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การศึกษาเรื่องนี้เพ่ือหาค าตอบว่า คณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่เข้าร่วมการประชุมระหว่าง

ประเทศจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรกรณีที่เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีไต้หวันเข้าร่วมด้วย เนื่องจากประเทศไทย
ยึดนโยบายจีนเดียว คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามข้อมติของสหประชาชาติ ท าให้ต้องยุติ
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน รวมถึงความสัมพันธ์ใดๆ ในทางการเมือง โดยใช้กรอบแนวคิด
เรื่องผลประโยชน์เป็นกรอบแนวคิดหลัก ประกอบด้วย ผลประโยชน์ของไทย ผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างไทยกับจีน และผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับไต้หวัน ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาหาความสมดุลในการด าเนินการ ทั้งนี้   
ความสมดุลดังกล่าว หมายถึง ความสมดุลแห่งผลประโยชน์ของไทยเป็นที่ตั้งเพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติใน
ระดับรัฐสภาที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาพบว่า ผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งที่ทุกชาติค านึงถึงในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นล าดับแรก ในกรณีของไต้หวัน แม้จีนจะแสดงความไม่พอใจกรณีที่
ประเทศต่างๆ มีการติดต่อกับไต้หวันและมีนัยที่อาจแสดงถึงการสนับสนุนไต้หวันในทางการเมือง
เพราะจีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน แต่ประเทศเหล่านั้นมิได้ใส่ใจปฏิกิริยาของจีนมากนักโดย
เล็งเห็นผลประโยชน์ที่ประเทศของตนจะได้รับมากกว่า ส าหรับกรณีของประเทศไทย ภาพที่ไทย
ปฏิบัติตนเป็น “เด็กด”ี ของจีนนับแต่เริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันสามารถอธิบายได้ในแง่
ผลประโยชน์ของชาติที่ไทยมีกับจีนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน 
อย่างไรก็ดี การกระท าดังกล่าวอาจท าให้ไทยสูญเสียผลประโยชน์กับไต้หวันได้ในอนาคตโดยเฉพาะ
ด้านแรงงานและวิชาการหากยังคงห่วงกังวลอยู่กับท่าทีจากจีน ประเทศไทยจึงควรพิจารณาทบทวน
การแสดงบทบาทในทางการเมืองกับไต้หวัน โดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง 

ในระดับรัฐสภานั้น ประธานรัฐสภา ควรเป็นผู้ที่ให้นโยบาย ก าหนดหลักเกณฑ์กรณีที่ต้องมี
การติดต่อกับไต้หวันโดยให้ยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก หรืออาจมอบหมาย แต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ กรณีที่มีไต้หวันเข้าร่วม 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับเป็นอันดับแรก ส่วนในทางปฏิบัติ รัฐสภาควรมี 
แนวปฏิบัติโดยยึดผลประโยชน์ของชาติที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีของไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติของ
หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในการติดต่อกับฝ่ายไต้หวัน อาทิ การพิจารณาการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ไต้หวันเป็นรายกรณี ไม่มีการลงนามในการพบปะหารือระหว่างกันและไม่เป็นการสนับสนุนบทบาท
ทางการเมือง ใช้หนังสือเดินทางธรรมดาแทนหนังสือเดินทางราชการ และส าหรับกรณีที่รัฐสภาไทย
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ควรหลีกเลี่ยงการเชิญไต้หวันเข้าร่วมหากการประชุมนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวพัน
กับการเมือง งดการประดับธงโดยอาจใช้ป้ายชื่อประเทศแทน เป็นต้น 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ พ.ศ. 
2560–2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการแสดงบทบาทของสมาชิกรัฐสภาไทยในเวทีการประชุม
อาเซียน และรัฐสภาระหว่างประเทศ ซึ่งในการด าเนินการนี้ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  
ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหลัก 

การประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศนั้น แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ คือ การประชุมที่มี
หน่วยประจ าชาติ คือ การประชุมที่รัฐสภาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของการประชุมและสมาชิกรัฐสภาทุกคน 
ถือเป็นสมาชิกของการประชุมนั้นๆ ทั้งนี้ การประชุมที่รัฐสภาไทยเข้าร่วมเป็นหน่วยประจ าชาติในการ
ประชุม ได้แก่ สหภาพรัฐสภา ( Inter–Parliamentary Union: IPU) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN 
Inter–Parliamentary Assembly: AIPA) และสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asia–
Pacific Parliamentarians Union: APPU) ส่วนการประชุมอีกรูปแบบหนึ่งคือ การประชุมที่ไม่มี
หน่วยประจ าชาติ เป็นการประชุมตามวาระโดยมีหนังสือเชิญประธานรัฐสภาให้ส่งสมาชิกรัฐสภา  
เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกิดขึ้นเท่านั้น 

ทั้งนี้ ในเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ เป็นเวทีที่เปิดกว้างให้นานาประเทศสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก รัฐสภาไทยจึงได้เข้าเป็นสมาชิกหลายการประชุมโดยพิจารณาจากบริบทในการเปิดรับ
สมาชิก ท าให้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับรัฐสภาประเทศต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่ได้รับการยอมรับในองค์การ
สหประชาชาติ และที่ไม่ได้รับการยอมรับในองค์การสหประชาชาติ หนึ่งในนั้นคือ ไต้หวัน  

รัฐสภาไทยด าเนินนโยบายให้สอดคล้องกับมติสหประชาชาติและนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด 
ในกรณีของไต้หวันก็เช่นกัน อย่างไรก็ดี มีบางการประชุมที่ไต้หวันและไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อน
การประกาศนโยบายจีนเดียวขององค์การสหประชาชาติ เช่น การประชุมสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชีย
และแปซิฟิก (Asia–Pacific Parliamentarians Union–APPU) โดยทั้งสองต่างเป็นประเทศผู้ก่อตั้ง 
(founder countries) ซึ่งได้มีการพบปะกันในการประชุมที่ผ่านมาเสมอ  

อย่างไรก็ตาม ในการประชุม APPU ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2560 ไต้หวันได้น าเสนอร่างข้อมติ
เรียกร้องที่เสนอให้ที่ประชุม APPU สนับสนุนให้ไต้หวันได้เข้าไปเป็นสมาชิกในองค์การระหว่าง
ประเทศที่ส าคัญต่างๆ อาทิ องค์การการค้าโลก อีกทั้งการลงนามในแถลงการณ์ร่วม ไต้หวันยังระบุ
สถานะเป็นผู้แทนจาก Republic of China ด้วย ในประเด็นนี้ ท าให้กระทรวงการต่างประเทศของไทย 
ได้ท าหนังสือทักท้วงการเข้าร่วมการประชุมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยที่ก าลั งจะ
เดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า มีความสุ่มเสี่ยงต่อการด าเนินนโยบายจีนเดียว
ของไทย ในที่สุด ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่ประธานรัฐสภา จึงมีด าริให้คณะผู้แทน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติงดการเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าว 
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สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือข้อค าถามที่ว่า หากเป็นเช่นนี้แล้ว เมื่อใดรัฐสภาไทยจะสามารถเข้าร่วม
การประชุมระหว่างประเทศที่ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมได้ โดยเฉพาะการประชุม APPU ที่จะมีการจัดขึ้น
ทุกปี ทั้งรัฐสภาไทยและไต้หวันต่างเป็นประเทศผู้ก่อตั้ง และไม่เคยประสบปัญหาในการเข้าร่วมการประชุม
ด้วยสาเหตุจากไต้หวันแต่อย่างใด 

นอกเหนือจากการประชุม APPU แล้ว รัฐสภาไทยยังมีการประชุมอ่ืนๆ ที่ไต้หวันเข้าเป็น
สมาชิกอีก เช่น การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout Parliamentary 
Union–WSPU) ซึ่งรัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 12–14 พฤศจิกายน 2561 นี้  
ที่กรุงเทพมหานคร 

ดังนั้น หากมีแนวปฏิบัติของรัฐสภาไทยทั้งสมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่รัฐสภาของไทย  
เมื่อต้องเข้าร่วมการประชุมที่มีไต้หวันเข้าร่วมโดยไม่กระทบความสัมพันธ์ด้านอ่ืนๆ ระหว่างไทยกับ
ไต้หวัน จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์กับการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับประเทศและระดับหน่วยงาน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1.  เพ่ือวิเคราะห์ผลประโยชน์ระหว่างไทยกับไต้หวันในทางการเมือง และท่าทีของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อไทยและไต้หวันในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

1.2.2.  เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติตัวของสมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐสภา ในฐานะคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เมื่อต้องเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศที่มีไต้หวัน
เป็นสมาชิก 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1. ใช้การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เอกสาร  
ที่ได้จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 

1.3.2.  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยที่รับผิดชอบ
ดูแลเอเชียตะวันออก ได้แก่ นางวรพรรณี  ด ารงมณี นางสาวศิริพร  ศุภนิมิตวิเศษกุล และนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดร. มรกต  เจวจินดา ไมยเออร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
1.4  ค าถามการศึกษา 

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศควรมีแนวปฏิบัติอย่างไร กรณี
ที่การประชุมนั้นมีไต้หวันเข้าร่วมด้วย 
 
1.5  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

1.5.1.  ได้แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติตัวของสมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐสภา ในฐานะคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เมื่อต้องเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศที่มีไต้หวัน
เป็นสมาชิก 
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1.5.2.  เป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองกับ
ไต้หวันน าไปปรับใช้ 

 
1.6  นิยามศัพท ์

การประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ หมายถึง การประชุมระดับรัฐสภาระหว่างประเทศ ที่มี
สมาชิกรัฐสภาของประเทศต่างๆ เข้าร่วม ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก 

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์  หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

การประชุมที่มีไต้หวันเป็นสมาชิก หมายถึง การประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศใดๆ ที่มี
ไต้หวันเป็นสมาชิก หรือเข้าร่วมการประชุม และรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมด้วย 
 
1.7  กรอบแนวคิด  

1.7.1.  ผลประโยชน์แห่งชาติ 
1.7.2.  แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2560–2564 
 
 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  ผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest)  
โจเซฟ แฟรงเกล (อ้างจาก องอาจ เดชอิทธิรัตน์, 2551: 14) กล่าวว่า ผลประโยชน์

แห่งชาติ หมายถึง การที่รัฐหวังที่จะปกป้องอธิปไตย และความด ารงอยู่ของชาติไว้ทุกวิถีทาง รวมทั้ง
การเสริมสร้างเกียรติภูมิ ความมั่นคง และการอยู่รอด โดยปราศจากภัยคุกคามจากศัตรูภายนอก ผู้น ารัฐ
จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส าคัญ และด าเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐทั้งทางตรง
และทางอ้อมให้มากท่ีสุด หากเกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติ กับผลประโยชน์ของชาติ
อ่ืนๆ ผู้น าจะเลือกให้ความส าคัญแก่ผลประโยชน์แห่งชาติตนมากที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ อุดมการณ์ และล าดับความส าคัญของปัญหาที่ประเทศนั้นก าลังเผชิญอยู่ ทัศนะของผู้น า
เปลี่ยนไปได้ ผลประโยชน์แห่งชาติที่ยึดถือในช่วงขณะหนึ่งอาจจะลดความส าคัญลง และมี
ผลประโยชน์แห่งชาติในประเด็นอ่ืนๆ มีความส าคัญมากขึ้นได้ นอกจากนี้ ผลประโยชน์แห่งชาติ คือ 
หลักและเป้าหมายพ้ืนฐานของรัฐซึ่งจะเป็นแนวทางส าคัญส าหรับผู้น าหรือผู้ก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินการต่างประเทศ ทั้งนี้ ผลประโยชน์แห่งชาติอาจประกอบด้วย 

– ความอยู่รอดปลอดภัย (Self–Preservation) เพ่ือเคารพเอกราชอธิปไตย 
– ความมั่นคงและไม่ถูกคุกคาม (Security) ต่อบูรณภาพแห่งดินแดน 
– ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน 
– เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของรัฐ 
การุณลักษณ์  พหลโยธิน (อ้างจาก องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 2551: 14–15) กล่าวว่า 

ลักษณะส าคัญของผลประโยชน์แห่งชาติที่ขาดไม่ได้ คือ ต้องมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของคน
ในชาตินั้ น  (Collective Interest) ไม่ ใ ช่ ผ ลประโยชน์ ส่ วนบุ คคล  (Private Interests) ทั้ งนี้  
ผลประโยชน์แห่งชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ผลประโยชน์แห่งชาติที่ส าคัญยิ่งต่อชีวิต 
(Vital National Interests) หรือผลประโยชน์แห่งชาติที่ส าคัญเป็นอันดับแรก (Primary Vital 
Interests) คือ ถ้าหากรัฐขาดไปจะหมดสภาพการเป็นรัฐทันที เช่น ดินแดน ประชากร อิสรภาพ หรือ
อ านาจอธิปไตย หรือรัฐบาล และผลประโยชน์แห่งชาติที่มีความส าคัญรองลงมา (Secondary 
National Interests) โดยให้ความส าคัญในระดับที่แตกต่างกันออกไป 

ผลประโยชน์แห่งชาติเหล่านี้ในบางครั้งอาจขัดแย้ง หรือไม่อาจกระท าการให้
บรรลุผลในขณะเดียวกันได้ ดังนั้น รัฐจึงจ าเป็นต้องจัดล าดับความส าคัญโดยก าหนดว่าผลประโยชน์ใด
เป็นหลักและผลประโยชน์ใดเป็นรอง อะไรเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น อะไรเป็นผลประโยชน์ระยะยาว 
ผลประโยชน์แห่งชาติ อาจกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งและสงครามเพราะผลประโยชน์แห่งชาติ
ทุกรัฐอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไป แล้วแต่การตีความ ท าให้สภาพแวดล้อมของแต่ละรัฐ  
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ไม่เหมือนกัน และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการเพ่ือปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตน โดยท าให้
อีกฝ่ายคิดว่าเป็นการคุกคามต่อกัน อาจกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งได้ 

