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เสวนาทางวิชาการ

“นโยบายและยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา และจนี ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมภิาค

อาเซียน”

บทบาทและท่าท ีจนี
ต่อภูมภิาค ASEAN 

  โดย

  รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

  ผู้อาํนวยการศูนย์วจิยัยุทธศาสตร์ไทย-จนี ู ู ุ

   แห่งสาํนักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ
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ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านความ

มั่นคง แต่เดนิทางไปลงพืน้ที่

ครบทุกมณฑลในจีนและ ุ
10 ประเทศอาเซียน

2009sorn@gmail.com
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Outline
ม่งส่“สิบปีแห่งยคเพชร”มุงสู สบปแหงยุคเพชร

Look South PolicyLook South PolicyLook South PolicyLook South Policy
กรอบความร่วม 2+7 กรอบความรวม 2+7 
“เส้นทางสายไหมทางทะเล” 

(maritime silk road) 
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ความสัมพนัธ์ไทย-จนีในยุค คสช. เป็นอย่างไร
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ี

เสวนาทางวิชาการ

“นโยบายและยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา และจีน ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภมูิภาคอาเซียน”

มหาอาํนาจจนี

ีส่หรัฐฯ ฤาจะมาแทนทสหรฐฯ 

www.vijaichina.com
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hihiChinese DreamChinese Dream

President Xi Jinpingmade his 
first reference to the Chinese 
Dream in November 2012 and 
again inMarch 2013
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again inMarch 2013
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• เป้าหมาย มุง่เน้น
การบุกเบกิทรัพยากรทาง
ทะเล และมุ่งเน้นการเป็น

ํมหาอานาจทางทะเล 

• “จีนจะเพิ่มกําลงัการผลิต 
และใชป้ระโยชน์จากและใชประโยชนจาก
ทรพัยากรทางทะเลอย่าง
จริงจงั รวมทัง้ปกป้องสิทธิ
และผลประโยชน์ของจีน 
เพือ่ใหจ้ีนกลายเป็น
ประเทศมหาอาํนาจทาง

18th CPC Congress 
 การประชมสมชัชาผ้แทนทัว่ประเทศ ประเทศมหาอานาจทาง

ทะเล” (8 พย.2012)
 การประชมุสมชชาผแูทนทวประเทศ
พรรค CCP , Nov 8  -14 , 2012 
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จนีมองอาเซียน

อย่างไร ?

Look South  Policy

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
Look South PolicyLook South Policy
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•ประธานาธิบดสีีจิน้ผิงเดนิทาง
เยือนเยอน

•อนิโดนีเซีย 

•มาเลเซีย
•วันที่ 2‐ 5 ตุลาคม 2013

•นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียง นายกรฐมนตรหลเคอเฉยง 

เดนิทางเยือน 

•บรูไน ู

•ไทย 

•เวียดนาม
่•วันที่ 9 –15  ตุลาคม  2013
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เป้าหมายใหญ่เดนิทพัเศรษฐกจิบุกอาเซียน 

“ยกระดบัความตกลง China‐ASEAN FTA ให้สูงขึน้ และตั้งเป้าให้มียอดการค้า

รวมจีน-อาเซียนเพิ่มถึง 1,000,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2020”  
“จีนจะนาํเข้าสินค้าจากอาเซียนให้มีมลูค่าสูงถึง  300,000 ล้าน ดอลลาร์ในปี 2020 
” ” 

ตอกยํา้“นโยบายรุกลงใต้”  (Look South Policy) ของจีน
– ดนิแดนอาเซียนมีความอุดมสมบรูณ์ของพลังงาน และมี

ทรัพยากรธรรมชาตหิลากหลายชนิดที่จีนต้องการ 

– มีตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีกาํลังซือ้เพิ่มขึน้ 

ี ั ป็ ่ ้ ั ั 1 ่ ี

้  FDI ้ ํ ี ไ ้ป ศ ั ้ ป้ ื่ ใ ี ใ ้ ี ่

• จีนขยบัเป็นคูค่้าอนัดบั 1 ของกลุม่อาเซียน 

• อาเซียน 10 ประเทศรวมกนัเป็นคูค่้าอนัดบั 3 ของจีน 

ดานการลงทนุ FDI：ผนูาจนไดประกาศตงเปาหมายเพอขยายการลงทนุในอาเซยนใหมมลูคา

ไมต่ํ่ากวา่ 100,000 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2020 

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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การค้าการคา

จนี-อาเซียน
2013

อนัดบัคค่้าเปลี่ยนไปู

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ปี 2012  ยอดมูลค่าการค้า  คิดเป็น 

5 เท่าของ 10 ปีก่อน  5 เทาของ 10 ปกอน  

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ทนุจนีในอาเซียน 2013 

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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การลงทุนของอาเซียนในจีน 2013

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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Total FDI จนี-อาเซียน 2013 

การลงทุน

ระหว่างระหวาง

กนัมูลค่า

เป็น 3 เท่าเปน 3 เทา

ของ 10 ปี

ก่อน  กอน  
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การท่องเที่ยวจนี-อาเซียน 2013 

่ ่ ่

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น

การท่องเที่ยวสองฝ่าย เพิ่ม 4 เท่าของ 10 ปีที่แลว้  
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ม่งส่“สิบปีแห่งยคเพชร”มุงสู สบปแหงยุคเพชร

ในงาน EXPO จีน-อาเซียนครัง้ที่ 10 ปี 2013 นายกฯ หลี่เคอ่เฉียงเสนอให้สร้างในงาน EXPO จน อาเซยนครงท 10 ป 2013 นายกฯ หลเคอเฉยงเสนอใหสราง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัอาเซียนในอนาคตเป็น “สิบปีแห่งยุคเพชร”

ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัอาเซียนกําลงัสร้างจดุเริ่มต้นใหมแ่หงุ่

ประวตัศิาสตร์   พวกเราต้องแสวงหาความก้าวหน้าเชิงยทุธศาสตร์ใหม ่ๆ 

ร่วมมือกนัสร้างความสมัพนัธ์จีน-อาเซียนให้สนิทแน่นแฟ้นมากยิ่งขึน้ บน

พืน้ฐาน “สบิปีแห่งยุคทอง” ที่ผา่นมา 

เพื่อพัฒนา “สิบปีแห่งยคเพชร” สร้างความผาสขมากยิ่งขึน้แก่เพอพฒนา สบปแหงยุคเพชร  สรางความผาสขุมากยงขนแก

ประชาชนในภมูิภาค 

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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พืน้ฐาน “สิบปีแห่งยุค

ทศวรรษทอง”

จีนเป็นประเทศนอกอาเซียนประเทศแรกที่เข้าร่วมสนธิสัญญา

มติรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้าง

ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มุง่สูส่นัตภิาพ ความ

เจริญรุ่งเรืองกบัอาเซียน ญ ุ

นับเป็นครัง้แรกที่จีนสร้างความสัมพนัธ์แบบหุ้นส่วนเชิง

ยทธศาสตร์กับองค์กรประเทศในภมภิาค จงึแสดงให้เห็นยุทธศาสตรกบองคกรประเทศในภมูภาค จงแสดงใหเหน

ความสาํคญัของชาติอาเซียนในด้านการทตูของจีน

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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“การทูตจีนลลีาใหม่”

• นายกฯ หลี่เค่อเฉียงของจีนไดเ้ขียนบทความลงตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพภ์าษาไทย 
บางฉบบั

