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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ความสัมพันธกับ จีนมีความสําคัญอยางยิ่งตอประเทศไทย ไมเพียงเพราะเปนสายใยแหง
ความผูกพันระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งมีมายาวนานและเปนพื้นฐานที่ชวยสงเสริมให
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางกันดําเนินไปอยางราบรื่นนับแตที่ประเทศไทยและจีนไดมีการ
สถาปนาความสั ม พันธท างการทู ตระหวา งกันเมื่ อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 แต ปจ จุบัน จีนเป น
มหาอํานาจสําคัญที่มีบทบาทและมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพิ่มมากขึ้นทั้งกับประเทศไทย ภูมิภาค
และเวทีโลก ทาทีและการดําเนินการของจีนในเรื่องตางๆ ลวนเปนที่จับตามองของประชาคมโลกและ
สงผลกระทบตอประเทศไทยและภูมิภาคไมมากก็นอย ดังนั้น การดําเนินการตางประเทศของไทยตอจีน
จึ ง จํ า เป น ต อ งพิ จ ารณาป จ จั ย รายล อ มอย า งรอบด า น เพื่ อ ทั้ ง รั ก ษาผลประโยชน ข องไทย
ใชประโยชนจากโอกาสในความสัมพันธไทย–จีน และขยายบทบาทสําคัญของไทยในการมีปฏิสัมพันธ
กับจีน เพื่อใหไทยและจีนดําเนินความสัมพันธอยางไวเนื้อเชื่อใจกั น และเคารพในการเปนหุนสวน
ความสัมพันธทางยุทธศาสตรที่ดีระหวางกัน
การศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินนโยบายตางประเทศที่ผานมาของ
ไทยตอจีนและประเด็นที่อาจสงผลตอแนวทางการดําเนินความสัมพันธไทย–จีนในดานการเมืองความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาแนวนโยบายความสัมพันธไทย–จีนจากปจจัยรอบดานที่
มีผลตอการกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยตอจีน ตลอดจนนําเสนอขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตอการพิจารณาทิศทางนโยบายตางประเทศของไทยในการดําเนินความสัมพันธกับจีนในอีก 10 ป
ขางหนาผูเขียนไดใชทฤษฎีการตัดสินใจนโยบายตางประเทศ (Foreign Policy Decision Making
Theories) และทฤษฎีระบบ (Systems Theory) มาอธิบ ายดวยวาสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกระบบ รวมทั้งปจจัยที่เกี่ยวของ เชน โครงสรางความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคมี
ผลตอการจัดทํานโยบายตางประเทศของไทย นอกจากนี้ กระบวนการตัดสินใจนโยบายตางประเทศ
ของไทยตอจีนยังขึ้นอยูกับ ตัวผูนํา ไดแก นายกรัฐมนตรี และผูที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย เชน
รองนายกรั ฐมนตรี และรัฐ มนตรี ว า การกระทรวงการตา งประเทศ ในระดั บ ที่ แตกต างกั น บน
พื้นฐานความรู ความเขาใจ ความสนใจ และประสบการณสวนตัว
ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวา การกําหนดนโยบายตางประเทศควรมีกรอบที่ชัดเจนและเปนระบบเพื่อ
ประโยชนของความตอเนื่องในการดําเนินนโยบาย และสอดประสานกับนโยบายและยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับการตางประเทศไดอยางลงตัว เพื่อใหการตางประเทศเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศโดยเฉพาะกับจีนที่มีความกระตือรือรน มีบทบาทรุก และมี
สถานะที่สูงกวาไทยทั้ง ในความสัม พันธกับ ไทยและในเวทีร ะหวางประเทศ อยางไรก็ดี นโยบาย
ตางประเทศที่ดีตองมีค วามยืดหยุน ปรับ เปลี่ย นไปไปตามความเหมาะสมตามสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลา และในการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตอจีน ไทยจําเปนตอง
ติดตามทาทีและการดําเนินการของจีนในบริบทตางๆ อยางใกลชิด
จากการศึกษา ผูเขียนเห็นวา ไทยจะคงมีบทบาทสําคัญในความสัมพันธกับจีนตอไป และใน
บริบทโครงสรางความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคที่มีความซับซอนและมีพลวัตสูงยิ่งขึ้น จีนจะ

จ
คงเห็นไทยเปนมิตรที่ดีกับจีน จีนจะดําเนินนโยบายตางประเทศดวยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและจะไม
ลดละความพยายามที่จะสงเสริมบทบาทของตนในการมีปฏิสัมพันธเชิงรุกในกรอบเวทีตา งๆ สําหรับไทย
ในการมีความสัมพันธกับจีน นอกจากจะรักษาสายสัมพันธที่ยาวนานและมีพัฒนาการในทุกระดับและ
ทุกมิติแลว ไทยจําเปนตองดําเนินนโยบายตางประเทศกับจีนในลักษณะที่สอดคลองกับนโยบายและ
พัฒนาการภายในประเทศ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ และ
พยายามพัฒนายุทธศาสตรรวมกับจีนในประเด็นที่เปนผลประโยชนรวมกัน ขณะเดียวกัน ไทยตอง
ดําเนินนโยบายตางประเทศที่สรางสรรคและรักษาดุลความสัมพันธระหวาง การเปนมิตรที่ดีกับจีน
และกับประเทศอื่นๆ ดวย
แมวาการศึกษาฉบับนี้จะมิไดใหคําตอบที่ชัดเจนวาไทยตองดําเนินนโยบายตางประเทศกับจีน
ในลักษณะใดตอไปเนื่องจากเปนการคาดการณอนาคตความสัม พันธที่อาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา แตผูเ ขียนไดพยายามถายทอดขอเสนอแนะในดานโครงสรางและระบบ รวมทั้ง ดาน
นโยบายและการดําเนินการของนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนกับภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวง
การตางประเทศ ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดทํานโยบายตางประเทศของไทยตอจีน
ใหรวมกันพิจารณาใชเปนแนวทาง ซึ่งผูเขียนสรุปวา มิเพียงแตที่ไทยตอง “เขาใจ” ตัวเอง รวมทั้ง
“รูจัก” และ “เขาใจ” จีนดวยเทานั้น แตไทยตอง “ตระหนักรู” และ “ตื่นตัว” อยูตลอดเวลาเพื่อให
นโยบายตางประเทศของไทย “ตามทัน” จีน
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาทิศทางการดําเนินนโยบายตางประเทศ
ของไทยตอสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังป 2558 ซึ่งครบรอบ 40 ป ความสัมพันธทางการทูต
โดยผูเขียนมีความสนใจเปนพิเศษในฐานะที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการตางประเทศใหมีภารกิจ
สํา คั ญ โดยตรงในการดู แ ลรั ก ษาและส ง เสริ ม ความสัม พั น ธดั ง กล า ว กอปรกั บ ที่ผ า นมา ได เ คย
ประจํ า การ ณ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ถึ ง สองโอกาสทํ า ให มี ค วามใกล ชิ ด ผู ก พั น รวมทั้ ง มี
ประสบการณตรงกับมิตรชาวจีนทั้งหลาย
ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปนทอง ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู
และผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ที่กรุณาใหคําชี้แนะที่เปนประโยชนในดานเนื้อหา
รูปแบบและโครงสรางรายงาน ตลอดจนกําลังใจอันมีค ายิ่ง ผูเขียนไดรับความรูม ากมายจากความ
กรุณาของทาน ซึ่งทําใหส ามารถจัดทํารายงานไดแลวเสร็จ ในชวงเวลาจํากัดและในขณะที่มีความ
รับผิดชอบมากมายตอหนาที่การงานในขณะการเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)
รุนที่ 8 ประจําป 2559 นี้
ขอขอบพระคุณ นายสิงหทอง ลาภพิเศษพันธุ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นายเชิดเกียรติ
อัตถากร รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาตนสังกัดของผูเขียนที่ไดอนุญาตและ
กรุณาใหโอกาสมาเขารวมรับการอบรม ผูเขียนขอขอบคุณผูรวมงานทุกคนในกองเอเชียตะวันออก 3
(จีน ฮองกง มาเกา ไตหวัน และมองโกเลีย) ที่เขาใจและเปนผูสนับสนุนเบื้องหลังในการจัดทํารายงาน
ของผูเ ขียน และขอขอบคุณทุก ๆ คนที่ทําใหผูเ ขียนมี ความรูและวิสัยทัศน ที่ก วางไกลยิ่ง ขึ้นเพื่ อ
ประโยชนในการรับใชกระทรวงการตางประเทศอยางมี คุณคาและมีประโยชนในทางราชการอยาง
สูงสุดตอไป
ในทายสุดนี้ ผูเ ขียนขอขอบคุณสถาบันและเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ
วโรปการที่ไดจัดการอบรมศึกษาดูงานที่เปนประโยชน ไดใหการสนับสนุนและดูแลผูเขียนในตลอด
ชวงเวลาดังกลาวมา ณ ที่นี้ดวย
ลดา ภูมาศ
สิงหาคม 2559
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2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 การดําเนินนโยบายตางประเทศทีผ่ านมาของไทยตอจีนและประเด็นที่อาจ
สงผลตอแนวทางการดําเนินความสัมพันธไทย–จีน
3.2 แนวนโยบายความสัมพันธไทย–จีน
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ข สถิติการลงทุนจากจีน
ค สถิติการใชจายดานการทหารรายปของประเทศในภูมิภาค
ง ปาฐกถานายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ในการประชุม IISS
Shangri–La Dialogue 15th Asia Security Summit “Towards
Strategic New Equilibrium of the Asia–Pacific”
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 สภาพและความสําคัญของปญหา
1.1.1 สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกเปนภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีพลวัตสูง เปนภูมิภาคที่มี
ความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตรตอตัวแสดงที่สําคัญ (key players) ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค
ไมวาจะเปนสหรัฐฯ รัสเซีย จีน อินเดีย ออสเตรเลีย และสหภาพยุโ รป ซึ่งเขามามีปฏิสัมพันธและ
แขง ขันกันแสดงบทบาทดวยผลประโยชนที่ส อดคลองหรือขัดแยง กันภายใตบ ริบ ทความสัม พันธ
ระหวางประเทศที่เปนโลกาภิวัตน (globalization) สรางทั้งโอกาสและความทาทายใหกับภูมิภาค
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งพัฒนาการตางๆ ทั้งในระดับประเทศและภายในภูมิภาค ตลอดจนโครงสราง
ความสัมพันธในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป ยอมสงผลตอการกําหนดทิศทางนโยบายตางประเทศของไทย
ตอจีนอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยความสัม พันธไทย–จีนนับวาอยูในชวงดีที่สุดในการเฉลิมฉลอง
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบ 40 ปเมื่อป 2558
ในชวงกวาสามทศวรรษที่ผานมา จีนประสบความสําเร็จ ในการกาวขึ้นมาเปน
มหาอํานาจของโลก ปจจุบันจีน มีขนาดเศรษฐกิจใหญเ ปนอันดับ 2 และมีเ งินทุนสํารองระหวาง
ประเทศมากเปนอันดับ 1 ของโลก จีนมีมูลคาการคาอันดับ 1 ของโลก (3.95 ลานลานดอลลารสหรัฐ)
เปนตลาดสงออกที่สําคัญของหลายประเทศรวมถึงสหรัฐฯ สหภาพยุโรปและอาเซียน และในสวน
ความสัมพันธกับไทย จีนเปนคูคาอั นดับ 1 ของไทย (เปนตลาดสง ออกอันดับ 2 และแหลง นําเขา
อันดับ 1 ของไทย) โดยในป 2558 มูลคาการคาไทย–จีนมีปริมาณสูงถึง 64,808 ลานดอลลารสหรัฐซึ่ง
ไทยเปนฝายขาดดุลการคา
จีนเปนประเทศที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรทั้งในภูมิภาคและการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของไทย ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใหมีเสถียรภาพและความกาวหนาเปน
ปจจัยสงผลใหจีนมีความมั่นใจในสถานะของตนเองยิ่งขึ้น กอปรกับนโยบายการบริหารประเทศและ
การตางประเทศของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ภายใตวิสัยทัศนเ รื่อง “ความฝนของจีน” (China’s
Dream) ซึ่งใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งและความเจริญรุงเรืองใหกับจีนโดยใชแนวทางการ
พัฒ นาอยางสันติ การทําใหจีนมีความมั่นคงและมั่ งคั่ง ประชาชนมีความผาสุกโดยมี การวางแผน
ยุทธศาสตรดวยการปฏิรูปอยางรอบดานดังเชนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13
(ป 2559–2563) และการประกาศยุทธศาสตร “ทําในจีน ค.ศ. 2025” (Made in China 2025)
เพื่อยกระดับศักยภาพดานการผลิตของประเทศใหเปนมหาอํานาจดานการผลิตของโลกภายในป 2592
ยิ่งสงผลใหจีนมี “พื้นที่” และ “บทบาท” เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ขณะเดียวกัน จีนไดเพิ่มแสนยานุภาพทางทหารอยางกาวกระโดด เพิ่มงบประมาณ
ทางทหารอยางตอเนื่อง และมีการปฏิรูปกองทัพปลดแอกประชาชนจีนครั้งสําคัญโดยรวมศูนยอํานาจ
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ไวภายใตการนําของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง รวมทั้งทาทีและการกระทําที่แข็งกราวมากขึ้นของจีนใน
กรณีขอพิพาทดานดินแดนตางๆ ไมวาจะเปนกรณีปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใต และขอพิพาทเรื่อง
หมูเกาะเตี้ยวหยูและเซ็นกะกุกับญี่ปุน ตางเปนปจจัยสําคัญที่สรางขอหวงกังวล ความไมไวเนื้อเชื่อ ใจ
และความหวาดระแวงใหแกป ระเทศในภูมิภาคที่มีขอพิพาทกับ จีน รวมทั้ง ประเทศนอกภูมิภาค
โดยเฉพาะสหรัฐฯ
ในสวนความสัมพันธกับไทย จีนกําลังดําเนินการเชิงรุกโดยมีเปาหมายสําคัญที่จะ
เพิ่ม พูนความไว เ นื้ อเชื่ อใจกับ ไทยเพื่ อรัก ษาเสถี ยรภาพ ความมั่ นคงและการพั ฒ นาของจีน เอง
จีนตองการใหไทยในฐานะมิตรประเทศที่สําคัญและมีความสัม พันธที่ดีม ากวา 40 ป เปนมิตรที่
“ใกลชิด” กับจีนตอไป จึงไดพยายามสรางไมตรีจิต ผูกมิตร เสริมสรางความเชื่อมโยงและการพึ่งพา
ทางเศรษฐกิจระหวางกัน และรักษาการติดตอไปมาหาสูกันในทุกระดับ เพื่อใหไทยสนับสนุนบทบาท
ของจีน ในภูมิ ภ าคในขณะที่ จีน มี ขอ ห ว งกั ง วลเกี่ ยวกั บ ยุท ธศาสตรข องสหรั ฐ ฯ และญี่ ปุ นว า จะ
ดําเนินการปดลอมจีนหรือกระตุนใหประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคมีทาทีที่เปนปรปกษกับจีน นอกจากนี้
จีนยังไดรุกและตองการไดรับการสนับสนุนจากไทยในประเด็นที่เปนผลประโยชนหลักของจีน เชน
ประเด็นไตหวัน และปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใต เปนตน
1.1.2 นโยบายตางประเทศของจีนในปจจุบัน
นายหวัง อี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจีน ไดก ลาวถึง นโยบาย
ตางประเทศและความสัมพันธภายนอกของจีนในการแถลงขาวภายหลังการประชุมสภาประชาชน
แหงชาติ ครั้งที่ 12 สมัยที่ 4 ตอผูสื่อขาวจีนและผูสื่อขาวตางชาติ1 สรุปไดวา ขณะนี้จีนกําลังดําเนิน
นโยบายทางการทูตแบบประเทศที่มีบทบาทหลัก (major–country diplomacy) ในลักษณะเฉพาะ
ของจีน (Chinese characteristics) กลา วคือ ในช วง 3 ปห ลัง จากการประชุ ม สมัชชาพรรค
คอมมิวนิส ตจีน ครั้ง ที่ 18 เมื่อเดือนตุล าคม 2555 จีนไดพัฒ นานโยบายตางประเทศบนพื้นฐาน
ประเพณีทางการทูต (diplomatic tradition) มีความพยายามที่กระตือรือรนและสรางมาตรฐานใหม
และภายใตสถานการณภายในและระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ผูนําจีนไดนําเสนอวิสัยทัศน
แนวคิดและการดําเนินการใหมๆ ซึ่งเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินนโยบายทางการทูตของจีน
เปาหมายหลักของนโยบายทางการทูตของจีน ไดแก การทํา “ความฝนของจีน”
(China’s Dream) ใหเปนจริงและสรางประชาคมที่มีชะตากรรมรวมกัน (community of shared
destiny) จีนยึดมั่นหลักการการแสวงหาความรวมมือแบบ win–win และสรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศในรูปแบบการเปนหุนสวนที่ห ลากหลาย ใหความสําคัญ กับ การเจรจาและทํางานรวมกับ
ประชาคมโลกดวยทัศนคติที่เปดกวาง ไมตองการการเผชิญหนา (confrontation) รวมทั้งมีทาทีแข็งขันใน
กรอบความร ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคเช น ความร ว มมื อ แม โ ขง–ล า นช า ง (Mekong–Lancang
Cooperation: MLC) ซึ่งเปนกลไกที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหมที่จีนเห็นวาเปนสวนเสริมตอของความรวมมือ
อาเซียน–จีน โดยจีนมองอาเซียนเปนหุนสวนสําคัญในความรวมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” (One
1
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Belt One Road) ความรวมมือดานทะเล และความรวมมือในกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน–จีน
รวมถึงการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจแบบรอบดานในภูมิภาคดวย
ตามบริบทของความเขมแข็ง ภายในประเทศและการเติบ โตของประเทศภายใต
การนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนและบทบาทเชิงรุกของจีนในการมีปฏิสัมพันธระดับระหวางประเทศ
จีนไดดําเนินนโยบายตางประเทศอยางโดดเดน แข็งขัน (assertive) และแข็งกราว (aggressive)
มากขึ้นและตองการแสวงหาพื้นที่ยืนที่กวางขึ้นและใหเปนที่ยอมรับในการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก
จี น เชื่ อ มั่ น ว า ตนเป น ประเทศที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในประชาคมโลก สะท อ นได จ ากคํ า กล า วของ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่วา “โลกนี้กวางใหญและเผชิญปญหามากมาย ประชาคมโลกหวังที่จะไดยิน
เสียงของจีนและเห็นการแกไขปญหาของจีน จีนไมสามารถขาดหายไปจากโลกนี้ได ” ซึ่งเห็นไดจาก
การดําเนินการและทาทีของจีนตอกรณีปญ หาขอพิพาทในทะเลจีนใตร วมถึง ตอคําพิพากษาของ
อนุญ าโตตุล าการเมื่อ เดือ นกรกฎาคม 2559 ที่ ผา นมา แสดงถึ ง ความยึ ดมั่น ที่ว า จี นจะไม ยอม
ประนีประนอมในผลประโยชนหลัก (core interest) ของประเทศเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการรักษา
อํานาจอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแหงดินแดน
1.1.3 นโยบายตางประเทศของไทยในปจจุบัน
ประเทศไทยไดดําเนินนโยบายตางประเทศในลักษณะที่สอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลในภาพรวม ไดแก การกระชับความสัมพันธกับตางประเทศและสงเสริมบทบาทของไทยในเวที
ระหวางประเทศ ซึ่ง มีแนวทางหลัก ในการสานตอความรวมมือกับ ประเทศเพื่อนบานและนานา
ประเทศทั้ง ในระดับ ทวิภาคีและพหุภาคี ตอยอดความรวมมือกับ ประเทศยุท ธศาสตร และ/หรือ
ประเทศที่ มีศักยภาพ เพื่อสง เสริมความมั่นคงและสันติภาพในระดับภูมิภาคและระดับ โลก และ
สง เสริมความเจริญกาวหนาอยางยั่ง ยืนรวมกันในทุก มิติ การจัดทํานโยบายตางประเทศของไทย
นอกจากจะพิจารณาจากสถานการณและผูเลนภายในประเทศและสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรใน
ระดับภูมิภาคและโลกแลว ยังจําเปนตองคํานึงถึงบริบทและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในภาพรวมวา
ไทยมีเปาประสงคใดในดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงศักยภาพของไทยในดาน
การตางประเทศ
ดานการเมืองความมั่นคง ประเทศไทยเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่ตองการเห็น
บรรยากาศของสั นติ ภ าพ เสถีย รภาพ และความคาดการณไ ด มีค วามไว เ นื้อ เชื่ อใจกั น และมี
ความรวมมือที่สรางสรรค ตลอดจนดําเนินความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจที่มีบทบาทสําคัญใน
ภูมิภาคอยางสมดุล ไทยประสงคใหไดรับการสนับสนุนและยอมรับจากประเทศมหาอํานาจในฐานะ
ศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ขณะเดียวกัน ไทยตองมีบ ทบาทเชิง รุกเพื่อรัก ษา
ผลประโยชนและมีความสัมพันธที่สรางสรรคกับประเทศยุทธศาสตรได ดานเศรษฐกิจ ไทยมีเศรษฐกิจ
ขนาดใหญเปนอันดับที่ 5 ของภูมิภาคเอเชียและอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีที่ตั้ง
ที่เหมาะสมในฐานะเปนศูนยกลางดานคมนาคมขนสงและความเชื่อมโยงในภูมิภาค และมียุทธศาสตร
ประเทศที่เอื้อตอการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศหรือในกลุมความรวมมือตางๆ
ดานสัง คม ไทยใหความสําคัญ กับ การสรางความสัม พันธที่ดีร ะดับ ประชาชนกับ ทุก ประเทศเพื่อ
เสริมสรางสันติภาพความมั่ นคง และการอยูดีกินดีของประชาชน ซึ่งจะชวยสง เสริม ผลประโยชน
ทางการเมืองและเศรษฐกิจอยางยั่งยืน สําหรับศักยภาพดานการตางประเทศของไทยนั้น ที่ผานมา

