รายงานการศึ กษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
เ

ยุทธศาสตร์ ความสั มพันธ์ ด้านเศรษฐกิจระหว่ าง
ประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี
จัดทําโดย นายวศิ น เรื องประทีปแสง
รหัส 1025

หลักสู ตรนักบริ หาร
1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
กระทรวงการต่ างประเทศ

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

ยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี

จัดทําโดย นายวศิน เรืองประทีปแสง
รหัส 1025

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
ความสําคัญของมณฑลส่ านซี สะท้อนได้จากศักยภาพทางเ
สําคัญทาง
200,000 ตาราง
กิ โลเมตร และประชากรประมาณ 38 ล้านคน ความอุ ดมสมบูรณ์ ด้านทรั พยากรธรรมชาติ และ
พลัง งาน
ได้รับ การพัฒนาให้ เป็ นมณฑล
ยุท ธศาสตร์ ข องจี นในด้านการคมนาคมขนส่ ง และระบบโลจี ส ติ ก ส์ สํา คัญในภาคตะวันตกและ
ตะวันตกเฉี ย งเหนื อ
ผลสํา เร็ จ ใน
2543
วัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)
2549 เป็ นต้นมา สอดรับกับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของส่ านซี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดาํ เนิ นความสัมพันธ์กบั สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็ นรายมณฑล ส่ งผลให้ความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี มีความ
กับ
ตะวันตกของจีนเช่นส่ านซี
–
จีนในปี 2553 จะพบว่าความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี ในปั จจุบนั
มี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าปั จจุบนั
มุ่ ง แก้ ไ ขปํ ญหา
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว จะมีส่วนช่วยส่ งเสริ มต่อความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทย
ใช้ประโยชน์

จากโครง

ตามเส้นทาง R3 ภายใต้กรอบ GMS

เศรษฐกิจสองฝ่ าย โดยฝ่ ายไทยและส่ านซี ควรมุ่งใช้ประโยชน์จากการเป็ น gateway ของส่ านซี เข้าสู่
มณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน และการเป็ น gateway ของไทยเข้าสู่ ประเทศสมาชิ ก
อตามลําดับ

จ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล (Individual Study)
เศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี ”
ด้วยความทุ่ ม เทและความใส่ ใ จ
3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร. สุ รชัย ศิริไกร ดร.
ดร.

“ยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ ด้าน
ก็

ทรงเกี ย รติ ข องประเทศไทยเสมอมา ขอขอบคุ ณ สถาบัน การต่ า งประเทศเทวะวงศ์ว โรปการ
(นบท.)

1

2 มิ ถุนายน – 22 กรกฎาคม 2552 ด้วยทีมงานมืออาชี พอย่างมี
.
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา

คื อ ประมาณ 9.6 ล้า นตาราง
18 เท่า และมี ป ระชากรมาก
คื อประมาณ 1,300 ล้า นคน หรื อเท่า กับ ประชากรของไทยประมาณ 20 เท่า หลายมณฑลมี
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ยัง มี
โดยชายแดนใต้สุ ดของมณฑลยูนนานกับ ชายแดน
าณ 200 กิ โลเมตร นับ เป็ น
ปั จ จัย สํา คัญ สํา หรั บ การ
และสาธารณรั ฐประชาชนจี น
ขณะเดี ย วกัน
ประเทศไทยกับสาธารณรั ฐประชาชนจี นในปั จจุ บนั ประกอบด้วย
1) บ
และ
เป็ นตัว ของตัว เอง ใฝ่ สัน ติ ภ าพและมุ ่ง พัฒ นาความสัม พัน ธ์ อ นั ดี ก บั ประเทศต่า ง ๆ ภายใต้
หลัก 5 ประการแห่ งการอยู่กนั อย่างสันติ
เศรษฐกิ จและสังคมของประเทศในระยะยาว
2) ความสําเร็ จ ของสาธารณรั ฐประชาชนจี นในการดําเนิ นนโยบายปฏิ รูป เศรษฐกิ จและ
ปี 2521
3)
ของรั ฐบาลจี นใน
การพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมตามแผนพัฒนา
ภาคตะวันตกของจี น (China Western
Development)
ดําเนิ นการ
ปี 2543
4) ความร่ วมมื อระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรั ฐประชาชนจี น ภายใต้ค วามตกลงว่า
อย่างเป็ นทาง
ปี 2553 เป็ นต้นไป

2
การ

ใน
และเป็ น 1 ใน 12 มณฑล/เขต

ภายใต้แผนพัฒนา
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาผลประโยชน์ข องไทยในการดํา เนิ น ความสัม พัน ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ กับ
สาธารณรั ฐ
ประเทศ
ดกับ มณฑลทางภาค
ตะวัน ออก
และภาคตะวันออกเฉี ยงใต้
ในรอบ 20
ระหว่างประเทศไทยกับ
าร
และมูลค่าการลงทุ นระหว่างกัน
และการติดต่อแลกเป
ด้านวัฒนธรรม การศึกษา และการเกษตรระหว่างกันยังมีปริ มาณไม่มากนัก
ศักยภาพความ
ร่ วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี มีอยูส่ ู งมาก และอยูร่ ะหว่างรอการพัฒนา
การดําเนินยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี ใน
เชิ งรุ กอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทันท่วงที โดยอาศัยและใช้
กได้แก่
1) ความสัมพันธ์ ไทย-จีนในระดับประเทศ
2)
กงสุ ลใหญ่ในนครซี อานเป็ นประเทศแรกของโลก
2549 และ 3)ความคืบหน้าในโครงการความ
(Greater Mekong Subregion:GMS) โดยเฉพาะการ
มเครื อ ข่า ยคมนาคมขนส่ ง ระหว่า งประเทศไทยกับ มณฑลส่ า นซี ตามเส้ น ทาง R3 จาก
จัง หวัดเชี ย งราย ผ่า นประเทศลาวหรื อ สหภาพพม่า เข้า สู่ ภ าคตะวันตกเฉี ย งใต้ข องสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี นทางมณฑลยูนนาน มณฑลเสฉวนและมณฑลส่ า นซี ตามลํา ดับ ภายใต้ก รอบความ
-จี น ระดับ อนุ ภูมิ ภาคและระดับ ภูมิ ภาค จะเป็ นประโยชน์
พัฒ นาความร่ ว มมื อ
กับ ระดับ มณฑลของจี น คื อ มณฑล
ส่ า นซี
ในมิ ติ ต ่า งๆระหว่า งประเทศไทยกับ สาธารณรั ฐ
ดํารงอยู่ในปั จจุ บนั
ท้า ย
ในอนาคต
1.2 วัตถุ ประสงค์
1.2.1
ศัก ยภาพทางเศรษฐกิ จ และสัง คมของมณฑลส่ า นซี โดยเฉพาะ
ภายหลัง
ประสบความสําเร็ จในการดําเนิ น นโยบาย