้ ํ ป ิ ี ี ิ ้ ิ ใ ป็• การสร้าง “ตาํนาน” ของประธานาธิบดีสีจินผงิในการเป็น

ผูน้าํต่างชาติคนแรกที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาอินโดนีเซีย

• ดา้นเศรษฐกิจ ผูน้าํจีนไดเ้นน้เกมรุกตั้งเป้าตวัเลขเพื่อขยายการคา้และการลงทุน
ทวภิาคีกบัหลายประเทศที่ไดไ้ปเยีย่มเยอืน

 

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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ผ้นําจีนทวัร์อาเซียน ปี 2013ู   0 3

สีจิน้ผิงและหลีเ่คอ่เฉียง เดินทางเยือนอาเซียน   

เริ่มต้นจากการเดนิทางเยือนอนิโดนีเซียระหวา่งวนัที่ 2-3 ตลุาคม 
ี ิ ้ ิ ิ ื ่ ั ั ั ์2013 ของสจีินผิงและภริยาเพือกระชบัความสมัพนัธ์   

ตอ่จากนัน้ จงึได้เข้าร่วมการประชมุผู้ นํา  APEC ที่มาเลเซียในวนัที่ 7 
ตลาคม   ตลุาคม   

ขณะที่ หลีเ่คอ่เฉียง เดินทางไปบรูไนเพื่อเข้าร่วมประชมุผู้ นําอาเซียน 
ครัง้ที่ 23 การประชมุ ASEAN+3 ครัง้ที่ 16  และการประชมุ 

้ ่ ่
ุ ุ

ASEAN+1 ครัง้ที่ 8 ระหวา่งวนัที่ 9-12 ตลุาคม  
ตอ่จากนัน้ เดินทางเยือนไทย และเวียดนาม ระหวา่งวนัที่ 13-15 

ตลาคม ตามลาํดบัตลุาคม ตามลาดบ

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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กรอบความร่วม 2+7 
นายกรัฐมนตรีจีนนายหลี่ เค่อเฉียง เขา้ร่วมการประชุมผูน้าํจีน-อาเซียนที่บรูไน วนัที่ 9 ตุลาคม 2013

แนวทางการเมอืง 

2 แนวทาง

แนวทางการเมอืง 

2 แนวทาง

ขยายความร่วมมอื 

7 ด้าน2 แนวทาง2 แนวทาง 7 ดาน

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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กรอบความร่วม 2+7 
นายกรัฐมนตรีจีนนายหลี่ เค่อเฉียง เขา้ร่วมการประชุมผูน้าํจีน-อาเซียนที่บรูไน วนัที่ 9 ตุลาคม 2013

่่เพิ่มความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน

เพิ่มความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน

มุ่งพฒันาเศรษฐกจิ ขยายการ

เอือ้ประโยชน์แก่กัน
และได้รับชยัชนะร่วมกนั เพื่อพฒันาความร่วมมือใน1

2
เร่งพฒันาความสมัพนัธ์ฉนัเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกนั เร่งพฒันาความสมัพนัธ์ฉนัเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกนั 

และไดรบชยชนะรวมกน เพอพฒนาความรวมมอใน

ระดบัที่สงูขึน้
2

สู่ยุค

ทศวรรษ

เพชร
ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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กรอบความร่วม 2+7 
นายกรัฐมนตรีจีนนายหลี่ เค่อเฉียง เขา้ร่วมการประชุมผูน้าํจีน-อาเซียนที่บรูไน วนัที่ 9 ตุลาคม 2013

good neighboring countries ลงนาม
ิ ั ่ ้ ั ั ์ ั ิ ี ี

good neighboring countries ลงนาม
ิ ั ่ ้ ั ั ์ ั ิ ี ี

กระชับความร่วมมือด้านความ
สนธิสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันมติรจีน-อาเซียนสนธิสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันมติรจีน-อาเซียน

มั่นคง security1 2

ยกระดับความตกลง 
ASEAN‐China FTA (ACFTA)
ยกระดับความตกลง 
ASEAN‐China FTA (ACFTA)

เร่งพฒันา connectivity 
โครงสร้างพืน้ฐาน

เร่งพฒันา connectivity 
โครงสร้างพืน้ฐาน3 4

กระชับความร่วมมือด้าน ส่งเสริมความร่วมมือทาง
5 6การเงนิ  Financial 

Cooperation
ทะเล  Maritime 
Cooperation

5 6

7
ื l 7

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น

7
ความร่วมมือ People to 

People ด้านบคุคล-วฒันธรรม

7
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7 แนวทางส่ยคเพชร
ประการแรก ต้องยดึหลกัวา่เราเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สนิทแน่นแฟ้น 

ี ิ ี ื ั ป ี ื่ ใ ิ ั ่ ้ ่ ื

7 แนวทางสูยุคเพชร

จีนยินดีหารือกบัประเทศอาเซียนเพือลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศฉันท์มติร สร้างรากฐานการเมืองบนความไว้วางใจซึง่กนัและกนั

ประการที่สอง กระชบัความร่วมมือด้านความมั่นคง สร้างกลไกการ
ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมระหวา่งจีนกบัอาเซียนให้สมบรูณ์ สง่เสริมความ
ร่วมมือด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ความปลอดภยัทางอินเตอร์เน็ต รวมมอดานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ความปลอดภยทางอนเตอรเนต 
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกนัปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย

่ประการที่สาม พฒันาเขตการค้าเสรี ASEAN‐China FTA ให้
ยกระดบัสงูขึน้ ใช้มาตรการอยา่งเป็นรูปธรรมในการค้าสนิค้า การค้าบริการ และ
ความร่วมมือด้านการลงทน เพื่อให้การค้าการลงทนมีความเสรีและมีความสะดวกุ ุ
มากขึน้ จนบรรลเุป้าหมายยอดการค้าระหวา่งทัง้สองฝ่ายที่ตัง้เป้าไว้ 1 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2020 ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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7 แนวทางสู่ยุคเพชร
ประการที่สี่  สง่เสริม Connectivity ความเชื่อมโยง

ระหว่างภมภิาค กระชบัการตติตอ่กนัทัง้ซอฟแวร์และฮาร์แวร์ จีนระหวางภมูภาค กระชบการตตตอกนทงซอฟแวรและฮารแวร จน

เสนอจดัตัง้ธนาคาร Asian Infrastructure 
B k ่Bank   เพือสนบัสนนุให้ประเทศอาเซียนกู้ ไปลงทนุในโครงการ
สาธารณปูโภค

ประการที่ห้า ร่วมกนัเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเงนิ
ื่ ป้ ั ี่ ป ี่เพือป้องกนัความเสียง ขยายขนาดและขอบเขตการแลกเปลยีน

เงินตรา ทดลองใช้ระบบการชาํระบญัชีด้วยเงนิตราของ
ประเทศตนในการค้าระหว่างประเทศ เน้นความร่วมมือแบบประเทศตนในการคาระหวางประเทศ เนนความรวมมอแบบ
พหภุาคีตามข้อเสนอเชียงใหม่ CMIM เป็นต้น

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น



www.vijaichina.com ศนูย์วิจยัยทุธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช.

