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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับแอฟริกา โดยใช้ความสัมพันธ์ทาง
การค้ า ระหว่ า งจีน ซู ด านเป็ น กรณีศึ ก ษา ผ่า นแนวคิ ด ว่ า ด้ วยการด ารงอยู่ ของการเป็ น พั น ธมิต รระหว่ า งประเทศของ
ศาสตราจารย์ Stephen M. Walt แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับซูดานเป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะเกมบวก กล่าวคือ จีนได้ผลประโยชน์ด้านทรัพยากรน้ามันจากซูดานเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
พลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่จีนให้ความสาคัญในลาดับต้นของนโยบายต่างประเทศของจีน ส่วนซูด านก็รับผลประโยชน์จาก
การค้าอาวุธกับจีนเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กองทัพในการสู้รบกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ทาให้จีนและซูดานจึงต่างรักษา
ความสั มพั นธ์อั นดี ในฐานะหุ้ นส่ วนทางยุท ธศาสตร์ ที่ได้ รับ ผลประโยชน์ ร่ว มกั น ทั้ งๆที่ เป้ าหมายเชิ งยุ ทธศาสตร์ ของ
ความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ค้าส้าคัญ: การค้าน้ามัน, การค้าอาวุธ, จีน, ซูดาน, แอฟริกา

ABSTRACT
This article aims to study the China and Africa relations, by studying the case of China and
Sudan trade relations. The ideas on factors leading to endurance of alliance in international relations
by Professor Stephen M. Walt, Harvard University, was applied as a framework. The article finds that,
the relationship between China and Sudan is a positive sum game. China has the benefits of Sudanese
oil for achieving energy security, which is one of the top priorities of its foreign policy. Meanwhile,
Sudan has benefit from Chinese arms sales to strengthen government armed forces and governmentsponsored armed groups, which are used for attacking against anti-government forces. Consequently,
Sudan and China, which are based on mutual interest as a strategic partnership, have absolutely
different strategic goals of trade relations.
Keywords: Oil Trade, Arms Sell, China, Sudan, Africa
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บทน้า
ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างจีน
กับแอฟริกาทวีความแน่นแฟ้นขึ้นเป็นลาดับ โดยเฉพาะใน
ด้านการค้าและการลงทุน และในโอกาสการครบรอบ 50
ปีของสถาปนาทางการทูตระหว่างจีน กับแอฟริกาใน ค.ศ.
2006 รัฐบาลจีนจึงประกาศให้เป็น “ปีแห่งแอฟริกา” และ
จัดให้มี การประชุ มผู้น าสู งสุด ความร่วมมือ จีน -แอฟริก า
(Beijing Summit) และการประชุมรัฐมนตรีความร่วมมือ
จีน-แอฟริกา ครั้งที่ 3 (3rd Ministerial Conference of
Forum on China-Africa Cooperation – FOCAC) ณ
กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 ซึ่งเป็น
การพิสู จน์ ความสาเร็ จ ในการกระชั บความสั มพั นธ์ และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนได้เป็นอย่าง
ดี ดังจะเห็นได้ว่าผู้นาของแอฟริกาจานวน 48 คนเข้าร่วม
การประชุ ม นี้ ซึ่ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น การรวมตั ว มากที่ สุ ด
นอกเหนือจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ [1] ทั้งนี้
จีน พยายามเข้ าไปเป็น พัน ธมิ ตรและขยายอิ ทธิ พลเข้ า สู่
แอฟริกา เพื่อต้องการแข่งกับสหรัฐอเมริกา [2]
จีนเป็นผู้นาเข้าน้ามันรายใหญ่อันดับที่ 2 ของโลก
[3] จึ ง ท าให้ ป ระเทศในแอฟริ ก าที่ อุ ด มไปด้ ว ยแหล่ ง
พลังงานน้ามันมากมายกลายเป็นเป้าหมายในการลงทุน
ทรัพยากรน้ามันของจีน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “ซูดาน” ส่งผล
ให้ซูดานได้รับผลประโยชน์จากการส่งออกน้ามัน และยัง
ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการที่ จี น ได้ เ ข้ า ไปลงทุ น ในซู ด าน
เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อเ นื่ อ ง โ ด ย เ ฉ พา ะ ด้ า นพ ลั ง งา น
สาธารณู ป โภค และอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ แต่ แ ทนที่
รัฐบาลซูด านจะนารายได้เ หล่า นั้นมาแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ แต่รัฐบาลซูดาน
กลับนารายได้ไปใช้ซื้ออาวุธเพื่อปราบกบฏและกดขี่ขมเหง
ประชาชนเพิ่มขึ้นอีก ทาให้ประชาชนโกรธแค้นอย่างมาก
จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นาไปสู่ความขัดแย้งและสงคราม
กลางเมื อ ง อาทิ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในเขตดาร์ ฟู ร์
(Darfur) ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาในการสู้รบที่มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง จนสหประชาชาติระบุว่า
เป็นหนึ่งในวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงที่สุดในโลก [4]
ทาให้เกิดเสียงวิจารณ์จากชาติตะวันตกว่า จีนสนับสนุน
ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

รัฐบาลซูดานที่ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เพียงเพราะต้องการทรัพยากรธรรมชาติ ที่
จีนต้องการเท่านั้น
บทความ นี้ จึ ง มี วั ตถุ ป ระส งค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ความสั มพันธ์ทางการค้า ระหว่างจีน กับแอฟริกา โดยใช้
ความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า ระหว่ า งจี น กั บ ซู ด าน ในการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้านการค้าน้ามัน อันเป็นความ
มั่นคงทางพลังงานของจีน และการค้าอาวุธอันเป็นความ
มั่ น คงทางทหารของซู ด านเป็ น กรณี ศึ ก ษา โดยจะแบ่ ง
เนื้อหาออกเป็น 7 ส่วน โดยในส่วนถัดไปจะอธิบายถึง
แนวคิดว่าด้วยการดารงอยู่ของการเป็นพันธมิตรระหว่าง
ประเทศ ส่ว นที่ส าม อธิบ ายถึ ง ภู มิห ลัง ความสั มพั น ธ์
ระหว่างจีนกับแอฟริกา ส่วนที่สี่ อธิบายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างจีนกับแอฟริการะหว่าง ค.ศ. 2006-2012 ส่วนที่
ห้ า นโยบายของจี น ต่ อ แอฟริ ก า ส่ ว นที่ ห ก อธิ บ ายถึ ง
กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับซูดาน ผ่านการค้า
น้ามันและอาวุธ และส่วนสุดท้าย บทวิเคราะห์และสรุป

แนวคิดว่าด้วยการด้ารงอยู่ของการเป็นพันธมิตร
ระหว่างประเทศ
จากบทความเรื่อง Why Alliances Endure or
Collapse ของศาสตราจารย์ Stephen M. Walt (1997)
แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้เสนอถึงปัจจัยที่ทาให้การ
เป็นพันธมิตรระหว่างประเทศยังดารงอยู่ได้แม้เงื่อนไขที่
ก่อให้เกิดพันธมิตรดังกล่าวสิ้นสุดลงไปแล้ว ทั้งนี้ เป็นผล
มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ น าที่ ค รองอ านาจน า (hegemonic
leadership) หมายถึง การที่ผู้นามีบารมีสูงใช้แรงจูงใจ
ทางวัตถุ เพื่อรักษาพันธมิตรหรือข่มขู่ว่าจะลงโทษประเทศ
ที่ถอนตัวออกจากการเป็นพันธมิตร
(2) การรัก ษาความน่ าเชื่อ ถื อ (preserving
credibility) หมายถึง การที่รัฐหนึ่งต้องการรักษาความ
เป็นพันธมิตรกับอีกรัฐหนึ่งเอาไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่รัฐพันธมิตรอื่นๆว่าจะไม่ถูกทอดทิ้ง
(3) การตอบสนองต่อความต้องการทางการเมือง
ภายในประเทศและชนชั้นนา (domestic politics and
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elite manipulation) หมายถึง การที่กลุ่มผล ประโยชน์
หรื อ ชนชั้ น น าบางกลุ่ ม เรี ย กร้ อ งหรื อ กดดั น ให้ รั ก ษา
พันธมิตรเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม โดยอ้างว่าเป็น
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
(4) ความเป็นสถาบัน (institutionalization)
หมายถึง การที่พันธมิตรมีโครงสร้างองค์กรอย่างเป็น
ทางการ มีการประสานงานกันในหลายด้านรวมทั้งมี
กฎระเบียบที่นาไปสู่การตัดสินใจร่วมกันของสมาชิก
(5) ความเป็นปึกแผ่นทางอุดมการณ์ (ideological
solidarity) หมายถึ ง การที่ พั น ธมิ ต รมี ค่ า นิ ย มทาง
การเมืองร่วมกัน แม้ว่าต่างฝ่ายต่างมองว่า ตนเป็นอิสระ
จากกัน แต่ก็สนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะเชื่อว่าค่านิยมที่
ตนยึดมั่นอยู่นั้นเป็นสิ่งดีงามในตัวเอง
(6) การมีอัตลักษณ์ร่วมและชุมชนความมั่นคง
(shared identities and security communities)
หมายถึง การที่พันธมิตรตระหนักว่าผลประโยชน์ของตน
นั้นผูกอยู่กับชุมชนทางการเมืองที่ใหญ่กว่า และตนไม่อาจ
ดารงอยู่ได้หากแยกตัวออกจากพันธมิตร [5]
ผู้เขียนจึงต้องการนาแนวคิดข้างต้นเพื่อแสดงให้
เห็นถึงการดารงความเป็นพันธมิตรระหว่างจีนกับแอฟริกา
พร้ อ มอธิ บ ายถึ ง ผลสื บ เนื่ อ งของการด ารงความเป็ น
พันธมิตรดังกล่าวผ่านกรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจีน
กับซูดาน

ภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกา
จากวิ สั ย ทั ศ น์ ข องประธานาธิ บ ดี เ หมา เจ๋ อ ตุ ง
(Mao Zedong) ตามทฤษฎีสามโลก (Three Worlds
Theory) มองว่ า จี น กั บ แอฟริ ก ามี ป ระสบการณ์ ท าง
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ถู ก ครอบง าโดยจั ก รวรรดิ นิ ย มตั้ ง แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เช่นกัน ทาให้ จีนมุ่งไปที่การแผ่ขยาย
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของจีน การต่อต้านลัทธิจักรวรรดิ
นิ ย ม ลั ท ธิ ล่ า อาณานิ ค ม และลั ท ธิ ค รองความเป็ น เจ้ า
(hegemonism) เป็นหลักในช่วงทศวรรษ 1960 ถึงต้น
ทศวรรษ 1970 [6] ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกา
เริ่มต้นขึ้นหลังจากการประชุม ผู้นาเอเชีย-แอฟริกา (AfroAsian Conference) ครั้งแรกที่อินโดนีเซีย เมื่อ ค.ศ.
1955 ซึ่งเปิดโอกาสให้จีนแสดงจุดยืนถึงความต้องการเป็น

ผู้นาของประเทศโลกที่ 3 และขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
[7] โดยอียิปต์เป็นประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทู ต กั บ จี น เมื่ อ ค.ศ. 1956 จากนั้ น ก็ ข ยาย
ความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ออกไปยั ง ประเทศอื่ น ๆใน
แอฟริกาเป็น 10, 44 และ 48 ประเทศในศตวรรษ 1960,
1970 และ 1980 ตามลาดับ [8] จีนพยายามสร้าง
ภาพลักษณ์ว่าให้เกียรติแก่ประเทศเล็กที่มหาอานาจละเลย
ที่จ ะให้ ค วามส าคั ญ ดั งนั้ น แม้ จี น จะประสบกั บ สภาวะ
ยากล าบากทางเศรษฐกิ จ และถู ก กดดั น จากประเทศ
ตะวันตก แต่ก็ยังเสนอความช่วยเหลือ แก่แอฟริกาตั้งแต่
ค.ศ. 1956 [9] เช่น การแพทย์ การสร้างสาธารณูปโภค
การส่งข้าวหลายพันตั นแก่กินีและเคนยาใน ค.ศ. 19591961 การสนั บ สนุ น เงิ น ก่ อ สร้ า งทางรถไฟทาซารา
(TAZARA) ใน ค.ศ. 1970-1975 [10] ซึ่งสร้างความ
ประทับใจแก่ชาวแอฟริกัน อันเป็นรากฐานความสัมพันธ์
อันดีระหว่างจีนกับแอฟริกา [11]
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกามีความห่าง
เหิ น กั น ออกไป เมื่ อ จี น ได้ หั น ไปปรั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ
สหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการถ่วงดุลอานาจกับสหภาพโซเวียต
ใน ค.ศ. 1969 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนหลักการทูตของจีนเป็น
การยึดแนวทางสัจนิยมที่มุ่งคานึงถึงผลในทางปฏิบัติ และ
คานึ งถึ งความสาคัญ ของผลประโยชน์ แห่ งชาติ ม ากกว่ า
นโยบายให้แ บบปราศจากเงื่อ นไข กอปรกั บ จี นดาเนิ น
นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศใน ค.ศ. 1978 โดยมุ่งเป้า
ไปที่การฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ ภายใน จึงเป็นช่วงที่จีนขาด
แคลนเงิ น ทุ น ท าให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทาง
เศรษฐกิ จ แก่ แ อฟริ ก าได้ เ ช่ น เดิ ม จี น จึ งเปลี่ ย นรู ป แบบ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ แอฟริ ก าให้ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานความเท่ า เที ย มกั น และการมี
ผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น [9]

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจี น กั บ แอฟริ ก า (ค.ศ.
2006-2012)
จี น กั บ แอฟริ ก ามี ค วามใกล้ ชิด กั น มากขึ้ น ในช่ ว ง
ทศวรรษที่ ผ่ า นมาจนอาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น ยุ ค ทองของ
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ [1] ดังจะเห็นได้จาก
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การเยือนแอฟริกาของผู้นาระดับสูงของจีนบ่อยครั้ง ได้แก่
ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา (Hu Jintao) เยือนแอฟริการวม
18 ประเทศตลอดการดารงตาแหน่ง กล่าวคือ เยือนอียิปต์
กาบอง และอัลจีเรีย เมื่อ ค.ศ. 2004, เยือนโมรอกโก
ไนจีเรีย และเคนยา เมื่อ ค.ศ. 2006, เยือนแคเมอรูน
ไลบีเรีย ซูดาน แซมเบีย นามิเบีย แอฟริกาใต้ โมซัมบิก
และเซเชลล์ เมื่อ ค.ศ. 2007 และเยือนมาลี เซเนกัล
แทนซาเนีย และมอริเชียส เมื่อ ค.ศ. 2009 นอกจากนี้
นายหลี่ จ้าวซิง (Li Zhaoxing) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่ า งประเทศเยื อ นเคปเวิ ร์ ด ไลบี เ รี ย มาลี เซเนกั ล
ไนจีเรีย และลิเบีย เมื่อ ค.ศ. 2006, นายกรัฐมนตรีเหวิน
เจียเป่า (Wen Jiabao) เยื อนอียิ ปต์ แองโกลา กานา
คองโก แอฟริ กาใต้ แทนซาเนี ย และยูกั น ดา เมื่ อ ค.ศ.
2009 [12] รัฐบาลจีนอธิบายว่าเป็น “การเดินทางแห่ง
มิตรภาพและความร่วมมือ” อันเป็น “กิจการทางการทูตที่
สาคัญเพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศกาลังพัฒนา
ภายใต้ความท้าทายใหม่” [13] นอกจากนี้ ยังมีการร่วม
จัดตั้งเวทีความร่วมมือจีน-แอฟริกา (FOCAC) จัดให้มีการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีทุก 3 ปี โดยครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 2000
ที่กรุงปักกิง่ , ครั้งที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 2003 ที่กรุงแอดดิส อาบา
บา เอธิโอเปีย, ครั้งที่ 3 เมื่อ ค.ศ. 2006 ที่กรุงปักกิ่ง, ครั้ง
ที่ 4 เมื่อ ค.ศ. 2009 ที่กรุงแอดดิส อาบาบา และครั้ง
ล่าสุด เมื่อ ค.ศ. 2012 ที่กรุงปักกิ่ง
จีนหันมาดาเนินนโยบายเพื่อสร้างความสัมพัน ธ์
อย่างใกล้ชิดกับแอฟริกาด้วยเหตุผล 3 ประการ ได้แก่
ประการแรก จีนต้องการแหล่งพลังงานเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจที่เติบโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 9 ต่อปีตลอด
ทศวรรษที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่กาลัง
ต้องการพลังงาน (energy-hungry economy) เพื่อใช้
เป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่ อนอุต สาหกรรมในฐานะ
โรงงานของโลก [14] (ดูภาพที่ 1) ทั้งนี้ การบริโภคน้ามัน
ของจีนเพิ่มขึ้นจาก 140 ล้านตันใน ค.ศ. 1993 เป็น 440
ล้านตันใน ค.ศ. 2010 [15] ฉะนั้น แม้จีนจะเป็นผู้ผลิต
น้ามันใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก [16] แต่ก็จาเป็นต้อง
ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงทางพลั งงาน เพื่ อ
รองรับความต้องการใช้น้ามันในอนาคต ดังจะเห็นได้จาก
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ข้อมูลของศูนย์วิจัยการพัฒนาประจาคณะรัฐมนตรีจีน ที่
คาดการณ์ความต้องการใช้น้ามันของจีนใน ค.ศ. 2020 ไว้
สูงถึง 450-610 ล้ านตัน ในขณะที่ จีนมีป ริมาณน้ามั น
สารองเพียง 180-200 ล้านตัน [17]

