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การปลุกคนืชีพ Maritime Silk Road ของผู้นําจนี 
โดย รศ. ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น 

ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยัยทุธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
และอาจารยป์ระจาํคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

www.vijaichina.com  
                

เม่ือเอ่ยถึงคาํวา่ “เสน้ทางสายไหม”  (Silk Road) ภาพของคาราวานสินคา้จีนท่ีขนส่งไปแลกเปล่ียนซ้ือ
ขายในต่างแดน กค็งจะปรากฏข้ึนในความคิดของหลายคน และน่าจะเป็นภาพของการซ้ือขายแลกเปล่ียน
สินคา้ ท่ีทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายมีความพอใจ ไม่มีใครเอาเปรียบใครมากจนเกินไป  มีภาพของความสุขและรอยยิม้
ของผูค้นท่ีอยูต่่างวฒันธรรมไดมี้โอกาสจบัจ่ายและสมัผสัสินคา้แปลกตาท่ีมาจากดินแดนแสนไกล ผา่นมาตาม
เสน้ทางสายไหม ซ่ึงเป็นทั้งเสน้ทางการคา้ เสน้ทางวฒันธรรมและเสน้ทางเช่ือมโยงสมัพนัธไมตรีทางการทูต 

น่ีคงเป็นอีกเหตุผลสาํคญัท่ีนายสีจ้ินผงิ ประธานาธิบดีของจีนไดต้ดัสินใจเลือกใชค้าํวา่ “เสน้ทางสาย
ไหม” ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใชเ้ป็น Soft Power Diplomacy ในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือน
บา้น และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ดา้นบวกของประเทศจีนท่ีแมจ้ะแสนยิง่ใหญ่เพยีงใด  กไ็ม่เคยเอาเปรียบหรือ
เป็นภยัคุกคามต่อประเทศอ่ืนใด 
 
เส้นทางสายไหมในประวตัศิาสตร์จีน 

เสน้ทางสายไหมในประวติัศาสตร์จีน มีทั้งแนวเสน้ทางบก และเสน้ทางทะเล  เร่ิมจากเส้นทางสาย
ไหมทางบก ในยคุราชวงศฮ์ัน่  ซ่ึงเป็นทั้งเสน้ทางคมนาคม เสน้ทางการคา้ และเสน้ทางดา้นการทูตเพื่อเช่ือม
สมัพนัธไมตรีระหวา่งอาณาจกัรจีนกบัดินแดนเพื่อนบา้นทางตะวนัตก  โดยไดเ้ช่ือมโยงไปจนถึงเอเชียกลาง 
เปอร์เซีย และยโุรป ไปจนถึงทะเลเมดิเตอเรเนียน 

สาํหรับเส้นทางสายไหมทางทะเล  โดยเฉพาะในสมยัราชวงศซ่์ง นบัเป็นยคุท่ีการคา้เสน้ทางสายไหม
ทางทะเลเจริญรุ่งเรืองมาก และต่อมา ในช่วงสมยัราชวงศห์มิงไดมี้แม่ทพัเจ้ิงเหอ (ซาํปอกง) นาํกองเรือล่องไป
ยงัประเทศต่างๆ กวา่ 37 ประเทศ นบัเป็นกองเรือทางเศรษฐกิจสายแรกๆ ของโลกท่ีเช่ือมโยงจีนทางทะเลเพ่ือ
เปิดเสน้ทางการคา้ วฒันธรรม และเสน้ทางดา้นการทูตเพือ่เช่ือมสมัพนัธไมตรีกบัประเทศต่างๆ ตามแนว
เสน้ทางจากชายฝ่ังของจีนทางตอนใต ้ผา่นอ่าวเป่ยปู้  เขา้สู่น่านนํ้าทะเลจีนใต ้ผา่นช่องแคบมะละกา  เขา้สู่
มหาสมุทรอินเดีย เอเชียใต ้และเช่ือมต่อไปจนถึงภูมิภาคตะวนัออกกลาง และทวีปแอฟริกา 
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ท่ีมา : 

https://www.google.co.th/search?q=maritime+silk+road&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=BZdGU5Jw
0YisB7vigKAN&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ivNby_hDl4-
_9M%253A%3BvRwRRLhzXsNL6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.absolutechinatours.com%252FUploadFiles%25
2FImageBase%252Fmaritimesilkroad.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.absolutechinatours.com%252Fnews%252Fsil
k-road-heritage-site-933.html%3B630%3B339 

