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Social and Political Development Policies and Strategies
Professor Surachai Sirikrai, Ph.D.

ABSTRACT
Over six thousand years of development, human beings have developed and
transformed their social, economic and political institutions continuously to satisfy their
physical, psychological, beliefs, values and technological innovations. Their social and
political systems have been changed from tribal system to city state, kingdom, empire and
sovereign liberal or autocratic state. Economically, their livelihood have also been shifted
from an agricultural and husbandry society into industrial, service, information,
entertainment, digital, to artificial intelligent and robotic society at the present.
However, after the Cold War in 1991, the demise of the Soviet Union has led many
people to believe that liberal democracy is the world best political economic system and the
ultimate goal of all states on earth.
In reality, most developing countries in the Third World in Asia, Africa, Latin
America and Thailand are still Struggling to both their economy and democracy with little or
some same success. Their political leaders and academicians have sought various means and
strategies from the Western scholar to duplicate the Western experience. However, the ‚rise of
China‛ under her ‚Socialism with Chinese Characteristic‛ to be the world second largest
economy after the United State within 40 years has stunned the Western world but impressed
the Third World countries.
The achievement of China and the declining of the Western countries proves that
these are various ways to attain economic development and political stability. More
importance, the decrease popularity of the liberal, democratic parties in several European
countries and the United State in the past two decades show that these is a strong linkage
between liberalism and economic development.
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ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาสังคมและการเมือง
เมื่อพูดถึงสังคม เราหมายถึงกลุมคนที่รวมกันในอาณาบริเวณที่มีขอบเขตจํากัดมีความสัมพันธแอันเกิด
จากพฤติกรรมปฏิบัติตอกัน มีความรูสึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยอมรับแบบแผนและกฎเกณฑแอยาง
เดียวกัน วาเป็นวิธีที่เหมาะสมถูกตองของกลุม1
เมื่อคนอยูในสังคมก็ยอมมีปฏิสัมพันธแหลายรูปแบบ และมีการจัดองคแกรสถาบันรูปแบบตาง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของคนหรือมนุษยแที่มีความตองการตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากความตองการของรางกายและ
ความตองการของจิตใจ
อับราฮัม มาสโลวแ (Abraham Maslow) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับลําดับความตองการของมนุษยแ
โดยกลาววามนุษยแจะถูกกระตุนจากความปรารถนาที่จะสนองความตองการมี 5 ระดับ คือ
1. ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตองการของมนุษยแขั้นต่ําสุดและ
เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม เป็นตน ดังนั้นเพื่อใหคนงานเกิด
ความพึงพอใจจึงตองตอบสนองในรูปของคาจางหรือการบริการที่จําเป็น เชน การแจกชุดทํางาน มีรถรับสง คา
รักษาพยาบาล เป็นตน
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความตองการเพื่อปกปูองพิทักษแต นเองใหเกิด
ความมั่นคงปลอดภัยจากสิ่งแวดลอมรอบรอบตัว เชน สัญญาจางงาน ขอตกลงระหวางฝุายจัดการกับสหภาพ
แรงงาน การประกันการวางงานเป็นตน
3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตองการใหผูอื่นและสังคมยอมรับคบหา
สมาคมและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน มีมิตรภาพและความรักตอกัน เป็นตน
4. ความตองการมีฐานะในสังคม (Esteem Needs) ความตองการมีฐานะในสังคมสามารถแบงออก
ไดสองดานคือ
4.1 ปรารถนาที่จะมีความเขมแข็ง เชื่อมั่นในตนเองความมีอิสระเสรีภาพ
4.2 ตองการชื่อเสียง ตําแหนง ฐานะ ความมั่นคง ความเดนดัง การรับรองและความชื่ นชมจาก
ผูอื่น
5. ความตองการความสําเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา (Self-Actualization) เป็นความตองการขั้นสูงสุด
ของมนุษยแ และความตองการขั้นสูงสุดของแตละคนจะไมเหมือนกันและไมเทากัน องคแกรควรตอบสนองความ
ตองการของมนุษยแ คือเปิดโอกาสใหคนที่ดีมีโอกาสที่จะสนองความตองการตามอุดมการณแของเขาใหมากที่สุด
เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษยแซึ่งจะพอใจมาก หากไดแสดงผลงานที่สูงที่สุดที่ตนเองจะทําได

1

พัทยา สายหู , ความเขาใจเกีย่ วกับกลไกของสังคม (กรุงเทพฯ:พิฆเณศ,2526), หนา67.
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ความต้องการ
ความสาเร็จ
5
ความต้องการฐานะทางสังคม
4
ความต้องการทางสังคม
3
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย
2
ความต้องการทางกายภาพ
1

นักวิช าการบางทานเห็ น วามนุ ษยแ ยังมีแรงผลั กดันพฤติกรรมจากแรงขับ และสิ่ งจู งใจ โดยเฉพาะ
นักจิตวิทยาหลายทานเชื่อวามนุษยแเกิดมาพรอมกับความต องการ และความตองการทําใหเกิด แรงขับ ความ
ตองการของมนุษยแมีมากมาย ทั้งที่เป็นความตองการทางรางกายและความตองการทางจิตใจ
แรงขับเป็นสภาวะความตึงเครียดซึ่งเป็นความทุกขแ มนุษยแจะพยายามลดสภาพใหนอยลงไดหมดไป
เมื่อไดรับสิ่งที่ตอบแทนตอบสนองความตองการ สิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการ จึงเป็นสิ่งจูงใจมนุษยแ
สิ่งที่จูงใจเหลานี้อาจเป็น อาหาร ทรัพยแสินเงินทอง เกียรติยศ การหลุดพนจากสภาพความเดือดรอน
หรือหลุดพนจากการถูกคุมขัง
นอกจากนี้นักจิตวิทยายังมองเห็นวา ปัจจัยทางจิตวิทยาตาง ๆ มีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมของ
มนุษยแอยางสลับซับซอนดวย ที่สําคัญไดแก
1. การรับรู (Perception)
2. เจตคติ (Attitude)
3. ความเชื่อ (Beliefs)
4. คานิยม (values) และ
5. การเรียนรู (Learning) เป็นตน
สวน ซิกมันดแ ฟรอยดแ (Sigmund Freud) มีความเห็นวามนุษยแเกิดมาพรอมกับสัญชาตญาณในรูปของ
พลังงานที่คอยผลักดันใหเกิดพฤติกรรมพลังงานเหลานี้ สวนหนึ่งผลักดันใหดํารงชีวิตอยูเรียกวาสัญชาตญาณ
ของความตองการมีชีวิตเรียกวา อิด (Id) ซึ่งเป็นสภาพจิตไรสํานึก ขณะเดียวกันมนุษยแมีสัญชาตญาณอีกตัว
หนึ่ง คือ อีโก (Ego) เป็นตัวผลักดันใหมนุษยแกระทําในสิ่งที่ทําใหเกิดความสุขสําราญใจ เชน กามารมยแ และให
หลี กเลี่ ย งความเจ็ บ ปวดและความทุกขแทั้งปวง และมีสั ญชาตญาณ ซุปเปอรแอีโ ก (Super Ego) ซึ่งเป็น
สัญชาตญาณของความรูสึกรับผิดชอบชั่วดีที่เกิดจากการอบรมสั่งสอนของสังคมและมีบทบาทเป็นตัวควบคุมอีโก
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ใหมีพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ความขัดแยงระหวางอิดและซุปเปอรแอีโกทําใหเกิดความตึงเครียดและ
ความกังวล (Anxiety)
ความวิตกกังวลจึงเป็นแรงผักดันพฤติกรรมอีกแรงหนึ่งเพื่อปูองกันมนุษยแใหรอดพนจากวิตกกังวล
ดังนั้น อีโกจึงตองพัฒนาพฤติกรรมปูองกันตัวเองที่เรียกวา กลไกปูองกัน (Defense Mechanism) ซึ่ง
ประกอบดวย
- การเก็บกด (Retention)
- การถอดแบบ (Identification)
- การยึดแนน (Fixation)
- การแสดงพฤติกรรมตรงขาม (Reaction Formation)
- การตําหนิผูอื่น (Projection)
- พฤติกรรมถดถอย (Regression)
- พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Sublimation) และ
- พฤติกรรมทดแทนหาสิ่งทดแทน (Displacement)
ปัจจัยที่เกิดจากความจําเป็นทางรางกายและจิตใจของมนุษยแดังกลาวขางตน ทําใหมนุษยแพัฒนาสังคม
ออกมาในรูปแบบตาง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบหรือสถาบันทางสังคมที่แตกตางกันนี้เกิดขึ้นเพราะแต
ละสังคมมีการพัฒนาที่แตกตางกัน ที่เป็นผลมาจากการวิวั ฒนาการของประวัติ ศาตภูมิศาสตรแ พัฒนาการของ
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี การคาและอุตสาหกรรมและมีคานิยมและปรัชญาที่แตกตางกันไป โดยเฉพาะ
ปัญหาดานความมั่นคงและความปลอดภัยทําใหเกิดการสรางสถาบันทางการเมืองและการปกครองขึ้นมา
ในขณะที่ความตองการดานจิตใจทําใหเกิดความเชื่อทางศาสนา และการฝึกสอนอบรมสมาชิกของสังคม ทําให
เกิดการถายทอดทางวัฒนธรรมและเกิดสถาบันการศึกษาขึ้นเพื่อปลูกฝังคานิยมและหลักปรัชญาที่ผูปกครอง
เห็นวาดีและเหมาะสมกับสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและระบบการปกครองของประเทศ
ในประวัติศาสตรแที่ผานมาเราจะเห็นวารั ฐชาติห รือประเทศในปัจจุบันมีจุดกําเนิดมาจาก เผาพันธุแ
ชุ ม ชนเมื อ ง นครรั ฐ อาณาจั ก ร เวสฟาเลี ย และพั ฒ นาเป็ น รั ฐ ชาติ (Nation State) หรื อ รั ฐ อธิ ป ไตย
(sovereign state) ในปี ค.ศ.1648 โดยสนธิสัญญาเวสฟสเลียเวส (West Phalia) ภายหลังการทําสงคราม
ศาสนา 30 ปี ระหวางกลุมรัฐคาทอลิกกับกลุมรัฐโปรเตสแตนตแ และตอมาไดเกิดสงครามโลกครั้งที่1 ในปี ค.ศ.
1914 -1918 ระหวางจักรพรรดิตาง ๆ ในประเทศยุโรปที่มีผลประโยชนแตางกัน และเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
ระหวางกลุมประเทศเผด็จการฟาสซิส กับประเทศประชาธิปไตยในระหวางปี ค.ศ.1939 -1945 และเกิด
สงครามเย็นระหวางประเทศคอมมิวนิสตแกับประเทศเสรีนิยม-ทุนนิยมในระหวางปี ค.ศ.1947 -1991 ซึ่งมี
อุดมการณแทางการเมือง คานิยมและระบบเศรษฐกิจที่ตรงกันขามกันทั้งสองฝุายจึงตางพยายามจะลมลางซึ่งกัน
และกัน
สงครามใหญทั้ง 3 ยุคนั้นทําใหเราเห็นวาประเทศตาง ๆ พยายามแขงขันและทําลายกันเพราะมุงหวัง
ขยายอํานาจและผลประโยชนแ ของประเทศตนเองแตพยายามตอสูเพื่อที่จะพิทักษแรักษาคานิยมทางสั งคม
เศรษฐกิจและการเมือง
สงครามเย็นกินเวลายาวนานและกอใหเกิดความเสียหายรายแรงทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสอง
ฝุายและสงครามตัวแทน (Proxy war) ขึ้นหลายแหงที่รุนแรงแตไมเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 เพราะทั้งฝุาย
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมีกําลังทหารเทาเทียมกันและมีดุลอํานาจของอาวุธนิวเคลียรแระหวางกัน
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ถามองในดานของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เราก็จะพบวาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตาง ๆ ในโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมายหลายพันปีที่ผานมา ทั้งนี้โดยการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและ
รวดเร็ว เกิดขึ้นศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันกาล กลาวคือ
สั งคมและเศรษฐกิจ ของประเทศตาง ๆ ในโลก เมื่อ 5,000 – 6,000 พันปีที่ผ านมาเป็นสั งคม
เกษตรกรรมมายาวนานหลายพันปี และเริ่มเสื่อมสลายลงและเปลี่ยนแปลงไปดังนี้
1. สังคมเกษตรกรรมผลิตธัญญาหารและเลี้ยงสัตวแ เริ่มตนตั้งแตสมัยอียิปตแและเมโสโปเตเมีย เมื่อ
5,000 – 6,000 พันปีที่แลว และเสื่อมลงตั้งแตปี ค.ศ. 1880 หรือในคริสตแศตวรรษที่ 19
2. สังคมอุตสาหกรรม เริ่มมีการผลิตเครื่องจักรกลตาง ๆ ทําใหเกิดอุตสาหกรรมตาง ๆ มากมาย เชน
สิ่งทอเหล็ก เครื่องจักร รถไฟ รถยนตแ สารเคมี และเริ่มเสื่อมลงตั้งแตปลาย ค.ศ. 1920
3. สังคมบริการ เกิดการคาปลีก วิชาชีพ ความรูเฉพาะดาน งานเบ็ตเตล็ดและเริ่มเสื่อมลงตั้งแต ค.ศ.
1956
4. สังคมสารสนเทศ เกิดขึ้นเมื่อมีการแพรกระจายขององคแความรู ขาวสาร การศึกษา และระบบ
คมนาคมตาง ๆ และเริ่มเสื่อมลงตั้งแต ค.ศ. 1976
5. สังคมที่นิยมการแสวงหาความบันเทิง พักผอน ประชาชนในยุคนี้แสวงหาความสุข การพักผอน
หยอนใจและความบันเทิงตาง ๆ นอกบานและนอกประเทศ และเริ่มเสื่อมลงตั้งแต ค.ศ. 2015
6. สังคมยุคดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพทแมือถือและอุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากความ
แพรหลายและราคาที่ถูกลงของระบบคอมพิวเตอรแและโทรศัพทแมือถือที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีนและ
เกาหลีใตที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง เกิดสังคม “คนกมหนา” ที่ดู ฟังขอมูลขาวสารจากโทรศัพทแมือถือหรือ
ไอแพดของตนเอง ที่สามารถสื่อสารใหขอมูลและความบันเทิงไดอยางครบครัน โดยไมตองสนใจกับบุคคลรอบ
ขางตัวเองอีกตอไป มีการคาดการณแวาสังคมเชนนี้จะเสื่อมลงในปี ค.ศ.2040
7. สังคมวิทยาศาสตรแชีวภาค ปัญญาประดิษฐแและการสํารวจอวกาศกวางไกลมากขึ้น จะปรากฏ
เดนชัด ค.ศ. 2030 - 2100 จะเกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒ นาเทคโนโลยีชีวภาค การตบแตงพันธุกรรม และ
ปัญญาประดิษฐแที่กาวหนาและยอมรับกัน อยางแพรห ลายในสังคมรวมทั้งการมีพัฒนาการยานอวกาศและ
สํารวจอวกาศกันหางไกลจากโลกมากขึ้นจนอาจสามารถเดินทางไปสูจักรวาลอื่น ๆ ไดดวย
การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยแดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวาสังคมมนุษยแมีการพัฒนากาวหนาไปเรื่อยๆ
ไมหยุดนิ่ง เนื่องจากผลของการศึกษาคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรแที่มีผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม การคาและสังคมภายในประเทศและสังคมโลก
ดังนั้นประการแรก ยุทธศาสตรแทางสังคมของทุกประเทศในโลกจึงควรมุงเนนพัฒนาสังคมของตนให
เป็นสังคมที่ทันสมัยและกาวทันเทคโนโลยีตาง ๆ โดยการใหความสําคัญกับการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตรแ
เทคโนโลยีแกนักศึกษาและสถาบันวิจัยในประเทศของตนเองให มากที่สุดเพื่อไมใหสังคมและประเทศของ
ตนเองลาหลังและถูกเอารัดเอาเปรียบกดขี่จากประเทศที่เจริญกาวหนามากกวาดังปรากฏในประวัติศาสตรแที่
ผานมา
ประการที่สอง ทุกสังคมของประเทศควรใหความสําคัญแกการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได
ของประชากรในประเทศ เนื่องจากใน 20 ปีที่ผานมา นักวิชาการหลายทานไดสังเกตวาระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยซึ่งเป็นสถาบันการเมืองและเป็นสวนหนึ่งของสถาบันทางสังคมไดเสื่อมความนิยมลงเนื่องจาก
พรรคชาตินิยม พรรคสังคมนิยมหรือพรรคขวาจัดในประเทศประชาธิปไตยหลายประเทศไดรับความนิยมจาก
ประชาชนสูงขึ้น ในขณะที่พรรคสนับสนุนระบบประชาธิปไตยไดรับคะแนนเสี ยงลดลงหรือแพการเลือกตั้ง เชน
ประเทศเบลเยียม บราซิล โปแลนดแและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้คนรุนหนุมสาวที่มีอายุนอยกวา 35 ปี มี
10
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ความรูสึกวามีความสําคัญนอยลงที่จะตองอาศัยอยูในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ในขณะที่คนรุนสูงอายุ อายุ
เกิน 65 ปี จํานวน 3 ใน 2 ยังเห็นวาการอาศัยอยูในประเทศประชาธิปไตยอยางสหรัฐอเมริกามีความสําคัญ
สูงสุดในประเทศยุโรปคนวัยหนุมสาวยินดีตอนรับรัฐบาลที่เป็นเผด็จการจาก ปี ค.ศ. 1995-2017 จํานวนคน
หนุมสาวของประเทศฝรั่งเศส เยอรมันและอิตาลีมีความนิยมการปกครองแบบทหารเพิ่มขึ้นเป็น 3 เทา2
Yascha Mounk. และ Roberto Stefan Foa ไดกลาววาผลการเลือกตั้งทั่วโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได
ชี้ใหเห็นวาทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของคนรุนใหมนั้นสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติที่ตอตานรัฐบาล (พรรคเสรี
นิยม) ที่อยูในอํานาจจึงถูกพรรคการเมืองที่มีหัวรุนแรงขวาจัดไดโนมนาวไดง าย ทั้งที่พรรคการเมืองหัวรุนแรง
เหลานั้นไมเคารพตอหลักการหรือปรัชญาของระบบประชาธิปไตย ปรากฏการณแเชนนี้ไดเกิดขึ้นและระบาด
อยางรวดเร็วในประเทศยุโรปตะวันตกและทวีปอเมริกาเหนือในสองทศวรรษที่ผานมา 3นักวิชาการทั้งสองทาน
นี้จึงตั้งขอสันนิษฐานวา “ปรากฏการณแเชนนี้เกิดขึ้นเพราะเกิดการเปลี่ยนดุลอํานาจของเศรษฐกิจและอํานาจ
ทางทหารในรูปใชหรือไม” 4
นับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นตนมา ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริการวมทั้งออสเตรเลีย
ญี่ปุนเป็นประเทศที่พัฒนาที่รวมมือกันอยางเหนียวแนนและครอบครองรายไดสวนใหญของโลกไวในกํามือ
แตหลังจากศตวรรษที่ 1990 เป็นตนมา ประเทศที่ไมเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณแแบบ เชน สิงคโปรแ และ
ประเทศที่ไมเสรี เชน จีน รัสเซีย และซาอุดิอาระเบีย กลับมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากกวากลุมประเทศเสรี
ประชาธิปไตยตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในรอบ 40 ปีที่ผานมา จีนกลายเป็น
ประเทศที่มีมูลคาผลผลิตมวลรวม (GDP) เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและคาดวาจะแซงหนา
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2020 หรือ ค.ศ.2025 แตถาวัดดวยความเทาเทียมของอํานาจการซื้อสินคา
(PPP) แลวจีนไดแซงหนาสหรั ฐอเมริกาไปแลว ทั้ง ๆ ที่จีนมีระบบการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสตแจีนแต
พรรคเดียวและเป็นประเทศสังคมนิยมที่มีเอกลักษณแของชาวจีน มีความแตกตางจากประเทศสังคมอื่น ๆ ที่
แน นอนที่สุดคือประเทศจี นไมใชป ระเทศที่มีระบบการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย แตไดเปิดเสรี
ทางการคาและเป็นสมาชิกขององคแการการคาโลก (WTO) ตั้งแตปี ค.ศ.2001
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนไดอยางรวดเร็วไดอธิบายวาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจให
เจริญมั่งคั่งมีหลายแนวทางดวยกัน ไมไดจํากัดเฉพาะแตแนวทางของประเทศทุนนิยมเสรีแบบประเทศตะวันตก
เท า นั้ น ดั ง ที่ ป ระเทศทุน นิ ย มเสรี ต ะวั นตกได กล า วอ างมาตลอดช ว งสั่ ง สงครามเย็ น งานวิจั ย Adam
Przeworski และ Fernandes Limongi ก็แสดงใหเห็นวาประเทศประชาธิปไตยที่ยากจนก็มักจะลมสลายลง
ได พวกเขากล า วว า ประเทศประชาธิ ป ไตยที่ ร่ํ า รวยที่ มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ หั ว เกิ น 14,000 เหรี ย ญ เช น
สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเทานั้นที่สามารถรักษาระบบประชาธิปไตยของตัวเองเอาไวได 5
ในปัจจุบันประเทศในเอเชียและแอฟริกาที่ไมเป็นประชาธิปไตยหลายประเทศ จึงตองการเลียนแบบ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมากขึ้น ซึ่งเรียกกันวา “มติปักกิ่ง” “Beijing Consensus” ที่แตกตางจาก
รูปแบบของสหรัฐอเมริกาที่เรียกวา “มติวอชิงตัน” “Washington Consensus” เนื่องจากแนวทางพัฒนา
แบบ “มติปักกิ่ง” ไมจําเป็นตองมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย
2

Yascha mounk and Roberto Stefan Foa , “The End of the Democratic century”, Foreign Affairs,(May/June
2018), p. 29
3
เพิ่งอาง ,p. 30
4
เพิ่งอาง ,p. 30
5
เพิ่งอาง ,p. 31
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สิ่ งที่ สํ า คัญ ถ าประเทศคุณ ประสบความสํ า เร็ จในการพัฒ นาเศรษฐกิจ แล ว อํ านาจทางเศรษฐกิ จ
สามารถแปรเปลี่ยนเป็นอํานาจทางทหารไดอยางรวดเร็วเชนเดียวกับประเทศที่พัฒนาแนวทางทุนนิยมแบบเสรี
ประชาธิปไตย
ดังนั้นเราจะเห็นวาตัวแปรเรื่องอํานาจทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เกิดความมั่งคั่ง มีความสั มพันธแอยางใกลชิดกับ ความเป็นประชาธิปไตย ถาเศรษฐกิจตกต่ํา และประชาชน
จํานวนมากทุกขแยาก อดอยาก ประชาชนอาจหันไปสนับสนุนการปกครองเผด็จการรูปแบบตาง ๆ ได
ปั ญ หาการขาดดุ ล การค า สองของสหรั ฐ อเมริ ก าและปั ญ หาผู ลั ก ลอบเข า เมื อ งผิ ด กฎหมายใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกรวมทั้งปัญหาผูกอการรายหัวรุนแรงอิสลามในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ปัญหา
การวางานของคนในประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้น ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนในประเทศและระหวางประเทศ
กวางมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเหตุผลสําคัญทําใหประธานาธิบดี โดนัลดแ ทรัมปของสหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรป
หลายหลายประเทศมีนโยบายกีดกันผูอพยพตางชาติ ตางศาสนา และดําเนิ นนโยบายกีดกันทางการคา และ
นโยบายชาตินิยม เชน นโยบาย “America First” ของโดนัลดแ ทรัมป
จากปรากฎการณแดังกลาวขางตน นักวิชาการอีกทานหนึ่งคือ Ronald Inglehart ก็ตั้งคําถามใน
ทํานองเดียวกันวา “ระบบประชาธิปไตยจะรักษาตัวเองไดหรือไม? ” 6
ดัง นั้ น ยุ ท ธศาสตรแ ใ นการพั ฒ นาสั ง คมที่ สํ าคั ญ มากอีก ประการหนึ่ง คื อ ยุ ทธศาสตรแใ นการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศใหมีความมั่งคั่งและทันสมัยเพื่อความอยูดีของประชาชนและความมั่นคงทางการเมือง
ของรัฐบาล ปัจจุบันยุทธศาสตรแในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีหลากหลายวิธี ไมใชมีเฉพาะเจาะจงที่เป็น
รูปแบบของประเทศตะวันตกแตเพียงอยางเดียว
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศก็มีรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกตางกันอยู
มากแมวาจะเป็นสมาชิกอยูในองคแกรภูมิภาคเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายและวิสัยทัศนแของผูนําแตละ
ประเทศซึ่งมียุทธศาสตรแการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกตางกันออกไป
แตตัวผูนําและประชาชนมีความมุงมั่น ที่จะพัฒนาไปสูระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณแ แบบประเทศ
ยุโรปตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกา เพราะมีความเชื่อมั่นวาระหวางระบบสังคมและการเมืองดังกลาวดีกวาระบบ
สังคม – การเมืองแบบเผด็จการก็ยอมสามารถทําได ดั งเชน ประเทศไทยที่พยายามดําเนินการมาตั้งแตมีการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแมาเป็นระบบประชาธิปไตยตั้งแตปี ค.ศ. 1932
นับเป็นเวลา 86 ปีมาแลว แตความพยายามพัฒนาระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยไมประสบ
ผลสําเร็จเนื่องจากเกิดการกบฏและรัฐประหารโดยกําลังทหาร - ตํารวจมากกวา 20 ครั้ง โดยเฉลี่ย 4 ปีตอ 1 ครั้ง
ความลมเหลวในการพัฒนาระบบสังคม การเมืองของประเทศสูระบบประชาธิปไตยมีสาเหตุมากมาย
หลายประการที่สําคัญ ไดแก การฉอราษฎรแบังหลวงหรือคอรัปชั่นของผูนํารัฐบาลและขาราชการ การลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน และการใชแทรกแซงการทํางานขององคแกรอิสระและระบบราชการ
แตนักวิชาการรัฐศาสตรแจํานวนมากไดศึกษาและเสนอยุทธศาสตรแหรือแนวทางการพัฒนาระบบสังคม
และการเมืองใหเป็นระบบประชาธิปไตยไวมากมายหลายแนวทางดวยกัน เงื่อนไขหรือยุทธศาสตรแที่สําคัญแบง
ออกไดเป็น 3 กลุมใหญ คือ
1. กลุ ม ทฤษฎี ที่ เ น น เงื่ อ นไขทางสั ง คม โครงสร า งและเศรษฐกิ จ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การพั ฒ นา
ประชาธิปไตยที่ประสบผลสําเร็จ งานสําคัญนําโดย ซีมัวรแ มาติน ลิปเซท (Seymour Martin Lipset) ที่ศึกษา
ระดับของการเติบโตทางเศรษฐกิจวาเป็นตัวแปรอิสระที่สําคัญสําหรับประชาธิปไตย7
6 Ronald Inglehart, ‚The age of insecurity : Can democracy Save Itself‛, Foreign Affairs,(May/June 2018), p. 20-28
7
Seymour Martin lipset, Political Man: The Social Bases of Politics (N.Y. : Doubleday, 1960)
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ทฤษฎี นี้ มี ข อ สมมุ ติ ฐ านว า การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และความเป็ น อยู ท่ี ดี ข องประชาชนจะ
เอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนผานสูระบบประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติ ความเชื่อเชนนี้ทําใหรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสมัย
จอหแน เอฟ เคนเนตี้ ตั้งโครงการชวยเหลือแกประเทศดอยพัฒนา
ทฤษฎีนี้เชื่อวา เมื่อประเทศสามารถบรรลุถึงระดับการเติบ โตทางเศรษฐกิจที่เลี้ยงตัวเองไดจ ะ
นําไปสูการเป็นประชาธิปไตยและเป็นประเทศสมาชิกที่รักสันติภาพของประชาคมโลก
แนวความคิดนี้ทําใหประธานาธิบดี บิล คลินตัน กลาวในสุนทรพจนแตอรัฐสภาในปีค.ศ. 1997 วา
เคามีความเชื่อมั่นวา ความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนอยางตอเนื่อง จะนําไปสูชัยชนะของระบบ
ประชาธิปไตยในประเทศจีนในที่สุด
2. กลุมทฤษฎีนี้เนนเงื่อนไขทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดสินใจของผูนําการเมือง
แดงคแเวิรแช รอสทาว (Dankwort Rostow) 8เป็นผูนําทฤษฎีกลุมนี้ไดเนนความสําคัญของพลังที่
ไมใชบุคคลและมิใชการเมือง (Impersonal And Nonpolitical Focus) แตเป็นวัตถุประสงคแของผูนํากลุม
ประเด็นสําคัญคือ ดัชนีของความตกลงใจของผูนํา ( Degree Of Commitment) ตอการปกครองที่ดี (Good
Governance) ธรรมาธิปไตย และความเต็มใจที่จะเสี่ย งในการลงแขงขันทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดขึ้นเมื่อผูปกครองแบบเผด็จการพบวาตนทุนของการปกครองแบบกดขี่อยูตอไปมีมากกวาความเสี่ยงใน
ระบบประชาธิปไตย
3. ทฤษฎีกลุมที่สามเนนความสําคัญของวัฒนธรรมและคานิยมพื้นฐานของทั้งผูนําและประชาชน
สวนรวมทั้งหมด
ผูนําทฤษฎีกลุมนี้ไดแก Gabriel Almond และ Sidney Verba ในผลงานอมตะ The Civic
Culture (1963) (วัฒนธรรมอริยะ) ซึ่งศึกษาวัฒนธรรมการเมือง 5 วัฒนธรรม
ทฤษฎีนี้เกี่ย วของมากกวาเรื่องทัศนคติและความเห็นของประชาชน และยังรวมถึงองคแกรของ
ประชาสังคมและวิถีทางที่สาธารณชนสามารถมีอิทธิพลตอขบวนการทางการเมือง
กุญแจสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตยคือการดํารงอยูขององคแกรอาสาสมัครตางๆซึ่งสามารถปลุก
ระดมพลังการเมืองโดยการชี้ใหเห็นถึงผลประโยชนแของกลุมชนตางๆในสังคม (เชน กรณีสนธิ ลิ้มทองกุล)
ประชาสังคมรวมถึงบทบาทของสื่อสารมวลชนและผูนําทางความคิดอิสระ สิ่งทดสอบถึงความสามารถของ
สังคมคือความสามารถในการยับยั้งการตัดสินของรัฐบาล ซึ่งจะบังคับใหผูปกครองตองเคารพในผลประโยชนแ
ของประชาชน
งานการศึกษาการเปลี่ ยนผ านสูระบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน โดยทั่วไปจะผสมผสานปัจจัยของ
ทฤษฎี3 กลุมนี้ ( เชน O’ Donnell and Schmitter,1986; Diamond, Linz and Lipset, 1988-89 )
ดังนั้น การพิจารณาในรายละเอียดของแตละทฤษฎี สามารถทําใหเราทราบไดวาปัญหาของระบบ
ประชาธิปไตยในปัจจุบันมีอะไรบาง
ในการศึ ก ษาการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย โรเบิ รแ ต ดาหแ ล ได เ สนอว า การเป็ น ประชาธิ ป ไตยต อ ง
ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 8 ประการ ที่จําเป็นตอการปกปูองสถาบันประชาธิปไตย คือ
1. ตองมีห ลักประกันของเสรีภาพในการกอตั้งและรว มเป็นสมาชิกขององคแกรที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของอํานาจรัฐ องคแกรที่ตองการสงเสริมผลประโยชนแของประชาชนตองมีความเป็นอิสระอยางเต็มที่
และไมอยูภายใตอิทธิพลของรัฐบาล

8

Dankwort Rostow, ‚Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model,‛ Comparative Politics 2 (April 1970),p.371
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2. ตองมีเ สรี ภ าพในการแสดงออกเพื่ อที่ป ระชาชนจะสามารถแสดงความคิ ดเห็ นของตนได ในที่
สาธารณะได โดยเฉพาะเสรีภาพในการพูดเป็นพื้นฐานสําคัญของระบบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา
3. ใหหลักประกันสิทธิในการออกเสียงโดยปราศจากการขมขูหรือหามปราม
4. การเลือกตั้งตองกระทําโดยเสรีและยุติธรรม การออกเสียงตองกระทําเป็นความลับ และการนับ
คะแนนตองเปิดเผยและตรวจสอบโดยประชาชนที่ไมใชขาราชการ
5. ผูนําการเมืองมีสิทธิ์ในการแขงขันและไดรับสนับสนุน รัฐไมสามารถจะจํากัดสิทธิผูเขาแขงขัน
6. ประชาชนจะตองไดรับฟังขาวสารหลายๆ ดา น หลายๆทัศนะ รัฐไมควรจะผูกขาดหรือควบคุม
สื่อสารมวลชน
7. จะตองมีหลักประกันทางสถาบันวามีกฎเกณฑแของการเขาสูอํานาจที่ยุติธรรมแกผูที่มีสิทธิ์ในการชิง
ตําแหนง รัฐบาลไมสามารถจะคัดเลือกวาใครสามารถหรือไมสามารถจะเป็นผูนําชิงตําแหนงได
8. ขบวนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลตองขึ้นอยูกับคะแนนเสียงของผูแทนประชาชน สภาหรือ
วุฒิสภาตองมีอิสระในการออกกฏหมายและนโยบายสาธารณะ และตองไมเป็นแคตายอยางสําหรับรัฐบาล 9
แต ลูเชียน พาย (Lucian Pye) เห็นวา ระบบเสรีประชาธิปไตยตองการมากกวาเงื่อนไขทางสถาบัน 8
ประการของ โรเบิรแต ดาหแล เขาคิดวาประเทศประชาธิปไตยตองการใหประชาชนมีทัศนคติและคานิยมบาง
ประการรวมกันที่สอดคลองกับระบบประชาธิปไตย ซึ่งสามารถสรุปไดวาเป็นวัฒนธรรมอิสระ (Civic Culture)
ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมอาริยะ ไดแก10
1. ประชาชนตองมีความรูในระดับที่สามารถเขาใจไดวารัฐบาลและระบบการเมืองมีขบวนการและ
ดําเนินการอยางไร
2. ประชาชนตองมีทัศนคติเชิงบวกตอรัฐบาล และมีความรูสึกภูมิใจตอความเป็นพลเมืองของตน
3. ประชาชนตองมีความอดทนในการที่จะรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองของผูอื่น
4. ความไววางใจระดับหนึ่งตอผูอื่น
5. มีความเคารพตอสิทธิของผูอื่นอยางจริงจังและ
6. มีความจริงใจในการรวมมือกับผูอื่นเพื่อบรรลุเปูาหมายรวมกัน
ลูเชียน พาย กลาววา ระบบประชาธิปไตยตองการ การประนีประนอม ไมใชการแบงแยกฝุายอยาง
รุนแรง แมกระทั่งการสนับสนุนตอระบบประชาธิปไตยก็ตาม นักปรัชญาชาวอังกฤษ เบอรแทรันดแ รัสสแเซล
(Bertrand Russel) ก็มีความเห็นเชนเดียวกัน เขากลาววา “ความเชื่อในระบบประชาธิปไตยอยางบาคลั่งทํา
ใหสถาบันประชาธิปไตยเป็นไปไมได” แนวคิดพื้นฐานของวัฒนธรรมอาริยะเป็นลัทธิปัจเจกชน มีลักษณะพิเศษ
ที่โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวอเมริกันเชื่อวาเป็นหัวใจ (Essential) สําหรับระบบประชาธิปไตย มันไมใชการเอา
ตัวเองเป็นศูนยแกลางหรือเป็นรูปแบบของความเห็นแกตัวของลัท ธิปัจเจกนิยม แตวาเป็นรูปแบบดุลยภาพของ
ลัทธิปัจเจกชนซึ่งเคารพตอทั้งศักดิ์ศรีของตนเองและคุณคาของบุคคลของประชาชนทั้งหมด11
การเคารพว า บุ ค คลอื่ น ๆ มี ค วามแตกต า งและมี ลั ก ษณะพิ เ ศษอย า งแท จ ริ ง จะทํ า ให เ ราจํ า กั ด
ผลประโยชนแของตัวเองเองโดยอัตโนมัติเพื่อจะไมลิดรอนสิทธิของผูอื่น การเคารพตอสิทธิของผูอื่นเชนนี้เป็น
รูปแบบของการเคารพตางตอบแทนที่ประชาชนในสังคมตางคาดหวังกันและกัน ดังนั้นทุก ๆ คนจะสามารถ
รูสึกเป็นอิสระและสะดวกสบายในการแสดงความคิดเห็นและความตองการของตน
9

Robert Dahl,Polyarchy (New Haven: Yale University Press, 1971),p.46
Lucian W.pye, ‚ Democracy and Its Enemies,‛ in James F.Hollifield and Calvin Jillson, (eds.) Pathways to Democracy: The Political
Economy od Democratic Transitions (N.Y.: Routledge,2000),p.24.

10

11

14

Ibid., p.24

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

11

แตระบบประชาธิปไตยที่เราตองการจะเห็นนี้เป็นจริงไดยาก แมในยุคสมัยใหมในปัจจุบัน?
การลมสลายของสาภาพโซเวียตและการเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยปี ค.ศ. 1991 เปิดเผยใหเห็น
ถึงความยากลําบากในการเปลี่ยนผานจากระบบวางแผนจากสวนกลางไปสูระบบเสรีประชาธิปไตย
อุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศกําลังพัฒนา เป็นเรื่องยุงยากซับซอนและยากลําบาก
เนื่องจากปัญหามีแตงตั้งการพัฒนาระบบการศึกษาใหสอดคลองกับระบบประชาธิปไตย และการจํากัดอํานาจ
ของรัฐบาล เพื่อปูองกันมิใหรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยใหมหวนคืนกลับไปสูระบบเผด็จการอีก
ลู เ ชี ย น พาย เห็ น ว า ปั ญ หายุ ง ยากพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การสร า งดุ ล ยภาพระหว า งรากฐาน
วัฒนธรรมแบบเกา และวัฒนธรรมโลกสมัยใหมดวยการผสมผสานระหวางคานิยมแบบเกาและวัฒนธรรมโลก
สมัยใหม12
ในขณะเดียวกัน แซมมวล ฮันติงตัน สามารถรวบรวมปัจจัยที่ทําใหเกิดระบบประชาธิปไตยและทําให
ระบบประชาธิปไตยมีความเขมแข็งไดถึง 27 ปัจจัย ไดแก13
1. การมีเศรษฐกิจที่มั่นคั่งระดับสูง (a high overall level of economic wealth)
2. การกระจายรายไดหรือความมั่งคั่งที่คอนขางเทาเทียมกัน (relatively equal distribution of
income and/or wealth)
3. การมีระบบเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกตลาด (a market economy)
4. การมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัย (economic development and social
modernization)
5. การมีชนชั้นศักดินาในบางชวงของประวัติศาสตรแของสังคม (a feudal aristocracy at some
point in the history of society)
6. การไมมีระบบศักดินาในสังคม (the absence of feudalism in the society)
7. การมีชนชั้นนายทุนที่เขมแข็ง (a strong bourgeoisie, “no bourgeois, on democracy”
ในทัศนของบารแริงตัน มอรแ)
8. การมีชนชั้นกลางที่เขมแข็ง (a strong middle class)
9. การมีระดับการอาน –เขียนไดและการศึกษาที่สูง (a high levels of literacy and education)
10. การมีวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องมือสงเสริมแนวคิดประชาธิปไตยมากกวาวัฒนธรรมแบบสําเร็จรูป
11. ลัทธิโปรเตสแตนตแ (Protestantism)
12. การมีสังคมที่เป็นพหุภาคีและมีกลุมชนชั้นระดับกลางที่เขมแข็ง (social pluralism and strong
intermediate groups)
13. มีพัฒ นาการของการแขงขัน ทางการเมืองกอ นมีการขยายการมีส ว นร ว มทางการเมือง (the
development of political contestation before the expansion of political participation)
14. การมีโครงสรางอํานาจแบบประชาธิปไตยในกลุมสังคม โดยเฉพาะกลุมที่ใกลชิดกับการเมือง
(democratic authority structures within social groups, particularly those closely connected to
politics)
15. การมีความรุนแรงในชุมชนในระดับต่ํา (low levels of civic violence)
16. การมีการแบงขั้วทางการเมืองและขั้วการเมืองแบบสุดโตงในระดับต่ํา (low levels of political
polarization and extremism)
12
13

Ibid., p.24
Samuel P.Huntington, The Third Wave: Democratization in the Twentieth Century (Norman: University of Oklahama Press,1991),p.37
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17. ผูนําการเมืองยึดมั่นตอระบบประชาธิปไตย (political levels committed to democracy)
18. มีประสบการณแเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ (experience as a British colony)
19. มีประเพณีของการอดทนและประนีประนอม (traditions of toleration and compromise)
20. เคยถู ก ยึ ด ครองโดยต า งชาติ ที่ ส นั บ สนุ น ระบบประชาธิ ป ไตย (occupation by a
prodemocratic foreign power)
21. ไดรับอิทธิพลจากตางชาติที่สนับสนุนระบบประชาธิปไตย (influence by a prodemocratic
foreign power)
22. มีชนชั้นผูนําที่ปรารถนาจะเลียนแบบประเทศที่เป็นประชาธิปไตย (elite desire to emulate
democratic nations)
23. มีประเพณีในการเคารพกฎหมายและสิทธิสวนบุคคล (traditions of respect for law and
individual rights)
24. มีชุมชนที่มีลักษณะเดียวกันทางชาติพันธุแ เชื้อชาติ และศาสนา (communal [ethnic, racial,
religions] homogeneity)
25. มีชุมชนที่มีลั กษณะแตกตางกัน ทางชาติพันธุแ เชื้อชาติ และศาสนา (communal [ethnic,
racial, religions] heterogeneity)
26. มีคานิยมทางสังคมและการเมืองที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (consensus on political and
social values)
27. มีคานิยมทางสังคมและการเมืองที่แตกตางกัน (absence of consensus on political and
social values)
ในบรรดาปัจจัยที่สําคัญเหลานี้ 9 ประการคือปัจจัยที่ 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 21 และ 23
เกี่ยวของกับอุดมการณแและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
โดยสรุปเมื่อเราพิจารณายุทธศาสตรแการพัฒนาระบบประชาธิปไตยของนักการเมืองหลายๆ ทานที่
เสนอมาขางตน แล ว เราจะเห็ นวาการพัฒ นาสั งคมการเมืองในระบบประชาธิป ไตยที่มั่น คงแข็งแรงตองมี
ยุทธศาสตรแที่เหมาะสมและใชเวลานานพอสมควร เพราะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาของปัจจัย
ดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและคานิยมของประชาชนสวนใหญของประเทศ ถาปัจจัยดังกลาวไมพรอม
หรื อ เข ม แข็ ง ก็ อ าจอ อ นแอหรื อ ล ม เหลวกลายเป็ น ระบบเผด็ จ การแบบเก า ก็ ไ ด ดั ง ที่ ป รากฏให เ ห็ น ใน
ประวัติศาสตรแของหลายๆประเทศทั้งในยุโรป ลาตินอเมริกา เอเชียและแอฟริกา
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Rethinking the role of urban village in the process of China`s rapid
urbanization

ABSTRACT

Professor Long Yuan, Ph. D.
Huaqiao University

The rapid urbanization over the past several decades in China, takes a form of
occupying rural farmer land and destroying villages for the needs of industry and commercial
development, thus usually labeled as ‛ land urbanization‛. Even so a large sum of urban
villages (villages in city) still exist in the urban area today. Take Amoy as an example, about
35% of urban land is village land in 2018.
The central government has called upon a model shift towards urban-rural integration
and people`s urbanization in recent years. The role of urban village should be reexamined.
Based on the brief examination in Amoy and Guangzhou, it argues that urban village can
perform a diversity of urban functions through manifesting its positive values as a sample of
urban informality. We should search for a sustainable way of urban-rural co-exist and coevolution.

快速城市化过程中城中村的角色反思
华侨大学建筑学院 龙元
近几十年中国快速城市化的发展导致城市空间急剧扩张，这种土地城市化的结果就是
侵占农地、清除村庄。早期是工业用地之需，近期则集中在商住地产的开发项目上。
即便如此，村仍然大量存在于城市中，厦门城中村土地面积占全市面积比高达 35%
（2018）。
回应近年中央政府提出的人的城市化、城乡一体化的发展模式转型，必须反思村庄的
角色。本报告基于厦门、广州等几个南方城市的案例，揭示城中村作为非正规性城市
样本的正面价值，探讨村庄提供给城市的多样可能性，寻求城-村共生的可持续发展的
之路。
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China-Thailand tourism cooperation: a reflection on the evolution and
introspection of its cooperation
Associate Professor Hou Zhi-qiang, Ph.D.
HOU Zhi-qiang and YIN Jie
( School of Tourism，Huaqiao University，Quanzhou362021，China)

ABSTRACT
Thailand, one of the first countries to become Chinese citizens outbound tourism
destination. China has become the largest tourist source country for Thailand. Meanwhile,
both China and Thailand are important of tourist source country and destination. Therefore, a
comprehensive systematic analysis of China and Thailand in the aspect of tourism
cooperation is the foundation and premise of tourism cooperation for promoting the tourism
cooperation. Through reviewing the progress of bilateral tourism cooperation, it is found that
the two countries have a positive tourism cooperation foundation, a positive development
environment and fruitful cooperation. However, the tourism cooperation between the two
countries also needs to pay attention to the imbalance of trade in tourism cooperation,
extensive and in-depth expansion of cooperation, as well as the focus fields of cooperation. In
addition, with the aid of the adjusted gravitation model to measure both China and Thailand
tourism cooperation situation, this paper analyzed its evolution characteristics. China and
Thailand tourism cooperation trend is growth slowed following decreasing. Tourism
cooperation between the two countries mainly experienced slow growth (2000-2006), rapid
promotion period (2007-2011) and dropped development period (2012-2016) and so on three
stages. In the course of future tourism cooperation between the two countries, china-Thailand
tourism cooperation needs to focus on adjusting cooperation direction, optimizing
cooperation mechanism and strengthening cooperation guarantee.
Key words: China, Thailand, tourism cooperation, Cooperation situation, thought of
development
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中泰旅游合作：态势演变与发展反思
侯志强 殷 杰
（华侨大学旅游学院 中国泉州 362021）
摘要：泰国最早成为中国公民出境旅游目的地的国家之一，中国已成为泰国最大
旅游客源国，中泰两国互为重要的旅游客源国和目的地。全面系统分析中泰两国在旅
游合作方面的发展态势是进一步推进两国旅游合作的基础与前提。通过对两国旅游合
作进程回顾发现，两国旅游合作基础完善，合作发展环境良好，合作卓有成效。但
是，两国旅游合作还需要关注旅游合作贸易失衡问题、合作广深度拓展问题以及合作
重点聚焦问题等。另外，借助修正后的万有引力模型测度中泰两国旅游合作态势、分
析其合作演变特征发现，中泰旅游合作呈现先增长后下降的发展态势，两国旅游合作
主要经历了缓慢增长期（2000-2006 年）、快速提升期（2007-2011 年）和发展回落期
（2012-2016 年）等三个阶段。在今后两国旅游合作过程中，中泰旅游合作需要重点关
注调整合作方向、优化合作机制和加强合作保障等方面的工作。
关键词：中国；泰国；旅游合作；合作态势；发展思路
一、引言
早在 1988 年，泰国就成为中国公民出境旅游目的地的国家之一。1993 年，随着
‚中泰旅游合作协定‛的颁布，中泰旅游合作正式拉开序幕。近年来，中泰两国旅游合作
交流频繁，2016 年中泰两国双向旅游人数达 950 万人次。2017 年赴泰旅游的外国游客
总数超过 3500 万人次，较 2016 年同期增长 8.77％，其中中国游客量超过 980 万人次，
占比最高，中国已成为泰国最大旅游客源国，中泰两国互为重要的旅游客源国和目的
地。而与马来西亚、印尼、菲律宾、新加坡等国相比，中国赴泰国的出境旅游贸易效
1
率最高，而泰国一直是中国入境旅游贸易效率值最低的国家[ ]。由此可见，中泰两国旅
游合作存在一定的失衡问题与发展困境。基于此，全面系统分析中泰两国在旅游合作
方面的相关问题是进一步推进两国旅游合作的基础与前提。
加强区域旅游合作成为国际旅游业发展的必由之路[ ]。而区域旅游合作问题一直以
1

来都是旅游发展重点关注的问题：Teye（1988）着眼于非洲地区的旅游合作，分析其
现状与限制，提出了相应的区域旅游合作模型[2]；Jacqueline（1993）探究了 APEC 国家
旅游合作的基础与环境，为旅游合作提出了相关建议[3]；Morrisson 等人（2004）探究
识别了国际旅游合作网络的关键因素[4]。随着‚一带一路‛倡议与东盟建设的发展，中泰
两国之间的合作越发紧密。中国成为泰国第一大入境旅游客源国[5]，然而与东南亚其他
国家相比，泰国却一直是中国入境旅游贸易效率值最低的国家[1]，中泰旅游服务贸易失
衡[ ]。目前关于中泰旅游合作研究主要集中在旅游突发事件应急合作机制[
6

7, 8]

、旅游服
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6
9
10
务贸易失衡应对策略探讨[ ]、客源市场结构与客源市场特征分析[ ]、游客行为[ ]、两国
11
旅游合作思考与展望[ ]等方面。

已有文献为中泰旅游合作的相关研究开展奠定了一定的基础，但仍存在以下研究
机会：一是中泰旅游合作态势的定量测度问题。目前关于中泰旅游合作的相关研究主
要以定性分析为主，鲜有文献采用定量的方法来测度中泰旅游合作的态势与演变特征。
有效测度中泰旅游合作联系，揭示中泰两国旅游合作的演化特征能够为中泰两国旅游
合作提供借鉴与思考。二是中泰旅游合作的发展方向问题。目前中泰旅游合作的研究
多关注两国合作存在的问题，寻找相应的应对解决策略[6]，对于合作发展方向的问题尚
未进行很好地阐述与说明。基于以上研究机会，本研究将采用定量的方法测度中泰旅
游合作的现况，揭示两国旅游合作的发展态势，并在此基础上提出两国旅游合作未来
的发展思路与发展方向，以期为推进两个旅游合作提供借鉴与参考。
二、研究方法与数据来源
（一）研究方法
一般而言，探究两地之间的合作联系主要采用牛顿万有引力在经济领域的引力模
型加以测度[12]。同样地，两地间的旅游合作联系也可采用相应变换后的引力模型加以
测定，常用的测量旅游合作联系的引力模型如式（1）所示[13-15]。其中 Ti，Tj 分别表示 i
国和 j 国的旅游人数，Ii 和 Ij 分别表示 i 国和 j 国的旅游收入，Dij 表示 i 国和 j 国之间的
地理距离。

Fij 

Tj I j

Ti I i *

Dij2

（1）

李文宇，刘洪铎（2016）明确指出‚一带一路‛合作关系到多种距离的影响，如地理
距离、经济距离、文化距离、制度距离等，各国之间的合作关系并非简单受到地理距
离的影响[16]。旅游活动具有明显的经济属性，经济距离会影响旅游客流的空间特征[17, 18]。
此外，产业发展环境也会影响游客出游选择[19]。因此，本研究尝试将产业发展环境、
经济距离等因素纳入引力模型之中。基于此，本研究对测度旅游合作联系的引力模型
进行修正，加入产业发展环境因素与经济距离因素，修正后的引力模型如式（2）所示。
Fij  K ij *

Ti I i *

Tj I j
GDij * EDij

（2）

其中 Kij 表示 i 国 j 国的旅游合作吸引系数，其具体计算公式如（3）所示。本研究
采用服务业就业人数占就业总人数的比重来衡量产业发展环境[20]。SIi、SIj 分别表示 i 国
和 j 国服务业就业人数占就业总人数的比重。GDij 表示 i 国和 j 国之间的地理距离，EDij
表示 i 国和 j 国之间的经济距离。经济距离测算方法[16]如式（4）所示。GDPPCi、
GDPPCj 分别表示 i 国和 j 国的人均 GDP，GDPi，GDPj 分别表示 i 国和 j 国的 GDP。
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K ij 

EDij 

SI i
SI i  SI j

GDPPC

i

（3）

 DGDPPC j 

2

GDPi * GDPj

（4）

（二）数据来源
国际旅游活动是中泰两国旅游合作的主要形式，因此，用国际旅游收入来替代式
（2）中的旅游收入。由于国际旅游收入反映的是一个国家接待入境游客的收入，故与
之相应的，本研究采用国际旅游入境人数来来替代式（2）中的某国旅游人数。本研究
中所涉及的旅游人数（T）、旅游收入（I）、某国 GDP、人均 GDP、服务业就业人数
占总就业人数的比重（SI）相关数据主要来源于世界银行的世界发展指标数据库。中
泰两国之间的地理距离采用各国首都之间的空间距离来替代，该数据来源于法国 CEPII
数据库。本研究主要选取中泰两国 2000-2016 年间的相关数据进行合作态势的测度与
合作态势演变的分析。
三、中泰旅游合作发展态势演变
（一）中泰旅游合作回顾
1.两国旅游合作成效回顾
1993 年，随着‚中泰旅游合作协定‛的颁布，中泰旅游合作拉开序幕。目前，中泰
两国旅游业发展的基本简况来看（如表 1 所示），两国旅游合作在合作基础、合作环
境、合作成效方面都取得了一定的进展：
（1）合作基础完善
中泰两国旅游合作基础完善，旅游合作持续推进。政策基础方面，中泰两国政府
持续推进两国旅游合作政策支持与保障工作。近年来，两国政府部门陆续出台了《中
华人民共和国国家旅游局与泰王国旅游和体育部关于加强旅游市场监管合作的谅解备
忘录》（2016）等相关政策、2017 年泰国国家旅游局与中国旅行社总社签署了《旅游
合作谅解备忘录》，并拟在曼谷设立旅游办事处。一系列的支持性、保障性政策极大
推动了中泰旅游合作的进程，为两国旅游合作推进奠定了良好的政策基础。另一方面，
国际交通基础良好，能够有效地为两国互动客源。国际旅游合作与民航运输息息相关
[21, 22]
。由表 1 可知，2000 年以来，中泰两国航空运输事业建设加快，基础设施逐步健
全，航空客运量持续增长，民航运输业逐步完善，这为两国旅游合作奠定了良好的合
作基础。
（2）合作环境良好
良好的旅游合作环境是推动两国旅游合作的基础与前提。由表 1 可知，中泰两国
服务业就业人数占总结业人数的比重总体呈现升上趋势，这表明两国服务业发展趋势
良好。而旅游业的发展离不开‚食、住、行、游、购、娱‛等多要素的综合配置，即旅游
发展需要一个良好的产业环境。中泰两国服务业发展趋势良好，为旅游业的发展以及
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中泰两国旅游合作提供了良好的合作环境。此外，根据世界银行公布的相关数据，
2017 年中国、泰国营商便利指数分别位居全球 78 位和 26 位，营商环境相对良好，这
也为两国旅游合作和旅游发展奠定了良好的合作环境基础。
表 1 中泰两国旅游发展基本情况
国际旅游收入

服务业就业人数占
总就业人数的比重
（%）

（千万美元）
国家

中国

泰国

中国

泰国

中国

泰国

中国

泰国

2000 年

1731.8

993.5

3.1229

0.9579

30.90

33.70

6.19

1.74

2001 年

1900.6

937.8

3.3167

1.0133

31.50

35.10

7.27

1.77

2002 年

2174.2

1038.8

3.6803

1.0873

32.00

34.10

8.37

1.81

2003 年

1870.7

1045.6

3.297

1.0082

32.80

35.30

8.60

1.66

2004 年

2775.5

1305.4

4.1761

1.1737

34.00

37.10

11.98

2.03

2005 年

2929.6

1210.3

4.6809

1.1567

35.60

37.20

13.67

1.89

2006 年

3394.9

1662.4

4.9913

1.3822

37.10

37.20

15.80

2.01

2007 年

3723.3

2062.5

5.472

1.4464

38.70

37.40

18.36

2.12

2008 年

4084.3

2251

5.3049

1.4584

39.90

37.90

19.10

2.00

2009 年

3967.5

1981.1

5.0875

1.415

40.70

40.20

22.91

1.96

2010 年

4581.4

2379.6

5.5664

1.5936

41.90

41.00

26.63

2.88

2011 年

4846.4

3092.4

5.7581

1.923

43.10

40.60

29.22

3.19

2012 年

5002.8

3776.6

5.7725

2.2354

44.20

39.40

31.85

3.64

2013 年

5166.4

4573.8

5.5686

2.6547

45.30

37.60

35.28

4.30

2014 年

4404.4

4204.7

5.5622

2.481

46.40

42.00

39.09

4.65

2015 年

4496.9

4852.7

5.6886

2.9923

47.30

42.30

43.62

5.54

2016 年

4443.2

5246.5

5.927

3.253

48.30

42.90

48.80

6.05

指标

资料来源：世界银行数据库（https://data.worldbank.org.cn/）
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（3）合作卓有成效
中泰两国旅游合作拥有良好的政策支撑基础和合作环境土壤，两国旅游合作卓有
成效。由表 1 可知，中泰两国旅游业迅猛发展。2000-2016 年，国际旅游接待人数和国
际旅游收入不断增长，旅游业发展繁荣。近年来，中泰两国旅游合作交流快速发展，
2016 年双向旅游人数达 950 万人次， 2017 年赴泰旅游的外国游客总数超过 3500 万人
次，较 2016 年同期增长 8.77％，其中中国游客量超过 980 万人次，占比最高，中国已
成为泰国最大旅游客源国，中泰两国互为重要的旅游客源国和目的地，中泰两国旅游
合作卓有成效。
2.两国旅游合作仍需提升之处
（1）合作失衡有待解决
虽然中泰旅游合作繁荣，合作卓有成效，但中国在中泰旅游服务贸易中一直处于逆
差地
位，且近年来这一逆差呈现出急剧扩大的趋势[6]。从两国旅游合作的消费情况来看，赴
泰中国游客比赴中泰国游客平均停留时间长多出 0.5-2 天，人均消费多出 15-17.5 美元，
两国游客消费情况存在失衡问题，由于两国往来游客量大，这极大造成了旅游服务贸
易的失衡问题。更为重要的是，随着中国出境旅游人数的迅速增长，赴泰旅游人数越
发增长，中泰两国旅游服务贸易失衡问题将会变得越发严重。因此，中泰两国旅游合
作失衡问题需要加大解决力度。
（2）合作广深度有待拓展
目前，中泰旅游合作仅处于合作的初级阶段，主要是集中在市场方面的合作，主
要表现为两国之间客源互访，旅游活动停留在简单的观光体验游。一方面，两国旅游
合作广度有待进一步拓展，两国在市场监管、旅游基础设施合作、旅游安全、旅游产
品等领域合作有待进一步拓宽。另一方面，两国旅游合作深度有待进一步深化，在客
源市场方面，不能仅仅停留在互送客源，可联合出台相关旅游合作扶持政策，进一步
加强在客源市场方面的合作。
（3）合作重点有待聚焦
目前，中泰旅游合作也逐步全面展开，但旅游合作重点有待进一步聚焦。中泰两
国的旅游安全合作有待进一步加强。根据全国旅游社责任保险统保示范项目的历年出
险数据显示，2016 年，中国出境游客在泰国出险事故在所有出险国家和地区中占比达
33%，2017 年，该比重达到 29%。此外，泰国旅游风险隐患众多，2016 年中国游客泰
国出险情况中，一般意外伤害占比达 56%，颠簸受伤占比达 16%，风险类型多样。这
些数据显示，泰国已经成为中国出境旅游风险最高的国家之一。由此可见，两国在旅
游合作方面，重点应该加强旅游安全领域方面的合作。
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（二）中泰旅游合作态势演变
本研究采用修正后的引力模型来测度中泰旅游经济联系，具体结果如表 2 所示。
由表 2 可知，2006 年之前，泰国→中国的旅游经济合作强度要高于中国→泰国，而
2007 年以后，中国→泰国的旅游经济合作强度逐渐高于泰国→中国的旅游经济合作强
度，且两者之间合作强度的差值几乎呈现逐年增长的态势，这表明中泰两国旅游贸易
失衡问题逐年扩大，呈现旅游贸易失衡严重化趋势。
表 2 2000-2016 年中泰旅游经济合作联系测度
泰国→中国 中国→泰国

年份

泰国→中国

中国→泰国

年份

2000 年

32584.70033

29877.36513

2009 年

2254604

2282646

2001 年

52487.2272

47103.9239

2010 年

1737500

1775640

2002 年

49711.71725

46650.29393

2011 年

30350258

32219116

2003 年

49484.93065

45980.33208

2012 年

3205137

3595611

2004 年

58667.00711

53764.91439

2013 年

1024398

1234182

2005 年

74445.50789

71243.54605

2014 年

303426.2

335213.7

2006 年

84271.23269

84044.69194

2015 年

187562.7

209733.3

2007 年

126301.1222

130691.2654

2016 年

199623.7

224751.1

2008 年

354666.9244

373382.8563

此外，本研究将两国之间的经济联系强度进行对数处理，并分析其旅游经济合作
联系强度的演变特征，具体结果如图 1 所示。总体来看，两国旅游合作呈现先增长后
下降的发展趋势。根据图 1 所示的中泰两国旅游经济合作联系演变态势分析发现，可
将中泰旅游合作划分为 3 个时期：
（1）缓慢增长期（2000-2006 年）：此阶段内，中泰经济发展逐渐起步，两国旅
游合作主要表现为缓慢、逐步发展，旅游基础设施逐步完善。此阶段内，2003 年中泰
两国旅游合作甚至出现了短暂回落，这主要是因为 2003 年全球尤其是亚洲遭受‚非典‛
侵袭，国际旅游活动相对减弱。此阶段内，中泰两国旅游合作基础逐步完善，政策环
境趋于良好，旅游合作取得一定成效。
（2）快速提升期（2007-2011 年）：此阶段内，中泰两国旅游合作发展迅速，两
国旅游合作取得长足进展，这主要得益于泰国旅游局在此阶段内通过各项推广活动、
邀请中国旅行社和媒体进行实地线路考察等旅游推介活动。需要注意的是，2010 年中
泰旅游经济合作联系强度出现了明显的下降，这主要是因为 2010 年泰国发生红衫军游
行事件，环境不稳定，从而影响到了国际旅游活动的发展。

24

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

21
（3）发展回落期（2012-2016 年）：此阶段内，中泰两国旅游经济合作联系强度
出现明显的回落现象。这主要是因为 2011 年以后，中国国际旅游入境人次数总体呈
现较为缓慢增长，甚至国际旅游收入呈现下降趋势，这直接影响了中泰两国旅游经济
合作的联系强度。2012 年以后，中国出境旅游繁荣发展。据中国旅游研究院发布的
《中国出境旅游发展年度报告 2017》显示，2017 年，中国公民出境旅游突破 1. 3 亿人
次，而中国赴‚ 一带一路‛ 沿线国家游客量快速增长，游客数量仅 2016 年便达到 5000
万人次。由于中国出境旅游的迅速增长，出境旅游规模明显超过了入境旅游规模，故
估计旅游收入呈现一定的下降，这直接导致了中泰两国旅游经济联系强度的下降。此
外，随着‚一带一路‛倡议的逐步推进，沿线国家对前往泰国的中国游客游一定的分流，
这也可能导致两国之间的旅游经济合作联系降低。但总体来看，两国旅游合作的程度
整体高于 2007 年的水平，还在不断恢复。因此，在两国今后的旅游合作中，如何吸引
客流，再次实现旅游合作的腾飞成为两国面临的重要议题。

图 1 中泰旅游经济合作演变态势分析

四、中泰旅游合作发展反思
本研究重点回顾了中泰两国旅游合作，分析其合作有待拓展之处，并测度了两国
旅游经济合作联系强度，揭示了其相应的旅游经济合作变化发展态势，有助于为进一
步深化中泰旅游合作。在此基础上，本研究认为可以从以下几个方面来提升中泰旅游
合作：
（一）调整合作方向
目前中泰两国旅游合作形式主要以客源互访为主，旅游产品主要以休闲观光类产
品为主，合作形式、旅游产品类型单一。本研究认为中泰两国可调整旅游合作方向，
开展多元化的合作方式，联合推出多类型、高体验的旅游产品。本研究认为中泰两国
旅游合作方向可进行以下调整：
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1.加强康体养生合作
2016 年11 月，李克强总理在第九届全球健康促进大会上强调要充分调动社会力量增
加健康产品和服务供给的积极性，促进健康与养老、旅游、健身、休闲等产业融合发
展，促进健康新产业、新业态、新模式成长壮大。中国老龄委的调查数据显示，中国每年
老人旅游人数占全国总旅游人数20%以上。2017年上半年，老年游客出游人次总比增长
2. 4倍，60-70岁是老年游的主要人群，其中70岁以上的游客占整个老年游群体的20% 。由此
可见，中国游客对于康养旅游需求量大，康养旅游市场潜力巨大。然而，泰国不仅为旅
游大国，还是医疗旅游强国，泰国旅游局近年来也加大医疗旅游推广力度，泰国已成
为全球较大海外医疗旅游目的地[23]。因此，在今后的旅游合作过程中，中泰两国可结合国
际旅游发展形势，调整合作方向，将传统的观光旅游向特色鲜明的旅游合作项目转变。
2.加强文创产业合作
文化是旅游的灵魂，旅游是文化发展的重要途径[

24]

。中国历史文化悠久，文化资

源丰富，可将其作为重点发展方向打造。中泰两国旅游合作发展可着力于两国文创产
业的融合与合作。文化创意产业通常被视为包含三个部分的内容：一是常规的文化及
相关产业；二是软件、游戏、动漫等与通信、网络等内容相关的产业；三是设计、咨
询策划等创意服务产业，包括工业设计创意、建筑设计创意和咨询策划创意等内容。
《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》（2015）鼓励‚ 一带
一路‛ 沿线区域互动、举办文化交流活动，如举办旅游年、文化年、艺术节、电影节、
电视周和图书展等活动。文化年、艺术节、电影节、电视周、图书展、广播影视剧精
品创作及翻译等都属于文化创意产业的内容。因此，在‚一带一路‛倡议等政策环境的影
响下，中泰两国应抓住发展契机，加大旅游投入，完善基础设施建设，加强两地文创
产业合作。
3.加强旅游安全合作
根据全国旅游社责任保险统保示范项目的历年出险数据显示，2016年中国出境游
客在泰国出险事故在所有出险国家和地区中占比达33% ，2017年该比重达到29% 。此
外，泰国旅游风险隐患众多，2016年中国游客泰国出险情况中，一般意外伤害占比达
56% ，颠簸受伤达16% ，风险隐患众多，风险类型多样，游客经常面临赴泰旅游安全警
示[7]。因此，中泰两国之间必须重点聚焦于旅游安全问题，从预防预备、监测预警、应
急处置和善后恢复等层面加强合作，全方位保障旅游业的健康、持续发展。
（二）优化合作机制
1.优化市场配置机制
双边合作是中泰旅游合作的重点，而企业是推进区域双边合作与发展的主体，企
业的逐利行为能够促动市场资源配置，推动中泰旅游经济合作。中泰旅游合作需要重
新优化市场配置机制：一是以企业为主导，集中聚力于中泰两国旅游业的优势资源与
优势产品，以资本为抓手，通过企业合作的多种市场手段，实现两国优势旅游资源的
对接与异地衍生；二是以生产要素为主导，以要素流动为发展理念，强化经验、资
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本、技术、管理、劳动力、人才等生产要素活跃流动和灵活运用，提高生产要素的流
动活性；三是以市场为主导，强化市场作用，强调市场合作，加强和扩大中泰两国市
场双边流通；四是以资源为主导，以资源优化配置为目标，建立两国之间的合作信息
网络、资源流通网络，推动资源在市场内的流通与优化配置。
2.优化多方协调机制
中泰旅游合作内容必然涉及民间、社会组织间的合作，因此需要建立中泰两国旅
游合作的多方协调机制，如建立政府、市场、非政府组织等多方之间的相互协调机制。
此外，中泰两国合作主体除企业和政府之外，还应重视非政府组织的合作交流力量，
如行业协会、科研机构、社团组织等。一方面，建立文化交流机制。应建立两地文化
交流机制，完善文化交流的内容、形式等，推动文化交流进一步发展。另一方面，建
立多方协调的人才交流机制。实现企业、政府、行业协会、科研机构、社团组织等优
秀人才的交流合作，活用人才，共享智囊。
3.优化动态调整机制
中泰两国的旅游合作关系、合作内容、合作机制等需要在不同时代背景下重新审
视，也需要依据合作阶段、合作发展水平进行动态优化。因此，需要建立中泰两国旅
游合作动态优化机制。由两国政、产、学、研等各界人才组成评估团队，对两国旅游
合作进展进行全面评估，衡量中泰旅游合作的广度与深度、合作内容、合作成效、合
作机制等，不断修正合作方向，持续保持和不断提高合作竞争力。
（三）加强合作保障
1.集中优势，发挥领头羊带动作用
充分发挥中泰合作‚领头羊‛的优势带动作用。可加强省域层面与泰国旅游合作的对
接，形成省域层面的旅游合作‚领头羊‛，凸出示范效应，推动中国各省区主动加强与其
沟通合作联系，从而促进两国旅游合作发展；建立旅游合作战略联盟，实现旅游发展
经验共享、客源互送、合作共赢。
2.多元并举，提升旅游便利化水平
中泰两国应多元并举，提升旅游便利化水平，主动寻求两国之间的国际旅游合作。
两国可采取向游客提供旅游补贴、淡季推出廉价机票、增设航班、提升旅游基础设施
水平、提升签证办理便利化水平等多种措施促进旅游业发展，积极投入国际旅游合作。
此外，还可以开放优惠政策，吸引旅游投资，全面提升食、住、行、游、购、娱水平，
提供一个良好的旅游合作环境。
3.全面合作，大力提升区域协同化
丰富沿线各国旅游合作多元化水平，打破传统观光旅游合作形式，形成集康养旅
游、医疗旅游、奖励旅游、研学旅行等于一体的多元旅游合作方式；构建全面旅游合
作模式，实现旅游政策共商、基础设施共建、旅游客流共享、旅游信息共用等方面的
全面合作，提升中泰两国协同化发展水平；建立区域间共建、共商、共享的旅游合作
机制，为中泰两国旅游合作提供合作保障与发展环境。
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Chinese - Thai in the New Era Co-operation: Context of Social Development
and People-to-People Exchange
Assistant Professor Chulaporn Kobjaiklang, Ph.D.
National Institute of Development Administration

ABSTRACT
The purpose of the study of Chinese - Thai in the New Era Co-operative: Context of Social
Development and People-to-People Exchange were 1) to study the roles and emphasis of the
One Belt One Road initiative of China relate with social development and People-to-People
exchange between China-Thai 2) to study the major problems and obstacles in social
development between China and Thailand 3) to study how to strengthen people-to-people
exchange 4) to find cooperate process for cultural exchange and social development promote
of China-Thailand to be derived from the linkage strategy connectivity through the 21st
Century Belt and Road Initiative between China - Thai and 5) to gain recommendations and
guidelines for enhancing relations between China-Thai from studying document research with
qualitative researches by attendance related Seminars, in-depth interview and focus group
from respected key informants. Studied results found that Social and cultural relations
between Thailand - China developed a very close and tight throughout. People ” to- People of
both countries is to come to cultural exchange and to disseminate ongoing. The problem and
obstacle of Thailand were Language development revealed that Thai people can
communicate in Chinese and have a small number interest in Chinese language, wide social
gap, the development into the digital age is still slow, lack of publication, Thailand research
funding was minimal compared with China, Thailand is a democratic society have identity
and there is no organizations that urges serious attention. China-Thailand cooperation needs to
cooperate in both countries. There must be a fair and equitable to both parties are sincere to
promote cooperation in promoting cultural exchange and social development of China Thailand. To get from the link building connectivity strategy, the Belt and Road Initiative
between China and Thailand will be mutually beneficial. Nevertheless, the cooperation must
be up leveled in all dimensions: economics, politics, social, cultural and technology with
principles of equanimity and sincerity from both sides. Along with social development and
people ” to ” people exchange.
Keywords: Chinese - Thai in the New Era, Social Development, People-to-People Exchange,
Belt and Road Initiative
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ความร่วมมือจีน-ไทยยุคใหม่ : บริบทด้านการพัฒนาสังคมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน
บทคัดย่อ
การศึกษาความร วมมือจีน -ไทยยุคใหม: บริบ ทดานการพัฒ นาสั งคมและการแลกเปลี่ ยนระหวาง
ประชาชน มีวัตถุป ระสงคแ เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทและความสํ าคั ญของเส น ทางสายไหมศตวรรษที่ 21 กั บ
ความสัมพันธแดานการพัฒนาสังคมและการแลกเปลี่ยนประชาชนของจีน-ไทย 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ที่สําคัญเกี่ยวกับในการพัฒนาสังคมรวมกันระหวางจีน -ไทย 3) เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสรางการแลกเปลี่ยน
ระหวางประชนใหแนบแนน 4) เพื่อหาแนวทางความรวมมือในการสงเสริมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการ
พัฒนาสังคมของจีน-ไทยที่จะไดรับจากยุทธศาสตรแการสรางความเชื่อมโยงผานนโยบายความริเริ่มเสนทางสายไหม
ในศตวรรษที่ 21 ระหวางจี น -ไทย และ 5) เพื่อให ไดขอเสนอแนะแนวทางการเพิ่มบทบาทความสั มพันธแ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน การศึกษาครั้งนี้เ ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยศึกษาจากจากเอกสาร การเขารวมประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของ การสัมภาษณแเจาะลึก และการสนทนากลุม
จากผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอมูลสําคัญ ผลการศึกษาพบวา เสนทางสายไหมศตวรรษที่ 21 จะนํามาซึ่งโอกาสในการ
พัฒนาสังคมและประชาชนของทั้งสองประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญของไทยคือ ดานประชากรไทย การพัฒนาการดานภาษาพบวาคนไทยที่สามารถ
สื่อสารภาษาจีนและมีความสนใจศึกษาภาษาจีนมีจํานวนนอย ชองวางทางสังคมมาก การพัฒนาสูยุคดิจิตอล
ยังลาชา ขาดการประชาสัมพันธแอยางจริงจัง เงินทุนสนับสนุนดานการคนควาวิจัยนอยมากเมื่อเทียบกับจีน
สังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยมีอุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณแ และหนวยงานที่กระตุนใหเห็นความสําคัญอยาง
จริงจังยังคอนขางนอย ดานการเสริมสรางจีน -ไทยตองรวมมือกันทั้ง สองประเทศ โดยตองมีความเสมอภาค
เป็นธรรม และตองมีความจริงใจทั้งสองฝุาย เพื่อนํามาซึ่งแนวทางความรวมมือในการสงเสริมแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมและการพัฒนาสังคมของจีน -ไทยที่จะไดรับจากยุทธศาสตรแการสรางความเชื่อมโยง ผานนโยบาย
ความริเริ่มเสนทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ระหวางจีน-ไทยจะไดประโยชนแรวมกัน ดังนั้นความรวมมือตอง
ยกระดับในทุกมิติ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ความมั่นคง และดานเทคโนโลยี ไปพรอมกับการพัฒนา
สังคมและการแลกเปลี่ยนระหวางประชาชน
คาสาคัญ: ความรวมมือจีน-ไทยยุคใหม การพัฒนาสังคม การแลกเปลี่ยนระหวางประชาชน
เสนทางสายไหมในศตวรรษที่ 21
ที่มาของปัญหา
ในระยะเวลาที่ผานมาไทยไดมุงเนนดานการเป็นหุนสวนการพัฒนากับประเทศเพื่อนบานเพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางมีบูร ณาการเชิงยุทธศาสตรแกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของไทยผ านความร วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation
Program: GMS) และความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี -เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawaddy-Chao PhrayaMekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) สวนทางใตของไทยมีรอบแผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนิเชีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจภายในอยางรวดเร็ว ทั้งนี้กรอบความรวมมือระดับอนุภาคดังกลาวเป็น
กลไกและพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนโดยทําใหอาเซียนมี ความเชื่อมโยง
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ระหวางกันมากขึ้น การผลักดันการดําเนินงานตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน
(Master Plan on ASEAN Connectivity) โดยมีแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนที่มี
เปูาหมาย แนวทาง และกําหนดเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งการพัฒนากลไกการระดมทุนสําหรับ
โครงการดานโครงสรางพื้นฐาน
ปัจจุบันมหาอํานาจตางใหความสําคัญและพยายามกําหนดยุทธศาสตรแเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS
และ ACMECSโดยเฉพาะจีนเนนนโยบาย เสนทางสายไหมศตวรรษ 21 หรือ One Belt One Road (OBOR)
พัฒนานโยบายเสนทางสายไหมทางบกและทางทะเลขึ้นมาใหม เป็นโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานดาน
การขนสงของโลก ที่จะมีสวนชวยการพัฒนาเศรษฐกิจ และการคาโลก การริเริ่มโครงการนี้ จีนมีเปูาหมายทั้ง
ดานภูมิรัฐศาสตรแและภูมิเศรษฐศาสตรแ ประการแรก เศรษฐกิจจีนตองการแรงกระตุนใหม ๆ ขณะเดียวกัน
กําลังการผลิตตาง ๆ ของประเทศก็ลนเกินโครงการ OBOR จึงชวยระบายกําลังการผลิตของจีน
ประการที่สอง เสนทางสายไหมจะชวยสนับสนุนความตองการดานพลังงานของจีน เชน โครงการทอ
ก฿าซในเอเชียกลาง โครงการทาเรือน้ําลึกในเอเชียใต และประการที่สามคือ เปูาหมายของจีนดานภูมิรัฐศาสตรแ
จีนตองการอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจ มาสรางเสถียรภาพในเอเชียกลาง ภูมิภาคที่เต็มไปดวยความแปรปรวน
ทางการเมือง แมจีนจะปฏิเสธวา OBOR ไมใช “โครงการมารแแชล” ของจีน แตการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในบรรดาประเทศตามเฉลียงเสนทางสายไหม เป็นหนทางหนึ่งที่จะปูองกันความขัดแยงในภูมิภาคนี้ รวมถึงการ
ดําเนินโครงการ OBOR รวมทั้งการจัดตั้งธนาคารการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank- AIIB) และกองทุนเสนทางสายไหม (Silk Road Fund) แสดงใหเห็นวา จีนพรอมที่จะมี
บทบาทเต็มที่ในระดับโลกและภูมิภาค
ประเด็นที่จีนเกี่ยวของกับไทยและประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน จีนไดพยายามเปิดพื้นที่เศรษฐกิจ
ดานมณฑลยูนานและกวางสีเชื่อมโยงออกสูกลุม GMS ในเสนทางทั้งทางบก รถไฟความเร็วสูงและถนน
รวมทั้งเสนทางน้ําผานทางแมน้ําโขง โดยใชการสนับสนุนแบบใหเปลาในการพัฒนาโครงสรางพื้ นฐานจํานวน
มาก รวมทั้งมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาง ๆ ในลาว พมา และเวียดนาม จีนมีความชัดเจนในเรื่องของ
การใหการสนับสนุนในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานซึ่ง โดยเนนในเรื่องของการคมนาคมเนื่องจากเป็นความ
จําเป็นในการใชขนสงสินคาจากจีนไปยังประเทศเพื่อนบานใกลเคี ยง ASEAN+3 ของจีนนั้นมีประโยชนแอยาง
มาก เนื่องจาก จะสงเสริมการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการ
แขงขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน และการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
จากเขตการคาเสรีอาเซียน - จีน (ACFTA) มุงเนนที่การสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนแสูงสุด และประเทศจีน
เองจะไดประโยชนแในจุดแข็งและโอกาสจากกลุมประเทศอาเซียน
ประเทศไทยมีนโยบายในดานการพัฒนาเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งไทยมีศักยภาพในเชิง
ภูมิศาสตรแที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุมประเทศใน ASEAN+6 ความทาทายจากการแขงขันในสภาวะการคาและ
การลงทุนของโลก สงผลใหไทยจะตองวิเคราะหแถึงสถานการณแปัจจุบัน วามีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
มากนอยอยางไร รวมถึงความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ที่อยูในกลุม ASEAN+6 เพื่อหาโอกาสรวมถึงทราบถึง
ผลกระทบ และความท าทายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของไทย รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นแผนยุทธศาสตรแภายใตไทยแลนดแ 4.0 ดวย
การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ที่ ต อ ยอดความสํ า เร็ จ มาจากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก หรื อ Eastern
Seaboard ไทยไดเตรียมความพรอมระบบการเชื่อมตอ และการขนสงตาง ๆ ใหสามารถเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน และประเทศอื่นๆ ในกลุม ASEAN+6 อยางไรบาง มีการเตรียมความพรอมที่จะพัฒนาโครงขายการ
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ขนสง ทั้งทางบก (การคมนาคมขนสงทางถนน และการคมนาคมขนสงทางราง) การคมนาคมขนสงทางน้ํา และ
การคมนาคมขนสงทางอากาศ รวมถึงหาแนวทางในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อยางไรบางเพื่อรองรับการคา การลงทุน การทองเที่ยว และการขยายตัวทั้งภาคการผลิตและภาคบริการใน
อนาคต
ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม 14ดวยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ ใกลชิดทําให
ความสั มพัน ธแดานสั งคมและวัฒนธรรมระหวางไทย-จีน พัฒ นาไปอยางใกล ชิดและแนบแนน มาโดยตลอด
ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสูเพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ตั้งแต
การแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานประจําชาติ ซึ่งประสบผลสําเร็จอยางดีและไดรับการตอนรับ
อยางดีย่ิงจากประชาชนของแตละฝุาย ไปจนถึงความรวมมือทางดานศาสนาจากการที่ไทยเป็นเมืองพุทธและ
จีนไดชื่อวาเป็น ประเทศที่มีคนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุ ดในโลกประเทศหนึ่ง คือ ประมาณ 100 ล านคน
นอกจากนี้ ยั ง ได รั บ การส ง เสริ มโดยพระบรมวงศานุ ว งศแ ทุก พระองคแ ข องไทย โดยเฉพาะสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงสนพระทัยในภาษา วัฒนธรรรม และประวัติศาสตรแของจีน ทรงเป็น
แบบอย างที่ ดีแ กป ระชาชน รวมทั้ ง เยาวชนของไทยในการศึ ก ษาเรีย นรูภ าษาและวัฒ นธรรมจี น ซึ่ งเป็ น
ประโยชนแตอการสงเสริมความเขา ใจอันดีระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณแ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงริเริ่มการแสดงดนตรี “สายสัมพันธแสองแผนดิน ” ซึ่งมีสวน
สําคัญตอการสงเสริมความรวมมือดานวัฒนธรรมระหวางกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธแดานสังคมและวัฒนธรรม
นับวันจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากเกี่ยวพันอยางลึกซึ้งตอการสงเสริมความสัมพันธแในระดับประชาชน
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธแระหวางไทย-จีนในดานอื่น ๆ
กลาวโดยสรุป ในปัจจุบันจีน-ไทยมีความสัมพันธแและความรวมมือที่เจริญรุดหนาในทุกดาน และนับวัน
จะยิ่งพัฒนาตอไปอยางตอเนื่องและลึกซึ้ง กอใหเกิดประโยชนแอยางเป็นรูปธรรมในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการยกระดับชีวิตความเป็นอยูของประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชนแตอสันติภาพและ
ความเจริญรุงเรืองในภูมิภาค ดังนั้น ในชวงศตวรรษที่ 21 ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนแ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาอยางรวดเร็ว ประกอบกับการแสดงบทบาทที่สรางสรรคแของจีน ไทยและประเทศอื่น ๆ
ในภูมิภาคหวังวาจะความรวมมือกับจีนมากยิ่งทั้งในดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุน โดยจีนจะเป็นพลัง
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและโลกโดยรวม นอกจากบทบาทสําคัญทางดานเศรษฐกิจ
การคาการลงทุนรวมกัน รวมมีการมีสวนรวมในการดูแลเรื่องของการเมืองและความมั่นคง และสิ่งสําคัญที่สุด
คือ เรื่องของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนประชากรและบุคลากรที่สําคัญที่
มีผลตอการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้นักวิจัยใหความสําคัญมากในเรื่องของการพัฒนา
สัคมอยางเป็นรูปธรรม ทั้งดาน การศึกษาดานความสัมพันธแทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีประวัติศาสตรแอยาง
ยาวนาน ตองพิจารณาวาสวนที่ดีที่ดีอยูแลวจากอดีตที่ผานมานํามาใชเป็นประสบการณแ ระหวางจีน -ไทย มี
สวนไหนที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาสังคมรวมกัน ทําอยางไรจะสงเสริมการแลกเปลี่ยนระวาง
คนใหแนบแนนยิ่งขึ้น ควรจะมีความรวมมือทางดานไหนบางที่สามารถสงเสริมใหเกิดประโยชนแสูงสุด เพื่อได
เป็นแนวทางการพัฒนาบทบาทความสัมพันธแระหวางประเทศ และใชเป็นแนวทางการสรางความเชื่อมโยงโดย
ผานนโยบาย ความคิดริเริ่มเสนทางสายไหมในศตวรรษที่ 21
14
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วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาบทบาทและความสําคัญของเสนทางสายไหมศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative)
กับความสัมพันธแดานการพัฒนาสังคมและการแลกเปลี่ยนประชาชนของจีน-ไทย
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญเกี่ยวกับในการพัฒนาสังคมรวมกันระหวางจีน-ไทย
3. เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสรางการแลกเปลี่ยนระหวางคนกับคนใหแนบแนน
4. เพื่อหาแนวทางความรวมมือในการสงเสริมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการพัฒนาสังคมของ
จีน-ไทยที่จะไดรับจากยุทธศาสตรแการสรางความเชื่อมโยงผานนโยบายความริเริ่มเสนทางสายไหมในศตวรรษที่
21 ระหวางจีน-ไทย
5. เพื่อใหไดขอเสนอแนะแนวทางการเพิ่มบทบาทความสัมพันธแระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน
ระเบียบวิธีวิจัย
โดยศึกษาจากเอกสาร(Documentary Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการเขารวมประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของ (Attendance Related Seminars) การสัมภาษณแเจาะลึก (Indepth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) จากผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอมูลสําคัญและศึกษาจาก
ผูเชี่ยวชาญดานจีนศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผูมีสวนไดเสียและผูมีประสบการณแตรง
ผลการศึกษา
จากการศึกษาจีน -ไทยมีค วามสัมพั น ธ์ ยาวนานในทุก ๆ มิติ ทั้ งทางดาน 1) ความร ว มมือและ
ความสัมพันธแดานการเมืองและดานความปลอดภัย (Political and Security Cooperation) 2) ความรวมมือ
ทางดานเศรษฐกิจ ( Economic Cooperation) และ 3) ความสัมพันธแทางดานสังคมและวัฒนธรรม (SocioCultural Cooperation) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ให ความสําคัญกับประเด็นดานการพัฒนาสังคม (Social
Development) และการแลกเปลี่ยนระหวางประชาชน (People - to - People Exchange) ในยุคใหม
ภายใตความรวมมือระหวางจีน-ไทยเชื่อมโยงผานเสนทางสายไหมศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative: BRI)
ปัจจุบันมีการรวมกลุมประชาคมอาเซียน(ASEAN) ซึ่งไทยเป็นสมาชิกหลัก ดังนั้นในการศึกษาตอง
พิจารณาระดับภูมิภาคอาเซียนรวมดวย ประกอบกับนโยบายรัฐบาลของประธานาธิ บดี สี จิ้นผิง ของจีนที่ให
ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาความสั ม พั น ธแ กั บ อาเซี ย นโดยยึ ด หลั ก 3 ประการ คื อ 1) การพั ฒ นา
ความสัมพันธแฉันมิตรและใหความสําคัญกับอาเซียนในลําดับตนของการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีน จาก
นโยบาย “จีนลงใต” 2) การพัฒนาความเป็นหุนสวนเชิงยุ ทธศาสตรแระหวางอาเซียน-จีน ใหรอบดานและลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น และ 3) การแกไขขอพิพาทในทะเลจีนใตกับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศผานการเจรจา
หารือที่เป็นมิตรตอกัน เสมอภาค มีความรวมมือและเอื้อประโยชนแตอกัน จากโครงการสําคัญที่ชัดเจน คือ
ความเชื่อมโยงอาเซียน-จีน จีนพยายามสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และไดริเริ่มจัดตั้งกองทุนและสถาบัน
การเงิน ไดแก กองทุนเสนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Cooperation Fund) และธนาคารเพื่อการ
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานแหงเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) เพื่อเพิ่มแหลงทุน
สําหรับการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชียและเสนอใหใชประโยชนแจาก AIIB อยางเต็มที่
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1. การศึกษาบทบาทและความสาคัญของเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 (Belt and Road
Initiative) กับความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมของจีน-ไทย 15ประเทศไทยเป็นศูนยแกลางของอาเซียน
ที่มีบทบาทสําคัญตอการเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โดยผานประเทศ CLMV สูประเทศจีนตามแนว
“หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” หรือ BRI ของจีน ซึ่งจีนกําลังผลักดันใหนครเฉิงตู เป็นศูนยแกลางในการเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคที่สําคัญของจีน เชน คุนหมิง ฯลฯ และเชื่อมตอกับเอเชียกลางสูยุโ รป อันจะทําใหโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย (EEC) สามารถเชื่อมโยงกับ BRI ของจีน ซึ่งนอกจากจะสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกับประชาชนในพื้นที่ที่อยูหางไกล ผานการคาชายแดนสูประเทศจีนไดแลว ยังจะเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการขนสงสินคาสงออกของไทยไปยังจีนและประเทศในทวีปยุโรปอีกดวย
รูปที่ 1 เสนทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของโครงการเสนทางสายไหมศตวรรษที่ 21

ที่มา: ประยุกตแโดย พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จากการพัฒนาความเชื่อมโยงของโครงการเสนทางสายไหมศตวรรษที่ 21 พบวา:
1) ไทยจะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างจีน-อาเซียน อันจะทําให
มูลคาการคาระหวางไทย-จีน ที่ปัจจุ บันมีประมาณ 73,000 ลานดอลลารแสหรัฐ สู งขึ้นเป็น 120,000 ลาน
ดอลลารแสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยเฉพาะในดานการทองเที่ยว ที่มีชาวจีนมาเที่ยวไทยเมื่อปีที่
ผานมา 8.0 ลานคน และคาดวาในปีนี้จะมีมากถึง 10 ลานคน
2) บทบาทของจีนในการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจจากจีนตอนใต้มายังประเทศไทย ยุทธศาสตรแ
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ประกอบดวย 6 ประเทศไดแก
ไทย เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีน (ยูนนาน และกวางสี) ทั้งนี้ไทย-จีนตองมียุทธศาสตรแในการ
ทํางานรวมกัน ดานผลประโยชนแรวมตองมีความยุติธรรมและเสมอภาค ปัจจัยสําคัญคือโครงสรางพื้นฐานดาน
15

พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, ประมวลจาก http://m.thansettakij.com/content/280387, http://m.thansettakij.com/content/249057
และ http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/about-china/country/sichuan/transport.php )
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การขนสงทั้งทางถนน ทางรถไฟ และทางน้ํา ถือเป็นความสําคัญอยางยิ่งของประเทศจีนที่จะไดกระจายสินคา
มาสูประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนผานกลุม GMS ซึ่งสงผลดีตอจีนที่มีตนทุนการผลิตต่ํา ทั้งสินคา
ผลผลิตตาง ๆ รวมถึงดานการทองเที่ยว การเคลื่อนยายทั้งสินคาและคนสูประเทศในกลุม GMS โดยเสนทาง
แมน้ําโขง สามารถเพิ่มปริมาณของสินคาจากประเทศจีนมาสูไทยและประเทศในภูมิ ภาคอาเซียน ทั้งนี้ยังสราง
โอกาสใหกับจีนไดปลอยเงินกูของธนาคาร AIIB (Asia Infrastructure Investment Bank) และกองทุนสาย
ไหม (Silk Road Fund) เพื่อเปิดโอกาสใหประเทศตาง ๆ ในกลุม GMS ที่ตองการลงทุนในการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานภายในประเทศแตขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการสอดคลองกับนโยบาย “จีนลงใต”
3) บทบาทการมีส่วนร่วมของจีนที่มีต่อประเทศไทยในบริบทการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบ
ราง): บทบาทสําคัญของจีน คือการสนับ สนุ นดานการถายทอดเทคโนโลยีและวิช าการ สื บเนื่องจากจีนมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอยางต อเนื่อง จีนตองถายทอดและตองใหความสําคัญดานการบริการ
การพัฒนาบุคลากร ดานการซอมบํารุง การสรางโครงขาย รวมทั้งการเป็นศูนยแกลางการผลิตชิ้นสวนและ
อะไหล ไทยมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่ง
เป็นแผนยุทธศาสตรแภายใตไทยแลนดแ 4.0 ดวยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ตอยอดความสําเร็จมาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เป็นกุญแจสําคัญที่ไทยตองเตรียมความพรอมระบบการ
เชื่อมตอดานการขนสงใหสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่น ๆ ในกลุม ASEAN+6 การ
พัฒ นาโครงขายการขนสง ทั้งทางบก (การคมนาคมขนส งทางถนน และการคมนาคมขนสงทางราง) การ
คมนาคมขนสงทางน้ํา และการคมนาคมขนสงทางอากาศ รวมถึงหาแนวทางในการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการคา การลงทุน การทองเที่ยว และการขยายตัวทั้งภาคการผลิต
และภาคบริการในอนาคต เติบโตไปพรอมกับนโยบาย “จีนลงใต” ซึ่งสอดคลองกับนโยบายเสนทางสายไหม
ศตวรรษที่ 21 ของจีน
ตารางที่ 1 บทบาทและความสําคัญของเสนทางสายไหมศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative)
นโยบายจีน
1. จากนโยบายยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันตกของจี น
เรื่ อ งการกระจายความเจริ ญ สู ดิ น แดนตอนในส ง ผลให
มณฑลเสฉวน เป็นศูนยแกลางคมนาคมแบบครบวงจรในปี
พ.ศ. 2563 เปิดชองทางเชื่อมโยงสูอาเซียนสงผลใหเกิดการ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ จี น คาบสมุทรอินโดจีน โดยเฉพาะดานการคาชายแดนตอเนื่อง
ลงมาสูไทยที่เชือ่ มตอกับกลุมประเทศ CLMV ไทยจะเป็นจุด
ศูนยแกลางของกลุมประเทศในอาเซียน
2. นครเฉิงตู จะเป็นศูนยแกลางการคมนาคมทั้งทางบก ทาง
ราง ทางอากาศ ภายในปี พ.ศ. 2563 สามารถเชื่อมโยงไปสู
เขตเศรษฐกิจสําคัญในแตละภูมิภาคของจีนและผานเอเชีย
กลางไปถึงยุโรป หากมีการวางแนวทางการเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนสงระบบรางจากประเทศไทย ในฐานะที่ไทย
เป็ น ศู น ยแ ก ลางของอาเซี ย น สู น ครเฉิ ง ตู ภายใต ก รอบ

นโยบายไทย
ความรวมมือในอนาคต ไดแก
1. ส่งเสริมให้อนุภูมิภาคนี้มีความทันสมัย ใหความสําคัญ
กับนวัตกรรม มีความเป็นเลิศดานเศรษฐกิจและการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น โดยมี ค วามสมดุ ล ระหว า งเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรมนุษยแ และลดชองวางทางการ
พัฒนาระหวางกัน
2. เป็ นกลไกหลั ก สนั บสนุน ให้อ นุภู มิ ภาคนี้ สร้ างความ
เข้ ม แข็ งจากภายใน เชื่ อมโยงเข า สู ห ว งโซ มู ล ค าโลก ซึ่ ง
ประเทศสมาชิกมีพ้ืนฐานเศรษฐกิจเป็นภาคการเกษตร จึง
ต อ งร ว มกั น สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ สิ น ค า ด ว ยเครื่ อ งมื อ ที่
ทั น สมั ย และขั บ เคลื่ อ นด ว ยนวั ต กรรม และการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย
3. การเชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าคหรื อ Connectivity เป็ น
เครื่องมือสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางสมดุล
16

16

พลเอก ประยุทธแ จันทรแโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเสนอใหมีการผลักดันระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคเชื่อมโยงโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่ง
เสนทาง” หรือ BRI ของจีน ในการประชุมผูนํากรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง ครั้งที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันพุธที่ 10
มกราคม 2561
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โครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” หรือ BRI จะ
กอใหเกิดประโยชนแทางเศรษฐกิจแกประเทศไทยในระยะ
ยาว กลาวคือ
1. จากทาเรือมาบตาพุด/ทาเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯเชี ย งของ-คุ น หมิ ง -เฉิ ง ตู ระยะทางประมาณ 3,094
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 วัน 17 ชม. 30 นาที
เทียบกับเสนทางทะเลจากทาเรือมาบตาพุด/ทาเรือแหลม
ฉบัง-ทาเรือเมืองกวงโจว (5-7 วัน) –นครเฉิงตู (ทางราง 12 วัน, ทางหลวง 3-4 วัน) ต้องใช้เวลานานถึง 8-11 วัน
2. เสนทางรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ-เวียงจันทนแนครคุ น หมิ ง -นครเฉิ งตู หากเชื่ อ มต อ โครงข า ยระบบราง
สมบูรณแทั้งระบบ จะมีระยะทางประมาณ 2,483 กิโลเมตร
และการเดินทางจากประเทศไทยสูมณฑลเสฉวน ใชเวลา
เดินทางประมาณ 13 ชม. 34 นาที เมื่อเทียบกับการ
เดินทางจากกรุงเทพฯ-เชียงของ-คุนหมิง-เฉิงตูในปัจจุบัน ซึ่ง
ใชเวลาเดินทางประมาณ 41 ชม. 30 นาที

โดยไมละเลยกลุมประชาชนผูดอยโอกาสที่อยูหางไกล
4. ไทยสนั บ สนุ น การจั ดท าระเบี ย งเศรษฐกิ จ แม่ โ ขง –
ล้านช้าง และผลักดันให้ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
เชื่อมต่อเข้ากับระเบียงเศรษฐกิจของ BRI ทั้งกรอบทวิภาคี
และอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง หรือ GMS ทั้งแนวระเบียง
เศรษฐกิ จ ตะวั น ออก – ตะวั น ตก (EWEC) แนวระเบี ย ง
เศรษฐกิจเหนือ – ใต (NSEC) แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต
(SEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษดานตะวันออกของไทย (EEC)
โดยเฉพาะระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน
5. ไทยเห็นพ้องกับจีนที่เสนอให้ขยายสาขาความร่วมมือ
ของกรอบความร่ ว มมื อ แม่ โ ขง-ล้ า นช้ า งโดยตั้ ง อยู บ น
พื้ น ฐานของความพร อ มของประเทศสมาชิ ก ทุ ก ประเทศ
และจิต วิญ ญาณแหงความเป็น เพื่ อนบานที่ดี โดยสาขาที่
สามารถขยายความร ว มมื อ ร ว มกั น ในอนาคตได แ ก
วิทยาศาสตรแ วัฒนธรรม การทองเที่ยวและการศึกษา เป็น
ตน

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญเกี่ยวกับในการพัฒนาสังคมร่วมกันระหว่างจีน-ไทย
เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (Thailand Strategic Advice):
 บทเรี ย นที่ ต้ องรู้ (Lesson Learn): ไทยต องศึ กษาถึ ง ประเด็ น ความสามารถของระบบ
โครงสรางพื้นฐานในภาพรวมทั้งระบบ ทางบกโดยทางถนนและทางรถไฟ ทางน้ําดานการเดินเรือ และทาง
อากาศเพื่อการรองรับการขยายตัวอยางรวดเร็วของภูมิภาคภายใตนโยบาย “จีนลงใต” โดยตองศึกษาวาจะ
เชื่อมตอกับกลุมประเทศในอาเซียนอยางไร เนื่องจากจีนแสดงใหเห็นผลสําเร็จดานดานนโยบาย “เสนทางสาย
ไหมศตวรรษที่ 21 และการจัดตั้งสถาบันการเงินที่สนับสนุนทั้ง AIIB และกองทุนสายไหม (Silk Road Fund)”
และมีพัฒนาการดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง สาหรับไทยปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญด้านประสิทธิภาพของ
ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความความพร้อมเพื่อรองรับการเชื่อมโยงไม่เพียง
ในปัจจุบันเท่านั้นต้องมองไปในอนาคตด้วย และสุดท้ายไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรนั้น เป็นเรื่องที่ท้า
ทายและต้ อ งเร่ ง ศึ ก ษาเพื่ อ หาแนวนโยบายให้ เ กิ ด กระบวนการวางแผนที่ ดี น าไปสู่ เ ป้ า หมายและ
ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองประเทศ
 ด้านรถไฟความเร็วสูง (Railroad): ไทยควรตั้ง “ศูนย์หรือ อู่สร้างรางรถไฟ และศูนย์ซ่อม

รถไฟ” เพื่อใหเกิดขอได เปรียบเชิงยุทธศาสตรแ ดานการปลอยเงินกูของธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานของเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) จีนตองพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยให
เป็นธรรมกับไทย และตองเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศ ต้องกาหนดดอกเบี้ยที่ชัดเจนและเป็น ธรรม
รัฐบาลไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคานึงถึงความคุ้มค่าสูงสุดในการลงทุน
 กรณีแม่น้าโขง (Mekong River): กลุมอนุภูมิภาค: กรอบ ACMECS (Ayeyawady - Chao

Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) กรณีแมน้ําโขง ไทย - สปป.ลาว และประเทศที่มี
สวนไดเสียผลประโยชนแกรณีมีการสรางเขื่อนในจีน จีนจาเป็นต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการพัฒนาลุ่ม
แม่น้าโขง เพื่อภาพรวมด้านความร่วมมือและประโยชน์ร่วมในทุกมิติ
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 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ในกรอบความร่ ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง

(Greater Mekong Sub region: GMS): ซึ่งประกอบดวย 6 ประเทศไดแก ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม
กัมพูชา และจีน (ยูนนาน และกวางสี) ไทยตองมียุทธศาสตรแในการทํางานรวมกันโดยตองคํานึงถึงผลประโยชนแ
อยางยุติธรรมและเสมอภาค โดยเฉพาะ
1) ด้านสินค้าทางการเกษตร รัฐบาลตองตระหนักและดําเนินการแกไขโดยรีบดวน กรณีพอคา
คนกลางของจีนเขามามีอิทธิพลในการกําหนดราคา การกดราคาสินคาใหต่ําลงมากสงผลตอเกษตรกรไทย
ขาดทุนได การลงนามรวมมือกับไทย-จีน ไทยตองมีความรอบคอบ ตองตระหนักถึงการไดประโยชนแทั้งสองฝุาย
2) กรณี การเปิด และปิด เขื่อนในแม่น้าโขงของจีน จําเป็นตองให ประเทศตาง ๆ ที่มีส ว น
เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการวางแผนและควบคุมกํากับดูแลรวมกัน ที่ผานมาจีนจะผูกขาดการตัดสินใจแต
เพียงฝุายเดียว
3) ด้านการพัฒนาร่องน้าเดิมที่มีอยู่เพื่อให้เรือใหญ่สามารถเดินทางได้สะดวกนั้นจะต้อง
พิจารณาร่วมกันในหลาย ๆ ประเทศที่มีส่วนร่วมในการรั บผลกระทบ ซึ่งสวนใดที่ยังเป็นประโยชนแในเชิง
นิเวศก็ให คงรั กษา หามทําลาย และส ว นไหนที่เป็นประโยชนแโดยส วนรวมตองหาแนวทางรว มเพื่อให เกิด
ประโยชนแสูงสุดในภูมิภาค
ตารางที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญเกี่ยวกับในการพัฒนาสังคมรวมกันระหวางจีน-ไทย
ปัญหา/อุปสรรค