3
จี น
ให้ส่านซี เป็ นมณฑลศูนย์ก ลางด้า นคมนาคมขนส่ ง และระบบโลจี ส ติ ก ส์ ทางภาค
ตะวันตกและตะวันตกเฉี ย งเหนื อของจี น และขยายความร่ วมมื อในด้า นต่า ง ๆ กับ ต่า งประเทศ
รวมถึ งประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
1.2.2
ร่ ว มมื อ ด้า นเศรษฐกิ จ ระหว่า งประเทศไทยกับ มณฑลส่ า นซี
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรั ฐประชาชนจี น
เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั
1.3 ขอบเขตการศึ กษา
ระหว่า งประเทศไทยกับ มณฑลส่ า นซี โดยมุ ่ง เน้น มิ ติ ท างด้า นเศรษฐกิ จ เป็ นหลัก และจะ
สัง คม วัฒนธรรม เฉพาะใน
2549
ได้เปิ ดสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครซี อาน จนถึ งปั จจุ บนั (ปี 2552)
1.4

1.4.1
นโยบายหรื
มณฑลส่ า นซี และ/หรื อ มณฑลทางภาคตะวันตกและภาคตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของสาธารณรั ฐ
“ส่ ง เสริ ม ”
“ป้ องกัน ” ผลกระทบ
เชิ ง ลบ
มื อ ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้อ งกับ กระแส
โลกาภิ วฒั น์ในโลกปั จจุ บนั
1.4.2 ข้อ เสนอเชิ ง นโยบายสํา หรั บ ฝ่ ายไทยในการพิจ ารณากํา หนดมาตรการรองรั บ
ประชาชนจี น

ารค้า เสรี อ าเซี ย น-จี น

อย่า งเป็ น

2553
1.4.3
ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจี น
เทศ อันจะเป็ นประโยชน์ในการเสริ มสร้างความก้าวหน้า

2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม
2.1 แนวคิด ทฤษฎี
แนวคิ ด ทฤษฎี
ยุท ธศาสตร์ ค วามสั ม พันธ์ ด้านเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี ประกอบด้วย 1) ทฤษฎี
(Linkage Politics
Theory) 2) ทฤษฎี
(Communication Theory) และ 3) แนวคิดการทูตวัฒนธรรม
(Cultural Diplomacy)
2.1.1 ทฤษฎี
(Linkage Politics Theory)
กําหนดรู ปแบบนโยบ
และปั จจัยภายนอกประเทศ1
James N. Rosenau
2
3
1) Penetrative Process
าไปมี ส่วน

2) Reactive Process
(Boundary-crossing reactive) หมายถึ ง ตัวกระทํา (actor)

สหรั ฐฯ มี ผลกระทบต่อแนวโน้มของ
3) Emulative Process
ต่อ output
เช่ นเดี ยวกับ output ด้วย ปรากฏ
แบบอย่า ง (Demonstration)
ได้กลายเป็ นแบบอย่าง
1
2

James N. Rosenau, 1967: 17
James N. Rosenau, 1969: 44-63

output
input แต่พ ฤติ ก รรมของระบบ
output

“การแพร่ ก ระจาย” (Diffusion) หรื อ “การเป็ น

5
ภายใน
ทฤษฎี Linkage Politics ของ
James N. Rosenau จึ งได้แก่ ปัจจัยภายในประเทศและปั จจัยภายนอกประเทศ
การศึ ก ษา “
ายในกับ ภายนอกหรื อ การเมื องต่า ง
ระบบ”
แนวนโยบาย (Outputs)
ส่ ง อิ ท ธิ พ ลกลายเป็ นปั จจัย (Inputs)
ารเมื อ งหรื อ
สภาวะแวดล้อม ตลอดจนการกํา หนดนโยบาย (Outputs)
James N. Rosenau ได้จาํ แนกปั จ จัย ภายในหรื อ การเมื อ งภายใน (Polity)
กับปั จจัยภายนอกหรื อสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ (Environments)
จจัยภายใน
ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ กลุ่ ม ผูน้ าํ กลุ่ ม ผลประโยชน์ ฯลฯ ส่ วนปั จจัย ภายนอกหรื อสภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศ หมายถึ ง ปรากฏ
การ
3

“ยุท ธศาสตร์ ค วามสัม พัน ธ์ ด ้า นเศรษฐกิ จ ระหว่า งประเทศ
ไทยกับ มณฑลส่ า นซี ” ผูเ้ ขี ย นจะใช้แนวความคิ ด ของ James N. Rosenau เป็ นกรอบในการ
ด้าน
เศรษฐกิ จ ระหว่า งประเทศไทยกับ มณฑลส่ า นซี ใ นปั จ จุ บ นั
โดยจะได้
ก. ปั จจัยภายใน ประกอบด้วย
(1) น
ในระดับสู ง
ยังมุ่งเน้นการกระชับความร่ วมมื
สํา คัญของโลกและประเทศคู่ค า้ ของไทยในภูมิ ภาคต่า ง

2549 จนถึ ง ปั จจุ บ นั

อพัฒ นาความร่ ว มมื อด้า นทรั พ ยากร วัต ถุ ดิ บ
3

James N. Rosenau, ed. 1969: 45.

6
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ ใหม่
(2)
เห็ นว่าเป็ นประเทศกว้างใหญ่ไพศาลและมี ป ระชากรมากถึ ง 1,300
รั ฐ ศาสตร์ อ ยู่ใ กล้ป ระเทศไทยเพีย งประมาณ 200 กิ โ ลเมตร โดยส่ า นซี เ ป็ นมณฑลเป้ าหมาย
สํา คัญ ของไทยในภาคตะวัน ตกของจี น
ๆ ของจี น เช่ น กรุ งปั ก
ในรอบ 20
ข. ปั จจัยภายนอก ประกอบด้วย
(1) สถานการณ์ ค วามสัม พันธ์ ระหว่า งประเทศในภูมิ ภาคเอเชี ย ตะวันออก
และเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ รวมถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศมหาอํา นาจ เช่ น สหรั ฐ ฯ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และรั ส เซี ย กับ ประเทศในภูมิ ภ าคดัง กล่ า วมี แ นวโน้ม ของการมี
ในลัก ษณะเป็ น
ภัยคุ กคามหรื อใช้กาํ ลัง รุ นแรงได้ล ดน้อยลงโดยลํา ดับ
การพัฒ นาความร่ ว มมื อ ทางด้า นเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศในภูมิ ภ าค
ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
(2) บ

ความ
รวมถึ ง ความสํา เร็ จในการดํา เนิ นนโยบายปฏิ รูป
ปี 2521 ส่ ง ผลให้น านาประเทศให้

นแง่ มูล ค่า GDP
ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก (รองจากสหรั ฐ ฯ
) และมี อตั ราการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิ จ ระดับ สู ง มากในแต่ล ะปี มูล ค่า การค้า ระหว่า งประเทศและทุ น สํ า รองเงิ น ตรา
4

(3)
ของรั ฐ บาลจี น ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมตามแผนพัฒ นา
4

ภาคตะวัน ตก

ปี 2551 มูลค่า GDP ของจี น เท่ ากับประมาณ 4.42
2550 ร้ อยละ 9 มูลค่า
การค้าระหว่างประเทศมากถึ ง 2.56 ล้านเหรี ยญสหรั ฐและทุ นสํารองเงิ นตราต่างประเทศประมาณ 1.95 ล้าน
ล้านเหรี ยญสหรั ฐ

