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บทบาทของจีนต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

The Mekong in the 2020s: a Game of thrones



บริบทของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

❑ประวัติศาสตร์

❑การเมืองการปกครอง

❑การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

❑สังคมและวัฒนธรรม



จีน
❑นโยบายเปิดประเทศ (Open Policy) เมื่อ ค.ศ. 

1978

❑นโยบายมุ่งสู่ตะวันตก (Go-west Policy) เมื่อ 
1995

❑นโยบายมุ่งสู่อาเซียน ทศวรรษ 1990
❑มณฑลยูนนานมุ่งสู่อนุภูมิภาคลุม่แม่น ้าโขง (Go to 

GMS)
❑มณฑลกวางสีมุ่งสู่อาเซยีน (Go to ASEAN)

❑นโยบายการก้าวไปสู่ต่างประเทศ (Go-out Policy)
เมื่อ ค.ศ. 2001



มหยุทธศาสตร์ (GRAND STRATEGY)

• ภูมิยุทธศาสตร์ (Geo-strategic)

• ภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics)

• ภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-economics)



ญี่ปุ่น

• ญี่ปุ่นมีบทบาทในการพัฒนาตั งแต่ทศวรรษ 1960 โดยผ่าน
การค้า การลงทุน และการให้ความช่วยเหลือ

• เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (ไทย) รับอิทธิพลของญี่ปุ่น
เป็นส่วนใหญ่ ประเทศอื่นๆในอนุภูมิภาคได้รับอิทธิพลจาก
ญี่ปุ่นน้อยกว่า สืบเนื่องมาจากปัญหาความมั่นคง การเมือง 
และเศรษฐกิจแบบปิด

• หลังวิกฤตเศรษฐกิจ ค.ศ. 1997 บทบาทของญี่ปุ่นเริ่มลดลง 
ขณะเดียวกันจีนได้ก้าวขึ นมามีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มขึ น



สหรัฐอเมริกา

• บทบาทของสหรัฐอเมริกาทางด้านการสนับสนุน
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และปัญหา
สิ่งแวดล้อม

• ความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์จะเอื ออ้านวยให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ

• บทบาทของสหรัฐอเมริกายังไม่มีวี่แววที่จะเข้ามา
ท้าทายอิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 



บทบาทของจีนต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

• จีนพยายามเสนอแนวความคิดความมั่นคงใหม่
• การเสริมสร้างความไว้เนื อเชือ่ใจ
• การมีผลประโยชน์ร่วมที่เท่าเทียมกัน
• การร่วมมือภายใต้หลักการพื นฐานการเคารพเอกราช

และอธิปไตยซึ่งกันและกัน

• จีนพยายามพลักดันระบบโลกที่มีหลายขั วอ้านาจ เพราะ
สามารถรักษาผลประโยชน์ของทุกประเทศได้

• จีนขยายอิทธิพล (คนจีน สินค้าจีน ทุนจีน) ในภาคพื น
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หรือ GMS) มากย่ิงขึ น



โครงการรถไฟจีน-ลาว

• โครงการลงทุน 

• เศรษฐกิจของจีน-สปป.ลาว 

• เมืองชายแดน / เขตเศรษฐกิจพิเศษ

• Land Lock to Land link / logistics 

• การท่องเที่ยวตลอดเส้นทางตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆ



ความท้าทาย โอกาส และผลกระทบ

ความท้าทาย
❑ภาวะทางเศรษฐกิจกับความเสี่ยงจาก

การลงทุน (เงินกู้)
❑การการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
❑ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม 



❑โอกาส
❑การชื่อมโยงระหว่างประเทศ  
❑การเชื่อมโยงระบบรางและห่วงโซ่อุปทาน 

การขนส่งสนิค้า นักท่องเที่ยว
❑การกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล ้า

❑ผลกระทบ
❑ความสามารถของการเข้าถึงโอกาสทาง

เศรษฐกิจ
❑ผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทนของ

โครงการ
❑การถูกครอบง้าจากธุรกิจขา้มชาติจีน



ใครได้ใครเสีย? จากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

• มหาอ้านาจโลกที่เข้าไปมีบทบาท มีอิทธิพล ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างกันไป ด้วยอ้านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

• อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศก้าลังพัฒนา อนาคต
ของประเทศต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของมหาอ้านาจโลกที่
ทรงพลังทางการเมืองและเศรษฐกิจ



มองไปข้างหน้า

• การเมือง 
• เสถียรภาพของรัฐบาลแต่ละประเทศ 
• การเมืองและความมั่นคงของรัฐบาล
• ผู้น้าที่ให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

• เศรษฐกิจ
• ความแตกต่างของระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
• การค้า การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันที่เพิ่มขึ น
• แรงผลักดันทางเศรษฐกิจจากจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา



ประเด็นท้าทายของจีนต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

• จีนกับประเทศใน GMS มีการติดต่อสัมพันธ์กันมายาวนาน มีทั งชื่นชมและหวั่นเกรง 
และพร้อมที่จะรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จาก "ความยิ่งใหญ่" ของจีน

• จีนดูจะเป็น "ภัยคุกคาม" (threat) มากกว่า "โอกาส" (opportunity) แต่จีนและ
ประเทศใน GMS สามารถแสวงหาวิธีทีจ่ะอยู่ร่วมกันได้

• จีนในศตวรรษที่ 21 กลับมา "ยิ่งใหญ่" อีกครั งหนึ่ง และความยิ่งใหญ่ก็มีภาพ (เป็น
การพยายามสร้างขึ นโดยมหาอ้านาจที่เป็นคู่แขง่ส้าคัญของจีน) ของการเป็น "ภัย
คุกคาม“

• อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงมีพลวัตทางเศรษฐกิจสูง ที่ยอมรับสถานะและอิทธิพลของจีน
ได้มากกว่าภูมิภาคอื่น ทั งความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ



• การเข้ามามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด "การทูตใหม"่ ของจีน การทูตรถไฟ
ความเร็วสูง (High-Speed Rail Diplomacy) การแสดงบทบาทอย่าง
สร้างสรรค์ มุ่งสร้างเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

• จีน "ใหม"่ ที่ก้าลังเติบใหญ่ก้าลังเป็น “โอกาสทางเศรษฐกิจ” คือ จีนที่
กลับมาเป็นมหาอ้านาจยิ่งใหญ่ที่จะมุ่งไปที่ “soft power” ของตนมากกว่า
จะใช้อาวุธทางอุดมการณ์ หรือการทหาร



ยุทธศาสตร์จีนต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง

• จีนก้าลังเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ 
พร้อมกับการก้าหนดนโยบาย ท่าที และรักษา
ความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

• นัยต่อประเทศไทย ไทยเป็นเพียงผู้ท่ีมีบทบาทภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)