ด้านพื้นฐานทั่วไป
1. ภาษา: การพัฒนาการดานภาษาพบวาคนไทยที่สามารถสื่อสารภาษาจีนและมีความสนใจศึกษาภาษาจีนมีจํานวนนอย
2. ช่องว่างทางสังคมมาก: ประชาชนไทยกลุมชนชั้นกลางมีนอย กลุมชนชั้นกลางคอนขางลางมีปริมาณมาก
3. การพัฒนาสู่ยุคดิจิตอล: ยังล่าช้า ตองใชเงินลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางดานระบบอินเตอรแเน็ตใหทั่วถึง
4. พื้นฐานทางสังคม:ไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยมีอุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณแ ขาดความกระตือรือรน
ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง: สงผลใหประชาชนไมสนใจ และขาดความเขาใจในประโยชนแที่จะไดรับ หรือสนใจ
เฉพาะชวงที่มีกระแสกระตุน
2. ขาดการสนับสนุนด้านการค้นคว้าวิจัย: เงินทุนสนับสนุนดานการคนควาวิจัยนอยมากเมื่อเทียบกับจีน สงผลตอการขาด
ขอมูลสนับสนุนที่ถูกตอง
3. การประชาสัมพันธ์น้อย: หนวยงานที่กระตุนประชาชนใหเ ห็นถึงความสําคัญดานการเชื่อมโยงจากการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน อยางจริงจังยังคอนขางนอย และไมติดตามขาวสาร
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไม่มีความเข้มแข็งพอ: ประสบปัญหาขาดทุนมาตลอด เนื่องจากมีภาครัฐฯ คอยใหความ
ชวยเหลือตลอดเวลา ขาดการพัฒนามานาน
5. ภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: เรื่องของผลประโยชนแที่ทับซอน หรือภาพลักษณแเรื่องการคอรัปชั่นสงผลให
ประชาชนหรือสังคมเบื่อหนาย ไมสนใจ
ด้านอื่นๆ
1. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง: นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สงผลตอความตอเนื่องในการพัฒนา
2. ที่ผ่านมาไม่มีแผนพัฒนาแห่งชาติระยะยาว: ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงบอย
3. ส่งเสริมโครงสร้างทางถนนมากเกินไป:ไทยสงเสริมใหเกิดการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางถนนมากกวาทารถไฟ
4. กลุ่มเสียผลประโยชน์: ไมตองการใหจีนประสบความสําเร็จในนโยบาย “จีนลงใต” อาจมีการยั่วยุ
38
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3. เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างคนกับคนให้แนบแน่น 17 จีนฝันอะไรและ
ทิศทางความสัมพันธแ จีน -ไทย ครบรอยปีของจีน ในปี ค.ศ. 2020 สิ่งที่จีนตองการหนึ่งในความฝันของจีน
(China Dream) คือเรื่องการแลกเปลี่ยนดานบุคลากร (People –to-People) และวัฒนธรรม (Culture) จีนอาเซียนไดรวมกันกําหนด “แผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางจีนกับอาเซียน”
เพื่อที่จะสงเสริมการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน คลังสมอง (Think Tank) ผูเชี่ยวชาญ และ
สื่อมวลชนระหวางสองประเทศ มีกองทุน “ดานการศึกษา” Network of China ASEAN” เป็นเงินสนับสนุน
มีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับกระทรวงตางประเทศของไทยที่ดูแลบทบาทของไทย
ในการปฏิบัติหนาที่เป็นประเทศผูประสานงานความสัมพันธแอาเซียน-จีน ชวง ค.ศ. 2013-2015 และความทา
ทายในอนาคต เปูาหมายของไทยในการปฏิบัติหนาที่ ประกอบดวย 3C คือ 1. C (Community Building)
หรือการสรางประชาคม 2. C (Connectivity) ความเชื่อมโยง และ 3. C (Code of Conduct in the South
China: COC) แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต
ตารางที่ 3 บทบาทของไทยในหนาที่เป็นประเทศผูประสานงานความสัมพันธแอาเซียน-จีน ค.ศ. 2013-2015
เป้าหมายของไทย
1. C (Community Building) หรือการสร้างประชาคมโดยสงเสริมใหจีนมีบทบาทสนับสนุนความพยายาม
ของอาเซียนในการตั้งประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนยแกลางภายในปี ค.ศ. 2016
2. C (Connectivity) หรือความเชื่อมโยง โดยสงเสริมใหภาครัฐและเอกชนจีนมีสวนชวยสนับสนุนการ
พัฒนาเครือขาย โดยเชื่อมโยงในภูมิภาคในทุกมิติทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน กฎระเบียบและประชาชนตอ
ประชาชน ซึ่งเป็นประโยชนแตอการจัดตั้งประชาคมอาเซียนดวย จีนไดจัดตั้งกรรมการวาดวยความเชื่อมโยง
ฝุายจีน (Chinese Working Committee on Connectivity: CWCC) ขึ้นมาเพื่อทํางานรวมกับฝุายอาเซียน
นอกจากนี้ยังไดจัดตั้ง ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเอเชีย (Asia Infrastructure Investment
Bank: AIIB) เพื่อเป็นแหลงทุนสําหรับใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนความเชื่อมโยงในทวีป
เอเชีย ไทยเขาเป็นสมาชิกแลว
3. C (Code of Conduct in the South China: COC) หรือแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ โดยไทยไดให
ความสําคัญตอการเสริมสรางความเชื่อมั่นและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน เพื่อ
กอใหเกิดบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเจรจาแกไขปัญหาในทะเลจีนใต โดยสันติวิธี สงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติการภาคีในทะเลจีนใต (Declaration on the Conduct of Parties in the South of China Sea:
DOC) โดยเป็นกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียน-จีนในการปูองกันการเกิดความขัดแยงและสงเสริมให
เกิดสันติภาพและเสรีภาพในทะเลจีนใตอยางมั่นคงและถาวร

ที่มา: 25 ปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนสูหุนสวนเชิงยุทธศาสตรแ, กรมอาเซียน กระทรวงตางประเทศ
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ตารางที่ 4 ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการศึกษา มีความรวมมือโดยสนับสนุนใหมี
จีน-อาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1. ด้านการศึกษา
1) เสริมสร้างเครือข่ายด้านอาชีวศึกษาระหว่างกัน จีนไดจัดตั้งศูนยแอาชีวศึกษาและจัดฝึกอบรมสําหรับกลุม
อาเซียนจํานวน 10 แหงใน 6 มณฑลของจีน คือ กวางซี ยูนนาน ฝูเจี้ยน เสฉวน กุยโฉว และเฮยหลงเจียง
และเพิ่มจํานวนทุนการศึกษาใหแกสมาชิกประเทศอาเซียน รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา
2) จัดตั้งสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของจีน (China-ASEAN
Education and Training Centres in China) เพื่อสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาระหวางกัน
3) การให้ทุนการศึกษาสาหรับผู้เรียนระดับเยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนจานวน 15,000 ทุน
4) ตั้งเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนนักเรียนใหไดจํานวน 100,000 คนภายใน ค.ศ. 2020 และ
5) การจัดตั้งเครือข่ายนักวิชาการอาเซียน-จีน (Networking of ASEAN-China Think Tank) ปัจจุบัน
มีนักศึกษาจาอาเซียนไปศึกษาที่จีนประมาณ 68,000 คน (รายงานปี ค.ศ. 2016)
2. ด้านสาธารณสุข
- ความร่วมมือด้านสาธารณสุขอาเซียน-จีน เพื่อสงเสริมความรวมมือในดานการปูองกันและควบคุม
โรคติดตอ เชนไขเลือดออก การติดเชื้อ HIV การปูองกันและควบคุมโรคระบาดบริเวณชายแดน การเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข การสงเสริมหลักประกันสุขภาพถวนหนา และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณแในการใชยาแผนโบราณ
จีน-อาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ)
4. ด้านเยาวชน
- อาเซียน-จีนไดจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรวมมือดานเยาวชนอยางสม่ําเสมอ เชน การจัด
โครงการคายเยาวชนอาเซียน-จีน (ASEAN – China Youth Camp) โครงการมิตรภาพเยาวชนนุภาคลุม
แมน้ําโขง (GMS Youth Friendship Progamme) และโครงการฝึกอบรมผูนําเยาวชนอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อสรางมิตรภาพความไวเนื้อเชื่อใจและเขาใจอันดีระหวางเยาวชนจีนและอาเซียน รวมทั้งการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค และความรวมมือทางสังคม
5. ด้านสิ่งแวดล้อม
- อาเซียน-จีน ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรแความรวมมือดานการพิทักษแสิ่งแวดลอม ระยะปี ค.ศ. 2016-2020
และมีการจัดสัมมนาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการความรวมมือดานสิ่งแวดลอม และเปูาหมาย ปี ค.ศ. 2030 เป็น
การพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) และมีใน
สวนของการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ที่มา: 25 ปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนสูหุนสวนเชิงยุทธแศาสตรแ, กรมอาเซียน กระทรวงตางประเทศ

4. เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการพัฒนาสังคมของ
จีน-ไทยที่จะได้รับจากยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงผ่านนโยบายความริเริ่มเส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษที่ 21 ระหว่างจีน-ไทย จากการรวมหารือระหวางนักวิชาการของทั้งสองประเทศ ในการประชุม ครั้ง
ที่ 6 หนึ่งแถบหนึ่งเสน จีน และ ไทยแลนดแ 4.0 หัวขอ “The Belt and Road” and Thailand 4.0”:
Towards Common Prosperity จากยุทธศาสตรแการสรางความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหวางจีน-ไทย
และประเทศในภูมิภาคอาเซียน นักวิชาการเห็นวาจะเกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความ
มั่นคง และ ประโยชน์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Benefits Utilities) โดยการ
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ส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของการพัฒนาเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ที่จะ
ชวยยกระดับความเป็นอยูของประชาชนในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและบริเวณ
ชายแดน อันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะเอื้อประโยชนแตอการพัฒนาพื้นที่ชนบทของประเทศที่อยูในลุมแมน้ําโขง
ความจําเป็นของการสรางความรวมมือแบบเป็นหุนสวนทางยุทธศาสตรแอยางรอบดาน รวมทั้งมีการเสริมสราง
โอกาส ทั้งทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource) การศึกษา (Educations) การอบรม
(Training) และ ดานกีฬา (Sports)
ตารางที่ 5 แนวทางร่วมของจีน-ไทย ด้านการพัฒนาสังคม และด้านการส่งเสริมประชาชน
ปัจจัยสาคัญด้านความร่วมมือ จีน
ปัจจัยสาคัญด้านความร่วมมือ ไทย
1. รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ 1. ไทยต้องให้ความสาคัญด้านการสร้างความ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนของทั้งสองประเทศ
เข้าใจกับภาคประชาสังคมเพื่อใหไดรับการ
ต้องเน้นที่ประโยชน์ร่วมกัน
สนับสนุนในโครงการความรวมมือขนาดใหญตาง
ๆ
2. เน้นความเสมอภาคและเป็นธรรม (Equitable
2. ไทยต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
and Mutual Benefits) ด้วยความจริงใจ
ระยะยาว เนนความตอเนื่องของนโยบาย
3. จีน-ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนาน ตองพัฒนา 3. ต้องมีคณะทางานที่มีคุณภาพ มีขอมูลครบ
ความสัมพันธแตอไปอยางตอเนื่อง ทั้งดานเศรษฐกิจ
ครัน รูเขารูเรา เพื่อจะไดเจรจาและกอใหเกิด
สังคม การเมือง และความมั่นคงทางการทหาร
ผลประโยชนแสูงสุดของทั้งสองฝุาย
4. เน้นนโยบาย “จีนลงใต้” ดังนั้นจีนตองการเปิด
4. การตระหนักถึงประโยชน์ของประชาชนเป็น
ตลาดการคา สิ่งสําคัญที่จีนตองพึ่งพาคือ เรื่องของ การ สาคัญ โดยเนนการเป็นหุนสวนมากกวาการซื้อ
คมนาคม และตองเป็น การคมนาคมที่ดีและสะดวก
ขายแลกเปลี่ยนสินคาธรรมดา
ปลอดภัย จีนตองใหความสําคัญเรื่อภัยความการดูแล
ความปลอดดวย
5. นโยบาย “Belt and Road Initiative” เป็น
5. ประเทศไทยควรปฏิรูประบบภายในประเทศ
นโยบายสําคัญของจีน โครงสรางพื้นฐาน
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีชีวิต และ
(Infrastructure) ที่จีนคาดหวังไวในนโยบาย และ
ดานอื่นๆ ใหมีความแข็งแกรงและพรอมที่จะ
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจีน ฉบับที่ 13 โดยที่ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในการนําเขา
จีนจักตองไมมองเพียงผลประโยชนแในระยะสั้นเทานั้น เทคโนโลยีชั้นสูงจากตางประเทศ
หากตองตระหนักถึงผลประโยชนแในระยะยาวดวย

ที่มา: The Sixth Chines-Thai Strategic Research seminar, “The Belt and Road” and Thailand 4.0”: Towards
Common Prosperity. ที่เมือง Xiamen, ระหวางวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560

5. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มบทบาทความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
จีน หลังจากประชุมสมัชชาครั้งที่ 19 จีน -ไทยตางเป็นประเทศที่สําคัญมีความใกลชิดสนิทสนมกันมานาน
โอกาสในการสร างให เกิดการพัฒ นาความสั มพัน ธแจีน -ไทย ให ดี มากขึ้ น จากการเลื อกเดิน ตามเส นทางที่
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง การพัฒนาประเทศของจีนชวยขยายเสนทางการเดินทางใหกับประเทศที่
18

18

จับโอกาสที่สําคัญ ผลักดันความสัมพันธแจีน-ไทย สูมิติใหม, ไทยรัฐเชียรแไทยแลนดแ, เชาถึงโดย:
https://www.thairath.co.th/content/1129565
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กําลังพัฒนาเขาสูความทันสมัย จีนเนนแนวทางการพัฒนาใหมที่เนน นวัตกรรม ความสมดุลสีเขียว การเปิด
กว า ง และการแบ ง ปั น ยื น หยั ด ในการสร า งระบบเศรษฐกิ จ ใหม ไทยยึ ด แนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนนยุทธศาสตรแ Thailand 4.0 เนนระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) และจัดทํายุทธศาสตรแ 20 ปี การดําเนินความรวมมือกับจีนดานนโยบาย “Belt and Road
Initiative” ความสัมพันธแหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรแอยางรอบดานจีน -ไทยไดพัฒนาอยางตอเนื่อง ใช
เป็นจุดเริ่มตนทางประวัติศาสตรแใหม เนนเกิดประโยชนแทั้งสองฝุาย โดยเนนดานการสงเสริมการไปมาหาสูกัน
เพื่อเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจทางการเมืองและไมตรีจิต เชื้อพระวงศแไทยไดเดินทางเสด็จเยือนจีนหลายครั้ง
รวมถึงผูนําทั้งสองประเทศมีความเชื่อใจกัน รวมหาแนวทางกลาคิด สรางนวัตกรรม ผลักดันความรวมมือใน
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่เอื้อประโยชนแแกจีน-ไทยกําลังเผชิญภารกิจรวมกัน ซึ่งไดแก การผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมอยางสมดุล และใหกาวพนจากกับดักรายไดปานกลางงทั้งสองประเทศ
ตารางที่ 6 ดานการเสริมสรางการแลกเปลี่ยนทางสังคม
จีน-ไทย
ด้านการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางสังคม
1) สร้างการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด แตละปีมีประชาชนไปมาหาสูกันเกิน 10 ลานคน
2) มีการดาเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นประจา เชนเทศกาล
วัฒนธรรม เทศกาลภาพยนตรแ เทศกาลโทรทัศนแ
3) ความร่วมมือใกล้ชิดด้านการศึกษา ขณะนี้มีนักศึกษาจีนที่ศกึ ษาในไทย 31,000 คน และควรสงเสริมใหเยาชน
ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มพูนความเขาใจและมิตรภาพ
4) อาชีวศึกษาเป็นปริมณฑลทีส่ าคัญในความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีน-ไทย ฝุายจีนยินดีสนับสนุนให
โรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาขยายความรวมมือและการแลกเปลี่ยน ยินดีใหไทยเขารวมประกวดทักษะ
นานาชาติซึ่งจะจัดทีน่ ครเซี่ยงไฮในปี 2021
5) จีนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการ คลังปัญญา การอบรมบุคลากร และเทคโนโลยีสื่อมวลชน
6) จีนพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด โดย
6.1) ขยายความรวมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก
6.2) จีน-ไทย รวมมือผลักดันความรวมมือลานชาง-แมโขงใหประสบความสําเร็จเพื่อเป็นแบบอยางความรวมมือ
ระดับภูมิภาคที่เป็นรูปแบบการเปิดกวางและเปิดรับ
6.3) จีน-ไทยรวมเสริมสรางความเขมแข็งในการประสานความรวมมือในกรอบ APEC ACD ASEM และภายใต
กรอบความรวมมือสหประชาชาติ
6.4) จีน-ไทยรวมผลักดันความรวมมือระหวางประเทศเพื่อวาระการพัฒนาอยางยั่งยืนปี 2030 รวมกัน
7) จีนให้ความสาคัญกับการพัฒนาความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีน-ไทย ถือเป็นนโยบายทางการทูตที่มี
ความสําคัญอันดับตนๆ ของจีนกับประเทศเพื่อนบาน
8) ความสัมพันธ์จีน-ไทยเป็นต้นแบบของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้าน จีนใหความสําคัญเรื่อง
การพัฒนาความสัมพันธแระหวางประเทศแบบใหมและประชาคมมนุษยชาติที่มชี ะตากรรมรวมกัน ซึ่งมีลักษณะที่
เคารพซึ่งกันและกัน มีความเป็นธรรม รวมมือและชนะดวยกัน
9. การแก้ปัญหาความยากจนเป็นภารกิจสาคัญของการพัฒนาสังคม จีนบรรลุเปูาหมายใหประชากรกวา 60
ลานคนหลุดพนจากความยากจน จีนยินดีที่จะเสริมสรางความรวมมือและแบงปันประสบการณแกับไทยในการ
แกปัญหาความยากจนของประชาชน
10) จีน-ไทยต้องขับเคลื่อนความร่วมมือใหม่ เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณแโลก เพียงทั้งสอง
ประเทศตองมี ความจริงใจ กลาบุกเบิก จับโอกาสที่สําคัญ รับมือความทาทายรวมกัน

“หลูยแ เจีย้ น” เอกอัครราชทูตจีน ประจําประเทศไทย เผยประชุมสมัชชาครั้งที่ 19 ผลักดันความสัมพันธแจีน-ไทยสูมิติใหม แลกเปลี่ยน-เรียนรู
ประสบการณแในเชิงลึก เติมเต็มแนวคิดการพัฒนาเป็นแรงขับเคลื่อนใหมสองประเทศ อานขาวตอไดที่: https://www.thairath.co.th/content/1129565
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ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างไทยASEAN-จีน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ ทางสังคมและวัฒนธรรม และประโยชนแทางการเมืองและความมั่นคง ดังนี้
- ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ จะทําใหเกิด
ธุรกิจการคา การลงทุน การทองเที่ยว และภาคการบริการเพิ่มมากขึ้นสงผลดีกับประชาชน
- ประโยชน์ทางการเมืองและความมั่นคง มีการบริหารจัดการดานเครือขายการคมนาคมอยางมี
ทิศทางกอให เกิดการเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน อันจะทําให เกิดวัฒนธรรมแหงความ
รวมมือ หันมาสามัคคีสงผลดีกับไทยและประเทศตาง ๆ ในอาเซียน จีนในฐานะพี่ใหญตองเนนในเรื่องของการ
คุมครองประเทศไทย และกลุมประเทศอาเซียน
- ประโยชน์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยมีส าธารณูป โภค การพัฒ นาโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นการสงเสริมใหเกิดการกระจายตัวของการพัฒนาเมืองตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ที่จะชวยยกระดับความเป็นอยูของประชาชนในภูมิภาค โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและบริเวณชายแดน อันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะเอื้อประโยชนแตอการพัฒนาพื้นที่
ชนบทของประเทศที่ อ ยู ใ นลุ ม แม น้ํ า โขง นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การช ว ยยกระดั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษา และ
สาธารณสุข เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การสรางความรวมมือแบบเป็นหุนสวนทางยุทธศาสตรแ
อยางรอบดานการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของประเทศและความสันติสุขของประชาชน โดยเห็นถึงความจําเป็นของ
การสรางความรวมมือ แบบเป็นหุนสวนทางยุทธศาสตรแอยางรอบดาน รวมทั้งมีการเสริมสร้ างโอกาส ทั้ง
ทางด้ า นการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ (Human Resource) การศึ กษา (Educations) การอบรม
(Training) และ ด้านกีฬา (Sports) โดยประสานความรวมมือระหวางประเทศในเวทีพหุภาคีเพื่อใหเกิด
ความรวมมือซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการ
ครองชีพ การถายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหวางกัน การใชทรัพยากรธรรมชาติที่สงเสริมซึ่งกันและกัน
อยางมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนยายกําลังคน และแรงงานมีความสะดวกเป็นไปตามมาตรฐานตามของกรอบ
กฎหมายที่แตละประเทศกําหนดรวมกัน รวมทั้งมีการใชภาษาที่เป็นสากลรวมกันอันจะกอใหเกิดการสื่อสาร
และเชื่อมสัมพันธแขามวัฒนธรรมระหวางกันที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการแตงงานกันก็จะยิ่งหลอมรวม
วัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาค
ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทย
1. ด้ า นความร่ ว มมื อ ต้ อ งยกระดั บ ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ ด า นการเมื อ ง ด า นสั ง คม
ดานศิลปวัฒ นธรรม ดานโครงสรางพื้นฐาน ที่จีน -ไทยกําลังดําเนินการเรื่องรถไฟ ประเด็นดานเทคโนโลยี
(Technology) ตองมีการถายทอดเทคโนโลยีที่ชั ดเจนเพื่อปูองกันการปัญหาในระยาว และทุกขบวนการ
ปฏิบัติงาน (Operation Management) ตองมีบุคลากรของไทยเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงานใน ตั้งแต
การออกแบบโครงสรางและระบบรถไฟความเร็วสูง การกอสราง งานโยธาและการวางระบบ รวมตลอดจนการ
ซอมบํ ารุง ซึ่งบุคลากรและวิศวกรคนไทยจักตองไดเรียนรูและมีประสบการณแในภาคปฏิบัติจริง และเป็น
รูปแบบการดําเนินเพื่อสรางความยั่งยืนทั้งจีน-ไทย
2. ไทยควรตั้ ง “ศู น ย์ หรื อ อู่ ส ร้ า งรางรถไฟ และศูน ย์ ซ่อ มรถไฟ” เพื่ อให เกิ ดข อ ได เ ปรี ย บเชิ ง
ยุทธศาสตรแ จะเป็นประโยชนแตอเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในสวนของการขนสงทางน้ําและการเดินเรือ
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3. ปัจ จุ บั น ไทยยัง ประสบปั ญหาในการเชื่อมโยงเครื อ ข่า ยทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศเข้ า
ด้วยกัน และยุทธศาสตรแชาติที่ผิดพลาดในเรื่องของการขนสงทางถนนโดยรถยนตแ นับเป็นบทเรียนที่ผิดพลาด
ควรพัฒนารถไฟความเร็วสูง เรงพัฒนา “รถไฟความเร็วสูง รางมาตรฐาน” เพื่อการพัฒนาที่ยาวนานและยั่งยืน
อยางแทจริง โดยเลือกการลงทุนและกูเงินที่คุมคา การปฏิบัติตามขอริเริ่มตาง ๆ เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เชนการ
สงเสริมความเชื่อโยงภูมิภาค ทั้งทาง รถยนตแ รถไฟ เรือ และทางอากาศ รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
โดยสนับสนุนให AIIB ที่จีนจัดตั้งขึ้นมีบทบาทที่มากขึ้น
4. ใน Mainland ASEAN เนื่องจากสภาวะคุกคามด้านการเมือง ด้านความมั่นคง ทั้งนี้จีนต้อง
รั กษาเสถียรภาพด้า นความมั่ น คงร่ วมกับกลุ่มประเทศในภู มิภ าคอาเซีย น การพัฒ นาความสั มพัน ธแใ ห
เจริญกาวหนา เกิดความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และรวมมือกันอยางสรางสรรคแโดยอาเซียนเชื่อมั่นวาจีนซึ่ง
กําลังจะกาวขึ้นมาเป็นมหาอํานาจ จะใจกวางและพรอมที่จะรวมมือกับอาเซียน
5. กรณีแม่น้าโขง ไทย - สปป.ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม เสียผลประโยชนแอยางมหาศาลกรณีมีการ
สรางเขื่อนในจีน จีนจําเป็นตองแสดงออกถึงความจริงใจในการพัฒนาลุมแมน้ําโขง
6. คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ และความเป็นมิตรที่ดีมายาวนาน ไทยเป็นประเทศที่จีนใหความสําคัญ
ดานมิตรภาพเป็นอันดับที่สามรองจากประเทศปากีสถานที่เป็นอันดับสอง และประเทศรัสเซียอันดับแรกเนน
บทบาทความสัมพันธแระหวางไทยจีนเป็นไปในทิศทางที่เติบโตอยางตอเนื่อง และกาวกระโดด จีนไดพัฒนา
ความรวมมือในการขยายเศรษฐกิจ โดยการขยายภายในประเทศจีนเองและขยายโดยเขารวมกับภูมิภาค
อาเซียนอยางโดดเดนและชัดเจน โดยการสงเสริมให ชาวอาเซียนและชาวจีนรูจักกันอยางลึกซึ้ง ผานการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การสรางความตระหนักรู และการไปมาหาสูกันเพราะการรูจักกัน และการมีความ
เขาใจอันดีตอกัน ถือเป็นรากฐานสําคัญของความรวมมือที่แนนแฟูนและเขมแข็งในทุก ๆ เรื่อง
7. ส่งเสริมแลกกเปลี่ยนการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการพัฒนา โดยเฉพาะเรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเติบโตสีเขียว ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญของ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และเป็นการพัฒนาประชาคมอาเซียนใหเขมแข็ง
8. ขยายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูง
มากขึ้น โดยเฉพาะยาเสพติด การคามนุษยแ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรแ รวมทั้งการรับมือกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและโรคระบาดรายแรง ทั้งโรคติดตอที่อุบัติใหมและที่อุบัติซ้ํา เชน โรคไขหวัดนก
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The Roles of Think Tanks in China’s Policy Making Process: A Case Study
of Belt and Road Initiative
Sirilucksm Tantayakul
Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University

ABSTRACT
In this research entitled ‚The Roles of Think Tanks in China’s Policy Making Process:
A Case Study of Belt and Road Initiative (BRI),‛ the researcher studies (1) the importance of
think tanks in China's public policy making process (2) the current situation of the BRI think
tanks development and network (3) the way to upgrade think tanks to increase China soft
power on the world stage and to influence international public policy. This study is a
participatory action research. In

using

qualitative

method,

the

researcher

conducted

documentary research and field research. Collecting data included structural in-depth interviews
with key informants and focus groups. Findings show that intellectuals and think tanks have
significant roles in advising the Chinese government to achieve Chinese Dream of national
rejuvenation. In this context, BRI think tanks are not only source of China’s soft power, but
also strategic actors in public diplomacy.
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บทบาทของคลังสมองในกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะของจีน :
กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
บนเสนทางความฝันของจีน (Chinese Dream) ตามนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ซึ่งปรารถนา
จะนําพาประเทศจีนกลับคืนสูความยิ่งใหญบนเวทีโลก ปัญญาชนและคลั งสมองนั้นมีความสําคัญอยางไร หาก
จะเปรียบเทียบหนวยงานคลังสมอง (think tanks) เป็นบอเกิดของ “อํานาจแหงปัญญา” หรือ “พลังแหง
ความรู” การใหความสําคัญกับการยกระดับและพัฒนาคลังสมองกําลังเป็นสวนหนึ่งของยุทธศาสตรแการพัฒนา
ประเทศตามแนวนโยบายของทานสีจิ้นผิงที่ใหความสําคัญกับการสราง “คลังสมองแบบใหมดวยอัตลักษณแจีน ”
โดยเนนการพัฒนาคลังสมองของจีนใหไดรับการยอมรับในระดับโลก นับเป็นกลยุทธแสําคัญในการสรางอํานาจ
เชิงออน (soft power) ของจีน (李国强,徐蕴峰, 2017, p.6) และเพิ่มบทบาทใหคลังสมองเป็นตัวแสดงทาง
ยุทธศาสตรแ (strategic actors) (Menegazzi, 2016) ที่นาจับตามอง โดยเฉพาะการศึกษาบทบาทของคลัง
สมองในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ ในกรณีของขอริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเสนทางสายไหมยุคใหม
นับจากการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ 18 ในปีค.ศ. 2012 ทานสีจิ้นผิงไดดํารงตําแหนงเลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสตแจีนไดประกาศนโยบาย “ความฝันของจีน ” เพื่อฟื้นฟูความยิ่งใหญของชาติ โดยกําหนด
เปูาหมายในวาระครบรอบ 100 ปีของการกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตแจีน (ปี ค.ศ. 2021) จีนจะบรรลุเปูาหมายใน
การสรางสังคมกินดีอยูดีอยางถวนหนา และในโอกาสครบรอบ 100 ปีแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชน
จีน (ค.ศ. 2049) จีนจะบรรลุเปูาหมายในการสรางสังคมนิยมสมัยใหม รวมทั้งการรวมมือกับมิตรประเทศเพื่อ
การพั ฒ นาแถบเศรษฐกิจ และเส น ทางสายไหมบนเส น ทางไปสู การบรรลุ ค วามสํ าเร็จ นั้น ท านสี จิ้ นผิ งให
ความสําคัญอยางยิ่งกับการยกระดับและการพัฒนาคลังสมองของจีน และไดบรรจุแนวทางการพัฒนาและการ
สรางเครือขายคลังสมองเกี่ยวกับการศึกษาเสนทางสายไหมไวในแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 13 (黄蕊, 2017, p. 51)
เดือนมกราคม 2015 สํานักงานของคณะกรรมการกลางและมนตรีแหงรัฐ ไดรวมกันจัดทําเอกสาร
“แนวทางการสรางความเขมแข็งใหกับคลังสมองแบบใหมดวยอัตลักษณแจีน” ประกาศถึงความพยายามที่จีนจะ
สงเสริมคลังสมอง 50 -100 แหง ที่จะมีอิทธิพลทางความคิดในระดับโลก ภายในปี 2020 นอกจากนั้นในการ
ดําเนินการพัฒนาคลังสมองในการศึกษาวิจัยเรื่อง “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” (One Belt One Road) ซึ่งตอมา
พัฒนาเป็นขอเสนอการริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเสนทางสายไหมยุคใหม (Belt and Road Initiative) มีการ
สรางเครือขายคลังสมองในรูปแบบที่นาสนใจเป็นอยางยิ่ง งานวิจัยนี้จึงมีเปูาหมายที่จะศึกษาบทบาทของคลัง
สมองในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะของจีน: กรณีศึกษาขอริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเสนทางสายไหม
ยุคใหม
กรอบแนวคิดในการวิจัย (THEORETICAL FRAMEWORK)
การวิจัยเรื่อง บทบาทของคลังสมองในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะของจีน : กรณีศึกษาขอ
ริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเสนทางสายไหมยุคใหม ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสมอง แนวคิดการ
พัฒนาคลังสมองอัตลั กษณแจีน อิทธิพลของคลังสมองจี นในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ รวมทั้ง


ภายหลังการประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตแจีนครั้งที่ 19 (ระหวางวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2560) ที่ประชุมมีมติเป็นเอก
ฉันทแใหบรรจุ “ความคิดของ สี จิ้นผิง วาดวยสังคมนิยมแบบจีนสําหรับยุคใหม ” ลงเป็นหลักการสําคัญในธรรมนูญฉบับใหม
ของพรรค ทําใหฐานะทางการเมืองของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ไดรับการยกยองเทียบชั้นกับผูนําที่ยิ่งใหญของจีนในอดีต
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ย วของกับ การศึกษา คลั งสมองของจีนเพื่อ ให ครอบคลุ มประเด็น ที่จะศึก ษา ซึ่ ง
สาระสําคัญมีดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสมอง
แนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองที่เป็นเสมือนสถาปัตยกรรมแหงกระบวนการนโยบายสาธารณะ และมี
ความสําคัญตอการศึกษาคลังสมอง มีสาระสําคัญดังนี้
ทฤษฎีพหุนิยม (Pluralist Theory) มองวากระบวนการทางนโยบายสาธารณะนั้นเป็นกลไกที่เป็น
ตัวกลาง มีลักษณะเป็น “เวทีนโยบาย” อันประกอบดวย การตอสู การประสานงาน และการแบงปัน
ผลประโยชนแ กระบวนการนโยบายจึงเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการตอรองระหวางตัวแสดงนโยบาย การ
วิจัยคลังสมองเหมาะสมในการอธิบายกระบวนการทางนโยบาย โดยเฉพาะระบบนโยบายยอย เพื่อที่จะ
ตรวจสอบการขัดกันของกลุมผลประโยชนแและกระบวนการเรียนรูนโยบายในกลุมผลประโยชนแที่หลากหลาย
ทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group Theory) มองวาภายใตกระบวนการนโยบาย
ความสามารถของตัวแสดงนโยบายที่มีตอการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะนั้นเป็นกลไกสําคัญที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบาย
ทฤษฎีชนชั้นนา (Elite Theory) ระบุวามีกลุมคนจํานวนนอยซึ่งมีอํานาจทางการเมืองและสังคม
(ในที่นี้รวมถึงบรรดาคลังสมอง) จะเป็นผูกําหนดนโยบายสาธารณะ กลุมผูเชี่ยวชาญในคลังสมองใชวิธีสราง
ผลักดันและมีอิทธิพลเชิงนโยบายโดยอาศัยความสัมพันธแอันแนนแฟูนที่มีกับกลุมผูนํา (Domhoff and
Dye,1987; Dye, 2001)
ในทัศนะของ Zhu Xufeng ศาสตราจารยแดานนโยบายสาธารณะแหงมหาวิทยาลัยชิงหัวผูเชี่ยวชาญ
ดานคลังสมอง ซึ่งเขียนหนังสือ The Rise of China Think Tanks ทฤษฎีชนชั้นนํามีความเหมาะสมใน
การศึกษาคลังสมองจีน และในความเป็นจริงความสัมพันธแอันแนนแฟูนระหวางผูนํานั้นมีความสํา คัญกับคลัง
สมองจีนเป็นอยางมาก และนักวิชาการคลังสมองจะตองสรางความสัมพันธแที่ดีกับเจาหนาที่รัฐ ผูสนับสนุน
ทางการเงินของคลังสมอง และสื่อมวลชน ในการศึกษาคลังสมองของจีน Zhu Xufeng ไดใชแนวคิดทฤษฎี
ชนชั้นนําเป็นกรอบการวิเคราะหแ ระบุวาคลังสมองของจีนนับวาเป็ นองคแกรของชนชั้นนําที่มีความรูมากกวาที่
จะเป็นกลุมผลประโยชนแหรือการมองแบบพหุนิยม (Zhu Xufeng, 2013)
วิสัยทัศน์ของสีจิ้นผิงกับการพัฒนาคลังสมองอัตลักษณ์จีน
ตั้งแตปี ค.ศ. 2013 – 2017 สีจิ้นผิงไดกลาวถึงเรื่องการพัฒนาคลังสมองของจีน ในการพัฒนาคลัง
สมองของจีน ทานสีจิ้นผิงคาดหวังใหคลังสมองเป็นเครื่องชวยใหจีนมีอํานาจเชิงออนมากขึ้นในอนาคต การ
ปฏิรูปคลังสมองจะสรางระบบคลังสมองของจีนขึ้นมาใหม โดยมีเปูาหมายที่จะทําใหเกิดสถาบันวิจัยนโยบายที่
มีคุณภาพสู ง และพัฒ นาระบบธรรมาภิบาลของจีนในภาพรวมใหทันสมัย คลั งสมองที่ มีอัตลั กษณแจีน คือ
องคแกรที่ทําหนาที่ปรึกษาและทําวิจัยโดยไมมุงหวังกําไรเนนวิจัยสิ่งที่เป็นปัญหาในเชิงยุทธศาสตรแและนโยบาย
สาธารณะ โดยนําเอาแนวคิดและหลักการของพรรคที่จะกําหนดนโยบายบนพื้น ฐานของกฎหมายมาเป็น
แนวทางชี้นํา (李国强, 徐蕴峰, 2017, p.1)
การประชุ ม หน ว ยงานการนํ า การปฏิ รู ป เชิ ง ลึ ก และครอบคลุ ม ของพรรคคอมมิ ว นิ ส ตแ จี น
( 中央全面深化改革领导小组第六次会议 ) ไดพิจ ารณาขอ เสนอเกี่ย วกับ การขับ เคลื่อ นคลัง สมอง
อัตลักษณแของจีน《关于加强中国特色新型智库建设的意见》เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2014 ทานสีจิ้นผิง
ไดเนนย้ําวา สติปัญญาถือเป็นทรัพยากรที่มีคาที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการผลักดันการสงเสริมทาง
วิทยาศาสตรแ ประชาธิปไตย เพื่อที่จะใหมีความทันสมัย เพื่อเป็นการสรางความแข็งแกรงในอํานาจเชิงออนให
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เพิ่มสูงขึ้น โดยมีการนําอัตลักษณแของจีนมาใช ทั้งในการพัฒนาวิทยาศาสตรแ มีการปฏิรูปใหทันสมัย และมีการ
พัฒนาใหมีมาตรฐาน ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย การทหาร วิทยาศาสตรแและการบริการ ฯลฯ
สาระสําคัญของการพัฒนาคลังสมองของทานสีจิ้นผิง มีดังนี้
1. การขับเคลื่อนคลังสมองตองเนนเพิ่มคุณภาพและนวัตกรรม
2. การเพิ่มชองทางการแลกเปลี่ยนความรูระหวางคลังสมอง
3. การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางดานสติปัญญาเพื่อความเป็นเอกภาพและการพัฒนา BRI
อิทธิพลของคลังสมองจีนในกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ
เปู า หมายสู ง สุ ด ของคลั ง สมองของจี น คื อ การสร า งอิ ท ธิ พ ลต อ นโยบายให ม ากที่ สุ ด ดั ง นั้ น
กลยุทธแของคลังสมองจึงเป็นการเลือกอยางสมเหตุสมผลที่จะใชทรัพยากรของการกําหนดนโยบาย (policy
decision-making resources) ดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่เป็นไปได (Zhu Xufeng, 2013, p.8)
ทรัพยากรของการตัดสินใจเชิงนโยบายนั้นรวมถึงโอกาสตาง ๆ และขีดความสามารถที่เป็นไปได รวมทั้งมีกล
ยุทธแในการเขาถึงทรัพยากรที่จําเป็น เมื่อพิจารณาอิทธิพลของคลังสมองในกระบวนการนโยบายจึงตองให
ความสําคัญกับโอกาสตาง ๆ ที่เกิดจากการติดตอกันระหวางผูนําทางการเมืองและสังคมจากหลายภาคสวน ขีด
ความสามารถขององคแการ และกลยุทธแของการใชประโยชนแจากความรู (Knowledge utilization)
วิธีดาเนินการวิจัย (METHODOLOGY)
การวิจั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิจั ย เชิ ง คุ ณภาพ (qualitative research) ประกอบด ว ย การวิ จัย เอกสาร
(documentary research) และการวิจัยภาคสนาม (field research) ในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (participatory action research) โดยความรวมมือของหนวยงานคลังสมองในประเทศจีนที่ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับ BRI และการดําเนินงานของศูนยแวิจัยยุทธศาสตรแไทย-จีน (วช.) ในการศึกษาคลังสมองของจีน และ
แสวงหาความรวมมือในการรวมกันกําหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ BRI
คุณลักษณะสําคัญของการวิจัย มีดังนี้
1. เป็นการศึกษาสภาพแวดลอมของการกําหนดนโยบายสาธารณะของจีน ซึ่งจะเป็นขอมูลสําหรับ
การวิเคราะหแบทบาทของหนวยงานคลังสมองของประเทศจีนในการเสนอนโยบายและศึกษาวิเคราะหแประเด็น
เกี่ยวกับ BRI
2. เป็นการศึกษาเจาะลึกเพื่อใหเขาใจแนวคิดของผูนําจีนและผูบริหารคลังสมองของจีน โดยทําการ
วิจั ย ภาคสนามด ว ยการสั ม ภาษณแ แ บบเจาะลึ ก (in-depth interview) และการประชุ ม กลุ ม ย อ ย (focus
group)
3. เป็นการพิจารณาปรากฏการณแที่เกิดขึ้นของการพัฒนาเครือขายคลังสมองเกี่ยวกับ BRI ของจีน ทั้ง
เครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ
4. เป็นการพรรณนาความและการวิเคราะหแแบบอุปนัย คือ คณะผูวิจัยลงไปศึกษาสภาพแวดลอมของ
การกําหนดนโยบายสาธารณะของจีน และบทบาทของหนวยงานคลังสมองในจีน เพื่อใหเขาใจถึงปรากฏการณแ
ที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนเป็นการสรางความรวมมือระหวางองคแกรของหนวยงานคลังสมองของจีนกับศูนยแวิจัย
ยุท ธศาสตรแ ไ ทย-จี น (วช.) ของไทย เพื่ อให เ กิ ดการปฏิ บั ติก ารอยา งมี ส ว นรว ม และได ม าซึ่ งข อ มูล ที่เ ป็ น
ขอเท็จจริงตามระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหารของหนวยงานคลังสมองของจีน
ที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ BRI และนักวิจัยของหนวยงานคลังสมองซึ่ งเป็นผูที่ใหขอมูลที่เป็น
ประโยชนแในการวิจัยครั้งนี้
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ผูใหขอมูลหลัก (key informants) ไดแก
1. Prof. Zhang Weiwei
(Director of China Institute, Fudan University)
2. Prof. Wang Jisi
(President, Institute of International and Strategic Studies, Peking University)
3. Prof. Lu Shanbing
(Dean of Institute of Silk Road Studies, Northwest University)
4. Prof. Zhu Xufeng
(Associate Dean, School of Public Policy and Management, Tsinghua University)
5. Ms.Yu Jun
(Deputy Director General, Department of International Cooperation, Development
Research Center of the State Council, DRC)
6. Prof. Zhao Zhongxiu
(Vice President, University of International Business and Economics)
7. Prof. Zhai Kun
(School of International Studies, Peking University)
8. Prof. Xu Peiyuan
(Director, Maritime Silk Road Institute, Huaqiao University)
9. Assoc. Prof. Song Jingrun
(China Institutes of Contemporary International Relations, CICIR)
10. Assoc. Prof. Song Junying
(Deputy Director, Department of Asia-Pacific Studies,
China Institute of International Studies)
11. Assoc. Prof. Xi Huidong
(Institute of Silk Road Studies, Northwest University)
12. Assoc. Prof. Zhou Fangye
(National Institute of International Strategy, CASS)
13. Assoc. Prof Qu Jianwen (Yunnan University)
14. Asst. Prof. Cao Xiaoyang
(National Institute of International Strategy,CASS)
15. พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
(ผูอํานวยการศูนยแวิจัยยุทธศาสตรแไทย-จีน, วช.)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การค น คว าข อ มูล เอกสารภาษาไทย ภาษาจี น และภาษาอัง กฤษ จากหนั ง สื อ และ บทความ
ขาวสารตาง ๆ โดยการสืบคนทางอินเตอรแเนท ดวยฐานขอมูล CNKI (บทความภาษาจีน) และฐานขอมูลของ
Google รวมทั้งเวปไซดแของศูนยแวิจัยยุทธศาสตรแไทย-จีน
2. ผูวิจัยไดรับความรวมมือจากนักวิชาการจีนในการติดตอประสานงาน ดังนี้
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2.1 ศาสตราจารยแ Zhang Xizhan (หัวหนาโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงคแ)
ชวยติดตอประสานงานการจัด Focus Group ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และการสัมภาษณแศาสตราจารยแ Zhu
Xufeng ณ มหาวิทยาลัยชิงหัว
2.2 Cao Xiaoyang นักวิจัยของ National Institute of International Strategy ซึ่งเป็นหนวยงาน
ในสังกัดของ Chinese Academy of Social Science (CASS) ชวยประสานงานกับ Development
Research Center (DRC) ซึ่งเป็นคลังสมองของสํานักนายกรัฐมนตรีของจีน (State Council)
2.3 Chang Xiang นักวิจัยของศูนยแวิจัยยุทธศาสตรแไทย-จีน ชวยติดตอประสานงานในการจัด
Focus Group กับ Institute of Silk Road Studies แหงมหาวิทยาลัยซีเปุย (Northwest University)
3. การสัมภาษณแเจาะลึกนักวิชาการชาวจีน
3.1 สั ม ภาษณแ ผู บ ริ ห ารหน ว ยงานคลั ง สมองของจี น ในช ว งการเดิ น ทางไปค น คว า ข อ มู ล ณ
ประเทศจีนระหวางวันที่ 14 - 25 พฤษภาคม 2561 โดยการสนับสนุนของศูนยแวิจัยยุทธศาสตรแไทย-จีน (วช.)
ภายใตโครงการศึกษาเครือขายคลังสมองเสนทางสายไหมของศูนยแ วิจัยยุทธศาสตรแไทย-จีน ซึ่ง พลเอกสุรสิทธิ์
ถนัดทาง (ผูอํานวยการศูนยแวิจัยยุทธศาสตรแไทย-จีน) เป็นหัวหนาคณะ
3.2 สัมภาษณแผูบริหาร และนักวิจัยของหนวยงานคลังสมองของจีน ในชวงที่มีการจัดบรรยาย
พิเศษ จัดประชุมที่ประเทศไทย
4. ผูวิจัยไดรับความรวมมือจากนางสาว Chen Liping และ นางสาว Luo Xiaofengนักศึกษา
ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกวางสีในการแปลเอกสารบทความภาษาจีน โดยนักศึกษาทั้งสองไดมาฝึกงาน
ที่ศูนยแวิจัยยุทธศาสตรแไทย-จีน ระหวางวันที่ 1-31 มีนาคม 2561 และ Chang Xiang นักวิจัยของศูนยแวิจัย
ยุทธศาสตรแ ไทย-จี น ไดชว ยแปลคําถามในการสั มภาษณแเป็น ภาษาจีน รวมทั้ งชว ยแปลบทสั มภาษณแจาก
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจั ยนี้ เป็น การวิจัย เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชวิธีศึกษาแบบพรรณนาและ
วิเคราะหแ (descriptive and analytical methods) การวิเคราะหแจากขอมูล ขาว เอกสาร (documentary
research) เป็นหลัก ประกอบดวยการวิเคราะหแขอมูลจากการสัมภาษณแเจาะลึก และการประชุมกลุมยอย
โดยจะนําเสนอในลักษณะการพรรณนาความ (thick description)
สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานเขียนสําคัญเพื่อทราบถึงความสําคัญของคลังสมองใน
กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะของจีน ในหนังสือ The Power of Ideas : The Rising Influence
of Thinkers and Think Tanks in China โดย Cheng Li (2017) อธิบายถึง บทบาทของปัญญาชนกับการ
ริเริ่มนโยบาย สําหรับนักวิชาการที่สนใจมุมมองของจีนและบทบาทในระเบียบโลกใหม นักคิดชาวจีนและคลัง
สมองจะริเริ่มแนวคิดและนโยบายและการเปลี่ ยนแปลงนโยบายของผูนําระดับสูง การริเริ่มนโยบายสําคัญที่
เชื่อมโยงกับผูนําระดับสูงนั้นสามารถสืบยอนไปไดถึงการระดมสมอง การพูดคุยของนักคิดคนสําคัญ
ในบทความชื่อ “Thinkers are Valuable National Assets” เปรียบนักคิดเป็นดังสมบัติของชาติ
ที่ประมาณคาไมได Yu Keping มีมุมมองวาชาติจะยิ่งใหญตองการแนวคิดที่ทรงพลัง หรือกลาวอยางชัดเจนวา
ชาติจะรุงเรืองไดตองมีแนวคิดที่จะนําไปสูความรุงเรือง สําหรับหนทางที่นักคิดที่มีวิสัยทัศนแจะเปลี่ยนแปลง
ประวัติศาสตรแไดนั้น จะตองชี้ใหเห็นหนทางและเปูาหมายที่จะทําใหสังคมมนุษยแกาวหนาโดยสอดคลองกับหลัก
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คุณธรรมเหตุผล การเสนอความคิดเชิงวิพากษแและแสวงหาฉันทามติอยางกวางๆ และที่สําคัญมีการเสนอ
ขอแนะนําเพื่อใหรัฐบาลรับไปเป็นนโยบายสาธารณะที่ดี (Yu Keping, 2015; Cheng Li, 2017, p.13)
Wang Lili ศาสตราจารยแดานนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยเหรินหมิน ซึ่งเป็นผูเชี่ยวชาญ
ดานคลังสมองในประเทศจีน กล าวยืนยันวานักคิดของจีนมีบทบาทในการยกระดับประเทศจีนใหขึ้นมามี
บทบาทบนเวทีโลกในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา ศาสตราจารยแหวางยังกลาวอีกวา ประเทศที่ยิ่งใหญจะทุม
เงินทุนเพื่อขยายความรูและพัฒนาทุนทางปัญญา (Wang Lili, 2015; Cheng Li, 2017, p.13) Wang
Huiyuo และ Miao Lu มองวาการขึ้นมามีอํานาจของชาติมหาอํานาจบนเวทีโลก จะตองดําเนินการควบคูกับ
การกอตั้งคลังสมองระดับโลกในประเทศนั้น (Wang Huiyao and Miao Lu, 2014, p.6) รายงานฉบับ
สมบูรณแที่เผยแพรโดย China Center for International Economic Exchanges (CCIEE) ในปี 2015 เนน
ย้ําวา ชาติที่ยิ่งใหญที่คิดจะทําการใหญจะตองมีมันสมองที่ทรงพลัง (Jing Chunmei, 2015, p. 107) รายงาน
ฉบับนี้กลาวถึงความสําคัญของการขึ้น มามีอํานาจของจีนกับความสําคัญที่มีมากขึ้นของคลังสมองจีน (Cheng
Li, 2017, p.13)
ในการจัดประชุมกลุมยอย (focus group) ณ Institute of International and Strategic
Studies แหงมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 25561 คณะผูเขารวมประชุมไดอภิปรายถึง
ความสําคัญของคลังสมองในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะกรณีของนโยบาย “หนึ่งแถบ
หนึ่งเสนทาง” ที่ผูนําจีนประกาศอยางเป็นทางการในปี 2013 คลังสมองของจีนแสดงบทบาทเพิ่มขึ้นใน
กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (One Belt One Road) และในระหวางการ
ดําเนินนโยบายดังกลาว รัฐบาลจีนจําเป็นตองมีหนวยงานคลังสมองทําหนาที่คนควา และศึก ษา โดยผูนําสูงสุด
ของจี น ทานสี จิ้ นผิง ไดใหการสนับสนุนหนวยงานคลังสมอง และสนับสนุนดานการสรางกลไกเป็นสําคัญ
นอกจากนั้นวิสาหกิจ และภาคประชาชน ไดเริ่มใหการสนับสนุนหนวยงานคลังสมองใหมีบทบาทมากขึ้น
จากการประชุม กลุ มย อยทํา ให ผู วิจั ยทราบข อมู ล เชิง ลึ ก วา สํ าหรับ ประชาคมคลั ง สมองและ
นักวิชาการของสถาบันแหงนี้ ทุกคนตางมีความภาคภูมิใจและเห็นวาแนวคิดของศาสตราจารยแ Wang Jisi
ประธานของสถาบันฯ นั้นมีผลงานทางความคิดที่ทรงพลังและมีอิ ทธิพลอยางมากตอการกําหนดนโยบายหนึ่ง
แถบหนึ่งเสนทาง เนื่องจากทานไดเสนอแนวคิดเรื่อง “การรุกไปทางตะวันตก” (Marching Westwards) เพื่อ
ปรับสมดุลทางภูมิรัฐศาสตรแของจีน บทความเผยแพรตอสาธารณะในปี 2012 โดยวิเคราะหแสถานการเมือง
ระหวางประเทศอยางรอบดานและวิเคราะหแสถานการณแการพัฒนาภายในประเทศจีนตามยุทธศาสตรแการ
พัฒนาภาคตะวันตก (Wang Jisi, 2012)
ในทัศนะของศาสตราจารยแ Wang Jisi “การรุกไปทางตะวันตก” เป็นความจําเป็นทางยุทธศาสตรแ
ของจีน นับตั้งแตปี 2011 Hillary Clinton เคยเขามาเดินเกม a "new Silk Road" ในหวงเวลานั้นการ
แขงขันระหวางสหรัฐ -จีนในเอเชียตะวันออกเป็นสถานการณแแบบแพ -ชนะ (zero-sum situation) อยาง
ชัดเจน แตถาจีนดําเนินนโยบายรุกทางตะวันตก ความรวมมือระหวางจีนกับสหรัฐดานการลงทุน การ
ตอตานการกอการราย การรักษาความมั่นคงในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นสถานการณแแบบพอจะรวมมือกันได
(non zero-sum situation) ในนามของสถาบัน Institute of International and Strategic Studies แหง
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทานจึงเสนอใหรัฐบาลจีนดําเนินการพัฒนาเสนทางสายไหมใหม (the new Silk Road)
เพื่อเพิ่มความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา ความชวยเหลือ ใหกับประเทศเอเชียตะวันตก เพื่อเป็นการสราง
เสถียรภาพและการประสานสมดุล (harmony) ในพื้นที่ชนกลุมนอย ซินเจียง ทิเบต รวมทั้งเพิ่ม อํานาจเชิงออน
ของประเทศจีน (China' s soft power) ไปพรอม ๆ กัน ขณะเดียวกันบทความดังกลาวไดวิเคราะหแสถานการณแ
เสนอใหมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การสรางสมดุลใหกับทุกฝุาย และพยายามศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาใน
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ฐานะสวนหนึ่งของยุทธศาสตรแโดยรวมของประเทศ (an overall strategic plan) ในมุมมองนี้ ผูวิจัยมองเห็น
คุณคาของพลังทางปัญญาและบทบาทของสถาบันคลังสมองที่สามารถวิเคราะหแสภาพแวดลอมสถานการณแ
การเมืองระหวางประเทศและสถานการณแภายในประเทศ และเสนอยุทธศาสตรแที่เหมาะสมใหผูนําตัดสินใจใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะ ในกรณีขอริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเสนทางสายไหมยุคใหม
2. จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารเพื่อทราบถึงสภาพการณแในปัจจุบันของหนวยงานคลังสมองที่ทํา
วิจัยเกี่ยวกับ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” การจัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อทุมเทศึกษาเกี่ยวกับหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง
และการพัฒนาเครือขาย/พันธมิตรคลังสมอง “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” สถาบันสังคมศาสตรแแหงเซี่ยงไฮไดจัด
อันดับของหนวยงานคลังสมองที่วิจัยเกี่ยวกับ BRI ดังตาราง
ซื่อคลังสมอง
国务院发展研究中心

Development Research Center of The State Council

ปี 2016

ปี2017

1

1
2

中国现代国际关系研究院

China Institutes of Contemporary International Relations
商务部国际贸易经济合作研究院

Chinese Academy of International Trade and Economic
Cooperation

3

4

中国国际问题研究院

China Institute of International Studies
国家发展和改革委员会国际合作中心

International Cooperation Center National Development and
Reform Commission
中国社会科学院亚太与全球战略研究院

Chinese Association For South Asian Studies
中国国际经济交流中心

China Center for International Economic Exchanges

2

5

4

6

6

7
8

当代世界研究中心

China Center for Contemporary World Studies
中国社会科学院国家全球战略智库

National Institute Of International Strategy
中国人民大学重阳金融研究院

Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of
China
国家开发银行研究院

China development Bank Research Center
中国国际工程咨询公司

China International Engineering Consulting Corporation
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5

9
10
11
12
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ซื่อคลังสมอง

ปี 2016

ปี2017

9

13

10

14

全球化智库（原中国与全球化智库）

Center for China And Globalization
东中西区域发展和改革研究院

China Region Development & Reform Institute

15

广东国际战略研究院

Guangdong Institute for International Strategies

ที่มา. จาก《2017 中国智库报告》影响力评价与排名 (หนา23), โดย 上海社会科学院智库研究中心

ภายหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ไดเสนอขอริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเสนทางสายไหมยุคใหม (BRI) มีการ
จัดตั้งคลังสมองเกี่ยวกับ BRI เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากการศึกษาของ 王传奇 และ 李 刚 (2018) นับถึง
เดือ นมิ ถุน ายน ปี 2017 คลั ง สมองที่ตั้ง ขึ้น ใหมเพื่ อศึ กษา BRI และสถาบั นวิ จัย ในระดั บท องถิ่ นและศูน ยแ
นวัตกรรมความรวมมือที่ไดจัดตั้งขึ้นมามีมากกวา 35 แหง คลังสมองเหลานี้สวนใหญทําการวิจัยดานเศรษฐกิจ
มหภาค และการศึกษาวิจัยในลั กษณะสหวิทยาการ ในจํานวนรายชื่อคลั งสมอง BRI ที่จัดตั้งขึ้นใหมนี้
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศจีนดําเนินการจัดตั้งคลังสมองของสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทวิจัยเกี่ยวกับ
BRI เพื่อสนับสนุนขอมูลเพือ่ การกําหนดนโยบาย นอกจากการทําวิจัยและเผยแพรขอมูลเพื่อทําความเขาใจแก
สาธารณะชนเกี่ยวกับ BRI แลว หนวยงานคลังสมองเหลานี้ยังมีบทบาทในการสรางความรวมมือและเป็น ตัว
แสดงทางยุทธศาสตรแที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะการขยายความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศและการ
ทูตสาธารณะ (许培源，การสัมภาษณแสวนบุคคล, 4 กรกฎาคม 2561)
ตาราง ตัวอย่างรายชื่อคลังสมองเกี่ยวกับ BRI ที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ขื่อคลังสมอง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ภูมิภาค

สถาบันวิจัย“หนึ่งแถบหนึ่ง คลังสมอง
เสนทาง”ฮองกง
ของรัฐบาล

ศูนยแวิจัย
องคแการ
การคาโลก
แหงฮองกง

ฮองกง

29/1/2016

ใหบริการนโยบายที่
ฮองกงกําหนดเกี่ยวกับ
BRI

สถาบันวิจัย“หนึ่งแถบ

คณะกรรม
การพัฒนา
และปฏิรูป

กวางตุง

19/5/2017

ใหบริการในการพัฒนา
เศรษฐกิจของดินแดน
สามเหลี่ยมแมน้ําเพิรแล
(เจียงจู)

8/3/2017

ใหการสนับสนุนในการ
สงเสริมฉางโจวไปสูความ
รวมมือกับแอฟริกา

หนึ่งเสนทาง”หนานซา

ประเภท

คลังสมอง
ของรัฐบาล

ศูนยแวิจัยแอฟริกา“หนึ่ง
คลังสมอง
แถบหนึ่งเสนทาง”ของ
ของสถาบัน
สถาบันสังคมศึกษาฉางโจว สังคม

สถาบันสังคม เจียงซู
ศึกษาฉางโจว

เวลาจัดตั้ง

ประเด็นวิจัย
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ขื่อคลังสมอง
สถาบันวิจัยเสนทางสาย
ไหม

ประเภท
คลังสมอง
ของสถาบัน
อุดมศึกษา

สถาบันวิจัยเสนทางสาย
ไหมทางทะเล

คลังสมอง
ของสถาบัน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ภูมิภาค

มหาวิทยาลัย สานซี
ตะวันตกเฉียง
เหนือ (211)

เวลาจัดตั้ง
10/1/2014

มหาวิทยาลัย ฮกเกี้ยน 20/3/2014
หัวเฉียว

อุดมศึกษา

ยุทธศาสตรแการพัฒนา
ทางดานประวัติศาสตรแ
และวัฒนธรรมเสนทาง
สายไหม
ยุทธศาสตรแทางการเมือง
เศรษฐกิจ และการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

แพลตฟอรแมการวิเคราะหแ
ขอมูลหนึ่งแถบหนึ่ง
เสนทาง

คลังสมอง มหาวิทยาลัย ปักกิ่ง
ของ
ปักกิ่ง
สถาบันอุดม
ศึกษา

1/3/2015

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง
และการกําหนดนโยบาย

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ

คลังสมอง มหาวิทยาลัย ปักกิ่ง
ของ
เหรินหมิ
สถาบันอุดม นแหงชาติ
ศึกษา

24/5/2015

วิจัยปัญหาทางเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับ

“หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง”
ศูนยแวิจัยเสนทางสายไหม

“หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง”

คลังสมอง มหาวิทยาลัย เทียนจิน 26/6/2015
ของ
หนานคัย
สถาบันอุดม
ศึกษา

การตัดสินใจทาง
ยุทธศาสตรแ

คลังสมอง มหาวิทยาลัย ยูนนาน
ของ
ยูนนาน
สถาบันอุดม
ศึกษา

16/1/2016

วิจัยเพื่อชวยมณฑลยูน
นาน ในการเขารวม BRI

สถาบันวิจัย“หนึ่งแถบหนึ่ง คลังสมอง มหาวิทยาลัย กวางสี
เสนทาง”
ของ
ชนชาติกวางสี
สถาบันอุดม
ศึกษา

25/1/2016

วิจัยเพื่อชวยเขตปกครอง
ตนเองกวางสีจวงในการ
เขารวม BRI

สถาบันวิจัย
“หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง”
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ขื่อคลังสมอง

ประเภท

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ภูมิภาค

เวลาจัดตั้ง

ประเด็นวิจัย

ศูนยแวิจัย“หนึ่งแถบหนึ่ง
เสนทาง” จีน-อาหรับ

คลังสมอง
ของ
สถาบันอุดม
ศึกษา

มหาวิทยาลัย เจอเจียง 3/4/2016
อุตสาหกรรม
และการ
พาณิชยแ

วิจัยปัญหาทางเศรษฐกิจ
ระหวางจีนกับประเทศ
ตะวันออกกลาง

ศูนยแวิจัยกฎหมาย“หนึ่ง
แถบหนึ่งเสนทาง”

คลังสมอง
ของ
สถาบันอุดม
ศึกษา

มหาวิทยาลัย เสฉวน
รัฐศาสตรแและ
นิติศาสตรแ
แหงประเทศ
จีน

ฟอรัมรอยคน

คลังสมอง
ของสังคม

ปักกิ่ง

22/6/2014

สรางเครือขายคลังสมอง
ของ BRI ผลักดันการ
พัฒนา BRI

คลังสมองอูเจีย

คลังสมอง
ของสังคม

ซินเกียง

30/3/2015

ใหความชวยเหลือแก
วิสาหกิจในการลงทุน

23/10/2016 วิจัยกฎหมายการคาและ
ระบบกฎหมายของ
ประเทศที่เกี่ยวของ

ที่มา : ปรับปรุงจาก 王传奇,李 刚 (2018, p 2)
ขอมูลจากการประชุมกลุมยอย (Focus group) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทําใหทราบวา
รั ฐ บาลจี น ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาเส น ทางสายไหมแห ง มหาวิ ท ยาลั ย ซี เ ปุ ย (Northwest
University) ในฐานะคลังสมองระดับสูง ที่มีบทบาทในการพัฒนาแถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหม เป็นศูนยแรวม
ขอมูล และมีการจัดตั้งศูนยแศึกษาประเทศตาง ๆ เชน ปากีสถาน เนปาล และคาซัคสถาน เป็นตน และ
สถาบันการศึกษาเสนทางสายไหมแหงนี้ยังไดดําเนินงานรวมกับกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชยแ
และกระทรวงศึกษาธิการของจีน ในการจัดทําคูมือ เผยแพรความรูเรื่องเสนทางสายไหมใหนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป ในการประชุมกลุมยอย
รองศาสตราจารยแ Xi Huidong (รองคณบดีของสถาบันการศึ กษาเสนทางสายไหม) ไดกลาวถึง
มุมมอง 3 ดานที่สามารถนํามาเชื่อมตอการพัฒนาในปัจจุบันและความรวมมือกับประเทศในแถบเศรษฐกิจและ
เส น ทางสายไหม ไดแก (1) ประเทศในแถบเศรษฐกิจและเส น ทางสายไหมรว มกัน กําหนดนโยบาย และ
ยุ ท ธศาสตรแ (2) ร ว มกั น ดู แ ลมรดกทางวั ฒ นธรรม และ (3) ร ว มกั น ดํ า เนิ น โครงการวิ จั ย นอกจากนั้ น
สถาบันการศึกษาเสนทางสายไหมยังไดรับคัดเลือกจากรัฐบาลจีนใหเป็นกลุมพันธมิตรคลังสมอง BRI（一带一
路智库合作联盟) ซึ่งเป็นการพัฒนาเครือขายคลังสมองตามแนวคิดประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ตองการสราง
ความสามัคคีและการใชทรัพยากรรวมกัน โดยสรางความรวมมือกันในรูปแบบเครือขาย-พันธมิตร ภายใตการ
นําของแผนกความรวมมือกับตางประเทศของพรรคคอมมิวนิสตแจีน
ในการสั ม ภาษณแ ส ว นบุ ค คล 许培源 (ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย เส น ทางสายไหมทางทะเลแห ง
มหาวิทยาลั ย หั ว เฉีย ว) ใหขอมูล เชิงลึ กวามหาวิทยาลั ยหั ว เฉียวเป็น กรรมการและมีส ว นร ว มในการกอตั้ง
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เครือขาย /พันธมิตรคลังสมอง BRI สถาบันวิจัยเสนทางสายไหมทางทะเลเป็นคลังสมองของสถาบันอุดมศึกษา
ภารกิจหลักอยูที่อบรมใหการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู อบรมขาราชการ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู
และการทูตสาธารณะ สนับสนุนความรวมมื อ แลกเปลี่ยนความรูของคลังสมอง รวมทั้งขับเคลื่อนการสราง
ความเห็นพองกันตอ ความรวมมือในทางปฏิบัติของ BRI นอกจากนั้นไดจัดทํา ขอเสนอแนะเชิงนโยบายกับ
กระทรวงและรัฐบาลทองถิ่นใชในดานการตัดสินใจและการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนใหคําปรึกษากับ
วิสาหกิจที่จะกาวสูสากล (สัมภาษณแสวนบุคคล, 4 กรกฎาคม, 2561)
3. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับคลังสมองของจีน ในการสรางอํานาจเชิงออน (soft power) บน
เวทีโลกและอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสาธารณะ จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลและสัมภาษณแคุณ Yu Jun
รองผู อํ า นวยการฝุ า ยความร ว มมื อ ระหว า งประเทศแห ง ศู น ยแ วิ จั ย การพั ฒ นา สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
(Development Research Center of the State Council of PRC: DRC) สถาบันคลังสมองของจีนที่มี
บทบาทสําคัญนับตั้งแตจีนเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ ปัจจุบัน DRC เป็นหนวยงานที่มีบทบาทหลักใน
การสรางเครือขายคลังสมองเสนทางสายไหม ทั้งในระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ โดยความรวมมือของ
คลังสมองระดับนานาชาติภายใตชื่อ The Silk Road Think Tank Network (SiLKS) ซึ่งมีการจัดประชุมครั้ง
แรกในวันที่ 28 ตุลาคม 2015 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน โดยมีสถาบันวิจัยและองคแการระหวางประเทศที่
เขารวมในการกอตั้งเครือขายจํานวน 43 แหง (สัมภาษณแสวนบุคคล, 23 พฤษภาคม 2561)
จากขอมูลแผนพับที่จัดพิมพแโดย DRC เครือขาย SiLKS นั้นมีวิสัยทัศนแในการสรางความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนความรูเชิงลึก มีพันธกิจในการสรางความเขาใจรวมกันและสงเสริมการพัฒนาเพื่อความรุงเรือง
และสันติภาพของโลก โดยอาศัยความรวมมือของเครือขายคลังสมองในระดับนานาชาติรวมกันกําหนดนโยบาย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีภารกิจในการดําเนินโครงการวิจัยรวมกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลและความรู และ
พัฒนาศักยภาพในการวิจัยนโยบายและการทําหนาที่ที่ปรึกษา สมาชิกของ SiLKS ไดแกคลังสมองที่เห็นดวย
กับพันธกิจของ SiLKS โดย SiLKS มีความรวมมือแบบหุนสวน (Partners) กับองคแการระหวางประเทศ
หนว ยงานของรั ฐบาล องคแการพัฒนาเอกชน ตลอดจนปัจเจกบุคคลที่ส ามารถสนับสนุนเงินทุนและความ
ชวยเหลือตาง ๆ แก SiLKS
นอกจากนั้ น ในการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง นี้ คณะผู วิ จั ย ได ป ระสานงานกั บ ผู บ ริ ห ารศู น ยแ วิ จั ย
ยุทธศาสตรแไทย-จีน และประชุมรวมกันกับฝุายความรวมมือระหวางประเทศของ DRC จึงไดมีการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการเขาไปเป็นสวนหนึ่งของเครือขาย SiLKS และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแรวมกันดวย
ข้อเสนอแนะ
1. แนวทางการใชประโยชนแ จากความรู และพลังทางปัญญา ซึ่งคลังสมองของจีนมีบ ทบาทในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะนั้น มีลักษณะเฉพาะที่สอดคลองกับการเมืองของจีน ตามแนวทฤษฎีชนชั้นนํา
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคลังสมองของจีนทําใหทราบถึงปัจจัยของความสําเร็จของคลังสมองที่มีบทบาทใน
กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ การติดตอและมีความรวมมืออยางใกลชิดกับคลังสมองของประเทศจีน
โดยเฉพาะกรณี BRI เป็นแนวทางใหประเทศไทยไดเรียนรูและเขาถึงขอมูลเชิงลึกของการกําหนดนโยบาย
สาธารณะของจีน
2. ผูกําหนดนโยบายของประเทศไทยสามารถสงเสริมให มีการสรางความรวมมือระหวางคลังสมอง
ของประเทศไทยกับคลังสมองเกี่ยวกับ BRI ของจีน เพื่อรวมมือกันในการศึกษาขอมูลประกอบการตัดสินใจ
หรือการกําหนดนโยบายรวมกัน ซึ่งสามารถกระทําไดทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับมณฑล และ
ระดับคลังสมองของสังคม
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Chinese-Thai Personal and Cultural Exchange：Features, Mechanism
and Prospects
Liu Wenzheng and Xia Ang
Huaqiao University

ABSTRACT
Thailand is one of the most influential countries in Southeast Asia, the China-Thailand
relations has a long history dating back to Han dynasty, all Chinese dynasties had built
strengthen relationships with Thailand. The personal and cultural exchange between China
and Thailand has greatly developed since formal diplomatic relations was established in
1975. Personal and cultural exchange between China and Thailand has become a shining
point in China-ASEAN cooperation. Personal and cultural exchange has been a powerful
catalyst in China-Thailand relation, and laid the foundation of the long-term friendship of the
two countries. However, there are still some problems in China-Thailand personal and
cultural exchange recently, only by solving these problems can Thailand play an important
role in the process of building the “21st-Century Maritime Silk Road”.

中泰人文交流：特点、机制和前景
夏昂 、刘文正
华侨大学
摘要：泰国是东南亚核心国家之一，中泰两国人民之间的交往源远流长，早在
汉代两国就开始了海上贸易，中国历代王朝都与泰国保持了密切的关系。自 1975 年泰
王国与新中国正式建立外交关系以来，两国在人文交流方面取得了巨大的发展，人文
交流成为中泰关系中最亮丽的名片，中泰人文交流走在了中国与东盟国家人文交流的
前列。人文交流是中泰两国保持高水平互信的重要催化剂，通过长期多层次全方位的
人文交流活动，两国的友好关系有了坚实的群众基础。但是近些年，中泰两国人文交
流出现了一些问题，对此需要重视，并加以改进，才能更好发挥泰国在‚21 世纪海上丝
绸之路‛建设中的支点作用。
关键词：人文交流；泰国；中国；中泰关系
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自 1975 年中泰两国正式建立外交关系以来，双方在人文交流方面的合作不断深
化。人文交流上至政府高层下至普通百姓，两国人民建立了深厚的感情，这种感情是
形成‚中泰一家亲‛的基础，中泰关系堪称不同社会制度国家友好相处的典范。

一、建交以来中泰人文交流的内容
（一）教育交流
中泰之间的教育交流是两国人文交流非常重要的一个方面。自建交以来，两国教
育交流合作呈现出多层次、全方位的特点，包括互派留学生、学术合作、语言学习等
内容。1980 年中泰双方开始互派留学生，数量从最初的每年 3 人到次年的 7 人，现在
早已达到数万人的规模。最新数据显示，中国是泰国最大的留学生生源国，2018 年有
3. 7 万名中国学生在泰国留学，同时，有超过 2. 7 万名的泰国学生到中国留学，人数在
东盟国家中是最多的。留学生为中泰两国间的人文交流搭建了一座坚实的桥梁。学术
交流合作是教育交流重要领域。自 1978 年中泰签订科技合作协定以来，两国在文、
理、工、农等多个领域进行学术交流合作，成果丰硕。近年来，两国学界还就一些重
要的学术课题开展联合研究，这些课题包括壮傣语族民族族源问题、中泰关系史问
题、在泰潮州人问题、湄公河开发与利用问题等。
孔子学院是两国教育交流中最大的亮点。孔子学院是中国在海外设立的开展汉语
教育和文化交流合作的机构。自 2006 年中国在泰国孔敬大学设立第一所孔子学院开
始，十年来在泰国的孔子学院数量突破 15 所，泰国成为东盟国家中孔子学院数量最多
19
的国家，仅泰国一国孔子学院的数量就与东盟其余九国之和的数量基本持平。 在全球
范围来看，泰国孔子学院的数量高居前十，是前十名中唯一的发展中国家，远远领先
于其他人口和经济规模相似的国家。

排名

国家

孔子学院数量（所）

人均 GDP（美元）

1

美国

110

57466.8

2

英国

29

42608.9

3

韩国

23

35750.8

4

德国

19

48729.6

5

俄罗斯

17

23162.6

19

吕挺，崔丽丽. 泰国孔子学院发展现状与前景展望.泰国研究报告（2017）[R]. 北京：社会科学文献出
版社，2017.254~274.
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排名

国家

孔子学院数量（所）

人均 GDP（美元）

6

法国

17

41466.3

7

泰国

15

16916.5

8

日本

14

41469.9

9

澳大利亚

14

46789.9

10

加拿大

12

44025.2

11

意大利

12

38160.7

表 1：根据国家汉办和世界银行数据整理
这些都说明泰国人民对学习汉语的热情是其他国家民众难以比拟的。泰国的孔子学
院促进了汉语教育在泰国的普及，也加深了泰国人民对中国语言和文化的了解，为中
泰之间的人文交流做出了巨大贡献。目前除了孔子学院之外，泰国还有 3000 多所大学
开设了汉语课程，在双方的共同努力下，学习汉语的泰国人不断增加，汉语已经成了
泰国的第二外语。截止到 2015 年，泰国已经有超过 85 万人在通过各种途径学习汉
语。在泰国全国遍布 15 所孔子学院和 18 家孔子课堂。20针对泰国汉语教师缺乏的问
题，中国国家汉办应泰国教育部的要求开展了‚培养泰国汉语教师培训计划‛，每年都向
泰国派出大量汉语教师志愿者，为泰国培训汉语教师。
（二）科技交流
1975 年以来，中泰双方开展了一系列科技人文交流合作，取得了丰硕的成果。无
论是科技人员的往来，还是科学技术的转化，或是科技项目的建设，这些年来规模都
在不断扩大。1978 年中国和泰国签署了建立政府间科技合作联合委员会的科技合作协
定，规定中国科技部和泰国外交部为这一协定的实施部门。目前，中泰双方已经召开
了几十次会议，讨论的科技合作项目超过一千项，合作领域涉及农业、林业、机械、
电子、生物、遥感、化工、地矿、天文、气象、地震、计量、水利、新能源、传统医
药、卫星通讯、交通运输、信息技术、轻工纺织、科技管理、城市规划、教育培训、
野生动物保护等。
通过共建联合实验室（研究中心）、技术转移中心、海上合作中心等项目加强科
技人员之间的交流，合作开展研究，进行重大科技攻关，提高双方科技人员的创新能
力。2012 年中国„东盟科技伙伴计划启动，泰国科技界积极参与。2013 年在中国国务
院总理李克强访问泰国期间，两国科技部签署了《中泰科技部关于开展 4 个合作项目
20

海上丝路孔子学院在泰国成立[EB/OL].
Http://news.xinhuanet.com/2015-06/24/c_1115713581.html， 2015-06-24/2017-04-25.
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的协议》，涵盖高铁、遥感卫星、技术转移、青年科学家交流等方面的内容，目前双
21
方已经召开了三次会议。 2011 年开始，中国武汉光谷北斗控股有限公司就与泰国科
技部地理空间技术局在卫星应用科技研发、共同防范和应对灾害、空间信息产业化等
方面展开合作。
值得一提的是，2014 年在中泰双方的共同努力下，泰国成为了中国北斗导航系统
的首个海外用户。今后双方还将在泰国合作建设 220 座中国北斗导航系统的地基增强
站，这些基站将会覆盖泰国全境并将向东盟其他国家扩展，将来为整个东盟地区提供
导航服务。该系统能够为中泰合作共建的‚ 泰国地球空间信息灾害监测、评估与预测系
统‛提供准确的的定位服务，全面提升泰国卫星导航的技术水平和产业规模。

22

汽车制造是泰国工业的支柱，而中国在汽车导航和电子工业领域发展势头迅猛，
中泰在汽车产业方面的合作能实现很好的优势互补，不但能让泰国继续领跑东南亚汽
23
车制造行业，还可以促进泰国工业进入技术水平更高的空间技术制造领域。 毫无疑
问，中泰科技交流合作会让泰国工业向产业链的高端迈进，也会有助于智能东盟的发
展。
（三）旅游交流
旅游交流是人文交流中最常见的方式，旅游就是一张对外交流的名片。泰国有着
丰富的旅游资源，优美的自然风光和独特的人文景观，每年都吸引着大量外国游客，
旅游合作是中泰最重要的人文交流内容之一。从中泰建交到上世纪 90 年代末，中国赴
泰游客长期处于低水平，这主要是因为当时中国人普遍不富裕，很少有人出国旅游，
而进入 21 世纪，随着中国经济快速发展，中国游客赴泰旅游的人数不断攀升，泰国一
举成为中国游客最喜爱的旅游目的地。2017 年中国赴泰游客超过 985 万人次，中国连
续多年成为泰国最大的国际旅游客源国，泰国也是中国游客第一大出境目的地国。当
前中国的休闲旅游市场已经位于世界第一位，据相关机构预测未来 5 年中国旅游市场
24
的规模将会达到创纪录的 2. 5 万亿美元，出境旅客规模将会超过 5 亿人次。 在当前中
泰共建‚ 21 世纪海上丝绸之路‛ 的背景下，两国的旅游合作还将不断深化，泰国也抓住
这一时机大力向中国推广其旅游产品，吸引中国游客。泰国旅游部门在北京、上海、
广州、成都等一些中国大城市举办旅游推介会，针对中国游客的喜好向他们介绍泰国
美食、泰国文化艺术、泰式表演、泰国电影、泰国民俗活动等内容，并提供很多旅游
优惠活动，重点吸引这些地方的客源。曼谷、清迈、普吉岛等传统旅游目的地之外的
泰国其他地区，也在利用这些平台大力宣传，吸引中国游客，开辟新的旅游市场。近
些年来赴泰自驾游非常受中国游客欢迎，中国游客自己驾车从云南经老挝就能到达泰
21

中国驻泰国大使馆:泰国科技概况及中泰科技合作简况[EB/OL].
http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceth/chn/ywzn/12g/t1170623.html，2014-07-02/2017-04-23.
22
‚北斗‛地基增强站在泰国启用[EB/OL].
Http://news.xinhuanet.com/yzyd/tech/20140620/c_1111234495.html，2014-06-20/2017-5-17.
23
泰主流媒体:中泰两国加强科技合作，有助于智能东盟发展[EB/OL].
Http://www.most.gov.cn/gnwkjdt/201512/t20151216_122948.html，2015-12-16/2017-05-14.
24
中国未来 5 年出境游人次将突破 5 亿[EB/OL]. Http://finance.chinanews.com/life/2014/1014/6676685.shtml，2014-10-14/2017-5-27.
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国，自驾的好处在于游客能随时欣赏路边的美景，非常自由。中泰两国旅游部门定期
会在对方国家互办旅游年、宣传月、推广周等活动，联合打造具有‚海上丝绸之路‛特色
的精品旅游线路和旅游产品，如‚海上丝绸之路‛邮轮旅游体验等活动。
相比于中国赴泰游客数量连年的暴增，泰国来中国旅游的游客数量也在逐年增
加，尽管增加的幅度没有那么大，这是因为泰国本身人口较少，出国旅游的人数不
多，但来中国旅游的泰国人占出境人数的比例仍然很大。中国作为拥有数千年的文明
古国，深厚的文化底蕴一直令人外国人向往，历史上中国文化对泰国的影响较大，再
加上现在中国国内的交通基础设施不断完善，高速、高铁均能联通各主要城市，大大
方便了来中国旅行的泰国游客。此外，中国近年来着力简化签证手续、提高通关效
率，方便更多的泰国人来华旅游。泰国游客来到中国，一方面被古老中国的文化和自
然中国的美景所吸引，一方面又被现代中国飞速发展取得的成就所惊叹。
（四）文艺宗教交流
1975 年 10 月就在中泰建交不久，中国就派出广州杂技团赴泰演出，这是中泰建交后
第一个到泰国进行演出的中国艺术团，他们受到了泰国国王、王后以及其他王室成员
的热烈欢迎。1976 年，泰国艺术歌舞团来中国进行访问演出，成为建交后第一个来中
国演出的泰国艺术团，中国领导人热情接见了泰国艺术歌舞团并观看了演出。20 世纪
90 年代，在两国政府的支持下双方各类文艺代表团互访不断，有的形成了定期互访机
制。中泰建交以来累计有数百个中国文化艺术团访问过泰国，包括中国歌舞团、北京
芭蕾舞团、广东潮剧团、上海越剧团、中国木偶剧团、少林武术团、云南歌舞团、四
川歌舞团等，这些来自中国各地的艺术团在泰国受到热烈欢迎。
泰国人民喜爱中国文化，在两国政府部门的共同努力下，2012 年，中国在泰国曼
谷成立了东南亚首个中国文化中心„„‚曼谷中国文化中心‛。中国文化中心将会极大促
进中国传统文化在泰国的传播和推广，加深泰国民众对中国的认识，增进两国人民之
间的感情，促进中泰人民之间的友好往来。中国文化中心为泰国普通民众提供了学习
汉语、中国书画、音乐、武术、茶艺、中医等中华文化技艺的场地，泰国民众还可以
25
在中国文化中心观看中国文艺演出，品尝中国食品，阅览中文书籍。
2016 年 6 月，‚2016 泰国·中国安徽文化年‛开幕仪式在曼谷举行。安徽作为中国
内陆的一个省在泰国办文化年，这说明中泰两国的人文交流已经不局限于传统的边境
省份和沿海地区，中国广大中部、西部甚至北部省份也参与其中，中泰正在实现全方
位多层次的人文交流。26
在宗教交流方面，两国的佛教界多年来一直保持了密切的交流。泰国是东南亚的
佛教大国，几乎全民信佛，被誉为‚黄袍佛国‛，泰国人信奉的小乘佛教和大多数中国人
信奉的大乘佛教有所不同，但并不影响双方在佛教领域的交流。曾任中国佛教协会会
长的赵朴初先生在 1980 年到曼谷参加世界宗教和平会议，会见了泰国僧王智护尊者。
1981 年，泰国佛教僧侣代表团访问中国，这是中泰建交以来第一个访问中国的泰国佛
25
来源于曼谷中国文化中心官网：http://www.thaicn.net/whzx.html.
26

2016 泰国“中国安徽文化年‛开幕仪式在曼谷举行[EB/OL].
Http://news.xinhuanet.com/world/2016-06/20/c_129076327.html，2016-06-20/2017-06-15.
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教代表团。此后，在双方宗教领袖的率领下，两国的佛教界人士实现多次互访。中国
通过举办世界佛教论坛大会、佛教文化研讨会、讲经交流会等方式促进了双方的人文
交流。除了人员往来之外，泰国寺院还向中国赠送佛像，帮助中国修建泰式佛殿。
1992 年，中国第一座泰式佛殿在广东潮州开元镇国禅寺建成。中国佛教界也把中国寺
院供奉的舍利圣物带到泰国进行巡礼供奉。1994 年 11 月到 1995 年 2 月，来自中国西
安法门寺的佛指舍利在泰国进行为期 83 天的供奉，泰国国王普密蓬亲自参与祭拜，总
27
共祭拜者超过百万，成了中泰佛教交流史上的一件盛世。

二、建交以来中泰人文交流的特点
（一）友好尊重是基础
相互尊重，友好交往是中泰人文交流最重要的前提和基础，两国文化都具有爱好
平的特性，所以中泰关系成为了大国和小国友好相处的典范。‚和‛是中华文化最有代表
性的特征，中国人民一直热爱和平。但近代以来中国长期受到列强欺凌，中国人民能
深刻体会被奴役的痛苦，所以中国一直坚决反对国际政治中以大欺小、以强凌弱，反
对一切霸权主义和强权政治。建国以后，中国奉行独立自主的外交政策，和平友好、
相互包容、相互尊重一直是中国与其他国家交往时奉行的原则。泰国是佛教国家，其
国民大部分为佛教徒，性情温和，佛教使人向善，所以泰国人民大多具有‚真·善·美‛
的品质，泰国社会包容度高，人民也向往平静、安宁的生活环境。中泰两个民族和
平、友好、宽容的民族性是两国长期友好交往的民族性基础。
中泰建交之初，双方就明确了和平友好、相互尊重的主基调。在国际关系领域，
中国主张国家不分大小一律平等，坚持互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干
涉内政、平等互利、和平共处的和平共处五项原则。泰国相比中国虽然是小国，但中
国在与泰国交往的过程中从不展现出大国盛气凌人的姿态，从不把自己的意志强加给
泰国，总是平等相待，理性看待双方的不同，这种同泰国打交道的方式受到泰国各界
的欢迎。
中国一贯本着互不干涉内政的原则，这在中泰关系上就能体现。泰国经常发生军
事政变，政府更迭频繁，国际上一些国家总拿泰国政变做文章，但是中国从不插手泰
国内部事务，中国认为泰国政府更迭是泰国人民的选择，其他国家无权干涉。每当泰
国发生政变，中国会积极与泰国新政府建立友好关系，所以虽然泰国政局经常变换，
但一直都没有影响中泰两国之间的友好关系，对华友好已成了泰国各阶层的共识。自
建交以来，两国在和平共处五项原则的基础上求同存异，以双方人民的根本利益为出
发点，协商合作，政治互信一直保持在高水平。中泰关系堪称中国与周边国家睦邻友
好合作的典范，泰国也为东盟其他国家发展对华关系提供了借鉴。
（二）高层推动是保证
中泰人文交流能在建交后短短几十年里能取得丰硕成果，其中一个很重要的原因
就是两国高层领导人的重视，有的甚至亲力亲为直接投身于中泰人文交流活动之中，
27

陈晖，熊韬. 泰国概论[M]. 广州：中国出版集团世界图书出版公司，2012. 386.
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产生了良好的示范效应，双方领导人为中泰人文交流做出了重要的贡献。在两国高层
领导人的推动下，中泰人文交流出现了欣欣向荣的景象。
中泰建交以来，两国高层领导人互访不断。中国党和国家领导人邓小平、杨尚昆、
江泽民、李鹏、朱镕基、胡锦涛、温家宝、习近平、李克强等都先后访问过泰国。李
克强总理与北大泰国‚学妹‛的书信情谊体现了中国高层领导人对泰国普通学生的关心。
2013 年，中国国务院总理李克强访问泰国时参观清迈崇华新生华立学校，与泰国同学
们进行交流，当时还是高三学生的白云莹向李克强总理表达了想去北京大学学习的愿
望，作为北大校友的李克强随即鼓励她，希望她努力学习，梦想成真。时隔一年的
2014 年 9 月，白云莹和同学李慧敏分别以第一名和第二名的成绩通过北京大学在泰国
的海外学生招考面试，如愿进入北大学习。她们在高兴之余写信给李克强总理，对李
总理的支持和鼓励表示感谢，她们向李总理表示一定会努力学习，将来为中泰友好做
贡献。12 月李克强就回信写道‚来信得知你们已进入北京大学学习，我很高兴。北大是
我的母校，我以一个学长的身份欢迎你们。‛ 希望她们能将‚ 中泰一家亲‛ 的友好传统保
28

持下去。

泰国的历任总理、国会主席和军队领导人都访问过中国。现任国王哇集拉隆功在
担任王储的时候也访问过中国，还有诗丽吉王后、诗琳通公主、朱拉蓬公主等王室成
员都先后访华。其中，诗琳通公主更是被称为‚中泰友好的使者‛，他毕生致力于中泰文
化交流事业，在两国人民心中享有盛誉。诗琳通公主是已故普密蓬国王的女儿，她非
常喜爱中国文化，多次访问中国。1981 年 5 月，诗琳通公主第一次访华，成为泰国王
室成员访华的第一人。至 2012 年，她已经累计访问中国 33 次，足迹遍及中国大陆所
有省份，她还曾多次到访中国灾区以及中西部等落后地区，积极捐款救助中国贫困学
生。她把自己访问中国的心得记录下来，累计出版了《踏访龙的国土》、《平沙万里
行》、《蝴蝶》、《神韵闪耀》等十几本著作和译作，让泰国人通过这些这些作品了
解中国的历史文化、风土人情、名胜古迹，推动了泰国人民学习汉语和中国文化的热
情。为了表彰诗琳通公主在推动中泰文化交流事业的贡献，2000 年，中国教育部授予
诗琳通公主‚ 中国语言文化友谊奖。‛ 2001 年，中国作家协会和中华文学基金会又授予
她‚ 理解与友谊国际文学奖‛ ，2009 年，中国网民评选出了十名百年来对中国贡献最
大，最受中国人民爱戴以及和中国缘分最深的国际友人，诗琳通公主当之无愧入选‚ 中
29

国缘·十大国际友人‛。
（三）华侨华人是纽带

华侨华人在中泰人文交流过程中发挥了重要的作用，泰国是对华人最友好的东南
亚国家，历史上从来没有发生过排华运动。在泰国的华人已经很好的融入了泰国社
会，真正形成了泰族华族你中有我，我中有你，血浓于水的一家人。据统计，泰国的
30
华人数量约为 718 万，在东南亚仅次于印尼排名第二。 但实际上，泰国真正有多少华
28
静水.‚中泰一家亲‛：紧密和谐 越来越亲[N]. 中国文化报.2015 -01 -19（004）.
29
陈晖，熊韬. 泰国概论[M]. 广州：中国出版集团世界图书出版公司，2012. 390.
30

刘文正，王永光. 二十一世纪的东南亚华人社会：人口趋势、 政治地位与经济实力.华侨华人蓝皮书
2013[R]. 北京：社会科学文献出版社，2013.65~74.
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人已经难以统计，因为泰族和华人已经完全融和了，很多泰国人都具有华人血统，泰
国总理他信、阿披实、英拉等都是具有华人血统的泰国政治家。长期以来泰国华人积
极融入泰国社会，他们跟泰国人民和谐相处，一起努力建设家园，有力地推动了泰国
社会经济发展、文化繁荣，受到泰国政府、皇室、普通民众和主流媒体的高度认可。
泰国华人聪明、勤劳，他们经商诚实守信，受到泰国人民的称赞，因此泰国华商
势力发展很大，华商经济分布广泛，实力雄厚，华商已经成为泰国民族经济重要的支
柱。泰国华商非常关心中泰人文交流，他们为中泰人文交流活动提供资金支持，在中
国捐资修建学校、医院帮助落后地区的人们就学、就医。
泰国华人具备跨文化沟通的优势，在中泰人文交流中一直走在前列，他们通过华
社、文化论坛、夏冬令营等方式成为民间人文交流的主体。泰国存在很多华人社团，
这些社团有经济、文化、亲缘等不同类型，但是有一点是相同的，就是成员都是华人
或华裔，大部分会说汉语和泰语，他们继承了中华文化传统，在泰华人通过华人社团
的群体力量在泰国社会中产生了群体效应，在与泰国人的商业、生活、社会等接触过
程中传播中华文化，促进中泰交流。泰国华人青年商会是代表性的青年华人社团，其
宗旨是推动中泰两国文化交流和经贸往来，其成员很多都是从中国来泰国的新移民，
他们跟中国本土保持了密切的联系，商会为成员提供求学就业等各方面的帮助，成为
中泰两国青年交流的桥梁。此外，在泰国的华人热衷于举办文化论坛等活动传播中国
文化，这些论坛很多成为泰国人学习汉语和了解中国文化的平台，凭借着语言和文化
31
优势，泰国华人今后在中泰人文交流中的纽带作用会不断增强。
（四）影视传媒是亮点
泰国民众对中国历史文化题材的书籍非常喜爱，中国的四大名著都被翻译成泰文
在泰国出版，长期位列热销榜单中。《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》、《西
游记》等被翻拍的电视剧也被引被进泰国，受到泰国男女老幼等各年龄段观众的欢
迎。进入 21 世纪以来，中泰在大众传媒等方面的人文交流不断扩展，再加上互联网技
术的推动，电视电影制作水平的提高，影视传媒已经成为中泰人文交流一大亮点。泰
国经常会举办中国的电影周、影视艺术节等，一大批中国优秀剧目都会呈现到泰国观
众的眼前。最近几年，中国国产影视剧风靡泰国，《甄嬛传》、《武媚娘传奇》、
《孔子》、《建国大业》、《非诚勿扰》等影视剧在泰国掀起了一股‚中国影视剧热‛，
中国的一些影星也被泰国观众所熟知。通过这些影视剧泰国观众对当代中国的了解不
断加深，有些人还特意去中国旅行，亲自参观中国影片的取景地。
中国影视剧在泰国热播的同时，泰剧也风靡中国。泰剧引领的‚ 泰流‛ 成为继‚ 韩
流‛、‚日流‛之后又一席卷中国的时尚潮流。中国央视电视剧频道的‚海外剧场‛栏目在黄
金时间先后播出了《漫天繁星》、《伤痕我心》、《凤凰血》、《卧底警花》、《甜
心巧克力》、《天使之争》等泰国影视剧，引发中国观众的‚追剧‛热潮。泰剧以大胆的
幻想，独特的创意，满足了中国观众对日益僵化韩剧、日剧逐渐挑剔的胃口。中国青
少年观众因为《初恋这件小事》、《暹罗之恋》、《初三大四我爱你》等泰国青春偶
31

邱会珍. 1975 年以来泰国华侨华人与中泰关系研究[D]. 泉州：华侨大学国际政治专业，2013.
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像剧，认识了马里奥·毛瑞尔、杰西达邦、提拉德·翁坡帕等泰国当红明星，他们在
32
中国拥有了一大批粉丝。
中国著名编剧侯露说，泰剧在中国的热播反映了中泰两国文化具有同源性，在长
期的交流中又相互渗透，互相影响，最后形成了大的文化圈。泰剧展现的正义、道
德、善良、和睦、宽容能让中国观众产生共鸣。泰剧里的异域风情更是成为吸引中国
观众的手段之一。33

三、建交以来中泰人文交流的机制
‚ 机制‛ 这个词最早来源于希腊文，原来是指机器的构造及其运作的原理。生物学和医
学也经常用到‚ 机制‛ 一词，指组成生物体结构各个部分之间的物理、化学关系。‚ 机制‛
目前也越来越多地用于描述自然现象和社会现象，指其内部组织和运行变化的规律。34
研究中泰人文交流的‚机制‛更偏重社会层面，是指在社会生活中用计划、行政等手
段，协调活动的各个部分，使它们能更好地发挥功能的方式。组成系统的各个部分有
很多，而‚机制‛发挥作用的关键在于协调，如何让各个部分以一定的方式运行，发挥它
们的最大效用，使整个系统获得最大收益是‚ 机制‛ 是否有效的精髓。‚ 机制‛ 要发挥作
用，需要有相应的体制和制度的配合。根据机制建立的目的不同，机制的功能大约有
三种，一是调动活动主体的积极性，二是保证活动有序和规范，三是为活动提供物质
和精神条件。中泰人文交流机制就是在中泰人文交流活动中，由政府或其他组织通过
行政等手段协调人文交流活动的各个环节，使其发挥作用的方式。35具体来看，中泰人
文交流机制大体上可以分为由政府主导的人文交流机制和民间人文交流机制。
(一)中泰政府间人文交流机制
政府间人文交流机制可以分为双边人文交流机制和多边人文交流机制。中泰政府
间双边人文交流机制是中国与泰国以官方对官方的形式签署的部长级以上的沟通和交
流机制。1975 年 7 月 1 日，中泰建交，此后双方政治关系发展稳定，保持了较高水平
的政治互信，两国在涉及对方核心的重大问题上相互支持。2001 年，中泰建立战略合
作伙伴关系。2012 年，中泰关系又上升为全面战略合作伙伴关系。2013 年，两国政府
发表了《中泰关系发展远景规划》，上述文件中都包含了开展人文交流的内容。此
外，中泰还签署了《科技合作协定》（1978 年）、《旅游合作协定》（1993 年）、
《文化合作协定》（2001 年）、《刑事司法协助条约》（2003 年）、《关于相互承认
高等教育学历和学位的协定》（2007 年）、《教育合作协议》（2009 年）等专项的人
文交流协定。
32
2016.

