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ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ความสําคญัของมณฑลส่านซีสะทอ้นไดจ้ากศกัยภาพทางเ
สาํคญัทาง 200,000 ตาราง
กิโลเมตร และประชากรประมาณ 38 ล้านคน ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน ได้รับการพฒันาให้เป็นมณฑล
ยุทธศาสตร์ของจีนในด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจีสติกส์สําคญัในภาค ตะวนัตกและ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ ผลสําเร็จใน

2543

วฒันธรรม (Cultural Diplomacy) 2549 เป็นตน้มา  สอดรับกบัศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจของส่านซีและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ดาํเนินความสัมพนัธ์กบัสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นรายมณฑล  ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซีมีความ

กบั

ตะวนัตกของจีนเช่นส่านซี

–
จีนในปี 2553 จะพบวา่ความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทยกบัมณฑลส่านซีในปัจจุบนั

มี
ประสิทธิภาพมากกวา่ปัจจุบนั

มุ่งแก้ไขปํญหา
ความสัมพนัธ์ดงักล่าว จะมีส่วนช่วยส่งเสริมต่อความสัมพนัธ์ในดา้นต่าง ๆ ระหวา่งประเทศไทย

ใชป้ระโยชน์ จากโครง ตามเส้นทาง R3 ภายใตก้รอบ GMS

เศรษฐกิจสองฝ่าย โดยฝ่ายไทยและส่านซีควรมุ่งใชป้ระโยชน์จากการเป็น gateway ของส่านซีเขา้สู่
มณฑลภาคกลางและภาคตะวนัตกของจีน และการเป็น gateway ของไทยเขา้สู่ประเทศสมาชิก

อตามลาํดบั



จ

กติติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) “ยุทธศาสตร์ความสัมพนัธ์ด้าน
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ด้วยความทุ่มเทและความใส่ใจ

3 ท่าน คือ  ศาสตราจารย ์ดร. สุรชยั ศิริไกร  ดร.
ดร.

ทรงเกียรติของประเทศไทยเสมอมา  ขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

(นบท.) 1 2 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2552 ดว้ยทีมงานมืออาชีพอย่างมี

.
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
คือประมาณ 9.6 ล้านตาราง

18 เท่า และมีประชากรมาก
คือประมาณ 1,300 ล้านคน หรือเท่ากบัประชากรของไทยประมาณ 20 เท่า หลายมณฑลมี

สาธารณรัฐประชาชนจีนยงัมี
โดยชายแดนใตสุ้ดของมณฑลยูนนานกบัชายแดน

าณ 200 กิโลเมตร นับเป็น
ปัจจยัสําคญัสําหรับการ
และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขณะเดียวกนั
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบนัประกอบด้วย

1) บ และ

เป็นตวัของตวัเอง ใฝ่สันติภาพและมุ่งพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศต่าง ๆ ภายใต้
หลกั 5 ประการแห่งการอยู่กนัอย่างสันติ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว
2) ความสาํเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการดาํเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและ

ปี 2521
3) ของรัฐบาลจีนใน

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพฒันา ภาคตะวนัตกของจีน (China Western
Development) ดาํเนินการ ปี 2543

4) ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใตค้วามตกลงว่า
- อย่างเป็นทาง ปี 2553 เป็นตน้ไป
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การ ใน
และเป็น 1 ใน 12 มณฑล/เขต

ภายใตแ้ผนพฒันา
ส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของไทยในการดาํเนินความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบั
สาธารณรัฐ

ประเทศ
ดกบัมณฑลทางภาค

ตะวนัออก
และภาคตะวนัออกเฉียงใต้ ในรอบ 20

ระหว่างประเทศไทยกบั
าร

และมูลค่าการลงทุนระหว่างกนั และการติดต่อแลกเป
ดา้นวฒันธรรม การศึกษา และการเกษตรระหวา่งกนัยงัมีปริมาณไม่มากนกั ศกัยภาพความ
ร่วมมือดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทยกบัมณฑลส่านซีมีอยูสู่งมาก และอยูร่ะหวา่งรอการพฒันา

การดาํเนินยทุธศาสตร์ความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทยกบัมณฑลส่านซีใน
เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที โดยอาศยัและใช้ กได้แก่
1) ความสัมพนัธ์ไทย-จีนในระดบัประเทศ 2)
กงสุลใหญ่ในนครซีอานเป็นประเทศแรกของโลก 2549 และ 3)ความคืบหนา้ในโครงการความ

(Greater Mekong Subregion:GMS) โดยเฉพาะการ
มเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซี ตามเส้นทาง R3 จาก

จงัหวดัเชียงราย ผ่านประเทศลาวหรือสหภาพพม่า เขา้สู่ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนทางมณฑลยูนนาน มณฑลเสฉวนและมณฑลส่านซีตามลาํดบั ภายใตก้รอบความ

-จีน ระดบัอนุภูมิภาคและระดบัภูมิภาค จะเป็นประโยชน์
พฒันาความร่วมมือ กบัระดบัมณฑลของจีนคือมณฑล

ส่านซี ในมิติต่างๆระหว่างประเทศไทย กบัสาธารณรัฐ
ดาํรงอยู่ในปัจจุบนั ทา้ย

ในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ศกัยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลส่านซี โดยเฉพาะ

ภายหลงั ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินนโยบาย
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จีน ให้ส่านซีเป็นมณฑลศูนยก์ลางด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจีสติกส์ ทางภาค
ตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน และขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กบัต่างประเทศ

รวมถึงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
1.2.2

ร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซี
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นอยู่ในปัจจุบนั

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซี  โดยมุ่งเน้นมิติทางด้านเศรษฐกิจ เป็นหลกั และจะ
สังคม วฒันธรรม เฉพาะใน

2549
ได้เปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จนถึงปัจจุบนั (ปี 2552)

1.4
1.4.1

นโยบายหรื
มณฑลส่านซี และ/หรือมณฑลทางภาคตะวนัตกและภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐ

“ส่งเสริม” “ป้องกนั” ผลกระทบ
เชิงลบ มือ ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและสอดคล ้องกบั กระแส
โลกาภิวฒัน์ในโลกปัจจุบนั

