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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ในระบบการเมืองระหว่างประเทศของยุคสงครามเย็น ความสัมพันธ์ ไทยกับจี นนัน้ ได้
เกิดขึ ้นทังการเป็
้
นศัตรู และพันธมิตร โดยนับตังแต่
้ ปี พ.ศ.2492-2517 ที่จีนได้ เปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองเป็ นคอมมิวนิสต์นนั ้ ความสัมพันธ์ ไทย-จีน มีความขัดแย้ งระหว่างกัน เนื่องจากไทย
หวาดระแวงว่าจีนจะเผยแพร่ คอมมิวนิสต์ และเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของไทย อย่างไรก็
ตาม ความสัมพันธ์ ระหว่างสองประเทศได้ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็ นมิตร เมื่อมีการสถาปนา
ความสัมพันธ์ ทางการทูตต่อกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2518 และการเปิ ดความสัมพันธ์
ดังกล่าวเปิ ดโอกาสให้ ทงสองประเทศ
ั้
สร้ างความร่ วมมือระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงด้ านการทหารใน
เวลาต่อมา 1
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการทหาร ได้ เ กิ ด ขึน้ เนื่ อ งจากสหรั ฐ อเมริ ก าได้ พ่ า ยแพ้ ใ นสงคราม
เวียดนาม และถอนตัวจากภูมิภาคตังแต่
้ ปี พ.ศ.2518 ขณะเดียวกันรัฐในอินโดจีนได้ เปลี่ยนระบอบ
การปกครองเป็ นคอมมิวนิสต์หมด ทําให้ ไทยต้ องเผชิญกับภัยคุกคามจากรัฐคอมมิวนิสต์โดยตรง
และปั ญหาดังกล่าวปรากฏเด่นชัดมากขึ ้น เมื่อเวียดนามส่งกําลังทหารเข้ าเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
กัมพูชาในต้ นปี ค.ศ.2522 2 มิติของความร่ วมมือทางทหารระหว่างไทยกับจี นเพื่อแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าวเกิดขึ ้นในหลายรูปแบบ ทังการที
้
่ไทยยอมเป็ นประเทศทางผ่าน ขนส่งอาวุธจากจีนให้ กลุ่ม
เขมรแดง(Khmer Rouge)ไปต่อสู้กับทหารเวียดนาม การที่จีนยิงปื นใหญ่ข่มขู่ชายแดนของ
เวียดนาม พร้ อมทังทํ
้ าสงครามสัง่ สอนเวียดนาม ขณะเดียวกัน จีนได้ ช่วยพัฒนาขีดความสามารถ
ของอาวุธยุทโธปกรณ์ ของกองทัพไทย ทังในรู
้ ปของการให้ เปล่าและจําหน่ายในราคาถูก ซึง่ ความ
ร่ วมมือดังกล่าวนีไ้ ด้ สิ ้นสุดลงเมื่อ เกิดการลงนามในข้ อตกลงสันติภาพปารี ส(Paris Peace
Accords) และถือเป็ นจุดสิ ้นสุดของสงครามเย็นด้ วย 3
1

จุลชีพ ชินวรรโณ, “ความร่วมมือทางทหาร: มิติใหม่ในความสัมพันธ์ไทย-จีน,” เอเชียปริ ทศั น์ 8,2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2530): 7-19.
2
สุรชาติ บํารุงสุข, “ไทยกับปั ญหากัมพูชา: ผลกระทบต่อนโยบายความมัน่ คงและต่างประเทศของไทย
,” เอเชียปริทศั น์ 8,2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2530): 20-32.
3
Ian Storey, Southeast Asia and the Rise of China(London: Routledge Press, 2011), pp. 129-131.

2
เมื่อสิ ้นสุดความร่ วมมือในการแก้ ไขปั ญหาเวียดนาม หลังยุคสงครามเย็นไทยกับจีนได้
ขยายความร่ วมมือจากด้ านด้ านความมัน่ คงไปสู่ด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน ได้ มีการปรึ กษาหารื อ
ระหว่างกัน ในการก่อตัง้ กรอบความร่ วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้ โขง (Greater Mekong
Subregion-GMS) ในปี พ.ศ.2535 โดยมี ธ นาคารเพื่ อ การพั ฒ นาแห่ ง เอเชี ย (ADB-Asian
Development Bank)ให้ เงินทุนสนับสนุน และมีจีน ลาว ไทย พม่า เวียดนาม และกัมพูชา เป็ นสมาชิก4
ขณะที่ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจที่ได้ รับการพัฒนา ความร่ วมมือด้ านความมัน่ คงและ
การทหารไม่ได้ มีการพัฒนาที่มากขึ ้นนัก และดําเนินไปโดยอาศัยบทบาทของตัวบุคคลเป็ นหลัก
ประเด็นของความร่ วมมือ ก็เป็ นเพียงแค่การเยือนระหว่างผู้นําทางทหาร และการซื ้อขายอาวุธ
ยุทโธปกรณ์เป็ นหลัก 5 แต่ความร่ วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศได้ ขยายเพิ่มมากขึ ้น ในสมัย
รัฐบาลพันตํารวจโททักษิ ณ ชินวัตร ถึง รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1 ซึ่งได้ ก่อให้ เกิดร่ วมมือที่
เด่นชัดในหลายด้ านได้ แก่
1)การประชุมปรึ กษาหารื อและแลกเปลี่ ยนข้ อมลระหว่
างกัน การร่ วมประชุม
ู
ดังกล่าวนี ้ เป็ นไปเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความมัน่ คงในระดับภูมิภาคและโลก
โดยสลับกันเป็ นเจ้ าภาพ ซึ่งผลประโยชน์ จากการประชุมดังกล่าว ได้ ทําให้ กองทัพไทยกับจีน มี
ความเข้ าใจและไว้ วางใจกันมากขึ ้น ซึ่งได้ นําไปสู่การขยายความร่ วมมือในการปฏิบตั ิการทาง
ทหารในมิตดิ ้ านต่างๆมากขึ ้น 6
2)การฝึ กร่ วมผสม ไทยได้ เชิญจีนเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ การฝึ ก คอบร้ าโกลด์(Cobra
Gold) ในปี พ.ศ.2545 ขณะเดียวกัน ไทยก็ได้ เข้ าร่ วมสังเกตการณ์ซ้อมรบของจีน ทัง้ “Northern
Sword” ในปี พ.ศ.2546 และ “Iron Fist” ในปี พ.ศ.2547 ซึง่ ภายหลังจากการที่จีนได้ เข้ าร่ วมเป็ นผู้
สัง เกตการณ์ ก ารฝึ ก คอบร้ าโกลด์ ในปี พ.ศ.2545 ทํ า ให้ ใ นปลายเดื อ นธัน วาคม พ.ศ.2548
กองทัพเรื อของไทยกับจีนจึงได้ จดั การฝึ กซ้ อมปฏิบตั ิการช่วยเหลือและกู้ภยั ทางทะเลร่ วมกันเป็ น

4

Ian Storey, Southeast Asia and the Rise of China, p. 131.
5
Ian Storey, China and Thailand: Enhancing Military-Security Ties in the 21st
Century[Online], 21 June 2009. Available from :
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5032&tx_ttnews%
5BbackPid%5D=168&no_cache=1
6
รักษ์ พล จันทร์ เหลือง, บทบาทที่เหมาะสมของกองทัพไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั กองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้ วง ๑๐ ปี (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบก
ชันสู
้ ง, 2550), หน้ า 44.

3

3) การศึกษาทางทหาร นับตังแต่
้ สมัยรัฐบาลทักษิ ณเป็ นต้ นมา ได้ มีการแลกนักศึกษา
ทางการทหารระหว่างกันเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะการลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการศึกษา
ระหว่า งสถาบัน วิชาการป้ องกัน ประเทศ กองทัพ ไทย กับ มหาวิท ยาป้ องกัน ประเทศ กองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนจีน ได้ ทําให้ ไทยกับจีนมีการแกลเปลี่ยนทางการศึกษามากขึ ้นตังแต่
้ ระดับ
นักเรี ยนเตรี ยมทหาร จนถึง ระดับสัญญาบัตรชันสู
้ ง8
4) การส่ งกําลั งบํารุ ง ไทยให้ ความสําคัญต่อการซื ้ออาวุธจากจี นเพิ่มมากขึน้ ทัง้ การ
จัดซื ้อเรื อตรวจการณ์ไกลฝั่ ง ได้ แก่ เรื อหลวงปั ตตานีและเรื อหลวงนราธิวาส เครื่ องยิงลูกระเบิดอาร์
พีจี รวมไปถึงการซื ้อผ่านระบบแลกเปลี่ยนสินค้ า(Barter Trade) คือลําไยที่ประสบปั ญหาล้ นตลาด
ไปแลกเปลี่ยนกับรถหุ้มเกราะล้ อยางจากจีน ซึง่ โครงการดังกล่าว ไม่ประสบผลสําเร็จ 9
5) อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ไทยได้ ให้ ความสนใจต่อระบบอาวุธและยุทโธปกรณ์
การป้ องกัน ประเทศของจี น โดยไทยได้ ล งนามซื อ้ ระบบจรวดหลายลํ า กล้ อ งจากจี น ในราคา
มิตรภาพ และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบจรวดหลายลํากล้ องจากจีน โดยมีสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) ดูแลการถ่ายทอดเทคโนโลยีดงั กล่าว 10
6) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จีนให้ ความช่วยเหลือด้ านการฝึ กอบรมการเก็บกู้ท่นุ
ระเบิดสังหารบุคคล โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บกู้ท่นุ ระเบิด และมอบอุปกรณ์ในการเก็บกู้ท่นุ
ระเบิดจํานวนหนึง่ ให้ กบั กองทัพไทยในปี พ.ศ.2548 11
7

จุลชีพ ชินวรรโณ, 35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ.2518-2553: อดีต ปั จจุบนั อนาคต(
กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊คส์, 2553), หน้ า 104.
8
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, “บันทึกความร่วมมือด้ านการศึกษาทางการทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนจีน,” เสนาธิปัตย์ 59,3 (กันยายน–ธันวาคม 2553): 78-84.
9
Ian Storey, Southeast Asia and the Rise of China, pp. 138-139.
10
กระทรวงกลาโหม, บันทึกข้ อความ ที่ กห 0207/6405 เรื่ อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานความร่วมมือด้ านความมัน่ คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชน
จีน ครัง้ ที่ 9(กรุงเทพฯ: กระทรวงกลาโหม, 2553). (อัดสําเนา)
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รักษ์ พล จันทร์ เหลือง, บทบาทที่เหมาะสมของกองทัพไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั กองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้ วง ๑๐ ปี , หน้ า 51-52.

4
จากเหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ดขึน้ นัน้ นํ า มาสู่คํ า ถามว่า เมื่ อภัย คุก คามทางทหารจากเวี ย ดนาม
ซึง่ ได้ เคยเกิดขึ ้นในสมัยสงครามเย็นได้ หมดไปแล้ ว แต่เพราะเหตุใดหลังยุคสงครามเย็น ตังแต่
้ สมัย
รัฐบาลพันตํารวจโททักษิ ณ ชินวัตร ถึง รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1 ไทยจึงขยายความ
ร่ ว มมือทางทหารกับจี น มากขึน้ ซึ่ง จากการศึกษาพบว่า เกิ ดจากปั จจัย ปั ญหาความมั่นคงทัง้
ภายในและนอกประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงภายหลังการสิ ้นสุดของสงครามเย็น ส่งผลให้ ทําให้ ต้อง
ร่วมมือกับจีน ปั จจัยของปั ญหาแบ่งได้ ดงั นี ้
1) ปั จจัยภายนอกประเทศ
ในยุ ค ของสงครามเย็ น ปั ญหาความขัด แย้ งในระบบระหว่ า งประเทศ เป็ นผลสื บ
เนื่องมาจากการแข่งขันอิทธิพลระหว่างรัฐโลกเสรี กบั รัฐฝ่ ายคอมมิวนิสต์ ที่ผลประโยชน์แห่งชาติมี
ความเกี่ยวข้ องกับอุดมการณ์ แต่การสิ ้นสุดของสงครามเย็นอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2534 รัฐใน
หลังยุคสงครามเย็นไม่สามารถเอาปั จจัยทางด้ านอุดมการณ์ทางการเมือง มาเป็ นเงื่อนไขในการ
และการสิ น้ สุด ของสงครามเย็น ยัง ได้ ทํ า ให้
กํ า หนดภัย คุก คามของรั ฐ ตนได้ อี ก ต่อ ไป 12
สหรัฐอเมริ กากลายเป็ นมหาอํานาจทางทหารเพียงหนึ่งเดียว และได้ ใช้ โอกาสดังกล่าวประกาศ
ระเบียบโลกใหม่(New World Order)ขึ ้นมา เพื่อบีบบังคับให้ ประเทศต่างๆในโลก ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบของตนตามระเบียบที่สหรัฐฯกําหนดขึ ้นมา 13
การประกาศหลักการของสหรัฐฯ ไม่ได้ รับการยอมรับจากจีน ขณะเดียวกันจีนได้ ต่อต้ าน
การครอบครองความเป็ นเจ้ าของสหรัฐฯ และจีนได้ เร่งการพัฒนาทหารอย่างมาก เนื่องจากผลของ
สงครามอ่าวเปอร์ เซียในปี พ.ศ. 2534 ได้ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพเทคโนโลยีทางทหารของ
สหรัฐอเมริ กา ทําให้ ผ้ นู ําจีนเกิดความกังวลถึงศักยภาพของกองทัพจีน ในการรักษาผลประโยชน์
หลักของตน 14
จากความสําเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้ จีนสามารถพัฒนา
กองทัพได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ได้ สร้ างความหวาดระแวงต่อสหรัฐฯ และในสมัยประธานาธิบดีจอร์ ช
12
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ท่าทีดงั กล่าวของจีนเช่นนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่า ภายหลังการสิ ้นสุดของสงครามเย็น ซึง่ ทําให้
สหรัฐฯกลายเป็ นมหาอํานาจทางทหารอันดับหนึ่งของโลกนัน้ แม้ จีนจะแสดงท่าทีไม่ยอมรับการ
แสดงความเป็ นจ้ าว(Hegemon)ของสหรัฐฯ แต่ด้วยบริ บทความมัน่ คงของโลกยุคหลังสงครามได้
ทําให้ เกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้ าย ทําให้ จีนต้ องร่ วมมือกับสหรัฐฯเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
นอกจากปั ญหาในเรื่ องก่อการร้ ายแล้ วนัน้ ในประเด็นปั ญหาภัยคุกคามที่ไม่ได้ เกิดจากรัฐ เช่น
ปั ญหาโจรสลัด จีนก็ได้ ร่วมมือกับสหรัฐฯเช่นกัน โดยผ่านสหประชาชาติ จากที่คณะมนตรี ความ
มัน่ คงแห่งสหประชาชาติได้ เห็นชอบในมติที่ 1851 ซึ่งเป็ นการกําหนดให้ มีการใช้ ปฏิบตั ิการทาง
ทหารบนอธิปไตยของประเทศโซมาเลีย 1 ปี และจีนได้ สง่ กําลังทางเรื อเข้ าปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่ดงั กล่าว17
ขณะเดียวกัน การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมด้ า นความมั่น คงในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ก็ส่งผลให้ ไทยร่ วมมือทางทหารกับจีนเช่นกัน โดยนับตังแต่
้ ภายหลังการล่ม
สลายของระบอบการปกครองแบบสังคมนิคมในยุโรปตะวันออกในปี พ.ศ.2532 อาเซียนได้ มีการ
ประชุมความร่ วมมือด้ านการเมืองและความมัน่ คงของอาเซียน ASEAN Regional Forum (ARF)
โดยได้ จดั การประชุมครัง้ แรกขึ ้นที่กรุงเทพฯในปี พ.ศ.2537 18 การประชุมดังกล่าวนัน้ ต่อมาได้ มีการ
พัฒนาไปสูก่ ารประชุมในระดับเอเชีย-แปซิฟิก ซึง่ ทําให้ สหรัฐฯ รัสเซีย จีน ญี่ปนุ่ และอินเดีย ได้ เข้ า
ร่ วมประชุม ด้ ว ย ซึ่งสําหรั บจี นนัน้ ในระยะแรกไม่ค้ ุน เคยกับการประชุมดังกล่า ว แต่ได้ รับการ
แนะนํ า และช่ ว ยเหลื อ จากไทย จึ ง ทํ า ให้ ต่ อ มาจี น มองเห็ น ประโยชน์ ใ นการประชุม ดัง กล่ า ว
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สาเหตุที่จีนอยากร่ วมมือกับอาเซียน เพราะนับตังแต่
้ สงครามเย็นสิ ้นสุดลง ปั ญหาความ
มั่น คงที่ รั ฐ ในภูมิ ภ าคได้ เ ผชิ ญ หน้ า กัน ทางทหารได้ สิ น้ สุด ลง ขณะเดี ย วกัน การแข่ ง ขัน ด้ า น
เศรษฐกิจได้ กลายเป็ นประเด็นสําคัญในการดําเนินความสัมพันธ์ ระหว่าง ซึ่งนับตังแต่
้ การเปิ ด
ประเทศในทศวรรษ 1980 จีนได้ พฒ
ั นาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็ นประเด็นที่พฒ
ั นาแล้ วให้ ได้
ภายในกลางศตวรรษที่ 21 การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนจึงต้ องอาศัยทรัพยากรจํานวนมหาศาลใน
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะพลังงานที่จีนมีการนําเข้ าพลังงานตังแต่
้ ปี พ.ศ.2536 ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีความสําคัญต่อจีนทังในด้
้ านเป็ นแหล่งพลังงาน และเส้ นทางขนส่งพลังงาน
ผ่านช่องแคบมะละกา นอกจากนัน้ พื ้นที่หมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ทังสแปรตลี
้
ย์และพาราเซล ก็เป็ น
พื ้นที่ที่มีการสํารวจแล้ วว่าเป็ นแหล่งพลังงาน ขณะเดียวกันพื ้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านอินโดจีน
ยังเป็ นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายทัง้ ป่ าไม้ แร่ ธาตุต่างๆ และยังเป็ นพื ้นที่ทางออกสู่
ทะเลของจีนในฝั่ งตะวันตกเฉียงใต้ จีนจึงให้ ความสําคัญต่อการเข้ าถึงแหล่งทรัพยากรในภูมิภาค
แต่การเข้ าถึงแหล่งทรัพยากรของจีนนัน้ ได้ สร้ างความหวาดระแวงให้ กบั ประเทศที่มีข้อพิพาทกับ
จีนในบริ เวณทะเลจีนใต้ จีนจึงให้ ความสําคัญต่อการร่ วมมือกับอาเซียน เพื่อลดความหวาดระแวง
ที่มีต่อจีน ทําให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่มีสนั ติภาพในการพัฒนาประเทศของจีน ซึ่งการร่ วมมือทาง
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2) ปั จจัยภายในประเทศ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั ญหาความมัน่ คงภายในประเทศ ทังในมิ
้ ติด้านเศรษฐกิจ
การเมือง และการทหาร โดยรัฐบาลทักษิณได้ ให้ ความสําคัญกับการทูตด้ านเศรษฐกิจ(Economic
Diplomacy) และให้ ความสําคัญกับประเทศในเอเชียมากขึ ้น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้ าน 23
นโยบายดังกล่าวตรงกับช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ จากปั ญหาวิกฤต
ทางการเงิน จนนําไปสูก่ ารเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ซึง่ สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว
นัน้ ได้ สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงทางการทหารของไทยโดยตรง
ผลกระทบจากปั ญหาในด้ านดังกล่าวนี ้ ได้ สง่ ผลต่อการจักซื ้อและจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์
ของไทยด้ วย ซึ่งก่ อนที่ จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิ จนัน้ กองทัพไทยได้ ซื ้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ที่มีความ
ทันสมัยสูงหลายอย่าง แต่ภายหลังเกิดปั ญหาเศรษฐกิจ ทําให้ การสัง่ ซื ้ออาวุธต้ องลดจํานวนลง
เช่น กรณีการยกเลิกจัดซื ้อเครื่ องบินรบแบบ เอฟ 18 24
การให้ ความสําคัญต่อการฟื ้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และมีนโยบายต่างประเทศที่ให้
ความสําคัญกับการทูตเชิงเศรษฐกิจ และเน้ นร่ วมมือกับประเทศในเอเชียมากขึ ้น ทําให้ ส่งผลต่อ
การจัดซื ้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ของไทย ที่ต้องประสบปั ญหาจากการถูกลดงบประมาณลง
รัฐบาลทักษิ ณต้ องการให้ มีการนําสินค้ าทางการเกษตร ซึง่ เป็ นผลผลิตที่มีมากเกินความต้ องการ
ภายในประเทศ ไปทําการค้ าแบบแลกเปลี่ยนสินค้ า(Barter Trade)กับสิ ้นค้ าและอาวุธยุทโธปกรณ์
ของจีน 25
นอกจากการจัดซื ้ออาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่แล้ ว การจัดซื ้ออาวุธขนาดเล็กเช่น กระสุน
และเครื่ อ งกระสุน ปื น ในขนาดต่า งๆ ยัง ส่ง ผลดี ต่อ การสร้ างความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ย
22

สัมภาษณ์ ทศพร หอมเจริญ, อดีตผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจํากรุงปั กกิ่ง พ.ศ. 2545-2548, 23
พฤษภาคม 2554.
23
โศภิต นาสืบ, “นโยบายของไทยต่อจีน สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร: ศึกษาการจัดตังเขตการค้
้
าเสรี
ไทย-จีน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547),หน้ า 57-64.
24
John F. Fei, Beyond Rivalry and Camaraderie Explaining Varying Asian Responses to
China[Online], 3 May 2011. Available from www.rand.org
25
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนมาก วันที่ 17 มีนาคม 2548 รายงานผลการ
เจรจาซื ้อขายลําไยอบแห้ งกับสาธารณรัฐประชาชนจีน(กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2548).
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นอกจากปั จ จัย ความมั่น คงด้ า นเศรษฐกิ จ จะส่ง ผลต่อ ความร่ ว มมื อ ทางทหารในมิ ติ
ทางด้ านอาวุธยุทโธปกรณ์ แล้ ว ปั จจัยดังกล่าว ยังส่งผลต่อความร่ วมมือทางการทหารในด้ านอื่น
เนื่ องจากภายหลังสงครามเย็นสิ ้นสุดแล้ วนัน้ ปั จจัยทางด้ านอุดมการณ์ ทางการเมือง ได้ หมด
ความสําคัญต่อการกําหนดนโยบายความมัน่ คงของประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ปั จจัยด้ านความ
มัน่ คงทางด้ านเศรษฐกิจได้ มีความสําคัญ ต่อใช้ กําลังทางทหารเพื่อคุ้มครองแหล่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจด้ วย 26 การจัดประชุมประจําปี เพื่อปรึกษาหารื อระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับจีน
ที่ได้ ริเริ่ มในสมัยรัฐบาลทักษิ ณ จึงกระทําไปเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลและข้ อคิดเห็นต่อสถานการณ์
ความมัน่ คงทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับโลก เพื่อสร้ างความเข้ าใจระหว่างกัน นําไปสูก่ ารป้องกัน
ความเข้ าใจผิด ที่อาจนําไปสูค่ วามหวาดระแวง จนถึงขันการใช้
้
กําลงทหารปะทะกัน ขณะเดียวกัน
การประชุมดังกล่าวยังเป็ นโอกาสในการที่จะพัฒนาความร่วมมือทางทหารในมิติต่างๆระหว่างกัน
มากขึ ้น เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาเละการฝึ ก
ร่วมทางทหารนัน้ ได้ สง่ ผลดีตอ่ ความสัมพันธ์ของประเทศโดยรวม
การรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 แม้ จะดําเนินไปด้ วยเรี ยบร้ อย ไม่มีการใช้
ความรุ นแรง แต่ภายหลังการรัฐประหาร บรรดาประเทศต่างๆที่ได้ รับทราบข่าว ได้ แสดงความห่วง
กังวลกับสถานการณ์ ที่เ กิ ดขึน้ และไม่ค่อยเห็น ด้ วยกับการใช้ กํ าลังทหารโค่นอํ านาจรั ฐบาล 27
ขณะที่สหรัฐฯ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2006 รัฐบาลสหรัฐฯได้ ประกาศระงับโครงการความช่วย
แหลือทางทหารที่เคยมีต่อไทย ภายใต้ ข้อกฎหมายว่าด้ วยการให้ ความช่วยเหลือต่อต่างประเทศ
(Foreign Operations Appropriations Act) มาตรา 508 ของสภาคอง เกรส(Congress Council)
ที่ห้ามรัฐบาลสหรัฐฯให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงิน แก่รัฐบาลของประเทศใดๆก็ตาม ที่ผ้ นู ําที่มา

26

สุรชาติ บํารุงสุข, “จากสงครามเย็น...สูส่ นั ติภาพเย็น: ความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของ
ปั ญหาความมัน่ คงไทย ใน ค.ศ.2000,” ใน จินตนาการสูป่ ี 2000 นวัตกรรมเชิงกระบวนทัศน์ด้านไทยศึกษา?,
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์,บรรณาธิการ.(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2539), หน้ า 376-455.
27
“ปฏิวตั ิไทย ในสายตาต่างชาติ เร่งคืนอํานาจสูป่ ระชาชน,” มติชนสุดสัปดาห์ 26,1362 (กันยายน
2549): 103.
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ความกดดันจากภายนอก ทําให้ รัฐบาลที่มาจากการเสนอชื่อแต่งตังของคณะทหารต้
้
อง
แสวงหาความชอบธรรมต่างต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศมหาอํานาจ ขณะที่การระงับความ
ช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐฯต่อไทยนัน้ ทําให้ กองทัพไทยขาดโอกาสในการพัฒนา ซึ่งความ
ต้ องการสองประการของรัฐบาลไทยนี ้ ได้ กลายเป็ นโอกาสให้ ไทยและจีนกระชับความร่วมมือทาง
ทหารต่อกันมากขึ ้น 29
ความร่ วมมือทางทหารของไทยกับจีนภายหลังการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2549 จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงความพยายามในการปรับตัว ของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ให้ มี
ความความชอบธรรมที่จะดํารงอยูใ่ นอํานาจ ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ที่เป็ นประชาธิปไตยหลัง
สงครามเย็น ซึ่งการที่รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารได้ รับการรับรองจากจีนนัน้ ได้ ส่งต่อสถานะ
ความชอบธรรมของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ เนื่องจากจีนเป็ น 5 ชาติสมาชิกถาวรในคณะมนตรี ความ
มั่น คงของสหประชาชาติ ที่ ส ามารถแสดงสิท ธิ วี โ ต้ (Veto)มติ ข องคณะมนตรี ค วามมั่น คงของ
สหประชาชาติที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรั ฐบาลไทยได้ และความช่วยเหลือจากจีน
ยัง สามารถทดแทนความช่ ว ยเหลื อ ทางทหารจากที่ ส หรั ฐ ฯเคยให้ ไ ทยได้ โดยจี น ได้ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือทางทหารแก่ไทยคิดเป็ นมูลค่าจํานวน 49 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นสองเท่าที่สหรัฐฯได้
ระงับไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาปั จจัยที่ทําให้ ไทยขยายความร่ วมมือทางทหารกับจีนหลังยุคสงครามเย็น(สมัย
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ถึง สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1
2. ศึกษาลักษณะรู ปแบบความร่ วมมือทางทหารที่ไทยมีต่อจีนหลังยุคสงครามเย็น(สมัย
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ถึง สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1

28

Emma Chanlett-Avery, Thailand: Background and U.S. Relations[Online], 3 May 2011.
Available from www.crs.gov
29
Chinadaily News Agency, China says Thailand changes are internal affairs[Online], 3 May
2011. Available from http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-09/20/content_693262.htm
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาจะครอบคลุมระยะเวลา ตังแต่
้ สมัยรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร ปี พ.ศ.2544 ถึง
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1 (คณะรัฐมนตรี สมัยแรก 17 มกราคม พ.ศ.2555) ซึ่งจะ
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้ แก่ 1)ความร่ วมมือในระดับนโยบายและแผน 2)ความร่ วมมือด้ าน
การศึกษา 3)ความร่ วมมือด้ านการฝึ กร่ วม 4)ความร่ วมมือด้ านการส่งกําลังบํารุ ง 5)ความร่ วมมือ
ด้ านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ 6)ความร่วมมือด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผลงานเขียนที่กล่ าวถึงความร่ วมมือของไทยต่ อจีน
ผลงานของ จุลชีพ ชินวรรโณ ได้ วิเคราะห์ ว่า ความร่ วมมือระหว่างไทยกับจีน ได้ ขยาย
กว้ างมากขึ ้นอย่างรอบด้ าน ตังแต่
้ สมัยรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร เนื่องจากผู้นําไทยตระหนักว่าจีนมี
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว และเป็ นตลาดขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรั บสินค้ า
จํ า นวนมากจากไทยได้ ขณะเดีย วกัน จี น สามารถที่ จ ะมี บ ทบาทในการรั กษาเสถี ยรภาพและ
สันติภาพของภูมิภาคได้ ขณะความร่ วมมือด้ านความมัน่ คงนัน้ เกิดจากสาเหตุสองประการคือ 1)
ประเด็นปั ญหาภัยคุกคามรู ปแบบใหม่(Non-Traditional Threat) ซึ่งเป็ นภัยที่ไม่ได้ เกิดจากทาง
ทหาร เช่น การก่อการร้ าย ยาเสพติด อาชญากรรมข้ ามชาติ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ทังไทยและจี
้
น
ได้ รับผลกระทบ และ2) การนํารายได้ จากการเจริ ญเติบทางเศรษฐกิจได้ นําไปสู่การสร้ างภาพ
ภัยคุกคามจากจีน(China Threat) ทําให้ จีนต้ องดําเนินนโยบายสร้ างความร่ วมมือ เพื่อให้ เกิด
ความไว้ วางใจกับสังคมระหว่างประเทศ ไทยมองเห็นถึงโอกาสที่ได้ จากความร่ วมมือ เป็ นปั จจัย
สําคัญของการส่งเสริ มความร่ วมมือด้ านความมัน่ คง และการทหารระหว่างไทยกับจีนในหลังยุค
สงครามเย็ น และแม้ ว่ า ไทยจะขยายความร่ ว มมื อ กับ จี น แต่ ไ ทยยัง ให้ ค วามสนใจต่ อ รั ก ษา
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั สหรัฐฯไว้ และขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอํานาจอื่นด้ วย30
ข้ อวิเคราะห์ของจุลชีพ มีความสอดคล้ องกับรักษ์ พล จันทร์ เหลือง ที่ได้ วิเคราะห์ว่าความ
ร่ วมมื อทางทหารระหว่างไทยกับจี นที่ เกิดขึน้ หลังสงครามเย็นนัน้ มีสาเหตุมาจากปั จจัยระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกที่เปลี่ยนแปลง คือปั ญหาอุดมการณ์ทางการเมืองได้ หมดความสําคัญลงไป
และความขัดแย้ งระหว่างประเทศที่นําไปสู่การเกิดสงครามขนาดใหญ่ มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ น้อย แต่
ขณะที่ปัญหาภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ ซึ่งไม่ใช่ภยั ที่มาจากการคุกคามทางทหาร ได้ มีจํานวนมาก
30

