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บทคัดยอ
การศึ กษาวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตรการลงทุน ของจีน ในภาคพื้นทวีป เอเชี ยตะวัน ออกเฉีย งใตภายใต
นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21” มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษายุทธศาสตรการลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีป
เอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใตนโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21 (2) เพื่อศึกษาปจจัยทางยุทธศาสตรการลงทุน
ของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใตนโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
เศรษฐศาสตร และ (3) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการดำเนินยุทธศาสตรการลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชีย
ตะวัน ออกเฉีย งใต ภ ายใต น โยบายสี จิ้น ผิ งในศตวรรษที่ 21 กับ การเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐศาสตร โดยการ
ศึกษาวิจัยเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary Approach) ผลการศึกษาพบวา
ยุทธศาสตรการลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใตนโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ไดประกาศนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (OBOR)
เสนทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 และเมดอินไชน า 2025 ไดเปนสวนหนึ่งของความรวมมือระหวางจีนกั บ
ประเทศในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยถูกกำหนดดวยยุทธศาสตรความสัมพันธทางเศรษฐกิจของ
จีนกับอาเซียน กรอบความรวมมือเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA) และความรวมมือในกรอบ
อนุ ภู มิภ าคลุ ม น้ ำ โขง (GMS) ซึ่ งจะเป น แรงขับ เคลื่อนสำคัญ ใหจีน ดำเนิ น ยุ ทธศาสตรการลงทุ น ในภูมิ ภ าค
อาเซียน ทั้งนี้ประเทศในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันอออกเฉียงใตมีศักยภาพสูงที่จะเปนฐานการลงทุน ฐานการ
ผลิต ตลอดจนฐานการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ
ปจจัยทางยุทธศาสตรการลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใตนโยบายสีจิ้นผิง
ในศตวรรษที่ 21 กั บ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ เศรษฐศาสตร ซึ่ งมี ป จ จั ย ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒ นธรรม ที่ มีผ ลต อยุ ทธศาสตรการลงทุ น ของจีน ในภาคพื้น ทวีป เอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต โดยปจ จัย ทาง
การเมือง ที่เกิดจากนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ไดประกาศความฝนของคนจีน (China Dream) และ
นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (OBOR) ปจจัยทางเศรษฐกิจ มีประเด็นการเปดตลาดใหม และระบายอุปทาน
ภายในประเทศ และการปรับกลยุทธการใชเงินทุนสํารองระหวางประเทศ โดยการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานแหงเอเชีย (AIIB) และกองทุนเสนทางสายไหม (SRF) ขณะเดียวกันปจจัยการลงทุนของจีนใน
ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังมีนัยตอประเทศมหาอำนาจโลก ดังนั้นยุทธศาสตรของจีนคือจะตอง
ไมใหสหรัฐอเมริกาปดลอมจีนสําเร็จ ยุทธศาสตรการลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะ
ชวยไดมากในการตีฝาวงลอมการปดลอมจีนออกมาสูภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต
ผลกระทบจากการดำเนินยุทธศาสตรการลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใต
นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐศาสตร ผลกระทบดานลบทางการเมืองของการ
ลงทุนของจีนในภูมิภาค คือ การถูกจีนครอบงําทางเศรษฐกิจ ผานธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แหงเอเชีย (AIIB) ที่จีนเปนผูจัดตั้งขึ้น ซึ่งจีนไดใชประโยชนจากการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของประเทศในอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหจีนมีอํานาจเหนืออาเซียนที่สอดคลองกับภูมิรัฐศาสตร (GeoPolitics) ที่เชื่อมโยงไปสูการขยายอิทธิพลทางภูมิเศรษฐศาสตร (Geo-Economics) ภายใตนโยบายเสนทาง
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สายไหมใหม จีนจะมีอํานาจทางภูมิเศรษฐศาสตรห รืออํานาจทางเศรษฐกิจเหนื อกวากลุมประเทศอาเซียน
เนื่องจากการบูรณาการเศรษฐกิจที่ใกลชิด เมื่อจีนเขามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น จีนก็จะมีอํานาจเหนือ
อาเซียนและสามารถครอบงําอาเซียนได ซึ่งอาจจะนำไปสูผลกระทบความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมือง
ระหวางจีนกับประเทศในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดในอนาคต
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Abstract
This research study, entitled as “The Strategy of Chinese Investment in Mainland of
Southeast Asia under Xi Jinping’s Policy in the 21st Century”, aims (1) to study Chinese
investment strategy in Mainland of Southeast Asia under Xi Jinping’s policy in the 21st
century (2) to study the factors of Chinese investment strategy in Mainland of Southeast Asia
under Xi Jinping’s policy in the 21st century and the change on geo-economics, and (3) to
study the impact of Chinese investment strategy implementation in Mainland of Southeast
Asia under Xi Jinping’s policy in the 21st century along with the change on geo-economic
information. Interdisciplinary approach was applied to this research. The results were as
follows:
The strategy of Chinese investment in Mainland of Southeast Asia under Xi Jinping’s
policy in the 21st century is the result of President Xi Jinping's policy as he has announced
One Band One Route (OBOR), the Silk Road in the 21st century, and Made in China 2025.
The strategy has become partial cooperation between China and Southeast Asian countries
which is determined by the strategy of China's economic relations with ASEAN, ASEAN-China
FTA framework, and Greater Mekong Sub-regional (GMS). This extent will be a crucial driving
force for China to implement investment strategies in ASEAN. Moreover, Southeast Asia has a
high potential as a groundwork for investment, production, and export to other foreign
countries.
Related factors on the strategy of Chinese investment in Mainland of Southeast Asia
under Xi Jinping’s policy in the 21st century and geo-economic change are involved with
politics, economics, society and culture. These factors have an impact on China's investment
strategy in Southeast Asia. Political factor is risen by the policy of President Xi Jinping
regarding the declaration of China Dream and One Band One Route (OBOR). Economic factor
concerns the opening of new markets, the release of domestic supply, the adjustment of
international reserve funds by establishing Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the
Silk Road Fund (SRF). Meanwhile, China investment factors in Southeast Asia continue to
have implications to world powers. Therefore, China's strategy is to not allow the United
States to successfully block China. China's investment strategy in Southeast Asia will weaken
the blockade and drive China into the region.
For the Impact of Chinese investment strategy in Mainland of Southeast Asia under Xi
Jinping’s policy in the 21st century and the geo-economic change, negative political impact
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of China's investment in the region is the economic dominance through Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB), established by Chinese. Apparently, the country gains benefits of the
funding from infrastructure development of the rising ASEAN countries. Consequently, China
has power over ASEAN in line with Geo-Politics, which related to the expansion of GeoEconomics under the new Silk Road policy. Due to the close economy integration, China will
acquire geo-political power or economic power over the ASEAN countries. This may lead to
a significant impact on economic and political relations between China and Southeast Asian
countries in the future.