องอาจ  เดชอิทธิรัตน์ (2551: 15) อธิบายเพิ่มเติมว่า นโยบายต่างประเทศของไทย
ยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ ความมั่นคง การอยู่รอด และปราศจากภัยคุกคามจากศัตรูภายนอก 

ไชยสิทธิ  ตันตยกุล (2555) อธิบายว่า ผลประโยชน์แห่งชาติมี 2 ความหมาย 
ความหมายแรก ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เป้าหมาย (Goals) หรือวัตถุประสงค์ (Objectives) 
ของนโยบายต่างประเทศ ส่วนอีกความหมาย ได้ถูกน าไปใช้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรมทางการเมือง 
(Political Discourse) เพ่ือวิเคราะห์และสนับสนุนการก าหนดนโยบายระหว่างประเทศ ทั้งสองกรณี
เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานการตกลงใจในการด าเนินนโยบายของประเทศโดยมีความสัมพันธ์กับสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีกระทบต่ออ านาจอธิปไตยของประเทศและการด าเนินนโยบายต่างประเทศรวมทั้ง
ปัจจัยภายในประเทศจากความหลากหลายของผลประโยชน์ที่เป็นสาธารณะ ผลประโยชน์แห่งชาติจึง
เป็นกุญแจส าคัญหรือเป้าหมายของการก าหนดนโยบายต่างประเทศ  

ผลประโยชน์แห่งชาติอาจจ าแนกออกเป็นมิติต่างๆ บนพ้ืนฐานของบรรทัดฐานที่
แตกต่างกันเพื่อการน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย ดังนี้  

1) บนพ้ืนฐานของเนื้อหา แบ่งเป็น ผลประโยชน์ด้านการเมือง (Political 
Interests) ผลประโยชน์ด้านความมั่นคง (Security Interests) ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Interests) และผลประโยชน์ด้านวัฒนธรรม (Cultural Interests)  

2) บนพ้ืนฐานของเวลา แบ่งเป็น ผลประโยชน์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือมั่นคง 
(Constant Interests) และผลประโยชน์ที่แปรเปลี่ ยนตามระยะเวลา (Variable Interests) ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อม  

3) บนพื้นฐานของความส าคัญ โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ที่ถาวร (Vital Interests) 
ผลประโยชน์ส าคัญระดับสูง (Extremely Importance Interests) ผลประโยชน์ที่ส าคัญ (Importance 
Interests)  

4) บนพ้ืนฐานของขอบเขต โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ที่ เป็นสากล (Universal 
Interests) ผลประโยชน์บางส่วน (Partial Interests) และผลประโยชน์เฉพาะด้าน ( Individual 
Interest) เป็นต้น  

ผลประโยชน์พ้ืนฐานทั้งสี่ประการครอบคลุมถึงเป้าหมายของการก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศอันเกี่ยวข้องกับแนวคิดการได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติด้วยการสร้างความร่วมมือใน
รูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 

Stephen D. Krasner (1978: 5–6) ให้ความเห็นว่า ในมุมมองของกลุ่มรัฐนิยม 
(Statist) จะมองเห็นผลประโยชน์แห่งชาติเป็นผู้แสดงอิสระ (Autonomous actor) ดังนั้น เป้าหมาย
ที่รัฐมุ่งหมายจึงเป็นเป้าหมายเพื่อรัฐโดยรวมมิใช่เพื่อปัจเจก 

กล่าวโดยสรุป ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก 
ในการด าเนินนโยบายของชาติ โดยผลประโยชน์แห่งชาตินี้เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมมิใช่ของ  
ผู้หนึ่งผู้ใด อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์แห่งชาติได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและ  
การตัดสินใจของผู้บริหารว่าจะพิจารณาเรื่องใดเป็นผลประโยชน์ของชาติที่มีความส าคัญอันดับแรก 
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2.1.2  แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561–2564  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนิน

ความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาระหว่างประเทศไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและ
ความร่วมมือในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ โดยในภาพรวมมุ่งเน้นการแสวงหา
วิธีการสร้างความเข้าใจหรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยการใช้ลักษณะรูปแบบการติดต่อ
สัมพันธ์กันผ่านช่องทางต่างๆ ระหว่างบุคคลส าคัญ ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างภาคีเครือข่าย ระหว่าง
องค์การรัฐสภาต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อันเป็นผลก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
และเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกันเพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือหรือข้อตกลงไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ  
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบันนิติบัญญัติเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เป้าประสงค์ที่ส าคัญ คือ สถาบันนิติบัญญัติมีความสัมพันธ์อันดีและ
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน 

การน าแนวคิดจากแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2561–2564 มาใช้ในงานนี้ เนื่องจากถือเป็นส่วนส าคัญที่จะใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานด้าน
ต่างประเทศของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ได้
ก าหนดไว้นั่นเอง 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  องอาจ  เดชอิทธิรัตน์ (2551) ศึกษาเรื่อง เบื้องลึกเบื้องหลังความสัมพันธ์ไทย–
ไต้หวัน ภายใต้นโยบายจีนเดียว พบว่า การด าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และกับไต้หวันของรัฐบาลไทย ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้น ารัฐบาลไทยในแต่ละยุค และ
บริบททางการเมืองระหว่างประเทศ โดยก่อนปี พ.ศ. 2517 ไทยมีความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์และ
มองว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ ขณะที่ไต้หวันเป็นประเทศประชาธิปไตย  ท า
ให้นโยบายของรัฐบาลยังให้การสนับสนุนไต้หวัน แม้จนกระทั่งสหประชาชาติมีมติให้การสนับสนุน
นโยบายจีนเดียว ประเทศไทยในขณะนั้นยังงดออกเสียงในการลงมติ อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นมติ       ที่
ประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ รัฐบาลไทยจึงต้องยอมรับมติและด าเนินนโยบายจีนเดียว   ท า
ให้นับแต่ปี พ.ศ. 2518 ประเทศไทยจึงเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ยุติความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างเป็นทางการกับไต้หวัน 

2.2.2  อิทธิพล  เครือรัฐติกาล และวรศักดิ์  มหัทธโนบล (2558) จากเรื่อง ไต้หวันใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ชี้ให้เห็นความพยายามของไต้หวันในการแสดงบทบาทในเวทีระหว่าง
ประเทศภายหลังประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติด าเนินนโยบายจีนเดียว ยุติความสัมพันธ์กับ
ไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นความพยายามของไต้หวันในการเข้าไปเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลก  
การช่วยเหลือไลบีเรียเพียงเพ่ือต้องการความสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างประเทศเพ่ิมขึ้นจนกลายเป็น
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมาแทนที่ และการสร้างความสัมพันธ์กับสิงคโปร์ที่ยังคงมีเรื่อง
ผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาเรื่องนี้จะใช้กรอบแนวคิดเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติเป็นกรอบแนวคิดหลัก โดย

ประกอบด้วยผลประโยชน์ของไทย ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับจีน ซึ่งมีบทบาทความสัมพันธ์
ระหว่างไต้หวันกับนานาชาติ และผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับไต้หวัน ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาหาความสมดุลในการด าเนินการ ทั้งนี้  
ความสมดุลดังกล่าว หมายถึง ความสมดุลแห่งผลประโยชน์ของไทยเป็นที่ตั้ง เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติใน
ระดับรัฐสภาที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 
  
     +     
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 

ผลประโยชน ์ สมดุล แนวปฏิบัติ 

ของชาติ ร่วมกนั 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมการประชุมรัฐสภา
ระหว่างประเทศ กรณีท่ีมีไต้หวันเข้าร่วมการประชุม นั้น จ าเป็นต้องศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน
ให้เห็นภาพที่ชัดเจนก่อนโดยเฉพาะท่าทีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า 
ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีข้อตกลงที่ 2758 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2514 รับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมในสหประชาชาติ
เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งในเวลาต่อมา สาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวันได้มีการตกลงในหลักการ “จีนเดียว” 
(One China Policy) ตามฉันทามติ เมื่อปี พ.ศ. 2535 (1992 Consensus) นั้น แม้ทั้งสองฝ่ายจะให้
ความหมายของ “จีนเดียว” ที่ต่างกัน แต่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า จีน ได้ถือว่า 
ไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน การด าเนินการใดๆ ของไต้หวันอันแสดงออกถึงการแบ่งแยก
ประเทศตามความหมายของจีนจึงถูกจีนคัดค้าน 

ในบทนี้ จึงขอเริ่มจากภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามนโยบายของผู้น าไต้หวันซึ่งในบางสมัยมีท่าทีโอนอ่อนผ่อนตามจีน บางสมัยมีท่าทีที่แข็งกร้าว ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากนโยบายของพรรคที่ตนสังกัดซึ่งให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของชาติในคนละแง่มุม 
ส่งผลถึงท่าทีของจีนที่แสดงออกต่อนานาประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไต้หวัน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จากนั้น เป็นการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างจีนกับ
ประเทศไทยภายหลังการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี พ.ศ. 2518 อันส่งผลถึงความสัมพันธ์และ
ท่าทีของไทยต่อไต้หวัน โดยได้มีการเปรียบเทียบการด าเนินความสัมพันธ์และการแสดงท่าทีของไทย
ต่อฮ่องกง ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งภายใต้การปกครองของจีนเช่นกัน ก่อนที่จะกล่าวถึงความสัมพันธ์
ระดับรัฐสภาไทยและไต้หวัน อันเป็นประเด็นของการศึกษาในครั้งนี้  
 
3.1  ความสัมพันธ์จีน–ไต้หวัน  

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน หรือ ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ (Cross–
strait Relations) เป็นความสัมพันธ์ที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่อาจ
คาดเดาได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้น าทั้งจีนและไต้หวัน ซึ่งส่งผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายและประเทศต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย  

นับแต่พรรคก๊กมินตั๋งประกาศตั้งไต้หวันขึ้นเป็นประเทศโดยแยกจากจีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อปี  
พ.ศ. 2492 ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายเป็นไปในแบบ “คุมเชิง” ระหว่างกันมาโดยตลอด จนเมื่อ
นายหม่าอิงจิ่ว หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีไต้หวัน เมื่อปี พ.ศ. 2555 
ประกาศด าเนินนโยบายกับจีนโดยแยกความสัมพันธ์เรื่องการเมืองออกจากด้านเศรษฐกิจ สอดคล้อง
กับแนวทางการรวมจีนของรัฐบาลจีน ที่ต้องการเริ่มจากทางด้านสังคมโดยให้ทั้งสองฝ่ายส่งเสริมให้
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เศรษฐกิจและสังคมของสองฝั่งพัฒนาไปอย่างกลมกลืนกัน อ านวยความสะดวกแก่ชาวไต้หวัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยหนุ่มสาว ให้เข้ามาเรียนต่อ มีงานท า สร้างธุรกิจ และใช้ชีวิตในแผ่นดินใหญ่มากขึ้น 
(สมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน, 6 มีนาคม 2560) ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบจึงเป็นไป
ด้วยดี มีการกระชับความสัมพันธ์หลายประการ อาทิ การลงนามเปิดความเชื่อมโยงสามทาง ได้แก่ 
ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ และการเน้นให้ความส าคัญต่อการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจโดย
อาศัยเครื่องมือและนโยบายที่มีความยืดหยุ่นผ่านการเจรจาระดับทวิภาคีภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจช่องแคบไต้หวัน (Economic Cooperation Framework Agreement–ECFA) ส่งผลให้
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมทั้งการเดินทางไปมาระหว่างผู้คนทั้งสองฝั่งพัฒนาไปอย่างมาก 
(วีรศักดิ์  เกิดผลเจริญยิ่ง, 2556) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อหมดยุคของนายหม่า เข้าสู่ยุคที่ไต้หวันมีประธานาธิบดีหญิงคนแรก คือ 
นางไช่อิงเหวิน หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (Democratic Progressive Party: DPP) ซึ่งเข้า
รับต าแหน่งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 การด าเนินนโยบายของไต้หวันได้เปลี่ยนไป เนื่องจากพรรค
นี้มีนโยบายสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระจากจีน โดยนางไช่ได้ประกาศด าเนินนโยบายสองฝั่งช่อง
แคบโดยยึดตามรัฐธรรมนูญของ “สาธารณรัฐจีน” (Republic of China) และแม้จะเคารพใน 
“ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์” ที่ว่านับตั้งแตป่ี พ.ศ. 2535 การเจรจาระหว่างสองฝั่งน ามาซึ่งผลลัพธ์
ที่ทั้งสองฝ่ายควรชื่นชมและรักษา แต่นางไช่ได้เน้นว่า “บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงและหลักทางการเมือง
ที่ด ารงอยู่ การพัฒนาที่มีเสถียรภาพและสันติภาพของความสัมพันธ์สองฟากฝั่งจะต้องได้รับการส่งเสริม
ต่อเนื่อง” แต่ไม่ได้มีการเอ่ยถึงค าว่า “จีนเดียว” ในสุนทรพจน์ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างมีการแถลง      
ค าจ ากัดความ “จีนเดียว” ของตนเอง โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่ง แต่
ไต้หวันก็ปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระมาหลายทศวรรษนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 (ประชาไท, 20 
พฤษภาคม 2559)  

จีนจ าเป็นต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นในการปกครอง เนื่องมาจากขนาดความกว้างใหญ่ของ
ประเทศกว่า 9.5 ล้านตารางกิโลเมตร และประชากรกว่า 1,400 ล้านคน (กระทรวงการต่างประเทศ, 
2561) ที่ประกอบด้วยชนชาติต่างๆ 56 ชนชาติ โดยมีชาวฮ่ัน ที่เป็นชาวจีนแท้ ร้อยละ 91.6 ที่เหลือ
เป็นชนกลุ่มน้อย ได้แก่ จ้วง หุย อุยกูร์ หยี ทิเบต แม้ว แมนจู มองโกล ไตหรือไท เกาซน และอ่ืนๆ อีก
ประมาณร้อยละ 7.1 (สถาบันอาณาบริเวณศึกษา, 2560) รวมทั้งยังมีดินแดนในการปกครองอ่ืนอีก 
อาทิ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ทิเบต ดังนั้น หากประชากรในบริเวณใดลุกฮือขึ้นจะสร้างความปั่นป่วน
ให้กับรัฐบาลของจีนในการปราบปรามได้เช่นกรณีของชาวอุยกูร์ ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการนัดการ
ลุกฮือขึ้น ท าให้ในที่สุด รัฐบาลจีนต้องปิดกั้นการเข้าถึงสื่อบางอย่างที่สามารถสื่อสารกันได้ในวงกว้าง 
เช่น ไลน์ และเฟสบุ๊ก เป็นต้น1  