张鑫. 冷战后中泰两国的文化交往：成就、问题及对策[D]. 石家庄：河北师范大学国际政治专业，

33

泰国电视连续剧风靡安徽荧屏[EB/OL].
Http://www.chinanews.com/cul/2010/09-18/2541097.shtml，2010-09-18/2017-06-25.
34
《辞海》编辑委员会. 辞海（缩印本）[M]. 上海：上海辞书出版社，1989. 1408.
35
许利平，韦明. 中国与周边国家的人文交流[M]. 北京：时事出版社，2015.8.
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在这些官方文件的指导下，中泰两国的文化部门之间密切合作，积极落实这些文
件的成果，推动本国文化艺术在对方国家的传播。泰国支持中国在曼谷成了中国文化
中心，中国支持泰国在北京成了泰国文化中心，双方将给予对方建设文化中心必要的
协助。
中泰教育部门根据双方的文件精神相互承认高等教育学历和学位，鼓励学生通过
各种教育交流项目加强交流。泰国政府支持在泰的孔子学院和孔子课堂，中国政府支
持在华的泰语角，并为泰国研究提供支持。为满足越来越多的泰国人学习汉语的要
求，中国将会增加泰国孔子学院和孔子课堂的数量。此外，双方在留学生、人力资源
36
培训、职业教育等领域还将加强合作。
在《中泰关系发展远景规划》的指导下，两国加强在影视艺术交流，合作拍摄电
影、电视剧等方面的合作。鼓励在文学和语言领域开展交流与合作，鼓励本国出版机
构参加对方国家举办的国际书展。协商简化普通公民的签证流程，促进两国人员流
动，鼓励双方游客赴对方国家旅游，提高服务品质，保障游客的基本权益，努力扩大
游客规模。
根据文件精神成立中泰科技合作联委会，加强双方在科技创新领域的交流合作，
建立更紧密的科技合作关系，促进中泰创新和知识型社会的构建。鼓励两国的高校、
科研院所、企业在共同合作的领域建立联合实验室和联合研究中心，合作开展高水平
的联合研究，建立长期合作机制。重视科研人员的交流与培养，鼓励青年科研工作者
之间的交流，支持短期互派青年科学家计划。积极支持中国－东盟技术转移中心建
37
设。促进中泰技术转移，进而带动本地区技术能力的提高。 2003 年 10 月，中国政府
向泰国提供一对大熊猫，用于进行为期 10 年的科学研究。2009 年 5 月，这对大熊猫
生下一只熊猫幼仔，取名‚ 林冰‛ 。2013 年 9 月，根据双方签署的合作协议，泰国将熊
猫幼仔‚林冰‛送回中国。2015 年 6 月，中泰又签署了关于大熊猫‚ 创创‛和‚林惠‛ 的合作
38

延期协议。

多边人文交流机制是指中国与两个或两个以上国家以及国际组织建立的多国联合
人文交流机制。目前，涉及中泰多边人文交流机制的主要是‚ 10+ 1‛ 和‚ 10+ 3‛ 合作机制。
‚ 10+ 1‛ 是指中国与东盟十国领导人举行的会晤机制。‚ 10+ 3‛ 是中国、日本、韩国与东盟
十国领导人会晤机制。在‚10+1‛的框架下，中国和东盟已经建立了 5 个部长级的磋商机
制，包括新闻事务部长会议、新闻部长会议、教育部长圆桌会议、文化部长会议、科
技部长会议等。除了这些，中国东盟还举办了年度专题活动，2014 年是‚ 中国„东盟文

36

中泰建立全面战略合作伙伴关系的联合声明[EB/OL].
Http://www.chinanews.com/gn/2012/04-19/3833040.shtml，2012-04-19/2017-06-27.
37
中泰关系发展远景规划[EB/OL].
Http://news.xinhuanet.com/2013-10/12/c_117692332.htm，2013-10-12/2017-06-11.
38
资料来源：中国驻泰国大使馆官网
Http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceth/chn/ztgx/gxgk/
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化交流年‛ ，在这一年中国和东盟举行了一系列会议、演出、展览等活动，涵盖教育、
体育、旅游、宗教、青年、影视等各个方面。

39

近些年来，‚ 中国－东盟文化部长会议‛ 及‚ 东盟－中日韩文化部长会议‛ 成为中国与
东盟国家人文交流重要的平台。中国与东盟各国的人文交流进展迅速，其中文化交流
成为最重要的内容。在 2016 年举办的‚ 中国„东盟民族文化论坛‛ 上，与会的中国和东
盟国家的专家学者一致通过了《相思湖倡议书》，倡议建立‚ 中国„东盟民族文化研究
会‛和‚中国„东盟民族文化研究基金‛，在 ‚一带一路‛建设的框架下推动沿线文化遗产的
开发和保护，鼓励中国和东盟的文化工作者多接触，多交流。
在各方的共同努力下，中国„东盟文化合作的人才培养体系已经基本建成，中国
在东南亚建立了多所中国文化中心和 30 多所孔子学院，其中泰国的孔子学院数量约
占整个东南亚国家的一半以上，这充分说明中泰人文交流走在中国与东盟国家人文交
流的前列。中国和东盟文化产业合作形势喜人，文化贸易涵盖多种形式，包括现场表
演、影视剧、书籍等，并且正在向多元化发展。
2016 年是中国和东盟确立的教育文化交流年，中国和东盟举办了多场学术会议、
展览等文化交流活动，在一些主要城市，以重点的旗舰项目推动区域人文交流。中国
„东盟中心秘书长杨秀萍透露，2015 年有 12.4 万中国学生赴东盟留学，有 7.1 万东盟
国家的留学生在中国学习生活。2010 年，中国政府提出‚ 双十万计划‛ ，即到 2020 年中
国与东盟双向留学生规模达到 10 万人。目前，中国„东盟中心正努力推动该计划，争
40

取到 2020 年使东盟在华留学生数量超过 10 万人。

通过多边人文交流平台和机制，各方将努力共同建立具有示范效应的人文交流品
牌，推动区域人文交流合作。中国和日本、韩国以及东盟鼓励 ‚ 东亚文化之都‛ 和‚ 东盟
文化城市‛之间的交流互动，深入开展‚10+3‛文化人力资源开发与合作，加强‚10+3‛专业
领域务实合作。为维护本地区和平、稳定与发展做出更大贡献。
（二）中泰民间人文交流机制
‚ 国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。‛ 这句话形容中泰两国人民之间的友好交
往非常恰当。建交以来，中泰民间通过友好城市、青少年交流、体育活动、智库交流
等机制进行了广泛的交流，使得传统的 ‚中泰一家亲‛在新时期更亲。
友好城市是民间人文交流的重要方式之一，中泰两国也不例外。1993 年，中国的
北京和泰国的曼谷结成了两国间第一对友好城市，此后中泰间友好城市的数量不断增
加，到目前已经有 30 多对省、府或友好城市缔结了友好关系。友好城市在两国文化、
教育、体育、旅游、青年等领域的合作中扮演了不可替代的作用。中国云南省和泰国
清莱府在中泰人文交流中就走在前列。云南和清莱府各自都接受了几百名对方的留学

39
许利平，韦明. 中国与周边国家的人文交流[M]. 北京：时事出版社，2015.12.
40

中国„东盟深化人文交流 促区域合作‚全面开花‛[EB/OL].
Http://www.chinanews.com/cul/2016/06-18/7908824.shtml，2016-06-18/2017-07-01.
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生。广东潮州和泰国曼谷也是友好城市，双方定期举办文化体育活动，促进了青少年
41
的交流和文化体育事业的发展。
青年交流是重要的民间人文交流机制。青年是国家和民族的未来也是人文交流的
主体之一。青年人思想活跃、精力充沛、好奇心大，不受历史包袱的影响，是开展人
文交流的重要的对象。发挥青年群体开展人文交流合作的优势，功在当代利在千秋。
近些年来，中泰青年交流活动不断增多。2011 年在泰国马西隆大学举办的东盟大学联
盟青年教育论坛邀请中国贵州大学等五所大学参加；2011 年 8 月‚ 中国-东盟青少年舞
蹈交流展‛ 在曼谷国家大剧院举行，中泰两国的青少年都有精彩表演。中泰两国青少年
经常参加舞蹈交流展演、体育文化节、艺术节等活动，加深了相互间了解，建立了深
厚的友谊，更为今后中泰两国友好关系的发展打下了坚实的基础。42
体育比赛也是民间人文交流的重要机制之一。体育交流有着广泛的群众基础，体
育比赛不仅加深两国人民的感情也增加国家认同感。中国人和泰国人都喜爱武术、拳
击等运动，泰国的泰拳和中国武术在世界上都很有名。近几年，中泰双方的体育界多
次联合举办‚ 中国武术 VS 泰国泰拳对抗赛‛ ，吸引了中泰两国人民的极大关注度，在媒
体的宣传下这一赛事的影响力越来越大，最近几届报名参加的选手越来越多，愿意承
办比赛的城市也遍布全国。通过对抗赛，一大批泰拳高手被中国观众所熟知，也带动
了中国年轻人学习泰拳的热潮，泰拳背后的泰国文化正被越来越多的中国观众所了
解。
智库交流成为近期民间交流机制中一个热点。从 2012 年开始，由华侨大学、中国
东南亚学会与泰国国家研究院和泰中文化经济协会联合举办的‚中泰战略研讨会‛逐渐成
为中泰智库交流合作的一个重要品牌。该会议每年由中泰双方在中国厦门和泰国曼谷
轮流举办，至今已经举办六届，取得了丰硕的成果和较高的社会关注度，引起中泰双
方的广泛关注。泰国皇室代表、政府总理、枢密院主席曾亲自接见中方参会代表团。
大批重量级官员、资深学者出席研讨会，发表演讲，展开深度对话，凸显研讨会较高
的专业水准。中泰战略研讨会作为中泰两国智库交流的重要平台，产生的丰硕成果为
中泰、中国„东盟的战略合作注入了新的思维和动力。
除了上述几个机制之外，中泰在旅游、媒体、科技、教育等领域的民间合作也有
不少亮点。泰中友好协会（1976 年）、中泰友好协会（1987 年）等社会组织在中泰民
间人文交流中也发挥了重要作用。

四、相关的思考和建议
人文交流是中泰两国保持高水平互信的重要催化剂，通过长期多层次全方位的人
文交流活动，两国的友好关系有了坚实的群众基础。但是近些年。中泰两国人文交流
出现了一些问题，如泰国国内的厌华情绪、媒体报道的偏差、泰族历史的误读、以及

41
李利国. 中泰友好城市发展现状及前景. 2008 年中泰联合研讨会演讲（二）.
42

许利平，韦明. 中国与周边国家的人文交流[M]. 北京：时事出版社，2015.152.
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毒品、跨国犯罪、恐怖主义等非传统安全威胁等也在一定程度上影响了中泰人文交流
的健康发展。
良好的人文交流合作能拉近国民之间的感情，促进两国政治关系的发展。但如何
评价人文交流合作的效果是一个难题，人文交流成果的显现是一个长期过程，有时候
甚至很长时间才能看出来。此外，对于感情、影响力、好感度等方面的内容也不好量
化，这些除了受到人文交流的影响也会受到国际国内政治、经济、心理状态等方面的
影响。所以，对人文交流进行精确有效的评估几乎无法做到。
但是，对于中泰人文交流机制需要有反馈意识，从反馈当中要判断中国对泰国的
影响力是提高了还是降低了，还是没有变化。一定要改变过去那种‚重宣传、轻效果‛、
‚重形式、轻内容‛的人文交流项目。对于一些意义不大的交流项目和机制要敢于取消，
把经费用于一些社会效益好、正面评价高的项目上，以重点交流机制和项目带动整个
人文交流发展。
人文交流是一个双向的过程，不能一味向泰国输入中国的东西，也要了解泰方是
否接受，以及接受的意愿程度。根据泰方的反馈及时做出调整，达到一种双方都能满
意的状态。虽然人文交流取得的效果不太好衡量，但是可以通过对大量人文交流案例
的大数据进行分析，提炼出一些重要的量化指标，为今后的人文交流项目进行参考。
比如像收视率、市场占有率、汉语使用率等指标，达到一定数值就说明人文交流是有
效的，需要做下去。数值降低或者长期没有变化则说明人文交流出现了问题，需要我
们改进交流机制。还有就是要重视一些 NGO 的民意测验数据，中国长期以来对民调重
视不够，而西方发达国家则非常重视，民调的变化往往反映了很多问题。在中泰人文
交流方面，也可以委托一些专业的咨询公司或 NGO 设计问卷对泰国民众进行测验，通
过反馈的信息改进人文交流机制。
总之，在中泰人文交流活动中需要有绩效评估意识，要逐步建立和完善人文交流
评估机制，使开展的人文交流项目更科学、更合理。要深层次、宽领域推进中泰人文
交流合作，巩固‚中泰一家亲‛的传统友谊，让中国的发展惠及中泰两国人民。
建交以来，中泰在人文交流方面取得了很大的成就但也存着不足，对于好的方面
要加以保持，对不足的地方要引起重视，并加以改进，对今后中泰人文交流有以下建
议：
首先，高低搭配。人文交流既要保持高层合作，继续加强两国高层的交流和沟
通，保证高水平的政治互信和国策层面工作的有效对接，也要加强基层合作，努力掌
握中泰两国的基层民众对中泰合作的看法，特别是对像中泰铁路项目这样大工程的看
法，在充分尊重民意的基础上对舆论开展正确的引导，对民众及时说明情况，防止误
解发生。政府要重视非政府组织的作用，中国政府可以培育和扶持亲华的非政府组织
开展活动，委托他们从事与基层民众相关的工作。这样不但可以发挥非政府组织专业
化的功能，而且可以对亲西方的非政府组织进行有效的制约。
其次，内外结合。体制内和体制外的人文交流工作要结合起来，既要重视体制内
的官方人文交流合作，发挥体制内的引导作用，也要积极扩大体制外的民间人文交流
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合作，扩展人文交流的深度和广度，努力实现‚官方主导、民间参与、企业促进‛的全方
位多层次的交流局面。虽然，中泰民间人文交流发展成果喜人，但是有一个特点值得
重视就是„„碎片化严重，难以形成系统的规模化效应。针对这种情况，可以创新官产
学有序联动的工作模式，整合外事工作资源，建立完善的信息搜集共享机制，以人文
交流中的学术交流合作为重点，发挥智库的作用，讲好‚中国故事‛，加强与泰国社会精
43

英的联系。

再次，新旧同进。在宣传人文交流的过程中，要充分利用传统媒体的平台，发挥
其在泰国主流社会舆论中的影响力，也要重视近些年出现的微博、微信等各种新媒体
的力量，充分发挥新媒体对泰国年轻人影响力大的优势，注意对热点问题进行引导。
随着中国社会经济的发展，泰国主流媒体近些年来对中国的报道逐渐增多，但是一些
关于中国的报道有片面化、负面化的趋势，尤其是关于中国企业在东南亚开展建设方
面的负面新闻严重影响了中国的形象。针对此情况，建议有关部门要引导中泰两国传
媒部门开展深度合作，使得中泰两国媒体能及时、公正、准确地报道关于对方国家的
新闻，让两国民众能客观看待对方国家的发展。
最后，抓住机遇。机遇指‚ 一带一路‛ 倡议，人文交流是‚ 一带一路‛ 倡议里民心相通的重
要内容。‚ 一带一路‛ 是一个多层次、全方位、宽领域的人文交流平台，要以中泰共建
‚ 21 世纪海上丝绸之路‛ 为契机，大力推进中泰人文交流合作，把中泰人文交流的成果
落实到实处，有利于增进泰国民众对中国文化的了解，减少对中国游客的负面看法，
也有利于中国民众增进对泰国全方位的认识，夯实中泰友好的民意基础。要发挥好中
泰在人文交流方面的示范作用，利用泰国在东盟的影响力促进‚一带一路‛倡议在东南亚
的实施。‚ 一带一路‛ 是当前中泰人文交流的核心内容，也是中泰人文交流的重要驱动
力，相信在‚一带一路‛的推动下，中泰人文交流必将达到一个新的高度。
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Social Development and Poverty Reduction in Thailand
Phoommhiphat Mingmalairaks
Mae Fah Luang University
Warawut Ruankham
Mae Fah Luang University
Chatrudee Jongsureeyapart
Mae Fah Lung University

Executive Summary
The social capital could reduce poverty rates and improve income inequality. This highlighted
of social capital could lead to a reduction of the poverty rate and minimise the income
inequality. The Thai governments initiated social administrative after the Second World War
II with their willingness to ensure that Thai citizen would have better living standard and
welfare. The reduction of the poverty rate would be priority and the social service would be
undertaken simultaneously. The government did not apply the social service into legislation at
the beginning as there were many people and parties deprived this legislative then deferred
until late of the year 1958. The government included socio-culture, social service, social
security, social administration for public health, a development of security for public, social
and cultural administration, and reduce the poverty rate in the country afterward. Thailand has
changed over the past years and the policy was also changed according to the government
that governed the country, which included the social and the poverty reduction policies. This
paper highlighted how social policies were developed and improved then explained poverty
reduction in Thailand. It was vital important that the poverty reduction in Thailand was
appropriate implemented in the past 20 years. However, other problems associated with the
poverty reduction still existed such as educational problem, health care problem, and
disparity of income distribution. The strength perspective would be able to help the
government to see through problem and understand them, and the environment of the
problem. This would lead them to be able to solve the problem at roots. In understanding the
problem truly of the social as well as the poverty reduction in the strength perspective, it
would be helpful for the government to careful design to address and create appropriate social
policy and to construct poverty reduction program for futures.
Keywords: Social policy, poverty reduction, social service, social work practice, a
development of security for public

Introduction
Thailand Social Policy focused on the problem centered approached and most social policy
development and analysis in many countries were also based in a problem centered approach
(Hill 2008). A focus on strength of problem is a challenge posed to social service provided by
the government, particularly the Thailand government. One of the problems in social work
practice is poverty reduction that the government had a highly concern. Though the country
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gains made the living standards in Thailand getting better in the eyes of the world’s people,
million of people in the country are still excluded from the benefits of economic growth. Thus,
they had no access to basic social services, and many of them were still below the poverty
line. Thailand had also been trying to solve the poverty problem in the country, according to a
social development agenda that involved people in the Thai communities. The aims to reduce
poverty in Thailand were to 1) foster equitable access to services, resources and opportunities
and 2) empower people in the country to be able to participate in social, economic, and
political life. Over the past years, Thailand has achieved economic progress (Warr 2004).
Evidence from the development of social policy in Thailand in the poverty reduction area, in
2016 showed that there was 8.6% of population below the national poverty line in Thailand
(Muscat 2016). Household income in Thailand was used as the basis for the poverty measure
by almost all commentators (Warr 2004).
Social Policy and Life Quality
Thailand social policy in the future would have to ensure that the policy cover people from
the child generation until the retired ages. These groups of people had significantly
specification and they required different model of social benefits and welfare. The
government had to ensure the educational system for the childhood, stability and security for
the work group of people, and quality of life and healthcare for the retired group of people.
The social services for each group of people were considered as value systems that a
community or a country developed. The standard for each country could be different. A
member from one country could not expect that they would receive a similar standard as in
other countries. However, providing social services aimed to deliver values better than in
disadvantaged society.
Experience in Social Policy Development in Thailand
Thailand was considered as an agricultural country for a long time, as the major citizen’s
career were agricultures. The welfare of the citizen was taken care by their relatives and
communities according to Thailand traditions. Therefore, the duty that government provided
social welfare was rarely seen at the beginning in the agricultural era until the Thailand
turned the business society from the agricultural society into industrial society. The
government started having their role since then.
Poverty Reduction Policy Development
In many Thailand governments, they believe that the social policy could improve and develop
networks of relationships amongst people who lived and worked in particular society. Thus,
the networks enabled the society to function effectively. The social capital had a long
intellectual history in the social science (Woolcock 1998). Then the quality of life of people
also increases (Mingmalairaks, 2018).
The poverty reduction policy was developed and the policy development framework was
used to explain as incidence. The operational rules-in-use or the implementation of the policy
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involved with 1) national, regional, local formal collective-choice arenas, and 2) the informal
collective choice of arenas as demonstrated in Figure 1. Then the processes passed through
formal and informal monitoring to develop appropriate policy. Thailand faced challenges to
improve poverty reduction issue. However, this poverty reduction issue associated with other
issues in the social policy concerns such as education and healthcare systems.

Figure 1 Relationships of Formal and Informal Collective-Choice Arenas
Source: Ostrom (1990, p.53)
Thailand also needed to address monitoring processes [formal and informal] to ensure that the
policy development and implementation were achieved with growth in reducing the poverty
rate. This required a substantial commitment by government and parties involved such as
local communities and associations. However, Thailand had successfully addressed their
problem of poverty rate over the past 20 years by 1) improving economic structure, 2)
improving the level of social protection for the poor and disadvantaged people, 3) improving
tax structure, and 4) improving the administrative system of the state of government (NESDB,
2016).
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Figure 2 Thailand Poverty Situations
Source: Thailand National Economic and Social Development Board (2017)
There was a continuous decreasing trend in the poverty rate when assessed from the
population income between the year 1989 and 2017. Whilst the movement of poor proportion
in Thailand was divided into three ranges, they were 1) pre financial crisis or Tom Yum Kung
crisis [1989 ” 1997], 2) Tom Yum Kung crisis [1997 ” 2000], and 3) after Tom Yum Kung crisis
[after 2001]. During the pre-financial crisis, the poor proportion rate was decreased
continuously from 0.58 in the year 1991 to 0.35 in the year 1997 as demonstrated in Figure 2.
It was considered that Thailand economy and Asia region had high economic growth. In the
following year, during Tom Yum Kung crisis, Thailand economy received great impact from
the crisis. Many businesses close down, thus leading to a higher rate of poor people
proportion increasing from 0.35 to 0.42 in the year 2001 [Figure 2]. However, after the post
crisis, Thailand asked for financial assistance from IMF and had set a floating exchange rate.
The Thailand economy was recovered and continued to grow, whilst the poor proportion rate
was decreased until present.
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Figure 3 GINI Index of Thailand
Source: Thailand National Economic and Social Development Board (2017)
The GINI Index was developed to demonstrate the distribution of statistical information for
example the disparity of income distribution of a country. Figure 3 demonstrated the GINI
Index of Thailand, showing disparity of income distribution in Thailand between the year
1989 and 2016. The coefficient GINI showed that there was a change in the income group of
rich and poor people, which was different from the GDP, and does not demonstrate changes
in the income of the entire population. The value of GINI Index falls in between 0 and 1.
When the value approaches to 0, it indicates a perfect distribution or people in the economic
system had an equally income earning, whilst approaching 1 indicates a significant disparity.
According to Figure 3, Thailand distribution income between the year 1989 and 2016 was
considerably acceptable. However, there was still a high disparity in income distribution.
Table 1 Quintile by Income of Thailand
Quintile by income of Thailand
Quintile (20%) by income

2002

2004

2006

2007

2009

2011

2013

Quintile 1 (Poorest)

4.18

4.48

3.79

4.21

4.42

4.61

4.16

Quintile 2

7.69

8.02

7.63

7.96

8.26

8.64

9

Quintile 3

12.06

12.46

12.17

12.53

12.65

12.79

13.47

Quintile 4

20.11

20.33

20.16

20.35

20.28

19.58

20.79

Quintile 5 (Richest)

55.95

54.71

56.25

54.95

54.39

54.38

52.58

100

100

100

100

100

100

100

Total

Source: Thailand Poverty Report (NESDB Social) (2013)

78

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

75
Table 1 demonstrated the quintile by income of Thailand. When comparing the proportion of
income of the poorest group of people and the richest group of people in the country, the
disparity could be seen in a clearer view. The poorest group of people had income 0.05 of
total income of the country, whilst the richest group of people, which considered of 20% of
population, had income as high of 0.54 of the total income of the country. It was interesting
that the disparity had no changes in the past ten years.

Figure 4 Share of Population below the National Poverty Line
Source: Asian Development Bank. Basic Statistic (2018)
Figure 4 demonstrated that Thailand had share of population 0.086 below the national poverty
line. This could be explained that there was 8.6 per cent considered as poor people out of the
total population. This was recorded in the year 2016 as also explained similarly in Figure 2.
Thailand had attempted to solve the poverty problem. However, the gap was still existed.
Even though the rate of the poverty rate was low, the disparity of income distribution
problem could still be seen. Thailand had recorded at levels of economic growth, making it a
fast growing economy country amongst developing countries from 1952 to 2005 with an
average rate of growth of 6.3 per cent. The largest contributor to this turnaround has been
growth in industry, and particularly the manufacturing sector. Thailand’s export-oriented
manufacturing model and made productivity by attracting increased investment to physical
capital while deriving cheap labour from its traditional agriculture sector in a country.
While the overall reduction in poverty was in an appropriate level, the income inequality was
still existed consistently. The increase in inequality distinguished Thailand from the middleincome neighbors in East Asia. In most of these countries such as Korea, inequality rose for
only a period of time. It did not persist for a long period. However, Thailand still experienced
an inequality situation in the country (Kakwani 2000).
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Table 2 Policy Approaches

Source: (Chapin 1995)
A Centered Problem Approach in Social Work Practice in Thailand
A centered problem approach in social work has been used in various countries for many
years as the basic approach. This problem-centered approach was considered as a basic
approach. The policy maker would identify the problem first them analyse cause and
consequence of the problem, inform the public, develop the policy goal, consensus, program
design, implement, and evaluate the problem. This would be the one-way direction. The policy
maker did not really understand the real problem as well as the environment of the problem
from the beginning.
A Strengths Perspective in Social Work Practice
In response to the challenge to social service or social work practice, a Critical Best Practice
(CBF) or the Strengths Based Practice was introduced to offer as an alternative management
paradigm in the South African welfare context as a showcase (Engelbrecht 2010). In the
process of the strength perspective, the policy maker would understand problem from the
beginning as well as the environment of the problem. The policy maker would then be able to
identify ways to appropriate solve the problem. To solve the social problem required good
understanding of social and the history so that they could lay out series of solutions and
directions for better outcome. Thailand should employ a strength perspective in social work to
understand the truly problem as well as the environment of the problem (Fuwa &
Korwatanasakul 2015). The government should be able to break the nutshell and through the
problem so that they could see thoroughly. The social work practice required substantial care
and closely attention from the government to improve the quality of life of their citizen and
deliver appropriate outcome to society (Vu 2017). NESDB (2016) highlighted Thailand
government’s work practice to enhance stability in good governance, which included 1)
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quality of life, 2) social welfare and human security, 3) improvement in economic structure, 4)
improvement in stability in citizen’s income, and 5) diminishing in cost of living for citizen in
the country.
Conclusion
Thailand government has attempted to eradicate the problem of poverty over the past 20
years. Various remedies have been continuously implemented to reduce poverty rate. Nearly
10 million of poor people were diminished in number within the past ten years. However, 5.81
million people were still living below the poverty line. This was the number that cannot be
left behind as Thailand government still focused to lift up the country from the middleincome trap.
The 12th national economic and social development plan (2017-2021) was executed in parallel
with sustainable development goals (SDGs) to combat poverty and elevated income and well
being of the poor. Thailand government believed that "Sustainable Development" and "Peoplecentered Development" under national strategy ‚stable, prosperous and sustainable‛ would
lead the country to achieve its goals. The government had target to poor people, labors,
agriculturists, as well as small-medium enterprises (SMEs) who were regarded as the main
engine of economic growth.
According to NESDB of Thailand, the current policy consisted of 1) increasing opportunities
for the poor and economic-vulnerable groups to access the quality public services both in
education and public health. In education, the emergency program had been held to public
schools with the need to accelerate learning achievement and improving teacher quality. The
learning achievement included reducing educational gab between school in remote and urban
area by distributing the STEM education throughout the country. For public health, policy
aimed to ensure all citizens to receive equivalent standard of universal health care, which
included official employee, private company employees, and informal self-employed workers,
2) increasing chances of earning a potential income based on their truly ability and potential
or professional standard, and supporting working while studying program to reduce labor
shortage, 3) community empowerment and local economic development (LED) promotion by
using philosophy of sufficiency economy as well as linking the collaboration amongst
clusters, community, private sector and educational institution 4) creating database system
and sharing information within government sector, which involved in welfare and social
development to avoid data duplication and asymmetric information, 5) promoting useful
information accessibility especially learning technology to all people regardless of status,
ages, races and careers, and 6) promoting corporate social responsibility (CSR) starting from
household, school and all government sector to awareness of anti-corruption, respect human
rights, and ethics and social environmental development participation.
Skeptical view believed that poverty or inequality reflects the nature distribution of talent,
ability, capability and effort of people. People with higher ability deserved to attend at a
higher level of economic return. However, economic view believed that poverty and
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inequality were not caused by accident. It happened by human’s activities and could be
resolved by human. One source of inequality was arising from an inefficiency of the
government in resources allocation. Therefore, government would need to play a big role in
poverty eradication, not only in monetary poverty or poverty measured in terms of money,
but they also needed to ensure that social development and poverty reduction focused on
multidimensional poverty problem. More importantly, the distribution income, healthcare,
education, and opportunity were of vital important for the government to take action on their role.
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Thailand's Environmental Policy and Sino-Thai Environmental
Cooperation from Perspective of the Belt and Road Initiative
Asst.Professor Xiaojun Du
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ABSTRACT
Thailand promulgated Enhancement and Conservation of the National Environmental
Quality Act in 1992, which became the fundamental law for environmental protection. In
recent years, Ministry of Natural Resource and Environment has issued a number of
regulations, setting standards of soil pollution, waste and hazardous material emissions. The
establishment of legislation for environmental protection has become increasingly perfect,
and the people’s awareness of environmental protection has also increased significantly.
However, with the continuous development of economy and industry, Thailand is facing
increasing environmental pressure. Air pollution, water pollution, solid waste management
and other issues have become problems that need to be solved. China's ‚Belt and Road
Initiative‛ advocates a green, low-carbon, cyclical and sustainable production and lifestyle,
which will greatly promote the green development of countries along the route. The "Belt and
Road Initiative" green development concept helps countries along the route, including
Thailand, and even countries around the world to cope with environmental challenges. China
and Thailand can carry out environmental information sharing and environmental protection
industry cooperation between cities and enterprises.

1. Thailand's efforts for environmental protection
1.1 Set high-standard environmental protection agencies
The National Environmental Council is the highest body in Thailand to develop
environmental protection policies. The first chapter of Thailand’s National Environmental
Quality Improvement and Protection Act states: ‚The State has a National Environmental
Council. The Environmental Council is chaired by the Prime Minister and deputy Prime
Minister is elected as the First Vice-President, and ministers of departments, like transport,
industry, public health are responsible for the exercise of the powers. There are also eight
members with various environmental related knowledge, and not less than half of them
should be representatives of non-governmental organizations. It can be seen that the National
Environmental Council of Thailand has a high specification. Article 13 stipulates the
functions and powers of the National Environmental Committee, such as setting
environmental quality standards, submitting relevant environmental policies and plans to the
Cabinet, reviewing and passing the environmental quality management action plans of the
governments, and supervising the use of environmental funds.
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The power of the National Environment Council is enormous, and it is required for the
approval of many projects. For example, China's railway projects built in Thailand must be
evaluated and reviewed by the National Environmental Council of Thailand.
Thailand has a well-established environmental protection law enforcement agency. The
agency which is responsible for environmental protection in Thailand is the Ministry of
Natural Resource and Environment (MNRE). Its main responsibilities are to formulate policies
and plans, propose measures for natural resources and environmental management, and
coordinate implementation. MNRE is divided by Department of Resources, Department of
Groundwater Resources, Office of Marine and Coastal Resources, Department of Mineral
Resources, Royal Forest Agency, National Park Wildlife and Vegetation Protection Office,
Natural Resources and Environmental Policy Planning Office, Pollution Control Office,
Environmental Quality Promotion Office, etc.
1.2 Improve environmental legislation
Thailand enacted the National Environmental Quality Promotion and Protection Act in
1992, which has been becoming the fundamental law of environmental protection. In recent
years, the Ministry of Natural Resources and Environment of Thailand has issued a number
of regulations that clearly stipulate air and noise pollution and water pollution. Standards of
soil pollution, waste and hazardous materials discharge, environmental protection legislation
has become more and more perfect, and national environmental protection awareness has also
increased significantly.
A large number of regulations are set up: National Environmental Promotion and
Protection Regulations 2535, Building Management Regulations 2522, Factory Regulations
2535 and Public Health Regulations 2535, Public Water Regulations, Fisheries Regulations
2490 ", the Public Health Regulations 2535, the Mining Regulations of 2510, the Thai Waters
Boating in 2535 (14th Edition)", and the National Health Order Maintenance Regulations of
2535. These regulations are under the authority of various ministries, such as the Ministry of
Resources and Environment, the Ministry of Industry and the Ministry of Public Health.
1.3 Set standards in various fields such as air and water
The Thai government issued air quality standards in 1995 and updated in 2004, 2007, 2009
and 2010. At present, atmospheric monitoring in Thailand is still dominated by traditional
pollutants such as PM10, CO, SO2, NOx and O3. In 2010, the National Environmental
Council of Thailand listed PM2.5 as a national standard, but there may be no PM2.5
monitoring data due to the lack of monitoring equipment.
The Ambient Air Quality Standards in Thailand mainly regulate the concentration of
carbon monoxide (CO), nitrogen dioxide (NO2), ozone (O3), sulfur dioxide (SO2), lead and
various types of floating dust in different periods of time, such as 1 Hours, 8 hours, 24 hours
and one year.
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1.4 Environmental assessment mechanism
Thailand proposed a mandatory requirement for the Environmental Impact Assessment
(EIA) in 1975 for the first time. At present, the relevant provisions are detailed in Article 46 of
the National Environmental Quality Promotion and Protection Act of 1992. With the approval
of the National Environment Board of Thailand, the Ministry of Natural Resources and
Environment of Thailand has the right to specify the size and type of EIA projects that must
be carried out. Large projects that may have an impact on the natural environment must
submit an EIAs report to the Office of Natural Resources and Environmental Policy Planning
for review and revision. EIAs reports must be issued by a consulting firm registered with the
Office of Natural Resources and Environmental Policy Planning.
1.5 Severe punishment mechanism
With the increase in the number of tourists to Thailand, the beaches have been under
tremendous pressure. The Ministry of Tourism and Sports of Thailand announced on January
16, 2018 that the total number of foreign tourists visiting Thailand in 2017 exceeded 35
million, an increase of 8.77% over the same period in 2016. The Thai Bank of Thailand
Research Center predicts that the number of Thai tourists is expected to exceed 37 million in
2018. In order to protect the natural environment and ecology, the Ministry of Natural
Resources and Environment recently issued a notice to ban the following acts at 24 beaches
all over Thailand from January 31, 2018.
(a) Smoking or discarding cigarette butts outside the designated area;
(b) Discarding waste outside the designated area, such as plastics, which may cause certain
damage to the environment;
(3) Any behavior that may damage the coastal ecological environment.Violation of the
above provisions will result in a one-year imprisonment or a fine of 100,000 baht
(approximately 20,000 RMB), or both.

2. Current problems
Despite environmental protection agencies and laws and regulations, with the continuous
development of economy and industry, Thailand still faces increasing environmental
pressure. Air pollution, water pollution, solid waste management and other issues have
become an urgent problem to be solved.
2.1 Waste-to-energy policy
Thailand's recent waste management trends run counter to the right approach to waste
management. The government's policy of promoting local waste-to-energy has led to a surge
in local plastic waste imports, and Thailand is likely to become a global ‚junk country‛,
because waste-to-energy is one of the most polluting waste management and energy sources,
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that burning garbage not only releases toxic pollutants, but the remaining ash is also very
dangerous and must be carefully disposed of through landfill. It’s also a terrible decision to
build many small waste conversion energy plants.
2.2 Inland river pollution and shoreline water pollution
The director of the Pollution Control Agency said that the biggest problem in Thailand is
water pollution. The deterioration rate of the main river water in Thailand was 39% in 2010. In
addition, in the past years, there is no sewage treatment system installed in the community,
which is also a factor in the deterioration of water pollution, including Mekong, many rivers
have been detected bad water quality.
Water pollution on the shoreline is also very serious. In 2016, 60% of the shoreline water
sources showed good quality grades (up 16% from the previous year), 30% of the shoreline
water sources were of medium quality, and 9% of the water sources were more polluted.
Among them, the waters with the worst water quality are concentrated in the estuaries of
several rivers, such as Bang Pakong Rive, the Chaohraya River.
In addition to poor water quality, marine floating objects are also a major source of
pollution. On May 28, 2018, a giant whale was stranded on the southern coast of Thailand.
After receiving the news, the local authorities carried out ‚first aid‛, but then the staff found
that the baby whale is very weak and unable to eat. Further examination revealed that the
young whale had been seriously infected, and with the help of rescuers, the baby whale spit
out four plastic bags. After four days of struggling, the young whale died unfortunately on
June 2. It reported that in Thailand's waters, nearly 300 marine life, including giant whales,
sea turtles and dolphins, die each year from swallowing plastic bags.
Thailand’s waste discharged into the ocean is among the highest in the world. In the past 10
years, Thailand has produced 2 million tons of plastic waste per year, of which only 500,000
tons can be recycled. The young whale has sounded the alarm for the Thai government. On the
World Ocean Day on June 8, 2018, the Thai government held an event in Bangkok with a
model of a whale. The whale's belly was filled with plastic bags. The model symbolizes a
whale that ran aground at Songkhla in southern Thailand at the end of May. Government
officials said that Thailand will reduce pollution of the ocean from plastics and other wastes
in many ways. The whale model on the scene is to remind people to reduce the use of plastic
bags in their daily lives.
2.3 Composite solid waste pollution
In terms of the amount of composite solid waste in Thailand, it has been showing a
growing trend in the past decade. In 2016, Thailand produced a total of 27.06 million tons of
solid waste, and the per capita solid waste increased from 1.13 kg to 1.14 kg. The top five
provinces producing solid waste in the country are Bangkok, Chonburi, Nakhon Ratchasima,
Samut Prakan and Khon Kaen. Of the 27.06 million tons of solid waste, only about 36% were

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

87

84
properly disposed of. Of the 9.93 million tons of recyclable industrial solid waste,
approximately 5.2 million tons (52%) were used for trading by professional recycling agencies.
2.4 Air pollution
The main sources of air pollution vary from province to city in Thailand. In general, the
main sources of pollution in urban areas are motor vehicle exhaust emissions, road renovation
and construction dust, and industrial emissions. The main sources of carbon dioxide, sulfur
dioxide and nitrogen oxides in cities are thermal power generation, transportation and
manufacturing, especially in some power plants and industrial parks, which are the main
sources of local air pollutants. In terms of motor vehicles, in Bangkok, for example, the
annual growth rate of motor vehicles is about 4.8%, while the growth rate of motor vehicles in
small and medium-sized cities is about 4.4%. The main components of motor vehicles are
motorcycles, accounting for about 80%, light-duty vehicles accounting for about 16%, and
heavy-duty vehicles accounting for 2%.
The main pollutants of air pollution in Thailand are PM10 and PM2.5. According to the
PCD 2016 Pollution Control Management Report, since 2008, except for the Saraburi area,
PM10 in other parts of Thailand is better than air quality standards, but the national average
has been at a rate of 2% per year since 2015. In terms of PM2.5, although it is declining at a
rate of 4% per year, it has exceeded national air quality standards every year since 2012.
At the beginning of 2018, the capital Bangkok was experiencing severe air pollution
recently. The Thai government's environmental protection department warned on February 8
that air pollution in Bangkok has reached a "dangerous" level, and official estimates that
severe air pollution will continue until the end of this month. At noon on the 8th, the PM2.5 in
the metropolitan area of Bangkok is 72-95 mg per cubic meter, far exceeding the standards of
the World Health Organization. The Air Quality Index (AQI) tested in the central area of
Bangkok reached 135 on the afternoon of the 8th. Some schools have to be closed on the 8th or
asked children to stay indoors.
In addition, ozone is becoming a potential major atmospheric pollutant in Thailand. The
ozone concentrations in the suburbs of Bangkok, Ayutthaya, Saraburi, Chonburi, and Rayong
have exceeded the standards to varying degrees. The Thailand Contaminant Control Division
launched a research project in 2010 to study the degree of air pollution from alternative fuels
in Thailand (natural gas, biodiesel and blends of alcohol and gasoline).
2.5 Non-point source pollution
Today the burning of waste in Thailand is still serious. The Thai government cabinet
passed the day burning pollution control planning in 2003. The Department of Pollution
Control of the Ministry of the Environment is the main executive department of the plan. The
plan identifies three main sources of open burning of pollution: agricultural incineration,
domestic waste incineration and forest fires. According to the plan, Thailand has formulated a
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four-year implementation plan that requires provincial governments to develop open burning
and forest fire management action plans and incorporate them into the provincial
environmental management plan. Specific actions include the establishment of solid waste
management systems, the promotion of organic agriculture (such as the promotion of
smokeless crops or straw utilization technologies), and a certain degree of restrictions on
traditional festivals involving open burning. Volatile Organic Pollutants (VOCs) management,
gas stations and refineries, and other undetectable carcinogenic pollutants are also one of the
areas of responsibility for the Department of Pollution Control and the Department of Energy
of the Ministry of the Environment.

3. Ongoing cooperation between China and Thailand
China's ‚Belt and Road Initiative‛ advocates a green, low-carbon, cyclical and sustainable
production and lifestyle, which will greatly promote the green development of countries
along the route. The "Belt and Road Initiative" green development concept helps countries
along the route, including Thailand, and even countries around the world to cope with
environmental challenges. China and Thailand can carry out environmental information
sharing and environmental protection industry cooperation between cities and enterprises.
Under the framework of the ‚Belt and Road‛ initiative, the Thai government will play an
active and friendly role. After entering the rapid economic growth, China and Thailand have
entered an environment-friendly society. There are many development spaces for mutual
coordination and mutual learning. The ‚Belt and Road‛ will promote global energy
connectivity, and the energy network will benefit countries along the route. The ‚Belt and
Road‛ energy trade and energy-related infrastructure construction cooperation has broad
development space and huge development potential. There is a lot of room for cooperation
along the ‚Belt and Road‛. For example, power cooperation along the route is promising.
3.1 Municipal solid waste and biomass co-firing power generation technology
At present, Thailand produces 70,000 tons of domestic garbage every day. Waste disposal
has become an important environmental issue. At the end of 2014, Thailand raised the issue
of access to clean energy as a national strategy. If effective import monitoring is carried out
and has advanced technology, the waste-to-energy policy may be good. One senior official
argued that as an agricultural country, domestic waste-to-energy generation can solve the
problems of the domestic garbage of the Thai people and bring good economic and
environmental effects. Chinese companies have quickly seized the opportunity and have
signed agreements with the Thai side to generate electricity for domestic garbage generation.
For example, on July 11, 2015, Huaxi Energy Company of Zigong City, Sichuan Province
and SPS1999 of Thailand officially signed contracts for five 600t/d domestic waste
incineration projects. Wanbangda Thailand's waste-to-energy project is also progressing
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rapidly. On October 26 2017, Wanbangda signed cooperation letters of intent with the three
Thai companies, aiming at cooperation of domestic waste-to-energy project.
However, although the outlook is promising, there are certain risks in the project.
Wanbangda said that according to the current laws of Thailand, waste-to-energy projects still
need to be approved by the Thai Ministry of the Interior before they can be implemented.
Moreover, the project is a foreign-related project. The implementation of the project and the
remittance of external funds still need to be approved by the relevant departments of the
Ministry of Commerce, the Development and Reform Commission and the State
Administration of Foreign Exchange of China.
Biomass energy utilization has received more attention. At present, China's biomass energy
utilization is about 40 million tons of standard coal per year, and it continues to maintain
steady growth momentum. According to the ‚Guidelines for Energy Work in 2018‛ issued by
the National Energy Administration of China, the planned installed capacity of biomass
power generation is about 1.5 million kilowatts. Biomass energy heating and coal-fired
coupled biomass power generation will usher in new opportunities. At present, with the
advanced technology, China's current largest biomass power generation project PP9 designed
by the National Nuclear Power Institute is operating well in Thailand.
3.2 Marine cooperation
Thailand first responded to the ‚One Belt, One Road‛ initiative and accepted and
recognized the ‚One Belt, One Road‛ concept proposed by China. As an important country
along the 21st Century Maritime Silk Road, Thailand is close to China's geography and
humanities, and has long-term friendly cooperation in the marine field. Sino-Thai cooperation
is conducive to promoting international cooperation in the low-sensitivity areas of the South
China Sea and surrounding areas and promoting regional peace and development.
Coastal Vulnerability Cooperative Research: This project aims to investigate the
vulnerability of coastal zones in Thailand, to explain the impact of natural processes and
human activities on coastal vulnerability; to establish a coastal vulnerability assessment
model to divide coastal vulnerability Revealing the future evolution of coastal fragility,
proposing coastal zone vulnerability control measures and typical disaster response measures,
providing scientific basis for disaster prevention, disaster prevention and sustainable
development in the coastal zone of Thailand, improving the ability to withstand disasters, and
promoting and promoting the level of vulnerability research in coastal zones between the two
countries.
Collaborative Research on Tropical Ecosystems: Based on the diversity of ecosystems in
Thailand's waters and their important social and cultural significance, the study focuses on
the ecosystem structure of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, the unique marine
mammals and turtles of the region such as whales, dolphins and dugongs. Population
distribution and diversity, coral reef biodiversity and its response to climate change, types
and hazards of toxic jellyfish, using modern scientific and technological means and
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traditional techniques to reveal the marine ecosystem function and threats in the region, and
promote marine ecology The health of the system continues to grow.

4. Future prospects
Thailand is an important country along the ‚Belt and Road‛. China and Thailand are active
in bilateral cooperation in infrastructure construction, economic and trade cooperation, etc.,
and the interaction under the China-ASEAN cooperation mechanism is also very frequent. At
the same time, the Thai government is more friendly to China and has a higher voice in
ASEAN. In the future, China and Thailand will focus on cooperation in the following areas:
Conduct environmental information sharing. The information on basic environmental
information, environmental laws and regulations, and environmental industry needs should be
exchanged based on the China-ASEAN environmental information sharing platform being
launched, and the environmental information and cooperation needs of Thailand should be
further collected and analyzed. The environmental background of Thailand and ecologically
sensitive areas should be analyzed. The needs of environmental cooperation in various
regions provide information support and guarantee for building a green ‚Belt and Road‛.
Conduct environmental industry cooperation. The Thai government is paying more and
more attention to sustainable development. Many cities in Thailand are actively participating
in urban cooperation under the framework of international and regional cooperation
mechanisms, seeking more opportunities for sustainable development cooperation. In the
future, Thailand's environmental protection market has great potential. It will generate a large
amount of technology and equipment demand in urban water quality monitoring and sewage
treatment, air pollution monitoring, automobile exhaust emissions, and industrial ‚waste‛
treatment, which is a good opportunity for China's environmental protection industry to enter
the market.
Strengthen ecological and environmental cooperation among cities. Like most developing
countries, Thailand's atmospheric and water environment problems are concentrated in urban
areas, and environmental standards and environmental technology applications are mostly
based on cities. With the establishment and promotion of the China-ASEAN Eco-Friendly
Cities Development Partnership (hereinafter referred to as ‚Partnership‛), cooperation between
China and Thailand in the field of urban ecological protection should be strengthened, with
partnership as the carrier and exchange of experience in inter-city environmental governance.
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Hegemony and Soft Power Through China and Japan Development Policy:
The Impact on Lower Mekong Sub-Region Community
Mr. Non Naprathansuk, Ph.D.

ABSTRACT
This paper aimed to study the impact between China and Japan development policy
on communities in the Lower Mekong Basin. The research found that The Lower Mekong
Basin was a strategic area for China and Japan in terms of prominently economic and
political. For this reason, balancing the power of hegemony through direct development
policies from international organizations and bilateral agreement impacted to local
community way of life. This research suggested that the opportunity for communities in the
Lower Mekong Basin to participate in community development along the Mekong would be
more sustainable than just a place for compete hegemony.
Keywords: Hegemony, soft power, development policy, China and Japan, Lower Mekong
Sub-Region Community
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ความเป็นใหญ่และอานาจเชิงอ่อนผ่านทางนโยบายการพัฒนาระหว่างจีนและญี่ปุ่น:ผลกระทบชุมชน
ในเขตลุ่มแม่น้าโขงตอนล่าง
บทคัดย่อ
บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงผลกระทบนโยบายการพัฒนาระหวางจีนกับญี่ปุนตอ
ชุมชนในเขตลุมแมน้ําโขงตอนลางโดยงานวิจัยชิ้นนี้เ ป็นเชิงเอกสารที่ไดศึกษาจากเอกสารวิชาการ ผลการวิจัย
พบวา บริเวณลุมแมน้ําโขงตอนลางเป็นพื้นที่ยุทธศาสตรแตอประเทศจีนและญี่ปุนในดานเศรษฐกิจและการเมือง
อยางเดนชัด ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดการถวงดุลอํานาจความเป็นใหญเพื่อครอบงําโดยผานนโยบายการพัฒนา
จากองคแการระหวางประเทศและระดับทวิภาคีโดยตรงซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
งานวิจัยชิ้นนี้เห็นวาการเปิดโอกาสใหชุมชนในเขตลุมแมน้ําโขงตอนลางมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนตาง ๆ
ตามสายแมน้ําโขงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและแทจริงมากกวาการเป็นเพียงพื้ นที่เตอสูเพื่อแยงชิงความเป็น
ใหญในบริเวณนี้
คาสาคัญ: ความเป็นใหญ, อํานาจออน, นโยบายการพัฒนา, จีนและญี่ปุน, ลุมแมน้ําโขงตอนลาง
1. บทนา
ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS44) ประกอบดวย 6 ประเทศ
ไดแก กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน (โดยเฉพาะอยางยิ่งมณฑลยูนนานและมณฑลกวางสีที่อยูทางตอนใต
ของจีน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พมา ไทย และเวียดนาม ซึ่งมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษและแบงปันการใชแมน้ําสายนี้มาอยางยาวนาน (ในบทความวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเฉพาะกลุมแมน้ํา
โขงตอนลางอันไดแก ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม) จนกระทั่งการตอสูของอุดมการณแทางการเมืองหรือ
สงครามเย็นระหวางการตอสูของขั้วอํานาจระหวางคายคอมมิวนิสตแและคายเสรีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในชวง
ทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ.2503) ดวยเหตุนี้เองนโยบายการพัฒนาไดถูกสรางขึ้นเพื่อครอบงําการพัฒนาประเทศที่
กําลังพัฒนาใหเดินตามการพัฒนาแบบตะวันตกหรือคายเสรีประชาธิปไตยดวยการใหความชวยเหลือในการ
สรางความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในปี 1992 (พ.ศ. 2435) จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank: ADB) โดยมีประเทศญี่ปุนและอเมริกาเป็นหัวหอกในการสนับสนุนการพัฒนาในครั้งนี้
จากนโยบายของ ADB จะเห็นไดอยางชัดเจนวามีนโยบายที่เนนเรงอัตราการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ลดความ
ยากจน เพื่อลดชองวาของกลุมประเทศสมาชิก (67 ประเทศ) โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนที่แนบแนน ตั้งแตตน
น้ํายันปลายน้ํา จากยุทธศาสตรแของ ADB ชี้ใหเห็นวาเอเชียนั้นสภาวะความยากจน อดยากยังประเด็นสําคัญ
ที่สุด (Asian Development Bank, 2008, หนา 6)
ในขณะเดียวกันธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะเครื่องมือดานการระหวางประเทศที่สําคัญของญี่ปุน ได
เขามาจัดตั้งกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงขึ้น ซึ่งหากมองในแงยุทธศาสตรแการเมืองระหวางประเทศของ
ญี่ปุน การสรางความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยไมใชกําลังทหารเป็นสวนหนึ่งในขอเสนอ
ของนายกรัฐมนตรีญี่ปุนในขณะนั้นอยางนายทาเคโอะ ฟุกุดะ (Takeo Fukuda) โดยภายหลังเรียกกันวา
Fukuda Doctrine ในแงนี้ อาจมองไดวาการจัดตั้งกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเป็นการจัดวาง
ตําแหนงแหงที่ของประเทศญี่ปุ นในโลกหลังสงครามเย็น จีเอ็มเอส (GMS) เติบโตดวยความชวยเหลือทาง
44

ตอไปบทความชิ้นนี้จะใชคําวา Lower-GMS แทนประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 4 ประเทศ ไดแก ไทย ลาว กัมพูชาและ
เวียดนาม
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การเงินเป็นหลักจาก ธนาคารการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank) หรือนลงทุนในชวยระดมเงิ
นาการพัฒโครงสรางพื้นฐานระยะยาวตาง ๆ มาแลว 16 พันลานเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 5.7
แสนลานบาท (ชิน วังแกวหิรัญ, 2558)
เมื่อพิจารณาในแงของขนาดกลุมประเทศลุ มแมน้ําโขงมีประชากรราว 300 ลานคน (หากรวมทั้ง
6 ประเทศเป็นประเทศเดียว จะมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสาม) และขนาดพื้นที่ 2.6 ลานตารางไมลแ การ
จัดการความรวมมือทางเศรษฐกิจของ GMS ทําไดผานการเนนความรวมมือของตลาดมากกวาสถาบัน ซึ่ง
สามารถกาวขามความตึงเครียดทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นได สงผลใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน
ไปจนถึงความสามารถในการสรางผลลัพธแที่เป็นรูปธรรม ความเป็นรูปเป็นรางดังกลาวทําใหโครงการตาง ๆ ใน
แถบนี้สามารถแสวงหาแหลงเงินทุนไดอยางงายดายดวย (วิป วิญญรัตนแ, 2558)
ดังนั้นแลวจะเห็นไดวาบริเวณลุมแมน้ําโขงนี้จึงเป็นยุทธศาสตรแทางภูมิรัฐศาสตรแอยางหลีกเลี่ยงไมไดใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาแบบกาวกระโดดของประเทศจีนโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและการทางทหารนํามาสูซึ่ง
การกลายมาเป็นผูเลนใหมในบริเวณเขตลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะอยางยิ่ง “นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง”
(One Belt, One Road) ภายใตขอริเริ่ม Belt and Road Initiative ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไดประกาศครั้ง
แรกเมื่อ ปลาย ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ขอริเริ่มดังกลาวเป็นกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีของ
จีน ซึ่งประกอบดวยการเชื่อมโยงทางบก ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยูในภูมิภาคเสนทางสายไหมเดิมที่
ผานทั้งเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก ตะวันออกกลาง และยุโรป และเสนทางสายใหมที่จะผานมาทางเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และเอเชียใต และการเชื่อมโยงทางทะเล ซึ่งเป็นเสนทางเชื่อมโยงกับประเทศในแถบภูมิภาค
มหาสมุทร ซึ่งไดแก เอเชียตะวันออกเฉียงใต โอเชียเนีย แอฟริกาเหนือ แปซิฟิก รวมถึงมหาสมุทรอินเดีย
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560, หนา 6-7) จึงทําใหชุมชนในเขตลุมแมน้ําโขง
ตอนลางไดรับผลกระทบในมิติตาง ๆ ไมวาจะเป็น ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจและการไหลบาของการ
พัฒ นาที่นํ าเอานโยบายการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ เข ามาพั ฒ นาประเทศในเขตลุ มแมน้ํ าโขงทํา ให เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมอยางยิ่งยวด โดยเฉพาะโครงสรางทางสังคมที่กอใหเกิดชนชั้นกลางใหมขึ้น
และจากจํานวนประชากรที่มากมายเมื่อรวมกันในบริเวณภูมิภาคนี้แลวถือไดวาเป็นตลาดที่ใหญและมีกําลังซื้อ
ที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันการพัฒนาในรูปแบบของการขนสงสินคาและการเดินทางกไดรับการสนับสนุนจากทั้ง
สองฝุายอยางหนักนหวง เชน จีนไดนําเสนอการใชรถไฟความเร็วสูงในการเชื่อตอ สวนญี่ปุนก็สนับสนุนการ
ขยายสนามบินในประเทศลาว เป็นตน ในสวนของวัฒนธรรมญี่ปุนดูจะใชอํานาจออน (Soft Power) อยาง
หนั กหน ว งมากกวา ประเทศจี น เชน การนํ า การแ ตู น การให ทุ น เยาวชนในการศึก ษาดู ง าน การสร า งศู น ยแ
วัฒนธรรมขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคนที่ผูกพันกับแมน้ําโขงสายนี้มานับพันปี
จากการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น บทความวิจัยชิ้นนี้จึงแบงประเด็นการนําเสนอ ความเป็นใหญและ
อํานาจออนผานทางนโยบายการพัฒนาระหวางจีนและญี่ปุนที่สงผลกระทบชุมชนในเขตลุมแมน้ําโขงตอนลาง
ออกเป็น 4 สวนดวยกันคือ ในสวนแรกเป็นการศึกษาการนํานโยบายการพัฒนาเขามาในกลุมประเทศ GMS
ของประเทศญี่ปุนซึ่งถือไดวาเป็นผูเลนหลักที่เขามากอนประเทศจีน ในสวนที่สองเป็นการศึกษาการนํานโยบาย
การพัฒนาเขามาในกลุมประเทศ GMS ของประเทศจีนที่กาวกระโดดเขามาอยางเต็มตัว ในสวนที่สามเป็น
ผลกระทบจากการนํ า นโยบายการพั ฒ นาของทั้งสองประเทศตอ คนในชุ มชนเขต GMS ในมิติของ สั งคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง สวนที่สี่เป็นสวนสรุปและขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงผลกระทบนโยบายการพัฒนาระหวางจีนกับญี่ปุนตอชุมชนในเขต
ลุมแมน้ําโขง
3. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานการศึกษา การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงนโยบายการพัฒนาโดยมุงเนนไปที่ประเทศ
จีนกับญี่ปุนเป็น หลักซึ่งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติของ สังคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล อมและ
การเมื อ ง โดยเฉพาะด า นนโยบายของผู นํ า ทั้ ง สองประเทศในที่ นี้ คื อ ประธานธิ บ ดี สี จิ้ น ผิ ง (จี น ) และ
นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ (ญี่ปุน) เป็นหลักในการวิจัยในครั้งนี้
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาผลกระทบของชุมชนในเขตลุมแมน้ําโขงนี้อาศัยการแนวคิด ความเป็นใหญ (Hegemony)
และอํานาจออน (Soft Power) เป็นแนวคิดหลักที่สงผลตอเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
การเมืองในชุมชนลุมแมน้ําโขง
5. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาคนควาดวยวิธีการทางรัฐศาสตรแและประวัติศาสตรแที่ใชการวิจัยจากการวิเคราะหแ
ตีความจากปรากฏการณแทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจในแตละประเทศ โดยการวิจัยเป็ นการศึกษาจาก
เอกสารขอมูลเชิงวิชาการเป็นหลักจากหนังสือ บทความ งานวิ จัย และขอมูลจากสื่อออนไลนแ เอกสารขอมูล
หลั กเป็ น งานวิจัย และหนั งสื อทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอมูล ที่รวบรวมไดมาวิเคราะหแ และ
สังเคราะหแขอมูลดวยการพรรณนาวิเคราะหแ
6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
1. การนํานโยบายการพัฒนาเขามาในกลุมประเทศ GMS ของประเทศญี่ปุนเปลี่ยนกลยุทธแในการ
พัฒนากลุม GMS กลาวคือในเบื้องแรก ญี่ปุนถูกดึงเขามาจากการนําของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของอุดมการณแ
ทางการเมืองในการตอตานแนวคิดคอมมิวนิสตแ เพื่อกอใหเกิดการตอตานอุดมการณแทางการเมืองโดยใชการ
พัฒนาเป็นเครื่องมือเพื่อสรางแนวคิดการคาและตลาดเสรี ในขณะที่ปัจจุบันเป็นการเนนการถวงดุลอํานาจทาง
การเมืองของจีนและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตรแในดานเศรษฐกิจของญี่ปุนเพื่อพัฒนาใหประเทศใน lower-GMS
กลายเป็นประเทศฐานการผลิตของญี่ปุนและเป็นเสนทางการคาใหมของญี่ปุนที่เชื่อมเอเชียใต เอเชียตะวันออก
เฉียงใตและญี่ปุนซึ่งแขงขันกับเสนทางการคาของจีนโดยอาศัยการพัฒนาและการใชอํานาจออน กลาวคือ
ญี่ปุนและประชาคมในลุมน้ําโขงและอาเซียนตางเป็นพันธมิตรที่สําคัญ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจที่มีบริษัท
และโรงงานการผลิตของญี่ปุนมาตั้งโรงงานอยางมากมาย รวมไปถึงอุตสาหกรรมหนักและเบา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแและการพัฒนาการปูองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะประเทศไทย โดยเฉพาะในปีค.ศ.
1967 (พ.ศ. 2510) ไดจัด ตั้งสํ านั กงานช ว ยเหลื อ พัฒ นาญี่ ปุนขึ้น Japan’s official development
assistance (ODA) เพื่อเป็นการชวยเหลือประเทศในกลุมแม น้ําโขงรวมไปถึงกลุมประเทศอาเซียนดวย ทั้งนี้
หนวยงาน ODA เริ่มมุงเปูาไปยังกลุมใน lower-GMS หลังจากที่เวียดนามไดเขาเป็นสมาชิกในประชาคม
อาเซียน โดย ODA มุงไปยังประเทศที่ยากจน จากคาสถิติประมาณ 6,851 ลานดอลลารแสหรัฐอเมริกา ในปี
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2005-2012 นอกจากนั้ น ในปี 2012 (พ.ศ. 2555) ญี่ ปุ น ยั ง เป็ น ประเทศที่ ใ ห เ งิ น ช ว ยเหลื อ มากที่ สุ ด
(International Development Center of Japan Inc., 2015)
แทที่จริงแลวนัยยะทางเศรษฐกิจจากการกอตั้ง ADB เพื่อการพัฒนาในเขตลุมแมน้ําโขงมีประเด็นที่
ตองการคือเพื่อกอใหเกิดความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเนนตลาด
และบทบาทเอกชนเป็นหลัก โดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหมที่สงเสริมการพัฒนาเรื่องพลังงาน การ
คมนาคมขนสง การพัฒนาแรงงานและเกษตรที่เนนความเชื่อมโยงระหวางสาธารณูปโภคการเจริญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจ และการแกไขปัญหาความยากจนไปดวยกัน เพราะเมื่อผูคนเขาถึงระบบสาธารณูปโภคไดก็จะทําให
ผูคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทําใหพวกเขามีงานทํา และสามารถพัฒนาชีวิต และนําไปสูการลดความยากจนไดซึ่ง
ถือวาเป็นการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (นรุตมแ เจริญศรี, 2556)
ในขณะเดียวกันงานของ เซยะ ซุเคะกาวา (2014) ชี้ใหเห็นถึงนโยบายของ ADB ที่ตั้งไวและสามารถ
ผลักดันใหเกิดการลงทุนที่ยายฐานการผลิตจากจีนมายังประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะในเขต
ประเทศลุ มน้ําโขงที่ตองการใหประเทศในกลุมนี้ เป็นฐานการผลิตและจัดจั้ งโรงงานยอย อีกทั้งในงานของ
นรุตมแ เจริญศรี (2553) ยังสนับสนุนการเรียกรองของบริษัทเอกชนที่ตองการการสนับสนุนในเรื่องของระบบ
ขนสงของภาคเอกชนญี่ปุน เชน บริษัทโตโยตา หรือบริษัทโตชิบา ซึ่งจะนํามาสูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมวาจะ
เป็นการกอสรางถนน เสนทางรถไฟหรือทางทะเล ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนบริษัทญี่ปุ่นที่ดาเนินกิจการอยู่ในเอเชีย

ที่มา Tomikazu Hiraga ASEAN Economic Integration and Japanese Companies (2014)
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จากตารางของ ToYo-Keizai Shinposha (2014) แสดงใหเห็นถึงการลงทุนของญี่ปุนเพิ่มมากขึ้ น
นับตั้งแต ค.ศ. 2004-2014 (พ.ศ. 2547-2557)โดยเฉพาะในกลุมประเทศ lower-GMS อยากเห็นไดชัด ดังนั้น
นโยบายของญี่ปุน โดยเฉพาะนโยบายของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะที่พยายามใชกลยุทธแใหมคือ ขอตกลง
“เสรีและเปิดประตูอินโด-แปซิฟิค” การสงเสริมกลยุทธแใหมนี้เป็นผลมาจากการแขงขันเสนทางเศรษฐกิจตอน
ใตกับจีน กลยุทธแนี้ตองการเชื่อญี่ปุนผานทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใตคืออินเดียนั้นเอง ซึ่งจะเห็น
ไดวาญี่ปุ น กําลั งสร างเส น ทางการคาขึ้นมาเพื่อถว งดุล จีนและการส งเสริมกลยุทธแนี้ญี่ปุนไมรวมจีนเขามา
เกี่ยวของดวย แมวาจีนจะอยูในกลุมประเทศ GMS ก็ตาม (Gwen Robinson, 2018) นอกจากนั้นกลยุทธแ
ทางดานอํานาจออนก็เป็นประเด็นที่สําคัญการศึกษา การใหทุน การแลกเปลี่ยนนักเรียนและการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเป็น การสอนภาษาญี่นและดังเชนงานของ ธีรภทร (2558) ชี้ใหเห็นถึงผลของการใชอํา นาจออนตอ
คนรุ น ใหมของกลุ ม lower-GMS ในเรื่องของภาพลั กษณแของญี่ปุนมีความนาเชื่อถือและไวใจไดสู ง อาศัย
อํานาจออน (Soft Power) ทางวัฒนธรรมเพื่อเขามามีบทบาท ญี่ปุนนําเสนอการรุกทางวัฒนธรรมอยางเขมขน
ดว ยการให ทุน ศึ ก ษาดู ง านแก เ ยาวชน ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเรี ย นภาษาญี่ ปุ น สร า งศูน ยแ ภ าษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุนตามมหาวิทยาลัย และนําวัฒนธรรมรวมสมัย อยางเกม การแตูน คอสเพลยแ เพลงเจปฺอปมาา
สรางทัศนคติที่ดีตอเยาวชนซึ่งสงผลถึงครอบครัวดวย
2. การนํานโยบายการพัฒนาเขามาในกลุมประเทศ GMS ของประเทศจีนนั้นเพื่อตองการสรา ง
ความสัมพันธแตามกรอบนโยบายของประธานธิบดี สี จิ้นผิง (One Belt One Road) และเพื่อเป็นการขยาย
อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนตามแนวเขตเสนทางซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุม GMS เพื่อเชื่อระบบขนสง
ของจีนและขยายอิทธิพลทางน้ําและทางบก ตลอดจนสรางความเป็นใหญใหสมบูรณแ ที่สุด กลาวคือ แทที่จริง
แล วการเขามาของจี นนั้ น สามารถแบงออกเป็นสามระยะดวยกันกล าวคือในระยะแรกจีนเองพึ่งจะเขามา
บทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอางเป็นรูปธรรมไดไมนานซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 1996 (พ.ศ. 2539) ที่มีการ
พูดคุยจริงจังเกิดขึ้นระหวางจีนกับอาเซียน โดยที่จีนเขามาสนับสนุนการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนและมี
การจัดตั้ง การพัฒนาความรวมมือ อาเซียน-ลุมน้ําโขง (ASEAN-Mekong Development Cooperation)
หรือที่เรียกวา (AMBDC) ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มตนสําหรับการแผขยายอิทธิพลเพื่อตอบสนองการสรางเสนทาง
ขนสงทางตอนใตของจีนตามนโยบายของประธานธิบดี สี จิ้นผิง
สว นในระยะที่ส องเป็น ส ว นสื บทอดมาจากส ว นแรกเพราะการเขามาของจีนนํามาสู การยกระดับ
ความสัมพันธแในเขตภูมิภาคนี้ซึ่งจีนไดเสนอ การพัฒนาแมน้ําโขง: โปรแกรมการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําแมโขง
Mekong Development: the Greater Mekong Sub-Region (GMS) Economic Cooperation
Program ซึ่งการเขามามีสวนรวมในครั้งนี้ของจีนมุงเฉพาะเจาะจงไปยังประเทศ กัมพูชา ลาว พมา ไทยและ
กัมพูชา ซึ่งในครั้งนี้จีนยังคงสงวนทาทีใตรมเงาของ ADB และคอย ๆ เติมโตขึ้นและเป็นผูนําในกลุมนี้ ตั้งแต
การการประชุม GMS SUMMIT ขึ้นที่กัมพูชาซึ่งนายกรัฐมนตรี จูหลง จี ไดเสนอแผนการพัฒนาที่สมบูรณแขึ้น
แตยังคงอยูใตเงาของ ADB เชนเดิมแมจะไดใหการชวยเหลือเป็นจํานวนเงินถึง 20 ลานดอลลารแสหรัฐและ
ตอมานายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเปุา ก็ไดเสนอหุนสวนสําคัญระหวางจีนและกลุ มประเทศลุมน้ําโขงโดยเสนอ ขอ
เสนอถึง 7 ขอดวยกัน เชน โครงสรางพื้นฐาน การใหความสะดวกทางดานการคาและการลงทุน และการรวมือ
กันพัฒนาการเกษตร เป็นตน (Hidetaka Yoshimatsu, 2010, pp.87-90) นอกจากนั้นอาณาเขตางตอนใต
ของจีนที่มีแมน้ําโขงรวมอยูดวยก็มีสวนสําคัญอยางมากที่จีนเขามามีบทบาทพยายามเป็นผูนําในกลุมประเทศนี้
อยางเต็มตัว
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ในชวงที่สามหรือชวงปัจจุบันคือกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง (Lancang-Mekong) ไดกอตั้งขึ้น
อยางเป็นทางการจากที่ประชุมผูนํากรอบความรวมมือแมโขง-ลานชางครั้งที่ 1 เมื่อปีพ.ศ. 2559 ที่เมืองซานยา
มณฑลไหหนาน โดยนายกรัฐมนตรีไทยและจีนเป็นประธานรวมกัน และมีประเทศในลุมน้ําโขงอีก 4 ประเทศ
รวมเป็นสมาชิก ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม มีวัตถุประสงคแเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
อยางยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ําดานการพัฒนาระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และระหวางอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขงกับภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อสงเสริมความแข็งแกรงใหกับประชาคมอาเซียนในภาพรวม โดยเฉพาะ
การประชุมในครั้งที่ 2 ซึ่งมีนัยยะสําคัญอยางยิ่งตอจีนเพราะถือไดวาเกิดแผนปฏิบัติการอยางเป็นรูปธรรมาก
ขึ้น โดยแผนจะมีระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 โดยมีประเด็นหลักสําคัญในเรื่องการจัดการน้ํา การรวมมือ
ทางอุตสาหกรรม การรวมมือพัฒนาเทคโนยีวิทยาศาสตรแการเกษตร การรวมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษยแและ
การรวมกันพัฒนาการแพทยแและสาธารณสุข นอกจากนั้นจีนยังสนับสนุนทางดานโครงสรางพื้นฐานไดแ ก ทาง
รถไฟลาว ทางรถไฟไทยและการสรางเขื่อนลาว และสนามบินที่กัมพูชาซึ่งในขณะนี้ถือไดวาจีนเป็นคูคา ในเขต
lower-GMS ที่มีมูลคาการคาขายถึง 220 พันลานหรือประมาณ 6.9 ลานลานบาท (Lyu Jian, 2018)
จากกรอบความรวมมือแมโขงลานชางสะทอนใหเห็นถึงการที่จีนพยายามกุมอํานาจแผขยายอิทธิพลใน
เชิงเศรษฐกิจและการเมืองอยางเห็นไดชัด การที่จีนสามารถสรางกรอบและเงื่อนไขที่สามารถเป็นเสนทาง
เดินเรือหรือทางบกที่เชื่อมจีนตอนใตกับประเทศในเขต lower-GMS หากจีนสามารถประสบความสําเร็จไดก็
เทากับวาจีนสามารถแผขยายอํานาจความเป็นใหญตั้ งแตทะเลจีนใตจนถึงทะเลอันดามันและทางตอนใตของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางเบ็ดเสร็จและสมบูรณแตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทางของประธานธิบดี
สี จิ้นผิง และนั้นคือกลยุทธแที่จะกอใหเกิดการแยงชิงภูมิรัฐศาสตรแ ระหวางจีนกับญี่ปุน ในขณะเดียวกันการ
กอสรางเขื่อนขนาดใหญาตามลุมน้ําโขงโดยเฉพาะในเขต lower-GMS นั้นสงผลโดยตรงไปยังประเทศในกลุมนี้
และนั้นเป็นจุดออนที่สําคัญที่สุดสําหรับการลงทุนในกรอบแมโขง-ลานชาง
3. ผลกระทบจากการนํ า นโยบายการพั ฒ นาต อ คนในชุ ม ชนเขต GMS นํ า มาสู ปั ญ หาในมิ ติ ท าง
สิ่งแวดลอม จากรายงานของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (2553, หนา 10-15) ชี้ใหเห็นวาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ เป็นปัจจัยกดดันสําคัญที่สงผลกระทบตอพื้นที่ปุาในประเทศลุมแมน้ําโขง
ตอนลาง การเติบโตของจํานวนประชากร การพัฒนาที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบดานนโยบาย ลวนมีอิทธิพลตอ
พื้นที่ปุาและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชากรในทองถิ่น รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในลุม
แมน้ําโขงตอนลางนั้น ถือวายังอยูในระดับเริ่มตน ถึงแมวาจะมีการเติบโตคอนขางรวดเร็ว คาดวาความตองการ
ใชน้ําในการอุตสาหกรรม จะเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดในทศวรรษหนาสําหรับ ประเทศในลุมแมน้ําโขงตอนลาง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศลาวและกัมพูชา ในประเทศลุมแมน้ําโขงตอนลางนั้น มลพิษทางน้ํา จากแหลง
อุตสาหกรรมสามารถพบเห็นไดชัด โดยเฉพาะ ในนครเวียงจันทนแและกรุงพนมเปญ สามารถพบเห็นได บางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และ บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง รวมไปถึงการสรางเขื่อน
ตลอดสายซึ่งเป็นประเด็นสําคัญและละเอียดออนที่ส งผลกระทบตอกลุม lower-GMS คือการสรางเขื่อนโดย
เฉพาะที่ สปป.ลาวและเขมรตางก็ไดมีการสรางเขื่อนเนื่องจากนโยบายจากจีนที่สงผลกระทบตอการประมง
อยางเห็นไดชัดซึ่งยังคง (Bangkok Post, 2018) รวมไปถึงจากผลจากการสรางเขื่อนและแผนในการสรางเขื่อน
อีกหลายเขื่อนในเขต Lower-GMS นี้กอใหเกิดปัญหาความขัดแยงทางดานสิ่งแวดลอมและสังคมจากนัก
เคลื่อนไหว นักกิจกรรมโดยเฉพาะการสํารวจเสนการเดินทางทางน้ํา (Bangkok Post, 2017) ทั้งหมดนี้จีน
ไมไดมีมาตรฐานในการทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการปูองกันและบรรเทาผลกระทบใด ๆ
ทัง้ สิ้น

98

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

95

รวมไปถึงงานของ ธีรภัทร เจริญสุข (2558) ชี้ใหเห็นวา เกิดกลุมชนชั้นกลางใหมที่สามารถเขาถึง
สินคาและบริการไดมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุนใหม รวมไปถึงการกลุมคนเหลานี้ระดับการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นก็เป็น
ปัจจัยเรงใหเกิดชนชั้นกลางใหมในเมืองใหญ จากเดิมที่ป ระชากรสวนใหญจบเพียงชั้นประถมศึกษา หรือไมได
จบการศึ ก ษา ปั จ จุ บั น เยาวชนกว า ร อ ยละ 70 ได รั บ การศึ ก ษาถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา สามารถหางานที่ ใ ช
ความสามารถสูงขึ้น อานออกเขียนไดไมใชเพียงภาษาแม แตยังรวมถึงภาษาที่สองและภาษาที่สาม ซึ่งอาจเป็น
ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่ งเศส ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม หรือภาษาไทย ทําให ชนชั้นกลางใหมเหลานี้มี
ศักยภาพในการทํางานกับองคแการขามชาติห รื อเดิน ทางไปแสวงหางานในประชาคมอาเซียนได ดังนั้นจึง
กอใหเกิดการอพยพยายถิน่ ฐานของคนกลุมนี้จํานวนมาก ผนวกกับการเป็นประชาคมอาเซียนใน ปี 2015 ที่ทํา
ใหการไหลบาของทุนและการเดินทางในประชาคมอาเซียนสะดวกและรวดเร็วมากกวาแตกอน ยิ่งไปกวานั้น
เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุแมากขึ้นเพราะเกิดการเคลื่อนยายแรงงาน ทุนและผูคนในกลุม AEC อยาง
เดนชัดโดยเฉพาะแรงงานฝีมือที่เป็นความตองการของตลาดแรงงานนกลุมนี้
สวนทางดานเศรษฐกิจบริเวณ Lower-GMS เป็นพื้นที่ยุทธศาสตรแตอประเทศจีนและญี่ปุนในดาน
เศรษฐกิจอยางมีนัยยะสําคัญในกรณีของญี่ปุนจะเห็นไดอยางชัดเจนวาญี่ปุนมีการลงทุนในการพัฒนาในเขต
lower-GMS อยางมหาศาล การลงทุนที่นําโดยนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นใหความสําคัญมาโดยตลอดนับ ตั้งแตปี
2015 ที่ไดมีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาสูงถึง 750 ลานเยนหรือประมาณ 6.8 ลานดอลลารแ
สหรัฐอเมริกาและพยายามที่จะสงเสริมศักยภาพทางดานอุตสาหกรรม (Ministry of Foreign Affair of
Japan, 2017)
ในกรณีของประเทศจีนนั้นจะเห็นไดวาเกิดการการเคลื่อนยาย ตลาดเสรี ทุน แรงงานและบริการจาก
จีนมาตั้งถิ่นฐานในเขต Lower-GMS อยางมากโดย จากการศึกษาของพิทยา ฟูสาย (2551) ที่ศึกษาตลาดจีน
ในเมืองหวยทราย สปป.ลาว ซึ่งเป็นการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจซึ่งมิใชกลุมจากคนในทองถิ่นเหมือนแต
กอนซึ่งนําไปสูการลมสลายของพอคาแมคาชาวลาวที่ตองเปลี่ยนอาชีพใหม หากแตการเขามาของตลาดจีนก็ยัง
สงผลตอผูบริโภคระดับลางหรือชาวบานที่มีรายไดนอยที่สามารถเขาถึงสิ้นคาไดงายมากขึ้น รวมไปถึงสงผลตอ
ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น เชนเดียวกับงานของ วีนัส ฤาชัยและคณะ (2008) ที่ชี้ใหเห็นวาการสรางทางถนน R3A
คาดวาจะทําใหเกิดการคาจากพอคาชาวจีนเป็นสวนใหญและนําสินคาจากจีนเขามาขายอีกดวย
ทางดานการเมืองเองนั้นหลังจากที่เกิด องคแการระหวางประเทศและการเขามาชวยเหลือในระดับทวิ
ภาคีของประเทศจีนและญี่ปุนแลวนํามาสูซึ่งการปะลองกําลังทางการเมืองระหวางประเทศและดูเหมือนวา
ประเทศจีนจะไดเปรียบกวาผูเลนที่มากอนอยางญี่ปุนอยูมาก แมวาญี่ปุนจะเนนการสนับสนุนชวยเหลือใน
ระดับ ทวิภ าคีมากกวาและใชอํานาจออนเป็นตัว จักรสําคัญในการสรางความเป็นใหญในเขต Lower-GMS
เพราะทั้งนี้จีนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศลุมแมน้ําโขงซึ่ งมีสวนสําคัญอยางมากในเรื่องของภูมิศาสตรแของแมน้ํา
โขงซึ่งจีนเองก็ใชนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทางโดยอาศัยอํานาจทางเศรษฐกิจและการลงทุนเขามาเพื่อถวง
ดุลอํานาจทางทะเลของญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา โดยจุดนี้เองประเทศในเขต Lower-GMS จําเป็นที่จะตอง
รักษาสมดุลในความสัมพันธแระหวางมหาอํานาจเหลานี้เพราะไมใชเรื่องงาย ดังนั้นแลวผลกระทบที่มีตอชุมชน
ในเขต Lower-GMS จึงเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เขามากดดันใหการเมืองภายในหรือรัฐบาลของ
ประเทศในกลุมนี้ตองประนีประนอม ดังกรณีของ หมูเกาะสแปรตลียแและพาราเซล ซึ่งสนธิสัญญาปูองกันรวม
ทําใหลาวและกัมพูชาตองสนับสนุนเวียดนามในการเจรจาและปะทะกับจีนไปดวย (ธีรภัทร เจริญสุข , 2558)
หรือแมกระทั่งเรื่องการสรางเขื่อนจากแผนพัฒนาของจีนตามเสนทางน้ําแมโขงทั้งในกลุม Upper-GMS และ
Lower-GMS ที่มาจากแผนการจากประเทศจีน
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สวนประเทศญี่ปุนนั้นแมวาจะเป็นผูเลนหลักในการสรางเสริมการพัฒนาโดยอาศัยองคแกร ADB แตใน
นโยบายของนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะนั้นเห็นไดชัดวาไดกลับมาเขามาคานอํานาจจากประเทศจีนโดยเฉพาะ
การใหเงินสนับสนุนการลงทุนทางดานโครงสรางพื้นฐานและการลงทุนในดานอุตสาหกรรมที่เป็นบริษัทญี่ปุ น
เอง (Bangkok Post, 2015) จะเห็นไดวาการ ญี่ปุนและจีนเองตางก็อาศัย Lower-GMS เป็นพื้นที่ในการงัด
คานอํานาจของทั้งสองประเทศ โดยอาศัยนโยบายการพัฒนาเป็นหลัก ในขณะเดียวกันกลยุทธแที่ใชนั้นจะเห็น
ไดวาจีนเองใชอิทธิพลจากเศรษฐกิจเป็นตัวการหลักเพื่อสรางเสนทางตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทางอยาง
แข็งกราวมากกวาญี่ปุนซึ่งญี่ปุนเองนั้นอาศัยการสรางอํานาจในแถบ lower-GMS ผานการลงทุนโครงสราง
พื้นฐานเชน ถนนและรถไฟ การสรางเขตอุตสาหกรรมพิเศษ รวมไปถึงการใหกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ทั้งนี้กลยุทธแทางการเมืองที่เนนระดับทวิภาคยังถือไดวาเป็นกลยุทธแที่ดีกวาการประชุมในระดับพหุภาคี
อยางไรก็ตามทั้งสองประเทศตางก็มีการประชุมระหวางสองประเทศในเรื่องของลุมแมน้ําโขงซึ่งทั้งสองประเทศ
ไดมีการจัดประชุมกันและมีบทสนทนารวมกันมาแลวหลายครั้งนับตั้งแตปี 2008 (พ.ศ. 2551) จนกระทุง
ปัจจุบัน ในปี 2014 (พ.ศ. 2557) ( Ministry of Foregin Affair of Japan , 2014) เป็นตนมาซึ่งการประชุม
ชี้ใหเห็นถึงความพยายามที่จะรักษาระดับความสัมพันธแที่ดีตอกันและรวมมือมากกวาการแขงขัน หากแตเอา
เขาจริงแลวการแขงขันทางการครอบงําความเป็นใหญก็ยังคงอยู
7. สรุปและข้อเสนอแนะ
การใหความชวยเหลือไมวาจะเป็นของจีนหรือญี่ปุนเองแลวในการศึกษาทางการเมือง การปกครอง
และความสัมพันธแระหวางประเทศชี้ใหเห็นวาการใหความชวยเหลือเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ชวยสงเสริมให
เกิดครอบงําทางความคิดทางการเมืองของประเทศที่ให การชวยเหลือดังนั้นแลวไมวาการชวยเหลือจากจีนก็ดี
หรือญี่ปุนก็ดีตางมีนัยยะทางการเมืองที่ตองการครอบงําความคิดทางการเมืองของตนใหแกประเทศที่ใหการ
ชวยเหลือซึ่งกลุมประเทศในเขตลุมแมน้ําโขงตอนลางก็เชนกันตางก็ไดรับการชวยเหลือจากทั้งสองฝุายและไม
สามารถหลีกเลี่ยงได การใหความชวยเหลือแกมบีบบังคับใหเป็นไปตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทางนั้นก็เป็น
การเนนย้ําถึงระบอบการปกครองแบบสาธารณะจากประเทศจีน ในขณะที่ญี่ปุนแมจะชวยเหลือโดยใชพลัง
อํานาจออนอยางมากกวาที่จีนทําแตก็ยังคงแสดงใหเห็นถึงสภาวะการครอบงําความคิ ดทางการเมืองในระดับ
ลึกกวาจีนในขณะที่จีนนั้นเนนย้ําไปการพัฒนาในเชิงโครงสรางกายภาพมากกวาและทั้งสองประเทศตางอาศัย
การชวงชิงพื้นที่ทางการเมืองในเวทีระนานาชาติ โดยเฉพอยางยิ่งในระดับภูมิภาค เชนอาเซียนเป็นเวทีการ
ตอรองและแขงขันอยางเขมขน รวมไปถึงการใชกลยุ ทธแทางการเมืองแบบทวิภาคีดวยโดยการชวยเหลือทั้งจีน
และญี่ปุนเองตางก็ไมไดมีความหมายใหมในทางการเมืองเลย เพราะการชวยเหลือในการพัฒนาประเทศในลุม
น้ําโขงตอนล างนี้ ก็เป็น การถว งดุล อํานาจจากขั้ว การเมืองระหวาง “สาธารณะรัฐ ”และ “ประชาธิป ไตย”
นั้นเอง
ดวยเหตุนี้บริ เวณลุมแมน้ําโขงจึงเป็นจุ ดยุทธศาสตรแที่สําคัญในภูมิรัฐศาสตรแอยางไมตองสงสัย ใน
ขณะเดีย วกันประเทศในกลุมแมน้ํ าโขงทั้งหมดนั้น จําเป็นที่จะตองอาศัยการรวมกลุมในระดับภูมิภ าค เชน
อาเซี ย นเป็ น เวที ในการตอ รองเพราะมี พ ลั ง มากกว าการใชก ารเจราจาแบบทวิภ าคี รวมไปถึง การ ที่ภ าค
ประชาชนในแตละประเทศมีสวนรวมในการเขามาเป็นผูมีสวนไดเสียอยางจริงจังและรวมกันพัฒนาพื้นที่ในเขต
นี้ ดั งนั้ น แล ว การพัฒ นาที่ยั่ ง ยื น อย างแทจ ริ ง คือ การการพั ฒ นาสั งคมควบคู ไปกับการเมื อง งานวิ จัย ชิ้น นี้
เสนอแนะวาภาคประชาสังคมนั้นจําเป็นที่จะตองเขามามีบ ทบาทในการกํากับและประสานการพัฒนารวมกัน
มากกวาใหรัฐบาลของแตละประเทศเป็นผูกําหนดทิศทางการพัฒนา มิเชนนั้นการพัฒนาในเขตลุมน้ําโขงก็
อาจจะถูกครอบงําทางการเมืองและสงผลตอการพัฒนาตามประเทศที่ใหการชวยเหลือตอไป
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Supply-side Economics
Associate Professor Somsak Tambunlertchai, Ph.D.

ABSTRACT
In promoting economic growth and stability, most countries emphasize
implementation of demand-side policy. Encouraging consumption, investment, expanding
government spending, and promoting exports to boost aggregate demand are among the
major policy measures. Monetary and fiscal policies are also used to contain excessive
demand for goods and services for the attainment of economic stability.
Although supply-side economic policy measures such as the promotion of the
development of manpower and technology, and infrastructure construction are also
implemented in many countries, but these policy measures are mostly aimed at economic
development in the medium and long run since the impact of these policies often takes time
to show concrete results. In some countries, infrastructure construction is aimed at stimulating
the economy and creating employment, rather than to support the supply capabilities of the
economy.
This paper outlines the supply-side structural reform policy measures implemented in
China in recent years. It investigates the relationship between supply-side and demand-side
measures. Development of manpower and technology, infrastructure construction, and
promotion of productivity in different economic sectors are among the important components
of supply-side economic policy. At the present time, when technology develops at a very rapid
pace, supply-side economic policy are particularly needed. But for supply-side economic
policy to be successfully implemented, changes in the way of thinking or the mindset of
policy makers and people in all walks of life is crucial. Without determined effort and
continuous adaptations, it is difficult to carry out effective policy implementation.
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เศรษฐศาสตร์ทางด้านอุปทาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
1. ความนา
ในการดํา เนิ น นโยบายเศรษฐกิจ รั ฐ บาลในประเทศต าง ๆ มัก จะเนน นโยบายและมาตรการที่ มี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจทางดานอุปสงคแ เพื่อกระตุนความเจริญเติบโตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เชน
การดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และการคาตางประเทศเพื่อใหเกิดผลตออุปสงคแมวลรวม ซึ่งมีตัวแปรที่
สําคัญ คือ การบริโภค การลงทุนและการใชจายของรัฐบาล ตลอดจนสงเสริมใหมีอุปสงคแตอสินคาออกมากขึ้น
และการกีดกันการนําเขาดวยมาตรการตาง ๆ เพื่อใหประชาชนหันมาใชสินคาที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น
ความหมายอีกอยางหนึ่งของการจั ดการทางดานอุปสงคแคือ การใชวิธีการหรือมาตรการทางดาน
ประสงคแ เพื่อทําใหมีการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ในการใชน้ํามันหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
อาจใชมาตรการทางดานราคาและการใหขาวสารขอมูล แกผูบริโภคเพื่อใหมีการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลืองอยาง
ประหยัดอยางไรก็ตาม ในประเทศตาง ๆ มีนโยบายและมาตรการทางดานอุปทาน เชน การสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑแในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ การสรางสิ่งสาธารณูปโภค และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ แตนโยบายดาน
อุปทานมักถูกมองวาเป็นนโยบายที่ไมอาจเห็นผลไดชัดเจนในระยะเวลาสั้นและไมสามารถนํามาใชในการแกไข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ตองประเชิญอยูในขณะใดขณะหนึ่งไดอยางทันทวงที
นอกจากนั้น โยบายทางดานอุปทาน ก็ไมไดรับการพิจารณามากนักในวิชาหลักเศรษฐศาสตรแท่ัวไป
แม เ ศรษฐศาสตรแ ท างด า นอุ ป ทานจะมี ก ารศึ ก ษากั น ในวิ ช าเฉพาะในแขนงต า ง ๆ เช น เศรษฐศาสตรแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรมนุษยแ การเกษตรและอุตสาหกรรม แตแนวคิดและขอสรุปของ
เศรษฐศาสตรแอุปทานนี้ มักไมมีการนํามาเชื่อมโยงกับการแกปัญหาเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ เชน ปัญหา
เงินเฟูอ การกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการแกปัญหาการวางงาน
สําหรับนักการเมืองที่มีสวนในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ก็มักจะเนนนโยบายและ
มาตรการที่มุงแกปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหนาของประเทศที่เผชิญอยูโดยมักจะละเลยการสรางความแข็งแกรง
ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว แมในเรื่องการสรางสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งมีความสําคัญในการสราง
สมรรถภาพทางเศรษฐกิจของประเทศทางดานอุปทานในระยะยาว มักนํามาใชเพื่อการกระตุนอุปสงคแทางดาน
การลงทุนและการสงเสริมการจางงาน คือ อาศัยการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคมากระตุนอุปสงคแมวลรวมโดย
มุงหวังที่จะทําใหมีการบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ในหลายประเทศถึงกับมีการสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคบางอยางที่ไมมีความจําเป็น หรือมีประโยชนแใชสอยไมคุมคากับคาใชจายที่ทุมเทลงไป
การสรางความสามารถทางเศรษฐกิจการดานอุปทานบางอยางเชนการพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยแ อาจตองใชเวลานานพอควรจึงเห็นผลไดชัดเจน ผูบริหารเศรษฐกิจที่เป็นนักการเมือง
ซึ่งมุงหวังที่จะไดคะแนนเสียงจากประชาชน จึงมักไมใหความสนใจ เพราะไมสามารถที่จะแสดงผลงานไดใน
ชวงเวลาที่ตนมีสวนในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศอยู
ในแวดวงวิชาการ แมมีผูเห็นความสําคัญของเศรษฐศาสตรแทางดานอุปทาน แตก็ยังไมมีการพัฒนา
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแทางดานนี้อยางเป็นระบบ ในลักษณะเชนเดียวกันกับการสงเสริมการบริโภคการลงทุนและ
การใชจายของรัฐบาลที่มีความสําคัญตอความเจริญเติบโตและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในชวงเวลาที่ผานมา เศรษฐศาสตรแทางดานอุปทานที่มีการกลาวขวัญกันมากคือการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจในสมัยประธานาธิบดีเรแกน(Ronald Reagan)ของสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ 1980 ซึ่งมีการใช
นโยบายที่เรียกกันวาเศรษฐศาสตรแทางดานอุปทาน (supply-side economics) หรือเศรษฐศาสตรแของเรแกน
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(Reaganomics) ซึ่ ง มีส าระสํ าคั ญ คือ การลดภาษีใ ห แก ส ถานประกอบการและปั จ เจกบุค คล และการลด
กฎระเบียบและขั้นตอนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเรแกนเชื่อวาการใชนโยบายและ
มาตรการทางดานอุปทาน สามารถแกปัญหาเศรษฐกิจทั้งการลดปัญหาเงินเฟูอและการลดอัตราการวา งงาน
เพราะเชื่อวาการเก็บภาษีในอัตราสูง จะเป็นการบั่นทอนกําลังใจของธุรกิจและประชาชน การลดภาษีและ
กฎระเบียบในการทําธุรกรรม ทําใหเกิดผลดีตอการลดภาวะเงินเฟูอและเพิ่มการจางงานได เพราะเมื่อมีการลด
อัตราภาษีและลดขั้นตอนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจก็จะมีการลงทุนมากขึ้น คนทํางาน
และผูประกอบอาชีพอิสระก็ยินดีที่จะทํางานมากขึ้น ทําใหมีสินคาและบริการมาก ราคาสินคาก็จะไมแพง
เพราะมีการผลิตในปริมาณมากขึ้น การจางงานในระบบเศรษฐกิจจะมีมากขึ้น คนทํางานก็จะมีรายไดมากขึ้น
และมีอํานาจซื้อสูงขึ้น การใชในโยบายทางดานอุปทานนี้จึงสามารถแกปัญหาเงินเฟูอและการวางานได ทั้งยัง
ไมทําใหรัฐบาลเก็บภาษีไดนอยลง เพราะแมมีอัตราภาษีลดลง แตรัฐบาลก็เก็บภาษีไดมากขึ้นเพราะเมื่อมีการ
ผลิตสินคาและบริการมากขึ้น เงินภาษีที่เก็บไดก็ยอมมีมากขึ้นตามไปดวย
อยางไรก็ตาม การแกปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาของรัฐบาลเรแกน แมไมทําใหเศรษฐกิจของ
อเมริกาเกิดการถดถอย แตก็สรางปัญหาหลายประการตามมา เพราะการลดภาษีขนานใหญในขณะที่ไมไดลด
การใชจายของรัฐบาล(ทั้งยังมีการใชจายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใชจายทางดานการปูองกันประเทศ) มีผลทําให
รัฐบาลอเมริกาตองมีการขาดดุลในงบประมาณ และตองทําการกูเงินจากตลาดเงินเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีผลทํา
ใหอัตราดอกเบี้ยในอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณแ การสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมีผลทําใหเงินทุนจาก
ประเทศตางๆ ไหลเขาสูอเมริกาเป็นจํานวนมากเพื่อทํากําไรจากสวนตางดอกเบี้ย การไหลเขาของเงินทุนแมมี
ส ว นกระตุ น เศรษฐกิ จ ในอเมริ ก า แต ก็ มี ผ ลทํ า ให ค า เงิ น ดอลลารแ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น มามาก ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ
ความสามารถในการแขงขันในชวงเวลานั้น อเมริกาจึงตองประสบกับสภาวะที่เรียกวา"ขาดดุลคูขนาน"(twin
deficits) คือมีการขาดดุลทั้งในงบประมาณและดุลการคา
หลังจากยุคประธานาธิบดีเรแกน ในอเมริกาก็ไมคอยมีใครกลาวถึงเศรษฐศาสตรแทางดานอุปทานอีก
แมบรรดานั กการเมืองของพรรครี พับ ริ กัน(Republican Party)ยั งเชื่อในทฤษฎีการลดภาษีเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ และมีการเสนอให ล ดอัตราภาษีล งมาหลายครั้ง และในปัจจุบัน ประธานาธิบ ดีทรั มป (Donald
Trump) ก็มีการลดอัตราภาษีลงมาขนานใหญอีกครั้งหนึ่ง
2. เศรษฐศาสตร์อุปทานในประเทศจีน
เศรษฐศาสตรแทางดานอุปทานไดมีการกลาวขวัญกันอีกครั้งหนึ่งในชวงไมกี่ปีที่ผานมา เมื่อประเทศจีน
ซึ่งเวลานี้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญมาก มีการใชนโยบายเศรษฐกิจที่มีการเนนปัจจัยทางดาน
อุปทานเศรษฐกิจจีนมีการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงมากเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ในระหวางปี ค.ศ. 19802010 เศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวโดยเฉลี่ยรอยละ 10 ตอปี ตั้งแตปี 2011 เป็นตนมาจนถึงปัจจุบัน อัตราการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนไดชะลอตัวลงไปมาก คือมีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยรอยละ 6-7 ตอปี การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการแข็งคา
ของเงินหยวนซึ่งสงผลตอการสงออกของจีน การรักษาอัตราความเจริญเติบโตในระดับรอยละ 10 ตอปีอยาง
แตกอนทําไดยากขึ้นเมื่อฐานเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจตองประสบกับขอจํากัด
จากคาจางแรงงานและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่มีราคาสูงขึ้น ประเทศจีนจึงตองมีการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อรักษา
ความสามารถในการแขงขัน แตการปฏิรูปเศรษฐกิจในขั้นตอไปก็ทําไดดวยความยากลําบาก
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รัฐบาลจีนจึงเห็นวา ประเทศจีนควรมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยหันมาสงเสริมความ
ตองการการบริโภคภายในประเทศ การพัฒนาเมือง และการสงเสริมกิจกรรมในภาคบริการ ตั้งแตปี ค.ศ.
2015 เป็นตนมา รัฐบาลจีนมีการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจใหม ที่เรียกวาการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ทางดานอุปทาน (supply-side structural reform)
สาระสําคัญของเศรษฐศาสตรแทางดานอุปทานของจีน มีความแตกตางกันกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่
ใชในอเมริกาในทศวรรษ 1980 ซึ่งมุงที่จะใหมีการเจริญเติบโตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยการลด
ภาษีและลดกฎระเบียบในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตเศรษฐกิจจีนมีปัญหาที่แตกตางกัน แมมีการ
ชะลอตัวลงไปบาง แตก็ไมถึงกับตกอยูในสภาวะชงักงัน และเงินเฟูอก็มีระดับต่ํา อยางไรก็ตาม จีนมีความ
จําเป็น ในการปรับปรุงสร างฐานเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน และเพื่อให สภาวะ
ทางดานอุปสงคแและอุปทานของสินคาและบริการมีความสมดุลมากขึ้น
โดยสรุป การปรับปรุงสรางเศรษฐกิจทางดานอุปทานของจีน ก็คือการแกปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีอยู
ในเวลานี้ ทั้งการมีกําลังผลิตที่ลนเกิน มีสินคาที่ไมสามารถระบายออกสูตลาดจํานวนมาก ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
รัฐวิสากิจและรัฐบาลทองถิ่นมีหนี้สินในระดับสูง ในขณะเดียวกันในบางทองที่ ก็มีอุปทานของสินคาและบริการ
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ยังมีไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
นักเศรษฐศาสตรแและผูบริหารของรัฐบาลจีนอธิบายวา การปรับโครงสรางเศรษฐกิจทางดานอุปทานมี
ภารกิจอยูหาดาน คือ ก.ขจัดกําลังการผลิตที่ลนเกิน ข. ขจัดสินคาคงคลัง หรือสินคาที่มีการตกคางอยูมาก
ค.ขจัดภาระหนี้สินของภาคธุรกิจและรัฐบาลทองถิ่น ง.ลดตนทุนการผลิตและการจําหนายสินคาและบริการ
จ. เสริมเติมสิ่งที่ยังมีอยูไมเพียงพอตอความตองการ (3 ขจัด 1 ลด 1 เสริมเติม)
ก. การขจัดอุปทานสวนเกิน ปัญหาของเศรษฐกิจจีนคือมีสินคาและบริการที่ลนเกินอยูมากในบาง
ภาคเศรษฐกิจ เชน เหล็ก ถานหิน แผนพลังงานแสงอาทิตยแ และบานพักที่อยูอาศัย จากที่มีอุปทานสวนเกิน
ทําใหวิสากิจจํานวนมาก มีการใชกํา ลังการผลิตในระดับต่ํา จึงตองขจัดอุปทานที่ลนเกินในภาคธุรกิจเหลานี้
ข. การขจัดสินคาคงคลัง เมื่อสินคาขายไมออก ก็ยอมมีสินคาที่ตกคางอยูมาก จึงตั้งมุงขจัดสิ่งที่ยัง
ตกคางอยูใหหมดสิ้นไป
ค. การขจัดภาระหนี้สิน ในชวงเวลาที่ผานมา ภาคธุรกิจโดยเฉพาะรั ฐวิสาหกิจรวมทั้งรัฐบาลทองถิ่น
ในประเทศจีน มีภาระหนี้สินอยูมากเนื่องจากระบบการเงินมีการปล อยกูใหแกวิสาหกิจที่ประสบกับภาวะ
ขาดทุน การใหกูของระบบธนาคารมีสวนทําใหใหวิสากิจที่ประสบกับการขาดทุนสามารถอยูตอไปได แตก็มี
หนี้สินพอกพูน ในปัจจุบันในประเทศจี นมีวิสาหกิจหลายแหงที่กลายเป็น"วิสาหกิจผีดิบ"ที่อยูไดดวยการ
อุดหนุนของรัฐบาลและเงินกูของธนาคาร จึงตองมีมาตรการที่จะขจัด "วิสาหกิจผีดิบ" เหลานี้ออกจากระบบ
เศรษฐกิจ หรือไมก็มีการเยียวยาให "ผีดิบ" ฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยไมตองมีการสนับสนุนจากรัฐบาลและระบบ
ธนาคาร การขจัดการพยุงหรือการเกื้อหนุนวิสาหกิจและรัฐบาลทองถิ่น จึงเป็นนโยบายที่สําคัญสวนหนึ่งของ
การปรับปรุงสรางทางดานอุปทาน
ง. การลดตนทุน ถือวาเป็นภารกิจที่สําคัญมากของการปรับโครงสรางทางดานอุปทาน วิธีการที่สําคัญ
คือการสงเสริ มการวิจั ยพัฒ นาและนวัตกรรม ส งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกิดใหม และปรับปรุง
อุตสาหกรรมที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภารกิจการลดตนทุนนี้มีความสําคัญตอการเพิ่มอุปทานของ
สินคาและบริการ ซึ่งสงผลตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะปานกลางและระยะยาว
นอกจากการลดตนทุนการผลิตแลว การลดตนทุนยังหมายรวมถึงการลดตนทุนในระบบเศรษฐกิจอื่นๆ
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน คาโลจิสติกสแ และคาใชจายในการขนสงสินคา อัตรา
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ภาษีและกฎระเบียบ ตลอดจนการกํากับควบคุมของหนวยงานในภาครัฐบาลที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตนทุ น
ในระบบเศรษฐกิจที่นอกเหนือจากตนทุนการผลิตโดยตรง
จ. การเสริมสรางสิ่งที่ยังขาดแคลนอยู สรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถเอื้อ
ประโยชนแตอประชาชน เชน ปรับปรุงบริการการศึกษา สาธารณสุข ผลิตสินคาและบริการที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ยากจนและผูสูงอายุ
นโยบายทางดานอุปทานตาง ๆ ของจีนมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงกับนโยบาย
ทางดานอุปสงคแดวย การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจทางดานอุปทานและอุปสงคแนั้น มิไดห มายความวา
เราจําเป็นตองเลือกนโยบายในดานใดดานหนึ่ง หรือเนนหนั กไปในดานใดดานหนึ่ง แตเราอาจดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจทางดานอุปทานและอุปสงคแพรอมพรอมกันไปได
3. ความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและอุปสงค์
นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจดานอุปสงคแและอุปทานมีสวนสัมพันธแกันอยางใกลชิด เมื่อมีการ
ผลิตสินคามากขึ้น ยอมตองมีการใชทรัพยากรและมีการจางงานมากขึ้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถาจะผลิตสินคา
และบริการมากขึ้น ก็ยอมมีความตองการปัจจัยการผลิตมากขึ้น และเมื่อมีการผลิตสินคาและบริการมากขึ้น
หากอุปสงคแที่มีตอสินคาและบริการนั้นนั้นมิไดเพิ่มขึ้น ราคาของสินคาและบริการที่ผลิตไดนั้ นก็จะลดลง ซึ่งมี
ผลทําใหประชาชนมีความสามารถในการบริโภคสินคาและบริการในปริมาณที่มากขึ้น หรือมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น
แตถาสินคาและบริการที่ผลิตเพิ่มขึ้นมานั้น ไมมีคนตองการมากนัก และขายไดไมมาก ก็ไมสรางแรงจูงใจใน
การผลิต และอาจสงผลทําใหการผลิตลดลงในรอบตอไป
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจทางดานอุปทาน หากทําไดสําเร็จ จะมีผลดีตอการบริโภค การลงทุน
และการสงออก ตลอดจนสงผลตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ หากสินคาและบริการที่ลน
เกินลดลง การผลิตมีการใชเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และมีสินคาและบริการใหม
เกิดขึ้น ก็ยอมสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจ อยางไรก็ดี หากปราศจากการตอบสนองทางดานการบริโภค หรือ
สินคาที่ผลิตออกมาไดนั้นไมมีผูใดตองการ หรือมีความตองการไมมาก สินคาและบริการที่ผลิตออกมาใหมก็ไม
สามารถจะขายไดหรือขายไดไมหมด ในทางตรงกันขาม หากอุปสงคแที่มีตอสินคาและบริการที่ผลิตขึ้นมาใหมมี
มาก ก็จะมีผลกระตุนใหมีการผลิตมากขึ้น เมื่อสินคาและบริการมีการผลิตมากขึ้น และประชาชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศมีความตองการสิ่งที่ผลิตออกมานั้นมากขึ้น ทั้งผูประกอบการและคนงานที่ผลิตสินคา
และบริการเหลานั้นก็จะมีรายไดมากขึ้น ซึ่งก็มีผลตอการกระตุนการบริโภคการลงทุนและการสงออกในระลอก
ตอไป
ในวิช าเศรษฐศาสตรแ อุป ทานและอุป สงคแจึงมีความสั มพัน ธแซึ่งกัน และกัน ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแ ที่
นําเสนอโดย Jean-Baptiste Say ในศตวรรษที่ 19 กลาววา อุปทานจะเป็นตัวสรางอุ ปสงคแขึ้นมาเอง (กฎของ
เซ Say's law) กลาวคือ เมื่อมีการผลิตสินคาและบริการมากขึ้น ก็จะมีการใชทรัพยากรและมีการจางงานมาก
ขึ้น ทําใหผูผลิตมีรายไดสูงขึ้น ซึ่งทําใหเขามีความตองการสินคาและบริการมากขึ้น อุปทานเพิ่มขึ้น รายได
เพิ่มขึ้น อุปสงคแเพิ่มขึ้น จึงทํางานกันในลักษณะวงจรทําใหเศรษฐกิจมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดานอุปทานและอุปสงคแ จึงไมไดหมายความวา เราจําเป็นตองเลือกดาน
ใดดานหนึ่ง หรือเนนหนักไปทางใดทางหนึ่ง หากควรพิจารณารวมกันและดําเนินการควบคูกันไปทั้งสองดาน
แมนโยบายที่เรี ย กกัน วานโยบายเศรษฐกิจทางดานอุปทานดวยกันเอง สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได
ตัวอยางเชน นโยบายและมาตรการการปรับโครงสรางเศรษฐกิจทางดานอุปทานของรัฐบาลจีนในการลดกําลัง
การผลิตที่ลนเกิน และการลดสินคาคงคลัง ก็สามารถนํามาใชในการแกปัญหาเพื่อเสริมสรางสิ่งที่ ยังมีอยูไม
108
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เพีย งพอ เชน การสร างถนนหนทางในเขตชนบทที่อยู ห างไกล การสร างสิ่ งอํานวยความสะดวกทางดาน
สาธารณสุ ข ที่ จ ะตอบสนองความต อ งการของประชาชนสู ง อายุ ต อ งใช วั ส ดุ ก อ สร า ง ในการสร า งสิ่ ง
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งมีผลตอการลดความลนเกินของสินค าบางอยาง เชน เหล็ก
ปูนซีเมนตแ แผงผลิตพลังงานแสงอาทิตยแ นโยบายการเสริมสรางสิ่งที่ยังมีอยูไมเพียงพอกับนโยบายลดผลผลิต
ที่ลนเกิน จึงสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได
การขจัดภาระหนี้สินของวิสาหกิจและการลดการปลอยกูใหแกภาคเศรษฐกิจที่มีภาระหนี้สินมาก มีผล
ทําใหสถาบันการเงินสามารถหันมาใหเงินกูแกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอื้อตอการผลิตสินคาใหม การวิจัยและ
พัฒนา และการสรางผูประกอบการใหมมากขึ้น
นโยบายของรัฐบาลจีนในชวงเวลาไมกี่ปีที่ผานมา ทั้งนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งทาง” (One Belt, One
Road) ซึ่งมุงที่จะขยายขอบเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศจีนกับประเทศตางๆ
และนโยบาย “ผลิตในประเทศจีนปี 2025” (Made in China 2025) ซึ่งมุงพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
กาวหนา ก็สามารถสนับสนุนนโยบายการปรับโครงสรางเศรษฐกิจทางดานอุปทานของรัฐบาลจีน เพราะมีผล
ทําให สินคาจีนที่ล นเกิน บางอยาง สามารถระบายออกสู ตางประเทศไดสะดวกขึ้น และทําใหประเทศจีนมี
ความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคไดมากขึ้น
4. องค์ประกอบของเศรษฐศาสตร์ทางด้านอุปทาน
สวนประกอบที่สําคัญของเศรษฐศาสตรแทางดานอุปทานก็คือ การลดตนทุน นอกจากตนทุนการผลิต
สิน คาและบริ การแล ว ยั งมีตน ทุน อื่น ๆ เชน ตนทุนการขนส งและการจําหนายสินคา ตนทุนที่มีตอสถาน
ประกอบการและคนงานทางดานภาษีอากรและตนทุนที่เกิดจากกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุมการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน ซึ่งเป็นตนทุนในระบบเศรษฐกิจที่นอกเหนือจากตนทุนการผลิตโดยตรง
สิ่งสําคัญของนโยบายเศรษฐศาสตรแทางดานอุปทานก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสราง
สินคาและบริการใหมที่สามารถตอบสนองความตองการของทั้งภายในประเทศและในตางประเทศได ในการนี้
การพัฒนาและการปรับปรุงเทคโนโลยีเป็นสวนประกอบที่สําคัญ ในโลกปัจจุ บัน การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีเป็นไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาเทคโนโลยี และการรูจักนําเทคโนโลยีใหม ๆ ในการผลิตสินคาและ
บริการเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อใหมีการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเป็นตองมีการสราง
สถาบัน สิ่งสาธารณูปโภค และกําลังคนที่สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมได ดวย
เหตุนี้ สถาบั น สิ่ งสาธารณู ป โภค และกํา ลั งคนจึ งล ว นเป็นส ว นประกอบที่สํ า คัญของการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจทางดานอุปทาน
อยางไรก็ตาม นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มุงส งเสริมความเจริญเติบโตและรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ มีความสําคัญและไมควรถูกละเลย นอกจากโยบายการเงิน การคลัง และนโยบายการคาตางประเทศ
แลว นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีความสําคัญตอทางดานอุปทานคือ นโยบายสงเสริมความเจริญของภาค
เศรษฐกิจตาง ๆ ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ การดําเนินนโยบายการพัฒนาภาคเศรษฐกิจนี้
สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐศาสตรแทางดานอุปทาน ซึ่งนับวันจะมีความสําคัญมากขึ้นในยุคที่วิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
กลาวโดยสรุป นโยบายเศรษฐกิจทางดานอุปทานเกี่ยวของกับ การพัฒ นาและการปรับ โครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศในระยะปานกลางและในระยะยาว ตางกับนโยบายเศรษฐกิจทางดานอุปสงคแ ซึ่ง
โดยทั่วไป มักจะใชในการแกปัญหาทางเศรษฐกิจในระยะสั้นหรือปัญหาที่กําลังเผชิญอยูในขณะใดขณะหนึ่ง
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นโยบายเศรษฐกิจทางดานอุปทานอาจครอบคลุมสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้คือ
ก. โครงสรางสถาบั น ทั้งสถาบั นในความหมายกวางรวมถึงระบบเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองการ
ปกครอง กฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนทําเนียมประเพณี และความคิดของคนในสังคม และสถาบันใน
ความหมายแคบ เช น สถาบั น การศึ ก ษา และสถาบั น วิ จั ย และสถาบั น การส ง เสริ ม การลงทุ น ใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและกิจการบริการตาง ๆ
ข. ความพรอมมูลของสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ
ง. การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การตลาด และการบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน
จ. การปรับโครงสรางในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ
สิ่ ง สํ า คั ญที่ จ ะทํ าให การบริ ห ารเศรษฐกิจ ทางดา นอุ ป ทานประสบความสํ าเร็ จอยา งหนึ่ งคื อ การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือวิถีความคิด (Mindset) ของผูมีสวนในการบริหารเศรษฐกิจ และของประชาชนใน
ประเทศในทุกภาคสวน หากรัฐบาลและประชาชนไมตระหนักถึงขอจํากัดที่เป็นสิ่งขัดขวางความเจริญของ
ประเทศ และไมพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแลว การ
ดํ า เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ไม ว า จะเป็ น นโยบายทางด า นอุ ป ทานหรื อ อุ ป สงคแ ก็ ไ ม ส ามารถจะประสบกั บ
ความสําเร็จได
นโยบายการปรั บ โครงสร า งทางเศรษฐกิ จ ด า นอุ ป ทานของประเทศจี น แม มี ส าระครอบคลุ ม ที่
กวางขวางกวานโยบาย เศรษฐกิจของประธานาธิบดีเรแกนในสหรัฐอเมริกาที่ใชในทศวรรษ 1980 แตก็ยังไม
อาจ ถือไดวา เป็นเศรษฐศาสตรแทางดานอุปทานที่ครบถวนสมบูรณแ เศรษฐศาสตรแทางดานอุปทานยังตองมีการ
พัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สถานการณแเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
จากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ
อยางไรก็ตาม การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจทั้งทางดานอุปสงคแและอุปทาน จําเป็นตองพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของนโยบาย โดยมีการดําเนินนโยบายตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ของประเทศ ไมควรเรงรีบ จนเกิน ไป แตเมื่อสถานการณแเปลี่ย นไป นโยบายตาง ๆ ก็ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณแที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
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China Manufacturing Development Plan and Prospective Cooperation
Models between China and Thailand
Professor Cui Changcai, Ph.D.
Institute of Manufacturing Technology,HuaqiaoUniversity,
Xiamen 361021, China

ABSTRACT
This paper discussed the prospective fields and models of cooperation between China
andThailand based on the ten-year national plan of China, namelyMade in China 2025 or
China Manufacturing 2025endorsed by Premier Li Keqiang in 2015 which was the country‟s
first action plan focusing on promoting manufacturing. It was designed to transform
Chinafrom a manufacturing giant into a world manufacturing power.The main content of the
plan was reviewed in the paper including development target, three-step strategy, four
principles, five guidelines, nine tasks, and ten key sectors.The two countries cooperation may
cover all areas mentioned in the plan such as numerical control tools and robotics, new
information technology, energy saving and new energy vehicles, new materials, agricultural
machinery, and so on. For models of cooperation, more prospective cooperation chances may
be provided and supported by two governments on the basis of current cooperation in
different fields. Those cooperation activities may further be developed through new projects
in key sectors especially in areas of strength, such as new material, new energy, robotics and
AIs etc..
Keywords: Made in China 2025, Thailand 4.0, The Belt and Road Initiative, Cooperation models

中国制造业发展蓝图与中泰合作模式
崔长彩
华侨大学制造工程研究院，福建厦门，361021

摘要
本文基于‚ 中国制造 2025‛ 对中国制造业的规划蓝图，探讨了中泰两国潜在的合作领域
和合作模式。‚ 中国制造 2025‛ 于 2015 年由李克强总理签署，是中国聚焦于提升制造业
的第一个行动计划。该计划旨在促进中国由制造大国向制造强国转变。文章回顾了计
划的主要内容：规划目标、三步走策略、四个原则、五个纲领、九大任务、十大领
域。两国的合作领域可覆盖计划中所列所有领域，如数控技术与机器人、新兴信息技
术、节能与新能源汽车、新材料、农业机械，等等。对于合作模式，在当前各领域合作基
础上，两国政府可提供和支持更多合作机会。合作模式可以是在中国制造 2025 关键领
域开展新项目的深入合作，尤其在优势领域，如新材料、新能源、机器人和人工智能等
等。论文也探讨了其他有利于地区发展的合作模式
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Introduction
In the 21st century, the world’s industrial structure is changing rapidly.
Facing the international manufacturing situation that the highly developed countries such
as the United States, Germany and Japan have all formulated policies supporting further
development of their own manufacturing and at the same time the developing countries such
as India and Brazil are also catching up with their own advantages[1]. China must come up
with a ‚Made in China 2025‛strategy in order to ‚bring down operating costs and boost
efficiency and innovation in the manufacturing sector‛. Expert from China Ministry of
Industry and Information Technology explained that China manufacturing industry is being
pressured from both sides：Advanced economies and emerging economies. The advanced
economies paid more attention to manufacturing again through new plan such as Germany’s
Industry 4.0 to accelerate the manufacturing upgrading; the emerging economies such as
Vietnam became the new manufacturing bases through low wages to strengthen the country’s
economy. China needs to advance from making cheap products to providing higher-level
products and services that eventually can compete with those from advanced economies and
emerging economies[2].
Therefore "Made in China 2025" program emerged as Chinese factories struggled with
decreasing demand, increasing competition from international competitors and slower
economic growth. In 2015 Premier Li Keqiang endorsed " Made in China 2025" or China
Manufacturing 2025 which was the country’s first action plan focusing on promoting
manufacturing [3]. The aim was to modernize national manufacturing sectors, transforming
China into an innovative, high-quality, high-technology global competitor within a decade
through the plan.
Facing the new challenges in new era, Thailand government also launched a "Thailand
4.0" strategy in 2016, which said Thailand economy should be driven by innovation and new
technology, and it aims to promote the local startups and strengthen the economy competition
power to avoid the middle-income trap. Thailand's economy is developing rapidly as a result
of "Thailand 4.0" strategy. Thailand 4.0 strategy is put forward by Prime Minister Prayut Chano-cha's government for future 20 years’ economic and social strategic objectives[4], which aims
to transform Thailand into an economy driven by innovation and technologies following the
Industry 3.0 featured by foreign investment intake, light industry 2.0 featured by low cost
workers and Agriculture 1.0.
Two countries have the similar economy development plan. China need to restructure the
whole of Chinese manufacturing by 2025 proposed in China Manufacturing 2025 through
cooperation with the world countries. Thailand also need cooperation to reach the targets set
in Thailand 4.0, the new, government-designed economic model to develop high-tech
industries and innovation.
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Two countries are neighbors and partners with good relationship. Two countries both also
locate on the trade routes, officially called the Silk Road Economic Belt and the 21st-Century
Maritime Silk Road, the proposed extended trading route linking Asia, Europe and Africa.
The development strategy of the Belt and Road Initiative provides more chances and
challenges for both sides[5].
The synergy of the Belt and Road Initiative，together with Made in China 2025 and
Thailand 4.0 development program can help improve regional interconnectivity, accelerate
economic growth and bring tangible benefits to people in East Asia, experts from China and
Thailand said at a forum on Friday[6].
The paper reviewed the main content of China Manufacturing 2025 first and then on the
basis of the plan some cooperation ways between two sides were listed referenced the
existing successful cooperative models, especially in the latest years.

