ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก
ท่าทีของจีนและมุมมองของไทย
จากการสัมมนาเวทีคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ไทย-จีน
จัดโดย
มูลนิธกิ ารวิจยั ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งชาติจนี
ศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติไทย
ศูนย์วจิ ยั ปั ญหาทะเลจีนใต้แห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยนานกิง
ณ มหาวิทยาลัยนานกิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
22 กรกฎาคม 2561
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ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ท่าทีของจีนและมุมมองของไทย
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
ผูเ้ ชี่ยวชาญฝ่ ายไทย
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์
พลเอกสุรสิทธิ ์ ถนัดทาง
พันตรี ดร.สรศักดิ ์ งามขจรกิจ
นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
นางสาวยุวดี คาดการณ์ไกล

ผูเ้ ชี่ยวชาญฝ่ ายจีน
พลตรี หลีห่ นิง
ศาสตราจารย์ ดร. จูเฟิ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.หยุนฉวิน
นาวาอากาศโท หยาง จงอี้
ศาสตราจารย์ เฉิง ฮัน่ ผิง

นายจางเหล่ย

จัดโดย สถาบันคลังปั ญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ณ รามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษา: พลเอกสุรสิทธิ ์ ถนัดทาง ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
สรุปและเรียบเรียง: น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล คณะทางานจัดทาข้อเสนอ ศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
ถอดความ: นายปานัท ทองพ่วง ผูช้ ว่ ยนักวิจยั สถาบันคลังปั ญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
สนับสนุนโดย: ศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

เผยแพร่: กันยายน 2561

ที่อยู่
สถาบันคลังปั ญ ญาด้ านยุทธศาสตร์ชาติ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชัน้ 4 637/1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจ ักร กทม.
10900 โทรศัพท์ 02-983-8826 โทรสาร 02-938-8864
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ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ท่าทีของจีนและมุมมองของไทย
ยุท ธศาสตร์อิน โดแปซิฟิ ก ความจริง แล้ว พัฒ นาต่ อ ยอดจากนโยบาย Rebalancing ในเอเชีย
แปซิ ฟิ ก ขณะนี้ ย ัง เป็ นเพี ย งแนวคิ ด ไม่ มีร ายละเอีย ด แต่ เป้ าหมายหลัก คือ ต้ อ งการปิ ดล้ อ มจีน
เนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนกลายเป็ นสิง่ ท้าทายต่อสหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอานาจโลก
ทัง้ ไทยและจีนเห็นร่วมกันว่า การประกาศยุทธศาสตร์อนิ โดแปซิฟิกนี้กลับเป็ นการสะท้อนความ
อ่อนแอของสหรัฐอเมริกามากกว่า เพื่อต้องการใช้ยุทธศาสตร์น้ีในการบันทอนและก่
่
อกวนจีน สังเกตได้
ว่าขณะนี้ สหรัฐอเมริกามี Hard Power ลดลง กาลังทหารไม่ได้เพิม่ ขึน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ลดลง
ขณะทีจ่ นี กาลังทะยานขึน้
อย่างไรก็ตาม จีนเองก็ไม่ประมาท จีนยอมรับว่าสหรัฐ อเมริกายังเป็ นมหาอานาจโลกหมายเลข
หนึ่ง การลดลงของ Hard Power เป็ นการลดลงแบบสัมพัทธ์ สหรัฐอเมริกายังสามารถรับมือและควบคุม
ภูมภิ าคนี้ได้อย่างเต็มกาลัง เพียงแต่สหรัฐ อเมริกาเกรงว่าการที่จนี ใหญ่ขน้ึ การใช้ Hard Power เพียง
ลาพัง สหรัฐอเมริกาอาจจะรับมือไม่ได้ และได้เตรียมรับมือกับผลกระทบทีจ่ ะตามมาของการใช้นโยบาย
อิน โดแปซิฟิ กของสหรัฐ อเมริก า โดยประเมิน เป็ น สองแนวทาง คือ กรณี เลวร้ายที่สุดก็ จะเกิดความ
แตกแยกทางยุทธศาสตร์ในภูมภิ าค ประเทศต่างๆ จะจับกลุ่มสร้างพันธมิตรกันขึน้ มาใหม่ จะนามาซึ่ง
ปั ญหาความมันคงทั
่
วภู
่ มภิ าคด้วย อีกกรณีคอื การแตกแยกทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค ไม่มคี วามร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ ซึง่ จีนบอกว่าพยายามจะหลีกเลีย่ งกรณีทเ่ี ลวร้ายทีส่ ดุ
หากประเมินท่าทีของพันธมิตรอินโดแปซิฟิก โดยเฉพาะอินเดีย เวลานี้ก็ปรับเปลี่ยนท่าที ไม่ได้
กระตือรือร้นมากนัก เพราะเกรงจะส่งลกระทบต่อผลประโยชน์ ของประเทศและความฝั นของอินเดียที่
ต้องการจะบรรลุได้ สาหรับประเทศในกลุ่ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็ นมาเลเซีย สิงคโปร์และ
อินโดนีเซีย ต่างก็รสู้ กึ ว่ายุทธศาสตร์น้ีเต็มเป็ นด้วยกลิน่ อายของการเมืองในภูมภิ าค และกลัวว่าจะเกิด
ความปั น่ ป่ วนในภูมภิ าค และประเทศเล็กๆ ในเอเชียจะได้รบั ผลการะทบเป็ นส่วนใหญ่
จีนยังมองว่า อาเซียนไม่เพีย งแต่เป็ นการรวมกลุ่มของประเทศเล็กๆ แต่เป็ นมหาอานาจขนาด
กลางที่ ส ร้า งสรรค์ จึง ได้ เ สนอว่ า หนึ่ ง จีน จะเคารพความเป็ นศู น ย์ ก ลางของอาเซี ย น (ASEAN
Centrality) ในการกาหนดทิศทางของความร่วมมือหรือโครงสร้างของความมันคงในภู
่
มภิ าคของเรา และ
เห็นว่าในอนาคตอาเซียนต้องแสดงบทบาทที่สาคัญในเรื่องความมันคงของภู
่
มภิ าคนี้ด้วย สอง จีนยัง
ยืน ยัน ว่า หากสหรัฐ อเมริก าด าเนิ น ยุท ธศาสตร์อิน โดแปซิฟิ ก อย่า งไม่โปร่งใสและไม่ให้จีน เข้าร่ว ม
ประเทศจีนจะไม่ยอมรับและจะสูใ้ ห้ถงึ ทีส่ ุด สาม ทรัมป์ มีนโยบายทีพ่ ยายามทาร้ายระเบียบโลก จีนรูส้ กึ
แปลกมากทีส่ หรัฐอเมริกาทาลายกฎกติกาทีต่ นสร้างขึน้ มา
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สุดท้าย ที่ประชุมทัง้ ฝ่ ายไทยและจีน เห็นชอบที่จะมีความร่วมมือกันต่อไป เนื่องจากเห็นว่าใน
อนาคตความสัมพันธ์ไทย-จีนจะสลับซับซ้อนมากขึน้ ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชดิ และความ
ไว้วางใจกัน โดยเฉพาะการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่าง นักคิด นักวิชาการ ปั ญญาชนระหว่างสอง
ประเทศ ทัง้ ในรูปการจัด ประชุม การวิจยั การศึกษาและฝึ กอบรม เพื่อยกระดับ ปั ญญา ความรู้ ความ
เข้าใจทัง้ สองฝ่ ายให้ใกล้กนั ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึน้ และในฐานะที่ไทยจีนเป็ นชาวเอเชียด้วยกัน
ควรทีจ่ ะพัฒนาการฑูตและการต่างประเทศให้สมั พันธ์กนั ทีเ่ ป็ นแบบเอเชียมากขึน้ ด้วย
ภาพการสัมมนาในเวทีคลังปัญญา ณ มหาวิ ทยาลัยนานกิ ง
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ภาคผนวก
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วม
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมฝ่ ายไทย
1. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

