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สาสนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธกันมายาวนาน ท้ังระดับประชาชนและระดับ

ราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตของท้ังสองประเทศในวันท่ี  1 

กรกฎาคม พ.ศ.2518 เปนตนมา ประเทศไทยมีความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศจีนมาโดยตลอด 

ไมวาจะเปนดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และการทหาร    เปนตน อีก

ท้ังปจจุบันประเทศจีนกําลังทวีบทบาทสําคัญท้ังในเวทีเศรษฐกิจและการเมืองของโลก และในอนาคต

ก็จะกาวข้ึนเปนมหาอํานาจอีกประเทศหนึ่งแหงศตวรรษนี้ ดังนั้น การศึกษาประเด็นตางๆ ของ

ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนในชวงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต 40 ปท่ี

ผานมาจะเปนประโยชนตอวงการจีนศึกษาในประเทศไทยอยางยิ่ง 

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวขอ “มิติใหมความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน   40 

ป” โดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในครั้งนี้ ถือเปนโอกาสดียิ่งท่ี

นักวิชาการชาวไทยและชาวจีนจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน อีกท้ังยังชวยสงเสริมใหประชาชน

ของท้ังสองประเทศไดเขาใจกันมากข้ึน ตรงตามวัตถุประสงคของงานท่ีตั้งไว 

ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผมขอขอบคุณอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํา

สาธารณรัฐประชาชนจีน วิบูลย คูสกุล เปนอยางสูงท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคาของทานมาถายทอด

ประสบการณดานความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน ขอขอบคุณผูนําเสนอ

ผลงานวิชาการท้ัง 17 ทาน ท่ีมานําเสนอ “มิติใหม” แหงองคความรูดานความสัมพันธไทย-จีน และ

ขอขอบคุณผูเขารวมงานทุกทานท่ีสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งนี้ 

 

ศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย 
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法政大学校长致辞 

中泰两国友好关系源远流长。两国在民间和政府层级都保持着良好关系，

特别是自 1975 年 7 月 1 日，两国正式建交以来，泰国在政治、经济、教育、文

化和 军事等诸多方面，都与中国保持着密切的关系。目前中国在世界经济和政

治舞台上，日益扮演着重要的角色。在未来，中国将成为本世纪的另一个超级

大国。因此，研究自建交以来四十年中泰关系不同方面的若干问题，将大大推

动中国研究在泰国的发展。 

法政大学比里·帕侬荣国际学院主办的“新视野：中泰建交四十年”国际

学术  研讨会将成为中泰专家学者交流的一个很好的平台。此外，本次研讨会

还能促进两国人民的互相理解，这也是研讨会设定的目标之一。 

    我谨代表法政大学，特别感谢泰国前驻华大使 Mr.Wiboon Khusakul 给大家

分享关于中泰外交关系的亲身经历。另外，感谢 17 位专家学者，针对中泰关系

的“新视野”，提供高水平的文章和讲座。另外，我也特别感谢各位来宾对此

次研讨会的支持。 

 

Professor Dr. Somkit Lertpaithoon 
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สาสนจากคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ในโอกาสท่ีประเทศไทยและประเทศจีนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 40 ปในป

นี้ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนน

ดานภูมิภาคศึกษา เล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมใหเกิดความรวมมือและพัฒนาดานวิชาการ

ระหวางประเทศไทยและประเทศจีน จึงจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวขอ “มิติใหม

ความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน 40 ป” ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพ่ือฉลองการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-จีนครบรอบ 40 ป 

2. เพ่ือเปนการบริการวิชาการแกสังคมในระดับนานาชาติ โดยการจัดการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีเก่ียวของกับองคความรูดานความสัมพันธไทย-จีนและจีนศึกษา 

3. เพ่ือสงเสริมความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูระหวางคณาจารยและนักวิชาการชาวไทย

และชาวจีน 

การประชุมวิชาการครั้งนี้แบงเปนสองวัน วันแรกจัดใหมีการเสนอผลงานวิชาการจาก

นักวิชาการชาวไทยและชาวจีนในหัวขอท่ีเก่ียวของจํานวน 17 ทาน และไดรับเกียรติเปนอยางสูงจาก

อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน วิบูลย คูสกุล มากลาวปาฐกถาพิเศษดวย 

สวนวันท่ีสองจัดใหมีการพาผูนําเสนอผลงานวิชาการและแขกผูมีเกียรติไปทัศนศึกษา ณ จังหวัด

ฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี เพ่ือศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง

ไทยกับจีน     

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เชื่อวากิจกรรมท้ังหลายขางตนจะทําใหเกิดการพัฒนาองค

ความรูดานจีนศึกษา ท้ังยังเปนการสงเสริมความรวมมือและการแลกเปลี่ยนความรูระหวางคณาจารย

และนักวิชาการของท้ังสองประเทศ ซ่ึงถือเปนรากฐานของการพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวาง

ประเทศไทยและประเทศจีนใหม่ันคงและยั่งยืนสบืไป 

 

รองศาสตราจารย ดร. นิยม รัฐอมฤต 
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法政大学比里·帕侬荣国际学院院长致辞 

在中泰两国建交 40周年之际，比里·帕侬荣国际学院作为一所注重区域研

究的教学科研机构，深知推动中泰学术合作与发展的重要性。为此我们举办

“新视野：中泰建交四十年”国际学术研讨会。该会议旨在达到如下目标： 

    1.庆祝中泰建交 40周年。 

2.通过举办以中泰关系与中国研究为主要题目的国际会议，为社会人士提

供国际级学术服务。 

3.为中泰学者提供一个交流合作的平台。  

此次研讨会为期两天。2015 年 8 月 14 日的活动主要是由 17 位中泰专家学

者宣读相关领域学术论文和做专题讲座。此外，我们特别荣幸地邀请到了前泰

王国驻华大使 Mr.Wiboon Khusakul。由他为大家做主旨演讲。8 月 15 日，我们

安排发言专家和特邀嘉宾前往泰国北柳府和春武里府参加外府文化考察活动，

体验泰国文化、促使中泰之间的文化交流。 

我坚信，上述活动能够推动中国研究的发展，促进中泰两国专家学者和教

师们的合作与知识交流。以此巩固和推动中泰友好关系的发展。 

 

Associate Professor Dr. Niyom Rathamarit 
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กําหนดการการประชุมวิชาการนานาชาติ 

“มิติใหมความสมัพันธทางการทูตไทย-จีน 40 ป” 

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 

ณ หอง 210-211 วทิยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) 
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วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2558 

08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.30-08.45 น.   กลาวตอนรับโดยรองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต  

(คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

08.45-09.00 น.   กลาวเปดงานโดยศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย  

(อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)   

09.00-09.50 น.   ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ  

   “แลหลังมองหนาความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน 40 ป”  

โดยนายวิบูลย คูสกุล  

(อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน) 

09.50-10.00 น.   พักรับประทานอาหารวาง  

10.00-12.00 น.  การนําเสนอผลงานวิชาการ 

หัวขอความสัมพันธไทย-จีนดานการเมืองการปกครอง 
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ผูนําเสนอ หนวยงาน หัวขอ 

Prof. Zhang Xizhen  

 

วิทยาลัยนานาชาติปรีด ีพนมยงค 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

คณะความสัมพันธระหวาง

ประเทศ มหาวิทยาลัยปกก่ิง 

กรอบยุทธศาสตรใหมวาดวย

ค ว าม สั ม พัน ธ ท า ง ก า ร ทู ต

ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ น บ า น  โ ด ย

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กับ

ความสัมพันธจีน-ไทย 

Prof. Cen Ronglin  

 

สํานักวิชาศิลปศาสตร  

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ย อ น พิ นิ จ พั ฒ น า ก า ร

ความสัมพันธจีน-ไทยท่ีระลึก 

40ป แ ห ง ก า ร ส ถ า ป น า

ความสัมพันธทางการทูตจีน-

ไทย 

Dr. Zhou Fangye  

 

ศูนยวิจัยยุทธศาสตรเอเชีย

แปซิฟกและนานาชาติ  

สถาบันวิจัยสังคมศาสตรแหง

ประเทศจีน 

โอกาส อุปสรรคและชองทาง

ของความรวมมือจีน-อาเซียน 

ภายใตวิสัยทัศนของ“หนึ่งแถบ 

หนึ่ ง เ ส นทาง”—วิ เ ค ราะห

ความรวมมือทางยุทธศาสตร

ไทย-จีนท้ังสองฝายในบทบาท

ของผูบุกเบิกเสนทาง 

Prof. Zhu Zhenming  สถาบันวิจัยสังคมศาสตรแหง

มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

ระลึก 40 ปแหงความสัมพันธ

ท า ง ก า ร ทู ต จี น –ไ ท ย จ า ก

คูปรปกษ ไปสู ความสัมพันธ

หุนสวนเชิงยุทธศาสตรรอบ

ดาน 

Prof. Dr. Liu Changming  

Gao Xin 

คณะรัฐศาสตรและ 

รัฐประศาสนศาสตร  

มหาวิทยาลัยซานตง 

ก า ว ใ ห ม พั ฒ น า ก า ร

ความสั ม พันธ จี น -ไทยและ

บทบาทของไทยในการเปน

แกนหลั กของสั ม พันธภาพ

ระหวางจีน-อาเซียน 
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12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น.  การนําเสนอผลงานวิชาการ 

หัวขอความสัมพันธไทย-จีนดานเศรษฐกิจ 

ผูนําเสนอ หนวยงาน หัวขอ 

Prof. Dr. Yang Baoyun  

 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

คณะความสัมพันธระหวาง

ประเทศ มหาวิทยาลัยปกก่ิง 

ความเชื่อใจทางการเมืองและ

ความรวมมือทางการคา: สอง

จักรกลสําคัญในการขับเคลื่อน

การพัฒนาความสัมพันธไทย-

จีนอยางมีเสถียรภาพ 

รองศาสตราจารย ดร. 

สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย 

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การกาวข้ึนเปนมหาอํานาจของ

จี น แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ท่ี มี ต อ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น แ ล ะ

เศรษฐกิจไทย 

Dr. Li Renliang 

 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร  

ศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 

ความรวมมือดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตรไทย-

จีน  ออกดอกออกผลอย า ง

งดงาม 

รองศาสตราจารย ดร.  

อักษรศรี พานิชสาสน 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 

 

 

 

 

ย อ น พิ นิ จ ค ว า ม สั ม พั น ธ

เศรษฐกิจไทย-จีน : กาวไกลใน

บริบทอาเซียน 
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ผูนําเสนอ หนวยงาน หัวขอ 

Assoc. Prof.  

Dr. Zou Chunmeng 

Wang Chuang 

ศูนยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

สถาบันวิจัยความสัมพันธระหวาง

ประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน 

ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน 

ลักษณะพิเศษ และอนาคต

ค ว า ม ร ว ม มื อ ท า ง ก า ร ค า

ระหวางยูนนานกับประเทศไทย 

นายกฤษณพงศ รัฐอมฤต คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยซานตง 

ความสําคัญของเอไอไอบีใน

ประเทศจีนกับท่ัวโลก 

 

15.00-15.10 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

15.10-16.20 น.  การนําเสนอผลงานวิชาการ 

หัวขอความสัมพันธไทย-จีนดานวัฒนธรรม 

ผูนําเสนอ หนวยงาน หัวขอ 

Assoc. Prof.  

Zhang Gongchang 

 

 

อาจารย ดร. เกียรติศักดิ์  

ฟงปรีชากุล 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

คณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี กับการ

เ ผ ย แ พ ร วั ฒ น ธ ร ร ม จี น ใ น

ประเทศไทย 

นายสุเทพ  

ศุภภัทรานนท 

หนังสือพิมพซิงจงเอ๋ียน ยอนพินิจ 40 ป วัฒนธรรมจีน

และการ ศึกษาภาษาจีน ใน

ประเทศไทย 

Prof. Dr. Ning Jiming  

 

คณะการศึกษานานาชาติ  

มหาวิทยาลัยซานตง 

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ระหวางไทยกับจีนบนพ้ืนฐาน

ความเขาใจดานวัฒนธรรม 

 

16.20-16.30 น.  กลาวปดงานโดยรองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต  

(คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

16.30-17.00 น.  พักผอนตามอัธยาศัย 

17.00-21.00 น.  งานเลี้ยงรับรอง 
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วันเสารท่ี 15 สิงหาคม 2558  

07.00 น.     ออกเดินทางจากโรงแรมท่ีพักไปจังหวัดฉะเชิงเทรา 

09.00 น.  เดินทางถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เท่ียวชมวัดจีนประชาสโมสร (เลงฮกยี่) 

   เท่ียวชมวัดโสธรวรารามวรวิหาร   

11.30-12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น.  เดินทางไปจังหวัดชลบุรี 

14.30 น.  เดินทางถึงจังหวัดชลบุรี 

   เท่ียวชมปราสาทสัจธรรม 

17.00-18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

18.00 น.  เดินทางกลับท่ีโรงแรมท่ีพัก 

19.00 น.   เดินทางถึงโรงแรมท่ีพัก 
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“新视野：中泰建交四十年”国际学术研讨会议程 

2015年 8月 14-15 日 

泰国法政大学（Tha Prachan 校区）比里•帕侬荣国际学院 210-211室 

********************************************************************* 

2015年 8月 14日（周五） 

 08.00-08.30 注册 

 08.30-08.45 法政大学比里•帕侬荣国际学院院长高振华博士致欢迎词 

 08.45-09.00 法政大学校长 Somkit Lertpaithoon教授致开幕词 

 09.00-09.50 “中泰建交四十年的回顾与展望” 

     主讲嘉宾：伟文·邱氏君 (前泰王国驻华大使) 

 09.50-10.00 茶歇 

10.00-12.00 研讨会专题讲座：中泰关系之 “政治” 

 

发言者 单位 题目 

张锡镇教授 泰国法政大学比里· 

帕侬荣国际学院 

北京大学国际关系学院 

习近平新战略构想与中泰关系 

岑容林教授 泰国皇太后大学汉学院  中泰关系发展回顾——纪念中泰建交

40周年 

周方冶博士 中国社会科学院亚太与 

全球战略研究院 

“一带一路”视野下中国—东盟合作

的机遇、瓶颈与路径——兼论中泰 

战略合作探路者作用 

朱振明教授 中国云南省社会科学院 中泰建交 40年：从对手到全面战略 

伙伴——纪念中泰建交 40周年 

刘昌明教授、

高昕 

山东大学政治学与公共

管理学院 

中泰关系的新发展与泰国在中国— 

东盟关系中的支点作用 

  



 

 
xi 

12.00-13.00 午餐  

 13.00-15.00 研讨会专题讲座：中泰关系之 “经济” 

发言者 单位 题目 

杨保筠教授 泰国法政大学比里· 

帕侬荣国际学院 

北京大学国际关系学院 

政治互信与经贸合作：推动中泰关系

稳定发展的双引擎 

郑树城副教授 泰国法政大学经济学院 中国的大国崛起及其对东盟和泰国 

经济的影响 

李仁良博士 泰国国家发展行政学院

社会与环境发展学院 

泰国国家研究委员会办

公室泰中战略研究中心 

中泰两国农业科技合作结硕果 

胡慧文副教授 泰国法政大学经济学院 

泰国国家研究委员会办

公室泰中战略研究中心 

中泰两国经贸关系回顾： 

在东盟背景下取得进展 

邹春萌副教授、 

王闯 

云南大学国际关系 

研究院 

东南亚研究中心 

浅析云南与泰国经贸合作的现状、 

特点与前景 

高国吉 山东大学政治学与公共

管理学院 

亚投行在中国与世界的意义 
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15.00-15.10 茶歇  

15.10-16.20 研讨会专题讲座：中泰关系之 “文化” 

发言者 单位 题目 

张弓长副教授、 

 

 

冯忠芳博士 

泰国法政大学比里· 

帕侬荣国际学院西安 

交通大学人文学院 

泰国法政大学比里· 

帕侬荣国际学院 

诗琳通公主与中国文化的泰国传播 

林宏 新中原报 泰国的中华文化与教育——四十年来

的反顾 

宁继鸣教授 山东大学国际教育学院 基于文化理解的中泰两国文化交往 

 

16.20-16.30 法政大学比里•帕侬荣国际学院院长高振华博士致闭幕词 

 16.30-17.00 自由活动 

 17.00-21.00 欢迎晚宴 
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2015年 8月 15日（周六）文化考察  

07.00    从下榻酒店出发，前往北柳府 

09.00    到达北柳府  

 参观龙福寺 

   参观索通寺 

11.30-12.30  午餐 

12.30    前往春武里府 

14.30    到达春武里府 

     参观真理圣殿 

   自由活动 

17.00-18.00  晚餐 

18.00    返回下榻酒店 

19.00    到达下榻酒店 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
   หนา 

 สาสนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร i 

 法政大学校长致辞 ii 

 สาสนจากคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค  iii 

 法政大学比里·帕侬荣国际学院院长致辞 iv 

   

 กําหนดการการประชุมวิชาการนานาชาต ิ 

“มิติใหมความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน 40 ป” 

v 

 “新视野：中泰建交四十年”国际学术研讨会议程 x 

   

 การเมืองการปกครอง (政治)   

1. ศาสตราจารยจาง ซีเจิ้น  กรอบยุทธศาสตรใหมวาดวยความสัมพันธทางการทูต

ประเทศเพ่ือนบาน โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กับ

ความสัมพันธ จีน - ไทย 

1 

 张锡镇 教授 习近平新战略构想与中泰关系 16 

2. ศาสตราจารยเฉิน หรงหลิน ยอนพินิจพัฒนาการความสัมพันธจีน-ไทยท่ีระลึก 40 

ปแหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตจีน - ไทย 

25 

 岑容林 教授 中泰关系发展回顾—— 
纪念中泰建交 40   周年 

37 

3. ดร.โจว ฟางเหย โอกาส อุปสรรคและชองทางของความรวมมือจีน -

อาเซียน ภายใตวิสัยทัศนของ “หนึ่งแถบ หนึ่ง

เสนทาง” ——วิเคราะหความรวมมือทางยุทธศาสตร

ไทย-จีนท้ังสองฝายในบทบาทของผูบุกเบิกเสนทาง 

45 

 周方冶 博士 “一带一路”视野下中国—东盟合作的      
机遇、瓶颈与路径——兼论中泰战略合作  
探路者作用 
 

65 

4. ศาสตราจารยจู เจิ้นหมิง ระลึก 40 ปแหงความสัมพันธทางการทูตจีน – ไทย 

จากคูปรปกษไปสูความสัมพันธหุนสวนเชิงยุทธศาสตร

รอบดาน 

77 

 朱振明 教授 中泰建交 40年：从对手到全面战略伙伴 

——纪念中泰建交 40周年 
89 



 

 

   หนา 

5. ศาสตราจารย  

ดร. หลิว ชางหมิง และ 

เกา ซิน 

กาวใหมพัฒนาการความสัมพันธจีน - ไทยและบทบาท

ของไทยในการเปนแกนหลักของสัมพันธภาพระหวาง

จีน-อาเซียน 

98 

 刘昌明 教授、高昕 
 

中泰关系的新发展与泰国在中国 — 
东盟关系中的支点作用 

124 

    

 เศรษฐกิจ (经济)   

6. ศาสตราจารย  

ดร.หยาง เปาอวิ๋น 

ความเชื่อใจทางการเมืองและความรวมมือทาง

เศรษฐกิจการคา : สองจักรกลสําคัญในการขับเคลื่อน

การพัฒนาความสัมพันธไทย-จีนอยางมีเสถียรภาพ 

140 

 杨保筠 教授 政治互信与经贸合作：推动中泰关系稳定

发展的双引擎 
154 

7. รองศาสตราจารย  

ดร.สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย 

การกาวข้ึนเปนมหาอํานาจของจีนและผลกระทบท่ีมี

ตอเศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจไทย 

163 

 郑树城 副教授 中国的大国经济崛起及其对东盟和泰国经

济的影响 
189 

8. ดร.หลี่ เหรินเหลียง ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรไทย-จีน  

ออกดอกออกผลอยางงดงาม 

207 

 李仁良 博士 中泰两国农业科技合作结硕果 220 

9. รองศาสตราจารย  

ดร.อักษรศรี  

(อติสุธาโภชน) พานิชสาสน 

ยอนพินิจความสัมพันธเศรษฐกิจไทย-จีน :  

กาวไกลในบริบทอาเซียน 

229 

 胡慧文 副教授 中泰两国经贸关系回顾： 
在东盟框架下取得进展 

239 

10. รองศาสตราจารย  

ดร. โจว ชุนเหมิง และ 

หวัง ฉวง 

ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ลักษณะพิเศษ และ

อนาคตความรวมมือทางการคาระหวางยูนนานกับ

ประเทศไทย 

249 

 邹春萌 副教授、王闯 浅析云南与泰国经贸合作的现状、 

特点与前景 
263 

11. นายกฤษณพงศ รัฐอมฤต ความสําคัญของเอไอไอบีในประเทศจีนกับท่ัวโลก 273 

 高国吉 亚投行在中国与世界的意义 285 

    



 

 

   หนา 

 วัฒนธรรม (文化)   

12. รองศาสตราจารย 

จาง กงฉาง  และ 

ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กับการเผยแพรวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย 

293 

 张弓长 副教授、 
冯忠芳 博士 

诗琳通公主与中国文化的泰国传播 309 

13. นายสุเทพ ศุภภัทรานนท การศึกษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย 

—— ยอนมองกลับไป 40 ปท่ีผานมา 

320 

 林宏 泰国的中华文化与教育—— 
四十年来的反顾 

325 

14. ศาสตราจารย ดร.นิ่ง จี้หมิง การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางไทยกับจีนบน

พ้ืนฐานความเขาใจดานวัฒนธรรม 

329 

 宁继鸣 教授 基于文化理解的中泰两国文化交往 337 

    

 รวมภาพกิจกรรม (会议活动照片) 342 

   

 รายชื่อผูสนับสนุน (赞助方) 359 

   

 รายชื่อหนวยงานของผูนําเสนอผลงานวิชาการ（发言嘉宾单位) 360 

   

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

“มิติใหมความสัมพันธไทย-จีน :  
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กรอบยุทธศาสตรใหมวาดวยความสัมพันธทางการทูตประเทศเพื่อนบาน 

โดยประธานาธิบดสีี จ้ินผิง กับความสมัพันธจีน-ไทย 
จาง ซีเจิ้น 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 

คณะความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง 

 

นับตั้งแตการประชุมสมัชชาประชาชนแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งท่ี 18 ในป ค.ศ.2012 

เปนตนมาและโดยเฉพาะชวงเวลาหลังจากการประชุมพันธกิจนโยบายดานความสัมพันธทางการทูต

กับประเทศเพ่ือนบานในเดือนตุลาคม ป ค.ศ. 2013 สถานการณความสัมพันธทางการทูตกับประเทศ

เพ่ือนบานของจีนปรากฏแนวโนมรูปแบบใหม คือ การท่ีประเทศจีนไดกาวเขามามีบทบาทในทวีป

เอเชีย สวนนานาประเทศในทวีปเอเชียตางโนมเอียงเขาหาจีน ท่ัวท้ังโลกตางจับจองไปท่ีกรุงปกก่ิง 

ประเทศสําคัญๆ จาก 5 ทวีปท่ัวโลกตางทยอยขอเขาเปนประเทศสมาชิกผูรวมโครงการกอตั้งธนาคาร

เพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเอเชีย สถานการณดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จกาวแรก

ของการปรับเปลี่ยนนโยบายความสัมพันธทางการทูตกับประเทศเพ่ือนบานของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

1.การเปล่ียนแปลงครั้งใหญในนโยบายความสัมพันธทางการทูตกับประเทศเพ่ือนบานของ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

กอนการประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติครั้งท่ี 18 นโยบายความสัมพันธทางการทูตของ

ประเทศจีนโดยสรุปแลวจะเปนยุทธศาสตรความรวมมือเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกันอยางเสมอภาค 

และเปนความรวมมือฉันมิตร โดยยุทธศาสตรดังกลาวมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ คือ 1.พัฒนา

ความสัมพันธเพ่ือนบานนานาประเทศ สรางความเชื่อม่ันทางการเมืองการปกครอง 2.ใหความสําคัญ

กับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เนนหนักความสัมพันธท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกันอยางเสมอภาคเทา

เทียม และความรวมมือท่ีเอ้ือประโยชนตอกันแบบ win-win 3.สนับสนุนการสรางกลุมความรวมมือ

ดานผลประโยชนและกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน บรรดาผูนําของจีนตางมี

ทาทีและขอสรุปอันชัดเจนตอยุทธศาสตรดังกลาว ยกตัวอยางเชน การแสดงปาฐกถาสรุป

ประสบการณดานการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีน-อาเซียนของนายเวิน เจียเปา อดีต

นายกรัฐมนตรี ไดกลาวถึงกุศโลบายพ้ืนฐานในการพัฒนาความสัมพันธระยะยาวระดับทวิภาคี และได

เสนอประเด็นท่ีวาดวย “ความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกันบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และความ

รวมมือท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกันแบบ win-win” โดยเนนย้ําวาท้ังสองฝายควรเคารพซ่ึงกันและกัน

มิใชขัดแยงกันเอง ควรเชื่อใจซ่ึงกันและกันมิใชตางฝายตางระแวงกัน ควรรวมมือกันมิใชแขงขันกัน

ดวยเจตนาท่ีไมบริสุทธิ์ และท้ังสองฝายควรไดรับชัยชนะรวมกันมิใชการรวมหัวจมทายเพ่ือฝาฟนท้ัง
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ทุกขและสุข1 หรือเม่ือครั้งท่ี นายเวิน เจียเปา นายกรัฐมนตรี อภิปรายถึงประเด็นความรวมมือเขต

การคาเสรีจีน-อาเซียน โดยกลาววา “เขตการคาเสรี คือ ความรวมมือทางผลประโยชนท่ีจีนและนานา

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมแรงรวมใจสรรคสรางข้ึนในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมา”2 

ในเวลานั้นรัฐบาลจีนไดใชมาตรการทางยุทธศาสตรจํานวนหนึ่งเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของ

ยุทธศาสตรดังกลาว ประการแรก คือ กอตั้งและเขารวมเปนสวนหนึ่งของกลไกการเจรจาประเภท

ตางๆ อาทิ การกอตั้งและเขารวมกลไกการเจรจาของอาเซียน ในป ค.ศ. 1991 จีนไดเริ่มกระบวนการ

เจรจาอยางไมเปนทางการกับอาเซียน ตอมาในป ค.ศ.1994 จีนไดเขารวมการประชุมอาเซียน และ

ตอมาในป ค.ศ. 1996 จีนจึงไดเปนประเทศหุนสวนทางการเจรจากับอาเซียนอยางเปนทางการ 

รวมท้ังในป ค.ศ. 2000 จีนริเริ่มกลไกการเจรจาระดับผูนําระหวางจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต ประการท่ี

สอง คือ การกอตั้งและเขารวมกลไกความรวมมือและองคกรความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ การเขา

รวมเปนสมาชิกประเทศขององคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (APEC) ในป ค.ศ.1991 

และการเขารวมการประชุมสุดยอดผูนําอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในป ค.ศ.1992 รวมท้ังการกอต้ังองคการ

ความรวมมือเซ่ียงไฮกับกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางและประเทศรัสเซีย ประการท่ีสาม คือ การ

สรางเขตการคาเสรี ตัวอยางเชน เม่ือป ค.ศ. 2001-2010 จีนและอาเซียนรวมกันเปดเขตการคาเสรีใน

ระดับกลุมประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด รวมถึงเขตการคาเสรีจีน-ญี่ปุน-เกาหลีใต ท่ีมีการ

เสนอมาต้ังแตป ค.ศ. 2002 และเริ่มมีการเจรจาในป ค.ศ.2012 ประการสุดทาย จีนยังใหการ

สนับสนุนและผลักดันไปแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการคา การขยายโครงการการแลกเปลี่ยนความ

รวมมือดานตางๆ ไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการศึกษาจํานวน

มาก มาตรการเหลานี้ตางก็มีข้ึนเพ่ือเปนการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรท่ีกลาวมาในขางตน 

ลักษณะพิเศษอันเดนชัดของยุทธศาสตรความสัมพันธทางการทูตกับประเทศเพ่ือนบานของจีน

ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ประกอบดวย ประการท่ีหนึ่งคือการสรางมาตรการท้ังแบบแข็งและแบบออน ท่ี

เรียกวา มาตรการแบบออน คือ ความสัมพันธของการแลกเปลี่ยนความรวมมือในระดับองคกรและ

กลไกประเภทตางๆ ท่ีมิอาจมองเห็นหรือจับตองได ประการท่ีสอง คือ ความรวมมืออยางรอบดานใน

หลากหลายระดับ การไมสรางแปลกแยกกับประเทศเพ่ือนบานของจีนชาติอ่ืนๆ รวมถึงการดําเนิน

ความรวมมือในดานตางๆ ท้ังในระดับภาครัฐไปจนถึงภาคประชาชน จากระดับรัฐบาลไปจนถึงระดับ

                                                             
1 เทาเทียมกัน ไวใจกัน รวมมือกัน ไดประโยชนรวมกัน – นายหลี่ จาวซิงกลาวถึงการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, เว็บไซตขาวจีน  

http://www.chinanews.com/news/2004/2004-12-01/26/511721.shtml 
2 สุนทรพจนของนายเวิน เจียเปาในการประชุมสุดยอดการคาการลงทุนจีน -อาเซียนครั้งท่ี 8 , เว็บไซตกระทรวง

การคาประเทศจีน http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/ae/ai/201110/20111007792540.html 
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สังคม ประการท่ีสามคือ การเสริมสรางความเสมอภาค การเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน และการไดรับ

ชัยชนะรวมกัน 

ในการประชุมยุทธศาสตรความสัมพันธทางการทูตของรัฐบาลจีนในป ค.ศ. 2013 ประธานาธิบดี

สี จิ้นผิง ไดเสนอแนวคิดใหมในการสรางสัมพันธไมตรีกับประเทศเพ่ือนบาน สรุปเปนคํานิยามได 4 คํา 

คือ “ใกลชิด จริงใจ เผื่อแผ อดทน” และยังไดเรียกรองให “ลงมือปฏิบัติเพ่ือซ้ือใจและสรางความอุน

ใจแกผูอ่ืนใหมากข้ึน เพ่ิมพูนแรงดึงดูด แรงจูงใจและอํานาจชักจูง” แนวคิดรูปแบบใหมนี้แฝงไวดวย

กุศโลบายยุทธศาสตรทางการทูตกับประเทศเพ่ือนของจีนจํานวนหนึ่ง อาทิ “เพ่ือนบานท่ีปรองดอง 

เพ่ือนบานท่ีปลอดภัย เพ่ือนบานท่ีรุงเรือง” และ “เพ่ือนบานท่ีดี มิตรสหายท่ีดี หุนสวนท่ีดี” เปนตน 

ยังมีประเด็นอีกจุดหนึ่งท่ีควรคาแกการใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือ คําวา “เผื่อแผ” ท่ีเรียกวา 

“เผื่อแผ” นั้น หมายถึง การมอบแตสิ่งท่ีดี ผลกําไร และผลประโยชนอันเปนรูปธรรมใหแกผูอ่ืน ไมได

หมายความแคเพียงการเอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกันเทานั้น หากยังรวมถึงการมอบผลประโยชนท่ีเปน

รูปธรรมใหแกอีกฝายดวย ซ่ึงความหมายของคําคํานี้ คืออีกข้ันหนึ่งของคําวา “เพ่ือนบานท่ีรุงเรือง” 

เพราะคําวา “เพ่ือนบานท่ีรุงเรือง” คือ การมุงเนนใหความสําคัญกับความม่ังค่ัง เจริญรุงเรืองรวมกัน

ดานความรวมมือทางเศรษฐกิจแตเพียงดานเดียว ดังนั้นแนวคิดรูปแบบใหมนี้จึงกลายเปนกุศโลบายท่ี

เปนตัวชี้นํานโยบายทางการทูตกับประเทศเพ่ือนบานของจีนไดอยางรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน 

ระหวางท่ีประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางเยือนประเทศเพ่ือนบาน ไดเสนอกรอบยุทธศาสตรท่ีวาดวย 

“หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” และเพ่ือเปนการบรรลุกรอบยุทธศาสตรดังกลาวนี้ เขาไดเสนอแผนการ

ดําเนินการและมาตรการท่ีเปนรูปธรรม อาทิ ริเริ่มการสรางธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน

เอเชีย และกอตั้งกองทุนเสนทางสายไหมทางทะเล เปนตน มาตรการเหลานี้ทําใหยุทธศาสตร

ความสัมพันธทางการทูตกับประเทศเพ่ือนบานของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรความสัมพันธทางการทูตกับประเทศเพ่ือนบานของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง รูปแบบ

ใหมนี้ กลาวโดยสรุปคือ เปนยุทธศาสตรการเชื่อมโยงเครือขายแบบ “มุงสูทิศใต เดินหนาสูตะวันตก” 

ยุทธศาสตรดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคหลักอยู 2 ประการ ไดแก ประการท่ีหนึ่ง การสรางโครงขาย

เชื่อมโยงกับมิตรประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงนานาประเทศจากท่ัวท้ังทวีปเอเชีย หรือแมกระท่ังทวีป

ยุโรปและแอฟริกา โดยจุดท่ีจะใชเปนจุดเชื่อมตอโครงขายคือโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆ 

เชน ถนน ทางรถไฟ(รถไฟความเร็วสูง) ทอสงน้ํามัน(แกสธรรมชาติ) ทาเรือ สนามบิน เสนทางการบิน 

และอินเตอรเน็ต เปนตน รวมท้ังตอขยายไปจนถึงระดับทรัพยากรบุคคลและระบบตางๆ อีกดวย 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังเนนย้ําอีกวา “โครงขายเชื่อมโยงท่ีเราจะสรางข้ึนนั้นควรจะตองเปนระบบท่ี

ประกอบข้ึนจาก 3 ปจจัย อันไดแก โครงสรางดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบกฎเกณฑและระเบียบ

ขอบังคับ รวมท้ังการแลกเปลี่ยนทางทรัพยากรบุคคล และควรจะตองเปนความรวมมือระหวางกันใน

ขอบขายใหญ 5 ดาน อันประกอบดวย การติดตอสื่อสารกันในระดับยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงใน

ระดับสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความคลองตัวทางการคา การไหลเวียนของเงินทุน และความรวมแรง



 

  
4 

รวมใจของประชาชน” สิ่งนี้ถือเปนโครงขายเชื่อมโยงขนาดใหญท่ีมีความรอบดาน ครอบคลุมทุกมิติ

และมีลักษณะเชื่อมโยงตอเนื่องกัน ถือเปนระบบการเปดประเทศท่ีกอปรดวยพลวัตและความรวมแรง

รวมใจจากทุกฝาย3 

ประการท่ีสอง คือ ประเทศเพ่ือนบานมิไดเปนเพียงกลุมประชาคมท่ีมีความรวมมือทาง

ผลประโยชนเทานั้น หากแตยังเปนกลุมประชาคมท่ีจะตองรวมชะตากรรมเดียวกัน ไมใชเพียงจะเจริญ

หรือตกต่ําไปพรอมกัน แตยังตองรวมเปนรวมตาย ผูกชะตากรรมของจีนและชะตากรรมของประเทศ

เพ่ือนบานเขาไวดวยกัน ขอเสนอท่ีวาดวยกลุมประชาคมท่ีตองรวมชะตากรรมดังกลาวนี้ เกิดข้ึนมาแต

ครั้งปาฐกถาของ นายเวิน เจียเปา นายกรัฐมนตรีท่ีไดแสดงไวในครั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 

2 ท่ีเซบูประเทศฟลิปปนส เขากลาววา  ความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกควรเปนความรวมมือ

ท่ีสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติสุขและปรองดองระหวางประเทศในภูมิภาค ตองสรางกลุม

ประชาคมท่ีรวมชะตากรรมรูปแบบใหมท่ีสามารถพัฒนารวมกันในยามสงบ และรวมกันฝาฟน

อุปสรรคในยามเกิดวิกฤต4 ในป ค.ศ.2011 นายเวิน เจียเปา ไดเขารวมการประชุมสุดยอดผูนําจีน-

อาเซียน ครั้งท่ี 14 ไดเปรียบเปรยความรวมมืออันแนบแนนระหวางจีนกับอาเซียนวาเปน “กลุม

ประชาคมท่ีรวมชะตากรรมเดียวกัน”5โดยแทท่ีจริงแลว แนวคิดท่ีวาดวยกลุมประชาคมท่ีรวมชะตา

กรรมเดียวกันนั้นยังไมเปนท่ีชัดเจนและมีความรอบดานเทาใดนัก ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงจึงไดให

อรรถาธิบายเก่ียวกับวัตถุประสงคการกอตั้งกลุมความรวมมือท่ีตองรวมชะตากรรมเดียวกันในเชิงลึก 

รอบดานและชัดเจน นับตั้ งแตการประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติ ครั้ง ท่ี  18 เปนตนมา 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงไดสงเสริมความรับรูรวมกันในดานการสรางกลุมประชาคมระดับมนุษยชาติ 

เม่ือครั้งการประชุมปออาวแหงเอเชีย (Boao Forum of Asia) ในเดือนเมษายน ค.ศ.2013 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไดเนนยําถึงการ “จัดตั้งกลุมประชาคมท่ีรวมชะตากรรมเดียวกันท่ีมี

เสถียรภาพ” ในการแสดงปาฐกถาในการประชุมครั้งนั้น  ตอมาเม่ือทานเดินทางไปเยือนประเทศลาว

และอินโดนีเซีย ก็ยังไดเนนย้ําถึงการจัดตั้งกลุมประชาคมท่ีรวมชะตากรรมเดียวกันระหวางจีนและ

อาเซียนอีกครั้ง รวมถึงเม่ือครั้งการประชุมพันธกิจดานความสัมพันธทางการทูตกับประเทศเพ่ือนบาน 

ทานก็ไดย้ําถึงอีกครั้งหนึ่งวา ความรับรูรวมกันในดาน “กลุมประชาคมท่ีรวมชะตากรรมเดียวกัน” ได

หยั่งรากเขาสูกลุมประเทศเพ่ือนบานแลว ในชวงระยะเวลาตั้งแตป ค.ศ. 2013-2014 ประธานาธิบดีสี  
                                                             
3 สุนทรพจนของนายสี จิ้นผิงในการประชุมเพ่ือเช่ือมความสัมพันธแบบหุนสวน 

http://news.xinhuanet.com/politics/2014-11/08/c_1113170919.htm 
4 ความรวมมือในภมูิภาคเอเชียตะวันออกสรางประชาคมรวมทุกขรวมสุขแบบใหม, หนังสือพิมพเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เซินเจิ้น  http://paper.sznews.com/tqb/20070116/ca2559356.htm 
5 สุนทรพจนของนายเวิน เจียเปาในการประชุมผูนําจีน-อาเซียนครั้งท่ี 14 

http://toronto.china-consulate.org/chn/zgxw/t878614.htm 
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จิ้นผิง ไดกลาวกับบรรดาผูนําประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาเก่ียวกับการสรางกลุมความ

รวมมือท่ีรวมชะตากรรมเดียวกันระหวางจีนกับกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาอีกจํานวน 

3 ครั้ง ตามสถิติแลว ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ป ทานไดกลาวถึงคําๆ นี้จํานวนกวา 30 ครั้ง6 

ในความเปนจริงแลว มาตรการทางยุทธศาสตรท่ีสําคัญเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของกรอบ

ยุทธศาสตรขางตนนั้นประกอบดวยยุทธศาสตรโครงการขนาดใหญ 2 โครงการ โครงการแรก คือ เขต

เศรษฐกิจตามแนวเสนทางสายไหมสายใหม” โครงการนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงไดเสนอแนวคิดเม่ือ

ครั้งแสดงปาฐกถา ณ มหาวิทยาลัย Nazarbayev ประเทศคาซัคสถาน เม่ือเดือนกันยายน ค.ศ.2013 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางโครงขายอันใกลชิดระหวางประเทศจีนกับประเทศในกลุมภูมิภาคเอเชีย

ตะวันตกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันตกโดยการสรางโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ตามแนวเสนทาง

สายไหมเดิม เพ่ือใหกลายเปนระเบียงเศรษฐกิจท่ีมีความม่ังค่ัง รวมท้ังเปนการเชื่อมเครือขายวงแหวน

เศรษฐกิจเอเชียและเศรษฐกิจยุโรปเขาดวยกัน 

โครงการท่ีสอง คือ โครงการ“เสนทางสายไหมทางทะเลแหงศตวรรษท่ี 21” โครงการนี้ 

ประธานาธิบดีสี  จิ้นผิง ไดเสนอข้ึนเม่ือครั้งเดินทางเยือนกลุมประเทศอาเซียนในเดือนตุลาคม ค.ศ.

2013 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมสรางโครงขายทางดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาดใหญท้ังทางบก 

ทางทะเลและทางอากาศ เพ่ือใหจีนและภูมิภาคเอเชียอาคเนยท่ีเปนชุมทางการคมนาคมขนสงมาแต

ครั้งโบราณไดพัฒนาหลอมรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งข้ึน และยิ่งไปกวานั้นเปนการเชื่อมตอ

ทางทะเลกับภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลาง แอฟริกาและยุโรปเขาดวยกัน 

ถึงแมวาทิศทางและพ้ืนท่ีทางยุทธศาสตรของโครงการขนาดใหญท้ัง 2 โครงการนี้จะมีความ

แตกตางกัน แตท้ัง 2 โครงการนี้ตางก็มีเปาประสงคเดียวกัน และไดรับการขนานนามเปนยุทธศาสตร

โครงการ “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” เพ่ือการดําเนินการในโครงการดังกลาว รัฐบาลจีนไดริเริ่ม

มาตรการขนาดใหญท่ีสําคัญจํานวนหนึ่ง โดยเปนการใหการสนับสนุนและใหการรับรองทางดาน

เศรษฐกิจและการเงิน ประการท่ีหนึ่ง คือ ริเริ่มกอตั้ง “ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน

เอเชีย” ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไดกลาวถึงการกอต้ังธนาคารดังกลาวเปนครั้งแรกกับประธานาธิบดีซู

ซิโลบัมบัง ยูโดโยโน ในการประชุม ณ กรุงจาการตา เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม ค.ศ.2013 สํานักงานใหญ

ของธนาคารแหงนี้จะตั้งอยู ณ กรุงปกก่ิง โดยมีทุนจดทะเบียนเปนเงินจํานวน 1 แสนลานเหรียญ

สหรัฐ และเม่ือลวงถึงวันท่ี 15 เมษายน ค.ศ. 2015 มีประเทศแสดงเจตจํานงรวมกอตั้งจํานวน 57 

ประเทศ โดยเปนประเทศท่ีต้ังอยูในภูมิภาคจํานวน 37 ประเทศ และประเทศท่ีตั้งอยูนอกภูมิภาคอีก 

20 ประเทศ ซ่ึงรวมถึงประเทศท่ีพัฒนาแลว อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรเลีย เปนตน ซ่ึงใน

                                                             
6 นายสี จิ้นผิงพูดคําวา “ประชาคมรวมทุกขรวมสุข” 30 ครั้ง ภายใน 2 ป http://chuansong.me/n/1320090 
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ปนี้หลังจากท่ีไดทําการกําหนดบทบัญญัติตางๆ อยางสมบูรณแลวจะมีการประกาศการจัดตั้งอยางเปน

ทางการตอไป 

ประการท่ีสอง คือ โครงการ “กองทุนเสนทางสายไหม” ท่ีรัฐบาลจีนเปนผูจัดตั้งข้ึน เม่ือครั้งการ

เจรจาหารือท่ีวาดวยการสงเสริมความสัมพันธเชิงหุนสวนในดานการสรางโครงขายเชื่อมโยง ท่ีจัดข้ึน

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงไดแถลงวา จีนจะใชเงินลงทุนกวา 4 หม่ืนลาน

เหรียญสหรัฐ ในการจัดตั้งกองทุนเสนทางสายไหม เพ่ือใหการสนับสนุนทางการเงินแกประเทศท่ีอยูใน

เขตยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” ในโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางโครงขาย

เชื่อมโยงระหวางกัน เชน การสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การพัฒนาแหลงทรัพยากร ความรวมมือ

ทางดานอุตสาหกรรม และความรวมมือดานการเงิน เปนตน กองทุนเสนทางสายไหมนั้นเปนกองทุนท่ี

เปดกวาง และยินดีท่ีจะตอนรับนักลงทุนจากประเทศตางๆ ท้ังในและนอกภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงยังประกาศอีกวา ภายในระยะเวลา 5 ปขางหนา จีนจะใหโควตาการอบรม

เจาหนาท่ีประจําโครงขายเชื่อมโยงจํานวน 20,000 คนแกกลุมประเทศเพ่ือนบานอีกดวย 

นอกจากแผนโครงการใหญ 2 โครงการท่ีไดกลาวไปขางตน องคกรและหนวยงานทางราชการ

ของจีนท่ีเก่ียวของกําลังดําเนินการกําหนดแผนกอต้ัง “ธนาคารเสนทางสายไหมทางทะเล” จะมีการ

เพ่ิมการระดมทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 พันลานหยวนใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึน และกระตุนใหผูลงทุนจาก

ภาคเอกชนเขามามีสวนรวม ปจจุบัน ประเทศอาเซียนหลายประเทศไดแสดงทาทีตองการเขารวม

กอต้ังธนาคารดังกลาวแลว ดวยเหตุนี้แผนโครงการท่ีไดกลาวมาขางตนท้ังหมดจึงลวนถือเปน

มาตรการดําเนินการเพ่ือสนับสนนุยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” 

จุดเดนของยุทธศาสตรความสัมพันธทางการทูตกับประเทศเพ่ือนบานของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

ท่ีประจักษชัดท่ีสุดมีดวยกันหลายประการ ประการท่ีหนึ่ง คือ การใหความสําคัญกับการสราง

มาตรการท้ังแบบแข็งและแบบออน ถึงแมวาโครงขายเชื่อมโยงจะเก่ียวโยงกับระบบตางๆ ใน

หลากหลายระดับ แตประการท่ีควรเนนหนักใหเดนชัดมากท่ีสุดคือมาตรการแบบแข็งท่ีเก่ียวของกับ

การคมนาคมขนสง ประการท่ีสอง คือ เนนการดําเนินการจากฝายจีนเพียงฝายเดียวหรือการบริการ

สินคาและบริการสาธารณะจากฝายจีนเพียงฝายเดียว หากกลาวถึงในอดีตท่ีผานมา รูปแบบเดิมจะ

เปนการเนนหนักในดานความเสมอภาคและไดรับผลประโยชนรวมกัน แตปจจุบันนี้จีนจะกลายเปน

ผูใหการสนับสนุนทางดานเงินทุนเพียงฝายเดียว และสุดทายประการท่ีสาม คือ สรางจุดเดนดานใด

ดานหนึ่งเพียงดานเดียว  ไมใชการเนนความรอบดาน ยุทธศาสตรใหมนี้โดยหลักแลว คือ การมุงสูทิศ

ตะวันตกและทิศใต หรือจะเรียกวาเปนการ “มุงสูตะวันตก เดินหนาสูใต” ซ่ึงเห็นไดชัดวาในตอนนี้

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือไมใชเปาหมายสําคัญตอไป 

หลังจากท่ีนายสี จิ้นผิง กาวข้ึนมาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอยางเปนทางการ ดวยเหตุใดจึง

ตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรความสัมพันธทางการทูตกับประเทศเพ่ือนบานใหเปนเชนนี้ และนี่คือ

ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหและประเมินจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางการพัฒนาในภูมิภาค
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ใกลเคียงกับประเทศตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมาของสี จิ้นผิงเอง เขาเล็งเห็นวาการท่ีเศรษฐกิจ

ของจีนจะพัฒนามาจนถึงระดับในทุกวันนี้จําตองเฟนหาผลลัพธแรงขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดการ

เจริญเติบโตรูปแบบใหม และเปนผลลัพธจากการทบทวนและประเมินทาทีและบทบาทของจีนครั้ง

ใหมในภูมิภาคดังกลาว 

ตลอดระยะเวลาหลายปมานี้ สถานการณทางการเมืองของประเทศตางๆ ในภูมิภาคใกลเคียงกับ

จีนสงผลกระทบในดานลบท่ีไมเอ้ือประโยชนหลายประการ ประการแรกคือ ความตึงเครียดและความ

ขัดแยงระหวางจีนและญี่ปุน นับตั้งแตนายชินโซะ อาเบะ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีญี่ปุนเปนตนมา 

โดยเฉพาะชวงเวลาหลังจากท่ีญ่ีปุนประกาศความเปนเจาของอธิปไตยเหนือหมูเกาะเตี้ยวหยู 

ความสัมพันธระหวางจีนและญ่ีปุนยิ่งทวีความเลวรายลง ประกอบกับการประกาศแสดงทาทีอันแข็ง

กราวของนายอาเบะ ในกรณีความขัดแยงท่ีมีมาต้ังแตในอดีต ยิ่งสงผลใหความสัมพันธระหวางสอง

ชาติกาวเขาสูภาวะชะงักงัน จีนและญี่ปุนตางยุติการไปมาหาสูกันในระดับผูนํา คําเปรียบเปรย

ความสัมพันธระหวางสองประเทศท่ีแตเดิมกลาววา “Cold Politics and Hot Economics”กําลัง

แปรเปลี่ยนเปน “Cold Politics and Cold Economics”ซ่ึงทําใหจีนผิดหวังตอญี่ปุนเปนอยางมาก 

ประการท่ีสอง คือ ปญหาเกาหลีเหนือท่ีจีนตกอยูในสภาวะกลืนไมเขาคายไมออก การประชุม

ภาคีหกฝายท่ีจีนเปนตัวตั้งตัวตีก็ตกอยูในสภาวะชะงักงันเนื่องจากเกาหลีเหนือไมใหความรวมมือ กรณี

ท่ีนายคิม จองอึน สั่งลงโทษนายจาง ซอง แท็ก ยิ่งสงผลใหความสัมพันธระหวางสองประเทศทวีความ

ตึงเครียดมากยิ่งข้ึน  เพราะจาง ซอง แท็ก ผูนี้มีฐานะเปนอาเขยของคิม จอง อึน และเปนผูท่ีมี

บทบาทและอํานาจอยางยิ่งในเกาหลีเหนือ รวมท้ังมีหนาท่ีกํากับดูแลภารกิจการติดตอสัมพันธระหวาง

จีนและเกาหลีเหนือมาโดยตลอด และเคยไดรับการขนานนามวาเปนทูตสันถวไมตรีผูเปนสะพานเชื่อม

ความสัมพันธระหวางจีนและเกาหลีเหนือ ความสัมพันธอันแนบแนนระหวางตัวเขากับจีนนั้นไดสราง

ความไมไววางใจใหกับคิม จอง อึนเปนอยางยิ่ง เปนเหตุใหเขาถูกประหาร ดังนั้นจุดนี้จึงถือเปนปจจัย

ท่ีสงผลกระทบทําใหความสัมพันธระหวางสองประเทศเกิดชะงักข้ึน ความสัมพันธระหวางจีนและ

เกาหลีเหนือท่ีเสื่อมโทรมสงผลใหความสนใจของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกลดลง 

ประการท่ีสาม คือ สหรัฐอเมริกาเพ่ิมการจํากัดบทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพ่ือ

เปนการขัดขวางการทะยานข้ึนเปนมหาอํานาจและการขยายอิทธิพลของประเทศจีน สหรัฐอเมริกาจึง

เนนย้ํานโยบาย “หวนคืนกลับมาสูภูมิภาคเอเชียแปซิฟก” และนโยบาย “การสรางดุลยภาพใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก” อีกครั้ง สหรัฐอเมริกาเปนฝายท่ีพยายามใชสัมพันธภาพระหวางอเมริกาและ

ญี่ปุนสรางแรงกดดันแกจีน ยกตัวอยางเชน กรณีพิพาทหมูเกาะเตี้ยวหยู สหรัฐไดใหการสนับสนุน

ญี่ปุนอยางลับๆ และในอีกดานหนึ่ง คือ กรณีพิพาทเก่ียวกับอธิปไตยเหนือหมูเกาะทะเลจีนใตนั้น 

สหรัฐอเมริกายังสรางปญหาใหกับจีนดวยการเปนผูอยูเบื้องหลังในการใหการสนับสนุนฟลิปปนสและ

เวียดนาม สงผลใหจีนตกอยูในสถานะผูถูกกระทําในกรณีพิพาทดังกลาว นอกจากนี้ยังเปนผูชักจูง
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ญี่ปุนเขามาแทรกแซงกรณีพิพาททะเลจีนใต ทําใหสถานการณท่ีจีนตองเผชิญนั้นยิ่งทวีความซับซอน

ข้ึนไปอีก 

เพ่ือเปนการขจัดอุปสรรคท่ีไดกลาวมาขางตน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงจึงไดปรับเปลี่ยน

ยุทธศาสตรครั้งใหญดวยนโยบายมุงสูตะวันตกและเดินหนาสูใต การมุงหนาสูตะวันตก คือ กระชับ

ความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางและในตะวันออกกลาง ซ่ึงจะนําผลประโยชนทาง

ยุทธศาสตรอันใหญหลวงมาสูจีน การเดินหนาสูใต คือการกระชับความสัมพันธกับกลุมประเทศ

อาเซียน กลบและลบขอพิพาทตางๆ ในทะเลจีนใตรวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจากการยุแหยของ

สหรัฐอเมริกา 

การปรับยุทธศาสตรของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เปนผลสืบเนื่องมาจากการเสาะแสวงหาแรง

ขับเคลื่อนรูปแบบใหมทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ประการแรก คือ อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของจีนในปจจุบันยังเคลื่อนไหวอยูท่ีประมาณรอยละ 7.5 กาวเขาสูชวงเวลาท่ีเรียกวา 

“สถานการณปกติครั้งใหม” อีกท้ังยังตองเผชิญหนากับแรงกดดันในข้ันตอไป การท่ีจีนจะสามารถ

แสวงหาตําแหนงของการขยายตัวจุดใหมหรือพลวัตใหมไดหรือไมนั้นลวนมีสวนสัมพันธกับทิศทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจจีนในอนาคตท้ังสิ้น บริเวณทางภาคตะวันตกของประเทศจีนถือเปนอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ี

กําลังรอการพัฒนา และแฝงไวซ่ึงศักยภาพอันเปยมลน แผนโครงการเศรษฐกิจตามแนวเสนทางสาย

ไหมจะนํามาซ่ึงปจจัยและโอกาสท่ีเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตภาคตะวันตกของประเทศ

จีน ประการรองลงมา การปรับยุทธศาสตรในครั้งนี้เปนการปูทางกาวสูภายนอกของวิสาหกิจจีน เปน

การวางอนาคตดวยการสงออกเงินทุนและกําลังการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยโครงการนี้ถือเปนเวที

สําหรับองคกรและหนวยงานทางดานการสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางดานการคมนาคมขนสงของ

จีน และประการสุดทาย อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเปนไปอยางจํากัด เนื่องมาจากปจจัยความ

ตองการดานพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวัน แตทวาภูมิภาคเอเชียกลางและ

ตะวันออกกลางมีแหลงพลังงานน้ํามันและกาซธรรมชาติอุดมสมบูรณ ดังนั้นโครงการเศรษฐกิจตาม

แนวเสนทางสายไหมจึงสามารถเปนแหลงสนับสนุนทางยุทธศาสตรใหแกการยกระดับแหลงพลังงาน

ของจีนได 

การปรับยุทธศาสตรในรูปแบบดังกลาวนี้ถือเปนการประมาณการณท่ีถูกตองและชัดเจนเก่ียวกับ

ศักยภาพของจีนในปจจุบัน เปนการแสดงถึงผลลัพธทางสถานะรูปแบบใหมในพันธกิจของชาติ

มหาอํานาจอยางประเทศจีน ประเทศจีนปจจุบันไดกลายเปนประเทศท่ีมีโครงสรางทางเศรษฐกิจใหญ

เปนอันดับสองของโลก และมีปริมาณทุนสํารองเงินตราตางประเทศจํานวนมหาศาล มีศักยภาพท่ีจะ

ใหการสนับสนุนปจจัยดานสินคาสาธารณะตางๆ โดยมีภาระหนาท่ีในฐานะประเทศมหาอํานาจใน

ระดับภูมิภาคและในระดับโลก ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเอเชียท่ีประจีนเปนผูริ่เริ่ม

กอตั้งข้ึนนั้นถือเปนการแสดงใหเห็นถึงความม่ันใจในจุดนี้ และในขณะเดียวกัน จะเปนการบรรลุ
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วัตถุประสงคท่ีจะสรางประชาคมท่ีรวมชะตากรรมเดียวกันผานแผนยุทธศาสตรแผนใหมดังกลาวนี้ 

เพ่ือเปนการลดทอนอิทธิพลในเชิงลบของสหรัฐอเมริกาท่ีมีตอจีน 

2. คํานิยามของแผนยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” 

ยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไดรับการขนานนามวา

เปนแผนมารแชลแหงจีน แผนมารแชลของสหรัฐอเมริกานี้ถือกําเนิดข้ึนภายหลังจากการสิ้นสุดของ

สงครามโลกครั้งท่ีสอง เปนแผนการท่ีเกิดข้ึนภายใตภูมิหลังท่ีในขณะนั้นภูมิภาคยุโรปตองเผชิญกับ

ปญหาความซบเซาทางเศรษฐกิจ แตทางดานสหรัฐอเมริกากลับมีปริมาณเงินทุนและกําลังการผลิต

ทางอุตสาหกรรมท่ีเกินกวาความตองการ ในขณะนั้นแผนการมารแชลนี้ถือเปนความสําเร็จรวมกัน

ระหวางสหรัฐอเมริกาและยุโรป แตในอีกดานหนึ่ง แผนการดังกลาวนี้เปนแผนการท่ีไดรับการเสนอ

ข้ึนมาในชวงเวลาสงครามเย็น หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เนื่องจากสหรัฐอเมริกาตองการใชแผน

ดังกลาวในการชวยฟนฟูสภาพเศรษฐกิจของกลุมประเทศในยุโรป และฟนฟูความสัมพันธทางการ

เมืองการปกครอง การทหารระหวางสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพ่ือเปนการตอตานกลุมพันธมิตรฝาย

สังคมนิยมท่ีมีสหภาพโซเวียตเปนผูนํา ดวยเหตุนี้แผนการดังกลาวจึงเปนแผนการท่ีกอปรไปดวย

อุดมการณทางการเมืองอันเขมขน ยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” จึงเปนยุทธศาสตรทาง

เศรษฐกิจท่ีมีรูปแบบเฉกเชนเดียวกันแผนมารแชล แตทวาวัตถุประสงคทางการเมืองนั้นกลับแตกตาง

กันโดยสิ้นเชิง วัตถุประสงคของจีนคือตองการสรางประชาคมท่ีรวมชะตากรรมเดียวกันกับกลุม

ประเทศเพ่ือนบาน กลุมประเทศในภูมิภาค หรือแมกระท่ังการสรางประชาคมท่ีรวมชะตากรรม

เดียวกันในระดับสากล 

หากถามวา ยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” ถือเปนการตอบโตนโยบายการสรางดุลย

ภาพทางอํานาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของสหรัฐฯ  และถือเปนการกาวกายอํานาจของสหรัฐฯ ใน

ภูมิภาคเอเชียหรือไมนั้น อาจวิเคราะหไดวา ในฐานะท่ีจีนเปนประเทศมหาอํานาจท่ีกําลังกาวข้ึนมามี

บทบาท  ในยามตองเผชิญหนากับการขัดขวางของมหาประเทศข้ัวอํานาจเกา จึงเปนการยากท่ีจีนจะ

หลีกเลี่ยงการตอกรกับอุปสรรคท่ีคอยขวางก้ัน ปกปกรักษาและพัฒนาผลประโยชนแหงตน รวมท้ัง

ผลประโยชนรวมกันของท้ังภูมิภาค โดยพ่ึงพากําลังของตนเอง ดวยเหตุนี้ หากพิจารณาจากระดับใด

ระดับหนึ่ง ยุทธศาสตรดังกลาวจึงเปนยุทธศาสตรท่ีพรอมดวยลักษณะของการตอบโตนโยบายการ

สรางดุลยภาพทางอํานาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของสหรัฐ แตหากพิจารณาในแงภวพิสัย 

ยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เปนยุทธศาสตรท่ีมีจุดถือกําเนิด

ท่ีสูงกวาและมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลกวา เปาหมายของยุทธศาสตรนี้ไมไดอยู ท่ีการตอบโตอยาง

ผูถูกกระทํา แตวาเปนสรางสถานการณโลกแนวใหมอยางจริงจัง เขาตองการใหประเทศจีนเปน

มหาอํานาจท่ีมีภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ โดยการสรางความเจริญรุงเรือง ความปรองดอง และ

สันติภาพในภูมิภาคเอเชีย เปนผูกําหนดกฎเกณฑท่ีมีความเสมอภาค สมเหตุสมผล และโปรงใส สรรค

สรางใหภูมิภาคเอเชียกลายเปนกลุมประชาคมท่ีตองรวมชะตากรรมเดียวกัน 
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ดวยเหตุนี้ ยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” จึงเปนเสนทางแหง “สันติภาพทะเลจีน

ใต”เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014 นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนไดเสนอแนวคิดวา จีนและ

อาเซียนจําตองสงเสริมการติดตอประสานงานระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพและความเชื่อใจระหวาง

กัน รวมท้ังขยายการสรางความรับรูรวมกันและความรวมมือ รวมกันพัฒนาภูมิภาคทะเลจีนใตให

กลายเปน “ทะเลแหงสันติภาพ” และ “ทะเลแหงสัมพันธไมตรี” สรางแรงดึงดูดจากกลุมประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน ยกระดับความนาเชื่อถือของประเทศจีน ผูกโยงชะตากรรมและผลประโยชนของจีน

และกลุมประเทศในอาเซียนเขาไวดวยกัน โดยผานทางการสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆ อันเปน

โครงขายเชื่อมโยงระหวางกัน เพ่ือใหจีนและอาเซียนกลายเปนกลุมประชาคมท่ีตองรวมชะตากรรม

เดียวกันอยางแทจริง 

ยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” ยังเปนลูทางแหงการขยายการคาระหวางประเทศ 

เปนการกอสรางและปรับปรุงโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอันเปนโครงขายเชื่อมโยงตลอดเสนทาง

ท้ังทางบกและทางทะเล เพ่ือใหการคมนาคมขนสงระหวางนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียมีความ

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน จําตองใหการสงเสริมการคาการลงทุนทางสินคาและเงินทุน รวมท้ังการ

แลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014 นายกรัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียงไดเสนอ

แนวคิดท่ีวาดวยแผนยกระดับเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน ทางการจีนยินดีท่ีจะเปดการเจรจาขอตกลง

ตางๆ โดยผานรูปแบบการเจรจาท่ีใหสิทธิ์ผูลงทุนเทียบเทากับพลเมืองจีนรวมท้ังอนุญาตใหวิสาหกิจท่ี

ไมไดอยูในรายชื่อตองหามสามารถดําเนินการเจรจาการคาการลงทุนได แผนการดังกลาวมีกําหนดท่ี

จะเจรจาใหแลวเสร็จในชวงประมาณปลายป ค.ศ. 2015 

ยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” นี้ ยังถือเปนเสนทางใหวิสาหกิจและแหลงเงินทุนจาก

จีนกาวสูเวทีโลก ตลอดระยะเวลากวา 30 ปท่ีผานมา ประเทศจีนไดใหการตอนรับการเขามาลงทุน

จากประเทศตางๆ ท่ัวโลก แหลงเงินทุน เทคโนโลยีจากท่ัวโลกไดสรางคุณูปการแกการพัฒนาของจีน 

และสงผลใหจีนสามารถรังสรรคความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลา 30 ปนับจากนี้ 

ประเทศจีนจะกลายเปนประเทศมหาอํานาจในดานการสรางงานของโลก เนื่องจากวาจีนไดสั่งสม

เงินทุนและเทคโนโลยีตางๆ เอาไวจํานวนมาก ดังนั้นถึงเวลาแลวท่ีจีนจะตอบแทนสังคมโลกเชนกัน 

ประเทศจีนไดสั่งสมเทคโนโลยีและประสบการณจํานวนมากในดานโครงการกอสรางสาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน อาทิ ถนน ทางรถไฟ ทาเรือ สนามบิน สะพาน เปนตน การถายโอนเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมเหลานี้ถือเปนการนํามาซ่ึงโอกาสทางการพัฒนาแกกลุมประเทศท่ีอยูในแนวยุทธศาสตร 

“หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง”  และถือเปนการเพ่ิมพูนพลวัตทางการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็ถือเปน

การนํามาซ่ึงการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมสําหรับประเทศจีนเอง ก็เปรียบเสมือนการท่ีนานาชาติไดรับ

ผลประโยชนจากการเขามาลงทุนในประเทศจีนเชนกัน 

และประการสุดทาย ยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” ถือเปนเสนทางท่ีเชื่อมสามทวีป

ใหญเขาไวดวยกัน ไดแก ทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรป เขตเศรษฐกิจตามแนวเสนทางสายไหมมี
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จุดเริ่มตน ณ บริเวณภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน พาดผานภูมิภาคเอเชียกลาง 

เอเชียตะวันออกกลาง รัสเซีย เชื่อมตอไปสูทวีปยุโรป สวนเสนทางสายไหมทางทะเลแหงศตวรรษท่ี 

21 มีจุดเริ่มตนจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตของประทศจีน ทอดตัวตามแนวชายฝงไปทางตะวันตก

เฉียงใตของประเทศจีน พาดผานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชื่อมตอไปจนถึงประเทศตางๆ ท่ีตั้ง

อยูรอบมหาสมุทรอินเดีย เรื่อยไปจนกระท่ังทวีปแอฟริกาและทวีปยุโรป จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู

ในแตละประเทศท่ีตั้งอยูตามแนวเขตเศรษฐกิจเสนทางสายไหมนี้คิดเปนสัดสวนประชากรครึ่งหนึ่งของ

ประชากรท้ังโลก ถือเปนการเชื่อมประสานเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรป สามทวีป

ใหญใหกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และจะตองกระตุนพลวัตทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ เพ่ือ

เปนการสรางคุณูปการแกการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

3. โครงการเสนทางสายไหมทางทะเลกับความสัมพันธจีน-ไทย 

ความสัมพันธอันแนบแนนระหวางจีนและไทยนั้นมีประวัติศาสตรสืบเนื่องมาอยางยาวนานและ

ตั้งอยูบนรากฐานอัน ม่ันคง ตลอดระยะเวลากวา 10 ปท่ีผานมา ความสัมพันธกับประเทศไทยใน

ฐานะหุนสวนทางยุทธศาสตรไดรับการพัฒนาใหม่ันคงข้ึนอีกข้ัน ถึงแมวาสถานการณทางการเมืองของ

ไทยจะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ข้ัวอํานาจทางการเมืองเกิดการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยน

ตลอดเวลา แตกระนั้น ความสัมพันธระหวางจีนและไทยยังคง ราบรื่นมาตั้งแตตนจนถึงบัดนี้ ไมวา

พรรคการเมืองใดจะไดรับเลือกใหเปนรัฐบาล ตางลวนแลวแตมีความพยายามในการรักษาและสงเสริม

ความสัมพันธระหวางจีน-ไทยใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 

นับตั้งแตกาลเวลาอันเนิ่นนานท่ีผานมา กองทัพไทยมีสัมพันธไมตรีอันดีและแนบแนนกับจีนมา

โดยตลอด หลังจากท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดกาวเขามามีบทบาททางการเมือง ไดทําการลม

ลางอํานาจของรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร และไดทําการตรวจสอบการลงนามความรวมมือ

ในสัญญาและขอตกลงตางๆ กับจีนอีกครั้ง ในชวงเวลานั้นมีการคาดเดากันวาความสัมพันธระหวาง

จีน-ไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม แตเม่ือเวลาผานไปไมนาน ก็เห็นผลประจักษชัดวาความกังวล

เหลานี้เปนสิ่งท่ีเกินกวาเหตุ เพราะในเวลาตอมา พลเอกประยุทธ จันทรโอชา และบรรดาผูนําจีน 

ไดแก นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี และนายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรี ตางมีการเดินทางเยือน

ระหวางกัน ถือเปนการขจัดความกังวลเหลานี้ไปโดยสิ้นเชิง 

ปจจุบัน พัฒนาการอยางรวดเร็วในดานความสัมพันธเชิงหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางจีนและ

ไทยยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง ในดานการเมือง ประเทศไทยในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของ

ความสัมพันธระหวางจีน-อาเซียน ยังคงแสดงบทบาทของการเปนศูนยกลางทางยุทธศาสตร ในแงของ

ปญหาขอพิพาททะเลจีนใตท่ีเก่ียวของกับอาเซียน ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ เชน ประเทศกัมพูชา 

ตางมีจุดยืนท่ีจะสนับสนุนจีนตอไป ถึงแมวาในอีกดานหนึ่ง ก็ยังคงรักษาความสัมพันธอันดีระหวาง

สหรัฐกับอาเซียนท่ีมีมาชานาน แตในอีกดานหนึ่งนั้นยังคงใหความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอันแนนแฟน

กับจีนเชนเดิม โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีทางการทหาร ทางจีนยินดีท่ีจะใหการสนับสนุนดานอาวุทธ
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ยุทโธปกรณทางการทหารแกฝายไทย ไมวาจะเปนรถถังหรือเรือดําน้ํา เปนตน และทางการไทยก็หวัง

วา จีนจะใหการสนับสนุนโครงการทางการการพัฒนาและวิจัยทางเทคโนโลยีท่ีมากข้ึนเชนกัน รวมไป

ถึงการศึกษาวิชาทางดานการทหาร จีนและไทยท้ังสองยังไดบรรลุขอตกลงรวมกันในดานการฝกซอม

รบรวมกัน ในเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา ทางการจีนไดตอบรับเขารวมการฝกรวมผสมทางการทหาร 

“Cobra Gold” ซ่ึงเปนการฝกซอมรบรวมกันท่ีจัดข้ึนโดยไทยและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงการตอบรับเขา

รวมการฝกในครั้งนี้สอเคาใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาท่ีเริ่มจืดจางลง 

หลังจากท่ีรัฐบาลท่ีนําโดยทหารเขามามีบทบาททางการเมือง ปรากฏการณดังกลาวนี้แสดงให

เห็นวา การท่ีไทยมีนโยบายโนมเอียงเขาหาจีนนั้น โดยหลักแลวมีท่ีมาจากความแตกตางทางนโยบาย

ดานความสัมพันธทางการทูตของจีนและสหรัฐฯ ท่ีมีตอไทย ประเทศจีนดําเนินความสัมพันธโดยใช

หลักการท่ีวาดวยการไมแทรกแซงกิจการภายในประเทศอ่ืนมาโดยตลอด แตสหรัฐฯ กลับดําเนิน

นโยบายการตางประเทศแบบยึดอุดมคติทางการเมืองเศรษฐกิจเปนหลัก หลังจากท่ีเกิดการ

รัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา สงผลให

สหรัฐฯ มีทาทีเย็นชาตอประเทศไทย  สหรัฐฯ ระงับเงินทุนสนับสนุนทางการทหารจํานวนกวา 4.7 

ลานเหรียญสหรัฐใหแกไทย รวมท้ังยกเลิกโครงการความรวมมือทางดานการทหารจํานวนหนึ่ง7 ฝาย

สหรัฐฯ ยังลดระดับการฝกรวมทางการทหาร “Cobra Gold” กับทางการไทยเชนกัน โดยลดจํานวน

ทหารท่ีเขารวมการฝก โดยเฉพาะสิ่งท่ีทางการไทยไมพอใจอยางยิ่งคือการท่ีนายแดเนียล รัสเซล 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐฯ เรียกรองใหทางการไทยยุติการใชกฎอัยการ

ศึก และฟนฟูระบอบประชาธิปไตย พลเอกประยุทธจึงไดตัดพอวา “สิ่งท่ีผมรูสึกผิดหวังก็คือ การท่ี

สหรัฐฯ ไมเขาใจในการทํากระทําของผม แถมยังเพ่ิมการแทรกแซง สหรัฐไมเขาใจแมกระท่ังวิธีการ

ปฏิบัติหนาท่ีของผม ถึงแมวาไทยและสหรัฐฯ จะถือเปนพันธมิตรมีความสัมพันธอันแนนแฟนกันมา

เนิ่นนาน”8 เว็บไซต Star and Stripes ของทางการสหรัฐฯ ถึงข้ันอางวา ผูนําของไทยไดกลาววา 

“ปกก่ิงเขาใจพวกเรา แตวอชิงตันไมเขาใจพวกเรา”9 

หลังจากท่ีทหารเขามาดูแลบริหารประเทศ สหภาพยุโรปไดประกาศคว่ําบาตรไทย ยกเลิกการ

เยือนไทยท่ีเปนทางการท้ังหมด รวมท้ังเลื่อนการลงนามในขอตกลงความรวมมือกับไทยทุกฉบับ ซ่ึงจุด

                                                             
7 ประเทศไทยเพ่ิมความสัมพันธดานการทหารกับประเทศจีนเพ่ือถวงดุลความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ

สหรัฐอเมริกา  http://www.bbc.co.uk/zhongwen/simp/world/2015/02/150206_thailand_china 
8 ประเทศไทยกับประเทศจีนรวมกันพัฒนาความสัมพันธดานการปองกันประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ

ไทยกับสหรัฐอเมริกาดานการทหารตกอยูในภาวะชะงักงัน 

http://news.xinhuanet.com/cankao/2015-02/11/c_133986884.htm 
9 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทย : ประเทศจีนเขาใจพวกเรามากกวาสหรัฐอเมริกา 

http://club.mil.news.sina.com.cn/viewthread.php?tid=702833 
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นี้ถือเปนสิ่งท่ีบีบบังคับใหรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธกระชับความสัมพันธกับทางการจีน

ยิ่งข้ึน 

ทางดานเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางไทยและจีนยิ่งมีความแนบแนนมากยิ่งข้ึน โดยใน

ปจจุบัน ประเทศจีนเปนตลาดสงออกสินคาท่ีใหญท่ีสุดของไทย และยังเปนประเทศหลักๆ ท่ีปอน

นักทองเท่ียวท่ีตองการเดินทางไปทองเท่ียวท่ีประเทศไทยดวย ท้ังสองประเทศพยายามท่ีจะบรรลุ

วัตถุประสงคในการเพ่ิมมูลคาทางการคาระดับทวิภาคีในป ค.ศ. 2015 ใหมีมูลคาสูงถึง 1 แสนลาน

เหรียญสหรัฐ10 

ในชวงเวลาท่ีรัฐบาลทหารเขามาบริหารประเทศ ตรงกับชวงท่ีจีนปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร

ความสัมพันธทางการทูตกับประเทศเพ่ือนบานครั้งใหญพอดี ยุทธศาสตร “หนึ่งแนวเขต หนึ่ง

เสนทาง” ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ถือเปนการหยิบยื่นความชวยเหลือในภาวะคับขันใหแกบรรดา

ประเทศประสบปญหาขาดแคลนเงินทุนและประเทศท่ีมีความตองการสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซ่ึง

ไดรับการตอนรับจากนานาประเทศท่ีตั้งอยูในเขตยุทธศาสตรเปนอยางดี ประเทศไทยก็เชนกัน รัฐบาล

ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จึงไดรีบควาโอกาสครั้งนี้ไวในทันที และแสดงความพยายามท่ีจะ

เสริมสรางความรวมมือกับจีนใหมากข้ึนไปอีกข้ัน ทางการไทยไดเขารวมกับธนาคารเพ่ือการลงทุน

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอเชียอยางจริงจัง และใหการสนับสนุนกองทุนเสนทางสายไหมท่ีจีนเปนผูกอตั้ง 

พลเอกประยุทธประกาศวา ทางการไทยกําลังมองหาลูทางในการพัฒนาตามแนวทางประชาธิปไตยท่ี

สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณของประเทศ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ทางการจีน รวมท้ังเพ่ิมความรวมมือในเชิงลึก โดยเฉพาะการสรางเขตเศรษฐกิจตามแนวเสนทางสาย

ไหมและการสรางเสนทางสายไหมทางทะเลแหงศตวรรษท่ี 21 สงเสริมและพัฒนาความรวมมือ

ทางดานเกษตรกรรม ทางรถไฟ สงเสริมโครงขายเชื่อมโยงในภูมิภาค ขยายการสงออกผลิตผลทางการ

เกษตรของไทยไปยังจีน รวมท้ังสงเสริมการเดินทางไปมาหาสูระหวางประชาชนของท้ังสองประเทศ 

เพ่ิมพูนการอบรมในดานทรัพยากรบุคคล11 โครงการเสนทางสายไหมทางทะเลของจีนเปนโครงการท่ี

เกิดข้ึนประจวบเหมาะกับโครงการสรางโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานระยะเวลา 8 ปของรัฐบาลพล

เอกประยุทธ ซ่ึงโครงการกอสรางทางรถไฟถือเปนจุดสําคัญของความรวมมือ ปจจุบันรัฐบาลไทยได

บรรลุความรวมมือกับรัฐบาลจีนตามระเบียบของกระทรวงการคมนาคม โดยประเทศจีนจะเปนผูรวม

ลงทุน กอสรางทางรถไฟรางคูความยาว 867 กิโลเมตร โดยเริ่มตนจากจังหวัดหนองคายทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนจังหวัด ท่ีเปนประตูสูชายแดนท่ีสําคัญแหงหนึ่ ง สรางตรงมา

                                                             
10 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทย เยือนประเทศจีนอีกครั้ง 

http://jingji.21cbh.com/2014/12-24/zNMDA2NTNfMTM1NjkzNA.html 
11 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทย กลาวย้ําเรื่องความรวมมือดานรถไฟความเร็วสูงระหวางประเทศ

ไทยกับประเทศจีนอีกครั้ง http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/201411/20141100792058.shtml 
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กรุงเทพมหานครและนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองทางภาคตะวันออกของไทย12     ในการ

เจรจากับนายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน พลเอกประยุทธยังไดกลาวอีกวา ความรวมมือระหวาง

ไทยและจีนนั้นเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาประเทศไทย ทางการไทยมุงม่ันท่ีจะยกระดับความสัมพันธ

ระดับทวีภาคีระหวางสองประเทศ และยินดีท่ีจะลงนามในขอตกลงตางๆ รวมกับจีนใหสําเร็จเปน

รูปธรรม ไมวาจะเปนโครงการกอสรางทางรถไฟ หรือการคาผลิตผลทางการเกษตร เปนตน รวมท้ัง

สงเสริมความรวมมือในขอบขายตาง ๆ อาทิ ดานเศรษฐกิจการคา การเงิน การลงทุน สังคมและ

วัฒนธรรม เปนตน และเอ้ือประโยชนแกประชาชนของท้ังสองประเทศ ไทยยินดีตอนรับวิสาหกิจจาก

จีนเขามาลงทุนและเปดโรงงานในประเทศไทย13 

โครงการเสนทางสายไหมทางทะเลเสนทางใหม โดยหลักๆ แลวคือการเรงสรางโครงขาย

เชื่อมโยงระหวางชาติสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยในฐานะท่ีเปนประเทศท่ีตั้งอยู ณ จุดศูนยกลางของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หากการกอสรางทางรถไฟแพนเอเชียท่ีเชื่อมตอระหวางคุนหมิง 

เวียงจันทน กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร และสิงคโปร แลวเสร็จ ประกอบกับตําแหนงท่ีต้ังของประเทศ

ไทยมีความสะดวกในการติดตอกับประเทศท่ีมีลักษณะเปนหมูเกาะในภูมิภาค ประเทศไทยจึงถือเปน

ชุมทางการคมนาคมขนสงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเชื่อไดวาประเทศไทยจะเปน

ประเทศแรกท่ีไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาโครงขายเชื่อมโยงขนาดใหญ14 

ปท่ีผานมา รัฐบาลภายใตการนําของคณะรักษาความสงบแหงชาติไดประกาศแผนโครงการ

พัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานระยะ 8 ป โดยมีเปาหมายหลักในการลดตนทุนทางโลจิสติกส

ของประเทศใหมีจํานวนลง 2% เม่ือเทียบกับสัดสวน GDP ในขณะเดียวกันเพ่ิมดัชนีตัวเลขดานการ

ขนสงทางทะเลจากเดิมอยูท่ี 15% ใหเพ่ิมข้ึนเปน 19% และดัชนีตัวเลขการขนสงทางบกจากเดิมอยูท่ี 

2.5% ใหเ พ่ิมข้ึนเปน 3% รวมท้ังเพ่ิมอัตราการใชประโยชนจากการขนสงสาธารณะจากใน

กรุงเทพมหานครสูจังหวัดในเขตปริมณฑล ลดอัตราการใชยานพาหนะสวนบุคคลของประชาชนจาก

เดิมท่ี 60% ใหลดลงเหลือเพียง 40% พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

คมนาคมเผยวา รัฐบาลไดกําหนดแผนการพัฒนาการคมนาคมขนสงระยะเวลา 8 ป ตั้งแตป ค.ศ.

2015-2022 คาดการณกันวาภายในระยะเวลา 10 ปตอจากนี้จะมีงบประมาณการลงทุนจํานวนกวา 

866,000 ลานบาท ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางบก โดยจะสรางระบบทางรถไฟของไทยให

                                                             
12 คณะรัฐมนตรไีทยเปดไฟเขียวใหการทําความรวมมือดานรถไฟความเร็วสูงระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน 

http://news.xinhuanet.com/world/2014-11/18/c_1113303942.htm 
13 นายหลี่ เคอเฉียง : เปดโอกาสความรวมมือดานรถไฟความเร็วสูง นําไปสูการพัฒนาความสัมพันธระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศจีนครั้งใหม http://news.xinhuanet.com/politics/2014-12/22/c_1113737101.htm 
14 การประชุมเรื่องความรวมมือดานรถไฟความเร็วสูงระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนจดัข้ึนท่ีจังหวัดขอนแกน 

http://khonkaen.china-consulate.org/chn/jmhz/t1213902.htm 
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มีความเร็มเพ่ิมข้ึนอีก 1 เทา พรอมท้ังปรับลดตนทุนทางโลจิสติกส จากปจจุบันอยูท่ี 15.2% ใหเหลือ

เพียง 13%15 

จะเห็นไดวา ภายในระยะเวลาอีกไมก่ีปขางหนานี้ ประเทศไทยจะมีโครงการการขยายโครงสราง

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางดานการคมนาคมขนสงท้ังทางบกและทางทะเลขนานใหญ สําหรับประเทศ

จีนนั้นถือวาจีนมีศักยภาพอยางเต็มเปยมในการท่ีจะใหความรวมมือดานนี้กับประเทศไทย นอกจาก

การสนับสนุนดานธนาคารเพ่ือการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานเอเชียและกองทุนเสนทางสายไหมทาง

ทะเลท่ีไดกลาวมาขางตน ประเทศจีนยังมีความพรอมท้ังดานประสบการณ เทคโนโลยีและศักยภาพท่ี

พรอมใหการสนับสนุนดานตางๆ ไมวาจะเปนการออกแบบ การกอสราง และเครื่องมือ อุปกรณ 

หนวยงานวิสาหกิจชั้นนําตางๆ อาทิ บริษัท Chinese South Railway บริษัท Chinese North 

Railway รวมท้ังบริษัทผลิตเครื่องมือการกอสรางชั้นนําอยาง บริษัท XCMG จํากัด มหาชน ซ่ึงลวน

แลวแตสามารถเปนหุนสวนความรวมมือกับไทยได 

นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีไดเสนอโครงการแผนยกระดับเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน 

ควบคูไปกับโครงการเสนทางสายไหมทางทะเล ในการนี้ ประเทศไทยก็แสดงทาทีท่ีจะใหการสนับสนุน

อยางเต็มท่ี พลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีไดกลาววา รัฐบาลไทยมีความม่ันใจเปน

อยางยิ่งในการยกระดับเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน รวมท้ังการยกระดับความสัมพันธเชิงหุนสวน

ยุทธศาสตรระดับทวิภาคีของท้ังสองประเทศ16 

ดวยเหตุนี้จึงอาจคาดการณไดวา ยุทธศาสตรความสัมพันธทางการทูตกับประเทศเพ่ือนรูปแบบ

ใหมของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงจะเอ้ือประโยชนอยางยิ่งตอการยกระดับความสัมพันธเชิงหุนสวน

ยุทธศาสตรระหวางจีนและไทยใหพัฒนาข้ึนไปอีกระดับ และจะเอ้ือประโยชนแกท้ังสองประเทศ

รวมท้ังท่ัวภูมิภาค 

 

(ผูแปล อาจารยณัฐธัญญา อนันตโชติ สํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) 

 

                                                             
15 รัฐบาลไทยกําหนดแผนพัฒนาเสนทางบก 8 ปในอนาคต (ค.ศ.2015-2022) 

http://www.caexpo.org/html/2014/zimaoqudongtai_0930/205839.html 
16 จุดเดนของโลจสิติกสในงานเอกซโปและการประชุมสดุยอดการคาและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งท่ี 11  

http://www.aseanecon.com/?action-viewnews-itemid-167007 
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习近平新战略构想与中泰关系 

张锡镇 

泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院、北京大学国际关系学院 

 

2012 年党的十八大以来，特别是 2013 年 10 月党中央周边外交工作会议以后，中

国的周边外交形势出现了一个崭新局面。中国正在撑起亚洲这片天，亚洲各国都在向中

国聚拢，全世界都在注视北京。世界五大洲的主要国家纷纷申请成为中国发起并主导的

亚洲基础设施投资银行的意向创始国。这标志着习近平新的周边战略的调整初步取得成

功。 

一、习近平周边外交战略的大调整 

十八大以前，中国的周边战略可以概括为全方位的平等互利、友好合作战略。其战

略目标是：1、同周边所有国家发展友好关系，建立政治互信。2、注重经济利益，强调

平等互利，合作共赢。3、主张同周边国家建立利益共同体和经济共同体。中国领导人

对此有明确概括，例如温家宝总理在总结中国与东盟关系发展的经验时，提出了“平等

互信、合作共赢”这一指导双方关系长远发展的基本方针，强调双方应相互尊重而不是

彼此对立，相互信任而不是彼此猜疑，相互合作而不是恶性竞争，立足共赢而不是此兴

彼衰。
1又如，温家宝在谈到中国-东盟自贸区时指出，“自贸区是中国与东盟国家经过多

年努力精心培育的利益共同体”。2 

为实现这一战略目标，当时的中国政府采取了一系列战略措施。一是建立和参与各

种对话机制。例如，中国参与同东盟的对话机制，1991 年中国-东盟开始非正式对话，

1996 年中国成为东盟的正式的对话伙伴国；1994 年参加了东盟地区论坛；2000年，中

日韩启动了中日韩首脑对话机制。二是建立和参与地区合作机制与合作组织。例如，1991

年中国成为亚太经合组织（APEC）的成员国；1992 年参与了中国同湄公河流域国家的

GMS 首脑会议；2001年，中国同中亚国家以及俄罗斯成立了上海合作组织等。其三是建

立自由贸易区。例如，从 2001年起到 2010年中国同东盟建成了发展中国家最大的自贸

区；中日韩也在 2002年提出，并在 2012 年开始自贸区谈判。最后，还有鼓励和推动经

                                                             
1
平等互信合作共赢-李肇星谈温家宝总理老挝之行，中国新闻网

http://www.chinanews.com/news/2004/2004-12-01/26/511721.shtml 
2
温家宝在第八届中国-东盟商务与投资峰会上的讲话，中国商务部网站

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/ae/ai/201110/20111007792540.html 
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贸往来，扩大人员、科技、教育和文化交流合作的众多项目。所有这些措施都是为了实

现上述战略目标。 

这个阶段中国周边战略的显著特点，一是侧重软设施的建设。所谓软设施是指看不

见摸不着的各种组织、机制和合作交流关系。二是全方位、多层次的合作，对中国周边

国家不加区别，从官方到民间，从政治到社会各领域进行合作。三是强调平等、互利、

共赢。  

在 2013年的中央周边外交座谈会上，习近平提出了新的周边外交理念，概括为“亲、

诚、惠、容”四个字，他还要求“多做得人心、暖人心的事，增强亲和力、感召力、影

响力”。这一新理念除了包涵中国一贯的周边外交方针，如“睦邻、安邻、富邻”，“好

邻居、好朋友、好伙伴”等以外，特别值得注意的是“惠”。所谓惠，就是给人家好处、

利益、实惠，不仅是互惠，而且还包括单方面提供实惠。这比“富邻”要更进一步，因

为富邻是强调在经济合作中共同富裕。这种新理念很快变成了中国周边外交新的指导方

针。与此同时，习近平在访问周边国家时提出了“一带一路”的战略构想，而且为实现

这一构想还提出了具体行动计划和措施，例如倡导建立亚洲基础设施投资银行，设立海

上丝绸之路基金等。这使得习近平新的周边战略愈加清晰。 

习近平新的周边战略可以概括为：“南下西进”的互联互通战略。这个战略有两大

目标，一是实现同周边国家，乃至整个亚洲，甚至远至欧洲和非洲实现互联互通，而连

接的纽带则是公路、铁路（高铁）、油（气）管道、港口、机场、航线、互联网等基础

设施，使中国同周边国家通过这些纽带连接成鸟巢式的整体。互联互通不仅仅是基础设

施，还延伸到制度和人员层面。习近平强调，“我们要建设的互联互通，应该是基础设

施、制度规章、人员交流三位一体，应该是政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、

民心相通五大领域齐头并进。这是全方位、立体化、网络状的大联通，是生机勃勃、群

策群力的开放系统。”
3 

二是把中国同周边国家建成一个不仅仅是利益共同体，而且是一个命运共同体，不

光是一荣俱荣，一损俱损，而且是一存俱存，一亡俱亡，将周边国家的命运同中国的命

运紧紧系在一起。关于命运共同体的提法，最早出现于温家宝于 2007 年菲律宾宿务第

二届东亚峰会的讲话。他说，“东亚合作应是促进国家之间和谐相处的合作。要建立一

                                                             
3
习近平主持加强互联互通伙伴关系对话会并发表重要讲话，

http://news.xinhuanet.com/politics/2014-11/08/c_1113170919.htm 
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个能够在安宁的时候共同发展、在危机的时候共同应对的新型命运共同体。”42011 年温

总理在出席第十四次中国与东盟领导人峰会时，再次把中国与东盟紧密合作比成“休戚

相关、荣辱与共的命运共同体。”5实际上，命运共同体的观念在当时还不是很清晰、很

全面。习近平对建立命运共同体的目标做了深入、全面、精辟的论述。十八大以来，习

近平积极倡导人类共同体意识。2013年 4月在博鳌亚洲论坛上，习近平作主旨演讲时强

调，“牢固树立命运共同体意识”。后来，他在访问老挝和印度尼西亚时，也强调了把

中国和东盟建成命运共同体。2013年 10月的周边外交工作座谈会上，习近平又强调，

让“命运共同体”意识在周边国家落地生根。从 2013年和 2014年，习近平三次同非洲

国家领导人谈到，中国与非洲国家建立命运共同体。据统计，近两年内，习近平谈到建

立命运共同体的多大 30次。
6 

实现上述战略目标的主要战略措施是两大战略计划，一是建设“新丝绸之路经济带”。

这个计划是习近平 2013 年 9 月在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出的，旨在沿

着古丝绸之路，通过基础设施建设将中国西北同西亚国家紧密联系起来，形成一条繁荣

的经济走廊，进而将亚洲经济圈同欧洲经济圈相联通。 

二是建设“21世纪海上丝绸之路”。这一计划是习近平 2013年 10月访问东盟时提

出的，旨在通过大规模推进海陆空基础设施建设，他中国同东南亚这个古代东西方交通

的枢纽地区更加紧密地融为一体，进而经海路连通同南亚、中东、非洲和欧洲。 

这两个战略计划方向和地理位置不同，但总目标是一致的，故被并称为“一带一路”

战略计划。为了实施这两大计划，中国政府同时采取了一系列重大举措，从财政和资金

上提供支持和保障。一是，筹建中国主导的“亚洲基础设施投资银行”（亚投行）。习近

平于 2013年 10月 2日在雅加达同印度尼西亚总统苏西洛举行会谈时首次倡议筹建亚投

行。该行总部将设在中国北京，法定资本为 1,000亿美元。截至 2015年 4月 15日，亚

投行意向创始成员国确定为 57个，其中域内国家 37个、域外国家 20个，包括英、法、

德、澳等发达国家。今年，在完成章程制定后将宣布正式成立。 

二是中国政府单方面创设“丝绸基金”。2014年 11月，中国国家主席习近平在加强

互联互通伙伴关系对话会上宣布，中国将出资 400亿美元成立丝路基金，为“一带一路”

                                                             
4
东亚合作建立新型命运共同体，深圳特区报，http://paper.sznews.com/tqb/20070116/ca2559356.htm 
5
温家宝出席第十四次中国与东盟领导人会议并发表讲话，

http://toronto.china-consulate.org/chn/zgxw/t878614.htm 
6
习近平 2 年内 30 次谈“命运共同体”， http://chuansong.me/n/1320090 
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沿线国家基础设施、资源开发、产业合作和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资

支持。丝路基金是开放的，欢迎亚洲域内外投资者积极参与。此外，习近平还宣布，未

来 5年，中国将为周边国家提供 2万个互联互通领域培训名额。 

除上述两大计划之外，中国相关政府部门正在指导筹建“海上丝绸之路银行”，其

拟注册资金将从原来的 50 亿元人民币进行更多追加，并推动民营资本参与。目前，多

个东盟国家表示将参与该银行筹建。所有上述计划都是为了保证一带一路战略的实施。 

习近平新周边战略最明显的特点是，第一，注重硬设施的建设。虽然互联互通也涉

及到制度等层面，但最突出强调的还是重在涉及交通运输方面的硬设施建设。第二，强

调中国单方面，或者以中国为主提供公共产品。如果说以往是强调平等互利，那么现在

是中国单方面提供资金支持。第三，突出重点方向，而不是以往强调的全方位。新战略

主要是面向西和南，或称“西进南下”，东亚或东北亚显然不是重点。 

习近平上台后，为何将周边战略做这样的调整？这是他对近年来中国周边地区形势

发展变化加以分析研判的结果，是他看到中国经济发展到现阶段需要寻找新的增长动力

的结果，也是他对中国在本地区所担当角色重新进行评估的结果。 

近年来，中国周边地缘政治形势出现了一些对中国不利的负面因素。一是中日关系

的持续紧张和对抗。自日本首相安倍上台以来，特别是日本宣布钓鱼岛国有化以后，中

日关系急剧恶化，加之安倍在历史问题上的顽固立场，中日关系几乎跌倒冰点。中日双

方终止了高层往来，原来所谓的“政冷经热”也开始转化为“政冷经冷”，这使中国对

日本极度失望。 

二是北朝鲜问题也使中国十分被动。中国主导的六方会谈因为朝鲜方面不予配合而

处于困境。金正恩处决张成泽事件使两国关系更加紧张。张承泽是金正恩的姑父，位高

权重，主导着中朝之间的往来，曾被认为是中国影响朝鲜的桥梁。他同中国的密切关系

引起了金正恩的怀疑，因而遭到处决，这导致两国关系急剧冷却。中朝关系的持续低迷

使中国对东北亚关注度的下降。 

三是美国加剧了在东亚对中国的掣肘。为了阻挠中国的崛起和影响的扩大，美国不

断强调“重返亚太”和“亚太再平衡”。美国一方面利用美日联盟对中国施压，例如在

钓鱼岛问题上暗中支持日本；另一方面，在南中国海主权争端上，美国暗中支持菲律宾

和越南向中国发难，致使中国在南海问题上处于非常被动地位。此外，美国还积极拉拢

日本介入南海，使中国面临的局势更加复杂化。 
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为了摆脱上述困局，习近平做出了西进南下的重大战略调整。向西，强化同中亚和

中东国家关系，这会给中国带来更大的战略利益。向南，强化同东盟国家关系，淹没或

抵消因南海争端，以及美国兴风作浪所引发的消极影响。 

习近平战略调整是中国经济寻找新动力的结果。首先，目前中国经济增长持续徘徊

在 7.5%左右，进入了所谓的“新常态”，而且还面临着下行的压力，能否寻找新的增长

点和新动力关系中国经济的未来发展走向。中国西部是一个待开发地区，蕴藏着巨大发

展潜力。丝绸之路经济带计划将为中国西部大开发创造条件和契机。其次，这种战略调

整为中国企业走出去，对外输出过剩资本和产能开辟了广阔的前景。这使中国交通运输

等基础设施部门大有用武之地。最后，中国的经济增长受制于对能源需求的日益增加，

而中亚和中东有丰富的油气资源，丝绸之路经济带计划能够加强中国能源供应的战略保

障。 

这种战略调整也是习近平对目前中国实力做出准确估计，对大国责任做出重新定位

的结果。中国已经成为世界第二大经济体，有大量的外汇储备，有能力为地区发展提供

公共产品，履行负责任的地区大国和世界大国的责任。中国倡导的亚投行就是这种自信

的表现。与此同时，通过这一新战略，实现在中国周边建立命运共同体的目标，抵消来

自美国遏制中国的消极影响。 

二、“一带一路”战略计划的解读 

习近平的一带一路战略计划被人称作中国的马歇尔计划。美国的马歇尔计划是在二

战结束后，欧洲面临经济破败，而美国资本和产能过剩的背景下提出来的。当时，这一

计划对美欧双方是双赢。但另一方面，这一计划也是在二战后出现的东西方冷战背景下

提出来的，美国是要通过这一计划复兴欧洲盟友的经济，重整美欧的政治军事联盟，对

抗以苏联为首的社会主义阵营，因此带有浓厚的政治意识形态色彩。中国的一带一路计

划在经济层面，同马希尔计划如出一辙，但在政治目标上却截然不同。中国的目的是要

建立周边命运共同体、地区命运共同体，乃至世界命运共同体。 

一带一路计划是否是针对美国“再平衡”的“再再平衡”，即中国是否要超越美国

在亚洲的影响力？作为一个正在崛起的大国，当它面对老牌大国横加阻挠的时候，难免

它会倾其力量，冲破这种阻挠，保护和发展自身的利益，以及地区公共利益。因此，从

某种程度说，该计划具有针对美国的再平衡的性质。但是，客观地说，习近平的一带一

路计划具有更高的起点和更开阔的视野。他的着眼点不在于被动地反应，而是积极地开
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创一个世界新格局，他要使中国作为一个负责任的大国，在亚洲撑起一片和平、和谐、

繁荣的新天空，创设一套更加平等合理公正的游戏规则，把亚洲打造成一个命运共同体。 

由此看来，一带一路计划是将南海共建成“和平南海”之路。2014年 11月李克强

总理主张，中国同东盟要有效促进彼此沟通与互信，扩大共识与合作，努力让南海成为

“和平之海”、“友谊之海”、“合作之海”。通过中国提供的公共产品和各种支持和援助，

增强对东盟国家的吸引力，提高对中国的信任度；通过各种互联互通的基础设施建设，

把中国同东盟各国的利益和命运紧紧连在一起，使中国同东盟成为真正的命运共同体。 

 一带一路计划是扩大国际贸易之路。随着陆上海上的互联互通基础设施的建设和

完善，使得亚洲各国间的交通更加方便快捷，必将大大促进货物和资本贸易，以及人员

的交流。2014年 11月，李克强提出了中国-东盟自贸区升级版的主张，中方愿以准入前

国民待遇加负面清单模式开展投资协定谈判。计划 2015 年底完成升级版的谈判。  

一带一路计划是中国企业与资本走向世界之路。在过去的 30 多年，中国欢迎世界

走进中国，世界的资本、技术为中国的发展做出了突出贡献，使中国创造了经济奇迹。

30 多年后，中国已经成为世界制造业大国，由于在发展中积累了雄厚的资本和技术，它

应该回报世界。中国倡导的亚投行、海上丝路基金等就是为中国资本走出国门开辟道路。

中国在公路、铁路、港口、机场、桥梁等基础实施建设项目方面积累了大量技术和经验，

这些技术和产业的转移将为一带一路沿线国家带来发展机遇，注入发展动力，同时也为

中国自身发展带来实惠。正如世界走进中国时也为世界带来实惠一样。 

一带一路计划也是连接亚非欧三大洲之路。丝绸之路经济带东起中国的西北，穿越

中亚、中东、俄罗斯连接欧洲；21世纪海上丝绸之路起于中国的东南沿海和中国西南部，

穿越东南亚，连接印度洋沿线国家，直达非洲和欧洲。一带一路沿线国家人口总合占世

界人口的一半，它把亚非欧三大经济板块联成一体，必将激发各国经济活力，为世界经

济复苏和发展做出贡献。 

三、 海上丝路计划与中泰关系 

中泰友好关系有悠久的传统和牢固基础。近十多年来，泰国战略伙伴关系达到进一

步夯实。尽管泰国政坛风雨变幻，政权更迭，但中泰关系始终如一，不论哪个政党上台

都力图维护和强化中泰关系。 

长期以来，泰国军方同中国一直保持着密切交往的关系。军人政权上台后，出于对

英拉政府的清算，重新审查前政府同中国签署的合同与协议，一时间人们猜测泰中关系
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是否有变，但很快，事实证明这种担心是多余的。后来，巴育和中国领导人习近平、李

克强的密集互访，彻底打消了人们的这种顾虑。 

当前，中泰两国战略合作伙伴关系的迅猛势头仍在持续。政治上，泰国在中国-东

盟关系中，继续扮演着战略支点的作用。在东盟涉及南中国海问题上，泰国同柬埔寨等

国仍持有利于中国的立场。虽然一方面，同美国保持“传统盟友关系”，但另一方面，

也同中国保持密切的战略合作。尤其是军政府上台后，这种战略合作趋势更趋明显。今

年 2月，中国国防部长访问泰国，双方达成多项共识。在国防的合作方面，中方将在国

防工业方面支援泰国，尤其是军事技术。中方也愿意给泰方提供军事装备，例如坦克、

潜艇等。泰国也希望中国支持更多的研究和开发项目，包括军事教育。中泰双方还就两

国军队进行联合军事演习达成共识。今年 2月，中国军队应邀参加了带有美泰联盟色彩

的“金色眼镜蛇”军事演习，这也表明有意淡化美泰联盟的意味。 

军政府上台后，这种明显的亲华趋势主要来源于中美两国对泰国政策的不同。中国

一贯采取不干涉别国内政的原则，而美国则奉行意识形态外交。巴育政变上台后，遭到

了美国的冷落，美国冻结了对泰国价值470万美元军事援助并取消了一些军事合作项目。

7美方有意缩小了今年的“金色眼镜蛇”军事演习的规模，减少了美军数量。特别令泰国

不满的是美国助理国务卿拉塞尔要求泰国尽快结束军事戒严恢复民主的言论。巴育抱怨

说：“令我感到失望的是，美国并不理解我为何当时不得不加以干预，美国也不理解我

们的行事方式，尽管我们两国多年来一直是关系密切的盟友。”8美国《星条旗报》网站

引述泰国领导人的话说，“北京懂我们，华盛顿不懂我们”。9 

军人上台后，欧盟也宣布对泰国实行制裁，停止一切对泰官方访问，推迟与泰国所

有在谈合作协议的签署。这也迫使巴育政府加强同中国的关系。 

经济上，泰国同中国关系更加紧密。目前，中国是泰国最大的出口市场，也是泰国

海外游客的主要来源地。两国力争在 2015年双边贸易额达到 1000亿美元的目标。10 

军政府上台之际，正值中国周边外交战略大调整。习近平的一带一路战略计划对苦

于缺乏资金改善和加强基础设施建设的国家无疑是雪中送炭，大受沿线国家的欢迎。泰

                                                             
7
 泰国加强和中国军事合作平衡泰美关系

http://www.bbc.co.uk/zhongwen/simp/world/2015/02/150206_thailand_china 
8
中泰加强防务关系 美泰军事友谊陷困境

http://news.xinhuanet.com/cankao/2015-02/11/c_133986884.htm 
9
 泰国总理巴育：中国比美国懂我们 http://club.mil.news.sina.com.cn/viewthread.php?tid=702833 
10
 泰国总理巴育再访华 http://jingji.21cbh.com/2014/12-24/zNMDA2NTNfMTM1NjkzNA.html 
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国也不例外，巴育政府及时抓住了这一机会，积极寻求同中国的进一步合作。泰方已经

积极参与亚洲基础设施投资银行，赞赏中方成立丝路基金。巴育表示，泰方正在探索符

合国情的民主发展道路，希望同中方交流互鉴，深化合作，特别是藉助丝绸之路经济带

和 21 世纪海上丝绸之路建设，推进农业、铁路合作，促进地区互联互通，扩大泰国农

产品对华出口，促进民间交往，加强人才培训。11中国的海上丝路计划恰好同巴育政府

的 8年基础设施建设计划相吻合，其中铁路项目是合作的重点。目前，泰国政府按照交

通部的规划，通过两国政府间直接合作，中国将参与投资、修建一条长 867公里的双轨

标准轨铁路，路线是从泰国东北部重要口岸廊开府，到首都曼谷及东部工业重镇罗勇府。

12在同李克强的谈判中，巴育表示，泰中合作有利于泰国的发展，泰方坚定致力于提高

两国关系水平，愿同中方抓紧落实铁路、农产品贸易等合作协议，加强经贸、金融、投

资、人文等领域合作，更多惠及两国人民。泰方欢迎中国企业赴泰投资设厂。13 

新海上丝路计划主要是加速东盟成员国之间的互联互通。泰国位于东南亚中心，昆

明-万象-曼谷-吉隆坡-新加坡泛亚铁路连通后，加之泰国与东南亚岛屿国家的海路的便

利化，泰国真正成为东盟地区的交通枢纽，相信泰国将首先从地区互联互通的大发展中

获益。14 

    去年，军政府已经公布了八年基础设施发展规划，其投资建设的任务指标，将国家

物流成本对国内生产总值（GDP）比重减少二个百分点的核心目标，同时要将水路运输

比重由 15%提至 19%，轨道运输的比重由 2.5%增到 3%，增加曼谷市-周边府治公共运输

的利用率，将民众私家车使用率由 60%降至 40%。交通部长巴金也透露，政府已制定出 2

015-2022年未来 8年的陆上运输发展规划，预计将在未来 10年内投入预算 8660 亿铢开

发陆路运输系统，使泰国铁路系统全面提速一倍，并降低物流成本，从现在的 15.2%，

降为 13%。
15 

可见，泰国在未来若干年内将大规模扩大水陆交通运输设施的建设。而中国在这方

面与泰国合作具有极大潜力。除了前边提到的亚投行和海上丝路基金的支持外，中国在

                                                             
11
 泰总理巴育重申泰中铁路合作意愿

http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/201411/20141100792058.shtml 
12
泰国内阁为中泰铁路合作亮绿灯 http://news.xinhuanet.com/world/2014-11/18/c_1113303942.htm 

13
李克强：以铁路合作为契机 推动中泰关系取得新进展

http://news.xinhuanet.com/politics/2014-12/22/c_1113737101.htm 
14
 中泰铁路合作研讨会在泰国孔敬举行 http://khonkaen.china-consulate.org/chn/jmhz/t1213902.htm 

15
 泰国政府制定出 2015-2022 年未來 8 年陆路发展规划

http://www.caexpo.org/html/2014/zimaoqudongtai_0930/205839.html 
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设计、承建、设备等方面也有成熟的经验、技术和实力。例如中国南车集团、中国北车

集团、中国装备制造业的领军企业“中国徐工集团”等可以成为泰国的合作伙伴。 

与海上丝路计划相配合，李克强总理提出中国-东盟自贸区升级版的计划。对此，

泰国也持积极态度。泰国副总理塔纳萨说，泰国政府确信中国—东盟自由贸易区的升级

自由版将进一步加升和扩大双方的合作伙伴关系。16 

可以预见，习近平新周边战略的调整将大大有利于中泰战略伙伴关系的进一步加强，

这将惠及两国及整个地区。 

                                                             
16
 第十一届中国-东盟博览会和商务与投资峰会物流亮点

http://www.aseanecon.com/?action-viewnews-itemid-167007 
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ยอนพินิจพัฒนาการความสัมพันธจีน-ไทย 

ท่ีระลึก 40 ปแหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตจีน-ไทย 
เฉิน หรงหลิน1 

สํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย สองมิตรประเทศท่ีมีอาณาเขตแดนใกลชิด มี

วัฒนธรรมท่ีสอดประสาน และมีสายเลือดสายสัมพันธอันแนบแนน ประชาชนของท้ังสองประเทศมี

ประวัติศาสตรการไปหามาสูระหวางกันนับพันป รากฐานแหงสัมพันธไมตรีลึกซ้ึงและแนนแฟน การ

เดินทางไปมาหาสูกันระหวางประชาชนสืบเนื่องตอกันมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะนับตั้งแตท้ังสอง

ประเทศสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือวันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2518 เปนตนมา การ

แลกเปลี่ยนและความรวมมือในดานตางๆ ไมวาจะเปนการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

การศึกษา การทหาร ลวนแลวแตมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และคงไวซ่ึงการประสานงานการ

ติดตอสื่อสารกันอยางใกลชิดไมวาจะเปนภารกิจในระดับภูมิภาคหรือในระดับสากล ความสัมพันธ

ระหวางจีนและไทยไดกลายเปนแบบอยางความสัมพันธระหวางสองประเทศท่ีสามารถพ่ึงพาอาศัย

และเก้ือกูลกันอยางปรองดอง มีความรวมมือท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน รวมท้ังสามารถรวมกัน

เดินหนาพัฒนาไดโดยแมวาจะมีสภาพสังคมท่ีแตกตางกันก็ตาม การเปนเพ่ือนบานท่ีดี เปนมิตรสหาย

ท่ีดี เปนเครือญาติท่ีดี และหุนสวนความสัมพันธท่ีดี รวมถึงประโยคท่ีกลาววา “จีนไทยใชอ่ืนไกล พ่ี

นองกัน” นั้น ถือเปนสิ่งท่ีประชาชนและรัฐบาลของท้ังสองประเทศรับรูรวมกัน 

แตอยางไรก็ตามพัฒนาการความสัมพันธระหวางจีนและไทยนั้นไมไดเปนเสนทางท่ีโรยดวยกลีบ

กุหลาบไปเสียท้ังหมด แตกลับตองฝาฟนผานชวงเวลาแหงความยากลําบากนานัปการ ดังนั้นพวกเรา

จึงจําตองยอนมองอดีตเสียกอน ถึงจะสามารถเฝามองอนาคตไดดียิ่งข้ึน และตองเผชิญกับอนาคต

อยางถูกตอง ถึงจะสามารถปกปกษรักษาความสัมพันธท่ีไดมาโดยยากยิ่งนี้ไวใหดียิ่งข้ึน ในชวงปลาย

ทศวรรษท่ี 40 ของศตวรรษท่ี 20 นับตั้งแตการผงาดกาวข้ึนข้ึนมามีบทบาทของสาธารณรัฐประชาชน

จีน หลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสการปกครองของโลก 

ในขณะนั้นโลกถูกแบงออกเปนสองข้ัวอํานาจ ไดแก ฝายลัทธิสังคมนิยมท่ีนําโดยสหภาพโซเวียต และ

ฝายลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีนําโดยสหรัฐอเมริกา หากพิจารณาจากภูมิรัฐศาสตรแลวนั้น ประเทศไทยถือ

เปนพันธมิตรดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกา ถึงอยางไรไทยก็ตองยืนอยูขางฝายอเมริกา โดยมีสหรัฐอเมริกา
                                                           
1 เฉิน หรงหลิน ศาสตราจารยดานภาษาไทย เคยดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาภาษาตางประเทศ

ปกก่ิง ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ตราบจนปจจุบัน ปฏิบัติหนาท่ี ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ชวงสามปแรก

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันขงจื่อฝายไทย ณ ศูนยภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธร และนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2556 เปนตนมา ดํารงตําแหนงศาสตราจารยอาวุโสของสํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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เปนผูนําอยูแตเพียงชาติเดียว ไทยไดดําเนินนโยบายตอตานคอมมิวนิสตและประเทศจีนตาม

สหรัฐอเมริกามาเปนระยะเวลายาวนาน และระงับการไปมาหาสูในดานตางๆ กับประเทศจีนอยาง

จริงจัง รวมท้ังใชนโยบายผลักดันชาวจีนโพนทะเลในประเทศ รวมท้ังการหามมิใหมีการเรียนการสอน

ภาษาจีน เปนตน ประเทศไทยไดเขารวมยุทธศาสตรการคว่ําบาตรปดลอมประเทศจีนของ

สหรัฐอเมริกา รวมท้ังลงนามในสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยยินยอมใหสหรัฐอเมริกา

สามารถตั้งฐานปฏิบัติการโจมตีประเทศจีนในประเทศไทยได ประเทศไทยยังเขารวมสงครามเกาหลี

และสงครามเวียดนามท่ีสหรัฐอเมริกาเปนฝายจุดชนวน ไทยจึงข้ึนชื่อวาเปนประเทศหัวเรี่ยวหัวแรงใน

การตอตานคอมมิวนิสต โดยเฉพาะในชวงท่ีอเมริกากําลังเคลื่อนกําลังเขาสูสงครามเวียดนาม ประเทศ

ไทยไดกลายเปนฐานปฏิบัติการกองหนุนท่ีใหญท่ีสุดใหแกสหรัฐอเมริกา ถนนสายมิตรภาพท่ีตั้งอยูทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั้นเปนถนนท่ีสหรัฐอเมริกาลงทุนสนับสนุนคากอสราง โดย

โครงสรางถนนเปนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก เพ่ือใหเปนเสนทางยุทธศาสตรท่ีสามารถนําเฮลิคอปเตอรข้ึน

ลงได และยังมีฐานปฏิบัติการอูตะเภา ฐานทัพเรือสัตหีบท่ีไทยยินยอมใหกองทัพสหรัฐใชฐาน

ปฏิบัติการ รวมไปถึงสถานท่ีทองเท่ียวชื่อกองโลกอยางพัทยาท่ีเดิมทีเปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆ 

แตหลังจากท่ีไดรับประโยชนจากการเขามาใชพักผอนหยอนใจของทหารอเมริกันในชวงสงคราม จึง

สามารถเจริญข้ึนมาไดอยางท่ีเห็นกันทุกวันนี้ 

 ในดานปญหาความม่ันคงภายใน รัฐบาลไทยมีความกังวลวารัฐบาลคอมมิวนิสตจีนจะเปลี่ยนชาว

จีนโพนทะเลท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยใหกลายเปนคอมมิวนิสต ซ่ึงจะเปนการคุกคามตออํานาจ

อธิปไตยและประชาธิปไตยของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลไทยในเวลานั้นจึงประกาศนโยบายควบคุมการ

ประกอบกิจการชาวจีนโพนทะเลออกมาจํานวนหนึ่ง อาทิ ชาวจีนโพนทะเลไมมีสิทธิ์ในการประกอบ

กิจการใหญๆ อยางเชน การทําเหมืองแรหรือแมกระท้ังกิจการเล็กๆ อยางรานเสริมสวย นอกจากนี้คน

ท่ีรูภาษาจีนจะตองไดรับการควบคุมอยางเขมงวด คือ สามารถสอนไดแคระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 1-5 

โดยเรียนเพียงสัปดาหละ 1 ครั้งเทานั้น ซ่ึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการเรียนจะเปนอยางไรทุก

คนก็คงจะทราบกันดี สําหรับปญหานี้ ขาพเจาจะอภิปรายใหละเอียดในลําดับตอไป ในเวลานั้น ไมวา

จะเปนระดับรัฐบาลหรือประชาชนของท้ังสองประเทศตางขาดการไปมาหาสูในทุกๆ ดาน เพ่ือนชาว

ไทยเชื้อสายจีนของขาพเจาหลายทานเลาใหขาพเจาฟงวา ตอนนั้นพอแมของพวกเขาหากตองการจะ

สงเงินชวยเหลือใหแกบรรดาญาติท่ีอยูในเขตแตจิ๋วหรือเมืองซัวเถาของมณฑลกวางตุง พวกเขาไม

สามารถโอนเงินผานไปรษณียอยางโจงแจงได จําตองใชวิธีใตดิน ซ่ึงคือจะตองโอนผานฮองกงหรือมา

เกา โอนไปโอนมาหลายรอบกวาจะสงถึง อยางเร็วใชเวลา 3 เดือน อยางชาก็ประมาณครึ่งป ยิ่งไปกวา

นั้นก็ไมมีอะไรท่ีสามารถรับประกันไดวาปลายทางจะไดรับเงินครบทุกบาททุกสตางค เปนเรื่องท่ีท้ัง

เสียเวลาและไมปลอดภัย สืบเนื่องจากท้ังสองประเทศอยูในฐานะศัตรู เรื่องธรรมดาๆ ท่ัวไปกลับ

จําตองใชชองทางท่ีไมธรรมดา ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาปวดหัวอยูไมใชนอย 

ไมวาเรื่องหรือสรรพสิ่งใดก็มักจะมีสองดานเสมอ หากพิจารณาในแงของคานิยมดั้งเดิม ในหนา
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ประวัติศาสตรนโยบายการตางประเทศของประเทศไทย คือ การวางตัวเปนกลางเพ่ือความม่ันคงของ

ชาติ สรางความพึงพอใจใหกับทุกฝาย และเนนการสรางดุลยภาพระหวางชาติมหาอํานาจ หากทาน

ลองพินิจพิจารณาประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะพบวา หลายชาติตางก็เคยตก

เปนอาณานิคมของชาติอ่ืน แตประเทศไทยยกลับสามารถรักษาเอกราชของตนเอาไวได ไมเคยตกเปน

อาณานิคมภายใตอาณัติของชาติใดเลย ถึงแมวาขางตนจะไดกลาวไววาในชวงเวลาดังกลาว ประเทศ

ไทยถึงแมวาจะเคยดําเนินนโยบายตามสหรัฐอเมริกา แตก็มีความพยายามท่ีจะฟนฟูความสัมพันธกับ

ประเทศจีน ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือ การประชุมบันดุง ในป พ.ศ. 2538 สหายเกาของประชาชนชาว

จีน ซ่ึงก็คือ นายสังข พัธโนทัย นักการเมืองอาวุโสของไทย ซ่ึงในขณะนั้นดํารงตําแหนงประธานท่ี

ปรึกษาของจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของไทยในสมัยนั้น ขณะนั้นรับผิดชอบดูแลกิจการ

ดานการตางประเทศ เขาไดเสนอวาถึงเวลาแลวท่ีไทยจะตองติดตอและสรางความสัมพันธกับจีน ใน

ทายท่ีสุดนั้นเขาไดพูดโนมนาวจอมพล ป. สงตัวแทนเขารวมการประชุมบันดุง เพ่ือไมให

กระทบกระเทือนความสัมพันธกับสหรัฐ สุดทายแลวประเทศไทยก็เขารวมการประชุมในฐานะของ “ผู

สังเกตการณ” ในระหวางการประชุมบันดุง นายกรัฐมนตรีโจว เอินไหลไดขอเขาเฝาฯ พระวรวงศเธอ 

พระองคเจาวรรณไวทยากร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ประธานคณะผูแทนจาก

ประเทศไทย ซ่ึงทานนายกรัฐมนตรี โจว เอินไหล ไดใหความเลื่อมใสในพระอัจฉริภาพและพระจริย

วัตรของพระเจาองคนี้เปนอยางมาก หลังจากท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทย พระองควรรณทรงปรารภ

กับนายสังข พัธโนทัยวา “ใครวาทานนายกฯโจว เอินไหลเปนผูราย สีหนาโหดเหี้ยม แตทานกลับเปน

สุภาพบุรุษท่ีสุภาพ สงาผาเผย และออนนอมถอมตน อีกท้ังยังเปนนักการทูตท่ีมีไหวพริบ เฉลียวฉลาด 

ความสัมพันธของเรากับทานเปรียบเสมือนมิตรสนิทนับตั้งแตงานเลี้ยงเย็นนั้นเปนตนมา เรายังไดรับ

ของกํานัลจากทานนายกฯโจว ซ่ึงเปนผาไหมผืนหนึ่งท่ีงดงามยิ่ง” 2 นายสังข พัธโนทัย เปน

นักการเมืองท่ีมีวิสัยทัศนทางการเมืองอยางดียิ่งทานหนึ่ง เชี่ยวชาญดานการสรางเอกภาพระหวางชาติ

มหาอํานาจ เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความจริงใจท่ีประเทศไทยมีตอประเทศจีน ทานไดพูดเกลี้ย

กลอมจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ผูซ่ึงในขณะนั้นไดสงบุตรสาวคนโตไปเรียนตอ ณ 

สหรัฐอเมริกา ใหสงบุตรชายของเขาวัย 12 ปและบุตรสาววัย 8 ปของเขาเดินทางไปยังกรุงปกก่ิงอยาง

ลับๆ เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2499 โดยใหอยูในความดูแลของนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล แตทวา

ในเวลานั้นทานโจว เอินไหลมีภารกิจมากมาย อีกท้ังยังตองเดินทางไปเยี่ยมเยียนประเทศตางๆ อยู

บอยครั้ง เกรงวาจะใหการดูแลไดไมดีเทาท่ีควร จึงมอบหมายใหเลี่ยวกง หรือเลี่ยว เฉิงจื้อ ผูรวม

อุดมการณของทาน เปนผูดูแลแทน มาดามเหอ เซียงหนิง มารดาของทานเลี่ยวกง ไดตั้งชื่อให

บุตรชายของนายสังข พัธโนทัยวาฉางหวาย และตั้งชื่อใหบุตรสาวของทานวาฉางเยวี่ยน ในเวลาตอมา 

นายกฯโจว เอินไหลเคยพูดเลนๆ เปรียบวาท้ังสองคนเปนตัวประกันทางการทูต ซ่ึงในเวลาตอมา
                                                           
2 ฉางเยว่ียน บุตรีชาวไทยของนายกรัฐมนตรโีจว เอินไหล.  (2555, มกราคม-กุมภาพันธ).  ไทยวินด, หนา 32  
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เหตุการณนี้ไดกลายเปนเรื่องท่ีสงผลดีตอการเชื่อมความสัมพันธระหวางจีนและไทย นับตั้งแตนั้นเปน

ตนมา รัฐบาลของท้ังสองประเทศจึงพยายามรักษาไวซ่ึงการติดตอระหวางกันอยางลับๆ มาโดยตลอด 

จวบจนกระท่ังเดือนกันยายน พ.ศ.2501 ประเทศไทยเกิดปญหาความวุนวายทางการเมืองภายใน 

รัฐบาลภายใตการนําของจอมพล ป.พิบูลสงครามถูกถอดถอน สงผลใหความสัมพันธระหวางสอง

ประเทศกาวยางเขาสูสภาวะชะงักงัน ตราบจนถึงยุคปลายทศวรรษท่ี 60 ตนทศวรรษท่ี 70 ของ

ศตวรรษท่ี 20 ท่ีผานมา สถานการณการเมืองการปกครองของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ 

เนื่องจากความขัดแยงทางการเมืองระหวางสองมหาอํานาจใหญอันไดแก จีนและโซเวียต สงผลให

ความสัมพันธระหวางสองประเทศถึงคราวแตกหัก สหภาพโซเวียตไดเคลื่อนกําลังพลจํานวนมากเขา

ประชิดชายแดนจีน-โซเวียต และสรางแรงกดดันใหกับรัฐบาลจีนอยางตอเนื่อง จนกระท่ังในเดือน

มีนาคม พ.ศ.2512 เกิดเหตุการณนองเลือดเกาะเจินเปา สหรัฐอเมริกาไดหลวมตัวเขาสูสงคราม

เวียดนามจนยากท่ีจะถอนตัว ประกอบกับกระแสตอตานสงครามจากภายในประเทศท่ีนับวันยิ่งทวี

ความรุนแรงมากข้ึน หลังจากท่ีประธานาธิบดีริชารด นิกสันไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดี

แหงสหรัฐอเมริกา เขาพยายามเรงรัดใหสงครามเวียดนามยุติลง และถอนตัวจากเอเชีย รวมท้ัง

ยกระดับความพยายามและกําลังทหารตอบโตสหภาพโซเวียต แสวงหาวิธีท่ีเอ้ือประโยชนตอสหรัฐ

ทามกลางการคานอํานาจระหวางสองมหาอํานาจ หากตองการยุติสงครามเวียดนามหรือคานอํานาจ

กับโซเวียต สหรัฐจําตองอาศัยอํานาจของจีน ชื่อของประเทศจีนสําหรับประธานาธิบดีนิกสันแลวมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง สงผลใหเกิดการเดินทางเยือนจีนอยางลับๆ ของนายเฮนรี่ คิสซิงเจอร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2514 รวมถึงการ

เดินทางเยือนประเทศจีนอยางเปนทางการของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เม่ือวันท่ี 20 เดือนกุมภาพันธ 

พ.ศ.2515 ซ่ึงสรางความตกตะลึงไปท่ัวท้ังโลก การเดินทางเยือนประเทศจีนของประธานาธิบดีนิกสัน

ถือเปนการสั่นสะเทือนวงการการเมืองโลกท่ีสรางความตื่นตกใจเปนอยางยิ่ง ถือเปนการเปลี่ยนแปลง

กระแสการเมืองการปกครองครั้งใหญของโลก หรืออาจจะกลาวไดวาเปนการสรางความประหลาดใจ

ใหกับบรรดาผูนําแตละชาติเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาประเทศท่ีใหการสนับสนุนสหรัฐใน

การตอตานประเทศจีนมาเปนระยะเวลายาวนาน ประเทศตางๆ จําตองทบทวนนโยบายการ

ตางประเทศกับจีนใหมอีกครั้ง และตองตัดสินใจในปจจุบันทันดวน บุคคลผูมีบทบาทตัวแทนมากท่ีสุด

ในเวลานั้นคือ นายทานากะ คาคุเอะ อดีตนายกรัฐมนตรีของญ่ีปุน แมวาจะผานการตระเตรียมอยาง

เครงเครียด ภายหลังการเดินทางเยือนจีนของประธานาธิบดีนิกสันครึ่งป นายทานากะและคณะผูแทน

ไดเดินทางเยือนประเทศจีนอยางเปนทางการและยิ่งใหญเม่ือวันท่ี 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2515 โดย

ไดรับการตอนรับจากประธานาธิบดีเหมา เจอตง และไดรวมจัดการเจรจาทวิภาคีรวมกับ

นายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล รวมท้ังออกแถลงการณความรวมมือ ถือเปนการฟนฟูความสัมพันธ

ทางการทูตระหวางจีนและญี่ปุน 

ภายใตความพลิกผันของกระแสกโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศซ่ึงตั้งอยูใจกลางของภูมิภาค
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงไมสามารถนิ่งนอนใจไดอีกตอไป พวกเขาจึงดําเนินนโยบายตาม

สหรัฐอเมริกา โดยการริเริ่มนโยบายการทูตปงปอง โดยใชโอกาสท่ีมีการจัดการแขงขันเทเบิลเทนนิส

ในเดือนกันยายน ป พ.ศ.2515 ณ กรุงปกก่ิง ทางรัฐบาลไทยไดสงนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน ผูดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น และถือเปนเปนรัฐมนตรีผูมีความสําคัญอันดับท่ี 

3 ในรัฐบาลของพลเอกถนอม กิตติขจร เดินทางมาเยือนจีนในฐานะของท่ีปรึกษาคณะนักกีฬาเทเบิล

เทนนิสของประเทศไทย วากันวาทานผูนี้เคยศึกษาเลาเรียนอยูท่ีมหาวิทยาลัยถงจี้ ในชวงทศวรรษท่ี 

30 ถือเปนผูรอบรูเรื่องจีนทานหนึ่ง และมีฉายาวาเปนเฮนรี่ คิสซิงเกอรของเมืองไทย พันธกิจของการ

เยือนจีนในครั้งนี้คือการเจรจาปญหาความสัมพันธในดานตางๆ อาทิ ปญหาดานความสัมพันธระหวาง

ไทย-จีน เปนตน รวมถึงการไดเขาพบนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล ชวงปลายเดือนกันยายน นายกฯโจว 

เอินไหล ไดพบกับนายประสทิธิ์ท่ีมหาศาลาประชาคม ณ กรุงปกก่ิง คุณสิรินทร พัธโนทัย (ฉางเยวี่ยน) 

ไดแสดงบทบาทอันสําคัญยิ่ง และรับหนาท่ีเปนลามในการพบปะครั้งนี้ดวย ขณะนั้นเนื่องจาก

ระยะเวลาท่ีกระชั้นชิด ท้ังสองประเทศตางไมมีชองทางการติดตอสื่อสารโดยตรง ดังนั้นการเดินทาง

เยือนจีนของนายประสิทธิ์ในครั้งนี้จึงเปนเรื่องท่ีคอนขางนาท่ึง ตามบันทึกท่ีคุณสิรินทรไดบันทึกไว 

นายสังขคุณพอของเธอไดบอกกับคุณประสิทธิ์วา “มีเพียงคนเดียวท่ีสามารถนําสาสนนี้สงไปถึงทาน

โจว เอินไหล ไดโดยตรง” คุณประสิทธิ์จึงถามกลับวา “ผูนั้นคือใคร” คุณพอทานก็ตอบกลับไปวา 

“ลูกสาวของผมเอง สิรินทร ซ่ึงตอนนี้เธอพํานักอยูท่ีลอนดอน”3 ดวยเหตุนี้ ในตอนนั้นรัฐบาลไทยจึง

สงนายวรรณไว พัธโนทัย(ฉางหวาย)สมาชิกรัฐสภาและพ่ีชายคนรองของคุณสิรินทรเดินทางไปพบคุณ

สิรินทรท่ีลอนดอน ซ่ึงในขณะนั้นเหลือระยะเวลาไมถึง 10 วันกอนการแขงขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป

เอเชีย คุณสิรินทรไดรีบเดินทางเขาพบนายซง จือกวาง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจําประเทศอังกฤษ หลังจากท่ีไดไลเรียงเรื่องราวใหทานทูตไดฟงแลวดังนั้น ทานทูตซง จือกวาง ก็

ไดเขาพบผูแทนจากประเทศไทยอีกครั้ง คุณสิรินทรไดติดตอกับนายกฯโจว เอินไหลผานทางทานทูต

ซง จือกวง พรอมท้ังเชื้อเชิญใหทานโจว เอินไหล นําจดหมายเชิญนายประสิทธิ์ เยือนจีนสงไปอังกฤษ 

และใหคุณวรรณไว พ่ีชายคนรองของเธอนําสาสนกลับประเทศไทย ในเวลานั้นไมมีเท่ียวบินของการ

สายการบินใดท่ีบินตรงจากไทยไปจีน จําเปนเดินทางไปฮองกง เดินทางเขาจีนจากทางมณฑลกวางตุง

แลวคอยบินไปปกก่ิง การเดินทางตองใชเวลาถึง 3 วัน สวนทางปกก่ิงใชเวลาเพียงไมถึง 14 ชั่วโมงใน

การสงจดหมายเชิญของนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล ไปยังลอนดอน เชิญนายประสิทธิ์ กาญจนพัฒน 

คุณวรรณไว และคุณสิรินทร พัธโนทัย เดินทางเยือนจีนพรอมกัน โดยคุณวรรณไวออกเดินทางพรอม

คณะผูแทนจากกรุงเทพ สวนคุณสิรินทรออกเดินทางจากลอนดอนมุงสูกรุงปกก่ิงโดยตรง 

 ในระหวางการใหการตอนรับคณะของนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน นายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล ได

กลาวกับคุณประสิทธวา “ผมใหเวลารัฐบาลไทยได ผมเขาใจในความวิตกกังวลและปญหาทางฝายของ
                                                           
3 เลมเดมิ หนา 38 
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คุณ พวกเราสามารถรอได จริงๆ ผมรอมา 20 กวาปแลว ต้ังแตพวกเขายังเล็กๆ (ชี้ไปทางคุณวรรณไว 

และคุณสิรินทรท่ีอยูในท่ีประชุมนั้นดวย – ผูเขียนเพ่ิมเติม) จวบจนตอนนี้พวกเขาโตกันแลว จะใหรอ

อีกปสองป ยังไงพวกเราก็รอได การสถาปนาความสัมพันธระหวางกันจําตองอาศัยพ้ืนฐานของความไว

เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน หากขาดความเชื่อใจก็มิอาจสานไมตรีระหวางกันได” 4 นายกฯโจว ยัง

เสนอแนะอีกวา ในชวงเวลาท่ีการสานสัมพันธไมตรีระหวางสองฝายยังอยูระหวางการพัฒนานั้น 

สามารถเริ่มจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการคาเสียกอน โดยสรางความเขาใจและความไว

เนื้อเชื่อใจระหวางประชาชนของท้ังสองประเทศ พรอมยังเนนย้ําอีกวา “การคาระหวางชาติสองชาติ 

ไมวาจะเปนประเทศเล็กหรือใหญก็ตาม จะตองสรางอยูบนหลักการของความเสมอภาคและเอ้ือ

ประโยชนตอท้ังสองฝาย อยาสนใจแตผลประโยชนของฝายตนอยูฝายเดียวแลวละเลยประโยชนของ

ฝายตรงขาม”5 การเจรจาครั้งนี้ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง เพราะเปนการปูทางใหกับการสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตระหวางจีนและไทยในอีกสามปใหหลัง รัฐบาลไทยถือวาการเจรจาอยางลับๆ 

ในครั้งนี้เปนการเจรจาระดับทวิภาคีระหวางผูนําระดับสูงเปนครั้งแรกนับต้ังแต ป พ.ศ.2492 เปนตน

มา ถือเปนการสรางจุดเริ่มตนของกระบวนการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางจีนและไทย

ข้ึนมาอีกครั้ง 

ในป พ.ศ.2516 ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณน้ํามัน ประเทศไทยไดสงพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ 

ซ่ึงในขณะนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ เดินทางเยือนประเทศจีน 

เพ่ือขอความชวยเหลือจากจีน นายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล ไดเขาพบพลเอกชาติชาย หลังจากผานการ

พิจารณาหารือแลว จีนไดตัดสินใจขายน้ํามันใหกับไทยดวยราคาอันเปนมิตร นายกร ทัพพะรังสี อดีต

รองนายกรัฐมนตรีและผูดํารงตําแหนงนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีนคนปจจุบัน ซ่ึงทานก็คือ

หลานชายพลเอกชาติชายและดํารงตําแหนงเปนเลขาของพลเอกชาติชาย วันท่ี 2 เดือนกันยายน 

พ.ศ.2554 มีการจัดงานเฉลิมฉลองท่ีระลึกครบรอบสูติกาล 100 ปของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ 

ปราโมทย ท่ีศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นายกร ทัพพะรังสีไดกลาว

เลาถึงเกร็ดประวัติศาสตรท่ีนาสนใจมากอยูประการหนึ่งวา ในกระบวนการเจรจานั้น ทานนายกฯโจว 

เคยแจงวาราคามิตรภาพวาเปนจํานวนเงินเทาใด สวนตัวเลขในเช็คนั้นใหประเทศไทยเปนผูกําหนด

เอง ทาทีความเปนมิตรท่ีจริงใจและมีจิตใจเอ้ืออารีของนายกรัฐมนตรีจีนทานนี้สรางความประทับใจ

ใหแกคณะผูแทนจากประเทศไทยเปนอยางยิ่ง หลังจากท่ีเดินทางกลับมายังโรงแรมท่ีพัก พลเอกชาติ

ชายไดเลาใหนายกร ทัพพะรังสีฟงวา นายกฯโจวเปนผูท่ีประเสริฐยิ่ง การท่ีประเทศจีนใหความไวเนื้อ

เชื่อใจกับเราเชนนี้ พวกเราก็ตองปฏิบัติกับจีนเชนเดียวกัน ในขณะนั้นภายใตสถานการณน้ํามันของ

ประเทศจีนท่ีไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ แตจีนก็ยังจําหนายน้ํามันใหกับประเทศไทยใน
                                                           
4 เลมเดมิ หนา 38 
5 เลมเดมิ หนา 38 
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ราคาอันเปนมิตร เขาอกเขาใจในวิกฤติการณพลังงานของไทย สรางความม่ันคงใหกับสถานการณ

ภายในประเทศ แสดงใหเห็นถึงความจริงใจและความเปนมิตรของรัฐบาลจีนท่ีคอยใหการชวยเหลือใน

ยามทุกขยาก ยังความซาบซ้ึงอยางยิ่งตอฝายไทยตราบจนปจจุบัน เม่ือใดท่ีกลาวถึงเรื่องนี้ สหายชาว

ไทยยอมตระหนักไดถึงมิตรภาพอันทรงคุณคายิ่ง 

ชวงครึ่งเดือนกอนการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางจีน-ไทยในวันท่ี 1 กรกฎาคม 

พ.ศ.2518 นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน เดินทางเยือนจีนในฐานะประธานรัฐสภาไทย โดยมีขาพเจา 

นายจาง จิ่วหวน และนายกวาน มูปฏิบัติหนาท่ีเปนลาม เสนทางการเดินทางเยือนเริ่มตนจากฮองกง 

กวางโจว หนานจิง หยางโจว เซ่ียงไฮ ปกก่ิง ในขากลับเดินทางกลับมาท่ีกวางโจว และเดินทางออก

นอกประเทศผานทางเซินเจิ้น เนื่องดวยท้ังสองประเทศยังไมไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยาง

เปนทางการ แมวาเปนการตอนรับจากสถาบันการตางประเทศ แตพิธีการตอนรับก็จัดไดอยาง

สมเกียรติ ท่ีกรุงปกก่ิง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจีน นายเฉียว กวนหวา ใหการ

ตอนรับดวยตัวเอง และนายเติ้ง เสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรี นายจู เตอ ประธานสภาประชาชน

แหงชาติจีนตางทยอยเขาพบคณะผูแทน นายประสิทธิ์ไดขอเขาคารวะนายกฯโจว เอินไหลอีกครั้ง แต

ทางจีนมีความเปนหวงในปญหาสุขภาพของทานในขณะนั้น จึงไมไดใหเขาพบแตอยางใด โดยนาย

ประสิทธิ์ไดเขาพบนายเลี่ยว เฉิงจื้อ โดยมีขาพเจาเดินทางไปดวย วัตถุประสงคของการเดินทางเยือน

ประเทศจีนของนายประสิทธิ์ในครั้งนี้ โดยแทท่ีจริงแลวก็ลวนเพ่ือตองการไตรตรองและปูทางสูการ

สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางสองชาติ ณ เมืองกวางโจว กอนการเดินทางกลับไทยผาน

ทางเมืองเซินเจิ้น หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมทย นายกรัฐมนตรี ไดสงนายอานันท ปญยารชุน 

เอกอัครราชทูตไทยประจําสหประชาชาติในขณะนั้นเดินทางเยือนจีน หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ไดพบกับ

นายอานันทท่ีกวางโจว และไดแจงใหนายอานันททราบเก่ียวกับผลประโยชนท่ีทางคณะสมาชิกผูแทน

สภาผูแทนราษฎรไดรับจากการเดินทางเยือนประเทศจีนในครั้งนี้ 

ครั้งนี้ ขาพเจายังตองการจะเลาเทาความถึงเหตุการณตอนหนึ่งท่ีนาสนใจในการเดินทางเยือน

จีนของคณะผูแทนในครั้งนี้  รองประธานคณะผูแทนท่ีรวมเดินทางมาในครั้งนี้ คือนายสวัสดิ์ 

คําประกอบ  ซ่ึงเปนทนายความอาวุโส ตลอดระยะเวลา 10 วันของการเดินทางเยือนประเทศจีน เขา

มีโอกาสท่ีจะไดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับขาพเจาเปนการสวนตัวเพียงครั้งเดียว เพ่ือทําความเขาใจ

กับประเทศจีนอยางแทจริงอีกครั้ง โดยในการสนทนาครั้งนั้น เขาถามคําถามขาพเจา 3 คําถาม ดังนี้ 

1.ไดยินมาวา ท่ีประเทศจีน หากมีผูสูงอายุเสียชีวิตไป รัฐบาลจะนําเถากระดูกของเขาเหลานั้นไปทํา

ปุย เปนจริงเชนนั้นหรือ 2.หลังจากท่ีมีทารกถือกําเนิดข้ึนจะถูกรัฐบาลนําตัวไป และพอแมไมสามารถ

พบเจอหนาลูกของตัวเองไดอีกใชหรือไม และ 3.คนจีนสามารถรับชมโทรทัศนหรือฟงวิทยุตางๆ ได

หรือไม พรอมกับไดกลาวอีกวา ขอใหขาพเจาอยาไดถือสา และยอมรับวาไดทราบขอมูลเหลานี้มาจาก

สื่อของชาติตะวันตก จนทําใหเกิดความรูสึกเชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง เม่ือในครั้งนี้มีโอกาสไดมาประเทศจีน 

จึงอยากจะไขขอของใจเหลานี้ใหหมดไป ขาพเจาไดอธิบายใหเขาฟงวา หลังจากท่ีผูสูงอายุเสียชีวิตไป 
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หากอยูในชนบทยังอนุญาตใหทําพิธีฝงศพ แตในเมือง เนื่องดวยพ้ืนท่ีมีอยูอยางจํากัด จึงเสนอใหมีการ

เผาศพ และจัดสรางสุสานสาธารณะเพ่ือเก็บอัฐิ สําหรับคนท่ีมีฐานะทางการเงินดียังสามารถหาซ้ือ

ท่ีดินเพ่ือฝงศพญาติของตนได จากเมืองสูชนบท ลวนแลวแตดําเนินชีวิตโดยมีสถาบันครอบครัวเปน

หลัก มีโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก โดยสามารถฝากดูแลเปนวันหรือฝากดูแลไป

ตลอดก็ได สวนประชาชนคนท่ัวไปนั้นก็มีเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารตางๆ สามารถรับฟงวิทยุ

และสามารถดูโทรทัศนได แตทวาสภาพเศรษฐกิจท่ียังไมเจริญกาวหนา โทรทัศนจึงยังไมเปนท่ี

แพรหลายเทาใดนัก ยิ่งโทรทัศนสียิ่งมีจํานวนนอยลงไปอีก นอกจากขาพเจาจะไดสนทนาแลกเปลี่ยน

กับเขาแลว การท่ีไดเขาชมโรงงาน เท่ียวชมชนบท เมืองใหญ ถนนหนทาง โรงเรียน หรือแมกระท่ัง

การทีไดเขาพบผูนําตางๆ จึงเปนการลดขอกังขาท่ีคางคาในใจของเขาอีกดวย ในทายท่ีสุดแลว กอนจะ

จากกันท่ีเซินเจิ้น เขาไดกลาวกับขาพเจาดวยความรูสึกซาบซ้ึงวา ท่ีไดยินไดฟงมาไมสูมาเห็นดวยตา

ของตัวเอง หลังจากท่ีไดกลับไทยแลวจะรีบจัดการเขียนหนังสือแนะนําจีนใหเรียบรอย และชางเปน

เรื่องบังเอิญมาก ในป พ.ศ.2523 ท่ีขาพเจาเดินทางมาศึกษาตอยังจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขณะท่ีได

สนทนากับบรรดาสมาชิกสโมสรนิสิตอักษรศาสตร พวกเขาไดถามขาพเจาดวยคําถาม 3 คําถาม

ขางตนเชนกัน ซ่ึงนี่เปนการยืนยันวาสื่อจากชาติตะวันตกไดนําเสนอขาวสารเก่ียวกับประเทศจีนแบบ

ใสสีตีไขจนหยั่งรากลึก ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาแคนเคืองและนารังเกียจเสียจริง  

หลังจากท่ีผานการตระเตรียมเปนอยางดียิ่งของท้ังสองฝาย ปจจัยในการสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูตนับวันจึงสมบูรณมากยิ่งข้ึน นายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล ไดสงเทียบเชิญใหหมอมราชวงศ 

คึกฤทธิ์ ปราโมทยนายกรัฐมนตรีพรอมคณะจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงราชอาณาจักรไทย

เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการ เจรจาหารือเรื่องการสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูตระหวางจีนและประเทศจีนและประเทศไทย รวมถึงปญหาดานตางๆ ท่ีท้ังสองชาติใหความ

สนใจรวมกัน และก็เปนทานนายกฯโจวผูเปนท่ีเคารพรักยิ่งของพวกเราเปนผูลงนามในสัญญาการ

สถาปนาความสัมพันธทางการทูตซ่ึงเปนสัญญาฉบับสุดทายของชีวิตทาน ตลอดชวงระยะเวลาในกรุง

ปกก่ิง หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมทยรวมถึงสมาชิกสําคัญของคณะผูแทนมีโอกาสไดเขาคารวะ

ประธานาธิบดีเหมา เจอตง ในการนี้ นายกร ทัพพะรังสี ยังไดเลารายละเอียดปลีกยอยในเหตุการณ

ครั้งนั้นใหขาพเจาฟงวา เม่ือครั้งถกกันถึงปญหาเก่ียวกับระบอบการปกครองตามลัทธิคอมมิวนิสต 

ประธานเหมาไดกลาวกับหมอมราชวงศคึกฤทธิ์วา “ระบบการปกครองตามลัทธิคอมมิวนิสตมิอาจ

สําเร็จไดหากใชในประเทศไทย เนื่องจากประชาชนของทานมีความเคารพและจงรักภักดีตอองค

พระมหากษัตริยเปนอยางยิ่ง แตหากรัฐบาลของทานมิอาจชวยใหประชาชนหลุดพนจากความอด

อยาก พวกเขาอาจจะลุกข้ึนมาตอตานในวันใดวันหนึ่งก็เปนได” 

หลังจากท่ีไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตแลวนั้น พัฒนาการทางความสัมพันธของท้ังสอง

ชาติดําเนินไปอยางม่ันคง โดยเฉพาะสามารถคงไวซ่ึงการเดินทางเยือนระหวางกันของผูนําระดับสูง

ของท้ังสองประเทศ ในเดือนมีนาคม ป พ.ศ.2521 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทไดเดินทางเยือน
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ประเทศจีนในฐานะของนายกรัฐมนตรีไทย และไดเขาพบนายเย เจี้ยนอิง ประธานสภาประชาชน

แหงชาติจีน รวมท้ังนายเติ้ง เสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรี ถือเปนการยกระดับความสัมพันธระหวางกัน

ข้ึนอีกข้ัน ชวงปลาย พ.ศ.2521 นายเติ้ง เสี่ยวผิง ไดเดินทางเยือนประเทศไทยตามคําเชิญของนาย

เกรียงศักดิ์ ชมะนันท ซ่ึงครั้งนี้เปนการเดินทางเยือนไทยครั้งท่ีสําคัญยิ่งครั้งหนึ่ง เปนการตอกย้ําความ

สงสัยในนโยบายการตางประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองนายกฯเติ้ง เสี่ยวผิง ได

ปฏิบัติพันธกิจเชิงรุกนานัปการ ปรับแกนโยบายท่ีจีนมีตอชาติในเอเชียอาคเนย พรอมท้ังเนนย้ําวา

รัฐบาลก็คือรัฐบาล สวนพรรคก็คือพรรค ประกาศย้ําชัดวาจีนจะไมกอการปฏิวัตินอกประเทศอันใด 

จะจัดการปญหาการถือสองสัญชาติของชาวจีนโพนทะเลและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตอยางเหมาะสม 

รวมท้ังหยุดใหการสนับสนุนปจจัยทางวัตถุแกพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ถือไดวาการเดินทาง

เยือนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง 

 ในป พ.ศ.2521 กองทัพเวียดกงไดสงทหารรุกล้ําดินแดนของประเทศกัมพูชา ทําใหประเทศไทย

ในฐานะประเทศเพ่ือนบานของกัมพูชารับรูไดถึงการคุกคามความม่ันคงของชาติ พวกเขาเห็นวา

เปาหมายตอไปของเวียดนามก็คือประเทศไทย แตหากพูดกันตามความเปนจริงแลว ไทยไมใชคูตอสู

ของเวียดนาม จึงบังเกิดความวิตกกังวล และความเกรงกลัว นายเติ้ง เสี่ยวผิงมองการณครั้งนี้อยาง

ทะลุปรุโปรง ในป พ.ศ.2522 ประเทศจีนไดสงทหารเขาไปสั่งสอนเวียดนาม ยังความดีใจแกประเทศ

ไทยเปนอยางยิ่ง สหายไทยไดกลาวกับพวกเราเปนการสวนตัววา ไทยรูสึกโกรธกับการกระทําของ

เวียดนามเปนอยางมากแตไมอาจจะกลาวออกมาได  ประเทศจีนไดชวยทําในสิ่งท่ีสิ่งท่ีเราไมสามารถ

ทําได เปนการสรางความฮึกเหิมใหกับประเทศไทย ปราบความอหังการของเวียดนาม สรางความพึง

พอใจใหกับไทยเปนอยางยิ่ง   

จุดพลิกผันท่ีสําคัญอีกจํานวนหนึ่งคือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชวงปลายทศวรรษท่ี 90 ของ

ศตวรรษท่ีแลวถึงชวงตนศตวรรษปจจุบัน แตสงผลใหสัมพันธไมตรีระหวางจีนและไทยและใกลชิด 

และมีความเชื่อใจซ่ึงกันและกันมากยิ่งข้ึน มีดังตอไปนี้ 

1. วันท่ี 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2540 วิกฤตการณฟองสบูภาคอสังหาริมทรัพยของไทย เศรษฐีผู

ม่ังค่ังในไทยตองลมละลายไปกวา 25% ภายในคืนเดียว แตเดิมอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและคาเงิน

ดอลลารสหรัฐอยูท่ี 25:1 แตในวันนั้นกลับพลิกผันเพ่ิมข้ึนไปจนถึง 35:1 และพุงสูงถึง 56:1 สถาบัน

ทางการเงินจํานวนมากตองประกาศลมละลาย เศรษฐกิจของไทยตองประสบกับความพลิกผันอีกครั้ง 

มีคํากลาววา หนทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน ในชวงท่ีประเทศไทยตองประสบกับความ

ยากลําบาก สหรัฐอเมริกาในฐานะอดีตพันธมิตรเกากอนของไทยกลับเพิกเฉยดูดาย สวนประเทศญ่ีปุน

ในฐานะประเทศท่ีมีปริมาณการลงทุนในประเทศสูงสุดก็ไมไดใหการชวยเหลือใดๆ แตประเทศจีนใน

ฐานะประเทศใหญกลับตระหนักวาจีนจะตองตองรวมลําบากไปดวยกัน และกลาท่ีจะรวมรับผิดชอบ 

โดนยืนมือเขาใหการชวยเหลือในทันที นอกจากความพยายามคงคาเงินหยวนไมใหตกต่ํา โดยยอมตก

ลงใหไทยกูยืมเงินตามคําขอรองของไทย เพ่ือใหไทยสามารถผานพนอุปสรรคครั้งนี้ไปใหได แสดงให
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เห็นวาท้ังสองชาติรวมหัวจมทาย ฝาฝนอุปสรรคดวยมิตรภาพอันจริงใจ ซ่ึงการใหการชวยเหลือในครั้ง

นี้ถือเปนท่ีประเทศจีนหยิบยื่นความชวยเหลือใหไทยอีกครั้งในยามท่ีประเทศไทยประสบปญหาอีกครั้ง

นับตั้งแตการขายน้ํามันใหกับไทยในราคามิตรภาพในป พ.ศ.2516 เปนตนมา ความเอ้ืออารีของ

รัฐบาลและประชาชนชาวจีนในครั้งนี้ไดสรางความประทับใจใหกับประเทศไทยอีกครั้ง 

2. ในป พ.ศ.2544 ประเทศไทยไดเสนอใหมีการจัดต้ังเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน ข้ึนเปนครั้ง

แรก ในกระบวนการดังกลาวนี้ มาตรการหลากหลายดานไดรับดําเนินการจนบรรลุผลข้ึนจริงใน

ประเทศไทยเปนแหงแรก อาทิ โครงการลดภาษีสําหรับสินคาบางประเภททันที หรือมาตรการยกเลิก

ภาษี เปนตน มาตรการเหลานี้ตางไดรับการดําเนินการในประเทศไทยเปนชาติแรก 

3. การรับมือกับโรคซารสในป พ.ศ.2546 และกระบวนการตอตานโรคไขหวัดนกในป พ.ศ.