7
(China Western Development)
ดําเนิ นการ
ปี พ.ศ. 2543
ส่ า นซี ถื อเป็ นมณฑล
สํา คัญ ทางภาคตะวัน ตกของจี น และเป็ น 1 ใน 12 มณฑล/เขต ภายใต้แ ผนพัฒ นา
ตะวันตกดังกล่ าว
(4) ความร่ วมมื อ ระหว่า งประเทศไทยกับ สาธารณรั ฐประชาชนจี น ภายใต้
ปี 2553
เป็ นต้น ไป
โดยตรงต่อ ความร่ ว มมื อ ระหว่า งสองประเทศอย่า ง
มี นัยสําคัญ
การลงทุ นและการ
2.1.2 ทฤษฎี
(Communication Theory)
ทฤษฎี
Karl W. Deutsch นับเป็ น
แนวทางใหญ่
ของทฤษฎีบูรณาการของประเทศในภูมิภาค
สามารถนําไปสู่
การบูรณาการในภูมิภาค (regional integration) ของกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปเป็ นตัวอย่างและ
ๆ เช่น
ๆ พยายามศึกษาแนวทางความ
5
ร่ วมมือและประยุกต์บทเรี ยนของยุโรปเข้ากับภูมิภาคของตน
Karl W. Deutsch
Cybernetics ของ Norbert Weiner
Talcott Parsons มาพัฒนาทฤษฎี ค มน

และมี ปริ มาณเท่า ใด ในความคิ ดของดอยท์ช ระบบการเมื องจะอยู่ไ ด้

ต่อกัน6
ดอยท์ช นํา เอาทฤษฎี

5

สุรชัย ศิริไกร 2550: 6-7
6
: 13

8
รวมตัวของกลุ่ ม ประเทศแอตแลนติ ก เหนื อในช่ วงปี 1950-1960 ดอยท์ช เห็ นว่า ประเทศในย่า น
แอตแลนติ ก เหนื อ ถึ ง แม้ว ่า อยู ่ห่ า งไกลจากการรวมกลุ ่ ม
รวมกลุ ่ ม ในอนาคต และหลาย ๆ ประเทศได้ม ี ก ารรวมต วั กัน อย่า งหลวม ๆ อยู ่แ ล้ว
เช่ น สหรั ฐอเมริ ก า – แคนาดา สหราชอาณาจัก ร (อัง กฤษ) –
มาณการขนส่ ง และคมนาคม
ร่ วมมื อกัน7
ในการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ ม ประชาคมขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ ดอยท์ชได้ใ ห้
ความสําคัญต่อการเติบโตและพัฒนาการของ “
” (Security Community) โดยเห็น
2
ประเภทคือประชาคมแบบผสม (Amalgamated Security Community)
หลายรั ฐ
เช่ น สหรั ฐฯ และประชาคมแบบ
พหุ ภาคี (Pluralistic Security Community)
ละประเทศยัง คงรั ก ษาความเป็ นอิ ส ระทางกฎหมายของตนอยู่ เช่ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
8
สหรัฐอเมริ กา
จากแนวคิ ด ของทฤษฎี
(Security Community) มี การติ ดต่อกันสู งมาก มี ร
ห้เ กิ ด

การติ ด ต่อ
ง
“ยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิ จระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี ” ผูเ้ ขี ยนจะใช้แนวคิ ด ทฤษฎี
ต่อความสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิ จระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี โดยเน้น การใช้ป ระโยชน์
จาก
านซี
(Greater
Mekong Subregion : GMS)

7

สุรชัย ศิริไกร 2550: 13
8
เ
: 14
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2.1.3 ทฤษฎี การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)
(Public Diplomatic) อาจศึ ก ษาได้จากวรรณกรรมของนัก วิช าการรุ่ นใหม่ โดยเฉพาะผูส้ นใจ
Dr. Harry Irwin ได้เ ขี ย น Communicating with Asia:
understanding people and customs
เศรษฐกิ จ ในการดํา เนิ น ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศ
Hard Power
1990
างการเมื อ งระหว่า งสองประเทศ
มหาอํานาจลดน้อยลง โดยเฉพาะหลัง การล่ ม สลายของสหภาพโซเวีย ต ประกอบกับ การปฏิ วตั ิ
การ
หลายคน เช่ น Kenneth Boulding และ Joseph S. Nye มองว่าในความสัม พันธ์ ระหว่า งประเทศ
Hard Power ก็คื อ
Soft Power
ตามทัศนะของ Nye
Soft Power ก็คื อ ความสามารถในการดึ ง ดู ด

Nye ได้กล่ าวว่า “

9

ในยุค ปั จจุ บ ั
ได้รับการยอมรั บน้อยลงทุ กขณะ ในเวลาเดี ยวกัน Soft Power

องตนมี ความชอบ
ม

Hard Power นับ วัน จะ
ใน
Soft Power จะสามารถมี
ประสิ ท ธิ ภาพได้ นอกจากประเทศผูใ้ ช้จะต้องมี ทุ นเดิ ม ในด้า น Hard Power แล้ว ยัง จะต้องมี
ๆ ให้การยอมรั บหรื อยอมเป็ นผูต้ ามประเทศผูใ้ ช้ Soft Power

9

9Joseph S. Nye 1990: 33
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มในการดําเนิ นความสัมพันธ์ลงสู่
ต่างประเทศ ส่ งเสริ มการ
นานา
ประเทศ และส่ งเสริ มการสร้ างความเข้าใจอันดี ในระดับประชาชนด้วยการให้ทุนการศึกษาหรื อ
ฝึ กอบรมแก่นกั เรี ยน นักศึกษา และบุคลากรของต่างประเทศ รวมถึ งการสนับสนุ นอาจารย์ผสู ้ อน
ในต่ า งประเทศ
โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์
สํ า คัญ ของ
ต่างประเทศมีความใกล้ชิด ผูกพัน เข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิ
อย่างถูกต้อง และ
ติดตัวไปในระยะยาว
“ยุท ธศาสตร์ ค วามสัม พันธ์ ด้า นเศรษฐกิ จระหว่า งประเทศไทย
กับมณฑลส่ านซี ” ผูเ้ ขี ยนจะใช้แนวคิ ดของการทูตวัฒนธรรมเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ ปั จจัย
soft power
สนับ สนุ น ยุท ธศาสตร์ ค วามสัม พัน ธ์ ด ้า นเศรษฐกิ จระหว่า งประเทศไทยกับ มณฑลส่ า นซี โดย
มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการประชาสัม พันธ์ ป ระเท
ม

2.2 สรุ ปกรอบแนวคิด
2.2.1 การศึ ก ษาถึ ง
ความสั
ปั จ จัย ภายในได้แ ก่ (1)

นโยบายการ

(2)
ประชาชนจี นเป็ นรายมณฑล โดยส่ านซี เป็ นมณฑลเป้ าหมายสําคัญในภาคตะวันตกของจี น
(1) แนวโน้ม สถานการณ์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง

ร่ ว มมื อ ทางด้า นเศรษฐกิ จ ระหว่า งประเทศในภูมิ ภ าค (2) บ
ประชาชนจี น ในเวที ก ารเมื อ ง

