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ความสัมพนัธ์ของจีนและตาลีบันกับทิศทางการก่อการร้ายในอาเซียน 

f 
Thailand    S S C 

c u s 
 เมื่อวนัที ่๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายหวงั อี้ มนตรแีหง่รฐัและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการต่างประเทศของจีน
ได้พบกบัมลูเลาะห์ อับดุล กานี บาราดาร ์ผู้น ากลุม่ตาลบีนั ที่เมืองเทยีนจนิ การพบกนัดังกลา่วเปรยีบเสมอืนเปน็การให้การ
รับรองกลุม่ตาลบีนัใหม้บีทบาทในเวทโีลก ซึ่งการพบกนัของทัง้ ๒ ฝ่ายตัง้อยูบ่นผลประโยชนร์ว่มกนัทัง้ในดา้นเศรษฐกิจและ
การเมอืง แต่อยา่งไรกต็ามการที่กลุ่มตาลีบันประสบความส าเร็จในการยึดอัฟกานิสถานและได้รับการรับรองจากประเทศ
มหาอ านาจ อาจจะเปน็แรงจงูใจใหก้ลุม่กอ่การรา้ยในอาเซยีนลกุขึ้นมาก่อเหตุเพื่อก่อตั้งรัฐอิสลามเช่นในอัฟกานิสถานได้ ... 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายหวัง อี้ มนตรี
แห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน

ได้พบกับมูลเลาะห์ อับดุล กานี บาราดาร์ ผู้น ากลุ่มตาลีบัน ที่เมือง
เทียนจิน ซึ่งต้ังอยู่ใกล้กับกรุงปักก่ิงของจีน โดยนายหวัง อี้ กล่าวกับ
ผู้น าของกลุ่มตาลีบันว่าเคารพอธิปไตย เอกราช และบูรณภาพแห่ง
ดินแดนของอัฟกานิสถานมาโดยตลอด รวมถึงยึดมั่นในการไม่
แทรกแซงกิจการภายในของอัฟกานิสถาน และด าเนินนโยบายที่เป็น
มิตรต่อชาวอัฟกัน จีนยังได้กล่าวถึงการถอนกองทหารสหรัฐฯ และ
องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty 
Organzation: NATO) ออกจากอัฟกานิสถานอย่างเร่งด่วน ถือเป็น
ความล้มเหลวทางนโยบายของสหรัฐฯ ที่มีต่ออัฟกานิสถาน พร้อมทั้ง
ระบุว่ากลุ่มตาลีบันเป็นกองก าลังทางทหารและการเมืองที่ส าคัญใน
อัฟกานิสถาน และจะมีบทบาทส าคัญในกระบวนการสันติภาพ การ
ปรองดอง และการฟื้นฟูของประเทศ ซึ่งจีนหวังว่ากลุ่มตาลีบันจะให้
ความส าคัญกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรก 
ด าเนินการตามหลักการ "ที่น าโดยชาวอัฟกานิสถานและชาว       
อั ฟกั น "  ( Afghan-led and Afghan-owned Principle) อ ย่ า ง
แท้จริง โดยทุกฝ่ายในอัฟกานิสถานควรรวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อผลักดัน

ให้เกิดผลลัพธ์ในกระบวนการสันติภาพและการปรองดองใน
อัฟกานิสถาน นอกจากนี้นายหวัง อี้ ยังเน้นย้ าว่าขบวนการอิสลาม
แ ห่ ง เ ต อ ร์ กิ ส ถ า น ต ะ วั น อ อ ก ” (East Turkistan Islamic         
Movement: ETIM) เ ป็นองค์กรก่อการร้ายระหว่างประเทศที่
ก าหนดโดยคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ เป็นภัยคุกคาม
โดยตรงต่อความมั่นคงของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน 
การต่อสู้กับ ETIM เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคม
ระหว่างประเทศ ดังนั้นทางจีนหวังว่ากลุ่มตาลีบันในอัฟกานิสถานจะ
ต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายทั้งหมด รวมทั้ง ETIM เพื่อคงไว้ซึ่งความ
มั่นคง เสถียรภาพ การพัฒนา และความร่วมมือในภูมิภาค 