2547 ประเทศไทยและประเทศจีนตางใหความรวมมือระหวางกันอยางใกลชิด ยกระดับความรวมมือ

และการติดตอสื่อสารระหวางกัน รวมท้ังการเผยแพรขาวสารและประสบการณระหวางกันอยาง

ทันทวงที 

4. ในชวงปลาย พ.ศ.2547 การเกิดภัยพิบัติสึนามิรวมถึงการเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญในรอบ 

50 ปในชวงปลายป พ.ศ.2554 สิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยจากประเทศจีนถูกสงมายังประเทศไทย

ระลอกแลวระลอกเลา ท้ังหมดนี้สะทอนใหเห็นถึงมิตรภาพอันแนนแฟนระหวางรัฐบาลและประชาชน

จีนและรัฐบาลรวมท้ังประชาชนชาวไทย 

การท่ีความสัมพันธระหวางประเทศไทยและจีนสามารถพัฒนาไปจนถึงระดับท่ีเสมือนคนใน

ครอบครัวนั้น มิอาจมิกลาวถึงพระมหากรุณาธิคุณในการทรงใหการสนับสนุนของพระบรมวงศานุวงศ

แหงราชวงศไทย นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงมีพระชนมายุมากข้ึน มิไดเสด็จพระราช

ดําเนินเยือนตางประเทศ แตสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

สยามกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจาลูกเธอทุกพระองค หรือแมกระท่ังสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ พระ

บรมวงศานุวงศหลายพระองคตางก็เคยเสด็จเยือนประเทศจีน ในการณนี้ บุคคลผูควรจะไดรับการ

เทิดทูนเปนอยางยิ่งก็คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงสรางคุณูปการอันหา

ท่ีสุดมิไดในการสนับสนุนการไปมาหาสูระหวางประชาชนของท้ังสองประเทศ รวมไปถึงการสนับสนุน

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางจีนและไทย เม่ือวันท่ี 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2524 สมเด็จ

พระเทพฯ เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศจีนอยางเปนทางการครั้งแรก และเปนพระบรมวงศานุ

วงศจากไทยพระองคแรกท่ีเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศจีน ตลอดระยะเวลากวา 30 ปท่ีผานมา 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศจีนอยางเปนทางการกวา 37 ครั้ง ทรงใหการ

สนับสนุนความสัมพันธระหวางจีนและไทยเปนอยางมาก และทรงสรางคุณูปการอันหาท่ีสุดไมไดใน

การเผยแพรภาษาจีนในประเทศไทย ทุกครั้งท่ีพระองคเสด็จกลับจากการเยือนประเทศจีน จะทรง

พระราชนิพนธหนังสือ บรรยายเลาเรื่องราวท่ีไดทอดพระเนตรเห็นจากการเดินทางเยือนประเทศจีน 

ประชาชนชาวไทยสวนใหญตางก็มีความเขาใจในประเทศจีนอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึนผานพระราชนิพนธของ
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พระองคทาน ตามท่ีขาพเจาทราบ สมเด็จพระเทพฯ ยังทรงเคยพระราชนิพนธแปลบทกวีของหลี่ ไป

และเม่ิง ฮาวหราน ตามลําดับ และยังทรงพระราชนิพนธแปลวรรณกรรมของนักเขียนในยุคปจจุบัน

หลายทาน อาทิ หวาง เหมิง และฟางฟาง เปนตน รวมท้ังยังทรงพระราชนิพนธหนังสืออ่ืนๆ อีก เชน 

“ย่ําแดนมังกร” “มุงไกลในรอยทราย” และ “เสนทางสายไหม” คุณูปการท่ีพระองคทรงสรางตอการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางจีนและไทยยังคงตราตรึงในความทรงจําของประชาชนชาวจีน โดยในป 

พ.ศ. 2543 กระทรวงศึกษาธิการจีนไดทูลเกลาฯถวาย “รางวัลเกียรติยศมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรม

จีน” แดพระองคทาน ในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2544 สมาคมนักเขียนแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

และมูลนิธิวรรณกรรมแหงชาติจีนไดทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัลวรรณคดีนานาชาติดานความเขาใจและ

มิตรภาพ” ป พ.ศ.2547 สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนไดทูลเกลาฯ 

ถวายพระสมัญญานามวาทรงเปน “ทูตมิตรภาพแหงประชาชน” ป พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยภาษา

และวัฒนธรรมปกก่ิง ไดทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระองคทาน ป พ.ศ.2552 

พระองคทานทรงไดรับทูลเกลาฯ ถวาย พระสมัญญานามวา “มิตรนานาชาติ 10 อันดับแรกของจีน” 

ดังนั้นพระองคจึงทรงคูควรแกการเปนทูตแหงมิตรภาพระหวางประชาชนชาวจีนและไทยอยางยิ่ง 

รวมถึงทรงเปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมจีนของประชาชนชาวไทย ในชวงหลาย

ปมานี้ สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดทรงบรรเลงเครื่องดนตรีกูเจิงเพ่ือเปน

สะพานเชื่อมสายสัมพันธสองแผนดินเขาไวดวยกัน และเปนการยกระดับมิตรไมตรีระหวางจีนและไทย

ใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไปอีกระดับ ดวยเหตุนี้คํากลาวท่ีวา “จีน-ไทยใชอ่ืนไกล พ่ีนองกัน” คงจะมิใชเปนเพียง

วาทศิลปทางการทูตธรรมดาท่ัวไป แตถอยคําดังกลาวนี้มีไดแฝงไวซ่ึงนัยยะอันลึกซ้ึงยิ่ง 

ทายท่ีสุดนี้ ขอกลาวถึงการเรียนการสอนภาษาจีน หลายปท่ีผานมา ดวยสาเหตุตางๆ เชน การ

ตอตานลัทธิคอมมิวนิสต เปนตน รัฐบาลไทยมองวาการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นเปรียบเสมือนกับ

การเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต ในเวลานั้นการเรียนภาษาจีนถือเปนเรื่องผิดกฎหมาย หากผูใดฝา

ฝนจําตองรับโทษจําคุก หรือแมกระท่ังประหารชีวิต แตบรรดาผูอาวุโสท่ีตองการใหลูกหลานของตน

สามารถเรียนรูและเชี่ยวชาญภาษาจีน รวมท้ังเขาใจถึงรากเหงาแหงวัฒนธรรมจีน และจดจําวาตัวเอง

เปนลูกหลานของคนจีน จึงจําตองตัดใจสงลูกหลานกลับไปเรียนภาษาจีนยังเมืองซัวเถา แตจิ๋วหรือ

ฮองกง ยกตัวอยางเชน นายชิน โสภณพนิช ผูกอตั้งธนาคารกรุงเทพ  นายอุเทน เตชะไพบูลย ผูกอตั้ง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมไปถึงนายธนินท เจียรวนนท และนายไกรสร จันศิริ ลวน

แลวแตเคยผานประสบการณเหลานี้ และยังมีบุคคลบางกลุมท่ีมีขอจํากัดในดานปจจัยทางการเงินจนมิ

อาจเดินทางไปตางประเทศได แตพวกเขาก็ไมอยากจะประวิงเวลาในการศึกษาเลาเรียน จึงเดินทางมา

เรียนภาษาจีนในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยท่ีอําเภอแมสาย

แหงนี้เปนอาณาเขตติดกับประเทศพมาโดยมีแมน้ําสายหนึ่งเปนเสนแบงเขตแดน ดวยเหตุนี้ จึง

สามารถกอตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนสําหรับชาวจีนโพนทะเลในฝงประเทศพมา ถึงแมวาจะไดรับแรง

กดดัน แตก็ยังสามารถกอตั้งโรงเรียนตนแบบระหวางประเทศไดสําเร็จ เพ่ือนชาวไทยหลายคนท่ี
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ขาพเจารูสึกตางลวนแลวแตจบการศึกษาจากโรงเรียนเหลานี้ อาทิ นายสงคราม ชีวประวัติดํารงค 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นายแสวง เครือวิวัฒนกุล ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัยแมฟา

หลวง รวมท้ังนางสรวงสุดา เอ้ืออัมพร ประธานกรรมการโรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย เปนตน ปจจุบันประเทศไทยขาดบุคลากรครูสอนภาษาจีนเปนอยางมาก และปราชญ

ผูรอบรูเรื่องจีนก็มีจํานวนเพียงนอยนิด แตปจจุบันรัฐบาลไทยไดอนุมัติใหภาษาจีนเปนภาษาท่ีมี

ความสําคัญเปนลําดับท่ี 3 ไมวาจะเปนระดับอนุบาล ประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาตางจัดให

มีการเรียนการสอนภาษาจีนท่ัวท้ังประเทศ นับจากอดีตตราบจนถึงปจจุบัน การเรียนการสอน

ภาษาจีนจากท่ีในอดีตเปนเรื่องท่ีผิดกฎหมายจนปจจุบันกลายเปนเรื่องถูกกฎหมาย นับจากเปนเรื่อง

ตองหามจนไดรับการสนับสนุนในปจจุบัน และในทายท่ีสุดสามารถเปดการเรียนการสอนอยางเปดเผย 

ไมตองเรียนแบบหลบๆ ซอนๆ ตอไป ซ่ึงอาจจะกลาวไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีพลิกโฉม

ประวัติศาสตรไปตลอดกาล ตลอดชวงระยะเวลา 10 ปมานี้ การท่ีทางฝายเราไดมีความรวมมือในดาน

สถาบันขงจื่อ และหองเรียนขงจื่อกับประเทศไทย ถือเปนโอกาสท่ีดีอันหาไดยากยิ่ง ถือวาเปนการ

ไดเปรียบท้ังเวลา ชัยภูมิท่ีตั้ง และบุคลากร พวกเราจําตองพยายามรักษาโอกาสอันดีนี้ไว จะตองให

ความเคารพซ่ึงกันและกัน และใหความรวมมืออยางเอ้ือประโยชนตอท้ังสองฝาย รวมกันพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาจีนใหมีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพ ใหมีความยิ่งใหญและเขมแข็ง ใชการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธ สรางคุณูปการตอการพัฒนาสัมพันธไมตรี

ระหวางจีนและไทย 

 

(ผูแปล อาจารยณัฐธัญญา อนันตโชติ สํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) 
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中泰关系发展回顾 

——纪念中泰建交 40 周年 

岑容林1 

泰国皇太后大学汉学院 

 

    中泰两国地缘相近，文化相通，血脉相亲。两国人民有着上千年的交往史，两国友

谊基础深厚，民间交往源远流长。特别是自 1975 年 7 月 1 日两国正式建立外交关系以

来，双方无论在政治、经济、文化、教育、军事等领域的交流与合作不断扩大，在国际

和地区事务中保持密切的协调和沟通。中泰关系已成为不同社会制度国家间和睦相处、

互利合作、共同发展的典范。是好邻居、好朋友、好亲戚、好伙伴，“中泰一家亲”已

经成为两国政府和人民的共识。 

    然而中泰两国关系的发展绝非一帆风顺，而是经过了许多艰难曲折的历程，我们只

有了解过去，才能更好的看待现在，正确的面对未来，才会倍加珍惜这种来之不易的友

好关系。在 20世纪 40是年代末，随着世界二次大战的结束，中华人民共和国的诞生，

改变了世界的政治格局，当时世界分为两大阵营，即以苏联为首的社会主义阵营和以美

国为首的帝国主义阵营。从地缘政治学的角度看，泰国是美国的传统盟国，自然而然站

在美国一边，唯美国马首是瞻，长期追随美国，奉行反华反共的政策，具体表现在对外

断绝了与中国的任何来往，对内排挤华侨，限制教授汉语等，直接参与了美国围堵封锁

中国的战略部署，参与制定并签署了《东南亚条约》，允许美国利用泰国作为攻击中国

的基地。泰国还参与了美国发动的朝鲜战争和越南战争，泰国成为名副其实的反华反共

的桥头堡。尤其是在美国发动侵略越南战争期间，泰国完全成为美国最大的后方基地，

泰国东北的友谊公路是美国出钱修建的，为钢筋水泥结构，能直接降直升飞机的战略公

路。还有乌塔堡空军基地，梳桃邑海军基地都开放给美军使用，包括享誉全球的旅游胜

地帕塔雅也是得益于越战期间美国大兵到此度假而逐渐由一个小渔村发展起来的。 

       在内政问题上，泰国政府担心中国共产党会把泰国华侨变成共产党，对泰国的

                                                           
1
岑容林，原北京外国语大学研究生部主任、泰语教授。从 2010 年 5 月至今，在泰国皇太后大学工作，前

三年任诗琳通中国语言文化中心主任兼孔子学院泰方院长。从 2013年 5 月至今，在泰国皇太后大学汉学院

任资深教授。 
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民主和主权产生威胁，所以他们出台了一系列限制华侨从业的政策，比如大到开矿山，

小到开理发店，华人是无权开办的，此外，连接受汉语教育也都受到严格的限制，只能

从小学一年级教到小学五年级，每周一小时，学习效果和教育质量可想而知。关于这个

问题，笔者在后面再加论述。当时，由于两国间无论是官方或是民间都无任何来往，一

些泰国华裔朋友告诉我，当年他们的父母为了接济在广东汕头、潮州的一些亲戚，在泰

国不能公开通过邮局汇款，只能靠地下钱庄，秘密通过香港或澳门，几经周折才能送达，

少则三个月，长则半年以上，而且还不能保证每一笔汇款都能收到，既费时又不安全。

由于双方处于敌对状态，很多正常的事只能通过非正常的渠道去办，实在令人费解。 

    任何事物往往具有双重性，从传统价值的视角看，历史上泰国的外交政策是在夹缝

中求生存，左右逢源，善于在大国之间搞平衡，大家可以环顾东南亚诸国，其中很多国

家都曾沦为别国的殖民地，但泰国始终是独立的，没经历过殖民统治。即使在上述这段

历史时期，泰国虽然追随美国，但也企图要改善对华关系，典型的例子是 1955 年的万

隆会议。中国人民的老朋友，泰国资深政治家乃讪·帕他努泰先生当时是泰国总理銮披

汶·颂堪阁下的首席顾问，主管对外事务，他积极主张要跟中国接触，打开对华关系，

最终他说服了銮披汶总理，在不伤害美国的前提下，派代表参加万隆会议，最后泰国以

“观察员”的身份与会。万隆会议期间，周恩来总理公开地宴请了泰国代表团团长，外

交部长望怀亲王，这位亲王被周总理的风度与智慧所折服。他回到泰国后对乃讪先生说：

“谁说周恩来是土匪，青面獠牙？他是一个翩翩美男子，倜傥绅士，是位天才外交家，

我和他的关系在那个晚上结成了很深的友情，我还接受了周的礼物，一块漂亮的中国丝

绸。”
2 讪·帕他努泰先生是位富有战略眼光的政治家,善于在大国中搞平衡,为了表示

泰国对中国有诚意,他说服了銮披汶总理,在把自己的大儿子送到美国去学习的同时,于

1956 年 8月 19日,将自己 12岁的儿子及 8岁的女儿秘密送到北京，由周恩来总理监护,

但周总理日理万机,又经常出国访问,怕照顾不周,就委托给廖公——廖承志同志代为照

管。廖公的母亲何香凝先生为男孩起名常怀，为女孩起名常媛。后来周总理将此戏称“小

人质外交”，成为中泰关系之上一个美谈。此后，两国政府一直以秘密的方式保持着联

系，但到了 1958 年 9 月，泰国内部的政局发生了变化，銮披汶总理的政府被推翻，导

致两国的关系跌到了冰点。 
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 《周恩来总理的泰国女儿常媛》《泰国风》2012 年 01-02 月，第 32 页。 
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 到了上个世纪的 60 年代末 70 年代初，世界的政治格局发生了深刻的变化，中苏

之间由于政治上的分歧导致两国关系彻底破裂，苏联在中苏边境陈兵百万，不断给中国

政府施加压力，甚至在 1969 年 3 月发生了珍宝岛流血冲突事件，美国在越南战争的泥

潭中越陷越深以致不能自拔，国内反战情绪一浪高过一浪。当尼克松当选美国总统以后，

他急于要结束越南战争，从亚洲脱身，以腾出精力和兵力对付苏联，设法使美苏争霸的

天平向有利于美方一边倾斜。要想结束越南战争或跟苏联抗衡，美国必然要借助于中国

的力量，中国牌对尼克松来说太重要了，这就导致了让全世界感到愕然的 1971 年 7 月

时任美国国务卿基辛格秘密访华，以及 1972年 2月 20日美国总统访华。尼克松访华好

比震惊全球的政治大地震，是世界格局为之大变。甚至可以说让世界各国领导人有点措

手不及，尤其是那些长期追随美国反对中国的国家，他们不得不重新审视自己的对华政

策，并当机立断做出抉择。这当中最具代表性的人物莫过于日本前首相田中角荣，经过

紧锣密鼓的准备，在尼克松总统访华后仅半年多的时间里，他便于 1972年 9月 28日率

领庞大的日本代表团访华，受到毛泽东主席的接见。跟周恩来总理举行双边会谈，发表

了联合公报，并实现了中日邦交正常化。 

    在国际形势处于急转直下的情势下，地处东南亚中心的泰国有点坐不住了，他们也

效仿美国，搞起了乒乓外交，趁 1972 年 9 月在中国首都北京举办亚乒赛之机，他侬政

府派当时内阁中的第三号人物财政部长巴实·干扎那越（中文名：许敦茂——笔者注）

以泰国乒乓球代表团顾问的身份访华。据说此公在上个世纪 30 年代曾就读与上海同济

大学，是位中国通，号称泰国的基辛格。这次他访华的使命就是要跟中国谈判中泰关系

等问题，并希望能见到周恩来总理。9 月底周恩来总理在北京人民大会堂接见了巴实部

长一行。常媛女士在巴实部长的北京之行发挥了关键的作用，并担任翻译。当时由于时

间紧，两国间又无直接沟通的渠道，所以巴实部长这次的北京之行颇有戏剧性，据常媛

女士回忆，她父亲乃桑先生跟巴实说，“有一个人可以把这个消息直接传达给周恩来。”

巴实问“谁”，父亲说：“我女儿西林，她现在伦敦。”
3于是，当时泰国政府派名议会

议员和常媛的二哥常怀飞到伦敦找到常媛，这时离亚乒赛的时间不到 10 天了，常媛立

马去见了中国驻英国大使宋之光，说明了情况后，宋之光大使又见了泰国代表，常媛通

过宋之光大使跟周总理联系上了，并请周总理一定要把邀请巴实访华的邀请信送到英国

来，让她二哥常怀带回泰国。当时由泰国到中国没有直航，得先绕香港，进入广州再转

                                                           
3
同注二第 38 页。 



 

 
40 

北京，路上要三天的时间。北京用了不到 14 个小时就把周总理的邀请信送到了伦敦，

邀请巴实部长、常怀、常媛陪同访华，常怀跟泰国代表团由曼谷出发，常媛由伦敦直飞

北京。 

    周总理在接见巴实部长一行的过程中，对巴实部长说：“我们可以给泰国政府时间，

我们了解你们的顾虑和难处，我们能等待，我们已经等了二十多年了，从他们这么小（指

在场的常怀、常媛——笔者注）到今天这么大了，再等一两年，我们可以等的。关系的

建立只能在互相信任的基础上，没有信任就不能建立关系”
4。周总理还建议，在双方建

交条件尚未成熟期间，可以先通过文化和贸易交流，建立人民之间的相互了解和信任，

并强调说：“两国贸易关系不管国家大小，一定要建立在平等互利的原则上，不能只顾

自己利益而不顾对方利益”5。这次会谈非常成功，为中泰三年后建交铺平道路。泰国政

府也认为这次秘密会谈是 1949 年以来首次两国高层领导人会谈，标志着泰中两国重建

外交关系进程的开始。 

    1973年泰国出现了石油危机，泰国政府派时任泰国外交部副部长的差猜·春哈旺将

军访华，向中国求援。周总理会见了差猜一行，通过协商，中方决定以友谊价格卖给泰

国石油。泰国前副总理、现任泰中友好协会会长的功·塔帕兰西先生是差猜将军的外甥，

长期当差猜将军的秘书，2011年 9月 2日在泰国皇太后大学诗琳通中国语言文化中心共

同举办纪念前总理克立·巴莫亲王诞辰 100周年的活动中，他跟我讲到一个非常奈人寻

味的细节，说到周总理在会谈过程中曾经说友谊价格到底多少钱，支票由泰方来填。中

国总理的真诚友好、宽容大度深深地打动了泰国代表团，差猜将军回到饭店后曾对功·塔

帕兰西先生说，周恩来真是了不起，中国这么信赖我们，我们更要对得起他们。当时，

在中国石油还不能自给的情况下，以友谊价格卖给泰国石油，解了泰方的燃眉之急，稳

定了国内局势。体现了中国政府雪中送炭般的真挚友情，对此泰方深为感动，直到今天，

每当聊起这段往事，泰国朋友总是带有感激之情。 

    在 1975 年 7 月 1 日中泰建交前的半个月，巴实·干扎那越先生以泰国议会议长的

身份访华，有笔者、张九桓、管木担任翻译，访问路线是香港-广州-南京-扬州-上海-

北京-广州-深圳出境。由于两国尚未建交，由外交学会出面接待，但规格还是相当高的。

在北京，乔冠华外交部长出面宴请，邓小平副总理、朱德委员长相继接见了代表团全体
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成员。巴实先生一再要求见周总理，中方考虑到当时总理的身体状况，没有见他，由笔

者单独陪他去见了廖承志同志。巴实此行访华的目的完全是为了中泰两国建交进行试探

和铺路。在广州到深圳出境之前，克立·巴莫总理派当时泰国驻联合国大使阿南·班雅

拉春访华，巴实跟阿南在广州见了面，他向阿南大使通报了他此次率国会议员代表团访

华的收获。 

    在此，笔者还想讲述一段上述代表团访华期间有趣的插曲。该代表团的副团长是一

位资深律师，叫沙瓦·堪巴谷，在近 10 天的访华过程中，沙瓦先生只要一有机会，他

就想跟我单独交谈，一再重申很想了解一个真实的中国。在交谈中他陆续问到了三个问

题：1.听说在中国，老人去世后政府将他们的骨灰拿去做肥料。2.小孩出生之后就被政

府抱走了，父母从此见不到孩子。3.中国人能收看电视和广播吗？并一再解释请我不要

介意，并承认是从西方媒体的报道中得知的，一直将信将疑，这次有机会到了中国，一

定想办法弄个明白。我跟他讲，老人去世以后，在农村还允许土葬，在城里由于土地有

限，提倡火化，设有公墓保存骨灰盒，经济条件好的人也可以买块墓地为亲人“土葬”。

从城市到农村，都以家庭为单位过正常的生活，有幼儿园和托儿所，可以日托也可以全

托。广大老百姓享受着新闻自由，可以听广播也可以看电视，但由于经济还不发达，电

视还不普及，彩电就更少了。除了我跟他交谈外，通过参观工厂、农村、城市、街道、

学校、领导人接见，打消了他们脑海中多年的疑团，最后在深圳分手时，他颇有感触的

跟我说，真是百闻不如一见呀，回到泰国后要好好整理一下，争取出一本介绍中国的书。

真是无独有偶，当 1980 年我到泰国朱拉隆功大学留学时，跟文学院学生会的干部座谈

时，他们同样问到上述三个问题，这充分反应了西方国家对中国妖魔化的宣传流毒之深，

真是可气又可恶。 

    经过双方的认真准备，建交条件日趋成熟，周恩来总理代表中华人民共和国政府正

式邀请泰王国总理克立·巴莫亲王率泰国政府代表团访华，商谈两国正式建立外交关系

及双方共同关心的问题。1975年 7月 1日，中泰两国正式建立了外交关系，泰国是中国

第 101 个建交国，也是我们敬爱的周总理签署了他一生中的最后一个建交令。在京期间，

克立总理及代表团的主要成员还受到了毛主席的接见。对此，功·塔帕兰西先生也曾跟

笔者谈到当中的一个细节。当谈到有关共产主义制度的问题时，毛主席对克立总理说：

“共产主义制度在泰国不可能成功，因为你们的老百姓太爱戴泰国国王了，但你们政府

不能让老百姓过穷日子，否则到时候他们也会起来造反的。” 
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    建交后，两国关系的发展是平稳的，尤其是保持了两国高层领导的互访。1978年 3

月，江萨·差玛南将军以总理的身份率团访华，受到叶剑英委员长、邓小平副总理的接

见，进一步促进了双边关系的发展。1978年年底，应江萨总理的邀请，邓小平副总理访

问了泰国，这是一次重要的出访，针对东南亚国家对中国外交政策的疑虑，邓小平副总

理有针对性的做了大量的工作，调整了中国对东南亚的政策，强调政府是政府，党是党，

明确宣布中国不搞革命输出，妥善地处理了共产党及华侨的双重国籍问题，对泰共停止

了物质上的支持，可以说，这次出访非常成功。 

   1978 年，越南公然出兵侵略柬埔寨，作为柬埔寨邻国的泰国感到自身的安全受到了

威胁，他们认为越南的下一个目标就是泰国，但真的打起来的话，泰国不是越南的对手，

所以忧心如焚，惶惶不可终日。邓小平对局势洞若观火，1979年中国出兵教训了越南，

泰国特别高兴，泰国朋友私下跟我们说，泰国对越南的所作所为敢怒不敢言，中国做了

他们想做而又做不了的事，长了泰国的志气，灭了越南的威风，觉得大快人心。 

更大的转折是在上世纪 90末及本世纪初发生的几个大事件，促使中泰两国的关系

更加紧密，互信进一步增强。 

一、1997 年 7 月 2 日，泰国由于房地产泡沫爆发了金融危机，一夜之间泰国人的

财富被蒸发了 25%，原先泰币与美元的兑换率是 25:1，突然变成 35:1，甚至是 56:1，

很多金融公司宣布倒闭，泰国经济遭到了重创。俗话说，路遥知马力，日久见人心。在

泰国上下遭难之际，作为传统盟国的美国对此袖手旁观，作为当时在泰国最大的投资国

日本隔岸观火，作为大国的中国感同身受，敢于担当，及时伸出援助之手，除了坚持人

民币不贬值外，应泰国的要求，借钱给泰国，让其度过了难关，体现了风雨同舟，患难

与共的真挚感情，这是继 1973 年以友谊价格卖石油给泰国之后的又一次为泰国雪中送

炭，中国政府和人民的善举再一次打动了泰国。 

    二、2001年，中国政府第一次提出建立中国——东盟自由贸易区，在此过程中，许

多措施也是首先在泰国得到了落实，诸如早期收获计划，零关税等都是首先在泰国开始

执行的。 

    三、2003 年战胜非典，2004 年抗击禽流感的过程中，中泰两国紧密协调，加强合

作与沟通，及时分享情报和经验。 
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    四、2004年底，在泰国南部发生的海啸以及在 2011 年底发生的 50年一遇的特大洪

涝灾害中，一批又一批的救灾物资源源不断地从中国运抵泰国，这一切都充分反映出中

国政府和人民对泰国政府和人民的深厚情谊。 

    中泰两国的关系之所以能发展到亲如一家的程度，这与王室的大力支持是分不开

的，国王除因年事已高不出国访问外，从王后、王储、公主、王姐等王室重要成员都曾

相继访华。在此，特别值得一提的是诗琳通公主殿下在推动两国人民之间的友好交往，

促进中泰两国文化交流方面起到了不可替代的作用。1981年 5月 12日，诗琳通公主首

次访问中国，也是泰国王室访华第一人。30 多年来，诗琳通公主先后对中国进行了 37

次正式访问，极大地促进了泰中友好关系的发展，对汉语在泰国的普及和推广作出了杰

出的贡献。诗琳通公主每次从中国访问回来都要著书立说，畅谈访华见闻。广大泰国人

民通过阅读公主殿下的著作加深了对中国的了解。据我所知，公主殿下先后译过李白、

孟浩然等诗人的诗，还翻译出版了中国当代作家王蒙、方方等的作品，写了《踏访龙的

国土》、《平沙万里行》和《丝绸之路》等著作。诗琳通公主对泰中文化交流所做出的

贡献为中国人民所铭记。2000年，中国教育部授予诗琳通公主“中国语言文化友谊奖”，

2001 年 8 月，中国作家协会中华文学基金会授予了诗琳通公主“理解与友谊国际文学

奖”，2004年中国人民友好协会授予了 诗琳通公主“人民友好使者”称号，2005年，

北京语言大学授予了诗琳通公主名誉教授称号。2009年，诗琳通公主殿下获得了“中国

缘·十大国际友人”称号。所以公主殿下作为中泰两国人民的友好使者是当之无愧的，

是泰国人民学习汉语及中国文化的楷模，此外，近几年来，朱拉蓬公主也以古筝的演奏

为桥梁，进一步加深了泰中之间的友谊。因此，“中泰一家亲”不是一般的外交辞令，

它有着丰富而深刻的内涵。 

    最后，再谈谈汉语教学，过去很长一段时间以来，出于反共、恐共等原因，泰国政

府把学习汉语跟共产党划等号，当时学习汉语是非法的，要冒坐牢、杀头的危险。但家

长们为了让自己的子女能学习和掌握汉语，了解中华文化的根脉，牢记自己是炎黄子孙，

只好忍痛割爱，将他们送回汕头、潮州或香港学习汉语。如盘谷银行的创始人陈弼臣先

生，创建华侨崇圣大学的郑午楼先生，包括现在的著名侨领谢国民、陈汉士等都有过这

种经历。还有的人因当时条件所限回不去，但又不想耽误学习，他们就跑到泰国北部清

莱美塞县，此地跟缅甸只有一河之隔，因此就在缅方的大其力办起了一所华侨公学学校，

虽迫于无奈，却开创了跨境办学的先河，本人认识的几位泰国朋友都是华侨公学的校友，
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如皇太后大学校董徐位弹先生，校董会顾问罗建华先生，清莱美塞光明华侨学校校董会

主席徐秀如女士等。泰国目前之所以师资奇缺，中国通凤毛麟角就是在这种大背景下造

成的。现在泰国的政府已将汉语批准为第三大外语，全国上下从幼儿园到中、小学到大

学都开办了汉语课程。抚今追昔，从非法到合法，从禁止到提倡、从偷偷摸摸地学到堂

堂正正地学，不能不说是个翻天覆地的变化。近 10年来，我们跟他们合作办孔子学院、

孔子课堂，可谓是千载难逢的好机会，占了天时、地利、人和的优势，我们一定要倍加

珍惜这种机会，互相尊重、合作共赢，把在泰国的汉语教学搞好搞活，做大做强。以文

化交流为桥梁，为发展中泰友谊作贡献。 
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โอกาส อุปสรรคและชองทางของความรวมมอืจีน-อาเซียน 

ภายใตวิสัยทัศนของ “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” 

——วิเคราะหความรวมมือทางยุทธศาสตรไทย-จีนท้ังสองฝาย 

ในบทบาทของผูบุกเบิกเสนทาง 
โจว ฟางเหย 

ศูนยวิจัยยุทธศาสตรเอเชียแปซิฟกและนานาชาติ สถาบันวิจัยสังคมศาสตรแหงประเทศจีน 

 

บทคัดยอ  การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนสิ่งอํานวยความ

สะดวกข้ันพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงติดตอแบบครบวงจรใหแกประเทศจีนและอาเซียน สงเสริมแตละ

ประเทศในการปรับเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรม  สงเสริมผลักดันโครงสรางระบบของการทํางานใน

เขตอุตสาหกรรมใหมีความยุติธรรม ชอบธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการจัดตั้งเวที

ความรวมมือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมท่ีมีความกวางขวาง มีความยืดหยุน และสามารถปฏิบัติได

อยางเปนรูปธรรม ดังนั้นจึงนับเปนการกาวไปอีกข้ันของโอกาสในการบุกเบิกพัฒนายุทธศาสตรความ

รวมมือระหวางประเทศจีนและอาเซียน แตทวา ความรวมมือระหวางประเทศจีนและอาเซียนตอง

เผชิญหนากับการขาดความไววางใจซ่ึงกันและกันในทางยุทธศาสตร ความสามารถในการจัดการ

ประเทศท่ีออนแอ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีเกิดความขัดแยง รวมไปถึงปญหาทางโครงสราง

อ่ืนๆ จนกลายเปนอุปสรรคท่ีสําคัญในการพัฒนากอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”  จึงจําเปนตองมีการ

เสริมความแข็งแกรงใหกับเสนทาง รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการโตตอบ รูปแบบการปฏิบัติพัฒนา

อยางตอเนื่อง และรูปแบบการแทรกซึมในการคนหาและทําใหสมบูรณแบบ อีกท้ังยังไดรับประโยชน

จากท่ีต้ัง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและดานอ่ืนๆท่ีมีประโยชนตอเง่ือนไขความรวมมือทางยุทธศาสตร

ระหวางไทย-จีน โดยเฉพาะความรวมมือในการสรางทางรถไฟไทย-จีน และอาจจะกลายเปนตัวแบบ

ในการกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ดังนั้นจึงเปนการแสดงศักยภาพเชิงบวกของกลไกระบบใหม

สําหรับผูบุกเบิกเสนทาง 

 

คําสําคัญ  หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง ความรวมมือระหวางประเทศจีนและอาเซียน ความรวมมือ

ทางยุทธศาสตรระหวางไทย-จีน 

 

ผูเขียน โจว ฟางเหย ผูชวยวิจัย ศูนยวิจัยยุทธศาสตรเอเชียแปซิฟกและนานาชาติ 

สถาบันวิจัยสังคมศาสตรแหงประเทศจีน  
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ในระหวางท่ีสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของประเทศจีน ไปเยือนเอเซียกลางและเอเซียตะวันออก

เฉียงใตชวงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 นั้น เขาไดเสนอโครงการท่ีสําคัญ ซ่ึงก็คือการ

จัดตั้ง “แถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหม”และ “เสนทางสายไหมทางทะเลศตวรรษท่ี21”  ท้ังสอง

โครงการนี้ดึงดูดความสนใจของประชาสังคมนานาชาติเปนอยางมาก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 

มีการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตครั้งท่ี 18  เก่ียวกับการตัดสินใจในการปฏิรูปแกไขปญหาท่ี

สําคัญเชิงลึกรอบดาน และในระหวางการประชุมนั้นไดมีการเสนออยางชัดเจนเก่ียวกับการ “ผลักดัน

แถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหม และเสนทางสายไหมทางทะเล ใหกลายเปนรูปแบบโครงสรางท่ีเปด

การปดก้ัน และรูปแบบใหมรอบดาน”เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 นายกรัฐมนตรี หลี่ เคอเฉียง ได

รายงานความตองการการทํางานของรัฐบาลในการประชุมสภาประชาชนแหงชาติชุดท่ี 12 ครั้งท่ี 2 

โดยมีใจความวา “เรงสรางแผนแถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหม และแผนของเสนทางสายไหมทาง

ทะเลศตวรรษท่ี21” ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติ กระทรวง

การตางประเทศ และกระทรวงพาณิชยไดรวมกันเปดตัวการสงเสริมวิสัยทัศนและการดําเนินการของ

การสรางแถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหมและเสนทางสายไหมทางทะเลศตวรรษท่ี21  (โดยเรียกยอๆวา 

กง เจี้ยน ยวน จิ่ง) ดังนั้นจึงเปนการสงเสริมการกาวไปอีกข้ันของแนวทางการวางแผนและแนว

ทางการปฏิบัติของ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” 

ในแผนพัฒนาของการจัดตั้ง “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” อาเซียนนับวาเปนจุดศูนยกลางท่ี

สําคัญ อีกท้ังการสรางวิสัยทัศนรวมกัน (กงเจี้ยนหยวนจิ่ง) ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา แถบเศรษฐกิจ

เสนทางสายไหมจะเปนตัวเปดจุดสําคัญของ “ประเทศจีนจนถึงอาเซียน เอเชียใต จนถึงมหาสมุทร

อินเดีย” สวนเสนทางสายไหมทางทะเลศตวรรษท่ี 21 จุดสําคัญของทิศทางก็คือ “จากทาเรือชายฝง

ของประเทศจีนผานทะเลใตจนไปถึงมหาสมุทรอินเดีย จากทาเรือชายฝงประเทศจีนผานทะเลใตจนไป

ถึงแปซิฟกใต” มีความหมายเปนนัยวา การจัดตั้ง “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” นั้น ถาหากสามารถนําไป

ปฏิบัติใหกลายเปนจริงได อาเซียนอาจกลายเปนคลื่นแหงการพัฒนาลูกใหม รวมไปถึงความรวมมือ

ระหวางประเทศจีนและอาเซียนก็จะนํามาซ่ึงโอกาสและความทาทายใหม ท่ีรอการรับมือจากทุกๆฝาย 

บทความนี้จะนําเอาเนื้อหาขอมูลเก่ียวกับเรื่องดังกลาวมาวิเคราะหและอภิปราย 

1. โอกาสของยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศจีนและอาเซียนในการจัดตั้ง “หนึ่งแถบ

หนึ่งเสนทาง” 

 สิบปทองท่ีผานมาของความรวมมือระหวางจีนและอาเซียนนั้นไดเห็นผลอยางชัดเจน ไดมีการ

ลงนามในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในทุกดาน ขอตกลงวาดวยการคาสินคา ขอตกลงในการ

บริการการคา ขอตกลงในการลงทุน และยังจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางประเทศจีนและอาเซียนอีก

ดวย จนกลายเปนเขตการคาเสรีท่ีอยูระหวางการพัฒนาท่ีใหญท่ีสุดในโลก การคาท้ังสองฝายระหวาง

ประเทศจีน และอาเซียนนั้นมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนถึง 10เทา คาเฉลี่ยตอปเพ่ิมข้ึนถึง 23.6% ประเทศ

จีนกลายเปนคูคาท่ีใหญท่ีสุดของอาเซียนตอเนื่องหลายป อีกท้ังอาเซียนก็เปนคูคาอันดับสามของ
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ประเทศจีนดวยเชนกัน 

 ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 นายกรัฐมนตรี หลี่ เคอฉียง ไดเขารวมการประชุมผูนําจีน-

อาเซียนครั้งท่ี 16 และไดกลาวปราศรัยตอท่ีประชุมถึง “กรอบความรวมมือ 2+7”ระหวางประเทศจีน

และอาเซียน ความรวมมือดังกลาวเปรียบเสมือนเปนการเริ่มลงมือการวาดแผนภูมิการพัฒนา “สิบป

เพชร”ของความรวมมือจีน-อาเซียน ความรวมมือจีน-อาเซียนนั้นไดแทรกซึมเขาไปทุกทิศทาง ทุกเขต

แดน ซึมลึกเขาไปถึงข้ันตอนใหมของการพัฒนา  

 แตทวา เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบคอนขางมากและยังปรากฏ

อยูตอเนื่อง รวมไปถึงการกูคืนของเศรษฐกิจโลกเปนไปอยางชาๆ ความรวมมือจีน-อาเซียนก็ไดรับ

ความเดือดรอน รวมไปถึงภาระท่ีมากจนเกินไป จากสถิติแสดงใหเห็นวา ในปพ.ศ.2557 การคา

ระหวางประเทศจีนและอาเซียนท้ังสองฝายจะอยูท่ี 4801.25 ลานดอลลารสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอนเพ่ิมข้ึน 8.23%  สวนหนึ่งของประเทศท่ีมีการคากับจีนปรากฎวามีการเพ่ิมข้ึนอยาง

ชาๆ ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตเชิงลบ การเพ่ิมข้ึนอีกครั้งของการลงทุนท้ังสองฝายอยูท่ี 121.8 ลานดอล

ลารสหรัฐฯ ประกอบดวยการเพ่ิมการลงทุนโดยตรงของประเทศในกลุมอาเซียนท่ีทําการคากับ

ประเทศจีนอยูท่ี 63 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนลดลง 24.53% 

ประเทศจีนไดเพ่ิมการลงทุนโดยตรงกับประเทศในกลุมอาเซียน 58.8 ลานดอลลารสหรัฐฯเพ่ิมข้ึน

เพียงเล็กนอยเพียง 2.5% หมายความโดยมีนัยยวา ถาหากตองการใหปพ.ศ.2563 การคาระหวาง

ประเทศจีนกับอาเซียนท้ังสองฝายมีจํานวนถึง 10,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ แผนการพัฒนาของท้ัง

สองฝายตองมีมูลคาถึง 1500 ลานดอลลารสหรัฐฯและยังตองการเพ่ิมกําลังและโอกาสการพัฒนาของ

ความรวมมือระหวางประเทศจีนและอาเซียน 

 การเปดวิสัยทัศนทางเศรษฐกิจขนาดใหญของความรวมมือระหวางประเทศ ถือเปนการ

สงเสริม ตามเสนทางเอเชีย ยุโรป แอฟริกา รวมไปถึงจีนแผนดินใหญ อีกท้ังการดําเนินการกอตั้ง

“หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” จําเปนตองอาศัยโอกาสทางยุทธศาสตรในการรวมมือระหวางประเทศจีน

และอาเซียนท่ีลึกลงไปอีกข้ึนหนึ่ง เพ่ือเปนการสงเสริมประเทศจีนและอาเซียนในการยกระดับการ

พัฒนาและความสมบูรณแบบของเขตการคาเสรี ถาหากมองอยางเปนรูปธรรมแลว สิ่งนี้เหลานี้ได

สะทอนใหเห็นถึงดานตางๆดังตอไปนี้ 

(1) การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” เปนการกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน

ในการเช่ือมโยงติดตอในสวนของเงินทุน เทคโนโลยี ตลอดจนทรัพยากรมนุษยและการใหการ

สนับสนุนในทุกๆดาน ท่ีมีสวนชวยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหสามารถดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรในชองทางท่ีเหนือกวา ผลักดันการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจตามเขตเสนทาง ดังนั้น

เพ่ือการกาวไปอีกข้ันหนึ่งในการรับประกันฮารดแวรของความรวมมือระหวางประเทศจีนและ

อาเซียน 
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อาเซียนตั้งอยูในตําแหนงยุทธศาสตร ตั้งอยูบนเสนทางการติดตอสื่อสารของท้ังสองมหาสมุทร 

ซ่ึงเปนความไดเปรียบทางภูมิศาสตรของเอเชีย แอฟริกาและยุโรป แตการสรางสิ่งอํานวยความสะดวก

ข้ันพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงติดตอนั้นคอนขางท่ีจะลาหลัง จึงเปนสิ่งสําคัญในการจํากัดภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใตท่ีจะสามารถแสดงบทบาทในการดําเนินกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเพียงแต

ความลาชาในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตและการปฏิรูป

กระบวนการของอาเซียนเทานั้น อีกท้ังยังเปนสิ่งท่ีขัดขวางการแลกเปลี่ยนและความรวมมือระหวาง

ภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกในดานวัฒนธรรมเศรษฐกิจอีกดวย 

หากยกการสรางทางรถไฟเปนกรณีตัวอยาง เ ม่ือปพ .ศ .2538 มหาเธร  โมฮัมหมัด 

ประธานาธิบดีของประเทศมาเลเซีย ไดเสนอการริเริ่มกอสราง “เสนทางรถไฟแพนเอเชีย” ซ่ึงเสนทาง

นี้เริ่มจากประเทศสิงคโปรบริเวณทางตอนใตสุดของคาบสมุทรมาเลเซีย ผาน 5 ประเทศในอินโดจีน 

ขยายตอจนถึงมณฑลยูนนานประเทศจีน และรัฐบาลจีนไดรับการตอบรับเชิงบวกจากผูนําแตละ

ประเทศกลุมอาเซียน แตจนถึงทุกวันนี้ “เสนทางรถไฟแพนเอเชีย” การกอสรางเสนทางในอาเซียน

นั้นยังคงหยุดอยูท่ีการวางแผนบนแผนกระดาษ และยังไมมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแต

อยางใด 

ในความเปนจริงนั้น แมวาประเทศไทยเคยถูกขนานนามวา “เสือตัวท่ีสี่”  แตการสรางทาง

รถไฟนั้นไมนาพอใจเทาท่ีควร ยิ่งไมตองกลาวถึงประเทศนอกกลุมอินโดจีน ยิ่งไมตองกลาวถึงในเรื่อง

ระดับการพัฒนาท่ีมีความลาหลังเปนอยางมาก จากสถิติ เสนทางรถไฟท่ีมีอยูในประเทศไทยรวมท้ังสิ้น 

4,363 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึนจาก 7 ปท่ีแลว 1,000 กวากิโลเมตร และยังมีอีก 3,755 กิโลเมตรท่ียังคง

กอสรางเพียงสายเดียว อุปกรณของขบวนรถไฟมีสภาพเกา ทางรถไฟขาดการบํารุงรักษา จนทําให

ประสิทธิภาพในการใชงานนั้นต่ําลงจนมีความกังวลถึงความปลอดภัยในการใชงาน  การขนสง

ผูโดยสารความเร็วจะอยู ท่ี 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง และการขนสงสินคามีความเร็วจะอยู ท่ี 29 

กิโลเมตรตอชั่วโมง นอกจากนี้แลวมักจะเกิดอุบัติเหตุอยูบอยครั้งและมีแนวโนมวาจะเกิดเหตุการณ

แบบนี้ข้ึนทุกป เม่ือเทียบกันแลว อินโดนีเซียท่ีเปนประเทศขนาดใหญประเทศหนึ่งในอาเซียน การ

กอสรางทางรถไฟในอินโดนีเซียก็ยังขาดแคลนกําลังในการสรางทางรถไฟเชนกัน ตามสถิติ ตั้งแตป

พ.ศ.2523 จนถึงป พ.ศ.2555 เสนทางรถไฟในอินโดนีเซียท่ีมีความยาว 6,458 กิโลเมตรลดลงจนถึง

4,684 กิโลเมตร อีกท้ังอุปกรณตางๆก็ยังมีสภาพท่ีเกาเกินกวาจะใชงานอีกดวย 

ถามองจากมูลเหตุดังกลาว การสรางสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงติดตอ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั้น เห็นไดชัดวามีสภาพท่ีลาหลังตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดย

หลักๆแลวตองเผชิญกับตลาดท่ีมีขนาดเล็กและแคบ ปญหาทางการเงิน อีกท้ังเทคโนโลยีและบุคคลท่ี

มีความสามารถในการทํางานนั้นก็ยังไมเพียงพอ รวมไปถึงผลกระทบของภาวะปจจัยตางๆ การลงทุน

กอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงติดตอนั้นใชเงินลงทุนมหาศาล การกอสราง

มีความยากลําบาก อีกท้ังไดรับผลประโยชนคอนขางชาและขนาดของเศรษฐกิจก็สงผลอยางชัดเจน 
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ดังนั้นถาหากกลาวถึงประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กในเอเซียตะวันออกเฉียงใตแลว ในสภาพการณ

ท่ีขาดแคลนการสนับสนุนจากภายนอกเชนนี้ยากท่ีจะเริ่มตนกอสรางสิ่งดังกลาว 

การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” มีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการเสนอโอกาสทางยุทธศาสตรใน

การสรางสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงติดตอใหแกจีนและอาเซียน ในดานของ

ตลาด “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ไดวิ่งผานเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และจีนแผนดินใหญ ปลายดานหนึ่ง

คือกลุมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกรวมท้ังประเทศจีนดวย อีกสายหนึ่งคือกลุมเศรษฐกิจท่ีพัฒนาแลว

อยางยุโรปซ่ึงเปนใจกลางของการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจขนาดใหญ ดังนั้นจึงเปนชองทางในการ

สรางยุทธศาสตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเพ่ือรองรับตลาดขนาดใหญท่ีคาดการณเอาไวใน

อนาคต ดานเงินทุน ภายใต “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ไดมีการกอตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนใน

โครงสรางพ้ืนฐานเอเซียและกองทุนเสนทางสายไหม ท้ังหมดเปนการอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน

ในการเชื่อมโยงติดตอใหแกประเทศในอาเซียน อีกท้ังยังเปนการสรางชองทางทางการเงินอีกดวย  

ดานเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยสํารอง ประเทศจีนไมเพียงแตมีศักยภาพในการคํ้าจุนทุกๆฝาย 

และยังมีการถายโอนเทคโนโลยี ฝกฝนทรัพยากรมนุษย ชวยเหลืออาเซียนผานรูปแบบ “การเรียนรู

จากการปฏิบัติ” อีกท้ังยังสามารถเสริมความแข็งแกรงทางดานเทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษยอีก

ดวย 

ประเทศในอาเซียนภายใตกรอบการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานในการเชื่อมโยง

ติดตอ ไมเพียงแตสามารถกระตุนเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวอยางมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอัน

สั้น อีกท้ังในระยะยาวนั้นยังมีประโยชนตอการปรับปรุงเง่ือนไขของอุปกรณท่ีใชในการเชื่อมโยงติดตอ

ของประเทศในอาเซียน แสดงชองทางทางยุทธศาสตรท่ีเหนือกวาในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

สงเสริมกระบวนปฏิรูปของอาเซียน และยังเปนการกาวไปอีกข้ันของความรวมมือระหวางจีน-อาเซียน 

ในดานหลักประกันประสิทธิภาพอุปกรณการอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน 

(2) การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” จะเปนโอกาสการพัฒนาปรับปรุงโครงสราง

อุตสาหกรรมของประเทศในอาเซียน มีสวนชวยผลักดันการเคล่ือนยายอุตสาหกรรมอยาง

สรางสรรค และบนพ้ืนฐานดังกลาวจะทําใหมีความยุติธรรม ชอบธรรม ทําใหระบบของพ้ืนท่ี

ภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดังนั้นจึงเปนการยกระดับเง่ือนไขท่ีเปนประโยชนตอการ

ผลิตในเขตการคาเสรีของจีน-อาเซียน  

ในฐานะท่ีเปนองคกรความรวมมือสวนภูมิภาค“จากใตสูใต” ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งแตปพ.ศ.

2545 ท่ีมีการกอตั้งเขตการคาเสรีจีน-อาเซียนข้ึนมา ภาษีภายในของการผลิตก็ลดลงอยางตอเนื่อง 

ตั้งแตปพ.ศ.2533 อยูท่ี 0.576 ลดลงจนถึงปพ.ศ.2553 อยูท่ี  0.017 คาเฉลี่ยตอปลดลงถึง 16.24% 

ดังนั้นจึงมีศักยภาพในการผลักดันการเติบโตของการคาจีน-อาเซียนท้ังสองฝาย ในขณะเดียวกัน 

ภายในเขตรูปแบบพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมจีน-อาเซียนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ตั้งแตปพ.ศ.

2545 จนกระท่ังป พ.ศ.2553 มูลคารวมในการผลิตในประเทศจีน สัดสวนเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตอป 
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2.39% เพ่ิมทวีข้ึนเปน 88.17%  แตสวนสัดสวนเปรียบเทียบมูลคารวมการผลิตของประเทศใน

อาเซียนกลับมีคาลดลงทุกป 

ถามองจากมุมมองการ เ พ่ิมประสิทธิภาพของทรัพยากร ท้ั งหมด ระบบของ พ้ืน ท่ี

ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีอยูตอนนี้ เปนการยกระดับประสิทธิผลในการปรับแตงทรัพยากรในระดับหนึ่ง 

ดังนั้นจึงทําใหการผลักดันการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของแตละประเทศในจีน-อาเซียนทําไดอยาง

มีประสิทธิภาพ แตสวนตอขยายอุตสาหกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรท้ังหมดรูปแบบนี ้

สวนมากอยูบนพ้ืนฐานของการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้นของ

บรรษัทขามชาติ ดังนั้นจะทําใหเกิดการตลาดระยะสั้นไดงายและการกระทําเชนนี้เปนการจับคู

ยุทธศาสตรของประเทศในความตองการระยะยาวท่ีผิดพลาด และยังเปนอุปสรรคในการพัฒนาทาง

โครงสรางระยะยาวอีกดวย 

เม่ือนานมาแลว ประเทศจีนและทุกประเทศในอาเซียนลวนมีความตองการเขารวมในหวงโซ

อุตสาหกรรมของบรรษัทขามชาติ แตคุณคาท่ีอยูในหวงโซเริ่มลดลง มูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรม

โดยท่ัวไปตํ่ามาก ยากท่ีจะแบงปนเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพของเงินทุนและเงินปนผล ชวงเริ่มตน

ของการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น การพ่ึงพาอาศัยหวงโซอุตสาหกรรมของบรรษัทขามชาติในสวนของ

ระบบอุตสาหกรรมแสดงใหเห็นถึงกําลังท่ีแข็งแกรง มีศักยภาพในการคํ้าจุนเศรษฐกิจของอาเซียนให

เจริญรุงเรืองและเติบโตตอไป แตในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศจีนกลายเปน

ศูนยกลางการผลิตของโลก ระบบของพ้ืนท่ีภาคอุตสาหกรรมท่ีไมตรงกัน ไดมีผลกระทบเชิงลบท่ีมี

ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และในระดับสูงนั้นพบปญหาการพัฒนาโครงสรางท่ีไมสมดุล ดังนั้นไมเพียงแต

มีผลกระทบตอการปรับปรุงและอัพเกรดโครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศจีนและประเทศใน

อาเซียน อีกท้ังยังกลายเปนอุปสรรคตอการกาวไปอีกข้ันของความรวมมือจีน-อาเซียน 

 ในปพ.ศ. 2551 สหรัฐฯไดเกิดวิกฤตการณซับไพรม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไดขยายเปนวง

กวาง รวมไปถึงวิกฤตการณทางการเงินและวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของโลก ดังนั้นจากมูลฐาน

ดังกลาวชวงระยะยาวเวลาอันยาวนานนี้ทําให “ความสมดุลของวิกฤตการณ”ระหวางอาเซียนและ

สหรัฐฯ นั้นสั่นคลอน การขยายของการผลิตในพ้ืนท่ีอาเซียนไมสามารถพ่ึงพาความตองการของตลาด

สหรัฐฯได จึงทําใหพ้ืนท่ีในอาเซียนตองดําเนินการปรับเปลี่ยน พยายามขยายตลาดภายในและตลาด

ภายนอกอ่ืนๆ เพ่ิมกําลังในการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตและกระตุนความตองการในประเทศให

เพ่ิมมากข้ึน 

 การพ่ึงพาอาศัยการกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” จะมีประโยชนตอการพัฒนายุทธศาสตร

การเชื่อมสัมพันธเชิงบวกและประสิทธิภาพในการเชื่อมตอของแตละประเทศตามแนวชายฝง อีกท้ังยัง

เปนประโยชนตอการจัดสรรเปาหมายการคาการลงทุนในทวิภาคีและพหุภาคี มีลําดับข้ันตอนในการ

วางเคาโครงท่ีมีความชอบธรรมของหวงโซอุตสาหกรรมขามชาติ การแกไขพฤติกรรมของตลาดใน

ระดับมหภาคกับโครงสรางยุทธศาสตรของประเทศนั้นไมสอดคลองกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
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เปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือทดแทนรูปแบบการเคลื่อนยายอุตสาหกรรมรูปแบบเดิม การยกเลิก

พฤติกรรมของตลาดระยะสั้นท่ีมีตนทุนต่ํา มลพิษสูง การผลิตท่ีมากเกินไปของการลงทุนอุตสาหกรรม

ขามชาติ สงเสริมการเคลื่อนยายการผลิตเชิงบวกอยางสรางสรรค ดังนั้นจึงเปนกระบวนการสรางการ

ลงทุนท่ีไดผลประโยชนรวมกัน เพ่ือท่ีจะสรางเง่ือนไขท่ีมีประโยชนตอการยกระดับเขตการคาเสรี

ระหวางประเทศจีนและอาเซียน 

(3) การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”  จะเปนเวทีของการแลกเปล่ียนและรวมมือทาง

พหุวัฒนธรรมท่ีกวางขวางและสมบูรณข้ึน มีสวนชวยใหประชากรแตละประเทศเขาใจและยอมรับ

ซ่ึงกันและกันย่ิงข้ึน ผลักดันการพัฒนาและการกอใหเกิดจิตสํานึกใน Community of common 

destiny เพ่ือความรวมมือจีน-อาเซียนบนพ้ืนฐานเจตนารมณของแตละประเทศ 

ถามองจากปรัชญาความรวมมือในพ้ืนท่ี ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกกับทางฝงยุโรปยังคงมีความ

แตกตางอยางชัดเจน ผูท่ีอยูเบื้องหลังของความรวมมือท่ีมาจากความคิดของกลุมภูมิภาคนิยม และ

แนวคิดของผูท่ีใหความรวมมือท่ีอยูเบื้องหนาคือการติดตอสื่อสารรวมไปถึงความรวมมือของตลาดใน

รูปแบบเปดการปดก้ัน ในฐานะท่ีเปนผูนําพาศูนยกลางแนวคิดของความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟก “ภูมิภาคนิยมในรูปแบบท่ีเปดการปดก้ัน” กลับไมใชแนวความคิดเดิมท่ีภูมิภาคนิยมสืบตอกัน

มา แตเปนแนวคิดแบบใหมท่ีพิจารณาผลประโยชนของความรวมมือ สิ่งนี้แสดงถึงความยืดหยุนใน

ผลประโยชนของความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ซ่ึงงายตอความ

รวมมือในทางปฏิบัติ แตกลับกอใหเกิดความลําบากท่ีจะคํ้ายันมาตรฐานไวได 

ถากลาวถึงความรวมมือระหวางจีน-อาเซียนนั้น จุดเริ่มตนของ “สิบปทอง” ท่ีแสดงถึงความ

ยืดหยุนของโครงสรางในการปฏิบัติงานนั้นมีบทบาทท่ีมากจนเกินไป รวมไปถึงมีศักยภาพในการชวย

ผลักดันการแลกเปลี่ยนและความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา แตหลังจากท่ีความรวมมือจีน-

อาเซียนเขาสูชวง “สิบปเพชร”  ขอบกพรองของความยืดหยุนทางโครงสรางนับวันยิ่งจะชัดเจนข้ึน 

จนยากท่ีจะผลักดันความรวมมือในทุกดานใหกาวหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการคํ้ายันท่ีมีประสิทธิภาพ

ของความรวมมือท่ีสําคัญและละเอียดออน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองพ่ึงพา Community of 

common destiny เพ่ือเสริมเจตนารมณของประชาชน และบนพ้ืนฐานดังกลาว จะทําใหมี

ความสามารถในการดําเนินตามโครงสรางมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงความม่ันคงของโครงสรางความรวมมือ

อีกดวย 

เม่ือไมก่ีปมานี้ ประเทศจีนทําความรวมมือเชิงบวกรุกกับกลุมทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือให

ประเทศรอบๆไดคนพบมุมมองทางวัฒนธรรม มุมมองทางคุณคา มุมมองดานสัจธรรมในผลประโยชน 

ความเปนเพ่ือนบาน รวมไปถึงสันติภาพ ท่ีเปนของตนเองโดยเฉพาะ ดังนั้น Community of 

common destiny ไดแทรกซึมเขาไปอยูภายในวัฒนธรรมนั้นๆ แตทวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ

องคกรนั้นไดเขาไปอยูในความสัมพันธท่ีวุนวายในหลายประเภท จึงตองอาศัยพ้ืนฐานของประโยชนใน

ความรวมมือในการจัดการ ดังนั้นการพัฒนา Community of common destiny นั้น ยังตองการ
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การมีสวนรวมจากเจตนารมณของแตละประเทศในอาเซียน บนพ้ืนฐานของการเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

ใหกลายเปนความเขาใจและยอมรับสิ่งท่ีแตกตางซ่ึงกันและกัน 

การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” จะทําใหประเทศจีนและประเทศในอาเซียนมีโอกาสท่ี

กวางขวางข้ึน มีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณข้ึน จนกลายเปนเวทีของความรวมมือและการแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

ความรวมมือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย ความรวมมือทางมัลติมีเดีย การไปมาหาสูระหวาง

เยาวชนและสตรี การบริการทางดานอาสาสมัครและอ่ืนๆ ท้ังหมดนี้กลายเปนมรดกใหกับความ

รวมมือท่ีเปนมิตรของเสนทางสายไหม และเพ่ือเพ่ิมความเขาใจและยอมรับในเจตนารมณของแตละ

ประเทศ สนับสนุนการพัฒนา Community of common destiny จัดสรรสิ่งท่ีจําเปนและมี

ประโยชนตอเง่ือนไข ดังนั้นจึงเปนการวางรากฐานท่ีม่ันคงบนพ้ืนฐานของเจตนารมณในความรวมมือ

ระหวางจีน-อาเซียน 

2. อุปสรรคท่ีตองเผชิญในการพัฒนาความรวมมือจีน-อาเซียนในการกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่ง

เสนทาง” 

 ในฐานะท่ีเปนความคิดทางยุทธศาสตรท่ีมีขนาดใหญ ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 60 ประเทศ ท่ัวท้ัง

เอเชีย ยุโรป และแอฟริกา วัตถุประสงคการกอต้ัง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” คือเพ่ือท่ีจะสนับสนุน

ปจจัยทางเศรษฐกิจใหมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหว มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรและการ

ผสมผสานของตลาด สนับสนุนการประสานนโยบายทางเศรษฐกิจของแตละประเทศใหบรรลุผล เปด

ขอบเขตของความรวมมือใหกวางยิ่งข้ึน ใหมีระดับท่ีสูงข้ึน และกระชับความรวมมือใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 

รวมกันเผยแพร และรวบรวมพ้ืนท่ีโครงสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค แตการ

สงเสริมการกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”ยังคงมีความลาชาออกไป เม่ือพิจารณาตามเหตุการณแลว

กอใหเกิดการปรับปรุงทางโครงสรางทุกทิศทาง ตั้งแตความสัมพันธของประเทศขนาดใหญจนไปถึง

บริเวณรอบๆ ตั้งแตอํานาจรัฐจนถึงผลประโยชนของประชาชน ดวยเหตุนี้ทําใหความรวมมือระหวาง

ประเทศจีนกับอาเซียนนั้นตองเผชิญกับอุปสรรคท่ียากลําบาก และในระยะเวลาอันสั้นนี้อาจจะยิ่ง

เลวรายลงอีกดวย ดังนั้นจึงสงผลกระทบตอความรวมมือและการพัฒนาในระดับภูมิภาค ถามองอยาง

เปนรูปธรรมแลว สิ่งท่ีแสดงใหเห็นหลักๆนั้นมีดานตางๆดังตอไปนี้ 

(1) การขาดความไววางใจซ่ึงกันและกันทางยุทธศาสตร 

หากกลาวถึงความรวมมือระหวางประเทศจีนและอาเซียน อุปสรรคในการพัฒนาท่ีมีขอบกพรอง

มากท่ีสุดคือความไวใจซ่ึงกันและกันทางยุทธศาสตร ทําใหโครงการตางๆมากมายท่ีควรจะไดรับ

ผลประโยชนรวมกันนั้น ไดหยุดชะงักอยูท่ีการเจรจาและแผนกระดาษเทานั้น ยากท่ีจะนํามาปฏิบัติ

จริง เม่ือไมก่ีปมานี้ ประเทศจีนยืนหยัดท่ีจะเดินบนเสนทางในการพัฒนาท่ีเปนสันติ ผลักดันการสราง

กลไกความปลอดภัยเชิงบวกใหแกพหุภาคี และยังไดเสนอมุมมองในดานความปลอดภัยของเอเชียใหม

นั่นก็คือ “รวมมือ รวมกัน ตอเนื่อง และครอบคลุม” อีกท้ังยังไดปรับปรุงแกไขความไวใจซ่ึงกันและกัน
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ทางยุทธศาสตรระหวางประเทศจีนและประเทศรอบๆในระดับท่ีแนนอน แตในฐานะท่ีมีระบบ

เศรษฐกิจเปนอันดับสองของโลก กําลังศักยภาพของประเทศจีนโดยรวมมีความแข็งแกรงข้ึน หรือใน

ความเปนจริงก็คือไดมีการเริ่มตนปรับปรุงความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนท่ีและสถานการณดุลย

ภาพของประเทศขนาดใหญ  จึงทําใหกําลังศักยภาพของประเทศจีนและประเทศในอาเซียนนั้น

หางไกลกันออกไป อีกท้ังยังมีผลกระทบตอประเทศดั้งเดิมขนาดใหญในเรื่องความสมดุลของจิตสํานึก 

จึงไดทําความรวมมือกับประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความรวมมือทางยุทธศาสตรท่ียังเก็บ

รักษาไว ยากท่ีจะกอใหเกิดการเชื่อมโยงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการโตตอบเชิงบวกอีกดวย 

ในชวงสิบปกอนศตวรรษท่ี 20 ในฐานะท่ีเปนประเทศขนาดใหญท้ังคู ความสัมพันธระหวาง

ประเทศจีนและสหรัฐฯโดยท่ัวไปแลวสามารถเขากันไดดี อยูรวมกันโดยไมมีการแทรกแซง แตหลังจาก

วิกฤตการณทางการเงินในปพ.ศ.2551 เศรษฐกิจของจีน-สหรัฐฯไดมีแนวโนมตรงกันขามอยางเห็นได

ชัด ดังนั้นสหรัฐฯจึงมีทาทีท่ีเปลี่ยนไปในการตัดสินรูปแบบยุทธศาสตรท่ีมีตออาเซียน เปลี่ยนทิศทาง

ไปใชกลยุทธ “ความสมดุลอีกครั้งของเอเชีย-แปซิฟก” พยายามท่ีจะลดสภาพการณการพัฒนาของ

ประเทศจีน รวบรวมยุทธศาสตรในฐานะความเปนผูนําทางยุทธศาสตรของสหรัฐฯในเอเซียตะวันออก 

ฟลิปนส เวียดนาม และประเทศอ่ืนๆในอาเซียนท่ีอยูภายใตการสนับสนุนและการยั่วยุของสหรัฐฯ ได

เกิดขอพิพาทอธิปไตยทะเลใตอีกครั้ง ดังนั้นจึงทําใหความรวมมือระหวางจีน-อาเซียนไดรับผลกระทบ

เชิงลบอีกดวย   

การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”  เปนยุทธศาสตรเสนทางขนาดใหญ เพ่ือประเทศจีน

สามารถทะลุถึงมหาสมุทรอินเดียได ดังนั้นยุทธศาสตรในเอเซียตะวันออกท่ีสหรัฐฯไดสรางนั้น

โดยท่ัวไปไดรับผลกระทบท้ังหมด ดังนั้นจึงกอใหเกิดการตอบสนองท่ีตึงเครียดอยางชัดเจนของสหรัฐฯ 

ทําใหเกมยุทธศาสตรในภูมิภาคเอเซียตะวันออกของจีนและสหรัฐฯเลวรายลงทุกที ในขณะเดียวกัน 

ญ่ีปุน อินเดีย รัฐเซียและประเทศขนาดใหญอ่ืนๆ ไดเขารวมเชิงรุกตอเกมยุทธศาสตรภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก ในการสรางความเปนระเบียบเรียบรอย รวมไปถึงการไดยึดครองการเอ้ือประโยชนตอ

ตําแหนงฐานะในภูมิภาคเอเซียตะวันออกอีกดวย ดังนั้นจึงเปนการแบงปนท่ีมากกวาโบนัสจากการ

พัฒนาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเซียตะวันออก ถามองในระยะยาว รูปแบบทางการเมือง

ของเอเชียตะวันออก มีแนวโนมการพัฒนาท่ีหลากหลาย มีสวนชวยในการสรางความยุติธรรม ชอบ

ธรรม รวมไปถึงความเรียบรอยของพ้ืนท่ีใหม ดังนั้นจึงเปนสภาพการณท่ีมีประโยชนตอการพัฒนา

ความรวมมือจีน-อาเซียน แตในระยะเวลาอันสั้นนั้น หลายประเทศท่ียังมีความสับสนดานผลประโยชน

นั้นไดเลื่อนเวลาชาออกไป กลายเปนสถานการณดุลยภาพรูปแบบใหมของประเทศ ทําใหประเทศใน

อาเซียนลักษณะทาทางท่ีรอโอกาสและเง่ือนไขท่ีดีถึงจะตอบตกลง ดังนั้นจึงสงผลกระทบตอการกาว

ไปขางหนาของความรวมมือ จีน-อาเซียน 
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(2) ความสามารถในการจัดการไมเพียงพอ 

การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” เพ่ือพัฒนาความรวมมือและสนับสนุนโอกาสท่ีสําคัญของ

ความรวมมือจีน-อาเซียน อีกท้ังยังเสนอความตองการท่ีสูงข้ึนของความสามารถในการจัดการของแต

ละประเทศ ไมวาจะเปนสิ่งอํานวยสะดวกข้ันพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงติดตอประโยชนในการคาและการ

ลงทุน หรือจะเปนการแลกเปลี่ยนและความรวมมือทางวัฒนธรรม ลวนตองการดําเนินการแกไขระบบ

และสรางสรรคกลไกใหมๆอยางมีเปาหมาย  นําเอาความตองการท่ีแทจริงประเภทตางๆมารับมือกับ

กระบวนการระหวางการกอสรางใหมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ทําใหแตละประเทศในอาเซียนตอง

เผชิญกับปญหาความสามารถในการจัดการไมเพียงพอ ท่ีไดแสดงออกมาอยางชัดเจน อีกท้ังอาจจะ

เปนเพราะวาความตองการท่ีจะปฏิรูปรูปแบบท่ีไมปดก้ัน ทําใหเกิดความขัดแยงของอํานาจการเมือง

ของกลุมผลประโยชนท้ังใหมและเกา 

หากกลาวถึงประเทศในอาเซียน ความสามารถในการจัดการข้ึนอยูกับผลกระทบหลากหลาย

ปจจัย แตถากลาวถึงการปฏิรูปกลไกของระบบแลว ปจจัยผลกระทบพ้ืนฐานนั้น อยูท่ีความแข็งแรง

ทางโครงสรางของผลประโยชน ท่ีไมไดเปนเชิงอนุรักษ ถามองจากมุมมองโดยรวมของประเทศบน

พ้ืนฐานการปฏิรูปกลไกของระบบความตองการของการเปดการปดก้ันประเทศ จะทําใหเกิดความ

ตอเนื่องในการพัฒนา ดังนั้นจึงเพียงพอในระยะยาวท่ีจะปฏิรูปตนทุนในการผลิตท่ีเก่ียวของ แต

สําหรับกลุมท่ีแตกตางออกไปนั้น การปฏิรูปของตนทุน ไดรับการกระจายกลับท่ีไมสมดุล ถากลาวถึง

ภายใตสภาพการณท่ัวไปนั้น มีการแขงขันเกิดข้ึนในตลาดของกลุมผลประโยชนใหม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งกลุมอุตสาหกรรมใหม ท่ีจะไดรับโบนัสจากการพัฒนาระหวางกระบวนการการปฏิรูป ดังนั้นจึงไดมี

ทาทีเชิงบวกตอการปฏิรูปเม่ือเทียบกับความเขาใจในกลุมผลประโยชนของผูนําท่ีมีอํานาจทาง

การเมืองของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอุตสาหกรรมดั้งเดิม ชนชั้นกลางในเมือง รวมไปถึงกลุม

บริหารระบบราชการ ยิ่งอาจจะมีแนวโนมชะลอตัวในการปฏิรูป อีกท้ังการปรับตัวกับการปฏิรูปยิ่ง

ยาวนานเทาไหรยิ่งสงผลเสียตอเงินทุนมากเทานั้น 

ถามองจากระยะกลางและระยะยาวนั้น การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” จะทําใหกลุม

ผลประโยชนใหมไดรับความเสียหายจากการปฏิรูปจากลางข้ึนบน แมแตความสําคัญของอํานาจการ

ปฏิรูปโดยตรงก็ไดรับแรงจูงใจจากภายนอกเชนกัน ดังนั้นจึงมีสวนชวยผลักดันเพ่ิมศักยภาพการ

จัดการใหแกประเทศในอาเซียน เพ่ือประโยชนตอเง่ือนไขในความรวมมือจีน-อาเซียน แตถามองใน

ระยะสั้นนั้น ไมวาจะเปนกลุมอนุรักษนิยมท่ีมีสวนไดสวนเสียจะสนใจหรือไมสนใจในการเมืองก็ตาม 

หรือจะเปนอํานาจของกลุมผลประโยชนท้ังเกาและใหมก็ตามท่ีจะกอใหเกิดความไมสงบทางการเมือง 

ท้ังหมดนี้อาจจะทําใหศักยภาพการจัดการประเทศท่ีเก่ียวของกาวถอยหลังได ดังนั้นจึงมีผลกระทบตอ

การพัฒนาความรวมมือจีน-อาเซียน  
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(3) ความขัดแยงของพหุวัฒนธรรม 

การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานดาน

การขนสงในการเชื่อมโยงติดตอ ดานหนึ่งคือการสงเสริมความรวมมือขามชาติอยางมีประสิทธิภาพ

ระหวางประเทศจีนและอาเซียน ดังนั้นจึงมีประโยชนตอการปฏิรูปทรัพยากรในภูมิภาค อีกดานหนึ่ง

คือการแลกเปลีย่นรวมไปถึงการปะทะกันของพหุวัฒนธรรมภายในภูมิภาค ท่ียกระดับข้ึนอยางเห็นได

ชัด จากการเพ่ิมข้ึนของแรงเสียดทานจนทําใหเกิดความขัดแยงข้ึน 

ตั้งแตสมัยโบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออเฉียงใตคือกลุมท่ีมีชาติพันธุท่ีหลากหลาย มีความเชื่อ

ทางศาสนาท่ีหลากหลาย และยังคงมีพ้ืนท่ีท่ีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตั้งแตยุคปจจุบันแตละ

ประเทศในอาเซียนไดเริ่มกระบวนการพัฒนาใหเปนอุตสาหกรรมมากข้ึน และกอใหเกิดความแตกตาง

ระหวางของตัวเมืองและชนบท รวมไปถึงความแตกตางของภูมิภาคท่ีมีรูปแบบการพัฒนาท่ีไมสมดุล

กัน ดังนั้นจึงทําให ความสัมพันธในพ้ืนท่ีของวัฒนธรรมคอนขางซับซอน ทําใหเกิดเสนแบงแยกความ

แตกตางทางโครงสรางระหวางวัฒนธรรมเมืองสมัยปจจุบันกับวัฒนธรรมชนบทดั้งเดิม แตทวา 

เนื่องจากเม่ือนานมาแลว สิ่งอํานวยความสะดวกทางดานคมนาคมพ้ืนฐานคอนขางท่ีจะลาหลัง 

เพราะฉะนั้นภูมิภาคเอเซียตะวันออกจึงไมเคยมีประสบการณในเรื่องของการปะทะ ความขัดแยง รวม

ไปถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และยังคงรักษาระยะหางของความบาดหมางใน

ระดับท่ีคงท่ี จึงกลายเปนความลึกซ้ึงท่ีไลเลี่ยกันของรูปแบบความสมดุลของพหุวัฒนธรรม 

แตทวาการแกไข “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”มีสวนชวยในการแกไขปรับปรุงสภาพการคมนาคม

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความเคลื่อนไหวของเจาหนาท่ีท่ีมีขอบเขตท่ีกวางเกินไป จะทําให

เกิดการทําลายระยะหางของความบาดหมางทางพหุวัฒนธรรม ครั้นแลวจึงนําเอาองคประกอบสําคัญ

ของพหุวัฒนธรรมเขาไปในภูมิภาคท่ีมีองคประกอบวิถีเดียวกัน จึงทําใหสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมชนบทดั้งเดิม ท่ีมีความเปนไปไดมากท่ีจะตองเผชิญกับความขัดแยงของพหุ

วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนเอกลักษณของประเทศจีนในวัฒนธรรมของกลุมสังคมนิยม

และวัฒนธรรมประชาธิปไตยของตะวันตกท่ีอาศัยการสรางการเชื่อมโยงติดตอ หลังจากไดเริ่มเขาสู

เขตใจกลางประเทศขนาดใหญของเอเซียตะวันออกเฉียงใต แรงเสียดทานและความขัดแยงของพหุ

วัฒนธรรมนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีซับซอนและวุนวายมากยิ่งข้ึนอีกดวย 

ถามองในระยะกลางและระยะยาว การสื่อสาร ความเขาใจและการยอมรับซ่ึงกันและกันใน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้น ก็เพ่ือรวมกันเปนหนึ่งในการพัฒนา เพ่ิมรากฐานของความเปน

หนึ่งเดียวกันใหแข็งแกรงมากยิ่งข้ึน แตในระยะเวลาอันสั้นนั้น การปะทะกันของความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมอาจกอใหเกิดแรงเสียดทานและความขัดแยง ซ่ึงมีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึน ถาหากขาดการ

เยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพไดทันเวลาจะทําใหเปนการขัดขวางรูปแบบการพัฒนาของ Community of 

common destiny ดังนั้นจึงสงผลกระทบตอกระบวนการการพัฒนาความรวมมือจีน-อาเซียน 
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3. การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ผลักดันเสนทางความรวมมือใหมระหวางจีน-

อาเซียน 

ถากลาวถึงความรวมมือ จีน-อาเซียน ดานหนึ่งก็คือ การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ได

เสนอความสําคัญของโอกาสทางยุทธศาสตร รวมไปถึงการเสนอภาพความตอเนื่องในการพัฒนาใน

ระยะกลางและระยะยาว แตอีกดานหนึ่งคือการเสนอความตองการท่ีสูงข้ึนตออุปสรรคในการพัฒนา

ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ิมระดับความยากในระดับภววิสัย ดังนั้น สรุป ณ เวลานี้

ประสบการณ ความสรางสรรคเชิงบวกของความรวมมือ จีน-อาเซียน อีกท้ังเสนทางการพัฒนาความ

รวมมือจีน-อาเซียนก็ไดกาวลึกลงไปอีกข้ัน อีกท้ังยังเปนหัวขอสําคัญท่ีรอการศึกษาในภายภาคหนา 

รวมไปถึงความตองการในการพยายามรวมกันเปนการดวนระหวางประเทศจีนและแตละประเทศใน

อาเซียน บทความนี้มีความเขาใจวา เสนทางการพัฒนาดังตอไปนี้ยังรอการคนควาและการปฏิบัติ

เพ่ิมเติมอยู 

(1) เสนทางการพัฒนารูปแบบการติดตอส่ือสารโดย “นําเอาทวิภาคีผลักดันพหุภาคี และ

นําเอาพหุภาคีรวบรวมทวิภาคี”  

แตละประเทศในอาเซียนยังคงมีความแตกตางอยางชัดเจนท้ังในเรื่องของโครงสรางทางชาติ

พันธุ วัฒนธรรมศาสนา ระดับของเศรษฐกิจ ระบบการปกครอง การรับรูในเรื่องความปลอดภัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการรับรูความปลอดภัยของประเทศจีน อีกท้ังยังเพ่ิมการรวมกันของประเทศ

ในอาเซียนใหกลายเปน “การปรึกษาหารืออยางเปนเอกฉันท”แบบด้ังเดิมข้ึน ทําใหความรวมมือจีน-

อาเซียนในระดับทวิภาคีนั้นตองเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ยากท่ีจะใชระยะเวลาอันสั้นทําลาย

อุปสรรคและพัฒนาอยางรวดเร็ว 

สําหรับประเด็นดังกลาว สามารถพิจารณาการใชทวิภาคีและพหุภาคีนํามาประกอบเสริมซ่ึงกัน

และกันเพ่ือเสนทางการพัฒนารูปแบบการติดตอสื่อสาร ดานหนึ่งคือการพ่ึงพาอาศัยการกอต้ัง “หนึ่ง

แถบ หนึ่งเสนทาง” ท่ีไดผลักดันเชิงบวกตอประเทศสวนหนึ่งในอาเซียนในความรวมมือระดับพหุภาคี

ของผูบุกเบิกเสนทาง และเพ่ือเปนจุดรองรับของยุทธศาสตรนี้อีกดวย อีกท้ังใชผลท่ีไดจากตัวอยางมา

เปนสิ่งดึงดูดความสนใจและเปนแรงจูงใจใหประเทศอ่ืนๆในอาเซียนมาทําความรวมมือและเขารวม

ยุทธศาสตรดังกลาว ดังนั้นจึงกอใหเกิดทาทีท่ีวา “หนึ่งความสําเร็จนําสูความสําเร็จท่ีมากกวา” คือ

การนําเอาทวิภาคีมาสงเสริมพหุภาคี อีกดานหนึ่งคือ เวทีใหคําปรึกษาพหุภาคีของความรวมมือจีน-

อาเซียน จะนําเอาความรวมมือของผูบุกเบิกเสนทางในระดับทวิภาคีไดรับผลสําเร็จมาเปนตัวอยาง

ความสําเร็จในระดับทวิภาคี เพ่ือทําใหเปนความรวมมือและเปนกลไกในระดับพหุภาคี ดังนั้น

ประสิทธิภาพท่ีลดลงของความรวมมือในระดับทวิภาคีนั้นมีความไมแนนอน มีการหลบหลีกเกิดข้ึน

เพราะวาการเมืองของประเทศฝงตรงขามหรือปจจัยทางดานความปลอดภัย ทําใหความรวมมือระดับ

ทวภิาคีนั้นลดถอยลงไป ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการผลักดันความรวมมือในระดับพหุภาคี 
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(2) เสนทางการพัฒนาของรูปแบบการพัฒนาท่ีตอเนื่อง โดย “การนําโครงการมา

สรางสรรคกฎระเบียบ และนํากฎระเบียบมาทําใหเกิดโครงการ” 

ความรวมมือระหวางประเทศจีนกับอาเซียนนั้นไดกาวลึกลงไปอีกข้ันหนึ่ง ตองการท่ีจะใหทุก

ฝายดําเนินการปฏิรูปอยางเปนระบบและสรางสรรคกลไกใหมๆ โดยกอใหเกิดการเพ่ิมความสอดคลอง

ในการพัฒนาระดับภูมิภาคโดยตองการเรียกใชกฎระเบียบ แตถามองจากปจจุบัน การสราง

กฎระเบียบนั้น ตองเผชิญกับความลําบากอยูสองดาน ดานท่ีหนึ่งคือ การกําจัดกฎระเบียบท่ีเรียกใช

อยูของกลไกระบบท่ีมีอยูเดิม จะสงผลกระทบตอกลุมผลประโยชน อีกท้ังยังตองเผชิญกับอุปสรรค

ความเฉ่ือยของระบบ ยากท่ีจะเกิดผลลัพธ “การทําลายระบบเกา”ได ดานท่ีสองคือ กฎระเบียบใหมท่ี

สรางข้ึนมานั้น จะตองเผชิญคําถามท่ีเก่ียวกับความชอบธรรมและความเปนไปไดของกฎระเบียบ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมมีทางท่ีจะคัดลอกกฎระเบียบท่ีสําเร็จรูปของตะวันตกมาใชได และยากท่ีจะ

สราง “ฉันทามติใหม”ใหเกิดข้ึน 

จากประเด็นดังกลาว สามารถพิจารณาใชการสรางโครงการท่ีสามารถจะยืนหยัดอยูได 

ผลักดันเสนทางรูปแบบการพัฒนาท่ีตอเนื่องของการสรางสรรคกฎระเบียบ ประการแรกคือการพ่ึงพา

อาศัยโครงการเงินปนผลของการกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”ท่ีมีการสรางสรรคข้ันพ้ืนฐานขนาด

ใหญ กระตุนใหกลุมผลประโยชนแตละประเทศปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหม ดังนั้นจึงกอใหเกิดการลม

สลายของพลังแกนกลางของความเฉ่ือยในระบบ ประการท่ีสอง ในระหวางกระบวนการรายการการ

กอตั้งนั้น สําหรับความชอบธรรมและความเปนไปไดของกฎระเบียบใหมนั้นไดมีการตรวจสอบซํ้าไป

ซํ้ามาอยูหลายครั้ง อีกท้ังยังมีการแกไขปรับปรุงในทันที ประการสุดทาย ไดทําการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของกฎระเบียบใหมในการท่ีจะนําเขาสูระบบท่ีมีอยู นําไปสูการสรางรายการใหม ดังนั้น

จึงกลายเปนวัฏจักร “  โครงการ—กฎระเบยีบ—โครงการ” 

(3)  เสนทางการพัฒนารูปแบบการแทรกซึมของ “การนําเอาความไวใจซ่ึงกันและกัน

สนับสนุนความสําเร็จรวมกัน นําเอาการเรียนรูซ่ึงกันและกันมาสรางขอตกลงรวมกัน  

ความตอเนื่องในการพัฒนาความรวมมือระหวางจีน-อาเซียนตองการพ้ืนฐานมติมหาชนของ 

Community of common destiny แตในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนนั้น ยังคงมี

สภาพแวดลอมท่ีมีความซับซอนของความสมดุลท่ีคอนขางท่ีจะบอบบาง การสรางขอตกลงตั้งแตระดับ

ลางข้ึนระดับบนใดๆก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมท่ีมาจากภายนอก ท่ีเขามายึดกุมอํานาจใน

การดําเนินงานในการสรางขอตกลง ลวนยากท่ีจะทําใหอุดมการณนั้นเกิดประสิทธิผล แมวาอาจจะมี

ความเปนไปไดท่ีจะกอใหเกิดความไมสบอารมณและการคว่ําบาตรของวัฒนธรรมทองถ่ิน 

สําหรับประเด็นดังกลาว สามารถพิจารณาเลือกใชกระบวนการสรางขอตกลงในการชักนํา

วัฒนธรรมทองถ่ินเชิงบวก อีกท้ังยังเปนการพัฒนาชองทางรูปแบบการแทรกซึมเชิงรุกอีกดวย ดาน

แรกคือการใชหลักการ “แสวงหาจุดรวม รักษาจุดตาง” การปะทะกันทางวัฒนธรรมระหวางการกอตั้ง 

“หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” มีความพยายามท่ีจะควบคุมตนเอง และใหอภัยซ่ึงกันและกัน พยายามท่ีจะ
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ยกระดับวัฒนธรรมสังคมนิยมท่ีมีลักษณะพิเศษจําเพาะของประเทศจีนกับการเชื่อมความสัมพันธกับ

วัฒนธรรมทองถ่ิน ดังนั้นจึงเปนการสรางบรรยากาศท่ีดีในความสามัคคีและความสําเร็จรวมกัน อีก

ดานหนึ่งคือ การแลกเปลี่ยนและรวมมือทางวัฒนธรรม เพ่ือเติมเต็มการพัฒนาวัฒนธรรมทองถ่ินและ

มีการสนับสนุนเชิงบวก การประยุกตเพ่ือยกระดับรูปแบบเปดการปดก้ันและความครอบคลุมของ

วัฒนธรรมทองถ่ิน อีกท้ังบนพ้ืนฐานดังกลาวยังสงเสริมใหมีการเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ซ่ึงกันและกันอีกดวย  ดังนั้นจึงเปนการสรางเง่ือนไขท่ีมีประโยชนตอ Community of common 

destiny 

4. ยุทธศาสตรความรวมมือไทย-จีน ในการแสดงศักยภาพการกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่ง

เสนทาง” ในบทบาทของผูบุกเบิก 

สําหรับการสรางโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ไดเสนอแนวคิด

การทํางานอยางชัดเจนคือ “การนําเอาประสบการณความสําเร็จมาเปนแบบอยาง จากจุดเล็กๆสูผืน

แผนดินท่ีใหญข้ึน คอยๆกลายเปนความรวมมือในระดับภูมิภาค” เลยไดมีการเลือกประเทศท่ี

เหมาะสมมาสนับสนุนจุดยุทธศาสตร โดยผานบทบาทของผูเบิกทางในการแสดงออกทางความรวมมือ

ในระดับพหุภาคี ดังนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนแบบอยางและแนวทางท่ีนาเชื่อถือไวใจไดในการ

ท่ีจะใหประเทศอ่ืนๆมาทําความรวมมือ อีกท้ังยังกลายเปนจุดเริ่มตนหัวขออภิปรายในท่ีประชุมท่ี

สําคัญเก่ียวกับการกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” 

 ประเทศไทยถือวามีสภาพท่ีเหนือกวาแตละประเทศในอาเซียน มีประโยชนตอการแสดงออก

ในการกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”ในฐานะของผูบุกเบิกเสนทาง ประการแรกคือสภาพภูมิ

ประเทศท่ีเหนือกวา ประเทศไทยตั้งอยูบนจุดตัดของ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”  ซ่ึงเปนเสนทาง

คมนาคมหลักของกลุมเศรษฐกิจเสนทางสายไหม ทางบกนั้นเริ่มตนท่ีประเทศจีนผานอินโดจีนเขา

มหาสมุทรอินเดีย ทางทะเลนั้นเปนจุดขอตอท่ีสําคัญของเสนทางสายไหมทางทะเลศตวรรษท่ี 21 เริ่ม

ตั้งแตประเทศจีนทะเลใตเขาสูมหาสมุทรอินเดีย มีการเชื่อมตอคุณคาทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญคือ “หนึ่ง

แถบ” และ “หนึ่งเสนทาง” มีประโยชนตอการรวบรวมทรัพยากรขามชาติ ประการท่ีสองคือความ

เหนือกวาทางเศรษฐกิจ ในฐานะท่ีเคยเปนเสือตัวท่ีสี่ ประเทศไทยไดเขามาสูทามกลางเงินไดของ

ประเทศตั้งแตทศวรรษท่ี 90 ของศตวรรษท่ี 20 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไดชะลอตัวหลังจาก

วิกฤตการณทางการเงินของเอเซียในป 2540 แตประเทศอ่ืนๆในอาเซียน นอกจากสิงคโปรและ

มาเลเซีย ระดับของการพัฒนาใหเปนอุตสาหกรรมยังคงอยูในระดับสูงอยางชัดเจน มีกําลังทดแทนใน

การปรับเปลี่ยนการผลิตท่ีคอนขางเขมแข็ง มีประโยชนตอการกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”  และมี

สวนรวมเชิงบวกในการปรับปรุงแกไขระบบการผลิตในระดับภูมิภาค อีกประการหนึ่งก็คือความ

เหนือกวาทางวัฒนธรรม ประเทศไทยเปนประเทศท่ีนับถือศาสนาพุทธ ความลงตัวของพหุวัฒนธรรม

ดั้งเดิม บนพ้ืนฐานดังกลาวมีความนาเชื่อถือในการแกไขปญหาชาวจีนไดเปนอยางดี มีรูปแบบการเปด

การปดก้ันท่ีมีความคลอบคลุมท่ีแข็งแกรง ซ่ึงเปนประโยชนตอการกอตั้งและพัฒนา Community of 



 

  
59 

common destiny 

หากกลาวถึงความลึกซ้ึงของความรวมมือระหวางจีน-อาเซียนนั้น ในกรอบของ “หนึ่งแถบ 

หนึ่งเสนทาง”นั้น ไดมีการผลักดันเชิงบวกเก่ียวกับยุทธศาสตรความรวมมือไทย-จีน มีประโยชนตอ

การคนควาและการแกไขใหดียิ่งข้ึน ขจัดอุปสรรคของการพัฒนาท่ีมีอยูในปจจุบันทําใหเปนแนวทางท่ี

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงมีกําลังท่ีจะผลักดันสงเสริมความม่ันคง ความเปนระเบียบ ความ

ตอเนื่องในการพัฒนาความรวมมือในระดับภูมิภาค ถากลาวอยางเปนรูปธรรม ความรวมมือทาง

ยุทธศาสตรไทย-จีนในฐานะผูบุกเบิกเสนทางนั้น จะกลาวถึงประเด็นหลักๆดังตอไปนี้ 

(1) มีสวนชวยสงเสริมรูปแบบภูมิศาสตรการเมืองท่ีมีมากกวาสองข้ัว แกไขระดับความ

ไวใจซ่ึงกันและกันใหดีข้ึน 

ในฐานะท่ีเปนประเทศเดียวในอาเซียนท่ีไมเคยตกเปนอาณานิคมของชาติใด การทูตของ

ประเทศไทยมีความอิสระและความม่ันใจในตัวเองท่ีแข็งแกรง อีกท้ังยังมีความเลื่อมใสศรัทธาใน 

“ความสมดุลของประเทศ” แบบดั้งเดิมท่ีมีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แมแต“พันธมิตร

นอกนาโต”ของทหารสหรัฐฯ ยังถูกมองวามีการลดเครือขายกับประเทศจีนซ่ึงเปนสวนประกอบหวงโซ

ท่ีสําคัญ แตในดานการแกไขความสัมพันธตอประเทศจีนนั้น ประเทศไทยกลับอยูแถวหนาสุดในกลุม

ประเทศอาเซียน ดังนั้นจีน-สหรัฐฯท้ังสองประเทศกอใหเกิดสภาพความสมดุลท่ีสรางสรรค ดานท่ีหนึ่ง 

โดยรวมแลวการทูตของประเทศไทยท่ีมีตอประเทศจีนและสหรัฐฯท้ังสองประเทศนั้นยังคงรักษา 

“ระยะหางท่ีเทากัน” พยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดการกระทบกระท่ังไมวาดานใดก็ตาม อีก

ดานหนึ่งคือ ภายใตสถานการณท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตรท่ีไมกระทบท้ังสองฝาย การแกไขใหดีข้ึนใน

ความสัมพันธของความรวมมือฝายหนึ่งรูปแบบ“กาวเล็กๆ” อีกท้ังความละเอียดออนของดุลยภาพ

ของประเทศขนาดใหญท่ีไมสมดุลนั้นมาเปนโอกาส เพ่ือสงเสริมใหอีกฝายหนึ่งมีการโตตอบเชิงบวก สิ่ง

เดียวกันท่ีจะแกไขความสัมพันธในความรวมมือกับประเทศไทยใหดีข้ึน การไดรับผลประโยชนจาก

กลไกของความสมดุลคือ “ความสมดุล ความไมสมดุล  และความสมดุลอีกครั้ง” ประเทศไทยไม

เพียงแตเปนผูชนะท้ังในเรื่องของสภาพแวดลอมและการพัฒนา อีกท้ังยังมีการแกไขความนาเชื่อถือ

ของยุทธศาสตรของจีนและสหรัฐฯใหดีข้ึน เพ่ือประโยชนของเง่ือนไขอีกดวย 

เม่ือไมก่ีปมีนี้ รูปแบบภูมิศาสตรทางการเมืองของเอเซียตะวันออกเฉียงใตนั้นนับวันยิ่งจะชัดเจน

มากยิ่งข้ึน ยุทธศาสตรของประเทศจีนและสหรัฐฯท่ีเลวรายลงทุกที ดังนั้นจึงทําใหประเทศในอาเซียน

จากแตเดิมอยูในรูปแบบดุลอํานาจของประเทศจีนและสหรัฐฯ กลายเปน “พ่ึงพาสหรัฐฯดานความ

ปลอดภัย และพ่ึงพาจีนดานเศรษฐกิจ” พ้ืนฐานทางการทูตเก่ียวกับแผนการและยุทธวิธีท้ังหมดเริ่ม

เปลี่ยนไปในทางท่ีไมเหมาะสม ตองการการปรับปรุง และการปรับปรุงนั้นตองมีประสิทธิภาพพอท่ีจะ

รับมือกับข้ัวท่ีมากข้ึน แตทวาดุลอํานาจของประเทศรูปแบบใหมอยูในประเทศท่ีหลากหลายนั้นอาจจะ

อยูในคําสั่งการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนท่ีมีระยะเวลายาวนานพอๆกัน ดังนั้นจะมีการกําหนดตําแหนง

ฐานะของประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กอยางไรในความรวมมือเก่ียวกับความสัมพันธกับประเทศ
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ขนาดใหญ รวมไปถึงการรับประกันไดอยางมีประสิทธิภาพเก่ียวกับผลประโยชนท่ีมีเง่ือนไขวาตอง

ไดรับผลประโยชนมากท่ีสุดและความเสี่ยงตองนอยท่ีสุดและกลายเปนขอยากท่ีตองเผชิญกับการ

ปรับปรุงนโยบายข้ันตอนทางการฑูตของประเทศในอาเซียน อีกท้ังยังมีผลกระทบถึงการพัฒนาความ

รวมมือในระดับภูมิภาคอีกดวย 

ประสบการณความสําเร็จของความรวมมือทางยุทธศาสตรระหวางไทย-จีน นําเอารูปแบบ

ภูมิศาสตรการปกครองท่ีมีหลายข้ัวมากําหนดมาตรฐานของตําแหนงและเสนทางท่ีจะใชในการอางอิง

ในความรวมมือระหวางประเทศขนาดใหญกับประเทศขนาดกลางและขนาดเล็ก ในดานนี้มีสวนชวย

นําพาประเทศในอาเซียนในการกําหนดและแกไขการมีสวนรวมเชิงบวกในระดับภูมิภาค ยกระดับ

ประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กดานสิทธิ์ในการพูดเรื่องความรวมมือระดับภูมิภาคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ลดยุทธศาสตรท่ีประเทศขนาดใหญมีตอประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กในเรื่องของ

สิทธิ์และผลประโยชนซ่ึงอาจจะกอใหเกิดสงผลกระทบดานลบได อีกดานหนึ่งก็มีสวนชวยในการ

กระตุนความสมดุลของกลไกทางการฑูตของประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็ก แกไขระดับ

ความไววางใจซ่ึงกันและกันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในยุทธศาสตรความรวมมือระดับภูมิภาคใน

ประเทศท่ีเก่ียวของ สนับสนุนยุคแหงข้ัวท่ีหลากหลายในการพัฒนาระเบียบใหมในภูมิภาค 

(2) มีสวนชวยในกลไกความรวมมือท่ีรับผลประโยชนรวมกัน ยกระดับความสามารถใน

การบริหารงานรวมกัน 

สนับสนุนกฎระเบียบท่ีสรางสรรคโดยความรวมมือ ประการแรกตองการเติมเต็มความตองการ

ของท้ังสองเง่ือนไข หนึ่งคือ ท้ังสองฝายลวนตัดสินใจและมีความสามารถในการปฏิรูปอยางลึกซ้ึง สอง

คือ การเลือกรายการผูจัดจําหนายภายนอกและแรงดึงดูดท่ีมีประสิทธิภาพ มิเชนนั้นแลวจะยากท่ีจะ

ไดผลตามท่ีคาดการณเอาไว ตามท่ีกลาวไวนั้น การกอตั้ง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” กับความรวมมือ

จีน-อาเซียนในรายการกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ในความรวมมือการสรางทางรถไฟไทย-จีนตามกรอบ

ความรวมมือทางยุทธศาสตรไทย-จีน ท่ีมีการยอมรับและความเปนไปได มีสวนชวยในการแสดง

บทบาทในฐานะผูบุกเบิกเสนทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ถามองจากความสามารถและการตัดสินใจในการปฏิรูปแลว กลุมผลประโยชนท้ังเกาและใหม

ในประเทศไทยในรอบ 10 ปมานี้ หลังจากเกมของ “อํานาจ ผลประโยชน” ความสอดคลองในการ

ปฏิรูปของผูคนในประเทศและการพัฒนาตามท่ีคาดการณไวมีระดับสูงข้ึนอยางชัดเจน ทัศนคติของ

กลุมผลประโยชนก็เริ่มออนตัวและหลวมมากยิ่งข้ึน นี่ก็คือการลดลงของกลไกระบบท่ีตองเผชิญกับ

ความเฉ่ือยของระบบในระดับท่ีสูง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 กองทัพทหารไดมีการทํารัฐประหารยึด

อํานาจเพ่ือ “ปรับความเขาใจกัน” และ “ปฏิรูป” ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนภายในประเทศ

เปนวงกวาง ดังนั้นเพ่ือเปนการกาวไปอีกข้ันของการปฏิรูป ภายใตกรอบยุทธศาสตรความรวมมือไทย-

จีน กลายเปนการติดตอประสานงานของท้ังสองฝายท่ีใกลชิดกันมากข้ึน เพ่ือเปนประโยชนตอเง่ือนไข

และเปนการรับประกันอํานาจ 
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หากมองจากการเลือกรายการของผูจัดจําหนายภายนอกกับแรงดึงดูด ในฐานะท่ีเปนสวน

สําคัญของความรวมมือในการสรางทางรถไฟไทย-จีนนั้น ดานหลักๆแบงออกเปน 3 ดานดวยกัน ดาน

ท่ีหนึ่งคือดานกลุมผูไดรับผลประโยชน มีสวนชวยยกระดับการแผขยายเปนวงกวางของใจกลางเมือง

กับชนบทท่ีอยูหางไกล ทําใหพ้ืนท่ีชนบทในประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาทางดาน

ทรัพยากร มีการแบงเขตเมืองและชนบท เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนใหแกประชาชนทุกระดับชั้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนท่ีอาศัยอยูในชนบทระดับลาง ดังนั้นจึงเปนการแกไขระบบและ

สรางสรรคกลไกเพ่ือตอบสนองเจตนารมณพ้ืนฐานของประชาชน ดานท่ีสองคือการเชื่อมโยงธุรกิจ จะ

เปนประโยชนตอการสรางการเชื่อมโยงท่ีหลากหลายและรอบดาน เชน ธุรกิจดานการกอสราง 

การเงิน บริการนายหนา การขนสงสินคา โทรคมนาคม การเก็บสินคา รวมถึงการกอตัวของกลุมธุรกิจ

อุตสาหกรรม ลวนมีโอกาสพัฒนาแบบไดประโยชนคู ทําใหสามารถปรับโครงสรางธุรกิจประเทศไทย

ได ดานท่ีสามคือการรวมมือกันบริหารจัดการ จะชวยกระตุนผูนําท้ังสองประเทศใหความสําคัญมาก

ข้ึน ชวยกระชับการสื่อสารเจรจาระหวางกัน และยังพัฒนาการบริหารใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีก

ดวย    

(3) มีสวนชวยในการขยายการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมตางๆในสังคมมนุษยชาติรวมไปถึง

รูปแบบความรวมมือ เพ่ิมความเห็นพองตองกันในการพัฒนาภูมิภาค 

สังคมของประเทศไทยไดรับประโยชนจากเสรีภาพและการใหอภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการคบคา

สมาคมกันระหวางไทยจีน วัฒนธรรมทองถ่ินของไทยไดดูดซับและถือเปนกระจกเงาของวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของจีน ทําใหวัฒนธรรมของท้ังสองประเทศมีความคลายคลึงกันมาก ดังนั้นการสรางการพัฒนา

ในระดับภูมิภาคนั้นคอนขางท่ีจะสอดคลองกันเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ไทย-จีนท้ังสองประเทศงายท่ี

จะทําใหวัฒนธรรมการอยูรวมกันท่ีวา“หาจุดเหมือน รักษาไวในความเห็นท่ีแตกตาง”ใหเปนจริงได อีก

ท้ังบนพ้ืนฐานดังกลาวไดมีการเปดขยายการเรียนรูในดานการแลกเปลี่ยนและความรวมมือทาง

วัฒนธรรมรวมกันอีกดวย 

นอกจากนี้แลว ถากลาวถึงรูปแบบการพัฒนาของ Community of common destinyแลว 

หัวใจสําคัญท่ียากท่ีสุดก็คือการทําสิ่งนั้นใหปรากฏข้ึน ก็คือการนําเอาความคิดท่ีเปนนามธรรมมา

ปฏบิัติในรูปแบบของรูปธรรม ดังนั้นจึงทําใหมวลประชาชนของประเทศฝงตรงขาม  ไดสัมผัสโดยตรง

ในระยะอันใกล เขาใจและยึดเอาแกนแทของ Community of common destiny อีกท้ังยัง

หลีกเลี่ยงการเกิดความเขาใจท่ีไมถูกตองของความแตกตางทางดานภาษาและวัฒนธรรม ระดับการ

พัฒนาสังคมชาวเมืองในประเทศไทยนั้นมีระดับท่ีคอนขางสูง อีกท้ังยังมีลักษณะโครงขายองคกรทาง

สังคมคอนขางท่ีจะสมบูรณ มีสวนชวยในการแลกเปลี่ยนและรวมมือทางวัฒนธรรม เพ่ือผลักดันชอง

ทางการพัฒนาในรูปแบบท่ีสรางสรรค อีกท้ังในเชิงปฏิบัตินั้นยังมีการเพ่ิมการตรวจสอบ คัดเลือกและ

ปรับปรุงใหเหมาะสม ดังนั้นจึงเปนการสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพใหแกCommunity of common 

destiny ท่ีกําลังแตกหนออยูในตอนนี้ 
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บรรณานุกรม 
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The Opportunities, Bottlenecks and Path of China-ASEAN Cooperation 

under the Perspective of the “One Belt One Road” Initiative: With Additional 

Study of the Pathfinder Effects of Sino-Thai Strategic Cooperation 

ZHOU Fang-ye 

(National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences, 

Beijing 100007) 

Abstract: The “One Belt One Road” Initiative will provide comprehensive 

support for the construction of infrastructure connectivity between China and ASEAN, 

promote the upgrading of domestic industrial structure of the states along the way, 

constructing a more equitable, rational and efficient regional industrial division 

system, and building more extensive, flexible and pragmatic platforms for the 

cultural exchanges and cooperation, so as to provide opportunities for further 

deepen the development of China-ASEAN cooperation. However, China-ASEAN 

cooperation still faces the structural problems of the lack of strategic mutual trust, 

the weak of governance, and the conflict of multi-cultural, which will become 

serious bottlenecks of the development of “One Belt One Road” Initiative. It is 

necessary to further improve the development path of interactive mode, scrolling 

mode, and soaking mode. Benefit from the geographical, economic, cultural and 

other aspects of the favorable conditions, Sino-Thai strategic cooperation especially 

the Sino-Thai railway cooperation will be likely to become a template of the “One 

Belt One Road” Initiative, and play an active role in the institutional innovation as a 

pathfinder. 

Key words: One Belt One Road; China-ASEAN cooperation; Sino-Thai strategic 

cooperation 
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“一带一路”视野下中国—东盟合作的机遇、瓶颈与路径 

——兼论中泰战略合作探路者作用 

周方冶 

中国社会科学院亚太与全球战略研究院 

 

摘   要：“一带一路”建设将为中国—东盟基础设施互联互通提供全方位支持，促

进沿线各国产业结构调整，有助于推动构造更公平、合理、高效的地区产业分工体系，

以及搭建更广泛、灵活、务实的人文交流与合作平台，从而为进一步深化中国—东盟合

作开拓战略机遇。不过，中国—东盟合作面临战略互信缺失、国家治理乏力、多元文化

冲突等结构性难题，将会成为“一带一路”建设的重要发展瓶颈，有必要加强交互式、

滚动式、浸润式发展路径的探索与完善。得益于区位、经济、文化等方面的有利条件，

中泰战略合作尤其是中泰铁路合作很有可能成为“一带一路”建设样板，从而积极发挥

体制机制创新的探路者作用。 

关 键 词：一带一路；中国—东盟合作；中泰战略合作 

作者简介：周方冶，中国社会科学院亚太与全球战略研究院博士、副研究员 

 

2013年 9月和 10月，习近平主席在出访中亚与东南亚期间，先后提出共建“丝绸

之路经济带”与“21 世纪海上丝绸之路”的重大倡议，引起国际社会广泛关注。2013

年 11 月，中共十八届三中全会在《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中，明确

提出“推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局”。2014 年 3

月，李克强总理在十二届全国人大二次会议的政府工作报告中明确要求“抓紧规划建设

丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路”。2015年 3月，国家发改委、外交部、商务部

联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》（以下简称

《共建愿景》），从而为进一步推动“一带一路”建设提供了发展规划与行动指南。 

在“一带一路”建设的发展规划中，东南亚占据至关重要的枢纽地位。《共建愿景》

明确指出，丝绸之路经济带将重点畅通“中国至东南亚、南亚、印度洋”；21世纪海上

丝绸之路重点方向将是“从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；从中国沿海港

口过南海到南太平洋”。
[1]这意味着，随着“一带一路”建设深化落实，东南亚很有可能

迎来新一波发展浪潮，中国—东盟合作也将迎来新机遇和新挑战，有待各方积极应对。

本文将对此加以探讨和分析。 
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一、“一带一路”建设开拓中国—东盟合作战略机遇 

中国—东盟合作在过去的“黄金十年”中取得显著成效，相继签署了全面经济合作

框架协议、货物贸易协定、服务贸易协定、投资协定，并建成中国—东盟自由贸易区，

成为全球最大的发展中国家自由贸易区。中国—东盟双边贸易总额增长 10 倍，年均增

长达 23.6%。中国连续多年成为东盟的最大贸易伙伴，而东盟则成为中国的第三大贸易

伙伴。[2] 

2013 年 10月，李克强总理在第 16次中国—东盟领导人会议上，着重阐述了中国—

东盟“2+7合作框架”，从而为开启中国—东盟合作“钻石十年”描绘了发展路线图。中

国—东盟合作开始进入全方位、多领域、深层次的发展新阶段。 

不过，由于国际金融危机深层次影响继续显现，全球经济复苏缓慢，中国—东盟合

作也在一定程度上受到拖累。统计显示，2014 年中国—东盟双边贸易总额为 4801.25

亿美元，同比增长 8.23%，部分国家对华贸易呈现低速增长甚至是负增长；新增双向投

资总额为 121.8亿美元，其中东盟国家对华新增直接投资 63亿美元，同比下降 24.53%，

中国在东盟国家新增直接投资 58.8 亿美元，小幅增长 2.5%。
[3]这就意味着，如果要达

成 2020年中国—东盟双边贸易总额 1万亿美元，双向投资总额 1500亿美元的发展目标，

还需要为中国—东盟合作提供新的增长动力与发展契机。 

作为推动亚欧非大陆沿线各国开放合作的宏大经济愿景，“一带一路”建设的贯彻

与落实，必将为进一步深化中国—东盟合作提供战略机遇，从而切实推进中国—东盟自

贸区升级版的发展与完善。具体来看，这主要体现在以下方面。 

（一）“一带一路”建设将为东盟国家的基础设施互联互通提供资金、技术、人才

等全方位支持，有助于东南亚发挥战略通道优势，推动沿线地区社会经济发展，从而为

进一步深化中国—东盟合作提供硬件保障 

东南亚地处战略要冲，坐拥沟通两洋连接亚非欧的区位优势，但是，相对落后的基

础设施互联互通建设，却在很大程度上限制了东南亚有效发挥战略通道作用，不仅延缓

了东南亚国家社会经济发展与东盟一体化进程，而且阻碍了东西方经济文化的交流与合

作。 

以铁路建设为例，早在 1995 年，马来西亚总理马哈蒂尔就在第五届东盟领导人会

议上提出修建一条从马来半岛南端的新加坡，经马来西亚和中南半岛五国，延伸到中国

云南的“泛亚铁路”倡议，并得到东盟各国领导人与中国政府积极响应。但是，时至今

日，“泛亚铁路”东盟通道建设依然停留在纸面规划，并未得到有效落实。 

事实上，即使曾被誉为“四小虎”的泰国，其铁路建设也差强人意，更遑论发展水

平相对落后的其他中南半岛国家。据统计，泰国现有铁路总里程 4363公里，仅比 70年
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前增加了 1000多公里，并有 3755公里依然为单线；铁路车辆设备老旧，线路缺乏管理

维护，致使运营效率低下且安全堪忧，客运与货运时速仅为 50公里/小时与 29公里/小

时，而且事故频发，呈逐年上升趋势。[4]与此相比，印尼作为东南亚地区大国，其铁路

建设更是乏力。据统计，从 1980年到 2012年，印尼铁路总里程从 6458公里降至 4684

公里，并且设备线路老化现象严重。 

从成因来看，东南亚地区基础设施互联互通的建设步伐明显落后于社会经济发展，

主要是面临市场狭小、融资困难、以及技术与人才储备不足等客观因素影响。基础设施

互联互通建设投资大、施工难、收益慢，规模经济效应明显，因此对东南亚的中小国家

而言，很难在缺乏外力支持情况下启动相关建设。 

“一带一路”建设，将为东盟国家的基础设施互联互通建设提供战略契机。在市场

方面，“一带一路”贯穿亚欧非大陆，一端是包括中国在内的活跃的东亚经济圈，另一

端是发达的欧洲经济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大，从而为东南亚地区的战

略通道建设提供了广阔市场前景预期；在资金方面，“一带一路”框架下创设的亚洲基

础设施投资银行与丝路基金，都将为东盟国家的基础设施互联互通建设提供有效融资渠

道；在技术与人才储备方面，中国不仅有能力提供全方位支撑，还将通过技术转让与人

才培养，协助东盟国家经由“干中学”方式充实技术与人才储备。 

东盟国家在“一带一路”框架下开展基础设施的互联互通建设，不仅能在短期内有

效刺激沿线各国经济增长，而且在中长期也将有利于切实改善东盟国家互联互通的硬件

条件，发挥东南亚地区的战略通道优势，促进东盟一体化进程，并为进一步深化中国—

东盟合作提供硬件基础设施方面的有效保障。 

（二）“一带一路”建设将为东盟国家产业结构调整提供发展契机，有助于推动创

造性产业转移，并在此基础上形成更公平、合理、高效的区域产业分工体系，从而为打

造中国—东盟自贸区升级版创造有利条件 

作为全球最大的“南南型”区域合作组织，中国—东盟自由贸易区自 2002 年成立

以来，制造业内部关税持续下降，从 1990年的 0.576降至 2010年的 0.017，年均降幅

达到 16.24%，从而有力推动中国—东盟双边贸易增长；与此同时，中国—东盟区域内产

业空间布局也发生明显变化，从 2002年到 2010年，中国制造业产值在区域内所占比重

以年均 2.39%的速度递增到 88.17%，东盟国家制造业产值所占比重则逐年下降。
[5] 

从资源优化整合的角度来看，现有的区域产业分工体系的确是在一定程度上提高了

资源配置的有效性，从而切实推动了中国与东盟各国社会经济发展；但是，这种产业链

的延伸与资源优化整合，更多是基于市场化尤其是跨国公司的中短期成本—收益考虑，

因此很容易产生企业市场化短期行为与国家战略性长期诉求的配对错位，并在中长期形



 

 
68 

成结构性发展瓶颈。 

长期以来，中国与东盟各国都主要参与跨国公司的产业链，并处在价值链低端，所

获得的产业附加值普遍很低，难以有效分享资本与技术红利。[6]在工业化起步阶段，依

托跨国公司产业链的区域产业分工体系表现出强劲活力，有效支撑了东亚经济持续繁荣

与增长；但是，随着东亚地区特别是中国成为全球制造中心，区域产业分工错配的负面

影响日益凸显，并在很大程度上引发了结构性的发展不平衡问题，从而不仅影响到中国

与东盟各国的产业结构调整与升级，而且成为进一步深化中国—东盟合作的瓶颈障碍。 

2008年，美国发生“次贷危机”，此后演变成扩及全球的金融危机和经济危机，从

而在根本上动摇了长期以来东亚与美国之间“危险的平衡”，东亚地区生产扩张不能再

主要靠美国市场的需求。这就使得东亚地区不得不进行调整，努力开拓内部市场和其他

市场，大力调整生产结构和拉动内需，转变发展方式。
[7]对于中国—东盟合作而言，这

既是困难重重的挑战，也是构建更加公平、合理、高效的区域产业分工体系的重要契机。 

依托“一带一路”建设，将有利于沿线各国开展经济发展战略的积极沟通与有效对

接，并通过有针对性的双多边贸易与投资便利化安排，有序引导跨国产业链的合理布局，

在宏观层面主动化解市场行为与国家战略的结构性错配，尤其是切实改变传统的替代性

产业转移模式，摒弃市场化短期行为的低成本、高污染、产能过剩的跨国产业投资，积

极推进创造性产业转移，从而在互利共赢的投资建设过程中，为打造中国—东盟自贸区

升级版创造有利条件。[8] 

（三）“一带一路”建设将为中国与东盟国家提供更广泛、丰富、多元的人文交流

与合作平台，有助于深化各国民众相互理解与认同，推动命运共同体意识的形成与发展，

从而为中国—东盟合作夯实民意基础 

从区域合作理念来看，亚太地区与欧洲地区存在显著差异，后者的合作思想源自区

域主义认同，而前者的合作思想则是开放环境下的市场联系与合作。作为引导亚太区域

合作的核心理念，“开放的区域主义”并不是传统意义上的区域主义概念，而是一种新

的基于利益考量的合作理念。[9]这使得亚太地区的双多边合作普遍呈现利益导向的弹性

架构，很容易在求同存异的前提下开展务实合作，但却很难形成有约束力的规范支撑。 

对于中国—东盟合作而言，灵活务实的弹性架构曾在“黄金十年”的起步阶段发挥

过重要作用，有力助推了经贸交流与合作；但是，随着中国—东盟合作步入“钻石十年”

的深化阶段，弹性架构的缺陷开始日益显现，难以在推进全面合作尤其是重点和敏感领

域合作中形成有效支撑，因此需要依托命运共同体意识进一步夯实民意，并在此基础上，

构造更具执行力与稳定性的合作架构。 

近年来，中国通过积极主动的双多边合作，为周边国家展现了独特的文化观、价值
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观、义利观、近邻观以及和平观，从而为命运共同体意识注入了深厚文化内涵。[10]不过，

命运共同体存在于各种复杂交错的关系之中，依托的是基于共同利益的合作共处。[11]

因此，命运共同体意识的形成与发展，还需要东盟各国各阶层民众的共同参与，从而在

互学互鉴基础上，形成兼容并蓄的理解与共识。 

“一带一路”建设将为中国与东盟各国提供领域更广泛、资源更丰富、形式更多元

的人文交流与合作平台。文化交流、学术往来、人才交流合作、媒体合作、青年与妇女

交往、志愿者服务等，都将成为传承与弘扬丝绸之路友好合作精神的重要载体，并将为

增进各国各阶层民众的认知与认同，促进命运共同体意识的形成与发展，提供必要前提

与有利条件，从而为进一步深化中国—东盟合作奠定坚实的民意基础。 

二、“一带一路”建设面临中国—东盟合作发展瓶颈 

作为横跨亚欧非覆盖 60多个国家和地区的宏大战略构想，“一带一路”建设旨在促

进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策

协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、

普惠的区域经济合作架构。
[12]因此，随着“一带一路”建设的推进和落实，势必引起从

大国博弈到周边关系，从国家权力到国民利益的深层次、全方位、跨领域的结构性调整。

这将使得中国—东盟合作面临的诸多瓶颈难题，很有可能在短期内进一步加剧，从而影

响区域合作的发展步伐。具体来看，主要表现在以下方面。 

（一）战略互信缺失 

对于中国—东盟合作而言，最主要的发展瓶颈就是缺乏战略互信，使得很多互利共

赢的计划和项目，都停留在口头或纸面，难以得到贯彻落实。近年来，中国始终坚定不

移的走和平发展道路，积极推动地区多边安全机制建设，并明确提出了“共同、综合、

合作、可持续”的新亚洲安全观，从而一定程度上改善了中国与周边国家的战略互信。

但是，作为全球第二大经济体，中国综合国力的强势提升，还是在客观上引发了地区秩

序与大国均势的深刻调整。这就使得国力与中国相去甚远的东盟国家将很容易受到传统

的大国平衡意识影响，进而在对华合作尤其是战略合作方面有所保留，难以形成有效对

接与积极互动。 

20 世纪前十年，作为地区大国博弈主线，中美关系基本呈现相互兼容、互不干涉的

并存格局。2008年金融危机后，中美经济走势的反差日益明显，从而改变了美国对东亚

战略格局的基本判断，转而采取“亚太再平衡”战略，力求遏制中国发展态势，巩固美

国在东亚的战略主导地位。菲律宾、越南等东盟国家更是在美国的挑动和支持下，再次

掀起南海主权争端，从而在一定程度上对中国—东盟合作产生了负面影响。 

“一带一路”建设将为中国打通直入印度洋的战略大通道，从而在根本上瓦解美国
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构筑的东亚战略包围网，因此必将引起美国明显的应激反应，使得中美两国在东亚地区

的战略博弈进一步加剧。与此同时，日本、印度、俄罗斯等大国也将更加积极主动的参

与东亚地区的战略博弈，以期在地区新秩序的构建过程中占据有利地位，从而更多的分

享东亚经济增长的发展红利。[13]从长期看，东亚地缘政治格局的多极化发展趋势，将有

助于构建更加公平、合理、有序的地区新秩序，从而为中国—东盟合作提供有利环境，

但在短期内，多国博弈的复杂利益纠葛将会延缓新形态的大国均势形成，使得东盟国家

更多采取待价而沽的观望态度，从而影响中国—东盟合作的前进步伐。 

（二）治理能力不足 

“一带一路”建设为中国—东盟合作的深化发展提供了重要契机，也对各国的治理

能力提出了更高要求。无论是基础设施互联互通，还是贸易与投资便利化，亦或人文交

流与合作，都需要进行有针对性的体制改革与机制创新，以有效应对建设过程中的各类

现实诉求。这就使得东盟各国普遍面临的治理能力不足问题将会表现的更为突出，并有

可能因为改革开放诉求，引发新旧利益集团的政治权力冲突。 

对东盟国家而言，治理能力取决于多重因素影响，但就体制机制改革而言，最根本

的影响因素在于利益结构板结引起的保守化与不作为。从国家整体来看，基于对外开放

诉求的体制机制改革将产生可持续的发展红利，从而足以在中长期弥补改革产生的相关

成本，但是，对于不同群体而言，改革开放的成本—收益分布并不均衡。通常情况下，

更具有市场竞争力的新兴利益集团尤其是新兴产业集团将在改革开放过程中，获得更多

的发展红利，因此会对改革开发持积极态度；与此相对，掌握国家政治主导权的既得利

益集团，尤其是传统产业集团、城市中产阶级、以及行政官僚集团等，更可能倾向于放

缓改革开放步伐，以争取更长的改革适应期用于转嫁成本。
[14] 

从中长期来看，“一带一路”建设将为新兴利益集团提供自下而上倒逼改革、甚至

直接掌权主导改革的重要外部动力，从而有助于切实推动东盟国家的治理能力提升，为

深化中国—东盟合作提供有利条件；但从短期来看，无论是保守派既得利益集团有意或

无意的政治不作为，亦或是新旧利益集团权力博弈引发的政治动荡，都有可能使得相关

国家治理能力进一步下降，从而影响中国—东盟合作的深化发展。 

（三）多元文化冲突 

“一带一路”建设尤其是交通基础设施的互联互通，一方面将有效促进中国—东盟

合作的人员跨国跨地区流动，从而有利于区域资源整合，另一方面也将显著提升区域内

多元文化的交流与碰撞，从而加剧摩擦，甚至引发冲突。 

东南亚自古就是多族群、多宗教并存的多元文化地区。近现代以来，东盟各国先后

开始工业化进程，并普遍形成了城乡分化、地区分化的不平衡发展格局，从而使得原本
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就相对复杂的文化版图，进一步产生了现代城市文化与传统乡村文化的结构性分野。不

过，由于长期以来交通基础设施建设相对落后，因此东南亚地区未曾经历过多元文化的

大碰撞、大冲突、大融合，而是在彼此间保持着一定的距离与隔阂，形成了相当微妙的

多元文化平衡格局。 

不过，随着“一带一路”建设对东南亚地区交通条件的有效改善，超大规模的人员

流动将会在根本上突破多元文化间的距离与隔阂，进而将所有多元文化主体都卷入区域

一体化进程。这就使得东南亚社会特别是相对传统的乡村社会，很可能面临前所未有的

多元文化冲击，尤其是在中国特色社会主义文化与西方民主文化都依托互联互通建设开

始大规模进入东南亚腹地后，多元文化的摩擦与冲突很可能会变得更加频繁。 

从中长期来看，随着多元文化的相互沟通、理解与认同，将会为区域一体化发展提

供更加坚实的共识基础；但在短期内，多元文化碰撞引发的摩擦与冲突将呈上升趋势，

如果缺乏及时有效疏导，就会妨碍命运共同体意识的形成与发展，从而影响中国—东盟

合作的发展进程。 

三、“一带一路”建设推动中国—东盟合作路径创新 

对于中国—东盟合作而言，“一带一路”建设一方面提供了重要战略契机，以及中

长期的可持续发展路线图，但另一方面也对有效克服发展瓶颈提出了更高要求，并在客

观上增加了难度。因此，及时总结中国—东盟合作经验，积极创新进一步深化合作的发

展路径，也就成为当前的重要课题，迫切需要中国与东盟各国共同努力。本文认为，以

下发展路径有待加强探索与实践。 

（一）“以双边推动多边，以多边巩固双边”的交互式发展路径 

东盟各国在族群构成、宗教文化、经济水平、政治体制、安全认知尤其是对华安全

认知方面都存在明显差异，再加上各国在东盟一体化进程中形成的“协商一致”传统，

使得中国—东盟合作的多边磋商面临诸多障碍，难以在短期内取得突破性进展。 

对此，可以考虑采取双边与多边相辅相成的交互式发展路径。一方面，依托“一带

一路”建设，积极推进与部分东盟国家的双边探路者合作，并以此为战略支点，通过样

板效应引导和激励其他东盟国家参与合作，从而形成以双边促进多边的“以点带面”态

势。
[15]另一方面，通过中国—东盟合作的多边磋商平台，将双边探路者合作中取得的相

关成果多边化和机制化，从而有效降低双边合作的不确定性，避免因对象国政治或安全

因素变化引起双边合作进程倒退。 

（二）“以项目创新规则，以规则引导项目”的滚动式发展路径 

中国—东盟合作的进一步深化发展，需要参与各方积极进行体制改革与机制创新，

以形成更加契合区域合作发展需要的运行规则。但从目前来看，规则创制面临两方面难
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题：一是破除各国原有体制机制的运行规则，将会在利益集团板结化影响下，面临系统

惰性阻碍，难以形成“破旧”合力；二是构建新的运行规则，将会面临新规则的合理性

与可行性质疑，尤其是在无法照搬西方现成规则的情况下，很难形成“立新”共识。 

对此，可以考虑采取立足项目建设推动规则创新的滚动式发展路径。首先，依托“一

带一路”建设的大型基建项目红利，激发各国新兴利益集团的革新诉求，从而形成瓦解

系统惰性的中坚力量；其次，在项目建设过程中，针对新规则的合理性与可行性进行反

复验证，并加以及时修正与调整；最后，将验证有效的新规则融入既有体系，以引导新

项目建设，从而形成“项目—规则—项目”的良性循环。 

（三）“以互信促进共生，以互鉴塑造共识”的浸润式发展路径 

中国—东盟合作的可持续发展需要夯实命运共同体意识的民意基础，但在东南亚多

元文化并存且存在微妙平衡的复杂环境下，任何自上而下的共识建构，尤其是外来文化

掌握主动权的共识建构，都很难取得理想成效，甚至有可能引发本土文化的不满情绪与

抵制行动。 

对此，可以考虑采取在共识构建过程中有序引导本土文化积极性与主动性的浸润式

发展路径。一方面，贯彻“求同存异”原则，在“一带一路”建设的文化碰撞中，坚持

自我克制与互谅互让，努力提升中国特色社会主义文化与本土文化的互信关系，从而为

和谐共生营造良好氛围；另一方面，通过人文交流与合作，为满足本土文化的发展诉求

积极提供支持，切实提高本土文化精英的开放性与包容性，并在此基础上鼓励其主动参

与和发起多元文化间的互学互鉴，从而为自下而上塑造命运共同体意识创造有利条件。 

四、中泰战略合作发挥“一带一路”建设探路者作用 

针对“一带一路”建设，习近平主席明确提出“以点带面，从线到片，逐步形成区

域合作”的工作思路。于是，选择适当的战略支点国家，通过双边合作发挥探路者作用，

从而为其他沿线国家参与合作提供激励样板与可靠路径，也就成为“一带一路”建设起

步阶段的关键议题。 

在东盟各国中，泰国拥有与众不同的优势条件，将有利于发挥“一带一路”建设的

探路者作用。首先是区位优势。泰国地处“一带一路”交汇点，在陆上是中国经中南半

岛进入印度洋的丝绸之路经济带的交通要道，在海上是中国经南海进入印度洋的 21 世

纪海上丝绸之路的重要节点，具有连通“一带”与“一路”的重要地缘价值，有利于跨

国资源整合。其次是经济优势。作为曾经的四小虎，泰国早在 20世纪 90年代就已跻身

中等收入国家行列。尽管在 1997 年亚洲金融危机后经济增长放缓，但工业化水平还是

明显高于除了新加坡和马来西亚以外的其他东盟国家，具有较强的产业转接潜力，有利

于在“一带一路”建设中积极参与区域产业分工体系调整。再次是文化优势。泰国信奉
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佛教，坚持兼容并蓄的多元文化传统，并在此基础上稳妥的解决了华人问题，具有很强

的开放性与包容性，有利于命运共同体意识的形成与发展。 

对于深化中国—东盟合作而言，在“一带一路”框架下积极推进中泰战略合作，将

有助于探索和完善突破现有发展瓶颈的有效路径，从而有力推动区域合作稳定、有序，

可持续发展。具体而言，中泰战略合作的探路者作用主要体现在以下方面。 

（一）有助于促进多极化的地缘政治格局，改善战略互信水平 

作为东南亚唯一的非殖民地国家，泰国外交具有很强的自主性和自信心，并信奉“大

国平衡”传统的可靠性与有效性。因此，尽管是美国军事上的“非北约主要盟国”，并

被视为对华遏制包围网的重要组成环节，但在改善对华关系方面，泰国却始终站在东盟

国家的最前列，从而在中美两国间形成了建设性的动态平衡。一方面，泰国在总体上对

中美两国保持“等距离”外交，努力避免引起任何一方反弹；另一方面，在不触碰双方

战略底线的情况下，通过“小步走”方式改善与其中一方的合作关系，并以大国均势的

微妙失衡为契机，促使另一方做出积极回应，同步改善对泰合作关系。得益于“平衡—

失衡—再平衡”的动态平衡机制，泰国不仅赢得了更有利的生存环境与发展空间，而且

也在一定程度上为改善中美战略互信提供了有利条件。 

近年来，东亚地缘政治格局的多极化日趋明显，中美战略博弈进一步加剧，从而使

得东盟国家在原先中美均势格局下形成的“安全上靠美国，经济上靠中国”外交基本方

略开始变得不合时宜，需要加以修正和调整，以有效应对多极化趋势。但是，新形态的

大国均势格局尚在多国博弈过程中，并有可能在相当长时期处于地区秩序的转型阶段，

因此，如何准确定位中小国家与大国的合作关系，以切实保证本国收益最大化和风险最

小化，也就成为东盟国家现阶段外交政策调整面临的普遍难题，并将在很大程度上影响

到区域合作的发展步伐。 

中泰战略合作的成功经验，将为东盟国家提供在多极化的地缘政治格局下构建中小

国家与大国合作关系的定位基准与参考路径。这一方面有助于引导东盟国家积极参与地

区新秩序的创制与完善，切实提高中小国家在区域合作中的话语权，降低大国战略博弈

对中小国家权益可能产生的负面影响；另一方面也有助于激发中小国家外交中建设性的

动态平衡机制，切实改善相关国家在区域合作中的战略互信水平，促进多极化时代地区

新秩序的形成与发展。 

（二）有助于创新互利共赢的合作机制，提高协同治理能力 

通过项目合作推动规则创新，首先要满足两个前提条件，一是合作双方都要有深化

改革开放的决心与能力，二是项目选择要具有较高的外溢性和牵引力，否则将很难取得

预期成效。就此而言，在“一带一路”建设与中国—东盟合作相关的项目规划中，基于
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中泰战略合作框架的中泰铁路合作具有相对较高的契合性与可行性，有助于切实发挥探

路者作用。 

从深化改革开放的决心与能力来看，泰国在经历近十年的新旧利益集团“权力—利

益”博弈后，国内各阶层民众的改革共识与发展预期都有明显提高，既得利益集团的保

守立场也开始软化和松动。这就在很大程度上降低了体制机制改革面临的系统惰性阻

碍。2014 年 5月，军人集团高举“和解”与“改革”旗号政变夺权，赢得国内民意的广

泛支持，从而为进一步深化改革开放，并在中泰战略合作框架下形成更加紧密的双边协

调与互动，提供了有利条件与权力保证。[16] 

从项目选择的外溢性与牵引力来看，作为泛亚铁路的重要组成部分，中泰铁路合作

的外部效应主要体现在三方面：一是在收益群体方面，有助于提高中心城市对边远农村

的辐射作用，使得泰国农村有机会获得更多发展资源，弥合城乡与地区分化，惠及各阶

层民众尤其是沿线农村中下层民众，从而为体制改革与机制创新提供坚实的民意基础。

二是在关联产业方面，有助于形成全方位多领域的链式反应，从建筑与建材行业，到金

融与人力中介服务，到沿线物流、通讯、仓储等关联服务，再到依托沿线工业区开发形

成产业集群建设，都将获得互利共赢的发展契机，从而为泰国产业结构调整提供外部动

力。三是在协同治理方面，有助于引起两国领导层的高度重视，切实提高部门间的跨国

沟通、协调与执行效率，从而为改善治理能力提供有利条件。 

（三）有助于拓展人文交流与合作方式，增进区域发展共识 

得益于泰国社会的开放性与包容性，尤其是在历久弥新的中泰友好交往过程中，泰

国本土文化对中国传统文化进行了广泛借鉴与吸纳，使得两国文化具有较高的共轭性

[17]，因此在构建区域发展共识过程中，相较于其他国家，中泰两国更易于实现“求同存

异”的文化共生关系，并在此基础上积极开展互学互鉴的文化交流与合作。 

此外，对命运共同体意识的形成与发展而言，最关键也是最难的是具象化，也就是

将抽象观念落实到具体形式，从而使对象国民众能在近距离的直观感受中，理解和把握

命运共同体的核心本质，切实避免因语言和文化差异产生误解。泰国市民社会发展水平

较高，而且拥有相对完善的社会组织网络[18]，有助于在文化交流与合作过程中推进渠道

开拓与形式创新，并在实践中加以检验、筛选和调适，从而为正在萌发的命运共同体意

识提供更有效的具象化载体。 

 

 

 

 



 

 
75 

参考文献 

 [1][12] 国家发改委、外交部、商务部：《推动共建丝绸之路经济带和 21世纪海上

丝绸之路的愿景与行动》，人民网（http://world.people.com.cn），2015年 03月 28

日 

 [2] 《中国—东盟收获“黄金十年”开拓“钻石十年”》，中国新闻网

（http://www.chinanews.com），2013年 09月 03日。 

 [3] 中国—东盟中心：《中国与东盟 2014年经贸合作简况》，中国—东盟中心网站

（http://www.asean-china-center.org/），2015年 03月 16日。 

 [4] [泰国]黄斌：《加快泰国铁路建设，打造东盟交通枢纽》，[泰国]《星暹日报》

2014 年 12月 22日，A2。 

 [5] 余振、葛伟：《经济一体化与产业区位效应：基于中国东盟自贸区产业层面的

面板数据分析》，《财贸经济》2014年第 12期，第 87页。  

 [6] 张蕴岭：《打造中国—东盟自由贸易区升级版》，《东南亚纵横》2014年第 10

期，第 53页。 

 [7][9] 张蕴岭：《亚太经济一体化与合作进程解析》，《外交评论》2015年第 2期，

第 4页，第 5~6页。 

 [8] 张蕴岭：《海外投资应进行创造性转移》，新华网

（http://news.xinhuanet.com），2015年 04月 21日。 

 [10] 石源华：《亚洲命运共同体的文化内涵》，《世界知识》2015年第 2期，第 18~19

页。 

 [11] 张蕴岭：《中国与周边关系：命运共同体的逻辑》，《人民论坛》2014年 2月下

期，第 38页。 

 [13] 谷源洋：《大国汇聚亚洲与中国“经略周边”——对“一带一路”建设的思考》，

《全球化》2014年第 12期，第 38页。 

 [14] 周方冶：《新旧利益集团的政治博弈——基于权力结构“同心圆”模型的东亚

政治转型研究》，《探索》2013年第 5期，第 71~74页。 

 [15] 周方冶：《21世纪海上丝绸之路战略支点建设的几点看法》，《新视野》2015

年第 2期，第 106~109页。 

 [16] 周方冶：《泰国“5·22”军事政变的过程、原因与前景》，李向阳主编：《亚

太地区发展报告 2015》，社会科学文献出版社，2015 年，第 148~153页。 

 [17] [泰国]邢晓姿：《论中国传统文化对泰国社会之影响》，《中国石油大学学报(社

会科学版)》2011年第 3期，第 68~71页。 



 

 
76 

 [18] 龚浩群：《泰国的非政府组织与公民社会的演进》，张蕴岭、孙士海主编：《亚

太地区发展报告 2008》，社会科学文献出版社，2008 年，第 228～236 页。 

 

The Opportunities, Bottlenecks and Path of China-ASEAN Cooperation under 

the Perspective of the “One Belt One Road” Initiative: With Additional Study 

of the Pathfinder Effects of Sino-Thai Strategic Cooperation 

 

ZHOU Fang-ye 

（National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social 

Sciences, Beijing 100007） 

 

Abstract: The “One Belt One Road” Initiative will provide comprehensive 

support for the construction of infrastructure connectivity between China and 

ASEAN, promote the upgrading of domestic industrial structure of the states along 

the way, constructing a more equitable, rational and efficient regional 

industrial division system, and building more extensive, flexible and pragmatic 

platforms for the cultural exchanges and cooperation, so as to provide 

opportunities for further deepen the development of China-ASEAN cooperation. 

However, China-ASEAN cooperation still faces the structural problems of the lack 

of strategic mutual trust, the weak of governance, and the conflict of 

multi-cultural, which will become serious bottlenecks of the development of 

“One Belt One Road” Initiative. It is necessary to further improve the 

development path of interactive mode, scrolling mode, and soaking mode. Benefit 

from the geographical, economic, cultural and other aspects of the favorable 

conditions, Sino-Thai strategic cooperation especially the Sino-Thai railway 

cooperation will be likely to become a template of the “One Belt One Road” 

Initiative, and play an active role in the institutional innovation as a 

pathfinder. 

