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“““จับตาความสัมพนัธ์ จับตาความสัมพนัธ์ จับตาความสัมพนัธ์ มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซีย---จีน จีน จีน ในยุคมหาเธร์ในยุคมหาเธร์ในยุคมหาเธร์”””   

 ความสัมพันธ์มาเลย์-จีน ในยุคนาจิบ ราซัค 
 ความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง
มาเลเซยีและจนี ปรากฏชดัเจนในยคุนายกรฐัมนตรนีาจบิ โดยเฉพาะ
ในป ี๕๖ ท าใหม้คีวามรว่มมอืในดา้นตา่งๆ ระหวา่งกนัเพิม่มากขึน้ โดย
ความสมัพนัธม์าเลย-์จนี ทีผ่า่นมา มดีงันี ้
 ด้านเศรษฐกิจ: จีนได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประเทศของมาเลเซยีผา่น ยทุธศาสตร ์“หนึง่แถบหนึง่เสน้ทาง” หรอื 
“The Belt and Road Initiative” (BRI) โดยการเร่งการด าเนินการ
กอ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรมกวนตนั (Kuantan) จนี-มาเลเซยี และนคิม
อตุสาหกรรมรมิฝัง่ทะเลมะละกาจนี-มาเลเซยี นอกจากนี ้ยงัขบัเคลือ่น
ความรว่มมอืดา้นการสรา้งทางรถไฟความเรว็สงู และทางรถไฟทัว่ไป 
เพือ่สง่เสรมิการเชือ่มตอ่ทางคมนาคมขนสง่ในภมูภิาค 
 ดา้นการเมอืงและความมัน่คง: ในป ี๕๘ มาเลเซียและจนีได้
ซอ้มรบรว่มกนัครัง้แรกในชอ่งแคบมะละกา และการซอ้มรบทางบกใน
รัฐสลังงอร์ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ปคีวามสมัพันธ์ทางการทูต
ของสองประเทศ 
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: มาเลเซียและจีนได้ขยายการ
แลกเปลีย่นดา้นบคุลากร การศกึษาและวฒันธรรม โดยในป ี๕๘ ไดม้ี
การจดัตัง้มหาวทิยาลยัเซีย่เหมนิ วทิยาเขตรฐัสลงังอร ์โดยนกัศกึษาที่
เรยีนจบจะไดร้บัประกาศนยีบตัรรบัรองจากรฐับาลมาเลเซยีและจนีให้

สามารถศกึษาตอ่หรอืเขา้ท างานในสองประเทศได ้ 
 ความสัมพันธ์มาเลย์-จีน ในยุคมหาเธร์  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและจีน ในยุคของมหาเธร์ 
มีความแตกต่างจากยุคของนาจิบ อย่างเห็นได้ชัด ดังนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจ: หลังเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง 
ดร.มหาเธร์ ได้ประกาศยกเลิกโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับจีน ๒ 
โครงการ มีมูลค่า ๒๒ พันล้านดอลลาร์ฯ หรือราว ๗ แสนล้านบาท 
ได้แก่ โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงชายฝั่ง
ตะวันออกของมาเลเซีย (East Coast Rail Link: ECRL) ซึ่งเป็น
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม จากเมืองท่าแคลง (Klang 
Port) ทางช่องแคบมะละกา ฝั่งตะวันตกไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ดา้นตะวนัออกเฉยีงเหนอืของมาเลเซยี โดยการเชือ่มโยงเขตเศรษฐกจิ
ของรัฐต่างๆ ตามชายฝั่งทะเลตะวันออก เช่น รัฐปะหัง (Pahang) 
รัฐตรังกานู (Terengganu) และรัฐกลันตัน (Kelantan) กับพื้นที่
ตอนกลาง และท่าเรือแคลง เมืองมะละกา และโครงการวางท่อส่ง
กา๊ซธรรมชาตใินรฐัซาบาหแ์ละรฐัมะละกา ทีก่ าลงักอ่สรา้งโดยบรษิทัจนี
ชือ่ China Communication Construction ซึง่ทัง้ ๒ โครงการถอืเปน็
หัวใจส าคัญในการผลักดันการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
รัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ตามยุทธศาสตร์ BRI ของจีน ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ในยคุสมยัทีน่ายนาจบิ ราซคั ด ารงต าแหนง่นายกรฐัมนตร ีเขาไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาความสมัพนัธก์บัจนี ท าใหท้ัง้สองประเทในยคุสมยัทีน่ายนาจบิ ราซคั ด ารงต าแหนง่นายกรฐัมนตร ีเขาไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาความสมัพนัธก์บัจนี ท าใหท้ัง้สองประเทศมีศมี

