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สรุปสาระส าคัญ 
 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ (ศศย.สปท.)  ได้จัดการประชุมวิชาการ  
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของกองทัพไทยกับ
ประเทศมหาอ านาจในทศวรรษหน้า” โดยด าเนินการในกิจกรรมส าคัญดังนี้ (๑) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การ
เสริมสร้างดุลยภาพความร่วมมือระหว่างไทยกับมหาอ านาจในทศวรรษหน้า” (๒) การแถลงผลงานวิชาการ
เรื ่อง “การพัฒนาแนวทางการเสริมสร ้างความร่วมมือด้านความมั ่นคงของกองทัพไทยกับประเทศ
มหาอ านาจในทศวรรษหน้า” และ (๓) การวิพากษ์ผลงานวิชาการฯ สรุปได้ดังนี้ 

๑. การบรรยายพิเศษ เร่ือง  “การเสริมสร้างดุลยภาพความร่วมมือระหว่างไทยกับมหาอ านาจในทศวรรษหน้า” 
 ๑.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ ๘ ประการ ได้แก่ 

๑.๑.๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๑.๑.๒ ส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียน 

  ๑.๑.๓ เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑.๔ ผลักดันบทบาทไทยท่ีสร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 
  ๑.๑.๕ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
  ๑.๑.๖ เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเช่ือมั่นและทัศนคติท่ีดีต่อไทย 
   

/๑.๑.๗ ส่งเสริม... 
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  ๑.๑.๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน 
  ๑.๑.๘ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
 ๑.๒ นโยบายไทยต่อประเทศมหาอ านาจกรอบนโยบาย ๓ ประเด็นหลักท่ีด าเนินการต่อมหาอ านาจ ได้แก่ 
(๑) ASEAN Solidarity และ ASEAN Centrality เพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองและบทบาทในปัญหาความ
มั่นคงในภูมิภาค (๒) สนับสนุน Constructive and Peaceful Engagement ของมหาอ านาจใน
ภูมิภาค และ ๓) การสร้างดุลยภาพแห่งอ านาจ(Balance of Power) / Hedging the Regional Powers 
ท้ังนี้  การเลือกขั้วมหาอ านาจแบบชัดเจนอาจเป็นผลเสียต่อผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศ 
 ๑.๓ สภาวะแวดล้อมที่เป็นปัญหาความม่ันคงในภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อไทย ได้แก่ สถานการณ์ในทะเล
จีนใต้  สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี  ความขัดแย้งในทะเลจีนตะวันออก (ระหว่างจีนกับญี่ปุุน) สถานการณ์
การก่อการร้าย (Terrorism): IS, Self-Radicalization, Violent Extremist ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,
อาชญากรรมข้ามชาติ : การลักลอบค้ายาเสพติดปัญหาการฟอกเงิน ปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ และการ    
เข้าเมืองผิดกฎหมายอาชญากรรมส่ิงแวดล้อม  การผลิตเอกสาร (หนังสือเดินทาง) ปลอม ปัญหาความมั่นคง
ทางทะเล : โจรสลัดระหว่างประเทศและการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attacks) 
 ๑.๔ กลไกความร่วมมือในภูมิภาคที่สร้างดุลยภาพระหว่างมหาอ านาจในด้านความม่ันคง ได้แก่ การ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ประกอบด้วยสมาชิกประเทศอาเซียนจีนญี่ปุุน
เกาหลีใต้ สหรัฐฯ รัสเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์ กลุ่มอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three: APT) 
ประกอบด้วยสมาชิกประเทศอาเซียนจีน ญี่ปุุน และเกาหลีใต้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-
Pacific Economic Cooperation: APEC) ประกอบด้วยสมาชิกประเทศอาเซียน (ยกเว้นกัมพูชา ลาว และ
เมียนมา) สหรัฐฯรัสเซีย จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต้ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เม็กซิโก เปรู ปาปัวนิวกินี 
ฮ่องกง และจีนไทเป การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคง ในภูมิภาคเอเชีย 
และแปซิฟิก  (ASEAN Regional Forum: ARF) ประกอบด้วยสมาชิกประเทศอาเซียนประเทศคู่เจรจา 
(ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ญี่ปุุน อินเดีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย  สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป) ปาปัว-
นิวกินี  เกาหลีเหนือ  มองโกเลีย ปากีสถาน  ติมอร์ตะวันออก บังกลาเทศ  และศรีลังกา การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป (Post-Ministerial Conferences: PMC) ประกอบด้วยสมาชิกประเทศ
อาเซียนและประเทศคู่เจรจา 
 ๑.๕ กรอบความร่วมมือที่ไทยเป็นสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN)ประเทศสมาชิก ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว
เมียนมา เวียดนาม บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย การประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ Meeting : ADMM) ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา ๑๘ ประเทศ  
ความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) ประกอบด้วย ประเทศสมาชิก ๓๔ ประเทศ  ได้แก่ 
กลุ่มประเทศอาเซียนเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต้ และรัสเซีย และสมาคมแห่ง
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association : IORA) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 
๑๘ ประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน เอเชียใต้ แอฟริกาตะวันออก และออสเตรเลีย 
 ๑.๖ กรอบความร่วมมือที่ไทยเป็นสมาชิกในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya - Mekong Economic 
Cooperation Strategy : ACMECS) มีประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย    
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) มีประเทศ
สมาชิกได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว  เมียนมา เวียนดนาม และไทย  คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River  
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Commission : MRC) มีประเทศสมาชิกได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ความร่วมมือ
ประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุุน (Mekong - Japan Cooperation) มีประเทศสมาชิก ได้แก่ ญี่ปุุน กัมพูชา ลาว 
เมียนมา เวียดนาม และไทย  ความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-คงคา (Mekong – Ganga Cooperation : MGC)    
มีประเทศสมาชิกได้แก่ อินเดีย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐ
เกาหลี  (Mekong - ROK Cooperation : MRC) มีประเทศสมาชิก ได้แก่ เกาหลีใต้ กัมพูชา ลาว เมียนมา 
เวียดนาม และไทย ข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative : LMI) มีประเทศสมาชิก ได้แก่ 
สหรัฐฯ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong - Lancang 
Cooperation : MLC) มีประเทศสมาชิก ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย 
 ๑.๗ กรอบความร่วมมือที่ไทยเป็นสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ  
  ๑.๗.๑ กรอบความร่วมมือท่ีไทยเป็นสมาชิกในภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) มีประเทศสมาชิก ได้แก่บังกลาเทศ 
ศรีลังกา อินเดียไทย เมียนมา เนปาล และภูฏาน 
  ๑.๗.๒ กรอบความร่วมมือท่ีไทยเป็นสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) มสีมาชิก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
กลุ่มประเทศอาเซียน เอเชียตะวันออก อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง และจีนไทเป
การประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Islands Forum : PIF) มีประเทศสมาชิก ๑๖ ประเทศ ประกอบด้วย 
กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
  ๑.๗.๓ กรอบความร่วมมือท่ีไทยเป็นสมาชิกในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลาง ได้แก่ การ
ประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia: CICA) มีประเทศสมาชิก 
๒๖ ประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มประเทศเอเชียกลาง เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง รสัเซีย เกาหลีใต้ จีน   เวียดนาม
กัมพูชา และไทย องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation : OIC) มีประเทศ
สมาชิก ๕๗ ประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เอเชียใต้ แอฟริกา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
  ๑.๗.๔ กรอบความร่วมมือท่ีไทยเป็นสมาชิกในภูมิภาคละตินอเมริกา ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างเอเชีย
ตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia - Latin America Cooperation - FEALAC) มีประเทศ
สมาชิก ๓๖ ประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ อเมริกากลาง และอาเซียน 
  ๑.๗.๕ กรอบความร่วมมือท่ีไทยเป็นสมาชิกในภูมิภาคยุโรป  ได้แก่ การประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia -
Europe Meeting : ASEM) มีประเทศสมาชิก ๔๖ ประเทศและ ๒ องค์การ ประกอบด้วยกลุ่มประเทศ          
อาเซียน เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป  และอาเซียน องค์การว่าด้วย
ความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co - operation in Europe : 
OSCE) ประเทศสมาชิก ๕๗ ประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกาเหนือ และประเทศหุ้นส่วน    
เพื่อความร่วมมือ ๑๐ ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน แอลจีเรีย อียิปต์ อิสราเอล จอร์แดนโมร็อกโก ตูนิเซีย
ออสเตรเลีย ญี่ปุุน เกาหลีใต้ และไทย 
 ท้ังนี้ การมีกลไกความร่วมมือ การสร้างดุลยภาพของประเทศไทยและภูมิภาค ASEAN แสดงให้เห็น 
ถึงการให้ความส าคัญของประเทศมหาอ านาจต่อภูมิภาคนี้ ซึ่งนโยบายของไทยในการสร้าง  Balance of 
Power และ Hedging the Regional Powers เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ  โดยใช้อาเซียนเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือน 

