบกติกาของชาติมหาอํานาจในปจจุบัน และถูกมองวาเปนภัยคุกคามตอระเบียบโลกที่มี
สหรั ฐ ฯเป น แกนนํ า มาตั้ ง แต ยุ ค หลั ง สงครามเย็ น ทํ า ให เ กิ ด การเปรี ย บเที ย บของ ๒ ระเบี ย บโลกขึ้ น
จึงจัดเปนผลกระทบตอดุลอํานาจของเหลาประเทศมหาอํานาจฝายประชาธิปไตย เนื่องจาก ปจจุบันการเมืองจีน
ไมใชเผด็จการทหารที่เขมขนเหมือนเชนในอดีต แตทวาจีนกลับมีความเคลื่อนไหวที่สําคัญในดานเศรษฐกิจและ
การเงินระหวางประเทศ อีกทั้ง การดําเนินนโยบายทางดานการทูตที่จีนมีจุดแข็งที่สําคัญ คือ การโนมนาวให
เห็นประโยชนรวมกัน ทําใหทุกภูมิภาคทั่วโลกตางพากันหวาดระแวงถึงผลประโยชนที่สุดทายแลวจีนจะไดรับ
อยางมหาศาลนั้นอาจไมมีความเปนกลาง
ดานเศรษฐกิจ : ในชวงที่ผานมาจีนมีเสถียรภาพทางการเมือง จึงทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดีขึ้นตามไปดวย แตอยางไรก็ตาม จีนตองเผชิญสงครามการคากับสหรัฐฯ ซึ่งสงผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลก
ที่หลายประเทศตองนําเขาและสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯ และจีน เนื่องจากทั้งคูเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ
เปนอันดับ ๑ และ ๒ ของโลก
ดานการทหาร : การเคลื่อนยายกําลังทหารของจีนเขาสูทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาที่
ประเทศจีบูตี เพื่อสนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในดานมนุษยธรรม การสรางสันติภาพ และ
ตอตานโจรสลัดในภูมิภาคดังกลาว แตเบื้องหลังเชื่อวาเปนการเพื่อการปกปองผลประโยชนของตนเองในการจัดตั้ง
ฐานทัพสําหรับการสงกําลังบํารุง โดยกอนหนานี้ในหลายประเทศทั้งสหรัฐฯ ญี่ปุน ตลอดจนฝรั่งเศส ตางเขาไป
ตั้งฐานทัพกัน อยูกอนแล ว ดังนั้ น การวางบทบาททางการทหารของจี นทําใหห ลายมหาอํ านาจต างมีความ
คิดเห็นวาจีนพยายามเพิ่มบทบาทในเวทีโลก
ดานขอมูล/ขาวสารอื่นๆ : การอพยพของชาวจีนที่เขาไปในประเทศตางๆ ผานยุทธศาสตร BRI
อาจสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม ทําใหประชากรจีนที่ไดกระจายออกไปตามประเทศตางๆ ไปเพิ่ม
ความหลากหลาย แลวสงผลกระทบทางลบกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกับประชาชนในพื้นที่ของประเทศนั้นได
อีกทั้ง การวิจัยและพัฒนาของจีนที่สวนหนึ่งตองอาศัยทรัพยากรของประเทศอื่นเพื่อสรางความเจริญใหกับ
ประเทศตน
๒.๒ ความมั่นคงระดับภูมิภาค
ดานการเมือง/การทูต : เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเชื่อมโยงเศรษฐกิจจากการคาและลงทุนดวย
โครงสร างพื้นฐาน ระหว างภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และยุโรป จากยุทธศาสตร BRI ของจี นใหมีอิทธิพลต อกลุ ม
ประเทศอาเซียน อาจนํามาซึ่งความขัดแยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดในอนาคต และนโยบายพัฒนาลุม
/แมน้ําโขง...

