
  

 

 

 

สารนิพนธ ์

เรื่อง การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวณัชชา ม่วงศิริกุล 

รหัสนักศึกษา 05610797 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2564 

ลิขสิทธ์ิของอักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร



  

  
ก 

ชื่อสารนพินธ ์   การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาค   
    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ผู้เขียน    นางสาวณัชชา ม่วงศิริกุล 

อาจารย์ที่ปรึกษาบทความวิจัย อาจารย์ ดร.ศิบดี นพประเสริฐ 
สาขาวิชา  เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์

ปีการศึกษา   2564 
 

บทคัดย่อ  
สารนิพนธ์เรื่อง “การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขยายอิทธิพลของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการทูตวัคซีน โดยมีวิธีการศึกษาจากหลักฐานเอกสารประกอบด้วยเอกสารภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ ทั้งรูปแบบงานวิจัย บทความและการรวบรวมข้อมูลทางส่ือออนไลน์ 
 จากการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ อาจไม่ได้ราบรื่นนัก แต่จีนได้เล็งเห็นแล้วว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังต้องพึ่งพาจีนอีก
มาก ในการพัฒนาเศรษฐกิจของตน เมื่อเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาด จีนจึงตัดสินใจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
ขยายอำนาจอ่อน (soft power) ในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการทูตสาธารณสุข หรือเรียกว่า 
การทูตวัคซีน  

การทูตวัคซีน เป็นนโยบายที่นำวัคซีนมาเป็นเครื่องมือทางการทูต โดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับ
ประเทศต่าง ๆ ทั้งด้านวัคซีน หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน ทีมแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ  นอกจาก
นโยบายนี้จะมีจุดประสงค์หลักเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของจีน จากต้นเหตุของการแพร่เชื้อ เป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือกับนานาประเทศ เป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพ และเพื่อโชว์ศักยภาพทางด้านความก้าวหน้าใน
เทคโนโลยีของจีน นโยบายนี้ยังสามารถช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้ วัคซีนของจีนจึงถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิดให้กับผู้คนทั่ว
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประชากรหลายล้านคนในภูมิภาคนี้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac หรือ 
Sinopharm ของจีน 

ทั้งนี้ การเกิดข้ึนของการทูตวัคซีน หลายประเทศมองว่าเแฝงมาด้วยการขยายอิทธิพลของจีน โดยจีนมี
การเข้ามาตั้งฐานการผลิตในบางประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศที่จีนได้เข้าไปตั้งฐานการผลิตก็ได้ผล
ประโยชน์เช่นกันกล่าวคือ ประเทศเหล่านั้นจะมีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ไม่ต้องประสบกับ
ปัญหาขาดแคลนวัคซีน ทำให้สามารถจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนได้ง่ายข้ึน ซึ่งจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จ
การควบคุมการระบาดของโรคโควิด 

 
คำสำคัญ : การทูต, วัคซีน, การขยายอทิธิพล, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, จีน 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันโลกของเราอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านไม่ว่าจะทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี หรือเรียกกันว่ายุคโลกาภิวัตน์ ซึ ่งคำว่า โลกาภิวัตน์ 
หมายถึง การแพร่กระจายไปทั่วโลกของข่าวสาร การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมผัส 
หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ ้นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก ข้อดีของโลกาภิวัตน์คือทำให้โลกที่เคยกว้าง
ใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยววินาที  ทำให้
ประเทศต่าง ๆ ในโลกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์ และมีความเช่ือมโยงระหว่างกัน ทั้งในแง่ของการ
แลกเปล่ียนสินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเดินทางไปมาหาสู่กันของผู้คนที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
ด้วยระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันการเดินทางของผู้คนมักแฝงมาด้วยเชื้อโรคต่าง ๆ  
ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาด โลกาภิวัตน์ก็กลายเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้การแพร่ระบาดของโรคนั้น
สามารถกระจายไปทั่วทุกมุมโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เกิดเหตุการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ COVID-19 อันเป็นโรคติดเช้ือจากไวรัสชนิดหนึ่ง พบการระบาดครั้งแรกที่ตลาดค้าสัตว์ป่าเมืองอู่ฮั่นหรือ
ตลาดขายอาหารทะเลสดช่ือว่า South China Seaboard เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน โดยในตอนนั้น
เราจะรู้จักโรคนี้ในช่ือว่า ไวรัสอู่ฮั่น ก่อนที่ภายหลังจะระบุเช้ือก่อโรคนี้ได้ว่าเป็นเช้ือ SARS-CoV-2 หรือไวรัสโค
โรนาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่สอง (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 
2)  ซึ่งเป็นเชื้อในตระกูลโคโรนาไวรัส แต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นทางองค์การอนามัย
โลก (WHO) จึงได้ตั้งชื่อโรคติดต่อชนิดนี้ใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีช่ือว่า COVID-19 และได้ประกาศให้การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ครั้งนี้เป็นการระบาดใหญ่หรือ pandemic หลังจากที่เช้ือลุกลาม
ไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก (บีบีซีไทย, 2563) การระบาดครั้งนี้สร้างผลกระทบและความสูญเสีย
มากมายให้กับทั้งประชาชนและเศรษฐกิจ ในขณะที่รอการพัฒนาวัคซีน รัฐบาลแต่ละประเทศต้องสั่งปิด
พรมแดน ปิดธุรกิจต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรวมตัวกันของผู้คนเพื่อลดการระบาด (prakai, 2020)  ทำให้ทั่วโลก
ยิ่งเร่งการวิจัยพัฒนารวมไปถึงเร่งการอนุมัติวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 จนกระทั่งในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 
2563 จีนได้จัดแสดงวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ที่บริษัทผู้พัฒนาวัคซีนของจีนอย่างบริษัทซิโนแวก ไบโอเท
คและบริษัทซิโนฟาร์ม เป็นผู้พัฒนาข้ึน เป็นครั้งแรกในงานแสดงสินค้า ไชน่า อินเตอร์เนช่ันแนล แฟร์ ฟอร์ เท
รด อิน เซอร์วิส ที่กรุงปักกิ่ง โดยวัคซีนดังกล่าวได้เริ่มจัดสรรให้ประชาชนชาวจีนเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน 
(NMPA) ได้มีการอนุมัติให้จัดจำหน่ายวัคซีนกับประเทศต่าง ๆ  
 ในขณะเดียวกันจีนก็มีนโยบายทางการทูตที่ให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนกับประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก 
หรือที ่เรียกกันว่า การทูตวัคซีน (Vaccine Diplomacy) โดยจีนก็ได้ถือโอกาสนี ้ในการพยายามเชื่อม



  

  
2 

สัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศอีกครั้งหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันจีนก็กลับถูกมองว่าทำเพื่อเปล่ียนภาพลักษณ์
จากผู้ร้ายกลายเป็นผู้ให้ จากประเทศที่บริหารจัดการควบคุมโรคได้ไม่ดีในระยะแรก ๆ กลายเป็นผู้ช่วยยุติ
โรคระบาดครั้งนี ้  แทนที่ภาพลักษณ์ที่ทุกคนมองว่าจีนเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดครั้งนี้  กอปรกับ
ทางด้านประธานาธิบดีสีจ้ินผิง ของจีนย้ำว่า วัคซีนของจีนนั้นผลิตออกมาเพื่อแบ่งปัน โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง
กับประเทศกำลังพัฒนา และจะทำให้วัคซีนจีนเป็นวัคซีนสาธารณะสำหรับโลก ซึ่งประเทศกำลังพัฒนา
สามารถเข้าถึงและหาซื ้อได้ง่าย โดยประเทศแรก ๆ ที ่จะได้รับวัคซีนจากจีนคือประเทศในแถบทวีป
แอฟริกา อัฟกานิสถาน กัมพูชา เมียนมา ลาว ไทย เวียดนามและมาเลเซีย ซึ่งประเทศต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ 
ล้วนอยู่ในโครงการความร่วมมือกับจีนที่เรียกว่าโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ Belt and Road 
Initiative ที่หลายคนเรียกว่าโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ซึ ่งเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่า วัคซีนเหล่านี้กำลังจะเป็น
เครื่องมือที่จีนใช้ดำเนินนโยบายทางการทูตสำหรับแผ่ขยายอิทธิพลและบทบาทของจีนไปยังประเทศและ
ภูมิภาคอื่น ๆ  ด้วยกลวิธีที่นุ่มนวล หรือที่เรียกว่า Soft power (ฐานเศรษฐกิจ, 2563)  
 Soft power หรือที่เรียกว่าอำนาจอ่อน เป็นแนวคิดที่พัฒนาโดยศาสตราจารย์โจเซฟ ไนย์ (Joseph 
Nye) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ความหมายของ Soft power คือการขยายอิทธิพล การเปลี ่ยนแปลง
ความคิด การทำให้ผู้คนมีส่วนร่วม หรือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้อื่น โดยไม่ได้ใช้อำนาจบังคับขู่เข็ญ 
(Hard power) อย่างอำนาจเศรษฐกิจ อำนาจทางการทหาร เพื่อบีบบังคับให้ประเทศต่าง  ๆ  ต้องยอมปฏิบัติ
ตามส่ิงที่เราต้องการ โดยแต่ละประเทศก็จะมี Soft power ที่ใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองให้ดีข้ึนในแบบฉบับของ
ตัวเอง เช่น เกาหลีใต้ดำเนินนโยบาย Soft power ผ่านอุตสาหกรรมบันเทิง เยอรมนีดำเนินการผ่านการใช้
ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สหรัฐอเมริกาดำเนินการผ่านทั้งด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพลง ด้านการศึกษา 
ด้านเทคโนโลยี ส่วนจีนในช่วงปีค.ศ. 2007 เป็นต้นมา ใช้ Soft power ในฐานะเครื่องมือเผยแพร่อุดมการ
ของรัฐผ่านส่ือทางด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ มีการผลักดันและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนออกไปอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ เทศกาลทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ หรือการสร้างช่องทางในการ
ค้าขายสินค้าทางด้านวัฒนธรรมผ่านตลาดทางด้านวัฒนธรรม เช่น ตลาดภาพยนตร์ หรือตลาดโทรทัศน์  
(ภาณุ อารี, 2564) เป็นต้น แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) จีนจึงหันมา
ดำเนินการผ่านการส่งความช่วยเหลือไปให้ทั่วโลก โดยรัฐบาลจีนได้มีการส่งอุปกรณ์ที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น
หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเช้ือโรค ชุดตรวจโรค รวมถึงคณะแพทย์ไปให้กว่า 120 ประเทศ อีกทั้งยังมีการ
เผยแพร่ข ้อมูลที ่ เกี ่ยวข้องกับการตรวจหาโรคการรักษาโรคและการป้องกันโรค  โดยอ้างอ ิงจาก
ประสบการณ์ที่จีนได้รับมาก่อน นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและโครงการพักชำระหนี้
ให้กับประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ลงทุน
แมน, 2020) ซึ่งประเทศส่วนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ไทย มาเลเซีย และ 
สิงคโปร์ รวมถึงประเทศที่เป็นเกาะในทะเลจีน (เทิดเกียรติ อ่อนเมือง, 2560) ก็ได้เข้าร่วมในโครงการ Belt 
and Road Initiative ด้วยเช่นเดียวกัน  
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ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงสนใจที ่จะศึกษา “การทูตวัคซีนของจีน  : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” เพื่อให้ทราบถึงนโยบายทางการทูตของจีนผ่านการบริจาควัคซีนให้ความช่วยเหลือกับ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศตามแนวโครงการเส้นทางสายไหมยุค
ใหม่ หรือที่เรียกกันว่า BRI ที่แฝงไปด้วยความต้องการขยายอิทธิพล ว่ามีนโยบายและการดำเนินการ
อย่างไร รวมถึงการศึกษาว่าจีนได้สร้างโครงการอะไรกับประเทศนั้น ๆ บ้าง  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการขยายอิทธิพลของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการทูตวัคซีน 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อให้ทราบถึงการขยายอิทธิพลของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการทูตวัคซีน 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้” มีแบ่งขอบเขตการศึกษาวิจัยเป็นดังนี้ 
 1. ศึกษาในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ .ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน 
 2. ศึกษาในเขตพื้นที่ “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
 3. ศึกษาเกี่ยวกับการทูตวัคซีน และการขยายอิทธิพลของจีน 
 
1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหนังสือ 
บทความ วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.5.1 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่สืบค้น ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการทูตวัคซีนของจีน การขยาย
อิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 1.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Soft power ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road 
Initiative) การต่างประเทศของจีน และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
 1.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
 1.5.4 เรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของรายงานวิจัย  
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1.6 นิยามศัพท์ 
 Soft power หมายถึง อำนาจในการชักจูงหรือโน้มน้าวประเทศอื่นให้ปฏิบัติตามที่ตนประสงค์ 
โดยการสร้างเสน่ห์ ภาพลักษณ์ ความช่ืนชม และความสมัครใจพร้อมที่จะร่วมมือกันต่อไป อำนาจแบบนี้
จะได้รับการยอมรับมากกว่าอำนาจแบบแข็ง (Hard power) หรืออำนาจเชิงบังคับอย่างอำนาจทางทหาร 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความและทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road 
Initiative) และนโยบาย Soft power รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการค้นคว้าและนำเสนอ
ลำดับตามหัวข้อต่อไปนี้ 
2.1 บทความวิจัยและเอกสารที ่ เกี ่ยวข้องกับข้อริ เร ิ ่มหนึ ่งแถบหนึ่งเส ้นทาง (Belt and Road 
Initiative) 

บุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ (2562)  ได้กล่าวไว้ใน แนวทางการสร้างความร่วมมือทางการเงิน ภายใต้
แนวคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย ว่า
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้นําเสนอข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ต่อ
ประชาคมโลกเป็นครั้งแรกในปี 2556 หลังจากนั้น BRI ได้กลายเป็นนโยบายด้านการต่างประเทศที่สำคัญ
ของรัฐบาลประธานาธิบดีสี จ้ินผิง โดย BRI เป็นความพยายามในการเป็นผู้นําของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านนโยบาย ด้าน
การเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขจัดอุปสรรคทางการค้า ด้านการรวมตัวทางการเงิน และด้านการ
เดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในแนวของเส้นทางสายไหมเศรษฐกิจ ทาง
บกและเส้นทางสายไหมเศรษฐกิจทางทะเลศตวรรษที่  21 (The Silk Road Economic Belt and 21st 
Century Maritime Silk Road) หรืออีกนัยหนึ่งคือความพยายามในการส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการและเงินทุนระหว่างกันให้เสรีมากขึ้นและมีอุปสรรคน้อยลง อันที่จริงแล้ว BRI มี ประวัติ
ความเป็นมาย้อนกลับไปในสมัยโบราณเมื่อประมาณ 2,000 ปี ก่อนที่จีนใช้เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทาง
ค้าขายสินค้ากับต่างประเทศซึ่งช่วยสร้างอิทธิพลให้กับจีนในอดีต 