 
เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที ่21  

มาถึงยคุน้ีในศตวรรษท่ี 21  นายสี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีนไดห้ยบิยกคาํน้ีข้ึนมากล่าวถึงอีกคร้ัง ใน
ระหวา่งการเดินทางเยอืนประเทศอาเซียนช่วงปลาย ปี 2556 โดยกล่าววา่ "เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คือ หน่ึงใน
เขตสาํคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล  จีนพร้อมท่ีจะเพ่ิมความร่วมมือทางทะเลกบัอาเซียน”   

นายสี จ้ินผงิ เลือกท่ีจะกล่าวถึงเร่ืองน้ีคร้ังแรกในระหวา่งการเยอืนอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นประเทศแกนนาํ 
ของอาเซียน และอินโดนีเซียไม่มีขอ้ขดัแยง้กบัจีนในประเดน็พื้นท่ีทบัซอ้นในน่านนํ้าทะเลจีนใต ้ท่ี
สาํคญั  อินโดนีเซียไดพ้ยายามเป็น “ตวักลาง”ไกล่เกล่ียขอ้พิพาททะเลจีนใตร้ะหวา่งจีน กบัอีก 4 ประเทศใน
อาเซียน คือ เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบรูไน 

เม่ือผูน้าํระดบัสูงสุดของจีนส่งสญัญาณชดัเจนในเร่ืองของการใชเ้สน้ทางสายไหมทางทะเล เพื่อ
เช่ือมโยงอาเซียน รัฐบาลมณฑลจีนท่ีเก่ียวขอ้งกข็านรับ หลายเมืองและหลายมณฑลชายฝ่ังของจีนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเสน้ทางสายไหมทางทะเลในประวติัศาสตร์  เช่น เมืองจา้นเจียงในมณฑลกวางตุง้ รวมทั้งเมืองเฉวียนโจว 
ในมณฑลฝเูจ้ียน(ฮกเก้ียน)  ซ่ึงในประวติัศาสตร์จีนเคยเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั  ตั้งแต่คร้ังท่ีมาร์โคโปโล นกั
เดินเรือช่ือดงัชาวอิตาลีไดเ้ดินทางมาถึงจีน และต่อมา เขาไดล้งเรือท่ีเมืองเฉวียนโจว เพื่อเดินทางกลบัไปยงั
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เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  ในขณะน้ี  รัฐบาลฝเูจ้ียนจึงไดชู้ประเดน็เสน้ทางสายไหมทางทะเล เพื่อเช่ือมโยงกบั
ประเทศในอาเซียนอยา่งต่อเน่ือง  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 นายหล่ี เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กไ็ดย้ ํ้าแนวคิดน้ีในระหวา่งการ
เปิดประชุมสภาผูแ้ทนประชาชนแห่งชาติของจีน (NPC) โดยกล่าววา่ “ควรเร่งพัฒนาเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลแห่งศตวรรษท่ี 21” ตามท่ีริเร่ิมโดยประธานาธิบดีสีจ้ินผงิ  

ในขณะน้ี  การเดินหนา้ผลกัดนัเสน้ทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นเสมือน“คมัภีร์”
สาํคญัท่ีผูน้าํทั้งสองของจีนตอ้งนาํไปหยบิยกเผยแพร่เพือ่หาแนวร่วมในระหวา่งการเดินทางเยอืนประเทศ
ต่างๆ รวมทั้งการเยอืนอินเดีย และหลายประเทศในเอเชียใตข้องประธานาธิบดีสีจ้ินผงิ ช่วงเดือนกนัยายน 
2557  