Key words: One Belt One Road; China-ASEAN cooperation; Sino-Thai strategic 

cooperation 
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  ระลึก 40 ปแหงความสัมพันธทางการทูตจีน – ไทย 

จากคูปรปกษไปสูความสัมพันธหุนสวนเชิงยุทธศาสตรรอบดาน 
ศาสตราจารย จู เจิ้นเหมิง 

สถาบันวิจัยสังคมศาสตรแหงมณฑลยูนนาน 

 

ปนี้เปนปครบรอบ 40 ปความสัมพันธทางการทูตจีน – ไทย ตลอดระยะเวลา 60 กวาปหลังจาก

ท่ีจีนไดสถาปนาประเทศข้ึนใหม  ความสัมพันธจีน – ไทยพัฒนาไปดวยความยากลําบาก โดยในชวง 

30 ปแรก เนื่องจากประเทศจีนและประเทศไทยอยูกันคนละข้ัวอํานาจ “สงครามเย็น” ทําใหประเทศ

ท้ังสองกลายเปนปรปกษกัน  แต 30 ปหลัง ประเทศไทยและประเทศจีนไดสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูต ทําใหท้ังสองประเทศจากคูปรปกษกลายเปนความสัมพันธหุนสวนความรวมมือท่ีเปนมิตร

กัน ความสัมพันธจีน – ไทยไดพัฒนามาโดยตลอด จนพัฒนาข้ึนเปนความสัมพันธหุนสวนเชิง

ยุทธศาสตรรอบดานดั่งเชนปจจุบัน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปการสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูตจีน-ไทย ยอนพินิจวิวัฒนาการความสัมพันธจีน-ไทย สรุปประสบการณทางประวัติศาสตร 

เพ่ือผลักดันใหการพัฒนาความสัมพันธจีน-ไทยไปสูความเปนจริงข้ึนอีกข้ัน 

ความสัมพันธทางการทูตจีน-ไทย：จากคูปรปกษเปล่ียนเปนหุนสวนความรวมมือ 

ประเทศไทย-จีนเปนประเทศบานใกลเรือนเคียงกัน ประชาชนประเทศท้ังสองไปมาหาสูกันเปน

เวลาชานาน วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดสถาปนาข้ึน ชวง

สถาปนาประเทศในระยะแรก  ประเทศจีนตองประสบกับปญหาสภาพแวดลอมระหวางประเทศอยาง

หนัก กอปรกับในขณะนั้น โลกถูกแบงออกเปนสองข้ัวอํานาจ ตัวแทนชาติตะวันตกอยางอเมริกาได

กระทําการปดลอมและโดดเดี่ยวประเทศจีน เพ่ือตอสูกับการกระทําดังกลาวของจักรวรรดินิยม จีนจึง

ตองสรางเสถียรภาพท่ีดีในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ สรางความสามัคคีกับสหภาพโซเวียตและ

ประเทศสังคมนิยมอ่ืนๆ อีกท้ังยังตองเสริมแนวรวมกับชนชาติเอกราชในทวีปเอเชีย-แอฟริกาเพ่ือ

พัฒนาความรวมมือสูความเปนมิตรประเทศ แนวรวมดังกลาวจึงกลายเปนนโยบายชี้นําการ

ตางประเทศของประเทศจีนชวงสถาปนาประเทศในระยะแรก  การพัฒนาความสัมพันธอันดีกับ

ประเทศเพ่ือนบานซ่ึงรวมท้ังประเทศไทยถือเปนนโยบายสําคัญท่ีตองดําเนินการอยางแนวแน แตเนื่อง

ดวยเหตุผลนานาประการ ภายหลังการสถาปนาประเทศจีน ท้ังสองประเทศไมมีการติดตอกันในระดับ

รัฐ จนกระท่ังในป พ.ศ.2498 มีการจัดการประชุมเอเชีย-แอฟริกา จึงจะมีการติดตอกัน 

ระหว า ง วั น ท่ี  18-24 เ มษายน  พ .ศ . 2498 การป ระชุ ม เ อ เ ชี ย -แอฟริ ก า  (Bandung 

Conference) ณ เมืองบันดง ประเทศอินโดนีเซีย นับเปนครั้งแรกท่ีประเทศเอเชียและแอฟริกาได

จัดการประชุมโดยไมมีประเทศนักลาอาณานิคมตะวันตกเขารวม การประชุมนานาชาติสําคัญนี้ไดรวม

หารือกันเรื่องผลโยชนของประชาชนในเอเชีย-แอฟริกา ซ่ึงลัทธิจักรวรรดินิยมและลัทธิอาณานิคมไม
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พึงประสงคท่ีจะเห็นประชาชนท้ังสองทวีปรวมมือกันตอตานพวกตน และไมอยากเห็นเกิดการกอตัว

และพัฒนาข้ึนเพ่ือพิทักษเอกราชของชนชาติตน ดังนั้นจึงคิดท่ีจะทําลายการประชุมครั้งนี้ ชวงเริ่มการ

ประชุมมีคณะผูแทนบางประเทศถูกกดดันยุยงจากลัทธิจักรวรรดินิยม หรืออาจไมเขาใจหลักความเปน

จริง จึงไมปฏิบัติตามเจตนารมณในท่ีประชุมโดยกระทําการใหรายตอประเทศจีน และยังโจมตี

ประเทศท่ีถือนโยบายเปนกลาง เม่ือการประชุมมาถึงจุดท่ีใกลจะเกิดการแตกยาก นายกรัฐมนตรีโจว 

เอินไหล จึงไดข้ึนบนเวทีปราศรัยเก่ียวกับแกนแทของการ “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” อยางลึกซ้ึง 

และยังไดอธิบายใหผูแทนบางประเทศรวมท้ังประเทศไทยใหเขาใจลัทธิคอมมิวนิสตและประเทศจีนใน

ดานอุดมการณ ระบบสังคม เสรีภาพการนับถือศาสนา และขาวลือการลมลางไทยของจีน  

ตามท่ีผูแทนประเทศไทยไดหยิบยกเรื่องการจัดตั้งเขตปกครองตนเองชนชาติไท-สิบสองปนนา 

ทางตอนใตของมณฑลยูนหนานวาเปนการคุกคามความม่ันคงของไทยนั้น นายกฯโจว เอินไหล ได

อธิบายวา “ชนกลุมนอยในประเทศจีนดําเนินการสิทธิปกครองตนเองภายในประเทศจีน จะถือวาเปน

การคุกคามประเทศเพ่ือนบานไดอยางไร พวกเราจะยืดหลักการ  5 ประการแหงการอยูรวมกันโดย

สันติ (The Five Principles of Peaceful Coexistence) เปนรากฐานในการสรางความสัมพันธแบบ

ปกติ (Normalization) กับประเทศในทวีปเอเชีย-แอฟริกา และประเทศท่ัวโลก แตเราจะเริ่มจาก

ประเทศเพ่ือนบานกอน ประเทศจีนไมมีความคิดลมลางประเทศเพ่ือนบานแนนอน” 1 ทานนายกฯ ยัง

ไดกลาวอยางจริงใจวา “ถาหากพวกทานไมแนใจ สามารถไปดูดวยตนเองหรือสงตัวแทนไปดูก็ได พวก

เรายอมใหโอกาสคนท่ีไมรูหลักความจริงสงสัยได จากสุภาษิตจีนท่ีวา ‘สิบปากวาไมเทาตาเห็น’ พวก

เรายินดีตอนรับทุกทานในท่ีประชุมนี้ไปเยี่ยมเยือนพวกเราท่ีประเทศจีน เวลาก็แลวแตทุกทานจะ

สะดวก” 2นายกฯโจว เอินไหล ใชหลักเหตุผลใหคนยอมรับ ซ่ึงการปราศรัยท่ีจริงใจและเต็มไปดวย

กัลยาณมิตรนี้ เสมือนไดปดเมฆหมอกท่ีปกคลุมบนทองฟาออกไป ซ่ึงไดทําลายแผนการยุยงสงเสริม

และแผนทําลายของลัทธิจักรวรรดินิยมใหลมสลาย    

กอนปดการประชุมเอเชีย-แอฟริกา นายกฯ โจว เอินไหล ไดพบปะสนทนากับพระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาวรรณไวทยากรฯ หัวหนาคณะผูแทนไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ของไทยในขณะนั้น ซ่ึงเปนการติดตอกันครั้งแรกอยางเปนทางการของรัฐบาลท้ังสองภายหลังประเทศ

จีนไดสถาปนาข้ึน  นายกฯ โจว เอินไหล ไดใหคําแนะนําแดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวรรณไว

ทยากรฯ กับหลักการตามท่ีประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียรวมกันแกไขปญหาสองสัญชาติ เพ่ือ

นํามาแกปญหาคนจีนโพนทะเลในประเทศไทย ขณะเดียวกันยังไดเชื้อเชิญพระเจาวรวงศเธอ พระองค

เจาวรรณไวทยากรฯ เสด็จเยือนประเทศจีนดวย การพบปะสนทนากันระหวางนายกรัฐมนตรีโจว เอิน

ไหลกับพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวรรณไวทยากรฯ สงผลตอท้ังรัฐกับประชาชนไทยอยางมาก 

เสริมสรางความเขาใจท่ีดีของไทยตอจีน และไดวางรากฐานสูการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต

ไทย-จีนในเวลาตอมา   

หลังจบการประชุมเอเชีย-แอฟริกา ทางการไทยไดเริ่มเตรียมติดตอกับจีน แตเนื่องดวยไทยใน
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ขณะนั้นยังอยูภายใตการควบคุมของสหรัฐอเมริกา จึงมิอาจกระทําการไดอยางเปดเผย ตนเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2498 ทางการไทยไดสงคณะผูแทนคือ นายสอ้ิง มารังกูล อดีตสมาชิกรัฐสภาและนาย

อัมพร สุวรรณบล รองหัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตยพรอมพวกอีก 2 คน เดินทางไปประเทศจีน ซ่ึง

ทางการจีนใหความสําคัญและยินดีตอนรับแขกผูมาเยือนจากไทย การเยือนจีนครั้งนี้ไดรับการตอนรับ

จากประธานาธิบดีเหมา เจอตง นายกฯโจว เอินไหล ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนและผูนําประเทศทาน

อ่ืนๆอยางอบอุน ขณะท่ีประธานเหมา สนทนากับแขกผูมาเยือนจากไทยนั้น ไดเอยถึงคําหลอกลวง

ของลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีไดเสกสรรปนแตงข้ึนมาวาจีนจะรุกรานไทยนั้นไมเปนความจริงแตอยางไร 

และตอนกลาวถึงการพัฒนาความสัมพันธจีน-ไทยนั้น ประธานเหมา กลาววา เราท้ังสองประเทศควร

ดําเนินการดานการคาขายกอน สงเสริมความรวมมือดานเทคโนโลยีกับไทย โดยจีนจะชวยไทยสราง

โรงงานและสงผูเชี่ยวชาญไปชวยไทยออกแบบโรงงาน ทานยังกลาวตออีกวา ความปรารถนาของพวก

เราคือเพ่ือท้ังสองประเทศเปนมิตรไมตรีกัน “แตเราตองคอยๆเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน” 3 ใน

ระหวางงานเลี้ยงตอนรับนายกฯโจว เอินไหล ไดกลาวกับคณะผูแทนไทยวา การท่ีประเทศไทย

ดําเนินการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้น ไมเปนอุปสรรคตอ

ความสัมพันธกัลยาณมิตรจีน-ไทย ประชาชนประเทศตางๆลวนแลวมีสิทธิเลือกระบอบการเมืองการ

ปกครองท่ีเหมาะสมกับสภาพบานเมืองของตน พวกเรามิอาจตําหนิและไมสรางมิตรภาพกับพวกเขา

เพียงเพราะระบบสังคมตางกัน นายกฯโจว ยังไดยกตัวอยางแบบเห็นไดชัดวา การสรางกัลยาณมิตร

เปรียบเสมือนด่ืนเหลาเหมาไถ ตองคอยๆ ดื่ม ถาหากดื่มเร็วเกินก็จะเมาไดงาย กัลยาณมิตรท่ีสราง

แบบเรงรีบก็จะไมม่ันคงไดนานเชนกัน4 การมาเยือนของคณะผูแทนไทยในครั้งนี้ ไดเสริมสรางความ

เขาใจของไทยตอจีนเปนอันมาก ถือเปนกาวสําคัญในประวัติศาสตรการพัฒนาความสัมพันธจีน-ไทย 

ระหวางวันท่ี 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 นายเลื่อน บัวสุวรรณและนายสังข พัธโนทัย คณะ

ผูแทนของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม นากยกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นไดพบปะเจรจากับ

ผูแทนจากจีนรวมท้ังนายเหยา จงหมิง เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศเมียนมาร ณ สถานทูตจีน

ประจํากรุงยางกุง ภายหลังการเจรจา 2 วันติดตอกัน ท้ังสองฝายไดลงนามในแถลงการณรวมจํานวน 

1 ฉบับ  

เนื่องดวยสถานการณในขณะนั้นไมเอ้ืออํานวย หนังสือแถลงการณรวมดังกลาวไมไดเปดเผย

ออกมา แตชวงเวลาหนึ่งภายหลังลงนามแถลงการณรวม ท้ังสองประเทศลวนไดดําเนินตามหลักการ

แถลงการณรวมดังกลาว โดยไดกระชับความสัมพันธในหลายๆดาน เชน นายเทพ โชตินุชิต หัวหนา

พรรคเศรษฐกรพรอมดวยผูแทนราษฎร และนักหนังสือพิมพจัดเปนคณะสงเสริมสัมพันธไมตรีไทย-จีน

ไดเดินทางไปเยือนจีนอยางเปนทางการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2499 ประธานเหมา เจอตง และนายก

ฯโจว เอินไหล ไดพบปะกับคณะดังกลาวดวย ระยะเวลา 1 เดือนท่ีคณะสงเสริมสัมพันธไมตรีไทย-จีน

เยือนจีนนั้น ไดเขาใจสภาพการณดานการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนในประเทศจีนไดอยางในลึกซ้ึง ในเวลาตอมาคณะผูแทนตางๆของไทยท่ีไปเยือนจีนได
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เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

ตามสถิติท่ีไมครบถวน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2499 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 ใน

ระยะเวลา 2 ป มีคณะผูแทนจํานวน 24 คณะไดไปเยือนจีน คณะผูแทนเหลานี้ลวนแลวไดรับการ

พบปะกับนายกฯโจว เอินไหล และผูนําประเทศจีนทานอ่ืนๆ ทานนายกฯโจว เอินไหล ไดอธิบาย

นโยบายการตางประเทศของจีนใหกับมิตรสหายคนไทยบอยครั้ง ทานใหความหวังกับความสัมพันธ

จีน-ไทยท่ีจะกลับคืนเปนปรกติ การพบปะกับมิตรสหายคนไทยครั้งแลวครั้งเลาของทานนายกฯ เปน

การแสดงถึงกัลยาณมิตรของรัฐบาลและประชาชนจีนตอประเทศไทย ทําใหมิตรสหายคนไทยซาบซ้ึง

ในน้ําใจอันดีงาม 

อยางไรก็ดี ความสัมพันธระหวางไทยกับจีนไมไดราบรื่นเสมอไป ภายใตอิทธิพลการชักนําของ

ตางชาติ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดกอรัฐประหารข้ึนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 และไดปรับเปลี่ยน

นโยบายท่ีเปนมิตรกับประเทศจีนของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม อีกท้ังประกาศหามคนไทย

ติดตอกับประเทศจีนโดยเด็ดขาด คําประกาศดังกลาวทําใหความสัมพันธจีน-ไทยในหลายๆดานท่ีได

สรางข้ึนมาภายหลังการประชุมเอเชีย-แอฟริกาก็ตองหยุดชะงักลง จึงทําใหความสัมพันธของสอง

ประเทศอยูในมานหมอกอีกครั้ง รวมระยะเวลานานถึง 14 ป 

เขาสูศตวรรษท่ี 70 สถานการณโลกไดแปรผันอยางมาก ป พ.ศ. 2514 ท่ีประชุมสมัชชาใหญ

องคการสหประชาชาติไดมีมติใหคืนสิทธิ ถูกตองตามกฎหมายท้ังหมดตามญัตติขององคการ

สหประชาชาติใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สภาวการณท่ีไมชอบธรรมตอประเทศมหาอํานาจแหง

บูรพาท่ีมีจํานวนประชากร 1 ใน 4 ของโลกท่ีถูกขัดขวางใหอยูนอกกรอบองคการสหาประชาชาติตอง

จบลงต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาแนวโนมสถานการณท่ีประชาชนในประเทศตางๆมี

ความตองการเปนมิตรกับประเทศจีน   

สหรัฐอเมริกาท่ีเคยดําเนินนโยบายเปนคูปรปกษและกีดก้ันประเทศจีนเปนเวลานาน ก็จําตอง

ปรับนโยบายตอจีน เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ประธานาธิบดี ริชารด นิกสัน แหงสหรัฐอเมริกาได

เยือนประเทศจีนอยางเปนทางการตามคําเชื้อเชิญของทางการจีน วันท่ี 28 กุมภาพันธ ท้ังสอง

ประเทศไดลงนามแถลงการณรวมเซ่ียงไฮ ความสัมพันธจีน-สหรัฐฯไดเปดประวัติศาสตรหนาใหม การ

ดําเนินการปรับความสัมพันธระหวางสหรัฐฯกับจีน ไดสะเทือนเลื่อนลั่นไปท่ัวโลก สหรัฐฯไดถอนกําลัง

ทหารออกจากแหลมอินโดจีนและลดบทบาทลงในทวีปเอเชีย ซ่ึงสงผลกระทบตอประเทศไทยดวย 

ทางการไทยก็เริ่มทบทวนปรบันโยบายตอจีนในระยะเวลาตอมา 

สหภาพเทเบิลเทนนิสแหงเอเชีย (ATTU) ไดจัดการแขงขันชิงชนะเลิศแหงเอเชียข้ึน ณ กรุงปกก่ิง 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2515 คณะนักกีฬาปงปองไทยไดรับคําเชิญเขารวมดวย “คณะปฏิวัติ” ซ่ึงเปน

คณะผูมีอํานาจสูงสุดของไทยในขณะนั้นไดพิจารณาไตรตรองและตัดสินใจสง พล.ต.ท. ชุมพล โลหะ

ชาละ เปนหัวหนาคณะ และนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน รองผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจการคลังและ

อุตสาหกรรมของคณะปฏิวัติฯ เปนท่ีปรึกษาคณะ นําทัพนักกีฬาปงปองไทยเขารวมการแขงขันในครั้ง
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นี้ การเขารวมดังกลาวไดรื้อฟนความสัมพันธของสองประเทศในระดับประชาชนท่ีหยุดชะงักไปเปน

เวลายาวนานถึง 14 ป 

คณะนักกีฬาปงปองไทยไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากเจาภาพ ในระหวางท่ีแขงขันในกรุง

ปกก่ิง หัวหนาคณะและท่ีปรึกษาคณะไดรับการพบปะสนทนากับนายกฯโจว เอินไหลและผูนําคนอ่ืนๆ 

การเชื่อมความสัมพันธโดยใชคณะทูตปงปองทําใหท้ังสองฝายไดมีการติดตอกันโดยตรง ซ่ึงมติมหาชน

ในไทยไดยกยองจากการเชื่อมความสัมพันธนี้ใหเปน “การทูตปงปอง” (Ping Pong Diplomacy) 

แหงประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย เพ่ือแสดงถึงความปรารถนาท่ีจะกระชับความสัมพันธกับจีน 

สมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทยไดสงคําเชิญไปยังคณะกรรมการการกีฬาของจีนเพ่ือใหสงคณะ

นักกีฬาปงปองจีนมาเชื่อมความสัมพันธกับไทยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2516 ซ่ึงคณะนักกีฬาชุดนี้ถือ

เปนคณะผูแทนชุดแรกของจีนท่ีมาเยือนไทยภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางการ

ไทยจึงใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยไดรับการพบปะและเลี้ยงตอนรับจากผูนําระดับสูงของรัฐ

อยางจอมพลประภาส จารุเสถียร ขณะดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีและผูนําระดับสูงทานอ่ืนๆ

ดวย จอมพลถนอม กิตติขจร นากยกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นไดกลาวไววา การมาเยือนของคณะ

นักกีฬาปงปองจีนไดเสริมสรางความเขาใจกันของท้ังสองฝาย “ซ่ึงจะเปนประโยชนตอความสัมพันธ

ระหวางประชาชนของท้ังสองประเทศ” 5 มติมหาชนในไทยพากันพาดหัวขาววา การมาเยือนของ

คณะนักกีฬาปงปองจีน ไดเปดศักราชใหมแหงความสัมพันธจีน-ไทย 

วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เกิดเหตุการณนักศึกษาเคลื่อนไหวประทวงขนาดใหญข้ึน

ภายในประเทศ รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ไดหมดอํานาจลง และรัฐบาลพลเรือนข้ึนมามี

อํานาจแทน จึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายท้ังในและตางประเทศอยางรวดเร็ว แสวงหาลูทางปรับ

ความสัมพันธสูปรกติและเสาะหาวิถีทางสรางความสัมพันธทางการทูตกับจีน ตอมาประเทศไทยได

ประสบกับวิกฤตการณน้ํามัน และเกิดปญหาทางเศรษฐกิจข้ึนในป พ.ศ. 2517 ทางการจีนตกลงขาย

น้ํามันใหกับไทยใน “ราคามิตรภาพ” หรือราคาต่ํากวาราคาตลาดโลก เพ่ือชวยเหลือใหประเทศไทย

รอดพนจากวิกฤตนี้ การเสียสละของจีนในครั้งนี้ไดรับการกลาวชมจากฝายไทยเปนอยางมาก สภานิติ

บัญญัติแหงชาติไดผานรางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 53 เม่ือวันท่ี 6 

ธันวาคม พ.ศ. 2517 ในการนี้ ปญหาอุปสรรคท่ีขัดขวางการดําเนินการคาระหวางไทยและจีนเปน

เวลานานไดสิ้นสุดลง เสนทางการคาโดยตรงของท้ังสองฝายไดสะดวกสบายข้ึน ประเทศจีน-ไทยกําลัง

กาวสูทิศทางความสัมพันธแบบปรกติอีกข้ัน เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2518 ฯพณฯ ม  .ร .ว .คึกฤทธิ์ 

ปราโมช นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นไดประกาศในท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรวา ประเทศไทยได

ตัดสินยอมรับสถานะของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับ

ประเทศจีนอีกดวย จากความพยายามของประชาชนท้ังสองประเทศ ความสัมพันธของประเทศจีน-

ไทยไดผานการพัฒนาท่ียากลําบาก จนสุดทายไดออกผลเปนกัลยาณมิตรกัน 

ฯพณฯ ม .ร .ว . คึกฤทธิ์  ปราโมช นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้น ไดรับหนังสือเชิญจาก
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นายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล เพ่ือเสด็จเยือนประเทศจีนอยางเปนทางการในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 

2518 โดยประธานาธิบดีเหมา เจอตง และนายกฯโจว เอินไหล ไดพบปะกับทูตานุทูตจากไทย และได

เจรากับเติ้ง เสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรีดวย เชาวันรุงข้ึนวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 รัฐบาลจีนและ

รัฐบาลไทยไดลงนามแถลงการณรวมประกาศสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ แต

นี้ไปความสัมพันธของสองฝายไดพัฒนาไปอีกข้ัน การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตของจีน-ไทยได

เปลี่ยนจากคูปรปกษในอดีตกลายเปนหุนสวนความรวมมือมิตรภาพสมานฉันทประเทศเพ่ือนบาน 

ความสัมพันธจีน-ไทยในเชิงลึก：จากหุนสวนความรวมมือสูหุนสวนความรวมมือเชิง

ยุทธศาสตรรอบดาน  

ประเทศจีน-ไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตมาเปนเวลา 40 ป ท้ังสองประเทศพัฒนา

ความสัมพันธมิตรภาพทวิภาคีในความรวมมือโดยยึด “หลักการ 5 ประการแหงการอยูรวมกันโดย

สันติ” เปนพ้ืนฐานอยางเสมอตนเสมอปลาย ความสัมพันธจีน-ไทยกําลังพัฒนาไปดวยความแข็งแกรง

และม่ันคงอยางตอเนื่องภายใตการขับเคลื่อนของท้ังสองประเทศ ซ่ึงความสัมพันธระหวางประเทศจีน

และประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ความสัมพันธจีน-ไทยกําลังนําหนาจากความสัมพันธในความรวมมือ

มิตรภาพสมานฉันทเพ่ือนบานยกระดับเปนความสัมพันธหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรรอบดาน 

ประเทศจีน-ไทยไดลงนามใน “แถลงการณรวมวาดวยแผนงานความรวมมือในศตวรรษท่ี 21 

ระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย” ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2542 เพ่ือความ

แนชัดในความสัมพันธในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกําลังใกลเขามานี้ ท้ังสองฝายมีความเห็นพองกันวา ควรจะ

ขยายความสัมพันธและความรวมมือรอบดานในฐานะประเทศเพ่ือนบานท่ีไวใจซ่ึงกันและกันให

กาวหนาตอไป บนพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกันและความสัมพันธฉันมิตรท่ีพัฒนามากวา 20 ป ซ่ึง

ไมเพียงแตสรางหลักการชี้นําและทิศทางการพัฒนาความสัมพันธของท้ังสองประเทศกับการพัฒนาใน

ศตวรรษใหม สรางพิมพเขียวการพัฒนาตามแผน เพ่ิมความหมายใหมกับความสัมพันธ แตยังเกิด

ผลประโยชนท่ีดีกับภูมิภาคนี้ และมีบทบาทผลักดันใหประเทศจีนกับประเทศอาเซียนอ่ืนๆไดลงนาม

เอกสารความรวมมือขามศตวรรษแบบทวิภาคีดวย     

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 ประเทศจีน-ไทยไดประกาศแถลงการณรวมในดานความรวมมือเชิง

ยุทธศาสตร ท้ังสองฝายเห็นพองกันใหรักษาเสถียรภาพมิตรภาพจีน-ไทยท่ียึดถือปฏิบัติกันมาใหแนบ

แนนข้ึน พรอมท้ังผลักดันความรวมมือเชิงยุทธศาสตร ประเทศท้ังสองใหการรับรองและสนับสนุน 

“แถลงการณรวมวาดวยแผนงานความรวมมือในศตวรรษท่ี 21” อยางเต็มรูปแบบ รวมท้ังยังยอมรับ

วา“แถลงการณรวมฯ”มีสวนสําคัญชี้นําการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีน-ไทย ประเทศท้ังสองแสดง

ทาทีท่ีจะดําเนินนโยบายอยางจริงจัง นําแผนงานความรวมมือท่ีไดกําหนดข้ึนมาใน“แถลงการณรวม

ฯ” นําไปปฏิบัติใหกลายเปนจริงข้ึนในเชิงรุกตอไป เสริมสรางความรวมมือมิตรภาพสมานฉันท

ประเทศเพ่ือนบาน เคารพซ่ึงกันและกัน สรางความไวเนื้อเชื่อใจกันท่ีรอบดานใหกระชับไปอีกข้ัน6 
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เพ่ือผลักดันความรวมมือเชิงยุทธศาสตรของท้ังสองประเทศใหเปนจริง และความแนชัดของ

วัตถุประสงคความรวมมือดังกลาว ประเทศจีน-ไทยไดลงนามใน “แผนปฏิบัติการรวมวาดวยความ

รวมมือเชิงยุทธศาสตรระหวางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย” เม่ือเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2550 การลงนามดังกลาวไดประจักษใหเห็นความปรารถนาท่ีจะรวมมือกันของสอง

ฝาย ซ่ึงเปนการดําเนินท่ีสําคัญกับการกระชับความสัมพันธเชิงลึกของสองฝาย เสริมสรางกําลังพลวัต

ใหมกับการพัฒนาความสัมพันธจีน-ไทยในศักราชใหม และเปนหลักประกันท่ีท้ังสองฝายจะไดรับ

ผลประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรมกับการรวมมือในรูปแบบนี้ 

ภายใตสถานการณท่ีเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาความสัมพันธจีน-ไทยใหยิ่งสมบูรณนั้น ท้ังสอง

ประเทศไดรวมประกาศใน “แถลงการณรวมวาดวยเสริมสรางความเปนหุนสวนความรวมมือเชิง

ยุทธศาสตรรอบดานระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย”7 วาท้ังสองฝายจะ

ยกระดับความสัมพันธเปน“ความสัมพันธหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรรอบดาน” และเห็นพอง

กับการดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมและจําเปน เพ่ือผลักดันใหความสัมพันธดังกลาวของท้ังสอง

ประเทศไดพัฒนาไปอยางตอเนื่อง ดวยประเทศท้ังสองไดยกระดับจากหุนสวนความรวมมือมิตรภาพ

สมานฉันทประเทศเพ่ือนบานสูหุนความสัมพันธหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรรอบดาน ความ

รวมมือระหวางจีน-ไทยในดานตางๆจึงทวีกวางขวางข้ึน 

ภายหลังประเทศท้ังสองไดสรางความสัมพันธหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรรอบดานในป 

พ.ศ. 2545 ความสัมพันธของสองฝายไดพัฒนาไปอีกข้ัน และปรากฏใหเห็นถึงศักยภาพความรวมมือท่ี

ใหญโตและโอกาสความรวมมือท่ีกวางขวาง นอกจากนั้น ท้ังสองฝายยังไดลงนาม “แผนระยะยาวใน

การพัฒนาความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย” ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2555 เพ่ือผลักดันความรวมมือดานตางๆอยางจริงจัง เอ้ือประโยชนตอประชาชนท้ังสองประเทศ 

เสริมสรางคุณปการใหเกิดสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุงเรืองของภูมิภาคและโลก ท้ังสอง

ฝายเห็นพองกับ “แถลงการณรวมวาดวยเสริมสรางความสัมพันธเปนหุนสวนความรวมมือเชิง

ยุทธศาสตรรอบดานระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย” เปนหลักชี้นํา ดําเนิน

มาตรการท่ีเปนรูปธรรม และดําเนิน“แผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรจีน-ไทย

ระหวางป 2555-2559” กับ “บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือการพัฒนาท่ียั่งยืน” ใหเกิดผล 

อีกท้ังขยายความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมในดานตางๆ คําแถลงการณในแผนระยะยาวดังกลาวทําให

ความสัมพันธหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรรอบดานระหวางจีนกับไทยมีเปาหมายท่ีชัดเจน 

รัฐบาลและประชาชนท้ังสองประเทศไดเห็นศักยภาพการพัฒนาในอนาคต และเขาใจทิศทางการ

พัฒนาความสัมพันธไดอยางถูกตอง 

จากความสัมพันธมิตรภาพสมานฉันทประเทศเพ่ือนบานสูความสัมพันธเปนหุนสวนความรวมมือ

เชิงยุทธศาสตรรอบดานท่ีชัดเจน ประเทศจีน-ไทยยึดถือหลักการตามกฎบัตรแหงสหประชาชาต ิ

(Charter of the United Nations) หลักการ 5 ประการแหงการอยูรวมกันโดยสันติ (the Five 
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Principles of Peaceful Coexistence) สนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia - TAC) และหลัก

กฎหมายระหวางประเทศอันเปนท่ียอมรับในสากล เปนบรรทัดฐานในการดําเนินความสัมพันธ

ระหวางท้ังสองประเทศ มีความจริงใจตอกันในระยะยาว ไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน รวมเรือลํา

เดียวกัน และการพัฒนาความรวมมืออยางกระชับมิตรลวนแลวเปนผลประโยชนงดงามภายใต

สถานการณใหมของกัลยาณมิตรระหวางจีน-ไทย   นายหวัง อ้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศจีนไดสรุปความสัมพันธระหวางจีนกับไทยมี 3 ลักษณะ อันไดแก มีลักษณะพิเศษ มีความ

ม่ันคง และมีความสําคัญ ซ่ึงแสดงใหเห็นชัดอีกข้ันวาความสัมพันธเปนหุนสวนความรวมมือเชิง

ยุทธศาสตรรอบดานระหวางจีนกับไทยมีหลักบรรทัดฐานท่ีม่ันคง ลักษณะพิเศษหมายความวา สอง

ประเทศไมเพียงแตเปนหุนสวน เปนมิตร หากยังเปนญาติดวย “จีนไทยไมใชอ่ืนไกล พ่ีนองกัน” เปน

คํากลาวท่ีรูกันอยางกวางขวาง การเปนญาติควรไปมาหาสูกันสมํ่าเสมอ ความม่ันคงหมายความวา ไม

วาสถานการณภายในประเทศ หรือภายนอกเปลี่ยนแปลงอยางไร มิตรภาพระหวางจีนกับไทยไมเคย

หายไป มีการพัฒนาอยางม่ันคง ความสําคัญหมายความวา ท้ังสองประเทศตางถือความสัมพันธกับอีก

ฝายเปนความสัมพันธท่ีสําคัญ ทําใหความสัมพันธระหวางจีนกับไทยเดินอยูหนาความสัมพันธระหวาง

จีนกับประเทศเพ่ือนบานอ่ืนมาโดยตลอด แสดงบทบาทท่ีเปนแบบฉบับของความสัมพันธระหวางจีน

กับประเทศอาเซียน8 สรุปก็คือ ตามท่ีความสัมพันธเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรรอบดาน

ระหวางจีนกับไทยไดเสริมสรางข้ึนนั้น ทําใหความสัมพันธระหวางจีน-ไทยกลายเปนแบบอยางของการ

ไวเนื้อเชื่อใจกันและสมานฉันทกัน 

นับตั้งแตจีน-ไทยไดดําเนินความสัมพันธเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรรอบดานเปนตน

มา ความสัมพันธของสองฝายไดพัฒนาไปอีกข้ัน ซ่ึงปรากฏใหเห็นถึงศักยภาพความรวมมือท่ีใหญโต

และโอกาสความรวมมือท่ีกวางขวาง ความสัมพันธระหวางจีน-ไทยในดานการเมืองกระชับกันอยาง

แนนแฟม เศรษฐกิจพ่ึงพาอาศัยกันอยางลึกซ้ึงข้ึน วัฒนธรรมก็ไดแลกเปลี่ยนกันอยางกวางขวาง ผูคน

ไปมาหาสูกันอยางคับค่ัง ความรวมมือดานตางๆทวีกวางขวางข้ึน ความรวมมือดานการทหารและการ

ปองกันประเทศกลายเปนจุดเดนของความสัมพันธท่ีเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรรอบดาน 

โดยมีรายละเอียด 5 ประการดวยกัน  

ประการแรก  ผูนําทหารของท้ังสองฝายไดไปมาหาสูกันอยางไมขาดสาย กลาวคือ ป พ.ศ. 2550 

ภายหลังท้ังสองประเทศไดลงนาม “แผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตร” เปนตน

มา  ผูนําทหารของท้ังสองฝายไปมาหาสูกันอยางแพรหลาย จนปจจุบัน ผูนําทหารระดับสูงอยาง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เสนาธิการใหญ ผูบัญชาการสามเหลาทัพ ตลอดจนแมทัพแตละ

ภาคและผูอํานวยการสถาบันการทหารตางๆลวนแลวไดมาเยือนไทย สวนผูนําทหารระดับสูงของไทย

ก็ไดไปเยือนจีนเชนกัน อาทิ ผูบัญชาการทหารสูงสุด รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ

สามเหลาทัพ ตลอดจนผูรับผิดชอบในหนวยงานตางๆของกองทัพ ก็ไดเดินทางไปกระชับความสัมพันธ
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เชนกัน การเยี่ยมเยือนระหวางกันของผูนําทหารระดับสูงท้ังสองประเทศไดเอ้ือประโยชนตอการสราง

ความเขาใจกัน และการเรียนรูแลกเปลี่ยนกันกันก็เอ้ือประโยชนตอการติดตอสัมพันธกันของสอง

กองทัพ ซ่ึงแสดงบทบาทเชิงรุกอยางแข็งขันกับความสัมพันธเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตร

รอบดานระหวางจีนกับไทย 

ประการท่ีสอง การฝกรวมซอมรบระหวางกองทัพจีน-ไทยไดขยายข้ึนเปนประวัติการณ กลาวคือ 

การรวมซอมรบของหนวยรบพิเศษกองทัพบกจีน-ไทยภายใตรหัส “Strike-2007” ณ ประเทศจีน ใน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ท่ีผานมา ซ่ึงการรวมซอมรบในครั้งนี้เปนครั้งแรกท่ีทหารบกจีนรวมซอม

รบกับทหารตางชาติ การรวมซอมรบดังกลาวไดสรางรูปแบบใหมกับการแลกเปลี่ยนความรวมมือทาง

ทหารของจีนกับตางประเทศ และยังกลายเปนมาตรการใหมท่ีกองทัพจีนเดินออกสูโลก การรวมซอม

รบกองทัพจีน-ไทยในดานตอตานการกอการรายภายใตรหัส “Strike-2008” ไดจัดข้ึนท่ีประเทศไทย 

ซ่ึงวัตถุประสงคการซอมรบเพ่ือกระชับความสัมพันธ และสงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรูของท้ังสองฝาย 

เพ่ือรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาครวมกัน 

หนวยรบพิเศษสะเทินน้ําสะเทินบกของนาวิกโยธินแหงกองทัพเรือจีนจํานวน 100 กวานายรวม

รบกับกองทัพเรือไทยภายใตรหัส “ทูจีสีน้ําเงิน-2010” หรือ   “Blue Strike-2010” ในป พ.ศ. 2553 

ผูอํานวยการฝกจีน-ไทยไดตกลงรวมฝกในหลายๆดาน อาทิ การฝกลาดตระเวนยานยนตและตอตาน

การถูกซุมยิง การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ การดํารงชีพในปา การลงทางดิ่งสูเรือ การชิงตัว

ประกัน และยุทธการยกพลข้ึนบก การซอมรบในครั้งนี้เปนครั้งแรกท่ีทหารเรือจีนออกนอกประเทศไป

ซอมรบกับทหารตางชาติ ซ่ึงมีนัยท่ีสําคัญและกวางไกล 

ภายหลังกองทัพจีน-ไทยไดจัดรวมซอมรบภายใตรหัส “Strike-2007”  “Strike-2008” และ 

“Strike-2010” หนวยรบพิเศษแหงกองทัพบกจีน-ไทยไดซอมรวมดานตอตานการกอการรายภายใต

รหัส “Strike-2013” ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยจํานวนทหารรวมรบและอาวุธยุทโธปกรณท่ี

นํามาฝกมีมากเปนประวัติการณ ไดสรางสถิติไวหลายดาน การซอมรวม 4 ครั้งในระยะเวลา 7 ป ไม

เพียงแตไดสรางเสนทางใหมกับความรวมมืออยางจริงจังของกองทัพจีนกับตางชาติ แตยังไดสราง

กัลยาณมิตรของสองกองทัพในหนาใหม9 ขณะท่ีพลเอก ฉาง วานเฉวียน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมจีนเดินทางมาเยือนไทยในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 รัฐบาลท้ังสองฝายไดตกลง

กันวา ใน 5 ปหนากองทัพท้ังสองฝายจะกระชับความรวมมือในดานการแลกเปลี่ยนขาวกรองและการ

ปราบอาชญากรรมขามชาติ และจะเพ่ิมจํานวนการฝกซอมรบการทหารดวย 

ประการท่ีสาม กองเรือรบนาวิกโยธินของท้ังสองประเทศไดไปมาหาสูกันอยางเปนรูปธรรมข้ึน 

กลาวคือ นับตั้งแตป พ.ศ. 2551 กองเรือราชนาวีไทยไดเยือนกองเรือรบทะเลจีนใตครั้งแรกเปนตนมา 

จํานวนครั้งของการไปมาหาสูกันของกองทัพเรือจีน-ไทยไดเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับจนกลายเปนเรื่อง

ปกติ การแลกเปลี่ยนความรวมมือกองทัพเรือของท้ังสองประเทศไดเสริมสรางความเขาใจและไวเนื้อ

เชื่อใจซ่ึงกันและกันไปอีกข้ันหนึ่ง 



 

 
86 

ประการท่ีสี่  เสริมสรางนโยบายความรวมมือดานความม่ันคงระหวางกระทรวงกลาโหมไทยกับ

กระทรวงกลาโหมของจีน (Sino-Thai Defence and Security Consultation) กลาวคือ ประเทศ

จีนและประเทศไทยไดตั้งคณะกรรมการนโยบายดําเนินงานความรวมมือดานความม่ันคงระหวาง

กระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมของจีนในป พ.ศ. 2544 จนพัฒนาเปนกลไกการ

ปรึกษาหารือประจําป ท้ังสองฝายเห็นพองท่ีจะใชกลไกดังกลาวกับการหารือเชิงลึกในเรื่องสถานการณ

ความม่ันคงระหวางประเทศและภูมิภาค การปองกันภายในประเทศและการพัฒนากองทัพ ตลอดจน

ปญหาท่ีกองทัพของท้ังสองประเทศใหความสนใจนั้นไดบรรลุเปนฉันทามติในวงกวาง การแลกเปลี่ยน

ความรวมมือโดยผานกลไกดังกลาวจะชวยเสริมสรางการพัฒนาอยางแข็งขันของกองทัพจีน-ไทย 

ประการท่ีหา ความรวมมือดานอุตสาหกรรมการปองกันภายในประเทศของจีน-ไทยไดขยายข้ึน

อยางตอเนื่อง กลาวคือ ความรวมมือดานการติดตั้งเทคโนโลยีปองกันประเทศของท้ังสองประเทศได

ประสบความสําเร็จมาอยางตอเนื่อง โดยประเทศจีนไดสนับสนุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีการติดตั้ง

อาวุธยุทโธปกรณใหกับกองทัพไทย และมีสวนชวยใหอาวุธยุทโธปกรณของกองทัพไทยมีระดับท่ีดีข้ึน 

ซ่ึงไดรับการชื่นชมยินดีจากไทยมาก 

ความรวมมือดานการทหาร การปองกันประเทศเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธการเมืองระหวาง

จีน-ไทย ความรวมมืออยางเปนมิตรของกองทัพท้ังสองประเทศไมเพียงแตเอ้ือประโยชนในดานการ

ปองกันภายในประเทศและการพัฒนากองทัพ หากยังสามารถรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของ

ภูมิภาค การกระชับความรวมมือดานการทหารใหลึกซ้ึงและขยายวงกวางอยางไมหยุดหยั่ง ไมเพียงแต

สงเสริมใหกองทัพท้ังสองฝายเขาสูในเวทีท่ีสูงข้ึน แตยังเสริมสรางการไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันอยาง

เขมแข็ง และกลายเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญตอการพัฒนาความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตรรอบ

ดานระหวางจีนกับไทย 

แนวโนมความสัมพันธจีน-ไทยในอนาคตกับหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรรอบดาน  

ตลอดระยะเวลา 40 ปท่ีผานมา ประเทศจีนและประเทศไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการ

ทูตนั้น สถานการณโลกไดผันผวนอยางรวดเร็ว สถานการณภายในของท้ังสองประเทศก็มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางมาก โดยเฉพาะภายหลังท่ีประเทศจีนดําเนินนโยบายปฏิรูปและเปดประเทศ ซ่ึง

ประสบความสําเร็จอยางสูง และกลายเปนประเทศกําลังพัฒนาท่ียิ่งใหญยืนตระหงานแหงบูรพาทิศ 

ความสัมพันธของประเทศจีนกับประเทศเพ่ือนบานก็ไดรับการพัฒนาดีข้ึนอยางตอเนื่อง ประเทศไทย

ประสบกับวิกฤตการณทางการเงิน ในป พ.ศ. 2540 และเกิดความไมแนนอนทางการเมือง ในป พ.ศ. 

2549 ขณะท่ีสถานการณทางการเมืองในไทยทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนนั้น ประเทศจีน-ไทยไดลงนามใน 

“ความสัมพันธเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรรอบดานระหวางจีนกับไทย” จนถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทหารไดทําการรัฐประหารยึดอํานาจ การเมืองไทยเขาสูสภาวะปรกติอีกครั้ง 

หลายๆทานอาจะกังวลวาความสัมพันธจีน-ไทยจะพัฒนาไปอยางไรกับสถานการณใหมนี้ แตความจริง

ไดประจักษแลววา เปนความกังวลท่ีเกินความจําเปน  
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โดยมีเหตุผล 5 ขอดวยกัน ขอแรก ประเทศจีน-ไทยมีประวัติศาสตรการไปหามาสูระหวางกันเปน

เวลานับพันป มิตรภาพอันดีท่ีสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนาน ขอ 2 “จีนไทยไมใชอ่ืนไกล พ่ีนองกัน” 

เปนคํากลาวท่ีหยั่งรากลึกในความรูสึกของประชาชน มิตรภาพจีน-ไทยกลายเปนสมบัติอันล้ําคาของ

รัฐบาลและประชาชนท้ังสอง ศักยภาพความรวมมือเอ้ือประโยชนตอกันมีขนาดสูงมาก ขอ 3 

มิตรภาพจีน-ไทยไดผานบททดสอบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ไมวาสถานการณไทย

และโลกจะเปลี่ยนไปเชนไร แตความสัมพันธจีน-ไทยยังพัฒนาไปอยางมีเสถียรภาพ ขอ 4 รัฐบาลจีน

ใหความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธมิตรไมตรีกับไทย เห็นวาประเทศไทยจะเปนหุนสวนความ

รวมมืออันสําคัญของภูมิภาคนี้ จีนจะเคารพสิทธิการเลือกพัฒนาประชาธิปไตยภายในประเทศของไทย 

ภายหลังการข้ึนมารับหนาท่ีของผูนําจีนรุนใหมก็ไดผลักดันใหความสัมพันธระหวางสองประเทศดี

ยิ่งข้ึน สนิทยิ่งข้ึน และใหความสําคัญกับการเปลี่ยนความสัมพันธมิตรภาพดานการเมืองเปนพลวัต

แข็งแกรงดานความรวมมือท่ีเอ้ือประโยชนตอกัน11 ขอ 5 พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค รัฐบาล 

ทหารทุกเหลาทัพ และพรรคการเมืองตางใหความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธจีน-ไทย พลเอก 

เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ อดีตนายกรัฐมนตรี ขณะพบปะผูนําจีนไดกลาวไว

วา “ความสัมพันธจีน-ไทยมิอาจแยกจากกันได มิตรภาพอันดีท่ีสืบทอดกันมาของสองประเทศเปนบท

ทดสอบไมวาเวลาและสถานการณโลกจะผันผวนเชนไร ความสัมพันธของสองเราก็ยังแนนแฟม

เชนเดิม ความสัมพันธจีน-ไทยไดขนานนามวา “เปนแบบอยางของมิตรภาพและสมานฉันทกัน” 12 

สรุปแลวก็คือ  แนวโนมความสัมพันธจีน-ไทยในอนาคตมีโอกาสพัฒนาความรวมมือท่ีกวางขวาง 

เหมือนดั่งท่ีนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกลาวไววา “ความสัมพันธจีน-ไทยมีพ้ืนฐานดานการเมือง 

เศรษฐกิจ และเจตนารมณของประชาชนท่ีม่ังคง ศักยภาพการพัฒนาท่ีใหญโต ขาพเจามองวาใน

อนาคตจะสดใส” 13 
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中泰建交 40 年：从对手到全面战略伙伴 

-----纪念中泰建交 40 周年 

朱振明教授 

中国云南省社会科学院 

 

今年是中泰建交 40 周年。新中国成立后至今的 60多年间，中泰关系经历了曲折的

发展。前 30年，中泰两国分属两个不同的阵营，“冷战”使中泰两国成了对手。后 30

年，随着中泰建交，中泰两国从对手变成了友好合作的伙伴，中泰关系经过不断发展，

形成了今天的全面战略伙伴关系。在庆祝中泰建交 40周年之际，回顾中泰关系的演变，

总结历史经验，对于进一步推动中泰关发展具有现实意义。 

一、中泰建交：从对手到合作伙伴的转变 

 中国与泰国是近邻, 两国人民之间有着上千年的友好交往的历史。1949 年 10

月 1日中华人民共和国成立。新中国成立初期面临着严峻的国际环境。当时, 世界上两

大阵营尖锐对立,以美国为首的西方国家对中国进行孤立、封锁。为了打破帝国主义的

孤立和封锁, 争取一个较好的国际环境, 巩固、加强同苏联和其它社会主义国家的团结, 

并积极争取同亚非民族独立国家建立和发展友好合作关系，就成为新中国建国初期对外

工作的指导方针。与包括泰国在内的周边国家建立和发展睦邻友好关系正是贯彻这一方

针的一个重要方面。但是新中国成立后, 由于种种原因, 中泰两国之间无官方的接触和

交往。直到 1955年亚非会议召开，才出现突破。 

1955年 4月 18日至 24日在印度尼西亚万隆召开的亚非会议, 是获得独立的亚非国

家第一次在没有西方殖民主义国家参加下, 讨论亚非人民切身利益的重要国际会议。帝

国主义、殖民主义者不愿看到亚非人民团结反帝反殖、维护民族独立的局面形成和发展, 

极力破坏亚非会议的召开。在会议开始后, 有些与会国代表或受到帝国主义的压力和挑

唆, 或因不明真相, 竟离开会议规定的宗旨, 对中国进行诬蔑, 并攻击奉行中立主义

的国家。在会议濒临分裂的严重关头, 周恩来总理登上讲台,作了著名的“求同存异”

的精辟发言, 并针对包括泰国在内的一些代表对共产主义和中国的误解, 就思想意识

和社会制度问题、宗教信仰自由问题、所谓中国颠覆泰国问题进行了解释。 

就泰国代表提到中国云南西双版纳傣族自治州的成立是对泰国的威胁一事,周恩来
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总理指出:“中国少数民族在中国境内实行自治权利,如何能说威胁邻邦呢? 我们现在准

备在坚守五项原则的基础上与亚非各国,乃至世界各国,首先是我们的邻邦,建立正常关

系。……中国决无颠覆邻邦政府的意图。”1周总理还诚恳地表示: “大家如果不信, 可

亲自或派人到中国去看, 我们是容许不知真相的人的怀疑的。中国俗语说:‘百闻不如

一见’。我们欢迎所有到会的各国代表到中国去参观, 你们什么时候去都可以。”2 周

总理以理服人、诚恳而充满友谊的演说, 扫清了笼罩在亚非会议上的阴霾, 击败了帝国

主义者的挑拨和破坏。 

亚非会议闭幕前, 周恩来总理与泰国代表团团长、泰国外交部长旺· 威泰耶康亲

王进行了会晤, 成为新中国成立后中泰两国政府之间的第一次正式接触。周总理向旺亲

王建议可以根据中国和印度尼西亚解决双重国籍问题的原则, 解决泰国华侨的国籍问

题, 并邀请旺亲王到中国访问。周恩来总理与旺亲王在亚非会议上的会晤, 在泰国政府

和人民中间产生了重大影响, 增进了泰国对新中国的了解, 为以后中泰建交奠定了基

础。 

亚非会议之后, 泰国政府开始准备与中国进行接触, 但由于当时泰国还受到美国

的控制, 这事无法公开进行。1955年 12月上旬, 泰国政府派泰国国会议员沙茵·玛兰

恭和泰国自由民主党副主席庵蓬· 素旺那汶等四人到中国访问。泰国客人的来访受到

中国政府的重视和欢迎。毛泽东主席、周恩来总理等中国党和国家领导人亲切会见了泰

国客人。毛主席在和泰国客人谈话中揭露了帝国主义者编造的中国会侵略泰国的谎言。

在谈到发展中国与泰国关系时, 毛主席说, 中国可以同泰国开展贸易, 可以在技术方

面与泰国进行合作，帮助泰国建工厂，可以派技术员去帮助泰国设计工厂。毛主席说, 我

们的愿望是使中泰两国友好，但“我们要慢慢地、逐步地改进中泰关系。”
3 周恩来总

理设宴招待泰国客人时指出,泰国实行君主立宪制并不妨碍中泰之间的友谊。各国人民

都有权选择适合于自己国情的社会制度, 我们不能因为社会制度不同而指责他们和不

同他们发展友谊。周总理还形象地比喻说, 建立友谊像喝茅台酒一样, 要慢慢来, 酒喝

快了容易醉, 匆忙建立的友谊也不能持久。4 泰国客人的这次访问, 增进了泰国对中国

的了解, 在中泰关系的发展史上迈出了重要的一步。 

1955年 12月 16-17日泰国政府总理披汶· 颂堪的代表练·播素旺和汕·帕他努泰

与中国政府的代表、中国驻缅甸大使姚仲明在中国驻缅甸大使馆举行会谈。经过两天的

会谈, 双方签署了一项联合声明。  
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鉴于当时的情况, 这项联合声明没有公开发表。但是在联合声明签署以后的一段时

间内, 两国都遵循联合声明的原则, 加强了多方面的交往。1956年 1月, 以泰国经济人

党主席贴·触滴努七为首, 主要由泰国议员和新闻工作者组成的泰国人民友好访华团对

中国进行正式访问。毛泽东主席、周恩来总理会见了泰国客人。访华团在中国一个多月, 

深入了解新中国的政治、经济、文化、人民生活等情况。此后, 到中国访问的泰国各类

代表团迅速增加。 

据不完全统计, 从 1956年 1月到 1958年 10月的两年时间, 就有 24个代表团访问

了中国。这些代表团几乎都受到周恩来总理及其他中国领导人的会见。周总理多次向泰

国朋友阐述中国的外交政策, 对中泰关系正常化寄以希望。周总理一次又一次地会见泰

国朋友, 表达了中国政府和人民对泰国的友谊, 也使泰国朋友深受感动。 

然而, 中泰关系的发展并非一帆风顺。1958年 10月, 在外国势力策动下, 沙立发

动军事政变，改变了披汶·颂堪政府改善对华关系的政策, 宣布禁止同中国进行一切交

往, 中断了亚非会议之后中泰之间业已建立起来的多方面的联系, 中泰友好关系再次

被蒙上一层阴影, 时间长达 14 年之久。                     

进入 70 年代后, 国际形势发生了重大变化。1971年联合国大会通过了要求恢复中

华人民共和国在联合国的一切合法权利的提案,拥有世界人口四分之一的东方大国长期

被排斥在联合国外的不合理局面从此结束。它表明各国人民要求同中国友好已是大势所

趋。 

长期采取敌视、孤立中国政策的美国也不得不逐步改变它的对华政策。1972 年 2

月, 美国总统尼克松应邀访华, 2 月 28 日中美上海公报发表, 中美关系掀开了新的一

页。中美关系的突破, 在世界上引起了巨大反响。美国对华政策的改变, 美军从印度支

那的撤出和在亚洲的收缩, 也对泰国产生了影响。泰国开始调整对华政策。 

1972年 8月, 亚洲乒乓球联盟邀请泰国乒乓球队到北京参加亚洲乒乓球锦标赛。泰

国最高权力机构“革命团”经过认真研究,决定派出以警察中将春蓬· 罗哈差腊为团长, 

以“革命团” 全国行政委员会财政、经济、工业署副主任巴实·干乍那越为顾问的泰

国乒乓球代表团参加在北京举行的亚洲乒乓球锦标赛。中断了 14 年的中泰两国和两国

人民的交往, 开始得到恢复。 

    泰国乒乓球代表团到中国参加比赛, 受到了中国方面的热情欢迎。在北京期间, 

周恩来总理等领导人会见了泰国乒乓球代表团团长和顾问。中泰双方通过乒乓球队访问
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实现了直接接触。泰国舆论界把这称为中泰关系史上的“乒乓外交”。为了表示改善对

华关系的愿望, 1973年 6月, 泰国乒乓球总会邀请中国乒乓球队访泰。这是新中国成立

以来中国派往泰国访问的第一个代表团。泰国政府对此十分重视。泰国政府副总理巴博

元帅等高级官员亲自接见、宴请中国乒乓球队。他侬总理说, 中国乒乓球代表团访泰将

增进双方的了解,“对两国人民之间的关系将是有益的”。5泰国舆论界纷纷发表文章, 认

为中国乒乓球队访问泰国, 掀开了泰中关系的“新纪元”  

1973年 10月 14日, 泰国爆发了大规模的学生运动, 他侬政府垮台。文官政府执政

后, 迅速调整内外政策, 开始探寻与中国实现关系正常化, 建立外交关系的途径。1974

年, 泰国受世界性的石油危机的影响, 经济发生困难。为了帮助泰国克服困难, 中国以

低于国际市场的价格向泰国提供原油。中国的这一行动受到泰国各界的称颂。1974 年

12 月 6 日, 泰国立法会议通过了废除“革命团”53 号布告的议案。这样, 长期以来阻

止泰国与中国进行贸易的障碍被扫除了, 中泰直接进行贸易的道路畅通了。中泰两国向

着关系正常化方向又迈进了一大步。1975 年 3月 19日, 泰国总理克立· 巴莫在国民议

会上宣布,泰国决定承认中华人民共和国,并与中国建交。中泰两国关系经历了曲折的发

展, 在两国人民的共同努力下, 终于结出了友谊的硕果。 

1975年 6月 30日, 泰国政府总理蒙拉差翁·克立· 巴莫应中国国务院总理周恩来

的邀请, 对中国进行正式友好访问。毛泽东主席、周恩来总理会见了泰国贵宾。邓小平

副总理同克立总理举行了会谈。7 月 1日，中泰两国政府发表联合公报，正式宣布中泰

两国建立外交关系。中泰关系从此进入新的发展阶段。中泰建交使昔日的对手成为睦邻

友好的合作伙伴。 

二、中泰关系的深化：从合作伙伴到全面战略合作伙伴 

中泰建交以来的 40 年间，中泰两国始终在和平共处五项原则基础上发展双边友好

合作关系。在两国的共同推动下，中泰关系在健康、稳步发展的同时不断提升。在中国

与东盟国家关系中，中泰关系率先从睦邻友好合作关系提升到全面战略合作伙伴关系。 

早在 1999 年２月，中泰两国就签署了《中华人民共和国与泰王国关于二十一世纪

合作计划的联合声明》，确定在 21世纪来临之际，在共同利益和过去 20多年友好关系

的基础上，建立进一步拓展双方之间睦邻互信的全方位合作关系。这不但为两国关系在

新世纪的发展确定了指导原则和发展方向，规划了发展蓝图，增添了新的内涵，而且在

本地区产生了积极的影响，对中国与东南亚其它国家签署跨世纪双边合作文件起了推动
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作用。 

2001 年８月中泰两国发表了关于战略性合作的联合公报，双方同意巩固中泰之间业

已存在的传统友谊, 并推进双方战略性合作。两国充分肯定和支持已签署的《关于二十

一世纪合作计划的联合声明》，并一致确认《联合声明》对未来中泰关系的发展具有重

要指导意义。双方表示，将采取切实措施，继续积极落实《联合声明》所制定的各项合

作计划，进一步推动两国睦邻友好、相互尊重、相互信任的全方位合作关系。
6  

为了使中泰两国的战略性合作关系能够实实在在地得到推行，2007 年 5月，中泰两

国又签署了《中泰战略性合作共同行动计划》，对两国的战略性合作确定了具体目标。

《中泰战略性合作共同行动计划》的签署,显示了双方加强战略性合作的共同愿望，是

双方为深化两国关系采取的重大举措,为新世纪中泰关系的发展注入了新的活力和动

力，保证了中泰两国的战略性合作关系能够收获具体成果。 

在中泰关系健康深入向前发展的大好形势下，2012年４月1９日中泰两国发表了《关

于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明》，
7 双方决定将两国关系提升到“全面战略

合作伙伴关系”。双方同意采取适当和必要的措施，共同推动两国全面战略合作伙伴关

系不断发展。随着中泰关系从睦邻友好合作关系上升到全面战略合作伙伴关系，中泰合

作领域更加广泛。  

2012年两国建立全面战略合作伙伴关系以后，中泰关系进入了新的发展阶段，展现

出更加巨大的合作潜力和更加广阔的合作前景。为了推进两国各领域务实合作，惠及两

国人民，为促进本地区和世界的和平、稳定与繁荣作出贡献，2013年 10月，中泰两国

又发表了《中泰关系发展远景规划》。双方同意以《关于建立全面战略合作伙伴关系的

联合声明》为指导，采取具体措施，落实好《中泰战略性合作共同行动计划（2012－2016）》

和《关于可持续发展合作谅解备忘录》，推进各领域务实合作。《中泰关系发展远景规

划》的发布，使中泰全面战略合作伙伴关系有了具体的奋斗目标，使两国和两国人民能

够看到未来的发展前景，把握中泰全面战略合作伙伴关系的发展方向。 

从睦邻友好关系到全面战略合作伙伴关系的确立，是中泰两国始终坚持《联合国宪

章》、《和平共处五项原则》、《东南亚友好合作条约》所确定的原则以及公认的国际

法原则作为处理两国关系的基本准则，长期真诚相待，彼此信赖，风雨同舟，密切合作

的必然发展，也是中泰传统友谊在新形势下结出的丰硕成果。而中国外交部长王毅归纳

的中泰关系具有的“三性”，即“特殊性”、“稳定性”和“重要性”则进一步显示了
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中泰建立全面战略合作伙伴关系有着坚实的基础。“特殊性，是指两国不仅是伙伴、朋

友，还是亲戚，中泰一家亲已家喻户晓，亲戚之间应常来常往。稳定性，是指不管两国

国内以及外部形势发生什么变化，中泰友好从未间断，始终保持了难能可贵的稳定发展。

重要性，是指双方都把与对方的关系放在对外关系的重要位置，使中泰关系始终走在中

国与邻国关系的前列，对于促进中国与东盟整体关系的发展具有示范作用。8 总之，随

着中泰全面战略合作伙伴关系的建立，中泰关系已成为睦邻互信的典范。 

中泰全面战略合作伙伴关系确立以来，中泰关系进入了新的发展阶段，展现出更加

巨大的合作潜力和更加广阔的合作前景。中泰两国的政治关系更加密切，经济相互依存

更加深化，文化交流更加广泛，人员往来更加频繁，合作领域更加扩大。作为两国全面

战略合作伙伴关系的重要组成部分，中泰军事、防卫合作成为中泰合作中的一个亮点。 

其一，中泰两军的领导人互访不断。中泰建交后特别是 2007 年中泰两国签署《战

略性合作共同行动计划》以来，中泰两军领导人的互访增加。到目前为止，中国军队的

国防部长、总参谋长、陆、海、空军司令等高级将领，以及一些军区、军事院校的领导

人都访问过泰国，而泰国的武装部队司令、国防部长、陆、海、空军司令，以及军队的

其他负责人也都来过中国访问。两军领导人的频繁互访，有利于加强中泰两军的相互了

解，相互学习，有利于进一步密切两军的联系，对中泰合全面战略合作伙伴关系的巩固

发挥了积极作用。 

其二，中泰两军开展历史性的联合训练和演习。2007年 7月，中泰两国的陆军在中

国举行了代号为“突击-2007”特种作战分队联合训练。这是中国军队首次与外国军队

举行陆军联合训练，开辟了中国军队与外军合作交流的新形式，成为中国军队走向世界

的一个新举措，具有突破性意义。2008年 7月，中泰两国的陆军特种作战部队又在泰国

举行了代号为“突击-2008”的反恐联合训练。目的在于增进相互了解，深化两军交流，

共同维护地区和平与稳定。 

2010年中国海军陆战队两栖特战分队 100多名官兵，与泰国海军进行名为“蓝色突

击—2010”的军事训练。中泰两国参训官兵在同一平台上展开机动巡逻与反伏击、要员

警卫、野外生存、甲板机降与人质营救、登陆战斗等课目联训。这是中国海军陆战队首

次走出国门与外军进行联合训练，具有重要而深远的意义。 

继中泰两军“突击－2007”、“突击－2008”、“突击－2010”联合训练之，2013

年 12 月，中泰陆军特种部队在泰国举行了代号为“突击－2013”的反恐联合训练。中
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方参训兵力、出动装备为历届之最，创下了多项纪录。7年来通过 4次联合训练，不仅

开创了中国军队与各国军队开展务实合作的新路子，也为中泰两军友谊谱写了新篇章。

9 2015 年 2月中国国防部长常万全访问泰国期间，中泰双方商定，未来 5年将加强两国

军队从情报共享到打击跨国犯罪在内的军事合作，并增加联合军事演习的次数。 

其三，两国海军舰艇编队实现互访。从 2008 年泰国皇家海军舰艇编队首次访问中

国南海舰队以来，中泰两国海军舰艇编队的互访已开展了多次，并且已形成常态化。两

国海军的交流合作进一步增进了相互理解与信任。 

其四，建立中泰防务安全磋商机制。2001年开始，中泰两军举行中泰防务安全磋商，

随后形成了年度磋商机制。双方利用这一机制就国际和地区安全形势、国防和军队建设、

两国两军关系等共同关心的问题进行深入讨论，达成广泛共识。通过这一机制，中泰两

军的交流与合作不断巩固和发展。 

其五，中泰两国在国防工业领域的合作不断扩大。两国的防卫装备技术等领域的合

作不断取得新的成就。中国为泰国军队装备的改进和提高提供了技术支持，有利于增强

泰国军队的装备水平。受到泰国方面的好评。 

中泰军事、防卫合作是中泰政治关系的组成部分，中泰两军在防务领域的友好合作

既有利于两国各自的国防和军队建设，也有利于保持地区的和平与稳定。这一领域合作

的不断深入和扩大，不但促进了两军关系不断迈上新的台阶，而且巩固了中泰政治互信，

成为推动中泰全面战略合作伙伴关系发展的重要一环。     

三、中泰全面战略合作伙伴关系展望 

中泰建交 40 年来，国际形势发生了重大变化，中泰两国也发生了许多变化。特别

是中国实行改革开放政策后，取得了巨大成就，成为屹立在东方的发展中大国。中国与

周边国家的关系不断改善和发展。而泰国在上世纪 90 年代末期遭遇了金融危机，2006

年后，泰国政局起伏不定。2012年中泰宣布建立全面战略合作伙伴关系时，泰国政局动

荡加剧，2014年 5月泰国军方发动政变接管政权，泰国政治出现新变化。面对新局面，

中泰关系如何发展曾一度引起一些人的担忧。但事实证明，这一担忧是多余的。 

原因在于，第一，中泰两国有着上千年的友好交往史，中泰传统友谊源远流长。第

二，“中泰一家亲”已深深扎根于两国人民心中，中泰友好已成为两国和两国人民共同

的宝贵财富，两国互利合作潜力巨大。第三，中泰友谊经受住了时间和国际风云变幻考

验。无论国际风云和泰国内形势如何发展变化，中泰关系始终健康稳定发展。第四，中
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国高度重视发展同泰国的友好关系，将泰国视为本地区重要的优先合作伙伴。一贯尊重

泰国人民自主选择的发展道路。中国新一届政府执政后继续推动中泰关系好上加好、亲

上加亲，重视把良好的政治关系转化为推进互利合作的强大动力。10 第五，泰国王室、

政府、军队和各政党，始终重视和支持发展中泰关系。曾任泰国总理的泰国枢密院主席

炳•廷素拉暖上将在会见中国领导人时指出，“泰中关系密不可分，两国传统友谊经受

住时间和国际风云变幻考验。泰中关系堪称睦邻友好合作的典范。”11 

总而言之，展望中泰关系的未来，两国关系发展前景广阔。正如习近平主席在会见

泰国领导人时指出的，“中泰关系有着坚实的政治、经济、民意基础，发展潜力巨大，

前景看好。”12 
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注释   
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年版, 156 页。 

    2、中共中央文献研究室编辑委员会：《周恩来选集》下卷,人民出版社, 1 9 8 3

年版, 157 页。 

3、中华人民共和国外交部、中共中央文献研究室编：《毛泽东外交文选》，1994

年12月，228-229页。 

4、见（泰国）旺威·拍贴努泰: 《中泰友谊的缔造者—周恩来》, 泰国曼谷, 1 9 

8 5 年版，42页。 

5、同上。 

6、关于《中华人民共和国与泰王国关于二十一世纪合作计划的联合声明》，见新

华社 2001年8月29日报道。 

7、http://news.xinhuanet.com/world/2012-04/19/c_111811437.htm 

8、王毅：中泰关系具有特殊性、稳定性和重要性, 新华网, 2013年 05月 01日 。 

http://news.xinhuanet.com/world/2013-05/01/c_115603943.htm 
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กาวใหมพัฒนาการความสัมพันธจีน-ไทยและบทบาทของไทย 

ในการเปนแกนหลักของสัมพันธภาพระหวางจีน-อาเซียน 
หลิว ชางหมิง และ เกา ซิน 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยซานตง 

 

บทคัดยอ  กอนท่ีสงครามเย็นจะสิ้นสุดลง ความสัมพันธระหวางจีน-ไทยไดเคยผานชวง

ท่ีเปนปรปกษตอกันและภายหลังการสถาปนาความสัมพันธของสองประเทศ ก็พัฒนาเปน

ความสัมพันธในฐานะวาท่ีพันธมิตรทางการทหาร  ตอมาเม่ือสงครามเย็นยุติลง ความสัมพันธจีน-ไทย

ก็ไดพัฒนามาเปนหุนสวนยุทธศาสตรรอบดาน  ประเทศไทยเปนวาท่ีประเทศแกนหลักในยุทธศาสตร

อาเซียนของจีน ไทยมีบทบาทสําคัญท้ังในกรณีขอพิพาทในทะเลจีนใตและการสรางความรวมมือ

ทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางจีน-อาเซียน ประเทศจีนไดยกระดับความสัมพันธและความ

ไววางใจตอกันทางการเมืองระหวางจีน-ไทยมาโดยตลอด มุงม่ันขยายขอบเขตและระดับความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจการคาระหวางสองประเทศ ท้ังผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนและความรวมมือทางดาน

วัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ตลอดจนพัฒนาความรวมมือในดานความม่ันคงและการปองกันประเทศท้ัง

ในระดับภูมิภาคและนานาชาติของท้ังสองประเทศใหแข็งแกรงยิ่งข้ึน พรอมกับสัมพันธภาพจีน-ไทยท่ี

มีการพัฒนาอยางม่ันคง บทบาทของไทยในความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนก็จะยิ่งเดนชัดมากข้ึน 

 

คําสําคัญ  ประเทศจีน ประเทศไทย ความสัมพันธไทย-จีน แกนหลักเชิงยุทธศาสตร 

 

ประเทศไทยเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีไดประกาศแถลงการณ

รวมกันกับประเทศจีน นับจากท่ีจีนและไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูต ในปพ.ศ.2518 เปน

ตนมา ประเทศจีนไดกระชับความสัมพันธในฐานะพันธมิตรกับประเทศไทยมาโดยตลอดและให

ความสําคัญกับบทบาทของประเทศไทยในระดับภูมิภาค  ภายใตสภาวการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปมา

อยูเสมอนั้น ท้ังสองประเทศไมเพียงแตจะรักษามิตรภาพท่ีมีมาแตเดิมเทานั้น ยังไดยกระดับสราง

ความสัมพันธใหเปนหุนสวนยุทธศาสตรรอบดาน บทความนี้อาศัยการศึกษาคนควาขอมูลทาง

ประวัติศาสตรเรื่องความสัมพันธจีน-ไทย มาประเมินสถานการณปจจุบันดานความสัมพันธระหวาง

จีน-ไทย เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหบทบาทของประเทศไทยในฐานะแกนหลักในความสัมพันธ

ระหวางจีนและอาเซียน 
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วิวัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศจนีและประเทศไทย 

ดวยผลกระทบจากสถานการณโลกในชวงเวลาตางๆ ความสัมพันธระหวางจีนและไทยในยุค

หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ไดมีวิวัฒนาการความสัมพันธเปนสี่ข้ัน จากการเปนปรปกษตอกัน มาสูการ

ปรับทาที การสถาปนาความสัมพันธ จนถึงการกระชับความสัมพันธในเชิงลึก 

1. พ.ศ. 2492 – 2512 : ชวงแหงความเปนปรปกษตอกันของสองประเทศ 

หลังจากการสถาปนาประเทศจีนใหมข้ึนในป พ.ศ. 2492 รัฐบาลจีนไดเลือกดําเนินนโยบาย 

“เอนไปดานหนึ่ง” อันหมายถึง เอนเอียงไปทางคายสังคมนิยมซ่ึงมีสหภาพโซเวียตเปนผูนํา ภายใต

สถานการณโลกในยุคสงครามเย็นระหวางสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนั้น ประเทศไทยภายใต

รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พฤศจิกายน 2490 – กันยายน 2500) ไดรวมกับสหรัฐฯดําเนิน

นโยบายตอตานคอมมิวนิสต และมีการรณรงคตอตานจีนข้ึนภายในประเทศ ตอมาในป พ.ศ.  2497 

ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิก “องคการสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต” (ซีโต – SEATO) ซ่ึง

สหรัฐอเมริกากอตั้ง ข้ึน และไทยกลายเปนฐานกําลังสําคัญในนโยบายสกัดก้ันคอมมิวนิสต 

(containment policy) ของสหรัฐฯ จนทําใหประเทศจีนไดเคยวิจารณและประทวงรัฐบาลไทยใน

หลายโอกาส และแมวารัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามจะไดเคยขอปรับความสัมพันธกับประเทศ

จีน อันเนื่องมาจากเหตุผลภายในประเทศ แตเม่ือมองในภาพรวมแลว ความสัมพันธจีน-ไทยในยุค

รัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม ก็อยูในสถานะแหงความเปนปรปกษตอกัน 

ในป พ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดจัดตั้งรัฐบาลและยึดสหรัฐฯเปนผูพิทักษของไทย 

รัฐบาลไทยจึงยังดําเนินนโยบายผูกสัมพันธกับสหรัฐฯและตอตานคอมมิวนิสตตามอยางสหรัฐฯ

เชนเดิม ในป พ.ศ. 2501หลังจากท่ีจีนไดสถาปนาความสัมพันธกับกัมพูชา ประเทศไทยมองเหตุการณ

นี้เปนการคุกคามไทยของลัทธิคอมมิวนิสต ทําใหเกิดกิจกรรมการตอตานลัทธิคอมมิวนิสตและตอตาน

จีนอยางรุนแรงข้ึนในประเทศ จนทําใหจีนออกมาประทวงการกระทํานี้อยางหนัก ในป พ.ศ. 2502 

รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ไดออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 53  ป พ.ศ. 2504 ความสัมพันธทางทหาร

ระหวางไทย-สหรัฐฯยิ่งแนบแนนข้ึน เม่ือไทยกลายเปนฐานทัพของสหรัฐฯในการขยายอิทธิพลในอินโด

จีนและการรุกรานเวียดนาม  และเม่ือไทยไดลงนามรวมกันกับสหรัฐฯในแถลงการณถนัด-รัสต (the 

1962 Thanat-Rus Communique) เม่ือ พ.ศ. 2505 ก็ยิ่งทําใหความสัมพันธระหวางไทย-สหรัฐฯใน

การเปนพันธมิตรปองกันทางทหารมีความเหนียวแนนมากข้ึน เพ่ือเปนการรับมือกับการรวมมือทาง

ทหารของไทยและสหรัฐฯท่ีแข็งแกรงข้ึนเรื่อยๆ ประเทศจีนไดเริ่มใหการสนับสนุนกองกําลังติดอาวุธ

เพ่ือตอตานรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย โดยชวยสนับสนุนท้ังการฝกฝนกําลังคน

และอาวุธยุทโธปกรณใหแกพรรคคอมมิวนิสตไทย เม่ือการปฏิวัติวัฒนธรรมเริ่มข้ึนใน พ.ศ. 2509 ทํา

ใหแนวคิดฝายซายเปนแนวความคิดหลักในการดําเนินนโยบายการตางประเทศของจีน “หลินเปยว 

ซ่ึงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของจีนในขณะนั้น ประกาศสรรเสริญ ‘สงครามประชาชน’  

สนับสนุนการปลุกระดมใหเกิดการปฏิวัติข้ึนในกลุมประเทศโลกท่ีสาม และ‘ปดลอม’ กลุมประเทศ
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อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของโลก” 1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการทูตของประเทศจีนยังไดสง

ผลกระทบตอนโยบายความสมัพันธระหวางประเทศของจีนท่ีมีตอไทย นอกจากจีนจะประณามไทยวา

ทําตัวเปนลิ่วลอใหมหาอํานาจอยางสหรัฐฯโดยการสงกําลังทหารไปชวยสหรัฐฯในสงครามเวียดนาม

และการรุกรานกัมพูชาแลว จีนยังใหความชวยเหลือแกเวียดนามและกัมพูชาอยางเต็มท่ี ไมเพียงเทานี้ 

รัฐบาลจีนยังเพ่ิมการชวยเหลือกองกําลังของพรรคคอมมิวนิสตไทยอีกดวย สวนประเทศไทยเองนั้นไม

เพียงแตจะประณามจีนท่ีเขามากอความวุนวายในประเทศไทย ยังดําเนินการปราบปรามพรรค

คอมมิวนิสตอยางเต็มกําลัง รวมท้ังประกาศไมยอมรับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวทีโลกและ

ขัดขวางจีนในการเขารวมเปนสมาชิกสหประชาชาติอีกดวย ความสัมพันธระหวางจีนและไทยจึงอยูใน

สถานะความเปนปรปกษตอกันจวบจนถึงป พ.ศ. 2512 

2. พ.ศ. 2512 – 2518 : ชวงเวลาแหงการปรับความสัมพันธระหวางกันของท้ังสอง

ประเทศ 

 ในทศวรรษท่ี 70 ของคริสตศตวรรษท่ี 20 ประเทศจีนไดเริ่มปรับนโยบายความสัมพันธ

ระหวางประเทศดานนโยบายการตอตานจักรวรรดินิยมและการตอตานลัทธิแก (anti-revisionism) 

และเปลี่ยนแปลงความคิดฝกใฝฝายซายในชวงทศวรรษท่ี 60 ท้ังยังปรับปรุงความสัมพันธระหวาง

นานาชาติกับจีน โดยดานหนึ่งนั้น หลังจากการปะทะกําลังกันท่ีบริเวณพรมแดนเกาะเจินเปา จนทําให

ความสัมพันธของจีนกับโซเวียตตองแตกหัก ประธานาธิบดีเหมา เจอตงไดเสนอใหใชกลยุทธ

ความสัมพันธระหวางประเทศแบบ “เสนเดียวกัน” “พ้ืนท่ีใหญ” เพ่ือปรับปรุงความสัมพันธกับชาติ

ตะวันตกและหันมาพัฒนาความสัมพันธกับกลุมประเทศกําลังพัฒนาอยางแข็งขัน สวนอีกดานหนึ่งนั้น 

หลังจากท่ีประธานาธิบดีริชารด นิกสันข้ึนดํารงตําแหนง ก็เริ่มปรับลดยุทธการทหารในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและถอนกําลังทหารออกจากเวียดนาม เม่ือประธานาธิบดีนิกสันเดินทางไปเยือนจีน

ในป พ.ศ. 2515 ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯก็กาวสูประวัติศาสตรหนาใหม จากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวการณโลกและการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรของสหรัฐอเมริกา ทําใหประเทศไทย

ตองยุติการใชนโยบายฝกใฝสหรัฐฯฝายเดียว แลวมาทบทวนความสัมพันธกับจีนอีกครั้ง ประเทศจีน

เองก็ใหการตอบรับอยางดีกับการเปลี่ยนแปลงทาทีของไทย การติดตอเจรจากันของท้ังสองฝายมีมาก

ข้ึนเรื่อยๆ จนในท่ีสุดก็ไดลงนามรวมกันในแถลงการณสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวาง

ประเทศจีนและประเทศไทย ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2518 เพ่ือรับรองสถานะความสัมพันธระหวาง

ประเทศอยางเปนทางการ ทําใหท้ังสองประเทศไดกาวเขาสูข้ันตอนของการปรับปรุงความสัมพันธ

ระหวางกัน 

 

 

                                                        
1 Henry Kissingger.  Diplomacy (ฉบับภาษาจีน). มณฑลไหหลํา ：สํานักพิมพไหหนาน, 1998. หนา 623. 
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3.พ.ศ. 2518 – 2533 : ชวงเวลาแหงการพัฒนาความสัมพันธสูการเปนวาท่ีพันธมิตร 

หลังจากท่ีประเทศจีนและประเทศไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเปนตนมา ท้ังสอง

ประเทศไดสงบุคลากรในดานตางๆเดินทางเยี่ยมเยือนระหวางกันอยูเสมอ เพ่ือเปนการลดความ

หวาดระแวงและความเปนปฏิปกษตอกัน ท้ังเพ่ือสรางเสริมความเชื่อม่ันทางการเมือง ท้ังสองประเทศ

ตางพยายามอยางเต็มท่ีในการเจริญสัมพันธไมตรี ในป พ.ศ. 2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 

นายกรัฐมนตรีของไทยไดเดินทางไปเยือนจีนในเดือนมีนาคมและเมษายนถึงสองครั้ง และเต้ิง เสี่ยวผิง 

รองนายกรัฐมนตรีของจีนเองก็เดินทางเยือนไทยเชนกันในเดือนพฤศจิกายน  ตอมาในป พ.ศ. 2521 

เวียดนามไดยกกองทัพเขารุกรานกัมพูชา จนทําใหสถานการณความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็ยิ่งทําใหความสัมพันธระหวางจีนและไทยมีความใกลชิดกันมากข้ึน ป 

พ.ศ. 2519 เม่ือเวียดนามเหนือ-ใตรวมประเทศกันแลว เวียดนามก็เริ่มฟนฟูแผนการจัดต้ัง “สหพันธ

อินโดจีน” อันแสดงใหเห็นความกระหายท่ีจะครอบครองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ

เวียดนาม ในป พ.ศ. 2520 เวียดนามลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรและความรวมมือกับลาว และได

ผนวกลาวใหอยูในเขตอิทธิพลของตนเอง ตอมาป พ.ศ. 2521 เวียดนามซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากโซ

เวียตก็ยกกําลังทหารเขารุกรานกัมพูชา ความกระหายในการขยายพ้ืนท่ีของเวียดนามไดคุกคาม

สันติภาพในคาบสมุทรอินโดจีนอยางรุนแรง ท้ังเปนการทาทายอํานาจตอดินแดนรอบขางของจีนอยาง

ยิ่ง ทําใหประเทศจีนตองเผชิญกับภัยคุกคามจากท้ังทางเหนือและทางใตของประเทศ หลังจากท่ี

เวียดนามไดยกกําลังทหารเขาบุกรุกกัมพูชาแลว ก็ไดสะสมกองกําลังทหารขนาดใหญบริเวณชายแดน

ไทย-กัมพูชา คอยบุกโจมตีเมืองตางๆบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  เชน การเปดศึกรุกรานอําเภอตรา

พระยา จังหวัดปราจีนบุรี  นั่นก็ยิ่งเปนการคุกคามอํานาจอธิปไตยของไทยอยางรุนแรง การขยาย

กําลังบุกยึดพ้ืนท่ีของเวียดนามไดสงผลโดยตรงตอความรวมมือทางการเมืองและการทหารระหวางจีน

และไทย ทําใหท้ังสองประเทศรวมมือรวมใจในการตอตานการขยายการรุกรานของเวียดนาม “เม่ือ

ครั้งท่ีพลอากาศเอกหะริน หงสกุล ประธานรัฐสภาเดินทางไปเยือนจีนในป พ.ศ. 2521นั้น เติ้ง เสี่ยว

ผิงไดกลาวกับเขาวา ถาหากเวียดนามรุกรานประเทศในอาเซียน จีนจะอยูขางเดียวกับประเทศใน

อาเซียน และถาหากเวียดนามรุกรานไทย จีนก็จะยืนอยูขางไทย”2 และเม่ือครั้งท่ีพลเอกหยาง เตอจื้อ 

เสนาธิการใหญแหงกองทัพปลดแอกประชาชนจีน เดินทางมาเยือนไทยในป พ.ศ. 2526 นั้น เขาได

กลาวเตือนเวียดนามวา “ถาเวียดนามบังอาจเขารุกรานประเทศไทย กองทัพของจีนจะไมมีทาง

เพิกเฉยแน พวกเราจะสนับสนุนประชาชนชาวไทยในการปกปองรักษาประเทศของตนเอง”3 ประเทศ

จีนยังชวยเสริมกําลังอาวุธยุทโธปกรณแกประเทศไทยอีกดวย ไมเพียงแตมอบยุทธปจจัยทางการทหาร

                                                        
2หลี่ จือเหริน . เหลียวหนาแลหลังความสัมพันธจีน-ไทย. บทความวิจัยปญหาเอเชียอาคเนย.2553(4): 49. 
3 นิพัทธ จิตรประสงค และคณะ . ความสัมพันธไทย-จีน : 20 ปแหงมิตรภาพ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2539. หนา 21. 
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แกไทยจํานวนมาก ยังขายอาวุธใหแกไทยใน “ราคามิตรภาพ” จากนั้น  เพ่ือเปนการรักษาความม่ันคง

ในชายแดนตะวันตกเฉียงใตของจีน พรอมกับดับความเหิมเกริมในการบุกรุกพ้ืนท่ีในคาบสมุทรอินโด

จีนของเวียดนาม และชวยกัมพูชาในสงครามตอตานเวียดนาม ประเทศจีนจีงไดสงกองกําลังรักษา

ประเทศเขาโจมตีเวียดนาม จีนและไทยประสานกําลังอยางเต็มท่ีในการแกไขปญหาภายในประเทศ

กัมพูชาและการตอสูกับเวียดนาม ทําใหความสัมพันธของท้ังสองประเทศไดเขยิบเขามาสูข้ันของการ

เปนวาท่ีพันธมิตร 

 4. พ.ศ. 2533 – ปจจุบัน : ชวงเวลาแหงการสรางและพัฒนาความสัมพันธในฐานะ

หุนสวนยุทธศาสตรรอบดานระหวางสองประเทศ 

 เม่ือเขาสูทศวรรษท่ี 90 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของสภาวการณโลกและคาบสมุทรอินโดจีน

มีผลกระทบอยางยิ่งตอการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศจีนและประเทศไทย โดยไดขับเคลื่อน

ใหจีน – ไทย กาวสูการพัฒนาความสัมพันธอยางรอบดาน ประการแรก การแกไขยุติปญหาความ

ขัดแยงในประเทศกัมพูชา เม่ือมีการจัดการประชุมนานาชาติ ข้ึนท่ีกรุงปารีส เพ่ือยุติปญหา

ภายในประเทศกัมพูชา ในป พ.ศ. 2534 และไดมีการลงนามในสัญญายุติขอขัดแยงทางการเมือง

ระหวางกัน ( the Agreement on a Comprehensive Political Settlement of the 

Cambodian Conflict) ในท่ีสุดปญหาของกัมพูชาก็ไดรับการแกไข และนี่ก็ทําใหปจจัยภายนอกท่ีผูก

ใหความสัมพันธของจีน-ไทยในฐานะวาท่ีพันธมิตรถึงคราวสิ้นสุด ประการตอมา การพัฒนาอยาง

รวดเร็วของจีนนํามาสูการปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจในระดับภูมิภาค เม่ือโครงสรางแบบสองข้ัว

อํานาจสิ้นสุดลง ก็มีประเทศมหาอํานาจใหมๆเกิดข้ึนในภูมิภาคตางๆ โครงสรางอํานาจโลกเขาสูสภาพ

หนึ่งอภิมหาอํานาจกับหลายประเทศใหญ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น การผงาดข้ึนมาของ

จีนไดมีอิทธิพลอยางยิ่งตอฐานอํานาจเดิมในภูมิภาคนี้ ในการปรับตัวรับมือกับการข้ึนมาของจีนนั้น 

ขณะท่ีประเทศตางๆยังลังเลในการตัดสินใจวาจะเลือกดําเนินนโยบายรักษาสมดุลหรือนโยบายโอน

ออนผอนตามกับการข้ึนมามีบทบาทของจีน แตประเทศไทยกลับกลายเปนตนแบบใหกลุมประเทศใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีจะใชโอกาสท่ีจีนกําลังพัฒนาเศรษฐกิจนี้สรางความรวมมือกับจีนแบบชนะ

ท้ังสองฝาย อีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจภายใตกระแสโลกาภิวัตนและ

ปญหาความม่ันคงท่ีมีนัยยะอันหลากหลาย หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง สันติภาพและการพัฒนาได

กลายเปนกระแสหลักของโลก ปญหาความม่ันคงทางการทหารไดลดความสําคัญลงไป ขณะท่ีการ

พัฒนาเศรษฐกิจกลับข้ึนมาเปนประเด็นหลักท่ีโลกใหความสําคัญแทน นัยยะของปญหาความม่ันคงได

ขยายขอบเขตไปยังมิติใหมๆท่ีหลากหลาย ความรวมมือทางเศรษฐกิจกลายเปนมิติหลักในความ

รวมมือระหวางจีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความรวมมือดานความม่ันคงมีขอบเขตท่ี

กวางกวาเดิม ดวยปญหาตางๆในภูมิภาคเชน ลัทธิการกอการราย ปญหายาเสพติด ภัยคุกคามจากโจร

สลัด ก็ยิ่งสงเสริมใหเกิดความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 จากสถานการณระหวางประเทศตามท่ีไดกลาวขางตน  ความสัมพันธระหวางจีนและไทยจึง

ไดเขาสูชวงการปรับและพัฒนาความสัมพันธใหแนนแฟนข้ึน ประเทศไทยเลือกท่ีจะกระชับ

ความสัมพันธกับจีน ขณะท่ีจีนก็ยินดีท่ีจะเลือกไทยใหเปนคูพันธมิตรท่ีใกลชิดท่ีสุดในกลุมประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ความสัมพันธระหวางจีนและไทยจึงเดินหนาสูการพัฒนาเปนหุนสวน

ยุทธศาสตรอยางรอบดาน 

 ประการแรกคือ ความสัมพันธทางการเมืองระหวางจีนและไทยมีความแนนแฟนข้ึนเรื่อยๆ 

เม่ือจีนและไทยไดลงนามในแถลงการณรวมวาดวยโครงการความรวมมือระหวางไทย-จีนในศตวรรษท่ี 

21 จึงนําไปสูการกําหนดกรอบการพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจ การคา การทหาร การศึกษา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศท้ังสอง ประเทศไทยจึงเปนประเทศแรกในอาเซียนท่ีประกาศ

แถลงการณรวมกันกับประเทศจีน ซ่ึงถือเปนการแสดงนัยยะสําคัญตอประเทศตางๆในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 จีนและไทยลงนามในแถลงการณรวมระหวาง

ประเทศจีนและประเทศไทย ท้ังสองไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึกเก่ียวกับความสัมพันธแบบทวิ

ภาคีและประเด็นปญหาในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคท่ีมีความหวงใยรวมกัน จนไดความเห็น

พองรวมกันในวงกวาง ตอมา นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตรไดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชน

จีนอยางเปนทางการในเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2555 ก็ยิ่งเปนการผลักดันใหเกิดความรวมมือเชิง

ยุทธศาสตรรอบดานระหวางจีนและไทย ในระหวางการเยือนครั้งนี้  ท้ังสองประเทศไดลงนามในถอย

แถลงรวมระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตร

อยางรอบดาน ในถอยแถลงดังกลาวไดประกาศความสัมพันธในการเปนหุนสวนความรวมมือเชิง

ยุทธศาสตรรอบดานอยางเปนทางการ มีความเห็นชอบรวมกันในการขยายความรวมมือในทุกๆดาน 

เชน ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจและดานวัฒนธรรม เนนย้ําในการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ

ประสานงานกันท้ังในดานกลไกและกรอบความรวมมือระดับภูมิภาค ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556  

นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ตามคําเชิญของ

รัฐบาลไทย จีนและไทยไดแถลงขาวรวมวาดวยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธไทย-จีน  และ

เม่ือครั้งท่ีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

อยางเปนทางการระหวางวันท่ี 22-23 ธันวาคม 2557 นั้น ท้ังสองประเทศก็ไดยกระดับความเขาใจ

และความเชื่อม่ันทางการเมืองระหวางกันข้ึนไปอีกระดับหนึ่ง ท้ังเห็นพองท่ีจะพัฒนาการเปนหุนสวน

ความรวมมือเชิงยุทธศาสตรรอบดานระหวางกันใหแนนแฟนยิ่งข้ึน  

 ประการท่ีสองคือ ความรวมมือทางเศรษฐกิจเกิดประสิทธิผลอยางชัดเจน ในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2556 ประเทศจีนและประเทศไทยไดรวมกันจัดต้ังท่ีประชุมรองนายกรัฐมนตรีวาดวยความ

รวมมือดานการคา การลงทุนและเศรษฐกิจไทย-จีน และมีการเปดประชุมนี้แลวถึงสามครั้ง นับจาก

จัดตั้งข้ึนจนถึงป พ.ศ. 2557และท้ังสองประเทศยังไดมีการลงนามในขอตกลงในการพัฒนาเศรษฐกิจ

รวมกันอีกหลายฉบับ ตอมาในป พ.ศ. 2540 มีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
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ดานการคา เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในปพ.ศ. 2546 ไทยและจีนไดดําเนินการยกเวนภาษีสําหรับผัก

และผลไมเปนศูนยภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนกับจีน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ท้ังสอง

ประเทศลงนามในความตกลงการขยายความรวมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการคาในเชิงกวางและ

เชิงลึก ป พ.ศ. 2554 ลงนามในความตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาค เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2555 สองประเทศลงนามในแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย-จีน 5 ป  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 

ธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารกลางจีนไดลงนามรวมกันในบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดต้ัง

ธนาคารชําระดุลเงินหยวนในประเทศไทย จากผลการดําเนินการตามขอตกลงตางๆ ทําให

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคีมีกลไกท่ีชัดเจนข้ึนเรื่อยๆ และความรวมมือแบบทวิภาคีก็ยิ่งมี

ความลึกซ้ึงข้ึนอยางตอเนื่อง จากการขยายการลงทุนการคาจนถึงดานการเงิน ระดับความพ่ึงพา

ระหวางกันในดานเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศก็มีการยกระดับข้ึนอยางเปนลําดับ จากป พ.ศ. 2525 

มูลคาการคาของท้ังสองประเทศมีจํานวน 468.62 ลานเหรียญสหรัฐ  เม่ือถึงป พ.ศ. 2557 มูลคา

การคาระหวางไทย-จีนก็เพ่ิมข้ึนไปเปน 725,700 ลานเหรียญสหรัฐ มูลคาการคารวมไดเพ่ิมข้ึนเกือบ

สองรอยเทา 

 ประการท่ีสามคือ มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2539 

ประเทศไทยและประเทศจีนไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรม ใน

ปตอมายังไดลงนามในบันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางวัฒนธรรมวาดวยแผนปฏิบัติการ

ระหวางป  พ .ศ . 2541-2543 การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางไทย-จีนจึงไดกลายเปน

องคประกอบสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธระหวางท้ังสองประเทศอยางเปนทางการ ในป พ.ศ. 

2549 รัฐบาลจีนไดเริ่มจัดตั้งสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ตอมาในป พ.ศ. 2550 ยังไดกอตั้งศูนย

วัฒนธรรมจนีข้ึนท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือประชาสัมพันธวัฒนธรรมจีนใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางในประเทศ

ไทย ในป พ.ศ. 2556 ท้ังสองประเทศไดเจรจาความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือ

เดินทาง(วีซา)ระหวางกัน โดยหวังวาจะเปนการขยายการติดตอแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใหมีมากข้ึน 

ในป พ.ศ. 2557 มีนักทองเท่ียวชาวจีนเดินทางมาเยือนไทยจํานวน 4,422,100 คน สวนนักทองเท่ียว

ไทยท่ีเดินทางไปเยือนจีนมีจํานวน 613,100 คน4 

 

 

 

                                                        
4สถิติจาก “ความสัมพันธระหวางจนีและประเทศไทย”. กระทรวงการตางประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน.

เขาถึงไดจาก

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/sbgx_60464

6/. คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
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สถานการณปจจุบันและบทประเมินความสัมพันธระหวางไทย-จีน 

 นับจากท่ีจีนและไทยไดสถาปนาความสัมพันธในป พ.ศ. 2518 เปนตนมา แมจะตองเผชิญกับ

สถานการณโลกท่ีผกผันอยูเสมอ ท้ังสองประเทศก็ยังคงพัฒนาสัมพันธภาพอันดีระหวางกันอยาง

ตอเนื่อง ประเทศไทยเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีสําคัญของจีน ประเทศจีนจึงใหความสําคัญกับการ

พัฒนาความสัมพันธระหวางจีน – ไทย มาโดยตลอด ดังเชนท่ีนายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได

กลาวไว ในคราวแสดงปาฐกถา ณ หองประชุมรัฐสภาท่ีกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2556 ใจความวา “ใน

บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ไทยเปนประเทศแรกท่ีลงนามแถลงการณรวมวาดวยโครงการ

ความรวมมือในศตวรรษท่ี 21 กับจีน เปนประเทศแรกท่ีขับเคลื่อนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรกับจีน 

ประเทศแรกท่ียกเวนภาษีผักและผลไมเปนศูนยแกจีน เปนประเทศแรกท่ีสรางศูนยวัฒนธรรมจีน อีก

ท้ังยังเปนประเทศแรกท่ีสรางกลไกเจรจาดานการปองกันประเทศและมีการซอมรบรวมกันเปน

ระยะเวลา 2 ป และประเทศไทยกําลังจะเปนประเทศท่ีมีสถานกงสุลจํานวนมากท่ีสุดในประเทศจีน  

การเปน”ประเทศแรก” ในดานตางๆมากมายเชนนี้ มิไดเกิดข้ึนบอยนักในการเชื่อมสัมพันธระหวาง

ประเทศ จึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาความสัมพันธไทย-จีนเปนแบบอยางของความรวมมือฉันมิตร

ระหวางประเทศท่ีมีระบอบสังคมตางกัน” 5 และนับจากป พ.ศ. 2555 ท่ีไทยและจีนไดเปนหุนสวน

ความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดานเปนตนมา ก็ไดมุงพัฒนาความสัมพันธแบบทวิภาคีใหมี

ความลึกซ้ึงข้ึนโดยตลอด ท้ังผลักดันใหท้ังสองประเทศมีความรวมมือกันในการปฏิบัติงานดานตางๆ 

เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกประชาชนของท้ังไทยและจีน 

 1. ดานการเมือง ประเทศจีนและประเทศไทยตางมุงพัฒนาสัมพันธภาพความรวมมือกัน

ฉันมิตรระหวางสองประเทศอยางตอเนื่อง 

 ไทยและจีนมีฉันทามติรวมกันในการสรางสัมพันธภาพระหวางกันตามหลักการและ

วัตถุประสงคของกฎบัตรสหประชาชาติ ท้ังยึดม่ันในหลักการสันติภาพหาประการ ดังนั้นไมวา

สถานการณการเมืองไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงเชนไร รัฐบาลจีนจะยังคงยึดถือหลัก “ไมแทรกแซง

การเมืองประเทศอ่ืน” และยังคงรักษามิตรภาพอันดีกับรัฐบาลไทยเสมอ 

 ดานการเสริมสรางความเชื่อม่ันและความเขาใจระหวางกันทางการเมืองนั้น หนวยงาน

รัฐบาลของท้ังสองประเทศตางถือเอาการสงเสริมการเจรจาหารือแบบทวิภาคีเปนภาระหนาท่ีท่ีสําคัญ 

มีการสื่อสารถึงสถานการณของท้ังสองประเทศและชี้แจงเจตนารมณของแตละฝายอยางทันเหตุการณ 

และเม่ือมีการติดตอสื่อสารอยางเปนระบบและเปนกิจวัตรก็ยิ่งเปนการสรางเสริมมิตรภาพระหวางไทย

และจีนใหกาวหนายิ่งข้ึน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียงของจีนยังมีการพบปะ

                                                        
5หลี่ เคอเฉียง.(2556) “ใหดอกไมแหงมิตรภาพไทย-จีนออกผลใหม – บทสุนทรพจน ณ หองประชุมรัฐสภา ประเทศ

ไทย”. เว็บไซต people เขาถึงไดจาก http://politics.people.com.cn/n/2013/1012/c1024-23171024.html 

. คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
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กับผูนําประเทศของไทยในหลายโอกาส บุคคลระดับสูงของท้ังสองประเทศมีการเยี่ยมเยือนระหวาง

กันอยูเสมอ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯไดเคยเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศจีนถึงสี่ครั้ง ใน

ระหวางป พ.ศ. 2556 – 2558 นอกจากนี้  ท้ังไทยและจีนยังไดใชประโยชนและพัฒนากลไกความ

รวมมือแบบทวิภาคีอยางตอเนื่อง เชนคณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมือดานการคา การลงทุน

และเศรษฐกิจไทย-จีน การเจรจาทางการทูตระหวางสองประเทศ การเจรจาดานความม่ันคงประจําป

ระหวางกระทรวงกลาโหมของท้ังสองประเทศ อันจะเปนการสรางกลไกในการเจรจาสื่อสารอยางเปน

ระบบระหวางไทยและจีน    อีกท้ังไทยและจีนยังมีการผูกมิตรในระดับเมืองและมณฑลอีกจํานวนมาก 

นับจนถึงปจจุบันนี้  ไทยไดมีสัมพันธภาพกับ18 มณฑลและ 12 เมืองของจีน รวมการผูกสัมพันธระดับ

เมืองและมณฑลแลวมีจํานวนถึง 30 แหง6 จนเกิดความรวมมือกันอยางจริงจังในดานตางๆ เชน ดาน

เศรษฐกิจ ดานวัฒนธรรมและดานการศึกษา เปนตน  นับเปนชองทางสําคัญท่ีจีนจะใชดําเนินกิจกรรม

ตางๆเพ่ือสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

 2. ดานเศรษฐกิจ ประเทศไทยและประเทศจีนตางมุงม่ันท่ีจะขยายความสัมพันธในดาน

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางกัน 

 ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางไทย-จีนเปนแรงสนับสนุนสําคัญตอมิตรภาพ

ระหวางสองประเทศ รัฐบาลจีนยึดม่ันท่ีจะขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับไทยมาโดยตลอด ใน

เอกสารสัญญาแบบทวิภาคีระหวางไทย-จีนท่ีสําคัญหลายฉบับลวนเนนย้ําการสงเสริมการลงทุนทาง

การคาแบบทวิภาคีและความรวมมือทางเศรษฐกิจดานอ่ืนๆของท้ังสองประเทศ ดานการคานั้น ได

เสนอวา “ภายใตขอกําหนดแผนพัฒนาระยะหาปวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา

ระหวางไทย-จีน........จะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายมูลคาการคาระหวางกันเปนจํานวน 

100,000 ลานเหรียญสหรัฐในป 2558”7 และดําเนินการใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางกันอยาง

ตอเนื่อง จากสถิติของกรมศุลกากรของไทย ในป พ.ศ. 2557 ไทยและจีนมีมูลคาการนําเขาและ

สงออกสินคาระหวางกันเปนจํานวน 63,360 ลานเหรียญสหรัฐ ในจํานวนนั้น ประเทศไทยสงออก

สินคาไปยังจีนมีมูลคา 24,830 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 11 ของยอดรวมการสงออกสินคา

ของประเทศไทย และนําเขาสินคาจากจีนเปนมูลคา 38,540 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 16.9 

                                                        
6 สถิติจาก  “บัญชีรายนามประเทศตางๆท่ัวโลกท่ีสรางสัมพันธฉันมติรระดับเมืองกับประเทศของเรา”. สมาคมบาน

พ่ีเมืองนองระหวางประเทศจีน (China International Friendship Cities Association). เขาถึงไดจาก  

http://www.cifca.org.cn/Web/WordGuanXiBiao.aspx .คนเมือ่วันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
7“แผนพัฒนาความสมัพันธจีน-ไทยระยะยาว”. (2556). กระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน. เขาถึง

ไดจาก 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_6046

54/t1088569.shtml . คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
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ของยอดรวมการนําเขาสินคาของไทย8 ประเทศจีนเปนตลาดสินคาสงออกอันดับหนึ่งของไทยและยัง

เปนแหลงนําเขาสินคาอันดับหนึ่งของไทยดวย จีนจึงนับเปนคูคาท่ีใหญท่ีสุดของไทย 

 แมการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางไทย-จีนยังคงรุดหนาตอไปเรื่อยๆและผลประโยชนไดกระจาย

สูประชาชนท้ังสองประเทศ แตกระนั้นความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีนก็ยังสามารถท่ีจะ

ยกระดับใหสูงข้ึนไดอีก ในดานความรวมมือทางเกษตรกรรมนั้น จําเปนท่ีจะตองขยายความรวมมือ

ดานผลิตผลทางการเกษตรของท้ังสองประเทศไปอีกข้ันหนึ่ง ถอยแถลงของนายกรัฐมนตรีหลี่         

เคอเฉียงในโอกาสท่ีเดินทางมาเยือนไทยเม่ือ ป พ.ศ. 2556 ไดกลาวไววา “ประเทศไทยเปนแหลงผลิต

สําคัญของสินคาเกษตรเชนขาวเจา ทางจีนพิจารณาจุดนี้แลว มีความยินดี ท่ีจะสนับสนุนให

ผูประกอบการภายในประเทศนําเขาขาวเจาจากไทยใหไดหนึ่งลานตันภายในเวลา 5 ปจากนี้ และจะ

ขยายปริมาณนําเขาใหมากข้ึนตามความตองการจริง  ยางพาราก็เปนสินคาท่ีสําคัญของธุรกิจการคา

ไทย-จีน ทางจีนยินดีท่ีจะพิจารณาขยายการนําเขายางพาราจากไทยอยางจริงจัง พวกเรายังจะสราง

กลไกเฉพาะเพ่ือสรางความรวมมือดานสินคาเกษตร”9  พรอมกันนี้ จะผลักดันความรวมมือทาง

เทคโนโลยีชั้นสูงระหวางวิสาหกิจของท้ังสองประเทศ เชน ดานเทคโนโลยีระบบดาวเทียม เทคโนโลยี

การสํารวจจากระยะไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ เปนตน 

 ในดานการลงทุนในตางประเทศนั้น “ท้ังสองฝายเห็นพองในการเสริมศักยภาพดานการ

แลกเปลี่ยนขอมูลการลงทุน เพ่ืออํานวยความสะดวกและปรับปรุงสภาพแวดลอมในการลงทุนของท้ัง

สองประเทศ”10 การลงทุนระหวางไทย-จีนมีการเติบโตข้ึนอยางมาก ในป พ.ศ. 2557 มูลคาการลงทุน

ระหวางไทยและจีนมีจํานวนถึง 6,000 ลานเหรียญสหรัฐ ยอดรวมการลงทุนในประเทศไทยของจีนใน

ภาพรวมแลวมีแนวโนมเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง ระหวางป พ.ศ. 2551 - 2557 มีการเติบโตข้ึน

ประมาณ 10 เทา ป พ.ศ. 2557 ยอดเงินลงทุนในไทยมีมากถึง 38,247 ลานบาทไทย (ประมาณ 

1,100ลานเหรียญสหรัฐ) แมอัตราสวนการลงทุนในสินคาเกษตรจะลดลงทุกป เนื่องจากกระแสการ

ลงทุนเปลี่ยนไปสูภาคอุตสาหกรรมการผลิตและสินคาไอที ทําใหขอบเขตการลงทุนมีการยกระดับให

                                                        
8สถิติจาก “รายงานการคารายประเทศ — สถานการณการคาขายของประเทศไทยและการคาขายสองฝายระหวาง

จีน-ไทย ประจาํป 2557”. เว็บไซตแนะนําการลงทุนของจีน. เขาถึงไดจาก 

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_35_253_0_7.html. คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558 
9 หลี่ เคอเฉียง.(2556) “ใหดอกไมแหงมิตรภาพไทย-จีนออกผลใหม – บทสุนทรพจน ณ หองประชุมรฐัสภา 

ประเทศไทย”. เว็บไซต people. เขาถึงไดจาก http://politics.people.com.cn/n/2013/1012/c1024-

23171024.html . คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
10“แผนพัฒนาความสมัพันธจีน-ไทยระยะยาว”. (2556). กระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน. เขาถึง

ไดจาก

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_6046

54/t1088569.shtml . คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
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สูงข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการสงเสริมยุทธศาสตร “กาวออกไป”และ”จูงใจเขามา” ของรัฐบาลจีน 

ประเทศจีนไดดําเนินกิจกรรมการคาและการลงทุนเชิงรุกกับประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชีย  ทําให

สภาพแวดลอมและนโยบายดานการลงทุนระหวางไทย-จีนดีข้ึนตามไปดวย และยังชวยใหนักลงทุนมี

ความสะดวกยิ่งข้ึน 

 ดานความรวมมือทางการเงิน จีนไดผลักดันใหเกิดความรวมมือดานการเงินและการธนาคาร

เชิงลึกระหวางสองประเทศอยางเต็มกําลัง “ผลักดันใหมีการใชสกุลเงินบาทและหยวนเปนสกุลเงินใน

การชําระเงินเพ่ือการคาและการลงทุน เพ่ือใหกลไกความรวมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของมีความสมบูรณและ

อํานวยความสะดวกใหแกการรวมมือกันทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนแบบทวิภาคี”11 ในวันท่ี 

12 ธันวาคม 2557 ธนาคารกลางจีนและธนาคารแหงประเทศไทยไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจ

วาดวยการแตงตั้งธนาคารชําระดุลเงินหยวนในประเทศไทย12  พรอมกันนี้ ไดลงนามในความตกลงทวิ

ภาคี เพ่ือแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทและหยวน โดยกําหนดวงเงินแลกเปลี่ยนท่ี 70,000 ลานหยวน

หรือ 370,000 ลานบาท มีอายุความตกลง 3 ป ธนาคารกลางเผยวา การลงนามในขอตกลงเหลานี้จะ

ยังประโยชนแกภาคธุรกิจและสถาบันการเงินของไทยและจีนใหสามารถใชเงินสกุลหยวนในการดําเนิน

ธุรกรรมขามประเทศได ซ่ึงจะชวยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึงสงผลกระทบตอการคาและ

การลงทุน ท้ังยังเปนการกระตุนการเติบโตดานความรวมมือทางการคาและการลงทุนแบบทวิภาคีอีก

ดวย 

 นอกจากนี้ ไทยและจีนยังเรียกรองใหเรงสรางโครงขายเชื่อมตอภายในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก เพ่ือผลักดันใหเกิดการสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานดานการคมนาคม “ท้ังสองฝายเห็นพอง

กันในการสงเสริมโครงการเชื่อมตอระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานดานการคมนาคมผานเครือขายทาง

รถไฟ ทางหลวง ทาเรือและสนามบินท่ีเชื่อมตอมาจากลาวและพมา ซ่ึงจะชวยสรางความสะดวกใน

การเดินทางขนสงสินคาและบุคคลในภูมิภาคนี้ ท้ังยังสงเสริมการพัฒนาการคาและการทองเท่ียวใน

ภูมิภาคอีกดวย”13  เดือนธันวาคม 2557 ในโอกาสท่ีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทย

                                                        
11 “สื่อฮองกง : ประเทศไทยเตรยีมจัดตั้งธนาคารชําระดลุเงินหยวน ยกระดับความรวมมือดานการเงินระหวางไทย-

จีน”. (2557) สํานักขาวธุรกิจเฟงหวง. เขาถึงไดจาก 

http://finance.ifeng.com/a/20141223/13376277_0.shtml . คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
12 “สื่อฮองกง : ประเทศไทยเตรยีมจัดตั้งธนาคารชําระดลุเงินหยวน ยกระดับความรวมมือดานการเงินระหวางไทย-

จีน”. (2557) สํานักขาวธุรกิจเฟงหวง. เขาถึงไดจาก 

http://finance.ifeng.com/a/20141223/13376277_0.shtml . คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
13 “แผนพัฒนาความสัมพันธจีน-ไทยระยะยาว”. (2556). กระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน. 

เขาถึงไดจาก 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_6046

54/t1088569.shtml . คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
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ไดเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลไทยและจีนไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจวา

ดวยความรวมมือดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางรถไฟของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และบันทึกความเขาใจ

วาดวยความรวมมือดานการคาสินคาเกษตร โครงการซ่ึงถูกชาวบานลอวาเปนโครงการ “ขาวแลกทาง

รถไฟ” นี้เริ่มดําเนินการอยางเปนทางการในป 2558   

 3. ดานวัฒนธรรม ประเทศไทยและประเทศจีนสงเสริมการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม

ระหวางกัน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของสองประเทศ 

 ความสัมพันธทางวัฒนธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งเชนเดียวกับความสัมพันธดานการเมือง

และความสัมพันธดานเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสามารถนําพาให

เกิดความเขาใจกันในระดับรัฐตอรัฐและสรางเสริมมิตรภาพในภาคประชาชนของท้ังสองประเทศ 

ดังนั้นจึงเปนแรงสนับสนุนสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศและความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ รัฐบาลจีนสนับสนุนการเผยแพรวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยอยางเต็มท่ี เชน ในป พ.ศ. 

2550 ท้ังสองประเทศไดลงนามใน “ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน วาดวยการจัดตั้งและสถานะของศูนยวัฒนธรรม” และในป พ.ศ. 2553 ศูนยวัฒนธรรม

จีนก็ไดเริ่มกอสรางข้ึนในกรุงเทพฯ การสรางศูนยวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยถือเปนการสรางเวทีใน

การเผยแพรวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยและสงเสริมใหชาวไทยเขาใจวัฒนธรรมจีน 

 การเรียนภาษาจีนและการเผยแพรวัฒนธรรมและภาษาจีนเปนสวนสําคัญในการแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรมระหวางไทย-จีน จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและสัมพันธภาพระหวางไทย-จีนท่ี

พัฒนาไปอีกข้ัน ทําใหเกิดกระแส “นิยมภาษาจีน” ตั้งแตระดับราชวงศจนถึงประชาชนท่ัวไปใน

สังคมไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงมีพระอัจฉริยภาพสมพระสมัญญา “ผูรอบรูดานจีน” มิ

เพียงทรงเชี่ยวชาญในภาษาจีน ยังทรงสนพระทัยในวัฒนธรรมจีนอยางยิ่ง พระองคจึงทรงเปนทูตทาง

วัฒนธรรมอันมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย เพ่ือใหสอดรับกับกระแส

ความนิยมภาษาและวัฒนธรรมจีนในไทย รัฐบาลจีนไดใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี ท้ังการจัดต้ัง

สถาบันขงจื่อและหองเรียนขงจื่อเพ่ิมข้ึนในประเทศไทยและการสงครูภาษาจีนและครูอาสาสมัครชาว

จีนมาชวยจัดการสอนภาษาจีน เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางไทย-จีน นับจากป 

2549 ท่ีสถาบันขงจื่อแหงแรกไดกอตั้งข้ึนในประเทศไทย จนถึงป 2557 ประเทศไทยมีสถาบันขงจื่อ

(และหองเรียนขงจื่อ) แลวท้ังสิ้นจํานวน 31 แหง ถือเปนประเทศท่ีจัดต้ังสถาบันขงจื่อมากท่ีสุดในทวีป

เอเชีย14      

                                                        
14“รายงานการพัฒนาสถาบันขงจื่อประจําป 2557”. สํานักงานใหญสถาบันขงจื่อ/สํานักงานสงเสรมิการเรียนการ

สอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban). เขาถึงไดจาก  http://www.hanban.edu.cn/report/pdf/2014.pdf . คน

เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
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 ความเจริญรุงเรืองในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยและจีน ก็เปนสวนสําคัญประการ

หนึ่งในการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมและสังคมระหวางสองประเทศ รัฐบาลจีน “สงเสริมให

นักทองเท่ียวของท้ังสองประเทศเดินทางทองเท่ียวระหวางกัน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑการทองเท่ียว

ใหสูงข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกและพัฒนาคุณภาพการบริการใหกับนักทองเท่ียวของท้ังสอง

ประเทศ ตลอดจนปกปองผลประโยชนของนักทองเท่ียวและขยายขนาดการทองเท่ียวระหวางกัน”15 

ในชวงหลายปนี้ ประเทศจีนเปนประเทศท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนไทยมากท่ีสุด จากสถิติของ

กรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยชี้วา ในป พ.ศ. 2555 มีชาวจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ประมาณ 2.7 ลานคน  เม่ือภาพยนตรจีนเรื่อง Lost in Thailand ไดเปดฉาย ในป พ.ศ. 2556 และ

เปนท่ีนิยมอยางมาก ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวชาวจีนในป 2556 ไดพุงสูงข้ึนเปนประวัติการณถึง 4.7 

ลานคน เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนาถึงรอยละ 6816 และเพ่ือเปนการสงเสริมการเดินทางไปมาระหวางกัน 

รัฐบาลจีนยินดีท่ีจะเจรจากับไทยเรื่องการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยการยกเวนการตรวจลง

ตราหนังสือเดินทาง(วีซา)สําหรับผูถือหนังสือเดินทางท่ัวไประหวางกัน พรอมกันนี้ นายกรัฐมนตรีหลี่ 

เคอเฉียงยังไดกลาวในโอกาสท่ีเดินทางมาเยือนไทยในป ป พ.ศ. 2557 วาจะพยายามบรรลุเปาหมาย

ใหมีนักทองเท่ียวไทย-จีน เดินทางไปมาระหวางกันใหไดจํานวน 5 ลานคนในป พ.ศ. 2559   

 4. ดานความม่ันคง ประเทศไทยและประเทศจีนขยายความรวมมือดานความม่ันคงและ

การปองกันประเทศระหวางกันอยางตอเนื่อง 

 เนื่องจากไทยเปนพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา ท้ังยังมีขอจํากัดในการแกไขปญหาความขัดแยง

ในทะเลจีนใต ระดับและกรอบความรวมมือดานความม่ันคงและการทหารระหวางไทย-จีนจึงยากท่ีจะ

เทียบเทาท่ีไทยมีตอสหรัฐฯ กระนั้น ไทยและจีนก็ยังคงมีการเจรจาติดตอทางการทหารกันอยาง

ใกลชิด เพ่ือรักษาและขยายสัมพันธภาพทางการทหารระหวางกัน ในป พ.ศ. 2544 กระทรวงกลาโหม

ของไทยและจีนไดรวมกันจัดสรางกลไกการเจรจาดานความม่ันคงข้ึน โดยการจัดประชุมประจํา

ระหวางกระทรวงกลาโหมของสองประเทศ เพ่ือเจรจาแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องสถานการณระดับ

โลกและระดับภูมิภาค ความสัมพันธแบบทวิภาคีและประเด็นปญหาท่ีมีความหวงใยรวมกัน เพ่ือให

เกิดความเห็นพองตองกัน นับจากท่ีกองทัพไทยกระทํารัฐประหารและพลเอกประยุทธ จันทรโอชาข้ึน

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2557 เปนตนมา สหรัฐอเมริกาไมเพียง

                                                        
15“แผนพัฒนาความสมัพันธจีน-ไทยระยะยาว”. (2556). กระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน. เขาถึง

ไดจาก 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_6046

54/t1088569.shtml . คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
16สถิติจาก “สถิติการเดินทางจากจนีสูไทยระหวางป พ.ศ. 2555 – 2557”. เว็บไซตการศึกษาขอมลูอุตสาหกรรม

ของประเทศจีน. เขาถึงไดจากhttp://www.china1baogao.com/news/20140611/8377344.html . คนเมื่อ

วันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
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วิพากษวิจารณการทํารัฐประหารของรัฐบาลทหารไทยเทานั้น ยังไดระงับความชวยเหลือแกกองทัพ

ไทยอีกดวย ทําใหความสัมพันธทางการทหารระหวางไทย-สหรัฐฯจืดจางลง สัมพันธภาพในฐานะ

พันธมิตรระหวางไทย-สหรัฐฯเกิดรอยราว เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 พลเอกฉาง วานเฉวียน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจีนเดินทางมาเยือนไทยและจัดประชุมหารือกับพลเอกประวิตร วงษ

สุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไทย ไดกลาววา “เห็นชอบใหมีการเสริมความรวมมือทาง

การทหารในเรื่องการแลกเปลี่ยนขาวกรองและปราบปรามผูรายขามแดนในระยะเวลาหาปจากนี้”  

พลเอกประวิตรกลาววา “ประเทศจีนตกลงใหการสนับสนุนท้ังดานการเสริมกําลังกองทัพไทยและ

พรอมใหขอแนะนําดานเทคโนโลยีในการปองกันประเทศ” “เห็นชอบใหมีการฝกรวมผสมระหวาง

กองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศจีน และพรอมยกระดับความรวมมือทางทหารอยางรอบดานใน

ระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา”17  

 เม่ือสงครามเย็นสิ้นสุดลง ประเด็นปญหาความม่ันคงก็มิไดจํากัดเพียงความม่ันคงทางทหาร

ดานเดียวอีกตอไป ภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหมเกิดข้ึนเรื่อยๆไมสิ้นสุด ทําใหนัยยะดานความ

ม่ันคงมีความซับซอนข้ึน ความรวมมือดานความม่ันคงระหวางไทยและจีนนั้น ฝายจีนไดกลาวกับฝาย

ไทยวา “จะยกระดับความรวมมือดานความม่ันคงและการบังคับใชกฎหมายใหสูงข้ึน เสริมความ

เขมแข็งในการปองกันและปราบปรามขบวนการกอการราย การคายาเสพติด การคามนุษย  ผูอพยพ

ขามประเทศโดยผิดกฎหมาย การลอลวงทางสื่ออินเตอรเน็ต การฟอกเงิน อาชญากรรมบนสื่อ

อินเตอรเน็ตและอาชญากรรมอ่ืนๆท่ีท้ังสองฝายมีความหวงใย และผลักดันการสรางกลไกการบังคับใช

กฏหมายเพ่ือความรวมมือดานความม่ันคงในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ท้ังไทยและจีนตางเห็นชอบให

สงเสริมการเจรจาสื่อสารและความรวมมือในดานความปลอดภัยบนสื่ออินเตอรเน็ต” 18 

 5. ดานภารกิจระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ประเทศไทยและประเทศจีนยกระดับ

ความรวมมือและการส่ือสารทําความเขาใจระหวางกันอยางตอเนื่อง 

 ในการแกไขปญหาระดับภู มิภาคและระดับนานาชาตินั้น รัฐบาลจีนยืนหยัดในการ

ประสานงานและการสื่อสารทําความเขาใจเชิงยุทธศาสตรกับไทยมาโดยตลอด ท้ังใหการสนับสนุน

และความรวมมือในการแกไขปญหาท่ีสําคัญตางๆ สําหรับปญหาระดับภูมิภาคนั้น ประเทศจีน

สนับสนุนใหอาเซียนแสดงบทบาทในการเปนผูนําในความรวมมือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ

ใหความสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธฉันมิตรกับอาเซียน ประเทศจีนยังสนับสนุนใหไทยและจีน

                                                        
17 “จีน-ไทยยกระดับความรวมมือทางการทหาร ในระยะ 5 ปขางหนา”. หนังสือพิมพตงฟางเดยล.ี 8 ก.พ. 2558. 

เขาถึงไดจาก http://www.dfdaily.com/html/51/2015/2/8/1236045.shtml . คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
18 “แผนพัฒนาความสัมพันธจีน-ไทยระยะยาว”. (2556). กระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน. 

เขาถึงไดจาก 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_6046

54/t1088569.shtml .คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
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ขยายความรวมมือในกรอบระดับภูมิภาคซ่ึงอยูภายใตการชี้นําของอาเซียน เชน กรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศจีน ญี่ปุนและเกาหลี (อาเซียน+3) และการประชุมสุดยอด

เอเชียตะวันออก (EAS) เปนตน สวนปญหาระดับโลกนั้น เรียกรองใหท้ังสองประเทศมีการ

ประสานงานและรวมมือกันในกรอบกลไกระดับนานาชาติ เชน สหประชาชาติ องคการการคาโลก 

และองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (APEC) 

 ประเทศจีนใหความสําคัญกับประเทศไทยท่ีไดพยายามดําเนินการตางๆในฐานะท่ีเปน

ประเทศผูประสานงานความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียน และประเทศไทยก็ไดเคยมีสวนชวยสําคัญ

ในดานการลดความหวาดระแวงและความขัดแยงระหวางจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น เพ่ือ

เปนการลบลางความหวั่นวิตกของสมาชิกอาเซียนบางประเทศตอการข้ึนมามีอํานาจของจีน และเพ่ือ

เสริมสรางความสัมพันธหุนสวนยุทธศาสตรอาเซียน-จีน ประเทศจีนจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใหไทยแสดง

บทบาทในฐานะประเทศผูประสานงานตอไป เพ่ือชวยประสานความเขาใจในจุดยืนของแตละฝายใน

ยามท่ีเผชิญปญหาใหญๆ เพ่ือรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

ยกระดับความสัมพันธหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวางอาเซียนและจีน 

 ดานประเด็นปญหาทะเลจีนใตนั้น ประเทศจีนยึดม่ันมาตลอดวา “ปญหาทะเลจีนใตนั้นควร

ใหรัฐท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการอางอธิปไตยเหนือดินแดนเปดการเจรจาเพ่ือแกไขขอพิพาทอยางสันติ

วิธีตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ และกอนท่ีขอพิพาทตางๆจะถูกแกไขโดยสมบูรณนั้น แตละฝาย

ควรท่ีจะ “วางความขัดแยงแลวรวมกันพัฒนาความเจริญ”19 ประเทศจีนสนับสนุนใหสานตอการ

หารือเพ่ือจัดทํา “แนวทางการปฏิบัติในทะเลจีนใต” ตามกรอบปฏิญญาวาดวยแนวปฏิบัติของภาคีใน

ทะเลจีนใต และเรียกรองใหข้ันตอนการเจรจามีกรอบความคาดหวังท่ีเหมาะสมและเปนฉันทามติ

รวมกันของทุกฝาย และตองขจัดการรบกวนของปจจัยเชิงลบตางๆ แลวผลักดันใหเกิดการเจรจายก

รางแนวทางปฏิบัติอยางเปนข้ันเปนตอน 

 ประเทศไทยในบทบาทแกนหลักเชิงยุทธศาสตรในความสัมพันธระหวางจีน-อาเซียน 

 กอนท่ีสงครามเย็นจะสิ้นสุดลงนั้น โครงสรางโลกท่ีถูกแบงเปนสองข้ัวอํานาจมีผลอยางยิ่งตอ

การกําหนดความสัมพันธและความเปลี่ยนแปลงระหวางไทยและจีน เม่ือสงครามเย็นสิ้นสุดลงและ

ประเทศจีนข้ึนมีอํานาจ ก็สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฐานอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในระดับ

หนึ่ง และเปนปจจัยสําคัญสําหรับประเทศตางๆรอบขางในการกําหนดนโยบายตอประเทศจีนและ

ความสัมพันธระหวางจีน ในบรรดาประเทศรอบขางนั้น ประเทศไทยดําเนินนโยบายการตางประเทศ

                                                        
19“แผนพัฒนาความสมัพันธจีน-ไทยระยะยาว”. (2556). กระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน. เขาถึง

ไดจาก 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_6046

54/t1088569.shtml . คนเมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2558. 
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แบบสรางดุลยภาพระหวางประเทศมหาอํานาจตางๆท่ียืดหยุน พรอมปรับเปลี่ยนนโยบายท่ีมีตอจีน

และสถาปนาความสัมพันธหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดานรวมกับประเทศจีน และแมวาการท่ี

ไทยอาศัยจังหวะท่ีจีนกําลังเติบโตนี้สรางผลประโยชนรวมกันกับจีน จนเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญท่ีทําให

ประเทศรอบขางอ่ืนๆหันมาพัฒนานโยบายความสัมพันธกับจีน กระนั้นก็ใชวาประเทศอ่ืนๆจะอยูใน

ฐานะสําคัญในยุทธศาสตรความสัมพันธทางการทูตกับประเทศรอบขางของจีนเทาเทียมกับไทย การท่ี

จีนใหความสําคัญกับความสัมพันธแบบทวิภาคีระหวางจีนกับไทยเปนพิเศษเชนนี้ หลักๆแลวก็เปน

เพราะประเทศจีนหวังจะใหไทยทําหนาท่ีเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนตอไป 

อีกท้ังการเจริญเติบโตของจีนจําเปนตองมีสภาพแวดลอมรอบดานท่ีมีเสถียรภาพ รัฐบาลจีนจึงให

ความสําคัญกับการดําเนินนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศกับพ้ืนท่ีรอบขางมาโดยตลอด มุงม่ัน

พัฒนายุทธศาสตรการผูกมิตรกับประเทศรอบขางโดยการ “ดีกับเพ่ือนบาน เปนมิตรกับเพ่ือนบาน” 

และสงเสริมการพัฒนาความสัมพันธหุนสวนยุทธศาสตรกับกลุมประเทศอาเซียน แตก็ยังมีประเทศ

เพ่ือนบานบางประเทศวิตกและหวั่นเกรงการผงาดข้ึนมาของจีน กังวลวาเม่ือจีนแข็งแกรงข้ึน จะกาว

เขามาใชอํานาจครอบงําเหนือประเทศอ่ืนๆในภูมิภาค  ดังนั้น “ทฤษฎีภัยคุกคามจากจีน”จึงไดแพรไป

ท่ัวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงหนึ่ง และสงผลเชิงลบใหกับสภาพแวดลอมรอบขางของจีน 

ประเทศไทยซ่ึงเปนมิตรประเทศหนึ่งของจีนไมเพียงแตจะชวยผลักดันการเจรจาสื่อสารและความเชื่อ

ใจระหวางจีนและอาเซียนเทานั้น ไทยยังสามารถใชความเปนแมแบบของประเทศผูไดรับผลประโยชน

จากการรวมมือกันกับจีนมาเสริมอิทธิพลใหแกจีน ดังนั้นประเทศไทยจึงเปนเสมือนประเทศแกนหลัก

เชิงยุทธศาสตรท่ีชวยใหจีนสามารถขยายอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียน 

 1. ประเทศไทยมีบทบาทเปนแกนหลักเชิงยุทธศาสตรในภูมิศาสตรรอบขางของจีน 

 ประเทศแกนหลัก หมายถึงประเทศสําคัญท่ีสามารถใหความชวยเหลือประเทศมหาอํานาจใน

การขยายอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจลงไปยังภูมิภาคหนึ่ง เนื่องจากประเทศแกนหลักมี

ความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินแผนยุทธศาสตรของประเทศมหาอํานาจ จึงทําใหชาติมหาอํานาจ

แขงกันสรางอิทธิพลกันในประเทศนั้น ประเทศแกนหลักจึงมีอิทธิพลสําคัญตอดุลยภาพทางเศรษฐกิจ

และความม่ันคงระหวางประเทศในภูมิภาคนั้น  ในหนังสือเรื่อง “The Grand Chessboard”  

Zbigniew Brzezinski ไดเรียกประเทศแกนหลักวาเปน “ประเทศศูนยกลางทางภูมิศาสตร” และ

แสดงความเห็นไวอยางนาสนใจวา “ความสําคัญของประเทศศูนยกลางทางภูมิศาสตรนั้นมิไดมาจาก

อํานาจหรือแรงผลักดันของประเทศนั้นๆเอง แตมาจากตําแหนงทางภูมิศาสตรซ่ึงมีความออนไหวของ

ประเทศนั้นๆและสภาพความออนแอท่ีแฝงอยูในประเทศนั้นๆไดสงผลตอพฤติการณของผูเลนเกมกล

ยุทธทางพ้ืนท่ี” Brzezinski ใชความออนไหวของท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของประเทศใดประเทศหนึ่งเปน

เครื่องชี้วัดความสําคัญของการเปนประเทศศูนยกลางทางภูมิศาสตร ใชความสําคัญของท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตรมากําหนดบทบาทความสําคัญของประเทศศูนยกลางทางภูมิศาสตรนั้นๆ บทบาทเหลานั้นก็

คือ “...มีบทบาทสําคัญท่ีจะชี้วาผูเลนเกมตัวสําคัญนั้นจะสามารถเขายึดพ้ืนท่ีสําคัญไดหรือไม หรือ
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อาจจะเปนตัวสกัดไมใหผูเลนเกมนั้นเขาถึงแหลงทรัพยากรท่ีสําคัญบางอยางได ดังนั้นประเทศ

ศูนยกลางทางภูมิศาสตรในบางครั้งก็อาจเปนแนวกันชนใหแกประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งท่ีสําคัญได” 20

นักวิชาการทานอ่ืนๆก็ไดใหคํานิยามของการเปนประเทศแกนหลักเชิงยุทธศาสตรไว ศูนยศึกษา

ยุทธการเฮก(Hague Centre for Strategic Studies) ไดเสนอไวในรายงานวิจัยเก่ียวกับประเทศแกน

หลักฉบับหนึ่งวา “ประเทศแกนหลักคือประเทศท่ีมียุทธปจจัยทางการทหาร ทางเศรษฐกิจหรือทาง

แนวคิดท่ีชาติมหาอํานาจมุงจับจอง ประเทศแกนหลักมีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีชาติมหาอํานาจหลายชาติแผ

อิทธิพลทับซอนกัน  อิทธิพลนั้นผานมาทางขอตกลงรวมตางๆและองคกรท่ีมีปฏิสัมพันธกันระหวาง

ชาติมหาอํานาจกับประเทศแกนหลักผูเปนเจาของยุทธปจจัยเหลานั้นรวมกันจัดตั้งข้ึน” 21 

 การกําหนดประเทศแกนหลักเชิงยุทธศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น มีนัยยะ

เชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญยิ่งตอสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรรอบขางของจีน ดวยภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกมีจุดเดนดานความรวมมือในความม่ันคงและกลไกความม่ันคงท่ีเปนแบบเปดกวาง ทําให

การแกไขปญหาในภูมิภาคผานกลไกความรวมมือแบบพหุภาคีในภูมิภาคท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน 

อาเซียน+3 การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟก (ASEAN Regional Forum - ARF) หรือการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) นั้นมี

ประสิทธิภาพต่ําและไมคอยเกิดผลสัมฤทธิ์นัก สมาชิกหลายชาติมักจะเรียกรองใหอาศัยสถานะของ

ประชาคมอาเซียนเปนพลังสําคัญในความรวมมือระดับภูมิภาค กระนั้น กําลังของอาเซียนในการ

เดินหนาความรวมมือระดับภูมิภาคนั้น ก็เปรียบดังมาตัวเล็กท่ีลากรถขนาดใหญ มีกําลังอํานาจไมสม

ดังใจปรารถนา ประเทศจีนถือเปนประเทศใหญท่ีมีอิทธิพลสําคัญในภูมิภาค มีศักยภาพและความตั้งใจ

อยางเต็มเปยมท่ีจะจัดสรรสินคาสาธารณะ ทวา กรอบความรวมมือระดับภูมิภาคในปจจุบันกลับจํากัด

อํานาจจีนในการขับเคลื่อนความรวมมือในภูมิภาค ในจังหวะท่ีสหรัฐอเมริกาดําเนินนโยบายหวนสู

เอเชียอยางเอิกเกริกนี้ ประเทศจีนเองก็พยายามสรางเวทีความรวมมือระดับภูมิภาคท่ีมีจีนเปนหัวเรือ

แลวเสนอแผนกลยุทธ “หนึ่งเขตหนึ่งเสนทาง” โดยพยายามท่ีจะใชความสัมพันธแบบทวิภาคีกับ

ประเทศตางๆท่ีอยูบนเสนทางเศรษฐกิจ คอยๆจัดสรางกลไกความรวมมือในภูมิภาคแบบพหุภาคีท่ีมี

จีนเปนผูนํา ภายใตแนวคิด “ใชทวิภาคีเปนหลัก ผลักดันพหุภาคี” นี้ จีนจึงจําเปนตองแสวงหา

ประเทศท่ีมีนัยยะสําคัญตอการดําเนินยุทธศาสตรรอบขางของประเทศจีน 

 

 

                                                        
20Zbigniew Brzezinski. The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives 

(ฉบับภาษาจีน) ฉบับพิมพครั้งท่ี 1. เซี่ยงไฮ:สํานักพิมพซางไหเหรินหมิน , 2541. หนา 55. 
21Tim Sweijs, Willem Theo Oosterveld, Emily Knowles และ Menno Schellekens. Why are Pivot 

States so Pivotal? . ศูนยศึกษายุทธการเฮก (HCSS), 2014. หนา 1 
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 ประเทศแกนหลักเชิงภูมิศาสตรนั้นมีลักษณะเดนในแงของภาพรวมของประเทศเชิง

เปรียบเทียบ ท่ีตั้งเชิงเปรียบเทียบ และมาตรฐานเชิงเปรียบเทียบ ประเทศศูนยกลางท่ีมีนัยยะสําคัญ

ตามหลักยุทธศาสตรระหวางประเทศนั้น อาจจะไมเหมาะท่ีจะเปนประเทศแกนหลักสําหรับประเทศ

จีน การท่ีประเทศหนึ่งจะคัดสรรประเทศแกนหลักของตน ยังจําเปนท่ีจะตองพิจารณาถึงปจจัยท่ี

เก่ียวของกับสภาพโดยรวมของประเทศท่ีถูกเลือกนั้นดวย เม่ือเจาะจงลงมาสําหรับประเทศจีนแลว 

จําเปนท่ีจะตองพิจารณาถึงสัมพันธภาพท่ีมีตอจีนและพิจารณาวามีขอพิพาทดานดินแดนกับจีนหรือไม   

ดังนั้น ตามเปาหมายของยุทธศาสตรรอบขางท่ีจีนดําเนินการอยูนี้ เม่ือจีนตองตัดสินวาประเทศไหนท่ี

เหมาะจะเปนประเทศแกนหลักซ่ึงจีนสามารถพ่ึงพาไดนั้น ไมเพียงแตตองพิจารณาถึงหลักเกณฑตาม

นิยามท่ีนักวิชาการกําหนดไวตอประเทศแกนหลักเทานั้น ยังตองใหเหมาะสมกับเง่ือนไขท่ี

เฉพาะเจาะจงตามสภาพจริงของจีนดวย  ขอแรก ประเทศแกนหลักเชิงยุทธศาสตรจะตองมีนัยยะ

สําคัญเชิงภูมิศาสตร เปนประเทศท่ีตั้งอยูในตําแหนงทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญของภูมิภาค อันจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอจีนในการดําเนินยุทธศาสตรของประเทศ ขอสอง ประเทศแกนหลักจะตองมี

ศักยภาพหรือมีอิทธิพลในภูมิภาคระดับหนึ่ง เพ่ือจะเปนประโยชนในการดําเนินบทบาทแกนหลักท่ี

ชวยขับเคลื่อนภารกิจในภูมิภาค ขอสาม ประเทศแกนหลักตองมีสัมพันธภาพอันดีกับจีน ไมมีความ

ขัดแยงดานผลประโยชนท่ีรุนแรง ขอสี่ ท้ังสองประเทศมีความมุงหวังในผลประโยชนหลักท่ีสอดคลอง

กัน ซ่ึงผลประโยชนรวมกันนี้จะทําใหเกิดการรวมมืออยางมีประสิทธิภาพ ประเทศใดท่ีเหมาะสมตาม

เง่ือนไขเหลานี้ยอมสามารถเปนประเทศแกนหลักเชิงยุทธศาสตรในภารกิจสวนภูมิภาคของจีนได ซ่ึง

จากหลักเกณฑดังกลาวนี้ ประเทศไทยมีความเหมาะสมท่ีจะเปนประเทศแกนหลักเชิงยุทธศาสตรของ

จีน ดวยเหตุผลดังนี้ คือ  

 ขอท่ีหนึ่ง ประเทศไทยตั้งอยูใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน มีลักษณะเปนคาบสมุทรท่ีทอด

ยาวไปทางใตเชื่อมตอท้ังประเทศบนภาคพ้ืนทวีปและประเทศท่ีเปนเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต เปนพ้ืนท่ีแกนกลางท่ีเชื่อมโยงเหนือและใตเขาไวดวยกัน ทางเหนือของประเทศไทยติดตอกับ

จีน ทางตะวันตกก็หางจากอินเดียเพียงแคทะเลก้ัน ทางตะวันออกคือทะเลจีนใตท่ีเปนเสนทางผานสู

มหาสมุทรอินเดีย ไทยจึงเปนประเทศสําคัญท่ีเชื่อมโยงเหนือ-ใต ควบคุมตะวันตก-ตะวันออก ดวย

ความสําคัญของท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของไทย ครั้งหนึ่งจึงเคยทําใหรัฐบาลทองถ่ินรวมกันรัฐบาลตางชาติ

สนใจจะขุดคอคอดกระซ่ึงเปนจุดท่ีแคบท่ีสุดบนพ้ืนท่ีคาบสมุทรของไทย เพ่ือปรับเปลี่ยนเสนทางการ

เดินเรือระหวางมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟกไมใหตองคอยพ่ึงพาแตชองแคบมะละกา 

ประเทศจีนใหความสําคัญอยางยิ่งในการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการคมนาคมขนสงกับ

ประเทศไทย วางแผนท่ีจะสรางเครือขายเสนทางรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมตอระบบรางจากประเทศ

จีน โดยใชประเทศไทยเปนศูนยกลางแลวแผขยายตอไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือ

เสริมสรางการติดตอเชื่อมโยงถึงกันกับประเทศตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงจะชวยแกไขปญหา

ท่ีจีนตองคอยพ่ึงพาการเดินทางผานชองแคบมะละกา  
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ขอท่ีสอง ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีใหญเปนอันดับสามในกลุมประเทศสมาชิก

อาเซียน ถึงแมวาการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง กระนั้นผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ของไทยในป 2556 ก็ยังมีมูลคาสูงถึง 387,100ลานเหรียญสหรัฐ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตเปนรองเพียงแคประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทยถือเปนชาติมหาอํานาจทางการคาในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียน ยอดรวมการนําเขา-สงออกสินคามีมูลคาประมาณ 479,300 ลานเหรียญ

สหรัฐ นับเปนประเทศท่ีมีขนาดการคาใหญเปนอันดับสองในอาเซียน 22ประเทศไทยในฐานะท่ีเปน

หนึ่งในชาติท่ีริเริ่มกอตั้งประชาคมอาเซียน ยอมมีอํานาจบทบาทสําคัญในกิจการตางๆของอาเซียน

และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้นประเทศไทยจึงมีบทบาทสําคัญในความรวมมือระหวาง

จีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ขอท่ีสาม ประเทศไทยและจีนมีมิตรภาพสืบทอดกันมายาวนาน บทบาทความสัมพันธหุนสวน

เชิงยุทธศาสตรระหวางสองประเทศมีการพัฒนาใหลึกซ้ึงข้ึนโดยตลอด การรวมมือกันอยางใกลชิด

ระหวางไทยและจีนในชวงทศวรรษท่ี 70 – 80ในคริสตศตวรรษท่ี20 เปนพ้ืนฐานความเชื่อม่ันอันดี

งามท่ีทําใหความสัมพันธไทย-จีนไดพัฒนาตอไปในเชิงลึก ในชวงทศวรรษท่ี 70 การตอตานเวียดนาม

ซ่ึงเปนศัตรูรวมกันของไทยและจีน กอใหเกิดความสัมพันธในฐานะวาท่ีหุนสวนพันธมิตรเชิง

ยุทธศาสตร อันนํามาซ่ึงความรวมมือทางการทหารและการทูตอยางใกลชิด ประเทศจีนไมเพียงแสดง

เจตนารมณในหลายโอกาสวาจะรวมตอตานการครอบงําอํานาจของเวียดนามอยางเคียงบาเคียงไหล

กับไทย ยังไดใหความชวยเหลือดานยุทโธปกรณแกไทยเปนจํานวนมากอีกดวย ในดานความสัมพันธ

ระหวางประเทศนั้น ท้ังสองประเทศมีความรวมมือกันอยางใกลชิด ไทยไดแสดงบทบาทของสะพาน

เชื่อมและผูประสานงานระหวางจีนและอาเซียน ชวยพูดชักนําใหประเทศสมาชิกอาเซียนเปลี่ยน

ทัศนคติเรื่องจีนคือภัยคุกคาม ท้ังโนมนาวใหประเทศจีนยอมรับการตั้งรัฐบาลกัมพูชารวมกันระหวาง

กองกําลังตอตานเวียดนามซ่ึงไมไดเปนพรรคคอมมิวนิสตกับกลุมเขมรแดง เพ่ือใหเกิดกองกําลัง

ภายในประเทศเปนแนวรวมตอตานเวียดนาม ในชวงประวัติศาสตรความรวมมือระหวางไทย-จีนครั้งนี้ 

ท้ังสองประเทศตางไดสรางความเชื่อม่ันทางการเมืองตอกันอยางลึกซ้ึง เติ้ง เสี่ยวผิงไดเคยกลาวไววา 

“ไทยและจีนเปนแบบอยางความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีระบอบสังคมท่ีแตกตางกัน” ท้ังไทยและ

จีนตางก็ชื่นชมกับความรวมมือในชวงเวลานั้นอยางยิ่ง 

 นอกจากนี้ ไทยและจีนไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีรุนแรง ท้ังสองประเทศไมมี

พรมแดนท่ีติดกันจึ งไม เ กิดขอพิพาทสิทธิ เหนือดินแดน ซ่ึงเปนฉนวนสําคัญท่ีนํามาสูการ

กระทบกระเทือนความสัมพันธของสองประเทศ ประเทศไทยยังสามารถดํารงตนในฐานะบุคคลท่ีสาม

ในการไกลเกลี่ยปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใต ชวยประนีประนอมและเสริมสรางความไววางใจ

                                                        
22  ศูนยขอมูลสถิติแหงชาติ / คณะสํารวจประจํามณฑลกวางสี สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ. คูมือสถิติจีน-ชาติ

อาเซียน พ.ศ.2557. ปกก่ิง : สํานักพิมพสถิติจีน , 2557. หนา 40 และ 51 . 
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ระหวางจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ขอท่ีสี่ ท้ังสองประเทศลวนปรารถนาใหความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางจีน-อาเซียน

ขยายตัวตอไป สงเสริมการเจรจาแกไขปญหาขอพิพาทระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือลด

ความแตกแยก และปองกันไมใหความขัดแยงบานปลาย ถึงแมวาการท่ีไทยเปนพันธมิตรกับสหรัฐฯจะ

ทําใหเกิดขอจํากัดในการสรางความรวมมือทางทหารและความม่ันคงระหวางไทยกับจีน ประเทศไทย

ไมอาจจะกลายเปนประเทศแกนหลักท่ีแทจริงของจีนได แตเนื่องจากประเทศไทยไดดําเนินนโยบาย

ความสัมพันธระหวางประเทศท่ีมีความยืดหยุนสูงในการสรางสมดุลระหวางชาติมหาอํานาจมาโดย

เสมอ ดังนั้นเม่ือประสบปญหาสําคัญ ประเทศจีนจึงสามารถขอใหไทยซ่ึงมีสถานภาพเปนกลางท่ีเปน

มิตรกับจีนมาชวยทําหนาท่ีเสมือนประเทศแกนหลักเชิงยุทธศาสตรใหแกจีนได 

 2. บทบาทหนาท่ีความเปนแกนหลักเชิงยุทธศาสตรของไทยในการขับเคล่ือนความ

รวมมืออันดีระหวางจีนและอาเซียน 

 บทบาทของไทยในฐานะแกนหลักเชิงยุทธศาสตรในภูมิศาสตรรอบขางของประเทศจีนปรากฏ

อยางเดนชัดในการเปนสะพานเชื่อมและผูประสานความสัมพันธระหวางจีนและอาเซียน ซ่ึงแสดงออก

อยางเปนรูปธรรมในสองดาน คือ  

 ดานแรก  ประเทศไทยแสดงบทบาทแกนหลักในปญหาทะเลจีนใต 

 ประเทศไทยมิไดเปนประเทศท่ีเรียกรองอํานาจอธิปไตยเหนือพ้ืนท่ีในขอพิพาททะเลจีนใต 

และไมตองการใหปญหาทะเลจีนใตกระทบตอการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีนและอาเซียน ท้ังไม

ปรารถนาใหประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความแตกแยกภายในเนื่องจากมีจุดยืนตางกันในประเด็น

ปญหาทะเลจีนใต ตลอดเวลาท่ีผานมา ประเทศไทยเรียกรองใหผูเก่ียวของในปญหาทะเลจีนใตแตละ

ฝายยับยั้งชั่งใจ และผลักดันใหจีนเปดการเจรจาและสรางความเชื่อม่ันระหวางกันกับประเทศตางๆท่ี

อางสิทธิ์เหนือพ้ืนท่ี เพ่ือปองกันไมใหการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีน-อาเซียนตองสะดุดลงเพราะ

ปญหาทะเลจีนใต 

 จุดยืนของไทยตอปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใตใกลเคียงกันกับจีน คือไมตองการใหมีการ

แทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก แตเสนอใหประเทศซ่ึงเปนคูพิพาทดําเนินการแกไขปญหาระหวาง

กันเอง  ในการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ เม่ือป พ.ศ. 2553 มีบางประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใตหวังจะอาศัยโอกาสหวนคืนสูเอเชียของสหรัฐฯ กลาวอางวาทะเลจีนใตเปนผลประโยชน

ระดับชาติของสหรัฐฯ เพ่ือชักจูงใหสหรัฐฯเขารวมแถลงการณรวมวาดวยปญหาทะเลจีนใตในการ

ประชุมดังกลาวท่ีวา “ตอตานประเทศใดๆท่ีใชกําลังอาวุธประกาศสิทธิ์อํานาจเหนืออธิปไตยในพ้ืนท่ี

ทะเลจีนใต”  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทยไดกลาวแสดงความคิดเห็นตอเรื่องนี้

วา “เราไดเคยอภิปรายกันถึงปญหาทะเลจีนใตแลวในท่ีประชุมระดับภูมิภาคของอาเซียน ซ่ึงประเทศ

ท่ีเก่ียวของกับขอพิพาททุกประเทศตางก็เปนสมาชิกในท่ีประชุมดังกลาว ดังนั้นหากอาเซียนจะ

อภิปรายปญหานี้กับสหรัฐฯโดยท่ีไมมีจีนเขารวม เกรงวาจะไมคอยเหมาะสมนัก เราไมตองการให
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เขาใจผิดวาพยายามหาสมัครพรรคพวก แลวรวมกันกับอเมริกามาตอกรกับจีน” 23 ในป พ.ศ. 2556 

นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศยังไดเคยอธิบายถึงจุดยืนของไทยตอปญหา

ทะเลจีนใตวา หนึ่ง ไทยจะพยายามหาจุดยืนรวมกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นปญหา

ทะเลจีนใต สอง ไทยเรียกรองใหประเทศท่ีเก่ียวของกับขอพิพาทในดินแดนดังกลาวเปดการเจรจา

หารือกันเองระหวางคูพิพาท24 

 ไทยรับบทบาทการเปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธจีน-อาเซียนอยางแข็งขัน มุงม่ัน

ผลักดันใหประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหาดังกลาวเปดการเจรจาระหวางกัน เม่ือ

ป พ.ศ. 2555 เนื่องจากประเทศฟลิปปนสและเวียดนามคอยจุดประเด็นท่ีกอใหเกิดความขัดแยงอยู

เสมอ ทําใหประเด็นปญหาทะเลจีนใตยิ่งเพ่ิมระดับความรุนแรงมากข้ึน กระท่ังในการประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศอาเซียนซ่ึงเปดประชุมในวันท่ี 9 กันยายน ฟลิปปนสพยายามจะมัดมืออาเซียนในประเด็น

ปญหาทะเลจีนใตโดยการไมยอมรับมติ สงผลใหการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตองปด

ประชุมโดยไมมีแถลงการณรวมเปนครั้งแรกในรอบ 45 ป ในปเดียวกันนี้ ไทยไดเสนอตัวรับตําแหนง

ประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-จีนในขณะท่ีความขัดแยงกําลังดุเดือดอยางท่ีสุด เพ่ือรับ

ภารกิจไกลเกลี่ยหาทางลดความขัดแยงและเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ท้ังนี้ เพ่ือใหจีน

และอาเซียนไดกลับเขาสูโตะประชุมอีกครั้ง จึงมีการเปดประชุมระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของแต

ละประเทศอยางไมเปนทางการข้ึนอีกครั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 และลงมติเห็นชอบใหประเทศ

ไทยในฐานะประเทศผูประสานงานจัดการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนเพ่ือแกปญหาความขัดแยง

ในทะเลจีนใต นายอรรถยุทธ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศของไทยไดกลาว

ไวเชนกันวาในชวงท่ีไทยทําหนาท่ีเปนประเทศผูประสานงานนี้ไดดําเนินการจัดประชุมและสัมมนา

ตางๆอยูเสมอ เพ่ือสงเสริมใหท้ังสองฝายไดมีปฏิสัมพันธกันอยูเสมอ เพ่ือชวยเพ่ิมความเชื่อม่ันระหวาง

กันทางการเมือง ในป พ.ศ. 2556 นายกนก เผือกนวม ขาราชการกระทรวงการตางประเทศของไทย

ไดเสนอความเห็นในบทความของเขาเรื่อง “ความไวเนื้อเชื่อใจ กุญแจท่ีขาดหายไปในทะเลจีนใต” วา 

“ในปญหานี้ไทยจะดําเนินบทบาทอยางสมดุลและไมเลือกขาง เพ่ือไมใหกระทบตอความสัมพันธ

ระหวางไทยและจีน หรือความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ ไทยได

พยายามดําเนินบทบาทผูประสานงานอยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ

ระหวางทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไทยไดเรียกรองใหมีการแกไขปญหาโดยสันติวิธีในหลายโอกาสและ

พยายามสรางบรรยากาศแหงความสมานฉันท เพ่ือใหทุกฝายมีความพรอมท่ีจะรวมมือกัน ท้ังนี้ ไทย

                                                        
23 หลายประเทศในการประชุมสุดยอดอาเซียนโจมตีจีนไมสําเร็จ. หนังสือพิมพหนานฟางตูซื่อ. 27 ก.ย. 2553. 

