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“จับตาความสัมพันธ์ มาเลเซีย-จีน ในยุคมหาเธร์”

ในยุคสมัยทีน่ ายนาจิบ ราซัค ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เขาได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กบั จีน ทาให้ทงั้ สองประเทศมี
สองประเทศมี
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ค่อนข้างมาก เช่น การศึกษา การค้า การลงทุน การป้องกันประเทศและความมัน่ คง แต่ความสัมพันธ์ดงั กล่าวมีอนั ต้อง
สะดุด หลังจากผลจากการเลือกตัง้ เมือ่ ๙ พ.ค.๖๑
พ.ค.๖๑ ทีผ่ า่ นมาถือเป็นการพลิกประวัตศิ าสตร์การเมืองของมาเลเซียในรอบ ๖๐ ปี เมือ่ ดร.มหาเธร์
อดีตนายกรัฐมนตรี วัย ๙๒ ปี ได้รบั ชัยชนะจากการเลือกตัง้ และหลังจากรับตาแหน่งได้ไม่นาน ได้ประกาศยกเลิกโครงการสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับจีน
ด้วยเหตุผลเรือ่ งเงินกูจ้ านวนมหาศาลทีอ่ าจทาให้มาเลเซียติด “กับดักหนีส้ นิ ” จนเกินความสามารถในการชาระหนีค้ นื ได้ ดังนัน้ จึงเกิดคาถามขึน้ ว่า
การยกเลิกโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือในด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างมาเลเซียกับจีนในยุคมหาเธร์ หรือไม่?
 ความสัมพันธ์มาเลย์-จีน ในยุคนาจิบ ราซัค
ความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง
มาเลเซียและจีน ปรากฏชัดเจนในยุคนายกรัฐมนตรีนาจิบ โดยเฉพาะ
ในปี ๕๖ ทาให้มคี วามร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกันเพิม่ มากขึน้ โดย
ความสัมพันธ์มาเลย์-จีน ทีผ่ า่ นมา มีดงั นี้
ด้านเศรษฐกิจ: จีนได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
ประเทศของมาเลเซียผ่าน ยุทธศาสตร์ “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” หรือ
“The Belt and Road Initiative” (BRI) โดยการเร่งการดาเนินการ
ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมกวนตัน (Kuantan) จีน-มาเลเซีย และนิคม
อุตสาหกรรมริมฝัง่ ทะเลมะละกาจีน-มาเลเซีย นอกจากนี้ ยังขับเคลือ่ น
ความร่วมมือด้านการสร้างทางรถไฟความเร็วสูง และทางรถไฟทัว่ ไป
เพือ่ ส่งเสริมการเชือ่ มต่อทางคมนาคมขนส่งในภูมภิ าค
ด้านการเมืองและความมัน่ คง: ในปี ๕๘ มาเลเซียและจีนได้
ซ้อมรบร่วมกันครัง้ แรกในช่องแคบมะละกา และการซ้อมรบทางบกใน
รัฐสลังงอร์ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูต
ของสองประเทศ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม: มาเลเซียและจีนได้ขยายการ
แลกเปลีย่ นด้านบุคลากร การศึกษาและวัฒนธรรม โดยในปี ๕๘ ได้มี
การจัดตัง้ มหาวิทยาลัยเซีย่ เหมิน วิทยาเขตรัฐสลังงอร์ โดยนักศึกษาที่
เรียนจบจะได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองจากรัฐบาลมาเลเซียและจีนให้

