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การปรับยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงของมหาอ านาจ กับ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย   

สถานการณ์ด้านความม่ันคงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลากหลายในปัจจุบัน มีผลกระทบกับทุกประเทศ และ
เชื่อมโยงกับทุกภูมิภาคอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องต่างต้องติดตามสถานการณ์ ปรับบทบาทท่าที ก าหนดนโยบาย
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนของ
ตนเป็นหลัก ส าหรับประเทศมหาอ านาจการปรับยุทธศาสตร์ฯ นอกจากเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของตนแล้ว ยังต้องสนับสนุนต่อ
การขยายบทบาทและความเป็นผู้น าของตนในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวโลกอีกด้วย  

เมื่อช่วงต้นปี ๒๐๑๕ สหรัฐฯ ได้ออกยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ฉบับใหม่ (The 2015 National Security Strategy) ที่มุ่งส่งเสริมบทบาท
การเป็นมหาอ านาจของตน และมุ่งสร้างความมั่นคงกับพันธมิตรทั่วโลก
ในกรอบความมั่นคงร่วมกัน ตามยุทธศาสตร์นี้สหรัฐฯ จะคงรักษาความ
แข็งแกร่งกับพันธมิตรที่มีอยู่เดิม สร้างเสถียรภาพและสันติภาพในพื้นที่
ขัดแย้ง ขยายบทบาททางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคต่างๆ  
และมุ่งให้ความส าคัญกับเอเชียและแปซิฟิก (Pivot to Asia) ยิ่งขึ้น 

และตอ่มาในปลายป ี๒๐๑๕ มหาอ านาจในภมูภิาคเอเชยีอยา่งจนี  
ก็ได้มีการปรับท่าทีและยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างรอบด้านครั้งใหญ่
ใ น ร อบ  ๓ ๐  ปี  ต า ม แ น ว คิ ด ก า ร ป ฏิ รู ป เ ชิ ง ลึ ก ที่ ค ร อบ ค ลุ ม 
(Comprehensively Deepening Reform) ตามมาด้วยแผนการปฏิรูป
กองทัพจีน ๒๐๒๐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๓ (ค.ศ.2016-2020) 

 สหรัฐฯ กับยุทธศาสตร์ความม่ันคงฉบับใหม่ (The 2015  
National Security Strategy) 

 สหรัฐฯ ออกยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่เมื่อ ก.พ.๕๘ เพื่อ

ปรับบทบาทด้านความมั่นคงของตนในเวทีโลก ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ในการ
ธ ารงบทบาทน า (leading Roles) และรกัษาความเปน็ผูน้ าของสหรฐัฯ ในดา้น
ตา่ง  ๆสนองตอบต่อสหรัฐฯ ดงันี ้ 
 สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ สหรัฐฯ มองว่าสภาวะแวดล้อม
ทางยุทธศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป กระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ 
ซึ่งมีบางประเทศได้กระท าการในลักษณะที่คุกคามความมั่นคงระหว่าง
ประเทศและผลประโยชน์ของสหรัฐฯ อาทิ การใช้ก าลังทหารล่วงล้ า
อธิปไตยของรัฐอื่นโดยรัสเซีย โครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านและ
เกาหลีเหนือ การสนับสนุนการก่อการร้ายของอิหร่าน และภาวะของจีน
ที่เพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาค เป็นต้น โดยสหรัฐฯ จะรักษาความ
แข็งแกร่งกับพันธมิตรในยโุรป สรา้งเสถยีรภาพและสนัตภิาพในตะวนัออก
กลางและแอฟริกาเหนือ ขยายบทบาทในแอฟริกา และมุ่งสร้างสมดุล
อ านาจในเอเชียและแปซิฟิก ....  

คณะผู้จัดทำ : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง,    โทร/โทรสาร : 0 2275 5715,    website : www.sscthailand.org  