เขาถึงไดจากhttp://ngdsb.hinews.cn/html/2010-09/27/content_279971.htm . คนเมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 

2558. 
24โจว สี่เหมย และเหลียง เสีย. ทัศนะบุคคลช้ันสูงของไทยตอขอพิพาทในทะเลจีนใต . บทความวิจัยปญหาเอเชีย

อาคเนย . 2556 (3) : 95. 
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จะเปนเจาภาพจัดการประชุมในกรอบอาเซียน-จีน ในหลายระดับในระยะ 3 ปขางหนา เพ่ือเปด

โอกาสใหมีการหารือกันเพ่ิมข้ึนและสงเสริมความรวมมือระหวางสองฝายในหลายๆ ดาน รวมท้ัง

ประเด็นทะเลจีนใต” 25 

 การสงเสริมการเจรจาและความรวมมือทางทะเล ขยายขอบเขตความเห็นพองรวมกันใน

ประเด็นปญหาทะเลจีนใตระหวางจีนและอาเซียน ประเทศไทยพยายามอยางยิ่งท่ีจะผลักดันใหจีน

และอาเซียนสรางความรวมมือในประเด็นปญหาทางทะเล ในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยไดเปน

เจาภาพจัดการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งท่ี 20 ในการประชุมนี้ จีนและอาเซียนได

หารือกันในประเด็นการหาชองทางเพ่ือเจรจาสรางความรวมมือทางทะเลระหวางจีน-อาเซียน 

นอกจากนี้ จีนและอาเซียนยังไดรวมกันกอตั้งกองทุนความรวมมือทางทะเลอาเซียน-จีนซ่ึงมีขนาด

กองทุน 3,000 ลานหยวน ซ่ึงปจจุบันไดมีโครงการความรวมมือทางทะเลท่ียื่นเรื่องตอกองทุนนี้แลวถึง 

17 โครงการ ครอบคลุมหลากหลายประเด็นเชน เศรษฐกิจทางทะเล สภาพความปลอดภัยทางทะเล 

เปนตน26 ประเทศไทยมีสวนอยางยิ่งในการผลักดันใหเกิดการเจรจาและความรวมมือทางทะเล

ระหวางอาเซียน-จีน มีสวนชวยในการขยายประเด็นและจุดยืนรวมท่ีอาเซียนและจีนเห็นพองรวมกัน 

เพ่ือลดความขัดแยงและการแตกแยก ดวยพ้ืนฐานเหลานี้ อาเซียนและจีนจึงเห็นพองท่ีจะปฏิบัติตาม

ปฏญิญาวาดวยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใตตอไป ท้ังจะผลักดันการจัดทําแนวปฏิบัติในทะเลจีน

ใตใหสําเร็จลุลวงในเร็ววัน 

 ประเทศไทยยืนหยัดในการผลักดันการเจรจาหารือเพ่ือแกไขปญหาทะเลจีนใตระหวาง

อาเซียนและจีนมาโดยตลอด พยายามอยางยิ่งท่ีจะชวยคลี่คลายความขัดแยงและสรางฉันทามติ

รวมกันใหมากข้ึน และยกใหการพัฒนาความสัมพันธอาเซียน-จีนเปนกรอบหลักในการหาชองทาง

แกไขขอพิพาทในทะเลจีนใต ปองกันมิใหปญหาขอพิพาทสิทธิเหนือดินแดนมาเปนอุปสรรคในการ

พัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางอาเซียน-จีน และใชสันติวิธีในการแกไขความขัดแยงดานเขตแดนให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ดานท่ีสอง  ไทยแสดงบทบาทแกนหลักในการติดตอแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ระหวางอาเซียนและจีน 

 ไทยสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจอยางแข็งขันจนเปนแบบอยางใหแกประเทศสมาชิก

อาเซียน ในป พ.ศ. 2545 จีนและอาเซียนไดรวมลงนามในกรอบความตกลงความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงกําหนดเปาหมายใหมีการวางแนวทางจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนข้ึนในป พ.ศ. 

                                                        
25 โจว สี่เหมย และเหลียง เสีย. ทัศนะบุคคลช้ันสูงของไทยตอขอพิพาทในทะเลจีนใต . บทความวิจยัปญหาเอเชีย

อาคเนย . 2556 (3) : 95. 
26“การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซยีน-จีน ครั้งท่ี 200 จัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ”.(2557) เว็บไซต people.เขาถึงไดจาก 

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2014-04/23/nw.D110000renmrb_20140423_3-03.htm . คน

เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558. 
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2553 ภายใตกรอบขอตกลงนี้ ไทยและจีนไดริเริ่มดําเนินการยกเวนภาษีสินคาผักและผลไมเปนศูนย

ระหวางไทย-จีนในป พ.ศ. 2546 เพ่ือเปนกาวแรกสูการจัดตั้งเขตการคาเสรี ความรวมมือดานสินคา

เกษตรระหวางไทย-จีนมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกระตุนการสรางความรวมมือและการปรับลดภาษี

ธุรกิจการคาตางๆระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน ภูมิภาคอาเซียนผลักดันเต็มกําลังในการ

สรางเครือขายเชื่อมโยงระหวางกัน และเพ่ือใหพรอมรับกับการเปดประชาคมอาเซียนในป 2558 จีน

เสนอตัวใหความรวมมืออยางเต็มท่ีในการแกไขปญหาการขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐานดานทางรถไฟ

และถนนหลวงในคาบสมุทรอินโดจีน แตแลวบางประเทศในกลุมอาเซียนกลับแสดงทาทีหวาดระแวง

อยางยิ่งตอเจตนารมณดังกลาวของจีน  เนื่องจากประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนสวนใหญใชทางรถไฟ

รางแคบ ดังนั้นหากยอมใหจีนเขามาลงทุนสรางระบบรถไฟความเร็วสูงและเชื่อมตอระบบรางใหเขา

กับเสนทางรถไฟจากในประเทศจีน ก็ยอมหมายถึงการหันมาใชขนาดรางตามมาตรฐานเดียวกับจีน 

เม่ือการคมนาคมทางบกเชื่อมตอเขาดวยกันกับประเทศเพ่ือนบานซ่ึงมีขนาดใหญโต จึงทําใหบาง

ประเทศสมาชิกอาเซียนหวั่นวิตกตอความม่ันคงทางภูมิศาสตร ตอมาเม่ือโครงการ “ขาวสารแลกรถไฟ

ความเร็วสูง” ท่ีจีนและไทยรวมลงนามกันไดเริ่มดําเนินการอยางเปนทางการในเดือนสิงหาคม 2557 

ก็เปนการสรางความม่ันใจใหแกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความรวมมือกันอยางใกลชิดใน

การลงทุนกอสรางรถไฟความเร็วสูงรวมกันระหวางไทยและจีนมีสวนชวยใหจีนสามารถเดินหนาความ

รวมมือดานโครงสรางพ้ืนฐานกับประเทศอ่ืนๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลักดันใหระบบรถไฟ

ความเร็วสูงของจีนไดกาวออกนอกประเทศ ขณะเดียวกันการขยายความรวมมือดานโครงสราง

พ้ืนฐานกับประเทศตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังชวยกระตุนใหภูมิภาคเกิดการเชื่อมโยงถึงกัน 

เสริมสรางความเปนเอกภาพของอาเซียน ความสําเร็จในการกอสรางเครือขายทางรถไฟจะชวยอํานวย

ประโยชนใหแกนักลงทุนจีนท่ีใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการแผกระจายและเชื่อมโยงท้ังภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ประเทศไทยไดริเริ่มและผลักดันใหเกิดกลไกการเจรจาสื่อสารในประเด็นความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจการคาระหวางอาเซียนกับจีนหลากหลายกลไก ในปพ.ศ. 2554 มีการตั้งคณะติดตามการ

ดําเนินงานดานเศรษฐกิจการคาอาเซียน-จีนข้ึนท่ีกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดันและขยาย

กรอบความรวมมือและการเจรจาดานเศรษฐกิจการคาระหวางอาเซียนและจีน ป พ.ศ. 2555 มีการ

จัดนิทรรศการแสดงสินคาอาเซียน-จีน (China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair) ข้ึนเปนครั้ง

แรกและจัดตอเนื่องเปนประจําปละหนึ่งครั้ง ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย มีผูเขารวมชาวจีนนําสินคาประเภทตางๆ อาทิ เครื่องใชไฟฟา อุปกรณกอสราง เครื่อง

เรือนและอาหาร มาจัดแสดง ซ่ึงไดดึงดูดผูประกอบการจากประเทศตางๆท่ัวภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตใหเดินทางมาชมสินคาและเจรจาธุรกิจ “ประเทศไทยตั้งอยูใจกลางของอาเซียนท้ังสิบประเทศ 

มีบทบาทในการกระจายเชื่อมไปสูประเทศตางๆรอบดาน เปนศูนยการทางเศรษฐกิจและการเงิน 

ตลอดจนศูนยกลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การจัดนิทรรศการของไทยก็เปนไป



 

 
121 

ตามความตองการของตลาด และจะเปนการเปดโอกาสใหแกธุรกิจตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตไดมีเวทีการคาเพ่ือพบปะเจรจาทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารระหวาง

กัน”27  

 การสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนตองอาศัย

ประเทศพันธมิตรสักประเทศหนึ่งเปนหนาตางเผยแพรวัฒนธรรมจีน ไทยและจีนมีการแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรมกันอยูเสมอ วัฒนธรรมจีนก็ไดรับการตอบรับอยางดีในประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึง

ทําหนาท่ีเปนแกนหลักสําคัญในการสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางจีน-อาเซียน ในป 

พ.ศ. 2555 กระทรวงวัฒนธรรมของท้ังสองประเทศรวมกันเปนเจาภาพในพิธีเปด“โครงการ

แลกเปลี่ยนระดับประชาชนเพ่ือสงเสริมการปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมในระดับรากหญาระหวาง

อาเซียน-จีน (People-to-People Exchange Programme to Promote ASEAN-China Cultural 

Interactions at the Grassroots Level)” ข้ึนท่ีประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะกระตุนให

ประชาชนจีนและภูมิภาคอาเซียนมีความเขาใจในวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของแตละประเทศ และเปนการ

เสริมสรางมิตรภาพระหวางประชาชน ในระหวางกิจกรรม “ปแหงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-

อาเซียน 2014” ศ.ดร.อภินันท โปษยานนท รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไทยซ่ึงไดเขารวมกิจกรรม

ดังกลาวไดแสดงความเห็นวา “การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางชาติสมาชิกอาเซียนกับจีนนั้นมี

ความสําคัญอยางยิ่ง ประเทศไทยจะเขารวมในการแลกเปลี่ยนและความรวมมือกับประเทศตางๆอยาง

เต็มท่ี สมควรอยางยิ่งท่ีจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางจีน-

อาเซียน โดยเฉพาะระหวางจีนและไทย” 28ความสัมพันธระหวางไทย-จีนเปนความสัมพันธแบบทวิ

ภาคีหลักท่ีสําคัญในความสัมพันธระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนตางๆ และเปนแกนหลักเชิง

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีผลักดันความรวมมือระหวางจีน-อาเซียน ดังท่ีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนประจําประเทศไทย นาย หนิง ฟูขุยเคยกลาวไววา ในสภาวการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อยูเสมอนั้น ความรวมมือระหวางจีน-อาเซียนก็ยอมเผชิญกับความทาทายตางๆ ดังนั้นจึงตอง

ขับเคลื่อนความสัมพันธไทย-จีนไปใหตอเนื่อง   เพ่ือนําพาความสัมพันธจีน-อาเซียนใหกาวเดินตอไป29 

                                                        
27“งานนิทรรศการแสดงสินคาอาเซยีน-จีน (ประเทศไทย) – แนะนํานิทรรศการ”. เว็บไซตทางการของงาน

นิทรรศการแสดงสินคาอาเซยีน-จนี (ประเทศไทย). เขาถึงไดจาก 

http://cacf.fairwindow.com/cn/About/Introduction/. คนเมือ่วันท่ี 30 มิถุนายน 
28 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไทย : รับตองสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน-อาเซียน. สํานักขาว

ตางประเทศออนไลน. 8 เมษายน 2558. เขาถึงไดจาก

http://gb.cri.cn/42071/2014/04/08/7551s4495829.htm . คนเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558. 
29“ประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในเชิงลึกอาเซียน-จีน”. เว็บไซตสาํนักขาวซนิฮวา. 19 

ก.ย. 2557. เขาถึงไดจาก http://www.gx.xinhuanet.com/newscenter/2014-09/19/c_1112543692.htm .  

คนเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558. 
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บทสรุป 

 ความสัมพันธระหวางไทยและจีนผานชวงเวลาท่ีมีความขัดแยงทางลัทธิอุดมการณซ่ึงแตก

ออกเปนสองข้ัว แตเพ่ือผลประโยชนรวมกันของสองประเทศจึงไดหันมารวมมือกัน จนกอเกิด

ความสัมพันธเสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการทหาร เม่ือเขาสูคริสตศตวรรษท่ี 21 ความสัมพันธระหวาง

สองประเทศก็พัฒนาไปในเชิงลึกข้ึนเรื่อยๆ จนมาเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบ

ดาน ความสัมพันธระหวางไทย-จีนท่ีลึกซ้ึงข้ึนทุกวันนั้นมิเพียงเกิดจากการท่ีไทยพยายามปรับตัวใหเขา

กับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจในภูมิภาคอันเกิดจากการกาวข้ึนมามีบทบาทของจีนเทานั้น  แต

ยังเปนเพราะจีนมองเห็นสถานะสําคัญของไทยในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาคของจีนอีกดวย

 ประเทศไทยมีทัศนะเชิงบวกตอการเติบโตของจีน มิตรภาพท่ีมีมาเนิ่นนานและความไวเนื้อ

เชื่อใจตอกันทําใหไทยเปนแกนหลักเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีนและ

อาเซียน และมีสวนสําคัญยิ่งในการแกไขปญหาใหญๆในภูมิภาคซ่ึงสงผลกระทบตอความสัมพันธ

อาเซียน-จีน การเติบโตของจีนจะยังคงผลักดันใหเกิดการปรับดุลอํานาจในภูมิภาคเอเชียตอไป ท้ังจะ

นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคครั้งใหม  เชนเดียวกับโอกาสและ

ความทาทายตอประเด็นความรวมมือดานม่ันคงและเศรษฐกิจการคาระดับภูมิภาคของอาเซียนและจีน  

ประเทศไทยในฐานะวาท่ีประเทศแกนหลักเชิงยุทธศาสตรของจีน มีบทบาทสําคัญใหการชวยใหจีน

บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรระหวางประเทศกับดินแดนรอบขางและการผลักดันการสราง 

“หนึ่งเขตหนึ่งเสนทาง”  ความสัมพันธระหวางไทย-จีนจะยังคงพัฒนาตอไปในเชิงลึกและดํารงไวซ่ึง

ความรวมมือในการดําเนินภารกิจระดับภูมิภาคอยางแนบแนน 

 

 

ประวัติยอของผูเขียน ศาสตราจารย ดร.หลิว ชางหมิง หัวหนาภาควิชาการเมืองระหวางประเทศ

และอาจารยท่ีปรึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สังกัดคณะรัฐศาสตรระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยซานตง มี

ผลงานวิจัยเก่ียวกับประเด็นปญหาดานตางๆ เชน ความม่ันคงในเอเชียตะวันออก ความสัมพันธของ

ชาติมหาอํานาจ ความสัมพันธระหวางประเทศของจีนและโลกาภิบาล (global governance) เปนตน 

 

(ผูแปล อาจารยจงจินต นิลคําแหง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
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The New Development of Sino--Thai Relations and 

Thailand’s Pivotal Role in the Relations between China and ASEAN 

Liu Changming, Gao Xin 

Abstract: Sino--Thai relations experienced two periods before the end of the 

cold war: one is the period of the hostile relations, another is the period of the 

quasi--military alliance relation. After the end of the cold war, Sino—Thai relations 

have developed to the new period of a comprehensive strategic partnership. 

Thailand is a pivotal state to China, and has played a pivotal role in the South Sea 

dispute, economic and cultural cooperation between China and ASEAN. China will 

continue to deepen the political trust relations, expand the scope and level of the 

economic and trade cooperation, promote the cultural exchanges and cooperation, 

strengthen the regional and international defense and security cooperation between 

two countries. With the steady development of Sino--Thai relations, the role which 

Thailand plays in the China--ASEAN relations will be more important in the future. 

 

Key words：China; Thailand; Sino--Thai Relation; Strategic Pivot 
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 中泰关系的新发展与泰国在中国 

—东盟关系中的支点作用 

刘昌明、高昕 

山东大学政治学与公共管理学院 

 

摘要：冷战结束前，中泰关系经历了敌对关系、两国建交后的准军事同盟关系两个

时期，冷战结束后中泰两国进一步发展为全面战略合作伙伴关系。泰国是中国东盟战略

中的准支点国家，泰国在南海争端、中国-东盟经济和文化合作中发挥了重要的支点作

用。中国不断深化两国政治互信与友好关系，积极扩大两国经贸合作的领域范围和合作

水平，继续推进两国文化交流与合作，不断加强两国在地区和国际领域的防务与安全合

作。随着中泰关系的稳定发展，泰国在中国与东盟关系中的作用将更加突显。 

关键词：  中国； 泰国；中泰关系；战略支点 

 

泰国是东南亚国家中第一个同中国发表联合声明的国家，自 1975年中泰建交以来，

中国不断强化同泰国的友好合作关系，重视泰国在地区事务中的作用，在国际局势风云

变幻的背景下，两国不仅继续保持传统的友谊，而且在 21 世纪更进一步建立了全面战

略合作伙伴关系。本文拟对中泰关系进行历史考察的基础上，评估中泰关系的现状，以

此为基础分析泰国在中国—东盟关系中的战略支点作用。 

一、中泰两国关系的历史演进 

受到不同时期国际局势的影响，二战后中泰关系经历了敌对、缓和、建交和深化发

展四个阶段。 

1．1949——1969年：两国关系的敌对时期。 

1949 新中国成立后，中国政府作出了“一边倒”的政策选择，倒向苏联为首的社会

主义阵营。在美苏冷战的国际背景下，泰国銮披汶政府（1947年 11月—1957年 9月）

配合美国实行反共政策，在国内开展反华运动。1954年泰国加入美国倡导的东南亚条约

组织，成为美国遏制战略的重要堡垒，中国曾在多个场合对泰国政府提出批评、抗议，

尽管銮披汶政府出于国内原因一度寻求改善对华关系，但总的来看，銮披汶政府时期中
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泰关系基本处于敌对状态。 

1958年沙立政府（1958年 10月—1963 年 12月）上台后，视美国为其保护者，继

续追随美国推行亲美反共政策。1958年中国与柬埔寨建交后，泰国将其视为共产主义对

泰国的威胁，在国内大肆开展反华反共的活动，中国对此提出严正抗议。1959年沙立政

府发布《革命团第 53号法令》，1961年美泰军事合作进一步加强，泰国成为美国扩大

印支影响力、侵略越南的军事阵地。美泰双方于 1962 年签订的《美泰外长联合声明》

巩固了双方的军事防卫同盟关系。为了应对美泰不断强化的军事合作，中国开始支持泰

国共产党的反政府武装斗争，为泰国共产党提供人员培训和武器配置。1966年开始的文

化大革命使中国的左倾思潮主导了中国外交政策，“时任中国国防部长的林彪高唱‘人

民战争’，主张在第三世界煽动革命，‘包围’世界上各大重要工业国家。”
① 中国的

对外政策变化影响到了中国对泰国的外交政策，中国不仅强烈谴责泰国当美帝的走狗帮

助美国出兵越南、入侵柬埔寨，还积极对越南和柬埔寨实施援助。不仅如此，中国政府

更大力支持泰国共产党的武装斗争。泰国方面不仅谴责中国在泰国国内进行的“颠覆活

动”，对国内共产党大力镇压；还在国际上不承认中国政府并阻挠中国加入联合国。中

泰关系直至 1969年都处于全面的敌对状态。 

2．1969——1975年：两国关系的缓和时期。 

20 世纪 70年代中国开始调整外交政策中反帝反修的政策，转变 60年代左倾外交思

想，改善中国国际环境。一方面，1969 年珍宝岛之战后，中苏关系彻底破裂，毛泽东提

出“一条线”，“一大片”的外交战略，努力改善同西方的关系，大力发展同发展中国

家的关系。另一方面，美国总统尼克松上台后，开始从东南亚实施战略收缩，从越南逐

步撤军。1972年尼克松访华，中美关系开启新篇章。国际局势的变化和美国的战略调整

让泰国不得不放弃一边倒向美国的政策，重新审视对华立场。中国对泰国的态度转变也

做出积极回应，双方交流接触逐渐增多，并最终于 1975 年 7 月 1 日共同签署《中泰建

交联合公报》，正式确立外交关系，两国关系步入相对缓和阶段。 

3. 1975——1990年：两国关系的准同盟时期。 

中泰建交后，两国为消弭怀疑和敌对，增强政治互信，双方派遣各方人员互访，为

增进交流沟通都做了巨大努力。1978年泰国江萨总理先后在 3月和 4月两次访华，而中

国邓小平副总理在 11月也对泰国进行了回访。1978 年越南入侵柬埔寨所导致的东南亚

                                                        
①
 亨利•基辛格著：《大外交》，海南出版社 1998 年版，第 623 页。 
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安全局势的变化，使得中泰两国关系迅速升温。1976年越南南北统一后开始重拾建立“印

支联邦”，称霸东南亚的野心。1977年与老挝签订了《友好合作条约》，将老挝纳入自

己的势力范围，1978年又在苏联的支持下大举出兵柬埔寨。越南的扩张野心严重威胁到

了中南半岛的安全局势，对中国的周边环境也构成了严峻挑战，导致中国面临南北两个

方向的霸权威胁。越南在出兵柬埔寨后，又在泰柬边境集结重兵，频繁侵扰泰柬边境城

市，公然入侵泰巴真府达暹村等地，严重威胁泰国的主权安全。越南的霸权扩张直接推

动中泰两国在政治和军事领域的合作，促使两国共同抗击越南的侵略扩张。“1978年泰

国议长哈林访华时，邓小平对他表示，如果越南进攻东盟国家，中国就站在东盟国家一

方；如果越南入侵泰国，中国将站在泰国一边。”
① 1983 年中国杨得志总参谋长在访问

泰国时曾警告越南说：“如果越南胆敢侵略泰国，中国的军队不会视之不理，我们要支

持泰国人民捍卫自己的国家。”② 中国在武器装备上也加大了对泰国的援助，不仅赠予

泰国大量军事物资，还以“友好价格”出售泰国大量武器。为了维护中国西南边疆的稳

定，同时打击越南在中南半岛侵略的野心，支援柬埔寨的反越战争，1979年中国发起对

越自卫反击战。中泰两国在柬埔寨问题的解决和与越南斗争上通力合作，使两国关系在

这个阶段处于准同盟阶段。 

4．1990——至今：两国全面战略伙伴关系的形成和发展时期。 

进入 20世纪 90年代，中南半岛局势变化与国际格局的重大改变深刻影响了中泰关

系的发展，从而推动中泰关系进入全面发展的新阶段。首先，柬埔寨问题得以解决。1991

年在巴黎召开柬埔寨问题国际会议，签署了《柬埔寨冲突全面政治解决协定》，柬埔寨

问题最终得以解决，至此维系中泰 70-80年代准同盟关系的外部基础不再存在。其次，

中国的快速发展引发了地区力量格局的调整。两极格局结束后，地区新兴大国崛起，世

界力量格局呈现一超多强态势。在东亚地区，中国的崛起深刻影响了传统的地区力量结

构，在适应中国崛起的过程中，不同国家在平衡或者顺应中国崛起这两种政策选项中摇

摆，而泰国则是东南亚国家中搭乘中国经济发展快车实现双方互利共赢的典型。再次，

经济全球化发展迅速，安全问题内涵丰富。冷战结束后，和平与发展成为世界主流，军

事安全问题重要性相对下降，而经济发展成为世界主要潮流，安全问题的内涵延伸到了

许多非传统安全领域，经济合作成为中国同东南亚国家合作主要内容，安全合作领域拓

                                                        
①
 李滋仁著：《中泰两国关系的回顾与展望》，载《南洋问题研究》，1990 年第 4 期，第 49 页。 

②
 尼帕•齐巴颂著：《泰中关系——友好的二十年》，泰国法政大学 1996 年版，第 21 页。  
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宽，在地区恐怖主义、毒品犯罪、海盗猖獗等问题上展开了有效的合作。 

在上述国际背景下，中泰双边关系进入调整和深化发展时期，泰国选择加强同中国

的双边关系，而中国也愿意选择泰国作为东南亚国家中的亲密合作伙伴，中泰关系朝着

全面战略合作伙伴方向发展。 

一是中泰政治关系不断深化。1999 年中泰双方共同签署《中泰关于二十一世纪合作

计划的联合声明》，为两国政治、经济、贸易、军事、教育、科技等各个领域制定了发

展框架。泰国作为与中国第一个发表联合声明的东盟国家，对东南亚国家而言有重要的

象征意义。2001年 8月中泰双方签署了《中国与泰国联合公报》，就双边关系及共同关

心的国际和地区问题深入交换意见并取得广泛共识。2012 年 4月英拉总理正式访华，进

一步推动了中泰战略性合作关系，期间两国签署了《中华人民共和国和泰王国关于建立

全面战略合作伙伴关系的联合声明》，声明中双方正式建立全面战略合作伙伴关系，一

致同意扩大政治、经贸、文化等各领域的合作，强调两国在地区合作机制和框架中加强

协调。2013年 10月李克强总理应邀对泰国进行正式访问，中泰两国在曼谷发表了《中

泰关系发展远景规划》。泰王国总理巴育·占奥差阁下于 2014年 12月 22日至 23日对

中国进行正式访问，双方进一步增强了政治互信与理解，对全面落实深化中泰全面战略

合作伙伴关系达成共识。 

二是经济合作成效突出。2003 年 6 月中泰两国成立副总理级经贸联委会，至 2014

年 11 月已召开三次会议。两国还签署了一系列经济发展协定，1997年签署了《贸易经

济和技术合作谅解备忘录》，2003 年中泰在中国---东盟自贸区框架协议下实施蔬菜水

果零关税，2009年 6月两国签署《扩大和深化双边经贸合作的协议》，2011年签署《双

边货币互换协议》，2012年 4月，两国签署《经贸合作五年发展规划》，2014 年 12月

两国央行签署《关于在泰国建立人民币清算安排的合作谅解备忘录》。通过一系列协议

的安排，双边经济关系日益机制化，双边合作不断深化，从贸易投资扩展到金融货币，

两国经济的相互依存度逐步提高。1982年，两国的贸易额达到 4.6862亿美元，而 2014

年中泰双边贸易额上升到 726.7亿美元，经贸总额几乎呈两百倍增长。 

三是文化交流日益频繁。1996年中泰两国签署《中泰文化合作谅解备忘录》，次年

又签署《中泰文化合作谅解备忘录 1998-2000年执行计划》，中泰文化交流正式成为两

国关系发展中的重要部分。中国政府 2006 年开始在泰国开设孔子学院，2007 年又在泰

国曼谷建立中国文化中心，扩大中国文化在泰国的宣传。2013年两国就人员来往免签协
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议进行谈判，希望进一步扩大两国文化交流，2014年中国大陆赴泰游客 442.21 万人次，

泰国来华游客 61.31万人次。① 

二、中泰两国关系的现状与评估 

自中泰 1975 年建交以来，面对国际局势的风云变幻，两国关系始终保持良好的发

展势头。泰国是中国的重要近邻，中国一贯重视中泰关系的发展。正如 2013 年李克强

总理在泰国国会发表演讲所指出的，“在东盟国家中，泰国第一个同中国签署关于 21

世纪合作计划的联合声明，第一个同中国推进战略性合作，第一个同中国实现蔬菜、水

果零关税安排，第一个建成中国文化中心，第一个同中国建立防务安全磋商机制并进行

两年联演联训。泰国即将成为在中国开设领事馆最多的国家。这么多‘第一’，在国与

国交往中是少有的，充分说明中泰关系是不同社会制度国家之间友好合作的典范。”
② 中

泰两国在 2012 年建立全面战略合作伙伴以来，不断朝着深化双边伙伴关系发展，推动

两国在各领域的务实合作，为两国人民带来了实实在在的好处。 

1．在政治方面，中泰不断推进两国间的友好合作关系。 

中泰两国建立友好关系的政治共识是遵循《联合国宪章》的原则与宗旨，坚持和平

共处五项原则。不论泰国的政局如何变化，中国政府始终坚持“不干涉他国内政”原则，

与泰国政府保持友好关系。 

增进相互理解和政治互信，两国的政府部门责无旁贷地要促进双方交流沟通，及时

交流双方的立场和传达自己意图，通过常规化制度化的交流以促进中泰两国的友好关

系。中国习近平主席和李克强总理曾多次会见泰国国家领导人，中泰双方高层进行了频

繁互访，诗琳通公主也曾在 2013年至 2015年先后 4次访华。此外，中泰双方也不断利

用和发展双边合作机制，如中泰副总理级经贸联委会、两国外交磋商、两国国防部年度

防务安全磋商等，为两国交流沟通开辟制度化轨道。而且两国间众多省市缔结了友好关

系，到目前为止，泰国与中国的 18个省 12个市共计 30个省市缔结了友好城市关系，
③ 

在经济、文化、教育等领域开展了积极合作，成为了中国开展睦邻友好活动的重要途径。 

                                                        
①
 数据来自中华人民共和国外交部，《中国同泰国的关系》，

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/sbgx_604646/

，访问时间 2015/06/29。 
②
 李克强，《让中泰友好之花结出新硕果——在泰国国会的演讲》，人民网 2013年 10 月 11日发表， 

http://politics.people.com.cn/n/2013/1012/c1024-23171024.html，访问时间 2015/06/29。 
③
 数据出自中国国际友好城市联合会，《世界各国与我国建立友好城市关系一览表》，

http://www.cifca.org.cn/Web/WordGuanXiBiao.aspx，访问时间 2015/06/29。 
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2．在经济方面，中泰积极扩大两国间的经济贸易合作关系。 

中泰两国的经贸合作是两国友好关系的重要支撑，中国政府一贯坚持扩大与泰国的

经贸合作，多次在两国签署的重要双边文件中强调促进双方贸易投资和其他经济领域的

合作。在贸易领域，提出“在两国经贸合作五年发展规划的指导下……到 2015 年实现

双边贸易额 1000亿美元的目标”①，实现两国经济的可持续发展。据泰国海关统计，2014

年泰国与中国双边货物进出口额为 633.6亿美元，其中，泰国对中国出口 248.3亿美元，

占泰国出口总额的 11%；自中国进口 385.4 亿美元，占泰国进口总额的 16.9%。② 中国

是泰国第一大出口市场和第一大进口来源地，成为泰国的第一大贸易伙伴。 

中泰经贸发展继续推进，成果惠及两国人民，但是中国和泰国的经贸合作还有很大

的提升水平。在农业合作方面，需要进一步扩大双方农产品合作，李克强总理在 2013

年访问泰国时的讲话中提到“泰国盛产大米等农产品，中方充分考虑这一情况，愿支持

本国企业在今后 5年内进口 100万吨泰国大米，并将根据实际需求考虑扩大规模。橡胶

是中泰贸易的重要商品，中方愿积极考虑从泰国增加进口橡胶。我们还将建立专门的机

制，探讨农产品贸易合作。”
③ 同时，还要在高科技领域推动两国企业在卫星技术、遥

感技术、信息技术以及航天技术方面的合作。 

在对外投资领域，“双方同意通过加强投资信息交流，创造便利条件，改善双边投

资环境。”④ 中泰两国投资呈积极增长的态势，2014年两国的双向投资额达 60亿美元。

中国对泰国投资总额总体上呈不断上升趋势，自 2008 年至 2014 年间增长了约 10 倍，

2014 年对泰国的总投资金额达 38247百万泰铢（约 11亿美元）。⑤ 农产品领域的投资

比例逐年下降，投资热度让位于制造业和电子产品领域，投资领域不断升级。在中国政

府“走出去”和“引进来”战略的支持下，中国同亚洲地区国家开展积极的经贸投资活

动，中泰两国的投资环境和政策也更加友好，为投资者创造了便利。 

                                                        
①
 《中泰关系发展远景规划》，中国外交部 2013年 10 月 11 日， 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_604654/t

1088569.shtml，访问时间 2015/06/29。 
②
 数据出自《国别贸易报告——2014 年泰国货物贸易及中泰双边贸易概况》，中国投资指南网，

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_35_253_0_7.html，访问时间 2015/06/29。 
③
 李克强，《让中泰友好之花结出新硕果——在泰国国会的演讲》，人民网 2013年 10 月 11日发表，

http://politics.people.com.cn/n/2013/1012/c1024-23171024.html，访问时间 2015/06/29。 
④
 《中泰关系发展远景规划》，中国外交部 2013年 10 月 11 日， 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_604654/t

1088569.shtml，访问时间 2015/06/29。 
⑤
 数据出自 Thailand Board of Investment，

http://www.boi.go.th/upload/content/T%20PRC14_27259.pdf，访问时间 2015/06/29。 
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在金融合作领域，中国大力推动两国深化金融和银行业的合作，“推动更多使用两

国本币作为两国贸易和投资结算货币，完善相关合作机制，为双方贸易、投资和经济合

作提供便利”。① 中国人民银行于 2014 年 12 月 22 日与泰国银行签署了在泰国建立人

民币清算安排的合作备忘录②，同时还续签了双边本币互换协议，双边本币互换规模为

人民币 700亿元/3700亿泰铢，协议有效期为三年。央行表示，此举有利于中泰两国企

业和金融机构使用人民币进行跨境交易，减少汇率风险对贸易和投资的影响，促进双边

贸易和投资的增长。 

另外，中泰双方还主张加快东亚地区互联互通，促进交通方面基础设施建设。“双

方同意通过连接经过老挝和缅甸的铁路网络以及联通公路、港口和机场加强交通基础设

施互联互通建设，便利本地区货物与人员往来，推动本地区贸易和旅游发展。”
③ 2014

年 12 月泰国总理巴育来华访问，中泰两国签署了《关于在泰国 2015 年至 2022 年交通

运输基础设施发展战略框架下开展铁路基础设施建设合作的谅解备忘录》和《关于农产

品贸易合作的谅解备忘录》，被民间戏称为“大米换高铁”的项目于 2015年正式启动。 

3．在文化方面，中泰加强两国文化交流，促进两国旅游业发展。 

文化关系与政治关系、经济关系一样，在两国关系中居于重要地位。文化交流可以

增进国家间相互了解和两国人民的友谊，从而对国家间经济合作和政治关系的发展具有

重要的促进作用。中国政府大力推广中国文化对泰国的影响力，2007年两国签署了《中

华人民共和国政府和泰王国政府关于互设文化中心及其地位的协议》，2010年中国文化

中心在泰国曼谷动工开建。中国文化中心在泰国的设立为中国文化在泰国的传播搭建了

一个平台，促进泰国人民对中国文化的了解。 

汉语的学习和汉语言文化的传播是中国同泰国文化交流的重要方面，随着中国的崛

起以及中泰关系的进一步改善，泰国上下都掀起了“汉语热”，泰国的诗琳通公主是名

副其实的中国通，她精通汉语并对中国文化十分感兴趣，是促进中国文化在泰国传播的

文化大使。为了适应泰国汉语文化的热潮，中国政府也提供了大力支持，在泰国增设孔

子学院和孔子课堂，派遣中国汉语老师和汉语志愿者，推动中泰文化交流。从 2006 年

                                                        
①
《港媒：泰国将建人币业务清算行，促进中泰金融合作》，凤凰财经 2014年 12 月 23 日发表，

http://finance.ifeng.com/a/20141223/13376277_0.shtml，访问时间 2015/06/29。 
②
 《港媒：泰国将建人币业务清算行，促进中泰金融合作》，凤凰财经 2014年 12 月 23 日发表， 

http://finance.ifeng.com/a/20141223/13376277_0.shtml，访问时间 2015/06/29。 
③
 《中泰关系发展远景规划》，中国外交部 2013年 10 月 11 日，

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_604654/t

1088569.shtml，访问时间 2015/06/29。 
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泰国建立第一家孔子学院到 2014年，共在泰国开设了 31所孔子学院（课堂），是亚洲

国家中开设孔子学院最多的国家。① 

中泰旅游业的繁荣成了两国社会文化交流中的一个亮点，中国政府“鼓励两国更多

游客赴对方国家旅游观光，提高旅游产品质量，为双方游客提供更加优质的服务和便利，

切实保障游客利益，扩大双向旅游规模。”② 近年来，中国已经成为泰国最大的游客来

源地，据泰国国家旅游局数据，2012 年中国赴泰国游客约 270 万人次。2013 年中国电

影《泰囧》的火爆上映，使得 2013 年中国游客数量达到前所未有的 470 万人次，同比

增长 68%。③ 为促进两国人员往来，中国政府同泰国愿商签互免持普通护照人员签证谅

解备忘录，同时李克强总理在 2014年访问泰国时提出要努力实现 2016 年两国游客互访

500 万人次的目标。    

4．在安全方面，中泰两国继续扩大两国间的防务和安全合作。 

泰国作为美国的同盟国而且又受到南海问题的限制，中国与泰国的安全和军事合作

层次和规模很难达到与美国同等的水平。然而中泰两国一直保持密切的军事交流，巩固

扩大双边军事合作。2001年两国国防部共同建立了防务磋商机制，每年举行一次国防部

会议，双方就国际和地区形势，双边关系和共同关心的问题展开交流，达成共识。自 2014

年 5月泰国军方发动政变巴育将军出任总理以来，美国不仅批评了泰国的军政府政变行

为，还停止了对泰国的军事援助，使得美泰两国安全关系降温，美泰同盟关系出现罅隙。

2015 年 2月中国国防部长常万全访问泰国，同泰国国防部长巴威举行会谈，“同意未来

五年加强从情报共享到打击跨国犯罪在内的军事合作”。巴威表示，“中国同意帮助泰

国加强国防，并对国防技术提出建议”，“同意增加泰国空军和中国空军的联合军事演

习，并加强未来三到五年的全面军事合作。”
④ 

随着冷战结束，军事安全不再是唯一的安全议题，非传统安全威胁层出不穷，大大

丰富了安全的内涵。在两国安全合作中，中方同泰方一道“深化安全和执法合作，加强

预防和打击恐怖主义、贩毒、贩卖人口、非法移民、电信诈骗、洗钱、网络犯罪和双方

                                                        
①
 《孔子学院年度发展报告 2014》，孔子学院总部/国家汉办，

http://www.hanban.edu.cn/report/pdf/2014.pdf，访问时间 2015/06/29。 
②
 《中泰关系发展远景规划》，中国外交部 2013年 10 月 11 日，

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_604654/t

1088569.shtml，访问时间 2015/06/29。 
③
 数据出自《2012-2014 年中国赴泰国旅游数据统计》，中国产业信息研究网，

http://www.china1baogao.com/news/20140611/8377344.html，访问时间 2015/06/29。 
④
 《中泰未来 5 年加强军事合作》，东方早报 2015年 2月 8 日发表， 

http://www.dfdaily.com/html/51/2015/2/8/1236045.shtml，访问时间 2015/06/29。 
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关注的其他犯罪活动，深入推进湄公河流域执法安全合作机制建设。双方同意加强网络

安全领域交流与合作。”① 

5．在国际和地区事务上，中泰不断加强两国间的沟通与合作。 

在国际问题和地区问题的解决上，中国政府一贯坚持同泰国加强战略沟通和协调，

在重大问题上相互配合与支持。在地区问题上，中国始终支持东盟在东亚地区合作中发

挥主导作用，重视同东盟发展友好关系，中国支持中泰两国在东盟领导下的东盟与中日

韩（10+3）、东亚峰会（EAS）等地区框架中展开合作。在国际问题上主张两国进一步

加强在联合国、世界贸易组织、亚太经合组织等重要国际机制框架下的协调和配合。 

中国重视泰国作为中国——东盟关系协调国所作出的努力，在减少中国——东盟双

方怀疑与隔阂上，泰国曾作出重要贡献。在消除东南亚部分国家对中国崛起的恐惧感、

增进中国——东盟友好伙伴关系上，中国需要泰国继续发挥协调国的作用，在重大问题

上协调各方立场以维护东南亚地区和平稳定，提升中国——东盟的战略伙伴关系。 

在南海问题上，中国始终坚持“南海问题应由直接有关的主权国家在国际法的基础

上通过直接友好协商和谈判和平解决，有关争议彻底解决前，各方应‘搁置争议，共同

开发’。”
② 中国支持在《南海各方行为宣言》框架下推进“南海行为准则”的进一步

磋商，主张对谈判进程有合理预期，在各方协商一致的基础上，排除不利因素的干扰，

循序渐进一步一步推进准则的谈判。 

三、泰国在中国—东盟关系中的战略支点作用 

冷战结束前，两极格局的国际体系结构在很大程度上决定了中泰两国的关系与变

化。冷战的结束以及中国的崛起一定程度上改变了东亚地区的力量格局，对周边国家对

华政策及双边关系产生了重要影响。在周边国家中，泰国奉行了灵活的大国平衡外交，

积极调整对华政策，同中国建立全面战略合作伙伴关系。然而，借中国崛起的机遇实现

互利共赢是周边国家发展对华政策的重要动机，但并不是所有的国家都能够像泰国一样

在中国周边外交战略中占据重要地位。泰国之所以在中国与周边国家双边关系中如此特

殊，主要是因为中国希望泰国继续发挥促进中国——东盟关系的桥梁作用。中国的崛起

                                                        
①
 《中泰关系发展远景规划》，中国外交部 2013年 10 月 11 日，

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_604654/t

1088569.shtml，访问时间 2015/06/29。 
②
 《中泰关系发展远景规划》，中国外交部 2013年 10 月 11 日，

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/1207_604654/t

1088569.shtml，访问时间 2015/06/29。 
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需要稳定的周边环境，中国政府一直将对外政策重点放在周边地区，致力于发展“与邻

为善，与邻为伴”友好周边战略，加强与东盟发展战略伙伴关系。但部分周边国家对中

国的崛起充满忧虑和恐惧，担心强大的中国会成为新的地区霸权国家。因此“中国威胁

论”在东南亚地区一度甚嚣尘上，对中国的周边环境产生了不利影响。一个对华友好的

泰国不仅可以促进中国和东盟的交流和互信，更能作为一个与中国合作受益国的“典范”

来增加中国的影响力，泰国成为中国在东盟地区发挥影响力的重要准支点国家。 

（一）泰国在中国周边地缘政治中具有战略支点的地位 

支点国家是大国在扩展某一地区政治经济影响时可以借助的重要国家。由于支点国

对大国战略的特殊意义，使得其成为大国博弈中竞相施加影响力的国家。支点国家对地

区或国际经济、安全格局有着重要的影响。布热津斯基在《大棋局》中将支点国家称为

“地缘支轴国家”，并对其做出过精彩的评论：“地缘支轴国家的重要性不是来自它们

的力量和动机，而是来自它们所处的敏感地理位置以及它们潜在的脆弱状态对地缘战略

棋手行为造成的影响。”布热津斯基将一个国家所处的敏感地理位置作为界定地缘支轴

国家的重要判断标准，地理位置的重要性决定了地缘支轴国家的重要作用，它们“……

在决定某个重要棋手能否进入重要地区，或在阻止他得到某种重要资源方面起特殊的作

用。一个地缘政治支轴国家有时能成为一个重要国家或地区的防卫屏障。”
① 其他学者

也对战略支点国家做了界定，海牙战略研究中心在一份关于支点国家的研究报告中提

出，“支点国家是拥有大国所觊觎的军事、经济或观念战略资产的国家。支点国家位于

多个大国影响力范围交叠的地方，影响力具体表现为大国和拥有战略资源的支点国家共

同建立的包括缔结条约以及互动关系的组织。”②  

在东南亚地区打造战略支点国家对中国周边地缘政治环境具有重大的战略意义。东

亚地区的安全合作与安全机制开放性的特点，使得现有的地区多边合作机制，如 10+3、

东盟地区论坛、东亚峰会等在解决地区问题上不仅效率低下，而且成效不大。众国一直

主张坚持东盟作为地区合作主导力量，然而东盟在推动地区合作进程中犹如小马拉大

车，显得力不从心。中国作为地区具有重要影响力的大国具有足够的提供公共产品的能

力和意愿，然而现有的地区合作框架却制约了中国推进地区合作进程的动力。在美国高

                                                        
①
 兹比格纽•布热津斯基著，《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》，上海人民出版社，1998 年第 1

版，第 55 页。 
②
 Tim Sweijs, Willem Theo Oosterveld, Emily Knowles, and Menno Schellekens, “Why are Pivot States 

so Pivotal?” , The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), 2014, p.1 
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调重返亚洲之际，中国也尝试构建中国主导的地区合作平台并提出了“一带一路”的战

略构想，试图通过逐步打通与经济带中各个国家的双边经贸关系，从而建立以中国主导

的多边地区合作机制。在“双边为主，带动多边”的思路下，中国需要探索对推行其周

边战略具有重要意义的国家。 

地缘支点国家具有国家主体相对性、地理相对性和标准相对性等特点。在国际战略

中，具有重要意义的支轴国家对中国而言未必适合成为中国的支点国家，一个国家在选

择支点国家时还要考虑与该国家具体情况相关的条件，具体到中国，需要考虑和中国友

好关系的状况，是否存在领土争端等。因此，根据中国推行周边战略的目标，中国在判

断哪些国家是中国可以倚靠的支点国家时，不仅要考虑到学者们对支点国家已有的界定

标准，还要有符合中国实际情况的具体标准。首先，战略支点国家要有重要地缘意义，

在地区中处于关键地理位置的国家，对中国实现国家战略有很大帮助。其次，支点国家

须具备一定国家实力或地区影响力，有利于发挥在地区事务中的支点作用。第三，支点

国家与中国关系友好，不存在激烈的利益冲突。第四，两国在重大利益上有共同诉求，

在这些共同利益诉求上展开有效合作。符合这些条件的国家可以作为中国在地区事务中

的战略支点国家。从这些标准来看，泰国符合中国的战略支点国家的标准，这是因为： 

第一，泰国位于中南半岛的中心，向南延伸的半岛连接着东南亚的大陆国家与海岛

国家，是承接南北的核心地带。泰国向北与中国相邻，向西同印度隔海相望，东面是各

国通往印度洋必经的南中国海，是连接南北、控制东西的重要国家。因其地缘位置的重

要性，曾吸引当地与外国政府在泰国狭长半岛最窄处——克拉地峡开辟运河，改善印度

洋与太平洋海上航运过度依赖马六甲海峡的状况。中国十分重视加强同泰国的交通运输

基础设施的投资建设，计划建设同中国境内铁路网对接的高铁线路，以泰国为中心辐射

东南亚地区，加强中国同东南亚国家的互联互通，有助于改善中国对马六甲海峡的过度

依赖的困境。 

第二，泰国是东盟国家中领土面积排名第三的国家，尽管经济增长率降低，2013

年泰国国内生产总值仍约 3871 亿美元，在东南亚国家中仅次于印度尼西亚。泰国是东

盟国家中的贸易大国，货物进出口总额约 4793 亿美元，是东盟中第二大贸易大国。
① 泰

国作为东盟的创始国家之一，在东盟和东南亚地区事务中有重要的影响力，因此泰国在

                                                        
①
 国家统计局国际统计信息中心/国家统计局广西调查总队编，《中国-东盟国家统计手册 2014》，北京：

中国统计出版社 2014 年版，第 40、51 页。 
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中国东南亚地区合作中占重要地位。 

第三，泰国与中国有着传统的友谊，两国战略合作伙伴关系一直不断深化发展。中

泰两国在 20 世纪 70 年代至 80 年代的紧密合作为中泰关系深入发展提供了良好的信任

基础。70年代中泰两国为了对抗共同的敌人越南，建立了准战略同盟伙伴关系，展开了

紧密的军事和外交合作。中国不仅在多个场合对泰方公开表态中国将会和泰国站在一起

反抗越南的霸权主义行为，还在武器装备上也加大对泰国的援助。在外交上双方展开了

密切合作，泰国在中国和东盟之间扮演了桥梁和协调者角色，劝说东盟国家转变视中国

为威胁的观念，说服中国接受柬埔寨非共产党的反越势力同红色高棉共同组建政府，促

成了柬埔寨国内各力量的抗越统一战线。在中泰这段合作历史中，两国互相建立深厚的

政治互信，邓小平也曾说“中泰两国是不同社会制度国家合作的典范”，双方均对这段

合作历史高度赞赏。 

此外，泰国与中国没有激烈的利益冲突，两国领土并无接壤因此不存在领土主权纷

争，这是影响两国关系的重要因素。泰国可以作为第三方在南海问题上发挥协调者的作

用，促进中国同东盟国家的协调与互信。 

第四，两国都希望进一步扩大中国和东盟的经贸合作，在中国同东盟国家有争议的

问题上加强对话减少分歧，避免矛盾扩大。尽管泰国作为美国盟友的身份制约了中泰建

立紧密的军事、安全合作关系，泰国无法成为中国真正的支点国家，但是由于泰国始终

奉行大国平衡的灵活外交政策，因此中国可以通过争取泰国在关键问题上的善意中立来

发挥其准战略支点国家的作用。 

（二）泰国在促进中国—东盟友好合作中的战略支点作用 

泰国在中国地缘政治环境中的战略支点作用突出表现在中国—东盟关系中扮演着

桥梁和协调角色，促进二者合作的深化，具体表现在两个方面： 

第一，泰国在南海问题上发挥着支点作用。 

泰国作为南海争端中非主权申索国，并不希望因南海问题影响中国—东盟关系的发

展，同样也不愿意东盟内部因为南海问题的立场不同出现裂痕。泰国在南海问题上一直

呼吁各方保持克制冷静，增进中国和个别主权申索国的对话和互信，避免让南海问题成

为中国—东盟关系发展的障碍。 

泰国在南海争议问题上与中国的立场接近，不主张外部势力干涉南海争端，建议争

议国家双方自行解决争端。在 2010 年举办的美国—东盟峰会上，一些东南亚国家希望
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借着美国高调重返亚洲，宣称南海是美国国家利益的机会，拉拢美国在该峰会上发表关

于南海问题“反对任何国家在南海用武力威胁宣誓主权”的联合声明，对此泰国外长明

确表态，“我们已经在东盟地区论坛上讨论了南海问题，与‘争议’相关的所有国家都

是这个论坛成员。如果东盟在没有中国出席的情况下与美国讨论这个问题，那可能不大

恰当。我们不希望被认为是试图拉帮结派，并与美国一起对抗中国。”① 。2013年泰国

外交部常务秘书长西哈萨表也曾阐明泰国在南海问题上的立场：一是泰国将尝试在东盟

成员国之间就南海问题寻求一个共同立场；二是泰国主张有争议地区的相关国家举行单

独会谈。② 

泰国积极扮演中国—东盟关系的协调国，促进在东盟框架下的相关国家积极展开对

话。2012 年由于菲律宾和越南在南海地区不断制造事端激化矛盾，南海问题事态不断升

级。于当年 7月 9日召开的东盟外交部长会议上因为菲律宾试图在南海问题上绑架东盟

而提案没有得到通过，东盟外长会议四十五年来首次没有发表联合声明。同年泰国主动

接任了中国—东盟关系协调国，在矛盾最为激化的时候承担起疏通矛盾，增进互信的重

任。为了促使中国—东盟双方回到谈判桌上，2012年 9月东盟各国外交部长召开了非正

式东盟部长级会议，同意泰国以协调国身份组织召开东盟高级官员会议以解决南海冲

突。泰国外交部东盟司司长阿塔育滴·斯里萨穆特也表示泰国作为协调国期间将会组织

更多的会议和论坛，促进双方频繁互动，以此增加政治互信。2013年泰国外交部官员卡

诺先生在他的文章《中国南海缺失的信任》中提到，在“这个问题上泰国将起到一个平

衡的作用，泰国不管在和中国的关系上还是和其他东盟国家的关系上都不会选边站，泰

国也一直在认真持续地努力协调，以加强有关各方之间的相互信任。泰国多次提倡通过

和平方式解决问题并积极营造合作的气氛，确保所有各方都愿意合作。今后 3年内泰国

还会在不同的阶段，定期举办东盟-中国之间的对话会议，争取双方进一步加强沟通，

并在各个领域包括中国南海问题等方面进行合作。” 
③ 

加强海洋对话与合作，扩大中国—东盟在南海问题上的共识。泰国积极促进中国—

东盟在海洋问题领域的合作，2014年泰国组织了第 20次中国—东盟高官磋商会议，中

国与东盟在会议上讨论了建立中国—东盟海上联合搜救平台；此外，中国与东盟设立了

                                                        
①
 《东盟峰会数国向中国发难失败》，南方都市报 2010年 9月 27 日发表，

http://ngdsb.hinews.cn/html/2010-09/27/content_279971.htm 访问时间 2015/06/30。 
②
 周喜梅、梁 霞著，《泰国高层对南海争端的看法》，载《南洋问题研究》，2013 年第 3期，第 95 页。 

③
 周喜梅、梁 霞著，《泰国高层对南海争端的看法》，载《南洋问题研究》，2013 年第 3期，第 95 页。 
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规模为 30亿元人民币的中国—东盟海上合作基金，目前已有 17个海上合作项目申请使

用该基金，涵盖海洋经济、海洋安全环保等多个领域。① 泰国积极主导中国—东盟在海

洋领域的对话与合作，有助于扩大双方共识，减少矛盾与分歧，在此基础上，中国—东

盟双方同意继续落实《南海各方行为宣言》，推进“南海行动准则”的早日达成。 

泰国始终坚持促进中国-东盟南海问题上的对话磋商，努力化解矛盾扩大双方共识，

在南海争端问题上始终以中国与东盟关系发展大局为重，避免让领土争端问题绑架中国

东盟关系发展良好趋势，为地区矛盾的和平合作解决发挥了积极作用。 

第二，泰国在中国—东盟经济合作与文化交流中发挥着支点作用。 

泰国积极开展同中国的经贸合作，为东盟国家起到示范效应。2002 年中国同东盟签

订《中国-东盟全面经济合作框架协议》，计划在 2010 年与东盟国家初步建立自贸区。

在框架协议下，泰国同中国在 2003 年率先实施了两国蔬菜及水果产品贸易的零关税，

为自贸区的建立迈出了第一步。中泰在农产品上的合作对促进中国与东盟国家在各个经

贸领域降低关税和开展合作起到了激励作用。东盟地区为了在 2015年实现地区一体化，

大力推进东盟互联互通建设。对缺乏铁路公路基础设施建设的中南半岛，中国表示了强

烈合作意向，然而东盟部分国家对此却保持高度警惕。因为中南半岛国家铁路多使用窄

轨而接受中国投资高铁并与中国国内铁路实现连通就意味着要改为同中国相同的轨距，

面对与庞大邻国互通陆路交通，部分东盟国家对本国的地缘安全表示担忧。2014 年 8

月，泰国同中国签署的“大米换高铁”计划正式启动，这也为东南亚国家吃了一颗定心

丸。泰国同中国在高铁投资上的密切合作有利于中国推进同东南亚其他国家的基础设施

合作，促进中国高铁走出国门。同时中国扩大同东南亚各国的基础设施建设合作对推动

地区互联互通，加快东盟一体化有着重要意义，铁路公路网的完善有利于中国投资者以

泰国核心，辐射和连接整个东南亚地区。 

泰国倡导和推动了多个中国—东盟经贸关系交流对话机制。2011年中国—东盟经济

贸易促进会在曼谷成立，旨在促进和扩大中国同东盟的经贸交流合作。中国—东盟（泰

国）商品贸易展览会于 2012年首次举办，此后每年一次在泰国曼谷的 IMPACT展览中心

举办，来自中国电气、建材、家具和食品等各大领域的展商参展，吸引了东南亚各个国

家的采购商前来参观和洽谈。“泰国处于东盟十国的心脏地带，对周边国家具有很强的

                                                        
①
 《第二十次中国—东盟高官磋商在泰国举行》，人民网 2014年 4 月 23 日发表，

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2014-04/23/nw.D110000renmrb_20140423_3-03.htm 访问时

间 2015/06/30。 
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辐射作用，是东南亚地区经济、金融中心和航空枢纽。泰国展的举办是顺应市场需求，

将为东南亚相关行业之间提供一个贸易洽谈、技术交流、信息交流的商业平台。”① 

加强中国同东盟国家的文化交流需要通过一个友好国家作为窗口来宣传中国文化。

泰国与中国文化交流频繁，中国文化在泰国十分受欢迎。因此，泰国在促进中国和东盟

文化交流方面也有重要的支点作用。2012年“中国—东盟民间文化互动人员交流”在泰

国开幕，该活动由两国文化部共同主办，旨在促进中国和东盟地区人民对各国民间文化

的了解，增进民间的友谊。在 2014 年举办的“中国—东盟文化交流年”活动中，参加

活动的泰国文化部副部长阿披楠·波沙亚暖表示，“在中国与东盟各国之间进行文化交

流是十分重要的，泰国将积极参与到与各方的合作交流中来，中国－东盟之间尤其是中

泰之间的文化交流与合作值得大力提倡。”
② 中泰关系是中国与东盟各成员国关系中的

重点双边关系，也是推进中国-东盟合作的重要战略支点。正如中国驻泰国大使宁赋魁

所谈到的，在不断变化的国际环境中，中国—东盟合作也面临着挑战，要坚持不懈推动

中泰关系，领跑中国－东盟关系。③ 

四、结语 

中泰两国关系经历过两极格局下的意识形态对抗，也因两国的共同安全利益走在了

一起，建立了密切的准军事盟友关系。进入 21 世纪，两国关系不断深化发展，构筑了

全面战略合作伙伴关系。中泰两国关系的不断深化不仅是出于泰国适应中国崛起对地区

力量格局带来的变化，也出于中国对泰国在中国地区发展战略中重要地位做出的判断。

泰国对中国的崛起抱有积极乐观的态度，泰国与中国的传统友谊和相互信任让泰国成为

了中国发展同东盟关系中的重要战略支点，在影响中国-东盟关系的重大地区问题上发

挥了积极作用。中国的崛起将会继续推动亚洲地区力量结构的调整，也由此引发地区国

际关系的新变化，这将对中国—东盟在地区安全和经贸合作方面带来新的机遇和挑战。

泰国作为中国准战略支点国家，对实现中国的周边外交战略、推进“一带一路”建设发

挥重要作用，中国与泰国两国关系将会继续深化，在地区事务中保持密切合作。 

 

                                                        
①
 《中国-东盟（泰国）商品贸易展览会-展会介绍》，中国-东盟（泰国）商品贸易展览会官网，

http://cacf.fairwindow.com/cn/About/Introduction/，访问时间 2015/06/30。 
②
 《泰国文化部副部长：应大力提倡中国－东盟之间的文化交流》，国际在线 2014年 4月 8日发表，

http://gb.cri.cn/42071/2014/04/08/7551s4495829.htm 访问时间 2015/06/30。 
③
 《泰国举办中国与东盟深化经济合作研讨会》，新华网 2014年 9 月 19 日发表，

http://www.gx.xinhuanet.com/newscenter/2014-09/19/c_1112543692.htm 访问时间 2015/06/30。 
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The New Development of Sino--Thai Relations and 

Thailand’s Pivotal Role in the Relations between China and ASEAN 

Liu Changming,Gao Xin 

 

Abstract: Sino--Thai relations experienced two periods before the end of 

the cold war: one is the period of the hostile relations, another is the period 

of the quasi--military alliance relation. After the end of the cold war, 

Sino—Thai relations have developed to the new period of a comprehensive 

strategic partnership. Thailand is a pivotal state to China, and has played a 

pivotal role in the South Sea dispute, economic and cultural cooperation between 

China and ASEAN. China will continue to deepen the political trust relations, 

expand the scope and level of the economic and trade cooperation, promote the 

cultural exchanges and cooperation, strengthen the regional and international 

defense and security cooperation between two countries. With the steady 

development of Sino--Thai relations, the role which Thailand plays in the 

China--ASEAN relations will be more important in the future. 
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วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 

คณะความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง 

 

ค.ศ. 2015 ครบรอบ 40 ปการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ประเทศจีนและประเทศไทยมีการเดินทางติดตอสัมพันธกันสืบเนื่องติดตอกันมาระยะเวลา

ยาวนาน สองมิตรประเทศท่ีมีอาณาเขตแดนใกลชิด มีสายเลือดสายสัมพันธอันแนบแนน และมีสาย

ธารวัฒนธรรมท่ีสอดประสาน นับตั้งแต ป ค.ศ. 1975 เปนตนมา จีนและไทยท้ังสองประเทศยึดปฏิบัติ

ตามหลักการท่ีวาดวยมิตรภาพท่ีมีความเสมอภาค และตางฝายตางเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน ความ

รวมมือฉันมิตรประเทศในขอบเขตตางๆ ไมวาจะเปน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การคา 

การทหาร การศึกษา หรือวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตางไดรับการพัฒนาอยางดียิ่ง จีนและตางรวมแรง

รวมใจรวมกันมาตลอดระยะเวลา 40 ป ความสัมพันธระดับทวิภาคียังสามารถคงไวซ่ึงแนวโนมแหง

การพัฒนามาอยางตอเนื่อง ความเชื่อใจในประเด็นดานความม่ันคงทางการเมืองระหวางกันยังคงแนบ

แนน และมีปฏิสัมพันธระหวางกันดวยความปรองดอง สมานฉันท สวนดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

ท้ังสองประเทศตางฝายตางมีความรวมมือท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกันและไดรับชัยชนะรวมกันท้ัง

สองฝาย (win-win)  อีกท้ังยังสามารถพัฒนารวมกันได  ในดานวัฒนธรรม ตางฝายตางแลกเปลี่ยน

เรียนรูซ่ึงกันและกันและซึมซับวัฒนธรรมตางๆ เขาไวดวยกัน ซ่ึงเปนการสรางผลประโยชนอันเปน

รูปธรรมใหแกประชาชนของท้ังสองประเทศ หากยอนพิจารณาไปถึงกระบวนการการสราง

สัมพันธไมตรีระหวางสองประเทศตลอดระยะเวลา 40 ปท่ีผานมา จะเห็นเปนท่ีประจักษชัดวา ความ

เชื่อใจทางการเมืองและความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาถือเปนสองจักรกลสําคัญในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาความสัมพันธระหวางไทย-จีนใหมีเสถียรภาพ และถือเปนรากฐานอันม่ันคงใน

การพัฒนาความสัมพันธอันแนนแฟนอีกดวย 

                                                           
1 ศาสตราจารยจากคณะความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยปกก่ิง และศาสตราจารยประจําวิทยาลัย

นานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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1. ความเช่ือใจทางการเมืองคือรากฐานอันม่ังคงแหงการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจการคา

ระดับทวิภาคี 

ในชวงเริ่มตนของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน สืบเนื่องจากสถานการณในภูมิภาค

และสถานการณระดับโลกในเวลานั้น รัฐบาลภายใตการนําของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดออก

นโยบายการตางประเทศท่ีวาดวย “สนับสนุนสหรัฐฯ ตอตานจีน” ประเทศจีนยุคใหมจึงกลายเปน

เปาหมายของความแตกตางทางอุดมการณทางการเมือง ถึงแมวาภายหลังจากคณะผูแทนจากจีน

ภายใตการนําของนายโจว เอินไหล จะประกาศย้ําถึงนโยบายการตางประเทศครั้งแลวครั้งเลาในการ

ประชุมท่ีจัดข้ึน ณ เมืองบันดุง เม่ือป ค.ศ. 1955 สงผลใหความสัมพันธระหวางจีนไทยจะฟนตัว

กลับมาในทิศทางท่ีดีเปนระยะเวลาสั้นๆ แตเนื่องจากท้ังสองประเทศตางฝายตางมีจุดยืนและ

อุดมการณทางการเมืองท่ีแตกตางกัน จึงทําใหขาดการไปมาหาสูระหวางกันในระดับเจาหนาท่ีหรือ

ระดับประชาชนเปนระยะเวลายาวนาน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสองประเทศจึงตกอยูใน

สภาพชะงักงัน 

ในชวงกลางทศวรรษท่ี 70 แหงศตวรรษท่ี 20 สถานการณภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตเกิดการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธระหวางจีน-ไทย เริ่มไดรับการฟนฟูใหดียิ่งข้ึน ประเทศจีนและ

ประเทศไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1975 

นายกรัฐมนตรีของท้ังสองประเทศไดรวมลงนามใน “แถลงการณวาดวยการสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูตจีน-ไทย” โดยยึดหลักการการอยูรวมกันอยางสันติ 5 ประการเปนรากฐานของการพัฒนา

ความสัมพันธระดับทวิภาคี สืบเนื่องจากผลประโยชนรวมกันระหวางสองประเทศในดานตางๆ ไมวา

จะเปน ดานความม่ันคงทางการเมือง และดานเศรษฐกิจการคามีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จึงสงผล

ใหความสัมพันธระหวางสองประเทศคอยๆ พัฒนาไปในทิศทางท่ีดียิ่งข้ึน มีการเพ่ิมพูนความเชื่อใจ

ระหวางกัน และถือเปนการวางรากฐานใหกับการสถาปนาความสัมพันธและความรวมมืออันดีสําหรับ

สองประเทศท่ีถึงแมวาจะมีระบบการปกครองท่ีแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ ในการเดินทางเยือนจีนของพล

เอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เม่ือเดือนตุลาคม  ค.ศ.1989 นายเต้ิง เสี่ยวผิง ไดกลาวถึง

ประเด็นหนึ่งระหวางการตอนรับวา “ความสัมพันธระหวางจีน-ไทยเปนรูปแบบความรวมมืออันดี

ระหวางสองประเทศท่ีถึงแมวาจะมีระบบสังคมท่ีแตกตางกัน”  

ภายหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็น สืบเนื่องจากสถานการณของโลกและสถานการณ

ระดับภูมิภาคท่ีคลี่คลายไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ความสัมพันธระหวางจีนและไทยไดรับการพัฒนาใหม่ันคง

ข้ึนไปอีกข้ัน การขยายตัวของนโยบายเปดประเทศของจีนในเชิงลึกประกอบกับความตองการทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจของไทย ทําใหความสัมพันธของสองประเทศมีความไวเนื้อเชื่อใจท่ีม่ันคงยิ่งข้ึน และ

ภายใตสถานการณดังกลาวนี้ ประเด็นสําคัญทางความรวมมือจึงแปรเปลี่ยนไปสูดานเศรษฐกิจและ

การคา สงผลใหประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษชัด เม่ือเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1999 จีนและไทยยัง
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ไดรวมลงนามใน “แถลงการณรวมวาดวยแผนความรวมมือแหงศตวรรษท่ี 21” ดวยเหตุนี้ ท้ังสอง

ประเทศจึงไดกําหนดกรอบและทิศทางสําหรับ “การขยายความรวมมือแบบรอบดานระดับทวิภาคีท่ี

อยูบนพ้ืนฐานของความเชื่อใจและความสมานฉันทปรองดอง”แหงศตวรรษใหม 

ภายหลังจากท่ีรัฐบาลภายใตการนําของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร กาวข้ึนมาบริหารประเทศ

ในป ค.ศ. 2001 มีการสงเสริมนโยบายความสัมพันธอันดีกับจีนดวยทาทีอันแข็งขัน และแสดงใหเห็น

ถึงปณิธานในการสงเสริมความรวมมือเชิงยุทธศาสตร เม่ือเดือนสิงหาคมในปเดียวกันพลตํารวจโท

ทักษิณ ชินวัตร ไดเดินทางเยือนประเทศจีน ประเทศจีนและประเทศไทยไดรวมกันประกาศ 

“แถลงการณรวม” ผูนําของท้ังสองประเทศ “เห็นชอบกับสรางความม่ันคงใหกับการมิตรภาพท่ีมีมา

แตโบราณในภารกิจดานตางๆ พรอมท้ังสงเสริมความรวมมือในเชิงยุทธศาสตรระดับทวิภาคี” และมี

การกําหนดทิศทางสําหรับการพัฒนาความสัมพันธระหวางสองประเทศอยางมีเสถียรภาพ รวมท้ัง

ความรวมมือเชิงยุทธศาสตรระยะยาวในดานตางๆ นอกจากนี้ในการเดินทางเยือนจีนของพลเอกสุร

ยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีเม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2007 จีนและไทยไดรวมลงนามใน 

“แผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรจีน-ไทย” ในการนี้ถือเปนการกําหนดวัตถุประสงค

อยางเปนรูปธรรมสําหรับความรวมมือเชิงยุทธศาสตรระดับทวิภาคีในอนาคต ในเวลาตอมาเม่ือเดือน

เมษายน ค.ศ.2012 จีนและไทยไดมีการสถาปนา “ความสัมพันธแบบหุนสวนความรวมมือเชิง

ยุทธศาสตรอยางรอบดาน” ทําใหความสัมพันธระหวางสองประเทศไดรับการพัฒนาใหยกระดับข้ึนไป

อีกข้ัน เม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนไดเดินทางเยือนประเทศไทย 

รัฐบาลของท้ังสองประเทศไดรวมกันประกาศความรวมมือวาดวย “โครงสรางวิสัยทัศนการพัฒนา

ความรวมมือจีน-ไทย” กําหนดวัตถุประสงคและแผนการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรมในการพัฒนา

ความสัมพันธระดับทวิภาคีภายในสถานการณรูปแบบใหม ตลอดระยะเวลาการเดินทางเยือนประเทศ

ไทย นายหลี่ เคอเฉียง ยังไดแสดงปาฐกถาในหัวขอ “ขอใหมวลบุปผาแหงมิตรภาพจีน-ไทยผลิบาน

และเกิดผลอันงดงาม” ในท่ีประชุมรัฐสภาไทย โดยเสนอวา “ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศไทยถือเปนประเทศแรกท่ีมีการลงนามในแถลงการณรวมวาดวยแผนความรวมมือแหง

ศตวรรษท่ี 21 กับจีน และเปนประเทศแรกท่ีมีการสงเสริมความรวมมือเชิงยุทธศาสตรกับจีน รวมท้ัง

เปนประเทศแรกท่ีมีการเตรียมการยกเวนภาษีในการจําหนายพืชผักและผลไมกับประเทศจีน อีกท้ังยัง

เปนประเทศแรกท่ีมีการจัดตั้งสํานักงานวัฒนธรรมแหงประเทศจีน นอกจากนี้ยังเปนประเทศแรกท่ีมี

การสรางกลไกทางดานการกลาโหมและความม่ันคงรวมกันจีน รวมท้ังยังมีการจัดซอมรบรวมกันทุกๆ 

2 ป ประเทศไทยกําลังจะกลายเปนประเทศท่ีมีการจัดตั้งสถานกงสุลจํานวนมากท่ีสุดในประเทศจีน 

‘ความเปนประเทศแรก’ ในการติดตอสัมพันธกับประเทศจีนในดานตางๆ หลากหลายดานเชนนี้ถือวา

พบไดยากยิ่ง สิ่งนี้พิสูจนใหเห็นวาความสัมพันธของจีนและไทยนั้นมีลักษณะเปนความรวมมือระหวาง

มิตรประเทศท่ีถึงแมวาจะมีระบอบการเมืองการปกครองท่ีแตกตางกันก็ตาม การแสดงปาฐกถาของ
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นายหลี่ เคอเฉียงในครั้งนี้ นอกจากจะเปนการสรุปความอยางรอบดานและเปนการพรรณนาท่ีเห็น

ภาพชัดเจนเก่ียวกับความสัมพันธอันดีในเชิงหุนสวนยุทธศาสตรระหวางสองประเทศแลว ยังถือเปน

การวางกรอบใหกับการพัฒนาความสัมพันธระหวางกันใหพัฒนากาวหนาข้ึนไปอีกข้ันนับต้ังแตบัดนี้

เปนตนไป 

พัฒนาการและความม่ันคงในดานความสัมพันธทางการเมืองระหวางสองประเทศ รวมท้ัง

ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันท่ีเพ่ิมมากข้ึน ถือเปนการสรางปจจัยท่ีดีตอการคาระดับทวีภาคีของท้ัง

สองประเทศ ยกตัวอยางเชน การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางจีนและไทยนั้นสงผลให

การติดติดตอแลกเปลี่ยนทางการคาระหวางกันมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยอาจอุปมาเปน

สํานวนจีนไดวา “ตั้งราวเห็นเงา” (立竿见影) หรือหมายถึง เห็นผลทันตา ในป ค.ศ. 1975 ซ่ึงเปนป

ท่ีจีนและไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ มูลคาทางการคาระหวางสองฝายพุง

สูงถึง 24.62 ลานเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกับมูลคาทางการคาในป ค.ศ. 1974 ท่ีมีปริมาณเพียง 3.39 

ลานเหรียญสหรัฐ มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนกวา 623.6% ในป ค.ศ. 1976 มูลคาทางการคาระหวางจีนและ

ไทยพุงสูงข้ึนอยางรวดเร็วโดยมีปริมาณมูลคาทางการคากวา 1.0563 รอยลานเหรียญสหรัฐ คิดเปน

สัดสวน 30 เทาของมูลคาทางการคาในป ค.ศ. 1974 ตลอดระยะเวลาหลายปนับจากนั้น มูลคา

ทางการคาระหวางสองประเทศตางมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตอเนื่องมาจนถึงป ค.ศ. 1986 

ประเทศจีนจึงไดกลายเปน 1 ใน 10 ประเทศคูคาขนาดใหญของไทย และสืบเนื่องจากพัฒนาการทาง

ความสัมพันธระหวางสองประเทศ ประกอบกับนโยบายเปดประเทศของจีนท่ีมีการพัฒนาอยาง

รวดเร็วยิ่งข้ึน ไดนํามาซ่ึงความตองการทางเศรษฐกิจ ในป ค.ศ. 1990 มูลคาทางการคาระหวางสอง

ประเทศพุงทะลุไปอยูท่ี 1 พันลานเหรียญสหรัฐ และยังสามารถรักษาอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง

มาโดยตลอด หลังจากการกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 ความรวมมือทางการคาระหวางจีนและไทยนับวัน

ยิ่งทวีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน มูลคาทางการคาของท้ังสองฝายรวมท้ังสัดสวนการสงออกสินคาโดยเฉลี่ย

แลวเพ่ิมสูงข้ึน ตามสถิติของกรมศุลกากรจีน ในป ค.ศ. 2003 มูลคาทางการคาระหวางสองประเทศมี

มูลคากวา 1.26 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ สวนในป ค.ศ. 2013 มูลคาพ่ึงสูงข้ึนเปน 7.12 หม่ืนลาน

เหรียญสหรัฐ ภายในระยะเวลา 10 ป มูลคาเพ่ิมข้ึนเปนสัดสวน 5.6 เทา ประเทศจีนไดกลายเปน

ประเทศสงออกสินคาท่ีมีขนาดใหญเปนลําดับหนึ่งของไทยและเปนประเทศตนทางการนําเขาสินคาท่ี

ใหญเปนลําดับสอง ถึงแมวาสถานการณทางการเมืองภายในประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ

ก็ตาม แตทวามูลคาทางการคาระหวางสองประเทศในป ค.ศ. 2014 ยังคงสูงถึง 7.267 หม่ืนลาน

เหรียญสหรัฐ โดยมีสัดสวนเพ่ิมสูงข้ึน 2% ในป ค.ศ. 1999  ปริมาณการสงออกสินคาของประเทศไทย

ท่ีสงไปยังประเทศจีนคิดเปนจํานวน 2% ของปริมาณท้ังหมด และในป ค.ศ. 2014 มีอัตราเพ่ิมสูงข้ึน

เปน 12% ถือวาประเทศไทยมีอัตราการสงออกไปยังประเทศจีนสูงสุด สูงกวาสหรัฐอเมริกา สหภาพ

ยุโรปและญี่ปุน สงผลใหประเทศจีนกลายเปนประเทศคูคาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศไทย และ
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ประเทศไทยก็ไดกลายเปนประเทศคูคาจากภูมิภาคอาเซียนท่ีใหญเปนอันดับท่ีสี่ของจีน การคา

ระหวางจีนและไทยไดนํามาซ่ึงการพัฒนาทางอุตสาหกรรมแกประเทศไทย อาทิ ปริมาณยางพาราท่ี

จีนนําเขาจากประเทศไทยในแตละปมีจํานวนกวา 4 ลานตัน โดยหมอมราชวงศปรีดียาธร เทวกุล ได

ประเมินวา “หากไมมีปริมาณการนําเขาจากประเทศจีน ธุรกิจยางพาราของประเทศไทยก็คงมิอาจ

พัฒนาไดอยางรวดเร็วและดีเยี่ยมเชนนี้” 

นอกจากนี้ ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศจีนและประเทศไทยไมไดจํากัดอยู

แคเพียงดานการคาเทานั้น หากแตยังมีความรวมมือในดานการลงทุน รวมท้ังธุรกิจบริการตางๆ อาทิ 

โครงการรับเหมากอสรางหรือความรวมมือดานแรงงาน ลวนไดรับการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  

สืบเนืองจากสภาพการณลงทุนของประเทศจีนนับวันยิ่งไดรับการปรับปรุงใหมีสภาพท่ีดียิ่งข้ึน

ประกอบกับการพัฒนาอยางมีเสถียรภาพของความสัมพันธระดับทวิภาคี ในป ค.ศ. 1995 ประเทศ

ไทยไดกลายเปนประเทศท่ีเขามาลงทุนในประเทศจีนมากเปนลําดับท่ี 8 ตามสถิติของกระทรวง

พาณิชยจีน ปริมาณการลงทุนของไทยในประเทศจีนตลอดระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตป ค.ศ. 2004 

จนถึงป ค.ศ. 2013 มีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉลี่ยแตละปมีมูลคาการลงทุนมากกวา 1 รอย

ลานเหรียญสหรัฐ โดยในป ค.ศ. 2013 มีมูลคาสูงกวา 4.8 รอยลานเหรียญสหรัฐ วิสาหกิจจากจีนท่ีไป

ลงทุนในประเทศไทยก็มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องเชนกัน ตามสถิติของคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนแหงประเทศไทย (BOI) พบวา ภายในระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตป ค.ศ. 2004 ถึง ค.ศ. 2008 

มีผูเขามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉลี่ยตอปคิดเปนมูลคากวา 2 รอยลานเหรียญสหรัฐ และตั้งแต ป 

ค.ศ. 2009 ถึง ค.ศ.2013 มีจํานวนการลงทุนโดยเฉลี่ยตอปกวา 8 รอยลานเหรียญสหรัฐ หลายปมานี้ 

ผูลงทุนจากจีนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยสวนใหญจะเปนกลุมธุรกิจกอสรางและมีมูลคาการลงทุนท่ี

เพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในป ค.ศ. 2014 บริษัท Linglong Tire รวมท้ัง บริษัท SAIC Motor ได

รวมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑในการเขามาตั้งโรงงานผลิตรถยนตในประเทศไทย โดยมีมูลคาการ

ลงทุนสูงถึง 1 หม่ืนลานบาท (ประมาณ 2 พันลานหยวน) พ้ืนท่ีจํานวนกวา 4 ตารางกิโลเมตรชอง

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยองเฟส 2 ท่ีเปนความรวมมือระหวางจีนและไทยไดรับการพัฒนาจน

เสร็จสมบูรณ และมีวิสาหกิจขนาดกลางกวา 60 บริษัทเขามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว 

ปจจุบันไดมีแผนดําเนินการในเฟสท่ี 3 อยางเปนทางการแลว ซ่ึงเตรียมขยายพ้ืนท่ีไปอีกกวา 8 ตาราง

กิโลเมตร  

ในดานธุรกิจรับเหมากอสราง ชวงปลาย ค.ศ. 2013 วิสาหกิจจากจีนไดลงนามในสัญญาการ

กอสรางเปนมูลคากวา 1.1192 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลคาความสําเร็จทางธุรกิจกวา 7.49 

พันลานเหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2014 วิสาหกิจจีนไดลงนามในสัญญาการรับเหมากอสรางระหวาง

ประเทศ ความรวมมือดานแรงงาน รวมท้ังการใหคําปรึกษาดานการออกแบบเปนจํานวนกวา 1.78 

พันลานเหรียญสหรัฐ และมีมูลคาความสําเร็จทางธุรกิจกวา 1.84 พันลานเหรียญสหรัฐ 
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เพ่ือการรับรองกฎหมายและกลไกตางๆ ในดานความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวาง

สองประเทศ ท้ังสองฝายไดมีการลงนามในความตกลงและสนธิสัญญาท่ีเก่ียวของกันหลายฉบับ 

รวมท้ังจัดตั้งกลไกความรวมมือระหวางสองรัฐบาล โดยมีการลงนามท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 1. ความตกลง

เพ่ือคุมครองและสงเสริมการลงทุน ป ค.ศ. 1985 2. ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน ป 

ค.ศ. 1986 3. บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการคา เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ป ค.ศ. 

1997 4. ขอตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนเงินตรา ป ค.ศ. 2011 และ 2014 เปนตน เม่ือเดือนมิถุนายน 

ค.ศ. 2004 ประเทศไทยไดใหการยอมรับฐานะทางเศรษฐกิจของจีนในตลาดการคา บนรากฐาน

ดังกลาวนี้ ท้ังสองประเทศไดทยอยลงนามในสนธิสัญญาสําคัญความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีก

หลายฉบับ ไดแก ขอตกลงวาดวยการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระดับทวิภาคีในเชิง

ลึก ป ค.ศ. 2009 รวมท้ังแผนพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาระยะ 5 ป ป ค.ศ. 2012 ใน

เดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2014 ธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารกลางจีนไดรวมลงนามใน บันทึก

ความเขาใจวาดวยการจัดตั้งธนาคารชําระดุลเงินหยวนในประเทศไทย เพ่ือเปนการอํานวยความ

สะดวกใหแกความรวมมือดานการคาระหวางสองฝาย ในป ค.ศ. 1985 จีนและไทยไดรวมกอต้ัง

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการคาระดับรัฐมนตรี สืบเนื่องจากการพัฒนาความสัมพันธระดับทวิ

ภาคีประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาระหวางสองประเทศ จึงไดมีการยกระดับ

คณะกรรมาธิการเปนระดับรองนายกรัฐมนตรีเม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2003 ตอมาเม่ือเดือน

กรกฎาคม ป ค.ศ. 2004 นายอู อ้ี รองนายกรัฐมนตรีจีนและพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รอง

นายกรัฐมนตรีไทยไดรวมกันจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการคาเปนครั้งแรก และ

ตอมาในเดือนกันยายน ป ค.ศ. 2005 นายอู อ้ี รวมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ไดรวมกันจัดการ

ประชุมดังกลาวข้ึนเปนครั้งท่ีสอง ณ จังหวัดเชียงใหม และการประชุมในครั้งท่ี 3 ไดรับการจัดข้ึน ณ 

กรุงปกก่ิง เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014 โดยมีนายหวาง หยง สมาชิกรัฐสภาจีน รวมกับหมอม

ราชวงศ ปรีดียาธร เทวกุล รวมกันเปนประธานจัดงาน  

2.  จุดเดนของการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาควบคูไปกับการสงเสริมความเช่ือ

ใจทางการเมือง 

ประการแรกนับตั้งแตจีนและไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตรวมกันเปนตนมา ท้ังสอง

ประเทศสามารถรักษาไวซ่ึงการไปมาหาสูอยางใกลชิดระหวางผูนําของท้ังสองประเทศมาโดยตลอด 

บรรดาผูนําจีนในอดีตไมวาจะเปนประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ประธาน

คณะกรรมการประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติจีน หรือแมแตประธานสภาท่ีปรึกษาการเมือง

แหงชาติจีน ตางเคยเดินทางเยือนประเทศไทยมาแลวท้ังสิ้น บรรดาสมาชิกราชวงศไทย เชน สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปนผูแทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช 

โดยเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการ รวมท้ังสมเด็จพระบรม
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โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระ

เจาลูกเธอ เจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ลวนแลวแตเคยเสด็จพระราชดําเนินเยือน

สาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการอยูหลายครั้ง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของไทย ประธาน

รัฐสภา รวมท้ังบรรดาผูนําระดับสูงในกองทัพ ตางแตเคยเดินทางเยือนประเทศจีนท้ังสิ้น ถึงแมวา

นับตั้งแตการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเปนตนมา การพัฒนาความสัมพันธของท้ังสองฝายจะ

ไมไดเปนไปอยางราบรื่น แตสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณในภูมิภาค โดยเฉพาะ

สถานการณความตึงเครียดท่ีคลี่คลายลงภายหลังจากท่ีสงครามเย็นสิ้นสุดลง ภายใตการรวมกัน

ผลักดันระหวางผูนําของท้ังสองประเทศ ความสัมพันธระดับทวิภาคีของท้ังสองประเทศยังสามารถ

คงไวซ่ึงแนวโนมการพัฒนาอยางยั่งยืนและมีเสถียรภาพ อาจกลาวไดวา การไปมาหาสูระหวางผูนํา

สองประเทศอยูบอยครั้ง ถือเปนการแสดงบทบาทอันสําคัญสิ่งตอการรักษาและสงเสริมความสัมพันธ

ระหวางสองประเทศ ท้ังนี้เพราะการทุมกําลังสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธของบรรดาผูนํา

ระหวางสองประเทศถือเปนเปาประสงคพ้ืนฐานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก

ประชาชน ดวยเหตุนี้ จึงถือเปนการแสดงบทบาทการสงเสริมท่ีสําคัญแกการพัฒนาความสัมพันธดาน

เศรษฐกิจการคาท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกันระหวางสองประเทศ  

ในลําดับตอมา ประเทศจีนและประเทศไทยตางยืนหยัดยึดหลักการอยูรวมกันอยางสันติ 5 

ประการและจิตวิญญาณแหงบันดุง เพ่ือเปนการกําหนดบทบัญญัติพ้ืนฐานและรากฐานของ

ความสัมพันธระดับทวิภาคีของท้ังสองประเทศ รวมท้ังหลักการท่ีวาดวยการไมแทรกแซงกิจการ

ภายในระหวางกันก็ถือเปนหัวใจสําคัญของหลักการและบทบัญญัติเหลานี้ ดวยเหตุนี้ ไมวาการเมือง

ภายในของประเทศตรงขามจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนใดก็ตาม ท้ังสองฝายจึงยังสามารถรักษาทิศ

ทางการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศใหเปนไปตามปกติ และสงผลใหความรวมมือทางดาน

เศรษฐกิจและการคาระหวางสองประเทศยังสามารถรักษาไวซ่ึงแนวโนมของการพัฒนาอยางมี

เสถียรภาพ เม่ือเดือนกันยายน ค.ศ. 2006 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตการนําของกองทัพไทยไดทําการรัฐประหาร รัฐบาลภายใตการ

นําของพันตํารวจทักษิณ ชินวัตรถูกโคนลมอํานาจ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ถูกประกาศเลิกใช ดวยเหตุนี้ ประเทศจีนจึงยืนหยัดอยูบนหลักการพ้ืนฐานท่ีวาดวยการไม

แทรกแซงกิจการภายในประเทศ แสดงใหเห็นทาทีอันเปนกลาง ใหการเคารพอธิปไตยทางการเมือง

ของประเทศไทย จีนประกาศวา “การเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางการเมืองภายในประเทศเปน

เรื่องภายในของไทย รัฐบาลจีนจะยึดหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในชาติอ่ืน” พรอมท้ังประกาศ

อวยพรดวยความจริงใจวา “ขอประเทศไทยมีแตความม่ังค่ังปรองดอง ประชาชนและประเทศสงบสุข 

และขอใหสัมพันธไมตรีระหวางสองประเทศไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง” เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ.

2014 ประเทศไทยเกิดการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผู
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บัญชาการกองทัพบกและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดรับสนองพระบรมราชโองการและได

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเม่ือเดือนสิงหาคม ในปเดียวกัน แตอยางไรก็ตามรัฐบาลจีนยังคงยึด

หลักการท่ีวาดวยการไมแทรกแซงกิจการภายใน และยังคงรักษาความสัมพันธกับรัฐบาลไทยเชนเดิม 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดเดินทางเยือนประเทศจีนอยางเปนทางการเม่ือป ค.ศ. 2014 นายสี จิ้

นผิง ประธานาธิบดีจีนไดกลาวย้ําในการเขาพบพลเอกประยุทธวา ทางการจีนใหการเคารพและ

สนับสนุนความพยายามของไทยท่ีจะรักษาเสถียรภาพทางการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ท้ังสองประเทศยังไดบรรลุขอตกลงรวมกันหลาย

ประการ ไมวาจะเปนดานการกอสรางทางรถไฟ หรือการคาผลผลิตทางการเกษตร เปนตน  

ประการท่ีสาม การแกไขปญหาชาวจีนโพนทะเล ถือเปนแรงผลักดันสําคัญในการสงเสริมการ

พัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนและไทย ประเทศจีนมีอิทธิพลตอประเทศไทยท้ัง

ทางดานการเมืองและเศรษฐกิจอันยากท่ีจะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะบรรดาผูอพยพชาวจีนและลูกหลาน

ชาวจีนจํานวนมากท่ีถือเปนสื่อกลางสําคัญในการถายทอดอิทธิพลของจีนอยางเห็นไดชัด ตามสถิติ ใน

ป ค.ศ. 1905 มีประชากรชาวจีนโพนทะเลคิดเปน 10% ของจํานวนประชากรท้ังหมดของประเทศท่ีมี

อยูกวา 8.3 ลานคนในขณะนั้น และนับตั้งแตนั้นเปนตนมา ชาวจีนโพนทะเลท่ีอพยพเขาสูประเทศไทย

มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตามกระแสความไมม่ันคงทางการปกครองภายในประเทศจีน ถึงแมวา

จะยังมีขอถกเถียงในประเด็นจํานวนของชาวจีนโพนทะเลท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยในปจจุบัน ซ่ึงบาง

ก็วามีอยูกวา 6 ลานคน และบางก็วามีจํานวนกวา 10 ลานคน สงผลใหจํานวนตัวเลขของชาวจีนโพน

ทะเลยังขาดความแนชัด แตทวาจุดนี้เปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นวาชาวจีนโพนทะเลไดหลอหลอมเขาเปน

สวนหนึ่งของไทยอยางลึกซ้ึงและกวางขวางยิ่ง 

ในกระบวนการการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีนและไทย รัฐบาลของท้ังสองประเทศตาง

ตระหนักถึงสถานะและบทบาทอันสําคัญยิ่งของชาวจีนโพนทะเลท่ีมีตอความสัมพันธระหวางสอง

ประเทศ มีการจัดการกับปญหากับประเด็นปญหาดังกลาวนี้ดวยทาทีกระตือรือรนและระมัดระวัง 

ยกตัวอยางเชน  เม่ือครั้งท่ีมีการประกาศสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ มีการ

ประกาศวา “รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนตระหนักถึงการท่ีคนจีนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยมา

ชานานสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และสามารถอาศัยอยูรวมกับคน

ไทยอยางปรองดอง รัฐบาลจีนประกาศไมรองรับคนถือสองสัญชาติ รัฐบาลของท้ังสองประเทศตาง

เห็นพองตองกันวาคนสัญชาติจีนหรือคนท่ีมีเชื้อสายจีนเม่ือไดรับสัญชาติไทยแลว ถือวาไดพนสภาพ

การถือครองสัญชาติจีน สําหรับชาวจีนโพนทะเลท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยแตยังตองการจะรักษา

สถานภาพการถือครองสัญชาติจีนเอาไว  รัฐบาลจีนขอเรียกรองใหเขาเหลานั้นปฏิบัติตามกฎหมาย

แหงราชอาณาจักรไทย ขอใหปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมท้ังอาศัยอยูรวมกับ

ประชาชนไทยอยางปรองดอง สิทธิและผลประโยชนของชาวจีนเหลานี้จะไดรับความคุมครองจาก
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รัฐบาลจีน และไดรับการยอมรับจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย” อาจกลาวไดวา หากปญหาการ

โอนสัญชาติของชาวจีนโพนทะเลท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยไดรับการแกไขอยางเหมาะสมโดยอาศัย

ความพยายามรวมกันจากท้ังสองประเทศแลวนั้น ความสัมพันธระดับทวิภาคีในดานตางๆ ของท้ังสอง

ประเทศถึงจะไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและพัฒนาเกินขีดจํากัดท่ีมีอยูปจจุบัน รวมท้ังจะ

กลายเปนฉันทามติท่ีวา “จีนไทยใชอ่ืนไกล พ่ีนองกัน” 

สืบเนื่องจากชาวไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทอันสําคัญยิ่งตอระบบเศรษฐกิจไทย เราจะพิจารณา

และประเมินฐานะทางเศรษฐกิจของชาวไทยเชื้อสายจีนอยางไรนั้นไมไดเปนเพียงปญหาทางเศรษฐกิจ

เทานั้น แตยังเปนปญหาทางการเมืองท่ีอาจสงผลกระทบโดยตรงตอความสัมพันธระดับทวิภาคี ใน

ความเปนจริงแลว รัฐบาลไทยไมวาจะยุคสมัยใดตางใชนโยบายท่ีผสมผสานระหวางนโยบายทาง

เศรษฐกิจและนโยบายการหลอมรวมทางการเมืองกับชาวจีน รวมท้ังมีการสรางปจจัยท่ีเอ้ือประโยชน

เพ่ือใหคนจีนสามารถหลอหลอมเขาเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยใหสําเร็จ รัฐบาลไทยใหการยอมรับใน

บทบาทอันสําคัญท่ีชาวไทยเชื้อสายจีนมีตอเศรษฐกิจไทย ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการรวมท้ังเจาของ

ธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนผูม่ังค่ังจํานวนมากจึงมีบทบาทโดดเดนในแวดวงธุรกิจตางๆ ไมวาจะเปน การ

ธนาคาร การกอสราง การคา การนําเขาและสงออก เปนตน  และก็มีนักธุรกิจเชื้อสายจีนผู มี

ความสามารถอีกจํานวนหนึ่งท่ีไดดํารงตําแหนงสําคัญๆ ในหนวยงานตางๆ เชน ดานอุตสาหกรรม 

การเงิน การลงทุน เปนตน ความโดดเดนของเศรษฐกิจไทยดังกลาวนี้สงผลใหสภาพเศรษฐกิจของชาว

จีนหลอหลอมรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสภาพเศรษฐกิจของไทย และมิอาจตัดขาดจากกันได และไม

มีปรากฏการณท่ีระบบเศรษฐกิจโดยชาวจีน เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเศรษฐกิจของคนตางถ่ินไปสู

ระบบเศรษฐกิจระดับชาติ เกิดข้ึนกับประเทศอ่ืนใดในภูมิภาคอาเซียน  และดวยเหตุนี้ คํากลาวท่ีกลาว

กันวา ชาวจีนโพนทะเลเปนผูควบคุมระบบเศรษฐกิจไทยจึงไมมีหลักฐานยืนยันท่ีหนักแนนพอ ดังท่ี

นายหลี่ ก๋ัวชิง ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรไดกลาวไววา “ระบบเศรษฐกิจไทยหากขาดการพัฒนาท่ี

ทันสมัย ก็จะไมมีความทันสมัยในระบบเศรษฐกิจโดยคนไทยเชื้อสายจีน ในทางกลับกัน หากขาดการ

เติบโตอยางรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจโดยชาวไทยเชื้อสายจีน ก็จะไมมีการพัฒนาการอันรวดเร็วของ

ระบบเศรษฐกิจไทย” อาจกลาวไดวา ชาวไทยเชื้อสายจีนใหการยอมรับประเทศไทย และมีความ

จงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริยของไทย รวมท้ังพยายามใชจุดเดนของตนสรางคุณูปการตอการ

พัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาระหวางสองประเทศ โดยอาศัยบทบาทของจีนท่ีมีตอ

ความสัมพันธทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ภายใตจุดมุงหมายหลักท่ีตองการจะพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจไทย โดยสรุปคือ นี่คือผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีท้ังสองประเทศไดพยายามแกไข

ปญหาชาวจีนโพนทะเลอยางเหมาะสม 
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3.ปฏิสัมพันธทางการเมืองจะชวยสงเสริมการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีนและไทยใหเปนไป

อยางมีเสถียรภาพ 

หลังจากสิ้นสุดชวงสงครามเย็นเปนตนมา การพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับชีวิตความ

เปนอยูของประชาชนไดกลายเปนเปาหมายท่ีรัฐบาลของแตละประเทศในโลกตางพยายามเสาะ

แสวงหา ดวยเหตุนี้จึงสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณระหวางประเทศ  สงผลให

การสรางความเปนเศรษฐกิจใหแกการเมืองการปกครองโลกหรือการสรางความเปนการเมืองใหแก

สภาพเศรษฐกิจโลก กลายเปนกระแสท่ียากจะหลีกเลี่ยง ดังนั้นปฏิสัมพันธระหวางกันท้ังทางดาน

การเมืองและเศรษฐกิจจึงมีบทบาทชี้นําในการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีนและไทยในระยะยาว 

 ประการแรก ประเทศจีนและประเทศไทยถือวาเปน “กลุมประชาคมท่ีตองรวมชะตากรรม

เดียวกัน” ซ่ึงคําวา “ชะตากรรม” ท่ีวานี้มีนัยยะรวมถึง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมอีกดวย 

สําหรับประเทศไทยแลว การขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคากับประเทศจีนถือเปน

ประเด็นท่ีมีนัยยะอันสําคัญยิ่ง ประสบการณท่ีสั่งสมมาจากประวัติศาสตรถือเปนเรื่องท่ีควรคาแกให

ความสําคัญ วิกฤติการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทยเม่ือป ค.ศ. 1997 ท่ีผานมา ทําให

รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคากับประเทศ

จีน ประเทศจีนไดแสดงศักยภาพในดานการรับมือกับภาวะวิกฤตและใหการชวยเหลือประเทศท่ีไดรับ

ผลกระทบอยางรุนแรง อยางเชน ประเทศไทยในวิกฤติการณดังกลาว สงผลใหประเทศไทยเล็งเห็นถึง

ศักยภาพดานเศรษฐกิจและการตลาดของจีน ไทยจึงตองสงเสริมความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ

ระหวางสองประเทศ โดยอาศัยความสัมพันธทางการเมืองอันม่ันคงท่ีไดรวมสถาปนากันมานับตั้งแตใน

อดีต รวมท้ังอาศัยประโยชนดานการเงินและการตลาดของจีนเพ่ือลดทอนภาวะวิกฤต และลด

ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกท่ีสงผลตอเศรษฐกิจไทย รวมถึงขยายการสงออกเพ่ือ

รักษาแรงกระตุนทางเศรษฐกิจในดานการคาระหวางประเทศ รวมไปถึงการสงเสริมการยกระดับ

อุตสาหกรรม และหากพิจารณาจากมุมมองของประเทศจีนแลว การสงเสริมความสัมพันธทางดาน

เศรษฐกิจและการคาระหวางสองประเทศไมเพียงแตยังผลดีตอการยกระดับความรวมมือและมิตรภาพ

อันดีท่ีมีระหวางกันมาแตเกากอน แตยังมีสวนชวยในการสรางความชัดเจนใหแกนโยบายการ

ตางประเทศระหวางประเทศเพ่ือนบานท่ีวาดวยการอยูรวมกันอยาง “ปรองดอง สันติ และม่ังค่ัง” 

ถึงแมวาการพัฒนาการคาระดับทวิภาคียังคงมีขอจํากัดอยูบางประการ การแขงขันในเรื่องของสินคา

มาตรฐานเดียวกันท่ีมีมูลคาเพ่ิมต่ําระหวางสองประเทศยังดุเดือด แตสีบเนื่องจากการปรากฏข้ึนของ

การสงออกสินคาประเภทเทคโนโลยีข้ันสูงของประเทศจีน ท้ังสองประเทศจึงตองดําเนินการสราง

โครงสรางทางการคาท่ีเอ้ือประโยชนระหวางกัน สิ่งนี้ถือวาเปนโอกาสสําคัญในการรับประกันวาการคา

ระดับทวิภาคีระหวางจีนและไทยจะพัฒนาตอไปอยางมีเสถียรภาพ และท้ังหมดนี้ตางมีท่ีมาจาก

พ้ืนฐานความสัมพันธอันม่ังคงทางดานการเมืองการปกครองระหวางสองประเทศ 
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ประการตอมา ภายใตภูมิหลังของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจโลกรวมท้ังความรวมมือระดับ

ภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาในเชิงลึกอยางตอเนื่อง ความสัมพันธระหวางจีนและไทยถือวาอยูในระดับเกิน

กวาความสัมพันธระดับทวีภาคีแลว อิทธิพลดังกลาวไดขยายไปสูภูมิภาคอินโดจีนและภูมิภาคเอเชีย

อาคเนย หลังจากยุคสงครามเย็นเปนตนมา สืบเนื่องจากความมีเสถียรภาพของภูมิภาครวมท้ังการกาว

เขามามีบทบาทของประเทศจีนและอินเดีย ภูมิภาคอินโดจีนจึงกลายเปนเสนทางทางบกและทางทะเล

ท่ีสําคัญในการเชื่อมตอเอเชียอาคเนย จีนและอินเดียเขาไวดวยกัน ประกอบกับการท่ีประเทศไทย

ตั้งอยูบริเวณใจกลางของภูมิภาคอินโดจีน ดานเหนือเชื่อมตอกับเสนทางทางบก ดานใตเชื่อมตอกับ

ทางทะเล จึงถือวาเปนจุดยุทธศาสตรอันไดเปรียบอยางเห็นไดชัด สําหรับประเทศจีนนั้น การยกระดับ

ความสัมพันธกับประเทศไทย มีผลดีตอการสงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคอาเซียนรวมท้ัง

ความสัมพันธกับนานาประเทศสมาชิกอาเซียน ดวยเหตุนี้ จีนจึงมีความยินดีอยางยิ่งท่ีจะยกระดับการ

ประสานความรวมมือในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคีกับไทย รวมท้ังจะรักษาไวซ่ึงการติดตอ

สัมพันธกันอยางใกลชิดไมวาจะเปนภารกิจระดับสากลหรือระดับภูมิภาค ยกตัวอยางเชน การพัฒนา

อยางรวดเร็วในดานการคาระดับทวิภาคีระหวางสองประเทศนั้นมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการ

พัฒนาเชิงลึกในดานความรวมมือเรื่องเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน เพ่ือเปนการลดทอนความวิตกกังวล

ของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนชาติอ่ืนๆ โดยเม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 จีนและไทยไดเริ่ม

ดําเนินมาตรการยกเลิกภาษีสินคาประเภทพืชผักและผลไมระหวางกันภายใตกรอบเขตการคาเสรีจีน-

อาเซียนเปนชาติแรก ดังนั้นจึงถือเปนการสงเสริมความรวมมือกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในภูมิภาค

อาเซียน และสงผลใหการเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความใกลชิดแนบแนนมาก

ยิ่งข้ึน สําหรับประเทศไทยแลว สืบเนื่องจากตําแหนงยุทธศาสตรของประเทศมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน 

ความหวังท่ีไทยพยายามจะกาวข้ึนมามีบทบาทเปนผูนําในภูมิภาคอาเซียนจึงมีมากตามไปดวยเชนกัน 

แตทวา ถึงแมวาแนวโนมการพัฒนาระดับภูมิภาคจะเอ้ือประโยชนตอประเทศไทย แตหากอาศัยกําลัง

จากฝายไทยเพียงฝายเดียวเพ่ือจะกาวข้ึนมาเปนผูนําในภูมิภาคอาเซียนนั้นยังมีอุปสรรคอยูอีก

นานัปการ ดังนั้นการชวงชิงความไววางใจและแรงสนับสนุนจากจีนจึงเปนหนทางท่ีสามารถเปนไปได

เพียงตัวเลือกเดียวสําหรับประเทศไทย ในดานจุดมุงหมายทางการเมืองของไทย จีนแสดงทาทีใหการ

สนับสนุนไทยในการแสดงบทบาทท่ีสําคัญยิ่งข้ึนในภารกิจระดับภูมิภาค ดวยเหตุนี้จีนจึงไดใหการ

ตอบสนองและความรวมมือในเชิงบวก เม่ือครั้งการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง

ประเทศชาติสมาชิกอาเซียน ครั้งท่ี 34 ท่ีจัดข้ึนเม่ือป ค.ศ. 2001 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศของไทยไดเสนอแนวคิดวาดวย “การเจรจาวาดวยความรวมมือระดับภูมิภาคเอเชีย” เพ่ือ

สงเสริมความรวมมือระดับภูมิภาคเอเชียในดานการคา การลงทุนและความรวมมือในดานอ่ืนๆ ผาน

การสรางกลไกลการเจรจา และเม่ือครั้งการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศวาดวย 

“การเจรจาความรวมมือระดับทวีปเอเชีย” ครั้งท่ี 1 และ 2 ท่ีจัดข้ึน ณ และเมืองชางอานและจังหวัด
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เชียงใหม เม่ือป ค.ศ. 2002 และ ค.ศ. 2003 ตามลําดับ ประเทศจีนไดใหการสนับสนุนและใหความ

รวมมืออยางเต็มกําลังความสามารถ สงผลใหกลไก “การเจรจาวาดวยความรวมมือระดับภูมิภาค

เอเชีย” ยังคงสถานภาพไวไดตอไป จํานวนชาติสมาชิกในปจจุบันไดเพ่ิมเปน 30 ชาติจากเดิมท่ีมีอยู

เพียง 17 ชาติจากชวงเริ่มตนกอตั้งกลไกดังกลาว และเกิดการพัฒนากาวหนาอันสําคัญยิ่งในความ

รวมมือหลากหลายดาน ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีฐานะเปนประเทศผูใหการสนับสนุนและประเทศ

ผูทําหนาท่ีประสานงานในกลไก “การเจรจาวาดวยความรวมมือระดับภูมิภาคเอเชีย” ดังกลาว สวน

ในดานผลกระทบตอภูมิภาคอ่ืนๆ ตางไดรับการยกระดับอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ ความรวมมือ

ทางดานเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคท่ีประสบความสําเร็จอยางเดนชัด อาทิ จีนและไทยตางเขารวม

เปนสวนหนึ่งในความรวมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (จีน ไทย ลาว และเมียนมาร) และความรวมมืออนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง (จีน ไทย ลาว เมียนมาร เวียดนาม และกัมพูชา รวม 6 ประเทศ) เปนตน ความ

รวมมือเหลานี้ตางมีบทบาทในดานการสงเสริมท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีนและ

ไทย ดานหนึ่งสงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจเขตชายแดนระหวางสองประเทศ รวมท้ังยังเปนการแกไข

ปญหาความยากจนของทองถ่ินนั้นๆ อีกดวย อีกดานหนึ่งมีสวนชวยในการยกระดับความเขาใจ

ระหวางกลุมประเทศในภูมิภาคดังกลาว และยังเปนการเพ่ิมความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน บรรเทา

ความขัดแยงท่ีมีมาแตครั้งประวัติศาสตร รวมท้ังมีสวนชวยรักษาเสถียรภาพของภูมิภาค จะเห็นไดวา 

ปฏิสัมพันธทางการเมืองระหวางจีนและไทยนั้น มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการสงเสริมความรวมมือใน

ภูมิภาค และมีสวนชวยเรงการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังการ

รักษาเสถียรภาพภายในภูมิภาค ดังนั้นการเพ่ิมข้ึนของบทบาทดังกลาว จึงถือเปนการสงเสริมการ

พัฒนาความสัมพันธระหวางจีนไทยอยางรอบดานใหพัฒนาข้ึนไปอีกข้ันเชนกัน 

 ประการท่ีสาม นโยบาย “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” ท่ีประเทศจีนเปนผูเสนอข้ึนนั้น จะ

สรางประโยชนตอการสงเสริมการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีนและไทย แนวคิดนโยบาย “หนึ่งแนว

เขต หนึ่งเสนทาง” เปนวิสัยทัศนเชิงมหภาคท่ีเสนอข้ึนมาโดยรัฐบาลจีน โดยแฝงไปดวยนัยยะดาน

ตางๆ ไมวาจะเปนการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงนับวันจะไดรับความสนใจจากประชาคมโลก 

โดยเฉพาะกลุมประเทศท่ีอยูในเขตนโยบาย “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” ในบรรดากลุมประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีทาทีตอนโยบายดังกลาวในเชิงบวก

มากท่ีสุด และมีเสียงสะทอนตอบกลับท่ีแข็งขันเปนอยางยิ่ง รัฐบาลไทยเห็นวาแผนโครงการดังกลาว

เปนขอเสนอแนะท่ีกอปรดวยแนวคิดเชิงสรางสรรค และไดสรางโอกาสการพัฒนาครั้งใหญใหแก

ประเทศไทย รวมท้ังจะมีสวนชวยยกระดับความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสองประเทศไดเปนอยาง

ดี นอกจากนี้ยังเปนการเปดตลาดสินคาใหมใหกับประเทศไทย ซ่ึงเปนการดีตอการปรับปรุงเศรษฐกิจ

ภายในประเทศใหดีข้ึน โดยเฉพาะสถานการณท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเกิดภาวะซบเซาในกลุมการสราง

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หมอมราชวงศปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีของไทยไดเสนอวา ความ



 

 
152 

รวมมือดานการลงทุนระหวางจีนและไทยในอนาคตนั้นมีโอกาสอีกเปนจํานวนมาก อุตสาหกรรมท่ีโดด

เดนของไทยสามารถเดินทางไปลงทุนในจีนได สวนวิสาหกิจท่ีโดดเดนของจีนก็ยังสามารถเขามาลงทุน

ในไทยไดเชนกันเดียวกัน ในขณะเดียวกัน การลงทุนยังตองคํานึงถึงศักยภาพของตลาด และจะตอง

ควาโอกาสเพ่ือการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แนนอนวาในเรื่องนี้

ประเทศจีนกาวนําประเทศไทยไปหนึ่งข้ัน การท่ีจีนจะเขามาขยายตลาดของตนเองในประเทศไทยจึง

เปนเรื่องปกติวิสัย ประเทศจีนถือเปนประเทศท่ีมีศักยภาพและมีประสบการณสูงในดานเทคโนโลยี

การสรางทางรถไฟ ดังนั้นในดานนี้ไทยจึงจําตองพ่ึงพาอาศัยประเทศจีน และประเด็นดังกลาวนี้ยัง

สอดคลองกับยุทธศาสตรการเดินหนาสูภูมิภาคทางตอนใตจากนโยบายเสนทางสายไหมแหงศตวรรษท่ี 

21 ของประเทศจีน หากกลาวในมุมมองของท้ังจีนและไทยแลวนั้น ความรวมมือดานนี้ถือวาท้ังสอง

ฝายประสบความสําเร็จรวมกัน และเปนการบงบอกวา รัฐบาลไทยไดผนวกเอานโยบาย “หนึ่งแนว

เขต หนึ่งเสนทาง” หรือโดยเฉพาะนโยบาย “เสนทางสายใหมทางทะเลแหงศตวรรษท่ี 21” เขาเปน

สวนหนึ่งของแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย นอกจากนี้ นักวิชาการและ

ขาราชการของไทยจํานวนมากยังเล็งเห็นวานโยบาย “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” กับแผนการ 

“เชื่อมตอภูมิภาคอาเซียน” มีสวนสงเสริมเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และจะสงผลดีตอโครงการความ

รวมมือระดับอนุภูมิภาคตางๆ ในปจจุบันท่ีกําลังดําเนินการอยู อาทิ ความรวมมือระดับอนุภูมิภาคลุม

น้ําโขง โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจสามฝายอันประกอบดวยอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 

หรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนดานตะวันออกอันประกอบดวย บรูไน มาเลเซีย และฟลิปปนส 

เปนตน และหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะผนวกความรวมมือระดับภูมิภาคดังกลาวเขาเปนสวนหนึ่งของการ

สรางนโยบาย “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” ในขณะเดียวกันกลุมชาวไทยเชื้อสายจีนผูมีความสามารถ

และผูประกอบการเชื้อสายจีนในประเทศไทยตางเตรียมพรอมอยางแข็งขัน และตางเฝาจับตาดูวา

นโยบาย “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” จะนํามาซ่ึงโอกาสทางธุรกิจใดบาง รวมท้ังมีการเตรียมตัวเพ่ือ

เขารวมเปนสวนหนึ่งในนโยบายดังกลาว  แผนการสรางโครงการ “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” 

ประการแรกนั้นตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเชื่อใจกันระหวางรัฐบาล ทาทีกันแข็งขันของฝายไทย

ตอนโยบายดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อม่ันในความรวมมือท่ีจะพัฒนารวมกันของท้ังสอง

ประเทศ การดําเนินนโยบาย “หนึ่งแนวเขต หนึ่งเสนทาง” จะนํามาซ่ึงผลประโยชนจํานวนมหาศาล

ตอความรวมมือทางการคาระดับทวิภาคีระหวางสองประเทศ 

สรุปแลว ความสัมพันธทางการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเสมือนเปนจักรกลสําคัญในการ

รักษาความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศ สภาวะท่ีเรียกวา “ความสัมพันธการเมืองแนบแนนแต

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจชะงักตัว” หรือสภาวะ “ความสัมพันธทางการเมืองชะงักงันแต

ความสัมพันธเศรษฐกิจแนบแนน” จึงไมปรากฏใหเห็นอีกตอไป ท้ังสองประเทศตางไดรับ

ประสบการณมากมายไมวาจะเปนดานปฏิสัมพันธทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ ท้ังสองฝายไดรับ
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ผลประโยชนทางดานยุทธศาสตรและผลประโยชนดานเศรษฐกิจจํานวนมากศาลจากปฏิสัมพันธ

ดังกลาว ดังนั้นความเชื่อใจทางการเมืองและความสัมพันธดานเศรษฐกิจและการคาจึงถือเปนจักรกล

สําคัญในการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีนและไทย และมีบทบาทอันสําคัญยิ่ง 

 

(ผูแปล อาจารยณัฐธัญญา อนันตโชติ สํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) 
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政治互信与经贸合作：推动中泰关系稳定发展的双引擎 

杨保筠
1
 

泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院、北京大学国际关系学院 

 

2015 年是中华人民共和国与泰王国建立正式外交关系 40周年。 

中泰友好交往源远流长。两国地理相近，血缘相亲，文化相通。自 1975 年正式建

交以来，中泰两国遵循友好平等、互利互惠的原则，在政治、经济、贸易、军事、教

育、科技等各领域的友好合作都取得长足发展。中泰两国经过 40 年的共同努力，双边

关系始终保持健康发展势头。彼此之间在政治安全领域互信共存、和睦相处；经济领

域互利共赢、共同发展；文化领域互鉴共进、兼收并蓄，给两国人民带来了实实在在

的好处。回顾两国建交 40 年来的历程，可以清楚地看到：政治互信与经贸合作是推动

中泰关系稳定发展的双引擎，是两国关系稳定发展的坚实基础。 

 

一、政治互信是推进双方经贸合作的重要基础 

中华人民共和国成立初期，由于当时的国际与地区环境，泰国銮披汶政府奉行 

“亲美反华”的外交政策，新中国成为了意识形态斗争的标靶。虽然以周恩来为首的

中国代表团在 1955 年的万隆会议上反复介绍了中国的外交政策后，中泰关系出现出现

过短暂缓和，但是由于意识形态和政治立场的根本对立，中泰之间官方与民间往来仍

然长期基本断绝，双方的经济关系也处于冻结状态。 

20 世纪 70 年代上半叶，东南亚地区局势发生变化，中泰关系开始改善。1975 年 7

月 1 日，中泰两国正式建交。两国总理共同签署《中泰建交联合公报》，明确肯定将

以和平共处五项原则作为发展双边关系的基础。虽然此后中泰关系的发展仍经历了一

些曲折和反复，但随着双方在政治安全、经济贸易等领域的共同利益不断增加，中泰

关系逐步出现实质性的突破，增进了两国间的互信，为政治制度不同的两国建立良好

的友好合作关系奠定了基础。正因如此，邓小平在 1989 年 10 月会见访华的泰国总理

差猜·春哈旺时指出，“中泰关系是不同社会制度国家之间友好合作的典范”。 

 

 

                                                           
1
 北京大学国际关系学院教授、泰国法政大学比里帕侬荣国际学院教授。 
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冷战结束以后，随着国际和地区环境的缓和，中国与泰国关系进一步加强。中国

改革开放政策的深化以及泰国发展经济的需求，使两国关系在巩固政治互信的前提

下，把合作重点转向经济与贸易领域，并且取得了显著成效。1999 年 2 月，中泰两国

签署了《关于 21 世纪合作计划的联合声明》，从而为双方在新世纪“进一步拓展双方

之间睦邻互信的全方位合作关系”制订了框架和方针。 

泰国总理他信·西那瓦于 2001 年执政后，以积极进取的态度推行对华友好合作政

策，并表现出进行战略性合作的意愿。当年 8 月他信访华期间，中泰双方共同发表

《联合公报》，双方领导人“同意巩固中泰之间业已存在的传统友谊，并推进双方战

略性合作”，为两国间关系的稳定发展和双方之间在各个领域中的长期战略合作指明

了方向。2007 年 5 月泰国总理素拉育·朱拉暖访华期间，中泰双方共同签署了《中泰

战略性合作共同行动计划》，从而为未来的双边合作确定了具体目标。2012 年 4 月，

两国确立“全面战略合作伙伴关系”，将两国关系上升到一个新的高度，2013 年 10

月，李克强总理访问泰国，两国政府发表《中泰关系发展远景规划》，确定了双边关

系在新形势下发展的具体规划和目标。访泰期间，李克强总理还在泰国国会发表题为

《让中泰友好之花结出新硕果》的演讲，指出“在东盟国家中，泰国第一个同中国签

署关于 21 世纪合作计划的联合声明，第一个同中国推进战略性合作，第一个同中国实

现蔬菜、水果零关税安排，第一个建成中国文化中心，第一个同中国建立防务安全磋

商机制并进行两年联演联训。泰国即将成为在中国开设领事馆最多的国家。这么多

‘第一’，在国与国交往中是少有的，充分说明中泰关系是不同社会制度国家之间友

好合作的典范”。李克强总理的这篇演讲，既是对中泰战略友好关系的生动描述和全

面总结，也为此后两国关系的进一步发展规划了蓝图。 

两国间政治关系的发展与巩固，互信的增强，为双边贸易创造了良好条件。例

如：中泰建交就使双方之间的经贸往来得以快速增长，可谓“立竿见影”。1975 年，

即中泰建交的当年，两国之间的贸易额就达到 2462 万美元，比 1974 年的 339 万美元

增长了 626.3%。
21976 年双边贸易额更是猛增到 1.0563 亿美元，为 1974 年的 30 倍

3。在随后的数年中，双方的贸易额几乎呈直线上升状态，到 1986 年，中国就已经成

为泰国十大贸易伙伴之一。随着两国关系的发展和中国改革开放的步伐加快所带来的

                                                           
2
 “稳定健康、可持续发展的中泰经贸关系”，http://world.people.com.cn/n/2014/1104/c1002-

25973891.html 
3
 梁源灵：“中泰经贸关系的回顾与展望”，《东南亚纵横》，2000 年第 2 期。 
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经济需求，1990 年双方贸易额突破了 10 亿美元大关，并在其后保持着连年增长的势

头。进入 21 世纪以后，中泰的经贸合作越来越频繁，双边贸易额和进出口比重均有

所提高。根据中国海关统计，2003年，双边贸易达到 126 亿美元，而 2013年就猛增至

712 亿美元，10 年间增长了 5.6 倍。中国成为泰国最大的出口市场和第二大进口来源

地。
4
虽然天公国内局势发生重大变化，但 2014年中泰双边贸易额仍然达到 726.7 亿美

元，同比增长 2%。1999 年，泰国出口到中国的规模只占其出口总量的 2%，2014 年已

经上升至 12%，位列泰国出口国第一位，超过美国、欧洲和日本，使中国成为泰国最大

贸易伙伴；泰国也成为中国在东盟国家中的第四大贸易伙伴。中泰贸易也带动了泰国

的产业发展。例如，仅中国每年从泰国进口的橡胶数量就高达 400 万吨。泰国副总理

比里亚通评价称：“如果没有中国的进口，泰国橡胶业也不会发展这么好、这么

快。”
5
 

此外，中泰双方的经济关系并不仅限于贸易，在相互投资及承包工程和劳务合作

等服务贸易领域上也进展迅速。 

由于中国的投资环境日益改善以及双方关系的稳定发展，1995 年泰国成为中国第

八大投资来源国。根据中国商务部统计，泰国对华实际投资从 2004 年到 2013 年的 10

年中，保持稳中有升，平均每年投资超过 1 亿美元，其中 2013 年达 4.8 亿美元。中国

企业对泰国投资则呈现稳步增长之势。根据泰国投资促进委员会（BOI）统计，2004 年

至 2008 年的五年里，年均实际投资 2 亿多美元，2009 年至 2013 年的五年中，年均实

际投资 8 亿多美元，近几年，中资在泰投资呈现制造业为主和大额投资增多趋势。

2014 年在泰开工的玲珑轮胎厂、上汽和正大集团合作的汽车制造厂投资额都达到 100

亿泰铢（约 20 亿人民币）。中泰罗勇工业园前两期规划的 4 平方公里土地已开发完

毕，共有 60 家中资企业入住该工业园，目前正式实施第三期规划，将再开发 8 平方公

里土地。
6 

                                                           
4
 “稳定健康、可持续发展的中泰经贸关系”，http://world.people.com.cn/n/2014/1104/c1002-

25973891.html 
5
 外交部网站：“中国同泰国的关系（最近更新时间：2015 年 3 月）” 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/sbgx_604646/ ；

“泰副总理：中泰关系一直没有脱离过‘友好’主线”，http://world.huanqiu.com/exclusive/2015-

03/5840423.html 
6
 “稳定健康、可持续发展的中泰经贸关系”，http://world.people.com.cn/n/2014/1104/c1002-

25973891.html 
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在工程承包方面，截至 2013 年底，中国企业在泰签订承包工程合同额 119.2 亿美

元，完成营业额 74.9 亿美元。
72014 年，中国企业在泰新签对外承包工程、劳务合作

和设计咨询合同额 17.8亿美元，完成营业额 18.4亿美元。
8
 

为了给两国间的经贸合作提供法律和机制方面的保障，双方签署了一系列相关条

约和协议，建立起政府间的合作机制。双方签订了《促进和保护投资协定》（1985 

年）、《避免双重征税和防止偷漏税协定》（1986 年）、《贸易经济和技术合作谅解

备忘录》（1997年）、《双边货币互换协议》（2011、2014年）等。2004年 6月，泰

国承认中国完全市场经济地位。在此基础上，两国又先后签署了《扩大和深化双边经

贸合作的协议》（2009 年）、《经贸合作五年发展规划》（2012 年）等重要的经贸合

作文件。2014年 12月，两国央行签署《关于在泰国建立人民币清算安排的合作谅解备

忘录》，为双方间贸易合作通过了便利。1985 年，中泰两国成立了部长级经贸联委

会。随着双边关系的发展和两国经贸规模的扩大，2003 年 6 月又升格为副总理级。

2004 年 7 月，吴仪副总理与差瓦利副总理在北京共同主持联委会首次会议；2005 年 9

月，吴仪副总理与颂奇副总理在泰国清迈共同主持联委会第二次会议。联委会第三次

会议于 2014年 11月在北京举行，由王勇国务委员和泰国副总理比里亚通共同主持。 

 

二、中泰两国推进政治互信与经贸合作并行发展的特点 

首先，中泰两国自建交以来，始终保持着高层之间的密切交往。中国历届国家主

席、副主席、政府总理、人大常委会委员长、政协主席等领导人大都访问过泰国。泰

国王室的主要成员，如诗丽吉王后曾代表普密蓬国王对中国进行正式访问；王室的主

要成员，如哇集拉隆功王储、诗琳通公主、朱拉蓬公主等也都曾多次访华。此外，泰

国的历任总理、国会主席和军队领导人差不多也都曾访问过中国。虽然中泰建交以

来，双边关系的发展并不总是一帆风顺，但随着地区局势的转变，特别是冷战结束后

出现的缓和局势，在两国领导人的共同推动下，双边关系总体保持稳定和持续发展的

态势。应当说，两国的高层领导的频繁往来为维系和推进双边关系发挥了极其重要的

作用。因两国领导人大力推动双边关系的发展是以改善人民的福祉为基本目标的，因

此也对两国之间基于互利的经贸关系发挥了极大的促进作用。 

                                                           
7
 商务部：“中国泰国双边经贸合作简况”，

http://yzs.mofcom.gov.cn/article/t/201408/20140800707320.shtml 
8
 外交部网站：“中国同泰国的关系（最近更新时间：2015 年 3 月）” 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604642/sbgx_604646/  
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其次，泰中两国都坚持以和平共处五项原则与万隆精神为双边关系的基本准则和

基础，而互不干涉内政也正是这些原则和准则的核心。正是基于此，无论对方国家的

国内政治发生什么变化，双方都能够坚持维持两国关系正常发展的大方向，使双方之

间的经贸合作继续保持稳定和发展的势头。2006 年 9 月，军人集团发动政变，他信总

理被赶下台，《1997 年泰国宪法》也遭废除。对此，中国坚持不干涉别国内政的基本

原则，表现出客观的中立态度，尊重泰国国内政治的独立自主。中国表示“泰国国内

局势发生的变化是泰国内部事务，中国政府一贯奉行不干涉别国内政原则”，并真诚

地表示“祝愿泰国和谐繁荣，国泰民安，中泰友好关系不断发展”
9
。 2014 年 5 月泰

国发生军事政变，政变领导人巴育经国王普密蓬·阿杜德任命，于当年 8 月出任泰国

政府总理。对此，中国政府继续秉承不干涉他国内政的原则，与泰国新政府保持正常

关系。巴育总理于 2014 年年底正式访华，中国国家主席习近平在会见巴育总理时强

调，中方将继续尊重和支持泰国为实现政治稳定、经济发展、民生改善所作努力
10
，两

国还就铁路建设、农产品贸易等达成一系列合作协议。 

第三，华人华侨问题的政治解决，使其成为推动中泰经济关系发展的重要力量。

中国对泰国政治和社会存在着难以回避的重要影响力，尤其是为数众多的华人移民及

其后裔，更是成为彰显中国影响力的重要载体。据统计，1905 年泰国的华族已占到全

国 830 万总人口的 10%左右。此后，随着中国国内政局的动荡，移民泰国的华人更是不

断增加。虽然学界对目前泰国华侨华人的人口总数的估计一直存在很大争议，有 600

余万人、1000万人诸说，使泰国的华人华裔人口无精确统计数字。
11
但是，这也正说明

了华人在泰国社会中融入程度之深、之广。 

在中泰关系发展的过程中，两国政府都充分认识到华侨华人在两国关系中的重要

地位和作用，都采取了积极而审慎的态度来妥善处理这一问题。例如，在中泰建交公

报中，就提出：“中华人民共和国政府注意到，几个世纪以来侨居在泰国的中国人能

遵循泰国的法律和泰国人民的风俗习惯，同泰国人民和谐友好相处。中华人民共和国

政府宣布他们不承认双重国籍。双方政府认为任何中国籍或中国血统的人在取得泰国

国籍后都自动失去了中国国籍。对自愿选择保留中国国籍的在泰国的中国侨民，中国

                                                           
9
 外交部：“外交部发言人秦刚就当前泰国局势发表谈话” 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/fyrbt_602243/t272780.shtml 
10
 “习近平会见泰国总理巴育”，http://news.xinhuanet.com/world/2014-12/23/c_1113751588.htm  

11
 吴群、李有江，《二战后泰国华侨华人社会的变化》，《云南师范大学学报》2004 年 9 月第 36 卷第 5

期。实际上，泰国华侨华人数量大且特别难以估算。按泰国华人自然增长率与全国的人口增长率大体相

当、泰国华人占泰国人口 10%来估算泰华数量，再加上近 20年涌入泰国的新移民，则 2007年泰国华侨华

人约有 700 万人。但华泰混血儿数量很大，如果他们大批认同华人身份，则这个估算数据可能偏低。

http://qwgzyj.gqb.gov.cn/yjytt/155/1830.shtml 
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政府按照其一贯政策要求他们遵守泰王国法律，尊重泰国人民的风俗习惯，并与泰国

人民友好相处。他们的正当权利和利益将得到中国政府的保护，并将受到泰王国政府

的尊重。”可以说，泰国华族的政治归化问题在两国的共同努力下得到了妥善的解

决，才使中泰双边关系在各个领域都能够不断取得实质性的突破与进展，并形成了

“中泰一家亲”的共识。 

由于华人在泰国的经济中发挥着举足轻重的作用，如何看待和评价泰国华人的经

济地位不仅是个经济问题，也是个有可能对双边关系产生直接影响的政治问题。实际

上，泰国历届政府对华人的经济政策与其在政治上的同化政策相辅相成，为华人成功

地深度融入泰国社会创造了有利条件。泰政府认可华人在王国经济事务中所发挥重要

作用，因此，大批富有朝气的华人企业家在泰国的银行、制造、贸易、进出口等各行

各业中均有出色表现。一大批杰出的华人企业家在工业、金融、投资等部门担任领导

职务。泰国经济的这一特色也使华人经济事实上与该国经济完全融为一体，不可分

离，也没有出现其它东南亚国家所谓的华人经济从外侨经济转变为民族经济的过程，

从而真正成为泰国经济中富有活力的组成部分。也正因如此，那些指称华侨华人控制

泰国经济的说法是站不住脚的。诚如经济学博士李国卿所言：“泰国经济如不能有现

代化的发展，就不会有泰华经济之现代化，相反的，没有泰华经济之快速成长，也就

不会有泰国经济的快速发展。
12
”可以说，泰国华人是在认同泰国、效忠泰皇，以发展

泰国经济为主要目标的前提下，充分利用其优势，在与中国的政治、经济、文化关系

中发挥其作用，特别是为两国之间经贸关系的发展做出贡献的。归根结底，这也是中

泰两国妥善处理华侨华人问题的结果。 

 

三、政经互动将继续维持中泰关系的稳定发展 

冷战后结束以来，发展经济，改善民生已经成为世界各国政府所追求的目标，因

此而导致的国际格局变化，使国际政治经济化与国际经济政治化成为一种难以避免的

趋势。因此，政治与经济互动在今后相当长时期内仍将主导中泰两国关系的发展。 

首先，泰中两国已经成为“命运共同体”，而这一“命运”也涵盖了政治、经

济、社会等各个层面。对于泰国而言，拓展和深化对中国的经贸关系具有重要意义。

历史的经验值得注意。首先爆发于泰国的 1997 年金融危机，使泰国政府认识到加强与

中国经贸关系的重要性。中国在这场危机中表现出的抗风险能力和对泰国等深受危机

                                                           
12
 转引自王望波，《泰国华人政策及其影响》，《八桂侨史》1996 年第 1 期。 
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影响国家的援助，使泰国看到中国的经济实力和市场潜力，必须通过双方业已建立的

牢固的政治关系，推动两国间的经贸关系，充分利用中国的资金和市场，以分散风

险，降低国际市场变动对于泰国经济的冲击；扩大出口，保持外贸部门的经济推动

力；促进产业升级。对中国而言，推进中泰双边贸易的发展不仅有利于进一步巩固中

泰之间的传统友谊和合作关系，而且也有助于彰显中国“睦邻、安邻、富邻”的周边

外交政策。虽然中泰双边贸易的发展仍然存在一些客观制约因素，两国的低附加值同

质产品的竞争激烈，但随着中国高技术产品出口的崛起，双方将建立起互补性的贸易

结构，这将成为确保中泰双边贸易继续稳定发展的重要机遇。而这一切，都是以两国

间牢固的政治关系为基础的。 

其次，在世界经济全球化及区域合作不断深化的背景下，中泰关系已经超越了双

边范畴，其影响已经扩大到中南半岛和整个东南亚地区。冷战后，随着地区局势的稳

定和中印两国的崛起，中南半岛逐渐成为连接东南亚、中国、印度的海陆要道，而泰

国位于半岛中心，北上通陆路，南下扼海道，战略地位显著提高。对中国而言，加强

同泰国的关系，有利于推动与东盟这一区域合作组织及其他东盟成员国的关系，因

此，中方愿与泰方进一步加强区域和多边合作的协调，保持在国际和地区事务中的密

切沟通与协作。例如，中泰双边贸易的迅猛发展，对消除东盟其他国家的顾虑与担

忧，推动中国－东盟自由贸易区合作的深入发展发挥了积极作用。2003年 10月，中泰

两国率先在中国－东盟自由贸易区框架下实施了蔬果零关税安排，从而有力的推动了

东盟各国的合作步伐，也使中国与东南亚的联系愈加紧密。就泰国而言，随着其战略

地位的提高，泰国试图寻求东盟主导权的愿望也在增强。但是，尽管地区发展态势对

泰国有利，仅凭泰国一己之力想取得东盟领导权却是困难重重，于是，争取中国的理

解与支持也就成为了泰国最为现实的选择。对于泰国的政治意图，中国表示支持泰国

在地区事务中发挥更大的作用，从而给予了正面的回应与配合。当泰国外长在 2001 年

举行的第 34 次东盟外长会议上正式提出旨在通过设立对话机制，促进亚洲区域内贸

易、投资及其他领域合作的“亚洲合作对话”概念，并于 2002 年和 2003 年先后在昌

安与清迈主办了“亚洲合作对话”第一次和第二次外长会议之时，中国都给予了全力

的支持与配合，使“亚洲合作对话”机制得以延续，成员国也从最初的 17 个增至 30

个，并在不少合作领域取得重要进展。而泰国作为“亚洲合作对话”机制的首倡者和

协调者，其地区影响力也得到显著的提高。此外，近年来成效显著的次区域经济合

作，如中泰两国共同参与的四角经济合作（中、泰、老、缅四国）和大湄公河次区域

经济合作（中、泰、老、缅、越、柬六国）等区域经济合作也对中泰关系的发展发挥
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了重要的促进作用，这一方面有利于中泰两国边缘地区的经济发展，改善当地的贫困

局面；另一方面也有助于该地区各国之间彼此加深了解，增强互信，逐步化解历史积

怨，以利于维护地区的稳定。可见，中泰两国之间的政经互动关系，对促进区域合

作，加快东南亚地区得经济发展以及维护该地区的稳定都发挥着重要的作用；而这一

作用的增强，也会进一步促进中泰关系的全方位发展。 

第三，中国提出的“一带一路”设想将有利于推动中泰关系的发展。“一带一

路”倡议是中国政府提出的涵盖政治、 经济和社会等各个领域的宏伟设想，越来越引

起国际社会，特别是“一带一路”沿线国家的关注。在东南亚国家中，泰国是对该设

想反应最为正面，响应最为积极的国家之一。泰国朝野都认为该规划是一个具有建设

性的建议，为泰国提供了巨大的发展机会，有助于增强两国之间的经济合作，为泰国

产品打开新市场，有利于改善国内经济，特别是基础设施建设滞后的现状。泰国副总

理比里亚通指出，泰中两国之间投资合作未来有很多机遇。泰国有优势行业可以去中

国，中国有优势的企业可来泰国。同时，投资还要考虑市场潜力，要进一步抓住机会

实现扩展。在科技方面，中国肯定比泰国领先一步，中国在泰国扩展自己的市场是自

然的。中国在高铁技术方面有着雄厚的实力和经验，泰国在这方面肯定要依靠中国，

这也符合中国 21 世纪丝绸之路向南延伸的战略，对泰中双方来说，这是一个双赢。
13

说明泰国政府已经把“一带一路”，特别是“21 世纪海上丝绸之路”纳入到泰国政府

对经济转型的规划之中。此外，许多泰国学者和官员还认为，”一带一路”倡议与东

盟的“互联互通”规划相辅相成，也将有利于东盟各国正在实施的一些现有的次区域

合作项目，如大湄公河次区域合作、印度尼西亚-马来西亚-泰国成长三角、文莱-马来

西亚-菲律宾东部增长区等规划，并希望能够把这些区域合作计划也纳入“一带一路”

设想的建设之中。同时，泰国的许多大型华人财团和企业也都在积极筹备，观察“一

带一路”倡议可能带来的商机，并为参与其中而做好准备。 “一带一路”建设计划首

先是以政治互信为基础的，泰国方面对该计划的积极反应显示其对发展两国合作的信

心，而“一带一路”设想的具体实施，也将给双方的经贸合作带来实实在在的巨大利

益。 

 

 

 

                                                           
13
 “泰副总理：中泰关系一直没有脱离过‘友好’主线”， 

http://world.huanqiu.com/exclusive/2015-03/5840423.html 
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总体来看，政治与经济关系是维护两个国家关系的重要引擎，所谓的“政热经