1.4.2 ขอ้เสนอเชิงนโยบายสําหรับฝ่ายไทยในการพิจารณากาํหนดมาตรการรองรับ

ประชาชนจีน ารคา้เสรีอาเซียน-จีน อย่างเป็น
2553

1.4.3
ไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน

เทศ อนัจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความกา้วหนา้



2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม

2.1 แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎี ยุทธศาสตร์ความสัมพนัธ์ด้านเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซีประกอบดว้ย 1) ทฤษฎี (Linkage Politics
Theory) 2) ทฤษฎี (Communication Theory) และ 3) แนวคิดการทูตวฒันธรรม
(Cultural Diplomacy)

2.1.1 ทฤษฎี (Linkage Politics Theory)
กาํหนดรูปแบบนโยบ
และปัจจยัภายนอกประเทศ1

James N. Rosenau
3 2

1) Penetrative Process าไปมีส่วน

2) Reactive Process
(Boundary-crossing reactive) หมายถึงตวักระทาํ (actor) output

input แต่พฤติกรรมของระบบ
output

สหรัฐฯ มีผลกระทบต่อแนวโน้มของ
3) Emulative Process

ต่อ output
เช่นเดียวกบั output ด้วย ปรากฏ “การแพร่กระจาย” (Diffusion) หรือ “การเป็น
แบบอย่าง (Demonstration)

ได้กลายเป็นแบบอย่าง

1 James N. Rosenau, 1967: 17
2 James N. Rosenau, 1969: 44-63
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ภายใน
ทฤษฎี Linkage Politics ของ

James N. Rosenau จึงได้แก่ปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัภายนอกประเทศ
การศึกษา “ ายในกบัภายนอกหรือการเมืองต่าง

ระบบ”
แนวนโยบาย (Outputs)
ส่งอิทธิพลกลายเป็นปัจจยั (Inputs) ารเมืองหรือ
สภาวะแวดล้อม ตลอดจนการกาํหนดนโยบาย (Outputs)

James N. Rosenau ได้จาํแนกปัจจยัภายในหรือการเมืองภายใน (Polity)
กบัปัจจยัภายนอกหรือสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ (Environments) จจยัภายใน

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ กลุ่มผูน้าํ กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ  ส่วนปัจจยัภายนอกหรือสภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศ หมายถึงปรากฏ การ

3

“ยุทธศาสตร์ความสัมพนัธ์ด ้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ไทยกบัมณฑลส่านซี” ผูเ้ขียนจะใช้แนวความคิดของ James N. Rosenau เป็นกรอบในการ

ดา้น
เศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซีในปัจจุบนั

โดยจะได้

ก. ปัจจยัภายใน ประกอบด้วย
(1) น 2549 จนถึงปัจจุบนั

ในระดบัสูง
ยงัมุ่งเน้นการกระชับความร่วมมื
สําคญัของโลกและประเทศคู่คา้ของไทยในภูมิภาคต่าง

อพฒันาความร่วมมือด้านทรัพยากร วตัถุดิบ

3James N. Rosenau, ed. 1969: 45.
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่
(2)

เห็นว่าเป็นประเทศกวา้งใหญ่ไพศาลและมีประชากรมากถึง 1,300
รัฐศาสตร์อยู่ใกล้ประเทศไทยเพียงประมาณ 200 กิโลเมตร โดยส่านซีเป็นมณฑลเป้าหมาย
สําคญัของไทยในภาคตะวนัตกของจีน

ๆ ของจีน เช่น กรุงปัก ในรอบ 20

ข. ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย
(1) สถานการณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศมหาอาํนาจ เช่นสหรัฐฯ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และรัสเซีย ก ับประเทศในภูมิภาคดงักล่าวมีแนวโน้มของการมี

ในลกัษณะเป็น
ภยัคุกคามหรือใช้กาํลงัรุนแรงได้ลดน้อยลงโดยลาํดบั
การพฒันาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค

ประเทศสมาชิกอาเซียน
(2) บ ความ

รวมถึงความสําเร็จในการดาํเนินนโยบายปฏิรูป
ปี 2521 ส่งผลให้นานาประเทศให้

นแง่มูลค่า GDP
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก (รองจากสหรัฐฯ ) และมีอตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจระดบั สูงมากในแต่ละปี มูลค่าการคา้ระหว่างประเทศและทุนสํารองเงินตรา

4

(3)
ของรัฐบาลจีนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพฒันา ภาคตะวนัตก

4 ปี 2551 มูลค่า GDP ของจีนเท่ากับประมาณ 4.42 2550 ร้อยละ 9 มูลค่า
การคา้ระหว่างประเทศมากถึง 2.56 ลา้นเหรียญสหรัฐและทุนสาํรองเงินตราต่างประเทศประมาณ 1.95 ลา้น
ลา้นเหรียญสหรัฐ



7

(China Western Development) ดาํเนินการ ปี พ.ศ. 2543 ส่านซีถือเป็นมณฑล
สําคญัทางภาคตะวนัตกของจีน และเป็น 1 ใน 12 มณฑล/เขต ภายใตแ้ผนพฒันา
ตะวนัตกดงักล่าว

(4) ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้
- ปี 2553

เ ป็ น ต น้ไ ป โ ดย ต ร ง ต ่อ ค ว า ม ร่ว ม ม ือ ร ะ ห ว ่า ง ส อ ง ป ร ะ เ ท ศ อ ย ่า ง
มีนัยสาํคญั การลงทุนและการ

2.1.2 ทฤษฎี (Communication Theory)
ทฤษฎี Karl W. Deutsch นบัเป็น แนวทางใหญ่

ของทฤษฎีบูรณาการของประเทศในภูมิภาค สามารถนาํไปสู่
การบูรณาการในภูมิภาค (regional integration) ของกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปเป็นตวัอยา่งและ