Made in China 2025
‚Made in China 2025‛ strategy aims to ‚bring down operating costs and boost efficiency
and innovation in the manufacturing sector‛. The Ministry of Industry and Information
Technology of China summarized the main contents of the plan with "One Two Three Four
Five Nine Ten‛[7]. "One" means a development target: China will develop to a manufacturing
power; "Two" means integrating information technology and industry to achieve the goal;
"Three" means achieving the goal through a "three step" strategy‛; "Four" means four principles;
"Five" means five guidelines; "Nine" means nine tasks; "Ten" means 10 key sectors. The details
are explained as follows:
The "three step" strategy:
To transform China into a leading manufacturing power by the year 2049 (China new
government was founded in1949) through a "three step" strategy and each step will require
about ten years. In the first decade: China will be ranked among the manufacturing powers; in
the second decade: China will reach a generally moderate level among the manufacturing
powers; and in the third decade: China will transform into a leading manufacturing power.
The four principles:
The first principle is ‚market-oriented and government-guided‛; The second principle is
‚based on the present and having a long-term perspective‛; The third principle is
‚comprehensively pressing forward and making breakthroughs in key areas‛; and the fourth
principle is “independent development and win-win cooperation‛.

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

113

110
The five guidelines:
The first guideline is ‚innovation-driven‛; The second guideline is ‚giving priority to
quality‛; The third guideline is ‚green development‛; the fourth guideline is ‚optimizing
structure‛; and the fifth guideline is ‚talent oriented‛.
The nine tasks:
The nine tasks include improving manufacturing innovation, integrating technology and
industry，strengthening the industrial base，fostering Chinese brands，enforcing green
manufacturing，promoting breakthroughs in 10 key sectors，advancing restructuring of the
manufacturing sector，promoting service-oriented manufacturing and manufacturing-related
service industries and promoting international manufacturing.
The ten key sectors:
The ten key sectors are new information technology, numerical control tools and
robotics, aerospace equipment, ocean engineering equipment and high-tech ships, railway
equipment, energy saving and new energy vehicles, power equipment, new materials,
medicine and medical devices, and agricultural machinery.
To fulfill the tasks, "Made in China 2025" will focus on five major projects, including
establishing a manufacturing innovation center and boosting intelligent manufacturing. Of all
the projects included in the "Made in China 2025" plan, intelligent manufacturing is crucial.
Intelligent manufacturing is based on internet of things, cloud computing, and big data. These
technologies will be involved in every aspect of the manufacturing process, to realize
machine optimized decisions.
The internet will become the powering engine for intelligent manufacturing, and the idea
coincides with Germany's Industry 4.0
Compared with industry 4.0:
"Made in China 2025" and "Germany raised Industry 4.0" are largely similar. It's a
combination of internet and advanced technology. It will push up a new round of
manufacturing development.
But we still have big difference among regions and sectors in China in terms of
technology. We still have to catch up on industry 2.0 and industry 3.0 before we reach the
stage of 4.0. But the binding of internet and manufacturing is a good opportunity to speed up
our development[8].
Industry 4.0: focuses on the development of fully-automated "smart" factories. These
factories would make products fully customizable.
Made in China 2025: span the whole manufacturing industry, applying advanced ideas
not only from Germany, but also from the U.S. and Britain, among others.
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According to the plan, by 2025 China will basically realize industrialization nearly equal
to the manufacturing abilities of Germany and Japan at their early stages of industrialization.
‚Made in China 2025" represents anything but reckless State intervention. Instead it stands
as yet another clearly thought-out government initiative that should enable Chinese industry
to move to a more modern culture of high quality, high investment and a brand-oriented
business environment.
Compared with Thai 4.0:
The biggest similar between "Made in China 2025" and Thailand 4.0 is the driven by
innovation. Without technological innovation, there is no Thailand 4.0 and "Made in China
2025". For the new challenges two countries facing, there are no choice but innovative
reforms in manufacturing. And technical innovation are the key bases for manufacturing
development. The innovation-driven Thailand 4.0 development program is highly consistent
with the aims and goals of the One Belt and One Road Initiative and those proposed in the
"Made in China 2025".
Difficulties and problems in implementation of Made in China 2025[9]
(1)International environment remains complicated and challenging:
The global economy is now in a period of moving toward new growth drivers, and the
role of traditional engines to drive growth has weakened. Despite the emergence of new
technologies such as artificial intelligence and 3D printing, new sources of growth are yet to
emerge, and the global economy has remained sluggish. Anti-globalization sentiment and
protectionism are on the rise, bringing more uncertainties.
(2)Innovative development path remains to be explored:
As there is no off-the-shelf experience to draw from in terms of transforming and
upgrading the manufacturing sector and achieving the shift between new and old driving
forces, we have to rid ourselves of dependence on traditional ways of development. There is
still a long way to go when dealing with issues such as how to cultivate new industry and
transform the old one, stabilize growth and adjust structure, and to address the balance of
government guidance and market role.
(3)Market forces need to be allowed to play a more effective role:
Faced with pressure from economic downturns, some regions and sectors are in a rush to
promote investment and stabilize growth. Meanwhile, we need to be fully aware of issues like
the decrease of investment, particularly private investment in the manufacturing sector, and
the extreme pressure that some manufacturing companies face in production and operation.
Necessary policies and measures must be developed promptly to provide effective guidance.
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Next Six Steps for implementation of Made in China 2025
The following lists those steps for "Made in China 2025" explained by China Ministry of
Industry and Information Technology [10].
(1)To implement initiatives such as “Five Major Programs”:
Five major programs include the construction of national manufacturing innovation
centers, smart manufacturing, consolidation of industrial foundation, green manufacturing,
and high-end equipment innovation. Develop and issue the cultivation plan of ‚mass
entrepreneurship and innovation‛ platforms for manufacturing companies, and take special
actions accordingly, focusing on improving the supporting capability for innovative
technologies such as industrial cloud, industrial big data and industrial Internet. Promote the
development of Innovation centers in the fields of robots, electronics &information and new
materials, and guide and facilitate establishment of provincial innovation centers. Develop
new models for discrete smart manufacturing, process smart manufacturing, network
coordinated manufacturing, large-scale personal and customized service, as well as remote
operation and maintenance. Make breakthroughs in key technologies and equipment, such as
additive manufacturing, smart sensing and control. Continue to implement a series of major
breakthrough actions and one package application plan., improve the basic system for
industrial technologies, enhance basic public service platforms for industrial technologies,
and promote interactive development between the whole set / system and basic technologies.
Facilitate development and integration of green manufacturing system, as well as pilot
program for transforming the green development of traditional manufacturing sector, adopt
clean production process, improve efficiency of water resource utilization and transform basic
manufacturing technique in an environment-friendly way. Focusing on the development of
key systems and core parts, facilitate breakthroughs in a range of key equipment which are
subject to export restrictions abroad and urgently needed domestically, such as aero-engines,
gas turbines and high-end CNC machine tools.
(2)To extend coverage of pilot cities and city clusters:
Select 20 to 30 cities / clusters with good conditions and exemplary role, and continue to
promote pilot programs of ‚China Manufacturing 2025‛. Provide guidance to pilot cities /city
clusters in initiating the work on implementing the five new development concepts, ways to
achieve tasks and supporting policies and measures. On the one hand, enhance coordination
and supervision, establish evaluation system and create an environment where central
government, provinces and pilot cities focus on key areas, collaborate and support each other;
On the other, by making use of the interactive mechanism at different levels, enhance
guidance and regulation, and pursue differentiated development of the manufacturing sector
across regions.
(3)To accelerate the construction of key milestone projects:
We will coordinate the implementation of the key milestone projects for 2016 which are
still in progress, to specify the division of responsibilities and schedule, to ensure sound
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implementation of the projects. Furthermore, focusing on key areas and bottlenecks defined in
‚China Manufacturing 2025,‛ we will continue to select arrange of projects which have a
sound foundation and high relevance, and which have long been the bottleneck for the
industry and are likely to achieve breakthrough in the next 2 or 3 years, as key milestone
projects for 2017 to advance with concentrated efforts.
(4)To implement a new round of key programs on technological transformation and
upgrading:
Implement the key project package for transforming and upgrading manufacturing
sector, support major projects on transformation of corporate intelligence, upgrading of basic
capabilities, promotion of green manufacturing, development of high-end equipment.
Continue to publicize Investment Guidelines on Technological Transformation and
Upgrading of Industrial Enterprises, strengthen guidance for enterprises, localities and
financial institutions. Improve the database on key corporate technological transformation
projects and compile annual guiding plan, enhance information sharing and matchmaking
between industry and financing, and develop financial products and services that match with
technological transformation.
(5)To optimize development environment for manufacturing sector:
Streamline administration and delegate more powers, improve regulation and optimize
services. Speed up the transformation of government functions, improve regulation on
industrial access, and establish an operational and post-operational regulatory system which is
transparent and efficient with clear division of rights and responsibilities. Implement targeted
industrial policies and strive to make policies inclusive and functional. Improve synergy and
coordination between industrial policies with those of taxation, financing and trade. Support
SME’s development, implement preferential taxation policies already in place, support
innovative ways of financing for micro- enterprises and reduce effectively costs of enterprises.
(6)To promote international exchange and cooperation.
Implementing the philosophy of open development, we will promote alignment of ‚China
Manufacturing 2025‛ with the industrial development strategies of international partners
through various bilateral or multilateral cooperation mechanisms, and enhance international
cooperation in smart manufacturing, expand cooperation in industrial investment with
countries along the Belt and Road regions, implement key projects on international capacity
cooperation, in order to achieve win-win cooperation.

Prospective cooperation models
To implement "China Manufacturing 2025", the first ten-year action guideline for
building China into a strong manufacturing nation, is an important strategic move for the
future development of China manufacturing sector. To implement Thailand 4.0 is also a key
program for Thailand development facing international economic reform.
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In China, under the coordination of the State Leading Group for Building China into a
Strong Manufacturing Nation, relevant agencies have improved top-level designing and
working mechanisms, strengthened synergy coordination and interaction among different
bodies and at different levels, and gave play to the role of enterprises as principal part and the
role of key projects as enabler. Progress was made in various aspects of our work which
played an important role in stabilizing industrial growth and speeding up manufacturing
transformation and upgrading.
One measure to implement ‚Made in China 2025‛and Thailand 4.0 is to promote
international exchange and cooperation as mentioned above. ‚As neighboring countries, China
and Thailand are close partners and reliable friends. The two countries have established a
comprehensive strategic cooperative partnership and strengthened cooperation in multiple
areas such as agriculture, railway connectivity education, and trade. In addition to helping
Thailand build needed infrastructure, the synergy between the initiative and Thailand 4.0
would help transform Thailand into a key logistics hub between Southeast Asia and China‛
expert reviewed [11].
Both countries have a significant need to boost linkages with other countries and
promote industrial upgrading, said Vice-president of the Chinese Academy of Social
Sciences. He named infrastructure, telecommunications, digital economy, energy and internet
technology as the five key areas for the bilateral cooperation in the next five years[12].
Data provided by the Chinese embassy in Bangkok show that China has been Thailand's
largest trade partner since 2013, the year the initiative was proposed by President Xi Jinping.
In 2016, the total import/export volume between the two countries was $65.8 billion, an
increase of 2.5 percent from 2015, according to the Ministry of Commerce [13].
Just as those measures in ‚Made in China 2025‛, possible cooperation models can be
from different aspects: More and more prospective cooperation chances may be provided and
supported by two governments on the basis of current cooperation in different fields. Those
cooperation activities may further be developed through new projects in key sectors
especially in areas of strength, such as new material, new energy, robotics and AIs etc.
The first cooperation model is project co-construction, especially in transportation
infrastructure. Aiming at key milestone projects, both countries play role to accelerate the
areal development such as railway construction. The "One Belt and One Road" international
passage and economic project is basically the construction of an corridor, where the former is
based on the infrastructure construction-to promote the development of economy and society
through the development of transportation infrastructure. The "One Belt and One Road" project
will stimulate the structural rearrangement of infrastructure and resources, while the
international passage will refresh the system and structure of regional economy and the trade
market[14].
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China and Thailand signed the Memorandum of Understanding an Sino-Thai Railway
Cooperation in 2014. Under this memorandum, a railway of 873km would be jointly built by
both countries. It will be the first standard gauge in Thailand. The Railway connecting both
countries will stimulate both countries' economy and serves as an example of the "One Belt
and One Road" project echoing the infrastructure construction plan.
As known to all the construction of railway brings tremendous effects to the trade share
between the two countries. The trading activities between the two countries would be more
vigorous in the accessible area.
The second cooperation model is education resources sharing. With the development of
the globalization, the international cooperation on education resources sharing is becoming
more and more important to enhance the collaboration between two countries. China is
implementing the open policy on education resources sharing since around 40 years ago [15].
With the implementation of "One Belt and One Road" strategy, there will be more stimulation
on the collaboration between China and Thailand on education resources sharing in the future.
Thailand locates close to China and there is cultural similarity between two countries. China
should increase more opportunities working with Thailand on educational resources sharing
collaboration. Especially aiming at innovation talents, both countries give more education
support for requirements of technological transformation and upgrading. The governments of
our two countries should give more opportunities for young students to study abroad, these
students will be the main force in the construction of their countries in the future. Young
college teachers in the two countries should learn more from each other, and participation in
common scientific research projects. We can build an open education resources sharing
platform based on Network, people in both countries can use these resources anytime.
The third cooperation model is technical innovation. Science and technology are primary
productive force. At present, the core technology is mainly grasped by Europe and America.
Both of us need strong scientific and technological power. The comprehensive national power
is presented by the overall level of advanced technology. Under the initiative of One Belt And
One Road, Made in China 2025, and Thailand 4.0, international cooperation in technical
innovation has become one of the best integration points for China and Thai. Technology
innovation development is the important foundation of national economic development. The
Chinese government attaches great importance to the investment in science and technology
innovation. China has engaged in extensive technological exchanges and cooperation with
Thailand, and we can Build a platform for Scientific and technological Innovation, on this
platform, we can train people for profession, study in the basic scientific research, and
implement of a number of scientific and technological projects. What’s more, through this
technical innovation platform, we have a chance to build a strong scientific research system to
compete with Europe and America in the field of high technology in the near future.
The fourth cooperation model is financial cooperation between China and Thai. Thai as an
important starting point of ‚the Belt and Road‛and a country connecting Africa and Europe
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wil1 be acting as a significant bridge and belt in the construction of ‚One Belt and One
Road‛．In addition，China and Thai have built China„ASEAN Free Trade Area (CAFTA) and
The Great Mekong sub-region economic cooperation，which has also received fruitful
achievements[16]．However，in the area of financial Cooperation, both sides are all in the
initial stage with some obstacles that could affect bilateral financial cooperation；the
economic base determines the superstructure，therefore，both sides should effectively
promote the construction of ‘One Belt and One Road‛ So as to achieve a closer economic
relationship between China and Thailand and strengthen bilateral financial cooperation and
exchange．

Conclusions
‚One Belt And One Road‛ initiative embodies the concept of openness, inclusiveness,
mutual benefit and win-win progress, Thailand is a close neighbor of China and an important
member of ASEAN with close relations with China, Thai is the intersection of the silk road
economic belt and the 21st century maritime silk road, has very important geo-economic
strategic status. China and Thailand, with different basic national conditions, have established
sound economic and trade relations. Deepen mutually beneficial cooperation around One Belt
and One Road, it will benefit the people of both countries, it has important demonstration
effect on countries along One Belt And One Road.
With the advance of ‚ Made in China 2025‛ and Thailand 4.0, our two countries will
cooperate more closely in the transportation infrastructure, education resources sharing,
technical innovation and financial cooperation，we will achieve enviable results in these
areas of cooperation.
China and Thai are a community of common interest and shared future featuring
equality, solidarity and win-win cooperation.
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[9] The Implementation of ‚China Manufacturing 2025‛, Ministry of Industry and Information
Technology, March 11, 2017.
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[12] Belt, Road enhances regional benefit of Beijing-Bangkok ties By Pan Mengqi | China
Daily | Updated: 2018-06-23.
[13] http://africa.chinadaily.com.cn/world/2017-04/27/content_29106436.htm Alibaba
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New Measures of China’s ODI Supervision and its Impacts on Thailand
Professor Tang Zhimin, Ph.D.

ABSTRACT
The growth and fluctuation of China’s ODI (Outward Direct Investment) in recent years
attract increasing attentions around the
world. The paper reviews the framework of laws and
regulations and analyses the mechanism for regulating ODI in China. It discusses the changes in
the regulation, the underlying reasons for these changes and its impacts on countries like
Thailand
引言
中国对外直接投资（ODI）近年来连续快速增长，在 2016 年达到 1900 亿美元的
历史高位，占全球对外投资总额的 11％（见图 1）。但是 2017 年中国的对外直接投资
却同比下降了 29. 4% ，为 1200 亿美元45。这个变化是否与中国海外投资监管新举措有
关？中国是如何监管其对外直接投资的？其监管机制发生了什么变化，这种变化会对
于泰国等东盟国家会有什么影响？本文从三个方面回答上述问题：1）中国海外投资监
管法规一览； 2）中国海外投资监管的机制；3）中 国海外投资监管的变化和影响。

图 1: 中国对外直接投资 ODI 及其在全球对外投资中的份额

45

122

中国商务部数据
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1. 中国海外投资监管法规一览
中国海外投资监管法规的建立和公布，可分为 2004，
2014 和 2017 三个阶段
（见表 1）。其中，2004 年为初创阶段，建立了发改委核准项目，商务部核准企业的
监管制度。2014 年发改委的 9 号令建立了核准与备案相结合的制度，放松了海外投资
的监管（详细内容参阅附录 1）。而从 2017 年起，则从便利，规范和服务三方面改进
了海外投资的监管（详细内容参阅附录 4 和 5）。并分别出台了中央企业的监管办法和
民营企业的行为规范（详细内容参阅附录 2 和 3）。

表 1: 中国海外投资监管法规
公布时间

公布单位

法规名称

法规要点

2004

发改委

发改委核准项目

2004

商务部

境外投资项目核准暂行管理办
法 （21 号令）
关于境外投资开办企业核准事
项的规定

2014

发改委

境外投资项目核准和备案管理

备案和核准

2017

国资委

2017

2017

发改委、商务
部、人民银行、
发改委
外交部工商联

2017

办法（9 号令）
中央企业境外投资监督管理办
法
民营企业境外投资经营行为规
范
企业境外投资管理办法
（11 号令）
关于进一步引导和规范境外投
资方向的指导意⻅

商务部核准企业

央企监管体系和过程
民企管理及行为规范

敏感类核准、非敏感类备案
鼓励、限制、禁止三类

发改委、商务
数据来源：
作者根据有关法规整理
部、⼈民银行、
外交部
2. 中国海外投资监管的机制

从表一列举的 7 个法规总结来看，中国海外投资监管的机制大致可以归纳为以
下四个方面：1）需要核准与备案的项目；2）核准和备案的效力； 3）鼓励、限制和禁
止的分类管理； 4）事前、事中和事后的分段管理。

2..1 需要核准与备案的项目
中国的对外直接投资分为需要发改委核准的敏感国家和敏感项目，不需要发改
委核准，只需要在国家或者省级发改委备案，以及不需要核准与备案的三大类。其中
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需要发改委核准的敏感国家和敏感项目如表 2 所示。不属于敏感国家和敏感项目的中
央管理企业和地方企业中方投资额 3 亿美元及以上的，只需要报国家发改委备案。不
属于敏感国家和敏感项目的地方企业中方投资额 3 亿美元以下的，只需要报省级发改
委备案。此外，境内企业和自然⼈通过其控制的境外企业的境外投资的非敏感类项
目，如果中方投资额在 3 亿美元及以上，虽然无需进行核准和备案，但在项目实施前
46
需要通过网络系统向国家发改委提交大额非敏感类项目情况报告表 。

表 2: 需要发改委核准的敏感国家和敏感项目

数据来源： 作者根据有关法规整理

2..2 核准和备案的效力
发改委的核准以及在国家级和省级发改委备案对于海外投资的进行具有相当重
要的意义。根据最新规定，在程序上，需要核准或备案中国对外直接投资项目只有在
取得核准文件或备案通知书之后，才可以为项目投⼊资产、权益或提供融资、担保，
并得以办理外汇、海关等部门的手续，通过金融企业进行融资结算（见图 2）。

46

124

发改委 㻞㻜㻝㻣: 企业境外投资管理办法
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2..3 鼓励、限制和禁止的分类管理
在发改等 2017 年发布的《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》，
中国海外投资在行业上首次有了鼓励、限制和禁止三大类的明确表述（见表 3）。

图 2: 核准和备案的效力

数据来源： 作者根据有关法规整理

表 3: 鼓励、限制 和禁止的分类管理

数据来源： 发改委等 2017: 关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见
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2..4 事前、事中和事后的分段管理
在各类投资主体和事先事中事后的全覆盖方面，国资委在 2017 年发布的《中央 企业境
外投资监督管理办法》中有了详细的规定：在事前管理方面，要求编制年度境外投资
计划，审核负面清单特别监管类、保证境外不从事非主业投资；在事中管理方面，要
求随机监督检查、跟踪分析调整、阶段评价和过程问责；在事后管理方面，则要求年
度境外投资完成情况报告、评价、常态化审计。

3. 中国海外投资监管的变化和影响。
从 2017 年以来中国海外投资监管的变化可以从变化的原因，内容和影响三方面
来描述。

3..1 变化的原因
中国 2017 年加强海外投资监管原因主要有三条：其一是伴随着 2014 年以来中
国对外投资的迅速增长，中国管理高层对于非理性、高杠杆对外投资带来的风险的关
47
注。有报道甚至指出部分对外投资是某些企业变相向海外转移资产 。其二是中国外汇储
备的急剧减少。根据中国央行数据，中国的外汇储备在 2014 年 6 月达到历史峰值 3.99
万亿美元。而从 2014 年第二季度到 2016 年末，中国的外汇储备下降约 1 万亿美元，
而对外直接投资也是中国外汇储备急剧下降的原因之一48。其三是从 2004 年中国正式
实施海外投资监管以来，在监管方式上也有需要改善的余地，比如实现各类投资主体
事前事中事后的全覆盖，投资主体对于便利化和服务的诉求等等。

3..2 变化的内容
比较 2017 年与 2014 年的监管法规，可以总结出中国海外投资监管的变化的主
要内容 （表 4）。2017 年的变化包括便利、规范和服务企业境外投资三大方面。在便
利企业境外投资方面，新规定包括：取消项目信息报告制度，取消地方初审、转报环
节，发改委核准备案的效力从投资生效条件变更为实施条件等；在规范企业境外投资
方面，

新规定包括：把境内企业和自然⼈通过其控制的境外企业的境外投资纳⼊管

理，调整了敏感国家和地区表述，实行鼓励、限制和禁止的分类管理，加强事中事后
监管，引⼊信用记录和联合惩戒制度等；在服务企业方面，新规定包括建立境外投资
管理服务网络系统等。

47
48
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《㻞㻝 世纪经济导报》：‚遏制非理性对外投资‛ 㻞㻜㻝㻣 年 㻣 月 㻞㻝 日
潘功胜 㻞㻜㻝㻣： ‚理性看待我国外汇储备规模的变化‛。 《求是》㻞㻜㻝㻣 年， 㻝㻟 期
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表 4: 中国海外投资监管的变化的主要内容
取消项目信息报告制度 （路条）
便利企业
境外投资

取消地方初审、转报环节
核准备案从生效条件变更为实施条件
细化受理告知环节、核准文件和备案通知书有效期统一延长到 2 年
境内企业和自然⼈通过其控制的境外企业的境外投资纳入管理
调整敏感国家和地区表述，鼓励、限制和禁止的分类管理

规范企业
境外投资

细化申请变更要求（投资地点、中方投资额变化 1 亿美元及以上
等）
事中事后监管：重大不利情况报告、项目完成情况报告、重大事项
问询 和报告
信用记录和联合惩戒制度
投资主体可以咨询、反映情况和问题、提出意见和建议

服务企业

境外投资管理服务网络系统

数据来源：
境外投资 作者根据有关法规整理

3..3 变化的影响
2017 年中国海外投资监管的变化，是当年中国对外直接投资下降的一个重要原
因。其表现是：在鼓励、限制和禁止的分类管理中属于受限制的房地产、文化体育和
娱乐业等行业的对外投资在 2017 年上半年下降 80% 左右；部分企业的境外投资备案申
49
请受到限制，他们的资金出境受限造成交割违约 。

从对泰国的影响来看，2017 年中国对泰国投资 BOI 申请项目有所下降，但是金
额继续上升。具体来说，未来受中国政府鼓励的而与泰国有关的项目包括：1） ‚ 一带
一路‛ 和周边互联互通的基础设施； 2）优势产能、优质装备、技术标准输出；3）境外
高新技术先进制造业合作、境外研发中心； 4）审慎评估经济效益 的基础上的境外矿产
等资源项目；5）农林牧副渔等互利共赢领域； 6）有序基础上的商贸、文化、物流等
服务，符合条件的金融机构。
而来泰国投资下列项目因为受中国政府限制会有较大幅度的下降：1）房地产、 酒店、
影城、娱乐业、体育俱乐部；2）信用不符合泰国技术标准要求落后生产设备的项目；
3）不符合泰国环保、能耗、安全标准的项目50。

49
50

经济观察网: ‚㻞㻜㻝㻣 年中国海外投资下降预计 㻞㻜㻝㻤 平稳发展‛，㻞㻜㻝㻤 年 㻠 月 㻝㻝 日
发改委等 㻞㻜㻝㻣: 关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见
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表 5:中国海外投资监管变化对于泰国的影响
中国比重 BOI 申请金额：中国（亿泰 中国比重
铢）

Year

BOI 申请项目：中国

2015

53

9.9%

124

12.9%

2016

99

11.3%

238

9.5%

2017

87

10.6%

275

9.7%

数据来源： 泰国 BOI

参考文献：

21 世纪经济导报：‚遏制非理性对外投资‛ 2017 年 7 月 21 日
发改委 2004 ： 《境外投资项目核准暂行管理办法》 （21 号令）
发改委 2014 ：《境外投资项目核准和备案管理办法》（9 号令）
发改委等 2017: 《民营企业境外投资经营行为规范》
发改委 2017： 《企业境外投资管理办法》 （11 号令）
发改委等 2017： 《关于进⼀步引导和规范境外投资⽅向的指导意见》
国资委 2017: 《中央企业境外投资监督管理办法》
经济观察⽹: ‚2017 年中国海外投资下降 预计 2018 平稳发展‛，2018 年 4 月 11 日
潘功胜 2017： ‚理性看待我国外汇储备规模的变化‛ 《求是》2017 年， 13 期
商务部 2004: 《关于境外投资开办企业核准事项的规定》

128

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

125
附录 1：发改委 2014：境外投资项目核准和备案管理办法（9 号令）

来源：发改委 2014：境外投资项目核准和备案管理办法（9 号令）
附录 2：国资委 2017：中央企业境外投资监督管理办法

来源：国资委 2017：中央企业境外投资监督管理办法
附录 3：发改委等 2017: 民营企业境外投资经营行为规范

来源： 发改委等 2017: 民营企业境外投资经营行为规范

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

129

126
附录 4: 发改委 2017: 企业境外投资管理办法 （11 号令）

来源：发改委 2017: 企业境外投资管理办法

附录 5：发改委等 2017: 关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见

来源：发改委等 2017: 关于进⼀步引导和规范境外投资方向的指导
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Sino-Thai Cooperation in Cross-Border E-commerce
Associate Professor Huang Rihan, Ph.D.
College of International Relations/
Institute of Thai studies, HQU

ABSTRACT
In recent years, China‟s “Internet Plus+” initiative has been fully implemented by
enterprises. A large number of new applications in the digital economy have been rapidly
developed. The growth rate of Chinese Internet companies represented by such as Tencent
and Alibaba Group development so quickly. Currently，Alipay is currently available in more
than 28 countries overseas. On Double 11 the deal in one second amount to RMB is worth 1
billion yuan a day for the same day, and sales reached RMB 120.7 billion on that day, which
can be said to have created a historical record. Double 11 has become a common festival for
some Asian countries. The EWTP established by Alibaba Group and the Malaysian
government is a model of digital economic cooperation. EWTP supported by big data and
realized by smart logistics, guarantees the good can be in customers‟ hands in 24 hours in
China and 72 hours around the world, which boosts The successful realization of the rapid
development of bilateral economic and trade relations between Malaysia and China.
Thailand's 4.0 strategy and China's "Belt and Road Initiative" have a high degree of
compatibility. Therefore, in the future of e-commerce, especially EWTP, China and Thailand
have great potential for in E-commerce especially EWTP cooperations in the future..
Key words: Sino-Thai Cross-border e-commerce EWTP

中泰两国在跨境电商领域合作研究
黄日涵
华侨大学国际关系学院/泰国研究所副教授
摘要：随着中国政府对互联网行业的鼓励，近些年来中国的‚ 互联网+ ‛ 倡议得到
了企业的充分落实，大量数字经济领域的新运用得到了快速的发展。以腾讯、阿里巴
巴集团为代表的中国互联网企业成长发展速度迅猛。支付宝目前在海外超过 28 个国家
可以使用，双 11 当天 1 秒钟的交易量达 10 亿元人民币，当天当日销售达到 1207 亿人
民币，可以说这创造了新的历史记录。目前双 11 也已经成为了亚洲部分国家共同的节
日。阿里巴巴集团和马来西亚政府合作成立的 EWTP（Electronic
World
Trade
Platform）电子世界贸易平台项目，也是数字经济合作的一个典范，. EWTP 通过大数据
支撑以及智慧物流的实现，保证全中国 24 小时快递直达，全世界 72 小时快递直达，
成功的实现了马来西亚与中国双边经贸关系的快速发展。泰国 4. 0 战略与中国的‚ 一带
一路‛ 倡议，有着高度的契合度。因此未来在电子商务特别是 EWTP 领域，中泰两国有
很大的合作潜力。
关键词：中泰 跨境电商

EWTP
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China and Thailand’s current trade situation and future opportunities
for cooperation
Professor Wang Kuanhsi
College of International Relations/
Institute of Thai studies, HQU

ABSTRACT
China and Thailand have a very long trade relationship. Recently, alongside China's
deepening trade relationships with Southeast Asia and the establishment of many free trade
zones, China and Thailand‟s trade and political relationships have been largely improved.
Currently, China is the biggest trade importing country of Thailand, and the flow of trade
between the two countries occupies a major part of Thailand‟s total trade volume. China has
set the relationship of itself and Thailand to be the strategy cooperation relationship. In
addition, China‟s One Belt, One Road plan provides a number of opportunities for Thailand‟s
development. As a result of these opportunities, China and Thailand should endeavor to
progress and develop together. However, obstacles remain, such as the type of merchandise is
too few, the trade structure is unbalanced, etc. But China and Thailand can improve these
difficulties through enhancing and negotiating their bilateral-trade policies and joining the
area trade associations. Thus, both China and Thailand have multiple areas that they can work
on to create a better economic and political situation between the two countries.

中泰的贸易现况与展望
王冠玺
华侨大学国际关系学院教授博士生导师

摘要：中国与泰国在历史上有长期的贸易关系。近年来，随着中国与东南亚各
国家贸易关系的加深，以及自由贸易区的纷纷设立，中泰之间的贸易往来与政治关系，
都有著明显的提升。当前中国已经是泰国最大的贸易进口国，中泰的贸易总量占据了
泰国贸易总量很高的比重。中国也将中泰关系，定位为战略合作关系。中国在推出“一
带一路”建设后，为泰国提供了非常好的发展机遇，中泰两国应该携手并进，共同发展。
然而，当前的中泰贸易仍然存在着商品种类过于单一，贸易结构不够平衡等问题。中
泰之间可以通过加强经贸政策的双边协调，不断优化双边贸易结构，以及积极参与区
域贸易合作等方式，来改善中泰贸易的体质，两国共同为中泰的贸易发展，政治合作，
创造出更好的条件。
关键词：中泰贸易 一帶一路 自由贸易区
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一、引言
2001 年 11 月中国正式加入世界贸易组织（WTO）后，中国决定向东盟地区开放
蔬果市场。2003 年 10 月 1 日，中国与泰国签订了《关于中泰水果与蔬菜双边贸易零
关税协议》，此一协议不仅具有商业贸易方的意义，同时也巩固了中泰两国的外交关
系。中泰两国正式实施蔬菜水果贸易‚ 零关税‛ 是在《中国-东盟全面经济合作框架协
议》的‚ 早期收获‛ 方案后，中国和东盟为加速取消关税，以实现 2010 年建成自由贸易
区这一目标所迈出的第一步。此后，中泰两国的贸易往来日趋频繁，双边贸易额也不
断攀高；但是由于多种原因，中泰之间的贸易仍然存在一些问题，值得我们进一步了
解，并寻找出适切的解决方案。
二、中泰贸易存在问题的原因
自从中泰进行双边贸易以来，中泰两国贸易一直保持着相对平稳快速的发展，但
是双边贸易发展一直处于不平衡的状态，泰国多处于逆差地位。特别是人民币汇率近
年来不断升值，引起的泰币跟着升值等原因，导致泰国对中国贸易逆差较大。总体而
言，中泰之间之所以会发生贸易不平衡的情形，主要有以下几个原因：
（一）中泰双方的技术水平与劳动力不同导致贸易不平衡
中泰贸易逆差扩大的原因，与两国的政治情势、传统风俗、语言文化，以及产
业结构等均有关系。当前中泰贸逆的差额，集中在机电产品，主因是因为泰国的机电
产品竞争力低于中国制品。此外，中泰两国的产业都属于劳动密集型，都需要丰沛的
劳动力来支持。事实上，泰国的劳动力资源已经堪称丰富，但是中国的劳动力优势，
在全世界范围都是独占鳌头；而且泰国因为无法满足市场上的劳动力需求，还得从邻
近国家输入劳动力，因而进一步加大了中泰的贸易逆差。
中泰双边贸易商品中资源密集产品和初级产品所占比例较大，但产品技术含量
不高，由于双方贸易产品中生产资源密集型产品和初级产品时所必要的技术要求不
高，导致这些产品的成本不同的原因在很大程度上取决于劳动力成本。在中泰两国的
贸易产品中，泰国的主要出口产品大多数是自然传统型产品，其生产设备和技术水平
要求不高。例如占据泰国对中国出口产品较大比例的主要是天然橡胶、木薯产品、大
米、水果等。生产这些产品并不需要精确的仪器和精湛的技术支持，但所需的劳动成
本却极高。然而，泰方从中方进口的产品却多属技术型产品，主体部分是以电脑及零
配件、家用电器。钢铁等为主的深加工产品，初级产品所占比例非常少。由于中方拥
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有比泰方更为丰富和低廉的劳动力。与此同时，中国相比于泰国来说，还能制造更多
的具有竞争优势的产品。相较之下，中泰双边贸易上，泰国确实不战优势。
（二）中国的劳动力资源优于泰国
中国这三十年经济腾飞与中国的劳动力资源有绝对的关系，这也是人口红利的
一种体现。过去三十年中国的劳动密集型产业发展迅速，正是中国经济发展重要因
素。截至 2016 年，中国总人口为 14.

09 亿，其中劳动力人口 8.

24 亿，占总人口的

58. 6% ，虽然劳动力人口占比略有下滑，但总体劳动力人口在近几年依然保持稳定上升
51
的趋势，人口红利依旧明显。 反观泰国国内劳动力数量比较少，而且处于严重缺乏当

中，据泰国国家统计局数据，该国目前约有 3870 万劳动人口，占人口比例的 58.6%，52
与中国相比差距为 8 亿多劳动力，巨大的差距也造就了很多劳动力密集型产业发展严
重失衡，进出口商品逆差严重，中国出口很多优势产业，转移过剩产能。
近五年，中国的劳动力呈现下降趋势，而中国政府也逐渐认识到该问题的严重
后果，也在不断调整中国的经济政策和产业升级，向着更高层次发展，尽力避免因为
劳动力减少而影响中国的经济。
泰国工业部门缺乏严重人口劳动力危机，已经缺少劳动力人口约为 39 万人，其
中多是集中在纺织行业、服装行业、电子行业等劳动密集型行业，作为泰国的支柱产
业，这几个行业由于泰国劳动力的减少已经出现很大的下滑状态，泰国政府也在不断
的改变国内劳动力问题，加大对周边国家的劳动力吸引，引进越南、菲律宾、柬埔寨
等地劳动力，放宽劳工政策，来发展泰国传统行业。
中国是世界上的生产大国，拥有非常强大的产品生产能力 以及丰富的劳动力资
源，以及自然资源，在相对先进的生产技术和管理水平的共同作用下，能够大规模生
产出远销至世界各地的物美价廉的产品。这也正是泰国政府为什么会担忧中国大规模
的具有竞争力的产品会瞬间涌入泰国，冲击泰国的整个市场，因而给泰国带来难以收
拾的经济困境，做出了暂缓执行零关税的决定。
此外，中国经济发展有了不断的动力，也是为大众旅游时代人民出境旅游大的
规模。在两国经济实力、两国消费者旅游等条件相同的情况下，中国赴泰国的绝对人
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2017 年中国劳动力人口数量及平均工资统计，参见：http://www.chyxx.com/industry/201801/603701.html

52

世行称泰国须引进更多劳动力。参见：http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201602/04/t20160204_8743143.shtml
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数比泰国人数超高。因此，两国的人口规模差异会进一步加剧双方旅游服务贸易不平
衡的问题。
（三）双边自由化贸易程度低
泰国的出口商出口货品至中国，除了必须缴纳相对较高的进口关税外，还需要
缴纳其他的税费。相对而言，泰国政府也为了避免中国的商品和产品在短时间内大量
涌入泰国市场，导致泰国制的产品陷入突发性的溃败局面，暂缓了实施中泰双边零关
税此一协议。
由于中国和泰国采用不同的税收制度，也一定程度上影响了双方的贸易自由化
程度。例如：在增值税方面，中国实施的是生产型增值税，而泰国实施的是消费型增
值税。泰国的增值税税率为 7% ，中国则为 17% ，优惠税率为 13% ；泰国实施的是具有
保护倾向的关税政策。中泰两国在对商品进行征税时，由于商品种类的不同所以设定
了不同的税种，而且各税种之间的税率高低也呈现出不同的差异，使得贸易产品在市
场上的竞争力受到了不同程度的影响。例如，中国本土的水果不需要缴纳任何增值
税，但从泰国进口的各种热带水果却需要征收 13% 的增值税，这就使得同类水果在中
国市场竞争中，泰国水果就处于了劣势地位。
此外，中泰双方并未形成统一的进出口检疫标准，造成了双方货物进出口商的
困扰。例如：泰国商人将龙眼出口到中国时，中国采取于泰国严格的检验检疫标准，
使得泰国出口龙眼到中国的难度因而增加。
中国虽然拥有相对优良的基础设施与运输工具，但由于技术性问题，仍然存在
着商品流、信息流和物流整合不足的现象。此外，中国辐员辽阔且区域差异较大。多
数的泰国企业家，均缺乏对中国市场的内部交易系统的基本知识，也不了解中国的商
业文化。一般来说，泰国商人普遍认为中国的市场环境过于复杂，法律规定严苛，因
此不太愿意到中国市场销售高品。实际上，泰国和中国的贸易有相当一部份是通过第
三方来完成双边交易。物流成本降低，也同样的促进中国向泰国出口，中泰两国贸易
的主要途径除了水路运输外目前还增加公路运输。中泰双方签署了友好合作协议，对
中泰贸易的长远发展起到了一定的促进作用，同时由于公路运输减少了空间距离也在
一定程度上降低了运输成本，鼓励了中方的大型企业积极参与对泰方的贸易力度，这
在一定程度上也扩大了从泰国角度而言的贸易逆差。
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（四）泰国政府支持力度不足
中国-东盟自由贸易区的大力推进促进了中泰贸易的发展，泰国政府也积极响应
有关自由贸易协定所规定的内容，也提出了贸易投资领域的对策，2012 年中泰两国政
府共同合作签订了双方的合作共同行动计划（2012-2016），以促进双方的自由贸易发
展，但是在促进双边自由贸易发展方面，泰国政府所采取的支持力度远远不够，从而
影响了双方贸易自由化的进程。如泰国政府对于农产品也采取了一系列的惠农政策来
促进农业生产，即政府采用高于市场价格 40%-50%的价格从农民手中购买大米，再由政
府负责出售或出口。但这种政策使得泰国大米价格上升，在中国市场的竞争力下降。
而且，泰国政府的保护主义倾向严重，政府侧重于采用一些保护本国企业的做法来妨
碍双方自由贸易的发展。如在高铁建设方面，一般而言，政府的项目都承包给本国企
业，中国的企业公司只能是以与泰国公司合作的方式来开展各项业务。
（五）中泰两国之间相互直接投资额过小
中泰两国相互投资上金额较小，在各个投资对比当中，泰方明显低于中国。中
国对泰国对外投资额每年增加，主要集中在铁路及其他工业行业，这些行业也是泰国
的新兴行业。中国对泰国的投资，仅次于新加。但是，以中国对外直接投资而言，中
国对泰国的投资只占据中国对外直接投资金额很小的比例。总体而言，中国资本比较
富有，而且多数集中在如纺织服装、电子产品、玩具等劳动密集产业。从国际分工分
角度来看，中国的进口成本相比于其他各国在其国内进行生产所需要的成本更加低
廉，因此投资者们为降低生产成本更倾向于选择从中方进口，这也使得泰方对中方的
进口总额进一步增加。
在中国-东盟自由贸易区建立之前，泰国政府就关注了投资领域，例如：中泰两
国为共同促进双边的贸易便利，在 2012 年 4 月签署了‚ 中„泰战略性合作共同行动计划
（2012-2016）‛。同时中泰两国为了降低汇率风险对经贸合作所带来的影响，将会在未
来的合作和发展过程中，继续推动使用人民币作为贸易和投资结算的主要货币；但是
此种增长的前提，在于中泰两国能否顺利出台更加完善的投资政策。
（六）政治制度和文化的差异对商业的影响
中泰两国的社会制度不同，人们的生活方式、道德观以及价值观也存在着很大
差异。泰国的私有企业和中国的企业，在经营概念、理念、管理方式也存在差 异。如
泰国实行的是资本主义制度，而中国实行的是具有中国特色的社会主义制度。泰国企
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业并不是很了解中国企业市场，不能根据中国市场、人民消费的实际情况进行调整，
导致了泰国对中国的出口总额降低。在文化方面，泰国民族热情和礼貌的性格虽然为
世人所知，但泰国各民族都有各自的禁忌，如果违犯了这些禁忌，会引起他们的不
满，甚至会引起当地所有人的强烈反对，之后如果发生疾病、死亡或作物歉收等，泰
国人会认为是由违犯禁忌的人所造成的。所以，这对到泰国旅游的中国人来说是一个
困扰的问题，也在一定程度上影响了中泰的旅游服务贸易。
四、代结论：中泰应相互协助，促进中泰贸易的良性发展
中国和泰国是世贸组织的重要成员，每个国家在进行对外贸易时都要遵守 组织所
制定的国家间非歧视、平衡、互惠的条约，例如各国政府可以根据具体贸易活动来制
定关税、产品补贴以及企业对外贸易的规定等，每项规则的定制都要符合世界贸易组
织的公约。所以，中泰两国可以从政策协调方面进一步加强中泰经贸合作，例如：加
强两国间部长会谈和政府的互访，定期组织经 贸合作谈判，在中国-东盟自由贸易区之
间共同投资开发大湄公河区域，期待以此使双边贸易达到条件最优化。如果要达到进
口货物与国家政策相协调的目的，进出口国双方都应该严格按照世贸组织的条约进行
贸易，彼此都尽量扩大贸易的范围及自由性，在不损坏自己国家利益的前提下能够将
关税进一步降低，打破非关税壁垒，进而最大程度的优化进出口贸易制度。按着中国
东盟经济合作协议规定时间，大多数互相进口商品关税降零。
中国在 2013 年提出了‚一带一路‛国家战略，其中就包含海上丝绸之路，这最重要
的合作区域就是东盟国家，作为东盟最重要的国家泰国更应该把握好中国目前发展战
略，加强与中国的战略合作能够提升泰国的经济发展，能够提高产业优势。尤其是中
国与泰国具有产能互补性，中国经过三十余年的经济改革发展，已经发展成为世界第
二大经济体，中国经济己经成为全球经济的风向标。特别是经过十余年的城镇化发
展，中国在钢铁、机械制造、农业科技发展上己经达到较高水准，而且处于产能过剩
的情况。泰国目前在经济发展战略当中也把城镇化列为国家发展方向，但是由于还处
于初期阶段，很多配套产能不足以支持泰国城镇化进程，需要钢铁、铁路技术、制造
业等产 能支持，在这方面中泰之间具有强大的互补性。泰国完全可以与中国在这方面
的合作，利用中国该方向的产能优势，增强泰国城镇化进程，从而提振泰国的整体竞
争力，创造出中泰双赢局面。
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How do China’s FTZs Undertake Tasks of BRI
Professor Xu Peiyuan, Ph.D.
Executive Vice-President,
Maritime Silk Road Institute, Huaqiao University

ABSTRACT
As the pivots of the Belt and Road Initiative (BRI) in China, Free Trade Zones (FTZs)
undertake the core tasks of BRI construction, such as facilities connectivity, unimpeded trade,
and financial integration, etc. Since the location, port, industry and other conditions are
different, each FTZ should differentially promote BRI construction. As the pioneer of BRI
economic and trade rules, Shanghai FTZ should focus on institutional innovation to stimulate
the integration and reconstruction of international trade rules in the fields of service trade,
investments, intellectual property, financial rules, and regulations, etc. Tianjin FTZ should
take advantage of the Tianjin Port to create a new two-way platform and channel for “The Belt” and
“The Road”, that is, it should construct land passageway linking Central Asia, Mongolia, and
Russia as well as improving the maritime connectivity with Japan and South Korea. Fujian
FTZ, which abuts free economic demonstration zone of Taiwan, should work together with
Taiwan to construct the “Maritime Silk Road”. Meanwhile, relying on the South-East International
Shipping Center, Fujian FTZ ought to boost maritime cooperation (with Southeast Asian
countries) and build maritime strategic pivots. Guangdong FTZ should construct GuangdongHong Kong-Macao Big Bay Area, and establish the center of trade, finance and shipping of Maritime
Silk Road with the advantages of port and airport groups and Hong Kong’s financial service.
Keywords：Free Trade Zone; Belt and Road Initiative; function undertaking

自贸区功能承接“一带一路”研究
许培源
华侨大学海上丝绸之路研究院常务副院长、教授
摘要：自贸区作为‚一带一路‛的国内支点，在功能上承接着设施联通、贸易畅通、
资金融通等‚一带一路‛建设的核心任务，各个自贸区的区位、港口、产业等条件不同，
差异化地推动‚一带一路‛建设。上海自贸区以制度创新为核心，推动以服务贸易、投资、
知识产权、金融规则等为主的国际经贸规则的融合和重构，是‚一带一路‛经贸合作规则
的先行先试；天津自贸区发挥天津港的优势，打造‚一带‛和‚一路‛双向开放新平台、新
通道，既建设联通中亚、蒙俄、欧洲的陆路通道，又加强与日韩的海上互联互通；福
建自贸区对接台湾自由经济示范区，携手两岸共建‚海上丝路‛，同时依托东南国际航运
中心，拓展海洋合作，打造海上战略支点；广东自贸区打造粤港澳大湾区，依托港口和机场群
及香港金融服务优势，成为海上丝绸之路的贸易、金融和航运中心。
关键词：自贸区; ‚一带一路‛; 功能承接
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The construction of free trade zones (FTZ)53 and the Belt and Road Initiative (BRI) are great
strategy for China to build the Opening Up 2.0 version54 and to simultaneously promote
integration both at home and abroad. China’s Opening Up at current stage consists of three
major objects, namely, the perfection of open economic system of mutually benefit, multiple
balanced and security and efficient, the establishment of a new system of the open economy,
and nurture and guidance of new competitive advantage in international economic
cooperation. The first two goals separately depend on BRI and FTZs construction and the
latter relies on the joint cultivation and guidance of the former two goals, which can create a
new pattern of all-round opening up. From an overall perspective of opening up, FTZs boost
BRI by being domestic pivots and pioneers of BRI.
The B&R Initiative and Free Trade Zone
The B&R Initiative
During the visit to Central Asia in September 2013, President Xi Jinping proposed to jointly
construct the Silk Road Economic Belt. And during his visit to Southeast Asia in October,
President Xi Jinping expressed the wish to jointly construct the 21st Century Maritime Silk
Road with ASEAN by enhancing the maritime cooperation. The Silk Road Economic Belt
and the 21st Century Maritime Silk Road, abbreviated the Belt and Rood Initiative, covering
East Asia, Central Asia, Southeast Asia, South Asia, West Asia, Africa, and parts of Europe,
is a large span of economic cooperation zone, affecting the Asia-Pacific economic circle and
the European economic circle. The core contents of BRI include policy coordination, facilities
connectivity, unimpeded trade, financial integration, and people-to-people bond. It aims to
concatenate the key ports, central cities, resource areas and industrial parks along the B&R
through infrastructure such as transportation, ports, energy, and to promote investment and
trade liberalization, which eventually form a network of global Free Trade Area by starting
from the peripheral regions and radiating gradually towards the regions along the B&R.
BRI provides a more open platform for China to strengthen connectivity with Asian,
European and oceans nearby, and to form community of shared interests and destiny with
countries and regions along the Belt and Road by holding the Silk Road Spirit (that is, peace
and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning and mutual benefit). And this
platform supports to perfect mutually beneficial, multiple balanced and security and efficient
open economic system, and to reach the goal of a new pattern of all-round opening up.

53

The Free Trade Zone in this article refers to its definition in a narrow sense, namely, within the sovereignty of
a nation state, a special economic zone focusing on trade inside and outside the borders of a country.
54
The Opening Up 2.0 version began with the establishment of Shanghai FTZ in 2012. Under the background of
the BRI ，its distinguishing features from Opening Up 1.0 are obvious, such as: highlighting institutional
innovation, namely, adapting to and participating in the formulation of new international economic and trade
rules by means of regulatory experiments. Financial services liberalization, namely, focusing on capital account
convertibility and interest rate marketization, promoting the internationalization of the RMB and participate in
global financial governance. And “going out”, namely, the BRI international cooperation and mutual benefit
with infrastructure connectivity and export of superior production capacity as its core.
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Free Trade Zone
It was in September 2013, that the Shanghai Free Trade Zone was established officially. After
that, Tianjin Free Trade Zone, Fujian Free Trade Zone and Guangdong Free Trade Zone were
established. The construction of free trade zone is another important strategy of China facing
the new rules and new pattern of international investment and trade55. One the one side, FTZs
operate with Opening Up to force Reform, on the other side, they are the pioneers searching
for high standards of trade rules, and the experience they accumulate can be referential in the
process of China’s grasping the leading power when using or forming economic and trade
rules.
Currently, as the WTO multilateral trading system has halted in hesitation, the U.S. has
promoted negotiation for the TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement), TTIP (the
Transatlantic Trade and Investment Partnership) and TISA (Trade in Services Agreement) to
restructure the rules for international trade and investment, shaping the ‚high standard sample
for free trade rules of the 21st century‛. China is facing severe test in the participation of the
global trade and investment. The establishment of FTZs is a strategic choice for China to
actively adapt to the new requirements of global investment and trade rules and to accelerate
the construction of China’s new open economic system. The goal is to try first, then gradually
accumulate the experience in international multilateral and regional cooperation, and finally
to promote China’s participation in both the formulation of international economic and trade
rules and global economic governance.
The core contents of the FTZs are investment liberalization56, trade facilitation57, financial
internationalization58, and administrative legalization59, aiming at promoting institutional
innovation and constructing China’s new open economy system, as well as establishing
strategic pivots and platforms for participating in ‚Belt and Road‛ international economic and
trade cooperation, cultivating and guiding new competitive advantages of international
economic cooperation, and constructing a new pattern of all-round opening to the outside
world.

55

The new rules have shifted from trade-oriented to trade and investment with greater emphasis on investment,
from trade in goods to trade in goods and services with more attention on the liberalization of trade in services,
from measures outside the border barriers to measures outside and behind the border barriers with more
attention on measures behind the border barriers. The new rules also have imposed the negative list management
mode on trade in services and investment, and introduced non-traditional issues such as trade supervision,
intellectual property rights, labor rights, and trade environment.
56
Investment liberalization emphasizes fair competition, pre-establishment national treatment and negative list
management.
57
Trade facilitation refers to the free import, manufacture and re-export of goods without customs control,
interdiction and tariff intervention.
58
Financial internationalization aims at the convertibility of capital account and the opening of financial
services, involving the marketization of interest rate, the internationalization of exchange rate, the expansion of
the use of RMB abroad and the loosening of management. The ultimate goal is the internationalization of RMB.
59
Administrative legalization requires the transformation of government functions into post-event supervision
systems.
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The Free Trade Zones under the B&R Initiative
BRI is the macro framework of Opening Up and economic development. FTZ is the domestic
strategic fulcrum of BRI, bearing the task of BRI construction. Therefore, FTZs construction
should be docked with BRI.
The Conjunction of the FTZ and the B&R Initiative. The four FTZs are all the core areas
of the B&R Initiative. Shanghai, Guangdong, Tianjin, and Fujian are the economic hubs in
China, all of which have important ports, and are bridgeheads and important fulcrums
connecting ‚Belt and Road‛. The layout of the four FTZs has a comparatively strong function
for the economic radiation and connectivity of the core domestic areas and the related
countries along B&R. From the perspective of geographical location, Shanghai FTZ,
Guangdong FTZ, and Fujian FTZ have the closest relationship with the 21st Century
Maritime Silk Road, while Tianjin FTA is located in the northern international shipping
center, economic center and the eastern starting point of New Eurasian Land Bridge. From the
perspective of deepening opening up, if we say that BRI is from the strategic height of
constructing a new pattern of opening to the outside world, then, FTZs are the pioneers in
investment liberalization, trade facilitation, financial internationalization and administrative
simplification, which can accumulate experience of negotiation on international trade for
China and support to push domestic reform and opening up to the outside. The ‚five
connectivity‛ (policy coordination, facilities connectivity, unimpeded trade, financial
integration, and people-to-people bonds) proposed by Xi Jinping on account of the B&R
Initiative is connected spiritually to the four principles of the FTZs (investment liberalization,
trade facilitation, financial internationalization, and administrative legalization).
On the whole, the BRI and FTZs complement each other, jointly constructing a pattern of
opening to the outside world. The former mainly relies on infrastructure construction to
realize the connectivity of countries or economies along B&R, while the latter speed up
regional economic integration and provides strategic support for BRI by establishing free
trade zones to break down trade barriers, reduce trade threshold, and enhance trade
facilitation. The B&R Initiative and the FTZs are the body and wings of China's opening to
the outside world, jointly constituting the important contents of the new pattern of China's
comprehensive opening up60.
The Docking of the B&R Initiative and the FTZs. The construction of FTZs should be
docked with the B&R Initiative. (1) The institutional innovation of FTZs should conform to
the regulations and directions of trade and economic cooperation of BRI. The construction of
FTZs focuses on the institutional innovations including reform of the investment
management system and the opening up of the financial services industry, which coincides
60

Xi Jinping pointed out in the 19th collective learning speech of the political Bureau of the CPC Central
Committee that speeding up the implementation of the free trade zone strategy is a complex systematic project.
In order to strengthen the top level design and plan the grand chess game, we must seek more opportunities and
gradually build a network of free trade zones with a foothold on the periphery, radiating “Belt and Road” and
facing the world. Actively building free trade areas with countries and regions along the “Belt and Road”
initiative has enabled China to cooperate more closely with countries along B&R.
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with the key points, rules, and directions of cooperation such as ‚unimpeded trade‛ and
‚financial integration‛ in the construction of ‚Belt and Road‛. (2) By making use of its own
competitive advantage, each FTZ should implement the B&R Initiative in a differentiated
way. Shanghai Free Trade Zone can further promote institutional innovation and expand the
opening up of financial services. By taking advantage of being adjacent to Hong Kong,
Macao, and Taiwan and being the ancestral hometowns of overseas Chinese, Guangdong
Free Trade Zone and Fujian Free Trade Zone should focus on the connectivity with Southeast
Asian countries. Tianjin FTA is the eastern starting point of New Eurasian Land Bridge. (3)
With facilities connectivity as the breakthrough point, each FTZ should build its network of
multi-level connectivity in railroad, highway, aviation, shipping, and communication, etc.,
achieving connectivity with the countries along the B&R Initiative and laying the foundation
for the construction of the ‚high standard free trade zone network‛. (4) The FTZ can cultivate
local multinational corporations and make use of the dominant production capacity to form
the ‚Belt and Road‛ investment radiation effect. The free trade zone accumulates experience
for Chinese enterprises to participate in international investment, incubates local international
multinational corporations, takes advantage of China's technological and cost advantages in
infrastructure construction, as well as manufacturing capacity advantages, and radiates
countries along the B&R by foreign investment，earning major interests for China and greater
development space for countries that along the B&R. (5) The four FTZs should explore their
own model of economic cooperation with the priority countries along the B&R Initiative.
Even exploring the space for in-depth cooperation between the enterprises of China and the
priority countries along the B&R Initiative can be taken into consideration. (Zhou Hanmin,
2015)
The BRI and FTZs are the important platforms for China to strive for globalization initiative,
as well as the important carriers for China to construct business environment which conform
to international standards and to cultivate and guide new competitive advantages in
international economic cooperation. The FTZs undertake tasks of BRI.

The Strategic Positioning of Each FTZ in the B&R Initiative
The Strategic Positioning of Shanghai FTZ in the B&R Initiative
In September 2013, Shanghai FTZ was officially established, covering Waigaoqiao Free
Trade Zone, Waigaoqiao Free Trade Logistics Park, Yangshan Free Trade Port Area and
Pudong Airport Comprehensive Free Trade Zone. In December 2014, Shanghai FTZ’s areas
were expanded, including Lujiazui Financial and Trade Zone, Shanghai Jinqiao Economic
and Technological Development Zone and Zhangjiang Hi-Tech Park, with a total area of
120.72 square kilometers.
Located in the core area of an international metropolis, Shanghai FTZ enjoys obvious
advantages in terms of talents, capital and market, and is capable of reform and innovation.
As the first domestic FTZ, Shanghai FTZ has accumulated certain experience in institutional
innovation for investment liberalization and trade facilitation, etc., and possesses the
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advantage of being a forerunner. Shanghai is the financial center in China, and Shanghai FTZ
covers the important financial region of Shanghai which has comprehensive financial market
elements and significant advantages in financial innovation. Meanwhile, Shanghai FTZ has
Yangshan Deepwater Port and Pudong International Airport, providing superior conditions
for connectivity with countries and regions along the Belt and Road. Additionally, the
establishment of Shanghai Cooperation Organization has strengthened the members’ political
mutual trust, which helps to strengthen connectivity between China and countries along Silk
Road Economic Belt.
Based on advantages above, the strategic positioning of Shanghai FTZ is institutional
innovation, to continue to explore the establishment of internationally accepted financial
system and promote investment liberalization, trade facilitation, financial internationalization
and regulatory legislation, and to form BRI international shipping and aviation hub port,
which accord with facilities connectivity, unimpeded trade and financial integration in BRI,
and is to make efforts to boost connectivity, economic and trade cooperation and people-topeople exchanges with countries and regions along the Belt and Road.
The Strategic Positioning of Tianjin FTZ in the B&R Initiative
Tianjin FTZ was officially established in April 2015, covering Dongjiang Free Trade Port
Zone, Tianjin Airport Economic Area and Binhai New Area Central Business District, with a
total area of 119.9 square kilometers.
The establishment of Tianjin FTZ is based on Tianjin Port, which is an important strategic
fulcrum connecting the ‚Belt‛ and the ‚Road‛. As the ‚Road‛ node, Tianjin Port is the world's
highest level of artificial deep-water port, North China’s largest comprehensive port, the most
convenient estuary port for the vast area of China's central and western regions, and the
Central Asian countries. As the ‚Belt‛ node, Tianjin Port is the only domestic port that
possesses four lines of railroads leading to the Eurasia Land Bridge and is the nearest starting
point in the East of the Eurasia Land Bridge61. Meanwhile, Tianjin Port, facing Japan and
South Korea across the sea, with a strong geographical advantage, is an important fulcrum of
the eastern Maritime Silk Road. In addition, Tianjin is the only one coastal city in China with
modern manufacturing industry as its main orientation. Tianjin FTZ should make full use of
Tianjin’s superiority of real economy and develop high-end manufacturing and international
logistics industry. Tianjin FTZ has also attracted a large number of finance leasing companies
registered and developed in Tianjin. Financial leasing has become the highlights of the
financial innovation of Tianjin and could become the financing platform for the facility
connectivity of the B&R Initiative.

Therefore, the strategic positioning of Tianjin FTZ in BRI is to build a new open and twoway platform and channel for BRI and to become a high-level free trade zone facing the
61

The distance between Tianjin Port and Manzhouli, Erlianhot, Alashan pass and Horgos is 2165 km, 976 km,
3966 km and 3912 km, respectively. Except Dalian is close to Manzhouli, the distance between Tianjin Port and
the four ports is the shortest.
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whole world. It should develop international shipping, international trade and high-end
manufacturing, boost innovation in financial leasing, dock with facilities connectivity,
unimpeded trade and financial integration in BRI, and promote China’s cooperation with
Central Asia, Mongolia, Russia, Japan and South Korea in the areas of facility connectivity
and economic and trade activities.
The Strategic Positioning of Fujian FTZ in the B&R Initiative
In April 2015, Fujian FTZ was officially established, including Fuzhou District, Xiamen
District and Pingtan District, covering a total area of 118.04 square kilometers.
Facing Taiwan Province across Taiwan Strait, trade with Taiwan has become the most
distinct feature of Fujian FTZ. According to statistics, Fujian's trade with Taiwan reached
69.359 billion yuan in 2015. Compared with Taiwan, Fujian possesses the advantage of land
and labor resources, which provides Fujian FTZ with the convenience of collaboration with
Taiwan Industry Zone and acceleration of industry convergence of Taiwan and Mainland.
Meanwhile, Fujian is an important starting point of the Maritime Silk Road and the most
important ancestral home of overseas Chinese in Southeast Asia. Based on the significance of
the overseas Chinese in 21st Century Maritime Silk Road, Fujian Province is positioned as the
core area of the 21st Century Maritime Silk Road and Quanzhou City is positioned as the
leading area of the 21st Century Maritime Silk Road. Furthermore, Fujian has the second
longest coastline in China and is rich in marine resources. Xiamen Port, the excellent natural
port in Fujian FTZ, has been positioned as the international shipping center of Southeast Asia
and an important window for the Asia-Pacific region, which provides favorable conditions for
developing maritime economic cooperation with Southeast Asian countries and promoting
maritime connectivity.
Based on the advantages mentioned above, Fujian FTZ’s strategic positioning in BRI is trade
with Taiwan, functionally undertaking tasks of BRI, establishing 21st Century Maritime Silk
Road core area, and being the hinge of exchanges between China and countries and regions
along the Maritime Silk Road. Based on their distinct features, the three areas have different
strategic positioning. Fuzhou area should focus on manufacturing industry, and innovation in
finance to achieve currency circulation. Pingtan area should focus on the tourism industry,
jointly creating the cross-strait homeland, and promote investment liberalization and trade
facilitation. Xiamen area should construct the regional financial and trade center on both side
of the strait, the demonstration zone for emerging industries and modern service industries
across the strait, and at the same time, focus on building the Southeast International Shipping
Center to strengthen maritime connectivity.
As the important starting point of the Maritime Silk Road, Fujian has a long history,
outstanding humanity superiority and solid basic conditions. As one of China’s main windows
to the Asia-Pacific region, Fujian enjoys a stable trade and economic relations with the
Southeast Asian countries. Thus Fujian FTZ should put Southeast Asia as a key point to
strengthen maritime connectivity and economic and trade cooperation, develop in-depth
industry connections with ASEAN ports and expand common interests, which can be good
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opportunities to expand connectivity with countries and regions in South Asia, Middle East
and Africa.
The Strategic Positioning of Guangdong FTZ in the B&R Initiative
Guangdong FTZ was officially established in April 2015, including Nansha New Area,
Qianhai and Shekou Industrial Zone in Shenzhen and Hengqin district in Zhuhai, with an area
of 116.2 square kilometers and.
Adjacent to Hong Kong and Macao, Guangdong FTZ enjoys natural geographical advantages
in cooperation with these two. Shenzhen, a forefront of China’s reform and opening-up, has a
perfect market economy and outstanding open economy status, and has initially formed an
all-around, multilevel and wide-range opening-up pattern. Qianhai is China’s only pilot site for
the innovative cross-border business of RMB, plays an important part in China’s financial
opening and can share Hong Kong’s advantages in financial services and system due to its
nearness to Hong Kong. Moreover, located in the Pearl River Delta, Guangdong FTZ has a
superior geographical position and two world-class groups of ports and airports and complete
infrastructures, which provide the potential for Guangzhou FTZ to become the most
influential economic center, trade center and shipping center in the 21st Century Maritime
Silk Road.
Based on these conditions, the overall positioning of Guangdong FTZ is to rely on Hong
Kong and Macao, serve mainland market, and face the world to create a demonstrative zone
for deepening cooperation between Guangdong, Hong Kong and Macao, an important hub for
the 21st Century Maritime Silk Road, and a forerunner of new round of reform and opening
up throughout the country. The leading role of Guangdong Province in building a new pattern
of opening up should be fully played so that Guangzhou FTZ can be effectively docked with
BRI and establish the trade center, financial center and shipping center of the 21st Century
Maritime Silk Road. Meanwhile, relying on the mature and open market economy,
Guangdong FTZ should concentrate on institutional innovation and explore more open and
convenient rules for international investment and trade62. Specifically, the three areas of
Guangdong FTZ are different in strategic positioning. Guangzhou Nansha New Area mainly
focuses on developing the industries of shipping logistics, and international financing to
achieve facilities connectivity and currency circulation. Shenzhen Qianhai Shekou Area
mainly focuses on constructing the demonstrative window for outward financial
liberalization, and forging the international hub port to achieve trade facilitation and financial
internationalization. Zhuhai Hengqin New Area mainly focuses on developing the industries
of tourism, leisure and health and business financial services, etc.

62

The implementation plan of Guangdong Province‟s participation in the construction of
„Belt and Road‟ stands out in three aspects: highlighting the 21st Century Maritime Silk Road,
highlighting Guangdong-Hong Kong-Macau Big Bay Area, and highlighting economic and
trade cooperation.
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Important Measures of the Differentiated Implementation of the B&R Initiative by
Each FTZ
The analysis above suggests that these four FTZs have different strategic positioning.
Therefore, based on its advantages and strategic positioning, each FTZ should advance BRI
differentially.
As a forerunner, Shanghai FTZ Explore the Rules and Institutions for the B&R
Initiative Trade and Economic Cooperation
As the first domestic FTZ, Shanghai FTZ possesses the forerunner advantage in institutional
innovation. It is the core force to construct the new pattern of the open economy and form
China’s Opening Up 2.0 version63. Currently, the institutional innovation of Shanghai FTZ
mainly includes investment management system with the negative list as the core, trade
regulation system that focuses on trade facilitation, capital account convertibility and
liberalized financial service, the transformation of government functions and the in-process
and after-event supervision system. These innovations are the forerunner of rules and
institutions of economic and trade cooperation, aiming to realize the integration and
reconstruction of international economic and trade rules in terms of service trade, investment,
intellectual property rights, financial rules, etc.
Investment Management Model of Negative List. Shanghai FTZ explores and implements
the management model of the ‚pre-establishment national treatment + negative list‛ 64for
foreign businesses, which is in line with the international system of high standard investment
and trade rules, laying foundation for China's participation in negotiation on bilateral and
multilateral trade and economic cooperation and for the protection of the investment rights
and interests of Chinese enterprises ‚going outside‛. The negative list, has experienced three
versions, is not only aimed at the high-standard international trade rules like TPP, but also
conforms to the specific situations of developing countries and countries in transition, and has
a strong adaptability to countries and regions along B&R. Therefore, Shanghai FTZ should
continue to improve the negative list mode, promote institutional innovation, and finally
connects with countries and regions along B&R through expanding its experience to the other
three FTZs and the whole country.
Trade Facilitation. Relying on BRI construction arrangement, Shanghai FTZ explores to
establish the cooperation system in the areas of cargo clearance, commodity inspection and
quarantine, quality standards, e-commerce, etc., promotes facilitation of logistics, flows of
people and capital, removes obstacles to the cross-border movement of factors of production,
and improves the level of trade facilitation. At the same time, Shanghai FTZ should establish
63

Xu Jing (2016) expounded the positioning of the “Belt and Road” in Shanghai, and proposed that the
construction of “Belt and Road” should be coordinated with the construction of FTZs, including giving full play
to the advantages of financial innovation and service industries of Shanghai FTZ, promoting financial
integration, making use of the advantages of trade facilitation, and promoting cooperation with countries along
B&R in free trade zones.
64
The focus of the negative list management model is not “negative”, but rather that the country‟s commitment
to “positive” obligations, such as national treatment lies in establishing non-discrimination, marketization, trade
and investment liberalization as basic principles.
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a commodity display, sales and procurement center for countries and regions along the
Maritime Silk Road.
Financial Internationalization. Extending the openness of financial service65, etc.,
implementing the capital account convertibility, and realizing contra-flow in closed loop for
the offshore RMB have laid conditions for the B&R Initiative to achieve RMB
internationalization and infrastructure connectivity through the Asian Infrastructure
Investment Bank, BRICS Bank, Shanghai Cooperation Organization Bank, etc66. Shanghai
FTZ should focus on cross-border financial services, set up financial branches in countries
and regions along B&R, establish RMB international payment system and promote RMB
cross-border payment and settlement. Meanwhile, Shanghai FTZ should organically combine
overseas industrial investment with Silk Road fund and domestic capital market, establish an
overseas loan fund for local and foreign currencies in the FTZ, and encourage overseas equity
investment companies to actively expand business in countries along the Belt and Road.
Maritime Connectivity. Base on the FTZ and the Yangshan deep-water port, Shanghai FTZ
should establish the port and city alliances, increase liner routes and frequencies in the
countries and regions along the Maritime Silk Road, take advantage of manufacturing
strength of Yangtze River Delta to form the shipping hub and strategic fulcrum of 21st
Century Maritime Silk Road, and integrate channel construction and economic and trade
cooperation to build a community of shared interest and destiny.

Tianjin FTZ Constructs the New Platform and Channel for Two-way Opening of the
B&R Initiative
Build New Platform and Channel for Two-way Opening of B&R. The establishment of
Tianjin FTZ is based on Tianjin port. As mentioned previously, Tianjin port is the important
port for foreign trade in northeast, northwest and north China. It is close to the New Eurasian
Land Bridge and is a port with four railways leading to the European Land Bridge.
Therefore, Tianjin FTZ should rely on Tianjin Port, expand international transfer function to
appeal cargo from Central Asia, Mongolia, Russia, Japan and South Korea to Tianjin Port,
and build a new two-way opening platform of B&R. That is, Tianjin FTZ should take Tianjin
Port as the ‚point‛ and the maritime and land transportation as the ‚line‛ to promote the
development of the whole ‚area‛, and expand the radiation scope through infrastructure
network of B&R, connecting the land economic corridors between Midwest China, and
Central Asia, West Asia, Europe, etc., forming the maritime economic corridor facing Bohai

65

The opening of the service industry in Shanghai FTZ involves 18 industries in six major fields: financial
services, shipping services, trade services, professional services, cultural services, and social services.
66
He Xiaoyong (2015) believes that at present, the institutional innovation of Shanghai FTZ is still dominated
by trade in goods, border management, and direct investment. It is far from the goal of the reconstruction of
international trade rules, which mainly include service trade, investment, intellectual property rights, financial
rules and so on.
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Coastal Region and Japan and South Korea, and finally forming the new two-way opening
platform of B&R.
Construct New Trade Routes Based on Land Bridge Transportation of Tianjin Port.
Relying on the eastern Xinjiang area of Tianjin Port, Tianjin FTZ should optimize the layout
of shipping network, promote maritime connectivity of B&R, and open and increase the
maritime shipping routes through the continental bridge of Tianjin port, gradually improving
the shipping route network from Tianjin port to the world. Tianjin Free Trade Zone explores
the design of trade routes based on Tianjin Portland bridge transportation, changing the
traditional maritime trade modes between North America-Japan-Korea-Southeast Asia and
Central Asia-Europe to transit transport via Tianjin Port Land Bridge67, and actively develop
the supply markets of goods from Japan, Korea, Central Asia, Mongolia, Russia, and
Southeast Asia and other major regions, constructing a new trade channel linking Asia and
Europe through Tianjin port as the transshipment port. Meanwhile, relying on Tianjin Port
cruise port resources, Tianjin FTZ should also vigorously develop cruise economy, actively
open up tourism markets such as Japan and South Korea to make Tianjin Port a transit port
for Japanese and Korean tourists, and make Tianjin Port as an important port by relying on
the advantage of Tianjin Port’s proximity to the hinterland for Chinese tourists to travel
abroad (Zhang Lei and Long Lei, 2015).
Construct New Logistics Channels of the B&R Initiative. New logistics channels of the
B&R Initiative through the construction of land ports and logistics parks should be built.
Tianjin FTZ should build an offshore land port in Central Asia to extend the logistics network
to the Silk Road Economic Belt, strengthen cooperation with Russia, Mongolia, and countries
in Central Asia, plan to construct a logistics transit base in Tianjin port, and improve the
cross-border logistics service system. Meanwhile, Tianjin FTZ should also cooperate with
South Korean enterprises in building China-South Korean logistics park in the exclusive zone
of Tianjin Port to attract logistics enterprises from China and South Korea to settle in,
strengthen cooperation between Tianjin and Xinjiang to jointly establish Tianjin-XinjiangEurope logistic corridor, and explore two huge markets of east and west, making it the core
carrier of New Eurasian Land Bridge economic corridor.
Establish Maritime Strategic Fulcrum. Located in the Beijing-Tianjin-Hebei region and
adjacent to Japan and South Korea, Tianjin FTZ possesses the advantages of industrial
agglomeration and comparatively perfect port. Therefore, these advantages should be fully
used to advance port cooperation and strengthen connectivity with Japan and South Korea to
establish the fulcrum for the maritime strategy through shipping routes.

67

Li Wenzeng, Feng Pan and Li La (2015) analyzed the influence of “Belt and Road” on Tianjin, and concluded
that Tianjin Free Trade Zone could be extended along the “Belt and Road” to obtain a new round of
development opportunities. Some suggestions are put forward to expand the economic functions of international
ports.

148

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

145

Establish Financial Leasing Market. The prioritized area of the B&R construction is
facilities connectivity. Infrastructure construction needs a large amount of capital input for the
engineering machinery, which in turn will increase the demand for the financial leasing
Industry. However, financial leasing companies are facing difficulties in financial support. On
the one hand, short-term bank loans obtained by finance leasing enterprises cannot meet their
needs. On the other hand, there is only one listed financial leasing company in China, which
limits the financial leasing companies’ access to financial support from the stock market.
Financial leasing in Tianjin is relatively developed, which is the highlight of Tianjin’s
financial innovation. Therefore, Tianjin should give full play to the advantage of financial
leasing and use financial policies in FTZ to set up financial leasing market in the FTZ,
promote the development of financial leasing and give financial support to BRI construction.
Fujian FTZ, Trade with Taiwan, Functionally Undertakes the B&R Initiative
Fujian is both the FTZ and the core area of the Maritime Silk Road. It is the Junction of the
two strategies. The positioning of Fujian FTZ is trade with Taiwan, functionally undertaking
tasks of BRI. On the one hand, Fujian FTZ should highlight the special features of its
relations with Taiwan, focus on the connectivity of trade and policies across the strait to
advance jointly building the Maritime Silk Road. On the other hand, facing Southeast Asia,
Fujian FTZ should concentrate on maritime connectivity, establish maritime strategic pivot
and form the backbone of the Maritime Silk Road connectivity.
Deepen the Docking with the Demonstration Zone of Taiwan Economy. Trading with
Taiwan is the most outstanding feature of Fujian FTZ. It should exert the advantage of the
‚five affinities‛, highlight the features of its relationship with Taiwan, focus on industrial
cooperation, take the three FTZs as platforms and deepen their integration with Taiwan’s Free
Economy Zone in accordance with their different strategic positioning. Fuzhou Area should
focus on undertaking the transfer of Taiwan’s high-tech industries, innovate the integration
mode of manufacturing technology and manufacturing service and build the advanced
manufacturing base. Xiamen Area should focus on the regional financial service center for
both sides of the strait, explore a new mode of trade with Taiwan, dock with major ports in
Taiwan and become the logistics center of the two sides. Pingtan Area should mainly
undertake Taiwan’s tourism and cultural creativity and establish an international tourism
island. The FTZ construction can be jointly planned with Taiwan, such as cooperation
projects, industry development path and labor division way, and play as a pilot in fields of
investment and operation patterns and forward the extension of more policies so that it
achieves the depth fusion and joint build through consultation to meet the interests with
Taiwan.
Construct the cross-straits Trade Center. Fujian FTZ should start with the ‚five
connectivity‛, innovate cooperation modes, reveal the strategic goal of Maritime Silk Road in
terms of the function of the FTZ, be pilot in terms of investment and trade liberalization,
service market, etc., promote the free flow of goods and services, foster the further economic
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integration between Fujian and Taiwan, and advance the formation of the new pattern of allround opening68. At the same time, Fujian FTZ should take the opportunity of institutional
innovation to combine streamlining administration and delegating power to lower levels with
Opening Up, accelerate the reform of certificates (that is, transferring three certificates of the
industry and commerce, quality inspection and tax into only one certificate), further new
mode of the pilot shipping, customs clearance, inspection and quarantine, improve customs
clearance efficiency, promote trade facilitation and construct cross-strait trade center.
Construct the cross-strait Regional Financial Service Center. Cross-border RMB business
across Taiwan Strait is a major feature of financial development in Fujian FTZ. Fujian FTZ
should innovate financial cooperation, establish the account and management model that
adapts to the FTZ, set up the cross-strait regional financial service center, promote the crossborder clearance business for RMB and the exchange business between RMB and NTD,
establish the cross-straits currency clearance center, achieve monetary circulation and create
favorable conditions for the cross-strait liberalization of investment and trade.
Construct the Cooperation Demonstration Zone of the Cross-Straits New Industries and
Modern Service Industries. Fujian FTZ should promote in-depth openness towards Taiwan
in the fields of new industries and modern service industries, improve the free flow of
personnel, capital, and service factors, and strengthen the cross-straits cooperation in crossstrait e-commerce, tourism, and medical services. Meanwhile, the FTZ needs to innovate
cooperation mechanism, develop further integration channels of new industries and modern
services from multiple levels and multiple areas, form a new platform where both Taiwan and
the Mainland join international cooperation and competitions together and establish the new
industries and modern services cooperation demonstration zone for both sides of the strait.
Construct the Southeast International Shipping Center. Fujian FTZ should functionally
undertake BRI and it is of great importance to improve port infrastructure, for which the
Southeast International Shipping Center is the most important. The Southeast International
Shipping Center should serve as a carrier. On the one hand, it is necessary to improve the
cooperation with the main ports (Taichung port, Hualien port, Kaohsiung port, Taipei port,
etc.) and cities in Taiwan, promoting maritime connectivity and promoting the joint
construction of the Maritime Silk Road by both sides of the Straits69. The joint construction of
the Maritime Silk Road by both sides of the Straits will effectively expand the global
influence, raise the power of economy, produce more economic dividends, and is also in line
with the mainstream of peaceful development of the cross-straits relations and with the major
68

In May 2015, Fujian FTZ established 88 pilot projects for institutional innovation, 20 of which were for
Taiwan, and 98 pilot projects for expanded opening, 62 of which were only open to Taiwan. “Promoting the
freedom of investment and trade with Taiwan” has been included in the “task list” of Fujian FTZ.
69
It is pointed in Action plan on the China-proposed Belt and Road Initiative that he 21st Century Maritime Silk
Road has two main directions, the western route and the southern route. The core area of these two routes, in
addition to the familiar sea rights dispute that everyone knows to cross the South China Sea, is facing ASEAN
countries. Another important feature is the connection with the Taiwan Strait. It concerns the great cause of
national reunification. In other words, as far as Fujian is concerned, there is not only the issue of cross-strait
economic and trade cooperation, but also the issue of cross-strait joint construction of the Maritime Silk Road.
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direction of the cross-straits cooperation70. On the other hand, Fujian FTZ should improve the
cooperation with main ports and cities in Southeast Asia, Middle East, concentrate on
connecting center ports and cities in the Maritime Silk Road, ensure main routes, speed up
route and port cooperation, establish strategic fulcrum and form the backbone of the Maritime
Silk Road connectivity.
Develop Marine Economy, Constructing Maritime Strategic Fulcrum. Fujian is rich in
marine resources. Fujian FTZ should focus on the marine economy, jointly develop services
related to offshore fishing industries (including marine aquaculture, fisheries, energy, marine
tourism) with countries along the Belt and Road, build pelagic fishery base in Indonesia,
Burma and other strategic fulcrum countries. Meanwhile, it is necessary for Fujian FTZ to
develop services related to ocean fishery industry, such as fishery resources survey, fishing
grounds investigation, ocean fishing boat inspection, expand maritime economic cooperation
with countries along the Maritime Silk Road, and develop marine partnerships, providing
new ways of alleviating disputes in the South China Sea. In addition, it should push
connectivity of main ports, routes, logistics and trading facilities with Southeast Asia, take
China-Malaysian Twin Industrial Zones as a model to establish overseas economic zones in
important ports and cities of strategic fulcrum countries, integrate channel construction and
economic development and build the connectivity backbone of the Maritime Silk Road.
Guangdong FTZ Focuses on Building the Guangdong-Hong Kong-Macao Big Bay Area
to Construct the Maritime Silk Road together with Hong Kong and Macao
Guangdong Free Trade Zone, facing Hong Kong and Macao, should be based on Shenzhen
Qianhai, Guangzhou Nansha and Zhuhai Hengqin, deepen cooperation between Guangdong,
Hong Kong, and Macao, create Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area, and
cooperate with major cities in the Pearl River Delta, such as Hong Kong and Macao, jointly
forming the most radioactive and influential trade, financial and shipping centers of the
Maritime Silk Road.
Construct the Guangdong-Hong Kong-Macao Big Bay Area. Adjacent to Hong Kong and
Macao, Guangdong enjoys a natural geographical advantage in cooperation with Kong and
Macao. Therefore, Guangdong FTZ should expand the openness towards the Hong Kong and
Macao in the framework of CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement) by
eliminating invisible barriers, promoting further in-depth cooperation with Hong Kong and
Macao, and building the Guangdong-Hong Kong-Macao Big Bay Area. Meanwhile,
Guangdong FTZ should sum up its experience of institutional innovation in the process of
cooperation with Hong Kong and Macao, speed up the formulation of high standards of trade
rules, serve as a pilot to develop trade, investment and financial cooperation with countries

70

Chen Jingwei, vice chairman of the All-China Federation of Industry and Commerce, said: judging from the
overall layout of the mainland, “Belt and Road” links Europe and Asia, connects east and west, and creates a
vision of prosperity with countries along B&R on the basis of deepening and expanding regional cooperation
mechanisms. The future of Taiwan cannot ignore this trend. Only by following the trend and working closely
together can we reshape Taiwan's key position in regional cooperation and avoid the trend of marginalization.
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along the Belt and Road according to the path that is in line with the international counterpart
and build the most influential trade center and financial center of the Maritime Silk Road.
Build the Financial Hub and Investment Center of the Maritime Silk Road Shenzhen
Qianhai is the core area of Guangdong FTZ. It is also the most important base for the national
financial opening and the ‚outgoing‛ of the RMB. Qianhai is to participate the construction of
the 21st Century Maritime Silk Road and work with Hong Kong to become the financial hub
and investment center of the Maritime Silk Road. In the construction of the 21st Century
Maritime Silk Road, the superiority of Hong Kong and Macao71 should be further exerted to
become the platform for the economic cooperation and people-to-people exchanges between
the mainland of China and the countries along the Maritime Silk Road. Qianhai is a ShenzhenHong Kong modern service cooperation zone approved by the State Council and is a pioneer
area for deepening the close partnership between the mainland and Hong Kong and Macao.
As a strategic platform for Reform and Opening Up, it is also a strategic platform in the
construction of Guangdong-Hong Kong-Macao Big Bay Area which is a pivot area for
China’s implementation of South China Sea strategy and establishment of 21st Century
Maritime Silk Road. ‚Shenzhen is a bridgehead, Qianhai is a strategic fulcrum, especially in
the modern service cooperation, through the strategic fulcrum of Qianhai, it can be extended
to the countries and regions along the 21st Century Silk Road to promote the all-round
cooperation‛.
Construct the International Logistics Hub Port of the Maritime Silk Road. Located in the
Pearl River Delta, Guangdong FTZ has excellent ports and advantageous geographical
location. There are two world-class groups of ports and airports near the FTZ with the
comparatively perfected infrastructure of ports and airports. Under the framework of the FTZ,
Shekou port, Chiwan port and Qianhai Bay bonded port district are linked together.
Therefore, Guangdong FTZ should integrate and make full use of its port resources to build
international hub port, form port alliance with countries and regions along the Maritime Silk
Road, increase the liner and voyage, upgrade international shipping level relying on the large
international freight of Pearl River Delta and improve port logistics services. Meanwhile,
Guangdong FTZ should promote the institutional innovation of tax rebates of departure port,
develop shipping finance and insurance, establish Guangzhou Shipping Trade Center, make
shipping trade index and construct the international logistics hub port of the 21st Century
Maritime Silk Road.

71

In history, Macao has been an important hub city of the Maritime Silk Road. In the 16th and 18th centuries,
private businessmen from southern Fujian joined hands with the Portuguese to build Macao into the largest
commercial empire in East Asia, exporting silk, blue and white porcelain and other goods to Europe. Macao has
become a bridgehead and an important hub city for Fujian and Guangdong provinces to connect with the ports
along the Maritime Silk Road.
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Fujian FTZ and Guangdong FTZ Exert the Power of the Overseas Chinese, Unite the
Efforts of the Two Shores and Four Places (the Mainland, Hong Kong, Macao, and
Taiwan) to Construct the Maritime Silk Road
As mentioned previously, Fujian FTZ docks its trade with Taiwan, focuses on the
connectivity of the cross-Strait trade and policy, and constructs the Fujian-Taiwan FTZ.
Guangdong FTZ focuses on Hong Kong and Macao, emphasizes the connectivity of
Guangdong, Hong Kong and Macao, and constructs the Guangdong-Hong Kong-Macao Big
Bay Area. It is worth noting that Fujian, Guangdong, Hong Kong, Macao, and Taiwan,
belonging to China, should base on the Fujian-Taiwan FTZ and the Guangdong-Hong KongMacao Big Bay Area to jointly construct the ‚two shores four places FTZ‛. Meanwhile, these
five areas are the strategic fulcrum and core area of the 21st Century Maritime Silk Road. The
two shores and four places should be put as a carrier to jointly construct the 21st Century
Maritime Silk Road.
In addition, Fujian and Guangdong are both the major ancestral home for overseas Chinese.
The overseas Chinese are a very important force in the construction of the FTZ, and are also
an important bridge for the communication among the two shores and four places, and they
are also the participants and constructors of the Maritime Silk Road. They feature the
advantage of promoting the ‚two shores four places FTZ‛ and constructing together the
Maritime Silk Road72.
Policy coordination is the first priority to achieve the goal of jointly building the initiative
through cooperation, co-construction and sharing with the countries along the B&R. The
overseas Chinese has the superiority for connecting China and foreign countries, and should
become the bridge of policy coordination. Two-way connectivity with countries and regions
along the Maritime Silk Road should be promoted by not only delivering the concept of
openness and inclusiveness to relevant countries and regions, but also conveying other
countries’ needs to China.
It is important to give full play to the interpersonal influence and public diplomacy ability
of the opinion leaders of overseas Chinese, and create an open channel for the policy
coordination of countries and regions along the Maritime Silk Road. Of course, overseas
Chinese can play an ‚irreplaceable‛ role in various areas of BRI construction, such as facilities
connectivity, unimpeded trade, financial integration, and people-to-people bonds. For
example, Southeast Asia is the radiative zone of the main channel of the Maritime Silk Road,
and is also the area where Chinese businessmen perform well in economic and financial
fields. Therefore, their advantages in ports, shipping, transportation, logistics, warehousing,
72

It is mentioned in Action plan on the China-proposed Belt and Road Initiative that We should use opening-up
to motivate these areas to carry out deeper reform, create new systems and mechanisms of open economy, step
up scientific and technological innovation, develop new advantages for participating in and leading international
cooperation and competition, and become the pacesetter and main force in the Belt and Road Initiative,
particularly the building of the 21st Century Maritime Silk Road. We should leverage the unique role of overseas
Chinese and the Hong Kong and Macao Special Administrative Regions, and encourage them to participate in
and contribute to the Belt and Road Initiative. We should also make proper arrangements for the Taiwan region
to be part of this effort.
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etc should be full used, they should be encouraged in in-depth cooperation in fields of port
construction, transportation, industry park, energy development, etc. with domestic companies
and their power should be depended on to promote the connectivity of maritime
transportation channels and those on land.
The overseas Chinese and compatriots from Taiwan, Hong Kong, Macao and the mainland
all belong to Chinese people, and should serve as the bridge of BRI, jointly construct
concrete platform for the Belt and Road, promote effective collaboration of capital,
technology and projects at home and abroad and advance the implementation of BRI and the
realization of the China Dream.
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Research on the Influencing Factors and Countermeasures of Chinese
Enterprises' Direct Investment in Thailand
Yi Changjun, Wang Yumin, Wang Wei, Yan Xiaojuan
College of Business Administration,
Huaqiao University

ABSTRACT
With the "Go Global" policy and the "One Belt and One Road" initiative, the scale of
direct investment by Chinese enterprises in Thailand continues to expand. This article
matches the ‚List of Overseas Investment Companies (Institutions)‛ of the Ministry of
Commerce with the ‚List of All A-Share Listed Companies in China‛ of GuoTai’an database,
obtains panel data of OFDI from A-shares listed in Shanghai and Shenzhen that invested in
Thailand from 2005 to 2016, and investigate the relationship between ownership
concentration and the proportion of the state-owned shares of enterprises, and the decisions of
the enterprises’ direct investment in Thailand. Finally, this article provides relevant policies to
promote OFDI in Thailand. The study found that ownership concentration is one of the most
important factors affecting enterprises’ direct investment decisions in Thailand. Specifically,
there is an inverted U-shaped relationship between ownership concentration and the decision
of the company’s direct investment in Thailand; the proportion of state-owned shares of the
company will weaken the inverted U-shaped relationship between ownership concentration
and the company’s decision to invest directly in Thailand. This article is based on the situation
in Thailand, and innovatively incorporates corporate governance, corporate equity structure,
etc., into corporate foreign direct investment research from a micro-perspective. It has certain
guiding significance for both advancing Chinese enterprises’direct investment in Thailand and
improving Chinese OFDI theory.
Key Words: OFDI, Thailand, ownership concentration, proportion of state-owned shares

我国企业对泰国直接投资影响因素与对策研究
衣长军 王玉敏 王玮 燕晓娟
华侨大学工商管理学院
摘要：随着‚走出去‛ 战略和‚一带一路‛ 倡议的推进，我国企业在泰国的直接投资
规模不断地扩大。本文将商务部《境外投资企业(机构)名录》与国泰安《中国全部 A 股
上市公司名单》匹配，得到 2005-2016 年投资到泰国的沪深 A 股上市公司 OFDI 的面板
数据，运用面板回归考察股权集中度、企业国有股比例等与企业对泰国直接投资量的
决策之间的关系，并给出了促进对泰国 OFDI 的相关政策建议。研究发现，股权集中度
是影响企业对泰国直接投资决策的重要因素之一；具体地，股权集中度与企业对泰国
直接投资量的决策之间呈倒 U 型关系；企业的国有股比例会弱化股权集中度与企业对
泰国直接投资量的决策之间的倒 U 型关系。本文立足于中泰国情，基于微观视角，创
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新性地将公司治理、企业股本结构等纳入企业对外直接投资研究，对于推进对泰国直
接投资与完善企业 OFDI 理论具有一定的指导意义。
关键词：对外直接投资；泰国；股权集中度；国有股比例

1. Introduction
Since the Chinese government has actively promoted the construction of the ‚One Belt
and One Road,‛ the ‚Go Global‛ policy has been gradually improved, and the integration of
Chinese companies in the process of economic globalization has been accelerated. Chinese
Outward Foreign Direct Investment (OFDI) along the ‚Belt and Road‛ should give priority to
the development of OFDI in neighboring countries, identify the point of convergence of
interests of OFDI in neighboring countries, and promote the sustainability of OFDI
Development (Zhou, 2015). According to the 2016 Statistical Bulletin on China's Outward
Foreign Direct Investment, Chinese enterprise directly invest $15.34 billion in countries along
the ‚Belt and Road‛, of which China’s direct investment in ten ASEAN countries was
US$ 10.079 billion, accounting for 67% of the total. The main investment countries include
Singapore, Malaysia, Laos, Vietnam, Thailand and other ASEAN countries. This shows that
ASEAN countries have become important areas for Chinese enterprises’ OFDI. As of the end
of 2016, China has set up 4,300 direct investment enterprises in ASEAN countries and hired
283,900 foreign employees, which greatly promoted employment in the ASEAN countries
(Table 1). In recent years, China’s investment in the ASEAN region has generally maintained
an upward trend (Figure 1), and it has become the fourth largest source of investment in the
ASEAN region for seven consecutive years. At the same time, the increase in capital inflows
from foreign direct investment to the ASEAN region will directly promote local employment,
provide more employment opportunities, and further promote the local economic
development of ASEAN member countries.㻌
Table 1 China's Investment in Establishing Direct Investment Enterprises in ASEAN
Region
Year
Number of
subsidiaries
Employment of
local staff(in

2013

2014

2015

2016

2700

3300

3600

4300

159.7

159.5

315

283.9

thousand)

Sources: Data collected from the Statistical Bulletin of China's Foreign Direct Investment 2013-2016.
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Figure 1 China's OFDI Situation in ASEAN 2008-2016

Source: Data collected from the Statistical Bulletin of China's Foreign Direct Investment 2016.

Thailand, as a friendly neighbor of China and an important member of ASEAN, has
become increasingly close to China’s bilateral economic and trade exchanges through the
‚One Belt and One Road‛ policy. According to statistics, bilateral trade between China and
Thailand reached US$74.14 billion in 2017, and China is Thailand’s third largest trading
partner. In recent years, China’s investment in Thailand has generally maintained an upward
trend (Figure 2). From January to March 2018, China became a The second largest source of
investment in Thailand. The cash inflows from Chinese corporate investment projects have
injected new vitality into Thailand's local economy, created more job opportunities, increased
the local consumer spending of local suppliers and multinational companies in Thailand, and
boosted local economic growth, thereby boosting Thai GDP growth and promoting Thai
Economic and social progress (Figure 3).In the course of China’s direct investment in
Thailand, what factors actually affect the direct investment of Thailand’s enterprises in
Thailand? What are the microeconomic decision-making factors for companies investing in
Thailand? Based on the situation in Thailand, this paper innovatively incorporates corporate
governance, corporate equity structure, etc., into corporate foreign direct investment research
from a micro-perspective. It has certain guiding significance for both advancing Chinese
enterprises’ direct investment in Thailand and improving Chines OFDI theory.
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Figure 2 Chinese OFDI in Thailand 2007-2016
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Source: Data collected from the Statistical Bulletin of China's Foreign Direct Investment 2016.
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Figure 3 Changes in GDP Growth in Thailand, 2007-2016

Source: Data collected from the China-ASEAN Statistical Yearbook 2017.