ความรว่มมอืในดา้นตา่งๆ คอ่นขา้งมาก เชน่ การศกึษา การคา้ การลงทนุ การปอ้งกนัประเทศและความมัน่คง แตค่วามสมัพนัธด์งักลา่วมอีนัต้ความรว่มมอืในดา้นตา่งๆ คอ่นขา้งมาก เชน่ การศกึษา การคา้ การลงทนุ การปอ้งกนัประเทศและความมัน่คง แตค่วามสมัพนัธด์งักลา่วมอีนัต้อองง
สะดดุ หลงัจากผลจากการเลอืกตัง้ เมือ่ สะดดุ หลงัจากผลจากการเลอืกตัง้ เมือ่ ๙ ๙ พ.ค.พ.ค.๖๑ ๖๑ ทีผ่า่นมาถอืเปน็การพลกิประวตัศิาสตรก์ารเมอืงของมาเลเซยีในรอบ ทีผ่า่นมาถอืเปน็การพลกิประวตัศิาสตรก์ารเมอืงของมาเลเซยีในรอบ ๖๐ ๖๐ ป ีเมือ่ ดร.มหาเธร ์ป ีเมือ่ ดร.มหาเธร ์
อดตีนายกรฐัมนตร ีวยั อดตีนายกรฐัมนตร ีวยั ๙๒ ๙๒ ป ีไดร้บัชยัชนะจากการเลอืกตัง้ และหลงัจากรบัต าแหนง่ไดไ้มน่าน ไดป้ระกาศยกเลกิโครงการส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจีป ีไดร้บัชยัชนะจากการเลอืกตัง้ และหลงัจากรบัต าแหนง่ไดไ้มน่าน ไดป้ระกาศยกเลกิโครงการส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจีนน
ดว้ยเหตผุลเรือ่งเงนิกูจ้ านวนมหาศาลทีอ่าจท าใหม้าเลเซยีตดิ ดว้ยเหตผุลเรือ่งเงนิกูจ้ านวนมหาศาลทีอ่าจท าใหม้าเลเซยีตดิ ““กบัดกัหนีส้นิกบัดกัหนีส้นิ” ” จนเกนิความสามารถในการช าระหนีค้นืได ้ดงันัน้จงึเกดิค าถามขึน้วา่จนเกนิความสามารถในการช าระหนีค้นืได ้ดงันัน้จงึเกดิค าถามขึน้วา่  
การยกเลิกโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธแ์ละการสร้างความร่วมมือในด้านการค้าและการยกเลิกโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธแ์ละการสร้างความร่วมมือในด้านการค้าและ  
การลงทนุระหวา่งมาเลเซยีกบัจนีในยคุมหาเธร ์หรอืไม?่การลงทนุระหวา่งมาเลเซยีกบัจนีในยคุมหาเธร ์หรอืไม?่  

 “““ จับตาความ สัมพัน ธ์  มา เล เ ซียจับตาความ สัมพัน ธ์  มา เล เ ซียจับตาความ สัมพัน ธ์  มา เล เ ซีย--- จีน  ใน ยุคมหา เธร์จี น  ใน ยุคมหา เธร์จี น  ใน ยุคมหา เธร์ ”””    