/๑.๘ การสร้าง... 
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๑.๘ การสร้างดุลยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยกับประเทศ และกลุ่มประเทศไทยกับข้อตกลงการค้าเสรี 
(Free Trade Agreement – FTA) ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ประกอบด้วยสมาชิกประเทศอาเซียน จีน ญี่ปุุน        
เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans - Pacific 
Partnership : TPP) ประกอบด้วย สหรัฐฯ ญี่ปุุน แคนาดา ชิลี เม็กซิโก เปรู ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาประโยชน์
จากการเข้าร่วม ไทย – ออสเตรเลีย ไทย – นิวซีแลนด์  ไทย – อินเดีย ไทย – ญี่ปุุน  ไทย – ชิลี  ไทย – เปรู
อาเซียน – ญี่ปุุน  อาเซียน – เกาหลีใต้  อาเซียน – อินเดีย  อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ อาเซียน – 
จีน  ส่วนไทย – สหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการเจรจา 

ปัจจุบัน มหาอ านาจท่ีเป็นผู้เล่นท่ีมีบทบาทส าคัญในบริบทโลก ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุุน จีน 
รวมถึงออสเตรเลีย ซึ่งจากการด าเนินนโยบายของไทยท่ีมต่ีอมหาอ านาจท่ีผ่านมานั้น ประเทศไทย และอาเซียน
ถือว่าเป็นผู้เล่นและกรอบความร่วมมือท้ังในด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารท่ีนับว่า  
มีบทบาทส าคัญในการสร้างดุลยภาพให้แก่มหาอ านาจ เพื่อเสริมสร้างบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยถือ
ได้ว่าไทยยังคงเป็นประเทศท่ีมีความเป็นเลิศในด้านการด าเนินนโยบายด้านการทูต (The Excellence of Thai 
Diplomacy) ซึ่งมียุทธศาสตร์ “การแสวงหามิตร และไม่สร้างศัตรู” ท าให้สามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

๒. การแถลงผลงานวิชาการ เร่ือง “การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงของ
กองทัพไทยกับประเทศมหาอ านาจในทศวรรษหน้า” การน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 ๒.๑ ที่มา : เนื่องจากปัจจุบัน ภัยคุกคามความมั่นคงมีความเป็นพลวัตรเช่ือมต่อกันในหลากหลายมิติ  
ซึ่งครอบคลุมพลังอ านาจของชาติท้ังด้านการเมือง การทูตเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมฯ  ประกอบกับ      
การแผ่ขยายอิทธิพลของชาติมหาอ านาจ ซึ่งแน่นอนว่าเราหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีจะตามมาไม่ได้ โดยเมื่อ
พิจารณาพลังอ านาจของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกแล้ว ประเทศอย่าง สหรัฐฯ จีนรัสเซียนับว่าเป็นมหาอ านาจ
ล าดับต้นๆ ของโลก/รวมถึง อินเดียและญี่ปุุน ท่ีน่าจะมีบทบาทส าคัญต่อภูมิภาคเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้น ศศย. ในฐานะหน่วยงานคลังสมองของกองทัพไทย จึงได้พิจารณาจัดท าเอกสาร
วิจัย เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของกองทัพไทยกับประเทศมหาอ านาจ
ในทศวรรษหน้า” 
 ๒.๒ วัตถุประสงค์ : ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพื่อศึกษาสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงท่ีอาจส่งผลกระทบ 
ต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยกับประเทศมหาอ านาจ (๒) เพื่อศึกษาสถานะความร่วมมือด้านความ
มั่นคงของไทยต่อประเทศมหาอ านาจ ในปัจจุบัน และ (๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับประเทศมหาอ านาจ 
 ๒.๓ ขอบเขตการวิจัย : เอกสารฉบับนี้ศึกษาภายใต้กรอบ DIME Model ซึ่งให้ความส าคัญกับพลังอ านาจ
ของชาติ ท้ังในมิติการเมือง สังคม การทหาร และเศรษฐกิจ โดยศึกษาสถานะ ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ของ
ไทยกับมหาอ านาจ ๕ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน รัสเซีย อินเดีย และญี่ปุุน เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทาง          
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงท่ีมีต่อประเทศมหาอ านาจท้ัง ๕ ประเทศนี้ 
 ๒.๔ วิธีด าเนินการวิจัย : โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิใช้เครื่องมือ    
การสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมมนากลุ่มและการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ เอกสารวิชาการ         
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้อง 