ในช่วงที่ผ่านมา จีนด าเนินนโยบายต่างประเทศในมิติการเมืองในภูมิภาคเอเชียด้วยการ  
(1) ผูกมิตรสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้านต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้งไทยและอาเซียน 
เพ่ือเป็นทั้งการส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยตลอดจนสร้างเงื่อนไขให้การพัฒนาประเทศด าเนินไป
อย่างมีเสถียรภาพ (2) มีบทบาทในทางสร้างสรรค์ต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเข้ามา
                                                 
1 สัมภาษณ์  ศิริพร  ศุภนมิิตวิเศษกุล, อัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวง 
การต่างประเทศ, 18 กรกฎาคม 2561. 
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พัวพันอย่างสร้างสรรค์ในเวทีการเมืองภูมิภาค (3) ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศ
อาเซียน รวมทั้งแสดงให้เห็นว่า จีนเป็นส่วนหนึ่งและให้ความส าคัญแก่เอเชียตะวันออก เพ่ือเน้นถึง
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นอ านาจในการต่อรองกับกลุ่ม
มหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป และเป็นการถ่วงดุลอ านาจของสหรั ฐอเมริกาได้
ระดับหนึ่ง (ณัฐพล  ขันธหิรัญ, 2555: 11) 

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้จีนต้องหันกลับมาจับตามองการด าเนินนโยบายของไต้หวันอีกครั้ง  
จากการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งประจ าการที่จีนในช่วงเวลาดังกล่าว 
พบว่า จีนไม่ยอมรับการประกาศนโยบายของประธานาธิบดีไช่ และประกาศห้ามชาวจีนแผ่นดินใหญ่
เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังไต้หวัน2 ขณะเดียวกัน จีนยังมีการส่งสัญญาณไปยังนานาประเทศและ
ไต้หวันโดยจัดให้มีการฝึกซ้อมรบในทะเลจีนใต้ มีการขนเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบหลายล าผ่าน
ช่องแคบไต้หวันผ่านเขตแสดงตนเพ่ือป้องกันภัยทางอากาศ (ADIZ) ภายหลังจากที่ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์ว่า ได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีไช่  
(บีบีซี, 11 มกราคม 2560) ขณะเดียวกัน จีนได้จับตาการด าเนินนโยบายของประธานาธิบดีไช่  
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการประกาศนโยบาย “มุ่งใต้ใหม่” (New Southbound) เมื่อปี พ.ศ. 2560 
ที่ต้องการจะขยายความร่วมมือกับอาเซียนเพ่ือลดการพ่ึงพาจีน และการส่งผู้แทนระดับสูงไปส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เพ่ือขยาย “พ้ืนที่ยืน” และ “visibility” ของไต้หวัน  
 
3.2  ปฏิกิริยาของจีนต่อนานาประเทศที่มีปฏิสัมพันธ์กับไต้หวัน 

ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างนานาประเทศกับไต้หวัน ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าจีนมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดท่าทีต่างๆ ระหว่างทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้เพราะการประกาศใช้นโยบายจีนเดียว 
(One China Policy) ของจีน ท าให้จีนสามารถอ้างความชอบธรรมในการเข้าไปแทรกแซงการติดต่อ
ระหว่างนานาชาติกับไต้หวัน หรือแม้แต่ประเทศอ่ืนที่จีนมองว่า อยู่ใต้ “ร่ม” การปกครองของตน  
ไม่ว่าจะเป็นทิเบต หรือฮ่องกง สอดคล้องกับงานของ ลดา  ภู่มาศ (2559 ) ที่เห็นว่า ตามบริบทของ
ความเข้มแข็งภายในประเทศและการเติบโตของประเทศภายใต้การน าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและ
บทบาทเชิงรุกของจีนในการมีปฏิสัมพันธ์ระดับระหว่างประเทศ จีนได้ด าเนินนโยบายต่างประเทศ
อย่างโดดเด่น แข็งขัน (assertive) และแข็งกร้าว (aggressive) มากขึ้น ต้องการแสวงหาพ้ืนที่ยืนที่
กว้างขึ้นและให้เป็นที่ยอมรับในการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก จีนจะไม่ ยอมประนีประนอมใน
ผลประโยชน์หลัก (core interest) ของประเทศเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการรักษาอ านาจอธิปไตยของชาติ
และบูรณภาพแห่งดินแดน  

การแสดงบทบาทของจีนต่อไต้หวัน แม้หลายประเทศจะไม่ยอมรับ แต่เมื่อต้องปฏิบัติตาม
มติขององค์การสหประชาชาติ และค านึงถึงผลประโยชน์ที่แต่ละประเทศมีกับจีนแล้ว หากเป็น
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนโดยเฉพาะในเรื่องการค้ากับจีนในฐานะตลาดการค้ารายใหญ่ของ  
ทุกประเทศ หลายประเทศก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของจีน สอดคล้องกับงานของโจเซฟ 
แฟรงเกล (อ้างจาก องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 2551) ที่ว่า ผู้น ารัฐจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ
                                                 
2 สัมภาษณ์  วรพรรณี  ด ารงมณี, นักการทูตช านาญการพิเศษ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 13 กรกฎาคม 2561. 
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เป็นส าคัญ และด าเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มากที่สุด หากเกิด
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติ กับผลประโยชน์ของชาติอ่ืนๆ ผู้น าจะเลือกให้ความส าคัญ
แก่ผลประโยชน์แห่งชาติตนมากที่สุด  

ด้วยเหตุนี้  จีนจึงอยู่ ในสถานะมีแต้มต่อทางการเมืองกับหลายประเทศ ขณะที่ภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวัน ทิเบต และฮ่องกง จีนยังคงมองว่าเป็นดินแดนในการปกครองของ
ตนเช่นกัน ดังนั้น การจะด าเนินการใดๆ ที่แสดงออกถึงการ “ปลดแอก” จากจีน จึงต้องถูกปราม ทั้งนี้
รวมถึงการแสดงออกของจีนต่อประเทศต่างๆ ที่สนับสนุนการด าเนินนโยบายแยกตัวของดินแดนใน
การปกครองของจีนเป็นเอกราชด้วย 

จากการศึกษาปฏิกิริยาของจีนต่อไต้หวันและนานาประเทศที่มีปฏิสัมพันธ์กับไต้หวัน 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง 

3.2.1  ด้านสังคม 
แม้จีนกับไต้หวันจะมีความขัดแย้งต่อกันในทางการเมือง แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

ทั้งสองฝ่ายกลับมีการติดต่อกันอย่างไม่เป็นทางการในระดับประชาชนมากขึ้นภายหลังจากที่ไต้หวัน
ประกาศยกเลิกการห้ามมิให้ประชาชนไต้หวันเดินทางมายังจีน มีการผ่อนปรนอนุญาตให้ชาวไต้หวัน
เดินทางไปจีนแผ่นดินใหญ่เพ่ือเยี่ยมญาติได้ และยังพบว่า นักธุรกิจไต้หวันที่ไปด าเนินธุรกิจใน
แผ่นดินใหญ่ได้กลายเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในอันดับต้นๆ ของจีน ทั้งนี้ จีนหวังที่จะใช้ความสัมพันธ์
ดังกล่าวเชื่อมภาคประชาชนของทั้งสองฝั่งช่องแคบเข้าด้วยกันเช่นกัน โดยมีจุดหมายไปสู่การรวมชาติ
ในอนาคต (องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 2551: 137) 

ด้วยเหตุดังกล่าว ท าให้ไม่พบปฏิกิริยาของจีนที่มีต่อการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างนานาประเทศกับไต้หวันในส่วนที่เกี่ยวกับทางด้านสังคมมากนัก จึงพบว่า มีการแลกเปลี่ยน
การเยือน ความร่วมมือ การศึกษาดูงานระหว่างไต้หวันกับประเทศต่างๆ อยู่เป็นจ านวนมาก อาทิเช่น 
เกาหลีใต้ ได้มีการลงนามข้อตกลงหวนกลับสู่การเชื่อมต่อทางการเดินอากาศอีกครั้ง เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2547 ภายหลังจากระงับไปเป็นเวลาถึง 12 ปี การลงนามในข้อตกลงกับประเทศที่
เกี่ยวข้องในด้านแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือปกป้องสิทธิของแรงงานต่างชาติใน
ไต้หวัน (องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 2551: 148–149) แม้แต่สหรัฐอเมริกาก็ยังคงความสัมพันธ์กับไต้หวัน
ในด้านการลงทุน การค้า สังคม วัฒนธรรม และติดต่อระหว่างกันแบบไม่เป็นทางการภายใต้ 
“กฎหมายความสัมพันธ์กับไต้หวัน” (Taiwan Relation Act) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2522 มีการตั้งส านักงาน AIT (American Institution In Taiwan) เพ่ือใช้เป็นสถานที่ติดต่อระหว่าง
ประเทศท้ังสอง (องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 2551: 132–133)  

น่าสังเกตว่า ในกรณีของสหรัฐอเมริกานั้น เห็นได้ชัดว่า สหรัฐอเมริกามี
ความสัมพันธ์กับไต้หวันในเชิงผลประโยชน์เรื่องความมั่นคงอย่างชัดเจน การท าสัญญา Taiwan 
Relation Act ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไต้หวันมีจุดประสงค์เพ่ือให้สหรัฐอเมริกาสามารถเข้ามา
คุ้มครองความสงบมั่นคงบริเวณช่องแคบไต้หวัน อันเป็นพันธกรณีที่จะช่วยเหลือในกรณีที่ไต้หวันถูก
โจมตีจากประเทศที่สาม และสหรัฐอเมริกายังสามารถขายอาวุธให้กับไต้หวันเพ่ือป้องกันตนเองได้ด้วย 
ขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาสามารถอาศัยกฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการกีดกันการขยาย
อิทธิพลของจีนในแถบเอเชีย–แปซิฟิกไปในตัว (องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 2551: 245) 
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ในงานของ องอาจ  เดชอิทธิรัตน์ (2551) ไม่ได้กล่าวถึงปฏิกิริยาของจีนต่อการท า
สัญญา Taiwan Relation Act ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไต้หวัน อาจเป็นเพราะช่วงเวลาดังกล่าว
บทบาทของคอมมิวนิสต์จีนก าลังถูกต่อต้านจากโลกภายนอกอย่างหนัก แต่ในการประกาศนโยบาย 
“อเมริกาต้องมาก่อน” (America First) ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ที่เพ่ิงเข้า
รับต าแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ของอเมริกาเป็นอันดับแรก 
(Brandinside, 21 มกราคม 2560) ท าให้เราได้เห็นบทบาทการรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา
ในรูปแบบใหม่ โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ลงนามในกฎหมาย 
‘Taiwan Travel Act’ สนับสนุนการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวันในทุกระดับ และ
ให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดมา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับงานของโจเซฟ   แฟรงเกล 
(อ้างจาก องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 2551) ที่ว่า ทัศนะของผู้น าเปลี่ยนไปได้ โดยผลประโยชน์แห่งชาติที่
ยึดถือในช่วงขณะหนึ่งอาจจะลดความส าคัญลง และมีผลประโยชน์แห่งชาติในประเด็นอ่ืนๆ มี
ความส าคัญมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ท าให้รัฐบาลจีนแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่ง และประกาศ
จะใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐอเมริกา และกองก าลังสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนในไต้หวันในเวลาที่
เหมาะสมโดยวิธีทางการทูตและทางทหารหากกฎหมายสนับสนุนการติดต่อระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ 
และไต้หวันมีผลบังคับใช้ (ไทยรัฐออนไลน์, 20 มีนาคม 2561) สอดคล้องกับงานวิจัยของลดา ภู่มาศ 
(2559) ที่ว่า จีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
จีนยึดมั่นใน “นโยบายจีนเดียว” อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกายังคงเพิกเฉยต่อ
ค าขู่นี้  

ส าหรับประเทศไทย ได้มีการลงนามความร่วมมือต่างๆ กับไต้หวัน ที่ส าคัญ ได้แก่ 
ความร่วมมือในกรอบโครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร -
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปีโดยผ่าน International Co–
operation and Development Fund (ICDF) ของไต้หวัน (องอาจ  เดชอิทธิรัตน์ , 2551: 157)  
ซ่ึงน่าจะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่ส าคัญที่แสดงถึงความแนบแน่นระหว่างไทยกับไต้หวัน  
แม้ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งไต้หวันได้ให้
ความช่วยเหลือด้านทุนฝึกอบรมระยะสั้นแก่ข้าราชการไทย และความรู้ด้านเทคโนโลยีภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการลงนามร่วมกัน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 (กรมเอเชียตะวันออก , 2561) ท าให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ 
การศึกษาดูงานในเชิงวิชาการระหว่างกันมาโดยตลอด รวมทั้งการให้ทุนนักวิจัยไทยไปท าวิจัยที่ไต้หวัน
อีกด้วย3  

การด าเนินความสัมพันธ์ในด้านสังคมเหล่านี้ เห็นได้ว่า ทั้งจีนและไทยต่างได้รับ
ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ดังนั้น จีนจึงมิได้มีปฏิกิริยาใดๆ มีเพียงจับตาดูความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
เท่านั้น 
  

                                                 
3 สัมภาษณ์  มรกต  เจวจินดา ไมยเออร์, รองผู้อ านวยการฝ่ายวจิัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 20 มิถุนายน 
2561. 
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3.2.2  ด้านเศรษฐกิจ 
แต่เดิมจีนไม่ได้เข้มงวดกับการด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีระหว่าง