2. พลเอกสุรสิทธิ ์ ถนัดทาง
3. อดีตเอกอัครราชทูต สมปอง สงวนบรรพ์

4. พันเอก ดร.สรศักดิ ์ งามขจรกุลกิจ

5. นางสาวยุวดี คาดการณ์ไกล

6.นางธิดารัตน์ ถนัดทาง
7. นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมฝ่ ายจีน
1. พล.ต.หลี่ หนิง

2. ศาสตราจารย์ ดร.จูเฟิ ง

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์
ไทย-จีน อดีต ประธานคณะกรรมการปฏิรูป ประเทศ
ด้ า นการเมือ ง ประธานสถาบั น คลัง ปั ญญาด้ า น
ยุทธศาสตร์ชาติ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
กรรมการทีป่ รึกษาศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
ที่ปรึกษาสถาบันคลังปั ญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณบดี สถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัย
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองผูอ้ านวยการ กองวิชาประวัตศิ าสตร์ และ อาจารย์
ประจากองวิชาประวัตศิ าสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
คณะทางานจัดทาข้อเสนอศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทยจีน รองประธานสถาบันคลังปั ญ ญาด้านยุทธศาสตร์
ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผูต้ ดิ ตาม
ผูอ้ านวยการสานัก 7 สานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
สร้างเสริมสุขภาพ

รองประธานมู ล นิ ธิ ยุ ท ธศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศ
แห่งชาติจนี อดีตผูแ้ ทนการทหารประจาสหภาพยุโรป
ประเทศจีน
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ปั ญหาทะเลจีนใต้แห่ง ประเทศจีน
มหาวิทยาลัยหนานจิง
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3. นาวาอากาศโท หยาง ชงอี้
4. รองศาสตราจารย์ ดร.หยูฉวิน

5. ศาสตราจารย์ เฉิง ฮัน่ ผิง

6. นาย จาง เหล่ย

นักวิจยั สถาบันวิทยาศาสตร์การทหารแห่งจีน
นั ก วิจ ัย (พิเศษ)มู ล นิ ธิก ารวิจ ัย ยุ ท ธศาสตร์ร ะหว่ า ง
ประเทศแห่งชาติจนี และ ศูนย์วจิ ยั ปั ญหาทะเลจีนใต้
แห่งประเทศจีนมหาวิทยาลัยหนานจิง
ผู้อ านวยการสถาบัน วิจ ัย เอเซีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
ศู น ย์ วิ จ ั ย ปั ญ ห าท ะ เล จี น ใต้ แ ห่ งป ระ เท ศ จี น
มหาวิทยาลัยหนานจิง
นัก วิจยั มูล นิ ธิก ารวิจยั ยุท ธศาสตร์ระหว่างประเทศ
แห่งชาติจนี
***
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