/๒.๔.๒ เทคนิค... 
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  ๒.๔.๒ เทคนิคการคัดเลือกตัวอย่าง ใช้เทคนิคการคัดเลือกแบบเจาะจง และการคัดเลือกตัวอย่าง  
แบบลูกโซ่โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ผู้ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง     
ท้ังในส่วนการก าหนดนโยบาย (ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ) (๒) ผู้ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานด้านการสนองตอบนโยบาย ( ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย) และ (๓) นักวิชาการ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย 
ธรรมศาสตร์ รามค าแหง) 
  ๒.๔.๓ การวิเคราะห์และสรุปผล โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาผ่านการระดมสมอง 
(Brainstorming) โดยผู้เช่ียวชาญและคณะวิจัยและใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็นเป็นระยะๆ 
และสรุปผลการศึกษาโดยวิธีสรุปแบบอุปนัย ( Inductive analysis) จนกระทั่งได้มาซึ่งข้อสรุปที่ เป็น
แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยกับมหาอ านาจในทศวรรษหน้า 
 ๒.๕ ผลการวิจัย : โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) สภาวะแวดล้อมแวดล้อมด้านความมั่นคงท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยกับประเทศมหาอ านาจ (๒) สถานะความร่วมมือด้านความมั่นคง
ของไทยกับมหาอ านาจในปัจจุบัน และ (๓) ข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ของไทยกับมหาอ านาจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๕.๑ สภาวะแวดล้อมแวดล้อมด้านความมั่นคงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ของไทยกับประเทศมหาอ านาจโดยสามารถอธิบายได้ตามมิติพลังอ านาจแห่งชาติ ดังนี้ 
  ๒.๕.๑.๑ มิติการเมือง พบปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงต่างๆ เช่น อาเซียนยังคงต้องเผชิญ 
ความท้าทายในหลายประการ ท้ังปัญหาการเมืองภายในของสมาชิกอาเซียนอย่างเมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย 
และไทย ความไม่เป็นเอกภาพของอาเซียน กรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ รวมถึงความขัดแย้งระหว่าง สมาชิก
อาเซียนด้วยกันเอง และท่ีส าคัญคือ เกิดการแข่งขันอิทธิพลระหว่างมหาอ านาจในภูมิภาค อย่างสหรัฐฯ และจีน 
รวมท้ังญี่ปุุน อินเดีย และรัสเซีย ต่างก็เข้ามาขยายบทบาทในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น เป็นต้น 
  ๒.๕.๑.๒ มิติสังคม ปัญหาความมั่นคงไม่ตามแบบท่ีอาจส่งผลต่อมิติสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด 
จากความเช่ือมโยงและการไปมาหาสู่ท่ีสะดวกรวดเร็วขึ้นจะส่งผลให้การแอบแฝงยาเสพติดเข้ามาในลักษณะ
ต่างๆ ง่ายขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีมากขึ้นปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ ท่ีมี 
แนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสถานการณ์ส าคัญด้านไซเบอร์ในเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้           
ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๐ พบกลุ่มก่อการร้ายเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของส่ือมวลชนฝรั่งเศส กลุ่มรัฐ
อิสลามมีขีดความสามารถในการโจมตีไซเบอร์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และยังสร้างแพลตฟอร์ม  การติดต่อส่ือสาร
ขึ้นใหม่เพื่อหลีกเล่ียงการติดตาม เป็นต้น 
  ๒.๕.๑.๓ มิติการทหาร สถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกิดปัญหาพิพาท  
หมู่เกาะ Kuril ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุุน ซึ่งถึงแม้ยังไม่มีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกัน แต่ผู้น าของ 
ท้ังสองประเทศต่างก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ และตกลงจะร่วมมือกันในมิติทางเศรษฐกิจ
ก่อนปัญหาความขัดแย้งในหมู่เกาะ Senkaku หรือ Diaoyu ในทะเลจีนตะวันออกระหว่าง จีน-ญี่ปุุน กรณี
รัสเซียเป็นภัยคุกคามของสหรัฐฯ ในประเด็นยูเครนและไครเมียแต่สหรัฐฯ ก็พยาย ามท่ีจะดึงรัสเซียเข้ามา      
มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาซีเรีย ประเด็นก่อการร้าย IS เพื่อลดภาระด้านการทหารของสหรัฐฯ และกรณีจีน
สร้าง One Belt and One Road (OBOR) พัฒนาท่าเรือที่ศรีลังกาและปากีสถาน ซึ่งอินเดียมองว่า 
การกระท าของจีนเป็นการตีกรอบ เพื่อจ ากัดอิทธิพลของอินเดีย 
   ๒.๕.๑.๔  มิติเศรษฐกิจ กรณีสหรัฐฯ ขาดดุลการค้าต่อจีน การแข่งขัน (Competition) 
ระหว่างจีน – สหรัฐฯ ในประเด็นสงครามการค้าทางเศรษฐกิจ  
 

/๒.๕.๒ สถานะ... 
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  ๒.๕.๒ สถานะความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยกับมหาอ านาจในปัจจุบัน โดยเรียงล าดับ
มหาอ านาจท้ัง ๕ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ จีน รัสเซีย อินเดีย และญี่ปุุน มีรายละเอียด ดังนี้  

๒.๕.๒.๑ ไทย - สหรัฐฯ 
มิติการเมือง มีความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ และด าเนินความสัมพันธ์กันมาอย่าง

ต่อเนื่องโดยสหรัฐฯ มองว่าไทยเป็นตัวกลางในการเสริมสร้างบทบาทในอาเซียน ส่วนนโยบายด้านการ
ต่างประเทศของสหรัฐฯ ท่ีมีต่อภูมิภาคนี้ ถึงแม้จะยังไม่ชัดเจนเท่าไรนัก แต่เนื่องจากนโยบาย American First
ของประธานาธิบดี  Trump ประกอบกับ แนวโน้มท่ีสหรัฐฯ มุ่งลดอิทธิพลของจีนอาจท าให้ความขัดแย้ง
ระหว่าง จีน - สหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคนี้ 

มิติสังคม สหรัฐฯ เป็นประเทศท่ีเชิดชูอุดมการณ์ เสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ
ยอมรับในความเห็นท่ีแตกต่างตามแนวทางพหุนิยม (Pluralism) ซึ่งพัฒนามาต้ังแต่การอพยพของคนเช้ือชาติ
ต่างๆ มายังดินแดนใหม่ เป็นท่ียอมรับว่าความหลากหลายเป็นจุดแข็งของประเทศ 