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น 26

ธนาคารเพื่อโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย 

Asian infrastructure investment bank  (AIIB) 
สีจิน้ผิงกลา่วระหวา่งการปราศรัยในรัฐสภาของ

่อินโดนีเซียระหวา่งวนัที่ 2-3 ตลุาคม 2013 

เสนอให้มี การก่อตัง้ธนาคารเพื่อโครงสร้างพืน้ฐาน
ี ึ ้เอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) ขนึ 

ซึง่มีแนวความคิดพืน้ฐานในการใช้ประโยชน์จากแหลง่การเงิน
และความเชี่ยวชาญของจีน เพื่อที่จะช่วยพฒันาให้เกิดความและความเชยวชาญของจน เพอทจะชวยพฒนาใหเกดความ
เจริญ  ยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที่อื่นๆ ภายในภมูิภาค  

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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7 แนวทางสู่ยุคเพชร
ประการที่หก พฒันาความร่วมมือหุ้นส่วนทาง

ทะเล  ผลกัดนัความร่วมมือที่เป็นรปธรรมด้านเศรษฐกิจทางทะเลทะเล  ผลกดนความรวมมอทเปนรูปธรรมดานเศรษฐกจทางทะเล
โดยเฉพาะประมง การเชื่อมโยงทางทะเล การอนรุักษ์สิง่แวดล้อม
และการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล การก้ภยัทางทะเล เป็นต้น และการวจยทางวทยาศาสตรทางทะเล การกภูยทางทะเล เปนตน 
ร่วมกนัสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งยุคศตวรรษที่ 21 

ประการที่เจด็ กระชบัการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรและ
วัฒนธรรม ทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกนักําหนด “แผนปฎิบตัิการร่วมวา่ฎ
ด้วยความร่วมมือทางวฒันธรรมระหวา่งจีนกบัอาเซียน” เพื่อที่จะ
สง่เสริมการแลกเปลี่ยนด้านวฒันธรรม การศกึษา เยาวชน  think 

้tank ผู้ เชี่ยวชาญ และสื่อมวลชนระหวา่งทัง้สองประเทศ 
ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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กองทุน China-ASEAN Maritime Cooperation Fund

กองทนุความร่วมมือด้านทะเล (China‐ASEAN maritime 
cooperation fund) ประกาศในวาระครบรอบ 20 ปีความสมัพนัธ์คู่p ) ู
เจรจาจีน-อาเซียน , 18 Nov 2011
China‐ASEAN maritime cooperation fund สนบัสนนุp ุ
ความร่วมมือในการวจิยัทางทะเลและปกป้องสิง่แวดล้อม เชื่อมโยงระหวา่ง
กนั การเดนิเรือเพื่อความปลอดภยั การค้นหาและการให้ความชว่ยเหลือ 
ตลอดจนการตอ่สู้กบัภยัคกุคามข้ามชาติ

มูลค่า 3 พนัล้านหยวน !!! 
(473 ล้านดอลลาร์) 

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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Maritime Silk RoadMaritime  Silk  Road

เส้นทางสายไหม......
             ทางบกและทางทะเล

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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การพฒันา “เส้นทางสายไหมทางทะเล”

i i ilk d (maritime silk road) สีจิ้นผงิกล่าวระหวา่งเยอืนอินโดนีเซีย

•   เส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นสว่นหนึง่ใน
์ Silk R d S ึ่ยุทธศาสตร์ Silk Road Strategy ซงึจดั

วางจีนเป็นจดุศนูย์กลาง 

• โดยอีกสว่นหนึง่ของยทุธศาสตร์ฯ คือ “แนวเขต
ไ lk dเศรษฐกจิเส้นทางสายไหม” (Silk Road 

Economic Belt) ในเอเชียกลาง 
– กนัยายน 2013  ในการเยือนเอเชียกลาง เดือนกนัยายน 2013 สี

จิน้ผิง  กลา่วถึงแนวคิด “แนวเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” จีนจนผง  กลาวถงแนวคด แนวเขตเศรษฐกจเสนทางสายไหม  จน
ต้องการหนัไปสานสมัพนัธ์กบัเอเชียกลาง  เพื่อสร้างตลาดใหม่
ให้แก่จีนตะวนัตก พร้อมลดแรงกดดนัจากปัญหาความขดัแย้งชน
กลุม่น้อยอยุกรู์  และลดการพึง่พาของจีนตอ่พืน้ที่พิพาทในทะเลจีน
ใต้และช่องแคบมะละกา  

้ ่• ตลุาคม 2013 สจีิน้ผิงกลา่วที่อินโดนีเซีย = การ
สร้าง “เส้นทางสายไหมทางทะเล” เพื่อสง่เสริมและหา
ประโยชน์จากความร่วมมือทางทะเลกบัประเทศในกลุม่อาเซียน

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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Maritime Silk RoadMaritime  Silk  Road
กนัยายน 2013 

• ประธานาธิบดี สี จิ้นผงิ 
กล่าวถึง “แนวเขต

้เศรษฐกจิบนเส้นทาง
สายไหมใหม่” (Silk 
Road Economic Belt) Road Economic Belt) 
ระหวา่งการเยอืนเอเชีย
กลาง 4 ประเทศ

ตุลาคม 2013  

• ประธานาธิบดีจีน นายสี จิ้นผงิ เดินทาง
เยอืนอินโดนีเซียกล่าวถึงการสร้าง
“เส้นทางสายไหมทางทะเล ”   
(Maritime Silk Road in 21st Century)(Maritime Silk Road in 21 Century)

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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กระแสตอบรับรัฐบาลมณฑลจีน

M i i Silk R d Maritime  Silk  Road

• วนัที่ 19 พ.ค.2014 ธนาคาร China Development Bank สาขาฝูเจีย้น  

จัดตั้งกองทนจํานวน 10 พนัล้านหยวน ุ

• เพื่อสนบัสนุนโครงการผลกัดนัใหม้ณฑลฝเูจี้ยนเป็นศนูยก์ลางเสน้ทาง

สายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road in 21st Century)สายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road in 21 Century)

นายกเทศมนตรีนครฝโูจว  เมืองเอกของมณฑลฝเูจี้ยน กล่าววา่ 

“ฝโจวจะอาํนวยความสะดวกในการสร้างโครงข่ายการขนส่งและขยายฝโูจวจะอานวยความสะดวกในการสรางโครงขายการขนสงและขยาย

ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้”

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที ่2
ณกรุงปักกิ่ง โดยหลิว เจิ้นหมิน รมช กต.จีน และปลดักท.กต.ไทย เมื่อ 11 ก.ค.2014

ี ไ ใ ้จีนขอบคณุบทบาทของไทยในฐานะผู้

ประสานงาน ASEAN ร่วมกนัผลกัดนั
ข้อเสนอ 2+7 ของจีนโดยเฉพาะ การร่วมลง

ไทยสนบัสนนุวิสยัทศัน์  China dream 
้ ํ ี

นาม treaty of good 
neighborliness and friendship 
ขอให้เร่งรัดการเจรจาเพื่อยกระดบั ASEAN‐ ของผนูาจน

ไทยสนบัสนนุ Asian infrastructure 
investment bank  (AIIB) ในหลกัการ
ไ ็ ้  ื่ ช่ โ ส ้ ื ้ ฐ

ขอใหเรงรดการเจรจาเพอยกระดบ ASEAN
China FTA  ขอให้ไทยร่วมก่อตัง้Asian 
infrastructure investment 
b k (AIIB) ไทยเหนดวย เนองจากจะชวยโครงสรางพนฐาน