ดงันั้น ความพยายามในการสร้างและปลุกคืนชีพเสน้ทางสายไหมทางทะเลอีกคร้ัง จึงเป็นยทุธศาสตร์
สาํคญัในการขยายผลประโยชน์ระหวา่งจีนกบัประเทศท่ีรายรอบจีน รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน 

ในกรณีของอาเซียน แนวคิดน้ียงัสอดรับกบัการผลกัดนัของผูน้าํจีนในการจดัตั้งกองทุน  China-
ASEAN Maritime Cooperation Fund  วงเงิน 3 พนัลา้นหยวน  เพื่อสร้างความร่วมมือทางทะเลระหวา่งจีน
กบัเพื่อนอาเซียน เช่น  การวจิยัทางทะเลและปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การเดินเรือเพื่อความปลอดภยั การเช่ือมโยง
เสน้ทางเดินเรือ  การคน้หาและการใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนการต่อสูก้บัภยัคุกคามขา้มชาติ เป็นตน้ 
 
มุมมองนักวชิาการอาเซียน 

รัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑลของจีนมีความกระตือรือร้นท่ีจะผลกัดนัเร่ืองน้ี เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือจากกลุ่มอาเซียน และไดเ้ชิญนกัวิชาการอาเซียนไปร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
รับฟังขอ้เสนอแนะ ซ่ึงผูเ้ขียนเองกไ็ดรั้บเชิญในฐานะนกัวิชาการไทยใหเ้ดินทางไปเขา้ร่วมประชุมหารือและ
แสดงความเห็นในเร่ืองน้ีหลายคร้ังเช่นกนั  ไดแ้ก่ 

1) การประชุมเสวนา  “Forging China-ASEAN Community of Common Destiny, Building a 
Maritime Silk Road of the 21st Century” ณ เมืองเซ่ียเหมิน  มณฑลฝเูจ้ียน วนัท่ี 29 มีนาคม 2557 โดย
รัฐบาลจีนไดเ้ชิญนกัวิชาการจากอาเซียนทุกประเทศ ใหเ้ดินทางไปร่วมวงเสวนาร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของ
จีนพร้อมกบัเอกอคัรราชทูตและกงสุลใหญ่จากหลายประเทศในอาเซียนท่ีประจาํอยูใ่นประเทศจีน  เพื่อ
ร่วมกนัหารือทิศทางและรูปธรรมของความร่วมมือจีน-อาเซียนในการฟ้ืนฟเูสน้ทางสายไหมทางทะเล  

2) การประชุม China-ASEAN Think Tank Strategic Dialogue Forum ณ นครหนานหนิง กวางสี 
วนัท่ี 12-13 กนัยายน 2557  โดยเนน้หารือประเดน็ Jointly Constructing 21st Maritime Silk Roads & 
China-Singapore Economic Corridor  และรัฐบาลจีนยงัไดเ้ชิญนกัวชิาการจากอินเดีย มาร่วมหารือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบันกัวิชาการอาเซียนและจีน  พร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ   
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จากการเขา้ร่วมประชุมและหารือกบัเพื่อนนกัวิชาการอาเซียนขา้งตน้  พอสรุปมุมมองของนกัวิชาการ
อาเซียน ไดด้งัน้ี 

ประการแรก นกัวิชาการอาเซียนส่วนใหญ่ใหก้ารตอบรับและช่ืนชมแนวคิดในการสร้างเสน้ทางสาย
ไหมทางทะเล  เพื่อการเสริมสร้างมิตรสมัพนัธ์ระหวา่งอาเซียน-จีน  ส่งเสริมการไปมาหาสู่และเร่งขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจการคา้ระหวา่งกนั  