-๕แมน้ําโขงของจีน ที่ตองระเบิดแกงเพื่อการสรางเขื่อน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางน้ํา และสามารถควบคุมการ
เป ด-ป ดของน้ํ าในลุ มแม น้ํ าโขง อาจส งผลกระทบให เกิ ดความขั ดแย งกับกลุมประเทศอนุ ภู มิ ภาคลุ มแมน้ํ าโขง
(Greater Mekong Subregion : GMS) นํามาซึ่งความขัดแยงกันเองในกลุมประเทศอาเซียนได นอกจากนี้ จากเดิม
ที่ญี่ปุนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหกับประเทศลุมแมน้ําโขง ขณะนี้กลับเปนจีนที่เขามาแสดง
บทบาทร วมอยูดวย ทําใหภู มิภาคอาเซี ยนตองตกอยูภายใตการแขงขั นของประเทศมหาอํานาจทั้งสองประเทศ
จนอาจทําใหประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงไมสามารถแสวงประโยชนจากแมน้ําโขงที่ตนมีสวนรวมไดมากพอ และ
อาจสูญเสียประโยชนใหกับประเทศมหาอํานาจได
ดานเศรษฐกิจ : จากการขยายอิทธิของจีนผานยุทธศาสตร BRI ไปทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อตองการ
เชื่อมโยงทั้งมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรอินเดีย ทําใหสงผลกระทบตอดุลอํานาจของประเทศมหาอํานาจ
แตละภูมิภาค ยกตัวอยางเชน เมื่อจีนนําโครงการ BRI เขาไปในเอเชียใต ในสวนพื้นที่ของประเทศปากีสถาน
สงผลกระทบใหอินเดียซึ่งถือวาเปนมหาอํานาจในภูมิภาคตองเรงปรับยุทธศาสตรดานการตางประเทศของตนโดย
การเข าร วมยุ ทธศาสตร กั บอิ นโด-แปซิ ฟก ที่ มี ประเทศญี่ ปุ น ออสเตรเลี ย และสหรั ฐฯ เพื่ อคานอํ านาจกับจี น
เชนเดียวกัน ความตองการของจีนที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคผานทางทะเล เพื่อใหสามารถออกไปสูมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟกได จีนจึงเปนประเทศที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร
และเวียดนาม หรือกลุมประเทศ CLMV ซึ่งในทัศนะของกลุมประเทศ CLMV ตางเกรงกลัวการเขาไปฉกฉวย
ผลประโยชนและทรัพยากรธรรมชาติของธุรกิจจีนที่เขาไปลงทุน กอปรกับโครงการลงทุนขนาดใหญของจีน
สวนใหญกอใหเกิดผลกระทบชุมชน ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น เนื่องจากธุรกิจจีนที่เขาไปลงทุน
ยังไมใหความสําคัญตอบรรษัทบริบาลเทาที่ควรจึงเกิดการตอตานบอยครั้งจากประชาชนและนักอนุรักษ อีกทั้ง
ยังเปนการเอื้ออํานวยใหเอกชนจีนสามารถที่จะเขามาลงทุนลุมแมน้ําโขงไดงายมากกวาเอกชนของประเทศ
ลุมแมน้ําโขงอื่นๆ อีกดวย
ดานการทหาร : การเสริมสรางกองทัพปลดปลอยประชาชนจีน บรรดานักยุทธศาสตรรูสึกวิตก
ตอการขยายอํานาจทางทหาร ดังที่เห็นไดจากการแสดงแสนยานุภาพทหารในการซอมรบบริเวณชองแคบ
ไตหวัน และการที่จีนขอทหารเขารวมการลาดตระเวนในพื้นที่ลุมแมน้ําโขง สงผลกระทบใหประเทศอื่นใน
ภูมิภาคอาเซียนมีความไมไวใจ และเกรงวาจีนมีความพยายามจะแผอิทธิพลในลุมแมน้ําโขง
ดานขอมูล/ขาวสารอื่นๆ : ความตองการของจีนที่จะพัฒนาอาจสงผลกระทบกับความสัมพันธ
กับประชาชนในพื้นที่ประเทศ CLMV ที่จีนไมสามารถหลีกเหลี่ยงปญหาเหลานี้ได และยังตองเรงดําเนินการ
แกไขเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอไป
๒.๓ ความมั่นคงประเทศไทย
ดานการเมือง/การทูต : ไทยและจีนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ดังนั้น ไทยควรแสวงประโยชน
จากความสัมพันธนี้ในการเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในประเทศ แตไทยควรคํานึงถึงอิทธิพลการอยูทามกลาง
ของประเทศมหาอํานาจ อาจสงผลกระทบตอบทบาทของไทยในดานการเมืองระหวางประเทศในลักษณะการ
ชวงชิงหุนสวนทางยุทธศาสตร หรือการถูกบังคับใหเลือกขาง ดังนั้น ไทยจึงควรดําเนินนโยบายความสัมพันธ
ระหวางประเทศอยางเปนกลาง เพื่อถวงดุลอํานาจระหวางประเทศมหาอํานาจ
ดานเศรษฐกิจ : จากสงครามทางการระหวางจีนกับสหรัฐฯ ไดสงผลกระทบตอไทย เนื่องจาก
ไทยสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไปที่จีน ซึ่งทําใหตนทุนในการสงออกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐควรดําเนิน
นโยบายตั้งรับหรือปรับเปลี่ยน หรืออาจมีการสื่อสารกับจีนใหผลิตในไทย พรอมทั้ง มุงไปหาตลาดใหมในแถบ
แอฟริกา และเอเชียกลาง เชนเดียวกัน การที่ประเทศจีนเขามามีบทบาทในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
มากขึ้น เปนผลใหสินคาไทยตองปรับกลยุทธดานการตลาด เพื่อเตรียมพรอมรับการแขงขันจากสินคาราคาถูก
ของจีน ขณะเดียวกัน การที่จีนเขามาลงทุนในดานพลังงานและทรัพยากรในประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
/มากขึ้น...