2. Literature review and hypothesis
Equity Concentration and OFDI
Corporate governance refers to the relationship among many stakeholders of a company,
including shareholders, management, and the board of directors. The essence is the interest
issue between large shareholders and minority shareholders, which determines the decisionmaking and development direction of the company. Ownership concentration refers to
whether the shareholder's equity is relatively decentralized or relatively concentrated through
the proportion of shares held by the shareholders. This reflects the owner's control of the
company and an important indicator of whether the company is operating stably. The existing
research has inconsistent explanations on the relationship between ownership concentration
and OFDI. On the one hand, the degree of ownership concentration is positively related to the
direct foreign investment of the company. Li and Xu (2010) found that centralized control
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enterprises have greater risk-taking propensity and are more inclined to adopt wholly-owned
methods to enter overseas markets. Compared with enterprises with dispersed shareholding
structure, the more concentrated the company's equity, the greater the control of shareholders'
control over management, and the lower the cost of supervision.Enterprises are more inclined
to choose greenfield investment and establish new companies in the host country; Almeida
and Wolfenzon (2006) found that as the ownership concentration increases, the investment
expansion behavior of controlling shareholders will also increase, that is, the higher the
degree of ownership concentration, the higher the investment motivation, including the
expansion of the market size and enterprises’ scale, such as expanding overseas markets and
Outward Foreign Direct Investment. On the other hand, some scholars have concluded that
ownership concentration is negatively related to the direct foreign investment of enterprises.
For example, Rajesh (2006) found that although gains on control rights will cause controlling
shareholders to continue to expand investment scale, due to the existence of cost of control,
the costs are also increasing substantially as the scale of investment expands, and will
eventually tend to be underinvested. That is, with the increase of ownership concentration and
the expansion of investment scale, when the growth of the cost of control exceeds the gains
of control rights, the investment will be reduced in the enterprises with higher ownership
concentration, and it will not benefit the foreign direct investment of the enterprises. In
addition, scholars have found that the degree of ownership concentration does not affect
OFDI enterprises. For example, Lu and Guo (2015) used the data of Chinese listed companies
OFDI towards European Union as a sample to study the influence of the degree of ownership
concentration in the governance structure on corporate OFDI. And it was found that there was
no significant correlation between the degree of ownership concentration and the corporate
OFDI.
OFDI is a risk decision for enterprises. The choice of investment decision depends on the
decision maker's cognition and view of this risk. The degree of ownership concentration
represents the ownership right of the company. In the highly concentrated corporate
ownership, the personal characters and decision-making tendencies of a few large
shareholders or even a single controlling shareholder are more evident in the company's
strategic decision-making because of their absolute control power. Social stratification theory
holds that having or lacking power can fundamentally change one's mentality (Magee J C and
Galinsky A D., 2008). Specifically, having power will motivate individuals to focus on the
positive aspects of the situation. The results of Anderson’s study (2006) also show that having
power increases their optimism about the perceived risks and leads to risky behavior. The
higher of the degree of the ownership concentration is, the greater the power that this
minority of shareholders have, companies might have a greater market and opportunities
although the environment is more complex with more risks which makes them more
concerned about OFDI in Thailand. In addition, among the companies controlled by large
shareholders, the greater the size of the company, the greater the degree of freedom for large
shareholders to seize the company's resources, and the major shareholders prefer to choose
investment strategies that can expand the scale of the company in order to maximize their
own interests (Yao and Kong, 2008). Therefore, the more power a controlling shareholder has,
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the more likely it is to ‚Go Global‛ and invest directly in Thailand in order to achieve a
significant expansion of the company's scale and thus gain greater benefits. At the same time,
with the increase in the shareholding ratio of major shareholders, its control position has also
increased, the management status is relatively stable, and the pressure it faces from control
power is also greatly reduced, which may result in a lower level of effort in its work, and less
consideration of the risks brought about by investment (Li Xin, 2008), the lack of
cautiousness in the selection of investment plans, and the more attention to the positive
aspects of the program, such as technology acquisition, market share, etc., and has led to
more direct investment in Thailand.
However, according to the benefit of the Alignment Effect, when the ownership
concentration is too high and the shareholding ratio of the controlling shareholder exceeds a
certain level, even the largest single shareholder, the largest shareholder has absolute interests
in the company, the proportion of income gained from the infringement of other shareholders'
interests through the exercise of decision-making is reduced. At this time, the encroaching
behavior of the largest shareholder will be weakened (Chen et al., 2011),and he will pay more
attention to the overall interests of the enterprise. When participating in corporate governance,
the supervision of senior management personnel will be improved, and incentives for senior
executives tend to be more related to business performance. But business performance is
mainly measured by the accounting earnings, especially the current accounting surplus,
which is more likely to lead to short-sighted behavior of the company (Liu, 2013). In this
situation, companies tend to choose to keep conventional profitable behaviors. Since has a
high risk of direct investment in Thailand, and it will not only generate surplus in the short
term, but will consume corporate earnings and be unfavorable to deal with numerous
uncertainty, companies are less likely to ‚Go Global‛ and choose OFDI in Thailand.
In summary, with a small ownership concentration, with the increase of the ownership
concentration, the enterprises tend to increase OFDI in Thailand; and after the ownership
concentration reaches a certain value, the enterprises tend to decrease OFDI in Thailand as
the ownership concentration increases, which means there may be an inverted "U" relationship
between ownership concentration and foreign direct investment of the company. Therefore,
we propose Hypothesis 1: there may be an inverted "U" relationship between the ownership
concentration and the direct investment of enterprises.
The proportion of state-owned shares of enterprises and OFDI
The existing studies pay more attention to the influence of the ownership structure of
enterprises on OFDI entering model. There is very little literature on OFDI of state-owned
enterprises and the combination of the proportion of state-owned shares and the amount of
foreign direct investment. At present, the main force of Chinese ‚going global‛ enterprises is
still state-owned enterprises supported by policies (Yan et al., 2009). State-owned enterprises
have a closer relationship with the government and, to a certain extent, represent the will of
the government. They can get more benefits from policy support in the process of economic
globalization (Sun, 2017). Therefore, state-owned enterprises tend to be more inclined to
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choose OFDI than private enterprises. (Huang et al, 2014). In the process of OFDI by
multinational enterprises, compared to private enterprises, the special nature, business
objectives, and interest needs of the state-owned enterprises give them many policy
advantages in terms of ownership, social goals, social and economic functions, and operating
mechanisms of property rights organizations (Zhou et al., 2015). Private enterprises are subject
to many obstacles and restrictions in the approval of access applications, and have difficulties
in financing predicament. To a certain extent, financial repression also restrains the OFDI of
private enterprises (Jiang et al., 2014), which is not conducive to OFDI of private enterprises.
For enterprises, OFDI is a typical high-risk, high-uncertainty, and exploratory strategic
behavior. The greater the equity of corporate decision makers, the greater the autonomy of
decision-making, and the more autonomy to choose high-risk overseas investments. However,
to establish more overseas subsidiaries, it is necessary to deal with the cultural and political
risks brought about by the expansion of internationalization through the national resources
and government support represented by the proportion of state-owned shares or state-owned
shares of joint ventures. With the implementation of the ‚One Belt and One Road‛ strategy,
state-owned enterprises have a larger geographical advantage in the ASEAN region. Chinese
state-owned enterprises are more familiar with Thailand’s local socio-cultural environment
and their investment environment is more relaxed, providing protection for multinational
enterprises’ direct investment in Thailand. We believe that compared to private enterprises,
the higher the ownership concentration in state-owned enterprises, the more likely it is to
encourage actual decision makers to turn to state resources to respond to the "One Belt and
One Road" policy call, and to go abroad for direct investment in Thailand, which increases the
amount of OFDI in Thailand and promotes the expansion of OFDI by enterprises. At the same
time, when the equity of the enterprise is extremely dispersed, a higher proportion of stateowned equity can improve the ability of enterprises to cope with risks. The closer is the
relationship with the government, the more government support that can be obtained during
the process of OFDI, both the pressure on resources of corporate decision makers and the
prudent investment will weaken, which promote the expansion of foreign direct investment of
enterprises. With the increase in ownership concentration, the proportion of major
shareholders’ share of equity is increasing, and the proportion of state-owned equity is
relatively small, leading to a reduction in the degree of will representing the government’s
will. the actual decision-makers of an enterprise tend to ignore the impact of macroeconomic
policies and increase the investment risks. As investment risks increase, major shareholders
may reduce their investment scale in consideration of their own interests, which is not
conducive to the expansion of foreign investment. The negative effect of ownership
concentration may reach its maximum when the ownership concentration is at an
intermediate level. At this time, the internal contradictions are fierce, that is, the interaction
between the proportion of state-owned shares of enterprises and the relative concentration of
ownership concentration will result in the lowest amount of OFDI in Thailand. When the
equity of the enterprise is too concentrated, the controlling shareholder occupies most of the
interests of the enterprise, there is little interest can be infringed with. And the controlling
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shareholder will consider more for the overall development of the enterprise and make the
enterprise develop in a better and orderly way because the interest of the enterprise is closely
related to itself. Therefore, the interaction between the proportion of state-owned shares and
the ownership concentration is conducive to expanding the direct investment in Thailand.
In summary, we propose Hypothesis 2: The inverse ‚U‛ relationship between equity
concentration and corporate direct investment in Thailand is negatively adjusted by the
proportion of state-owned shares of the company. That is, the increase in the proportion of
state-owned shares of the company can weaken the relationship between ownership
concentration and OFDI in Thailand.
3. Econometric Model and Data
Sample Selection
This article selects Shanghai-Shenzhen A-share listed companies from 2005 to 2016 as
the research object. First, the ‚List of Overseas Investment Companies (Institutions)‛ of the
Ministry of Commerce and the ‚List of All A-Share Listed Companies in China‛ of Guo
Tai’an database are matched to obtain a list of Chinese enterprises that invested in Thailand.
Then annual reports and announcements of these companies are searched on the website of
CNINFO and Shenzhen Stock Exchange to find out the information of subsidiaries, and the
subsidiaries included in the consolidated statements are manually collected. Finally, this paper
matches the national level data for each year between China and Thailand with the above
information. At last, the unbalanced panel data of Shanghai-Shenzhen A-share listed
companies that invested in Thailand from 2005 to 2016 is obtained, and the final sample size
is 153.
Indicator Design and Data Description
Dependent variable
Amount of Foreign Direct Investment (COFDI). This article selects the number of
multinational companies invested in Thailand to represent the level of enterprises’ direct
investment in Thailand. The data is mainly derived from CNINFO.com.cn. The annual reports
of the relevant year are obtained on the website of CNINFO according to the "Going Global"
listed companies’ stock code, the number of subsidiaries and the state of investment are
manually collected .
Independent variable
Ownership Concentration (OwnCon). This article takes OwnCon as an explanatory
variable, and the sum of the top five major shareholders' shareholding ratios is used as a
proxy variable for corporate ownership concentration. The data comes from Reith Financial
Research Database.
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Adjusting Variable
The proportion of state-owned shares (lnStates). The measurement of the proportion of
state-owned shares is relatively straightforward. It is directly measured by the proportion of
state-owned shares by taking the logarithm. The data comes from RESSET Financial
Research Database.
Control Variables
(1) Institutional distance (instance). At present, there are multiple methods for measuring
the institutional distance. Some scholars use the data of the global competitiveness report, and
some scholars use the global governance index. Based on the World Governance Indicators
(WGI) released by the World Bank, this paper uses the Kogut-Singh distance index formula
proposed by Kogut and Singh in 1988 to calculate the institutional distance between Thailand
and China. The formula is as follows:
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⁄𝑖𝑖𝑖𝑖 ⁄

Among them, insdistancet represents the institutional distance between Thailand and
China. Iit represents Thailand's ith institutional dimension index. Iic represents the ith
institutional dimension index of China. And Vi represents the variance of the ith institutional
dimension. The data comes from the "Global Governance Indicators" database released by the
World Bank.
(2) Labor cost (lnlab). This article uses the per capita gross national income of Thailand in
U.S. dollars and takes logarithms to avoid heteroscedasticity. The number comes from the
World Bank database.
(3) Enterprise size (lnsize). This paper takes the logarithm of the number of employees in
a multinational enterprise to represent the size of the company. The data comes from Guo
Tai’an database.
(4) Enterprise age (lnage). This paper selects the difference between the year of the study
and the year when the business was opened, and takes the logarithm to represent the age of
the business. The older the company is, the richer the experience is, and the easier it is to go
global. The data comes from Guo Tai’an database.
(5) Operational efficiency(operation). This article uses the company's total asset turnover
rate to measure operational efficiency. The data comes from the Guo Tai’an database.
(6) Finance (Finance). This article uses corporate interest expense divided by fixed assets
as the method to measure the financial constraints of enterprise interest expense/fixed assets
which learns from Yi (2016). The data comes from Guo Tai’an database.
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(7) Labor productivity (lntfp). This article uses company’s sales divided by employees to
represent the productivity of the company. The data comes from Guo Tai’an database.
(8) Solvency (assetpay). This article uses the asset-liability ratio to measure the solvency
of the company. The data comes from Guo Tai’an database.
(9) Board size (lnDcount). This article draws on the method of Wang Yilin et al. (2016),
and adopts the number of members of the company's board of directors to represent the size
of the board of directors and performs logarithmic processing. The data comes from Guo
Tai’an database.
(10) Precipitated redundant resources (absor). This article uses the method of Greenley
and Oktemgil (1998) to measure redundant resources by the proportion of management
expenses in sales revenue. The data comes from Guo Tai’an database.
(11) Non-Precipitated redundant resources (unabsor). This article uses the method of
Singh (1986), Herold and Jayaraman (2006), and Shimizu (2007) to measure the nonPrecipitated redundant resources by using the quick ratio that reflects the amount of
immediate resources available to the company, namely, (current assets-inventory)/current
liabilities. The data comes from Guo Tai’an database.
(12) Institutional investors (institute). It is measured by the proportion of shares held by
institutional investors in total shares. The data comes from RESSET Financial Research
Database.
(13) Voting rights (decide). This indicator refers to the right of a multinational parent
company to make certain intentions for the subsidiary company’s motion when setting up a
subsidiary overseas. The data comes from the listed company's annual report.
Table 2 Control Variable Design and Data Sources
Variable Type
Variable Name
Variable
Data Source
Symbol
Dependent
Direct investment in
COFDI
Annual report of listed
variable
Thailand
company
Independent
Ownership
OwnCon
RESSET Financial
Variable
Concentration
Research Database
Regulatory
lnStateS
RESSET Financial
Proportion of statevariable
Research Database
owned shares
Control variables
Institutional
insdistance
World Bank database
distances
Host country labor
lnlabor
World Bank database
costs
Corporate Size
lnsize
Guo Tai’an database
Corporate Age
lnage
Guo Tai’an database
Operational
operation
Guo Tai’an database
efficiency
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Financing
constraints
Labor productivity
Board size
Solvency
precipitating
redundant resources
Non-precipitating
redundant resources
corporate investor

Finance

Guo Tai’an database

lntfp
lnDcount
assetpay
absor

Guo Tai’an database
Guo Tai’an database
Guo Tai’an database
Guo Tai’an database

unabsor

Guo Tai’an database

institute

Resset Financial
Research Database
Listed company
annual report

right to vote

decide

Table 3 Descriptive Statistical Analysis Results for Each Variable
Variable
Standard
VIF
Name
N
Average Deviation Minimum Maximum Value
state

153 0.444444

0.498536

0

1

3.3

lnStateS

153 1.049205

0.748445

0.071451

3.710201

1.78

OwnCon

153 0.535543

0.163045

0.143602

0.850765

1.43

lntfp

153 14.07248

0.932446

12.38827

15.99646

2.33

decide

153 0.424743

0.433167

0.1

1

4.22

absor

153 0.082078

0.08871

0.011407

0.766018

3.54

unabsor

153 1.197423

1.133542

0.242749

8.789929

3.33

institute

153 0.246145

0.226259

0

0.901386

1.49

assetpay

153 0.037415

0.083751

-0.77838

0.194499

1.84

lnDcount

153 2.203948

0.236615

1.609438

2.833213

1.99

Finance

153

0.17299

0.151894

0

0.936631

1.56

lnlabor

153 8.525623

0.20322

7.926603

8.667336

2.62

operation

153 0.953026

0.421133

0.212621

2.194927

3.22

insdistance

153 0.267743

0.123625

0.116405

0.52646

4.91

lnsize

153 9.365646

1.508376

6.424869

12.05173

3.64

lnage

153 2.652095

0.439126

1.098612

3.433987

2.58
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Variable Correlation Analysis
In order to select an effective model for regression, before the empirical analysis, the
correlation of each variable was analyzed. The Spearman correlation coefficient between the
variables is shown in Table 4, and the correlation between the variables can be initially
judged to be weak.

Table 4 Correlation Coefficient between Variables

Variable
Name

state

state

1.0000

lnStateS

0.1005

1.0000

OwnCon

0.1382

-0.0836

1.0000

lntfp

0.4080*

-0.1348

0.1551

1.0000

decide

-0.0346

-0.0308

-0.2518*

0.2109*

1.0000

absor

-0.4840*

0.1206

-0.1088

-0.5729*

-0.1440

1.0000

unabsor

-0.1620*

0.1565

0.2534*

-0.3238*

-0.1077

0.2998*

1.0000

institute

-0.0533

0.0780

-0.0662

-0.1674*

-0.1229

0.2731*

0.1796*

1.0000

assetpay

-0.1748*

-0.0571

0.4309*

-0.0306

0.0563

0.1109

0.4573*

0.0464

lnDcount

0.0269

0.2983*

-0.1828*

-0.2215*

0.1252

0.2979*

0.2831*

0.1989*

Finance

-0.1102

0.0481

0.2170*

0.1261

0.1984*

-0.1216

0.3037*

0.0459

lnlabor

0.0698

-0.3654*

0.3016*

0.0353

-0.5169*

0.0183

-0.0020

-0.0973

operation

0.6195*

0.2470*

0.0629

0.3887*

0.2228*

-0.5876*

0.0267

-0.0530

insdistance

0.1007

0.1423

-0.1893*

0.1328

0.7971*

-0.0912

-0.1103

-0.1549

lnsize

0.4494*

0.1848*

-0.0771

-0.0414

0.0851

-0.0654

0.0180

0.3855*

lnage

0.0407

-0.3145*

0.0936

0.1343

-0.3019*

0.0517

-0.1928*

0.1562
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Continued Table 4 Correlation Coefficient Table between Variables
Variable
Name

assetpay

assetpay

1.0000

lnDcount

-0.0381

1.0000

lnlabor

-0.0455

operation

lnDcount

Finance

lnlabor

operation

insdistance

lnsize

-0.2381*

-0.0823

1.0000

0.0350

0.2335*

0.2890*

-0.2617*

1.0000

insdistance

-0.0459

0.2316*

0.1833*

-0.4374*

0.2754*

1.0000

lnsize

-0.1435

0.4957*

0.1491

-0.1539

0.4667*

0.2260*

1.0000

lnage

-0.0694

-0.3927*

-0.3373*

0.3853*

-0.3478*

-0.3634*

-0.2549*

lnage

1.0000

Second, in order to ensure the robustness of the empirical results, we used the method of
Yi and Xu(2016) to measure the Variance Inflation Factor (VIF) of all the independent
variables in this paper. The larger the value of VIF is, the more serious the problem of
collinearity is. From Table 3, it can be seen that the maximum VIF values of all independent
variables are far less than the critical value of 10, indicating that there is no obvious
correlation between the variables.
Finally, The two-way causality or interaction between explanatory variables can lead to
errors in the empirical results.In order to avoid the endogenous problems caused by existence
of bidirectional causality or interaction between explanatory variables which can result biased
empirical results. The paper tests the problem using the method proposed by Davidson and
MacKinnon (1993). The results show that the p value is 0.3642> 0.1. Accepting the null
hypothesis indicates that there is no endogenous bias between explanatory variables.
Measurement Model Settings
First, set up a reference model to examine the macro-national institutional distance and
Thailand's labor costs; As for the micro level of the enterprises,factors such as firm size,
enterprise age, operational efficiency, financing constraints, labor productivity, board size,
solvency, Precipitated redundant resources ,Non-Precipitated redundant resources,
institutional investor ratio, and voting rights can impact on China's direct investment in
Thailand, that is the basic model containing only control variables1 is as follows:
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (Model 1)
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Among them, k represents the enterprise, j represents the year. 𝑖𝑖𝑖𝑖 indicates the
individual effect of the enterprise that varies with the company. 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 is a random disturbance
term.
In order to test the impact of ownership concentration on Chinese enterprises’ direct
investment in Thailand, the degree of ownership concentration and its quadratic items are
added to Model 1 to obtain the following model:
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖 𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (Model 2)

Among them, k、j、𝑖𝑖𝑖𝑖 、𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 have the same meaning as above. 𝑖𝑖 𝑖𝑖 represents all
the control variables in Model 1. 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 indicates the ownership concentration of the
company k in year j. 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 indicates the Square item of the degree of ownership
concentration in year j of company k.

4. Empirical Results Analysis
Effect of ownership concentration on Chinese enterprises’ direct investment in Thailand
The article first applies the fixed effect model to examine the impact of ownership
concentration on Chinese enterprises’ investment in Thailand. The test results are shown in
Table 5. Among them, Model 1 is the basic model which contains only the control variables.
Model 2 adds the standardization of ownership concentration and its quadratic items on the
basis of Model 1, while Model 3 and Model 4 are the robustness test results.

Table 5 Fixed-effect Model Regression Results and Robustness Test of Ownership
Concentration for Total Sample
Variable name
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
lntfp

decide

absor

unabsor

institute

168

-0.067

-0.292***

-0.067

-0.292**

(-0.87)

(-3.78)

(-0.92)

(-2.42)

-0.592***

-0.248

-0.592**

-0.248

(-2.95)

(-1.35)

(-2.01)

(-1.24)

-1.036

-1.065**

-1.036*

-1.065**

(-1.64)

(-2.08)

(-1.99)

(-2.44)

-0.083

-0.014

-0.083*

-0.014

(-1.41)

(-0.28)

(-1.70)

(-0.29)

-0.214

-0.388***

-0.214

-0.388**
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Variable name

assetpay

lnDcount

Finance

lnlabor

operation

insdistance

lnsize

lnage

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

(-1.66)

(-3.08)

(-1.14)

(-2.40)

-0.716

-0.610

-0.716**

-0.610**

(-1.34)

(-1.40)

(-2.19)

(-2.04)

0.610**

0.319

0.610

0.319

-2.530

-1.480

-1.290

-1.170

0.171

0.092

0.171

0.092

-0.900

-0.590

-1.170

-1.200

-0.233

-0.036

-0.233

-0.036

(-0.81)

(-0.14)

(-0.63)

(-0.22)

0.473***

0.682***

0.473***

0.682***

-4.930

-8.040

-4.040

-4.740

0.833***

0.619***

0.833***

0.619***

-3.160

-2.870

-3.170

-3.570

-0.143**

-0.349***

-0.143

-0.349***

(-2.13)

(-4.97)

(-1.63)

(-2.81)

0.400

1.038***

0.400

1.038***

-1.650

-4.500

-1.110

-4.020

OwnCon0

Own2

1.703***

1.703***

-4.870

-3.560

-6.548***

-6.548***

(-4.40)

(-2.70)

3.053*

5.264***

3.053

5.264***

-1.970

-4.020

-1.310

-3.040

N

153.000

153.000

153.000

153.000

R2

0.664

0.787

0.664

0.787

CONS
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The results of Model 2 in Table 5 show that the regression coefficients of ownership
concentration (OwnCon) and its quadratic terms are 1.703 and -6.548, and are significant at the
1% level.After the decentralization, the ownership concentration range is (-0.392, 0.315). An
axis of symmetry of 0.130 indicates that ownership concentration and the amount of direct
investment by Chinese multinational corporations in Thailand have a significant inverted "U"
relationship. In other words, within a certain range, the higher the ownership concentration,
the more the enterprise tends to increase the amount of direct investment in Thailand. When
ownership concentration exceeds a certain range, the higher the ownership concentration, the
less direct investment the company will have in Thailand. Hypothesis 1 is verified. Ownership
concentration represents the ownership of the enterprise, the majority shareholder have
control over the decision-making power in the enterprise with a high ownership concentration.
The greater the proportion of shares of the major shareholder, the less consideration the risks
the investment brings (Li Xin, 2008). At the same time, in order to maximize their own
interests, they tend to expand corporate investment (Yao & Kong, 2008), thereby prompting
companies to increase the amount of direct foreign investment. However, when the ownership
is too concentrated, it has a phenomenon of ‚over-jeopardizing‛ which is not good for the
expansion of foreign direct investment.
Robustness test
In order to examine the stability of the results of ownership concentration on the return
of direct investment by enterprises in Thailand, this paper conducts further tests. As shown in
Table 5, Model 3 and Model 4 take the influence of heteroscedasticity into account. The
results of Model 4 show that the significance of the regression coefficient of ownership
concentration (OwnCon) and its quadratic terms is unchanged, which is consistent with the
results of Model 2. Therefore, Model 2 has a good robustness.
Regulatory effect of the proportion of state-owned shares (lnStates)
In order to verify the adjustment effect of the proportion of state-owned shares (StateS)
on the relationship between ownership concentration and the Chinese enterprises’ direct
investment in Thailand, model 5 is constructed. In order to avoid multiple collinearity
problems, this paper first normalizes the independent variables and the adjusted variables,
and then obtains the interaction term of the Square item of ownership concentration and the
proportion of the state-owned shares; then this interactive item and the proportion of stateowned shares variable with standardized processing are added in the Model 2 to obtain Model 5.
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Table 6 Test Results of Adjustment Effects of Proportion of State-owned Shares
Variable Name

Model 2

Model 5

lntfp

-0.292***

-0.260***

(-3.78)

(-3.77)

-0.248

-0.039

(-1.35)

(-0.23)

-1.065**

-0.049

(-2.08)

(-0.10)

-0.014

0.010

(-0.28)

-0.210

-0.388***

-0.260**

(-3.08)

(-2.31)

-0.610

-0.374

(-1.40)

(-0.97)

0.319

0.264

-1.480

-1.370

0.092

0.065

-0.590

-0.470

-0.036

0.026

(-0.14)

-0.110

0.682***

0.571***

-8.040

-7.310

0.619***

0.555***

-2.870

-2.880

-0.349***

-0.303***

(-4.97)
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Variable Name

OwnCon0

Own2

Model 2

Model 5

-4.500

-2.710

1.703***

1.503***

-4.870

-4.700

-6.548***

-5.420***

(-4.40)

(-3.91)
-0.085***

lnStateS

(-4.05)
Own2*S

3.298***
-3.400
5.264***

4.867***

-4.020

-3.640

N

153.000

153.000

R2

0.787

0.846

CONS

The results of Model 5 show that the coefficient of interaction terms between ownership
concentration and the proportion of state-owned shares is 3.298, which is significant at the 1%
level and the sign is positive. It shows that the inverted "U" relationship between ownership
concentration of multinational enterprises and the amount of Chinese enterprises’ direct
investment in Thailand is negatively regulated by the proportion of state-owned shares held
by the company. Hypothesis 2 is verified. In other words, when the proportion of state-owned
shares of a company is relatively high, the inverse ‚U‛ relationship between ownership
concentration and foreign direct investment in Thailand will be significantly weakened, as
shown in Figure 4 below.
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Figure 4: Chart of Moderating effect
the higher proportion of state-owned shares
the lower proportion of state-owned shares

Figure 4 shows the adjustment effect of proportion of state-owned shares on the
relationship between ownership concentration and direct investment in Thailand. It can be
seen that the inverse ‚U‛ relationship between ownership concentration of multinational
enterprises and the amount of Chinese enterprises’ direct investment in Thailand is regulated
by the proportion of state-owned shares, that is the proportion of state-owned shares weakens
the inverse "U" type relationship between ownership concentration and the amount of Chinese
enterprises’ direct investment in Thailand. The degree of ownership concentration and
Chinese enterprises’ direct investment in Thailand shows an inverted U-shaped relationship.
Before ownership concentration reaches the inflection point, the higher the ownership
concentration, the more Chinese companies tend to increase their direct investment in
Thailand; when ownership concentration reaches to a certain extent, the higher the ownership
concentration, the more unfavorable Chinese companies are to expand direct investment in
Thailand. It can be seen from Figure 4 that the proportion of state-owned shares has affected
the effect of ownership concentration on the level of Chinese enterprises’ direct investment in
Thailand. Before ownership concentration reached an inflection point, the proportion of stateowned shares had a positive effect on the relationship between ownership concentration and
the level of direct investment by Chinese companies in Thailand. In other words, when the
ownership concentration does not reach a certain level, the increase of the ownership
concentration is more conducive to Chinese enterprises to expand direct investment in
Thailand with the increase in the proportion of state-owned shares. After the ownership
concentration reached the inflection point, the increase in the proportion of state-owned
shares significantly weakened the negative effect of ownership concentration on the level of
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Chinese enterprises’ direct investment in Thailand. In other words, the proportion of stateowned shares weakens the inverted U-shaped relationship between ownership concentration
and Chinese enterprises’ direct investment in Thailand.

5. Conclusions and Countermeasures
This article is based on the situation in Thailand, and innovatively incorporates
corporate governance, corporate equity structure, etc., into corporate foreign direct
investment research from a micro-perspective. It explores the relationship between ownership
concentration and Chinese enterprises’ direct investment in Thailand and the adjustment
effect of the proportion of state-owned shares between the two variable . Using the OLS
method, the following conclusions are drawn empirically: (1) Ownership concentration is one
of the important factors affecting enterprises’ direct investment decisions in Thailand.
Specifically, there is an inverted U-shaped relationship between ownership concentration and
the decision of the company’s direct investment in Thailand; (2) Proportion of state-owned
shares of the company will weaken the inverted U-shaped relationship between ownership
concentration and the company’s decision to invest directly in Thailand.
Based on the above conclusions, this paper proposes the following countermeasures:
First, here are the suggestions from the national level. (1) Although state-owned
enterprises are still the main force for direct investment in ASEAN countries, especially
Thailand, private enterprises have a great advantage in the international market in ASEAN
countries, that is, non-state-owned enterprises have access to a broad network of relationships
and information. The channels make it easier to obtain knowledge and information related to
the internationalization of enterprises, which is more conducive to the further investment and
expansion of multinational enterprises. Therefore, on the one hand, our country should
vigorously promote the private enterprises’ direct investment in Thailand. On the other hand,
our country should encourage state-owned enterprises to expand the scope of investment and
improve the efficiency of the transformation, response and decision making of the internal
information so that they can better respond to the local environment of politics and economy
in Thailand. (2) In order to further implement the ‚Go Global‛ policy and the " One Belt and
One Road " initiative and strengthen the economic and trade exchanges between China and
Thailand, the government should not only actively encourages and guides Chinese enterprises
to "Go Global" and directly invest into Thailand but also attach importance to the
implementation of bilateral cooperation agreements. In addition, our government should
improve the system of trade and economic exchanges between the two countries, give
multinational enterprises a strong institutional support for OFDI, create a favorable
investment environment, and protect the interests of transnational corporations overseas. The
government should also actively adjust the country’s investment strategy to Thailand in
accordance with Thailand’s economic development status. While making full use of
Thailand’s local effective resources, it should promote Thailand’s labor employment and
economic development and strengthen the ‚One Belt and One Road‛ initiative to connect with
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Thailand’s national development strategy. Both two should promote bilateral and multilateral
cooperation and promote a deeper development of China-Thailand comprehensive strategic
partnership so as to achieve the goal of "win-win".
Second, here are the suggestions from the corporate level. (1) Multinational enterprises
should pay attention to the degree of ownership concentration, adjust the structure of the
company's capital stock, prevent the decision-making mistakes caused by excessive
ownership concentration or excessive dispersion of shares, keep them at a moderate level,
reduce the risk of corporate investment, conduct more effective direct investment in Thailand
and increase the amount of direct investment in Thailand to the utmost extent. (2)
Multinational enterprises should focus on the differences in investment environment between
China and Thailand in the process of OFDI implementation in Thailand, they should
summarize the past experience of direct investment in ASEAN countries, draw on the
experience of developed countries in ASEAN region, strengthen direct investment project
research in Thailand, adjust strategy of investment to make scientific OFDI decisions. At the
same time, multinational enterprises should attach importance to Thailand's cultural customs,
social morality and beliefs and other values, respect and integrate into Thailand's local social
culture. And they can operate through overseas localization, seize market share and increase
the amount of Chinese enterprises’ direct investment in Thailand.
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The Connectivity of BRI and Tourists’ Approach to Local Food
Asst. Prof. Sirijitti Pan Ngoen, PhD.73

ABSTRACT
This study aims to define the Connectivity of BRI and Tourists‘ Approach to Local
Food in tourism in order to identify which tourists are interested in local food as an attraction.
The findings of the study can be used on The Connectivity of BRI strategy, “Tourists’
Approach to Local Food” views on Tarik Sengel and “Investigating the Structural
Relationships Between Food Image, Food Satisfaction, Culinary Quality, and Behavioral
Intentions” views on Christina Geng-Qing Chi. Methodology Quality is used. The analysis of
findings revealed that (a) The government Connecting BRI developed a New Asia- Tourists‘
Approach cuisine marketing effort to local food in order to attract visitors to savor its cuisine.
This opens great opportunities to participate on these developments from Thailand as
Southeast Asia‘s investment hub. The Chinese belt and road initiative is still in the initial
years of implementation. However, it will swiftly have a huge impact on Thailand‘s
economy. A plethora of new business opportunities is available along this huge initiative.
This includes (i) road, railway, and marine technology, (ii) the energy sector (energy supply,
distribution, storage), (iii) information technology, and (iv) transport and logistics. (b) Local
food is a major component for both leisure and business segments of tourism industry and
eating is the only activity that prompts all five senses; vision, tactile, auditory, taste and
olfaction. Local food was an imperative contributor in destination tourism due to its
capability in influencing tourists‘ perceived image culture, geography, architecture, food
satisfaction, culinary quality, and consequently impacting tourists‘ behaviors in the selection
of a travel destination.
Keywords: Connectivity of BRI, Food Tourism and Local Food, Culinary Tourism.
1. Introduction
Although there are various studies that explore tourist behavior in certain settings
such as travel and accommodation, the impact of local food on tourist experience is often
neglected. Eating is a physical need as well as a cultural and social activity. When tourists eat
at a destination they not only satisfy their hunger but also experience the local culture and
interact with their hosts. Tourists‘ demand for local food occur however in different levels of
intensity. Some tourists travel solely for gastronomy in the region, some see local food as a
by-product of their cultural experiences, and some others rather familiar food when they
travel. Therefore, there are differences in how tourists‘ approach local food consumption.
Tourism is rapidly evolving to become an industry of prime importance for countries
and local economies. World Tourism Organization (UNWTO) (2013) reported international
arrivals have reached 1.3 billion in 2013 with an annual growth rate of 4% for the first time in
this decade. Starting from the 80s tourism trends started to change, geographical space has
attracted more attention and renewed value (Xose, Lopez & Martin, 2006).
73
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According to Grande (200101) symbolizing and appreciation of local culture and
authenticity have become features of the new trend and gastronomy has started to be
recognized as a symbolic value representing territories and culture in tourism. Cohen and
Avieli (2004) reports tourist food consumption has largely been neglected in the hospitality
and tourism literature. Gastronomy is also acknowledged as an important factor affecting
overall tourism experience, however studies designed to analyze tourists‘ gastronomy
experiences are limited. This was because food has been accepted as a supporting resource
(Godfrey & Clarke, 2000) of tourism activity rather than an attraction on its own. However
recent years a number of studies related to impact of the tourist food consumption attracted
attention. For example, Telfer and Wall (2000) reports that tourists; spending on food makes
up one-third of total travel expenditure which also reflects the importance of food
consumption in tourism.
Local food is a major component for both leisure and business segments of tourism industry
and eating is the only activity that prompts all five senses; vision, tactile, auditory, taste and
olfaction (Kivela & Crotts, 2005). Stephan, Smith and Xiao (2008) defined tourism as ―….
Any tourism experience in which one learns about, appreciates or consumes branded local
sources‖, in this perspective local food is becoming an important part of cultural character of
the destination.
According to Richards (2002) apart from satisfying physical need consuming local
food also creates an opportunity to learn about local geography, people and culture. Hjalager
and Richards (2002) supports this by stating local food is an essential part of the tourism
experience since it can serve both as a cultural and an entertaining activity. In the sense of
creating a destination image via locality of food; considered as an important factor of a
national cultural identity and destination promotion (McKercher, Okumus & Okumus, 2008).
Local and regional food can add value to destination because visitors tend to prefer the
authentic products of a destination. After all people travel for novel experiences (MacCannel,
1973), travelling does not really make sense, if it was repetition of the same activities back
home. Moreover, familiarity with local, regional and national cuisine has become a main
motivation to travel for some tourists (gastronomy, wine tasting Thai salad etc…)
This study aims to explore first, how tourists‘ approach local food consumption, The
findings of the study views on Tarik Sengel Christina Geng-Qing Chi. And second, the
Connectivity of BRI and Tourists‘ Approach to Local Food in tourism in order to identify
which tourists are interested in local food as an attraction in Thailand.
2. Food Tourism
Food has become an increasingly important element in the tourism industry. Food and
tourism are two subjects inevitably associated with each other and have gained increasing
interest among scholars to investigate in depth. Even though food might not be the main
reason for traveling, tourists must consume food while they travel to another destination.
Food consumption supports tourists‘ visiting activities and becomes part of the memorable
and impressive visiting experience; sometimes it is a major or one of the major motivators for
traveling to a particular destination (Quan & Wang, 2004). Most people enjoy trying different
food as they travel to a destination, from which they discover new culinary experience; in
such case, food poses as an essential component in tourism. In other words, food becomes an
increasingly important aspect of the travel experience and a vital destinations choice factor
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for tourists (Cohen & Avieli, 2004). The exceptionality of food in a destination would create
an authentic experience for every tourist; as Long (2004) stated, tourists would try unfamiliar
food while visiting a destination. Some tourists travel to a specific destination just to
experience its distinctive and variety of food offerings (Kivela & Crotts, 2006). The
uniqueness of local cuisine can significantly enhance a destination‘s image, as Richards
(2002) pointed out that tourists often place considerable emphasis on how they feel at a
destination, and how they experience what the destination offers, by carefully selecting that
special food that might fulfill a particular personal desire. In addition, the relationship
between food and a tourist destination is inevitably related with each other, as a destination
provides food as a product of tourist attraction (Richards, 2002). Once tourists are satisfied
with foods offered, local foods could serve as an attraction for tourists to return to the same
destination (Ryu & Jang, 2006). Examining the influence of food on tourists‘ destination
experience has increasingly become the interest of many scholars such as Thai-TV series
fever in Food namely ―Bhuppae Sunniwat: Love destiny

Thai-TV series fever in Food, Culture & Architecture
3. Food Trends and Local Food
Food choices and motivations differ across travelers. Hall and Sharples (2004) argue
that when defining food tourism there must be a differentiation among those tourist behaviors
who consume food as a part of their travel experience and those who select destinations
solely influenced by their interest of food. Wolf (2002) defines culinary tourism as travel for
searching prepared food and beverages and memorable gastronomic experiences. However,
any visit to a restaurant is not considered as food tourism, destination choice of tourists must
be shaped by a special interest into culinary, gastronomy, gourmet or cuisine. Food tourism
involving visitation to the primary and secondary food producers, food festivals, restaurants
and specific locations for which food tasting and/or experiencing the attributes of specialist
food production region or tasting the dishes of a particular chef (Hall & Mitchell, 2001; Kim,
Duncan & Jai, 2013; Marzo-Navaro & Pedraja-Iglesias, 2012; Wagner, 2001) are considered
under food tourism.
Hjalager (2003) categorized culinary tourist based on Cohen‘s (1984)
phenomenological categorization into four different groups as existential, experimental,
diversionary and recreational. The existential gastronomy tourists think their gastronomy
knowledge is improved by experiencing local food and beverages. For these tourists,
consuming local food, of the region means gaining in-depth knowledge about the
destination‘s culture. Therefore, existential gastronomy tourists eat where only locals eat and
value the food that is prepared according to the traditions and avoid high priced restaurants
because of their commercial and non-authentic environment. The experimental gastronomy
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tourists seek trendy and fashionable foods which can be associated with their lifestyles. They
prefer designer cafes and restaurants where they consume food and consider food
consumption as a way of satisfying their needs associated with prestige. The recreational
gastronomy tourists does not seek local food, fancy and complex restaurants, they dishearten
by that. The diversionary gastronomy tourists seek quantity and accessibility of food with
familiar menu items. They prefer international chain restaurants and avoid unfamiliar food.
Therefore tourists might perceive the impact of local food differently based on various
motivational factors. However regardless of the main motivation food is an important
element of tourist experience.
The Golden Principles of Thai’s Local Food Culture

chili sauces/North

northeast food

chili sauces/South

street food

4. Factors Influencing Local Food
Consumption determining different needs of various tourist segments would create a
better design of local food products. Despite its importance exploring different characteristics
of tourists and their perceptions of local food have been neglected in the literature. This study
mainly focused on local food choice and preferences of tourists and their characteristics.
Based on previous literature authors have created various factors effecting local food
consumption in destinations ranging from personal motivators to personal traits. Giesen,
Havermans, Douven, Tekelenburg and Jansen (2010) reported that food consumption studies
are mostly concerned with understanding the determinants of various food-related behaviors,
including liking, preference, choice and intake. Food liking refers to the palatability or
pleasure obtained from tasting a given food‘. Duarte Alonso, O‘neill, Liu and O‘shea (2013)
also found that quality and taste are major factors affecting restaurant choice. In defining
factors affecting local food consumption, Mak et al. (2012) reports five dimensions; cultural
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and religious factors, socio-demographic factors, motivational factors, personality and past
experience. It is also acknowledged in various studies that food choices are affected by
cultural and religious backgrounds (e.g. kosher food). Kim and Scarles (2009) proposes a
model of local food consumption containing three main factors including Mak et al. (2012)‟s
factors and divided into sub-factors; motivational factors (exciting experience, escape from
routine, health concern, learning knowledge, authentic experience, togetherness, prestige,
sensory appeal, physical), demographic factors (gender, age, education), physiological factors
(neophilia or neophoia). Therefore, there is a wide variety of local food attributes that might
be considered when analyzing tourists‘ food consumption behaviors.

Food choices are affected by the single pop song & popular drama series
5. Thailand and Its Tourism
Tourism is a major economic contributor to the Kingdom of Thailand. Located in
Southeast Asia, Thailand is a unique nation in its own right, rich with culture and nature.
Many years of sustained economic growth and political stability have made it one of the
leading countries in the region. With its diverse population and natural scenery, Thailand is
not only offering cultural attractions, but also a wide variety of beaches, mountain parks, and
tropical rain forests. The Tourism Authority of Thailand (TAT) uses the slogan "Amazing
Thailand" to promote Thailand internationally. In 2015, this was supplemented by a
"Discover Thainess" campaign. Thailand‘s diverse society is comprised of three main
ethnicities—Thais, Chinese, and Indians—and many other ethnic/race (the indigenous
people) that live mainly in rural areas of the country. Due to its ethnic diversity, Thailand is a
melting pot of various culinary heritages and food has become an invaluable part of tourists‘
experience that may contribute to the tourism sector. It has the potential to attract
international travelers seeking culinary pleasures, especially food lovers with a tinge of
fusion taste.
In 2018 The ratings are phenomenal; Ayutthaya‘s tourism is benefiting immensely
and the fan fever sweeping Thailand is making headlines overseas. As a TV series, ―Love
Destiny‖ has succeeded on many fronts, treating history, Thainess and Thai culture with great
respect but also with wit and humour. Food and Cooking in Thai TV Dramas, Love Destiny,
17th Century Siam, and Crispy Noodle-Wrapped Pork Dumplings.
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For a country that takes such great pride in its cuisine, Thailand, surprisingly, hasn‘t seemed
very enthusiastic about spotlighting its food in its cinematic endeavors.
6. A new Silk Road – the revival of Tourists’ Approach to Local Food
According to, a new Silk Road initiative aims to reshape intercontinental trade
through a network of maritime and landside links, based on ancient trading routes. The
OBOR, also known as the Belt and Road Initiative (BRI) or simply the Belt and Road (B&R),
consists of the Silk Road Economic Belt (SREB) and the Maritime Silk Road (MSR). It
focusses on five major areas to improve connectivity: (i) policy coordination, (ii)
infrastructure construction, (iii) unimpeded trade, (iv) financial integration and (v) people-to
people ties. Among these five, infrastructure construction (including railways and highways)
is the dominant feature of the New Silk Road. Therefore, Seven particular OBOR
implications for Thailand.
The Chinese belt and road initiative is still in the initial years of implementation.
However, it will swiftly have a huge impact on Thailand‘s economy. A plethora of new
business opportunities is available along this huge initiative. This includes (i) road, railway,
and marine technology, (ii) the energy sector (energy supply, distribution, storage), (iii)
information technology, and (iv) transport and logistics. Although the dominance of Chinese
companies in major projects cannot be avoided, PUGNATORIUS Ltd. sees, in particular,
seven implications for Thailand which should be seen as business opportunities for foreign
companies to participate in OBOR in Thailand: accordingly, No: 6 Investment hub:
Thailand‘s neighboring countries are more directly linked to the route of the Silk Road
Economic Belt (SREB) and the Maritime Silk Road (MSR). This opens great opportunities to
participate on these developments from Thailand as Southeast Asia‘s investment hub.

Thai Chinese: Chinatown Bangkok

Ampawar floating market
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7. Culinary Tourism
Several scholars have attempted to define the term culinary tourism. Broadly
speaking, it is not just food or cuisine but the experience must be unique and memorable.
Long (2004) defined culinary tourism as a way of experiencing other cultures through food.
Molz (2007) later defined culinary tourism as a sense of knowing or experiencing another
culture, as well as performing adventure, adaptability, and openness to any other culture. The
local food of a country is associated with the country‘s culture and image, as well as
representing a core expression of a destination‘s intangible heritage, and through its dining
experience, tourists can gain a truly authentic cultural experience (Okumus, Okumus, &
McKercher, 2007).
7.1 What Hotels and Tourism Businesses Can Do To Promote Food Tourism
As food tourism is a growing tourist attraction, hotels and tour agencies can
promote certain cuisines at certain countries by organizing regular tours focusing on cuisine.
Social media plays a role in driving the interest and enthusiasm in food experiences. Hence
food tourism is massively popular among millennials, who share their food experiences on
social media sites such as Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. It is possible for
marketers to acquire additional promotion through organizing events, such as market feast or
beer festivals, and encouraging millennials to share the experiences on social media.
Furthermore, a recent study by the United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
involving the UNWTO Affiliate Members working in different sectors, shows that food
events are the most popular tourism product, followed by cooking class and workshops, as
well as food fairs highlighting local products. Similar study also reveals that organizing
events is the most used marketing and promotion tool, followed by brochures and advertising.
7.2 Social Media for Local Food Tourism
Current food tourism trends include food bloggers and food Instagram accounts,
with videos, reviews and recommendations to top it off. Food photography is one of the most
popular forms of Instagram posts along with fashion and photography. Popular food related
hashtags on Instagram such as #foodie, #foodporn and #nom has over 20 million images.
Users who share their experience ultimately gained thousands of followers, drawing attention
to the places they visited, contributing to brand awareness and brand recognition.
Additionally, the #travel hashtag also features many culinary posts. Therefore, food
photography contributes to the improvement in tourism. Another strategy is to enlist the
help of social media influencers, particularly, food bloggers. Some food bloggers have a
massive online following, which would contribute to increasing a hotel or a restaurant‘s
publicity. By allowing food bloggers to write reviews, take stunning photos of the food, and
share their experiences, visual content for the restaurants are generated. Social media
examiner published a social media marketing report in 2016, which shows that 37% of
marketers considered visual marketing to be the most significant form of content, with
blogging following after. Furthermore, social networking sites such as Instagram and
Snapchat that primarily covers visual content (photos and videos), can be considered tools to
use in visual marketing.

184

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

181

Single pop song promotes Local Food Season & cooking class and workshops
7.3 Cooking Classes and Workshops
Another popular food tourism product is cooking class and workshops. Cooking
sessions are quite common in a number of countries including Japan, France and Italy, where
tourists are able to visit local villages or gardens to collect ingredients and later on, cook
meals from scratch accompanied by the locals. It is a whole new culinary tourism experience
as it is not the same as watching cooking shows on television at home, rather it is an authentic
experience in a place where a certain cuisine originates.
7.4 Local Food Tourism Helps To Promote Destination Marketing
As food is an integral part of cultural experience, some believed that food tourism
plays an important role in promoting destination marketing. For the millennials, the internet
is the main source of information as well as inspiration. Hotels and tour agencies can develop
relevant content as part of their destination-marketing strategy. For instance, Australia has
their own Instagram page focusing on all things local and featuring tourist attractions and
culinary hotspots. Hence tourists are able to plan thoroughly—which places to visit and what
food or drink to try.
8. The Connectivity of BRI and Tourists’ Approach to Local Food
Tourists‘ Approach to Local Food, regarded food as the most enjoyable activities that
tourists undertake during their holiday.According to food related tourism could allow tourists
to achieve desired goals of relaxation, excitement, escapism, status, education, and lifestyle.
Apart from that, a study done by arks, Bowen, and Klag (2003) indicated that dining out
provides opportunities and experiences that contribute to tourists‘ enjoyment or satisfaction
with a destination and intention to return. Cohen and Avieli (2004) presented an article on the
attraction of food tourism at a prospective destination. The previous findings led Quan and
Wang (2004) to build a conceptual model describing the role of food consumption in tourism.
It can be reasonably concluded that food is an imperative means of selling the distinctiveness
and culture of a destination. Furthermore, food is no longer simply occupying a supporting
role but often a driving force for people to visit a certain holiday destination (Gatley, 2006).
According to Thailand have started to incorporate local cuisines in the marketing of their
destinations. The government Connecting BRI developed a New Asia- Tourists‘ Approach
cuisine marketing effort to local food in order to attract visitors to savor its cuisine that
attempts to combine the flavors of East and West as Thai Series fever‘s culinary made a
positive impact on tourists who had tried its food. The previous examples show that
projecting a positive food image in the series is a powerful tool to achieve a culinary
destination status.

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

185

182

As following:
Local food image positively influenced food satisfaction.
Local food satisfaction positively influenced tourists‘ behavioral intentions.
Local food positively influenced tourists‘ behavioral intentions.
Local food satisfaction positively influenced culinary quality.
Local food image positively influenced culinary quality.
9. Conclusion
To conclude, Thailand have started to incorporate local food in the marketing of their
destinations. The government Connecting BRI developed a New Asia- Tourists‘ Approach
cuisine marketing effort to local food in order to attract visitors to savor its cuisine that
attempts to combine the flavors of East and West as Thai Series fever‘s culinary made a
positive impact on tourists who had tried its food. This includes (i) road, railway, and marine
technology, (ii) the energy sector (energy supply, distribution, storage), (iii) information
technology, and (iv) transport and logistics. This opens great opportunities to participate on
these developments from Thailand as Southeast Asia‘s investment hub.
Local food as a by-product of their cultural experiences, and some others rather
familiar food when they travel. Therefore, there are differences in how tourists‘ approach
local food consumption. The features of the new trend and gastronomy has started to be
recognized as a symbolic value representing territories and culture in tourism. This was
because food has been accepted as a supporting resource of tourism activity rather than an
attraction on its own. However recent years a number of studies related to impact of the
tourist food consumption attracted attention.
Local food is a major component for both leisure and business segments of tourism
industry and eating is the only activity that prompts all five senses; vision, tactile, auditory,
taste and olfaction.
Stephan, Smith and Xiao defined tourism as ―…. Any tourism
experience in which one learns about, appreciates or consumes branded local sources‖, in this
perspective local food is becoming an important part of cultural character of the destination.
Thus, the satisfying physical need consuming local food also creates an opportunity to learn
about local geography, people and culture and the uniqueness of local cuisine can
significantly enhance a destination‘s image. Once tourists are satisfied with foods offered,
local foods could serve as an attraction for tourists to return to the same destination.,e.g. the
phenomenological categorization into four different groups as existential, experimental,
diversionary and recreational.
In 2018 The ratings are phenomenal; Ayutthaya‘s tourism is benefiting immensely
and the fan fever sweeping Thailand is making headlines overseas. As a TV series, ―Love
Destiny‖ has succeeded on many fronts, treating history, Thai-ness and Thai culture with
great respect but also with wit and humor. Food and Cooking in Thai TV Dramas, Love
Destiny, 17th Century Siam, and Crispy Noodle-Wrapped Pork Dumplings.
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Does China's direct investment in Thailand promote the upgrading of
Thailand's technological level?
Associate Professor Zhang Xiuwu, Ph.D.
Huaqiao University

ABSTRACT
Chinese enterprises' "going abroad" and investing overseas are the inevitable result of
the development of the state and enterprises. China‘s " The Belt and Road" initiative and the
Thailand industry 4.0 development strategy and the construction of east of the Thai economic
corridors（EEC）, high-speed rail construction complement each other, to create a godsend for
Chinese enterprises to invest in Thailand. However, China's investment in Thai enterprises is
mostly concentrated in the low technical level. Whether these investments will significantly
improve the technological innovation level of Thailand will determine whether China's
investment in Thai can enter the speed development channel. According to the historical data,
this paper will analyze whether China's investment in Thai can promote the upgrading of
Thailand's technical level and put forward some suggestions on stabilizing the investment in
Thailand and accelerating the pace of investment.
Keywords: FDI；technological innovation；China；Thailand

中国对泰直接投资是否提升了泰国的技术创新水平？
华侨大学统计学院 张秀武
[摘要] 中国企业“走出去”到海外投资兴业，是国家和企业发展到一定程度的必然结
果。中国政府提出的“一带一路”倡议和泰国工业 4.0 发展战略以及东部经济走廊的
建设、中泰高铁的建设相得益彰，为中国企业投资泰国创造了天赐良机。但是中国企
业对泰投资多集中于技术水平偏低的行业，这些投资是否会显著提升泰国的技术创新
水平，将决定中国对泰投资是否能进入提速发展通道。本文将依据历史数据，分析中
国对泰投资是否能够促进泰国的技术水平的提升，并对稳固中国制造型企业对泰国投
资的持续性和加快投资节奏提出建议。
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1. Introduction
Thailand is the second largest economy in Southeast Asia, and its international reserve
value is the second largest in Southeast Asia after Singapore, and the country's foreign trade
volume is also ranked second in Southeast Asia.
Thailand has always been committed to all-round change and striving to become Asia's
trade and industrial investment center. Nevertheless, Thailand's economy still faces internal
and external dilemmas. Against this background, Thailand strives to enter the 4.0 era. That is,
to develop high value-added industries through innovation and technology application, and to
promote the transformation and upgrading of Thailand's economy, leap over the middleincome trap and enhance competitiveness. It is "the 4.0 high value-added economic model of
Thailand". In a number of public occasions, the Prime Minister of Thailand described the
idea of reforming the economic structure of Thailand, indicating that it is necessary to
promote the application of more new technologies and innovative technologies, so that
innovation is the main driving force for the economic growth of Thailand.
In the 4.0 reform, the state investment policy will be tilted to the five major fields of "core
technology, talents, infrastructure, enterprises and target industries". "The ten target industry
will become a new engine for Thailand's economic development." The five major industries
of the new generation of automobile manufacturing, intelligent electronics, high-end tourism
and medical tourism, agriculture and biotechnology, and food processing are the dominant
industries in Thailand, and there are five future industries, including industrial robots,
aviation and logistics, bio energy and bio chemical, digital economy, medical center.
At present, the government of Thailand is giving priority to the construction of the Eastern
Economic Corridor (EEC) as the "Thailand 4.0" strategic project, which aims to make it the
most advanced economic development center in ASEAN. According to the plan of the
Thailand government, the Eastern Economic Corridor is expected to become the ASEAN
maritime traffic center, connecting the deep water port in Burma, the port of Sihanouk in
Kampuchea and the port Vung Tau of the Vietnam.
The Thai government plans to invest 1 trillion and 500 billion baht within 5 years to build
15 major projects, including the expansion of the utabagh airport to 3 million passengers, and
the construction of third berths in the Lanzhou port, which has raised the port container
throughput from 7 million standard boxes to 18 million standard boxes, and the volume of car
exports increased from 1 million to 3 million vehicles. At that time, the Laemchabang port
will become one of the 15 largest ports in the world; the 3 major airports connecting the
Eastern Economic Corridor with the high speed rail connect to the 1 hour one way transfer;
the construction of Bangkok to the Rayong high line is expected to reach 300 thousand
passengers per day, and the construction of new cities, such as the construction of the
International Education Center in Chonburi Prefecture.
In order to attract more foreign investment, the Thailand government has also announced
the latest preferential policies, the eligible high-tech enterprises, such as biotechnology,
nanotechnology and digital information technology, to Thailand. According to their scientific
and technological levels, the maximum tax relief period for enterprise income tax can be
extended from 8 years to 13 years, after maturity. It can also continue to enjoy a maximum of
10 years to pay only 50% enterprise income tax concessions; for some projects that meet the
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requirements and are conducive to enhancing the competitiveness of Thailand's economic
competitiveness, the "10 billion baht R&D fund" can also be applied for a maximum of 15
years of enterprise income tax relief. In addition, foreign enterprises can enjoy non tax
concessions such as land ownership.
With its advantageous geographical location, favorable foreign investment environment
and preferential policies, Thailand has attracted a large number of Chinese enterprises to
invest in Thailand. China's direct investment in Thailand has been increasing continuously,
and its investment scale has been expanding. As of February 2017, there were 607 projects
approved by Thailand for direct investment in China, with an investment amounting to US $6
billion 637 million. The establishment of the ASEAN community will bring a rare
opportunity for the development of Chinese enterprises in the areas of tariff reduction and
elimination of trade barriers. China has a broad investment prospect in Thailand, which will
bring good benefits to the development of the two countries.
2. The EEC strategy of Thailand and the Belt and Road initiative of China
The Eastern Economic Corridor (EEC) of Thailand aims to attract foreign investors to
invest in the ten major target industries, thereby enhancing the industrial structure of Thailand
and enhancing the comprehensive competitiveness of the country. EEC covers: North willow
mansion, Chonburi, and Rayong, an extension of the East Coast Development Zone, focusing
on ten major target industries, including modern automobile manufacturing, intelligent
electronics industry, high-end tourism and health tourism, agriculture and biotechnology,
food processing, robotics, aviation and logistics, biofuels and biochemistry, and digital
industries.. According to the Kai Tai Research Center, by 2021, the investment volume has
increased from 33% to 58%.
In May 14, 2017, Xi Jinping, the president of China, attended the summit of the "one way"
International Cooperation summit, and delivered a keynote speech. The Minister of foreign
affairs of Thailand attended the forum with several economic ministries. Thailand premier Ba
Yu said after the summit that the Eastern Economic Corridor in the east of Thailand is highly
compatible with the " Belt and Road initiative," and Thailand supports the implementation of
the " Belt and Road initiative " At the same time, the government of Thailand has increased
its publicity along the road with the EEC. Previously, Thailand Deputy Prime Minister
attended the Bangkok Hongkong Shanghai, the Bangkok Hongkong - Shanghai, the strategic
partner of the region, which emphasized that through China and Thailand, the Thailand
"Eastern Economic Corridor" had a connection with China, and invited entrepreneurs to
invest in Thai to help the development of Thailand. The Thailand government's vigorous
development of the eastern economic corridor will bring more dividends to the economic
development and facilitate the export of agricultural products and tourism services. The
number of tourists coming to Thailand will also greatly increase in the future to stimulate the
development of tourism real estate in Thailand.
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2.1 trade status and internal advantages
2.1.1 frequent trade contacts and obvious regional advantages
China's direct investment in Thailand has increased rapidly in terms of investment and
investment. From 2007 to 2016, China's direct investment in Thailand rose from $76 million
410 thousand to US $1 billion 121 million 690 thousand, ranking the top twenty of regional
investment. The investment industry will focus on equipment manufacturing, wholesale and
retail, and financial sectors. The lower proportion of investment will have broad room for
improvement.
FDI
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Thailand has abundant metal deposits, fuel resources and relatively low labor costs, which
has become an important reason for China to invest in it. The total population of Thailand is
about sixty million, while Chinese people occupy 14% of the total population of Thailand,
plus 12 Confucius colleges in Thailand and the increasing number of foreign students in the
two countries in recent years have greatly promoted the cultural identity of the two countries.
A large number of Chinese and overseas Chinese in Thailand have created huge human
resources space for Chinese enterprises to invest in Thailand, which provides important
support for Chinese enterprises to strengthen enterprise management in Thailand.
2.1.2 broad prospects for the market and Thailand policy support
Thailand has a huge demand for Chinese products. In 2013, bilateral trade between China
and Thailand reached 64 billion 440 million US dollars, accounting for 13.61% of Thailand's
total foreign trade. In 2014, there were 28%, 19.8%, and 10.6% of the five major import
commodities of Thailand, including mechanical and electrical products, base metals and
products, chemical products and transportation equipment, respectively, which had increased
considerably compared with the same period of the previous year. Enterprises directly invest
in Thailand, in catering to the local market demand, effectively reduce traffic and tariff costs,
enjoy the national treatment of the production country, reduce production costs, improve the
competitiveness of products and continue to expand market share.
The government of Thailand attaches importance to the introduction of foreign capital and
has issued a large number of preferential policies to attract foreign direct investment.
According to the 2015 world investment report issued by the United Nations Conference on
Trade and development, in 2014, the amount of foreign capital absorbed by Thailand was $12
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billion 566 million in the amount of foreign capital absorbed by foreign capital of US $199
billion 311 million. Thailand's latest investment preferential policy -BOI (2/2557) encourages
investment to enhance national competitiveness, encourage R&D innovation, create value for
agriculture, industry and services, promote the development of small and medium-sized
enterprises, support fair competition and eliminate economic and social differences.
2.2 industry inferiority and market threat
The technical and technological level of Thailand's foreign investment industry is low,
which is concentrated in the resource intensive and labor intensive industries. The valueadded of the product is low, and it is at the bottom of the value chain. Low prices are subject
to anti-dumping investigations and higher barriers to entry. The field of foreign investment is
single, the barriers to entry are low, and all developed economies are taking advantage of the
low end market, which has great impact on Chinese enterprises. Enterprises lack of social
responsibility consciousness in the early stage of foreign direct investment, and completely
different management methods make enterprises lose a lot of human capital. Because of the
strategic demand for resources and the focus on resource development and initial processing,
the production has caused environmental damage.
2.3 adjust and upgrade the industrial structure, and improve the investment insurance
mechanism.
We will use the strategy to promote the transformation and upgrading of domestic
technology and promote the export of better facilities and equipment, improve the status of
the international division of labor, and enhance the economic value of the products.
Strengthen the understanding of local customs, religious beliefs, social habits of the company
human management, as far as possible to meet the requirements of the staff of the party and
protect the interests of the employees. Avoid the use of green land to attract the host country's
discontent, adjust the processing mode and the strategic development pattern, and maintain
the local ecological environment as much as possible under the necessary strategic resources,
and adhere to the road of sustainable development. Enterprises' foreign investment can adopt
different investment methods according to different industry characteristics. For the
development of mature industry, China can make use of the manufacturing experience
accumulated over the years in China, and cooperate with Thailand's good social resources to
maximize the utilization efficiency of resources and optimize the level of resource allocation.
For high risk and large investment, long cycle of recovery, such as infrastructure
construction, can be invested in BOT mode. The use of different investment methods in
different industries will not only maximize the capital role of China, but also improve the
living standard of Thailand, reduce the unemployment rate, and play an indispensable role in
the stability and sustainable development of Thailand.
The Chinese government should further improve the overseas investment insurance
mechanism, make clear regulations on the insurance institutions, the conditions of insurance,
the scope and the insurance amount of the overseas investment, formulate the risk insurance
system in accordance with the national conditions, and reduce the politics of the private
enterprises in China and the small and medium enterprises in the politics. The risk of loss,
provide them with overseas insurance related subsidies and guarantees. At the same time, a
relatively authoritative assessment agency should be established for the overseas investment
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of the enterprise to provide the relevant risk assessment as comprehensive as possible to
reduce the loss that may be caused by the political unrest.

3. The current situation of China's direct investment in Thailand
3.1 the form and industry distribution of Chinese enterprises investing in Thailand
(1)Chinese invested enterprises set up in Thailand by China's state-owned manufacturing
enterprises, banks, telecommunications, aviation and transportation industries, and stateowned civil construction enterprises.
(2)China's private invested manufacturing enterprises and civil construction enterprises,
advertising, finance and insurance, Internet Co and other Chinese funded enterprises set up in
Thailand.
(3) the Chinese company is located in the overseas office of Thailand to carry out some
Chinese companies in order to develop the information collection business for the
development of overseas business activities and the investment enterprises of the customer
relationship maintenance business.
(4) the Chinese enterprises, which are invested by overseas Chinese living in Thailand,
have little financial connection with their own companies, but it will involve business
relations.
(5) the invest distribution of Thailand industry in China enterprises: 2004-2016 years,
China's direct investment industry of Thailand has metal and mechanical equipment,
agriculture, chemical industry, mineral resources, service industry, electrical and electronic,
textile industry, metal and mechanical equipment to become the most investment industries,
accounting for 38.6%. Followed by agricultural investment, accounting for 18.9%,
accounting for 12%, 10.2%, 8.5%, 7.1%, 5.2% of chemical, mineral, service, electrical and
electronic textiles. In recent years, the Internet industry has developed rapidly, but the way of
investment in China's Internet industry is basically non direct investment, so there is no more
accurate data.
3.2 the history of investment
(1) trade between China and Thailand. The establishment of diplomatic relations between
China and Thailand in July 1, 1975, the relations between the two sides began to become
increasingly close, trade transactions were increasingly frequent, and the total amount of
bilateral trade was 25 million US dollars in 1975. By 2015, bilateral trade between China and
Thailand was about $75 billion 460 million, and the increase was nearly 4000 times.
According to the latest data, the bilateral trade volume between China and Thailand in 2016
amounted to 75 billion 870 million US dollars, and in 2017 1-7, bilateral trade volume was 44
billion 670 million US dollars.
(2) China's manufacturing industry has invested in Thailand. Chinese enterprises first
entered Thailand in the way of contracting project projects by state-owned enterprises first.
Before and after 2000, Chinese state-owned and private manufacturing industry began to
invest in Thailand, and the electric meter factory established by HOLLEY group in Thailand
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was one of the earliest private enterprises in China's manufacturing industry to invest in
Thailand.
(3) Through hundreds of years of investment and development, many Chinese have
mastered most of Thailand's asset capital and become politicians and business leaders. For
example, the largest shareholder of Thailand's four largest banks, Thailand's ten richest
person in 2015 and 2016.

3.3 cumulative investment
According to the statistics of the Ministry of Commerce, China has invested 22 billion 980
million US dollars in Thailand in 1975-2014 years, ranking fifth in Japan, the EU, the United
States and Singapore. According to statistics from Thailand (BOI), China's investment in
Thailand has shown a linear growth and has been on a steady growth since 2012.
3.4 the main driving force for Chinese manufacturing enterprise to invest in Thailand
(1) diversifying the origin of Chinese products
(2) the need for the international development of the enterprise itself. Foothold and
expanding the local market in Thailand, using the Thailand market as springboard to radiate
the Southeast Asian market and even the global market.
(3) taking advantage of the advantages of Thailand's regenerative resources
(4) industrial chain drive
3.5 successful investment cases of Chinese manufacturing enterprises in Thailand
(1) the Zhongce rubber, 2 years ago, only 180 days completed the construction of 100
thousand square meters of factory building, rapid formation of semi steel radial tire 5 million
sets / year, all steel radial tire 1 million sets of capacity, the three phase of the construction of
the basic formation, the company has a double production and marketing.
(2) the Xintai wheel, which produces the high-end wheel hub, is the first profitable group
to expand investment of US $182 million.
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(3) SAIC, Linglong tires, Sen kylin tires, double money tires and other large enterprises
have invested successively.
(4) Haier acquired SANYO in 2007, and the total output in 2016 was 650 thousand
refrigerators, fifth in the industry and 10% in Thailand.
(5) Jiangsu Trina Solar and Zhongli Teng Hui have invested successively to fill the blank
of Thailand PV industry production technology.
(6) Hangzhou Fortis optical cable, before investing in trade, is a small business. After
investment, its business is booming.
(7) Zhejiang Dun an, the investment motivation is the product origin multiple, originally
Thailand for zero market, after nearly ten years of deep ploughing, has opened the local
market in Thailand, at present, almost 80% of the products are sold in the local market.
(8) HOLLEY (Thailand) invested in China in 2000 and one of the earliest investments by
Chinese enterprises in Thailand. Industry: instrument manufacturing, trade, industrial park,
big health industry, has become HOLLEY's regional headquarters in ASEAN.
4. comparison between China and Japan on Thai Investment
4.1 China and Japan's investment in Thai
4.1.1 investment form
At present, Japanese enterprises in Thailand can be roughly divided into the following
four states:
(1) Japanese state-owned banks and investment companies invest in Thailand's economic
assistance or interest free loans.
(2) Japanese investment enterprises, such as manufacturing companies, commercial
companies, aviation and transportation companies, civil construction companies, advertising
companies, finance and insurance companies, etc., in Japan, are established in Thailand.
(3) Japanese companies are located in foreign offices abroad to carry out Japanese
investment enterprises for the development of information collection and liaison services for
the development of overseas business activities.
(4)Japanese invested enterprises which invested by overseas Japanese in Thailand, but
these enterprises have nothing to do with Japanese companies.
At present, Chinese enterprises in Thailand can be roughly divided into the following four
states:
(1) China's state-owned investment enterprises in Thailand, such as state-owned
manufacturing enterprises, banks, aviation and transportation companies, and state-owned
civil construction enterprises.
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(2) China's private manufacturing enterprises and civil construction enterprises,
advertising, finance and insurance, Internet Co and other Chinese funded enterprises set up in
Thailand.
(3) the Chinese company is located in the overseas office of Thailand to carry out some
Chinese companies in order to develop the information collection business for the
development of overseas business activities and the investment enterprises of the customer
relationship maintenance business.
(4) the Chinese enterprises invested by overseas Chinese living in Thailand have no
financial relations with their own companies, but it will involve business relations.
4.1.2 cumulative investment
The Thailand Investment Promotion Council (BOI) has made detailed statistics on the
direct investment statistics of China and Japan for Thailand. As can be seen from figure,
Japan's investment in Thailand is still large. However, from the statistics of government
departments, Japan's investment is declining.
China, since the " the Belt and Road initiative " in 2013, China is accelerating the pace of
foreign direct investment, and Thailand has become an important country for China's foreign
direct investment. According to statistics from China's Ministry of Commerce, the total
investment amount in 1975-2014 years was US $22 billion 980 million, ranking fifth in
Japan, the European Union, the United States and Singapore. Chinese enterprises still have
much room for direct investment in Thailand.
And, from the Thailand Investment Promotion Committee (BOI) statistics, we can see that
although China's investment is smaller than Japan, it is still on the basis of linear growth and
has been in a steady growth since 2012. In terms of trend, the gap between China and Japan
in Thai investment is decreasing every year.
Figure:
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4.1.3 Chinese and Japanese enterprises distribution in Thai investment industry
In China, in the past 2004-2014 years, China's direct investment industry in Thailand has
metal and mechanical equipment, agriculture, chemical, mineral, service, electrical and
electronic, textile, metal and mechanical equipment, which have become the most invested
industry in Thailand, accounting for 38.6%. Followed by agricultural investment, accounting
for 18.9%, accounting for 12%, 10.2%, 8.5%, 7.1%, 5.2% of chemical, mineral, service,
electrical and electronic textiles. In recent years, the Internet industry has developed rapidly,
but the way of investment in China's Internet industry is basically non direct investment, so
there is no more accurate data.
Japan, in 2004-2014 years, Japan has a wide range of investment industries in Thailand,
but the representative industries include metal and mechanical equipment (including cars),
electrical and electronic, chemical, textile, service and other industries. The largest proportion
of metal and mechanical equipment, accounting for 44.5%, followed by the service sector,
accounting for 10.5%, 5.8%, 2.1%, 20.5%, 16.6%.
From the distribution of investment industry, we can clearly see that the most important
sectors of investment between China and Japan are metals and machinery. But China has
invested a lot in agriculture, mining and textiles, and labor intensive, while Japan has
invested heavily in the service sector and the electrical and electronics industry.
4.2. Comparison of the investment advantages of between China and Japan on Thailand
4.2.1 comparative advantage analysis of Japan's investment in Thailand
(1) Japanese enterprises have obvious advantages in investing first and experience in
various fields.
(2) Japanese enterprises have large investment volume and obvious advantages of
economies of scale.
(3) the investment strategy of Japanese enterprises is clear and the industrial chain is
established and perfected.
(4) the advantages of Japanese commodity brand are obvious
(5) anastomosis the advantages of Thai people
4.2.2 comparative advantage analysis of China's investment in Thailand
(1) the opportunity cost advantage of Chinese enterprise investment
(2) the political security advantage of Chinese enterprise investment
(3) the new advantages of Chinese enterprises' investment economy
In general, compared with the traditional Japanese investment "tycoon", China's current
investment in Thailand is relatively backward but overtakes potential and has a strong
momentum.
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5. empirical analysis
China's
investment
Patent
in Thai
Applications Resident
Cif

Patent
Grants

Abroad

Resident

Abroad

Pa

Par
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Pg

Pgr

Pga

2007

7641

1130

945

185

161

118

43

2008

4547

1108

902

206

110

62

48

2009

4977

1186

1025

161

106

59

47

2010

69987

1389

1214

175

391

306

85

2011

23011
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927

213

231

143

88

2012

47860

1279

1020

259

144

57

87

2013

75519

1911

1572

339

182

68

114

2014

83946

1405

1006

399

198

73
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2015

40724

1395

1029

366

219

62

157

2016

112169

1601

1098

503

218

61

157

correlation coefficient

8749
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Cif-par

Cif-paa

0.77924

0.56077

0.72551

3045

6741

Cif-pg

Cif-pgr

Cif-pga

0.69822

0.11114

0.88863

9028

9595

China's investment in Thailand has a highly positive correlation with Thailand's patent
application and authorization.
regression
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The regression coefficient is very significant, which shows that China's investment in
Thailand will help improve Thailand's innovation level.

6. future prospects for Chinese enterprises to invest in Thailand
6.1 China and Thailand and global economic trends have accelerated China's investment in
Thailand.
(1) Xi Jinping's new year congratulatory words release the signal that the builders of the
world peace and the contributors of global development have been actively promoted to build
the " the Belt and Road initiative ", and the foreign investment will gradually step into the
routine after 17 years of adjustment, and the steps of the enterprise will be speeded up
properly.
(2) the 4.0 development strategy of Thailand industry, the Eastern Economic Corridor and
the construction of China Thai high speed rail have released many investment opportunities,
which will certainly promote the development of Sino Thai economy and trade and
investment.
(3) the game between China and the United States has promoted the internationalization of
Chinese enterprises, and the diversification of the origin of commodities is more urgent.
6.2 the advantages of China's investment in Thailand is obvious
(1) the opportunity cost advantage of Chinese enterprise investment.
China's foreign investment is in the middle stage of development. It starts late, has a high
starting point and has more development models.
Dominant direct investment. The marginal industry, which has a cost advantage in China
but still has a comparative advantage in Thailand, as well as an industry with international
competition but limited to the simplification of origin, is transferred through foreign
investment and plays a comparative advantage.
Competitive direct investment. China's traditional advantageous industries relocate in
Thailand and cooperate with production capacity. After decades of precipitation and
accumulation, Chinese enterprises' products and technologies have strong competitiveness,
foster strengths and circumvent weaknesses, and continuously improve their strength.
High - tech direct investment. Mainly for some emerging industries to expand the market,
that is, knowledge, capital intensive enterprises, the advanced production technology to
Thailand, so as to promote the development of the whole ASEAN market.
(2) the political and environmental advantages of China's investment in Thailand.
China has a close relationship with Thailand, and the economic and trade cooperation with
ASEAN has become more frequent. "10+1", "10+3", "APEC" and "China ASEAN Free
Trade Area" have created a good operating environment for China's investment in Thailand.
In 2013, China's " the Belt and Road initiative " and the 2016 Thailand proposed the
"Thailand 4.0" strategy and the Eastern Economic Corridor, and the Sino Thai railway began
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to be built at the end of 2017. The political guarantee of the Chinese and Thai governments
can create a good environment and channel for Chinese enterprises to go to Thailand.
(3) the new advantages of Chinese enterprises to invest in the economy.
The Chinese Internet companies leading the world are also very close to the Thailand
market. China has successfully crossed the Internet development for the traditional industry,
the exclusion period, the big Internet companies in Thailand "frequent force". More
enterprises have adapted to the "Internet +" thinking, can adapt to the use of the Internet to
regulate the production process of goods and improve the quality of goods and management
efficiency. China's Internet industry with China's manufacturing industry in Thailand
development will double the effort, mobile payment into the Thailand market has achieved
substantial results.
6.3 Thailand's location and policy advantages and cultural environment become the first
stop for Chinese enterprises to go out.
(1) Thailand has unique geographical conditions for ASEAN and Southeast Asia. Chinese
products can radiate Southeast Asia and the whole world through Thailand's springboard. The
market capacity is large and the radiation ability is strong.
(2) Thailand is a fully recognized market economy country recognized by European and
American countries.
(3) foreign investment in manufacturing industry can be controlled by 100%, holding
permanent Title agreement and enjoying BOI tax exemption and non tax-free promotion
policy.
(4) Thailand has a strong and powerful infrastructure.
(5) the influence of Buddhist culture has created Thai people's sense of peace, kindness,
humility and smile, and foreign investment has a sense of security.
6.4 the bottleneck of Chinese enterprises to invest in Thailand
(1) the international concept and vision of the enterprise leaders - overseas investment and
setting up is the inevitable result of the enterprise development to a certain extent. It is an
effective way to directly participate in the international market competition and a higher level
of international management, but some Chinese entrepreneurs have not yet realized these,
small prosperity and small farmers' consciousness.
(2) China lacks the well-known international brand, the product lacks the technical content
and the high added value, the manufacturing industry's innovation ability is weak, it is worth
to go out to invest a few products.
(3) international market competition is still at the stage of development.
(4) lack of internationalized talents who know management, operate, have no language
barriers, and are loyal to investment parents.
(5) China is rich and has plenty of dollars. However, many enterprises have not
accumulated enough capital to invest overseas, and lack experience in international capital
operation.
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A Study on the Image of Chinese Tourists - Taking Thailand as an Example
Mr. Wirun Phichaiwongphakdee (冯志伟)74

ABSTRACT
In recent years, with the increase in China’s comprehensive strength, China has
gradually become an influential leader in regional and international affairs. Meanwhile,
China’s image has become crucial in promoting or constraining its foreign relation
development.
For the first time in 2012, China became the largest source of outbound tourists for
Thailand. In 2015, the number of Chinese tourists exceeded one-tenth of Thailand's
population. Unlike getting information from conventional media in the past, Thai people are
now acquiring information about China from Chinese tourists directly. There for Chinese
tourists’ image has become the main factor to shape the image of China.
Despite the rapid increase in Chinese tourists in Thailand, they are becoming
unpopular，which has affected China’s national image seriously.
This paper discusses the shaping, development and influence of the image of Chinese
tourists in Thailand by surveying the online comments of Thai people on Chinese tourists.
The study finds that the lack of supervision in Chinese and Thai tourism markets and tourism
industry, and the blind pursuit of economic benefits as well as the culture differences are the
main causes of affected image of Chinese tourists.
Keywords: Chinese tourists Image Thailand Tourism

I. Raising of Problems
With the modernization of agriculture and industry in China and economic
development brought by the Opening-up Policy, China’s hard power has been greatly
improved. China has been always participating in international and regional affairs for many
years and its international status and soft power have been also gradually improved. In 2013,
China put forward the ‚One Belt One Road‛ national strategy and then has strengthened
cooperation with countries along the Silk Road continuously and become an international
leader of cross-regional cooperation. China’s role in the international stage is increasingly
important and the importance of its image becomes apparent gradually. China's national image
is a basis for China’s soft power and influence. In accordance with the 2015 Global Survey on
China’s National Image75, China’s overall image in 2015 has been improved steadily and its
international economic influence ranked second in the world.
74
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In 2015, CRI News Radio published Global Survey of Chinese Tourists’ Overseas
Image with China Tourism Academy and made a research on Chinese tourists’ overseas
behaviors and emphasized foreigners’ understanding to Chinese tourists’ uncivilized behaviors
in overseas travel.
76

For a long time, international societies mainly know the information on China through
media report due to the restriction of regional geography and language culture and rarely
know China through direct communication with Chinese people. Shown in 2015 China
National Image Global Survey, among overseas interviewees, the persons who chose to know
China through local traditional media and local new media accounted for 62% and 51%
respectively, while the persons who chose to know China through direct communication with
Chinese people accounted for 14% only.
But in Thailand, due to rapid increase in the number of Chinese tourists, it has become
a main channel for Thai people to know China through contact and communication with
Chinese tourists. This means that, information sent by Chinese tourists’ behaviors will
influence Thai people’s understanding to China’s image directly.
Chinese tourists’ image mentioned in this text, refers to overall image of Chinese
tourists who go abroad to travel in Thailand. Chinese tourists’ image is a reflection of China’s
national image at abroad, and also an important factor which influences China's national
image.
In the recent several years, with the increase in the number of Chinese tourists in
Thailand, Chinese tourists’ image in Thai society has been declined. Bad image of Chinese
tourists has caused Thai society to have an antipathy towards Chinese tourists and Chinese
tourist market. Finally, it has not only restricted the development of tourist industry of both
China and Thailand, but also brought negative influence to China's national image and public
diplomacy.
The shaping of Chinese tourists’ image, is not only limited to tourists’ behaviors, but is
effected by tourist industry and market comprehensively. This text has analyzed the shaping
of the image of Chinese tourists to Thailand and given corresponding suggestions concerning
relevant problems through the data of questionnaire and Thai people’s comments to Chinese
tourists on Thai websites.
II. Literature Review
China has made some research on tourist image and national image. Mr. Liao Sishun
held that tourists’ uncivilized behaviors have not only shown personal image, but also brought
damage to others, public space and the environment in Research on Tourists’ Uncivilized
Behaviors.
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Mr. Zhang Yesui held in the article Don’t Lose ‚Face‛ in The Travel77 that, negative
influence (damage) of Chinese tourists’ uncivilized behaviors at abroad is mainly shown in
four ways: firstly, it brings an antipathy of the people in other countries towards Chinese
people and effects our country’s national image and ‚soft power‛; secondly, it brings potential
negative influence to the life and development space of our enterprises, expatriates and
overseas students settling in relevant countries; thirdly, some outbound tourists' uncivilized
behaviors and excessive right protection are in breach of local laws and has brought
unnecessary troubles and losses to themselves; fourthly, our outbound tourists’ group events
such as travel disputes are spread and speculated one-sided at abroad through such channels
as Twitter and this has influenced the image of the Party and the government and brought
pressure to overseas embassy.
Rich, generous, display of wealth and crazy shopping„„this is the impression which
Chinese tourists have given to people at abroad. The image of Chinese tourists at abroad is
not proportional to their money. Other people know the great nation through tourists’ words
and deeds.
Mr. Yang Lei also mentioned in Analysis to Influence of Tourist Image to China’s
Public Diplomacy78 in 2014 that, image crisis is existed among Chinese tourists and Chinese
people’s indecent behaviors have reduced Chinese people’s overall image and credibility of
public diplomacy.
Thailand’s research to Chinese tourists includes, อัจฉรา สมบัตินันทนา’s research to
factors effecting Chinese tourists’ selection of destination and Chinese tourists’ travel
consumption hobbies in Behaviors of Chinese Tourists to Thailand79 in 2012. Thai scholar นาง
กรวรรณ สังขกร made the research on Chinese tourists’ travel behaviors in Chiang Mai in New
Generation of Chinese Tourists„„Taking Chinese Tourists to Chiang Mai As An Example80
in 2013.

นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์

made the research on the influence of Chinese tourists to Thai
society and countermeasures which Thai society has taken concerning Chinese tourists’
problems in The Influence of Increase in The Number of Chinese Tourists To Thai Society81.
It’s acknowledged in the research that Thailand is lack of the experience in accepting plenty
of Chinese Tourists. A few of Chinese tourists' uncivilized behaviors has resulted in Thai
society’s prejudice to the image of Chinese tourists through amplification effect by the media.
But there is no special research on the image of Chinese tourists up to now in Thailand.
Meanwhile the research on the relation between tourist image and national image is still short.
77
78

79
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On the whole, Thailand and China’s research to Chinese tourists to Thailand mainly
focuses on tourists’ motives, behavior decision, consumption behavior, tourist satisfaction and
so on currently. There is relevant articles on Chinese tourists’ image, but there is no special
research on the image of Chinese tourists who go to Thailand for travel yet. Thailand is the
most popular tourist destination in ASEAN and Chinese tourists bring important influence to
Thai tourist market, even Thai society. Therefore, this text play an active role in enriching the
research in this field.
III. Method Data
3.1 Selection of Research Samples
Thai Rath82 is the website operated by Thai Rath83 (Thairath) which is most popular
and authoritative in Thailand and mainly publishes the news of Thai Rath. Thai Rath enjoys
issue volume of nearly 1 million pieces in Thailand with the population of 67 million and
covers all the areas of Thailand, falling within the most influential media platform in
Thailand. Thai Rath holds an neutral attitude to news report and could make overall and
objective analysis to events. Meanwhile it has the ability in persistent report and ensures
prompt tracking to social news events. Thai Rath has the characteristics of being objective,
plentiful and concentrated. Therefore, the reports on the website of Thai Rath is used as
extraction point of samples in this text.
The articles on Chinese tourists from the website of Thai Rath are chosen in this
research. There are total 191 news reports on Chinese tourists and 11 comment columns by
searching key words Chinese tourists84, Chinese tourist group85 and ‚Chinese tourism‛.
3.2 Pre-processing Rules for Samples
Among information obtained by searching key words on the website of Thai Rath,
there is excessive information and samples are pre-processed and selected accordingly to
obtain information relating to Chinese tourists’ image problems.
Samples are selected according to the following scope: 1. Time. Time selection scope
is from 2010 to Oct. 20, 2016, as the time of earliest samples on the website of Thai Rath is
started from 2010 and the time of other samples continues to Oct. 2016. 2. Targeted group.
Samples’ target group refers to the group of Chinese tourists who go to Thailand for travel.
After pre-processing, there are 147 news report samples and 11 comment samples.

3.3 Samples After Selection
82

83

http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพแไทยรัฐ
นักทองเที่ยวจีน
85
ทัวรแจีน
84
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Analysis category is basic unit for divergences in contents. According to the purpose
of this research, analysis category here includes 3 aspects: Chinese tourists’ behaviors,
Chinese tourists’ image and Thai and Chinese tourist market.
Chinese tourists’ behaviors are all the behaviors and actions of Chinese tourists in
Thailand and it refers to main factor which effects Thai people to shape Chinese tourists’
image directly. Chinese tourists’ behaviors mentioned in the news reports on the website of
Thai Rath, are also Chinese tourists’ behaviors which Thai people feel and know actually and
are general and typical. Chinese tourists’ behaviors have become the most important factor to
shape Chinese tourists’ new image after continuous increase in the number of tourists.
Chinese tourists’ image, are direct expression of Chinese tourists’ image in the news of
Thai Rathand Thai people’s perception and understanding to Chinese tourists are reflected.
The trend of Thai and Chinese tourist market. Tourism is national pillar industry in
Thailand, while China has already become the biggest country of tourist source in Thailand.
Therefore, Chinese tourists are important in Thai and Chinese tourist market. Meanwhile, the
fluctuation in Thai and Chinese tourist market, also brings influence to Chinese tourists’
image in Thailand.
Among samples after selection, there are total 146 news reports, including 58 samples
involving Chinese tourists’ behaviors, 17 samples involving Chinese tourists’ image and 79
samples involving Thai and Chinese tourist market. There are total 10 comment reports,
including 1 sample involving Chinese tourists’ behaviors, 2 samples involving Chinese
tourists’ image and 7 samples involving Thai and Chinese tourist market.

IV. Research and Analysis
4.1 Analysis to Thailand’s Focus Level to Chinese Tourists
Thailand has paid few focus on China for a long period. But since 2014, focus level on
Chinese tourists in Thailand has ascended year by year with more and more important role of
Chinese tourists in Thai tourist industry and aggravation of conflicts between Chinese tourists
and Thai society. Thai society has paid more focus on Chinese tourists’ behaviors, especially
the news of tourists’ uncivilized behaviors. The increase in the number of news on Chinese
tourists has urged Thai society to shape new image of Chinese tourists. New image of Chinese
tourists, has also become an important influencing factor to shape China’s image.
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4.2 Analysis to Thailand’s General Attitude to Chinese Tourists
There are total 146 news samples from Thai Rath, including 62 samples which make
positive comments to Chinese tourists’ behaviors, Chinese tourists’ image and Thai and
Chinese tourist market, 59 samples which make neutral comments and 21 samples which
make negative comments.
The Attitude of News on the Website of Thai Rath to Chinese
Tourists

21
62

Positive
Neutral
Negative

59

There are total 10 comment samples from Thai Rath, including 5 samples which make
positive comments to Chinese tourists’ behaviors, Chinese tourists’ image and Thai and
Chinese tourist market, 2 samples which make neutral comments and 3 samples which make
negative comments.
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The Attitude of Comments on the Website of Thai Rath to Chinese
Tourists
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Thailand’s leading news media holds a positive attitude to Chinese tourists for a
whole, which is not same as the attitude of Thai social network and Chinese news report. Thai
social network holds a negative attitude to Chinese tourists for a whole. Chinese tourists’
negative news are not only spread on Thai social media in the name of individuals, but also
some of them are spread by organizations, including groups such as ‚we love Chinese tourists
(เรารักนักท่องเที่ยวจี น)‛ and ‚Chiang Mai opposes Chinese‛ (Anti Chinese in Chiang Mai ต่อต้าน
นักท่องเที่ยวจีนในเชี ยงใหม่) existed on Facebook. Meanwhile, Thailand’s leading media’s attitude to
Chinese tourists is contrary to the reports on China’s self-media and leading media. It’s
generally held in the report of Chinese media that Thai people holds a negative attitude to
Chinese tourists.
Comments on Thailand’s leading media are mainly positive and focus on the influence
of Chinese tourists to tourist market. Thai people’s behavior to oppose and reproach Chinese
tourists is criticized in the comments, meanwhile negative comments to non-standardization
of Thai and Chinese tourist market and Chinese capital’s penetration into Thai tourist market
are also given.
4.3 Thailand’s Report on Chinese Tourists’ Positive Image
Thailand’s leading media makes the active and positive report to Chinese tourists’
image. Thailand’s leading media holds that, Chinese tourists could promote Thailand’s
economic growth actively and Chinese Government also constraints tourists’ uncivilized
behaviors actively through promulgation of laws. Meanwhile, it could report disputes on Thai
merchants’ cheating Chinese tourists objectively, and holds that the parties to result in such
disputes is not Chinese tourists, but Thailand’s illegal merchants.
Chinese tourists’ uncivilized behaviors have been reduced and Chinese Government
has solved the problems actively. After China’s first tourism law was promulgated in 2013,
Thailand has made corresponding report and holds a positive and support attitude. Thailand
holds that Chinese Government has cracked down tourists’ uncivilized behaviors actively in
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the problems such as the dispute between Chinese tourists and air hostess of Airasia Airlines
and restrained Chinese tourists’ uncivilized behaviors. Thailand holds that the increase in the
news on Chinese tourists’ uncivilized behaviors is also caused by the increase in the number
of Chinese tourists. With Thailand’s more focus on the group of Chinese tourists,
infrastructure construction has been enhanced and mutual cultural exchange has also been
increased and Chinese tourists have had a better understanding to Thailand and uncivilized
behaviors are cut down continuously.
Chinese tourists have become the victims of Thailand’s illegal merchants. Thailand
holds that Chinese tourists have also cheated by Thailand’s illegal merchants and become
victims. Thailand’s illegal merchants sell products to Chinese tourists through bidding up
price or charge Chinese tourists too high expenses in the process of leasing vehicles and
motorboats. Some Chinese tourists are thrown away by Thai travel agencies and tour guides
and scenic sites’ marking up price to Chinese tourists has also caused Chinese tourists’
benefits to be damaged. Thailand holds that Chinese tourists fall within vulnerable groups in
right protection and should be protected by the government.
4.4 Thailand’s Report on Chinese Tourists’ Negative Image
There are total 146 news reports on the website of Thai Rath, including 58 news
involving Chinese tourists’ behaviors, accounting for 39.7% of the total. There are total 10
comments, including 1 news involving Chinese tourists’ behaviors, accounting for 10% of the
total. Thailand’s reports on Chinese tourists’ negative image include two kinds, one is Chinese
tourists’ improper behaviors caused by differences in culture and system, and the other one is
Chinese tourists’ uncivilized behaviors breaching social basic etiquette.
Thai society indicates its understanding to Chinese tourists’ improper behaviors
caused by differences in culture and system, but can’t accept Chinese tourists’ uncivilized
behaviors breaching social basic etiquette.
1) Thai society understands that Chinese tourists’ improper behaviors are caused by
differences in culture and system.
Chinese tourists jumped off the songthaew in Chiang Mai and caused death. Chinese
tourists reported a case in Pattaya to show that they were forced by merchants to buy
crocodile leather wallets in Ko Pha Ngan, but Thai police held that Chinese tourists were on
suspicion of cheating insurance after investigation finally. Chinese tourists put the fishes
under protection to plastic bags in Phang Nga Province to take photos and fed fishes in kaino
Island, all of which has damaged Thai society’s rules.
Thailand is a cultural society and Thai people pay much attention to following social
rules and will follow the rules consciously under general circumstances. When it needs to
wait in line in the station, metro station and elevator in Thailand, Thai people will be very
polite and wait in line. Therefore, it’s very difficult for Thai people to understand Chinese
tourists’ behaviors of not following rules.
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Chinese tourists wore university uniform to take photos in Chiang Mai University and
they didn’t understand the meaning of university uniform. Thailand’s university uniform is the
symbol of studentship and also represents the university’s honor, so those who are not
university students can’t wear the uniform. The event that Chinese tourists hung out
underwear in Chiang Mai Airport is also a behavior of not knowing Thai custom. Underwear
in Thai culture refers to very private and inelegant articles and should be hung in the space
out of the sight of strangers and shouldn’t be placed in the balcony. Therefore, Chinese
tourists’ hanging underwear in the airport’s seat, has been regarded as offensive to others.
Thai culture has not only included traditional morality, but also influenced by rules of
Buddhism. Chinese tourists wore skimpy clothes and made poses too ambiguously to take
photos in the temple and these has breached rules of Thai Buddhism. When Chinese tourists
visited the White Temple, they were not conscious that the White Temple is a temple and
lacked of respect.
It’s thought in Thai culture that smoking is a behavior to effect others and not
accepted. Cigarettes can’t be publicly displayed at the time of selling and the shots of smoking
appeared in the TV and film could be pixelated. Smoking is not allowed in public buildings
and smokers will keep away from the crowd or go to special smoking area for smoking
generally and will not display their own cigarettes publicly. But some Chinese tourists
smoked in the crowed place. Though this is not in breach of laws, it will be regarded as a
behavior of not respecting others.
Thailand has also sought solutions actively at the same time of showing understanding
to Chinese tourists’ improper behaviors. Chiang Mai University was once closed and Chinese
tourists were not allowed for entry after lots of Chinese tourists entered into the campus and
made uncivilized behaviors. But Chiang Mai University made adjustment in the following
and welcomed Chinese tourists and accepts 500 visitors every day. And the tour route with
electric vehicles is open and student guides are equipped. The problem that Chinese tourists
effect normal teaching order has been solved. Chinese tourists are also willing to buy the tour
ticket at the price of 60 Thai baht and this has brought income to the university and internship
opportunities for students in the major of Tourism.
On Aug. 15, 2015, Chiang Mai University organized a celebration activity for the
tourist who ranks 111,111 especially and distributed gifts and tour ticket freely. Chinese
tourists were also satisfactory with the route arranged by Chiang Mai University.
2）It’s difficult for Thailand to accept Chinese tourists’ uncivilized behaviors
breaching social basic etiquette.
Chinese tourists’ uncivilized behaviors breaching social basic etiquette mainly focus
on how to use public facilities. Chinese tourists’ uncivilized behaviors in Chiang Mai Province
were very serious, including Chinese tourists’ peeing in Chiang Mai’s moat (checked to be not
Chinese tourists after investigation), Chinese tourists’ no flushing after leaving the toilet,
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joining in the activities organized by the hotel without permission and camping in Chiang
Mai University. When Chinese tourists visited the Black Temple, they kicked off black
wooden handrail with the history of 30 years for taking the photos of jumping up and didn’t
keep the toilet clean after leaving.
There were also similar behaviors when Chinese tourists visited the White Temple in
Chiang Rai. Chinese tourists also didn’t flush the toilet and caused the White Temple to close
the toilet once and forbid Chinese tourists from entry. Chinese tourists washed their shoes and
feet in the wash basin of the toilet in PP Island and caused the natural protection area
managing the toilet to dispatch special personnel to clean the washbasin completely.
When Chinese tourists fed the little tiger in Sriracha Tiger Zoo, they kicked the iron
cage violently and caused the little tiger to suffer scare for fun. Additionally, Chinese tourists
also had uncivilized behaviors such as speaking loudly at the places of keeping quiet, not
following traffic rules and conflict with service staff.
Meanwhile, Thailand has criticized and reproached Chinese people’s behavior to engage
in business by fraudulent use of Thai people’s status through the convenience of applying for
status in the north and northeast of Thailand. Some persons in part of Thai travel agencies
used the status of Thai people fraudulently, especially those travel agencies in Phuket and
Pattaya. Meanwhile, lots of travel agencies made up the benefit chain charging no fees
together and caused lots of tourist group of low quality to enter in Thailand and consume
Thailand’s public resources but with no corresponding benefit brought to Thai tourist
industry. Thailand holds that fraudulent use of Thai people’s status and operation mode of
charging no fees have destroyed Thailand’s economic order and brought very bad influence to
Thai tourist industry seriously.
4.5 Thailand’s Rethinking to Chinese Tourists’ Phenomena
1) It’s thought that cultural conflict is the main factor in understanding of Chinese
tourists’ behaviors
Thailand holds that, only a few Chinese tourists have uncivilized behaviors and not
knowing Thai culture is the main reason to cause Chinese tourists to have uncivilized
behaviors. In the accident that Chinese tourists hung underwear in Chiang Mai Airport,
Thailand’s social network has criticized Chinese tourists’ behavior seriously, but the
responsible person in Chiang Mai Airport pointed out in the news that Chinese tourists’
behavior is not in breach of laws, just not knowing Thailand’s custom and culture. In the
accident that Chinese tourists wore the university uniform to take photos in Chiang Mai
University, Chiang Mai University also held that Chinese tourists are not in breach of
regulations purposely and just don’t know mutual culture after communication with Chinese
tourists. In the accident of Chinese tourists’ peeing in Chiang Mai’s moat (proved to be false
news thereafter), it’s regarded as cultural conflict and mutual culture shall be publicized to
remove cultural gap.
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Meanwhile, it’s thought that cultural conflict is generally existed and Thai people also
face with many circumstances of not knowing local culture and breaching the rules at the
time of travel in other countries such as Japan.
2) Thailand’s tourist reception ability is limited and it’s thought that Chinese tourists
shall not be condemned
Thailand holds that, Thailand’s tourist reception ability is limited and it has made
good preparation for accepting lots of Chinese tourists. In the accident that Chinese tourists
kicked off black wooden handrail in Black Temple to take photos, the Black Temple held that
the the travel agency and the temple’s reception ability is limited. After that, the Black
Temple asked the tour guides to increase explanation to Lanna culture and equipped 10
safeguards to be responsible to guide the tourists and protect them to be safe.
Chalermchai Kositpipat, the architect of the White Temple86, always criticized
Chinese tourists before and showed Chinese tourists’ uncivilized behaviors such as using the
toilet uncivilly and smoking in the White Temple. But he rethought in the interview on Mar.
27, 2016 and showed that ‚Chinese tourists are not wrong, we have not made good
preparation‛87. After consideration, Chalermchai Kositpipat showed that he should not
complain Chinese tourists before, as the White Temple is lack of communication with
Chinese tourists and there is no indication board in Chinese, no enough personnel and no the
support by tour guides. Lack of reception ability has caused Chinese tourists to be not well
cared and it’s impossible to provide guide for Chinese tourists.
Lack of Chinese tour guides in Thailand has also resulted in lack of reception ability.
There are 4856 tour guides in Thailand who can speak Chinese and it’s difficult to accept
millions of tourists each year.88 Meanwhile, infrastructure construction in Thailand is not
sufficient and reception ability for Chinese tourists is limited in the ways of transport, hotels
and scenic sites, especially Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport in Bangkok. The
number of accepted tourists has exceeded the upper limit as designed for several years. The
customs clearance in Suvarnabhumi Airport is slow and tourists often need to wait for 3-4
hours to be cleared by the customs during peak hours.
3) Thailand’s basic facilities are under overloaded operation
Since 2006, except political turmoil in Thailand in 2008-2009 and 2014, the number
of foreign tourists has increased continuously. Meanwhile, Thailand is slow in infrastructure
construction and the passenger throughput in Suvarnabhumi Airport has exceed the
maximum designed value. In 2012, Thailand moved low-cost airline companies and most of
airline companies flying domestic flights to Don Muang Airport to relieve the pressure of
86

อ.เฉลิมชัย
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Suvarnabhumi Airport. But with continuous increase in the number of tourists, the number of
passengers accepted by Suvarnabhumi Airport each year still exceeds the maximum design
value89 of 45 million persons/year. Tourist industry occupies most of resources in
Suvarnabhumi Airport, and Thai government has not taken measures of restricting the
number of tourists as to slow expansion of Suvarnabhumi Airport, which has caused
Suvarnabhumi Airport’s infrastructures to be difficult to meet the demands.
Passenger Throughput of 素万那普Airport (number of persons/year)
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Faced with Suvarnabhumi Airport’s overloaded operation, Thailand’s airline industry
also asked to stop starting new flights to the Thai government to prevent the airport from
being more crowded. Aviation Operation Commission of Thailand (AOC) pointed out that it
has used all the feasible methods to increase the capacity of the airport. In case of improving
parking management, additional passengers couldn’t be accepted.91
The adviser of Thailand’s Tourist Association, 席迪瓦差拉·其瓦拉那蓬92 holds that,
the level of Thai tour guides with certificates needs to be improved and part of Chinese tour
guides can’t introduce scenic sites in Chinese. Tourist operators in Chiang Mai has also
organized the training on Chinese and Chinese culture for tour guides and work staff.
In the accident that Chinese tourists washed shoes and feet in the wash basin of the
toilet, it’s reported in the news that humanized facilities is insufficient and footbath shall be
added to meet the demand of tourists in this toilet near to the sand beach in natural protection
area in Thailand.
89

AOT, http://www.suvarnabhumiairport.com/cn/1092-about-airport
Airports Council International (ACI), http://www.aci.aero/Data-Centre
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Airline Industry asked to stop starting new flights due to Bangkok Airport’s Continuous Overload,
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Thailand holds that Chinese tourists should not be condemned, especially vituperation
to Chinese tourists online. Both parties need to know each other and Thailand has not resisted
Chinese tourists. Meanwhile Thai people are hoped to not take photos of Chinese tourists and
send Chinese tourists’ inelegant photos and videos online as a few persons’ behaviors have
resulted in the contradiction between both parties.
4) Chinese tourists’ contribution to Thai economy is affirmed and it’s hoped to keep
good relations.
Ministry of Tourism and Sports, Tourism Authority of Thailand and Tourism
Association always confirm Chinese tourists’ contribution to Thai economy. With rapid
increase in the number of Chinese tourists from 2010, the ratio of Chinese tourists among
foreign tourists in Thailand has ascended year by year. The number of Chinese tourists has
become an important factor to effect Thai economy.
Thailand confirms the quality of Chinese tourists and holds that Chinese tourists rank
in the middle and supper level among foreign tourist groups and Chinese tourists’ average
tourist consumption level is higher than average level of foreign tourists. Shown from the
statistics data in 2016, Chinese tourists’ per capita consumption is 5800 baht, while foreign
tourists’ per capita consumption is 5072 baht. Thai government also holds that, 60% of Chinese
tourists refer to high quality tourists, while 20% of them are middle-level consumption tourists
and only 20% of them are low consumption tourists charging no fees.
From 2015, Chinese tourists’ uncivilized behaviors in Chiang Mai and Chiang Mai
Province online, has resulted in language criticism to Chinese tourists’ uncivilized behaviors
on Thailand’s social network for many times. In fact, parties concerned in some uncivilized
events are not Chinese tourists. After T
hailand’s news event is exposed through China’s
self-media and traditional media, the idea that Thai people don’t like Chinese tourists
becomes to be spread in China. In 2016, the number of Chinese tourists to Thailand
descended and Thailand explained the situation to Chinese Government especially due to
worrying the descending in Chinese tourists and invited such authorities as China Tourism
Association to come to Thailand for survey on site. Tourist operators in Chiang Mai even
carried the banner in Chinese ‚I love Chinese people‛ to show no prejudice to Chinese
tourists.
Thailand holds that Chinese tourists will bring huge economic benefit to Thailand, so
it hopes to keep good relation and create the broad environment to welcome Chinese tourists
so as to promote the increase in the number of tourists.
Chinese tourists have increased greatly and the number of Chinese tourists to
Thailand in 2015 came to 7,934,781 persons, accounting for 26.5%93 of total foreign tourists
in Thailand. China has become the biggest tourist source country for Thailand and the number
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of Chinese tourists has exceeded one tenth of Thai people94. Meanwhile, the number of
Chinese tourists is increasing year by year.
Number of Chinese Tourists in Thailand (number of persons)
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Source: Ministry of Tourism and Sports, Thailand
Chinese Tourists’ Per Capita Consumption Increases
Chinese Tourists’ Per Capita Consumption per day increases (Thai baht/day)
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5）Neutral attitude. Thailand holds neutral attitude to Chinese tourists’ accidents
and disputes occurred in Thailand.
94

Statistics Data of Department of National Administration, the number of population in 2015 came to 65,729,098 persons.
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2555. สื บค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.
95

สรุปสถานการณแนักทองเที่ยว มกราคม-ธันวาคม2555 2556 2557 2558 ,กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมการ
ทองเที่ยว

216

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

213

Thailand holds neutral attitude to disputes on Chinese tourists and doesn’t favor its
own people. In the accident that a Chinese child of 5 years old tore up ‚ancient painting‛ in
Chiang Mai in 2014, the resort claimed 80,000 baht against Chinese tourist, but the police
interfered with such accident finally and asked the resort to return excessive compensation to
the tourist and only claim only 25,000 baht.
In the accident that Chinese tourists were thrown away by the tour guide in Pattaya,
Thai police interfered with such accident quickly and arrested the tour guide throwing away
the tourist group and asked the travel agency to make compensation. In the accident that
Chinese tourist died at the time of playing the game of flying in the jungle in Chiang Mai in
2015, Thai police also interfered with such accident and judged finally that it’s caused by the
work staff’s improper operation and the bereaved was compensated for 2,500,000 baht.
In the accident that Chinese tourists caught fishes to take photos in Phang Nga
Province in 2016, the magistrate in Phang Nga Province proved at once that, so-called photos
on Chinese tourists’ catching fishes are old photos 3 years ago and Phang Nga Province has
taken protective measures to prevent similar accidents.
Thailand also condemned its operators’ behaviors such as charging no fees, bidding up
the price of products and forcing Chinese tourists to buy products. It holds that these have
destroyed Thailand’s tourist image.