รวมถึ ง

11
ความสําเร็ จในการดําเนิ นนโยบายปฏิ รูปเศรษฐกิ จและเปิ ดประเทศสู่ โลกภายนอก (3) ผลสํา เร็ จ
จากการดําเนิ น งานของมณฑล ส่ านซี ตามแผนพัฒนา
ภาคตะวันตก และ (4) ความตก
-จี น
.ศ. 2553 คาดว่า จะส่ ง ผล
โดยตรงต่อความร่ วมมื อระหว่างประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาชนจี น อย่างมี นัยสําคัญ
2.2.2 การใช้แนวคิ ด ทฤษฎี
รอบจะช่ วยในการวิเคราะห์ ให้เห็ นถึ ง
ระหว่า งประเทศไทยกับ มณฑลส่ า นซี
คมนาคมขนส่ งระหว่า งกัน ภายใต้ก รอบความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จในอนุ ภูมิ ภาคลุ่ ม แม่
หรื อ GMS
2.2.3 แนวคิ ด
สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ค วามสั ม พัน ธ์ ด้ า นเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศไทยกั บ มณฑลส่ า นซี
โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ประเทศไท

2.3

จากการสํารวจ
ระหว่า งประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี ใ นประเทศไทย
ใน
ระดับ ประเทศ
งานวิ จ ัย หรื อ บทความ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในระดับมณฑล
พร่ หลายมากนัก
อย่างไรก็ดี ในระยะ 5
ดร. อักษรศรี พานิ ชสาส์ น อาจารย์
ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ และกรรมการโครงการจี นศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้เขี ยน
บทความและงานวิจยั
เฉพาะ
ข้อมูลเศรษฐกิ จจีนในระดับมณฑล
สาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองชนชาติจว้ งกวางสี ภายใต้กรอบ
GMS
“เศรษฐกิจจีน 11
มีนยั สําคัญต่อไทย” (11
) รวมถึ งมณฑลส่ านซี ในลักษณะของการเสนอข้อมูล
นโยบายและมาตรการของรัฐบาลจีนและวิเคราะห์ศกั ยภาพทางเศรษฐกิจและ
นัยต่อประเทศไทย

12
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ดังกล่าว ผูเ้ ขียนเห็นว่ายังไม่ ปรากฏมีผใู ้ ดเขียนงานวิจยั
านซี ในปั จจุบนั และแนวโน้ม
ในอนาคตเป็ นการเฉพาะ
จากกระทรวงการต่างประเทศให้
ดํารงตําแหน่ ง รองกงสุ ลใหญ่ รั ก ษาการกงสุ ล ใหญ่ ณ นครซี อาน (มณฑลส่ า นซี ) ระหว่า งเดื อน
ธันวาคม 2550 – ปั จจุ บนั (เดื อนกรกฎาคม 2552) โดยหวังว่าจะเป็ นประโยชน์ในการเสริ มสร้ าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

3
ระเบียบวิธีการศึ กษา
รายงานการ

เป็ นการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ (qualitative research)

3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมู ล
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยวิธี ก ารทางเอกสาร (documentary research)ในการศึ ก ษา
(primary sources)
(secondary
sources) จากห้องสมุ ดของสถาบันการศึ กษาและห้องสมุ ดของหน่ วยราชการ
3.1.1
ได้แก่ สุ น ทรพจน์ ถ้อยแถลง คํา ปราศรั ย และคํา ให้สัม ภาษณ์
ของผูน้ าํ ไทยและ
ไทย
และจี น เช่ น
3.1.2
งานวิจยั เอกสารวิช าการ เอกสารทางราชการบทความ
ฏในหนังสื อ หนังสื อพิมพ์
และจี น
3.2 การวิเคราะห์ และการนําเสนอข้ อมู ล

ใช้

การวิเคราะห์ เชิ งบรรยาย (descriptive analysis)
1 บทนํา กล่ าวถึ ง ความเป็ นมาและความสํา คัญของปั ญหา วัตถุ ป ระสงค์ข อบเขต
การศึ กษา
2 กล่ า วถึ ง แน
โดยจะใช้แนวคิดทฤษฎี เป็ น
กรอบในการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีก
(Linkage Politics Theory) ทฤษฎี
(Communication Theory) และแนวคิดการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)
3 กล่ าวถึ งระเบี ยบวิธีการศึ กษา
4 กล่าวถึ งความสัมพันธ์ ดา้ นเศรษฐกิ จระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี ใน
ปั จจุ บนั โดยเน้น ศักยภาพด้านเศรษฐกิ จของมณฑลส่ านซี ความสําเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิ จ
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ไทยในมิ ติความสัมพันธ์ กบั มณฑลส่ านซี การดําเนิ นงานของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครซี อานใน
ประสบในปั จจุ บนั
5 กล่าวสรุ ปและข้อเสนอยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมณฑล
4

4
ความสั มพันธ์ ด้านเศรษฐกิจ ระหว่ างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี ในปั จจุ บัน
4.1 ศักยภาพของมณฑลส่ านซี
11
4.1.1
ส่ า นซี เ ป็ นมณฑลสํา คัญ ทางภาคตะวัน ตกของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ตอนกลางของประเทศ เป็ นมณฑลเขต
8 มณฑล/เขต
สําคัญของจีน ได้แก่
2
ใน 8 มณฑลดังกล่ าวคื อ เหอหนานและเสฉวน มี ประชากรมากเป็ นอันดับ 1 และ 3 ของจี น
ตามลําดับ
ส่ านซี เป็ นมณฑลขนาดกลาง
205,800 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็ นอันดับ 11
ของประเทศ และมีประชากรประมาณ 37.62 ล้านคน (สถิติปี 2551) มากเป็ นอันดับ 15 ของประเทศ
ส่ านซี แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 11 เมือง/เขต ได้แก่ นครซี อาน เป่ าจี เสี ยนหยาง ถงฉวน เว่ย
อาน
107 อําเภอ/เมื อง และ 1,581
ตําบล
การ
ปกครอง เศรษฐกิ จ และ
น
(Silk Road)
อดีต และ
13 ราชวงศ์ ได้แก่ ราชวงศ์
ฉิ น ซี เว่ย เป่ ยโจว สุ ย และถัง จักรพรรดิ 73 พระองค์เคยครองราชย์
1,121 ปี
3
ตามสภาพภู มิประเทศ ได้แก่ 1)
รั พ ยากร
นดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น และเกลือ 2)
เช่น นครซี อาน เสี ยนหยาง นครซี อาน เสี ยนหยาง เว่ยหนาน และเป่ าจี 3) ตอนใต้ เป็ นแนวเทือกเขา

11

www.english.shaanxi.gov.cn
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พัฒนาของส่ านซี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ในปี 2551 ของมณฑลส่ านซี เท่ากับ
685,132
2550 ร้อยละ 15.6 รายได้การคลัง 110,421 ล้านหย
ร้อยละ 23.7 และมูลค่าการค้าต่างประเทศ 8,368 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
21.5
เศรษฐกิ จในด้านทรัพยากรแร่ ธาตุสูงถึ ง 42.61 ล้านล้านหยวน (1 หยวนเท่ากับประมาณ 5 บาท)
มี ป ริ ม าณแร่ ธ าตุ สํ า รองสู ง สุ ด ของจี น โดยมี แ ร่ ธ าตุ ม ากกว่ า 60
ติด 10 อันดับแรกของ
Quartzite