BRI เป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาโดยมีหลักการคือ 1. การ
เช่ือมโยงทั้ง 3 ภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน และ 2. การกำหนดให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลักและสนับสนุนด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างประชาชนในแนว
เส้นทาง BRI โดยจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศที่ เข้าร่วม  หลักการข้างต้นช่วยส่งเสริม        
ภาพลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี การส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนเช่นนี้  เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับ 
ประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ตามแนวเส้นทาง BRI  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กล่าวไว้ใน Belt and Road Initiative  ช่วยเศรษฐกิจโลก
ฟื ้นตัวจากโรคระบาดของโรค COVID-19 ว่า จีนในฐานะที ่ เป็นประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
มหาอํานาจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ได้ริเริ่มแผน Belt and Road Initiative (BRI) หรือที่รู้จักกันดีใน
นาม One Belt One Road โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงตลาดการค้าระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยรัฐบาลจีนมุ่งหวังให้เป็นเส้นทางสายไหม 
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(Silk Road) เส้นใหม่และเพิ่มเส้นทางขนส่งทางทะเล เพื่อเชื่อมโยงประเทศในแถบชายฝั่งรวมถึงทวีป
แอฟริกาด้วย ทั ้งนี ้ เป็นการสร้างความร่วมมือด้วยการใช้ระบบพหุภาคี  (multilateralism) ในการ
วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เท่าเทียมกัน ยึดมั่นในหลักการของการสร้างและการแบ่งปัน 
และการแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อปูทางสําหรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก ทําให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ หยุดชะงัก และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเกิดอุปสรรค ในขณะที่แผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI ช่วยส่งเสริมการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการใช้ช่องทางและแพลตฟอร์มที่สําคัญในการขับเคลื่อนวงจร 
เศรษฐกิจโลกให้มีชีวิตชีวาและขับเคล่ือนได้อย่างต่อเนื่อง 

ท่ามกลางวิกฤติด้านสาธารณสุขและผลกระทบจากการระบาดของโรค  COVID-19 ในครั้งนี้ทำให้
ทั้งจีนและประเทศตามเส้นทาง BRI ต้องเผชิญชะตากรรมร่วมกัน จึงได้จับมือและให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน จนทำให้เส้นทาง  BRI กลายเป็นเส้นทางสุขภาพในการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของ
ประชาชนและถือเป็นเส้นทางในการต่อสู้ของโรคระบาดร่วมกันของแต่ละประเทศไปโดยปริยาย  

จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ได้กล่าวไว้ใน บทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม ว่า โครงการริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน มีความสำคัญอย่างมากทาง
ยุทธศาสตร์ต่ออนาคตของจีน คือ 1.จีนจะกลายเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ จากความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน 2.รัฐบาลจีนมีความสามารถในการใช้
เส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศมากขึ้น โดยจีนอาศัยการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างท่าเรือ
และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อออกแบบเส้นทางให้ได้ตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ของจีนจะเป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสให้เพิ่มความสัมพันธ์ระกว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 3.ใน
ระยะยาวเส้นทางการส่งกำลังบำรุงและการคมนาคมจะค่อยๆดำเนินไปในลักษณะที่จีนเป็นศูนย์กลางมาก
ขึ ้น ในขณะเดียวกันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีนในประเทศต่าง ๆ จะเป็นการกระตุ ้นทาง
เศรษฐกิจ นำมาซึ่งความเจริญและเสถียรภาพในภูมิภาค 

ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ ได้กล่าวไว้ใน ลอดลายมังกร เส้นทางสายไหม แห่งศตวรรษที่ 21 โครงการ
เปลี่ยนโลก ว่า ภายใต้แนวคิดริเริ่มของจีน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ โครงการหนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง หรืออื่น ๆ อาจเรียกได้ว่าแทบไม่ต่างอะไรไปจากโครงการที่พยายามจะ “เปล่ียนโลก” หรือ 
“เปลี่ยนระเบียบโลก” โดยมีจีนเป็นผู้ริเริ่ม แต่ความพยายามที่จะเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนระเบียบโลก
ดังกล่าวอาจไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะสำหรับจีนที่ยังไม่ถึงกับสามารถดำรงความเป็น “มหาอำนาจ” ได้แบบ
เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากยังขาดองค์ประกอบพื้นฐานแห่งความเป็นมหาอำนาจที่สำคัญที่สุด นั่นคือการ
มี “ฐานทัพทางทะเล” อยู่นอกประเทศ  

โครงการ One Belt, One rode อาจเพิ่มบทบาทอิทธิพลให้กับจีนในด้านกิจการระหว่างประเทศ 
แต่สิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้คือ จีนนั้นจะมีฐานะเป็นเพียงแค่ผู้ทำการค้า โครงการต่าง  ๆ ไม่อาจทำให้จีนมี
อิทธิพลครอบงำในทางการทหารหรือสามารถแผ่อิทธิพลทางทหารให้ขยายตัวออกได้  
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2.2 บทความวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Soft power 
Joseph S. Nye Jr. (2004) กล่าวไว้ใน Soft Power the Means to Success in World Politics 

ว่า สำหรับเขา Soft Power หมายถึง ความสามารถที่จะทำให้ผู้อื่นปรารถนาผลลัพธ์ที่ผู้ใช้อำนาจต้องการ หรือ
กล่าวโดยง่ายว่า ความสามารถที่ทําให้ผู้อื่นต้องการ หรือยอมรับในส่ิงที่เราต้องการ โดยกลไกหลักที่สำคัญของ
การใช้ Soft Power คือการสร้างความดึงดูดใจต่อผู้อื่น Soft Power นั้นเกิดข้ึนภายใต้เงื่อนไขที่มีความดึงดูด
ใจที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งชักจูงพวกเราให้คล้อยตามจุดประสงค์ของผู้อื่น โดยปราศจากการคุกคามหรือการ
แลกเปล่ียนส่ิงใด ๆ ดังนั้นกุญแจสำคัญของการใช้ Soft Power ก็คือปัจจัยด้านความดึงดูดใจไม่ใช่การคุกคาม 
ถ้าหากการใช้ Hard Power คือการเปลี ่ยนเพียงแค่พฤติกรรมของผู้อื่นผ่านการบังคับขู ่เข็ญ การใช้  Soft 
Power ก็คือการเปล่ียนใจผู้อื่นให้คล้อยตามทำให้ตัวแสดงนั้น ๆ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม  

 แหล่งที่มาของ Soft Power นั้นประกอบไปด้วย วัฒนธรรม ค่านิยมหรืออุดมการณ์ทางการเมือง 
และนโยบายต่างประเทศ วัฒนธรรมคือชุดของค่านิยมและแนวปฏิบัติที่สร้างความหมายให้กับสังคม ซึ่งหาก
วัฒนธรรมของรัฐนั้น ๆ มีความสอดคล้องกับค่านิยมสากล ก็จะมีโอกาสที่รัฐดังกล่าวสามารถสร้างแรงบันดาล
ใจต่อรัฐอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น 
 กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ (2561) กล่าวไว้ใน นโยบายต่างประเทศของจีนกับความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่า การใช้ Soft power เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศของจีน เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายและผลประโยชน์แห่งชาติของจีน มีการใช้กิจกรรมและ
เครื่องมือในการดำเนินการหลายรูปแบบ โดยสามารถจำแนกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1. การลงทุนให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศผ่านความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ถือเป็นเครื่องมือ
สำคัญของจีนในการขยายอิทธิพล โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากประเทศที่กำลังพัฒนา เนื่องจากรูปแบบ
การให้ความช่วยเหลือของประเทศตะวันตก มีเงื่อนไขที่ให้ประเทศผู้รับความช่วยเหลือปฏิบัติตามซึ่งเป็นการ
บีบบังคับมากกว่ารูปแบบของจีน 

 2. การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการรักษาสันติภาพ ผ่านทางการปฏิบัติการไม่ใช่ทาง
ทหาร (Military Operations Other Than War: MOOTW) เป็นการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและ
ปฏิบัติการสันติภาพในประเทศที่ประสบภัย สำหรับจีนปัจจุบันได้ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพไปปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ หลายที่ในโลก รวมทั้งส่งหน่วยแพทย์ไปช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วย 

3. โครงการแลกเปล่ียนด้านภาษาและวัฒนธรรม การใช้วัฒนธรรมโดยปกติจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ
การใช้ Soft Power แต่กิจกรรมทางวัฒนธรรมและภาษาส่วนใหญ่จะไม่สามารถสร้าง Soft Power ได้โดยตรง 
แต่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์กันผ่านเรื ่องราวประวัติศาสตร์หรือการนำ
วัฒนธรรมประเพณีที่เช่ือมโยงกัน รวมทั้งสร้างความนิยมให้กับผู้กระทำ 

 4. การทูตและการมีส่วนร่วมในเวทีต่างประเทศ การทูตเป็นกิจกรรมที่เป็นช่องทางโดยตรงในการส่ือ
ถึง Soft Power เป็นหลักทางการทูตแนวใหม่ของจีนที่ยึดหลักการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศ
อื่น ทำให้จีนได้รับความนิยมและการสนับสนุนมากขึ้นจากประเทศอื่น  
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5. ความร่วมมือพหุภาคี การดำเนินนโยบายต่างประเทศ รัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศซึ่งส่วน
ใหญ่จะอยู่ในรูปแบบพหุภาคีเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รัฐจะส่งสัญญาณของความอ่อนโยนและความงามที่จะทำให้
เกิด Soft Power ได้ภายใต้กรอบหรือกฎระเบียบขององค์กรระหว่างประเทศ ปัจจุบันจีนเป็นศูนย์กลางของ
องค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ มีบทบาทนำในเวทีระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีรวมทั้งสถาปนา
ก่อตั้งความร่วมมือองค์การระหว่างประเทศใหม่ในระดับภูมิภาคด้วย 

จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจีนได้ใช้ Soft Power ในการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายต่างประเทศต่อ
อาเซียนโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ถือว่าเป็นรูปแบบการดำเนินนโยบายที่เปล่ียนแปลงไป
จากเดิม 

 
2.3 บทความวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกับต่างประเทศ  

พรหมพร สินพรหม (2556) กล่าวไว้ใน ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ว่า จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกที่
เสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับอาเซียน โดยทั้งสองฝ่าย ได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงความร่วมมือ
ทาง เศรษฐก ิจ  (Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation) เม ื ่ อ เด ือน
พฤศจิกายน 2545 ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน กับประเทศสมาชิกอาเซียน
เก่า (6 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน)  ให้แล้วเสร็จภายในปี 2553 
และกับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (4 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา) ภายในปี 2558 
ต่อมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16 เหล่าประเทศสมาชิกได้เห็นชอบให้มีการยกระดับความตกลง 
การค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) เพื่อทำให้เกิดการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การ
ลงทุน และการบริการระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการกระทำครั้งนี้เป็นผลให้จีนกลายเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของจีน รองจากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ 
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างพากันให้ความสนใจในการทำการค้า
การลงทุนร่วมกันกับจีนมากยิ่งขึ้น  

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร (2563) กล่าวไว้ใน เศรษฐกิจไทย-จีน โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ว่า เมื่อจีน
ประสบกับภัยพิบัติจากการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสใหม่ ที่เริ่มระบาด ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ซึ่งเป็นชุม
ทางคมนาคม อันได้แก่ ทางรถไฟ ทางหลวง ทางอากาศ และทางน้ำที่แม่น้ำอู่ฮั่นกับแม่น้ำแยงซีมาบรรจบกัน อู่
ฮั่นจึงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญของจีน เหตุการณ์นี้ทำให้ทางการจีนต้องตัดสินใจปิดเมือง ผลที่
ตามมาคือ นอกจากจะทำให้สินค้าไทยที่ใช้ตลาดเมืองจีนเป็นหลักแล้ว จีนยังเป็นแหล่งที ่ประเทศไทยซื้อ
เครื่องจักร วัตถุดิบ และชิ้นส่วนของสินค้าสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปที่สำคัญ ดังนั้น เมื่อจีนไม่สามารถส่ง
วัตถุดิบ ช้ินส่วน ก็ทำให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของไทยต้องหยุดชะงักไปด้วย ภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ซบ
เซาอยู่แล้ว เนื่องจากการชะลอตัวของการส่งออก ทั้งที่ส่งไปจีนและส่งออกไปอเมริกา ยุโรป และที่อื่น ๆ ก็จะ
ยิ่งซบเซามากยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจที่สลับซับซ้อนระหว่างเศรษฐกิจไทยและของจีน ใน
อนาคตข้างหน้า ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งในด้านความเป็นตลาดสำคัญของสินค้าส่งออกไทย เป็นตลาดการ
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ท่องเที ่ยวที ่สำคัญที ่สุด แล้วยังเป็นแหล่งที ่ผลิตสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบชิ ้นส่วน เป็นห่วงโซ่สำคัญของ
สายการผลิตสินค้าที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทย 

สิ่งหนึ่งที่จีนพยายามอย่างมาก คือ การทำให้เงินหยวนของจีนเป็นที่ยอมรับ เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี ่ยนสินค้าและบริการ รวมทั ้งเป็นเงินตราที ่ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเอเชียใต้ สามารถใช้เป็นแหล่งเงินเพื่อการลงทุนและสนับสนุน
เพื่อการอื่น ๆ ได้มากขึ้น จีนได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศแห่งเอเชีย เพื่อจีนจะได้ให้สินเช่ือ
ระยะยาวเพื่อการลงทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตและทางการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ความพยายามที่จะใ ห้เงินหยวน
เป็นเงินตราระหว่างประเทศยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ได้ใส่เงินหยวนของจีนเป็นเงินตราที่กองทุนการเงินไว้ใช้ถ่วงน้ำหนักในการคำนวณค่าเงินสิทธิพิเศษถอนเงิน 
หรือ SDR ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นผู้ออกและแจกจ่ายให้กับประเทศด้อยพัฒนายากจนที่ขาด
แคลนเงินตราระหว่างประเทศ 

เขียน ธีระวิทย์ ได้กล่าวไว้ใน นโยบายต่างประเทศจีน ว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจนีกับ
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ที่สำคัญ คือ 
นโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนและประเทศในภูมิภาค ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค และระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนและประเทศในภูมิภาค  

ในช่วงแรกของทศวรรษ 1950 จีนส่งเสริมอุดมการณ์ปฏิวัติอยู่กับค่ายโซเวียต ซึ่งประเทศส่วนมากใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สังกัดอยู่ประกอบกับสงครามเกาหลี ทำให้ในช่วงนั้นมีการห้ามค้ายุทธปัจจัยกับจีน ทำ
ให้การค้าระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียเกือบไม่มีเลย จนในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ภาพลักษณ์ของจีนใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั ้นดีขึ ้น ส่วนหนึ ่งอาจเป็นผลจากการประชุมบันดุง ทำให้บางประเทศเริ ่มมี
ความสัมพันธ์ในด้านการค้าขายกับจีนมากขึ้น 

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 จีนเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอย มีการใช้นโยบายพึ่งตนเองนิยม (autarky) อีก
ทั้งช่วงปลายทศวรรษนี้ จีนยังอลหม่านไปด้วยการปฏิวัติวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
จึงชะงักงัน 

จีนในทศวรรษที่ 1970 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ประเทศในค่ายเสรีเลิกคว่ำบาตรจีนในทาง
เศรษฐกิจ และเลิกปิดล้อมจีนในทางการเมือง จีนเข้าไปเป็นสมาชิกของสหประชาชาติแทนไต้หวัน จีนดำเนิน
นโยบายสี่ทันสมัย และจีนยังแสดงความชื่นชมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน ประกอบกับการผันผวน
ในทางการเมืองในอินโดจีน ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนในทางการเมืองนี้ จึงมีส่วนส่งเสริมให้มีการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้การค้าของจีนขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 

จนถึงช่วงกลางทศวรรษ 1990 จีนมองโลกในแง่ดีเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การขยายตัวในด้านการค้ากับภูมิภาค ทำให้จีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่าง
สามารถกระจายตลาดได้มากขึ้น นับแต่นั้นมาจีนก็พยายามเน้นและพัฒนาผลประโยชน์กับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างแข็งขัน นโยบายต่าง ๆ ที่จีนออกมาล้วนสอดคล้องกับผลประโยชน์ของอาเซียนเป็น
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ส่วนใหญ่ และการที่จีนได้รับการยอมรับมากขึ้นในภูมิภาคนั้น จะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์กับนานาประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

 
2.4 บทความวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขยายอิทธิพลจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

พรยมล อุดมชาติ (2560) กล่าวไว้ใน การขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในศตวรรษที่  21 ว่า จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเน้นที่การสร้าง
หลักประกันในการรักษาความสงบผ่านการสร้างความไว้ เนื ้อเชื ่อใจและความเชื ่อมั ่น  การสร ้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศรอบบ้านและเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อสร้างความ
มั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ อีกทั้งยังสร้างความทันสมัยให้แก่ประเทศเพื่อกีดกัน
อำนาจอิทธิพลของสหรัฐฯ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของจีน โดยเฉพาะ
ผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ ตลอดจนการแสวงหา วิธีการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศคู่พิพาทที่สำคัญ
อย่างญ่ีปุ่น ซึ่งยังคงมีอิทธิพลออำนาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ และเพื่อไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียดที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเองต่อการนำไต้หวัน
เข้ามารวมอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของจีน และอีกหนึ่งสาเหตสำคัญก็คือ เพื่อปกป้องสภาวะแวดล้อมให้
เกื้อกูลต่อการรักษาผลประโยชนของจีน 

ศรัณญ์ ถาวรกูล (2559) กล่าวไว้ใน การขยายอำนาจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่า จีนที่มุ่งหวังให้ประเทศของตนเกิดการพัฒนาอย่างเท่าทันและทัดเทียมกับประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในยุโรป โดยจีนมีแผนการที่จะพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและมั่นคง โดยพยายามที่จะสร้างประเทศ
ให้มีความทันสมัยให้ได้ภายในระยะเวลา 50 ปีตั้งแต่มีการวางนโยบายในยุคปฏิวัติ โดยกำลังดำเนินยุทธศาสตร์
เพื่อหาผลประโยชน์และสร้างความเจริญให้กับภูมิภาคและประเทศของตน จะเห็นได้จากการที่จีนพยายามเข้า
มาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างส่ิงทันสมัย สนับสนุนให้มี
การวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีความพร้อมทัดเทียมกับ
ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เพราะเมื่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้มีความพร้อมแล้วนั้น ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สามารถลดหรือเลิกพึ่งพาภูมิภาคยุโรปได้ในอนาคต จะทำให้จีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจ
ลูกใหม่ มีความได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน เช่น ในด้านเศรษฐกิจที่จีนสามารถทำตลาดค้าขายกับเหล่าประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ รวมถึงการเข้าไปให้การช่วยเหลือ โดยตั้งข้อเสนอที่ประเทศจีนสามรถหา
ผลประโยชน์ ได้จากประเทศที่ประเทศที่ตนเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นต้น  

 
 

2.5 บทความวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศของจีน 
ชาญชัย คุ้มปัญญา (2564) กล่าวไว้ใน สถานการณ์โลกและการทูตจีน 2021 ว่า จีนยึดหลักร่วมมือ

รอบด้าน สร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน เน้นพูดคุยหารือ ไม่แทรกแซงกิจการภายในของอีกประเทศ เป็นหลัก
พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับที่ฮ่องกงเป็นเขตอธิปไตยเรื่องภายในของจีน จีนมุ่งมั่นเป็น
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มิตรกับทุกประเทศ และจะไม่อ่อนข้อให้ใครหากประเทศนั้นไม่เป็นมิตร ตลอดปี 2020 การทูตจีนมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการภายในประเทศและบริบทโลก สร้างประโยชน์ทั้งแก่จีนและโลก รักษาเสถียรภาพโลก ส่งเสริมพหุ
ภาคีนิยม ประสานตลาดในและต่างประเทศ เปิดเศรษฐกิจขยายความร่วมมือ ลงนามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ได้ข้อสรุปข้อตกลงการลงทุนจีน-อียู เดินหน้าตามข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง 
(BRI) มีส่วนร่วมในการปฏิรูปธรรมาภิบาลโลก (Global Governance) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน 
แนวทางของจีนที่ยึดมั่นการพัฒนาโดยสันติ อยู่ร่วมกับนานาชาติ ให้ความสำคัญกับมวลมนุษยชาติ สร้าง
สันติภาพถาวร มั่นคงมั่งคั่งร่วมกัน ผลักดันแผนริเริ่มความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก (Global Initiative 
on Data Security) และส่งเสริมความร่วมมือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตรงข้ามกับความร่วมมือ
คือลัทธิเอกภาคีนิยม (unilateralism) ลัทธิปกป้องการค้า (protectionism) การเมืองเรื ่องของอำนาจ 
(power politics) ขัดขวางความร่วมมือระหว่างประเทศ จีนยังคงสร้างสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติต่อไป ทั้ง
ยกระดับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งขึ้น ร่วมมือกันมากขึ้น และหวังสร้างประชาคมโลกร่วมกัน เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ พหุภาคีนิยมที่ให้ความยุติธรรมมากกว่า เดิม ความร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างได้
ประโยชน์ ตระหนักว่าการแบ่งแยกนำสู่การเป็นศัตรูนำสู่ความโกลาหลวุ่นวายและลงเอยด้วยความอดอยาก
ยากจน จีนไม่ต้องการเป็นคู่ขัดแย้งกับชาติใด ยินดีอยู่ร่วมกับประเทศอื่น  ๆ ที่ถึงแม้จะใช้ระบบเศรษฐกิจ
การเมืองแตกต่าง 

จากการทบทวนวรรณกรรม บทความวิจัยที่ใช้ศึกษาและเกี่ยวข้อง ทำให้ผู้วิจัยเข้าใจในบริบทต่าง ๆ 
มากยิ ่งขึ ้น ได้ร ู ้ถึงสถานการณ์และแนวทางการขยายอิทธิพลของจีน ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าใจในนโยบาย หนึ ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road 
Initiative) และ Soft power มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้วิจัยใคร่ที่จะศึกษาเรื่อง “การทูตวัคซีนของจีน : การขยาย
อิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เพื่อศึกษาต่อยอดว่าในกลุ่มประเทศภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
และกลุ่มประเทศตามแนวโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่  จีนจะนำการทูตวัคซีนมาดำเนินการและมี
นโยบายอย่างไร  
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บทที่ 3  
การขยายอิทธิพลของจีนในศตวรรษที่ 21 

ในช่วงที่ผ่านมา จีนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญต่อการขึ้นมาเป็นผู้นำโลก เพราะจีนจะสามารถเป็น
ส่วนหนึ่งของการกำหนดกฎเกณฑ์และโครงสร้างโลกเพื ่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศของตน จีนจึงใช้
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่สำคัญที่สุด เป็นนโยบาย
ตอบสนองต่อความต้องการของจีนที ่จะขึ้นมาเป็นผู้นำของระบบเศรษฐกิจโลก ผ่านการสร้างเครือข่ายที่
เชื่อมโยงทั้งตลาดและแหล่งทรัพยากรเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำของจีน (ณัชชา ณ ระนอ ง, 
2563) ซึ่งโครงการนี้เป็นการนำยุทธศาสตร์เดิมที่มีอยู่แล้วอย่าง ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม มาดำเนินการต่อ 
3.1 ความเป็นมาของเส้นทางสายไหมและโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) 

ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในสมัยจักรพรรดิฮั ่นอู่ตี้ จักรพรรดิองค์ที่ 5 แห่ง
ราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ.403 - 455) ในสมัยนั้นชนเผ่าที่มีความสามารถทางด้านการรบ และมีอำนาจควบคุมประเทศ
เล็ก ๆ ในดินแดนตะวันตกหลายสิบประเทศ คือ ชนเผ่าซงหนู ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนอยู ่ทางตอนเหนือของ
ดินแดนจีน ชนเผ่าซงหนูมักจะเข้ามารุกรานดินแดนจีนอยู่บ่อยครั้ง จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้จึงได้ส่งนักการทูตนามว่า 
จางเซียน พร้อมคณะจำนวนร้อยกว่าคน เดินทางไปยังดินแดนตะวันตกของจีน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงมิตร
ในการร่วมโจมตีชนเผ่าซงหนู แต่เมื่อจางเซียนเดินทางออกจากชายแดนก็ถูกชนเผ่าซงหนูจับกุม พอหัวหน้าชน
เผ่าซงหนูรู้วัตถุประสงค์การเดินทางไปยังดินแดนตะวันตกในครั้งนี้ เขาจึงส่ังให้กักตัวจางเซียนและคณะ พร้อม
กับส่งตัวไปใช้แรงงานเป็นกุลี โดยหัวหน้าเผ่าซงหนูนั้นได้ใช้ทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนเพื่อหลอกล่อให้จางเชียนอยู่
รับใช้ตน โดยกุศโลบายล่อจางเชียนให้อยู่กับเผ่าของตนนั้น หัวหน้าเผ่าซงหนูได้ยกสตรีซงหนูคนหนึ่งให้จาง
เชียนเป็นภรรยา แต่จางเซียนก็ไม่เคยลืมหน้าที่ของตนหรือละทิ้งความพยายาม จางเซียนถูกกักตัวอยู่ราว 11 ปี 
เมื่อพวกซงหนูตายใจ เขาจึงหลบหนีออกมาพร้อมกับพรรคพวกอีกจำนวนหนึ่งออกเดินทางทำหน้าที่ทางทูต
ของตนเองที่ได้รับมอบหมายมาจากราชวงศ์ฮั่นต่อ จางเซียนเดินทางไปถึงชนเผ่าต้าหว่าน เพื่อสานสัมพันธ์
ทางการทูตสำเร็จเป็นชนเผ่าแรก จากนั้นเดินทางผ่านคังจวีไปยังประเทศต้าเยว่จือ เพื่อแสวงความร่วมมอืใน
การสู้รบกับซงหนูต่อ แต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับพบว่า ต้าเยว่จือได้ย้ายถิ่นฐานไปแล้วหลังจากถูกชนเผ่าซงหนู
บุกเข้าโจมตี และได้อพยพไปไกลถึงดินแดนทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบัน เมื่อจาง
เชียนบากบ่ันเดินทางตามจนไปพบกับผู้นำของต้าเยว่จือ แตด่้วยความหวาดกลัวกับความโหดร้ายและความป่า
เถื่อนในการรบของพวกซงหนู ผู้นำของต้าเยว่จือจึงตอบปฏิเสธที่จะร่วมมือกับราชวงศ์ฮั่นสู้รบกับซงหนู  
หลังจากออกจากต้าเยว่จือ จางเชียนก็เดินทางกลับมายังเมืองหลวงฉางอาน แต่ระหว่างทางก็ประสบกับทหาร
ของซงหนู และถูกจับตัวส่งไปยังเมืองหลวงของพวกซงหนูอีกครั้ง คราวนี้จางเชียนใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปี ก็
สามารถหนีออกมาจากการควบคุมตัวของซงหนูได้ โดยอาศัยช่วงเวลาที่การเมืองภายในของเผ่าซงหนูเกิดความ
วุ่นวายหลบหนีออกมา และเดินทางกลับถึงฉางอานในที่สุด 
 ต่อมาในปี 119 ก่อนคริสตกาล จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ก็ส่งจางเชียนออกไปปฏิบัติภารกิจทางการทูตกับ
ดินแดนตะวันตกอีกเป็นครั้งที่สอง โดยจุดมุ่งหมายของการเดินทางครั้งนี้เป็นการไปสานสัมพันธ์กับเผ่าอูซุนเพื่อ
โจมตีซงหนูอีกครั้ง (วริษฐ์ ล้ิมทองกุล, 2564) แต่เมื่อไปถึงอูซุน กษัตริย์ของอซูุนมีความหวาดกลัวพวกซงหนู 



  

  
13 

จึงได้ตอบปฏิเสธที่จะร่วมมือกับราชวงศ์ฮั่น แต่กษัตริย์ของอซูนุก็แสดงเคารพและแสดงความมีมิตรไมตรีต่อ
ราชวงศ์ฮั่นด้วยการส่งทูตติดตามจางเชียนกลับมาฉางอานพร้อมกับนำเครื่องบรรณาการมีค่ามากมาย กลับมา
มอบให้กับจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ เมื่อจักรพรรดฮิั่นอู่ตี้เห็นจางเชียนกลับมาพร้อมกับทูตตะวันตก และเครือ่ง
บรรณาการมากมายก็ทรงพอพระทัย เพราะส่ิงนี้นับว่าเป็นการเปิดสัมพันธไมตรีกับดินแดนตะวันตกได้สำเร็จ  
 
 

  
 

     ภาพที่ 1 จักรพรรดฮิั่นอู่ตี ้            ภาพที่ 2 จางเชียน 
ที่มา : https://www.matichonacademy.com/    ที่มา : http://www.jiewfudao.com 