4
ไทยมีบทบาทนําในความรวมมือระดับภูมิภาคเชนอาเซียน เปนมิตรที่ดีกับประเทศมหาอํานาจทั้งใน
และนอกภู มิ ภ าค จึ ง นั บ ว า ไทยมี ศั ก ยภาพในการเป น ผู ส ร า งสะพานเชื่อ ม (bridge builder)
ผลประโยชนระหวางประเทศตางๆ ได
ในการดําเนินความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตรสําคัญเชนจีนนั้น ไทยตองการ
สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธอยางมีคุณคากับจีนโดยใหจีนมีความเคารพไทย ตองการใหจีนเห็น
ความสําคัญและคุณคาของการรวมมือกับไทยอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในประเด็นที่ไทยใหความสําคัญ
เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเห็นไทยเปนตัวเชื่อมที่สําคัญกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขณะเดียวกันไทยตองการสงเสริมและแสวงหาโอกาส ใหมๆ
ที่จะรวมมือกับจีนทั้งในดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนในฐานะที่จีนเปนทั้งตลาดและแหลงวัตถุดิบ
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ของจีน รวมทั้งการสงเสริม ความเชื่อมโยงใน
ระดับประชาชนผานความรวมมือดานการศึกษา การทองเที่ยวและวัฒนธรรม ไทยยังตองการใหมี
ความรวมมือและทาทีที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก เชน กรอบ MLC ซึ่ง
พัฒนามาจากขอริเริ่มของไทยในการจัดประชุมดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของแมน้ําลานชาง–แมโขง
และขณะนี้จีนมีบทบาทรุกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุม G77 วาระ
ป 2559 เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนความรวมมือของการนําเปาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
ไปสูการปฏิบัติและสงเสริมความรวมมือใต–ใต (South–South Cooperation) และจีนประสงคเชิญ
ผูนําของไทยซึ่งเปนประธานกลุม G77 เขารวมการประชุมกลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ G20 ใน
ฐานะแขกของเจาภาพ ซึ่งจีนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2559 ที่เมืองหังโจวดวย
การกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนจําเปนตองพิจารณาถึงโครงสราง
ความสัมพันธในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีพลวัตและพัฒนาการอยางตอ เนื่องดวย โดยเฉพาะการ
ปรับตัวของประเทศตางๆ ในภูมิภาค (Realignment) การรวมกลุมในระดับภูมิภาค (Regionalism)
และนโยบายการกลับคืนสูเอเชีย (Rebalancing with Asia) ของสหรัฐฯ ควบคูไปกับการ “ผงาดขึ้น
ของจีน” (Rise of China) และจีนเองไดใหความสําคัญกับวิสัยทัศน “ความมั่นคงรูปแบบใหมใน
เอเชีย ” (New Asia Security Concept)2 เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง
ความสัมพันธที่มีลักษณะหลายขั้วอํานาจ ปฏิเสธการเมืองระหวางประเทศที่มีลักษณะ zero–sum
และการครองอํานาจทางทหารโดยมหาอํานาจใดมหาอํานาจหนึ่ง (military hegemony) ดังนั้น
การกําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนจึงตองวิเคราะหเพิ่มเติมดวยวา ในขณะที่ที่ไทย
“รักษา” และ “ขยายพื้นที่” ในความสัมพันธไทย–จีนแลว ไทยจะดําเนินการเชนใดกับมิตรอื่นๆ
ที่ใกลชิดกับไทยดวย
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ความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาค 4 ดานที่จีนใหความสําคัญ ไดแก (1) ความมั่นคงรวม (common
security) (2) ความมั่นคงรอบดาน (comprehensive security) (3) ความรวมมือดานความมั่นคง (cooperative
security) และ (4) ความมั่นคงที่ยั่งยืน (sustainable security)
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาการดําเนินนโยบายตางประเทศที่ผานมาของไทยตอจีน และประเด็นที่
อาจมีผลตอแนวทางการดําเนินความสัมพันธไทย–จีนในดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
1.2.2 เพื่อศึก ษาแนวนโยบายความสัมพันธไทย–จีนจากปจ จัยรอบดานที่มีผลตอ การ
กําหนดนโยบายตางประเทศของไทยตอจีน
1.2.3 เพื่ อ นํ า เสนอข อ เสนอแนะที่ เ ป น ประโยชน ต อ การพิ จ ารณาทิ ศ ทางนโยบาย
ตางประเทศของไทยในการดําเนินความสัมพันธกับจีนในอีก 10 ปขางหนา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตเรื่อง
การดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตอจีน
1.3.2 ขอบเขตระยะเวลา
ชวงระยะเวลา 10 ปภายหลังการเฉลิมฉลอง 40 ปความสัมพันธทางการทูตไทย–จีน
1.3.3 วิธีการดําเนินการศึกษา
ใชขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินความรวมมือไทย–จีน และบทบาทของจีน
ในภูมิภาคในมิติร อบดานจากเอกสารทางการ เอกสารวิชาการ เอกสารการวิเคราะห สื่อสิ่ง พิม พ
คํา สัม ภาษณแ ละบทความต า งๆ รวมถึ ง การสั ง เกตปฏิสั ม พั น ธร ะหว างรัฐ บาลไทยและจี นจาก
ประสบการณของผูทําวิจัย
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 เพิ่ ม พู น ความรู เ ชิ ง ลึ ก และเชิ ง กว า งในระดั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ในการดํ า เนิ น
ความสัมพันธไทย–จีน โดยแสวงหาองคความรูและแนวคิดใหมๆ ที่จะสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรและอนาคตของการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตอจีน
1.4.2 สรางการตระหนัก รูเ กี่ยวกับ บทบาทและอิท ธิพลของจีนตอ ไทย และเสริมสราง
เครือขายผูรูเกี่ยวกับ จีน เพื่อสานตอความรวมมือและสรางแนวรวมที่จ ะชวยสนับ สนุนการดําเนิน
นโยบายตางประเทศของไทยตอจีน
1.4.3 นําเสนอขอเสนอแนะตอกระทรวงการตางประเทศเพื่อประโยชนในการพิจารณา
ทิศทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนในระยะ 10 ปขางหนา เพื่อใชความสัมพันธ
ไทย–จีนใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความอยางยั่งยืน
1.5 นิยามศัพท
Foreign Policy (นโยบายตางประเทศ)
มีผูใหคํานิยามของนโยบายตางประเทศไวหลากหลาย ไมวา เจ ดี บี มิลเลอร เค เจ โฮลสติ
เคลาส คนอร และที บี มิลลาร นโยบายตางประเทศหมายถึงวิธีการเพื่อนําไปปฏิบัติที่มุงเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือการตัดสินใจของประเทศอื่นๆ เพื่อประโยชนของประเทศตน ซึ่งการกระทําดังกลาวจะ
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มีสวนเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางประเทศ และระหวางตัวแสดงตางๆ ซึ่งกอใหเกิดสันติภาพ
หรือความขัดแยงขึน้ ได
องคป ระกอบที่สําคัญของการกําหนดนโยบายตางประเทศ ไดแก ลัก ษณะของผูกําหนด
นโยบายที่เกี่ยวโยงกับการรับรู ภาพลักษณและบุคลิกลักษณะของผูกําหนดนโยบาย บทบาทของ ผู
กําหนดนโยบายทั้ง อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ระบบราชการซึ่งหมายถึงโครงสรางของ
หนวยงานรัฐบาล กระบวนการดําเนินงานของหนวยงานทางราชการ ชาติในฐานะองคประกอบที่
กําหนดอํานาจของรัฐ และระบบซึ่งหมายถึงระบบระหวางประเทศที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย
ของรัฐ ทั้งนี้ องคป ระกอบดังกลาวขางตนเปนสวนสําคัญ ของแนวคิดทฤษฎีก ารตัดสินใจนโยบาย
ตางประเทศ (Foreign Policy Decision Making Theories) นําโดยกลุมริชารด ซี สไนเดอร และ
ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ซึ่งเปนแนวทางรวมสมัยในการศึกษานโยบายตางประเทศ
China’s Dream (ความฝนของจีน)
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนคนปจจุบันและผูนํารุนที่ 5 ของจีนไดเสนอแนวคิด
“ความฝนของจีน” เปนครั้งแรกเมื่อป 2555 โดยใหนิยามวา การบรรลุ “ความฝนของจีน” คือ ความ
ใฝฝนใน “การฟนฟูประชาชาติจีนอันยิ่งใหญ” (national rejuvenation) ซึ่งมีที่มาจากการพายแพ
สงครามฝนเมื่อป 2397 และเปนชวงที่ตกต่ําที่สุดของประชาชาติจีน โดยปจจุบัน แมสถานะของจีน
บนเวทีโลกจะดีมากแลว แตผูนําจีนก็ยังคงเดินหนาฟนฟูประชาชาติจีนใหยิ่งใหญตอไป โดยไดวางแผน
การฟนฟูประเทศออกเปนสามขั้น คือ ขั้นที่ 1 การสรางสังคมกินดีอยูดีอยางถวนหนาใหสําเร็จกอน
การครบรอบ 100 ปการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสตจนี ในป 2564 ขั้นที่ 2 การสรางประเทศ “สังคม
นิยมอันมีเ อกลักษณเฉพาะของจีนที่ทันสมัย ” กอนการครบรอบ 100 ปการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในป 2592 และขั้นที่ 3 การฟนฟูประชาชาติจีนอันยิ่งใหญใหสําเร็จกอนสิ้นศตวรรษที่
21 ซึ่งเปนเปาหมายระยะยาวที่สุดของจีน
แนวความคิด “ความฝนของจีน” ประกอบดวยเปาหมายหลัก 7 ดาน คือ จีนที่เขมแข็ง/
แข็งแกรง จีนที่มั่นคง จีนที่มั่งคั่ง จีนที่อยูรวมกันอยางสงบ จีนที่ร่ํารวยดวยอารยธรรม จีนที่สวยงาม
(สิ่งแวดลอม) และจีนที่เพียบพรอมดวยนวัตกรรม ซึ่งเปาหมายทั้ง 7 เปรียบเสมือนเปนหวงที่เชื่อมโยง
และไมสามารถแยกออกจากกันได
Made in China 2025 (ทําในจีน ค.ศ. 2025)
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรม “ทําในจีน ค.ศ. 2025”
ซึ่งเปนแผนงานชี้นํายุทธศาสตรการสรางประเทศใหเขมแข็งดวยอุตสาหกรรมการผลิตภายในระยะ
10 ปฉบับแรก ตั้งเปาหมายใหจีนเขาสูกระบวนการมหาอํานาจการผลิต เปลี่ยนจากมหาอํานาจการผลิต
เปนมหาอํานาจการผลิตที่เ ขมแข็งภายในป 2592 ซึ่ง เปนปครบรอบ 100 ปการจัดตั้งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แผนงาน “ทําในจีน ค.ศ. 2025” ใหความสําคัญ กับ โครงการ 5 ประเภท ไดแก
สรางศูนยสรางสรรคอุตสาหกรรมใหม การผลิตสินคาอัจฉริยะ สรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตแบบสีเขียว และมีความสรางสรรคในอุปกรณระดับสูง เพื่อเตรียมจีนเขา
สูยุค “Industry 4.0” ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิต
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One Belt One Road (หนึง่ แถบหนึ่งเสนทาง)
เปนแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกอบดวย “แถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหม”
(Silk Road Economic Belt) และ “เสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” (21st Century
Maritime Silk Road) เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีนในการขยาย
ความรวมมือดานเศรษฐกิจการคากับตางประเทศ สงเสริมความรวมมือเพื่อเชื่อมจีนกับประเทศเพือ่ นบาน
และประเทศคูคาทางยุท ธศาสตรที่อยูตามแนวเสนทางสายไหมในภูมิภาคตางๆ กวา 60 ประเทศ
เปนแนวคิดที่ผลักดันการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเ ปาหมายตามแนวคิด “ความฝนของจีน ” เมื่อป
2556 ประธานาธิบดีสี ไดเสนอแนวคิด “แถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหม” และ “เสนทางสายไหม
ทางทะเลในศตวรรษที่ 21” ครั้งแรกในการเยือนเอเชียกลางและอินโดนีเซีย ตามลําดับ
นอกจากนี้ รั ฐ บาลจี น ได กํ า หนดบทบาทของมณฑลสํ า คั ญ ต า งๆ ในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรดังกลาว อาทิ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูรเปนพื้นที่ศูนยกลางของแถบเศรษฐกิจ
เสนทางสายไหม มณฑลฝูเจี้ยนเปนพื้นที่ศูนยกลางของเสนทางสายไหมทางทะเล มณฑลยูนนานเปน
พื้นที่ตอนในที่เ ชื่อมทางบกกับ เอเชียใตและอาเซียนและเปนพื้นที่ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ใน
อนุภูมิภาคลุม น้ําโขง และเขตปกครองตนเองกวางซีจวง เปนขอตอที่เชื่อมแถบเศรษฐกิจ เสนทาง
สายไหมกับเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 และเปนประตูสูอาเซียน
Soft Power (อํานาจละมุน)
เปนแนวคิดของโจเซฟ เนย นักรัฐศาสตรชาวอเมริกัน หมายถึง อํานาจที่ไมใชอํานาจแข็ง
ทางการทหาร เชน สงครามหรือการบีบบังคับ หรือการบีบทางเศรษฐกิจและการคว่ําบาตร แตเปน
ความสามารถในการดึงดูดใหผูอื่นตองการในสิ่ง ตนตองการซึ่ง จะนําไปสูการยอมรับ รัฐใชแนวคิด
ดังกลาวเปนเครื่องมือเชิงนโยบายในการมีปฏิสัมพันธกับรัฐอื่นๆ อาทิ ดานวัฒนธรรม การสรางความ
เชื่อถือ สรางแรงจูงใจ ดานมนุษยธรรมและการทูต เปนตน จีนใชคํานี้หรือในภาษาจีนวา “หรวนสรือลี่”
เปนทางการครั้ง แรกโดยประธานาธิบ ดี หู จิ่น เทา ในป 2549 โดยในความหมายของจีน “Soft
Power” หรือ “อํานาจละมุน” หมายถึงอํานาจทางการเมืองที่มั่นคง การเสริมสรางความมั่นคงและ
ความไวเนื้อเชื่อใจ และการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 ทฤษฎีการตัดสินใจนโยบายตางประเทศ (Foreign Policy Decision Making
Theories)
การกําหนดนโยบายตางประเทศ (Foreign Policy Making) มีก ารตัดสินใจ
(Decision Making) ในมิติความสัม พันธระหวางประเทศเปนพื้นฐานสําคัญ ทฤษฎีก ารตัดสินใจ
(Decision Making Theories) เปนการศึกษาที่ทําใหเขาใจแนวทางการกําหนดทิศทางนโยบาย
ตางประเทศโดยพิจารณาวาปจจัยหรือแรงจูงใจใดสงผลตอกระบวนการตัดสินใจของรัฐ เหตุใด (Why)
รัฐจึงตัดสินใจเลือกที่จะดําเนินนโยบายดังกลาวและดําเนินการเชนใด (How) หลักสําคัญของทฤษฎี
การตัดสินใจประกอบดวยลักษณะของผูตัดสิ นใจ การรับรูและทัศนะของผูตัดสินใจ กระบวนการ
กรอบ ขั้นตอน หลักเกณฑและเทคนิคในการตัดสินใจเพื่อนําไปสูเปาหมาย (Goal) ของนโยบาย
ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจเกิ ด ขึ้ น ในช ว งกลางทศวรรษ 1905 โดยนั ก วิ ช าการด า น
ความสัมพันธระหวางประเทศกลุมแรก คือ กลุมริชารด ซี สไนเดอร3 ซึ่งไดใชแนวทางการตัดสินใจ วิธี
การศึก ษาและการเข าถึง (Decision Making Approach) มาทํ าความเข าใจการเมื องและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ และเมื่อมีการนําการตัดสินใจมาใชในการตัดสินใจนโยบายตางประเทศ
ทฤษฎีกลุมนี้จึงมีชื่อวา Foreign Policy Decision Making Theories
ตัวแบบของริชารด ซี สไนเดอร อธิบายวา ในกระบวนการกําหนดนโยบายหรือ
ขอตัดสินใจจะประกอบดวยผูกําหนดนโยบาย ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําการคัดเลือก
ทางเลือกที่มีหลายทางเลือกใหเ หลือทางเลือกเดียวเพื่อกําหนดเปนขอตัดสินใจ โดยจะพิจ ารณา
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกตามความเหมาะสม ทั้งนี้ นโยบายตางประเทศจะมี
2 ลักษณะ ไดแก นโยบายตางประเทศที่ประกาศใชและนโยบายตางประเทศที่นํามาใชในการปฏิบัติ
ซึ่งหากขอตัดสินใจ (Decision) ประกาศออกมาแลวแตไมมีการนําไปปฏิบัติก็จ ะเรียกวานโยบาย
(Policy) ที่ประกาศใช และหากนํามาปฏิบัติก็จะออกมาเปนการกระทํา (Action) และการนําไป
ปฏิบัติ (Implementation) เชน สงคราม ความรวมมือ ความขัดแยง แซงชั่น เปนตน และเมื่อกระทํา
แล ว อาจจะได รั บ การต อ ต า นหรื อ สนั บ สนุ น จากภายในหรื อ ภายนอกประเทศ จากนั้ น ก็ จ ะมี
การยอนกลับเขาไปเปนปจจัยภายในและภายนอกใหมเพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาของผูตัดสินใจ
ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหมได
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เบ็ญจมาส จีนาพันธ, คําบรรยายวิชา PS709 นโยบายตางประเทศไทย [ออนไลน], 2551, แหลงที่มา:
http://www/scribd.com [4 มิถุนายน 2559].
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ปจจัยภายใน
ปจจัยภายนอก

กระบวนการกําหนดนโยบาย
ผูกําหนดนโยบาย
ยอนกลับ (Feedback)

ขอตัดสินใจ
นโยบาย

การกระทํา

ภาพที่ 1 กระบวนการกําหนดนโยบาย
สวนสําคัญที่ทําใหเขาใจการกําหนดนโยบายตางประเทศ คือ สภาพแวดลอมภายใน
(Internal Setting) และสภาพแวดลอมภายนอก (External Setting)
1) สภาพแวดลอมภายใน (Internal Setting) ประกอบดวยสภาพแวดลอมที่ไมใช
มนุษยและสัง คมซึ่ง ไดแกโ ครงสรางและพฤติก รรมตางๆ ทางสัง คม อาทิ ทิศทางคานิยมที่สําคัญ
รวมกันของคนในชาติ แบบแผนสถาบันที่สําคัญ เชน สถาบันดานการเมือง สถาบันทางเศรษฐกิจ
พรรคการเมือง หรือกลุมผลประโยชน ลักษณะขององคการทางสังคมที่สําคัญ เชน NGOs องคกรดาน
ธุรกิจ สหภาพแรงงาน การแยกแยะบทบาทและความเชี่ยวชาญ เชน นักวิชาการที่มีความรูเฉพาะดาน
กลุม แยกตามประเภทและหน าที่ เชน กลุม ผลประโยชน กลุม ทางสั ง คมตา งๆ กลุม การศึ ก ษา
กระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของ เชน การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
สําหรับประเทศที่เปนประชาธิปไตย เปนตน
2) สภาพแวดลอมภายนอก (External Setting) ประกอบดวยสภาพแวดลอมที่
ไมใชมนุษย วัฒนธรรมอื่นและสัง คมอื่น เชน วัฒนธรรมทางศาสนาและความเชื่อ สังคมอื่นของรัฐ
เพื่อนบานหรือของรัฐมหาอํานาจ และสังคมที่รวมตัวกันและทําหนาที่ในฐานะรัฐและการกระทําของ
รัฐบาลของตางประเทศ เชน การรวมกลุมระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรป อาเซียน WTO และ IMF
เปนตน
ในการกําหนดนโยบายตางประเทศนั้น นอกจากตัวผูตัดสินใจ สภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว ผูตัดสินใจจะตองประเมินสถานการณที่เ ปนผลมาจาก
ความสัม พันธตางๆ ไมวาจะเปนความสัม พันธร ะหวางสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม
ภายนอก ความสัม พันธร ะหวางองคป ระกอบภายในของทั้ง สองสภาพแวดลอมดัง กลาว รวมถึง
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับตัวผูตัดสินใจดวย
อยางไรก็ดี กระบวนการกําหนดนโยบายตางประเทศในลักษณะดังกลาวขางตนยังมี
ขอจํากัดอยูเ มื่อพิจ ารณาถึง คุณลัก ษณะเฉพาะตัวที่มีตอตัวนโยบาย อาทิ ความสนใจ (Interest)
ประสบการณ (Experience) การรับรู (Perception) และความไหวทัน (Sensitivity) ตอสภาวะ
แวดลอมของผูตัดสินใจหรือผูกําหนดนโยบาย รวมถึงองคประกอบของคุณลักษณะที่ทําใหแตละคนมี
ความเฉพาะตัวลงไป ไดแก ความเชื่อที่แตล ะคนมีตอสิ่ง ตางๆ หรือตอสถานการณตางๆ เหลานั้น
แรงจูงใจซึ่งเปนตัวผลักดันหรือดึงดูดใหผูกําหนดนโยบายมีความประสงคที่จะทําอะไรลงไปหรือกระทํา
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สิ่งใด รูปแบบการตัดสินใจซึ่งอาจเปนการตัดสินใจแบบยืดหยุน ถูกบับบังคับ ทําตามขอเรียกรอง หรือ
แบบไมเอาตัวเขาไปเกี่ยวของ และรูปแบบการติดตอระหวางกันของผูกําหนดนโยบายซึง่ รูปแบบแตละ
อยางจะบง บอกบุคลิก ภาพเฉพาะตัวของผูกําหนดนโยบาย เปนตน นอกจากนั้น ความเสี่ยงของ
การตัดสินหรือกําหนดนโยบายยังรวมถึงการที่หนวยงานที่เกี่ยวของมิไดเปนผูกําหนดนโยบายโดยตรง
ลักษณะภารกิจของการตางประเทศที่ครอบคลุมมิติหลากหลายซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหลาย
หนวยงาน และการประสานงานดานขอมูลที่ชัดเจน ถูกตองและทันเวลาอีกดวย
2.1.2 ทฤษฎีระบบ (Systems Theory)
แนวทางรวมสมัยในการศึกษานโยบายตางประเทศที่เปนประโยชนกับการศึกษา
นโยบายตางประเทศของไทยตอจีนของงานวิจัยฉบับนี้อีกแนวทางหนึ่ง ไดแก แนวทางระบบ หรือ
ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) โดยเห็นวาบริบทของการศึกษานโยบายตางประเทศนั้น สามารถ
พิจารณาไดวามีความตอเนื่องเปนระบบ และสามารถแยกสวนของระบบออกมาศึกษาไดวา อะไรเปน
เหตุใ หเ กิ ดชิ้ นส วนนั้ น ความเปน ระบบเกิด ขึ้น เมื่อ นโยบายต างประเทศเป นส วนที่อ อกมาจาก
กระบวนการสรางนโยบาย และนโยบายตางประเทศจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีสวนนําเขา (input) ตางๆ ผาน
กระบวนการผันแปร (process) เพื่อใหไดนโยบาย แลวนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะเกิดเปนผลที่ออกมา
(output/outcome) ซึ่งไดแกพฤติกรรมนโยบาย4 ทั้งสวนนําเขา กระบวนการ และสวนที่ออกมา
จําเปนตองความสัมพันธกันเพื่อใหการกําหนดนโยบายตางประเทศประสบความสําเร็จและเปนไปตาม
เปาประสงคที่ตั้งไว อยางไรก็ดี อาจมีกระบวนการตรวจสอบวาผลการดําเนินนโยบายดังกลาวโดยใช
ขอมูลปอนกลัน (feedback) ซึ่งจะเปนประโยชนในการชวยพัฒนาสวนนําเขาและกระบวนการตอไปได
สวนนําเขา กระบวนการ สวนที่ออกมา = นโยบาย