สามารถศึกษาต่อหรือเข้าทางานในสองประเทศได้
 ความสัมพันธ์มาเลย์-จีน ในยุคมหาเธร์
ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและจีน ในยุคของมหาเธร์
มีความแตกต่างจากยุคของนาจิบ อย่างเห็นได้ชัด ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ: หลังเข้ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
ดร.มหาเธร์ ได้ประกาศยกเลิกโครงการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับจีน ๒
โครงการ มีมูลค่า ๒๒ พันล้านดอลลาร์ฯ หรือราว ๗ แสนล้านบาท
ได้แก่ โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงชายฝั่ง
ตะวันออกของมาเลเซีย (East Coast Rail Link: ECRL) ซึ่งเป็ น
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม จากเมืองท่าแคลง (Klang
Port) ทางช่องแคบมะละกา ฝั่งตะวันตกไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซีย โดยการเชือ่ มโยงเขตเศรษฐกิจ
ของรัฐต่างๆ ตามชายฝั่งทะเลตะวันออก เช่น รัฐปะหัง (Pahang)
รัฐตรังกานู (Terengganu) และรัฐกลันตัน (Kelantan) กับพื้นที่
ตอนกลาง และท่าเรือแคลง เมืองมะละกา และโครงการวางท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติในรัฐซาบาห์และรัฐมะละกา ทีก่ าลังก่อสร้างโดยบริษทั จีน
ชือ่ China Communication Construction ซึง่ ทัง้ ๒ โครงการถือเป็น
หัวใจสาคัญในการผลักดันการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
รัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ตามยุทธศาสตร์ BRI ของจีน ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ด้านการเมืองและความมัน่ คง: หลังเข้ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
ดร.มหาเธร์เลือกเดินทางไปยังญีป่ นุ่ เป็นประเทศแรก ซึ่งเป็นประเทศ
ที่เขาเลือกใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมือ่ ครัง้ ดารงตาแหน่งสมัยแรก
ตามนโยบาย “มองตะวันออก” (Look East) โดยเขาได้กล่าวถึง
กลุ่มทุนญี่ปุ่น ในการเดินทางเยือนญี่ปุ่นเมื่อ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑ ว่า
“ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจานวนมาก แต่
พวกเขาไม่เคยทีจ่ ะเอาวัฒนธรรมธรรมของตัวเองมาครอบงาประเทศ
นัน้ ๆ เราจึงยินดีตอ้ นรับทัง้ การลงทุนและวัฒนธรรมของพวกเขา”
ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ดร.มหาเธร์ ได้ปฏิเสธการอนุญาต
ให้ชาวต่างชาติซอื้ อพาร์ตเมนต์และที่พักอาศัยระยะยาวในโครงการ
Forest City ที่ใช้เงินลงทุน ๑๐๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สร้าง
บนพื้นที่เกาะที่ถมขึ้นมาใหม่ ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ติดกับสิงคโปร์
โดยโครงการนี้อ้างว่าเป็น “คลัสเตอร์ระดับโลกแห่งใหม่ของการ
พาณิ ช ย์ แ ละวั ฒ นธรรม” เป็ น การร่ ว มทุ น ระหว่ า งรั ฐ ยะโฮร์ กั บ
บริ ษั ท จี น ชื่ อ Country Garden Holding และเป็ น ย่ า นคนจี น
ขนาดใหญ่มีผู้อยู่อาศัยได้ ๗๐๐,๐๐๐ คน โดย ดร.มหาเธร์เห็นว่า
เป็นโครงการที่เกินกาลังซื้อของคนมาเลย์ และคงจะเป็นที่พักอาศัย
ของคนจีนที่มั่งคั่งเป็นส่วนใหญ่
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“การย้ายถิน่ ฐาน” ของชาวจีนมายังพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ซึง่ ถึงแม้วา่ กลุม่ ชาวจีน
เหล่านีจ้ ะมีเป้าหมายเพือ่ เดินทางเข้ามาลงทุนและทางานก็ตาม แต่ดว้ ย
ความแตกต่างจากประชาชนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณี วิถีชีวติ ฯลฯ ซึ่งอาจกลายเป็น
ต้นเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมา

 ผลกระทบต่อไทยและกองทัพ
จะเห็ น ได้ ว่ า จี น ใช้ BRI เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการขยาย
บทบาทและแสวงหาผลประโยชน์ของจีน ขณะที่ไทยเองก็เดินหน้า
ลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศอย่างหนักไม่ตา่ งแตกจากจีน
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) เพือ่ มุง่ หวังพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจชัน้ นาของภูมภิ าคอาเซียน
ดังนั้นไทยจึงควรนาบทเรียนจากกรณีมาเลเซียมาศึกษาผลกระทบ
โดยเฉพาะการให้กลุ่มทุนจากจีนรับสัมปทานพื้นที่ที่อาจทาให้เกิด
ปรากฏการณ์การย้ายถิน่ ฐานของชาวจีน (นักธุรกิจ แรงงาน ครอบครัว
และผู้ตดิ ตาม) มายังประเทศไทย และควรใช้ความระมัดระวังและมี
ความรอบคอบในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับจีนในมิติต่างๆ
อย่างรูเ้ ท่าทัน โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือกับจีนภายใต้จดุ ร่วมทาง
ยุทธศาสตร์ EEC และ BRI ซึ่งภาครัฐต้องตระหนักถึงผลกระทบ
 ผลกระทบต่ออาเซียน
ทางด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ: การที่มาเลเซียประกาศยกเลิกและทบทวน แห่งชาติและประโยชน์สว่ นรวมเป็นสาคัญ
โครงการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับจีนนั้น ทาให้การดาเนินงาน BRI ของ
จีนในอาเซียนมีอันต้องหยุดชะงักลง เนื่องจาก ดร.มหาเธร์ มิได้  บทสรุป
จากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน
เพียงแต่ยกเลิกโครงการกับจีน แต่ตดั สินใจล้มเลิกโครงการขนาดใหญ่
ทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการเพิม่ ภาระหนีส้ าธารณะให้กบั ประเทศ เช่น โครงการ และกับดักหนีส้ ินจากการดาเนินโครงการ BRI ดังกรณีของมาเลเซีย
รถไฟความเร็วสูงทีเ่ ชือ่ มระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้น ในยุคมหาเธร์ ซึง่ ได้ถกู ตอกย้าจากการตัดสินใจของประเทศศรีลงั กาที่
จึงอาจทาให้โครงการเชื่อมโยงการคมนาคมภายใต้ BRI กับประเทศ ต้องปล่อยท่าเรือฮัมบันโตตาโดยให้สทิ ธิในการบริหารแก่จนี เป็นเวลา
๙๙ ปี หลังจากไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ให้กับธนาคารจีน
ต่างๆ ในอาเซียนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนไปด้วย
ด้านการเมืองและความมัน่ คง: การตัดสินใจทางนโยบายครัง้ นี้ จึงเป็นกรณีศกึ ษาสาคัญสาหรับประเทศต่างๆ ในอาเซียนในการรักษา
ของ ดร.มหาเธร์ เป็นการปลุกกระแสการสร้างดุลอานาจใหม่ (Balance ความสัมพันธ์กับชาติมหาอานาจให้มีความสมดุล บนพื้นฐานของ
of Power) ในภูมภิ าคอาเซียน เนือ่ งจากในอดีตสหรัฐฯ มีอทิ ธิพลอย่างสูง ความเป็นธรรมสาหรับทั้ง ๒ ฝ่าย โดยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ในภูมภิ าคนี้ แต่เมือ่ สงครามเย็นจบสิน้ ลง สหรัฐฯ ค่อยๆ ถอยจากภูมภิ าค ระหว่างประเทศไม่ควรเป็นความสัมพันธ์ที่มีผู้ได้ประโยชน์ -เสีย
นีไ้ ป ทาให้มหาอานาจทางเศรษฐกิจชาติใหม่อย่างจีนเข้ามามีอทิ ธิพล ประโยชน์แบบ zero-sum game แต่ ควรเป็ นความสัม พัน ธ์ที่ ไ ด้
แทน ซึง่ ดร.มหาเธร์ ได้ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหม่ดว้ ย ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งไทยจ าเป็นต้องศึกษา เพื่อวางแผนและหา
การให้ญปี่ นุ่ มาคานอานาจกับจีน โดยเลือกทีจ่ ะเดินทางเยือนญีป่ นุ่ เป็น แนวทางรองรั บ กั บ ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาฯ
ประเทศแรก หลังจากได้รบั ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึง่ การดึงญีป่ นุ่ เข้ามา ดังกล่าว ที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างอาเซียนกับ
ในภาพรวมจะช่วยสร้างสมดุลในภูมภิ าค ทาให้ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ชาติอนื่ ๆ ในอนาคตได้
ข้อมูลอ้างอิง
ไม่ตอ้ งรูส้ กึ ว่าตัวเองต้องเลือกข้างใดข้างหนึง่
ด้านสังคมและวัฒนธรรม: เป็นกรณีศกึ ษาให้ประเทศต่างๆ ใน  http://thai.cri.cn/247/2016/10/31/223s247453.htm
อาเซียน ในการพิจารณาถึงผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบทีจ่ ะได้รบั  http://www.thaisocialist.com/word/?p=28065
จากการขยายอิทธิพลของจีนผ่าน BRI กล่าวคือ จะเกิดการพัฒนาระบบ  https://thaipublica.org/2018/08/2018-08-pridi113/
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานให้ดขี นึ้ ในพืน้ ที่ แต่กจ็ ะนามาซึง่ ปรากฏการณ์
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา SSC Focus กรุ ณ าส่ ง ข้ อ คิ ด เห็ น ของท่ า นมายั ง
๑. ท่านสนใจประเด็นใดเพิม
่ เติม / เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติม
การเมือง

เศรษฐกิจ

สังคม

คณะผู้ จั ด ทา (ศศย. สปท.) T/F : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖

วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

การทหาร

พลังงาน / สิ่งแวดล้อม

อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….
บทวิเคราะห์โดย น.ส.ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์ นักวิจัย ศศย.สปท.
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖ website : http://ssc.rtarf.mi.th