ในขณะที่มูลเลาะห์ อับดุล กานี บาราดาร์ ผู้น าของกลุ่ม      
ตาลีบันได้กล่าวว่าจะไม่ยอมให้กองก าลังใด ๆ ใช้ดินแดนของ
อัฟกานิสถานในการบ่อนท าลายจีน และจะมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์
ฉันท์มิตรกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมระหว่างประเทศ 
พร้อมทั้งหวังว่าจีนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพและการ
ปรองดองของอัฟกานิสถานและมีบทบาทมากข้ึนในการพัฒนา
เศรษฐกิจร่วมกันในอนาคต โดยกลุ่มตาลีบันจะพยายามส่งเสริม
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการลงทุนต่อไป๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทวิเคราะห์  
จากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งสัญญาณให้เห็นว่ากลุ่มตาลีบัน

ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองและกลุ่มติดอาวุธในอัฟกานิสถานได้มีสาย
สัมพันธ์กับรัฐบาลจีนที่แน่นแฟ้นข้ึน และเกิดข้ึนในช่วงที่สหรัฐฯ 
ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน ซึ่งมีก าหนดถอนทหารโดย
สมบูรณ์ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แสดงให้เห็นว่าจีนมี
แนวโน้มที่จะยอมรับผู้น าชุดใหม่ของอัฟกานิสถานที่มาจากกลุ่ม   
ตาลีบัน โดยจีนให้ความส าคัญกับการสนับสนุนสันติภาพและการ
สร้างความปรองดองในอัฟกานิสถาน  
 ซึ่งหากวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจีนและตาลีบันจะเห็น
การแสวงประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายใน ๒ มิติ คือ (๑) มิติ
ด้านเศรษฐกิจ จีนจะพยายามรื้อฟื้นธุรกิจในอัฟกานิสถาน ซึ่งกลุ่ม
ตาลีบันมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวของจีน 
ด้วยการท าให้อัฟกานิสถานมีความม่ันคงและปลอดภัยจนจีนขยาย
ข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ด้วย
การสร้างถนนและทางรถไฟให้เชื่อมโยงทั่วทั้งอัฟกานิสถาน 
นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแห่ง
ใหม่ ซึ่งรวมถึงเส้นทางผ่านฉนวนวาคาน (Wakhan Corridor) 
จังหวัดบาดักชานที่พรมแดนระหว่างสองประเทศ โดยการสร้าง
เส้นทางคมนาคมดังกล่าวจะช่วยยกระดับความสามารถของจีนใน
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของอัฟกานิสถานได้อย่างมีนัยส าคัญ 
ซึ่งตามรายงานปี ค.ศ. ๒๐๑๔ อัฟกานิสถานอาจมีแร่หายาก (Rare
-earth Metals) ที่สามารถสกัดได้มูลค่าเกือบ ๑ ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ที่อยู่ในบริเวณภูเขา การลงทุนจากจีนจะช่วยแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจของอัฟกานิสถาน ที่มีความเปราะบางและต้องพึ่งพา
ความช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกมาโดยตลอด แต่ภายหลังจาก
ที่กลุ่มตาลีบันเข้าปกครองอัฟกานสิถานอาจจะถูกประเทศตะวันตก
ตัดความช่วยเหลือไป ดังนั้นการลงทุนจากจีนจึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่ออัฟกานิสถาน๒ และ (๒) มิติการเมืองและความมั่นคง 
ความสัมพันธ์จะข้ึนอยู่กับการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกัน
และกัน ส าหรับจีนนั้นไม่ต้องการให้กลุ่มตาลีบันเผยแพร่แนวคิด
สุดโต่งไปยังมณฑลซินเจียง ซึ่งมีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถาน 
รวมทั้งต้องการให้กลุ่มตาลีบันช่วยปราบปรามกลุ่ม ETIM ที่เป็น
กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ เคลื่ อนไหวด้วยวิธีการรุนแรง ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับกลุ่มตาลีบันและมีส านักงานอยู่ที่กรุง
คาบูล๓ ส าหรับกลุ่มตาลีบันนั้น ไม่ต้องการให้จีนประณามการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุม่ตาลบัีนทีเ่กิดข้ึนในอัฟกานิสถาน จาก
สถานการณ์ดังกล่าวจีนอาจกลายเป็นผู้สนับสนุนที่ส าคัญของ
อัฟกานิสถาน ซึ่งจะท าให้กลุ่มตาลีบันมีบทบาทและได้รับการ