ๆ เช่น
ๆ พยายามศึกษาแนวทางความ

ร่วมมือและประยกุตบ์ทเรียนของยโุรปเขา้กบัภูมิภาคของตน5

Karl W. Deutsch Cybernetics ของ Norbert Weiner
Talcott Parsons มาพฒันาทฤษฎีคมน

และมีปริมาณเท่าใด ในความคิดของดอยท์ช ระบบการเมืองจะอยู่ได้

ต่อกนั6

ดอยท์ชนาํเอาทฤษฎี

5 สุรชยั ศิริไกร 2550: 6-7
6 : 13



8

รวมตวัของกลุ่มประเทศแอตแลนติกเหนือในช่วงปี 1950-1960 ดอยท์ชเห็นว่าประเทศในย่าน
แอตแลนติกเหนือถึงแมว้ ่าอยู ่ห่ างไกลจากการรวมกลุ่ม
รวม ก ลุ ่ม ใ น อนา ค ต แ ล ะ หล า ย  ๆ  ป ร ะ เท ศ ไ ด ้ม ีก า รร วม ต วัก นัอ ย ่า ง ห ล วม  ๆ  อ ยู ่แล ้ว
เช่น สหรัฐอเมริกา – แคนาดา สหราชอาณาจกัร (องักฤษ) –

มาณการขนส่งและคมนาคม

ร่วมมือกนั7

ในการรวมตวักนัเป็นกลุ่มประชาคมขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ  ดอยท์ชได้ให้
ความสําคญัต่อการเติบโตและพฒันาการของ “ ” (Security Community) โดยเห็น

2
ประเภทคือประชาคมแบบผสม (Amalgamated Security Community)
หลายรัฐ เช่น สหรัฐฯ และประชาคมแบบ
พหุภาคี (Pluralistic Security Community)
ละประเทศย ังคงรักษาความเป็นอิสระทางกฎหมายของตนอยู่ เ ช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
สหรัฐอเมริกา 8

จากแนวคิดของทฤษฎี

(Security Community) มีการติดต่อกนัสูงมาก  มีร
ห้เกิด การติดต่อ

ง “ยุทธศาสตร์
ความสัมพนัธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซี” ผูเ้ขียนจะใช้แนวคิดทฤษฎี

ต่อความสัมพนัธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซี โดยเน้นการใช้ประโยชน์
จาก านซี

(Greater
Mekong Subregion : GMS)

7สุรชยั ศิริไกร 2550: 13
8 เ : 14
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2.1.3 ทฤษฎีการทูตวฒันธรรม (Cultural Diplomacy)

(Public Diplomatic) อาจศึกษาได้จากวรรณกรรมของนักวิชาการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผูส้นใจ
Dr. Harry Irwin ได้เขียน Communicating with Asia:

understanding people and customs

เศรษฐกิจในการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ Hard Power
1990 างการเมืองระหว่างสองประเทศ

มหาอาํนาจลดน้อยลง โดยเฉพาะหลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ประกอบกบัการปฏิวติั

การ
หลายคน เช่น Kenneth Boulding และ Joseph S. Nye มองว่าในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ

Hard Power ก็คือ
Soft Power

ตามทศันะของ Nye Soft Power ก็คือ ความสามารถในการดึงดูด

Nye ได้กล่าวว่า “ องตนมีความชอบ

ม
9

ในยุคปัจจุบั Hard Power นับวนัจะ
ได้รับการยอมรับน้อยลงทุกขณะ ในเวลาเดียวกนั Soft Power ใน

Soft Power จะสามารถมี
ประสิทธิภาพได้ นอกจากประเทศผูใ้ช้จะต้องมีทุนเดิมในด้าน Hard Power แล้วยงัจะตอ้งมี

ๆ ให้การยอมรับหรือยอมเป็นผูต้ามประเทศผูใ้ช้ Soft Power

9 9Joseph S. Nye 1990: 33
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มในการดาํเนินความสัมพนัธ์ลงสู่

ต่างประเทศ ส่งเสริมการ นานา
ประเทศ และส่งเสริมการสร้างความเขา้ใจอนัดีในระดับประชาชนดว้ยการให้ทุนการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมแก่นกัเรียน นกัศึกษา และบุคลากรของต่างประเทศ รวมถึงการสนบัสนุนอาจารยผ์ูส้อน

ใ น ต่า ง ป ระ เท ศ
โดยมีวตัถุประสงค์ สําคัญของ
ต่างประเทศมีความใกลชิ้ด ผกูพนั เขา้ใจวฒันธรรมและวถีิชีวิ อยา่งถูกตอ้ง และ

ติดตวัไปในระยะยาว
“ยุทธศาสตร์ความสัมพนัธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย

กบัมณฑลส่านซี” ผูเ้ขียนจะใช้แนวคิดของการทูตวฒันธรรมเป็นกรอบในการวิเคราะห์ปัจจยั
soft power

สนับสนุนยุทธศาสตร์ความสัมพนัธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซี โดย
มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการประชาสัมพนัธ์ประเท

ม

2.2 สรุปกรอบแนวคิด
2.2.1 การศึกษาถึง

ความสั
ปัจจยัภายในได ้แก่ (1) นโยบายการ

(2)
ประชาชนจีนเป็นรายมณฑล โดยส่านซีเป็นมณฑลเป้าหมายสาํคญัในภาคตะวนัตกของจีน

(1) แนวโน้มสถานการณ์ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค (2) บ
ประชาชนจีนในเวทีการเมือง รวมถึง
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ความสาํเร็จในการดาํเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศสู่โลกภายนอก (3) ผลสําเร็จ
จากการดาํเนินงานของมณฑล ส่านซีตามแผนพฒันา ภาคตะวนัตก และ (4) ความตก

-จีน .ศ. 2553 คาดว่าจะส่งผล
โดยตรงต่อความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างมีนัยสาํคญั

2.2.2 การใช้แนวคิดทฤษฎี รอบจะช่วยในการวิเคราะห์ให้เห็นถึง

ระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซี
คมนาคมขนส่งระหว่างกนั ภายใตก้รอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่
หรือ GMS

2.2.3 แนวคิด
สนับสนุนยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่านซี
โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์ประเทศไท

2.3
จากการสาํรวจ

ระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซีในประเทศไทย
ใน

ระดับประเทศ งานวิจัยหรือบทความ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในระดบัมณฑล พร่หลายมากนกั

อยา่งไรก็ดี ในระยะ 5 ดร. อกัษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์
ประจาํคณะเศรษฐศาสตร์และกรรมการโครงการจีนศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้เขียน
บทความและงานวิจยั เฉพาะ
ขอ้มูลเศรษฐกิจจีนในระดบัมณฑล
สาธารณรัฐประชาชนจีนผา่นมณฑลยนูนานและเขตปกครองตนเองชนชาติจว้งกวางสี ภายใตก้รอบ
GMS “เศรษฐกิจจีน 11
มีนยัสําคญัต่อไทย” (11