Chulacheeb Chinwanno, Thai-Chinese Relations: Security and Strategic Partnership[Online], 17
August 2009. Available from www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP155.pdf
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ส่วนผลงานของ Ian Storey ได้ วิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกับรักษ์ พล จันทร์ เหลืองว่า
ความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยกับจีนหลังสงครามเย็น ได้ ขยายตัวสูงขึ ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณ
ชิ น วัต ร เพราะต้ อ งการสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ สูง ขึ น้ กับ จี น และการรั ฐ ประหารในไทยเมื่ อ 19
กันยายน ค.ศ. 2006 ได้ ทําให้ ความร่ วมมือทางทหารของไทยกับจีนมีมากขึ ้น เพราะสหรัฐฯระงับ
เงินช่วยเหลือทางทหารแก่ไทย ทําให้ กองทัพไทยมีทางเลือกน้ อยลงในการรับความช่วยเหลือทาง
ทหาร อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าไทยจะร่ วมมือทางทหารกับจีนมากขึ ้น แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับสหรัฐฯ
แล้ ว ความร่ ว มมื อกับจี น ยัง มี น้ อ ยกว่า และไทยยัง คงขยายความร่ ว มมื อกับ ประเทศอื่ น ด้ ว ย 32
ซึง่ สอดคล้ องกับผลงานของ Ann Marie Murphy ที่ได้ วิเคราะห์ว่า การที่ไทยขยายความร่วมมือกับ
จีน ภายหลังจากการที่จีนได้ ผงาดขึ ้นมา เพราะไทยพิจารณาว่าจีนเป็ นโอกาสมากกว่าที่จะเป็ นภัย
คุกคาม แต่การดําเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อจีน ไม่ได้ เป็ นเข้ าข้ างจีนฝ่ ายเดียว แต่เป็ น
ลักษณะของการถ่วงดุลอํานาจกับมหาอํานาจอื่น33
สรุ ป ไทยจะให้ ความสนใจต่อการดําเนินนโยบายต่างประเทศของมหาอํานาจ และการที่
ไทยจะเลือกดําเนินดําเนินนโยบายความมัน่ คงต่อมหาอํานาจในเรื่ องใดๆนัน้ จะมีการพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ไทยจะได้ รับ ต่อการแก้ ไขปั ญหาภัยคุกคามที่ไทยกําลังเผชิญ ซึง่ การจะตัดสินใจได้ ว่า
อะไรคือปั ญหาภัยคุกคามที่กําลังเผชิญหน้ า ขึ ้นอยู่กบั ผู้นําของไทย และหากผู้นําพิจารณาแล้ วว่า
การดํ า เนิ น นโยบายสนับ สนุน ประเทศมหาอํ า นาจ จะทํ า ให้ ไ ทยได้ รับ ประโยชน์ แ ละกํ า จัดภัย
คุกคามที่กําลังเผชิญอยู่ ไทยก็จะดําเนินนโยบายต่างประเทศสนับสนุนประเทศมหาอํานาจในทันที

31

รักษ์ พล จันทร์ เหลือง, บทบาทที่เหมาะสมของกองทัพไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั กองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้ วง ๑๐ ปี (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบก
ชันสู
้ ง, 2550).
32
Ian Storey, China and Thailand: Enhancing Military-Security Ties in the 21st
Century[Online], 21 June 2009. Available from :
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5032&tx_ttnews%
5BbackPid%5D=168&no_cache=1
33
Ann Marie Murphy, “Beyond Balancing and Bandwagoning: Thailand’s Response to
China’s Rise,” Asian Security 6,1 (January-April 2010): 1-27.
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และความร่ วมมือด้ านการทหารไทยกับจีนนัน้ จึงเกิดขึ ้นด้ วยเงื่อนไขภายในประเทศคือ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ที่ไทยต้ องการได้ รับการพัฒนาเศรษฐกิจร่ วมกับจีน เพราะการพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จ จะทําให้ เกิ ดความมั่นคงทางทหาร ซึ่งจีนสามารถช่วยไทยได้ ปั จจัยทางการเมือง ที่
รัฐบาลภายหลังรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ต้ องการให้ จีนช่วยสร้ างความชอบธรรม
และปั จจัยทางทหาร ที่ไทยต้ องการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ขณะที่ปัจจัยจากภายนอก
คือ การก่ อ การร้ ายข้ า มชาติแ ละโจรสลัด ซึ่ง เป็ นปั ญ หาภัย คุก คามรู ปแบบใหม่ และเป็ นภัย ที่
นานาชาติต้องร่ วมมือกัน ทํ าให้ ไทยกับจีน มีเงื่อนไขต่อการพัฒนาความร่ วมมือทางการทหาร
ได้ มากขึ ้น รวมทังบทบาทของจี
้
นต่ออาเซียนที่ไทยมองว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ การร่วมมือกัน มากกว่า
ที่จะมองว่าจีนจะเป็ นภัยคุกคาม
1.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
กรอบแนวคิดที่นํามาใช้ คือ แนวคิดของ Barry Buzan ที่ได้ อธิบายไว้ ในหนังสือชื่อ
People, state, and fear: the national security problem in international relations34 ได้
อธิบายว่าการวิเคราะห์ความมัน่ คงของรัฐ ที่จะนําไปสู่ความเข้ าใจต่อการร่ วมมือด้ านความมัน่ คง
ระหว่างรัฐ จะต้ องพิจารณานโยบายความมัน่ คงระดับชาติกบั สถานการณ์ ในจุดที่เป็ นปั ญหาที่รัฐ
เผชิญอยู่ ประกอบกับการวิเคราะห์ในระดับระบบ ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ สิง่ นี ้เรี ยกว่า Security Complex35
ดังนัน้ Security Complex จึงเป็ นผลลัพธ์ ของโครงสร้ างอนาธิปไตยระหว่างประเทศที่
สัมพันธ์ กัน และจะสะท้ อนสภาพแวดล้ อมที่ ส่ง ผลต่อผู้กําหนดนโยบายความมั่นคงระดับชาติ
ซึง่ ผู้นําเกือบทุกประเทศจะเชื่อมโยงทัศนคติความมัน่ คงของตนเข้ ากับ Security Complex หนึ่ง
ปั จจัย หรื อมากกว่านันขึ
้ ้นไป Security Complex จึงเป็ นความมัน่ คงระหว่างรัฐ ที่เชื่อมต่อซึง่ กัน
และกัน และทําให้ ความมัน่ คงของชาติไม่สามารถแยกอยู่อย่างโดดเดี่ยวจาก Security Complex
ได้ และคุณลักษณะของ Security Complex มักจะมีผลกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐสูง แต่จะไม่
คงอยูแ่ น่นอน เพราะระบบระหว่างประเทศโดยรวมจะประกอบไปด้ วย Security Complex จํานวน
มาก บางระบบแยกออกจากกันหรื อเหลื่อมลํ ้ากันน และภายในของบางระบบเหมาะสมและส่งเสริมซึ่

34

Barry Buzan, People, state, and fear: the national security problem in international
relations(Sussex: Wheatsheaf Books, 1983), pp. 105-115.
35
Ibid.
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ตัวอย่างที่อธิบายแนวคิดนี ้คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างปากีสถานและอินเดีย ซึ่งมีปัญหา
ทางการเมืองและการทหารระหว่างกัน ในบริ เวณแคว้ นแคชเมียร์ ทังสองรั
้
ฐมีปัญหาความมัน่ คง
เกี่ยวข้ องกันในระดับชาติ โดยเฉพาะในด้ านความมัน่ คงทางการเมืองและทางทหาร ทําให้ ทงสอง
ั้
รัฐไม่สามารถแยกปั ญหาความมัน่ คงออกจากกันได้ ขณะที่รัฐบริ เวณโดยรอบที่มีอํานาจน้ อยกว่า
เช่น บังคลาเทศ, ภูฏาน, เนปาล และศรี ลงั กา จะถูกผูกเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของ Security Complex
ในฐานะมีภมู ิศาสตร์ ร่วมกับอินเดียและปากีสถาน 37
1.6 สมมติฐาน
การเปลี่ย นแปลงของปั ญ หาความมั่น คงยุคหลัง สงครามเย็ น ทัง้ ภายในและภายนอก
ทําให้ ไทยขยายความร่วมมือทางการทหารกับจีนยุคหลังสงครามเย็น
1.7 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
สร้ างความรู้ และความเข้ าใจให้ กบั พลเรื อน ต่อกิจการทางทหารและการป้องกันประเทศ
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาความสัมพันธ์พลเรื อน-ทหาร ให้ ก้าวหน้ ามากขึ ้น เพื่อนําไปสูก่ าร
พัฒนาประชาธิปไตยของไทยให้ ก้าวหน้ าต่อไป
1.8 วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาตามหัวข้ อนี ้ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยรวบรวม
ข้ อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์นายทหารผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ จากนันนํ
้ าข้ อมูล
ทังหมดมาทํ
้
าการคัดกรอง และตีความข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั รายละเอียดของแหล่งข้ อมูลดังกล่าวมีดงั นี ้
1.8.1
เอกสาร(Documentary) ผู้วิ จัย ได้ ร วบรวมในส่ว นที่ เ ป็ นทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้ แก่
1.8.1.1 เอกสารปฐมภมิู (Primary Resource) ได้ แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
ความร่ วมมือทางทหารระหว่างไทยกับจีน เช่น สนธิสญ
ั ญา รายงานสรุ ปผลการประชุม รายงาน
การศึกษาดูงานของนักศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยสืบค้ นจาก 1) สํานักงานสภา
36

Ibid.
37
Ibid.
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1.8.1.2 เอกสารทุติยภมิู (Secondary Resource) ได้ แก่ บทความวิชาการ
รายงานศึกษาวิจยั และหนังสือวิชาการที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับความร่ วมมือทางทหารของไทยกับ
จี น ซึ่ ง สื บ ค้ น จาก ห้ องสมุด คณะรั ฐ ศาสตร์ และ หอสมุ ด สถาบัน วิ ท ยบริ ก าร จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
1.8.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ศกึ ษาได้ ทําการสัมภาษณ์บคุ คลดังต่อไปนี ้
1.8.2.1 พลตรี สุรสิทธิ์ ถนั ดทาง อดีตนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันประเทศ
ปี พ.ศ.2539 และ หลักสูตรยุทธศาสตร์ ศึกษานานาชาติ ปี พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยป้องกัน
ประเทศ กองทัพ ปลดปล่ อ ยประชาชนจี น ปั จ จุ บัน ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ศึ ก ษา
ยุท ธศาสตร์ สถาบัน วิ ช าการป้ องกัน ประเทศ กองบัญ ชาการกองทัพ ไทย สัม ภาษณ์ วัน ที่ 6
กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 13.15-14.02 น.
1.8.2.2 พั น เอกทศพร หอมเจริ ญ อดี ต ผู้ ช่ ว ยทู ต ทหารไทยและผู้ ช่ ว ยทู ต
ทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหน่ง
ระหว่างปี พ.ศ.2545-2548 ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม สัมภาษณ์วนั ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15.15-15.45 น.
1.9 ลําดับขัน้ ตอนในการเสนอผลการวิจัย
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีนยุคหลังสงครามเย็น
(จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)
บทที่ 3 ปั จจัยภายในที่ทําให้ ไทยร่วมมือทางทหารกับจีนยุคหลังสงครามเย็น
(จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)
บทที่ 4 ปั จจัยภายนอกที่ทําให้ ไทยร่วมมือทางทหารกับจีนยุคหลังสงครามเย็น
(จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)
บทที่ 5 บทสรุป

บทที่ 2
ความร่ วมมือทางทหารของไทยต่ อจีนยุคหลังสงครามเย็น
(จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รั ฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)
เนื อ้ หาในบทนี ้ จะทํ า การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ถึ ง ทิ ศ ทางความร่ ว มมื อ ทางด้ า นการ
ต่างประเทศและความมัน่ คงของไทยที่มีต่อมหาอํานาจ ตังแต่
้ ยคุ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนถึง หลัง
ยุคสงครามเย็น ในสมัยรัฐบาลทักษิ ณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 โดยจะแบ่งประเด็นในการศึกษา 3
ประเด็น ได้ แก่ 1)ภูมิหลังความร่ วมมือทางทหารของไทยกับมหาอํานาจ 2)ความร่ วมมือทางทหาร
ของไทยกับมหาอํานาจยุคหลังสงครามเย็น และ 3)การขยายความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีน
ตังแต่
้ สมัยรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ 1
2.1 ภมิู หลังความร่ วมมือทางทหารของไทยกับมหาอํานาจ
2.1.1 ความร่ วมมือกับมหาอํานาจสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง
ในแรกเริ่ มของการเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับ
เยอรมันในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2482 ไทยได้ ประกาศนโยบายที่เป็ นกลาง เนื่องจากพิจารณาว่า
การสู้รบในยุโรป เป็ นปั ญหาเรื่ องความขัดแย้ งในยุโรปที่ไทยไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องด้ วย ขณะที่การ
ทําสงครามระหว่างญี่ ปุ่นกับจี น ซึ่งต่อมาเรื่ องได้ เข้ าสู่การพิจารณาของสันนิบาตชาติ ไทยก็ได้
แสดงท่าทีเป็ นกลาง เนื่องจากไม่ต้องการเข้ าไปเกี่ยวพันกับปั ญหาระหว่างจีนกับญี่ปนุ่ โดยวันที่11
สิงหาคม พ.ศ. 2482 กระทรวงการต่างประเทศไทยออกแถลงการณ์ยืนยันในมิตรภาพเท่าเทียมกันทุกชาติ
อย่างไรก็ตาม เมื่อฝรั่งเศสและอังกฤษได้ ประสบปั ญหาจากการรุ กรานของเยอรมัน ผู้นํา
ไทยจึ ง พิ จ ารณาถึ ง การเรี ย กร้ องดิน แดนคื น จากฝรั่ ง เศส และได้ ป ระกาศสงครามกับ ฝรั่ ง เศส
ซึง่ ต่อมาไทยได้ รับคืนดินแดนส่วนหนึ่งในลาวและกัมพูชาจากฝรั่งเศสได้ สําเร็ จ โดยการช่วยเหลือ
ของญี่ปนให้
ุ่ มีการเจรจาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2484 และภายหลัง
จากนันไทยก็
้
ได้ เข้ าร่ วมเป็ นพันธมิตรกับญี่ปนุ่ เนื่องจากญี่ปนขอให้
ุ่
ไทยเป็ นทางผ่านไปยึดดินแดน
อาณานิคมของอังกฤษ ซึง่ การที่ไทยเลือกดําเนินนโยบายเข้ าข้ างญี่ปนนั
ุ่ น้ เนื่องจากไทยไม่สามารถ
ที่จะต่อสู้กบั กําลังทหารของญี่ปนได้
ุ่ และก็ต้องประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐฯในวันที่ 25
มกราคม พ.ศ. 2485 ขณะเดียวกัน รวมถึงรับรองรัฐบาลนานกิงของจีน ที่ญี่ปนให้
ุ่ การสนับสนุน
ท่ามกลางสงครามที่กําลังเกิดขึ ้นในช่วงแรก ผู้นําไทยได้ พิจารณาว่าฝ่ ายอักษะที่นําโดย
เยอรมันนี อิตาลี และญี่ปนุ่ จะเป็ นฝ่ ายชนะในสงคราม จึงได้ เจรจากับญี่ปนเพื
ุ่ ่อขอเข้ าร่วมเป็ นฝ่ าย
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2.1.2 ความร่ วมมือกับมหาอํานาจสมัยสงครามเย็น
2.1.2.1 ความร่ วมมือกับสหรั ฐอเมริกา
การไม่ต้องตกเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ ในหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ทําให้ ไทยมีความสัมพันธ์ ที่
ใกล้ ชิดกับสหรัฐฯมากขึ ้น โดยเฉพาะภายหลังปี พ.ศ.2491 ที่การแผ่ขยายของสงครามเย็นได้ เข้ าสู่
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นําไทยมองลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยความหวาดระแวง และได้ เลือก
ที่จะดําเนินนโยบายป้องกันการแผ่ขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยเข้ าร่ วมมือกับประเทศ
ฝ่ ายโลกเสรี ต่ อ ต้ า นคอมมิ ว นิ ส ต์ เช่ น ไทยได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กับ อัง กฤษในการตกลงปั ญ หา
ชายแดนมลายูและการปราบปรามโจรคอมมิวนิสต์ การผูกมิตรกับฝรั่งเศสโดยการรับรองรัฐบาล
“เบาได๋”ของเวียดนามใต้ ตามแนวทางของสหรัฐฯ 2 ซึง่ กรณีกบั จีนนัน้ ผู้นําของไทยได้ มองจีนด้ วย
ความหวาดระแวง นับตังตั
้ งแต่
้ พรรคคอมนิ สต์จีน ภายใต้ การนํ าของเหมาเจ๋อตุง เข้ าปกครอง
แผ่นดินจีนในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2492 เนื่องจากเกรงว่าจีนจะเผยแพร่ ลทั ธิคอมมิวนิสต์และ
อิทธิพลเข้ ามาไทย โดยเฉพาะการที่จีนยึดครองทิเบต และสนับสนุนเกาหลีเหนือในสงครามเกาหลี
ปี พ.ศ.2493 ไทยจึงเลือกที่จะดําเนินนโยบายเป็ นมิตรกับสหรัฐฯ และประเทศโลกเสรี 3 โดยใน
1

กนต์ธีร์ ศุภมงคล,“ไทยในสงครามโลกครัง้ ที่สอง” ใน 5 ทศวรรษ การต่างประเทศของไทย จากความ
ขัดแย้ งสูค่ วามร่ วมมือ,ชัยโชค จุลศิริวงศ์ มปป., (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536) ,หน้ า 47.
2
วิวฒ
ั น์ มุง่ การดี,“การต่างประเทศของไทย ระหว่างปี ค.ศ.1940-1950” ใน 5 ทศวรรษ การต่างประเทศ
ของไทย จากความขัดแย้ งสูค่ วามร่วมมือ,ชัยโชค จุลศิริวงศ์ มปป.(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2536),หน้ า 109-117.
3
จุลชีพ ชินวรรโณ, 35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ.2518-2553: อดีต ปั จจุบนั อนาคต
(กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊คส์, 2553),หน้ า 30.
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การเข้ าร่ วมในสงครามเกาหลี และการลงนามในสนธิสญ
ั ญามนิลาเมื่อวันที่ 8 กันยายน
พ.ศ. 2497 เพื่อก่อตัง้ องค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันร่ วมกันแห่งประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEATO) เพื่อต่อต้ านคอมมิวนิสต์ ทําให้ ไทยใกล้ ชิดกับสหรัฐฯมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา
สันๆ
้ ไทยได้ เริ่ มปรับความสัมพันธ์ ที่ดีกับจีนมากขึ ้น ภายหลังการประชุมกลุ่มประเทศเอเชียและ
แอฟริ กาที่เมืองบันดุง พ.ศ.2498 นายกรัฐมนตรี โจว เอินไหล ได้ กล่าวกับกรมหมื่นนราธิปพงศ์
ประพันธ์ รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศของไทยว่า จีนไม่ได้ ต้องการคุกคามฝ่ ายไทย และได้
เสนอหลัก 5 ประการของการอยู่ร่วมโดยสันติ ซึ่งต่อมาการรัฐประหารได้ ให้ มีการ ส่งทูตลับไป
เจรจากับจีน เพื่อเจราจาปรับความสัมพันธ์ แต่การดําเนินนโยบายดังกล่าวต้ องหยุดลงในปี พ.ศ.
2501 และต่อมาไทยกับจีนก็ได้ ขดั แย้ งระหว่างกันอีกครัง้ เนื่องจาก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ ทํา
การรั ฐประหาร และต่อมารั ฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ก็ ได้ ดําเนินนโยบายผูกพันกับสหรั ฐฯมากขึน้
กว่าเดิม โดยไทยได้ สนับสนุนการทําสงครามของสหรัฐฯในเวียดนาม 5
ไทยได้ อนุญาตให้ สหรัฐฯเข้ ามาตัง้ ฐานทัพในไทยหลายแห่ง เช่น จังหวัดอุบลราชธานี
อุดรธานี อู่ตะเภา ทหารอเมริ กนั ในไทยเพิ่มจาก 7,000 คน ใน พ.ศ.2507 เป็ น 45,000 คน ใน ปี
พ.ศ.2511 ขณะที่กําลังทหารในเวียดนาม เพิ่มจาก 16,500 คน ปี พ.ศ.2507 เป็ น 53,500 ในปี
พ.ศ.2508 และเพิ่มเป็ น 267,000 ในปี พ.ศ.2509 บทบาททางทหารของสหรัฐฯที่มีมากในภูมิภาค
ทํ า ให้ ผ้ ูนํ า ไทยมั่น ใจในชัย ชนะ และสนับ สนุน สหรั ฐ ฯทํ า สงครามเต็ม ที่ แต่สหรั ฐ ฯไม่ ส ามารถ
เอาชนะในสงครามได้ จึงมีการเจรจากับเวียดนามในปี พ.ศ.2516 นําไปสู่การถอนทหารออกจาก
เวียดนาม และลดบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6

4

วิวฒ
ั น์ มุง่ การดี “การต่างประเทศของไทย ระหว่างปี ค.ศ.1940-1950” ใน 5 ทศวรรษ การต่างประเทศ
ของไทย จากความขัดแย้ งสูค่ วามร่วมมือ, หน้ า 109-117.
5
จุลชีพ ชินวรรโณ, 35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ.2518-2553: อดีต ปั จจุบนั อนาคต,
หน้ า 31-36.
6
จุลชีพ ชินวรรโณ, “นโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงสงครามเย็น” ใน 5 ทศวรรษ การต่างประเทศ
ของไทย จากความขัดแย้ งสูค่ วามร่วมมือ ชัยโชค จุลศิริวงศ์ มปป. (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2536),หน้ า 121-143.
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ภายหลังจากสหรั ฐฯได้ ถอนทหารออกจากภูมิภาคไปแล้ ว ก่อนสงครามเย็นใกล้ จบลง
ในปี พ.ศ. 2525 ไทยกับสหรัฐฯ ได้ จดั การฝึ กซ้ อมร่วมทางทหารระหว่างกันขึ ้น ในชื่อรหัส “Cobra
Gold” ซึง่ ในครัง้ แรกกองทัพเรื อได้ รับผิดชอบ เป็ นลักษณะการซ้ อมในแบบยกพลขึ ้นบกและเข้ ายึด
หัวหาด บริ เวณหาดเทพ จังหวัดสงขลา ต่อมาอีกสองปี ฝ่ ายไทยได้ มีการขยายการฝึ ก โดยนํากําลัง
จากกองทัพบกและกองทัพอากาศเข้ าร่ วมด้ วย เช่นเดียวกับที่สหรัฐฯก็ได้ สง่ อาวุธใหม่ๆเข้ าร่วมฝึ ก
และต่อมาในปี พ.ศ.2529 สหรัฐฯได้ ริเริ่ มให้ ความช่วยเหลือทางทหารแก่ไทย นับตังแต่
้ การปิ ดฐาน
ทัพของสหรัฐฯในภูมิภาค พ.ศ.2519 ได้ แก่
1) โครงการขายอาวุธให้ แก่รัฐบาลต่างประเทศ(Foreign Military Sales-FMF) สหรัฐฯให้
สินเชื่อในการซื ้ออาวุธและการฝึ กเพื่อใช้ อาวุธที่ซื ้อภายใต้ โครงการ
2) โครงการความช่วยเหลือทางทหาร(Military Assistance Program-MAP) เป็ นโครงการ
ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้ เปล่า
3) โครงการให้ การศึกษาและการฝึ กทางทหารระหว่างประเทศ(International Military
Education and Training Program-IMET) มีจดุ ประสงค์เพื่อฝึ กให้ ทหารไทยเกิดความชํานาญใน
วิชาชีพทหาร และมีความพร้ อมในการใช้ อาวุธที่มาจากการผลิตของสหรัฐฯ โดยการศึกษาและการ
ฝึ กจะกระทําทังในสหรั
้
ฐฯและดินแดนในต่างประเทศ ซึ่งความช่วยเหลือในโครงการนี ้เป็ นแบบให้
เปล่า ขณะเดียวกัน สหรัฐฯได้ ถือว่าโครงการ IMET เป็ นโครงการที่สําคัญมาก เพราะจะทําให้
กองทัพไทยพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้ สงู มากขึ ้นในการใช้ อปุ กรณ์ทางทหารที่มีความซับซ้ อน
4) กองทุนสนับสนุนด้ านเศรษฐกิจ(Economic Support Fund)เป็ นโครงการให้ เงิน
ช่วยเหลือแบบให้ เปล่าแก่ไทย มีจดุ ม่งหมายเพื่อสร้ างเสถียรภาพทางสังคมและเศรษฐกิจให้ ชมุ ชน
ไทยตามแนวพรมแดนไทย-กัมพูชา และพรมแดนไทย-ลาว 7
2.1.2.2 ความร่ วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อสหรัฐฯประสบปั ญหาพ่ายแพ้ ในสงคราม และกํ าลังดําเนินการถอนทหารออกจาก
ภูมิภาค จี นกับสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็ นพันธมิตรค่ายสังคมนิยมได้ ขดั แย้ งระหว่างกัน ในปี พ.ศ.
2512 ซึง่ ทําให้ จีนกับสหรัฐฯได้ เริ่มเจรจากัน จนนําไปสูก่ ารปรับความสัมพันธ์ ทางการทูตเป็ นระดับ
ปกติต่อกันในปี พ.ศ.2515 สถานการณ์ดงั กล่าว จึงทําให้ ไทยต้ องปรับนโยบายเข้ าเจรจากับจีน

7

สุรชาติ บํารุงสุข,“2529 ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ความร่วมมือเพื่อความมัน่ คงร่วม และความขัดแย้ ง
ในการต่อสู้ทางเศรษฐกิจ” ใน บานไม่ร้ ูโรย ,2, 5 มิถนุ ายน 2529, หน้ า 19-35.
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ไทยกับจีนได้ ใกล้ ชิดกันมากขึ ้น เมื่อเวียดนามได้ สง่ กําลังทหารเข้ ายึดครองกัมพูชา ปี พ.ศ.
2522 ทําให้ เกิดภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของไทย และไทยได้ ตระหนักว่าหากเวียดนามรุ กรานไทย
สหรั ฐ ฯอาจจะมี ข้ อจํ า กั ด ในการช่ ว ยเหลื อ ไทย เพราะผลประโยชน์ ข องสหรั ฐ ฯต่ อ ภู มิ ภ าค
เปลี่ยนแปลงไป และรัฐสภาของสหรัฐฯได้ เข้ ามามีบทบาทต่อนโยบายสหรัฐฯมากขึ ้น โดยความ
ช่วยเหลือที่สหรัฐฯมีให้ ไทย ได้ เน้ นทางด้ านอาวุธและยุทโธปกรณ์เป็ นหลัก และเปลี่ยนจากความ
ช่วยเหลือแบบให้ เปล่าเป็ นในรู ปของสินเชื่อ ซึ่งไทยได้ ซื ้ออาวุธที่มีเทคโนโลยีสูงจากสหรั ฐฯมา
ประจําการ เช่น เครื่ องบินขับไล่แบบ เอฟ 16 เอ/บี แต่ไทยก็ต้องประสบปั ญหาเรื่ องบประมาณที่มี
จํากัด 9
เมื่อความช่วยเหลือจากสหรัฐฯมีข้อจํากัด และไทยมีงบประมาณน้ อย ทําให้ ผ้ ูนําไทยมี
ความสนใจต่อ การเป็ นพัน ธมิ ต รในทางทหารกับจี น เพราะจี น มี พ รมแดนติดต่อกับ เวี ย ดนาม
สามารถตอบโต้ หรื อกดดันเวียดนามตามแนวพรมแดนได้ ซึ่งความต้ องการของไทยนี ้ มี ความ
สอดคล้ อ งกับ จี น เพราะจี น พิ จ ารณาว่ า ไทยสามารถช่ ว ยจี น สกัด กัน้ การขยายอิ ท ธิ พ ลของ
เวียดนามภายใต้ การสนับสนุนของสหภาพโซเวียตได้ การมองเห็นผลประโยชน์ของการร่ วมมือกัน
นี ้ จึงทําให้ ตงแต่
ั ้ พ.ศ. 2524 ผู้นําทางทหารของไทยและจีน ได้ ผลัดเปลี่ยนการเดินทางระหว่างกัน
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ไทยได้ ยินยอมให้ จีนขนส่งอาวุธผ่านไปยังกลุม่ เขมรแดงที่ตอ่ เวียดนาม
เพื่อแลกกับการที่จีนยุติการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทย ที่อาศัยพื ้นที่จีนสนับสนุนการต่อสู้กบั
รั ฐ บาลไทย รวมทัง้ จี น ได้ เคลื่ อนไหวทางทหาร และยิงระดมปื นใหญ่ ตามแนวชายแดนกดดัน
เวียดนาม นอกจากนัน้ จีนได้ ให้ ความช่วยเหลือทางด้ านอาวุธและยุทโธปกรณ์แก่ไทย ทังแบบให้
้
เปล่า เช่น ปื น AK-47 ปื นใหญ่ขนาด 130 มิลลิเมตร รถถังแบบ T-69 II และขายให้ ในราคาถูก เช่น
รถถัง T-69 II รถถัง T-653 10 การร่ วมมือทางทหารระหว่างไทยกับจีนนี ้ นับเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญ
ของทิศทางนโยบายต่างประเทศและความมัน่ คงของไทย ที่จากเดิมเคยเกี่ยวพันอย่างใกล้ ชิดกับ
8

หน้ า 37.

9

จุลชีพ ชินวรรโณ, 35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ.2518-2553: อดีต ปั จจุบนั อนาคต,

สุรชาติ บํารุงสุข, “ไทยกับปั ญหากัมพูชา: ผลกระทบต่อนโยบายความมัน่ คงและต่างประเทศของไทย”
ใน เอเชียปริทศั น์ ,8, 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2530,หน้ า 20-32.
10
ชุลชีพ ชินวรรโณ,“ความร่วมมือทางทหาร: มิติใหม่ในความสัมพันธ์ไทย-จีน” ใน เอเชียปริทศั น์,8, 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2530,หน้ า 7-19.
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2.2 ความร่ วมมือทางทหารของไทยกับมหาอํานาจยุคหลังสงครามเย็น
2.2.1 ความร่ วมมือกับสหรั ฐอเมริกา ภายหลังการสิ ้นสุดของสงครามเย็น ไทยกับสหรัฐ
ยังคงร่ วมมือทางทหารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ความร่ วมมือที่เด่นชัดคือคือ การฝึ กร่ วมผสมคอบร้ า
โกลด์ (Cobra Gold) ที่ได้ มีการฝึ กครัง้ แรก ในปี พ.ศ.2525 ซึง่ ในหลังสงครามเย็น การฝึ กคอบร้ า
โกลด์ ได้ ข ยายระดับ การฝึ กจากทวิ ภ าคี (bilateral) ไปสู่ร ะดับ พหุภ าคี ( multilateral) และเพิ่ ม
กิจกรรมการฝึ กในภารกิจที่นอกเหนือจากสงคราม(Military Operations Other Than WarMOOTW) ซึ่งความสําเร็ จจากการฝึ กนัน้ สหรั ฐฯและไทยนัน้ ได้ ร่วมกันลาดตระเวนในเส้ นทาง
สําคัญทางทะเล การฟื น้ ฟูภยั พิบตั ิจากเหตุการณ์สนึ ามิ(Tsunami)ในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ.2547
และ พายุไซโคลนนากีส(Cyclone Nargis)ในพม่า ปี พ.ศ.2551นอกจากนัน้ ไทยกับสหรัฐฯยังมี
การฝึ กร่ วมทางทะเลในรหัส CARAT-Cooperation Afloat Readiness and Training และการฝึ ก
ร่ วมทางอากาศในรหัส Cope Tiger 11 ขณะที่โครงการความช่วยเหลือทางทหารนัน้ สหรัฐฯยังคง
ให้ การช่วยเหลือตามโครงการที่ได้ ให้ ไว้ เมื่อปี ปลายยุคสงครามเย็น เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อการซื ้อ
อาวุธและยุทโธปกรณ์(FMF-Foreign Military Financing) โครงการศึกษาและอบรมทางทหาร
สําหรับต่างประเทศ(IMET-International Military Education Training)12
ความร่วมมือด้ านความมัน่ คงและการทหารของไทยกับสหรัฐฯได้ พฒ
ั นามากขึ ้น ตังแต่
้ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2544 ภายหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ ายในสหรัฐฯวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2544 ที่ทําให้
สหรั ฐฯประกาศทําสงครามต่อต้ านการก่อการร้ ายทั่วโลก ไทยกับสหรั ฐฯได้ มีการประสานการ
ทํางานร่ วมกัน ระหว่างหน่วยข่าวกรองของไทย หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษของกองทัพไทย กับหน่วย
ข่าวกรองกลางของสหรัฐฯ(CIA-Central Intelligence Agency) จนนําไปสูก่ ารจับกุมตัวนายฮัมบา
รี (Hambali) ผู้นํากลุ่ม เจมา อิสลามิยาห์ (Jemaah Islamiyah) ในไทยเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.