ซึง่จะเกือ้กลู ABD และ world bank 

เรื่องภาพรวม คสพ.ไทย จีน เน้นการจดักิจกรรม

ฉลอง 40 ปีการเยือนระดบัสงสะท้อน

bank  (AIIB) 
จีนอยากให้อาเซียนสนบัสนนุเส้นทางสายไหม

ทางทะเลในศตวรรษ 21  การจดักิจกรรม ฉลอง 40 ปการเยอนระดบสงูสะทอน

ความสมัพนัธ์ 

ทางท เลในศตวรรษ 21  การจดกจกรรม
ฉลอง 40 ปี  จีนได้เชิญประธานองค์มนตรีเ ยือน

จีน
ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ประเดน็ด้านยุทธศาสตร์

ั่และความมนคง

• มาเลเซีย  ：ยกระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัขึน้เป็น “หุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์เตม็รูปแบบ” และมุง่เพิ่มความร่วมมือทาง

ทหารให้มากขึน้ทหารใหมากขน

• อนิโดนีเซีย ：อินโดนีเซียได้เสนอตวัเป็น “คนกลาง” ระหวา่งจีนกบั
ประเทศอาเซียนอื่นที่มีปัญหาพิพาทในทะเลจีนใต้  ญ

• เวียดนาม ：ทัง้สองฝ่ายได้มีทา่ทีประนีประนอมมากขึน้ 
ผู้ นําจีน-เวียดนามได้ตกลงจดัตัง้ “คณะทํางานเฉพาะ” ร่วมกนั
ํ ่ ํ ้ ใ ี ใ ้ ่ ื ั ใ ป ็ ่ ป่ ป้สาํรวจน่านนําในทะเลจีนใต้  และร่วมมือกนัในประเด็นอา่วเป่ยปู้

ใช้โทรศัพท์ “สายด่วน” ระหวา่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของสอง
ประเทศ หากจําเป็น   
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ความมัน่คงระหว่าง  จีน-พม่า
ื่ ั ี่  27 30 ิ  2014 ป ิ ี ็   ่  ่ ิ ื ี ํ ิ ป ิ ี ี  ี  ิ ้ ิ  

ให้คาํมัน่ทีจ่ะดาํเนินการอย่างดใีนข้อตกลง

่ ื ี่ ั้ ฝ่

เมอวนท  27-30 มถุนายน 2014 ประธานาธบดเตง  เสง ของพมาเดนทางเยอนจนตามคาเชญของประธานาธบดจน นายส  จนผง 

ความร่วมมอืททีงัสองฝ่ายบรรลุ และขยาย

ความร่วมมอืในด้านการค้า พลงังาน และ

่ ้ โ ้ ื ้การก่อสร้างโครงสร้างพนืฐาน

เสริมสร้างโครงข่ายเชื่อมต่อ

ระหวา่งประเทศในระดบัภมิภาค 

                                                            นายกรัฐมนตรีหล ีเค่อเฉียง ของจนี 

ั ั ื ั ป ิ ี ็ ่ ่

ระหวางประเทศในระดบภมูภาค 

ภายใตก้รอบ “One Belt 
and One Road”                                                สัมผสัมอืกบั ประธานาธิบดเีต็งเส่ง ของพม่า 

                        ระหวา่งการหารือที่มหาศาลาประชาคม ณ กรุงปักกิ่ง วนัที่ 28 มิ.ย 2014.

and One Road
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“O B lt d O R d”“One Belt and One Road”

แนวเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม

่

ฐ

 (Silk Road Economic Belt)

เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21

(21st Century Maritime Silk Road)

• เป็นแนวคิดที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผงิ ของจีน ผลกัดนัระหวา่งเปนแนวคดทประธานาธบดส จนผง ของจน ผลกดนระหวาง

เยอืนเอเชียกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นปี 2013
ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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นายกฯ จนีเยอืนไทย

ลงนามในความตกลง

อ ไรบ้าง?อะไรบาง?
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ความร่วมมือไทย-จีนทางรัฐบาลจีนไดช้กัชวนใหไ้ทยร่วมลงนามในเอกสารความ

ตกลงที่สาํคญัเกี่ยวกบัทะเลและมหาสมทรถึง 3 ฉบบั

ฉบบัแรก คือ “บนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมือทางดา้นทะเล” ลงนาม

ตกลงทสาคญเกยวกบทะเลและมหาสมุทรถง 3 ฉบบ

ฉบบแรก คอ บนทกความเขาใจวาดวยความรวมมอทางดานทะเล  ลงนาม

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของไทยกบัทบวงกิจการทางมหาสมุทรแห่งชาติจีน ในระหวา่ง

การเดินทางมาเยอืนไทยของท่านสีจิ้นผงิ เมื่อวนัที่ 22  ธนัวาคม  2011   

ั ี่ ื ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการจดัตั้งหอ้งปฏิบตัิการร่วมดา้นสภาพฉบบัทีสอง คือ “ขอตกลงวาดวยการจดตงหองปฏบตการรวมดานสภาพ

ภมูิอากาศและระบบนิเวศนท์างทะเล” (ไม่ใช่เป็นเพียงแค่บนัทึกความเขา้ใจ) มีการลงนามใน

ระหวา่งการเดินทางไปเยอืนจีนของรัฐบาลไทย เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2012 ระหวางการเดนทางไปเยอนจนของรฐบาลไทย เมอวนท 17 เมษายน 2012 

ฉบบัที่สาม คือ “แผนปฏิบตักิาร 5 ปี สําหรับความร่วมมือทางทะเลไทย-
จีน” มีการลงนามในระหวา่งการเดินทางไปเยอืนจีนของนายกฯ หลี่ เมื่อวนัที่ 11  ตุลาคม 2013 
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ความร่วมมือทางมหาสมุทรกบั LDCs กวา่ 20 ประเทศุ

• วนัที่ 29 ตลุาคม 2012  รัฐบาลจีนอนมุตัิกรอบของแผนแห่งความร่วมมือุ ฐ ุ
นานาชาตดิ้านทะเลจีนใต้และมหาสมุทรรอบข้างปี 2011‐2015
และจดัตัง้กองทนุเฉพาะเพื่อดาํเนินความร่วมมือกับประเทศรอบข้าง

ิ ี ใ ้ ิ ี ป ฟิิบริเวณทะเลจีนใต้ มหาสมุทรอนิเดียและมหาสมุทรแปซฟิิก

• จีนจดังาน Seminar การสัมมนาระดับสูงว่าด้วยการพัฒนา
มหาสมทรอย่างยั่งยืนของประเทศกาํลังพัฒนา ที่กรงปักกิ่ง โ ี ้ ้ ี่มหาสมุทรอยางยงยนของประเทศกาลงพฒนา ทกรุงปกกง โดยมีเจ้าหน้าที

ระดบัสงูจากไทย แทนซาเนีย ตมิอร์ตะวันออก ฟิจ ิวานูอาต ูปากีสถาน ศรีลังกา มาวลิ

ควิส์ เข้าร่วมการสัมมนาหวัข้อว่า "การพฒันามหาสมุทรอย่างยั่ งยืน" 

• การสมัมนาเกี่ยวกบัปัญหาการบริหารมหาสมทุรและการสง่เสริมการพฒันามหาสมทุรให้อย่างยัง่ยืน 
เป็นต้น
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ั ั ์ ไ ีความสัมพนัธ์ไทย-จนี

ในย  ส  ในยุค คสช. 