) รวมถึงมณฑลส่านซี ในลกัษณะของการเสนอขอ้มูล
นโยบายและมาตรการของรัฐบาลจีนและวิเคราะห์ศกัยภาพทางเศรษฐกิจและ

นยัต่อประเทศไทย
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัดงักล่าว  ผูเ้ขียนเห็นวา่ยงัไม่ปรากฏมีผูใ้ดเขียนงานวิจยั
านซีในปัจจุบนัและแนวโน้ม

ในอนาคตเป็นการเฉพาะ
จากกระทรวงการต่างประเทศให้

ดาํรงตาํแหน่งรองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน (มณฑลส่านซี) ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2550 – ปัจจุบนั (เดือนกรกฎาคม 2552) โดยหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ



3
ระเบียบวิธีการศึกษา

รายงานการ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research)

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการทางเอกสาร (documentary research)ในการศึกษา

(primary sources) (secondary
sources) จากห้องสมุดของสถาบนัการศึกษาและห้องสมุดของหน่วยราชการ

3.1.1 ได้แก่ สุนทรพจน์ ถ้อยแถลง คาํปราศรัย และคาํให้สัมภาษณ์
ของผูน้าํไทยและ ไทย
และจีน เช่น

3.1.2 งานวิจยั เอกสารวิชาการ เอกสารทางราชการบทความ
ฏในหนังสือ หนังสือพิมพ์

และจีน

3.2 การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล
ใช้

การวิเคราะห์เชิงบรรยาย (descriptive analysis)
1 บทนาํ กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา วตัถุประสงค์ขอบเขต

การศึกษา
2 กล่าวถึงแน โดยจะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็น

กรอบในการศึกษา ไดแ้ก่ ทฤษฎีก (Linkage Politics Theory) ทฤษฎี
(Communication Theory) และแนวคิดการทูตวฒันธรรม (Cultural Diplomacy)

3 กล่าวถึงระเบียบวิธีการศึกษา
4 กล่าวถึงความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซีใน

ปัจจุบนั โดยเน้นศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจของมณฑลส่านซี ความสาํเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจ
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ไทยในมิติความสัมพนัธ์กบัมณฑลส่านซี การดาํเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานใน

ประสบในปัจจุบนั
5 กล่าวสรุปและขอ้เสนอยุทธศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัมณฑล

4



4
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่านซีในปัจจุบัน

4.1 ศักยภาพของมณฑลส่านซี
4.1.1 11

ส่านซีเป็นมณฑลสําคญัทางภาคตะวนัตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตอนกลางของประเทศ เป็นมณฑลเขต 8 มณฑล/เขต
สาํคญัของจีน ไดแ้ก่ 2
ใน 8 มณฑลดงักล่าวคือ เหอหนานและเสฉวน มีประชากรมากเป็นอนัดบั 1 และ 3 ของจีน
ตามลาํดบั

ส่านซีเป็นมณฑลขนาดกลาง 205,800 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอนัดบั 11
ของประเทศ และมีประชากรประมาณ 37.62 ลา้นคน (สถิติปี 2551) มากเป็นอนัดบั 15 ของประเทศ
ส่านซีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 เมือง/เขต ไดแ้ก่ นครซีอาน เป่าจี เสียนหยาง ถงฉวน เว่ย

อาน 107 อาํเภอ/เมือง และ 1,581
ตาํบล

การ
ปกครอง เศรษฐกิจและ น

(Silk Road)
อดีต และ 13 ราชวงศ ์ไดแ้ก่ ราชวงศ์

ฉิน ซีเวย่   เป่ยโจว สุย และถงั จกัรพรรดิ 73 พระองคเ์คยครองราชย์
1,121 ปี

3 ตามสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ 1)
รัพยากร

นดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และเกลือ 2)

เช่น นครซีอาน เสียนหยาง นครซีอาน เสียนหยาง เวย่หนาน และเป่าจี 3) ตอนใต ้เป็นแนวเทือกเขา

11 www.english.shaanxi.gov.cn
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พฒันาของส่านซี
มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ในปี 2551 ของมณฑลส่านซีเท่ากบั

685,132 2550 ร้อยละ 15.6 รายไดก้ารคลงั 110,421 ลา้นหย
ร้อยละ 23.7 และมูลค่าการคา้ต่างประเทศ 8,368 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 21.5

เศรษฐกิจในดา้นทรัพยากรแร่ธาตุสูงถึง 42.61 ลา้นลา้นหยวน (1 หยวนเท่ากบัประมาณ 5 บาท)
มีปริมาณแร่ธาตุสํารองสูงสุดของจีน โดยมีแร่ธาตุมากกว่า 60

ติด 10 อนัดบัแรกของ
Quartzite

และปาซานทางตอนใตข้องมณฑล
มีสมุนไพรจีนหลากหลายชนิด จนไดรั้บการขนานนามวา่ “คลงัทรัพยากรพืชพนัธ์ุทางธรรมชาติ”

( ารสํารวจอวกาศของจีน) รถบรรทุก

และ การแปรรูปอาหาร
ส่านซีมีขีดความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอนัดบั 3 ของจีน รอง

และเกษตรกรรม เป็นตน้
มาถึง 1.1 ลา้นคน มีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ รวม 1,061

รัฐและเอกชนรวมกนัมากกวา่ 100
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคของนครซีอานและของเมืองเป่าจี และเขตสาธิตอุตสาหกรรมไฮเทคทาง
การเกษตรหยางหลิง ยงแห่งเดียวของจีนใน
ปัจจุบนั และเน้นการวิจยัและเผยแพร่นวตักรรมดา้นการเกษตร
ประเทศ ขณะเดียวกัน ส่านซียงัเป็นมณฑลสําคัญทางด้านเกษตรกรรม โดยเป็นแหล่งปลูก
ธญัญา นไดแ้ก่ แอปเปิล พุทราจีน กีวี ทบัทิม และแหล่ง
ผลิต ถึง 1 ใน 3 ของโลก
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( : www.map-of-china.net)