11

Walter Lohman, Reinvigorating the U.S.-Thailand Alliance Backgrounder No2609
September 26 2011 [Online], 15 October 2011. Avaliable from : http://report.heritage.org/bg2609
12
Emma Chanlett-Avery, Thailand: Background and U.S. Relations[Online], 3 May 2011.
Available from www.crs.gov
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การทําสงครามต่อต้ านการก่อการร้ ายของสหรัฐฯ ทําให้ ไทยได้ รับความสนใจมากขึ ้น โดย
ในในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545 นายแดร์ ริล เอ็น จอห์นสัน(Darryl N. Johnson) เอกอัครราชทูต
สหรั ฐฯประจํ าประเทศไทยได้ ก ล่า วสุน ทรพจน์ เ รื่ อ ง “การร่ ว มทํ า สงครามกับ การก่ อ การร้ าย”
ต่อเจ้ าหน้ าที่และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องประเทศ โดยได้
กล่าวถึงความสําคัญของพันธมิตรของสหรัฐฯในเอเชียที่ช่วยสหรัฐฯทําสงรามต่อต้ านการก่อการ
ร้ าย ซึ่งไทยคือหนึ่งในนัน้ ที่ มีความเป็ นพันธมิตรที่สําคัญของสหรัฐฯ มาตังแต่
้ ยุคสงครามเย็น
นอกจากนัน้ สหรัฐฯยังให้ เงินแก่ไทยเพื่อรักษาความมัน่ คงชายแดน การสกัดกัน้ ยาเสพติดไม่ให้
แพร่ระบาดเข้ าไทย และยังมีการประสานด้ านการข่าวกรองกับหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของ
สหรัฐฯ(DEA) ซึง่ ส่งผลให้ มีการจับยาบ้ าได้ สามล้ านเม็ด ในปี พ.ศ.2544 ซึง่ นับเป็ นครัง้ ใหญ่ที่สดุ
ในกรุงเทพฯ 14
ขณะเดียวกัน ในสมรภูมิสงครามอัฟกานิสถานและอิรัก ไทยได้ สนับสนุนการปฏิบตั ิการ
ต่อต้ านการก่อการร้ ายของสหรัฐฯ โดยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้ สงั่ การให้ เปิ ดใช้ สนามบินอู่ตะเภา
และฐานทัพเรื อที่ สัตหี บ เป็ นฐานในการส่งกํ าลังบํารุ งสนับสนุน การปฏิบัติการทางทหารของ
สหรัฐฯ และยังได้ ส่งทหาร 130 นาย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นทหารช่าง ไปช่วยสหรัฐฯฟื น้ ฟูอฟั กานิสถาน
ภายหลังปฏิบตั ิการโค่นล้ มรัฐบาลตาลิบนั (Taliban)สําเร็ จ โดยทหารไทยที่ไปนัน้ ทําหน้ าที่ฟืน้ ฟู
การก่อสร้ างฐานทัพอากาศที่บากรัม(Bagram) บริ การทางการแพทย์ และปฏิบตั ิการพิเศษอื่นๆ
ขณะที่สมรภูมิในอิรักนัน้ ภายหลังการโค่นล้ มรัฐบาลซัดดัม ฮุสเซน(Saddam Hussein) สําเร็ จ
ไทยได้ สง่ กําลังทหารจํานวน 450 นาย เข้ าไปช่วยฟื น้ ฟูอิรัก ซึง่ ประกอบไปด้ วย แพทย์ และ วิศวกร
ในทางตอนใต้ ของเมืองคาบารา(Karbara) ซึ่งการตัดสินใจของรัฐบาลไทยดังกล่าวนี ้ ไม่เป็ นที่
พอใจของสาธารณะ โดยเฉพาะหลังจากที่นายทหาร 2 นายได้ เสียชีวิตเดือนธันวาคม พ.ศ.2546
15
และต่อมาในเดือนกันยายน ค.ศ.2547 ไทยได้ ถอนทหารออกจากอิรักทังหมด
้
13

Emma Chanlett-Avery, Thailand: Background and U.S. Relations[Online], 3 May 2011.
Available from www.crs.gov
14
“สัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริ กา ในสายตา แดร์ ริล เอ็น. จอห์นสัน,” มติชนสุดสัปดาห์ (16-22 ธันวาคม
2545): 94.
15
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การดําเนินนโยบายสนับสนุนความร่ วมมือกับสหรัฐฯ ทําให้ ไทยได้ รับประโยชน์ จากการ
ได้ รับสถานะพันธมิตรหลักนอกเนโต้ (Major Non-NATO Ally) จากสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดี
จอร์ ช ดับเบิลยู บุช(George Walker Bush) ได้ ประกาศมอบสถานะดังกล่าว ในระหว่างการ
เดินทางมาประชุมเอเปก เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ซึง่ การให้ สถานะดังกล่าวนี ้ มีผลทําให้
กองทัพไทยได้ รับสิทธิ เข้ าถึงการซื ้ออาวุธที่มีสมรรถนะสูงจากสหรัฐฯ โดยไทยได้ ซื ้ออาวุธปล่อย
แบบ อากาศ สู่ อากาศ พิสยั กลาง(medium-range air-to-air missiles) สําหรับติดตังกั
้ บเครื่ องบิน
รบแบบ เอฟ-16 เป็ นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 16 นอกจากนัน้ ไทยยังได้ รับ
ผลประโยชน์ในด้ านเศรษฐกิจด้ วย โดยในระหว่างการประชุมเอเปก ครัง้ ที่ 10 ประเทศเม็กซิโก
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2545 นายอดิศยั โพธารามิก ได้ ลงนามในกรอบความตกลงด้ านการค้ าและ
การลงทุน(TIFA-Trade and Investment Framework Agreement) กับผู้แทนการค้ าของสหรัฐฯ
เพื่อเริ่ มต้ นกระบวนการเจรจาจัดทําข้ อตกลงการค้ าเสรี ไทย-สหรัฐฯ 17 ซึง่ การลงนามเจรจาดังกล่าว
ส่งผลดีความร่ วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหรัฐฯ โดยในปี พ.ศ.2547 ไทยกับสหรัฐฯ ได้ เริ่ มการ
เจรจากันในเรื่ อง ข้ อตกลงการค้ าเสรี (FTA-Free Trade Agreement) เพื่อลดอุปสรรคทางการค้ า
และการลงทุนระหว่างกัน 18
อย่างไรก็ตาม ความร่ วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศ ได้ หยุดชัว่ คราว ภายหลังการ
รัฐประหารในไทย เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ทําให้ ตอ่ มาเมื่อวันที่ 28 กันยายน ปี เดียวกัน
สหรัฐฯได้ ประกาศระงับโครงการความช่วยเหลือทางทหารที่เคยมีต่อไทย ภายใต้ ข้อกฎหมายว่า
ด้ วยการให้ ความช่วยเหลือต่อต่างชาติ(Foreign Operations Appropriations Act) มาตรา 508
ของสภาคองเกรส(Congress Council) ที่ห้ามรัฐบาลสหรัฐฯให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินแก่
รัฐบาลของประเทศใดๆก็ตามที่ผ้ นู ําที่มาจากการเลือกตังถู
้ กยึดอํานาจด้ วยกําลังทางทหาร ทัง้ นี ้
สหรัฐฯได้ ระงับเป็ นจํานวนเงินมูลค่า 29 ล้ านเหรี ยญ ประกอบไปด้ วย สินเชื่อเพื่อการซื ้ออาวุธและ
ยุทโธปกรณ์(FMF-Foreign Military Financing) ทุนเพื่อการศึกษาอบรมสําหรับทหารต่างชาติ
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สาธิต มนัสสุรกุล,”ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ: ยุคสงครามต่อต้ านการก่อการร้ าย”,ใน จุลสารความ
มัน่ คงศึกษา โครงการความมัน่ คงศึกษา,หน้ า 18-19
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ตารางที่ 1 รายละเอียดโครงการความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐฯต่อไทย (ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ)19
ชื่อโครงการ
IMET
FMF
รวม

ปี ค.ศ.2005
2.526
1.488
4.101

ปี ค.ศ.2006
2.369
1.485
3.854

ปี ค.ศ.2007
0
0
0

ปี ค.ศ.2008
1.202
4.23
1.625

ปี ค.ศ.2009
1.459
1.600
3.059

ขณะที่โครงการความช่วยเหลือด้ านอื่นนัน้ สหรัฐฯยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ภายหลังจากพล
เอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ เข้ าพบกับนายราล์ฟ บอยซ์(Ralph Boyce) เอกอัครทูต
สหรัฐฯประจําประเทศไทย และต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 สหรัฐได้ คืนความ
ช่ ว ยเหลื อ ทัง้ สามโครงการที่ ร ะงับ ต่ อ ไทย เนื่ อ งจากพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า ไทยได้ คื น สู่ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตังแล้
้ ว 20ฯ
อย่างไรก็ตาม แม้ สหรัฐฯจะคืนความช่วยเหลือทางทหารที่เคยระงับให้ แก่ไทย แต่นบั จาก
หลังเหตุการณ์รัฐประหารมานัน้ ความร่ วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศ ก็มิได้ มีความใกล้ ชิด
มากขึ น้ แต่ อ ย่ า งใด เพราะแม้ ไ ทยยัง คงให้ ค วามสํ า คัญ กับ การร่ ว มมื อ ทางทหารกับ สหรั ฐ ฯ
โดยเฉพาะการฝึ กร่ วมทางทหารภายใต้ รหัส Cobra Gold, CARAT และ Blue Tiger แต่สิ่งที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงคือ ไทยได้ ขยายความร่วมมือทางการทหารกับจีนเพิ่มมากขึ ้นกว่าเดิม 21
2.2.2 ความร่ วมมือกับจีน (ก่ อนรั ฐบาลทักษิณ)
หลังยุคสงครามเย็น นับตังแต่
้ การร่ วมมือเพื่อแก้ ไขปั ญหาเวียดนามรุ กรานกัมพูชาจบลง
ไทยกับจีนได้ ขยายความร่ วมมือจากด้ านด้ านความมัน่ คง ไปสู่ด้านเศรษฐกิจระหว่างกันเพิ่มมาก
ขึ ้น รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ กําหนดนโยบายการเปลี่ยนสนามรบให้ เป็ นสนามการค้ า

19

Emma Chanlett-Avery, Thailand: Background and U.S. Relations[Online], 3 May 2011.
Available from www.crs.gov
20
Ibid.
21
Walter Lohman, Reinvigorating the U.S.-Thailand Alliance Backgrounder No2609
September 26 2011 [Online], 15 October 2011. Avaliable from : http://report.heritage.org/bg2609
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ขณะที่ ความร่ วมมื อทางด้ านเศรษฐกิ จได้ รับการพัฒนามากขึน้ นัน้ ความร่ วมมื อด้ า น
การทหารยังเป็ นเพียงแค่แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างนายทหารสูง การร่ วมมือด้ านการข่าว และ
การจัดซื ้ออาวุธ โดยนับตังแต่
้ ปี ค.ศ.2534 ไทยได้ สงั่ ซื ้อ ระบบเรดาห์ควบคุมการยิง(Fire control
radar) 25 ชุด ปื นต่อสู้อากาศยาน(Anti Aircraft Gun)แบบ Type-74 ขนาด 37 มิลลิเมตร 122 ชุด
เรื อส่งกําลังบํารุ ง(Support Ship) รุ่น สิมิลนั 1 ลํา 23 ซึง่ ถือว่าเป็ นจํานวนที่น้อย เมื่อเทียบกับช่วง
ปลายยุคสงครามเย็น ที่ ไทยต้ องร่ วมมือกับจีนในการแก้ ไขปั ญหากัมพูชา ขณะเดียวกัน ความ
ร่ วมมือทางทหารระหว่างไทยกับจี น ในช่ วงก่อนรั ฐบาลทัก ษิ ณนัน้ เป็ นการอาศัยบทบาทของ
นายทหารที่เคยทํางานร่ วมกับจีน ในสมัยร่ วมกันแก้ ไขปั ญหากัมพูชา โดยเฉพาะบทบาทพลเอก
ชวลิ ต ยงใจยุ ท ธ เช่ น ในสมั ย รั ฐ บาลบรรหาร ศิ ล ปอาชา พลเอกชวลิ ต ในตํ า แหน่ ง รอง
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมัน่ คง และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ อาศัยภูมิหลังการทํางาน
ของตน เดินทางเยือน จีน เวียดนาม และลาว บ่อยครัง้ ซึ่งการแสดงบทบาทดังกล่าวได้ ทําให้ พล
เอกชวลิตกลายเป็ นศูนย์อํานาจแห่งใหม่ในรัฐบาลที่ไร้ เสถียรภาพ เพราะการเปิ ดความสัมพันธ์กบั
ต่างประเทศเป็ นการสร้ างโอกาสให้ พลังทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับประเทศนัน้
นํามาสร้ างความสัมพันธ์กบั พลเอกชวลิตแทนที่จะเป็ นบุคคลอื่นในรัฐบาล24
ต่อมาเมื่อสมัยพลเอกชวลิตเป็ นนายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ก็ได้ พฒ
ั นาความร่วมมือกับจีน โดยเมื่อ
21 ธันวาคม พ.ศ.2539 พลเอกฉือ ห้ าวเถียน(Chi Haotian) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมของ
จีน ได้ เข้ าพบพลเอกชวลิต และได้ มอบเงินช่วยเหลือแก่ไทย 3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และต่อมา
ภายหลังการอสัญกรรมของ เติ ้ง เสี่ยวผิง พลเอกชวลิตก็ได้ เดินทางเยือนจีนเป็ นประเทศแรกใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ในวันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ. 2540 ซึง่ การเดินทางของพลเอกชวลิตในครัง้
22

Ian Storey, Southeast Asia and the Rise of China (London, Routledge, 2011), p. 131.
SIPRI, Transfers of major conventional weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made
for year range 1991 to 2011 [Online], 15 October 2011. Available from : http://www.sipri.org/databases/armstransfers/
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อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์ , ”ไทย,” ใน เอเชียรายปี 1996/2539.(กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้ า 154-164.
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และเมื่อมาถึงสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 2 ไทยกับจีนเริ่ มได้ มีการพัฒนาความร่ วมมือ
ในการเป็ นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างกัน โดยได้ มีการเจรจาจัดทําแผนงานความร่ วมมือ
ระหว่างกัน เพื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2541
ผู้แทนฝ่ ายไทยกับจีนได้ ลงนามร่ วมกันใน “แถลงการณ์ร่วมไทย – จีน ว่าด้ วยแผนปฏิบตั ิการใน
ศตวรรษที่ 21” (Joint Statement on a Plan of Action for the Twenty-First Century) แผน
ดังกล่าวนี ้ได้ มีการกําหนดให้ มีการขยายความร่ วมมือในการเป็ นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่าง
ไทยกับจีน อย่างรอบด้ าน และสําหรับมิติทางการทหารนัน้ ได้ กําหนดให้ ไทยกับจีนกระชับความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่น คง โดยสร้ างความไว้ ว างใจต่อ กัน เช่ น ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงาน ศึกษาวิจยั ยุทธศาสตร์ และความมัน่ คง ส่งเสริมให้ ฝ่ายทหารและเจ้ าหน้ าที่กระทรวงการ
ต่างประเทศมีการปรึกษาหารื อกันมากขึ ้นในกิจการด้ านความมัน่ คง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างทหารของทังสองฝ่
้
ายในการช่วยเหลือและกู้ภยั เพื่อมนุษย์ และการลดโอกาสของภัยพิบตั ิ
รวมทัง้ การแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการทหาร ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลด้ านต่างๆ”26 และอาจกล่าวได้ วา่ แผนความร่วมมือดังกล่าวนัน้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิอย่าง
กว้ างๆที่ทําให้ ไทยกับจีนพัฒนาความร่วมมือกันมากขึ ้นอย่างรอบด้ านในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็
ตาม ในทางการปฏิบตั นิ นั ้ ยังไม่ได้ มีการร่วมมือที่เป็ นรูปธรรมชัดเจน
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อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์ ,”ไทย,” ใน เอเชียรายปี 1998/2540 กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2541), หน้ า 123-136.
26
สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , แถลงการณ์ ร่วมว่าด้ วยแผนงานความร่ วมมือในศตวรรษที่ 21
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26
2.3 การขยายความร่ วมมือทางทหารของไทยต่ อจีน (จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รั ฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)
เมื่อเข้ าสู่รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร ในปี พ.ศ.2544 ความร่ วมมือทางการทหารระหว่างไทย
กับจีน ได้ พฒ
ั นาขยายกว้ างมากขึ ้น โดยในระหว่างการเดินทางเยือนจีนของพันตํารวจโททักษิ ณ
เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ได้ มีการพบกับผู้นําจีน ทังประธานาธิ
้
บดีเจียง เจ๋อหมิน
(Jiang Zemin) และนายกรัฐมนตรี จู หรงจี(Zhu Rongji) ทังสองฝ่
้
ายได้ พอใจกับความร่วมมือไทย
กับ จี น ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมา และได้ ยํ า้ ให้ ค วามสํ า คัญ กับ “แถลงการณ์ ร่ ว มไทย-จี น ว่ า ด้ ว ย
แผนปฏิบตั กิ ารในศตวรรษที่ 21” พร้ อมทังเห็
้ นพ้ องที่จะนําโครงการตามแผนปฏิบตั ิการดังกล่าวไป
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อส่งเสริ มความสัมพันธ์ ในด้ านต่าง ๆ ในฐานะประเทศเพื่อนบ้ าน บน
หลักการของการเคารพและไว้ วางใจซึง่ กันและกัน 27 และภายหลังการเดินทางเยือนจีนในครัง้ นัน้
รัฐบาลทักษิ ณได้ มีการนําแนวทางความร่ วมมือใน “แถลงการณ์ ร่วมไทย-จีน ว่าด้ วยแผนปฏิบตั ิ
การในศตวรรษที่ 21 มาพัฒนาความร่ วมมือทางการทหารกับจีนมากขึ ้น และได้ สง่ ผลต่อเนื่องให้
หลายรัฐบาล จนถึงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ 1 พัฒนาความร่วมมือทางทหารกับจีนอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ ประเด็นของการร่วมมือนัน้ แบ่งเป็ นดังนี ้
2.3.1 ความร่ วมมือด้ านการปรึกหารือในระดับนโยบายและแผน
ความร่ วมมือในด้ านนี ้ได้ เกิดขึ ้นภายหลังจาก พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ เดินทางไปเยือนจีนในวันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2544 ตาม
คําเชิญของพลเอก ฉือ เฮ่าเถียน(Chi Haotian) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม รองประธาน
คณะกรรมาธิการกลางทหาร(Vice Chairman of the Central Military Commission) พลเอก
ชวลิตได้ กล่าวแนะนํ ากับพลเอกฉื อว่า ทัง้ สองฝ่ ายควรจะมีการสร้ างกลไกเพื่อแลกเปลี่ยนและ
ร่ วมมือทางทหารอย่างเป็ นประจํา ขณะเดียวกันจะได้ แลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นระหว่างประเทศ
และภูมิภาคที่มีความกังวลร่ วมกัน 28 ซึง่ พลเอกฉือได้ สนับสนุนความคิดดังกล่าวของพลเอกชวลิต
เพราะกลไกดังกล่าวนันจะช่
้ วยพัฒนาสายสัมพันธ์ทางทหารไทยกับจีนในอนาคต 29
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ภาพที่ 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จับมือกับ นายเจียง เจ๋อหมิน ประธานาธิบดีจีน(ซ้ าย)
ณ กรุงปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2544 30
จากการพู ด คุ ย ระหว่ า งผู้ นํ า ทางทหารของทั ง้ สองประเทศในครั ง้ นั น้ ได้ ทํ า ให้
กระทรวงกลาโหมของไทยกับจีน ตกลงให้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการในระดับนโยบายร่ วมกัน
เป็ นครัง้ แรก มาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2544 โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ ้นปี ละ1 ครัง้ และสลับกันเป็ น
เจ้ าภาพ ซึง่ วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าวเป็ นไปเพื่อ แลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นต่อ
ประเด็นความมัน่ คงในระดับโลกและภูมิภาค ก่อให้ เกิดความเข้ าใจและไว้ วางใจซึ่งกันและกัน
และนํ า มาสู่ก ารกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานแลกเปลี่ ย นการเยื อ นระหว่า งผู้นํ า ทางทหาร
ตลอดจนความร่ วมมือทางทหารในด้ านต่างๆ ให้ มีนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น 31 การประชุมดังกล่าวนี ้ เป็ นเสมือนกุญแจสําคัญที่ก่อให้ เกิดการยกระดับ
ขยายความร่ ว มมื อ กิ จ กรรมทางทหารระหว่ า งสองประเทศ ให้ เ ป็ นรู ป ธรรมที่ ชัด เจนมากขึ น้
โดยสํ า นั ก นโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมได้ ออกคํ า สั่ ง แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการ และ

30

Xinhua News Agency, Chinese President Meets Thai Deputy PM[Online], 24 January 2012.
Available from : http://news.xinhuanet.com/english/20010622/421758.htm
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กระทรวงกลาโหม, บัน ทึก ข้ อ ความ ที่ กห 0207/6405 เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุม คณะกรรมการ
ดําเนินงานความร่ วมมือด้ านความมัน่ คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชน
จีน ครัง้ ที่ 9(กรุงเทพฯ: กระทรวงกลาโหม, 2553). (อัดสําเนา)
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1 คณะกรรมการนโยบาย
2 คณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน
3 คณะอนุกรรมการด้ านการข่าว
4 คณะอนุกรรมการด้ านการศึกษา
5. คณะอนุกรรมการด้ านการฝึ ก
6 คณะอนุกรรมการด้ านการส่งกําลังบํารุงร่วม
7 คณะกรรมการด้ านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
8 คณะอนุกรรมการด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9 คณะอนุกรรมการด้ านการปฏิบตั กิ ารทางทหารอื่นๆที่มิใช่สงคราม 32
2.3.2 ความร่ วมมือด้ านการศึกษา กองทัพบกได้ เคยจัดที่นงั่ การศึกษาหลักสูตรประจํา
โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารบก ให้ กับกองทัพจีน ในปี งบประมาณ พ.ศ.2541 ชุดที่ 76 และ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2544 ชุดที่ 79 ชุดละ 1 นาย รวมเป็ น 2 นาย ขณะเดียวกันกองทัพบกได้ ส่ง
กํ าลังพลเข้ ารับการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านการข่าวต่างประเทศ ตังแต่
้ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2541 โดยศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ณ สถาบันภาษาเมืองลัว่ หลวง และศึกษาต่อในหลักสูตร
National Security and Military Command เพื่อบรรจุเป็ น ผู้ช่วยทูตทหาร 3 นาย ได้ แก่ พันเอก
ทศพร หอมเจริ ญ พันเอกสิริพจน์ อําไพกุล และพันเอกรักษ์ พล จันทร์ เหลือง และในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2549 กองทัพไทยได้ รับแจ้ งที่นงั่ การศึกษาจากกระทรวงกลาโหมจีน ได้ แก่ หลักสูตร National
Security and Military Command จํานวน 3 ที่ หลักสูตร Chinese Language Course จํานวน 1
ที่ หลักสูตร Air Force Senior Course จํานวน 1 ที่ และหลักสูตรภาษาจีนชันต้
้ น ณ มหาวิทยาลัย
หัวเฉี ยว วิทยาเขตจิเหม่ย เมืองเซียะเหมิน ขณะที่ในส่วนกองทัพเรื อ มีผ้ ูสําเร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศจีน เช่น พลเรื อตรี โองการ วิชยั กุล(18 มีนาคม พ.ศ. 2542 – 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543) นาวาเอกชนินทร์ ผดุงเกียรติ(31 สิงหาคม.พ.ศ.2544 - 1 กันยายน พ.ศ.
2545) นาวาเอกจิรพล ว่องวิทย์(29 สิงหาคม พ.ศ.2545-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2546) นาวาเอก
32

รักษ์ พล จันทร์ เหลือง, บทบาทที่เหมาะสมของกองทัพไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั กองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้ วง ๑๐ ปี (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบก
ชันสู
้ ง, 2550), หน้ า 44.

29

นอกจากนัน้ เมื่ อ วัน ที่ 26 ตุล าคม พ.ศ.2547 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบกับ ร่ า ง
ข้ อตกลงว่าด้ วยการให้ ความช่วยเหลือแบบให้ เปล่าของจีนแก่ประเทศไทย ในการสนับสนุนสิ่ง
อุปกรณ์สําหรับการเดินทางทหารของไทย ซึง่ ผู้นํากองทัพของทังสองฝ่
้
ายได้ ร่วมลงนามข้ อตกลงใน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายกลาโหมครัง้ ที่ 32 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2547 โดยจีนได้
มอบ ชุดอุปกรณ์การสอนภาษาจีน 4 รายการหลัก ได้ แก่ 1)ระบบมัลติมีเดีย สําหรับการเรี ยนภาษา
36 ที่นงั่ 1 ชุด กับกองทัพเรื อ 2)ระบบการเรี ยนภาษา 24 ที่นงั่ จํานวน 2 ชุด กับกองทัพบก และ
โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร 3)ตําราเรี ยนภาษาจีน 500 ชุด แบ่งให้ กองทัพเรื อ 220 ชุด กองทัพบก 140
ชุด โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร 140 ชุด 4)วีดิทศั น์ประกอบการเรี ยนภาษาจีน 24 ชุด แบ่งให้ กองทัพเรื อ
10 ชุด กองทัพบก 7 ชุด และโรงเรี ยนเตรี ยมทหาร 7 ชุด 34
ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองกองทัพ ได้ รับการพัฒนามากขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม
ที่ชัดเจน เมื่อพลโท หวาง สี่ปิน ผู้บญ
ั ชาการมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ ได้ ใช้ โอกาสจากการ
เดินทางมาประชุมหัวหน้ าสถาบันการศึกษาด้ านการป้องกันประเทศ ครัง้ ที่ 13 (ARF : ASEAN
Regional Forum Heads of Defense Universities/ Colleges/ Institute Meeting)
ที่กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และเข้ าพบหารื อกับพลเอก ภุชงค์
รัตนวรรณ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกี่ ยวกับการพัฒนาความร่ วมมือด้ าน
การศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาด้ านการป้องกันประเทศของสองกองทัพ ซึง่ ผลการหารื อได้ มี
ความเห็นร่วมกันว่าจะสร้ างกลไกความร่วมมือด้ านการศึกษาระหว่างกันอย่างเป็ นรูปธรรมเกิดขึ ้น
จากผลการหารื อในครัง้ นัน้ ต่อมาในวันที่ 11 ธันวาคม และ 29 ธันวาคม พ.ศ.2552
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ เชิญผู้ช่วยทูตทหารของจีน ประจําไทย มาปรึกษาหาแนวทางใน
การดําเนินการ และ ได้ เชิญคณะอนุกรรมการด้ านการศึกษาของกระทรวงกลาโหม ตามแผนงาน
33

กระทรวงกลาโหม, รายงานการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ สายที่ 5 ณ กรุงปั กกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่าง 20-23 กุมภาพันธ์ 2549 โดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจําปี การศึกษา
2548 (วปอ.2548) (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงกลาโหม, 2548). (อัดสําเนา)
34
รักษ์ พล จันทร์ เหลือง, บทบาทที่เหมาะสมของกองทัพไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั กองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้ วง ๑๐ ปี (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบก
ชันสู
้ ง, 2550), หน้ า 44.
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ว่าง

กนั

ภาพที่ 2 พลเอกภุชงค์ รัตนวรรณ(ซ้ าย) พบกับ พลเอกเหลียง กวงเลี่ย(ขวา) รัฐมนตรี กลาโหมของจีน
ณ กรุงปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ.2553 36

35

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความที่ นร 0505/4089 การจัดทําบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพไทย กับ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีน 9 มีนาคม 2553(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2553) (เอกสารไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่)
36
Xinhua News Agency, Chinese defense minister vows to advance relations with Thailand
[Online], 24 January 2012. Available from http://news.xinhuanet.com/english2010/china/201003/23/c_13221900.htm
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ในรายละเอียดของบันทึกความร่วมมือดังกล่าวนัน้ ได้ กําหนดไว้ ว่า 1) ให้ ผ้ บู ริ หารของทัง้
สองฝ่ ายประชุมร่ วมกันทุกสองปี 2) มีการแลกเปลี่ยนผู้สอนและผู้บรรยายในทุกสองปี 3) ผู้แทน
นายทหารนักเรี ยนจะเยี่ยมเยือนระหว่างกัน 4) จัดประชุมวิจยั และสัมมนา 5) แลกเปลี่ยนสิ่งตีพิมพ์
และข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งการกํ าหนดแนวทางที่ ชัดเจนเช่น นี ้ ได้ แสดงให้ เห็ น ว่าความร่ วมมื อทาง
การศึกษาระหว่างสองกองทัพนัน้ มีการพัฒนาที่มากขึ ้น เพราะมีการแลกเปลี่ยนความร่ วมมือใน
ทุกระดับ ซึง่ จะส่งทังระยะสั
้
นและระยะยาวต่
้
อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองกองทัพ 37
และจากการขยายความร่วมมือที่มากขึ ้นนี ้ ส่งผลให้ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 จีนได้
เสนอทุนการศึกษาจํานวน 20 ทุน ระหว่างปี การศึกษา 2554-2555 และ ระหว่างปี การศึกษา
2555-2556 ให้ กบั ไทย
ตารางที่ 2 ทุนการศึกษาทางทหารที่จนี ให้ แก่ ไทย ปี การศึกษา 2554-2555 38
ลําดับ

หลักสตร
ู

ชัน้ ยศ

จํานวน

1
2

Defense and Strategic Studies Course
Young Officers Training Course

พ.ท.-พ.อ.
ร.ต.-ร.ท.

3
1

3
4

Army Command and Staff Course
Course of Motorized Infantry
Company Commander
Anti-aircraft Gun Battery Commander
Naval Command and Staff Course
Naval Junior Staff Basic Course

ร.อ.-พ.ต.
ร.ท.-ร.อ.

1
1

หน่ วยที่รับ
ทุน
จับสอบรวม
สถาบัน
วิชาการ
ป้องกัน
ประเทศ
กองทัพบก
กองทัพบก

ร.ท.-ร.อ.
ร.อ.-น.ต.
ร.อ.-น.ต.

1
1
1

กองทัพเรื อ
กองทัพเรื อ
กองทัพเรื อ

5
6
7

ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, “บันทึกความร่วมมือด้ านการศึกษาทางการทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนจีน,” เสนาธิปัตย์ 59,3 (กันยายน – ธันวาคม 2553): 78-84.
37

38

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, บันทึกข้ อความ ที่ กห 0303/2222 วันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ.2554.
สปจ., เสนอทุนการศึกษาในปี 2554-2555 และปี 2555-2556 [ออนไลน์], 15 ธันวาคม 2554. แหล่งที่มา
http://ndsi.rtarf.mi.th/
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1
1

กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ

1
1

กองทัพบก
กองทัพบก

12
13

Air Force Command and Staff Course
ร.อ.-น.ต.
Basic Course for Air Force Staff ร.ท.- ร.อ.
Officer
Course of Military Physical Education
ไม่จํากัด
Course for Infantry
ร.ต.-ร.ท.
(Mechanized)Platoon Leaders
Chinese Wushu Course
ไม่จํากัด
Advanced Chinese Course
สัญญาบัตร

1
2

14

Intermediate Chinese Course

สัญญาบัตร

2

15

Primary Chinese Course
รวมทังหมด
้

สัญญาบัตร

2
20

กองทัพบก
สถาบัน
วิชาการ
ป้องกัน
ประเทศ
สถาบัน
วิชาการ
ป้องกัน
ประเทศ
กองทัพบก
จัดสอบรวม

8
9
10
11

2.3.3
ความร่ วมมื อด้ า นการฝึ กร่ วมผสม แรกเริ่ ม นัน้ ไทยได้ เ ชิ ญจี น เข้ า ร่ ว ม
สังเกตการณ์การฝึ ก คอบร้ าโกลด์(Cobra Gold) ในปี พ.ศ.2545 ขณะเดียวกัน ไทยก็ได้ เข้ าร่ วม
สังเกตการณ์ซ้อมรบของจีน ทัง้ “Northern Sword” ในปี พ.ศ.2546 และ “Iron Fist” ในปี พ.ศ.
2547 39 ภายหลังจากการที่จีนได้ เข้ าร่ วมเป็ นผู้สงั เกตการณ์การฝึ ก คอบร้ าโกลด์ ในปี พ.ศ.2545
ทําให้ ต่อมาในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2548 กองทัพเรื อของไทยกับจีนจึงได้ จัดการฝึ กซ้ อม
ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือและกู้ภยั ทางทะเลร่วมกันเป็ นครัง้ แรก ภายใต้ ชื่อรหัส “ มิตรภาพไทย-จีน ค.ศ.