เป็นอย่างไรเปนอยางไร
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เพือ่นยามยากที ่“เข้าใจ”ไทยโดยไม่ยดึตดิรูปแบบ 

Timeline ท่าท/ีปฏิกริิยาจนี หลงั 22 May 2014 

• 26   ี ป็ ป  ี่ ี ่ ี ิ ั ป ี่ ป ั้ ี้   ั ่  ิ ่ ื่  • 26 May  จนเปนประเทศแรกๆ ทมทาทเชงยอมรบการเปลยนแปลงครงน  และหวงวาคสพ. การตดตอสอสาร 
นโยบายความร่วมมือต่างๆ จะราบรื่นต่อไป

• 6 June คณะธุรกิจจีนยงัเป็นภาคเอกชนต่างชาติกลุ่มแรกๆ ที่ขอเขา้พบหวัหนา้ คสช. เพื่อหารือแนวทางการ
เสริมสร้างความมัน่ใจดา้นการคา้การลงทน  เสรมสรางความมนใจดานการคาการลงทุน  

• 11 June คณะผูน้าํกองทพัไทยบินไปเยอืนจีน สานต่อคาํเชิญของกองทพัจีน 

• 25 June เอกอคัรราชทูตจีนในไทย หนิง ฟู่ ขยุ  เขา้พบรองหวัหนา้ คสช. ดา้นเศรษฐกิจ เพื่อยนืยนัวา่ “รัฐบาลจีน
มัน่ใจการบริหารงาน คสช.”หลงัจากที่มีผลการดาํเนินงานมา 1 เดือน

• 11-12 July การประชุมหารือยทุธศาสตร์ไทย-จีน” ครั้งที่ 2  ในกรุงปักกิ่ง จีนแสดงความเขา้ใจพร้อม“สนับสนนุ
ให้เดินหน้าต่อไป  แม้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ กจ็ะไม่เปลี่ยนแปลง”  และ
เชิญประธานองคมนตรี เดินทางเยอืนจีนอยา่งเป็นทางการในวาระครบรอบ 40 ปีความสมัพนัธท์างการทูตไทย-
ี ใ ปีจีน ในปี 2015

• 16 July  ท่านทูตจีนในไทย หนิง ฟู่ ขยุ  จดัเสวนาภายในวงปิด ณ สถานทูตจีน เชิญนกัวชิาการไทยที่เกาะติดเรื่อง
จีน ผูเ้ชี่ยวชาญ และนกัการทูตแถวหนา้ของไทย รวมทั้งอดีตนกัการเมืองดา้นต่างประเทศ เขา้ร่วมวงเสวนา เพื่อ
เขา้พบหารือวงในถึงอนาคตความสมัพนัธไ์ทย-จีนและทิศทางความร่วมมือกนัเขาพบหารอวงในถงอนาคตความสมพนธไทย จนและทศทางความรวมมอกน
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ความสัมพนัธ์ไทย-จนีในยุค คสช. เป็นอย่างไร

ประเดน็ทีห่ัวหน้า คสช. ต้องการให้นักธุรกจิจนีดาํเนินการ

 หากจะมาลงทนในไทย ไดแ้ก่   หากจะมาลงทุนในไทย ไดแก  

1) ต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนให้ประเทศไทยใหม้ากที่สุด 

2) ต้องสร้างความเข้มแขง็ให้คนไทย ในดา้นต่างๆ เช่น ความรู้วชิาชีพ เทคโนโลย ีหรือมี
้ ่

ู
การตั้งบริษทัลูกของจีนในไทยที่บริหารโดยคนไทย 

3) ควรเพิม่มูลค่าให้กบัวตัถุดบิในประเทศไทย โดยเฉพาะดา้นเกษตร เพื่อแกไ้ขปัญหา
ราคาผลผลิตเกษตรตกตํ่า เช่น การตั้งโรงงานผลิตยางรถยนตใ์นไทย โดยใชน้ํ้ ายางดิบราคาผลผลตเกษตรตกตา เชน การตงโรงงานผลตยางรถยนตในไทย โดยใชนายางดบ
จากชาวสวนยางไทย 

4) โรงงานที่จะเขา้มาลงทุนในไทย ควรเน้นนําพลงังานทดแทนมาใช้ และตอ้งดาํเนินการ
่ ่ ่ ่ ่ ้อยา่งเตม็ที่เพื่อลดมลภาวะทีจ่ะส่งผลทางลบต่อสิ่งแวดล้อม สาํหรับโรงงานที่ตั้งอยู่

เดิม กต็อ้งพฒันาปรับปรุงอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

5) ควรเพิม่ศักยภาพและพฒันาบคลากรชาวไทย โดยขอใหม้ีการจดัฝึกอบรม การนาํไป5) ควรเพมศกยภาพและพฒนาบุคลากรชาวไทย โดยขอใหมการจดฝกอบรม การนาไป
ศึกษาดูงานหรือใหทุ้นการศึกษา เพื่อพฒันาใหน้กัเรียนนกัศึกษาไทยไดม้ีความรู้
เพิ่มขึ้น เป็นตน้ ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ความสัมพนัธ์ไทย-จนีในยุค คสช. เป็นอย่างไร

หวัหนา้คสช.ย ํ้ากบัคณะนกัธุรกิจจีน ( 6 มิย 2014) 

“...นโยบายของ คสช.ในการจัดทาํทุกโครงการ

ใ ่ ้ ี โป ่ ใ ปในทุกภาคส่วนจะต้องมีความโปร่งใส ปราศจาก

ผลประโยชน์ทบัซ้อนและการทจริตคอรัปชั่น เพื่อผลประโยชนทบซอนและการทุจรตคอรปชน เพอ

ประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกคน โดย คสช.

้ ้จะไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น...” 
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ความสัมพนัธ์ไทย-จนีในยุค คสช. เป็นอย่างไร

• โครงการบริหารจัดการนํา้ฯ

“....จะมีการทบทวนแผนการดําเนินการใหม่ โดย

ํ ิ ส่ ิ  จะนาแผนงานเดมของทกุภาคสวนมาพจารณา 

โดยเฉพาะแนวทางพระราชทาน พร้อมกบัการโดยเฉพาะแนวทางพระราชทาน พรอมกบการ

พิจารณาดา้นตน้ทนุ การป้องกนันํ้าท่วมและ

่ป้องกนัภยัแลง้ ซึ่งจะตอ้งแกไ้ขปัญหาอย่างมี

ป ิ ิ ั่ ื ” ประสิทธิภาพและยงัยืน..” 
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ความสัมพนัธ์ไทย-จนีในยุค คสช. เป็นอย่างไร

• โครงการสาธารณูปโภค

และระบบคมนาคมในไทย และระบบคมนาคมในไทย 

“...จะมีการทบทวน ทัง้นี ้หากโครงการใดเป็นประโยชน์
่ ่ ไ ่ ี ่ ปต่อส่วนรวมและไม่มีผลกระทบทางลบต่อประชาชนและ
ชีแ้จงประชาชนได ้ก็จะพิจารณาใหด้ําเนินการก่อน” โดย
ื ั ่ ้ ่ ั้ ป ิ ้ยืนยนัวา่ “ตอ้งผ่านขนัตอนกระบวนการประเมินด้าน

สิ่งแวดล้อม การจัดทาํประชาพจิารณ์ ไม่สร้างความ
ื ้ ใ ป้ ้ ี โป ่ ใ ไ ่ ิเดือดร้อนใหป้ระชาชน และตอ้งมีความโปร่งใส ไม่เกดิการ

ทจุริตคอรัปชั่นในทกุขั้นตอน...” เชน่ โครงการรถไฟราง
ํ ใ ื ้ ี่ ี่คู ่จะพิจารณาดําเนินการในบางพืนทีทีเหมาะสมก่อน 
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China’s Outward FDI in ThailandChina s Outward FDI in Thailand

• China = 2nd biggest growing foreign• China =  2 biggest growing foreign 
investor in Thailand, after Japan. 