งเขตการปกครองของมณฑลส่านซี
( :www.english.shaanxi.gov.cn)
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4.1.2
ส่านซีเป็นมณฑลยุทธศาสตร์สําคญัของ

ความไดเ้ปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์และ ในการเป็นมณฑลหนา้ด่าน

ของจีน สําหรับรองรับความเจริญจากภาค
ตะวนัออกก่อนกระจายสู่ตะวนัตก  ตามแผนยุทธศาสตร์แผนพฒันา
ดาํเนินการ ปี พ.ศ. 2543
มากระหว่างมณฑลทางภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตกของประเทศ โดยเน้นแนวทางพฒันา

12

12 มณฑล/เขตของภาคตะวนัตกของจีน
ไดแ้ก่ ส่านซี
กวางสี โดยมีเป้าประสง 6.85
ลา้นตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 71.4 มณฑลทาง

ทางสังคมระหวา่งมณฑลทางภาคตะวนัออกกบัภาคตะวนัตกของประเทศใน
ระยะยาว

10 ระหวา่งปี 2544 – 2548 โดยเนน้การพฒันาโครงสร้าง

นอ ดการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปยงัมณฑลภาคตะวนัตก
ดงักล่าว รัฐบาลจีนไดป้ระกาศให้สิทธิประโ 1) อนุญาต
ให้บริษทัต่างประเทศดาํเนินธุรกิจขายบริการและธุรกิจขายปลีกไดภ้ายในภาคตะวนัตกของจีน 2)

3)
ศ 4)

ทรัพยสิ์นของต่างประเทศในโครงการลงทุนจากต่างประเทศ 5) ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษทั

เมืองเอกสําคญัของมณฑลทางภาคกลางและภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน 6) ขยายรูปแบบ BOT
(Build, Operatae and Tranfer)

12 เ . 2548: 3-4
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13

ความสําเร็จในการพฒันาตามแผนพฒันา
นอกจากจะช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกิจของมณฑลส่านซีได้รับการพฒันาอย่างรวดเร็ว โดยมูลค่า
GDP ระหว่างปี 2547 – 2551 ได้ขยายตวั 9 ต่อปี รายได้การคลงัและ

ส่านซีได้
โดยเฉพาะ

ภาคกลางและภาคตะวนัตก
ปัจจุบนัส่านซีเป็น 1 ใน 6 ศูนยก์ลางเครือข่าย

บบความเร็วสูง 350 กิโลเมตร
(

มณฑลเหอหนาน) 4 และ 5 ยงัได้
-กลบั

ทุกเมืองในมณฑลภายใน 1 วนั
ขณะเดียวกนั ตามแผนพฒันา ภาคตะวนัตกของจีน รัฐบาลมณฑลส่านซี

ได้กาํกาํหนด ขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กบัมิตรประเทศ โดยเฉพาะกบั
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในปี 2551 รัฐบาลส่านซีไดก้าํหนดให้ประเทศ
ไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศเป้าหมายในการดาํเนินงานพฒันาความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ การคา้และ
การลงทุนกบัต่างประเทศ โดยอีก 4 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐฯ 14

รัฐบาลมณฑลส่านซีไดจ้ดังาน “สัปดาห์ความร่วมมือส่านซี-ไทย” (Shaanxi Week) ระหวา่ง
19 - 21 พฤศจิกายน 2551

ในดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนละ (Qin Zheng) เลขาธิการรัฐบาล
มณฑลส่านซีเป็นหัวหนา้คณะผูแ้ทนภาครัฐบาลและวิ
กวา่ 200
ในประเทศไทยของส่านซี

4.2 ผลประโยชน์ของไทยในมิติความสัมพนัธ์กบัมณฑลส่านซี
จากศกัยภาพทางเศรษฐกิจ องทางภาคตะวนัตก

ของจีน

13 เอกสารสถานเอกอคัร . 2548: 4
14 เอกสารสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน. 2551: 1-2
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คมนาคมขนส่งทางภาคตะวนัตกของจีน และผลสําเร็จจากการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลจีนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพฒันา ภาคตะวนัตกดงักล่าว
ขา้งตน้  ย่อมสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของไทยในการ

2548
ก บั ส า ธ า ร ณ ร ัฐ ป ร ะ ช า ช น จ ีน เ ป็ น ร า ย ม ณ ฑ ล

ความร่วมมืออย ่างรอบด้านเป็นรูปธรรม และยุทธศาสตร์รายมณฑลมุ่งเน ้น การส่งเสริม

4.2.1 การดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

1 กรกฎาคม 2518

2519 แลว้
ปี 2532 เป็นตน้มา จีนไดเ้ปิดส 2 แห่ง
ไดเ้ปิดสถานกงสุลใหญ่รวม 8 แห่ง นครคุนหมิง เมืองฮ่องกง นครเฉิงตู

15

ณาครอบคลุม 3
มณฑล/เขตทางภาคตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน ได้แก่ มณฑลส่านซี มณฑลกานซู
และเ 28 มิถุนายน
2548 อนุมติั 1 กรกฎาคม 2548 กระทรวง

(Exchange of Notes) เห็นชอบ เปิดสํานกังานกงสุล ณ นครซีอาน โดยเป็นส่วน
(Royal Thai Consular Office in Xi’an by the Royal

Thai Embassy in Beijing) 2549
และเปิดเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2549

15 1
การเรียงลาํดบัก่อนหลงัตามการเปิดสถานกงสุลใหญ่ สาํหรับเมืองฮ่องกง นบัหลงัจากอธิปไตยฮ่องกงกลบัคืน

2540
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นครซีอาน(ปัจจุบนันครซีอานมีสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศรวม 2
สาธารณรัฐเกาหลี) 20 พฤษภาคม 2551 ฝ่ายไทยโดยสถานเอกอคัรราชทูต ณ

งและกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ลงนามใน
สาํนกังานกงสุลฯ เป็นสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน (Royal Thai Consulate General in Xi’an)

2549 เป็นตน้มา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานไดมี้

ไทยกับมณฑลส่านซี
สําคัญและจาํเป็นสําหรับการ

ของสองฝ่ายในดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การ
ลงทุน วฒันธรรม การศึกษาและการเกษตร โดยเฉพาะไดด้าํเนินงาน รักษาและ