39

Ian Storey, “China and Thailand: Enhancing Military-Security Ties in the 21st Century,”
China Brief 8,14 (July 3, 2008)
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จากความสําเร็ จในการฝึ กดังกล่าว พลเอก หม่า เสี่ยวเตียน (Ma Xiaotian) รองประธาน
กรมเสนาธิการใหญ่(Deputy Chief of General Staff)ของกองทัพจีน ได้ กล่าวต่อ พลโทโปฏก
บุนนาค ผู้บญ
ั ชาการศูนย์บญ
ั ชาการสงครามพิเศษว่า
“ความสัมพันธ์ จีน-ไทย เป็ นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศที ่มีระบบสังคม
แตกต่ า งกัน และเป็ นหนึ่ ง ในความสัม พัน ธ์ ท วิ ภ าคี ที่ดี ที่สุด ระหว่ า งจี น กับ ประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้”
ขณะที่พลโทโปฏก บุนนาค ได้ กล่าวว่า
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http://news.xinhuanet.com/english/2007-07/16/content_6384879.htm
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Xinhua News Agency, Thai-Chinese special forces launch anti-terror combined training
[Online], 25 May 2011. Available from : http://english.chinamil.com.cn/site2/special-reports/200807/12/content_1389560.htm
43
Xinhua News Agency, China Thailand hold joint military drill, [Online], 3 May 2011.
Available from : http://www.chinadaily.com.cn/photo/2010-10/11/content 11395287.htm

34
“ไทยกับจี นมี ประวัติศาสตร์ ของการติ ดต่อกันมายาวนาน ทหารกองทัพไทยกับจี นยังคงมี
การแลกเปลี ่ยนและร่ วมมื ออย่างใกล้ชิด การร่ วมฝึ กระหว่างหน่วยรบพิ เศษ จะช่วยสร้ างความ
เข้าใจระหว่างกัน และยกระดับความเป็ นมิ ตรระหว่างกัน” 44
จากคําพูดของผู้นําทางทหารที่กล่าวต่อกันนัน้ สะท้ อนให้ เห็นว่า ความร่ วมมือระหว่างไทย
กับจีนได้ พัฒนามากขึน้ โดยอาศัยรากฐานความร่ วมมือที่ไทยกับจีนได้ เคยร่ วมกันแก้ ไขปั ญหา
กัมพูชา ที่ได้ มีความร่ วมมืออย่างใกล้ ชิด และไม่ได้ คํานึงความแตกต่างของระบอบการปกครองที่
ทัง้ สองประเทศแตกต่า งกัน ขณะเดีย วกัน นัย ยะของการพูด ผู้นํ า ทหารของจี น ยัง เป็ นการส่ง
สัญญาณไปถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อื่นๆ ว่าสามารถจะร่ วมมือกับจีนได้
อย่างเป็ นมิตร และแม้ ว่าการฝึ กในครัง้ ที่สามนี ้ จะมีกําลังพลของทังสองฝ่
้
ายเข้ าร่วมเพียงแค่ 120
นาย ซึ่งถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับการฝึ กร่ วมของไทยกับสหรัฐฯ แต่การฝึ กดังกล่าวนัน้ ก็ได้
สะท้ อนทิศทางความร่ วมมือทางทหารของไทยกับมหาอํานาจ ที่เคลื่อนจากสหรัฐฯมาสูจ่ ีนมากขึ ้น
ขณะเดียวกัน การฝึ กดังกล่าวอาจจะเป็ นจุดเริ่ มต้ น ของการขยายความร่ วมมือทางทหารของจีนไปสู่
อาเซียน รวมไปถึงเอเชียแปซิฟิก
ภาพการฝึ กร่ วมผสม “Strike 2010”
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ขณะที่กองทัพเรื อ นับตังแต่
้ ที่ได้ มีการฝึ กทางทะเลร่วมกันในปี พ.ศ.2548 ต่อมาก็ได้ มีการ
ฝึ กร่ วมระหว่างหน่วยนาวิกโยธิ น โดยในระหว่างการประชุมคณะกรรมการนโยบายร่ วมมือด้ าน
ความมัน่ คง ระหว่างกลาโหมของไทยกับจีน ครัง้ ที่ 8 ในวันที่ 19-22 ตุลาคม พ.ศ.2552 จีนได้ เสนอ
ให้ มีการจัดการฝึ กผสมระหว่างหน่วยนาวิกโยธิน โดยจะส่งเรื อยกพลขึ ้นบก และรถหุ้มเกราะเข้ า
ร่ วมฝึ กผสมที่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็ นระยะเวลาประมาณ 20 วัน ทังยั
้ งต้ องการให้ มีการ
ฝึ กผสมด้ วยกําลังขนาดใหญ่และพร้ อมสนับสนุนค่าใช้ จ่าย แต่ฝ่ายไทยมีความห่วงใยถึงหลักนิยม
ที่แตกต่างกัน จึงควรให้ ทงสองฝ่
ั้
ายทําการศึกษาในรายละเอียดร่วมกันก่อน ซึง่ ต่อมาเมื่อวันที่ 2125 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ได้ มีการจัดการประชุมหารื อการฝึ กผสมระหว่าง กองทัพเรื อกับหน่วย
นาวิกโยธิ นของจีน โดยในการประชุมดังกล่าว ได้ มีการลงนามบันทึกข้ อตกลงเพื่อความเข้ าใจ
ร่ วมกัน ซึง่ เป็ นข้ อสรุ ปที่จะให้ มีการจัดการฝึ กผสม ภายใต้ รหัส “Blue Strike 2010” ระหว่างวันที่
26 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 50
การฝึ กในชื่อรหัสดังกล่าวนัน้ ใช้ พื ้นที่ฝึกบริ เวณ จังหวัด ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี และ
อ่าวไทยตอนบน ซึง่ ในการฝึ กดังกล่าว ฝ่ ายไทยได้ จดั กําลังจาก กองบัญชาการอํานายการฝึ ก 141 นาย
และผู้เข้ ารับการฝึ ก 150 นาย พร้ อมยุทโธปกรณ์ เรื อยาง 20 ลํา เรื อระบายพลขนาดใหญ่ 2 ลํา
เฮลิคอปเตอร์ ปราบเรื อดํานํ ้า 1 ลํา และหน่วยสงครามพิเศษทางเรื อ กองเรื อยุทธการ 38 นาย
พร้ อมเรื อยาง 4 ลํา ขณะที่ นาวิกโยธินจีน จัดกําลังพลเข้ าร่วมการฝึ ก 128 นาย ซึง่ ประเด็นของการ
การฝึ กประกอบด้ วย การลาดตระเวนรถยนต์และการต่อต้ านการซุ่มขบวนยานยนต์ การรักษา
ความปลอดภัยบุคคลสําคัญ/สถานที่สําคัญ และการต่อต้ านการซุ่มยิง การปิ ดล้ อมตรวจค้ นพื ้นที่
เป้าหมาย การรบในพื ้นที่เขตเมือง การตรวจค้ นและเก็บกู้วตั ถุระเบิด การยิงอาวุธด้ วยกระสุนจริ ง
การโจมตีโฉบฉวยด้ วยเรื อยาง การช่วยเหลือและชิงตัวประกัน และการสัมมนาการปฏิบตั ิการยุทธ
สะเทินนํ ้าสะเทินบก 51
และในการฝึ กดังกล่าว เป็ นครัง้ แรกที่ หน่วยนาวิกโยธิ นของจี นได้ ฝึกผสมร่ วมกับกํ าลัง
ทหารต่างชาติในพื ้นที่ นอกประเทศ ซึ่งพลเรื อตรี สมปอง สังข์สุวรรณ ผู้บญ
ั ชาการกองพลนาวิก
โยธิน ได้ กล่าวว่าการฝึ กผสมจะส่งเสริ มความสัมพันธ์ ฉันมิตรระหว่างไทยกับจีนและจะช่วยผดุง

Available from : http://eng.chinamil.com.cn/special-reports/2010-10/09/content_4312780_4.htm
50

กระทรวงกลาโหม, ความร่วมมือทางทหารระหว่าง กห.ไทย กับ กห.สาธารณรัฐประชาชนจีน(
กรุงเทพฯ: สํานักนโยบายและแผนกลาโหม, 2554), อัดสําเนา.
51
เรื่ องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.
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ภาพที่ 9 การฝึ กเข้ าตีโฉบฉวยด้ วยเรื อยาง 54
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Xinhua News Agency, Chinese, Thai marines conduct joint training [Online] 22 January
2011. Available from : http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-10/28/c_13580408.htm
53
กองทัพเรื อ, [ออนไลน์], 28 กันยายน 2554. แหล่งที่มา
http://www.navy.mi.th/marines/activity/531028/mywebalbum/index.html

39
จากการฝึ กของนาวิกโยธินไทยกับจีนในรหัส “Blue Strike 2010” ทําให้ พบข้ อสังเกต
ในขณะประชุมหารื อเพื่อเตรี ยมการฝึ กว่า จีนมีความต้ องการอย่างมากที่จะให้ มีการฝึ กร่ วมกับ
ทหารของไทย และยังต้ องการทําให้ ขนาดการฝึ กมีขนาดที่ใหญ่ มากกว่าที่ฝ่ายไทยต้ องการฝึ กด้ วย
ซึง่ ความต้ องการของจีนนี ้ ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง ความต้ องการของจีนที่จะเรี ยนรู้เทคนิคและยุทธวิธี
ของหน่วยนาวิกโยธิ นไทย ซึ่งได้ เรี ยนรู้ มาจากสหรัฐฯและมิตรประเทศอื่นของไทย ขณะเดียวกัน
ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงความต้ องการ ที่จะสร้ างความคุ้นเคยต่อการใช้ กําลังทหารในภูมิประเทศชายฝั่ ง
ทะเลตอนใต้ ของจีน
2.3.4 ความร่ วมมือด้ านการส่ งกําลังบํารุ งร่ วม คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลทักษิ ณได้ ลงมติ
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 จัดซื ้อดินขับจรวดจากจีน ส่วนที่ 1 พร้ อมหาง และส่วนที่ 2 ของ
จรวดขนาด 40 มิลลิเมตร 10,000 ชุด มูลค่า 15,689,144 บาท โดยวิธีซื ้อรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึง่ จีน
ได้ แจ้ งว่า จะมอบสิ่งของบางรายการให้ แก่ไทย โดยไม่คิดมูลค่า เช่น ดินขับจรวด ส่วนที่ 1 พร้ อม
หางของจรวดขนาด 40 มิลลิเมตร และส่วนที่ 2 ของขนาดจรวด 40 มิลลิเมตร จํานวนเลขงานละ 5
ชุด เอกสารคํ า แนะนํ า การใช้ ง านเป็ นภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ รายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพของดินขับจรวดแต่ละเลขงาน ซึ่งรับรองโดยโรงงานผู้ผลิตเป็ นภาษาอังกฤษ จํานวนเลข
งานละ 5 ชุด 55 ขณะเดียวกัน ยังได้ ซื ้อกระสุนปื นเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดธรรมดามีแกน
เหล็ก จํานวน 2,500,000 นัด มูลค่า 23,870,375 บาท และจีนได้ มอบสิ่งของเพิ่มเติมให้ แก่ไทย
โดยไม่คดิ มูลค่าได้ แก่ 1)กระสุนปื นเล็กขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดธรรมดามีแกนเหล็ก จํานวนเลข
งานละ 800 นัด เพื่อใช้ ในการยิงทดสอบ 2)รายงานผลการตรวจสอบของโรงงานผู้ผลิตเป็ น
ภาษาอังกฤษ จํานวนเลขงานละ 5 ชุด 3)คู่มือทางเทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน
อย่างละ 10 ชุด 4)แผ่นเหล็กชนิดเหล็กกล้ าอ่อน SAE 1010 ความแข็ง RB 55 –RB 70 ความหนา
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Chinese and Thai marines kick off comprehensive drill [Online], 28 September 2011.
Available from : http://eng.mod.gov.cn/Photos/2010-11/11/content_4207044.htm
55
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/3483 วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ.
2548 เรื่ อง รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี , 2548), (อัดสําเนา).

40

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2544 จีนได้ ให้ ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้ เปล่า 3
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึง่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2547 คณะรัฐมนตรี รัฐบาลทักษิณ มีมติเห็นชอบ
ร่างพิธีสารระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย กับ กระทรวงกลาโหมจีน เรื่ องการให้ ความช่วยเหลือทาง
ทหารแบบให้ เปล่าแก่ไทย โดยทังสองฝ่
้
ายได้ ลงนามในข้ อตกลงให้ มีการซ่อมยุทโธปกรณ์จํานวน 2
รายการ ได้ แก่ รถถัง T69-II จํานวน 5 คัน ปื นใหญ่ตอ่ สู้อากาศยานขนาด 57 มิลลิเมตร จํานวน 24
ชุด โดยเมื่ อวัน ที่ 21-25 มี นาคม พ.ศ.2548 มี คณะผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นการคัดเลื อก และบรรทุก
ยุทโธปกรณ์ทางทหาร กระทรวงกลาโหมจีนได้ เดินทางมาไทย เพื่อเคลื่อนย้ ายยุทโธปกรณ์ดงั กล่าว
ไปซ่อมที่จีน ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2548 เจ้ าหน้ าที่ของฝ่ ายไทย 14 นาย ได้
เดินทางไปเข้ ารับการฝึ กอบรมการซ่อมที่เมือง Shijiazhuang และเมื่อปี พ.ศ.2545 กองทัพเรื อได้
จัดจ้ างต่อเรื อ OPV จํานวน 2 ลํา คือเรื อหลวงปั ตตานี และ เรื อหลวงนราธิวาส ต่อมาเมื่อปี 2547
จีนเสนอขายเรื อ OPV เพิ่มเติมอีกจํานวน 2 ลํา และเรื อฟริ เกตเบา 20 ลํา ให้ กลาโหมไทยพิจารณา
57

นอกจากนัน้ คณะรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลทักษิ ณ ยังมีมติวนั ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2545
อนุมตั ิให้ กระทรวงกลาโหมจัดซื ้อจรวด ขนาด 40 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง 69 หรื อ แบบ พี
จี-7 จํานวน 3,684 นัด มูลค่า 13,784,422.80 บาท ด้ วยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล ทังนี
้ ้ จีนได้ เสนอมอบ
สิง่ ของให้ ไทยโดยไม่คิดมูลค่าได้ แก่ 1)จรวดขนาด 40 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง แบบ 69 ให้
จํานวน 50 นัด 2) แผ่นเกราะตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ความหนา 100 มิลลิเมตร 3)รายงานผล
การตรวจสอบของโรงงานผู้ผลิต เป็ นภาษาอังกฤษ จํานวนเลขงานละ 5 ชุด 4)คู่มือทางเทคนิค
เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนอย่างละ 10 ชุด 5)จรวดที่ใช้ ในการตรวจสอบ เลขงานละ
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0205/13420 วันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ.2544 เรื่ อง ขออนุมตั ิลงนามในเอกสารข้ อตกลงการซื ้อขายในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย(จัดซื ้อกระสุนปื นเล็ก)
(กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2544), (อัดสําเนา).
57
พันเอกรักษ์ พล จันทร์ เหลือง, บทบาทที่เหมาะสมของกองทัพไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั
กองทัพปลดปล่อยประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้ วง ๑๐ ปี , หน้ า 51.
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ขณะที่อาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่นนั ้ รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร ได้ มีความพยายามในการ
จัดซื ้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากจีน ผ่านการค้ าระบบแลกเปลี่ยนสินค้ า(Barter Trade) โดยในระหว่าง
การเข้ าร่ วมประชุมรัฐมนตรี ความร่ วมมือเอเชีย(Asia Cooperation Dialogue – ACD) ครัง้ ที่ 3
เมื่อวันที่ 21-22 มิถนุ ายน พ.ศ.2547 ผู้นําของจีนแจ้ งให้ ทราบว่า จีนพร้ อมที่รับซื ้อลําไยอบแห้ งของไทย
โดยแลกเปลี่ยนกับอาวุธยุทโธปกรณ์ จากจี น ซึ่งในการเจรจาในขัน้ ตอนดังกล่าวในตอนแรกนี ้
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็ นผู้แทนฝ่ ายไทย ไปเจรจากับฝ่ ายจีน 60 โดยในการเจรจากับจีนเมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ฝ่ ายไทยต้ องการยานลําเลียงพลหุ้มเกราะล้ อยาง(APC-Armored
Personnel Carrier) ซึ่งกองทัพบกต้ องการ 96 คัน กองทัพเรื อ 24 คัน เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น
48,382,052 ดอลล่าห์สหรัฐฯ (คิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าห์สหรัฐฯเท่ากับ 40 บาท) 61
อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวไม่สามารถทําได้ สําเร็จ
ส่วนกองทัพเรื อ ได้ ลงนามในข้ อตกลงซื ้อขายระบบอาวุธปล่อยนําวิถีพื ้น-สู่-พื ้น (Surface
to Surface Missile) แบบ C-802 A กับ รัฐบาลจีน เพื่อทดแทนแบบ C-801 พร้ อมลูกอาวุธปล่อยฯ
ให้ กับเรื อฟริ เกตแบบ 035 HT ชุดเรื อหลวงเจ้ าพระยา มูลค่า 1,600 ล้ านบาท โดยจี น มีบริ ษั ท
China National Precision Machinery Import and Export Corporation เป็ นผู้รับมอบในการ
58

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0205/9462 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2545 เรื่ อง ขออนุมตั ิลงนามในเอกสารข้ อตกลงการซื ้อขายในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย(จัดซื ้อจรวด) (
กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2545), (อัดสําเนา).
59
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/14020 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.
2546 เรื่ อง ขออนุมตั ิลงนามในเอกสารข้ อตกลงการซื ้อขายในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย(จัดซื ้อจรวด) (
กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2546), (อัดสําเนา).
60

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/9235 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.
2547 เรื่ อง การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรี (21-22 มิถนุ ายน พ.ศ.2547) (
กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2547), (อัดสําเนา).
61
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนมาก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วันที่ 17
มีนาคม 2548 รายงานผลการเจรจาซื ้อขายลําไยอบแห้ งกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงเทพมหานคร: สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2548), (อัดสําเนา).
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ขณะที่การจัดซื ้อเรื อดํานํ ้าที่ฝ่ายไทยมีได้ มีการหารื อในเรื่ องดังกล่าวกับจีน รองผู้อํานวยกา
กองเอเชีย สํานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ กระทรวงกลาโหมของจีนได้ กล่าวว่า จีนให้ ความสําคัญยิ่งต่อการ
เสนอขายเรื อดํานํ ้ารุ่น 039 A 63 ให้ แก่ฝ่ายไทย โดยจีนได้ เตรี ยมความพร้ อมรับนายทหารจาก
กองทัพเรื อจํานวน 10 นาย เข้ ารับการฝึ กหลักสูตรเบื ้องต้ นในโรงเรี ยนเรื อดํานํ ้า ของจีน ในเดือ
ธันวาคม พ.ศ. 2553 และไม่ว่ากองทัพเรื อไทยจะตัดสินใจซื ้อเรื อดํานํ ้าจากจีน หรื อไม่ก็ตาม จี
ยืนยันที่จะสนับสนุนไทยในการ เสริ มสร้ างกองทัพเรื อให้ มีความเข้ มแข็ง และเพื่อเป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อมสํ า หรั บ สํ า หรั บ ไทยฝ่ ายจี น จะเปิ ดหลัก สูต รเรื อ ดํ า นํ า้ ระยะเวลา 3 เดื อ นให้ กั บ
กองทัพเรื อไทยในปี 255464
2.3.5 ความร่ วมมือด้ านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กองทัพไทยได้ มีการร่ วมมือกับจีน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศ โดยรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงกลาโหมของไทย ได้ ล งนามในข้ อ ตกลงจัดซื อ้ เทคโนโลยี ร ะบบจรวดหลายลํา กล้ อ ง
(Multiple Launch Rocket Systems - MLRS) แบบ WS-1B จากจีน ด้ วยวิธีการซื ้อแบบรัฐบาลต่อ
รัฐบาล จํานวน 9 ชุด โดยไทยได้ ดําเนินการจัดตังโครงการวิ
้
จยั และพัฒนาจรวดเพื่อความมัน่ คง
พ.ศ.2550-2559 รองรับ 65 และมีสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)เป็ น
62

สํานักนโยบายและแผนกลาโหม, ความร่วมมือทางทหารระหว่าง กห.ไทย กับ กห.สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน(สปจ)” เมษายน 2554 (กรุงเทพมหานคร: สํานักนโยบายและแผนกลาโหม, 2554),
(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่).
63
เรื อดํานํ ้ารุ่นนี ้ อยูใ่ นชันหยวน(Yuan)
้
เป็ นเรื อดํานํ ้าดีเซลที่ทนั สมัยที่สดุ ของจีน และเป็ นรุ่นที่มีกา
พัฒนาผสมผสานระหว่างแบบเรื อชันคิ
้ โล(Kilo) ของรัสเซีย และเรื อชันซ่
้ ง( Song)ของจีน ที่พฒ
ั นาจากเรื อชันโรมี
้
โอ(Romeo) ของรัสเซีย และเรื อชันหมิ
้ ง(Ming) ที่จีนต่อขึ ้นเอง อีกทัง้ ยังเป็ นเรื อรุ่นแรกที่มีการติดตังระบบ
้
AIP
(Air Independent Propulsion) ที่จีนพัฒนาขึ ้นเอง ทําให้ เรื อดํานํ ้ารุ่นดังกล่าวว สามารถปฏิบตั ิการใต้ นํ ้าได้ นานขึ ้น
64
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม, บันทึกข้ อความ ที่ กห 0207/6405 เรื่ อง สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานความร่วมมือด้ านความมัน่ คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐประชาชนจีน ครัง้ ที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงกลาโหม, 2553), (อัดสําเนา).
65
กระทรวงกลาโหม, รายงานผลการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ของ นักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 2551 สายที่ 2 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ภาคการทหาร (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงกลาโหม, 2552),
หน้ า 10.
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1) ไทยส่งนักวิจยั ไปสังเกตการณ์การผลิต และส่งผู้แทนกองทัพบกไปดูระบบจรวดรวมทัง้
ฝึ กการใช้ งานและยิงทดสอบ
2) จีนส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ คําปรึกษากับไทย และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสัง่ ซื ้อ
เครื่ องมือและระบบจรวดจากจีนเพื่อมาติดตังในการปฏิ
้
บตั กิ าร66

ภาพที่ 10 ระบบจรวดหลายลํากล้ องแบบ WS-1B ของจีน 67

66

กระทรวงกลาโหม, บันทึกข้ อความ ที่ กห 0207/6405 เรื่ อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานความร่วมมือด้ านความมัน่ คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชน
จีน ครัง้ ที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงกลาโหม, 2553), (อัดสําเนา).
67
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ตารางที่ 3 คุณสมบัตขิ องจรวดหลายลํากล้ อง แบบ WS-1B 68
รายละเอียด
เส้ นผ่าศูนย์กลางของจรวด
ความยาวของจรวด
นํ ้าหนักรวมของจรวด
นํ ้าหนักหัวรบ
ชนิดของหัวรบที่ใช้ ตดิ ตัง้

คุณสมบัติ
30.2 ซม.
637.6 ซม.
725 กิโลกรัม
150 กิโลกรัม
Armor-defeating & killing double-use cluster
Comprehensive effect cluster
Fuel air explosive
Lethal blasting incendiary
Lethal blasting
Sensor-fused cluster

รูปแบบการปล่อยจรวด

ฐานปล่อยติดตังบนรถบรรทุ
้
ก กํ าหนดองศาในการยิงเป็ นเส้ น
ทแยงมุม และ สามารยิงเป็ นชุดต่อเนื่อง หรื อ ยิงทีละนัด
180 กิโลเมตร
60 กิโลเมตร

ระยะหวังผลสูงสุด
ระยะหวังผลตํ่าสุด

ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการดําเนินงานความร่ วมมือด้ านความมัน่ คงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมจีน ครัง้ ที่ 9 ฝ่ ายไทยได้ เสนอขอรับการสนับสนุนจากจีน
3 ข้ อคือ 1) ที่นงั่ การศึกษาชันนายร้
้
อยและชันนายพั
้
น ด้ านจรวดนําวิถี หลักสูตรละ 1 ที่นงั่ 2) การ
ใช้ สนามทดสอบจรวดนําวิถี รวมทังหลั
้ กและองค์ความรู้ ในการใช้ สนามทดสอบจากจีน และ 3)
การวิ จัย และพัฒ นาและการสนับ สนุ น อาวุธ และยุท โธปกรณ์ ที่ จี น มี ใ ช้ ใ นกองทัพ จี น รวมถึ ง
เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบจรวดนําวิถีและระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง
ทหาร(Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance and
68

Military [Online], 28 September 2011. Available from :
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/ws-1-specs.htm

45

2.3.6 ความร่ วมมือด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จีนได้ ประสานกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการเสนอให้ ความช่วยเหลือด้ านการ
ฝึ กอบรมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บกู้ท่นุ ระเบิด และมอบ
อุปกรณ์ในการเก็บกู้ท่นุ ระเบิดจํานวนหนึ่งให้ กบั กองทัพไทย ซึง่ จีนส่งคณะผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคนิค
การเก็บกู้ท่นุ ระเบิด 10 คน มาฝึ กอบรมให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ทหารของไทย 30 คน เป็ นระยะเวลา 3
เดือน ตังแต่
้ เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ.2548 70
สรุ ป
จากรายละเอียดของความร่ วมมือที่ได้ อธิบายมานัน้ ทําให้ พบว่าทิศทางการต่างประเทศ
ของไทยตังแต่
้ สงครามโลกครัง้ ที่สองมาจนถึงสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 นัน้ ไทยได้ ดําเนินนโยบายที่
อิงอยูก่ บั มหาอํานาจมาโดยตลอด ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สองคือมหาอํานาจในยุโรป และ ญี่ปนุ่
ต่อมาในยุคสงครามเย็น ไทยก็ได้ อิงอยูก่ บั สหรัฐฯ ซึง่ ต่อมาภายหลังจากสหรัฐฯถอนทหารออกจาก
สมรภูมิเวียดนาม ไทยก็ได้ เริ่ มที่จะดําเนินนโยบายเคลื่อนเข้ าหาจีนมากขึ ้น ทังนี
้ ้ เงื่อนไขที่จะทําให้
ไทยเลือกดําเนินนโยบายเข้ าหามหาอํานาจนัน้ จะขึน้ อยู่ว่า ผู้นําไทยมองปั ญหาความมั่นคงที่
เผชิญอยู่อย่างไร และสามารถร่ วมมือกับมหาอํานาจใดได้ โดยผลของการร่ วมมือนัน้ จะช่วยแก้ ไข
ปั ญหาความมัน่ คงที่ไทยต้ องเผชิญอยู่ ขณะเดียวกัน ความช่วยเหลือจากมหาอํานาจนี ้ ได้ ช่วยทํา
ให้ สถานะอํานาจทางการเมืองของผู้นํามัน่ คงมากขึ ้น เช่นในยุคของสงครามเย็น
และเมื่อเข้ าสูห่ ลังยุคสงครามเย็น ไทยก็ยงั ดําเนินนโยบายที่ให้ ความสําคัญกับมหาอํานาจ
เช่นเดิม แต่เงื่อนไขของการดําเนินนโยบายนันเปลี
้ ่ยนไป เนื่องจากในยุคสงครามโลกและสงครามเย็น
เงื่อนไขของการเข้ าร่ วมมือทางทหารกับมหาอํานาจของไทยนัน้ ผู้นําไทยพิจารณาจากปั ญหาภัย
69

สํานักนโยบายและแผนกลาโหม, บันทึกข้ อความ ที่ กห 0207/6405 เรื่ อง สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานความร่ วมมือด้ านความมัน่ คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐประชาชนจีน ครัง้ ที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงกลาโหม, 2553), (อัดสําเนา).
70
รักษ์ พล จันทร์ เหลือง, บทบาทที่เหมาะสมของกองทัพไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั กองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้ วง ๑๐ ปี , หน้ า 51-52.
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แต่การสิ ้นสุดของสงครามเย็นลงนัน้ เงื่อนไขดังกล่าวได้ เปลี่ยนไป ผู้นําไทยไม่สามารถนํา
ปั จจัยเหมือนในยุคสงครามเย็น มากําหนดนโยบายเพื่อสร้ างความผูกพันกับมหาอํานาจได้ อีก
ต่อไป แต่ได้ อาศัยเงื่อนไข ปั ญหาการก่อการร้ ายข้ ามชาติ มาสร้ างความร่ วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อรับ
ผลประโยชน์ จ ากความช่ว ยเหลื อด้ า นการทหารและเศรษฐกิ จ ขณะเดีย วกัน ไทยยัง ได้ อ าศัย
เงื่อนไขดังกล่าว ไปร่วมมือทางทหารกับจีนด้ วย

บทที่ 3
ปั จจัยภายในที่ทาํ ให้ ไทยร่ วมมือทางทหารกับจีนยุคหลังสงครามเย็น
(จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รั ฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)
บทนี ้จะทําการศึกษาและวิเคราะห์ถึง ปั จจัยภายในประเทศที่ทําให้ ไทยสร้ างความร่วมมือ
ทางทหารกับจีน ตังแต่
้ สมัยรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 โดยจะแบ่งประเด็นในการศึกษา
3 ประเด็น ได้ แก่ 1)ปั จจัยทางเศรษฐกิจ 2)ปั จจัยทางการเมือง และ 3) ปั จจัยทางทหาร
3.1 ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยนี ้เกิดจากการกําหนดค่าเงินบาทของไทย ได้ อิงกับระบบตะกร้ าเงินที่ขึ ้นอยูก่ บั ค่าเงิน
ของสหรัฐฯ ซึง่ ส่งผลให้ เมื่อค่าเงินของสหรัฐฯแข็งค่าขึ ้น ได้ ทําให้ ค่าเงินของไทยแข็งค่าตามไปด้ วย
สินค้ าส่งออกของไทยจึงเสียเปรี ยบในการแข่งขันกับสินค้ าประเทศอื่น โดยปี พ.ศ.2538 มูลค่าการ
ส่งออกของไทยลดลงร้ อยละ 0.2 ขณะที่มลู ค่าการนําเข้ าสินค้ าได้ สงู ขึ ้นร้ อยละ 2.3 ดุลบัญชี
เดินสะพัด(Current Account-CA)ของไทยจึงขาดดุลมากขึ ้น โดยขาดดุลมากกว่าร้ อยละ 8 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(Gross Domestic Product-GDP)ของปี พ.ศ.2538 และ พ.ศ.
2539 สถานการณ์ของปั ญหาดังกล่าวเป็ นโอกาสให้ นกั เก็งกําไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศได้ โจมตีค่าเงินของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ ธนาคารแห่ง
ประเทศต้ องสูญเสียเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ(International Reserves) เพื่อปกป้องค่าเงิน
บาทเป็ นจํานวน 24,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ1
ขณะเดียวกัน เอกชนได้ ก้ ูเงินดอกเบี ้ยตํ่าจากต่างประเทศไปลงทุน ซึง่ กลายเป็ นหนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) ได้ แก่ ภาคอสังหาริ มทรัพย์ ร้ อยละ 35 ภาคการพาณิชย์ ร้ อยละ 22
ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ร้ อยละ 45 ภาคอาหารและเครื่ องดื่ม ร้ อยละ 48 ภาคชิน้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ร้ อยละ 63 ภาคการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร้ อยละ 59 ภาคการบรรจุหีบห่อ
ร้ อยละ 46 ภาคการบริ การด้ านสุขภาพ ร้ อยละ 49 ภาคการผลิตสิ่งพิมพ์ ร้ อยละ 76 ภาคการ
เครื่ องจักรเละอุปกรณ์ ร้ อยละ 53 ภาคอัญมณีและเครื่ องประดับร้ อยละ 94 และภาคเอกชนได้ ใช้
หนี ้คืนเป็ นเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ ทําให้ ทนุ สํารองระหว่างประเทศลดลง จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลให้
1

อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์, “ไทย,” ใน เอเชียรายปี 1998/2541.(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2541), หน้ า 123-136.
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ภายหลังการการเปลี่ ยนอัตราแลกเปลี่ย นค่า เงิน รั ฐ บาลพลเอกชวลิตได้ ขอกู้เ งิ น จาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(International Monetary Fund-IMF) มูลค่า 17,000 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อนํามาฟื น้ ฟูระบบสถาบันการเงินของประเทศ การกู้เงิน
ดังกล่าวนี ้เกิดเป็ นครัง้ ที่สอง ภายหลังจากครัง้ แรกที่เคยกู้ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พ.ศ.2523 และการกู้เงินดังกล่าวนี ้ได้ สง่ ผลให้ ระบบเศรษฐกิจของไทยต้ องปรับตัวตามระเบียบการ
กู้เงินจากไอเอมเอฟ โดยลดปริ มาณการนําเข้ าสินค้ า ลดรายจ่ายของภาครัฐ ลดภาคการบริ โภค
ของภาคประชาชน และสร้ างเงินทุนสํารองของภาครัฐเพื่อคํ ้าประกันสถาบันการเงิน การปรับตั
ดังกล่าวเป็ นการสร้ างหลักประกันว่า ไทยสามารถที่จะคืนเงินกู้จากไอเอมเอฟได้ ตามสัญญา ซึง่ ทํา
ให้ ระบบเศรษฐกิจของไทยต้ องชะลอตัว โดยอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ.
2540 อยูท่ ี่ร้อยละ 0 และ พ.ศ.2541 อยูท่ ี่ร้อยละ -1 3
ผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจ ทําให้ รัฐบาลพลเอกชวลิตถูกวิพากษ์ วิจารณ์ จนนําไปสู่
การลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพลเอกชวลิต ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2540 และได้
ทําให้ พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้ การนําของนายชวน หลีกภัย เป็ นแกนนําในการจัดตังรั
้ ฐบาลใหม่
ซึ่งเป็ นรัฐบาลผสมที่ประกอบไปด้ วยพรรคการเมือง 8 พรรค โดยการเป็ นรัฐบาลที่ต่อเนื่องจาก
รัฐบาลพลเอกชวลิต ได้ ทําให้ รัฐบาลชวน 2 ต้ องรับภาระปั ญหาเศรษฐกิจที่ยงั ตกค้ าง โดยได้ สงั่ ปิ ด
สถาบันการเงินที่ประสบปั ญหา จํานวน 56 แห่ง 4 ขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจได้ สง่ ผลให้ คนว่างงานเพิ่มมากขึ ้น จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการ จากสถาบันทาง
การเงิน 56 แห่งที่ถูกรัฐบาลสัง่ ปิ ดกิจการ จากบริ ษัทห้ างร้ านขนาดเล็กที่ปิดกิจการ และคนจบ
การศึกษาที่หางานทําไม่ได้ อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2541 ได้ ลดลงจากร้ อย
ละ 0-1 เป็ นติดลบร้ อยละ 3-3.5 5
การประสบปั ญหาเศรษฐกิ จได้ ทํ าให้ นโยบายต่างประเทศของไทยให้ ความสําคัญกับ
สหรัฐฯมากขึ ้น เพื่อหวังให้ สหรัฐฯช่วยเหลือไทยในการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ยังทํา
2

เรื่ องเดียวกัน.
เรื่ องเดียวกัน.
4
เรื่ องเดียวกัน.
5
อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์, “ไทย,” ใน เอเชียรายปี 1999/2542.(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2542), หน้ า 102-112.
3
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ในเวลา 2 ปี ของการบริ หารประเทศหลังวิกฤติเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ได้ รับการ
วิจารณ์ ว่ามีนโยบายนิยมโลกาภิวตั น์ และช่วยเหลือชนชันกลางในเมื
้
อง ขณะเดียวกันมีนโยบาย
โน้ มเอี ย งไปทางสหรั ฐ ฯและยุ โ รป ปฏิ บัติ ต ามแนวทางที่ กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ
(International Money Funds)แนะนํา 7 ปั ญหาของรัฐบาลประชาธิปัตย์ ได้ กลายเป็ นโอกาสของ
พรรคไทยรักไทย ภายใต้ การนําของพันตํารวจโททักษิ ณ ชินวัตร ที่มีนโยบายให้ ความสําคัญกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise-SME) ซึง่ เป้าหมายเพื่อ
ประชาชนที่ มี รายได้ น้ อยถึงระดับกลาง ขณะเดียวกัน พรรคไทยรั กไทยได้ เสนอให้ มีการแก้ ไข
โครงสร้ างและปฏิรูปกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก(World Bank)ให้ มีความ
ทันสมัย มีประสิทธิ ภาพ และโปร่ งใส และการสนับสนุนข้ อเสนอของญี่ ปุ่นในการจัดตังกองทุ
้
น
การเงินแห่งเอเชีย(Asian Monetary Fund-AMF)8
นโยบายดังกล่าวมี ความแตกต่างจากนโยบายของรั ฐบาลพรรคประชาธิ ปัตย์ และพรรค
การเมืองอื่น และเป็ นที่พอใจของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ทําให้ พรรคไทยรักไทยชนะการ
เลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2544 โดยได้ คะแนนเสียง 248 เสียง
จากทังหมด
้
400เสียง และสามารถจัดตังรั้ ฐบาลได้ เร็ ว โดยการร่ วมกับพรรคชาติไทยที่ได้ 41 เสียง
พรรคความหวังใหม่ 36 เสียง เป็ นรัฐบาลผสมที่มีเสียงส่วนใหญ่ในสภาคือ 325 ต่อ 175 เสียง 9

6

เรื่ องเดียวกัน.
อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์, “ไทย,” ใน เอเชียรายปี 2000/2543.(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543), หน้ า 131-143.
8
เรื่ องเดียวกัน.
9
“รัฐบาล 325 เสียง ของ ทักษิณ ไทยรักไทย รัฐบาลแข็งแกร่ง,” มติชนสุดสัปดาห์ 21,1068 (กุมภาพันธ์
2544): 9.
7

50
ตารางที่ 4 จํานวนสมาชิกสภาผ้ ูแทนราษฎร
ในการเลือกตัง้ วันที่ 6 และ 29 มกราคม พ.ศ.2544 10
พรรคการเมือง

ระบบบัญชีรายชื่อ

ระบบแบ่งเขต

รวม

ไทยรักไทย

48

200

248

ประชาธิปัตย์

31

97

128

ชาติไทย

6

35

41

ความหวังใหม่

8

28

36

ชาติพฒ
ั นา

7

22

29

เสรี ธรรม

14

14

ราษฎร

2

2

กิจสังคม

1

1

ถิ่นไทย

1

1

400

500

รวม

100

การเป็ นรั ฐ บาลที่ มีความแข็ง แกร่ ง ทํ า ให้ สามารถดําเนิ นนโยบายได้ รวดเร็ ว นโยบาย
ภายในประเทศนัน้ รัฐบาลทักษิ ณต้ องการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทังการแก้
้
ไขปั ญหาความ
ยากจน เร่ งสร้ างความต้ องการภายในประเทศ ผ่านการปรับกองทุนหมู่บ้าน ปรับโครงสร้ างหนี ้
เกษตรกรรายย่ อ ย ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม โครงการสิ น เชื่ อ ระบบย่ อ ย
ขณะเดียวกัน ได้ เร่ งแก้ ปัญหาภาคการเงิน ปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ลดและปรับ

10

เรื่ องเดียวกัน.
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ในด้ านนโยบายต่างประเทศ รัฐบาลทักษิ ณมีนโยบายที่แตกต่างจากรัฐบาลประชาธิปัตย์
และมีความคล้ ายคลึงกับนโยบายของรั ฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ ให้ ความสําคัญกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านและเอเชียมากขึ ้นโดยเฉพาะการมุง่ ดําเนินเน้ นการทูตด้ านเศรษฐกิจ(Economic
Diplomacy) เพื่ อฟื ้น ฟูแ ละสร้ างความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศ และเพิ่ ม บทบาทเชิ ง รุ ก ในเวที
ระหว่างประเทศ 12 โดยการให้ ความสําคัญกับเอเชียนัน้ จีนเป็ นหนึ่งในมหาอํานาจของภูมิภาคที่
รัฐบาลทักษิ ณให้ ความสนใจที่จะพัฒนาความร่ วมมือด้ วย ดังที่ได้ เคยกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้ อ
“Next Generation Asia” ในที่ประชุม “Fortune Global Forum” ที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ.2544 ใจความตอนหนึง่ ว่า
“...เอเชี ยจํ าเป็ นต้องย้อนกลับมาสํารวจค้นหาจุดยื นทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาร่ วมมื อกัน
อย่างใกล้ชิดทัง้ ด้านการค้าและการพัฒนา เพื อ่ นํ าไปสู่การผลิ ตและสร้างสรรค์ สินค้าที ม่ ี คณ
ุ ภาพ
ใหม่ๆในระดับโลก...โดยการสร้างรปแบบการพั
ฒนาประเทศแบบใหม่บนพืน้ ฐานของโลกาภิ วตั น์
ู
และท้องถิ่ นนิ ยม…ช่วงเวลานี ้เป็ นการเปิ ดศักราชใหม่ของนกฟี นิ กซ์ แห่งเอเชี ยที ่ฟื้นคื นชี พอี กครั้ง
ขนาบข้างด้วยเหล่าเสือหมอบและมังกร ซึ่งไม่ใช่มงั กรหลับอีกต่อไป…” 13
การมีนโยบายเร่ งแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ และการให้ ความสําคัญกับการ
พัฒ นาความร่ ว มมื อ กับ ประเทศในเอเชี ย โดยเฉพาะกับ จี น ที่ พัน ตํ า รวจโททัก ษิ ณ ได้ เ คยให้
สั ม ภาษณ์ ก่ อ นเป็ นนายกรั ฐ มนตรี กั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ว่ า เคยเดิ น ทางไปพบนาย จู หรง จี
นายกรัฐมนตรี ของจีน ตังแต่
้ เริ่ มก่อตังพรรคไทยรั
้
กไทยในปี พ.ศ.2541 และได้ เสนอแนวคิดกับผู้นํา
จีนว่า หากพรรคไทยชนะการเลือกตังและพั
้
นตํารวจโททักษิ ณได้ เป็ นนายกรัฐมนตรี เอเชียน่าจะ
11

“สุนทรพจน์ ผู้นําประเทศ ปลุกกระแสเอเชียใหม่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ,” รัฏฐาภิรักษ์
43,2 (เมษายน-มิถนุ ายน 2544): 13-16.
12
โศภิต นาสืบ, “นโยบายของไทยต่อจีน สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร: ศึกษาการจัดตังเขตการค้
้
าเสรี
ไทย-จีน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547),หน้ า 57-64.
13
“สุนทรพจน์ ผู้นําประเทศ ปลุกกระแสเอเชียใหม่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ,” รัฏฐาภิรักษ์
43,2 (เมษายน-มิถนุ ายน 2544): 13-16.
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ขณะเดียวกัน ยังได้ มีนโยบายจัดตังโครงการผลผลิ
้
ตทางการเกษตรแลกรถหุ้มเกราะล้ อ
ยางจากจีนด้ วย ซึ่งได้ มีการเจรจาระหว่างผู้แทนที่เกี่ยวข้ องของสองประเทศ โดยที่ฝ่ายไทยได้ มี
ความต้ องการยานลําเลียงพลหุ้มเกราะล้ อยาง(APC-Armored Personnel Carrier) โดยจัดสรรให้
กองทัพบก 96 คัน กองทัพเรื อ 24 คัน เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 48,382,052 ดอลล่าห์สหรัฐฯ (คิด
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าห์สหรัฐฯเท่ากับ 40 บาท) 16
วิธีการดังกล่าวนี ้ หากมองในด้ านของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับการทหารที่จะได้ แล้ ว
นัน้ รัฐบาลจะได้ ประโยชน์ทางการเมืองสามประการคือ 1) คะแนนเสียงทางการเมืองจากกลุ่ม
เกษตรกร 2) จีนจะให้ การสนับสนุนรัฐบาลในทางการเมืองระหว่างประเทศ และ2) การสนับสนุน
การทํางานจากหน่วยงานของรัฐที่ได้ รับสินค้ าที่ต้องการ ประโยชน์ทงสามประการนี
ั้
้ จะส่งผลดีต่อ
คะแนนเสียงทางการเมืองของรัฐบาล และการสนับสนุนทางการเมืองจากจีน
นอกจากนัน้ การซื ้ออาวุธจากจีนด้ วยเงินตรายังช่วยส่งผลดีตอ่ การสร้ างความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับจีนด้ วย ซึง่ ความสําเร็ จดังกล่าวได้ เคยเกิดขึ ้น ในช่วงแก้ ไขปั ญหากัมพูชาในปลายยุค
สงครามเย็น ที่ไทยได้ ซื ้ออาวุธราคามิตรภาพจากจีน โดยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนในการ

14

อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์, “ไทย,” ใน เอเชียรายปี 2002/2545.(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545), หน้ า 95-107.
15
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/10218 เรื่ อง ขออนุมตั ิการ
ดําเนินการจําหน่ายและการส่งมอบข้ าวสารในสต๊ อกของรัฐบาล ตามโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าของการ
รถไฟแห่งประเทศไทยด้ วยวิธีการค้ าแบบแลกเปลี่ยน(กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2549).
16
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนมาก รายงานผลการเจรจาซื ้อขายลําไยอบแห้ ง
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน(กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2548).
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รัฐบาลทักษิ ณจึงได้ สงั่ ซื ้อดินขับจรวดจากจีน ส่วนที่ 1 พร้ อมหาง และส่วนที่ 2 ของจรวด
ขนาด 40 มิลลิเมตร 10,000 ชุด มูลค่า 15,689,144 บาท 17 ขณะเดียวกัน ยังได้ ซื ้อกระสุนปื นเล็ก
ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดธรรมดามีแกนเหล็ก จํานวน 2,500,000 นัด มูลค่า 23,870,375 บาท 18
จัดซื ้อจรวด ขนาด 40 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง 69 หรื อ แบบ พีจี-7 จํานวน 3,684 นัด
มูลค่า 13,784,422.80 บาท 19 และในปี พ.ศ.2546 ก็ได้ ซื ้อเพิ่มเติมอีกจํานวน 6,253 นัด มูลค่า
22,743,098.95 บาท20 เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั กับจีน และช่วยส่งผลดีตอ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ความร่ วมมื อทางการทหาร โดยการจัดตัง้ กลไกความร่ วมมือในระดับนโยบายและแผน
ที่มีการประชุมปรึ กษาหารื อกันทุกปี การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และการฝึ กร่ วมทางการทหาร
ยังช่วยสร้ างความมัน่ คงให้ เศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนด้ วย เพราะการร่วมมือดังกล่าวจะช่วยสร้ าง
ความรู้ และความเข้ าใจระหว่างกองทัพของทังสองประเทศ
้
นําไปสูก่ ารเข้ าใจและเชื่อมัน่ ซึง่ กันและ
กัน ระหว่ า งสองประเทศ ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่ อ การขยายความร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ ได้ ม ากขึ น้
ขณะเดียวกัน ความร่ วมมือทางทหารยังเป็ นการสร้ างความคุ้นเคยและเตรี ยมพร้ อมในการเผชิญ
กับปั ญหาความมัน่ คงร่ วมสมัยที่ไทยกับจีนต้ องเผชิญอยู่ร่วมกัน คือ การต่อสู้กับการก่อการร้ าย
ที่สามารถสร้ างความเสียหายให้ กบั ทังไทยและจี
้
นได้ เนื่องจากภายหลังสงครามเย็นสิ ้นสุด ปั จจัย
ทางด้ านอุดมการณ์ ทางการเมือง ได้ หมดความสําคัญต่อการกํ าหนดนโยบายความมั่นคงของ
ประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ปั จจัยด้ านความมัน่ คงทางด้ านเศรษฐกิจได้ มีความสําคัญ ต่อใช้ กําลัง

17

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/3483 เรื่ อง รายงานผลการ
เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน(กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2548).
18
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ทําเนียบรัฐบาล ด่วนที่สดุ ที่ นร 0205/13420 เรื่ อง
ขออนุมตั ิลงนามในเอกสารข้ อตกลงการซื ้อขายในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย(จัดซื ้อกระสุนปื นเล็ก(กรุงเทพฯ: สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2544).
19
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0205/9462 เรื่ อง ขออนุมตั ิลงนามใน
เอกสารข้ อตกลงการซื ้อขายในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย(จัดซื ้อจรวด)(กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2545).
20
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/14020 เรื่ อง ขออนุมตั ิลงนาม
ในเอกสารข้ อตกลงการซื ้อขายในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย(จัดซื ้อจรวด)(กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2546).

54

รูปธรรมจากกรณีนี ้ได้ แก่ เมื่อพันตํารวจโททักษิณ นายกรัฐมนตรี ได้ เดินทางเยือนจีน ตาม
คําเชิญของนายกรัฐมนตรี จู หรงจี ของจีน ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2544 และได้ มีการปรึก
หารื อกัน ซึ่งได้ เห็นพ้ องร่ วมกันว่าความร่ วมมือด้ านการค้ าและเศรษฐกิจเป็ นกลไกที่มีพลังในการ
ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ ไทย-จีน ทังสองฝ่
้
ายเห็นว่าการที่จีนเข้ าเป็ นสมาชิกองค์การการค้ าโลก
(WTO) และยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคตะวันตกของจีนจะนํามาซึง่ โอกาสใหม่ของความร่ วมมือ
ทางด้ านการค้ าและเศรษฐกิจไทย-จีน และทังสองฝ่
้
ายจะให้ การสนับสนุนการขยายความร่ วมมือ
ด้ านการค้ าและเศรษฐกิจระหว่างภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน และภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาเครื อข่ายการคมนาคมทางบกระหว่างประเทศทังสอง
้
ซึง่ ผู้นําไทยหวังว่า จีนจะ
ย้ ายการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตมาในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 22
สมัยรั ฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไทยกับจีนก็ได้ มีการส่งเสริ มความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างกันต่อเนื่องเช่นกัน โดยนายอภิสิทธิ์ได้ เดินทางเยือนจีนเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2552 เป็ นระยะเวลา 4 วัน นายกรัฐมนตรี เวินเจียเป่ าได้ กล่าวกับนายกรัฐมนตรี ของไทยว่า
รัฐบาลจี นส่งเสริ มและสนับสนุนวิสาหกิจจีนไปลงทุนในประเทศไทย และเข้ าร่ วมการสร้ าง
สาธารณูปโภคพื ้นฐานของประเทศไทย รวมถึงการเร่ งทําให้ ทางหลวงคุนหมิง-กรุ งเทพเปิ ดใช้ ได้
ตลอดเส้ นทาง เพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือด้ านโลจิสติกส์ และการค้ าผ่านเส้ นทาง North-South
Economic Corridor ขณะที่นายอภิสิทธิ์ได้ กล่าวว่า ประเทศไทยยินดีที่จะประสานงานกับประเทศ
จีนอย่างใกล้ ชิด เพื่อเสริ มสร้ างความร่ วมมือในทุกมิติในระดับต่างๆ และยินดีที่จะร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจและการค้ ากับประเทศจีนมากยิ่งขึ ้น และยินดีต้อนรับนักธุรกิจจีนในการเข้ ามาลงทุนใน
ไทย ในการเข้ าร่วมการสร้ างสาธารณูปโภคพื ้นฐาน 23

21

สุรชาติ บํารุงสุข, “จากสงครามเย็น...สูส่ นั ติภาพเย็น: ความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของ
ปั ญหาความมัน่ คงไทย ใน ค.ศ.2000,” ใน จินตนาการสูป่ ี 2000 นวกรรมเชิงกระบวนทัศน์ด้านไทยศึกษา?,
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์,บรรณาธิการ.(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2539), หน้ า 376-455.
22
Xinhua News Agency, China, Thailand Issue Joint Communique[Online], 24 January 2012.
Available from http://news.xinhuanet.com/english/20010829/446397.htm
23
Xinhua News Agency, China calls for boosting trade, investment in east Asia[Online], 24 January
2012. Available From http://www.globaltimes.cn/business/china-markets/2009-06/440002.html
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สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1 นายสี จิ ้นผิง รองประธานาธิบดีของจีน ได้
เดินทางมาเยือนไทย ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค.ซึ่งได้ มีการหารื อกับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ใน
ประเด็นเรื่ องการพัฒนาเครื อข่ายการเชื่อมโยงคมนาคมในภูมิภาค ซึ่งนายกรัฐมนตรี ของไทยได้
กล่าวว่า ไทยเปรี ยบเสมือนประตูของจีนสู่อาเซียน ดังนันไทยจึ
้
งมีนโยบายผลักดันการเชื่อมโยง
คมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้ านและจีน โดยไทยเห็นว่าจีนมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้ การเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคและการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน ซึง่ ท่าทีดงั กล่าวของนายกรัฐมนตรี ของไทยนัน้ ได้ รับ
การตอบรับจากจีน โดยนายสี จิ ้นผิง ได้ กล่าวว่าจีนพร้ อมที่จะสนับสนุน การพัฒนาเครื อข่าย
คมนาคม และการสร้ างรถไฟความเร็วสูงหลายเส้ นทางที่เชื่อมจีนกับไทย 24
จากข้ อ มูล การปรึ ก ษาหารื อ ระหว่า งผู้ข องไทยกับ จี น ในหลายสมัย สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่า
นับตังแต่
้ สงครามเย็นสิ ้นสุดลง ไทยกับจีนได้ มีการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างกันในหลายมิติ
โดยเฉพาะเมื่อมาถึงสมัยรั ฐบาลทักษิ ณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ เกิ ดการเชื่ อมโยง
(Connectivity)ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจระหว่างสองประเทศมากขึ ้น และยังมีแนวโน้ มที่จะมากขึ ้น
ในอนาคต ซึง่ การเชื่อมโยงดังกล่าวนี ้ จะส่งผลให้ การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีน
กับไทย และจีนกับประเทศในอาเซียนมีมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการเชื่อมโยงดังกล่าวในเฉพาะด้ านเศรษฐกิจ ก็จะทําให้ เห็น
เพียงแค่เฉพาะภาพการเจิรญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่หากพิจารณาในด้ านความมั่นคง
ควบคู่ไ ปด้ ว ยนัน้ การเชื่ อ มโยงดัง กล่า ว จะทํ า ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งให้ กับ ด้ า นเศรษฐกิ จ มากขึน้
เนื่ องจากเส้ นติดต่อระหว่างกัน โดยเฉพาะบริ เวณสามเหลี่ยมทองคํา เป็ นบริ เวณที่ มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและปั ญหาอาชญากรรม ดังนัน้ การฝึ กร่ วมทางทหาร “Strike 2008” ที่
จังหวัดเชียงใหม่ และ “Strike 2010” ที่มลฑลกวางตุ้งของจีน เพื่อต่อต้ านการก่อการร้ ายนัน้
จึงเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้น เพื่อเตรี ยมความพร้ อมต่อการแก้ ไขปั ญหาภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ ที่มีแนวโน้ ม
จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่มากขึ ้น ขณะเดียวกัน การฝึ กร่ วมทางทหารดังกล่าวนี ้ ยังได้ เป็ นไปตามหลักการ
เพื่อมนุษยธรรมของสหประชาชาติ
3.2 ปั จจัยทางการเมือง
ปั จจัยดังกล่าวนี ้เกิดจากความวุ่นวายทางการเมือง ภายหลังจากพรรคไทยรักไทย ภายใต้
การนําพันตํารวจโททักษิ ณ ชนะการเลือกตังทั
้ ว่ ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ซึง่ เป็ นการชนะ
24

Xinhua News Agency, Chinese vice president meets Thai prime minister on relations[Online], 24
January 2012. Available from http://news.xinhuanet.com/english/china/2011-12/23/c_122469528.htm
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นอกจากนัน้ แต่งตังผู
้ ้ ว่าการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) ยังเป็ นปั ญหาต่อ
รัฐบาลทักษิ ณ โดยในระหว่างกระบวนการดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของวุฒิสภา แต่มีวฒ
ุ ิสภา
บางส่วนกล่าวว่าขัน้ ตอนการสรรหาผู้ว่าการ คตง. ซึ่งเป็ นคุณหญิ งจารุ วรรณ เมณฑกา ได้ ผิด
ขัน้ ตอน และในระหว่ า งที่ มี ก ารนํ า เรื่ อ งเสนอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนูญ ตี ค วาม นายสุชน ชาลี เ ครื อ
ประธานวุฒิสภาได้ เสนอชื่อนายวิสทุ ธิ์ มนตรี วตั ร ดํารงตําแหน่งแทนคุณหญิงจารุ วรรณ และส่ง
รายชื่อนันทู
้ ลเกล้ าเพื่อโปรดเกล้ าฯ 27
ประเด็นการโยกย้ ายนายทหารและการแต่งตังผู
้ ้ ว่าการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ทําให้ รัฐบาลทักษิ ณถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริ ย์ ซึ่งมีนายประมวล
รุ จนเสรี เขียนหนังสือเรื่ อง “พระราชอํานาจ” ออกมาสอดรับกับสถานการณ์ทางการเมือง แนวคิด
จากหนังสือดังกล่าวได้ รับการตอบรับและขยายกว้ างมากขึ ้นโดยนายสนธิ ลิ ้มทองกุล เจ้ าของและ
ผู้ก่อตังหนั
้ งสือพิมพ์ผ้ จู ดั การ 28 และจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายสนธิ ทําให้ มีการถอด
ถอนรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ของนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ออกจากผังรายการของสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ ซึ่งภายหลังจากนันนายสนธิ
้
ได้ จดั รายการเมืองไทยสัปดาห์สญ
ั จรตามสถานที่ต่างๆ
25

“อ่านการเมือง การเลือกตัง้ จาก ก.ค.2531 – ก.พ. 2548 รัฐบาลผสม-รัฐบาลพรรคเดียว,” มิติชนสุด
สัปดาห์ 26,1326 (มกราคม 2549): 5.
26
อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์, “ไทย,” ใน เอเชียรายปี 2006/2549.(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2543), หน้ า 16-26.
27
เรื่ องเดียวกัน.
28
เรื่ องเดียวกัน.
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คณะรั ฐ ประหารในนาม
“คณะปฏิรูป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข” ได้ ให้ เหตุผลของการยึดอํานาจไว้ ว่า การบริ หารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิ ณ ชินวัตร ได้ ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งและแตกแยกของคนในชาติ
มีแนวโน้ มว่าจะทวีความรุ นแรงมากขึ ้น ขณะเดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่สงสัยต่อการการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน ที่ส่อไปในทางทุจริ ต หน่วยงาน องค์กรอิสระถูกครอบงําทางการเมือง ไม่สามารถ
สนองตอบเจตนารมณ์ตามที่ได้ บญ
ั ญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร มีการกระทําหมิ่นเหม่
ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์อยูบ่ อ่ ยครัง้ 30
แม้ การยึดอํานาจ จะดําเนินไปด้ วยเรี ยบร้ อย ไม่มีการใช้ ความรุ นแรง แต่ภายหลังการ
รัฐประหาร บรรดาประเทศต่างๆที่ได้ รับทราบข่าว ได้ แสดงความห่วงกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
และไม่ค่อยเห็นด้ วยกับการใช้ กําลังทหารโค่นอํานาจรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มสิทธิมนุษยชน ที่ได้
เรี ยกร้ องให้ มีการคืนสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานให้ กบั ประชาชน เช่น กลุม่ Human Right Watch ซึง่ เป็ นกลุม่
สิทธิมนุษยชนในนิวยอร์ กของสหรัฐฯ นอกจากนัน้ ยังมีคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนในเอเชีย ที่
มีสํานักงานใหญ่อยู่ฮ่องกง และกลุ่ม Freedom House องค์กรอิสระในสหรัฐฯ ที่ทําหน้ าที่
ตรวจสอบสิทธิทางการเมืองและเสรี ภาพของพลเรื อนไทยมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2515 ได้ แสดงความรู้ สกึ
ไม่สบายใจต่อการเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร และเรี ยกร้ องให้ ทหารคืนอํานาจให้ กบั รัฐบาลพลเรื อน
โดยเร็ ว และว่าการรัฐประหารถือเป็ นการทําให้ ประชาธิ ปไตยสิ ้นสุดลง ไม่ว่าจะด้ วยเหตุผลใดก็
ตาม ขณะที่นายโคฟี อันนัน(Cofi Annan) เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ กล่าวขณะร่วมการประชุม
ประจํ า ปี ของสมัช ชาสหประชาชาติว่า สหประชาชาติสนับ สนุน การเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาลผ่ า น
29

“ปฏิวตั ิ 19 ก.ย.49,” มติชนสุดสัปดาห์ 26,1362 (กันยายน 2549): 11.
30
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 9.
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นายแมตตี แวน นายกรัฐมนตรฟิ นแลนด์ ในฐานะประธานสหภาพยุโรป เรี ยกร้ องให้ ไทย
เร่ งกลับเข้ าสู่ประชาธิ ปไตยทันที และว่าเรื่ องที่เกิดขึ ้นถือเป็ นเรื่ องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง ที่สถาบัน
ประชาธิ ป ไตยถูก กองทัพ ควบคุม เอาไว้ นายอเล็ก ซานเดอร์ ดาวเนอร์ รั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศ
ออสเตรเลีย เรี ยกร้ องให้ ไทยกลับคืนสู่ประชาธิ ปไตยโดยเร็ ว นางเฮเลน คลาร์ ค นายกรั ฐมนตรี
นิวซีแลนด์ ได้ ประณามการปฏิวตั ิที่เกิดขึ ้นในไทย เรี ยกร้ องให้ นกั การเมืองและทหารร่ วมกันแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นด้ วยสันติวิธี โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของประชาธิปไตย สิงคโปร์ เรี ยกร้ องให้ ไทยเร่ ง
กลับคืนสูป่ ระชาธิปไตยโดยเร็ ว ทาโร อาโสะ รัฐมนตรี ตา่ งประเทศญี่ปนุ่ กล่าวว่า ญี่ปนมี
ุ่ ความเป็ น
ห่วงกังวลและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น และหวังว่าสถานการณ์จะกลับคืนสูส่ ภาวะปกติโดยเร็ ว
32

ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2006 รัฐบาลสหรัฐฯได้ ประกาศระงับโครงการความช่วยแหลือ
ทางทหารที่เคยมีตอ่ ไทย ภายใต้ ข้อกฎหมายว่าด้ วยการให้ ความช่วยเหลือต่อต่างประเทศ(Foreign
Operations Appropriations Act) มาตรา 508 ของสภาคอง เกรส(Congress Council) ที่ห้าม
รัฐบาลสหรัฐฯให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงิน แก่รัฐบาลของประเทศใดๆก็ตาม ที่ผ้ นู ําที่มาจากการ
เลือกตังถู
้ กยึดอํานาจด้ วยกําลังทางทหาร ทังนี
้ ้ สหรัฐฯได้ ระงับเป็ นจํานวนเงินมูลค่า 29 ล้ าน
เหรี ย ญ ประกอบไปด้ ว ย สินเชื่ อเพื่ อการซื อ้ อาวุธและยุทโธปกรณ์ (FMF-Foreign
Military
Financing) ทุนเพื่อการศึกษาอบรมสําหรั บทหารต่างชาติ(IMET-International Military
Education Training Funds) และ การสนับสนุนปฏิบตั ิการเพื่อรักษาสันติภาพของโลก(GPOIGlobal Peacekeeping Operation Initiative) 33
ท่ า ที ข ององค์ ก รสิท ธิ ม นุษ ยชนระหว่า งประเทศ องค์ ก ารระหว่า งประเทศ และบรรดา
ประเทศต่างต่อการรัฐประหารที่เกิดขึ ้นนัน้ สะท้ อนให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า การเมืองระหว่างยุคหลัง
สงครามเย็นนัน้ ไม่ได้ เป็ นยุคแห่งความรุ่งเรื องของการรัฐประหาร ทําให้ รัฐบาลที่มาจากการเสนอ

31

“ปฏิวตั ิไทย ในสายตาต่างชาติ เร่งคืนอํานาจสูป่ ระชาชน,” มติชนสุดสัปดาห์ 26,1362 (กันยายน
2549): 103.
32
เรื่ องเดียวกัน.
33
Emma Chanlett-Avery, Thailand: Background and U.S. Relations[Online], 3 May 2011.
Available from www.crs.gov
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การแสดงออกของจีนในการช่วยเหลือไทยมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ไทยก็ได้ ต้องการที่จะ
ร่ วมมือกับจีนเช่นกัน โดยในวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2006 ภายหลังการรัฐประหาร 1 เดือน พลเอก
เหลียง กวงเลี่ย (Liang Guanglie) ประธานคณะเสนาธิการทหาร(Chief of the General Staff)
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน พร้ อมคณะได้ เดินทางเยือนไทย โดยได้ พบกับพลเอกสุรยุทธ์ จุลา
นนท์ นายกรัฐมนตรี และ พลเอกบุญสร้ าง เนียมประดิษฐ์ ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด ซึง่ ในการเยือน
ของผู้ทางทหารของจีนในครัง้ นี ้ พลเอกสุรยุทธ์ ได้ กล่าวว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริ มความ
ร่วมมือทางยุทธศาสตร์ กบั จีน ขณะเดียวยังยึดมัน่ ในนโยบายจีนเดียว 35
ความร่วมมือได้ ใกล้ ชิดมากขึ ้น เมื่อพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บญ
ั ชาการทหารบก ซึง่ เป็ น
หัวหน้ าคณะรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ได้ เดินทางเยือนจีนครัง้ แรกเป็ นระยะเวลา
สี่วัน ตามคําเชิญของฝ่ ายจี น ในการเยือนดังกล่าว พลเอกเฉา กังฉวน (Cao Gangchuan)
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมของจี น ได้ กล่าวว่ากองทัพจีนมีความปรารถนาที่ จะส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ กบั กองทัพไทย ขณะเดียวกันพลเอกสนธิก็ได้ พดู คุยหลายชัว่ โมงกับรองประธานฝ่ าย
เสนาธิการ(Deputy Chief of the General Staff)ของจีน โดยมีการหารื อทบทวนแนวทางพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสองกองทัพ และการแลกเปลี่ยนโครงการต่างๆระหว่างกันในอนาคต 36