มิติการทหาร กองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีต่อกันมา 
อย่างยาวนานในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐฯมีการแลกเปล่ียนผู้ช่วยทูตทหาร ท้ังสามเหล่าทัพ และมี 
การฝึก Cobra Gold ระหว่างไทยและสหรัฐฯ เป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นการฝึกร่วมผสมท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสหรัฐฯ  
มีกับประเทศต่างๆ จึงอาจถือเป็นสัญญานของการเป็นพันธมิตรทางทหารที่ส าคัญ 

มิติเศรษฐกิจ 
ในด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้มดีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การลงทุน

โดยตรงจากสหรัฐฯ มาไทยเพิ่มขึ้น 
๒.๕.๒.๒ ไทย -จีน  
มิติการเมือง จีนใช้ soft power ด้านเศรษฐกิจเป็นตัวน า และพัฒนาการทหารควบคู่กันอย่าง

ก้าวกระโดด จีนมีความพยายามเข้ามาเสริมสร้างบทบาทในภูมิภาคนี้ โดยจีนมองไทยเป็นตัวกลางในการ
เสริมสร้างบทบาทในภูมิภาคความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง จีน – ไทย มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในเรื่อง
ความสัมพันธ์เชิงหุ้น ส่วนทางยุทธศาสตร์ และแน่นแฟูนเพิ่มขึ้น เมื่อจีนและไทยได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม     
ว่าด้วยโครงการความร่วมมือระหว่าง ไทย - จีน ในศตวรรษที่ ๒๑ น าไปสู่การก าหนดกรอบการพัฒนาด้านอื่นๆ 
ของท้ังสองประเทศส่วนนโยบายด้านการต่างประเทศของจีนมีความเข้มแข็ง มีนโยบายเพื่อนบ้านท่ีดี ให้ความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ 

มิติสังคม จีนมีความสัมพันธ์ท่ีสนิทแนบแน่นกันมาอย่างยาวนาน โดยมีค าท่ีจีนใช้แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยมาโดยตลอด คือ “จง ไท้ อี้ เจีย ชิน” หรือแปลเป็นไทยว่า “ประเทศจีนและ
ไทยมีความสนิทเหมือนญาติในครอบครัวเดียวกัน” ส่วนด้านวัฒนธรรมจีนมีวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีเข้มแข็ง           
แต่วัฒนธรรมสมัยนิยมยังไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าท่ีควร 

มิติการทหาร จีนยังคงมีความแข็งกร้าวในประเด็นข้อพิพาทดินแดน การเสริมสร้าง
แสนยานุภาพก าลังทางทหารขนาดใหญ่ เน้นผลประโยชน์ภายในประเทศเป็นหลัก เช่น การสร้างเข่ือนบนแม่น้ า
โขง มีเงื่อนไขเข้มงวดในโครงการต่างๆ เช่น โครงการรถไฟจีนมุ่งเน้นการปฏิบัติยุทธศาสตร์ทางทหารยุคใหม่ 
โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางทะเล อากาศ ความมั่นคงทางไซเบอร์ เพิ่มศักยภาพในการบุกเบิกทรัพยากร
ทางทะเล และการสร้างแสนยานุภาพทางทะเลจนอาจกล่าวได้ว่า จีนก าลั งขึ้นมามีบทบาทส าคัญในฐานะ
มหาอ านาจในภูมิภาคและโลกในอนาคต จนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  และ
อาเซียน 

 
/มิติเศรษฐกิจ... 
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มิติเศรษฐกิจ ปัจจุบันจีนได้ก้าวขึ้นเป็นมหาอ านาจท่ีมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๒ 
ของโลก โดยมีปริมาณทุนส ารองต่างประเทศมหาศาล อีกท้ัง จีนยังได้ต้ังเปูาหมายด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างสังคม
แบบกินดีอยู่ดีอย่างท่ัวถึง ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เรียกว่า “เส่ียวคัง” โดยเร่งปฏิรูปเชิงเศรษฐกิจ เปิดประเทศ 
มุ่งเน้นกลยุทธ์ส่งเสริมความต้องการภายในประเทศ และท่ีส าคัญคือ จีนเป็นตลาดส่งออกสินค้ารายใหญ่ท่ีสุด
ของไทย และยังเป็นประเทศหลักท่ีปูอนนักท่องเท่ียวให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย  

๒.๕.๒.๓ ไทย – รัสเซีย 
มิติการเมือง ปัจจุบันรัสเซียให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคนี้เพิ่มข้ึน สังเกตได้

จากการที่รัสเซียต้ังธนาคารแห่งชาติท่ีประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากมองว่าสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีโดดเด่นในด้าน
การค้า และมีความร่วมมือจัดต้ังศูนย์การแพทย์อาเซียนในประเทศไทยในกรอบ ADMM-Plus รัสเซียเริ่มให้
ความส าคัญกับภูมิภาคนี้มากขึ้น ในช่วงท่ีรัสเซียมีความขัดแย้งกับสหรัฐฯ และชาติตะวันตก กรณีท่ีรัสเซีย
สนับสนุนกลุ่มกบฏในยูเครน และบุกเข้ายึดครองไครเมีย โดยรัสเซียได้พยายามใช้จุดเด่นในเรื่องการเมืองท่ีมี
เสถียรภาพ ผู้น าท่ีเข้มแข็ง มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญมากมาย เช่น พลังงาน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ  
การส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ มาเป็นเครื่องมือในการขยายบทบาทในภูมิภาคนี้ 

มิติสังคม รัสเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยมายาวนานครบ ๑๒๐ ปี แต่ความสัมพันธ์
ไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร มีการยุติความสัมพันธ์กันไปช่วงหนึ่ง และได้เริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการอีก
ครั้งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๓๐ 

มิติการทหาร ความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่าง ไทย – รัสเซีย มีมาอย่างยาวนานกว่า 
๑๑๙ ปี (หลังจากความสัมพันธ์ทางการทูตเพียง ๑ ปี)แต่ท่ีผ่านมาเป็นลักษณะไม่ต่อเนื่อง เข้มข้นเท่าไรนัก/ 
โดยปัจจุบันท้ังสองฝุายเห็นชอบร่วมกันท่ีจะยกระดับความเป็นหุ่นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะด้านความร่วมมือด้านการศึกษา ซึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ได้ส่งร่างสัญญาว่าด้วยการส่งก าลังพล
ไปศึกษา ณ รัสเซีย ให้ฝุายไทยพิจารณา เมื่อ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

มิติเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจของรัสเซียมักผูกโยงกับเศรษฐกิจของยุโรปและชาติตะวันตก
อื่นๆ ท าให้เมื่อระบบเศรษฐกิจในยุโรปประสบภาวะชะงักงัน เศรษฐกิจของรัสเซียก็จะประสบปัญหา               
ตามไปด้วย ดังนั้น ประธานธิบดีปูติน จึงมองนโยบาย “หันหาตะวันออก (Turn to the East)” โดยมุ่งมาท่ี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะมีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับ ๒ ของรัสเซีย   
ในอาเซียน (รองจากเวียดนาม) แต่ ถือว่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียยังไม่มากนัก เมื่อเทียบกับการค้าไทย  
กับท่ัวโลก แต่ในด้านการท่องเท่ียวไทยเป็นจุดหมายท่ีได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของชาวรัสเซีย  
   ๒.๕.๒.๔ ไทย – อินเดีย 

มิติการเมือง อินเดียกระชับความสัมพันธ์ตามนโยบายปฏิบัติการตะวันออก (Act EastPolicy)
ในขณะท่ี อินเดียยังให้ความส าคัญกับความมั่นคงในช่องแคบมะละกา และทะเลจีนใต้อีกด้วยและถึงแม้ 
ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง อินเดีย – ไทย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรง แต่หากไทยไม่ระมัดระวังในการ
ด าเนินนโยบายกับอินเดีย โดยเฉพาะปัญหาแคชเมียร์ในเขตอินเดีย อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ   
ท้ังสองประเทศได้ 

มิติสังคม มีการลงนามในความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้น
ความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม จนกระท่ังในปี  พ.ศ.๒๕๒๓ ความสัมพันธ์ของท้ังสองพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
อินเดียเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรท่ีน่าสนใจหลายด้าน เช่น ด้าน ICT  ด้านข่าวกรอง (Intelligence) ระบบการ
ใช้ข้อมูลทางชีวภาพในการตรวจสิทธิหรือแสดงตน (biometrics) 

 
/มิติการทหาร... 
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มิติการทหาร ความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่าง ไทย – อินเดีย มีท่ีใกล้ชิดกันแต่ยังไม่มี
ความร่วมมือแบบทวิภาคีด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพแต่อย่างไรก็ตาม ท้ังสองประเทศได้เป็นสมาชิกของ    
กรอบความร่วมมือการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministerial 
Meeting Plus : ADMM – Plus) ว่าด้วยคณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ
อาเซียน (Expert Working Group on Peacekeeping Operation : EWG on PKOs) 

มิติเศรษฐกิจ ระหว่าง ไทย – อินเดีย ยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับศักยภาพ เนื่องจากปัญหา
ข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ทัศนคติของนักลงทุนไทยไม่คุ้นเคยการลงทุนในอินเดียนโยบายการค้าอินเดีย    
ยังกีดกันสินค้าจากต่างประเทศอินเดียเป็นคู่แข่งทางการค้าท่ีส าคัญของไทย เนื่องจากผลิตสินค้าท่ีมีความ
คล้ายคลึงกันมาก 
   ๒.๕.๒.๕ ไทย – ญี่ปุ่น 

มิติการเมือง ญี่ปุุนมีบทบาทส าคัญในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในฐานะพันธมิตรหลักของ
สหรัฐฯ โดยความท้าทายส าหรับรัฐบาลนายอาเบะในปีนี้ คือ ญี่ปุุนจะสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี
กับสหรัฐฯ หลังจากท่ีประธานาธิบดี Trump เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ได้อย่างไรส่วนนโยบายการต่างประเทศ
ของญี่ปุุนเน้นการทูตวัฒนธรรม มีลักษณะพึ่งพิงสหรัฐฯ และให้ความส าคัญกับประเทศอาเซียนมากขึ้น 

มิติสังคม ญี่ปุุนมีความเข้มแข็งมากท้ังวัฒนธรรมด้ังเดิม และวัฒนธรรมสมัยนิยม ญี่ปุุนมักเป็น
ผู้น าทางด้านนวัตกรรม และถือว่ามีต้นทุนทางสังคมสูง 

มิติการทหาร ญี่ปุุนยกระดับบทบาททางทหารภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่  
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ท่ีเน้นการสร้างสันติภาพเชิงรุก (Proactive Contribution to Peace) เพื่อรักษาเสถียรภาพ    
ความมั่นคงในภูมิภาคส่วนความร่วมมือด้านการทหารของกองทัพไทยกับ กระทรวงกลาโหมญี่ปุุน และ      
กองก าลังปูองกันตนเองของญี่ปุุนมีความสัมพันธ์อันดีมีการแลกเปล่ียน ผู้ช่วยทูตทหารระหว่างกันโดยมีความ
ร่วมมือท้ังด้านการศึกษาการแลกเปล่ียนทางวิชาการ ความร่วมมือในระดับกองทัพไทย และเหล่าทัพ 

มิติเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของไทย - ญี่ปุุน มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็น    
อย่างมาก ปัจจุบันปริมาณการค้าเป็นล าดับท่ี ๓ ในด้านการส่งออก และส าดับท่ี ๑ ในด้านการน าเข้าญี่ปุุน    
ยังเป็นนักลงทุนต่างประเทศรายใหญ่ท่ีสุดของไทย การลงทุนจากญี่ปุุนสูงถึงร้อยละ ๔๐ ของการลงทุนจาก
ต่างประเทศท้ังหมดในประเทศไทย 
  ๒.๕.๓ ข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงของไทยต่อประเทศ
มหาอ านาจ ซ่ึงแบ่งเป็นแนวทางฯ ดังนี้ 
   ๒.๕.๓.๑  แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยต่อประเทศมหาอ านาจ
(รายประเทศ) 

 (๑) สหรัฐฯ  
- ไทยควรกระชับความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ โดยการผูกโยงผลประโยชน์ร่วมกัน เนื่อง

ด้วยในยุคของประธานาธิบดี Trump ค่อนข้างมองเรื่องผลประโยชน์มากกว่ายึดถือค่านิยมเช่นในสมัย
ประธานาธิบดี Obama ดังนั้น จึงควรมีการผูกโยงในเชิงโครงสร้าง เช่น การฝึก Cobra gold ท่ีท้ังสหรัฐฯ และ
ไทยต่างได้ประโยชน์ร่วมกันรวมถึง  

- ควรเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นท่ีสอดคล้องกับอุดมคติและความเช่ือของท้ังไทย
และสหรัฐฯ เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่น ให้ความส าคัญกับด้านสิทธิมนุษยชน ให้ความ
ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องโรคติดต่อ  

 
/- ควรแสวง... 