 คุณสมบัติแหงชาติ
 สภาพแวดลอมภายใน
ระบบ
 สภาพแวดลอมภายนอก
ระบบ

 การตัดสินใจแบบมี
เหตุผล
 การตัดสินใจแบบ
ระบบราชการ
 การตัดสินใจแบบ
องคกร

 นโยบาย
ตางประเทศ/
พฤติกรรมนโยบาย
ตางประเทศ

ภาพที่ 2 ความสัมพันธของสวนนําเขา กระบวนการและนโยบาย

4

อภิญญา รัตนมงคลมาศ, นโยบายตางประเทศ แนวทางศึกษา ทฤษฎีและระเบียบวิจัย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548).
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ทฤษฎีระบบเปนพื้นฐานเพื่อสรางความเขาใจวา การดํารงอยูและการดําเนินไปของ
ระบบ เกิดขึ้นจากความเกี่ยวของปฏิสัมพันธกันระหวางหนวยตางๆ ภายในระบบเอง และระหวาง
ระบบยอยภายในระบบใหญ รวมทั้งการปรับตัวของระบบทั้งระบบกับสภาพแวดลอมที่ระบบนั้นอาศัยอยู
การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อใชประกอบการกําหนดโยบายตางประเทศในแนวทาง
ระบบสามารถพิจารณาไดจากลักษณะภายในระบบซึ่งกระทบการอยูรอดของระบบ กลไกควบคุม
ภายในระบบซึ่งชวยใหระบบสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมหรือจาก
พฤติกรรมของหนวยงานภายในระบบเอง บทบาทของพลังยอยภายในรัฐวามีผลกระทบตอระบบ
การเมืองของรัฐและตอระบบระหวางประเทศ และความสัมพันธระหวางโครงสรางของระบบระหวาง
ประเทศ ระบบการเมื อ งของแต ล ะประเทศ สภาพแวดล อ มภายในและภายนอกประเทศกั บ
กระบวนการกําหนดนโยบายของแตละประเทศ
ทฤษฎีระบบไดขยายความคิดเพิ่มเติมวาการมีปฏิสัมพันธที่เปนระบบและเกาะเกีย่ ว
ยึดโยงกัน (interlocking) ระหวางระบบที่ดําเนินตอเนื่องกันมาเปนกระบวนการ เปนสวนที่ทําใหเกิด
ภาพรวมที่ เ รี ย กว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งระบบนโยบายต า งประเทศกั บ สภาพแวดล อ ม โดย
สภาพแวดลอมดังกลาวจะเปนเสมือนกรอบที่สรางผลสะเทือน (affects) ตอนโยบาย ซึ่งอาจเปนการ
วางเคาโครง (shape) หรือเปนตัวกีดกั้น (constraint) นโยบาย ทั้งนี้ สภาพแวดลอมที่เปนตั วแปร
สําคัญ ของระบบนโยบายตางประเทศมี 2 ระดับ ไดแก สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม
ภายนอกระบบนโยบายตางประเทศ สภาพแวดลอมภายในระบบ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่เปน
ตัวตนของผูกําหนดนโยบายแตละคน ประกอบกับ บทบาทที่ตัวผูกําหนดนโยบายตองแสดงตาม
สถานภาพหรือตามตําแหนงที่ตนดํารงอยูในองคกร รวมถึงสภาพการเมืองการปกครองภายในรัฐและ
สภาพสังคมภายในรัฐ สวนสภาพแวดลอมภายนอกระบบ ประกอบดวย กิจกรรมของรัฐอื่นๆ ภายใน
ระบบระหวางประเทศ ระบบระหวางประเทศซึ่งเปนผลที่เกิดจากการกระทํากิจกรรมตามนโยบาย
ตางประเทศของรัฐตางๆ ตามเปาหมายของนโยบายที่รัฐเหลานั้นวางไว และกิจกรรมของตัวแสดง อื่นๆ
ไมใชรัฐที่อยูภายนอกเขตแดนของรัฐที่กําหนดนโยบาย
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ปาฐกถาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ในการประชุม IISS
Shangri–La Dialogue 15th Asia Security Summit ภายใตหัวขอ “Towards Strategic New
Equilibrium of the Asia–Pacific” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่สิงคโปร5 แสดงทัศนะรอบดาน
เกี่ยวกับ ทาทีและมุม มองของไทยตอโครงสรางความสัม พันธในภูมิภาคที่มีความซับซอน มีความ
เชื่อมโยงและพึ่งพากันมากขึ้น ความทาทายในการรักษาสมดุลดานความมั่นคงเมื่อตองเผชิญกับปญหา
ที่มีผลกระทบตอเสถียรภาพไมวาจะเปนภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยเห็นวา
มหาอํานาจ เชน สหรัฐฯ จีน ญี่ปุน ยังคงเปนผูเลนที่สําคัญในภูมิภาค สวนอินเดีย รัสเซีย เกาหลีใต
และอาเซียนเปนผูเลนที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้น
5

กระทรวงการตางประเทศ, ปาฐกถานายกรัฐมนตรีในการประชุม IISS Shangri–La Dialogue 15th Asia
Security Summit [ออนไลน], 2016, แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/main/th/media–center/28/6740
[4 มิถุนายน 2559].
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นายกรั ฐมนตรี ยั ง ได แ สดงทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ความสั ม พัน ธ ร ะหว า งประเทศและ
ดุล อํานาจ โดยสนับสนุนการหาดุลยภาพใหมที่มีเ ปาหมายรวมกันไมวาในเรื่องสันติภาพที่มั่นคง
การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และความเจริญรุงเรือง โดยเห็นวาทุกประเทศตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
จากการเผชิญหนาสูความรวมมือ จากความขัดแยงสูความเชื่อมโยง จากผลประโยชนรวมสูคานิยมรวม
และจากแนวคิดการแพ–ชนะ สูแนวคิดการชนะรวมกันแบบ win–win ซึ่งกระบวนทัศนดังกลาว
ควรตั้งอยูบนหลักการ 3 ประการ ไดแก ความไวเนื้อเชื่อใจรวมกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และ
ผลประโยชนรวมกัน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับสมดุล
และการสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนในภูมิภาค และยังไดกลาวถึงบทบาทของไทยซึ่งยังมีขอจํากัดและ
เผชิญกับความทาทายตางๆ ภายใตรัฐบาลชุดปจจุบัน อาทิ ปญหาการเมืองภายใน ปญหาเศรษฐกิจ
การสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนไทยและตางชาติทั้งภายในและตางประเทศ การแกไขปญหา
ทุจริตคอรัปชั่น การปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย เปนสากล การปฏิรูประบบราชการ การจัดระเบียบ
สังคม และลดความเหลื่อมล้ํา เปนตน
2.2.2 ปาฐกถาพิเศษของ ศ.ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพ
และความปรองดองแหง เอเชีย และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ภายใตหัวขอ
“ความเปลี่ยนแปลงในภูมิสถาปตยทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศในเอเชีย” เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2559 ที่กระทรวงการตางประเทศ6 ซึ่งกลาวถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
และความทาทาย การเปลี่ยนแปลงในภูมิสถาปตยทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศไมวาจะ
เปนการผงาดขึ้นของเอเชีย การรวมตัวใหมๆ ทางเศรษฐกิจ กําเนิดของระบบการเงินและ การลงทุน
เพื่อการพัฒนา ความขัดแยงดานเขตแดนทางทะเลและการทําใหความขัดแยงดังกลาวเปนประเด็น
ทางการเมือง นโยบายเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นการเมืองกับ
เศรษฐกิจ และปญหาลัทธิความเชื่อแบบสุดโตง เปนตน
นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึง พัฒนาการของคานิยมในระดับระหวางประเทศ อาทิ
ประชาธิ ป ไตย หลัก ธรรมาภิ บ าล สิท ธิ ม นุ ษ ยชน การพัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และการดู แ ลสิ่ ง แวดล อ ม
ความจําเปนที่จะตองเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศมหาอํานาจ ความสําคัญของ
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ รวมถึงไดวิเคราะหเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศและบทบาทของไทย
ในการมีปฏิสัมพันธกับประเทศและกลุมความรวมมือระหวางประเทศตางๆ
2.3 สรุปกรอบแนวความคิด
การศึกษานโยบายตางประเทศจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกระบบ รวมทั้งปจจัยรายลอมตางๆ ที่สงผลตอการกําหนดและดําเนิ นนโยบายตางประเทศ
และโดยที่สภาพแวดลอมและปจจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมีพลวัตและสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
ผู ดํ า เนิ น นโยบายต า งประเทศอาจใช ป ระสบการณ ที่ ผ า นมาประกอบการคาดการณ ทิ ศ ทาง
ความสัมพันธ ตลอดจนจัดทําแนวนโยบายในอนาคตที่มีเปาหมายเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ และ
6

วิทยากรรับเชิญพิเศษ บรรยายในหลักสูตรการฝกอบรมนักการทูตบริหาร (นบท.) รุนที่ 8 สัปดาหที่ 4 วันพุธที่ 15
มิถุนายน 2559 ณ หองนราธิป กระทรวงการตางประเทศ
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เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยในสวน
ของการศึกษานโยบายตางประเทศของไทยตอจีนนั้นก็จําเปนตองรูและเขาใจนโยบายตางประเทศและ
การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศของจีน คํานึงถึงความสัมพันธไทย–จีนที่มีมายาวนาน เขาใจ
ป จ จั ย ต า งๆ ไม ว า จะเป น ตั ว ผู กํ า หนดนโยบายทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล กลุ ม บุ ค คลและรั ฐ เข า ใจ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกระบบ รวมทั้งพิจารณาถึงโครงสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
ที่มีผลตอการดําเนินนโยบายตางประเทศของทั้งสองฝาย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในการตอบคําถามวานโยบายตางประเทศของไทยตอจีนในอีก 10 ปขางหนาจะเปนไปใน
ทิศทางใด และไทยจะสามารถดําเนินการเชนใดไดบนพื้นฐานหลักการความรวมมือและ การเคารพ
ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนในการกําหนดยุท ธศาสตรและนโยบายตางประเทศของไทยตอไปนั้น
ผลการศึกษาในบทนี้ประสงคที่จะสรางความชัดเจนในประเด็นตางๆ โดยคํานึงถึงแนวคิด ที่เกี่ยวของ
ดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 ดังนี้
1) ศึกษาการดําเนินนโยบายตางประเทศที่ผานมาของไทยตอจีน และประเด็นที่อาจมีผลตอ
แนวทางการดําเนินความสัมพันธไทย–จีน เพื่ออธิบายวาผูกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยควร
มองจีนอยางไร ไทยเปนยุทธศาสตรใดในนโยบายตางประเทศของจีน
2) ศึกษาแนวนโยบายความสัมพันธไทย–จีนจากตัวผูกําหนดนโยบายตางประเทศของไทย
ซึ่ง หมายรวมถึง ตั ว บุ คคล กลุ ม /สถาบัน พิจ ารณาสภาพแวดล อมภายใน/ภายนอกระบบ และ
โครงสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
3.1 การดํา เนินนโยบายตา งประเทศที่ผา นมาของไทยตอจีน และประเด็นที่อาจมีผลตอ แนว
ทางการดําเนินความสัมพันธไทย–จีน
จากการศึกษาการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนที่ผานมาและประเด็นที่อาจมี
ผลตอแนวทางการดําเนินความสัมพันธไทย–จีนโดยพิจารณาตามแนวทฤษฎีการตัดสินใจนโยบาย
ระหวางประเทศและทฤษฎีร ะบบนั้น จะทําใหเขาใจถึง ปจจัยหรือแรงจูงใจที่สงผลใหไทยตัดสินใจ
ดําเนินนโยบายตางประเทศกับจีนในลักษณะผูกมิตร มองการเปนมิตรกับจีนวาเปนประโยชนกับไทย
และตระหนักถึง ความจําเปนในการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน เห็นไดนับ แตก ารที่ไทยได
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับจีนเมื่อป 2518 ซึ่งมีนัยเชิงสัญลักษณสําคัญวา ไทยกับจีนไดหัน
มาเปนมิ ตรกัน ยุติความไมเขาใจ ความหวาดระแวงจีนนับ จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน
คอมมิวนิสต และสะทอนวาไทยและจีนสามารถเปนมิตรที่สนับ สนุนซึ่งกันและกันไดแมจะมีความ
แตกตางในดานอุดมการณ ระบอบการปกครองและเศรษฐกิจ โดยขณะนั้น รัฐบาลไทยมองปจจัยดาน
การเมืองความมั่นคงระหวางประเทศวาจีนจะมีบทบาทสําคัญในการยับยั้งการคุมคามความมั่นคงของไทย
จากเวียดนาม พิจารณาจากปจจัยดานการเมืองและความมั่นคงภายในวาจะเปนการบั่นทอนความเขมแข็ง
ของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย และปจจัยดานเศรษฐกิจที่เนนการติดตอคาขายระหวางกัน
สวนจีนไดคาดหวังที่จะสรางแนวรวมกับไทยในการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียต
บนพื้นฐานความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางกันสงผลใหตลอดชวง 40 ป ที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน ไทยและจีนมีความใกลชิดและเอื้อประโยชนตอกันมากขึ้น มีการขยายตัว การไปมาหาสูกัน
ทั้งในระดับผูนํารัฐบาลและระดับประชาชนอยางตอเนื่อง แมวาความสัมพันธทาง การเมืองระหวาง
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ไทยกับจีนในหลายชวงอาจประสบอุปสรรคอันเกิดจากสภาพแวดลอมภายในในแงของสถานการณ
การเมืองภายในทั้งของไทยและจีน ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนผูนํา การยึดอํานาจการปกครอง และ
การปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศที่ตอตานคอมมิวนิสตอยางแข็งกราว รวมถึง
อุปสรรคที่เกิดจากความไมเขาใจกันในกรณีตางๆ เชน ทะไลลามะและนโยบายจีนเดียวในเรื่องของ
ไตหวัน แตในภาพรวม ยังคงกลาวไดวา ความสัมพันธไทย–จีนดานการเมืองความมั่นคงไดพัฒนาขึ้น
ตามลําดับ การดําเนินนโยบายทางการทูตของไทยทําใหไทยเปนมิตรประเทศที่ใกลชิดที่สุดประเทศหนึ่ง
ของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปจจุบัน โดยความสัมพันธไทย–จีนตั้งอยูภายใตหลักของ
ผลประโยชนร วมกั น ไมแทรกแซงกิ จ การภายในของกั นและกัน และเพื่อ ธํารงไว ซึ่ง ความมั่นคง
สันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค ไทยและจีนยังไดชวยเหลือเกื้อกูลกันยามยากลําบากเชนกรณี
ปญหากัมพูชาและการตอตานอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากอดีตถึง
ปจจุบัน ไทยยังมีบทบาทสําคัญในการพยายามอธิบายใหประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ยอมรับและ
เขาใจจีนมากขึ้น จนจีนมักกลาวถึงไทยเสมอๆ วาเปน “มิตรแทในยามยาก”
สวนมิติความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางไทย–จีนไดขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมากทั้งในดาน
การคาและการลงทุน แสดงถึงผลประโยชนรวมกันในระยะยาว และสายสัมพันธไทย–จีนดานสังคม
และวัฒนธรรมก็แนนแฟนขึ้นผานความรวมมือในหลายดาน ไมวาดานศาสนา วิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การทองเที่ยว การศึกษา รวมถึง ผานกลไกภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เชน
สมาคมมิตรภาพและศูนยภาษาและวัฒนธรรมตางๆ ที่ไดจัดตั้งขึ้น จึงอาจกลาวไดอีกวา ความสัมพันธ
ไทย–จีนในตลอด 4 ทศวรรษ มีความใกลชิดสนิทสนมกันดุจ “ญาติมิตร” โดยพิจารณาจากปจจัย เชน
ความคลายคลึงทางวัฒนธรรม การที่สังคมไทยเปนสังคมเปด ยอมรับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
มีทัศนคติที่ไมเปน “อคติ” กับคนอื่น ซึ่งจีนเปนตัวอยางความสัมพันธดังกลาวไดเปนอยางดี
ปจจุบันประเทศไทยกําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศกับจีนบนพื้นฐานสถานการณ
การเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนยุทธศาสตรกระทรวงการ
ตางประเทศในการดําเนินนโยบายและความสัมพันธกับจีนในฐานะประเทศยุทธศาสตร7 ไทยกับจีนมี
ความรวมมือในหลากหลายมิติทั้ง ในระดับ ทวิภาคีและพหุภาคี โดยวิสัยทัศน “ความฝนของจีน ”
(China’s Dream) ในฐานะยุทธศาสตรสําคัญของจีนในการมีปฏิสัมพันธกับตางประเทศก็ไดสงผล
กระทบตอไทยในการดําเนินนโยบายตางประเทศในมิติตางๆ ดวย การศึกษาสวนนี้จึงใหความสําคัญ
กับประเด็นที่อาจมีผลตอแนวทางการดําเนินความสัมพันธไทย–จีนทั้งในดานการเมืองความมั่นคง
เศรษฐกิจ สัง คมและวัฒนธรรม พิจารณาวาไทยเปนยุทธศาสตรใดในนโยบายตางประเทศของจีน
เพื่ออธิบายวา ผูกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยควรมองจีนอยางใดตอไป เพื่อที่จะใชประโยชน
จากนโยบายของจีนไดอยางเต็มที่
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ไทยไดสถาปนาความเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดานกับจีนเมื่อป 2555 และกําลังดําเนิน
ความสัมพันธบนพื้นฐานแผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทย–จีน ฉบับที่ 2 (ป 2555–2559)
แผนพัฒนาระยะ 5 ป (ป 2555–2559) ความรวมมือการคาและเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีนภายใตความตกลงการ
ขยายความรวมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการคาใน เชิงกวางและเชิงลึก
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3.1.1 ประเด็นดานการเมืองความมั่นคงที่จีนตองการใหไทยสนับสนุน
จีนใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงอยางมากโดยเฉพาะ
ประเด็นอํานาจอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนซึ่งเปนผลประโยชนหลักแหงชาติ โดยตองการให
ไทยเปนมิตรที่ไวใจไดและสนับ สนุนจีนทั้ง ในระดับ ความสัม พันธระหวางรัฐและระหวางประเทศ
จากการประเมินขอหวงกังวลของฝายจีนในโอกาสตางๆ จะพบวา ประเด็นหลักที่จีนตองการการ
สนับสนุนจากไทย ไดแก ขอพิพาทในทะเลจีนใต ประเด็นไตหวัน ความรวมมือแมโขง–ลานชาง กรณี
ลักลอบเขาเมืองชาวอุยกูร และประเด็นดานการเมืองความมั่นคงที่เปนภัยคุกคามรวมอื่นๆ
ขอพิพาทในทะเลจีนใต ทาทีและการดําเนินการของจีนในเรื่องนี้อยูบนพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตรและความสําคัญทางยุทธศาสตรของทะเลจีนใตที่มีตอจีน จีนจึงไดดําเนินนโยบายเชิงรุก
ทางทะเลอยางเต็มที่และแสดงจุดยืนชัดเจนวามีอธิปไตยที่ไมอาจโตแยงไดเหนือหมูเกาะในทะเลจีนใต
และนานน้ําโดยรอบ โดยประสงคจ ะแกไขปญ หานี้โดยสันติวิธีผานการเจรจาหารือกับ ประเทศที่
เกี่ยวของ แตไมใชกับอาเซียนโดยรวม ประเด็นทะเลจีนใตมีความซับซอนมากขึ้นเมื่อมีผูเลนหลักหลาย
ตัวทั้งจากภายในและภายนอกภูมิภาค รวมทั้งในกลุมการรวมตัวในภูมิภาคเชนอาเซียน จีนยังมีขอ
หวงกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐฯ ที่จีนเห็นวามีเปาหมายเพื่อปดลอมจีน และมีการกระทําที่ยั่วยุ
เพิ่มความตึงเครียดระหวางจีนกับ ทุก ฝายที่เ กี่ยวของรวมถึง อาเซียนซึ่ง มีไทยเปนหนึ่ง ในประเทศ
สมาชิก ที่ผานมา ไทยไดดําเนินนโยบายตางประเทศในเรื่องนี้อยางสรางสรรคบนพื้นฐานแนวคิดใน
การสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งจะเปนประโยชนกับไทยดวย และไทย
ไม ป ระสงค ให ป ระเด็น ขอ พิพ าทในทะเลจีน ใต ม าบดบัง ภาพรวมความสัม พัน ธอ าเซีย น–จี นที่ มี
พัฒนาการมาอยางตอเนื่อง
เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคมที่ ผ า นมา จี น ประกาศไม ย อมรั บ คํ า ตั ด สิ น ของศาล
อนุญ าโตตุลาการที่ฟลิป ปนสยื่นฟอง โดยเห็นวา การที่ฟลิป ปนสนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ไมถูกตองตามหลักนิติธรรมและเปนการกระทําที่ขัดตอขอ 4 ของ Declaration on
the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) ที่ใหแกไขปญหาโดยสันติวิธีบนพื้นฐาน
ของกฎหมายระหวางประเทศผานการเจรจาที่เกี่ยวของ และยืนยันวา ศาลฯ ไมมีอํานาจตัดสินเรื่องนี้
ซึ่งการดําเนินการของศาลฯ เปนตัวอยางที่ไมดีของกระบวนการยุตธิ รรมสากล และตอ UNCLOS ค.ศ.
1982 ซึ่งจีนมีขอสงวนหากเปนขอพิพาทที่เกี่ยวของกับเรื่องดินแดนหรือกิจกรรมทางทหาร และจีนได
พยายามล็อบบี้หลายประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยมิใหออกแถลงการณสนับสนุนกระบวนการ
อนุญ าโตตุล าการ รวมทั้ง มิใหออกแถลงการณอาเซียน ซึ่ง ภายหลั ง คําตัดสินดังกลาว จีนไดออก
เอกสารยืนยันทาทีและการดําเนินการของจีนในเรื่องนี้อยางหนักแนน โดยในสวนของไทย จีนมองวา
ไทยยังคงเปนมิตรประเทศที่สําคัญโดยเฉพาะเมื่อพิจ ารณาเปรียบเทียบทาทีของไทยกับ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆ
ประเด็นไตหวัน จีนใหความสําคัญกับประเด็ นนี้สืบเนื่องจากการเขารับตําแหนง
ประธานาธิบ ดีคนใหมของ น.ส. ไช อิง เหวิน หัวหนาพรรคประชาธิปไตยกาวหนา (Democratic
Progressive Party: DPP) ซึ่งสนับสนุนการแยกตัวเปนเอกสารของไตหวันจากจีน สงผลใหจีนจับตา
การดําเนินนโยบายของ น.ส. ไชฯ อยางใกลชิด โดยเฉพาะการประกาศนโยบาย New Southbound
ที่ไตหวันประสงคจะขยายความรวมมือกับ อาเซียนมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาจีน และการสงผูแทน
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ระดับสูง ไปสงเสริมความสัมพันธกับประเทศตางๆ เพื่อขยาย “พื้นที่ยืน” และ “visibility” ของ
ไตหวัน โดยจีนถือวาไตหวันเปนสวนหนึ่งของจีนและเรียกรองใหประเทศตางๆ ที่มีความสัมพันธกับจีน
ยึดมั่นใน “นโยบายจีนเดียว” (One China Policy) อยางเขมงวดตอเนื่อง
ในการนี้ ฝายจีนไดติดตามพัฒนาการของไตหวันอยางใกลชิด และไดแสดงทาทีกับ
ฝายไทยโดยเฉพาะกับกระทรวงพาณิชยที่มีกลไกความรวมมือดานเศรษฐกิจกับไตหวัน โดยเมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2559 รองอธิบดีสํานักงานกิจการไตหวันของจีน (Taiwan Affairs Office of the State
Council PRC) ไดแจงกับกระทรวงพาณิชยของไทยวา รัฐบาลชุดใหมของไตหวันยังไมยอมรับหลัก
ฉันทามติป ค.ศ. 1992 ในเรื่องนโยบายจีน และมีนโยบายตองการแยกไตหวันเปนเอกราชเหมือนสมัย
นายเฉิน ฉุยเปยน รวมถึงมีนโยบาย New Southbound ดังกลาว ดังนั้น จึงย้ําทาทีของรัฐบาลจีนที่
คัดคานไมใหประเทศที่มีความสัมพันธท างการทูตกับ จีน มีความสัมพันธทางการกับไตหวัน หรือมี
ความตกลง ไมวาจะเปนดานการคาหรือเศรษฐกิจที่มีลักษณะรับรองอธิปไตยของไตหวัน โดยถือวา
ไตหวันเปนสวนหนึ่ง ของจีน ซึ่งจีนไดย้ําขอใหไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว และระมัดระวัง การมี
ปฏิสัมพันธกับไตหวัน เพื่อมิใหกระทบตอความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับจีน ลาสุด การประกาศ
ยกเวนการตรวจลงตราใหกับนักทองเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางเขาไตหวันในชวงระยะทดลอง 1 ป
นับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ยิ่งทําใหจีนจําเปนตองติดตามสถานะความสัมพันธระหวางไทยกับ
ไตหวันอยางใกลชิดยิ่งขึ้น
ความรวมมือแมโขง–ลานชาง จีนสนับสนุนการจัดตั้งกรอบความรวมมือแมโขง–
ลานชาง (Mekong–Lancang Cooperation: MLC) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
อนุภูมิภาคลุม น้ําโขง ลดความเหลื่อมล้ําในการพัฒ นาและสงเสริม กระบวนการพัฒ นาประชาคม
อาเซียน จีนมอง MLC เปนสวนสําคัญที่สนับสนุนภาพรวมความรวมมืออาเซียน–จีน และในที่ประชุม
ผูนํา ครั้งที่ 1 ณ เมืองซานยา จีนไดประกาศจัดตั้งกองทุนแมโขง–ลานชาง 300 ลานดอลลารสหรัฐ
สําหรับการดําเนินโครงการเรงดวน และนับเวลาเพียง 3 เดือนหลังการประชุมดังกลาว จีนไดพยายาม
ผลักดันโครงการเรงดวนของจีน ไดแก การจัดตั้งศูนยบูรณาการความรวมมือบังคับใชกฎหมายและ
ความมั่นคงใน ลานชาง–แมโขงซึ่งมีสถานะเปนองคการความรวมมือระหวางรัฐบาล โดยจะจัดตั้งศูนยนี้
ที่ม ณฑล ยูนนานและดําเนินกิจ กรรมภายใตก ฎหมายจีน และตองการใหไทยสนับ สนุนขอเสนอ
ดังกลาวของจีน
ขณะนี้ ประเทศสมาชิ ก ยัง คงมี ทา ที ที่แ ตกต างกั น แต จี นได พยายาม “เจาะ”
หนวยงานความมั่นคงของประเทศตางๆ รวมทั้งไทย ซึ่งมีทาทีโนมเอียงไปตามการผลักดันของจีน
สวนกระทรวงการตางประเทศของไทยโดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอก
และระหวางประเทศ ยังคงมีขอสงวนโดยเห็นวาเปนความพยายามขยายอิทธิพลของจีนในแมน้ําโขงซึง่
มีนัยดานการเมืองและความมั่นคงของประเทศ และมีรายละเอียดที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ เชน
เรื่องอาณาบริเ วณ (geographical areas) แนวทางความรวมมือและการปฏิบัติก ารรวม (joint
operation) ซึ่งจะสงผลกระทบตออํานาจอธิปไตย การดําเนินการและการบังคับใชกฎหมายทั้งใน
แมน้ําโขงและบนบกของไทยอยางมีนัยสําคัญ การกระทําของหนวยงานความมั่นคงของจีนที่พยายาม
รุกหนวยงานความมั่นคงของไทยโดยมิใหมีผูแทนกระทรวงการตางประเทศเขารวมการเจรจาหารือ
เปนการดําเนินการที่ขาดความโปรงใส ซึ่งไทย (กระทรวงการตางประเทศ) ไดแสดงจุดยืนชัดเจนโดย
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คํานึงถึง พัฒ นาการที่เกี่ยวของและย้ํากับฝายจีนวา เห็นความจําเปนในการนําเสนอโครงการตาม
ชองทางที่เหมาะสมภายใตกลไก MLC เพื่อใหมีขอสรุปกอนที่จะหารือในรายละเอียดตอไป
กรณีลักลอบเขาเมืองชาวอุยกูร จีนถือวาความตองการในการแบงแยกดินแดนใน
เขตปกครองตนเองซินเจียง และอุยกูวกับการกอการรายสากล เปนประเด็นผลประโยชนแหงชาติ
และเปนประเด็นภายในซึ่งจีนจะจัดการแกไขดวยตัวเองและไมตองการแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกัน
และกัน อยางไรก็ดี แรงกดกันจากภายนอกโดยเฉพาะประเด็นดานประเด็นสิทธิมนุษยชนเปนประเด็น
ระดับ สากลที่ประชาคมระหวางประเทศจับ ตามองการดําเนินการของจีนในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
ขณะที่จีนตองการความรวมมือจากไทย ซึ่งรัฐบาลไทยจําเปนตองดําเนินการดวยความระมัดระวังและ
แนบเนียน รวมถึงพิจารณาชวงเวลาที่เหมาะสม
ประเด็นดานการเมืองและความมั่นคงอื่นๆ สวนใหญเปนเรื่องที่เ ปนประโยชน
รวมกัน โดยไทยและจีนมีกลไกคณะกรรมการนโยบายดําเนินความรวมมือดานความมั่นคงระหวาง
กระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมจีน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การฝกอบรม
หรือฝกผสม และความรวมมือดานเทคโนโลยีและการศึกษาดานกลาโหมอยางตอเนื่อง และประเด็นที่
ไทยและจีน และประชาคมระหวางประเทศสามารถมีความรวมมือในลัก ษณะ win–win ได คือ
ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหมโดยเฉพาะการตอตานการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เปนตน โดยประเด็นตางๆ เหลานี้เปนประเด็นรวมที่ทุกฝายที่เกี่ยวของ
รวมทั้งไทยและจีนเห็นพองกันวาเปนภัยคุกคามซึ่งสงผลกระทบตอสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค
ดัง นั้น จึง มีความจําเปนที่ทุก ฝายที่เ กี่ยวของตองรวมมือแกไขและเตรียมรับ มือกับ ความทาทาย
ดังกลาว
3.1.2 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่เปนผลประโยชนรวม
ไทยและจีนไดตั้งเปาหมายขยายมูลคาการคาสองฝายเพิ่มเปนสองเทาของมูลคา
การคาปจ จุบันภายในระยะ 5 ป (120,000 ลานดอลลารส หรัฐในป 2563) ในป 2558 ไทยขาด
ดุลการคากับจีน 17,323.69 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 29.15 โดยสินคา
นําเขาจากจีนที่สําคัญในชวงไตรมาสแรกของป 2559 ไดแก สินคาประเภททุน สินคาวัตถุดิบและ
กึ่งสําเร็จรูป สินคาอุปโภคบริโภค ยานยนตประเภทตางๆ สินคาเชื้อเพลิง และอาวุธ ยุทธปจจัย สินคา
อื่นๆ ในสวนของการลงทุน ในป 2558 จีนเปนนักลงทุนอันดับ 4 ของไทยรองจากญี่ปุน สิงคโปรและ
อินโดนี เ ซีย มี มูล ค าการลงทุ น 12,457 ลา นบาท ลดลงจากป 2557 คิด เปน รอ ยละ 36.95 โดย
อุตสาหกรรมที่จีนมีศักยภาพและสามารถลงทุนในไทย ไดแก ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มจากยางธรรมชาติ
เครื่องจัก รและอุป กรณ ยานยนตและชิ้นสวน อิเ ล็ก ทรอนิก สและชิ้นสวน อุป กรณเ ครื่ องมือทาง
การแพทยและชิ้นสวน รถไฟและรถไฟฟาและอุปกรณขนสงระบบราง เปนตน
ไทยมี ค วามสํ า คั ญ ต อ จี น ในมิ ติ ข องการพึ่ ง พาทางเศรษฐกิ จ (economic
interdependence) ซึ่งมีเพียงแตเปนสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการกําหนดนโยบายเทานั้น
แตยังรวมถึงสภาพแวดลอมภายในประเทศบนแนวคิดของการพัฒนาประเทศจีนดวย โดยจีน (1) จะ
ผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องเพื่อสงเสริมและแสวงหาโอกาสใหมๆ ในดานการคา
และการลงทุนกับ ไทยทั้ ง ในระดับ รั ฐบาลกลางและระดับ ท องถิ่น โดยเฉพาะมณฑลทางใตและ
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ตะวันตก8 ซึ่งมีความใกลชิดทางภูมิศาสตรกับไทย และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับ ที่ 13 (ป 2559–2563) ที่ใหความสําคัญ กับการพัฒ นาภายในประเทศ สรางงาน
ลดความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาและสงเสริมการกระจายรายได (2) จะใชประโยชนจากทําเลที่ตั้ง
ทางยุทธศาสตรของไทยในภูมิภาคเพื่อสานตอนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” (One Belt One
Road) ในการยกระดับอํานาจทางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคและเวทีโลกผานยุทธศาสตร “ทําในจีน
ค.ศ. 2025” (Made in China 2025) และขอริเริ่มดานความเชื่อมโยง (connectivity) อาทิ
การจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในโครงการโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่เชื่อมโยงกับจีน
โครงสรางรถไฟไทย–จีน การจัด ตั้ง ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้น ฐานแหง เอเชีย (Asian
Infrastructure Investment Bank: AIIB) การผลักดันใหเงินหยวนเปนสกุลเงินระหวางประเทศ
(RMB Internationalization) การยกระดับความตกลงการคาเสรีอาเซียน–จีน และการเปนหุนสวน
ทางเศรษฐกิจแบบรอบดานในภูมิภาค เปนตน
ภายใตแนวคิดความรวมมือและการสงเสริมผลประโยชนซึ่งกันและกันในลักษณะ
win–win ไทยและจีนจะมีความใกลชิดกันยิ่งขึ้นในมิติเศรษฐกิจ โดยไทยเปนจุดเชื่อมสําคัญระหวาง
จีนกับอาเซียน จีนกับกลุมความรวมมืออนุภูมิภาค และไทยสามารถใชประโยชนจากนโยบายและแนวทาง
การพัฒนาประเทศของจีน รวมทั้งยุท ธศาสตรในระดับ มณฑลที่จ ะเชื่อมจีนสูภายนอก อยางไรก็ดี
ความทาทายประการหนึ่งตอนโยบายตางประเทศของไทย ไดแก อิทธิพลของจีนดานการคาการลงทุน
และการเชือ่ มโยงที่จะทวีความรุนแรงขึ้น ไมวาการที่จีนเริ่มเขามาเปนผูประกอบการกิจการตางๆ ใน
ไทยโดยบริษัทไทยไมสามารถสูบริษัทของจีนไดทั้งในเรื่องเงินทุน เครือขายและการบริหารจัดการดาน
การคา การที่จีนเขามา “เชา” หรือ “ซื้อ” ที่ดินในไทยโดยจีนเปนเจาของลงผลไมรวมทั้งเปนเจาของ
สวนผลไม โดยใชกลยุทธเชาที่ดินจากคนในพื้นที่และผนวกพื้นที่ไปเรื่อยๆ และใหโนมินี (nominee)
มากวานซื้อที่ดิน ซึ่ง ไทยและจีนตองรวมมือกันปองกันไมใหอิท ธิพลจีนดัง กลาวสง ผลกระทบตอ
ภาพรวมความสัมพันธไทย–จีน
3.1.3 ความสัมพันธดานสังคมและวัฒนธรรม
การดําเนินการของจีนในดานสัง คมและวัฒนธรรมมีผ ลตอการกําหนดนโยบาย
ตางประเทศของไทย โดยจีนจะใชประโยชนจากความเขมแข็งของการมีปฏิสัมพันธในระดับสูงซึ่งทําให
ความสัมพันธไทย–จีนมีลักษณะพิเศษ และระดับประชาชนกับไทย โดยเฉพาะผูที่มีค วามผูกพันทาง
เชื้อชาติและวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อน/เครือขายความสัมพันธและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการตอยอด
ความสัมพันธไทย–จีน จีนจะขยายบทบาทและการมีตัวตน (presence) ในไทยและภูมิภาคผาน
ความรวมมือดานการศึกษา การทองเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่งเปนวิถีทางการดําเนินนโยบายเรื่อง
อํานาจละมุน (soft power) ที่มีประสิทธิภาพของจีน อาทิ การจัดตั้งสถาบันขงจื่อและหองเรียนขงจื่อ
ในไทย การมอบทุนการศึกษาใหนักเรียนไทยและนักเรียนในภูมิภาคไปศึกษาในจีน โครงการสงครู
8