ยอมรับมากข้ึนในเวทีโลก พร้อมทั้งเป็นการขยายอิทธิพลของจีนให้
เพิ่มมากข้ึนในเอเชียใต้ เอเชียกลาง และตะวันออกกลาง ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับกลุ่มตาลีบันจะต้องไม่เผยแพร่แนวคิดสุดโต่งและไม่ให้การ
สนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทุกกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับมณฑล
ซินเจียง  

 
ข้อเสนอแนะต่ออาเซียน ประเทศไทย และกองทัพ   

การให้การยอมรับกลุ่มตาลีบันของจีนสะท้อนให้เห็นถึง
ประเทศมหาอ านาจให้การยอมรับกลุ่มตาลีบันในเวทีโลก ซึ่งอาจจะ
ส่งผลต่ออาเซยีนอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะในประเด็นการก่อการ
ร้าย เนือ่งจากชยัชนะของกลุม่ตาลบัีนอาจจะท าใหก้ลุม่กอ่การร้ายใน
อาเซยีนเหน็ชยัชนะของกลุม่ตาลบัีน และต้องการที่จะไปฝึกการสู้รบ
ที่อัฟกานิสถาน เพื่อฝึกฝนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการต่อสู้
ของกลุ่มตาลีบัน หรืออาจจะเรียนรู้แนวคิดสุดโต่งของกลุ่มตาลีบัน
ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน ์(Social Media) จนน าไปสู่ความพยายาม
ในการกอ่ต้ังรฐัอสิลามอกีด้วย ดังนั้น อาเซียน จึงควรต้องร่วมมือกัน
ในการลดใชค้วามรนุแรงและข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) ผ่าน
กรอบความรว่มมอืทีม่อียู่ เชน่ กรอบ ADMM, ADMM Plus, ADMM 
Expert Working Group เป็นต้น ไทย ในฐานะประเทศสมาชิก
อาเซยีน ควรมมีาตรการเฝา้ระวงัและตรวจสอบผูก้อ่การร้ายที่อาจจะ
เดินทางเข้ามาพักพิงและใช้ไทยเป็นสถานที่ในการก่ออาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยเฉพาะการฟอกเงนิและการใหเ้งนิอดุหนนุต่อการก่อการ
ร้าย (Money Laundering and Financing of Terrorism) รวมไป
ถึงการใช้ไทยเป็นแหล่งจัดหาและเป็นเส้นทางขนส่งอาวุธไปยัง
ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ส่วน กองทัพ ควรสนับสนุนมาตรการ
ป้องกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งและข้อมูลบิดเบือนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน ์รวมถึงรว่มมอืกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและข่าวกรอง เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการก่อการร้ายที่
อาจจะเกดิข้ึนในภมูภิาค 

 
อ้างอิง  

๑Embassy of The People's Republic of China in The Kingdom of 
Thailand. (2021). Wang Yi Meets with Head of the Afghan Taliban Political 
Commission Mullah Abdul Ghani Baradar. Retrieved September, 29 2021, 
from http://www.chinaembassy.or.th/eng/zgyw/t1895950.htm  
 ๒Derek Grossman. (2021). Chinese Recognition of the Taliban Is 
All but Inevitable. Retrieved September, 29 2021, จาก https://
www.rand.org/blog/2021/08/chinese-recognition-of-the-taliban-is-all-but-
inevitable.html 
 ๓กรกิจ ดิษฐาน. (๒๕๖๔). จีน ซินเจียง กับตอลิบาน มันเก่ียวกันยังไง?. 
สืบค้นเมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔, จาก https://www.posttoday.com/

                       SSC  Focus                                                      .   .   T/F :             -   

     .                           /                        

                                                                                      /                                                    /               

                 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

     .                    

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….

จดัทำโดย ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ  โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖  website : http://ssc.rtarf.mi.th 

บทวเิคราะหโ์ดย กองภมูภิาคศกึษา ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ 

f Thailand  

  
S S C 

c u s 