 ดา้นการเมอืงและความมัน่คง: หลงัเขา้รบัต าแหนง่นายกรฐัมนตร ี
ดร.มหาเธรเ์ลอืกเดนิทางไปยงัญีปุ่น่เปน็ประเทศแรก ซึ่งเป็นประเทศ
ที่เขาเลอืกใชเ้ปน็ตน้แบบในการพฒันาเมือ่ครัง้ด ารงต าแหนง่สมยัแรก
ตามนโยบาย “มองตะวันออก” (Look East) โดยเขาได้กล่าวถึง
กลุ่มทุนญี่ปุ่น ในการเดินทางเยือนญี่ปุ่นเมื่อ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑ ว่า 
“ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจ านวนมาก แต่
พวกเขาไมเ่คยทีจ่ะเอาวฒันธรรมธรรมของตัวเองมาครอบง าประเทศ
นัน้ๆ เราจงึยนิดตีอ้นรบัทัง้การลงทนุและวฒันธรรมของพวกเขา”  
 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม: ดร.มหาเธร ์ไดป้ฏเิสธการอนญุาต
ให้ชาวต่างชาติซือ้อพาร์ตเมนต์และที่พักอาศัยระยะยาวในโครงการ 
Forest City ที่ใช้เงินลงทุน ๑๐๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สร้าง
บนพื้นที่เกาะที่ถมขึ้นมาใหม่ ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ติดกับสิงคโปร์ 
โดยโครงการนี้อ้างว่าเป็น “คลัสเตอร์ระดับโลกแห่งใหม่ของการ
พาณิชย์และวัฒนธรรม” เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐยะโฮร์กับ
บริษัทจีนชื่อ Country Garden Holding และเป็นย่านคนจีน
ขนาดใหญ่มีผู้อยู่อาศัยได้ ๗๐๐,๐๐๐ คน โดย ดร.มหาเธร์เห็นว่า 
เป็นโครงการที่เกินก าลังซื้อของคนมาเลย์ และคงจะเป็นที่พักอาศัย
ของคนจีนที่มั่งคั่งเป็นส่วนใหญ่ 
 

  ผลกระทบต่ออาเซียน 
 ด้านเศรษฐกิจ: การที่มาเลเซียประกาศยกเลิกและทบทวน
โครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับจีนนั้น ท าให้การด าเนินงาน BRI ของ
จีนในอาเซียนมีอันต้องหยุดชะงักลง เนื่องจาก ดร.มหาเธร์ มิได้
เพยีงแตย่กเลกิโครงการกบัจนี แตต่ดัสนิใจลม้เลกิโครงการขนาดใหญ่
ทีสุ่ม่เสีย่งตอ่การเพิม่ภาระหนีส้าธารณะใหก้บัประเทศ เชน่ โครงการ
รถไฟความเรว็สงูทีเ่ช่ือมระหวา่งมาเลเซียกบัสงิคโปร์ เป็นต้น ดังนั้น
จงึอาจท าให้โครงการเชื่อมโยงการคมนาคมภายใต้ BRI กับประเทศ
ตา่งๆ ในอาเซยีนตอ้งเผชญิกบัความไมแ่นน่อนไปดว้ย 
 ดา้นการเมอืงและความมัน่คง: การตดัสนิใจทางนโยบายครัง้นี้
ของ ดร.มหาเธร ์เปน็การปลกุกระแสการสรา้งดลุอ านาจใหม ่(Balance 
of Power) ในภมูภิาคอาเซยีน เนือ่งจากในอดตีสหรฐัฯ มอีทิธพิลอยา่งสงู
ในภมูภิาคนี ้แตเ่มือ่สงครามเยน็จบสิน้ลง สหรฐัฯ คอ่ยๆ ถอยจากภมูภิาค
นีไ้ป ท าใหม้หาอ านาจทางเศรษฐกจิชาตใิหมอ่ยา่งจนีเขา้มามอีทิธพิล
แทน ซึง่ ดร.มหาเธร ์ไดอ้อกแบบความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศใหมด่ว้ย
การใหญ้ีปุ่น่มาคานอ านาจกบัจนี โดยเลอืกทีจ่ะเดนิทางเยอืนญีปุ่น่เปน็
ประเทศแรก หลงัจากไดร้บัต าแหนง่นายกรฐัมนตร ีซึง่การดงึญีปุ่น่เขา้มา
ในภาพรวมจะชว่ยสรา้งสมดลุในภมูภิาค ท าใหป้ระเทศตา่งๆ ในอาเซยีน
ไมต่อ้งรูส้กึวา่ตวัเองตอ้งเลอืกขา้งใดขา้งหนึง่  
 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม: เปน็กรณศีกึษาใหป้ระเทศตา่งๆ ใน
อาเซยีน ในการพจิารณาถงึผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบทีจ่ะไดร้บั
จากการขยายอทิธพิลของจนีผา่น BRI กลา่วคอื จะเกดิการพฒันาระบบ
สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานใหด้ขีึน้ในพืน้ที ่แตก่จ็ะน ามาซึง่ปรากฏการณ ์