• Bilateral investment agreement between Thailand and China, 
12 March 1985 = “Agreement for the Promotion and 
Protection of Investment”. 

• China’s investment in Thailand has increasedChina s investment in Thailand has increased 
significantly since 2007 with a going global 
strategy of China. 

• Setting up a Chinese industrial zone 
in Rayong Province on 
Thailand’s eastern seaboardThailand s eastern seaboard.
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China is Thailand’s largest trading partner since China is Thailand’s largest trading partner since 20132013..g g pg g p

Th il d’  Th il d’  
22%%

Thailand’s Thailand’s 

Key Trading Partners Key Trading Partners 
1313%%

Thailand’s total Thailand’s total 

trade with China trade with China 

Thailand’s total Thailand’s total 

trade with China trade with China 

Thailand’s total trade Thailand’s total trade 

with Chinawith China

in in 20132013
ChinaChina

in in 20112011 in in 20122012

11..77

trillion baht trillion baht 

11..99

trillion baht trillion baht 

11..9898

trillion baht trillion baht 

JapanJapan

EUEU

USUS

trillion baht trillion baht trillion baht trillion baht 
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Proportion of ASEAN and Thailand’s  
T d i h ChiTrade with China

China is Thailand’s largest trading partner since China is Thailand’s largest trading partner since 20132013..

20132013

20122012

20112011

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น



www.vijaichina.com ศนูย์วิจยัยทุธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช.

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น 52

Thai‐China Trade Relations 
( )(2007‐2013)

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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Thailand ‘s FTAs 

Form E under ACFTA

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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Form  E Applications by Thai Exporters under ACFTA

Thai-China
Trade

Value: million us$

2013 2014

Thai-
China

Value: million us$

2013 2014

2013 2013
(Jan-April(

2014
(Jan -April(

Export Value 
of Eligible 

Goods under 
15,621.83 5,106.73 5,103.83

China
Trade 2013

2013
(Jan-April 

)

2014
(Jan –
April ) 

Total 
Trade

64,439.08 21,194.66 20,067.55

ACFTA

Actual Export 

under 14,024.77 4,553.73 4,555.25

Export to 

China
26,826.32 8,885.06 8,305.97

Import 

ACFTA

Proportion of  

Export  89.78
Import 

from 

China

37,612.76 12,309.60 11,761.58

T d  

Export  

Benefits from 

ACFTA (%) %
89.17 89.25

Trade 

Balance

-

10,786.44
-3,424.54 -3,455.61 Source : Ministry of Commerce, Thailand
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H t RiH t RiHow  to  Rise How  to  Rise 
hihiwith  with  ChinaChina
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ข้อกงัวล

ไม่ว่ามองจากมุมไหน จนีกเ็ป็นประเทศใหญ่ในเอเชีย

ในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเอเชีย 

ชะตากรรมของจนีเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยเช่นกัน ชะตากรรมของจนเชอมโยงกบประเทศอนๆในเอเชยดวยเชนกน 

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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จีน : ผน้ําใหม่เศรษฐกิจโลก

ดา้นบทบาทในเวทีโลก  : อภิมหามงักรจีนวนันีม้ีความมัน่ใจในตวัเองมาก

จน : ผูนาใหมเศรษฐกจโลก

ดานบทบาทในเวทโลก  :  อภมหามงกรจนวนนมความมนใจในตวเองมาก
ในการที่จะมีบทบาทนําเศรษฐกิจโลก 

ประกาศเป็นมหาอํานาจทางทะเล-ประกาศเปนมหาอานาจทางทะเล
-บทบาทนําในระดบัโลกและท้าทายสหรัฐฯ  เชน่ ปธน.

สีจิน้ผิง เยือนเกาหลีใต้  เข้าประชมุกลุม่  BRICS 
‐บทบาทนําในเอเชีย เชน่ กลุม่  RCEP กบัเพื่อน

ASEAN+6 คูแ่ขง่กลุม่ TPP

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ASEAN Framework for Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP)Economic Partnership (RCEP)

• RCEP เป็นสว่นหนึง่ของความพยายามที่จะบรูณาการเศรษฐกิจ ASEAN เข้ากบักลุม่
 ภายนอก 

• ผู้ นําอาเซียน (พ.ย. 2012) รับรองเอกสาร “ASEAN Framework for Regional 
Comprehensive Economic Partnership”Comprehensive Economic Partnership   
= กรอบและหลกัการพืน้ฐานของอาเซียนในการขยายการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภมูิภาค โดยการจดัทําความตกลงการค้า

เสรีกบัคูภ่าคี ASEAN + FTAs (จีน ญี่ปุ่ น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ที่สนใจจะเข้าร่วม โดยวางบทบาทให้

อาเซียนเป็นตวัขบัเคลื่อนกระบวนการ

• ขณะนีอ้าเซียนอยูร่ะหวา่งการจดัทําแม่แบบของการเปิดเสรีในด้านตา่งๆ

 เช่น ขอบเขต หลกัการ และกลไกการดําเนินงาน 

และตัง้เป้าหมายจะประกาศเปิดการเจรจากบัคูเ่จรจาในช่วงต้นปี 2013

59ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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AEC and Beyond

1  Single market  single production base1. Single market, single production base
2. Free movement of skilled labors

3. Integrate with the global economy
4. Constructive engagement

ASEAN‐China FTA

ASEAN‐Japan CEP
ASEAN‐EU FTA

ASEAN‐South Korea FTA

ASEAN‐India FTA RCEPAEC

ASEAN‐Australia‐

New Zealand FTA

Source: Bryan Cave (Thailand) Adapted from Department of Trade Negotiation, MOC

In pipeline

RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership61
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ASEAN plusASEAN plus 

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D
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Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP

AJCEP

Partnership : RCEP

AKFTAAIFTA

AFTA ACFTA AKFTA AJCEP AIFTA AANZFTA

ASEAN’s
other 

external 
i

ASEAN

economic 
partners AANZFTAACFTA

10+6 ASEAN China Korea Japan India

RCEP to be completed 
by 2015

10+6 = ASEAN, China, Korea, Japan, India,
Australia and New Zealand

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D
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• RCEP will

RCEP Guiding Principles and Objectives

RCEP
• Consistent with the WTO

• Sig ifi t i t   

• RCEP will
– Be comprehensive
– Broader, Deeper with Significant 

Improvement over ASEAN+1 FTAs • Significant improvements over 

existing ASEAN FTAs

• S&D : Special and Differential treatment

Improvement over ASEAN+1 FTAs
– Include provisions that facilitate 

trade & Investment, enhance 
transparency         promote Global  S&D : Special and Differential treatment

• Technical Assistance and Capacity 

Building

p y p
Supply Chains

– Recognize different levels of 
development

Economic 
Cooperation

Dispute 
Settlement 
Mechanism

Other New and 
Emerging Issues  

Government
Procurement

Cooperation

Intellectual
Property

Mechanism
Competition
Policy

Environment

Labour
Sustainable 
Development

64

Source: Bryan Cave (Thailand) Adapted from Department of Trade Negotiation, MOC

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D
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Thailand as the Coordinator of ASEAN –China relations since July 2012.
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 อนาคต
ประเดน็ความมัน่คง
ในภมภิาคในภูมภาค

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ประเดน็ร้อน

S th Chi SSouth China Sea

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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คู่พิพาทคู่พิพาทูู
South China Sea? South China Sea? 
Dong Dong HaiHai (East Sea) ? (East Sea) ? gg ( )( )
Philippines West Sea ?Philippines West Sea ?