แม้การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทางการทูตของจางเชียนจะไม่ได้ราบรื่นตลอดเส้นทาง แต่การเดินทาง
บุกเบิกดินแดนตะวันตกทั้งสองครั้งของจางเชียน และการเดินทางของทูตคนอื่น ๆ ล้วนก็สามารถเช่ือมสัมพันธ์
กับประเทศทั้งหลายได้เป็นผลดี ทำให้พวกเขามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรตะวันตกมากขึ้น ไม่ว่าจะ
ทั้งเรื่องคน ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละดินแดน ช่วงเวลานี้เองจีนจึงเห็นโอกาส
ในการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับดินแดนทางตะวันตกและดินแดนทางตะวันออกกลางมากขึ้น หลังจาก
นั้นเป็นต้นมา จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ก็ทรงแต่งตั้งทูตไปยังดินแดนเหล่านี้ทุกปี พร้อมกับเตรียมของขวัญบรรณาการ
ไปแลกเปล่ียนกับประเทศเหล่านั้น เปิดเส้นทางการค้าระหว่างกัน เปิดเส้นทางการค้าผ้าไหม อาหารของจีนสู่
ตะวันตกและเครื ่องหอม ม้าจากตะวันตกสู ่ประเทศจีน ผ้าไหมถูกส่งต่อไปยังเปอร์เซีย และส่งต่อไปยั ง
อาณาจักรโรมัน (ธดากรณ์ สุกิจจินดา, 2558) เส้นทางเช่ือมอาณาจักรใหญ่ทั้งสองอาณาจักร ได้เริ่มต้นขึ้นใน
สมัยราชวงศ์ฮั่นนี้เอง 

เดิมทีเส้นทางการค้าจากจีนไปยังยุโรปนี้ เรียกว่า “เส้นทางตะวันตก” จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 19 
นักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมันนาม Ferdinand von Richthofen เรียกเส้นทางนี้ว่า “เส้นทางสายไหม” (Silk 
Road) ในเวลาต่อมา ชื่อนี้ก็ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการในยุโรปและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดย
สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า เส้นทางสายไหม เนื่องมาจากจีนเป็นประเทศแรกของโลกที่ประดิษฐ์คิดค้นการเลี้ยงหม่อน
ไหมและการทอผ้าไหมขึ้น ก่อนที่ในเวลาต่อมาผ้าไหมจะกลายเป็นสินค้าส่งออกประเภทแรกและสินค้าสำคัญที่

https://www.matichonacademy.com/content/article_55308
http://www.jiewfudao.com/
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ทำให้ชาวตะวันตกจำนวนมากรู้จักประเทศจีน จนกระทั่งชาวยุโรปขนานนามประเทศจีนว่า "เซเรส" หรือ 
"ประเทศแห่งไหม" สินค้าไหมจากจีนเป็นที่นิยมในราชสำนักโรมันอย่างมาก ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาแพง 
เนื่องจากเส้นทางขนส่งทางบกที่ห่างไกลและยากลำบาก อัตราภาษีที่สูง และค่าผ่านทางในพื้นที่ต่าง ๆ แต่ด้วย
คุณภาพของสินค้าที่ดีจึงเป็นที่ต้องการ ดังนั้นไหมจึงมีค่ามาก บ่งบอกสถานะทางสังคมของผู้ครอบครอง ชาว
โรมันซื้อสินค้าจากโลกตะวันออกมูลค่ามหาศาล จนในช่วง ค.ศ.22 จักรพรรดิทิเบอริอุส (Tiberius) ทรงออกมา
กล่าวว่า ชาวโรมันใช้เงินไปกับของฟุ่มเฟือยจากโลกตะวันออกมากเกินไป และผู้บริหารกรุงโรมพยายามยุติการ
ซื้อสินค้าฟุ่มเฟื่อยเหล่านี้ เพราะทำให้เงินในท้องพระคลังร่อยหรอ (สุมาลี สุขดานนท์, 2562) 

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ศึกษาเส้นทางสายไหมใน
ประเทศจีนและประเทศต่าง ๆ ในเอเชียกลางทำให้ทราบว่าเส้นทางสายไหมมีทั้งหมด 3 สายหลักดังนี้ 

1. สายทะเลทราย 
เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น เริ่มจากนครซีอาน มุ่งสู่ทิศตะวันตกผ่านมณฑลกานซู ถึงเมืองตุนหวง
ศูนย์กลางการเดินทางบนถนนสายนี้ แล้วแบ่งออกเป็น 2 สายคือ 
- สายเหนือ จากเมืองตุนหวง มุ่งสู่ทางเหนือของทะเลทรายตากลามากัน ผ่านเมืองอูเอ่อเล่อ คู่

เอคาชการ แล้วเข้าเอเชียกลางผ่านเมืองทัชเคนท์บุคารา (ในประเทศอุซเบกิสถาน) แล้วเข้า
กรุงแบกแดดประเทศอิรัก ผ่านทะเลทรายซีเรีย ส้ินสุดที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

- สายใต้ จากเมืองตุนหวง มุ่งสู่ทางใต้ของทะเลทรายตากลามากัน ผ่านเมืองเหอเกียนยารัค
คานไปบรรจบสายแรกที่ราชการ เข้าสู่เอเชียกลาง หรือแยกลงใต้ผ่านที่ราบสูงคาราโคราม
เมืองกิลกิตตักศิลา ประเทศปากีสถาน หรือแยกเข้าสู่อัฟกานิสถานไปส้ินสุดที่อิสตันบูล หรือ
แยกเข้าเมืองอัมริสา เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ตามเส้นทางเผยแพร่พุทธศาสนา 

2. สายทุ่งหญ้า 
เป็นเส้นทางที ่แยกจากเมืองซีอานข้ามเทือกเขาเทียนซาน  ถึงเมืองบาลคน แล้วไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือสู่เทือกเขาอัลไต เอเชียกลาง ทุ่งหญ้าแพรตอนกลางของประเทศาซัคสถาน 
ที่เป็นแหล่งอาศัยของม้าสวรรค์ เนื่องจากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าอาหารของม้าเส้นทางนี้ยังมีอีก
เส้นทางหนึ่งที่แยกไปทางเทือกเขาเทียนซานตอนเหนือสู่เมืองฮามมี่ ทูหลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี อีล่ี ก่อน
เข้าสู่เอเชียกลาง 

3. สายทะเล 
เริ่มจากทะเลจีนใต้ มณฑลกวางตุ้ง หรือมณฑลฝูเจ้ียนตอนใต้ของจีน เข้าสู่คาบสมุทรมลายู ผ่าน
ประเทศไทย มาเลเซีย เข้าสู่เกาะสุมาตราไปยังมหาสมุทรอินเดีย ผ่านศรีลังกา อินเดียเข้าสู่ทะเล
แดง ขึ้นฝ่ังที่อียิปต์ ก่อนมุ่งสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลีในปัจจุบัน เส้นทางนี้เจริญรุ่งเรืองมากในสมัย
จักรพรรดิหย่งเล่อ (Yong Le) แห่งราชวงศ์หมิงระหว่าง พ.ศ. 1948-1976 ที่พระองค์ได้ให้แม่ทัพ
ขันทีนามว่าเจ้ิงเหอ (Zheng He) เดินเรือค้าขายเส้นไหมผ้าไหมและสินค้าอื่น ๆ กับประเทศต่าง 
ๆ มากกว่า 30 ประเทศ ตลอดเส้นทางสายไหมสายทะเล (ปริวัฒน์ จันทร, 2546) 
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ภาพที่ 3 แผนที่เส้นทางสายไหมโบราณ 
ที่มา : http://www.gotogethertravel.com/อุซเบกิสถาน-ตำนานแห่งเ/ 

แท้จริงแล้ว ก่อนจางเชียนจะเปิดเส้นทางสายไหมทางบก เส้นทางสายไหมทางทะเลได้ถือกำเนิดขึ้นมา
ก่อนแล้วในช่วง 1,112 ปีก่อนคริสตกาลในสมัยราชวงศ์โจวจนกระถั่งถึงราชวงศ์ฉิน แต่เนื่องจากเทคโนโลยีใน
ด้านการเดินเรือในสมัยนั้นยังไม่ก้าวหน้า เส้นทางสายไหมทางทะเลจึงเป็นเพียงเส้นทางส้ัน ๆ ที่ถ่ายทอดวิธีการ
ผลิตไหมและการทอผ้าไหมให้กับดินแดนตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่เกาหลีและญี่ปุ่นในปัจจุบัน  

เส้นทางสายไหมทางบกในยุคแรก นอกจากจะนำผ้าไหมจากจีนไปสู่สายตาชาวโลกแล้วยังเป็นเส้นทาง
ที่เผยแพร่ ส่ีประดิษฐกรรมอันยิ่งใหญ่ (ประกอบไปด้วยเทคนิคการทำกระดาษ เข็มทิศ ดินปืนและเทคโนโลยี
การพิมพ์) ใบชา สินค้า วัฒนธรรม ปรัชญาจีนเผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย และในขณะเดียวกันเส้นทาง
สายไหม เส้นเดียวกันนี้ก็นำเอาสินค้า วัฒนธรรมของเปอร์เซีย-ตะวันตก พันธ์ุพืช สัตว์ เช่น กระจก เพชรพลอย 
ข้าวโพด ฝ้าย ยาสูบ สิงโต เสือดาว-เสือดำ ช้าง ฯลฯ และที่สำคัญนำศาสนาพุทธจากอินเดียเข้ามาเผยแพร่
ให้แก่ชาวจีนอีกด้วย (วริษฐ์ ล้ิมทองกุล, 2564) 

การค้าบนเส้นทางสายไหมเจริญรุ่งเรืองอยู่หลายช่วงเวลา เพราะจีนสามารถการควบคุมเส้นทางสาย
ไหมได้ ได้แก่ สมัยราชวงศ์ฮั่น (ค.ศ. 206 – 221) ราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618 – 907) และราชวงศ์มองโกล (ค.ศ.
1200 – 1360) เส้นทางสายไหมมีอายุ 2,000 กว่าปี ก่อนจะเสื่อมถอยลงจากสาเหตุหลายประการ เช่น การ
พัฒนาการเดินเรือของชาติตะวันตก เทคนิคการเล้ียงไหมที่ไม่ได้เป็นความลับและแพร่ขยายมากขึ้น การขยาย
อิทธิพลของรัสเซียเข้ามาในเอเชียกลางในช่วงศริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้น (สุมาลี สุขดานนท์, 2562) 

เมื่อเวลาผ่านไปคำว่า “เส้นทางสายไหม” ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ใน
ระหว่างการเยือนคาซักสถานของ นายสี จ้ินผิง ประธานาธิบดีจีนได้แถลงเปิดตัวครั้งแรกถึงการริเริ่มโครงการ 
“แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” เส้นทางนี้ประกอบด้วยเครือข่ายถนนและเส้นทางรถไฟเชื่อมจีนกับยุโรป
ผ่านเอเชียกลาง และในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน นายสี จ้ินผิง เดินทางไปเยือนอินโดนีเซีย และกล่าวเปิดตัว
โครงการ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ที่เชื ่อมท่าเรือจีนกับท่าเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง และยุโรป ตลอดเส้นทางบกและเส้นทางทะเล จะมีการลงทุนปรับปรุงท่าเรือ และสร้างศนูย์
การผลิตอุตสาหกรรมและการค้าขึ้น โครงการเครือข่าย เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลนี้มีชื่อเรียกอยู่
หลายอย่าง เช่น การริเริ่มแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative) หรือ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One 

http://www.gotogethertravel.com/อุซเบกิสถาน-ตำนานแห่งเ/
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Belt, One Road) โครงการเส้นทางบกมี ชื่อเป็นทางการว่า “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” (Silk Road 
Economic Belt: SREB) ส่วนเส้นทางมหาสมุทร เรียกว่า “เส้นทางสายไหมทางทะเล” (Maritime Silk Road) 

เมื่อ สี จิ้นผิง กล่าวถึงโครงการนี้โดยรวมจะใช้คำในภาษาจีนว่า “yi dia yi lu” (一带一路) ที่หมายถึง
“หนึ่งแถบหนึ่ง เส้นทาง” นั่นเอง  

โครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative ) หรือเส้นทางสายไหมใหม่แห่งศตวรรษ
ที่ 21 ประกอบด้วย 2 เส้นทาง คือ 

1. เส้นทางทางบก (Silk Road Economic Belt หรือ “One Belt”) เป็นเส้นทางขนส่ง
ทางโลจิสติกส์ที่มีเส้นทางเช่ือมต่อกันบนแผ่นดินยูเรเชีย (Eurasian Land Bridge) และจะมีการสร้าง
ถนนรวมถึงรางรถไฟในการเดินทางไปมาหาสู่กัน ประกอบด้วย 6 เส้นทางทางบก ได้แก่ 
1. เส้นทางยูเรเซีย (Eurasia) จากตะวันตกจีนถึงตะวันตกรัสเซยี  
2. เส้นทางจีน-มองโกเลีย-รัสเซียตะวันออก 
3. เส้นทางตะวันตกจีน-เอเชียกลาง-ตุรกี 
4. เส้นทางจีน-แหลมอินโดจีน-สิงคโปร์  
5. เส้นทาง จีน-ปากีสถาน  
6. เส้นทางจีน-พม่า-บังกลาเทศ-อินเดีย 

2. เส้นทางสายไหมทางทะเล (21st Century Maritime Silk Road หรือ “One Road”) 
เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือ โดยจีนได้พัฒนาท่าเรือหลัก 4 ท่า เพื่อรองรับเส้นทางสายไหมใหม่ 
ได้แก่ ท่าเรือฝูโจว (Fuzhou Port) ท่าเรือเฉวียนโจว (Quanzhou Port) ท่าเรือกวางโจว (Guanzhou 
Port) ท่าเรือจ้านเจียง (Zhanjiang Port) ซึ่งแบ่งเส้นทางเดินเรือออกเป็น 2 เส้นทาง คือ  
1. ชายฝ่ังตะวันออกของจีน – ทะเลจีนใต้ – มหาสมุทรอินเดีย – อ่าวเปอร์เซีย – ทะเลเมดิเตอร์เร

เนียน – ยุโรป  
2. ชายฝ่ังตะวันออกของจีน – ทะเลจีนใต้ – มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้   

 