“การยา้ยถิน่ฐาน” ของชาวจนีมายงัพืน้ทีน่ัน้ๆ ซึง่ถงึแมว้า่กลุม่ชาวจนี
เหลา่นีจ้ะมเีปา้หมายเพือ่เดนิทางเขา้มาลงทนุและท างานกต็าม แตด่ว้ย
ความแตกต่างจากประชาชนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณี วิถีชีวติ ฯลฯ ซึ่งอาจกลายเป็น
ตน้เหตทุีก่อ่ใหเ้กดิปญัหาอืน่ๆ ตามมา 
 

 ผลกระทบต่อไทยและกองทัพ 
 จะเห็นได้ว่าจีนใช้ BRI เป็นเครื่องมือส าคัญในการขยาย
บทบาทและแสวงหาผลประโยชน์ของจีน ขณะที่ไทยเองก็เดินหน้า
ลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศอยา่งหนกัไมต่า่งแตกจากจนี
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) เพือ่มุง่หวงัพฒันาใหเ้ปน็เขตเศรษฐกจิชัน้น าของภมูภิาคอาเซยีน 
ดังนั้นไทยจึงควรน าบทเรียนจากกรณีมาเลเซียมาศึกษาผลกระทบ 
โดยเฉพาะการให้กลุ่มทุนจากจีนรับสัมปทานพื้นที่ที่อาจท าให้เกิด
ปรากฏการณก์ารยา้ยถิน่ฐานของชาวจนี (นกัธรุกจิ แรงงาน ครอบครวั 
และผู้ตดิตาม) มายงัประเทศไทย และควรใชค้วามระมัดระวงัและมี
ความรอบคอบในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับจีนในมิติต่างๆ 
อยา่งรูเ้ทา่ทนั โดยเฉพาะกรอบความรว่มมอืกบัจนีภายใตจ้ดุรว่มทาง
ยุทธศาสตร์ EEC และ BRI ซึ่งภาครัฐต้องตระหนักถึงผลกระทบ
ทางด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ โดยค านึงถึงผลประโยชน์
แหง่ชาตแิละประโยชนส์ว่นรวมเปน็ส าคญั 
 

 บทสรุป 
 จากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน
และกับดักหนีส้ินจากการด าเนนิโครงการ BRI ดังกรณีของมาเลเซีย
ในยคุมหาเธร ์ซึง่ไดถ้กูตอกย้ าจากการตดัสนิใจของประเทศศรลีงักาที่
ตอ้งปลอ่ยทา่เรอืฮมับนัโตตาโดยใหส้ทิธใินการบรหิารแกจ่นีเปน็เวลา 
๙๙ ปี หลังจากไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ให้กับธนาคารจีน 
จงึเปน็กรณศีกึษาส าคญัส าหรบัประเทศตา่งๆ ในอาเซยีนในการรกัษา
ความสัมพันธ์กับชาติมหาอ านาจให้มีความสมดุล บนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรมส าหรับทั้ง ๒ ฝ่าย โดยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไม่ควรเป็นความสัมพันธ์ที่มีผู้ได้ประโยชน์-เสีย
ประโยชน์แบบ zero-sum game แต่ควรเป็นความสัมพันธ์ที่ได้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งไทยจ าเป็นต้องศึกษา เพื่อวางแผนและหา
แนวทางรองรับกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาฯ 
ดังกล่าว ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างอาเซียนกับ
ชาตอิืน่ๆ ในอนาคตได ้
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