-๖มากขึ้น ยอมสงผลใหความมั่นคงทางพลังงานของไทยลดลง เนื่องจากประเทศไทยยังตองพึ่งพาการนําเข า
พลังงานทั้งกาชและไฟฟาที่ผลิตจากในประเทศเพื่อนบาน ดังนั้น การที่ประเทศจีนเขามาลงทุนเพื่อหาแหลง
พลังงานในอนุภูมิภาคนี้ ทําใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับมือเพื่อใหทันตอสถานการณ หากชาอาจไม
สามารถแสวงหาประโยชนจากการลงทุนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของทุนจีน
ลาสุดหลังจากนายแจ็ค หมา ซีอีโอบริษัทอาลีบาบากรุปไดล งนามในเอ็มโอยูกับ รัฐบาลไทย
เกี่ยวกับความรวมมือดานการคาการลงทุน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล อาจสงผลกระทบกับประชาชนไทย
ในตลาดการบริโภคทุเรียนที่ไมเพียงพอใหกับคนภายในประเทศ ในสวนของรัฐบาลอาจเสียผลประโยชนในเรื่อง
ของการจัดเก็บภาษีออนไลน จึงเห็นไดวา การครอบงําดานเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
โดยจีนเขามาสรางกลุมผลประโยชนที่มีลักษณะสอดคลองกัน และจะเปนสวนสําคัญในการกําหนดนโยบายตางๆ
ที่เริ่มตั้งแตในระดับทองถิ่น เพื่อเอื้อประโยชนใหกับกลุมคนจีนดวยกันเอง ไทยจึงตองมีการพิจารณาความ
รวมมืออยางรอบดาน
ด า นข อ มู ล /ข า วสารอื่ น ๆ : การอพยพของชาวจี น ที่ เ ข า มาในประเทศไทยจํ า นวนหนึ่ ง ได
ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชน "นิว ไชนาทาวน" (New Chinatown) เขตหวยขวาง
ในปจจุบันมีชาวจีนเปนเจาของธุรกิจจํานวนมาก ทําใหหนวยงานของไทยตองติดตามวางแผนรับมือกับการ
ตรวจสอบความถูกตองของธุรกิจการคาที่เกิดขึ้น การกําหนดมาตรการนําเขาและสงออกสินคาเพื่อจัดเก็บภาษี
รวมถึงการควบคุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprise : SMEs) นอกจากนี้
การประกอบการคาที่จะตองมีภาวะของการแขงขันที่มากขึ้นกับไชนาทาวนเขตเยาวราช แลวไปมีผลกระทบใน
ดานความสั มพัน ธ อี กทั้ ง การวิ จัยและพั ฒนาของจี นที่ สวนหนึ่งต องอาศัยทรัพยากรของประเทศไทย ถาหาก
รบกวนระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่ ไทยจําตองเรงการมีมาตรการเพื่อลดปญหาดังกลาวหรือหาขอตกลง
รวมกันอยางเปนรูปธรรม รวมถึงภัยคุกคามไมตามแบบที่จะมาพรอมกับการพัฒนาของจีนในพื้นที่ของประเทศไทย
เชน ยาเสพติด กลุมกอการราย อาชญากรรม เปนตน
๓. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๓.๑ นักวิชาการใหขอเสนอแนะวาการมีทัศนะตอจีนในแงที่เปนภัยคุกคามความมั่นคงของไทยไมควร
ตามกระแสโลกมากนัก แตควรมองใหเปนแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศเปนสําคัญ โดยพิจารณาการขยาย
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มบทบาทใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเงิน และการคมนาคม
ของภูมิภาคตอไปได
๓.๒ หน วยงานด านความมั่ นคง ควรสร างความรั บรู ความเข าใจกั บประชาชนในทุ กระดับโดยการ
ประชาสัมพันธผานชองทางสื่อตางๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ หรือ ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพื่อใหประชาชนรับทราบถึงนโยบายในภาพรวมในการดําเนินงานของภาครัฐ ติดตาม
นโยบายสําคัญภาครัฐ และแนวทางปฏิรูปภาครัฐ อันจะเปนการเสริมสรางความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ จะสงผลใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดในอนาคต
๓.๓ สถาบันคลังสมองของประเทศไทยควรมีการบูรณาการรวมกัน เพื่อนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบาย
ตอรัฐบาล และผูที่มีบทบาทตัดสินใจเชิงนโยบาย ใหมองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางไทยกับ
จีน และ ไทยกับสหรัฐฯ เพื่อใหการบริหารงานของรัฐบาลมีความเปนไปได และนําไปสูความสําเร็จอยางชัดเจน
เปนรูปธรรม
๓.๔ ภาครัฐไทยควรมีการพัฒนาบุคลากร กฎระเบียบการคา และเทคโนโลยี เพื่อใหหนวยงานสามารถ
ทํางานไดอยางบรรลุวัตถุประสงคและกาวทันตอโลก

/๓.๕ ภาครัฐ...