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงการเช่ือมโยงของเส้นทางสายไหมใหม่ 
ที่มา : http://www.cuti.chula.ac.th/triresearch/saimai/2/saimai.html 

http://www.cuti.chula.ac.th/triresearch/saimai/2/saimai.html
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เส้นทางสายไหมในยุคศตวรรษที่ 21 (One Belt and One Road) เป็นแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์
แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน เพื่อแข่งขันกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของโลกตะวันตก จากความพยายามเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและแผ่อิทธิพลไปสู่ประเทศ
บนเส้นทางสายไหม เป็นการสร้างพื้นฐานเพื่อขยายอาณาจักรจีนให้ยิ่งใหญ่ โดยการหยิบยื่นข้อเสนอถึงความ
ร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพ มิตรภาพ และประโยชน์
ระหว่างกันกับประเทศต่าง ๆ ตามเส้นทางดังกล่าว โดยเส้นทางสายไหมใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยง
เศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาเข้าด้วยกัน ซึ่งจะนำมาสู ่การเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมของประชาคมโลก เนื่องจากเป็นนโยบายการพัฒนาที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และ
เป็นนโยบายที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากที่สุดของโลก เนื่องจากโครงการนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 
1.4 ล้านล้านดอลลาร์ และพาดผ่าน 65 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ เอเชียใต้ และยุโรป เมื่อรวมสถิติของทุ กประเทศเข้า
ด้วยกันจะพบว่า ประเทศต่าง ๆ ที่อยู่บนเส้นทางสายไหมใหม่ มีประชากรรวมกัน คิดเป็น 62.3% ของทั้งโลก 
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมกัน คิดเป็น 30% ของทั้งโลก และมีการบริโภคภาคครัวเรือนคิด
เป็น 24% ของทั้งโลก อีกทั้ง One Belt One Road จะเป็นโครงการที่ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่มี
ขนาดใหญ่มากที่สุด (สุมาลี สุขดานนท์, 2562) 

โครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ได้รับการตอบรับเชิงบวกจากประเทศต่าง ๆ  มากขึ้นเรื่อย ๆ  จนถึง
ปัจจุบันมี 172 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศลงนามในเอกสารความร่วมมือด้านการสร้างหนึ่งแถบ 
หนึ่งเส้นทาง มากกว่า 200 ฉบับกับจีน และส่งเสริมการจัดตั้งกลไกความร่วมมือทวิภาคีมากกว่า 90 กลไก 
ในช่วงที่ผ่านมา การเช่ือมต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ตามหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง มีความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง ระดับการเช่ือมต่อระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโครงการความร่วมมือจำนวนมาก
ได้เริ่มขึ้น ปัจจุบันการติดต่อทางการค้าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง สูงถึง 9.2 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ รายงานการประเมินฉบับล่าสุดที่เผยแพร่โดยธนาคารโลกยังชี้ให้เห็นว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 การ
ร่วมสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” อาจช่วยผู้คน 7.6 ล้านคนให้พ้นจากความยากจนขั้นรุนแรง และ 32 ล้าน
คนพ้นจากความยากจนระดับปานกลาง (ผู ้จัดการออนไลน์ , 2564) ทั ้งนี ้ หากจีนประสบความสำเร็จใน
โครงการ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนจะมีเสาหลักค้าจุนทั้งในด้านเงินทุน โครงสร้าง
พื้นฐาน และการเงิน จนกระทั่งจีนสามารถผงาดขึ้นมาเป็นพญามังกรได้อย่างสง่างาม ในฐานะอภิมหาอำนาจ
ทางเศรษฐกิจของโลก 

 

3.2 การดำเนินโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) หรอื Belt and Road Initiative (BRI) มี
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือหลัก 3 ประการ ไดแ้ก่ 
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1. แผนการพัฒนาตามระเบียงเศรษฐกิจจำนวน 6 ระเบียง (6 Economics Corridors) และการ
พัฒนาเส้นทางขนส่งทางทะเล (Maritime Silk Road) นั่นก็คอื 6 เส้นทางทางบก และ 2 เส้นทางทางทะเล 

 
 

ภาพที่ 5 เส้นทางสายไหมตาม 6 ระเบียงเศรษฐกิจ 
ที่มา : http://www.cuti.chula.ac.th/articles/491/ 

2. การก่อตั้ง “กองทนุเส้นทางสายไหม” และ “ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย หรือ 
AIIB” เพื่อเป็นสถาบันการเงินหลักในการสนับสนุนและขับเคล่ือนโครงการต่าง ๆ  

2.1 กองทุนสายไหมใหม่ (Silk Road Fund Co., Ltd.)  
ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ร่วมกันจัดตั้งโดยสถาบันการเงินหลัก

ของจีน 4 แห่ง คือ สำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีน (State Administration of Foreign 
Exchange) บริษัทเพื่อการลงทุนแห่งชาติจีน (China Investment Corporation) ธนาคารเพื่อการพัฒนา
จีน (China Development Bank) และธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศจีน (China 
Development Bank and Export – Import Bank of China) (สุมาลี สุขดานนท์, 2562) กองทุนสาย
ไหมใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน คือ การลงทุนด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการค้าและ
ความร่วมมมือทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้กรอบการพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่
และการพัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่  21 โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน (สุมาลี สุขดานนท์, 2562) 

2.2 ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย  
เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคี (Multilateral Development Bank) มีสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 และปัจจุบันมีสมาชิก 93 ประเทศ AIIB 
เป็นสถาบันการเง ินที ่ม ีลักษณะคล้ายธนาคารโลก และธนาคารเพื ่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ( Asian 
Development Bank/ADB) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อต้องการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการที่
เหมาะสมต่อการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย นอกจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ AIIB ให้ความ
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สนใจในโครงการด้านพลังงาน การคมนาคมและโทรคมนาคม โครงสร้างพื ้นฐานในชนบทและการ
พัฒนาการเกษตร การประปาและสุขาภิบาล การคุ้มครองส่ิงแวดล้อม การพัฒนาเมืองและการขนส่ง และ
อื่น ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่งคั่งให้แก่สมาชิก (สุมาลี สุขดานนท์, 2562) 

AIIB เกิดข้ึนจากการวมตัวของประเทศต่าง ๆ ที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก และได้รับสิทธิออกเสียง
ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่กำหนดขึ้น ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นสมาชิก ได้แก่ ไทย ลาว 
เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ สิงค์โปรและบรูไน 

 
 

ภาพที่ 6 การประชุมผู้นำประเทศเพื่อลงนามจัดตั้งธนาคารเพือ่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย  
ที่มา : http://www.cuti.chula.ac.th/triresearch/saimai/2/saimai.html 

3. การสร้างประเทศพันธมิตรตาม One Belt One Road ผ่านมือความร่วมมือในเวทีต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยมีการจัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ หนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง ทุก 2 ปี เพื่อเผยแพร่แนวคิด ติดตามผลดำเนินงาน และวางทิศทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งการ
ประชุมดังกล่าวได้จัดข้ึน 3 ครั้ง คือ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 – 
27 เมษายน พ.ศ.2562 (สุมาลี สุขดานนท์, 2562) และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 

 

ภาพที่ 7 การประชุมว่าด้วยเส้นทางสายไหมใหม่ ครั้งที่ 1 
ที่มา : https://thaipublica.org/2017/05/pridi48/ 

สำหรับการดำเนินโครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) หรือ Belt and Road 
Initiative (BRI) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น จีนได้เข้ามาลงทุนและสนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. มาเลเซีย กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมาเลเซียประกาศเมื่อปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ว่า บริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ Risen Energy จะลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของประเทศมาเลเซีย เพื่อช่วยให้มาเลเซียเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้คาร์บอนลดลง ซึ่งจะเป็นการสร้าง
โรงงานผลิตช้ินส่วนโซลาร์เซลล์ ภายใต้งบประมาณกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (3.2 แสนล้านบาท) และยัง
มีโครงการความร่วมมือกับจีนในโครงการรถไฟทางภาคตะวันออกของประเทศ มูลค่ากว่า 20,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (6.4 แสนล้านบาท) แต่โครงการดังกล่าวจะเป็นการลงทุนและสร้างโดยบริษัทของจีนเกือบทั้งหมด ทั้งนี้
ยังมีโครงการ Melaka Gateway เป็นโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพื่อใช้เป็นท่าเรือขนส่งพลังงานที่เป็นของเหลวคือ น้ำมันดิบ และก๊าซเหลว ผ่านงบลงทุนกว่า 3.65 
แสนล้านบาท ซึ่งจะสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นศักยภาพของมะละกาให้ขึ้นเป็นเกต
เวย์การขนส่งสินค้าทางน้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางสายไหม
ใหม่พุ่งตรงสู่จีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน นอกจากนี้ยังมีท่าเรืออื่น ๆ ที่บริษัทเอกชนจีนจะ
เข้ามาลงทุน ได้แก่ โครงการท่าเรือ Linggi Port 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ 50,000 ล้านบาท โครงการท่าเรือ 
Penang Port และ Kuantan port 177 ล้านเหรียญสหรัฐ 6,000 ล้านบาท (จีนร่วมสร้างท่าเรือมะละกาหยุด
อ้อมท่าเรือสิงคโปร์, 2560) 

 

ภาพที่ 8 จำลองโครงการ Melaka Gateway 
ที่มา : https://board.postjung.com/1252270 

2. อินโดนีเซีย ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จีนได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรีกับ
ประเทศอาเซียน ณ นครฉงช่ิง ในการประชุมดังกล่าว Wang Yi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน
กล่าวกับ Luhut Binsar Pandjaitan รัฐมนตรีกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียว่า จะ
ช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานและจะนำเข้าสินค้าเพิ่ม ซึ่งก่อนหน้านี้ จีนได้ให้ความช่วยเหลือในการสรา้ง
โครงสร้างพื้นฐานทางทะเล เช่น ท่าเรือ เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางระหว่างทะเลและบกภายใต้เส้นทาง BRI แบบไร้
รอยต่อ และเป็นการสร้างอิทธิพลในทะเลจีนใต้และแปซิฟิก (สานิต รชต, 2564) 

3. กัมพูชา เป็นประเทศที่ชนช้ันนำทางการเมืองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน กรณีที่เห็นได้ชัดที่สุดว่า
จีนเข้ามาลงทุนในกัมพูชามหาศาลคือ สีหนุวิลล์ เมืองท่องเที่ยวติดทะเลที่ทุนจีนหอบเงินกันมาลงทุนมหาศาล
ทั้งในด้านคาสิโน ร้านอาหาร โรงแรม ตลอดจนกิจการคอนโดมิเนียม จนทำให้เมืองสีหนุวิลล์ กลายเป็นเมอืง
ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจร นอกจากนี้เมื่อปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีการตกลงกันว่าจีนจะเร่ง
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ความร่วมมือในการยกระดับระบบขนส่ง โดยทางการจีนจะส่งผู ้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื ้นฐานเข้ามา
ช่วยเหลือ (สานิต รชต, 2564) 

 

ภาพที่ 9 นายกรัฐมนตรีเดโชฮุน เซนของกมัพูชาพบกับประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ของจีนที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 
ที่มา : https://brandinside.asia/chinese-investment-in-asean/ 

4. ลาว มีโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง โดยโครงการนี้อยู่ในส่วนของระเบียงเศรษฐกิจจีน-อินโดจีน
ซึ่งจะเชื่อมระบบการขนส่งทางรางจากเมืองคุนหมิงของจีนกับสิงคโปร์ โดยผ่านลาว ไทย และมาเลเซีย เริ่ม
เส้นทางจากนครคุนหมิงมายังเวียงจันทน์ เชื ่อมกับรถไฟไทย ไปยังกัวลาลัมเปอร์ และลงไปถึงสิงคโปร์ 
ระยะทางรวมทั้งหมด 1,035 กิโลเมตร ในจำนวนนี้เป็นระยะทางในลาว 414 กิโลเมตร โครงการนี้เริ่มต้นด้วย
การสร้างทางรถไฟจาก คุนหมิง มาที่เวียงจันทน์ โดยเงินลงทุนในเส้นทางนี้มีมูลค่า 5,900 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(1.99 แสนล้านบาท)  คิดเป็นร้อยละ 70 ของ GDP ลาว (สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, 2564) 

 
ภาพที่ 10 เส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน – ลาว 

ที่มา : https://www.thansettakij.com/economy/490666 

โครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้นถือว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทั้งของ
จีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ จีนต้องการขยายอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองใน
ภูมิภาคนี้ พร้อม ๆ กับการขยายตลาดรองรับสินค้าอุตสาหกรรมของจีน กระจายความเจริญให้เข้าสู่ภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเองและเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสร้างให้จีนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก ใน
ขณะเดียวกันประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ได้พัฒนาโครงสร้าง
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พื้นฐาน เช่ือมต่อกับโลกภายนอก พัฒนาเมืองสองข้างทางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองชายแดนและได้กระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศ (สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, 2564)  

โดยไทยจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้ 3 ด้าน ได้แก่  
1) การค้า ไทยจะส่งออกสินค้าไปลาวและจีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงผลไม้สด

และแปรรูป เพราะสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และจีนมีกำลังซื้อมหาศาล เฉพาะมณฑลยูนนานมี
จำนวนประชากรราว 50 ล้านคน เกือบเท่ากับคนไทยทั้งประเทศ  

2) การบริการและการท่องเที่ยว คาดว่านักท่องเที่ยวจีนและลาวจะมาเที่ยวไทยได้สะดวกขึ้น ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจบริการ 3 กลุ่มใหญ่ของไทย คือกลุ่มบริการสุขภาพ กลุ่มห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร
และโรงแรม และกลุ่มสถานศึกษาและโรงเรียนสอนภาษา  

3) การลงทุนในต่างประเทศ ผู ้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ต้องทำธุรก ิจแข่งก ับจีน
จำเป็นต้องเปล่ียนกลยุทธ์เน้นจุดขายที่การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ (สิรีธร จารุธัญลักษณ์, 
2564) 

5. เวียดนาม หลังจากที่จีนใช้ยุทธศาสตร์ BRI การค้าเวียดนามกับจีนขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จนทำให้
เวียดนามก้าวขึ้นมาเป็นประเทศอาเซียนที่ค้าขายกับจีนมากที่สุด และยังเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของจีนในระดับโลก 
(อักษรศรี พานิชสาส์น, 2563) นอกจากนี้สำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามยังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมจนถึง
เมษายน พ.ศ. 2564 จีนได้เข้ามาลงทุนในเวียดนามถึง 61 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนโดยรวมกว่า 1 
พันล้านเหรียญสหรัฐ (3.2 หมื่นล้านบาท) เหตุผลที่มีโครงการเยอะขนาดนี้ เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่ไม่
ถูกกับจีน และมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้โดยตรงเพราะมีพรมแดนประชิดกัน จีนจึงพยายามที่จะเข้ามาลงทุน
และขยายอิทธิพลในเวียดนาม 