มณฑลยูนนานมียุทธศาสตรหัวสะพานเชื่อมเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เขตปกครองตนเองกวางสีจวง
เปนประตูเชื่อมจีนกับอาเซียน มณฑลเสฉวน/มหานครฉงชิ่ง รัฐบาลจีนกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาใหนครเฉิงตูเปน
ศูนยกลางการขนสงระบบรางที่ใหญที่สุดในภาคตะวันตกของจีน มณฑลสานซีมีนครซีอานเปนจุดตนทางของเสนทาง
สายไหมทางทะเลในสมัยโบราณ และปจจุบันเปนศูนยกลางของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
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อาสาสมัค รสอนภาษาจี น และอาสาสมั ค รผูช ว ยสอนภาษาจี นมายั ง ประเทศไทย การส ง เสริ ม
การทองเที่ยวของชาวจีนในประเทศไทย และการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
ทั้งนี้ นโยบายเรื่องอํานาจละมุนของจีนยังเกี่ยวโยงถึงการดําเนินความรวมมือในมิติ
การเมืองความมั่นคง และเศรษฐกิจ โดยจีนไดจัดตั้งกลไกเพื่อเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงิน
แกป ระเทศที่เ กี่ยวของกับ นโยบาย “หนึ่ง แถบหนึ่ง เสนทาง” โดยเฉพาะโครงการพัฒ นาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรม การขนสงและโลจิสติกส และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กองทุนความ
รวมมือทางทะเลจีน–อาเซียน (China–ASEAN Maritime Cooperation Fund) กองทุนเสนทางสายไหม
(Silk Road Fund) ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงการโครงสรางพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank: AIIB) และธนาคารเพื่อการพัฒนา BRICS (BRICS Development Bank) ซึ่ง
ผูเขียนมองวา กลไกดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกลยุทธทางการทูตที่พยายามโนมนาวหรือจูงใจประเทศ
ตางๆ ใหมาสนับสนุนนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ของจีนโดยอาศัยศักยภาพดานเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงทางการเงินของจีนนั่นเอง
อยางไรก็ดี ประโยชนที่ไทยมีตอจีนในมิติการทองเที่ยวนั้น ปจจุบันไดกลายเปน
ประเด็นทาทายหนึ่งในความสัมพันธไทย–จีน เนื่องจากปญหาการผูกขาดของจีนในธุรกิจทองเที่ยวในไทย
ปญหาทัวรศูนยเหรียญ ปญหามัคคุเทศกชาวจีน ปญหาความปลอดภัยและภาพลักษณของนักเที่ยวจีน
ในไทย การเขาเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวจีนและกออาชญากรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งสงผลกระทบ
ตอประเด็นความมั่นคงภายในประเทศและเปนความทาทายในการดําเนินนโยบายตางประเทศของ
ไทยตอจีน ในป 2559 ไทยตั้ง เปาหมายวาจะมีร ายไดจ ากการทองเที่ยวสูง ถึง 2.3 ลานลานบาท
(เปนรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 1.5 ลานลานบาท และรายไดจากการทองเที่ยวในประเทศ 8
แสนลานบาท) และนักทองเที่ยวจีนยังคงเปนนักทองเที่ยวตางชาติอันดับตนที่เดินทางเขาประเทศไทย
สูงสุด ดังนั้น การสรางสมดุลดานการทองเที่ยวกับตลาดนักทองเที่ยวจีน และการสงเสริมคุณภาพของ
นักทองเที่ยวจีนจึงเปนปจจัยสําคัญในความสัมพันธไทย–จีนดวย
วิสัยทัศน ทัศนคติและขอริเริ่มตางๆ ของจีนในดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมลวนสนับสนุนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศเรื่อง “ความฝนของจีน” ภายใต
การนําของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งเปนผูนํารุนที่ 5 ของจีน โดยประธานาธิบดีสีฯ กลาวา การบรรลุ
“ความฝนของจีน” ก็คือ “การฟนฟูประชาชาติอันยิ่งใหญ” ไดแก การสรางชาติที่เขมแข็งและมั่งคั่ง
การฟนฟูประชาชาติ และการสรางความสุขใหกับประชาชน โดยจุดเดนของ “ความฝนของจีน” ไดถูก
สะทอนไวในการดําเนินนโยบาย ทาทีและการดําเนินการที่เปนรูปธรรมของจีนเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ของจีนในดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจและการทูต ขณะเดียวกันก็พยายามเชื่อมโยง “ความฝน
ของจีน” ดังกลาวเขากับความฝนเชิงอุดมคติของประชาคมโลกและ “ความฝนของเอเชีย” โดยชู
ประเด็นเชนการพัฒนาเพื่อผลประโยชนรวมกันและความรับผิดชอบของจีนในประเด็นที่จีนเห็ น
ความสําคัญหรือถูกเรียกรองโดยเฉพาะการอนุรักษสิ่งแวดลอมและความมั่นคงทางทรัพยากร เปนตน
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3.2 แนวนโยบายความสัมพันธไทย–จีน
ในหัวขอนี้ ผูเขียนจะกลาวถึงการกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนในปจจุบันโดย
พิจารณาจากสวนประกอบที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแกตัวผูนําประเทศ ผูนําองคกร กลุมบุคคลที่มีสวนในการ
กําหนดนโยบาย ไมวาจะเปนระบบราชการ กระทรวงการตางประเทศ หรือสถาบัน /กระทรวงที่
เกี่ย วของ รวมทั้ง สวนประกอบที่เปนพฤติกรรมของรัฐและการปฏิสัม พันธกับกลุม ตางๆ ระหวาง
ประเทศโดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกระบบ เพื่อใหเกิดภาพการกําหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนขึ้นและอธิบายถึงทิศทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนในอนาคต
ภายใตการนําของรัฐบาลชุดปจจุบัน รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ปโดยมิติภายใน
ที่เกี่ยวกับการตางประเทศ ไดแก การเพิ่ม ขึ้นของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่ง อํานาจ
เศรษฐกิจจะยายมาอยูที่เอเชีย ประชาคมอาเซียนจะมีบทบาทมากขึ้น การบริหารจัดการภาครัฐ เชน
บทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคอาเซียน การแขงขันทางการคาและการลงทุนจะมีความ
รุนแรงมากขึ้น สวนปจ จัยภายใน ไดแก การบริห ารภาครัฐที่ออนแอสง ผลใหรัฐบาลไมส ามารถ
ขับ เคลื่ อนการบริห ารจัดการไดอย างมีป ระสิท ธิ ภาพ นอกจากนั้น ประเทศยัง มีค วามเสี่ ยงดา น
ความมั่นคงทั้งจากปญหาการกอความไมสงบในประเทศ ปญหาการกอการราย ปญหาเศรษฐกิจและ
การแขงขันตางๆ ในเวทีระหวางประเทศ ยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานสถานการณ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมที่ผานมาและในปจจุบัน สรุปปญหาของไทย วิเคราะหปจจัย
ภายนอกและภายในในบริบทโลกอีก 20 ปขางหนา ซึ่งผูเขียนจะใชยุทธศาสตรชาติซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของสภาพแวดลอมภายในระบบที่สงผลตอการกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนมาประกอบ
การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนในอนาคต
จากการศึกษายุทธศาสตรชาติ 20 ปจะพบวา เศรษฐกิจเปนมิตินําที่สําคัญ ดังนั้น นโยบาย
ของรัฐบาลในดานเศรษฐกิจไมวาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดย การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การสงเสริมการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การลด ความเหลือ่ มล้าํ
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ลวนเชื่อมโยงกับการกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยตอจีน
อยางไมอาจหลีก เลี่ยงได โดยกระทรวงการต างประเทศจะมีส ถานะเปนกระทรวงที่ เ กี่ยวโยงกับ
เศรษฐกิจยิ่งขึ้นในการมีปฏิสัมพันธกับประเทศตางๆ ในระดับสถาบัน กระทรวง การตางประเทศยังคง
เปนองคกรนําในการขับเคลื่อนนโยบายตางประเทศเพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทย ซึ่งมี
การกําหนดแผนยุทธศาสตรกระทรวงฯ 4 ป (พ.ศ. 2558–2561) วางประเด็นยุทธศาสตรกวางๆ ที่
เกี่ยวกับจีน ไดแก เสริมสรางสถานะความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตรโดยมีกลยุทธ (1) ใชความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของไทยในการสรางอํานาจตอรองกับประเทศยุทธศาสตร (2) รักษาสมดุล
ความสัม พัน ธกับ ประเทศมหาอํานาจ (3) ตอยอดความสัม พันธกั บ ประเทศที่มีศัก ยภาพ และ
(4) เพิ่มพูนการใชประโยชนจากกรอบความสัมพันธตางๆ ที่ไทยมีกับประเทศยุทธศาสตร
ทฤษฎีการตัดสินใจนโยบายตางประเทศและทฤษฎีระบบตางใหความสําคัญกับตัวแสดง
หรือผูกําหนดนโยบายที่จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศ ในสวนของ
การดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนก็เชนเดียวกัน จากการศึกษาจะพบวา ผูนําของรัฐบาล
ชุดปจ จุบันทั้งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานดาน
เศรษฐกิจ (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายดอน ปรมัตถวินัย)
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ลวนเปนบุคคลที่มีประสบการณตรงในการวางนโยบายซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการมีปฏิสัมพันธกับจีน
โดยประเทศไทยอยูในชวงเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย และตองเผชิญกับความทาทายตางๆ ไมวา
ความขัดแยงทางการเมือง ปญหาความไมสงบในพื้นที่ ปญหาสังคม การคามนุษย อาชญากรรมและ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน ซึ่งลวนเปนปญหา/ปจจัยภายในของไทยที่สงผลตอการมีปฏิสัมพันธ
กับตางประเทศ นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงบทบาทของทหารในการยุติความรุนแรงและนําประเทศสู
การปฏิรูปประเทศ รักษาความสงบเรียบรอยภายใน แกไขปญหาเศรษฐกิจและเรงสรางความเชื่อมั่น
ใหกับนักลงทุนไทยและตางชาติทั้งภายในและตางประเทศ มุงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศพรอมเขาสูโลกอุตสาหกรรมยุคที่ 4 (Industry 4.0) อยางยั่งยืนดวยนโยบาย Thailand
4.0 และเห็นวาความเขมแข็งของไทยจะชวยรักษาและสงเสริมดุลยภาพของอาเซียน ซึ่งจะมีสวนสราง
ดุลยภาพใหมใหกับภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟก ทั้งนี้ ไดเคยกลาวดวยวา ในฐานะที่เคยรับราชการทหาร
มากวา 30 ป เห็นวา ทหารไมควรจํากัดบทบาทเพียงเพื่อการปกปองอํานาจอธิปไตยของประเทศแต
อยางเดียว แตควรมีบทบาทสนับสนุน การพัฒนาประเทศเพื่อวางรากฐานดานความมั่นคงที่ยั่งยืนอีกดวย
ในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจี น (กรุง ปก กิ่ง และนครเซี่ย งไฮ ) อยางเป น
ทางการของรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานดานเศรษฐกิจของประเทศ ระหวางวันที่ 26–30 มิถุนายน
25599 รองนายกรัฐมนตรีไดนําเสนอนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปประเทศที่สําคัญ สราง “ความ
เชื่อมั่น” ใหกับผูนํา นักวิชาการและนักธุรกิจจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย เผยแพรการดําเนิน
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสรางพื้นฐานและการ
เชื่อมโยง ระเบียงเศรษฐกิจ Eastern Economic Corridor ที่ข ยายตอ การพั ฒ นา Eastern
Seaboard การสงเสริมการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจดิจิทัลและกลุมอุตสาหกรรมใหม
วิทยาศาสตรและนวัตกรรม ฯลฯ ใหจีน “ไวใจ” ไทยในการเปนสะพานเชื่อมโยงกับอาเซียน และ
“ชักจูง” จีนใหจัดทํายุทธศาสตรรวมของการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรไทย–จีนเพื่อรวมกันพัฒนา
ความรวมมือกับกลุมประเทศ CLMV ที่ไทยมีบทบาทนํา รวมทั้งสนับสนุนเปาหมายของไทยที่จะเปน
digital hub ของอาเซียน โดย “ดึงดูด” ใหภาควิชาการและภาคธุรกิจจีนสนับสนุนนโยบายการวิจัย
และการพัฒนา และเขามาลงทุนในสาขาที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ดัง นั้น จะเห็นวา
นโยบายตางประเทศของไทยเกี่ยวโยงกับภาคสวนตางๆ ทั้งซึ่งเปนการทํางานในระบบราชการระหวาง
สวนราชการที่เกี่ยวของไมวาจะเปนกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ภาคสวนอื่นๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ภาคเอกชนและภาควิชาการ เปนตน
ในสวนของการบริหารจัดการความสัมพันธระหวางประเทศกับจีน การสราง ดุลยภาพของไทย
และภูมิภาคเชนอาเซียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนนักการทูตอาชีพ มีความ
เขาใจและประสบการณตรงเกี่ยวกับจีนในฐานะอดีตเอกอัครราชทูต ไดมีบทบาทสําคัญที่สรางสรรคใน
9