-๗๓.๕ ภาครัฐควรเพิ่มหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบความรวมมือระหวางประเทศพันธมิตร ภายใต
ขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อเพิ่มความตอเนื่องของโครงการผาน
กรอบความรวมมือตางๆ อันจะเปนการแสวงผลประโยชนใหกับการพัฒนาประเทศอยางรอบดาน
ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐอเมริกา
๑. ภาพยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐอเมริกาฉบับปจจุบัน
๑.๑ ปจจุบันแนวโนมของสถาปตยกรรมความมั่นคงภายในภูมิภาค (Regional Security Architecture)
แบงออกเปน ๓ ประการ ไดแก (๑) สหรัฐฯ เปนศูนยกลาง (US hegemony) เปนระบบกงลอและซีกลอ
(Hub and Spokes) โดยเนนความสัมพันธในลักษณะทวิภาคี (๒) จีนเปนศูนยกลาง (Chinese hegemony)
ดวยความริเริ่มแถบเศรษฐกิจหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง และการใชอํานาจละมุน (Soft Power) ทางการทูต ทําให
จีนจะสามารถครอบงําเศรษฐกิจในภูมิภาค และ (๓) อาเซียนเปนศูนยกลาง (ASEAN as a core of regional
security architecture) เปนการกระจัดกระจายของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ไมมีประเทศมหาอํานาจใดเปน
ศูนยกลาง โดยอาเซียนจะมีบทบาทดานการทูตเพิ่มมากขึ้น สงผลใหอนาคตอาเซียนกลายเปนศูนยกลางของ
ภูมิภาคได อีกทั้ง ระบบโลกในปจจุบันไดมีลักษณะเปนระบบหลายขั้วอํานาจ (multipolar system) ดังนั้น
แนวโนมสถาปตยกรรมความมั่นคงในอนาคตจึงมีแนวโนมที่สหรัฐฯ มีบทบาทลดลง จีนมีบทบาทมากขึ้น และ
อาเซียนมีบทบาทมากขึ้น ในขณะที่ญี่ปุนมีบทบาทลดลง เปนตน
๑.๒ รัฐบาลภายใตการนําของประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ไดเปดเผยเอกสารยุทธศาสตรความ
มั่นคงแหงชาติฉบับใหมซึ่งอยูบนพื้นฐานสัจนิยม (Realism) ที่มุงเนนการปฏิบัติมากกวาในเชิงอุดมคติ ที่จะตอง
นํามาซึ่งผลประโยชนตางตอบแทน อีกทั้ง ยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ ไดมีเปาหมายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่สหรัฐฯ
กําลังเผชิญบนโลกสัจนิยม และไดยึดมั่นในหลักการ “อเมริกามากอน” (America First) ทั้งความมั่นคง
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และความมั่นคงอื่นๆ แตก็ไมไดปฏิเสธที่จะทํางานรวมกับประเทศ
พันธมิตร ตราบใดที่ประเทศเหลานั้นทําตามขอตกลงที่เปนประโยชนกับสหรัฐฯ โดยระบุผลประโยชนของชาติ
สําคัญ ๔ ประการ หรือ เรียกวา 4P คือ (๑) การปกปองสหรัฐฯ (Protect the American people, the
homeland and the American way of Life) โดยมุงเนนการปกปองคนอเมริกันออกจากภัยคุกคามตางๆ
เชน อาชญากรรม ผูกอการราย ยาเสพติด และการแพรกระจายของอาวุธทําลายลางสูง และสหรัฐฯไดมองวา
ประเทศที่เปนภัยคุกคาม คือ เม็กซิโก เกาหลีเหนือ อิหราน และกลุมกอการรายอิสลามหัวรุนแรง ปจจุบัน
สหรัฐฯจึงใหความสําคัญในการสรางกําแพงกั้นอเมริกาและแม็กซิโก ซึ่งใชเปนมาตรการปองกันการเขาเมืองที่
ผิด กฎหมายไดอยางมีประสิ ทธิ ภ าพ (๒) การสงเสริมความมั่งคั่งของสหรัฐฯ (Promote American
Prosperity) โดยมุงเนนการฟนฟูเศรษฐกิจ โดยสหรัฐฯตองการเสรีนิยมอยางมีเงื่อนไข เปนคนเขียนกติกา
ไมเสียเปรียบกับประเทศอื่นๆ และรักษาไวซึ่งการคาแบบยุติธรรมในระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศไดอยางสมดุล
(Free Fair and Balance) (๓) การรักษาสันติภาพ (Preserve Peace through strength) โดยมุงเนน
การสรางความเขมแข็งใหกับประเทศตนเอง ดวยการปกปองและรักษาผลประโยชนของแตละดินแดน จึงถูก
มอบใหเปนหนาที่ของกองทัพ เพื่อใหเกิดสวัสดิภาพและความผาสุกกับผูคนในดินแดนนั้นๆ เนนการสงเสริม
อุตสาหกรรมทางทหาร สนับสนุนงานดานขาวกรอง เพิ่มขีดความสามารถทางไซเบอร และบุคคลากรทางการทูต
(๔) การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯไปยังสวนตางๆของโลก (Advance American Influence) หรืออาจ
เรียกไดวา การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร (Partnership) โดยมุงเนนการฟนฟูความสัมพันธกับพันธมิตร
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสหรัฐ ฯ และทุกภูมิภาคไม ถูกครอบงําโดยมหาอํานาจอื่น ซึ่งสหรัฐ ฯมีการ
ดําเนินงานทั้งแบบทวิภาคี (Bilateralism) การดําเนินงานแบบไตรภาคี (Trilateralism) การดําเนินงานแบบ
พหุภาคี (Multilateralism) และการดําเนินงานในระดับอนุภูมิภาค (Sub-regionalism) แตยังคงมีสหรัฐฯ
/เปนแกนกลาง...