ประการท่ีสอง  หลายคนเห็นพอ้งกนัวา่  เส้นทางสายไหมดงักล่าวจะช่วยเปล่ียนทศวรรษแห่งยคุทอง 
(Golden Decade) ระหวา่งจีนและภูมิภาคอาเซียนสู่การเป็นทศวรรษแห่งยคุเพชร (Diamond Decade) และเป็น
ส่วนหน่ึงของกรอบความร่วมมือ 2+7 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหล่ี เค่อเฉียงของจีนไดเ้สนอไว ้ จึงชดัเจนวา่ 
แนวคิดน้ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาเก่ียวขอ้ง 

ประการท่ีสาม  การผลกัดนัเสน้ทางสายไหมทางทะเล แทจ้ริงแลว้เป็นการเติมเต็ม “ความฝันของจีน” 
(China’s Dream) หรือ Zhong Guo Meng ท่ีประธานาธิบดีสีจ้ินผงิไดจุ้ดประกายใหค้นจีนไดร่้วมฝันดว้ยกนั
ตั้งแต่ปลายปี 2555 เน่ืองจากหากผลกัดนัแนวคิดน้ีไดส้าํเร็จ จีนกจ็ะกลบัมายิง่ใหญ่อีกคร้ังบนเสน้ทางสายไหม
ทางทะเล เหมือนดัง่เช่นในอดีตนัน่เอง 

 

ข้อสังเกตและประเด็นคาํถาม 
 อยา่งไรกดี็  แมว้า่แนวคิดและความพยายามท่ีจะปลุกคืนชีพเสน้ทางสายไหมทางทะเลข้ึนมาอีกคร้ัง  
จะเอ้ือโอกาสทางเศรษฐกิจและการพฒันาความร่วมมือกนั แต่กมี็นกัวชิาการอาเซียนจาํนวนไม่นอ้ยไดใ้ห้
ขอ้สงัเกตและตั้งคาํถามถึงความชดัเจนของแนวคิดเสน้ทางสายไหมทางทะเลน้ี โดยเฉพาะนกัวิชาการจาก
เวียดนามไดห้ยบิยกประเดน็พิจารณาท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

ประการแรก  ในขณะน้ี ยงัไม่มีคาํจาํกดัความท่ีชดัเจนวา่ เสน้ทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21 
คืออะไร และมีแผนการดาํเนินการอยา่งไรบา้ง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

ประการท่ีสอง  รูปแบบเชิงสถาบนัของความร่วมมือเสน้ทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21 จะ
เป็นอยา่งไร  ยงัคงไม่ชดัเจน  จะเป็นขอ้ตกลง FTA ในรูปแบบใหม่ หรือจะเป็นเพียงแค่การเช่ือมโยงดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของท่าเรือต่างๆ  เป็นตน้  

ประการท่ีสาม ในขณะน้ี มีกรอบความตกลงทางเศรษฐกิจ และการคา้ FTA หลายฉบบัทั้งระหวา่งจีน
กบักลุ่มอาเซียน และประเทศในเอเชียอ่ืนๆ ตลอดจนกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคและอนุภูมิภาคต่างๆ เช่น กลุ่ม 
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) กลุ่ม Greater Mekong Subregion (GMS) กลุ่ม Pan – Beibu 
Gulf Economic Cooperation (PBG) ตลอดจนแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจ China – Singapore Economic 
Corridor และล่าสุด คือ การจดัตั้งกลุ่ม  Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) เป็นตน้  จึง
เกิดคาํถามวา่ จะทาํอยา่งไรท่ีจะไม่ใหเ้กิดความทบัซอ้นกบัความร่วมมือท่ีมีอยูแ่ลว้เหล่าน้ี  และจะมีกลไกอะไร
ท่ีจะทาํใหมี้ความเช่ือมโยงกบัแนวคิดเสน้ทางสายไหมทางทะเล  คาํถามสาํคญั คือ กลุ่มอาเซียนควรจะให้
ความสาํคญัอนัดบัแรกกบัความร่วมมือในกรอบใดกนัแน่  
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ประการท่ีส่ี  ปฏิเสธไม่ไดว้า่  แนวคิดเสน้ทางสายไหมทางทะเลยงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ หากจะทาํให้
สาํเร็จไดจ้ริง จาํเป็นตอ้งมีการพดูคุยหารือในดา้นกลไกในการดาํเนินการและกฎระเบียบขอ้ตกลงในการ
ร่วมมือกนั ท่ีสาํคญั  จะตอ้งเป็นกฎระเบียบขอ้ตกลงร่วมกนั (ไม่ใช่วา่มีประเทศใดประเทศหน่ึงเป็นผูช้ี้นาํ) 
เน่ืองจากเสน้ทางสายไหมทางทะเลเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีมีหลากหลาย ทั้งดา้นการคา้ การคมนาคมขนส่ง โล
จิสติกส์ การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนประเดน็ขอ้พิพาทในทะเลจีนใต ้ เป็นตน้ 