โดยการลงทุนส่วนใหญ่ของจีน จะอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ลาว เมียนมา กัมพูชา ไทย และ เวียดนาม 
ตามลาดับ โดยความต้องการลงทุนใน ลาว เมียนมา และเวียดนาม เกิดจากความได้เปรียบด้าน ตลาดแรงงาน 
ทั้งด้านต้นทุน คุณภาพ และปริมาณ ในขณะที่การลงทุนในอินโดนีเซียและไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยาย
ตลาดและฐานการผลิต ทั้งนี้ ที่ผ่านมา จีนลงทุนในอินโดนีเซียมากกว่าไทย เนื่องจากอินโดนีเซียมีทรัพยากร
ทางธรรมชาติหลากหลาย โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่าง ๆ และยังมีความสามารถในการ
แข่งขัน (Global Competitiveness Index) ใน 3 ด้านที่ดีกว่าไทย ได้แก่ ความพร้อมในภาคสถาบัน (ขนาด
ตลาดที่ใหญ่กว่า) นวัตกรรม (โดยเฉพาะการทำวิจัยและพัฒนา) และ ความพร้อมของนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกร (ชลิดา แท่งเพ็ชร, 2561) 
 
3.3 Belt and Road Initiative (BRI) กับ COVID-19 
 ดังท ี ่กล่าวไว้ข ้างต้น โครงการ Belt and Road Initiative (BRI) หรือโครงการเส้นทางสายไหม
ศตวรรษที่ 21 เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือกับประเทศต่าง ๆ ทางด้านการเงินในการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานหรือสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ทางรถไฟ ถนนหรือท่าเรือ การที่จีนให้ความช่วยเหลือกับประเทศต่าง ๆ 
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ย่อมแฝงไปด้วยความต้องการขยายอิทธิพลของจีนในประเทศนั้น ๆ ถึงแม้นานาประเทศจะรู้ถึงเจตนาที่แท้จริง
ของจีน แต่พวกเขาก็ยังคงตอบรับการเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะมันจะส่งผลดีอย่างมากกับประเทศของเขา 

โครงการนี้ดำเนินการมาเรื่อย ๆ จนเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่มีการเกิดโรคระบาด 
COVID-19 ขึ้นในประเทศจีนเป็นที่แรก และด้วยความที่โลกปัจจุบันของเราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ ยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านไม่ว่าจะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมหรือเทคโนโลยี ผู้คน
สามารถเข้าถึงและข้ามพรมแดนกันได้ง่ายข้ึน ทำให้การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สามารถกระจายไปทั่ว
ทุกมุมโลกด้วยความรวดเร็ว นับตั้งแต่นั้นจนปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 400 ล้านคน วิกฤตการณ์นี้ส่งผล
กระทบกับทั้งด้านเศรษฐกิจ การผลิต การท่องเที่ยว การศึกษาตลอดจนกิจการเล็ก ๆ โรงแรม ร้านอาหาร และ
อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) หรือโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 
ก็เป็นอีกหนึ่งส่ิงที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน 

 
ภาพที่ 11 จีนคุมเข้มส่ังปิดสนามบิน 

ที่มา : https://www.xinhuathai.com/high/218561_20210730 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้รัฐบาลแต่ละประเทศต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาด ตั้งแต่ด้านการเข้าออกพื้นที่ การใช้มาตรการ Social distancing ปิดเมือง ปิดสนามบิน ปิดเส้นทาง
ขนส่งทั้งทางเรือและทางอากาศ ฯลฯ ส่งผลทำให้เส้นทางรถไฟตามโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) 
ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการขนส่งสินค้า วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกประเทศ ตัวอย่างเช่น เส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างจีน-สหภาพยุโรป ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมศุลกากรจีนในการผ่อนปรนมาตรการต่อขบวนขนส่ง โดยอนุญาตให้บริษัทเลือกรูปแบบการ
ผ่านพิธีการศุลกากรด้วยตนเอง เพื่อให้ดำเนินการสะดวกคล่องตัว และยังใช้ประโยชน์จากการขนส่งสินค้า
เช่ือมโยงกับธุรกิจอี-คอมเมิร์ชข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงโควิด ส่ิงนี้สะท้อนให้เห็น
ว่าโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) เป็นช่องทางและวิธีที่ช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศในเส้นทางได้เป็นอย่างดี ในขณะที่มีการระบาดของโควิด บางเส้นทางก็สามารถดำเนินการ
ก่อสร้างได้เช่นเดิม เช่น โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟระหว่างฮังการี-เซอร์เบีย, โครงการก่อสร้างสะพานใน
ประเทศบังคลาเทศตอนใต้และโครงการก่อสร้างอุโมงค์บนเส้นทางรถไฟจีน -ลาว ซึ่งเปรียบเสมือนกระจก
สะท้อนพลังความร่วมมือที่แข็งแกร่งในกลุ่มประเทศตามแนวเส้นทาง (ธนาคารกรุงเทพ, 2564) 
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ทั้งนี้การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปอย่างจำกัด และทำให้การ
ดำเนินโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ต้องหยุดชะงักลง ทุกประเทศต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจ
หดตัวอย่างหนักใน 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่แล้วโครงการนี้ก็สามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2563 ควบคู่กับการก่อสร้าง “เส้นทางสายไหมสุขภาพ หรือ Health Silk Road (HSR)” ซึ่งเป็น
เส้นทางที่ช่วยกันปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน  ในการต่อสู ้กับโรคระบาด โดยแนวคิด 
“เส้นทางสายไหมสุขภาพ หรือ Health Silk Road (HSR)” ถูกระบุครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558 ใน “ประกาศ
คณะกรรมการวางแผนครอบครัวและสาธารณสุขแห่งชาติจีน ว่าด้วยการผลักดันแผนดำเนินงานระยะ 3 ปีใน
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านสาธารณสุข” ต่อมาวันที่ 18 มกราคม 2560 รัฐบาลจีนกับองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 
(BRI) ซึ่งตั้งเป้าที่จะร่วมกันยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประเทศตามแนวเส้นทาง  BRI 
(อรสา รัตนอมรภิรมย์, 2563) 

 
ภาพที่ 12 เส้นทางการค้าสู่เส้นทางสุขภาพ 

ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com/en/covid-one-belt-one-road-turning-point 

เส้นทางสายไหมสุขภาพ อาศัยความร่วมมือทวิภาคีเป็นพื้นฐาน มุ่งส่งเสริมการสร้างยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุขให้แก่ประเทศตามแนวเส้นทางและตามระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 ภายใต้ BRI โดยมีกลไก
การทำงานที่นำโดยรัฐบาล บูรณาการการทำงานทั้งระดับบนและระดับล่าง พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนรวม
จากหลายภาคส่วน ระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ประเทศจีนได้จัดส่งเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลสะสม
รวมกว่า 25,000 คน/ครั้ง ไปยังประเทศตามแนวเส้นทาง BRI มาอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยรักษาผู้ป่วยถึง 280 
ล้านคน/ครั้ง พร้อมทั้งช่วยผลักดันการพัฒนาด้านสาธารณสุขให้กับประเทศเหล่านั้น ปัจจุบัน จีนได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลออกไปให้ความช่วยเหลือประจำยัง 56 ประเทศ อาศัยทักษะความเช่ียวชาญทาง
การแพทย์ในการให้การรักษาอย่างเต็มที่จนได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง (อรสา รัตนอมรภิรมย์, 2563)  
โดยเส้นทางสายไหมสุขภาพมีเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการทำให้ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกเข้าถึงความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ซึ่งหนึ่งในความช่วยเหลือของจีนตามยุทธศาสตร์นี้คือ การจัดสรรวคัซีน
หรือการทูตวัคซีน 

จะเห็นได้ว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) อย่างเห็นได้ชัด ทำ
ให้แนวทางการดำเนินโครงการเปล่ียนไป จากที่มุ่งสร้างสาธารณูปโภคให้แก่นานาประเทศ เปล่ียนมาให้ความ

https://www.bangkokbanksme.com/en/covid-one-belt-one-road-turning-point
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ช่วยเหลือทางด้านวัคซีน และอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ แทน และคาดว่าจีนจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปเรื่อย ๆ 
จนกว่าสภาวะการระบาดของโควิด-19 จะคล่ีคลาย 
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บทที่ 4  
การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

การทูตวัคซีนเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นในประเทศจีน 
ผู้คนที่เดินอยู่ตามท้องถนนม ักจะเป็นลมและล้มหมดสติไป มักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อย ๆ จนต่อมา
ตรวจสอบพบว่าเป็นอาการของโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ชื่อว่า โรคไวรัสโคโรนา โรคนี้
เพียงมีการพูดคุย เดินผ่าน หรือไปในสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อ ก็สามารถติดกันได้อย่างง่ายดาย ในช่วงต้น ปี 
พ.ศ. 2563 ทั่วโลกเริ่มออกข่าวถึงยอดผู้ติดเช้ือในประเทศของตนและสถานการณ์แย่ลงเรื่อย ๆ ในขณะที่
เหล่าประเทศมหาอำนาจคิดค้น ผลิต และเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว ประเทศกำลังพัฒนาหรือ
ประเทศยากจนบางประเทศ กลับเข้าไม่ถึงวัคซีนหรืออุปกรณ์การรักษาที่ดี ประเทศมห าอำนาจจึงถือ
โอกาสนำวัคซีนมาเป็นเครื่องมือทางการทูต ในการให้ความช่วยเหลือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ 
4.1 ภาพรวมสถานการณ์การระบาด COVID-19 

การพบเชื ้อ COVID-19 ที ่เมืองอู ่ฮั ่น ประเทศจีน ได้เปลี ่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู ่ของ
ประชาชน หลังเช้ือได้ลุกลามไปทุกภูมิภาคทั่วโลก และเนื่องจากอาการของโรค COVID-19 เป็นความผิดปกติ
ของระบบทางเดินหายใจ ที่สามารถเกิดขึ ้นหลังจากที ่รับเชื ้อภายใน 2-14 วัน โดยความรุนแรงของเช้ือ
ไวรัส COVID-19 คือ สามารถแทรกซึมลงปอดได้ และเชื้อจะจับกับเซลล์ในปอดจำนวนมาก ทำลายเซลล์
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ส่งผลกระทบต่อการทำงานของปอดโดยตรง ซึ่งการทำลายเซลล์จำนวนมากส่งผลให้ภูมิคุ้มกัน
ในร่างกายสร้างขึ้น เพื่อต่อต้านเช้ือไวรัส COVID-19 และปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ผิดปกติในร่างกาย กระบวนการนี้
ทำลายเนื้อปอดซ้ำซ้อน ทำให้เนื้อปอดแย่ลงอย่างรวดเร็ว หากปล่อยทิ้งไว้หรือไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ในช่วงแรกของการระบาด จึงมีจำนวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เหตุเพราะ COVID-19 เป็นโรคระบาดใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงไม่มีวัคซีน วิธีรักษาและวิธีป้องกันที่
ถูกต้อง รัฐบาลของทุกประเทศพยายามออกมาตรการและข้อกำหนด เพื่อยับยั้งการระบาดของ COVID-19 ซึ่ง
มาตรการดังกล่าวจะส่งผลทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนลดลง และทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและด้านอื่น ๆ ตามมา 

สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มดีข้ึน เมื่อประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร สามารถ
คิดค้นวัคซีนรักษา COVID-19 ได้ โดยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ถึงต้นปี พ.ศ. 2564 เริ่มมีการกระจายวัคซีน
และฉีดวัคซีนให้กับประชาชน มีการสร้างกลุ่มความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป เช้ือโรคมีการกลายพันธ์ ทำให้วัคซีนไม่สามารถป้องกันในบางสายพันธ์ุได้ โดยตั้งแต่เกิดการระบาดมา
จนถึงปัจจุบัน COVID-19 มีการระบาดทั้งหมด 5 ระลอก สำหรับสายพันธุ์ที่แพร่ระบาด ระลอกแรกเป็นเช้ือ
โรค COVID - 19 สายพันธ์ุอู่ฮั่น การระบาดระลอกที่ 2 เป็นสายพันธ์ุอัลฟาและเบต้า (อังกฤษและแอฟริกาใต้) 
การระบาดระลอกที่ 3 เป็นสายพันธ์ุอัลฟา (อังกฤษ) การระบาดระลอกที่ 4 เป็นสายพันธ์ุเดลต้า (อินเดีย) และ
ปัจจุบันการระบาดระลอก 5 ที่ทั่วโลกกำลังประสบ เป็นสายพันธ์ุโอมิครอน (แอฟริกาตอนใต้) โดยสายพันธ์ุนี้
สามารถ “หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน” ได้ กล่าวคือ คนที่เคยติดเชื้อ COVID - 19 มาแล้ว ร่างกายจะมีการสร้าง
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ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติข้ึนมา (Innate Immunity) แต่ก็ยังสามารถติดเช้ือโควิดสายพันธ์ุนี้ได้ นอกจากนี้ สาย
พันธ์ุโอมิครอนยังทำให้เช้ือไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายขึ้น แบ่งตัวเก่งขึ้น รวมถึงปริมาณความเข้มข้นของเช้ือไวรัสก็
เพิ่มมากขึ้น สายพันธ์ุโอมิครอนจึงสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและไวขึ้นกว่าสายพันธ์ุอื่น ๆ  

หลังการแพร่ระบาดมานานกว่า 2 ปี ปัจจุบันมียอดผู้ติดเช้ือ COVID-19 สะสมทั่วโลกกว่า 462 ล้าน
คน และมียอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า 6.05 ล้านคน ในขณะที่ช่วงนี้เริ่มกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง บางประเทศได้
ปรับการจัดการ COVID-19 ในรูปแบบของโรคประจำถิ่น ได้แก่ ประเทศสเปน ประเทศอินเดีย ประเทศจีน 
และบางเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น รัฐแคลิฟอร์เนียร ์โดยประเทศอื่น ๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณา 
เนื่องจากต้องคำนึงถึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนเป็นหลัก  

 
4.2 วัคซีนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีน 
 การที่สถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างทั้งนโยบาย มาตรการที่
ครอบคลุมและความร่วมมือจากประชาชน แต่สิ่งหนึ่งที่จะสามารถยับยั้งการระบาดของโรคระบาดได้ดี
ที่สุดคือ วัคซีน ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2563 มีการคิดค้นและผลิตวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้สำเร็จ กลุ่ม
ประเทศใหญ่ ๆ ที่มีอิทธิพลและมีแหล่งผลิตวัคซีนในประเทศ ได้เริ่มกระจายและฉีดวัคซีนให้ประชาชน ใน
ขณะเดียวกัน มีอีกหลายประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการแพทย์ จึงเกิดการ
ออกมาให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือของประเทศที่ได้รับวัคซีนเพียงพอและมีเหลือสำหรับบริจาค
ให้กับประเทศอื่น โดยตัวอย่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศว่า สหรัฐฯ ได้

บริจาคและจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 60 ประเทศ รวมมากกว่า 110 ล้านโดส โดยประเทศปลายทาง 
หรือประเทศที่รัฐบาลสหรัฐจะให้ความสำคัญลำดับต้น ๆ คือ ประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาและ
แคริบเบียน เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา  และภายในปลายเดือน จะเริ่มทยอยจัดส่งวัคซีน
โควิด-19 ไฟเซอร์อีก 500 ล้านโดสให้กับ 100 ประเทศที่มีรายได้ต่ำ ตามแผนจะจัดส่งครบถ้วนภายในเดือน 
มิ.ย. 2022 พร้อมทั้งกล่าวว่าจะทำให้ สหรัฐฯ เป็น “คลังวัคซีน” ของโลก โดยวัคซีน COVID-19 จำนวน 110 
ล้านโดสที่สหรัฐฯ บริจาคไปแล้วนั้น ส่วนใหญ่บริจาคผ่านโครงการ COVAX ซึ่งโครงการ COVAX ย่อมาจาก 
Covid-19 Vaccines Global Access Facility หรือโครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก เป็น
โครงการที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนา จัดซื้อ และส่งวัคซีนไปยังกว่า 180 ประเทศทั่วโลก โดยมีองค์การอนามัย
โลก (WHO) เป็นผู้นำ  ร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน (The Vaccine Alliance หรือ Gavi) ที่ก่อตั้งโดยบิล
และเมลินดา เกตส์ และกลุ ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื ่อรับมือโรคระบาด (Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations หรือ Cepi) (บีบีซีไทย, 2564) 

โดยภายใต้แผนการแบ่งปันวัคซีนของโจ ไบเดน ประมาณร้อยละ 75 ของวัคซีนในสหรัฐฯ จะถูก
บริจาคผ่านโครงการ COVAX ส่วนวัคซีนที่เหลือจะถูกส่งไปยังพันธมิตรของสหรัฐฯ สำหรับวัคซีนชุดแรกของ
สหรัฐฯ จะมาจากคลังวัคซีนของรัฐบาลกลาง และจะประกอบด้วยวัคซีน 3 ตัวที่ได้รับอนุมัติใช้ในกรณี
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ฉุกเฉินในสหรัฐฯ แล้ว ได้แก่ วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน วัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนไฟเซอร์ -บิออ
นเทค มีจำนวนรวมทั้งหมด 25 ล้านโดส ในจำนวนนี้ได้บริจาคให้โครงการ COVAX 19 ล้านโดส หรืออย่าง
น้อยร้อยละ 75 ซึ่งจากจำนวนที่โครงการ COVAX ได้รับ มี 7 ล้านโดสที่มอบให้กับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย 
เช่น มาเลเซีย อินเดีย เนปาล บังกลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน มัลดีฟส์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
อินโดนีเซีย ไทย ลาว ปาปัวนิวกินี ไต้หวันและหมู่เกาะแปซิฟิกทั้งหลาย 

 

ภาพที่ 13 สหรัฐมอบวัคซีนให้มาเลเซีย 
ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6490830 

สหราชอาณาจักร 
สหราชอาณาจักรเป็นผู้ริเริ่มความพยายามในการจัดตั้งโครงการ COVAX เมื่อปี 2020 โดยได้มอบเงิน

ทั้งส้ิน 548 ล้านปอนด์เพื่อสนับสนุนการจัดหาวัคซีนให้กับกลุ่มประเทศรายได้ต่ำ โครงการนี้จัดส่งวัคซีนไปแล้ว
กว่า 152 ล้านโดสในกว่า 137 ประเทศและดินแดน รวมทั้งประเทศรายได้ปานกลาง-ต่ำ 83 ประเทศ โดยร้อย
ละ 65 ของวัคซีนชุดแรกที่บริจาคก็คือวัคซีนออกซฟอร์ด-แอสตร้าเซนเนก้า ผลิตโดย Oxford Biomedica 
และบรรจุในเมือง Wrexham ในตอนเหนือของเวลส์ทั้งนี้ โครงการ COVAX มีเป้าหมายจัดส่งวัคซีน 1,800 
ล้านโดสให้ประเทศรายได้ต่ำทั ่วโลกภายในต้นปี 2022 โดยสหราชอาณาจักรได้ลงนามในความตกลงเพื่อ
บริจาควัคซีนแก่แอนติกาและบาร์บูดา เบลิซ กัมพูชา กายอานา อินโดนีเซีย จาเมกา เคนยา ลาว มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ไทย และเวียดนาม (ประชาชาคมธุรกิจ, 2564) 

 
ภาพที่ 14 สหราชอาณาจักรมอบวัคซีนให้ไทย 

ที่มา : https://tna.mcot.net/politics-750422 
ประเทศอินเดีย 

อินเดียถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลก การบริจาควัคซีนโควิด-19 ของอินเดียดำเนินการภายใต้
โครงการช่ือ  “Vaccine Maitri” (วัคซีนไมตรี) หรือ “Vaccine friendship” เป็นโครงการแจกจ่ายวัคซีน โดย

https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6490830
https://tna.mcot.net/politics-750422
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เน้นมอบให้กับประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียใต้ เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอันดับแรก ๆ 
ภายใต้นโยบาย Neighborhood First ซึ่งวัคซีนที่บริจาคให้กับประเทศเพื่อนบ้านนี้ เป็นวัคซีนของอินเดีย ช่ือ
ว่า “โควิชิลด์” (Covishield) เป็นวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกา และใช้สูตรของแอสตร้าเซนเนก ้ า
(AstraZeneca) ในการผลิต และยังมีวัคซีนที่อินเดียวิจัย พัฒนาข้ึนมาเอง มีช่ือว่า “โควาซิน” (Covaxin) ซึ่ง
ผลิตโดยบริษัท ภารัตไบโอเทคในอินเดีย โดยเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 วัคซีนเหล่านี้ได้ถูกจัดส่ง
ให้กับ เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ ศรีลังกาอัฟกานิสถานเมียนมา มัลดีฟส์ มอริเชียสและซีเชลส์ ต่อมาในช่วง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 อินเดียยังได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับไทยจำนวน 300 เครื่อง ส่วนวัคซีนที่
นอกเหนือจากนี้ อินเดียจะมอบให้กับประเทศกำลังพัฒนาและยากจน โดยหวังว่าจะช่วยบรรเทา ความไม่เท่า
เทียมกันของวัคซีนได้ (พาตีเมาะ แนปีแน, 2564) 

 
ภาพที่ 15 ประธานาธิบดีโกตาบายา ราชปักษา แห่งศรีลังกา รับวัคซีนชุดแรกจากอินเดีย 

ที่มา : https://www.thehindu.com/news/national/india-unlikely-to-resume-vaccine-maitri-for-
neighbours-before-july/article34443080.ece  

ประเทศญ่ีปุ่น 
 โทชิมิทสึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ญี่ปุ่นมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ
ประเทศที่มีรายได้ระดับน้อยที ่สุดถึงระดับปานกลาง รวมถึง ประเทศต่าง ๆ ที ่ขาดแคลนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์และวัคซีน เพื่อให้สามารถเข้าถึงวัคซีนและอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ได้อย่างเท่าเทียม รัฐบาล
ญี่ปุ ่นจึงได้บริจาควัคซีนของแอสตร้าเซเนก้าที ่ผลิตในประเทศกว่า 30 ล้านโดสให้แก่ประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียใต้ หมู่เกาะแปซิฟิกและอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น คิริบาส 
อิหร่าน ฟิจิ ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ลาวและไทย เป็นต้น รวมทั้งบริจาคเงินจำนวน 1,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านทางโครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลก (WHO)  

นอกจากวัคซีนแล้ว ญ่ีปุ่นยังให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ อีก เช่น การบริจาคเครื่อง
ผลิตออกซิเจนจำนวน 868 เครื่อง ให้กับไทยและ 100 เครื่อง ให้กับลาว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และ
การเตรียมความพร้อมระบบลูกโซ่ความเย็นที่จำเป็นต่อการจัดเก็บและการขนส่งวัคซีน ระบบการเฝ้าระวัง
ตรวจหาเชื้อ และการพัฒนายารักษารวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมมูลค่าทั้งหมด 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (กรม
ประชาสัมพันธ์, 2564) 

https://www.thehindu.com/news/national/india-unlikely-to-resume-vaccine-maitri-for-neighbours-before-july/article34443080.ece
https://www.thehindu.com/news/national/india-unlikely-to-resume-vaccine-maitri-for-neighbours-before-july/article34443080.ece
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ภาพที่ 16 ญ่ีปุ่นมอบวัคซีนให้มาเลเซีย 

ที่มา : https://www.thesundaily.my/local/one-million-doses-of-astrazeneca-vaccine-from-
japan-arrive-in-klia-today-KY8023783  

 

4.3 จีนกับการให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่นานาประเทศ 
 จีนเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่สามารถคิดค้นวัคซีนได้ด้วยตนเอง และมีฐานการผลิตวัคซีน
กระจายอยู่จำนวนมาก วัคซีนที่จีนผลิตออกมาและใช้บริจาคให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มี 2 ชนิด ได้แก่ 
โคโรนาแวค (CoronaVac) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ซิโนแวค (Sinovac) ที่ผลิตโดยซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac 
Biotech) กับ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ที่ผลิตขึ้นโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (Beijing Institute of 
Biological Product Co.LTD) ถึงแม้ในช่วงแรกหลาย ๆ ประเทศจะไม่เช่ือมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนจาก
จีน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ขับขันมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศอนุมัติ
ให้สามารถใช้วัคซีนซิโนฟาร์ม ซิโนแวคจากจีนในกรณีฉุกเฉิน ประเทศต่าง ๆ จึงพากันตอบรับความช่วยเหลือ
จากจีน 

จีนได้บริจาควัคซีนให้กับประเทศพันธมิตร ประเทศที่อยู่ในโครงการเส้นทางสายไหม ประเทศที่
จีนได้เข้าไปลงทุน รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาและยากจน โดยประเทศแรก ๆ ที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก
จีนคือ ทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนจีนทั้งด้านวัตถุและจิตวิญญาณในการต่อสู้กับโรคระบาด และเป็นประเทศ
ที่อยู่ภายใต้การผูกขาดของประเทศตะวันตก (法治日, 2564) ซึ่งจะเป็นการยากต่อการได้รับวัคซีนอยา่ง
เพียงพอด้วยตนเอง จีนจึงได้ส่งความช่วยเหลือให้ประเทศต่าง ๆ เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก ดังนี้ 

ประเทศที่จีนมอบวัคซีนให้ความช่วยเหลือในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน เนปาล 
ตุรกี ปาเลสไตน์ อาเซอร์ไบจาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์แดน เป็นต้น  

 
ภาพที่ 17 จีนมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชุดที่ 2 ให้กับปากีสถาน 

ที่มา : http://pk.mofcom.gov.cn/article/todayheader/202103/20210303045353.shtml 

https://www.thesundaily.my/local/one-million-doses-of-astrazeneca-vaccine-from-japan-arrive-in-klia-today-KY8023783
https://www.thesundaily.my/local/one-million-doses-of-astrazeneca-vaccine-from-japan-arrive-in-klia-today-KY8023783
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ประเทศที่จีนมอบวัคซีนให้ความช่วยเหลือในภูมิภาคแอฟริกา ได้แก่ อียิปต์ ตูนิเซีย ซิมบับเว เซเชลส์ 
อิเควทอเรียลคองโก กินี เซียร์ราลีโอน เป็นต้น  

 

ภาพที่ 18 เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศกินี มอบวัคซีนให้กับรองประธานาธิบดีกินี 
ที่มา : https://ishare.ifeng.com/c/s/v004G0tfKuMGYNI6iHuNPC4ByNHRlMQLKSS2a0__?spss=np 

ประเทศที่จีนมอบวัคซีนให้ความช่วยเหลือในภูมิภาคอเมริกา ได้แก่ บราซิล เวเนซุเอลา อุรุกวัย ชิลี
โคลอมเบีย นิการากัว เอกวาดอร์ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 19 วัคซีน 200,000 โดสจากจีนเดินทางมาถึงนิการากัว 
ที่มา : https://baijiahao.baidu.com/s?id=1719088021924785070 

ประเทศที่จีนมอบวัคซีนให้ความช่วยเหลือในภูมิภาคยุโรป ได้แก่ เบลารุส ยูเครน ฮังการี เซอร์เบีย 
เป็นต้น 

 

ภาพที่ 20 วัคซีนจากจีนชุดแรกมาถึงฮังการ ี
ที่มา : http://china.qianlong.com/2021/0217/5420678.shtml 

ประเทศที่จีนมอบวัคซีนให้ความช่วยเหลือในภูมิภาคโอเชียเนีย ได้แก่ ปาปัวนิวกินี เป็นต้น 
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ภาพที่ 21 วัคซีนจากจีนถึงปาปัวนิวกินี 
ที่มา : https://ent.ifeng.com/c/87mqnltsmsp  

 
4.4 การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ตลอดเวลาที่ผ่านมาจีนพยายามใช้ "อำนาจอ่อน" (Soft power) ในการแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอด และนับตั้งแต่ COVID – 19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก จีนพยายามให้ความ
ช่วยเหลือกับทุกประเทศที่ประสบกับ COVID – 19 โดยผ่านนโยบาย “การทูตวัคซีน” (Vaccine Diplomacy) 
ทั้งการส่งวัคซีนซิโนแวค ซิโนฟาร์มที่จีนคิดค้นและผลิตได้เอง หน้ากากอนามัย เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ต่าง ๆ การดำเนินนโยบายนี้เป็นไปเพื่อปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ของจีน จากประเทศที่เป็นสาเหตุ
ของการแพร่เชื้อ เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและทางการแพทย์ในการผลิตวัคซีน 

นอกจากการบริจาควัคซีนแล้ว จีนยังทำข้อตกลงกับบางประเทศให้เป็นฐานทดสอบและผลิตวัคซีน 
เพื่อตอบสนองความต้องการวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 ทีเ่พิ่มขึ้นของประเทศนั้น ๆ ปัจจุบันมีกว่า 100 
ประเทศทั่วโลกที่อยู่ในเครือข่ายตามนโยบายการทูตวัคซีนของจีน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นหนึ่งใน
นั้น โดยจีนได้ให้ความช่วยเหลือแก่แต่ละประเทศ ดังนี้ 

ประเทศไทย 
จีนได้บริจาควัคซีนให้ไทยแล้ว 8 ล็อต ล็อตแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 200,000 