-๘เปนแกนกลางสําคัญของภูมิภาคเชนกัน โดยมีประเทศพันธมิตรและประเทศในภูมิภาคตางๆ ลอมรอบ เชน เวที
sub – regional forums, ASEAN-U.S., EAS, ADMM+8, ARF เปนตน นอกจากนี้ สหรัฐฯไดเนนยุทธศาสตร
ในภาพรวม (The Strategy in a Regional Context) ซึ่งมองโลกในแตละภูมิภาคในแนวสัจจนิยม และเต็มไปดวย
การแขงขั น แตอย างไรก็ตาม สหรัฐ ฯไดเปดโอกาสสําหรับ ความรวมมือ แตต องเปนความร วมมื อที่ส หรัฐ ฯ
ไดประโยชนดวย ถือวาสหรัฐฯยังคงเปดทางใหจีนและรัสเซียไมไดมองวาเปนเพียงแตประเทศคูขัดแยงเทานั้น
๑.๓ สําหรับแนวโนมยุทธศาสตรอินโด – แปซิฟก (Indo - Pacific) สหรัฐฯ ยังคงตองการใหมีความ
เปนอิสระ โดยเนนย้ําคําวา “ความเปนเสรีและเปดกวาง” (Free and Open) หมายถึง การมีอิสระในการ
กําหนดนโยบายในประเทศของตนเองโดยไมตองกังวลตอมหาอํานาจอยางจีน รวมทั้งการรักษาเสนทางการ
เดินเรือในเอเชียแปซิฟก ผานการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน รองลงมาจาเกาหลีเหนือ
๑.๔ ไทยไมไดตกเปนเปาในยุทธศาสตรความมั่นคงของสหรัฐฯ แตเปนกลุมกอการรายและเกาหลีเหนือ
ที่เปนภัยคุกคาม ซึ่งการประกาศยุทธศาสตรฯฉบับนี้ ไดเปนการสงสัญญาณไปถึงประเทศพันธมิตรวาพันธมิตร
จะสามารถพึ่งพาสหรัฐฯได โดยเฉพาะเรื่องการตอตานการกอการราย ความมั่นคงทางไซเบอร และการตอตาน
การใชอาวุธทําลายลางสูง จึงเปนโอกาสที่ดีของไทยในการกระชับความรวมมือในเรื่องความมั่นคงทางทะเลใน
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus : ADMM Plus)
และประเด็นที่สหรัฐฯคาดหวังจากไทยมีทั้งทางดานความสัมพันธกับตางประเทศ เศรษฐกิจ และความมั่นคง
ของชาติ ซึ่งไทยก็เลือกตอบสนองในประโยชนรวมกันทําใหสหรัฐฯเห็นประโยชนของไทย
๒. ผลกระทบของการดําเนินยุทธศาสตรความมั่นคงของสหรัฐฯ ในระดับโลก ภูมิภาค และไทย
การที่นายโดนัลด ทรัมป กาวขึ้นมาเปนประธานาธิบดี อาจจะเปนจุดเปลี่ยนครั้งใหญหรือเปนตัวเรงให
สถานการณทางการเมืองโลกแบบตะวันตกนั้นถดถอยลง ทําใหหลายประเทศมีแนวโนมเกิดความขัดแยง ซึ่งสง
ผลกระทบถึงสถาปตยกรรมความมั่นคงได ดังนั้น ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ จึงตองเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงจากทุกภาคสวน โดยผานการระดมความคิดเห็น (Brain Storm)
ที่ มีการวิ เคราะห ถึ งผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้นจากการดํ าเนินยุ ทธศาสตรความมั่นคงของสหรั ฐฯ ฉบั บป จจุ บั น
ดังรายละเอียดตอไปนี้
๒.๑ ความมั่นคงระดับโลก
ดานการเมือง/การทูต : จากการที่นาย โดนัลด ทรัมป มีนโยบายขวาจัดสุดโตง ซึ่งเปนนโยบายที่
กาวราวแบบที่ไมเคยปรากฏมากอน โดยการมองวาจีนและรัสเซียเปนศัตรู อาจกอใหเกิดความขัดแยงดานการเมือง
ระหว า งประเทศ รวมถึ ง เกาหลี เ หนื อ และอิ ห ร า นที่ มี ก ารสะสมอาวุ ธ ถื อ เป น ภั ย คุ ก คามกั บ สหรั ฐ ฯ
อาจนําไปสูสงคราม สรางความเสียหายจํานวนมหาศาล และดวยปจจุบันสถานการณในยุคตะวันตกกําลังถดถอย
ลงเรื่อยๆ ยกตัวอยางเชน สหภาพยุโรป (European Union: EU) แตกแยก แตรัสเซียและจีน รวมถึงอาเซียนกลับ
ผงาดขึ้นมา ทําใหเกิดการเปรียบเทียบและตีความมหาอํานาจประชาธิปไตยประสบความลมเหลว อีกทั้ง การดําเนิน
นโยบายการตางประเทศที่มีชื่อวา “อเมริกาตองมากอน (America First)” ที่สหรัฐฯมีขอจํากัดในการเปดโอกาส
สําหรับความรวมมือ แตตองเปนความรวมมือที่สหรัฐฯไดประโยชนดวย
ดานเศรษฐกิจ : จากการดําเนินนโยบายของประธานาธิบดีทรัมปที่มีความตองการเสรีนิยมอยางมี
เงื่อนไข โดยสหรัฐฯ ตองเปนคนเขียนกติกา ตองไมเสียเปรียบประเทศอื่นๆ และรักษาไวซึ่งการคาแบบยุติธรรมใน
ระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนผลใหเกิดสงครามทางการคา หรือเรียกวา Trade War ระหวางสหรัฐฯกับจีน
แตอยางไรก็ตาม การเผชิญภาวะสงครามทางการคายอมสงผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากหลายประเทศ
ตองนําเขาและสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ ๑ ของโลก
ดานการทหาร : การยึ ดมั่น ในหลักการ “อเมริกาต องมากอน” ซึ่งอยูบนพื้ นฐานสั จนิ ยม
(Realism) ที่มีแนวคิดทางการเมืองเปนความคิดนํา (Dominated Thinking) จึงใหความสําคัญกับการสรางสม
/กําลังทหาร...