ผูเขียนไดติดตามคณะของรองนายกรัฐมนตรีเยือนจีนในชวงเวลาดังกลาว มีสวนรวมจัดทํากําหนดการพบหารือ
รวมทั้งประเด็นหารือและคํากลาว และไดสังเกตการณความสนใจ/ปฏิกิริยาของนักธุรกิจจีนที่เขารวมงานสัมมนาเปด
2 โอกาส ไดแก (1) ปาฐกถาในชวงอาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัยชิงหัว กรุงปกกิ่ง มีผูเขารวมราว 200 คน และ (2)
สุนทรพจนในหัวขอ “Thailand: New Economic Policies toward Sustainable Growth” ที่นครเซี่ยงไฮ มี
ผูเขารวมกวา 600 คน
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การเจรจาและมีปฏิสัมพันธกับจีน สรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยสําหรับการหารือในประเด็นที่เปน
ขอหวงกังวลโดยเฉพาะประเด็นทะเลจีนใตภายใตกรอบอาเซียน–จีน รักษาบทบาทของไทยในอาเซียน
ที่มีมายาวนานนับแตการกอตั้งอาเซียนเมื่อป 2510 และเพื่อสนับสนุนเอกภาพและการเปนแกนกลาง
ของอาเซียน พยายามหาทางออกใหจีน รวมถึงรักษาดุลยภาพในความสัม พันธอาเซียน–จีน และ
ปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศมหาอํานาจอื่น
ป 2559 มีความสําคัญในการเฉลิมฉลองความสัมพันธอาเซียน–จีนครบรอบ 25 ป และจะมี
การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน สมัยพิเศษ ในเดือนกันยายน 2559 ที่เวียงจันทน ที่ผานมา
ตลอดระยะเวลา 3 ป ภายใตการเปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน–จีนของไทย ไทยได
แสดงบทบาทอันเปนที่ยอมรับในการสรางบรรยากาศความไวเนื้อเชื่อใจ การปฏิบัติตาม Declaration
on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) และเอื้ออํานวยตอการเจรจา
Code of Conduct (COC) สงผลใหจีนเปดใจกลับเขารวมการเจรจา COC ปจจุบัน สถานการณใน
ทะเลจีนใตมีพัฒนาการที่สงผลกระทบตอความสัมพันธภายในอาเซียนและระหวางอาเซียนกับ จีน
ทําใหอาเซียนและจีนไมสามารถออกแถลงการณรวมกันในเอกสารการประชุมซึ่งสะทอนภาพรวม
ความรวมมืออาเซียน–จีนไดในหลายโอกาส กอปรกับภายใตการบริหารจัดการของสิงคโปรซึ่งเปน
ประเทศผูประสานงานและมีความสัมพันธลึกซึ้งกับสหรัฐฯ บทบาทของสหรัฐฯ ในเรื่องทะเลจีนใต
การดําเนินการของจีนในบริเวณที่อางสิทธิ์ซอน และการนําขอพิพาทที่มีกับ จีนเขาสูก ระบวนการ
อนุญ าโตตุลาการของฟลิป ปนส ลวนเปนปจ จัยและสภาพแวดลอมที่สง ผลตอความไวเ นื้อเชื่อใจ
เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคทั้งสิ้น
ในสว นของไทย เมื่อ พิจ ารณาจากสภาพแวดลอ มตางๆ รวมทั้ง ความสัม พั นธร ะหวา ง
ประเทศ ไทยยังคงยึดมั่นในหลัก การที่ตองการเสริมสรางสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่ง มิ
เพียงแตจะเปนประโยชนตอความสงบสุขและความเจริญรุงเรืองของภูมิภาคเทานั้น ยังมีประโยชน
โดยตรงกับไทยทั้งในมิติการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจและการติดตอระหวางประชาชนกับประชาชน
ดังนั้น ไทยไดดําเนินนโยบายตางประเทศในเรื่องทะเลจีนใตอยางรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษา
หลักการและบทบาทของไทย รักษาการเปนมิตรที่ดีทั้งกับอาเซียนและจีน ทั้งนี้ เห็นไดจากทาทีและ
แนวคิดของไทยในเรื่องนี้ในการประชุม IISS Shangri–La Dialogue 15th Asia Security Summit
การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน–จีน และลาสุดในการออกแถลงการณประเทศ (national
statement) ซึ่งแมจะไมไดกลาวถึงผลคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการกรณีขอพิพาทในทะเลจีนใตที่
ชัดเจน แตในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยก็ไดคงสาระสําคัญสนับสนุนทาทีที่ผานมาของ
อาเซียน สนับสนุนการปฏิบัติตาม DOC อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และย้ําความจําเปนที่ทุกฝาย
ที่เกี่ยวของจะตองทํางานอยางเรงดวนเพื่อบรรลุการเจรจา COC ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ทั้งนี้ จะเห็นวาผูกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนจะยังคงใหความสําคัญกับการ
สรางความไวเนื้อเชื่อใจและสงเสริมบทบาทของไทยในฐานะ “ผูสรางสะพานเชื่อม” (bridge builder)
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกรณีขอพิพาทในทะเลจีนใตซึ่งแมวาไทยไมไดเปนประเทศที่อางสิทธิแตก็เห็น
ความสําคัญของการเปนแกนกลางของอาเซียน (ASEAN centrality) และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของอาเซียน (ASEAN unity) ขณะเดียวกันก็ยังคงเปนมิตรที่จีนตองการพึ่งพาและปรึกษาหารือดวย
ความที่ไทยเปนผูเลนที่ไมได “เขาขาง” (take side) ใครและสามารถปรับเปลี่ยนทาทีไดบนจุดยืนที่มีอยู
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ซึ่งเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย นายหนิง ฟูขุย ไดกลาวในการพบหารือระดับสูงที่กระทรวง
การตางประเทศในหลายโอกาสวา “แมวาไทยจะไมทําหนาที่ประเทศผูประสานงานความสัมพันธ
อาเซียน–จีนแลว จีนหวังวาไทยจะคงแสดงบทบาทที่สรางสรรคในการผลักดันใหมีการแกไขปญหา
อยางเหมาะสมเพื่อเสถียรภาพและสันติสุขของภูมิภาค”
ประเด็นขอพิพาทในทะเลจีนใตเปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนการดําเนินนโยบายตางประเทศ
ของไทย ที่มีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณไดเปนอยางดี แสดงใหเห็นวากระทรวง
การตางประเทศ คงมีบทบาทนําในดานการกําหนดนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ ประเด็น
การเมืองความมั่นคง โดยพิจารณาทั้งจากปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก และปจจัยโดยรอบ เพื่อให
ทาทีไทยเปนไปอยางรอบคอบ รัดกุม และโดยคํานึงถึงชวงเวลา (timing) ที่เหมาะสม ชี้วาขณะที่ไทย
“รักษา” และ”ขยาย” พื้นที่ของไทยในความสัมพันธกับจีน ไทยก็จําเปนตอง “รักษาสถานะและ
บทบาทของตนเอง” รวมทั้ง “รักษามิตรประเทศอื่น” เชน ประเทศสมาชิกอาเซียน และสหรัฐฯ เปนตน
อยางไรก็ดี ความแตกตางสําคัญไดแกสถานะของไทยและจีนที่มีระดับแตกตางกันอยางมาก
ทั้งในรูปแบบความสัม พันธท วิภาคีและบทบาทในภูมิ ภาค ดัง นั้น การกําหนดและดําเนินนโยบาย
ตางประเทศกับจีนจึงจําเปนตอง “เขาใจจีน” ติดตามพัฒนาการตางๆ ของจีนอยางใกลชิด และ
“ตื่นตัว” พรอมๆ กับการ “เขาใจตนเอง” และคํานึงถึงบริบทภายในประเทศ ในภูมิภาคและระหวาง
ประเทศ รวมถึงบทบาทของผูเลนสําคัญๆ ที่เกี่ยวโยงกับเหตุการณ ผูเขียนเห็นวา ในอีก 10 ปขางหนา
จากประวัติศาสตรความสัมพันธฉันมิตรที่มีรากฐานมายาวนานตลอดจนความสัมพันธที่ครอบคลุมใน
ทุกมิติและในเชิงลึก ไทยกับจีนจะคงมุงมั่นสงเสริมและพัฒนาความรวมมือยุทธศาสตรในทุกสาขาและ
ทุกระดับที่มีอยูในปจจุบัน พรอมกันนี้จะสรางและแสวงหาโอกาสใหมๆ โดยเฉพาะจากความเชื่อมโยง
ระหวางกันซึ่ง เปนประเด็นที่มีผ ลประโยชนรวมกันทั้ง ในดานโครงสรางพื้นฐาน กฎระเบียบและ
ประชาชนกับประชาชน รวมถึงความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและนวัตกรรม
และจะสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการเสริมสรางความสัมพันธไทย–จีนใหเขมแข็งมาก
ยิ่งขึ้น

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ในหลักการ นโยบายตางประเทศของไทยก็เชนเดียวกับนโยบายตางประเทศของทุกประเทศ
ที่ตองการรักษาผลประโยชนแหงชาติ รักษาดุลยภาพของอํานาจในภูมิภาค แสวงหาหุนสวนความรวมมือ
ที่จะสง เสริม และเพิ่มพูนการพัฒนาและผลประโยชนภายในประเทศ ดังนั้น เมื่อจีนเขมแข็งและมี
บทบาทเพิ่ ม ขึ้ น ในหลายมิ ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การต า งประเทศ สภาพแวดล อ ม ป จ จั ย รายล อ มและ
ความสัมพันธระหวางประเทศที่มีผลตอการกําหนดนโยบายตางประเทศมีพลวัตและเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา ไทยจําเปนตองใหความเอาใจใสติดตามพัฒ นาการในจีน การมีป ฏิสัมพันธของจีนกับ
ประเทศอื่นๆ รวมทั้ง บทบาทของจีนในภูมิภาคอยางใกลชิด เพื่อประเมินสถานการณและนําขอ
ประเมินกลับมาพิจารณาจัดทํานโยบายตางประเทศ ขณะเดียวกันใหมีความระมัดระวังในการกําหนด
และดําเนินนโยบายตางประเทศ มิใชเพราะ “เกรงกลัว” แตเพื่อรักษา “มิตร” ที่มีมายาวนานและมี
ปฏิสัม พั นธในทุ ก ระดับ และใหความสัม พันธ ร ะหว างประเทศระหวางไทยกับ จี น “ตอบโจทย ”
ผลประโยชนแหงชาติของไทย ตลอดจนเพิ่มพูนบทบาทที่สรางสรรคของไทยเพื่อใหไทยมี “พื้นที่ยืน”
ที่มั่นคงทั้งในความรวมมือที่มีกับจีน และในกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่ไทยมีบทบาทสําคัญ
ตัวแสดงหรือผูกําหนดนโยบายมีบทบาทตอการกําหนดนโยบายตางประเทศ แมวาไทยจะมี
การเปลี่ยนแปลงตัวผูนําบอยครั้งดวยเหตุผลและผลสรุปที่แตกตางกันไป แตก็นับเปนความโชคดีที่
นโยบายตางประเทศของไทยตอจีนคอนขางมีความตอเนื่อง อาจจะมีบางดานที่พัฒนาในระดับ ที่
แตกตางกัน ไมวาจะเปนดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สัง คมและวัฒ นธรรมโดยขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกระบบ รวมทั้งโครงสรางความสัมพันธในภูมิภาคขณะนั้น แตโดย
องคร วมแลว ตลอดชวงเวลา 40 ปที่ผานมา ทั้งสองฝายตางพอใจในสถานะความรวมมือทั้งดาน
การเมืองความมั่นคง การคา การลงทุน การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การศึ ก ษา รวมทั้ ง การติ ด ต อ ระหว า งภาคประชาชน ดั ง นั้ น ในช ว ง 10 ป ห ลั ง การเฉลิ ม ฉลอง
ความสัมพันธทางการทูตครบ 40 ปเมื่อป 2558 นี้ ผูเขียนจึงเห็นวาไทยกับจีนควรใชประโยชนจาก
พื้นฐานความสัมพันธที่มีมายาวนานและมีความเปนพิเศษระหวางกันเปนตัวขับเคลื่อนความรวมมือ
เชิงยุทธศาสตรใหกาวหนา แกไขปญหาและเตรียมรับมือกับความทาทายตางๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นตาม
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอกระบบ รวมถึงเพิ่มบทบาทของ
ไทยเพื่อประกันวาไทยจะยังคงอยูในจอเรดารความสัมพันธกับจีน ไทยยังคงเปนยุทธศาสตรสําคัญใน
การดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศของจีน และเพื่อใหไทยสามารถรักษาผลประโยชนแหงชาติ
รวมทั้ ง มีบ ทบาทนําได บางไมม ากก็น อยในการมีป ฏิสั ม พันธ กับ จี น ทั้ง นี้ ในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของไทยตอจีน ควรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุนตามสภาพแวดลอม
ควรพิจารณาความสัมพันธที่ไทยมีกับมิตรประเทศอื่นๆ โดยนอกจากไทยจะคงรักษาความสัมพันธที่

26
ใกลชิดดุจ “ญาติมติ ร” กับจีนไดแลว ยังจําเปนตองรักษาความสัมพันธกับมิตรประเทศเหลานั้นดวย
รวมทั้งใหพิจารณาตอไปอยางเปนรูปธรรมวาจะดําเนินการเชนไรเพื่อสงเสริมสถานภาพและบทบาท
ของไทยในการมีปฏิสัมพันธกับจีน สนับ สนุนใหความสัม พันธอันดีระหวางไทยกับ จีนมีพัฒ นาการ
ตอเนื่องยั่งยืน
4.2 ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาฉบับนี้ ชี้แนะวา ผูกําหนดนโยบายในระดับตางๆ จะคงบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายตางประเทศของไทยตอจีน ในชวงเวลา 10 ปขางหนา คาดวาบทบาทของจีนใน
ภูมิภาคจะมีเพิ่มมากขึ้น เปนประโยชนกับไทยทั้งในแงศักยภาพและโอกาสความรวมมือดานการเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการคา การลงทุน และการไปมาหาสูระหวางประชาชนที่เ พิ่ม มากขึ้น
ความทาทายของไทยและการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยจึงอยูที่การรับมือกับผลของการมี
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นซึ่งไทยยังไมมีการเตรียมความพรอมที่ดีนัก ขณะที่จีนมีความพรอมในทุกดานและ
ไมเกรงกลัวตอสิ่งใดๆ และจีนคงจะไมเปลี่ยนแปลงทาทีใดๆ ในการมีปฏิสัมพันธกับตางประเทศใน
ขณะนี้ ไทยจําเปนตองพิจารณาทั้ง “รักษา” และ “ขยาย” พื้นที่ยืนในความสัมพันธไทย–จีน และ
สงเสริมความกาวหนาของความสัมพันธในภาพรวม รวมผลักดันวาระที่เปนความสนใจรวมกัน เชน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทั้งสองฝายสามารถรวมมือกันไดบนพื้นฐานของความเคารพและเชื่อมั่นระหวางกัน
ผูเขียนอาจมิไดมีคําตอบที่ชัดเจนวาไทยจะตองดําเนินนโยบายตางประเทศกับจีนตอไปใน
ลักษณะใดเนื่องจากเปนการคาดการณอนาคตความสัมพันธซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
ตามปจจัยและองคประกอบตางๆ แตผูเขียนประสงคนําเสนอขอเสนอแนะที่เปนประโยชนบนพื้นฐาน
ของการศึกษาดังกลาว โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกระบบ รวมถึงปจจัยรายลอม
ตางๆ ในองครวม เพื่อใหผูกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนในอนาคต ไดแก ภาครัฐบาล
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนตลอดจนเจาหนาที่ที่เ กี่ยวของรวมกันพิจ ารณาเปน
แนวทาง ดังนี้
4.2.1 ดานโครงสรางและระบบ
1) จีนเปนประเทศยุทธศาสตรที่มีความสําคัญเปนลําดับตนในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของไทยและครอบคลุมทุกมิติ กอปรกับทุกสวนราชการไดสรางและสานความสัมพันธกับ
จีนอยางกวางขวาง จึงควรมีกลไกประจําในระดับชาติโดยอาจจัดแยกตามกลุม clusters เพื่อติดตาม
ความคืบหนาของการดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนเอกภาพ รับทราบอุปสรรคความทาทาย และ
รวมกันพิจารณากําหนดแนวทางความรวมมือที่จะมีกับจีนตอไป เพื่อใหไดภาพรวมความสัมพันธที่
ครบถวนและเปนเครื่องมือที่ประโยชนสําหรับการดําเนินนโยบายตางประเทศกับจีนอยางแทจริง
2) ยกระดับ กลไกความรวมมือไทย–จีนที่มีอยูก ระจัดกระจายและในระดับ ที่
แตกตางกัน ใหเปนกลไกคณะกรรมการรวมหรือในลักษณะ Joint Committee (JC) เพียงหนึ่งเดียว
บูรณาการความรวมมือในทุกดานอยางครอบคลุมและมีทิศทาง เพื่อรับมือกับบทบาทเชิงรุกของจีนใน
ความสัมพันธไทย–จีน และในโครงสรางความสัมพันธภายในภูมิภาค
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3) ใชประโยชนจากกลไกที่มีอยูแลวอยางเต็มที่และในลักษณะตอเนื่องประจําทุกป
เพื่อติดตามความคืบหนาและกระตุนการดําเนินความรวมมือในสาขานั้นๆ อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลลัพธที่แทจริง
4) จีน “เขาใจ” ไทยและ “เจาะ” เขาถึง “ผูใหญ” ของไทยในระดับสูงไดโดยงาย
การปฏิบัติงานของไทยในการมีปฏิสัมพันธกับจีนจึงคอนไปในเปนลักษณะ “บนลงลาง” และเปนราย
กรณีที่มีผลประโยชนหรือมีความจําเปนเฉพาะดานหรือเปนความสนใจพิเศษของผูนําหรือกลุมคนที่มี
สว นในการกํ าหนดนโยบายต างประเทศ ทํา ใหเ กิด อุป สรรคในการปฏิบั ติง านจริ ง และกระทบ
ความนาเชื่อถือของผูปฏิบัติงานในสายตาของจีน จึงควรปรับทัศนคติและวิธีทํางานกับจีนใหม บน
พื้นฐานความเปนจริงที่เปนไปได และเพื่อปองกันการแทรกแซงทางการเมือง
5) จัดกระบวนทารับมือกับจีนใหมโดยใหทุกสวนราชการที่เกี่ยวของรับแนวทาง
วัฒนธรรมการผนึกกําลังรวมมือกันทํางานอยางเปนระบบ ใหมีการติดตอประสานงานกันอยางใกลชิด
หลีกเลี่ยงการดําเนินงานที่ซ้ําซอน ใชงบประมาณที่ไมมีทิศทาง และให “ตกผลึก” การดําเนินนโยบาย
ดานตางๆ กับจีน ปองกันการเลือก “เจาะ” ประเด็นเฉพาะที่จีนเลือกใหความสําคัญ รวมทั้งศึกษา
นโยบายของไทยและจีนอยางลึกซึ้งเพื่อใหการดําเนินความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของไทย
กับจีนสอดประสานกัน และโดยสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภายในประเทศ
6) การกําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศมีน้ําหนักความสําคัญอยูที่ประเด็น
การเมืองความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีมากกวาประเด็นเศรษฐกิจซึ่งมีกระทรวงพาณิชย
และกระทรวงที่เ กี่ยวของกับงานดานเศรษฐกิจ อื่นๆ ดําเนินการเปนหลัก อยูแลว ผูเขียนจึงเห็นวา
มีความจําเปนที่กระทรวงการตางประเทศควรไดรับการจัดใหกลับเขาไปอยูในกลุม cluster งานดาน
การเมืองและความมั่นคงในระดับ ประเทศ 10 เนื่องจากเป นองคก รที่ส ามารถมองเห็นภาพรวมที่
เกี่ยวเนื่องไดทั้งหมด มีขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมจากสภาพการณปจจุบันและประสบการณที่ผานมา
ตลอดจนเปนผูดําเนินการชี้แจงตอนานาชาติ
7) การปฏิ รูป กระบวนการทํ า งานและมี ป ฏิสั ม พั น ธกั บ จี น ควรครอบคลุม ถึ ง
หนวยราชการในตางประเทศผานการทํางานในลักษณะทีมประเทศไทย บูรณาการการวางแผนงาน
และการดําเนินงานอยางเปนระบบ ลดความซ้ําซอน และโดยไดรับ การสนับ สนุนอยางเต็ม ที่จ าก
สวนราชการของตนในสวนกลาง
8) ในการมีปฏิสัมพันธกับจีน เอกอัครราชทูตและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเปนผูมี
ความรอบรูเ กี่ยวกับจีน เขาใจจีน และรูเทคนิคการบริหารจัดการความสัมพันธกับจีนในดานตางๆ
ดังนั้น การดําเนินความสัมพันธกับจีนซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวและมีความเปนพิเศษ จึงควรตั้งอยูบ น
พื้นฐานความไวเนื้อเชื่อใจในทั้ง ในระดับบุคคลและองคกร ซึ่งจีนพรอมและยินดีที่จะรวมมือและมี
ปฏิสัมพันธดวย รวมทั้งเปนผูที่เปนมืออาชีพสูงในดานการทูต สามารถรุกและรับมือกับจีนไดอยางมี
ชั้นเชิง
10

