สรุปผลการประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)
การสร้างองค์ความรู้เพื่อความรู้จักประเทศจีน นับเป็นความสาคัญในระดับสูงยิ่ง โดยเฉพาะงานการวิจัย
เพื่อให้รู้จักจีนอย่างลึกซึ้ง เพื่อการกาหนดทิศทาง ตาแหน่งแห่งที่และเป้าหมายของประเทศที่ถูกต้อง เป็นความ
จาเป็นและมีความสาคัญในระดับต้นๆ ของไทย พึงยึดมั่นในวาทะปราชญ์แห่งจีนที่เป็นที่กล่าวขานกันทั่วโลกว่า
“รู้เขารู้เรา ร้อยรบมิพ่าย” ดังนั้น วช.จาเป็นต้องแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน บุคลากรการวิจัย
เพื่อให้ได้ข้อมูลนาเสนอรัฐบาล ผู้นา/รัฐบาลของไทยในการแสดงออกถึงทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทางด้านเศรษฐกิจ และทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยอาศัย/ศึกษาประสบการณ์ความสาเร็จในการพัฒนาของจีน
(China Model) ควบคู่กันไปกับวิถีไทย(normative development)
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้น ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.)
ได้จัดโครงการประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากส่วนราชการ นักวิชาการ
ผู้บริหารสมาคมฯ ได้ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นในประเด็นหลักด้านความเชื่อมโยง (Connectivity) ด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว (Economic, Trade, Investment, and Tourism) และด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรม (Social and Cultural Relations) ภายใต้บริบทการดาเนินโครงการความ
ริเริ่มหรือข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI)” ของจีน ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและ
ความท้าทายของไทยกับจีนที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในปริ บทนี้ ในอนาคตไม่เพียงแต่จะทาให้ประเทศไทย
กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคที่มีความสาคัญยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างบทบาทนาให้กับประเทศ
ไทยในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วย
๑. ประเด็นการพัฒนา
๑.๑ BRI ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนอย่างรอบด้าน โดยการเชื่อมโยงภูมิภาคจากจีนไปสู่ประเทศในเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เอเชียตะวันตก แอฟริกาเหนือ และยุโรป ทาให้ภูมิภาคเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนและสร้างประโยชน์ร่วมกัน
ด้วยการสร้ างระเบีย งเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ และช่ องทางการขนส่งคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพสูง อันเป็นการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ตลอดจน
การเปิดตลาดซึ่งกันและกัน ซึ่งจีนให้ความสาคัญต่อประเทศไทยที่มีสภาพภูมิรัฐศาสตร์เป็นศูนย์กลาง (Hub) ใน
การเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งที่อยู่ในภาคพื้นทวีปและทางทะเล นอกจาก
การที่ BRI จะยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและเป็นแกนหลัก แล้ว ยังได้มีการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สาคัญในการดาเนินการ โดยการปฏิบัติตามหลักการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และ
ร่วมแบ่งปันกันกับประเทศต่างๆ อันจะนามาซึ่งการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความมั่นคงและ
การเมือง ด้วยการผลักดันการดาเนินการที่ประกอบด้วย (๑) การประสานงานด้านนโยบาย (๒) การสร้างสิ่งอานวย
ความสะดวกในการเชื่อมต่ อ (๓) การขจัดข้อจากัดและอุปสรรคทางการค้า (๔) การเสริมสร้างความร่วมมือการ
ควบคุมทางการเงินแบบบูรณาการ และ (๕) การสร้างความสัมพันธ์จากประชาชนสู่ประชาชน

๑.๒ ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวมีสาระสาคัญดังนี้
ด้านเศรษฐกิจการค้า คนไทยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอแก่การทาการค้าร่วมกับจีนอาทิ ช่องทางที่คนจีนนิยม
ในการรับทราบข้อมูลและประเภทของสินค้า ระหว่างภาคธุรกิจต่อภาคธุรกิจ (B2B) หรือภาคธุรกิจกับผู้บริโภค
(B2C) ด้านกาลังการซื้อของผู้บริโภคชาวจีนนั้น ไทยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อทิศทางแนวโน้ม และประเภทของการ
บริโภคของคนชั้นกลางในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุของจีน ที่อาจจะขึ้นถึง ๔๐% (ประมาณ ๕๒๐ ล้านคน
ในอีกประมาณสิบปีข้างหน้า (ค.ศ. ๒๐๓๕))
ด้านการลงทุน กฎหมายไทยยังไม่เอื้ออานวยให้กับการลงทุนระหว่างประเทศ ที่เป็นมาตรฐานสากล
รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของชุมชนและความสมดุล กับการเอื้ออานวยความสะดวก
ให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยตรง (Foreign Direct Investment: FDI) กฎหมายการคุ้มครองการลงทุนกับสถาบัน
การลงทุนต่างชาติยังมีช่องว่างจนอาจเกิดปัญหากับดักหนี้ (Debt Trap) ระหว่างชาติได้
ด้านการท่องเที่ยว ยังมีความไม่สมดุลระหว่างการอานวยความสะดวกการท่องเที่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของคนและชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมการจัดการด้านข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากในการท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ การออกข่าวพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสมกับการออกข่าว
ความผิดด้านอาชญากรรม