V. Conclusion
Among the researches on China’s outbound tourists and Chinese tourists to Thailand
at present, most of them focus on economic influence brought by tourists and behaviors of
tourists, rare of them focuses on Chinese tourists and their influence to the place of tourist
destination and Chinese tourists’ image. I believe that this thesis will provide reference for the
research in this field in the future.
China has become the largest source country of outbound tourists for Thailand
currently. With the rapid increase in the number of Chinese tourists and the influence of
Chinese tourists, Thailand has focused on Chinese tourists continuously. It’s found out in the
research that, the number of articles on Chinese tourists increases and the focus level ascends
on Thailand’s leading media. And Thailand’s focus on Chinese tourists mainly concentrates
on economy and the focus on social influence is less. Seen from news reports on Thailand’s
leading media, Chinese tourists has substantial influence to Thai social culture, but such
influence level and influence scope are not so large as imaged.
Thai society takes a tolerant attitude to Chinese tourists’ uncivilized behaviors still,
which is derived from Thailand’s kind and tolerant national character from one side and
economic benefits brought by Chinese tourists from the other side. Thailand’s leading media
has not amplified and excessively spread Chinese tourists’ uncivilized behaviors, but made
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neutral and positive report, even some Chinese tourists’ uncivilized behaviors are caused due
to its backward infrastructure construction and service.
Chinese tourists don’t know Thai culture and custom and result in cultural conflict.
Chinese tourists are criticized due to uncivilized behaviors in Thailand from one side and
they don’t know Thai culture and custom from the other side. Thailand shows that it
understands this phenomenon and advertises Thailand through more channels to enable
Chinese tourists to know Thailand better.
Thai tourist market has made changes in Chinese tourists. Thailand has made
indication board in Chinese for Chinese tourists and increased the staff to guide Chinese
tourists. Especially in Thailand’s airports, indication board in Chinese has become necessary.
Thailand is training more Thai tourist professionals who can speak Chinese.
Thailand pays attention to Chinese tourists and Chinese tourist market and hopes to
deliver a welcome attitude to Chinese tourists. It also hopes that the negative information on
Chinese tourists on Thailand’s social network will not effect Chinese tourists. Thailand hopes
to create a tourist industry in the manner of sustainable development and criticize the
behavior of charging no fees to enable Chinese tourists to enjoy better tourist environment.
But Thailand’s attitude to Chinese tourists is not generally existed in other countries.
Comparatively speaking, the influence of Chinese tourists’ uncivilized behaviors to some
countries’ (including China) social culture is more obvious.
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Connectivity of BRI and EEC
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A policy proposal on “Thai-China Railway and the Connectivity”
Prof. Emeritus Viboon Tangkittipporn
Executive Summary
Now, it is a decade of an evolution of Thailand’s rail transport system following the
Thailand’s Transport Infrastructure Development Master Plan 2015-2022. Thai government
has plans and policies for the construction of 1.000 meter-gauge double track lines covering
areas nationwide, the extension of three new lines connecting the current railway to the
provinces never been reached by rail, including the construction of four standard-gauge (1.435
meter) lines for high speed trains. The plan is to boost growth to other areas and to reduce
domestic logistics cost which will enhance the competitiveness of the Thai entrepreneurs in
the world.
People’s Republic of China has a great leap of development plan and strategy for its
rail transport system by upgrading its former policy from ‚4 vertical, 4 horizontal‛ to ‚8
vertical, 8 horizontal‛. China aims to expand its railway network across the country to
175,000 kilometers by 2025, among them, the high-speed railway will reach 38,000
kilometers, covering 80% of big cities. By 2030, the rail network infrastructure will cover the
area of every county, the mid-speed railway network will cover every city, and the high-speed
railway network will cover every province. This will also include the connectivity of China’s
railway network to its neighboring countries under the Belt and Road Initiatives (BRI). At
present, China has upgraded its ‚Belt‛ initiative to ‚Southern Belt‛ which is an initiative to
connect China’s railway network with which of the countries in the Indochina Peninsula and
expand the connectivity to ASEAN member countries. The railway network connecting
China to Indochina Peninsula consists of the two following plans:
1) ‚One Line, Three Rings‛ plan, connecting China’s standard-gauge (1.435 meter)
railway system with the one-meter gauge railway network (original) of the countries in
Indochina Peninsula.
2) ‚One Vertical, Four Horizontal‛ plan, connecting China’s standard gauge (1.435
meter) railway system with the standard-gauge (1.435 meter) railway network of the countries
in Indochina Peninsula.
Considering the rail transport infrastructure development strategy and policy of
Thailand, China and CLMV countries, we can see that the route of Bangkok ”
Nakornratchasima - Nongkhai rail transport is a backbone of the rail transport network which
will connect Indochina countries to China and Europe. It is also the route connecting China to
Thailand Eastern Economic Corridor under ‚Thailand 4.0‛ development plan. Thus, Bangkok ”
Nakornratchasima - Nongkhai high-speed railway plays an important role in the aspects of
regional geopolitics and regional geo-economics in this region, which is very crucial to the
supply chain of Thailand, neighboring countries and China.
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This is a crucial moment for Thailand to expedite the work to reach an agreement with
China on the Thai-China High Speed Train Cooperation Project, Bangkok Nakornratchasima-Nongkhai, so that it can be connected with Lao-China High Speed Train
Project, before the change of a new government. If the Project is delayed due to difficulties
arising from factors such as security concern, balance of international interests, suspicion
over the investment disadvantage, or objection caused by misunderstanding of some groups
of people, causing doubts and distrust between the people of the two countries, while these
situations continue on, the delay of the Project will gradually diminish the value and the
importance of this route. Moreover, whenever the agreement on an extension of Lao-China
High Speed Train Project Kunming-Vientiane route to Phnom Penh-Sihanoukville Port (Route
along R13 highway) is reached, it will immediately lessen the economic value of Bangkok Nakornratchasima High-Speed Railway, and may decrease the enthusiasm in the construction
of the Nakornratchasima - Nongkhai High-Speed Railway. If the Bangkok - Nakornratchasima
High-Speed Railway cannot connect to Kunming-Vientiane route, it will not only lessen the
economic value of the Bangkok - Nakornratchasima High-Speed Railway, there will also be a
direct effect on the competitiveness of Thai agriculturist and farmers in China market as well.
Therefore, in order to enable the Thai-China High-Speed Railway Cooperation Project
to achieve its objectives in accordance with the development plan of Thailand, it is not only
that the government should expedite the work, but the government should also be ready with
the following:
- Planning on the development around the station area, renovation of old cities and
construction of new smart city, development of industrial clusters, boosting tourist
destinations along the railway route (Transit Oriented Development: TOD) in order to create
value to the Project.
- Laying a network connecting all of high-speed railway routes with the double track
railway and city mass transit system along the route of the Project so as to make the overall
systems connected.
- Setting up a national organization to undertake the management of the High-Speed
Railway Project and develop cities along the route of the Project.
- Collaborating with China in setting up a Thai-Chinese Think-Tank body as a center
for gathering academic data, techniques, and experiences on the development of high-speed
railway projects and new cities, so as to be able to provide information to both governments
for the purpose of project planning and decision making.
- Collaborating with China in setting up a joint organization to lay the railway
network system development plan in Indochina Peninsula under the ‚One Route, Three
Rings‛ and ‚One Vertical, Four Horizontal‛ plans.
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- Supporting the setting up of Thai-Lao China joint private sector organization to
enable the representatives from private sectors of the three countries to participate in the
Project, which will benefit and reduce the gap between government and private sectors.
- Collaborating with GMS countries in setting up a Committee, as same as GMS-Cross
Border Transport Agreement (GMS CBTA) (Road), to introduce measures to facilitate the
cross-border railway transport in GMS countries.
- Collaborating with GMS countries in setting up warning mechanism and systems
for any risks that might happen during the construction and development of the international
high-speed railway network system with other GMS countries.
The strategic partnership cooperation on the Thai-China Railway and the connectivity
of the railway network in the Indochina Peninsula is an important part of the ‚Belt and Road
Initiative‛, especially the ‚Southern Belt‛, therefore, the cooperation should be based on
sincerity and mutual benefits under the principle of ‚Mutual Discussion, Mutual Creation,
Mutual Sharing‛. Only upon this will the strategic cooperation among Thai-China and
neighboring countries be developed securely, permanently and sustainably.
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “รถไฟไทย-จีนและความเชื่อมโยง”
ศ.พิเศษ วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์
บทสรุปผู้บริหาร
ทศวรรษนี้เป็นยุคแหงการปฏิวัติการขนสงทางรางของไทยตามแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยรัฐบาลมีแผนและนโยบายที่จะกอสรางเสริมเสนทางรางขนาด
1.000 เมตร (เดิม)ใหเป็นทางคูครอบคลุมทั่วประเทศ และกอสรางเสนทางใหมเพิ่มอีกสามเสนทางเพื่อเชื่อม
ระบบทางรางเดิมไปยังจังหวัดที่ยังไมเคยมีรถไฟเขาถึง รวมทั้งมีแผนกอสรางรถไฟความเร็วสูงขนาด 1.435
เมตร จํานวน 4 เสนทาง ทั้งนี้ เพื่อขยายความเจริญมั่งคั่งไปยังพื้นที่ในภาคตางๆ และเพื่อลดตนทุนของระบบ
โลจิสติกสแภายในประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของผูประกอบการไทยในเวทีโลก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแผนและนโยบายพัฒนาระบบการขนสงทางรางแบบกาวกระโดด
ดวยการยกระดับนโยบายขนสงทางรางจากแผน “4 แนวตั้ง 4 แนวนอน” เป็น “8 แนวตั้ง 8 แนวนอน” โดย
วางเปูาไววาภายในปี ค.ศ. 2025 โครงขายระบบรางทั่วประเทศจะมีความยาว 175,000 กิโลเมตร ในจํานวน
ดังกลาวเป็นรถไฟความเร็วสูง 38,000 กิโลเมตร สามารถครอบคลุมพื้นที่ 80% ของเมืองใหญ และวางเปูาไว
วาในปี ค.ศ. 2030 ระบบรางพื้นฐานจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ทุกอําเภอ ระบบรถไฟความเร็วปานกลางจะ
ครอบคลุมทุกเมือง ระบบรถไฟความเร็ว สูงจะครอบคลุมทุกมณฑล รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบรางของจีนกับ
ประเทศเพื่อนบานไดอยางทั่วถึงตามขอริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” (BRI) ซึ่งปัจจุบัน จีนไดยกระดับขอริเริ่ม
“หนึ่งแถบ” เพิ่มขึ้นเป็น “หนึ่งแถบตอนใต” อันเป็นขอริเริ่มเพื่อเชื่อมระบบรางของจีนกับประเทศในแหลมอิน
โดจีนและขยายเชื่อมโยงไปยังกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน สําหรับการเชื่อมโยงระบบรางจากจีนสูแหลมอินโด
จีนนั้น มีสองแผนคือ
1. แผน “1 เส น 3 วงแหวน” ที่จะเชื่อมระบบรางขนาด 1.435 เมตรของจีนกับ ระบบรางขนาด
1.000 เมตร (ดั้งเดิม) ของประเทศเพื่อนบานในแหลมอินโดจีน
2. แผน “1 แนวตั้ง 4 แนวนอน” ที่จะเชื่อมระบบรางขนาด 1.435 เมตรของจีนกับระบบรางขนาด
1.435 เมตร (ที่จะสรางขึ้นใหม) ของประเทศเพื่อนบานในแหลมอินโดจีน
เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตรแและนโยบายการพัฒนาการขนสงระบบรางของประเทศไทย ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุม ประเทศ CLMV ในแหลมอินโดจีนแลว จะเห็นไดวา เสนทางขนสงทางราง
ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย เป็นแกนหลักของระบบการขนสงทางรางที่จะเชื่อมโยงประเทศใน
แหลมอินโดจีนกับจีนและตอเนื่องไปยังยุโรป อีกทั้งยังเป็นเสนทางที่จะเชื่อมโยงจีนสูระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ตามยุทธศาสตรแการพัฒนาประเทศของไทยในยุค 4.0 อีกดวย จึงกลาวไดวา เสนทางรถไฟ
ความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย มีความสําคัญทางดานภูมิรัฐศาสตรแ (Regional Geopolitics)
และภูมิเศรษฐศาสตรแ (Regional Geo-economics) ในระดับภูมิภาค อันมีความสําคัญตอหว งโซอุปทาน
(Supply Chain) ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางยิ่ง
จึ ง ถื อ เป็ น วาระสํ า คั ญ ที่ ไ ทยจะต อ งเร ง ให โ ครงการความร ว มมื อ รถไฟไทย-จี น ช ว ง กรุ ง เทพฯนครราชสีมา-หนองคาย บรรลุขอตกลงกับจีนโดยเร็ว เพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับโครงการรถไฟลาว-จีนให
สําเร็จลุลวงกอนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม หากรัฐบาลดําเนินการลาชาอาจจะดวยเหตุปัญหาจากปัจจัย
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ตางๆ เชน ความกังวลในเรื่องความมั่นคง การถวงดุลผลประโยชนแระหวางประเทศ การระแวงเรื่องความ
เสียเปรียบดานการลงทุน หรือกระแสการคัดคานจากความเขาใจขอเท็ จจริงที่คลาดเคลื่อนของประชาชนบาง
กลุม จนกอใหเกิดความระแวงและไมไวใจกันระหวางประชาชนของสองประเทศ หากปลอยใหสถานการณแ
ยังคงดํารงอยูเชนนี้ตอไป ความลาชาจะทําใหมูลคาและความสําคัญของเสนทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมาหนองคาย คอยๆ ลดนอยลง ยิ่งถาเมื่อใดที่โครงการรถไฟจีน-ลาวชวงเสนทางจากคุนหมิง-เวียงจันทนแไดมีการ
บรรลุขอตกลงการกอสรางสวนตอขยายไปยังกรุงพนมเปญสูทาเรือสีหนุวิลลแ (เสนทางเลียบขนานตามเสนทาง
ถนนสาย R13) แล ว จะมี ผ ลทําให เส นทางรถไฟความเร็ว สู งสายกรุง เทพฯ-นครราชสี มา ดอ ยคุณคาทาง
เศรษฐกิจลงทันที และอาจทําใหความกระตือรือรนที่จะมีการกอสรางเสนทางชวง นครราชสีมา-หนองคาย ลด
นอยถอยลงดวย ซึ่งหากเสนทางรถไฟความเร็วสูงชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ไมสามารถเชื่อมตอกับเสนทาง
ชวงเวียงจันทนแ-คุนหมิง นอกจากจะทําใหโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ดอย
คุณคาทางเศรษฐกิจลงแลว ยังมีผลกระทบโดยตรงตอการสรางขีดความสามารถการแขงขันของเกษตรกรไทย
ในตลาดจีนอีกดวย
ดังนั้ น เพื่อใหโ ครงการความรวมมือรถไฟไทย-จีนสามารถบรรลุวัตถุป ระสงคแตามแผนการพัฒนา
ประเทศที่ไดกําหนดไว นอกจากรัฐบาลจะตองเรงใหบรรลุขอตกลงโดยเร็วแลว รัฐบาลยังตองเตรียมความ
พรอมในดานตางๆ ดังนี้:
- วางแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี บูรณะเมืองเกา สรางเมืองอัจฉริยะใหม พัฒนารวมกลุมพื้นที่
อุต สาหกรรมคลั ส เตอรแ ส ง เสริ มแหล ง ทอ งเที่ ยวตลอดแนวเส น ทางของโครงการ (Transit Oriented
Development: TOD) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกโครงการฯ
- วางโครงขายเชื่อมโยงเสนทางรถไฟความเร็วสูงทุกเสนทางเขากับรถไฟทางคู และระบบขนสง
มวลชนภายในเมืองตลอดแนวเสนทางของโครงการใหสามารถเชื่อมตอเนื่องกันไดทั้งระบบ
- จัดตั้งองคแกรระดับชาติเพื่อบริหารจัดการโครงการรถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาเมืองตลอดแนว
เสนทางโครงการฯ
- รวมกับจีนจัดตั้งคลังสมองไทย-จีนเพื่อเป็นแหลงรวมขอมูลเชิงวิชาการ เทคนิค และประสบการณแ
ในการพัฒนาโครงการฯ และเมืองใหม เพื่อเสนอรัฐบาลทั้งสองฝุายพิจารณาประกอบการวางแผนและตัดสินใจ
- รวมกับจีนจัดตั้งองคแกรรวมเพื่อกําหนดแผนการพัฒนาโครงขายระบบการขนสงทางรางในแหลม
อินโดจีนตามแผน “หนี่งเสนสามวงแหวน” และแผน “หนึ่งแนวตั้งสี่แนวนอน”
- สนั บ สนุ น ให มีการจั ดตั้งองคแกรรว มภาคเอกชนสามฝุ ายไทย-ลาว-จีน เพื่อให ตัว แทนของกลุ ม
ผลประโยชนแภาคเอกชนของประเทศดังกลาวไดมีส วนรวมในโครงการฯ อันจะเป็นประโยชนแในการลดชองวาง
ระหวางภาครัฐและเอกชน
- รวมกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อกําหนดมาตรการอํานวย
ความสะดวกการขนสงขามพรมแดนทางรางในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เชนเดียวกับขอตกลงวาดวยการขนสง
ขามพรมแดน (ทางถนน) ในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement: GMS
CBTA)
- รวมกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงจัดตั้งกลไกและระบบปูองกันเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับการกอสรางและการพัฒนาระบบเดินรถของโครงการรถไฟความเร็วสูงระหวางประเทศ
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ความร วมมือหุ นสวนทางยุทธศาสตรแดานรถไฟไทย-จีน และการเชื่อมโยงโครงขายรถไฟในแหลม
อินโดจีน ถือเป็นสวนสําคัญของขอริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” โดยเฉพาะ “หนึ่งแถบตอนใต” ดังนั้น ความ
รวมมือจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความจริงใจ คํานึงถึงผลประโยชนแซึ่ งกันและกันบนหลักการที่วา “รวม
ปรึกษา รวมสรางสรรคแ รวมแบงปัน” ความรวมมือทางยุทธศาสตรแระหวางไทย-จีน และประเทศเพื่อนบานจึง
จะสามารถพัฒนาไดอยางมั่นคง ถาวรและยั่งยืนตลอดไป
1. สถานการณ์ปัจจุบันในด้านการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย
1.1 ประวัติความเป็นมาของโครงการรถไฟไทย-จีน
1.1.1 ในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี เริ่มทําการศึกษารถไฟความเร็วสูงสาย
กรุงเทพฯ-สนามบินหนองงูเหา-ระยอง โดยใหตางประเทศศึกษาแนวเสนทางเพิ่มเติม ซึ่งมีสองประเทศสนใจ
โดยจีนสนใจศึกษาเสนทางกรุงเทพฯ-หนองคาย และญี่ปุนสนใจศึกษาเสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม
1.1.2 ในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี มีการทําบันทึกเกี่ยวกับความรวมมือ
โครงการรถไฟไทย-จีน 2 ฉบับ คือ
1) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (2004) ไดมีการทําบันทึกความตกลงของคณะกรรมการ
รวมไทย-จีน เกี่ยวกับการคาการลงทุนและความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Summary Record of the First
Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation between
the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic
of China) ลงนามโดยพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และมาดามอูเอี๋ รองนายกรัฐมนตรีจีน ใน
หมวดโครงการความรวมมือดานเศรษฐกิจ (Economic Cooperation Projects) ไดกําหนดวา “ในกรณีที่ฝุาย
จีนรองขอ ฝุายไทยตกลงที่จะพิจารณาและใหความรวมมือในโครงการดังตอไปนี้ : การสงออกรถไฟใหแกการ
รถไฟแหงประเทศไทย” (“The Thai Side, upon the request of the Chinese side, agreed to
favorably consider and cooperate on the following projects: The Export of railway
locomotives to the State Railway of Thailand”)
2) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548 (2005) ไดมีการทําบันทึกความตกลงของคณะกรรมการรวม
ไทย-จีน เกี่ยวกับการคาการลงทุนและความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Agreed Record of the Second
Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation between
the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic
of China) ลงนามโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษแ รองนายกรัฐมนตรี และมาดามอูเอี๋ รองนายกรัฐมนตรีจีน ใน
หมวดความรวมมือโครงการ (Project Cooperation) ไดกําหนดวา “การขนสงมวลชนเร็ว – ระหวางซิติคกรุ฿ป
ของประเทศจีนและกระทรวงคมนาคมของประเทศไทย” “Mass Rapid Transit – between CITIC Group
of China and the Ministry of Transport of Thailand”
1.1.3 ในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลไดเสนอโครงการความรวมมือรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เสนทางกรุงเทพฯ-หนองคาย
วาดวยการจัดตั้งบริ ษัทรวมทุนรูปแบบรัฐวิสาหกิจ สัดสวนไทย 51 จีน 49 มีทุนจดทะเบียนเริ่มตนที่ 1 แสน
ลานบาท โดยใหบริษัทรวมทุนไดสิทธิ์สัมปทานเชาใชเสนทางจากการรถไฟแหงประเทศไทย 50 ปี ซึ่งราง
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บันทึกความเขาใจฉบับ ดังกล าวไดผานการพิจารณาของรัฐ สภาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ แลว แต
เนื่องจากมีการยุบสภากอน จึงมิไดมีการลงนามในบันทึกความรวมมือฉบับดังกลาว
1.1.4 ในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (2011) ไดมีการทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือใน
สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ลงนามโดยนายสุรพงษแ โตวิจักษณแชัยกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนายเฉิน เจี้ยน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยแจีน ทั้งสองฝุายไดตกลงที่จะรวมมือในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสู ง
ระหวางกรุ งเทพฯ-เชียงใหม และการพัฒนาระบบรางตางๆ ที่เชื่อมโยงสปป.ลาว ไทย และประเทศกลุ ม
อาเซียนอื่น ซึ่งโครงการดังกลาวไดถูกบรรจุอยูในเนื้อหาพระราชบัญญัติที่ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
จํานวน 2 ลานลานบาท ใชพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ซึ่งรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดผาน
สภาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แตพรรคประชาธิปัตยแไดยื่นเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไมช อบดวยกฎหมาย และศาลรัฐ ธรรมนูญไดวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติดังกล าวตราขึ้นโดยไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และมีข อความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มีผลใหรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรค 3 ตอมารัฐบาลประกาศยุบสภา จึงทําใหโครงการดังกลาวตกไป
1.1.5 ในยุครัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มีการทําบันทึกเกี่ยวกับความ
รวมมือโครงการรถไฟไทย-จีน ดังนี้
1) ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (2014) ไดมีการทําบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตรแการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565
ลงนามโดย พล.อ.อ.ประจิ น จั่นตอง รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และนายฉี เจาฉื่อ ผูอํานวยการ
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติ มีสาระสําคัญวา รัฐบาลไทยตกลงใหรัฐบาลจีนเขามามีสวนรวม
ดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตรแการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 25582565 โดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคูขนาดมาตรฐาน (standard gauge 1.435 เมตร) เสนทางหนองคายนครราชสีมา-แกงคอย-ทาเรือมาบตาพุด (ระยะทางประมาณ 734 กิโลเมตร) และชวงแกงคอย-กรุงเทพฯ
(ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นโครงการรถไฟทางคูขนาดมาตรฐานโครงการแรกของไทย โดยทั้ง
สองฝุายจะใชความรวมมือแบบรัฐบาลตอรัฐบาล (G to G) ในการดําเนินโครงการความรวมมือดังกลาว ฝุายจีน
จะรับผิดชอบกอสรางและพัฒนาระบบรถไฟ สําหรับการสนับสนุนเงินทุนและการชําระเงินลงทุน จะมีการ
หารือกันตอไป และใหสาระสําคัญของบันทึกความเขาใจฉบับนี้มีผลเหนือกวาบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานรถไฟที่ลงนามระหวางปีพ.ศ. 2554-2556 (สมัยรัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณแ ชิน
วัตร)
2) ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (2015) ไดมีการทําบันทึกกรอบความรวมมือระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใตกรอบยุทธศาสตรแการพัฒนาโครงสราง
พื้ น ฐ า น ก า ร ค ม น า ค ม ข น ส ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พ . ศ . 2 5 5 8 -2 5 6 5 ล ง น า ม โ ด ย น า ย อ า ค ม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผูอํานวยการคณะกรรมการ
พัฒนาและปฏิรูปแหงชาติ มีสาระสําคัญวา
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(1) รัฐบาลราชอาณาจักรไทยเห็นชอบใหรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนเขามามีสวน
รว มในการดําเนิ นการตามกรอบยุทธศาสตรแ การพัฒ นาโครงสรางพื้น ฐานทางดานการคมนาคมขนส งของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
(2) ทั้งสองฝุายเห็นชอบรวมกันวา ความรวมมือจะเป็นโครงการรถไฟขนาดทางมาตรฐาน
สายแรกของประเทศไทย เส นทางหนองคาย-นครราชสี มา-แกงคอย-มาบตาพุด และแกงคอย-กรุงเทพฯ
ภายใต รู ป แบบ วิ ศวกรรม การจั ด ซื้ อจั ด จ า งและการก อสร า ง (Engineering Procurement and
Construction: EPC)
(3) ทั้งสองฝุายเห็นชอบใหมีการจัดตั้งบริษัทรวมทุน (Special Purpose Vehicle: SPV)
เพื่อลงทุนในดานตางๆ ดังนี้
- ระบบรถไฟ รวมถึงการเดินรถและการซอมบํารุง
- สวนหนึ่งของงานกอสราง (การจายกําลังไฟฟูา ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ
ระบบอาณัติสัญญาณ)
(4) ฝุายไทยเป็น ผูรับผิ ดชอบงานโยธาและแหลงจายกําลั งไฟฟูา และมีสว นร วมในการ
คัดเลื อกผู รั บเหมารายย อย ส ว นฝุ ายจีน เป็ น ผูรั บ ผิ ดชอบงานวางราง ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม การจายกําลังไฟฟูา และการควบคุมการสั่งการ
โดยใหสาระสําคัญของกรอบความรวมมือฉบับนี้มีผลเหนือกวาบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานรถไฟที่ลงนามระหวางปี พ.ศ. 2554-2556 (สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร)
3) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 (2016) ในการประชุมกรอบความรวมมือผูนําแมโขง-ลานชาง
ครั้งที่ 1 รัฐบาลไทยโดย พล.อ.ประยุทธแ จันทรแโอชาและคณะ ไดประชุมหารือทวิภาคีเรื่องรถไฟไทย-จีนกับ
รัฐ บาลจี น โดยนายหลี่ เคอเฉีย ง นายกรัฐ มนตรี จีน ไดบทสรุปวา ประเทศไทยยืนยันที่จะดําเนินโครงการ
กอสร า งรถไฟความเร็ ว สู งร ว มกั บ ประเทศจี น ตอ ไป โดยจะเริ่ม ดําเนิน การก อสร างในเส นทางกรุง เทพฯ นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร เป็นลําดับแรก เนื่องจากเสนทางชวงดัง กลาวมีความพรอม
มากที่สุด และจะดําเนินการขยายตอในเสนทางนครราชสีมา-หนองคาย และแกงคอย-มาบตาพุดเมื่อมีความ
พรอม โดยประเทศไทยจะลงทุนเองทั้งหมด
ตอมา คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติงบประมาณคากอสรางไวที่ 179,412 ลานบาท รูปแบบการ
กอสรางโครงการเป็นรูปแบบ วิศวกรรม การจัดซื้อจัดจางและการกอสราง (EPC) โดยแยกเป็นสองสวน คือ
สวนที่หนึ่ง - งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (Civil Work) (EPC-1) ฝุายไทยจะเป็น
ผูดําเนินการเอง โดยใหผูรับเหมากอสรางของไทยเขารวมกอสรางโครการ
สวนที่สอง - งานระบบรางและรถไฟความเร็วสูง (EPC-2) ฝุายจีนจะคัดเลือกรัฐวิสาหกิจ
โดยความเห็นชอบจากฝุายไทยเป็นผูดําเนินการ
ตอมาในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 (2017) รัฐบาลไทยโดยการรถไฟไทย และรัฐวิสาหกิจ
ของรัฐบาลจีน กลุมกิจการคารวม (Consortium) บริษัท การรถไฟระหวางประเทศจีน (China Railway
International Co., Ltd.) และบริษัทการออกแบบรถไฟจีน (China Railway Design Corporation) ไดลง
นามในสัญญา 2 ฉบับ ไดแก สัญญาบริการการออกแบบ (Detailed Design Services Agreement: EPC2-1)
และ สัญญาบริการที่ปรึกษาการกอสราง (Construction Supervision Consultant Services Agreement:
EPC2-2)
สําหรับ สั ญญาฉบับ ที่ 3 (EPC2-3) งานระบบรถไฟฟูา ระบบจายไฟเหนือขบวนรถ การ
ถายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม การถายทอดประสบการณแ การจัดตั้งองคแกรในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหาร
228
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การเดินรถ การถายทอดองคแความรูดานการสงเสริมขีดความสามารถ การทดสอบ การกอสราง การติดตั้ง การ
ตรวจสอบ และการซอมบํารุงของโครงการรถไฟความเร็วสูง ขณะนี้อยูระหวางการเจรจาในรายละเอียดของ
สัญญา
4) ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (2018) ในการประชุมคณะกรรมการรวม
เพื่อความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน ณ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ครั้งที่ 24) ไดผลสรุปวาทั้งสอง
ฝุายตระหนักถึงความจําเป็นของการเชื่อมโยงทางรถไฟชวงหนองคาย-เวียงจันทนแ เพื่อบรรลุเปูาหมายการ
เชื่อมโยงระดับภูมิภาค และเห็นชอบรวมกันในหลักการเกี่ยวกับสะพานแหงใหม ซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย-เวียงจันทนแ) ในปัจจุบัน ประมาณ 30 เมตร โดยสะพานแหงใหมจะมีทั้งขนาด
ทางมาตรฐานและขนาดทาง 1.000 เมตร โดยจะพยายามเริ่มการกอสรางภายในปี พ.ศ.2562
1.2 แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟของประเทศไทย ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร กระทรวงคมนาคม
แบงแผนงานออกเป็น 3 ระยะ
- ระยะเรงดวน พ.ศ. 2560-2564
- ระยะกลาง พ.ศ. 2565-2569
- ระยะยาว พ.ศ. 2570-2579
1.2.1 การพัฒนาระบบทางรถไฟ 1.000 เมตร (Meter Gauge) เพิ่มเป็นทางคู่
1) ระยะเรงดวน 7 สาย (993 กิโลเมตร) ไดแก
(1) ฉะเชิงเทรา–คลองสิบเกา–แกงคอย
(2) ชุมทางจิระ–ขอนแกน
(3) ประจวบคีรีขันธแ–ชุมพร
(4) ลพบุรี–ปากน้ําโพ
(5) มาบกะเบา–ชุมทางถนนจิระ
(6) นครปฐม–หัวหิน
(7) หัวหิน–ประจวบคีรีขันธแ
2) ระยะกลาง 7 สาย (1,392 กิโลเมตร) ไดแก
(1) ปากน้ําโพ–เดนชัย
(2) ขอนแกน–หนองคาย
(3) ชุมทางถนนจิระ–อุบลราชธานี
(4) ชุมพร–สุราษฎรแธานี
(5) สุราษฎรแธานี–ชุมทางหาดใหญ–สงขลา
(6) ชุมทางหาดใหญ–ปาดังเบซารแ
(7) ชุมทางศรีราชา–มาบตาพุด
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3) ระยะยาว 2 สาย (392 กิโลเมตร) ไดแก
(1) เดนชัย–เชียงใหม
(2) ชุมทางคลองสิบเกา–อรัญประเทศ
1.2.2 การพัฒนาทางรถไฟ 1.000 เมตร (Meter Gauge) สายใหม่
1) ระยะเรงดวน 3 สายทาง (839 กิโลเมตร) ไดแก
(1) เดนชัย–เชียงของ
(2) บานไผ–นครพนม
(3) สุราษฎรแธานี–ทานุน
2) ระยะกลาง 4 สายทาง (642 กิโลเมตร) ไดแก
(1) นครสวรรคแ–ตาก–แมสอด
(2) กาญจนบุรี–บานภาชี
(3) สงขลา–ปากบารา
(4) ชุมทางบานภาชี–อ.นครหลวง
3) ระยะกลาง 7 สายทาง (871 กิโลเมตร) ไดแก
(1) มาบตาพุด–ระยอง–จันทบุรี–ตราด
(2) อุบลราชธานี–ชองเม็ก
(3) กาญจนบุรี–บานพุน้ํารอน
(4) นครสวรรคแ–บานไผ
(5) ทับปุด–กระบี่
(6) สุราษฎรแธานี–ดอนสัก
(7) ชุมพร–ระนอง
1.2.3 การพัฒนาทางระบบรถไฟความเร็วสูง 1.435 เมตร (Standard Gauge)
1) ระยะเรงดวน 3 สายทาง (675 กิโลเมตร) ไดแก
(1) กรุงเทพ–ระยอง
(2) กรุงเทพ–นครราชสีมา
(3) กรุงเทพ–หัวหิน
2) ระยะกลาง 2 สายทาง (735 กิโลเมตร) ไดแก
(1) กรุงเทพ–พิษณุโลก
(2) นครราชสีมา–หนองคาย
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3) ระยะยาว 3 สายทาง (1,047 กิโลเมตร) ไดแก
(1) พิษณุโลก–เชียงใหม
(2) หัวหิน–สุราษฎรแธานี
(3) สุราษฎรแธานี–ปาดังเบซารแ
1.2.4 การพัฒนาการเดินรถด้วยระบบไฟฟ้าของระบบราง 1.000 เมตร (Meter Gauge)
1) ระยะเรงดวน ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติการ
2) ระยะกลาง 2 สายทาง (307 กิโลเมตร) ไดแก
(1) หาดใหญ–ปาดังเบซารแ
(2) ชุมทางบางซื่อ–ชุมทางบานภาชี–ชุมทางแกงคอย–ชุมทางถนนจิระ
3) ระยะยาว 6 สายทาง (1,098 กิโลเมตร) ไดแก
(1) ชุมทางบางซื่อ–ชุมทางหนองปลาดุก–หัวหิน
(2) ชุมทางบานภาชี–ปากน้ําโพ
(3) ชุมทางบางซื่อ–มักกะสัน–ฉะเชิงเทรา–พัทยา
(4) ชุมทางถนนจิระ–ขอนแกน
(5) ปากน้ําโพ–พิษณุโลก
(6) หัวหิน–ชุมพร
1.3 สถานการณ์ปัจจุบันการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย
1.3.1 โครงการระบบรางภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2559
1) ระบบรถไฟทางคูระยะเรงดวน 5 เสนทาง (702 กิโลเมตร 9 สัญญา) มูลคารวม 69,531
ลานบาท ไดมีการลงนามไปแลวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (2017) ไดแก
(1) เสนทางชวงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (136 กิโลเมตร 2 สัญญา)
(2) เสนทางชวงประจวบคีรีขันธแ-ชุมพร (168 กิโลเมตร 2 สัญญา)
(3) เสนทางชวงนครปฐม-หัวหิน (169 กิโลเมตร 2 สัญญา)
(4) เสนทางชวงลพบุรี-ปากน้ําโพ (145 กิโลเมตร 2 สัญญา)
(5) เสนทางชวงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธแ (84 กิโลเมตร 1 สัญญา)
ตามแผนงานจะกอสรางแลวเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 (2022)
2) ระบบรถไฟทางคูอีก 9 เสนทาง มูลคารวม 398,383.25 ลานบาท
(1) เสนทางชวงชุมพร-สุราษฎรแธานี (167 กิโลเมตร)
(2) เสนทางชวงสุราษฏรแธานี-สงขลา (339 กิโลเมตร)
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(3) เสนทางชวงหาดใหญ-ปาดังเบซารแ (45 กิโลเมตร)
(4) เสนทางชวงปากน้ําโพ-เดนชัย (285 กิโลเมตร)
(5) เสนทางชวงเดนชัย-เชียงใหม (217 กิโลเมตร)
(6) เสนทางชวงเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ (326 กิโลเมตร)
(7) เสนทางชวงขอนแกน-หนองคาย (174 กิโลเมตร)
(8) เสนทางชวงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี (309 กิโลเมตร)
(9) เสนทางชวงบานไผ-นครพนม (355 กิโลเมตร)
(ในบรรดารถไฟทางคูทั้งหมดมีสองเสนทางที่เป็นรถไฟสายใหม คือ เสนทางชวงเดนชัย เชียงราย-เชียงของ และ เสนทางชวงบานไผ-นครพนม)
1.3.2 โครงการรถไฟความเร็วสูงระบบทางมาตรฐานขนาด 1.435 เมตร
1) โครงการรถไฟความเร็วสูงความรวมมือไทยจีน เสนทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย
(1) ระยะที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา (252.33 กิโลเมตร)
ขณะนี้ ไ ด มี ก ารลงนามในสั ญ ญาแล ว 2 ฉบั บ ได แ ก สั ญ ญาบริ ก ารการออกแบบ
(Detailed Design Services Agreement: EPC2-1) และ สัญญาบริการที่ปรึกษาการกอสราง
(Construction Supervision Consultant Services Agreement: EPC2-2) สําหรับสัญญาฉบับที่ 3 อยูใน
ระหวางการเจรจาในรายละเอียดของสัญญา
สําหรับงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (Civil Work) (EPC-1) แบงเป็น 5 ตอน (13

สัญญา)

ตอนที่ 1 - กลางดง-ปางอโศก (3.5 กิโลเมตร) เริ่มสราง
ตอนที่ 2 - ปากชอง-คลองขนานจิตร (11 กิโลเมตร) เริ่มเตรียมการประมูล
สัญญา (TOR)
(TOR)

ตอนที่ 3 - แกงคอย-นครราชสีมา (119.5 กิโลเมตร) อยูระหวางการจัดทําเงื่อนไข
ตอนที่ 4 - แกงคอย-บางซื่อ (119 กิโลเมตร) อยูระหวางการจัดทําเงื่อนไขสัญญา
(2) ระยะที่สอง นครราชสีมา-หนองคาย

ในการประชุมคณะกรรมการรวมความรวมมือดานการรถไฟไทย-จีน ครั้งที่ 23 ไดผล
สรุปวา ฝุายไทยจะรายงานความเห็นผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการระยะที่สอง (นครราชสีมา หนองคาย) ที่ฝุายจีนไดนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว
ฝุายจี น ไดเสนอใหมีการจั ดตั้งกลไกการหารือสามฝุ าย ระหวางไทย-สปป.ลาว-จีน
โดยเร็ว เพื่อใหไดขอสรุปรวมกันในประเด็นดานเทคนิค และพิธีการศุลกากรเป็นตน
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เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 (2018) ในการประชุ ม
คณะกรรมการรวมความรวมมือดานการรถไฟไทย-จีน ครั้งที่ 24 ไดผลสรุปวา ฝุายไทยเสนอใหมีจุดตรวจ
สําหรับพิธีการดานการศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสถานีเปลี่ยนถาย
ซึ่งอยูบ ริเวณชายแดนทั้งฝั่งไทยและลาว โดยฝุายจีนจะรับผิดชอบการจัดทําผลการศึกษาความเหมาะสม
โครงการชวงหนองคาย-เวียงจันทนแ โดยจะพยายามเริ่มการกอสรางภายในปีพ.ศ. 2562 (2019)
2) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินแบบไรรอยตอ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 (2018) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ไดแก ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอูตะเภา ระยะทาง 220 กิโลเมตร ขนาดทาง
รถไฟมาตรฐาน 1.435 เมตร ครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาสามจังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) ในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยใหเอกชนรวมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา
สัมปทาน 50 ปี โดยแบงเป็นสามชวง
(1) รถไฟสวนตอขยายแอรแพอรแตลิงคแ -พญาไท-ดอนเมือง ระยะทาง 21 กิโลเมตร (160
กิโลเมตรตอชั่วโมง)
(2) รถไฟแอรแพอรแตลิงคแ-สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 29 กิโลเมตร (160 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง) ดําเนินการอยูแลว
(3) รถไฟความเร็ว สู ง สนามบิน สุ ว รรณภู มิ -สนามบิ น อูต ะเภา (170 กิโ ลเมตร) (250
กิโลเมตรตอชั่วโมง) (ปรับจากแผนเดิมรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกลาดกระบัง-ระยอง)
เอกชนที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับสิทธิในการพัฒนาพื้นที่สถานีและสนับสนุนการใหบริการ
ผูโดยสาร (สถานีมักกะสัน 150 ไร สถานีศรีราชา 100 ไร) เป็นระยะเวลา 50 ปี
3) โครงการรถไฟความเร็วสูงความรวมมือไทยญี่ปุน กรุงเทพฯ-เชียงใหม
วันที่ 9 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2558 (2015) ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจในการรวมมือ
รถไฟระหวางกระทรวงคมนาคมราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานการคมนาคม และการ
ทองเที่ยวประเทศญี่ปุน (LIT) โดยพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม กับนายอากิฮิโค
โอตะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานการคมนาคม และการทองเที่ยวประเทศญี่ปุน
โครงการดังกลาวเป็นโครงการซึ่งไทยและญี่ปุนตกลงรวมมือกันในโครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม ระยะทาง 672 กิโลเมตร โดยผลการศึกษาของญี่ปุน ระบุวา โครงการรถไฟความเร็วสูง
เสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม มีมูลคาประมาณ 4.2 แสนลาน โดยญี่ปุนยืนยันเพียงการใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา และ
กระทรวงคมนาคมยืนยันใชระบบและเทคโนโลยีของรถไฟความเร็วสูงชินคันเซนที่ความเร็ว 300 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมงตามมาตรฐานของญี่ปุน ขณะนี้อยูระหวางการเจรจา
4) โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 209 กิโลเมตร
ขณะนี้โครงการอยูในแผนแกไขแนวเสนทางกรุงเทพฯ-หัวหิน ชวงผานตัวเมืองเพชรบุรีเป็น
แนวเสนทางใหม ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการศึกษา
1.3.3 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แบงออกเป็นดังนี้
1) สายที่ใหบริการในปัจจุบัน
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(1) สายเฉลิมพระเกียรติ 1 (หมอชิต -สําโรง 24.02 กิโลเมตร) เป็นระบบขนสงมวลชนเร็ว
ผูใหบริการคือ บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บีทีเอส)
(2) สายเฉลิมพระเกียรติ 2 (สนามกีฬาแหงชาติ -บางหวา 14.67 กิโลเมตร) เป็ นระบบ
ขนสงมวลชนเร็ว ผูใหบริการคือ บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บีทีเอส)
(3) สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลําโพง-เตาปูน 21.2 กิโลเมตร) เป็นระบบขนสงมวลชนเร็ว ผู
ใหบริการคือ บริษัท รถไฟฟูามหานคร จํากัด (มหาชน)
(4) สายฉลองรัชธรรม (คลองบางไผ-เตาปูน 23.6 กิโลเมตร) เป็นระบบขนสงมวลชนเร็ว ผู
ใหบริการคือ บริษัท รถไฟฟูามหานคร จํากัด (มหาชน)
(5) เชื่อมทาอากาศยาน (พญาไท-สุวรรณภูมิ 28.6 กิโลเมตร) เป็นระบบเชื่อมทาอากาศ
ยาน ผูใหบริการคือ บริษัท รถไฟฟูา ร.ฟ.ท. จํากัด
2) สายที่ผานการอนุมัติ
(1) สายสีแดงออน (ตลิ่งชัน-กลางบางซื่อ 15 กม) ระบบชานเมือง ผูใหบริการคือการรถไฟ
แหงประเทศไทย (รฟท.) และ บริษัท รถไฟฟูา ร.ฟ.ท. จํากัด
(2) สายเฉลิมรัชมงคลสวนตอขยาย (เตาปูน -ทาพระ 10.8 กิโลเมตร) เป็นระบบขนส ง
มวลชนเร็ว ผูใหบริการคือ บริษัท รถไฟฟูามหานคร จํากัด (มหาชน)
(3) สายเฉลิมรัชมงคลสวนตอขยาย (หัวลําโพง-หลักสอง 15.9 กิโลเมตร) เป็นระบบขนสง
มวลชนเร็ว ผูใหบริการคือ บริษัท ทางดวนและรถไฟฟูากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)
(4) สายเฉลิมพระเกียรติ 1 สวนตอขยาย (สําโรง-เคหะสมุทรปราการ 13 กิโลเมตร) เป็น
ระบบขนสงมวลชนเร็ว ผูใหบริการคือบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บีทีเอส) และ การ
รถไฟฟูาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)
(5) สายเฉลิมพระเกียรติ 1 สวนตอขยาย (หมอชิต -คูคต 19 กิโลเมตร) เป็นระบบขนสง
มวลชนเร็ว ผูใหบริการคือบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด (เคที)
(6) สายสีแดงเขม (รังสิต -กลางบางซื่อ 26 กิโลเมตร) เป็นระบบชานเมือง ผูใหบริการคือ
การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และ บริษัท รถไฟฟูา ร.ฟ.ท. จํากัด
(7) สายสีสม (ศูนยแวัฒนธรรมแหงประเทศไทย-สุวินทวงศแ 23 กิโลเมตร) เป็นระบบขนสง
มวลชนเร็ว ผูใหบริการคือ การรถไฟฟูาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) (PPP Net Cost)
(8) สายสีทอง (กรุงธนบุรี-คลองสาน 1.8 กิโลเมตร) เป็นระบบชานเมือง ผูใหบริการคือบีที
เอสและ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด (เคที)
(9) สายสี ช มพู (ศู น ยแ ร าชการนนทบุรี -มี น บุ รี 34.5 กิ โ ลเมตร) เป็ น ระบบรางเดี่ ย ว ผู
ใหบริการคือการรถไฟฟูาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) (PPP Net Cost)
(10) สายสีเหลือง (ลาดพราว-สําโรง 30 กิโลเมตร) เป็นระบบรางเดี่ยว ผูใหบริการคือการ
รถไฟฟูาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางดวนและรถไฟฟูากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)
(PPP Net Cost)
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(11) สายฉลองรัชธรรม สวนตอขยาย (เตาปูน -ครุใน 23.6 กิโลเมตร) เป็นระบบขนสง
มวลชนเร็ว ผูใหบริการคือ การรถไฟฟูาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)
3) โครงการที่อยูในแผนพัฒนารถไฟฟูาชานเมืองทางขนาด 1.000 เมตร
(1) สายสีแดงเขม (บานภาชี-มหาชัย 80.8 กิโลเมตร) เป็น ระบบรถไฟฟูาชานเมือง ขนาด
1.000 เมตร (Meter Gauge) เจาของโครงการคือการรถไฟไทย
(2) สายสีแดงออน (ศาลาย-บางบําหรุ 58.5 กิโลเมตร) เป็นระบบรถไฟฟูาชานเมือง ขนาด
1.000 เมตร (Meter Gauge) เจาของโครงการคือการรถไฟไทย
(3) สายสี เ ขี ย วอ อ น (วงแหวนรอบนอกตะวั น ออก คู ค ต-เคหะสมุ ท รปราการ66.5
กิโลเมตร) เป็นระบบขนสงมวลชนเร็วยกระดับ เจาของโครงการคือการรถไฟไทย
2. สถานการณ์ปัจจุบันในด้านการพัฒนาระบบรางของประเทศจีน และการออกไปลงทุนด้านระบบราง
ของจีนในต่างประเทศ
2.1 ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน การพัฒนาระบบรางในประเทศ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (2016) สํานักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดอนุมัติ
แผนโครงขายระบบรางระยะกลางยาว ค.ศ. 2016-2030 (《中长期铁路网规划》 2016-2030) ซึ่งใน
แผนดังกลาวไดกําหนดโครงขายระบบรางรถไฟความเร็วสูงในรูปแบบ “8 แนวตั้ง 8 แนวนอน” ซึ่งเป็นการ
ยกระดับจากแผนเดิม (แผนโครงขายระบบรางระยะกลางยาว 4 แนวตั้ง 4 แนวนอน ที่ประกาศบังคับใชในปี
ค.ศ. 2004) โดยวางเปูาไววาภายในปี ค.ศ. 2025 โครงขายระบบรางทั่วประเทศจะมีความยาว 175,000
กิโลเมตร ในจํานวนดังกลาวเป็นรถไฟความเร็วสูง มีความยาว 38,000 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 80% ของ
เมืองใหญ และคาดวาในปี ค.ศ. 2030 ระบบรางพื้นฐานจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ทุกอําเภอ ระบบรางรถไฟ
ความเร็วปานกลางจะครอบคลุมทุกเมือง ระบบรางรถไฟความเร็วสูงจะครอบคลุมทุกมณฑล รวมทั้งเชื่อมตอ
กับระบบคมนาคมของตางประเทศอยางคลองตัว
2.1.1 ระบบเส้นทางรถไฟ 8 แนวตั้ง ได้แก่
1) เสนทางรถไฟความเร็วสูงเลียบชายฝั่งตะวันออก ตาเหลียน (大连) (เหลียวหนิง 辽宁)เปุยไห (北海) (กวางซี 广西)
2) เสนทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง (北京)-เซี่ยงไฮ (上海)
3) เสนทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง (北京)-ฮองกง (香港)
4) เสนทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง (北京)-ฮารแบิน (哈尔滨)
5) เสนทางรถไฟความเร็วสูงฮูเหอฮาวเทอ (呼和浩特) (มองโกเลียใน 内蒙古) – หนานหนิง
(南宁) (กวางซี 广西)
6) เสนทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง (北京)-คุนหมิง (昆明)
7) เสนทางรถไฟความเร็วสูงเปาโถว (包头) (สานซี 陕西)-ซานยา (三亚) (ไหหนาน 海南)
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8) เสนทางรถไฟความเร็วสูงหลานโจว (兰州) – กวางโจว (广州) (กวางตุง 广东)
2.1.2 ระบบเส้นทางรถไฟ 8 แนวนอน ไดแก
1) เสนทางรถไฟความเร็วสูงสุยเฟินเหอ (绥芬河) (เฮยหลงเจียง 黑龙江)-หมานโจว
หลี่ (满洲里) (มองโกเลีย 蒙古)
2) เสนทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง (北京)-หลานโจว (兰州) (สานซี 陕西)
3) เสนทางรถไฟความเร็วสูงชิงเตา (青岛)-หยินชวน (银川) (หนิงเซี่ย 宁夏)
4) เสนทางรถไฟความเร็วสูงเหลียนหยุนกั่ง (连云港)-อุรุมมูฉี (乌鲁木齐)
5) เสนทางรถไฟความเร็วสูงเลียบแมน้ําซางไห (上海)-เฉิงตู (成都)
6) เสนทางรถไฟความเร็วสูงซางไห (上海)-คุนหมิง (昆明)
7) เสนทางรถไฟความเร็วสูงเซี่ยเหมิน (厦门)-ฉงชิ่ง (重庆)
8) เสนทางรถไฟความเร็วสูงกวางโจว (广州)-คุนหมิง (昆明)
2.1.3 ระบบเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง 8 แนวตั้ง และ8 แนวนอน ระดับภาค
1) ภาคตะวันออกเชื่อมโยง 24 เมืองหลัก
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยง 14 เมืองหลัก
3) ภาคกลางเชื่อมโยง 20 เมืองหลัก
4) ภาคตะวันตกเชื่อมโยง 13 เมืองหลัก
2.1.4 ระบบเส้นทางรถไฟขนส่งผู้โดยสารจากเมืองหลักสู่เมืองใหม่ตามแผนพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม
2.2 ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน การพัฒนาระบบรางเชื่อมต่อกับต่างประเทศตามข้อริเริ่ม “หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง”
2.2.1 “หนึ่งแถบ” คือการเชื่อมต่อทางบก “หนึ่งเส้นทาง” คือการเชื่อมต่อทางทะเล
การเชื่อมตอทางบกตามเสนทางหนึ่งแถบ จะประกอบดวยระบบถนนและระบบราง ซึ่งใน
ระบบรางของขอริเริ่มหนึ่งแถบนั้น ประเทศจีนมีขบวนรถไฟเชื่อมตอจากเมืองหลักทางภาคตะวันออก ภาค
กลางและภาคตะวันตกของจีนไปยังทวีปเอเชียกลางและยุโรปเรียบรอยแลว
ตอมา ไดมีการยกระดับขอริเริ่ม “หนึ่งแถบ” ขึ้นเป็นนโยบาย “หนึ่งแถบตอนใต” เพื่อเชื่อมโยง
ระบบรางจากจีนตอนใตสูแหลมอินโดจีน โดยอาศัยระบบรางเดิมของประเทศในแหลมอินโดจีนเชื่อมตอถึงกัน
และกัน และการสรางระบบรางขึ้นใหมเพื่อเชื่อมโยงจีนกับประเทศในลุมแมน้ําโขง เชื่อมสองมหาสมุทร และ
เชื่อมสามอาว (อาวเบงกอล อาวตังเกี๋ย และอาวไทย)
1) โครงการ“หนึ่ ง เส น สามวงแหวน” （一线三环） เพื่อยกระดับ “หนึ่ง แถบตอนใต ”
เชื่อมประเทศจีนกับแหลมอินโดจีน ไดแก
(1) “หนึ่งเสน” หมายถึง เสนทางเชื่อมตอระหวางเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน เขา
เวียงจันทนแ สปป.ลาว (ระบบราง 1.435 เมตร) เขาสูจังหวัดหนองคาย ผานประเทศไทย (ระบบราง 1.000
เมตร) เขาปาดังเบซารแสูมาเลเซีย (ระบบราง 1.435 เมตร) และสิงคโปรแ (ระบบราง 1.435 เมตร) ซึ่ งจีนไดเริ่ม
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กอสรางเสนทางสวนขยายจากเมืองยวี่ซีสูชายแดนจีนที่อําเภอบอหาน (ชวงนครคุนหมิงถึงเมืองยวี่ซีไดสราง
เสร็จเรียบรอยแลว) และเริ่มกอสรางเสนทางรถไฟจากบอเต็น ชายแดนของลาว ผานหลวงพระบางมายัง
เวียงจันทนแ คาดวาจะกอสรางเสร็จทั้งโครงการในอีก 4 ปีขางหนา (พ.ศ. 2565)
นอกจากนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติโครงการรถไฟทางคูจากเดนชัย -เชียงใหม เดน
ชัย-เชียงราย ไปสิ้นสุดที่เชียงแสนและเชียงของแลว ทางการจีนไดทําการศึกษาที่จะกอสรางรถไฟจากบอหาน
(จีน) เขาบอเต็น (สปป.ลาว) ผานแขวงหลวงน้ําทา-แขวงบอแกว มายังหวยทราย (เลียบเสนทาง R3E) เพื่อ
เชื่อมตอกับรถไฟทางคูของไทยที่เชียงของ-เชียงราย-เดนชัย-กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสวนเสริมของ “หนึ่งเสน” ใน
อนาคต
(2) “สามวงแหวน” ไดแก
- วงแหวนตะวันออก เชื่อมเสนทางรถไฟเดิมที่มีอยูแลวในแตละประเทศใหครบเป็น
หนึ่งวงแหวน ไดแก คุนหมิง-เหอโขว-ลาวไก-ฮานอย-โฮจิมินหแ-พนมเปญ-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ-หนองคายเวียงจันทนแ-หลวงพระบาง-บอเต็น-บอหาน-คุนหมิง
- วงแหวนตะวันตก ไดแก คุน หมิง -รุย ลี่ -มัณ ฑะเลยแ -เนปิด อวแ -ย างกุ ง -กาญจนบุรี กรุงเทพฯ-เวียงจันทนแ-หลวงพระบาง-บอเต็น-บอหาน-คุนหมิง
- วงแหวนใหญ ได แ ก คุ น หมิ ง -เหอโขว -ลาวไก-ฮานอย-โฮจิ มิน หแ -พนมเปญ-อรั ญ
ประเทศ-กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-เนปิดอวแ-มัณฑะเลยแ-รุยลี่-คุนหมิง
หนึ่งเสนสามวงแหวนนี้จะประกอบดวยชวงคุนหมิงถึงเวียงจันทนแ ซึ่งสรางขึ้นใหมดวย
ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร (standard gauge) นอกนั้นเป็นการเชื่อมรอยตอระบบรางเดิมขนาด 1.000
เมตร (meter gauge) ของแตละประเทศเขาหากัน
2) โครงการ “หนึ่งแนวตั้ง สี่แนวนอน” เป็นโครงการยกระดับ “หนึ่งแถบตอนใต” เชื่อมโยง
ระบบรางระหว างประเทศจี น ตอนใตกั บ ประเทศในกลุ ม ลุ มแมน้ํ าโขง เป็ นโครงขา ยเชื่ อมสามอ า ว (อ า ว
เบงกอล อาวตังเกี๋ย และอาวไทย) และโครงขายเชื่อมสองมหาสมุทร (มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแป
ซิฟิค)
（一河三湾两洋） ไดแก

(1) “หนึ่งแนวตั้ง ” คือ เสนทางเชื่อมโยงจีนตอนใตสูอาวไทย ไดแก เสนทางระบบราง
ขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตรจาก คุนหมิง -ยวี่ซี (76 กิโลเมตร ระบบทางคู ความเร็วสูงสุด 200 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง) ยวี่ซี -จิ่ งหง (364 กิโ ลเมตร ระบบทางคู ความเร็ว 160 กิโ ลเมตรตอชั่ว โมง) จิ่งหง-บอหาน (143
กิโลเมตร ระบบทางเดี่ยว ความเร็ว 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง) บอหาน (จีน)-บอเต็น (ลาว)-หลวงพระบางเวียงจันทนแ (409 กิโ ลเมตร ระบบทางเดี่ยว ความเร็ว 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง) หนองคาย-นครราชสีมากรุงเทพฯ (608 กิโลเมตร ระบบทางคู ความเร็ว 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง) กรุงเทพฯ-สุวรรณภูม-ิ อูตะเภา (ระยอง)
(2) “สี่แนวนอน” ไดแก
- แนวนอนเชื่ อ มโยงจี น ตอนใต สู อ า วเบงกอล ได แ ก เส น ทางระบบรางขนาด
มาตรฐาน 1.435 เมตร จากคุนหมิง-รุยลี่-มัณฑะเลยแ (พมา)-เจ฿ากแพิว
- แนวนอนเชื่อมโยงจีนตอนใตสูอาวตังเกี๋ย ไดแก เสนทางระบบรางขนาด มาตรฐาน
1.435 เมตร จากคุนหมิง-เหอโขว-ลาวไก (เวียดนาม)-ฮานอย-ไฮฟอง
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- แนวนอนเชื่อมโยงสองมหาสมุทร (มหาสมุทรอินเดีย -มหาสมุทรแปซิฟิค) ไดแก
เสนทางยางกุง-เมาะละแหมง-เมียวดี-แมสอด (ไทย)-พิษณุโลก-บานไผ-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต (ลาว)-เมืองเว
(เวียดนาม)-ดานัง
- แนวนอนเชื่อมโยงสองมหาสมุทร (มหาสมุทรอินเดีย -มหาสมุทรแปซิฟิค) ไดแก
เส น ทางทวาย-พุ น้ํ า ร อ น (ไทย)-กาญจนบุ รี -กรุ ง เทพฯ-อรั ญ ประเทศ-ปอยเปต (เขมร)-พนมเปญโฮจิมินหแซิตี้-อุเงเตา
โครงการรถไฟความเร็วสู งไทยจี น ถือเป็นชวงที่สําคัญที่สุดของนโยบาย “หนึ่งเสน สามวง
แหวน” และ ขอเสนอแนะ “หนึ่งแนวตั้ง สี่แนวนอน” ดังกลาวขางตน และเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยง
เสนทางตางๆ อันจะเป็นโครงการตัวอยางของกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นสวนสําคัญตอการผลักดันความ
รวมมือระบบรางของหลายฝุายที่จะไดผลประโยชนแรวมกัน
2.2.2 รูปแบบความร่วมมือของจีนในโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงกับประเทศต่างๆ
จีนไดกําหนดรูปแบบความรวมมือกับประเทศเพื่อ นบานในโครงการรถไฟหลายรูปแบบโดย
ขึ้นอยูกับความยากงายของการกอสรางและระยะเวลากอสราง รวมทั้งความแตกตางลักษณะเฉพาะของแตละ
ประเทศ ซึ่งแบงไดดังนี้
1) รูปแบบ BOT (Build Operate and Transfer)
โดยจีนจะเป็นผูลงทุนกอสรางโครงการทั้งหมด (อาจจะเป็นบริษัทร วมทุนที่ฝุายจีนลงทุน
สวนใหญ และประเทศเจาบานลงทุนสวนนอย) เพื่อแลกกับการที่บริษัทรวมทุนไดสิทธิ์สัมปทานการบริหาร
โครงการระยะหนึ่ง (30-50 ปี) หลังจากสัญญาสัมปทานครบกําหนดแลว บริษัทรวมทุนจะโอนกรรมสิทธิ์ทั้ง
ระบบใหแกประเทศเจาบาน รูปแบบนี้เหมาะกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจคอนขาง
ลาหลัง เชน สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพมา
2) รูปแบบความรวมมือ “ทุนเป็นหลัก เทคโนโลยีเป็นรอง”
รูปแบบนี้ฝุายจีนจะเป็นผูใหเงินกูเพื่อสนับสนุนโครงการเป็นหลักและเสริมดวยการถายทอด
เทคโนโลยีแกประเทศเจาบาน รูปแบบนี้เหมาะสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
คอนขางดี ไดแก ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินสแ
3) รูปแบบความรวมมือ “เทคโนโลยีเป็นหลัก ทุนเป็นรอง”
รูปแบบนี้ฝุายจีนจะเป็นผูถายทอดเทคโนโลยีแกประเทศเจาบานเป็นหลัก และใหเงิ นกูเพื่อ
สนับสนุนโครงการเป็นรอง รูปแบบนี้เหมาะสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจดี
แลว เชน สิงคโปรแ และบรูไน
2.3 การลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนในต่างประเทศ
2.3.1 โครงการรถไฟที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
1) โครงการรถไฟความเร็วสู งเชื่อมแองโกลา (แอฟริกา) และอิสตันบูล (ตุรกี) มูลคาโครงการ
4,000 ลานเหรียญดอลลารแสหรัฐ
2.3.2 โครงการรถไฟที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
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1) โครงการรถไฟความเร็วปานกลางคุนหมิง-เวียงจันทนแ
2) โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย
3) โครงการรถไฟความเร็วสูงอิสตันบูลสวนขยายในประเทศตุรกี
4) โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศอิหราน 2 โครงการ
5) โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศอินโดนีเซีย
6) โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศปากีสถาน
2.3.3 โครงการที่อยู่ในระหว่างการชะลอการดาเนินการ
1) โครงการรถไฟความเร็ วสู งประเทศมาเลเซีย กัวลาลั มเปอรแ - สิงโปรแ (เหตุเพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลชุดใหมไมเห็นดวยกับนโยบายของรัฐบาลชุดเดิม)
2) โครงการรถไฟความเร็วสูงประเทศอินเดีย (เหตุเพราะภายหลังจากการเสนอผลการศึกษา
ความเป็นไปไดของโครงการแลว ไมมีการตอบสนองจากฝุายจีน)
2.3.4 โครงการรถไฟที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ค.ศ. 2011)
ค.ศ.2014)

1) โครงการในประเทศลิเบีย (เหตุยกเลิกเพราะเกิดสงครามลมรัฐบาลมูอัมมารแ กัดดาฟี ในปี
2) โครงการในประเทศเม็กซิโก (เหตุยกเลิกเพราะปัญหาความไมโปรงใสของการประมูล ในปี

3) โครงการในประเทศพม า (เหตุ ย กเลิ ก เพราะชาวพื้ น เมื อ งชนกลุ ม น อ ยและองคแ ก ร
เอ็นจีโอของตะวันตกตอตานโครงการของจีนในปี ค.ศ. 2014)
4) โครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา (เหตุยกเลิกเพราะรัฐบาลจีนไมเห็นชอบและไมอนุมัติผล
การศึกษาความเป็นไปไดและความคุมคาทางเศรษฐกิจของโครงการในปี ค.ศ. 2016)
5) โครงการในประเทศเวเนซู เ อลล า (เหตุ ย กเลิ ก เพราะเศรษฐกิ จ ของประเทศตกต่ํ า อั น
เนื่องมาจากราคาน้ํามันแนวดิ่งเหวในปี ค.ศ. 2016)
2.3.5 โครงการรถไฟที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ในสวนที่เกี่ยวกับประเทศไทยดังนี้
1) เสนทางบอหาน (จีน)-บอเต็น (ลาว)-หวยทราย-เชียงของ (ไทย)
สีหนุวิลลแ

2) เส น ทางเวี ย งจั น ทนแ (ลาว)-ท า แขก-สะหวั น นะเขต-จํ า ปาสั ก -พนมเปญ (เขมร)3) เสนทางคุนหมิง-รุยลี่-มัณฑะเลยแ (พมา)-เจ฿ากแพิว
4) เสนทางคุนหมิง-เหอโขว-ลาวไก (เวียดนาม)-ฮานอย-ไฮฟอง

5) เสนทางยางกุง-เมาะละแหมง-เมียวดี-แมสอด (ไทย)-พิษณุโลก-บานไผ-มุกดาหาร-สะหวัน
นะเขต (ลาว)-เมืองเว (เวียดนาม)-ดานัง
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6) เส น ทางทวาย-พุ น้ํ า ร อน (ไทย)-กาญจนบุ รี -กรุ งเทพฯ-อรัญ ประเทศ-ปอยเปต (เขมร)พนมเปญ-โฮจิมินหแซิตี้-อุเงเตา
2.4 ข้อเสนอแนะของจีนต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอกัน ควรจะจัดตั้งระบบปูองกันและเตือน
ภัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการความรวมมือ ซึ่งไดแก ความเสี่ยงในการระดมทุนโครงการ ความ
ปลอดภัยของชนชาติขามแดน ความเสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่ งแวดลอมและระบบ
นิเวศนแของภูมิภาค รวมทั้งความเสี่ยงที่แอบแฝงอยู โดยเนนบทบาทที่สําคัญคือ
2.4.1 การควบคุมสถานภาพความปลอดภัยทางดานสภาพแวดล อมการกอสรางของโครงการ ซึ่ง
รวมถึงการเปิดเผย แจงเตือน ประเมิน วิเคราะหแ ตรวจสอบระดับความปลอดภัยของสภาพแวดลอมของ
โครงการ
2.4.2 ทําความเขาใจแยกแยะประเภทความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการกอสรางโครงการ ตองควบคุม
ลักษณะและสาระที่เกี่ยวกับประเด็นสําคัญอันอาจจะเกิดขึ้นกับโครงการที่แฝงเรนอยู
2.4.3 วิเคราะหแความเสี่ยงภัยอยางรอบดาน เพื่อหาสาเหตุสําคัญที่จะมีผลกอใหเกิดความเสียหายตอ
โครงการ
2.4.4 จัดทําดัชนีชี้วัดเพื่อการเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับการกอสรางโครงการ
รถไฟ รวมทั้งแยกแยะประเภทดัชนีความเสี่ยงที่มีระดับความสําคัญตอความปลอดภัย
2.4.5 ประเมินสถานการณแความเสี่ยงและเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นกับการกอสรางโครงการรถไฟ
2.4.6 กําหนดระบบการปูองกันความเสี่ยงอยางเป็นวิทยาศาสตรแบนพื้นฐานการเตือนภัย การประเมิน
และการแยกแยะประเภทความเสี่ ยงที่อาจมีตอโครงการ ซึ่งระบบดังกล าวจะสามารถบริห ารความเสี่ ย ง
โครงการความรวมมือในการกอสรางโครงการรถไฟระหวางประเทศในกลุม อาเซียนกับจีนใหสามารถเชื่อมโยง
กันไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ประเด็นปัญหาทางยุทธศาสตร์
3.1 ประเด็นปัญหาทางยุทธศาสตร์
เสนทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรแอยางยิ่ง
เพราะเป็นสวนหนึ่งของ Belt and Road Initiative (BRI) ที่จะสนันสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
เสนทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย จึงเป็นเสนทางเชื่อมโยงโครงขายระบบ
รถไฟเหนือใตของอาเซียนกับจีนตอนใต ซึ่งจะทําใหประเทศไทยเป็นศูนยแกลางเชื่อมโยงระบบโครงข ายทางราง
ของกลุมประเทศ CLMVT เป็นศูนยแกลางเชื่อมโยงระบบโครงขายทางรางระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับจีน
และเป็นศูนยแกลางเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสแและซัพพลายเชนระหวางจีนกับสองมหาสมุทร (มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก)
นอกจากนี้ เสนทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย ยังเป็นเสนทางหลักในการ
เชื่อมตอประเทศจีนสูโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
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ดังนั้น เสนทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย จึงมีความสําคัญในดานของภูมิ
รัฐศาสตรแของภูมิภาค (Geopolitics) และภูมิเศรษฐศาสตรแของภูมิภาค (Regional Geo-economics) ซึ่งมีผล
ตอความสัมพันธแระหวางประเทศ เป็นลูทางการคาการลงทุน การทองเที่ยว เชื่อมโยงหวงโซอุปทาน (Supply
Chain) ของประเทศไทยไปสูตลาดใหมๆ ของประเทศเพื่อนบาน และสูตลาดใหญของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไดอยางยั่งยืน
3.2 ประเด็นต้องเจรจา
3.2.1 เนื่องจากจีนมีแผนการพัฒนาระบบโครงขายทางรางเชื่อมตอกับระบบรางของกลุมประเทศ
CLMVT ดังจะเห็นไดจากโครงการ “หนึ่งเสนสามวงแหวน” หรือ “หนึ่งแนวตั้ง สี่แนวนอน” จึงจําเป็นอยางยิ่ง
ที่ไทยควรจะเขาไปมีสวนรับรู รวมวิจัย รวมแลกเปลี่ยน รวมปรึกษาหารือ และรวมสรางสรรคแ ในโครงการ
ดังกลาว เพื่อประโยชนแรวมกันของสองประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเพื่อใหการเชื่อมโยงทั้ง
ระบบเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อการพัฒนารวมกันอยางยั่งยืน
3.2.2 เนื่ องจากจี นไดพัฒ นาเทคโนโลยีดา นรถไฟความเร็ว สูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของตนเองและมี
ประสบการณแในการบริหารควบคุมการเดินรถบนเสนทางหลายหมื่นกิโลเมตร จึงจําเป็นที่ไทยนาจะไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากจีน และจีนตองแบงปันความรูความชํานาญเพื่อสงเสริมใหไทยเป็นศูนยแกลางการผลิต
อุปกรณแชิ้นสวน อะไหล การประกอบตูโดยสาร การซอมบํารุง และการเป็นศูนยแกลางอบรมเกี่ยวกับระบบราง
ในกลุมประเทศ CLMVT และอาเซียน
3.2.3 เนื่ องจากจี นเป็ นตลาดใหญของภูมิภ าค ไทยควรจะเจรจากับ จีน เพื่อกําหนดนโยบายและ
ชองทางในการจําหนายและขนสงสินคาไทยสูตลาดจีนตามนโยบายการนําเขาครั้งใหญ ของจีน ซึ่งผูนําของจีน
ไดประกาศเป็นนโยบายใหญของทศวรรษนี้
3.2.4 แมอาเซียนและจีนจะไดมีการทําขอตกลงเกี่ยวกับการคาเสรี ซึ่งไดลดอัตราภาษีนําเขาสงออกซึ่งกันและ
กันแลวก็ตาม แตการคาระหวางไทยกับจีนก็ยังมีอุปสรรคในดานมาตรการที่ไมใชภาษี จึงจําเป็นที่ทั้ง สอง
ประเทศจะตองรวมปรึกษาหารือ เพื่อลดอุปสรรคตางๆ ที่ไมใชมาตรการภาษีดังกลาว เพื่อใหการคาการลงทุน
ระหวางสองประเทศคลองตัวและมีอุปสรรคนอยที่สุด
3.3 ประเด็นต้องพิจารณา
3.3.1 เมื่อจีนสามารถเชื่อมโยงทางรางกับกลุมประเทศ CLMVT แลว ผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยจะเป็นอยางไร
3.3.2 หากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ชวงนครราชสีมา-หนองคายไมสามารถเชื่อมตอกับ
โครงการรถไฟจีน-ลาวแลว ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของไทยจะเป็นอยางไร
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาลไทย
4.1.1 ความจ าเป็ น เร่ งด่วนในการบรรลุข้อตกลงของโครงการรถไฟความเร็ วสูงไทย-จีน ช่วง
นครราชสีมา-หนองคาย
รัฐบาลไทยตองรีบเรงใหโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ชวงนครราชสีมา-หนองคาย บรรลุ
ขอตกลงเป็นรูปธรรมโดยเร็วกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหมหลังการเลือกตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากเสนทาง
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รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน หรือในโครงการของจีนเรียกวา “หนึ่งเสน” หรือ “หนึ่งแนวตั้ง” นั้น ถือเป็นแกน
หลักและเสนทางสําคัญของโครงขายระบบรางของจีนเชื่อมตอประเทศในแหลมอินโดจีน หากชวงเสนทาง
นครราชสีมา-หนองคาย เกิดความลาชาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม ก็จะทําให
เส นทางนี้ ดอยความสําคัญลงไป ซึ่งจะเป็ นผลให ฝุายจีนไปเรงกอสรางเส นทางรถไฟจีน -พมา บนระเบียง
เศรษฐกิจจีน-พมา-บังคลาเทศ-อินเดีย (BCIM) หรือเรงกอสรางสวนตอขยายเสนทางรถไฟจากเวียงจันทนแ สะหวันนะเขต-จําปาสัก-พนมเปญ-สีหนุวิลลแ ซึ่งหากสองเสนทางดังกลาวเกิดเป็นรูปธรรมแลว แรงจูงใจที่จีนจะ
เร ง ก อ สร า งเส น ทางช ว งนครราชสี ม า-หนองคาย ก็ จ ะลดน อ ยถอยลงไป จนอาจจะถึ ง ขั้ น ทํ า ให เ ส น ทาง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ไมอาจเชื่อมโยงกับเสนทางเวียงจันทนแ -คุนหมิงสําเร็จตามเปูาหมายได หากเป็นเชนนี้
แลว รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมาก็ดอยคุณคาทางเศรษฐกิจ อันจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอการลงทุน การพัฒนาเมือง การพัฒนากลุมอุตสาหกรรม และการพัฒนาแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง จะมีผลกระทบอยางอยางรุนแรงตอขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรกรรมของไทยใน
ตลาดจีน อันเนื่องมาจากวา หากจีน สปป.ลาว และกัมพูชา สามารถตกลงกันไดและไดมีการกอสรางเสนทาง
รถไฟดังกลาวขึ้นมาแลว จะมีผลทําใหขีดความสามารถการแขงขันของภาคเกษตรกรรมของสปป.ลาวและ
กัมพูชาสามารถสงออกพืชผลเกษตรกรรมไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเหนือกวาไทย เพราะตนทุนโล
จิสติกสแที่ต่ํากวาไทย ซึ่งตองขนสงโดยทางรถยนตแผานทางทะเลสูตลาดจีน อันเป็นเสนทางดั้งเดิมที่มีตนทุน
ดานโลจิสติกสแที่สูงกวา ประกอบกับ สปป.ลาวและกัมพูชาตางมีพื้นที่เกษตรกรรมในลุมแมน้ําโขงที่อยูในเขต
รอน อัน มีลั กษณะเหมือนกับประเทศไทยแตมีความอุดมสมบูรณแยิ่งกวา หากเมื่อระบบโลจิสติกสแ ทางราง
สามารถลดตนทุนการขนสงจากสองประเทศดังกลาวไปยังตลาดใหญของจีนไดแลว นักธุรกิจจีนก็จะนําเงินทุน
มหาศาลมาลงทุนทางดานอุตสาหกรรมการเกษตร ดวยการเชาพื้นที่เพาะปลูกจากรัฐบาลทั้งสองประเทศ
พรอมกับทําการวิจัยพันธุแพืชตางๆ ที่สอดคลองกับพันธุแพืชของไทยดวยเทคโนโลยีที่สูงกวาและทําโครงการ
เกษตรขนาดใหญดวยเงินทุนที่มากกวา ซึ่งจะทําใหไดผลผลิตที่ดีกวา แตมีตนทุนที่ถูกกวา และในขณะเดียวกัน
ทุนจีนที่เขามาทําการเพาะปลูกในสองประเทศดังกลาวก็เป็นเจาของตลาดในจี น ถาหากสถานการณแเป็นเชนนี้
ตลาดพืชผลเกษตรไทยก็จะถูกพืชผลเกษตรของ สปป.ลาวและกัมพูชาซึ่งลงทุนโดยนายทุนจีนเขาครอบคุม
ตลาดพืชผลเกษตรของไทยในตลาดจีน อันจะเป็นผลเสียตอการสงออกพืชผลเกษตรไทยในอนาคตได ซึ่งขอมูล
ที่ปรากฎในปัจจุบันนี้ ยอดการสงออกพืชผลเกษตรของไทยไปตางประเทศจะมีรอละ 50 ของยอดการสงออก
ทั้งหมดอยูที่ตลาดจีน หากไทยตองสูญเสียตลาดการสงออกพืชผลเกษตรไปยังจีน ผลเสียหายก็จะเกิดกับ
เกษตรกรไทยและอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยอยางยากที่จะเยียวยาในภายหลังได
หากเส น ทางรถไฟความเร็ ว สู งกรุ ง เทพฯ-หนองคาย สามารถบรรลุ ข อตกลงสั ญญาว าจ า ง
ออกแบบ สัญญาที่ปรึกษา และสัญญากอสรางระบบรางและอาณัติสัญญาณตางๆ ไดโดยเร็วแลว โอกาสการ
เชื่อมตอโครงการรถไฟจีน -ลาว ชวงเวียงจันทนแ-คุนหมิง ก็จะบรรลุผลสําเร็จโดยเร็ว ซึ่งจะทําใหไทยสามารถ
เชื่อมตอตลาดจีน และตลาดในเอเชียกลางรวมทั้งตลาดในกลุมประเทศยุโรปไดโดยผานโครงขายระบบรางของ
จีนได อันจะทําใหตนทุนดานโลจิสติกสแการขนสงสินคาของไทยไปยังตลาดจีนและตลาดยุโรปลดลง ซึ่งเป็น
ปัจจัยสําคัญของการเพิ่มขีดความสามารถของการสงออกของไทย ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นการสงเสริมการ
ทองเที่ยวของไทยโดยอาศัยระบบรางขนสงผูโดยสารจากประเทศจีนมายังประเทศไทยไดสะดวกยิ่งขึ้น
4.1.2 การรักษาคามั่นของข้อตกลงทวิภาคี
เนื่องจากในการประชุมกรอบความรวมมือผูนําแมโขง-ลานชาง ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2559
(2016) รัฐบาลไทยไดประชุมหารือทวิภาคีเรื่องรถไฟไทย-จีนกับรัฐบาลจีน และไดทําขอตกลงกันวา ประเทศ
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ไทยยืนยันที่จะดําเนินโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงรวมกับประเทศจีน โดยจะเริ่มดําเนินการกอสรางใน
เสนทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตรกอน ตอมาในปีพ.ศ. 2561 (2018) ในการ
ประชุมคณะกรรมการรวมเพื่อความรวมมือดานรถไฟไทย ครั้งที่ 24 ทั้งสองฝุายไดตกลงวาการเชื่อมโยงทาง
รถไฟชวงหนองคาย-เวียงจันทนแ มีความจําเป็นตอการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และเห็นชอบรวมกันในหลักการ
เกี่ยวกับสะพานแหงใหม ซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย-เวียงจันทนแ) โดยจะ
พยายามเริ่มกอสรางภายในปีพ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงเห็นวาความรวมมือในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
ชวงนครราชสีมา-หนองคายจะตองเป็นรูปแบบเดียวกันกับความรวมมือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ชวง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา คือ ความรวมมือในรูปแบบ วิศวกรรม การจัดหาและการกอสราง (EPC) ที่ไทยวาจาง
ใหฝุายจีนเป็นผูรับผิดชอบงานออกแบบ งานที่ปรึกษา และงานระบบราง รวมทั้งอาณัติสัญญาณ และการ
จัดหาขบวนรถตางๆ
4.1.3 รูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (กรุงเทพฯนครราชสีมา-หนองคาย)
ตามที่คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติ งบประมาณคากอสรางโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ชวง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ไวที่ 179,412 ลานบาท เป็นรูปแบบ วิศวกรรม การจัดหาและการกอสราง (EPC) โดย
กําหนดใหงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (Civil Work) (EPC-1) ฝุายไทยเป็นผูรับผิดชอบดําเนินการเอง และ
จัดหาแหลงเงินกูเองนั้น
หากรัฐตองกูเงินจากตางประเทศ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะตองถูกพันธนาการดวยเงื่อนไขตางๆ
ของเจาของเงิน รวมทั้งความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากเงินกูระยะยาว ดังนั้นหากรัฐสามารถ
อาศัยศักยภาพของโครงการและความไดเปรียบทางภูมิรัฐศาสตรแ และภูมิเศรษฐศาสตรแของโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีนในการชักจูงใหเอกชนที่มีความสามารถในการบริหารตนทุนต่ําและมีความสามารถในการ
หารายไดสูง มีประสิทธิภาพในการบริหารเขารวมเป็นหุนสวนยุทธศาสตรแในโครงการดังกลาวกับรัฐบาล เพื่อ
แบ งผลประโยชนแ ร วมกัน ก็จะเป็ น หนทางในการลดภาระหนี้สิ นสาธารณะของรัฐ บาล รวมทั้งสามารถลด
งบประมาณแผนดินการพัฒนาประเทศไดดวยการใชเงินของภาคเอกชนมาเสริมการพัฒนาประเทศ ซึ่งรูปแบบ
ความเป็นหุนสวนยุทธศาสตรแในโครงการดังกลาว สามารถพิจารณาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาประยุกตแใช
ใหเหมาะสมกับโครงการไดดังนี้
BOMT)

1) การประมูลในรูปแบบ PPP Net Cost (Build, Operate, Maintenance and Transfer:

รูป แบบรั ฐและเอกชนเป็นหุนส วนในลักษณะนี้ เอกชนจะเป็นผูล งทุนกอสรางงานโยธา
(Civil Work) ตลอดทั้งเสนทาง และลงทุนการดําเนินงานการเดินรถ การซอมบํารุง และการพัฒนาพื้น ที่รอบ
สถานีเพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ และรัฐเป็นผูลงทุนที่ดิน (พื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีบางซื่อ...ไร
สถานีสระบุรี 90 ไร สถานีปากชอง 541 ไร นครราชสีมา 272 ไร สถานีขอนแกน ... ไร สถานีอุดรธานี ... ไร
และสถานีห นองคาย... ไร) และผลงานกอสรางโครงการในสวนที่ไดวาจางฝุายจีน คาเวนคืนสําหรับที่ดิน
บางสวน มาตรการพิเศษทางภาษี และแหลงจายไฟฟูารวมทั้งสาธารณูปโภคตางๆ ที่มีอยูแลว ดวยการให
เอกชนไดรับสิทธิสัมปทานในการเดินรถและเก็บผลประโยชนแจากโครงการในพื้นที่พัฒนาเป็นระยะเวลา 50 ปี
พรอมกับจายผลประโยชนแตอบแทนทางการเงิน และรายไดจากมูลคาเพิ่มการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการ
รถไฟใหแกรัฐในอัตราที่สูงสุด ซึ่งทั้งรัฐและเอกชนสามารถยอมรับกันได นอกจากนี้ รัฐอาจจะอนุมัติกรอบ
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วงเงินที่รัฐรวมลงทุนกับเอกชนจํานวนหนึ่งที่เป็นมูลคาปัจจุบันไวในสัญญารวมทุน โดยทยอยจายใหเอกชนหลัง
เปิดการเดินรถทั้งระบบแลว จายเป็นรายปี และกําหนดระยะเวลาแบงจายไมต่ําวา 10 ปี และกําหนดเงื่อนไข
การชําระเงินที่รัฐรวมลงทุนกับเอกชนตามผลการดําเนินงาน เกณฑแการประเมินผลผลิตที่เอกชนตองสงมอบ
(Output Specification) ระดับในการบริการ (Level of Service) และระยะทางของการเดินรถ และเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาสัมปทาน รัฐก็จะไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินของโครงการทั้งหมด ซึ่งจะเป็นมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจใหแกรัฐในอนาคต
รูปแบบนี้ เอกชนที่ชนะการประมูลสามารถควบคุมตนทุนการกอสรางการบริหารระบบการ
กอสรางและการบํารุงรักษาในตนทุนที่ต่ําที่สุด และใชความสามารถในการหารายไดจากการเดินรถ การหา
รายไดจากการบริหารพื้นที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนบริการรถไฟใหไดมากที่สุดเพื่อใหโครงการดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพอันเป็นประโยชนแทั้งตอรัฐและเอกชนซึ่งเป็นหุนสวนยุทธศาสตรแซึ่งกันและกัน
2) การประมูลในรูปแบบ PPP Gross Cost (Build, Transfer, Operate and
Maintenance: BTOM)
รูปแบบรัฐและเอกชนเป็นหุนสวนในลักษณะนี้ จะคลายกับรูปแบบ PPP Net Cost (Build,
Operate, Maintenance and Transfer: BOMT) แตจะตางกันในสวนที่การโอนกรรมสิทธิ์ ใหรัฐกอนไดสิทธิ์
สัมปทาน กลาวคือ เมื่อเอกชนลงทุนกอสรางงานโยธา (Civil Work) ทั้งหมดเสร็จเรียบรอยก็จะโอนกรรมสิทธิ์
งานทั้งหมดใหแกรัฐ และรัฐจะวาจางเอกชนทําการบริหารโครงการมีกําหนดระยะเวลา 30-50 ปี ซึ่งในระหวาง
ที่เอกชนไดสิทธิบริหารนั้น เอกชนจะตองเป็ นผูรับผิดชอบตนทุนในการดําเนินงาน การบํารุงรักษาโครงการ
ทั้ง หมดทั้ ง ในส ว นงานโยธา งานระบบราง ระบบควบคุม อาณั ติ สั ญ ญาณต า งๆ และขบวนรถไฟ ซึ่ ง เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของรั ฐ โดยเอกชนจะได รั บ คาตอบแทนเงิน คาก อสรางงานโครงการ งานองคแป ระกอบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ คําบํารุงรักษา การจั ดเก็บคาธรรมเนียมคาโดยสาร รวมทั้งรายไดจากงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึง
รายได จ ากการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร อบสถานี เ พื่ อ สนั บ สนุ น บริ ก ารรถไฟ ตามขอบเขตงานและเงื่ อ นไขการแบ ง
ผลประโยชนแที่กําหนดในสัญญาหุนสวนยุทธศาสตรแระหวางรัฐและเอกชน
แตรูปแบบนี้จะทําใหเอกชนมีตนทุนสูง อันเนื่องมาจาก เอกชนไมสามารถนําโครงการซึ่งตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ ไปใชเป็นหลักทรัพยแในการระดมทุนได
3) รูปแบบ PPP Modified Gross Cost
รูปแบบรัฐและเอกชนเป็นหุนสวนกันในลักษณะนี้ เหมือนกับรูปแบบ PPP Gross Cost แต
จะมีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อสรา งแรงจูงใจใหเอกชนพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการ
โดยใหเอกชนมีสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมหากรายไดจากคาโดยสาร คาธรรมเนียม มูลคาเพิ่มจากการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพยแที่เกิดขึ้น สูงกวาเกณฑแที่กําหนดไวตามรูปแบบ PPP Gross Cost ซึ่งจะทําให
ภาคเอกชนมีรายไดมากขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐก็ไดรับผลตอบแทนมากขึ้นอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริหาร การจัดการและการบริการ รวมทั้งประชาชนผูใชบริการก็จะไดรับการอํานวยความสะดวก
ที่ดียิ่งขึ้นจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
4) รูปแบบ PPP Net Cost และ PPP Gross Cost
รูปแบบรัฐและเอกชนเป็นหุนสวนกันในลักษณะนี้ จะใชรูปแบบ PPP Gross Cost ผสม
PPP Net Cost กลาวคือ ในสวนโครงการลงทุนกอสรางงานโยธา (Civil Work) ตลอดทั้งเสนทาง และการ
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ลงทุนการดําเนินงานการเดินรถ การซอมบํารุง จะใชรูปแบบ PPP Gross Cost (Build, Transfer and
Operate, Maintenance: BTOM) ในสวนโครงการการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ
(Transit Oriented Development: TOD) จะใชรูปแบบ PPP Net Cost (Build, Operate, Maintenance
and Transfer: BOMT)
4.1.4 การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีและปริมณฑล
รัฐจะตองศึกษา วางแผนพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับโครงการดังกลาว สรางเมืองอัจฉริยะใหม
พัฒนากลุมพื้นที่อุตสาหกรรมคลัสเตอรแตลอดแนวเสนทางและพื้นที่ตามแนวโครงการรถไฟความเร็วสูงดังกลาว
(Transit Oriented Development: TOD) ซึ่งจะเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สรางมูล คาเพิ่มใหแก
โครงการ
นอกจากนี้ รั ฐ บาลจะตองกําหนดแผนพัฒ นาเมืองอยุธ ยา สระบุรี นครราชสี มา ขอนแกน
อุดรธานีและหนองคาย โดยเฉพาะพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจโดย
คํานึงถึงความสวยงามของภูมิทัศนแและรักษาสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศนแ และที่สําคัญยังตองคงไวซึ่งเอกลักษณแ
วัฒนธรรมของแตละทองถิ่น
4.1.5 การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
รัฐจะตองศึกษาและวางแผนพัฒนาจังหวัดตางๆ และพื้นที่ตามแนวโครงการรถไฟความเร็วสูง
รวมทั้งการจัดระบบความปลอดภัย การรองรับความแออัดของนักทองเที่ยวที่จะเพิ่ม มากขึ้น การอํานวยความ
สะดวกในการเดินทาง การสงเสริมสินคาหัตถกรรมพื้นบาน เพื่อเป็นสินคาการทองเที่ยว การสงเสริมแหลง
ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรมของพื้นบาน ใหเป็นแหลงทองเที่ยวระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งมาตรการปูองกัน
การทําลายสิ่งแวดลอมของพื้นที่ดังกลาว
4.1.6 การวางโครงข่ายเชื่อมโยงหลายระบบ
รัฐจะตองศึกษาและวางแผนการเชื่อมโยงระหวางเสนทางรถไฟความเร็วสูงกับระบบขนส ง
มวลชนทั้งระบบ โดยกําหนดแผนโครงการกอสรางเชื่อมโยงเสนทางทางรางระหวางรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟ
ทางคู และระบบขนสงมวลชนภายในเมือง
รวมทั้งการวางแผนก อสรางเสนทางรองดวยระบบรถไฟรางเบาเชื่อมสถานีบนเสนทางรถไฟ
ความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคายไปยังเมืองหลักตางๆ รวมทั้งเมืองใหมและพื้นที่อุตสาหกรรมคลัสเตอรแใหม
และแหลงทองเที่ยวของแตละจังหวัดตามแนวโครงการรถไฟความเร็วสูง
นอกจากนี้ จะตองศึกษาวางระบบเชื่อมโยงรถไฟความเร็ว สูงทั้งหมดเขาดว ยกัน อันไดแก
เสนทางกรุงเทพฯ-หนองคาย, กรุงเทพฯ-เชียงใหม, กรุงเทพฯ-ระยอง และกรุงเทพฯ-หัวหิน รวมทั้งอนาคตสวน
ตอขยายไปยังปาดังเบซารแ ใหสามารถเชื่อมตออยางสะดวกทั่วประเทศ ซึ่งผลจะเป็นการพัฒนาบุคลากรดาน
การเดินรถและซอมบํารุงระบบราง มีการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมตอระหวาง
สถานีรถไฟความเร็วสูงกับพื้นที่ตามแนวโครงการรถไฟความเร็วสูงทั้งหมด อันจะเป็นการถายทอดเทคโนโลยี
ชั้นสูงที่เป็นรูปธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
4.1.7 การจัดตั้งองค์กรระดับชาติเพื่อบริหารจัดการโครงการรถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาเมือง
ตลอดแนวเส้นทางโครงการ
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เพื่ อสร างมูล ค าเพิ่ม ของระบบรถไฟความเร็ ว สู งให เป็ นไปอย างมี ประสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ ความ
คลองตัวในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงใหตอบสนองตอการพัฒนาประเทศใหเกิดประโยชนแสูงสุด เพื่อบูรณา
การการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหทํางานเป็นเอกภาพ บรรลุความสําเร็จตามเปูาหมาย
4.1.8 จัดทาสื่อเพื่อเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว
รัฐ จะตองจั ดตั้งเวบไซดแเฉพาะกิจโครงการรถไฟไทยจีน โดยตั้ง official account ใน
application LINE (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และ WECHAT (ภาษาจีน) เพื่อปูองกันความเขาใจผิดอัน
เนื่องมาจากการไมรูขอเท็จจริงที่ถูกตอง หรือการจงใจปลอยขาวเท็จหรือขาวลือเพื่อหวังผลประโยชนแสวนตน
เพราะหากไมมีระบบขอมูลขาวสารที่เปิดเผยและเผยแพรไดอยางรวดเร็วแลว ก็จะกอใหเกิ ดความเขาใจผิด
ระหวางกันอันจะเป็นอุปสรรคตอความรวมมือทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังที่เกิดขึ้นมาแลวในอดีต ซึ่งทําให
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนลาชากวาแผนการที่กําหนดไว
4.2 ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาลจีน
4.2.1 การจัดทาสื่อเพื่อเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง
การจัดทําสื่อเพื่อเปิดเผยขอมูลและเผยแพรขาวสารที่ถูกตองอยางโปรงใสและรวดเร็วเพื่อชี้แจง
ขอกลาวหาหรือขาวลือใหทันตอเหตุการณแเพื่อปูองกันความเขาใจผิดในวัตถุประสงคแของโครงการรถไฟไทย-จีน
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง ไทย-จี น เป็ น โครงการร ว มมื อ ระหว า งประเทศไทยกั บ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในลักษณะรัฐตอรัฐ (G to G) โดยที่ไมมีการเปิดประมูล ประกอบกับความรูสึกในเรื่อง
จีนตองการแผอิทธิพลสูคาบสมุทรแหลมอินโดจีนยังเป็นที่กลาวถึงในหมูคนจํานวนมาก อันมีสาเหตุมาจากการ
ประโคมขาวลือและการเสนอขอมูลที่ไมถูกตองตามจริงของสื่อตางๆ และบุคคลหรือองคแกรที่กังวลในเรื่อง
ดังกลาว หากฝุายจีนไมมีหนวยงานหรือสื่อที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงหรือใหขอมูลที่ถูกตองชัดเจนอยางทัน
เหตุการณแแลว การปลอยใหเกิดขอครหาหรือขาวลืออยูบอยๆ ในที่สุดอาจทําใหประชาชนเขาใจวาเป็นจริง
ตามที่เสพขาวมาได ซึ่งความเขาใจที่คลาดเคลื่อนจะเป็นอุปสรรคตอการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนได ซึ่งอุปสรรคเชนนี้ไดเกิดขึ้นในอดีตและกําลังเป็นอยูในปัจจุบันนี้ จึงทําใหรัฐบาลไทยยากที่จะตัดสินใจไป
ในทางที่สวนกระแสความรูสึกของประชาชนที่คัดคานโครงการดังกลาวได ดังนั้น หากจีนไมมีมาตรการปูองกัน
คําครหาหรือขาวลือหรือขาวที่ไมตรงตามความเป็นจริง ปัญหาและอุปสรรคก็จะยังคงมีอยูตอไป ความเขาใจผิด
และกระแสตอตานหรือคัดคานโครงการก็จะยังคงดํารงอยูตอไปจนอาจทําใหโครงการดังกลาวไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคแที่ทั้งสองประเทศไดตั้งใจไวได
4.2.2 การจัดตั้งคลังสมองไทย-จีน
การจัดตั้งคลังสมองไทย-จีนเพื่อระดมความคิดทําวิจัย วิเคราะหแปัญหาตางๆ รวมทั้งแนวทาง
การพั ฒ นาโครงการรถไฟไทย-จี น ทั้ ง ระบบร ว มกั น ซึ่ง จะ เป็ น แหล ง รวมข อ มู ล เชิ ง วิ ช าการ เทคนิ ค และ
ประสบการณแที่จะเสนอตอหนวยงานของรัฐบาลของแตละฝุายเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในความรวมมือ
พัฒนาโครงการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนถาวร
4.2.3 การจัดตั้งองค์กรร่วมภาคเอกชนสามฝ่าย
การจัดตั้งองคแกรรวมภาคเอกชนสามฝุายซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากภาคเอกชนของจีน-ลาวไทยที่มีสวนไดเสียในโครงการรถไฟความเร็วสูงเสนทางจีน -ลาว-ไทย รวมทั้งพื้นที่ที่สนับสนุนการเดินรถและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษตางๆ ที่อยูตามแนวเสน ทางไฟความเร็ว สูงจีน -ลาว-ไทย ทั้งนี้ เพื่อให ตัวแทนของกลุ ม
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ผลประโยชนแดังกล าวไดมีส ว นร ว มในโครงการรถไฟความเร็วสู งจีน -ลาว-ไทย อันจะทําให เกิดการกระชับ
ความสัมพันธแระหวางหนวยงานของรัฐบาลของแตละประเทศกับองคแกรภาคเอกชนของแตละประเทศ อันจะ
ทําใหลดชองวางระหวางภาครัฐและเอกชน สามารถระดมความคิดจากฝุายตางๆ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน
และเพื่อใชทรัพยากรของภาคสวนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นการลดปัญหาและความขัดแยง
อันเกิดจากการปฏิบัติงานของภาคตางๆ ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่ตางกันและวัฒนธรรมที่ตางกันได
4.2.4 การจัดตั้งสถาบันการศึกษา ด้านรถไฟความเร็วสูงในไทย
รัฐบาลไทยควรเสนอใหจีนทําการจัดตั้งสถาบันการศึกษาดานรถไฟความเร็วสูงในไทยหรือ
รวมกับสถาบันการศึกษาไทยจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงเพื่อพัฒนาความรูของ
บุคลากรไทยในดานเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งทําการถายทอดเทคโนโลยีความรูประสบการณแใหแก
คนไทย เพื่อสร างบุ คลากรไทยให มีความรูในด านรถไฟความเร็ ว สู งให มากขึ้น และเพียงพอตอการรองรั บ
โครงการตางๆ เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของประเทศไทยได
4.2.5 การลงทุนภาคอุตสาหกรรมด้านรถไฟความเร็วสูงในไทย
จีนจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจภาคเอกชน รวมทั้งนักธุรกิ จจีนเขา
มาลงทุนดานโรงงานประกอบตัวรถ การผลิต อุปกรณแ ชิ้นสวน อะไหลตางๆ ที่เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงใน
ประเทศไทย ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและคนไทยไดทํางานในดานนี้มากยิ่งขึ้น อัน
จะเป็นประโยชนแตอประเทศไทยและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนในระยะยาว โดยรัฐบาลไทยจะตอง
กําหนดมาตรการสงเสริมกิจการการลงทุนตางๆ ของวิสาหกิจจีนที่นําทุนและเทคโนโลยีเขามาลงทุนในประเทศ
ไทย เพราะจะเป็นการลดตนทุนของโครงการรถไฟความเร็วสูงทั้งระบบของประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บานได ซึ่งจะเป็นประโยชนแตอการยกระดับความสามารถของบุคลากรไทยและเศรษฐกิจไทย รวมทั้งอนาคต
ไทยจะไดเป็นศูนยแกลางการสงออกอุปกรณแอะไหล วัสดุที่เกี่ยวของกับรถไฟความเร็วสูงไปยังประเทศเพื่อนบาน
ในอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียนและทั่วโลกได
4.2.6 การจั ด ตั้งองค์กรไทยจี น เพื่อศึกษาแผนการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็ วสูงในแหลม
อินโดจีน
เนื่องจากประเทศจีนมีความตั้งใจที่จะพัฒนากอสรางเสนทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนไปยัง
ประเทศตางๆ ในคาบสมุทรอิน โดจีน อันเป็ นส ว นหนึ่งของ ขอ ริเริ่ม ”หนึ่ง แถบตอนใต ” ดังจะเห็ น ไดจาก
โครงการ “หนึ่งเสนสามวงแหวน” ที่เชื่อมรถไฟจีนกับระบบราง 1.000 เมตรของประเทศเพื่อนบาน นโยบาย
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ “หนึ่งแนวตั้งสี่แนวนอน” ที่จะเชื่อมจีนกับประเทศเพื่อนบานในแหลม
อินโดจีนโดยระบบราง 1.435 เมตร ดังนั้น หากไทยไดเขาไปมีสวนรวมในการทําวิจัยโครงการ รวมศึกษาความ
เป็นไปไดของโครงการและรวมวางแผนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบรางของจีนกับประเทศเพื่อนบานในอินโดจีน
ซึ่งไทยถือเป็นศูนยแกลางของโครงขายระบบรางในภูมิภาคอินโดจีนดังกลาวแลว ก็จะเป็นประโยชนแทั้งตอจีน
และไทยอันจะสามารถตอบสนองความตองการของแตละประเทศไดอยางถูกตอง อีกทั้งเป็นการลดอุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นจากความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได การมีสวนรวมของประเทศตางๆ ที่จะมีโครงขายเชื่อมโยงทางราง
ซึ่งกันและกันยอมจะทําใหโครงการตางๆ เป็นเอกภาพ ลดตนทุนและสามารถใชประโยชนแจากทรัพยากรของ
ประเทศตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทางราง

4.2.7 การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อกาหนดมาตรการอานวยความสะดวกการขนส่งข้ามแดน
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เนื่องจากประเทศสมาชิกในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งประกอบดวยไทย จีน เวียดนาม
กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ไดใหสัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบทายความตกลงวาดวยการขนสงขาม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA) ซึ่งเริ่ม
ตั้งแตปี พ.ศ.2542 (1999) และทุกฝุ ายไดใหสัตยาบั นครบทุกฉบับในปลายปี พ.ศ.2558 (2015) แลว ซึ่ง
ขอตกลงดังกลาวเป็นขอตกลงเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการขนสงผูโดยสารและสินคาขามแดนทาง
ถนน ซึ่งจะเป็น มาตรฐานของการปฎิบัติเป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิกดวยกัน ดังนั้น เมื่อกลุมประเทศ
สมาชิกในลุมแมน้ําโขงไดมีการกอสรางระบบรางเชื่อมตอกันและจะมีการสงสินคาและผูโดยสารขามแดนดวย
ระบบรางซึ่งจะมีการเชื่อมโยงกันทั่วทั้งภูมิภาคในอนาคต จึงจําเป็นอยางยิ่งที่ประเทศตางๆ ที่มีเสนทางรถไฟ
เชื่อมโยงกันจะตองทําความตกลงเกี่ยวกับขอกําหนดการอํานวยความสะดวกเพื่อขนสงผูโดยสารและสินคาขาม
แดนทางรางรถไฟใหเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอกําหนดกฎเกณฑแตามขอตกลงที่ทุกฝุายไดใหสัตยาบันไวในความ
ตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงทางถนน ยอมสามารถใชเป็นเกณฑแในการบังคับ
ใชเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกการขนสงผูโดยสารและสินคาทางรางไดดวย
ประเทศ

4.2.8 การจัดตั้งกลไกและระบบป้องกันเตือนภัยความเสี่ยงโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่าง

เนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการที่มีการลงทุนจํานวนมากและเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนแภาคเศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่และประชาชนของประเทศที่รถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงถึงกันและกัน
ปัญหาความเสี่ ย งของการลงทุ น อัน เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงการเมื อง เศรษฐกิจ สั ง คม รวมทั้ง การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนแของแตละประเทศในภูมิภาค ยอมมีผลกระทบตอการกอสราง
โครงการรถไฟความเร็วสูง จึงจําเป็นที่ประเทศตางๆ ที่มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงถึงจะตองรวมกันจัดตั้งกลไก
และระบบเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูซึ่งกั นและ
กัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่แอบแฝงและไมอาจการคาดการณแได การมีระบบเตือนภัยความเสี่ยงยอมเป็น
หลักประกันความสําเร็จของการกอสรางโครงการและเป็นหลักประกันในการพัฒนาโครงการไดอยางยั่งยืน
4.3 ประเด็นความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านรถไฟไทยจีนและการเชื่อมโยง
โครงการรถไฟไทย-จีนถือเป็นสวนสําคัญของขอริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” โดยเฉพาะ “หนึ่งแถบ
ตอนใต” ซึ่งโครงการดังกลาวจะกอใหเกิดผลประโยชนแแกประเทศไทยและประเทศจีนโดยตรง รวมทั้งประเทศ
ในภูมิภาคดวย อันเป็นพื้นฐานที่จะนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองมั่งคั่งของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การริเริ่ม การ
กอสร าง การดําเนินงาน ตลอดจนระยะเวลาการบริห ารโครงการ ทุกฝุ ายจะตองรวมมือกัน โดยตั้งอยูบ น
พื้นฐานของความจริงใจ คํานึงถึงผลประโยชนแซึ่งกันและกัน บนหลักการที่วา “รวมปรึกษา รวมสรางสรรคแ
รวมแบงปัน” (共商共建共享)
นอกจากการเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน (基础联通) แลว ยังมีความจําเป็นจะตองเชื่อมโยงในดาน
ตางๆ อยางรอบดานใหเกิดเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ
การเชื่อมโยงทางดานการเมือง （政策沟通）ให เกิดความเขาใจซึ่งกันและกันแมจะมีรูปแบบ
การเมืองการปกครองที่แตกตางกัน และมีอัตลักษณแของแตละฝุายไมเหมือนกัน
การเชื่อมโยงทางการคา （贸易畅通）เพื่ออํานวยความสะดวกทางดานการคาใหมากยิ่งขึ้นและลด
อุปสรรคตางๆ ใหนอยลง
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การเชื่อมโยงทางการเงิน （资金流通）เพื่อใหสกุลเงินตราของไทยและจีนสามารถหมุนเวียนได
อยางคลองตัว ดวยการใชสกุลเงินของสองประเทศแลกเปลี่ยนกันโดยตรง เพื่อลดการพึ่งพาการใชสกุลเงินตรา
ของประเทศที่สาม อันจะเป็นการลดตนทุนดานการลงทุนและการคาระหวางกันได
การเชื่อมโยงดานประชาชน （民心相通）เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ไวเนื้อเชื่อ
ใจซึ่งกันและกัน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน โดยคํานึงถึงความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้
เพื่อลดชองวางอันเกิดจากความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยและตนเหตุของความเสี่ยงที่เกิดจาก
การลงทุนขามวัฒ นธรรม และถือเป็นปัจจัยสําคัญของความรวมมือระหวางประชาชนของสองประเทศให
เจริญรุงเรืองถาวรยั่งยืนตลอดไป
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The Evolution of the Asia-Pacific Orders and Sino-Thai Relations
Professor Chen Zhirui
China Foreign Affairs University

ABSTRACT
The current Asia-Pacific order is undergoing a profound change. The Asia-Pacific
strategy of the Trump Administration has been redirected. Under the guidance of the
statecraft ―America First‖, the US raised the banner of unilateralism and trade protectionism,
accentuating the preponderance of its military forces and the deterrent effect, and attempting
to break the international multilateral trade system and rules and to launch a trade war with
China. It brings greater and more uncertainty not only to its Asia-Pacific allies, but also to the
security situation of the whole Asia-Pacific. The US and other important actors of the region,
such as India, Japan and Australia, have participated in and initiated various regional security
and development agendas based on their respective abilities and interests. The development
and evolution of ―Indo-Pacific‖ is shifting the geopolitical pattern and situation of the region.
In Southeast Asia, due to the differences in national conditions and endowments, there is a
tension of competition and cooperation between domestic and foreign policies in each
country. Contrary to the uncertainty of the evolution of the Asia-Pacific order, ChinaThailand relationship shows strong mutual trust and resilience, facing new opportunities and
challenges. With the belief that ―China and Thailand are kith and kin‖, we should understand
and promote the Belt and Road Initiative (BRI) cooperation comprehensively, enhance
communication and mutual support in the international and regional multilateral mechanisms,
reinforce risks control and crisis management in the people-to-people exchanges, strengthen
the IR studies on China-Thailand relations, so as to make their relationship go steady and far
for the stability and prosperity of the region.
Key words: Asia-Pacific order, China-Thailand relations, China-US trade war, India,
Southeast Asian countries, uncertainty, certainty

亚太秩序演变与中泰关系
陈志瑞（外交学院教授）
摘要：当前亚太秩序正在发生重大变化。特朗普政府的亚太战略出现根本性转
变，在‚美国优先‛的治国方略指导下，美国重祭单边主义和贸易保护主义，强化军事力
量优势的威慑作用，试图打破国际多边贸易体系和规则，发起中美贸易战，不仅给其
亚太盟友，而且也给整个亚太安全态势带来了更大、更多的不确定性。在亚太地区，
美国以及印度、日本、澳大利亚等重要行为体从各自的能力和利益出发，参与和发起
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各种安全和发展议程，其中‚印太‛的发展和演变正在改变亚太地区的地缘政治格局和态
势。在东南亚，各国由于国情和禀赋差异，在内政外交之间也存在竞争与合作的张
力。在亚太秩序演变的不确定性态势下，中泰关系显示出强健的互信和韧性，也面临
新的机遇和挑战。我们应该在‚ 中泰一家亲‛ 的信念指引下，全面理解和推进‚ 一带一路‛
合作，在国际和地区多边机制中加强沟通和相互支持，加强民间交往中的危机风险管
控，加强对中泰关系的国际关系研究，使中泰关系行稳致远，为本地区的稳定与繁荣
而不断努力。
关键词：亚太秩序 中泰关系 中美贸易战 印太 东南亚国家 不确定性 确定性
今天，我们中泰两国的专家学者在此以‚迈向共同发展：‘一带一路’与泰国 4.0‛为主
题展开战略研讨和交流，很有时代关怀和现实意义。‚一带一路‛和‚泰国 4.0‛分别是中泰
两国的重大发展议程，而我们把它们关联起来的目的是为了推进互利合作，迈向共同
发展。然而，不论是中国还是泰国，我们都同处亚太地区，两国的发展战略和目标也
都需要在亚太地区的地缘环境和条件下落实推进。这就意味着我们可以并且有必要在
亚太秩序的宏观背景下审视和思考我们共同发展的议程。
自第二次世界大战结束以来，亚太地区可谓世界上变化最大、发展最为迅速的地
区。放在亚太这一地缘框架之下，东南亚这一‚次‛地区的历史轨迹同样如此。在亚太波
澜壮阔、跌宕起伏的历史进程中，其最新的一些篇章是足以令人欣慰和自豪的，那就
是普遍的、中长期的经济增长，因而亚太日渐成为在世界上举足轻重的地缘政治板
块。然而，与最近几年整个世界的政治经济变化相一致，当前亚太秩序的演变出现了
一些不太明朗甚至令人不安的新动向，用一个比较流行而简约的国际政治语词来概
括，那就是‚不确定性‛。也就是说，我们中泰两国的重要发展议程是在这样一种充满不
确定性的亚太秩序之中展开的。不确定性可以是创新和机遇，打开合作的可能性，但
在当今的国际政治中，它更意味着重大的趋势性问题、危机和风险。我们必须正视这
种不确定性，进而在这种不确定性之中把握确定性，惟其如此，我们的合作与发展事
业才能行稳致远、取得成功。而确定性来自我们自身，来自中泰关系。

一、亚太秩序演变的不确定性
当前，亚太秩序正在发生重大变化。这一变化处于不断累积和延续的历史进程之
中，也带有当今时代显著的新的特质。这一变化不仅体现在政治、经济和安全等领
域，也反映在社会、文化以及观念思潮等方面。这一变化不仅在地区乃至全球层面呈
现出来，使相关大国、国家联盟等国际关系主要行为体卷入其中，而且几乎所有国
家，不论体量和实力大小，都概莫能外，比如中国和泰国。而且，最根本的一点是，
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这一变化的态势和影响更加复杂微妙，既带来正向的发展机遇，更带来负面的安全风
险和不确定性。不确定性不仅是这个时代、当今世界、也是当前亚太秩序演变的首要
特征。
亚太秩序演变的不确定性不仅给中国带来了难题和挑战，同样也对泰国以及中泰
关系造成了重要影响。
（一）特朗普政府与中美贸易战
自特朗普上台后，美国的亚太战略出现根本性转变，在‚美国优先‛的治国方略指导
下，美国重祭单边主义和贸易保护主义，强化军事力量优势的威慑作用，试图打破国
际多边贸易体系和规则，不仅给其亚太盟友，而且也给整个亚太安全态势带来了更
大、更多的不确定性。
当前美国亚太战略的转变，突出表现为特朗普政府对中国等经济体发起的贸易
战。美中贸易战不断发展并进入一种螺旋模式。特朗普近期一再声称，如果中国采取
报复性措施，美国将会实施更严厉的关税政策。由此产生连锁反应，导致局势不断升
级。而如果中美之间的贸易紧张关系进一步加剧，那么‚城门失火，殃及池鱼‛，由于当
今国际贸易高度依赖区位优势、产业分工所形成的‚中间产品‛供应链，贸易战将会对泰
国等亚洲其他经济体产生连锁效应，带来严重影响。
这场贸易战与特朗普政府的政治信念和行为风格密切相关。当今的美国正由特朗
普这样一位斤斤计较的商人领导着：言辞激烈，小肚鸡肠，利益至上。‚ 他信奉交易甚
于联盟，信奉双边主义甚于多边主义，信奉不可预测性甚于连贯性，信奉强权甚于规
则，信奉利益甚于理想。在他的观念中，强权即正义。‛

96

囿于无知和怨恨所推动的狭

隘的交易心态，特朗普的政策是纯粹的现实主义，追求严格按照金钱和防范外国袭击
所定义的狭隘的‚国家利益‛，特朗普的世界就是全面斗争。不存在基于共同价值观的关
系。只存在实力决定的交易。这正是一个世纪以前令我们陷入两次世界大战的那种世
界。97‚ 没有永远的朋友，也没有永远的敌人。只有永远的利益，而那些利益才是我们
应该去追寻的。‛ 特朗普及其决策小圈子的政策行为正是 19 世纪英国首相帕麦斯顿这
句名言的写照！因而，特朗普政府的这种治国方略不仅体现在国际贸易争端方面，他
们也通过大幅增加军事预算，更新增强核威慑力量，设立‚ 印太司令部‛ ，组建太空部
队，显示了愿意动武的明确态度，美国的国际行为明显变得强硬起来。向叙利亚发动
有限度但极具心理威慑力的空袭行动，向乌克兰提供‚轻标枪‛反坦克导弹，都表明特朗
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Martin Wolf, ‚Trump’s war on the liberal world order‛, https: //www.ft.com, July 4, 2018.
Robert Kagan, ‚Trump’s America does not care‛, https://www.washingtonpost.com, June 14, 2018.
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普不仅会将武力用作最后手段，而且把武力当成美国外交政策的重要合法工具。一言
以蔽之，他把武力、压力和不可预测性结合起来。
这场贸易战也被认为是中美之间一场长期的潜在竞争的开始。它不仅涉及贸易和
知识产权，也不仅仅是经济竞争，还是技术和军事竞争，更是一场地缘战略的竞争，
98
关系到未来的世界秩序。 在过去几年间，美国的对华战略经历了一场朝野大讨论，发

生了根本性改变，从接触、包容转而寻求遏制和对抗，中国的挑战变成美国关注的焦
点，中美两国 40 年的相对和平共处、将近 30 年不断加深的双边经济一体化进程行将
结束。特朗普决意挑战中国的崛起地位，日益加剧的摩擦看似不可避免。如果说贸易
战使经贸合作这一中美关系的‚ 压舱石‛ 出现裂痕和‚ 脱钩‛ ，那么中美之间的竞争正在席
卷越来越多的新领域。只不过目前特朗普在这方面把经济当作杠杆。可以认为，美中
关系已经跌到多年来的最低点。但这场贸易战本身也只是美国与中国之间更深层对抗
的因素之一。中美之间的这场关税斗争必须放在地缘政治和经济斗争的大背景下来看
待。‚ 这是一场现有的世界大国与越来越自信的挑战者之间的斗争。这也是一场体制之
99

间的竞争。‛

这场贸易战表明，特朗普背弃世界贸易规则，战后经济和安全秩序的基础遭到质
疑。贸易与和平密不可分。第二次世界大战以后，为了确保美国人追求的全球和平，
美国成了欧洲和东亚的首要安全保障者，也建立了广泛的、看似强固的同盟关系。盟
友们依赖美国的安全保障，依赖进入美国的庞大市场。而这一安全认知和利益关系如
今已然发生松动，面临严峻冲击。究其本质，特朗普及其同道者希望通过各种层面上
的更高程度的闭锁，不惜牺牲盟国利益，将国际关系体系碎片化，从而降低霸权的代
价。因而，对于世界，对于亚太地区，从某种意义上说，现在是重要的历史时刻。
（二）“印太”的发展和演变
在亚太地区，美国以及印度、日本、澳大利亚等重要国际行为体也从各自的能力
和利益出发，参与和发起各种安全和发展议程。对东南亚国家和地区来说，这些域外
行为体的介入增加了发展与合作的资源、机制和机会，同时也会打破地区原有的安全
结构和态势，加剧不同国家之间的竞争，带来新的不确定性。其中，最值得关注的当
属‚印太‛的发展和演变。

98

马凯：《美国和中国：巨人间的决斗》，《南德意志报》，2018 年 7 月 7 日。转引自《参考
消息》，2018 年 7 月 10 日，第 14 版。
99

同上。
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‚ 国际政治既是权力博弈，也是概念建构之间的博弈。概念建构参与并塑造权力博
100
弈的进程和结果。‛ 正如二战后对‚ 东南亚‛ 以及 20 世纪七八十年代对‚ 亚太‛ 的区域建

构一样，‚ 印太‛ 概念的产生和发展，同样经历了演变的过程。早在 20 世纪 50 年代，
‚ 印太‛ 作为学术概念被用于讨论去殖民化进程。21 世纪初，随着东亚峰会扩员，印
度、澳大利亚和新西兰等国参与进来，‚ 印太‛ 开始重新浮现，‚ 亚太‛ 反而显得不合时宜
了，但‚ 印太‛ 的内涵已然改变，主要出自两个方面的理由：‚ 一是随着中国和印度海上
利益及海军的发展，日益加剧的战略竞争促使原本分开的印度洋和太平洋连为一体；
其二，经济上的联系，尤其是东亚对中东石油的巨大需求，提升了印度洋作为能源通
道的重要性，将两洋沿岸的国家和更广泛的地区国家的命运连接在一起。‛101
尽管美印日澳等国都从各自的战略意图和利益出发，近年来先后正式使用‚印太‛这
一概念，但鉴于美国的霸权地位，以及在印太地区的广泛存在，只有当美国接受并使
用这一概念，它才会产生实质性的地缘政治意义。最初，美国是在推进奥巴马政府的
‚ 亚太再平衡‛ 战略时把‚ 亚太‛ 扩展到‚ 印太‛ 的，及至特朗普政府，美国才开始明晰并主
推‚ 印太‛ 战略，虽然尚未完全定型，但‚ 印太‛ 已然从一个地理概念‚ 蜕变‛ 为地缘经济和
地缘政治概念，在美国及其盟国日本和澳大利亚等国的操弄下，更凸显其战略和安全
意涵：
„„‚ 印太‛ 的建构反映了亚洲地缘政治变迁的最新态势。2017 年美日印澳四国安全
对话重启，意味着‚印太‛概念自二轨层次的讨论逐步纳入官方话语，并在日渐塑造新的
亚洲地区安全架构。四国关系的发展以及对话机制的深化，表明亚洲地缘政治正在以
‚印太‛区域建构为标签发生内在变化；102
„„经贸竞争和地缘政治博弈是美国‚ 印太‛ 战略构想的两大支柱。2018 年 6 月，美
国国防部长詹姆斯·马蒂斯在香格里拉对话会上系统阐述了美国的‚印太‛战略构想。马
蒂斯宣称，美国理想中的‚印太‛是一个安全、稳定、繁荣和自由的地区。具体而言，它
有如下五项原则：无论其大小，每个国家的主权和独立需要得到尊重；每个国家都可
以按照其意愿在国际水域和空域自由通行；在没有强制和胁迫的状态下，和平解决争
端；自由、公平和对等互惠的贸易与投资；遵守国际规则与规范。不难看出，美国‚ 印
太‛ 战略的核心内涵即是地缘政治和地缘经济。其中，地缘政治的重点是维系海上主导
地位，遏制中国海上崛起，地缘经济则重在加强与地区内国家的贸易和投资合作，对
冲中国日益提升的经济影响力。
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林民旺：《‚印太‛的建构与亚洲地缘政治的张力》，《外交评论》，2018 年第 1 期，第 17 页。
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林民旺：《‚印太‛的建构与亚洲地缘政治的张力》，第 20-21 页。
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参见林民旺：《‚印太‛的建构与亚洲地缘政治的张力》，第 16、25-31 页。
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„„美国‚ 印太‛ 战略是一种海洋地缘竞争战略。其核心地缘关切则在军事安全领
域，主要是为了防范中国的海上崛起，维系美国在西太平洋和印度洋的地缘主导地
位。美军太平洋司令部更名为‚ 印度洋„太平洋司令部‛ 、强化在该地区的力量部署与存
在，以及通过联合军演（如美印日‚ 马拉巴尔-2018‛ 海上联合演习）加强与区域内重点
国家的军事合作及联系，这些行动都凸显了美国‚印太‛战略的地缘政治色彩。

103

„„‚ 印太‛ 建构冲击了东南亚国家在原来亚太体系中的核心地位，部分东南亚国家
感觉可能被美国‚抛弃‛，印尼等国则基于其地理位置和长远利益，不仅接受这一概念，
而且可能以某种方式跻身其机制和进程之中。换句话说，‚印太‛可能加剧东南亚国家在
安全和发展战略等方面的分化组合。
（三）东南亚国家竞争与合作的张力
在东南亚地区，各国由于国情和禀赋差异，在内政外交之间也存在竞争与合作的
张力。东南亚地区国家大小不一，族群众多，文化多样，制度各异，因而各国的安全
和发展环境也复杂多变，面临着诸多既有共性、更具特色的严峻问题和挑战：
„„经济增长和发展问题仍是大多数东南亚国家面临的头等大事；
„„完成现代民族国家建构是个别东南亚国家的长期政治发展议程；
„„宗教极端主义和恐怖主义是许多东南亚国家棘手的安全课题；
„„在少数国家之间仍存在传统的领土和海洋权益争端；
„„一些国家之间的军备竞争也呈上升之势。
半个多世纪以来，东盟共同体建设取得了举世瞩目的成就，‚东盟方式‛得到了广泛
104
理解和赞赏。 然而，其优势也是局限，在地区和国家之间面临重大政治、经济和安

全挑战时，东盟仍然只能扮演规范和协调的角色，而难以果断行动、大有作为。随着
人口和经济发展的不平衡增长，环境和资源压力加大，东盟内部国家之间的矛盾和张
力也会上升，从而给东盟发展和共同体建设带来不确定性。

103

《美国‚印太‛战略挖的坑，中国怎么应对？》，

http://news.ifeng.com/a/20180608/58635613_0.shtml。
104

参见马凯硕、孙合计：《东盟奇迹》，北京大学出版社，2017 年。
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二、中泰关系的确定性
1975 年 7 月，中泰两国发表建交联合公报。40 多年来，中泰关系在各个领域都保
持着全面稳定发展的良好势头。2001 年 8 月，中泰两国发表了关于开展战略性合作的
联合公报，双边关系开启了一个新阶段。2012 年 4 月，中泰又共同发表了关于建立全
面战略合作伙伴关系的联合声明，泰国成为东盟成员国中第一个与中国建立战略性合
作关系的国家，两国关系达到了一个新高度。2014 年 12 月，巴育总理访华，中泰两
国政府发表联合新闻公报，双边关系继续得到稳定发展。中泰之间长期稳定的友好关
系也被形象地描述概括为‚中泰一家亲‛。
纵览中泰关系的历史进程，联系中泰关系发展的重要节点，可以看到，在当前亚
太秩序演变的不确定性态势下，中泰关系却呈现出难能可贵的确定性和稳定性。概而
言之，中泰关系这种长期稳定的确定性主要基于以下几个方面：
„„两国人民传统的亲密友好关系；
„„基于《联合国宪章》、和平共处五项原则等国际关系准则，双方对各自政治制
度和主权权益的相互理解和尊重；
„„累积战略互信，不断深化双边合作，提升关系水平。从 1975 年建交公报‚ 发展
两国和两国人民之间的和平友好关系‛ ，到 2001 年联合公报的‚ 中泰睦邻互信的全方位
合作关系‛ ，‚ 推进双方战略性合作‛ ，再到 2012 年联合声明双方决定建立‚ 中泰全面战
略合作伙伴关系‛ ，2014 年联合新闻公报‚ 加强中泰全面战略合作伙伴关系‛ ，可以看出
中泰关系历久弥坚，一直处于上升态势；105
„„与时俱进，持续扩展互利合作的领域和范围，增进双边关系的黏性和厚度。在
2013 年的《中泰关系发展远景规划》中，双方决定进一步发展中泰关系，加强在‚

政

治‛ ‚ 经贸、投资和金融‛ ‚ 防务和安全‛ ‚ 交通和互联互通‛ ‚ 文教和旅游‛ ‚ 科技与创新‛ ‚ 能
源‛‚海洋‛‚国际和地区合作‛等各个领域的合作；106
„„根据国际和地区局势的变化，加强双方在国际和地区多边机制中的相互包容、
支持和合作；
„„在泰中国侨民和华裔遵守泰王国法律，尊重泰国人民的风俗习惯，并与泰国人
民友好相处。

105

参见庄国土、张禹东、刘文正主编：《泰国研究报告（2017）》，社会科学文献出版社，

2017 年，‚附录一 中泰两国重要双边文件‛，第 275-292 页。
106

256

同上书，‚附录一 中泰两国重要双边文件‛，第 277-282 页。
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比照当前亚太秩序演变的不确定性态势，中泰关系仍一如既往，显示出稳定而强
健的确定性。这一长期稳定的友好关系是上述诸因素不断契合、融通的结果，传统友
好关系是基础，政治和战略互信是前提，不断拓展合作领域、提升合作水平是动力，
在泰华侨华人的贡献实属锦上添花，而两国历代领导人对中泰关系的远见卓识和关怀
呵护则是重要保证。另一方面，在当前亚太秩序演变的不确定性态势下，中泰关系也
面临新的机遇和挑战。我们应该在‚中泰一家亲‛的信念指引下，加强战略信任和政策协
调，密切经济文化交流与合作，为本地区的稳定与繁荣而不断共同努力。

三、当前中泰关系发展中的若干问题
进入 21 世纪以来，特别是在建设有中国特色社会主义的新时代，中国高度重视周
边外交，大力推进‚一带一路‛倡议，努力构建新型国际关系，已经成为塑造和影响亚太
地区政治经济和安全秩序的重要角色。与此同时，在全球化和大国关系进入新阶段、
国际体系和亚太秩序面临诸多不确定性的情况下，中国的内政外交也同样面临许多问
题和挑战。在国际和地区层面，中国和平崛起、合作发展、互利共赢的治国方略和政
策主张也会引起疑虑、招致误解乃至反对，建立战略信任、加强政策沟通、增进民间
交流，始终是摆在中国以及中外之间的重大课题。在新的历史环境和现实条件下，为
不断推进和发展中泰友好关系，双方可以从以下几个方面着手增进理解、加强合作。
（一）全面理解和推进“一带一路”合作
五年前，习近平主席提出了共建‚ 一带一路‛ 倡议。五年来，已经有 80 多个国家和
国际组织同中国签署了合作协议，其机会和成果惠及世界各地，尤其是‚一带一路‛沿线
107
国家和地区。 由于‚ 一带一路‛ 建设是全新的事物，在合作中有些不同意见是完全正常

的，正如习主席所说：‚ 中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于
人的强买强卖。‛‚只要各方秉持和遵循共商共建共享的原则，就一定能增进合作、化解
分歧，把‘ 一带一路’ 打造成为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台，让共建‘ 一
带一路’ 更好造福各国人民。‛

108

在全面理解和推进‚ 一带一路‛ 合作的过程中，以下几个

方面的问题值得我们深入思考：一是‚一带一路‛合作与现行国际经济治理机制、制度和
规范的兼容性和通约性；二是‚ 一带一路‛ 建设与一般国际经贸合作的关系；三是‚ 一带
一路‛建设中的‚大‛与‚小‛。很显然，‚一带一路‛面向未来，合作共赢，与构建开放型世
107

关于“一带一路”与中泰关系，参见周方冶：《“一带一路”建设与中泰战略合作：机遇、挑战

与建议》，《南洋问题研究》，2016 年第 4 期，第 67-78 页。

108

习近平：《开放共创繁荣，创新引领未来„„在博鳌亚洲论坛 2018 年年会开幕式上的主旨演讲》

（2018 年 4 月 10 日），《人民日报》，2018 年 4 月 11 日，第 3 版。

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

257

254

界经济，加强二十国集团、亚太经合组织等多边框架内合作，推动贸易和投资自由化
便利化，维护多边贸易体制，共同打造新技术、新产业、新业态、新模式，推动经济
全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，是并行不悖的。因此，
并非所有的中外经贸合作都要纳入‚一带一路‛倡议和进程之中加以谋划和推进，也并非
‚ 一带一路‛ 都应该是政府间合作的大项目、大工程，从而放大和加剧投资和运营的政
治、经济和安全风险。要把‚ 一带一路‛ 建设成为‚ 最广泛国际合作平台‛ ，意味着必须从
各国各地区的实际情况出发，一方面加强战略对接和协调，另一方面更要为民间的经
贸交流合作提供项目、资金、法规、安全、营销等政策指导、监管和支持。对于以民
间中小企业为主的泰国来说，这一点显得尤为重要。
（二）在国际和地区多边机制中加强沟通和相互支持
在中泰政府 2014 年 12 月发表的联合新闻公报中，‚ 双方同意继续加强在中国„东
盟、东盟„中日韩、东亚峰会、东盟地区论坛、大湄公河次区域经济合作、亚洲合作
对话、亚太经合组织、联合国等多边机制框架内的协调与配合。‛

109

可见，中泰在这方

面的相互合作和支持，一直处于两国关系的重要议程之中。对新时代的中国而言，独
木不成林，一花难成春，要坚持和平发展、推进合作共赢，构建新型国际关系和人类
命运共同体，就必须坚持开放的基本国策，积极主动参与国际和地区的多边机制架构
之中，求同存异，增进共识，累积信任，敢于担当，树立负责任大国的地位和形象。
而对于泰国而言，与中国等邻近国家一道，在多边机制框架中加强协调与配合，同样
有助于维护和扩展国家利益，提升自身的地区和国际影响力。而且，中泰这一战略合
作伙伴在多边机制框架中的协调与配合，还可以以更加丰富、灵活的沟通与联系方
式，相互借重，产生重要合力。

110

（三）加强民间交往中的危机风险管控
‚ 中泰一家亲‛ ，也可以说，‚ 中泰无大事‛ ，在中泰关系中不大会发生危及双边战略
互信和友好的重大问题和风险。然而，周恩来总理曾说过，‚外交无小事‛，在中泰民间
来往和交流中同样存在危机风险管控问题，否则在这个数字化的‚后真相‛时代，诸如在
旅游来往、教育合作过程中发生的小问题、小风波就有可能被放大、扭曲，变成大
事，酿成严重的危机和风险。2018 年 7 月初，在恶劣天气影响下普吉岛附近海域发生
游船倾覆事故，40 多名中国游客罹难，尽管在应对这一紧急事态的过程中，泰国和中
国方面通力合作、全力营救，及时披露事态信息和救援进展，但这一不幸事件引发了
109

参见庄国土、张禹东、刘文正主编：《泰国研究报告（2017）》，‚附录一 中泰两国重要双边文件‛，

第 277 页。

110

在这方面，近年来泰国在东盟框架内（如作为中国„东盟关系协调国）为推动解决南海问题磋

商和谈判所发挥的沟通和协调作用可为例证。
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中国民众对泰国游的安全忧虑，一时赴泰游客锐减。而从危机风险预警和管控的角度
来看，这一事故尚值得进一步总结和反思。

111

（四）加强对中泰关系的国际关系研究
进入 21 世纪以来，随着中国与东南亚国家相互交往的不断扩大和深化，中国的东
南亚问题研究也开启了迅猛发展和深入的新阶段，对东盟以及新加坡、越南、菲律
宾、印尼等国内政外交及其对华关系的研究不断涌现新的热点和成果。毋庸讳言，最
近几年其中的不少成果是与南海问题、南海仲裁案有关的。比较之下，中国的泰国研
112
113
究发展则相对平缓，并集中在泰国政治 和中泰关系 两个问题领域，研究的视野比较

局限，理论深度不足。这种情况与中泰友好关系是不大相称的，好像‚中泰无大事‛反而
成了研究中的问题。为了助力中泰关系的不断发展深化，这种状况应该引起重视并加
以改变。一是要加强对中泰关系的战略认识。中泰友好源远流长，双边关系不断提
升，全面战略合作伙伴关系稳定发展，这在中国周边关系和外交中是不多见的，具有
模范的‚类型化‛意义，值得从战略和理论高度加以提炼和总结。二是把泰国以及中泰关
系置于国际和地区的多元和多边框架、制度和规范之中，找到新角度，发现新问题。
三是拓展研究的理论视野，广泛运用跨学科、田野调查以及案例研究等方法和路径对
泰国以及中泰关系中的诸多问题展开具体、深入分析。
总之，在当前亚太秩序不确定性的态势下，中泰关系一如既往，显示出其稳步发
展的确定性，实属难得，理应珍惜。而从两国的战略、政策互动到民间交流，如何把
握、巩固和弘扬这种确定性，则是我们共同致力的方向和远景。

111

参见《人民日报》2018 年 7 月 7 日„10 日相关报道。

112

关于泰国政治，可参见王子昌：《泰国政治发展的社会学分析„„结构变化、精英选择与政

治发展》，《东南亚研究》，2002 年第 5 期；周方冶：《泰国政治格局转型中的利益冲突与城乡分
化》，《亚非纵横》，2008 年第 6 期；张锡镇：《泰国民主政治的怪圈》，《东南亚研究》，2009 年
第 3 期。
113

关于中泰关系，可参见张锡镇：《中泰关系四十年》，《东南亚研究》，1990 年第 2 期；朱
振明：《中泰关系发展中的一个亮点：中泰文化交流》，《东南亚南亚研究》，2010 年第 4 期；孙学
峰、徐勇：《泰国温和应对中国崛起的动因与启示（1997～2012）》，《当代亚太》，2012 年第 5 期；
庄国土：《文化相似性和中泰关系：历史的视角》，《华侨大学学报（哲学社会科学版）》，2013 年
第 2 期。
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A Study of Thailand EEC policy and opportunities to China
Professor Zhang Xizhen
Mr. Chang Xiang

ABSTRACT
According to the Thailand 4.0 strategy Thailand‘s government put forwards the East
Economic Corridor project as one of great strategic measures. The East Economic Corridor
project aims to build up a area development platform so as to promote adjustment of
industrial structure, development of social economy and upgrading of national
industrialization. Location advantage, investment environment and favorable policy for the
project provide good cooperation opportunities to Chinese firms following the one belt one
road initiative. This will be a new highlight in Sino-Thai economic cooperation in the future.
Keywords: Thailand, East Economic Corridor, development strategy, one belt one road

泰国东部经济走廊与中国的机遇
常翔114 张锡镇115
摘要：泰国政府为推动产业全面升级改造，推出“泰国 4.0”发展战略，并根据这一
发展战略制定“东部经济走廊”发展规划，作为实现泰国 4.0 的重大战略举措。东部经济
走廊旨在建成泰国产业升级的区域平台，以带动泰国整个产业结构调整，促进泰国社
会经济的发展和提升国家工业化水平。东部经济走廊的区位优势、投资环境和优惠政
策为正在响应一带一路倡议的中国企业提供了良好的合作机遇，成为中泰两国战略合
作的新机遇。
关键词： 泰国 泰国 4.0 东部经济走廊
2013 年习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表用创新的合作模式，共同建设
‚丝绸之路经济带‛，构建‚丝绸之路经济带‛, ‚加强政策沟通，推动各国就经济发展战略
进行交流，协商制定区域合作规划和措施。‛116
泰国是中国海上丝绸之路重要的沿线国家，历史上，中泰两国间政治互信良好、
经贸合作密切、人文交流频繁。2007 年中泰两国签署首个《中泰战略性合作共同行动
计划》（以下简称‚共同计划‛），共同计划作为中泰两国了解彼此国家发展战略和政府
政策对接，和制定共同发展规划的机制。2017 年 9 月 4 日习近平主席和泰国总理巴
114

常翔，玉林师范学院泰国研究中心特聘研究员，西北大学丝绸之路研究中心兼职研究员。

115

张锡镇，北京大学国际关系学院教授， 博士生导师， 泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授，华
侨大学泰国研究所暨诗琳通中泰关系研究中心兼职教授。

116

《习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲 弘扬人民友谊

带‛ 》， 人民日报 ， 2013 年 09 月 08 日，01 版
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育，共同见证中泰两国第三份《战略性合作共同行动计划》的签署，并将中泰两国战
略对接作为中国与泰国‚一带一路‛合作的重点。
2014 年巴育·占欧担任泰国总理后，开始推动政府体制改革，并于 2015 年开始
制定国家长期发展战略„„二十年国家战略。2016 年 12 月又正式颁布第十二份国家发
展规划（从 2017-2021 年）。与此同时，为改变泰国自亚洲经济危机以来就一蹶不振
的传统制造业，引导国家走出‚ 中等收入陷阱‛ ，巴育政府进一步提出‚ 泰国 4. 0‛ 战略方
针。2017 年 4 月 6 日泰国第二十部宪法《泰王国 2017 年宪法》颁布，宪法中确立了
国家战略和国家发展规划的法律地位，并构建出以二十年国家战略、国家发展规划和
4.0 战略方针组成的泰国国家总体发展战略。
图表 1-1 泰国国家发展战略与东部经济走廊规划
泰国 㻞㻜㻝㻣 年宪法㻌

泰国二十年国家战略㻌

泰国第十二份国家发
展规划㻌

泰国 㻠.㻜战略㻌

东部经济走廊规划㻌

资料来源：泰国 2017 年宪法、第十二份国家发展规划
泰国中长期发展战略和发展规划的确立，使中泰两国战略对接的方向和细节更加
明确清晰。因此，加强对泰国国家战略和规划的研究，将有助于促进提升中泰两国在
‚一带一路‛合作背景下，国家发展战略和政策对接的效率及准确性。本文重点研究泰国
东部经济走廊发展规划的指导思想、具体目标和实施方式，以及东部经济走廊规划与
中国‚一带一路‛对接的可能性。
一、泰国国家发展战略指导思想与宗旨
泰国曾经在国家现代化过程中取得一定的成功，如工业化水平的提升、国民平均
收入达到中等收入国家标准，并且在东盟及其它周边区域合作中拥有一定的影响力。
但由于近些年来，由于国际市场的不景气以及国内政治的不稳定，泰国国家发展也面
临着诸多问题。根据泰国二十年国家战略和第十二份国家发展规划的发展目标，泰国
政府重点提出‚泰国 4. 0‛经济战略和东部经济走廊计划。‚泰国 4. 0‛ 战略的提出主要包含
3 方面背景：
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1. 继续未完成的工业化进程。二十世纪末，泰国工业高速发展，工业带动经济空
前的增长，泰国也一跃成为‚ 亚洲五小虎‛ 之一。但 1997 年爆发的亚洲经济危机对泰国
工业造成毁灭性的打击，泰国也从一个耀眼的亚洲新兴轻工业国家，倒退回传统农业
国。此后将近 20 年时间里，泰国国经济虽然依靠旅游业发展逐步走出亚洲经济危机影
响，但工业发展迟缓，泰国始终没有迈入工业国家的门槛。
2. 产业转型升级。泰国在 1995 年步入中等国家行列后，由于工业进程被打断和缺
乏科技研发能力，泰国传统优势产业优势逐渐缩小。近年来，缅甸、柬埔寨、越南、
老挝等东南亚国家逐渐开放，低廉的劳动力成本、相对容易的投资环境和优惠的贸易
税率，吸引大量投资资本进入。但泰国因为政治和社会动荡，始终无法进行产业机构
调整和升级，导致国家陷入‚中等收入陷阱‛。
3. 全球化和世界主流发展思想影响。近年来世界制造业大国相继提出本国的工业
发展战略，包括‚德国工业 4.0‛、 ‚中国制造 2025‛， ‚印度制造 2025‛等。工业信息化、
智能化升级已经成为主流发展思想，泰国因此加以借鉴并结合本国发展经验，最终提
出‚泰国 4.0‛战略。
泰国 4. 0‛ 战略确定后，泰国政府提出建设东部经济走廊（EEC），以建立高新产
业超级集群工业经济区，作为‚ 泰国 4. 0‛ 战略的支撑与保障。2016 年 10 月 4
日，《东部经济走廊法》117草案，正式获准通过。2017 年 1 月 17 日，巴育总理
动用《泰国 2014 年临时宪法》赋予国家维和委员会主席的特权，批准东部经济
走廊发展规划。 1182018 年 5 月 14 日，《东部经济走廊法》正式颁布。119
‚ 泰国 4. 0‛ 战略的主要指导思想是通过高新技术和创新技术应用，推动泰国产业转
型升级，跨越中等收入陷阱，增强泰国国家竞争力。东部经济走廊计划，是利用泰国
东部沿海地区优势的工业基础设施和产业链，打造一个全新的高新产业集群工业经济
区，从而推动科技进步和创新实现国家发展的目标。为此，泰国政府提出‚ 东部经济走
廊‛规划，作为重大战略举措，打造泰国东部沿海经济特区。

二、东部经济走廊战略的提出及意义
泰国东部经济走廊包括北柳府、春武里府、罗勇府三府，位于泰国东部工业基
地，总面积 13,266 平方公里，人口达到 288 万人120。根据规划，东部经济走廊工业用
117

《东部经济特区法》[M]，泰国政府内阁，2015.10.4

118

国家维持和平秩序委员会 2017 年第 2 号主席令：发展东部经济特区[M]，国家维持和平秩序委员会，

2016.1.17
119

พระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก.พ.ศ. ๒๕๖๑.ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก.๑๔ พฤษภาคม
๒๕๖๑（东部经济走廊法[M],政府公告，2018 年 5 月 14 日）
120
เรายงานสถิติจํานวนประชากรและบาน ประจําปี พ.ศ.2559，สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ,เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559（http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php）（2016
年人口和家庭统计报告，行政厅注册办公室，2016 年 12 月）
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地总体规划超过 48 平方公里，目前立即可进驻的工业用地为 24 平方公里，未来将再
121
开发不少于 24 平方公里的工业用地。
泰国东部经济走廊位于大湄公河经济走廊和 21 世纪海上丝绸之路之间，地处泰国
湾东岸，陆上与柬埔寨、老挝、越南连接，海上则位于印度洋与西太平洋的海上航线
中点位置，是泰国传统的工业基地、海运物流中心，具有特殊的地缘优势和发展空
间，
东部经济走廊拥有泰国最重要的两大深水港，林查班港口和马达普港口，以及正
在开发中的萨达西港口。其中林查班港口是泰国最大的国际深水港，2016 年集装箱吞
吐量达到 706 万个标准集装箱，泰国 98%的出口车辆经由林查班港口运输。122同时，东
部经济走廊还拥有泰国 3 号和 7 号两条国道，能够连接曼谷和东部地区各重要的工业
区、码头和城市。
东部经济走廊还是泰国著名的旅游目的地，包括芭提雅、西昌岛、象岛等国际旅
游景区，其中芭提雅年平均接待游客数量达到 1000 万人次。
泰国政府将东部经济走廊规划发展成为国家级战略的试验区，就是希望建立深化
改革的区域平台，从而带动泰国整个产业调整，实现泰国经济社会的发展和升级。
泰国东部经济走廊是实践泰国 4. 0 战略方针的改革与试点。东部经济走廊地区位
于泰国最具竞争力的工业基地，拥有良好工业基础设施和配套产业链，能够为外国企
业快速入驻提供便利条件和支持。同时，在该区域内也包括部分高能耗、低产能、低
技术水平的老旧工业产业，这为泰国政府按照泰国 4. 0 方针，逐步淘汰落后产能，发
展高科技和未来产业提供改革和试点经验。
三、东部经济走廊的战略指导思想与原则
泰国东部经济走廊规划总的指导思想是，通过经济特区的建设，带动区域高新科技
发展，推动泰国产业机构调整，打造区域未来产业超级集群（Super Cluster），带领
泰国走出中等收入陷阱。其具体原则包括：
一、通过国家维持和平秩序委员会主席令特权，从立法和行政层面进行统筹，打破
民选政府时期政治家系统和公务员系统、中央政府和地方政府、行政与司法之间的隔
阂，统筹管理共同建设经济特区。
二、政府与民间资本共同投资（PPP），政府项目对民间开放投资，利用民间资本和
生产力，迅速建设经济特区基础设施，工业、运输、港口和公共服务设施等。

121

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ，สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ，
กุมภาพันธแ 2560 หนาที่8(东部经济走廊项目，国家经济与社会委员会办公室[M]，第 8 页)
122
ผลประกอบการ ทลฉ. ปี 59 โตตามเปูา เรงเดินหนาพัฒนาโครงการตอเนื่อง [J]，หนาแรกผูจัดการ ，2016.11.24

(网址：http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic=9196.0)（2016 年林查班港口增长达标
将迅速发展后续项目，经理报[J]，2015.11.24）
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三、构建现代化的交通网络系统，规划纵横联通、高效便捷、低成本的交通物流运
输网络。
四、招商引资，打造新经济增长引擎（New Engine of Growth）。发展传统优势产
业（First S-curve）和未来产业（New S-curve），促使泰国产业科技升级和改造。
传统优势产业包括：新一代汽车制造，智能电子，生物科技和农业高端、高端旅游和
医疗旅游，食品深加工。未来产业包括：自动化和机器人，航空和物流、生物化工和
生物能源产业、数字化产业、医药中心。
五、优化东部沿海工业区布局，促进区域内经济区产业链结合。通过东西经济走
廊、南北经济走廊实现区域联通。
六、打造社会生态结构，提高国民教育、生活水平。建立新城市、社区，发展教
育、旅游行业，促进积累人力资本。

四、东部经济走廊建设的实施步骤
东部经济走廊建设周期与第十二份国家发展规划同步，时间为 2017-2021 年。东
123
部经济走廊政府规划包括三个发展阶段 ：

第一阶段：2016-2017 年124。建设东部经济走廊交通运输基础设施，启动政府投资
项目环境评估（EIA）。其中包括：芭提雅„马达普港高速公路项目、北柳„空西诰„甘
阔（ฉะเชิ งเทรา-คลองสิ บ เกา -แก งคอย）铁路标准轨复线项目、林查班港口码头基础设施升级改造
项目。
第二阶段：2018-2020 年。加强东部经济走廊交通基础设施建设，同时启动城市基
础设施建设和重点项目。其中包括曼谷„罗勇高铁项目，芭提雅轻轨项目、林查班港
口三期工程、马达普港口三期工程；城市水电道路基础设施、城际公路建设项目；乌
打抛机场升级改造和飞机修理中心。
第三阶段，2021 年及未来。要完成的重大建设项目，包括乌打抛机场、林查班港
口第三期工程、马达普港口第三期工程、铁路、城市基础设施等。
东部经济走廊的重点发展项目包括：1、扩建乌达抛机场，政府将在 5 年内投入
2000 亿泰铢，将目前乌打抛机场 300 万人次/ 每年的客运量，提升至 1500 万人次/ 每
年。此后，将在 15 年时间内，进一步扩建乌打抛机场，最终达到 6000 万人次/ 每年的
客运量。2、建设曼谷-罗勇高铁线路，政府将投入 2245 亿泰铢，建设连接廊曼机场、
素万那普机场和乌打抛机场的高铁线路。3. 林查邦港口第三期建设项目，政府将投入

123

แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(พ.ศ. 2560-2564)รายงานหลัก [M]，สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ，พฤศจิกายน 2559（《东部经济走廊规划（2017-2021 年）主报告》[M]，国

家经济与社会委员会办公室，2016 年 11 月）

124

264

政府财政年度，时间为 2016 年 10 月-2017 年 10 月。
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880 亿泰铢，将林查班码头从 700 万标准集装箱/ 年吞吐量，提升至 1800 万标准集装箱
/ 年。4、建设连接 3 处港口的复线铁路，政府将投资 643 亿泰铢，将林查邦港口、马
达普港口、萨达西港口（ท่ า เรื อสั ต หี บ ）连接起来。5、在春武里、罗勇和北柳府建设新城
市，为经济和工业发展提供被套设施。

125

五、一带一路与东部经济走廊对接的机遇和风险分析
东部经济走廊是泰国未来发展战略的一部分，是泰国国家发展的阶段性目标和试
点。泰国政府对于东部经济走廊高度重视，同时也提供了优惠的投资政策。东部经济
走廊区域链接作用，也为中国高科技企业进入东南亚提供了跳板。中国与泰国良好的
双边关系和政治、经济合作基础，为两国在东部经济走廊合作方面提供机遇。但同时
应该看到，泰国经济环境和政治局势都存在不稳定性，因此必须提高投资风险意识，
加强对风险的管控。
1、“一带一路”倡议奠定中泰两国国家发展战略合作基础
自习近平提出一带一路建议后，泰国官方一直持欢迎与合作的态度。2012 年 4
月，中泰两国发表《中华人民共和国和泰王国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合
声明》（以下称：联合声明），将两国关系提升到‚ 全面战略合作伙伴‛ 。2013 年 10
月，中泰两国依据联合声明，发表《中泰关系发展愿景规划》。2014 年，李克强总理
与巴育总理在出席大湄公河次区域经济合作领导人第五次会议期间，签署《中泰铁路
合作谅解备忘录》和《中泰农产品贸易合作谅解备忘录》的签署。
与此同时，泰国国家发展战略逐渐清晰，中泰两国国家战略层级的合作进入新时
期。中泰两国加强国家战略、国家发展规划和政府政策的沟通、交流和共赢，将有助
于中国打造‚一带一路‛合作范式，促进中泰两国产业、产能调整，加强中国在东南亚区
域的影响力。
2、中泰两国工业发展战略合作互补性强
2015 年 5 月中国正式《中国制造 2025》，中国制造 2025 目标是实现中国从制造
业大国向制造业强国转变。在泰国 4.0 战略方针制定过程中，泰国参考‚中国制造 2025‛
战略及世界上其它工业 4. 0 发展战略，这为中泰两国围绕国家经济发展战略的合作奠
定了基础。‚ 泰国 4. 0‛ 与‚ 中国制造 2025‛ 所涉及的十大发展领域中，其中有多个发展领
域具有相似性和互补性，这为两国合作共赢提供了基础。

125

จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0 จัดทัพลงทุนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก [N]，ไทยรัฐ,2017.1.13(《泰国的转择点 泰国

4.0 吸引投资东部经济走廊规划》[N]，泰叻报，2017 年 1 月 13 日)（网址：

http://www.thairath.co.th/content/881941）
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表格三：“泰国 4.0”与中国制造 2025”10 大发展领域对比
泰国 4.0
中国制造 2025
1
数字化产业
新一代信息技术产业
2
自动化和机器人
高档数控机床和机器人
3
航空和物流
航空航天装备
4
医药中心
生物医药及高性能医疗器械
5
新一代汽车产业
节能与新能源汽车
6
食品深加工
农机装备
7
智能电子
电力装备
8
生物化工和生物能源
新材料
9
生物科技和农业
海洋工程装备及高技术船舶
10
高端旅游和医疗旅游
先进轨道交通装备
资料来源：《 二十年（2017-2036）泰国 4.0 战略》126和《中国制造 2025》
泰国与中国有着相似的工业发展历程，两国都是传统的农业国家，又同时错过前
三次工业革命的历史发展时期。泰国工业在 1997 年金融经济危机中一蹶不振，虽然此
后依靠外来投资，使泰国工业产品代加工能力增强，但缺乏核心技术导致泰国工业化
进程迟缓。泰国因此寄希望能够通过引进高科技产业的方式，发展本国高科技、高附
加值产业，直接进入工业 4.0 时代。
中泰两国目前围绕高新科技产业合作已经展开和取得成果。2016 年 4 月，中泰两
国签署《极地科学研究合作谅解备忘录》。6 月，泰国副总理颂奇前往中国洽谈‚ 智能
城市‛ 项目。12712 月 9 日，中国科学院院长白春礼在京会见了泰国科技部长披切·杜隆
卡威洛。1282017 年 2 月 14 日，中科院正式启动筹建曼谷创新合作中心。129中科院曼谷
创新合作中心的建立，是中国科技成果‚ 走出去‛ 的一次成功，标志着中泰两国在‚ 中国
制造 2025‛和‚泰国 4.0‛的合作已经启动。
3.工业园区为中国对泰国 FDI 增长提供平台
东部经济走廊区域是泰国传统工厂和工业园区集中的地区，东部经济走廊规划启
动后，新工业园区的建设，以及 BOI 投资优惠政策、外籍员工签证优惠、土地租赁政
策政策等一系列政策的出台，为中国直接投资泰国创造新的平台，未来将有助于提高
泰中两国 FDI 及双边贸易。
126

ยุทธศาสตรแการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) [M] กระทรวงอุตสาหกรรม,ตุลาคม
2559(《泰国工业 4.0 二十年战略（2017-2036）》[M]，工业部，2016 年 10 月)
127

《泰国副总理访华 签则创和智慧城市合作协议》[N]，中国国际贸易促进会,2016.06.28（网址：

http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4013/2016/0628/663491/content_663491.htm）

128

白春礼会见泰国科技部长披切·杜隆卡威洛[N]，中国科学院，2016.12.9（网址：

http://baichunli.cas.cn/hd/201612/t20161212_4584307.html）

129

中科院启动筹建曼谷创新合作中心[N],中国新闻网，2017.2.14 （网址：

http://www.chinanews.com/gn/2017/02-14/8149656.shtml）
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根据对中泰 FDI 对双边贸易的研究130发现，中泰两国 FDI 粗粮同期增长速度高于
总体水平，FDI 存量与流量差距呈现加速扩大趋势，表明 FDI 结构中的中长期投资在
迅速增加，体现出投资者对于中泰两国经贸合作前景的信息。
伴随中泰 FDI 的增加，两国贸易额也在提升，中泰 FDI 对双边贸易存在明显的促
进关系，中国对泰国的直接投资属于贸易创造型 FDI。东部经济走廊规划确立后，外
国资本对东部经济走廊区域的投资大幅增加，2017 年申请优惠政策的泰国东部经济走
131
廊投资项目总额接近 3000 亿泰铢，较 2016 年大幅增长 49%。
东部经济走廊规划为外国投资提供了多项优惠措施，包括豁免该国本土及海外投
资者的个人所得税，或最高税率上限为 10% ；可能准许以美元交易，而当局也在考虑
允许外资银行在东部经济走廊建立分支机构；协助投资者寻找合适的经营地点，土地
可租用最高年限为 99 年；所有获批准的投资者将获发五年工作许可证。132
‚一带一路‛背景下，中泰两国应该增加中泰 FDI 对双边贸易的促进功能，提升中泰
两国规模经济和生产效率的提升。同时，中国应该将‚ 去产能‛ 与中国对泰国 FDI 相结
合，帮助中国企业了解泰国政府国家发展战略和东部经济走廊规划，让中国企业在要
素禀赋上优化配置，最终实现两国在‚一带一路‛经济合作中的互利共赢。
5.泰国东部经济走廊重点项目与“一带一路”的对接
泰国东部经济走廊的建设，为泰中两国围绕‚ 一带一路‛ 的合作提供了一个新的平
台。泰国政府在投入国家预算的同时也推行‚ 政府和社会资本合作制‛ （PPP: Public„
Private„Partnership）的合作模式，为社会资本参与东部经济走廊提供绿色通道。
现阶段，中泰两国在东部经济走廊的合作机遇主要集中在：
（1）交通物流基础设施方面。东部经济走廊规划也使得区域内原有的交通物流
基础设施无法满足发展需求，因此泰国提出升级复线铁路和修建曼谷„罗勇高铁高铁
规划。复线铁路升级项目政府计划将原有的窄轨铁路全面升级为标准轨复线铁路，并
与各主要工业区、主要交通枢纽相连接，为东部经济走廊打造无间断的物流系统。曼
谷„罗勇高铁项目将建成连接素万那普机场、廊曼机场和乌打抛机场，以及主要旅游
目的地和人口密集城市的高铁线路。复线铁路和高铁方面，泰国对中国技术和资金依
赖程度较高，使得中国企业获得快速参与东部经济走廊基建项目的机遇。2018 年 3 月

130

陈丁，卢山冰，《‚一带一路‛背景下中泰 FDI 对双边贸易的影响机制研究》[J]，河北学刊，2016 年 7 月
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杨舟、陈家宝,去年泰国东部经济走廊申请优惠政策项目额大增[EB/OL],新华网，2018 年 06 月 07 日

（网址：http://www.xinhuanet.com/thailand/2018-06/07/c_1122953938.htm）

132

泰国将对沿海各府投资者提供优惠[EB/OL]，香港贸易发展局经贸研究，2016 年 7 月 11 日
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27 日，泰国内阁正式批准 EEC 高铁项目，项目总预算达到 2245 亿铢133，项目目标将
在 2018 年内完成招标。
（2）数字化产业方面。泰国数字化产业的发展，也将为中国电子商务、网络金
融、应用软件等行业‚走出去‛提供机遇。泰国电子商务市场相对中国而言，尚处于起步
初创阶段，中国在电子商务领域积累的领先技术和成功经验，将有助于中国互联网电
子商务企业开拓和深耕东南亚市场。中国企业收购和入股东南亚电商网站 lazada、泰
国门户网站 sanook 和在泰国推广微信钱包和支付宝互联网在线支付，标志着中国企业
已经开始进入东南亚和泰国市场。东部经济走廊规划将为中泰两国数字化产业合作提
供更广阔的平台，为企业提供更加便利和优惠的政策，这也将有利于中国数字化产业
全球化和打造中国在‚一带一路‛沿线国家中的软实力。泰国数字经济与社会部，已经在
泰国东部经济走廊初步建设成功一个‚数码园‛（Digital Park Thaiand），并已经投入
运营。数码园占地 830 莱，泰国政府将在数码园内打造全国首个物联网学院，为企业
提供 5G 实验室、云创新实验室、人工智能设计实验室及数据分析中心，为中国数字化
134
产业进驻提供了良好的环境。
（3）工业制造业方面。泰国化石燃料相对缺乏，新能源和替代能源技术将减少
泰国对传统化石燃料的依赖，对于石油和天然气主要依靠进口的泰国具有重大意义。
但由于法律相对滞后，泰国新能源汽车特别是电动汽车生产和市场推广尚未起步。
2017 年 3 月 25 日，泰国投资促进委员会宣布纯电动汽车、气电混动汽车和充电式汽
车项目将获得投资优惠政策支持。这标志着，泰国在未来将加快新能源汽车相关法律
的修订，为发展东部经济走廊‚新一代汽车制造业‛铺路。泰国汽车市场长期被日本汽车
厂商占据，泰国家庭汽车保有量高，其中日本汽车品牌的传统化石燃料汽车占超过
90% 。中国新能源汽车在近年来取得巨大进步，新能源汽车质量已经达到国际先进水
平，并开始进入市场推广阶段。泰国市场的开放，将为中国新能源汽车行业跟随‚ 一带
一路‛走出来和参与东南亚市场竞争提供极佳窗口期。
4.泰国东部经济走廊的投资风险
经济方面，泰国传统工业基础薄弱，目前泰国本土工业企业以低技术水平的轻工
业为主，汽车、电子产品等高附加值产业仍掌握在外国企业手中。东部经济走廊中提
出发展的传统优势产业和未来产业中，泰国本土工业企业涉及较少，并未掌握行业核
心发展技术。中国企业在入驻东部经济走廊后，可能面临难以寻找到下游配套产业链
厂家、难以获得生产原料的困境。
泰国研发型人力资源严重缺乏。泰国本土教育‚重文轻理‛，导致科研人才、高级技
术工人极其缺乏，因此研发型企业可能会面临较大的人力资源竞争。同时，英拉政府
133

โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน แบบไรรอยตอ[EB/OL].สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) .2018 (https://www.eeco.or.th/) (无缝连接 3 个机场的高铁项目[EB/OL]，东部经济
走廊政策委员会办公室，2018 年)

134

陈家宝，泰国欢迎中企投资数码园建设[EB/OL],新华网，
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时期出台的‚劳工 300 铢最低日薪法‛，使得泰国普通劳动力成本相对于周边国家缺乏竞
争优势。泰国本土劳工缺乏，从事建筑、服务业等基础工作岗位的劳工大部分来自于
老挝、缅甸、柬埔寨，但近年来随着这些国家的发展，使得劳工回流严重，泰国目前
已经面临严重的劳工缺失问题。
政治方面，巴育政府上台后，多次使用《泰王国 2014 年临时宪法》第 44 条赋予
的特权，这个特权规定国家维持和平秩序委员会主席拥有发布国家最高级别命令的权
力，时间一直持续到大选选出新政府后为止。虽然巴育使用‚ 宪法 44 条特权‛ 推动改革
获得民众支持，但社会舆论对于‚ 宪法 44 条特权‛ 的质疑、反对也从未间断。而东部经
济走廊规划，正是巴育动用‚宪法 44 条特权‛特批的发展规划的。
泰国东部地区民众，反对政府东部经济走廊规划。东部地区民众向东部经济走廊办
公室提交请愿信，要求政府在推动该规划前，应该考虑当地民众利益、坚持环保标准
135
以及应该让民众参与政策决策。
泰国
2017 年宪法颁布后，泰国将在 2018 年前后举行下议院选举成立新政府。
2017 年宪法中，政党权利和生存空间遭到极大压缩，因此政府在大选拉票阶段取消政
治集会限制后，泰国政党和政治团体同军人集团的博弈将随之展开，未来可能出现大
型政治集会和示威游行，从而影响到泰国社会稳定。因此中国企业在对东部经济走廊
规划进行投资的过程中，应该充分考虑到泰国的政治风险。
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To Strengthen Sino-Thai Strategic Cooperation in the Context of
New Situation
Professor Zhu Zhenming
Yunnan Academy of Social Sciences,China

ABSTRACT
Since the establishment of strategic cooperative relations between China and Thailand in
2001，Sino-Thai relations have been upgraded and continuously developed .In 2012 Both
sides agreed to establish a comprehensive strategic partnership of cooperation. Sino-Thai
strategic cooperation has become an important guarantee for the sound and in-depth
development of Sino-Thai relations. At present, the significant changes have taken place in
the internal and external environment of Sino-Thai strategic cooperation,and have had an
impact on Sino-Thai strategic cooperation. Although the overall situation of Sino-Thai
strategic cooperation has not changed ,and Sino-Thai strategic cooperation achieved
remarkable results，new problems and difficulties arise constantly. Sino-Thai strategic
cooperation faces both opportunities and challenges. Two sides should further strengthen
research on Sino-Thai strategic cooperation in the context of new situation .Some suggestions
are put forward in the paper.

面对新形势加强中泰战略合作
朱振明教授
（云南省社会科学院）
1975 年中泰两国建交以来，中泰关系不断发展。到 2001 年中泰关系上升到一个新的
高度，两国同意建立战略性合作关系。2012 年中泰战略性合作关系再次提升到―全面战
略合作伙伴关系‖。这是多年来中泰关系健康、平稳发展取得的成果，也是中泰关系更加
成熟的体现。当前，国际形势出现重大变化，世界格局正处于加快演变的历史性进程之
中。世界的大发展、大变革、大调整和中泰两国国情的变化，使中泰战略合作的内外环
境发生变化。新形势对中泰战略合作既是机遇，也带来挑战。面对新形势，如何加强
和深化中泰战略合作，使中泰战略合作可持续发展，是我们需要认真研究的问题。

一、中泰战略合作进入新阶段
自 2001 年中泰建立战略性合作关系，特别是 2012 年中泰战略性合作关系提升到全
面战略合作伙伴关系以来，中泰关系出现全面发展势头，展现出巨大的合作潜力和广阔
的合作前景。由于新问题和新情况的出现，两国关系中不时也存在不尽如人意的地方，
但总体来看，中泰两国在政治上始终保持密切磋商，经济上相互依存日益加深，文化上
各种交流频繁，人员往来不断创新高，合作领域不断扩大。特别是随着中泰两国加强国
家战略、国家发展规划和政府政策的沟通，《中泰战略性合作共同行动计划（２０１２－２０
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１６）》得到逐步落实，中泰两国国家战略层级的合作进入新时期。近几年来中泰战略合作
的成效比较突出的反映在几个方面。
在政治与安全领域，中泰两国不断加强政治互信，在涉及双方共同利益的重大问
题上相互支持。中国尊重和支持泰国为维护国家统一和领土完整，实现政治稳定、经济
发展、民生改善所作的努力。泰国完全支持两岸关系和平发展和中国和平统一大业，积
极支持中国提出的―一带一路‖倡议，成为―亚洲基础设施投资银行‖首创成员国。作为两
国全面战略合作伙伴关系的重要组成部分，最近几年中泰军事、防卫合作成效显著。其
中，中泰两军多次开展联合训练和演习，开创了中国军队与各国军队开展务实合作的新
路子，也为中泰两军友谊谱写了新篇章。泰国成为中国与外国军事交流中，最早与中国
开展联合军事训练和演习的国家。此外，中泰两国建立了年度防务安全磋商机制。通过
这一机制，加强了中泰两军的理解和沟通。中泰两国在军事装备技术领域的合作不断扩
大，泰国通过对中国生产的军事装备的采购，增加了一些先进军事装备，有助于军队提
高战斗力。中国为泰国军队装备的改进和提高提供了技术支持，有利于增强泰国军队的
装备水平。
在经济关系方面，中泰建交后中泰经贸合作一直处于平稳发展状态。中泰战略合
作的深化，进一步促进了中泰经济贸易关系的发展。
近年来，泰国对华贸易呈逐年上升趋势。中泰贸易不断超越以往的记录。据泰国海关统
计，2017 年泰国与中国双边货物进出口额为 741.4 亿美元，按国别进出口额统计，中国
已成为为泰国第一大出口市场和第一大进口来源地。中泰经贸合作的提升，有助于泰国
经济的恢复和发展。根据泰国中华总商会与朱拉隆功大学经济学院联合发布的―泰国中
华总商会经济指数‖调研报告，2018 年第一季度泰国国家经济总体状况稳定，趋向良好，
泰国与中国的经济联系日益密切，贸易往来不断增加。报告显示，2018 年第一季度泰国
与中国经济关系的随机调查结果显示，从 2017 年第三季度开始，中泰两国的贸易额、投
资额以及其他经济合作一直稳中有升，报告认为这受益于中国游客的增加和泰国国内
生产总值的提高，以及泰国产品出口到中国贸易额的增加。136
除了传统贸易合作外，近两年中泰经济、科技合作也在加紧进行。令人瞩目的中
泰铁路合作，在两国的共同努力下，终于克服困难进入实施建设阶段。伴随着―泰国
4.0‖和中国―一带一路‖倡议的对接，中泰科技合作迅速展开。近几年中泰双方在农业、
生物技术、核聚变科学、等离子体技术等领域开展了务实合作。中泰两国还就―极地科
学研究合作‖、―智能城市‖项目等进行洽谈，取得共识。2015 年，巴育总理提出希望中
国科学院在泰国建立分支机构，推广相关科研成果和技术，为泰国经济发展服务。经
过两年的磋商和准备，2017 年 12 月中国科学院曼谷创新合作中心正式揭牌。曼谷创
新合作中心成为双方共同支持、着力打造的中泰科技交流合作重要平台，将使泰国共
享中国高科技创新成果，为泰国经济创新发展和科技人才培养提供有力的支撑。

㻝㻟㻢

㻌《泰国经济状况整体良好㻌泰中经济关系不断发展》，㻞㻜㻝㻤 年㻌㻢 月 㻞㻤 日，人民网。㻌
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在文化交流、人员往来方面，更是出现超乎预想的大发展。中泰两国人文交流潜力
巨大，双方每年人员往来超过 1000 万人次，在东南亚地区稳居首位。在教育领域，目前
中国在泰留学生达 3.1 万人，泰国在华留学生也超过 2 万人。泰国的汉语推广事业蓬勃
发展，泰国现已有 15 所孔子学院及 11 所孔子课堂。每年都有一千多名汉语教师志愿者
轮流在泰国仸教，泰国成为中国派出汉语教师志愿者人数最多的国家。137中泰旅游合作
更是超常规发展。旅游业是泰国经济支柱之一，对其国内生产总值（GDP）的贡献超过
9%。根据泰国旅游和体育部公布的材料显示，中国游客已成为泰国旅游业增长的巨大
推动力。据报道，2017 年访泰中国游客达 980 万人次，比 2016 年增长近 11.97%，为当
地带去超过 5200 亿泰铢（约合 1047 亿元人民币）的收入。据新华社援引泰国泰旅游和
体育部公布的材料，2018 年上半年中国内地游客约占外国总游客人数的 30％，为泰国
旅游业创收 3190 亿泰铢，约占外国游客总贡献的 31．4％，138 这对促进中泰两国经济文
化的进一步交流发挥了积极作用，也对泰国的经济发展做出了贡献。
总之，中泰一家亲深入人心，两国关系发展势头很好，各领域合作持续推进。中泰
战略合作关系的建立是中泰关系深入发展的结果，而中泰战略合作的推进，又促进了中
泰关系的进一步发展，也促进了各自国家经济、社会的发展，完全符合中泰两国和两国
人民的共同利益。
二、 中泰战略合作的环境发生重大变化
中泰两国建立战略合作关系的这十多年，特别是建立全面战略合作关系的这亓六
年间，中泰战略合作的环境发生重大变化。所谓中泰战略合作的环境，是指影响中泰战
略合作的国际环境，以及中泰两国各自变化的环境。中泰战略合作的环境的重大变化，
对中泰战略合作产生着不同程度的影响。这些变化突出反映在几个方面。
第一，国际形势出现复杂而深刻的变化，世界处于百年未有之大变局。一方面和平
与发展仍然是时代主题，和平发展大势不可逆转，世界多极化、经济全球化、社会信息
化、文化多样化深入发展，全球治理体系和国际秩序变革加速推进，国际力量对比更趋
平衡。各国相互联系、相互依存日益加深。要和平，求合作，谋发展，建设美好家园，成
为各国人民的共同愿望。不要战争、不要对抗更加成为国之所向，民之所归。和平力量
的上升远远超过战争因素的增长，和平、发展、合作、共赢成为不可阻挡的时代潮流。国
际环境总体稳定。工业 4.0 革命的兴起，迎来了世界新一轮科技革命和产业变革，推动
着世界向前发展，
另一方面，世界格局加快演变，世界面临的不稳定性不确定性突出，世界经济增长
动能不足，贫富分化日益严重，地区热点问题此起彼伏，恐怖主义、难民潮、网络安全、
重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延；冷战思维、霸权主义、强权政治、
单边主义、保护主义抬头；经济金融和发展鸿沟问题日益突出，世界范围内安全形势更
加复杂，人类面临许多共同的严峻挑战。
137

《西安举行第 㻝㻞 届全球孔院大会》，（泰）《世界日报》，㻞㻜㻝㻣 年 㻝㻞 月 㻞㻤 日。㻌
㻌《泰方说今年上半年赴泰中国内地游客增长 㻞㻢㻑》㻌，㻞㻜㻝㻤 年 㻣 月 㻝㻤 日，新华社。㻌
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近年来美国特朗普政府上台后，加剧了世界的不稳定性。作为世界上最强的超级大国，
美国的政策走向和采取的行动对世界的发展有着重大影响。特朗普上仸以来，推出―美
国优先‖的国家战略，退出《伊核协议》、《巴黎协议》、《环太平洋贸易伙伴协议》等条约，
退出联合国教科文组织、联合国人权理事会等原先由美国主导的国际组织。美国不顾世
贸规则，发动了人类经济史上规模最大的贸易战。美国推行的单边主义和贸易保护主义，
无疑是对现有国际秩序的最大挑战。美国挑起全球贸易战，沉重打击多边贸易体系。在
对外关系上，美国开始强调竞争、弱化合作，进一步扩大大国间的矛盾和分歧。对不愿
俯首听命的国家则以战争、经济制裁相威胁，甚至对其盟国也实行大棒政策。―美国优先‖
突显了―顺我者昌，逆我者亡‖的霸权行径。
特朗普政府的所作所为对国际政治、国际经济形势产生严重冲击，对世界制造了更多
的不确定性。美国肆意改变国际秩序，无疑是对现有国际社会的最大挑战，不仅将深刻
影响美国对内对外政策，而且将在一定程度上影响世界战略格局的稳定。
第二，中国的崛起，成为世界历史进程中的一个重大事件。中国改革开放 40 年来，
国家面貌发生翻天覆地的变化。中国的经济实力、科技实力、国防实力、综合国力进入
世界前列。中国以最短的时间告别落后贫困，实现了让世人惊叹的经济发展。中国的经
济建设取得重大成就。经济保持中高速增长，在世界主要国家中名列前茅。2017 年中国
国内生产总值（GDP）从 54 万亿元增长到 80 万亿元，稳居世界第二，对世界经济增长贡
献率超过 30%。中国的科技水平飞速提高，一些重大科技成果相继问世，有些已处于国
际领先水平。以―复兴号‖为代表的先进轨道设备、―华龙一号‖为代表的第三代核电技术
等高端装备制造业已达到国际领先水平；2017 年中国工业机器人产量突破 12 万台，同
比增长 68.1%，产量居世界第一位；C919 大型客机成功首飞等标志性重大产业创新不断
涌现，标志着中国正在从制造业大国走向制造业强国。随着对外开放的深入，中国对外
贸易、对外投资、外汇储备稳居世界前列。
中国人民的生活水平、居民收入水平、社会保障水平显著提高；六千多万贫困人口
稳定脱贫，贫困发生率从 10.2%降到 4%以下，举世罕见 。就业状况持续改善，城镇新增
就业年均 1300 万人以上。中国城乡居民收入增速超过经济增速，中等收入群体持续扩
大，―形成了世界上人口最多的中等收入群体‖。139
在国际舞台上，中国推行中国特色大国外交，形成全方位、多层次、立体化的外交
布局。中国提出的―一带一路‖倡议，受到沿线国家的普遍支持。在 2016 年底举行的第 71
届联合国大会上，大会决议首次写入―一带一路‖倡议并获得 193 个会员国的一致赞同。
―一带一路‖倡议，成为迄今最受欢迎的国际公共产品，一个重要原因在于它顺应了合作

139

《中央经济工作会议举行㻌 习近平李克强作重要讲话》，㻞㻜㻝㻣 年 㻝㻞 月 㻞㻜 日，新华社。㻌
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对“中等收入群体”，国内尚无统一的标准。世界银行把成人年收入 㻟㻢㻡㻜—㻟㻢㻡㻜㻜 美元作为中等收入
标准。按美元与人民币 㻝∶㻣 的保守汇率计算，中国人年收入 㻞㻚㻡 万—㻞㻡 万元人民币，就算进入中等收
入群体。而国际货币基金组织有一个是以购买力平价（㻼㻼㻼）计算的标准，个人财富在 㻟 万—㻞㻤 万美元
的，就属中等收入群体。按以上汇率计算，中国个人财富在 㻞㻜 万㻙㻞㻜㻜 万元人民币间的可算进入中等
收入人群行列。㻌
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共赢的时代潮流和各国加快发展的迫切愿望。这是中国为世界和平与发展作出的新的
重大贡献。
总之，经过多年的努力，中国的社会生产力、经济实力、科技实力、国防实力迈上
一个大台阶；综合国力、国际竞争力、国际影响力迈上一个大台阶，中国的国际地位实现
前所未有的提升，国家面貌发生新的历史性变化。140中国的崛起已经成为本世纪最重大
的事件，它对世界的影响将会进一步显示出来。
第三，泰国的形势也发生了重大变化。从 2006 以来，泰国政局动荡，政府更替频繁，
―黄衫军‖、―红衫军‖的街头斗争不断，社会被撕裂，经济发展被政治动乱拖累，民众生活
受到影响。2014 年 5 月泰国军队发动政变接管政权后，形势发生转折。四年来，泰国巴
育·占奥差政府采取多种措施，结束了泰国持续多年的政局动荡、社会无序的状态，使
泰国政局总体保持了稳定，正常的社会和生活秩序得以恢复，经济出现恢复性增长，民
众的生活有所改善。泰国的对外关系得到进一步改善，与邻国和周边国家的友好合作关
系得到加强。
特别是泰国政府为适应第四次工业革命的兴起，把―泰国 4.0‖提升为国家发展战略，显
示了泰国政府致力于国家的发展，进行产业升级和经济结构转型的决心。―泰国 4.0‖的
启动，意味着以创新为重点的经济发展模式将引领泰国前进。
但是，当前泰国的发展进程中还面临一些挑战：面对国际形势发生的大变动，泰国
需要怎样应对？泰国存在多年的社会矛盾和这些年积累下来的问题如何解决？泰国明
年进行的大选能否按时、顺利进行？泰国政治体制改革及政治和解进程能否真正实现？
作为推动经济持续增长助推剂的―泰国 4.0‖战略能否持续下去？经济的进一步恢复和提
升是否可能？如何解决这些问题，是对泰国政府治国理政能力的严峻考验。这些问题也
将会对中泰战略合作直接或间接的影响。

三、中泰战略合作环境的变化对中泰战略合作的影响
中泰战略合作的环境出现重大变化，对中泰战略合作既有正面的影响，也带来负
面的影响；既带来机遇，同时也带来某些挑战。
第一，中国的崛起，对中泰战略合作是加分而不是减分。中泰两国有着悠久的传统
友谊。40 多年前，中泰两国曾并肩抗击过地区霸权主义，维护东南亚的和平，使传统友
谊增添了新的元素。中泰建交 40 多年来，两国相互帮助、相互支持，成为不同社会制度
国家之间友好合作的典范。―中泰一家亲‖的观念已深入人心。尽管今天的中国已经发生
了前所未有的变化，综合实力大大增强，但这并没有影响中国对泰国的友谊，中国对泰
国的睦邻友好合作政策并没有变，中国高度重视发展中泰友好关系的方针没有变。141中

140

《习近平：决胜全面建成小康社会㻌夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十
九次全国代表大会上的报告》，《人民日报》，㻞㻜㻝㻣 年 㻝㻜 月 㻞㻣 日。㻌
141
《习近平会见泰国总理巴育》，㻞㻜㻝㻢 年 㻥 月 㻠 日，新华社。㻌
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼤㼕㼚㼔㼡㼍㼚㼑㼠㻚㼏㼛㼙㻛㼣㼛㼞㼘㼐㻛㻞㻜㻝㻢㻙㻜㻥㻛㻜㻠㻛㼏㼋㻝㻞㻥㻞㻢㻥㻝㻥㻣㻚㼔㼠㼙㻌
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泰合作始终走在中国和东盟国家合作前列。中国的经济实力、科技实力、国防实力增强，
不但对泰国不是威胁，而只会有利于中泰战略合作。
第二，逆全球化、单边主义、贸易保护主义无法阻挡中泰战略合作。泰国多年来的
经济发展和中国 40 年来的改革发展所取得成果，在一定程度是得益于经济全球化的发
展。中国―一带一路‖倡议和泰国―4.0 战略‖的提出和实现，都是在推动建设开放型世界经
济。美国特朗普政府挑起贸易战，推行单边主义和贸易保护主义，不符合中泰两国的利
益，也不符合广大发展中国家的利益。这一倒行逆施不但不能阻挡中泰两国合作的步伐，
相反还会促进中泰两国更紧密的合作，推进中泰战略合作。
第三，中泰战略合作环境的变化带来的负面影响不容忽视
首先，美国特朗普政府―美国优先‖国家战略的推出，将对中泰关系产生冲击。在美
国新的国家安全和国防战略中，把中国和俄罗斯称为长期战略竞争对手，并列为美国安
全利益的威胁和挑战。由于美国已经明确把中国确定为竞争对手，增加对中国的遏制将
是未来美国的方向。美国有可能对与中国有着良好关系的东南亚国家施加压力，对中泰
关系乃至中国与东南亚国家的关系的发展设置障碍，制造麻烦。甚至在某些问题上，迫
使泰国及其它东南亚国家选边站，使泰国面临艰难的选择，这些都将会增加中泰战略合
作的困难。
其次，中泰战略合作环境的变化，导致双方在某些问题上产生误解、误判。例如，
随着中国的崛起，中国有更多的手段、更多的能力来维护国家的领土完整和主权，维护
中国公民和企业在海外的权益。泰国有人对此感到担忧，担心中国过于―强硬‖，会影响
泰国甚至东南亚的安全，实际上是对中国的对外开放战略的误判。
又如，随着中国全方位对外开放的发展和国际影响力的提高，中国的朊友遍布全
球，中国需要承担的国际责仸增多。与中国建立战略合作伙伴关系的国家已经不仅只是
泰国或东盟等少数国家，在中国的对外投资和对外援助对象发生变化的情况下，中国需
要对投资和援助进行统筹考虑，适当平衡，而不可能再沿袭对对方有求必应的做法。此
外，中国特别强调要―加大对发展中国家特别是最不发达国家援助力度，促进缩小南北
发展差距‖，即重点支持那些更困难的国家的发展。这正表明了中国从实际出发承担中
国的国际担当。泰国有舆论认为，中国崛起后对泰国的支持和援助减少表明中国不再重
视泰国。这显然是对中国政策调整的误解。
再次，面对新情况中泰双方的沟通不够，而影响合作。中泰铁路合作问题就是一例。
引人注目的中泰铁路合作在两国政府已经确定合作建设后，还不断出现波折，其实很大
一部分原因是双方对对方的法律制度、计划制定、工作程序、行事风格缺乏充分的了解
和沟通，并非是有媒体所称的是中泰关系的大滑坡。
值得注意的是，中泰战略合作环境的变化对中泰关系的冲击，在民间的反映超出
预料。近年来每年有几百万中国游客到泰国旅游，如此大规模的人群移动难免带来一些
问题。少数游客对泰国宗教、民族、文化习俗不了解出现一些不礼貌的行为；极少数中国
罪犯逃到泰国，与泰国犯罪团伙勾结祸害百姓，引起泰国民众对中国人的怨气和不满，
导致对中国形象的误解。而泰国普吉岛沉船事件发生后，泰国出现的对中国公民遇难缺
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乏同情心的不当言论，大伤中国人民的感情，引起中国网民和舆论近乎一边倒的对泰国
的不满。诸如此类的问题，都有可能动摇中泰战略合作的民意基础。

四、对加强新形势下中泰战略合作的几点建议
面对新形势和大量的新问题，中泰两国需要认真总结经验，分析存在问题，破解难
题，使中泰战略合作能够扎实推进，促进中泰关系健康稳定发展。根据最近几年中泰战
略合作面对的新情况、出现的新问题，就如何解决这些问题提出一些建议供参考。
第一，进一步加强政治互信，增进相互理解。除了继续密切高层领导人的互访外，
要加强两国政党、议会、军队的交流，使中泰战略合作的计划、方案在各层面都能畅通
无阻。
第二，要加强沟通与协调。双方对已经签订的有关协议，应该不折不扣地落实，维
护政府间协议的权威性。对于合作中出现的新问题要及时加强内部沟通协商，避免问题
被无限放大，为他人利用，增加解决的困难。
第三，对中泰战略合作中的问题应及时进行研究，对双方已经确定的工作应该认
真落实。
（1）对于已讨论了几年的―一带一路‖倡议与―泰国 4.0 战略‖和―东部经济走廊‖的对
接问题，应具体化，避免空谈，对于可行的合作项目应尽快加以落实。
（2）对涉及中泰合作中的一些突出问题应加快解决。当前，中泰两国应把共同打击
跨国诈骗犯罪，共同打击走私贩毒，切断毒品运输通道，作为维护湄公河流域安全的重点。
（3）鉴于气候变化造成的自然灾害增多，双方应加强对自然灾害的合作研究，把抢
险救灾列为中泰合作的一个重点。
第四，加强对重大国际问题的磋商，协调立场。当前，双方应在维护自由贸易和多
边主义、维护以规则为基础的国际秩序方面，进行磋商，取得共识，共同维护两国的正
当发展权益。
第亓，进一步加强人文交流，夯实民意基础。除了增进政府间的政治互信外，加强
民间的互信尤为重要。在这方面，特别需要重视和加强两国媒体的合作，积极支持媒体
对―中泰一家亲‖的理念和行为进行宣传和引导，制止对涉及中泰关系的不失报道和虚假
信息的恶意传播。
另外，鉴于中国现在是今后仍将是泰国旅游市场的主要客源国，赴泰旅游的数量
巨大的中国游客，对拉动泰国旅游业乃至泰国经济的发展发挥着重要作用，保护中国游
客的生命财产安全是泰国责无旁贷的工作，泰国方面应吸取普吉沉船事件的教训，采取
更有力措施，保护中国游客和其他国家游客的安全。中泰两国应专门就此类问题进行合
作研究，共同解决有关问题，预防和避免同类事件再次发生。
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第六，加强合作研究。双方应就中泰战略合作课题开展联合研究，改变以往合作研究互
不知结果的状态，做到研究成果共享。特别应注重对当前的一些重大问题开展合作研究，
例如，鉴于美国挑起的贸易战，中泰双方可以就中美贸易战对中泰经济合作的影响，以
及当前国际战略格局的演变、国际形势发展趋势对中泰关系的影响，对东南亚地区的影
响等问题进行合作研究，作出新的认识、判断，使中泰战略合作研究不断推出新成果，
有新的进展。
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The Belt and Road initiative and China-Thailand Strategic Cooperation
Colonel Nirut Duangpanya1, Lieutenant Colonel Thanita Wongjinda2
1
Strategic Studies Center, National Defense Studies Institute
2
Royal Thai Army Medical Department

ABSTRACT
Background: China's economic development strategy: the Belt and Road Initiative (BRI)
hopes to expand its trade and cultural influence towards countries in western and eastern
regions, including ASEAN. As a member country of ASEAN, Thailand is positioning itself
for the initiative and incorporating its significance into the cooperation between Thailand and
China at the present time, as well as for the future.
Objectives: The research aimed at studying the BRI policy of China as a whole, together with
its impacts, as well as to analyze Thailand’s opportunities in developing strategic cooperation
with China and also to prepare for the consequences of the BRI.
Methods: This descriptive research adopted a document review of collected secondary data
from academic and electronic documents retrieved from reliable and acceptable sources. Data
on the BRI policy of China and the impact of the BRI were also collected and the
opportunities for China-Thailand Strategic Cooperation were as well analyzed. Finally,
recommendations were proposed in tailoring for cooperation so as to optimize Thailand's
national interest.
Results: The results revealed that the BRI was not only initiated as a framework for China's
multilateral economic development in the era of President Xi Jinping, but also the strategy
focused on connecting Asia, Europe and Africa together by creating infrastructure network,
such as railroads, roads, power lines, and so on, on the New Silk Road connecting both land
and maritime routes. Moreover, the BRI had created economic, political, social and cultural
ties between China and other 60 countries located throughout the area between China and
Europe. China had already invested more than $50 billion so far on the BRI project. It was
seen not only as a tool to expand China's role and influence in the international arena, but also
as a means to counterbalance the influence of the United States, to reduce international
conflicts over disputes over islands in the South China Sea, and to create opportunities for
mutual benefits in regions based on China's New Silk Road. For Thailand, the benefits gained
from the BRI included infrastructure development and investment and technology assistance
from China, especially in the development of the Eastern Economic Corridor (EEC) of
Thailand to become the hub of ASEAN. However, in connecting with China's economic
development strategy, it was required adequate human resources in the fields of Sciences,
information technology, and other pertinent areas were also needed certain preparation as to
sufficiently accommodate the rapidly increasing demands and challenges.
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Conclusion and recommendations: The BRI is vital to China's economic growth
development in a sustainable way by promoting offshore investment to expand its role and
influence. Notably, Thailand should be prepared to embrace and support the outcome of the
BRI policy push, as well as the development of China-Thailand strategic cooperation by
linking the country’s EEC with the BRI of China, in line with the 20-year national strategic
plan (2017-2036) to optimize the country’s national interest, as well leverage the public’s
paybacks in the long run.
Keywords: Belt and Road Initiative, Silk Road, co-operation, strategy
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ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางกับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์จีน-ไทย
(The Belt and Road initiative and China-Thailand Strategic Cooperation)
พันเอก นิรุจ ดวงปัญญา1, พันโทหญิง ธนิตา วงษ์จินดา2
1
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2
กรมแพทย์ทหารบก
บทคัดย่อ
ความเป็นมา: ยุทธศาสตรแการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนภายใตความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเสนทาง (The Belt
and Road Initiative: BRI) มุงขยายอิทธิพลทางการคาและวัฒนธรรมของจีนไปสูภูมิภาคตาง ๆ ทั้งตะวันตก
และตะวันออก รวมถึงอาเซียนซึ่งมีไทยอยูดวย BRI จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอความรวมมือระหวางไทยและ
จีนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์: การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษานโยบาย BRI ของจีนในภาพรวมและผลกระทบจาก BRI
รวมทั้งวิเคราะหแโอกาสของไทยในการพัฒนาความรวมมือทางยุทธศาสตรแกับจีน และแนวทางการเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับผลอันเนื่องมาจากนโยบายดังกลาว
วิธีการศึกษา: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ใชวิธีการศึกษาทบทวนเอกสารเป็นหลัก โดยเก็บรวบรวม
ขอมูล ทุติย ภูมิจ ากเอกสารวิชาการและสื่ ออิเล็กทรอนิกสแที่สื บคนไดจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับ ครอบคลุมขอมูลนโยบาย BRI ของจีน ผลกระทบจาก BRI และความรวมมือทางยุทธศาสตรแจีน -ไทย
ภายใต BRI จากนั้นนํามาสังเคราะหแและสรุปเป็นแนวทางในการเตรียมความพรอมสูค วามรวมมือเพื่อใหไทย
ไดรับประโยชนแสูงสุด
ผลการศึกษา: ผลการศึกษาพบวา BRI เป็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพหุภาคีของรัฐบาลจีนที่ริเริ่มขึ้น
ในยุคของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ซึ่งมุงเนนการเชื่อมตอทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา เขาดวยกันในรูปแบบ
ของการสรางเครือขายโครงสรางสาธารณูปโภค รวมถึงเสนทางรถไฟ ถนน ทอลําเลียงพลังงาน ระบบการจาย
ไฟฟูา บนเสนทางสายไหมแหงใหม (New Silk Road) เพื่อเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางทะเล นอกจากนี้ BRI
ยังสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ระหวางจีนกับนานาประเทศในภูมิ ภาคตาง
ๆ ครอบคลุมกวา 60 ประเทศที่อยูระหวางจีนกับยุโรป ที่ผานมา จีนไดลงทุนไปแลวมากกวา 5 หมื่นลาน
เหรียญสหรัฐ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจการคาและการขนสงในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค BRI ไมเพียง
เป็นเครื่องมือในการขยายบทบาทและอิทธิพลทางการคาของจีนในเวที สากล ชวยในการถวงดุลอิทธิพลของ
สหรัฐอเมริกา และชวยลดความขัดแยงระหวางประเทศกรณีขอพิพาทเหนือหมูเกาะในทะเลจีนใต แตยัง สราง
โอกาสในการแสวงประโยชนแ รวมกันในภูมิภาคที่ตั้งอยูบนแนวพื้นที่เศรษฐกิจของจีนดวย สําหรับประโยชนแที่
ประเทศไทยจะไดรับจาก BRI นอกจากดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแลว ยังมีดานการดึงการลงทุนและการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) ของไทยเพื่อมุงสู การเป็นศูนยแ กลางของอาเซียน ทั้ งนี้ การประสานเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรแการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกับจีนใหเกิดประโยชนแสูงสุดจําเป็นตองใหความสําคัญเรงดวนในการพัฒนา
บุคลากรดานวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสําคัญที่เกี่ยวของอื่น ๆ ใหเพียงพอเพื่อเตรียมรองรับ
ความตองการที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ: BRI มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใหเติบโตอยางยั่งยืนโดยสงเสริมให
เกิดการลงทุนนอกประเทศเพื่อขยายบทบาทและอิทธิพลของจีนสูสากล ประเทศไทยควรเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับผลอันเนื่องมาจากการผลักดันนโยบาย BRI ตลอดจนพัฒนาความรวมมือทางยุทธศาสตรแจีน -ไทยโดย
ประสานเชื่อมโยง EEC ของไทยกับ BRI ของจีนใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรแชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดในระยะยาว
คาสาคัญ: ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเสนทาง, เสนทางสายไหม, ความรวมมือ, ยุทธศาสตรแ
1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดของจีนหลังยุค เหมา เจเอตง สงผลใหจีนที่เคยเป็นประเทศ
ยากจนกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเป็นอันดับ 2 ของโลก และยังกลายเป็นประเทศที่สงออกราย
ใหญที่สุดของโลกจนไดรับการขนานนามวาเป็น ผูผลิตของโลก (ณัฐพงษแ สุวรรณอินทรแ , 2560) ปัจจุบัน
นอกจากมีแผนการพัฒนาที่มุงเนนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
แลว จีนยังมีความพยายามยกระดับการลงทุนในตางประเทศและเพิ่ มบทบาทในเวทีโลกดวยการนําแนวคิด
ทฤษฎีทางการคาที่มีชื่อวา เสนทางสายไหม (Silk Road) มาใช โดยมีการปรับปรุงมาจากเสนทางสายไหมเดิม
ของจีนที่ประสบความสําเร็จในยุคอดีตไมวาจะเป็นดานการขยายอิทธิพลทางการคาหรือการเผยแพรวัฒนธรรม
(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2561)
ในชวงปลายปี 2556 รัฐบาลจีนภายใตการนําของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่
เคอเฉียง ไดประกาศนโยบาย One Belt and One Road (OBOR) หรือ นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง รู จัก
กันดีในนาม Belt and Road Initiative (BRI) หรือ ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเสนทาง (สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2561) นโยบายดังกลาวมุงเนนการเชื่อมโยง 3 ทวีปเขาดวยกัน ไดแก เอเชีย ยุโรป และแอฟริกา
บนเสนทางสายไหมแหงใหม (New Silk Road) หรือ เสนทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ของจีน ที่สําคัญ BRI ยัง
มุงสรางความรวมมือระหวางภูมิภาคในดานเศรษฐกิจ การเมือง การคาการเงิน รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรม
ดวย (สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ, 2560) การผลักดันนโยบาย BRI เพียงระยะเวลา
ไมกี่ปีที่ผานมาไดนํามาซึ่งโอกาสใหม ๆ ทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศของจีนในภูมิภาคตาง ๆ
สงผลให จีน สามารถพัฒ นาเขตเศรษฐกิจ การคาและการขนส งในระดับทวิภ าคีและระดับภูมิภ าคกับนานา
ประเทศที่เสนทางสายไหมพาดผาน
BRI ถือเป็นยุทธศาสตรแสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนโดยเพื่อขยายอิทธิพลทางการคาและ
วัฒนธรรมไปสูภูมิภาคตาง ๆ ทั้งตะวันตกและตะวันออก รวมถึงอาเซียนซึ่งมีไทยอยูดวย จึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอความรวมมือทางยุทธศาสตรแระหวางไทยและจีนทั้งในปัจจุบันและอนาคต อยางไรก็ตาม การพัฒนาความ
รวมมือทางยุทธศาสตรแจีน-ไทยภายใตนโยบาย BRI เพื่อใหไดประโยชนแสูงสุด รวมทั้งการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรั บผลของนโยบายดังกล าว จํ าเป็ นตองอาศัยข อมูล ความรูที่เพียงพอและควรมีการศึกษาในประเด็ น
ดังกลาวอยางรอบดานเพื่อใหไดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยในการแสวงประโยชนแจาก BRI ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษานโยบาย BRI ของจีนในภาพรวมและผลกระทบจาก BRI
รวมทั้งวิเคราะหแ โอกาสในการพัฒนาความรวมมือทางยุทธศาสตรแจีน -ไทย และแนวทางในการเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับผลอันเนื่องมาจากนโยบายดังกลาว
1.3 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ BRI ดานที่มา การดําเนินงาน และผลกระทบ ในภาพรวม
เพื่อวิเคราะหแโ อกาสในการพัฒนาความรวมมือทางยุทธศาสตรแจีน -ไทยภายใต BRI และแนวทางในการ
เตรียมการของไทยเพื่อใหมีความพรอมรองรับผลจาก BRI ที่จะเกิดขึ้นตามมา
2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ใชวิธีการศึกษาทบทวนเอกสารเป็นหลัก โดยมีการเก็บรวบรวม
ขอมูล ทุติย ภูมิจ ากเอกสารวิชาการและสื่ ออิเล็กทรอนิกสแที่สื บคนไดจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับ ครอบคลุมขอมูลนโยบาย BRI ของจีน ผลกระทบจาก BRI และความรวมมือทางยุทธศาสตรแจีน -ไทย
ภายใต BRI จากนั้นนํามาสังเคราะหแและสรุปเป็นแนวทางในการเตรียมความพรอมสูความรวมมือเพื่อใหไทย
ไดรับประโยชนแสูงสุด
3. ผลการวิจัย
3.1 จากเส้นทางสายไหมโบราณ สู่เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21
เสนทางสายไหม หรือ Silk Road เป็นที่รูจักทั่วโลกมานานในฐานะเสนทางการคาโบราณของ
ชาวจีนที่ยาวกวา 6 พันกิโลเมตร ซึ่งพาดผานจากภูมิภาคเอเชียเพื่อเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคตะวันตกและ
ตะวันออก เสนทางนี้มีชื่อเสียงมาจากการคาผาไหมของชาวจีนตั้งแตสมัยราชวงศแฮั่นเมื่อ 2,000 กวาปีมาแลว
โดยการบุกเบิกของทูตแหงราชสํานักจีนชื่อ จางเซียน (Zhang Qian) นอกเหนือไปจากการเป็นเสนทาง
เศรษฐกิจที่นําจีนไปสูการคาโลกแลว เสนทางสายไหมยังเป็นเสนทางที่จีนใชในการขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม
โดยมีการเผยแพร แนวคิด ปรัช ญา ศาสนา ความเชื่อ และเทคโนโลยี ตาง ๆ ของจีนไปตามเส นทางนี้ ดว ย
(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2561)
Belt and Road Initiative (BRI) หรือ ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเสนทาง เป็นกรอบในการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับพหุภาคีของรัฐบาลจีนที่ริเริ่มขึ้นในยุคของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยมีการประกาศนโยบาย
อยางเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2556 มีวัตถุประสงคแเพื่อสงเสริมการเชื่อมโยงและความรวมมือระหวางจีน
กับนานาประเทศในภูมิภาคตาง ๆ โดยอาศัยยุทธศาสตรแสําคัญที่เรียกวา เสนทางสายไหมแหงใหมในศตวรรษที่
21 (New Silk Road) ซึ่งครอบคลุมกวา 60 ประเทศ ที่อยูระหวางจีนกับยุโรป BRI ประกอบดวย 2 สวน คือ
1) การเชื่อมโยงทางบก (Silk Road Economic Belt) ที่เชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยูในภูมิภาคเสนทางสายไหม
เดิม ไดแก อินเดีย เปอรแเซีย ทวีป ยุ โรป และ คาบสมุทรอาหรับ ผานเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เอเชียใต
อาเซียน ตะวันออกกลาง และสิ้นสุดที่ยุโรป เพื่อเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคผานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม และการขยายการคาในระดับภูมิภาค และ 2) การเชื่อมโยงทาง
ทะเล (21st Century Maritime Silk Route Economic Belt หรือ Maritime Silk Road) เพื่อสงเสริมความ
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รวมมือดานตางๆ รวมถึงดานการลงทุน ระหวางจีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทร ไดแก อาเซียน โอเชีย
เนีย แอฟริกาเหนือ แปซิฟิก รวมถึงมหาสมุทรอินเดีย (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, อางแลว)
จุดเดนของ BRI คือการมีเปูาหมายสําคัญที่ การประสานนโยบาย เพื่อความรวมมือทางยุทธศาสตรแ
การพัฒนาเศรษฐกิจระหวางจีนกับประเทศตาง ๆ และนโยบายสนับสนุนเพื่อความรวมมือดังกลาว BRI มุงให
ความสําคัญในเรื่องการเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภค การปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐาน การ
กอสรางระเบียงการคมนาคมระหวางประเทศ และการพัฒนาเครือขายโครงสรางพื้นฐานขามพรมแดน รวมทั้ง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานดวย จุดเนนสําคัญอีกประการหนึ่งของ BRI คือ การยกเลิกสิ่งที่เป็น
อุปสรรคตอการลงทุน และการกอตั้ ง เขตการค าเสรี โดยจี น จะพยายามทําบั น ทึก ความเขาใจ แผน และ
ขอตกลงความรวมมือทวิภาคีใหมกับประเทศในพื้นที่เปูาหมายบนเสนทางสายไหมแหงใหมของจีน (Inclusive
Development International, 2561)
จากการรวบรวมขอมูลรายงานของมหาวิทยาลัยเหยินหมินเมื่อปี 2559 ยุวดี คาดการณแไกล (2561)
ไดสรุปความกาวหนาบนเสนทาง BRI ของจีนไว 5 ประการ ไดแก 1) มีการประสานระดับนโยบายรวมกับ 56
ประเทศเพื่อเป็นการแสดงบทบาทสําคัญในการสนับสนุน BRI 2) มีการเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐานโดยมี
การลงนามในสัญญากอสรางโครงการสาธิตขนาดใหญ 38 โครงการที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมครอบคลุ ม 26 ประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มีโ ครงการก อสร างด านพลั ง งานและด านการสื่ อสาร
โทรคมนาคมอีกมากมาย 3) มีความรวมมือเพื่อเอื้อประโยชนแดานการคาและการลงทุนที่ไมมีขอจํา กัด ทําให
เกิดเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา 52 เขตใน 18 ประเทศตามเสนทาง Belt and Road 4) มี
การบูรณาการทางการเงินเพื่อหนุนเสริมโครงการภายใต BRI ใหประสบผลสําเร็จ รวมทั้งมีการขยายการใชสกุล
เงินหยวนในการลงทุนและการคาขามแดน และ 5) มีการสื่อสารระหวางประชาชนตอประชาชน โดยการ
สนับสนุนภาคประชาชนในการดําเนินงานตาม BRI ทําใหเกิดความรวมมือดานการศึกษา วัฒนธรรม การ
ทองเที่ยว การบริการทางการแพทยแ วิทยาศาสตรแ และเทคโนโลยี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนระหวางเยาวชน
พรรคการเมือง รัฐบาล และองคแกร/ปัจเจก ที่ไมใชรัฐบาล
ดานการลงทุนในชวงระยะเวลาเพียงไมกี่ปีที่ผานมาพบวา จีนไดลงทุนไปแลวมากกวา 5 หมื่นลาน
เหรียญสหรัฐ ในโครงการ BRI ตามประเทศที่อยูบนเสนทางดังกลาว ซึ่งเฉพาะในปี 2559 เพียงปีเดียว พบวามี
มูลคาการลงทุนโดยตรงสูงถึง 1.45 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเป็นรอยละ 8.5 ของการลงทุนออกนอกประเทศ
ทั้งหมดของจีน สําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น นักลงทุนจีนไดไปกอตั้งเขตการลงทุนรวม (Cooperation zones) รวมกับประเทศในแถบอาเซียน ไดแก กัมพูชา เวียดนาม รวมทั้งไทยดวย (สํานักงาน
สงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ, 2560)
3.2 ผลกระทบจากนโยบาย BRI
นับตั้งแตที่มีการประกาศนโยบาย BRI ของจีนขึ้นอยางเป็นทางการ จีนไดพยายามสรางความรวมมือ
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจการคาและการพัฒนาการขนสงในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคกับประเทศตาง ๆ
ที่เสนทางสายไหมพาดผาน โดยมีการลงทุนมูลคามหาศาลดังที่กลาวมาแลว รูปแบบการดําเนินงานภายใต BRI
จะมุงเนนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานโดยจีนจะเป็นผูลงทุนรายใหญที่สุด และจะดําเนินการโดยบริษัทของ
จีนเกือบทั้งหมด โดยไมเปิดโอกาสใหบริษัทของประเทศอื่นเขารวมโครงการ ผลที่ตามมาคือ จีนสามารถเป็น
ชองทางการปลอยเงินกูใหกับประเทศตาง ๆ ในชวง 10 ปีที่ผานมาไดปลอยเงินกูไปแลวกวา 350,000 ลาน
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เหรียญสหรัฐ รวมทั้งยังเป็นชองทางการสงออกสินคาของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สินคาที่เกี่ยวของกับการ
กอสราง นอกจากนี้ บริษัทวิศวกรรมและบริษัทกอสรางของจีนก็จะไดประโยชนแมหาศาล นอกจากนี้ ในระยะ
ยาว โครงสรางพื้นฐานในโครงการ BRI โดยเฉพาะถนนและทางรถไฟ ก็จะชว ยทําใหจีนคาขายกับประเทศตาง
ๆ ไดมากขึ้นดวย (ประภัสสรแ เทพชาตรี, 2561) ดังที่ ขวัญใจ เตชเสนสกุล (ม.ป.ป.) ไดแสดงความคิดเห็นไววา
เงื่อนไขของจี นเหล านี้ ทําให ภาคธุรกิจของจีนมีโ อกาสขยายการลงทุนสู ตางประเทศมากขึ้น และทําให จีน
สามารถขยายโอกาสในการสงออกสินค า จึงชวยบรรเทาปัญหาอุปทานสวนเกินในภาคการผลิตของจีนไดอีก
ทางหนึ่ง
ผลกระทบจากการผลักดันนโยบาย BRI ในแงการเมือง จีนจะไดรับประโยชนแจาก BRI ดวยการผูก
สัมพันธแกับประเทศที่เขารวมโครงการ สรางความใกลชิดเพื่อใหเป็นพันธมิตรกับจีนในอนาคต ดังเชนกรณีที่จีน
ไดมกี ารลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐานในปากีสถานมูลคากวา 60,000 ลานเหรียญสหรัฐ ทําใหความสัมพันธแจีน
กับปากีสถานใกลชิดแนนแฟูนขึ้นมาก นอกจากนี้ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานในกัมพูชา และ ฟิลิปปินสแ ก็มี
สว นสํ าคัญทําให ป ระเทศเหลานี้ มีความใกลชิดกับจีนมากขึ้นเชนกัน ทั้ งยังเป็นการลดระดับ ความสั มพันธแ
ทางการทูตและทางการทหารกับสหรัฐอเมริกา (ประภัสสรแ เทพชาตรี , 2561) รัฐบาลหลายชาติในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไดใหการสนับสนุนนโยบาย BRI เนื่องจากตองการเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซึ่ง
มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2561) อยางไรก็ตาม ประเทศ
เล็ก ๆ บางประเทศที่รวมมือกับจีนในโครงการ BRI ก็อาจมีความกังวลไดวาจะพึ่งพาจีนมากเกินไป จึงมีความ
พยายามในการดึงเอาประเทศที่เป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอื่น ๆ มาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหเกิดการ
แขงขันกับจีน ดังที่มีกรณีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลายประเทศไดเจรจาโครงการโครงสรางพื้นฐาน
กับทั้งจีนละญี่ปุน เพื่อดึงญี่ปุนมาถวงดุลอํานาจจีน สวนประเทศมหาอํานาจเศรษฐกิจอื่น ๆ ไมวาจะเป็นยุโรป
ตะวันตก ญี่ปุน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา กลับมีนโยบายในเชิงลบและตอตาน BRI อยางชัดเจน (ประภัสสรแ
เทพชาตรี, 2561)
แมวา BRI จะเป็น กลไกที่เอื้อประโยชนแตอจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน แตก็ยังชวยสราง
โอกาสในการแสวงประโยชนแรวมกันในภูมิภาคที่ตั้งอยูบนแนวพื้นที่เศรษฐกิจของจีน รวมทั้งอาเซียน ซึ่งมีไทยอยู
ดวย ประเทศตาง ๆ ที่อยูบนเสนทางก็ไดรับประโยชนแจาก BRI เชนกัน อันเป็นผลที่มาจากการพัฒนาโครงสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐานและการจางงานทองถิ่น ประเทศในกลุมอาเซียนที่อยูบนเสนทางสายไหมทางทะเลยิ่งไดรับ
ผลดีตอระบบขนสงทางทะเล ไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย นอกจากนี้ ในภาพรวมของอาเซียน BRI
ยังสามารถชวยในการแกไขปัญหาการเดินเรือในภูมิภาคดวย เชน ปัญหาการคับคั่งของการเดินเรือในชองแคบมะ
ละกา และปัญหาโจรสลัด (ขวัญใจ เตชเสนสกุล, ม.ป.ป.)
3.3 โอกาสของไทยบนเส้นทางสายไหมแห่งใหม่
ประเทศไทย แมจ ะไมไดอยูบนเส นทางสายไหมแห งใหมโ ดยตรง แตก็ปฏิเสธไมไดวาจะไมไดรั บ
ผลกระทบจากนโยบาย BRI แตอยางใด หากพิจารณาอยางรอบดานจะพบวานโยบาย BRI ของจีนมีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรแชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งสวนหนึ่งของแผนฉบับนี้มีเปูาหมายที่จะ
พัฒ นาระบบคมนาคมให เชื่อ มโยงกั บจี น เชน การเชื่ อมต อระหว างเส น ทางรถไฟความเร็ ว สู ง กรุ งเทพฯ-
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หนองคาย กับ เสนทางรถไฟความเร็วสูง สปป.ลาว-จีน (ขวัญใจ เตชเสนสกุล, อางแลว) โครงการเชื่อมตอ
เสนทางรถไฟดังกลาวจะสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวของไทยในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมี
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ภายใต
นโยบายไทยแลนดแ 4.0 ของรัฐบาลที่ตอยอดความสําเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ
Eastern Seaboard ซึ่งประเทศไทยไดดําเนินโครงการนี้มากวา 30 ปีแลว ปัจจุบันไดมีการยกระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและสงเสริ มใหเศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตใน
ระยะยาว โดยระยะแรกของ EEC จะมุงเนนการยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใน 3 จังหวัด
ไดแก ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561)
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนา โดยมีปัจจัยเอื้อไดแก การมีโครงสราง
พื้นฐานที่ดี มีความเจริญดานเศรษฐกิจ และมีรายไดตอหัวสูงสุดในประเทศไทย รวมทั้งมีการคมนาคมที่สะดวก
มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและหลากหลาย สามารถขยายธุรกิจสูแหลมอินโดจีน ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน
มาเลเซีย สิงคโปรแ และ อินโดนีเซีย ซึ่งจะชวยใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคไดอยางกวางขวาง
ดังนั้น การเชื่อมประสานยุทธศาสตรแ EEC กับ BRI จึงเป็นโอกาสอันดีของไทยที่จะสงเสริมการลงทุน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกดังกลาว อยางไรก็ตาม ควรระมัดระวังและคํานึงถึงความเสี่ยงตาง ๆ ที่
จะนํามาซึ่งปัญหาที่จะตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานภาระหนี้เงินกูที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกลาวในกลุมประเทศ
อาเซียนเนื่องจากการกูยืมเงินดวยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําจากธนาคารจีน นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงดานการเมืองและ
การบริหารจัดการโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญระดับประเทศที่จําเป็นตองอาศัยประสบการณแในการ
จัดการ
4. อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันมีความสําคัญมีความสําคัญตอทิศทางเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การ
ผลักดันนโยบาย BRI ของจีนที่ผานมาไดสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตออาเซียน ซึ่งสวนใหญเป็น
ประเทศกําลังพัฒนา และมีหลายประเทศที่อยูบนเสนทางสายไหมแหงใหม นโยบาย BRI จึงสงผลกระทบตอไทย
อยางหลีกเลี่ยงไมได ความสัมพันธแระหวางจีนและไทยที่มีมายาวนานนับแตโบราณสงผลตอความรวมมืออันดี
ระหวาง 2 ประเทศในทุก ๆ ดาน ดังที่ลาสุดไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินบาทและหยวนระหวางธนาคารแหง
ประเทศไทยและธนาคารกลางจีน ทําใหสกุลเงินหยวนมีบทบาทสําคัญมากขึ้นตอการคาระหวางประเทศของไทย
(สํานักงานตัวแทนธนาคารแหงประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง, 2555) นอกจากนี้ ไทยยังมีการเชื่อมโยงกับจีนอยูเดิม
ดานเชื้อสายและวัฒนธรรมอีกดวย ในดานความสัมพันธแทางเศรษฐกิจนั้น จีนมีบทบาทสําคัญยิ่งในฐานะคูคาและ
นักลงทุนอันดับตน ๆ ของไทย เนื่องจากไทยมีภูมิศาสตรแที่ตั้งอยูบนจุดศูนยแกลางอาเซียน จึงเป็นประเทศที่ดึงดูด
ความสนใจจากจีนและนักลงทุนชาติอื่น ๆ นับเป็นโอกาสที่ดีของไทยที่จะกระชับความสัมพันธแทางเศรษฐกิจกับจีน
ให เกิดความแน นแฟู นมากยิ่ งขึ้ นโดยการพั ฒนาความร วมมือทางยุ ทธศาสตรแภายใต BRI ของจี น ซึ่ งจะเอื้ อ
ประโยชนแอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศของไทย
ความรวมมือทางยุทธศาสตรแจีน-ไทยภายใต BRI จะกอใหเกิดผลเชิงบวกตอไทยหลายประการ ไมเพียง
สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทานั้น แตยังสรางโอกาสในการดึงการลงทุนและการถายทอดเทคโนโลยีจาก
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จีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ของไทย เพื่อมุงสูการเป็น
ศูนยแกลางของอาเซียนภายใตแผนยุทธศาสตรแชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ปัจจุบัน EEC ถือเป็นมาตรการ
สํ า คั ญ ของไทยที่ จ ะส ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย า งยั่ ง ยื น อั น จะเป็ น ประโยชนแ ต อ การส ง เสริ ม ความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคต ในการผลักดันโครงการ EEC สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2561) ไดกําหนดอุตสาหกรรมเปูาหมายที่จะสงเสริม
เพื่อใหเกิดการลงทุนอยางเป็นรูปธรรมภายใตกรอบ EEC ประกอบดวย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First
S-curve) ไดแก 1) อุตสาหกรรมยานยนตแแหงอนาคต 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแอัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ 5) อุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมรายไดดี
และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมกับ 5 อุตสาหกรรมใหมในอนาคต (New S-curve) ไดแก 1) อุตสาหกรรม
หุนยนตแ 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสแ 3) อุตสาหกรรมการแพทยแครบวงจร 4) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ 5) อุตสาหกรรมดิจิทัล การขับเคลื่อน EEC จะมุงเนนการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแและการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย นับตั้งแตปี 2558 เป็นตนมา โครงการ EEC มีความคืบหนาไปมาก และ
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผานมาก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ทําใหประเทศไทยมีหลักประกันทางกฎหมายในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรแดังกลาว
ที่นาสนใจอย างยิ่งคือ โครงสรางเศรษฐกิจจีนกําลังเขาสู ยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทําให มี
อุ ตสาหกรรมเกิ ดใหม ที่ สํ าคั ญคื อ เศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล และผลงานด านเทคโนโลยี (สํ านั กงานเลขาธิ การสภา
ผูแทนราษฎร, 2561) การประสานเชื่อมโยงยุทธศาสตรแ EEC ของไทย กับ BRI ของจีน เพื่อผลักดันนโยบายไทย
แลนดแ 4.0 จะกอใหเกิดประโยชนแสูงสุ ดตออุตสาหกรรมเปูาหมายของ EEC ไดเป็นอยางดี สอดคลองกับที่
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (อางแลว) เสนอวา EEC เป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลไทยที่สามารถ
ดําเนินการควบคูไปกับนโยบาย BRI ได เนื่องจาก EEC เป็น platform การปฏิรูปเศรษฐกิจไทยและมีแนวโนมวา
ในอนาคตจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของเอเซีย โดย EEC จะเป็นทั้งศูนยแกลางการคมนาคม เป็นจุดขนสง
และกระจายสินคา เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมแหงอนาคต เป็นศูนยแกลางการบินในภูมิภาค เป็น gateway ของนัก
ลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักลงทุนชาวจีนที่จะเขามาใช EEC เป็นฐานการผลิตเพื่อกระจายสินคาไปสูประเทศใน
กลุมอาเซียน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญเรงดวนในการเตรียมความพรอมดานทรัพยากร
บุคคลในสาขาวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสําคัญที่เกี่ยวของอื่น ๆ ใหเพียงพอเพื่อรองรับความ
ตองการที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดวย
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
BRI มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใหเติบโตอยางยั่งยืนโดยสงเสริมใหเกิดการลงทุนนอก
ประเทศเพื่อขยายบทบาทและอิทธิพลของจีนสูสากล ประเทศไทยควรเตรียมความพรอมเพื่อรองรับผลอัน
เนื่องมาจากการผลักดันนโยบาย BRI ตลอดจนพัฒนาความรวมมือทางยุทธศาสตรแจีน-ไทยโดยประสานเชื่อมโยง
EEC ของไทยกับ BRI ของจีนใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรแชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) ทั้งนี้ การประสานเชื่อมโยงยุทธศาสตรแการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกับจีนใหเกิดประโยชนแสูงสุดจําเป็นตองให
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ความสําคัญเรงดวนในการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสําคัญที่เกี่ยวของอื่น
ๆ ใหเพียงพอเพื่อเตรียมรองรับความตองการที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
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The construction of the kla cannal is conductive to the economic
development strategy of eastern Thailand
Professer Duan Lisheng
Sun Yat-sen University /Yunnan University
ABSTRACT
The construction of the kla canal is conducive to the construction of the economic corridor in
eastern Thailand.
Thailand has been debating whether to build the karat canal for a long time, but the problem
has not been solved. The rebels and the opposition are fighting each other. However, it is not
difficult to solve the problem if it is considered in the framework of the development strategy
of building an economic corridor in eastern Thailand.
The reason:
1. After the opening of the kla canal, it will be conducive to maritime transport links in the
northeast of Thailand.
2. The construction of the kla canal is beneficial to the development and construction of the
southern and eastern parts of Thailand.
3. Through the pioneering work of Sino-Thai cooperation in the construction of the karat
canal, the one belt one road of China and the eastern economic corridor of Thailand, is
planned to realize the development strategy.