สํานักนายกรัฐมนตรี, มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) มีอํานาจกํากับการบริหาร
ราชการสวนราชการที่เกี่ยวของกับงานดานเศรษฐกิจโดยรวมถึงกระทรวงการตางประเทศ, คําสั่ง 216/2558 (24
สิงหาคม 2558).
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4.2.2 ดานนโยบายและการดําเนินการ
1) ในฐานะการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับจีนและพิจารณาถึงผลประโยชนรวม
ไทย–จีน ไทยควรดําเนินนโยบายตางประเทศกับจีนบนพื้นฐานการเปนหุนสวนที่เปนมิตร เคารพและ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยางเทาเทียม ดังนั้น นโยบายระดับชาติกับจีนตองมีความชัดเจนและตอเนื่อง
นโยบายและการดําเนินการของสวนราชการและภาคสวนตางๆ ที่เ กี่ยวของควรเปนระบบและ
สอดคลองกัน สนับสนุนและยกระดับการดําเนินนโยบายตางประเทศที่นาเชื่อถือของไทยที่มีตอจีน
2) ใชประโยชนจากที่ตั้งดานภูมิรัฐศาสตรของไทยในการเปนศูนยกลางเชื่อมโยง
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค ดึงจีนเขามารวมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่และสงเสริมบทบาทและศักยภาพของไทย
โดยตองผูกพันกับจีนในลักษณะที่จีนเปนผูมีสวนไดสวนเสียในความรวมมือ ซึ่งจีนตองรวมมือกับไทย
ในประเด็นผลกระทบที่เกิดจากความเชื่อมโยงไมวาอาชญากรรมขามชาติ ความรับผิดชอบตอสังคม
และรวมสงเสริมภาพลักษณความสัมพันธไทย–จีน
3) ใช ป ระโยชนจ ากแนวคิด และข อริ เ ริ่ ม ตา งๆ ของจีน โดยมีก ารศึก ษาอย า ง
ละเอียดถี่ถวนถึงผลกระทบที่จ ะมีตอประเทศทั้ง ดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และความ
เชื่อมโยง เพื่อนํามาใชสนับสนุนและผลักดันผลประโยชนของไทยทั้งในระดับประเทศและในระดับ
ภูมิภาค
4) ใชป ระโยชนจ ากความหลากหลายและลัก ษณะพิเ ศษทางยุท ธศาสตรของ
มณฑลในจีน อย างสมประโยชน และสอดคล องกับ แนวทางการพัฒ นาประเทศ โดยสง เสริม ให
ภาคเอกชนและสมาคมการคาของไทยสามารถมีปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรวมมือกับสมาคม
ของจีนในระดับมณฑลมากขึ้น โดยเฉพาะกับสภาสงเสริมการคาระหวางประเทศของจีนที่มีสาขาใน
ทุกมณฑลผานกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดประโยชนรูปธรรม เชน การสัมมนา จัดหรือเขารวมนิทรรศการ
การคาและการลงทุนในมณฑลนั้นๆ เปนตน
5) ใชประโยชนจากจุดออนของจีนจากระบบการเมืองจีนซึ่งจีนมักถูกโจมตีจาก
นานาชาติ ทําใหจีนตองพึ่งพาการสนับสนุนจากไทย เชน ปญหาสิทธิมนุษยชนและขอพิพาทในทะเลจีนใต
ขณะเดียวกัน ใหทบทวนมาตรการและการดําเนินความรวมมือทางเศรษฐกิจ วิชาการ และการไปมา
หาสูระหวางกันกับไตหวันโดยยังคงยึดมั่นใน “นโยบายจีนเดียว” ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความตองการ
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศและผลประโยชนของไทย
6) ปรับกลยุทธลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากจีน และหันมาใหความสําคัญกับ
ความร ว มมื อ ที่ เ ป น หุ น ส ว นและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ผ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา ความร ว มมื อ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงนวัตกรรม ซึ่งสอดคลองกับการปฏิรูปภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
7) สงเสริมการใช soft power ไดแก การศึกษา การทูตเชิงวัฒนธรรมและพลัง
ประชาชน เพื่อขยาย “พื้นที่ยืน” ของไทยในจีน สงเสริมภาพลักษณที่ดีของไทย สรางความไวเนื้อเชื่อใจ
ในระดับเยาวชนมากยิ่งขึ้น และใหดําเนินโครงการดานวัฒนธรรมโดยตอบสนองผลประโยชนของไทย
ในเชิงพาณิชยเพื่อเปนมูลคาเพิ่มที่สําคัญของการดําเนินนโยบายทางการทูต
8) จัดทํากลยุทธในระดับพื้นที่ในการรับมือกับการหลั่งไหลเขาไทยของนักธุรกิจ
นักทองเที่ยวชาวจีน และสินคาจีน อาทิ การออกกฎระเบียบมิใหมี nominee ในการประกอบธุรกิจ
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และควบคุมพฤติกรรมบริเวณสถานที่ทองเที่ยว เตรียมความพรอมในการชวยเหลือเกษตรกรไทยที่
ไดรับผลกระทบจากสินคาจีน จัดระเบียบและควบคุมมาตรฐานสินคาจากจีน เปนตน
9) แกไขปญหาและจัดทําคูมือประสานงานในดานการแลกเปลี่ยนดานการศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนและครูอาสาสมัคร และการทองเที่ยว รวมถึงวางแผน จัดระเบียบ ควบคุมและ
บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพในเรื่องตางๆ ทั้งการทองเที่ยวและการเดินทางเขาเมือง เปนตน
10) สง เสริม คนรุนใหมใหตระหนัก รูเ กี่ยวกับ ความสัมพันธไทย–จึนในปจ จุบัน
เพื่อปูแนวทางไปสูอนาคต 10 ปขางหนาที่มีความไวเนื้อเชื่อใจ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการตอยอด
และพัฒนาความสัมพันธอยางยั่งยืน รวมทั้งใชประโยชนจากชองทางสื่อมวลชนออนไลนในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อเขาถึงสาธารณชนจีน เพื่อสรางความเขาใจอันดีและเสริมสรางสัมพันธภาพไทย–จีน
11) สงเสริมนักวิชาการไทยรุนใหมใหเปนผูรูและเขาใจจีนอยางแทจริง รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีประสบการณตรงกับจีนในมิติตางๆ ควรมีการสรางเครือขายนักวิชาการไทย–จีนที่เปน
ประโยชน ตอ การวิ เ คราะหค วามสัม พัน ธ และนํ าเสนอแนวทางความร ว มมื อไทย–จี น รวมทั้ ง มี
แลกเปลี่ยนนักวิชาการระหวางกันอยางสม่ําเสมอ
12) ไทยกับจีนควรคงการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนขยายความรวมมือใน
ประเด็นที่อยูในความสนใจรวม เชน การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งประสานทาทีในเวทีสหประชาชาติ
และองคการระหวางประเทศตางๆ
ทายนี้ ผูเขียนเห็นวา จีนเปนประเทศมหาอํานาจและมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้นใน
ปจจุบันและและตอไปในอนาคต ไทยควรศึกษาเรียนรูและปรับตัวใหทันตอบทบาทและความสําคัญ
ของจีน รวมทั้งสภาพการณที่เกี่ยวของ ให “รู ” “เขาใจ” และ “ตื่นตัว” อยูตลอดเวลาในการมี
ปฏิสัมพันธและดําเนินนโยบายตางประเทศกับจีน
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ภาคผนวก ก
ภาพรวมความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย–จีน
ดานเศรษฐกิจการคา
– ไทยและจีนมีความสัมพันธที่ใกลชิดในทุกมิติมาเปนเวลานาน ดานเศรษฐกิจการคา จีน
มีความสําคัญในฐานะคูคาและนักลงทุนในอันดับตนๆ ของไทย ในป 2559 (มกราคม–เมษายน) จีน
เปนคูคาอันดับ 1 ของไทย โดยเปนตลาดสงออกอันดับ 2 และเปนแหลงนําเขาอันดับ 1 ในขณะที่ไทย
เปนคูคาอันดับที่ 39 ของจีน โดยเปนตลาดสงออกลําดับที่ 12 และแหลงนําเขาลําดับที่ 10 ของจีน
– การประชุมคณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางไทย–จีน (JC) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ทั้งสองฝายเห็นพองตั้งเปาขยายมูลคา
การคาสองฝายใหเพิ่มเปนสองเทาของมูลคาการคาปจจุบันภายใน 5 ป (120,000 ลานเหรียญสหรัฐ
ในป 2563)
– ดานการคา การคารวมไทย–จีน ในชวง 4 เดือนแรกของป 2016 (มกราคม–เมษายน)
การคารวมมีมูลคา 20,080 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 1.70 การ
สงออกมีมูลคา 6,985.43 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 6.30 การ
นําเขามีมูลคา 13,094.92 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 7.44 ไทย
ขาดดุลกับจีนเปนมูลคา 6,109.49 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่ม ขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ
5.77
– ในป 2558 การคาสองฝาย มีมูลคา 64,807.85 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2557
รอยละ 1.93 ไทยสงออกไปจีนมีมูลคา 23,742.08 ลานดอลลารสหรัฐ และไทยนําเขาจากจีนมูลคา
41,065.77 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยขาดดุลการคากับจีนมูลคา 17,323.69 ลานดอลลารสหรัฐ
– การค า รวม ในระยะ 5 ป ที่ ผ า นมา (ป 2554–2558) การค า รวมมี มู ล ค า เฉลี่ ย
62,818.50 ลานดอลลารสหรัฐ โดยในป 2558 การคารวมมีมูลคา 64,807.85 ลานดอลลารส หรัฐ
เพิ่มขึ้นจากป 2557 รอยละ 1.93 และเปนคูคาอันดับที่ 1 ของไทย
– การส ง ออก ในระยะ 5 ป ที่ ผ า นมา (ป 2554–2558) การส ง ออกมี มู ล ค า เฉลี่ ย
25,435.96 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยในป 2558 การสงออกมีมูลคา 23,742.08 ลานดอลลารสหรัฐ
ลดลงจากป 2557 รอยละ 5.35
– การนําเขา ในระยะ 5 ปที่ผานมา (ป 2554–2558) การนําเขามีมูลคาเฉลี่ย 36,982.54
ลานดอลลารสหรัฐ โดยในป 2558 การนําเขามีมูลคา 41,065.77 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป
2557 รอยละ 6.67
– ดุล การคา ไทยเปนฝายขาดดุล การคากับ จีนมาโดยตลอด โดยในป 2558 ไทยขาด
ดุลการคาแกจีน 17,323.69 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 29.15
– สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ยางพารา เคมีภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ไมและผลิตภัณฑไม แผงวงจรไฟฟา น้ํามันสําเร็จรูป
ขาว ผลิตภัณฑยางเครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ
อื่น ๆ ผลไม ส ด แช เ ย็น แช แ ข็ง และแหง วงจรพิ ม พ เครื่ องยนต สั นดาปภายในแบบลูก สู บ และ
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สวนประกอบ เปนตน ทั้งนี้ ในชวงป 2559 (มกราคม–เมษายน) สินคาสงออกของไทยไปจีนสวนใหญ
เปนสินคาอุตสาหกรรม (รอยละ 64.27) รองลงมาคือสินคาเกษตรกรรม (รอยละ 24.59) สินคา
เกษตร–อุตสาหกรรม (รอยละ 7.17) และสินคาเหมืองแรและเชื้อเพลิง (รอยละ 3.97)
– สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก เครื่องจัก รไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องจัก รกลและ
สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาในบาน เคมีภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ รถยนต
และสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑโลหะ สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทําจากผัก ผลไม ผาผืน ลวดและ
สายเคเบิล เครื่องใชเบ็ดเตล็ด แผงวงจรไฟฟา เปนตน โดยในชวงป 2559 (มกราคม–เมษายน) สินคา
นําเขาสวนใหญของไทยจากจีนเปนสินคาประเภททุน (รอยละ 40.13) รองลงมา ไดแก สินคาวัตถุดิบ
และกึ่งสําเร็จรูป (รอยละ 32.97) สินคาอุปโภคบริโภค (รอยละ 20.75) ยานยนตประเภทตางๆ (รอยละ
5.89) สินคาเชื้อเพลิง (รอยละ 0.20) และอาวุธ ยุทธปจจัย และสินคาอื่นๆ (รอยละ 0.06)
– สินคาที่มีโอกาสสงออก ไดแก สินคาเกษตร สินคาอาหารทะเล สินคาอาหารแชแข็ง
และอาหาร เพื่อสุขภาพสินคาไลฟสไตล อัญมณีเครื่องประดับเทียม ผลิตภัณฑเวชสําอาง และธุรกิจ
เครื่องสําอางแนวสปา โดยเฉพาะเวชสําอางที่ใชสมุนไพรหลากหลายชนิดเปนวัตถุดิบ เปนตน
ดานการลงทุน
– การลงทุนผานสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในป 2558 จีนเปนนัก
ลงทุนอันดับที่ 4 ของไทย รองจากญี่ปุน สิงคโปร และอินโดนีเซีย โดยมีมูลคาการลงทุนประมาณ
12,457 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนหนารอยละ 36.95 BOI ไดตั้งอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อสงเสริม
การลงทุนไทย–จีน ในป 2558 โดยแบงเปน (1) อุตสาหกรรมที่ตองการชักจูงการลงทุนจากจีนมายังไทย
และ (2) อุตสาหกรรมที่ตองการสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในจีน
– อุตสาหกรรมที่ตองการชักจูงการลงทุนจากจีนมายังไทย ไดแก ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม
สูงจากยางธรรมชาติ เครื่องจักรและอุปกรณ เชน เครื่องจักรสําหรับบรรจุภัณฑ เครื่องทาแมพิมพ
สําหรับงานหลอ เครื่องจักรสําหรับขึ้นรูปโลหะ และเครื่องจักรกลการเกษตร ยานยนตและชิ้นสวน
อิเ ล็กทรอนิก สและชิ้นสวน อุป กรณเ ครื่องมือทางการแพทยและชิ้นสวน รถไฟและรถไฟฟาและ
อุปกรณขนสงระบบราง
– อุตสาหกรรมที่ตองการสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในจีน ไดแก เกษตรแปรรูปและ
อาหาร กิจการบริการ (โรงแรม และบริการที่ตอเนื่อง) อสังหาริมทรัพย คาปลีก–คาสง ความรวมมือ
ดานรถไฟระหวางไทย–จีนมีความคืบหนา
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การทองเที่ยว
– ในป 2558 นักทองเที่ยวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยเปนอันดับ 1 คือ 7.93 ลานคน
หรือคิดเปนสัดสวน 1 ใน 4 ของนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาไทย สําหรับนักทองเที่ยวไทยไปจีน
ป 2558 (มกราคม–มิถุนายน 2558) มีจํานวน 245,959 คน ทั้งนี้ สําหรับป 2559 ทั้งสองฝายตั้งเปา
ใหมีนักทองเที่ยวสองฝายเดินทางระหวางกัน 10 ลานคน
ขอมูลโดยกระทรวงพาณิชย
สําหรับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพทิ ักษ)
26–30 มิถุนายน 2559
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สถิติการลงทุนจากจีน
1. การลงทุนจากจีนในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2553–2557) โครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริม
การลงทุนมี 172 โครงการ มูลคา 85,372.5 ลานบาท กิจการที่มีมูลคาการลงทุนสูง ไดแก เครื่องจักร
อุปกรณ ยางรถยนต โซลาเซลล และการประกอบรถยนต เปนตน
2. ในป 2558 โครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนมี 81 โครงการ มูลคา 85,099.5
ลานบาท โดยมูลคาการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 ที่มีการลงทุนเพียง 40 โครงการ มูลคา 38,247
ลานบาท
3. การลงทุนเดือนมกราคม–เมษายน 2559 โครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนมี 2
โครงการ มูลคา 5,913 ลานบาท
4. บริษัทรายใหญจากจีนที่ลงทุนในประเทศไทย เชน
– บริษัท ซานตง หลิงหลง ไทร จํากัด
(ผลิตยางลอรถยนต ลงทุนประมาณ 20,000 ลานบาท)
– บริษัท ชิงเตา เซ็นจูรี่ ไทร จํากัด
(ผลิตยางลอรถยนต ลงทุนประมาณ 9,000 ลานบาท)
– บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร จํากัด
(ผลิตรถยนต ลงทุนประมาณ 9,000 ลานบาท)
– บริษัท กวางเขิ่น รับเบอร กรุป
(ผลิตยางแทง ยางผสม ยางแผนรมควัน ลงทุนประมาณ 4,000 ลานบาท)
– บริษัท ยิ่งลี่ กรีนเอ็นเนอรจี โฮลดิ้ง จํากัด
(ผลิตโซลาร เซลล พาแนล/ โซลาร โมดูล ลงทุนประมาณ 4,000 ลานบาท)
ขอมูลโดย BOI
สําหรับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพทิ ักษ)
26–30 มิถนุ ายน 2559
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สถิติการใชจา ยดานการทหารรายปของประเทศในภูมิภาค
*สิ้นสุดสงครามเย็น (หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ
Brunei
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
South K.
Thailand
Vietnam

1991*
245
43
9,954
8,622
1,697
32,785
–
1,572
–
913
2,023
10,957
2,598
428

2005
249
71
45,729
23,072
2,146
44,301
12
3,120
–
1,373
5,464
22,160
1,984
1,026

2006
293
71
55,337
23,952
2,612
41,553
13
3,266
–
1,607
5,831
25,177
2,442
1,287

2007
323
76
68,090
28,255
3,349
40,530
15
3,971
–
2,014
6,519
27,726
3,523
1,784

2008
362
79
86,412
33,002
3,232
46,361
16
4,412
–
2,271
7,454
26,072
4,466
2,138

2009
350
83
105,634
38,722
3,304
51,465
14
3,965
–
2,116
7,538
24,576
4,800
2,401

2010
391
137
115,701
46,090
4,663
54,655
15
3,854
–
2,438
8,109
28,175
4,962
2,672

2011
415
168
137,967
49,634
5,838
60,762
19
4,692
–
2,701
8,922
30,992
5,513
2,687

2012
411
192
157,446
47,217
6,531
60,012
20
4,507
2,969
2,899
9,172
31,952
5,492
3,361

2013
412
217
177,848
47,404
8,384
49,024
23
4,916
2,367
3,377
9,346
34,354
5,901
3,727

2014
528
243
199,651
50,914
6,929
45,867
–
4,919
2,373
3,103
9,668
37,286
5,730
4,256

2015
424
278
214,787
51,257
7,641
40,885
–
4,549
2,193
3,870
9,417
36,435
5,737
4,571

ที่มา: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
*สิ้นสุดสงครามเย็น (% ของ GDP)
Brunei
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
South K.
Thailand
Vietnam

1991* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6.4
2.6
2.6
2.6
2.5
3.3
3.2
2.5
2.4
2.6
3.1
3.7
2.3
1.1
1.0
0.9
0.8
1.3
1.5
1.5
1.5
1.6
1.7
–
2.3
2.0
2.0
1.9
1.9
2.1
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
3.0
2.8
2.5
2.3
2.6
2.9
2.7
2.6
2.5
2.4
2.5
2.3
1.3
0.8
0.7
0.8
0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
1.0
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
–
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
–
–
3.2
2.2
2.2
2.1
1.9
2.0
1.5
1.6
1.4
1.5
1.5
1.5
3.2
1.6
1.6
–
–
–
–
–
4.6
4.7
4.3
3.9
2.0
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.3
4.4
4.3
4.3
3.6
3.9
3.9
3.4
3.2
3.2
3.1
3.1
3.2
3.7
2.5
2.5
2.5
2.6
2.7
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
1.1
1.1
1.4
1.6
1.8
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.6
5.6
1.8
1.8
1.9
2.2
2.3
2.3
2.0
2.2
2.2
2.3
2.3