และปาซานทางตอนใต้ของมณฑล
มีสมุนไพรจีนหลากหลายชนิด จนได้รับการขนานนามว่า “คลังทรัพยากรพืชพันธุ์ทางธรรมชาติ”

(

ารสํารวจอวกาศของจีน ) รถบรรทุ ก

และ การแปรรู ปอาหาร
ส่ านซี มีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นอันดับ 3 ของจีน รอง
และเกษตรกรรม เป็ นต้น
มาถึง 1.1 ล้านคน มีสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ ประเภทต่างๆ รวม 1,061
รัฐและเอกชนรวมกันมากกว่า 100
นิ คมอุตสาหกรรมไฮเทคของนครซี อานและของเมืองเป่ าจี และเขตสาธิ ตอุตสาหกรรมไฮเทคทาง
การเกษตรหยางหลิ ง
ยงแห่ ง เดี ย วของจี นใน
ปั จจุบนั และเน้นการวิจยั และเผยแพร่ นวัตกรรมด้านการเกษตร
ประเทศ ขณะเดี ย วกัน ส่ า นซี ย งั เป็ นมณฑลสํ า คัญ ทางด้ า นเกษตรกรรม โดยเป็ นแหล่ ง ปลู ก
ธัญญา
นได้แก่ แอปเปิ ล พุทราจีน กี วี ทับทิม และแหล่ง
ผลิต
ถึง 1 ใน 3 ของโลก
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(

(

: www.map-of-china.net)

งเขตการปกครองของมณฑลส่ านซี
: www.english.shaanxi.gov.cn )
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4.1.2
ส่ านซี เป็ นมณฑลยุทธศาสตร์ สําคัญของ
ความได้เปรี ยบทางภูมิรัฐศาสตร์ และ
ในการเป็ นมณฑลหน้าด่าน
ของจี น
สําหรั บรองรั บความเจริ ญจากภาค
ตะวันออกก่ อนกระจายสู่ ตะวันตก ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ผนพัฒนา
ดําเนิ นการ
ปี พ.ศ. 2543
มากระหว่า งมณฑลทางภาคตะวัน ออกและภาคตะวันตกของประเทศ โดยเน้นแนวทางพัฒนา
12

12 มณฑล/เขตของภาคตะวันตกของจีน
ได้แก่ ส่ านซี
กวางสี โดยมีเป้ าประสง
ล้านตารางกิโลเมตร หรื อร้อยละ 71.4

6.85
มณฑลทาง

ทางสังคมระหว่างมณฑลทางภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกของประเทศใน
ระยะยาว
10 ระหว่างปี 2544 – 2548 โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้าง

นอ
ดการลงทุ น จากต่ า งประเทศเข้า ไปยัง มณฑลภาคตะวัน ตก
ดังกล่าว รัฐบาลจีนได้ประกาศให้สิทธิ ประโ
1) อนุ ญาต
ให้บริ ษทั ต่างประเทศดําเนิ นธุ รกิ จขายบริ การและธุ รกิจขายปลีกได้ภายในภาคตะวันตกของจีน 2)
3)
ศ 4)
ทรั พย์สินของต่างประเทศในโครงการลงทุ นจากต่างประเทศ 5) ให้สิทธิ ประโยชน์แก่ บริ ษทั
เมืองเอกสําคัญของมณฑลทางภาคกลางและภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน 6) ขยายรู ปแบบ BOT
(Build, Operatae and Tranfer)
12

เ

. 2548: 3-4
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13

ความสํา เร็ จ ในการพัฒ นาตามแผนพัฒ นา
นอกจากจะช่ วยผลัก ดันให้เศรษฐกิ จของมณฑลส่ า นซี ไ ด้รับ การพัฒนาอย่า งรวดเร็ ว โดยมูล ค่า
GDP ระหว่า งปี 2547 – 2551 ได้ข ยายตัว
9 ต่อปี รายได้ก ารคลัง และ
ส่ า นซี ไ ด้
โดยเฉพาะ
ภาคกลางและภาคตะวันตก
ปั จจุบนั ส่ านซี เป็ น 1 ใน 6 ศูนย์กลางเครื อข่าย
บบความเร็ วสู ง 350 กิโลเมตร
(
มณฑลเหอหนาน)
4 และ 5
ยังได้
-กลับ
ทุกเมืองในมณฑลภายใน 1 วัน
ขณะเดี ย วกัน ตามแผนพัฒ นา
ภาคตะวัน ตกของจี น รั ฐบาลมณฑลส่ า นซี
ได้กาํ กํา หนด
ขยายความร่ ว มมื อ ในด้า นต่า ง ๆ กับ มิ ต รประเทศ โดยเฉพาะกับ
ประเทศในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้
ในปี 2551 รัฐบาลส่ านซี ได้กาํ หนดให้ประเทศ
ไทยเป็ น 1 ใน 5 ประเทศเป้ าหมายในการดําเนิ นงานพัฒนาความร่ วมมือด้านเศรษฐกิ จ การค้าและ
14
การลงทุนกับต่างประเทศ โดยอีก 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ
รัฐบาลมณฑลส่ านซี ได้จดั งาน “สัปดาห์ความร่ วมมือส่ านซี -ไทย” (Shaanxi Week) ระหว่าง
19 - 21 พฤศจิกายน 2551
ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนละ
(Qin Zheng) เลขาธิ การรัฐบาล
มณฑลส่ านซี เป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนภาครัฐบาลและวิ
กว่า 200
ในประเทศไทยของส่ านซี
4.2 ผลประโยชน์ ของไทยในมิติความสั มพันธ์ กบั มณฑลส่ านซี
จากศักยภาพทางเศรษฐกิ จ
ของจี น
13
14

เอกสารสถานเอกอัคร
. 2548: 4
เอกสารสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน. 2551: 1-2

องทางภาคตะวันตก

20
คมนาคมขนส่ ง ทางภาคตะวันตกของจี น และผลสํา เร็ จจากการดํา เนิ นงานตามยุท ธศาสตร์ ข อง
รั ฐ บาลจี น ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมตามแผนพัฒ นา
ภาคตะวัน ตกดัง กล่ า ว
ข้า งต้น ย่อ มสอดคล้องกับ ผลประโยชน์ข องไทยในการ
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

ความร่ ว มมื อ อย่า งรอบด้า นเป็ นรู ป ธรรม และยุท ธศาสตร์ ร ายมณฑลมุ ่ง เน้น การส่ ง เสริ ม
4.2.1 การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครซี อาน
1 กรกฎาคม 2518

ปี 2532 เป็ นต้นมา จีนได้เปิ ดส
ได้เปิ ดสถานกงสุ ลใหญ่รวม 8 แห่ง

นครคุนหมิง

2519 แล้ว
2 แห่ง
เมืองฮ่องกง นครเฉิ งตู

15

ณาครอบคลุ ม 3
มณฑล/เขตทางภาคตะวันตกและตะวันตกเฉี ย งเหนื อของจี น ได้แก่ มณฑลส่ านซี มณฑลกานซู
และเ
28 มิ ถุ น ายน
2548 อนุ มตั ิ
1 กรกฎาคม 2548 กระทรวง
(Exchange of Notes) เห็นชอบ