-๙กําลังทหารเพื่อปองกันประเทศ คงความเปนมหาอํานาจทางทหารไว อีกทั้ง แสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณที่
กองทัพชาติอื่นไมอาจที่จะละเลยได จึงเปนผลกระทบที่อาจทําใหบทบาทของสหรัฐฯบนเวทีโลกออนแอลง
ดานขอมูล/ขาวสารอื่นๆ : การที่ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ตั้งปอมเปนศัตรูกับสื่อกระแส
หลั กทุ กสํ านั ก ทํ าให สื่ อภายในประเทศออกมาต อตานและสร างกระแสข าว ส งผลกระทบกับภาพลั กษณ ของ
บทบาทผูนําแลว ยังทําใหโลกรูสึกถึงความสับสนในการดําเนินนโยบายตางๆ นอกจากนี้ การใหความสําคัญกับโลก
ที่เต็มไปดวยการแขงขัน ทําใหสหรัฐฯยังไดใหความสําคั ญกับการสนับสนุนงานดานการขาวกรอง การพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางทหาร การปองกันการแพร ขยายของอาวุ ธรายแรง เพื่ อคงไวซึ่งความเปนเจ าของ
ภูมิภาคของโลก แตกลับทําใหโลกมีความตึงเครียด หลายประเทศกังวลถึงการเขาไปแทรกแซงรัฐเล็กรัฐนอยที่
สนั บสนุนฝายสหรั ฐฯ และอาจขั ดขวางอะไรก็ตามที่อาจเปนประโยชนกับฝายตรงขาม นํามาซึ่งความขัดแยง
ระหวางประเทศได นอกจากนี้ การที่สหรัฐฯถอนตัวจากขอตกลงปารีส (Paris Agreement) ตางเปนอุปสรรคใน
การขับเคลื่อนดานสิ่งแวดลอมไปทั่วโลก
๒.๒ ความมั่นคงระดับภูมิภาค
ดานการเมือง/การทูต : การผงาดขึ้นมาของจีนดวยการครอบงําเศรษฐกิจในภูมิภาค มีผลทําให
ระบบความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคเปลี่ยนไป ทําใหสหรัฐฯ ตองเดินหนาสกัดกั้นจีนและรัสเซียที่
กําลังพยายามจัดระเบียบโลกขึ้นมาใหม ในสวนเกาหลีเหนือและอิหรานในการพยายามจัดหาอาวุธที่มีอานุภาพ
การทําลายลางสูง ทําใหความมั่นคงโลกเกิดความสั่นคลอนได แตอยางไรก็ตาม กลับทําใหสหรัฐฯสามารถหา
ผลประโยชนจากความตึงเครียดระหวางภูมิภาคได โดยเฉพาะการขายอาวุธสงครามที่ประเทศตางๆ สะสม
อาวุธ มากขึ้ น นอกจากนี้ รัฐ บาลสหรัฐฯหวังที่ จะเสริมสรางความมั่ นคงในภูมิภ าคเอเชียแปซิฟก เนื่องจาก
ภู มิ ภ าคนี้ มีทั้ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ยั งสมบู ร ณ และเป น เส น ทางคมนาคมที่ สํ า คัญ เชื่ อ มโลกตะวั น ตกกั บ
ตะวันออก สหรัฐฯจึงสรางความรวมมือดานความมั่นคง สงเสริมสันติภาพ การตอตานความรุนแรง ภัยจาก
อาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร และการกอการร ายสากลที่ส หรั ฐ ฯอาศัย ฐานทัพ ระบบพัน ธมิตร และความเชื่ อมโยงทาง
ยุทธศาสตรในยุคสงครามเย็นเขาสนับสนุนการปดลอมการกอการราย จึงเปนผลกระทบที่อาจทําใหภูมิภาคนี้
กลายเปนที่ "หมายปอง" และเปน "สนามประลอง" ของบรรดาชาติมหาอํานาจที่หวังจะปกปองผลประโยชน
ของตนดวยเชนกัน
ดานเศรษฐกิจ : ยุทธศาสตร BRI ของจีนมีผลทําใหสหรัฐฯ พยายามดึงมหาอํานาจมาถวงดุล
กับจีน เพื่อไมใหจีนผูกขาดการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในภู มิภาค สหรัฐฯ จึงใชยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก
(Indo - Pacific) ที่มีลักษณะเปดกวางและเสรี ในอนาคตจะมีความรวมมือทางโครงสรางพื้นฐานรวมกัน
ระหวาง ๔ ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ ญี่ปุน ออสเตรเลีย และอินเดีย นอกจากนี้ สหรัฐฯ ไดมีการถอนตัวออกจาก
ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership : TPP) เปนผลทํา
ใหกลุมเศรษฐกิจของ TPP ไมสามารถเปนแกนกลางของเศรษฐกิจในภูมิภาคได
ดานการทหาร : การที่สหรัฐฯ ใหความสําคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกนั้น เนื่องจาก ภูมิภาคนี้มี
พื้ น ที่ ถึ งครึ่ งหนึ่ งของโลก เริ่ มตั้ งแต พื้ น น้ํ าชายฝ งตะวั น ตกของสหรั ฐ ฯ จรดชายแดนอิ น เดี ย และจากเขต
แอนตารกติกาจนถึงขั้วโลก ดังนั้ น เมื่ อสหรัฐฯตองการเปนมหาอํานาจ จึงมีการตรวจความเคลื่อนไหวของ
กองทั พขนาดใหญของทั้ง ๕ ประเทศ คื อ จีน อิ นเดี ย รัสเซี ย เกาหลีเหนื อ และเกาหลีใต โดยติดตามความ
เคลื่ อนไหวในคาบสมุ ทรเกาหลี การสะสมอาวุ ธ ของเกาหลี เหนือ เกี่ย วกับ อาวุธ นิว เคลีย ร และทะเลจีน ใต
ที่สหรัฐฯไมอาจละสายตาจากภูมิภาคนี้ได นอกจากนี้ สหรัฐฯยังเพิ่มกรอบความรวมมือทางทหารโดยผาน
โครงการศึกษาและฝกอบรมทางการทหารระหวางประเทศ (International Military Education and
Training : IMET) เงินชวยเหลือทางดานการทหารตางประเทศ (Foreign Military Financing : FMF) และ
การฝกซอมทางทหารคอบราโกลด (Cobra Gold) เปนการฝกรวมที่ใหญที่สุดในเอเชีย ซึ่งไดขยายใหเปนการ
/ฝกแบบ...