  น่านนํา้เจ้าปัญหาน่านนํา้เจ้าปัญหา  นานนาเจาปญหานานนาเจาปญหา

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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กรณีพิพาทน่านนํ้า จีน-เวยีดนามกรณพพาทนานนา จน เวยดนาม

้ ไ จีนตัง้แท่นขุดเจาะนํา้มันใกล้

ชายฝั่งเวียดนาม จงึเรียกร้อง
 จีนอ้างสิทธิอธิปไตย

เหนือพืน้ที่เกือบทัง้หมด
ให้จีนถอนแท่นขุดเจาะที่ผิดกฎหมาย

ออกไปจากพืน้ที่ดังกล่าว โดยเวียดนาม

อ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะพาราเซล ที่ถูกจีน

ไ ้ ่

ของทะเลจีนใต้

ยดึไปจากเวียดนามใต้ เมือปี 1974 
ก่อนสิน้สุดสงครามเวียดนาม

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ฝ่ายไหนกนัแน่ทีก่่อปัญหาในทะเลจีนใต้? ฝายไหนกนแนทกอปญหาในทะเลจนใต? 

ฯพณฯ หนิง ฟ่ข่ย ั ส ัฯพณฯ หนง ฟูขุย เอกอครราชทูตสาธารณรฐ
ประชาชนจีน ประจาํราชอาณาจกัรไทย   

                              บทความลงในหนงัสือพิมพ ์    

เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2014 
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ฝ่ายไหนกนัแน่ทีก่่อปัญหาในทะเลจีนใต้? 

• มหาสมุทรเป็นแหล่งกาํเนิดของ
ี ิ ป็ ้ ี่ ิ

ญ ? 

• แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ทะเลจีนใตอ้นัไพศาลกลบัไม่
ื่ ี ไ ้ ่ โชีวติ เป็นบา้นทีมวลมนุษยชาติ

ใชพ้าํนกัยงัชีพและพฒันาตน
ร่วมกนั ทะเลจีนใตร้วมทั้งหมู่

ี  ็ ป็ ่ ี่สํ ั

สงบนกั เนืองจากเวียดนามไดก้่อกวนโครงการ
ขุดเจาะนํา้มันและก๊าซธรรมชาติในทะเลของ
จีน ตามน่านนํ้าในบริเวณหมู่เกาะซีซาของจีน 

ื่ ไ ้ ้เกาะซซา กเปนชองทางทสาคญ
ประหนึ่ง  เส้นทางสายไหมทาง
นํ้า  ที่เชื่อมจีนกบัโลกเขา้ดว้ยกนั
ในประวตัิศาสตร์ 

• สือมวลชนของชาติตะวนัตกไดม้องขา้ม
ขอ้เทจ็จริงหลายประการ กล่าวหาจบัผดิวา่การ
ที่จีนขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติเป็นการ
ํ ์ ่ ี่ ป็ ใ่ ปั ัในประวตศาสตร 

• เป็นแหล่งของผลิตภณัฑแ์ละ
ี ิ ป ี ึ

ทาํลายสภาพการณตางๆ ทีเป็นอยใูนปจจุบน  

• ตราหนา้จีนวา่  ไม่เคารพและปฏิบตัิตามกฎ
กติการะหวา่งประเทศ  ทาํตวัเป็นจอมรังแก 

ิ ้ ่ ่ ื ่ ่ ี ป็ ัชีวติของชาวประมงจีนมาถึง
หลายรุ่น ดงัเช่นอ่าวไทยเป็น
แหล่งหล่อเลี้ยงอารยธรรมสยาม
อนัเรืองรองของไทย 

(ชาติ) ผูอ้่อนแอกวา่  หรือกล่าวหาวา่จีนเป็นตวั
ก่อปัญหา ของทะเลจีนใต ้

อนเรองรองของไทย 
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ฝ่ายไหนกนัแน่ทีก่่อปัญหาในทะเลจีนใต้? 

• แต่ที่จริงเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า? ตกลงแล้วเป็น ใครกนัแน่ที่ก่อปัญหา? 

ญ ? 

แตทจรงเปนเชนนนหรอเปลา? ตกลงแลวเปน ใครกนแนทกอปญหา? 

ตามข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นหามา ข้าพเจ้าอยากจะขอแนะนําให้มติรสหาย

ชาวไทยได้ทราบเกีย่วกบัข้อเท็จจริงพืน้ฐานสัก 3 ประการชาวไทยไดทราบเกยวกบขอเทจจรงพนฐานสก 3 ประการ
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ข้อเทจ็จริงพืน้ฐาน 3 ประการ

พืน้ที่ทะเลจีนใต้
• 1) สิทธิอธิปไตยในหมู่เกาะซีซาเป็น

ของจนี  ซึ่งจีนเป็นชาตแิรกทีค่้นพบ ตั้งแต่
กลางและปลายศตวรรษที ่10   ราชวงศจ์ีน

• 3) จีนมีความปรารถนาเป็นอยา่งยิง่ที่
จะรักษาสถานการณ์ในทะเลจีน

ทุกสมยัมีอาํนาจปกครองและส่งทพัราช
นาวีมาลาดตระเวนยงัเขตของหมู่เกาะแห่ง
นี้แลว้ 

ใต้ให้เกดิความสงบ  

จะรักษาสัมพนัธภาพอนัดี

• 2) แท่นขุดเจาะนํา้มนัและก๊าซของบริษทั 
Haiyang Shiyou 981ของจนี อยู่
ห่างจากเกาะจงเจี้ยน ซึ่งเป็นเกาะของหมู่

ระหว่างจีนกบัเวยีดนามให้
เขม้แขง็ยิง่กวา่ยคุสมยัใดๆ  

่ ่ ่ ั้ ใ
ู

เกาะซีซา และเขตแดนของหมู่เกาะซีซา
ของจีนเป็นระยะทางเฉลี่ย 17 ไมลท์ะเล 
และอยูห่่างจากแผน่ดินชายฝั่งของประเทศ
เวียดนามถึง 133 156 ไมลท์ะเล  น่านนํา้

แตแตแต...ความตงใจของทาง

จีนที่จะคงอาํนาจอธิปไตยและ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศก็เวยดนามถง 133-156 ไมลทะเล  นานนา

