บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทีมนักวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัยในห้วงเวลา
เกือบ 2 ปี เพื่อตอบคาถามสาคัญในด้านนโยบายต่างประเทศของไทยว่า จะวางตัวอย่างไรในบริบท
ของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กาลังจะเปลี่ยนไป งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดวิจัย
จับตามหาอานาจภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่มี
จุดประสงค์ในการศึกษาและติดตามการแข่งขันของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซียและจีน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสถานภาพของไทย โครงการจับตา
มหาอานาจจีน มุ่งเน้น ตั้งคาถามส าคัญใน 3 ประเด็น คาถามแรกประเทศจีนนั้นตัดสิ นใจสร้าง
ยุทธศาสตร์ของตัวเองด้วยเหตุผลใดและมีจุดประสงค์อะไร ผู้วิจัยได้ศึกษาอย่างละเอียดถึงบทบาท
ของความคิด ความเชื่อและปรัชญาของจีนและมองไปถึงมิติของสังคมประวัติศาสตร์ว่า ส่ งผลให้
ประเทศจีนนั้นมีมุมมองและมีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองอย่างไรในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและมีความปรารถนาใดที่จะทาให้ตัวเองนั้ นกลับขึ้นมาเป็นหนึ่งอีกครั้ง คาถามถัดมาศึกษาถึง
โครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนว่าจะช่วยส่งผลให้จีนประสบความสาเร็จในยุทธศาสตร์ของตัวเอง
ได้ อ ย่ า งไร ส่ ว นค าถามสุ ด ท้ า ยศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบจากยุ ท ธศาสตร์ ข องจี น และโครงการต่ า งๆ
โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างทางอานาจของจีนในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ว่าจะส่ งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านสั งคม เศรษฐกิจและการเมืองในอนาคตได้อย่างไร ซึ่ง
ท้ายสุดในการวิจัยนี้จะได้นาเสนอถึงนโยบายที่สามารถจะบริหารจัดการจากผลกระทบที่เกิดขึ้นและ
ความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อที่จะให้ผู้กาหนดนโยบายจะสามารถ
เตรียมตัวและปรับเปลี่ยนนโยบายในอนาคตให้เข้ากับพลวัตใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้
คาสาคัญ : จีน นโยบายต่า งประเทศจีน อภิยุทธศาสตร์ ความสั มพันธ์ระหว่างประเทศ เอเชีย
ตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เส้นทางสายไหมใหม่ ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทย อาเซียน
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Abstract
This China Watch research is a cumulative of almost 2 years effort to bring in
many academic researchers from different universities to answer very important
questions about the future of Thailand foreign-policy posture in the fast changing
International environment. This research is a part of the bigger research series called
Superpower Watch, under the funding of Thailand Research Fund, which aims to
monitor ongoing competition between the great powers in Asia, specifically USA,
Russia, China and its impact to Thailand. For China Watch project, the research
focuses on three related topics. The first question is about how and why China
decided to create its own strategy. The research devoted a chapter to discuss China
traditional philosophy and socio-political history to understand its perception
regarding itself and the world and what its desire for the future of China’s
international standing among nations. The second question concerns the current
China’s Belt and Road Initiative, on how the project will help to carry out China’s
grand strategy. The last question focuses on how China’s grand strategy and its
offspring projects will affect Thailand’s social economic and political future. And
finally, the last chapter centers on the recommendation that the research team has
compiled for Thailand future policymakers.
Keywords: China, China foreign policy, Grand Strategy, International Relations, East
Asia, Southeast Asia, New Silk Road, Thailand National Strategy and ASEAN
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