ประการสุดทา้ย  แมว้า่เสน้ทางสายไหมทางทะเลจะดูเสมือนเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แต่ยงัมี
ความเก่ียวขอ้งกบัน่านนํ้าทะเล และมหาสมุทรต่างๆ ซ่ึงยอ่มจะเก่ียวโยงกบัประเดน็ความมัน่คงและมีความ
อ่อนไหวทางการเมือง  จึงตอ้งตระหนกัถึงทั้งดา้นเศรษฐกิจและความมัน่คง  และมิไดเ้ป็นเพยีงความตกลงสอง
ฝ่ายของคู่ประเทศใดใด หากแต่เป็นประเดน็ความเก่ียวโยงในวงกวา้งในระดบัภูมิภาค  จึงจาํเป็นตอ้งมีกลไก
และหลกัปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎระเบียบความตกลงระหวา่งประเทศอยา่งเคร่งครัด โดยยดึถือ
หลกัการไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนั (mutual trust) ในระหวา่งสมาชิก เพื่อความร่วมมือเสน้ทางสายไหมทางทะเลท่ี
ย ัง่ยนื  

แน่นอนวา่ หากสามารถแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนัได ้ยอ่มเอ้ือใหเ้กิดสนัติภาพและ
ความมัน่คงในภูมิภาค แต่ปฏิเสธไม่ไดว้า่ ในขณะน้ี ยงัคงมีขอ้พิพาทและปัญหาในน่านนํ้าต่างๆ ไม่เฉพาะขอ้
พิพาทในเร่ืองพื้นท่ีทบัซอ้นในทะเลจีนใต ้แต่รวมไปถึงปัญหาความไม่สงบในตะวนัออกกลาง และปัญหาโจร
สลดัในโซมาเลีย เป็นตน้  

ดงันั้น  การผลกัดนัเสน้ทางสายไหมทางทะเล จึงมีทั้งโอกาสและปัญหาอ่อนไหว ซ่ึงแต่ละประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งจะเพิกเฉยไม่ได ้  

 
แนวพืน้ทีท่บัซ้อนในทะเลจีนใต้  South China Sea 

 
ท่ีมาของรูป : http://www.pinterest.com/pin/291256300871310058/ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
เสน้ทางสายไหมทางทะเลมีความสาํคญัและมีลกัษณะเด่น อยา่งนอ้ย 3 ดา้น ดงัน้ี  
ประการแรก  เสน้ทางสายไหมทางทะเลถูกริเร่ิมและผลกัดนัสู่แวดวงระหวา่งประเทศ โดยผูน้าํระดบั

สูงสุดของจีน จึงสะทอ้นถึงความตั้งใจแน่วแน่ของทางการจีนในเร่ืองน้ี และไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัทาง
นโยบายต่างประเทศและภายในประเทศของจีน  จึงเป็นอีก “โมเดลใหม่” ของจีนในการบูรณาการภูมิภาค
ต่างๆ  

ประการท่ีสอง  จีนมีบทบาทหลกัในเร่ืองน้ี ทั้งในฐานะเป็นทั้งผูริ้เร่ิม และเป็นสถาปนิกหลกัออกแบบ
โครงการน้ี และถูกนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลจีนในการเขา้สู่อนุภูมิภาคต่างๆ อยา่งไม่โฉ่งฉ่างและน่า
กลวั  ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาเซียน เอเชียใต ้เอเชียกลาง เช่ือมโยงไปจนถึงตะวนัออกกลาง แอฟริกาและยโุรป 
ไปจนถึงทะเลเมดิเตอเรเนียน  รวมทั้งการเช่ือมโยง 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย   