ดงักล่าวกไ็ม่อาจอยู่ภายใต้อาํนาจปกครอง
ดูแลของทางเวยีดนามไปได้

รกษาผลประโยชนของประเทศก
ยงัคงมัน่ยิง่กว่าทุกครั้งเช่นกนั
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กรณีพิพาทน่านนํ้า จีน-เวยีดนาม

• เมื่อวนัที่ 1 

กรณพพาทนานนา จน เวยดนาม

เมอวนท 1 

พ.ค.2014 จีนได้

เคลือ่นย้ายแท่นขดเคลอนยายแทนขุด

เจาะเข้าไปติดตั้งใน

บริเวณใกล้ๆ หม่บรเวณใกลๆ หมู

เกาะพาราเซล อยู่

ห่างจากชายฝั่งของหางจากชายฝงของ

เวยีดนามประมาณ 

220 กิโลเมตร220 กโลเมตร
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กรณีพิพาทน่านนํ้า จีน-เวยีดนามกรณพพาทนานนา จน เวยดนาม

ิ ิ ่ ้ ี ้ ใ ื ใ ่เกิดการชุมนุมเดนิขบวนต่อต้านจีนตามท้องถนนในเมืองใหญ่ๆ ของ

เวยีดนาม เมื่อวนัที่ 10-11 พ.ค. 2514
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กรณีพิพาทน่านนํ้า จีน เวยีดนามกรณพพาทนานนา จน-เวยดนาม

 เมื่อวนัที่ 12 พ.ค. 2014  เรือจีนและเวยีดนามฉีดนํา้แรงดนัสูงใส่กนัใกลแ้ท่นขดุเจาะนํ้ามนั  บริเวณน่านนํ้าที่กาํลงัเป็นกรณีพิพาท ที่

ทั้ง 2 ประเทศต่างอา้งกรรมสิทธิ์ทง 2 ประเทศตางอางกรรมสทธ
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กรณีพิพาทน่านนํ้า จีน-เวยีดนามกรณพพาทนานนา จน เวยดนาม

เมื่อวนัที่ 14 พ.ค. 2014 ชาวเวยีดนามประท้วงเผาโรงงาน15 แห่ง

ทีม่เีจ้าของเป็นชาวต่างชาติ รวมทั้งโรงงานของจีน ไตห้วนั และเกาหลีใต ้ทมเจาของเปนชาวตางชาต รวมทงโรงงานของจน ไตหวน และเกาหลใต 

ในหลายเขตนิคมอุตสาหกรรมของเวยีดนาม
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กรณีพิพาทน่านนํ้า จีน-เวยีดนามกรณพพาทนานนา จน เวยดนาม

 เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2014 รัฐบาลจีนส่งเรือไปรับคนงานชาวจีนที่ทาํงานในเวยีดนามกวา่ 3,500 คน ใหเ้ดินทางกลบัมา

ยงัเกาะไห่หนาน ทางใตข้องจีน หลงัเกิดเหตุรุนแรงในเวยีดนาม ทาํใหช้าวจีนและธุรกิจของจีนตกเป็นเป้าโจมตี
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กรณีพิพาทน่านนํ้า จีน-เวยีดนาม

• จีนยา้ยแท่นขดเจาะนํ้ามนั ความยาว 600 เมตรไปตั้งอยท่ี่น่านนํ้าที่

กรณพพาทนานนา จน เวยดนาม

จนยายแทนขดุเจาะนามน ความยาว 600 เมตรไปตงอยทูนานนาท

เวยีดนามอา้งวา่เป็นไหล่ทวปี และเป็นเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ
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China‐ASEAN beyond 2015

4คาถา 4 ร.
รู้้เขา

รู้เรา

รู้จริง

รู้เทา่ทนั

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ท่าทจีีนต่ออาเซียน : หลีเ่ค่อเฉียงทาทจนตออาเซยน : หลเคอเฉยง

“จีนเป็นประเทศที่เติบโตและเดินบนเส้นทางสร้างความเจริญร่งเรืองด้วยสันติวิธี เราจะ“จนเปนประเทศทเตบโตและเดนบนเสนทางสรางความเจรญรุงเรองดวยสนตวธ เราจะ
เจริญขึน้มาใหม่ด้วยสันติวธิี และไม่มเีหตุผลทีจ่ะเปลีย่นแนวทางดงักล่าว”

 ถา้พิจารณาจากค่านิยมทางวฒันธรรม มีสาํนวนวา่ “สิ่งทีต่นเองไม่ประสงค์ อย่าเอาไปใส่
คนอื่น” 

จีนกเ็ช่นเดียวกบัประเทศเอเชียหลายชาติที่เคยถูกมหาอาํนาจประเทศตะวนัตกรุกรานและ
ป็ ิ ั ั ป ี ไ ้ ป ึ้ ป็ ้ ี ื ัตกเปนอาณานคม หลงจากสาธารณรฐประชาชนจนไดส้ถาปนาขนเปนตน้มา จนยนหยด

นโยบายคดัคา้นลทัธิมหาอาํนาจ ดงันั้น จนีกจ็ะไม่เดนิในเส้นทางทีเ่คยปฏเิสธมาแล้วแน่นอน 

ตลอดหลายพนัปีที่ผา่นมา จีนเชื่อมัน่ในแนวคิด การเป็นมติรกบัประเทศเพือ่นบ้าน ถือ จ  นม ะ อน น 
สนัติภาพเป็นสิ่งลํ้าค่า แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง  รากฐานทางประวตัิศาสตร์ของนโยบาย
ทางการทูตของจีนคือ “เป็นมติรแท้กบัประเทศเพือ่นบ้าน”  

ี ไ ่ ิ ้ ี่ ป็ ป ้ ็ ้ โ ป็ ี่ ่ ีจีนจะไม่เดินบนเสน้ทางทีเป็น “ประเทศเขม้แขง็แลว้โตเป็นมหาอาํนาจ”  (หลีเค่อเฉียง 
ตค.2013)      

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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แหล่งข้อมูลสําคญั แหล่งข้อมูลสําคญั 
ij i hiij i hiwww.vijaichina.comwww.vijaichina.com

ศนย์วจิัยยทธศาสตร์ไทย-จีน (วช) www vijaichina com
2009sorn@gmail.com

ศูนยวจยยุทธศาสตรไทย จน (วช) www.vijaichina.com

ศนูยข์อ้มูลธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com และ http://www.mfa.go.th

โครงการเมอืงจีน  ธนาคารกสิกร www thailand-china comโครงการเมองจน  ธนาคารกสกร www.thailand china.com

กระทรวงพาณชิย์  www.moc.go.th

มมจีน ผ้จัดการ www manager co th คอลมัน์ประจํามุมจน ผูจดการ www.manager.co.th

ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ  www.csc.ias.chula.ac.th

โครงการจีนศึกษา มธ.  www asia tu ac th/china

คอลมนประจา
 “Eyes on China by NRCT” 

ในกรุงเทพธุรกจิ โครงการจนศกษา มธ.  www.asia.tu.ac.th/china

ห้องสมุดป๋วย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.  www.econ.tu.ac.th

ศนย์ธรกจิไทย-จนี by Kbank ชั้น 16 จามจรีสแควร์

ุ ุ

ศูนยธุรกจไทย จน by Kbank ชน 16 จามจุรสแควร

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ศูนย์วจิยัยุทธศาสตร์ไทย-จนี (TCRC)

Thaichinesecenter@gmail.com

www.vijaichina.comwww.vijaichina.com