ที่มา: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
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ปาฐกถานายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
ในการประชุม IISS Shangri–La Dialogue 15th Asia Security Summit
“Towards Strategic New Equilibrium of the Asia–Pacific”
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแชงกรี–ลา สิงคโปร
ฯพณฯ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร
ดร. จอหน ชิปแมน ผูอํานวยการบริหารสถาบันยุทธศาสตรศึกษาระหวางประเทศ
แขกผูมีเกียรติทุกทาน
1. สวั ส ดี ค รั บ ผมรู สึ ก เป น เกี ย รติ อ ย า งยิ่ ง ที่ ไ ด รั บ เชิ ญ จากนายกรั ฐ มนตรี สิ ง คโปร และจาก
ผูอํ า นวยการสถาบัน ยุ ท ธศาสตร ศึ ก ษาระหว างประเทศ ให ก ลา วปาฐกถาในการประชุ ม
Shangri–La Dialogue ในปนี้ ผลสําเร็จของการมาปรึกษาหารือกัน และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันอยางตอเนื่องตลอด 15 ปที่ผานมา เปนสิ่งที่ยืนยันไดเปนอยางดีวา การประชุมนี้ มี
บทบาทสําคัญที่สรางสรรคตอการสงเสริมความรวมมือดานความมั่นคงของภูมิภาคระหวางเรา
ทุกประเทศ
2. นอกจากนี้ ผมยังมีความยินดีที่ไดเยือนสาธารณรัฐสิงคโปรอีกครั้งหลังจากที่ไดรวมเฉลิมฉลอง
เอกราชครบ 50 ปในปที่ผานมา สิงคโปรนับเปนแบบอยางของประเทศที่นาชื่นชม เพราะ
นอกจากประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศและมีบทบาทสําคัญ ตอการสง เสริม ความ
มั่นคงของภูมิภาคอีกดวย
3. เมื่อ 14 ปที่แลว ทานลี กวน ยู บิดาผูกอตั้ง สิง คโปรและนายกรัฐมนตรีคนแรก เปนผูนําใน
เอเชีย –แปซิฟกคนแรกที่ไดกลาวปาฐกถาในการประชุม Shangri–La Dialogue ครั้ง แรก
ประเด็นหลักๆ ที่ทานลี กวน ยู ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับสถานการณความมั่นคงในภูมิภาคไวนั้น
ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงผูเลนหลักไปจากเดิม แตสถานการณความมั่นคงกลับมีความสลับซับซอน
มีความเชื่อมโยงกันและมีความทาทายมากยิ่งขึ้น ทานลี กวน ยู ไดคาดการณไวดวยวาหลาย
ประเทศจะมีบทบาทในภูมิภาคมากขึ้นและจะมีการแพรขยายของการกอการรายขามชาติ
4. ผมคิดวาโลกเราผานรอนหนาวมาหลายยุคหลายสมัย จากยุคสงครามเย็นที่ โลกแบงเปน 2 ขั้ว
(bipolar world) จนเปนโลกหลายขั้ว (multipolar world) ในปจจุบัน ความมั่นคงในโลกใบนี้
มีความเชื่อมโยงกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันมากยิ่งขึ้น (Interdependence) เราตองเผชิญปญหา
สําคัญ ๆ ที่มี ผ ลกระทบตอเสถียรภาพของโลกไมวาจะเปนในรูป แบบของภัยคุก คามดั้ง เดิม
(Traditional Threats) เชน ปญหาความขัดแยงตางๆ ในทะเลจีนใตและคาบสมุทรเกาหลี รวม
ไปถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non–traditional Threats) ซึ่งเปนภัยคุกคามที่เผชิญเหมือนกัน
ทั่ ว โลก (Global Common) เช น ความขั ด แย ง ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ประชาธิปไตยที่ยังไมสมบูรณและไมมีธรรมมาธิบาล ความไมมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ภัย
พิบัติ โรคระบาด การกอการรายขามชาติ ยาเสพติดขามชาติ ภาวะโลกรอน ปญหาหมอกควัน
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ขามแดน อาชญากรรมไซเบอร การประมงผิดกฎหมาย การคามนุษย การยายถิ่นฐานแบบไม
ปกติ สังคมผูสูงอายุ เปนตน ดวยเหตุนี้ การรักษาสมดุลดานความมั่นคงจึงทําไดยากขึ้นมากใน
ปจจุบัน ประเทศไทยเปนตัวอยางของประเทศหนึ่งที่เสียดุลยภาพไปในชวงหลายปที่ผานมา ทัง้ ๆ
ที่ไทยเคยประสบความสําเร็จในการรักษาสมดุลและดุลยภาพไดเปนอยางดีในอดีต เชน ชวง
สงครามและวิก ฤตการณตางๆ ปจ จุบัน ประเทศไทยดวยความรวมมือของหลายฝายทั้ง ใน
ประเทศและตางประเทศ ผมคิดวาไทยไดเดินกลับเขามาสูสภาวะที่ดีขึ้น แมวายังคงมีความทา
ทายตางๆ รอเราอยูขางหนามากก็ตาม ผมจึงจําเปนยืนอยูตรงนี้
5. ในโลกยุคโลกาภิวัฒน ไรพรมแดน การคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วถึงกันภายใน
เวลาไมกี่วินาที ซึ่งก็อาจจะทําใหเกิดทั้งวิกฤติและโอกาสไดตลอดเวลา และปญหามีมิติขามชาติ
มากขึ้น กลาวคือจากนี้ไป ผูคนในโลก “สุขจะสุขดวยกัน ทุกขก็จ ะทุกขดวยกัน” จากปญหา
ดัง กลาว ทําใหประชาคมโลกคอยๆ ขยับ จากแนวคิด “หนึ่ง ประเทศหนึ่ง จุดหมาย” (One
country, One Destiny) เปน “หนึ่งโลก หนึ่งจุดหมาย” (One World, One Destiny) ทุก
ประเทศจึงควรรวมกันพิจารณาวา จะทําอยางไรที่จะรวมกันแกปญหาเพื่อใหไดผลประโยชน
อยางเทาเทียม ลดความหวาดระแวง และมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
ทานผูมีเกียรติที่เคารพครับ
6. ในปจจุบัน สถาปตยกรรมของภูมิภาคขาดดุลยภาพที่เหมาะสม ปญ หาความมั่นคงรวมกันใน
ภูมิภาค จําเปนตองอาศัยโครงสรางสถาปตยกรรมที่ดี การสิ้นสุดของสงครามเย็น ไดทําให
โครงสรางดังกลาวในภูมิภาคเปลี่ยนไป กลายเปนโครงสรางที่มีหลายขั้วอํานาจและยังไมมีกฏ
ระเบียบหรือกติกาที่ชัดเจน จึงเกิดความไมแนนอน จนกลายมาเปนเรื่องที่ทาทายทุกประเทศใน
ภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีขนาดเล็กและกําลังพัฒนา
7. ปจจุบันความมั่งคั่งและศักยภาพของภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟกดึงดูดใหประเทศตางๆ หันมาดําเนิน
นโยบายขยายบทบาททั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น สหรัฐฯ มีนโยบาย ปรับ
สมดุล (Rebalancing) และนโยบายผลักดันเขตการคาเสรี TPP (ทีพีพี) ซึ่งไทยเองก็มีความสนใจ
และเรงพิจารณาในการเขารวมโดยใหมีการศึกษา ทําประชาพิจารณ (public hearing) จากทุก
ภาคสวนขอใหบรรดาประเทศสมาชิกชวยพิจารณาผลกระทบบางประการใหดวย ซึ่งก็นาที่จะทํา
ใหห ลายประเทศไดตัดสินใจไดรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ จีนมีนโยบายหนึ่ง แถบหนึ่ง เสน และ
ผลักดันการคาเสรีผาน FTAAP (เอฟแทป) และ เขตการคาเสรี RCEP (อารเสป) ขณะที่รัสเซีย มี
นโยบายมุงเอเชียและเขตการคาเสรียูเรเซีย (Eurasia Economic Union) และอินเดียมีนโยบาย
มุงตะวันออก (Act East Policy)
8. สหรัฐฯ จีน และญี่ปุนยัง คงเปนผูเ ลนที่สําคัญ ในภูมิภาค สวนอินเดีย รัสเซีย เกาหลีใตและ
อาเซียนเปนผูเลนที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้น ขณะที่จีนมองวา ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาศักยภาพดานความมั่นคงของตนเปนไปในเชิงสันติและสรางสรรค หลายประเทศกลับ
มีความกัง วลวา พัฒ นาการดัง กลาวจะกระทบตอดุล แหง อํานาจและความความมั่นคงของ
ภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟก ดังนั้น อาเซียนตองมีเอกภาพ และมีบทบาทสําคัญตอการสรางดุลยภาพ
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ใหมทางยุทธศาสตร (Strategic New Equilibrium) ในภูมิภาค เพื่อสงเสริมพื้นที่แหงสันติภาพ
และเอื้ออํานวยใหทุกฝายดําเนินการตามหลักการกฏระเบียบ และคานิยมที่ยอมรับรวมกันได
อยางสรางสรรค เปนเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแลว อาเซียนก็ไดแสดงใหเห็นแลววาสามารถสราง
พื้นที่แหงสันติภาพระหวางสมาชิกที่เคยขัดแยงกันไดอยางเปนที่นาพึงพอใจ และบรรลุวิสัยทัศน
ของผูกอตั้งอาเซียนในการเปนประชาคมที่มีพลวัตสําหรับอนาคต
9. นี่คือความทาทายที่ผมคิดวา ผูเชี่ยวชาญในที่ประชุมแหงนี้ จะไดหาทางออกหรือหาดุลยภาพที่
เหมาะสม สําหรับ ภูมิภาค โดยแสวงหาแนวทางที่จะรวมมือกันวางรากฐาน บรรทัดฐานและ
แนวปฏิบัติรวมกัน แสวงหาความรวมมือทํากิจกรรมรวมภายใตความแตกตางของแตละประเทศ
ในปจจุบัน ทั้ง นี้ เพื่อลดชองวางและสรางสมดุล ใหแกโ ครงสรา งสถาปตยกรรมในภูมิภาคได
โดยเร็ว เพื่อปองกันปญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และที่สําคัญเพื่อนําทุกประเทศในภูมิภาค
ไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและมีความเสถียรภาพอยางยั่งยืน โดยไมทอดทิ้งประเทศใดไวเบื้องหลัง
ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชนรวมกัน และเพื่ออนาคตของลูกหลานพวกเราทุกคน
ทานผูมีเกียรติครับ
10. เราจะตองเตรียมความพรอมเหลานี้กันไวอยางไร? เราพรอมหรือยัง? ทุกประเทศตองเริ่มจาก
ความมั่นคง มีเสถียรภาพในทุกมิติเปนปจจัยหลัก คงจะไมมีประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถ
เผชิญกับภัยคุกคามทั้งหมดไดโดยลําพัง แนวคิดความมั่นคงแหงชาติ (National Security) ของ
แตละประเทศเพียงอยางเดียว อาจจะไมเกิดผลเทาที่ควรตอการแกปญหาโดยองครวม จะตอง
ขยายแนวคิดออกไปเปนความมั่นคงในภูมิภาค (Regional Security) และ ความมั่นคงของโลก
(Global Security) ซึ่งจะครอบคลุมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อาหาร น้ํา พลังงานไปจนถึง
ความมั่นคงทางไซเบอร อื่นๆ
11. สิ่งที่กลาวมาทั้งหมดลวนเกี่ยวของกับประเด็นความมั่นคงทั้งสิ้น เราควรมาชวยกันระดมความคิด
สง เสริม ตอจิ๊ก ซอวตางๆ อยางสรางสรรคใหเ ปนรูปภาพโลกอันสวยงามของเราใหไดอยาง
รวดเร็ว
ทานแขกผูมีเกียรติทั้งหลาย
12. แมเราจะเผชิญปญหาตางๆ ที่มีผลตอความมั่นคง บนโลกใบนี้มากมาย เราจะรวมกันอยางไร?
ผมคิดวา หลักการพื้นฐาน คือ (1) หนึ่ง เขาใจกัน (2) สอง รวมมือกัน (3) สาม สนับสนุนสงเสริม
กัน และ (4) สี่ ใหโอกาสและสนับสนุนใหประเทศที่ประสบปญหาสามารถแกปญหาภายในของ
ตัวเองได เพราะปญหาภายในของแตละประเทศหากไมไดรับการสนับสนุนจากภายนอกในการ
แกไขดวยตัวเองอาจทําใหปญหาเดิมเหลานั้น ยิ่งยุงยาก บานปลาย มีผลกระทบตอความมั่นคง
ของทุกประเทศทั่วโลกอยางเชนที่เคยเกิดขึ้น และกําลังเกิดขึ้นอยูในทุกซีกโลกในปจจุบัน
13. ดังนั้น เราตองหาจุดดุลยภาพใหมใหพบโดยเร็ว จึงจะแกปญหาได มิฉะนั้นแลว เราลวนแตผูมี
หนาที่รักษาความมั่นคงก็จะลมเหลว ทั้งนี้ ในการหาดุลยภาพใหม เราจะตองมีเปาหมายรวมกัน
(Common Goals) ของความมั่นคงในภูมิภาคและของโลก ซึ่งมีอยู 4 ประการ คือ สันติภาพที่
มั่นคง (Secured Peace) / การเจริญ เติบ โตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) / ความ
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เจริญรุงเรืองรวมกัน (Shared Prosperity) และการอนุรักษโลก (Saved the Planet) ไปพรอม
กันๆ ดวย
14. เราจําเปนตองสรางจุดยืนรวมกัน (Common Ground) เพื่อไปสูเปาหมายรวมกัน (Common
Goals) โดยแสวงจุดรวม สงวนจุดตางใหมากที่สุด ทุกประเทศตองปรับเปลี่ยนทุกกระบวนทัศน
จากการเผชิญ หนา (Confrontation) สูความรวมมือ (Collaboration) ภายใตแนวคิดที่วา
จะตองแข็ง แกรงไปดวยกัน “Stronger Together” และที่สําคัญ ตองไมทิ้ง ใครไวขางหลัง
(Leave No One Behind) จากความขัดแยง (Conflict) สูความเชื่อมโยง (Coherent) จาก
ผลประโยชนรวม (Common Interest) สูคานิยมรวม (Shared Value) และจากแนวคิดการ
แพ–ชนะ (Zero–Sum Attitude) สูแนวคิดการชนะรวมกัน (Positive Sum Attitude) แบบ
Win–Win
15. กระบวนทัศนดังกลาวตั้งอยูบนหลัก 3 M คือ ความไวเนื้อเชื่อใจรวมกัน (Mutual Trust) ความ
เคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) และผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefit)
16. ผมมีความเห็นวาความรวมมือในภูมิภาค ดุลยภาพใหมที่เกื้อกูลกันและไมทิ้งใครไวขางหลัง ผมมี
ความเห็นวา แนวทางการปรับสมดุลและการสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนในภูมิภาครวมกันนั้น
จําเปนตองอาศัยสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวย ซึ่ง จะตองมีองคป ระกอบสําคัญ 7 ประการ
ดังตอไปนี้
17. หนึ่ง การสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศในภูมิภาค ตองอาศัยเวลาและความคุนเคย
ดังนั้น ประเทศตางๆ จึงควรรวมมือกันอยางตอเนื่องสอดคลองกับวัฒนธรรม “การให” ในเอเชีย
คือยิ่งใหจะยิ่งไดรับ ตอบแทน ดังนั้น ยิ่งมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน ยิ่งไดรับความมั่นคงตอบแทน
18. สอง ความเปนหุนสวนแบบเหมาะสมและเกื้อกูลกัน เชน เปนกลุม หรือแบบไตรภาคี ประเทศใน
ภูมิภาคควรสงเสริมความเปนหุนสวนแบบดังกลาว เชน ความรวมมือระหวางประเทศ ที่มีระดับ
การพัฒนาระดับกลางดวยกันเอง หรือ ความรวมมือระหวางประเทศที่มีระดับ การพัฒนาสูง กับ
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่นอยกวา หรือประเทศที่เปนชาติมหาอํานาจรวมมือ สนับสนุน
ชวยเหลือ ประเทศที่พัฒนามาก ประเทศที่กําลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนานอย ไปพรอมๆ
กัน ตามศักยภาพของแตละประเทศที่มีอยู เพื่อลดชองวางระหวางกันใหมากที่สุดในทุกมิติ
19. สาม การไมติดกับดักของการเลือกขาง หรือแบงฝกฝาย โลกปจจุบันเปนโลกหลายขั้วอํานาจ
ประเทศขนาดเล็กและขนาดกลาง จึงจําเปนตองคบหามิตรประเทศตางๆ รอบดาน และตอง
รวมตัวกันอยางเหนียวแนนเพื่อสรางดุลยภาพที่เหมาะสม และ สวนใหญแลวนั้นไมมีใครอยาก
ถูกบังคับใหเลือกขาง เราอยากไดความจริงและความเขาใจจากมิตรประเทศทุกประเทศ
20. สี่ การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศมหาอํานาจ ที่เปนผูเลนสําคัญในภูมิภาค ควรหาทาง
รวมมือกันเสริมสรางดุลยภาพใหมากขึ้น ซึ่งไมเพียงแตจะเปนประโยชนแกประเทศมหาอํานาจ
ดวยกันเอง แตจะเปนผลดีตอทุกประเทศในภูมิภาคโดยรวม จึงจะเรียกไดวา เราชวยกันทําให
โลกใบนี้มีความเทาเทียมกันไดอยางแทจริง
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21. หา ประเทศในภูมิภาคควรจะปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาอธิปไตยใหสงเสริมซึ่งกันและกันมาก
ขึ้น ทั้ง นี้ ก็เ พื่อสง เสริม ความมั่นคงรวมกันในระยะยาว จริง อยู ประเทศตางๆ ยัง คงตองให
ความสําคัญกับนโยบายการปองกันประเทศ แตตัวอยางของการกอตั้งอาเซียนเมื่อ 49 ปที่ผาน
มา และตัวอยางของการรวมตัวขององคการความรวมมือตางๆ ในทุกภูมิภาคบนโลกใบนี้ ได
สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงทางเลือกที่ดีกวา ดวยการตระหนักถึงการมีสวนรวมในการรักษา
ความมั่นคงรวมกัน การคํานึงถึงประโยชนรวมกัน ตลอดจนการเคารพกฎหมายระหวางประเทศ
และกติกาสากล ผมคิดวา นี่คือทิศทางของความมั่นคงที่แทจริงในอนาคต ใหเสนเขตแดนเปน
เสนแหงความรวมมือมากกวาทําใหเกิดความขัดแยงเพิ่มขึ้น
22. หก การสงเสริมการพัฒนาควบคูกับความมั่นคง ความมั่นคงเปนรากฐานของการสรางความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในทางกลับกัน ปญหาความมั่นคงของมนุษย
(human security) ก็ส ามารถบั่นทอนความมั่นคงของประเทศและภูมิภาคได ไทยจึง ให
ความสําคัญกับ การแกปญ หาที่ตนเหตุ คือ การพัฒ นาจากภายใน รัฐบาลจึงไดวางรากฐานที่
สมดุล มั่นคงและยั่งยืนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และดําเนินนโยบาย “ประชารัฐ”
เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ โดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงมีประสบการณดานการพั ฒนากวา
40 ป และทรงดําเนินงานพัฒนาโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง ทั้งนี้ ในปนี้เปนโอกาสครบรอบ
10 ปที่สหประชาชาติไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย “รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนา
มนุษยของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ” (UNDP Human Development Lifetime
Achievement Award) ในป ค.ศ. 2006 ซึ่ง สอดคลองกับ วาระการพัฒนาอยางยั่ง ยืนของ
สหประชาชาติ
23. ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประธานกลุม 77 วาระป ค.ศ. 2016 ขอเสนอของผม และของรัฐบาล
ไทยในที่ประชุมแหงนั้น คือ ในวันนี้ การทํางานของประเทศไทยไมใชเพื่อประเทศไทยเพียงอยาง
เดียว ขอเสนอเหลานี้ อยูบนแนวทางการลดความเหลื่อมล้ําระหวางประเทศที่สอดคลองกับวาระ
การพัฒนาอยางยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ และที่สําคัญคือ เปนการแกปญ หาดวยการ
พัฒนาไปดวยกัน คนหาศักยภาพของทุกประเทศและชวยสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยไมทอดทิ้ง
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ไวขา งหลัง และตองเสริมสรางบทบาท ความรวมมือในอาเซียนและ
ความรวมมือกับประชาคมอื่นๆ ไดอยางมีศักดิ์ศรีในทุกเวทีโลก
24. ผมในฐานะที่เคยรับราชการทหารมากวา 30 ป ผมเห็นวาทหารไมควรจํากัดบทบาทเพียงเพื่อ
การปกปองอํานาจอธิปไตยของประเทศแตเพียงอยางเดียว หากควรมีบทบาทสนับสนุนการ
พัฒ นาประเทศเพื่อชวยวางรากฐานดานความมั่นคงที่ยั่ง ยืน ซึ่ง เปนบทบาทที่กําหนดไวใ น
รั ฐ ธรรมนู ญ ไทยทุ ก ฉบั บ ไทยเองได เ ข า ร ว มปฏิ บั ติ ก ารกองกํ า ลั ง รั ก ษาสั น ติ ภ าพของ
สหประชาชาชาติของไทยในประเทศตางๆ อาทิ ที่ติมอร–เลสเต บูรุนดี และซูดาน โดยกองกําลัง
รักษาสันติภาพของไทยไมเพียงแตทํา การสูรบเทานั้น แตยังไดชวยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพรชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเหลานั้นดวย
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25. เจ็ด สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและโลกเปนผลประโยชนรวมกัน ของทุก ประเทศ
ประเทศไทยสนับสนุนและพรอมรวมมือในการธํารงไวซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและ
โลก โดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ และพันธกิจตางๆ ที่มีระหวางกัน
26. ความทาทายดานความมั่นคงที่สําคัญมากและตองรวมกันสัมมนาภายใน 2 วันนี้เพื่อหาดุลยภาพ
มีอยางนอย 7 ประเด็น ไดแก
27. ประเด็นแรก ปญหาความตึงเครียดในทะเลจีนใตและทะเลจีนตะวันออก ประเทศไทยเห็นวา
อาเซียนควรมีเอกภาพในเรื่องนี้เพราะสันติภาพและเสถียรภาพในพื้นที่ทางทะเลในภูมิภาค เปน
ผลประโยชนรวมกันของทุกประเทศ ซึ่งทุกฝายตองคํานึงถึงความสําคัญที่จะรวมกันธํารงไวซึ่ง
สั น ติ ภ าพและเสถี ย รภาพในทะเลจี น ตะวั น ออกและทะเลจี น ใต เสรี ภ าพในการบิ น ผ า น
(freedom of overflight) และการเดินเรือ (freedom of navigation) ตลอดจนสนับสนุนการ
แกไขปญหาในพื้นที่ทางทะเลในภูมิภาคโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ
รวมทั้ง กฎหมายทางทะเล (UNCLOS–อันคลอส–United Nations Convention on the Law
of the Sea) ประเทศไทยเห็นวาการปฏิบัติตาม DOC (ดีโอซี–Declaration on the Conduct
of the South China Sea) อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพในทุกขอบทจะสรางบรรยากาศที่
เอื้ออํานวยตอการเจรจาแกไขปญ หาโดยสันติ วิธีร ะหวางประเทศที่เ กี่ยวของโดยตรง และ
สนับสนุนใหเรงรัดการจัดทํา COC (ซีโอซี–Code of Conduct on the South China Sea) ให
แลวเสร็จโดยเร็ว โดยทั้งนี้ประเทศที่อางสิทธิ์ตองแสดงเจตนารมณทางการเมือง (Political Will)
ในการคลี่คลายปญหาในทุกโอกาส ทุกเวทีความรวมมือที่มีอยูในการพิจารณาหาความเปนไปได
ของการคลี่คลายปมปญหานี้
28. ปญหาในพื้นที่ทางทะเลในภูมิภาค ไมควรเปนเกมสที่มีผลแพชนะ (zero sum game) เพราะจะ
ทําลายความสัมพันธอันดีที่มีมาอยางยาวนานและจะไมมีใครไดรับประโยชนในทายที่สุด
29. ประเทศในภู มิ ภ าคควรพลิ ก มุ ม มองต อ สถานการณ ใ นพื้ น ที่ ท างทะเลในภู มิ ภ าคให เ ป น
ผลประโยชนรวมกันของทุกฝายในลักษณะ win–win ประเทศไทยขอเสนอใหประเทศในภูมิภาค
ทั้งประเทศที่อางสิทธิและไมไดอางสิทธิในพื้นที่ทางทะเลในภูมิภาค ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
สรางสรรค (Constructive Joint Activities) เพื่อประโยชนรวมกัน โดยเนนใหมีผลในทาง
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและอยูบนพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ เราควรพิจารณาวา ทํา
อยางไรจะมีกิจกรรมรวมของประเทศผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง หมดในทางสรางสรรคกอน โดย
กระทําควบคูกับการเจรจาเพื่อไมใหปญหาเขตแดนเปนอุปสรรค ใหเปนเสนเขตแดนแหงความ
รวมมือทั้งวันนี้และอนาคตไดอยางไร
30. ประเด็นที่สอง สถานการณในคาบสมุทรเกาหลี โครงการอาวุธนิวเคลียรของเกาหลีเหนือยังคง
สรางความตึงเครียดและเปนขอหวงกังวลยิ่งของภูมิภาค ซึ่งควรมีการฟนกลไกการปรึกษาหารือ
6 ฝายเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นและลดความตึงเครียด บนพื้นฐานของหลักการทางการทูตและ
ความอดทนอดกลั้น นอกจากนี้ ประเทศตางๆ ที่เกี่ยวของควรมีการพิจารณาถึงการเสริมฐาน
ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกประชาชนและคงชองทางการปฏิสัมพันธกับรัฐบาลเกาหลี
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เหนือไวในระดับที่เหมาะสม ใหเกาหลีเหนือมีพื้นที่พอในประชาคมโลกที่จะสามารถเอื้อตอการ
เจรจาหารือ รวมทั้งสนับสนุนใหเกาหลีเหนือไดป รับทัศนคติใหไปกันได (compatible) กับ
ประชาคมโลกโดยไมถูกโดดเดี่ยว
31. ประเด็นที่สาม การกอการรายและแนวคิดสุดโตง อาทิ เหตุการณการกอการรายที่เกิดขึ้นหลาย
แหง เปนสิ่ง ยืนยันวาการกอการรายขามชาติเ ปนภัยคุก คามรวมของภูมิภาคและประชาคม
ระหวางประเทศ เรามีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรวมมือกันเพื่อปองกันการแพรขยายของ
เหตุก ารณ โดยอาศัยทั้ง มาตรการทางดานการพัฒ นาและทางทหาร ดว ยการสง เสริม การ
แลกเปลี่ยนประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแนวทางสายกลาง ความรูและความเขาใจ
อันดีระหวางศาสนาและชาติพันธุ และการแกไขที่รากเหงาของปญหา อาทิ การขาดโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความยากจน ความแหงแลง การละเมิดสิทธิมนุษยชนและ การไดรับความ
ไมเปนธรรมรวมถึงความขัดแยงที่หยั่ง รากลึก ซึ่งหากไมไดรับการแกไข การปองกันและการปอง
ปรามก็มีโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับสถานการณความไมสงบภายในหลายประเทศ
32. ประเด็นที่สี่ การสะสมอาวุธสงคราม ควรเปนไปอยางจํากัดและเทาที่จําเปนเพื่อคุม ครอง
อธิปไตย และรักษาผลประโยชนแหงชาติ ไมควรมีไวเพื่อการรุกรานหรือขมขูประเทศอื่นๆ
33. ประเด็นที่หา การเคลื่อนยายถิ่นฐานแบบไมปกติ ควรเปนความรับผิดชอบรวมกันของประเทศ
ตนทาง–กลางทาง–ปลายทาง โดยไมผลักภาระใหประเทศใดประเทศหนึ่งตองแกไขปญหาเพียง
ลําพัง แนวทางการแกปญหาที่เหมาะสม ควรแก ไขที่ตนเหตุ (root causes) โดยชวยพัฒนา
การศึกษา คุณภาพชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ขจัดความอยุติธรรม บนพื้นฐานดานมนุษยธรรม
และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ที่ผานมาไทยไดมีสวนสนับสนุนเรื่องดังกลาวโดยไดจัดการประชุมวา
ดวยการโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติในมหาสมุทรอินเดียในไทยเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมกันหารือ
ปญหา ทั้งนี้ หากไมแกปญหาอยางครบวงจร ประเทศที่อยูกลางทางจะกลายเปนแหลงพักคอย
ของขบวนการคามนุษยโดยทันที/โดยปริยาย
34. ประเด็นที่หก ความมั่นคงทางไซเบอร ควรมีการจัดตั้งหนวยงานติดตามเฝาระวังเปนการเฉพาะ
ในทุกประเทศ และดูแลใหมีกฎหมายเพื่อจัดการในเรื่องนี้ บนมาตรฐานที่สอดคลองกัน รวมทั้ง
การสรางความรวมมือทั้งทางการขาวและเทคโนโลยีตลอดจนพัฒนาบุคลากรและการฝกรวม ทํา
อยางไรจะเกิดความสมดุลในเรื่องสิทธิมนุษยชนกับความมั่นคงในการบังคับใชกฎหมาย
35. และประเด็นสุดทาย การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)/การบรรเทาภัย
พิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัย การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิสงผลกระทบตอความมั่งคั่ง
และความยั่งยืนของภูมิภาคและโลก เกิดภัยแลง น้ําทวม กระทบตอภาคเกษตร ความมั่นคงทาง
อาหาร ทั้งนี้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมเปนสมบัติของโลก ดังนั้น พวกเราจึงตองชวยกัน
ดูแลรักษาไมวาจะอยูในประเทศใด ในเรื่องของการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณ
ภัยประเทศในภูมิภาค ควรกระชับความรวมมือ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองคความรูดานตางๆ
เชน แพทยทหาร หนวยชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian
Assistance and Disaster Relief) ทหารพัฒนาและทหารชาง
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ทานแขกผูมีเกียรติครับ
36. ความมั่นคงของแตล ะประเทศกับ ภูมิภาคนั้นมีความสัม พันธกัน อนาคตของประเทศไทยจึง
เชื่อมโยงกับความมั่นคง ความเจริญ รุง เรืองและเสถียรภาพของภูมิ ภาค ไทยพรอมที่จะเปน
หุนสวนและมีบทบาทที่สรางสรรคในการวางรากฐานเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทีย่ งั่ ยืนในภูมภิ าค
ทํานองเดียวกัน ความมั่นคงของประเทศไทยก็มีผลกระทบตอเสถียรภาพในอาเซียนและภูมิภาค
ผมจึงขออนุญาตแลกเปลี่ยนประสบการณและแบงปนแนวคิดของไทยกับทาน ดังนี้
37. ประเทศไทยกําลังอยูในชวงเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตยที่เขมแข็งและยั่งยืน กําลังเผชิญกับ
ปญหาความมั่นคงที่ทาทายซับซอนหลายมิติเชนเดียวกัน ความมั่นคงของประเทศไทย ถูกสั่งสม
ดว ยปญ หาความยากจน สั ง คมเหลื่ อ มล้ํ า ติ ด กับ ดั ก รายได ป านกลาง ซ้ํ า เติ ม ดว ยผลผลิ ต
การเกษตรลดลงจากภัยแลง และราคาตกต่ําจากภาวะเศรษฐกิจโลก
38. ไทยยังเผชิญกับปญหาความไมสงบในบางพื้นที่ ซึ่งเปนปญหาภายในของไทย ไมใชความขัดแยง
ทางศาสนา และยั ง ไม ป รากฏว า มี ตา งชาติ เ ขา ร วมด วย เรากํ าลั ง แกไ ขดว ยกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมตามปกติ และการพัฒนา การสรางความเขาใจทุกมิติ
39. นอกจากนี้ ไทยยังมีปญหาการแบกรับภาระผูอพยพยายถิ่นฐานแบบไมปกติและจําเปนตองใช
แรงงานขามชาตินับลานคน กอใหเกิดปญหาสังคม ปญหาการคามนุษย และการทําประมงผิด
กฎหมาย รวมทั้ง อาชญากรรม การละเมิดสิทธิม นุษยชน ซึ่ง ไทยในรัฐบาลปจจุบัน กําลัง เรง
แกปญหาเหลานี้ไดอยางรวดเร็ว
40. อยางไรก็ดี ปญหาที่สําคัญของเรา ที่สงผลกระทบมากที่สุด ในหวงที่ผานมา คือความขัดแยงทาง
การเมือง การแตกแยกกันของคนในชาติ อยางไมเคยมีมากอน รากเหงามาจากการเมืองที่อาง
ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพไรขีดจํากัด อาศัยแตเพียงรูปแบบ นําไปสูการบริหารงานที่ขาด
ธรรมาภิบาล มีการใชจายงบประมาณของรัฐอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมวาเพื่อหวังอะไรก็ตาม
นโยบายประชานิยมที่เปนปญหา มีการทุจริตคอรัปชั่นสูง ทําใหเกิดความขัดแยงทางการเมือง
ไมสามารถตกลงกันได ตามวิถีทางประชาธิปไตย ปดล็อคดวยกฎหมาย มีการระดมมวลชน การ
ใชสื่อเลือกขาง บิดเบือนขอเท็จจริง จนความขัดแยงบานปลายสูความรุนแรง ละเมิดกฎหมาย
และใชอาวุธตอสูกันในที่สุดทําใหเ กิดสัง คมไรระเบียบ ประชาชนหลายกลุมเรียกรองแตสิท ธิ
เสรีภาพ ไรขีดจํากัดของตนเอง ละเมิดสิท ธิประชาชนทั่วไป ละเมิดกฎหมาย การบัง คับ ใช
กฎหมายไมไดนําไปสูการเรียกรอง ทหารออกมายุติสถานการณ แลวนําไปสูการปฏิรูปประเทศ
เพราะหากปลอยทิ้งไว ประเทศไทยจะเสียดุลจนอาจนําไปสูสงครามกลางเมือง สถานการณ
บังคับใหผมไมมีทางเลือก เหลือกระบวนการภายในประการเดียวคือจําเปนตองใชกํา ลังทหาร
ปลดล็๊อคประเทศที่เปนสูญญากาศอยูในขณะนั้น เพื่อหยุดยั้งความรุนแรง ความเสียหายทาง
เศรษฐกิจเพื่อใหสัง คมเกิดความสงบสุขมีดุล ยภาพ และสามารถซอมแซมประชาธิป ไตยให
เขมแข็งยั่งยืนเปนสากลโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ก็ยังมีการพูดใหรายบิดเบือน ไมใชขอเท็จจริงในสื่อ
โซเชียลมีเดียทั้งในและนอกประเทศโดยบุคคลบางกลุม
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41. ความทา ทายของไทยในป จ จุ บั น คือ เราจะมีวิ ธีป ฏิบั ติใ นการแกป ญ หาเหล านี้ อย างไรให
ประชาชนและสังคมโลกเขาใจวาในสถานการณเชนนี้ เราไมไดตองการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
จํ า กั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานแต อ ย า งใด แต มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ท หารเข า มาควบคุ ม
สถานการณเพียงระยะเวลาหนึ่งเพื่อไมใหเกิดความรุนแรงและบานปลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อให
การบังคับใชกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมเกิดผล ทั้งนี้ การดําเนินการทุกอยางในปจจุบัน
จะตองอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย ทุกคนตองเคารพกฎหมายทุ กกฎหมายกอน การบังคับใช
กฎหมายจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการกระทําผิดกฎหมาย การดําเนินการตามเงื่อนไขนี้จึงมิไดเปน
การละเมิดสิท ธิมนุษยชน เพียงแตมีเสนแบงที่ใกลเคียงกันมาก เจาหนาที่ตองถูกลงโทษหาก
กระทําผิดเองโดยเจตนา
42. สิ่ง ที่รัฐบาลปจ จุบันกําลัง ดําเนินการแก ไขปญ หาอยู คือ การรัก ษาความสงบเรียบรอย การ
พยายามแกปญ หาการเมืองเพื่อใหเปนประชาธิปไตยและสรางความปรองดองของคนในชาติ
การแกปญหาเศรษฐกิจ และเรงสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนไทยและตางชาติ ทั้งภายในและ
ตางประเทศ กําหนดใหปญหาการทุจริตคอรัปชัน เปน “วาระแหงชาติ” ปรับปรุงกฎหมายให
ทันสมัย เปนสากล ปฏิรูประบบราชการ จัดระเบียบสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาประเทศให
มีความเขมแข็ง จากภายในและสรางความเขมแข็ง ตั้งแตร ะดับครัวเรือน ถึงระดับชาติ โดยใช
แนวทางประชารัฐ เพื่อใหทุกภาคสวนไดมีสวนเขามาแกปญหาความเหลื่ อมล้ําที่ตนเหตุ และ
รองรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ไทยยังมุงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศเพื่อกาวพนกับดักของประเทศรายไดปานกลางและพรอมเขาสูโลกอุตสาหกรรมยุคที่ 4
(Industry 4.0) อยางยั่งยืนดวยนโยบาย Thailand 4.0 โดยการสงเสริมปรับปรุงใหทันสมัย
สําหรั บ อุต สาหกรรมเดิม 5 ประเภทและสง เสริ ม อุตสาหกรรมใหมที่ ไทยมีศัก ยภาพอีก 5
ประเภทดวย
ทานผูมีเกียรติครับ
43. จะเห็นไดวา ในการสรางดุลยภาพใหมใหกับประเทศไทย มีเรื่องตางๆ ที่ตองดําเนินการดวยกัน
และไมสามารถทําทุก อยางใหสําเร็จ ในเวลาอันจํากั ด ผมจึงตองมีแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
เหมือนกับ หลายประเทศ เราอยากใหมิต รประเทศอยูใ นประวัติศาสตรของไทยดว ย และ
Roadmap ระยะที่ห นึ่ง สอง และ สาม อะไรที่ยังไมเ สร็จก็จะสงตอใหรัฐบาลที่ม าจากการ
เลือกตั้งตอไป แตระยะแรกนี้ ผมจําเปนตองทําใหบานเมืองเกิดความสงบสุขมั่นคงกอน จึงจะ
ปฏิรูปดานอื่นๆ สรางดุลยภาพใหมได ผมยืนยันวา ขณะนี้ ประเทศไทยจะคืนสูประชาธิปไตย
ตาม Roadmap ที่วางไวทุกประการ โดยประเทศไทยยังคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและ
พันธกรณีตามกฏกติกาของสังคมโลกเชนเดิมเสมอมา ผมคิดวาเวทีนี้อาจใชบางอยางที่ผมกลาว
มาใหเปนประโยชนได
44. โดยสรุป ดุลยภาพและความเขมแข็งของไทยจะชวยรักษาและสงเสริมดุลยภาพของอาเซียนให
เขมแข็งยั่งยืนซึ่งมีสวนในการสรางดุลยภาพใหมใหกับภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟก การเสริมสราง
ความมั่นคงอยางยั่งยืนในภูมิภาคตองอาศัยระยะเวลา ความไวเนื้อเชื่อใจและเจตนารมยทาง
การเมืองจากทุกประเทศที่เกี่ยวของบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน การเคารพในอํานาจ
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อธิปไตยและกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึงไมนําประเด็นเรื่องอุดมการณของตนเองมาเปน
เงื่อนไขและอุปสรรคตอความรวมมือระหวางกัน ผมคิดวาควรมองจากขางนอกเขามาขางในกอน
จะเห็นปญหาและวิธีก ารบริหารจัดการไดอยางเหมาะสมพรอมกับแกปญหาจากภายในไปสู
ภายนอก
45. ความมั่นคงที่สมดุลหรือมีดุลยภาพและยั่งยืนนั้น ควรมีลักษณะรอบดาน ไดแก ความมั่นคงทาง
ทหารและความมั่นคงเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการพัฒนาใหป ระชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยและเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืน
46. ผมเชื่ อมั่ นว าเอเชีย –แปซิฟ ก กวา งใหญ ไพศาลพอที่เ ราจะรว มกั นสรา งดุ ล ยภาพ ใหมท าง
ยุทธศาสตร และเจริญรุงเรืองไปดวยกัน ไทยพรอมเปนหุนสวนและมีบทบาทที่สรางสรรคเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในภูมิภาคโดยไมทิ้งผูใด
47. สุดทายนี้ ผมคิดวา ธรรมนูญของ UNESCO (ยูเนสโก–องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ) ระบุไวเหมาะสมเปนอยางยิ่ง เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราทุกคนตองทํา
เพื่อใหเกิดความมั่นคงอยางยั่งยืน คือ “ในเมื่อเหตุแหงสงครามมีแหลงที่มาจากในจิตใจของคน
ดังนั้น จึงตองสรางสันติภาพใหบังเกิดขึ้นในจิตใจของคน” (That since war begins in the
minds of men, it is the minds of men that the defences of peace must be
constructed.)
ขอบคุณครับ
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ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงปกกิ่งและนครเซี่ยงไฮ)
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
ระหวางวันที่ 26–30 มิถุนายน 2559
รองนายกรั ฐมนตรี (นายสมคิ ด จาตุ ศ รีพิ ทั ก ษ ) พรอ มดว ยรัฐ มนตรีว า การกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายอุตตม สาวนายน) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายสุวิทย เมษินทรีย)
เดิ น ทางเยื อ นกรุ ง ป ก กิ่ ง และนครเซี่ ย งไฮ ระหว า งวั น ที่ 26–30 มิ ถุ น ายน 2559 เพื่ อ กระชั บ
ความสัมพันธ สรางความเชื่อมั่นใหกับนักธุรกิจและนักลงทุนจีน และนําเสนอนโยบายเศรษฐกิจและ
นโยบายสงเสริมการลงทุนของไทย โดยมีการพบหารือกับผูนําระดับสูงของจีน การพบหารือบริษัท
รายใหญ ข องจี น เพื่ อ ชั ก จู ง การลงทุ น รวมทั้ ง เข า ร ว มงานประชุ ม หารื อ ภาคธุ ร กิ จ (Business
Networking Lunch) กับนักธุรกิจกลุมสตารทอัพและอุตสาหกรรมสรางสรรค ตลอดจนรวมงาน
สัมมนา “Thailand: Moving Forward to Sustainable Growth”
การพบหารือกับผูนําระดับสูงของจีน
1) การพบหารือกับ นายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ –ฝายจีนย้ําความ
รวมมือเชิงยุทธศาสตรระหวางไทยและจีน พรอมทั้งผลักดันความรวมมือดานเศรษฐกิจและการคาผาน
กลไกคณะกรรมาธิการรวมดานเศรษฐกิจไทย–จีน (JC) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ป รวมถึง
ประสงคจะกระชับ ความสัม พันธดานวัฒนธรรมผานนัก ศึก ษาและนักทองเที่ยว สวนความรวมมือ
ระดับภูมิภาค ฝายจีนเนนย้ําความรวมมือในกรอบอาเซียน–จีน รวมถึงทาทีของจีนในประเด็นทะเลจีนใต
โดยขอใหไทยสนับ สนุนและเขาใจจีน และหวัง วาประเด็นดัง กลาวจะไมสง ผลกระทบตอภาพรวม
ความสัมพันธอาเซียน–จีน
2) การพบหารือกับ นายหวัง หยง มนตรีแหง รัฐ –ฝายจีนกลาวชื่นชมนโยบายระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออกของไทยและกลาวถึงความคืบหนาโครงการรถไฟไทย–จีนที่จะเริ่มสรางระยะแรก
ในป 2559 นี้ และย้ําเรื่องความรวมมือในฐานะหุนสวนทางยุทธศาสตรร ะหวางไทย–จีน โดยจีน
ประสงคผ ลัก ดันการลงนามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ ระยะ 5 ปไทย–จีนฉบั บ ใหมแทนฉบับ เกาที่จ ะ
หมดอายุลงในปนี้ รวมทั้งจัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการคาและการลงทุน ครั้งที่ 1
และการประชุม JC เศรษฐกิจ ไทย–จีน ครั้ง ที่ 5 ในโอกาสแรก ในดานความรวมมือระดับ ภูมิภาค
จีนขอใหไทยมีบทบาทเปนผูประสานงานดานเศรษฐกิจและการคาในอาเซียนอยางแข็งขันตอไป และ
เรงรัดการดําเนินการภายในที่เกี่ยวเนื่องกับ การยกระดับ ASEAN–China FTA ใหเ สร็จโดยเร็ว
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี ไดย้ําการพัฒนายุทธศาสตรรวม CLMVT และเปาหมายการสรางไทยใหเปน
digital hub ของอาเซียน
3) การพบหารื อ กั บ นายหาน เจิ้ ง เลขาธิ ก ารพรรคคอมมิ ว นิ ส ต น ครเซี่ ย งไฮ –
รองนายกรัฐมนตรีก ลาวเนนจุดเดนของนครเซี่ยงไฮในดาน Technology–based Startup และ
Creative Economy ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงใหมที่ไทยตั้งเปาหมายที่จะพัฒนาใหเปน
Smart City บนพื้นฐานความสัมพันธเมืองพี่นองระหวางเชียงใหมกับนครเซี่ยงไฮ
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การจัดกิจกรรมพบหารือรายบริษัท (One–on–One Meeting)
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและกระทรวงพาณิชยไดจัดการพบหารือราย
บริษัทระหวางรองนายกรัฐมนตรีและบริษัทจีนชั้นนําที่มีความสนใจจะทําธุรกิจหรือขยายการลงทุนใน
ประเทศไทย รวม 7 ราย ไดแก China Fortune Land Development Co., Ltd. (CFLD),
Industrial and Commercial Bank of China (CIBC), SAIC Motor Co., Ltd., Yangzhou
Hengchun Electornic Co., Ltd., Futong Group Co., Ltd., Shanghai Yuantong Jiaotong
Investment & Development และ Alibaba
การประชุมหารือภาคธุรกิจ (Business Networking Lunch) กับนักธุรกิจกลุมสตารทอัพ
และอุตสาหกรรมสรางสรรค
รองนายกรัฐมนตรีไดเปนประธานงานประชุมหารือภาคธุรกิจเพื่อสรางโอกาสใหนักธุรกิจ
กลุมสตารท อะพและอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยและจีน ไดพบหารือแลกเปลี่ยนขอ คิดเห็น
ประสบการณระหวางกัน เปนการวางรากฐานสําหรับความรวมมือทางธุรกิจของทั้งสองฝายในอนาคต
มีผูเ ขาร วมประกอบดวยบริษั ท ฝ ายจี นจํา นวน 18 บริษั ท จากกลุม ธุร กิ จ Creative Industry,
E–Commerce, Mobile Payment, Digital Production และกลุม Electronics โดยตัวแทนกลุม
ธุรกิจไทย ไดแก สมาคมการคาเพื่อสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม บางกอก เวนเจอร คลับ
และบริษัทเน็ตเบย จํากัด (มหาชน) การหารือประสบความสําเร็จอยางสูง โดยบริษัทจีนทุกรายให
ความสนใจการลงทุนในประเทศไทย และสวนใหญตองการหาหุนสวนในไทยในการทํา ธุรกิจรวมกัน
เชน การสรางภาพยนตร การศึกษาสําหรับเด็น (digital production) และการพัฒนา culture and
creative industrial park เปนตน พรอมทั้งชื่นชมนโยบายไทยที่ใหความสําคัญกับผูประกอบการ
กลุมสตารทอัพ และตั้งเปาหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนตัวนํา
การจัดงานสัมมนา “Thailand: Moving Forward to Sustainable Growth”
รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานการสัมมนา รวมดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงพาณิชย การสัม มนาฯ ประสบความสําเร็จ อยางดียิ่ง มีผูเ ขารวมกวา 600 คน เปน
โอกาสในการสรางความเชื่อมั่นตอการลงทุนในประเทศไทย และชี้ใหนักลงทุนจีนเห็นถึงศักยภาพการ
เปนศูนยกลางดานการคา การลงทุน และโลจิสติกสของไทยในอาเซียน
การเยี่ยมชมหนวยงานตางๆ
ในชวงเวลาการเยือนนครปกกิ่งและนครเซี่ยงไฮ รองนายกรัฐมนตรีและคณะไดเยี่ยมชม
ศูนยแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทหัวเหวย อุทยานวิท ยาศาสตร Tsinghua Science
Park และเขตทดลองการคาเสรีนครเซี่ยงไฮ
สวนหนึ่งคัดจากหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของ BOI
11 กรกฎาคม 2559
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แถลงการณของประเทศไทยวาดวยสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในทะเลจีนใต
12 กรกฎาคม 2559
ประเทศไทยใหความสําคัญอยางยิ่งตอการธํารงสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และพื้นที่ขางเคียง รวมทั้งการฟนฟูความเชื่อมั่นและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศใน
ภูมิภาคตางๆ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอความเจริญรุงเรืองและการเติบโตอยางยั่งยืน
ผานกิจกรรมความรวมมือเชิงสรางสรรค
สถานการณในทะเลจีนใตควรไดรับการแกไขดวยความพยายามรวมกันและโดยทุกวิถีทาง
บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและความไวเนื้อเชื่อใจ รวมทั้งผลประโยชนที่เ ปนธรรม เพื่อสะทอน
ความสัมพันธอาเซียน–จีนที่มีมาอยางยาวนาน
การปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต (ดีโอซี) อยางเต็มที่และมี
ประสิทธิผล ควรไดรับการเนนย้ําในทุกวิถีทาง และความจําเปนที่ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองทํางาน
อยางเรง ดวน เพื่อบรรลุการเจรจาจัดทําแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต (ซีโอซี ) ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว เปน
ความสําคัญอยางยิ่งยวดที่จะนําพาใหพวกเรามีสภาวะที่แข็งแกรงพรอมกันไป
เพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว และในขณะที่ไทยยืนยันการสนับสนุนตอแถลงการณที่ผานมา
ของอาเซียนเกี่ยวกับสถานการณในทะเลจีนใต ประเทศไทยเชื่อวา เปาหมายสูงสุดของทุกฝายที่จะยัง
ประโยชนใหกับประชาชนของตนเองคือ การทําใหทะเลจีนใตเปนทะเลแหงสันติภาพ เสถียรภาพ และ
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน
จัดทําและออกโดยกระทรวงการตางประเทศ
12 กรกฎาคม 2559
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางสาวลดา ภูมาศ