เปิ ดสํานักงานกงสุ ล ณ นครซี อาน โดยเป็ นส่ วน
(Royal Thai Consular Office in Xi’an by the Royal
Thai Embassy in Beijing)
2549
และเปิ ดเป็ นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2549
15

1
การเรี ยงลําดับก่อนหลังตามการเปิ ดสถานกงสุลใหญ่ สําหรับเมืองฮ่องกง นับหลังจากอธิปไตยฮ่อ งกงกลับคืน
2540

21
นครซี อาน(ปั จจุบนั นครซี อานมีสถานกงสุ ลใหญ่ต่างประเทศรวม 2
สาธารณรั ฐเกาหลี)
20 พฤษภาคม 2551 ฝ่ ายไทยโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ
งและกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ลงนามใน
สํานักงานกงสุ ลฯ เป็ นสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครซี อาน (Royal Thai Consulate General in Xi’an)
2549 เป็ นต้นมา สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครซี อานได้มี
ไทยกับ มณฑลส่ านซี

ลงทุน

สํา คัญ และจํา เป็ นสํา หรั บ การ
ของสองฝ่ ายในด้านเศรษฐกิจ การค้า การ
วัฒนธรรม การศึกษาและการเกษตร โดยเฉพาะได้ดาํ เนิ นงาน รักษาและ

1)
ของ
10 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐก่อนการเปิ ดสํานักงานกงสุ ลฯ ในปี 2549 เป็ น 67.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี พ.ศ. 2550
และ 69.27 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2551
64.47 ล้าน
2550 ร้อยละ 14.77
4.80 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ลดลงร้ อยละ 26.50 สิ นค้าส่ งออกหลักจากไทยคือ กุง้ แช่ แข็ง โปรเซสเซอร์ และแผนวงจรของ
16

2)
รวมมูลค่า 173 ล้านเหรี ยญสหรัฐ

62 โครงการ

ห้างสรรพสิ นค้า (โลตัสซุ ปเปอร์ เซ็ นเตอร์ )
caterpillar (บริ ษทั ECI-Metro)
-ซี อานเพียงบริ ษทั เดียวในปั จจุบนั สัปดาห์ละ 2
วัน (วันอังคารและวันเสาร์ )
ณ นครซี อานยังได้ร่วมผลักดันโครงการ
ลงทุนจากมณฑลส่ านซี ในประเทศไทย โดยได้ประสานงานและสนับสนุ นให้บริ ษทั Xi’an Xilan
Natural Gas จํากัด ลงทุนเปิ ดสถานีเติมก๊าซธรรมชาติ NGV และ
NGV ในประเทศไทย
เครื อบริ ษ ัท Shaanxi
Automobile Group ของส่ านซี สนใจลงทุนสร้ างโรงงานผลิตและประกอบรถบรรทุกและรถโดยสาร
ในประเทศไทย
16

กรมส่งเสริ มการส่งออก www.thaishipper.com
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2552 บริ ษทั X.N.Y. Group (Thailand) จํากัด ของ
เมืองหยูหลิ น ทางภาคเหนื อของส่ านซี กับบริ ษ ัทผูร้ ่ วมทุนฝ่ ายจีน คือ บริ ษทั Shaanxi Yanchang
Petroleum (Group) จํากัด และบริ ษทั China National Coal Group จํากัด โครงการดังกล่าวเป็ นความ
ร่ วมมือ 3
ผลิ ตและแปรรู ปเคมีดา้ นพลังงาน โดยใช้ประโยชน์จากถ่านหิ น
สู งมากในส่ านซี ในการผลิ ตและพัฒนาแปรรู ปเป็ นสารเมทานอล โพลี เอทีลีน (PE)
และโพลี โพรพิลีน (PP)
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี รวมเงิ นลงทุนระยะแรก 38,400 ล้านหยวน
(1 หยวนเท่ากับประมาณ 5บาท) โดยคาดว่าโครงการระยะแรกจะสร้างแล้วเสร็ จในปี 255517
4.2.2 การดําเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครซี อาน
นอกจากงานส่ ง เสริ ม ความร่ วมมื อด้า นเศรษฐกิ จโดยตรงแล้ว สถานกงสุ ล ใหญ่
ณ นครซี อานยัง ได้ดาํ เนิ นงานด้านการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) อช่ วยส่ งเสริ ม
ผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจกับมณฑลเศรษฐกิจด้วย โดยได้จดั กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประเทศไทย
1)
2551
มีส่วนช่ วยทําให้ประชาชนใน

ชี วิตความเป็ นอยู่

2552
2)

ได้ดาํ เนิ นงาน
ง
ระยะแรกของการเปิ ดสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครซี อาน และนับว่าเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มและ
กระชับความร่
จัดการแสดง
ในเดือนกันยายน 2551

17

เอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน. 2552: 1-2
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สนใจเดิ นทาง

ยังประเทศ

นใจ
30-50 คน

ยัง

าง
ไปศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

3)
พฤษภาคม 2548
เศรษฐกิ จ การค้า วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วัฒนธรรม กี ฬ า สาธารณสุ ข การศึ ก ษาและการ
ประเทศไทย ในปี 2551 ได้มีกิจกรรมแ
และโบราณวัตถุ
และ
ษายน
2552 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ โขทัยและคณะได้นาํ คณะผูแ้ ทนจังหวัดสุ โขทัยเยือนมณฑลส่ านซี และ
เข้า ร่ วมงาน Investment and Trade Forum for Cooperation between East & West China โดย
ออกร้ อน
ขทัยด้วย
4.3 สภาพปัญหาความสั มพันธ์ ในปัจจุบัน
ด้านเศรษฐกิจโดยรวมของมณฑลส่ านซี ตามข้อ 4.1 และผลประโยชน์
ของไทยในมิติของความความสัมพันธ์กบั มณฑลส่ านซี และการดําเนิ นงานของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ
นครซี อานตามข้อ 4.2 แล้ว ผูเ้ ขียนเห็ นว่าความสัมพันธ์ และก
ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี โดยรวมในปั จจุ บนั ยังอยู่ในระดับ
ศักยภาพความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่ ายมีอยูส่ ู งมาก และอยูร่ ะหว่างรอการพัฒนา
อาจประมวลสภาพปั ญหาความสัมพันธ์
วข้อง
1. มูลค่าการค้ารวมสองฝ่ ายในปี 2551 มีเพียงประมาณ 70 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยส่ านซี
เป็ นฝ่ ายส่ งออกสิ นค้ามากกว่า 64
เหลื อเพียงไม่ถึง 5
รค้ารวมในปี 2551 ระหว่าง
41,253 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบกับมูลค่า
ไทยได้
ติดต่อทางธุ รกิจมาช้านาน จะเห็นได้ชดั ว่ามูลค่าการค้ากับมณฑลส่ านซี มีปริ มาณน้อยมาก

24
2. โครงการและมูลค่าการลงทุนระหว่างกัน มีไม่มากนัก
จํานวน 62 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 173

น้อย
20

3.