1) ของ 10 ลา้น
เหรียญสหรัฐก่อนการเปิดสํานกังานกงสุลฯ ในปี2549 เป็น 67.8 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2550
และ 69.27 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2551 64.47 ลา้น

2550 ร้อยละ 14.77
4.80 ลา้นเหรียญสหรัฐ

ลดลงร้อยละ 26.50 สินคา้ส่งออกหลกัจากไทยคือ กุง้แช่แข็ง โปรเซสเซอร์ และแผนวงจรของ
16

2) 62 โครงการ
รวมมูลค่า 173 ล้านเหรียญสหรัฐ

ห้างสรรพสินคา้ (โลตสัซุปเปอร์เซ็นเตอร์)
caterpillar (บริษทั ECI-Metro)

-ซีอานเพียงบริษทัเดียวในปัจจุบนั สัปดาห์ละ 2
วนั (วนัองัคารและวนัเสาร์) ณ นครซีอานยงัไดร่้วมผลกัดนัโครงการ
ลงทุนจากมณฑลส่านซีในประเทศไทย   โดยไดป้ระสานงานและสนบัสนุนให้บริษทั Xi’an Xilan
Natural Gas จาํกดั ลงทุนเปิดสถานีเติมก๊าซธรรมชาติ NGV และ NGV ในประเทศไทย

เครือบริษัท Shaanxi
Automobile Group ของส่านซี สนใจลงทุนสร้างโรงงานผลิตและประกอบรถบรรทุกและรถโดยสาร
ในประเทศไทย

16 กรมส่งเสริมการส่งออก www.thaishipper.com
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2552 บริษทั X.N.Y. Group (Thailand) จาํกดั ของ

เมืองหยูหลิน ทางภาคเหนือของส่านซี กบับริษัทผูร่้วมทุนฝ่ายจีน คือ บริษทั Shaanxi Yanchang
Petroleum (Group) จาํกดั  และบริษทั China National Coal Group จาํกดั โครงการดงักล่าวเป็นความ
ร่วมมือ 3 ผลิตและแปรรูปเคมีดา้นพลงังาน โดยใชป้ระโยชน์จากถ่านหิน

สูงมากในส่านซี ในการผลิตและพฒันาแปรรูปเป็นสารเมทานอล โพลีเอทีลีน (PE)
และโพลีโพรพิลีน (PP)
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซี รวมเงินลงทุนระยะแรก 38,400 ลา้นหยวน
(1 หยวนเท่ากบัประมาณ 5บาท) โดยคาดวา่โครงการระยะแรกจะสร้างแลว้เสร็จในปี 255517

4.2.2 การดาํเนินงานดา้นการทูตวฒันธรรมของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน
นอกจากงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยตรงแล้ว สถานกงสุลใหญ่

ณ นครซีอานยงัได้ดาํเนินงานด้านการทูตวฒันธรรม (Cultural Diplomacy) อช่วยส่งเสริม
ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจดา้นเศรษฐกิจกบัมณฑลเศรษฐกิจดว้ย โดยไดจ้ดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์
ประเทศไทย

1) 2551 มีส่วนช่วยทาํให้ประชาชนใน

ชีวิตความเป็นอยู่

2552
2) ได้ดาํเนินงาน

ง
ระยะแรกของการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และนบัวา่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ
กระชับความร่
จดัการแสดง ในเดือนกนัยายน 2551

17 เอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน. 2552: 1-2
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สนใจเดินทาง ยงั

าง
ยงัประเทศ นใจ ไปศึกษาต่อยงัสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย

30-50 คน
3)

พฤษภาคม 2548
เศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วฒันธรรม กีฬา สาธารณสุข การศึกษาและการ

ประเทศไทย ในปี 2551 ไดมี้กิจกรรมแ
และโบราณวตัถุ และ

ษายน
2552 ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุโขทยัและคณะไดน้าํคณะผูแ้ทนจงัหวดัสุโขทยัเยือนมณฑลส่านซี และ
เขา้ร่วมงาน Investment and Trade Forum for Cooperation between East & West China โดย

ออกร้อน
ขทยัดว้ย

4.3 สภาพปัญหาความสัมพนัธ์ในปัจจุบัน
ดา้นเศรษฐกิจโดยรวมของมณฑลส่านซีตามขอ้ 4.1 และผลประโยชน์

ของไทยในมิติของความความสัมพนัธ์กบัมณฑลส่านซี และการดาํเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ
นครซีอานตามขอ้ 4.2 แล้ว ผูเ้ขียนเห็นว่าความสัมพนัธ์และก
ระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซีโดยรวมในปัจจุบนัยงัอยู่ในระดบั
ศกัยภาพความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสองฝ่ายมีอยูสู่งมาก และอยูร่ะหวา่งรอการพฒันา
อาจประมวลสภาพปัญหาความสัมพนัธ์ วขอ้ง

1. มูลค่าการคา้รวมสองฝ่ายในปี 2551 มีเพียงประมาณ 70 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยส่านซี
เป็นฝ่ายส่งออกสินคา้มากกวา่ 64
เหลือเพียงไม่ถึง 5 รคา้รวมในปี 2551 ระหว่าง

41,253 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบกบัมูลค่า
ไทยได้

ติดต่อทางธุรกิจมาชา้นาน จะเห็นไดช้ดัวา่มูลค่าการคา้กบัมณฑลส่านซีมีปริมาณนอ้ยมาก
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2. โครงการและมูลค่าการลงทุนระหว่างกนัมีไม่มากนัก

จาํนวน 62 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 173 นอ้ย
20

ดงัขอ้มูลตามขอ้ 4.2.1 ขา้งตน้
3. ยวสองฝ่ายยงัมีจาํนวนไม่มาก โดยในช่วง 5

5,000 – 7,000 คน
8,000 -10,000 คน

4.
การศึกษาและการเกษตร ฯลฯ

ๆ ของสองฝ่ายยงัขาดความรู้ความเขา้ใจระหว่างกนั
กวา้งขวาง

5.
คมนาคมขนส่งตามเส้นทาง R3 ภายใตก้รอบความร่วมมือ GMS18

สินคา้ระหว่างสองฝ่ายส่วนใหญ่ส่งผ่านท่าเรือในมณฑลทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น มณฑล
กวางตุง้หรือเมือ R 3