- ๙ - 

- ควรแสวงประโยชน์ในมุมท่ีไม่สร้างความขัดแย้งกับท้ังสหรัฐฯ และจีน เช่น การเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวกรอง การต่อต้านการก่อการร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ และการรักษา
ความมั่นคงทางทะเล 

- ควรเสริมสร้างความเข้าใจของสหรัฐฯ ท่ีมีต่อไทย ซึ่งอาจด าเนินการผ่านการสร้าง
ผู้เช่ียวชาญของสหรัฐฯ ให้มีความเข้าใจต่อวิธีคิดและพัฒนาการของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงจากท่ีผ่านมา 
ความสนใจของสหรัฐฯ ท่ีมีต่อไทยเส่ือมถอยลงเรื่อยๆ จากสภาวะแวดล้อมท่ีแปรเปล่ียนไปจากยุคสงครามเย็น 
ท าให้อาจส่งผลต่อการตัดสิน การก าหนดนโยบายต่างประเทศ และการเสริมสร้างความร่วมมือของสหรัฐฯ ท่ีมี
ต่อไทย 

- ในส่วนด้านการทหาร ในระยะต่อไปไทยจึงควรสนับสนุน  การประชุมคณะท างานหารือ 
ทางทหารระหว่างไทย - สหรัฐฯ (THAI–TAC)ความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐฯ ประจ าภาคพื้นแปซิฟิก 
(USPACOM) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายความร่วมมือในระยะต่อไปได้ 

(๒) จีน 
- ไทยควรระมัดระวังประเด็นอ่อนไหวท่ีจีนถือเป็นผลประโยชน์หลัก ซึ่งไม่อาจต่อรองได้ เช่น 

ปัญหาอาณาเขตของจีนในทะเลจีนใต้ ไต้หวัน ซินเจียง ทิเบต  
- ควรกระชับความสัมพันธ์โดยผลักดันข้อเสนอระหว่าง อาเซียน  – จีน ท้ังด้านการเมือง 

และความมั่นคง โดยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ โดยยึดหลักสันติวิธี เพิ่มการพบปะ
หารืออย่างไม่เป็นทางการในทุกระดับระหว่าง อาเซียน - จีน เพื่อปรับทัศนคติให้เกิดความประนีประนอมกัน
มากขึ้น ในการจัดท าแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea) หรือ COC
และการแปลงปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties 
in the South China Sea) หรือ DOC ไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาเขตทะเลจีนใต้ให้เป็นเขตพัฒนาร่วม  

- ควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้จีนได้มีโอกาสด้านเศรษฐกิจในเวทีหารือระหว่างอาเซียนกับ
จีนท่ีมีอยู่หลายเวที ท้ังการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส อาเซียน – จีน การประชุมในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ 
และการประชุมสุดยอด อาเซียน - จีน  

- ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนและมหาอ านาจอื่นๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์    
จีน - สหรัฐฯ จีน - ญี่ปุุน และ จีน – อินเดีย ซึ่งจะช่วยลดความหวาดระแวงระหว่างกันลงได้ ผ่านการฝึกอบรม
การบริหารจัดการ ปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ  เป็นต้น 

- กองทัพไทยควรเสริมสร้างความร่วมมือกับจีนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเสริมสร้างการท างาน
ของคณะท างานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบ ADMM - Plus ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาความสัมพันธ์กับกองทัพจีนต่อไปในอนาคต 

(๓) รัสเซีย 
- รัสเซียเป็นอีกมหาอ านาจท่ีไทยควรสร้างดุลยภาพ ความสัมพันธ์เพิ่มเติม นอกเหนือจาก

มหาอ านาจอื่นๆ เนื่องจากรัสเซียมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางทหาร อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ และ
ด้านพลังงาน โดยอาจใช้ความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันเป็นตัวน า  

- ควรสนับสนุนบทบาททางการเมืองของรัสเซียในเวทีการเมืองความมั่นคงของอาเซียนและ
เอเชียแปซิฟิก เนื่องจากรัสเซียให้ความส าคัญกับไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนท่ีมีความเป็นกลาง  

- รัสเซียน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีไทยควรพิจารณาเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร 
และอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ รวมถึงการท าข้อตกลงแลกเปล่ียนด้านการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ พร้อม
กับการท าความร่วมมือด้านวิชาการ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 
/(๔) อินเดีย... 



- ๑๐ - 

(๔) อินเดีย 
- ควรระมัดระวังการเสริมสร้างความร่วมมือหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ไทย - อินเดีย กับ

ปากีสถาน และศรีลังกา โดยเฉพาะในพื้นท่ีแคชเมียร์ ท่ีเป็นประเด็นส าคัญของอินเดีย  
- ไทยควรกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและอินเดียในกรอบอาเซียน เนื่องด้วยอินเดีย

ได้ปรับนโยบายจาก Look East เป็น Act East เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียน 
- ควรพิจารณาความร่วมมือในเรื่องท่ีอินเดียมีความสนใจ และมีความพร้อมในการให้ความ

ช่วยเหลือไทย เช่น ด้าน ICTวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบ biometrics 
- ควรแสวงประโยชน์จากอินเดียให้สนับสนุนไทยในเวทีในภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งถือเป็น

พื้นฐานส าคัญส าหรับการขยายการค้าการลงทุนต่อไปในอนาคต 
- ด้านความร่วมมือทางทหารกับอินเดีย ควรเสริมสร้างการแลกเปล่ียนด้านการศึกษา การ

ฝึกร่วมผสมในระดับทวิภาคีการประชุมร่วมของสามเหล่าทัพ การแลกเปล่ียนข่าวกรอง การต่อต้านการก่อการ
ร้าย ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ด้านอุตสาหกรรมการปูองกันประเทศ รวมถึง กรอบความร่วมมือคณะท างาน
ผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน (EWG on PKOs)  

 (๕) ญี่ปุ่น 
- ไทยควรสนับสนุนการแก้ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ ระหว่างจีน

และญี่ปุุนกรณีความขัดแย้งบริเวณหมู่เกาะ Senkaku หรือ Diaoyu ในทะเลจีนตะวันออก โดยมีจุดยืนท่ีชัดเจน     
ในการสนับสนุนแนวทางสันติวิธี และยึดตามแนวทางฉันทามติของอาเซียน  

- ควรเสริมสร้างความร่วมมือกับญี่ปุุนโดยเน้นในด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและการ
รักษาสันติภาพให้มากขึ้นเช่น อาจพิจารณาให้มีการฝึกร่วมทวิภาคีขึ้น รวมถึง ควรส่งเสริมความร่วมมือด้าน 
HADR ระหว่างกันให้มากขึ้น เนื่องจากญี่ปุุนมีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการกับปัญหา 
ภัยพิบัติ ท้ังด้านการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือด้านการแพทย์  
การปูองกันการระบาดของโรคติดต่อ การขนส่งอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ 
   ๒.๕.๓.๒  แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยต่อประเทศมหาอ านาจ
(ภาพรวม) ควรด าเนินการดังนี้ 