 สภาวะแวดล้อมทางการทหาร แม้สหรัฐฯ ยังคงเป็นประเทศที่มี
ความมั่นคงทางทหารสูงสุด แต่เทคโนโลยีใหม่ได้เพิ่มขีดความสามารถทาง
ทหารของรฐัและองคก์รสุดโตง่นยิมความรนุแรงด้วยเช่นกนั ท าใหเ้กิดการ 
ช่วงชิงความได้เปรียบทางการทหารและทรัพยากร ในรปูแบบของความ
ขดัแยง้ เชน่ ๑) ความขดัแยง้ระหวา่งรฐั  ๒) ความขดัแยง้ที่มิใช่รัฐ และ ๓) ความ
ขัดแย้งแบบผสม ซึ่งความขัดแย้งระหว่างรัฐจะลดลงเรื่อยๆ แต่ความ
ขัดแย้งที่มิใช่รัฐ และแบบผสมจะเพิ่มและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  
 ยุทธศาสตร์การทหารเชิงบูรณาการของสหรัฐฯ สหรัฐฯ ยังคง 
มุง่ปกปอ้งผลประโยชน์ของชาติ การอยู่รอดของประเทศ การป้องกันการ
บุกรุกดินแดนสหรัฐฯ การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจโลก การเสริม
ศักยภาพของพันธมิตรสหรัฐฯ การคุ้มครองพลเมืองสหรัฐฯ ใน
ต่างประเทศ และการปกป้องค่านิยมของสหรัฐฯ  

จนี กบัการปฏริปูเชงิลกึทีค่รอบคลมุ (Comprehensively Deepening  
Reform)  
 จีนภายใต้การน าของ นายสี จิ้นผิง ผู้น าจีนคนใหม่ ได้ปรับท่าที
ของตนและปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่สุดในรอบ ๓๐ ปี ภายใต้แผน  
“การปฏิรูปเชิงลึกที่ครอบคลุม” (Comprehensively Deepening 
Reform) ซึ่งรัฐบาลจีน ตั้งเป้าไว้ ๑๕ เรื่อง ๖๐ ภารกิจ ครอบคลุมทั้ง
ด้านของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการป้องกันประเทศ ด้วยการ
ปรับยทุธศาสตรแ์ละวางนโยบายตา่งๆ ตอบสนองตอ่การปฏริปูประเทศขา้งตน้ 
อาท ิ 
 การปฏริปูทางการทหาร : แผนปฏริปูกองทพัจนี(Modernization 
Plan : Vision 2020) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความทันสมัย ความ
แขง็แกรง่ การควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพ มเีปา้หมาย คอื การสรา้งหนว่ยรบทีด่ี
ทีส่ดุ และไดป้รบัยทุธศาสตรท์หารจากเดมิทีมุ่ง่เนน้ “เชงิรบั” ไปเปน็รปูแบบ 
“เชิงรุก” โดยให้น้ าหนักกับความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security)  
เปน็ส าคญั    

 การปฏิรูปประเทศในทุกมิติ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ซึ่งจะชี้น าการพัฒนาของจีนใน ๕ ปี
ขา้งหนา้ ดว้ยการก าหนดทศิทางการปฏริปูและการพฒันาประเทศอยา่งรอบดา้น 
โดยเฉพาะ ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 

การปรับยุทธศาสตร์และนโยบายความม่ันคงของมหาอ านาจ กับ 
ความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย 

ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่ปี ๒๐๑๕ ของสหรัฐฯ มุ่งให้
ความส าคญักบัภมูภิาคเอเชยี เนือ่งจากสหรฐัฯ มองวา่ภมูภิาคนีจ้ะเตบิโตอยา่ง
รวดเรว็ ขณะทีภ่มูภิาคนีจ้ะมพีลวตัรดา้นความมัน่คงอยา่งมาก การแขง่ขนัแยง่
ชงิผลประโยชนท์างทะเล การครอบครองและอา้งสทิธิใ์นทะเล เสน้ทางการ
เดนิเรอืสากล ความตงึเครยีดในแตล่ะอนภุมูภิาคของเอเชยี ซึง่เสีย่งตอ่การเกดิ
ปญัหาความขดัแยง้ไดง้า่ย  อกีทัง้การเตบิโตของมหาอ านาจในภมูภิาคอยา่งจนี
ท าใหส้หรฐัฯ มุง่ทีจ่ะขยายบทบาทของตนและจดัสมดลุของตนในภมูภิาคใหม่
ดว้ยการกระชบัความสมัพนัธก์บัพนัธมติรเดมิในภมูภิาคและสรา้งความสมัพนัธ์
ที่ใกล้ชิดกับอาเซียน (ASEAN) ในกรอบต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ  
ความมัน่คง อกีทัง้จดัวางความสมัพนัธก์บัจนีบนพืน้ฐานของคณุคา่ บรรทดัฐาน 
และกฎหมายระหวา่งประเทศรว่มกนั 

ขณะทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของจนีฉบบัที ่๑๓ และแผนการ
ปฏริปูกองทพัจนี ป ี๒๐๒๐ มคีวามเชือ่มโยง และสนบัสนนุตอ่การสรา้งความ