-น ไดเ้ปิดบริการมา
นานมากกวา่ 4 ปีจนถึงในปัจจบนั ยงัมีนอ้ยมาก

กล่าวโดยสรุป การดาํเนินงานเชิงรุกของ
ระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซี
จีนในปัจจุบนั เป็นประโยชน์ต่อการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ของไทยใน

เป็นแห่งแรกของโลก
นครซีอาน นหมู่ประชาชน

ะหวา่งประเทศไทยกบัมณฑล

18 GMS 2
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ใกลชิ้ด และทุกมิติกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนตามยุทธศาสตร์รายมณฑล  โดยเฉพาะมณฑลทาง
ภาคตะวนัตกและภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ สําหรับสภาพปัญหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัมณฑลส่านซีตามขอ้ 4.3 ถึงยุทธศาสตร์
ความสัมพนัธ์ กบัมณฑลส่านซี ในบท 5 ต่อไป



5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
มณฑลส่านซีเป็นมณฑลสาํคญัทางภาคตะวนัตก

โดยเฉพาะในช่วง 2543
พฒันาเป็นมณฑลยุทธศาสตร์สําคญัของจีนในด้านการคมนาคมขนส่ง และเป็นศูนยก์ลางด้าน

ญในภาคตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงเหนือ สอดรับกบัการเปิดสถาน
2549 ตามยุทธศาสตร์ดาํเนินความสัมพนัธ์กบัสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเป็นรายมณฑล ตลอดจนการดาํเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ
ส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของไทยกบัมณฑลส่านซี รวมถึงการดาํเนินงานด้านการทูต

ส่านซี
ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่าย

ฝ่ายไทยมกัสนใจและให้ความสาํคญัในลาํดบัสูงกบัการ
ของจีน

ศกัยภาพความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัส่านซีมีอยู่สูงมาก
แนวโน้มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบั

สาธารณรัฐประชาชน R3 ภายใตก้รอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใ เขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีน ในปี 2553 ความร่วมมือและการติด

รวม จาํนวนโครงการและมูลค่าการ มีอยู่ไม่มาก
นกั ดาํเนินความสัมพนัธ์กบัมณฑลส่านซี
กบัความเป็นจริง เชิงรุกและอยา่งมีประสิทธิภาพ

5.2 ข้อเสนอแนะ
ศกั ยภาพ ของม ณฑ ลส่านซี ผล ประโยช น์ข อง ไท ยใ นมิติ

ความสัมพนัธ์กบัมณฑลส่านซี  ตลอดจนสภาพปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบั



มณฑลส่านซีในปัจจุบนั 4 ผูเ้ขียนใคร่ขอเรียนเสนอยุทธศาสตร์
ความสัมพนัธ์กบัมณฑลส่านซี จะ ผลประโยชน์
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4 ยุทธศาสตร์
ความสัมพนัธ์ด้านเศรษฐกิจกบัมณฑลส่านซี จะ ผลประโยชน์

5.2.1 ฝ่ายไทยควรใช้ประโยชน์จากความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นแฟ้น
ส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกบัมณฑลส่านซี ส่งผล
ร่วมมือ นภาพรวม
ประเทศได้ลงนามใน 1) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแ 21
เดือนกุมภาพนัธ์ 2542  2) แผนปฏิบติัการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย –
เดือนมิถุนายน 2550
ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจไทย-

2 2548 เป้าหมายการคา้สองฝ่ายในปี 2553 เป็น 50,000
ล้านเหรียญสหรัฐ   เป้าหมายการลงทุน 6,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และปริมาณนัก รวม

4 ล้านคน
5.2.2 ฝ่ายไทยควรกาํหนดมาต

ร่วมมือกบัมณฑลส่านซี ในอนาคต  โดยเฉพาะในปี 2553 เขตการคา้
เสรีอาเซียน-จี

เส้นทางคมนาคมขนส่ง โดยพิจารณาใช้ประโยชน์จากการเป็นประตูด่านหน้า (gate way) สู่
ประเทศสมาชิกอาเซียนของไทย พร้อมไปกบัการใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองหน้าด่านของ
มณฑลส่านซีเขา้สู่มณฑลภาคกลาง ภาคตะวนัตกและภาคตะวนัตกเฉียงเหนือโดยรอบส่านซี

เจริญมาช้านานตลอด 20
5.2.3 วมมือภายในเขตการคา้เสรี

อาเซียน-จีนในขอ้ 5.2.2 ผูเ้ขียนเห็นว่านอกเหนือจากเส้นทางขนส่งทางทะเลผ่านมณฑลภาค
ตะวนัออกของจีนแล้ว   ฝ่ายไทยควรใ ความคืบหน้าในการ โยง
เครือข่ายคมนาคมขนส่งเส้นทาง R 3 ะหว่าง
ประเทศไทยกบัจีน ผ่านประเทศลาวและสหภาพพม่า ภายใตก้รอบ GMS
คมนาคมขนส่งภายในประเทศจีนรวมถึงในมณฑลส่านซีมีความทนัสมยัและสะดวกมากใน
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ปัจจุบนั  สินคา้จากประเทศไทยและจากมณฑลส่านซีสามารถขนส่งถึงปลายทางได้สะดวก
โยชน์และคุม้ค่าในเชิงเศรษฐกิจต่อสองฝ่ายโดยตรง

–น ค ร ซีอ า น  จ า ก อํา เ ภ อ เ ชีย ง ข อ ง จ งั ห ว ดั เ ชีย ง ร า ย
3,400 –

3,500 กิโลเมตร  และเป็นการแก้ไขปัญหาเส้นทางการขนส่งสินคา้ วนใหญ่ในอดีตมกันิยม
ไฮ ้ ทาํให้สินคา้บางรายการระหว่างประเทศไทยกบั

มณฑลส่านซีมิได้รับการบนัทึกรวมอยู่ในมูลค่าการคา้สองฝ่ายโดยตรง
5.2.4 หน่วยงานภาครัฐโดยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรม หอการคา้และเอกชน

ทุกภาคส่วนควรพิจารณา กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซี

ส่งเสริมความร่วมมือและขจดัอุปสรรค
1) หน่วยงานภาครัฐของไทยควรติดต่อและเจรจา

นาํเขา้และส่งออกสินคา้

งรวมถึงในมณฑล
ส่านซี ขณะเดียวกนั ผูป้ระกอบการและภาคเอกชนของสองฝ่ายจาํเป็นตอ้งร่วมมือกนัในผลิต