โดส ล็อตที่ 2 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 800,000 โดส ล็อตที่ 3 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
จำนวน 1 ล้านโดส ล็อตที่ 4 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 500,000 โดส ล็อตที่ 5 เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 จำนวน 500,000 โดส ล็อตที่ 6 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 1.5 ล้านโดส 
ล็อตที่ 7 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 200,000 โดส ล็อตที่ 8 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 จำนวน 
500,000 โดส รวมทั้งส้ิน 9.7 ล้านโดส นอกจากนี้จีนยังได้บริจาคเวชภัณฑ์ให้กับไทย ประกอบด้วย หน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์จำนวน 1,300,000 ชิ้น ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19จำนวน 150,000 ชุด หน้ากาก
N95 จำนวน 70,000 ช้ิน และชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 70,000 ชุด (东博社 ,2021) 

https://ent.ifeng.com/c/87mqnltsmsp
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ภาพที่ 22 จีนมอบวัคซีนจากจีนให้ไทยล็อตแรก 
ที่มา : https://view.inews.qq.com/a/20210517A0E2GE00 

ประเทศลาว 
จีนได้บริจาควัคซีนให้ลาวแล้ว 6 ล็อต ล็อตแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 300,000 โดส ล็อตที่ 

2 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 800,000 โดส ล็อตที่ 3 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 300,000 โดส ล็อตที่ 
4 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ล้านโดส ล็อตที่ 5 จากกลุ่มสภากาชาดจีน และล็อตที่ 6 เมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 100,000 โดส และ2.5 ล้านโดส รวมทั้งส้ิน 5 ล้านโดส นอกจากนี้ยังมีเข็มฉีด
ยาฆ่าเช้ือแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 425,600 ช้ิน (东博社 ,2021) 

 

ภาพที่ 23 เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศลาว มอบวัคซีนจากจีนให้แก่ตัวแทนลาว 

ที่มา : http://news.ts.cn/system/2021/02/08/036574744.shtml 

ประเทศพม่า 
จีนได้บริจาควัคซีนให้เมียนมาร์แล้ว 6 ล็อต โดยล็อตแรก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 3.9 

ล้านโดส ล็อตที่ 2 ล็อตที่ 3 และล็อตที่ 4 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ล้านโดส 2 ล้านโดสและ 1 
ล้านโดสตามลำดับ ล็อตที่ 5 และล็อตที่ 6 พ.ศ. 2564 เมื่อเดือนพฤศจิกายน จำนวน 3 ล้านโดส และ 1 ล้าน
โดสตามลำดับ รวมทั้งส้ิน 11.9 ล้านโดส นอกจากนี้จีนยังบริจาคหน้ากากอนามัยและเครื่องช่วยหายใจให้กับ
ชุมชนชาวพุทธ สถานพยาบาล และศูนย์บำบัดโรค COVID-19 ในเมียนมาร์ (东博社 ,2021) 

 

ภาพที่ 24 วัคซีนบริจาคจากจีนมาถึงเมียนมาร์ 
ที่มา : http://els.52hrtt.com/cn/n/w/info/G1640156566340 
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ประเทศกัมพูชา 
หลัง COVID-19 ระบาดในกัมพูชา จีนเป็นประเทศแรกที่ช่วยกัมพูชาในการจัดหาวัคซีนและซัพพลาย

เออร์รัฐบาลจีนและกองทัพได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการแพร่ระบาดไปยังกัมพูชา  และสนับสนุน
กัมพูชาในการต่อสู้กับโรคระบาด จีนได้บริจาควัคซีนช่วยเหลือกัมพูชาไปแล้วกว่า 6 ล็อต ล็อตแรก เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 600,000 โดส ล็อตที่ 2 เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จำนวน 1.7 ล้านโดส 
ล็อตที่ 3 และ 4 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ล้านโดส และจำนวน 500,000 โดส ล็อตที่ 5 เมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ล้านโดส และล็อตที่ 6 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ล้าน
โดส รวมทั้งส้ิน 7.8 ล้านโดส (东博社 ,2021) 

 
ภาพที่ 25 จีนส่งมอบวัคซีนให้กับกัมพูชา 

ที่มา : https://thestandard.co/how-chinas-vaccine-diplomacy-brought-bosom-buddy-
cambodia-even-closer/ 

ประเทศเวียดนาม 
ในช่วงที่อัตราการฉีดวัคซีนของประเทศเวียดนามต่ำ เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ความสัมพันธ์ของทั้งสอง

ประเทศลุ่ม ๆ ดอน ๆ จีนเห็นโอกาสในการผูกมิตรและพัฒนาความสัมพันธ์ โดยใช้การทูตวัคซีนเป็นตัวกลาง 
จีนบริจาควัคซีนให้เวียดนามแล้ว 2 ล็อต ล็อตแรก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จำนวน 500,000 โดส 
โดยล็อตแรก เวียดนามจะจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชน 3 กลุ่ม ได้แก่ ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม 
ชาวเวียดนามที่จะไปเรียนหรือทำงานที่จีน และชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนใกล้จีน ล็อตที่ 2 เมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ล้านโดส และหลังจากนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของจีน 
เยือนเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ เขาได้กล่าวว่าจีนจะบริจาควัคซีนล็อตที่ 3 ให้เวียดนามอีก 3 ล้านโดส
โดยเอกอัครราชทูตจีนประจำเวียดนามกล่าวว่า เขาเช่ือว่าวัคซีนเหล่านี้จะช่วยให้เวียดนามบรรลุเป้าหมายสอง
ประการ ทั้งในการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (东博社 ,2021) 

 

ภาพที่ 26 จีนมอบวัคซีนช่วยเหลือเวียดนาม 
ที่มา : https://www.163.com/dy/article/GFHGJ0540517M9HO.html 

https://thestandard/
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ประเทศมาเลเซีย 
จีนได้บริจาควัคซีนให้มาเลเซีย 2 ล็อต ล็อตแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 500,000 

โดส และล็อตที่ 2 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ล้านโดส รวมทั้งส้ิน 1.5 ล้านโดส นอกจากวัคซีน
แล้วจีนยังบริจาคเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากาก อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และเครื่องช่วยหายใจ ให้กับ
มาเลเซียผ่านช่องทางภาครัฐและเอกชน อีกทัง้ยังส่งทีมผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์จากกวางโจวมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการจัดการกับการระบาด ในขณะเดียวกัน ในช่วงแรกที่จีนประสบปัญหาการระบาดรุนแรง 
มาเลเซียได้บริจาคเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ถุงมือยางทางการแพทย์ 18 ล้านช้ิน และอาหาร 15 ตันให้กับจีน 
ซึ่งส่ิงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกนั ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของมาเลเซียและจีนในการต่อสู้กับโรค
ระบาด (东博社 ,2021) 

 
ภาพที่ 27 วัคซีนช่วยเหลือจากจีนมาถึงมาเลเซีย 

ที่มา : https://www.yicai.com/news/100961973.html 

ประเทศฟิลิปปินส์ 
จีนเป็นประเทศแรกที่บริจาควัคซีนใหเแก่ฟิลิปปินส์ เฮอร์มัน ลอเรล ผู้ก่อตั้งสมาคมวิจัยนโยบาย 

BRICS แห่งฟิลิปปินส์กล่าวว่า จีนได้จัดหาวัคซีนให้กับฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นการให้
การสนับสนุนอย่างมากสำหรับฟิลิปปินส์ในการต่อสู้กับโรคระบาด การให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนของจีน ได้
ช่วยชีวิตชาวฟิลิปปินส์หลายล้านคน โดยจีนได้มอบวัคซีนให้ฟิลิปปินส์ทั้งหมด 5 ล็อต ล็อตแรก เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 600,000 โดส ล็อตที่ 2 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 400,000 โดส 
ล็อตที่ 3 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  จำนวน 1 ล้านโดส ล็อตที่ 4 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1 
ล้านโดส และล็อตที่ 5 เมื่อเดือนธันวาคม จำนวน 2 ล้านโดส รวมทั้งส้ิน 5 ล้านโดส (东博社 ,2021) 

 

ภาพที่ 28 วัคซีนบริจาคจากจีน ล็อตที่ 2 ถึงฟิลิปปินส์แล้ว 
ที่มา : https://www.sohu.com/a/457202622_206880 
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ประเทศอินโดนีเซีย 
จีนได้บริจาควัคซีนช่วยเหลืออินโดนีเซียทั ้งหมด 5 ล็อต ล็อตแรกเมื ่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

จำนวน 1.2 ล้านโดส ล็อตที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1.8 ล้านโดส ล็อตที่ 3 และ 4 ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 200,000 โดส และ 1 ล้านโดส ล็อตที่ 5 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1 
ล้านโดส รวมทั้งสิ้น 5.2 ล้านโดส นอกจากนี้จีนยังส่งวัตถุดิบในการผลิตวัคซีนมาให้อินโดนีเซียอีกไม่ต่ำกว่า 
45 ล้านโดส จีนบริจาควัคซีนให้อินโดนีเซียโดยไม่คำนึงถึงเหตุการณ์ที่ชาวอินโดมีแนวคิดต่อต้านจีน ในปี 
พ.ศ. 2540 ผู้นำอินโดนีเซียกล่าวขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุน และให้คำมั่นว่าจะทำให้ความร่วมมือระหว่าง
จีนและอินโดนีเซียดำเนินต่อไปในอนาคต การบริจาควัคซีนในครั้งนี้จึงมีส่วนสนับสนุนอย่างมาก ในการทำให้
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอินโดนีเซียผ่อนคลายลง (东博社 ,2021) 

 
ภาพที่ 29 จีนมอบวัคซีนให้การช่วยเหลืออินโดนีเซีย 

ที่มา : http://www.zghj8.com/zhongguohuangjin/149232.html 

ประเทศสิงคโปร์ 
สิงคโปร์เป็นประเทศที่สามารถจัดหาวัคซีนได้รวดเร็ว เนื่องจากลงนามส่ังซื้อวัคซีน โมเดอร์นา ตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2563 ไฟเซอร์ และ ซิโนแวค ในเดือนสิงหาคม 2563 ทำให้เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ใน
ทวีปเอเชีย สิงค์โปรจะเป็นประเทศที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนวัคซีนน้อยมาก จีนจึงได้บริจาควัคซีนให้
สิงค์โปรเพียงล็อตเดียว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 200,000 โดส  (东博社 ,2021) 

ประเทศบรูไน 
ในช่วงที่เกิดความตึงเครียดด้านวัคซีนทั่วโลก จีนเป็นผู้นำในการบริจาควัคซีนให้กับบรูไนถึง 2 ล็อต 

ล็อตแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 52,000 โดส และล็อตที่ 2 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
จำนวน 100,000 โดส รวมทั ้งสิ ้น 152,000 โดส พร้อมกับเข็มฉีดยาที ่เข้าชุดกัน จำนวน 102,400 ช้ิน 
นอกจากนี้ยังมีการให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและควบคุม โรคของ
บรูไน (东博社 ,2021) 



  

  
37 

 
ภาพที่ 30 เอกอัครราชทูตจีนประจำบรูไนมอบวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่รัฐมนตรีต่างประเทศบรูไน 

ที่มา : https://ishare.ifeng.com/c/s/v004G0tfKuMGYNI6iHuNPC4ByNIWEAj25h7HRlMQLKSS2a0 

ทั้งนี้ ทางรัฐบาลจีนยังกล่าวว่าจะส่งความช่วยเหลือให้กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อยู่เรื่อย ๆ เป็นระยะ  

จีนกับแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ล้วนมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน 
ปัจจุบัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสมาคมอาเซียน มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก และเป็น
ประเทศคู่ค้าอันดับที่ 1 ของจีน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เช่ือมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลก เป็นภูมิภาคที่มีประชากรรวมกันกว่า 636 
ล้านคน และเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ รวมทั้งเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง จีนจึงให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้อย่างมาก ยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดเช่นนี้ จีนจึงพร้อมที่จะยื่น
มือเข้าให้ความช่วยเหลือ แต่ในขณะเดียวกันจีนยังคงหวังผลจากการให้ความช่วยเหลือและนโยบายการทูต
วัคซีนในครั้งนี้ 
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บทที่ 5  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ อาจไม่ได้ราบรื่นนัก ทั้งมีข้อพิพาททะเลจีนใต้ และกลุ่มต่อต้านจีน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จีนได้เล็งเห็นแล้วว่า 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังต้องพึ่งพาจีนอีกมาก ในการพัฒนาเศรษฐกิจของตน ทั้งด้าน
วัตถุดิบ การลงทุน ต้นทุนทางวัฒนธรรม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เมื่อเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดที่เริ่มต้น
ขึ้นจากภายในประเทศจีน และแพร่กระจายสู่ทั่วทุกมุมโลก มีผู้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ในช่วงแรกแทบ
จะไม่มีประเทศใดที่สามารถควบคุมการระบาดได้ จนเมื่อภายหลังจากที่จีบประสบความสำเร็จในการควบคุม
โรค จีนจึงตัดสินใจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ขยายอำนาจอ่อน (soft power) ในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ผ่านการทูตสาธารณสุข หรือเรียกว่า การทูตวัคซีน (บีบีซีไทย, 2564) 

การทูตวัคซีน เป็นนโยบายที่นำวัคซีนมาเป็นเครื่องมือทางการทูต โดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับ
ประเทศต่าง ๆ ทั้งด้านวัคซีน หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน ทีมแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ  นอกจาก
นโยบายนี้จะมีจุดประสงค์หลักเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของจีน จากต้นเหตุของการแพร่เชื้อ เป็นผู้ ให้ความ
ช่วยเหลือกับนานาประเทศ เป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพ และเพื่อโชว์ศักยภาพทางด้านความก้าวหน้าใน
เทคโนโลยีของจีน นโยบายนี้ยังสามารถช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้ ทุก ๆ ประเทศพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับจีนในการแก้วิกฤตนี้ โดยไม่ได้มีการออกมา
เรียกร้องให้จีนรับผิดชอบต่อการเป็นต้นตอของปัญหา วัคซีนของจีนจึงนับว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคโควิดให้กับผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประชากรหลายล้านคนในภูมิภาคนี้ที่
ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ของจีน 

ทั้งนี้ การเกิดข้ึนของการทูตวัคซีน หลายประเทศมองว่าเแฝงมาด้วยการขยายอิทธิพลของจีน โดยจีนมี
การเข้ามาตั้งฐานการผลิตในบางประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศที่จีนได้เข้าไปตั้งฐานการผลิตก็ได้ผล
ประโยชน์เช่นกันกล่าวคือ ประเทศเหล่านั้นจะมีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ไม่ต้องประสบกับ
ปัญหาขาดแคลนวัคซีน ทำให้สามารถจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนได้ง่ายข้ึน ซึ่งจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จ
การควบคุมการระบาดของโรคโควิด 
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