ดังข้อมูลตามข้อ 4.2.1 ข้างต้น
ยวสองฝ่ ายยังมีจาํ นวนไม่มาก โดยในช่วง 5

5,000 – 7,000 คน
8,000 -10,000 คน
4.
การศึกษาและการเกษตร ฯลฯ
ๆ ของสองฝ่ ายยังขาดความรู ้ ความเข้าใจระหว่างกัน
กว้างขวาง
5.
คมนาคมขนส่ งตามเส้นทาง R3 ภายใต้กรอบความร่ วมมือ GMS18
สิ นค้าระหว่างสองฝ่ ายส่ วนใหญ่ ส่งผ่านท่าเรื อในมณฑลทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่ น มณฑล
กวางตุง้ หรื อเมือ
R3
-น
ได้เปิ ดบริ การมา
นานมากกว่า 4 ปี จนถึงในปั จจบัน ยังมีนอ้ ยมาก
กล่ าวโดยสรุ ป การดําเนิ นงานเชิ งรุ กของ
ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี
จี น ในปั จจุ บ นั เป็ นประโยชน์ ต่อ การรั ก ษาและส่ ง เสริ ม ผลประโยชน์ ใ นมิ ติ ต่า ง ๆ ของไทยใน
เป็ นแห่ งแรกของโลก
นครซี อาน
นหมู่ประชาชน
ะหว่างประเทศไทยกับมณฑล

18

GMS

2
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ใกล้ชิด และทุกมิติกบั สาธารณรัฐประชาชนจีนตามยุทธศาสตร์ รายมณฑล โดยเฉพาะมณฑลทาง
ภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
สําหรั บสภาพปั ญหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลส่ านซี ตามข้อ 4.3
ถึ งยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ กับมณฑลส่ านซี
ในบท 5 ต่อไป

5
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึ กษา
มณฑลส่ านซี เป็ นมณฑลสําคัญทางภาคตะวันตก
โดยเฉพาะในช่ วง
2543
พัฒนาเป็ นมณฑลยุท ธศาสตร์ สํา คัญของจี นในด้า นการคมนาคมขนส่ ง และเป็ นศูนย์ก ลางด้า น
ญในภาคตะวัน ตกและตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ สอดรั บ กับ การเปิ ดสถาน
2549 ตามยุท ธศาสตร์ ดาํ เนิ น ความสัม พัน ธ์ ก บั สาธารณรั ฐ
ประชาชนจี นเป็ นรายมณฑล ตลอดจนการดําเนิ นงานของสถานกงสุ ล ใหญ่ฯ
ส่ งเสริ มผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิ จของไทยกับมณฑลส่ านซี รวมถึ งการดําเนิ นงานด้านการทูต
ส่ า นซี
ส่ งผลให้ความสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิ จ ระหว่างสองฝ่ าย
ฝ่ ายไทยมักสนใจและให้ความสําคัญในลําดับสู ง กับการ
ของจี น
ศัก ยภาพความร่ วมมื อด้า นเศรษฐกิ จ ระหว่า งประเทศไทยกับ ส่ า นซี มี อ ยู่สู ง มาก
แนวโน้มความร่ วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชน
R3 ภายใต้กรอบ
ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จ ใ
เขตการค้าเสรี
อาเซี ยน-จีน
ในปี 2553 ความร่ ว มมื อ และการติ ด
รวม จํานวนโครงการและมูลค่าการ
มีอยู่ไม่มาก
นัก
ดําเนินความสัมพันธ์กบั มณฑลส่ านซี
กับความเป็ นจริ ง เชิงรุ กและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2 ข้ อเสนอแนะ

ศัก ยภาพของมณฑลส่ า นซี ผลประโยชน์ข องไทยในมิ ติ
ความสัม พัน ธ์ ก บั มณฑลส่ า นซี ตลอดจนสภาพปั ญ หาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศไทยกับ

มณฑลส่ า นซี ใ นปั จ จุ บ นั
ความสัมพันธ์ กบั มณฑลส่ านซี จะ

4
ผลประโยชน์

ผู เ้ ขี ย นใคร่ ข อเรี ย นเสนอยุท ธศาสตร์
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4
ยุท ธศาสตร์
ความสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิ จกับมณฑลส่ านซี จะ ผลประโยชน์
5.2.1 ฝ่ ายไทยควรใช้ประโยชน์ จากความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น
นแฟ้ น
ส่ ง เสริ ม และขยายความร่ ว มมื อ ด้า นเศรษฐกิ จ กับ มณฑลส่ า นซี
ส่ ง ผล
ร่ ว มมื อ
นภาพรวม
ประเทศได้ล งนามใน 1) แถลงการณ์ ร่ ว มว่า ด้ว ยแ
21
เดื อนกุมภาพันธ์ 2542 2) แผนปฏิ บตั ิ การร่ วมว่าด้วยความร่ วมมื อเชิ งยุท ธศาสตร์ ไ ทย –
เดื อนมิ ถุ นายน 2550
ประชุ มคณะกรรมการร่ วมว่าด้วยความร่ วมมื อด้านการค้า การลงทุ นและเศรษฐกิ จไทย2
2548
เป้ าหมายการค้า สองฝ่ ายในปี 2553 เป็ น 50,000
ล้านเหรี ยญสหรั ฐ เป้ าหมายการลงทุ น 6,500 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ และปริ ม าณนัก
รวม
4 ล้านคน
5.2.2 ฝ่ ายไทยควรกํา หนดมาต
ร่ วมมื อกับมณฑลส่ านซี
ในอนาคต โดยเฉพาะในปี 2553 เขตการค้า
เสรี อาเซี ยน-จี
เส้ นทางคมนาคมขนส่ ง โดยพิจารณาใช้ป ระโยชน์จากการเป็ นประตูด่า นหน้า (gate way) สู่
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นของไทย พร้ อมไปกับ การใช้ป ระโยชน์จากการเป็ นเมื องหน้า ด่ า นของ
มณฑลส่ า นซี เ ข้า สู่ ม ณฑลภาคกลาง ภาคตะวัน ตกและภาคตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อโดยรอบส่ า นซี

เจริ ญมาช้านานตลอด 20
5.2.3
วมมื อ ภายในเขตการค้า เสรี
อาเซี ย น-จี นในข้อ 5.2.2 ผูเ้ ขี ย นเห็ นว่า นอกเหนื อจากเส้ นทางขนส่ ง ทางทะเลผ่า นมณฑลภาค
ตะวัน ออกของจี น แล้ว ฝ่ ายไทยควรใ
ความคื บ หน้า ในการ
โยง
เครื อข่า ยคมนาคมขนส่ ง เส้ นทาง R 3
ะหว่า ง
ประเทศไทยกับ จี น ผ่า นประเทศลาวและสหภาพพม่า ภายใต้ก รอบ GMS
คมนาคมขนส่ ง ภายในประเทศจี น รวมถึ ง ในมณฑลส่ า นซี มี ค วามทัน สมัย และสะดวกมากใน
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ปั จ จุ บ นั สิ น ค้า จากประเทศไทยและจากมณฑลส่ า นซี ส ามารถขนส่ ง ถึ ง ปลายทางได้ส ะดวก
โยชน์และคุ ม้ ค่า ในเชิ ง เศรษฐกิ จ ต่อสองฝ่ ายโดยตรง
–นครซี อ าน จากอํ า เภอเชี ย งของจ งั หว ดั เชี ย งราย
3,400 –
3,500 กิ โลเมตร และเป็ นการแก้ไ ขปั ญหาเส้ นทางการขนส่ ง สิ นค้า วนใหญ่ใ นอดี ตมัก นิ ย ม
ไฮ้ ทําให้สินค้าบางรายการระหว่างประเทศไทยกับ
มณฑลส่ านซี มิได้รับการบันทึ กรวมอยู่ในมูลค่าการค้าสองฝ่ ายโดยตรง
5.2.4 หน่ วยงานภาครั ฐโดยความร่ ว มมื อของสภาอุ ต สาหกรรม หอการค้า และเอกชน
ทุ ก ภาคส่ ว นควรพิจ ารณา
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จระหว่า งประเทศไทยกับ มณฑลส่ า นซี
ส่ งเสริ มความร่ วมมื อและขจัด อุ ปสรรค
1) หน่ วยงานภาครั ฐของไทยควรติ ดต่อและเจรจา
นํา เข้า และส่ ง ออกสิ น ค้า
งรวมถึ ง ในมณฑล
ส่ า นซี ขณะเดี ย วกัน ผูป้ ระกอบการและภาคเอกชนของสองฝ่ ายจํา เป็ นต้องร่ ว มมื อกัน ในผลิ ต

2) ผลักดันเส้ นทางคมนาคมขนส่ ง สิ นค้า ระหว่า งประเทศไทยกับ มณฑลส่ า นซี

รวดเร็ วในการขนส่ ง เช่ น ผลไม้เขตร้ อนของไทย ผูป้ ระกอบการอาจพิจารณาใช้ป ระโยชน์จาก
การขนส่ ง ทางอากาศของบริ ษ ทั การบิ น กรุ
กรุ งเทพฯ –ซี อาน
5.2.5 ฝ่ ายไทยควรพิจารณาดําเนิ นนโยบายการทูตวัฒนธรรม(cultural diplomacy) อย่าง
ต่อ
ด
กิ จกรรม
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การประชาสัม
ร่ วมมื อระหว่างกันทางด้าน
วิทยาการ อุ ตสาหกรรม เทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านการเกษตร ทันสมัย รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม โครงการศึ ก ษาต่อในสถาบันการศึ ก ษา
ของไทย
5.2.6
Investment
and Trade Forum for Cooperation between East & West China
เมษายน(จัด มาแล้ว จนถึ ง ปี 2551 รวม 13
)

สิ นค้าจากมิ ตรประเทศ และงาน China Yangling Agriculture Hi-tech Fair (จัดมาแล้วจนถึ ง ปี
2551 รวม 15 )
ทัน สมัย และ

ทางด้
อย่างดี ขณะเดี ยวกัน ฝ่ ายไทยควรประชาสัมพันธ์ ให้ภาครั ฐและวิสาหกิ จจี นในส่ า นซี ส นใจเข้า
การลงทุ น และการท่
5.2.7
พฤษภาคม 2548
การศึ กษา (

ง
)
ทาง

พุทธศาสนาและแหล่ งอา
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กรอบความร่ วมมื อกับส่ านซี จากสุ โขทัยเพียงจังหวัดเดี ยวให้ครอบคลุ ม ถึ ง กลุ่ ม เมื องบริ วารด้วย
เช่ น จังหวัดพิษณุ โลก กําแ

ประเทศไทยและมณฑลส่ า นซี ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารดํา เนิ น ความสั ม พัน ธ์ ร ายมณฑลของไทย

บรรณานุกรม
“การค้าไทยกับภูมิภาคตะวันตกของจีนใน 3 มณฑลสําคัญขยายตัว.” (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก:
http://www.thaishipper.com
“
.” 2552.
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.thaibizchina.com
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กรุ งเทพมหานคร: โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
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สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครซี อาน. 2551.
“การจัดงานสั ปดาห์ ความร่ วมมือส่ านซี -ไทย”
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(

:

)

(1)
ในสาธารณรั ฐประชาชนจี น (มิ ได้นับรวมไทเป)
1.
2. สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว
(มี เขตอาณาคลุ ม 2 มณฑล คื อ กวางตุง้ และไหหลํา )
3. สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครคุ นหมิ ง
(มี เขตอาณาคลุ ม 3 มณฑล คื อ ยูนนาน กุย้ โจวและหู หนาน)
4.
(มี เขตอาณาคลุ ม 4 มณฑล/นคร คื อ
5. สถานกงสุ ลใหญ่ ณ เมื องฮ่องกง
6. สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครเฉิ งตู
(มี เขตอาณาคลุ ม 2 มณฑล/
)
7.
(มี เขตอาณาคลุ ม 2
)
8. สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครซี อาน
(มี เขตอาณาคลุ ม 3 มณฑล/
)
9. สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครหนานหนิ ง
(มี เขตอาณาคลุ ม 1 เขต คื อ กวางสี )

)
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(2)

GMS
(

: www.adb.org/GMS/)
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ประวัติผู้เขียน

นายวศิน เรืองประทีปแสง
ประวัติการศึกษา
ปี 2525 รัฐศาสตร์ บณั ฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2530 ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Modern Chinese
ปี 2534 รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2545 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสู ตร Advanced Security Cooperation
ศูนย์ Asia – Pacific Center for Security Studies มลรัฐฮาวาย
ประวัติการทํางาน
ปี 2527 รับราชการกระทรวงการต่างประเทศตําแหน่ง
3 กองยุโรป กรมการเมือง
ปี 2528
3 กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
ปี 2530 – 2534 นายเวร เลขานุการตรี และเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต
ปี 2535 – 2536
5 กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก
ปี 2537 – 2541 กงสุ ล (
5 และ 6) สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
ปี 2541 – 2546
6 และ 7 กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ
ปี 2547 – 2550
ปี 2550 – ปั จจุบนั รองกงสุ ลใหญ่ รักษาการกงสุ ลใหญ่ สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครซี อาน
ผลงานทางวิชาการ
1.
“การเดินทางแห่งมิตรภาพอันยากจะลืมเลือน เฉลิมฉลองครบรอบ 10
ปี ของการสถาปนาความสั ม พันธ์ ทางการทู ต จี น -ไทย” จากบทความภาษาจี นของ Mr. Cheng
Ruisheng, Vice-President of the Chinese People’s Institute of Foreign Affairs ตีพิมพ์ในวารสาร
สราญรมย์ ฉบับปี 2530
2.
“นโยบายต่างประเทศของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2521 – 2531: เน้นวิเคราะห์มิติทางการเมือง”
ปี 2534
3.
“การเสด็จเยือนจีนของสมเด็จพระสังฆราช การเจริ ญศาสนสัมพันธ์อย่าง
เป็ นทางการระหว่างประเทศไทยกับจีน” ตีพิมพ์ในวารสารสราญรมย์ ฉบับปี 2537