นานาประเทศกับไต้หวันนัก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะพิจารณาแล้วว่า มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างสองฝ่าย
ไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนแต่อย่างใด ท าให้ที่ผ่านมาเราจึงเห็นไต้หวัน
มุ่งมั่นในการขยายฐานการค้ากับต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคทางใต้ของไต้หวัน รวมทั้งประเทศไทย 
โดยในปี พ.ศ. 2537 ไต้หวันได้ออกแนวปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและพาณิชย์กับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Southward Policy ซึ่งท าให้การค้าของไต้หวัน
ขยายตัวมากขึ้นตามล าดับ พร้อมกับการลงทุนของไต้หวันในภูมิภาคนี้ (องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 2551: 
148–149)  

ส าหรับประเทศไทย ไต้หวันมองว่า ประเทศไทยเป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการตั้ง
ฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีในประเทศ และยังเป็นแหล่งอุปทานด้านสินค้าเกษตรที่ราคาไม่แพง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวและผลไม้ รวมทั้งผู้ใช้แรงงาน เพราะแรงงานไทยค่อนข้างจะมีความช านาญสูง
ในด้านการก่อสร้างและอ่ืนๆ ขณะที่ไทยได้รับประโยชน์จากไต้หวัน คือ ความก้าวหน้าในด้าน
การเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศจากภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการลงทุนสูง 
(องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 2551: 156)  

ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างไทยกับไต้หวันเป็นไปด้วยดี มีการลงนาม 
ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจหลายเรื่อง ได้แก่ ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และความตกลง
ยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2542 แม้ในช่วงที่นักลงทุนจีนเริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ไทยกับไต้หวันก็ยังคงมีการลงนามความร่วมมือด้านการค้าเช่นเดิม อาทิ พิธีสาร
แห่งความตกลงระหว่างส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปและส านักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทยเพ่ือการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย–ไต้หวัน ลงนามเมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 และข้อตกลงระหว่างส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปและส านักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทยว่าด้วยความร่วมมือในด้านต่อต้านอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจข้ามชาติและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ลงนามเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 (กรมเอเชีย
ตะวันออก, 2561) 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในเวลาต่อมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้
ประกาศนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road) ในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือยกระดับ
อ านาจทางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคและเวทีโลกผ่านยุทธศาสตร์ “ท าในจีน ค.ศ. 2025” (Made in 
China 2025) และข้อริเริ่มด้านความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ 3Cs (Connectivity, Competitiveness, 
Community) ของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ หรือ 
Greater Mekong Sub–region (GMS) อันเป็นที่มาของโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดตั้งเขต
เศรษฐกจิพิเศษ การลงทุนในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับจีน โครงสร้างรถไฟไทย–จีน 
การจัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment 
Bank: AIIB) การผลักดันให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินระหว่างประเทศ (RMB Internationalization)  
การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน และการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบรอบด้าน 
ในภูมิภาค เป็นต้น (ลดา  ภู่มาศ, 2559: 19) ท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นจุดหมาย
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ปลายทางที่จีนให้ความสนใจ ล่าสุด ประธานาธิบดีสี ยังได้ประกาศวิสัยทัศน์ “โลกาภิวัตน์ทาง
เศรษฐกิจ” (economic globalization) ที่ต้องการให้จีนเป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจของโลกอีกด้วย 
(Brandinside, 26 มกราคม 2560)  

จากนโยบายดังกล่าว อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับท่าทีด้านความสัมพันธ์
ทางการค้าระหว่างนานาประเทศกับไต้หวัน โดยพบว่า กระทรวงพาณิชย์ของไทย เคยได้รับค าเตือน
จากรองอธิบดีส านักงานกิจการไต้หวันของจีน (Taiwan Affairs Office of the State Council PRC) 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ย้ าถึงนโยบายจีนเดียว และขอคัดค้านไม่ให้ประเทศที่มีความสัมพันธ์
ทางการทูตกับจีน มีความสัมพันธ์ทางการกับไต้หวัน หรือมีความตกลง ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า 
หรือเศรษฐกิจที่มีลักษณะรับรองอธิปไตยของไต้หวัน รวมทั้งระมัดระวังการมีปฏิสัมพันธ์กับไต้หวัน 
เพ่ือมิให้กระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีน (ลดา  ภู่มาศ, 2559: 17) แต่กระนั้น 
หน่วยงานของไทยซึ่งดูแลด้านเศรษฐกิจก็ยังคงเดินหน้าในการส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วมกับไต้หวัน 
เช่น การจัดการประชุม “ความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย–ไต้หวัน 2017” (2017 Thailand–Taiwan 
Industrial Collaboration Summit) 4 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรก ปรากฏว่า 
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจ านวนมาก (เดลินิวส์, 30 กรกฎาคม 2560) ทั้งนี้ การจัดงาน
ดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบาย “มุ่งใต้ใหม่” (New Southbound policy) ของประธานาธิบดีไช่  
ที่ประกาศภายหลังการเข้ารับต าแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2559 เพ่ือขยายขอบเขตความร่วมมือกับประเทศ 
ที่อยู่ทางใต้ของไต้หวันในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิกในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง และผลจากการด าเนินนโยบาย 
“มุ่งใต้ใหม่” ของไต้หวัน พบว่า มีจ านวนนักท่องเที่ยวและนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อยังไต้หวัน
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของมูลค่าการค้าระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับไต้หวันก็เพ่ิมสูงขึ้นด้วย  
ซึ่งในขั้นตอนต่อไป รัฐบาลไต้หวันได้ประกาศจะเน้นใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร การแพทย์ 
การเกษตรและการสร้างธุรกิจของคนรุ่นใหม่ (Start–up) (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2561) 
  

                                                 
4 การประชุม “ความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย–ไต้หวัน 2017” (2017 Thailand–Taiwan Industrial 
Collaboration Summit) ถือเปน็การประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรก จดัขึ้นเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน ประกอบด้วย ตัวแทนมาจากหน่วยงานหลายแห่งท้ังภาครัฐและเอกชนของไต้หวัน 
รวมถึงสหพันธ์อุตสาหกรรมแห่งชาติของไต้หวัน กระทรวงกิจการเศรษฐกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งไตห้วัน ส่วนผู้แทนของฝ่ายไทยมาจากหน่วยงานหลายแห่ง รวมถึงสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (เอฟทีไอ) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ครศ.) และ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไ์อ) มีการลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) 14 ฉบับ
ระหว่างฝ่ายไต้หวันและฝ่ายไทย ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานส าคัญของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับไต้หวัน เนื่องจากครอบคลมุในทุกด้านที่ส าคัญ คือ ในด้านอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ การออกแบบและศลิปะสร้างสรรค์ และการบริการสารสนเทศ (เดลินิวส์. วันอาทิตย์ที่ 
30 กรกฎาคม 2560) 
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3.2.3  ด้านการเมือง 
ประเด็นด้านการเมืองเป็นประเด็นที่จีนให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจีนต้องการ

ความเป็นเอกภาพในการปกครองตามนโยบายจีนเดียว ดังนั้น หากส่วนหนึ่งของประเทศจีน ไม่ว่าจะ
เป็นทิเบต ฮ่องกง หรือไต้หวัน มีการแสดงออกเพ่ือเรียกร้องความเป็นอิสระจากการปกครองของจีน 
หรือประเทศใดให้การสนับสนุนการกระท าที่จีนมองว่าเป็น “ความพยายามแยกตัวเป็นอิสระ” 
ดังกล่าวจีนจะมีปฏิกิริยาต่อประเทศนั้นๆ ทันที  

ในกรณีของไต้หวัน แม้ในปัจจุบันจะมีประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ไต้หวันเหลือเพียง 19 ประเทศ5 แต่จีนก็ยังคงถือว่าไต้หวันเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องด าเนินการแก้ไขให้
ลุล่วง ดังนั้น หากประเทศใดแสดงท่าทีสนับสนุน “ความพยายาม” แยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันตาม
ความเข้าใจของจีน จีนก็จะมีการส่งสัญญาณ “เตือน” ไปยังประเทศนั้นๆ ส่วนประเทศใดจะให้ความสนใจ
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาถึงผลประโยชน์ของชาติตนและความเชื่อมั่นในบทบาทของตน
ในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ขอยกกรณีตัวอย่าง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น  

สิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่แสดงถึงการยึดถือผลประโยชน์ของชาติตนมาก่อน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามการด าเนินนโยบายของนายลีกวนยิว นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ 
โดยสิงคโปร์กับไต้หวันมีความสัมพันธ์ระหว่างกันก่อนที่สิงคโปร์จะเปิดความสัมพันธ์กับจีนถึงกับม ี
ค่ายฝึกทหารของสิงคโปร์อยู่ในไต้หวัน (องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 2551: 149) เนื่องจากก่อนหน้านี้ 
สิงคโปร์มองว่าจีนให้การสนับสนุนกลุ่มคอมมิวนิสต์ในมลายาซึ่งก่อความไม่สงบในแถบแหลมมลายู 
ในช่วงปี พ.ศ. 2516 ถึงช่วงปี พ.ศ. 2523 นายลีกวนยิว เดินทางเยือนไต้หวันเกือบทุกปี (สิทธิพล  
เครือรัฐติกาล และวรศักดิ์  มหัทธโนบล, 2558: 170) อย่างไรก็ดี ในที่สุดเมื่อพิจารณาถึงบริบททาง
การเมืองและเศรษฐกิจของจีน นายลีกวนยิว ก็ได้เดินทางเยือนจีนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2519 
และในเวลาต่อมา นายเติ้งเสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรีของจีนขณะนั้นก็ได้เดินทางเยือนสิงคโปร์เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2521 โดยหวังหาเสียงสนับสนุนจากประเทศในอาเซียนเพ่ือต่อต้านการขยาย
อิทธิพลของเวียดนามซึ่งมีสหภาพโซเวียตหนุนหลัง และด้วยบุคลิกที่เป็นมิตรกับทุกฝ่าย ท าให้ 
นายลีกวนยิว กลายเป็นผู้น าประเทศเพียงคนเดียวในช่วงนั้นที่สามารถเดินทางไปเยือนทั้งกรุงปักกิ่ง
และกรุงไทเปได้โดยที่ทั้งจีนและไต้หวันไม่คัดค้านหรือแสดงความไม่พอใจ อีกทั้งเขายังกลายเป็น
ตัวกลางในการสื่อสารข้ามช่องแคบไต้หวันอีกด้วย 

อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ภายใต้การน าของนายลีกวนยิว ได้ด าเนินนโยบายความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับจีนและไต้หวันอย่างระมัดระวัง โดยในกรณีกับจีนนั้น แม้สิงคโปร์กับจีนจะมี
แถลงการณ์การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2533 แต่เป็นเพียง

                                                 
5 ปัจจุบัน (พ.ศ.2561) ประเทศท่ีมคีวามสัมพันธ์ทางการทตูกับไต้หวนั มีจ านวน 19 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศ
ในภูมิภาคละตินอเมริกาและแครบิเบียน ได้แก่ เบลีซ เอลซลัวาดอร์ เฮติ นิการากัว เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์     
วินเซนต์และเกรนาดีนส์ กัวเตมาลา ปารากวัย ฮอนดรูัส และเซนตล์เูซีย ประเทศในแอฟริกามี 2 ประเทศ ได้แก่  
บูร์กินาฟาโซ สวาซิแลนด์ ในยุโรปมี 1 ประเทศ ได้แก่ นครวาติกัน และในภูมภิาคแปซิฟิก อีก 6 ประเทศ ได้แก่   
คิริบาติ นาอูรู หมู่เกาะโซโลมอน ตูวาลู หมูเ่กาะมาร์แชลล์ และปาเลา โดยสาธารณรัฐโดมินิกันเป็นประเทศล่าสดุ   
ที่ยกเลิกความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน (มติชนออนไลน์. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561) ซึ่งก่อนหน้านั้น ปานามา 
ได้ยกเลิกความสัมพันธ์ทางการทตูกับไต้หวันไปเมื่อปี พ.ศ.2560 (บีบีซ,ี 13 มิถุนายน 2017) 
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การระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะมีความสัมพันธ์กันบนพ้ืนฐานของหลักปัญจศีล (The Five Principles of 
Peaceful Coexistence) และกฎบัตรสหประชาชาติเท่านั้น ท าให้สิงคโปร์ยังคงความสัมพันธ์ทาง
การทหารกับไต้หวันได้ต่อไป (สิทธิพล  เครือรัฐติกาล และวรศักดิ์  มหัทธโนบล, 2558: 175) ขณะที่
ในการต้อนรับการเยือนของนายหลี่เติงฮุย ประธานาธิบดีจากไต้หวัน นายลีกวนยิว ได้สั่งห้าม 
การปฏิบัติในฐานะประมุขแห่งรัฐ ห้ามประดับธงชาติไต้หวัน หรือการจัดกองทหารเกียรติยศ และเมื่อ
เกิดวิกฤตการณ์ช่องแคบไต้หวันอันเนื่องมาจากนโยบายการทูตเชิงรุกของนายหลี่ เติงฮุย 6  
นายลีกวนยิว ได้กล่าวสุนทรพจน์ เรียกร้องให้ไต้หวันให้ค ามั่นว่าจะไม่ประกาศเอกราช รวมทั้ง
เรียกร้องให้จีนเปิดพ้ืนที่ให้กับไต้หวันในเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งข้ึน ในที่สุดเหตุการณ์ก็สงบลง  