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการบริโภคน้ามัน
กับอัตราการผลิตน้ามันของจีน [18]
ดังนั้น ประธานาธิบดีหูจึงขยายการดาเนินนโยบาย
การทูตพลังงาน (energy diplomacy) ออกไปทั่วโลก
อย่างเห็นได้ชัดเจน [19] ซึ่งแน่นอนว่าภูมิภาคตะวันออก
กลางเป็ น หนึ่ งในเป้ า หมายของจี น เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณ
น้ามันสารองมากที่สุดในโลก แต่ด้วยความเปราะบางของ
สถานการณ์ ภ ายในภู มิ ภ าคและปั จ จั ย ลบต่ า งๆหลั ง
เหตุการณ์ 9/11 จึงเป็นการเสี่ยงเกินไปที่จีนจะพึ่งพา
แหล่ ง พลั ง งานจากภู มิ ภ าคนี้ เ พี ย งแห่ งเดี ย ว จี น จึ ง ต้ อ ง
ทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางพลังงานใหม่อีกครั้ง ซึ่ง
ทาให้แอฟริกากลายเป็นเป้าหมายสาคัญของนโยบายการ
ทูตพลังงานของจีน [20]
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งศั ก ยภาพในการผลิ ต น้ ามั น ของ
แอฟริกามีการคาดการณ์ว่า ใน ค.ศ. 2025 แอฟริกาจะ
สามารถผลิตน้ามันได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของกาลังผลิต
ปัจจุบัน ซึ่งสวนทางกับการผลิตของแหล่งน้ามันอื่นๆทั่ว
โลกที่มีแนวโน้มลดต่าลง [21] ทั้งนี้ ประเทศผู้ผลิตน้ามัน
10 อันดับแรกในแอฟริกา ได้แก่ ไนจีเรีย แอลจีเรีย แองโก
ลา ลิเบีย อียิปต์ อิเควทอเรียลกินี คองโก กาบอง ซูดานใต้
และแอฟริกาใต้ [22] และแม้แต่ประเทศขนาดเล็กใน
แอฟริกาต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งพลังงานของจีนใน
อนาคตได้ เช่นกัน เช่น ชาด กานา ตูนิเซีย แคเมอรู น
ไนเจอร์ มอริ เ ตเนี ย มาลาวี แซมเบี ย ซิ ม บั บ เว และ
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เอธิ โ อเปี ย อี ก ทั้ ง แหล่ ง พลั ง งานหลายแห่ ง ยั ง ไม่ มี ก าร
ส ารวจและจั บ จองโดยบริ ษั ท ตะวั น ตก ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น
โอกาสที่ ดี ข องจี น ในการเข้ า ไปลงทุ น ด้ า นพลั ง งานใน
แอฟริกา นอกจากนี้ แอฟริกายังมีทรัพยากรธรรมชาติชนิด
อื่ น ๆอี ก จ านวนมาก เช่ น อลู มิ เ นี ย ม ไม้ สั ก ทองแดง
แพลทินัม และแร่เ หล็ก ซึ่งเป็นวัตถุ ดิบสาคัญที่สามารถ
ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่กาลังเติบโตในจีนได้อีกด้วย
จีนบรรลุเป้าหมายในการเข้าไปแสวงหาประโยชน์
ด้านพลังงานในแอฟริกาตั้งแต่ ค.ศ. 1995 [23] ดังจะ
พิจารณาได้จากการเข้าไปลงทุนสารวจและขุดเจาะน้ามัน
และก๊าซธรรมชาติอย่างน้อย 5 แหล่ง, การถือครองหุ้น
ร้อยละ 45 ในการลงทุนขุดเจาะน้ามันในบริเวณปากแม่น้า
ไนเจอร์ของไนจีเรียมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, การ
สร้ า งท่ อ ส่ ง น้ ามั น ไปยั ง ทะเลแดง, การเข้ า ไปถื อ หุ้ น ใน
บริษัทขุดเจาะน้ามันแห่งชาติของซูดาน, การลงทุนสารวจ
และขุดเจาะแหล่งน้ามันในกาบอง อิเควทอเรียลกินี และ
คองโก และความร่วมมือด้านการสกัดปิโตรเลียมจากถ่าน
หินกับแอฟริกาใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ จีนทาข้อตกลงให้
แองโกลาส่งน้ามันดิบให้ปริมาณ 10,000 บาเรล/วันใน
ค.ศ. 2004 ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ผูกติดกับการอนุมัติเงินกู้แบบ
ผ่อนปรน (soft loan) 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยต่าพิเศษร้อยละ 1.5 ในระยะจ่ายคืนภายใน
17 ปี [24]
ประการที่สอง แอฟริกาเป็นตลาดที่มีศักยภาพต่อ
การขยายตัวของเศรษฐกิจของจีน ในฐานะที่เป็นตลาด
ส่ งอ อก เ พื่ อร ะ บ า ย สิ นค้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค สิ นค้ า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ ง ทอและสิ น ค้ า เกษตรราคาถู ก และ
ครอบคลุมไปถึง การค้า อาวุธ ซึ่ งประเทศในแอฟริกาซื้ อ
อาวุธจากจีนมายาวนาน ซึ่งในช่วง ค.ศ. 1954-1977 มี
มูลค่ารวมกว่า 142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่วนแบ่ง
การตลาดการค้าอาวุธจากจีนใน ค.ศ. 1996-2003 จานวน
ร้อยละ 10 ถูกส่งมาที่แอฟริกา [25] และเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 25 ในค.ศ. 2006-2010 มีคู่ค้าสาคัญ ได้แก่ ไนจีเรีย
เบนิ น ชาด คองโก กาบอง เคนยา นามิ เ บี ย ไนเจอร์
รวันดา เซียร์ราลีโอน ซูดาน แทนซาเนีย และยูกันดา [26]
แม้ว่าการส่งออกอาวุธของจีนจะเป็น เสมือนตัวเร่ง ความ

ขัดแย้งและสงคราม และอาวุธเหล่านี้ถูกนาไปใช้เพื่ อ
ปราบปรามและสังหารกลุ่ม ต่อ ต้ านรั ฐบาลเผด็จ การใน
แอฟริกา แต่จีนก็ยังคงขายอาวุธให้กับประเทศเหล่านี้ ด้วย
ข้ อ อ้ า งว่ า จี น ยึ ด มั่ น ในแนวทางการไม่ แ ทรกแซงกิ จ การ
ภายในตามหลักปัญจศีล [27] ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป
ประการที่ ส าม การกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ท าง
เศรษฐกิจและการเสนอความช่วยเหลือทาให้จีนได้รับเสียง
สนับสนุนจากประเทศในแอฟริกาบนเวทีระหว่างประเทศ
มากขึ้น เช่น คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(UNHCR) องค์การการค้าโลก อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนกับแอฟริกาในต้นทศวรรษ 1990 ยังเป็นการตัดลด
อิทธิพลทางการทูตของไต้หวันที่กาลังมีบทบาทในแอฟริกา
มากขึ้น [28] โดยโน้มน้าวให้ประเทศที่คบค้ากับไต้หวัน
ยอมรับในหลักการจีนเดียว (One China Policy) ได้แก่
กินีบิสเซา (ค.ศ. 1998) แอฟริกาใต้ (ค.ศ. 1998) ไลบีเรีย
(ค.ศ. 2003) ชาด (ค.ศ. 2006) แกมเบีย (ค.ศ. 2013) เป็น
ต้น ทาให้ปัจจุบันมีประเทศในแอฟริกาที่ยังยอมรับไต้หวัน
เพียง 3 ประเทศ คือ บูร์กินาฟาโซ สวาซิแลนด์ เซาตูเม
และปรินซิปี [29] ซึ่งในการประชุมหารือทางการเมือง
ระหว่ า งรั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ จี น แอฟริ ก าที่ มี ขึ้ น หลั ง การประชุ ม สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง
สหประชาชาติ เ มื่อ ค.ศ. 2007 จี น ได้ แ สดงความชื่ น ชม
ประเทศในแอฟริกาสาหรับเสียงสนับสนุนการคัดค้านการ
เสนอตัวเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไต้หวัน [30]
ด้วยเหตุจูงใจทั้ง 3 ประการข้างต้ นทาให้มี ข้ อ
วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของจีนต่อแอฟริกาว่ากาลัง ดาเนิน
นโยบายตามแนวคิ ด ลั ท ธิ เ จ้ า อาณานิ ค มใหม่ (Neocolonialism) กล่ า วคื อ จี นสร้ างอิท ธิ พลเหนื อแอฟริ ก า
ด้วยการใช้สิ่งล่อใจ (incentive) แทนการใช้กาลังบังคับ
(coercion) และการอ้างถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้กับ
จักรวรรดินิยมร่วมกันของจีนและประเทศในแอฟริกาจึงได้
กลายเป็นพื้นฐานอันดี ที่จีน จะใช้ soft power เป็ น
เครื่องมือในการดาเนินความสัมพันธ์ในแอฟริกา เช่น การ
ให้ความช่วยเหลือต่างๆ การลดและยกหนี้ให้ อนุมัติเงินกู้
และสินเชื่อ การให้สิทธิการส่งออกสินค้าไปจีนโดยปลอด
ภาษี การส่งกาลังทหารเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของ
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สหประชาชาติ การมอบทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ อนึ่ง แม้เครื่องมือดังกล่าวนี้ดูจะไม่แตกต่างจาก
เครื่องมือที่ประเทศตะวันตกเคยใช้มาก่อนในอดีตเท่าใด
นั ก แต่ สิ่ ง ที่ ท าให้ จี น แตกต่ า งจากประเทศตะวั น ตกใน
สายตาของแอฟริกาก็คือ หลักการ 5 ประการของการอยู่
ร่วมกันโดยสันติ หรือหลักปัญจศีล (Five Principles of
Peaceful Coexistence) ได้แก่ (1) การเคารพอธิปไตย
และบูรณภาพเหนือดินแดนของกันและกัน (2) ไม่รุกราน
กัน (3) ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน (4) มี
ความเสมอภาคและอานวยประโยชน์แก่กัน และ (5) การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทั้งนี้ จีนต้องการเพียงโอกาสด้าน
การค้าและการลงทุน โดยเฉพาะด้านพลังงาน จึงทาให้
ความร่วมมือมีความเสมอภาคและสนองผลประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน และผลประโยชน์ที่จีนหยิบยื่นให้แก่แอฟริกา
จะไม่มีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเป็นเงื่อนไข ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องประชาธิปไตยหรือสิทธิมนุษยชน เพราะจีนเห็นว่า
แอฟริกาต้องการเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับตนเอง
จึงทาให้ประธานธิบดีหูปฏิเสธข้อวิพากษ์ถึงแนวคิดลัทธิเจ้า
อาณานิคมใหม่ในนโยบายจีนต่อแอฟริกาอย่างสิ้นเชิง [31]
หลักการข้างต้นนี้ทาให้แอฟริกาพึงพอใจต่อบทบาทของจีน
ซึ่งแตกต่างจากชาติตะวันตกที่แอฟริกามองว่าเป็นอดีตเจ้า
อาณานิคมที่คอยแต่จะเข้าไปแสวงหาประโยชน์เพียงอย่าง
เดียว เมื่อพลังงานในแอฟริกาเริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นก็
แก่ ง แย่ ง กั น เข้ า ไปขอสั ม ปทาน รวมถึ ง สหรั ฐ อเมริ ก า
สหภาพยุ โ รป กองทุน การเงิ น ระหว่ า งประเทศ และ
ธนาคารโลกมั ก ใช้ ป ระเด็ น ทางการเมื อ งในการต่ อ รอง
แลกเปลี่ยนความช่วยเหลือมาโดยตลอด

นโยบายใหม่ ข องจี น ต่ อ แอฟริ ก า (ค.ศ. 20062012)
แอฟริกาเป็นภูมิภาคมีความสาคัญระดับ ต่าที่สุด
รองลงมาจากลาตินอเมริกาในนโยบายต่างประเทศของจีน
เนื่องจากจีนไม่ได้มองว่าแอฟริกาเป็นภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงของจีน และด้วยระยะห่างทางภูมิศาสตร์ จีนและ
แอฟริ กาจึงไม่ มีปั ญหาข้ อพิ พ าททางเขตแดน ในขณะที่
ผลประโยชน์ ท างการค้ า ของจี น ในแอฟริ ก าก็ มี เ พี ย ง

ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

เล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ทางการค้าของจีนต่อ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอาเซียน [32] ต่อมาใน
สมัย ประธานาธิ บดี หูเริ่ มน าหลั กการทู ตแบบทุ กทิศ ทาง
(all-directional diplomacy) มาใช้ โดยให้ความสาคัญ
แก่ทุกประเทศในโลกภายใต้กรอบการสร้างพันธมิตรใน
ระดับต่างๆ โดยไม่คานึงถึงตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ [33]
จึ ง ท าให้ จี น รั บ บทบาทส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศกาลังพัฒนา ซึ่งแอฟริกาได้กลายมา
เป็นผู้รับความช่วยเหลือรายสาคัญของจีน [20] ดังกล่าว
เป็นการสร้างภาพลั กษณ์ที่ดีแก่จีน และสร้างบรรยากาศ
ของโลกแห่งความกลมกลืน (harmonious world) ที่เอื้อ
ให้จีนสามารถดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปได้อย่างไม่
มีอุปสรรคด้วย [34]
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2006 รัฐบาลจีนเป็น
เจ้าภาพการประชุม ผู้นาสูงสุดความร่วมมือจีน -แอฟริกา
(Beijing Summit) และการประชุมรัฐมนตรีความร่วมมือ
จีน-แอฟริกา ครั้งที่ 3 โดยความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนที่สุด
จากจี น เพื่ อ ต้ อ นรั บ การประชุ ม ครั้ ง นี้ คื อ การประกาศ
นโยบายของจีนต่อแอฟริกา (China’s African Policy)
[35] ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประกาศนโยบายอย่างเป็น
ทางการต่ อ แอฟริ ก าในฐานะหุ้ น ส่ ว นเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
รูปแบบใหม่ (a new type of strategic partnership) มี
หลักการดังนี้ (1) ความซื่อสัตย์ มิตรภาพ และความเท่า
เทียม (2) ผลประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (3)
การสนับสนุนและการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และ (4)
การเรียนรู้เรื่องการพัฒนาซึ่ง กันและกัน [36] ดังนั้น จึง
อาจกล่ าวได้ว่ า ค.ศ. 2006 เป็น ปีที่ จีน เริ่ม รุก หนั กใน
แอฟริกา
ผลจากการประชุมดังกล่าว จีนได้ประกาศให้ความ
ช่วยเหลือและความร่ วมมือแก่ แอฟริกาเป็น จานวนมาก
ได้แก่ (1) ด้านการให้ความช่วยทางการเงิน เช่น การเพิ่ม
การให้ความช่วยเหลือ ODA เป็นสองเท่าของ ค.ศ. 2006
ภายใน ค.ศ. 2009, การอนุ มั ติ ว งเงิ น กู้ ด อกเบี้ ย ต่ า 3
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และสินเชื่อพิเศษแก่ผู้ซื้อสินค้าจาก
จีน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน ค.ศ. 2009, ยกเลิก
หนี้ เงิ นกู้ ที่ ครบก าหนดชาระในปลาย ค.ศ. 2005 แก่
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ประเทศยากจนที่มีหนี้สูง (HIPC) และประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด (LDC) ในแอฟริกาที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน
(2) ด้านการค้าและการลงทุน เช่น การประกาศเป้าหมาย
เพิ่ ม มู ล ค่ า การค้ า กั บ แอฟริ ก าขึ้ น เป็ น 100,000 ล้ า น
ดอลลาร์สหรัฐภายใน ค.ศ. 2010 (ในข้อเท็จจริงแล้ว จีน
กับแอฟริ กาบรรลุ เป้ าหมายดั งกล่ าวตั้งแต่ ค.ศ. 2008),
การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาจีน -แอฟริกาวงเงินถึง 5
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจีนเข้าไป
ลงทุนในแอฟริกา, การเพิ่มรายการสินค้าที่จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีส่งออกของแอฟริกา 440 รายการแก่ประเทศที่
มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน (3) ด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพ เช่น สร้างศูนย์ป้องกันโรคมาลาเรีย 30 แห่ง,
เพิ่ มจ านวนทุน การศึ กษาแก่นั กศึ กษาชาวแอฟริ กัน เป็ น
4,000 คน/ปี (4) ด้านสาธารณูปโภค เช่น สร้างโรงเรียนใน
เขตชนบท 100 โรง, สร้างโรงพยาบาล 30 แห่ง [37]
รวมถึงการลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกัน 16 ฉบับ
มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสาหรับโครงการสาคัญ
ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโทรคมนาคมในกานา
และเลโซโทมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการ
ก่อสร้างโรงถลุงแร่ อลูมิเนียมในอียิปต์ มูลค่า 938 ล้าน
ดอลลาร์ [38]
ส าหรั บ การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยความ
ร่ ว มมื อ จี น -แอฟริ ก า ครั้ ง ที่ 4 (4th Ministerial
Conference of FOCAC) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.
2009 ณ เมืองชาร์มเอลชีค มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของจีน
และ 49 ประเทศในแอฟริ ก าเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
นายกรัฐมนตรีเหวินกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดเน้นย้าถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างจีน กับแอฟริกาในฐานะหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์รูปแบบใหม่ภายใต้ 8 มาตรการ ได้แก่ (1)
จัดตั้งโครงการพลังงานสะอาด 100 โครงการแก่แอฟริกา
(2) ยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) อนุมัติเงินกู้แบบผ่อนปรนให้แก่ประเทศในแอฟริกา 1
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายเงินกู้แก่ธุรกิจขนาดเล็กและ
กลาง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยกหนี้ค้างชาระตั้งแต่
การเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ กับจีนถึง ค.ศ. 2009 แก่
ประเทศ HIPC และประเทศ LDC (4) ตั้งเป้าการปลอด

ภาษีนาเข้า สินค้าร้อยละ 95 จากประเทศ LCD (5)
ยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตร โดยเพิ่มศูนย์เกษตร
ทดลองในแอฟริกาเป็น 20 แห่ง (6) สนับสนุนเวชภัณฑ์ใน
การต่อต้านโรคมาลาเรีย (7) ยกระดับความสัมพันธ์ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะสร้างโรงเรียนพันธมิตร
จีน-แอฟริกา 50 แห่ง และ (8) ขยายการแลกเปลี่ยนทาง
องค์ความรู้และวัฒนธรรม [39]
ส าหรั บ การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยความ
ร่ ว มมื อ จี น -แอฟริ ก า ครั้ ง ที่ 5 (5th Ministerial
Conference of FOCAC) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.
2012 ณ กรุงปักกิ่ง ประธานาธิบดีหู จิ่นเทาได้กล่าวสุนทร
พจน์ในพิธีเปิดการประชุมฯโดยมีเนื้อหาถึงประเด็นหลัก 5
ประการ ดังต่อไปนี้ (1) ขยายความร่วมมือของการลงทุน
และการเงินเพื่อเป็นแรงสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
แอฟริกา โดยจีนเสนอให้เงินกู้ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ในการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
อุ ต สาหกรรม (2) ขยายการช่ ว ยเหลื อ ในการสร้ า งการ
พัฒนาแก่ชาวแอฟริกัน เช่น การจัดตั้งโครงการฝึกอบรม
เจ้ า หน้ า ที่ เ ทคนิ ค 30,000
คน สร้ า งศู น ย์ ส าธิ ต
เทคโนโลยีการเกษตร (3) สนับสนุนการบูรณาการร่วมกัน
ของแอฟริกาและยกระดับความสามารถในการพัฒนา เช่น
การปรับปรุงระบบศุลกากร (4) ยกระดับมิตรภาพระหว่าง
ประชาชนทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นอันเป็นการวางรากฐาน
ของการพัฒนาร่วมกันให้แข็งแกร่ง เช่น โครงการมิตรภาพ
ระหว่างจีน-แอฟริกัน (5) สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ต่อการพัฒนา และส่งเสริม สันติภ าพและเสถียรภาพใน
แอฟริกา เช่น ความริเริ่มว่าด้วยความร่วมมือแบบหุ้นส่วน
เพื่อสันติภาพและความมั่นคง [40]

กรณีศึกษา: ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับซูดาน
ซูด านได้ รั บ อิ ส รภาพจากอี ยิ ป ต์ แ ละอั งกฤษเมื่ อ
ค.ศ. 1956 ซึ่งซูดานกับจีนได้เริ่มทาข้อตกลงทางการค้า ใน
ปีเดียวกัน ต่อมาจีนลงนามข้อตกลงแลกเปลี่ยนสินค้ากับ
ซูดานเมื่อ ค.ศ. 1958 โดยจีนจะส่งสิ่งทอไปแลกกับฝ้าย
ของซูดาน จีนและซูดานสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959 ซึ่งเป็นประเทศลาดับที่
4 ในแอฟริกาที่สถาปนาการทูตกับจีนอย่างเป็นทางการ
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แม้ จ ะมี แ ลกเปลี่ ย นการเยื อ นของผู้ น าประเทศใน ค.ศ.
1964 ทว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในช่วงต้นก็
เป็นไปอย่างไม่ราบรื่นนัก เนื่องจากซูดานตรวจยึดอาวุธที่
ผลิตจากจีน ได้จากกลุ่มกบฏคองโกใน ค.ศ. 1963-1964
อย่ า งไรก็ ดี หลั งจากรั ฐ บาลทหารของนายพลอิ บ ราฮิ ม
แอบบาวด์ (Ibrahim Abboud) ถูกล้มล้างจากอานาจใน
ค.ศ. 1964 รั ฐ บาลพลเรื อ นชุ ด ใหม่ ที่ ตั้ ง ขึ้ น มาได้ เ อื้ อ
ประโยชน์ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ข องจี น มากขึ้ น จึ ง ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับซูดานกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้ง
[41] แต่กระนั้น ก็ยังนับว่าอยู่ในระดับต่า จนกระทั่ง
ประธานาธิบดีกาฟาร์ ไนไมรี (Gaafar Nimeiri) ของซูดาน
ได้ตัดสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตในช่วงต้นทศวรรษ 1970
เนื่ อ งจากคลางแคลงใจต่ อ ท่ า ที ก ารสนั บ สนุ น กลุ่ ม
คอมมิ ว นิ ส ต์ ที่ พ ยายามก่ อ การรั ฐ ประหารรั ฐ บาลใน
ขณะนั้น [42] จีนจึงอาศัยช่องว่างดังกล่าวในการกระชับ
ความสัมพันธ์กับซูดาน โดยสนับสนุนความช่วยเหลือใน
การปราบปราบกลุ่มคอมมิวนิสต์ อนุมัติเงินกู้แบบผ่อน
ปรนโดยสามารถชดใช้หนี้ เป็นสินค้าเกษตร สนับสนุนเงิน
สร้างหอประชุมและโรงพยาบาลที่กรุงคาทูม รวมถึงขยาย
อัตราการนาเข้าฝ้ายจากซูดานมากขึ้น [43] ด้วยเหตุนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างจีน กับซูดานจึงดีขึ้นตลอดช่วง ค.ศ.
1969-1985 [44]
ต่อมาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีทิศทางดี
ขึ้นหลังการรัฐประหารรัฐบาลนายกรัฐมนตรีซาดิก อัล มาห์ดิ (Sadiq al-Mahdi) เมื่อ ค.ศ. 1989 ดังจะเห็นได้
จากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี โอ
มาร์ อัล -บาชีร์ (Omar al-Bashir) เมื่อ ค.ศ. 1990
ในขณะทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างซูดานกับโลกตะวันตกอยู่ใน
ภาวะสั่นคลอนจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความ
โหดร้ ายของสงครามกลางเมือ ง การสนับ สนุ นซั ดดั ม ฮุ
สเซน (Saddam Hussein) ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย และ
การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย แต่กระนั้น แรงกดดันบน
เวทีระหว่างประเทศก็ไม่ได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนกับซูดาน ดังจะเห็นได้จากจีนตอบรับคาเชิญจากซูดาน
ในการเข้าไปพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันใน ค.ศ. 1994 [45]
และการเยือนกรุงปักกิ่งของประธานาธิบดีอัล-บาชีร์เพื่อลง
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นามเกี่ยวกับการสารวจและการค้าน้ามันอย่างเป็นทางการ
ในปีถัดมา ในขณะที่จีนได้เสนอข้อตกลงเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
เพื่ อ โครงสร้ า งพื้ น ฐานแก่ ซู ด าน จั ด ส่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญมา
ช่วยเหลือในการสร้างเขื่อน สะพาน รางรถไฟ [46]
จี น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ แหล่ ง ทรั พ ยากรน้ ามั น ใน
ซูดานเป็นอย่างมาก โดยจีนหวังจะใช้ความสัมพันธ์อันดีกับ
ซูดานเป็นสะพานเชื่อมไปยังแหล่งน้ามันในประเทศอื่นๆใน
แอฟริกาอีกด้วย ทั้งนี้ การที่จีนนาเข้าน้ามันจากซูดานได้
สร้างรายได้แก่รัฐบาลซูดานจานวนมาก โดยเฉพาะเมื่อ
ราคาน้ ามั น ในตลาดโลกทะยานสู ง ขึ้ น แต่ ก ระนั้ น เมื่ อ
รัฐบาลซูดานมีรายได้จากการขายน้ามันเพิ่มมากขึ้น ก็จะ
จัดสรรเงินเพื่อจัดซื้อและพัฒนาอาวุธมากขึ้นเช่นกัน [47]
ซึ่งเป็นการค้าอาวุธก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์
ระหว่างจีนกับซูดาน
1) ความสัมพันธ์ทางการค้าน้ามันระหว่างจีนกับ
ซูดาน
เนื่องจากจีนตระหนักดีว่า ถ้าหากจีนต้องประสบ
กับความสุ่มเสี่ยงของอุปทานด้านพลังงานแล้ว จีนจะต้อง
เผชิญกับอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จีน
จึ ง พย ายาม แสวงหาแห ล่ ง น้ า มั น ในภู มิ ภ า คอื่ น ที่
นอกเหนื อ จากภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง โดยมุ่ ง ด าเนิ น
นโยบายต่างประเทศเพื่อเป้าหมายในการแสวงหาความ
มั่ น คงทางพลั ง งานน้ ามั น หรื อ “การทู ต น้ ามั น ” (Oil
Diplomacy) ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ (1) สร้างความ
เข้มแข็งทางการเมืองกับประเทศผู้ส่งออกน้ามันด้วยการ
ทูตแบบทวิภาคีและพหุภาคี (2) ดาเนินการทูตผ่านการให้
ความช่ว ยเหลือ ด้า นต่า งๆเพื่อ สร้ างความมั่น ใจในความ
ปลอดภัยของการขนส่งน้ามันทางทะเลแก่ จีน (3) หลบ
เลี่ยงความพยายามทางการทูตของรัฐที่สามที่จะขัดขวาง
ความร่วมมือด้านพลังงาน (4) ต่อต้านความพยายามของ
รัฐที่เป็นปฏิปักษ์ในการกาหนดมาตรการปิดล้อมการค้า
น้ามันต่อจีน และ (5) พัฒนาการทูตน้ามันผ่านการทูตใน
ระดั บ ประธานาธิ บ ดี การทู ต ในระดั บ ภู มิ ภ าค การทู ต
ระหว่างชาติมหาอานาจ และการทูตแบบพหุภาคี [48]
จีนพยายามแสวงหาแหล่งพลังงานในแอฟริกาผ่าน
การค้า การสนับสนุนอาวุธ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
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ต่างๆ ซึ่งซูดานเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของการทู ต
น้ามันของจีน ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 2 พบว่าการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment FDI) ในซูดานตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ถูกขับเคลื่อนโดยการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมน้ามันดิบเป็นหลัก โดย FDI ในช่วง
ค.ศ. 1996-1999 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรม
น้ ามั น ดิ บ ของจี น ซึ่ ง มี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น
26.42, 172.61, 108.8, 297, 512.8, 745.9 และ 821.9
ล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 1996, 1998, 2000, 2002,
2004, 2006 และ 2007 ตามลาดับ ซึ่งรวมมูลค่าระหว่าง

ค.ศ. 1996-2007 เป็น 4.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 43 ของ FDI ในอุตสาหกรรมน้ามันดิบ
ทั้งหมด ทั้งนี้ การลงทุนของจีนในอุตสาหกรรมน้ามั น
ตั้งแต่ ค.ศ. 1995-1999 ทาให้ซูดานเปลี่ยนสถานะจาก
ประเทศนาเข้าน้ามันเป็นส่งออกน้ามัน โดยจีนสร้างท่อส่ง
น้ามันยาว 1,506 กิโลเมตรจากแหล่งขุดเจาะน้ามันถึง
ท่าเรือน้าลึกชายฝั่งทะเลแดง และสร้างโรงกลั่นน้ามันใน
กรุงคาร์ทูม [49] ทาให้มีกาลังผลิตน้ามันใน ค.ศ. 20072014 กว่า 500,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งแบ่งเพื่อการส่งออก
ประมาณ 425,000 บาร์เรลต่อวัน [50]

4000
3500
การลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ
ทั้งหมดในซูดาน
การลงทุน ทั้งหมดในอุตสาหกรรม
น้า้ มัน ดิบของซูดาน

3000
2500
2000
1500

การลงทุน ของจีน ในอุตสาหกรรม
น้า้ มัน ดิบของซูดาน

1000
500
0
1996

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ภาพที่ 2 การลงทุนของจีนและการลงทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรมน้ามันดิบของซูดาน (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ) [51]
บริษัทขุดเจาะน้ามันข้ามชาติของจีน 3 บริษัทหลัก
ที่ดาเนินการอยู่ในซูดาน ได้แก่ บริษัท Sinopec (China
Petroleum & Chemical Corporation), บริษัท China
National Offshore Oil Corporation (CNOOC) และ
บริ ษั ท ที่ น่ า จั บ ตามองมากที่ สุ ด คื อ บริ ษั ท China
National Petroleum Corporation (CNPC) ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจจีนที่ได้ครอบครองแหล่งน้ามันร้อยละ 60-70
ของซู ด านและเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 40
ของบริษัท GNPOC ซึ่งเป็นบริษัทน้ามันแห่งชาติของซูดาน
[52] บริษัท CNPC เข้าถือครองสัมปทานกว่าร้อยละ 95
ในแหล่งน้ามันในเขตดาร์ฟูร์ และเข้าพัฒนาแหล่งขุดเจาะ
น้ามัน 4 แห่ง และผ่านการถือหุ้นของ GNPOC อีก 3 แห่ง
นอกจากนี้ บริษัท CNPC ยังถือหุ้นร้อยละ 41 ในบริษัท
Petrodar Operating Company (PDOC) และร้อยละ
35 ในบริษัท RSPOC อีกด้วย [53] จากข้างต้นจึงถือได้
ว่ า การด าเนิ น การของบริ ษั ท CNPC ในซู ด านประสบ

ความสาเร็จมากที่สุดในการลงทุนของจีนในอุตสาหกรรม
น้ามันในต่างประเทศ [52]
จีนนาเข้าน้ามันจากซูดานครั้งแรกใน ค.ศ. 1995
[54] และจากข้อมูลของธนาคารแห่งชาติของซูดานระบุ
ว่า ปริม าณการส่งออกน้ามัน ไปยั งจี นมี อัต ราเพิ่ม สูงขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 44.1, 59, 65.74,
69.31, 66.89, 71.04, 75.03, 81.95, 75.02, 75.77 และ
81.42 ของปริมาณการส่งออกน้ามันทั้งหมดของซูดานใน
ค.ศ. 2000-2010 ตามลาดับ [55] และจากรายงานของ
IMF พบว่ารัฐบาลซูดานมีรายได้จากการขายน้ามันแก่จีน
จานวน 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 1999 และเพิ่มเป็น
596 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 2001 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
875.7 แต่กระนั้น แม้รัฐบาลซูดานกลับนารายได้กว่า 300400 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปในการจัดซื้ออาวุธเพื่อการสู้รบ
ในดาร์ ฟู ร์ ซึ่ งคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60-80 ของรายได้ ทั้ งหมด
[47]
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2) ความสัมพันธ์ทางการค้าอาวุธระหว่างจีนกับ
ซูดาน
สถานการณ์ความรุนแรงระหว่างซูดานตอนเหนือ
และตอนใต้ อั น เนื่ อ งมาจากพื้ น ฐานของความขั ด แย้ ง
ทางด้ า นศาสนามี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ในช่ ว งต้ น ค.ศ.
2004 เมื่อกลุ่ม SLM/A และกลุ่ม JEM ได้เริ่มการต่อสู้ด้วย
กาลังอาวุธกับรัฐบาลซูดานและกองกาลังติดอาวุธจันจาวีด
(Janjaweed) ซึ่ ง รั ฐ บาลซู ด านถู ก จั บ ตามองจากชาติ
ตะวั น ตกว่ า เป็ น ผู้ คุ ก คาม เข่ น ฆ่ า ข่ ม ขื น และขั บ ไล่ ใ ห้
ประชาชนที่ ไ ม่ ใ ช่ ช าวอาหรั บ มุ ส ลิ ม จากพื้ น ที่ อี ก
สถานการณ์ความรุนแรงที่ถือว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างกว้างขวางที่สุด คือ ปัญหาความขัดแย้งในเขตดาร์ฟูร์
ทางภาคตะวั น ตกของซู ด าน ข้ อ มู ล จากหลายแหล่ ง
คาดคะเนได้ว่ามีประชากรประมาณ 6-9 ล้านคน เป็นชาว
แอฟริกันผิวดา นับถือศาสนาอิสลาม [56] ดังนั้น ความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลซูดานกับกลุ่มต่อต้านในเขตดาร์ฟูร์
จึงไม่ได้มาจากความขัดแย้งทางศาสนาเช่น เดียวกับความ
ขัดแย้งระหว่างซูดานตอนเหนือกับตอนใต้ แต่เป็นความ
ขัดแย้งที่มีรากฐานมาจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ โดยมี
ความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ในการพั ฒ นาและการจั ด สรร
ทรัพยากรน้ามันเป็นเชื้อปะทุ ความขัดแย้ง นี้มีผู้เสียชีวิต
กว่า 300,000 คน แต่รัฐบาลซูดานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเพียง
10,200 คน [57]
สถานการณ์ ความขัดแย้ งดังกล่าวข้ างต้นนาไปสู่
การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ถึงการใช้อาวุธในการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลซูดานต่อประชาชนของตน
กล่าวคือ เมื่อราคาน้ามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาล
ซูดานกอบโกยกาไรที่ได้จากการขายน้ามันแหล่งน้ามันใน
เขตดาร์ฟูร์ รัฐบาลซูดานนารายได้ดังกล่าวไปกับการซื้อ
อาวุธเพื่อนามาใช้ ปราบปรามและกดขี่ขมเหงประชาชน
เพิ่มขึ้นอีก [47, 58] โดยรายได้ของรัฐบาลซูดานส่วนใหญ่
มาจากการขายน้ามันแก่จีน และเงินเหล่านั้นก็กลับคืนไปสู่
จีนในรูปของการสั่งซื้ออาวุธ ดังจะเห็นได้จากรายได้จาก
การส่งออกน้ามันใน ค.ศ. 2000-2009 จานวน 4.4 หมื่น
ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ถู ก น าไปใช้ ใ นการ จั ด ซื้ อ อาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ทางการทหารจานวน 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์
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สหรัฐ [59] หรือทุกๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐจะทุกนาไปใช้ซื้อ
อาวุธ 0.43 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจากรายงานต่อสภาครองเก
รสพบว่ า จี น เป็ น ผู้ ส่ งออกอาวุ ธ หลั ก ให้ แ ก่ รั ฐ บาลซู ด าน
นับตั้งแต่สงครามกลางเมืองระหว่างซูดานเหนือและซูดาน
ใต้ตั้งแต่ ค.ศ. 1955 เป็นต้นมา [60] ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า
จี น เป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ า งชาติ ร ายใหญ่ ที่ สุ ด โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมน้ามัน และเป็นผู้สนับสนุนบนเวทีนานาชาติ
รายสาคัญที่สุดของซูดาน นอกจากนี้ จีนยังเป็นมีสถานะ
เป็นผู้ค้าอาวุธรายสาคัญแก่ซูดานด้วย [61] อธิบายได้ดังนี้
1. อาวุธขนาดเล็ก (small arms) จาก
ฐา นข้ อ มู ลกา รค้ า ระ ห ว่ า งป ระ เ ทศ ขององค์ กา ร
สหประชาชาติ (UN Comtrade Database) ระบุว่าซูดาน
ได้สั่งซื้ออาวุธขนาดเล็ก เช่น ปืนและเครื่องกระสุนเพิ่มจาก
จานวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 2003 เป็น 55 ล้าน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ใน ค.ศ. 2006 [62] และแม้ ว่ า
สหประชาชาติ ด าเนิ น มาตรการปิ ด ล้ อ มอาวุ ธ (arms
embargo) แก่ซูดานใน ค.ศ. 2004 แต่เมื่อพิจารณาภาพที่
3 จะพบว่า อาวุธขนาดเล็กจากจีนยังคงคิดเป็นร้อยละ 90
ของจานวนอาวุธขนาดเล็กทั้งหมดในซูดานใน ค.ศ. 2006
[63] และให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงงานผลิตอาวุธ
3 แห่ง [64]
2. เครื่องบินรบ (aircraft) จีนเริ่มขาย
เครื่องบินรบ MIG-17 แก่รัฐบาลซูดาน 18 ลาในปลาย
ทศวรรษ 1960 รวมถึงได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอน
ยุ ท ธวิ ธี โ จมตี แ ก่ ซู ด านใน ค.ศ. 1991 จากนั้ น จี น ได้ ทิ้ ง
ระยะห่างไปนับตั้งแต่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอัล-มาห์ดิถูก
รัฐประหารใน ค.ศ. 1989 จนกระทั่งเมื่อบริษัท CNPC
ของจี นเริ่ มเข้า พั ฒนาแหล่งน้ามั นแห่งแรกในซู ดานเมื่ อ
ค.ศ. 1997 จี น จึ งส่ งเครื่ อ งบิ น รบไปยั งซู ด านอี ก ครั้ ง
[62,65] เช่น เครื่องบินขับไล่รุ่น F-7M 7 ลาใน ค.ศ. 997,
เครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดรุ่น A-5C Fantan 20 ลาใน ค.ศ.
2003, เครื่องบินฝึกขั้นปลายรุ่น K-8 6 ลาใน ค.ศ. 2006
นอกจากนี้ ซูดานยังสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์จากจีนด้วย เช่น
เฮลิคอปเตอร์ลาเลียงทหารรุ่น Z-6 2 ลาใน ค.ศ. 1996
และรุ่น MI-8 ใน ค.ศ. 2001 [58]
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ภาพที่ 3 แสดงอัตรารายได้จากการค้าน้ามันของซูดานต่อจีน และรายได้จากการค้าอาวุธขนาดเล็กของจีนต่อซูดาน [62]
3. อาวุธหนัก (heavy weapons) รัฐบาล
ซูดานสั่งซื้อรถถัง 130 คันจากจีนในทศวรรษ 1970 และ
สั่งซื้อรถยานเกราะ 50 คันและปืนใหญ่สนามชนิดลากจูง
50 กระบอกในทศวรรษ 1980 [62] ต่อมาสหประชาชาติ
เปิ ด เผยถึ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นว่ า จี น ละเมิ ด มติ ใ นการด าเนิ น
มาตรการปิดล้ อมอาวุธ ต่อซู ดาน โดยมีห ลักฐานพบการ
สั่งซื้อรถตรวจการณ์ลาดตระเวนทางทหารจากบริษัทตง
เฟิง (Dongfeng) 222 คันใน ค.ศ. 2005 [58] และการ
ปรากฏของรถถั งรุ่ น ใหม่ ล่ า สุ ด รถรบทหารราบ และมี
ผู้เชี่ยวชาญทางทหารจากจีนร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในงาน
ฉลองครบรอบ 52 ปีการประกาศเอกราชของซูดานเมื่อ
ค.ศ. 2007 จนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงกล่าวว่า “ภาพ
การสวนสนามเผยให้โลกเห็นว่า กองทัพซูดานคล้ายเป็น
กองทัพที่สองของจีน” [62]
3) ท่า ทีของนานาประเทศต่ อความสัม พัน ธ์
ระหว่างจีนกับซูดาน
จี น ในฐานะสมาชิ ก ถาวรของคณะมนตรี ค วาม
มั่ น คงแห่ ง สหประชาชาติ (UNSC) ใช้ สิ ท ธิ ใ นการวี โ ต้
(veto) ข้อมติของ UNSC เพื่อช่วยซูดานให้รอดพ้นจาก
การถู ก ด าเนิ น มาตรการลงโทษมาโดยตลอด [66]
เนื่องจากจีนวิตกว่ามาตรการลงโทษต่อซูดานอาจส่งผล
กระทบถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนในซูดาน [67]
แต่กระนั้น เมื่อความรุนแรงของสถานการณ์ในเขตดาร์ฟูร์
ถูกจับตามองมากขึน้ จีนจึงเลือกใช้วิธีงดการเสียงแทนการ

ใช้สิทธิในการวีโต้มติของ UNSC เพราะ “ไม่เห็นด้วยว่า
แนวทางดังกล่าวจะมีประสิทธิผลและเหมาะสมพอที่จะใช้
แก้ไขปัญ หา” [68]
ตัวอย่า งข้อ มติข อง UNSC ที่ มี
เป้าหมายมุ่งแสวงหาความร่วมมือของประเทศสมาชิ กใน
การร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น มติของ UNSC ที่ 1556
เพื่อเรียกร้องให้ซูดานปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมในการปลด
อาวุธแก่กองกาลังจันจาวีด และนาผู้ละเมิดกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม [69],
มติของ UNSC ที่ 1590 เพื่อจัดตั้งกองกาลังรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติในซูดาน (UNMIS) [70], มติของ UNSC ที่
1591 เพื่อดาเนินการปิดล้อมอาวุธอย่างครอบคลุมแก่
รัฐบาลซูดานและกองกาลังติดอาวุธในเขตดาร์ฟูร์ รวมถึง
กาหนดรายชื่อบุคคล/กลุ่มบุคลที่ประเทศสมาชิกต้องอายัด
ทรัพย์สินและห้ามทาธุรกรรม และห้ามประเทศสมาชิก
ตรวจลงตราหนังสือเดินทางด้วย [71] และมติของ UNSC
ที่ 1706 ขยายภารกิจกองกาลัง UNMIS เข้าปฏิบัติการ
แทนที่ภารกิจรักษาสันติภาพของสหภาพแอฟริกัน (AMIS)
เพื่อ สนั บสนุน กระบวนการข้อ ตกลงสัน ติภ าพในดาร์ฟู ร์
[72] เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ดี จี น ยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ แรงกดดั น จาก
นานาชาติซึ่งขู่จะคว่าบาตรกีฬาโอลิมปิก ค.ศ. 2008 ณ
กรุงปักกิ่ง จนนายหลิว กุยจิ้น (Liu Guijin) ทูตพิเศษของ
จีน ตัดพ้อถึงการจับจ้องต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
ซูดานเมื่อ ค.ศ. 2008 ว่า “จานวนอาวุธที่จีนขายแก่ซูดาน
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คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นเพี ย งร้ อ ยละ 8 ของอาวุ ธ ที่ ซู ด านซื้ อ
เท่ า นั้ น ” และพาดพิ ง ว่ า “สหรั ฐ อเมริ ก า อั งกฤษ และ
รัส เซี ยก็ เป็ นผู้ ส่งออกอาวุ ธรายใหญ่ไ ปยั งประเทศก าลั ง
พัฒนาซึ่งรวมถึงซูดานด้วย” ดังนั้น “ถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะ
หยุดขายอาวุธให้ซูดาน มันไม่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านอาวุธใน
ซูดานอยู่ดี” [73] แต่กระนั้น ท่าทีของจีนต่อซูดานก็
เปลี่ยนแปลงไปในที่สุด ดังจะเห็นได้จากถ้อยแถลงต่อสภา
ครองเกสของนายเจมส์ สวอน (James Swan) รองผู้ช่วย
เลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ฝ่ า ยกิ จ การแอฟริ ก า เมื่ อ ค.ศ. 2008 ว่ า “หลั ง จาก
พยายามปกป้องรัฐบาลซูดานจากแรงกดดันของนานาชาติ
มาหลายปี แต่ปลาย ค.ศ. 2006 จีนแสดงเจตนารมณ์ที่ดีที่
จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในประเด็นดาร์ฟูร์
และใช้ ม าตรการทางการทูต เพื่ อ กดดั น ให้ รั ฐบาลซู ด าน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ... [สหรัฐอเมริกา – ผู้เขียน] ยินดี
กับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกของจีน แต่คงต้องกล่าว
อย่างตรงไปตรงมาว่า จีนยังสามารถทาได้มากกว่านี้” [74]
อย่ า งไรก็ ดี ผู้สั งเกตการณ์ มองว่ า ท่ า ที ที่เ ปลี่ ย นไปเป็ น
เพี ย งการด าเนิ น นโยบายหน้ า ฉากที่ ต้ อ งการปรั บ
ภาพลักษณ์บนเวทีโลกและเพื่อลดแรงต่อต้านงานโอลิมปิก
ที่จีนเป็นเจ้าภาพเท่านั้น [67] ดังจะเห็นได้จากรายงาน
ของสานักข่าวบีบีซีในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2008 ที่เสนอ
ภาพทหารซูดานและกองกาลังจันจาวีดใช้รถบรรทุกทหาร
ที่ผลิตจากจีนในการลาดตะเวนในเขตดาร์ฟูร์ นามาซึ่งการ
ตั้งข้อสังเกตต่อการละเมิดมติมาตรการปิดล้อมอาวุธต่อ
ซูดานที่กาหนดไว้ตั้งแต่ ค.ศ. 2005 [75] ซึ่งนายหลิวได้
ตอบโต้ข่าวดังกล่าวว่า “เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีความมู ล
ความจริงและอคติ” [76] อย่างไรก็ตาม การตอบโต้ของ
จีนขัดกับรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเมื่อ
ค.ศ. 2009 ที่ยืนยันว่าจีนยังคงส่งอาวุธให้กับซูดาน [77]

บทวิเคราะห์และสรุป
จี น ยั ง คงรั ก ษาความเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ แอฟริ ก า
เอาไว้ได้เนื่องจากยังคงมีความเป็นปึกแผ่นทางอุดมการณ์
(ideological solidarity) สอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วยการ
ด ารงอยู่ ข องการเป็ น พั น ธมิ ต รระหว่ า งประเทศของ
Stephen M. Walt กล่าวคือ บทบาทด้านการทหารของ
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สหรัฐอเมริกาในยุคหลังสงคราม ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเอเชีย
ตะวั น ออกและวิ ก ฤตการณ์ โ คโซโวเมื่ อ ปลายทศวรรษ
1990 ท าให้ ทั้ ง สองฝ่ า ยเห็ น คุ ณ ค่ า ของการกระชั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อต่อต้านลัทธิครอบครองความ
เป็นเจ้า (hegemonism) ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้
ภาพส าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซ้ อ นกั บ การกระชั บ ความสั ม พั น ธ์
ดั ง กล่ า ว คื อ การรุ ก คื บ ของจี น เข้ า ไปในแอฟริ ก าเพื่ อ
รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และความมั่ น คง
ทางด้านพลังงานของตนเองในอนาคต
สิ่งที่จี นแตกต่างจากประเทศตะวันตกในสายตา
ของประเทศในแอฟริกาก็คือหลักปัญจศีล ดังจะเห็นได้จาก
การที่ผู้นาจีนมักจะกล่าวย้าเสมอว่าจะไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของประเทศในแอฟริกา ความร่วมมือระหว่างจีน
กับแอฟริกาจะมีความเสมอภาคและสนองผลประโยชน์ซึ่ง
กัน และกั น ผลประโยชน์ ที่ จีน หยิ บ ยื่ น ให้ แก่ ป ระเทศใน
แอฟริกาจึงไม่ได้ต้องการต่อรองทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน หรือการจัดการรายได้
เพื่อสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นทิศทางตรงกัน
ข้ามกับความสัมพันธ์ระหว่างแอฟริกากับประเทศตะวันตก
ทั้ ง นี้ จี น ต้ อ งการเพี ย งโอกาสการค้ า และการลงทุ น ใน
แอฟริกาเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านพลังงาน ด้วยเหตุนี้ จีน
และแอฟริ ก าจึ ง ต่ า งรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ใ นฐานะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
เมื่อพิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
ซู ด าน ผู้ เ ขี ย นวิ เ คราะห์ ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วเป็ น
ความสัมพันธ์ในลักษณะเกมบวก (positive sum game)
กล่ า วคื อ จี น ได้ ผ ลประโยชน์ ด้ า นทรั พ ยากรน้ ามั น จาก
ซูดานเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของจีนที่เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด ส่วนซูดานก็รับผลประโยชน์จากการค้าอาวุธ
กับจีนเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กองทัพในการสู้รบกับกลุม่
ต่อต้านรัฐบาล ซึ่งแม้ซูดานจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกจับ
จามองอย่างใกล้ชิดในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการสังหารประชาชนอย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากจีน
ยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
ตามหลักปัญจศีล จึงทาให้จีนรักษาความเป็นพันธมิตรกับ
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ซูด านไว้ ได้ ท่ ามกลางแรงกดดั นจากสหประชาชาติ แ ละ
มาตรการลงโทษจากประเทศตะวันตกในหลายระดับ
หากพิ จ ารณาจากตั ว เลขการน าเข้ า และส่ งออก
ระหว่างจีนกับซูดานพบว่า ซูดานได้รับผลประโยชน์ในเชิง
บวกมากกว่ า จีน ดั งจะเห็ น ได้ จ ากค่ า เฉลี่ย อั ต ราการส่ ง
สินค้าจากซูดานไปจีนตั้งแต่ ค.ศ. 1997-2010 มีมูลค่า
280.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 54.87
ของค่าเฉลี่ยมูลค่าการส่งออกสินค้าของซูดาน ในขณะที่
ค่าเฉลี่ยอัตราการส่งสินค้าจากจีนไปซูดานในช่วงเดียวกัน
แม้จะมีมูลค่าสูงถึง 826.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี แต่ก็
คิดเป็นร้อยละ 14.07 ของค่าเฉลี่ยมูลค่าการส่งออกสินค้า
ของจีนเท่านั้น [54] แต่เมื่อพิจารณาด้านการค้าเชิง
ยุทธศาสตร์จ ะพบว่า การที่ จีนได้รั บสั มปทานน้ามัน จาก
ซูดานในปริมาณกว่า 301,750 บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 60 ของปริมาณการส่งออกน้ามัน ทั้งหมดของ
ซู ด าน ท าให้ จี น มี ศั ก ยภาพในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่
เข้ มแข็งและเสริม สร้า งความมั่น คงด้ านพลั งงานซึ่ งเป็ น
ประเด็ น ที่ จี น ให้ ค วามส าคั ญ ในล าดั บ ต้ น ของนโยบาย
ต่างประเทศของจีน ในขณะที่ซู ดานที่ ได้รับ รายได้จาก
การค้าน้ามันแก่จีนเป็นจานวน 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี ทว่าไม่นารายได้ดังกล่าวไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในการสร้ า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ หรื อ พั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ภายในประเทศและโครงสร้ า ง
พื้นฐานที่สาคัญที่จะส่งเสริมคุณภาพแก่ประชาชน แต่กลับ
นารายได้กว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปซื้ออาวุธเพื่อ
ปราบกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและกดขี่ขมเหงประชาชน จากที่
กล่าวมาจึงทาให้เห็นได้ว่า เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
ความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้ง 2 ประเทศนั้นมีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ทั้งนี้ แม้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและซูดานผ่าน
ทางการค้าน้ามันและอาวุธจะสามารถอธิบายได้ด้วยกรอบ
แนวความคิ ด เรื่ อ งผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ (national
interests) แต่อย่างไรก็ตาม นานาประเทศไม่ควรละเลย
การให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ประเด็ น ทางจริ ย ธรรม (ethical
issues) ของสถานการณ์ ใ นระบบระหว่ า งประเทศที่ มี
ความขัดแย้งเช่นในปัจจุบัน ด้วย โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง

การค้ า อาวุ ธ ซึ่ งแม้ ว่ า จะน ามาซึ่ งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศ
ผู้ขายอาวุธเป็นอย่างมาก แต่หากประเทศผู้ขายอาวุธให้
ความสาคัญแก่ประเด็นทางจริยธรรมมากขึ้นย่อมหมายถึง
การตระหนักถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะได้รับ
ความใส่ใจมากขึ้น อันจะนาไปสู่การแสวงหาแนวทางการ
แก้ไ ขปั ญหาดังกล่า วต่ อไป ตลอดจนการที่บ างประเทศ
อย่างเช่นจีนยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน
อาจเป็ น แนวทางในการด าเนิ น นโยบายต่ า งประเทศที่
ละเลยคุณค่าทางจริยธรรม ทั้งนี้ การให้ความสาคัญกับ
ประเด็นทางจริยธรรมจึง อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทา
ให้ระบบระหว่างประเทศมีความขัดแย้งลดลง อันจะนามา
ซึ่งสันติภาพของโลก
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