冷”、或者是“政冷经热”的局面都是难以持久，而且不利于两国关系持续稳定发展

的。回顾中泰建交 40 年来的历程，两国在政经互动、政经并举方面已经取得了丰富的

经验，双方都从中获得了巨大的经济和战略利益。相信政治和经贸关系今后仍将继续

作为推动中泰两国关系的发展的双引擎，发挥重要作用。 
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การกาวข้ึนเปนมหาอํานาจของจีนและผลกระทบท่ีมีตอ 

เศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจไทย 
สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

1. บทนํา 

ในชวงเวลากวาสามทศวรรษท่ีผานมา  ประเทศจีนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราท่ี

สูงมาก  สามารถพัฒนาจากประเทศท่ียากจนและลาหลังจนกลายมาเปนประเทศมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจของโลก  ระหวาง ค.ศ.1980 ถึง 2010  จีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ย

ประมาณรอยละ 10 ตอป  ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา   อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนไดลดลงไปมาก  

แตการเจริญเติบโตในระดับรอยละ 7-8 ตอป  ก็ยังเปนอัตราท่ีสูงพอควร  และดวยขนาดเศรษฐกิจท่ี

ใหญ  จีนยังอยูในฐานะท่ีจะสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ได  

 ตั้งแตเริ่มมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในชวงปลายทศวรรษ 1970 เปนตนมา  จนถึงปจจุบัน

โครงสรางเศรษฐกิจจีนมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  ชีวิตความเปนอยูของประชาชนจีน มีการปรับปรุง

ข้ึนมาก  ขนาดการคา การลงทุนตางประเทศเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  จนในปจจุบันจีนไดกลายเปน

ประเทศท่ีมีมูลคาการคารวมมากท่ีสุดในโลก  ท้ังยังเปนประเทศท่ีรับการลงทุนจากตางประเทศ และ

สงออกเงินทุนสูสวนตาง ๆ ของโลกในปริมาณมหาศาล  ในปจจุบัน จีนมีขนาดเศรษฐกิจวัดโดย

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศใหญเปนอันดับสองของโลก  เปนรองเพียงสหรัฐอเมริกา ดวยอัตรา

การเจริญเติบโตท่ีสูงกวา คาดกันวา จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุดของโลกแซงหนาสหรัฐอเมริกา

กอนป ค.ศ.2030 

การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของจีนมีนัยสําคัญตอท้ังเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย  

บทความนี้จะกลาวถึงความสําคัญของการกาวข้ึนมาเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของจีน  และ

ผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจไทย  ในตอนท่ีสอง จะกลาวถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกจากการพัฒนา

เศรษฐกิจจีนในชวงกวาสามทศวรรษท่ีผานมา  ตอนท่ีสาม สาธยายถึงความสําคัญของจีนตอประเทศ

กลุมอาเซียน  ตอนท่ีสี่ แสดงขอมูลความสัมพันธระหวางประเทศไทยและจีนทางดานเศรษฐกิจ  และ

ตอนท่ีหา เปนบทสรุป 

 

2. อิทธิพลของจีนในเศรษฐกิจโลก 

 การปฏิรูปและการเปดประเทศทางเศรษฐกิจของจีนไดรับประโยชนมากจากการคาและการ

ลงทุนของโลกในยุคโลกาภิวัฒน ในชวงแรกของการเปดประเทศ จีนมีคาจางแรงงานท่ีถูกมาก จึง

สามารถผลิตสินคา ท่ี ใชแรงงานเขมขน (Labor-intensive Products) ไปจํ าหนายในตลาด
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ตางประเทศจํานวนมาก ดวยคาจางแรงงานและทรัพยากรท่ีมีราคาต่ํา มีตลาดภายในขนาดใหญท่ีมี

การขยายตัวอยางรวดเร็ว  และมีนโยบายท่ีเอ้ือตอการรับการลงทุนจากตางประเทศ จึงมีการลงทุน

จากตางประเทศหลั่งไหลเขาสูจีนในปริมาณมาก  การคาและการลงทุนระหวางประเทศมีสวนทําใหจีน

ใชประโยชนจากความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)  ของตนไดอยางเต็มท่ี

มากข้ึน  กลาวคือ จีนสามารถผลิตสินคาไปจําหนายในตางประเทศเปนจํานวนมาก  และนําเขาสินคา

ท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน เครื่องจักรและสินคาอ่ืน ๆ ท่ียังขาดแคลน  การเปดประเทศทํา

ใหจีนใชขอไดเปรียบจากการเปนประเทศท่ีตามหลังทางเศรษฐกิจ (Late-comer Advantages) ให

เปนประโยชน  สามารถนําเขาเครื่องจักรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  โดยไมตองเสียคาใชจายจํานวน

มากในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  นักลงทุนตางชาติเม่ือเขามาลงทุนในจีนก็ตองนําเทคโนโลยีเขา

มาดวย  ทําใหจีนสามารถผลิตสินคาบางอยางท่ีไมสามารถผลิตเองไดหากไมมีการลงทุนจาก

ตางประเทศ 

 ถึงแมวาจีนไดรับประโยชนมากจากเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัฒน  แตการเขาสูเวที

เศรษฐกิจโลกของจีนก็มีผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของโลกหลายประการ  อิทธิพลของจีนตอ

เศรษฐกิจโลกทวีความสําคัญมากข้ึนเม่ือขนาดเศรษฐกิจจีนมีการเจริญเติบโตข้ึนมามาก  และเปนพลัง

ขับเคลื่อนท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

  ความสําคัญของจีนตอเศรษฐกิจโลก สรุปไดดังนี้คือ 

 ก.  การคาและการลงทุนระหวางประเทศ 

ปริมาณการคาระหวางประเทศของจีนมีการขยายตัวไปมากหลังการเปดประเทศทาง

เศรษฐกิจ  กอนการปฏิรูป  จีนมีระบบเศรษฐกิจปด มีการคาขายกับตางประเทศนอยมาก  การคา

ตางประเทศของจีนสวนใหญเปนการคาขายกับประเทศสังคมนิยม  โดยเฉพาะกับสหภาพโซเวียต  

ขนาดการเปดประเทศวัดโดยสัดสวนการคาตางประเทศ (มูลคาการนําเขาและสงออกของสินคาและ

บริการ ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) ในป ค.ศ.1980  มีเพียงรอยละ 9.7  (Lin, 2013)  หลังจาก

ท่ีมีการเปดทําการคากับตางประเทศอยางขนานใหญ มูลคาการคาตางประเทศของจีนไดพุงสูงข้ึน

อยางรวดเร็ว  จากสถิติของธนาคารโลกในป 2010  ขนาดการเปดประเทศนี้เพ่ิมสูงข้ึนเปนรอยละ 50  

ในชวง 4-5 ปท่ีผานมา  การขยายตัวทางการคาตางประเทศของจีนชะลอตัวลง   แตจีนก็กลายเปน

ประเทศท่ีมีมูลคาการคาตางประเทศสูงท่ีสุดของโลกในปจจุบัน  มีการสงสินคาไปสูตลาดตาง ๆ  ท่ัว

ทุกภาคของโลก  และดวยความตองการในสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศในปริมาณมาก ท้ังสินคาเพ่ือ

การบริโภค  สินคาทุน  วัตถุดิบ และพลังงาน  จีนก็เปนผูนําเขารายใหญและเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญ

ท่ีสุดของหลายประเทศ 

สําหรับการลงทุนระหวางประเทศ  หลังจากปฏิรูปทางเศรษฐกิจ จีนสามารถดึงดูดการลงทุน

จากตางประเทศเปนปริมาณมาก  ในชวงแรก ๆ ของการปฏิรูป  การลงทุนตางประเทศสวนใหญมา

จากนักลงทุนฮองกง  มาเกา  และชาวจีนโพนทะเล  แตตอมาอีกไมนานก็มีการลงทุนจากประเทศตาง 
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ๆ ท่ัวโลก  หลั่งไหลเขาสูจีนเปนปริมาณมาก  จนจีนไดกลายเปนประเทศกําลังพัฒนาท่ีสามารถดึงดูด

การลงทุนตางประเทศไดมากท่ีสุดในโลก 

 ข.  การคาในสินคาโภคภัณฑ 

ความตองการของจีนท่ีมีตอสินคาโภคภัณฑในชวงเวลาท่ีผานมามีผลกระทบตอราคาของ

สินคาโภคภัณฑในตลาดโลกอยางมีนัยสําคัญ  ในแตละปจีนตองนําเขาสินคาโภคภัณฑตางๆ จํานวน

มาก  ท้ังผลิตภัณฑปโตรเลียม  พืชผลทางการเกษตร  ผลิตภัณฑแรธาตุและโลหะ  ความตองการใน

สินคาโภคภัณฑเหลานี้ของจีนจึงมีผลกระทบตอราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก  ราคาสินคาโภค

ภัณฑมีการปรับตัวสูงข้ึนมากในชวงทศวรรษท่ีผานมา  ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก

มีจํานวนไมนอยท่ีตองพ่ึงพาการสงออกในสินคาโภคภัณฑ การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนจึงมีสวนสําคัญ

ตอการนําเขาสินคาโภคภัณฑจากประเทศตาง ๆ  และมีผลตอราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก 

(Roache 2012, World Bank, 2014) การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนในชวงเวลา 3-4 ป ท่ีผานมา

จึงสรางความกังวลใจแกประเทศท่ีตองพ่ึงพาการสงออกไปยังจีนไมนอย 

 ค. ผลกระทบตอตลาดเงินตลาดทุนของโลก 

นอกจากเปนประเทศท่ีมีความสําคัญทางดานการคาและการลงทุนแลว  จีนยังสงออกเงินทุน

ในปริมาณมาก มีการซ้ือพันธบัตรในสหรัฐอเมริกาคิดเปนมูลคากวาลาน ๆ เหรียญ  ซ้ือสินทรัพยและ

หลักทรัพยในประเทศตาง ๆ  และใหความชวยเหลือทางการเงินในการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคใน

หลายประเทศ  ในชวงทศวรรษท่ีผานมา รัฐบาลจีนไดทําขอตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตรา  (Currency 

Swap Agreement)  กับประเทศตาง ๆ กวา 20 ประเทศท่ัวโลก  โดยประเทศท่ีทําขอตกลงกับจีน

เหลานี้สามารถใชเงินตราสกุลของตนจํานวนหนึ่งมาแลกเปนเงินหยวนจีน  เพ่ือนํามาซ้ือสินคาจาก

ประเทศจีนได  นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังพยายามผลักดันเงินหยวนของจีนใหมีฐานะเปนเงินสกุลหลัก

ของโลก จากการขยายตัวของเศรษฐกิจระหวางประเทศของจีน   เงินหยวนจีนมีการใชกันอยาง

แพรหลายในตลาดเงินท่ัวโลก  บางประเทศถึงกับนําเงินหยวนจีนมาเปนสวนหนึ่งของทุนสํารอง

เงินตราระหวางประเทศ  เงินหยวนจีนจึงกลายมาเปนเงินตราสําคัญสกุลหนึ่งท่ีใชกันมากในตลาด

การเงินของโลกในปจจุบัน 

ในชวงสองปท่ีผานมา  รัฐบาลจีนไดริเริ่มนโยบายบางอยางท่ีนาจะมีผลกระทบตอตลาดเงิน

ตลาดทุนของโลก  จีนเปนตัวตั้งตัวตีในการกอตั้งธนาคารเพ่ือการพัฒนากลุมบริกส (บราซิล รัสเซีย 

อินเดีย จีน และอาฟริกาใต) (Brics Development Bank)  และเปนผูริเริ่มการจัดต้ังธนาคารการ

ลงทุนเพ่ือพัฒนาสิ่งสาธารณูอปโภคในเอเซีย  (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB)  ซ่ึง

จนถึงปจจุบันมีหลายสิบประเทศท่ัวโลกประกาศเจตนารมณท่ีจะเขารวมเปนผูกอตั้งธนาคารนี้แลว  

การผลักดันเสนทางสายไหม  (Silk Road)  ท้ังเสนทางสายไหมทางบก ซ่ึงเชื่อมโยงจากประเทศจีนไป

ประเทศตาง ๆ  ในเอเซียกลาง  เอเซียตะวันตก  และยุโรปท่ีจีนเรียกวาแถบเศรษฐกิจสายไหม  (Silk 

Road  Economic Belt) และเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21  (21st Centurary 
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Maritime Silk Road)  ซ่ึงเชื่อมโยงจากจีนไปประเทศตางๆ  ในเอเซียตะวันออก  เอเซียตะวันออก

เฉียงใต  เอเซียใต จนถึงทวีปอาฟริกาและยุโรป  รัฐบาลจีนจะจัดตั้งกองทุนการพัฒนาเสนทางสาย

ไหม  (Silk Road Fund)  ข้ึนเพ่ือพัฒนาเสนทางการคาการลงทุน  และการขนสงในอาณาบริเวณของ

ประเทศตาง ๆ ท่ีเปนทางผานของเสนทางสายไหม โดยรัฐบาลจีนจะเปนผูสนับสนุนเงินทุน 4 หม่ืน

ลานเหรียญเพ่ือการนี้  นโยบายของจีนท้ังในการจัดตั้งธนาคารพัฒนาบริกส  ธนาคารการลงทุนเพ่ือ

พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคเอเซีย  และกองทุนเสนทางไหมลวนสงผลตอปริมาณเงินทุนท่ีจะใชในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสรางสิ่งสาธารณูปโภคในประเทศตางๆ ท่ัวโลก และมีสวนเสริมเติมขีด

ความสามารถในการใหความชวยเหลือทางการเงินเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจขององคการระหวาง

ประเทศท่ีมีอยูเดิม เชน ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเซียใด 

ง.  การทองเท่ียวและการเดินทาง 

จีนเปนประเทศท่ีมีประชากรมากถึงประมาณหนึ่งในหาของโลก  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

อยางรวดเร็วทําใหประชาชนจีนมีรายไดสูงข้ึน  มีชีวิตความเปนอยูดีข้ึน  ในแตละปมีนักทองเท่ียวจาก

จีนเดินทางไปในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกเปนจํานวนมาก  นักทองเท่ียวจีนนอกจากมีมากแลว ยังมี

อํานาจซ้ือสูง  การทองเท่ียวของคนจีนจึงมีสวนชวยเสริมสรางรายไดและการจางงานในธุรกิจท่ี

เก่ียวของกับการทองเท่ียวในประเทศตาง ๆ 

ในชวง 4-5 ปท่ีผานมา  จีนนอกจากมีการสรางเครือขายคมนาคมขนสงภายในประเทศ  และ

มีการขยายเสนทางรถไฟความเร็วสูงไปสูภูมิภาคตางๆ ของประเทศแลว  ยังออกไปลงทุนสราง

เสนทางรถไฟความเร็วสูงในอีกหลายประเทศ  ซ่ึงมีสวนเสริมสรางความสะดวกสบายทางดานการ

เดินทางในประเทศเหลานี้ดวย 

จ.  บทบาทจีนในเวทีความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

ตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา  จีนมีการทําขอตกลงทางการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ 

หลายประเทศ  ท้ังท่ีเปนขอตกลงรายประเทศ  และกลุมประเทศ  นอกจากนี้จีนยังเปนสมาชิกของ

กลุมความรวมมือระหวางประเทศขนาดใหญ  เชน กลุมความรวมมือเอเชีย – แปซิฟก หรือเอเปค 

(APEC)  ซ่ึงมีประเทศและเขตเศรษฐกิจ 21 รายเปนสมาชิก และกลุมอาเซฟหรือความรวมมือ  

หุนสวนเศรษฐกิจภูมิภาค (RCEP)  ซ่ึงมีสมาชิกประกอบดวยประเทศในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ กับ

ประเทศท่ีมีขอตกลงการคาเสรีกับอาเซียนอีก 6 ประเทศ  กลุมเอเปคและกลุมอาเซฟเปนกลุมความ

รวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศขนาดใหญ  เม่ือรวมผลิตภัณฑมวลรวมและมูลคาการคาการ

ลงทุนของสมาชิกเขาดวยกันแลว มีน้ําหนักสูงมากในเศรษฐกิจโลก  ดวยพลังทางเศรษฐกิจท่ีสูงและมี

การคา  การลงทุนในปริมาณมาก  จีนจึงมีบทบาทสูงในกลุมความรวมมือท้ังสองนี้ 

แมจีนมีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญมาก  และประชาชนจีนมีรายไดเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว  แตจีน

ยังถือวาประเทศของตนเปนประเทศหนึ่งในโลกท่ีสาม  และรายไดเฉลี่ยของประชาชนจีนยังอยูใน

ระดับท่ีต่ํากวาประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของโลกมาก  ในเวทีระหวางประเทศ   จีนเห็น
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วา ประเทศตนเปนสวนหนึ่งของประเทศกําลังพัฒนา จึงมีทาทีตอการเจรจาตอรองในปญหาตาง ๆ ท่ี

สอดคลองกับประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ  แตดวยพลังทางเศรษฐกิจท่ีมีมาก ทาทีของจีนมีสวนชวย

เสริมสรางอํานาจตอรองของประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ในเวทีความรวมมือและการประชุมระหวาง

ประเทศ  เชน องคการสหประชาชาติ  องคการการคาโลก  และในกลุม 20 ประเทศ  (G-20)   

 ฉ.  ดุลอํานาจทางเศรษฐกิจกับสภาพการแขงขันในตลาดโลก 

ในทศวรรษ 1980  มีผูกลาววา ศตวรรษท่ี 21  จะเปนศตวรรษของเอเซีย (Asian Century)  

เนื่องจากหลายประเทศในเอเชียประสบความสําเร็จมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ในป 1993  

ธนาคารโลกไดตีพิมพหนังสือชื่อ  “มหัศจรรยของเอเซียตะวันออก (East-Asian Miracle)  สาธยายถึง

ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเขตเศรษฐกิจในเอเซียตะวันออก คือ ญ่ีปุน  

เกาหลีใต  ไตหวัน  ฮองกง  สิงคโปร  อินโดนีเซีย  มาเลียเซีย และไทย  (World Bank 1993)  แตใน

อีกไมก่ีปตอมา ประเทศท่ีอยูในคายมหัศจรรยนี้  หลายประเทศตองประสบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  

จนตองเขารับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)  คํากลาวขวัญเรื่องศตวรรษ

เอเซียจึงไดจางหายไปในระยะหนึ่ง 

ยางเขาสูศตวรรษท่ี 21  สถานการณเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  

ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูเดิม เชน สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน และประเทศในสหภาพยุโรป

ตองประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจหลายประการ  สหรัฐซ่ึงเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุด

ของโลกตองประสบกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  ต้ังแตป 2008 เปนตนมา จากการลมละลายของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและสถาบันการเงินและลามไปถึงภาคเศรษฐกิจแทจิรง  แมรัฐบาลอเมริกาไดอัด

ฉีดสภาพคลองเขาสูระบบเศรษฐกิจเปนเงินจํานวนมหาศาลดวยมาตรการทางการเงินท่ีเรียกกันวา  

“การผอนคลายทางปริมาณ”  (Quantitative  Easing : QE)  แตภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาก็ยังไม

กระเต้ืองข้ึน จนถึงเร็ว ๆ นี้จึงเริ่มมีวี่แววฟนตัวข้ึนมาบาง  ประเทศญ่ีปุนตั้งแตประสบกับปญหาฟอง

สบูเศรษฐกิจแตกในชวงศตวรรษ 1990  จนถึงปจจุบัน เวลาผานพนไปกวา 20 ปแลว  เศรษฐกิจก็ยัง

ไมไดกระเตื้องข้ึนมากนัก  หลายประเทศในยุโรปตองเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา  มีการวางงานใน

ระดับสูงและมีหนี้สินลนพนตัว  ในขณะท่ีเศรษฐกิจขนาดใหญในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลกมีปญหา  

ประเทศในเอเซียขนาดใหญอยางจีนและอินเดีย รวมท้ังประเทศท่ีมีขนาดท่ีเล็กกวาบางประเทศกลับมี

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีดี  ดุลอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกจึงมีการโนมมาทางเอเซีย  และ

แนวคิดเรื่องศตวรรษแหงเอเซีย หรือบูรพาภิวัฒนก็กลับเขามาใหมอีกครั้งหนึ่ง 

การเจริญเติบโตอยางตอเนื่องเปนเวลากวาสามทศวรรษของประเทศจีนหลังการปฏิรูป มีสวน

สําคัญอยางชัดเจนตอปรากฏการณบูรพาภิวัฒน  การขยายตัวในระดับสูงของเศรษฐกิจจีนมีสวน

สําคัญตอการลดผลกระทบท่ีเกิดจากความออนแอในสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน และยุโรป  การพัฒนาของ

จีนยังมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของสินคาและสภาพการแขงขันในตลาดโลกอีก

ดวย ในปจจุบัน  สินคาอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน รถยนต  ยางรถยนต โทรศัพทมือถือ  เครื่อง
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คอมพิวเตอรพกพา เครื่องปรับอากาศ  และเสื้อผาสําเร็จรูป  มีการผลิตในจีนมากท่ีสุด  ธุรกิจการซ้ือ

ขายสินคาออนไลนหรือการซ้ือขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต  ก็มีการขยายตัวในอัตราท่ีสูงมากใน

ประเทศจีน 

การเจริญเติบโตของการคาและการผลิตของธุรกิจจีนมีผลตอการสรางเครือขายการผลิต

ระหวางประเทศ  (International Production Network : ICN)  โดยจีนมีการผลิตชิ้นสวนตาง ๆ 

เพ่ือนําไปเปนสวนประกอบของสินคาท่ีผลิตในตางประเทศ  และนําเขาวัตถุดิบและชิ้นสวนมาผลิตตอ

เปนสินคาสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูปในจีน  การเขารวมในเครือขายการผลิตระหวางประเทศของจีนมี

สวนทําใหการคาในกลุมสินคาเดียวกัน (Intra-industry Trade)  ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกมีการ

เจริญเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว 

การขยายตัวของธุรกิจจีนท้ังทางดานอุตสาหกรรม  การคา และการเงิน ทําใหวิสากิจจีน

จํานวนมากมีขนาดการประกอบการท่ีใหญข้ึนจนกลายเปนสถานประกอบการธุรกิจชั้นนําของโลก  

จากการจัดอันดับสถานประกอบการทางธุรกิจขนาดใหญระดับโลกท่ีมีสินทรัพยและยอดขายสูงสุด

ระดับโลก 500 รายแรก  โดยนิตยสารฟอรจูน  (Fortune 500) ในปจจุบัน กิจการจีนมีอยูเปนจํานวน

มาก การเขาสูตลาดโลกของธุรกิจจีนท้ังในดานประเภทของสินคา ปริมาณการคา และขนาดกิจการ 

จึงมีสวนทําใหลักษณะการแขงขันทางธุรกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา  ดวยความตระหนักวา ประเทศจีนจะไมสามารถใชประโยชนจาก

การเปนผูตามหลังทางเทคโนโลยีไดตอไปเหมือนแตกอน  รัฐบาลจีนจึงใหความสําคัญมากข้ึนตอการ

สงเสริมการการวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศลง โดยสงเสริมใหมี

ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมในประเทศมากข้ึน  ความพยายามนี้ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งและมี

ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมท่ีจดทะเบียนในประเทศจีนเพ่ิมข้ึนมาเปนจํานวนมาก  (Nisha, 

Pornpinun  and Chotima  2011, Wang 2008)  ในแผนพัฒนา 5 ป ฉบับท่ี 12 (2011-2015)  มี

การเนนเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสงเสริมนวัตกรรมควบคูกับการสงเสริม

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีทันสมัย เชน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีชีวภาพ  

อุตสาหกรรมท่ีใชวัสดุใหม ๆ  อุตสาหกรรมท่ีประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอม  รวมท้ังการ

สงเสริมการสรางเครือขายการคมนาคมขนสงในสวนตาง ๆ ของประเทศ 

ในชวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา  งบประมาณทางดานการวิจัยและพัฒนา (R&D)  ของ

จีนไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สัดสวนของวิศวกรในกําลังแรงงานก็เพ่ิมสูงข้ึน การพิมพเผยแพรผลงานทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงมาก จํานวนนักศึกษาจีนท่ีถูกสงออกไปศึกษาตอ

จนถึงระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ก็ไดเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก  การพัฒนา

ของจีนจึงมีสวนตอการสงเสริมความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลกดวย (Xie, 

Zhang and Lai, 2014) 
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 ช.  สวัสดิภาพของประชากรโลก 

ผลสําเร็จจากการพัฒนาเศรษฐกิจ  ทําใหประเทศจีนมีสวนสําคัญตอการยกระดับชีวิตความ

เปนอยูของชาวโลก  เฉพาะในประเทศจีนมีคนอยางนอย 600 ลานคนท่ีหลุดพนสถานะท่ีอยูใตเสน

ความยากจนซ่ึงวัดโดยการมีรายไดไมถึง 1.25 ดอลลารอเมริกันตอวัน (Lin, 2013)  ชีวิตความเปนอยู

ของชาวจีนท่ีอยูในสวนตาง ๆ ของประเทศก็ไดรับการยกระดับใหสูงข้ึนมามาก  แมความเหลื่อมล้ํา

ทางรายไดระหวางภูมิภาคและมลฑล  ระหวางตัวเมืองกับชนบท  และระหวางครัวเรือนในจีนทวี

ความรุนแรงมากหลังมีการปฏิรูป  แตภาวการณอดอยากและลมตายจากการขาดแคลนอาหาร ซ่ึง

เกิดข้ึนหลายครั้งในประวัติศาสตรจีนนั้นก็ไมมีใหเห็นอีกตอไป  อายุขัยของชาวจีนก็ยืนยาวข้ึน  การ

บริโภค  การศึกษา และการรักษาพยาบาลของคนจีนก็ไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม  แมปญหา

บางอยาง เชน มลภาวะและปญหาสังคมอ่ืน ๆ ก็ทวีความรุนแรงมากข้ึน แตโดยรวมแลวเราอาจกลาว

ไดวา ชีวิตความเปนอยูของชาวจีนจํานวนมากมีการยกระดับสูงข้ึนมามาก  ความสําเร็จของการพัฒนา

เศรษฐกิจจีนทําใหประชากรจีนซ่ึงมีสัดสวนสําคัญในโลกมีความอยูดีกินดีมากข้ึนนี้ จึงอาจถือไดวาเปน

ความดีอยางหนึ่งท่ีเกิดจากผลการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีน 

กลาวโดยสรุป ผลท่ีเกิดจากความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจจีนหลังจากท่ีมีการปฏิรูปมี

สวนสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลกหลายดาน  ในชวงท่ีเศรษฐกิจโลกประสบกับ

ปญหาการถดถอย  การเจริญเติบโตของจีน มีสวนทําใหเศรษฐกิจการคาและการลงทุนในโลกไมตอง

ชะลอตัวลงไปมาก  โครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในตลาดโลก มีการ

เปลี่ยนแปลงไปมากจากการเขามามีสวนรวมของจีนในเศรษฐกิจโลก  ความสําเร็จในการพัฒนาจาก

ประเทศท่ียากจนมาเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจชั้นนําของโลกของประเทศจีน จึงเปน

ปรากฏการณท่ีสําคัญของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษท่ี 20 

 

3. ความสําคัญของจีนตออาเซียน 

 3.1  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

 ความสําพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนและอาเซียนมีการกระชับแนนแฟนข้ึนมาตามลําดับ

ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา  สถานะความสําคัญของจีนในเวทีระหวางประเทศของอาเซียนได

ยกระดับจากประเทศคูเจรจา  (Dialogue Partner)  ในป 1996  ข้ึนมาเปนคูเจรจาในระดับ

ยุทธศาสตร (Strategic Partner) ในป 2003 และในท่ีสุดมีการทําขอตกลงการคาเสรีระหวางกัน  คือ 

ขอตกลงการคาเสรีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Free Trade Agreement : CAFTA)  ซ่ึงเริ่มข้ึน

อยางเปนทางการในเดือนมกราคม ป 2010  ความสําพันธทางเศรษฐกิจกับจีนเปนความสัมพันธท่ีมี

ความสําคัญตออาเซียนมาก  ท้ังทางดานการคา  การลงทุน การทองเท่ียวและความสัมพันธดาน

เศรษฐกิจอ่ืน ๆ  
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ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับอาเซียนมีความใกลชิดอยูแลว  แตก็สามารถกระชับ

ใหมีความแนนแฟนมากข้ึนไปอีก  โดยท้ังจีนและอาเซียนสามารถรับประโยชนมากข้ึนจากการ

ยกระดับความสัมพันธและลดอุปสรรคบางอยางท่ียังมีอยู 

ป 2013  เปนปท่ีครบรอบ 20 ปของมีความสําพันธท่ีสําคัญระหวางจีนและอาเซียน รัฐบาล

จีนไดขนานนามความสัมพันธระหวางจีนและอาเซียใน 10 ปแรก  (2003-2013) นี้วาเปน “10 ปทอง

ของความสัมพันธจีน – อาเซียน”  ใน 10 ปนี้ จีนกับอาเซียนมีการยกระดับความสัมพันธข้ึนมามาก  

ในเวลาตอมา นายกรัฐมนตรีหลี่เคอเฉียงของจีนกลาววา  ความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนจะ

ยกระดับข้ึนอีก  โดยระหวางป 2014-2024 จะเปน “ 10 ปเพชรของความสัมพันธจีนอาเซียน”  ซ่ึงมี

ความหมายวา ความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนจะมีการกระชับใหมีความแนนแฟนข้ึนไปอีก 

ประเทศจีนใหความสําคัญตอประเทศอาเซียนมาก  แมจีนกับอาเซียนมีขอตกลงการคาเสรีและไดเริ่ม

อยางเปนทางการแลวมาหลายป  แตในแวดวงการประชุมตาง ๆ ท้ังท่ีจัดโดยทางการและไมเปน

ทางการ มีการกลาวถึงเขตการคาเสรีท่ีมีการพัฒนาในระดับท่ีแนนแฟนและกวางขวางข้ึน  นอกจาก

การสงเสริมการคาระหวางกันโดยการยกเวนภาษีศุลกากร และลดมาตรการการกีดกันทางการคาตาง 

ๆ แลว ยังจะมีการสงเสริมความสัมพันธดานอ่ืน ๆ มากข้ึน เชน การสงเสริมความรวมมือในภาค

บริการ  การรวมลงทุนระหวางกัน  และการพัฒนาการคมนาคมขนสง เปนตน 

 การจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางจีนกับอาเซียน มีการเสนอข้ึนเปนครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรี 

จูหรงจีในปลายป 2000  และในการประชุมของคณะกรรมการรวมทางดานความรวมมือทาง

เศรษฐกิจการคาในป 2001  ไดบรรลุขอตกลงวา จีนกับอาเซียนจะเตรียมการเพ่ือจัดตั้งเขตเสรีทาง

การคาภายในเวลา 10 ป  ขอเสนอนี้ไดรับการรับรองอยางเปนทางการจากท่ีประชุมสุดยอดของ

อาเซียนในปลายป 2001  ตั้งแตนั้นมาจีนกับอาเซียนมีการประชุมหลายครั้งเพ่ือจัดตั้งเขตการคาเสรี 

การเจรจาเพ่ือจัดตั้งเขตการคาเสรึจีน – อาเซียน (CAFTA) มีความคืบหนาไปมากจนในท่ีสุดเขต

การคาเสรีนี้สามารถเปดดําเนินการไดในป 2010  ตามเปาหมาย  เขตการคาเสรีจีน-อาเซียนเปนเขต

การคาท่ีใหญมาก จากขอมูลของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ในป 2014 ประชากรของสมาชิกท้ัง 11 

ประเทศมีจํานวนรวมประมาณ 2,000 ลานคน และมีมูลคาการคาระหวางกันรวม 4.8 ลาน ๆ เหรียญ

อเมริกัน   กอนหนาการปดดําเนินการของ  CAFTA  จีนไดทําขอตกลงกับประเทศกลุมอาเซียนใน

เรื่องการยกเวนและการลดภาษีศุลกากรทางดานการคาในสินคา (Trade in Goods : TIG)  และ

บรรลุขอตกลงในเรื่องการคาในบริการและการลงทุนตามลําดับ  ในป 2004  จีนไดเริ่มทําขอตกลงกับ

ประเทศอาเซียนในโครงการการเก็บเก่ียวลวงหนา  (Early Harvest Program)  เปนรายประเทศเพ่ือ

สงเสริมการคาในสินคาในหมวดสินคาท่ีมีความสําคัญตอท้ังสองฝาย 

 ปริมาณการคาและการลงทุนระหวางจีนกับประเทศอาเซียนมีการขยายตัวในอัตราสูง ในชวง

ทศวรรษท่ีผานมา การาขยายตัวในการคาระหวางจีนกับอาเซียนมีอัตราสูงกวาการขยายตัวของการคา

จีนกับประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ในปจจุบัน  จีนเปนตลาดใหญท่ีสุดของกลุมอาเซียน  สวนอาเซียนก็เปน
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ตลาดสงออกใหญอันดับสามของจีน  รองจากสหรัฐอเมริกาและ สหภาพยุโรป ประเทศอาเซียนสวน

ใหญมีเศรษฐกิจท่ีเปดกวาง  การขยายตัวของการสงออกมีความสําคัญมากตอการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  กอนหนานี้ไมนาน สหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป และญ่ีปุนเปนประเทศคูคาสําคัญของ

อาเซียน  โดยการสงออกไปสามตลาดนี้คิดเปนสัดสวนท่ีสําคัญในการสงออกรวม ในชวงทศฯวรรษท่ี

ผานมาท้ังเศรษฐกิจของท้ังสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุนและ สหภาพยุโรปชะลอตัวลงไปมาก  สงผลใหการ

สงออกของอาเซียนไปสามตลาดนี้มีอัตราการขยายตัวท่ีลดลงไปมาก  ในทางตรงกันขาม ตลาดจีนมี

การขยายตัวอยางรวดเร็ว  จนไดกลายเปนตลาดสงออกสําคัญท่ีสุดของอาเซียน 

 ประเทศอาเซียนมีท่ีตั้งภูมิศาสตรอยูใกลกับจีน  บางประเทศ เชน เวียตนามและพมามี

พรมแดนท่ีติดตอกับจีน จึงมีการคาขายชายแดนกับจีนท่ีเฟองฟู  นอกจากพ้ืนท่ีประเทศท่ีอยูใกลกัน

แลว สภาพเศรษฐกิจของจีนและประเทศตาง ๆ ในกลุมอาเซียนมีการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ประเทศ

อาเซียนสวนใหญมีความอุดมสมบูรณในทรัพยากรธรรมชาติ  ในขณะท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของจีนมีความตองการทรัพยากรและวัตถุดิบเปนปริมาณมาก  การมีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร

ท่ีอยูใกลกันมีสวนเอ้ือประโยชนตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางกัน จากความสะดวกและการ

ประหยัดคาใชจายทางดานการคมนาคมขนสง  การเขารวมเปนเครือขายในการผลิตสินคาและการ

ขายสินคาก็สามารถทําไดโดยสะดวก 

 ทางดานการลงทุน การลงทุนระหวางอาเซียนกับจีนมีการขยายตัวในอัตราสูงในชวงทศวรรษ

ท่ีผานมา  ในปจจุบันจีนเปนประเทศท่ีมีการลงทุนปริมาณมากในอันดับตน ๆ ของอาเซียน ในบาง

ประเทศ เชน เขมร  และลาว จีนเปนประเทศท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด  ในขณะเดียวกัน  นักธุรกิจจาก

อาเซียนก็มีความสนใจไปลงทุนในจีน และมีปริมาณการลงทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในชวงทศวรรษท่ีผานมา   

 นอกจากการคาและการลงทุนแลว  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจในดานอ่ืน ๆ  ระหวางจีนกับ

อาเซียนก็มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  ในแตละป มีนักทองเท่ียวจากจีนเดินทางมาทองเท่ียวใน

ประเทศอาเซียนตาง ๆ เปนจํานวนมาก  ในทํานองเดียวกัน  ประเทศจีนซ่ึงมีพ้ืนท่ีกวางใหญ มีสถานท่ี

นาเท่ียวจํานวนมาก และมีคาใชจายในการทองเท่ียวต่ํา ก็สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากประเทศ

อาเซียนไดเปนจํานวนมากเชนกัน 

 ในระดับทางการ จีนกับอาเซียนมีโครงการความรวมมืออยูจํานวนมาก ท้ังในระดับประชาคม

อาเซียนโดยรวม  และในระดับทวิภาคีระหวางจีนกับรัฐบาลของอาเซียนรายประเทศ   ในระดับ

ประชาชน  จีนกับอาเซียน ก็มีความสัมพันธท่ีใกลชิดกันมาก ในประเทศอาเซียนทุกประเทศ  มี

ประชาชนท่ีมีเชื้อสายจีนอยูเปนจํานวนมาก  ลูกหลานของชาวจีนโพนทะเลท่ีไดอพยพมาเม่ือหลายสิบ

ปกอน เปนพลเมืองของประเทศท่ีเขาเขามาอยูอาศัยกันหมดแลว  แตบางคนยังมีญาติพ่ีนองใน

ประเทศจีน  และยังมีการติดตอสื่อสารกันอยู  การมีชุมชนของลูกหลานชาวจีนโพนทะเลในอาเซียนมี

สวนสําคัญตอการเชื่อมความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียน  โดยเฉพาะความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
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ดานการคาและการลงทุน  เพราะคนเชื้อสายจีนในอาเซียนมีเปนจํานวนมากอยูในแวดวงธุรกิจ  บาง

คนยังมีความรูความเขาใจในภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนดวย    

ประเทศจีนมีขนาดใหญ และมีความหลากหลาย แตละภูมิภาคมีระดับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน  มีสภาพทางภูมิศาสตรและทรัพยากรท่ีไมเหมือนกัน  ในอาเซียน  ประเทศ

สมาชิก็มีความแตกตางกันในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายในสภาพทางเศรษฐกิจนี้ 

มีสวนเสริมสรางโอกาสความรวมมือทางดานเศรษฐกิจระหวางจีนและอาเซียน  ประเทศอาเซียนท้ังท่ี

มีระดับรายไดของประชาชนสูงกวาจีน และท่ีมีระดับรายไดท่ีต่ํากวาจีน ลวนสามารถไดรับประโยชน

จากการมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับจีน  โดยประเทศท่ีมีรายไดสูงกวาจีนสามารถสงสินคา

คุณภาพท่ีผลิตในประเทศตนไปตอบสนองความตองการของคนชั้นกลาง  และผูมีรายไดสูงในประเทศ

จีน  และไปลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการท่ียังไมมีการผลิตหรือผลิตไดนอยในจีน  สวนประเทศท่ีมี

รายไดตํ่ากวาจีนก็สามารถสงสินคาท่ีมีราคาถูก  ไปสูภูมิภาคและมณฑลท่ียังมีประชาชนท่ีมีรายไดไม

สูงนัก  นอกจากนั้น ประเทศตาง ๆ ในอาเซียนสามารถดึงดูดการลงทุนจากประเทศจีน  ซ่ึงมีคาจาง

แรงงานสู งและตนทุนสู ง ข้ึนมามาก  และตองการออกมาลง ทุนในตา งประเทศ  การ มี

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ และมีแรงงานท่ีมีคาจางในต่ําของประเทศอาเซียนหลายประเทศ  

เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการลงทุนจากจีนในสินคาหมวดทรัพยากรธรรมชาติ และท่ีตองใชแรงงาน

อยางเขมขนมีมากในอาเซียน การรวมเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community)  ก็

มีสวนตอการดึงดูดการลงทุนจากจีนในกิจการอุตสาหกรรมและการคา   

 แมวาปริมาณทางการคา การลงทุน และความสัมพันธทางเศรษฐกิจดานอ่ืน ๆ ระหวางจีนกับ

อาเซียนมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและแตละฝายไดรับประโยชนมากจากความสัมพันธนี้ แต

ความสัมพันธระหวางจีนและอาเซียนก็ใชวาจะเปนไปโดยปราศจากปญหาใด ๆ เลย  นอกเหนือจาก

ขอขัดแยงในปญหาขอพิพาททางพรมแดนระหวางจีนกับประเทศอาเซียนบางประเทศแลว  ดาน

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจีนเปนประเทศท่ีมีขนาดใหญมาก  ความระแวงท่ีมีตอการ

ครอบงําทางเศรษฐกิจท่ีจีนจะมีตอประเทศตาง ๆ ในอาเซียน  จึงมีปรากฏใหเห็นอยูเนื่อง ๆ เชน มี

การกลาวหาวา การท่ีจีนรุกเขามาในอาเซียนนั้น สวนหนึ่งเกิดจากความตองการเขามาแสวงหา

ประโยชนทางดานทรัพยากรธรรมชาติ    ในทศวรรษแรกท่ีมีการปฏิรูปในประเทศจีน  สินคาจีนราคา

ถูกไดหลั่งไหลเขามาในตลาดอาเซียนเปนจํานวนมาก  สินคาจีนบางอยางแมมีราคาถูก แตก็มีคุณภาพ

และมาตรฐานคอนขางต่ํา  แมในปจจุบันสินคาจีนมีการปรับปรุงทางดานคุณภาพท่ีสูงข้ึนมากพอควร

แลว  ขอกลาวหาก็ยังไมหายไป 

 ประเทศอาเซียนตองพ่ึงพาการลงทุนจากตางประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ความสําเร็จของการปฏิรูปของจีนทําใหจีนสามารถดึงดูดการลงทุนตางประเทศเขาไปในปริมาณ

มหาศาล  จึงมีผูเห็นวาประเทศจีนจะกลายเปนคูแขงสําคัญในการรับการลงทุนจากตางประเทศ และ

ทําใหการลงทุนตางประเทศท่ีเขามาลงทุนในอาเซียนสวนหนึ่งหันเหไปลงทุนในจีน  นอกจากการ
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ลงทุนแลว  การผลิตเพ่ือการสงออกในสินคาอุตสาหกรรมของจีน  ซ่ึงเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ก็ทําให

จีนกลายเปนคูแขงขันท่ีสําคัญของอาเซียนในตลาดโลก  โดยเฉพาะในตลาดท่ีมีความสําคัญ เชน สหรัฐ  

ญี่ปุน และประเทศในยุโรป  การศึกษาในเชิงประจักษ ก็ยนืยันวาสวนแบงตลาดของจีนในตลาดสําคัญ

ของอาเซียนมีการขยายตัวในอัตราสูง  และการลงทุนจากตางประเทศในจีนมีการขยายตัวมากใน

ขณะท่ีการลงทุนในอาเซียนมีการเจริญเติบโตในระดับท่ีต่ํากวา (Chew  and Liu 1998,  Liu and 

Ng 2010)  ความคิดท่ีวาผลการพัฒนาเศรษฐกิจจีนทําใหจีนกลายเปนคูแขงท่ีสําคัญทางการคาและ

การลงทุนจึงเปนขอกังวลอยางหนึ่งในอาเซียน 

 อยางไรก็ดี หัวขอกังวลในคุณภาพสินคาและการเปนคูแขงทางการคาและการลงทุนระหวาง

จีนกับอาเซียนดูเหมือวาจะคอย ๆ จางหายไป ท้ังนี้สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจทําใหจีนกลายเปนคูคาท่ีสําคัญของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน  และสามารถชดเชยผลของ

การขนสงออกและการลงทุนท่ีลดลงของกลุมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิม  โดยจีนได

กลายเปนประเทศคูคาและคูลงทุนท่ีสําคัญของอาเซียนมากข้ึนตามลําดับ  การทําขอตกลงเขตการคา

เสรีจีน – อาเซียน ซ่ึงเริ่มอยางเปนทางการในป 2010  ก็มีสวนชวยสงเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของ

จีนในอาเซียนเพ่ิมข้ึนดวย 

 อยางไรก็ดี  ขอครหาท่ีมีตอจีนดูเหมือนวายังมีอยูบาง เชน กลาววาจีนมีความสัมพันธกับ

ประเทศอาเซียนในลักษณะท่ีคลายคลึงกับความสัมพันธระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลวกับประเทศดอย

พัฒนา กลาวคือ จีนเปนผูนําเขาสินคาข้ันปฐมประเภทสินคาเกษตร  และแรธาตุจากอาเซียน  แต

สงออกในสินคาอุตสาหกรรมเขามาเปนสวนใหญ  ทําใหหลายประเทศตองเผชิญกับการขาดดุลทาง

การคากับจีน 

 การศึกษาผลดีและผลเสียในเรื่องการคา การลงทุนระหวางจีนกับอาเซียนอยางละเอียด และ

พิจารณาถึงประเด็นโตเถียงตาง ๆ ในทุกแงมุมนั้นยังมีอยูนอยมาก  ในทางทฤษฎี ประเทศท่ีมีลักษณะ

เศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน และมีสภาพท่ีหลากหลาย หากมีการรวมกลุมกันแลวจะไดรับประโยชนทาง

เศรษฐกิจไดมากวา เพราะนอกจากสามารถเสริมเติมตอกันแลว ยังนํามาสูการปรับปรุงประสิทธิภาพ

จากการปรับตัวหลังมีการลดภาษีศุลกากร  และขอกีดกันทางการคาอ่ืน ๆ  แมการปรับตัวเพ่ือแขงขัน

กับสินคาเขาจากประเทศท่ีอยูในกลุม อาจสรางความเจ็บปวดแกประเทศผูนําเขาท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า

กวา  เนื่องจากไมสามารถตานทานการแขงขันจากประเทศอ่ืนในกลุมท่ีสามารถสงสินคาเขาไปโดย

ไดรับการยกเวนภาษีได    แตการทําการคาเสรีระหวางกันของประเทศตาง ๆ  ท่ีมีความหลากหลาย

ทางเศรษฐกิจนี้ ก็จะกอใหเกิด “การสรางการคา”  (Trade Creation)  มากกวา  การบิดเบือนหรือ

การหันเหทางการคา (Trade Diversion)  โดยเฉพาะประเทศท่ีรวมกลุมดวยกันนั้นมีผูท่ีสามารถผลิต

สินคาไดอยางมีประสิทธิภาพและดวยตนทุนท่ีต่ํา ในกรณีของเขตการคาเสรี จีน – อาเซียน (CAFTA)  

แมยังไมมีการศึกษาเชิงประจักษท่ีชัดเจน แตจากการขยายตัวของการคาอยางตอเนื่อง และประเทศ

อาเซียนท่ีมีรายไดต่ํากวาจีนก็ยังสามารถขยายการสงออกไปจีนในอัตราสูง  เราอาจกลาวไดวา ผล
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ทางการสรางการคาในการรวมกลุมนาจะมีมากกวาผลทางดานการหันเหทางการคา  นอกจากนี้ หาก

มีการพิจารณาในรายละเอียดของรายการสินคาท่ีซ้ือขายกันระหวางจีนและประเทศอาเซียนตาง ๆ 

เราจะพบวา มีสินคาอยูจํานวนมากท่ีอาจจัดอยูในหมวดหรือประเภทสินคาเดียวกัน  เชน อยูใน

ประเภทยานยนต  หรือเครื่องไฟฟาเหมือนกัน  แตมีคุณลักษณะสินคาและข้ันตอนการผลิตท่ีตางกัน  

ซ่ึงหมายความวา การคาระหวางจีนกับอาเซียนมีการคาท่ีเปนการคาในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน  

(Intra-industry Trade)  ในปริมาณมาก  สวนการลงทุนจากจีนซ่ึงมีผลกระทบตอกิจการพ้ืนเมืองท่ีมี

อยูเดิมในอาเซียนนั้น  ก็ยังไมมีผลปรากฏออกมาท่ีชัดเจน  และประเทศอาเซียนตาง  ๆ ลวนมีความ

กระตือรือลนท่ีจะสงเสริมการลงทุนจากจีน เนื่องจากเชื่อวาการลงทุนนี้จะมีผลประโยชนตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สรางรายไดและการจางงานในประเทศของตน 

3.2   ความเช่ือมโยงระหวางกัน 

 ในปลายปนี้ ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community : AC)  ซ่ึงประกอบดวยสามเสาหลัก

คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงของอาเซียน  (APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

และประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)  จะเริ่มข้ึนอยางเปนทางการแลว 

 การสรางประชาคมอาเซียนนี้  ความเชื่อมโยงของประเทศอาเซียนในดานตาง ๆ  ท้ังการคา

การลงทุน  การคมนาคมขนสง  การแลกเปลี่ยนทางดานสังคมและวัฒนธรรมลวนมีความสําคัญ  ในป 

2010  อาเซียนจึงมีการจัดทําแผนแมบทการเชื่อมโยงอาเซียน (The Master Plan on ASEAN 

Connectivity)  ซ่ึงประกอบดวยสวนประกอบสามสวนคือ  1.  การเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical 

Connectivity)  2.  การเชื่อมโยงทางสถาบัน (Institutional Connectivity)  และ 3.  การเชื่อมโยง

ระหวางประชาชน (People to People Connectivity)  โดยมีนโยบายและมาตรการหลายประการ

เพ่ือกระชับความเชื่อมโยงระหวางสมาชิกอาเซียนในมิติตาง ๆ 

 การเชื่อมโยงภายในกลุมอาเซียน  มีความสําคัญตอการสรางประชาคมอาเซียนใหเปน

ปกแผนเดียวกัน  แตในฐานะท่ีเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  และมีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรท่ีติดตอ

กับอาเซียน  การเชื่อมโยงระหวางกันของจีนกับอาเซียนก็มีความสําคัญมากเชนกัน  จีนเปนประเทศ

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจท่ีใหความสนใจตอความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน  ท้ังยังเปนประเทศท่ี

มีความสําคัญตออาเซียนมากท่ีสุดในทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการคา  การลงทุน  หรือการทองเท่ียว  

การกระชับความเชื่อมโยงกับจีนในดานตาง ๆ  จึงเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอ

ท้ังจีนและอาเซียน  การกระชับความเชื่อมโยง  นอกจากเปนประโยชนตอท้ังสองฝายแลว  ยังมีสวน

ชวยใหประเทศสมาชิกอาเซียนตางๆสามารถมีการเชื่อมโยงกันไดมากข้ึนอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

 ในดานการเชื่อมโยงทางกายภาพ  จีนกับอาเซียนมีความเชื่อมโยงท่ีใกลชิดกันอยูแลวจากการ

เปนประเทศเพ่ือนบาน  นโยบายและโครงการตาง ๆ ของจีน เชน การสรางระเบียงเศรษฐกิจหนานห

นิง – สิงคโปร (Nanning Singapore Economic Corridor : NSEC)  และคุณหมิง – สิงคโปร  

(Kunming-Singapore Economic Corridor : KSEC)  โครงการเสนทางสายไหม  การจัดตั้งธนาคาร
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เพ่ือการลงทุนในสิ่งสาธารณูปโภคเอเซีย (AIIB)  และกองทุนเสนทางสายไหม (Silk Road Fund)  

ลวนมีสวนรวมสงเสริมการเชื่อมโยงระหวางประเทศจีนกับอาเซียนในทางกายภาพ  รัฐบาลจีนมี

โครงการท่ีจะสรางการรถไฟเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนในแหลมอินโดจีน  และมีการทําขอตกลงกับ

หลายรัฐบาลในอาเซียนแลว    การคมนาคมขนสงระหวางจีนกับอาเซียน  และการสรางสิ่ง

สาธารณูปโภคตามเสนทางสายไหม จะเปนการเปดเสนทางทางการคา การลงทุนและการแลกเปลี่ยน

ทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ จากจีนลงมาเอเซียตะวันออกเฉียงใตท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว  ซ่ึงชวยสงเสริม

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับอาเซียนไดมาก   

 ความเชื่อมโยงทางสถาบัน  (Institutional Connectivity)  หมายถึง การประสานเชื่อมกัน

ระหวางสถาบันตางๆ ท่ีอยูในจีนและในอาเซียนการปรับปรุงในมาตรการและกฎระเบียบ ท้ังท่ีเปน

มาตรการกฎระเบียบ และข้ันตอนการปฏิบัติ เชน กฎระเบียบ และข้ันตอนทางศุลกากร  การขนสง

สินคา  การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินคาและการตรวจคนเขาเมือง  ตลอดจนการติดตอสัมพันธ

กันระหวางสถาบันท่ีตั้งอยูในประเทศตาง ๆ  ในชวงเวลาท่ีผานมา จีนและอา เซียนมีเวทีจํานวนมากท่ี

ชวยสงเสริมการเชื่อมโยงระกวางสถาบันตาง ๆ เชน  กิจกรรมของสภาธุรกิจจีน-อาเซียน (China-

ASEAN Business Council)  การจัดมหกรรมแสดงสินคา (China – ASEAN Expo : CA Expo)  

การประชุมทางวิชาการ  ความรวมมือกันทางวิชาการและวิชาชีพ  และการจัดตั้งสถาบันหรือ

หนวยงานท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการอีกจํานวนมาก เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางกัน  

การเชื่อมโยงทางสถาบันนี้มีความสําคัญตอการเชื่อมโยงทางกายภาพ  และการติดตอสัมพันธกันทาง

เศรษฐกิจ   

 ความเชื่อมโยงในบุคคล (People- to -People Connection)  ระหวางประชาชนใน

อาเซียนกับจีนนั้น เปนไปดวยความใกลชิดอยูแลว  ในอาเซียน ท้ังเจาหนาท่ีรัฐบาล นักธุรกิจ  

นักวิชาการ  รวมท้ังประชาชนท่ัวไป ตางก็มีความสนใจในประเทศจีนมากข้ึน   ในชวงเวลาท่ีผานมาใน

แตละประเทศ มีคนท่ีสนใจเรียนภาษาจีนมากข้ึน  มีการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรม

และสอนภาษาจีน  ในโรงเรียนชั้นประถม และมัธยม ก็มีการสอนภาษาจีนมากข้ึน  หนวยงานตาง ๆ 

ท้ังในภาครัฐบาลและเอกชน ตางก็ใหความสนใจทําการศึกษาเก่ียวกับประเทศจีนในแงมุมตาง ๆ   ใน

ขณะเดียวกัน ในประเทศจีน ก็มีผูสนใจเรียนภาษาของประเทศตาง ๆ ในอาเซียนเพ่ิมข้ึน  ใน

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยบางแหง  ก็มีการศึกษาวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวกับอาเซียน  ในแตละป

การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางจีนกับอาเซียน  ท้ังในระดับหนวยงานหรือ

สถาบันและในระดับบุคคล  มีอยูเปนจํานวนมาก  กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้มีสวนสําคัญตอการ

เสริมสรางความเขาใจซ่ึงกันและกันระหวางประชาชนในอาเซียนและจีนไดเปนอยางดี 

 แมวาความสัมพันธกันระดับประชาชนระหวางจีนกับอาเซียนจะมีความแนนแฟนมาก  แตก็

ยังมีปญหาเล็ก ๆ ประปรายบางประการ  เชน ความระแวงในเรื่องความครอบงําทางเศรษฐกิจและ

การเมือง  ความไมพอใจท่ีเกิดจากปญหาขอพิพาททางพรมแดน  และการปฏิบัติตนท่ีไมเหมาะสมของ
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นักทองเท่ียวจีน ซ่ึงแมจะมีจํานวนนอยมาก  แตก็สรางความไมพอใจใหกับประชาชนบางคนใน

อาเซียน  ปญหาเหลานี้แมเปนสิ่งเล็กนอยเม่ือเทียบกับผลประโยชนท่ีไดรับจากการกระชับความ

รวมมือ แตก็ควรแกการใหความสนใจ และหาทางแกไขตอไป  

 3.3   ความรวมมือในดานการสรางสมรรถภาพ 

 นอกจากการสงเสริมความเชื่อมโยงแลว  จีนกับอาเซียนยังสามารถรวมมือกันในโครงการท่ีมี

สวนเสริมสรางสมรรถภาพ (Capacity Building)  ในดานตาง ๆ (Somsak and Kanittha, 2013)  

สมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะประเทศท่ีมีรายไดต่ํา  ยังมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงสมรรถภาพท้ังใน

ภาครัฐบาลและภาคเอกชน  การเขารวมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และเขตการคาเสรีจีน 

– อาเซียน (CAFTA)  ทําใหอุตสาหกรรมในประเทศเหลานี้ตองแขงขันกับสินคาท่ีนําเขาจากประเทศ

อ่ืนในกลุมท่ีไดรับการยกเวนภาษีศุลกากร  และมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงขีดความสามารถ 

เพ่ือเผชิญกับระดับการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน  บุคลากรท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนตองมีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางาน  คุณภาพ และมาตรฐานของสินคาตองมีการยกระดับใหสูงข้ึน  กฎหมาย 

กฎระเบียบ ตองมีการปรับเปลี่ยนใหมีความทันสมัย สิ่งสาธารณูปโภคตองมีการสรางใหมีความพรอม

มูลมากข้ึน ฯลฯ  อันท่ีจริง สมาชิกอาเซียนทุกประเทศลวนมีความตองการท่ีจะปรับปรุงสมรรถภาพ

ของประเทศตน  อาเซียนมีโครงการเสริมสรางสมรรถภาพในระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเอง  และ

โครงการท่ีรวมมือกับประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  สหภาพยุโรป 

และออสเตรเลีย อาเซียนกับจีนก็มีโครงการความรวมมือท่ีอยูในขายการสรางสมรรถภาพอยูไมนอย  

แตก็ยังสามารถมีการขยายขอบเขตใหกวางขวางข้ึน  

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  จะเริ่มดําเนินการอยางเต็มรูปแบบในปลายปนี้  จีนซ่ึง

เปนประเทศผูลงทุนท่ีสําคัญในอาเซียนสามารถใชประเทศตาง ๆ ในอาเซียนเปนฐานการผลิตสินคาท่ี

จีนมีความถนัด  เพ่ือสงตอไปตลาดโลกได  ในการนี้การปรับปรุงสมรรถภาพหรือขีดความสามารถใน

การแขงขันของอุตสาหกรรมท่ีจีนลงทุนในอาเซียนในเรื่องตาง ๆ เชน การฝกอบรมคนงาน  การ

ถายทอดเทคโนโลยี  จะมีความสําคัญและเปนประโยชนตอท้ังจีนและอาเซียน 

 จีนกับอาเซียนซ่ึงมีความปรารถนาท่ีจะยกระดับเขตการคาเสรีจีน – อาเซียน (CAFTA)  ใหมี

ระดับท่ีสูงข้ึน อาจมีโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการคาและการลงทุน เชน การปรับปรุงระบบ

ขอมูล  การฝกอบรมเจาหนาท่ีศุลกากร  การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินคา  และการ

ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือใหมีความสะดวกในการคาและการลงทุนมากข้ึน  ในการคาขาย

ระหวางกันของประเทศสมาชิกอาเซียน  สิ่งหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการไหลเวียนของสินคาระหวาง

สมาชิกคือ กฎระเบียบและวิธีการในระบบศุลกากรของแตละประเทศยังมีความแตกตางกัน  บาง

ประเทศยังมีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ  ความรวมมือในการปรับปรุง

กฎระเบยีบ  การปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค  ตลอดจนการฝกอบรมเจาหนาท่ีศุลกากรจึงมีความสําคัญ

ตอการคาภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และตอการคาระหวางจีนกับอาเซียน 
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 การกอต้ังธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเอเชีย (AIIB) และแนวคิดการสงเสริม

ความเชื่อมโยงระหวางจีนกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลกตามเสนทางสายไหม  ท้ังทางบกและทางทะเลเปน

นโยบายสําคัญของรัฐบาลจีนในปจจุบัน  นโยบายท้ังสองเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

อาเซียน  และมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับอาเซียนใหมีความใกลชิด

แนนแฟนยิ่งข้ึน  ท้ังยังมีผลทําใหการยกระดับเขตการคาเสรีจีนอาเซียน (AFTA)  สามารถบรรลุผล

สําเร็จไดดีข้ึนดวย  ประเทศอาเซียนตาง ๆ ตองมีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค  แตหลายประเทศยัง

ขาดแคลนเงินทุน  ท้ังธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานในเอเซียและกองทุนเสนทางสายไหม  

(Silk Road Furd)   ท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือใหการสนับสนุนทางการเงินตอการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  จึงมี

ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในอาเซียนมาก  นอกจากการสนับสนุน

ทางดานการเงินผานธนาคารเพ่ือการลงทุนในสิ่งสาธารณูปโภค และกองทุนเสนทางสายไหมแลว  

ความรวมมือกับจีนยังเปนประโยชนตอเซียนทางดานการสรางสมรรถภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจอีก

ดวย  การพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคโดยเฉพาะทางดานการ  คมนาคมขนสง  นอกจากการสรางทาง

รถไฟและถนนแลว ยังมีโครงขายเชื่อมโยงท่ีครอบคลุมการขนสงทางน้ํา  ทางทะเล ทางอากาศ 

ตลอดจนการกอสรางทาเรือ  ทาอากาศยาน  และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ  ดวย  ประเทศจีนมี

ประสบการณมากในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและมีเทคโนโลยีท่ีกาวหนา  ความรวมมือกับจีนจึง

เปนประโยชนตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

อาเซียน  และมีสวนชวยสงเสริมความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนเพ่ือใหเขตการคาเสรีจีน – 

อาเซียนมีการยกระดับใหสูงข้ึนดวย 

 โครงการความรวมมือในดานการสรางสมรรถภาพระหวางจีนกับอาเซียนจะเปนประโยชนตอ

ท้ังจีนและอาเซียน  และไมใชการชวยเหลือจากจีนตออาเซียนเพียงฝายเดียว ท้ังประเทศอาเซียนท่ีมี

ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูง และประเทศท่ียังมีรายไดต่ําลวนสามารถมีสวนรวมในโครงการเหลานี้ได  

สิงคโปรมีเศรษฐกิจภาคการเงินท่ีกาวหนา  ประสบความสําเร็จในการบริหารรัฐวิสาหกิจและ

ปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น  ประสบการณของสิงคโปรในเรื่องเหลานี้อาจเปนบทเรียนตอจีนซ่ึงมี

ความตองการท่ีจะปรับปรุงเศรษฐกิจภาคการเงิน  ภาครัฐวิสาหกิจและขจัดทุจริตคอรรัปชั่น ในชวง

เวลาท่ีผานมา  สถาบันการศึกษาในสิงคโปรมีโครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐบาลท่ีมาจากจีนและ

ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน  ประเทศมาเลเซียและไทยมีความพยายามท่ีจะกาวขามกับดักของประเทศ

ท่ีมีรายไดปานกลาง  (Middle Income Trap)  เชนเดียวกับจีน  การแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณระหวางจีนกับมาเลเซียและไทยในการนี้จึงเปนประโยชนตอท้ังสองฝาย  การศึกษาและ

ฝกอบรมในสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะการฝกอบรมทางดานภาษาซ่ึงมีการทํากันมาอยางตอเนื่องอยูแลว  

ก็เปนสิ่งท่ีสามารถจะรวมมือกันไดระหวางจีนและอาเซียน  นอกจากนั้น ความรูและประสบการณ

เก่ียวกับการาขจัดมลภาวะ  การประหยัดพลังงาน  การพัฒนาพลังงานทดแทน  การพัฒนาเมืองและ
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ชนบท  การพัฒนาระบบการสื่อสารคมนาคม  ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีในกลุมอุตสาหกรรมท่ี

แตละฝายมีความถนัด  ลวนเปนสิ่งท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจท้ังของจีนและอาเซียน 

  

4.  ความสัมพันธไทย-จีน 

4.1  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธกันนานหลายรอยป  เม่ือหลายสิบปกอน มีคนจีนอพยพ

มาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก  ลูกหลานของคนจีนโพนทะเลเหลานี้เปนสวนหนึ่งของ

พลเมืองไทยในปจจุบัน  มีจํานวนมากประสบความสําเร็จทางธุรกิจ และในงานราชการ  คนในรัฐบาล

ท้ังนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี ก็มีคนไทยท่ีมีเชื้อสายจีนอยูหลายคน 

 หลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนในป ค.ศ.1949  ความสัมพันธ

ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนไดขาดไปชวงหนึ่ง จนถึงป 1975  จึงกลับเขามามีความสัมพันธ

ทางการฑูตอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากนั้น ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสองประเทศมีความแนบแนน

มากข้ึนตามกาลเวลา  ในปจจุบัน จีนเปนคูคาอันดับหนึ่ง และเปนแหลงนักทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีสุดของ

ไทย ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีนมีการขยายตัวในระดับสูงในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา  

จากสถิติของกระทรวงพาณิชย ในป 1991  มูลคาการสงออกของไทยไปตลาดจีนมีเพียง 336.6 ลาน

เหรียญ  คิดเปนเพียงรอยละ 1.2 ของการสงออกท้ังหมดของไทย  ในป 2013  การสงออกไทยไปจีนมี

มูลคาสูงถึง 25,232 เหรียญ ในชวง 22 ป มูลคาการสงออกของไทยสูตลาดจีนสูงข้ึนมาเปน 80 เทา  

ในทศวรรษ 1990  ตลาดสงออกของไทยท่ีสําคัญคือ สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน สหภาพยุโรป  โดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทย มีการนําเขาสินคาไทยสูงถึงประมาณรอยละ 20 ของ

การสงออกท้ังหมด  แตหลังจากนั้น จีนในฐานะคูคาของไทยมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

ในขณะท่ีตลาดอเมริกา  ญ่ีปุน และยุโรปมีความสําคัญลดลง  โดยเฉพาะในชวงทศวรรษท่ีผานมา  

เม่ือท้ังอเมริกา ญ่ีปุน  และยุโรปมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ําลงไปมาก  แตจีนมีอัตราการ

ขยายตัวท่ีสูงมาก ในป 2010  จีนไดกลายเปนประเทศท่ีนําเขาสินคาไทยมากท่ีสุดในโลก  และครอง

ความเปนอันดับหนึ่งของคูคาไทยตั้งแตนั้นเปนตนมา    ทางดานการนําเขา มูลคาการนําเขาของ

ประเทศไทยจากจีน ก็มีการเพ่ิมข้ึนในอัตราสูง   

 สินคาท่ีสําคัญท่ีไทยสงไปจีนคือ เม็ดพลาสติก  ชิ้นสวนคอมพิวเตอร  ยางพารา เคมีภัณฑ 

และไมแปรรูป  สวนสินคาท่ีไทยนําเขาจากจีนท่ีสําคัญคือ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ  

เครื่องใชไฟฟาในบาน  เครื่องจักร  เคมีภัณฑ  เหล็กและเหล็กกลา และผลิตภัณฑโลหะ  จากหมวด

สินคาสงออกและนําเขานี้ สังเกตไดวา สินคาท่ีไทยสงไปยังจีนสวนใหญเปนสินคาเกษตร  และสินคาท่ี

ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม  ในขณะท่ีสินคาท่ีไทยนําเขาจากจีนสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรม  

เชนเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ   สวนใหญในโลก  ไทยมีดุลการคาท่ีขาดดุลในการคาขายกับจีนอยาง

ตอเนื่อง 
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 ทางดานการลงทุน  ในปจจุบัน จีนเปนแหลงการลงทุนในอันดับตน ๆ ของไทย  การลงทุน

ของจีนมีการขยายตัวในอัตราสูง  ในชวง 2-3 ป ท่ีผานมา  จีนมีมูลคาการลงทุนมากเปนอันดับสอง

รองจากญ่ีปุนในโครงการลงทุนท่ีไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)  

โครงการลงทุนของจีน กระจายอยูในหลายกลุมสินคา เชน  เครื่องจักรและผลิตภัณฑโลหะ  

เครื่องใชไฟฟา และอิเล็คโทรนิกส  ยางรถยนต เคมีภัณฑ กระดาษ และผลิตภัณฑสิ่งทอ  และยังมี

โครงการลงทุนในกิจการท่ีไมอยูในภาคอุตสาหกรรม เชน ในธุรกิจบริการ  และการเงิน ซ่ึงไมอยูใน

ขายการสงเสริมการลงทุนของคณะกรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

 สําหรับการลงทุนจากประเทศไทยในจีน ก็มีมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึนมากในชวงทศวรรษท่ีผานมา  การ

ลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนสวนใหญยังเปนการลงทุนขนาดเล็ก  แตก็มีบริษัทไทยขนาดใหญ เชน  

บริษัทเจริญโภคภัณฑ (ชื่อจีน เจียไต หรือเจิ้งตา) และมิตรม่ีผล (ม่ีเผิง)  ท่ีมีการลงทุนปริมาณมากใน

จีน  ในชวงทศวรรษท่ีผานมา  ธนาคารพาณิชยขนาดใหญหลายแหงในประเทศไทยก็มีการขยายการ

ลงทุนในประเทศจีน 

 นอกจากการคาและการลงทุนแลว ความสําพันธทางเศรษฐกิจดานอ่ืน ๆ ระหวางไทย กับจีน

ก็มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ท่ีกลาวขวัญกันมากคือ การทองเท่ียว ตั้งแตป 2012  เปนตนมา  จีน

กลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีสุดของไทย แซงหนามาเลเซีย ซ่ึงครองความเปนอันดับหนึ่งใน

จํานวนนักทองเท่ียวมาเปนเวลานาน  ในป 2012  มีคนจีนมาเท่ียวไทยจํานวน 2.8 ลานคน ในป 

2013  จํานวนนักทองเท่ียวจีนเพ่ิมข้ึนเปน 4.7  ลานคน ในป 2014  รัฐประหารในเดือนพฤษภาคม

ทําใหธุรกิจการทองเท่ียวของไทยตกต่ําลงชวงเวลาหนึ่ง  แตหลังจากนั้นไมนาน ก็สามารถฟนตัวข้ึนมา

ได   โดยบรรดานักทองเท่ียวท่ีกลับเขามาเท่ียวในไทย  ผูท่ีมาจากประเทศจีนมีจํานวนมากท่ีสุด 

ความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจทําใหมีคนจีนออกมาทองเทียวในประเทศตาง ๆ เปนจํานวนมาก  

ประเทศไทยถือวาเปนประเทศท่ีเปนท่ีนิยมมากของนักทองเท่ียวจีน ในทํานองเดียวกันประเทศจีนซ่ึงมี

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามในมณฑลตาง ๆ หลายแหง และมีคาใชจายการทองเท่ียวท่ีไมสูง ก็สามารถ

ดึงดูดคนไทยไปทองเท่ียวเปนจํานวนมากในแตละป 

 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย จีนไมไดจํากัดอยูเพียงการคา  การลงทุนและการทองเท่ียว  

แตยังมีโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เปนจํานวนมาก ท้ังโครงการความรวมมือท่ีอยูใน

กรอบความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียน และโครงการทวิภาคีระหวางไทยกับจีน  ท้ังในระดับรัฐ 

และระดับเอกชน  ในเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลไทยและจีนมีการทําขอตกลงใหบริษัทของจีนมาสรางทางรถไฟ

ความเร็วสูงในประเทศไทยหลายเสนทาง   จีนมีเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงท่ีกาวหนามาก  การ

รวมมือกับจีนในการสรางทางรถไฟ  นอกจากชวยในการปรับปรุงเสนทางการคมนาคมขนสง และทํา

ใหมีการเชื่อมตอกับประเทศเพ่ือนบานไปถึงจีนไดสะดวกรวดเร็วแลว  ยังชวยใหมีการถายทอด

เทคโนโลยีในเรื่องการรถไฟจากจีนสูไทยดวย 
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 กอนการเปดดําเนินการในเขตการคาเสรีไทยอาเซียน (CAFTA)  อยางเปนทางการ รัฐบาล

ไทยไดมีการทําขอตกลงการเก็บเก่ียวลวงหนา  (Early Hasvest)   กับรัฐบาลจีน  ซ่ึงมีการครอบคลุม

การคาในหมวดสินคาเกษตรเปนสวนใหญ (รหัสศุลกากร  HS07-08)  ขอตกลงการเก็บเก่ียวลวงหนานี้  

มีสวนกระตุนใหการคาไทย–จีน ขยายตัวอยางรวดเร็ว  ทําใหไทยสามารถสงสินคาเกษตรบางอยาง

โดยเฉพาะผลไมเมืองรอน เชน มังคุด  ทุเรียน  และลําไย ไปสูตลาดจีนไดมากข้ึน  ในขณะเดียวกัน 

ประเทศไทยก็มีการนําเขาสินคาการเกษตรจากจีน เชน สม แอปเปล และกระเทียมมากข้ึน 

 การมีเขตการคาเสรีจีน อาเซียน  ซ่ึงมีการยกเวนภาษาศุลกากรระหวางกันระหวางจีนกับ

อาเซียน ก็มีสวนชวยใหมูลคาการคาไทย – จีน ขยายตัวในอัตราสูง  อยางไรก็ตาม ในชวง 2 ป ผาน

มา  การขยายตัวทางการคาไทย – จีน มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีลดลงไปมาก  โดยเฉพาะทางดานการ

สงออกจากไทยไปจีน  ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวท่ีติดลบสูงถึงรอยละ 7.9 ในป 2014 

 4.2  ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย 

 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีน  ท้ังทางดานการคา  การลงทุน  การทองเท่ียว

และความสัมพันธดานอ่ืน ๆ  ลวนมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  ในบรรดาประเทศสมาชิก

อาเซียน ไทยเปนประเทศท่ีมีความสัมพันธกับจีนท่ีแนบแนน  และราบรื่นโดยไมมีขอพิพาททางเขต

แดนกับจีนเหมือนประเทศอาเซียนบางประเทศ  รัฐบาลและประชาชนไทยก็ไมมีทัศนคติท่ีขัดแยงหรือ

มีความระแวงตอจีนเก่ียวกับการครอบงําทางเศรษฐกิจ  การเมืองและความม่ันคง  อยางไรก็ดี การคา

และการลงทุนระหวางไทยและจีนยังมีปริมาณท่ีต่ํากวาประเทศอาเซียนบางประเทศ เชน  มาเลเซีย 

และสิงคโปร 

 เปนท่ีทราบดีวา การคาและการลงทุนระหวางประเทศจะกอใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจตอท้ัง

สองฝายท่ีมีการติดตอคาขายลงทุนกัน  ทางดานการคา  ประเทศผูสงออกสามารถระบายสินคาท่ีผลิต

ไดมาก  และไมสามารถบริโภคไดหมดภายในระเทศออกไปจําหนายในตางประเทศ และไดมาซ่ึงเงิน

ตางประเทศเพ่ือนํามาซ้ือสินคาท่ีจําเปนตองนําเขา  การสงออกยังสงผลตอปริมาณการผลิตสินคา 

หากมีการสงสินคาออกไปจําหนายในตางประเทศนอกเหนือจากท่ีผลิตเพ่ือขายในประเทศ ผูผลิตก็

สามารถผลิตสินคาไดในปริมาณมาก  ทําใหสามารถลดตนทุนตอหนวยในการผลิตและมีการประหยัด

ตนทุนจากการผลิตในปริมาณมาก  ทางดานการนําเขา ก็ทําใหประเทศท่ีนําเขาสามารถใชสินคาท่ี

ประเทศตนผลิตไมได  หรือแมผลิตไดแตก็ไดไมเพียงพอแกการใช  สําหรับประเทศไทย  การคา

ตางประเทศมีความสําคัญมาก  เศรษฐกิจไทยเปนเศรษฐกิจเปดท่ีมีการคาตางประเทศตอผลิตภัณฑ

มวลรวมประชาชาติ (GDP)  ในสัดสวนสูง  การขยายตัวหรือหดตัวของการสงออกสงผลตอการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาก  ในชวงทศวรรษท่ีผานมา  การชะลอตัวของการสงออกไปยังตลาด

สําคัญ เชน สหรัฐฯ  ญ่ีปุน และยุโรปสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยมาก  หากไมมีการขยายตัวของ

การสงออกไปจีนมาชดเชย  เศรษฐกิจไทยคงไมสามารถมีการขยายตัวไดอยางตอเนื่อง  ในชวงสองปท่ี
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ผานมา การสงออกไปจีนและตลาดอ่ืน ๆ มีการชะลอตัวมาก  สงผลใหการสงออกรวมของไทยมีมูลคา

ติดลบติดตอกันสองป และทําใหเศรษฐกิจไทยตกอยูในภาวะซบเซา 

 การคาตางประเทศกับจีนสงผลดีตอเศรษฐกิจไทยหลายประการ สภาพเศรษฐกิไทยกับจีนมี

สวนเก้ือหนุนตอกันมาก  ไทยสามารถสงสินคาท่ีจีนมีความตองการไดหลายชนิด เชน  ยางพารา  มัน

สําประหลัง และเม็ดพลาสติก  ในปจจุบันจีนเปนผูนําเขายางพาราจากประเทศไทยรายใหญท่ีสุดของ

โลก  ในชวงทศวรรษท่ีผานมา   ปริมาณสงออกของผลไมไทย  ท้ังผลไมสดและผลไมแปรรูปมีการ

ขยายตัวในอัตราสูง แมกระท่ังขาว  ซ่ึงจีนผลิตไดมากท่ีสุดในโลก  จีนก็ยังมีการนําเขาจากไทยใน

ปริมาณมาก  การขยายตัวในการสงออกของสินคาเกษตร ยอมสงผลดีตอรายไดของเกษตรกรไทย 

สวนสินคาอุตสาหกรรม ไทยก็มีการสงออกไปจีนมากข้ึน เชน ชิ้นสวนคอมพิวเตอร  เครื่องจักรกล 

และเครื่องกําเนิดไฟฟา และผลิตภัณฑยางพาราท่ีเปนสินคาอุตสาหกรรม เชน ยางยืดและสายพาน

ยาง ก็มีการสงออกไปมากข้ึน  ขอมูลทางการคาระหวางไทยกับจีนนี้ชี้ใหเห็นวา เศรษฐกิจไทยกับจีนมี

การเชื่อมโยงกันในลักษณะเครือขายการผลิตระหวางประเทศ (International Production 

Network : ICN)  อยูมากพอสมควร 

 การลงทุนจากตางประเทศมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยหลายประการ  นอกจากการสราง

การจางงานและรายไดแกคนไทยแลว  ยังนํามาซ่ึงเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  สินคาหลาย

อยางท่ีผลิตในประเทศไทยจะไมสามารถผลิตไดเลย  หากไมมีการลงทุนจากตางประเทศ  ในเวลาท่ี

ผานมา  การลงทุนจากตางประเทศ เชน จากประเทศญ่ีปุน  และสหรัฐอเมริกา มีสวนสําคัญตอการ

เปลี่ยนแปลงในโครงสรางอุตสาหกรรมในประเทศไทย  การลงทุนจากจีนก็มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ไทยท่ีคลายคลึงกัน  โดยท่ัวไป บริษัทผูลงทุนมักมีความถนัดในการผลิตสินคาท่ีเขามาลงทุน  ใน

ระหวางท่ีเขาเขามาลงทุน  นอกจากการมีการจางงานและสรางรายไดแลว  ยังมีผลทางดานการ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกคนงานไทยดวย  สวนประเทศจีนซ่ึงเปนประเทศผูลงทุนก็สามารถ

เขามาใชทรัพยากรท่ีมีอยูมากในประเทศไทย  และใชประเทศไทยเปนฐานในการผลิตสินคาเพ่ือปอน

ตลาดอาเซียนท่ีกําลังขยายตัว และมีการยกเวนภาษีระหวางกัน จากการรวมตัวกันเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดวย 

 การลงทุนจากจีนจึงเปนประโยชนตอท้ังสองฝาย ยกตัวอยางเชน การลงทุนในอุตสาหกรรม

การผลิตภัณฑยาง และการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป  ซ่ึงไทยเปนประเทศท่ีการผลิต

ยางพาราในปริมาณมากและมีวัตถุดิบสําหรับการผลิตอาหารท่ีหลากหลาย ท้ังยังมีสิ่งท่ีสามารถรองรับ

การลงทุนจากจีนในดานอ่ืน ๆ เชน มีสาธารณูปโภคท่ีพรอมเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในแถบอินโดจีน  

มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุน  และมีนโยบายการสงเสริมการลงทุนในการผลิตสินคาท่ีใชวัตถุดิบ

ในประเทศอยางชัดเจน 
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 จาการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  สินคาท่ีผลิตในประเทศไทยสามารถ

สงไปจําหนายในประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ ไดโดยสะดวก  ไทยจึงอยูในฐานะท่ีเปนศูนยกลางหรือทางผาน  

(Gateway) สําหรับนักลงทุนท่ีมุงสงสินคาไปสูตลาดอาเซียนได 

 นักทองเท่ียวจากจีนท่ีหลั่งไหลเขามาในประเทศไทยจํานวนมาก็มีสวนเสริมสรางรายไดและ

การจางงานในอุตสาหกรมการทองเท่ียวและในกิจการท่ีเก่ียวเนื่อง เชน การคมนาคมขนสง  การคาใน

สินคาพ้ืนเมือง  และยังอาจมีผลตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจดานอ่ืน ๆ เชน มีการขยายการคาและ

การลงทุนในสินคาท่ีนักทองเท่ียวจีนมีความนิยมกันดวย 

 การมีขอตกลงทางการคาเสรีระหวางจีนกับอาเซียนเอ้ือประโยชนตอความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจไทย –  จีนมาก  การยกเวนภาษีระหวางกันและการลดขอกีดกันทางการคาและการลงทุน

ทําใหนักธุรกิจในประเทศท่ีมีขอตกลงทางการคาเสรี  คือ ประเทศจีนและอาเซียนรวมท้ังไทยมีขอ

ไดเปรียบเหนือประเทศอ่ืน ๆ ทางดานตนทุน จากการยกเวนภาษีศุลกากรและการลดขอกีดกันทาง

การคาอ่ืน ๆ   ในอนาคต  การคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึน เม่ือเสนทางคมนาคมขนสงและข้ันตอน

ทางศุลกากรระหวางประเทศท่ีมีการปรับปรุงดีข้ึน ก็จะมีสวนเอ้ือประโยชนตอการคา และการลงทุน

ระหวางกันในอีกระดับหนึ่ง  การอยูในเขตการคาเสรี  CAFTA ท่ีมีขนาดใหญมาก  และประเทศ

สมาชิกมีเจตจํานงท่ีจะยกระดับความสัมพันธใหสูงข้ึน  จึงเปนโอกาสท่ีดีตอการสรางความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับจีน โดยท้ังสองฝายไดประโยชนจากการนี้ 

 4.3  ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย– จีน 

 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีน ท่ีมีความใกลชิดอยูแลวนาจะมีความแนน แฟ

นยิ่งข้ึนในอนาคต  แตการชะลอตัวลงในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนและการตกต่ําลงของอัตรา

การขยายตัวของการสงออกจากไทยไปจีนในชวง 3 ปท่ีผานมาเปนสิ่งท่ีนากังวล  การชะลอตัวลงของ

อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการ  เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตใน

อัตราท่ีสูงมากเปนเวลากวา 30 ป จนมีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญเปนอันดับสองของโลก  ดวย

ฐานเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญมาก  การจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตในระดับสองหลักตอไปคงเปนไป

ไดยาก  ปจจัยอ่ืน ๆ เชน การเพ่ิมข้ึนของคาจางแรงงานและตนทุนอ่ืน ๆ  การแข็งคาข้ึนของเงินหยวน  

และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ลวนมีผลกระทบตอการขยายตัวในการสงออกของจีน  มาตรการ

บางอยางของรัฐบาลจีนชุดปจจุบัน เชน การปราบปรามคอรรัปชั่น  การลดการลงทุนท่ีสิ้นเปลืองของ

รัฐบาลทองถ่ิน  การแกปญหาในภาคการเงิน  และภาคอสังหาริมทรัพยดวยมาตรการท่ีเขมงวดมาก

ข้ึน ก็อาจสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะนี้ดวย 

 รัฐบาลจีนตระหนักดีวา เศรษฐกิจจีนคงมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีสูงมากดังแตกอนไมไดอีก

ตอไป  และนับวนัจีนจะพ่ึงพาการมีอัตราคาจางต่ําและการมีทรัพยากรราคาถูกไดยากยิ่งข้ึน  จึงมีการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจ  เชน ในแผนพัฒนาหาปฉบับท่ี 12 ของจีน  มีการตั้งเปาการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจไวเพียงรอยละ 7 ตอป  โดยเนนการพัฒนาทางดานคุณภาพ เชน การลดความ
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เหลื่อมล้ําในการกระจายรายได และขจัดปญหามลภาวะ  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

พลังงาน  การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และการสงเสริมการขยายตัวของตลาด

ภายในประเทศแทนท่ีจะพ่ึงการสงออก เปนตน   

 ในชวงสองปท่ีผานมา  ผูนําจีนมีการกลาวย้ําหลายครั้งวา เศรษฐกิจจีนกําลังเขาสูสภาวะ  

“ปกติใหม”  (New Normal)  ซ่ึงมีสาระสําคัญโดยสรุปคือ  ไมเจริญเติบโตแบบกาวกระโดดเหมือน

ในอดีต  แตจะยังมีอัตราการขยายตัวในระดับสูงปานกลางและไมกระเพ่ือมข้ึนลงมาก  จะมีการ

ปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจ เชน ตลาดภายในประเทศมีการขยายตัวในอัตราสูงข้ึน การกระจาย

รายไดของประชาชนมีความเหลื่อมล้ํานอยลง  และการสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยน

จากรูปแบบเดิมท่ีขับเคลื่อนโดยการเพ่ิมการลงทุน  และการใชทรัพยากรมาเปนการอาศัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมากข้ึน  ซ่ึงนโยบายเศรษฐกิจจีนท่ีมีการกําหนดไวในแผนหาป ฉบับท่ี  12 ในแผน 13  

ท่ีจะเริ่มข้ึนในปหนานี้ในสาระสําคัญก็เปนไปในแนวทางท่ีสอดคลองกับนโยบายนี้อยูแลว 

 หันมาดูเศรษฐกิจไทย ในชวงสองปท่ีผานมา อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยไดตก

ต่ําลงไปมาก การสงออกก็มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีติดลบติดกันสองป  แมมีอัตราการขยายตัวท่ีติดลบ

เพียงเล็กนอย  แตก็เปนสิ่งท่ีนากังวลเพราะกอนหนานี้มีนอยครั้งท่ีการสงออกจะหดตัว  การถดถอย

ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสงออกในชวงสองปท่ีผานมานี้ เกิดข้ึนจากสาเหตุหลาย

ประการ  ท้ังความไมสงบทางการเมือง การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก และการตกต่ําของราคา

สินคาเกษตรท่ีมีความสําคัญในการสงออกของไทย  สวนการลดลงของการสงออกไปจีนก็เกิดข้ึนจาก

การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน แตไมคอยมีใครกลาววา  การสงออกท่ีลดลงนี้อาจเกิดจากการลดลง

ในขีดความสามารถในการแขงขนของอุตสาหกรรมไทย แมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ

สงออกของประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนก็ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกเชนเดียวกัน  แต

ประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ สวนมากก็ไมไดรับผลกระทบท่ีรายแรงเก่ียวกับเชนประเทศไทย  นอกจากนั้น 

ความไมสงบทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยก็ไมนาจะมีผลกระทบตอการสงสินคาออกมากนัก  

ผูสงออกไทยมักกลาวอางวา เงินบาทไทยมีคาสูงข้ึนจึงมีผลกระทบตอการสงออก   จริงอยูคาเงินท่ีแข็ง

ข้ึนมีผลกระทบตอราคาของสินคาสงออกเม่ือคิดเปนเงินตราตางประเทศ  แตคาเงินบาทเม่ือพิจารณา

ดูจากดัชนีคาเงินท่ีถวงน้ําหนัก (Effective Exchange Rate : EER)  ก็ไมไดสูงข้ึนเม่ือมากเทียบกับ

ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียโดยสวนใหญ  การเคลื่อนไหวข้ึนลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ  มีผลตอขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะสั้น  และกระทบตอการ

ขยายตัวของการสงออก  แตหากผูผลิตเพ่ือการสงออกพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ

ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับโครงสรางสินคาท่ีผลิต  การสงออกโดยรวมในระยะยาวก็อาจไมไดรับ

ผลกระทบมากนักจากการแข็งคาของเงิน  ดังตัวอยางท่ีเห็นไดจากในอดีต เชน กรณีของญี่ปุน  เกาหลี 

และไตหวัน  ซ่ึงมีคาเงินแข็งคาข้ึนมากในชวงครึ่งหลังของทศวรรษ 1980  ซ่ึงตองมีการปรับตัวดวยวิธี

ตาง ๆ เชน การออกไปลงทุนในตางประเทศ  การกระจายตลาดสินคา  การปรับเปลี่ยนโครงสราง
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อุตสาหกรรม  และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  จนสามารถรักษาสวนแบงขอบตนในตลาดโลก

ไดดีพอควร 

 การตกต่ําลงของการขยายตัวในการสงออกไปจีนนี้ ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา เปนเรื่องท่ีควรแก

การใหความสนใจ เพราะจีนเปนตลาดสงออกท่ีมีความสําคัญตอไทยมาก หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

ในประเทศไทยควรมีการศึกษาวิเคราะหในสาเหตุของการลดลงในการสงออกไปจีนอยางละเอียด และ

คนหาแนวทางในการแกไขตอไป 

สําหรับประเทศไทย ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับจีนมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศมาก  ท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของไทย  ซ่ึงอยูตรงกลางของแหลมอินโดจีน และเปนชุมทางท่ี

สําคัญของท้ังระเบียงเศรษฐกิจของจีนหนานหนิง  สิงคโปร และคุนหมิง-สิงคโปร  และเสนทางสาย

ไหมทางทะเลในศตวรรรษท่ี 21  นาจะมีความสําคัญตอจีนในการเชื่อมตอกับประเทศอ่ืน ๆ ใน

อาเซียน  และกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก  ในความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับประเทศ

อาเซียน ไทยอาจเปนศูนยกลางทางดานโลจิสติกสได  นอกจากนี้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนา

เศรษฐกิจท่ีกาวหนากวา  มีสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก  มีอุตสาหกรรมสนับสนุนใน

ระดับท่ีพรอมมูลกวา  มีผูประกอบการท่ีมีประสบการณ มีแรงงานท่ีมีทักษะฝ มือดี  และมี

ประสบการณการการพัฒนาอุตสาหกรรมยาวนานกวา  เม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบานอีกหลาย

ประเทศ  แมขอไดเปรียบดังกลาวจะลดลงมาตามกาลเวลา  แตการเปนศูนยกลางในภูมิภาคทางดาน

การขนสงคมนาคม  นาจะเอ้ือประโยชนตอการคา  การลงทุน  การทองเท่ียวและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ระหวางจีนกับอาเซียน และในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืน ๆ  ของโลกได 

สิ่งท่ีนาเปนหวงคือ การหดตัวของการสงออกจากไทยไปจีนไมใชปรากฎการณชั่วคราวท่ี

เกิดข้ึนเพียงในชวงปท่ีผานมา   แตอาจสะทอนถึงสภาพการคาระหวางไทยกับจีนในระยะยาว  ใน

อนาคตเศรษฐกิจาจีนจะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีชะลอตัวลง  และจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทาง

เศรษฐกิจ  หากผูสงออกไทยไมมีการปรับตัวในโครงสรางการสงออกเพ่ือตอบสนองกับสภาพเศรษฐกิจ

จีนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  การสงออกไปยังตลาดจีนก็อาจมีอัตราการขยายตัวท่ีต่ําลงอยาง

ตอเนื่อง  การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจจีนและสภาวะการสงออกไปจีนท่ีเจาะลึกลง

ไปเปนรายสินคา และรายมณฑลจึงมีความจําเปนตอการรักษาความสัมพันธทางการคากับจีน  

นอกจากการคาแลว เรายังควรมีการศึกษาประเทศจีนในมิติอ่ืน ๆ มากข้ึน  ในชวงเวลาท่ีผานมา ผู

กําหนดนโยบายของประเทศ  นักธุรกิจ  นักวิชาการ รวมท้ังประชาชนท่ัวไป  ในประเทศไทยตางก็มี

ความสนใจในเรื่องเก่ียวกับจีนมากข้ึน  อยางไรก็ดี จนถึงเวลานี้ ดูเหมือนวารัฐบาลไทยและหนวยงาน

อ่ืน ๆ ในประเทศยังไมมีการกําหนดยุทธศาสตรเก่ียวกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนท่ี

ชัดเจน  การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับจีนแมมีมากข้ึน  แตก็ยังขาดความลึกซ้ึง  ผูเชี่ยวชาญในเศรษฐกิจ
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และวัฒนธรรมจีนก็ยังมีอยูนอยเม่ือเทียบกับประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ บางประเทศ เชน สิงคโปร  

มาเลเซีย และเวียดนาม 

 จีนเปนประเทศใหญ มีประวัติศาสตรยาวนาน มีวัฒนธรรมประเพณี มีระบอบการปกครอง 

และโครงสรางสถาบันท่ีแตกตางกับประเทศอ่ืน ๆ  แตละภูมิภาคแตละมณฑลของจีนก็มีลักษณะท่ี

แตกตางกัน  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติของรัฐบาล  นักธุรกิจและประชาชนจีนอาจไมเหมือนกับเราใน

หลายดาน  การเรียนรูและมีความเขาใจจีนในดานตาง ๆ  ยอมเอ้ือประโยชนตอการติดตอสัมพันธกับ

ทุกภาคสวนของจีน  แมในชวงเวลาท่ีผานมา ท้ังหนวยราชการ  สถาบันการศึกษา และธุรกิจเอกชนใน

ประเทศไทยไดใหความสนใจทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับจีนมากข้ึน  แตการศึกษาวิจัยเหลานี้ยังมีไมมาก  

และมีการเผยแพรในวงจํากัด   

 เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญของประเทศจีนท่ีมีตอเศรษฐกิจไทย ประเทศไทยควรมีการ

สงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับจีนมากข้ึน และตองมีการกําหนดยุทธศาสตรความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศจีนท่ีชัดเจน  ในการนี้ควรมีการระดมความคิดระหวางหนวยงานในภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชน และมีการประสานงานกันในเรื่องการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับจีนอยางเปนระบบมากข้ึน 

ในตนทศวรรษท่ีผานมารัฐบาลไทยมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมทางเศรษฐกิจ-จีนข้ึนเพ่ือเปนกลไกใน

การขับเคลื่อนความสัมพันธไทย-จีนใหมีความใกลชิดยิ่งข้ึน  มีการกําหนดเปาหมายการคาการลงทุน

ในระหวางจีนกับไทย  และมีเจาหนาท่ีรัฐบาลของท้ังสองฝายคอยดูแลติดตามเพ่ือใหการคา  การ

ลงทุนระหวางกันใหเปนไปตามเปาหมาย  แตการทํางานของคณะกรรมการวมทางเศรษฐกิจไทย-จีน

ไดหยุดลง  หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล  ในชวงท่ีประเทศท้ังสองฉลองการมีความสัมพันธ

ครบ 40 ปในปนี้  รัฐบาลท้ังสองฝายอาจพิจารณาใหมีการรื้อฟนความรวมมือเศรษฐกิจไทย-จีนใน

ลักษณะนี้ และมีการจัดทํากิจกรรมท่ีจะเปนประโยชนตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสอง

ประเทศใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

5.  บทสรุป 

 ในชวงเวลากวาสามทศวรรษท่ีผานมา  ประเทศจีนมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  จากเดิมซ่ึงเปน

ประเทศท่ียากจนและลาหลัง จีนไดกลายมาเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจชั้นนําของโลก  ตั้งแตมีกากร

ปฏิรูปทางเศรษฐกิจในชวงปลายทศวรรษ 1970  จนถึงปจจุบัน  เศรษฐกิจจีนมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

ใหญหลวง  ชีวิตความเปนอยูของประชาชนจีนมีการปรับปรุงสูงข้ึนมาก  ขนาดการคาและการลงทุน

ระหวางประเทศเพ่ิมสูข้ึนกวารอยเทาตัว  ในปจจุบันจีนมีมูลคาการคารวมมากท่ีสุดในโลก  ดานการ

ลงทุน นอกจากไดรับการลงทุนจากตางประเทศในปริมาณท่ีสูงมากแลว จีนยังกลายเปนประเทศผู
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ลงทุนท่ีสําคัญของโลกดวย  ในทศวรรษหนา   จีนจะแซงหนาสหรัฐอเมริกาข้ึนเปนประเทศท่ีมีขนาด

เศรษฐกิจใหญท่ีสุดในโลก 

 การเจริญเติบโตอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 3 ทศวรรษของจีน ถือไดวาเปนปรากฏการณท่ี

สําคัญทางเศรษฐกิจโลก การผงาดข้ึนของจีนสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกหลายประการ ท้ังปริมาณ

การคาและการลงทุนระหวางประเทศ การใชทรัพยากร  ความตองการในสินคาและบริการสิ่งเหลานี้

ลวนสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก เชน ตอความตองการและราคาสินคาโภคภัณฑ  และมีผลกระทบ

ตอลักษณะการแขงขันระหวางประเทศ   

 ในภูมิภาคอาเซียน เดิมสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  และสหภาพยุโรปเปนตลาดท่ีสําคัญมาก  

ความสัมพันธดานการคาและการลงทุนกับประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเหลานี้  มีสวนชวย

สงเสริมการเจริญเติบโตในอาเซียน  แตในชวงทศวรรษท่ีผานมาอัตราการขยายตัวการคาโดยเฉพาะ

ทางดานการสงออกไปยังตลาดเหลานี้ไดตกตํ่าลงไปมาก ในขณะท่ีการสงออกไปจีนมีการขยายตัว

สูงข้ึนมากจนจีนไดกลายเปนตลาดท่ีสําคัญท่ีสุดของอาเซียน 

 อาเซียนมีขอไดเปรียบท่ีมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีอยูใกลกับจีน  เศรษฐกิจจีนนอกจากมีขนาด

ใหญแลว ยังมีความหลากหลายมาก ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและลักษณะทรัพยากรในแตละ

ภูมิภาคของจีนมีความแตกตางกัน  ในภูมิภาคอาเซียนท้ังประเทศท่ีมีรายไดสูงกวาจีนและท่ีมีระดับ

รายไดตํ่ากวาจีน  ลวนมีโอกาสไดรับประโยชนจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการลงทุนกับจีน 

เศรษฐกิจจีนและอาเซียนมีสวนเสริมเต็มซ่ึงกันและกัน  นอกจากสิงคโปรแลว ประเทศในอาเซียนลวน

มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ  การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนมีความตองการสินคา

โภคภัณฑตาง ๆ เชน แรธาตุ  ผลิตภัณฑปโตรเลียม  ไม ยางพารา  มันสําปะหลัง ในปริมาณมาก  จึง

ตองนําเขาสินคาเหลานี้มาก  แมกระท่ังขาว  ซ่ึงจีนผลิตไดมากท่ีสุดในโลก  จีนยังมีการนําเขาขาวจาก

ไทยและเวียดนามในปริมาณสูง  ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา จากนโยบาย  “กาวออกไปขางนอก”  

ของรัฐบาลจีน การลงทุนจากจีนในภูมิภาคตาง ๆ  ท่ัวโลกมีการเพ่ิมข้ึนในอัตราสูงและอาเซียนก็

ภูมิภาคหนึ่งท่ีจีนมีความสนใจมาทําการลงทุนมาก  ดวยรายไดท่ีสูงข้ึน ชาวจีนก็มีการหลั่งไหลเขามา

ทองเท่ียวในประเทศอาเซียน  ซ่ึงมีสวนสงเสริมรายไดและการจางงานในประเทศเหลานี้ดวย 

 นอกจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจแลว  รัฐบาลจีนยังมีความสัมพันธท่ีใกลชิดกับอาเซียนใน

ดานอ่ืน ๆ และมีโครงการความรวมมือทางดานตาง ๆ  กับประเทศอาเซียนแตละประเทศเปนจํานวน

มาก  อาจกลาวไดวา จีนมีความสําคัญตออาเซียนมากในหลาย ๆ ดาน ท้ังการคา การลงทุน การ

ทองเท่ียว การคมนาคมขนสง  ความม่ันคงและความสัมพันธระหวางประเทศ  ประเทศจีนในฐานะ

ประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีความสัมพันธท่ีใกลชิดกับอาเซียน  มีบทบาทสําคัญในเวทีโลกและมักจะทาทีท่ี

สอดคลองกับผลประโยชนของอาเซียนในการเจรจาระหวางประเทศในเรื่อง  ตาง ๆ ก็เปนประโยชน

ตออาเซียนทางดานการเจรจาระหวางประเทศดวย 
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 สําหรับประเทศไทย จีนมีความสําคัญทางดานการคา  การลงทุน  การทองเท่ียวและ

ความสัมพันธดานอ่ืน ๆ  ซ่ึงลวนมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  ในบรรดาประเทศตาง 

ๆ ในอาเซียน  ไทยเปนประเทศท่ีมีความสัมพันธกับจีนท่ีแนบแนนมาก    อยางไรก็ดี การคาและการ

ลงทุนระหวางไทยและจีนยังมีปริมาณท่ีต่ํากวาประเทศอาเซียนบางประเทศ  ผูกําหนดนโยบาย

เศรษฐกิจของไทยจึงควรใหความสนใจในเรื่องความสัมพันธระหวางไทยและจีน  และกําหนด

ยุทธศาสตรในเรื่องตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธนี้อยางชัดเจน  โดยเฉพาะในเรื่องการปรับตัว

ในโครงสรางการสงออก  ซ่ึงมีแนวโนมท่ีไมดีนัก 
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中国的大国经济崛起及其对东盟和泰国经济的影响 

郑树城 

泰国法政大学经济学院 

 

一、序言 

过去 30 年来，中国经济飞速发展，从一个贫穷落后的国家发展成为世界性经济大

国。1980-2010年，中国经济保持着年均近两位数的增长速度。近几年来，尽管中国经

济增长速度放缓，但其增长率却保持在 7-8 %之间，这仍属于高增长率。中国作为庞大

的经济体对其他国家的经济发展具有巨大的影响力。自上世纪 70 年代末改革开放以来，

中国的经济结构发生巨大变化，人民的生活水平得到很大提高，对外贸易和投资也不

断增长。目前中国已成为全球贸易总额最高的国家，在国内获得巨额外资投资的同时，

中国也向世界输出巨额资金。当前，中国的国内生产总值（GDP）跃居世界第二，仅次

于美国。由于有较高的经济成长率，在 2030 年之前中国将超越美国成为全球最大的经

济体。  

中国经济飞速发展对世界经济及泰国经济发展有着重要意义。本文分析中国的大

国经济崛起及其对泰国经济的影响。文章的第二部分介绍近三十年来中国经济发展对

世界经济的影响；第三部分论述中国经济对东盟国家的重要性；第四部分展现泰中经

济关系资料；第五部分总结。 

 

二、中国对世界经济的影响力 

在日趋全球化的背景下，中国的改革开放促进了经济贸易和投资的发展。改革开

放初期，由于廉价的劳动力，使得中国劳动密集型产品（Labor-intensive Products）

能够大量销售到境外市场。与此同时，低廉的劳动力和其他生产性资源使得中国国内

市场也得到迅猛拓展。此外得益于招商引资政策，使得大量外资源源不断地流向中国

市场。国际贸易投资为中国比较优势(Comparative Advantage) 的发挥提供了更多便

利的条件，即中国一方面可以生产大量产品销往国外，另一方面可以从国外进口经济

发展中的必需品或如机械等其他短缺产品。中国的改革开放使其可以利用后发优势

（Late-comer Advantages）进口机械和其他先进技术，无需再将巨额资金投入到技术

研发上。外资到中国投资会带入先进技术，使中国生产一些以前不能生产的产品。 

中国在全球化的过程中受益匪浅，但是随着中国不断走向世界经济舞台的中心，

也对世界经济结构逐渐产生重要影响。总体而言，中国经济的影响力随着经济规模的
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扩大而不断提高，并逐步成为世界各区域经济发展的推动力。 

中国经济对世界经济发展的影响，总结如下： 

1.促进国际贸易投资增长 

中国自改革开放之后，国际贸易总额不断提高。改革开放之前，中国经济属于封

闭型经济，与国外贸易往来较少。当时中国对外贸易大多局限于社会主义国家，尤其

是苏联。1980 年，中国对外贸易比例与开放程度（进出口产品和服务业额度对国内生

产总值的比率）只有 9.7%（林毅夫，2003）。但是自从大规模的对外贸易开放后，中国

对外贸易保持着持续快速增长态势。2010 年，中国开放程度达到 50%。近 4-5 年来，

中国对外贸易增长速度有所放缓。尽管如此，2014 年中国仍跃居全球对外贸易总额最

高的国家。当前，中国可以将产品出口到世界各地市场，同时也需要从国外进口诸如

消费品、资本货物、原料及能源等大量产品。 

于是，中国就成为了一些国家的重要贸易伙伴。在国际投资方面，改革开放之后，

中国实施招商引资政策，大力引进外资。改革开放初期，外资大部分来自香港地区、

澳门地区及海外华人。但不久后，世界各地的资本纷纷涌进中国市场，使得中国成为

最受外资青睐的发展中国家。 

2.影响产品的市场价格 

目前，中国的需求量对初级产品（primary commodities）的世界市场价格具有重

要意义。每年中国需要大量进口诸如石油、农产品、矿产和金属等产品，中国对此类

产品的需求影响着其世界市场的价格。过去 10 年来，初级产品的世界市场价格不断提

高。世界上不少发展中国家依赖于初级产品的出口，而中国随着经济的发展而引起相

关进口需求对世界市场的价格具有重要作用（Roache 2012, World Bank, 2014），因

此近 3-4年来，中国经济的放缓引起了上述相关国家的担忧。 

3.推进世界金融投资发展 

除了在国际贸易投资领域的重要影响外，中国在世界金融投资市场还具有重要地

位。中国向境外输出大量资金，购买了近万亿元的美国公债及其他一些国家的资产和

产业。与此同时，中国还为许多国家的基础设施建设提供了资金援助。近十年来，中

国与全球 20 余个国家签署了货币互换协议（ Currency Swap Agreement ）,协议签署

国在购买中国产品时，可以直接将本国一部分货币兑换成人民币进行使用。中国还积

极推动人民币国际化，努力将人民币变成世界性关键货币。随着中国经济在世界经济

地位中的提高，人民币在世界金融市场上得到了广泛使用，有一些国家将人民币作为

外汇储备。由此可见，人民币在当今国际贸易和世界金融中的重要性。 

近两年来，中国政府倡行的一些经济政策对世界金额投资市场产生了重要影响。
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中国作为金砖国家开发银行（Brics Development Bank）的核心成员国，也是亚洲基

础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank，简称“亚投行”）的倡导

国，亚投行的成立得到了世界上许多国家的支持，目前已有数十个国家成为亚投行的

创始国。与此同时，中国推行振兴丝绸之路（Silk Road）的经济政策，提出了“一带

一路”（One Belt One Road）的经济战略，即丝绸之路经济带（Silk Road Economic 

Belt）和 21 世纪海上丝绸之路（21st Century Maritime Silk Road）政策。前一个

经济战略中心是连接中国与中亚、西亚及欧洲国家的路上丝绸之路，后一个经济战略

中心是连接中国与东亚、东南亚、南亚及非洲和欧洲国家的海上丝绸之路。中国政府

为此将投资 400 亿美元成立丝路基金（Silk Road Fund）为丝绸之路范围内的国家发

展贸易投资与运输等基础设施提供专项资金。中国在倡导的金砖国家开发银行、亚投

行和丝路基金，也为世界银行和亚洲发展银行等现有的国际金融机构增添了新的力量。 

4.繁荣旅游及其相关产业 

中国拥有世界五分之一的人口，随着经济的发展，中国人民的生活水平和收入水

平得到较大幅度的提高，因此每年有大量的中国人到世界各地旅游。除了人数众多之

外，中国游客还具有巨大的购买力，因此中国游客促进了许多国家旅游业的发展，在

提高当地的就业的同时，增加了旅游从业人员及其相关行业人员的收入。 

近四五年来，中国除了在国内不断完善交通体系，在各地扩建高铁外，还在国外

投资建设高铁，这将改善相关国家的交通状况，促进其国内便利来往。 

5.加强国际经济贸易合作 

自上世纪末以来，中国与许多国家签署了双边或多边自由贸易协议。与此同时，

中国也是诸如亚太经合组织（APEC）和区域全面经济伙伴关系（RCEP）等国际大型合

作组织重要成员国，其中亚太经合组织是亚太地区最具影响的经济合作官方论坛，目

前该组织拥有 21 个成员；而区域全面经济伙伴包括由东盟十国、中国、日本、韩国、

澳大利亚、新西兰、印度共同参加(10+6)。上述两个国际性经济合作组织成员的生产

总值、贸易额和投资额，在世界经济中的地位是举足轻重的。而中国由于具有庞大的

经济规模，并开展了高额的贸易投资，因此其在上述经济合作组织中扮演重要的角色。 

虽然目前中国拥有庞大的经济规模，人民收入不断提高，但是仍认为自己属于

“第三世界”。在国际舞台上，中国一直将自己定位为发展中国家，因此在各种国际问

题谈判中总是与其他发展中国家保持一致。由于中国实际上具有强大的经济力量，上

述态度有助于帮助其他发展中国家在诸如联合国、国际贸易组织及二十国集团（G20）

等国际组织中争取更多的利益。 

6.改善世界经济竞争环境 
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在八十年代就有学者曾预言，21 世纪是亚洲的世纪，因为亚洲许多国家在经济发

展方面取得了巨大成功。1993 年，世界银行出版了“东亚奇迹”（East-Asian Miracle）

一书，此书就论述了诸如日本、韩国、台湾、香港、新加坡、印尼、马来西亚和泰国

等东亚国家或地区在经济发展和经济合作方面取得的辉煌成就（Work Bank, 1993）。

但是，好景不长，没过几年，这些“奇迹”国家中许多国家在经济危机中遭受到严重

的打击，以至于需要得到国际货币基金组织（IMF）的援助才度过难关，于是对亚洲世

纪(Asian century)的信心出现了短暂的低潮。 

进入 21 世纪后，世界经济环境发生了很大的变化，曾经的经济大国，如美国、日

本和欧盟国家都遇到许多经济问题。2008 年，作为全球最大经济体的美国遭遇了严重

的经济危机，此次经济危机由房地产和金融机构的破产引发，并不断扩散，最终牵连

到整个经济领域。尽管美国政府以“量化宽松”（Quantitative Easing）金融措施将

大量资金注入到经济体制中，但是其国内经济状况仍未得到有效改善，直到最近才出

现经济复苏迹象。而日本自 1990 年代泡沫经济崩溃后，至今国内经济仍未有较大起色。

许多欧洲国家如今面临着经济低迷的问题，失业率居高不下，债务危机严重。但是幸

运的是，亚洲的中国和印度及一些较小的经济体国家仍能保持较好的经济增长趋势，

世界经济逐步向亚洲平衡，而“亚洲奇迹”的景观再一次出现在人们的视野中。 

中国自改革开放三十多年来经济的持续发展对“亚洲世纪”的出现起到了积极推

动作用，中国经济的高速发展降低了美国、日本和欧盟等国家经济不景气给世界经济

带来的负面影响。除此之外，中国的经济发展还对全球产品结构转型和世界市场竞争

格局产生一定的影响。目前，中国关于诸如汽车、轮胎、手机、手提电脑、空调等工

业产品的生产量在全球高居首位，同时网络交易业务的增长率也急剧上升。 

中国生产和贸易的增长对国际生产网络（International Production Network: 

IPN）具有直接的影响，中国生产的零件出口国外，成为其他国家产品的部件；同时对

外进口大量原料和零件，以生产成品和半成品，由此中国加入国际生产网络（IPN）促

进了世界各区域的产业间贸易（Intra-industry Trade）的快速发展。 

随着中国工业、贸易和金融的迅速发展，中国许多国有企业不断扩大，逐渐成为

世界级的跨国企业。在《财富》杂志发布的 2014 年世界 500 强企业排行榜中，中国有

多家企业榜上有名。进入世界市场后，中国企业在产品种类、贸易数额、企业类型等

方面对世界企业的竞争特征的转变有着重要的意义。 

近十年来，中国政府已意识到不能再像过去那样仅仅作为高科技的追随者，因此

中国政府进一步加强科学研究和技术开发，逐步减少对国外技术的引进，大力扶持国

内技术发明，不断提高创新能力。以上相关措施已取得初步成效，近年来，中国在技
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术发明与创新方面的专利申请数量逐渐增加（Nisha, Pornpinun  and Chotima  2011, 

Wang 2008）。在第十二个五年计划中（2011-2015），中国特别重视科技发展，不断促

进现代技术在信息技术、生物技术、新材料和节能环保等工业领域及国内交通运输互

联互通领域中的应用。 

近十年来，中国在科技研究与开发（R&D）方面快速增长，科技工程师队伍不断壮

大，科技期刊所发表的论文数量也不断增加。此外，中国还派遣大量学生去海外留学

深造，学习国外先进的科学技术。在某种意义上，中国的发展促进了世界科技的进步。

（Xie, Zhang and Lai,2014）。 

7.提高世界人口福利水平 

中国在经济上的成功对提高世界人民的生活水平起到积极的推动作用。根据每天

1.25 美元的收入标准确定的贫困线，改革开放以来中国至少有 6亿人“脱贫”（林毅夫，

2013）。此外，中国各地区人民的生活水平得到相应的提高。尽管中国自改革开放之后

区域间、城乡间和家庭间的收入差距加大，但是国内却没有发生过历史上曾屡次发生

的饥荒及因此而引发的死亡现象。随着中国经济的发展，中国人的寿命在不断提高，

其生活消费水平、受教育程度和医疗服务水平也不断提升。尽管中国还存在污染等生

态环境问题和其他社会问题，但总体而言，中国大多数人民群众的生活水平得到大幅

度的提高，中国因改革开放导致的经济上的成功使得占世界人口比重较大的中国人的

生活质量得到极大改善。 

总之，中国经济改革与发展对世界经济与社会的发展具有极其重要的作用。在世

界经济发展放缓的情况下，中国经济的发展促进了世界经济贸易与投资的增长。中国

走向世界经济舞台之后，对世界工业经济的发展与全球市场的竞争格局产生重要影响。

中国在短短三十多年由贫穷落后国家发展为世界性经济大国，可谓是 20 世纪世界经济

的奇迹。 

 

三、中国对东盟的重要性 

（一） 经济上的关系 

近二十年来，中国与东盟的经济关系密切。中国对东盟国家的影响力日益扩大，

双方从 1996 年的对话伙伴关系（Dialogue Partner）到 2003 年提升为战略伙伴关系

（Strategic Partner），而到 2010 年双方又正式成立中国-东盟自由贸易区（CAFTA）。

总之，无论在贸易、投资、旅游及其他经济方面与中国建立良好的经济关系对东盟各

国的发展越来越重要。 

尽管东盟与中国已经形成了密切的经济联系，但是双方经济关系发展空间仍有待
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提升，双方不仅可以不断推进经济互利互惠，还可以进一步消除经济交往中的障碍。 

2013 年是中国—东盟建立战略伙伴关系十周年，中国政府把此前的十年（2003 年

-2013 年）称之为“中国-东盟黄金十年”。近十年来，中国-东盟关系发展迅速。中国

国务院总理李克强表示，将继续推进中国-东盟关系的发展，努力打造中国东盟的“钻

石十年”，这意味着 2014-2024 年中国与东盟关系将更加密切。中国非常重视与东盟的

关系，一方面多年来一直与东盟实行自由贸易协议，另一方面在各种正式或非正式场

合都强调进一步加强和扩大与东盟的自由贸易区。因此，中国与东盟除了推进双边贸

易零关税和取消各种贸易障碍之外，还积极促进服务业的合作、交通运输业的合资等

其他方面的经济关系。 

2000 年，时任中国国务院总理的朱镕基首次提出建立中国-东盟自由贸易区的构想。

2001 年 3 月，中国-东盟经济贸易合作联合委员会形成会议决议：中国-东盟将在十年

内成立“中国-东盟自由贸易区”，此决议于 2001 年底在中国-东盟领导人会议上得到

正式批准。自此，中国与东盟国家举行了多次会议筹备成立自由贸易区（CAFTA），

2010 年中国-东盟自由贸易区如期正式启动。此贸易区是大型的自贸区，东盟秘书处的

相关数据显示，2014年中国与东盟国家的总人口为 20亿，贸易额高达 4.8万亿美元。

早在中国-东盟自贸区成立之前，中国与东盟国家就协商有关货物贸易和投资的协议。

2004 年，为促进双边重要产品的贸易，中国与东盟个别国家就协定了有关早期收获的

计划（Early Harvest Program）。 

随后中国与东盟各国的贸易投资不断扩大。近十年来，中国与东盟的贸易额增长

高于与其他国家。如今，中国是东盟最大的出口市场，而东盟是中国仅次于美国和欧

盟的第三大出口市场。东盟大多数国家的经济属于外向型经济，出口对国内经济发展

具有重要作用。此前，美国、欧盟和日本是东盟国家重要的贸易伙伴，对这三个地区

的出口在东盟国家总出口中占很大份额。但近十年，无论是美国、欧盟还是日本的经

济发展都有所放缓，影响了东盟国家对其出口产品的数量。与其相反，随着中国经济

不断发展，中国逐渐成为东盟最重要的出口市场。 

东盟的区域位置与中国相近，其中越南和缅甸与中国领土接壤，边境贸易得到迅

速发展。除此之外，中国与东盟国家经济发展相互依存，大多数东盟国家有着丰富的

自然资源，可以为正在发展工业经济的中国提供大量的原材料。相近的地理位置减少

了交通运输成本，为产品的生产与销售带来了便利，这大大促进了双边经济的发展。 

近十年来，中国与东盟双边投资不断增加。目前，中国对东盟的投资在东盟投资

总额中名列前茅，其中有些国家如柬埔寨和老挝，中国是最大的投资国家。与此同时，

东盟国家的企业家对投资中国也越来越感兴趣，并不断扩大投资。 
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除了贸易和投资领域，中国与东盟国家的其他经济关系也迅速发展。每年都有大

量中国游客来东盟各国旅游，而中国幅员辽阔，大量优质的旅游景点和低廉的旅游成

本也吸引了不少来自东盟国家的游客。 

在政府方面，中国与东盟开展了很多合作项目，其中既包括中国与整个东盟的多

边合作，也包括中国与个别国家的双边合作。在民间经济交往方面，中国与东盟关系

也非常密切。东盟各国都拥有大量的华侨华人，在几十年前移民的华人，如今已全部

成为当地的公民，他们当中有许多人与中国国内的亲人仍保持联系。华侨对东盟国家

的经济与文化发展具有重要意义，尤其表现在贸易投资的经济关系上，因为大多数华

人后裔在当地主要从事商贸活动，繁荣了当地经济生活，同时有些华人后裔具有中国

语言文化造诣，对促进中国与东盟的文化交流起到积极作用。 

中国是一个幅员辽阔、地理环境多样的国家，各地经济发展不平衡，资源禀赋差

异大。在东盟国家中，各国经济发展水平也不一致，此多样化的经济发展状况促进了

中国与东盟的经济合作。在东盟国家中，既有国民收入高于中国的国家，也有低于中

国的国家。尽管如此，东盟各国都可以在与中国发展经济关系的过程中受益。因为国

民收入高于中国的国家，可以将本国生产的高质量的产品出口中国以满足中国中产阶

级和高收入群体的消费需求，也可以在中国投资尚未生产或低生产率的工业和服务业。

而国民收入低于中国的国家，可以将本国物美价廉的产品出口到中国居民收入较低的

地区。与此同时，东盟各国也可以吸引中国企业对其进行投资，因为随着中国劳动力

价格提升，中国国内人力成本也随之提高，中国企业会寻找人力成本较低的地区。由

于东盟多数国家拥有丰富的自然资源和低廉的劳动力，这将成为中国企业对东盟进行

自然资源产品生产和劳动密集型行业投资的重要因素。而东盟经济共同体（AEC）的成

立进一步吸引了中国对东盟在工业和贸易商的投资。 

虽然中国与东盟在贸易、投资及其他经济关系方面迅速发展，双方也因此而受益。

但中国与东盟各种关系的发展并非一帆风顺，除了中国与东盟个别国家存在领土纠纷

的矛盾之外，在经济关系发展过程中，由于中国经济规模巨大，致使在东盟国家中不

断出现中国将操控东盟经济的猜忌。如有些国家中的一些人曾指控中国在经济上侵略

东盟，并试图从东盟的自然资源中获益。在中国改革开放的前十年，中国低廉的产品

源源不断地流入东盟市场，但是东盟许多国家对廉价的中国产品的质量表示担忧，虽

然近年来中国产品的质量得到改善，但是东盟部分国家对中国经济侵略的指控仍然存

在。 

在工业经济发展过程中东盟国家亟需外资的支持，而中国改革开放后成功吸引了

大量外资，使得有些本来应该在东盟投资的外资转移到中国，因此有人认为中国将成
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为东盟国家引进外资的主要竞争对手。此外，中国工业产品的出口生产发展迅速，也

使得中国中国成为东盟在全球市场上的主要竞争对手，尤其表现在对诸如美国、欧盟

和日本等重要市场的竞争。研究结果明确显示，中国的市场份额在东盟对外市场中迅

速拓展，同时在中国的外资也不断增加；而外资对东盟的投资增长率却相对较低

（Chew and Lin 1998, Liu and Ng 2010）。总之，中国经济的成功发展，使得东盟国

家曾担忧中国在贸易与投资领域成为东盟的主要竞争对手。 

在今天，东盟对中国产品质量问题及其在贸易投资领域的竞争担忧已逐渐消失。

其原因主要是中国经济发展使得中国日益成为东盟各国的重要贸易国，与中国的贸易

收益逐渐弥补了与传统经济大国在出口和投资上的损失，中国已逐渐成为东盟主要贸

易和投资国。2010 年中国-东盟自由贸易区正式启动进一步促进了中国经济对东盟的积

极作用。 

尽管如此，东盟部分国家对中国指责的声音依然存在，如指控中国与东盟的关系

如同发达国家与欠发达国家的关系，因为中国从东盟主要进口附加值较低的初级农产

品和矿产资源，而对东盟主要出口附加值较高的工业制成品，这导致了东盟许多国家

在与中国贸易时出现赤字现象。 

目前，关于中国与东盟贸易投资利弊的详细研究及多视角分析相关争论的研究仍

然很少。理论上，经济多样性的国家推进一体化有利于整体经济发展，因为这样不仅

可以实现优势互补，而且还可以通过减免税收和消除贸易障碍实现经济效益的提升。

尽管经济的一体化改变了区域内国家产品的竞争格局，因为这些国家无法抵挡区域内

国家在减免税收后的产品竞争。但是在经济多样性的各国之间进行自由贸易，带来的

“贸易创造”（Trade Creation）收益高于“贸易转移”（Trade Diversion）所产生

的损失,因为在一体化国家中可以生产出物美价廉的产品。虽然中国-东盟自贸区

（CAFTA）尚未有明确的研究，但是通过双边持续高速增长的贸易额及低收入东盟国家

对中国出口较高的增长率可以看出区域集体贸易效果优于贸易转移。此外，从各项详

细产品清单中分析中国与东盟的贸易，不难发现有如汽车或电器类的许多产品的属性

和生产程序虽不相同，但都属于同一类型的产品，这说明中国与东盟之间的贸易有不

少产业内贸易（Intra-industry Trade）。至于中国投资对东盟当地企业的影响的研

究也有待加强，但是东盟各国都仍然很积极引进中国的投资，可见中国投资仍然受欢

迎。 

（二）互联互通方面 

以东盟政治安全共同体（APSC）、东盟经济共同体（AEC）和东盟社会文化共同体
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（ASCC）为支柱的东盟共同体（ASEAN）计划在 2015年年底正式成立。 

东盟共同体的成立将对东盟国家的贸易、投资、交通运输、社会文化交流等各个

方面的互联互通产生重要的作用。2010 年，东盟国家制定了互联互通总体规划（The 

Master Plan on ASEAN Connectivity）,该总规划分三个层面：（1）实体互联互通

（Physical Connectivity）；（2）机构互联互通（Institutional Connectivity）；

（3）民间互联互通（People to People Connectivity）。规划中出台的各项政策措

施都是为了使东盟成员国在各个层面上实现更紧密的互联互通。 

东盟的互联互通对东盟共同体的形成具有重要的积极作用，而作为东盟重要的经

济伙伴、地理位置又与之相邻的中国，与东盟形成互联互通关系也具有重要意义。作

为经济大国的中国很重视与邻国发展关系，无论在贸易、投资还是在旅游行业，中国

对东盟国家的影响力都很大，中国与东盟互联互通对双边经济和社会的发展都产生互

利共赢的效果。总体而言，中国-东盟互联互通不仅有利于双方发展，还有利于促进东

盟成员国内部的交往，内化互联互通的功效。 

在实体互联互通方面，中国作为东盟的地缘邻国早已与之形成了紧密的联系。中

国的各种经济政策和合作项目，如南宁 -新加坡经济走廊（ Nannin-Singapore 

Economic Corridor:NSEC）、昆明-新加坡经济走廊（Kunming-Singapore Economic 

Corridor:KSEC）、亚投行（AIIB）和丝路基金（Silk Road Fund）等促进了中国与东

盟的实体方面的互联互通。中国政府计划将与中南半岛的国家在交通运输方面实现互

联互通，目前已与东盟多国政府签署了相关协议。中国与东盟在交通运输等公共设施

的合作建设将为双边贸易、投资及其他方面的经济交流提供便利的条件，这将进一步

促进中国与东盟的双边经济发展。 

机构互联互通是指中国和东盟各个机构之间的联系，以及政策、规定和程序各方

面进行沟通，这些政策规定包括关税政策、产品运输规定、产品质量标准和移民入境

检查程序等。在此之前，中国与东盟就利用各种机会促进双边机构的互联互通，如通

过中国东盟商务理事会（China-ASEAN Business Council）、中国-东盟博览会

（China-ASEAN Expo:CA Expo）、国际学术会议、学术与产业合作及其他正式与非正

式机构建立双边互联互通的合作关系。此外，机构互联互通对实体互联互通和经济交

往也具有重要意义。 

在民间互联互通方面，中国与东盟民间交往频繁。在东盟国家中，无论是政府官

员、企业家、学者还是普通人民群众都对中国产生浓厚的兴趣。近年来，东盟国家学

习汉语的人数不断增加，为传播中国语言文化的孔子学院在东盟国家纷纷成立，许多
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中小学开设了汉语课，东盟许多国家的政府及民间机构都纷纷开始对中国各种现象进

行研究。与此同时，中国有越来越多的群体也开始学习东盟国家的语言，有些教育和

研究机构也开始重点关注东盟。每年，中国与东盟社会各界都会举办各类有关双边文

化的交流活动，这些活动对中国与东盟增进互信、深化合作起到了积极的推动作用。 

尽管中国与东盟在民间互联互通方面已取得了许多可喜的成绩，但是仍存在一些

问题和不足之处。如东盟部分国家仍猜忌中国可能会操纵其国内经济与政治，对中国

处理领土纠纷问题表示不满，对个别中国游客不文明的言行过度渲染等。尽管这些问

题与中国经济交往所得到的巨大利益相比显得微不足道，但是如果不加以重视，也会

影响双方进一步的深度合作。因此需要双方加以重视，以便及时找出合适的解决方

法。 

（三）能力建设方面 

中国与东盟除了在互联互通方面不断拓展，还可以在能力建设（Capacity 

Building）方面开展各种合作（Somsak and Kanitha,2013）。东盟成员国中，尤其是

收入较低的国家，需要不断改善其国内各项事业的能力建设。由于这些低收入国家加

入了中国-东盟自由贸易区（CAFTA）和东盟经济共同体（AEC），因此须面对其国内工

业产品与其他国家零关税进口产品进行竞争的压力，这就要求这些国家不断改善国内

各项能力的水平，以应对日益激烈的市场竞争。因此在这种竞争格局下，东盟国家各

项事业的工作人员必须不断提升自身的工作能力，提高各种产品的质量，建立符合时

代要求的规章制度，满足人民日益增长的物质需求等。事实上，所有东盟国家都需要

改进自身的能力建设，东盟国家之间可以开展促进能力建设的合作项目，也可以与美

国、欧盟和日本等发达国家进行深度合作，也可以与中国一起共同推进双边的能力建

设。      

2015 年底，东盟经济共同体（AEC）将正式成立，中国作为东盟重要的投资国可以

利用东盟基地生产最具竞争力的产品，销售到全球市场。东盟国家改善国内能力建设

的需求对中国在东盟的投资十分有利，由贸易投资带来的员工培训和技术转移等积极

因素对中国与东盟的经济发展都非常重要。 

近年来，中国与东盟都有意提高中国-东盟自贸区（CAFTA）的地位，不断开展促

进双边贸易与投资的各种项目。这些项目包括改进双边咨询服务、培训双方海关人员、

建立产品质量检查标准、完善各项法律法规等。在东盟成员国之间的贸易过程中，构

成产品流通障碍的一个重要因素是各国海关规章制度存在差异，同时有些国家公共基
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础设施及便民产品供应不足。因此共同完善各项政策规定、公共基础设施及培训海关

人员对东盟经济共同体及中国与东盟的经济贸易有着重要的意义。 

建立“亚投行”（AIIB）和促进中国与世界各区域互联互通的陆路及水路“丝绸

之路”的战略构想，是当今中国政府重要的经济政策。此两项政策有利于东盟经济的

发展，进一步密切了中国与东盟的经济关系，推进了中国-东盟自贸区（CAFTA）的发

展。东盟各国有改善基础设施的需求，但是许多国家又缺乏充足资金进行相关投入。

亚投行（AIIB）和丝路基金（Silk Road Fund）的成立为东盟国家进行公共基础设施

建设提供了资金上的支持，其对东盟各国经济发展都起到积极推动作用。除了亚投行

和丝路基金的支持之外，与中国的合作还有利于促进东盟经济能力建设的发展、公共

基础设施的发展，尤其是促进铁路和公路，包括水路、空运等交通运输的发展。中国

在基础设施建设方面拥有丰富的经验，掌握着先进的技术，与中国在这方面的合作对

东盟国家的发展会产生积极促进作用，这也会进一步增进中国与东盟之间的联系，促

进中国-东盟自贸区的发展。 

中国与东盟在能力建设方面的合作项目对双方都会产生积极的效果。在此过程中，

不是中国单向度地支持东盟，东盟国家无论是经济发达国家还是欠发达国家都可以参

与相关项目。东盟成员国新加坡拥有先进的金融体系，同时在国企管理和反腐倡廉方

面具有成功经验，这些方面的成绩都值得中国学习。此前，新加坡教育机构曾为中国

和东盟国家的政府及事业单位人员举办过培训项目。如今马来西亚、泰国和中国一样

面临着中等收入陷进（Middle Income Trap）的挑战，因此中国与马来西亚及泰国相

互学习交流相关经验教训对双方都有益处。各个专业的学习与培训尤其是语言培训在

中国与东盟的合作范围之内，这些一直都在实行之中。此外，在消除污染、节约能源、

能源再造、城乡发展、通信开发乃至技术传授等方面的合作交流对中国与东盟双边经

济发展也会带来益处。 

 

四、泰中关系 

（一）泰中经济关系概述 

泰中两国关系源远流长。几十年前，中国有大批移民到定居泰国，如今他们的后

代都已成为泰国国民，其中有相当一部分人在泰国企业单位和政府部分取得了一定的

地位。在泰国政府高级官员中，有多位总理和部长具有中国血统。 

1949 年新中国成立后，由于政治体制的矛盾，导致泰中两国政府间的外交关系处

于短暂隔绝状态，直到 1975 年两国才重新建交。之后，两国经济交往频繁。目前，中
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国已成为泰国最大的贸易国，同时也是入泰旅游最大的客源国。近二十年来，泰中两

国经贸关系发展迅速。根据泰国商务部数据显示，1991 年泰国对中国的出口额仅 3.36

亿美元，仅占泰国出口总额的 1.2%。但仅过了 20 多年，2013 年泰国对中国出口额高

达 252.3 亿美元，比 1991 年增长了 80 倍。上世纪 90 年代，泰国主要的出口国主要是

美国、日本和欧盟，其中美国是泰国的最大出口贸易国。随着中国经济发展，中国逐

渐成为泰国重要的贸易国，而美国、日本和欧盟的重要性不断降低。尤其是近 10 年，

由于美国、日本和欧盟经济增速放缓，而中国经济持续高速增长。到 2010 年，中国成

为了泰国最大的贸易出口国，从此中国一直是泰国第一大经贸伙伴。在进口方面，泰

国对中国进口贸易也处于高速增长状态。 

泰国对中国出口的主要产品为塑胶、橡胶、木薯和电脑零件等，而从中国进口的

主要产品为机电机械、钢铁及金属制品等。从上述进口产品总类的比较中可见，泰国

出口到中国的产品以构成工业原材料的农业产品为主，而从中国进口的产品主要以工

业制品为主。和大多数其他国家相似，泰国在与中国贸易过程中一直处于逆差状态。 

在投资方面，目前中国已成为泰国主要的投资国，中国对泰国投资不断增长。近

两三年来，在泰国投资促进委员会（BOI）支持的项目中，中国对泰国的投资额仅次于

日本。中国对泰国投资的项目涉及各类产品，如机械与金属制品、电器与电子产品、

轮胎、化学成品和纺织品等工业产品。同时还包括不在泰国投资促进委员会（BOI）支

持的项目之列的服务业和和金融业等非工业产品。 

近十年来，泰国对中国的投资也不断增长。尽管在中国投资的泰国商团规模不大，

其主体仍局限在小型投资。但也不乏有一些如正大集团和 Mitr Phol 糖业集团等大型

投资商在中国开展了巨额投资，与此同时，泰国大型商业银行也在中国不断扩大投资。 

除了投资贸易外，泰中两国在其他经济关系方面也取得了巨大发展。旅游业是常

被提及的典型行业。2012 年，中国超过马来西亚成为赴泰旅游人数最多的国家，并且

多年来一直保持这一水平。2012 年赴泰旅游的中国游客为 280 万人次；2013 年，增至

470 万人次；2014 年，在泰国五月政变期间，泰国旅游业发展出现放缓局面，但不久

后恢复正常化。在政变之后赴泰旅行的游客中，中国人排名第一。近年来，由于经济

的发展，使得大量的中国人能够到世界各地旅行，而泰国是中国游客最向往的国家之

一。与此同时，中国也有许多著名的旅游景点，加上旅游成本不高，因此每年都有许

多泰国人到中国旅行。 

除了上述经济关系之外，泰中两国还存在很多其他经济合作项目。其中包括中国-

东盟关系中的合作项目、泰中区域性、政府间及民间等合作项目。最近，泰中两国政

府已签署了关于中国企业赴泰建设高铁的协议。由于中国拥有先进的高铁技术，泰国
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与中国合作建设铁路，不仅可以改善泰国国内的交通运输状况，联通邻国快速达到中

国，还可以引进中国相关技术，提高泰国自身交通建设的能力。 

早在 2010 年中国-东盟自贸区（CAFTA）正式成立之前，泰中两国政府就于 2003

年签署了早期农产品收购协议，其中大部分涉及农产品贸易（海关号码：HS07-08），

这加速了泰中两国贸易的发展，使得泰国农产品尤其是山竹、榴莲和龙眼等热带水果

能够大量进入中国市场，同时泰国也可以大量进口橘子、苹果和大蒜等中国农产品。 

2010 年中国-东盟自由贸易区的成立之后，泰中双方除了可以互免关税，还有助于

泰中两国贸易的快速增长。但近两年来，泰中两贸易增速放缓，尤其是 2015 年泰国对

中国出口增速比 2014年降低 7.9%。 

（二）泰中经济关系对泰国经济的影响 

泰中两国无论是贸易、投资、旅游还是其他方面的经济关系都对泰国经济发展产

生一定的影响。在东盟成员国中，泰中两国关系较为深厚，由于两国在领土上不像其

他国家一样存在争议，因此泰国对中国不抱有疑虑和猜忌的观念，并相信中国不会操

控泰国经济、影响泰国政治安定。但是，在中国-东盟自由贸易区中，泰中两国的贸易

和投资往来仍低于马来西亚和新加坡等国家。 

众所周知，国际贸易投资有助于促进双边经济发展。在贸易方面，出口国可以向

国外大量销售内需过剩的产品，以换取外汇进口国内所需的产品。同时，出口对国内

产品的生产也会产生影响，如果产品扩大生产后在国内市场上出现供过于求的情况，

即可出口国外市场，并且通过规模效应节约大量生产成本。在进口方面，进口国可以

使用到本国不能生产或者生产不足的产品。由于泰国经济是外向型经济发展国家，对

外贸易对泰国非常重要，对外贸易在泰国国民经济中的比重较大，因此对外出口的增

长水平对泰国国内经济发展具有重大影响。近十年来，由于泰国主要出口国美国、日

本和欧盟等国家经济发展放缓，这大大影响了泰国国内经济的发展。如果没有对中国

出口贸易的增长，泰国经济的可持续发展将很难维持。然而近两年来，由于泰国对中

国和其他国家的市场出口放缓，使得泰国出口额出现负增长，因此泰国经济处于萧条

状态。 

泰中两国对外贸易促进了泰国经济发展。泰中两国经济相辅相成，泰国对中国出

口其所需的橡胶、塑胶和木薯等产品。农产品的出口增长率对泰国农民收入具有直接

影响。十年来，泰国对中国水果出口量高速增长。尽管中国是全球生产大米最多的国

家，但由于人口众多，还需要从泰国进口大米。此外，泰国还对中国出口电脑零件等

工业产品和橡胶带等橡胶制品，目前泰国是中国橡胶进口最多的国家。泰中两国贸易

数据表明，泰中两国经济已呈现国际生产网络（IPN）互联互通的状态。 
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外资投资对泰国经济发展也十分重要，外商投资除了有利于增加泰国就业与提高

国民收入，还为泰国带来了先进的生产技术和管理理念。如果缺乏外资的支持，泰国

许多产品将无法生产。以往日本和美国的企业投资对泰国工业结构产生了很大影响，

中国的投资也会如此。中国企业对泰国投资，除了有利于增加泰国就业和提高国民收

入，还会使泰国劳动者掌握相关知识和技术。与此同时，中国的投资者也可以利用泰

国丰富的资源，以泰国为生产基地向不断扩大的东盟市场及世界市场提供产品。 

中国投资泰国对双方都有利。泰国是橡胶产量大国，同时拥有多样化的食品原料，

因此中国可以投资橡胶制品和食品工业，除此之外，泰国还有其他领域值得投资。与

此同时，和其他中南半岛国家相比，泰国的公共设施和工业设备较为齐全，而且具有

明确的促进外商投资和使用国内产品原料的政策。 

由于东盟经济一体化，使得在泰国生产的产品易于销售到东盟其他国家，泰国成

为了外资生产产品并销售到东盟市场的中间国。 

大量中国游客赴泰旅游促进了泰国旅游业及交通运输和区域产品贸易等其他相关

行业的发展，在增加相关行业就业的同时，提高了相关从业人员的收入。与此同时，

还影响到了诸如贸易增长和对中国游客喜欢的产品进行投资等其他经济领域的发展。 

中国-东盟自由贸易协议有利于泰中两国经济发展，因为上述协议签署国的企业双

方互免关税、并消减相互抵制贸易与投资行为。如果交通状况得以改善，国际通关手

续更加简化，中国与东盟（包括泰国）在成本方面会占比较优势，这将有利于进一步

扩大双边贸易与投资。中国-东盟自贸区（CAFTA）具有巨大的市场空间，同时成员国

有意强化双边合作关系，这将成为促进中泰经济关系的重要平台。 

（三）对中泰经济关系的思考 

泰中两国的经济关系将会更加密切，但中国经济的增速放缓和近三年来泰国对中

国出口增长率的下降的确令人担忧。造成前一个现象的原因有很多，其中主要由于三

十多年来中国经济持续高速增长，并成为了世界第二大经济体，要在如此庞大的经济

总量规模上保持双位数的经济增长率是十分困难的事情。其他诸如劳动力和其他成本

增加、人民币升值、世界经济发展放缓、及中国新一届领导人反腐败、反对地方政府

浪费性投资、严控金融和房地产等措施对当前中国经济的成长率也产生了一定的影响。 

中国政府已经意识到中国经济不会再像以往继续高速增长，不能再依靠廉价劳动

力和自然资源来实现经济可持续发展。因此中国政府在第十二个五年计划中调整了经

济增长率达的预期降低至每年 7%，而重视经济发展的质量，缩短收入差距，提倡节能

环保、发展科学技术并不断扩大内需。 

近两年，中国领导人多次提及中国经济的“新常态”（New Normal）。其主要内容
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如下：经济增速将处于中等水平，既不是以往的“跳跃式”增长，也不会出现经济的

跌宕起伏。中国政府将一步调整经济结构，扩大国内市场增长率，缩短人民平均收入

的差距，将以往依靠扩大投资和资源消耗的经济增长模式改为依靠技术和创新的经济

增长模式。中国“十一五”和“十二五”年计划中明确规定的经济政策，在明年即将

开始的第十三五计划的主要内容中也会得到贯彻。 

回顾泰国经济，近两年来，泰国经济出现大幅度衰退现象。出口贸易增长率连续

两年处于负增长状态。尽管负增长的幅度不大，但仍令人担忧，因为之前很少出现经

济和出口负增长的现象。导致上述现象的原因是多重的，其中泰国政局长期不稳定，

全球经济放缓和农产品价格下跌等是泰国增长率下降的主要原因。很多人认为泰国对

中国出口增长率的下降与中国经济发展放缓有关，但很少有人反思泰国自身工业竞争

力原因。其他东盟国家同泰国一样遭受世界性经济危机而影响了本国经济和出口的增

长，但他们中的大部分没有像泰国一样出现如此严重的损失。此外，泰国国内政治不

稳也不会对出口增长率产生很大的影响，泰国出口商将出口增长下降的原因归结于泰

铢升值，因为泰铢升值会影响到出口产品境外销售的价格，但和亚洲其他国家相比，

泰铢的有效汇率（EER）并没有大幅度升高。一般情况下，外汇的上下波动对本国产品

的国际竞争力会有短期影响，进而影响到出口贸易的增长。但是如果国内生产商努力

提高生产质量，工业产业调整产品结构，那么长期而言泰铢升值对泰国出口总额的增

长不会产生的太大影响。日本、韩国和台湾的经验值得学习，上世纪 80 年代后半叶，

上述国家和地区的币值上升很快，于是他们采取了各种经济调整措施，如鼓励企业境

外投资，扩大产品市场，调整产业结构和提高产品质量等，通过一系列的措施保证了

本国和本地所生产的产品在世界市场上占据良好的份额。 

近两三年来，泰国对中国出口的增长率的下降是值得重视的现象，由于目前中国

是泰国最重要的出口国，泰国相关机构应深入研究对中国出口增长下降的相关原因，

并寻求解决之道。 

泰中经济关系对中国经济发展起到积极作用。泰国位于中南半岛的中心，位于南

宁-新加坡、昆明-新加坡经济走廊中间，是二十一世纪海上丝绸之路的经济交通枢纽，

对中国与其他东盟国家及与世界其他区域交流产生重要作用。在中国-东盟经济的关系

中，泰国可能成为各国物流中心。此外，与其他邻国相比，泰国拥有较发达的经济、

较便利的公共设施、较完备的工业体系、较高水平的劳动力和经验丰富的企业。尽管

上述优势随着时间的推移逐渐减弱，但是泰国作为区域间的交通运输优势将有助于中

国与东盟及与世界其他区域进行贸易、投资、旅游和其他商务活动的联通。 

令人担忧的是泰国对中国出口增长下降可能不只是短期的现象，而可能反映出泰
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中两国贸易交往的长期处境。未来中国经济状况将会呈现缓慢增长态势。如果泰国出

口商不根据中国经济的变化进行出口结构的调整，那么泰国对中国的出口增长率仍将

持续下降。认真研究中国经济的转变，深入了解出口中国的产品类别及中国各省市经

济情况对泰国保持与中国经贸往来十分重要。除了经济方面，泰国还需加大研究中国

的其他各个方面的问题。作为国家决策者的泰国政府、企业家、专家学者及人民群众

对中国很感兴趣，但是直到现在泰国政府及相关机构尚未制定出明确的泰中两国经济

战略关系。尽管在泰国研究中国的文章不断增多，但仍缺乏深度的研究。如果和新加

坡、马来西亚和越南等其他东盟国家相比，在泰国研究中国经济和文化的学者仍寥寥

无几。 

中国作为拥有数千年历史的大国，具有悠久的传统文化。现今中国政治制度和政

府结构与其他国家存在一定的差异，同时中国国内各区域间也存在着很大差异，其政

府、企业家和人民群众的思想观念及行为方式都与泰国有所不同，因此学习和了解中

国各个方面的情况将有利于加强与中国各个阶层的联系。尽管目前泰国政府、研究机

构和民营企业对中国的研究有所增加，但是相关研究仍有待提高，在传播方面也存在

一定的局限性。 

以中国经济对泰国经济发展的重要性，泰国应推进对中国的学习和研究，以明确

与中国经济的战略关系。在经济交往实践过程中，推进政府与民间机构进行集思广益，

并形成系统性的中国研究。十年前，泰国政府曾一度成立泰中贸易、投资和经济合作

联合委员会（简称“联委会”），为推动泰中两国经济关系构建了更加密切的机制。联

委会制定了泰中贸易投资的目标，在泰中两国政府的重视下既定目标得以实现。但不

久后联委会因政府更换而终止了工作，在泰中两国建交 40 周年之际，两国政府或许会

重新考虑恢复泰中经济合作的类似方式，共同举办有利于两国经济关系发展的活动。 

 

五、总结 

近三十年来，中国经济发展迅速，实现了从贫穷落后国家到经济先进国家的转变。

自上世纪七十年代末期的改革开放至今，中国经济发生了翻天覆地的变化，人民生活

水平得到大幅度提高，国际贸易投资增长近百倍，目前中国已成为世界上贸易总额最

高的国家。在投资方面，中国一方面吸收大量外资投入，另一方面对外开展大量投资，

因此中国也是世界上重要的投资国。据相关数据预测，在 2030 年以前，中国将超过美

国成为全球第一的经济大国。 

中国经济三十多年来持续的发展堪称世界经济的奇迹。中国的崛起对世界经济影

响甚大，不管是在国际贸易投资方面还是在资源利用方面，中国都影响着世界经济的
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发展。就连中国产品与服务的需求量也影响着世界经济，比如中国对原料产品的需求

和在世界商品市场的竞争产生影响。 

在此之前美国、日本和欧盟是东盟国家境外的重要市场，与这些经济大国建立贸

易投资关系促进了东盟经济的发展。但是近十年来，东盟国家对上述国家出口放缓，

而对中国市场的出口呈现增长态势。 

东盟具有与中国相邻的区域优势，中国经济总体属于大型经济，同时内部呈现多

样化的形态，国内各地区发展与资源禀赋存在差异，但是东盟国家无论是国民收入高

于或低于中国都可以在与中国发展经济的过程中获益。中国与东盟国家的经济发展是

相辅相成的，除了新加坡，所有东盟国家都拥有丰富的自然资源，而中国经济发展正

需要各种自然资源作为工业发展的原料，因此中国需要进口大量的矿产、石油、木制

品、橡胶、木薯，甚至是大米。虽然中国是全球生产大米最多的国家，但是由于人口

和经济发展的压力，中国仍须从泰国和越南等国家进口大米。近二十年来，随着中国

政府“走出去”发展战略的推进，中国大量投资者进入世界各地市场进行投资，东盟

市场也成了中国投资者感兴趣的区域之一。与此同时，随着中国国民收入的提高，大

量中国游客前往东盟国家旅游，对当地的居民的就业和收入提高产生了积极的作用。 

除了经济方面的关系，中国政府还与东盟国家发展其他方面的关系，并与各国建

立了大量合作项目。总体而言，中国对东盟的重要性是多层次的。在贸易投资、旅游

和交通运输方面，中国促进了东盟国家的发展，甚至在安全问题及国际关系方面，中

国作为与东盟关系密切的发展中国家，在世界舞台上起到了积极的作用，尤其在各种

国际谈判中也可能维护了东盟国家的利益。 

就泰中关系而言，中国在贸易、投资、旅游及其他方面的关系上对泰国经济发展

都产生了一定的影响。在东盟各国中，泰中两国关系非同一般。尽管如此，泰中两国

贸易投资额却低于东盟中的一些国家，因此泰国的经济决策者需要进一步重视泰中关

系的发展，并制定出与促进两国关系相关的具体战略，尤其是要对出口结构进行战略

调整。 
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ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไทย-จีน  

ออกดอกออกผลอยางงดงาม 
หล่ี เหรินเหลียง1 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

บทคัดยอ 

นับตั้งแต ป พ.ศ. 2518 รัฐบาลไทย-จีนไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปน

ทางการ ตลอด 40 ท่ีผานมารัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนรวมมือกันดวยความไวเนื้อเชื่อใจและเอ้ือ

ประโยชนแกกัน ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีางการเกษตรเปนสวนสําคัญของความรวมมือระหวางรัฐบาลท้ัง

สองประเทศมาโดยตลอด ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลท้ังสองประเทศ ราชวงศไทยและองคกร

ภาครัฐและภาคเอกชน ไดกอใหเกิดโครงการความรวมมือข้ึนหลากหลายรูปแบบซ่ึงมีเนื้อหา

ครอบคลุม ท้ังขาวลูกผสม เครื่องจักรกลการเกษตร มันฝรั่งผลผลิตสูง การใชปุยอยางสมดุล พืชผล

เขตรอน โภชนาอาหารสัตว ระบบนิเวศการเกษตร นโยบายดานการเกษตร การแลกเปลี่ยนพันธุพืช

พันธุสัตว ขาว ยางพารา ผลไมเขตรอน เทคนิคการเพาะปลูก  และระบบสารสนเทศความม่ันคงทาง

อาหาร ปจจุบันความรวมมือเหลานี้ไดประสบผลสําเร็จอยางงดงาม 

บทความนี้ มีวัตถุประสงคท่ีจะแนะนําพ้ืนฐานของความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีทางการเกษตรไทย-จีน บทบาทของรัฐบาลท้ังสองประเทศท่ีมีตอความรวมมือดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร คุณูปการของราชวงคไทยท่ีมีตอความรวมมือดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนแนวโนมความรวมมือและขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยวิธีทบทวนวรรณกรรม เอกสารท่ีเก่ียวของ เนื้อหาจากประสบการณ งานแปลและลาม 

และการสัมภาษณเชิงลึกบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

คําสําคัญ：ความสัมพันธไทย-จีน  ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ออก

ดอกออกผล 
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1. พ้ืนฐานของความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไทย-จีน 

ประเทศไทย-จีนลวนแตเปนประเทศเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการ

พัฒนาดานการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม 

รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเปนเวลาอัน

ยาวนาน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงปฏิรูปการศึกษาอยาง

จริงจัง ไดสงนักเรียนทุนไทยอีก 206 คนไปอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี เดนมารก เพ่ือ

ศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร ทหารบก ทหารเรือ การทูต การแพทย 

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรเปนตน2เพ่ือใหเกษตรกรมีความสามารถในการรักษาขอไดเปรียบใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  หลายสิบปท่ีผานมา การเกษตรสมัยใหมกลายเปนหนึ่งในเสา

หลักของระบบเศรษฐกิจไทย 

เปนท่ีรูจักกันดีวาทรัพยากรดินในประเทศไทยอุดมสมบูรณ ปริมาณน้ําฝนและแสงแดด

เพียงพอและเปนยุงฉางท่ีมีชื่อเสียงของโลก  และประเทศไทยเปนประเทศท่ีผลิตยางพารารายใหญ

ท่ีสุดรายหนึ่งของโลก แตการใชทรัพยากรดินและการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพยังอยูในข้ันเริ่มตน  

ดังนั้นจึงมีทรัพยากรเหลือใหใชและพัฒนามากมาย 

ถึงแมภาคการเกษตรจะมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แตการพัฒนา

ทางการเกษตรคอนขางชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรก็ยังลาหลัง ในขณะท่ีประเทศ

จีนมีความโดดเดนในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการทําการเกษตร การเลี้ยงสัตว การเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา การประมงในทะเลลึก เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ เทคโนโลยีพลังงานในชนบทและ

สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการควบคุมและปองกันโรคในสัตว สิ่งดีๆ เหลานี้ลวนเอ้ือตอความรวมมือดาน

การเกษตรไทย-จีน 

ไทย-จีนมีความใกลชิดทางภูมิศาสตร มีความเชื่อมโยงกันเชิงสายเลือด มีวัฒนธรรมท่ี

คลายคลึงกัน  และมีประวัติศาสตรความสัมพันธอันดีตอกันมาเปนเวลารวมพันป  โดยเฉพาะตั้งแต

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ไทย-จีนไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ ความ

รวมมือดานการเมือง การทูต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของท้ังสอง

ประเทศไดรับการพัฒนาในเชิงลึกและเชิงกวางครอบคลุมทุกมิติ 

 

 

 

 

                                                                    
2 สํานักงานผูดูแลนักเรยีนในสหรัฐอเมริกา 
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2. บทบาทของรัฐบาลท่ีมีตอความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรระหวางไทย-

จีน 

ในป พ.ศ. 2521 ไทย-จีนไดลงนามขอตกลงระหวางรัฐบาลวาดวยความรวมมือทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและตั้งคณะกรรมการรวมระหวางรัฐบาลไทย-จีนดานความรวมมือทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีน และกระทรวงการ

ตางประเทศของไทยเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติตามขอตกลง  ท้ังสองฝายไดจัดการประชุมข้ึน 

20 ครั้ง กําหนดโครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 859 โครงการ3  มีความ

รวมมือดานการเกษตร การปาไม เครื่องจักรกล อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีชีวภาพ ระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตรอุตสาหกรรมเคมี การทําเหมืองแร  ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยา แผนดินไหว 

ชลประทาน พลังงานใหม ยาแผนโบราณ การสื่อสารผานดาวเทียม การขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเบา การจัดการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การผังเมือง การศึกษา 

การฝกอบรมและการคุมครองสัตวปา ฯลฯ  ในชวงนี้ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรระหวางไทยและจีนไดดํา เนินการภายใตขอตกลงฉบับนี้  โดยผาน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองจีนและกระทรวงการตางประเทศของไทย 

จนกระท่ังเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 ไทย-จีนไดลงนามอยางเปนทางการในบันทึกความเขาใจ

วาดวยความรวมมือทางการเกษตรระหวางกระทรวงเกษตรของจีนและกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ของไทย พรอมจัดการประชุมเก่ียวกับคณะทํางานดานความรวมมือทางการเกษตรของท้ังสองประเทศ

ข้ึนในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2540 เปนครั้งแรก  คณะทํางานดานความรวมมือทางการเกษตรเปน

องคกรสําคัญดานความรวมมือทางการเกษตรระหวางสองประเทศ  ซ่ึงหนวยงานดานการเกษตรท้ัง

สองฝายใหความสนใจเปนอยางมาก ตั้งแตปท่ีจัดตั้งคณะทํางานใน พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน ได

จัดการประชุมแลวท้ังหมด 7 ครั้ง ท้ังสองฝายไดจัดคณะศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตรท้ังหมด 30 คณะ มีผูเขารวมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนท้ังสิ้น 300 กวาทาน 

เนื้อหาของการดูงานแลกเปลี่ยนเก่ียวของกับความรวมมือดานการผลิตขาว อาหารแปรรูป  ระบบ

สงเสริมการเกษตร ระบบสหกรณ การกําจัดการแมลง การจัดการทรัพยากร  การประมง  การจัดการ

สิ่งแวดลอม การศึกษาดานการเกษตร เทคโนโลยกีารทดสอบดินและปุย 

วันท่ี 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2545 จีนและสํานักงานเลขาธิการอาเซียนไดลงนามในบันทึกความ

เขาใจวาดวยความรวมมือทางการเกษตรระหวางกระทรวงการเกษตรของจีนและสํานักงานเลขาธิการ

อาเซียน การลงนามครั้งนี้เปนสัญลักษณแสดงวาความรวมมือดานการเกษตรระหวางจีน-อาเซียนได

                                                                    
3 หนังสือพิมพเกษตรกรรายวัน.ขอดีของความรวมมือซึ่งกันและกันดานการเกษตรไทย-จีน .วันท่ี 23 กรกฏาคม 

พ.ศ. 2547  
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เขาสูข้ันตอนการพัฒนายุคใหมตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางการเกษตรจีน-อาเซียน 

และภายใตความรวมมือดานการเกษตรในจีนและอาเซียน กระทรวงการเกษตรจีนจึงไดรวมกับ

ประเทศไทยจัดการอบรมและจัดสัมมนาเก่ียวกับขาวลูกผสม เครื่องจักรกลการเกษตร มันฝรั่งผลผลิต

สูง การใชปุยอยางสมดุล พืชผลเขตรอน โภชนาการอาหารสัตว ระบบนิเวศการเกษตร นโยบาย

การเกษตร การแลกเปลี่ยนพันธุพืชพันธุสัตว  การเพ่ิมการพัฒนาดานขาว ยางพารา ผลไมเขตรอน  

เทคนิคการเพาะปลูกพืช การฝกอบรมดานระบบความม่ันคงทางอาหารและเทคโนโลยีการผลิตเห็ด  

อุตสาหกรรมปาไม เทคโนโลยกีารผลิตยางแปรรูป เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

การฝกอบรมเทคโนโลยพีลังงานในชนบท  และความรวมมือดานอ่ืนๆ  มีบุคลากรดานการเกษตรและ

เจาหนาท่ีเทคนิคเขารวมการจัดการฝกอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนมากกวา 150 คน  

ผูแทนรัฐบาลท้ังไทยและจีนไดใหความสําคัญดานความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรระหวางสองประเทศเปนอยางมาก ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงไดพบปะกับ พล.อ.