จะเห็นได้ว่า นายลีกวนยิว ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้ผลประโยชน์
ของชาติเป็นหลัก แนวนโยบายนี้ยังคงปรากฏอยู่ในผู้น ารุ่นต่อมาของสิงคโปร์ เมื่อนายลีเซียนลุง  
รองนายกรัฐมนตรี บุตรชายของนายลีกวนยิว เตรียมเดินทางเยือนไต้หวันในวันที่ 10 กรกฎาคม 2547 
ก่อนที่เขาจะเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน เพ่ือที่จะรับทราบ
สถานการณ์ของไต้หวันและความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์กับไต้หวันด้วยตนเอง หลังจากท่ีสิงคโปร์ไม่มี
การเยือนไต้หวันมานานถึง 12 ปี แต่ในเวลานั้น นายเฉินสุยเปี่ยน เพ่ิงได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีสมัยที่ 2 และมีนโยบายที่จะผลักดันเอกราชของไต้หวันอยู่ต่อไป จีนได้คัดค้านการเยือน
ไต้หวันของนายลีเซียนลุงอย่างเต็มที่ แต่นายลีเซียนลุงไปเยือนไต้หวันตามก าหนดการเดิมที่วางเอาไว้ 
ท าให้จีนได้ด าเนินมาตรการตอบโต้สิงคโปร์หลายประการ อาทิ นายโจวเสี่ยวชวน ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งชาติจีนยกเลิกการเดินทางเยือนสิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีน 126 คน ยกเลิกการเดินทางมาดูงาน
ด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการและบริหารรัฐกิจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ของสิงคโปร์ จน
ในที่สุด นายลีเซียนลุง ต้องมีการออกแถลงการณ์เกี่ยวกับกรณีนี้ โดยเน้นว่า นโยบายจีนเดียวของ
สิงคโปร์จะไม่เปลี่ยนแปลง การที่ไต้หวันพยายามเคลื่อนไหวเพ่ือเอกราชนั้นมิใช่ผลประโยชน์ของ
สิงคโปร์ และมิใช่ผลประโยชน์ของภูมิภาคด้วย หากไต้หวันประกาศเอกราช สิงคโปร์จะไม่รับรอง
ไต้หวัน และในความเป็นจริงแล้วไม่มีประเทศใดในเอเชียที่จะรับรองไต้หวัน ในที่สุด เหตุการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างสิงคโปร์กับจีนก็ยุติลง (สิทธิพล  เครือรัฐติกาล และวรศักดิ์  มหัทธโนบล, 2558: 182)  

ญี่ปุ่นกับไต้หวัน ภายหลังการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี พ.ศ. 2515 ก็มี
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นตามล าดับ ในเดือนมกราคม 2547 นายโยชิโร โมริ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและ
สมาชิกสภาไดเอท จ านวน 14 คน เดินทางไปไต้หวันเพ่ือร่วมการประชุมประจ าปีครั้งแรกของชมรม

                                                 
6 ในเดือนมิถุนายน 2538 สภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาอนุมตัิวีซ่าแก่นายหลี่เติงฮุยเพื่อให้เขาเดินทางไปรับ
ปริญญากิตตมิศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล และในสุนทรพจน์ของเขา ณ มหาวิทยาลัยดังกลา่ว นายหลี่เติงฮุยมิได้
เอ่ยถึงหลักการจีนเดียวเลย อีกท้ังยังเรียกไต้หวันว่า “สาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวัน” (The Republic of China 
on Taiwan) ท าให้นายกรัฐมนตรหีลี่เผิงของจีนเชื่อว่า นายหลี่เติงฮยุต้องการผลักดันใหไ้ต้หวันเป็นเอกราช และ
ในช่วงของการเลือกตั้งประธานาธบิดีโดยตรงครั้งแรกของไต้หวันเมือ่เดือนมีนาคม 2539 ซึ่งนายหลี่เติงฮุยลงสมัคร
รับเลือกตั้งและไดร้ับชัยชนะ จีนได้ข่มขู่ด้วยการซ้อมรบในช่องแคบไต้หวันจนท าให้สหรัฐอเมริกาซึ่งมพีันธะในการ
ปกป้องไต้หวันตามกฎหมายภายในของสหรัฐฯ ท่ีเรยีกว่า Taiwan Relations Act 1979 ต้องส่งเรือบรรทุก
เครื่องบิน 2 ล ามายังช่องแคบไต้หวันเพ่ือปรามการกระท าของจีน การทูตเชิงรุกของนายหลีเ่ติงฮยุน าไปสู่
วิกฤตการณ์ช่องแคบไต้หวันช่วงปี พ.ศ. 2538–2539 (สิทธิพล เครือรัฐติกาล และวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558: 177) 
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รัฐสภาระหว่างประเทศเพ่ือความมั่นคงของภาคพ้ืนเอเชีย–แปซิฟิก (First Annual Convention of 
the International Parliamentary Forum for Asia–Pacific Security) ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 
ปีเดียวกัน สภาไดเอท 12 คน และผู้แทนส่วนท้องถิ่นอีก 79 คน เดินทางมาเยี่ยมเยียนไต้หวัน จากนั้น 
ในเดือนธันวาคม ญี่ปุ่นได้ออกวีซ่านักท่องเที่ยวให้แก่อดีตประธานาธิบดีหลี่เติงฮุย ของไต้หวัน ทั้งท่ีจีน
ได้ประกาศเตือนญี่ปุ่นแล้วแต่ญี่ปุ่นไม่ให้ความสนใจ นอกจากนี้ ในปีถัดมา (2548) นายกรัฐมนตรี  
โคอิซูมิ ยังประกาศจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก่ไต้หวันในหลายด้านอีกด้วย (องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 
2551: 149–150) 

ส าหรับประเทศไทย แม้ไต้หวันจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอันดีกับไทย  
หากการเดินทางเข้ามาเยือนไทยในฐานะผู้แทนของภาคเอกชน เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ ทางการไทยสามารถให้การต้อนรับตัวแทนจากภาคธุรกิจไต้หวันอย่างอบอุ่น แต่ หาก 
คณะผู้แทนมาในนามผู้แทนทางการเมือง ประเทศไทยจะมีความระมัดระวังอย่างมากจนท าให้สูญเสีย
โอกาสไปหลายครั้ง เช่น กรณีนาง Chew Chu ประธานคณะกรรมการกิจการแรงงานของไต้หวัน  
มีก าหนดการเดินทางมาประเทศไทย เพ่ือเป็นสักขีพยานในพิธี ลงนามข้อตกลงด้านแรงงานกับฝ่ายไทย 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2545 แต่ถูกทางการไทยปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศ ท าให้ไต้หวันตอบโต้ด้วย
การยื้อเวลาการพิจารณาใบสมัครของแรงงานไทยที่ต้องการเข้าไปท างานบนเกาะไต้หวัน และอีกครั้ง 
เมื่อวันที่ 19–21 มกราคม 2546 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไต้หวัน พร้อมคณะผู้แทนราษฎร และ
ผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 19 คน เตรียมจะเดินทางเข้ามาส ารวจลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย แม้จะเป็น
ในเชิงธุรกิจการค้า หากแต่เป็นการเดินทางมาในฐานะตัวแทนทางการเมือง ประเทศไทยจึงได้ปฏิเสธ
การออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับคณะดังกล่าว เป็นเหตุให้คณะผู้แทนของไต้หวันประกาศยกเลิกการเดินทาง
เพ่ือประท้วงประเทศไทยในกรณีนี้เช่นกัน (องอาจ  เดชอิทธิรัตน์, 2551: 165–166) 

จากการด าเนินการของประเทศไทยทั้ง 3 ด้าน ดูเหมือนว่า ประเทศไทยเป็น
พันธมิตรที่ดียิ่งของจีน สมดังที่จีนให้ความไว้วางใจมาตลอด อย่างไรก็ดี หากจะวิเคราะห์ถึงเหตุผลของ
การเป็น “เด็กดี” ของไทยในสายตาจีนแล้ว น่าจะเป็นเพราะผลประโยชน์ที่ไทยมีอยู่กับจีนอย่าง
มากมายนั่นเอง  
 
3.3  ความสัมพันธ์ไทย–จีน 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนับแต่อดีตที่สืบย้อนไปได้
ถึงก่อนสมัยสุโขทัย จนถึงกับเชื่อกันว่าคนไทยอพยพมาจากจีนตอนใต้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ความเป็นจริง 
คือ กว่าครึ่งหนึ่งของคนไทยสืบเชื้อสายมาจากคนจีน ในหัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย–จีน
ในด้านต่างๆ โดยชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ไทยมีต่อจีน ขณะเดียวกัน จีนได้อาศัยไทยในฐานะมิตร
ประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ในการปูทางขยายอ านาจทางเศรษฐกิจลงมายังภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเชิงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  

3.3.1  ด้านการทูต 
แม้ไทยจะมีความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ กับจีนมาอย่างยาวนานแล้ว แต่เพ่ิงสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ภายหลังสหประชาชาติมีมติรับรอง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้แทนตามกฎหมายและเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแทนไต้หวัน การที่
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รัฐบาลไทยหันไปเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนโดยยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันนั้น  
แม้จะเป็นการด าเนินการตามข้อมติของสหประชาชาติ ขณะเดียวกัน ได้สะท้อนมุมมองผู้น ารัฐบาลไทย 
ในเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของชาติด้วย โดยก่อนหน้านั้น ผู้น าของไทยในอดีตล้วนมองสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน หรือจีนคอมมิวนิสต์ด้วยความหวาดระแวง เกรงจะน าลัทธิคอมมิวนิสต์มาเผยแพร่ยัง
ประเทศไทย จึงหันไปผูกมิตรกับสหรัฐอเมริกาเพ่ือคานอ านาจการขยายอิทธิพลของจีนคอมมิวนิสต์
มายังประเทศไทย (สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย–จีน , 2552) แม้กระทั่งเมื่อไทยเริ่ม
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแล้ว แต่ไทยยังคงมีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาเช่นเดิม แสดงให้เห็น
ถึงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการรักษาผลประโยชน์ของประเทศผ่านการคุ้มครองของมหาอ านาจ
อย่างสหรัฐอเมริกา ขณะที่จีนได้เปลี่ยนนโยบายต่อไทยภายหลังที่สถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกประเทศแล้วมาเป็นการเน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและ
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นหลัก ปัจจุบันไทยและจีนยังได้ยกระดับ
ความสัมพันธ์ เป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” หรือ “Strategic 
Comprehensive Cooperative Partnership” (สอท. ณ กรุงปักกิ่ง , 2561) การเปลี่ยนนโยบาย
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติทั้งไทยและจีนนี้ สอดคล้องกับงานของไชยสิทธิ  ตันตยกุล 
(2555) ที่อธิบายเรื่องของผลประโยชน์ไว้ว่า เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานการตกลงใจในการด าเนินนโยบาย
ของประเทศ โดยมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่ออ านาจอธิปไตยของประเทศ
และการด าเนินนโยบายต่างประเทศ 

3.3.2  ด้านการเมือง  
เห็นได้ชัดว่า ในความสัมพันธ์ด้านการเมืองนั้น จีนต้องการการสนับสนุนจากไทย

โดยอ้างความเป็นมิตรประเทศที่ดีกันมาโดยตลอดเพ่ือสนับสนุนจีนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
โดยประเด็นที่จีนต้องการการสนับสนุนจากไทย ได้แก่ ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ ประเด็นไต้หวัน  
ความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง กรณีการลักลอบเข้าเมืองชาวอุยกูร์ และประเด็นด้านความมั่นคงที่เป็น
ภัยคุกคามร่วมอ่ืนๆ (ณัฐพล  ขันธหิรัญ, 2555: 11) ซึ่งปัญหาไต้หวัน เป็นปัญหาที่จีนให้ความส าคัญ
สูงที่สุดและรัฐบาลจีนยังไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ เพราะไต้หวันเป็นผลประโยชน์ส าคัญของจีนจึง
ต้องการความร่วมมือและการสนับสนุนจากไทยทั้งในภูมิภาคและในเวทีระหว่างประเทศ อันได้แก่ 
ASEAN–China Annual Consultation, ASEAN+3, ARF และ ASEM (สอท.ณ กรุงปักกิ่ง , 2561) 
ขณะที่ไทยมิได้ต้องการการสนับสนุนทางการเมืองจากจีนเท่าใดนัก ในประเด็นนี้ไทยจึงค่อนข้างเป็น
ฝ่ายได้เปรียบ  

3.3.3  ด้านการค้า  
จีนนับเป็นตลาดการค้าที่ส าคัญของไทยมาตลอด นับแต่จีนเริ่มด าเนินนโยบายเปิด

ประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้การน าของนายเติ้งเสี่ยวผิง เมื่อปี พ.ศ. 2521 ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากมูลค่าการค้าระหว่างไทย–จีน  
ที่เพ่ิมขึ้นจาก 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปีแรกที่เปิดความสัมพันธ์เป็น 31,062 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 
พ.ศ. 2550 (ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน, 2556) และนับแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาข้อมูลจาก 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทย รายงานว่า จีนกลายเป็นตลาดที่มี
ความส าคัญเป็นอันดับแรกของไทย โดยในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการค้าจ านวน 1,029,072.1 ล้านบาท 
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หรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 15.8 ขณะที่ไทยเป็นประเทศที่จีนน าเข้าสินค้ามากเป็นอันดับ 1 
นับแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ , 2561) ทั้งนี้ สินค้าส่งออกที่
ส าคัญของไทยไปยังจีน ได้แก่ เม็ดพลาสติก ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้าที่ไทยน าเข้าจากจีน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคมีภัณฑ์ และเหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ (สถาบันอาณาบริเวณศึกษา, 2560)  

3.3.4  ด้านการลงทุน  
ไทยและจีนมีการแลกเปลี่ยนในด้านการลงทุนระหว่างกันอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ โดยไทยนับเป็นประเทศแรกๆ ที่เข้าไปลงทุนในจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2540 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังอยู่ใน 10 อันดับแรก ที่มีการลงทุนในจีน (ศูนย์ข้อมูล
เพ่ือธุรกิจไทยในจีน, 2556) จากข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2557 
กล่าวถึงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมหลักของไทยในจีน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ธัญพืช ฟาร์มสัตว์ 
มอเตอร์ไซค์ โรงแรม ร้านอาหาร การนวดแผนไทย ขณะที่การลงทุนจากจีนในไทยอยู่ใน 3 อันดับแรก 
และในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) อยู่ในอันดับที่สามรองจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ โดยมีปริมาณเงินลงทุน
ในการยื่นขอส่งเสริมการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้ งหมด 
(คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2561) โดยการลงทุนของจีนในไทย ได้แก่ กิจการอุตสาหกรรมเบา 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก และอุตสาหกรรมโลหะพ้ืนฐาน (สอท. ณ กรุงปักกิ่ง, 2561)  

สาเหตุที่จีนมีการลงทุนในไทยสูงนั้น เนื่องมาจากไทยอยู่ในยุทธศาสตร์ที่จีนสามารถ
สานต่อนโยบาย One Belt One Road และข้อริเริ่มด้านความเชื่อมโยง (connectivity) ตาม
ยุทธศาสตร์มุ่งใต้ของจีนที่วางไว้ได้ ได้แก่ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับจีน โครงการรถไฟไทย–จีน การจัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
แห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) การผลักดันให้เงินหยวนเป็นสกุลเงิน
ระหว่างประเทศ (RMB Internationalization) การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน และ
การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบรอบด้านในภูมิภาค (ลดา  ภู่มาศ, 2559: 18–19) สิ่งเหล่านี้ได้เริ่ม
ด าเนินการแล้วและเห็นได้ชัดว่า ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการลงทุนของจีนในโครงการดังกล่าว
เช่นกัน 

3.3.5  ด้านการท่องเที่ยว  
นอกจากการค้าการลงทุนที่ไทยและจีนมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมากแล้ว  

การท่องเที่ยวยังเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ไม่น้อย ปัจจุบันไทยและจีนต่าง
เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวยอดนิยมของประชาชนทั้งสองประเทศ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมา
ไทยประมาณ 8 แสนคนต่อปี ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในจีนประมาณ 7–8 
แสนคนต่อปี เช่นกัน (ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน , 2556) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง  
ได้รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวเมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยรวม 7.9 
ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 71.14 ขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยว
จีนก็เพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน (สอท. ณ กรุงปักกิ่ง, 2561) 
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อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้ยังมีข้อห่วงกังวลที่ส าคัญเกี่ยวกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวจีนใน 2 ประการ คือ  

1) การเกิดขึ้นของทัวร์ศูนย์เหรียญ มีการพบว่า บริษัททัวร์จีนบางบริษัทน า
นักท่องเที่ยวชาวจีนมาประเทศไทย เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยบริษัทของจีนทั้งหมด มีการใช้ไกด์
จากจีนที่มากับทัวร์ พานักท่องเที่ยวซื้อของและรับประทานอาหารในร้านที่คนจีนตั้งขึ้นส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นการเฉพาะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์อย่างใดจากการ
ท่องเที่ยวของชาวจีนนอกจากตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นเท่านั้น  

2) การปะทะกันในความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและจีน นักท่องเที่ยวชาวจีน
จ านวนมากที่มาเที่ยวประเทศไทยไม่ได้ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ยังคงใช้ความเคยชินจาก
วัฒนธรรมของตนในการท่องเที่ยว ท าให้บางครั้งเกิดภาพที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่ หรือวัฒนธรรมไทย 
เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งทางการจีนต้องออกคู่มือส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทย 

สิ่งเหล่านี้ประเทศไทยจ าเป็นต้องพิจารณาว่า หากประสงค์จะเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ประเทศไทยมองว่าเป็นตลาดใหญ่ของไทยนั้น จะเป็นการได้คุ้มเสียหรือไม่ 

3.3.6  ด้านการเกษตร  
การน าเข้ าสินค้าเกษตรของไทยไปยั งจีนมีแนวโน้มสู งขึ้น เนื่องมาจากจีน 

มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีความต้องการวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย พร้อมกับ
ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรจากไทย เพราะแม้ว่าจีนจะสามารถปลูกสินค้าเกษตรได้เช่นเดียวกับไทย 
แต่ความแตกต่างในเรื่องของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีรสชาติ
ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จีนจึงเป็นตลาดที่ส าคัญของสินค้าเกษตรของไทย ได้แก่ ผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด 
ล าไย พืชอ่ืนๆ เช่น มันส าปะหลัง น้ ามันปาล์ม ยางพารา ไม้ท่อน และไม้แปรรูป (ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทย
ในจีน, 2556)  

ในส่วนของผลไม้สด ในปี พ.ศ. 2553–2555 สัดส่วนการส่งผลไม้จากไทยไปจีน  
คิดเป็นร้อยละ 37.27, 36.38, และ 42.66 ตามล าดับ ขณะที่สัดส่วนการส่งผลไม้ไทยไปฮ่องกง  
คิดเป็นร้อยละ 22.41, 25.28 และ 17.49 ตามล าดับ เมื่อรวมสัดส่วนการน าเข้าผลไม้สดจากไทยไปยัง
จีนและฮ่องกงเข้าด้วยกันจะมีปริมาณถึงร้อยละ 60 ของยอดการส่งออกทั้งหมด (ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทย
ในจีน, 2556) 

ปัจจุบันสินค้าเกษตรของไทยเริ่มขยายจากเมืองหลักของจีนสู่เมืองรองและพ้ืนที่
ตอนในของจีนแล้ว ดังนั้น รัฐบาลควรใส่ใจควบคุมคุณภาพการส่งออกและดูแลปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาจากการส่งสินค้าเกษตรไปยังจีนเพ่ิมขึ้น การจัดท า “พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรค
และตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและจีน” 
ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย กับส านักงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรค 
(AQSIQ) ของจีนน่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผลไม้ไทยที่จะส่งออกไปยังจีนและน าเข้าจากจีนด้วย 

จะเห็นได้ว่า ในความสัมพันธ์กับจีนแม้จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งชั่วอายุคนแต่ประเทศไทย 
ก็ได้รับผลประโยชน์ในหลายด้านแม้ว่าอาจต้องพิจารณาถึงผลกระทบในแต่ละด้านที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหลังด้วย อย่างไรก็ตาม ภาพผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไทยต้องพ่ึงพาจีนอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ 
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ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว น่าจะเป็นค าอธิบายได้ว่า เหตุใดที่ผ่านมา ไทยจึง
ค่อนข้างให้ความส าคัญในการด าเนินความสัมพันธ์กับจีนจนดูเหมือนเป็น “เด็กดี” ในสายตา
ประชาคมโลก 

 
3.4  ความสัมพันธ์ไทย–ไต้หวัน 

ไต้หวันมีขนาดเล็กกว่าไทยถึง 14 เท่า ประชากรเพียง 23.55 ล้านคน แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติต่อหัวของประชากรไต้หวันกลับสูงมาก โดยสูงกว่าไทยประมาณ 4 เท่า (กระทรวง 
การต่างประเทศ, 2561)  

ไต้หวันมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยเป็นเวลา 21 ปี ก่อนที่ไทยจะยุติความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไต้หวันตามข้อมติขององค์การสหประชาชาติ อย่างไรก็ดี ไทยและไต้หวันยังคงมี  
การติดต่อเป็นปกติในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และ
แรงงาน โดยมีช่องทางการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการผ่านส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจ าไทย (Taipei Economic and Cultural Office) ซึ่งเป็นตัวแทนของไต้หวันและส านักงานการค้า
และเศรษฐกิจไทยประจ าไทเป (Thailand Trade and Economic Office (Taipei)) (กระทรวง 
การต่างประเทศ, 2561) ซึ่งมีฐานะเป็นสถานกงสุลใหญ่ชั้นหนึ่ง มีการด าเนินงานของส านักงานจ ากัด
อยู่ที่ความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจการค้า การลงทุน วิชาการ และวัฒนธรรม เช่นเดียวกับส านักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปที่ไต้หวันจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ (ส านักงานการค้า
และเศรษฐกิจไทย (ไทเป), 2561) 

ในส่วนนี้จะชี้ให้เห็นว่า แม้ไทยจะยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันแล้ว แต่ใน
ความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ ที่ไทยยังมีการติดต่ออยู่นั้น ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ในด้านใดบ้าง 

3.4.1  ด้านการค้า 
ที่ผ่านมา ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากับไต้หวันมาโดยตลอด สินค้าที่ส่งออกจากไทย

และน าเข้าจากไต้หวันมีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ รถยนต์และส่วนประกอบ 
น้ าตาลทราย เครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอ่ืนๆ (กระทรวงการต่างประเทศ, 2561)  

นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคส าคัญในทางการค้าระหว่างไทยกับไต้หวัน คือ การใช้
มาตรการปกป้องทางการค้า เช่น การเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping) การก าหนด
มาตรการพิเศษ (Special Safeguard–SPS) การก าหนดโควตาภาษี (Tariff Quota–TRQ) เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการพิเศษซึ่งไต้หวันใช้จ ากัดการน าเข้าสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ปศุสัตว์  
โดยอ้างเหตุผลด้านสุขอนามัยและการกักกันโรคพืช และสัตว์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 
และเนื่องจากไทยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน การติดต่อด าเนินการต่างๆ ไม่สามารถใช้
กลไกทางการทูตได้ ต้องด าเนินการผ่านภาคเอกชนเท่านั้น  

3.4.2  ด้านการลงทุน 
ในช่วงที่ผ่านมานักธุรกิจชาวไต้หวันได้มุ่งลงทุนในแถบเอเชียและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ตามนโยบาย New Southbound ของรัฐบาลไต้หวัน ท าให้การลงทุนของไต้หวันในประเทศไทย 
มีเงินลงทุนรวม 14,339 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเดือนกันยายน 2560 มากเป็นอันดับที่ 3 ของการลงทุน



22 

 

จากต่างประเทศ รองจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยมีจ านวนผู้ลงทุนทั้งหมด 2,349 ราย ทั้งนี้  
การลงทุนของไต้หวันในประเทศไทยส่วนมากเป็นธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ในกลุ่มกิจการ
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมกระดาษ ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร 
แผงโซล่าเซล อาหาร แร่และเซรามิค อุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรและบริการ เป็นต้น (ส านักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทย, 2559) 

3.4.3  ด้านการแลกเปลี่ยนการเยือน 
แม้ประเทศไทยด าเนินนโยบาย “จีนเดียว” แต่ยังคงมีการติดต่อกับไต้หวันในด้านอ่ืนๆ 

เช่น การเยือนของหน่วยราชการภายใต้แนวปฏิบัติของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในการติดต่อกับ
ฝ่ายไต้หวัน ตามมติคณะรัฐมนตรี 4 ฉบับ7 ได้แก่ 

ฝ่ายไทย 
1) นายไชยยศ  จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไป

ไต้หวัน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
2) นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปไต้หวัน เมื่อ

เดือนมีนาคม 2554 เพ่ือส่งเสริมตลาดแรงงานและคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ  
3) นายอลงกรณ์  พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไป

ไต้หวัน เมื่อเดือนเมษายน 2554 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไต้หวัน (ส านักงานการค้า
และเศรษฐกิจไทย (ไทเป), 2554) 

4) พลต ารวจโท สันติ  เพ็ญสูตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและคณะ
เดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในข้อตกลงระหว่างส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 
ไทเป และส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2556 (Eastasiawatch, 2554) 

ฝ่ายไต้หวัน 
1) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไต้หวัน เดินทางมาประเทศไทย  

เมื่อเดือนมกราคม 2553 เพ่ือร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างธนาคารเพ่ือ 
การส่งออกของไต้หวันกับธนาคารกสิกรไทย ที่กรุงเทพฯ 

2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพ่ือเป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านแรงงานไทย–ไต้หวัน ครั้งที่ 13 ที่เมืองพัทยา 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 (ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป), 2554) 
  

                                                 
7 คือ (1) มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2535 ว่าด้วยการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปไตห้วัน
ของข้าราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจไทย (2) มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 10 สิงหาคม 2536 ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยราชการต่างๆ ในการติดต่อกับฝ่ายไต้หวัน (3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 ว่าด้วย
การทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปไต้หวันของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไทย (4) มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ว่าด้วยแนวปฏิบัตเิฉพาะต่อบุคคลผูด้ ารงต าแหน่งส าคญัของไต้หวัน 
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3.4.4  ด้านแรงงานและการท่องเที่ยว 
ประเทศไทยเป็นตลาดน าเข้าแรงงานที่ส าคัญของไต้หวัน ปัจจุบัน (2561)  

มีแรงงานไทยท างานในไต้หวันรวม 60,760 คน คิดเป็นร้อยละ 6.46 ของแรงงานต่างชาติทั้งหมด 
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2561) ส่วนมากท างานภาคอุตสาหกรรม ไต้หวันกับไทยจะผลัดกันเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมกิจการแรงงานทุกปีเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
จ านวนนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามล าดับ โดยนักท่องเที่ยวไต้หวันที่เดินทาง
มาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 553,804 คน เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.94 
ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปไต้หวันจ านวน 292,534 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559  
คิดเป็นร้อยละ 49.53 (กระทรวงการต่างประเทศ, 2561) ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 

3.4.5  ด้านการเกษตร 
ไต้หวันกับไทยมีความร่วมมือทางการเกษตรอย่างใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายผลัดกันเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือการเกษตรทุกปี นอกจากนี้ไต้หวันยังมีความร่วมมือด้านเทคนิค
การเกษตรกับมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือ เป็นเวลากว่า 
40 ปีแล้วและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งความร่วมมือนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ไทยกับไต้หวันยังคงมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันก็ตาม ทั้งนี้ มูลนิธิโครงการหลวง
ได้น ารูปแบบความส าเร็จจากความร่วมมือนี้ไปให้การสนับสนุนประเทศลาว เวียดนาม และภูฏานใน
การท าเกษตรที่สูง (ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป), 2554) 

เห็นได้ชัดว่า ไทยกับไต้หวันมีความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจน้อยกว่าจีน อย่างไรก็ดี 
สิ่งที่ประเทศไทยมีผลประโยชน์ร่วมกับไต้หวัน 2 มีเรื่องใหญ่ คือ  

1) ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การบริการ และการเป็น
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในเรื่องของแรงงาน ประเทศไทยมีความได้เปรียบไต้หวันในฐานะที่เป็น
ตลาดแรงงานที่ส าคัญอันดับต้นๆ เพราะไต้หวันมีความต้องการแรงงานส าหรับพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขณะเดียวกับที่ไทยมีแรงงานที่มีฝีมือ มีความอดทนเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ 
ดังนั้น เมื่อมีแรงงานไทยถูกเลิกจ้างจากกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลางในช่วงทศวรรษ 2530 รัฐบาลไทย
จึงได้เจรจาขอเปิดตลาดแรงงานในไต้หวันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ท าให้แรงงานไทยหลั่งไหลไปยังไต้หวัน
จ านวนมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2536 (สุรพันธ์  สุวรรณประดิษฐ์, 2544: ก) จนถึงปัจจุบันนี้มี
แรงงานไทยในไต้หวัน จ านวน 60,760 คน (กระทรวงการต่างประเทศ, 2561) ดังนั้น การจะพิจารณา
ด าเนินการใดๆ จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกี่ยวข้องกับแรงงานไทยในไต้หวันด้วย 

2) ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวภาพ 
(กระทรวงการต่างประเทศ. 2561) ในประเด็นนี้ท าให้เห็นแนวโน้มความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจระหว่าง
ไทยกับไต้หวันในรูปของการส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยไทยน่าจะเป็นแหล่งผลิตขณะที่ไต้หวันเป็น  
ผู้ลงทุน ผลที่ได้นั้นน่าจะท าให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ในฐานะของผู้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

ดังนั้น ในการด าเนินความสัมพันธ์กับไต้หวัน จึงควรเป็นการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ในเชิงวิชาการและเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือเสริมศักยภาพบุคลากรของไทย เพ่ือไม่ให้กระทบกับ
ความสัมพันธ์กับจีนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะผลประโยชน์ของชาติมีหลากหลายมิติ ดังที่ ไชยสิทธิ   
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ตันตยกุล (2555) อธิบายว่า ผลประโยชน์แห่งชาติสามารถจ าแนกออกเป็นมิติต่างๆ บนพ้ืนฐานของ
บรรทัดฐานที่แตกต่างกันโดยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Interests) เป็นหนึ่งใน
ผลประโยชน์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของเนื้อหา เพ่ือการน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย ดังนั้น หากไทยมี
เป้าหมายในการด าเนินความสัมพันธ์ที่ชัดเจนก็จะสามารถอธิบายเหตุผลของการกระท าใดๆ ให้จีน
เข้าใจได้อย่างไม่ยากนัก 
 
3.5  ความสัมพันธ์ไทย–ฮ่องกง   

ฮ่องกงในการศึกษานี้ ถูกน ามากล่าวถึงเพียงเพ่ือเปรียบเทียบเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ
ดินแดนในการปกครองของจีนเช่นกัน และมีความสัมพันธ์กับไทยในเชิงเศรษฐกิจเช่นเดียวกับไต้หวัน 

ปัจจุบันฮ่องกงมีฐานะเป็นเขตปกครองพิเศษ Special Administrative Region (SAR) ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 โดยจีนใช้นโยบายการปกครองที่เรียกว่า 
"หนึ่งประเทศ สองระบบ" (one country, two systems) ให้สิทธิฮ่องกงในการปกครองตนเอง 
ในระดับสูง (high degree of autonomy) มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ เป็นเขต
ศุลกากรอิสระ (Seperate Customs Area) และยังคงสถานะเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ
ต่อไป ยกเว้นด้านการต่างประเทศ และการป้องกันประเทศที่รัฐบาลจีนเป็นผู้ก าหนด จนถึงปี พ.ศ. 
2590 (เป็นระยะเวลา 50 ปี) เช่นเดียวกับมาเก๊า (สถาบันอาณาบริเวณศึกษา, 2560) 

รัฐบาลจีนให้ความส าคัญกับฮ่องกงและมาเก๊าในฐานะประตูทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของจีน 
ดังนั้น“การให้ฮ่องกงแยกตนเป็นอิสระ”นั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ นั่นคงเป็นค าถามที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังปี พ.ศ. 2590 ขณะนี้จีนยังคงเน้นให้ทุกฝ่ายกระชับความร่วมมือระหว่างฮ่องกง มาเก๊า กับ
แผ่นดินใหญ่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจีนมีความมั่นใจในการรักษาความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคง
ของฮ่องกงและมาเก๊าในระยะยาว (สมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน, 6 มีนาคม 2560) 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกงจะเน้นในด้านการค้า การประกอบธุรกิจ
มากกว่าด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะภายหลังจากนักลงทุนฮ่องกงได้เริ่มย้ายฐานการผลิตออกจากจีนตั้งแต่
ช่วงปี พ.ศ. 2555 เข้ามายังอาเซียน มีเป้าหมายอยู่ที่อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า 
และไทย (ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2559) โดยฮ่องกงต้องการให้ไทยเป็นแหล่ง
กระจายสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของคนฮ่องกงแม้จะมีข้อติดขัดในเรื่องสถานการณ์การเมือง 
และต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่อ่ืนก็ตาม ดังนั้น ในแง่การค้า ประเทศไทยและฮ่องกงจึงไม่มีความได้เปรียบ
หรือเสียเปรียบในเชิงผลประโยชน์มากนัก  

ในด้านการเมืองประเทศไทยกับฮ่องกงไม่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองมากนัก และหากจะมี
การเยือนในระดับผู้บริหาร โดยมากมักเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับทางด้านการค้า อาทิเช่น การเดินทางเยือน
ฮ่องกงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เพ่ือฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น
ของภาครัฐและภาคเอกชนฮ่องกงต่อประเทศไทย (กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ , มปป.) 
และการแลกเปลี่ยนการเยือนของนายต่งเจี้ยนหัว ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง ในการเดินทางมาเข้าร่วมการ
ประชุมสุดยอดผู้น าเอเปค ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20–21 ตุลาคม 2546 (สถาบัน     อาณา
บริเวณศึกษา, มปป.) 
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อย่างไรก็ดี แม้ไทยจะไม่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองกับฮ่องกงมากนัก แต่ได้พยายาม
แสดงให้เห็นถึงจุดยืนในการสนับสนุนนโยบายจีนเดียว เช่น กรณีการปฏิวัติร่ม ( Umbrella 
Movement) เมื่อเดือนกันยายน 2557 น าโดย นายโจชัว หว่อง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง  
ซึ่งแม้ในที่สุด ทางการฮ่องกงโดยการสนับสนุนของกองทัพจีนจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวไว้ได้ 
แต่นายหว่อง ก็ยังคงเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยจากจีน รวมทั้งเดินทางไปเป็นวิทยากรรับเชิญ
ในการปาฐกถาในที่ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ แต่ส าหรับประเทศไทย การเชิญนายหว่อง  
มาร่วมงานปาฐกถา 6 ตุลา ประจ าปี 2559 ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เนื่องจากนายหว่อง ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ  
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ก่อนจะส่งตัวกลับฮ่องกงในวันเดียวกัน (ไทยรัฐออนไลน์, 5 ตุลาคม 2559) 
ทั้งนี้ นายหว่อง ยังได้ถูกทางการมาเลเซียปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน (ไทยรัฐออนไลน์, 
5 ตุลาคม 2559) 

ในกรณีของความสัมพันธ์ไทยกับฮ่องกง เห็นได้ชัดเช่นกันว่า รัฐบาลไทยมุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น และมีความระแวดระวังเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง
อย่างมาก แม้แต่ในเชิงวิชาการซึ่งอาจถูกโยงให้เกี่ยวข้องกับการเมืองได้ ขณะเดียวกับที่รัฐบาลฮ่องกง
ก็ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฮ่องกงมากกว่าการแสดงออกทางด้าน
การเมือง เนื่องจากการเป็นดินแดนในปกครองของจีนเช่นกัน ดังนั้น ในการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับฮ่องกงจึงไม่ประสบปัญหาในทางการเมืองระหว่างกันมากนัก 

 
3.6  ความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาไทยในกรณีไต้หวัน  

ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาไทยกับไต้หวัน แม้จะไม่มีการแลกเปลี่ยน
การเยือนระดับทวิภาคี แต่ยังคงมีการพบกันในระดับพหุภาคีในเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ
บางเวทีที่ไทยและไต้หวันเข้าเป็นสมาชิก  

รัฐสภาไทยด าเนินนโยบายจีนเดียวตามแนวทางของรัฐบาลมาตลอดเช่นเดียวกัน จึงมิได้มี
การเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี ยังคงมีการประชุมระหว่างประเทศบางการประชุมที่
รัฐสภาไทยและไต้หวันเป็นสมาชิกร่วมกัน ได้แก่ การประชุมสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก 
(Asia–Pacific Parliamentarians Union–APPU) การประชุมสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World 
Scout Parliamentary Union–WSPU) เป็นต้น ซึ่งการประชุมทั้งสองเป็นตัวอย่างของการประสบ
ปัญหาเรื่องการเข้าร่วมของสมาชิกรัฐสภาไทยและไต้หวัน ดังนี้ 

3.6.1  การประชุมสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก  
สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิ ฟิก (Asia–Pacific Parliamentarians 

Union–APPU) เป็นการประชุมของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเริ่มจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศไทย ไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) สาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มีการประชุม
ร่วมกันเมื่อวันที่ 27–28 กุมภาพันธ์ 2508 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ให้มีการจัดตั้งสหภาพสมาชิก
รัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentarians’ Union) ขึ้น ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎบัตรของสหภาพฯ 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลก และได้เปลี่ยนชื่อสหภาพฯ เป็นสหภาพสมาชิกรัฐสภา
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เอเชียและแปซิฟิก เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ มหาสมุทรแปซิฟิกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของสหภาพฯ ด้วย 

ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกจะจัดขึ้นทุกปี 
โดยจะมีการเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในบรรดาประเทศสมาชิกสลับกับการที่ญี่ปุ่นเป็น
เจ้าภาพทุกสองปี ที่ผ่านมารัฐสภาไทยไม่เคยประสบปัญหาการคัดค้านจากจีนมีเพียงครั้งเดียว คือ  
การประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 74 และการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ 
ครั้งที่ 40 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อรัฐสภาไทยเตรียมส่งคณะผู้แทน
เข้ารว่มการประชุม เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย
ชัย  ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ในขณะนั้นทันทีเพ่ือขอให้ทบทวนการส่งคณะผู้แทนของไทยเข้าร่วมการ
ประชุม อย่างไรก็ดี ในที่สุด สมาชิกรัฐสภาของไทยก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมโดยใช้พาสปอร์ต
เล่มบุคคลธรรมดาแทนการใช้พาสปอร์ตราชการ และไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ในการประชุม APPU นี้ รัฐสภาไทยมิได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
มาแล้ว 3 ครั้ง8 ครั้งแรกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยและครั้งนั้นไต้หวันเป็น
เจ้าภาพ ส่วนในครั้งต่อๆ มา ประเทศเจ้าภาพเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะ การเดินทางค่อนข้างใช้
เวลานาน เมื่อเทียบกับระยะเวลาการประชุมที่สั้น ท าให้ประธานสภานิติบัญญัติมีด าริงดส่งคณะผู้แทน ไทย
จึงมิได้เข้าร่วมประชุมกับไต้หวัน  

อย่างไรก็ดี ในการประชุม APPU แต่ละครั้งที่ผ่านมา สมาชิกรัฐสภาไทยและรัฐสภา
ไต้หวัน ได้มีการพบปะกันในการประชุมดังกล่าวเมื่อรัฐสภาของทั้งสองส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
โดยไม่มีปัญหาใดๆ อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ในการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและ
แปซิฟิก ครั้งที่ 81 และการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 18–20 กันยายน 2560 ณ  
เมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวันได้เสนอร่างข้อมติจ านวน 7 ฉบับ หนึ่งในนั้นมีการเสนอให้สนับสนุน
บทบาทไต้หวันในเวทีองค์การระหว่างประเทศท่ีส าคัญ อาทิ WHO, WTO โดยใช้ชื่อว่า สาธารณรัฐจีน 
(Republic of China) เป็นผู้เสนอ ท าให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีหนังสือแสดงความห่วง
กังวลกรณีสภานิติบัญญัติในการส่งคณะผู้แทนไทยไปเข้าร่วม เนื่องจากพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่าง
สองฝั่งช่องแคบไต้หวันมีความ “ละเอียดอ่อน” มากขึ้น ภายหลังจากนางไช่อิงเหวิน เข้ารับต าแหน่ง

                                                 
8 การประชุมทั้ง 3 ครั้ง ได้แก ่(1) การประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครัง้ที่ 78 และ
การประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งท่ี 44 ระหว่างวันท่ี 4–6 สิงหาคม 2557 ณ กรุงไทเป ไตห้วัน (2) การประชุม 
คณะมนตรสีหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 79 และการประชมุสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งท่ี 45 ระหว่างวันท่ี 
4–6 สิงหาคม 2558 ณ กรุงมาจโูร สาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลล์ (3) การประชุมคณะมนตรสีหภาพสมาชิกรัฐสภา
เอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 80 และการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งท่ี 46 ระหว่างวันท่ี 3–5 สิงหาคม 2559 ณ  
กรุงเงรุลมดุ สาธารณรัฐปาเลา 
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ประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวัน โดยกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอแนวทางในการ เดินทางเข้า
ร่วมการประชุม ดังนี้9 

1) ให้มีการเลื่อนการพิจารณาร่างข้อมติทั้งหมดที่เสนอโดยไต้หวันไปในการ
ประชุมครั้งต่อไป โดยอาจประสานกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ล่วงหน้าเพื่อขอเสียงสนับสนุน 

2) ระมัดระวังการใช้ถ้อยค าในเอกสารของไทย โดยเฉพาะในการรับรองสถานะ
ความเป็นรัฐของไต้หวัน  

ในที่สุด ประธานสภานิติบัญญัติจึงมีด าริให้งดส่งคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติของไทย
ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ผ่านมา น าไปสู่การตั้งค าถามว่า หากมีการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกข้ึนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ สภานิติบัญญัติในฐานะรัฐสภาไทยจะส่ง
คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหรือไม่ และควรปฏิบัติอย่างไร 

3.6.2  การประชุมสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก  
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout Parliamentary Union–WSPU) เป็น

สมาคมอิสระ (Independent association) ซึ่งเป็นที่รวมสมาชิกรัฐสภาที่สนใจในกิจการลูกเสือจาก
ทั่วโลก และส่งเสริม การสร้างเครือข่ายลูกเสืออย่างใกล้ชิด (ธรรมนูญ WSPU, มาตรา 1–2) โดยมี
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง คือ ส่งเสริมสมาคมลูกเสือแห่งชาติ (National Scout Organization)  
ในฐานะองค์การลูกเสือระดับประเทศและส่งเสริมกิจการลูกเสือโลก (World Scouting) โดยผ่าน
ช่องทางของสมาชิกรัฐสภา รวมถึงเกื้อหนุน/สนับสนุนให้มีการก่อตั้งสมาคมลูกเสือรัฐสภาแห่งชาติ 
(National Scout Parliamentary Association–NSPA) ภายใต้กรอบการท างานของรัฐสภาในฐานะ
องค์การลูกเสือระดับรัฐสภา และความเชื่อม่ันอย่างแน่วแน่ในประสิทธิภาพของการศึกษานอกรูปแบบ 
ในปี 2534 ได้มีการก่อตั้งสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกอย่างเป็นทางการขึ้นที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
โดยมีสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คน จาก 22 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก เพ่ือหารือร่วมกัน
ในการร่างธรรมนูญของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก คณะกรรมาธิการลูกเสือโลก (World Scout 
Committee) จะยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก และให้สหภาพลูกเสือ
รัฐสภาโลกเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการ ปัจจุบัน สหภาพลูกเสือรั ฐสภาโลกได้เติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดยมีการก่อตั้งสมาคมลูกเสือรัฐสภาแห่งชาติ เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือระดับ
รัฐสภาเพ่ือสนับสนุนกิจการลูกเสือและการบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเยาวชน 

รัฐสภาไทย ไต้หวัน และฮ่องกงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก 
ซึ่งมีการประชุมมาแล้วจ านวน 8 ครั้ง โดยไม่เคยมีการทักท้วงจากรัฐสภาจีนแต่อย่างใด นอกจากนี้ 
สมาชิกรัฐสภาของไทยยังได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของการประชุม
นี้ด้วย ซึ่งน าไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของไทย โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรื อรัฐสภาไทย 
จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12–14 
พฤศจิกายน ศกนี้ ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จากประสบการณ์การประชุมอ่ืนที่มีไต้หวันเข้าร่วม ท าให้
รัฐสภาไทยมีข้อห่วงกังวลว่า หากไต้หวันและฮ่องกงเข้าร่วมการประชุมที่ รัฐสภาไทยจัดขึ้นจะมีการ
                                                 
9 กระทรวงการต่างประเทศ, การประชุมคณะมนตรสีหภาพสมาชิกรฐัสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 81 และการ
ประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 47, หนังสือลับ ด่วนท่ีสุด ที่ กต 1004/1666 
(15 กันยายน 2560).  
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ประท้วงจากจีนอีกหรือไม่ ดังนั้น จึงได้มีการท าหนังสือเพ่ือขอความเห็นจากกระทรวงการต่างประเทศ
เช่นเดิม ซึ่ง ณ ขณะที่ก าลังท างานวิจัยชิ้นนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังมิได้ตอบไปยังสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบื้องต้น 
น่าจะเป็นตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ดังนี้ 

1) สามารถเชิญทั้งไต้หวันและฮ่องกงเข้าร่วมการประชุมได้ แต่ขอให้งดการ
ประดับธง การจัดที่รัฐสภา และไม่ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ 

2) เชิญเฉพาะฮ่องกง เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบยังไม่ดีนัก 
3) สามารถเชิญได้ทั้งไต้หวันและฮ่องกง แต่ขอให้เป็นผู้แทนที่ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภา 

หรือเชิญไต้หวันในฐานะพลเมืองไต้หวันเข้าร่วม 
จะเห็นได้ว่า นับแต่ประเทศไทยประกาศยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน 

และยึดนโยบายจีนเดียว ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทย ได้พยายามรักษาบทบาทความสัมพันธ์กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนไว้อย่างมากแม้กระทั่งในบางครั้งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่ประเทศไทย
จะได้รับจากการติดต่อสัมพันธ์กับไต้หวันโดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์ระดับรัฐสภา ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
กับประเทศไทย โดยเฉพาะรัฐสภาไทยในฐานะผู้ที่รับผิดชอบการแสดงบทบาททางการเมือง และใน
เวทีการเมืองระหว่างประเทศก็คือ เกิดความคลุมเครือในการแสดงท่าทีในการประชุมที่มีไต้หวัน หรือ
แม้แต่ฮ่องกง และทิเบต เข้าร่วมการประชุม เป็นปัญหาที่รัฐสภาไทยต้องมีการขอความเห็นจาก
กระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นตลอดเวลา ท าให้ขาดความคล่องตัวในการท างาน 

หากรัฐบาลหรือรัฐสภาไทยจะพิจารณาการท า “หน้าที่” เพ่ือผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติมาเป็นประเด็นในการพิจารณาเป็นอันดับแรก น่าที่จะท าให้เกิดความชัดเจนในการแสดง
ความสัมพันธ์กับทั้งไต้หวัน ฮ่องกง และทิเบต ที่จีนถือว่าเป็นดินแดนในการปกครองของตน หากไทย
ต้องด าเนินการตามที่จีนประสงค์ทุกประการ แต่จะส่งผลกระทบถึงผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจะเป็น
เรื่องที่ “ได้ไม่คุ้มเสีย” ก็ไม่ควรด าเนินการ สอดคล้องกับงานของโจเซฟ แฟรงเกล (อ้างจาก องอาจ  
เดชอิทธิรัตน์, 2551: 14) ที่ว่า ผู้น ารัฐจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส าคัญ และด าเนิน
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มากที่สุด หากเกิดความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์แห่งชาติกับผลประโยชน์ของชาติอ่ืนๆ ผู้น าจะเลือกให้ความส าคัญแก่ผลประโยชน์
แห่งชาติตนมากที่สุด ทั้งนี้ ผลประโยชน์ของชาติควรมาควบคู่กับการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศอย่างเหมาะสมและสมดุล คือ สมดุลทั้งความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้ง 
ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน หากเป็นเช่นนี้แล้วประเทศที่มี
ความสัมพันธ์ด้วยย่อมจะเข้าใจเหตุผล 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมการประชุมรัฐสภา
ระหว่างประเทศ กรณีที่มีไต้หวันเข้าร่วมการประชุม เป็นการศึกษาเพ่ือหาค าตอบว่า คณะผู้แทน
รัฐสภาไทยที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศจะมีแนวปฏิบัติอย่างไร กรณีที่การประชุมนั้ นมี
ไต้หวันเข้าร่วมด้วย จากการศึกษาพบว่า ผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งที่ทุกชาติค านึงถึงในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นล าดับแรก แม้ในเวทีที่ประชุมระหว่างประเทศระดับพหุภาคี จีนจะ
ได้รับการรับรองสถานะจากสหประชาชาติ หากแต่ในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้น แต่ละประเทศ
ย่อมมีสิทธิพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศของตนเป็นที่ตั้ง ดังเช่นกรณีของ สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา  

ในกรณีของประเทศไทย การปฏิบัติตนเป็น “เด็กดี” ของจีนมาตลอดนับแต่เริ่มมี
ความสัมพันธ์ทางการทูตกันนั้น สามารถอธิบายได้ในแง่ผลประโยชน์ของชาติที่จีนและไทยมีต่อกัน
จ านวนมาก โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งนี้เพราะจีนเป็นตลาดใหญ่ที่ทุกประเทศ
ให้ความสนใจ ไทยจึงต้องการรักษาผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนี้ไว้  

อย่างไรก็ดี การกระท าดังกล่าวอาจท าให้ไทยสูญเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับไต้หวันไปในอนาคต โดยเฉพาะด้านแรงงาน และวิชาการ หากยังคง  
ห่วงกังวลต่อการด าเนินการใดๆ ในทางการเมืองทุกเรื่องที่เกี่ยวพันกับไต้หวันว่าอาจท าให้จีนไม่พอใจได้ 

ดังได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก 
ในการด าเนินนโยบายของชาติ โดยผลประโยชน์แห่งชาตินี้เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมมิใช่ของ  
ผู้หนึ่งผู้ใด อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์แห่งชาติได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและ  
การตัดสินใจของผู้บริหารว่าจะพิจารณาเรื่องใดเป็นผลประโยชน์ของชาติที่มีความส าคัญอันดับแรก 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรพิจารณาทบทวนการแสดงบทบาทในทางการเมืองกับไต้หวัน โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง สอดคล้องกับข้อเสนอของการุณลักษณ์ (2551) ที่ว่า รัฐต้องจัดล าดับ
ความส าคัญโดยก าหนดว่าผลประโยชน์ใดเป็นหลักและผลประโยชน์ใดเป็นรอง อะไรเป็นผลประโยชน์
ระยะสั้น อะไรเป็นผลประโยชน์ระยะยาว หากการแสดงบทบาทหน้าที่นั้นไม่ท าให้ไทยเสีย
ผลประโยชน์ที่มีอยู่เดิมกับไต้หวันก็น่าจะสามารถกระท าได้ และเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองที่
ชัดเจนของไทยต่อทั้งจีนและประชาคมโลก อันจะท าให้จีนยอมรับการด าเนินการของไทยโดยไม่มี 
การทักท้วงอีกต่อไป 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายระดับรัฐสภาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  

ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ประธานรัฐสภา ผู้บริหารซึ่งมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา นอกเหนือจากการเป็น 
ผู้ตัดสินใจสุดท้ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับไต้หวัน ฮ่องกง หรือทิเบตแล้ว ควรเป็น
ผู้ที่ให้นโยบาย ก าหนดหลักเกณฑ์แก่ข้าราชการรัฐสภาที่อาจต้องมีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อกับดินแดนเหล่านั้นด้วย โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 

2) ประธานรัฐสภา อาจมอบหมาย หรือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วม
เวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ กรณีที่มีไต้หวัน ฮ่องกง หรือทิเบต เข้าร่วม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับประเทศชาติและประชาชนเป็นอันดับแรก สิ่งใดที่ประเทศชาติ ประชาชน 
และรัฐสภาไทย จะได้จากการเข้าร่วมการประชุมใดก็ตามที่มีไต้หวันเป็นสมาชิก ไม่ใช้กรอบความคิด
แบบเหมารวมว่า เมื่อมีชื่อไต้หวัน ฮ่องกง และทิเบตปรากฏขึ้นในเวทีการประชุมระดับรัฐสภาแล้ว  
จะเข้าร่วมการประชุมไม่ได้เนื่องจากจะต้องคอยห่วงกังวลว่าจะถูกประท้วงจากจีนไปทุกครั้ง  
เพราะนั่นอาจหมายถึง การสูญเสียผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจได้รับ รวมถึงบทบาทในเวทีการประชุม
รัฐสภาระหว่างประเทศที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งดูแลรับผิดชอบในฐานะ  
ฝ่ายเลขานุการคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ จะต้องด าเนินการให้บรรลุ
ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  

เมื่อยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักแล้ว ก็สามารถที่จะอธิบายเหตุผล
ให้กับจีนเข้าใจได้หากมีการประท้วงจากจีน โดยที่ไม่จ าเป็นต้องงดการส่งคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนี้อาจมีหน้าที่ในการพิจารณาการเข้าร่วมประชุมเวที
รัฐสภาระหว่างประเทศอ่ืนอีก กรณีที่มีเหตุสงสัยถึงความเหมาะสมในการเข้าร่วมการประชุม โดยใช้
กรอบแนวคิดเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติ รัฐสภา และประชาชนเป็นที่ตั้ง 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1 กรณีรัฐสภาไทยจะต้องเข้าร่วมการประชุมที่ทั้งรัฐสภาไทยและไต้หวัน

เป็นประเทศสมาชิก 
1) ควรพิจารณาการมีปฏิสัมพันธ์กับไต้หวันเป็นรายกรณีไป หากเป็น

เรื่องที่เกี่ยวพันและมีผลกระทบกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ หรือประชาชนไทย โดยเฉพาะด้าน
การเมืองควรหลีกเลี่ยง 

2) หากเป็นเพียงการพบปะหารือที่ไม่มีการลงนามโดยระบุสถานะของ
ไต้หวัน ไม่เป็นการสนับสนุนบทบาททางการเมืองของไต้หวันในเวทีระหว่างประเทศ หรือก่อให้เกิด
ผลกระทบกับประเทศไทยในด้านลบ หรืออาจน าไปสู่ความขัดแย้งในอนาคต สามารถกระท าได้ 

3) หากเป็นการลงนามเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง
รัฐสภาไทยกับไต้หวันในด้านอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเมืองโดยตรง อาทิ การแลกเปลี่ยน
บุคลากรเพ่ือฝึกปฏิบัติงานด้านต่างๆ สามารถกระท าได้ 
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4) ในการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุม หากจ าเป็นต้องไปร่วมการประชุม
ที่มีความส าคัญแต่การประชุมจัดขึ้นที่ไต้หวัน คณะผู้แทนควรใช้หนังสือเดินทางธรรมดาแทนหนังสือ
เดินทางราชการ และควรงดการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข่าวใดๆ  

4.2.2.2 กรณีรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
1) การเชิญเข้าร่วมการประชุม หากเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาเกี่ยวพัน

กับการเมือง หรือมีการเสนอร่างข้อมติต่างๆ ที่เก่ียวพันกับการเมือง ควรหลีกเลี่ยงการเชิญ 
2) งดการประดับธงที่มีสัญลักษณ์ของไต้หวัน และเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค

ในกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุม ควรเสนอให้งดประดับธง ใช้เพียงธงประจ าการประชุมนั้นๆ และ
ใช้การตั้งป้ายชื่อประเทศสมาชิกแทน 

3) การเรียกขานควรใช้ “Chinese Taipei” อันมีลักษณะเป็นกลางที่
ประเทศไทยเคยใช้ในการจัดงานประชุมอ่ืนๆ ที่มีไต้หวันเข้าร่วม10 

ทั้งนี้ หากมีแนวทางในการท างานที่ชัดเจนแล้ว การเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่าง
ประเทศของคณะผู้แทนไทยก็จะไม่มีความคลุมเครือในการแสดงบทบาทอีกต่อไป สมาชิกรัฐสภาไทย
จะสามารถแสดงบทบาทในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ รัฐสภาและประชาชน 

 
 

 
 
 

                                                 
10 สัมภาษณ์  ศิริพร  ศุภนมิิตวิเศษกุล, อัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวง 
การต่างประเทศ, 18 กรกฎาคม 2561. 
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