2) ผลกัดนัเส้นทางคมนาคมขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศไทยกบัมณฑลส่านซี

รวดเร็วในการขนส่ง เช่น ผลไมเ้ขตร้อนของไทย ผูป้ระกอบการอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จาก
การขนส่งทางอากาศของบริษทั การบินกรุ
กรุงเทพฯ –ซีอาน -

5.2.5 ฝ่ายไทยควรพิจารณาดาํเนินนโยบายการทูตวฒันธรรม(cultural diplomacy) อย่าง
ต่อ

ด
กิจกรรม
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การประชาสัม

ร่วมมือระหว่างกนัทางด้าน วิทยาการ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
นวตักรรมด้านการเกษตร ทนัสมยั รวมถึงการส่งเสริมโครงการศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษา
ของไทย

5.2.6
Investment

and Trade Forum for Cooperation between East & West China
เม ษ า ย น (จ ดัม า แล ้ว จนถึง ปี 2 5 5 1 รวม 1 3 )

สินคา้จากมิตรประเทศ  และงาน China Yangling Agriculture Hi-tech Fair (จดัมาแล้วจนถึงปี
2551 รวม 15 )

ทนัสมยั  และ

ทางด้
อย่างดี  ขณะเดียวกนั ฝ่ายไทยควรประชาสัมพนัธ์ให้ภาครัฐและวิสาหกิจจีนในส่านซีสนใจเขา้

การลงทุน และการท่
5.2.7

พฤษภาคม 2548 ง

การศึกษา ( )
ทาง

พุทธศาสนาและแหล่งอา
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กรอบความร่วมมือกบัส่านซีจากสุโขทยัเพียงจงัหวดัเดียวให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเมืองบริวารด้วย
เช่น จงัหวดัพิษณุโลก กาํแ

ประเทศไทยและมณฑลส่านซี ตามยุทธศาสตร์การดําเนินความสัมพันธ์ร ายมณฑลของไทย



บรรณานุกรม

“การคา้ไทยกบัภูมิภาคตะวนัตกของจีนใน 3 มณฑลสาํคญัขยายตวั.” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก:
http://www.thaishipper.com

“ .” 2552.
(ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.thaibizchina.com

เขียน ธีระวทิย ์และเจีย แยนจอง. 2543. ความสัมพันธ์ไทย-จีน เหลียวหลังแลหน้า. กรุงเทพ-
มหานคร : สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

. 2541. เศรษฐกิจมณฑลยนูนาน (จีน) ข้อมลูสาํหรับนักธุรกิจไทย.
กรุงเทพมหานคร: โครงการจีนศึกษา สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์.

สุรชยั ศิริไกร. 2550.
(Mekong Institute) ช่วงปี 2548–2550. กรุงเทพมหานคร: สาํนกังาน

กระทรวงการต่างประเทศ.
. 2548. “นโยบายการพัฒนาภาคตะวนัตกของจีน”

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน. 2551. “การจัดงานสัปดาห์ความร่วมมือส่านซี-ไทย”
อกัษรศรี  พานิชสาส์น. 2548. “นโยบายพัฒนาภาคตะวนัตกของจีนและนัยต่อไทย.” วารสาร

การงบประมาณ 2, 6.
อกัษรศรี พานิชสาส์นและคณะ. 2549. จีน: .
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( : )
(1)

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (มิได้นับรวมไทเป)
1.
2. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว

(มีเขตอาณาคลุม 2 มณฑล คือ กวางตุง้และไหหลาํ)
3. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

(มีเขตอาณาคลุม 3 มณฑล คือ ยูนนาน กุย้โจวและหูหนาน)
4.

(มีเขตอาณาคลุม 4 มณฑล/นคร คือ )
5. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
6. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

(มีเขตอาณาคลุม 2 มณฑล/ )
7.

(มีเขตอาณาคลุม 2 )
8. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

(มีเขตอาณาคลุม 3 มณฑล/ )
9. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

(มีเขตอาณาคลุม 1 เขต คือ กวางสี)
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(2) GMS
( : www.adb.org/GMS/)
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ประวตัิผู้เขยีน
นายวศิน เรืองประทปีแสง

ประวตัิการศึกษา
ปี 2525 รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ปี 2530 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Modern Chinese
ปี 2534 รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปี 2545 ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสูตร Advanced Security Cooperation

ศูนย์ Asia – Pacific Center for Security Studies มลรัฐฮาวาย

ประวตัิการทาํงาน
ปี 2527 รับราชการกระทรวงการต่างประเทศตาํแหน่ง 3 กองยโุรป กรมการเมือง
ปี 2528 3 กองเอเชียตะวนัออก กรมการเมือง
ปี 2530 – 2534 นายเวร เลขานุการตรี และเลขานุการโท สถานเอกอคัรราชทูต
ปี 2535 – 2536 5 กองเอเชียตะวนัออก 3 กรมเอเชียตะวนัออก
ปี 2537 – 2541 กงสุล ( 5 และ 6) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
ปี 2541 – 2546 6 และ 7 กองวฒันธรรมสัมพนัธ์ กรมสารนิเทศ
ปี 2547 – 2550
ปี 2550 – ปัจจุบนั รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

ผลงานทางวชิาการ
1. “การเดินทางแห่งมิตรภาพอนัยากจะลืมเลือน เฉลิมฉลองครบรอบ 10

ปีของการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูต จีน-ไทย” จากบทความภาษาจีนของ Mr. Cheng
Ruisheng, Vice-President of the Chinese People’s Institute of Foreign Affairs ตีพิมพใ์นวารสาร
สราญรมย์ ฉบบัปี 2530

2. “นโยบายต่างประเทศของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2521 – 2531: เนน้วเิคราะห์มิติทางการเมือง”
ปี 2534

3. “การเสด็จเยือนจีนของสมเด็จพระสังฆราช การเจริญศาสนสัมพนัธ์อยา่ง
เป็นทางการระหวา่งประเทศไทยกบัจีน” ตีพิมพใ์นวารสารสราญรมย์ ฉบบัปี 2537
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