ประวัติการศึกษา

– อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) เอกภาษาฝรัง่ เศส
โทภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
– อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีฝรัง่ เศส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
The Australian National University (ANU) ออสเตรเลีย

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

เจาหนาที่การทูต 3 กองเอเชียตะวันออก 1 (โตะลาว กัมพูชา)
กรมเอเชียตะวันออก
เจาหนาที่การทูต 4 กองเศรษฐกิจระหวางประเทศ (โตะ APEC)
กรมเศรษฐกิจ
เลขานุการโท/เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เจาหนาที่การทูต 6 ฝายยุทธศาสตรและนโยบาย (ASEAN SOM
และ ARF) กรมอาเซียน
เลขานุการเอก (งานสิทธิมนุษยชน และพิธีการทูต) คณะผูแทนถาวร
แหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
สวิตเซอรแลนด
เจาหนาที่การทูต 6 ฝายความสัมพันธอาเซียนกับประเทศคูเจรจา
(จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ASEAN+3 และ EAS) กรมอาเซียน
นักการทูตระดับชํานาญการ (ทีป่ รึกษา) หัวหนาสํานักงานหนังสือ
เดินทาง จ. เชียงใหม กรมการกงสุล
นักการทูตระดับชํานาญการ (ทีป่ รึกษา) ฝายเศรษฐกิจ (AEC) และ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กรมอาเซียน
นักการทูตระดับชํานาญการ (ทีป่ รึกษา)/นักการทูตระดับชํานาญการ
พิเศษ (อัครราชทูตที่ปรึกษา) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปฏิบัตริ าชการในตําแหนงผูอ ํานวยการฝาย
สารสนเทศและประชาสัมพันธ ศูนยอาเซียน–จีน (ASEAN–China
Centre) กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ตําแหนงปจจุบัน

นักการทูตระดับชํานาญการพิเศษ (อัครราชทูตที่ปรึกษา)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการกรม กรมอาเซียน
นักการทูตระดับชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 3 (จีน ฮองกง
มาเกา ไตหวัน มองโกเลีย) กรมเอเชียตะวันออก