๑.๓ ประเด็นปัญหาด้านสังคมวัฒนธรรม แม้จะมีคากล่าวที่ว่า “ไทย-จีนใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน” และคน
จีนได้เข้ามาอยู่อาศัย ปรับตัวเข้ากับบริบทสังคมไทยมาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย แล้ว แค่การขยาย
อิทธิพลของจีนในปัจจุบันได้สร้างความหวาดระแวงให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ที่คนจีนบาง
กลุ่มมุ่งหาประโยชน์ผ่านกิจการต่างๆ เช่น ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรี ยญ การประกอบกิจการและการครอบครอง
ทรัพย์สินแบบนอมินี ปัญหาผสมกลมกลืนชาวจีนอพยพรุ่นใหม่เข้าสู่สังคมไทยที่ทาได้ยากเพราะสภาพแวดล้อม
แตกต่างจากอดีตที่รัฐบาลไทยเคยประสบความสาเร็จในการเปลี่ยนคนจีนมาเป็นไทย การดาเนินงานในรูปแบบ
การก่อตั้งสมาคมของชาวจีนกลุ่มใหม่มี ความแตกต่างจากวิถีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ตั้งรกรากในประเทศ
ไทยมานาน
๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๒.๑ ควรมีการยกระดับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน วช. ให้เป็นศูนย์ข้อมูลและหน่วยประสานงานกลาง
ในระดับชาติ เพื่อการศึกษาวิจัยแนวนโยบายและรูปแบบการเชื่อมโยงของ BRI ของจีน และการจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายของไทยให้เป็นรูปธรรมโดยมีการติดตามประเมินผลการเชื่อมโยงระหว่าง BRI ของจีน กับโครงการ
EEC ของไทย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี ทั้งในแง่ของการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่
รวมทั้งผลักดันการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม อันจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งของไทยและจีน
ควรส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนภายใต้กรอบ BRI
เช่น การปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษา และการจัดระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน ฯลฯ ที่จะอานวยประโยชน์ต่อโครงการ EEC
ของไทย ให้เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการในภูมิภาค อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถของ
ประเทศในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ด้วยการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาคน

๒.๒ ควรส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ ด้านเศรษฐกิจการค้า สร้างผลผลิตงานวิจัยด้าน Demand and Supply ให้ลุ่มลึกทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมพืชผลการเกษตร องค์ความรู้ด้าน Knowhow ช่องทางค้าทั้ง Online และ Offline (O2O) ที่
หลากหลาย โดยผลผลิตงานวิจัยต้องมีทั้ง Passive และ Active Researches การศึกษาผลกระทบของสงคราม
การค้าทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในอนาคต เป็นต้น
ด้านการค้าการลงทุน สร้างผลผลิตงานวิจัย เพื่อหยุดทุนนิยมสามานย์ โดยเชิญชวนนักลงทุนระดับ แนว
หน้า (Elite) เข้ามาลงทุน การทาสัญญาการค้าต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (Public Hearing)
ร่วมมือกับคลังสมองของจีนให้รู้จักทิศทางการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ ให้สิทธิพิเศษกับการค้าการลงทุนที่มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสอดคล้องชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าทั้งเกษตรและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
อย่างแท้จริง (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการ PR
ด้านการท่องเที่ยว สร้างผลผลิตงานวิจัย ที่มีกลไกลการบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวสู่การค้าการลงทุ น
นวัตกรรม และวัฒนธรรม การบูรณาการภาคการสื่อสารกับมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งไทยและจีน ตัวอย่าง ศูนย์
ทดสอบ 5G ระหว่าง กสทช กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดการ Big DATA , IoT, Responsibility Artificial
Intelligence : RAI การปรับ Mindset เข้ากับ Connectivity ให้สอดประสานมากขึ้น เรื่องการผลิตเนื้อหาร่วม
ทาง ทีวี วีดีโอ ในการ Broadcasting การจัดกลุ่มการท่องเที่ยวเป็นระดับ Mass and cluster tourism
๒.๓ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้เรื่องประเทศจีนอย่างถ่องแท้ เพื่อแสวงหา
ความร่วมมือทางสังคมวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมการค้า สมาคมบ้านเกิด
สมาคมกลุ่มภาษา สมาคมตระกูลแซ่ โดยศึกษาการดาเนินงานของสมาคม “รุ่นเก่า” กับแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน และพยายามใช้แนวทางสร้างให้เกิด “การเชื่อมใจ” กับกลุ่มคนจีนที่เข้ามาใหม่
รวมทั้งควรส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน เป็นไปอย่างสมดุล ส่งเสริมให้มีสถานที่เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์และศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่แผนงานกิจกรรมความร่วมมือ ทางด้านวัฒนธรรม
ระหว่างไทยกับจีน โดยการจัดตั้ งศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีนตามข้อ ตกลง เพื่อ ดาเนินงานในลักษณะ
เช่นเดียวกับที่รัฐบาลจีนได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย เมื่อ ๖ ปีที่ผ่านมา
-------------------------------------พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง

