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នយោបាយការបរយេសចិនជាមួយថៃ 
 
១.យសចក្ដីយ ដ្ើម 
 
 ថៃជាសម្ព័ន្ធម្តិ្តសន្ធសិញ្ញា របសស់ហរដ្ឋអាមម្៉េរកិតាំងពីឆ្ន ាំ១៩៥៤ ប៉េ៉ុន្ន្តថៃបាន្បន្ងែរទសិមៅន្មោបាយ
របស់ខ្លួន្តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៦ ចាំមពលមាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជាយ៉ុទធសាស្តសតជាម្ួយចនិ្ន្ដ្លបាន្បមងកីន្សមាព ធោ៉េ ងខ្ល ាំង
ដ្ល់សម្ពន័្ធម្តិ្ត។ 1  ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងថៃន្ិងចិន្គបឺាន្លិចមលល បនាា បព់ីថៃប្បកាសការមោរពតម្មោលន្មោបាយ
ចិន្ម្ួយ ន្ងិមាន្ឆន្ាៈចូលរមួ្ោ៉េ ងសកម្មមៅកន៉ុងគាំន្ិត្ផ្តួចមផ្តីម្ផ្លូវ ន្ិងន្ខ្ែប្កវាត្់ មោយប្បមទសថៃ សងឃមឹ្ថា 
ន្ឹងមធែីការពប្ងឹងកចិចសហប្បត្បិត្តិការមសដ្ឋកចិច ន្ងិពាណិជ្ជកម្មជាម្ួយប្បមទសចិន្បន្ន្ែម្មទៀត្ ន្ងិសាែ គម្ន្៍វនិ្ិ
មោគទ៉ុន្របសច់ិន្មៅកន៉ុងទឹកដ្ីថៃ។2 ទសែន្ប្បមទសថៃចាំមពាោះការទូត្របសច់ិន្មាន្៣៖ ទ១ី.យ៉ុទធសាស្តសតទាំនាក់
ទាំន្ងមោយមសមីភាពោន ឬក៏មធមញបដូរមធមញ ទ២ី.យ៉ុទធសាស្តសតការ ៉េ៉ុត្ន្ិងដ្ាំបង ទ៣ី.ភាពបត្់ន្បន្បាំផ្៉ុត្ថន្មោល
ន្មោបាយការបរមទសចិន្ ន្ិងលកខណៈជាប្បមទសជ្ិត្ខ្ងដ្៏លអ។3 មបីប្កមេកមម្ីលន្ផ្នកការទូត្វបបធម្៌វញិបាន្
កាល យជាន្ផ្នកសាំខ្ន្់ម្ួយថន្ការទូត្របស់ចិន្។ រហូត្ដ្ល់ជ្ាំនាន្់ដ្កឹនាាំៃមីរបស់ប្បលនាធបិត្ចីិន្ស៉ុជី្ីន្ពងីបាន្
បមងកីត្នូ្វយ៉ុទធសាស្តសតផ្តួចមផ្តីម្ន្ខ្ែប្កវា៉េត្់ន្ងិផ្លូវ (BRI ២០១៣) ន្ដ្លជាមោលបាំណងភាជ ប់ន្ផ្នកសាំខ្ន្់ថន្ពិភព
មោកដូ្ចជាអាស៉ុីខ្ងលចិន្ងិន្ផ្នកខ្លោះថន្អាស៉ុីខ្ងត្បូង។ ប្បជាជ្ន្ចនិ្កាន្់ន្ត្មប្ចីន្មេងីៗ បាន្ចាប់មផ្តីម្ចូល
ប្បមទសថៃ បាន្នាាំម្កនូ្វវទិាសាស្តសត បមចចកវទិា វបបធម្៌ចិន្ ន្ិងមាន្កាន្់ន្ត្មប្ចីន្មេងីថន្ការចាប់មផ្តីម្សិកា
ភាសាចិន្។ 4  ឥទធិពលកន៉ុងប្សកុកាំព៉ុងទាញមោលន្មោបាយការបរមទសថៃកន៉ុងទិសមៅមផ្ែងៗោន ។ មាខ ងគឺជា
ប្កុម្ប្គួសារជ្ាំន្ួញចិន្-ថៃន្ដ្លន្ឹងសាែ គម្ន្៍នូ្វដ្ាំមណីរមឆ្ព ោះមៅរកគន្លងរបស់ប្បមទសចនិ្។ 5 ឆ្ន ាំ២០១៤ប្បមទស
ចិន្គឺជាអ្នកឈ្នោះដ្៏ធាំពីរដ្ឋប្បហាររបស់ប្បមទសថៃ។6 
  
 
 

                                                             
1 Greg Raymond, ANU, “Thai domestic politics threatens to derail its diplomacy”, May 14, 2020, 
https://www.eastasiaforum.org/2020/05/14/thai-domestic-politics-threatens-to-derail-its-diplomacy/ (accessed May 
10, 2021 at 3:39pm) 
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3 BY KAVI CHONGKITTAVORN, “Vetting China's diplomacy: A Thai view”, bangkokpost, December 15, 2020, 
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2035479/vetting-chinas-diplomacy-a-thai-view (accessed May 10, 
2021 at 8:21am) 
4 Repository University “THE CONTRIBUTION OF CHINA’S CULTURAL DIPLOMACY TO THAILAND (2012-2017)”, 
2018, http://repository.president.ac.id/handle/123456789/624 (accessed May 10, 2021 at 1:49pm) 
5 Ibid 
6 Amy Sawitta Lefevre, Pracha Hariraksapitak, “Amy Sawitta Lefevre, Pracha Hariraksapitak”, Reuters, December 
14, 2014, https://www.reuters.com/article/us-thailand-china-idUSKBN0JW2KH20141218 (accessed May 11, 2021 at 
8:11am) 
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២.អំពីប្បយេសថៃ 
ប្បមទសថៃមាន្ម ម្ ោះជាផ្លូវការថាប្ពោះរាជាណាចប្កថៃ គឺជាប្បមទសមៅកណាដ លឧបទែីបឥណឌូ ចិន្កន៉ុង

ត្ាំបន្់អាស៉ុីអាមគនយដ៍្ីមោក។ ថផ្ាប្កឡារបស់ប្បមទសថៃគឺ៥១៣,១២០គ.ម្២ ន្ិងមាន្ចាំន្នួ្ប្បជាជ្ន្៧០ោន្នា
ក់។ ភាសាផ្លូវការរបស់ប្បមទសមន្ោះ គឺភាសាថៃ ន្ត្មទាោះបីជាោ៉េ ងមន្ោះកដីភាសាអ្ង់មគលសមៅន្ត្ប្ត្ូវបាន្មប្បីប្បាស់
មៅតម្ប្គឹោះសាែ ន្អ្ប់រ ាំម្ួយចាំន្ួន្។7 រាប់ទាាំងរដ្ឋប្បហារថៃៃទី១៩កញ្ញា ឆ្ន ាំ២០០៦ ន្ដ្លបាន្ទមាល ក់មោកថាក់ ស៉ុី
ន្(Thaksin)មចញពតី្ាំន្ណងនាយករដ្ឋម្ស្តន្តី ប្បមទសថៃបាន្សាា ល់រដ្ឋប្បហារមោលទាាំងអ្ស់ចាំន្នួ្១៩មលីក 
តាំងពីឆ្ន ាំ១៩៣២ម្ក។ មន្ោះន្សតងឱ្យម ញីថា មោលមដ្ីរត្ួនាទធីាំសមម្បមី្ណាស់ មៅកន៉ុងជ្ីវតិ្ន្មោបាយថន្
ប្បមទសថៃ។ 8   សម្លឹងមម្ីលលទធិប្បជាធបិមត្យយវញិ គឺមៅប្បមទសថៃជាលទធិប្បជាធិបមត្យយន្កលងកាល យ។ មោក 
Titipol Phakdeewanich ប្ពឹទធប៉ុរសម្ហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតន្មោបាយថន្សាកលវទិាលយ័ Ubon 
Ratchathani បាន្មលីកមេងីថា៖ «ប្កុម្វរជ្ន្ដ្ន្ដ្លមៅន្ត្ប្គប់ប្គងប្បមទស ដូ្មចនោះរោឋ ភិបាលបចច៉ុ បបន្នមន្ោះគឺជា
រោឋ ភិបាលមោលកន៉ុ ងទប្ម្ងៃ់មីន្ត្ប៉េ៉ុមណាណ ោះ ខ្្៉ុ ាំគិត្ថា ការណ៍ន្ដ្លប្បមទសថៃសែិត្មៅកន៉ុ ងសាែ ន្ការណ៍ន្បបមន្ោះគឺវា
អាប្កក់ជាងម្៉ុន្មៅមទៀត្ មោយសារន្ត្ប្បមទសថៃប្ត្ូវបាន្មគមមី្លម្កថាជាប្បមទសប្បជាធិបមត្យយ ន្ដ្លតម្
ពិត្វាមិ្ន្ន្ម្ន្មនាោះមទ។ វាគឺការយល់ខ្៉ុសន្ដ្លថាប្បមទសថៃមាន្ប្បជាធិបមត្យយ មោយសារន្ត្ពួកមោលមៅន្ត្
ប្គប់ប្គងប្បមទស មហីយពួកមគបាន្មប្បីប្បព័ន្ធចាប់មដី្ម្បីប្គប់ប្គងមលីអ្ែីៗទាាំងអ្ស»់។9  មៅឆ្ន ាំ២០២០ យ៉ុវជ្ន្
ថៃយកគាំរូតម្បាត្៉ុករទីប្កងុហ៉ុងក៉ុង។10បាត្៉ុកម្មកប៏ាន្អូ្សបនាល យឆ្បឆួលជាៃមីមទៀត្មៅឆ្ន ាំ២០២១ផ្ងន្ដ្រ។11 

 
៣.ប្បវត្តិេំនាក់្េំនងចិននិងថៃ 

ទាំនាក់ទាំន្ងការទូត្រវាងចិន្ន្ងិថៃបាន្ចាប់មផ្តីម្មៅថៃៃទី១ ន្ខ្កកកោឆ្ន ាំ ១៩៧៥។12  តម្ប្បវត្តិសាស្តសត 
ជ្ន្ជាត្ិមសៀម្ជាជ្ន្ជាត្ិភាគត្ិចម្ួយរស់មៅប្បមទសចិន្ មប្កាយម្កមៅមពលពួកម្៉េ៉ុងមហាា លវាយល៉ុកប្បមទស
ចិន្ កន៉ុងន្មោបាយបប្ងួបបប្ងួម្ ន្ិង ពប្ងីកទឹកដ្ីរបស់ប្ពោះមៅអ្ធរិាជ្ គ៉ុបឡីាយខ្ន្់ ជ្ន្ជាត្ិមសៀម្មន្ោះបាន្រត្់
មភៀសខ្លួន្ម្កមៅប្បមទសកម្ព៉ុជា (ជាជាត្ចិាំណ៉ុ ោះ)។ កន៉ុងរវាងឆ្ន ាំ១២២០ ជ្ន្ជាត្ិមសៀម្មន្ោះចាបម់ផ្តីម្បោះមបារ
ប្បឆ្ាំងន្ឹងអ្ាំណាចប្គប់ប្គងរបសច់ប្កភពន្ខ្មរ ប្ពម្ទាាំងដ្មណតី ម្ទឹកដ្ីន្ខ្មរកាន្់កាប់ ន្ងិបាន្បមងកតី្ជារាជាណា

                                                             
7 រាជ្បណឌិ ត្យសភាកម្ព៉ុជា៖ មាោ៌ដ៏្ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវសប្មាប់កម្ព៉ុជាមដ្ីម្បរីកាសន្តិភាពន្ិងមឆ្ព ោះមៅកាន់្ការអ្ភិវឌ្ឍ២០០៨-២០១៨ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ទាំព័រ២៤០  
8 តន់្ ហែង់-ស្តហែង់ស័រ៖ ច៉ុោះផ្ាយថៃៃទី៧ ន្ខ្ត្៉ុោ ឆ្ន ាំ២០១៣ “របបន្មោបាយថន្ប្បមទសថៃ” វទិយ៉ុបារា ាំង, 
https://www.rfi.fr/km/asia-political-regime-of-thailand (accessed May 10, 2021 at 7:11am) 
9 Zomber Peter, “2019 a False Dawn for Democracy in Thailand, Analysts Say”, voanews, December 28, 2019, 
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/2019-false-dawn-democracy-thailand-analysts-say (accessed May 11, 
2021 at 9:01am) 
10 William Yang, “Thailand protesters look to Hong Kong's pro-democracy movement for inspiration”, dw, October 
23, 2020, https://www.dw.com/en/thailand-hong-kong-protests/a-55373873 (accessed May 11, 2021 at 12:01pm) 
11 Aljazeera, “Thailand: Police disperse protesters calling for monarchy reform”, March 20 ,2021, 
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/20/thai-police-push-back-protesters-calling-for-monarchy-reform 
(accessed May 11, 2021 at 2:39pm) 
12 Lyu Jian, “China-Thailand friendship a model for new type of international relations”, nationthailand, July 01, 
2018, https://www.nationthailand.com/opinion/30349059 (accessed 11:46am) 
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ចប្កស៉ុមខ្ទ័យ ន្ដ្លមាន្មម្ដ្ឹកនាាំមាន ក់ម ម្ ោះ "ឥស្តន្ាបត្ិស្តន្ាទតិ្យ ។ មៅសត្វត្ែទី១៩ មោយសារន្មោបាយន្ក
ទាំរង់របស់មសតច ម្ងឃ៉ុត្ ន្ិងមសតចជូ្ឡាេ៉ុងកន្ បាន្មធែីឱ្យប្បមទសមសៀម្សែិត្មៅមប្ៅអាណាន្ិគម្ ថន្ប្បមទស
បារាាំងន្ិងអ្ង់មគលស។ ន្មោបាយថន្មសតចទាាំងពីរមន្ោះបាន្ជ្ាំរ៉ុញឱ្យប្បមទសមសៀម្្ន្មៅរកភាពមជ្ឿន្មលឿន្។ 
មប្កាយពីមសដច ជូ្ឡាេ៉ុងកន្ បាន្ស៉ុគត្មៅមសតច វា៉េ ជ្ីរា៉េ វ៉ុដ្ (១៩១០–១៩២៥) បាន្មេងីមសាយរាជ្យបន្ត ។ 
មសដចអ្ងាមន្ោះមធែឱី្យរបបប្គងរាជ្មសៀម្មាន្លកខណៈផ្តត ច់ការខ្ល ាំងជាងរជ្ជកាលម្៉ុន្ ផ្ា៉ុយន្ឹងបញ្ាវន្តមសៀម្សម្័យ
មនាោះ។ មសដចមន្ោះបន្តន្មោបាយមធែីឱ្យរដ្ឋមាន្លកខណៈទាំមន្ីបន្ិងន្មោបាយពប្ងឹងនូ្វគាំន្ិត្ជាត្និ្ិយម្មសៀម្ 
កន៉ុងមោលមៅសាំខ្ន្់យកលទធិជាត្និ្ិយម្មន្ោះមៅទប់ទល់ប្បឆ្ាំងន្ឹងជ្ន្ជាត្ចិិន្កន៉ុងប្បមទស។ គាំន្ិត្ជាត្ិន្ិយម្
ប្ជ្លរបស់ជ្ន្ជាត្ិមសៀម្បាន្មដ្ីរត្ួោ៉េ ងសាំខ្ន្ក់ន៉ុងរដ្ឋប្បហារឆ្ន ាំ១៩៣២។ ចរន្តថន្ចលនាជាត្និ្យិម្ ថន្ជ្ន្
ជាត្ិមសៀម្មកីត្មាន្ពីឆ្ន ាំ១៩១០ រហូត្ដ្ល់ឆ្ន ាំ១៩៣០។13  ន្ផ្អកមលីប្បវត្តិសាស្តសតទាំនាក់ទាំន្ងរវាងប្បមទសចនិ្
ន្ិងថៃ ន្ត្ងន្ត្មាន្រមួ្បញ្ចូ លោន នូ្វអារម្មណ៍សអប់មខ្ពីម្ ន្ងិភាពជ្ិត្សនទិធ។ ខ្ណៈមពលន្ដ្លទាំនាកទ់ាំន្ងមន្ោះប្ត្ូវ
បាន្ពប្ងឹងកាន្់ន្ត្ជ្ិត្សនទិធមោយន្ផ្អកមលីកិចចសហប្បត្ិបត្តិការសន្តសិ៉ុខ្ប្បឆ្ាំងន្ឹងមវៀត្ណាម្មៅកន៉ុងទសវត្ែរ ៍
១៩៧០ន្ិង១៩៨០ការសមប្ម្ចចតិ្តរបសច់ិន្កន៉ុងការម្ិន្បនាា បត្ថម្លល៉ុយបាត្មៅកន៉ុងវបិត្តិហរិញ្ាវត្ែ៉ុអាស៉ុីឆ្ន ាំ
១៩៩៧ ការន្ដ្លចិន្រកាភាពសៃប់មសៃៀម្មៅកន៉ុងអ្ាំេ៉ុងរដ្ឋប្បហារមៅកន៉ុងប្បមទសថៃមៅឆ្ន ាំ២០១៤ ន្ិងការពឹង
ពាក់កាន្់ន្ត្ខ្ល ាំងរបស់ប្បមទសថៃមៅមលីមភ្ៀវមទសចររបស់ចិន្។ 14  ប្បមទសថៃន្ិងចិន្មាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជ្ិត្សនទិធ
មៅច៉ុងទសវត្ែឆ្ន ាំ១៩៧០មៅមពលន្ដ្លទីប្កុងបាងកកប្ត្ូវការជ្ាំន្ួយមោលន្ងិយ៉ុទធសាស្តសតរបស់ទីប្កុងមប៉េកាាំង
មដ្ីម្បទីប់ទលន់្ឹងប្បមទសវាត្ទនី្ិយម្។ ចាំណងម្ិត្តភាពកាន្់ន្ត្រងឹមាាំមៅមពលន្ដ្លប្បមទសចិន្បាន្ោាំប្ទ
ចលនាក៉ុម្ម៉ុយន្ិសតមៅប្បមទសថៃមោយដ្កការគាំរាម្កាំន្ហងកន៉ុងន្ិងមប្ៅប្បមទស។ ទាំនាក់ទាំន្ងប្ត្វូបាន្ពប្ងឹង
បន្ន្ែម្មទៀត្ បនាា ប់ពី សហរដ្ឋអាមម្៉េរកិ អ្ង់មគលស អូ្ស្តសាត លី ន្ិងជ្ប៉េ៉ុន្បាន្មថាក លមទាសរដ្ឋប្បហារឆ្ន ាំ២០១៤ ន្ត្
ចិន្បាន្បញ្ញជ ក់ថាថៃគួរន្ត្មោោះប្សាយជ្មមាល ោះកន៉ុងប្បមទសរបស់ខ្លួន្មោយសន្តិវធិី។ ចាប់តាំងពីមពលមនាោះម្ក
ប្បមទសទាាំងពីរបាន្ផ្តល ស់បតូរទសែន្កិចចថាន ក់ខ្ពសជ់ាញឹកញាបន់្ិងពប្ងងឹន្ងិពប្ងីកកិចចសហប្បត្ិបត្តកិារមលីប្គប់វ ិ
ស័យ។15  

 
៤.េំនាក់្េំនងរវាងចិននិងថៃបចចុបបនន 

មៅឆ្ន ាំ២០២០ទាំនាក់ទាំន្ងចិន្ន្ិងថៃកម៏ាន្បញ្ញា ការន្ខ្ែងគាំន្ិត្គាំន្ិត្មោយសារប្កុម្យ៉ុវជ្ន្-យ៉ុវនារមីៅ
កន៉ុងហ៉ុងក៉ុង ន្ងិមៅកន៉ុងមកាោះថត្វា៉េន្់ន្ដ្លបាន្ផ្ដលក់មាល ាំងចតិ្តោាំប្ទម្កមលីប្កុម្ប្បឆ្ាំងកន៉ុងប្បមទសថៃ មោយឈ្រ
មៅមលពីាកយមសាល កថា "សម្ព័ន្ធម្ិប្ត្ន្ត្ទឹកមោោះមោ ឬ Milk Tea Alliance”។ សម្ព័ន្ធម្ិប្ត្ន្ត្ទឹកមោោះមោ គឺសាំមៅ

                                                             
13 វទិាសាែ ន្ទាំនាក់ទាំន្ងអ្ន្តរជាត្ិកម្ព៉ុជា “ទាំនាស់ប្ពាំន្ដ្ន្រវាងងប្បមទសថៃ ន្ិងប្បមទសជ្ិត្ខ្ង” ភនាំមពញ ឆ្ន ាំ២០១០ ទាំព័រ១៥ដ្ល់់១៨។ 
14 MARK S. COGAN, “Thailand’s rising tension between public and state relations with China”, southeastasiaglobe, 
February 22, 2021, https://southeastasiaglobe.com/china-thailand-relations/ (accessed February 15, 2021 at 
7:27am) 
15 Sasiwan Chingchit, “The Curious Case of Thai-Chinese Relations: Best Friends Forever?”, asiafoundation, 
March 30, 2016, https://asiafoundation.org/2016/03/30/the-curious-case-of-thai-chinese-relations-best-friends-
forever/ (accessed May 10, 2021 at 11:49am) 
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មៅមលីមភសជ្ជៈមពញន្ិយម្បាំផ្៉ុត្មៅកន៉ុងត្ាំបន្់ទាាំងពីរ។ 16  «សម្ព័ន្ធភាពន្ត្ទឹក មោោះមោ» បាន្បង្ហា ញឱ្យម ញី
ោ៉េ ងចាស់អ្ាំពីការប្បឆ្ាំងន្ឹងឥទធិពលរបស់ចនិ្មៅកន៉ុងចាំមណាម្ពលរដ្ឋថៃវយ័មកមងន្ដ្លបាន្បដ្ិមសធម្ិន្ទទលួ
យកនូ្វទាំនាក់ទាំន្ងវបបធម្៌ដ្៏រងឹមាាំរវាងប្បមទសទាាំងពីរ ។17 ចាំមពាោះមភ្ៀវមទសចរវញិ ចិន្មាន្សារៈសាំខ្ន្់ណាស់
សប្មាប់ឧសាហកម្មមទសចរណ៍ថៃ មោយមភ្ៀវមទសចរចិន្មាន្ចាំន្នួ្មប្ចីន្ជាង ២៥% ថន្មភ្ៀវមទសចរទាាំងអ្ស់
ន្ដ្លបាន្ចូលម្កប្បមទសថៃ។ ប៉េ៉ុន្ន្តប្បជាជ្ន្ថៃបាន្ចាប់មផ្តីម្ចាត្់ទ៉ុកការហូរចូលថន្មភ្ៀវមទសចរចិន្ជាមរឿង
អ្វជិ្ជមាន្18  

 
៥.នយោបាយការបរយេសចិននិងថៃ 

មាន្ទិន្នភាពចាំន្នួ្៤ចាំមពាោះសកម្មភាពន្មោបាយការបរមទសថៃបចច៉ុបបន្ន ទ១ី.ប្បមទសថៃបាន្មប្បីវធិី
សាស្តសត “ការពាក់ព័ន្ធន្ដ្លសម៉ុគសាម ញ ឬការចូលរមួ្ន្ដ្លមាន្ភាពសម៉ុគសាម ញ” ន្ដ្លជាវធិីសាស្តសតម្ួយសប្មាប់
ទាំនាក់ទាំន្ងអ្ន្តរជាត្ិកន៉ុងកិចចខ្ិត្ខ្ាំប្បងឹន្ប្បងមដ្ីម្បសីមប្ម្ចមោលមៅរបស់ខ្លួន្សប្មាប់សន្តសិ៉ុខ្ន្ងិការរស់រាន្
មសដ្ឋកិចចបនាា ប់ពីរដ្ឋប្បហារមោលន្ខ្ឧសភាឆ្ន ាំ ២០១៤ ទ២ី. ទីប្កងុបាងកកក៏បាន្គូសបញ្ញជ ក់ផ្ងន្ដ្រនូ្វ
ចាំណងសន្តិស៉ុខ្មោលរបស់ខ្លួន្ជាម្ួយសហរដ្ឋអាមម្៉េរកិ ខ្ណៈន្ដ្លផ្តល់អាទិភាពដ្ល់ការចូលរមួ្ន្ផ្នកមសដ្ឋកិចច
ជាម្ួយចិន្ ជ្ប៉េ៉ុន្ ន្ិងកូមរ ៉េខ្ងត្បូង។ ទ៣ី. ការភាជ ប់ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្ួយអ្ឺរ ៉េ៉ុបតម្រយៈកិចចប្ពម្មប្ពៀងអាជ្ីវកម្ម
មដ្ីម្បទូីទាត្់នូ្វទាំនាកទ់ាំន្ងន្មោបាយរវាងថៃន្ងិអ្ឺរ ៉េ៉ុបបនាា បព់ីររដ្ឋប្បហារ។ ទ៤ី.មទាោះោ៉េ ងណាការៃយមប្កាយ
ន្ផ្នកន្មោបាយន្ិងមសដ្ឋកចិច ថៃបាន្ចូលរមួ្ោ៉េ ងសាំខ្ន្់ជាម្ួយប្បមទសជ្ិត្ខ្ងមៅអាស៉ុីអាមគនយ។៍19 

 
៥.១.េំនាក់្េំនាក់្ជាយេុធសាស្រសតប្រប់ប្រុងយប្ជាយ 
មៅឆ្ន ាំ២០១៣ ថៃន្ិងចិន្ចាប់មផ្ដីម្ភាពជាថដ្គូសហប្បត្បិត្តិការយ៉ុទធសាស្តសតប្គប់ប្ជ្ុងមប្ជាយរវាង

សាលរណរដ្ឋប្បជាមាន្ិត្ចិន្ន្ងិប្ពោះរាជាណាចប្កថៃ។ 20  មៅឆ្ន ាំ២០១៩មោកលីខ្ឺ្ ង(Li Keqiang) 
នាយករដ្ឋម្ស្តន្តីចិន្ ថាប្បមទសចិន្មាន្ឆន្ាៈបន្តមធែឱី្យស៉ុីជ្មប្ៅភាពជាថដ្គូសហប្បត្ិបត្តិការយ៉ុទធសាស្តសតប្គប់ប្ជ្ុង
មប្ជាយរវាងចិន្ន្ិងថៃ។ មៅកន៉ុងទាំនាកទ់ាំន្ងជាយ៉ុទធសាស្តសតប្គប់ប្ជ្ុងមប្ជាយមនាោះតម្រយៈការមលីកមេងីរបស់
របស់ លីខ្ឺ្ ងមាន្៖  ទ១ី.ប្បមទសជ្ិត្ខ្ងន្ដ្លមាន្ភាពសនិទធសាន លន្ិងរសួរាយរាក់ទាក់ ទ២ី.ទាំនាក់ទាំន្ង
មទែភាគីន្ត្ងន្ត្រកាបាន្នូ្វការអ្ភិវឌ្ឍលអន្ងិរងឹមាាំ ទ៣ី.ពប្ងឹងនូ្វការមជ្ឿទ៉ុកចិត្តោន មៅវញិមៅម្ក ន្ផ្នក
ន្មោបាយ ពប្ងីកកចិចសហប្បត្បិត្តិការន្ដ្លមាន្ផ្លប្បមោជ្ន្៍មៅវញិមៅម្កបមងកនី្ការផ្តល ស់បតូររវាងប្បជាជ្ន្
ន្ិងប្បជាជ្ន្ ទ៤ី.គាំន្តិ្ផ្តួចមផ្តីម្ន្ខ្ែប្កវា៉េត្់ន្ងិផ្លូវ ទ៥ី.ការកសាងប្ចករមបៀងមសដ្ឋកិចចភាគខ្ងមកីត្របស់ប្បមទស

                                                             
16 REUTERS, “Hong Kong activists rally in support of Thai protesters”, bangkokpost, Octotober 19, 2020, 
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2004639/hong-kong-activists-rally-in-support-of-thai-protesters 
(accessed February 15, 2021 at 8:58am) 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 ISEAS, “Thailand’s ‘Complex Engagement’ Approach in Foreign Policy: A Balancing Act” March 31, 2020, ISSUE: 
2020 No. 23, Pdf, pages 01  
20 Chinaembassy, “Bilateral Relations”, September 8, 2019, http://www.chinaembassy.or.th/eng/ztgx/gxgk/ 
(accessed May 10, 2021 at 9:39am) 
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ថៃ ន្ឹងមធែីជាមវទិកាសាំខ្ន្់សប្មាប់កិចចសហប្បត្ិបត្តិការទីផ្ារ ទ៦ី.ចនិ្មលីកទឹកចតិ្តប្កុម្ហ ៉ុន្របស់ខ្លួន្ឱ្យចូលរមួ្
កន៉ុងការដ្ឹកជ្ញ្ជូ ន្ន្ងិមហោឋ រចនាសម្ព័ន្ធសាំណង់របស់ប្បមទសថៃប្សបតម្មោលការណ៍ថន្ការមធែីទីផ្ារន្ិង
ពាណិជ្ជកម្មការមប្បីប្បាស់មវទិកាពាណិជ្ជកម្មតម្ប្បព័ន្ធអ្៉ុ ីន្ធណិឺត្ឆលងកាត្់ប្ពាំន្ដ្ន្ោ៉េ ងលអ ទ៧ី.ន្ចករ ាំន្លកបទ
ពិមសាធន្៍ជាម្ួយប្បមទសថៃមៅកន៉ុងត្ាំបន្់មសដ្ឋកចិចពិមសសការអ្ភិវឌ្ឍសួន្ឧសាហកម្មន្ិងការកាត្ប់ន្ែយភាព
ប្កីប្ក។ ទី៨. ពប្ងងឹការផ្តល ស់បតូរប្បជាជ្ន្ន្ិងប្បជាជ្ន្មៅកន៉ុងវសិ័យដូ្ចជាការអ្ប់រ ាំ ន្ិងមទសចរណ៍ ទ៩ី.ការ
ជ្ាំរ៉ុញទាំនាក់ទាំន្ងចនិ្ - អាសា ន្ជាពិមសសកន៉ុងការជ្ាំរ៉ុញការជាមូ្លោឋ ន្ថន្ការចរចាថន្កិចចប្ពម្មប្ពៀងភាពជាថដ្គូ
មសដ្ឋកិចចប្គប់ប្ជ្ងុមប្ជាយកន៉ុងត្ាំបន្់។21 

 
៥.២.កិ្ចចសហប្បតិ្បត្តិការយេេភារីរវាងចិននិងថៃ 
ក្.េំនាក់្េំនងផ្ ន្ក្សងគម និងនយោបាយ 
ៃែីមបីប្កុម្ប្គួសារជ្ាំន្ួញចនិ្-ថៃង្ហកមៅរកចិន្ប៉េ៉ុន្ន្តរបបរាជាន្ិយម្កាំពូលថន្មោលថៃន្ិងអ្ភជិ្ន្ន្ិយម្

ម្ិន្បាន្បញ្ជូ ន្កូន្ៗរបស់ពកួមគមៅសាោមរៀន្មៅប្បមទសចិន្បញ្ជូ ន្មៅសហរដ្ឋអាមម្៉េរកិន្ិងអ្ង់មគលស។ 22 
ទាំនាក់ទាំន្ងការបរមទសរបស់ប្បមទសថៃបាន្ជាបទ់ាក់ទងកាន្់ន្ត្ខ្ល ាំងមេងីមៅន្មោបាយកន៉ុងប្សកុរបស់ខ្លួន្
មៅឆ្ន ាំ២០១៤ ប្បលនាធិបត្ីចនិ្មោកស៉ុីជ្នី្ពីងបាន្ជ្ួបជាម្ួយមោកប្បាយ៉ុទធមៅទីប្កុងមប៉េកាាំង ភាល ម្ៗបនាា ប់
ពីមនាោះមោកប្បាយ៉ុទធបាន្សាែ គម្ន្៍នាយករដ្ឋម្ស្តន្តចីិន្មោកលីខ្ឺ្ ងមៅទីប្កុងបាងកកន្ដ្លបាន្កាល យជាមម្
ដ្ឹកនាាំបរមទសន្ដ្លមាន្ឋាន្ៈខ្ពងខ់្ពស់បាំផ្៉ុត្ម្កបាំមពញទសែន្កចិចមៅប្បមទសថៃចាប់តាំងពីរដ្ឋប្បហារ។23 

 
ខ.ការេូត្វា៉ា ក់្សាងំ 
គិត្ប្ត្ឹម្ថៃៃទ១ី៩ ន្ខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ ប្បមទសថៃ មាន្ចាំន្ួន្អ្នកឆលងកូវដី្១៩ សរ៉ុប  ១១៦,៩៤៩ 

ករណី កន៉ុងមនាោះមាន្អ្នកសាល បស់រ៉ុបចាំន្នួ្ ៦៧៨ នាក់24 សប្មាប់ថៃវា៉េក់សាាំងចនិ្ Sinovac មាន្ស៉ុវត្ែភិាពកន៉ុងការ
មប្បីប្បាស ់ មបីមទាោះបីជា WHO ម្ិន្ទាន្ច់៉ុោះបញ្ជ ីទទួលសាា ល់កតី។ អ្គាមលខ្ធិការថន្រដ្ឋបាលចាំណីអាហារ ន្ិងឱ្
សៃ (FDA) ថន្ប្បមទសថៃ មោកមវជ្ជបណឌិ ត្ ថផ្សាន្ មដ្ន្ ៉ុាំ (Phaisan Dankhum) ថា វា៉េ ក់សាាំង Sinovac 
ម្ិន្ប្ត្ូវបាន្ច៉ុោះបញ្ជ ីទទួលសាា ល់សប្មាប់ការមប្បីប្បាស់កន៉ុងករណីបនាា ន្់មោយអ្ងាការWHO ម្ិន្ន្ម្ន្មាន្ន្័យថា 
វា៉េក់សាាំងចនិ្ម្ួយមន្ោះោម ន្ប្បសិទធភាព ឬបរាជ្័យខ្ងគ៉ុណភាពមនាោះមទ។ មោក Phaisan មធែីការកត្់សមាា ល់
ន្បបមន្ោះមោយមលីកយកវា៉េក់សាាំង របស់ប្កុម្ហ ៉ុន្ដ្ថទម្កមធែីជាឧទាហរណ៍ មនាោះគវឺា៉េ ក់សាាំងប្កមុ្ហ ៉ុន្ Pfizer 

                                                             
21 Xinhua, “China willing to further deepen China-Thailand ties: Chinese premier”, November 5, 2019, 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/05/c_138531124.htm (accessed May 11, 2021 at 3:01pm) 
22 Greg Raymond, ANU, “Thai domestic politics threatens to derail its diplomacy”, May 14, 2020, 
https://www.eastasiaforum.org/2020/05/14/thai-domestic-politics-threatens-to-derail-its-diplomacy/ (accessed May 
10, 2021 at 3:39pm) 
23 Pavin Chachavalpongpun, “Thailand’s post-coup foreign policy”, eastasiaforum, October 30, 2018, 
https://www.eastasiaforum.org/2018/10/30/thailands-post-coup-foreign-policy/ (accessed May 11, 2021 at 7:11am) 
24 Xinhua, “Thailand reports 3,394 new COVID-19 cases, 29 more deaths”, May 19, 2021, 
http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/19/c_139956069.htm accessed at 3:05pm (accessed May 20, 2021 at 
3:07pm) 



 

ស្រាវស្រាដោយ៖ ផាញ់ ាដ ឿន  6 

Moderna AstraZeneca ន្ិងប្កុម្ហ ៉ុន្ Johnson & Johnson ស៉ុទធន្ត្ប្ត្ូវបាន្ច៉ុោះបញ្ជ ីទទួលសាា ល់ មៅកន៉ុង
សហរដ្ឋអាមម្រកិ ចប្កភពអ្ង់មគលស ន្ិងបណាដ ប្បមទសអ្ឺរ ៉េ៉ុប ម្៉ុន្ន្ងឹប្ត្ូវបាន្ WHO អ្ន្៉ុម្ត័្ឱ្យមប្បីប្បាស់កន៉ុង
លកខខ្ណឌ បនាា ន្់។25 ថៃក៏បាន្អ្ោះអាងថា វា៉េក់សាាំងចិន្ ស៉ុីណូវា៉េក់ មាន្ប្បសទិធភាពរហូត្ដ្ល់ ៩៥%។26  មដ្ីម្បី
បន្ន្ែម្ឥទធិពលរបសខ់្លួន្មៅកន៉ុងត្ាំបន្់ប្បមទសចនិ្ម្និ្អាចឈ្នោះការប្បកួត្ការទូត្វា៉េក់សាាំងដ្៏អ្សាច រយបាន្មទមបីោម ន្
វា៉េ ក់សាាំង។27 

 
៥.៣.ផ្ខែប្ក្វាត់្មួយនិង ល្ូវមួយ (One Belt One Road) 
 
គាំន្ិត្ផ្តួចមផ្តីម្ន្ខ្ែប្កវា៉េត្ន់្ិងផ្លូវរបសច់ិន្ជាឱ្កាសអាជ្ីវកម្មៃមមី្ួយបាន្ជ្ោះឥទធពិលោ៉េ ងខ្ល ាំងដ្ល់មសដ្ឋ

កិចចថៃកន៉ុងមនាោះមាន្៖ ផ្លូវៃនល់ ផ្លូវន្ដ្ក ន្ិងបមចចកវទិាសម្៉ុប្ទ  វសិ័យថាម្ពល (ការផ្ាត្់ផ្ាង់ថាម្ពលការន្ចក
ចាយ) បមចចកវទិាពត័្៌មាន្ ការដ្ឹកជ្ញ្ជូ ន្ន្ងិភសត៉ុភារ។  

 
៦.ភូមិសាស្រសតនយោបាយ 
 ប្បមទសចិន្ន្ងឹមៅន្ត្ចិញ្ច ឹម្ចតិ្តចាំមពាោះផ្លូវទឹកដ្ធ៏ាំ អ្ចិថស្តន្តយម៍ៅកន៉ុងត្ាំបន្់ឥណឌូ -បា៉េ ស៉ុីហែកិ ន្ដ្លបិទជ្ិត្
មោយ “ ភាពលាំបាករបស់ប្ចកមា៉េ ឡាកា” ។ ប្បមទសចិន្មាន្ការលាំបាកពីប្គបត់្ាំបន្់ទាាំងអ្ស់ មៅកន៉ុងសម្៉ុប្ទចនិ្
ខ្ងត្បូង មហយីយក៏ោម ន្ប្បមទសណាម្ួយ រមួ្ទាាំងប្បមទសជាម្ិត្តរបស់ចិន្មៅកន៉ុងត្ាំបន្់ មេងីម្កជ្យួទីប្កុងមប៉េ
កាាំង ឱ្យកាល យជាកងទព័មជ្ីងទឹកអាចប្បត្ិបត្តិការ ន្ដ្លអាចបមញ្ចញឥទធិពលមលីសពីត្ាំបន្់ជាប់ន្ដ្ន្ទកឹរបស់ខ្លួន្
មនាោះមទ។ មពលមន្ោះទីប្កុងមប៉េកាាំងបាន្រងនូ្វការវាយល៉ុកោ៉េ ងខ្ល ាំងពីរបបថៃ ន្ដ្លជាម្ិត្តចនិ្។ ប្បមទសថៃកាំព៉ុង
ន្សែងរកការសាែ បនាផ្លូវឆលងកាត្់ដ្ីមោកឆលងកាត្់ប្ចកមា៉េ ឡាកា មោយកាត្់គមប្មាងន្ប្ពកជ្ីក ប្កា ន្ដ្លប្បមទសចិន្
ចង់សាងសង់មដ្ីម្បបីមងកីត្ផ្លូវសម្៉ុប្ទ ជ្ាំន្ួសប្ចកមា៉េ ឡាកាមនាោះ។28 ប្បសិន្មបីប្បមទសថៃជាមាច ស់ន្ងិដ្ាំមណីរការផ្លូវ

                                                             
25 Freshnewsasia៖ ច៉ុោះផ្ាយថៃៃទី១៣ ន្ខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១៖ “ថៃ៖ «វា៉េ ក់សាាំងចិន្ Sinovac មាន្ស៉ុវត្ែិភាពកន៉ុងការមប្បីប្បាស់ មបី
មទាោះបីជា WHO ម្ិន្ទាន់្ច៉ុោះបញ្ជ ីទទួលសាា ល់កតី»”, 
https://www.freshnewsasia.com/index.php/en/internationalnews/197675-2021-05-13-10-52-17.html (accessed May 
11, 2021 at 1:10pm) 
26 Thaipbsworld, “Thai FDA discourages use of rapid test kits to assess immunity after COVID vaccination”, April 
19, 2021, https://www.thaipbsworld.com/thai-fda-discourages-use-of-rapid-test-kits-to-assess-immunity-after-covid-
vaccination/ (accessed May 11, 2021 at 1:14pm) 
27 Samantha Kiernan and Yanzhong Huang, “China cannot win the great vaccine diplomacy game without 
vaccines”, asia.nikkei, April 18, 2021, https://asia.nikkei.com/Opinion/China-cannot-win-the-great-vaccine-
diplomacy-game-without-vaccines (accessed May 11, 2021 at 1:18pm) 
28 Akshay Narang, “Thailand gives a major shock to China: Scraps Kra Canal plan and drops submarine deals 
under public pressure”, September 01, 2020, https://tfipost.com/2020/09/thailand-gives-a-major-shock-to-china-
scraps-kra-canal-plans-and-submarine-deals-under-public-pressure/ (accessed February 10, 2021 at 9:01am) 
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ទឹកអ្ន្តរជាត្ិៃមីម្ួយមៅកណាត លត្ាំបន្់ឥណឌូ -បា៉េ ស៉ុីហែកិមនាោះវាពិត្ជាន្ឹងសែតិ្មប្កាម្សមាព ធកាន្់ន្ត្ខ្ល ាំងមេងីពី
ប្បមទសចិន្ន្ងិសហរដ្ឋអាមម្៉េរកិកន៉ុងការមប្ជ្ីសមរសីភាគីមៅកន៉ុងគូប្បន្ជ្ងយ៉ុទធសាស្តសតរបស់ប្បមទសទាាំងពីរ។29  
 
៧.េំនាក់្េំនងប្តី្យកាណរវាងចិន អាយម៉ារកិ្ និងថៃ  

ទាំនាក់ទាំន្ងមទែភាគរីវាងចិន្ ន្ងិថៃ កាន្់ន្ត្លអូកលអនឺ្ខ្ល ាំង បនាា បព់ីប្កុម្មោលមេងីកាន្អ់្ាំណាចមៅថៃ
តម្រយៈរដ្ឋប្បហារ ន្ដ្លថៃជាសម្ព័ន្ធម្ិត្តចាស់ឆ្ន ាំរបស់អាមម្៉េរកិ បាន្ន្បរម្៉ុខ្មៅរកចនិ្ មប្ពាោះអាមម្៉េរកិរោិះគន្ម់រឿង
រ ាំមោភសិទធិម្ន្៉ុសែខ្ល ាំងមពក។ 30  ថៃជាសម្ព័ន្ធម្តិ្តសន្ធិសញ្ញា របសស់ហរដ្ឋអាមម្៉េរកិតាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ប៉េ៉ុន្ន្តទិស
មៅន្មោបាយរបស់ខ្លួន្តាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៦ ចាំមពលមាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជាយ៉ុទធសាស្តសតជាម្ួយចិន្កាំព៉ុងបមងកីន្
សមាព ធោ៉េ ងខ្ល ាំងដ្ល់សម្ពន័្ធម្ិត្ត។ ប្បមទសទាាំងពីរមធែីសម្យ៉ុទធមទែភាគីមប្ចីន្ជាង៦០ដ្ង កន៉ុងម្ួយឆ្ន ាំ។ 31  ជា
ប្បថពណីមោលន្មោបាយការបរមទសរបស់ប្បមទសថៃប្ត្ូវបាន្មគមៅថា“ ការពត្់ឫសែជីាម្ួយន្ងឹការទូត្ខ្យល់”
។ 32  ប្បមទសថៃន្ិងចនិ្ក៏បាន្ពប្ងឹងទាំនាក់ទាំន្ងសន្តិស៉ុខ្ តម្រយៈការពប្ងីកសម្យ៉ុទធមោលរមួ្ោន ន្ិងការលក់
អាវ៉ុធ ការទិញរៃមប្កាោះ ន្ិងនាវាម្៉ុជ្ទឹកពីប្បមទសចិន្ ទាាំងមន្ោះជាសញ្ញា បង្ហា ញថាទីប្កងុបាងកកង្ហកមៅរកចិន្
កន៉ុងរយៈមពលន្វង។ 33  មបីន្ិោយមអាយខ្លីមៅមគមៅម្ិន្ទាន្ច់ាស់ថាមត្ីថៃន្ងឹអាចន្កសប្ម្ួលជ្ាំហរយ៉ុទធសាស្តសត
របស់ខ្លួន្ រវាងម្ហាអ្ាំណាចកន៉ុងត្ាំបន្់ទាាំងពីរន្ដ្រឬមទ។ ភាពមជាគជ្័យថន្ទាំនាកទ់ាំនាក់មន្ោះន្ងឹពឹងន្ផ្អកមលី
សញ្ញា ណពីវា៉េស៉ុីន្មតន្ន្ងិមប៉េកាាំង។ 34  ថៃអាចប្បឈ្ម្ន្ិងហាន្ិភ័យ មោយសារន្ត្ បមងកីន្ទាំនាក់ទាំន្ងប្ពម្ោន  
ជាម្ួយចិន្ន្ិងអាមម្៉េរកិ ចាំន្ណកម្ហាអ្ាំណាចទាាំងពីរកាំព៉ុងន្ត្ ប្បឈ្ម្ម្៉ុខ្តន្ត្ឹងោក់ោន  ទាាំងមសដ្ឋកិចច
ពាណិជ្ជកម្ម ន្ិងមោល។ កាលពីសម្័យសស្តង្ហា ម្ ថៃជាប្បមទសន្ត្ម្ួយគត្់ន្ដ្លម្ិន្ជ្ួបសស្តង្ហា ម្បងាូរ្ម្ ។ 
ប៉េ៉ុន្ន្តជាម្ួយន្ិងមោលន្មោបាយ«ខ្លួន្ម្ួយជ្ិោះទូកពីរ»នាមពលបចច៉ុបបន្ន អាចមធែឱី្យថៃ កាល យមៅជាទីោន្ប្បន្ជ្ង
អ្ាំណាចរវាងអាមម្៉េរកិ ន្ងិចនិ្កន៉ុងត្ាំបន្់។35 
 
                                                             
29 Termsak Chalermpalanupap, “Land Bridge in place of Kra Canal: Game changer for Thailand's future 
engagement with region and China?”, thinkchina, February 01, 2021, https://www.thinkchina.sg/land-bridge-
place-kra-canal-game-changer-thailands-future-engagement-region-and-china (accessed May 11, 2021 at 
11:49am) 
30 Prashanth Parameswaran, “Thailand Turns to China”, thediplomat, December 20, 2014, 
https://thediplomat.com/2014/12/thailand-turns-to-china/ (accessed February 14, 2021 at 8:39am) 
31 -Ibid 
32 Ibid 
33 Pongphisoot Busbarat, “Is Bangkok trying to bend away from Beijing?”, eastasiaforum, August 4, 2017, 
https://www.eastasiaforum.org/2017/08/04/is-bangkok-trying-to-bend-away-from-beijing/ (accessed May 10, 2021 
at 3:11pm) 
34 Pongphisoot Busbarat, “Is Bangkok trying to bend away from Beijing?”, eastasiaforum, August 4, 2017, 
https://www.eastasiaforum.org/2017/08/04/is-bangkok-trying-to-bend-away-from-beijing/ (accessed May 10, 2021 
at 3:11pm) 
35 ន្ម្វ សាធី៖ ច៉ុោះផ្ាយថៃៃទី៨ ន្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ “វភិាគព័ត៍្មាន្អ្ន្តរជាត្ិ៖ ថៃអាចកាល យជា ទីោន្ៃមីមៅត្ាំបន់្អាសា ន្ សប្មាប់ការ
ប្បន្ជ្ងអ្ាំណាចរវាង មម្រកិ🇺🇸 ន្ិង 🇨🇳ចិន្” ន្គរមប្ដ្ហាន្, http://nkdnews.com/archives/301862 (accessed May 12, 2021 at 
7:07am) 
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៨.នយោបាយការបរយេសចិននិងថៃក្នងុបរបិេអាសា៊ា ន 
  

មៅមពលសស្តង្ហា ម្ប្ត្ជាក់បាន្បញ្ចប់ប្បមទសថៃបាន្ជ្ាំរ៉ុញមៅម្៉ុខ្ជាម្ួយមោលន្មោបាយការបរមទស
មសរកីន៉ុងមោលបាំណងបន្ងែរត្ាំបន្់សម្រភូម្ិមៅជាទផី្ាម្ួយន្ផ្នកតម្រយៈការវនិ្ិមោគស៉ុីជ្មប្ៅមៅកន៉ុងអាសា ន្។ 
ការកត្់សមាា ល់ផ្ងន្ដ្រថាអាសា ន្ជ្ួយបណាត ប្បមទសមៅអាស៉ុីអាមគនយម៍ធែីឱ្យមាន្ត្៉ុលយភាពផ្លប្បមោជ្ន្៍របស់
ពួកមគប្បឆ្ាំងន្ងឹម្ហាអ្ាំណាចមផ្ែងៗ តម្រយៈទាំងន្់មសដ្ឋកិចចន្ិងត្ួនាទីរបស់អាសា ន្។ អាសា ន្ក៏ជាោន្
សប្មាប់មសចកតីប្បាថាន ផ្តា ល់ខ្លួន្របស់ប្បមទសថៃសប្មាប់ថាន ក់ដ្កឹនាាំអ្ន្៉ុត្ាំបន្់។ សាំណាងរបស់ប្បមទសថៃគឺជា
ប្បមទសអាស៉ុីអាមគនយដ៍្ីមោកន្ត្ម្ួយគត្់ន្ដ្លម្និ្ប្ត្ូវបាន្បាំផ្តល ញមោយអាណាន្ិគម្ន្ិយម្សស្តង្ហា ម្ឬការ
ប្បល័យពូជ្សាសន្៍កន៉ុងសត្វត្ែរទ៍ី ២០ បាន្មធែឱី្យប្បមទសមន្ោះមាន្ការចាប់អារម្មណ៍ោ៉េ ងខ្ល ាំងចាំមពាោះប្បមទស
ជ្ិត្ខ្ង។36  កន៉ុងឱ្កាសគប្ម្បខ់្ួប៤៥ឆ្ន ាំ ថន្ការបមងកីត្ទាំនាក់ទាំន្ងការទូត្ រវាងប្បមទសទាាំងពីរ ប្បមទសចិន្ថា 
ប្បមទសចិន្និ្ថៃ ជាប្បមទសជិ្ត្ខ្ង ន្ដ្លមាន្ភាពជិ្ត្សនិទធ និ្ងរសួរាយរាក់ទាក់។ កន៉ុ ងរយៈមពល ៤៥ ឆ្ន ាំកន្លង
ម្ក ទាំនាកទ់ាំន្ងមទែភាគី បាន្រកីចមប្មី្ន្ឥត្ឈ្បឈ់្រ មោយទទួលបាន្លទធផ្ល ជាន្ផ្លផ្តក មលីប្គប់វសិ័យ ថន្កិចច
សហប្បតិ្បត្តិការ មោយនាាំម្កនូ្វផ្លប្បមោជ្ន្ជ៍ាក់ន្សតង ដ្ល់ប្បជាជ្ន្ទាាំងសងខ្ង និ្ងមធែីជាគាំរូសប្មាប់
ជ្ាំរ៉ុញ ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងចិន្ និ្ងសមាគម្ប្បជាជាតិ្ អាស៉ុីអាមគនយ ៍(អាសា ន្) ។ ប្បមទសចិន្និ្ងថៃ បាន្ជ្ួយនិ្ង
ោាំប្ទោន មៅវញិមៅម្ក កន៉ុ ងការប្បយ៉ុទធប្បឆ្ាំង នឹ្ងមម្មរាគកូវដី្ ១៩, បមងកីន្មិ្ត្តភាពជាប្បថពណី។ ប្បមទសចិន្
និ្ងប្បមទសថៃ មាន្ភាពជិ្ត្សនិទធដូ្ចជា ប្គួសារន្ត្ម្ួយផ្ងន្ដ្រ។37  

                                                             
36 Greg Raymond, ANU, “Thai domestic politics threatens to derail its diplomacy”, May 14, 2020, 
https://www.eastasiaforum.org/2020/05/14/thai-domestic-politics-threatens-to-derail-its-diplomacy/ (accessed May 
10, 2021 at 3:39pm) 
37 Xinhua,  “Chinese premier, Thai PM exchange congratulations on 45th anniversary of ties”, July 1, 2020, 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/01/c_139180887.htm (accessed March 6, 2021 at 2:20pm)  