ประการสุดทา้ย เสน้ทางสายไหมทางทะเล จึงเป็นโครงการใหญ่ของรัฐบาลจีนท่ีมีทั้งมิติดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม  วฒันธรรม และมีความสาํคญัเชิงยทุธศาสตร์ จึงถือเป็นอภิมหาโครงการท่ี
ครอบคลุมหลากหลายมิติในการเช่ือมโยงภูมิภาคต่างๆ และแน่นอนวา่ จีนตอ้งการใชเ้พื่อสร้างเครือข่าย
แสวงหาแนวร่วมในการคานอาํนาจกบัมหาอาํนาจอ่ืน โดยเฉพาะสหรัฐฯ  

โดยสรุป เสน้ทางสายไหมทางทะเลถือเป็นเคร่ืองมือทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ ด้านวฒันธรรม
และการต่างประเทศ ของจีน การผลกัดนัแนวคิดเสน้ทางสายไหมทางทะเลของผูน้าํจีนเป็นการใช ้ Soft 
Power Diplomacy เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ดา้นบวกของจีนและเพื่อกระตุน้กระชบัความสมัพนัธ์กบัประเทศ
เพื่อนบา้น โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน  

หากแนวคิดน้ี สามารถทาํใหป้ระเทศต่างๆ หนัมาเนน้ดา้นความร่วมมือในน่านนํ้าทะเล  ทั้งดา้น
เศรษฐกิจและดา้นท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจโดยตรง  กจ็ะเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีและน่าจะช่วยลดความร้อนแรงของปัญหา
ขอ้พิพาทในทะเลจีนใตร้ะหวา่งจีนกบับางประเทศในอาเซียนลงไดบ้า้ง 

ผูเ้ขียนหวงัวา่  หากการผลกัดันเส้นทางสายไหมทางทะเล ทาํได้สําเร็จจริง จะสามารถเป็น 
“ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาและสันติภาพ” (Development and Peace Strategy) ทีสํ่าคญัระหว่างจีน-
อาเซียน กล่าวคือ  การพฒันา (Development) ในแง่การส่งเสริมทางดา้นเศรษฐกิจ และดา้นท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ 
เช่น วฒันธรรม  การท่องเท่ียว และการศึกษา ตลอดจนการช่วยเหลือเพือ่ใหเ้กิดการพฒันาในประเทศต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง และดา้นสนัติภาพ (Peace) ในแง่ช่วยลดความร้อนแรงและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความขดัแยง้ใน
ทะเลจีนใตจ้นอาจจะนาํไปสู่การรบโดยใชอ้าวธุ  

อยา่งไรกดี็  เพือ่ใหย้ทุธศาสตร์น้ีสมัฤทธ์ิผล ทางการจีนควรมีความชัดเจนและมีมาตรการทีเ่ป็น
รูปธรรมในการผลกัดันแนวคดิเส้นทางสายไหมทางทะเลให้เกดิขึน้ได้จริง  รวมทั้งแต่ละประเทศที่เกีย่วข้อง
ควรทีจ่ะร่วมมือกนัอย่างจริงจัง  เช่น มีมาตรการทางเศรษฐกิจท่ีชดัเจนในการขยายการคา้ การลงทุน และการ
พฒันาโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค มีระบบการขนส่งในการเช่ือมต่อท่าเรือสาํคญัของแต่ละประเทศ  การ
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พฒันาเครือข่ายท่าเรือท่ีทนัสมยั  และการทาํขอ้ตกลงทางทะเลร่วมกนั เพื่ออาํนวยความสะดวกและใหบ้ริการ
เช่ือมโยงท่าเรือเหล่านั้น เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  รัฐบาลจีนควรท่ีจะผลกัดนัและนาํเสนอโครงการแลกเปล่ียนความร่วมมือทั้งหลายท่ีไม่
จาํกดัเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ  เช่น ดา้นวฒันธรรม การไปมาหาสู่ของประชาชน  โดยเฉพาะดา้นการท่องเท่ียว 
หากเป็นไปได ้รัฐบาลจีนอาจจะหยบิยืน่นํ้าใจดว้ยมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม  เช่น  การยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เดินทางเขา้จีนใหก้บัประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่มความร่วมมือเสน้ทางสายไหมทางทะเล เป็นตน้   