- ๑๐ ฝกแบบพหุภาคีที่มีประเทศในภูมิภาคเขารวมและสังเกตการณจํานวนมาก เพื่อการมีสวนรวมและเปนการแบงบัน
ผลประโยชนรวมกัน
ดานขอมูล/ขาวสารอื่นๆ : การที่ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป มีมาตรการหามชาวมุสลิมเขา
สหรัฐฯ จะเปนการขยายขอบเขตความขัดแยงทางสังคมเมืองภายในประเทศ และยังทําใหสังคมโลกโดยเฉพาะ
อยางยิ่งโลกมุสลิมและตะวันออกกลางเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
๒.๓ ความมั่นคงประเทศไทย
ดานการเมือง/การทูต : จากการที่สหรัฐฯปดประเทศและมีสัญญาณความเสื่อมถอยลง ทําให
สหรัฐฯมีบทบาทลดลงทําใหดุลอํานาจเปลี่ยนไปโดยจีน รัสเซีย และอาเซียนกลับเขามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้น
ไทยตองปรับยุทธศาสตรใหม เพื่อใหทันตอสถาปตยกรรมในภูมิภาคที่เปลี่ยนไปทําใหไทยตองเตรียมรับมือกับ
ระเบียบความมั่นคงในหลายขั้วอํานาจ
ดานเศรษฐกิจ : เมื่อสหรัฐฯ ถอนตัวออกจาก TPP ประกอบกับความขัดแยงของสหรัฐฯ – จีน
ทําใหไทยอาจถูกกดดันใหเลือกขางมากขึ้น การเจรจาการคากับสหรัฐฯมีความยากขึ้น การลงทุนในไทยจาก
สหรัฐฯ ก็จะมีสัดสวนที่นอยลงซึ่งความนากังวล คือ การวางตัวของไทยในประเด็นนี้ยังไมมีคําตอบหรือสูตรที่ลง
ตั ว ระหว า งไทยกั บมหาอํ านาจ นอกจากนี้ การทํ าความตกลงพั นธมิ ตรทางการค าระดั บภู มิ ภาค (Regional
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ไดมีความสําคัญมากขึ้น แตกลับยังไมสามารถบรรลุ
ขอตกลงได เนื่องจากการเจรจาเต็มไปดวยความยากลําบาก ซึ่งอาจเปนผลมาจากการเจรจา TPP ยังไมมีความ
แน น อน นอกจากนี้ สงครามการค า ระหว า งสหรั ฐ ฯกั บ จี น ส ง ผลกระทบกั บ ไทยในสิ น ค า เกษตร สิ น ค า
อิเล็กทรอนิกส พลาสติกขั้นพื้น ฐานที่ ไทยสงไปจีน ทั้งนี้ อาจทําให จีนนําเขาสินค าดังกลาวจากไทยน อยลง
เนื่องจากจีนสงออกไปยังสหรัฐฯ ไดนอยลง แตถึงอยางไร ไทยก็อาจไดประโยชนจากการปรับเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนของจีนหรือไดประโยชนในกรณีที่สหรัฐฯนําเขาสินคาจากไทยมากขึ้น เชน สินคาอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ
ไฟฟา เปนตน อีกทั้ง การดําเนินนโยบายทางการทูตของสหรัฐฯมีทาทีที่มุงเจรจาแบบทวิภาคี หรือ One on
One Trade Deal มากขึ้น ไทยอาจใชโอกาสนี้รื้อฟนความสัมพันธการทําความตกลงทางการคาของประเทศ
ระหวางไทย – สหรัฐฯ (Free Trade Area : FTA) เปนการรวมมือในการขจัดอุปสรรคทางการคา แตอาจจะตอง
ระวังหากสหรัฐฯ นํามาตรการภาษีมาเปนเงื่อนไข
ดานการทหาร : การที่สหรัฐฯมองวาจีนคือคูแขงสําคัญในการเปนมหาอํานาจ ทําใหไทยตอง
ระมั ด ระวั ง การเสริ มสร า งความสั ม พั น ธ กับ จี น อี ก ทั้ ง ฝ า ยทหารไทยส ว นใหญ ไ ด เ ริ่ม มองว า สหรั ฐ ฯเป น
ภัยคุกคามความมั่นคงของไทย เนื่องจาก มีการเขามาแทรกแซงทางการเมืองภายในของไทย สอดคลองกับ
ปจ จุบั น ทหารไทยได ไปศึ กษาตอและฝกอบรมในสหรัฐฯเปน จํานวนมาก อาจทํ าให นายทหารที่ไปเรีย นมี
แนวคิดเอนเอียงไปทางสหรัฐฯ เมื่อนายทหารเหลานั้นกลับมาเปนใหญในประเทศ และมีสวนสําคัญในการ
กําหนดนโยบายก็ทําใหนโยบายนั้นเอื้อประโยชนกับสหรัฐฯ ทําใหสหรัฐฯสามารถกําหนดทิศทางใหเปนไป
ตามที่ตนตองการได ดังนั้น ในประเด็นนี้ไทยควรตองระมัดระวังไวใหมาก