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแหงประเทศไทย ณ มหาศาลาประชาคมเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 โดยประธานฯ สี จิ้นผิง กลาวถึงความรวมมือระหวางไทย-จีนอยูในระดับแนวหนาของ

ความรวมมือระหวางจีน-อาเซียน ท้ังสองฝายควรสงเสริมความรวมมือดานการรถไฟและการเกษตร

เพ่ือรักษาไวซ่ึงบทบาทการเปนผูนําและแบบแผนของความรวมมือ เปนการสงเสริมความเชื่อมโยง

ระหวางจีน-อาเซียน ท้ังสองฝายควรขยายความรวมมือดานสังคม วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี

การสื่อสาร เพ่ือใหมิตรภาพระหวางไทย-จีนเจริญรุงเรืองสืบไป 

ในวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2555 นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีประเทศไทยและ

คณะเยอืนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการตามคําเชิญของทาน เวิน เจียเปา นายกรัฐมนตรี

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ท้ังสองฝายเห็นพองกันวา การเยือนครั้งนี้สามารถผลักดันและสงเสริม

ความสัมพันธดานยุทธศาสตรความรวมมือระหวางไทย-จีน  จากการประชุมหารือ ท้ังสองฝายไดตกลง

ท่ีจะเสริมสรางความเขมแข็งดานการแลกเปลี่ยนและความรวมมือทางดานการเกษตร  ทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงเสริมความรวมมือทางดานทะเลและสิ่งแวดลอม ขยายการคาและ

ความรวมมือดานสินคา เกษตรระหวางกัน เสริมสรางความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร  สงเสริมความรวมมือทางดานพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพ 

และพลังงานสะอาด รวมผลักดันและพัฒนาหองวิจัยทางภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเลไทย-จีน 

วันท่ี 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2557   พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชาไดสงทูตพิเศษ นําจดหมายไป

เขาพบกับทานรองประธานาธิบดีจีน ไทย-จีนท้ังสองฝายเนนความรวมมือดานโครงสรางพ้ืนฐานและ

ความรวมมือดานการเกษตร 

นอกจากโครงการท่ีนําโดยรัฐบาลโดยตรงแลว  สถาบันการวิจัยในจังหวัดและเทศบาลตางๆ

ตลอดจนมหาวิทยาลัยก็ไดรวมมือกับหนวยงานของไทย  หลังจากท่ีไดรวมมือกันเปนระยะเวลาหลาย

สิบป ปจจุบนัลวนประสบผลสําเร็จอยางงดงาม  
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ประเทศไทยเปนประเทศพุทธศาสนา ชาวพุทธใชดอกบัวในการบูชาพระพุทธเจา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของประเทศไทยและสถาบันวิทยาศาสตรการเกษตรหูเปยของจีนได

รวมกันพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกดอกบัว  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรวมมือกับอําเภอ

กวางฉาง มณฑลเจียงซี ของจีน ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดบัวและเทคโนโลยีการแปรรูปเมล็ดบัว 

และยังไดรวมมือกับอําเภอเปายิ่ง มณฑลเจียงซู ศึกษาการแปรรูปเมล็ดบัวเปนเมล็ดบัวผง แปงและ

ผลิตภัณฑแปรรูปอ่ืนๆ 

ทุกคนทราบดีวาขาวโพดไรสุวรรณในประเทศไทยมีชื่อเสียงมาก นักทองเท่ียวท่ีเดินทางไป

เท่ียวภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะเดินทางกลับจะตองแวะสระบุรีเพ่ือซ้ือขาวโพดตมและ

น้ํานมขาวโพดท่ีรานไรสุวรรณ  พันธุขาวโพดหวานเหลานี้ลวนพัฒนาจากศูนยวิจัยพืชอาหาร สถาบัน

วิทยาศาสตรการเกษตรมณฑลยูนนานของจีนและกระทรวงเกษตรและสหกรณของไทย   ศูนยวิจัยพืช

อาหารสถาบันวิทยาศาสตรการเกษตรมณฑลยูนนานไดมอบเมล็ดพันธุยูนรุย 88 ยูนรุย 8 ยูนรุย 21 

ยูนรุย 6 ยูนรุย47 เมล็ดพันธุขาวโพดเหนียวหวาน 888  เมล็ดพันธุขาวโพดเหนียวหวาน 3 และทํา

การทดลองปลูก  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ประเทศไทยไดสงนักวิทยาศาสตร 2-3 

ทานไปยังสถาบันวิทยาศาสตรการเกษตรของมณฑลยูนนานเพ่ือศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด 

เทคโนโลยีและการจัดการ การตรวจสอบโครงการ การสํารวจตลาดและการสงเสริมการผสมพันธุ

ขาวโพด 

 “ถาหากรับประทานลิ้นจี่วันละ 300 ผล ยินดีลาออกมาเปนคนหลิงหนาน” เปนบทกวีท่ี

พรรณนาประเพณีและพืชผลของซู ตงโป ผูเปนนักกวีเอกของจีน  และมีตํานานเลากันวา สนมเอกห

ยาง กุยเฟยทรงโปรดปรานอาหารสองอยาง  หนึ่งในนั้นคือลิ้นจี่  ฉะนั้น มีนักกวีราชวงศถังแตงบทกวี

วา “มาเร็วฟุนฟุงกระจายนางสนมยิ้ม ใครหนอจะไปรูวาท่ีแทคือสงลิ้นจี่มา” ในประเทศจีน มีการปลูก

ลิ้นจี่ท่ีหลิงหนาน (แถวกวางตุง) เปนจํานวนมาก ปจจุบัน นี้ พันธุลิ้นจี่จากกวางตุงไดมาผสมกับพันธุ

ของประเทศไทยกลายเปนลิ้นจี่พันธุเมล็ดขาวเหนียว คือ เมล็ดเล็ก เนื้อหนา มีชื่อเสียงไปท่ัวโลก  

(จะเห็นไดวา) ไมวาจะเปนความรวมมือระหวางภาครัฐหรือภาคเอกชน ลวนสงเสริมความ

รวมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไทย-จีนใหออกดอกออกผล

อยางสวยสดงดงามท้ังสิ้น 

3. คุณูปการของราชวงศไทยตอความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไทย-จีน 

ราชวงศไทยใหความสําคัญแกมิตรภาพไทย-จีนเปนอยางมาก  โดยไดสรางคุณูปการตอความ

รวมมือไทยและจีนในทุกๆ  ดาน  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดชเปน

พระมหากษัตริยรัชกาลท่ี  9 แหงราชวงศจักรี ความหมายของคําวาภูมิพลอดุลยเดชคือ พลังของ

แผนดิน ไมมีพลังใดสามารถเปรียบเทียบได ในขณะท่ีพระองคทรงครองราชยตลอด  60 กวาป 

พระองคทรงเสด็จพระราชดําเนินไปยังทุกหนแหงของประเทศไทย และไดทรงใชเวลาสวนใหญกับการ

พัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีชนบท 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวริเริ่มดําเนินโครงการพัฒนาอางเก็บน้ําชลประทาน โครงการ

ปองกันน้ํ าทวมภัยแล ง โครงการปลูกป า  การอนุรักษสิ่ งแวดลอมและการพัฒนาชนบท

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมวิจัยและพัฒนาฝนเทียมบรรเทาภัยแลงดวยพระองคเอง โดยได

กอตั้งศูนยปฏิบัติการฝนเทียมอยูขางพระราชวังไกลกังวล ท่ีนายกยองมากท่ีสุดคือพระองคไดริเริ่ม

โครงการปลูกพืชทดแทนฝนในพ้ืนท่ีภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย  ซ่ึงในอดีตพ้ืนท่ีเหลานั้นเต็ม

ไปดวยฝนไมเพียงแตชาวเขาฐานะยากจนและลาหลัง ยังมีผูติดยาเสพติดมากมายอีกดวย เพ่ือ

เปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูของชาวเขา พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดจัดตั้งกองทุน

พิเศษเพ่ือขจัดปญหายาเสพติด และไดสงเสริมใหชาวไทยภูเขาปลูกชาน้ํามัน แมคคาเดเมีย ชา  กาแฟ 

ฯลฯ พืชเศรษฐกิจ 300 กวาชนิด ทําใหพสกนิกรในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ไดแกเชียงใหม เชียงราย พะเยา 

แมฮองสอน และนาน กวา 100,000 คนไดรับประโยชนเหลานี้4 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวยังมีโครงการพระราชดําริเก่ียวกับการขจัดความยากจนและความลาหลังในพ้ืนท่ีชนบทของ

ประเทศไทย ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีางการเกษตรและทุนทรัพยของโครงการ

หลวงชวยใหเกษตรกรหลุดพนจากความยากจนและสรางรายได  พระองคทรงพระราชทานพันธุสุกร

และพันธุไกหรือเมล็ดพันธุและตนกลาใหกับเกษตรกรแลวแตความพรอมของเกษตรแตละราย หาก

เกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตวแลวไดกําไรก็ตองนําเงินทุนกลับคืนใหกับโครงการหลวง เพ่ือใหโครงการ

หลวงสามารถนําเงินทุนมาหมุนเวียนชวยเหลือเกษตรกรใหร่ํารวยมากข้ึน 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการเกษตรไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใชทรัพยสวน

พระองคในการกอสรางโครงการชลประทาน พระองคทรงไดทดลองทํานาในพระราชวัง แลวให

เกษตรกรเขาเยี่ยมชมและรับการฝกอบรม  พระองคยังไดทดลองเลี้ยงวัวและเลี้ยงปลาในพระราชวัง

เพ่ือหาวิธีทําใหเกษตรกรร่ํารวยอีกทางหนึ่งดวย  และเพ่ือเปนการยกยองพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวท่ีทรงสงเสริมการพัฒนาดานการเกษตรไทย นายโกฟ อันนัน (Kofi Atta Annan) เลขาธิการ

สหประชาชาติไดถวายรางวัล “พระมหากษัตริยนักพัฒนา” แดพระองค        

ระหวางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดําเนินการพัฒนาการเกษตร ประเทศจีนก็มีสวน

รวมในการนี้ดวย 

โครงการหลวงในดอยอางขาง จังหวัดเชียงใหม (ท่ีเริ่มดําเนินการป พ.ศ. 2542 ) ไดนําเขาลูก

พีชและชาเขียวจากประเทศจีน หลังความพยายาม 10 กวาปท่ีผานมา ปจจุบันไดพัฒนาสายพันธุลูก

พีชแลวกวา 200 สายพันธุ รวมท้ังยังสามารถเปลี่ยนความคิดผูคนท่ีมีตอลูกพีชได  เม่ือกอนทุกคนคิด

วาประเทศไทยเปนเขตรอนไมเหมาะแกการปลูกพีช ถึงปลูกสําเร็จลูกพีชก็จะมีขนาดเล็ก มีรสเปรี้ยว

และฝาด ความคิดเหลานี้ลวนเปนความเขาใจผิด ปจจุบันลูกพีชในไทยมีขนาดใหญและหวานซ่ึงมีขาย

ในรานโครงการหลวง 

                                                                    
4 สถานีเกษตรหลวงอางขาง 
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ประเทศจีนเปนแหลงกําเนิดของใบชา เม่ือกลาวถึงประเทศจีนทุกคนจะนึกถึงใบชาและผา

ไหมแตไมมีใครทราบเลยวาโครงการหลวงในดอยอางขาง ในจังหวัดเชียงใหม มีการปลูกชาเขียวของ

จีนและมีชาวจีนจากมณฑลเจอเจียงในวัยเกษียณคนหนึ่งอาสามาทํางานปลูกชาโดยไมรับคาตอบแทน 

ชาเขียวในโครงการหลวงเปนชาเขียวอินทรียอยางแทจริง มีกลิ่นหอมอรอย และจําหนายในราคา 1/5 

ของราคาในประเทศจีน ดังนั้นจึงมีใบชาจํานวนมากไดสงออกไปยังประเทศจีนและเขตไตหวัน 

แตเดิมพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงใหมไมมีการเพาะปลูกผักและผลไมเมืองหนาว เชน กะหล่ําปลี 

ผักปวยเลงและสตอเบอรี่ ฯลฯ ตั้งแตไดจัดตั้งโครงการหลวง มูลนิธิชัยพัฒนาไดติดตอไปยังหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของในประเทศจีนและไดรับการสนับสนุน ในป พ.ศ. 2555 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได

มอบท้ังเมล็ดพันธุ เทคนิคการเพาะปลูก เครื่องจักรกลการเกษตรและเงินทุนท่ีจําเปนใหกับโครงการ

หลวง เพ่ือเปนของขวัญใหกับพระมหากษัตริยของไทย และยังไดชวยเหลือแผนพัฒนาโครงการอยาง

เปนทางการอีกดวย 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีบทบาทสําคัญในการนําเขาปศุสัตวและสัตว

ปกจากประเทศจีน 

แมประเทศไทยจะเปนเมืองพุทธ แตประชากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญนับถือ

ศาสนาอิสลาม ไทยจึงไดพัฒนาการเลี้ยงแพะตามสภาพความเปนอยูในทองถ่ินตางๆ เพ่ือใหมีนมแพะ

และเนื้อแพะไวสําหรับบริโภค วันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ไดนําเขาแพะพันธุหลาวซานจํานวน 2 คู

จากมณฑลซานตงประเทศจีน มอบใหสํานักงานปศุสัตวเลี้ยงดู (เพศผู 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว) ในป พ.ศ. 

2549 ไดนําเขาแพะจากจีนอีก 900 ตัว  สวนหนึ่งมอบใหเกษตรกรอีกสวนหนึ่งมอบใหสํานักงานปศุ

สัตวเลี้ยงดู และในปจจุบันไดขยายเปนหลายพันตัวแลว5 

ประชาชนชาวจีนตางรูจักสุกรพันธุจินหัวและจินหัวแฮมเปนอยางดี สุกรพันธุจินหัวเรียกอีก

อยางวา“Two-end-black” เปนสุกรท่ีมีชื่อเสียงในประเทศจีน  สุกรพันธุจินหัวโตเร็ว คุณภาพเนื้อดี 

อัตราการเจริญพันธุสูง เม่ือนํามาผลิตเปน "จินหัวแฮม" จะไดรสชาติอรอย กลิ่นหอม สีสวยสดและมี

ชื่อเสียงท้ังในประเทศจีนและตางประเทศ  เนื่องจากสวนหัวและสวนทายของลําตัวเปนสีดําและสวนท่ี

เหลือเปนสีขาว จึงเรียกวา “Two-end-black” เปนสุกรพันธุดีในประเทศจีน สุกรพันธุจินหัวใหลูกดก 

แมพันธุดี มีน้ํานมจํานวนมาก ประสิทธิภาพในการเลี้ยงดูและการสืบพันธุดี วันท่ี 23 พฤศจิกายนพ.ศ. 

2542 ประเทศไทยไดนําเขาสุกรพันธุจินหัว 2 คู  มอบใหสํานักงานปศุสัตวนําไปเลี้ยงดู ปจจุบันไดมี

การเลี้ยงอยางแพรหลาย ผูท่ีมาประเทศไทยอาจไดมีโอกาสชิมซุปหูฉลาม ซ่ึงซุปหูฉลามนั้นเค่ียวมา

จากเนื้อสุกรพันธุจินหัวนั่นเอง 

สุกรพันธุเหมยซานเปนสุกรพันธุดีอีกสายพันธุหนึ่ง มีรูปรางเล็ก ผิวหนังบาง เจริญเติบโตไว มี

ความแข็งแรงสมบูรณ มีน้ํานมมากและคุณภาพเนื้ออรอย มีชื่อเสียงไปท่ัวโลก  ทางรัฐบาลสาธารณรัฐ

                                                                    
5 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศสุัตว 
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ประชาชนจีนไดนอมเกลาฯ ถวายสุกรพันธุเหมยซานแกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2524 จํานวน 2 คู และครั้งท่ี 2 เม่ือ วันท่ี 8 มกราคม 

พ.ศ. 2558 อีกจํานวน 2 คู  

ชื่อเสียงของเปดยางอ้ีเหลียงแมจะไมโดงดังเทากับเปดปกก่ิง แตเนื่องจากมีบริษัทเอกชนของ

ไทยรายหนึ่งไดนําเขาเปดปกก่ิงแลว บวกกับเปดอ้ีเหลียงเหมาะสมกับการเลี้ยงในสภาพภูมิอากาศและ

ภูมิประเทศของไทย ดังนั้นสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจึงรับสั่งใหนําเขาเปดอ้ีหลียง 

ในป พ.ศ. 2543 รัฐบาลมณฑลยูนานนอมเกลาฯ ถวายเปดอ้ีเหลียงจํานวน 10 คูแกสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระองคไดพระราชทานใหกรมปศุสัตวนําไปเลี้ยงดู6 

หานหัวสิงโตเปนหานพันธุดีของประเทศจีน และเปนหนึ่งในหานพันธุใหญของโลก เนื้อเยื่อ

หานชนิดนี้จะเพ่ิมข้ึนตามอายุของหาน มีรูปรางคลายหัวสิงโต จึงเรียกวาหานหัวสิงโต หานหัวสิงโตมี

เหนียงใตคอ ปากสั้นและกวาง ลําคอยาวปานกลาง หนาอกและทองกวางลึก เทาและพังผืดระหวาง

นิ้วเปนสีสมหรือสีเหลืองเทา  โดยเพศผูเม่ือโตเต็มวัยจะมีน้ําหนัก 10 - 12 กิโลกรัม เพศเมียมีน้ําหนัก 

9 - 10 กิโลกรัม มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีรางกายท่ีแข็งแรง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน

จีนไดนอมเกลาฯ ถวายไขเปนจํานวน 100 ฟองแกสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ

พระองคไดพระราชทานใหกรมปศุสัตวนําไปเลี้ยงดู ปจจุบันไดสงเสริมและขยายพันธุไปท่ัวประเทศ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีความรูสึกท่ีดีและมีสายสัมพันธ

ใกลชิดกับประเทศจีน พระองคไดสรางคุณูปการอยางใหญหลวงในการสงเสริมมิตรภาพไทย-จีนและ

ความรวมมือในดานตางๆ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับสั่งกับนักศึกษา

ไทยหลายครั้ง ภาษาเปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง นอกจากเรียนภาษาจีนแลวยังตองเรียนรูวัฒนธรรมจีน

และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชนแพทยแผนจีน  สารสนเทศภูมิศาสตร ดาวเทียม พลังงาน

ชีวภาพ ฯลฯ  สําหรับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร พระองคทานไมเพียงแตสนับสนุน

สงเสริมเทานั้น หากยังทรงปฏิบัติดวยพระองคเอง สามารถเห็นไดจากการจัดสัมมนาครั้งใหญ 3 ครั้งท่ี

ผาน 

งานสัมมนาความสัมพันธไทย-จีน ครั้งท่ี 8 หัวขอ “การสรางพลังเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ

การพัฒนาชนบท” จัดข้ึนในวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมูลนิธิชัยพัฒนารวมกับกระทรวง

การเกษตรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีธนาคารกสิกรไทยใหการสนับสนุนและความรวมมือใน

การจัดงาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จรวมพิธีเปดการประชุมและทรง

มีปาฐกถาในพิธีเปดวา งานสัมมนาความสัมพันธไทย-จีนจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมมิตรภาพความสัมพันธอันดี

ระหวางไทย-จีน จนถึงปจจุบันไดจัดข้ึนอยางตอเนื่องถึง 8 ครั้งแลว นอกจากนี้ พระองคยังไดกลาวถึง 

“แนวคิดในการพัฒนาชนบทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ไดกลาวถึงการศึกษาการฝกอบรม 
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อุตสาหกรรมชนบทและแผนงานโครงการหลวงฯลฯ และไดอธิบายถึงแนวความคิดในการพัฒนา

ชนบทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานการตลาดสหกรณแหงชาติจีน  รวมเปนเจาภาพการ

จัดงานสัมมนาความสัมพันธไทย-จีนครั้งท่ี 9 ในหัวขอ “สหกรณ : พลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ี

ยั่งยืน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดกลาวในงานสัมมนาวา งานสัมมนาครั้งนี้

เพ่ือเสริมสรางองคความรูและการแลกเปลี่ยนประสบการณในการบริหารจัดการสหกรณของท้ังสอง

ประเทศอยางยั่งยืน บนพ้ืนฐานแหงการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมีมุมมองในการ

บริหารจัดการงานสหกรณ ท้ังการสงเสริมและปองกันความเสี่ยงในมุมมองตางๆท่ีท้ังสององคกรจะ

สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารงานใหไดผลดี  นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารียังทรงบรรยายหัวขอ “สหกรณนักเรียน : สรางเยาวชน สรางชุมชนม่ันคง” และยังได

กลาวถึงประสบการณสวนพระองคขณะท่ีทําการสํารวจชนบทและความคิดเห็นเก่ียวกับสหกรณ 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ธนาคารกสิกรไทย รวมกับสํานักงานโครงการสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดงานสัมมนาความสัมพันธไทย - จีน ครั้งท่ี 10 ณ กรุงเทพมหานคร 

หัวขอ “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบทอยางยั่งยืน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีไดแนะนํารายละเอียดโครงการความรวมมือไทย-จีน ไมเพียงแตมีความรวมมือ

ดานโครงการหลวงเชน โครงการผัก ผลไม พืชเศรษฐกิจและความรวมมือดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

ในทางภาคเหนือของประเทศไทย ยังมีความรวมมือดานระบบนิเวศ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีกาซ

ชีวภาพ และความรวมมือดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีดานการนําขยะกลับมาใชใหมในพ้ืนท่ีภาคกลาง

ของประเทศไทยอีกดวย 

งานสัมมนา 3 ครั้งท่ีผานมาลวนแตเปนงานสัมมนาเก่ียวกับการเกษตร ชนบทและความ

รวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และทุกครั้งจัดข้ึนโดยสํานักงานโครงการสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเปนประธานเปดการสัมมนาและกลาวปาฐกถา  อีกท้ังยังทรงตั้งใจฟงการบรรยายและจดบันทึก

ในงานสัมมนาอีกดวย 

ในวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือน

มหาวิทยาลัยปกก่ิง ไดเขารวมพิธีเปดงานสัมมนา เรื่อง “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

การเกษตรจีน-ไทย”  ท่ีทางวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยปกก่ิง (School of Life 

Sciences , Peking University) ไดจัดข้ึน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง

เนนความสําคัญดานความรวมมือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรไทย-
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จีน และมีความหวังวาไทย-จีนจะสามารถเพ่ิมระดับความรวมมือในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร และรวมกันรับมือดานความปลอดภัยทางอาหารอีกดวย  

ในราชวงศไทยตั้ งแตพระมหาบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์ 

พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตางใหความสําคัญในความ

รวมมือดานการเกษตรไทย-จีน และไดสงเสริมดานเมล็ดพันธุ การเพาะปลูกและเทคโนโลยีการ

เพาะปลูกท่ีนําเขาจากประเทศจีน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนไทยโดยเฉพาะคน

ไทยภูเขาและประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล 

 

4. แนวโนมความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไทย-จีน 

ประเทศไทยเปนประเทศการเกษตรขนาดใหญ  สินคาเกษตรหลัก ไดแก ขาว ยางพารา มัน

สําปะหลัง ฯลฯ มีพ้ืนท่ีปลูกขาว ยางพาราและมันสําปะหลังท่ีกวางใหญ  เก่ียวของกับเกษตรกร

จํานวนมากและเปนสินคาเกษตรสําคัญทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด  ตามท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ของไทยไดเผยแพรขอมูลลาสุดแสดงใหเห็นวา ในปพ.ศ. 2557 พ้ืนท่ีปลูกขาวจํานวน 11,340,000 ไร 

ผลผลิตขาว (ความชื้นรอยละ15) คาดวาจะมากถึงประมาณ 38,800,000 ตัน (คํานวณจากขาวท่ีเสร็จ

สมบูรณ 26,000,000 ตัน) กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาคาดวาป พ.ศ. 2557 ประเทศไทย

สงออกขาว 8,500,000 ตัน กระทรวงเกษตรและสหกรณแหงประเทศไทยชี้วาป พ.ศ.2557 ประเทศ

ไ ท ย มี พ้ื น ท่ี ป ลู ก ย า ง พ า ร า ม า ก ถึ ง  15,800,000 ไ ร  ผ ล ผ ลิ ต ย า ง พ า ร า ท้ั ง ป ร ะ เ ท ศ

ประมาณ 4,000,000 ตัน เปนประเทศผลิตยางธรรมชาติและสงออกยางพาราท่ีใหญท่ีสุดของโลก 

และเปนสินคาหลักของการเกษตรในประเทศไทย 

มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากกวา 8,200,000 

ไร รวมท้ังสิ้น 45 จังหวัด เกษตรกรประมาณ 480,000 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 8.57 จากเกษตรกร

ท้ังหมดจํานวน 5,600,000 ครัวเรือน ผลผลติมันสําปะหลังท้ังปอยูท่ีประมาณ 26-27 ลานตัน ผลผลิต

มันสําปะหลังรอยละ 25 ใชในประเทศไทย ท่ีเหลือรอยละ 75 สงออกตางประเทศ  

ประเทศไทยเปนผูสงออกมันสําปะหลังท่ีใหญท่ีสุดของโลก คิดเปนรอยละ 79.567 ของตลาด

มันสําปะหลังโลก แตคุณภาพชีวิตและรายไดของเกษตรท่ีปลูกขาว ยางพารา มันสําปะหลังคอนขางต่ํา 

ในหลายปท่ีผานมามีนโยบายการรับประกันราคาและการจํานําขาวเกษตรกร ชาวสวนยางมีการปด

ถนนเพ่ือประทวงขอเพ่ิมราคาซ้ือขายยางพาราและมีปฏิกิริยาเก่ียวกับปญหาการปลูกสินคาหลัก การ

แปรรูปและตลาดการขายในประเทศไทย 

                                                                    
7 ฝายเศรษฐกิจและการพาณิชยสถานทูตจีนประจําประเทศไทย . แนะนําการพัฒนาอุตสาหกรรมมัน

สําปะหลังในประเทศไทย .วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  
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แตขาว ยางพาราและมันสําปะหลัง ฯลฯ เปนสินคาเกษตรท่ีประเทศจีนตองการ  ดังนั้น

สินคาหลักเหลานี้จะเปนสินคาสําคัญของความรวมมือดานการเกษตรและวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

 อันดับแรกคือความรวมมือดานการปลูกและการผลิต 

ประเทศไทยมีทรัพยากรดินจํานวนมาก เม่ือออกจากกรุงเทพมหานครไปจะพบไดวามีท่ีดิน

วางเปลาจํานวนมาก  และมีผูคนมากมายถามวาทําไมพวกเขาไมนําท่ีดินเหลานี้มาปลูกพืช  ถึงแมวา

พ้ืนท่ีการปลูกขาว ยางพารา มันสําปะหลังมีจํานวนไมนอย แตผลผลิตตอไรมีจํานวนนอยมาก ข้ันตอน

การผลิตยังใชเครื่องจักรท่ีมีคุณภาพต่ํา สวนใหญยังใชการทํานาแบบสมัยโบราณ ดังนั้นจึงทําใหมี

ชองวางความรวมมือระหวางไทย-จีนอยูมาก ประเทศจีนใชเครื่องจักรกลท่ีดี ตนทุนตํ่า และ

เทคโนโลยีการเกษตรท่ีทันสมัยในการรวมทุนกับประเทศไทยและเรงรัดความรวมมือดานการ

เพาะปลูก  การผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตสินคาเกษตร 

รองลงมาคือความรวมมือดานการแปรรูป การจัดเก็บ การขนสงและดานอ่ืนๆ 

ในชวงเวลาท่ีผานมา ประเทศไทยใหความสําคัญกับเศรษฐกิจของ “สังคมชาวนา” และใช

สินคาเกษตรเปนสินคาหลักในการสงออก  สินคาหลักเหลานี้ราคาคอนขางต่ํา  มีรายไดจํากัด  ใน 

(ชวงหลาย) ปท่ีผานมา การเกษตรสมัยใหมในประเทศไทยไดพัฒนาอยางรวดเร็ว รัฐบาลไทยสงเสริม

ใหตางประเทศมาลงทุนดานการสงออกสินคาเกษตรแปรรูป สนับสนุนใหบริษัทเอกชนลงทุนจัดตั้ง

บริษัทแปรรูปการเกษตร ฟารมท่ีทันสมัย และเพ่ิมศักยภาพในการสงออกสินคาและการเพ่ิมรายได

จากตางประเทศ  เชน เริ่มตนดวยการสงออกมันสําปะหลังแปรรูปในรูปแบบเปนเสนมัน   ใชในทาง

การแพทยและอุตสาหกรรม จากนั้นแปรรูปเปนแบบเม็ดและแบบแปงซ่ึงใชกันอยางแพรหลายในดาน 

อุตสาหกรรมยา การเลี้ยงสัตว  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีดทําใหมูลคามันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนเทาตัว 

ปจจุบันประเทศไทยยังคงสงออกขาวสารเปนหลัก ยังไมไดสงออกในลักษณะการแปรรูปเปน

อาหาร ถึงแมวาปจจุบันธุรกิจเล็กใหญในประเทศสิงคโปรและเขตไตหวัน (เนื่องจากพ้ืนท่ีและ

ทรัพยากรของประเทศสิงคโปรและเขตไตหวันมีกําจัด) มาลงทุนในประเทศไทยและมีการดําเนินการ

ดานการแปรรูปอาหาร ซ่ึงไดใชทรัพยากรท่ีมีอยูของไทยรวมท้ังวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ประสบการณดานการตลาดของประเทศสิงคโปรและเขตไตหวัน สงเสริมใหสินคาแปรรูปของไทย

สงออกไปท่ัวโลก แตก็ยังเหลือพ้ืนท่ีความรวมมือดานสินคาแปรรูปอีกจํานวนมาก  

สองปท่ีผานมาปญหาราคายางพาราตกต่ําและวิธีการเพ่ิมมูลคายางพาราเปนปญหาใหญท่ี

ทางรัฐบาลไทยยากท่ีจะแกไข 

ท้ังนี้รัฐบาลไทยรวมถึงคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือ BOI และหนวยงานอ่ืนๆเสนอให

มีการวางแผนลงทุนสรางนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย ใหประเทศไทยกลายเปน

ศูนยกลางอุตสาหกรรมยางพาราของโลก ปจจุบันมีบริษัทจีนหลายแหงไดลงทุนดานอุตสาหกรรม

ยางพาราในไทยและไดผลิตยางรถยนต  นอกจากผลิตยางรถยนตแลว ยังมีพ้ืนท่ีความรวมมืออีก
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จํานวนมาก สําหรับนักลงทุนตางชาติ บริษัทในประเทศไทยและเกษตรกรชาวสวนยางตางไดรับ

ผลประโยชนรวมกัน 

นอกเหนือจากสินคาหลักเหลานี้แลว ความรวมมือดานพลังงานสะอาดก็ยังมีโอกาสพัฒนาอีก

มาก เชน กาซชีวภาพในชนบท ชีวมวลขนาดเล็กผลิตไฟฟา เปลี่ยนชีวมวลเปนปุยอินทรีย ท้ังสามารถ

ประหยัดตนทุนและยังสามารถอนุรักษสิ่งแวดลอมในชนบทไดอีกดวย สิ่งเหลานี้เปนความตองการท่ี

แทจริงของการเกษตร ชนบทและเกษตรกรของประเทศไทย ประเทศจีนควรนําประสบการณท่ี

ประสบความสําเร็จมากกวา 10 ป สงเสริมใหความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

และมิตรภาพไทย-จีนใหดียิ่งข้ึน 
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 中泰两国农业科技合作结硕果 

李仁良博士 

泰国国家发展行政学院 

 

摘要 

中泰两国政府从 1975年正式建立外交关系以来的 40年里，两国在政治、经济、

社会、文化、科技等领域进行了互信互惠互利合作。 

农业科技一直是两国政府合作的重点领域，在两国政府、在泰国王室以及民间机

构的大力支持与努力下，开展了多形式多项目的合作，内容涉及杂交水稻、农业机

械、马铃薯丰产、平衡施肥、热带作物、动物营养、生态农业、农业政策、交换优良

动植物种质资源、水稻、橡胶、热带水果及蔬菜种植技术、以及粮食安全信息系统

等，如今这些合作项目都已经开花结果、硕果累累。 

本文在参阅大量材料基础上结合文献资料、实际翻译工作、深入访谈的内容主要

介绍了中泰农业科技合作的基础、两国政府对农业科技合作的重视、泰国王室对中泰

农业科技合作的贡献以及对未来农业科技合作的展望及建议。 

关键词：中泰，农业科技合作，成果 

 

一、中泰两国农业科技合作的基础 

中泰两国都是传统的农业国家，历届政府都高度重视农业特别是在现代农业的发

展方面。 

泰国政府对农业科学技术的重视由来已久。拉玛五世国王对泰国教育进行了改

革，派出了 206名留学生去英国、法国、德国、奥地利、匈牙利、丹麦等国学习英

语、法语、德语、数学、陆军、海军、外交、医学和农业科技，以确保农民能够保持

在泰国经济发展中的优势
1。几十年来，现代农业已经成为泰国的支柱产业之一。 

众所周知，泰国土地肥沃、雨量充沛、光热充足，是世界著名的粮仓。泰国也是

世界最大橡胶生产国。但是泰国对土地资源的利用和生物资源的开发还处于初级阶

段，可利用和开发的资源相当丰富。 

尽管农业在泰国国民经济中占有非常重要的地位，但是农业发展速度较慢，农业

技术落后。而中国在农业种植技术、畜牧水产养殖、远洋捕捞、良种繁育技术、农村

                                                                    
1
泰国文官委员会的发展历程 1928-1997 资料 



 

 
221 

能源与生态技术、动物疫病防控技术方面都具有比较优势。这些都为中泰农业合作的

奠定了确实可行的基础。 

中泰两国地理相近、血缘相通、文化相似，有着千年的友好交往历史。特别是中

泰两国自 1975年 7月 1日正式建立外交关系以来，中泰两国在政治、外交、经济、社

会、文化、科技等领域的合作得到了全面深入的发展。 

 

二、中泰两国政府对农业科研合作的重视 

1978 年中泰两国签署政府间科技合作协定并建立了政府间科技合作联委会，中国

科技部与泰国外交部为该协定的实施部门。双方现已成功召开了 20次会议，共商定了

859 个科技合作项目，合作领域涉及农业、林业、机械、电子、生物、遥感、化工、地

矿、天文、气象、地震、计量、水利、新能源、传统医药、卫星通讯、交通运输、信

息技术、轻工纺织、科技管理、城市规划、教育培训、野生动物保护等领域
2
。在这期

间中泰两国农业科技的合作通过中国科技部和泰国外交部实施的。 

直到 1997年 4月，中国与泰国正式签署了《中华人民共和国农业部与泰王国农业

与合作部农业合作谅解备忘录》，并于 1997年 6月召开了两国农业合作工作组第一次

会议。中泰农业合作工作组是中泰两国农业部合作的一个非常重要的渠道，一直得到

了双方农业部门的高度重视。自 1997年成立至今，已经举行了 7次会议，双方共确定

并执行了 30多个交流团组，有 300多人参加了交流和考察，内容涉及水稻生产、食品

加工、农业推广体系、农业耕作制度、农药管理、渔业资源与环境管理、农业教育、

土壤测试施肥技术等领域的合作
3。 

2002 年 11月 4日中国与东盟秘书处签署了《中华人民共和国农业部与东南亚国家

联盟秘书处农业合作谅解备忘录》，标志着中国与东盟的农业合作进入了全新的发展

阶段。根据中国－东盟农业合作谅解备忘录精神，在中国与东盟多边农业合作框架

下，中国农业部为包括泰国在内的东盟国家举办了一系列培训和研讨活动，内容涉及

杂交水稻、农业机械、马铃薯丰产、平衡施肥、热带作物、动物营养、生态农业及农

业政策、交换优良动植物种质资源，进一步开展在水稻、橡胶、热带水果及蔬菜种植

技术、粮食安全信息系统培训班、食用菌生产技术、林业产业化、橡胶生产加工技术

                                                                    
2
农民日报.中泰农业合作优势互补.2004 年 7 月 23 日. 

3
国际在线专稿.中泰致力加深农业合作着眼科技合作与可持续发展.2013 年 2 月 21 日. 
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和生物技术、水产养殖技术和农村能源技术培训等领域的合作等，共有 150多名泰国

农业管理和技术人员参加了培训和交流活动。 

中泰两国政府领导人对中泰两国农业科技合作给予高度重视。国家主席习近平

2014 年 12 月 23日在人民大会堂会见泰国总理巴育。习近平主席表示，中泰合作始终

走在中国和东盟国家合作前列，双方要切实推进铁路、农业等领域合作，继续发挥引

领和示范作用，带动区域互联互通。双方要扩大人文、教育、科技交流，使中泰传统

友谊不断发扬光大。 

应中华人民共和国国务院总理温家宝邀请，泰王国总理英拉·西那瓦于 2012年 4

月 17 日至 19日率团对中华人民共和国进行正式访问。双方一致认为，此访进一步推

动并提升了中泰战略性合作关系。会见、会谈结束后，双方达成以下共识：加强农

业、科技、海洋和环境领域合作，扩大双边农产品贸易，加强农业科技合作。进一步

加强太阳能、风能和生物质能等清洁能源和能效领域的交流与合作。共同推动中泰气

候与海洋生态联合实验室的建立和发展。 

2014年 7月 29日巴育“特使”携信赴京会见中国国家副主席 中泰双方强调基础

设施和农业合作。 

除了政府部位直接主导的项目以外，各省市研究所、高等院校都和泰国相应的机

构进行合作，经过几十年的合作现在是开花结果，硕果累累。 

泰国是一个佛教国家，佛教信徒都用荷花来拜佛。泰国农业大学和中国湖北农科

院进行荷花合作，提高荷花栽培的技术。农业大学还和中国江西广昌进行合作，学习

中国广昌莲子生产技术、莲子加工技术。农业大学还和江苏宝应县合作，学习引进中

国宝应县莲子加工成莲子粉、藕粉以及其他的加工产品。 

大家都知道泰国莱素汪的甜玉米非常有名，一般游客去泰国北部、东北部旅游回

来途径北标府的时候，都会在莱素汪玉米产地停一下，水煮玉米和玉米奶是必买的。

殊不知甜玉米就是中国云南省农业科学院粮食作物研究所和泰国农业部农业研究与发

展厅联合培育的品种，云南农科院向泰方提供了云瑞 88、云瑞 8号、云瑞 21、云瑞 6

号、云瑞 47、甜糯 888、云糯 3号等种子，并进行试种试验。泰方也于 2011和 2012

年 8月分别派送 2-3名科学家至云南省农科院学习学习玉米种子生产及管理技术、检

查项目、市场调查和推广优良玉米杂交种。 

“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”是苏东坡脍炙人口的赞美岭南风物的诗

篇。又传说杨贵妃平生最喜食两样东西。这第一种即荔枝,对此，有唐朝诗人“一骑红

尘妃子笑，无人知是荔枝来”的诗句为证。在中国荔枝一般生于岭南，如今中国广东

的荔枝与泰国的荔枝嫁接，在泰国生产出糯米籽荔枝，核小肉厚，享誉全球。 
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无论是政府还是民间组织的合作，促进了中泰两国农业科技的合作与交流，这些

合作给中国两国带来的绚丽的果实。 

  

三、泰国王室对中泰农业科技合作的贡献 

泰国王室非常重视中泰友好，为中泰在各个领域的合作都作出了积极的贡献。 

普密蓬·阿杜德是泰国曼谷王朝的九世王。普密蓬·阿杜德在泰语中的意思是“土地

的力量——无与伦比的能力”。在位 60多年来，普密蓬国王的足迹遍及泰国的各个角

落，他把大部分时间和精力都放在了乡村地区的农业发展上。 

普密蓬国王因地制宜发起实施了一系列皇家开发计划，兴修水库、防洪抗旱、植

树造林、保护环境，扶助乡村地区发展。国王甚至亲自参与研发人工降雨缓解旱情，

据说在华欣王宫旁就有一支人工降雨皇家飞行队。最受称道的是他在泰北山区实施的

罂粟替代种植项目。过去，那里盛产鸦片，不仅贫困落后，而且许多人吸毒成瘾。为

改变现状，普密蓬国王于 1969年成立专项基金，消除毒品原料的生产和供应，帮助山

民推广种植油茶、坚果、茶叶、咖啡等 300多种经济作物，周边的泰北清迈、清莱、

帕夭、喃奔、夜丰颂等 5个府的 10多万人受益
4
。同时，普密蓬国王还在泰国实施消除

贫困和农村落后面貌工程，农业科技和王室经费引导农民脱贫致富。看到农民适合搞

养殖业就发给他们鸡仔猪仔，适合搞种植业就发给他们果苗树苗。农民们搞养殖种植

挣钱后需将当初的成本还给王室，王室再用这笔经费扶助更多的农户致富，由此形成

良性循环。为了推动泰国农业发展，普密蓬国王从生活费中拿出钱，兴建水利工程；

他在王宫中开辟试验田，把农民请来参观、培训，还在宫中养牛、养鱼，帮农民找致

富办法。为了表彰普密蓬国王在推动泰国农业发展方面做出的杰出贡献，联合国第七

任秘书长科菲·安南特别向他颁发了联合国设立的首个人类发展终身成就奖。  

泰国国王所实施的一系列农业发展措施中，也有中国的参与。在清迈府安康县的

皇家项目中（1969年开始实施的），从中国引进了中国的水蜜桃、绿茶。经过几十年

的努力，如今水蜜桃的品种已经发展了 200 多个品种，彻底改变了人们的思想，以前

大家都认为泰国是热带亚热带地区不产桃，即使产桃也是非常小个的，酸酸的、涩涩

的桃子，但是这种想法完全错误了，现在泰国的水蜜桃个大，香甜，这些泰国本地的

桃子在皇家项目的商店里有出售。 

                                                                    
4
 泰国猜帕他纳基金会资料 
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中国是茶叶的故乡，一提起中国就使人想到茶叶和丝绸。但是鲜为人知的是在清

迈府安康县皇家项目里就有种植高山有机绿茶。有一个浙江种茶退休工人，不需要任

何的工资待遇，志愿在这里种茶。皇家项目里的绿茶是一种真正的有机绿茶，茶叶型

美味香，价格是中国茶叶的 1/5。所以大量的绿茶出口到中国大陆和台湾地区。 

原先清迈地区不生产温带地区的蔬菜和水果，例如：卷心菜、菠菜、草莓等。可

是自从有了皇家项目以后，管理项目的猜帕他纳基金会与中国有关部门联系，得到了

中国的大力支持，中国向皇家项目提供种子、种植技术、农业机械以及必要的资金，

在 2012 年，作为中国政府赠送给泰国国王的礼物——援泰国国王山地开发计划项目已

正式移交泰方。 

在家畜家禽引进方面泰国诗丽吉皇后立下了丰功伟绩。 

泰国是一个佛教国家，但是在泰国南部边境 3 个府大部分人信仰伊斯兰教，所

以，根据当地的情况，发展山羊的饲养既可以提供羊奶又可以提供羊肉。2001 年 8月

12 日从中国引进了山东崂山山羊 2 对。然后交给畜牧厅培育。（2 只公羊，2只母

羊）在 2006年又从中国引进了 900只山羊，部分交给农业饲养培育，部分交给畜牧厅

培育，目前规模已经扩大到几千头山羊
5
。 

中国人都知道金华猪，金华火腿。金华猪又称金华两头乌或 义乌两头乌 ，是我

国著名的优良猪种之一。金华猪具有成熟早，肉质好，繁殖率高等优良性能，腌制成

的“金华火腿”质佳味香，外型美观，蜚声中外。因其头颈部和臀尾部毛为黑色，其

余各处为白色，故又称"两头乌"，是全国地方良种猪之一。金华猪产仔多，母性好，

泌乳量大，哺育率高，繁殖性能好。1999年 11 月 23日从中国引进了 2 对金华猪交

给畜牧厅培育。目前已经得到普遍饲养，来泰国的人或许有机会品尝泰国鱼翅，鱼翅

汤就是用金华猪肉熬成的汤。 

梅山猪是我国优良地方品种太湖猪的一个品系，梅山猪体形小、皮薄、早熟、繁

殖力高、泌乳力强、使用年限长和肉质鲜美而著称于世界。 

中国政府第一于 1981年 6月 19日向诗琳通公主赠送 2 对梅山猪，第二次于 1982年 1

月 8日日又向诗琳通公主赠送 2 对梅山猪6。 

宜良烤鸭在中国的名声当然是无法和北京烤鸭相比的，但是由于第一已经有一家

泰国的私人企业引进了北京鸭，第二宜良鸭更适合泰国的气候、土壤条件。所以，诗

                                                                    
5
 泰国农业部畜牧厅皇家项目处资料 

6
 泰国农业部畜牧厅皇家项目资料 
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丽吉皇后有意引进宜良鸭。在 2000年云南省人民政府向诗丽吉皇后赠送了数十对宜良

鸭。诗丽吉皇后交给畜牧厅培育。 

狮头鹅为中国农村培育出的最大优良品种鹅，也是世界上的大型鹅之一。该鹅种

的肉瘤可随年龄而增大，形似狮头，故称狮头鹅。颔下肉垂较大。嘴短而宽，颈长短

适中，胸腹宽深，脚和蹼为橙黄色或黄灰色，成年公鹅体重 10～12公斤，母鹅 9～10

公斤。生长迅速，体质强健。 

中国向诗丽吉皇后赠送 100 个鹅蛋，然后交给畜牧厅培育。现已向全国各地推

广。 

诗琳通公主对中国有着深厚的感情，在增进中泰友好和合作方面贡献巨大。在不

同场合诗琳通公主曾多次对泰国学生提到，语言是一种工具，除了学习汉语以外更要

学习中国优秀的文化和先进的科技。比如：中医中药、遥感、卫星、沼气、生物质发

电等等，对农业科技合作更是身体力行。诗琳通公主连续举办参加的三次大型研讨会

是最好的说明。 

2011 年谷 3月 7日由泰国皇家猜帕塔纳发展基金会和中国农业部联合主办，泰华

农民银行赞助并协办主题为“农业发展政策——组织化、产业化、金融化”的第八届

中泰友好研讨会。泰国公主诗琳通殿下莅会并致开幕词，诗琳通公主在开幕式致辞中

表示，举办中泰友好研讨会是促进中泰两国友好关系的活动之一，至今已连续举办 

了 8届。诗琳通公主在开幕致辞后，发表了题为《普密蓬国王陛下农村发展思想》的

主旨演讲，分别从教育培训、农村工业、皇家计划等层面阐述了普密蓬国王的农村发

展思想。 

2012年 2月 20日诗琳通公主御计划办公室、泰国农业部合作社促进厅以及中华全

国供销合作总社联合举办第九届主题为“农村合作社及其在农村发展中的作用”中泰

友好研讨会。诗琳通公主在致辞中说：本次研讨会上，双方将在“自力更生，互助合

作”基础上就增强两国合作社可持续发展的实力，促进合作社经验管理以及防范各种

风险等议题交流经验。 此外，诗琳通公主还发表以“学生合作社：塑造青少年，创

建稳固社区”为主题的演讲，讲述自己在农村考察时的切身体会和对合作社的见解。 

2013年 2月 21日，第十届中泰友好研讨会在泰国曼谷举行。本届研讨会由诗琳通

公主御计划办公室和中国农业科学院联合举办，泰国开泰银行资助并承办。本届研讨

会主题为“科学技术与农村可持续发展”。诗琳通公主在研讨会上详细地介绍了中泰

合作项目，不仅有泰国北部皇家项目的蔬菜、水果、经济作物种子、技术的合作还有

泰国中部地区的生态包括沼气技术、废弃物综合利用技术合作。 
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最近三次的研讨会都是围绕着农业、农村、农业科技合作，而且都是有诗琳通公

主御计划办公室举办的，不仅如此，诗琳通公主都亲临主持大会开幕式，发表主旨演

讲，而且在一天的整个研讨会过程中都认真听讲做笔记。 

2007年 4月 3日诗琳通公主访问北京大学。出席了在生命科学学院举行的“中泰

农业生物技术研讨会”开幕式暨主题报告会，诗琳通公主强调了中泰发展在农业生物

技术方面合作的重要性，并表示希望中泰两国能在农业生物技术方面进一步加强合

作，共同应对未来粮食安全等问题带来的挑战。 

泰国王室从国王到诗丽吉皇后到诗琳通公主都高度重视并且对中泰两国农业可以

合作身体力行，率先垂范。通过一些列的皇家项目，引进中国的种子、栽培、培育技

术并在泰国推广，以提高泰国人民特别是山区、偏远地区人民的生活质量。 

 

四、中泰两国农业科技合作前景展望 

泰国是一个农业大国，主要的农产品有稻米、橡胶、木薯等。稻米、橡胶、木薯

种植面积广大，涉及农业人口众多，对泰国的农业经济贡献也是最大的。据泰国农业

经济办公室发布的最新数据显示，2014 年稻米种植面积为 1134 万公顷，稻米产量

（水分含量 15%）预计达到约 3880万吨（以成品米来计，产量将在 2600万吨）。另据

美国农业部称，美国农业部预计 2014 年泰国大米出口量为 850 万吨。泰国农业合作部

称 2014 年泰国可割胶树种植面积将增至 1580 万莱(约 2.5 亩/莱)，全国总产量约 400

万吨，是世界最大的天然橡胶生产国和出口国，是泰国农业领域的支柱型产业。木薯

是泰国重要经济作物之一，种植面积超过 820 万莱（1 莱=1600 平方米），遍及 45 个

府，种植农民约 48 万户，占全国农民 560 万户的 8.0%左右。木薯年产量在 2,600 至

2,700 万吨之间。泰国产出的木薯约 25%用于国内需求，另 75%出口。 

泰国是全球最大的木薯制品出口国，在世界木薯市场的占有率高达 79.56%。7但是

种植稻米、橡胶、木薯的农业生活质量、收入都是比较低的，从最近几年的保证大米

最低收购价到稻米的典押政策、胶农的多次堵塞马路进行示威游行要求提高橡胶的收

购价格都反应了泰国大宗产品的种植、加工和销售市场问题。而稻米、橡胶和木薯等

正好是中国所需要的农产品，因此，未来中泰农业、农业科技的合作重点也应该是在

这几个大宗产品上。 

 

                                                                    
7
 驻泰国经商参处.泰国木薯业发展简况.2013 年 5 月 29 日 
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首先，是种植生产上的合作。 

泰国有很多土地资源，一出首都曼谷就会发现有大片的空旷闲置的土地，不禁有

很多人都会发问他们为什么不种庄稼？尽管泰国稻米、橡胶、木薯种植的面积不小，

数量也不少，但是亩产量是非常的低。在种植生产过程中机械化使用的程度是非常的

低，基本上还是传统的原始的农耕。所以，在这个方面有很大的合作空间。泰国可以

利用中国比较成熟的、成本比较低的农业机械、采用现代农业科技与泰国当地合资、

合作实施精耕细作种植生产，提高农业种植的产量和质量有着广阔的前景。  

其次，是加工、储存、运输等方面的合作。 

长期以来，泰国以小农经济为主，出口的大宗农产品主要也是以原料和初级产品

，初级产品价值较低，创汇能力有限。近年来，泰国农业现代化有了很大的发展。泰

国政府鼓励国外资金向农产品出口加工业投资，鼓励国内私人资本兴办农业加工企业

，创建各种现代农场，增强农产品的出口竞争力和创汇能力。例如木薯开始时是加工

成片出口，用于提炼医用和工业用甘油，再加工成颗粒、加工成粉，广泛应用于医药

、工业、饲养业。同是木薯产品，高新技术使得木薯价值倍增。 

现在泰国还是以大米直接出口为主，还没有进行深加工成食品出口，虽然目前新

加坡、台湾的中小企业（由于新加坡、台湾地区土地资源有限），所以来泰国投资，

已经涉及到食品加工领域，利用泰国的原材料、利用新加坡、台湾地区的先进的加工

技术和丰富的市场营销经验把加工过的食品销往全球。但是对农产品进行深加工还是

有很大的空间。 

最近两年橡胶价格的低迷，如何提高橡胶产品的附加值，一直是困扰泰国政府的

一大难题。为此，泰国政府包括投资促进委员会等机构都提出在泰国建立橡胶工业园

的计划，把泰国打造成世界橡胶工业的中心，目前已经有几家中国企业在泰国投资橡

胶工业，制造汽车轮胎。除了轮胎以外，还有很大的合作空间。对于外国投资者和泰

国本地企业、胶农都是互利共赢的。 

除了这些大宗产品以外，农村清洁能源合作也是有着广阔的前景。比如农村沼

气、小型生物质发电、生物质变成有机肥，既可以节省成本又保护了农村生态环境，

这些都是泰国农业、农村和农民的实际需求。中国应该利用中国在此方面几十年的成

功经验有所作为，为中泰友谊、为中泰农业科技合作锦上添花。 
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ยอนพินิจความสัมพันธเศรษฐกิจไทย-จีน : กาวไกลในบริบทอาเซียน 
รองศาสตราจารย ดร.อักษรศรี (อติสุธาโภชน) พานิชสาสน1 

ศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน แหงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  

บทคัดยอ 

 

การขยายตัวของความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีนอยางกาวกระโดดในชวง 20 ปท่ีผานมา  

เกิดข้ึนในบริบทของไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน และจีนมีนโยบายมุงลงใต  (Look South Policy) 

มาต้ังแตป 2000  ไทยในฐานะประเทศแถวหนาของอาเซียน จึงเปนตัวเลือกสําคัญของจีนในการใช

เปนฐานเพ่ือขยายบทบาทของจีนทางเศรษฐกิจในอาเซียน ท้ังดานการคา การลงทุนและภาคบริการ

ดานการทองเท่ียว 

สําหรับอนาคตความสัมพันธเศรษฐกิจไทย-จีน คงจะมีความเก่ียวพันโยงใยและแยกไมออก

จากความเก่ียวของกันในบริบทอาเซียน  แตควรจะมีการปรับโครงสรางสินคาสงออกจากไทยไปจีน 

ลดการพ่ึงการสงออกสินคากลุมวัตถุดิบและก่ึงวัตถุดิบ โดยหันมาเนนผลิตสินคาอุปโภคบริโภคข้ัน

สุดทายใหมากข้ึน พรอมกับการทําตลาดระดับมณฑล และผลิตสินคาปอนผูบริโภคชาวจีน โดยเฉพาะ

ชนชั้นกลางจีนท่ีมีรายไดและมีอํานาจซ้ือมากข้ึน ตลอดจนดานการลงทุนจากจีนและนักทองเท่ียวชาว

จีนท่ีควรเนนดานคุณภาพมากกวาดานปริมาณ  เพ่ือความสัมพันธท่ีดีระหวางกันตอไป 

 

ยอนพินิจความสัมพันธเศรษฐกิจไทย-จีน 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2015 ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมีการสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตมานานครบ 40 ป  เฉพาะดานเศรษฐกิจ มีการตั้งคณะกรรมการรวมดาน

เศรษฐกิจไทย-จีน  Joint Economic Relations Committee มานาน  30 ป อยางไรก็ดี 

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน เพ่ิงจะขยายตัวอยางกาวกระโดดในชวงภายหลังป 2000  

โดยเฉพาะหลังจากท่ีรัฐบาลจีนเบนเข็ม หันมาใช “นโยบายรุกลงใต” (Look South Policy) มุงเนน

คบคาทางเศรษฐกิจกับอาเซียนอยางจริงจัง  

 

                                                 
1
 ผูอํานวยการศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน แหงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) www.vijaichina.com 

และรองศาสตราจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ไทยในฐานะประเทศแถวหนาของอาเซียน จึงยอมจะเปนตัวเลือกแรกๆของจีนในการใชเปน

ฐานเพ่ือขยายบทบาทของจีนและไดเขามาพัวพันทางเศรษฐกิจกับกลุมอาเซียนมากข้ึน ท้ังดานการคา 

การลงทุนและภาคบริการดานการทองเท่ียว 

ป 2000 นับเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ หลังจากท่ีนายจูหรงจี  นายกรัฐมนตรีของจีนในขณะนั้น 

ไดริเริ่มชักชวนสมาชิกอาเซียนใหหันมารวมมือกับจีนในการจัดทําขอตกลงการคาเสรี China-ASEAN 

FTA (อาเซียนเรียกวา ASEAN-China FTA) และตอมาในป 2004  ไดมีการผลักดันใหมีการเรงเปด

เสรีในบางสาขาท่ีพรอมจะเก็บเก่ียวกอน (Early Harvest)  

สําหรับกรณีของไทย  ดวยศักยภาพของขนาดทางเศรษฐกิจของจีนและกระแสจีนรุกลงใตมุง

สรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับอาเซียน  รัฐบาลไทยในขณะนั้น จึงพยายามชักชวนฝายจีนใหมา

จัดทําขอตกลงการคาเสรีไทย-จีนแบบทวิภาคี และในท่ีสุด ไดมีการลงนามในขอตกลงการคาสองฝาย

ท่ีเรียกวา Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the 

Government of the People’s Republic of China on Accelerated Tariff Elimination  เม่ือ

วันท่ี 18 มิถุนายน  2003 เพ่ือลดเลิกภาษีนําเขาสินคากลุมผัก-ผลไม (พิกัด 07-08)  โดยเริ่มลดลง

เหลืออัตราศูนย ในอีก 3 เดือนถัดมา คือ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2003   

โดยท่ีขอตกลงการคาไทย-จีนฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการเรงเปดเสรีในบางสาขาท่ีพรอมจะ

เก็บเก่ียวกอน (Early Harvest) ในบรบิทอาเซียน และในท่ีสุด ตั้งแต 1 มกราคม 2004 ก็กลายมาเปน

สวนหนึ่งของขอตกลงการคาเสรี ASEAN-China FTA 

ผลกระทบท่ีตามมาอยางชัดเจน  คือ สินคาจีนไดเริ่มหลั่งไหลทะลักเขามาประเทศไทยอยาง

กาวกระโดดนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2003 เปนตนมา โดยเฉพาะพืชผักและผลไมเมืองหนาวจากจีน  

เชน  สาลี่ แอปเปลและกระเทียมราคาถูกจากจีน ตลอดจนสินคาอ่ืนๆอีกหลากหลายรายการจากจีนท่ี

ไทยมีการนําเขาเพ่ิมข้ึนมากอยางตอเนื่อง จนในท่ีสุด จีนก็ไดแซงหนาประเทศตางๆ ข้ึนเปนคูคาอันดับ 

1 ของไทย โดยมีสัดสวนสูงราวรอยละ 14 ของการคารวมของไทยในป 2013  

ตารางท่ี 1 แสดงมูลคาการคาไทย-จีน ในรอบ 20 ป  ชวงตั้งแตป 1994 จนถึง 2014  โดย

พบวา ในป 2004  มูลคาการคารวมไทย-จีนไดทะลุหลัก 15,000  ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนครั้งแรก 

หลังจากท่ีมีการลงนามจัดทําขอตกลงการคาไทย-จีนฉบับดังกลาว ท้ังนี้ ไทยเปนฝายขาดดุลการคาให

จีนตลอดชวงเวลา 20 ป  
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ตารางท่ี 1 มูลคาการคาไทย-จีน ป 1994 – 2014 

หนวยเงิน : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ป ปริมาณการคารวม ไทยสงออก ไทยนําเขา ดุลการคา 

มูลคา สัดสวน % ∆ มูลคา % ∆ มูลคา % ∆ 

1994 2,318.0 2.3 41.1 932.0 71.8 1,386.0 26.3 -454.0 

1995 3,743.40 2.9 59.8 1,649.30 75.1 2,090.00 49.5 -444.7 

1996 3,827.80 3.0 2.3 1,876.90 13.8 1,950.90 -6.8 -74.0 

1997 4,046.60 3.3 5.7 1,774.50 -5.5 2,272.10 16.5 -497.6 

 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ป 1997  

1998 3,568.70 3.7 -11.8 1,766.70 -0.4 1,801.90 -20.7 -35.2 

1999 4,333.10 4.0 21.4 1,860.90 5.3 2,472.20 37.2 -611.2 

2000 6,226.20 4.7 43.7 2,836.60 52.4 3,389.70 37.1 -553.1 

2001 6,569.70 5.2 5.5 2,873.70 1.3 3,696.00 9.0 -822.2 

2002 8,452.90 6.3 28.7 3,555.40 23.7 4,897.50 32.5 -1,342.1 

2003 11,691.20 7.5 38.3 5,688.90 60.0 6,002.30 22.6 -313.4 

2004 15,259.50 8.0 30.5 7,115.10 25.1 8,144.30 35.7 -1,029.2 

2005 20,327.40 8.9 33.3 9,167.40 29.1 11,159.80 37.0 -1992.30 

2006 25,154.60 9.8 23.7 11,708.90 27.7 13,445.70 20.5 -1736.80 

2007 31,071.64 9.8 24.91 14,846.75 26.12 16,224.90 22.69 -1,378.15 

2008 36,246.70 9.9 16.66 16,190.84 9.05 20,055.86 23.61 -3,865.01 

2009 33,152.83 10.8 -8.79 16,123.88 -41 17,028.95 -

12.73 

-905.07 

2010 45,710.70 12.1 37.90 21,473.19 33.21 24,237.50 42.33 -2,764.31 

2011 56,751.55 12.6 24.15 26,250.82 22.25 30,500.73 25.84 -4,249.91 

2012 63,990.47 13.4 12.76 26,869.78 2.36 37,120.69 21.70 -

10,250.90 

2013 64,959.90 13.6 1.52 27,232.73 1.35 37,727.17 1.63 -

10,494.44 

2014 63,582.75 14.0 -2.12 25,084.40 -7.89 38,498.34 2.04 -

13,413.94 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย   www.ops3.moc.go.th/infor/menucomen/trade_sum/report.asp 
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การคาจีน-อาเซียน และจีน-ไทย 

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน  การคาไทย-จีนไดเคยขยายตัวอยางรวดเร็วและ

ไทยไดเคยเปนคูคาอันดับ 2 ของจีนในบรรดา 10 ประเทศในอาเซียน อยางไรก็ดี ในป 2014 การคา

ไทย-จีนไดเติบโตต่ํามาก เนื่องดวยภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค และภาคการคา

ระหวางประเทศของจีนขยายตัวชาลงสงผลตอเนื่องกับการคาจีน-ไทย จากรายงานของกระทรวง

พาณิชยจีน (ดังแสดงในตารางท่ี 2) ในป 2014 การคาจีน-ไทย มีการขยายตัวเพียงรอยละ 2 และ

ประเทศไทยถูกแซงโดยเวียดนามและสิงคโปร ทําใหไทยรวงหลนลงมาเปนคูคาอันดับ 4 ของจีน จาก

ท้ังหมด 10 ประเทศในอาเซียน 

ตารางท่ี 2 การคาจีน-อาเซียน และจีน-ไทย ป 2014 

คูคา มูลคา 

(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

อันดับ การเปล่ียนแปลง 

จากป 2013 

การคารวม 

อาเซียน-จีน 

480.39 

อาเซียนนําเขา =272.07 

อาเซียนสงออก =208.32 

จีนเปนคูคาอันดับ 1 

ของอาเซียน 

อาเซียนเปนคูคา 

อันดับ 3 ของจีน 

เพ่ิมข้ึน 8.3% 

การคาจีน-

มาเลเซีย 

102.02 

มาเลเซียนําเขา = 46.36 

มาเลเซียสงออก = 55.66 

คูคาอันดับ 1 ของจีน 

ในอาเซียน 

เพ่ิมข้ึน 3.8% 

การคาจีน-

เวียดนาม 

83.64 

เวียดนามนําเขา = 63.74 

เวียดนามสงออก = 19.9 

คาอันดับ 2 ของจีน  

ในอาเซียน 

เพ่ิมข้ึน 27.7% 

การคาจีน-

สิงคโปร 

79.74 

สิงคโปรนําเขา = 48.91 

สิงคโปรสงออก = 30.83 

คาอันดับ 3 ของจีน  

ในอาเซียน 

เพ่ิมข้ึน 5% 

การคาจีน-ไทย 72.67 

ไทยนําเขา = 34.92 

ไทยสงออก = 38.38 

คาอันดับ 4 ของจีน  

ในอาเซียน 

เพ่ิมข้ึน 2% 

การคาจีน-

อินโดนีเซีย 

68.58 

อินโดนีเซียนําเขา = 39.06  

อินโดนีเซียสงออก = 

24.52 

คาอันดับ 5 ของจีน  

ในอาเซียน 

เพ่ิมข้ึน 7% 
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คูคา มูลคา 

(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

อันดับ การเปล่ียนแปลง 

จากป 2013 

การคาจีน-

ฟลิปปนส 

44.45 

ฟลิปปนสนําเขา =23.47 

ฟลิปปนสสงออก =20.98 

คาอันดับ 6 ของจีน  

ในอาเซียน 

เพ่ิมข้ึน16.8% 

ท่ีมา :  General Administration of Customs of China 

 

สําหรับรายการสินคาท่ีไทยสงออกไปจีน สวนใหญเปนสินคากลุมวัตถุดิบและก่ึงวัตถุดิบ 

ไดแก เม็ดพลาสติก ยางพารา เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เปนตน  และเปนสินคาท่ีจีน

นําเขาเพ่ือใชแปรรูปและเพ่ิมมูลคาในอุตสาหกรรมผลิตสินคาสงออกของจีนตอไป ดังนั้น เม่ือภาคการ

สงออกของจีนซบเซา จึงสงผลตอเนื่องไปยังความตองการนําเขาสินคาวัตถุดิบและก่ึงวัตถุดิบจากไทย

ตองลดลงตามไปดวย  

จากมูลคาในป 2014 พบวา สินคาสงออกไทยไปจีนมีการขยายตัวต่ํามากและติดลบในหลาย

รายการ โดยเฉพาะยางพารา ลดลงถึงรอยละ 22.44 และผลิตภัณฑยาง ลดลงรอยละ 18.2 ดังแสดง

ในตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 รายการสินคาสงออก 10 อันดับแรกของไทยไปประเทศจีน ชวงป 2012-2014 

ชื่อสนิคา 

มูลคา : ลานบาท อัตราขยายตัว (%) สัดสวน (%) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

เม็ดพลาสติก 79,934.70 87,013.10 97,751.30 8.55 8.86 12.34 9.63 10.55 12.12 

ยางพารา 111,544.40 114,274.80 88,636.00 -19.81 2.45 -22.44 13.44 13.86 10.99 

เคมีภณัฑ 90,068.00 96,542.70 84,386.30 11.27 7.19 -12.59 10.85 11.71 10.46 

ผลิตภณัฑมันสําปะหลัง 46,223.80 60,989.40 75,004.00 12.62 31.94 22.98 5.57 7.4 9.3 

เครื่อคอมพิวเตอร  

อุปกรณและ

สวนประกอบ 

139,042.50 79,249.10 67,451.50 7.55 -43 -14.89 16.76 9.61 8.36 

ผลิตภณัฑยาง 65,424.30 69,980.50 57,246.50 20.85 6.96 -18.2 7.88 8.49 7.1 

นํ้ามันสําเร็จรปู 36,838.10 58,059.30 42,582.10 308.07 57.61 -26.66 4.44 7.04 5.28 

ไมและผลิตภัณฑไม 29,402.50 33,376.50 35,339.20 6.68 13.52 5.88 3.54 4.05 4.38 

แผงวงจรไฟฟา 12,030.50 13,871.10 17,063.80 -41.68 15.3 23.02 1.45 1.68 2.12 

เครื่องใชไฟฟาและ

สวนประกอบอ่ืนๆ 
18,779.00 18,495.70 16,148.20 4.21 -1.51 -12.69 2.26 2.24 2 

อ่ืน ๆ 200,560.40 192,819.90 224,828.90 -6.15 -3.86 16.6 23.43 23.38 27.88 

รวม 829,848.20 824,672.20 806,437.60 4.88 -0.62 -2.21 100 100 100 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย   www.ops3.moc.go.th/infor/thtrade/country_trade/report.asp 

 

การลงทุนจีน-อาเซียน และจีน-ไทย 

ดวยนโยบายรุกลงใตของรัฐบาลจีน  ไมเฉพาะดานการคาเทานั้น นักธุรกิจและบริษัทจีนยังได

เขามาขยายการลงทุนกับประเทศในอาเซียนมากข้ึน ดังแสดงในตารางท่ี 4 รวมท้ังกรณีของประเทศ

ไทยท่ีมีการขยายตัวอยางกาวกระโดดตั้งแตป 2007 เปนตนมา แมวาทุนจีนในไทยจะยังไมสามารถ

แซงหนาประเทศนักลงทุนตางชาติอันดับ 1 ในไทย คือ ญี่ปุน แตมีอัตราขยายตัวของทุนจีนในประเทศ

ไทยเพ่ิมข้ึนอยางมาก รวมไปถึงการเขามาตั้งนิคมอุตสาหกรรมของทุนจีนในประเทศไทย  

ดวยปจจัยเอ้ือหลายอยางทําใหทุนจีนออกไปลงทุนในตางประเทศ ไมเฉพาะในอาเซียน มีท้ัง

ปจจัยผลักและปจจัยดึงดูด โดยเฉพาะนโยบายและมาตรการของรัฐบาลจีนท่ีชี้นําและชักนําใหทุนจีน

ออกไปลงทุนในตางประเทศ ภายใตยุทธศาสตร “เดินออกไป” (Zou Chu Qu) พรอมมีมาตรการ

แรงจูงใจตางๆ เชน การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา การคํ้าประกันโดยรัฐ เปนตน  
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นอกจากนี้ยังมีปจจัยผลักท่ีสําคัญอ่ืนๆ เชน ความตองการเขาถึงแหลงวัตถุดิบและทรัพยากร 

รวมท้ังแหลงพลังงานในตางประเทศ สงผลใหรัฐวิสาหกิจและเอกชนจีนออกไปลงทุนในหลายประเทศ

ในกลุมอาเซียน รวมท้ังปจจัยผลักท่ีสําคัญอีกดาน คือ ความตองการเขาถึงแหลงตลาดขนาดใหญ  

โดยเฉพาะในอาเซียนท่ีมีประชากรรวมกันรวม 600 ลานคน และกําลังจะรวมตัวกันเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  

สําหรับปจจัยผลักท่ีสําคัญอีกดาน เกิดจากแรงกดดันจากภายนอก คือ ความตองการ

หลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันสินคาจีน  เชน การเก็บภาษีตอตานการทุมตลาด (AD Duty) กับสินคาท่ี

ผลิตจากจีนดวยขอหาการทุมตลาด จึงมีทุนจีนจํานวนไมนอยตัดสินใจออกไปลงทุนตั้งโรงงานเพ่ือเปน

ฐานผลิตในประเทศอ่ืนแทน เชน กัมพูชา   

นอกจากนี้ นักลงทุนจีนเริ่มมีความยากลําบากในการทําธุรกิจในประเทศจีน เนื่องจากรัฐบาล

จีนมีมาตรการท่ีเขมงวดในดานมาตรฐานและสิ่งแวดลอม  เชน การสั่งปดโรงงานจีนรวม 2 พันแหงใน

ป 2010 รวมท้ังความเขมขนของมาตรการรักษาสิ่งแวดลอมในประเทศจีน และการเพ่ิมกฎระเบียบ

ดานการลดมลพิษ จึงสงผลใหตนทุนในการประกอบธุรกิจในจีนเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับคาจางแรงงาน

ในจีนท่ีสูงข้ึน และภายใตกฎหมายแรงงานฉบับใหมของจีน บริษัทนายจางจะตองใหสวัสดิการตอ

ลูกจางจีนมากข้ึน สงผลใหจีนไมใชประเทศท่ีมีตนทุนคาแรงต่ําอีกตอไปแลว 

สิ่งเหลานี้จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหตนทุนในการทําธุรกิจในประเทศจีนเพ่ิมสูงข้ึนมาก  จน

เปนแรงผลักใหทุนจีนบางสวนเริ่มสนใจออกไปลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะภูมิภาคอินโดจีน โดยอาศัย

กระแสการจัดทําขอตกลง ASEAN-China FTA โดยเฉพาะในประเทศอาเซียนท่ีมีรัฐบาลหรือมี

นักการเมืองท่ีเอ้ือตอการเขาไปของทุนจีนเหลานั้นโดยใชสายสัมพันธ (Guanxi) ทําใหทุนจีนบางกลุมมี

ชองทางท่ีสะดวกและอาจจะงายกวาการทําธุรกิจในประเทศจีนเอง  

 

ตารางท่ี 4 การลงทุนของจีนในอาเซียน ป 2013-2014 

ป 2013 2014 
มูลคาการลงทุนสะสม 

จนถึงเดือนธันวาคม  2014 

อาเซียนลงทุนในจีน 

(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 
8.35 6.3 91.74 

จีนลงทุนในอาเซียน 

(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 
5.74 5.88 35.21 

มูลคาการลงทุนโดยรวม 

(พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 
14.09 12.18 126.95 

ท่ีมา : Ministry of Commerce of China 
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สําหรับประเทศในอาเซียนท่ีจีนออกไปลงทุนมากเรียงตามลําดับในป 2013 ไดแก สิงคโปร 

ลาว และอินโดนีเซีย ดังแสดงในตารางท่ี 5  

 

ตารางท่ี  5 การลงทุนของจีน รายประเทศท่ีสําคัญในอาเซียน ป 2013 

อาเซียนลงทุนในจีนป 2013 

= 8.35 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

จีนลงทุนในอาเซียนป 2013 

= 5.74 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

อันดับ 

ในบรรดา

อาเซียน 

ประเทศ มูลคาการลงทุน 

(พันลานเหรยีญ

สหรัฐฯ) 

อันดับ 

ในบรรดา

อาเซียน 

ประเทศ มูลคาการลงทุน 

(พันลานเหรยีญ

สหรัฐฯ) 

1 สิงคโปร 7.327 1 สิงคโปร 2.4 

2 ไทย 0.48 2 ลาว 0.80 

3 มาเลเซีย 0.28 3 อินโดนีเซีย 0.76 

ท่ีมา :  Ministry of Commerce of China  

 

การทองเท่ียวจีน-อาเซียน และจีน-ไทย 

ในดานการทองเท่ียว ดวยการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหชาวจีนมีรายไดมากข้ึน โดยเฉพาะ

ชนชั้นกลางจีน จึงตองการเดินทางออกไปทองเท่ียวตางประเทศมากข้ึน รวมไปถึงความสนใจเดินทาง

มาทองเท่ียวในหลายประเทศของอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย  จากขอมูลในป 2014 มี

นักทองเท่ียวจีนเดินทางมาอาเซียนสูงถึง 11.4 ลานคน โดยเดินทางมาไทยมากท่ีสุดราว  4.4  ลานคน 

ตามมาดวยเวียดนาม และสิงคโปร ในขณะท่ี นักทองเท่ียวอาเซียนเดินทางไปจีนราว 6.2 ลานคน โดย

ท่ีเวียดนามเดินทางเขาประเทศจีนมากท่ีสุด ตามมาดวยมาเลเซีย และสิงคโปร ดังแสดงในตารางท่ี 6  
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ตารางท่ี  6 การทองเท่ียวระหวางจีน-อาเซียน ป 2014 

นักทองเท่ียวจีน-อาเซียน โดยรวม 17.6 ลานคน (ลดลง 3.3% จากป 2013) 

นักทองเท่ียวจีนเดินทางมาอาเซียน 

รวม 11.4 ลานคน 

นักทองเท่ียวอาเซียนเดินทางไปจีน 

รวม 6.2 ลานคน 

อันดับ 

ในบรรดาอาเซียน 
ประเทศ 

อันดับ 

ในบรรดาอาเซียน 
ประเทศ 

1 
ไทย 

(ประมาณ . 4.4 ลานคน) 
1 

เวียดนาม 

(ประมาณ 1.3 ลานคน) 

2 
เวียดนาม 

(ประมาณ 1.7 ลานคน) 
2 

มาเลเซีย 

(ประมาณ1.13  ลานคน) 

3 
สิงคโปร 

(ประมาณ 1.4 ลานคน) 
3 

สิงคโปร 

(ประมาณ 1 ลานคน) 

ท่ีมา : Ministry of Commerce of China 

 

ขอสรุปและขอเสนอแนะ  

โดยสรุป การขยายตัวของความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีนท่ีเกิดข้ึนอยางกาวกระโดด

ในชวง 20 ปมานี้ ลวนเกิดข้ึนในบริบทของไทยท่ีเปนสมาชิกอาเซียนและจีนมีนโยบายมุงลงใต  จึง

ตองการหันมาคบคากับไทยมากข้ึน ท้ังดานการคาและการลงทุนเพ่ือเปนฐานในการขยายบทบาททาง

เศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคอาเซียนตอไป  

อยางไรก็ดี  การคาไทย-จีนไดเริ่มเติบโตต่ําลงตั้งแตป 2014  เนื่องดวยภาวะชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค และภาคการคาระหวางประเทศของจีนขยายตัวชาลง สงผลตอเนื่องกับ

การคาจีน-ไทย เนื่องจากสินคาท่ีไทยสงออกไปจีนสวนใหญเปนสินคากลุมวัตถุดิบและก่ึงวัตถุดิบ ซ่ึง

ประเทศจีนนําเขาจากไทยเพ่ือนําไปแปรรูปและเพ่ิมมูลคาในอุตสาหกรรมการผลิตสินคาสงออกของ

จีนตอไป  ดังนั้น เม่ือภาคการสงออกของจีนซบเซา จึงสงผลตอเนื่องไปยังความตองการนําเขาสินคา

วัตถุดิบและก่ึงวัตถุดิบจากไทยตองลดลงตามไปดวย  

สําหรับอนาคตความสัมพันธเศรษฐกิจไทย-จีน คงจะมีความเก่ียวพันโยงใยและแยกไมออก

จากความเก่ียวของกันในบริบทอาเซียน  แตควรจะมีการปรับโครงสรางสินคาสงออกจากไทยไปจีน 

ลดการพ่ึงการสงออกสินคากลุมวัตถุดิบและก่ึงวัตถุดิบ โดยหันมาเนนผลิตสินคาอุปโภคบริโภคข้ัน

สุดทายใหมากข้ึน พรอมกับการทําตลาดระดับมณฑล และผลิตสินคาปอนผูบริโภคชาวจีน โดยเฉพาะ

ชนชั้นกลางจีนท่ีมีรายไดและมีอํานาจซ้ือมากข้ึน ตลอดจนดานการลงทุนจากจีนและนักทองเท่ียวชาว

จีนท่ีควรเนนดานคุณภาพมากกวาดานปริมาณ  เพ่ือความสัมพันธท่ีดีระหวางกันตอไป 
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中泰两国经贸关系回顾：在东盟框架下取得进展 

胡慧文
1
 

泰国国家研究委员会办公室泰中战略研究中心、泰国法政大学经济学院 

 

摘  要 

在泰国作为东盟成员国的框架下，中泰两国间的经贸关系在过去的 20 年间取得了

飞跃性的进展。中国自 2000年起实施“南向政策”，作为领军东盟的国家之一，泰国自

然而然成为了中国为扩大其在东盟地区经济中扮演的角色，进一步深化与各国在贸易投

资、旅游服务等多方面经济合作而选择的重要贸易伙伴。 

至于未来，中泰两国的经贸关系必将息息相关，并且恐怕也无法脱离东盟的框架。

但是，泰国出口中国的产品结构需进行调整和改善，减少对原材料及半成品出口的依赖，

转而加大对成品制造的关注，同时，进一步打入中国各省的市场，生产适应中国消费者

需求的产品，特别是针对高收入和购买力强的中国中产阶级。最后，不论是中国投资者

还是中国游客，都应注重质量大于数量，以便维持彼此间的友好关系。 

一、中泰两国经贸关系回顾 

2015 年 7月 1日，中泰两国迎来了正式建交 40周年。特别是在经济方面，中泰经

济联合委员会成立也已达 30 年之久。然而，中泰两国间的经济关系取得飞跃性的进展

是在 2000年后，尤其是在中国政府开始转向实施“南向政策”，注重加强与东盟国家经

济合作之后的这段时期。 

作为领军东盟的国家之一，泰国自然而然成为了中国为不断扩大其在东盟共同体中

所扮演的角色，进一步深化与东盟各国在贸易投资、旅游服务等多方面经济合作而首选

的贸易伙伴。 

2000年被视为一个重要的转折点，在时任中国总理的朱镕基先生向东盟成员国发起

与中国合作，共同建立“中国-东盟自由贸易区”（东盟称之为“东盟-中国自由贸易区”）

的提议之后，接下来的 2004 年，在部分已做好“早期收获”准备的领域，加速推动贸

易自由化的实现。 

至于泰国的情况，鉴于中国经济规模所蕴藏的潜力，以及中国南向发展欲与东盟建

                                                        
1
 胡慧文：泰国国家研究委员会办公室泰中战略研究中心主任、泰国法政大学经济学院副教授 

www.vijaichina.com 
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立经济关系的趋势，当时的泰国政府努力与中方达成中泰双边自由贸易协议，于 2003

年 6月 18日签署了中泰两国政府加速取消关税的双边贸易协议，以减免蔬菜-水果类商

品的进口税（关税 07-08），并在三月内开始减免至零税率（即 2003年 10月 1日起）。 

由于该中泰双边贸易协定也是在东盟框架下部分领域实施“早期收获计划”加速贸

易自由化进程的一个组成部分，因此，自 2004年 1月 1月起也成为了中国-东盟自由贸

易区协议的一部分。 

随之而来的显著影响是，自 2003年 10月始，中国商品开始以惊人的速度进入泰国，

尤其是来自中国寒冷地区的蔬果，例如梨、苹果、大蒜等低价的产品。除上述这些，泰

国对中国各式各样商品的进口源源不断、稳步上升。最终，中国以约占泰国贸易总额 14%

的高份额赶超了各国，一跃成为泰国 2013年最大的贸易伙伴。 

表 1显示出了自 1994年至 2014年 20年间中泰两国的贸易额，从中发现，2004 年

的中泰贸易总额首次突破了 15 亿美元的大关。在签署了上文中所提到的中泰两国贸易

协定之后，20年间泰国对中国贸易持续逆差。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
241 

表 1：1994-2014年泰中两国贸易额
2
 

                                                 货币单位：百万美元 

年份 

贸易总量 泰国出口 泰国进口 

贸易平衡 

金额 比例 % ∆ 金额 % ∆ 金额 % ∆ 

1994 2,318.0 2.3 41.1 932.0 71.8 1,386.0 26.3 -454.0 

1995 3,743.40 2.9 59.8 1,649.30 75.1 2,090.00 49.5 -444.7 

1996 3,827.80 3.0 2.3 1,876.90 13.8 1,950.90 -6.8 -74.0 

1997 4,046.60 3.3 5.7 1,774.50 -5.5 2,272.10 16.5 -497.6 

1997 年亚洲金融危机过后 

1998 3,568.70 3.7 -11.8 1,766.70 -0.4 1,801.90 -20.7 -35.2 

1999 4,333.10 4.0 21.4 1,860.90 5.3 2,472.20 37.2 -611.2 

2000 6,226.20 4.7 43.7 2,836.60 52.4 3,389.70 37.1 -553.1 

2001 6,569.70 5.2 5.5 2,873.70 1.3 3,696.00 9.0 -822.2 

2002 8,452.90 6.3 28.7 3,555.40 23.7 4,897.50 32.5 -1,342.1 

2003 11,691.20 7.5 38.3 5,688.90 60.0 6,002.30 22.6 -313.4 

2004 15,259.50 8.0 30.5 7,115.10 25.1 8,144.30 35.7 -1,029.2 

2005 20,327.40 8.9 33.3 9,167.40 29.1 11,159.80 37.0 -1992.30 

2006 25,154.60 9.8 23.7 11,708.90 27.7 13,445.70 20.5 -1736.80 

                                                        
2
 表 1 来源：泰国商务部 www.ops3.moc.go.th/infor/menucomen/trade_sum/report.asp 
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年份 

贸易总量 泰国出口 泰国进口 

贸易平衡 

金额 比例 % ∆ 金额 % ∆ 金额 % ∆ 

2007 31,071.64 9.8 24.91 14,846.75 26.12 16,224.90 22.69 -1,378.15 

2008 36,246.70 9.9 16.66 16,190.84 9.05 20,055.86 23.61 -3,865.01 

2009 33,152.83 10.8 -8.79 16,123.88 -41 17,028.95 -12.73 -905.07 

2010 45,710.70 12.1 37.90 21,473.19 33.21 24,237.50 42.33 -2,764.31 

2011 56,751.55 12.6 24.15 26,250.82 22.25 30,500.73 25.84 -4,249.91 

2012 63,990.47 13.4 12.76 26,869.78 2.36 37,120.69 21.70 -10,250.90 

2013 64,959.90 13.6 1.52 27,232.73 1.35 37,727.17 1.63 -10,494.44 

2014 63,582.75 14.0 -2.12 25,084.40 -7.89 38,498.34 2.04 -13,413.94 

 

二、中国-东盟、中国-泰国之间的贸易 

相较于东盟地区的其他国家，中泰两国间贸易曾迅速扩大，泰国也曾一度成为中国

在东盟十国中的第二大贸易伙伴。然而，由于世界地区经济发展的放缓态势，2014年中

泰两国贸易增长也非常缓慢。中国的国际贸易增长放缓，也直接影响到了中泰两国的贸

易状况。据中国商务部报告（如表 2所示），在 2014年中泰贸易仅有 2%的增长，泰国已

被越南、新加坡赶超，致使泰国降至中国在东盟十国贸易伙伴排名的第四位。 
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表 2.2014年中国-东盟、中国-泰国贸易
3
 

贸易伙伴 
贸易额 

（十亿美元） 
排名 

变化 

（自 2013年） 

东盟-中国 

480.39 

东盟进口 = 272.07 

东盟出口 = 208.32 

中国是东盟第一大贸易伙伴 

东盟是中国第三大贸易伙伴 
增长 8.3% 

中国-马来西亚 

102.02 

马来西亚进口 = 46.36 

马来西亚出口 = 55.66 

中国在东盟的 

第一大贸易伙伴 
增长 3.8% 

中国-越南 

83.64 

越南进口 = 63.74 

越南出口 = 19.9 

中国在东盟的 

第二大贸易伙伴 
增长 27.7% 

中国-新加坡 

79.74 

新加坡进口 = 48.91 

新加坡出口 = 30.83 

中国在东盟的 

第三大贸易伙伴 
增长 5% 

中国-泰国 

72.67 

泰国进口 = 34.92 

泰国出口 = 38.38 

中国在东盟的 

第四大贸易伙伴 
增长 2% 

中国-印度尼西亚 

68.58 

印尼进口 = 39.06 

印尼出口 = 24.52 

中国在东盟的 

第五大贸易伙伴 
增长 7% 

中国-菲律宾 

44.45 

菲律宾进口 = 23.47 

菲律宾出口 = 20.98 

中国在东盟的 

第六大贸易伙伴 
增长 16.8% 

在泰国出口中国的各项产品中，多数是作为原材料和半成品供应中国制造业用于加

工、增值后再出口的产品，诸如塑料颗粒、橡胶、化学制品及木薯产品等。正因如此，

当中国出口放缓时，就直接导致了中国对泰国原材料及半成品产品进口需求的相应下

降。 

                                                        
3
 表 2 来源：中国海关总署 
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从 2014 年的贸易额中不难发现，泰国出口中国的产品增幅降低，甚至多项产品出

现负增长。尤其是橡胶和橡胶制品的增长率，分别下降为-22.44%和-18.2%（如表 3 所

示）。 

表 3.2012年-2014年泰国对中国出口的前十位产品目录
4
 

产品名称 

金额：百万泰铢 增长率（％） 份额（％） 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

塑料颗粒 79,934.70 87,013.10 97,751.30 8.55 8.86 12.34 9.63 10.55 12.12 

橡胶 111,544.40 114,274.80 88,636.00 -19.81 2.45 -22.44 13.44 13.86 10.99 

化学制品 90,068.00 96,542.70 84,386.30 11.27 7.19 -12.59 10.85 11.71 10.46 

木薯产品 46,223.80 60,989.40 75,004.00 12.62 31.94 22.98 5.57 7.4 9.3 

计算机 

设备 

及零部件 

139,042.50 79,249.10 67,451.50 7.55 -43 -14.89 16.76 9.61 8.36 

橡胶制品 65,424.30 69,980.50 57,246.50 20.85 6.96 -18.2 7.88 8.49 7.1 

成品油 36,838.10 58,059.30 42,582.10 308.07 57.61 -26.66 4.44 7.04 5.28 

木材及 

木制品 

29,402.50 33,376.50 35,339.20 6.68 13.52 5.88 3.54 4.05 4.38 

电路 12,030.50 13,871.10 17,063.80 -41.68 15.3 23.02 1.45 1.68 2.12 

电器 

及零部件 

18,779.00 18,495.70 16,148.20 4.21 -1.51 -12.69 2.26 2.24 2 

其他 200,560.40 192,819.90 224,828.90 -6.15 -3.86 16.6 23.43 23.38 27.88 

总计 829,848.20 824,672.20 806,437.60 4.88 -0.62 -2.21 100 100 100 

                                                        
4
表 3 来源：泰国商务部  www.ops3.moc.go.th/infor/thtrade/country_trade/report.asp 
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 三、中国-东盟、中国-泰国之间的投资 

随着中国政府的“南向政策”的开展，不单是贸易方面，中国商人及企业开始进入

东盟各国，并加大投资。如表 4所示，自 2007年伊始，综合泰国方方面面的飞速发展，

虽然在泰中国资本尚未能赶超居于外国投资者首位的国家--日本，但是在泰的中国资本

有着大幅增长，包括在泰投资建立工业区的中国资本。 

多种有利因素驱动中国资本向海外投资（并不仅是在东盟），其中既包含推动因素，

也包含吸引因素。尤其是在中国政府“走出去”战略下引导中国资本向海外投资的政策

和措施。同时，提供多种强力推动措施，如发放低息贷款、政府提供担保等。 

除此之外，还有其他很多的重要驱动因素，例如：出于占有原材料、资源，以及海

外能源的需求，中国国营企业和民营企业开始向多个东盟国家投资。另一方面的关键驱

动因素，是占有海外大型市场的需求，特别是拥有 6亿人口正在组成东盟经济共同体的

东盟地区。 

至于另一重要的驱动因素是来源于外界的压力，即规避针对中国商品实施的贸易保

护措施，例如：对在中国生产的产品征收反倾销税，因而不少中国资本决定去其他国家

投资建厂作为生产基地，如柬埔寨。 

此外，中国投资者在国内经商开始陷入困境。这是由于中国政府出台了环境方面的

严格标准和措施，例如，仅在 2010年间就勒令关闭了一共 2000 家工厂。综合中国国内

改善环境的强有力措施以及为降低污染而增加的法律法规等多方因素，导致在中国做生

意的成本飙升。雇佣劳动力的薪资上涨，以及在中国新劳动法规定下雇佣者需为员工提

供更多的福利，使得中国不再是劳动力成本低的国家。 

这件事是导致在中国经商成本飙升的一个重要因素，使其成为一股推力促使部分中

国资本开始对向东盟及中南半岛地区的投资产生了兴趣。依照现已签署的中国-东盟自

由贸易区协议，特别是在东南亚有的政府或政治家，利用关系帮助部分中国资本获得了

或许比在自己国内做生意更容易的便捷通道。 
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表 4. 2013-2014 年中国对东盟的投资
5
 

年份 2013 2014 
累计投资额 

（截至 2014年 12 月） 

东盟对中国投资 

（十亿美元） 
8.35 6.3 91.74 

中国对东盟投资 

（十亿美元） 
5.74 5.88 35.21 

总投资额 

（十亿美元） 
14.09 12.18 126.95 

2013 年中国对东盟国家的投资排名，如新加坡、老挝、印度尼西亚（如表 5所示）。 

 

表 5.2013年中国以及东盟主要国家投资情况6 

2013年东盟对中国投资 

= 83.5亿美元 

2013年中国对东盟投资 

= 57.4 亿美元 

东盟排名 国家 
投资额 

（十亿美元） 
东盟排名 国家 

投资额 

（十亿美元） 

1 新加坡 7.327 1 新加坡 2.4 

2 泰国 0.48 2 老挝 0.80 

3 马来西亚 0.28 3 印度尼西亚 0.76 

 

四、中国-东盟、中国-泰国之间的旅游 

在旅游领域，随着经济的增长，中国人的收入提高了，尤其是中国的中产阶级，因

此，出国旅行的需求增多，包括对来东盟各国旅游的兴趣也增加了，特别是泰国。据资

料显示，2014年内来到东盟地区旅游的中国游客高达 1140万人，其中来泰国旅游的人

数约为 440万居首位，其次为越南和新加坡。而去中国旅游的东盟游客约为 620 万人，

去中国旅游人数最多的为越南，其次是马来西亚和新加坡（详见表 6所示）。 

 

                                                        
5
 表 4 来源：中国商务部 

6
 表 5 来源：中国商务部 
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表 6.2014年中国、东盟间的旅游业
7
 

中国与东盟之间的游客 

总数 1760万人（较 2013年下降 3.3%） 

前往东盟的中国游客 

总数 1140万人 

前往中国的东盟游客 

总数 620万人 

东盟排名 国家 东盟排名 国家 

1 泰国 

（约 440万人） 

1 越南 

（约 130万人） 

2 越南 

（约 170万人） 

2 马来西亚 

（约 113万人） 

3 新加坡 

（约 140万人） 

3 新加坡 

（约 100万人） 

 

五、结论与建议 

综上所述，在泰国作为东盟成员国的框架下，在过去的 20 年间中泰两国的经贸关

系取得了飞跃性的进展。同时，中国实施“南向政策”，为进一步扩大其在东盟地区经

济中扮演的角色，不论是贸易还是投资领域，都需加大与泰国的合作。 

然而，中泰贸易自 2014 年起开始增长缓慢，由于世界和地区经济的增长放缓，中

国与他国间的国际贸易增长减缓，都直接影响到了中泰两国间的贸易状况。由于泰国出

口中国的多项产品中，多数是作为原材料和半成品供应中国制造业用于加工、增值后再

出口的产品，正因如此，当中国出口放缓时，就直接导致了中国对泰国原材料及半成品

产品的进口需求也相应下降。 

至于未来，中泰两国的经贸关系必将息息相关，并且恐怕也无法脱离东盟的框架。

但是，泰国出口中国的产品结构需进行调整和改善，减少对原材料及半成品出口的依赖，

转而加大对成品制造的关注，同时，进一步打入中国各省的市场，生产适应中国消费者

需求的产品，特别是针对高收入和购买力强的中国中产阶级。最后，不论是中国投资者

还是中国游客，都应注重质量大于数量，以便维持彼此间的友好关系。 

                                                        
7 
表 6 来源：中国商务部 
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ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ลักษณะพิเศษ และอนาคตความรวมมือทาง

การคาระหวางยูนนานกับประเทศไทย 
โจว ชุนเหมิง และ หวัง ฉวง① 

สถาบันวิจัยความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน 

 

บทคัดยอ ป 2015 เปนปท่ี 40 ของความสัมพันธเชิงหุนสวนระหวางไทยกับจีน ภายใตความสัมพันธ

ท่ีดีระหวางสองประเทศ ไดผลักดันใหความรวมมือทางการคาระหวางยูนนานกับไทยนับวันยิ่งใกลชิด

กันมากยิ่งข้ึน มีการคาทวิภาคีและการลงทุนระหวางกันเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ประเทศไทยกลายเปนประเทศ

คูคาและแหลงเงินทุนสําคัญของยูนนาน แตเม่ือพิจารณาลักษณะพิเศษของความรวมมือทางการคา

ระหวางสองฝายพบวา ยังมีความรวมมืออยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตาม เม่ือจีนดําเนินนโยบาย         

“ 1   แนวเขต   1  เสนทาง ” บวกกับการพัฒนาความสัมพันธเชิงลึกระหวางสองประเทศ และความมี

เสถียรภาพในทางการเมืองของไทย จะทําใหความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางยูนนานกับ

ไทยมีอนาคตท่ีสดใสยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ ยูนนานกับไทย สภาพความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาในปจจุบัน อนาคตความ

 รวมมือทางเศรษฐกิจและการคา 

 

1. สภาพปจจุบันของความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางยูนนานกับไทย 

 ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางยูนนานกับไทยมีประวัติยาวนาน นับตั้งแตการ

สถาปนาความสัมพันธไทยจีนเม่ือป 1975 โดยเฉพาะหลังการปฏิวัติและเปดประเทศในจีน การคายูน

นาน-ไทยไดขยายตัวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และรอบดาน ยูนนานและไทยไดใชความพยายามรวมกันในการ

พัฒนาความรวมมืออยางกวางขวางและตอเนื่อง ท้ังดานเศรษฐกิจการคา การลงทุน การกอสราง และ

ความรวมมือดานแรงงาน จนประสบความสําเร็จมากมาย 

 

(1) การคายูนนาน-ไทย 

นับตั้งแตสถาปนาความสัมพันธไทยจีนเปนตนมา การคาระหวางยูนนานกับไทยไดพัฒนา

อยางตอเนื่อง ในป 2000 การคายูนนาน-ไทยมีมูลคารวมไมถึง 50 ลานเหรียญสหรัฐ โดยอยูท่ี 31.58 

ลานเหรียญ คิดเปนรอยละ 1.7 ของปริมาณการนําเขาสงออกท้ังหมดของยูนนาน แตดวยแรงผลักดัน

จากขอตกลงการคาเสรีจีน-อาเซียน และการเปดเสนทางเดินรถสายคุนหมิง-กรุงเทพ” (R3A) รวมท้ัง

                                                        
① 1) โจว ชุนเหมิง: นักวิจัยระดับสอง ศูนยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถาบันวิจัยความสัมพันธระหวางประเทศ 

มหาวิทยาลยัยูนนาน 2) หวัง ฉวง: นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิจัยความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยยูน

นาน 
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การทําขอตกลงปลอดภาษีสินคาประเภทผักและผลไมระหวางไทยกับจีน ทําใหการคายูนนาน-ไทย

เติบโตอยางรวดเร็ว 

ขอมูลจากกรมการคามณฑลยูนนานระบุวา ในป 2005 มูลคาการคาทวิภาคียูนนาน-ไทยอยูท่ี 

151 ลานเหรียญสหรัฐ โดยยูนนานสงออกสินคามายังไทยคิดเปนมูลคา 130 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 17.6 และนําเขาสินคาจากไทยคิดเปนมูลคา 21 

ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 13.2 ในป 2007 มูลคาการคาทวิภาคีทะลุ 200 ลานเหรียญสหรัฐ 

โดยอยูท่ี 220 ลานเหรียญ เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 68.5 เปนการนําเขา

จากไทย 63 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมามากกวารอยละ 100 อยูท่ี

รอยละ 194.9 และสงออกมายังไทย 160 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผาน

มารอยละ 43.9 ในป 2010 มูลคาการคาทวิภาคีระหวางยูนนานกับไทยทะลุ 400 ลานเหรียญสหรัฐ 

โดยอยูท่ี 463 ลานเหรียญ เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 96.6 โดยเปนการ

สงออกมายังไทย 333 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 64.2 และนําเขาจากไทยทะลุ 100 ลาน

เหรียญสหรัฐเปนครั้งแรก  โดยอยูท่ี 131 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผาน

มามากกวารอยละ 200 โดยอยูท่ีรอยละ 295.1 และในป 2013 มูลคาการคายูนนาน-ไทยก็ทะล ุ

1,000 ลานเหรียญสหรัฐ โดยอยูท่ี 1,050 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 50 โดยเปนการสงออก

มายังไทย 660 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 51.4 และเปนการนําเขา  386 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 47.6 มาในป 2014 มูลคาการคายูนนาน-ไทยเทากับ 1,070 ลานเหรียญสหรัฐ เปน

การสงออกมายังไทย 826 ลานเหรียญ เพ่ิมข้ึนรอยละ 24.6 และเปนการนําเขา 246 ลานเหรียญ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 36.2 ลานเหรียญ ดูรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
251 

ตารางท่ี 1 การแลกเปลี่ยนทางการคาระหวางยูนนานกับไทย ป 2005-2014  

(หนวย:ลานเหรียญสหรัฐ) 

 
มูลคานําเขา

สงออกรวม 
สงออก นําเขา 

มูลคา

การคารวม 

เพ่ิมขึ้นจากปกอน (รอยละ) 

มูลคานําเขา

สงออกรวม 
สงออก นําเขา 

2005 151.25 129.75 21.50 108.25 17.0 17.6 13.2 

2006 130.69 109.19 21.50 87.69 -9.5 -15.7 43.9 

2007 220.21 156.80 63.41 93.39 68.5 43.6 194.9 

2008 249.75 228.88 20.87 208.01 12.6 44.9 -67.3 

2009 235.86 202.65 33.20 169.45 -6.2 -12 57.2 

2010 463.43 332.68 130.75 201.92 96.6 64.2 295.1 

2011 738.50 401.47 337.03 64.44 59.4 20.7 157.9 

2012 694.64 437.57 257.07 180.50 -5.8 9.0 -23.5 

2013 1,050.65 664.10 386.55 277.55 50 51.4 47.6 

2014 1,073.12 826.30 246.82 579.48 2.2 24.6 -36.2 

แหลงท่ีมา: กรมการคามณฑลยูนนาน (ป 2015) 

จากตารางจะเห็นวาท่ีผานมา การคายูนนาน-ไทยนั้น ยูนนานเปนฝายไดดุลการคาเกินดุล

คอนขางมากมาโดยตลอด ถึงแมจํานวนเกินดุลในแตละปจะไมคงท่ี แตสถานะการไดดุลการคาของยูน

นานไมเคยเปลี่ยนแปลง อีกท้ังมีแนวโนมไดดุลการคาเพ่ิมข้ึนทุกป สิ่งนี้แสดงใหเห็นวายูนนานประสบ

ความสําเร็จดวยดีในการพัฒนาการคาทวิภาคีกับไทยภายใตนโยบายท่ีเอ้ืออํานวยและขอไดเปรียบ

ดานการขนสง  

(2) การลงทุนระหวางกัน 

ชวงตนของการสถาปนาความสัมพันธไทย-จีน การลงทุนระหวางยูนนานและไทยยังมีขนาด

เล็กมาก ตอมาเม่ือเศรษฐกิจไทยขยายตัวอยางกาวกระโดด บวกกับจีนไดเปดประเทศเพ่ิมมากข้ึน ทํา

ใหมูลคาการลงทุนระหวางยูนนานกับไทยเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีไมถึง 1 ลานเหรียญสหรัฐในทศวรรษท่ี 

1980 ถึง 1990 จนมีมูลคามากกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐในปจจุบัน 

ประเทศไทยเปนแหลงเงินทุนตางชาติท่ีสําคัญของยูนนาน โดยในป 2006 ไทยมีโครงการ

ลงทุนในยนูนานท้ังสิ้น 5 โครงการ มูลคาการลงทุนตามสัญญาคือ 4.44 ลานเหรียญสหรัฐ การลงทุนท่ี

เกิดข้ึนจริงคือ 6.75 ลานเหรียญสหรัฐ จากสถิติท่ียังไมสมบูรณชี้ใหเห็นวา จากอดีตจนถึงสิ้นป 2006 

ไทยมีโครงการลงทุนในยนูนานมาแลวท้ังหมด 137 โครงการ มูลคาการลงทุนตามสัญญาคือ 145 ลาน

เหรียญสหรัฐ ขณะท่ีการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทากับ 74.34 ลานเหรียญสหรัฐ สวนใหญเปนการลงทุน
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ในภาคการผลิต ภาคการเกษตร พลังงานไฟฟา อสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน① 

เม่ือถึงสิ้นป 2009 ผูประกอบการไทยมีการลงทุนในยูนนานมากกวา 100 โครงการ ครอบคลุม

อุตสาหกรรมโรงแรม วิศวกรรมไฟฟาและพลังงานน้ํา การแปรรูปอาหาร สินคาในครัวเรือน เปนตน 

เดือนสิงหาคม ป 2010 ท่ีนครคุนหมิงยังไดเปดตัว “ศูนยจําหนายสินคาไทย” อยางเปนทางการข้ึนท่ี

ตลาดคาสงนานาชาติหลัวซือวาน ซ่ึงศูนยไทยเปนศูนยสินคาตางชาติแหงแรกในโครงการสินคา

นานาชาติของตลาดหลัวซือวาน② 

อีกดานหนึ่ง การลงทุนของยูนนานในประเทศไทยก็เติบโตตามลําดับเชนเดียวกัน โดยสวน

ใหญเปนการลงทุนในดานการนําเขาสงออกผลิตภัณฑพลอยไดจากผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจ

ขนสงโลจิสติกส เหมืองแร การบริหารจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว เปนตน จนถึงสิ้นป 2006 ยูน

นานมีโครงการลงทุนในไทย 2 โครงการ มูลคาการลงทุนตามสัญญา 4.58 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมี 1 

โครงการท่ีริเริ่มในป 2006 มูลคาการลงทุนตามสัญญาคือ 0.5 ลานเหรียญสหรัฐ③   ตามขอมูลจาก

กรมการคามณฑลยูนนานพบวา ป 2012 มีผูประกอบการยูนนานรายใหม 5 รายมาลงทุนในประเทศ

ไทย มีมูลคาการลงทุนตามสัญญารวม 192.952 ลานเหรียญสหรัฐ มูลคาการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

7.589 ลานเหรียญสหรัฐ และการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของผูประกอบการยูนนานในไทยนับตั้งแตเดือน

มกราคมถึงเดือนกรกฎาคม ป 2013 เปนตนมา มีมูลคา 74.084 ลานเหรียญสหรัฐ จวบจนเดือน

กรกฎาคม ป 2013 มีผูประกอบการยูนนานท่ีมาลงทุนในไทยท้ังสิ้น 16 ราย มีมูลคาตามสัญญารวม 

224.23 ลานเหรียญสหรัฐ การลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 89.423 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 2.9 ของ

มูลคาการลงทุนระหวางประเทศสะสมท่ีเกิดข้ึนจริงของมณฑลยูนนาน โดยมีบริษัทจากยูนนานมาตั้ง

โรงงานแปรรูปยางพาราในไทย 1 ราย เงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 40.237 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอย

ละ 45 ของมูลคาการลงทุนสะสมท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดในประเทศไทย บริษัทขนสงโลจิสติกส 1 ราย 

เงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 31.17 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 34.9 บริษัทดานการบริหารจัดการ

โรงแรม 2 ราย เงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 5.538 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 6.2 บริษัทสิ่งทอ 1 

ราย เงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 4.88 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 5.5 บริษัทเหมืองแร 3 ราย เงิน

ลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 1.85 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 2.1 บริษัทหลักๆ ของยูนนานท่ีลงทุนใน

ไทยอาทิเชน บริษัท ยูนนาน หยุนเหม่ิง กรุป จํากัด (ธุรกิจแปรรูปยางพารา) บริษัท เจี๋ยเฟงโลจิสติกส 

(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงกอตั้งโดยบริษัท ยูนนานเจี๋ยเฟงอินเวสเมนท จํากัด (ธุรกิจขนสงโลจิสติกส) 

                                                        
① “สภาพท่ัวไปของความรวมมือทางการคาระหวางยูนนานกับไทย” สํานักงานตางประเทศ รัฐบาลทองถ่ินมณฑล

ยูนนาน http://www.yfao.gov.cn/show-656.html  วันท่ี 1 เมษายน 2007 
② “ความรวมมือยูนนานกับไทยไปไดสวย” เว็บไซตกระทรวงพาณิชยจีน 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/jyjl/j/201010/20101007175188.html วันท่ี 7 ตุลาคม ป 2010 
③ “สภาพท่ัวไปของความรวมมือทางการคาระหวางยูนนานกับไทย” สํานักงานตางประเทศ รัฐบาลทองถ่ินมณฑล

ยูนนาน http://www.yfao.gov.cn/show-656.html วันท่ี 1 เมษายน 2007 
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บริษัท อาซือหมา กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงกอตั้งโดย Ashima Yunnan Cultural Industry 

(Group) Investment Co.,Ltd. (ธุรกิจสิ่งทอ) บริษัท นาตาลี จํากัด ซ่ึงกอตั้งโดยบริษัท ยูนนาน ไฮ

เชง อินดัสเตรียล กรุป สตอก จํากัด (ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม) โดยรวมมือกับ บริษัท นัดดาศรี 

จํากัด (ดาราเทวี) ของไทย 

(3) โครงการกอสราง และความรวมมือดานแรงงาน 

ป 1992-2005 บริษัทจากยูนนานไดมีการลงนามสัญญาขอตกลงกับไทยในโครงการกอสราง 

ความรวมมือดานแรงงาน และการใหคําปรึกษาดานการออกแบบ โดยมีมูลคารวม 127 ลานเหรียญ

สหรัฐ ในป 2006 มีผลประกอบการท่ีสําเร็จไปแลวคิดเปนมูลคา 2.03 ลานเหรียญสหรัฐ แตระยะไมก่ี

ปมานี้ บริษัทจากยูนนานมีโครงการกอสรางในไทยคอนขางนอย① ในดานการจัดสงแรงงาน จากสถิติ

การทําสัญญาจางของทางการจีนพบวามีไมมากนัก และมีมูลคาการจางงานในระดับต่ํา แตเนื่องจาก

ชาวไทยและชาวไตท่ีอาศัยอยูตามแนวชายแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใตของยูนนานมีความสัมพันธ

ใกลชิดทางชาติพันธุ จึงมีการแลกเปลี่ยนแรงงานในวงแคบๆ อยางไมเปนทางการ ซ่ึงท่ีคอนขางมาก

และมีมายาวนาน ยูนนานและไทยสมควรสรางกลไกความรวมมือดานแรงงานและการกอสราง เพ่ือ

เปนหลักประกันใหความรวมมือดานการคา การกอสราง และการแลกเปลี่ยนแรงงานเปนไปอยางมี

ระบบยิ่งข้ึน 

 

2.  ลักษณะพิเศษของความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางยูนนานกับไทย 

และปจจัยทาทาย 

(1) ลักษณะพิเศษของความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคายูนนาน-ไทย 

ในดานการคา ถึงแมมูลคาการคารวมระหวางยูนนานกับไทยจะขยายตัวอยางรวดเร็วในวง

กวาง แตเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาการคาจีนไทย หรือมูลคาการคาระหวางยูนนานกับตางชาติ หรือ

มูลคาการคาระหวางยูนนานกับชาติอาเซียนแลวพบวาการคายูนนานไทยยังมีสัดสวนมูลคาท่ีคอนขาง

นอย อีกท้ังจํากัดอยูแตเพียงสินคาเกรดคอนขางต่ํา ในดานการลงทุนระหวางกัน ยังอยูในสภาพท่ีไม

สมดุล ประเภทของธุรกิจท่ีลงทุนสวนใหญยังเปนธุรกิจแบบดั้งเดิม เชนการเกษตร การทองเท่ียว 

อาหาร เปนตน โดยสรุปแลว ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางยูนนานกับไทยยังมีการ

พัฒนาในระดับท่ีคอนขางต่ํา เห็นไดจากประการตางๆ ดังตอไปนี้  

 

 

 

                                                        
① “สภาพท่ัวไปของความรวมมือทางการคาระหวางยูนนานกับไทย” สํานักงานตางประเทศ รัฐบาลทองถ่ินมณฑล

ยูนนาน http://www.yfao.gov.cn/show-656.html  วันท่ี 1 เมษายน 2007 
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ประการท่ี 1 มูลคาการคายูนนาน-ไทยมีสัดสวนคอนขางนอยเม่ือเทียบกับมูลคาการคา

ระหวางยูนนานกับตางชาติ และมูลคาการคาจีนไทย ไทยเปนประเทศบนคาบสมุทรอินโดจีนท่ีมี

เศรษฐกิจคอนขางดีประเทศหนึ่งและเปนประเทศคูคาสําคัญของจีน มูลคาการคาจีนไทยสูงเปนอันดับ

หนึ่งเม่ือเทียบกับอีก 4 ประเทศบนคาบสมุทรอินโดจีน ป 2007 ประเทศจีนแซงหนาสหรัฐอเมริกา

ข้ึนมาเปนคูคาอันดับสองของไทยเปนครั้งแรก อีกท้ังเปนประเทศตนทางการนําเขาอันดันสอง และ

ปลายทางการสงออกอันดับสามของไทย ในป 2014 จีนครองแชมปท้ังการนําเขาและสงออกกับไทย 

ข้ึนมาเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทยอยางแทจริง แตยูนนานในฐานะมณฑลท่ีมีภูมิประเทศใกลชิดกับไทย 

โดยหลักการแลวควรมีการคาทวิภาคีกับไทยอยางกวางขวาง และมีสัดสวนคอนขางมากในเวทีการคา

จีนไทย แตทวา ในความเปนจริงแลว ยูนนานยังไมสามารถแสดงศักยภาพและขอไดเปรียบดานพ้ืนท่ี

อยางเดนชัดมากนัก กลาวคือ ในป 2007 มูลคาการคายูนนาน-ไทยมีสัดสวนเพียงรอยละ 1.7 ของ

มูลคาการคาระหวางยูนนานกับตางชาติเทานั้น และมีสัดสวนเพียงนอยนิดเม่ือเทียบกับมูลคาการคา

จีนไทย คือมีเพียงรอยละ 0.71 เทานั้น ถึงแมไมก่ีปมานี้ มูลคาการคายูนนาน-ไทยจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน 

แตยังถือวาอยูในระดับต่ํา กลาวคือ ป 2012 มูลคาการคายูนนาน-ไทยเทากับ 694 ลานเหรียญสหรัฐ 

คิดเปนรอยละ 1.09 ของมูลคาการคาจีนไทยซ่ึงสูงถึง 63,960 ลานเหรียญสหรัฐ ป 2013 มูลคา

การคาจีนไทยเทากับ 41,603 ลานเหรียญสหรัฐ ขณะท่ีมูลคาการคายูนนาน-ไทยเทากับ 1,050 ลาน

เหรียญสหรัฐ มีสัดสวนแครอยละ 2.5 ป 2014 มูลคาการคาจีนไทยเทากับ 63,360 ลานเหรียญสหรัฐ 

แตมูลคาการคายูนนาน-ไทยมีแค 1,073 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 1.69 เทานั้นเอง  

ประการท่ีสอง สินคาท่ีคาขายระหวางยูนนานกับไทยเปนสินคาท่ีใชเทคโนโลยีนอย มีการ

เพ่ิมมูลคานอย เม่ือพิจารณาจากโครงสรางสินคาแลวพบวา สินคาท่ีคาขายกันระหวางยูนนานกับไทย

มีการเพ่ิมมูลคาดวยเทคโนโลยีคอนขางนอย สวนใหญเปนสินคาเกษตรและวัตถุดิบอุตสาหกรรมซ่ึงมี

การใชเทคโนโลยีนอย ขณะท่ีสินคาอุตสาหกรรมมีสัดสวนคอนขางนอย ป 2005 สินคาหลักๆ ท่ียูน

นานสงมาไทยไดแก แรเงิน เคมีฟอสฟอรัส เหล็กกลา ตะก่ัว ใบยาสูบอบแหง ใบยาสูบมวน ปุยเคมี 

เพชรชนิดท่ีไมไดใชในอุตสาหกรรม ดอกไม ผลไม เปนตน ขณะท่ีนําเขา ลําไยอบแหง ขาว ครั่ง โพลีเอ

ทิลีน แผนยางรมควัน ปลาแชแข็ง ผลิตภัณฑพืชสมุนไพร เปนตน ①  ป 2008 ถึง 2011 สินคานําเขา

จากไทยตัวหลักๆ ไดแกสินคาจําพวกอาหาร คือ ผลไมเมืองรอน ขาว อาหารทะเล เปนตน และสินคา

จําพวกวัตถุดิบ คือ ยางพารา แรธาตุ เปนตน ขณะท่ียูนนานสงสินคามายังไทยเปนจํานวนมากไดแก

ผลิตภัณฑเครื่องจักรกล สินคาชีวิตประจําวัน ผักและดอกไมสด เปนตน② ป 2012 การคายูนนาน-

                                                        
①  “การคายูนนาน-ไทยไหลลื่น ปน้ีจะมีมลูคาเพ่ิมข้ึน ” เว็บไซตสํานักขาวซินหัว

http://www.yn.xinhuanet.com/newscenter/2005-08/25/content_4975512.htm วันท่ี 25 สิงหาคม ป 

2005 
②  “โครงการ 5 ประเภทชวยผลักดนัการคายูนนาน-ไทย” หนังสือพิมพรายวันคุนหมิง 

http://roll.sohu.com/20130709/n381061781.shtml วันท่ี 9 กรกฎาคม ป 2013 
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ไทยยังมีสินคาหลักๆ ไดแกสินคาเกษตรอยางเชนผัก ผลไม ขาว ยางพารา นอกจากนี้ยังมีสินคา

ประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณการขนสงบางเล็กนอย โดยรวมแลว สวนใหญเปนสินคาท่ีใช

เทคโนโลยีนอยและมีการเพ่ิมมูลคาไมมาก 

ประการท่ีสาม การคายูนนาน-ไทยมีสัดสวนนอยเม่ือเทียบกับการคายูนนาน-อาเซียน ตาม

สถิติของศุลกากรคุนหมิงชี้ใหเห็นวา ป 2013 ยูนนานและไทยมีมูลคาการคารวม 1,050 ลานเหรียญ

สหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 50 แตในปเดียวกัน มูลคาการคารวม

ระหวางยูนนานกับ 10 ประเทศในอาเซียนเทากับ 10,900 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลา

เดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 61 จะเห็นวามูลคาการคายูนนาน-ไทยมีสัดสวนเพียงรอยละ 9.6 ของ

มูลคาการคายูนนาน-อาเซียนเทานั้น ท้ังนี้ ในชวงเวลาเดียวกัน ยูนนานคาขายกับเมียนมารดวยมูลคา

สูงท่ีสุด คือ 4,170 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 83.6 และมีสัดสวนถึงรอยละ 38.2 ของมูลคา

การคายูนนาน-อาเซียน รองลงมาคือมาเลเซีย ยูนนานและมาเลเซียมีมูลคาการคา 1,520 ลานเหรียญ

สหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 49.2 ถัดมาคือเวียดนามและอินโดนีเซีย โดยมีมูลคาการคา 1,330 ลานเหรียญ

สหรัฐ และ 1,230 ลานเหรียญสหรัฐตามลําดับ เพ่ิมข้ึนรอยละ 27.4 และรอยละ 8.1 ตามลําดับ ป 

2014 มูลคารวมของการคาระหวางยูนนานกับอาเซียนเทากับ 87,930 ลานหยวน เพ่ิมข้ึนจาก

ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 30.5 และมีสัดสวนเทากับรอยละ 48.3 ของการคารวม

ระหวางยูนนานกับตางชาติ ท้ังนี้ ประเทศในอาเซียนซ่ึงเปนคูคาใหญ 3 อันดับแรกของยูนนานไดแก

เมียนมาร เวียดนามและมาเลเซีย โดยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 67.4,  16.5 และ 30.7 ตามลําดับ 

สําหรับประเทศไทย ยังไมสามารถกาวข้ึนมาเปน 1 ในคูคา 3 อันดับแรกของยูนนานได 

 ประการท่ีส่ี การคายูนนาน-ไทยยังมีสภาพไมสมดุลอยางมาก อันดับแรก ในระยะไมก่ีปมา

นี้ ยูนนานมีการใชเงินทุนจากไทยนอยมาก ตามสถิติในรายงานผลประกอบการธุรกิจประจําปของ

มณฑลยูนนานพบวา ป 2011 และป 2012 ยูนนานมีการใชเงินลงทุนโดยตรงจากไทย 1 ลานเหรียญ

สหรัฐ และ 2 ลานเหรียญสหรัฐตามลําดับ ซ่ึงถือวานอยมากหากมองในแงภูมิศาสตรของยูนนานและ

ไทย อันดับท่ีสอง มูลคาการลงทุนสะสมของยูนนานในไทยมีปริมาณนอยนิดเม่ือเทียบกับมูลคาการ

ลงทุนสะสมของไทยในยูนนาน โดยมีสัดสวนแครอยละ 1.3 เทานั้น สวนจํานวนโครงการสะสมท่ียูน

นานลงทุนในไทยก็มีสัดสวนแครอยละ 7.6 ของจํานวนโครงการสะสมท่ีไทยมาลงทุนในยูนนานเทานั้น 

ความไมสมดุลนี้สะทอนใหเห็นวาท้ังสองฝายมีศักยภาพดานเงินทุนท่ีตางกันมาก ในแงของนักลงทุนจะ

เห็นวา ธุรกิจไทยท่ีมาลงทุนในยูนนานเปนธุรกิจเอกชนท้ังสิ้น แตธุรกิจยูนนานท่ีไปลงทุนในไทยสวน

ใหญเปนรัฐวิสาหกิจ มีเพียงสวนนอยท่ีเปนธุรกิจเอกชน สิ่งนี้สะทอนใหเห็นวาธุรกิจเอกชนในยูนนาน

ยังขาดความเปนสากลอยูมาก มองจากขอบเขตการลงทุนพบวา การลงทุนของยูนนานในไทยจํากัดอยู

ในวงแคบเพียงสินคาไมก่ีชนิดเม่ือเทียบกับการลงทุนของไทยในยูนนาน เชนผลิตภัณฑพลอยไดจาก

ผลผลิตทางการเกษตร การทองเท่ียว และแรธาตุ แตการลงทุนของไทยในยูนนานมีความหลากหลาย

กวา โดยมีท้ังภาคการเกษตร ภาคการผลิต โรงแรม รานอาหาร การบริการสาธารณะ เปนตน ท้ังนี้ 
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ตนเหตุของปญหามีความเก่ียวของกับความดอยศักยภาพดานเงินทุนและการสงออกของยูนนานเอง 

นอกจากนี้ยังมีปญหาดานวิสัยทัศนของผูประกอบการและแรงงานยูนนานท่ีคอนขางดอยคุณภาพ ซ่ึง

เปนขอจํากัดของการพัฒนาและเปดกวางสูภายนอกของยูนนาน การเปลี่ยนแปลงสภาพเหลานี้ยังตอง

อาศัยกระบวกการสักระยะหนึ่ง 

(2) ความทาทายของความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคายูนนาน-ไทย 

เนื่องจากยูนนานเปนมณฑลชายแดน แมจะมีภูมิประเทศใกลกับไทย แตยูนนานถือเปน

มณฑลท่ีอยูทายขบวนของการเปดกวางสูภายนอกของจีน เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจคอนขางลาหลัง การ

พัฒนาอุตสาหกรรมมีคอนขางนอย ศักยภาพทางเศรษฐกิจออนแอ คา GDP เฉลี่ยตอหัวรั้งทาย 

ทรัพยากรณมนุษยไมเพียงพอ มีทัศนคติท่ีคอนขางลาหลัง สิ่งแวดลอมดานการลงทุนไมอาจเทียบได

กับเมืองเรียบชายฝงทะเล สงผลใหความไดเปรียบดานภูมิประเทศของยูนนานไมอาจเปลี่ยนมาเปน

ความไดเปรียบดานเศรษฐกิจได ดังนั้น ความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาระหวางยูนนานกับไทยจึงยัง

จํากัดอยูในระดับตํ่า และตองเผชิญกับแรงกดดันจากการแขงขันหลายอยางท้ังจากภายในและ

ภายนอก ดังนี้ 

1) เผชิญแรงกดดันจากมณฑลใกลเคียงสูงข้ึนเรื่อยๆ สืบเนื่องจากการเปดเขตการคาเสรี

จีน-อาเซียน เม่ือเทียบกับมณฑลอ่ืนๆ แลว ขอไดเปรียบของยูนนานท่ีไดรับสิทธิพิเศษตามนโยบาย

สงเสริมพ้ืนท่ีชายแดนมีลดนอยลง บวกกับขอจํากัดดานเครือขายการขนสงทางน้ําและทางบก ระดับ

การพัฒนาทางเศษฐกิจ สิ่งแวดลอมดานการลงทุน และการขาดทรัพยากรณมนุษย เปนตน ทําใหยูน

นานมีขีดความสามารถในการแขงขันนอยลงในตลาดการคาจีนไทย เปนท่ีทราบกันดีวา การคาจีนไทย

จํานวนมากใชการขนสงทางทะเล แรงกดดันท่ีสําคัญท่ีสุดจึงมาจากมณฑลกวางสี กวางสีอาศัยความ

เปนเมืองทาสําคัญของสองเขตเศรษฐกิจใหญ ไดแกเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาวเปยปู (Guangxi Beibu 

Gulf Economic Zone) และเขตเศรษฐกิจแมน้ําซีเจียง (Xi River Economic Belt) จนสรางมูลคา

การคาทวิภาคีกับไทยไดถึง 3,554 ลานหยวนในป 2014 ซ่ึงนําหนายูนนานอยูไกลมาก โดยมูลคาการ

สงออกจากกวางสีมายังไทยอยูท่ี 943 ลานหยวน และนําเขาจากไทยมีมูลคา 2,611 ลานหยวน 

ขณะเดียวกัน การคาภายใตเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาวเปยปูก็กําลังเฟองฟู การคาระหวางประเทศของ 

6 เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาวเปยปูตางก็ขยายตัวตอเนื่อง โดยมีมูลคารวมถึง 210,700 ลาน

หยวน เพ่ิมข้ึนรอยละ 32.5 คิดเปนรอยละ 84.6 ของมูลคาการนําเขาสงออกของกวางสีในชวงเวลา

เดียวกัน① นอกจากนี้ เขตเศรษฐกิจแมน้ําซีเจียงก็มีมูลคาการนําเขาสงออกสูงถึง 148,460 ลานหยวน 

เติบโตรอยละ 18 เมืองรายทางเขตเศรษฐกิจแมน้ําซีเจียงไดอาศัยขอไดเปรียบตรงท่ีมีเสนทางแมน้ํา

เศรษฐกิจในการพัฒนาและบมเพาะอุตสาหกรรมเกิดใหมเชิงกลยุทธ ท้ังสองเขตเศรษฐกิจเปรียบ

เหมือนหัวจักรท่ีขับเคลื่อนการคาระหวางประเทศของกวางสีอยางตอเนื่อง ทําใหยูนนานตองเผชิญ

                                                        
① ขอมูลจากกรมการคาเขาปกครองตนเองชนชาติจวงกวางสี http://www.gxswt.gov.cn/htmlcontent 
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แรงกดดันจากกวางสีอยางมาก 

อีกดานหนึ่ง มีแรงกดดันดานการแขงขันกับญ่ีปุน ยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ 

ในอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน เศรษฐกิจไทยเปนเศรษฐกิจพ่ึงพาการสงออก โดยตองพ่ึงพาตลาดยุโรป 

สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุนอยางมาก ถึงแมความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจทวีภาคีระหวางจีนกับไทยจะ

พัฒนาอยางรวดเร็ว แตญี่ปุนซ่ึงเปนประเทศท่ีมีเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมท้ัง

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนตางก็สรางแรงกดดันอยางมากใหแกความ

รวมมือทางการคาระหวางจีนกับไทย และยูนนานกับไทยดวย 

ไทยและญี่ปุนมีความสัมพันธทวิภาคีท่ีดีตอกัน บริษัทญี่ปุนแทบจะควบคุมสัดสวนท้ังหมดของ

สิ้นคาอิเล็กทรอนิกและเครื่องใชไฟฟาในประเทศไทย รถยนตสัญชาติญี่ปุน (โตโยตา นีสสัน และซูซูกิ) 

ตางก็ต้ังฐานผลิตในประเทศไทย จากสถิติชี้วา ประเทศไทยสงออกรถยนตสัญชาติญี่ปุนทะลุ 1 ลาน

คันตอป รถยนตท่ีใชในประเทศกวารอยละ 90 เปนรถญี่ปุน มีบริษัทญี่ปุนกวา 4,000 บริษัทตั้งฐาน

การผลิตในประเทศไทย ซ่ึงมีสัดสวนรวมมากกวารอยละ 40 ของเงินทุนตางชาติโดยตรงในประเทศ

ไทย  

ในฐานะประเทศคูคาเดิมของสหรัฐอเมริกาและเปนฐานสําคัญของยุทธศาสตรการปรับสมดุล

เอเชียแปซิฟค (Asia Pacific rebalancing strategy) ของสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธไทย-

สหรัฐอเมริกาดําเนินไปอยางม่ันคง ถึงแมจะสะดุดเล็กนอยจากการเกิดรัฐประหารในไทยเม่ือป 2014 

แตไมนานสหรัฐอเมริกาก็เปลี่ยนทาทีและเปลี่ยนนโยบายตอไทย โดยในป 2014 ขณะท่ีไทยสงออก

สินคาไปยังจีนและญี่ปุนลดลงรอยละ 7.4 และ 0.6 ตามลําดับ แตการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกายังคง

เพ่ิมข้ึนท่ีรอยละ 4.6 โดยมีมูลคา 23,640 ลานเหรียญสหรัฐ และมีมูลคาการนําเขาสินคาจาก

สหรัฐอเมริกา 14,600 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.1 สินคาสงออก 5 อันดับแรกของไทยในป 

2014 ไดมีการสงออกผลิตภัณฑระบบเครื่องกลไฟฟาไปยังสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด มูลคารวมอยูท่ี 

10,939 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 15.9 รองลงมาคือสงออกไปยังญ่ีปุน มูลคารวม 7,297 ลาน

เหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 10.6 สําหรับประเทศจีนอยูอันดับท่ี 4 โดยมีมูลคารวมอยูท่ี 5,513 ลาน

เหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 8 ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 3.5 สวนการคายูน

นาน-ไทยมีสัดสวนผลิตภัณฑระบบเครื่องกลไฟฟาเพียงนอยนิดเม่ือเทียบกับการคาไทยจีน นอกจากนี้ 

ตลาดใหญของการสงออกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบของไทยยังคงเปนญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา โดยมี

สัดสวนรอยละ 29.9 ①  

ตนศตวรรษท่ี 21 การคาไทย-ยุโรปเคยเขาสูขาลงในระยะสั้นๆ โดยกลับมาเติบโตอีกครั้งในป 

2003 ป 2009 ประเทศไทยนําเขาสินคาจาก 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปโดยมีมูลคารวม 

                                                        
① ท่ีมาของขอมูล: ฐานขอมูลการคารายประเทศ กรมกิจการท่ัวไป กระทรวงพาณิชยจีน  

http://countryreport.mofcom.gov.cn/index.asp 
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12,050 ลานเหรียญสหรัฐ ขณะท่ีมูลคาการสงออกไปยังประเทศเหลานี้อยูท่ี 18,153 ลานเหรียญ

สหรัฐ ป 2012 มูลคาการคารวมระหวางไทยกับสหภาพยุโรปสูงถึง 41,759 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูง

กวาสหรัฐอเมริกา เปนรองแคญ่ีปุนและจีน โดยมูลคาการนําเขาอยูท่ี 19,933 ลานเหรียญสหรัฐ และ

สงออก 21,826 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีความตางอยูท่ี 1,893 ลานเหรียญสหรัฐ สวนการคาระหวาง

ไทยกับ 15 ประเทศสมาชิกเดิมของสหภาพยุโรป ในป 2012 ประเทศคูคาท่ีสําคัญท่ีสุดของไทยยังคง

เปนเยอรมัน อังกฤษ เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส และอิตาลี โดยมีมูลคาการคา 9,583 ลานเหรียญสหรัฐ 

6,565 ลานเหรียญสหรัฐ 5,328 ลานเหรียญสหรัฐ 4,831 ลานเหรียญสหรัฐ และ 3,624 ลานเหรียญ

สหรัฐตามลําดับ ป 2014 การคาทวิภาคีไทยยุโรปมีมูลคาถึง 42,698 ลานเหรียญสหรัฐ โดยไทย

นําเขาจากสหภาพยุโรป 23,191 ลานเหรียญสหรัฐ และสงออก 19,507 ลานเหรียญสหรัฐ เยอรมัน

เปนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปท่ีคาขายกับไทยมากท่ีสุด โดยมีมูลคารวมถึง 10,713 ลานเหรียญ

สหรัฐ คิดเปนรอยละ 24.39 ของการคาไทย-ยุโรป โดยไทยสงออกไปเยอรมัน 4,487 ลานเหรียญ

สหรัฐ และเปนการนําเขาจากเยอรมัน 5,926 ลานเหรียญสหรัฐ สินคาหลักท่ีไทยนําเขาจากเยอรมัน

ไดแกผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคมี และอุปกรณการแพทย สวนสินคานําเขาจากฝรั่งเศสคืออุปกรณการ

ขนสง และยานพาหนะ สวนประเทศอังกฤษเปนประเทศหลักท่ีไทยสงออกหนาจอ และยาสูบ① 

นอกจากนี้ ยังมีประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน เชน สิงคโปร มาเลเซีย เมียนมาร กัมพูชา ลาว   

เปนตน ประเทศเหลานี้ตางก็มีประวัติความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคากับไทยมายาวนาน บวก

กับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีของรัฐบาลแตละประเทศ ทําใหยูนนานเผชิญความกดดันอยางมากในการ

เปดตลาดประเทศไทย 

3. อนาคตความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางยูนนานกับไทย  

ถึงแมความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางยูนนานกับไทยจะมีปญหานานัปการ แตการ

ดําเนินนโยบาย “ 1  แนวเขต  1 เสนทาง” ของจีน บวกกับการพัฒนาความสัมพันธเชิงลึกระหวางสอง

ประเทศ และความม่ันคงของการเมืองไทย จะทําใหอนาคตความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา

ระหวางยูนนานกับไทยมีแนวโนมพัฒนาไปในทางท่ีดี 

1) การดําเนินนโยบาย “ 1   แนวเขต   1  เสนทาง ” ของจีนจะชวยสรางส่ิงแวดลอมท่ีดีเชิง

นโยบายแกความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคายูนนาน-ไทย “1 แนวเขต 1 เสนทาง” หมายถึง 

“แนวเขตเศรษฐกิจเสนทางสายไหม” และ “เสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21” ซ่ึงเปน

แนวคิดเชิงกลยุทธของรูปแบบการเปดสูภายนอกอยางเต็มรูปแบบของจีนสมัยใหม  เดือนกันยายน ป 

2013 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนไดกลาวขณะเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานวา จะผลักดันแนวคิด

การสรางแนวเขตเศรษฐกิจเสนทางสายไหม เดือนตุลาคมปเดียวกัน สี จิ้นผิงไดกลาวขณะปาฐกถาใน

                                                        
① ท่ีมาของขอมูล: ฐานขอมูลการคารายประเทศ กรมกิจการท่ัวไป กระทรวงพาณิชยจีน  

http://countryreport.mofcom.gov.cn/index.asp 
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รัฐสภาอินโดนีเซียวาจะรวมกันผลักดันแผนการสรางเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21 

นโยบาย “1 แนวเขต 1 เสนทาง” มุงม่ันท่ีจะเชื่อมโยงผืนแผนดินใหญท่ีประกอบดวยทวีปเอเชีย ทวีป

ยุโรป ทวีปเอฟริกา รวมท้ังพ้ืนท่ีมหาสมุทรใกลเคียงเขาดวยกัน สรางเสริมความสัมพันธเชิงหุนสวนท่ี

เชื่อมถึงกันระหวางประเทศรายทาง สรางเครือท่ีเชื่อมโยงอยางรอบดานในทุกระดับ บรรลุซ่ึงการ

พัฒนาท่ีหลากหลาย ความเปนเอกเทศ ความสมดุล และความยั่งยืนของประเทศรายทาง สรางโอกาศ

การพัฒนาครั้งใหญแกมณฑลตางๆ ในจีนและแกประเทศตางๆ ตลอดเสนทาง 

ภายหลังการวางแผนและเตรียมการกวาหนึ่งปครึ่ง คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ

จีน รวมกับกระทรวงตางประเทศจีน และกระทรวงพาณิชยจีนออกประกาศชื่อ “ความคาดหวังและ

แนวปฏิบัติวาดวยการผลักดันการสรางแนวเขตเศรษฐกิจเสนทางสายไหมและเสนทางสายไหมทาง

ทะเลในศตวรรษท่ี 21 รวมกัน” โดยเนื้อหาไดระบุถึงบทบาทและเปาหมายของยูนนานดังนี้ “ชูจุดเดน

ความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตรของยูนนาน ผลักดันการกอสรางปจจัยพ้ืนฐานดานการขนสงสินคา 

เพ่ือใหยูนนานเปนประตสููประเทศรอบขาง สรางกาวใหมแหงความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขง ใหยูนนานเปนศูนยกลางกระจายสินคาไปยังเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ดังนั้น 

ยูนนานจึงควรอาศัยขอไดเปรียบขางตนในการเปนสวนหนึ่งของนโยบาย “1 แนวเขต 1 เสนทาง” 

ดวยการเปนมณฑลสําคัญหรือเปนศูนยกลางของการขนสงและเชื่อมโยงถึงกันภายใตนโยบาย “1 แนว

เขต 1 เสนทาง” ท้ังนี้ ยูนนานมีมาตรการดําเนินการดังนี้ 1) เรงผลักดันการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

เพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศรอบขางตามนโยบาย “1 แนวเขต 1 เสนทาง” รวมท้ังเรงประชาสัมพันธ

นโยบายสูภาคสวนท่ีเก่ียวของ เปดเสนทางท่ีเชื่อมถึงกัน สรางระบบการคาท่ีคลองตัว สรางปจจัยดาน

การขนสงสินคาและชองทางการเงิน รวมท้ังเชื่อมจิตใจของผูคนเขาดวยกัน  2) ยกระดับความรวมมือ

ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพ่ือสรางกาวใหมแหงความรวมมือระดับภูมิภาคภายใตนโยบาย “1 แนวเขต 

1 เสนทาง” เรงสรางความสมบูรณแบบของกลไกความรวมมือระดับภูมิภาค พยายามแสดงศักยภาพ

ดานความรวมมือในระดับสูงและขอบเขตท่ีกวางขวาง เพ่ือสรางผลประโยชนมากยิ่งข้ึน  3) ผลักดัน

ความรวมมือบังกลาเทศ จีน อินเดีย และเมียนมาร แสดงบทบาทเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับมิตร

ประเทศเพ่ือนบานตามกลยุทธประตูสูภายนอกในนโยบาย “1 แนวเขต 1 เสนทาง” ผลักดันการสราง

ระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ จีน อินเดีย และเมียนมาร เพ่ือเปดชองทางและพ้ืนท่ีใหมๆ เชิงกลยุทธ  

4) เพ่ิมฝกาวในการเปดดานการคาชายแดน แสดงบทบาทในการเปนจุดเริ่มตนทดลองปฏิบัติตาม

นโยบาย “1 แนวเขต 1 เสนทาง” เรงสราง “เขตอุตสาหกรรมการผลิตใหมในภาคกลางของยูนนาน” 

“เขตทดลองปฏิรูปการเงินท้ังระบบในพ้ืนท่ีชายแดน” “เขตทดลองการเปดกวางเพ่ือการบุกเบิกสําคัญ

ในรุยลี่” และ “เขตความรวมมือทางเศรษฐกิจขามพรมแดน” ขยายบทบาทของ “งานแสดงสินคาจีน-

เอเชียใต (China-South Asia Expo)” “งานมหกรรมสินคานําเขาและสงจีนนครคุนหมิง (China 

Kunming Import and Export Commodities Fair)” และ “งานมหกรรมการคาและเศรษฐกิจ

ชายแดนจีน-เมียนมาร (China- Myanmar Border Economic and Trade Fair) ” ใหเปนเวที
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การคาระหวางประเทศ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจแบบเปดในพ้ืนท่ีชายแดน 

 ประเทศไทยไดสนองตอบนโยบาย “1 แนวเขต 1 เสนทาง” ของจีนอยางกระตือรือรน โดย

ผูแทนรัฐบาลไทยกลาววา ไทยตั้งอยูบน “1 แนวเขต” ภายใตนโยบาย “1 แนวเขต 1 เสนทาง” การ

ลงทุนเพ่ือกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานของไทยมีความสอดคลองอยางยิ่งกับนโยบาย “1 แนวเขต 1 

เสนทาง” ของจีน โครงการความรวมมือชุดแรกไดเริ่มการเจรจาและบางสวนไดเจรจาสําเร็จไปแลว 

ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐบาลจีนท่ีไดเลือกเดินเสนทางสันติ เปดกวางยอมรับ แลกเปลี่ยน

เรียนรู และเอ้ือประโยชนดวยกันท้ังสองฝาย ไทยจีนมีขอตกลงเรื่องความรวมมือวาดวยการสรางทาง

รถไฟมานานแลว เม่ือการเมืองภายในประเทศของไทยเขาสูภาวะปรกติ ความรวมมือในการสรางทาง

รถไฟไทยจีนจึงถูกหยิบยกข้ึนมาเจรจาอีกครั้ง วันท่ี 4 ธันวาคม 2013 สภานิติบัญญัติของไทยไดลงมติ

ผานรางบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวยความรวมมือเรื่องทางรถไฟไทยจีน โดยใหจีนมีสวนรวมใน

การสรางทางรถไฟในประเทศไทยความยาว 867 กิโลเมตร งบประมาณลงทุน 10,600 ลานเหรียญ

สหรัฐ 

จะเห็นไดวา การดําเนินนโยบาย “1 แนวเขต 1 เสนทาง” ของจีนจะชวยชี้ชองทางใหกับ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางยูนนานกับไทย ผลักดันใหความรวมมือในดานตางๆ ระหวางยูน

นานกับไทยกาวสูมิติใหม เชนการคาสินคา การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การกอสราง 

และความรวมมือดานแรงงาน เปนตน 

2) การพัฒนาความสัมพันธเชิงลึกและตอเนื่องระหวางไทยกับจีน ชวยสรางส่ิงแวดลอม

การพัฒนาอยางสันติใหกับความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางยูนนานกับไทย 

ความสัมพันธไทยจีนมีประวัติยาวนาน การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับจีนเม่ือป 

1975 ถือเปหนาใหมของความสัมพันธระหวางสองประเทศ เดือนกุมภาพันธ ป 1999 ท้ังสองฝายได

รวมลงนามเชิงยุทธศาสตรใน “แถลงการณรวมเก่ียวกับโครงการความรวมมือในศตวรรษท่ี 21” ทําให

แนวทางการพัฒนาความสัมพันธระหวางกันในศตวรรษใหมมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ป 2001 รัฐบาลของ

ท้ังสองประเทศไดมีแถลงการณรวมเรื่องการผลักดันความรวมมือเชิงยุทธศาสตร ป 2007 รัฐบาลของ

ท้ังสองประเทศไดรวมลงนามใน “แผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทย-จีน” 

โดยกําหนดเปาหมายชัดเจนเก่ียวกับความรวมมือในอนาคต ป 2012 ท้ังสองประเทศไดมีถอยแถลง

รวมเพ่ือเสริมสรางความเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดาน ทําใหความสัมพันธ

ไทยจีนเขาสูกาวใหมแหงการพัฒนา ท้ังสองฝายเห็นชอบท่ีจะผลักดันความรวมมือในดานตางๆ อยาง

แทจริง เพ่ือประโยชนของประชาชนท้ังสองประเทศ และเพ่ือความสันติ ความม่ันคง และความเจริญ

รุงเรื่องของภูมิภาคและของโลก วันท่ี 16 ตุลาคม 2014 ระหวางการเยือนอิตาลีเพ่ือรวมประชุมอาเซม 

ครั้งท่ี 10 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีของไทยไดพบปะหารือกับนายหลี่ เคอเฉียง 

นายกรัฐมนตรีจีนเปนครั้งแรก ท้ังสองฝายไดแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงลึกในเรื่องความสัมพันธอัน

ยาวนานและเรื่องความสัมพันธเชิงหุนสวนทางยุทธศาสตร แสดงใหเห็นวารัฐบาลชุดใหมของไทยให
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ความสําคัญกับความสัมพันธทางการทูตกับประเทศจีน วันท่ี 19 ธันวาคมปเดียวกัน ขณะท่ีนายหลี่      

เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเยือนประเทศไทยเพ่ือรวมการประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ทานไดรวมประชุมกับ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ท้ังสองยัง

ไดรวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามขอตกลงความเขาใจวาดวยความรวมมือเรื่องทางรถไฟไทยจีน และ 

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการคาสินคาเกษตร แสดงใหเห็นวาความรวมมือไทยจีน

ดานรถไฟและดานสินคาเกษตรมีพัฒนาการกาวสําคัญ หลังจากนั้น วันท่ี 22-23 พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชาไดเยือนประเทศจีนอยางเปนทางการ โดยไดรวมประชุมเชิงลึกกับนายสี จิ้นผิง เลขาธิการ

พรรคคอมมิวนิสตจีนและนายหลี่ เคอเฉียง การท่ีผูนําระดับสูงของท้ังสองประเทศเยือนระหวางกันอยู

บอยครั้ง แสดงใหเห็นวา รัฐบาลชุดใหมของไทยไดอาศัยความรวมมือดานรถไฟแสดงความมุงม่ันท่ีจะ

พัฒนาความสัมพันธกับจีนบนพ้ืนฐานความสัมพันธอันดีท่ีมีอยูแตเดิม ความสัมพันธอันยาวนาน

ระหวางไทยกับจีนไดผานบททดสอบมาแลว ทําใหความสัมพันธเชิงหุนสวนรอบดานและม่ันคง

ระหวางมิตรประเทศเพ่ือนบานมีความแนนแฟนยิ่งข้ึน การพัฒนาความสัมพันธไทยจีนในเชิงลึกและ

เชิงกวางมากยิ่งข้ึน จะชวยสรางสิ่งแวดลอมการพัฒนาท่ีสันติแกยูนนานและไทย ในดานการขยาย

ขอบเขตความรวมมือและเพ่ิมความคลองตัวในดานเศษรฐกิจและการคามากยิ่งข้ึน  

3) การพัฒนาส่ิงแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย มีสวนชวยใหความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจและการคาระหวางยูนนานกับไทยพัฒนาอยางม่ันคง หลายปมานี้ ความไมสงบทาง

การเมืองของไทยสงผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในประเทศและความสัมพันธระหวางประเทศหลายตอ

หลายครั้ง การคาระหวางประเทศและการลงทุนจากตางประเทศ รวมท้ังการทองเท่ียว ตางไดรับ

ผลกระทบโดยมีคาดัชนีลดลง ในดานความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางยูนนานกับไทยก็

ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน โดยท้ังการคาทวิภาคี การลงทุนระหวางกัน และจํานวนนักทองเท่ียว

ท่ีมาเยือนไทยตางก็มีดัชนีชี้วัดลดลง ภายหลังเกิดความไมสงบและความตึงเครียดในชวงปลายป 2013 

ถึงเดือนพฤษภาคม ป 2014 รัฐบาลทหารของไทยซ่ึงนําโดย พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไดเขายึด

อํานาจการบริหารประเทศเม่ือเดือนพฤษภาคม ป 2014 ทําใหเหตุการณความรุนแรงภายในประเทศ

ยุติลง หยุดยั้งไมใหสถานการณเพ่ิมความรุนแรงยิ่งข้ึน เรียกคืนความสงบภายในประเทศ หลังรัฐบาล

ทหารข้ึนบริหารประเทศ  พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

ไดใชมาตรการประกาศกฎอัยการศึกและมาตรการอ่ืนๆ ท่ีแข็งกราวเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของ

ชาติ อีกท้ังไดปฏิรูปเศรษฐกิจ ทําใหเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวอีกครั้ง เม่ือสถานการณภายในประเทศ

คอยๆ ดีข้ึน รัฐบาลทหารจึงไดมีมาตรการใหมๆ ไดแกการประกาศใชกฏหมายชั่วคราวฉบับใหม การ

ยกเลิกกฏอัยการศึก และการยกระดับความปลอดภัยในสังคม เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกนักลงทุน

ตางชาติ รวมท้ังมีคําสั่งใหคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนชุดใหมเรงตรวจสอบและอนุมัติเอกสารยื่น

ขอเขารวมโครงการสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับผูลงทุน และเรงแกไขปญหาความลาชาในการขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รักษาคาเงินบาทใหคงท่ีเพ่ือสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
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อนุญาตใหบริษัทตางชาติสามารถตั้งสํานักงานใหญและศูนยการคาระหวางประเทศในประเทศไทยได 

พรอมกับสรางแรงจูงใจดวยการใหสิทธิประโยชนพิเศษทางดานภาษี โดยลดหรือยกเลิกภาษีเงินไดนิติ

บุคคล ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีหัก ณ ท่ีจาย และขอเสนออ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ดานภาษี มาตรการจูงใจเหลานี้เปนผลบวกตอการสงเสริมการลงทุนตางชาติและการคาระหวาง

ประเทศ จากการคาดการณของศูนยวิจัยกสิกรไทยระบุวา ในป 2015 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได

รอยละ 3.5-4.5 รัฐบาลก็มีแผนจะใหมีการจัดการเลือกตั้งใหญในปลายป 2015 เพ่ือคืนอํานาจใหแก

ประชาชน เม่ือปจจัยแวดลอมดานการเมืองและเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ยอมมี

สวนผลักดันใหความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางยูนนานกับไทยพัฒนาไปอยางม่ันคง  

 

(ผูแปล อาจารย ดร. เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
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浅析云南与泰国经贸合作的现状、特点与前景 

邹春萌  王闯∗ 

云南大学国际关系研究院 

 

摘要： 2015年中泰友好合作关系已跨越 40个年头。在中国与泰国两国关系的带动下，

云南与泰国的经贸合作日趋紧密，双边贸易和相互投资规模不断扩大，泰国成为云南重

要的贸易对象和投资来源国。但双方经贸合作的特点显示，云南与泰国的经贸合作尚处

于低水平、低层次，未来随着我国“一带一路”战略的实施、中泰关系的深入发展以及

泰国政局的稳定，云南与泰国经贸合作将迎来更好的发展前景。 

关键词：云南与泰国  经贸合作现状   经贸合作前景 

 

一、云南与泰国经贸合作的现状 

云南与泰国经贸合作历史悠久。自 1975 年中泰建交以来，尤其是改革开放以来，

云南与泰国合作的规模、领域和层次不断提升。经过多年持续不断的努力，云南与泰国

在贸易、投资、对外承包工程和劳务合作等方面展开广泛合作，取得较丰富的成果。 

（一）云南与泰国贸易 

中泰建交以来，云南与泰国贸易经历了一个逐渐发展壮大的过程。2000年云南与泰

国贸易总额不足 5000万美元，为 3158万美元，占云南进出口总额的 1.7%。随着中国—

东盟自由贸易区的建立、昆曼高速公路的通车以及中泰果蔬零关税政策的推动，云南

与泰国贸易呈现快速增长的局面。 

云南省商务厅的数据显示，2005年云南与泰国双边贸易总额达到 1.51亿美元，其

中云南向泰国出口 1.30亿美元，同比增长 17.6%，从泰国进口 0.21亿美元，同比增长

13.2%。到 2007年，双边贸易额超过 2亿美元，达到 2.2 亿美元，同比增长达 68.5%，

其中从泰国进口为 0.63亿美元，同比增长超过 100%，达到 194.9%，向泰国出口为 1.6

亿美元，同比增长 43.9%。2010 年，云南与泰国双边贸易额突破 4 亿美元，达到 4.63

亿美元，同比增长 96.6%，其中向泰国出口为 3.33亿美元，同比增长 64.2%，从泰国进

口首次超过 1亿美元，达到 1.31亿美元，同比增长超过 200%，达 295.1%。2013年，云

                                                        
∗ 邹春萌，云南大学国际关系研究院东南亚研究所副研究员，经济学博士；王闯，云南大学国际关系研究

院硕士研究生。 
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南与泰国贸易额突破 10亿美元大关，达 10.5亿美元，同比增长 50%，其中出口 6.6亿

美元，同比增长51.4%，进口 3.86亿美元，同比增长 47.6%。2014年，云南与泰国贸易

额 10.7 亿元，其中出口 8.26 亿美元，同比增长 24.6%；进口 2.46 亿美元，同比下降

36.2%，详见表 1。 

表 1  2005-2014年云南与泰国的贸易往来（单位：万美元）                                                                 

 
进出口 

总额 
出口额 进口额 

贸易 

差额 

较上年增长（%） 

进出口 

总额 
出口额 

进口 

额 

2005 15125 12975 2150 10825 17.0 17.6 13.2 

2006 13069 10919 2150 8769 -9.5 -15.7 43.9 

2007 22021 15680 6341 9339 68.5 43.6 194.9 

2008 24975 22888 2087 20801 12.6 44.9 -67.3 

2009 23586 20265 3320 16945 -6.2 -12 57.2 

2010 46343 33268 13075 20192 96.6 64.2 295.1 

2011 73850 40147 33703 6444 59.4 20.7 157.9 

2012 69464 43757 25707 18050 -5.8 9.0 -23.5 

2013 105065 66410 38655 27755 50 51.4 47.6 

2014 107312 82630 24682 57948 2.2 24.6 -36.2 

资料来源：云南省商务厅，2015 年。 

 

在云南与泰国贸易中，云南一直处于较大的顺差地位，虽然个别年份顺差额不太

稳定，但是总体来看云南的顺差地位没有改变，顺差金额呈逐年扩大之势，这说明云

南凭借良好的政策环境、交通区位优势等与泰国积极发展双边贸易，取得了不错的成

效。 

 

（二）相互投资 

中泰建交之初，云南与泰国相互投资的规模还很小，伴随着泰国经济的腾飞以及我

国对外开放的深入，云南与泰国相互投资从上世纪 80、90年代的累计不足 100 万美元，

逐渐发展到现在超过 1亿美元。 
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泰国是云南主要的外资来源国之一。2006 年泰国在云南投资项目 5 个，合同外资

444万美元，实际利用外资 675万美元。据不完全统计，截至 2006年底，泰国在云南投

资项目 137个，合同利用外资 1.45亿美元，实际利用外资 7434万美元，投资领域主要

是制造业、农业、电力供应、房地产和餐饮业等。① 到 2009 年底，泰国商户在云南的

投资项目逾百个，投资行业涵盖酒店业、水电工程、食品加工、家居等。2010 年 8 月

，泰国商品城在云南省会昆明螺蛳湾国际商贸城正式开业，成为首家入驻的外国馆。② 

云南对泰国投资也在逐步发展，主要涉及农副产品进出口、邮政业、矿产开发、酒

店经营管理、旅游开发等领域。截至 2006 年底，云南对泰国投资项目 2 个，协议投资

金额 458万美元，其中 2006年云南对泰国投资项目 1个，协议投资金额 50万美元。③ 据

云南商务厅的数据，2012 年云南企业在泰国新设投资企业 5 家，协议投资额 19295.2

万美元，实际投资额 758.9万美元；2013年 1-7月，云南在泰企业实际投资 7408.4万

美元。截止 2013年 7月，云南在泰国共设立境外投资企业 16家，协议投资额 22423万

美元，实际投资额 8942.3万美元，占云南累计对外实际投资总额的 2.9%。云南在泰国

设立橡胶制品企业 1家，实际投资 4023.7万美元，占在泰累计实际投资 45.0%；邮政业

1家，实际投资 3117万美元，占在泰累计实际投资 34.9%；酒店经营管理 2家，实际投

资 553.8 万美元，占比 6.2%；纺织制造 1 家，实际投资 488 万美元，占比 5.5%；设立

矿产投资企业 3家，实际投资 185万美元，占在泰累计实际投资 2.1%。云南投资泰国的

主要公司有：云南云锰集团有限公司在泰国投资橡胶制品；云南捷丰投资有限公司在泰

国设立的捷丰物流（泰国）有限公司，从事邮政业；云南阿诗玛文化产业投资有限公司

在泰国设立的阿诗玛集团国际有限公司，从事纺织制造行业；云南海城集团设立的那达

理有限公司和 Dhara Dhevi Holding （黛兰塔维）酒店管理有限公司从事酒店经营管理。 

（三）工程承包和劳务合作 

1992－2005年，云南企业在泰国共签署承包工程、劳务合作、设计咨询项目合同金

额 1.27 亿美元；2006年完成营业额 203 万美元，但近几年云南企业在泰国开展国际工

                                                        
①
“云南与泰国贸易合作基本情况”，云南省人民政府外事办公室，http://www.yfao.gov.cn/show-656.html，

2007 年 4 月 1 日。 
②
“云南与泰国合作‘堪称完美’”，商务部网站， 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/jyjl/j/201010/20101007175188.html，2010 年 10月 7 日。 
③
 “云南与泰国贸易合作基本情况”，云南省人民政府外事办公室，

http://www.yfao.gov.cn/show-656.html，2007 年 4 月 1 日。 
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程承包项目较少。④ 在劳务派遣方面，官方的统计合同量不是很大，合同金额也保持在

一个低的水平，但是云南西南部边境地区的傣族与泰国同根同族，小规模的非官方统计

的劳务往来常年保持在一个较高的水平，云南与泰国双方应形成一个劳务和承包的机

制，保障双方贸易、工程承包、劳务的有序合作。 

二、云南与泰国经贸合作的特点及面临的挑战 

（一）云南与泰国经贸合作的特点 

在贸易方面，虽然云南与泰国贸易总额发展速度很快，规模不断扩大，但云南与泰

国贸易在中泰贸易、云南对外贸易总额以及云南与东盟贸易中所占的比重均较小，且贸

易层次偏低。在相互投资方面上，双方也处于一个不平衡的状态，相互投资的领域以农

业、旅游开发、餐饮食品等传统行业为主。总之，云南与泰国的经贸合作尚处于较低的

发展水平。 

第一，云南与泰国贸易在云南对外贸易和中泰贸易中所占的比重较小。泰国作为中

南半岛上的一个经济较为发达国家，是我国重要的贸易伙伴，其与我国的贸易额在中南

半岛五国中居第一位。2007年中国首次超过美国成为泰国第二大贸易伙伴，并作为泰国

第二大进口来源地和第三大出口贸易目的地。2014年中国已经成为泰国第一大出口市场

和第一大进口来源地，是泰国名副其实的第一大贸易伙伴。而云南作为我国与泰国相邻

的省份，理应同泰国有着大规模的双边贸易，并在中泰贸易中占据较大的比重，发挥重

要的作用。然而，从实际情况来看，云南的区位优势并没有发挥出来。2007年，云南与

泰国贸易占整个云南对外贸易的份额仅为 1.7%左右，在整个中泰贸易中所占的份额就更

小了，不足 1%，只 0.71%。近几年，云南与泰国贸易占中泰贸易的比重有所增加，但仍

然偏低。2012年，云南与泰国贸易额为 6.94 亿美元，占中泰贸易额 639.6 亿美元的比

重只有 1.09%；2013年，云南与泰国贸易额为 10.5亿美元，中泰贸易总额为 416.03亿

美元，占比 2.5%；2014年，云南与泰国贸易额 10.73亿美元，中泰贸易额为 633.6亿

美元，占比为 1.69%。 

第二，云南与泰国贸易商品的科技含量和附加值不高。从云南与泰国贸易的商品

结构来看，云南与泰国之间贸易商品中农产品和工业原料所占比重较大，工业制成品

所占比重较小。2005 年云南对泰国出口的主要是银、磷化工产品、钢材、铅、烤烟、

                                                        
④
 “云南与泰国贸易合作基本情况”，云南省人民政府外事办公室，

http://www.yfao.gov.cn/show-656.html，2007 年 4 月 1 日。 
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卷烟、化肥、非工业用钻石、花卉、水果等；而从泰国进口的有龙眼干、釉米（大米）

、虫胶、聚乙烯、烟胶片、冻鱼、植物药材等。⑤ 2008-2011年，泰国的热带果蔬、大

米、海鲜等食品和橡胶、矿产等原材料是云南从泰国进口的主要商品，云南的机电产

品、日用消费品、鲜切花、蔬菜等大量出口泰国。⑥ 2012 年云南与泰国商品贸易仍主

要集中在以蔬菜、水果、大米、橡胶为主的农产品和少量的机电产品和运输设备方面

，双方贸易的科技含量和附加值仍然不高。 

第三，云南与泰国贸易占云南与东盟各国贸易的比重不高。据昆明海关统计，2013

年云南与泰国贸易总额为 10.5亿美元，同比增长达 50%，同年云南与东盟十国总贸易额

为 109 亿美元，增长 61%，云南与泰国贸易占云南与东盟贸易额的 9.6%。同期，云南与

缅甸的贸易额居首位，为 41.7亿美元，增长 83.6%，占云南与东盟贸易总额的 38.2%；

云南与马来西亚贸易居第 2位，贸易额 15.2亿美元，增长 49.2%；云南与越南和印度尼

西亚的贸易居第 3和第 4位，贸易额分别为 13.3亿美元和 12.3 亿美元，增长 27.4%和

8.1%。2014年云南与东盟的贸易总额达 879.3亿元人民币，同比增长 30.5%，占全省外

贸总额的 48.3%，云南与东盟国家前三位的贸易伙伴分别是缅甸、越南和老挝，分别增

长 67.4%、16.5%、30.7%，泰国仍未能成为云南与东盟的前三大贸易伙伴之一。 

第四，云南与泰国的相互投资存在很大的不平衡性。首先，近年来云南利用泰国的

投资较少。根据 2013年云南商务年鉴的数据，2011年和 2012年云南实际利用泰商直接

投资额分别为 100万美元和 200万美元，作为与泰国相邻的省份来说是比较少的。其次，

云南在泰国累计投资额远远少于泰国在云南的累计投资额，前者仅相当于后者的 1.3%

左右，云南在泰国的累计投资项目数也只相当于泰国在云南累计投资项目数的 7.6%。这

种不平衡性反映出双方在资金实力上的巨大差距。在投资主体来看，泰方来云南投资的

全部是私营企业，而云南到泰国投资的大部分是国企，私营企业很少。这说明云南的私

营企业的国际化程度还很低。再从投资的范围来看，云南在泰国投资领域要比泰国在云

南的投资领域少的多，仅限于农副产品、旅游、矿产等少数几个领域，而泰国对云南的

投资有农业、制造业、酒店、餐饮、公共服务等。究其原因，也与云南的资金实力弱和

外向型程度低有关。此外，云南开放意识淡薄、劳动力素质偏低等因素也制约着云南的

                                                        
⑤
 “云南与泰国贸易合作顺畅，今年额度还将上升”，新华网，

http://www.yn.xinhuanet.com/newscenter/2005-08/25/content_4975512.htm，2005 年 8月 25 日 
⑥
 “5 类项目助推云南与泰国贸易”，《昆明日报》，http://roll.sohu.com/20130709/n381061781.shtml，

2013 年 7 月 09 日。 
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对外开放发展，而这些转变还需要一个过程。 

（二）云南与泰国经贸合作面临的挑战 

作为边疆内陆省份，尽管云南与泰国毗邻，但长期以来处于我国对外开放的末梢，

是我国经济发展较落后的地区，工业化程度不高，经济实力弱小，人均 GDP靠后，人力

资源不足，思想观念相对落后，投资环境不能与沿海城市相比，导致云南的区位优势难

以转化为经济优势。因而，云南与泰国的经贸合作关系尚处在低水平、低层次徘徊。与

此同时，云南与泰国经贸合作还面临来自国内外的多重竞争压力。 

一方面，来自周边其他省份的竞争压力越来越大。随着中国-东盟自贸区的建设，

与其他省市相比，云南享有边境优惠政策的区位优势逐渐减弱，受水路交通联网、经济

发展水平、投资环境、人才缺失等限制，云南在中国与泰国合作中的竞争力受到削弱，

中泰很多贸易都取道海洋到泰国，最大的竞争压力来自邻省 广西。广西依靠两大重要

区域性引擎——北部湾经济区和西江经济带（与北部湾经济区有交叉）的带动，2014

年广西与泰国双边贸易总额为 35.54亿元，遥遥领先于云南与泰国贸易，其中广西向泰

国出口额为 9.43亿元，进口 26.11亿元。与此同时，北部湾经济区外贸表现如火如荼，

6市外贸均保持增长，合计 2107亿元，增长 32.5%，占同期广西进出口总值的 84.6%。
⑦ 

此外，西江经济带进出口 1484.6 亿元，增长 18%，西江经济带凭借黄金水道优势，在

2015 年发展培育战略性新兴产业大有可为。双核驱动将为广西外贸提供持续动力，云南

将面对广西的巨大压力。  

另一方面，来自日本、欧美、其他东盟国家的竞争压力增大。泰国经济属外向型经

济，对欧美、中国和日本等国家的市场依赖程度高。虽然中泰双边经济关系发展迅速，

泰国对中国市场的依赖程度越来越高，但是作为东亚强国的日本、美国、欧盟及其他东

盟国家仍对中泰乃至云南与泰国经贸合作产生了巨大的竞争压力。 

泰日双边关系良好，日本企业几乎控制了泰国的电子电器产品，日系汽车品牌(丰

田、日产和铃木)纷纷在泰国设立生产据点。据统计，泰国年出口的日系汽车已超出 100

万辆，泰国所用的轿车 90%为日系车，现约有 4000家日本企业进驻泰国，占外国对泰国

直接投资的 40%以上。作为美国传统的贸易伙伴和“亚太再平衡”战略的重要根据地，

泰美关系近些年发展稳定。虽然在 2014 年因泰国军事政变遭受了小挫折，但是美国很

快转变了对泰国的态度和政策，2014年泰国对中国和日本出口分别下降 7.4%和 0.6%，

                                                        
⑦
 数据来源：广西壮族自治区商务厅，http://www.gxswt.gov.cn/htmlcontent/。 
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而对美国增长 4.6%，达到 236.4 亿美元；从美国进口额达到 146 亿美元，增长 0.1%。

2014 年泰国五大类出口商品中，机电产品第一大出口国为美国，总额为 109.39亿美元，

占比 15.9%；日本紧随其后，总额达到 72.97 亿美元，占比 10.6%；而中国只排在第四

位，总额仅为 55.13 亿美元，仅占 8.0%，同比下降了 3.5%，云南与泰国机电产品贸易

在整个中泰贸易中所占的比重更小。此外，泰国出口的食品饮料烟草产品中，日美同样

占前两位，占比达到了 29.9%，将近 30%。
⑧ 

21 世纪初，泰国与欧盟的贸易曾经历短暂下滑，从 2003 年开始恢复增长。2009年

泰国从欧盟 27国进口额达到 120.50亿美元，出口 181.53亿美元。2012年泰国同欧盟

27 国的贸易总额达到 417.59 亿美元，高于美国，仅次于日本和中国，其中进口额为

199.33 亿美元，出口为 218.26 亿美元，差额为 18.93 亿美元。2012 年在老欧盟 15 个

成员国中，泰国的主要贸易对象仍旧是德国、英国、荷兰、法国和意大利，贸易额依次

为 95.83 亿美元、65.65 亿美元、53.28 亿美元、48.31 亿美元、36.24 亿美元。2014

年泰国和欧盟各国的双边贸易额达到 426.98亿美元，其中泰国从欧盟进口 231.91 亿美

元，出口 195.07亿美元。德国是泰国在欧盟的最大贸易伙伴，总额达到 104.13亿美元，

占整个泰欧贸易总额的 24.39%，其中泰国向德国出口 44.87亿美元，进口 59.26亿美元。

泰国主要从德国进口化工产品和医疗设备，从法国进口交通运输设备及交通工具，而英

国是泰国视频、烟草的主要销售地。
⑨ 

此外，其他东盟国家，如新加坡、马来西亚、缅甸、柬埔寨、老挝等国与泰国也有

着悠久的经贸合作关系，加上政府的大力支持将会给云南开拓泰国市场带来压力。 

三、云南与泰国经贸合作的前景展望 

尽管云南与泰国的经贸合作存在诸多问题，但是随着我国“一带一路”重大战略的

实施、中泰关系的深入发展以及泰国国内政局的稳定，云南与泰国的经贸合作的未来发

展趋势良好。 

第一，我国“一带一路”重大战略的实施将为云南与泰国经贸合作创造了良好的国

内政策环境。 “一带一路”战略，即“丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路”是新

时期我国全方位对外开放新格局的战略构想。2013年 9月，中国国家主席习近平在哈萨

                                                        
⑧
 数据来源：中华人民共和国商务部综合司国别数据网，

http://countryreport.mofcom.gov.cn/index.asp。 
⑨
 数据来源：中华人民共和国商务部综合司国别数据网，

http://countryreport.mofcom.gov.cn/index.asp。 
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克斯坦访问时，提出推进丝绸之路经济带建设构想；同年 10 月，习近平在印度尼西亚

国会发表演讲，提出共同推动 21 世纪海上丝绸之路建设。“一带一路”战略致力于亚

欧非大陆及附近海洋的互联互通，建立和加强沿线各国互联互通伙伴关系，构建全方位、

多层次、复合型的互联互通网络，实现沿线各国多元、自主、平衡和可持续的发展，为

国内相关省份和沿线国家均带来重大的发展机遇。 

经过一年半的策划和准备，2015年 3月国家发展改革委、外交部、商务部联合发布

《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景和行动》，其中对云南的定

位和发展目标是：“发挥云南区位优势，推进与周边国家的国际运输通道建设，打造大

湄公河次区域经济合作新高地，建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心”。因此，云南

应依托区位优势，找准云南在国家“一带一路”建设中的战略地位，发挥云南在“一带

一路”建设中连接交汇的战略支点作用，努力融入国家“一带一路”建设规划，为推进

“一带一路”建设发挥好重要省份的作用。云南采取的具体措施有：一是加快推进桥头

堡建设，发挥“一带一路 ”建设重要门户作用。加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、

货币流通、民心相通，加快与周边国家互联互通步伐；二是打造大湄公河次区域合作升

级版，发挥好“一带一路”建设区域合作高地作用。加快完善区域合作机制，力争在更

高层面、更大范围内发挥合作潜力，取得更大的合作效益；三是推进孟中印缅经济合作，

发挥好“一带一路”建设睦邻外交战略通道作用。推进孟中印缅经济走廊建设，开拓新

的战略通道和战略空间；四是着力提升沿边开放步伐，发挥“一带一路”建设先行先试

区作用。加快滇中产业新区、沿边金融综合改革试验区、瑞丽重点开发开放实验区和跨

境经济合作区建设，充分发挥南博会、昆交会、边交会在对外开放中的平台作用，提升

沿边开放型经济水平。 

泰国对我国“一带一路”战略做出积极的反应。泰国政府表示，泰国位于“一带一

路”的“一带”之中，投资开发泰国的基础设施建设，完全符合中国政府的“一帶一

路”整体布局，首批合作项目已经开始谈判或者谈判成功，符合中国政府坚持走和平发

展道路、开放包容、互学互鉴、互利共赢的理念。中泰两国之间早有合作建设铁路意向，

随着泰国政治局势趋于稳定，中泰铁路合作再上日程。2013年 12月 4日，泰国立法机

构批准中泰铁路合作谅解备忘录，由中国参与修建泰国境内总长 867公里，投资总额 106

亿美元的铁路。 

可见，“一带一路”战略的实施将给云南与泰国经贸合作指明了方向，将促进云南
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与泰国在商品贸易、基础设施投资、旅游开发、承包工程和劳务合作等各方面迈向新的

台阶。 

第二，中泰关系持续深入友好发展为云南与泰国经贸合作创造了和平的发展环境。

中泰两国关系源远流长。1975年中泰正式建立外交关系为两国的关系打开了新的局面。

1999 年 2月，双方签署了具有战略意义的《关于二十一世纪合作计划的联合声明》，为

两国友好合作关系在新世纪的发展确定了方向。2001 年，两国政府发表《联合公报》，

就推进中泰战略性合作达成共识。2007年两国政府正式签署《中泰战略性合作共同行动

计划》，确立了未来合作的具体目标。2012年两国就建立全面战略合作伙伴关系发表共

同声明，中泰关系进入了新的发展阶段，双方同意推进两国各领域务实合作，惠及两国

人民，为促进本地区和世界的和平、稳定与繁荣作出贡献。2014年 10月 16日，泰国新

总理巴育在意大利出席第 10 届亚欧首脑峰会期间，首次会晤李克强总理，双方就两国

长期友好关系以及维持战略合作伙伴关系深入交换了意见，表明泰国新政府重视和中国

的外交关系。12月 19日李克强总理出席大湄公河次区域经济合作领导人峰会期间和泰

国总理巴育举行会谈，两国总理共同见证了《中泰铁路合作谅解备忘录》和《中泰农产

品贸易合作谅解备忘录》的签署，意味着中泰铁路合作和农产品贸易合作取得了重大进

展。随后 22-23日巴育总理对中国进行了正式访问，和习近平总书记和李克强总理举行

深入的会谈。两国高层的频繁互访表明了泰国新政府以铁路合作为契机，致力于与中国

在原有基础上发展中泰友好关系，中泰传统友谊经受住了考验，使中泰全方位的、健康

稳定的睦邻友好合作关系得以牢固确立。中泰关系更深层次更宽领域的友好深入发展将

为云南与泰国进一步拓宽合作领域、畅通经贸往来创造了和平的发展环境。 

第三，泰国政治经济环境逐步改善有利于云南与泰国经贸合作的有序稳步发展。多

年来，泰国政局的动荡反复给国内经济和对外关系产生一定的负面影响，对外贸易和外

来投资以及旅游业都出现不同程度的下滑，也使云南与泰国的经贸合作受到影响，双边

贸易、相互投资以及赴泰旅游人数的增长率都出现不同程度的下降。经历 2013 年第四

季度到 2014年 5月的动荡和僵持，以巴育为首的泰国军政府于 2014年 5月接管了政权，

制止了国内暴力事件，防止动乱升级，恢复了国家的安定。泰国军政府上台以后，巴育

作为“国家维护稳定委员会”主席，采取戒严等一系列强硬措施维护国家秩序，进行经

济改革，恢复经济增长。最近，随着国内形势的好转，军政府采取了一些新政策，包括

制定新临时宪法、解除宵禁、加强社会安全保障，以给外国投资者信心；任命新一届投
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资促进委员会组成人员，加紧审批投资优惠项目申请，加快解决工厂许可审批缓慢问题；

维持泰铢的汇率不变，以促进对外贸易；批准外企在泰设立国际总部和国际贸易中心，

并给予税收优惠政策，税收新权限有效减少或取消企业所得税、个人所得税、具体的营

业税、预提税及其他非税收措施，这些激励措施将对外商投资和国际贸易产生积极地促

进作用。据泰国开泰银行研究中心的预计，2015年泰国经济将实现 3.5%-4.5%的增长；

军政府也预计 2015 年底举行全国大选，还政于民。随着泰国政治和经济环境的逐步好

转，云南与泰国经贸合作将步入稳定发展的轨道。 
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ความสําคัญของเอไอไอบีในประเทศจีนกับท่ัวโลก 
กฤษณพงศ รัฐอมฤต 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยซานตง 

 

นับตั้งแต พ.ศ. 2544 สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดเขารวมเปนสวนหนึ่งขององคการการคาโลก 

(WTO) อยางเปนทางการ ประเทศจีนใชเวลาเพียงไมถึง 10 ปในการกาวข้ึนเปนมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจอันดับสองของโลก  ป พ.ศ. 2556 การคาของประเทศจีนท้ังหมดมีอัตราการนําเขาสงออก

สูงถึง 4.16 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ1  และอีกไมนานก็จะแซงหนาสหรัฐอเมริกากาวข้ึนเปนประเทศ

การคาอันดับหนึ่งของโลก กลาวโดยสรุปวา ประเทศจีนเปนสวนหนึ่งของตัวขับเคลื่อนหลักในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของโลก2 เม่ือไมนานมานี้ประเทศจีนไดริเริ่มจัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสราง

พ้ืนฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ซ่ึงไดรับความสนใจจากท่ัวโลก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี่ ลักเซมเบิรก 

สวิสเซอรแลนด รวมไปถึงออสเตรีย และประเทศตางๆ ทางยุโรปไดประกาศเจตนารมณในการเขารวม

เปนประเทศสมาชิกของธนาคารดังกลาวเชนกัน ทําใหประเทศสมาชิกใหมกลายเปนสวนสําคัญของ

ทุกๆ ฝายในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบเงินทุนระหวางประเทศของเอไอไอบีภายใตการนําของ

ประเทศจีน อยางไรก็ตามทาทีการตอบรับของประเทศทางยุโรปมีจุดท่ีแตกตางคือ สหรัฐอเมริกาและ

ประเทศพันธมิตรเอเชียแปซิฟกอยางญ่ีปุนมีทาทีใหความสนใจใน เอไอไอบี  เบื้องหลังหรือกลยุทธ

อะไรท่ีใชในการจัดต้ังเอไอไอบีซ่ึงนําโดยประเทศจีน เอไอไอบีมีความสําคัญอยางไรตอเศรษฐกิจของ

เอเชียรวมไปถึงเศรษฐกิจโลก ในการดําเนินงานของเอไอไอบีตองเผชิญปญหาหรือความทาทาย

อะไรบาง บทความนี้ใชประเด็นดังกลาวในการคิดวิเคราะหขยายความ ระบุปญหา ดังนั้นจึงเปน

ประโยชนในการเปดกลยุทธใหมๆ เก่ียวกับเศรษฐกิจและการเงินของประเทศจีน 

1. ความเปนมาและความกาวหนาของการจัดตั้ง เอไอไอบี 

วิกฤตการทางการเงินของโลกในป พ.ศ. 2551 ทําใหเกิดผลกระทบท่ีสําคัญ อีกท้ังยังเปน

ผลกระทบท่ีลึกและเปนวงกวาง การประทุข้ึนของวิกฤตการทําใหในป พ.ศ. 2544 ธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกาไดขยายนโยบายท่ีจะสามารถผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและหยุดการเพ่ิมข้ึน

อยางเฉียบพลันของราคาสินทรัพย  เศรษฐกิจท่ัวโลกไดเขาสูกระบวนการปรับตัวอันยาวนาน ภายใต

ความเปนมาดังกลาว ทําใหเศรษฐกิจท่ัวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ประการแรกคือ เศรษฐกิจ

                                                           
1 อางอิงขอมูลจาก (รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมจีน 2014) 
2 หวังตา “การพิจารณาธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานแหงเอเชียของประเทศจีนและบทบาทของโลก” 

(นิตยสารแหงเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ) ป 2015 สัปดาหท่ี 3 หนา 48 
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ของอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุนท่ีเปนตัวแทนของประเทศมหาอํานาจปรากฏความแตกตางอยางเห็นไดชัด  

เศรษฐกิจท่ัวโลกเผชิญกับปญหาในการประสานงานและควบคุมอยางท่ีไมเคยมีมากอน อีกดานหนึ่ง 

ประเทศตลาดใหมถูกผลักดันเขาสูแนวหนาอยางเปนประวัติการณ  และจําเปนตองตอบสนองปญหา

และความทาทายท่ีซับซอนและยากท่ีจะแกไขเพ่ิมมากข้ึน 

มองอยางเฉพาะเจาะจง เศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยท่ัวไปปรากฏวา

สถานการณเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน หลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กําลังกลับมามี

อํานาจอีกครั้ง และระหวางข้ันตอนการฟนฟูสินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานเอกชน ครั้งหนึ่งเคย

อยูในภาวะชะลอตัวและปรับลดลง แตในป พ.ศ. 2556 ไดกลับคืนสูสภาพคงท่ี และในป พ.ศ. 2557 

ไดเริ่มเขาสูระยะฟนตัว ตั้งแตไตรมาสท่ี 4 ป พ.ศ. 2557 เปนตนมา ตามนโยบายการเงินแบบผอน

คลายเชิงปริมาณของธนาคารสหรัฐฯ ไดเลื่อนถอยจากท่ีคาดการณไวคอยเดนชัดข้ึน เงินดอลลาร

สหรัฐฯ แข็งคาข้ึนและเปนการสงเสริมเศรษฐกิจของสหรัฐ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท่ีดูเหมือนจะดีวันดี

คืนและสดใสมากข้ึน แตในทางกลับกัน ก็ยังคงตกหลมวิกฤตหนี้สาธารณะของเขตประเทศเงินยูโร 

รวมไปถึงความเหนื่อยลาจากการแกไขโครงสราง ภาพการเติบโตในอนาคตท่ีมืดมัวของญ่ีปุน ระบบ

ของเขตเงินยูโรเกิดขอบกพรอง ทําใหในขณะท่ีเกิดวิกฤตหนี้สาธารณะในป พ.ศ. 2553 ขาดแผนการท่ี

ดี ในเดือนมีนาคมป พ.ศ. 2558 ธนาคารกลางของยุโรป ไดเริ่มใชนโยบายการเงินแบบผอนคลายใน

ทุกดาน โดยมีจํานวนสูงถึงหนึ่งหม่ืนลานยูโร แตจะมีบทบาทไดขนาดไหนนั้นยังคงเปนสิ่งท่ีไมสามารถ

คาดการณได กลยุทธธนู 3 ดอกของ”เศรษฐกิจแบบอาแบะ”ในประเทศญี่ปุน โครงสรางมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตยังไมไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหการเริ่มตนท่ีเร็วกวาของ

การดําเนินนโยบายขนาดใหญของนโยบายการเงินแบบผอนคลายเชิงปริมาณนั้นไดผลเพียงเล็กนอย 

ลําดับท่ีสาม “สิบปท่ีสูญเสียไป” กําลังใกลเขามาทุกครั้ง สถานการณเศรษฐกิจของประเทศตลาดใหม

ขนาดใหญยังคงครึ่งๆ กลางๆ  ดานแรก ชวงปลายของวิกฤตไดโหมซัดประเทศตลาดใหมโดยตรง ใน

ผลรวมของเศรษฐกิจโลก ครั้งหนึ่งเคยมากกวาประเทศท่ีพัฒนาแลว3 ระดับการเพ่ิมข้ึนของการ

สนับสนุนของเศรษฐกิจโลก ทําใหฐานะและสิทธิในการพูดและควบคุมเศรษฐกิจโลกมีอัตราท่ีเพ่ิม

สูงข้ึน4 อีกดานหนึ่ง การเอาประเทศกลุมเศรษฐกิจ “บริคส” เปนตัวแทนของประเทศตลาดใหมขนาด

ใหญ ก็กําลังเผชิญกับปญหาและความทาทายเชนกัน  อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลง เงินทุน

ระหวางประเทศมีการเขาออกสูง  แรงกดดันในการแกไขโครงสรางในประเทศเพ่ิมข้ึน การคาระหวาง

                                                           
3 เฉินฟงอิง “เศรษฐกิจเกิดใหมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในศตวรรษท่ี 21” (บทวิจารณ

การตางประเทศ) 2011 (3) หนา 5 
4 จากสถิติท่ีกองทุนการเงินระหวางประเทศ, คํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดในป 2010 ตลาดเกิดใหมและ

การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกเพ่ิมสูงข้ึนถึง 72% หน่ึงใน

น้ัน เศรษฐกิจของ“ประเทศกลุมเศรษฐกิจ บริคส” เติบโตข้ึนถึง 49.1%  (ท่ีมา: จากแหลงเดียวกัน) 
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ประเทศไมกระเตื้อง การลงทุนชะลอตัว ราคาสินคาสวนใหญปรับตัวลดลง เปนตน การปรับตัว

รูปแบบสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและสถานการณการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ  ในความเปนจรงินั้นตองการใหประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลก

และเปนประเทศใหม ท่ีใหญท่ีสุดอยางประเทศจีน แกไขภายในอีกหนึ่งรอบและเปดกลยุทธ

ความกาวหนาและนวัตกรรมใหมสูนานาชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบรรลุจุดประสงคการพัฒนาของ

ตัวเอง ซ่ึงในขณะเดียวกันก็เปนคุณูปการตอความยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก 

1.1 การเสนอ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ในการผสมผสานกลยุทธทางเศรษฐกิจของเอเชีย-ยุโรป  

 ภายใตความเปนมาขางตน ในเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ.2556 สี จิ้นผิง ประธานาธิบดี

ของประเทศจีนไดเยือนประเทศคาซัคสถานและเขารวมประชุมอยางไมเปนทางการกับผูนําองคกร

ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก  สีจิ้นผิงไดเสนอใหกอสราง “แถบเศรษฐกิจเสนทางสาย

ไหม”และ เสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับ“เสนทางสายไหมทางทะเลศตวรรษท่ี21” อยางตอเนื่อง (เรียก

รวมกันวา “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง”) หนึ่งแถบหนึ่งเสนทางเปนเสนทางเศรษฐกิจขนาดใหญท่ีมี

ระยะทางยาวท่ีสุดในโลก และยังเปนกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสุดของโลก 

จุดเริ่มตนของหนึ่งแถบหนึ่งเสนทางอยูท่ีประเทศจีน ผานเสนทางเอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เอเชียใต เอเชียตะวันออกจนไปถึงบริเวณพ้ืนท่ียุโรป กลุมเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก ครอบคลุม

ประชากรประมาณ 44 ลานคน ปริมาณรวมเศรษฐกิจประมาณ 2.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยคิด

เปนรอยละ 63 และรอยละ 29 ของท่ัวโลก 5 หนึ่งแถบหนึ่งเสนทางกลายเปนชวงเวลาใหมท่ีประเทศ

จีนเสนอรวบรวมกลยุทธทางเศรษฐกิจของเอเชีย-ยุโรปซ่ึงมีความสําคัญและกอใหเกิดผลกวางขวาง  

สิ่งท่ีนาสนใจคือหนึ่งแถบหนึ่งเสนทางไมใชกลไกหรือสิ่งท่ีจับตองได แตเปนการสะทอนใหเห็น

ถึงการเริ่มตนความคิด การสงเสริมพัฒนาความรวมมือการผสมผสานระหวางเศรษฐกิจของเอเชียและ

ยุโรปในระยะยาวของประเทศจีน กลาวอีกนัยหนึ่งประเทศจีนนําเอาการพัฒนาอยางสันติ ความมุง

หมายท่ีจะไดรับผลประโยชนรวมกัน รวมไปถึงการเพ่ิมความแข็งแกรงของประเทศในเอเชีย เพ่ือเปน

จุดเชื่อมโยงความรวมกัน การริเริ่มการพัฒนาความสัมพันธกับกลุมประเทศพันธมิตรเศรษฐกิจ  ดังนั้น

จึงกอใหเกิดเปาหมายดังตอไปนี้ คือ “รวมกันสรางความเชื่อถือทางการเมืองซ่ึงกันและกัน ผสมผสาน

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมท้ังความสนใจของกลุม กลุมผูรวมเสนทาง กลุมความรับผิดชอบ”6 หากมอง

จากการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  กลยุทธนี้ได “ยึดแนวทางเศรษฐกิจเปนหลัก นําเอาพ้ืนฐานการ

คมนาคมมาอํานวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนา สรางเวทีการลงทุนเพ่ือเปนจุดเริ่มตน ใชการ

                                                           
5 กงเหวิน, เถียนอว้ินหรง, หวังเคอ “เสนทางสายไหมใหม: นําไปสูความเจรญิรุงเรืองรวมกัน” (People's Daily) 

วันท่ี 30 มิถุนายน ป 2557 
6 อางอิงขอมูลจากเว็บไซตสํานักงานรัฐบาลกลางจีน (www.gov.cn/zhengce/2015-03-24-

content_2837912.htm)  
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แลกเปลี่ยนของผูคนเปนการเชื่อมโยง เพ่ิมความแข็งแกรงใหกับความรวมมือหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง

อยางจริงจัง เชื่อมโยงความสัมพันธของประเทศพันธมิตรในเอเชียใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึน”7 ดังนั้นจะเห็นไดวา 

พ้ืนฐานการอํานวยความสะดวกในการลงทุนและการสรางเวทีการลงทุนถูกจัดวางไวในตําแหนงท่ีโดด

เดนอยางมาก เปนการเพ่ิมความแข็งแกรงในการเชื่อมโยงถึงกันของแนวทางหลักและชองทางการ

พัฒนาใหกับแตละประเทศในเอเชีย  ดวยเหตุนี้ ในป พ.ศ. 2556 และป พ.ศ. 2557 ประเทศจีนได

เสนอใหจัดตั้งเอไอไอบีและกองทุนเสนทางสายไหมข้ึน8เพ่ือตองการอํานาจทางการเงินมาเปนตัว

สนับสนุนการดําเนินกลยุทธหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง 

1.2 ข้ันตอนการกอสรางเอไอไอบ ีกับผลกระทบระหวางประเทศ 

 ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ไดเสนอการจัดตั้งเอไอไอบีเปน

ครั้งแรก ตลอดระยะเวลาหนึ่งปกวาในการเตรียมความพรอม เม่ือเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2557 

ประเทศจีน อินเดีย สงิคโปร และประเทศสมาชิกอ่ืนๆ อีก 21 ประเทศท่ีริเริ่มกอตั้ง9 ไดลงนามบันทึก

ความเขาใจในการจัดตั้งเอไอไอบีท่ีกรุงปกก่ิง แสดงใหเห็นถึงการเขาสูกาวใหมของการกอตั้งเอไอไอบ ี

ในระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 อินโดนีเซีย มัลดีฟ นิวซีแลนด 

ซาอุดิอาระเบีย และทาจิกิสถานไดแสดงเจตนารมณเขารวมเอไอไอบีอยางตอเนื่อง ประเทศสมาชิก

ของเอไอไอบีเพ่ิมข้ึนเปน 27 ประเทศ ในวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประเทศอังกฤษไดประกาศ

เจตนารมณเขารวมเปนสวนหนึ่งของเอไอไอบี ดังนั้นจึงกลายเปนประเทศแรกในกลุมเศรษฐกิจท่ี

พัฒนาแลวในยุโรปท่ีเขารวมเปนสวนหนึ่งของเอไอไอบี ภายใตการผลักดันของประเทศอังกฤษ ใน

ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ลักเซมเบิรก สวิสเซอรแลนด และ

ออสเตรียไดแสดงเจตนารมณเขารวมเปนสมาชิกเอไอไอบีตามลําดับ จากนั้นประเทศเกาหลีใตและ

ประเทศออสเตรเลีย ไดประกาศเจตนารมณเขารวมเปนสวนหนึ่งของเอไอไอบีอยางเปนทางการใน
                                                           
7 ตูซางเจอ “สีจิ้นผิงเปนประธานในการเจรจาเสริมสรางความเขมแข็งของการเช่ือมโยงโครงขายและแถลงการณ

สําคัญ” (People's Daily) 11-09-2014 (1) 
8 กองทุนเสนทางสายไหมอาศัยการรวมทุนของทุนสํารองเงินตราตางประเทศ บริษัทเพ่ือการลงทุนแหงประเทศจีน 

ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศจีน และธนาคารเพ่ือการพัฒนาประเทศจีน ตามท่ี “สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนและกฎหมายของรัฐ” อางอิงจากการจัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือการลงทุนในระยะยาวในเชิงการตลาด การ

ตางประเทศ และหลักของความเช่ียวชาญ ไดมุงเนนไปท่ีการมองหาโอกาสในกระบวนการพัฒนา “หน่ึงแถบ หน่ึง

เสนทาง” และเสนอใหมีบริการทางการเงินท่ีเหมาะสม กองทุนเสนทางสายไหมเปดตัวอยางเปนทางการในวันท่ี 31 

ธันวาคม 2014 ณ กรุงปกก่ิง เงินทุนประเดมิอยูท่ี หน่ึงหมื่นลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งในน้ันมีการลงทุนจากทุนสํารอง

เงินตราตางประเทศของจีนโดยผานการลงทุนของแพลตฟอรมจาํนวน หกพันหารอยลานดอลลารสหรฐั บริษัทเพ่ือ

การลงทุนแหงประเทศจีนลงทุน หน่ึงพันหารอยลานดอลลารสหรัฐ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศ

จีนลงทุน หน่ึงพันหารอยลานดอลลารสหรัฐ และธนาคารเพ่ือการพัฒนาประเทศจีนลงทุน หารอยลานดอลลารสหรัฐ 
9 บังคลาเทศ, บรูไน, กัมพูชา, จีน, อินเดีย, คาซัคสถาน, คูเวต, ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พมา, เนปาล, โอมาน, 

ปากีสถาน, ฟลิปปนส, กาตาร, สิงคโปร, ศรีลังกา, ไทย, อุซเบกิและเวียดนาม 



 

 
277 

ปลายเดือนมีนาคมป พ.ศ. 2558 วันท่ี15 เมษายน พ.ศ.2558 เปนวันหมดเขต จํานวนประเทศท่ีเขา

รวมเปนประเทศสมาชิกผูกอตั้งของเอไอไอบีซ่ึงในตอนแรกมี 21ประเทศไดขยายตัวเปน 57 ประเทศ 

ท่ัวท้ัง 5 ทวีปของโลก10 สิ่งท่ีนาสนใจก็คือ ทาทีเชิงบวกของประเทศในเขตยุโรปท่ีมีตอการเขารวมเปน

สมาชิกเอไอไอบมีีขอแตกตางก็คือ ทาทีของสหรัฐฯ และญี่ปุนคอนขางท่ีจะนาสนใจ ท้ังสองประเทศใน

ชวงแรกเมินเฉยตอการกอต้ังเอไอไอบี เชน เจคอบ ลิว รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได

จัดการประชุมการพิจารณาสภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ ในวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2558 ในระหวางการ

ประชุมดังกลาวไดเรียกรองใหประเทศท่ีเขารวมเอไอไอบี ควรท่ีจะศึกษาสภาพการณขององคกรให

เพียงพอ หลังจากบรรลุขอตกลง เขายังกลาวรายงานวา ประเทศจีนเปนตัวแทนของประเทศใหมท่ีมี

ความทาทายท่ีรุนแรงตอสหรัฐฯ ในการสรางโครงสรางระบบการเงินในโลก 11 อยางไรก็ตาม ดวย

ประเทศสมาชิกนับวันยิ่งมีจํานวนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และ

ประเทศตางๆ ในยุโรปท่ีคอยๆ ประกาศเจตนารมณเขารวมเปนสวนหนึ่งของเอไอไอบี สหรัฐฯ และ

ญี่ปุนจึงมีทาทีเปลี่ยนไป ในวันท่ี 31 มีนาคม เจคอบ ลิว รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได

กลาวขณะปาฐกถาท่ีสถาบันเอเชียโซไซตี้ในสหรัฐฯ วา เพียงแคสามารถเพ่ิมเติมการควบคุมโครงสราง

ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน ปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงแผนการหรือ

ขอบังคับ มาตรฐานของเงินท่ีซ้ือขายสินคา และคุมครองนโยบาย สหรัฐฯ ยินดีตอนรับการจัดตั้ง

องคกรระหวางประเทศรวมไปถึงเอไอไอบี ความรวมมือระหวางเอไอไอบีกับองคกรระหวางประเทศท่ี

มีอยูในปจจุบัน มีประโยชนตอการควบคุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนหลักประกันตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม หนี้สินคงท่ีและมาตรฐานสูงสุดในดานอ่ืนๆ สหรัฐฯ ยินดีตอนรับประเทศจีนเขารวมกลุม

เศรษฐกิจโลก และสามารถแสดงบทบาทท่ีมากข้ึนในเวทีนานาชาติ12 

 จํานวนประเทศสมาชิกท่ีประกาศเจตนารมณเขารวมกอตั้งเอไอไอบีมีเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง ดึงดูด

ความสนใจอยางกวางขวางในประชาสังคมนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 

ท่ีประเทศอังกฤษไดตกลงเขารวมเปนสวนหนึ่งของเอไอไอบี ทําใหเกิดเปนประเด็นรอนแรงของโลก 

ประเด็นของเอไอไอบีกลายเปนประเด็นรอนแรงท่ีสังคมนานาชาติไดใหความสนใจ  สื่อกระแสหลัก

นานาชาติ ใหความสนใจการตัดสินใจนี้ของอังกฤษ และผลกระทบท่ีตามมา ในวันถัดมาหนังสือพิมพ

ไฟแนนเชี่ยลไทมสของประเทศอังกฤษไดรายงานขาวการเขารวมเอไอไอบีของประเทศอังกฤษและ

ชี้ใหเห็นวาการกระทําของประเทศอังกฤษมีประโยชนตอการเพ่ิมการติดตอระหวางอังกฤษและกรุง

                                                           
10 อางอิงขอมูลจากเว็บไซตกระทรวงการคลังของจีน

(http://gov.mof.gov.cn/pindaohebiao/gongzuodongtai/201504/t20150415_1217200.html) 
11 อานประกอบไดท่ี จาวหวานอ๋ี “การเปดตัวธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานแหงเอเชีย ศึกในเงามืดของจีน

และอเมริกา” (Lianhe Zaobao) (สิงคโปร) 22/03/2015 
12 อานประกอบไดท่ีเว็บไซตกระทรวงการคลังของจีน

(http://afdc.mof.gov.cn/pdlb/yzcj/201504/t20150413_1215709.html) 
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ปกก่ิง ซ่ึงสอดคลองกับความสนใจทางกลยุทธของประเทศอังกฤษ13 บทหนึ่งของการรายงานขาวใน

หนังสือพิมพดังกลาวในวันท่ี 26 มีนาคมไดกลาวถึงกลุมพันธมิตรยุโรปของสหรัฐฯ เขารวมเอไอไอบ ี

ในสวนนี้ สหรัฐฯ ไดแสดงทาทีคัดคานอยางชัดเจน อีกท้ังยังเปนสัญญาณท่ีแนชัดในการเปลี่ยนข้ัวของ

ศูนยกลางมหาอํานาจของโลก การท่ีประเทศในยุโรปเรงเขารวมเปนสมาชิกเอไอไอบี แสดงใหเห็นวา

ประเทศจีนเล็งเห็นถึงความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและอิทธิพลการแขงขันระดับนานาชาติ 

ความสามารถในการเจรจาตอรองท่ีเริ่มจะสุกงอมมากยิ่งข้ึน 14 วันท่ี 19 มีนาคม หนังสือพิมพวอชิงตัน

โพสทของสหรัฐฯ ไดพาดหัวขาววา “เหตุใดความพยายามในการหยุดยั้งเอไอไอบีของสหรัฐฯ ถึงวาระ

ท่ีตองพายแพ”สะทอนใหเห็นถึงทาทีท่ีสหรัฐฯ มีตอเอไอไอบี บทความชี้ใหเห็นวาในความเปนจริง

ประเทศจีนยังขาดความปรารถนาและความสามารถในการลมลางโครงสรางองคกรจัดต้ังทางการเงิน

ระหวางประเทศท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน สหรัฐฯ ไมโตตอบการท่ีประเทศจีนเลือกใชทาทีท่ีขัดกันใน

การสรางเอไอไอบี15 นอกจากนั้นหนังสือพิมพนิวยอรกไทมส ของสหรัฐฯ นิตยสารเดอะ อีโคโนมิสต 

ของประเทศอังกฤษ นิตยสารรายสัปดาห เดอ สปเกลของเยอรมัน รวมไปถึงสํานักขาวรอยเตอรและ

สื่ออ่ืนๆ จากท่ัวโลก ไดรายงานขาวและแสดงความคิดเห็นตอเรื่องดังกลาวอยางตอเนื่อง  อีกท้ัง

ทัศนคติของแตละฝายไดหลังไหลเขามาอยางไมขาดสาย เนื่องจากความจํากัดของบทความ ดังนั้นจะ

ไมกลาวเกินความจําเปน16 

2. ความสําคัญในการสรางเอไอไอบีของประเทศจีน 

2.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลยุทธหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง 

ประการแรกเพ่ือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลยุทธหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง เสนอการ

ประคับประคองคํ้าจุนทางการเงิน เห็นไดชัดวาในกรอบพหุภาคี แสดงใหเห็นความชัดเจนของการ

ทํางานท่ีมีสถานะท่ีเปนตออยางชัดเจน และเหมาะสมท่ีจะเปนตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับผลประโยชน

ของแตละฝายรวมท้ังประเทศจีนดวย กอนอ่ืนใชทาทีท่ีเปดกวางเพ่ือยกระดับแหลงท่ีมาของประเทศ

สมาชิกใหกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเชื้อเชิญประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศท่ีพัฒนาแลวเขา

รวมในการกอตั้ง สามารถยกระดับเอไอไอบีเปนองคกรอิสระทางการเงินระหวางประเทศในระดับ

เงินทุนและดานเครดิต ดังนั้นจึงมีประโยชนตอการขยายอํานาจทางการเงิน สามารถยกระดับขนาด

                                                           
13 http://www.ft.com/cms/s/0/c3189416-c965-11e4-a2d9-00144feab7de.html#ixzz3VZaNyDyP 
14 http://www.ft.com/cms/s/0/d33fed8a-d3a1-11e4-a9d3-00144feab7de.html#ixzz3VZXRkR8S 
15 http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey˜cage/wp/2015/03/19/why-the-u-s-effort-to-

curb-the-asian-infrastructure-investment-bank-is-doomed-to-fail-and-why-it-doesnt-matter-all-that-

much/ 
16 หวังตา “การพิจารณาธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานแหงเอเชียของประเทศจีนและบทบาทของโลก” 

หนา 51 
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กองทุนไดอยางแทจริง และเพ่ือดําเนินการเสนอการสนับสนุนทางการเงินของกลยุทธหนึ่งแถบหนึ่ง

เสนทางในระดับท่ีสูงท่ีสุด ประการท่ีสอง การดําเนินกลยุทธหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง ยังตองฟงเสียงจาก

หลายๆ ฝาย โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศสมาชิกสวนใหญ กรอบเงินทุนพหุภาคีท่ีเอไอไอบี

กอตั้งข้ึน แทจริงแลวก็คือเวทีการติดตอสื่อสาร การหารือของประเทศสมาชิกมีประโยชนสูงสุดคือมติ

การทํางานรวมกัน การขจัดความแตกตาง โดยนําโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเสนทางมาใชจริงอยางเปน

รูปธรรม แมวาเศรษฐกิจจะขยายตัวอยางตอเนื่องและรวดเร็ว จนทําใหเงินทุนในจีนคอยๆ แข็งแกรง

ข้ึน แตในการลงทุนระหวางประเทศของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเขตการเงินระหวางประเทศ

ยังถือเปนมือใหม จีนยังขาดประสบการณ รวมไปถึงขาดทรัพยากรมนุษย ระดับความคุนเคยในกฎ

ขอบังคับทางการเงินระหวางประเทศและดานอ่ืนๆ ท่ียังคงขาดแคลนอยู ดวยเหตุนี้ ภายใตกรอบพหุ

ภาคี การเชิญประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีมีประสบการณเขารวมในการกอต้ังเอไอไอบี เปนประโยชนตอ

ประเทศจีนในแงของการเรียนรู อีกท้ังยังสามารถยกระดับเอไอไอบีในข้ันการทํางานและภาพลักษณ

ระหวางประเทศไดอีกดวย ประการสุดทายคือความโปรงใสของเอไอไอบี กรอบพหุภาคีท่ีเปดกวาง มี

ประโยชนตอการขจัดและแกไขปญหาขอสงสัยท่ีไมมีเหตุผลของประชาสังคมนานาชาติท่ีมีตอประเทศ

จีน อยางเชน ประเทศจีนใชตําแหนงการปกครองท่ัวไปในการกําหนด “กฎขอบังคับของประเทศจีน” 

รวมไปถึงการลงทุนระหวางประเทศท่ีเรียกวา “รูปแบบจีน” ดังนั้นจึงตองพยายามสรางความเขาใจ

และการยอมรับของประชาสังคมนานาชาติ และสงเสริมสมาชิกใหมของระบบเงินทุนระหวางประเทศ

อยางเอไอไอบีทํางานรวมกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ และธนาคารโลกเปนตน 

2.2 การสงเสริมการแกไขภายใน และการเปดประเทศสูนานาชาติ 

ถามองจากการปฏิรูปภายใน การประทุของวิกฤตทางการเงินครั้งนี้ ทําใหประเทศจีนตองพ่ึงพา

การลงทุนและการสงออกในปริมาณมหาศาล เพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจมานานกวา 30 ป ซ่ึง

ระบบแบบนี้ยากท่ีจะดําเนินตอไปไดอีก การเพ่ิมฝกาวในการยกระดับโครงสรางอุตสาหกรรมและ

กําลังการผลิต รวมไปถึงการขับเคลื่อนนวัตกรรมในภาคการผลิและกระตุนความตองการภายใน ถือ

เปนสิ่งสําคัญยิ่ง ถามองจากมาตรการภายนอกจะพบวา ในสหรัฐฯ ไดดําเนินการเผยแพรอยางจริงจัง

เก่ียวกับมาตรฐานท่ีสูงของ“ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก” (TPP) และยัง

พยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงกฎขอบังคับของการคาท่ัวโลก ประเทศจีนตองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ยุทธศาสตรเดิมท่ีเศรษฐกิจตามแนวชายฝงหลอเลี้ยงเศรษฐกิจพ้ืนท่ีรอบในของประเทศเทศมายาวนาน 

เปลี่ยนการผลักดันการลงทุนในตางประเทศและเปลี่ยนเปาหมายการกอสราง “โรงงานของโลก” เพ่ิม

วิสัยทัศนท่ีเปดกวาง รูปแบบท่ียืดหยุนและทาทีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมมาเปนสวนประกอบ

โครงสรางทุกทิศทางในรูปแบบเปดกวางระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมพ้ืนท่ีพัฒนาท้ัง

ชายฝงและพ้ืนท่ีรอบในของประเทศ อีกท้ังยังใหการชวยเหลือองคกรใหกาวตอไป ดวยเหตุนี้ การ

ขยายออกไปทีละข้ันของการลงทุนระหวางประเทศกลายเปนรูปแบบเปดกวางรูปแบบใหมท่ี

สอดคลองกับความเปนธรรมและผลประโยชนรวมกัน 
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ถามองจากท้ังสองดานขางตน เอไอไอบีสามารถทําใหการเคลื่อนยายอุตสาหกรรมระหวาง

ประเทศและการเปดพ้ืนท่ีในการลงทุนระหวางประเทศของจีนอยางกวางขวางอยางกวางขวาง และ

ฟนฟูเศรษฐกิจในภาคตะวันตกของจีนท่ีไดรับผลกระทบทางภูมิศาสตร ศักยภาพทางทรัพยากร รวม

ไปถึงพ้ืนฐานการพัฒนาและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีจํากัดในระยะยาว สนับสนุนเขตพ้ืนท่ีรอบในและชายฝง กาว

สูการเปดกวางของพ้ืนท่ีการคาชายแดน17 กอใหเกิดระเบียงพรมแดนจากเหนือจรดใต และจากภาค

ตะวันตกถึงภาคตะวันออก เชื่อมตอทางเดินเศรษฐกิจระหวางประเทศท้ังทิศเหนือและทิศใต ดังนั้นจึง

เปนการกาวไปอีกข้ันในการเปดเสรีภาพและสรางความมีสีสันในการริเริ่มสิ่งใหมๆ18 

2.3 ประโยชนของความพยายามกาวออกจากกับดักเงินดอลลาร 

อาจกลาวไดวา  สกุลเงินระหวางประเทศท่ีบังคับใชอยูในจีน ผูท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุดก็คือ

เงินดอลลารสหรัฐฯ แตหลังจากท่ัวโลกเกิดวิกฤตทางการเงิน ระบบธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาได

ดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายเชิงปริมาณ สงผลใหประเทศจีนท่ีอาศัยเงินดอลลารเปนเงินทุน

สํารองเงินตราระหวางประเทศตองเผชิญกับความเสี่ยงในการออนคาลงของเงินดอลลารสหรัฐฯ 

สําหรับประเทศจีนถาหากไมซ้ือหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ คลังเงินดอลลารสหรัฐฯ ขนาดใหญก็จะ

ปรับตัวออนคาลงตามคาเงินดอลลารสหรัฐฯ อีกท้ังถาหากซ้ือหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ตอไป ถึงแม

จะเปนการประคับประคองเงินทุนสํารองท่ีอยูในคลัง แตกลับทําใหการพ่ึงพาเงินดอลลารสหรัฐฯ ถลํา

ลึกมากยิ่งข้ึน นี่ก็คือสิ่งท่ี พอล ครุกแมน (Paul Krugman) ไดกลาวไว หรือท่ีเรียกวา “กับดักเงิน

ดอลลาร” (Dollar trap) 19 ประเทศจีนเปลี่ยนจากผูไดรับผลประโยชนสูงสุดจากเงินดอลลารสหรัฐฯ 

มาเปนผูรบัผลกระทบมากท่ีสุด 

นับตั้งแตนั้นเปนตนมา การพยายามของประเทศจีนในการแกไขปญหาดวยวิธีตางๆ เชนการเรง

ปรับปรุงแกไขรูปแบบเศรษฐกิจท้ังภายนอกและภายใน ขณะเดียวกันก็เรงฝกาวของเศรษฐกิจไป

พรอมๆ กัน รวมไปถึงการแกไขระบบเงินตราระหวางประเทศเชิงบวกท่ีกําลังใชอยูในปจจุบัน อยางไร

ก็ตามคุณลักษณะโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศจีนและรูปแบบอุตสาหกรรมในชวงหลายปท่ีผานมา 

ยากท่ีจะใชระยะเวลาอันสั้นในการแกไขปรับปรุง อีกท้ังกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบเงินตรา

ระหวางประเทศท่ียังคงใชอยูในปจจุบันก็ยังถูกกีดกันจากสหรัฐฯ ทําใหคืบหนาอยางลาชา ไมก่ีปมานี้ 

ประเทศจีนไดพยายามเริ่มใชเงินทุนสํารองท่ีเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการลงทุนระหวางประเทศ

ภายใตกรอบพหุภาคี เชนการจัดตั้งธนาคารในประเทศกลุมเศรษฐกิจบริคส เพ่ือเพ่ิมการพัฒนา

พ้ืนฐานการลงทุนในประเทศจีน เพ่ือรองขอการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวท่ีถูกซ้ือหนี้สาธารณะของ

                                                           
17 เกาหูเฉิง “ความรุงโรจนแหงการสรางสรรคและความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจท่ีลึกซึ้ง” (People's Daily) 

วันท่ี 02 กรกฏาคม ป 2557 
18 หยวนซินเทา “การวิเคราะหกลยทุธแหงชาติ ‘หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง’ ”(นิตยสาร Theory Monthly) 2014 (11) 
19 พอล ครุกแมน "กับดักเงินดอลลารของจีน" ในเดอะนิวยอรกไทมส 2 เมษายน 2009 
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สหรัฐฯ รูปแบบนี้เกือบจะเปนรูปแบบเดียวในการจัดการเงินทุนสํารอง ยกระดับอัตราประสิทธิภาพ

ของเงินทุนสํารองท่ีจีนมีอยู ในครั้งนี้ประเทศจีนไดเสนอการกอตั้งเอไอไอบี  ภายใตกรอบพหุภาคีการ

เพ่ิมการลงทุนเงินดอลลารระหวางประเทศ รวมถึงการแกไขปญหาเงินดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงเปนปญหาท่ี

ละเอียดออน อีกท้ังยังมีประโยชนตอการสะสมประสบการณการลงทุนระหวางประเทศ และการ

สงเสริมการพัฒนาระยะยาวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ผูนําจีนไดกลาวไววาสําหรับกับดักเงิน

ดอลลารนั้นยังขาดนโยบายท่ีดี ยังเปนความพยายามใหมประเภทหนึ่ง  

3.  บทบาทของเอไอไอบีท่ีมีตอเอเชียและเศรษฐกิจโลก 

3.1  การสงเสริมการพัฒนาระบบการเงินระหวางประเทศท่ีมีอยูใหครบครัน 

เปนท่ีทราบกันดีวา โครงสรางพ้ืนฐานคือรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ผลการวิจัยทางเศรษฐกิจจํานวนมากชี้ใหเห็นวา พ้ืนฐานมีความเก่ียวของอยางยิ่งกับประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ แตทวาไมวาจะมองจากท่ัวโลก หรือมอง

เฉพาะภูมิภาคเอเชีย โดยท่ัวไปแลวประเทศท่ีกําลังพัฒนายังตองเผชิญกับชองวางขนาใหญของการ

ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของโลก ในทศวรรษหนา ความตองการโครงสรางพ้ืนฐานประจําปของ

ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมจะเพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน 0.8-0.9 ลานลานดอลลาร

สหรัฐ เปน 1.8-2.3 ลานลานดอลลารสหรัฐ20 ในมิติของเอเชีย จากการคํานวณของธนาคารเพ่ือการ

พัฒนาเอเชีย ในป 2010-2020 อุปสงครวมการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในเอเชียจะสูงถึง 

แปดลานลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงจะตองเผชิญกับชองวางการระดมทุนขนาดใหญ ดังนั้น ระบบการ

จัดหาเงินทุนของการพัฒนาระหวางประเทศท่ีมีอยูจําเปนตองปฏิรูปอยางเรงดวน ดานหนึ่งคือ ควร

ตองสําแดงบทบาทของแพลตฟอรมการจัดหาเงินทุนท่ีมีอยูใหเต็มท่ี เพ่ิมเงินทุนโครงสรางพ้ืนฐาน

ใหกับประเทศท่ีกําลังพัฒนา อีกดานหนึ่งควรจะมีความแข็งขันในการขยายแพลตฟอรมและชองทาง

การจัดหาเงินทุนใหมากข้ึน เพ่ิมจํานวนทรัพยากรทางการเงินท่ีสามารถใชได ใชวิธีการท่ีหลากหลาย 

ยืดหยุน เปนรูปธรรมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการทางการเงินของโครงสรางพ้ืนฐานใน

ประเทศกําลังพัฒนา ในกรณีนี้ เอไอไอบี จะปรับปรุงระบบการจัดหาเงินทุนของการพัฒนาระหวาง

ประเทศท่ีมีอยูใหดีข้ึน  ลดชองวางการจัดหาเงินทุนโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในเอเชียลง สิ่งนี้ถือ

เปนสิ่งท่ีสมควรทําอยางยิ่ง ในความเปนจริงแลว การจัดหาเงินทุนขององคกรการพัฒนาทางการเงิน

ระดับพหุภาคี รวมถึงการจัดหาเงินทุนของเอไอไอบี  คอนขางมีความครอบคลุม ยกตัวอยางเชน การ

ลดความยากจน การพัฒนาทางสังคม รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางสังคมในการดํารงชีวิต

                                                           
20 เฟย เอ็ม., ทอมแมน เอ็ม., เบนิเตซ, ดี., และซอรดาส เอส “โครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนาท่ียั่งยืน” in 

Fardoust, Shahrokh, ยอง บอม คิม, และคลาวเดียร ปาซ Sepulveda (eds.)การเจริญเติบโตและการพัฒนากอน

วิกฤต: วาระการพัฒนาสําหรับ G-20, 2011 
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ของผูคนใหดีข้ึน เปนตน การจัดตั้งเอไอไอบเีม่ือมองในดานภววิสัยแลวถือเปนการกระตุนและผลักดัน

ใหเอไอไอบเีกิดการปฏิรูปตัวเอง เพ่ือเสนอการบริการทางการเงินใหกับประเทศสมาชิกไดดียิ่งข้ึน  

3.2 กระตุนการพัฒนาแบบบูรณาการของการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

นับตั้งแตเกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชียเม่ือป พ.ศ.2540 ความคืบหนาในการรวมมือทางดาน

การเงินระดับภูมิภาคเอเชียเปนไปอยางชาๆ จนเขาสูสภาวะหยุดนิ่ง ท้ังยังมีแนวโนมท่ีจะถูกแทนท่ีโดย

การเงินระดับทวิภาคี อยางการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เปนตน ในดานหนึ่งคือความรวมมือทางการเงินใน

ภูมิภาคเอเชียไดแกประเทศจีน ญ่ีปุน เกาหลี และประเทศในกลุมอาเซียนเปนหลัก อินเดียและ

ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียใตยังไมไดเขารวม อีกดานหนึ่งคือ กระบวนการตั้งแตตนจนจบของ

ความรวมมือนี้ มักขาดแรงผลักดันจากภายใน รวมถึงการประสบความลมเหลวอยางหนักของวิกฤต

การเงินโลกในป พ.ศ. 2551 21 ความแตกตางอยางมากของข้ันตอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับท่ีคอนขางต่ํา จึงเปนหนึ่งใน

เหตุผลสําคัญท่ีนําไปสูปญหา  

ขอบเขตดานธุรกิจของเอไอไอบีมีตําแหนงท่ีชัดเจนในดานการจัดหาเงินทุนโครงสรางพ้ืนฐาน

ภายใตการนําของประเทศจีน ซ่ึงจะมีบทบาทท่ีสําคัญในดานการลดความแตกตางในการพัฒนา

เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย สงเสริมใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ และการพัฒนา

แบบบูรณาการของภูมิภาค กอนอ่ืนดูจากมุมมองภายในของแตละประเทศ การกอตั้งโครงสราง

พ้ืนฐานสามารถกระตุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในการลงทุนของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจใหสูงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งคือเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็วของการผลิต

และการขนสง สงเสริมการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตติยภูมิ รองลงมาคือ ดูจากมุมมองของ

การสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของแตละประเทศใหแข็งแกรง การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนทางดานรถไฟ ทางหลวง ทาเรือ สนามบิน พลังงานและการสื่อสารจะ

ชวยสรางความแข็งแกรงในการเชื่อมโยงเครือขายของแตละประเทศ ลดตนทุนการขนสง อํานวยความ

สะดวกในการติดตอสื่อสาร สงเสริมการคาในภูมิภาค และความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรม รวมไปถึง

การไปมาหาสูระหวางประเทศจากการเงินท่ีไดมาจากการคาและการลงทุน กระตุนการพัฒนาตลาด

การเงินและคอยๆ เสริมสรางความรวมมือทางการเงินของแตละประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจเอเชีย

ภายใตระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินนานาชาติ ดังนั้น เม่ือมองจากเศรษฐกิจเอเชียโดยรวมและใน

ระยะยาวแลว การพัฒนาดานการเงิน เศรษฐกิจของเอไอไอบีท่ีมีอยูในทุกสวนของภูมิภาคเอเชียซ่ึงอยู

ภายใตการชี้นําของประเทศจีนทายท่ีสุดแลวจะกลายเปนวงกลมเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียอยาง

แทจริง 

                                                           
21หลี่เสี่ยว “เหตุใดความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศของเอเชียตะวันออกจึงประสบกับความลมเหลว?” 

(นิตยสารเศรษฐกิจระหวางประเทศ) 2011 (1): 109-128 
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3.3  แกปญหาเงินออมท่ีมากเกินไปของเอเชียตะวันออก ผลักดันใหเศรษฐกิจโลกมีการปรับสมดุล 

 หากมองเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียในภาพรวม ปญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนมานานแลวในระบบเศรษฐกิจ

คือการออมเงินท่ีมากเกินไปของประเทศในเอเชียตะวันออกไมสามารถแปลงเปนการลงทุนท่ีสูงข้ึนใน

ภูมิภาคได ดังนั้นจึงตองมีการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค สาเหตุของปญหานี้มี

ความซับซอนและหลากหลายแงมุม หนึ่งในสาเหตุหลักท่ีสําคัญคือ ภายใตระบบมาตรฐานเงินดอลลาร

ในปจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุงเนนการสงออก กลายเปนทางเลือกท่ีมีเหตุผลของประเทศใน

เอเชียตะวันออก (ประเทศในเอเชียตะวันออกใชวิธีการผลิตและการสงออก เคลื่อนยายเงินออมท่ี

เหลือลนในประเทศไปยังสหรัฐฯ จากนั้นก็แปลงเงินออมเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ เพ่ือใหการออม

และการลงทุนมีความสมดุล) อยางไรก็ตาม ผลกระทบเชิงลบของการทําเชนนี้ ประการแรกคือ สิ่งท่ี

ประเทศในเอเชียตะวันออกกําลังเผชิญซ่ึงมีประเทศจีนเปนตัวแทน โดยแมคคินนอน ใหคํานิยามวา 

“ภาวะการออมข้ันสูงท่ีกลืนไมเขาคายไมออก” ซ่ึงก็คือปญหาสกุลเงินไมตรงกัน ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได

กับประเทศเจาหนี้ท่ีไมสามารถนําสกุลเงินของตนเองมาใชในการลงทุนกับตางประเทศ ดวยการสะสม

ของดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล นโยบายการเงินของรัฐบาลประเทศเจาหนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบาย

อัตราแลกเปลี่ยนท่ีตกอยูในภาวะกลืนไมเขาคายไมออก22  ประการท่ีสองคือ อัตราการออมท่ีมาก

เกินไปของประเทศในเอเชียตะวันออกกลายเปนสวนเกินของความไมสมดุลของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น

จึงกลายเปนแหลงท่ีมาสําคัญซ่ึงทําใหเกิดความวุนวายทางเศรษฐกิจและการเงินโลก สามสิบป

นับตั้งแตประเทศจีนเกิดการปฏิวัติ ไดมีการจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานจํานวนมาก สะสมการ

ตรวจสอบท่ีเพียบพรอมในดานนี้ ถาหากนํามารวมกับเงินฝากท่ีเหลือลนภายในประเทศ ผานเอไอไอบี

โดยใชแพลตฟอรมการพัฒนาเงินทุนท่ีหลากหลายบวกกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานหนึ่งแถบหนึ่ง

เสนทางกับประเทศท่ีเก่ียวของ จะนําไปสูกลไกการเปลี่ยนแปลง “เงินออม-การลงทุน” ในภูมิภาค

เอเชียได ทายท่ีสุดแลวสามารถทําใหคําวาทรัพยากรในเอเชีย การใชประโยชนของเอเชียบรรลุผลบน

ความหมายท่ีแทจริง สรางคุณูปการท่ียิ่งใหญดวยการปรับสมดุลใหเศรษฐกิจโลกอยางไมมีขอสงสัย  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22โรนัลด แมคคินนอน “อัตราการแลกเปลีย่นภายใตมาตรฐานเงินดอลลารแหงเอเชียตะวันออก: มีชีวิตอยูกับความ

ขัดแยงดานคณุธรรม” (แมสซาชูเซต: MIT Press, 11 สิงหาคม 2006) 
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4. บทสรุป 

 การจัดตั้งเอไอไอบีไดกลายมาเปนหนึ่งในนโยบายตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุดของ

ประเทศจีน แมวาสหรัฐฯ แคนาดาและญี่ปุนจะตอตาน แตพันธมิตรของสหรัฐฯ อยางประเทศอังกฤษ 

ออสเตรเลีย เยอรมนี อิตาลี ฟลิปปนส เกาหลี ตางก็ประกาศเจตนารมณเขารวมเปนสมาชิกผูกอตั้งเอ

ไอไอบี จุดมุงหมายของประเทศจีนอยูท่ีกลยุทธของเอไอไอบี ซ่ึงตองสอดคลองกับกลยุทธหนึ่งแถบ

หนึ่งเสนทาง ชวยผลักดันการปฏิรูปภายในและลดการพ่ึงพาระบบมาตรฐานเงินดอลลารเกินความ

เหมาะสม การจัดต้ังเอไอไอบีไมเพียงแตมีประโยชนในการสงเสริมการพัฒนาระบบการเงินระหวาง

ประเทศท่ีมีอยูใหครบครัน กระตุนการพัฒนาแบบบูรณาการของการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเชีย อีกท้ังยังมีความสําคัญในการผลักดันการปรับสมดุลของเศรษฐกิจโลกและสรางระเบียบในการ

ปฏิรูปการเงินระหวางประเทศ การดําเนินงานของเอไอไอบีตองเผชิญกับปญหาและความทาทาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานเศรษฐกิจและการเมือง ปรากฏการณ “กระแสนิยมของเอไอไอบี” 

สะทอนใหเห็นวา นอกจากประเทศอเมริกาแลว ประเทศตางๆ ท่ัวโลกเกิดความขัดแยงท่ีแนชัด

ระหวางมีความมุงมาดอยางแรงกลาในการผลักดันการสรางระเบียบในการปฏิรูปการเงินระหวาง

ประเทศ กับการปฏิรูปท่ีไมบรรลุผลไดในความเปนจริง ดังนั้น สหรัฐฯ จําเปนตองคิดทบทวนใหลึกซ้ึง 

ถึงการเผชิญหนากับกระแสนิยมของเอไอไอบีและเบื้องหลังของตรรกศาสตรดานเศรษฐกิจการเมือง

ระหวางประเทศ ประเทศจีนจําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบ ในเรื่องของการผลักดันการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจในประเทศอยางจริงจังและการปฏิรูปท่ีลึกซ้ึง การเกิดข้ึนอยางฉับพลันของ

เศรษฐกิจจีนคือผลของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได โลกจึงควรตระหนักในจุดนี้และ

ใหการตอบรับกับสถานะการณท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 

 

 (ผูแปล  อาจารยฐนน พูนทรัพยไพศาล สํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) 
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亚投行在中国与世界的意义 

高国吉 

山东大学政治学与公共管理学院 

 

自 2001 年中国正式加入世界贸易组织（WTO）以来，中国只用了不到 10 年的时间

便跃居为全球第二大经济体；2013 年，中国进出口贸易总额达到 4.16 万亿美元
1
，一

举超过美国成为全球第一大贸易国，总而言之，中国已经是这一全球发展时代中当无

愧的主角。
2
   近期，由中国发起成立的亚洲基础设施投资银行（ Asian 

Infrastructure Investment Bank），以下简称“亚投行”）受到全球的关注，特别

是 2015 年 3 月英国、德国、法国、意大利、卢森堡、瑞士以及奥地利等欧洲国家先后

宣布申请作为意向创始成员国加入该行，使得亚投行这一中国主导下的国际多边发展

融资体系的新成员成为个方热议的焦点。然而，与欧洲国家积极响应的态度有所不同

的是，美国及其亚太盟国日本对亚投行的态度耐人寻味。中国主导筹建亚投行的背景

与战略考量何在？亚投行对亚洲乃至全球经济有何意义？亚投行的运作面临那些问题

与挑战？本文沿着这一逻辑对亚投行展开分析和思考，判明问题，从而对中国经济金

融开放新战略的设施有所广益。 

1． 亚投行筹建的背景与进展 

2008 年的全球金融危机对全球经济产生了重大而深远的影响。危机的爆发使得

2001 年的美联储扩张货币政策所带动的全球经济扩张和资产价格上涨突然停止，全球

经济进入了一个漫长的调整过程。在此背景下，全球经济发生了重大变化：一方面，

以美、欧、日为代表的发达国家的经济出现了明显的分化，全球经济协调与治理面临

前所未有的困难；另一方面，广大新兴市场国家被历史性地推到前台，并不得不应对

更加复杂和棘手的众多问题与挑战。 

具体来看，美国经济在危机爆发后呈现出典型地低开高走态势。危机爆发后，美

国经济在去杠杆化和私人部门资产负债表修复的过程中一度陷入技术性衰退和经济低

迷，但却在 2013 年企 稳并于 2014 年开始进入复苏周期。自 2014 年四季度以来，随

着美联储定量宽松政策退出预期的逐渐明朗，美元速度走强并进一步提振了美国经济。

与日渐向好的美国经济形成鲜明反差的则是依然深陷主权债务危机泥潭的欧元区国家

以及结构性改革乏力、增长前景暗淡的日本。欧元区的制度性缺陷使得其在应对 2010

                                                           
1
 数据引自《中国工业发展报告 2014》 
2
 王达，“亚投行的中国考量与世界意义”《东北亚论坛》2015 年第 3 期：第 48 页 
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年爆发的主权债务危机时缺乏良策，欧洲中央银行于 2015 年 3 月开始实施的总规模高

达 1 万亿欧元的全面量化宽松政策，能够发挥多大作用仍是未知之数。日本“安倍经

济学”的第三支箭 ——结构性改革一直引而未发，由此使得早前实施的大规模量化宽

松政策效果甚微，第三个“失去的十年”迫在眉睫。广大新兴市场国家的经济形势也

是喜忧参半。一方面，未遭受危机直接冲击的广大新兴市场国家在全球经济总量中的

占比曾一度超过了发达国家，
3 对全球经济增长的贡献度的提高也使得其在全球经济治

理中的地位和话语权有所提升
4
；另一方面，以金砖国家为代表的广大新兴市场国家也

面临着前所未有问题与挑战——全球经济增长下降、国际资本大进大出、国内结构性

改革压力增大、外贸不振、投资疲软、大宗商品价格走低等等。动态调整的全球经济

格局和复杂多变的国际经济形势，在客观上要求中国这一全球第二大经济体和最大的

新兴国家 在新一轮对内改革和对外开放战略上有所突破和创新，特别是在实现自身发

展的同时对全球经济的可持续发展有所贡献。 

1.1 亚欧经济融合战略即一带一路的提出 

在这样的背景下，中国国家主席习近平在 2013 年 9 月和 10 月访问哈萨克斯坦和

出席亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议期间，先后提出了建设“丝绸之路

经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（合称一带一路）的设想和倡议。一带一路是世

界上跨度最长的经济大走廊，也是世界上最具发展潜力的经济合作带。发端于中国的

一带一路，贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分区域，东牵亚太经济圈，覆

盖约 44 亿人口经济总量约 21万亿美元，分别占全球的 63%和 29%。
5
一带一路作为新时

期中国提出的亚欧经济整合战略，具有极其重要的现实意义并将产生深远的影响。 

值得注意的是，一带一路并非是一个实体和机制，而是长期以来中国倡导的合作

发展的理念在促进亚欧经济融合这一领域的具体体现。换言之，中国以和平发展、互

利共赢为宗旨，以加强亚洲国家之间的互联互通为切入点，主动发展与沿线国家的经

济合作伙伴关系，从而实现“共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、

命运共同体和责任共同体”
6这一目标。从具体的实施来看，这一战略将“以经济走廊

为依托，以交通基础设施为突破，以建设融资平台为抓手，以人文交流为纽带，加强

一带一路务实合作，深化亚洲国家互联互通伙伴关系”。
7 由此可见，基础设施投资和

相应的融资平台建设被摆在十分突出的位置，是加强亚洲各国互联互通的突破口和主

                                                           
3
 陈风英，“新兴经济体与 21世纪国际经济秩序变迁”《外交评论》2011（3）；第 5 页 
4
 根据国基会的统计，按市场汇率的计算，2010 年，新兴市场和发展中国家经济的增长对世界经济增长的

贡献高达 72%，其中“金砖国家”就达到 49.1%，（来自：同上） 
5
 龚雯，田俊荣，王珂，“新丝路：通向共同繁荣”《人民日报》，2014 年 6 月 30 日（1）  
6
 引自中国中央政府门户网站（www.gov.cn/zhengce/2015-03-24-content_2837912.htm） 
7
 杜尚泽，“习近平主持加强互连互通伙伴关系对话会并发表重要讲话”《人民日报》，2014-11-09 （1） 
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要途径。为此，中国先后在 2013 年和 2014 年提议成立亚洲基础设施投资银行和丝绸

基金
8，旨在以金融杠杆为一带一路战略的落实提供支撑。 

1.2 亚投行筹建的进程与国际反响 

 2013年 10月，中国国家主席习近平首次提出筹建亚洲基础设施投资银行的倡

议。经过一年多的筹备，2014 年 10月，包括中国、印度、新加坡等国家在内的 21个

意向创始成员国
9在北京签署了《筹建亚投行备忘录》，标志着亚投行的筹建工作进入

了一个新的阶段。在 2014年 10月至 2015 年 2月这一期间，印度尼西亚、马尔代夫、

新西兰沙特阿拉伯、塔吉克斯坦以及先后申请加入亚投行。亚投行的意向创始成员国

数量增加至 27个。2015年 3月 12日，英国宣布申请加入亚投行，从而成为第一个申

请加入亚投行的欧洲发达经济体。在英国的带动下，法国、德国、意大利、卢森堡、

瑞士和奥地利先后于 2015年三月下旬申请加入亚投行。韩国和澳大利亚在经过反复权

衡后，也赶在 2015年 3月底之前正式宣布加入亚投行。截至 2015 年 4月 15日，亚投

行的创始成员国数量由最初的 21个扩大到 57个，遍及全球 5大洲。
10
  值得注意的

是，与欧洲国家对加入亚投行的积极态度有所不同的是，美国和日本的态度颇耐人寻

味。两国最初对亚投行的筹建甚为冷漠。如美国财政部长雅各布·卢（Jacob Lew）在

2015 年 3月 17日举行的美国国会听证会上，呼吁欲加入亚投行的国家，都应在充分考

察该机构的运行情况之后在达成最终协议。他还报告，以中国为代表的新兴国家对美

国及其在全球范围内建立起的金融体系构成严峻挑战。
11 然而，随着越来越多的国家

特别是英、法、德、意等欧洲国家纷纷宣布加入亚投行，美、日两国的态度也有所转

变。3月 31日，美国财政部长雅各布·卢在美国亚洲协会发表演讲时表示，只要能够

补充现行国际经济治理结构，遵守多变决策规则、贷款标准和保障政策，美国对包括

亚投行在内的国际机构的成立表示欢迎。亚投行与现有国际机构间的合作将有利于国

际经济治理，环境与社会保障、债务稳定等方面的最高标准。美国欢迎中国更深度地

融入全球经济体，在国际舞台上发挥更大作用。
12 

                                                           
8
 丝路基金是由外汇储备，中国投资有限责任公司、中国进出口银行、中国开发银行共同出资，依照《中

华人民共和国公司法》，按照市场化、国际化、专业化原则设立的中长期开发投资基金，重点在“一带一

路”发展进程中寻找投资机会并提供相应的投融资服务。丝路基金已于 2014 年 12 月 31 日在北京正式挂

牌运营，首期资本金为 100 亿美元，其中外汇储备通过其投资平台出资 65 亿美元，中国投资有限责任公

司、中国进出口银行、中国开发银行分别出资 15 亿美元、15 亿美元和 5 亿美元。 
9
 孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、印度、哈萨克斯坦、科威特、老挝、马来西亚、蒙古国、缅甸、尼泊

尔、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、新加坡、斯里兰卡、泰国、乌兹别克斯坦和越南。 
10
 引自中国财政部网站

（http://gov.mof.gov.cn/pindaohebiao/gongzuodongtai/201504/t20150415_1217200.html） 
11
 参见赵琬仪，“亚投行公演中美暗战”，《联合早报》（新加坡）2015-03-22 

12
 参见中国财政部网站（http://afdc.mof.gov.cn/pdlb/yzcj/201504/t20150413_1215709.html） 
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        亚投行创始成员国数量的不断增长引起了国际社会的广泛关注，特别是 2015

年 3月英国申请加入亚投行的决定引发全球热议，国际社会对亚投行的关注由此骤然

升温。国际主流媒体对英国此举及其引发的巨大示范效应给予了持续关注。英国《金

融时报》在英国加入亚投行的次日，便对此事进行了报道，并指出此举有利于加强英

国与北京的联系并符合英国的战略利益
13
；该报在 3月 26日的一篇报道中提出，美国

的欧洲盟友作出加入亚投行这一美国明确表示反对的机构，是迄今为止最强烈的全球

权力中心东移的信号。欧洲国家急于加入亚投行表明，中国已经展示出了与其经济实

力和强大的国际影响力相匹配的日益成熟的外交能力
14
。3月 19日，美国《华盛顿邮

报》以“为何美国抑制亚投行的努力注定要失败”为题，反思了美国对待亚投行的态

度。文章指出，事实上中国缺乏颠覆现行国际金融组织框架的意愿和能力，美国不应

对中国筹建亚投行采取抵触态度
15
。此外，美国《纽约时报》、英国《经济学家》、德

国《明镜周刊》以及路透社等全球主要媒体均对此事进行了持续报道和评论，各方观

点纷至沓来、不一而足。篇幅所限，不再赘述
16
 

2． 中国筹建亚投行的意义 

2.1 以多边框架的一带一路战略 

首先是为了以多边框架的一带一路战略提供金融支撑。显然，在多边框架下开展

这一工作具有明显的优势，也是符合包括中国在内的各方利益的最优选择。首先，以

开放的姿态提高亚投行创始成员国来源的广泛性，特别是邀请区域外的发达国家参与

筹建，能够显著的提高亚投行作为一个独立国际金融机构的资信等级，从而有利于放

大金融杠杆，提高实际可利用资金规模，最大程度上地为一带一路战略的设施提供金

融支持。其次，一带一路战略的设施无疑需要聆听多方声音，顾及区域内众多国家的

利益，亚投行建立起来的多边融资框架事实上也是一个各成员方沟通、协商的平台，

有利于在最大程度上凝聚共识、消除分歧，将一带一路的具体项目落到实处。再次，

尽管经济的持续高速增长使中国的资本实力日趋雄厚，但中国在对外投资特别是国际

发展融资领域仍然是一个新手，缺乏相关经验，人力资源储备、对国际金融规则的熟

悉程度等方面有所欠缺。为此，在多边框架下，通过邀请经验丰富的区域外发达国家

参与亚投行筹建，有利于中国吸收和借鉴其丰富的经验，并显著提高亚投行的操作水

                                                           
13
 http://www.ft.com/cms/s/0/c3189416-c965-11e4-a2d9-00144feab7de.html#ixzz3VZaNyDyP 

14
 http://www.ft.com/cms/s/0/d33fed8a-d3a1-11e4-a9d3-00144feab7de.html#ixzz3VZXRkR8S 

15
 http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey˜cage/wp/2015/03/19/why-the-u-s-effort-to-curb-

the-asian-infrastructure-investment-bank-is-doomed-to-fail-and-why-it-doesnt-matter-all-

that-much/ 
16
王达，“亚投行的中国考量与世界意义”：第 51 页 
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准和国际形象。最后，亚投行透明、开放的多边框架有利于消除和化解国际社会对中

国的无端猜忌，例如中国利用一般独大的地位制定所谓的“中国规则”以及在对外投

资中输出所谓的“中国模式”，从而在最大程度上争取国际社会的理解和认同，并促

进亚投行这一国际展融资本体系的新成员与国际货币基金组织和世界银行等国际金融

开展合作。 

2.2 助推新一轮对内改革和对外开放 

从对内改革来看,本次全球金融危机的爆发使得中国维持了三十年的主要依靠高投

资和高出口拉动经济增长的模式难以为继，加快产业结构升级和去产能化步伐，实现

创新驱动型和内需拉动型增长已是当务之急。从对外开放来看，在美国大力推行高标

准的“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）并试图重塑全球贸易规则的大背景下，中国需

要改变长期以来以沿海带动内陆为基本格局、以吸收对外直接投资为主要方式、以建

设“世界工厂”为主要目标的传统开放战略，以更加开阔的视野、灵活的方式和务实

的态度构建全方位的对外开放格局，特别是加快广大内陆和沿边地区的开发开放，并

鼓励中资企业走出去。为此，逐步扩大对外投资应成为新开放格局的题中应有之义。 

从这两个方面来看，亚投行能够为中国的对外产业转移和海外投资开群广阔空间，

并盘活长期以来受地理区位、资源禀赋以及发展基础等因素制约的中国西部经济、助

推内陆沿边地区由对外开放的边缘迈向前沿
17
，形成横贯东中西、连接南北的对外经济

走廊，从而进一步解放和创新创造的活力。
18  

2.3 走出美元陷阱的有益尝试 

 应当说，中国曾经是现行国际货币制度即美元本位制的最大受益者。但随着全

球金融危机爆发后，美联储推出的定量宽松货币政策使得中国持有巨额美元资产面临

贬值风险。对于中国而言，如果不继续购买美国国债，那么庞大的存量美元资产就会

随着美元贬值而缩水；而如果继续购买美国国债，虽然支撑了存量资产价值，但却继

续加深了对美元的依赖。这就是包罗·克鲁格曼（Paul Krugman）所谓的“美元陷阱”

（Dollar trap）。
19 中国已经由美元本位制的最大受益者变成了最大受害者。 

从此以来，中国尝试通过各种方法破解这一难题，如在加快调整外向型经济增长

步伐的同时，积极推动现行国际货币体系改革。然而，中国经济的结构性特征和多年

以来形成的产业布局难以在短时间内调整到位，而现行国际货币体系改革进程也由于

美国的阻挠而进展缓慢。近年来，中国也开始尝试在多边框架下使用美元储备开展对

                                                           
17
 高虎城，“深化经贸合作共创新的辉煌”《人民日报》，2014-07-02（11） 

18
 袁新涛，““一带一路”建设的国家战略分析”《理论月刊》，2014（11） 

19
 Paul Krugman, “China’s Dollar Trap” in The New York Times, April 2, 2009 
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外投资，如参与筹建金砖国家开发银行以加大对发展中国家基础设施项目投资，以求

改变长期以来被动购买美国国债这一近乎唯一的储备资产管理方式，提高美元资产储

备的使用效率。此次中国提出设立亚投行也有此意，在多边框架下对外加大美元投资，

既不涉及对美元本位制的改革这一敏感问题，又有利于积累国际投资经验和促进亚洲

地区经济的长远发展，这对于深陷美元陷阱且缺乏良策的中国而言，不失为一种新的

尝试。 

3． 亚投行对于亚洲乃至全球经济的意义 

3.1 补充完善现行国际发展融资体系 

        众所周知，基础设施是一国开展经济活动的基础。大量经济研究表明，基础

设施状况与一国经济活动的效率和有效性高度相关。然而，无论是从全球层面来看，

还是从亚洲地区来看，广大发展中国家普遍面临着巨大的基础设施投资缺口。从全球

层面来看，在未来十年，广大发展中国家和新兴经济体每年的基础设施需求将从目前

的 0.8-0.9 万亿美元提高到 1.8-2.3 万亿美。
20
 从亚洲的情况来看，据亚洲开发银行

的计算，在 2010-2020年，亚洲国家基础设施投资的总需求高达 8万亿美并将面临巨

大的资金缺口。因此，现行的国际发展融资体系亟须改革：一方面，应当充分发挥现

有融资平台的作用，加大对发展中国家的基础设施建设融资；另一方面，也应当积极

拓展更多的融资平台和渠道，扩大可动用的金融资源总量，以更加多样、灵活、务实

的方式满足发展中国家基础设施建设的融资需求。从这个意义上说，亚投行在完善现

行国际发展融资体系、弥合亚洲国家基础设施融资缺口方面大有可为。事实上，包括

亚洲开发银行在内的现行多边发展融资机构的融资领域都比较宽泛，如减贫、社会发

展以及改善民生社会环境等等。亚投行的成立在客观上也将促进亚洲开发银行推进自

身改革，从而更好地为成员国的基础设施建设提供融资服务。 

3.2 促进亚洲经济融合一体发展 

 1997年亚洲金融危机爆发以来，亚洲区域货币金融合作的进展十分缓慢并

逐渐陷入停滞，且有被货币互换等双边货币金融安排所取代之势。一方面，亚洲货币

金融合作以中、日、韩以及东盟国家为主体，印度等南亚国一直未深度介入；另一方

面，这一合作进程始终缺乏内生的驱动力，并在 2008 年全球金融危机爆发后遭遇了重

大挫折。
21而亚洲国家经济发展阶段有效大差异和经济一体化程度低则是导致一问题的

重要原因之一。 

                                                           
20
 Fay, M., Toman, M., Benitez, D., and Csordas, S., “Infrastucture and Sustainable 

Development” in Fardoust, Shahrokh, Yongbeom Kim, and Claudia Paz Sepulveda (eds.) 

Postcrisis Growth and Development: A Development Agenda for the G-20, 2011 
21
 李晓，“东亚货币合作为何遭遇挫折？”《国际经济评论》，2011（1）：109-128 
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        中国主导下的亚投行将业务领域明确定位在基础设施融资领域，这将对缩小

亚洲国家经济发展差异、促进各国经济融合和区域一体化发展发挥至关重要的作用。

首先，从各国内部来看，基础设施建设能够促进投资所在国的经济发展，提高其经济

效率。特别是刺激其制造业和交通运输业的迅速发展，并带动农业和第三产业发展。

其次，从加强各国经济联系的角度来看，基础设施建设特别是铁路、公路、港口、机

场、电力以及通讯领域的投资有利于加强各国的互联互通，降低运输成本，便利通讯

往来，从而促进区域内货物贸易和产业分工细化，进而以贸易带动金融和投资的跨国

往来，促进各国金融市场发育并逐步加强各国在货币金融领域的合作，提高亚洲经济

体在现行国际经济、金融体系中的地位。因此，从亚洲经济全局和长远视角来看，即

中国主导下的亚投行旨在盘活整个亚洲地区的经济、金融发展，最终形成一个真正意

义上的亚洲经济圈。 

3.3 破解东亚高储蓄难题、推动全球经济再平衡 

       如果将亚洲经济看作一个整体的话，那么这个经济体长期以来存在的一个问题

是，东亚国家的高储蓄无法在区域内转化为高投资，从而支撑区域经济增长。导致这

一问题的原因是复杂和多方面的。其中一个重要原因是，在现行的美元本位制下，顶

住美元进而发展外向型经济成为东亚国家的理性选择——东亚国家以产能输出的方式

向美国转移国内过剩的储蓄，将其转化为美元储蓄，从而实现储蓄投资的平衡。然

而，此举的负面效应是：第一，以中国为代表的东亚国家面临麦金农所谓的“高储蓄

两难”，即任何无法以本币提供对外融资的债权国都会出现货币错配问题：随着经常

项目顺差的积累，债权国政府的货币政策特别是汇率政策会陷入左右为难的境地。
22  

第二，高储蓄率的东亚国家成为全球经济失衡的盈余方，从而成为诱发全球经济、金

融动荡的重要根源。中国改革开放三十多年来，进行大量的基础设施建设，在这一领

域积累了丰富的经验，如果能够将其与过剩的国内储蓄相结合，通过亚投行以多边发

展融资平台加大对一带一路相关国家的基础设施投资，进而打通亚洲区域内的“储蓄-

投资”转化机制，最终在真正意义上实现亚洲资源、亚洲利用，无疑将为全球经济的

再平衡作出巨大贡献。 

 

 

 

 

                                                           
22
 Ronald Mckinnon, “Exchange rates under the East Asian Dollar Standard: Living with 

Conflicted Virtues” (Massachusetts: MIT Press, August 11, 2006) 
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4.   小结 

 亚投行的成立已成为中国最成功的外交政策之一。尽管美国、加拿大和日本的反

对，其他美国盟友如英国、澳大利亚、德国、意大利、菲律宾、韩国都宣布盛情加入

亚投行的创始成员国。中国意在亚投行为战略支点，落实一带一路战略，助推新一轮

对内改革和对外开放降低对美元本位制的过渡依赖。亚投行的成立不仅有利于补充完

善现行的国际发展融资体系，促进亚洲经济融合与一体化发展。还对于推动全球经济

再平衡和国际金融秩序改革具有至关重要的意义。亚投行的运作面临一系列问题与挑

战，特别是经济问题政治化的困扰。“亚投行热”现象折射出了除美国之外的全球各

国对推动国际金融秩序改革的强烈愿望与事实上的改革不可得性之间的尖锐矛盾。因

此，美国需要深刻反思，面对亚投行热及其背后的国际政治经济学逻辑，中国需要冷

静思考，扎实推进国内经济结构调整和深化改革。中国经济的崛起是经济全球化进程

的必然结果，世界应当认识到这一点并有所呼应。 
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สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กับการเผยแพรวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย 
จาง กงฉาง① และ เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล② 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

เม่ือกลาวถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางไทยกับจีนตลอด 40 ปท่ีผานมานับตั้งแต

การสถาปนาความสัมพันธทางการทูต ผูท่ีมีบทบาทอยางมากก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ตลอด 34 ปท่ีผานมา พระองคไดแนะนําและเผยแพรวัฒนธรรมจีนอันเปนท่ีชื่นชอบ

ของพระองค ใหแกประชาชนชาวไทยอยางไมจักเหน็ดเหนื่อย ทําใหชาวไทยมีความรูความเขาใจและ

ยอมรับในวัฒนธรรมจีนเพ่ิมมากข้ึน สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปนแบบอยางดานการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมจีน จนเกิดกระแสนิยมเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนข้ึนอยางกวางขวางในสังคมไทย 

พระองคยังเปนเจาหญิงองคแรกของไทยหรือแมแตของโลกท่ีทรงแนะนําและเผยแพรวัฒนธรรมจีน

อยางไมหยุดหยอน ทรงบําเพ็ญเพ่ือการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยอยางไมมีใคร

เทียบได ยิ่งไปกวานั้น พระองคไดทําสิ่งเหลานั้นในชวงท่ีไทยกับจีนยุติความสัมพันธทางการทูตซ่ึง

ตอเนื่องเกือบ 3 ทศวรรษในชวงหลังป 1949 ดังนั้น พระกรณียกิจของพระองคจึงมีคุณคาอยางยิ่ง 

และดวยเหตุนี้ การศึกษาวิเคราะหเรื่องการเผยแพรวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยของสมเด็จพระเทพฯ 

จึงมีความสําคัญตอการสงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนอยางยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
①จาง กงฉาง,รองศาสตราจารยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปจจุบันเปนอาจารยใน

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
②ดร. เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ จากมหาวิทยาลัย

ชนชาติส วนกลาง กรุ งปก ก่ิ ง  อาจารยประจํ าหลักสูตรจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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สวนท่ีหนึ่ง 

นับตั้งแตเสด็จเยือนประเทศจีนครั้งแรกเม่ือป 1981 ในขณะท่ียังทรงเปนวัยรุนดวย

พระชนมายุ 26 พรรษา จวบจนปจจุบันทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ มี

ความผูกพันกับวัฒนธรรมจีนอยางลึกซ้ึง การไดสัมผัสวัฒนธรรมจีนอยางไมรูพระองคเม่ือครั้งทรงพระ

เยาว และเริ่มเกิดความสนใจอยางจริงจังเม่ือทรงเขาศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทําใหพระองคมีทัศนคติ

ตอจีนวา “ประเทศจีนคอนขางจะหางไกลและคอนขางจะลึกลับ มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีทําใหเรา

อยากรูอยากเห็น①” ความเขาใจพ้ืนฐานและความสนพระทัยในประเทศจีนเปนแรงกระตุนใหพระองค

เสด็จเยือนประเทศจีนเปนครั้งแรก เพ่ือสัมผัสกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีนอันยิ่งใหญ ดังท่ี

หนังสือพิมพจีนฉบับหนึ่งไดเขียนถึงคํากลาวของพระองควา “ครั้งแรกท่ีฉันย่ําแดนมังกร ก็ถูกดึงดูด

ดวยวัฒนธรรมจีนอันยิ่งใหญและลุมลึก และถูกสะกดดวยแมน้ําและขุนเขาอันงดงามของประเทศจีน 

ฉันอยากรูอดีต อนาคตและทุกอยางเก่ียวกับประเทศจีน ตอนนั้นเอง ฉันจึงตัดสินใจเดินทางใหท่ัว

ประเทศจีน”② เนื่องดวยตระหนักถึงหนาท่ีตอประเทศชาติและประชาชน กอปรกับความชื่นชอบใน

วัฒนธรรมจีนอยางท่ีสุด ทําใหสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือนประเทศจีนเพ่ือการศึกษาและเพ่ือการ

คนหาในฐานะผูหลงใหล ผูชื่นชอบ ผูเรียน ผูแตกฉาน และผูเผยแพรวัฒนธรรมจีนนานถึง 34 ป ซ่ึงถือ

เปนการเปดศักราชใหมของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน ผูเขียนขอเรียกชวงเวลานี้วา “ยุคแหงสิ

รินธร”  พระกรณียกิจดานการเผยแพรวัฒนธรรมจีนของสมเด็จพระเทพฯ มีอยูมากมายนับไมถวน 

หากจะยกตัวอยางดานสําคัญๆ อาจประกอบดวยดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การเสด็จเยือนประเทศจีน ชวงเวลา 34 ปมานี้ พระองคไดเยือนประเทศจีนแลวถึง 38 

ครั้ง ทรงเปนพระราชวงศชั้นสูงพระองคแรกของโลกท่ีเยือนประเทศจีนมากครั้งท่ีสุดและถึงท่ีสุด ใน

ฐานะทูตสันถวไมตรี พระองคไดเสด็จเยือนเมืองตุนหวง 2 ครั้ง กําแพงเมืองจีน 3 ครั้ง และไดเสด็จ

ตามเสนทางสายไหมซ่ึงเปนพ้ืนท่ีทะเลทรายอันกวางใหญอีกดวย นอกจากนี้ พระองคยังไดเยือนเมือง

แหงประวัติศาสตรและเมืองแหงวัฒนธรรมอันลือชื่อของจีนมาแลวทุกเมือง ไดสัมผัสมรดกทาง

วัฒนธรรมและโบราณสถานท่ีมีรองรอยทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม การเสด็จเยือนสถานท่ีตางๆ 

นี้ มิไดเพ่ือการทองเท่ียว แตเพ่ือการเผยแพร ดังท่ีไดเคยตรัสไววา “ท้ังหมดท่ีฉันทํา มิไดเพ่ือเกียรติยศ

สวนตัวแตอยางใด สิ่งท่ีทําในอดีตและจะพยายามทําในอนาคต ลวนแลวแตทําเพ่ือใหประชาชนไทย

และประชาชนจีนอยูรวมกันอยางสงบสุข และหวังวาไทยและจีนจะสืบสัมพันธอันดีตอกันชั่วลูกชั่ว

หลาน”③ การเสด็จเยือนประเทศจีนของสมเด็จพระเทพฯ มีบทบาทอยางยิ่งตอประชาชนไทย การ
                                                        
① สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ย่ําแดนมังกร” เดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2524 หนา 14 
② หลิวเกอ และ หยางโอว “ความปรารถนาของเจาหญิง” หนังสือพิมพรายวันฉบับประชาชน วันท่ี 27 เดือน

กุมภาพันธ ป ค.ศ. 2004   
③ หลิวเกอ และ หยางโอว “ความปรารถนาของเจาหญิง” หนังสือพิมพรายวันฉบับประชาชน วันท่ี 27 เดือน

กุมภาพันธ ป ค.ศ. 2004   
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แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนในชวง 40 ปท่ีผานมามีพัฒนาการอันกาวไกล เปนสิ่งท่ียืนยันถึงบทบาท

ของพระองคไดเปนอยางดี 

2.  การสงเสริมการเรียนภาษาจีน สมเด็จพระเทพฯ ทรงสนับสนุนการเรียนภาษาจีนและ

ทรงเปนแบบอยางของการศึกษาภาษาจีน พระองคมีสวนสําคัญตอการผลักดันความรวมมือทาง

การศึกษาระหวางไทยกับจีน ถึงแมพระองคจะหลงใหลใน “วัฒนธรรมจีน” แตพระองคตองเรียน

ภาษาจีน เนื่องจากวัฒธรรมถูกบันทึกในรูปของภาษา และภาษาจีนเปนประตูสูอาณาจักรแหงองค

ความรูท่ีอุดมสมบูรณมากท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก อีกท้ังยิ่งเรียนรูก็ยิ่งรูสึกถึงความยิ่งใหญและลุมลึกของ

ภาษาจีน① สมเด็จพระเทพฯ ทรงศึกษาภาษาจีนตั้งแตป 1980 และทรงเปนตนแบบของการเรียน

ภาษาและวัฒนธรรมจีนในสงัคมไทย ผูท่ีเรียนภาษาจีนจะรูสึกวา “สมเด็จพระเทพฯ ผูซ่ึงสนพระทัยใน

วรรณกรรมจนี ถือเปนบุคคลยิ่งใหูผูอยูเบื้องหลังการสงเสริมใหคนไทยเรียนภาษาอยางแทจริง”②  

สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษายอมทราบดีวา การศึกษาเปนวิธีการ

สําคัญของการเผยแพรวัฒนธรรม สถานศึกษาเปนสถานท่ีหลักท่ีใชเผยแพรวัฒนธรรม อาจกลาวไดวา 

สมเด็จพระเทพฯ เปนผูสนับสนุนและผลักดันการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยใหพัฒนาอยางรวดเร็ว 

พระองคไดทุมเทแรงกายแรงใจอยางมากเพ่ือสรางความรวมมือทางการศึกษาระหวางไทยกับจีน อีก

ท้ังผลักดันใหกอตั้งสถาบันขงจื่อและหองเรียนขงจื่อ เปนตน ขอมูลเชิงตัวเลขดังตอไปนี้สามารถยืนยัน

ผลอันเกิดจากพระกรณียกิจของพระองคไดเปนอยางดี③ 1) ไทยเปนประเทศแรกท่ีบรรจุวิชาภาษาจีน

ลงในหลักสูตรการศึกษาของชาติ และยังเปนประเทศแรกท่ีรองขอใหจีนสงครูอาสาสมัครมาสอน

ภาษาจีน 2) ไทยมีสถานศึกษาประเภทตางๆ ท่ีเปดสอนภาษาจีนรวม 3,000 กวาแหง มีผูเรียนรวม

กวา 850,000 คน 3) ไทยไดรวมมือกับจีนในการกอตั้งสถาบันขงจื่อแลว 14 แหงและหองเรียนขงจื่อ 

18 แหง ทําใหไทยเปนประเทศท่ีมีจํานวนสถาบันขงจื่อและหองเรียนขงจื่อมากท่ีสุดประเทศหนึ่ง 

ประเทศจีนไดสงครูอาสาสมัครมาสอนภาษาจีนในประเทศไทยตอเนื่อง 12 ปนับตั้งแตป 2003 จวบ

จนปจจบุันสงมาแลวท้ังหมด 12,000 คน เฉพาะป 2013 ก็มีจํานวนมากถึง 1,600 คน ชวงสองปมานี้

ไดสงมาอีกปละเกือบ 2,000 คน 4) จํานวนนกัเรียนไทยท่ีไปศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาของจีนเพ่ิม

                                                        
①“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมใหญ มธ. วันพรุงน้ี” หนังสือพิมพเอเชีย ประเทศไทย วันท่ี 29 

เดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 1998 
② “เจาหญิงไทยทรงสนับสนุนการศึกษาภาษาจีน” นิตยาสารรายสัปดาห YAZHOU ZHOUKAN  ฉบับท่ี 1 วันท่ี 1 

เดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 2009 
③ “การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยเปนท่ีหน่ึงในหลายๆ ดาน” หนังสือพิมพประชาชน วันท่ี 22 เดือนเมษายน ป 

ค.ศ. 2013  

  “การประชุมรวมระหวางสถาบันขงจื่อในเอเชียและโอเชียเนียจัดข้ึนท่ีประเทศไทย” เว็บไซตขาวประชาชน วันท่ี 

29 เดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2012 
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จาก 650 คนในป 2000 มาเปน 16,000 คนในปจจุบัน    

3. การตีพิมพเผยแพรผลงานพระนิพนธอยางตอเนื่อง เปนเวลา 34 ปแลวท่ีสมเด็จ

พระเทพฯ ไดบรรจงเขียนเรื่องราวแนะนําประเทศจีน และตีพิมพเผยแพรผลงานพระนิพนธประเภท

ตางๆ มากมาย ไดแก บันทึกการเยือนประเทศจีน ผลงานพระนิพนธแปล สมุดภาพ สื่อโสตทัศน และ

บทความวิชาการ ในจํานวนนี้ มีบันทึกการเยือนประเทศจีน สมุดภาพ และสื่อโสตทัศนรวมกวา 10 

รายการ หนังสือพระนิพนธแปลบทกวีจีนสมัยราชวงศถังและราชวงศซงนับรอยบท แปลนวนิยายจีน

สมัยใหม 4 เลม รวมท้ังบทความภาษาจีนอีกหลายเรื่อง ซ่ึงผลงานท้ังหมดท่ีกลาวมา ลวนเปนการให

ขอมูลท่ีละเอียด เปนจริง และเปนกลาง เพ่ือเผยแพรความรูเชิงลึกเก่ียวกับประเทศจีนแกชาวไทย 

การเปดตัวหนังสือพระนิพนธเก่ียวกับจีนในแตละครั้ง ลวนไดรับการตอบรับอยางลนหลาม และทําให

เกิดกระแส “นิยมจีน” ข้ึนในประเทศไทย เชนหนังสือพระนิพนธเรื่อง “ยํ่าแดนมังกร” ซ่ึงไดรับการ

ตอบรับดีมาก มีการตีพิมพซํ้าหลายครั้งรวม 55,000 เลม อีกท้ังการตีพิมพเผยแพรหนังสือพระนิพนธ

เรื่อง “มุงไกลในรอยทราย” ก็ทําใหประเทศไทยเกิดกระแสนิยมทองเท่ียวเสนทางสายไหมข้ึน  

4. การเสด็จรวมกิจกรรมดานวัฒนธรรมจีน ตลอด 34 ปมานี้  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ

เปนประธานหรือเขารวมกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมจีนประเภทตางๆ มากมาย อาทิเชน พิธีเปด งาน

ฉลองวาระครบรอบ งานมอบปาย พิธเีปดปาย งานประชุมสัมมนา งานเสวนา เปนตน หรือแมแตทรง

กลาวปาฐกถาเปนภาษาจีน หรือทรงอักษรจีน พระองคไดใชการปฏิบัติจริงเพ่ือแสดงออกถึงการ

ยอมรับในวัฒนธรรม อันเปนตนแบบแกรัฐบาลและประชาชน พระองคทรงเขารวมกิจกรรมดาน

วัฒนธรรมจีนแทบทุกงาน เทาท่ีผูเขียนไดสํารวจและรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีมีอยูอยางจํากัด

พบวา ตั้งแตป 2006 ถึงปจจุบัน เฉพาะใน “หนังสือพิมพประชาชน” ไดมีรายงานการเสด็จรวมงาน

ดานวัฒนธรรมจีนของพระองคมากวา 30 ครั้ง ผลงานทรงพระอักษรจีนของพระองคเปนสิ่งท่ีพบเห็น

ไดท่ัวไป ท้ังในสถานศึกษา ปายริมถนน วารสารวิชาการ และรานหนังสือ เปนตน เฉพาะท่ีผูเขียนเห็น

ในประเทศไทยและท่ีรายงานในสื่อตางๆ ก็มีจํานวนมากกวารอยชิ้น นอกจากนี้ จากการเสด็จรวมงาน

ตรุษจีนเยาวราชครั้งท่ี 1 เม่ือป 2004 พระองคไดเสด็จรวมงานอยางตอเนื่องเปนปท่ี 15 แลว อีกท้ัง

ยังทรงเสด็จนําขบวนแหบนเยาวราชอีกดวย ทุกๆ ปเม่ือถึงเทศกาลตรุษจีน บนถนนเยาวราชก็จะเต็ม

ไปดวยผูคน มีบรรยากาศท่ีชื่นม่ืน คณะนักแสดงจากประเทศจีนมาทําการแสดง ซ่ึงถือเปนจุดรวม

ความสนใจของการแสดงดานวัฒนธรรมจีน  

 

สวนท่ีสอง 

 สาเหตุของความสําเร็จและบทบาทของสมเด็จพระเทพฯ ท่ีกลาวไวขางตนสามารถจําแนกได

ดังนี้ 1) ในประเทศไทย สถาบันพระมหากษัตริยมีฐานะและเกียรติสูงสุด พระบรมวงศานุวงศมี

บทบาทตอประชาชนอยางยิ่ง บวกกับสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จออกแทนพระมหากษัตริยในการเขา

รวมกิจกรรมของชาติอยูบอยครั้ง พระองคจึงมีบทบาทมากวาความเปนเจาหญิง 2) สมเด็จพระเทพฯ 
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ทรงมีบุคลิกภาพท่ีมีเสนห ทรงเปนท่ีรักใครอยางลนเหลือของพสกนิกรชาวไทย พระองคทรงคิดถึง

ผูอ่ืนและชวยเหลือผูยากไรเสมอ แมมีฐานะเปนถึงเจาหญิงผูสูงศักดิ์ แตมีความออนโยน นาเคารพนับ

ถือ เขากับผูอ่ืนไดงาย และไมถือพระองค ปนี้เปนปท่ีพระองคทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

สวนราชการ หนวยงาน องคกร สถานศึกษาทุกแหง ตางก็ไดอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณหรือธง

ประจําพระองคมาประดิษฐานหนาหนวยงาน พสกนิกรตางก็พรอมใจกันสวมเสื้อสีมวง ไมวาจะเปน

ทองถนนและตรอกซอกซอยตางก็เต็มไปดวยสัญลักษณสีมวง มีการเฉลิมฉลองอยางยิ่งใหญท่ัว

ประเทศ เหลานี้แสดงใหเห็นวาพระองคทรงเปนท่ีรักใครอยางยิ่งของพสกนิกรชาวไทย 

 ถึงแมสาเหตุสองประการขางตนจะเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหสมเด็จพระเทพฯ สรางคุณูปการ

ดานการเผยแพรวัฒนธรรมจีนท่ีไมมีผูใดเทียบได แตอีกประการหนึ่งท่ีมิอาจมองขามไดคือ การไดรับ

การอบรมท่ีดานวัฒนธรรมจีนตั้งแตทรงพระเยาวเปนพ้ืนฐานใหพระองคเผยแพรวัฒนธรรมจีนจน

ประสบความสําเร็จอยางลมหลาม “เนื่องจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้นมีอยูท่ัวไป การทําความ

เขาใจกันระหวางชนชาติท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางกัน จึงตองเริ่มจากการเรียนรูวัฒนธรรมของอีกฝาย

กอน”① วัฒนธรรมจีนมีความยิ่งใหญและลุมลึก ผูเผยแพรจําเปนตองสามารถเรียนรูเนื้อหาของ

วัฒนธรรมจนี จึงจะสามารถเลือกประเด็นเนื้อหาท่ีโดดเดนท่ีสุดจาก “มหาสมุทรแหงวัฒนธรรม” อัน

กวางใหญนี้ และเลือกวิธีการเผยแพรท่ีเหมาะสมและไดผลดีท่ีสุดได 

 เม่ือวิเคราะหถึงกระบวนการไดมาซ่ึงความรูทางวัฒนธรรมจีนตลอด 34 ปท่ีผานมาจะเห็นวา 

ความรูดานวัฒนธรรมจีนของสมเด็จพระเทพฯ เกิดจากการเรียนรูตอเนื่องเปนเวลานาน พระอาจารย

ชาวจีนทุกทานท่ีเคยถวายการสอนภาษาจีนแกพระองคตางก็รูสึกตื้นตันในความวิริยะอุตสาหะและ

การใสใจในทุกรายละเอียดระหวางการศึกษาของพระองค② สมเด็จพระเทพฯ ไมเพียงแตชื่นชอบ

วัฒนธรรมจีน พระองคยังใชความมุมานะและความพยายามมากกวาคนท่ัวไปในการศึกษาวัฒนธรรม

จีนอยางตอเนื่อง ทําใหมีความรูและรากฐานดานวัฒนธรรมจีนอยางลึกซ้ึง จนเชี่ยวชาญในวัฒนธรรม

จีน เปนท่ีทราบกันดีวา การปลูกฝงทางวัฒนธรรมหมายถึงการปลูกฝงสามดานดวยกัน ไดแกดาน

มนุษยศาสตร ดานวิทยาศาสตร และดานศิลปะ ท้ังหมดนี้หมายรวมถึงภูมิปญญา ความสามารถ และ

ความสุขุมลุมลึกในดานวัฒนธรรมของบุคคล แสดงถึงระดับและความสามารถในการยอมรับ

วัฒนธรรมของบุคคล ซ่ึงสําหรับสมเด็จพระเทพฯ แลว พระองคไดรับการปลูกฝงทางวัฒนธรรมจีนโดย

เห็นไดจากดานตางๆ ดังนี้ 

1) สมเด็จพระเทพฯ มีความรอบรูและมีวิสัยทัศนท่ีเปดกวางในทางวิชาการ พระปรีชา

ญาณและความใฝเรียนของพระองคจะเห็นไดจากผลสอบอันดับ 1 ของประเทศเม่ือครั้งทรงสําเร็จ

                                                        
① เผยเสี่ยวรุย “สิรินธร เจาหญิงผูมีเสนห” นิตยาสาร Renwu Chunqiu  ฉบับท่ี 9 ประจําป ค.ศ. 2008 
② เหวินหยวน “กาวเขาหาสิรินธร: ความทรงจําของพระภาษาชาวจีน 12 ท้ังทาน” China Publishing Group 

Corp. และ Beijing world publishing corporation เดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2012 พิมพครั้งท่ี 1  
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การศึกษาระดับประถมศึกษา และอันดับ 4 ขณะสอบเขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนความรอบรู

และการเปดกวางทางวิชาการของพระองคก็เห็นไดจากการไดรับประราชทานปริญญาอักษรศาสตร

บัณฑิตสาขาประวัติศาสตร ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจารึกภาษาตะวันออก และปริญญา

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต รวมไปถึงความสามารถทางภาษา เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร และภาษาเยอรมัน ความสนพระทัยอันหลากหลายทําให

พระองคมีผลงานดานวรรณกรรม ดนตรี และจิตรกรรมเปนท่ีประจักษมากมาย ทรงมีผลงานพระ

นิพนธท้ังหนังสือท่ัวไป หนังสือเสด็จพระดําเนินเยือนตางประเทศ หนังสือพระนิพนธแปล หนังสือพระ

นิพนธบทกว ีหนังสือพระนิพนธวิชาการ และเพลงพระนิพนธ เปนตน รวมแลวกวา 180 รายการ  

 ถึงแมสมเด็จพระเทพฯ จะทรงศึกษาในสายศิลปศาสตร แตพระองคก็ไดติดตามและสน

พระทัยในเรื่องทฤษฎีและการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังท่ีเห็นไดจากการเสด็จ

ทอดพระเนตรปรากฏการณสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ลานชมวิวหมายเลข 1 ในจินซาน นครเซ่ียงไฮ① 

และการเสด็จศึกษาเทคโนโลยีการควบคุมระยะไกลและดาวเทียมท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการสํารวจ

และการทําแผนท่ีเมืองอูฮ่ันในชวงทศวรรษท่ี 1990 นอกจากนี้ พระองคยังมีความสนพระทัยใน

เทคโนโลยกีารนําทาง โดยไดเสด็จเยือนเมืองอูฮ่ันหลายครั้งเพ่ือทอดพระเนตรเทคโนโลยีดาวเทียมนํา

ทางของเปยโตว โดยเฉพาะการประยุกตใชเทคโนโลยีนี้กับการเกษตร② ขณะเดียวกัน พระองคยังได

เสด็จรวมกิจกรรมและงานประชุมวิชาการดานความรวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง

ไทยกับจีน ในหนังสือพระนิพนธเรื่อง “ยํ่าแดนมังกร” มีบันทึกเก่ียวกับการเสด็จทอดพระเนตร

เทคโนโลยีการตรวจวัดและเทคโนโลยีดานชลประทานอีกดวย 

 สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีไดความรูดานจีนจากการอานหนังสือจํานวนมากและจากการได

สัมผัสจริง โดยเสด็จเยือนประเทศจีนรวม 38 ครั้ง ผูท่ี “อานหนังสือหม่ืนเลม และเดินทางหม่ืนลี้” 

อยางสมเด็จพระเทพฯ จัดวาเปนผูมีความรูดานจีนอยางกวางขวาง สมกับท่ีไดชื่อวาเปน “เจาหญิง

ผูเชี่ยวชาญเรื่องจีน” หลังจากพระองคไดศึกษาภาษาจีนจนสามารถอานไดระดับหนึ่งแลว พระองคได

ใชภาษาจีนเปนสื่อกลางในการศึกษาคนควาวรรณกรรมจีน วัฒนธรรมจีน ศิลปะจีน ภูมิศาสตรและ

ประวัติศาสตรจีน โดยหองสมุดสวนพระองคถือเปนคลังหนังสือภาษาจีนท่ีรวบรวมหนังสือภาษาจีนไว

มากมายและครบถวนท่ีสุดแหงหนึ่ง③ ระหวางการเดินทางเชิงวัฒนธรรมในประเทศจีน พระองคได

เสด็จทอดพระเนตรสถานท่ีสําคัญของเมืองตางๆ ไดยอนรอยประวัติศาสตรนับพันป ไดเขาพบปะและ

ศึกษาเรียนรูจากปูชนียบุคคลดานวัฒนธรรมจีนอยางอาจารยจี้เซ่ียนหลินและอาจารยหวังเหมิง ขณะ
                                                        
① จงเฉินเลี่ยง “เจาฟาสิรินธรของไทยเสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณสุริยุปราคาเต็มดวง ณ เขตจินซาน          

นครเซี่ยงไฮ” เว็บไซตขาวประเทศจีน ประจําวันท่ี 22 เดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 2009 
② หยางโอว “สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรเทคโนโลยีดาวเทียมนําทางเปยโตว” เว็บไซตขาวประชาชน   

วันท่ี 19 พฤษจิกายน ป ค.ศ.2014  
③ เผยเสี่ยวรุย, “สิรินธร เจาหญิงผูมีเสนห” นิตยาสาร Renwu Chunqiu  ฉบับท่ี 9 ประจําป ค.ศ. 2008 
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เสด็จเยือนเซ่ียงไฮ พระองคยังไดพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับวรรณกรรมและ

วัฒนธรรมกับหวังอันอ้ี (นักเขียนนิยายจีน เจาของผลงานเรื่อง “หมูบานเล็กตระกูลเปา”) รวมท้ังได

เขาชมบานเดิมของบุคคลสําคัญในอดีตของจีนเพ่ือสัมผัสถึงจิตวิญญาณของปญญาชนชาวจีน เชน 

บานเหลาเสอ บานซงชิ่งหลิง เปนตน นอกจากนี้ ขณะท่ีพระองคเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

จีนและหอศิลปจีน พระองคสามารถระบุชื่อบุคคลสําคัญของจีนท่ีจัดแสดงในรูปหุนข้ีผึ้งไดทุกคน 

แสดงใหเห็นวาพระองคทรงคุนเคยกับประเทศจีนอยางนาท่ึง① 

 ท่ีสําคัญยิ่งไปกวานั้นคือ ความสนพระทัยในวัฒนธรรมจีนของพระองค มิไดจํากัดอยูแค

ทฤษฎีหรือความรูในหนังสือเทานั้น แตพระองคจะพยายามฝกปฏิบัติจริงในทุกๆ เรื่องท่ีเก่ียวกับ

ศิลปะวัฒนธรรมจีน ตั้งแตครั้งแรกท่ีเยอืนประเทศจีน พระองคไดทรงซอเออหู (ซอสองสายจีน) ท่ีศูนย

เยาวชน อีกท้ังทรงเสด็จชมผลงานภาพเขียนอักษรจีนและภาพวาดพูกันจีนดวยความสนพระทัยอยาง

ยิ่ง ดังท่ีบรรยายไวอยางละเอียดในหนังสือพระนิพนธเรื่อง “ยํ่าแดนมังกร” ระหวางท่ีทรงศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยปกก่ิง ชวงเชา พระองคจะทรงศึกษาวิชาภาษาจีน สวนชวงบายจะทรงศึกษาวิชา

วัฒนธรรมจนี เชน การเขียนพูกันจีน การวาดภาพพูกันจีน รําไทเกก และซอเออหู เปนตน ในระหวาง

การศึกษา พระองคไดทดลองและสัมผัสกับความยิ่งใหญและลุมลึกของวัฒนธรรมจีนดวยความสน

พระทัย 

2) สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพ้ืนความรูดานมนุษยศาสตรท่ีแนนและลึกซ้ึง การศึกษาอยาง

ตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหพระองคมีพ้ืนความรูทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีนท่ีแนน การได

สัมผัสและทําความคุนเคยกับประวัติศาสตรจีนท่ีคอนขางเร็ว เปนผลจากการท่ีสมเด็จพระเทพฯ มีพ้ืน

ความรูวิชาประวัติศาสตร การเสด็จเยือนจีนในแตละครั้ง พระองคจะตองสํารวจและบันทึกเรื่องราว

ทางประวัติศาสตรของเมืองนั้นๆ อยูเสมอ เชน ขณะเยือนเมืองจิ่วฉวน พระองคตรัสวาเคยไดยิน

ประวัติท่ีมาของชื่อเมืองแหงนี้มานานแลว และรูสึกตื้นตันเปนอยางมาก บัดนี้ไดมาเยือนถึงถ่ิน ทําให

รูสึกตื้นตันมากเปนพิเศษ②  นอกจากนี้ เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตรจีนท่ีทรงใชสอน

ในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พระองคก็ทรงเรียบเรียงข้ึนเอง เหลานี้แสดงใหเห็นวาพระองคมี

ความรูดานประวัติศาสตรจีนเปนอยางดี ตั้งแตทรงพระเยาว พระองคก็ไดศึกษาวรรณกรรมจีนและ

ศิลปะจีน ดังท่ีตรัสไวในหนังสือ “ยํ่าแดนมังกร” วาผูใหญไดสั่งใหอานออกเสียงหนังสือ “สามกก” 

“เลียดกก” ฯลฯ และไดทอดพระเนตรภาพยนตจีนเชน “กระบี่ไรเทียมทาน” และ “ศึกสายเลือด” 

เปนตน③ ความชื่นชอบในงานวรรณกรรมทําใหพระองคมีความรูสึกพิเศษตอวรรณกรรมจีน พระองค
                                                        
① “การเยือนประเทศจีนเชิงวัฒนธรรมของสมเด็จพระเทพฯ” เซ็บไซตขาวซินหัว วันท่ี 15 เดือนสิงหาคม ป ค.ศ. 