แขง็แกรง่และขยายบทบาทการเปน็มหาอ านาจของจนีในภมูภิาค ในทกุมติไิป
พรอ้มๆ กนั ทัง้ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงระหวา่งประเทศ 
และดา้นการป้องกันประเทศ การปฏริูปกองทัพของจีนตามแนวทางเชิงรุก  
การให้ความส าคัญกับความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนการโต้แย้งในพื้นที่ 
อา้งสทิธิท์ีย่งัไมช่ดัเจนระหวา่งจนีกบัประเทศคูพ่พิาท  

ปจัจบุนัทะเลจนีใตก้ าลงัมปีญัหาขอ้พพิาทในการอา้งกรรมสทิธิใ์นพืน้ที่
ดงักล่าวของหลายฝา่ย ซึ่งมหาอ านาจทั้งสหรฐัฯ และจนีใหค้วามส าคญัและ
ตอ้งการรกัษาบทบาทและผลประโยชนข์องตนไวอ้ยา่งเตม็ท ีสหรัฐฯ มีความกังวล
ตอ่การแสดงออกเพื่ออ้างกรรมสิทธ์ิในทะเลจีนใตข้องประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ 
การเดินเรือผ่านทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก ว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ทัง้ในดา้นการเปน็คูแ่ขง่ และเปน็ภยัต่อ
เสถยีรภาพความมัน่คง รวมทัง้เรือ่งเศรษฐกจิเสรนียิมประชาธปิไตย สทิธมินษุยชน 
และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ สหรัฐฯ สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมเสรีภาพและ
เสถียรภาพการเดินเรือในน่านน้ าดังกล่าว อีกทั้งเรียกร้องการแก้ปัญหาแบบ 
พหุภาคี อย่างไรก็ตาม ก็ได้เพิ่มบทบาททางการทหารด้วยการจดัสง่กองก าลัง 
ทางเรือเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่  พร้อมทั้งขยายบทบาทในภูมิภาค  
(Pivot to Asia) มากยิ่งขึ้น ขณะที่จีนก็ด าเนินยุทธศาสตร์ทางการทหารใน 
เชิงรุกและให้ความส าคัญต่อความมั่นคงทางทะเล จากประเด็นดังกล่าวนี ้
สง่ผลใหห้ลายประเทศในภมูภิาคมคีวามกงัวลและกอ่ใหเ้กดิความตงึเครยีดดา้น
ความมัน่คงตามมาดว้ยการแขง่ขนักนัดา้นการทหาร อยา่งไรกต็ามจนีไดด้ าเนนิ
นโยบายต่างประเทศในลักษณะของการสร้างความร่วมมือกับประเทศใน
ภมูิภาคทางเศรษฐกจิ การค้า และการเมืองระหวา่งประเทศ เพื่อลดความ
หวาดระแวง  แสวงหาความร่วมมือและพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น ตามแนวคิด
ครอบครวัเดยีวกนั  
บททิง้ทา้ย 
 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมหาอ านาจทั้งสอง
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งจีนและสหรัฐฯต้องการสร้างความ
ยอมรับในฐานะผู้น าในภูมิภาคด้วยการสร้างความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ และส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่กับพันธมิตรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  
โดยมพีืน้ฐาน แนวคดิการวางยทุธศาสตร ์ปจัจยัและสภาพแวดลอ้มของตน 
อาจมีทั้งความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมีผลต่อการปรับท่าทีใน
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละอนุภูมิภาค โดยเฉพาะในกรณีข้อ
พิพาททะเลจีนใต้  
 ส าหรับประเทศไทยแล้ว ไทยเป็นประเทศพันธมิตรที่ดีกับทั้งจีน
และสหรัฐฯ มาอย่างยาวนาน ซึ่งแม้ในปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ทางการ
เมืองระหว่างประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง แต่ก็มี
แนวโน้มดีขึ้นในอนาคต ซึ่งไทยต้องรักษาบทบาทที่ดีนี้ไว้และไม่เข้าไปอยู่
ในท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอ านาจ ส าหรับการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่
ทะเลจีนใต้ระหว่างหลายประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น ไทยมิได้เป็นคู่พิพาทใน
กรณีดังกล่าว จึงควรมีบทบาทสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
หลักสันติวิธีในกรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ซึ่งไทย
ยึดถือตลอดมา......  

อ้างอิง 
- https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/06/fact-
sheet-2015-national-security-strategy 
-   www.senate.go.th/pdf/chaina_economic_plan.pdf  
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