ด า นข อ มู ล /ข า วสารอื่ น ๆ : ถึ ง แม ส หรั ฐ ฯจะมี ก รอบข อ ริ เ ริ่ ม ลุ ม น้ํ า โขงตอนล า ง (Lower
Mekong Initiative : LMI) มีวัตถุประสงค เพื่อลดชองวางระดับการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
สนับสนุนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ไทยมีบทบาทในฐานะหุนสวนเพื่อการพัฒนารวมกับสหรัฐฯ
โดยสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในลุมน้ําโขง ซึ่งไดมีการดําเนินโครงการดานการศึกษา สาธารณสุข พลังงาน และ
การพัฒ นาทรั พยากรมนุษยในดานตางๆ แต สหรัฐ ฯไมไดใหความสําคัญกับ ยุทธศาสตรนี้ มากนั ก เนื่องจาก
เปนเวทีการประชุมที่มีการสนับสนุนยังไมมากพอเทาที่ควร และสหรัฐฯยังไมเห็นผลประโยชนที่สหรัฐฯจะไดรับ
อยางชัดเจน จึงอาจทําใหผลประโยชนที่ไทยควรจะไดรับนอยกวาที่หวังไว
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- ๑๑ ๓. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๓.๑ อาเซียนควรมียุทธศาสตรรองรับสถาปตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาค (Regional Security
Architecture) โดยอาเซียนควรใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็ง เพื่อใหอาเซียนมีบทบาทในเวทีโลกได
มากยิ่งขึ้น
๓.๒ ไทยควรกําหนดยุทธศาสตรการถวงดุลอํานาจกับชาติมหาอํานาจอยางชัดเจน ซึ่งที่ผานมาไทย
ไมเคยมียุทธศาสตรดานนี้และไมเลนยุทธศาสตรนี้อยางเปดเผย ซึ่งแตกตางจากประเทศญี่ปุนและสิงคโปร
๓.๓ ไทยควรมียุทธศาสตรที่จะสามารถถวงดุลกับจีน โดยไทยตองสรางดุลยภาพแหงอํานาจขึ้นใหม
เพียงดึงใหมหาอํานาจมาถวงดุลกัน เพื่อไมใหมหาอํานาจใดมหาอํานาจหนึ่งมาครอบงําไทยไดเพียงฝายเดียว ซึ่งจะ
ทํ าให ไทยไม สู ญ เสี ย อํ า นาจในการต อรองหรือสูญ เสี ย อิส รภาพทางการทูต และแสวงหาผลประโยชน จ าก
มหาอํานาจ เพื่อสรางโอกาสใหไทยไดเปนศูนยกลางการขนสงในภูมิภาคอาเซียน
๓.๔ ไทยควรดึงมหาอํานาจสหรัฐฯ เขามาชวยสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 การดึงมหาอํานาจ
เขามาลงทุนในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งเปน
แผนยุทธศาสตรตางประเทศภายใตไทยแลนด ๔.๐ ซึ่งโครงการนี้เปนสวนสําคัญที่สามารถผลักดันใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคมนาคมของภูมภิ าคตอไปได
๓.๕ ไทยสามารถแสดงบทบาทเปนตัวกลาง (Mediator) ดึงสหรัฐฯ เขามามีสวนรวมในการสราง
ความรวมมือกับอาเซียนตามกลไก ADMM Plus โดยในป ๒๕๖๒ ไทยไดเปนประธานอาเซียน ดังนั้น ไทยควร
ริเริ่มผลักดันความรวมมือที่ไทยและสหรัฐฯ ใหความสนใจรวมกันในการเปนประเทศคูเจรจา และคณะทํางาน
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ (Experts’ Working Group : EWG) ในอนาคตอันใกลตอไป
๓.๖ ไทยควรแสวงโอกาสในการสรางความรวมมือดานการตอตานการกอการรายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และในการขยายกรอบความรวมมือในพื้นที่ใหมๆ ที่ทั้งไทยและมหาอํานาจตางๆ ใหความ
สนใจรวมกัน อาทิ ดานไซเบอร ดานการรักษาสันติภาพ และความมั่นคงทางทะเล เปนตน
---------------------------------------------------กศย.ศศย.สปท.
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