34

Chinadaily News Agency, China says Thailand changes are internal affairs[Online], 3 may
2011. Available from http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-09/20/content_693262.htm
35
Xinhua News Agency, Thai Pm meets Chinese army chief[Online], 24 January 2012. Available
from http://news.xinhuanet.com/english/2006-10/19/content_5225946.htm
36
Xinhua News Agency, China, Thailand seek stronger ties as Sonthi visits China[Online], 24
January 2012. Available from http://news.xinhuanet.com/english/2007-01/22/content_5638982.htm
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ภาพที่ 11 พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน(ซ้ าย) จับมือกับ นายเจิง ชิ่งหง (ขวา) รองประธานาธิบดีจีน
ณ กรุงปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 22 มกราคม พ.ศ.255037
พลเอกบุญสร้ าง เนียมประดิษฐ์ ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุดได้ เดินทางเยือนจีนเช่นกัน ใน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ในการเยือนดังกล่าวนี ้ พลเอกเฉา กังฉวน ได้ กล่าวกับพลเอกบุญ
สร้ างว่า จีนจะทํางานร่ วมกับไทยต่อไป ในเรื่ องการขยายความร่ วมมือ การแลกเปลี่ยนการเยือน
อย่างใกล้ ชิด การผลักดันความสัมพันธ์ให้ ก้าวหน้ าระหว่างสองประเทศและสองกองทัพ ขณะที่พล
เอกบุญสร้ างก็ได้ กล่าวแสดงความหวังว่าความสัมพันธ์ จะได้ รับการพัฒนาต่อเนื่อง และกล่าวว่า
ไทยยังคงยึดมัน่ ในนโยบายจีนเดียวเท่านัน้ 38 ความร่วมมือทางทหารของไทยกับจีนภายหลังการ
รัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงความพยายามในการปรับตัว ของ
รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ให้ มีความความชอบธรรมที่จะดํารงอยู่ในอํานาจ ท่ามกลางกระแส
โลกาภิวตั น์ที่เป็ นประชาธิปไตยหลังสงครามเย็น ซึง่ การที่รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารได้ รับการ
รับรองจากจีนนัน้ ได้ ส่งต่อสถานะความชอบธรรมของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ เนื่องจากจีนเป็ น 5
ชาติสมาชิกถาวรในคณะมนตรี ความมัน่ คงของสหประชาชาติ ที่สามารถแสดงสิทธิวีโต้ (Veto)มติ
ของคณะมนตรี ความมัน่ คงของสหประชาชาติ ในประเด็นปั ญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของรัฐบาลไทยได้

37

Xinhua News Agency, China, Thailand vow to further bilateral ties[Online], 24 January 2012.
Available from http://news.xinhuanet.com/english/2007-01/22/content_5639216.htm
38
Xinhua News Agency, Undefined[Online], 24 January 2012. Available from
http://news.xinhuanet.com/english/2007-06/21/content_6274104.htm
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ความช่วยเหลือจากจีนยังสามารถทดแทนความช่วยเหลือทางทหารจากที่สหรัฐฯเคยให้
ไทยได้ โดยจีนได้ ให้ ความช่วยเหลือทางทหารแก่ไทยคิดเป็ นมูลค่าจํานวน 49 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ซึง่ เป็ นสองเท่าที่สหรัฐฯได้ ระงับไป และจากผลประโยชน์ที่ไทยได้ รับทําให้ รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุ
ลานนท์ ได้ สานต่อความร่ วมมือที่รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร มีความเห็นร่ วมกับจีนในการขยายความ
ร่ วมมือระหว่างกัน ในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-จีน เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ.2548 ซึง่ ต่อมาในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรี ช่วย
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย และ นายไต้ ปิ่ งกัว๋ (Dai BingGuo)รัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้ ร่วมกันลงนามในบันทึกวาจา เพื่อประกาศแผนปฏิบตั ิการร่วม
ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ เชิ ง ยุท ธศาสตร์ ไ ทย-จี น ระหว่ า งรั ฐ บาลราชอาณาจัก รไทยและรั ฐ บาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน (Joint Action Plan 2007-2011) ซึง่ ครอบคลุมความร่วมมือใน 15 ด้ าน
และสําหรับด้ านการทหารนัน้ ได้ ระบุถึงวัตถุประสงค์ไว้ ว่า เพื่อเพิ่มพูนความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน
และเสริ มสร้ างความร่ วมมือ เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพของทังสองประเทศ
้
โดยมีรายละเอียด
ของแผนความร่วมมือที่ระบุวา่
รักษาการแลกเปลี ่ยนความเห็น และการแลกเปลี ่ยนการเยื อนในทุกระดับ ระหว่างเหล่า
ทหารของทัง้ สองประเทศ สนับสนุนการฝึ กซ้อมร่ วมทางทหาร ที ่มุ่งเน้นการต่อต้านภัยคุกคาม
รปแบบใหม่
และส่งเสริ ม ความร่ วมมื อในด้านการฝึ กอบรมทางทหาร การส่ง กํ า ลัง บํ า รุ ง การ
ู
ฝึ กอบรมบุคลากร การแลกเปลี ่ยนทางวิ ชาการ การปรึ กษาด้านกลาโหม การสังเกตการณ์ การ
ฝึ กซ้อมทางทหารซึ่งกันและกัน การบรรเทาและช่วยเหลื อพิ บตั ิ ภยั รวมทัง้ อุตสาหกรรมการป้ องกัน
ประเทศ 39

39

กระทรวงการต่างประเทศ, บันทึกวาจา ว่าด้ วย แผนปฏิบตั ิการร่วมว่าด้ วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 2550-2554(กรุงเทพฯ:
กระทรวงการต่างประเทศ, 2550). (สําเนา)
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ภาพที่ 12 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์(ซ้ าย) เดินตรวจแถวทหาร
ณ กรุงปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ.255040
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ แสดงให้ เห็นว่า ปั ญหาความวุ่นวายทางการเมืองจนนําไปสูก่ าร
เกิดเหตุการณ์ รัฐประหาร ได้ ทําให้ ไทยขยายความร่ วมมือทางทหารกับจีนเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจาก
การรัฐประหารในยุคหลังสงครามเย็น เป็ นสิ่งที่สวนทางกับกระแสโลกยุคหลังสงครามเย็นที่เป็ น
กระแสโลกาภิวตั น์ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน การแสวงหาความร่วมมือทางทหารกับจีนของ
รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จึงกระทําไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ กบั จีน เพื่อให้ จีนช่วยสร้ างความชอบ
ธรรมทางการเมือง ขณะเดียวกัน ก็ได้ สร้ างความมัน่ คงทางทหารให้ กับกองทัพไปพร้ อมกันด้ วย
เหตุก ารณ์ ดัง กล่ า วนี ้ ทํ า ให้ เ กิ ด ข้ อ เปรี ย บเที ย บกับ กรณี ค วามวุ่น วายทางการเมื อ งของพม่ า
ในเหตุการณ์ “8888” เมื่อปี พ.ศ.2531 ซึง่ ได้ ทําให้ พม่าถูกควํ่าบาตรจากประเทศตะวันตก และทํา
ให้ ต้องมีความร่ วมมือทางทหารกับจีนอย่างใกล้ ชิด แต่กรณีของไทยกับพม่านัน้ มีความแตกต่าง
กันในเรื่ องของความรุนแรง ที่การรัฐประหารของไทยไม่มีการสูญเสียชีวิตของประชาชน การขยาย
ความร่ วมมือทางทหารของไทยกับจีนภายหลังการรัฐประหาร จึงไม่ได้ เกิดขึ ้นมากเหมือนกรณีของ
พม่ากับจีน
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Xinhua News Agency, China, Thailand sign deals to enhance strategic co-op[Online], 24
January 2012. Available from http://news.xinhuanet.com/english/2007-05/28/content_6165652.htm
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3.3 ปั จจัยทางทหาร
การสิ ้นสุดของสงครามเย็น ได้ ทําให้ สถานการณ์เผชิญหน้ ากันด้ วยกําลังทางทหารระหว่าง
รั ฐได้ ลดลง โดยเฉพาะภายหลังการถอนทหารของเวียดนามออกจากกัมพูชา ภายหลังการล่ม
สลายของสหภาพโซเวียต ความเปลี่ยนแปลงที่ได้ กล่าวในข้ างต้ น ได้ ส่งผลกระทบต่อไทยอย่าง
ชัดเจน พิจารณาได้ จากข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติวา่
“ในอดี ต ที ผ่ า นมา การกํ า หนดนโยบายความมั่น คงแห่ ง ชาติ อยู่ บ นพื ้น ฐานของการ
พิ จ ารณาสถานการณ์ ที่ มี ภัย หรื อศัต รทีู ่ ชัด เจน คื อ ภัย จากลัก ทธิ อุ ด มการณ์ แ ต่ ใ นปั จ จุ บัน
สถานการณ์ ได้เปลีย่ นแปลงไป...ไม่ปรากฏศัตรชัู ดเจนเช่นในอดีต...” 41
แต่สถานการณ์ ดงั กล่าว ไม่ได้ ทําให้ กองทัพไทยหยุดพัฒนาขีดความสามารถทางด้ าน
อาวุธยุทธปกรณ์ทางทหาร เช่น ปี พ.ศ.2536 สัง่ ซื ้อ เฮลิคอปเตอร์ รุ่น Bell-212/UH-1N 20 ลํา จาก
สหรัฐฯ พ.ศ.2538 สัง่ ซื ้อ จรวดต่อสู้รถถัง รุ่น BGM-71 TOW 215 ชุด จากสหรัฐฯ พ.ศ.2538 สัง่ ซื ้อ
ยานลําเลียงพลหุ้มเกราะ รุ่ น M-113A3 จํานวน 52 คัน จากสหรัฐฯ พ.ศ.2538 สัง่ ซื ้อ M-60A3
Patton-2 จํานวน 125 คัน จากสหรัฐฯ พ.ศ.2538 สัง่ ซื ้อ เฮลิคอปเตอร์ รุ่น S-76 Spirit จํานวน 6
ลําจากสหรัฐฯ 42
การนําเข้ าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสงู ได้ ประสบปั ญหา เมื่อเกิดวิกฤตทางการเงิน
ที่นําไปสู่การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ได้ ทําให้ กองทัพถูกลดงบประมาณลง และ
ต้ องปรับตัวหลายอย่าง เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเป็ นสถาบันหลักของชาติภายใต้ ยุคการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งในสมัยช่วงพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดํารงตําแหน่งผู้บญ
ั ชาการทหารบก ได้
ช่วยรณรงค์โครงการ “ไทยช่วยไทย” ขณะเดียวกัน ยังได้ สงั่ ปรับลดจํานวนนายพล และตรวจสอบ
การใช้ เงินราชการลับของทหาร การตรวจสัญญาเช่า และรายได้ ของสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์
หลายสถานีที่สงั กัดกองทัพ นอกจากนัน้ ค่ายทหารได้ รับคําสัง่ ให้ ทําการเพาะปลูก 43 ส่วนในด้ าน
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สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ.2541-2544(กรุงเทพฯ:
สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, 2541), หน้ า1. (อัดสําเนา)
42
Stockholm International Peace Research Institute, Transfers of major conventional
weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 1991 to
2011[Online], 15 March 2011. Available From http://www.sipri.org/databases/armstransfers/
43
อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์, “ไทย,” ใน เอเชียรายปี 1999/2542, หน้ า 105.
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ตารางที่ 5 งบประมาณทางทหารของไทยยุคหลังสงครามเย็น45
ปี (พ.ศ.)
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

จํานวน (ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ)
3,260
3,693
3,778
4,331
4,279]
4,642
4,816
4,818
4,468
3,630
3,144
2,948
3,070
3,079
3,131
2,825
2,846
2,966
3,908
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John F. Fei, Beyond Rivalry and Camaraderie Explaining Varying Asian Responses to
China[Online], 3 May 2011. Available from www.rand.org
45

Stockholm International Peace Research Institute, The SIPRI Military Expenditure
Database[Online], 15 October 2011. Available From http://milexdata.sipri.org/result.php4
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2551
2552
2553
2554
รวม

4,600
5,485
4,846
5,114
89677

ผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจ ทําให้ กองทัพให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศเป็ นของตนเองมากขึ ้น โดยได้ เริ่ มดําเนินการตังแต่
้ การจัดทําแผนแม่บทการปฏิรูป
กระทรวงกลาโหม และการปรับปรุ งโครงสร้ างของกองทัพไทยตังแต่
้ พ.ศ.2542 ซึ่งได้ ข้อยุติว่า
กระทรวงกลาโหมจะให้ ความสําคัญกับการเชื่อมโยงงานวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ ไปสู่ระบบงานอุตสาหกรรมประเทศ จากหลักการดังกล่าวจึงถูกบรรจุในแผน
แม่บทการปรับปรุ งโครงสร้ างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2550 ให้ มีการจัดตังองค์
้ กรวิจยั อิสระภายใต้
การกํ ากับของกระทรวงกลาโหม ซึ่งในการประชุมสภากลาโหม ครัง้ ที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 28
กันยายน พ.ศ.2549 ได้ อนุมตั ิแผนแม่บทดังกล่าว รวมทังอนุ
้ มตั ิแผนแม่บทการวิจยั และพัฒนา
จรวดเพื่อความมัน่ คง พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 ใช้ งบประมาณ 3,200 ล้ านบาท โดยก่อตังสถาบั
้
น
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงกลาโหม เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยมีลําดับขันของการวิ
้
จยั ได้ แก่
1.โครงการจรวดหลายลํากล้ อง
2.โครงการจรวดหลายลํากล้ องแบบนําวิถี
3.โครงการจรวดร่อน ทังแบบโจมตี
้
ภาคพื ้นและเรื อผิวนํ ้า
4.จรวดต่อสู้รถถังและอากาศยาน
5.จรวดนําวิถี จากอากาศสูพ่ ื ้นและอากาศสูอ่ ากาศ 46
ในงาน “Bangkok Defense and Security Show 2012” เจ้ าหน้ าที่ของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) ได้ กล่าวให้ สมั ภาษณ์กบั ผู้สื่อข่าวว่า ไทยได้ หลงลืมโอกาสใน
อดีตที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่เป็ นของตนเอง ซึ่งทําให้ อาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ ทงั ้ หมดใน
กองทัพ ต้ องพึง่ พาการนําเข้ าประมาณ 80-90 เปอร์ เซ็นต์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจึงมี
46

กระทรวงกลาโหม, เอกสารแจกในงาน แนวโน้ มของเทคโนโลยี และความมัน่ คงทางทะเล: แรง
ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสมุทธานุภาพของไทย วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2554(กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน), 2554).
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ความต้ องการสร้ างอุตสาหกรรมทางทหารภายในประเทศ ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นใหม่
เพราะในอดีตไทยเคยมีความพยายามในการพึ่งพาตนเองในด้ านดังกล่าวมาโดยตลอด เช่น ปี
พ.ศ. 2460 กองทัพอากาศได้ สร้ างเครื่ องบินทิ ้งระเบิดชื่อ “บริ พตั ร” แต่จากการที่สหรัฐฯได้ ใช้ ความ
ช่วยเหลือทางการทหารเป็ นเครื่ องมือดําเนินนโยบายต่อต้ านลัทธิคอมมิวนิสต์ในหลังสงครามโลก
ครัง้ ที่สอง ทําให้ ไทยไม่ให้ ความสนใจต่อการมีพฒ
ั นาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ 48 แต่ไทย
ต้ องประสบกับปั ญหา เมื่อสหรัฐฯได้ ให้ ความช่วยเหลือแก่กองทัพไทยในรู ปของสินเชื่อเป็ นปี แรก
ในปี ค.ศ.1975 และต่อจากนันเรื
้ ่ อยมา ปั จจัยดังกล่าวทําให้ ไทยต้ องพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธ
ภายในประเทศมีมากขึ ้นเมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับกองกําลังเวียดนาม จากการที่กองทัพเวียดนามบุก
เข้ าทําการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของกัมพูชา กองทัพไทยจึงพยายามสร้ างอุตสาหกรรม
อาวุธของตน 49
การร่วมมือกับจีนในการสร้ างอุตสาหกรรมทหารภายในประเทศ ในกรณีการซื ้อเทคโนโลยี
จรวดหลายลํากล้ องแบบ WS-1 เมื่อ พ.ศ.2550 จึงเป็ นความพยายามของไทยในการพึง่ ตนเองทาง
ทหารในหลังยุคสงครามเย็น ตามการเปลี่ยนแปลงของปั ญหาสภาพแวดล้ อมความมัน่ คงยุคหลัง
สงครามเย็น ที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสําคัญต่อความมัน่ คงทางทหาร เนื่องจากไทยไม่ได้ รับ
ความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯเป็ นจํานวนมาก เหมือนดัง่ สมัยสงครามเย็นที่ไทยเป็ นฐานทัพ
ของสหรัฐฯในการทําสงครามเวียดนาม
ความต้ องการของไทยต่อการร่วมมือกับจีน ในการสร้ างอุตสาหกรรมทหารภายในประเทศ
มีมากขึ ้นในระหว่างการประชุมความร่ วมในระดับนโยบายและแผนครัง้ ที่ 9 ที่กรุ งเทพมหานคร
ฝ่ ายไทยได้ ขอรับการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา รวมทังสนั
้ บสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนมีใช้ ใน
กองทัพจีน ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีจรวดนําวิถี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง

47

Jon Grevatt, “Thailand readies new offset policy,” Jane’s Defence Weekly 49,11 (March 2012): 23.
สุรชาติ บํารุงสุข, ไทย-สหรัฐฯ: ความสัมพันธ์ทางทหารยุคเปรม-เรแกน(กรุงเทพฯ: สถาบันความ
มัน่ คงศึกษาและนานาชาติ, 2529), หน้ า 82-86.
49
สุรชาติ บํารุงสุข, “อุตสาหกรรมอาวุธของไทย: ปั ญหาและข้ อจํากัด,” ใน ระบบทหารไทย: บทศึกษา
กองทัพในบริบททางสังคม-การเมือง, สุรชาติ บํารุงสุข,บรรณาธิการ.(กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์, 2530),
หน้ า 153-154.
48
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นอกจากนัน้ ความต้ องการสร้ างอุตสาหกรรมทหารภายในประเทศ ยังได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
การแข่งขันอาวุธในภูมิภาคที่ต้องดําเนินต่อไป แม้ การเผชิญหน้ าทางทหารในแบบยุคสงครามเย็น
ได้ จบลงแล้ ว สถานการณ์ดงั กล่าว ตรงกันข้ ามกับแนวคิดการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน ในมิติ
การเมืองและความมัน่ คง ที่ได้ เริ่ มมีการประชุมรัฐมนตรี กลาโหมอาเซียนมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2546 เพื่อ
สร้ างความเข้ าใจและไว้ วางใจระหว่างกองทัพในกลุม่ ประเทศอาเซียน นําไปสูก่ ารเกิดสันติภาพใน
ภูมิภาค
การพัฒนาขีดความสามารถทางอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีศกั ยภาพสูงมากขึ ้น จึงไม่ได้ ทําให้
ไทยและรัฐในอาเซียนมีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น เพราะรัฐเพื่อนบ้ านจะพัฒนาขีดความสามารถทาง
อาวุธยุทโธปกรณ์ตามไปด้ วย ซึง่ ประเทศมหาอํานาจจะได้ ประโยชน์จากการขยายอิทธิพลของตน
ในรู ปของการช่วยเหลือทางทหาร ทัง้ แบบให้ เปล่า แลกเปลี่ยนกับสินค้ า และการปล่อยสินเชื่อ
ระยะยาว ให้ กับ ประเทศที่ มี ค วามต้ อ งการพัฒ นาขี ดความสามารถทางอาวุธ ยุท โธปกรณ์ ใ ห้
ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้ าน
โดยในกรณี ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางทหารของจี น ต่อ ภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ นัน้
จีนต้ องการใช้ การทูตทางทหาร(Military Diplomacy) ส่งเสริ มนโยบายของจีนต่อโลก เพื่อสร้ าง
ความไว้ วางใจ ความเป็ นมิตร และความร่ วมมือกับต่างประเทศ ความสําเร็ จดังกล่าวจะช่ว ย
ยกระดับความเป็ นมหาอํานาจให้ กบั จีน ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้ พลังอํานาจแห่งชาติของจีน มีความ
เข้ มแข็งรอบด้ านมากขึ ้น และสําหรับพื ้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นนั ้ จีนมองว่าพื ้นที่ดงั กล่าวมี
ความสํ า คัญ ต่ อ ความมั่น คงของจี น เพราะเสมื อ นจุด รอยต่อ ระหว่า งมหาสมุท รแปซิ ฟิ กและ
มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมเส้ นทางเดินเรื อของจีน ไปสู่ด้านพื ้นที่
ตะวันตกของเอเชีย และชายฝั่ งทะเลตะวันออกของแอฟริ กา ด้ วยความสําคัญดังกล่าว จีนจึงให้
ความช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นอาวุธ และยุท ธภัณฑ์ แ ก่ ป ระเทศในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ทัง้ พม่า
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย และไทย 51
50

กระทรวงกลาโหม, บันทึกข้ อความ ที่ กห 0207/6405 เรื่ อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานความร่วมมือด้ านความมัน่ คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชน
จีน ครัง้ ที่ 9(กรุงเทพฯ: กระทรวงกลาโหม, 2553). (อัดสําเนา)
51
B. S. Sachar, “Military diplomacy through arms transfers: A case study of China,” Strategic
Analysis 28,2 (April-June 2004): 290-310.
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การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยโดยร่ วมมือกับจีน จึงเป็ นสิ่งที่ควรจะต้ อง
กระทําอย่างระมัดระวัง โดยอดีตผู้ช่วยทูตทหารไทยและผู้ช่วยทูตทหารบก ประจําสถานทูตไทย ณ
กรุงปั กกิ่ง ที่ได้ แสดงความคิดเห็นต่อการขยายความร่วมมือทางทหารในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ วา่
“จี นเขาแนบเนี ยนในเรื ่ องดังกล่าว ต่างกับสหรัฐฯที ่มองว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์ เขาจะไม่
เกี ่ยวข้อง อี กอย่างจี นมองเราแบบคนเอเชี ยด้วยกัน อันที ่จริ งไม่ใช่แค่รัฐประหารในไทย ที ่จีนเป็ น
ประเทศแรกๆที ่ให้การรับรองรัฐบาลใหม่ ตอนที เ่ กิ ดสึนามิ ที่ไทยจี นก็ช่วยไทยผ่านสํานักงานวิ เทศ
สัมพันธ์ กระทรวงกลาโหมจี น อย่างไรก็ตาม มันไม่มีของอะไรทีไ่ ด้มาฟรี เมื อ่ เขาให้เรามาแล้ว ใน
อนาคตเขาจะขออะไรจากเราบ้างก็ได้ ซึ่งกองทัพไทยควรต้องระวังในเรื ่องดังกล่าว” 52

ภาพที่ 13 ระบบจรวดหลายลํากล้ อง แบบ Dti-1 ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ได้ ซื ้อเทคโนโลยีต้นแบบจากจีนมาผลิต และได้ สง่ มอบให้ กอง
พลทหารปื นใหญ่ เมื่อ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 53
สรุ ป
จากที่ได้ อธิบายปั จจัยภายในประเทศที่ทําให้ ไทยร่ วมมือทางทหารกับจีนมานัน้ ทําให้ เรา
พบว่า ประเด็นปั ญหาทังด้
้ าน เศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ล้ วนเป็ นปั จจัยที่มีบทบาทสําคัญ
ที่ทําให้ ไทยต้ องขยายความร่วมมือทางทหารกับจีนเพิ่มมากขึ ้น นับตังแต่
้ ที่ไทยเคยร่ วมมือกับจีนใน
52

สัมภาษณ์ ทศพร หอมเจริญ, รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและ
แผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม, 23 พฤษภาคม 2554.
53
Thaiarmedforce.com, ต้ นแบบจรวดหลายลํากล้ องแบบ Dti-1[Online], 24 January 2012.
Available from http://www.thaiarmedforce.com/taf-gallery/42-rta-photos/240-tafwallpaper33.html
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บทที่ 4
ปั จจัยภายนอกที่ทาํ ให้ ไทยร่ วมมือทางทหารกับจีนยุคหลังสงครามเย็น
(จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รั ฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)
ในบทนี ้จะทําการศึกษาและวิเคราะห์ถึง ปั จจัยภายนอกประเทศที่ทําให้ ไทยสร้ างความ
ร่ วมมือทางทหารกับจีน ตังแต่
้ สมัยรัฐบาลทักษิ ณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 โดยจะแบ่งประเด็นใน
การศึกษา 2 ประเด็น ได้ แก่ 1)ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับจีน และ 2)ความสัมพันธ์ ระหว่างจีน
กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็ นโอกาสให้ ไทยขยายความร่วมมือกับจีน
4.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างจีนกับสหรั ฐอเมริกา
4.1.1 ความสัมพันธ์ ก่อนเหตุการณ์ 11 กันยายน พ.ศ.2544
ในยุ ค ของสงครามเย็ น ปั ญหาความขัด แย้ งในระบบระหว่ า งประเทศ เป็ นผลสื บ
เนื่องมาจากการแข่งขันอิทธิพลระหว่างรัฐโลกเสรี กบั รัฐฝ่ ายคอมมิวนิสต์ ที่ผลประโยชน์แห่งชาติมี
ความเกี่ยวข้ องกับอุดมการณ์ และต่อมาดุลอํานาจของโลกเริ่ มเปลี่ยนไปในปลายยุคสงครามเย็น
เมื่อจีนมีความขัดแย้ งกับสหภาพโซเวียต อย่างไรก็ตาม หลักการสําคัญประการหนึ่ง ที่รัฐต่างๆ
ยึดถือเอามากําหนดภัยคุกคามตลอดยุคสงครามเย็น คือปั จจัยทางด้ านอุดมการณ์ทางการเมือง
ซึง่ ทําให้ เกิดความง่ายต่อการกําหนดนโยบายความมัน่ คงของรัฐ รวมไปถึงการเตรี ยมกําลังอํานาจ
ของชาติ เ พื่ อ ต่ อ สู้กับ ภัย คุก คาม ที่ เ กิ ด จากรั ฐ ต่ า งอุด มการณ์ ก ารเมื อ ง ซึ่ง กํ า ลัง อํ า นาจด้ า น
การทหารเป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ แต่การสิ ้นสุดของสงครามเย็นอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2534 ส่งผลทํา
ให้ วิธีการกําหนดภัยคุกคามภัยของประเทศ ต้ องเปลี่ยนแปลงไป 1 กล่าวคือ รัฐในหลังยุคสงคราม
เย็นไม่สามารถเอาปั จจัยทางด้ านอุดมการณ์ทางการเมือง มาเป็ นเงื่อนไขในการกําหนดภัยคุกคาม
ของรัฐตนได้ อีกต่อไป ดังนัน้ การเตรี ยมอํานาจของชาติด้านการทหาร จึงไม่สามารถกระทําบน
เงื่อนไขดังกล่าวได้
การสิ ้นสุดของสงครามเย็น ยังได้ ทําให้ สหรัฐอเมริ กากลายเป็ นมหาอํานาจที่สดุ เพียงหนึ่ง
เดียว สหรัฐฯโดยประธานาธิ บดีจอร์ ช บุช ได้ ใช้ โอกาสดังกล่าวประกาศระเบียบโลกใหม่(New
World Order)ขึ ้นมา ซึง่ เป็ นการประกาศตามเจตนารมณ์ของสหรัฐฯ ในการที่จะใช้ อํานาจของตน
1

เลิศรัตน์ รัตนวานิช, “การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางยุทธศาสตร์ ในเอเชีย-แปซิฟิก:
ผลกระทบต่อประเทศไทย,” รัฏฐาภิรักษ์ 43,2 (เมษายน-มิถนุ ายน 2544): 106-113.
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การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ สง่ ผลกระทบให้ รัฐในหลังยุคสงครามเย็นต้ องปรับตัวตาม ซึง่
สําหรับจีนนัน้ จีนได้ แสดงท่าทีที่ไม่ยอมรับระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐฯ และต่อต้ านการครอบครอง
ความเป็ นเจ้ า ขณะเดียวกันจีนก็ได้ พฒ
ั นาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อนําพลังอํานาจด้ านเศรษฐกิจ
มาพัฒนาในด้ านอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามหลักนโยบายสี่ทันสมัย ซึ่งเป็ นหลักยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศ 4 ด้ านมาตังแต่
้ ทศวรรษ 1980 โดยเฉพาะการพัฒนาทางการทหารนัน้ จีนได้ เร่ งการ
พัฒนาอย่างมาก เนื่องจากผลของสงครามอ่าวเปอร์ เซียในปี พ.ศ. 2534 ได้ แสดงให้ เห็นถึง
ศักยภาพเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐอเมริ กา ที่สามารถทําลายกองทัพของอิรักได้ อย่างรวดเร็ ว
ทําให้ ผ้ นู ําจีนเกิดความกังวลถึงศักยภาพของกองทัพจีน ในการรักษาผลประโยชน์หลักของตน ทัง้
ในกรณีของไต้ หวันและทะเลจีนใต้ ซึง่ การพัฒนากองทัพของจีนในตังแต่
้ กลางทศวรรษ 1990 มีทงั ้
เพิ่มงบประมาณ การปรับปรุ งโครงสร้ างกองทัพให้ มีขนาดเล็กลง และการเพิ่มปริ มาณและความ
ทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ์ 4

2

สุรชัย ศิริไกร, “นโยบายต่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็น: ความมัน่ คงและระเบียบใหม่ของ
โลก,” ใน 5 ทศวรรษ การต่างประเทศของไทย จากความขัดแย้ งสูค่ วามร่วมมือ, ชัยโชค จุลศิริวงศ์
,บรรณาธิการ.(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536), หน้ า 232-239.
3
ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, “ไทยกับภาวการณ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์,” หน้ า 215-222.
4
Avery Goldstein, Rising to the Challenge: China’s Grand Strategy and International
Security(Stanford, CA: Stanford University Press, 2005), pp. 56-63.
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ตารางที่ 6 งบประมาณทางทหารของจีนยุคหลังสงครามเย็น5
ปี (พ.ศ.)
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

5

จํานวน (ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ)
16,600
17,943
18,860
22,919
21,233
20,308
20,875
23,016
23,842
27,070
31,191
33,496
41,176
47,829
51,955
57,542
64,726
76,065
87,730
96,663
116,666
121,064
129,272

Stockholm International Peace Research Institute, The SIPRI Military Expenditure
Database[Online], 8 March 2012. Available From http://milexdata.sipri.org/result.php4
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รวม

1,168,041

ความสํ าเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ดขึน้ อย่างต่อเนื่ อง ทํ า ให้ จี น สามารถพัฒ นา
กองทัพได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ได้ สร้ างความหวาดระแวงต่อสหรัฐฯ ทังนี
้ ้ ในสมัยประธานาธิบดีจอร์ ช
ดับเบิลยู บุช จีนกับสหรัฐฯได้ เกิดความขัดแย้ งกัน เนื่องจากผู้นําสหรัฐฯในประกาศว่าจีนคือคู่แข่ง
ทางยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกัน จากการที่ได้ เกิดการเฉี่ยวชนระหว่างเครื่ องบินขับไล่ แบบ เอฟ8
ของจีน กับเครื่ องบินลาดตระเวนทางทะเล EP-3 Aeries II ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2544 ซึง่ ทําให้ เครื่ องบินของจีนตก 1 เครื่ อง และนักบินสูญหาย ส่วนเครื่ องบินของสหรัฐฯได้ รับ
ความเสี ย หาย จนต้ องลงจอดฉุก เฉิ น ที่ ท่า อากาศยานทหารหลิง สุ่ย บนเกาะไหหลํา ซึ่ง จี น ได้
ควบคุมตัวนักบินและลูกเรื ออมริ กนั ไว้ และทําการตรวจเครื่ องบินอย่างละเอียด เหตุการณ์ดงั กล่าว
นัน้ ได้ เพิ่มความขัดแย้ งระหว่างจีนกับสหรัฐฯมากขึ ้น โดยต่างกล่าวหาซึง่ กันและกันว่าเป็ นฝ่ ายผิด
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น 6
4.1.2 ความสัมพันธ์ หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน พ.ศ.2544
ความขัดแย้ งระหว่างจีนกับสหรัฐมีแนวโน้ มดีขึ ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ ายในสหรัฐฯ
วันที่ 11 กันยายน 2544 ซึง่ จีนได้ ร่วมประณามและต่อต้ านการก่อการร้ าย รวมทังให้
้ การสนับสนุน
และร่ วมมื อกับสหรั ฐฯในการต่อต้ านการก่อการร้ าย สถานการณ์ ดังกล่าวทํ าให้ ความสัมพัน ธ์
ระหว่างประเทศทังสองมี
้
แนวโน้ มดีขึ ้น โดยในการประชุมเอเปค ที่นครเซี่ยงไฮ้ ของจีนเมื่อ 20-21
ตุลาคม พ.ศ.2544 ได้ มีการรับเอาข้ อเสนอของสหรัฐฯที่เน้ นการต่อสู้กบั ขบวนการก่อการร้ ายสากล
แสดงท่ า ที ส นั บ สนุ น และร่ ว มมื อ มื อ กั บ สหรั ฐ ฯอย่ า งเต็ ม ที่ ในกรอบของกติ ก าสากลที่ มี
สหประชาชาติ เ ป็ นกลไกขับ ดัน 7 และต่ อ มาในการเยื อ นจี น ของพลเอกฟรานซิ ส เทเลอร์ ผู้
ประสานงานการต่อต้ านการก่อการร้ ายของสหรัฐฯ เมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ.2544 จีนและสหรัฐฯได้
ตกลงเพิ่ ม ความร่ ว มมื อ ในการปราบปรามการก่ อ การร้ ายในระยะกลางและระยะยาว จัด ตัง้
คณะทํางานเพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่กลุม่ การร้ าย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544 ประธานาธิบดี

6

กรมข่าวทหารบก, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2544,” ใน โยธิน
ปริทรรศน์ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2544.(กรุงเทพฯ: กรมข่าวทหารบก, 2544), หน้ า 177.
7
สันติ ตังรพี
้ พากร, “สุดยอดเอเปค สุดยอดจีน-อเมริ กา,” มิติชนสุดสัปดาห์ 22,1106 (ตุลาคม 2544): 108.