2003 

② จางจื้อก๋ัว, “ประสบการณตรงของนักการทูต: ขาพเจาตามเสด็จเยี่ยมหมูบานชาวเขา” หนังสือพิมพประชาชน 

วันท่ี 21 เดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 2006 หนา 16  
③ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี “ย่ําแดนมังกร” เดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2524 หนา 14 
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ไดเริ่มศึกษาบทกวีจีนสมัยราชวงศถังและซงพรอมๆ กับท่ีทรงศึกษาภาษาจีน เปนท่ีทราบกันดีวา 

วรรณกรรมเปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรม วรรณกรรมจีนคลาสสิกเปนองคประกอบสําคัญท่ี

สะทอนจิตวิญญาณของวัฒนธรรมจีนโบราณไดอยางมีชีวิตชีวามากท่ีสุด ดังนั้น การศึกษาวรรณกรรม

จีนจึงชวยสงเสริมใหเขาใจพ้ืนฐานจิตวิญญาณของวัฒนธรรมจีนไดเปนอยางดี สิ่งนี้พระองคยอม

ตระหนักดี 

จากเนื้อหาของวรรณกรรมจีนท้ัง 4 เรื่องท่ีทรงพระนิพนธแปล แสดงใหเห็นไดชัดเจนวา ดาน

หนึ่งเปนเพราะความชื่นชอบสวนพระองค โดยผลงาน 3 ใน 4 เรื่องท่ีทรงพระนิพนธแปลนั้น เปน

ผลงานของนักเขียนสตรี เรื่องท่ีหนึ่งคือ “นารีนครา” ของ ฉือลี่ เนื้อหากลาวถึงชะตาชีวิตหลังการ

สมรสของสตรีชาวอูฮ่ันสามคนท่ีมีความแตกตางกันท้ังดานฐานะ อุปนิสัย และยุคสมัย เลมท่ีสองคือ 

“ตลอดกาลนะ นานแคไหน” ของ เท่ียหนิง เนื้อหากลาวถึงชีวิตของไป ตาเสิ่ง สตรีผูใชชีวิตอยูใน “หู

ทง”(ตรอกลึก) ของปกก่ิง ซ่ึงสะทอนถึงสภาพชีวิต ทัศนคติและความคิดของสตรีจีน เปนตน จาก

ผลงานพระนิพนธแปล 3 เรื่องนี้จะเห็นไดวา สมเด็จพระเทพฯ ทรงชื่นชอบผลงานของนักเขียนสตรี

และทรงสนพระทัยเรื่องเก่ียวกับชะตาชีวิตของสตรีเปนพิเศษ อีกดานหนึ่ง เปนเพราะพระองคมีพระ

ประสงคท่ีจะใชผลงานวรรณกรรมเหลานี้เปนสื่อกลางในการศึกษาและเผยแพรวัฒนธรรมจีน  

การศึกษาท่ีสั่งสมเปนเวลานานทําใหพระองคตกผลึกความรูดานวรรณกรรมจีน จนสามารถ

ใชสํานวนท่ีมีชื่อเสียงในบทกวีจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน เม่ือเดือน

เมษายน ป 1990 กอนเสด็จเยือนประเทศจีนครั้งท่ีสอง พระองคไดใชภาษาจีนสนทนากับเจาหนาท่ี

สถานทูตจีน โดยสอดแทรกประโยคในบทกวีจีนเรื่อง “ความคิดคํานึงในคืนสงัด” ของ หลี่ไป ดวย① 

นอกจากนี้ พระองคยังเคยนําบทกวีของหลี่ไปมาตรัสขณะชื่นชมอาหารหูเปยวา “且就洞庭赊

月色，将船买酒白云边” ② (“อาศัยแสงจันทรเหนือทะเลสาบตงถิง เพ่ือพายเรือไปซ้ือ

สุราชั้นดีของหูเปย” เนื่องจากวัฒนธรรมการกินของจีนมักจะมีสุราเปนองคประกอบสําคัญ ในท่ีนี้

สมเด็จพระเทพฯ ทรงทอดพระเนตรเห็นอาหารชั้นดีของหูเปย จึงคิดเชื่อมโยงถึงบทกวีจีนท่ีเขียนยก

ยองสุราชั้นดีของหูเปย พระองคจึงตรัสบทกวีนี้ออกมา-ผูแปล) อีกตัวอยางหนึ่งคือ ขณะทอดพระเนตร

ภูมิประเทศบริเวณปอมไฟบนกําแพงเมืองจีนดานเจียยฺวี่ พระองคไดตรัสประโยคหนึ่งในบทกวีจีนชื่อ 

“เหลียงโจวฉือ” ของหวังหาน กวีชื่อดังสมัยราชวงศถังวา “葡萄美酒夜光杯，欲饮

琵琶马上催”  (“เหลาองุนชั้นดีในจอกเรืองแสงยามราตรี หมายจะดื่มแตถูกสะกดโดยเสียงผี

ผาท่ีมีผูบรรเลงอยูบนหลังมา”บทกวีนี้พรรณนาถึงชีวิตนักรบกลางทะเลทรายท่ีหมายจะหาทางคลาย

                                                        
①  เจิ้งฉวนเหลียง, “ทรงงานอยางหนักและรักประชาชน: รําลึกสมเดจ็พระเทพฯ” วารสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ศึกษา ฉบับท่ี 3 ป ค.ศ. 1995 
②“เจาฟาสิรินธรรับเชิญเปนศาสตราจารยมหาวิทยาลยัอูฮั่น ฉือลี่พลาดการเขาเฝาเสด็จเปนครั้งท่ี 3” หนังสือพิมพ

แยงซีเกียง วันท่ี 6  เดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2013 
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เครียดดวยการดื่มสุรา-ผูแปล) และอีกตัวอยางคือ เม่ือสิ้นสุดการเสด็จตามรอยเสนทางสายไหม 

พระองคไดกลาวอําลาคณะผูติดตามชาวจีนดวยบทกวีจีนชื่อ “เจิ้งวางหลุน” ของหลี่ไป (ประพันธข้ึน

ขณะหลี่ไปอําลาเพ่ือนรักท่ีชื่อวางหลุน-ผูแปล) ① นอกจากนี้ สิ่งท่ีสะทอนถึงพระปรีชาสามารถดาน

วรรณกรรมจีนของพระองคไดเปนอยางดีคือ ขณะอานบทกวีจีนสมัยราชถังและซง พระองคยังได

แปลบทกวีจีนเหลานี้เปนภาษาไทยซ่ึงมีจํานวนกวารอยบท จนไดชื่อวาเปนผูท่ีแปลบทกวีจีนเปน

ภาษาไทยไดมากท่ีสุด ผลงานพระนิพนธแปลบทกวีของพระองคซ่ึงตีพิมพเปนหนังสือชื่อ “หยกใส 

รายคํา” กลายเปนหนังสือแปลบทกวจีีนเลมแรกของไทย พระองคสามารถแปลบทกวีไดอยางแมนยํา

ท้ังเนื้อหาและอารมณ บางประโยคยังมีความล้ําเลิศในเชิงวรรณศิลป เชน บทกวีเรื่อง “เซิงเซิงม่ัน” 

ของหลี่ชิงเจา ซ่ึงทรงแปลไดงดงามอยางยิ่ง② 

3) สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการทําความเขาใจในวัฒนธรรมช้ันสูง 

“ศิลปะจีนเชนบทกวีหรือภาพวาดมักจะสื่อความรูสึกแบบออมคอม แทนการสื่อโดยตรง” ③ กลาวคือ 

จากสิ่งท่ีสังเกตเห็นไดอยางเปนรูปธรรม ศิลปนจีนมักจะมีวิธีการคิดกลั่นกรองโดยการเชื่อมโยง 

จากนั้นสื่อความหมายออกมาในทางออม โดยซอนความคิดและอารมณของตนไวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ี

นํามาเปรียบเปรย ดวยเหตุนี้ ผูรับสารจึงตองมีความสามารถในการทําความเขาใจกับความหมายแฝง

นั้นๆ อยางไรก็ตาม การสื่อสารในวัฒนธรรมจีนแมจะสื่อแบบออม แตมักมีสาระและเนื้อหามากกวา

การสื่ออยางตรงไปตรงมา กลาวคือ แมคําพูดจะจบลงแลว แตความหมายแฝงยังสามารถครุนคิดตอได

อยางไมรูจบ ทําใหผูท่ีจะศึกษาบทกวีจีนจําเปนตองมีความสามารถในการทําความเขาใจไดเอง จึงจะ

สามารถเขาถึงความงามของบทกวีจีนได ดังนั้น ระดับความสามารถในการทําความเขาใจ จึงถือเปน

เกณฑการประเมินระดับความรูทางวฒันธรรมจีนของบุคคล 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระดําริวา บทกวีของชนชาติใดชนชาติหนึ่ง มักเปนการตกผลึกจาก

ความคิดและภูมิปญญาของชนชาตินั้นๆ ถือเปนภาษาใจและภาษาสากลท่ีสามารถรับรูไดดวยจิตใจ ไม

แบงชนชาติ และไมมีสิ่งใดขัดขวางการสื่อสารระหวางจิตใจได ดังนั้น การศึกษาบทกวีจึงสามารถ

เสริมสรางภูมิปญญาและสรางแรงบัลดาลใจใหแกบุคคลได พระดํารินี้แสดงใหเห็นวาพระองคทรงเขา

พระทัยดีตอเรื่องความสามารถในการรับรูทางวัฒนธรรม โดยทรงมีพระบรมราโชวาทเก่ียวกับวิธีการ

รับรูวา “ตองสัมผัสและรับรูดวยจิตใจ” ซ่ึงระหวางทรงศึกษาวัฒนธรรมจีน พระองคไดใชวิธีนี้เชนกัน 

ในหนังสือ “หยกใส รายคํา” นั้น บทกวีบทแรกท่ีชื่อ “รุงอรุณฤดูใบไมผลิ” นอกจากพระองคจะทรง

แปลเปนภาษาไทยแลว ยังไดทรงพระนิพนธบทกวีตอเนื่องเพ่ิมอีก 3 บท ชื่อ “จีนเด็ดดอกไม” ซ่ึงเปน
                                                        
① จางจื้อก๋ัว “ประสบการณตรงของนักการทูต: ขาพเจาตามเสด็จเยี่ยมหมูบานชาวเขา” หนังสือพิมพประชาชน 

วันท่ี 21 เดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 2006 หนา 16 
② เผยเสี่ยวรุย “สิรินธร เจาหญิงผูมีเสนห” นิตยาสาร Renwu Chunqiu  ฉบับท่ี 9 ประจําป ค.ศ. 2008 
③ เฝง โหยวหลาน “ประวัติโดยยอของปรัชญาจีน” สถาบันสังคมศาสตรนครเทียนจิน เดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 

2007 พิมพครั้งท่ี 1 หนา 21 
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การประพันธดวยความตั้งพระทัยและอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจถองแทตอบทกวีเดิม พระองคเคย

มีพระดํารัสวา “เรารูสึกวาการเขียนพูกันจีน การรําไทเกก และการบรรเลงดนตรีจีนนั้น มีจุดท่ี

สามารถเชื่อมโยงถึงกันได เพราะตางก็แฝงไวดวยพละกําลัง และทําใหจิตสงบ”① เพ่ือเพ่ิมความเขาใจ

ตอบทกวีจีนผานภาพวาดจีน พระองคไดทรงศึกษาวิธีการชมภาพและการวาดภาพทิวทัศนจีนจนรับรู

ไดวา “ภาพวาดจีนเปรียบเสมือนบทกวีท่ีไรวาทะ บทกวีจีนก็เปรียบเสมือนภาพวาดท่ีไรรูปราง”② 

พระดํารัสนี้แสดงใหเห็นวาพระองคเขาพระทัยดีถึงหลักการของศิลปะจีนท่ีวา “บทกวีและภาพวาด

ตางก็มีแหลงท่ีมาแหลงเดียวกัน” ซ่ึงพระองคไดใชหลักการดังกลาวในการพัฒนาความสามารถในการ

คิดเชื่อมโยงความรูทางวัฒนธรรมของพระองคดวย 

ตัวอยางท่ียืนยันไดวาสมเด็จพระเทพฯ มีความสามารถในการทําความเขาใจไดอยางดียังมีอีก

มากมาย เชน ในคํานําท่ีพระองคไดเขียนลงในหนังสือพระนิพนธแปลเรื่อง “ผีเสื้อ” พระองคได

กลาวถึงสภาพท่ัวไปและลักษณะเดนของตนฉบับ รวมท้ังไดแสดงทัศนคติตอ “การปฏิวัติวัฒนธรรม” 

ของจีนดวยทาทีท่ีสงบ เปนมิตร เปนจริง ไมพูดออกมาท้ังหมด ขณะเดียวกันก็มีความเห็นสวน

พระองค อานแลวจะรูสึกถึงความถูกตองและเหมาะสมของขอมูลเสมอ③ ครั้งหนึ่ง พระองครูสึก

ประหลาดใจ และมีคําถามวา “เม่ือฉันเรียนบทกวีสมัยราชวงศถังและซง ฉันรูสึกแปลกใจวาทําไมกวี

เม่ือหลายรอยปกอน จึงมีประสบการณชีวิตเหมือนกับเราๆ ทานๆ ”④ พระดํารินี้ แทท่ีจริงแลวไดชวน

ใหเราคิดวิเคราะหถึงเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งคือ คุณคาของบทกวีจีนโบราณตอสังคมปจจุบัน เนื่องจาก

นักประพันธจีนมักจะสังเกตสิ่งท่ีเห็นไดเปนรูปธรรม แลวสื่อออกมาอยางมีเลศนัย วรรณกรรมจีน

คลาสสิกจึงถือเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมรูปแบบหนึ่งท่ีงายตอการทําความเขาใจและยอมรับวัฒนธรรม

โบราณของคนในยุคปจจุบัน เปนสะพานเชื่อมโดยตรงระหวางคนในยุคปจจุบันกับวัฒนธรรมดั้งเดิม

ของจีน ขณะเดียวกันก็เปนชองทางท่ีดีท่ีสุดสําหรับการทําความเขาใจวัฒนธรรมจีนโบราณของคนใน

อีกวัฒนธรรมหนึ่งดวย สมเด็จพระเทพฯ อาจไมจําเปนตองรูถึงหลักการสรางสรรคผลงานวรรณกรรม

ของจีน แตพระองคก็สามารถเขาถึงอารมณของวรรณกรรมนั้นได แสดงวาพระองคมีพระปรีชา

สามารถในการทําความเขาใจมากกวาคนท่ัวๆ ไป 

 

                                                        
① หมิ่นเจี๋ย และ เฉิงอิง “กราบบังคมทูลลาสมเด็จพระเทพฯ ณ ริมทะเลสาบเวยหมิง” Beijing Youth Daily     

ฉบับวันท่ี 15 เดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2001 
② เฉาฟู “เจาฟาสิรินธรกับวัฒนธรรมจีน” วารสารการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน ฉบับท่ี 4 ป ค.ศ. 1999 
③ หวังอัน “เจาฟาสิรินธรกับนวนิยายจีนเรื่อง ผีเสื้อ” วารสารการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน” ฉบับท่ี 3 ป ค.ศ. 

1995 
④ เหวินหยวน “กาวเขาหาสิรินธร : ความทรงจําของพระอาจารยชาวจีนท้ัง 12 ทาน” China Publishing Group 

Corp และ Beijing world publishing corporation เดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2012 พิมพครั้งท่ี 1 หนา 115 และหนา 

106 
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4) สมเด็จพระเทพฯ มีทัศนคติการยอมรับในวัฒนธรรมอยางชัดเจน ทัศนคติการยอมรับ

ในวัฒนธรรมถือเปนสัญลักษณบงบอกความมีอารยธรรมข้ันสูงของบุคคล การท่ีพระองคไดทรงศึกษา

อยางกวางขวางและสั่งสมความรูเปนเวลานาน และการมีมุมมองแบบสากล ทําใหพระองคเขาพระทัย

ลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมจีนจากการเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมอ่ืน จนเปนพ้ืนฐานใหพระองคมี

ทัศนคติท่ียอมรับในวัฒนธรรมจีน แมพระองคจะไมเคยตรัสเรื่องนี้เปนการเฉพาะ แตเม่ือวิเคราะหจาก

การปฏิบัติพระกรณียกิจดานวัฒนธรรมตลอด 34 ปท่ีผานมา ทําใหเราพอมองเห็นทัศนคติท่ีพระองคมี

ตอวัฒนธรรมจีน ดังนี้ 1) วฒันธรรมจีนมีความยิ่งใหญและลุมลึก และถือเปนมรดกทางอารยธรรมอัน

ล้ําคาของมวลมนุษยชาติ 2) วัฒนธรรมจีนคือวัฒนธรรมเชิงมหภาค ซ่ึงหมายรวมไปถึงวัฒนธรรม

ทองถ่ินตางๆ และชนชาติตางๆ เขาดวยกัน เห็นไดจากหนังสือบันทึกการเยือนเมืองตางๆ ของ

พระองคจํานวนหลายสิบเลม ท่ีดานหนึ่งไดใสพระทัยตอท้ังวัฒนธรรมดานวัตถุ เชนยานพาหนะ 

เครื่องแตงกาย ของใชในชีวิตประจําวัน ฯลฯ และวัฒนธรรมดานจิตวิญญาณ เชนวิถีชีวิต ระบบ

ครอบครัว ระบบสังคม วิธีคิด การนับถือศาสนา และสุนทรียศาสตร เปนตน อีกดานหนึ่ง นอกจากจะ

แสดงถึงความหลงใหลในวัฒนธรรมชั้นสูงอยางปรัชญา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา ฯลฯ แลว ยังแสดง

ถึงความสนพระทัยอยางยิ่งตอวัฒนธรรมแบบชีวิตพ้ืนบาน เชน ประเพณีพ้ืนบาน พิธีกรรม และปจจัย

สี่ เปนตน นอกจากนี้ ในหนังสือพระนิพนธยังมีเนื้อหาท่ีแสดงถึงความสนพระทัยอยางยิ่งเก่ียวกับการ

ลงพ้ืนท่ีสํารวจวัฒนธรรมหูทงและวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ฉงชิ่ง เสฉวน อูฮ่ัน ฯลฯ และมีการแนะนํา

วัฒนธรรมชนกลุมนอย เชนไต หยี อุยกูร ฯลฯ ไวอยางละเอียด 3) หัวใจสําคัญของวัฒนธรรมจีนคือ 

วัฒนธรรมแบบโบราณ สมเด็จพระเทพฯ ผูคุนเคยกับวัฒนธรรมจีนเปนอยางดียอมเขาพระทัยดีวา 

วัฒนธรรมจีนโบราณเปนวัฒนธรรมท่ีสะทอนอัตลักษณของชนชาติจีน ดวยเหตุนี้ เม่ือวิเคราะหจาก

พ้ืนท่ีท่ีพระองคเลือกเสด็จ จะทําใหเห็นไดชัดเจนวา “วัฒนธรรมจีนโบราณ” คือเปาหมายสําคัญของ

การเสด็จเยือนประเทศจีน  

นอกจากนี้ พระองคยังไดมีพระดําริเก่ียวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตรจีนไวดวย เชนพระมี

พระดําริตอการบูรณะสวนหยวนหมิงหยวนวา “ประวัติศาสตรยอมเปนประวัติศาสตร ควรปกปอง

โบราณสถานไว เพราะนั่นคือของจริงท่ีสามารถใชสั่งสอนคนรุนหลังได หากบูรณะไปแลว ก็จะไรซ่ึง

เครื่องยืนยันทางประวัติศาสตรอีกตอไป”① นอกจากนี้ พระองคยังไดมีพระดําริสวนพระองคตอบุคคล

ในประวัติศาสตรจีน โดยมิไดเปนการกลาวตามผูอ่ืน เชนพระองคไดตรัสถึงจิ๋นซีฮองเตวา “การเยี่ยม

ชมสุสานจิ๋นซีฮองเต ทําใหฉันไดความรูใหมมากมาย สมัยเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย ฉันเคยอาน

หนังสือประวัติศาสตรจีน ตอนปแรกท่ีสอนวิชาประวัติศาสตรอารยธรรม ก็เคยบรรยายเรื่องราว

                                                        
① เหวินหยวน, “กาวเขาหาสิรินธร : ความทรงจําของพระอาจารยชาวจีนท้ัง 12 ทาน” China Publishing Group 

Corp และ Beijing world publishing corporation เดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2012 พิมพครั้งท่ี 1 หนา 115 และหนา 
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เก่ียวกับจิ๋นซีฮองเต ฉันคิดวาฮองเตองคนี้นาสนใจอยางมาก เนื่องจากเปนผูท่ีสรางและเชื่อมตอ

กําแพงเมืองจีนเขาดวยกัน สรางสุสาน รวมแผนดินจีนเปนหนึ่ง รวมศูนยการเดินทาง ปรับรูปแบบ

ตัวอักษรจีนใหเปนมาตรฐานเดียวท่ัวประเทศ...... สิ่งเหลานี้ลวนตองอาศัยวิชาการชั้นสูงจึงจะสามารถ

ทําไดสําเร็จ” 

 

สวนท่ีสาม 

ฐานะและบทบาทของสมเด็จพระเทพฯ สามารถยืนยันผลของการเผยแพรวัฒนธรรมจีนใน

ประเทศไทยของพระองคไดวาจะมีผูสนใจเปนจํานวนมาก ในทํานองเดียวกัน ความรูทางวัฒนธรรม

จีนของพระองค ก็เปนเครื่องกําหนดไดวาการเผยแพรวัฒนธรรมจีนในสังคมไทยนั้น จะเผยแพรเนื้อหา

อะไร ใชวธิีไหน ผานชองทางใด ดวยเทคนิคอะไร และจะประสบผลสําเร็จเพียงไร จากการวิเคราะการ

เผยแพรวัฒนธรรมจีนของพระองค จะพบแงคิดท่ีมีประโยชนมากมาย อาทิเชน 

1) เม่ือดูจากเนื้อหาของการเผยแพรวัฒนธรรมจีนของพระองคจะพบลักษณะเดนดังนี้ (1) 

ครอบคลุมเนื้อหาท่ีกวาง ในหนังสือพระนิพนธบันทึกการเดินทางของพระองคไดแนะนําวัฒนธรรมจีน

อยางกวางขวางและอัดเเนนดวยขอมูล โดยครอบคลุมวัฒนธรรมจีนเกือบทุกประเภทและทุกรูปแบบ 

การท่ีวัฒนธรรมจีนมีบทบาทกับสังคมไทยแทบทุกดานเชนนี้ ถือไดวาเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน จึงอาจกลาวไดกวา “ยุคแหงสิรินธร” เปนยุคท่ีวัฒนธรรมจีนถูก

เผยแพรในประเทศไทยอยางรอบดาน (2) การเผยแพรมีเนื้อหาท่ีเจาะลึก การเผยแพรวัฒนธรรมจีน

ของพระองคไดเนนไปท่ีวัฒนธรรมจีนโบราณ เชนประวัติศาสตร ศิลปะ วรรณกรรม และเนื้อหาเชิงลึก

ดานวัฒนธรรม เฉพาะในหนังสือ “ยํ่าแดนมังกร” ก็ไดแนะนํารองรอยแหลงโบราณคดีอยางหอฟา

เทียนถาน สุสานราชวงศหมิง กําแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ พระราชวังฤดูรอน สุสานจิ๋นซีฮองเต 

พิพิธภัณฑปานโพ เจดียหานปา พิพิธภัณฑมณฑลสานซี ระบบชลประทานตูเจียงเอ้ียน เปนตน 

ยกตัวอยางการแนะนําสุสานทหารมานั้น พระองคไดแนะนําอยางเจาะลึกตั้งแตภูมิหลังประวัติศาสตร 

การฝงสมบัติและเครื่องใชพรอมกับศพ ข้ันตอนการขุดคนทางโบราณคดี ขนาดสุสาน วิธีการปนหุน 

ประเภทของหุน ลักษณะรูปรางของหุน สีและเครื่องแตงกายของหุน รวมท้ังอาวุธประจํากายของหุน

ทหารดินเผา เปนตน การแนะนํายังไดเจาะลึกแมกระท่ังทรงผมของหุน และการมัดจุกหางมา  ซ่ึงลวน

แลวแตเปนความละเอียดละออในวัฒนธรรมจีนท้ังสิ้น 

2) เม่ือดูจากชองทางและวิธีการเผยแพรวัฒนธรรมจีนของพระองคจะพบวา พระองคมี

ชองทางการเผยแพรท่ีหลากหลาย เพ่ือใหสามารถเผยแพรไดอยางกวางขวางมากท่ีสุด  ดังนี้  

2.1 ) การเผยแพรจากบุคคลสูบุคคล ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ 

ผูอํานวยการฝายไทยสถาบันขงจื่อของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเคยกลาววา “สมเด็จพระเทพฯ ทรง

ชืน่ชอบวัฒนธรรมจีนถึงข้ันหลงใหล พระองคไมเพียงแตทรงศึกษาภาษาจีน ยังไดเชิญชวนใหชาวไทย
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อีกจํานวนมากเรียนภาษาจีนอีกดวย”① การเชิญชวนใหผูอ่ืนเรียนภาษาจีน แทจริงแลวก็เปนการ

เผยแพร  พระองคไดเผยแพรวัฒนธรรมจีนสูบุคคลรอบขางท้ังทางตรงและทางออม ดังท่ีคุณหญิง

จันทนี ธนรักษ รองราชเลขาธิการไดกลาววา “สมเด็จพระเทพฯ เคยมีพระบรมราโชวาทเก่ียวกับ

วัฒนธรรมจีนแกขาราชการในพระราชวัง และทรงแนะนําใหทุกคนไปเปดหูเปดตาในประเทศจีน

บาง”② การท่ีพระองคมุงม่ันศึกษาภาษาจีน ทําใหเกิดโครงการอบรมภาษาจีนข้ึนในสํานักราช

เลขาธิการ โดย 5 ปของการจัดโครงการ ไดมีราชเลขาธิการและขาราชการในสํานักราชเลขาธิการเขา

รวมโครงการอบรมแลวรวมกวา 300 คน จากท้ังหมดท่ีมีอยู 500 กวาคน 

นอกจากนี้ พระองคยังไดเผยแพรวัฒนธรรมจีนดวยการปฐกถา การบรรยาย และการจัด

นิทรรศการ เปนตน ตัวอยางเชน ภายหลังกลับจากเยือนประเทศจีนเม่ือเดือนพฤษภาคม ป 1981 

พระองคไดจัดบรรยายเก่ียวกับการเยือนประเทศจีนข้ึนเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม ณ โรงละคนแหงชาติ 

ตอมาในวันท่ี 2 สิงหาคม พระองคไดบรรยายประสบการณการเยือนปกก่ิง ซีอาน เฉินตู และยูนนาน

ภายในงานอีกแหงหนึ่ง พระองคยังไดชื่นชมวัฒนธรรมจีนอันมีประวัติศาสตรอันยาวนานอีกดวย การ

บรรยายของพระองคไดรับผลตอบรับท่ีดีมากจากสังคมไทย ชวยลบลางความอคติ ความเขาใจผิด 

และความเคลือบแคลงสงสัยตอประเทศจีนของชาวไทยจํานวนมาก นอกจากนี้ การเสด็จเปดงานหรือ

รวมกิจกรรมเก่ียวกับจีน ก็ถือเปนการเผยแพรวัฒนธรรมจีนจากบุคคลสูบุคคลรูปแบบหนึ่งเชนกัน 

อาทิเชนการเสด็จรวมกิจกรรมฉลองวันตรุษจีนบนถนนเยาวราชทุกปจนเปนเรื่องเคยชิน รวมท้ังการ

ทอดพระเนตรการแสดงแบบจีน เชนเชิดสิงหโต เชิดมังกร และการเทียบเครื่องอาหารตรุษจีน เปนตน 

เหลานี้ลวนเปนการเผยแพรวัฒนธรรมจีนจากบุคคลสูบุคคลเชนกัน 

นอกจากนี้พระองคยังไดเผยแพรวัฒนธรรมจีนจากบุคคลสูบุคคลทางออมดวยการเขียน

จดหมาย หรือ โทรศัพท เปนตน เชน ในจดหมายฉบับหนึ่งท่ีเขียนถึงพระสหายไดระบุถึงบทกวีเรื่อง 

“รุงอรุณฤดูใบไมผลิ” ของเม่ิงฮาวหรานวา “ฉันชอบบทกวีนี้มาก อานแลวเหมือนกําลังอยูในชวง

เชาตรูของวัน ทําใหรูสึกเบิกบานและมีความสุขมาก ตอนไปออกเตรเลีย ฉันเคยเห็นบทกวีบทนี้ติดอยู

บนผนังหองท่ีใชเก็บวัตถุมีคาของจีน ฉันคิดไวแลวเชียววาบทกวีนี้ตองมีชื่อเสียงมากๆ อยางแนนอน” 

2.2 ) การเผยแพรจากบคุคลสูสาธารณะ วิธีการเผยแพรแบบนี้เปนวิธีท่ีสมเด็จพระเทพฯ ทรง

ใชอยาง กวางขวางและใชมากท่ีสุด เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมจีนสูประชาชนชาวไทยระดับตางๆ “เราได

นําสิ่งท่ีไดรูไดเห็นมาเรียบเรียงเปนหนังสือ เพ่ือใหชาวไทยรูจักและเขาใจประเทศจีนมากยิ่งข้ึน”③ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคนี้ พระองคใชเวลา 34 ปท่ีเยือนประเทศจีนในการตีพิมพผลงานประเภท

                                                        
① สวีหงซาน “ขงจื่อกาวสูภายนอก” วราสารนักเขียนจีน ฉบับท่ี 14 ป ค.ศ. 2014  
② สวีหงซาน “ขงจื่อกาวสูภายนอก” วราสารนักเขียนจีน ฉบับท่ี 14 ป ค.ศ. 2014 

③  หลิวเกอ และ หยางโอว “ความปรารถนาของเจาหญิง” หนังสอืพิมพรายวันฉบับประชาชน, วันท่ี 27 เดือน

กุมภาพันธ ป ค.ศ. 2004   
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ตางๆ มากมาย ท้ังหนังสือบันทึกการเดินทาง หนังสือพระนิพนธแปล สมุดภาพ และสื่อโสตทัศน เปน

ตน ผลงานพระนิพนธของพระองคสามารถขายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว บางเลมตองพิมพซํ้าอีก

หลายรอบ อาทิเชน ผลงานพระนิพนธแปลเรื่อง “ผีเสื้อ” ของหวังเหม่ิงไดมีการพิมพซํ้า 4 ครั้ง รวม 

32,000 เลม และเรื่อง “เมฆเหินน้ําไหล” ของฟงฟง ก็ไดพิมพซํ้า 2 ครั้ง รวม 40,000 เลม  

หนังสือบันทึกการเดินทางทุกเลมของพระองค ลวนมีการบันทึกประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

โบราณสถาน และขนบธรรมเนียมประเพณีของเมืองตางๆ ท่ีเสด็จเยือน ยกตัวอยางเลม “ยํ่าแดน

มังกร” พระองคไดแนะนําสถาปตยกรรม หุนดินเผา เซรามิก การปกผาจีน เครื่องดนตรี ภาพเขียน

พูกันจีน ภาพวาดจีน อาหาร เครื่องแตงกาย อาวุธ ฯลฯ ไวอยางละเอียด พระองคยังไดเพ่ิมคําอธิบาย

ลงในหนังสือเพ่ือเสริมความรูดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือชวยใหผูอานชาว

ไทยเขาใจงายข้ึน เชนหนังสือเลม “มุงไกลในรอยทราย” ไดเพ่ิมเติม “ตารางแสดงประวัติศาสตร

ราชวงศของจีน” และ “ประวัติยอเสนทางสายไหม” ซ่ึงไมเพียงแตกลาวถึงภาพรวมของเสนทางสาย

ไหมท้ังทางบกและทางทะเล ยังประกอบดวยแผนท่ีเพ่ืองายตอการอานทําความเขาใจ นอกจากนี้ ใน

เลม “เกล็ดหิมะในสายหมอก” ก็ไดแนะนํา “ระบบปาฉี หรือระบบกองธงท้ังแปด” ซ่ึงเปนการจัด

ระเบียบสังคมและโครงสรางกองทัพแมนจูในสมัยราชวงศชิง พรอมกันนี้ ยังมีภาพเครื่องแตงกายของ

แมทัพในระบบปาฉี ทําใหผูอานไดเห็นลักษณะการแตงกายในสมัยราชวงศชิงอีกดวย 

ในประเทศไทย สถานีโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และสื่อชองทางอ่ืนๆ จะมี

ชวงเวลาหรือคอลัมพิเศษสําหรับรายงานขาวในพระราชสํานัก กลาวคือ พระกรณียกิจเก่ียวกับจีนทุกๆ 

เรื่องของสมเด็จพระเทพฯ จะมีการรายงานสูสาธารณะดวย นี่ก็เปนชองทางหรือวิธีการสําคัญของการ

เผยแพรวัฒนธรรมจีนสูสังคมไทยของพระองคเชนกัน การเยือนประเทศจีนท้ัง 38 ครั้ง จะมีนักขาว

ติดตามไปสัมภาษณและรายงานขาวเสมอ จากนั้นทําการแพรภาพผานทางสถานีโทรทัศนแหง

ประเทศไทย หรือรายงานในหนังสือพิมพฉบับตางๆ  นั่นหมายความวา การเยือนประเทศจีนของ

พระองคนั้น พระองคไดนําพาประชาชนชาวไทยตามเสด็จไปสัมผัสวัฒนธรรมจีนตลอดการเดินทาง

ดวย อาจกลาวไดวา นี่เปนวิธีการเผยแพรท่ีมีผูรับสารมากท่ีสุด 

3) เม่ือดูจากเทคนิกการเผยแพรวัฒนธรรมจนีของพระองคจะพบวา พระองคไดเลือกใชเทค

นิก โอกาส หรือเวลาในการเผยแพรวัฒนธรรมจีนไดอยางเหมาะสม จนไดผลมากท่ีสุด กลาวคือ 

พระองคไดใชเทคนิกท่ีผสมผสานระหวางวัฒนธรรมท่ีเปนนามธรรมและวัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรม ให

ความสําคัญท้ังวัฒนธรรมชั้นสูงและวัฒนธรรมพ้ืนบาน ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมดานวัตถุและ

วัฒนธรรมดานจิตวิญญาณ เพ่ือกระตุนใหชาวไทยสนใจและเขาใจวัฒนธรรมจีน ยกตัวอยางเชน ใน

งานเลี้ยงพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพครบ 5 

รอบท่ีจัดข้ึนอยางยิ่งใหญโดยสํานักพระราชวัง พระองคไดรับสั่งใหจัดเลี้ยงเปนอาหารเสฉวน① สาเหตุ

                                                        
① “งานเลี้ยงวันคลายวันพระราชสมภพครบ 5 รอบสมเด็จพระเทพ ฯ จัดเลีย้งดวยอาหารเสฉวน” เว็บไซตขาวจงก๋ัว 
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มิไดเกิดจากความชื่อชอบในอาหารเสฉวนสวนพระองคเทานั้น ท่ีสําคัญกวานั้นคือพระองคมีพระ

ประสงคท่ีจะใชโอกาสสําคัญนี้เผยแพรวัฒนธรรมดานอาหารของจีน ท่ีนาสังเกตคือ นี่เปนครั้งแรกใน

ประวัติศาสตรของการเผยแพรวัฒนธรรมอาหารจีนในตางประเทศ ท่ีอาหารจีนถูกยกระดับจากการจัด

เลี้ยงระดับประชาชนท่ัวไปสูการจัดเลี้ยงระดับชาติ ไมเพียงเทานั้น พระองคยังเคยเชิญเชฟจากมณฑล

หูเปยมาแสดงฝมือการปรุงอาหารหูเปย ณ พระราชวังอีกดวย กลาวคือ เม่ือเดือนธันวาคม ป 2012 

พระองคไดเชิญเชฟชาวหูเปยหลายคนมาแสดงฝมือการปรุงอาหารพ้ืนบานและอาหารพิเศษของ

มณฑลหูเปย ณ พระราชวัง ครั้งนั้น สมเด็จพระเทพฯ ไดเทียบเครื่องอาหารทุกจาน พรอมกับทรง

เรียนรูวิธีการปรุงอาหารหูเปย ระหวางนั้น พระองคไดสอบถามประวัติความเปนมา และจุดเดนของ

อาหารแตละจานอยางละเอียด การทําอาหารจีนของสมเด็จพระเทพฯ เปนสิ่งท่ีสังคมไทยใหความ

สนใจอยางกวางขวาง ทําใหชาวไทยไดสัมผัสและเรียนรูวัฒนธรรมจีนในแงมุมใหมๆ และหลากหลาย

ยิ่งข้ึน①  

พระองคยังใชเทคนิกการเผยแพรอีกรูปแบบหนึ่งผานผลงานพระนิพนธแปล กลาวคือ ในงาน

เปดตัวหนังสือพระนิพนธแปลชื่อ “ตลอดกาลนะ นานแคไหน” ของเถ่ียหนิงนั้น นอกจากพระองคจะ

ทรงแนะนําเนื้อหาหนังสือโดยคลาวพรอมกับกลาวความรูสึกสวนพระองคแลว ยังไดรับสั่งใหจัด

นิทรรศการ “หูทง เอกลักษณโดดเดนของเมืองปกก่ิง” ควบคูกับงานเปดตัวหนังสืออีกดวย การทํา

เชนนี้เปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมดานวัตถุและวัฒนธรรมดานจิตวิญญาณเขากันไดอยางลง

ตัว ชวยสรางประสบการณตรงดานสังคม วัฒนธรรม และประเพณีพ้ืนบานจีนแกผูชมงาน ในงานยังมี

การแนะนําอาหารข้ึนชื่อของปกก่ิงอยาง เสี่ยวตู (กระเพาะหมูยัดไสรมควัน) และอัวโถว (ขนมทําจาก

แปง สีเหลือง คลายหม่ันโถว) เปนการจุดประกายใหคนจํานวนมากอยากเดินทางไปตามหาอาหาร

อรอยถึงหูทงของปกก่ิง② นอกจากนี้ พระองคยังไดใชวิธีเผยแพรท่ีพิเศษสําหรับหนังสือพระนิพนธ

แปลเรื่อง “นารีนครา” ของฉือลี่ กลาวคือ หนังสือเลมนี้ไดเปดตัวเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2013  หลัก

จากนั้น 13 วัน พระองคไดเสด็จเยือนสถานท่ีจริงท่ีบรรยายไวในหนังสือ วิธีการเชนนี้แสดงใหเห็นวา

พระองคมีพระราชประสงคท่ีจะนําพาผูอานชาวไทยไปสัมผัสกับประเพณีและสภาพบานเมืองของอูฮ่ัน

ดังท่ีบรรยายไวในหนังสือนั่นเอง③ 

บทสรรเสริญสมเด็จพระเทพฯ บทหนึ่งกลาวไวอยางเหมาะแลววา “พระเกียรติคุณแหงพระ

กรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงบําเพ็ญดานการศึกษาและ

                                                                                                                                                               
วันท่ี 7 เมษายน ป ค.ศ. 2015   
① สวีเหวินถง, “มองการหลอมรวมของวัฒนธรรมจากการทําอาหารจีนของสมเด็จพระเทพฯ” คอลัมนขาว

ตางประเทศ หนังสือพิมพประชาชน วันท่ี 25 เดือนมกราคม ป ค.ศ. 2013 
② “เจาฟาสิรินธรทรงพระนิพนธแปลนวนิยายของเถ่ียหนิงเปนภาษาไทย และทรงไดช่ือวามีความเช่ียวชาญเรื่องจีน” 

เว็บไซตขาวประเทศจีน วันท่ี 3 เดือนเมษายน ป ค.ศ. 2014 
③ จางฉิน “เจาฟาสิรินธรเยือนอูฮั่น เมืองนารีนครา” เว็บไซตขาวประเทสจีน วันท่ี 10 เดือนเมษายน ป ค.ศ. 2013 
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เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางวัฒนธรรมไทย-จีน อีกท้ังพระราชจริยาวัตรอันเปรียบประดุจดวง

ประทีปสองนําวิถีธรรมแหงการแสวงหาวิทยาการอยางไมหยุดนิ่ง กอปรดวยพระปรีชาญาณอันลึกซ้ึง

ดานภาษาและวัฒนธรรม ลวนเปนท่ีประจักษแกจักษุไดยินแกโสต บังเกิดความปราโมทยชื่นชมในหมู

มหาชนของท้ังสองประเทศ”① สมเด็จพระเทพฯ เคยมีพระดํารัสไววา “ฉันมีภารกิจท่ีมีประโยชน

จํานวนนับไมถวยคอยอยูเปนเพ่ือน และมีความปรารถนาดีๆ อยูในความคิดเต็มไปหมด”② จากพระ

ดํารัสดังกลาวแสดงใหเห็นวา พระกรณียกิจดานการเผยแพรวัฒนธรรมจีนเพ่ือใหชาวไทยรูจักและ

เขาใจประเทศจีน เปนพระกรณียกิจหนึ่ง “ท่ีมีประโยชนและอยูเปนเพ่ือนพระองค” สวนความ

ปรารถนาท่ีจะใหไทยและจีนมีสัมพันธภาพอันดีชั่วลูกชั่วหลาน ก็เปน “ความปรารถนาดีๆ อันหนึ่งท่ี

อยูในความคิดของพระองค” เชนกัน การท่ีประชาชนจีนเลือกใหพระองคเปน “หนึ่งในสิบมิตร

ตางชาติท่ีดีท่ีสุดของจีน” นั้น พระองคไดพิสูจนดวยการปฏิบัติพระกรณียกิจแลววา พระองค

เหมาะสมกับตําแหนงนี้อยางยิ่ง 

 

(ผูแปล อาจารย ดร. เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

                                                        
①“พระปรีชาญาณดานจีนศีกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โร งพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพ ป ค.ศ. 1998 
② หลิวเผยฟง “แกวผูมากความสามารถ : รําลึกเจาฟาสริินธร” เว็บไซตขาวเหลียนเหอเจาเปาของสิงคโปร วันท่ี 4 

เดือนมกราคม ป ค.ศ. 1986  
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诗琳通公主与中国文化的泰国传播 

张弓长
1
、冯忠芳

2
 

 

倘要论及中泰两国建交四十年来的文化交流，诗琳通公主是一个绕不过去的话题。

公主以其对中国文化 34 载一往情深地执著热爱和不遗余力地向泰国民众的介绍和传播，

增进了泰国人民对中国文化的了解、认知和认同。在公主的感召和影响下，泰国掀起

了“汉语热”和“中国文化热”。作为一国之公主，坚持不懈地介绍中国文化，在泰

国乃至世界是独一无二的。毋庸置疑，诗琳通公主为对中国语言和文化的泰国传播做

出了无可替代的贡献。公主所做的一切，置于 1949 年后中泰两国长达近三十年往来中

断的背景下，其价值和意义更显得非凡和深远。也正因此，分析和研究公主与中国文

化的泰国传播，对推进中泰文化交流和发展，有着十分重要的意义。 

 

一 

从 1981 年 26 岁青春芳华时第一次踏访中国到本年刚刚度过 60 华诞，诗琳通公主

34 年来与中国文化结下了不解之缘。儿时懵懂的接触，大学期间兴趣萌芽，因而“中

国是颇为遥远也颇为神秘的国家，有许多事情使我欲去了解它”（1）。知识背景和个

人志趣爱好的驱使，初访中国历史文化便是深深吸引她的所在。“当我第一次踏访龙

的国土时，就被她博大精深的文化所吸引，被她的美丽山川所感动，我想知道她的过

去和未来，我要了解她的全部风貌。就是那个时候，我决心走遍中国”（2）。正是基

于对自己祖国和人民的使命感，对中华文化的无比热爱。34 度春风化雨，34 载漫长的

求索，公主完成了一个中国文化的兴趣者----热爱和学习者----通晓和传播者的发展

历程，并开启了中泰文化交流的“诗琳通时期”。 诗琳通公主为介绍和传播中国文化

所做的工作难记计数，举其要者，当有以下几个方面： 

1、由首次访华而一往情深，34 年间 38 次的踏访中国，成为全世界访问中国次数

最多并走遍中国的第一位王室成员。她以文化使者的使命，两访敦煌、三登长城、穿

越平沙万里的丝绸之路，遍访了中国所有的历史文化名城，领略了各地的人文景观和

历史文化遗产。这一切，不是为了游历，而是为了介绍和传播。正如她所说：“我所

做的一切不是为获得什么尊贵的荣誉。过去所做的和今后将一直努力要做的都是让泰

国人民和中国人民和平共处，希望中泰两国世代友好”（3）。诗琳通公主的中国文化

                                                        
1
 文学硕士，西安交通大学副教授，现任教于泰国国立法政大学比里·帕侬荣国际学院。 

2
 中央民族大学国际汉语教学专业博士，现为泰国国立法政大学比里·帕侬荣国际学院讲师。 
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之旅对泰国人民产生的巨大影响，40 年来中泰文化交流的空前发展是最好的证明。 

2、积极倡导并率先垂范学习汉语，推动中泰教育合作。令公主“颇感神秘”并深

深吸引她的是中国文化。语言是文化的载体，“中文可以把人引导到地球上知识最丰

富的国度之一的领地，而且越学越能体验到它的广博和深邃”（4）。为此，公主从

1980 年开始学习汉语，成为泰国人民学习汉语和中国文化的旗帜和榜样。“（中文学

习者认为）对中国文学感兴趣的诗琳通公主，才是倡导泰人学好中文的幕后功臣”

（5）。 

作为教育学博士的诗琳通公主自然知晓，教育是文化传播的重要方式，学校是传

播文化的主要场所。泰国汉语教育的蓬勃发展，公主是最积极的倡导者和推动者。公

主在推动中泰教育合作，促成孔子学院、孔子课堂的设立以及与汉语教育有关的工作

上，倾注了大量的心力。以下数据足以说明“诗琳通现象”的效应（6）：1）泰国是第

一个将汉语教学列入国民教育体系的国家，是第一个邀请中国派遣汉语教师志愿者的

国家。2）泰国已有 3000 多所各类学校开设汉语课，学习者达到 85 万人。3）中泰合

作成立了 14 所孔子学院和 18 个孔子课堂，是全球数量最多的国家之一。从 2003 年起，

中国已连续 12 年向泰国派遣了 12,000 人的志愿者，仅 2013 年就高达 1600 人，近两

年近 2000 人。4）中国高校的泰国留学生数量从 2000 年的 650 名，现已达到 1.6 万人。 

3、34 年笔耕不辍，出版了大量介绍中国文化的游记、译著、影集、画册、CD 光

盘和文章。其中纪实游记、画册和影像资料十余部，翻译唐诗宋词百首、现代小说 4

部，以及中文文章多篇，为泰国人民深入了解中国文化提供了内容翔实、客观公正的

资料。每出版一本有关中国的书，都会引起巨大反响，掀起一次“中国热”。其中

《踏访龙的国土》一书，一版再版，共印了 55000 册，足见其反响之强烈。《平沙万里

行》一经出版，即在泰国掀起了丝绸之路旅游热。 

4、主持、出席有关中国文化的活动，以亲力亲为表明自己的文化态度，来影响政

府和民众。34 年来，公主主持、参加了大量各类文化活动的开幕式、周年庆典、揭幕、

揭牌剪彩、研讨会、座谈会等，或发表演讲，或用中文题词。但凡与中国文化有关的

活动，都能见到公主的身影。以笔者有限的统计，2006 年至今仅《人民日报》报道的

次数就达 30 余次。与中国语言和文化有关的学校、街牌、学术刊物、书店等，大都能

见到公主的中文题词，仅笔者在泰国所见和近年新闻中予以报道的就达百幅以上。特

别是从 2004 年首届唐人街“欢乐春节”文化活动起，公主每年都出席活动并巡游华人

店铺，迄今已有 15 年。每年春节的曼谷耀华力路，人流摩肩接踵，充满喜庆气氛，中

国的艺术团的表演，成为中国文化的集中展示。 
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二 

公主之所以能有上述的成就和影响，研究者通常认为有以下原因：1、在泰国国王

和王室享有至高无上的地位和尊严，王室成员对泰国人民有很大的影响力。诗琳通公

主又常作为国王的代表，参加各种国家事务活动，具有超出公主的影响力。2、公主的

人格魅力，赢得泰国人民尊敬和爱戴。她体恤民众，赈济贫苦，贵为公主，却平易近

人、和蔼可亲，只有她能与百姓一起坐在地上。今年公主 60 寿诞，所有政府部门、机

构组织、学校都悬挂着她的画像、旗帜，民众纷纷穿上紫色衣服，街头巷尾成了紫色

的海洋。举国上下如此隆重的庆祝，表明公主深得人心。  

笔者以为，以上两点固然是公主做出无人能及贡献的重要原因，但也不应无视这

一点：良好的中国文化修养，是公主卓有成效传播的内在依据和基础。因为“文化交

流是一个普遍现象，不同文化的民族要互相了解，首先要了解对方的文化”（7）。中

国文化博大精深，传播者只有对这一传播内容有较高的认知能力和水平，才能从广博

的文化海洋中撷取最具代表性的文化内容，采取最为恰当、有效的传播方式。 

分析公主 34 年的中国文化认知过程，可以清楚地看到，她的中国文化修养，是长

期学习积累的结果。凡是教授过公主的中文教师，无不为她的一丝不苟、勤奋学习的

精神所感动（8）。公主不是一般的中国文化的爱好者，她以常人罕有的毅力和坚持不

懈的努力，使自己具有了相当的中国文化素养和底蕴，成为中国文化的通晓者。我们

知道，文化修养包括人文修养、科学修养和艺术修养，是指一个人在文化方面的才智、

能力和内在涵养，代表一个人对一种文化的认知能力和水平。公主的中国文化修养体

现在以下几方面： 

1、宽广的知识面，开阔的学术视野。如果说小学毕业考试全泰国第一、中学总分

全国第四名考入朱大，表明了公主聪慧好学的品质，那么文学学士历史学方向、东方

古文字学硕士、教育学博士，掌握法语、英语、汉语、梵语、巴利语，还懂柬埔寨语、

德语，这些则显示了公主的博学与知识领域的宽广。广泛的兴趣爱好，使公主在文学、

音乐、绘画等颇多建树。著有游记、诗歌、译作、学术文章、歌曲等共 180 余部之多。  

诗琳通公主所学虽为人文学科，但也关注并学习了一定的科学技术知识及其应用。

在上海金山第一观景台，她会饶有兴趣地观赏日全食奇观（9）；90 年代，曾赴武汉测

绘科技大学学习遥感和卫星技术；关注导航技术，多次参观武汉光谷北斗技术及其智

慧农业应用（10）；出席两国科技合作活动及学术研讨会等。《踏访龙的国土》一书中，

记述有对测绘技术、水利工程技术的考察活动。 

一方面得益于大量的书籍阅读，另一方面来自 38 次中国文化之旅的实地体验，

“读万卷书，行万里路”的诗琳通公主，中国学的知识面也很宽广。她的涉猎范围涵
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盖了中国文化领域的各个方面，“中国通公主”之名不虚。具备了一定的中文阅读能

力之后，她便开始用中文研习中国文学、文化、艺术、地理和历史。公主的私人图书

馆，已成为全泰国收藏中文图书数量最多、资料最齐全的地方（11）。在中国的文化之

旅，她参观各处名胜，回溯千年历史；走访文化大家季羡林、王蒙，虚心讨教；在上

海作协与王安忆等聊文学、谈文化；造访老舍、宋庆龄等名人故居，感受中国文化人

的精神。在参观中国国家博物馆和中国美术馆时，能将蜡像馆里的先贤伟人一一指认

出来，表现出对中国惊人惊叹的熟悉（12）。 

更为重要的是，公主对中国文化浓厚的兴趣绝非只局限于理论和书本知识，而是

努力对中国文化艺术的各个门类都尽可能地尝试和实践。早在第一次访华时，在青少

年宫用二胡拉奏乐曲，还有对书法、绘画兴趣盎然地观摩，在《踏访龙的国土》一书

中有多处细致地描述。在北大一个月的研修，上午学语言，下午学中国文化，书法、

绘画、太极拳和二胡等，从中细心品味中华文化的博大精深。 

2、深厚的人文素养。长期的学习，奠定了公主的中国文史素养。历史学的专业背

景，使公主较早地接触并熟悉了中国历史。每到中国一地，她必要探寻和记叙一番历

史，例如在酒泉，她说对这一地名掌故故事，颇为感动，现亲临其境，感触更深（13）。

公主还为泰国帕尊拉宗告军官学校编写《中国历史讲义》，并亲自授课。这些都表明公

主对中国历史有较为全面的掌握。“自小便接触中国文学和艺术”“儿时家长命令诵

读《三国演义》、《列国志》等书籍，以及《天蚕变》、《大内群英》等影片”（14）。文

学创作的爱好，使她对中国文学情有独钟。在学习中文的同时，开始学习唐诗宋词。

我们知道，文学艺术是中国文化中最基础的部分。中国古代文学体现着中国文化的基

本精神，是中国传统文化中最重要、最具活力的一个部分。学习中国文学有助于认知

中国文化的基本精神。公主显然认识到这一点。 

公主翻译中国文学作品，一方面出于个人的爱好。翻译的四部小说，三位是女性

作家。池莉《她的城》讲述了三个不同时代、身份、性格的武汉女人的婚姻遭遇和生

命成长过程；铁凝《永远有多远》讲述北京胡同里一个青年女性白大省的个人生活故

事，描述了中国女性的生活状态和思想观念。可见公主对女性作家作品的喜爱和对女

性命运的强烈关注。另一方面是把文学作为了解中国文化的基础，并借这个窗口介绍

和传播中国文化。从翻译的四部小说所反映的内容，能清楚地看出这一点。 

长期的学习积累，公主积淀了良好的中国文学素养。它能够将古典诗歌的名句信

手拈来，表意恰切。例如：1990 年 4 月，公主第二次访华前，一次与中国使馆人员用

汉语面谈时，吟咏李白的《静夜思》（15）；面对丰盛的湖北菜，惊叹之余，借用李白

名句“且就洞庭赊月色，将船买酒白云边”，盛赞湖北美食（16）；她登临嘉峪关的烽
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火台，远眺塞外风光，朗诵起唐朝诗人王翰的《凉州词》：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵

琶马上催”；结束丝绸之路的旅行，公主同中方随行人员惜别时，吟咏了李白的《赠

汪伦》（17）。更能显示诗琳通公主中国文学素养的是，她在自我赏读之余，翻译唐诗

宋词达百首，是将中国古典诗词泰译数量最多的人。《琢玉诗词》是泰国第一本中国古

典诗词译本。公主的译诗，内容和意蕴都把握得相当准确，有的诗句在语言艺术上亦

可圈可点。如李清照的《声声慢》，公主的翻译颇有精妙之处（18）。 

3、良好的深层文化内涵的领悟力。“富于暗示而不是一泻无余，这是中国诗歌、

绘画等各种艺术所追求的目标”（19）。中国艺术家擅长具象感性的类比联想，讲求目

击道存的直观和顿悟，崇尚隐喻式的意象外化表达，强调主体心灵的灵犀会意，追求

含蓄委婉、意味隽永的效果实现。在诗歌中，诗人往往意在言外，言有尽而意无穷。

这就要求学习者必须具有领悟力，才能得其妙趣。因而，是否具有良好的领悟力，是

检验一个人中国文化修养高度的标准。 

诗琳通公主认为：每个民族的诗歌都该是该民族的思想、感情、智慧熔炼而成的。

它是一种心灵的语言，可以用心灵去触摸和感受的各民族相通的国际语言。没有任何

一种力量能够阻挡心灵的交流和沟通。阅读和研究诗歌能增进人的智慧，启迪人的心

灵（20）。公主这段话表明，她对于文化领悟力有着清楚地认识，指出了领悟的方法

“用心灵去触摸和感受。”在学习中国文化的过程中，她也是这样做的。公主的《琢

玉诗词》第一首《春晓》，在译诗后用泰文写了《读孟浩然诗感兴》，并且创作了三首

五言诗。这三首诗，无疑是公主对原诗的用心感悟所得。“我觉得中国的书法、太极

拳和中国音乐都是相通的，都含有一种力量，同时又能让人头脑冷静”（21）。公主为

了从中国绘画的意境中加深对中国古诗的理解，她学会了欣赏和画中国山水画，并悟

得“许多中国画是无言的诗歌，而许多中国古诗则是无形的中国画”（22）。这表明公

主对中国艺术“诗画同源”原理的认知，并在利用中国艺术的相通性，培养自己对中

国文化内涵由此及彼、触类旁通的能力。 

体现诗琳通公主良好的领悟力的例证很多。在她为译著《蝴蝶》写的前言中，对

作品“独到之处”的认识和概括与中国“文革”解释，平静、友好、客观、留有余地

地又不乏独到见解。即使今天来读，也准确恰当（23）。公主曾惊异这样一个问题：

“当我学习唐诗宋词时，我真觉得不可思议，为什么几百年前的诗人与我们有同样的

生活感受”（24）。公主的这番心得和感悟，其实论及了一个大问题：中国古典诗词的

现代价值。由于中国文学家擅长具象感性的方式，中国古代文学是传统文化中最容易

为现代人理解、接受的一种形态，是沟通现代人与传统文化的最直接的桥梁，也是其

他文化背景中的人了解中国传统文化的最佳窗口。公主未必明白中国文学的创作原理，
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但也正因此，更能反映公主超常的领悟力。 

4、明确的文化态度与文化观。文化态度与文化观是文化修养达到高水平的标志。

长期广泛地学习和积累，为公主中国文化观的形成奠定了基础。她的知识背景和国际

视野，使她在不同文化的比较中，能够清楚地认识中国文化的特点，进而形成她的中

国文化观。虽然公主本人对此从未专门作过阐述，但分析她 34 年从未间断的文化活动

实践，我们亦可见得公主的文化态度与文化观之大概：1）中国文化博大精深，是人类

文明的财富；2）广义的大文化观。公主眼中的中国文化，是以中国各地域和各民族文

化要素的集合。公主的数十本有关中国的游记里，公主走访所及，既留意交通工具、

服饰、日常用品等物质的显性文化，也关注生活制度、家庭制度、社会制度以及思维

方式、宗教信仰、审美情趣等制度文化和心理文化；她的笔下，既迷恋于哲学、文学、

艺术、宗教等高层次文化，也同样对大众生活习俗、仪式以及衣食住行等市井文化兴

致颇高；有对胡同文化、重庆、四川、武汉等地域文化兴趣盎然地实地考察，也有对

傣族、彝族、维吾尔族、藏族等少数民族文化的细致介绍。3）传统文化是中国文化的

核心。熟悉中国历史的公主知道，中国传统文化是反映民族特质和风貌的民族文化，

是中华文明的主体和主流。也正因此，分析公主中国文化之旅的地点选择，可以清楚

地看出，中国的历史文化，始终是公主中国之行学习和走访的重点。 

我们还能看到公主对中国文化和历史问题的自我见解。如关于圆明园的修复问题，

公主有自己对待古迹遗址的态度：“历史就是历史，好好保护着遗址，那是真的，能

教育人。修复了，历史就缺少了难得的见证”（25）。对中国历史人物，也不是人云亦

云：“参观了秦始皇帝陵，使我增加许多知识。我在中学及大学时尝经读过中国历史。

我在讲授文明史课第一年时，乃讲授秦始皇的事迹。我认为这位皇帝甚值得注意，既

建筑又连接中国长城，建墓陵，还有其他。。。。须要依靠高深学术方才可办的伟大事业，

统一中国，集中交通中心，统一中国文字”（26）。 
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三 

如果说诗琳通公主的身份地位和影响力，决定了对中国文化的泰国传播拥有最大

范围的传播受众，那么公主的中国文化修养，则影响了传播内容、传播渠道和方式、

传播技巧，以及传播效果的实现。分析公主传播中国文化的实践，能给予我们许多有

益的启示。 

1、从传播内容看，公主传播中国文化的特点表现为：1）广泛性。分析公主的游

记著作可以看出，公主对中国文化的介绍广泛而丰富，几乎囊括了中国文化的所有的

种类和形态。中国文化如此全面地影响泰国，在中泰文化史上是前所未有的。可以说，

“诗琳通时期”是中国文化在泰国的全面传播时期。2）深入性。公主对中国文化的传

播，注重中国历史、艺术、文学等传统文化及其深层次文化内涵的深入介绍。仅《踏

访龙的国土》一书，介绍了天坛、明陵、长城、故宫、颐和园、秦始皇陵、半坡博物

馆、大雁塔、陕西博物馆、都江堰等文化古迹。以介绍兵马俑的 5000 字为例，从历史

背景、陪葬知识、发掘过程、规模、制作方法、兵俑种类、形象、颜色、服装、兵器

等方面作了细致入微的记述。从微入兵俑的发式，细至马尾的卷缚，展示了中国文化

的精微之处。 

2、从传播渠道和方式看。为了使传播内容最大化地实现传播，诗琳通公主运用了

各种传播渠道和方式。 

1）人际传播。朱大孔院泰方院长马克仁说：“公主殿下对中国文化达到了痴迷程

度，她不仅自己钻研，还动员更多的泰国人学习中文”（27）。公主的“动员”，即是

在人际传播。人际传播的直接传播和间接传播两种方式，都被为公主用来影响周围的

人。泰王宫副秘书长詹塔妮：“(公主殿下)经常向皇宫工作人员推介中国文化，鼓励

他们到中国走走看看”（28）。受公主学习汉语热情的感染和影响，王宫秘书处成立了

培训班，五年来皇宫从秘书长到工作人员 500 多人中，已有 300 多人参加了培训。     

公主还用演讲、报告、展览等形式影响更多的人。例如，1981 年 5 月第一次访华

后，公主于 7月 9日在曼谷国家剧院作访华详细报告；8 月 2日又在泰京和平工会主办

的演讲会上，讲述她在北京、西安、成都和云南访问时的见闻，盛赞中国悠久的历史

文化。在泰国引起了巨大的反响，消除了许多泰国人对中国的偏见、误解和疑虑。此

外，主持或参加有关中国的各种活动，也成为公主人际传播的形式。例如每年春节曼

谷唐人街的庆祝活动，公主出席已成为惯例，观看华人舞龙舞狮和各种表演、品尝华

人的春节食品等，可以说，公主也是在进行人际传播。 

公主还用书信、电话等间接传播方式。例如公主给友人的一封信中，就谈起了孟

浩然的《春晓》：“我很喜欢这首诗，读来好像人在清晨，一切都令人心旷神怡。我去
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澳大利亚访问时，又一次在一处中国文物收藏室的墙上就贴着这首诗，当时我就想，

这肯定是一首名诗”(29) 。 

2）大众传播。诗琳通公主广泛地运用大众传播媒介，向泰国不同层次的民众介绍

和传播中国文化。“我把所见所闻记录下来整理成书，想让泰国人民更好地了解中国，

认识中国”（30）。基于这样的目的，34年来公主出版了大量的游记、译著、画册、CD

光盘等书籍，这是公主使用最多的传播中国文化的渠道和方式。每本著作，一经出版，

都会在泰国热销，甚至一版再版。例如：公主的译作中王蒙的《蝴蝶》4 次印刷、计

32000 册，方方的《行云流水》2次印刷、计 40000 册。 

公主的每本游记，都记录了所到之处的历史文化、名胜古迹、风俗习惯。以《踏

访龙的国土》为例，细致地介绍了中国的建筑、陶俑、瓷器、刺绣、乐器、书法、绘

画、饮食、服饰、兵器等诸多方面。公主在书中还加有附录，将相关的历史文化背景

知识附上，以帮助泰国读者的理解。如《平沙万里行》附有《中国历史王朝表》、《丝

绸之路述略》，后者不仅阐释了陆上和海上丝绸之路概貌，还绘有地图以帮助读者的阅

读。《雾里挂霜》附有《满族八旗编制》，介绍了清代统治者控制人民和组建军队的方

法，《八旗服饰图》则使读者对清朝服饰一目了然。 

泰国的电视台、报纸、广播和其它出版物，每天都有固定的时段或版面报道王室

成员的活动。也就是说，公主所有与中国文化有关的活动都会被广泛地报道，这也成

为公主传播中国文化的重要渠道和方式。公主对中国的 38 次访问，每次都有泰国记者

随行采访报道，每天泰国国家电视台都会播出，各家报纸也纷纷报道。也就是说，公

主的中国文化之旅，泰国人民始终跟随着他们的公主一同感受中国文化。应该说，这

是受众范围最大的传播方式。 

3、从传播技巧来看。公主对中国文化的传播善于运用一定的传播技巧，或巧妙独

特地利用传播时机，选择传播时点，以实现效果的最大化；或运用虚实结合的方法，

高雅文化与通俗文化并举，物质文化与精神文化相结合，以激发和帮助泰国人民对中

国文化的兴趣与理解。例如：为庆祝公主的 60 华诞，泰国王室举办了一场盛大的宴会。

诗琳通公主亲点了中国川菜，招待王室成员及各国贵宾（31）。这不仅因为公主“多

年来一直钟爱中国川菜”，更重要的是公主借此重要时机、重要时点来传播博大精深

的中国饮食文化。特别值得强调的是，中国饮食文化的对外传播，这是第一次从民间

交流的层面提升到国宴的层次。无独有偶，公主还将湖北美食引入王宫。2012 年 12月，

湖北大厨们在王宫展示了湖北家常菜和经典鄂菜。诗琳通公主逐一品尝，她还亲自下

厨，学做湖北名吃，并仔细询问每道菜的来历和特色。公主亲自下厨做中餐，引起泰

国百姓的广泛关注，也为泰国人民更好了解中国文化提供了更独特的视角和更丰富的
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体验（32）。  

诗琳通公主的小说译作，则采用了另一种传播技巧。铁凝的《永远有多远》译作

的首发仪式上，公主介绍了小说梗概及其心得，与之配合，还现场举办了《北京胡同

展》，巧妙地将物质文化与精神文化相结合，使泰国读者对中国社会和中国文化及民

俗有了真切的感知。公主现场回味小说中所写的北京著名小吃小肚和窝头的美味，更

引发了人们到北京寻访胡同、品尝当地美食的强烈愿望（33）。而武汉作家池莉的小

说《她的城》的译作，公主则采用这样的方式来介绍。2013 年 3 月 28 日译本在

泰国曼谷出版发行，4 月 10 日公主置身于小说中涉及的主要街道景点，公主以这

样的方式，亲领着泰国读者感受小说中描绘的武汉风情，体验当地市井文化

（34）。  

这段颂词恰切地评价了诗琳通公主：“由于公主殿下具有非凡的语言天赋，深厚

的文化修养，孜孜不倦的勤奋研究和探索精神，以及在加强两国友好关系等诸多方面

取得的辉煌成就，受到中泰两国人民普遍认同和广泛颂扬，公主殿下的光辉楷模宛如

一盏明灯，为寻求知识的人们永远照亮着前进的路”（35）。公主曾有过这样的表白：

“我有数不尽有意义的工作与我作伴；更有许多美好的理想占据我的思维”（36）。通

过传播中国文化，让泰国人民了解中国、认识中国，无疑是与她作伴的“有意义的工

作”，“希望中泰两国世代友好”，是公主“美好的理想”。中国人民评选公主为

“中国缘·十大国际友人”，诗琳通公主可谓实至名归。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
318 

注释： 

（1）（14）（26）诗琳通：《踏访龙的国土》，汇商银行有限公司出版，佛历 2524 年 12

月 1日，第 14页、第 46页、第 14页、第 162 页。 

（2）（3）（30）刘歌、杨讴：《公主的心愿》，《人民日报》2004 年 2月 27日。 

（4）《法政大学明天隆重假大礼堂向诗琳通公主殿下颁呈人文学中文荣誉博士学位》，

泰国《亚洲日报》1998年 7月 29日。 

（5）《泰国公主拥护华文教育》，《亚洲周刊》2009 年 2月 1日，第 1期。 

（6）参见《泰国中文教育创多项第一》，人民日报 2013 年 4 月 22 日；《亚洲和大洋洲

地区孔子学院联席会议在泰国召开》，人民网 2012年 6年 29日。 

（7）（11）（18）裴晓睿：《魅力公主诗琳通》，《人物春秋》2008 年 9期。 

（8）参见文缘：《走近诗琳通公主---12 位中国教师的回忆》，中国出版集团、世界图

书出版公司 2012年 3月第一版。 

（9）宗晨亮：《泰国诗琳通公主在上海金山观赏日全食》，中国新闻网 2009年 07月 22

日。 

（10）杨讴：《诗琳通公主参观北斗导航技术》，人民网 2014年 11月 19日。 

（12）《泰国诗琳通公主的中国文化之旅》，新华网 2003年 8月 15日。 

（13）（17）张志国：《外交官亲历：我随公主访山村》，《人民日报》2006年 2月 21日，

第 16 版。 

（15）《郑传良《勤政爱民，博学多才---记泰国诗琳通公主》，《东南亚研究》1995 年

第 3期。 

（16）《泰国公主被聘武汉大学教授，池莉遗憾三度错过》，长江日报 2013 年 3 月 6 日。 

（19）冯友兰：《中国哲学简史》，天津社会科学院出版社，2007 年 5 月第一版，第 21

页。 

（20）诗琳通：《漱玉集》序，法政大学人文学院中文系编，曼谷：儿童会出版社 1998

年，第 5页。 

（21）闵捷、程瑛：泰国公主诗琳通 依依惜别未名湖>,《北京青年报》2001 年 3 月

15 日。  

（22）(29)曹复：《泰国公主诗琳通与中国文化》，《中外文化交流》1999年第四期。 

（23）王安：《泰国公主诗琳通与中国小说<蝴蝶>》,《 中外文化交流》 1995 年 03

期。  

（24）（25）文缘《走近诗琳通公主---12 位中国教师的回忆》中国出版集团、世界图

书出版公司，2012年 3月第一版，第 115页、第 106 页。 



 

 
319 

（27）（28）徐江善《孔子，走出国门》，《中国作家》 2014 年 14期。 

（31）《泰国诗琳通公主 60寿宴亲点中国川菜》，中国网 2015年 4月 7日。 

（32）许文桐：《从诗琳通公主做中餐看文化交融》人民日报海外版 2013 年 01 月 25

日。   

（33）《泰国诗琳通公主翻译铁凝小说泰文版 被赞中国通》，中国新闻网 2014 年 04

月 03 日 。 

（34）张芹：《诗琳通公主武汉踏访“她的城”》, 中国新闻网 2013 年 04 月 10

日 

（35）法政大学：《英明睿智圣公主》（泰、中文），法政大学出版社，曼谷，

1998 年。                                              

（36）刘培芳：《多才多艺的盖珥——记泰国公主诗琳通》，新加坡《联合早报》，1986

年 1月 4日。 

 



 

 
320 

การศึกษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย 

——ยอนมองกลับไป 40 ปท่ีผานมา 

สุเทพ ศุภภัทรานนท 

หนังสือพิมพซิงจงเอ๋ียน 

 

ปน้ืเปนปท่ีสําคัญท่ีไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 40 ป ถาใชวิธีพูดของ

ขงจ๊ือน้ัน ก็เหมือนกับคนๆหน่ึงเมื่ออายุถึง 40 ก็กําลังเขาสูวัยกลางคน ซึ่งก็เคยผานเรื่องตางๆมามาก มี

ประสบการณมากมาย คิดแกปญหาท่ีสุขุมมากย่ิงขึ้น  ต้ังแตจีนและไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูต

ต้ังแตป ค.ศ.1975 เปนตนมา ไดผานชวงของการสถาปนาความสัมพันธชวงแรกดวยความระมัดระวัง 

เมื่อถึง ณ วันน้ีจีนไดกาวเขามาสูอาเซียนอยางจริงจัง เสนทางรถไฟขามประเทศท่ีใหจีนเปนผูชวยเหลือใน

การวางแผน ก็จะเขาสูขั้นตอนเริ่มลงมือตอนปลายปน้ี ความสัมพันธของท้ังสองประเทศ กําลังเขาสู

สถานะท่ีสนิทแนนแฟนมากขึ้นอยางท่ีไมเคยเปนมากอน 

ขาพเจาอยากจะมองยอนลงไป 40 ป ถึงสภาพการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศ

ไทย และอธิบายชี้แจงสภาพท่ัวไปของการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวจีน ชาวจีนโพนทะเลในชวงครึ่ง

ศตวรรษกอนการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต 

หลังจากท่ีจํานวนชาวจีนโพนทะเลท่ีไดอพยพมาไทยเพิ่มมากขึ้นน้ันต้ังแตชวงปลายราชวงศหมิง 

ถึงชวงราชวงศชิง การศึกษาภาษาจีนในยุคสมัยท่ีไดเริ่มในประวัติศาสตรไทยน้ัน คือเริ่มต้ังแตท่ีทานซุนยัต

เซ็นเดินทางมาสยามและประกาศการปฏิวัติ ไดกอต้ังโรงเรียนจีนหวาอี้ ในปค.ศ.1909 ซึ่งถือวาเปน

โรงเรียนจีนแหงแรกต้ังแตมีการกอต้ังสมาคมพันธมิตรจีนสาขากรุงเทพฯ อาจจะเปนไปไดวากอนหนาน้ี 

นอกจากกรุงเทพฯแลว อยุธยา และ ภูเก็ตเคยปรากฏโรงเรียนจีนมาต้ังนานแลว ไมวาอยางไรก็ตาม ตอง

ยอมรับวา การเริ่มและเพิ่มขึ้นของการศึกษาภาษาจีนของชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยน้ัน มีความ

เกี่ยวของกับจิตวิญญาณชนชาติท่ีงานการปฏิวัติของทานซุนยัตเซ็นปลุกขึ้นมา 

เปนท่ีรูกันดีวา การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยในชวงกอนและหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง 

เน่ืองจากนโยบายตอตานจีนของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเปนผูคุมอํานาจการเมืองอยูตอนน้ัน  และ

รัฐบาลเห็นวาภาษาจีนเปนเครื่องมือการแพรขยายลัทธิคอมมิวนิสต สองส่ิงน้ีทําใหการศึกษาภาษาจีน

ต้ังแตทศวรรษ 1930 เปนตนมา ถูกหามอยางเด็ดขาด  

การศึกษาภาษาจีนถูกจํากัดอยางเขมงวด การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวาง

สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยเมื่อป 1975 ก็ไมไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง ขอเท็จจริง

คือ จนกระท่ังป 1989 มีการแถลงผอนปรนขอจํากัดการศึกษาภาษาจีนโดยพลเอกมานะ รัตนโกเศศ 

ผูชวยกองทัพ ซึ่งดํารงตําแหนง  รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธิการสมัยน้ัน และตอมาป 1991 การ

ประชุมของสํานักนายกรัฐมนตรีไดผานการปฏิรูปแผนการศึกษาภาษาจีนอยางเปนทางการ จึงทําให

ภาษาจีนมีสถานะเทียบเทากับวิชาภาษาตางประเทศอื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส 
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เปนตน ซึ่งไดคอยๆ ยกเลิกการจํากัดการสอนภาษาจีน โดยเฉพาะอยางย่ิงหลังจากผอนคลายขอจํากัด

คุณสมบัติของอาจารยสอนภาษาจีน ซึ่งทําใหการศึกษาภาษาจีนไดรับการพัฒนาอยางมาก 

ครั้งน้ัน ผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมดวย จึงจําเปนตองช้ีวา  การศึกษาภาษาจีนในสมัยน้ัน

ไดรับการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากสาเหตุจากสภาพการณตางๆแลว ก็มีสาเหตุจากบุคคลตางๆท่ี

ชวยผลักดันใหการศึกษาภาษาจีนไดรับอิสระ ซึ่งควรมีการจารึกและใหความสําคัญ 

หน่ึงในน้ันคือ ดร.เขียน ธีระวิทย (เฝง ฉวนเหยา) ซึ่งเปนผูกอต้ังสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ต้ังแตทศวรรษ 1970 เขาเคยเขียนหนังสือถึงผูวางนโยบายการศึกษาของรัฐบาลแตละสมัย

ในอดีต โดยเนนถึงความจําเปนท่ีจะตองเปดเสรีการศึกษาภาษาจีน นอกจากน้ีเน่ืองจากการท่ีเขามุงมั่น

แนวคิดน้ีอยางมาก ขาราชการตอนน้ันยังคงอยูภายใตสภาพจิตใจท่ีเต็มไปดวยความระแวดระวังตอลัทธิ

คอมมิวนิสต ดร.เขียน ธีระวิทย ครั้งหน่ึงเคยโดนขาราชการสงสัยวาเขาเปนบุคคลท่ีมีแนวคิดฝายซาย

หรือไม เน่ืองจากเพราะวาการยืนหยัดและไมทอถอยของเขา สามารถพูดไดวาขอวิจารณจํานวนมากของ 

ดร.เขียน ธีระวิทย ถือวาเปนปจจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอการท่ีรัฐบาลไทยเปล่ียนแปลงนโยบายการศึกษา

ภาษาจีนในเวลาตอมาภายหลัง 

รายท่ีสองท่ีขาพเจาอยากจะเอยถึงผูท่ีผลักดันการศึกษาภาษาจีนใหมีความเปนอิสระก็ คือ   พล

เอก มานะ รัตนโกเศศ ซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในชวงป 1989 ถึงป 1990 

เขาเปนนายพลเกษียณอายุท่ีมีเชื้อสายจีนท่ีมองการณไกลผูหน่ึง เพราะฉน้ันในชวงระหวางท่ีเขาดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีอิทธิพลตอผูนําระดับสูงในรัฐบาลเปนอยางมาก  

ในชวงเวลาเดียวกันน้ัน คุณปรีชา พิสิษฐเกษม (เซี่ย ฮุยหรู) ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในกลุมชาว

จีน ไดริเริ่มกอต้ังมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย และไดรับเงินจากชาวจีนในไทย ในการระดม

เงินจํานวนหน่ึงรอยลานบาทเพื่อซื้อโรงเรียนสีตบุตรบํารุงเพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาจีน วิทยสถานแหง

วัฒนธรรมตะวันออกซึ่ง (OCA) อยูในสังกัดของโรงเรียนแหงน้ี เคยมีนักเรียนเรียนภาษาจีนมากถึงหาพัน

กวาคน สรางสถิติโรงเรียนภาษาจีนท่ีมีนักเรียนสูงสุดในประเทศไทย  

หลังจากท่ีคุณปรีชา พิสิษฐเกษมเปนผูนํากอต้ังมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยแลว 

ผูเขียนไดรับเกียรติเปนหน่ึงในคณะกรรมการ เคยไปเย่ียมคารวะพลเอกมานะรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการพรอมคุณปรีชา พิสิษฐเกษมสองครั้ง คุณปรีชา พิสิษฐเกษมไดอธิบายเปนขอๆ ถึง

ความสําคัญในการพัฒนาการสอนภาษาจีนตอความสัมพันธไทยจีนและการคาระหวางประเทศของไทย 

ซึ่งไดรับการเห็นชอบจากพลเอกมานะเปนอยางมาก  และในระหวางการสนทนาน้ัน ไดเสนอขอคิดเห็น

อยางเปนรูปธรรมแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีอํานาจอยางสูง 

เทาท่ีจําได ปน้ันคุณปรีชา พิสิษฐเกษมไดบริจาคเงินจํานวนหน่ึงลานบาทเพื่อจัดต้ังมูลนิธิเพื่อการ

กุศลแกพลเอกมานะ  

บทกลอนชือจิง เส่ียวหยา ฝามูเพียน ของจีนมีตอนหน่ึงกลาววา “เสียงนกกําลังรอง เรียกหาคู” 

สํานวนน้ีไดกลายเปนคําขวัญผลักดันการปฏิวัติของเหมาเจอตงในเวลาตอมา  
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การบริจาคเงินอยางใจกวางของคุณปรีชา พิสิษฐเกษม และวิสัยทัศนของเขาท่ีมีตอการศึกษา

ภาษาจีน ไมวาอยางไรก็ตาม ในความรูสึกของพลเอกมานะตองมีแนวคิดท่ีสอดคลองกันไมนอยอยาง

แนนอน 

หรือกลาวไดวา พวกเขาถูกมองเปนผูผลักดันสองคนของการปฏิรูปและพัฒนาภาษาจีนของ

ประวัติศาสตรชวงน้ี  ภายใตการรวมแรงรวมใจของบุคคลเหลาน้ี ถือวาสามารถทําใหการศึกษาภาษาจีน

ทําไดสะดวกราบรื่นมาก 

แตการศึกษาภาษาจีนของไทย เน่ืองจากในประวัติศาสตรน้ัน ไดรับบาดแผลอยางรุนแรง ทําให

เกิดปรากฏการณใกล “สูญพันธุ”ด่ังเชน“สมเพิ่งทง”ท่ีมีคุณภาพสูงมากประเภทหน่ึงของพื้นท่ีซัวเถาซึ่ง

อยูทางใตของจีน ถูกทําลายจนสูญพันธุเมื่อตอนปฏิวัติวัฒนธรรม ทําใหสมของเฉาโจวสูญส้ินคุณภาพดี

ด้ังเดิม 

มองสภาพการศึกษาภาษาจีนในไทยวันน้ี ถึงแมจะเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ด เพราะวาทุกคนลวน

สังเกตและตระหนักเห็นถึงประโยชนของภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน แตมาตรฐานภาษาจีนของชาวจีน

โพนทะเลในไทยคอนขางตํ่า และกระจายไมท่ัว เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานเชน สิงคโปร มาเลเซีย 

พมา และกัมพูชา จีนไดจัดต้ังและบริหารสถาบันขงจ๊ือ เพื่อเปนการสอนภาษาจีนใหแกโรงเรียนของไทย 

โยกยายคนทํางานการศึกษาภาษาจีนเกินกวาหน่ึงพันคน ถามองจากมุมกวาง น่ีเปนจุดสูงสุดของงาน

ความรวมมือท่ีเต็มรูปแบบอยางท่ีไมเคยมีมากอนทางดานการศึกษาของไทยและจีน ไมวาจะเปนดาน

ประสิทธิผลท่ีแทจริง มันจะเปนการเปล่ียนแปลงคนไทยไดหรือไม หรือเปนพื้นฐานคอนขางดีของ

ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนของชาวจีนโพนทะเลในไทย แตรัฐบาลและประชาชนของสองประเทศน้ี รวม

แรงรวมใจผลักดันงานดานการศึกษาและวัฒนธรรม ใหการศึกษาภาษาจีนของประเทศท่ีมีชาวจีนโพน

ทะเล 2 -3 ลานคน น่ีเปนการทําลายสถิติประวัติศาสตรของไทยท่ีมีอยูกอน ควรไดรับการดูแลรักษา ให

ความสําคัญและพยายามอยางสุดความสามารถใหบรรลุถึงประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึ้น 

หลังจากเดือน กรกฎาคม ป ค.ศ. 1975 1976 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมทย ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีใน

ขณะน้ัน ไดนําคณะผูแทนสถาปนาความสัมพันธทางดานการทูตคณะใหญ รวมท้ังส่ือโทรทัศนและ

หนังสือพิมพภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนไปท่ีปกกิ่ง ไดทําขอตกลงภายในกับนายกรัฐมนตรีโจว

เอินไหลท่ีปวยหนักขณะน้ันและเต้ิงเส่ียวผิงท่ีทํางานสํานักนายกรัฐมนตรี โดยรูปแบบแลวเปนการเจรจา

สรางความสัมพันธครั้งหน่ึง และสําเร็จพิธีลงนามสถาปนาความสัมพันธระหวางประเทศของท้ังสอง

ประเทศอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 

ขาพเจาไดเดินทางไปปกกิ่งรวมกับผูนําประเทศครั้งน้ี ไดเหยียบผืนแผนดินจีนเปนครั้งแรก 

สถานภาพของขาพเจา ณ ตอนน้ัน คือหนังสือพิมพจงหยวนท่ีทําการประกาศการตอตานญี่ปุนเมื่อป 

ค.ศ.1938 หลังจากถูกกองทหารญี่ปุนยึด เขาควบคุม และจัดพิมพจําหนายใหมแลว ใชช่ือใหมเปน 

หนังสือพิมพจงหยวนใหม ดํารงตําแหนงรองบรรณาธิการบริหารและหัวหนาผูส่ือขาว 
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เน่ืองจากสาเหตุพิเศษบางอยาง วันท่ี 2 กรกฏาคมของการเดินทางครั้งน้ี ตอนท่ีคณะเดินทางทุก

คนกําลังเตรียมตัวออกเดินทางไปพระราชวังตองหามน้ัน ขาพเจาถูกคนจีนท่ีมาเปนเพื่อนพาไปท่ีหอง

รับรองสมาคมชาวตางประเทศ ไดเขาพบนายเล่ียวเฉิงจ้ือคนดังของพรรคคอมมิวนิสตจีนท่ียังไมไดฟนคืน

ตําแหนงโดยเขาพบโดยลําพัง เขาเปนบุคคลดังสมัยซุนยัตเซ็นของพรรคกกหมินต่ัง ซึ่งเปนลูกชายของเล่ีย

วจงขาย และเปนบิดาของเล่ียวฮุยซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานชาวจีนโพนทะเลประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรขีองสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาตอมา 

ตอนท่ีเริ่มการเจรจาของท้ังสองคนน้ัน ขาพเจาก็ไดเปดเครื่องอัดเสียง แตหลังจากเริ่มการเจรจา

ประมาณ 10 นาทีน้ัน เล่ียวเฉิงจ้ือใหขาพเจาปดเครื่องอัดเสียง เพราะฉน้ัน ส่ิงท่ีขาพเจาสามารถนํามา

เปนหลักฐานใหกับเล่ียวฮุย ก็คือการอัดเสียงการเจรจา 10 นาทีท่ีเก็บรักษามาตลอดจนถึงทุกวันน้ี 

เน่ืองจากกอน ค.ศ.1975 ความสัมพันธระหวางประเทศระหวางจีนและประเทศตะวันตก รวมถึง

ประเทศไทยน้ันมีความหางเหินและออนไหวมาก เพราะฉน้ัน ตอนท่ีขาพเจาถามเจาหนาท่ีเกาแกท่ี

บริหารงานของชาวจีนโพนทะเลทานน้ีวา ตอไปจีนจะใชมาตรการและนโยบายแบบไหนตอชาวจีนโพน

ทะล คุณเล่ียวเฉิงจ้ือใชนํ้าเสียงอ้ําๆอึ้งๆ พูดกับขาพเจาไมละเอียดมาสองสามประโยค 

ถาตอนน้ันขาพเจาอธิบายไมผิดตอการพูดตอนน้ัน ความหมายของคุณเล่ียวก็คือ พวกคุณลูกหลาน

ชาวจีนประเทศไทย พวกคุณก็จงไปเปนบุตรธิดาลูกหลานของประเทศไทย แลวอยูอาศัยโดยอาศัยตาม

กฏหมายของประเทศไทยเถอะ  

ตอมาขาพเจากลับมากรุงเทพ ในระหวางการเขียนสํานวนอยางรวดเร็วเปนเวลาสามวันสําหรับ

บันทึกการเขาพบเล่ียวเฉิงจ้ือ ในฐานะท่ีขาพเจาเปนชาวจีนโพนทะเล แลวไมไดรับความหวงใยท่ีอบอุน

จากประเทศบานเกิด ก็รูสึกอาลัยอาวรณเปนอยางย่ิง นอกจากน้ันยังมีผูอานชาวจีนโพนทะเลสูงอายุทาน

หน่ึง หลังจากไดอานหนังสือพิมพไดโทรศัพทมาท่ีสํานักพิมพ ผูสูงอายุทานน้ีดูเหมือนจะมีเสียงรองไห

กระซิกแลวพูดตอขาพเจาวา อานบทความของคุณแลว ฉันซึ่งเปนคนแกคนหน่ึงไดรองไหออกมา มาตุภูมิ

ไมตองการพวกเราแลว 

ถาผูอานหนังสือพิมพซินจงหยวนท่ีไมมีช่ือเสียงคนน้ันยังมีชีวิตอยู ถาคําพูดของเล่ียวเฉิงจ้ือท่ีตอง

พูดปน้ันใชนํ้าเสียงจงเกลียดจงชังพูดตอขาพเจายังมีชีวิตอยู ถาบุคคลสองทานน้ีสามารถมีชีวิตอยูไดถึงทุก

วันน้ี มองเห็นการศึกษาและวัฒนธรรมของท้ังสองชาติ สามารถบรรลุถึงขั้นความสัมพันธแนนแฟนไดข

นาดน้ี บรรพบุรุษของพวกเราคงจะดีใจจนหยุดรองไหและย้ิมออกมาได 

คนไทยในโครงสรางเช้ือชาติของมนุษยชาติท้ังหมดน้ัน อาจจะเปนไปไดวาเปนชนชาติท่ีออนแอ

และมีขนาดเล็กๆชนชาติหน่ึง แตไมวาจะจากความสัมพันธทางภูมิศาสตร หรือจุดกําเนิดของวัฒนธรรม 

ชนชาติน้ีและชนชาติจีนท้ังหมดลวนแตเปนเพื่อนบานและเปนเพื่อนบานท่ีดีดวย และในประวัติศาสตร

ของท้ังสองประเทศ ตางไมเคยมีความโกรธเคืองบาดหมางท่ีรุนแรงมากอน แมวาส่ิงของท่ีเกาแกอยาง

วัฒนธรรมจีนปจจุบันน้ี  ไมถือไดวาจะตองมีส่ิงท่ีควรคาตอการเรียนรู แตวัฒนธรรมของจีนน้ันเปน
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ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ียังสามารถอางอิงหยิบยืมนํามาใช  ดูดซับ เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ท่ีดีงามท่ีผสมผสานซึ่งกันและกันได ยังคงเปนส่ิงท่ีมีคาและหายากของมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 

ไทยในฐานะผูรับเอาภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน รวมท้ังการเรียนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม

ตะวันตกของคนไทย  เปรียบด่ังหน่ึงเหรียญท่ีมีสองดาน คอยเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนการเพิ่ม

ทัศนคติ ความคิดในดานเศรษฐกิจ การดํารงชีวิต และวัฒนธรรมของคนในชาติซึ่งเปนประโยชนมาก 

ไมวาตอไป ประเทศจีนจะมีสถานะนานาชาติไปในทิศทางใด เรียนภาษาจีนใหดี นาจะเปน

ทางเลือกท่ีถูกตองของคนไทย 

ใชบทความน้ีเปนท่ีระลึกในฐานะท่ีขาพเจาเคยเขารวมการสถาปนาความสัมพันธระหวางประเทศ

ไทยจีน ย่ิงไปกวาน้ันครบรอบ 40 ป  

ผูเขียน หลิน หง ช่ือภาษาไทย สุเทพ ศุภภัทรานนท เกิดป ค.ศ.1937 ท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา วัยเด็ก

ไ ด รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ษ า จี น  เ ค ยศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ท ด ลอ ง ข า ว เ ป น ร ะ ย ะ เ ว ล า ห น่ึ ง ป จ า ก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ต้ังแตอายุ 19 ปเขาสูวงการหนังสือพิมพภาษาจีนท่ีกรุงเทพจนถึงทุกวันน้ี เคย

ดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีลาม ผูส่ือขาวการเมืองภาคสนาม รองบรรณาธิการ  หัวหนาการสัมภาษณ  

บรรณาธิการบริหาร เปนตน  ต้ังแตป 1990 เปนตนมา เปนท่ีปรึกษาใหกับ ท่ีปรึกษาประธานผูจัดการ

ธนาคารกรุงเทพ ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ท่ีปรึกษาศูนยวิจัยจีน ปจจุบันเปนหัวหนากองบรรณาธิการหนังสือพิมพจงหยวนใหม 

สําหรับกิจกรรมขาวตางประเทศ เคยสัมภาษณสนามรบท่ีเวียดนามเมื่อทศวรรษท่ี 60 รับการสัมภาษณ

เกี่ยวกับปญหาประเทศไทยจากสถานีโทรทัศนเฟงหวงจากฮองกง และสถานีวิทยุสิงคโปร 

 

(ผูแปล อาจารย ดร. คมกฤช ธาราวิวัฒน สํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) 

หมายเหตุ : กองบรรณาธิการไดรับความอนุเคราะหจากศาสตราจารย ดร. เขียน ธีระวิทยท่ีกรุณา

ใหขอมูลเพิ่มเต่ิมเกี่ยวกับงานของทานท่ีพยายามจะใหเปดสอนภาษาจีนในไทยอยางเสรี จึงนํามาใสไวใน

ทายบทน้ี เพื่อประโยชนในการอางอิง  

“หน่ึงในน้ันคือ ดร.เขียน ธีระวิทย (เฝง ฉวนเหยา) หน่ึงในคณะผูกอต้ังสถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปลายทศวรรษท่ี 60 สถาบันเอเชียศึกษาไดเปดสอนวิชาภาษาจีนขึ้นเปนแหง

แรกในระดับมหาวิทยาลัยไทย ในคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ในป 1972 ในขณะท่ีเปนผูอํานวยการสถาบัน

เอเชียศึกษาอยูหลายปน้ัน ทานไดผลักดันการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับประถมศึกษาของไทยโดย

การทําวิจัย จัดสัมมนาหลายครั้ง เคยทํารายงานและขอเสนอแนะใหกระทรวงศึกษาธิการ และในขณะท่ี

เปนกรรมการกํากับงานโรงเรียนนโยบายพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกํากับดูแลโรงเรียนสอน

ภาษาจีนอยูดวยน้ัน ทานมีสวนสงเสริมใหภาษาจีนไดรับการยอมรับเทียมเทาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ

ญี่ปุน” 
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泰国的中华文化与教育 

——四十年来的反顾 

林宏1 

泰国新中原报 

 

        今年是泰中建交四十周年的重要日子。如果按照儒家的文化大师孔丘的说法，一

个人到达四十岁，正是进入“不惑之年”。中泰两国自一九七五年建交以来，历经小心

翼翼的“初交阶段”，到达今天中国积极切入东盟组织，由中国协助计划中的跨国铁

路，即将在今年底进入启动阶段。两国的关系，是正进入前所未有的最紧密无间状态

中。 

        我想在此回顾四十年来泰国的中华文化与教育的发展状况，也连带阐明建交之前

的半个世纪间华侨、华人的教育与文化的一个概括状况。 

        华侨在明末至清代移民至泰国的数量日增之后，中文教育在泰国历史上启动起来

的年代，当以孙中山先生来暹宣传革命，于一九 0 九年成立了中国同盟会曼谷分会之

后所创立的第一家中文学校——“华益学堂”开始。也许在此之前，在曼谷以外的大城

府与普吉岛，曾经在更早的时间已经出现过中文学校。无论如何，必须承认，泰国华

侨的中文教育的兴起，是和孙中山先生的革命事业所唤起的民族精神息息相关的。 

        如所周知，泰国中文教育在二战前后，由于当年的执政者銮披汶元帅的排华政

策，以及政府之认为中文是传播共产主义的载体，两种意识之下，令中文教育自上个

世纪三十年代以来，便受到严酷的抵制。 

        中文教育受到严格限制，并未因一九七五年中华人民共和国与泰国建交而有所改

变。事实是，一直到一九八九年，时任教育部长的原陆军助理部长玛纳•叻禾纳哥硕上

将的发表放松中文教育限制，以及之后的一九九一年，国务院会议正式决议通过的改

革中文教育方案，才把中文与其他一如英文、日文、法文同等看待，逐步取消了对中

文的教育限制，特别是对师资条件的限制松绑之后，才使中文教育获得蓬勃发展。 

                                                           
1
 林宏，泰文名 สุเทพ ศุภภัทรานนท ，一九三七年出生于泰国北柳府。童年接受中文私塾教育。曾在法政大学

新闻实验班肄业一年。十九岁起进入曼谷中文报界迄今，曾担任内勤翻译、外勤政治新闻记者、副刊编辑、

采访主任、执行总编辑等职。一九九 0 年起兼任盘谷银行董事总裁顾问、董事长顾问。朱拉隆功大学亚洲

研究所委员、中国研究中心顾问。现为《新中原报》社长。对外新闻活动：曾在六十年代赴越南战场采访；

长时间接受香港凤凰卫视与新加坡电台访问有关泰国问题。 
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        在这个过程中，笔者就当年曾经介入的一些人与事，有必要在此指出，中文教育

在那个年代的获得突变性发展，除了客观形势使然之外，某些人物作为中文教育获得

自由化的推手，是应该受到铭记和珍重的。 

        其中的一人是朱拉隆功大学的亚洲研究所创办人强（冯权耀）博士。他自七十年

代开始，曾经上书历届政府的教育决策者，强调开放中文教育的必要。而且因为他坚

持这项主张，在当年官员中还弥漫着对共产主义的警惕心态之下，强博士甚至一度受

到官员的怀疑，认为他是不是一名具有左倾思想的人物？正是他的坚持不懈，可以说

强博士的很多论点，正是后来对泰国政府改变中文教育政策的一个具影响力的因素。 

        第二名我想提及的中文教育自由化的推手，应是在一九八九年至九０年担任教育

部长的玛纳•叻禾纳哥硕陆军上将。他是一名眼光开阔的具有华人血统的退休将领。因

此他担任教育部长期间，对政府最高领导人颇具影响力。 

        在同一时间，华人社团的一名知名人士——谢慧如先生，发动成立泰华教育基金

会，并在泰华热心教育人士间，募集一亿铢购买下位于曼谷廊曼五路的时代中学，积

极发展中文教育。这个学校所附设的东方书院（OCA）曾经拥有五千余名中文学生，

创泰国华文学校拥有学生的最高纪录。 

        谢慧如先生带头组织了泰华教育基金会之后，笔者忝属这个组织的一名委员，曾

经陪同谢氏两次前赴教育部造访教长玛纳上将。谢氏条陈发展中文教育对泰国的国际

经贸与泰中关系的重要性，深获玛纳上将的认同，也在交谈中为这位具有权威性的教

育部长提供了一些具体的建议。 

        记忆所及，当年谢慧如先生也向玛纳上将所筹建的一个慈善基金会献款一百万

铢。 

        中国的《诗经•小雅•伐木篇》中有一节：“嘤其鸣矣，求其友声。”这节话，也曾经

成为毛泽东推动革命的口号。 

        谢慧如先生的慷慨捐赠，和他对中文教育的远见，无论如何在教长玛纳的感觉上

是会取得不少共识的。 

        也可以说，他们都应被视为这段历史时期的中文发展改革的两名推手。在这些人

的共同努力下，总算把中文教育办得更顺畅了。 

        但是泰国的中文教育，由于在历史上受到太大的创伤，造成一种近乎“灭种”的现

象。正如中国南方潮汕地带的一种优良品种“碰桶柑”，文革时受到灭种的破坏，从而

令今天的潮州柑，已经失去原来的优质。 

        放眼今天的泰国中文教育状况，虽然有一股雨后春笋的气概，因为大家都体认到

认识中文与中国文化的好处。但是泰国华人的中文水准相对于星、马，甚至缅、柬等
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国的华教水平，一是偏低，一是不均匀。中国在这里经办孔子学院，也为泰国课授中

文的一般学校，调动了逾千名中文教育工作者。从“广度”来说，这是中泰两国在教育

事业上达到了前所未有的全面合作的顶峰。不管在实际效率上，它是否真正改变了泰

国人或是泰国华人的中文与中国文化比较良好的基础。但这种两国政府与民间在文化

教育事业上完全放开协力促进这个拥有两、三百万华人、华裔国家的中文教育，这是

破泰国历史先河的大动作，是应受珍重和力求达到更良好的效果的。 

        一九七五年六、七月之后，时任泰国政府总理的克立•巴莫亲王，率领一个阵容庞

大的建交代表团，连同中、英、泰文报纸与电视传媒前赴北京，和当时已处在重病中

的周恩来总理和开始执行国务院日常工作的邓小平，做了内部协议，形式上开展一次

建交谈判，并正式完成七月一日的两国签约建交仪式。 

        我在这次国家领导人北京之行中，第一次踏上中国的国土。我当时的身份是一份

在一九三八年为了进行抗日宣传而创办的中原日报，在被日军接管并复刊之后，所用

名为《新中原报》担任副执行总编辑兼采访主任。 

        出于某种特殊的原因，我在此行的七月二日，当访问团的全体人员正准备动身前

往参观故宫的时候，我被中国的一名陪同带走，在中国对外友协的会客室，单独会见

了当时尚未恢复职务的中共知名人士廖承志先生。他是国民党孙中山年代的红人——

廖仲恺的儿子，也是后来中华人民共和国国务院侨办主任廖晖的父亲。 

        开始了两个人的对谈时，我也打开了随身的录音机，但是谈话进行了大约十分钟

后，廖承志要求我把录音机关掉。因此，我后来能够提供给廖晖作为“资证”的，就是

那一直保存到今天的十分钟的会谈录音。 

        由于一九七五年之前， 中国与整个西方世界，也包括泰国在内的国际关系还是相

当隔阂而且敏感的。因此，当我问这位长时间执行侨务工作的老干部：中国今后将对

海外华侨采取什么样的政策措施时，廖承志先生以近乎支吾的口气，向我说了几句近

乎语焉不详的说话。 

        如果我对那节话的解读没有错误的话，廖公的意思就是：你们——泰国华裔，你

们就按照国家的需要去当居留国家的儿女吧。 

        我后来回到曼谷，在《新中原报》写了三天《廖承志访问记》，行文走笔之间，

对身为海外华人未能在祖籍国获得更温暖的关怀，感到了一种不胜依依的激动之忱。

而且也引来一名上了年纪，自称是“老华侨”的读者在读报后打电话到报社，老人用近

乎呜咽的声音向我说：读了你写的文章，我一个老头儿在角落里丢泪；祖国不要我们

了…… 
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        如果这位不知名的《新中原报》老读者还活着，如果以痛心疾首的语气向我说了

当年他不得不说的那一节话的廖承志还活着，当这两位上代人能够活到今天，看到中

泰两族在文化教育上，能够达到如此水乳交融的地步，我们的前辈们应该会破涕为笑

的。 

        泰人在全人类的民族结构上，也许始终是一个较弱小的民族，但无论从地缘关系

上，或是文化渊源上，这个民族与整个中华民族无论如何都既属近邻，也是两个历史

上没有过宿怨的芳邻。哪怕今天的中国文化的一些老朽的东西，已经不足为“三人行”

的“我师”，但是中华文化中还值得借鉴、吸收，互为交溶的美好文化资源，依然是人

类文化遗产中的珍藏。 

        泰国在汲取中文与中国文化方面，与泰国人的学习英文和西方文化，还是一个钱

币的两个面，是互相辉映的，增大国人在经济生活和文化观念上更为有利，更多姿多

彩的内涵。 

        无论今后中国在国际地位上的转向如何，学习好中文，应是泰国人一项正确的抉

择。 

        谨以此文，作为我曾经参与泰中建交，而且达乎四十周年的纪念。 

 

    编辑按：有关强博士对促进泰国的华文教育一事，编辑委员从他本人处获得一些

新资料；特此刊出，以资参考。 

    “其中一位功不可没的重要人物是强（冯权耀）博士，他是上世纪 60年代末朱拉

隆功大学的亚洲研究所的创办人之一。在 1972 年该研究所在朱拉的政治学院开设汉语

班，朱拉隆功也就成了在泰国开设汉语教学的第一所大学。在担任亚洲研究所所长的

数年间，强博士进行过多次有关调查研究并经常举行学术研讨会；就如何有效推行汉

语教育给泰国教育部上书并提出建议与方案，有助于促使泰国的小学积极开设汉语课

程。在他担任教育部任命同时负有监督各校汉语教学使命的监督学校教育方针委员

时，强博士的积极努力有助于促使汉语成为与英语、法语和日语等具有同等重要地位

的外国语言。” 
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การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางไทยกับจีน 

บนพ้ืนฐานความเขาใจดานวัฒนธรรม 
นิ่ง จี้หมิง1 

คณะการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยซานตง 

 

ปนี้เปนปท่ีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-จีนครบรอบ 40 ป ในชวงเวลาท่ีสําคัญ

แหงประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสองประเทศนี้ หนวยงานตางๆ ทุกแวดวงในสังคมไดจัด

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเปนการระลึกถึงเหตุการณในชวงเวลาท่ีผานมาและเปนการ

มองไปในอนาคตขางหนาอีกดวย ในชวงเวลา 40 ปมานี้ ผูนําระดับสูงและประชาชนของท้ังสอง

ประเทศไดรวมแรงรวมใจพัฒนาความสัมพันธระหวางกัน ทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับจีน

พัฒนาตอเนื่องไปเปนอยางดี ความสัมพันธดานความรวมมือทางยุทธศาสตรมีความม่ันคงและพัฒนา

ยิ่งข้ึนอยางเขมแข็ง โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเทาเทียม มิตรภาพ และการไดประโยชนรวมกัน 

ประเทศไทยไดกลายเปนหนึ่งในหุนสวนความรวมมือของจีนท่ีสนิทใกลชิดท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ความสัมพันธระหวางไทยกับจีนกลายเปนแบบอยางของความสัมพันธของประเทศ

ท่ีมีระบบการปกครองไมเหมือนกัน แตสามารถอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท มีการรวมมือกันแบบได

ประโยชนรวมกัน และรวมมือกันพัฒนาประเทศไปพรอมๆ กัน ผู เ ขียนไดรับเ กียรติจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเทศไทย ซ่ึงเชิญใหเขียนบทความลงในหนังสือรวมบทความระลึก

ความสัมพันธไทย-จีนครบรอบ 40 ป แมผูเขียนจะมีขอจํากัดดานความรู แตก็มิอาจผลักความ

รับผิดชอบนี้ใหผูอ่ืนได นับแตอดีต ประเทศไทยและประเทศจีนมีภูมิประเทศใกลชิดกัน มีสายเลือด

สายสัมพันธแนบแนน และมีวัฒนธรรมท่ีสอดประสานกัน ความสัมพันธระหวางไทยกับจีนไดธํารงไว

ซ่ึงการพัฒนารวมอยางเปนมิตร โดยไดรักษาสัมพันธไมตรีและผลประโยชนรวมกัน ในขณะเดียวกัน 

ความไวเนื้อเชื่อใจกันและการไปมาหาสูฉันมิตรไมเพียงถือเปนเอกลักษณและเปยมไปดวยพลัง 

ท้ังหมดนี้มาจากการวางแนวทางของผูนําระดับสูง และมาจากการตอบรับของประชาชน สิ่งเหลานี้

ลวนมีท่ีมาจากประวัติศาสตรและเปนการคํานึงถึงความเปนจริงในปจจุบัน ในการอธิบายเรื่อง

มิตรภาพและความรวมมือระหวางสองประเทศนี้ คนท่ัวไปอาจหาสาเหตุหรือหลักการจํานวนมากท่ี

สามารถพูดจูงใจไดมากกวานี้ แตในบรรดานี้ ความเขาใจดานวัฒนธรรมถือเปน “กุญแจ” สําคัญท่ีไม

อาจละเลยได 

                                                           
1
 ศาสตราจารย คณบดีคณะการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยซานตง 
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ในยุคปจจุบันท่ีโลกมีความเปนโลกาภิวัตนมากข้ึนทุกวัน การอภิปรายเก่ียวกับความสําคัญ

ของความเขาใจในวัฒนธรรมตอการไปมาหาสูกันระหวางประเทศนั้น ถือวาเปนเรื่องท่ีมีหลักฐานทาง

ทฤษฎีรองรับและเปนการเรียกรองหาความเปนจริงในปจจุบัน ประการแรก วัฒนธรรมกระจายตัว

อยูท่ัวไปโดยขามพนการแบงประเภท หากพูดแบบภาษาชาวบานก็คือ ไมมีเวลาใดและไมมีสถานท่ีใด

ท่ีไมมีวัฒนธรรมปรากฏ เสนแบงระหวางวัฒนธรรมกับบรรดากิจกรรมท้ังหลายในสังคม ไมวาจะเปน

ดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง หรือดานอ่ืนๆ ลวนเลือนรางมากข้ึนทุกที ไมเพียงแตสรรพวัตถุ

จะเต็มเปยมไปดวยความหมายแฝงทางวัฒนธรรมอยางเดียว หากแตรูปแบบของผลผลิตทางเศรษฐกิจ

และชองทางการไปมาหาสูกันระหวางประเทศก็ลวนมีรองรอยของวัฒนธรรมอยางลึกซ้ึงดวยเชนกัน 

วัฒนธรรมเปรียบเหมือนมือท่ีมีความตระหนักรู เต็มไปดวยความคิดและปญญา ท่ีคอยปรับสมดุล

ระหวางภาษาและวัฒนธรรมอันหลากหลาย ท้ังยังสงผลตอความเขาใจรวมกันระหวางมนุษยชาติ และ

การกอตัวของ “การรวมแบงปนวัฒนธรรม” ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน “กระแสการเรียน

ภาษาจีน” ไมเพียงแตกระตุนการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม อยางสถาบันขงจื่อ หองเรียน

ขงจื่อ และครูอาสาสมัครภาษาจีน แตยังเปดศักราชใหมของการทูตสาธารณะระหวางไทยกับจีน อีก

ท้ังยังชวยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพครูภาษาจีนชาวไทยและกิจการตางๆ ในสังคม อยางหนวยงาน

อบรมทางภาษาอีกดวย ภาพยนตรเรื่อง Lost in Thailand ไมเพียงแตสรางสถิติใหมของรายไดจาก

การฉายภาพยนตรในจีน ในปนั้นเองยังมี 20 เมืองในจีนเปดเสนทางการบินตรงถึงเชียงใหมอีกดวย สิ่ง

นี้ทําใหปรากฏการณทางสื่อภาพยนตรกลายเปนการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจแบบจับตองได ประการ

ถัดมา วัฒนธรรมอาจชวยใหเราเขาใจคนอ่ืนและคนอ่ืนเขาใจเราไดมากข้ึน เซอร อิสไซอาห 

เบอรลิน (Sir Isaiah Berlin) นักวิชาการชาวอังกฤษเชื่อวา ไมวาความเปนมนุษยจะซับซอนอยางไร

ก็ตาม แตหากเราเรียกเขาวา “มนุษย” แลว ก็ตองหมายรวมถึงลักษณะพิเศษของคําวา “การแบง

ประเภท” ดวย สิ่งนี้คือพ้ืนฐานของการท่ีเราเขาใจ “ผูอ่ืน” และการท่ี “ผูอ่ืน” เขาใจเรา แมวา

วัฒนธรรมของชนชาติตางๆ จะแตกตางกันมากมาย แตแกนของคุณคาและเปาหมายสุดทายลวนเปด

กวางเสมอ ขอเพียงแตใชจินตนาการอยางบรรเจิด ก็จะสามารถกาวพนความเปนตัวของตัวเอง ยาง

เขาสูวัฒนธรรมของ “ผูอ่ืน” และเขาถึงจิตวิญญาณกับเปาหมายสุดทายของ “ผูอ่ืน” ได ท้ังหมดนี้จะ

ทําใหเราบรรลุถึงความเปนหนึ่งเดียวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติได ประเทศ

ไทยมีศาสนาพุทธเปนศาสนาหลักของชาติ ความใจกวาง ความออนโยน และการยอมรับความ

แตกตาง ถือเปนลักษณะเดนสําคัญของวัฒนธรรมไทย นับจากสมัยสุโขทัยท่ีพอขุนรามคําแหงมหาราช

เกณฑชางเครื่องลายครามจากประเทศจีนจนถึงปจจุบัน มีชาวจีนอพยพมาประเทศไทยแลวกวา 800 

ป ชาวจีนถือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมไทย ประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนเหลานี้ก็ยังคง

ดํารงอยูและสืบสานมาโดยตลอด ท้ังยังผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทยดวย ดังนั้นจีนและไทยจึงมี

ความเชื่อมโยงดานวัฒนธรรมกันโดยธรรมชาติ และเปนไปไดท่ีจะมีพ้ืนฐานความเขาใจซ่ึงกันและกัน 

ประการสุดทาย ความเขาใจดานวัฒนธรรมสามารถสงผลและสรางสามทัศนะได (ทัศนะตอโลก 



 

 
331 

ทัศนะตอชีวิต และทัศนะตอคานิยม) ความเขาใจดานวัฒนธรรมคือการสํารวจและตรึกตรองทัศนคติ

ดานคุณคาและพฤติกรรมของตัวเอง คือการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือการเขา

ใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และคือพฤติกรรมกับความตระหนักรูในการแลกเปลี่ยนระหวางกัน

อยางเทาเทียม กลาวคือ ความเขาใจดานวัฒนธรรมเนนหนักท่ีความเทาเทียมในความแตกตางทาง

วัฒนธรรม และการยอมรับความแตกตางของทุกคน ความเขาใจดานวัฒนธรรมยังสงผลโดยตรงตอเรา

ทุกคนในการมองความแตกตางทางอารยธรรม ชนชาติ และวัฒนธรรมบนโลกใบนี้ และยังสงผลตอ

ทาทีตอการใชชีวิตกับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันอีกดวย ความเขาใจดานวัฒนธรรมสามารถสะทอน

ในระดับระหวางประเทศ โดยอธิบายจากคํากลาวท่ีวา “แตกตางแตไมแตกแยก” กับ “หลากวิธีแต

เปาหมายเดียวกัน” และยังสะทอนออกมาในแตละดาน อยางความสามารถดานใชชีวิตในดินแดนตาง

วัฒนธรรมซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจดานวัฒนธรรม การเนนเรื่องการเรียนรูวัฒนธรรมท้ังสอง

ฝาย การเขาใจกับการยอมรับความแตกตาง และความตระหนักรูกับความสามารถในการปรับตัวของ

ผูเรียน 

โดยปกติแลว ความสัมพันธระหวางประเทศท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจดานวัฒนธรรม

มักจะมีลักษณะเดนดานการแลกเปลี่ยนระหวางกัน หากมองเฉพาะเจาะจงถึงกรณีการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหวางไทยกับจีนแลว สามารถสะทอนออกมาใหเห็นจากสามดานตอไปนี้ 

ดานแรก นโยบายและแนวทางจากผูนําระดับสูงของประเทศ ผูนําประเทศจีนทุกรุนลวนให

ความสําคัญกับความรวมมือและการแลกเปลี่ยนในทุกระดับระหวางไทยกับจีน ในป ค.ศ.1975 นาย

โจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน ไดลงนามในเอกสารทางการทูตชิ้นสุดทายในชีวิตของทาน ซ่ึงก็คือ

เอกสารการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับจีน ตอมาป ค.ศ.1978 นายเติ้งเสี่ยวผิง

เดินทางมาเยือนประเทศไทยและไดเขารวมพระราชพิธีอุปสมบทของสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ 

สยามบรมราชกุมาร ในการนี้ ประชาชนชาวไทยใหการตอนรับนายเติ้งเสี่ยวผิงอยางอบอุน ป ค.ศ.

2003 หลังจากท่ีนายหูจิ่นเทาข้ึนดํารงตําแหนงประธานาธิบดีจีนก็ไดไปเยือนประเทศไทย ซ่ึงถือเปน

ประเทศแรกในอาเซียน เขาหวังวาการเยือนครั้งนี้จะทําให “สายสัมพันธญาติแนนแฟนยิ่งข้ึน” 

หลังจากนั้นป ค.ศ.2013 ในระหวางท่ีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนประเทศในเอเชียกลาง

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต สีจิ้นผิงไดเสนอแนวคิดสําคัญ “แถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหม” และ 

“เสนทางสายไหมทางทะเลในคริสตศตวรรษท่ี 21” (เรียกโดยยอวา “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง”) 

ตามลําดับ แนวคิดนี้ไดรับความสนใจและการติดตามจากตางประเทศเปนอยางมาก ในฐานะท่ี

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

พระบรมวงศานุวงศของราชวงศไทยทรงมีบทบาทสําคัญตอประเทศและสังคมไทย พระบรมวงศานุ

วงศไทยไดกําหนดสถานะพ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางไทยกับจีนไววา “ไทยจีนดุจพ่ีนองรวม

สายโลหิต สัมพันธสนิทใกลชิดนับพันป” ตั้งแตตนทศวรรษท่ี 1980 พระบรมวงศานุวงศไทยก็ไดมุงม่ัน
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สงเสริมการแลกเปลี่ยนระหวางไทยกับจีนแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเริ่มศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนตั้งแตป ค.ศ.1980 พระองคทรงพระวิริยะอุตสาหะอยางไมรูจาก

เหน็ดเหนื่อยพระวรกายในการศึกษาเลาเรียนมาเปนระยะเวลายาวนานกวาสามสิบป จนกลายเปน

บุคคลท่ีเปนภาพตัวแทนของมิตรภาพระหวางไทย-จีนและการศึกษาดานจีนวิทยา หนังสือพระราช

นิพนธของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน ย่ําแดนมังกร มุงไกลในรอยทราย 

เปนตน ไดกลายเปนสื่อสิ่งพิมพท่ีชวยใหสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขาใจประเทศ

จีนในขณะนั้นและเขาใจวัฒนธรรมเสนทางสายไหม หนังสือพระราชนิพนธเหลานี้มีคุณคาสูง ป ค.ศ.

2009 วารสาร Asiaweek ของฮองกงไดลงบทความชิ้นหนึ่ง มีใจความสําคัญกลาวไววา “สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยวรรณคดีจีน พระองคทรงเปนแบบอยางท่ี

คอยอยูเบื้องหลังในการกระตุนคนไทยใหเรียนภาษาจีนใหเกง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารีเคยเสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยซานตงสองครั้ง ในป ค.ศ.2014 มหาวิทยาลัยซานตง

ทูลเกลาฯ ถวายตําแหนงศาสตราจารยกิตติมศักดิ์แดพระองค ดังนั้น จึงกลาวไดวาสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีความหลังกับมณฑลซานตงดวย 

ในชวงเวลาสิบปท่ีเพ่ิงผานไปนี้ ประเทศจีนไดพัฒนาศักยภาพดานตางๆ อยางรวดเร็ว ท้ังยัง

ไดปรับปรุงนโยบายการกําหนดเกณฑมาตรฐานภาษาและการเผยแพรวัฒนธรรมดวย ในการนี้ รัฐบาล

ไทยไดแสดงความสามารถอันเฉียบแหลมในการกําหนดนโยบายท่ีสอดรับกัน ป ค .ศ .2005 

กระทรวงศึกษาธิการไทยไดกําหนดแผนยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (พ.ศ.2549-2553) ครั้งนี้ถือเปนครั้งแรกท่ีภาษาจีนไดรับการ

ยกฐานะข้ึนมาอยูในระดับการกําหนดยุทธศาสตรความสามารถในการแขงขันของประเทศ สังคมไทย

ไดระดมกําลังทุกภาคสวนมาสนับสนุนการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยมีสถาบันขงจื่อและ

หองเรียนขงจื่อเปนหนวยงานหลัก ประเทศไทยมีสถาบันขงจื่อและหองเรียนขงจื่อมากท่ีสุดในภูมิภาค

เอเชีย ครูอาสาสมัครชาวจีนท่ีสอนในประเทศไทยมีจํานวนสะสมรวมมากถึงหนึ่งหม่ืนคน คิดเปนหนึ่ง

ในสามของจํานวนครูอาสาสมัครชาวจีนท่ัวโลกท่ีรัฐบาลจีนสงออกไป ในชวงเวลาสิบปมานี้ ประเทศ

ไทยประสบความสําเร็จในการสรางระบบการศึกษาภาษาจีนตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา จํานวนผูเรียนภาษาจีนเกือบถึงหนึ่งลานคน ความสําเร็จในระดับ “สราง

ปรากฏการณครั้งยิ่งใหญ” นี้ทําใหทุกคนรูสึกอัศจรรยเปนอยางยิ่ง ระยะเวลาสิบปมานี้ถือเปน

ชวงเวลาท่ีผานรอนผานหนาว ชวยเหลือคํ้าจุน และเติบโตมาดวยกัน 

ดานท่ีสอง ความตองการทางสังคมท่ีสูงและการแสดงออกอยางแพรหลายของประชาชน 

ความตองการดานภาษาจีนของสังคมไทยมีอยูดวยกันสองดาน ดานแรกคือความตองการท่ีมาจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน โดยเฉพาะความตองการจากกิจการ

ตางๆ ไดเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก เชน การทองเท่ียว การคา และการศึกษา เปนตน  ดานท่ีสองคือมา
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จากการท่ีไทยเปนประเทศสมาชิกท่ีสําคัญของอาเซียน และปจจัยดานการเมืองตาง ๆ เชน สถานะใน

เวทีโลก ยุทธศาสตรท่ีตั้ง เปนตน การเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนไดกลายเปนเรื่องแพรหลายของ

ประชาชนไทย เนื่องมาจากการสนับสนุนของพระบรมวงศานุวงศและรัฐบาลไทย บุคคลผูมีชื่อเสียง

และบารมีในสังคมไทย ไมวาจะเปนพระบรมวงศานุวงศ บุคคลสําคัญในรัฐบาล ขาราชการทองถ่ิน 

ผูนําศาสนา ผูนําชาวไทยเชื้อสายจีน ผูนําดานการคาเศรษฐกิจ นักวิชาการจีนศึกษา หรือวาจะเปน

คณะทูตานุทูตจีนและประเทศอ่ืนท่ีประจําการ ณ ประเทศไทย ตางก็เขารวมกิจกรรมของสถาบัน

ขงจื่อและหองเรียนขงจื่อท้ังนั้น พวกเขาเหลานั้นลวนมีบทบาทสําคัญตอกิจการของสถาบันขงจื่อ 

หองเรียนขงจื่อ และการเผยแพรวัฒนธรรมจีน หนวยงานองคกรตางๆ ในสังคมของชาวไทยเชื้อสาย

จีน เชน สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน โรงเรียนจีน เปนตน ก็ใหความรวมมืออยางเต็มท่ีเชนกัน กลาวคือ 

ในดานหนึ่ง ชาวไทยเชื้อสายจีนเหลานี้ลวนกระตือรือรนในการบริจาคเงินเพ่ือการศึกษา ยกตัวอยาง

เชน เงินทุนสรางสถาปตยกรรมแบบสวนจีนของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี และอาคารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแกน ลวนมาจากเงินทุนท่ี

มหาวิทยาลัยหามาเองและเงินบริจาคจากสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนในทองถ่ินนั้น สวนอีกดานหนึ่ง 

โรงเรียนจีนแขงกันเสนอขอจัดตั้งหองเรียนขงจื่อในโรงเรียนตนเองอยางคึกคัก เชน โรงเรียนศรีนคร 

หาดใหญ โรงเรียนสิ่นหมิน พิษณุโลก และโรงเรียนสวางบริบูรณวิทยา ชลบุรี เปนตน โรงเรียนจีนท่ีมี

ชื่อเสียงเหลานี้ลวนไดรับอนุมัติกอตั้งหองเรียนขงจื่อเปนลําดับตนๆ หองเรียนขงจื่อถือเปนทรัพยากรท่ี

ขาดแคลนในระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของไทย ดังนั้นจึงเปนท่ีตองการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาตางๆ เปนอยางมาก มหาวิทยาลัยซานตงมีสวนสําคัญในการผลักดันใหโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยซานตงรวมมือจัดตั้งหองเรียนขงจื่อรวมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยซ่ึงเปนโรงเรียน

ชายลวนท่ีมีชื่อเสียงของไทย หลังจากการกอตั้งหลายปมานี้ เพ่ือตอบสนองความตองการของโรงเรียน

และเพ่ือรับใชสังคม หองเรียนขงจื่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมสําคัญและโดดเดนท่ี

เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาจีนและการเผยแพรวัฒนธรรมจีนจํานวนมากซ่ึงมีผลกระทบตอสังคม

ดวย  

ดานท่ีสาม การไดประโยชนรวมของความสัมพันธแนบแนนระหวางประชาชนสอง

ประเทศและความหวังท่ีมีตอคนรุนใหม เราตองยอมรับวาความตองการทางสังคมเรื่องหนึ่งเรื่องใด

ไมไดหมายความวาเรื่องนั้นจะกลายมาเปนเรื่องจริงไดเสมอไป แตการท่ีเรื่องนั้นจะกลายมาเปนสิ่งท่ี

ทุกคนทํากันอยางแพรหลายในสังคมนั้น จะตองมาจากความเขาใจดานวัฒนธรรม จุดนี้ตรงกับคํา

กลาวของคนโบราณท่ีวา “พ้ืนฐานของการติดตอระหวางประเทศอยูท่ีความสัมพันธแนบแนนระหวาง

ประชาชน พ้ืนฐานของความสัมพันธแนบแนนระหวางประชาชนอยูท่ีใจตองสอดประสานกัน” หาก

ประชาชนท้ังสองประเทศไมมีมิตรไมตรีตอกัน และหากวัฒนธรรมท้ังสองประเทศไมสอดคลองกันแลว 

ก็ยากท่ีจะไดประโยชนรวมดานเศรษฐกิจ และก็ยากท่ีจะเกิดความไวเนื้อเชื่อใจดานการเมืองระหวาง
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กัน เม่ือเปนเชนนี้แลว ความตองการทางสังคมแบบนี้ก็ยากท่ีจะดํารงอยูตอไป สี่สิบปแหงการกอ

สัมพันธไมตรี สิบปแหงการพัฒนาความสัมพันธอยางรวดเร็ว ท้ังหมดนี้ลวนเกิดจากความสนิทสัมพันธ

แนนแฟนของประชาชน ความเขาใจซ่ึงกันและกัน และการไดประโยชนรวมระหวางไทยกับจีน เรา

มักจะพูดบอยๆ วา ความเขาใจดานวัฒนธรรมเปนปจจัยพ้ืนฐานและเปนสิ่งท่ีอยูเหนือความรูสึก แตท่ี

กลาววาเปนสิ่งท่ีอยูเหนือความรูสึกนั้น ไมไดหมายความวาไมมีความรูสึก ตรงกันขาม ความรูสึกท่ีวานี้

อาจจะมีความหมายมากกวาการกระทําและความตระหนักรูเสียอีก แตหากไมมีความจริงใจตอกัน 

ความเขาใจดานวัฒนธรรมก็ยากท่ีจะสําเร็จได มหาวิทยาลัยซานตงมีนักศึกษาปริญญาตรีระดับแนว

หนาของประเทศจีน ในจํานวนนี้ บัณฑิตท่ีมีความสามารถยอดเยี่ยมและโดดเดนเทานั้นท่ีจะไดเปน

อาจารยสอนภาษาจีน ในป ค.ศ.2008 ลูกศิษยระดับปริญญาตรีคนหนึ่งของผูเขียนไปสอนภาษาจีนท่ี

ประเทศไทยในฐานะครูอาสาสมัครชาวจีน ไดยินมาวาถึงแมการใชชีวิตท่ีนั่นคอนขางลําบาก แตเธอ

กลับกลายเปนครดูาวรุงท่ีทุกคนรักใครในชุมชนแหงนั้น หลังจากท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน

ป ค.ศ. 2011 เธอท้ิงโอกาสท่ีจะไปสอนท่ีสถาบันขงจื่อแหงหนึ่งซ่ึงมหาวิทยาลัยซานตงเปนผูรวมกอตั้ง 

แตกลับตัดสินใจสมัครไปประเทศไทยอีกครั้ง แลวเธอก็ไดสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในฐานะครู

อาสาสมัครชาวจีน ตอมาในป ค.ศ. 2013 เนื่องจากเธอมีผลงานยอดเยี่ยมจึงไดรับการเสนอชื่อแก

สํานักงานใหญสถาบันขงจื่อ หลังจากนั้นเธอไดรับคัดเลือกและเขาอบรม จนไดไปสอนท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในฐานะอาจารยผูเชี่ยวชาญจากรัฐบาลจีนจวบจนถึงปจจุบันนี้ เธอยังชวย

สงเสริมการแลกเปลี่ยนและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยซานตงได

สําเร็จ เธอผูนั้นก็คืออาจารยถานเสี่ยวอี (Tan Xiaoyi) อาจารยถานมุงม่ันทํางานจนประสบ

ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน ท้ังนี้ก็ดวยความรักท่ีมีตองานและตอประเทศไทย อาจกลาวไดวา เราได

ฝากคนรุนใหมจํานวนหนึ่งท่ีมีความสามารถยอดเยี่ยมและมีความผูกพันกับแผนดินไทยไวทํา

คุณประโยชนท่ีประเทศไทยตอไป  

มีคนกลาวกันวา อนาคตของความสัมพันธระหวางสองประเทศข้ึนอยูกับคนรุนใหม อนาคต

ของคนรุนใหมข้ึนอยูกับการศึกษา ในฐานะท่ีเปนผูทํางานดานการศึกษาคนหนึ่ง ผูเขียนรูสึกยินดีเปน

อยางยิ่งท่ีมีโอกาสเปนสวนหนึ่งและไดเห็นการติดตอแลกเปลี่ยนอยางใกลชิดในดานการศึกษาระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศจีน หากจะกลาวอยางตรงไปตรงมา จะเห็นวาการติดตอสัมพันธระหวาง

มณฑลซานตงกับประเทศไทยและความสัมพันธระหวางมณฑลซานตงกับโรงเรียนในประเทศไทยนั้น 

มณฑลซานตงไมมีขอไดเปรียบดานท่ีต้ังทางภูมิศาสตรและขอไดเปรียบดานจํานวนโครงการความ

รวมมือเลย แตจากขอมูลโครงการความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนใน

นามของมหาวิทยาลัยซานตง เราก็อาจจจะพอเห็นตัวอยางไดบาง ตั้งแตป ค .ศ .2007-2014 

มหาวิทยาลัยซานตงสงครูอาสาสมัครชาวจีนไปประเทศไทยจํานวน 250 คน อยางตอเนื่อง คิดเปน

รอยละ 55 ของจํานวนครูอาสาสมัครชาวจีนท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลัยซานตงสงไปตางประเทศ ใน
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จํานวนนี้ มี 48 คนท่ีไดรับรางวัล “ครูอาสาสมัครยอดเยี่ยม” จากสํานักงานสงเสริมการเรียนการสอน

ภาษาจีนนานาชาติ ( ฮ่ันปน) รวมกับกระทรวงศึกษาธิการไทย ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยท่ีผลิตผูมีความรูความสามารถอยางพวกเขาและในฐานะท่ีเปนอาจารย ผูเขียนรูสึก

ภาคภูมิใจในตัวพวกเขามาก ตั้งแตป ค.ศ.2008 เปนตนมา มีนักเรียนจากประเทศไทยมาศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัยซานตงเกือบหนึ่งรอยคน นักเรียนเหลานี้มีท้ังท่ีมาดวยทุนตัวเองและทุนรัฐบาล นอกจาก

มาเรียนคอรสภาษาจีนตามแบบเดิมแลว พวกเขายังมาเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา เชน การศึกษาภาษาจีนนานาชาติ การเผยแพรภาษาและ

วัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดีจีน ความสัมพันธระหวางประเทศ การจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและ

การคา และการจัดการโลจิสติกส เปนตน นอกจากนี้ ยังมีชาวไทยมากกวา 500 คน จาก 20 กวา

โครงการมาเรียนรูและสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนท่ีมหาวิทยาลัยซานตง บุคคลเหลานี้ประกอบดวย 

คณะขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู อํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน

มัธยมศึกษา คายฤดูรอนสําหรับนักเรียนทุนรางวัลการประกวดพูดสุนทรพจนภาษาจีน “Chinese 

Bridge” และคอรสอบรมระยะสั้นของหองเรียนขงจื่อ เปนตน ดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีมีตอการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาระหวางสองประเทศ 

มหาวิทยาลัยซานตงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดลงนามในสัญญาความรวมมือระหวางกัน เพ่ือ

ดําเนินโครงการสงนักศึกษาไปเรียนรายวิชาภาษาจีนแบบโอนหนวยกิตได ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกวา 140 คน ไดมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยซานตง และโอนหนวยกิต

ในรายวิชาท่ีเก่ียวของกลับไปท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถือเปนการปูพ้ืนฐานเพ่ือขยายความรวมมือ

ดานการศึกษาตอไป สําหรับความรวมมือดานวิชาการการศึกษาระหวางประเทศระดับสูง 

มหาวิทยาลัยซานตงเปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากลุมแรกท่ีเขารวมโครงการ 

“Confucius China Study Plan” ในการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอกรุนแรกของ

โครงการนี้รอบแลวรอบเลา ผูสมัครจากประเทศไทยมีประวัติและผลงานโดดเดนจนทําให

คณะกรรมการสะดุดตา ดังนั้นจะเห็นไดวา สําหรับกลุมคนรุนใหมชาวไทยท่ีมีความรูความสามารถ

ยอดเยี่ยมแลว การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนวิชาการระดับนานาชาติและการไดรูจักประเทศจีนกับ

เรียนรูวัฒนธรรมจีนอยางลึกซ้ึงยังถือเปนสิ่งท่ีคอนขางนาสนใจและดึงดูดไดอยู ดังนั้นจึงกลาวไดวา 

เราตองมอบมิตรภาพใหกอนจึงจะไดประโยชนรวมกัน เราตองใหการศึกษากอนจึงจะพัฒนาตอเนื่อง

ได 

 การแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมในระดับประเทศนั้นครอบคลุมมิติหลากหลายดาน ดังนั้น

อาศัยเพียงบทความขนาดสั้นชิ้นเดียวคงมิอาจกลาวไดท้ังหมด ผูเขียนเขียนบทความชิ้นนี้จากมุมมอง

ความเขาใจดานวัฒนธรรม เนนความสัมพันธกับประเทศไทยเปนหลัก แตไมไดสาธยายดานนโยบาย

ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน และการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของอยางเปนรูปธรรมเทาท่ีควร 
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ผูเขียนหวังวาจะมีโอกาสไดเพ่ิมเติมขอมูลสวนนี้ตอไป กลาวโดยสรุป ปจจุบันนี้เปนยุคแหงความ

รวมมือจากทุกประเทศท่ัวโลกและการรวมตัวกันของแตละภูมิภาค การสรางความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันโดยมองไปท่ีประโยชนในอนาคตและรวมกันพัฒนากับการผลักดันการสรางระเบียบระหวาง

ประเทศใหสมเหตุสมผลและยุติธรรมมากข้ึนนั้นถือเปนวาทกรรมของยุคสมัยนี้ เม่ืออยูในระบบวาท

กรรมเชนนี้แลวไซร ความมีเหตุผลของการแลกเปลี่ยนไปมาหาสูกันก็กาวขามจากวาทกรรมปรัชญา

เขาสูปฏิบัติการวาทกรรม สวนความเขาใจดานวัฒนธรรมก็คือ “รหัสลับ” ท่ีทําใหเรากาวพนจาก

ความเปนอัตตาและความคิดแบบทวิภาวะไปสูการอยูรวมกันในพหุสังคมได 

 

(ผูแปล อาจารยกําพล ปยะศิริกุล วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  
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基于文化理解的中泰两国文化交往 

宁继鸣
1
 

山东大学国际教育学院 

 

今年是中泰建交 40 周年。在这两国交流史上的重要时刻，社会各界通过多种形式

的纪念活动，梳理过往，畅想未来。40年来，在两国高层和人民的共同努力下，中泰关

系在平等友好、互利互惠的基础上保持着良好发展，战略合作关系平稳、健康推进。泰

国已成为中国在东南亚地区最亲密的合作伙伴之一，中泰两国关系成为不同社会制度国

家之间和谐共处、互利合作和共同发展的典范。我有幸受到泰国法政大学组织的纪念文

集的邀约，某虽不敏，却也责无旁贷。中泰两国自古地缘相近、血缘相亲、文化相通。

中泰两国之间的关系保持着互系互惠友好发展，两国之间的相互信任及友好往来是独特

且富有力量的，这里面既有自上而下的引领，也有自下而上的呼应；既有历史的渊源，

也有现实的考量。对于两国之间的友谊与合作，人们可以找到更多更有说服力的原因或

道理，但文化理解是其中不容忽视的重要“参数”。 

在全球化程度日益加深的当下，探讨文化理解对于国家交往的意义，是有学理依据

和现实诉求的。首先，文化是一种超越一般分类的普遍存在。通俗地讲，文化无时不在

无处不在。社会活动中无论是经济、政治或者其他，与文化之间的界限越来越模糊，不

仅物质产品本身包含了丰富的文化内涵，而且经济输出的形态、国家交往的渠道无不深

深地打上文化的烙印。文化就像一只有意识的、充满思想和智慧的手，调剂着诸多语言

和多元文化之间的平衡，影响着人类相互间的理解共识以及某种“共享文化”的形成。

如“汉语热”，不仅带动了孔子学院/课堂、国际汉语教师志愿者这样成建制的人文交流，

开创了中泰公共外交的新局面，更促进了泰国本土汉语师资以及语言培训机构等社会行

业的发展。一部商业影片《泰囧》，不仅刷新了中国电影票房的记录，当年就有 20个中

国城市开通了直飞清迈的航班，使得一次媒介活动转化为实实在在的经济增量。其次，

文化具有促进理解和被理解的可能性。英国学者以赛亚·伯林（Isaiah Berlin）认为

无论人性如何复杂，但称其为“人”则必含有“类”的特征。这是理解“他者”和被“他

者”所理解的基础。虽然民族文化千差万别，但核心价值和终极目标都是敞开的。只要

                                                        
1
 山东大学国际教育学院院长，教授  
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充分发挥想象力，总是可以超越自身的认知，进入“他者”的文化，理解“他者”的心

灵和生活目标，实现人类文化的共同性与多样性。泰国以佛教立国，宽和、包容是泰国

文化的一大特征。从素可泰王朝兰甘亨大帝（PhoKhun Ramkhamhaeng）向中国招募制工

匠开始，泰国社会有 800多年的华人移民历史。华人是泰国社会发展的重要力量，华人

的文化传统也一直存续，并与泰国文化相互生发。所以中泰两国在文化上有着天然的共

通性，具备相互理解的基础与可能。最后，文化理解能够影响和塑造三观（世界观、人

生观、价值观）。文化理解是人对自身价值观念及行为方式的觉察和反省，对文化多样

性的认同以及对文化间差异的理解与平等交流的行为与意识。它强调不同文化主体间的

平等对话，承认各自的差异。文化理解直接影响人们如何看待世界上不同的文明、不同

的民族和不同的文化，影响我们的生活态度和日常行为。文化理解，体现在国与国之间，

可以用“和而不同”与“殊途同归”释之；体现在个体层面，则可体现为建立在文化理

解基础上的跨文化能力，强调对文化的双向学习、理解与包容，以及学习者的自我意识

与自我调整能力。 

建立在文化理解基础上的国与国之间的关系通常会呈现出超越一般国际交往的特

征。具体到中泰两国文化交往的实践，主要体现在以下三个方面。 

第一，自上而下的前瞻决策与高端引领。在中国，历届国家领导人都非常注重中泰

两国各个层面的合作与交流。1975年，周恩来总理签署了他生命中的最后一份外交文件

就是中泰建交文件。1978年邓小平出访泰国并出席泰国王储剃度仪式，受到泰国民众热

烈欢迎。2003年胡锦涛主席就任国家主席后出访的第一个东盟国家就是泰国，并希望“亲

戚越走越近”。2013年，习近平主席出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸

之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）的重大倡议，得到

国际社会高度关注和关切。泰国作为君主立宪国家，王室在国家与社会当中具有举足轻

重的地位。“中泰手足情，绵延千秋好”这是泰国王室对泰中关系的基本定位。早在上

世纪 80 年代初，王室就主动推动泰中交流。诗琳通公主从 1980 年开始接触汉语和中华

文化，身体力行三十多年未曾懈怠，成为泰中友好以及汉学研究的标识人物。诗琳通公

主的《踏访龙的国度》、《平沙万里行》等著作，成为泰国社会和东南亚地区了解当时中

国和丝绸之路文化的先声读物，弥足珍贵。2009年香港《亚洲周刊》撰文指出“对中国

文学感兴趣的诗琳通公主，才是倡导泰人学好中文的幕后功臣。”诗琳通公主曾两次到

访山东大学，并于 2014年受聘为山东大学名誉教授，与山东这块土地也颇有渊源。 
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刚刚走过的十年，中国的综合国力得到了长足发展，国家语言规划与文化传播政策

也作出了较大调整。泰国政府展现出了敏锐的洞察力和前瞻决策能力。2005年，泰国教

育部制定了《泰国促进汉语教学以提高国家竞争力战略规划(2006-2010 年)》，汉语第一

次被提升到国家竞争力的战略高度。泰国社会动用各方力量，支持以孔子学院/课堂为

代表的汉语与中华文化传播事业。在亚洲地区，泰国建有孔子学院/课堂的数量位居前

列。汉语教师志愿者在泰国执教人数累计已达 1万人次，占中国派往世界各国汉语教学

志愿者的三分之一。十年时间，泰国实现了汉语教学从幼儿园、小学、中学到大学完整

的教育体系构建，汉语学习人数接近 100万。这种“现象级”的成就令人惊叹。这十年

既是风雨同路相濡以沫，也是水涨船高共同成长的过程。 

第二，强烈的社会需求与普遍的国民行动。汉语在泰国的社会需求，一方面是全球

化背景下泰国经济文化发展的诉求，特别是旅游、贸易、教育等行业需求增大；另一方

面也有作为东盟重要成员国，出于国际地位、地缘战略等诸多政治因素的考量。在泰国

王室和政府倡导下，学习汉语和了解中华文化成为普遍的国民行动。无论是王室成员、

政府要员、地方官员、宗教领袖、华人领袖、商界精英、汉学家，还是中国、外国驻泰

使节等社会名流，全部参与到孔子学院/课堂开展的活动中去。他们从各自领域对孔子

学院/课堂事业和汉语文化传播起到了良好的示范和引领作用。华人社团、华文学校等

华人社会组织也表现活跃，一方面，华人踊跃捐资助学，东方大学孔子学院的中国园林

式建筑、川登喜皇家师范大学素攀分校和孔敬大学的孔子学院大楼都是由学校自筹和当

地华人华侨社团捐建；另一方面，华校踊跃争办孔子课堂，合艾国光中学、彭世洛醒民

公立学校、春武里明满学校等著名华校率先获得孔子课堂项目。孔子课堂在整个泰国中

学教育体系中作为一种稀缺资源被积极追逐。山东大学积极促成山东大学附属中学与泰

国著名男校玫瑰园中学合作共建孔子课堂。成立几年来，面向学校和社区开展汉语教学

与文化传播，形成一批数量可观、具有一定社会影响力的品牌项目。 

第三，国民相亲的互惠互系与青年展望。有一点须承认，社会需求不等于既成事实，

能够转换成普遍的国民行动，离不开文化理解的贡献。正如古人所说“国之交在于民相

亲，民相亲在于心相通”，民众之间没有好感，文化之间没有共鸣，经济难以互惠，政

治难以互信，这种社会需求很难持续。四十年积累，十年快速发展，离不开中泰两国国

民相亲、相互理解、互惠互系的良性循环。我们经常说，文化理解是一个基础性的、具

有很强的超情感层的东西。但是超越情感并非没有情感，相反它的情感诉求或许超越一
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般的行为和意识。没有真挚的情感，很难想象将会存在成功的文化理解。山东大学有中

国一流的本科生，他们中的佼佼者才有机会成为汉语教师。我有一个学生，在 2008 年

作为本科生赴泰担任志愿者，据说条件比较艰苦，她却成为整个小镇上的人见人爱的明

星教师。2011年研究生毕业后，毅然放弃去山东大学合建孔子学院任教机会再度申请赴

泰，以普通志愿者身份在法政大学任教。2013 年因其优异表现获得推荐，并通过孔子学

院总部的选拔和培训，以公派教师身份在法政大学任教至今，并成功促成山大与法大校

际交流与合作。她就是谭晓祎老师。出于对这份事业、这个国度的情感，她坚持了，也

成功了。可以说，我们把最优秀的、最有情怀的一批年轻人留在了这里。 

有一种说法，两国关系的未来在青年，青年的未来在教育。作为一个教育工作者，

我很高兴能够亲历和看到中泰两国在教育领域的密切互动。坦白地说，山东之于泰国，

山东大学之于泰国学校，并不具有地缘优势和项目上的数量优势。但从山东大学这几年

的中泰教育交流项目中仍然能够管中窥豹，洞悉一二。2007-2014 年，山东大学连续派

出赴泰国汉语教师志愿者 250人次，占山东大学派赴海外汉语教师志愿者总人次的 55%。

其中，48人次获国家汉办和泰国教育部联合颁发的“优秀国际汉语志愿者”嘉奖，作为

国内培养院校，作为老师，替他们感到骄傲。2008年以来，有近百名泰国学生以自费或

者政府奖学金的形式来山东大学留学。除了传统的语言教育之外，还包括汉语国际教育、

语言与文化传播、汉语言文学、国际关系、企业管理、经济与贸易学、物流管理等多个

专业的本、硕、博学历教育。包括泰国教育部官员团、中小学校长团、“汉语桥”奖学

金夏令营和孔子课堂短期研修在内 20 多个项目 500 多人次在山东大学开展汉语学习与

文化体验。在诗琳通公主关于加强教育交流的关怀下，山东大学与泰国法政大学签署了

校际合作协议，实施汉语学习学分班项目。先后有 140 余名法政大学的泰国学生通过在

山东大学的学习，获得了相关课程学分，为下一步开展更深层次的教育合作积累了经验。

在高端国际教育学术合作方面，山东大学是中国首批承担“孔子新汉学计划”的高校之

一。在我们层层筛选首批招收的新汉学博士中，泰国学生赫然在列。可以看出，对于泰

国青年中的杰出一辈而言，能够参与国际学术交流，深入了解中国和中华文化还是比较

有吸引力的。所以说，付诸情感才能互惠互系，寄予教育才能持续发展。 

 作为国家层面的文化交往，涵盖了诸多领域，不是一篇小文所能概说的。本文在文

化理解的视角下，把目光更多地投向了泰国，对中国的语言文化政策以及相关实践没有

作具体展开，希望有机会能再继续补充。总之，在全球合作、区域一体化渐趋主流的今
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天，构筑面向未来、共同发展的命运共同体，推动建设更加公正合理的国际秩序，成为

一个时代话语。在这样的话语体系下，交往理性正从一个哲学话语迈入实践话语，而文

化理解恰恰是超越自身和二元思维走向多元共生的“秘钥”。 
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รวมภาพกิจกรรม 

会议活动照片 

 

วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2558 

2015年 8月 14日（周五） 

 

พิธีเปด 
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วันเสารที่ 15 สิงหาคม 2558 

2015年 8月 15日（周六） 

 

วัดจีนประชาสโมสร (เลงฮกย่ี) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

北柳府龙福寺 
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春武里府真理圣殿 
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