๑) เสริมสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ ซึ่งอาจเป็นประเด็นท่ีท าให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ยาก 
ไทยอาจผลักดันกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการและวัฒนธรรมต่างๆ ใน Track 1.5 หรือ Track 2  การเสริมสร้าง
ความร่วมมือในโครงการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอวกาศ 
เสริมสร้างความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม โดยอาศัยการเช่ือมโยงแบบ people to people ผ่านการไปมา
หาสู่ระหว่างนักท่องเท่ียว นักธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการขยายความร่วมมือไปในมิติอื่นๆ ต่อไป 

๒) ด าเนินความร่วมมือในลักษณะเปิด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างสมดุล ท้ังกับ
สหรัฐฯ และกับจีนโดยใช้กลไกความร่วมมือท้ังท่ีเป็นแบบทวิภาคีและพหุภาคีภายในภูมิภาค โดยเฉพาะใช้เวที
อาเซียนในการเสริมสร้างบทบาท 

๓) รักษาดุลยภาพแห่งอ านาจ ซึ่งอาจท าโดยล าพังค่อนข้างยาก ดังนั้น ไทยอาจจะใช้
กรอบ ASEAN หรือ ASEAN - Plus เป็นตัวน า โดยไม่ท้ิงน้ าหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง ควรให้น้ าหนักแต่ละมิติ 
มากน้อยต่างกันในแต่ละประเทศตามความเหมาะสมด้วยความระมัดระวัง ซึ่งอาจเสริมสร้างบทบาทของตน 
โดยเข้าไปเป็นตัวกลางในการไกล่เกล่ียปัญหาความขัดแย้งตามช่องทาง  และกลไกท่ีเน้นการแก้ไขปัญหา     
ด้วยสันติวิธี  

 
/๔) หาจุดร่วม... 



- ๑๑ - 

๔) หาจุดร่วมของผลประโยชน์กับเหล่ามหาอ านาจ โดยให้ความสนับสนุนบทบาท
และท่าทีของมหาอ านาจ และควรมองรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะการช่วยเหลือประชาชน       
ซึ่งจะได้รับความร่วมมือโดยไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝุายและทุกประเทศน่าจะเห็นความส าคัญเช่นเดียวกัน เช่น  
กรณีการต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์  

๕) ผสมผสานการใช้พลังงานอ านาจท้ัง Hard Power และ Soft Power อย่าง
รอบคอบ เลือกใช้พลังอ านาจท่ีชาญฉลาด ไม่เพียงการใช่อ านาจทางทหารเท่านั้น แต่ยังหมายถึงอ านาจ
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ควบคู่ไปด้วยกัน เรียกว่า “Smart Power” โดยอาศัยการ
ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ก่อนการตัดสินในกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับ 

๖) พัฒนาจุดแข็งของตนเอง เพื่อสร้างอ านาจต่อรอง เพื่อให้ไทยสามารถยื่นข้อเสนอ 
หรือเลือกรับข้อเสนอได้ เช่น การพัฒนาขีดความสามารถด้านบุคลากรก าลังพล เพื่อตอบสนองโลกยุคดิจิตอล 
มุ่งสร้างสินค้า บริการ และการผลิตของไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อรองรับมาตรการกีดกัน          
ทางการค้าทุกรูปแบบ รวมถึง ไทยควรมีหน่วยงานคลังสมองด้านความมั่นคง เพื่อศึกษาวิจัยเชิงลึกในงานด้านความมั่นคง 

๗) ใช้อาเซียนเป็นเวทีเสริมสร้างความมั่นคงและต่อรองกับมหาอ านาจ โดยสนับสนุน
บทบาทของมหาอ านาจในเวทีอาเซียน และเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ซึ่งท้ังสองเวทีนี้  
เป็นเวทีท่ีเปิดกว้างให้ประเทศคู่เจรจานอกกลุ่มได้อย่างกว้างขวาง  

๘) เสริมสร้างบทบาทสะพานเช่ือมระหว่าง สหรัฐฯ–จีน  อันจะท าให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝุายในภูมิภาค โดยใช้จุดเด่นความสัมพันธ์พิเศษกับจีนแบบ“ญาติสนิทเสมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน”และการด าเนินความสัมพันธ์แบบ “เพื่อนสนิท” กับสหรัฐฯ อีกท้ัง อาศัยการท่ีไทยมีท่ีต้ัง  
ท่ีเป็นศูนย์กลางเช่ือมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค มีจุดเด่นในด้านการประนีประนอม เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
อย่างสันติวิธี  

๙) บูรณาการโครงสร้างกลไกการท างานร่วมกันกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังด้านการแลกเปล่ียน
แนวคิด  ฐานข้อมูล และการท างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวง               
การต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งจะท าให้ไทยสามารถมองเห็นภาพรวมในการประสานความร่วมมือกับประเทศ
มหาอ านาจได้อย่างครอบคลุม 

๑๐) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหารได้แก่  
(๑) กองทัพไทยควรพิจารณาก าหนดแผนงานแบบบูรณาการ โดยมีการหารือ   

การด าเนินกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การจัดการปัญหาภัยพิบัติ  
(๒) กองทัพไทยควรแสดงบทบาทน าในการเป็นเวทีกลางของการพบปะหารือ

ระหว่างประเทศมหาอ านาจ โดยไทยควรแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนในทุกเวที เกี่ยวกับพันธกรณีท่ีจะต้องร่วมมือกับ
นานาชาติในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค รวมท้ังร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงในภูมิภาค เช่น กรณีปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้  

(๓) ด าเนินกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือทางการทหาร ตามกลไกการประชุม
ระดับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 
(ADMM - Plus) 

(๔) เสริมสร้างบทบาทหน่วยงานองค์ความรู้ด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหม 
ควรพิจารณาให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงานด้านคลังสมอง พัฒนาหน่วยงานด้าน     

  
/การศึกษา... 
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การศึกษาวิจัย และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในทุกระดับ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของการร ะดม
แนวคิด และการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ ตลอดจนเช่ือมต่อระหว่างหน่วยงานการวางแผนกับหน่วยงาน        
จัดการศึกษาและส่วนปฏิบัติต่างๆ 

(๕) พัฒนาระบบของกองทัพให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ปรับตัว พัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ๆ เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบต่อภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบท่ีรุนแรง       
และสลับซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะเตรียมความพร้อมด้านการปูองกันการโจมตีความมั่นคงไซเบอร์ หรือระบบ IT 
ให้มากขึ้น 