74

ผลกระทบจากเหตุการณ์ ทําให้ จีนปรับปรุงระบบความมัน่ คงของประเทศรับมือกับการก่อ
การร้ าย เช่น การจัดตังหน่
้ วยเฉพาะกิจต่อต้ านการก่อการร้ ายและหน่วยต่อต้ านการปล้ นยึดอากาศ
ยานขึน้ ทั่ว ประเทศ ใน 31
เมื อ งหลวงของแต่ล ะมลฑล และเขตปกครองตนเองของจี น
ขณะเดียวกัน จี นได้ พยายามเชื่อมโยงการปราบปรามกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมุสลิมอุยกูร์ในเขต
ปกครองตนเองซินเจียงเข้ ากับการปราบปรามการก่อการร้ ายระหว่างประเทศ โดยระบุว่ามีความ
เกี่ยวข้ องกับกลุม่ ก่อการร้ ายสากล รวมถึงกลุม่ Al-Qaeda ของนายโอซามา บิน ลาเดน ซึง่ สหรัฐฯ
ได้ ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2545 ให้ กลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวอิสลามแห่งเตอร์ กิสถาน
ตะวันออก(East Turkestan Islamic Movement-ETM) ที่อยู่ในในเขตปกครองตนเองซินเจียงของ
จีน ให้ เป็ นกลุม่ ก่อการร้ ายระหว่างประเทศ และจีนได้ ร่วมมือกับสหรัฐฯเปิ ดสํานักงานสืบสวนกลาง
ในปั กกิ่งเมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ.2545 เพื่อประสานงานเรื่ องการก่อการร้ าย อาชญากรรมข้ ามชาติ
และการค้ ายาเสพติด 9
ท่าทีดงั กล่าวของจีนเช่นนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่า ภายหลังการสิ ้นสุดของสงครามเย็น ซึง่ ทําให้
สหรัฐฯกลายเป็ นมหาอํานาจทางทหารอันดับหนึ่งของโลกนัน้ แม้ จีนจะแสดงท่าทีไม่ยอมรับการ
แสดงความเป็ นจ้ าว(Hegemon)ของสหรัฐฯ แต่ด้วยบริ บทความมัน่ คงของโลกหลังยุคสงครามได้
ทําให้ เกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้ าย ซึง่ เป็ นภัยที่ไม่ได้ เกิดจากรัฐขึ ้นมา และได้ เป็ นอันตรายต่อ
ความมัน่ คงของโลก ทําให้ จีนต้ องร่วมมือกับสหรัฐฯเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว เนื่องจากการร่วมมือ
กับสหรัฐฯ จะทําให้ ได้ รับโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ที่มกั กล่าวโจมตีจีน ในเรื่ องการ
บิดเบือนกลไกการตลาด เช่น การที่จีนไม่ยอมปรับค่าเงินหยวน ทําให้ สหรัฐฯขาดดุลการค้ าต่อจีน
ขณะเดียวกัน จี น ยังสามารถใช้ โอกาสดังกล่าวแก้ ไขปั ญหาภัยความมั่น คงภายในของจี น คือ
การเคลื่อนไหวของกลุม่ เตอร์ กิสถานตะวันออก(East Turkestan Islamic Movement-ETM)ใน
มลฑลซินเจียงได้ ด้วย
นอกจากปั ญหาในเรื่ องก่อการร้ ายแล้ วนัน้ ในประเด็นปั ญหาภัยคุกคามที่ไม่ได้ เกิดจากรัฐ
อย่างปั ญหาโจรสลัด จีนก็ได้ ร่วมมือกับสหรัฐฯเช่นกัน ผ่านกรอบของสหประชาชาติ จากที่คณะ
8

กรมข่าวทหารบก, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2544,” ใน โยธิน
ปริทรรศน์ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2544, หน้ า 177.
9
กรมข่าวทหารบก, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2545,” ใน โยธิน
ปริทรรศน์ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2545.(กรุงเทพฯ: กรมข่าวทหารบก, 2545), หน้ า 190.
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ภาพที่ 12 พิธีปล่อยกองเรื อจีนจากท่าเรื อเมืองซันย่า(Sanya) มลฑลไห่หนาน(Hainan)ของจีน
เมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 เพื่อไปปฏิบตั ิการต่อต้ านโจรสลัดบริเวณชายฝั่ งโซมาเลีย 12

จีนได้ สนับสนุนการทํางานของสหประชาชาติมาตังแต่
้ พ.ศ.2533 ได้ สง่ ทหารสังเกตการณ์
ทํางานของหน่วย UNTSO-UN Truce Supervision Organization ปี พ.ศ.2534 ส่งทหารช่าง 400
10

Xinhua News Agency, Backgrounder: International community’s response to piracy off
Somalia[Online], 10 July 2011. Available From http://news.xinhuanet.com/english/200812/26/content_10564566.htm
11
Xinhua News Agency, UN hails naval escorting operations by China in Gulf of Aden
[Online], 10 July 2011. Available From http://news.xinhuanet.com/english/200812/26/content_10564566.htm
12
Xinhua News Agency, Chinese sailors aboard warships pledge allegiance to country
mission [Online], 10 July 2011. Available From http://news.xinhuanet.com/english/200812/28/content_10571814.htm
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สถานการณ์ ความสัมพันธ์ จีนกับสหรัฐฯหลังยุคสงครามเย็น จึงเป็ นทังหุ
้ ้ นส่วนและคู่แข่ง
ทางยุทธศาสตร์ ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ จีนต้ องดําเนินนโยบายดังกล่าว เพราะจีนได้ ตระหนักว่า จีนไม่
สามารถต้ านทานพลังอํานาจของสหรัฐฯในรู ปแบบต่างๆได้ และการที่จีนจะยกระดับความเป็ น
มหาอํ า นาจของจี น ได้ ม ากขึน้ เพื่ อ แข่ง กับ สหรั ฐ ฯนัน้ จี น ต้ อ งได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากสหรั ฐ ฯ
เช่น กรณีการเข้ าเป็ นสมาชิกองค์การการค้ าโลก(World Trade Organization-WTO) และตลาด
ของสหรัฐฯยังเป็ นแหล่งระบายสินค้ าจากจีน พร้ อมทังนั
้ กลงทุนจากสหรัฐฯ ยังสามารถช่วยให้ จีน
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ และในขณะที่จีนร่ วมมือกับสหรัฐฯนัน้ จีนได้ ยกระดับความเป็ น
มหาอํานาจของจีนได้ มากขึ ้น และกลายเป็ นคูแ่ ข่งทางยุทธศาสตร์ ของสหรัฐฯไปพร้ อมๆกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ จีนจะประสบความสําเร็จในการเป็ นทังหุ
้ ้ นส่วนและคูแ่ ข่งทางยุทธศาสตร์
กับสหรัฐฯ แต่จีนก็มีจดุ อ่อนที่ทําให้ สหรัฐฯ กล่าวโจมตีและแทรกแซงจีนอยู่เสมอคือประเด็นเรื่ อง
ไต้ หวัน ทะเลจีนใต้ และทิเบต ทําให้ ท่าทีของจีนต่อปั ญหาดังกล่าวนี ้ แข็งกร้ าวต่อสหรัฐฯ เช่นใน
ระหว่างที่ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมินเดินเยือนสหรัฐฯระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม พ.ศ.2545
ผู้นําจีนกับสหรัฐฯได้ เจรจาเห็นพ้ องที่จะเพิ่มการเจรจาและกระชับความร่ วมมือด้ านความมัน่ คง
โดยเฉพาะด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ าย แต่ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีจีนได้ แจ้ งเรื่ อง “3 ถ้ า” ต่อ
ผู้นําสหรัฐฯ ได้ แก่
1) ถ้ าไต้ หวันประกาศเอกราช จีนจะทําทุกวิถีทางเพื่อป้องกันกรณีดงั กล่าว
2) ถ้ าความสัมพันธ์จีน-ไต้ หวันเสื่อมทรามเพราะไต้ หวัน จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ
3) ถ้ าสหรัฐฯยินยอมให้ ไต้ หวันเป็ นเอกราช จะทําให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงเกิดขึ ้น14
ท่าที ดงั กล่าวของจี น กลายเป็ นจุดอ่อนที่ สหรัฐฯนํามาใช้ ในการสร้ างการยั่วยุต่อจีนได้
เสมอ และจีนก็ได้ แสดงท่าทีก้าวร้ าวต่อเรื่ องเสมอเช่นกัน สหรัฐฯจึงมักแสดงความกังวล และแสดง
ท่าทีดงั กล่าวให้ นานาชาติรับรู้ ถึงคําถามที่มีตอ่ การผงาดขึ ้นมาของจีน ว่าจะเป็ นภัยคุกคามต่อโลก
หรื อไม่ ซึง่ ผลกระทบนี ้ ได้ สร้ างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีตอ่ จีน ทําให้ ในการประชุมโป๋ วอ่าว(Boao Forum
13

Chinese Government, China’s National Defense in 2010[Online], 24 January 2012.
Available From http://english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499.htm
14
กรมข่าวทหารบก, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2545,” ใน โยธิน
ปริทรรศน์ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2545, หน้ า 196.
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ท่าทีของจีนในเรื่ องดังกล่าว ทําให้ นโยบายการป้องประเทศของจีน ปี พ.ศ.2553 ได้
กําหนดภารกิจด้ านความมัน่ คงของจีนเอาไว้ วา่
1)จีนจะปกป้องการแยกตัวเป็ นเอกราชของไต้ หวัน
2)จีนจะปกป้องการเป็ นอิสระของมลฑลซินเจียง
3)จีนจะปกป้องการเป็ นอิสระของทิเบต
4)จีนกําหนดบทบาทให้ กองทัพจีนมีบทบาทในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก
โดยยึดหลักสันติ 5 ประการของการอยู่ร่วมกัน เพื่อสร้ างความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน ผลประโยชน์
ร่วมกัน เสมอภาคและร่วมมือกัน ขณะที่ความร่วมมือทางการทหารนัน้ ได้ ระบุว่าจีนจะแลกเปลี่ยน
ทางทหารกับต่างประเทศ พัฒนาความร่ วมมือทางทหารที่ไม่ใช่พนั ธมิตร ไม่เผชิญหน้ ากันและ
รุ กรานกัน ส่งเสริ มการสถาปนากลไก และขยายความร่ วมมือความมัน่ คงระหว่างประเทศ โดย
ประสานการร่ วมมือและปรึ กษาหารื อกับประเทศมหาอํานาจหลัก(Major Power) และประเทศ
เพื่อนบ้ าน เพื่อรักษาสันติภาพร่ วมกับสหประชาชาติ เช่น การคุ้มกันทางทะเล การร่ วมมือต่อต้ าน
การก่อการร้ ายระหว่างประเทศ การฟื น้ ฟูภยั พิบตั ิ และการควบคุมและปลดระวางอาวุธ 16
สาเหตุที่ทําให้ จีนแสดงบทบาทต่อโลกมากขึ ้นนัน้ เนื่องจากปั ญหาความมัน่ คงภายในของ
จีนที่เชื่อมโยงกับกระบวนการโลกาภิวตั น์ แม้ ว่าทางการจีนจะใช้ มาตรการรุ นแรงในการปรามกลุ่ม
ลัทธิฝ่าหลุนกง อย่างต่อเนื่องและเฉียบขาด แต่สมาชิกกลุ่มดังกล่าวทังในและต่
้
างประเทศ ยังคง
ท้ า ทายการเคลื่ อ นไหวอํ า นาจรั ฐ อย่ า งต่อ เนื่ อ ง การจัด ชุม นุม ใหญ่ ใ นฮ่ อ งกงระหว่ า ง 13-14
15

ธีระ นุชเปี่ ยม, “จีนในศตวรรษที่ 21 เข้ มแข็ง ยิ่งใหญ่ แต่ไม่คกุ คาม?,” กระแสอาคเนย์ 4,29
(พฤษภาคม 2549): 8-24.
16
Chinese Government, China’s National Defense in 2010[Online], 24 January 2012.
Available From http://english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499.htm
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4.1.3 ท่ าทีของไทย
จากความสัมพันธ์ ดงั กล่าวของจีนกับสหรัฐฯที่เกิดขึ ้น ที่เป็ นทังหุ
้ ้ นส่วนความร่ วมมือและ
คูแ่ ข่งทางยุทธศาสตร์ ทําให้ ไทยไม่ได้ มองว่าจีนจะเป็ นภัยคุกคาม แต่มองว่าการผงาดขึ ้นมาของจีน
นันชะช่
้ วยรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลกและภูมิภาคได้ โดยเฉพาะการที่จีนสนับสนุนการ
ทํางานของสหประชาชาติ ที่สอดคล้ องกับท่าทีของไทย เช่น กรณีที่จีนได้ ส่งกําลังทางเรื อไปช่วย
ดูแ ลความปลอดภัย จากปั ญ หาโจรสลัด ในอ่ า วเอเดน ขณะที่ ก องทัพ เรื อ ไทยก็ ไ ด้ ส่ ง หมู่เ รื อ
ปราบปรามโจรสลัด เพื่อไปปฏิบตั ิการในบริ เวณดังกล่าวเช่นกัน เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2553
โดยหมู่เรื อปราบโจรสลัดของไทยประกอบด้ วยเรื อหลวงสิมิลนั เรื อหลวงปั ตตานี เฮลิคอปเตอร์
ลําเลียงแบบ Bell 212 จํานวน 2 เครื่ อง และชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษของหน่วยสงครามพิเศษทางเรื อ 2
ชุด มีกําลังพล 157 นาย โดยไปปฏิบตั ิการร่วมกับกองกําลังผสมทางทะเล(Combined Maritime
Forces–CMF) จํานวน 25 ประเทศที่นําโดยสหรัฐฯ 18
จากบริ บทความมัน่ คงที่เปลี่ยนแปลงดังที่ได้ อธิบายมานัน้ ทําให้ ไทยกับจีนสามารถขยาย
ความร่วมมือทางทหารระหว่างกันได้ มากขึ ้น เนื่องจากภารกิจของการร่วมมือ มีความสอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงบริ บทความมัน่ คงของโลกหลังยุคสงครามเย็น ที่สหรัฐฯกับจีนสามารถร่ วมมือ
ด้ านความมัน่ คงร่ วมกันได้ และขณะเดียวกัน ยังสอดคล้ องกับหลักการของสหประชาชาติ ในการ
ต่ อ สู้ กั บ ภั ย คุ ก คามที่ ไ ม่ ไ ด้ มาจากรั ฐ คื อ การก่ อ การร้ าย โจรสลัด อาชญากรรมข้ ามชาติ
และภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ดังจะเห็นได้ จาก การเดินทางเยือนจีน ระหว่างวันที่ 22 ถึง 28 มีนาคม
พ.ศ.2553 ของพลเอกภุชงค์ รัตนวรรณ ผู้บญ
ั ชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อลงนามใน
บันทึกความร่วมมือด้ านการศึกษาทางการทหาร ระหว่างกองทัพไทยกับจีน ในช่วงเวลานัน้ ฝ่ ายจีน

17

กรมข่าวทหารบก, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2544,” ใน โยธิน
ปริทรรศน์ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2544, หน้ า 167.
18
“ทร.ส่งเรื อรบปราบโจรสลัด,” ข่าวสดรายวัน(11 กันยายน 2553): 11.

79

ในการประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น งานความร่ ว มมื อ ด้ านความมั่ น คง ระหว่ า ง
กระทรวงกลาโหมของไทยและจีน ครัง้ ที่ 9 ได้ ข้อสรุปการประชุมว่า ปั จจุบนั สถานการณ์ของโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกมิติเนื่องจากกระแสโลกาภิวตั น์ ส่งผลให้ หน่วยงานด้ านความ
มัน่ คงมีความยากลําบากในการประเมินและระบุรูปแบบของภัยคุกคามได้ อย่างชัดเจน ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ โดยเฉพาะ ภัยพิบตั ิ การก่อการร้ าย อาชญากรรมข้ ามชาติ ความมัน่ คงทางทะเล และ
การแพร่ กระจายของอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้ างสูง มีแนวโน้ มที่เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ ภัยดังกล่าว ไม่มี
ประเทศใดประเทศหนึ่งแก้ ไขได้ โดยลําพัง แต่ต้องอาศัยความร่ วมมือและความรับผิดชอบ จาก
หลายหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ การผลักดันความร่ วมมือเพื่อรับมือปั ญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ จึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญมากที่สดุ 20
เมื่อความร่ วมมือทางทหารระหว่างไทยกับจีนได้ ขยายกว้ างมากขึ ้น แต่ประเด็นที่สหรัฐฯ
กล่าวหาหรื อแทรกแซงต่อจีน เช่น เรื่ องสิทธิมนุษยชน ไม่ได้ รับความสนใจไทย โดยในที่ประชุม
คณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครัง้ ที่ 57 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2544
สหรัฐฯได้ เสนอให้ มีการลงมติประณามจีน กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในการปราบปรามกลุ่มลัทธิ
ฝ่ าหลุน กง เพิ่ ม การควบคุม ชาวทิ เ บต และกลุ่ม ต่อ ต้ า นรั ฐ บาลจี น ซึ่ง ไทยในฐานะสมาชิ ก ได้
ลงคะแนนเสียงคัดค้ านญัตติประณามจีนเรื่ องสิทธิ มนุษยชน หลังจากที่เคยงดออกเสียงมาโดย
ตลอด ทําให้ คะแนนเสียงสนับสนุนจีนเพิ่มสูงขึ ้นกว่าทุกปี ที่ผ่านมา การกระทําดังกล่าวทําให้ จีน
แสดงความซาบซึ ้งใจต่อท่าทีของไทยเป็ นอย่างมาก 21 หรื อในด้ านเศรษฐกิจ ที่ประเทศตะวันตก
โดยเฉพาะสหรัฐฯได้ กล่าวโจมตีการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ว่ายังไม่ได้ เป็ นทุนนิยมอย่างแท้ จริ ง
แต่ไทยได้ ประกาศรับรองสถานะเศรษฐกิจการตลาดเต็มรูปแบบ(Full Market Economy) ของจีน
ตามที่จีนร้ องขอ รวมทังเรี
้ ยกร้ องให้ ประเทศอื่นๆ รับรองสถานะดังกล่าวให้ แก่จีน ทัง้ นี ้ ไทยเป็ น
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, “บันทึกความร่วมมือด้ านการศึกษาทางการทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนจีน,” เสนาธิปัตย์ 59,3 (กันยายน – ธันวาคม 2553): 78-84.
20
กระทรวงกลาโหม, บันทึกข้ อความ ที่ กห 0207/6405 เรื่ อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานความร่วมมือด้ านความมัน่ คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชน
จีน ครัง้ ที่ 9(กรุงเทพฯ: กระทรวงกลาโหม, 2553) (อัดสําเนา)
21
กรมข่าวทหารบก, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2544,” ใน โยธิน
ปริทรรศน์ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2544, หน้ า 176.
19
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สาเหตุที่ไทยเพิกเฉยต่อข้ อกล่าวหาของสหรัฐฯต่อจีนนัน้ เนื่องจากไทยต้ องการแสวงหา
ประโยชน์จากจีน วิกฤตการเงินของไทยในปี พ.ศ.2540 จีนเป็ นประเทศแรกที่ให้ เงินช่วยเหลือแก่
ไทยเป็ นจํานวน 1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และจีนก็ไม่ยอมปรับลดค่าเงินหยวนของจีน ซึง่ ส่งผลให้
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟืน้ ตัวได้ เร็ วขึ ้น23 บทบาทของจีนในเรื่ องดังกล่าวนี ้ ได้
แสดงให้ เห็นว่า จี นนัน้ สามารถช่วยเหลือไทยได้ รวมไปถึงรั กษาสันติภาพและความมั่นคงของ
ภูมิภาคได้ ซึ่งต่อมาบทบาทของจีนในเรื่ องดังกล่าวก็ได้ รับการตอกยํ ้าอีกครัง้ ง งมื่อสหรัฐฯประส
ปั ญหาทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2551 ทําให้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จทั่วโลก ซึ่งในโอกาสที่
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เดินทางเยือนจีนในวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ.2552 นัน้ ได้ มีการปรึ กหา
ร่วมมือกันในการรับมือปั ญหาเศรษฐกิจโลก24
ท่าทีของไทยดังกล่าวจึงสะท้ อนให้ เห็นว่าในหลังยุคสงครามเย็น ปั จจัยความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายต่างประเทศและความมัน่ คงของไทยมาก เพราะความ
มั่นคงทางเศรษฐกิ จของประเทศนัน้ ส่งผลต่อความมั่นคงต่อด้ านอื่ นด้ วย เช่นความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจช่วยสร้ างความมัน่ คงให้ กบั การเมือง เพราะหากประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็จะทํา
ให้ รัฐบาลได้ คะแนนเสียงทางการเมือง ซึ่งจะช่วยให้ ชนะการเลือกตังในครั
้
ง้ ต่อไป ขณะที่ความ
มัน่ คงทางทหารนัน้ หากเศรษฐกิจไม่ประสบปั ญหา กองทัพก็ไม่ต้องถูกลดงบประมาณลง เหมือนปี
พ.ศ.2540 ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ไม่ต้องระแวงว่ากองทัพจะไม่พอใจ หากถูกลดงบประมาณทาง
ทหาร เงื่อนไขดังกล่าวนี ้ และปั จจัยดังกล่าวนี ้เชื่อมโยงกับปั จจัยภายในประเทศ ที่เรื่ องความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจ มีความสําคัญต่อความมัน่ คงทางการเมือง
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กรมข่าวทหารบก, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2547,” ใน โยธิน
ปริทรรศน์ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2547.(กรุงเทพฯ: กรมข่าวทหารบก, 2547), หน้ า 192.
23
John F. Fei, Beyond Rivalry and Camaraderie Explaining Varying Asian Responses to
China[Online], 3 May 2011. Available from www.rand.org
24
Xinhua News Agency, China calls for boosting trade, investment in east Asia[Online], 24 January
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4.2 บทบาทของจีนต่ อภมิู ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.2.1 บทบาทด้ านการเมืองและความมั่นคง
ภายหลัง การสิ น้ สุด ของสงครามเย็ น ส่ง ผลให้ ก ารเผชิ ญ หน้ า ระหว่า งประเทศในค่า ย
อุดมการณ์ ทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ จบลง ประเทศในภูมิภาคได้ มีการ
ปรับนโยบายต่างประเทศ เช่น เวียดนามเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ.2538 และ ประเด็น
เรื่ องเศรษฐกิจ กลายเป็ นเรื่ องความมัน่ คงที่อาเซียน ญี่ปนุ่ จีน และสหรัฐฯให้ ความสําคัญใน
ภูมิภาค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี ้ทําให้ จีนพัฒนาความร่ วมมืออย่างรวดเร็ วกับประเทศใน
ภูมิภาค เช่น ฟื น้ คืนความสัมพันธ์ ทางการทูตกับอินโดนีเซีย ปรับความสัมพันธ์ กบั เวียดนามและ
ลาวให้ เป็ นปกติ และสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับสิงคโปร์ และบรู ไน ขณะเดียวกัน จีนได้
พัฒนาความสัมพันธ์กบั อาเซียนด้ วย25
จี น ได้ เ ริ่ ม ร่ ว มมื อ กับ อาเซี ย น ภายหลัง จากการประชุม สุด ยอดผู้นํ า อาเซี ย น (ASEAN
Summit) ที่สิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ.2535 ผู้นําชาติสมาชิกได้ ตกลงที่จะให้ มีการกําหนดกรอบเวทีการ
ปรึ ก ษารื อ ด้ า นความมั่น คงในภูมิ ภ าคขึน้ มา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่น คงและ
สันติภาพให้ เกิดขึ ้นในภูมิภาค ซึ่งได้ ข้อสรุ ปให้ มีการประชุมความร่ วมมือด้ านการเมืองและความ
มัน่ คงของอาเซียน ASEAN Regional Forum (ARF) โดยได้ จดั การประชุมครัง้ แรกขึ ้นที่กรุงเทพฯ
ในปี พ.ศ.2537 ซึ่งการประชุมดังกล่าวนัน้ ต่อมาได้ มีการพัฒนาไปสู่การประชุมในระดับเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทําให้ สหรัฐฯ รัสเซีย จีน ญี่ปนุ่ และอินเดีย ได้ เข้ าร่ วมประชุมด้ วย ซึ่งในระยะแรกของ
การประชุม จีนไม่ค้ นุ เคยกับการประชุมดังกล่าว แต่ได้ รับการแนะนําและช่วยเหลือจากไทย จึงทํา
ให้ ต่อมาจีนมองเห็นประโยชน์ ในการประชุมดังกล่าว ว่าสามารถช่วยสร้ างสันติภาพและความ
มัน่ คงให้ กับภูมิภาคได้ 26 ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนี ้ ส่งผลดีต่อการเกิดสันติภาพ ทําให้ เป็ นผลดีกับ
เศรษฐกิจของจีน
จีนจึงได้ เน้ นส่งเสริ มความสัมพันธ์กบั อาเซียนเป็ นเวทีหลัก ทังการประชุ
้
มอาเซียนบวกหนึง่
(ASEAN+1) อาเซียนบวกสาม(ASEAN+3) มีจีน ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ เข้ าร่ วม และต่อมาในปี พ.ศ.
2540 ผู้นําจีนเดินทางเยือนหลายประเทศในกลุม่ อาเซียน และได้ เสนอการสร้ างกลไกด้ าน “ความ
25

Dao Shulin, “Security Issues Between China and Southeast Asian: What Problems are they
Facing and How to Solve Them?,” in Asian Review 1996(Bangkok: Chulalongkorn University Printing
House, 1998), pp. 14-29.
26
Chulacheeb Chinwanno, Rising China and Thailand’s Policy of Strategic
Engagement[Online], 8 September 2010. Available form www.nids.go.jp
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นอกจากนัน้ ในปี พ.ศ.2546 สมาชิกอาเซียนยังได้ มีการเริ่ มให้ มีการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน ซึง่ ทําให้ นายทหารของเหล่าทัพในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ พบปะกัน ทําให้ เกิด
ความเข้ าใจและไว้ วางใจระหว่างกันขึ ้นมา ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาสันติภาพและเสถียรภาพใน
ภูมิภาคให้ เกิดขึ ้นตามมา 28 และการประชุมดังกล่าว ได้ รับการขยายกว้ างมากขึ ้น โดยเมื่อวันที่ 12
ตุลาคม พ.ศ.2553 ได้ เกิดการประชุมรัฐมนตรี กลาโหมอาเซียนกับประเทศเจรจา(ADMM-PLUS) ที่
เวี ย ดนาม โดยประเด็นของการประชุมนัน้ เน้ นให้ ความสํ าคัญกับการแก้ ไขปั ญหาภัย คุก คาม
รู ปแบบใหม่ เนื่องจากตังแต่
้ ปี พ.ศ.2547 เป็ นต้ นมา ภูมิภาคอาเซียนต้ องประสบปั ญหาดังกล่าว
มาก ซึ่งจีนได้ เข้ าร่ วมการประชุมและได้ แสดงท่าทีสนับสนุนการร่ วมมือกันแก้ ไขปั ญหา พร้ อมทัง้
ต้ องการให้ มีการฝึ กร่วมทางทหารร่วมกัน เพื่อสร้ างความพร้ อมในการเผชิญกับปั ญหาดังกล่าว 29
นอกจากกลไกความร่ วมมือในระดับพหุภาคี จี นยังให้ ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก
อาเซียนไปพร้ อมกันด้ วย เช่น การช่วยเหลือกัมพูชาในการปรับปรุ งกองทัพ ได้ แก่ การฝึ กอบรม สิ่ง
อํานวยความสะดวกทางทหาร เช่น รถทหาร ร่มชูชีพ และวัสดุก่อสร้ าง 30 โดยการเยือนกัมพูชาของ
พลเอกฉือ เฮ่าเถียน รัฐมนตรี กลาโหมจีนระหว่าง 12-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 จีนได้ ให้ เงิน
ช่วยเหลือกัมพูชาเพื่อสร้ างโรงพยาบาลทหารและศูนย์ฝึกทหารจํานวน 3.75 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ 31
มลฤดี ประเสริฐศักดิ์, “การทูตและความมัน่ คงใหม่ของจีนต่ออาเซียนในศตวรรษที่ 21,” กระแส
อาคเนย์ 5,52 (เมษายน 2551): 8-22.
28
ASEAN Organization, Concept Paper for the Establishment of an ASEAN Defence
Minister’s Meeting[Online], 2 March 2012. Available from http://www.asean.org/18512.htm
29
ASEAN-China Center, ADMM-Plus new Platform for security, defense cooperation[Online], 2
March 2012. Available from http://www.asean-china-center.org/english/2010-10/13/c_13555726.htm
30
พิทยา สุวคันธ์, “การลงทุนของจีนในกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง,” กระแสอาคเนย์ 5,56
(สิงหาคม 2551): 35-49.
31
กรมข่าวทหารบก, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2544,” ใน โยธิน
ปริทรรศน์ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2544, หน้ า 168.
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การดําเนินความร่ วมมือของจีนกับอาเซียน ดําเนินไปตามหลักการที่จีนได้ เคยเสนอไว้ ว่า
จีนมองทุกประเทศในโลกนี ้มีความแตกต่างกัน ดังนัน้ การปรับตัวเข้ าหากัน เรี ยนรู้ กนั และร่ วมมือ
กันมากขึ ้น จะสามารถสร้ างการพัฒนาให้ กบั ทุกประเทศได้ ความร่วมมือด้ านความมัน่ คง จึงไม่ใช่
เพื่อแนวคิดสําหรับประเทศที่มีความเหมือนหรื อคล้ ายคลึงกันในด้ านอุดมการณ์หรื อสังคมเท่านัน้
แต่ยงั เป็ นความร่ วมมือสําหรับประเทศที่มีความแตกต่างกันด้ วย ซึ่งจีนให้ ความสําคัญกับหลัก 4
ประการ ในการสร้ างความมัน่ คงร่วมกับภูมิภาคคือ
1 การไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน (Mutual Trust) ทุกประเทศไม่ควรคํานึงถึงความแตกต่างทาง
อุดมการณ์และระบบสังคม ควรมีการพบปะพูดคุยกันให้ บอ่ ย โดยเฉพาะประเด็นด้ านความมัน่ คง
และนโยบายการป้องกันประเทศ รวมถึงการปฏิบตั กิ ารสําคัญบางส่วนให้ แต่ละฝ่ ายรับทราบ
2 ผลประโยชน์ร่วมกัน(Mutual Benefit) ทุประเทศควรกําหนดวัตถุประสงค์ความต้ องการ
พัฒนาสังคมร่ วมกัน เคารพซึง่ กันและกันในผลประโยชน์ด้านความมัน่ คงของประเทศอื่น ส่งเสริ ม
ความสําเร็ จด้ านความมัน่ คงร่วมกัน
3 ความเสมอภาค(Equality) ไม่ว่าจะเป็ นประเทศขนาดเล็กหรื อใหญ่มีความเสมอภาคกัน
ในชุมชนระหว่างประเทศ เคารพนับถือกันและกัน ยับยังการแทรกแซงการเมื
้
องภายในของประเทศ
อื่น ส่งเสริ มกระบวนการประชาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4 การร่ วมมือกัน(Coordination) ทุกประเทศควรที่จะแสวงหาสันติและความสงบสุข โดย
การเจรจาและจัดการปั ญหา โดยการสร้ างความร่วมมือระหว่างกันให้ ลกึ ซึ ้งในประเด็นความมัน่ คง
ที่มีความหวาดระแวงกัน เพื่อลดอันตรายและป้องกันความขัดแย้ งที่อาจนําไปสูก่ ารเกิดสงคราม 32
สาเหตุที่จีนให้ ความสําคัญต่อการร่ วมมือกับอาเซียน และนําเสนอแนวคิด 4 ประการ
ข้ างต้ นนัน้ เพราะต้ องการลดความหวาดระแวงจากประเทศเพื่อนบ้ าน ที่มีปัญหาข้ อพิพาททาง
ดินแดนในพื ้นที่ทะเลจีนใต้ กบั จีน โดยตังแต่
้ กลางทศวรรษ 1950 สมาชิกอาเซียนได้ แก่ เวียดนาม
ฟิ ลิปปิ นส์ บรู ไน และมาเลเซีย เกิดข้ อพิพาทกับจี น ในการกล่าวอ้ างอธิ ปไตยเหนื อดินแดนหมู่
เกาะสแปรตลีย์(Spratly) และหมู่เกาะพาราเซล(Paracel)33 โดยเฉพาะกับเวียดนามนัน้ มีความ
รุ นแรงมากกว่าประเทศอื่น ทัง้ ในบริ เวณอ่าวตังเกี๋ย ที่เวียดนามอ้ างแนวเขตแดนทางทะเลตาม
อนุสญ
ั ญาระหว่างจีนกับฝรั่งเศส พ.ศ.2430 ขณะที่จีนโต้ แย้ งว่าการอ้ างเส้ นเขตแดนของเวียดนาม
มลฤดี ประเสริฐศักดิ์, “การทูตและความมัน่ คงใหม่ของจีนต่ออาเซียนในศตวรรษที่ 21,” กระแส
อาคเนย์ 5,52 (เมษายน 2551): 8-22.
33
Quansheng Zhao, “Chinese Foreign Policy in the Post-Cold War Era,” World Affairs 159,3
(Winter 1997): 114-129.
32
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ภาพที่ พื ้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ 36
34

กองทัพเรื อ, “ปั ญหาในทะเลจีนใต้ กบั ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ และโครงสร้ างกําลังรบของไทย,” ใน
การศึกษาปั ญหาระดับยุทธศาสตร์ และนโยบายกองทัพเรื อ ปี งบประมาณ 2539-2540.(กรุงเทพฯ: สถาบัน
วิชาการทหารเรื อชันสู
้ ง กองทัพเรื อ, 2539), หน้ า 76-79.
35
“Vietnam Confirms Kilo Submarine Buy,” Defense News(13 June 2011): 22.
36
BBC News Agency, Q&A: South China Sea dispute[Online], 30 June 2012. Available from
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4.2.2 บทบาทด้ านเศรษฐกิจ
ขณะที่ ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่น คงได้ รั บ การพัฒ นาต่อ เนื่ อ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ จี น กับ
อาเซียนก็ได้ พฒ
ั นาเช่นกัน โดยยังลงนามในกรอบความตกลงจัดตังเขตการค้
้
าเสรี อาเซียน-จีน เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2544 มูลค่าการค้ าระหว่างกันในเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2545 คิดเป็ น
43,460 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28.3 เมื่อเทียบกับห้ วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ.2544
นอกจากนัน้ ในการสัม มนาระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกับ การเชื่ อ มเส้ น ทางเศรษฐกิ จ ตะวัน ออกตะวันตก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 รัฐบาลมลฑลยูนนานของจีนได้ เสนอจัดตังเขตการ
้
ท่องเที่ยวแม่นํ ้าล้ านช้ างกับแม่นํ ้าโขง โดยเชื่อมเส้ นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่แม่นํ ้าโขงไหล
ผ่าน แบ่งเป็ น 6 เส้ นทาง ได้ แก่ 1)จีน-ลาว-พม่า-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 2) สิงคโปร์ -มาเลเซีย-ไทย
พม่า-จีน 3) ไทย-พม่า-ลาว-จีน 4) จีน-ไทย-สิงคโปร์ -มาเลเซีย 5) ลาว-พม่า-จีน และ 6) จีนเวียดนาม-กัมพูชา-ไทย 37
จีนยังได้ ให้ ความสําคัญต่อการขยายความร่ วมมือและช่วยเหลือประเทศในอินโดจีนด้ วย
โดยมี ก รอบโครงการพัฒ นาความร่ ว มมื อ ในอนุภูมิ ภ าคลุ่ม แม่ นํ า้ โขง(Greater
Mekong
Subregion) เมื่อปี พ.ศ.2535 เป็ นกลไกสําคัญในการขยายบทบาทของจีน และช่วยสร้ างความ
เชื่อมัน่ ทางการเมืองให้ กับประเทศในอนุภูมิภาค ว่าความร่ วมมือกับจีนนัน้ จะทําเกิดประโยชน์
ร่วมกัน ซึง่ ประเทศในอนุภมู ิภาคได้ ตอบรับด้ วยดี ช่วง พ.ศ.2522 ถึง พ.ศ.2545 จีนจึงได้ ลงทุนเป็ น
มูลค่า 527.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ 38
โดยการลงทุนในลาวนัน้ ช่วง พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.2545 18 โครงการ มูลค่า 36.6 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ จีนลงทุนในด้ นปูซีเมนต์ โรงแรม ยาสูบ ฮาร์ ดแวร์ ดินปื น สารเคมี สิ่งทอ พลังงานนํ ้า
ทรัพยากรธรรมชาติ ลงทุนสัมปทานพื ้นที่ป่า 250 ตารางกิโลเมตร ที่เมืองห้ วยแก้ ว แขวงบ่อแก้ ว 30
ปี เพื่อปลูกพืชเมืองร้ อน เช่น ยางพารา ทุเรี ยน มังคุด และกล้ วย 39 ขณะที่กมั พูชามีท่าทีเชิงบวกต่อ
การขยายอิทธิพลของจีน เนื่องจากการกระชับความสัมพันธ์ ทําให้ ได้ กมั พูชาได้ รับการลงทุนและ

37

กรมข่าวทหารบก, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2545,” ใน โยธิน
ปริทรรศน์ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2545, หน้ า 201.
38
พิทยา สุวคันธ์, “การลงทุนของจีนในกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง,” กระแสอาคเนย์ 5,56
(สิงหาคม 2551): 35-49.
39
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ขณะที่การเยือนพม่าของประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ระหว่าง 12-15 ธันวาคม พ.ศ.2544
ผู้นําจีนได้ ยกประเด็นการขยายความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ และได้ ลงนาม
ความตกลง 7 ฉบับ ได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี การคุ้มครองการลงทุน ความร่ วมมือ
ปราบปรามยาเสพติด ความร่ วมมือด้ านตรวจและกักกันโรคพืช ความร่ วมมือด้ านกักกันโรคสัตว์
ความร่ วมมือด้ านความมัน่ คงบริ เวณชายแดน ความตกลงเกี่ยวกับการกลัน่ และขุดเจาะนํ ้ามัน 42
ในปี พ.ศ. 2545 จีนได้ ให้ เงินกู้กบั พม่า 200 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และในปี พ.ศ.2546 จีนได้ ลงทุนใน
พม่าเพิ่ม 13 โครงการ มูลค่า 64 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ บริ ษัทของจีนในมลฑลยูนนานกว่า 300
บริษัท ได้ ทําการค้ ากับพม่า 43
สําหรับไทย เป็ นประเทศที่จีนเข้ ามาลงทุนมากเป็ นอันดับหนึ่ง ในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขงง
ในช่วง พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2546 มีการลงทุนในด้ านเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้ าน
คอมพิวเตอร์ ด้ านการสื่อสาร ด้ านนํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ โดยบริษัท SINOPEC ได้ ร่วมลงทุนกับ
การปิ โตรเลียมของไทย ในโครงการสร้ างท่อส่งนํ ้ามันภาคใต้ ของไทย มูลค่า 500 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ทังนี
้ ้ ในปี พ.ศ. 2546 ไทยได้ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ วยงบประมาณ 1,000
ล้ านบาท เพื่อให้ จีนเข้ ามาตังสํ
้ านักงานในไทยกว่า 100 อุตสาหกรรม 44

40

กรมข่าวทหารบก, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2544,” ใน โยธิน
ปริทรรศน์ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2544, หน้ า 168.
41
พิทยา สุวคันธ์, “การลงทุนของจีนในกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง,” กระแสอาคเนย์ 5,56
(สิงหาคม 2551): 35-49.
42
กรมข่าวทหารบก, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2544,” ใน โยธิน
ปริทรรศน์ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2544, หน้ า 170.
43
พิทยา สุวคันธ์, “การลงทุนของจีนในกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง,” กระแสอาคเนย์ 5,56
(สิงหาคม 2551): 35-49.
44
เรื่ องเดียวกัน.
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4.2.3 ท่ าทีของไทย
การดําเนินนโยบายของจีนต่อภูมิภาค ได้ สร้ างความไว้ วางใจให้ กับผู้นําไทย เนื่องจาก
นับตังแต่
้ ไทยกับจีนได้ มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี พ.ศ.2518 ไทยกับ
จีนได้ มีการพัฒนาความร่วมมือกับจีนอย่างรอบด้ าน กลไกความร่วมมือในทางยุทธศาสตร์ ในระดับ
ทวิภาคีทงั ้ “แผนปฏิบตั ิการความร่ วมมือในศตวรรษที่ 21” ที่มีการลงนามในปลายปี พ.ศ.2541
และ “แผนปฏิบตั ิการร่ วม” ที่ลงนามในปี พ.ศ.2550 ไทยก็เป็ นประเทศแรกที่ลงนามร่ วมกับจีน
และความไว้ วางใจจากท่าทีของจีน ทําให้ ผ้ นู ําไทยเกิดความมัน่ ใจต่อการขยายความร่ วมมือกับจีน
อย่างรอบด้ าน โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลทักษิ ณ เมื่อดร.สมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ได้ เดินทางเยือนจีน ได้ มีการหารื อ ระหว่างเข้ าเยี่ยมคารวะนาย หวง จี๋ รองนายกรัฐมนตรี จีน คนที่
1 ว่าไทยเสนอให้ มีการร่ วมมือในลักษณะเป็ นประตูการค้ าระหว่างกัน โดยฝ่ ายจีนมีเมืองคุนหมิง
และเมืองจิ่งหงที่อยู่จีนตอนใต้ เป็ น Gate way ให้ ไทย และไทยจะเป็ น Gate Way สูอ่ าเซียน เอเชีย
ใต้ และแปซิฟิก และขอให้ ฝ่ายจีนช่วยผลักดันนักท่องเที่ยวจีนให้ มาเที่ยวไทยมากขึ ้น ไทยขอให้ จีน
เร่ งรัดการสร้ างเส้ นทางในส่วนที่ผ่านลาวมายังจังหวัดเชียงรายให้ เสร็ จภายในปี ค.ศ.2006 รวมถึง
การสร้ างสะพานข้ ามแม่นํ ้าโขง แห่งที่ 3 ที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และการขนส่งสินค้ า
ผ่านแม่นํา้ โขง ขณะที่จีนแจ้ งว่าจะดําเนินนโยบายค่าเงินหยวนอย่างรอบคอบบ เพื่อไม่ให้ สง่ ผล
กระทบต่อประเทศเพื่อนบ้ านในภูมิภาค 45
นอกจากรัฐบาลทักษิ ณแล้ ว ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไทยก็มีความมัน่ ใจต่อจีน
เช่นกัน โดยขณะที่นายอภิสทิ ธิ์ได้ เยือนจีน ได้ เคยกล่าวกับนายกรัฐมนตรี เวิน เจียเป่ า ว่า
“ไม่ว่านโยบายเกี ย่ วกับภมิู ภาคหรื อบทบาทของจี นในอาเซี ยนจะเป็ นอย่างไร รัฐบาลไทยก็
ยิ นดีทีจ่ ะสร้างเสริ มความสัมพันธ์ ไทยจี นให้แน่นแฟ้นยิ่ งขึ้น” 46
เมื่อการเมืองไทย เข้ าสู่การเลือกตังทั
้ ว่ ไปในปี ค.ศ.2011 พรรคเพื่อไทยซึง่ มี นางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็ นน้ องสาวของพันตํารวจโท ทักษิ ณ ชินวัตร ได้ ลงสมัครรับเลือกตัง้ เพื่อชิง
45

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , บันทึกข้ อความ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/3483 เรื่ อง รายงานผลการ
เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน(กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2548).
46
Xinhua News Agency, China calls for boosting trade, investment in east Asia[Online], 24 January
2012. Available From http://www.globaltimes.cn/business/china-markets/2009-06/440002.html
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คําพูดของพูดของผู้นําไทยดังกล่าวนัน้ นอกจากจะเป็ นการแสดงให้ เห็นถึง ความเชื่อมัน่ ที่
ไทยมีต่อจีน และต้ องการพัฒนาความร่ วมมือกับจีนให้ พฒ
ั นามากขึ ้น ทังในระดั
้
บพหุภาคีและทวิ
ภาคีแล้ วนัน้ คําพูดดังกล่าวยังสะท้ อนความคิดของผู้นําไทย ถึงปั ญหาทะเลจีนใต้ ที่จีนกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ มีปัญหาข้ อพิพาทระหว่างกัน ว่าไทยจะไม่เข้ าไปยุ่งเกี่ ยวกับปั ญหา ที่ส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์กบั จีน
บทสรุ ป
การเปลี่ยนแปลงของระบบการเมื องระหว่างประเทศหลังยุคสงครามเย็น ที่ ทําให้ โลก
กลายเป็ นขัวอํ
้ านาจเดียว และมีสหรัฐฯเป็ นผู้นํานัน้ ได้ ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้ อม
ความมั่น คงที่ ส่ง ผลกระทบต่อการปรั บตัว ของไทย จากเดิม ที่ เ คยอาศัย ปั จจัย อุด มการณ์ ท าง
การเมื อ งมาเป็ นเงื่ อ นไขกํ า หนดภัย คุก คามและร่ ว มมื อ กับ มหาอํ า นาจ ซึ่ง ส่ง ผลให้ น โยบาย
ต่างประเทศของไทยต้ องเลือกฝ่ าย แต่การสิ ้นสุดของสงครามเย็นได้ ทําให้ ไยสามารถปรับตัวสร้ าง
ความร่ วมมือทางด้ านความมัน่ คงกับมหาอํานาจได้ ดีมากขึ ้น เนื่องจากปั ญหาภัยคุกคามในแบบ
สงครามเย็น ได้ มีแนวโน้ มลดลง แต่ในขณะเดียวกัน ปั ญหาภัยคุกคามรู ปแบบใหม่จากการก่อการ
ร้ ายและโจรสลัด ซึง่ ไม่ได้ เกิดจากรัฐ มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ ปั ญหาดังกล่าวได้ ทําให้ มหาอํานาจ
ที่เป็ นคูแ่ ข่งทางยุทธศาสตร์ อย่างจีนและสหรัฐฯ สามารถร่วมมือกันได้ เงื่อนไขดังกล่าวนี ้ ทําให้ เกิด
ความสะดวกต่อไทยที่จะขยายความร่ วมมือกับมหาอํานาจได้ กบั ทุกประเทศ และมีความแตกต่าง
จากสงครามเย็น ที่ไทยอาศัยความร่วมมือกับสหรัฐฯเป็ นหลัก
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนี ้ จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงทิศทางการร่ วมมือทางทหารของไทยกับ
มหาอํานาจ ซึง่ อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เช่น การบรรยายพิเศษของพลเอก
ภุชงค์ต่อนายทหารของจีน ทําให้ เห็นว่าความร่ วมมือทางการทหารของไทยกับจีนได้ มีการพัฒนา
มากขึ ้นในมิติทางการศึกษา ซึ่งเป็ นความร่ วมมือที่สําคัญต่อการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจระหว่าง
กองทัพไทยกับจีน ทังในระยะสั
้
น้ คือการสร้ างความเข้ าใจระหว่างกันในการศึกษาปั ญหาเฉพาะ
47

Peopledaily News Agency, Pheu Thai wants better ties with China: Thai PM hopeful[Online],
17 June 2011. Available From http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90883/7413484.html
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นอกจากนัน้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี ้ ยังได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความสําเร็ จของจีน ที่ได้ ใช้
สถาบันทางการศึกษาทางทางทหารแลกเปลี่ยนความรู้ และความเข้ าใจทางด้ านความมัน่ คงกับ
กองทัพของต่างชาติ ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดความไว้ วางใจกัน และนําไปสูก่ ารลดความหวาดระแวงต่อ
การพัฒ นากองทัพ ของจี น ขณะเดี ย วกัน ยัง สามารถใช้ ห ลัก สูต รการศึก ษาประเมิ น ท่ า ที ข อง
นายทหารประเทศต่างๆในขณะเข้ าศึกษาในหลักสูตรต่างๆได้ ซึ่งผลประเมินนีจ้ ะนํ าไปกํ าหนด
นโยบายต่างประเทศและความมัน่ คงต่อต่างประเทศ

บทที่ 5
บทสรุ ป
ความร่ วมมือทางทหารของไทยต่อจีนในยุคของสงครามเย็น มีสาเหตุที่เกิ ดขึน้ มาจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทความมัน่ คงในภูมิภาค ที่สหรัฐอเมริ กาได้ ถอนตัวจากภูมิภาค หลังจากพ่าย
แพ้ ในสงครามเวียดนาม ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนัน้ ได้ ทําให้ รัฐในอนุภมู ิภาค
อินโดจีนทังหมด
้
ได้ กลายเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ ผลกระทบที่เกิดขึ ้นตามมาคือ ไทยต้ องเผชิญกับ
ปั ญหาภัยคุกคามทางทหารจากรัฐฝั่ งขวา ขณะเดียวกัน ก็ยงั ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาจากพรรค
คอมมิวนิสต์ในไทย ทังนี
้ ้ จากการที่สหรัฐฯได้ ถอนตัวจากภูมิภาค ต่อมาสหรัฐฯได้ ปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินนโยบายต่างประเทศที่มีตอ่ จีน โดยมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อจีนในปี ค.ศ.
1972 ซึง่ ในขณะนัน้ จีนกําลังมีความขัดแย้ งอยูก่ บั สหภาพโซเวียต
สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ ไทยต้ องดําเนินนโยบายต่างประเทศที่รวมตัวกับรัฐในภูมิภาค
ในการก่ อ ตัง้ อาเซี ย น เพื่ อ สร้ างความมั่น คงในการต่ อ สู้ กั บ ภัย คุ ก คามจากรั ฐ คอมมิ ว นิ ส ต์
ขณะเดี ย วกัน ไทยได้ ดํ า เนิ น นโยบายที่ ป รั บ ความสัม พัน ธ์ ที่ มี ต่ อ จี น จนนํ า ไปสู่ก ารสถาปนา
ความสัมพันธ์ ทางการทูตต่อกันในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1975 ซึง่ การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดํ า เนิ น ความสัม พัน ธ์ ต่ อ กัน นัน้ ได้ ส ร้ างความมั่น ใจต่ อ ไทยมากขึ น้ ในการเผชิ ญ หน้ ากับ ภัย
คอมมิวนิสต์ แม้ ว่าในช่วงแรกจีนจะยังไม่ตดั ความช่วยเหลือที่มีต่อพรรคอมมิวนิสต์ไทย การปรับ
นโยบายของไทยในขณะนัน้ จึงเป็ นการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้ อมความ
มัน่ คงภายนอกประเทศ เพื่อรองรับการแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงทังภายในและภายนอกประเทศ
้
เหตุการณ์สําคัญที่เป็ นจุดเปลี่ยน และเป็ นบ่อเกิดของการสร้ างความร่ วมมือทางทหารของ
ไทยต่อจีนคือ การที่เวียดนามภายใต้ การสนับสนุนของสหภาพโซเวียต ได้ ส่งกําลังทางทหารเข้ า
รุ กรานกัมพูชา และโค่นล้ มรัฐบาลเขมรแดงของพลพต ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากจีน และผลจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้ ทําให้ ไทยต้ องเผชิญภัยคุกคาม จากกองกําลังทหารของเวียดนาม ตลอดแนว
พรมแดนไทยกับกัมพูชา รวมไปถึงพรมแดนไทยกับลาวด้ วย ซึ่งการเผชิญหน้ าดังกล่าวทําให้ เกิด
การปะทะตามแนวชายแดน ระหว่างทหารของไทยกับเวียดนาม
ความหวาดกลัว ภัย คุก คามของไทย ได้ ส่ง ผลให้ ไ ทยดํ า เนิ น นโยบายความมั่น คงที่ ใ ห้
ความสําคัญต่อจีนมากขึ ้น โดยได้ ส่ง 3 นายทหารเป็ นทูตลับไปเจรจาขอความร่ วมมือจากจีนใน
การแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ขณะเดียวกันไทยได้ ขอให้ จีนยุติการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพรรค
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รายการอ้ างอิง
ภาษาไทย
กลาโหม, กระทรวง. บันทึกข้ อความ ที่ กห 0207/6405 เรื่ อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานความร่วมมือด้ านความมัน่ คงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐประชาชนจีน ครัง้ ที่ 9. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงกลาโหม, 2553. (อัดสําเนา)
กลาโหม, กระทรวง. ความร่ วมมือทางทหารระหว่าง กห.ไทย กับ กห.สาธารณรัฐประชาชนจีน.
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงกลาโหม, 2554. (อัดสําเนา)
กลาโหม, กระทรวง. รายงานการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ สายที่ 5 ณ กรุ งปั กกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่าง 20-23 กุมภาพันธ์ 2549 โดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ประจําปี การศึกษา 2548. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงกลาโหม, 2548. (อัดสําเนา)
กลาโหม, กระทรวง. รายงานผลการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ของ นักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 2551 สายที่
2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ภาคการทหาร.
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงกลาโหม, 2552. (อัดสําเนา)
กลาโหม, กระทรวง. บันทึกข้ อความ ที่ กห 0303/2222 วันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554. สปจ., เสนอ
ทุนการศึกษาในปี 2554-2555 และปี 2555-2556. [ออนไลน์]. 2554. แหล่งที่มา
http://ndsi.rtarf.mi.th/ [9 สิงหาคม 2554]
กลาโหม, กระทรวง. กรมข่าวทหารบก. โยธินปริทรรศน์. กรุงเทพมหานคร: กรมข่าวทหารบก, 2544.
กลาโหม, กระทรวง. กรมข่าวทหารบก. โยธินปริทรรศน์. กรุงเทพมหานคร: กรมข่าวทหารบก, 2545.
การต่างประเทศ, กระทรวง. บันทึกวาจา ว่าด้ วย แผนปฏิบตั กิ ารร่วมว่าด้ วยความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตรไทย-จี น ระหว่ างรั ฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยและรั ฐบาลแห่ งสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน (2550-2554). กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการต่างประเทศ, 2554. (อัดสําเนา)
จุลชีพ ชินวรรโณ. 35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ.2518-2553: อดีต ปั จจุบนั อนาคต.
กรุงเทพมหานคร: โอเพ่นบุ๊คส์, 2553.
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จุลชีพ ชินวรรโณ. ความร่วมมือทางทหาร: มิติใหม่ในความสัมพันธ์ไทย-จีน. เอเชียปริ ทศั น์ 8, 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2530) : 7-19.
ชัยโชค จุลศิริวงศ์. นโยบายต่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็น:ความมัน่ คงและระเบียบ
ใหม่ของโลก ใน 5 ทศวรรษ การต่างประเทศของไทย จากความขัดแย้ งสู่ความร่ วมมือ.
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536.
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล. บันทึกความร่ วมมือด้ านการศึกษาทางการทหารระหว่างกองทัพไทยกับ
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน. เสนาธิปัตย์ 59,3 (กันยายน – ธันวาคม 2553) : 78-84.
ปฏิวตั ไิ ทย ในสายตาต่างชาติ เร่งคืนอํานาจสูป่ ระชาชน. มติชนสุดสัปดาห์ (22-28 กันยายน
2549) : 103.
มลฤดี ประเสริฐศักดิ.์ การทูตและความมัน่ คงใหม่ของจีนต่ออาเซียนในศตวรรษที่ 21. กระแส
อาคเนย์. 5 (เมษายน 2551) : 8-22.
ทร.ส่งเรื อรบปราบโจรสลัด. ข่าวสดรายวัน (11 กันยายน 2553) : 11.
ทศพร หอมเจริ ญ. อดีตผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจํากรุ งปั กกิ่ง พ.ศ. 2545-2548. สัมภาษณ์ , 23
พฤษภาคม 2554.
ธีระ นุชเปี่ ยม. จีนในศตวรรษที่ 21 เข้ มแข็ง ยิ่งใหญ่ แต่ไม่คกุ คาม?, กระแสอาคเนย์ 4 (พฤษภาคม
2549) : 8-24.
รัฐบาล 325 เสียง ของ ทักษิณ ไทยรักไทย รัฐบาลแข็งแกร่ง. มติชนสุดสัปดาห์ (กุมภาพันธ์ 2544) : 9.
รักษ์ พล จันทร์ เหลือง. บทบาทที่เหมาะสมของกองทัพไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั กองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้ วง ๑๐ ปี . กรุ งเทพมหานคร: วิทยาลัยการทัพบก
สถาบันวิชาการทหารบกชันสู
้ ง, 2550.
เลิศรัตน์ รัตนวานิช. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางยุทธศาสตร์ . รัฏฐาภิรักษ์ 43,2
(เมษายน-มิถนุ ายน2544) : 106-113.
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สุรชาติ บํารุ งสุข. ไทยกับปั ญหากัมพูชา: ผลกระทบต่อนโยบายความมัน่ คงและต่างประเทศของ
ไทย. เอเชียปริ ทศั น์ 8, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2530) : 20-32.
สุรชาติ บํารุงสุข. ไทย-สหรัฐฯ: ความสัมพันธ์ทางทหารยุคเปรม-เรแกน. กรุ งเทพมหานคร: สถาบัน
ความมัน่ คงศึกษาและนานาชาติ, 2529.
สุรชาติ บํารุงสุข. อุตสาหกรรมอาวุธของไทย : ปั ญหาและข้ อจํากัด. ใน ระบบทหารไทย : บท
ศกึ ษากองทัพในบริบททางสังคม-การเมือง, หน้ า 153-154. กรุงเทพมหานคร: อักษร ส ย า ม ก า ร
พิมพ์, 2530.
สุรชาติ บํารุ งสุข. 2529 ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐฯ ความร่ วมมือเพื่อความมัน่ คงร่ วม และความ
ขัดแย้ งในการต่อสู้ทางเศรษฐกิจ. ใน บานไม่ร้ ู โรย, หน้ า 19-35. กรุ งเทพมหานคร: อักษร
สยามการพิมพ์, 2529.
สุรชาติ บํารุ งสุข. จากสงครามเย็น...สู่สนั ติภาพเย็น: ความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของ
ปั ญหาความมัน่ คงไทย ใน ค.ศ.2000. ใน จินตนาการสูป่ ี 2000 นวกรรมเชิงกระบวนทัศน์
ด้ านไทยศึกษา?, หน้ า 376-455. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2539.
สุรสิทธิ์ ถนัดทาง. ผู้อํานวยการศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย. สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2554.
สันติ ตังรพี
้ พากร. สุดยอดเอเปค สุดยอดจีน-อเมริกา. มิตชิ นสุดสัปดาห์ (29 ตุลาคม 2544) : 108.
สัม พั น ธ์ ไ ทย-สหรั ฐ อเมริ ก า ในสายตา แดร์ ริ ล เอ็ น . จอห์ น สัน . มติ ช นสุ ด สัป ดาห์ , (16-22
ธันวาคม 2545) : 94.
สาธิต มนัสสุรกุล. ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ: ยุคสงครามต่อต้ านการก่อการร้ าย. จุลสารความ
มัน่ คงศึกษา 24 (กรกฎาคม 2550).
สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, กรม. นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ(พ.ศ.2541-2544).
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, 2544. (อัดสําเนา)
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สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , กรม. บันทึกข้ อความ ด่วนมาก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
วันที่ 17 มีนาคม 2548 รายงานผลการเจรจาซื ้อขายลําไยอบแห้ งกับสาธารณรัฐประชาชนจีน.
กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2548. (อัดสําเนา)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , กรม. แถลงการณ์ร่วมว่าด้ วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่
21 ระหว่างไทยกับจีน (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/16514) วันที่ 16
ธันวาคม 2541. กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2541. (อัดสําเนา)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , กรม. บันทึกข้ อความด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/3483 วันที่ 10
มิถุน าย น
พ. ศ. 2548
เรื่ อง รายงานผลการเดิน ทางเยื อ นสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น .
กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2548. (อัดสําเนา)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , กรม. บันทึกข้ อความด่วนที่สดุ ที่ นร 0505/4089 การจัดทําบันทึก
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพไทย กับ มหาวิทยาลัย
ป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน 9 มีนาคม 2553. กรุงเทพมหานคร:
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2553. (อัดสําเนา)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , กรม. บันทึกข้ อความด่วนที่สดุ ที่ นร 0205/13420 วันที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ.2544 เรื่ อง ขออนุมตั ลิ งนามในเอกสารข้ อตกลงการซื ้อขายในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาลไทย (จัดซื ้อกระสุนปื นเล็ก). กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี , 2544. (อัดสําเนา)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , กรม. บันทึกข้ อความด่วนที่สดุ ที่ นร 0205/9462 วันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ.2545 เรื่ อง ขออนุมตั ลิ งนามในเอกสารข้ อตกลงการซื ้อขายในฐานะผู้แทน
รัฐบาลไทย(จัดซื ้อจรวด). กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี , 2545. (อัดสําเนา)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , กรม. บันทึกข้ อความด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/14020 วันที่ 22
กันยายน พ.ศ. 2546 เรื่ อง ขออนุมตั ิลงนามในเอกสารข้ อตกลงการซื ้อขายในฐานะผู้แทน
รัฐบาลไทย(จัดซื ้อจรวด). กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี , 2546. (อัดสําเนา)
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , กรม. บันทึกข้ อความด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/9235 วันที่ 2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2547 เรื่ อง การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรี (21-22 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2547). กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2547. (อัดสําเนา)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , กรม. บันทึกข้ อความด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/10218 วันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่ อง ขออนุมตั กิ ารดําเนินการจําหน่ายและการส่งมอบข้ าวสารใน
สต๊ อกของรัฐบาล ตามโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้ วยวิธี
การค้ าแบบแลกเปลี่ยน. กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2549. (อัดสําเนา)
โศภิต นาสืบ. นโยบายของไทยต่อจีน สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร: ศึกษาการจัดตังเขตการค้
้
าเสรี
ไทย-จีน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์. ไทย. ใน เอเชียรายปี 1996/2539, หน้ า 154-164. กรุ งเทพมหานคร: สถาบัน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์. ไทย. ใน เอเชียรายปี 1998/2540, หน้ า 123-136. กรุ งเทพมหานคร: สถาบัน
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