 

ตารางสถติกิารท่องเทีย่วจนี-อาเซียน (2013) 
Key Indicators on ASEAN-China Relations (2013): People Exchanges 

ASEAN-China Visions Total: 18.2 million visions, increasing by 22% from 2012 

China to ASEAN (First Stop) Total:       
12.27 million visitations 

               ASEAN to China Total: 
 5.99 million visitations 

Rank  Country  Rank  Country  

1st among 
ASEAN Member 

States 

            Thailand             
(approx. 4 million) 

1st among ASEAN 
Member States 

Vietnam  
 (approx. 1.3 million) 

2nd 
         Vietnam         
(approx. 1.7 million) 

2nd 
Malaysia  

(approx. 1.2 million) 

3rd 
         Cambodia         
(approx. 1.69 million) 

3rd 
The Philippines 

 (approx. 1 million) 
   

Source: Ministry of Commerce of China 
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ตารางสถติกิารค้าจนี-อาเซียน (2013) 
Category Contents Ranking Remarks  

ASEAN-
China 
Trade  

443.6 billion USD 
(ASEAN Importing 
244.1 billion USD 
/Exporting 199.5 

billion USD 

China is ASEAN's 
largest trade partner, 
and ASEAN is China's 

3rd largest trade 
partner. 

Increased by 10.9% 
from 2012 

 China's 
Trade with 
Malaysia 

106.07 billion USD 
(Malaysia 

Importing 45.93 
billion USD 

/Exporting 60.14 
billion USD 

1st among ASEAN 
Member States 

Increased by 11.9% 
from 2012 

 China's 
Trade with 
Singapore 

75.91 billion USD 
(Singapore 

Importing 45.86 
billion USD 

/Exporting 30.05 
billion USD 

2nd Increased by 9.6% 
from 2012 

 China's 
Trade with 
Thailand 

71.26 billion USD 
(Thailand 

Importing 32.74 
billion USD 

/Exporting 38.52 
billion USD 

3rd Increased by 2.2% 
from 2012 

 China's 
Trade with 
Indonesia 

68.35 billion USD 
(Indonesia 

Importing 36.93 
billion USD 

/Exporting 31.42 
billion USD 

4th Increased by 3.2% 
from 2012 

 China's 
Trade with 
Vietnam 

65.48 billion USD 
(Vietnam 

Importing 48.59 
billion USD 

/Exporting 16.89 
billion USD 

5th Increased by 29.8% 
from 2012 

 China's 
Trade with   

the 
Philippines 

38.07 billion USD 
(the Philippines 
Importing 19.84 

billion USD 
/Exporting 18.23 

billion USD 

6th Increased by 4.6% 
from 2012 

Source: General Administration of Customs of China
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ตารางสถติกิารลงทุนจนี-อาเซียน (2013) 
ASEAN-China Investment Total: 14.09 billion USD 

ASEAN's Investment to China  Total: 
8.35 billion USD 

China's Investment to ASEAN Total: 
5.74 billion USD 

Rank  Country  Investment Rank  Country  Investment 

1st among 
ASEAN 
Member 
States 

Singapore 7.327 billion USD 
1st among 
ASEAN 

Member States 
Singapore 2.4 billion USD 

2nd Thailand 480 million USD 2nd Laos 
800 million 

USD 

3rd Malaysia 280 million USD 3rd Indonesia 
760 million 

USD 
Source: Ministry of Commerce of China
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