๓. สรุปผลการวิพากษ์ผลงานวิชาการ เร่ือง “การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน 
ความม่ันคงของกองทัพไทยกับประเทศมหาอ านาจในทศวรรษหน้า”  

จากการวิพากษ์ผลงานวิจัยฯ ของผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง ๔ ท่าน สามารถสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะ ๓ ส่วน
ได้แก่ ประเด็นระเบียบวิธีวิจัย ประเด็นการน าเสนอในเอกสารวิจัยและประเด็นเนื้อหาเอกสารวิจัยดังนี้ 

๓.๑ ประเด็นระเบียบวิธีวิจัย 
๓.๑.๑ ควรให้ค านิยามของความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) เพื่อท าให้เกิด

ความเข้าใจกรอบการศึกษามากขึ้น  
๓.๑.๒ ควรระบุท่ีมาของกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัยให้ชัดเจน 

๓.๒ ประเด็นเนื้อหาเอกสารวิจัย 
๓.๒.๑ การพิจารณาตามกรอบความมั่นคงแห่งชาตินั้น ควรเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมมิติด้าน

ความมั่นคงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย 
หน่วยงานจากภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นต้น เพื่อให้ได้เนื้อหาท่ีครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงอาจประเมิน
ความคิดเห็นจากประชาชนด้วยฯ  

๓.๒.๒ การประเมินสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศนั้น ควรน าเสนอสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
เช่น บริบทโลกมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันอย่างซับซ้อน  แนวคิดด้านสันติภาพจากนิวเคลียร์ ผลกระทบเชิงลบ
จากยุคโลกาภิวัตน์ การผงาดขึ้นมาของประเทศท่ีปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง
การเส่ือมถอยลงของระเบียบโลกใหม่เป็นต้น 

๓.๒.๓ ควรวิเคราะหบ์ทบาท  (Positioning) ของไทยเพื่อวางบทบาทได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศขนาดกลาง  (Middle Power) จากนั้นจึงพิจารณาแนวทางการเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศมหาอ านาจเช่น การวางบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) โดยการจัดประชุม
หารือในด้านต่างๆ เป็นต้น 

๓.๒.๔ ควรมีความเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานะความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยกับมหาอ านาจ โดยแสดง   
ให้เห็นว่ามหาอ านาจมีความสัมพันธ์กับไทยอย่างไร เพื่อให้ได้แนวทางท่ีมีรายละเอียดในเชิงลึกมากข้ึน 

๓.๒.๕ การจัดล าดับความส าคัญของประเทศมหาอ านาจควรให้สอดคล้องกับเอกสารการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม โดยเรียงล าดับ ดังนี้สหรัฐฯ จีน ญี่ปุุน อินเดีย และรัสเซีย 

๓.๒.๖ การสรุปผลการศึกษาควรน าเสนอในภาพรวมก่อน แล้วจึงจะน าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือต่อไป 

๓.๒.๗ ควรให้ค านิยามของความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) เพื่อท าให้เกิด
ความเข้าใจกรอบการศึกษามากขึ้น  

/๓.๒.๘ การน าเสนอ... 
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๓.๒.๘ การน าเสนอในส่วนของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ควรวางกรอบค าว่า
อ านาจและมหาอ านาจ โดยการขยายกรอบในการมอง ถึงบทบาทหรือท่ีมาของอ านาจให้ชัดขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น  
๒ ส่วน คือ อ านาจโดยแจ้ง (เช่น ขนาดพื้นท่ี GDP จ านวนประชากร ขีดความสามารถด้านการทหาร ฯลฯ) 
และอ านาจเชิงโครงสร้าง (เช่น การก าหนดกติการะหว่างประเทศ อ านาจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   
ของตน การก าหนดค่านิยม ฯลฯ) 

๓.๒.๙ เนื้อหาในส่วนภาพรวมแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงควรมีการเพิ่ม
รายละเอียดให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น การใช้ smart power อย่างไร ไทยสามารถโยงจุดแข็ง   
ด้านวัฒนธรรมกับมหาอ านาจได้อย่างไร  ไทยควรท าตัวเป็นสะพานเช่ือมอย่างไร เป็นต้น   

๓.๒.๑๐ กรณีมีข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีขัดแย้งกันอาจต้องน าเสนอให้เห็นชัดเจนท้ัง ๒ ส่วน 
รวมถึงมีสรุปเป็นความเห็นของผู้วิจัย เพื่อให้เอกสารวิจัยมีเนื้อหาสาระท่ีหลากหลาย 

๓.๒.๑๑ ข้อมูลในส่วนสถานะความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในมิติ สังคม
จิตวิทยายังมีค่อนข้างน้อยและไม่ชัดเจน ควรเพิ่มเติมให้ชัดเขนว่ามีผลกระทบกับประเทศไทย 

๓.๒.๑๒ ให้ค านิยามของ “อ านาจ” ให้เป็นภาวะของการพึ่งพิงหรือพึ่งพาอาศัยกัน โดยพิจารณาถึง
สถานะอ านาจของประเทศมหาอ านาจเป็นอย่างไร  มหาอ านาจต้องพึ่งพาอาศัยไทยในเรื่องอะไร 

๓.๒.๑๓ มหาอ านาจแต่ละประเทศมีบทบาทความส าคัญมากน้อยต่างกัน เช่น ประเทศอินเดีย  และ
รัสเซียมีความส าคัญต่อบริบทโลก แต่ยังอาจไม่มีบทบาทส าคัญกับประเทศไทยมากนักซึ่งการฉายภาพว่าอะไร
กระทบต่อประเทศไทยต้องบอกเหตุผลว่ามีสาเหตุมาจากอะไร 

๓.๒.๑๔ ข้อเสนอแนะในเรื่องอุตสาหกรรมปูองกันประเทศควรอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น  
การพัฒนาขีดความสามารถและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศด้านอากาศยานเป็นต้น 

๓.๒.๑๕ ควรอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมการก าหนดขอบเขตงานวิจัยในการศึกษามหาอ านาจ ๕ ประเทศ 
รวมถึงควรเพิ่มการศึกษามหาอ านาจอย่างออสเตรเลีย เนื่องจากถือเป็นประเทศตัวแทนของสหรัฐฯ 

๓.๓.๑๖ การวิเคราะห์ในกรอบความมั่นคงแห่งชาติใน ๔ มิติ ยังขาดการแสดงความเกี่ยวข้องเช่ือมโยง
ต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับประเทศไทย ซึ่งจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงท่ีชัดเจน 

๓.๓.๑๗ ควรตรวจสอบการอ้างอิงให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
 

------------------------------------- 
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