开凿克拉运河有利于泰东部经济发展战略
段立生
内容提要：本文认为开凿克拉运河有利于泰国东部经济走廊的建设。长期以来，泰国朝
野就一直酝酿开凿克拉运河的问题，但一直议而不决。赞成派和反对派各执一词，似乎各自都
有道理。但如果把开凿克拉运河的问题置于建设泰国东部经济走廊的发展战略框架下考量，这
个问题就不难解决。这是因为：1、克拉运河开通以后，有利于泰东北地区的海上交通连接。
2、开凿克拉运河的大量投资和运河带来的收益，有利于泰国南部和东部地区的开发和建设。
3、通过中泰合作开凿克拉运河的创举，把中国一带一路和泰国的东部经济走廊实现发展战略
对接。
关键词：泰国东部经济走廊 克拉运河 一带一路
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（一）
关于开凿克拉运河的问题，恐怕是泰国历史上争论最久的一个问题。
最早提出开凿克拉运河的设想始于阿瑜托耶王朝那莱王(Narai
1656—1688)时
期。那莱王打算从宋卡一带开凿克拉运河，限当时的财力和技术条件而未能实施。曼
谷王朝时期(1782 年—今)亦多次提出开凿克拉运河的计划。1793 年拉玛一世提出开凿
克拉运河，从他留下的著作中可以查到证据。1858 年英国向拉玛四世建议在克拉地峡
最窄处开凿运河，拉玛四世表示同意，最后因资金缺乏而暂停。1866—1868 年间，这
个问题又在国际间炒作起来，法国也来谈判开凿克拉运河。拉玛四世担心因此丧失国
家权益和土地，予以拒绝。拉玛五世时期，1872 年英国又派人来考察拉农和春蓬之间
的地质情况，发现在这一段开凿运河可行。基于政治方面的考量，拉玛五世没有同
意。公元 1917 年拉玛六世对开凿克拉运河表现出兴趣，同样因为政治方面的顾虑而不
敢下决心。1935 年比里•帕侬荣担任泰国内政部长，曾草拟了克拉运河的开凿计划，
前提是不依靠外国，泰国自己筹资，对运河拥有完全主权。然而当时的现实条件使他
的计划无法实施。二战以后，英国恢复对新加坡的占领，基于对马六甲海峡利益的维
护，《英泰和平条约》第七条规定，未得到英国允许，泰国不得擅自开凿克拉运河。
这项规定，直到 1954 年英国撤出新加坡后才被废除。1960 年黄金半岛发展公司操宽
惹先生建议重启开凿克拉运河的计划，沙立总理原则上表示同意，但国家安全委员会
于 1964 年 3 月 31 日下令终止。1970 年内政部长操先生委托 TAMS 公司对开凿克拉运
河进行调研，结果表明，在沙敦和宋卡之间开凿运河最为适宜。1973 年又有人向政府
提出开凿克拉运河的建议，因政府更迭未能受理。1982 年泰国民族党议员向政府建议
组成一个调查小组，对开凿克拉运河进行调研。政府没有采纳这个建议。1983 年在泰
国交通部部长的支持下，EIR 和 FEF 两个单位联合举办开凿克拉运河的学术研讨会。
1984 年美国 FEF 机构驻泰国办事处在美国驻泰大使馆的支持下，向泰国交通部提出，
将组织企业家、学者、和有关的政府机构共同举办研讨会，寻求开发克拉运河的共
识。由于政局变化，炳•廷素拉暖总理宣布解散议会，使该计划无疾而终。1986 年炳•
廷素拉暖总理的开凿克拉运河的计划进行得比较顺利，美国和日本都表示要来投资。
但遭到以布洛•宾它散博士为组长的泰国专家组的反对。1988 年差猜•春哈旺总理明确
支持开凿克拉运河，欢迎外国公司以租赁的形式来投资，日本、台湾和美国的公司都
来申请投资。日本的 DIALCHISOGYO 公司最先递交了申请书。1990 年 2 月 6 日，日本
财团纷纷表态支持开凿克拉运河。但是，差猜•春哈旺总理强调说，当下最重要的是打
开印度支那的大门，因此把发展东南沿海的计划放在首位。1992 年 9 月川•立派当选
为总理，11 月 10 日由私人团体组成的克拉运河调研基金会成立。由于南部部分民主
党议员表示反对，所以进展不顺利。1997 年川•立派再度组阁，为解决泰国面临的严
重经济危机，再次将开凿克拉运河的问题提出来讨论。2001 年信武里府议员卡暖•察
罗巴探向上议院重提《开凿克拉运河议案》。5 月 17 日上议院通过成立克拉运河专门
委员会的决议。时任泰国总理的他信•西那瓦任命副总理兼内政部长差瓦立•永猜裕负
责这个专门委员会的工作。2005 年 6 月 24 日上议院一致通过开凿克拉运河的决议。
2006 年 9 月军方发动政变，克拉运河专门委员会的工作终止。
综上所述，从公元 1782 年至今，300 多年来泰国一直围绕着开凿克拉运河的问题
争议不断。多次提出开凿运河的议案，又多次因各种原因而被否决。克拉运河成为一
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个难产的婴儿。尽管难产，但总有一天是要诞生的，因为他关系到泰国的切身利益，
这从泰国历届政府和民间有识之士不间断地提出开凿克拉运河的议案，就可以反映出
他们的愿望和心声。
2017 年 5 月 10 日，在泰国—香港—上海投资研讨会上，泰国政府提出建设东部经
济走廊（EEC）的规划。根据这一战略部署，泰国计划在东部沿海的北柳、春武里和罗
勇三府设立经济特区，通过大力发展基础设施及实行一系列投资优惠政策吸引新产
业。将印度洋、太平洋、柬埔寨、老挝、缅甸、越南和中国南部连接在一起，使这一
地区成为推动泰国经济发展的新动能。
建设东部经济走廊是泰国朝野的一致共识，预料明年就可以启动投资。这个计划
为重启开凿克拉运河议题提供了新机遇，因为开凿克拉运河有利于泰国东部经济走廊
的建设。把开凿克拉运河的问题置于建设泰国东部经济走廊的发展战略框架下考量，
这个问题就不难解决。

（二）
把泰国东部沿海地区建设成交通和物流中心，是建设东部经济走廊的一项重要内
容。
交通和物流无非通过海、陆、空三条渠道来实现。三种渠道相比较，各有其优
势，但海道则比陆路和空中更有其不可替代的优点。首先，海道运输成本低廉，价钱
便宜，货运量大。一艘 10 万吨巨轮，所载货物，堪比几十架飞机或若干列火车。其
次，利用海道运输十分便捷。除开货轮作为运输工具之外，港口就是唯一必须具备的
基础建设设施。在这个问题上，泰东部三府现成就有可资利用的港口：
1、兰查邦深海港口（Laem Chabang Deep-sea Port），现正在进行第三阶段扩
建，每年可容纳 1800 万货物集装箱以及 300 万辆车往来。
2、罗勇马达普深海港口（Map Ta Phut Deep-sea Port），用于运输石油和天然
气，增加能源供给，对泰国石化行业无疑是极大的支持，现在也处于第三阶段扩建。
3、芭堤雅附近的 Sattahip 是邮轮停靠港口，可缩短暹罗湾东、西岸的航运时
间，促进货运和旅游业的发展。
由于泰国东部三府位于印度洋与西太平洋的海上航线中点位置，所以开凿克拉运
河，把印度洋和太平洋连接起来，对于建设东部经济走廊具有特别重要的意义。克拉
地峡位于泰国境内的马来半岛北部最狭处，北连中南半岛，南接马来半岛，横亘于暹
罗湾与安达曼海之间，最窄处 50 多公里，最宽处约 190 公里。如果在克拉地峡上开凿
一条运河，对泰国、对中国、对东南亚周边国家，乃至对全世界，都是一件非常有益
的事情。
克拉运河开通以后，大大缩短从印度洋到太平洋之间的航行时间和距离，比绕道
新加坡马六甲海峡降低运输时间和成本。航程至少缩短约 1200 公里，可省 2 至 5 天航
运时间。以 10 万吨油轮来算，单次能省下 35 万美元的运费。因此，无论是泰国自己
的船队，或是中国、日本、南韩、越南等国的船队，毫无例外皆会选择取道克拉运

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

291

288

河。泰国政府在克拉运河上设卡收费，每年收入，蔚为可观，不用多长时间，便能收
回投资开凿运河的成本。

（三）
开凿克拉运河获益最大的当然是泰国，这是毋庸怀疑的。根据初步预算，若开凿
一条宽 400 米，深 25 米，长 102 公里的双向运河，耗资将达到 200 亿——250 亿美
元。如果将运河的后期维护和运营成本也计算在内，耗资更是惊人。巨额的投资成
本，光靠泰国本身的经济力量是难以实现的。有一批泰国的知识分子坚持这项工程必
须由泰国人自己来完成，不同意让外国来投资，实际是一种空有爱国热情但不切实际
的想法。在现代全球经济一体化的新时代，若能利用外国的投资，未始不是一件好
事，它可以推动经济发展，扩大职工就业。正如 1988 年差猜•春哈旺总理提出的，欢
迎外国公司以租赁的形式来投资。这种投资方式，既可维护泰国的国家主权，又能解
决融资问题。
其实，泰国政府在推进东部经济走廊发展计划中，亦是将鼓励外国投资放在首位
的。泰国政府在投入国家预算的同时也推行“政府和民间资本合作制”（PPP：Public
—Private—Partnership）的合作模式，为社会资本参与东部经济走廊提供绿色通
道。
泰国政府计划从 2017 年至 2021 年，将外资企业在东部经济走廊的投资增加到
5000 亿泰铢，或者平均每年 1000 亿泰铢，这些资金主要来源于中国和日本的 30 家公
司。对于这个计划，泰国朝野并没有人出面反对。为什么在利用外资开凿克拉运河的
问题上，偏偏会出现反对声音呢？其原因只能说明一部分人对开凿克拉运河存在误
解。
以开凿克拉运河的名义吸引大量外资，必然给泰国带来巨大的经济收益，也一定
会促进东部经济走廊的建设和发展。有人预测说：“而克拉运河一旦配备大型船坞、
输油管线以及由中国建造的高速铁路交通网，则十年之内，春蓬府将崛起成为一个世
界级的综合型海陆物流中心。此后，机械制造、石油冶炼、旅游服务的产业升级，将
142
使泰国南部出现一个可与大曼谷地区相媲美的新经济中心。”
这个预测无疑是很有见地并且是能够实现的。
根据泰国第十二个国家经济与社会发展规划，到 2021 年，东部经济走廊要实现如
下目标：
首先，经济社会发展方面。5 年内年平均 GDP 增长 5%，年平均新增就业人数 10 万
人，年平均游客数量增加 1000 万人次。政府税收基础牢固，税收增加。增加对其他地
区的产品和服务需求，促进国家经济总体增长。传统产业和未来产业进行技术升级改
造，增加高新科技应用。

142
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岳汉：《克拉地峡：一个“百年搁置工程”的风险与收益》，载泰国《星暹日报》2014 年 12 月 1 日。
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其次，基础设施和物流方面。年平均降低物流运输成本 4000 亿泰铢。交通物流运
输基础设施能够互联互通，能够满足东部经济走廊内部需求，并能够与其他区域和经
济带、经济走廊连结。其中包括与泰国廊曼机场、素万那普机场和乌打抛机场能够联
通，并与泰国主要旅游景点相连结。升级乌打抛机场，在 20 年时间内乌打抛机场年旅
客吞吐能力达到 3000 万人次。萨达西港口升级改造完成，能够接纳大型集装箱运输船
和散装船。
凡是明白事理的人都可以看出，开凿克拉运河与实现 2021 年东部经济走廊发展目
标之间的互动和因果关系，是不言自明的。

（四）
通过中泰合作开凿克拉运河的创举，把中国“一带一路”和泰国的东部经济走廊
实现发展战略对接，这是实施开凿克拉运河计划所能带来的最大收益。
“一带一路（the Belt and Road）”是中国政府首先提出的一个国家发展计划和
理念。2013 年习近平主席在出访中亚和东南亚国家期间，提出共建“丝绸之路经济
带”和“21 世纪海上丝绸之路”的重大倡议，得到国际社会高度关注，应者云集。沿
线国家中，已经有近 60 个国家明确表示支持和积极参与，其中以泰国的反应最积极。
泰国政府不仅从理论的高度赞赏“一带一路”的发展计划，并且制定了建设东部经济
走廊（EEC）的规划，来与中国的“一带一路”发展计划对接。当代中泰两国的关系，
可以概括为“一带一路”框架下的国际关系。
开凿克拉运河所能带来的最直接的成果，就是把泰国南部边境地区与东部沿海地
区有机地联系起来。泰国南部边境地区，尤其是宋卡，自古就是海上丝绸之路的一个
重要途经地。正像宋卡府主管经济的副府尹阿努其所说：“我们在宋卡进一步发展海
143
泰国东部经济走廊是连
运，就是主动与中国倡导的 21 世纪海上丝绸之路对接。”
接泰国东西经济走廊和南北经济走廊的联通中心，也是连接印度洋、太平洋、柬埔
寨、老挝、缅甸、越南和中国南部的联通中心。未来要使泰国东部经济走廊发展成为
世界级经济中心、贸易和投资中心、交通和物流中心、世界级旅游胜地及东南亚大
门，除了制定一系列优惠外国投资的政策外，下决心利用外资开凿克拉运河，亦是一
个值得认真考虑的计划。
我们的结论是：开凿克拉运河有利于泰国东部经济走廊的建设。

2018 年 6 月 21 日
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王天乐，丁子：
《泰国发展战略对接“一带一路”设立边境经济特区》
，载《人民日报》2015 年 7 月 20 日。
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未来，泰国东部经济走廊将发展成为世界级经济中心、贸易和投资中心、交通和
物流中心、世界级旅游胜地及东南亚大门。
泰国投资委员会针对设立在东部经济走廊特区内的企业的待遇与优惠政策包括：
投资促进委员会标准待遇及 5 年内减免企业所得税 50%；企业所得税减免优惠最长可
享受达 15 年；为东部经济走廊中的战略项目提供资助；公司管理层、投资者、专家可
享受最高不超过 17%的所得税税率。
泰国投资促进委员会 BOI 东部经济走廊刺激政策：
1. 区域内企业所得税豁免延长至 15 年。
2. 机械类产品进口免税，用于生产出口产品和研发产品的原料进口也免税。
3. 财政刺激目标行业，支持研发投资，创新和吸引高新产业人才。
4. BOI（泰国投资促进委员会）支持的项目将允许拥有土地。
5. 便利的签证和工作许可。
泰国 7000 亿大搞基建，力图摆脱中等收入国家标签
泰国总理巴育近日表示，与东部经济走廊（EEC）类似的项目将在泰国其他地区
建设，这将是泰国摆脱国际“中等收入国家”标签的重要一步。
政府的 EEC 政策委员会批准了价值近 7000 亿泰铢的基础设施建设项目，包括高速铁
路、机场、扩建深海港口，以及工业园区。
“因此，泰国方面积极表态希望同‘一带一路’倡议对接，一方面是希望能够
吸引更多中国的投资者赴泰国投资；另一方面则是借由未来规划中的中泰铁路等联通
泰国曼谷到北部的高铁，进而与中国这个大市场联系起来，这正与促进互联互通的
‘一带一路’倡议有了对接的契机。”
颂吉在 6 月 22 日举行的“泰国大战略动向”说明会上就特别强调，泰国要与
“一带一路”倡议对接，特别是实现东部经济走廊铁路与中泰铁路合作项目对接，让
东部经济走廊成为本地区的物流中心。
“泰国除了希望实现同中国在商贸往来、物流、人才等方面的联通外，从更广
泛的层面来看，是希望借助‘一带一路’倡议实现与马来西亚、新加坡等东南亚国家
的连接，发展成为东南亚地区的中心地带。”
泰国也希望分享这一红利，希望能够与“一带一路”沿线各国实现对接，特别
是与中国基础设施如铁路、港口等实现对接。
根据国家总体发展战略，泰国政府推出“东部经济走廊”发展规划，作为实现
总体发展战略的重大战略举措。东部经济走廊旨在建成泰国产业升级的区域平台，以
带动泰国整个产业结构调整，促进泰国社会经济的发展和提升国家工业化水平。东部
经济走廊的区位优势、投资环境和优惠政策为正在响应“一带一路”倡议的中国企业
提供了良好的合作机遇。这将成为中泰经济合作的新亮
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同时，泰国政府根据二十年国家发展战略，提出“泰国 4.0”战略方针。“泰国
4.0”方针是通过竞争力、包容性和绿色增长发展引擎，推动泰国原本以劳动密集型低
技术含量的产业，向高新技术高附加值的产业进行升级转型。为此，泰国政府提出
“东部经济走廊”规划，作为重大战略举措，打造泰国东部沿海经济特区。
泰国东部经济走廊位于大湄公河经济走廊和 21 世纪海上丝绸之路之间，地处泰国
湾东岸，陆上与柬埔寨、老挝、越南连接，海上则位于印度洋与西太平洋的海上航线
中点位置，是泰国传统的工业基地、海运物流中心，具有特殊的地缘优势和发展空
间。
东部经济走廊拥有泰国最重要的两大深水港，林查班港口和马达普港口，以及正在
开发中的萨达西港口。其中，林查班港口是泰国最大的国际深水港，2016 年集装箱吞
吐量达到 706 万个标准集装箱，泰国 98%的出口车辆经由林查班港口运输。同时，东
部经济走廊还拥有泰国 3 号和 7 号两条国道，能够连接曼谷和东部地区各重要的工业
区、码头和城市。
泰国东部经济走廊规划总的指导思想是，通过经济特区的建设，带动区域高新科技
发展，推动泰国产业机构调整，打造区域未来产业超级集群（SuperCluster），带领
泰国走出中等收入陷阱。其具体原则包括：
根据泰国第十二个国家经济与社会发展规划，到 2021 年，东部经济走廊要实现如下目
标：
首先，经济社会发展方面。5 年内年平均 GDP 增长 5%，年平均新增就业人数 10
万人，年平均游客数量增加 1000 万人次。政府税收基础牢固，税收增加。增加对其他
地区的产品和服务需求，促进国家经济总体增长。传统产业和未来产业进行技术升级
改造，增加高新科技应用。
其次，基础设施和物流方面。年平均降低物流运输成本 4000 亿泰铢。交通物流
运输基础设施能够互联互通，能够满足东部经济走廊内部需求，并能够与其他区域和
经济带、经济走廊连结。其中包括与泰国廊曼机场、素万那普机场和乌打抛机场能够
联通，并与泰国主要旅游景点相连结。升级乌打抛机场，在 20 年时间内乌打抛机场年
旅客吞吐能力达到 3000 万人次。萨达西港口升级改造完成，能够接纳大型集装箱运输
船和散装船。
泰国东部经济走廊的建设，为泰中两国围绕“一带一路”的合作提供了一个新
的平台。泰国政府在投入国家预算的同时也推行“政府和民间资本合作制”（PPP：
Public—Private—Partnership）的合作模式，为社会资本参与东部经济走廊提供绿
色通道。
当代中泰两国的关系，可以用一句话概括：是“一带一路”框架下的国际关
系。
2017 年 05 月 10 日，在泰国—香港—上海投资研讨会上，泰国政府提出建设东部
经济走廊（EEC）的规划。
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“一带一路”所指的是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”，简称
“一带一路”。这是一个地域经济的概念，没有任何的政治内涵，也不是政治同盟或
军事同盟。“共建‘一带一路’旨在促进经济要素有序自由运动、资源高效配置和市
场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次
的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。”144 共建“一
带一路”必须“恪守联合国宪章的宗旨和原。遵守和平共处五项原则，即尊重各国的
主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、和平共处、平等互利。”145 正是由于这
样的原因，我们才能将现代国际关系置于“一带一路”的框架之下。
克拉地峡位于泰国境内的马来半岛北部最狭处，北连中南半岛，南接马来半岛，
横亘于暹罗湾与安达曼海之间，最窄处 50 多公里，最宽处约 190 公里。随着当前中泰
战略合作伙伴关系的推进，开凿克拉运河的计划又被提上议程。要不要开凿克拉运河?
这个争议沿袭了许多年，开凿克拉运河的建议多次被提起，又多次因各种阻力而
搁置。现在似乎到了必须重启这个话题，并最后做出决定的关键时刻，因为历史发展
的机遇不可一失再失。
首先，从克拉运河获益最大的当然是泰国。根据初步预算，“若开凿一条宽 400
米，深 25 米，长 102 公里的双向运河，耗资将达到 200 亿——250 亿美元，几乎相当
于长江三峡大坝总投资的五分之四，如果将运河的后期维护和运营成本也计算在内，
耗资更是惊人。”巨额的投资成本，光靠泰国本身的经济力量是难以实现的。过去有
一批泰国的爱国知识分子坚持这项工程必须由泰国人自己来完成，不同意让外国来投
资。实际是一种空有爱国热情但不切实际的想法。这种想法无疑与当时的社会历史条
件相吻合，在现代全球经济一体化的时代，泰国若能外国的巨额投资，未始不是一件
好事，它可以推动经济发展，扩大职工就业。运河一旦通航，便可以坐收过路钱。
“而克拉运河一旦配备大型船坞、输油管线以及由中国建造的高速铁路交通网，则十
年之内，春蓬府将崛起成为一个世界级的综合型海陆物流中心。此后，机械制造、石
油冶炼、旅游服务的产业升级，将使泰国南部出现一个可与大曼谷地区相媲美的新经
济中心”
其次，对中国来说，开通克拉运河必然有助创建“一带一路”的发展战略。它可
以使 21 世纪的海上丝路更加便捷和通畅，比绕道马六甲海峡降低运输时间和成本。航
程至少缩短约 1200 公里，可省 2 至 5 天航运时间;以 10 万吨油轮来算，单次能省下
35 万美元的运费。不仅可以惠及中国东南沿海经济的发展，还可以提高上海作为世界
海上贸易中心、物流中心、金融中心和信息中心的竞争力。同时，有助于加强中国与
东南亚、中东、非洲、欧洲各国的贸易往来。减少对马六甲海峡通道的依赖，开辟了
一条新的能源通道。

144

国家发展改革委、外交部、商务部：《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行
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The Connectivity of Belt and Road Initiative of China and Eastern
Economic Corridor of Thailand
Assist Prof. Chulaporn Kobjaiklang, Ph.D.
Li Renliang, Ph.D.
Assist Prof. Prayong Temchavala, Ph.D.

ABSTRACT
The purpose of the research includes: 1) to study the proposal and strategy of the Belt and
Road Initiative under China’s Economic and Social Development 13th Five-Year Plan (20162020); 2) to study the infrastructural competitiveness of Thailand in terms of road, water, and
air from the past 5 years to the present day from Global Competitiveness Index Report (20122017); 3) to study the connection of China’s infrastructure between Belt and Road Initiative
and EEC; 4) to study the benefits of China-Thailand cooperation through the connection of
Belt and Road Initiative and EEC. The study indicates that China has to proceed as planned
Economic and Social Development 13th Five-Year Plan, because the speed of economic
growth is estimated to decrease gradually. The growth rate of China’s economy will maintain
the rate of 6.5% up to 2020. According to the study of the World Economic Forum by the
Global Competitive Index (2012-2017), the infrastructural competitiveness of Thailand is
expected to be declining in terms of road, railway, water, and air. Through the infrastructural
connectivity of the Belt and Road Initiative and EEC, it is found that EEC has an advantage
in location, which can be the center of ASEAN and China. The government of Thailand has
given priority to the development of the regional economy, and there is a high possibility that
EEC would become the driving force for the economic growth of ASEAN region. China and
Thailand will benefit from network connections between Thailand and ASEAN countries.
Through the connection between the Belt and Road Initiative and EEC, the benefits of the
cooperation between Thailand and China includes politics and security, trade and investment,
social and cultural and tourism. Financial support from the Asian Infrastructure Investment
Bank, Asian Infrastructure Investment Bank and the Silk Road Fund will provide
opportunities for Thailand in the future and Thailand can take opportunities from China's
cooperation framework.
Key Words: Connectivity,

Belt and Road Initiative, Eastern Economic Corridor
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การเชื่อมโยงแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคใหม่กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Connectivity of BRI and EEC)
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การเชื่อมโยงแถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหมยุคใหมกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Connectivity of BRI and EEC)” ครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาที่มาและขอเสนอริเริ่ม
BRI ของจีน ผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ชวงปี ค.ศ. 2016-2020 2) เพื่อศึกษาปัญหาของ
โครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยดานการขนสง ยอนหลัง 5 ปี จากขอมูลของ World Economic Forum
โดยศึกษาจาก Global Competitive Index (GCI) จากปี 2012-2017 3) เพื่อศึกษาความเชื่ อมโยงดาน
โครงสรางพื้นฐานของจีนผานนโยบาย BRI กับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC และ 4)
เพื่อศึกษาประโยชนแ และทิศทางนโยบายความร วมมือไทย-จีน ผ านการเชื่อมโยงของ BRI กับ EEC ผล
การศึกษาพบวา จี น ตองดําเนิน ตามแผนพัฒ นาสั งคมและเศรษฐกิจฉบั บ ที่ 13 เนื่อ งจากความเร็ ว ในการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจจะลดสูระดับกลาง-สูง เศรษฐกิจจีนไดเขาสูภาวะจุดสมดุลใหม (New Normal) และจะ
รักษาอัตราการขยายตัวที่รอยละ 6.50 ไดถึงปี 2020 จีน และใหความสําคัญเรื่อง “ความฝันของจีน” คือเรื่อง
นโยบายประเทศเขมแข็งมั่นคง ประชาติเจริญรุงโรจนแ และประชาชนอยูดีมีสุข ซึ่งความฝันของจีนมีเปูาหมายที่
ยิ่งใหญแหงทศวรรษ คือ ในปี ค.ศ. 2020 กรณีของประเทศไทยยังประสบปัญหาในเรื่องโครงสรางพื้นฐานจาก
การศึกษาของ World Economic Forum โดยศึกษาจาก Global Competitive Index (GCI) จากปี 20122017 พบวาประเทศไทยมีแนวโนมการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทาง
อากาศลดลงอยางตอเนื่อง การเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐานของไทย-จีน ผานนโยบาย BRI และ EEC พบวา
EEC มีความไดเปรียบในดานทําเล ซึ่งสามารถเป็นศูนยแกลางของอาเซียนและเอเชียดานการคมนาคม รัฐบาล
ไทยไดใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคและยกระดับอุตสาหกรรมใน EEC และมีความเป็นไปได
สูงที่ EEC จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเกิดประโยชนแกับทั้งสองประเทศ
ในดานการเชื่อมโยงเครือขายทั้งประเทศไทยและกลุมประเทศในภูมิภาคอาเซีย น ประโยชนแ และทิศทาง
นโยบายความรวมมือไทย-จีน ผานการเชื่อมโยงของ BRI กับ EEC พบวาไดประโยชนแทั้งดานการเมืองและ
ความมั่นคง การคาการลงทุน ดานสังคมและวัฒนธรรม การทองเที่ยว ดานการสนับสนุนดานการเงินในกองทุน
การเงินระหวางประเทศอยาง AIIB และ Silk Road Fund สามารถสรางโอกาสใหกับไทยไดในอนาคต และ
ไทยสามารถอาศัยประโยชนแจากดานกรอบความรวมมือตางๆ ที่จีนมี
คาสาคัญ: การเชื่อมโยง แถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหมยุคใหม ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ที่มาของปัญหา
การพัฒนาของจีนอยางตอเนื่องจาก 35 ปีที่ผานมา จีนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญรุงเรืองได
อยางรวดเร็ว โดยอาศัยปัจจัยที่สงผลในทางบวกก ประกอบดวย ตลาดเสรีในยุคโลกาภิวัตนแ ตลาดแรงงาน
ราคาถูกภายในประเทศ การใชทรัพยากรภายในประเทศปริมาณมาก และการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ
อยางไรก็ตามการพัฒนาของจีนในอดีตที่ผานมา สงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตอการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน แมการขยายตัวทางเศรษฐกิจประสบความสําเร็จสิ่งที่ตามมาคือผลกระทบดานความไมสมดุลทาง
ธรรมชาติ สิ่ งแวดล อม ความขัดแย งทางสั งคม อารยะธรรมถดถอยเกิดขึ้น ตามมา ปัจจุบันเป็นยุคสมัย ที่
เปลี่ยนแปลงไปเกิดการแขงขันรุนแรงมากขึ้นรวมถึงการกีดกันทางการคา ตลาดแรงงานราคาต่ําเริ่มหายไป
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มาตรการดานสิ่งแวดลอม146 (วิบูลยแ ตั้งกิตติยาภรณแ, 2559) สิ่งสําคัญในยุคปัจจุบันที่สงผลกับจีน คือสภาวะ
ทางเศรษฐกิจของโลกที่ถดถอยประกอบกับสถานการณแภายในประเทศจีนเองเป็นปัจจัยที่สงผลตอการลดระดับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนใหชะลอตัวลง ซึ่งรัฐบาลจีนเรียกวา สภาวะปกติใหม หรือ “New
Normal” รัฐบาลจีนตองออกมาตรการและนโยบายใหมอยางตอเนื่องเพื่อรักษาสถานภาพและความแข็งแกรง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากสภาวะที่จีนเผชิญอยู ในปี ค.ศ. 2016 รัฐบาลจีน โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (ปี ค.ศ. 2016 - 2020) และเป็นปีที่ 3 ที่รัฐบาล
จีน รวมถึงเป็นการเปิดศักราชใหมของผูนําใหมของจีน เนนเรื่อง “ความฝันของจีน” คือเรื่องนโยบายประเทศ
เขมแข็งมั่นคง ประชาติเจริญรุงโรจนแ และประชาชนอยูดีมีสุข ซึ่งความฝันของจีนมีเปูาหมายที่ยิ่งใหญแหง
ทศวรรษ คื อ ในปี ค.ศ. 2020 จี น ต อ งบรรลุ “สั ง คมที่ ป ระชาชนมี ฐ านะพออยู พ อกิ น อย า งทั่ ว ถึ ง ” โดย
ประชาชนจีนตองไดรับการศึกษา มีรายไดจากงานที่มั่นคง ไดรับการรักษายามเจ็บปุวย ไดรับการดูแลยามแก
ชรา และมีบานที่อยูอาศัยเป็นของจนเอง จากการเผชิญสถานการณแของเศรษฐกิจจีนในยุค “New Normal”
จีนพบกับปัจจัยความทาทายสําคัญ 9 ปัจจัยดวยกันประกอบดวย 1) ยุคแหงการเจริญเติบโตในอัตราสูงสิ้นสุด
ลง 2) ตัวเรงการเติบโตเดิมเรื่มถูกแทนที่โดยแรงกระตุนตัวใหม 3) ระบบเครือขายอิ นเตอรแเน็ตเขาแทนที่ระบบ
ดั้งเดิม 4) สังคมชนบทพัฒนาสูสังคมเมืองมากขึ้น 5) ยุคตนทุนสูงกําลังกอตัวอยางเงียบๆ 6) ธุรกิจบริการโต
แซงหนาธุรกิจอุตสาหกรรม 7) การรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคเริ่มกอตัว 8) ศักยภาพของประชาชนเริ่ม
สําคัญกวาปริมาณของประชากร และ 9) มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมมีบทบาทมากขึ้น จีนเปลี่ยนโฉมระบบกล
ไกลและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลองกับสภาวะ “New normal” โดย “ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภ าพการพัฒนาดวย 1) การปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจดานอุปทาน (Supply-side Structural
Reform) และ 2) สงเสริมนโยบายและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจดวยการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจดานอุป
สงคแ (Demand-side Structural Reform) รวมถึงการผลักดันนโยบาย “One Belt One Road” ของ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นนโยบายหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 ซึ่งนโยบาย
เหลานี้จะนํามาซึ่งโอกาสและความทาทายสําหรับประเทศจีนและประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
ตอมาหลังจากประชุมจีนประกาศเดินหนาขยายอิทธิพลในเวทีโลกผานโครงการ “Belt and Road Initiative”
ซึ่งเดิมรูจักกันดีภายใตโครงการชื่อ “One Belt One Road” ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใช “Belt and Road
Initiative: BRI” เศรษฐกิจจีนทวีความสําคัญในเวทีโลกมากขึ้นดวยการกาวขึ้นมาเป็นประเทศผูสงออกอันดับ
1 และเป็นประเทศผูลงทุนอันดับ 2 ของโลก ตั้งแตปี ค.ศ. 2015 การประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตแจีน
ครั้งที่ 19 ที่ปิดฉากลงในวันที่ 24 ตุลาคม 2017 นายสี จิ้นผิง ไดกลาวถึงเปูาหมายการเป็นประเทศทรงอิทธิพล
ของโลกภายในปี 2050 ทั้งในดานการคา การลงทุน และการสนับสนุนการสรางอนาคตรวมกันของมนุษยชาติ
ซึ่งเป็นนัยสําคัญวาจีนจะดําเนินนโยบายเปิดประเทศอยางเต็มรูปแบบ147
โครงการ Belt and Road Initiative: BRI หรือเสนทางสายไหมศตวรรษที่ 21 เป็นยุทธศาสตรแหลักใน
การเดินหนาเปิดประเทศและขยายอิทธิพลของจีนในเวทีโลก โดยจะเชื่อมโยงเส นทางคมนาคมขนสงและ
เศรษฐกิจจีนกับ 65 ประเทศ ใน 3 ทวีป ซึ่งจะครอบคลุมราว 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสงเสริมการ
146

วิบูลยแ ตั้งกิตติยาภรณแ, เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตรแและแผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีนในสถานการณแใหม,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 1 เมษายน 2559.
147
EIC Analysis / Interesting Topics, เผยแพรใน EIC Outlook ฉบับไตรมาส 1/2018 เขาถึงโดย:
https://www.scbeic.com/th/detail/product/4312
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เคลื่อนยายสินคาและบริการประมาณรอยละ 25.0 ของการคาโลกทั้งหมด โดยในระยะแรกของโครงการจะ
เป็นการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อเชื่อมตอเสนทางคมนาคมทางบก Silk Road Economic Belt และทางน้ํา
Maritime Silk Road และการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษบนเสนทาง BRI การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามแผน
ยุทธศาสตรแ BRI อาจตองใชเงินลงทุนจํานวนมากถึง 5 ลานลานดอลลารแสหรัฐฯ ซึ่งจีนเป็นผูนําในการระดมทุน
ผานธนาคารของรัฐ ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานแหงเอเชีย (Asia’s Infrastructure Investment
Bank: AIIB) และกองทุนเสนทางสายไหม (Silk Road Fund) รวมมูลคาราว 2.92 แสนลานดอลลารแสหรัฐฯ
ในปี ค.ศ. 2016 และอีก 1.13 แสนลานดอลลารแสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นระหวาง
จีนและประเทศบนเส นทางสายไหม กอ ให เ กิด โอกาสดา นการค าและการลงทุน จํานวนมาก ดั งนั้ น เพื่ อ
สนับสนุนใหเกิดการคาและการลงทุนอยางเสรี จีนเตรียมปรับแกกฎหมายสงเสริมการแขงขันอยางเทาเทียม
ระหวางนักลงทุนชาวตางชาติและชาวจีน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบภาษีเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ทําธุรกิจมากขึ้น พรอมทั้งการประกาศใช “Negative List Approach” หรือการระบุรายการที่ไมเปิดเสรีทั่ว
ประเทศในปี 2018 นี้ ในขณะเดียวกัน ธนาคารแหงชาติจีนเริ่มเปิดเสรีภาคการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ BRI
โดยมีโครงการสําคัญคือ “Bond Connect” ที่เปิดโอกาสใหชาวตางชาติมีสวนรวมในตลาดพันธบัตรหยวนใน
ฮองกงและสงผลใหฮองกงกลายเป็นตลาดสําคัญในการระดมทุนสําหรับโครงการ BRI ในอนาคต นอกจากนี้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะสงเสริมการใชเงินหยวนในประเทศตางๆ บนเสนทางสายไหม สอดคลองกับ
ความพยามยามของธนาคารแหงชาติจีนที่ตองการใหเงินหยวนเป็นสกุลเงินสากล และจะยืดหยุนคาเงินหยวน
ใหเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น แมโครงการ BRI จะถูกมองวาเป็นเครื่องมือสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจจีน
ที่เริ่มชะลอตัวลงและการหาตลาดใหมเพื่อระบายสิ นคาจากการผลิ ตส วนเกินในประเทศ แตจีนเนนย้ําวา
โครงการ BRI จะมอบประโยชนแใหแกทุกฝุาย ซึ่งมีประเทศบนเสนทางสายไหมใหมจํานวนมากใหความสนใจ
และเขารวมในโครงการ ซึ่งกลุมประเทศอาเซียนและไทยจะได รับประโยชนแจากการเชื่อมโยงทางภูมิศาสตรแ
และเศรษฐกิจนี้ดวยเชนกัน โดยคาดการณแวาเม็ดเงินลงทุนภายใตโครงการ BRI ราว 7.5 แสนลานดอลลารแ
สหรัฐฯ ตอปี จะไหลเขาสูในทวีปเอเชีย และราวรอยละ 60.0 ของเงินลงทุนดังกลาวจะไหลเขามาที่ภูมิภาค
อาเซีย น รวมทั้งจี น มี การจั ด ตั้งธนาคารเพื่อการลงทุน โครงสร างพื้น ฐานเอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank: AIIB) ที่ริเริ่มโดยจีนในปี พ.ศ. 2013 เป็นประเด็นที่ทั่วโลกตางใหความสนใจ โดยมี
วัตถุประสงคแ หลักเพื่อเป็นแหลงเงินทุนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ระบบถนน
ระบบราง ทาเรือ ทาอากาศยาน พลังงาน และโทรคมนาคม การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
เอเชีย หรือ AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) ที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนตั้งแต
เมื่อปลายปี 2013 การลงทุนในโครงสราง พื้นฐานนับวามี สวนสําคัญตอการเติบโตทาง เศรษฐกิจอยางมากไม
แพการคาระหวาง ประเทศ แตก็เป็นการลงทุนที่จําเป็นตองใช เงินทุนอยางมหาศาล ที่มาของการจัดตั้ง AIIB
ภายใตความพยายามของจีนที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียเขา ดวยกันผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ
อาทิ ระบบถนน ระบบราง ทาเรือ ทาอากาศยาน พลังงาน และ โครงขายโทรคมนาคม ตอมา เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2014 ในการประชุมรัฐมนตรีคลังกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก (APEC) ณ กรุงปักกิ่ง
ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการกอตั้งธนาคาร AIIB อยางเป็นทางการ โดยมี ประเทศผูรวม
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กอตั้งกลุมแรกจํานวน 21 ประเทศ ประกอบดวย จีน ไทย เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปรแ เวียดนาม
มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินสแอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน เนปาล บังกลาเทศ มองโกเลีย คูเวต โอมาน กาตารแ
คาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน ตอมาไดมีการกําหนดระยะเวลาการเปิดรับสมัครประเทศสมาชิก ผูรวมกอตั้ง
เพิ่มจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2015 ที่ผานมา โดยมีหลายประเทศแสดงความสนใจขอเขารวม และ ปัจจุบัน
ธนาคาร AIIB มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 57 ประเทศ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของไทยเป็น
โครงการเชื่อมโยงที่จะรองรับ การลงทุนโดยตรงจากจีนและตางชาติที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ประกอบกับที่ตั้งของ
ไทยที่อยูในจุดยุทธศาสตรแสําคัญจะเป็นผลดีตอเศรษฐกิจไทยในหลายดาน ทั้งการคา การลงทุน และการเป็น
ศูนยแกลางดานตางๆ ของภูมิภาค อาทิ การเงิน การทองเที่ยวและโลจิสติกสแ ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2017
ไทยไดลงนามความรวมมือกับจีนในโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที่ 1
มูลคา 5,200 ลานดอลลารแสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในเสนทางเชื่อมตอภายใตโครงการ BRI นอกจากนี้ รัฐบาลไทยมี
ความพยายามที่จะดึงดูดการลงทุนดานเทคโนโลยีจากจีนเขามาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยใหกาวทันจีนและโลกในยุคปัจจุบัน ดังนั้นหากจีนสามารถผลักดันใหเกิดความ
รวมมือทางเศรษฐกิจอยางเหนียวแนนกับนานาประเทศภายใต BRI ไดสําเร็จ อิทธิพลของจีนในเวทีโลกทั้งด าน
เศรษฐกิจและการเมืองจะแข็งแกรงยิ่งขึ้น จากเหตุผลที่ประเทศไทยเป็นศูนยแกลางการเชื่อมโยงกลุมเศรษฐกิจ
ทั้งในอาเซียน (ASEAN) เอเชีย (Asia) และโลก ประเทศไทยเป็นตําแหนงศูนยแกลางการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อม
เอเชีย และภูมิภาคโลก เป็นจุดยุทธศาสตรแสําคัญของกลุม AEC ทั้งดานการผลิตการคา และการขนสง EEC จะ
เป็นมหานครแหงอนาคต หรือ “Gateway to Asia” ซึ่งมีความพรอมและทันสมัยมาที่สุด ดังนั้นการขับเคลื่อน
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยางหยั่งยีน มุงเนนการพัฒนาพื้นที่อยางเต็มรูปแบบ ประกอบดวย 3 จังหวัด
คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จากการพัฒนากวา 30 ปีของโครงการ “Eastern Seaboard” ซึ่ง
ประกอบดวยอุตสาหกรรมหลัก เชน ปริโตเคมี หนึ่งใน 5 ของเอเชีย เป็นฐานการผลิต อิเล็กทรอนิกสแ และยาน
ยนตแ ที่สําคัญของโลก มีทาเรือน้ําลึก และทาเรือที่ทันสมัย พรอมแรงงานที่มีทักษะสูง เป็นพื้น ที่ที่เหมาะสม
และมีศักยภาพที่จะกาวเป็นศูนยแกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย โดยรัฐบาลพรอมที่จะผลักดันใหเป็นระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC บนพื้นที่กวา 13,000 ตารางกิโลเมตร ใหเป็นศูนยแกลางอุตสาหกรรมแหงอนาคต
เป็นที่ตั้งของสํานักงานระดับภูมิภาคของสํานักงานระดับโลก เป็นศูนยแกลางการพัฒนาการคา การลงทุน การ
ขนสงและพัฒนาเมืองใหม รวมถึงการพัฒนาการทองเที่ยวอยางครบวงจร และเพื่อยกระดับประเทศไทยสู
หัวใจการเป็นศูนยแกลางเศรษฐกิจของเอเชีย 148EEC มีบทบาทสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค
โดยเฉพาะความรวมมือระหวางไทย-จีน ภายใตโครงการ EEC ซึ่งจะมีศักยภาพสูงตอการอํานวยความสะดวก
และใหคําชี้แนะกับภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนใหวิสาหกิจและบริษัท สามารถเอื้อประโยชนแซึ่งกันและกัน ดังนั้น
โครงการ EEC จึงเป็นระเบียงแหงการพัฒนาและเขตพัฒนาพิเศษแหงมิตรภาพ เพื่อสรางคุณูปการตอความ
รว มมื อพหุ ภ าคี ตอการพัฒ นาเศรษฐกิจภูมิภ าคและตอประเทศไทย ทั้งนี้ หั ว ใจสํ าคัญในการที่จะไดมาซึ่ง
148
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ผลประโยชนแของทั้งสองประเทศปัจจัยสําคัญ คือ การเชื่อมโยงกับโครงการ BRI ของจีน ซึ่งเป็นโครงการที่จะ
สงเสริมโครงการ EEC ของไทยใหสมบูรณแได โดยที่ประเทศไทยตองศึกษาเจาะลึกในเรื่องแนวนโยบายที่มาของ
โครงการ BRI วามีที่มาอยางไรเกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 13 ของจีนอยางไร
ทั้งนี้ไทยจะตองทราบขอจํากัด จุดแข็งที่ไทยมีอยูดานโครงสรางพื้นฐานหลักๆ ของไทยทั้ง ทางบก ทางเรือ
และทางอากาศ เพื่อจะหาทางเชื่อมโยงระหวาง BRI ของจีนรวมกับ EEC ของไทย ใหเกิดประโยชนแสูงสุดกับทั้ง
สองประเทศ ดังนั้นจะมีแนวทางและมีนโนบายอยางไรบางจาการเรียนรูขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากประเทศ
เพื่อนบานและไทยเองเพื่อเพิ่มความรวมมือ และเกิดประโยชนแกับภูมิภาคผานการเชื่อมโยงแถบเศรษฐกิจ
เสนทางสายไหมยุคใหมกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Connectivity of BRI and EEC)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาที่มาและขอเสนอริเริ่ม BRI ของจีน ผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ชวงปี
ค.ศ. 2016-2020
2. เพื่อศึกษาปัญหาของโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยดานการขนสง (Thailand Infrastructure)
ยอนหลัง 5 ปี จากขอมูลของ world Economic Forum โดยศึกษาจาก Global Competitive Index (GCI)
จากปี 2012-2017
3. เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐานของจีนผานนโยบาย BRI กับโครงการระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC
4. เพื่อศึกษาประโยชนแ และทิศทางนโยบายความรวมมือไทย-จีน ผานการเชื่อมโยงของ BRI กับ EEC
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) มี ก ารศึ ก ษาจากเอกสาร
(Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร รวมกั บการหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
เชน หองสมุด ในขอมูลออนไลนแ และ เว็ปไซดแที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูลที่สําคัญ รวมกับการสัมภาษณแอยาง
เจาะลึกทั้งแบบตัวตอตัว (In-depth Interview) และแบบกลุม (Focus Group Discussion: FGD) ทั้งนี้
เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ เ ป็ น แก น ลั ก ษณะของการสั ม ภาษณแ จ ะเป็ น แบบกึ่ ง มี โ ครงสร า ง (Semi-Structured
Interview) โดยเก็บจากกลุมตัวอยางประกอบดวยกลุมเปูาหมาย 4 กลุม ดังนี้ 1) ผูกําหนดนโยบาย 2) ผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 3) ผูมีสวนไดสวนเสีย และ 4) นักวิชาการที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิน 39 ทาน
ผลการศึกษา
1. เพื่อศึกษาที่มาและข้อเสนอริเริ่ม BRI ของจีน ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13
ช่วงปี ค.ศ. 2016-2020
จากมติขอเสนอแนะการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงาติระยะ 5 ปี (2016-2020)
ฉบับ 13 ของพรรคคอมมิวนิสตแจีน คือ กาวแรกที่จีนยางเขาสูภาวะปรกติในสถานการณแใหม “New Normal”
กาวสุดทายที่จะตองบรรลุสังคมพออยูพอกินอยางทั่วถึง
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2020)

สิบการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางเศรษฐกิจในช่วงห้าปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (ปี2016-

1) ความเร็วในการขยายตัวของเศรษฐกิจจะลดสูระดับกลาง-สูง เศรษฐกิจจีนไดเขาสูภาวะจุด
สมดุลใหม (New Normal) และจะรักษาอัตราการขยายตัวที่รอยละ 6.50 ไดถึงปี 2020
2) โครงสรางเศรษฐกิจจีนเริ่มกาวสูระดับ Mid-High End ปัจจุบันจีนกาลังดํา เนินนโยบาย
“Made in China 2025” ตั้งเปูาเป็นมหาอํานาจอุตสาหกรรมการผลิตในอีก10 ปีขางหนา
3) การอุปโภคบริโภคจะเป็นแรงขั บเคลื่อนเศรษฐกิจไปอีกขั้น ปัจจุบันยอดการอุปโภคบริโภค
กระตุนเศรษฐกิจไดถึง รอยละ 59.0 โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคเกิดใหม อาทิ ดานวัฒนธรรม สารสนเทศ
บริการผูสูงอายุ สุขภาพ และการทองเที่ยว กําลังกลายเป็นปัจจัยใหมในการกระตุนเศรษฐกิจ
4) ภาคการลงทุนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณแวา10
ปีขางหนา กองทุนเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะขาดเงินทุน
5) การดําเนินยุทธศาสตรแ “Belt ant Road Initiative” เขตเศรษฐกิจแมน้ําแยงซี และแผน
ประสานการพัฒนาปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเปุย อาจทําใหอุตสาหกรรมจํานวนหนึ่งยายฐานการผลิตไปยังเมืองที่
เป็นจุดเชื่อมตอของเขตเศรษฐกิจใหญทั้งสาม และนํามาซึ่งโอกาสใหมๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
6) อัตราความเป็นเมืองจะเติบโตอยางรวดเร็ว อัตราความเป็นเมืองจะเพิ่มขึ้น
7) การปฏิ รู ป ด า นต า งๆ จะเดิ น หน า อย า งต อ เนื่ อ ง การปฏิ รู ป ระบบการคลั ง และภาษี มี
ความสําคัญที่สุด ตองประสานความสัมพันธแระหวางรัฐบาลกับกลไกตลาด และสวนกลางกับทองถิ่น การเขาสู
ตะกราเงิน SDR ของเงินหยวน ยิ่งทําใหเงินหยวนมีความเป็นสากลเร็วขึ้น
8) อุตสาหกรรมการเงินจะมีโอกาสใหมในการพัฒนาอยางรวดเร็ว เศรษฐกิ จในชวง5 ปีขางหนา
จะขยายตั ว อยู ใ นอั ต ราร อ ยละ 6.5-7.0 การเติ บ โตของปริ ม าณเงิ น ตามความหมายอย า งกว า ง (Money
Supply) จึงไมนาจะต่ํากวารอยละ 11.0 สินทรัพยแทางการเงินจึงอาจขยายตัวจากปัจจุบัน 200 กวาลานลาน
หยวนเป็น400 ลานลานหยวนในปี ค.ศ. 2020
9) จี น เริ่ ม ใกล เ ข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และบริ ก ารด า นสั ง คมเผชิ ญ กั บ ข อ
เรียกรองใหม แตขณะเดียวกันก็ไดรับโอกาสใหมๆ ในการพัฒนาดวย
10) ขยายการเปิ ด ประเทศไปอี ก ขั้ น มี ส ว นร ว มอย า งแข็ ง ขั น ในการบริ ห ารเศรษฐกิ จ โลก
นอกเหนื อ จากรถไฟความเร็ ว สู ง โรงไฟฟู า พลั ง นิ ว เคลี ย รแ และระบบส ง ไฟฟู า แรงสู ง อั ล ตรา (UHV
transmission) อนาคตจีนจะมีความรวมมือกับประเทศที่พัฒนาแลวในเชิงลึกยิ่งขึ้น (หลี่ เหรินเหลียง, 2559)
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2559. อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนภายใตแผนพัฒน ฯ13. 28 (มีนาคม). NIDA;คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอม
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ภาพที่ 1 รูปการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานดวย “Belt and Road Initiative”

เขาถึงโดย: http://tibet.net/wp-content/uploads/2018/02/china-proposed-belt-road-initiative-copy.jpg

ตารางที่ 1 สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ของจีน“สังคมพออยูพอกินอยางทั่วถึง”

สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13
ของจีน “สังคมพออยู่พอกินอย่างทั่วถึง”
1. ตอ งรัก ษาอัตราการขยายตั วทางเศรษฐกิ จ ไว ในระดับปาน
กลางถึงสูง
2. ตองมีการจางงานอยางเพียงพอ การบริก ารสาธารณะตอง
ครอบคลุมยิ่งขึ้น การศึกษาตองทันสมัย
3. ปลูก ฝัง “ความฝันจีน คานิย มและคุณธรรมแบบสังคมนิย ม
ความคิดอยางเป็นวิทยาศาสตรแ และสํานึกการปกครองดวยหลัก
นิติรัฐ” ใหเขาสูจิตใจของผูคนลึกซึ้งยิ่งขึ้น
4. กําหนดมาตรการสงเสริม วิธีการผลิตและการดํารงชีวิตที่เป็น
มิตรตอสิ่งแวดล อมยิ่งขึ้น ลดปริมาณมลพิษและใชพลังงานกั บ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
5. ปรับปรุงระบบและความสามารถดานการบริหารประเทศใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

GDP 2020 > 2010 เทาตัว
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้นอยางทั่วถึง
เพื่อยกระดับจิตใจของประชาชนใหมีอารยะธรรมที่สูงขึ้น
เพื่อปรับปรุงคุณภาพดานสิ่งแวดลอมโดยรวม

เพื่อ ใหป ระชาธิ ปไตยภาคประชาชนสมบู รณแยิ่ งขึ้ น ตุ ลาการมี
ความนาเชื่ อถือยิ่งขึ้น และสิทธิในทรัพยแสินไดรับการคุมครอง
ยิ่งขึ้น
6. ยืนหยัดในหลักการ การพัฒนาอยางยั่งยืน
เพื่อนําพาเศรษฐกิจจีนไปสูจุดสมดุลใหมในยุค “New Normal”
สรุปจาก: วิบูลยแ ตั้งกิตติยาภรณแ, เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตรแและแผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีนในสถานการณแ
ใหม,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 1 เมษายน 2559.
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แนวทางการทาแผน 13
องค์ประกอบ
1 . ป รั ช ญ า ชี้ น า ก า ร พั ฒ น า 1. ตองยึดปรัชญาลัทธิมารแค
เศรษฐกิจของประเทศ
2. ความคิดเหมาเจเอตุง
3. ทฤษฏีเติ่งเสี่ยวผิง
4. ความคิดสามตัวแทน
5. วิสัยทัศนแการพัฒนาอยางเป็นวิทยาศาสตรแ
6. เป็นบทชีน้ ําการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
2. นโยบายใหม่ ว่ า ด้ ว ย “สี่ ร อบ 1. สรางสรรคแใหบรรลุสังคมพอยูพอกินอยางรอบดาน ในปี ค.ศ. 2020 จีนจะตองบรรลุสังคมพออยูพอกินอยางทั่วถึง ผลผลิตมวลรวมของ
ด้าน”
ประเทศและรายไดของประชาชนจะตองเพิ่มขึ้นอีกเป็นสองเทาของปี ค.ศ. 2010
2. ปฏิรูปอยางถึงแกนรอบดาน ทั้งดาน การปฏิรูประบบสํามะโนครัว การปฏิรูประบบเบี้ยชวยเหลือคนชรา ปฏิรูประบบสาธารณสุข ปฏิรูป
ระบบที่ดนิ การเกษตร ปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูประบบบริหารรัฐกิจ ปฏิรูประบบเครือขายการเงิน และ ปฏิรูประบบการปราบคอรแรัปชัน่
3. ผลักดันการบังคับใชกฎหมายอยางรอบดาน
4. เขมงวดในการปกครองพรรคอยางรอบดาน
3. เปลี่ ย นโฉมระบบกลไกลและ 1. การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply-side Structural Reform)
รู ป แบบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้
1.1 สรางยุทธศาสตรแ “มหาราษฎร์สร้างงาน มหาชนสร้างสรรค์” โดยการสนับสนุนและสงเสริมใหภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุม SMEs ที่มี
สอด คล้ อ งกั บ ภาว ะปร กติ ใ น ภูมมิปัญญาไดมีโอกาสในการรวมสรางสรรคแ เพื่อใหเกิดการสรางงานแกมหาชน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ห ม่ “New
1.2. สรางยุทศาสตรแ “Made in China 2025” จีนกําลังพัฒนาประชากรชนบทที่มีรายไดนอยใหเป็นประชากรเมืองที่มีรายไดปานกลางซึ่ง
มีกําลังซื้อในอัตราของประชากรเมือง (Urbanization Rate) จีนตองพัฒนาดานคุณภาพของสินคาอุปโภคบริโภคตองสามารถตอบสนองตอ
Normal”
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นของชาวจีนได จึงจําเป็นตองยกระดับการผลิตในอุตสาหกรรมดั้งเดิมใหสูงขึ้น เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมการบริโภคที่
เปลี่ยนไปของประชาชนจีนได ดวยยุทศาสตรแ “Made in China 2025”
1.3. ยุทศาสตรแดา น “อินเตอรแเน็ต +” มาตรการสงเสริมการคาและบริการออนไลนแ (E-commerce, P-to-P) โดย 1) ยกระดับ
“อินเตอรแเน็ต” สูยุทธศาสตรแของประเทศ 2) สงเสริมอินเตอรแเน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) 3) การประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud
Computing) 4) ขอมูลขนาดใหญ (Mega Data) 5) การเชื่อมโยงของสิ่งตางๆ รอบตัว (Internet of Things) 6) ผลักดันโครงสรางพื้นฐาน
ดานอินเตอรแเน็ต เพื่อการเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต

แนวทางการทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ของจีน จากมติที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ประกอบด้วย 5 ข้อหลักดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปแนวทางการทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ของจีน
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2. การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand-side Structural Reform)
การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม โดยสงเสริมการพัฒนาที่มีความสมดุลระหวางภูมิภาค โดยการผลักดันการพัฒนาความเป็นเมืองของชนบทอยาง
จริงจังและ ซึ่งเชื่อวาการสรางเมองรูปแบบใหมนี้ คือปัจจัยบวกสุดทายในการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนโฉมรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจีนใน ศตวรรษที่ 21 โดยศักยภาพของการอุปโภคของประชากรจีน เกือบ 1,500 ลานคนหากสามารถพัฒนาใหประชาชนในชนบท 300
ลานคนมีรายไดปานกลางมีกําลังซื้อในอัตราของประชากรเมือง (Urbanization Rate) ปัจจัยเหลานี้จะสงผลตอจีนใหมีระบบเศรษฐกิจ
ขยายตัวไดมากขึ้นภายในปี ค.ศ. 2020 ดังนั้นการสรางความเป็นเมือง (Urbanization) เพื่อเพิ่มจํานวนผูอาศัยในเมืองใหญใหมีสัดสวนรอยละ
60.0 ของประชากรทั้งประเทศ และการเพิ่มจํานวนประชากรที่มีทะเบียนบานอยูในเมืองใหญใหมีสัดสวนเป็นรอยละ 45.0 ของประชากร
1. การสรางนวัตกรรม
2. การสรางความสมดุล
3. การอนุรักษแสิ่งแวดลอม
4. การเปิดเสรี
5. การแบงปัน
จาก “เสนทางแพรไหม ในอดีต” สู “หนึ่งแถบหนึ่งเสน” ในปัจจุบัน เปิดเสรีตา งประเทศเพื่อแบงปันและผลประโยชนแรวมกัน หนึ่งแถบหนึ่ง
เสน แถบเศรษฐกิจบนเสนทางสายไหมทางบก เสนทางสายไหมทางทะเลใน ศตวรรษที่ 21 จาก ซึ่งเสนทางนี้จะเชื่อมโยงประชากรโลกทั้งหมด
ถึง 2,600 ลานคน หรือคิดเป็นรอยละ 36.0 ของประชากรโลก ซึ่งเมื่อพิจารณา GDP รวมคิดเป็น 74,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น
รอยละ 10.0 ของ GDP รวมของโลก ดานการคากับจีนคิดเป็นจํานวน 7,938 รอยลาน หรือคิดเป็นรอยละ 19.0 ของการคาจีนทั้งหมด

องค์ประกอบ (ต่อ)
1.4. ปลูกฝังอุตสาหกรรมเกิดใหมเนนการสรางอุตสาหกรรมชั้นนําใหม โดยการสราง 1) เครือขายขอมูลสารสนเทศวงจรรวม 2) สนับสนุน
การสรางพลังงานใหม 3) สนับสนุนดานการสรรหาวัตถุดบิ ใหม 4) สนับสนุนใหใชวัสดุอุปกรณแชนั้ สูง 5) สนับสนุนดานชีวะการแพทยแ 6)
สนับสนุนดานเครื่องยนตแอากาศยาน 7) สนับสนุนการสรางกังหันก฿าซธรรมชาติ
1.5. ดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ (E-commerce) เป็นสื่อเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet) และภาคบริการการเงินทาง
อินเตอรแเน็ต (Internet Finance) ใหธุรกิจอินเตอรแเน็ตเป็นตัวการนําในการขยายตลาดไปยังตางประเทศ

สรุปจาก: วิบูลยแ ตั้งกิตติยาภรณแ, เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตรแและแผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีนในสถานการณแใหม,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 1 เมษายน
2559.

5. ข้อเสนอ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้น ”
(One Belt One Road/Belt
and Road Initiative)

4 . แ น ว คิ ด พั ฒ น า ว่ า ด้ ว ย
ประชาชนร่ ว มสร้ า งส่ ว นร่ ว ม
แบ่งปัน

แนวทางการทาแผน 13 (ต่อ)
3. เปลี่ยนโฉมระบบกลไกลและ
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับภาวะปรกติใน
สถานการณ์ใหม่ “New
Normal”
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จากการศึกษาจาก United Nations Conference on Trade and Development, World
Investment Report 2018 ดานการลงทุนจากนักลงทุนชาวตางชาติที่เขามาลงทุนในจีน (FDI Inflow and
Outflow by Economy 2008-2017 จาก World Investment Report 2018) จากปีค.ศ. 2008-2017 พบวามี
ปริมาณนักลงทุนชาวตางชาติเขามาลงทุนในจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงจีนก็ไปลงทุนยังตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
เชนกัน สิ่งสําคัญของ จีน ที่เป็น Industrial Policy Packages (Illustrative Elements) รายงานโดย United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ใหความเห็นเกี่ยวกับการเขาไปลงทุนของ
ของตางชาติ (FDI) ในจีนสงผลมาจาก 1) นโยบาย Made in China 2025 2) นโยบาย Internet Plus Strategy
3) แผนพัฒนาปัญญาประดิษฐแยุคหนา (Next Generation Artificial Intelligence Development Plan) 4)
แผนการผลิตอัจฉริยะ (Intelligent Manufacturing Plan 2016-2020) และ5) มีGuiding Catalogue of Key
Products and Services for Strategic Emerging Industries Z 2016 Edition
ตารางที่ 3 แสดงถึงการเขามาลงทุนของตางชาติ (Inflow) และการออกไปลงทุนตางประเทศ (Out Flow)
ประเทศ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

จีน
(Inflow)
จีน

108,312
55,907

95,000
56,529

114,734
68,811

123,985
74,654

121,080
87,804

123,911
107,844

128,500
123,120

135,610
145,667

133,710
196,149

136,320
124,630

(Outflow)

การเขามาลงทุนของ FDI และออกไปลงทุนของจีน ชวงปี ค.ศ. 2008-2017
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

2008

2009

2010

FDI Inflow

2011

2012

FDI Outflow

2013

2014

2015

2016

2017

เอ็กซ์โพเนนเชียล (FDI Outflow)

ที่มา: United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2018
เขาถึงโดย http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx

2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาของโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศไทยด้ า นการขนส่ ง (Thailand
Infrastructure) ย้อนหลัง 5 ปี จากข้อมูลของ world Economic Forum โดยศึกษาจาก Global
Competitive Index (GCI) จากปี 2012-2017
จากการศึกษาของความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานของไทย โดย World Economic
Forum ระหวางปี ค.ศ. 2012-2017 พบวาภาพรวมของคุณภาพโครงสรางพื้นฐานทั้งหมด ทั้งดานถนน ดานราง
ดานคุณภาพของทาเรือ และคุณภาพของทาอากาศยาน ของไทย มีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันลดลง
ทั้งหมด ในภาพรวมจากปี ค.ศ. 2012 ความสามารถในการแขง ขัน รวมอยู อัน ดับ ที่ 49 แต ในปี ค.ศ. 2017
ความสามารถในการแขงขันลดลงไปอยูที่ 72 ดานถนน จากปี ค.ศ. 2012 ความสามารถในการแขงขันอยูในอันดับ
ที่ 39 ลดการแขงขันมาเป็นอันดับที่ 60 ในปี ค.ศ. 2017 ดานระบบรางเชนเดียวกัน จากอันดับที่ 65 ในปี ค.ศ.
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2012 มาเป็นอันดับที่ 77 ในปี ค.ศ. 2017 ดานทาเรือในปี ค.ศ. 2012 อยูอันดั บที่ 56 ลดความสามารถในการ
แขงขันมาอยูอันดับที่ 65 และในสวนของทาอากาศยาน พบวา ไทยมีความสามารถในการแขงขันอยูในอันดับที่ 33
ในปี ค.ศ. 2012 และมาอยู ใ นอั น ดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เป็ น อั น ดั บ ที่ 42 ในปี ค.ศ. 2017 แสดงให เ ห็ น ถึ ง แนวโน ม
ความสามารถในการแขงขันของไทยในสวนของโครงสรางพื้นฐานทุกดาน ลดลง ดังนั้นไทยตองหาแนวทางพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐานอยางแทจริง เพราะเป็นปัจจัยหลักในการกระตุนเศรษฐกิจ
ด้านการขนส่งทางถนน ประเทศไทยดําเนินการถนนแบบผิดรูปแบบมาเป็นระยะเวลานานเนนการ
ตอบสนองผลประโยชนแของภาคการเมืองและกลุมผลประโยชนแ ประกอบกับกรมผังเมืองเองไมไดมีการปรับแผน
ยุทธศาสตรแเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและถนน ดังนั้นกรมทางหลวงและกรมผังเมือง ตองบูรณาการให
ชัดเจน เนนดานการวางยุทธศาสตรแรวมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ด้านการท่าเรือ กรมเจาทาตองปรับปรุงบทบาทจากที่ปฏิบัติหนาที่ในเชิงรับ เปลี่ยนบทบาทมาปฏิบัติ
หนาที่แบบเชิงรุก
ด้านการรถไฟ ไทยก็ตอ งปรับ ยุท ธศาสตรแข องตนที่เ คยดํา เนิน การหัน มาเป็น นัก ธุร กิจ การรถไฟ
เพื่อฟื้นฟูระบบการรถไฟของประเทศใหทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
ด้านการขนส่งทางอากาศ ตองปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
หากไทยตองการเป็น ASEAN Hub ตองปรับกระบวนการโดยเนนความรวมมือทั้งภาครัฐฯ ที่เกี่ยวของและ
ภาคเอกชน
ตารางที่ 4 โครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย (Thailand Infrastructure) ยอนหลัง 5 ปี (GCI)

Pillar 2: Infrastructure (Thailand)
2012-2013
ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
49
1. คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม
39
2. คุณภาพของถนน
65
3. คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ
56
4. คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางท่าเรือ
5. คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ
33
76

80
40

2014-2015

61
42
72
56
34

2015-2016

76
50
74
54
37

71
51
78
52
38

Thailand Infrastructure GCI 2012-2017 (WEF)
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65

2016-2017
(49/138)

72
60
77
65
42

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

33

42
34 37 38

20
0

1. Quality of Overall 2. Quality of Roads 3. Quality of Railroad
Infrastructure
Infrastructure

4. Quality of Port
Infrastructure

Source: The Global Competitiveness Report 2012 – 2017 (World Economic Forum)
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ภาพที่ 2 เสนทางเชื่อมโยงทางเสนทางอากาศ และทางราง

เขาถึงโดย: http://www.ispacethailand.org/wp-content/uploads/2014/03/download.jpeg และ
http://mpics.manager.co.th/pics/Images/560000002917702.JPEG

3. เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานของจีนผ่านนโยบาย BRI กับโครงการระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)150
ประเทศไทยศูนยแกลางการเชื่อมโยงกลุมเศรษฐกิจทั้งในอาเซียน (ASEAN) เอเชีย (Asia) และโลกประเทศไทยเป็น
ตําแหนงศูนยแกลางการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อม เอเชีย และภูมิภาคโลก เป็นจุดยุทธศาสตรแสําคัญของกลุม AEC ทั้ง
ดานการผลิตการคา และการขนสง EEC จะเป็นมหานครแหงอนาคต หรือ “Gateway to Asia” ซึ่งมีความพรอม
และทันสมัยมากที่สุด ดังนั้นการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยางหยั่งยีน มุงเนนการพัฒนาพื้นที่
อยางเต็มรู ปแบบ ประกอบดว ย 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จากการพัฒนากวา 30 ปีของ
Eastern Seaboard ซึ่งประกอบดวยอุตสาหกรรมหลัก เชน ปริโตเคมี หนึ่งใน 5 ของเอเชีย เป็นฐานการผลิต
อิเลคทรอนิคสแ และยานยนตแ ที่สําคัญของโลก พรอมทาเรือน้ําลึก และทาเรือที่ทันสมัย พรอมแรงงานที่มีทักษะสูง
เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม และมีศักยภาพที่จะกาวเป็นศูนยแกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย โดยรัฐบาลพรอมที่จะผลักดัน
ใหเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC บนพื้นที่กวา 13,000 ตารางกิโลเมตร เพื่อใหเป็นศูนยแกลางอุตสาหกรรม
แหงอนาคต เป็นที่ตั้งของสํานักงานระดับภูมิภาคของสํานักงานระดับโลก เป็นศูนยแกลางการพัฒนาการคา การ
ลงทุน การขนสงและพัฒนาเมืองใหม รวมถึงการพัฒนาการทองเที่ยวอยางครบวงจร และเพื่อยกระดับประเทศ
ไทยสูหัวใจการเป็นศูนยแกลางเศรษฐกิจของเอเชีย ดังนี้
1) การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ยกระดับใหเป็นสนามบินนานาชาติ ดวย Run Way ที่ทันสมัย
รวมถึงการพัฒนาการขนสงสินคา และโลจิสติกสแไดครบวงจร รวมถึงการพัฒนาใหเป็นศูนยแซอมอากาศยานที่
ทันสมัย รวมถึงอุตสาหกรรมดานการบิน ประสานกับสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ จะสงผลใหไทย
เป็นศูนยแกลางทางการบินของภูมิภาคเอเชีย
2) ท่าเรือแหลมฉบัง จะพัฒนาใหติดอันดับทาเรือ อันดับที่ 1 ใน 15 ของโลก
3) ท่าเรือ มาบตาพุด Phase III เนนการใหบริการ ดวยรูปแบบที่ทันสมัย เบ็ดเสร็จ ครบวงจร
รองรับ เรือสินคาเหลว ก฿าซธรรมชาติ และปริโตเคมีของประเทศ
4) ส่งเสริมท่าเรือ “สัตหีบ” ใหเป็นทาเรือ สําหรับจอดเรือสําราญที่ทันสมัยไดมาตรฐานของโลก
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเรือ และรองรับการประกอบแทนขุดเจาะน้ํามัน
150

Eastern Economic Corridor (EEC), Royal Thai Embassy, Washington D.C. เขาถึงโดย: http://thaiembdc.org/eastern-economiccorridor-eec/
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5) พร้อมพัฒนาท่าเรือ Ferry หลักที่เชื่อมตอจุดทองเที่ยวหลัก ระหวางสองทะเลฝั่ง “อาวไทย ครั้ง
แรก รวมถึงการจัดตั้งเขตปลอดอากร บริเวณท่าเรือและสนามบิน
การพัฒนาทางบก 1) การเชื่อมโยงด้วย “รถไฟความเร็วสูง” ที่เชื่อมโยงสนามบินทั้ง 3 แหง ไดแก
สนามบินอูตะเภา สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง เพิ่มความสะดวกสบาย ลดระยะเวลา ลดตนทุน
การเดินทาง 2) รถไฟทางคู่ จากอุตสาหกรรมทั่วประเทศเชื่อมต่อเข้าสู่ อุตสาหกรรมแหลมฉบังและมาบตาพุด
และ 3) ขยายมอเตอร์เวย์ ระหว่าง กรุงเทพ - ระยอง สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
จุดเปลี่ยนที่จะทําใหประเทศไทยกาวขึ้นสูการเป็นศูนยแกลาที่ทันสมัย กับ EEC ซึ่งจะพัฒนาให EEC
เป็นพื้นที่ทันสมัย และมีนวัตกรรมที่สมบูรณแ มุงเนน “วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อยกระดับ ใหอุตสาหกรรมไทย
สู ไ ทยแลนดแ 4.0 และ Innovation Thailand ขั บ เคลื่ อ นประเทศให ยั่ ง ยื น ด ว ยอุ ต สาหกรรมใหม เช น
1) อุตสาหกรรมรถยนต์ อุต สาหกรรมการบิน แบบครบวงจร ทั้งศูน ยแซอมอากาศยานและศูน ยแบ ริการการ
บิน 2) อุตสาหกรรมการแพทย์ และการดูแลสุขภาพครบวงจร 3) อุตสาหกรรม “Bio Economy” นอกจากนี้
มีการขยายอุตสาหกรรมปริโตเคมีที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 4) ส่งเสริมให้ใช้ “รถยนต์
ไฟฟ้า” 5) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองใหม่ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา พัทยา ระยอง ดวยการจัดวางผังเมือง และที่อยูอาศัย
ที่ทันสมัย คํานึงถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ และคํานึงถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ และธรรมชาติอยางลงตัว
และ 6. ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและทางการค้า และสงเสริมใหเป็นแหลงทองเที่ยวภาคตะวันออก การ
ประชุมระดับโลก โดยพัฒนาระบบคมนาคม เพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็วในการเดินทาง EEC จะเป็นพื้นที่ของ
การใชชีวิตไดอยางสมบูรณแแบบการพัฒนา EEC จะดําเนินการภายใต พระราชบัญญัติพัฒนาพื้นที่ พิเศษภาค
ตะวันออก เป็นฉบับแรกของประเทศไทย ดังนั้น EEC ถือเป็นยุทธศาสตรแที่จะพลิกโฉมประเทศไทยไปสูไทยแลนดแ
4.0 อยางแทจริง
ภาพที่ 3 โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor: EEC

ที่มา: Royal Thai Embassy, Washington D.C Eastern Economic Corridor (EEC): Thailand 4.0 in Action เขาถึงโดย:
http://thaiembdc.org/eastern-economic-corridor-eec/

ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีสัดสวนมากถึง รอยละ 40.0 ดังนั้นการขับเคลื่อนตองอาศัยภาคอุตสาหกรรม
กรณีก ารผลิ ต ไทยผลิ ต ไม ได เอง เช น รถยนตแ หรื อ เครื่อ งอิ เลคทรอนิ กสแ ดั งนั้ นไทยต องอาศัย การลงทุ น จาก
ตางประเทศ สิ่งสําคัญตองอาศัยเครื่องมือในการดึงนักลงทุนจากตางประเทศ ความสามารถในการดึงดูด เชน ภาษี
กรณีการลงทุนในสิงคโปรแเมื่อ 10 กวาปีที่ผานมา 1) สิงคโปร์สร้างความพร้อมด้าน One Stop Service ใหมี
ความพรอม เชน ทาเรือ สนามบิน ภาษี ดังนั้น สิงคโปรแดูดเงินลงทุนจากตางประเทศไปแลว รอยละ 60.0 ของ
อาเซียน 2) มาเลเซีย สมัยมหาเธย์ เชนกัน สรางรูปแบบคลายกับประเทศสิงคโปรแ ดังนั้นสามารถดึงเม็ดเงินลงทุน
ไปไดถึงรอยละ 20.0 3) กรณีประเทศไทย สมัยนายยกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนทแ ไดสราง Eastern
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Seaboard ขึ้นมา ทําทางดานโรงกลั่น ปริ โตเคมี ก฿าซ ซึ่งเป็นการกระตุนการลงทุนในประเทศไทย มีการกระตุน
การสงออก โดยการผลิตรถยนตแ เรื่องของตนน้ําที่ดี รัฐบาลปัจจุบันมาปัดฝุุน พื้นที่ ทั้งหมด 13,000 กิโลเมตร เมื่อ
เปรียบเทียบกับสิงคโปรแใหญกวา 10 เทา แลวประเทศไทย EEC เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ไทยจะ
พัฒนาใชเงิน 1.5 ลานลานบาท ภายใน 5 ปี ไทยตองขยายระบบโครงสรางพื้ นฐานทั้งหมด ปี ค.ศ. 2017 มีการ
ลงทุน จากตางชาติเมื่อเทีย บกับ ประเทศไทย เวียดนามมีตางชาติมาลงทุน มากกวา 3 เทาของไทย เนื่องจาก
เวียดนามสรางนโยบายขับเคลื่อนการลงทุนจากตางชาติมีการเตรียมความพรอม ไทยเองเพียงดํา เนินรอยตาม
เวียดนาม สิงคโปรแ และมาเลเซีย จะดีขึ้น กรณีเงินเฟูอ และดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 6.00 คนจะมีงานทํา มีรายได
รัฐบาล ณ วันนี้ จะใช EEC เป็นฐานใหม เชนปัจจุบัน การทองเที่ยวอาจไมยั่งยืน หรือการเกษตรไมยั่งยืน อาจ
ปัญหาดานฤดูการณแ เขามาเกี่ยวของ แตการลงทุนดานอุตสาหกรรมสามารถทํางานไดทั้งปี EEC ถือวาเป็น “ไขมุก
แห งอาเซี ย น” แม ป ระเทศไทยจะมี เศรษฐกิ จเติ บโตได น อยในกลุ มอาเซี ยน แต ด านการท องเที่ย ว และทาง
การแพทยแ ไทยมีชื่อเสียงมาก มีศักยภาพดานอาหาร และเป็นเมืองแหงแฟชั่น หากมีการปรับปรุงดานโครงสราง
พื้นฐานจะสามารถลองรับนักลงทุนที่จะเขามาลงทุนได สิ่งสําคัญเราตองลดความขัดแยงของสังคม เนนการสราง
โครงสรางพื้นฐาน และสิทธิประโยชนแ (วิกรม กรมดิษฐแ, 2560) EEC เป็นโอกาสแหงการเปลี่ยนแปลงประเทศ EEC
จะเป็นโอกาสในการสรางงานและสรางรายได การลงทุนใน EEC นั้น จะมีประเทศใหญๆ เขามาในอาเซียน EEC
จะเชื่อมตอกับ BRI ของจีน เมื่อมองการเชื่อมโยงของรถไฟความเร็วสูง (High Speed) เชื่อมดวยรถไฟรางคู
(สมคิด จาตุศรีพิทักษแ, 2560)
จากหนองคาย – นครราชสีมา(โคราช) – แก่งคอย เชื่อมรถไฟรางคู่ตัดมา – ฉะเชิงเทรา – EEC
ตะวันตก จากจีน – ดาหนัง – มุกดาหาร – แม่สอด – ติวารา (เมียนมาร์) – อินเดีย
ปั จ จุ บั น เศรษฐกิจ โลกกําลั ง ฟื้น ตัว ไทยต องกล าลงทุน สิ่ งสํ า คัญมากจากการ พัฒ นาคนต องมีค วามรู
ความสามารถ และตองลงมือทําอยางรวดเร็ว เพื่อดึงดูดนักลงทุนกลุม “Start Up” เขามา สิ่งสําคัญคือ การออก
กฏหมายเอื้อตอนักลงทุน สรางเมืองอัจฉริยะ สราง “Smart City” เพื่อเอื้อระบบเศรษฐกิจ 4.0 และเชื่อ มกับโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไทยจะนาลงทุนตองมีกฏหมายบังคับที่เอื้อ กฎหมายตองเป็นกฏหมาย 4.0 ใหคนที่จะลงทุน
4.0 ตองการ คนทั่วโลกตองการ (ธนินทแ เจียรวรานนทแ,2560)
ดร. คณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC การพัฒนาโครงการ เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยางกาว
กระโดด การลงทุน ปี พ.ศ. 2017 ดวยเม็ดเงินลงทุน 1.55 ลานบาท ในปี พ.ศ. 2017 สรุปไดดําเนินโครงการ 1)
สนามบินอูตะเภา วงเงิน 200,000 ลานบาท 2) รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน วงเงิน 158,000 ลานบาท 3)
ทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ระยะ 3 วงเงิน 88,000 ลานบาท 4) ทาเรือมาบตาพุด ระยะ 3 วงเงิน 10,150 ลานบาท
และ 5) มอเตอรแเวยแ ขยายไประยะ วงเงิน 35,300 ลานบาท การดึงนักลงทุนจากประเทศ ปีละ 100,000 ลาน
บาท ตัวเลขของ BOI จาก 3 จังหวัด ประกอบดวย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ปี 2017 ตัวเลขการลงทุนอยูที่
140,000 ลานบาทเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว เขตสงเสริมเพื่อ กิจการอุตสาหกรรมเปูาหมาย ปี 2017 1)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (Smart Part) จังหวัด ระยอง พื้นที่ 1,400 ไร 2) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเฟส 2
จังหวัดชนบุรี พื้นที่ 8,000 ไร 3) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิรแนซีบอรแด แหงที่ 4 จังหวัดระยะ พื้นที่ 1,900 ไร
ปี ค.ศ. 2017 ใหนักลงทุนซื้อหรือเชา 3,058 ไร สวนใหญ เป็น ญี่ปุน อัน 1 รอยละ 60.0 ตอมา จีน
เกาหลีใต ไตหวัน ทางยุโรป และอเมริกา เริ่มกลับเขามา และกระตุนให SMEs ICT ใหคําปรึกษา ตอยอดธุรกิจ ใน
EEC จากการลงทุนปี ค.ศ. 2017 เป็นการขยาย จากอุตสาหกรรมเดิม แตในปี ค.ศ. 2018 คาดวาจะเห็นการลงทุน
ที่ชัดเจนขึ้น จากกลุม Lazada, Alibaba, Airbus รวมถึงการจัดทํา Digital Park ทั้งนี้แผนการรองรับ คือเรื่องของ
กําลังคน EEC ตองผานถาไมผานใหหยุดดําเนินงาน เนื่องจากมองวาตัวกระบวนการ ตางๆ รูปแบบที่ทําใน EEC
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สามารถนํามาใชเป็นตนแบบใหกับทุกภาคของประเทศไทยได เปูาหมายสําคัญไมใชเพียงแคดึงดูดการลงทุนเทานั้น
เปูาหมายสําคัญนอกจากการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศ ยังรวมถึง การสรางตัวเองใหทันโลก เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการสรางการแขงขัน ได เป็นศูนยแกลางการลงทุน และการที่ประเทศจะกาวสูการเป็นประเทศ
ที่พัฒนา
ภาพที่ 4 แนวทางพัฒนาเสนทางความรวมมือดานรถไฟ ไทย-จีน

เขาถึงโดย เสนทางความรวมมือดานรถไฟ ไทย-จีน, ฐานเศรษฐกิจ, 2558. เขาถึงโดย: http://agent.in.th/read/high-speed-rail-aseanconnectivity

ตารางที่ 5 จากบทสรุป ของโครงการ EEC151
ปัจจัยพื้นฐานทางด้านภูมิ
รัฐศาสตร์ของ EEC
1. ทําเลที่ตั้งของ EEC

2. รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิภาคและ
ยกระดับอุตสาหกรรม
3. มีความเป็นไปไดสูงที่ EEC จะ
กลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน

6

ความน่าสนใจ
1. EEC มีทําเลทีต่ ั้งอยูในพื้นที่สามจังหวัด ประกอบดวยฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งมี
ความเหมาะสมยิ่ง และมีศักยภาพการพัฒนาอยางมาก การมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี
เศรษฐกิจเจริญ และรายไดตอหัวสูงสุดในประเทศไทย
2. ภายในพื้นที่ EEC มีการคมนาคมสะดวกสบาย อุตสาหกรรมมีความทันสมัย มีสาขา
อุตสาหกรรมที่ครบครัน และสามารถขยายธุรกิจสูแหลมอินโดจีนและภาคตะวันตกเฉียงใต
ของจีน ตลอดจนขยายไปถึงมาเลเซีย สิงคโปรแและอินโดนีเซีย
1. ปี ค.ศ.2015 ไดเสนอโครงการ EEC ภายใตความพยายามของหนวยงานรัฐ และ
บริษัทเอกชนที่เกี่ยวของงานไดคืบหนาไปมาก
2. พฤษภาคม 2018 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ซึ่งเป็นหลักประกันทางกฎหมายในการปฏิบัตติ ามยุทธศาสตรแ ทําให EEC ไดกลายเป็น
ยุทธศาสตรแชาติ และไดรับความสนใจจากทุกภาคสวนของสังคม
1. เป็นมาตรการสําคัญของไทยที่จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2. มีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพของการพัฒนา
3. จะเป็นประโยชนแตอการสงเสริมความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

6-7 ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ขอมูลจากเว็บไซตแ http://thai.cri.cn/247/2018/05/31/242s267631.htm และเว็บไซตแ

http://thai.cri.cn/247/2018/05/31/242s267632.htm รวมทั้งเว็บไซตแ http://www.chinaembassy.or.th/th/sgxw/t1564719.htm และเว็บไซตแ
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=8275&filename=aseanknowl
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ตารางที่ 6 สรุปปัจจัยความรวมมือที่จะสนับสนุนตอทิศทางในอนาคตของ EEC152

ปัจจัยความร่วมมือที่จะ
สนับสนุนต่อทิศทางในอนาคต
ความน่าสนใจ
ของ EEC
1. การขยายความร่ ว มมื อ ทวิ 1. ผูนําของจีนใหความสําคัญตอการประสานนโยบายความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”
ภาคีไทย-จีนเพื่อพัฒนาภูมิภาค (Belt and Road Initiative : BRI) กับโครงการ EEC ผูนําทั้งสองคนเห็นพองตองกันที่จะ
เสริมสรางความเขมแข็งในการประสานยุทธศาสตรแระหวางกัน ขณะนี้ประเทศไทยกําลัง
ดําเนินนโยบายไทยแลนดแ ๔.๐
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ จีนก็กําลังเรงพัฒนา "เสนทางสายไหมดิจิทัล" จํานวน
บริษัทยูนิคอรแนหรือ Unicorn Enterpriseมากเป็นอันดับ 1 ในโลก"เศรษฐกิจเครือขาย
(Network economy)" และ "เศรษฐกิจแพลตฟอรแม(Platform Economy)" เป็นพลังงาน
ใหมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจีน และสามารถประสานยุทธศาสตรแการพัฒนา
กับประเทศไทย
2. การดาเนินความร่วมมือสาม 1. จีน ไดแสดงทาทีสนับสนุนความรวมมือสามฝุายในโครงการ EEC อยางชัดเจน มีการลง
ฝ่ า ย ( ไ ท ย -จี น -ญี่ ปุ่ น ) ใ น นามในบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวยความรวมมือในตลาดฝุายทีส่ าม เป็นการสราง
โครงการ EEC
รากฐานที่ดีในการรวมมือพัฒนาโครงการ EEC
2. เศรษฐกิจ โครงสรางอุตสาหกรรมจีน ไทย และญี่ปุนตางมีเอกลักษณแ ระบบเศรษฐกิจ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
3. ข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ ความ 1. ปฏิบัติตามแผนแมบท เนนบริษัทเป็นผูดําเนินการสําคัญ บนพื้นฐานเคารพการวางแผน
ร่ ว มมื อ สามฝ่ า ย (ไทย-จี น - เกี่ยวกับโครงการ EEC เป็นไปตามกลไกตลาดและเคารพกติกาสากลเพื่อดําเนินการความ
ญี่ปุ่น) ในโครงการ EEC
รวมมือที่เอื้อประโยชนแตอกัน
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการประสานงานระหวางรัฐบาลดวยกัน ควรสงเสริมการ
ประสานงานระหวางรัฐบาลเพื่อเป็นการใหการบริการแกบริษัทใหเกิดความรวมมืออยาง
ใกลชิด
3. สงเสริมใหบริษัทของทั้งสามฝุายมีความรวมมือจากโครงการทีเ่ ป็นรูปธรรม มีการศึกษา
หารือเกี่ยวกับความรวมมือในโครงการ
4. ศึกษาความเป็นไปไดถึงความรวมมือในโครงการใหญและสาขาอุตสาหกรรมเพื่อ
แสวงหาจุดรวมของความรวมมือแลวคอยขยายผลสูความรวมมือรอบดาน

เส้นทางในนโยบาย BRI ของจีนสามารถเชื่อมโยงกับโครงการ EEC ของไทยได้ดังนี้
แม่น้าโขง-ถนน R3A เชื่อมการค้าจีนตอนใต้ การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสแ -การขนสงสินคาในกรอบ
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจระหวางไทย –สปป.ลาว เมียนมา-จีนตอนใตทวีความเขมขนมากยิ่งขึ้ น จากการพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถของทาเรือตลอดรายทาง รวมทั้งการเรงขจัดอุปสรรคการผานแดนทางบก ยิ่งเพิ่มมูลคาการคาขาย
ระหวางประเทศไดอยางมหาศาลในในอนาคตจังหวัดเชียงราย เป็นประตู (Gate Way) การคาชายแดนที่สําคัญ
ของภาคเหนือ เพราะนอกจากจะคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบานได 2 ประเทศคือ สปป.ลาว และเมียนมาได
แลว ยังสามารถคาขายกับจีนตอนใตซึ่งเป็นตลาดใหญผานทางพาณิชยแนาวีแมน้ําโขง หรือการขนสงผาน R3A ได
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อีกดวย ภาพรวมการคาชายแดนในปี 2559 ถือวามีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 พบวามีอัตราขยาย
ตัวแมจะเล็กนอย
Guangxi Routes to ASEAN เสนทางบก: เขตฯ กวางซีเชื่อมตออาเซียนดวยเสนทางถนนและรถไฟ
โดยเสนทางถนนคือ “เสนทางเศรษฐกิจหนานหนิง -สิงคโปรแ (Nanning-Singapore Economic Corridor)”
เริ่มตนจากนครหนานหนิง ผานเวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย มาเลเซีย และสิงคโปรแ สวนเสนทางรถไฟคือ “เสนทาง
สายไหม (Iron Silk Road)” เริ่มตนจากสิงคโปรแ ผานมาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนาม และแยกไปอีก 2 เสนทาง
คือเขาสูนครหนานหนิง และอีกเสนเขาสูนครคุนหมิง
เส้นทางน้า: เขตฯ กวางซีไดยกระดับการพัฒนาระบบคมนาคมเสนทางสายแมน้ําและทางทะเลอยาง
จริงจั ง เพื่อลดตน ทุนการขนส งและเพิ่มปริมาณการขนส งให มากขึ้นผ าน 2 ยุทธศาสตรแที่สํ าคัญ ไดแก “เขต
เศรษฐกิจรอบอาวเปุยปูู” พื้นที่สําคัญดานการขนสงทางทะเลที่ผนึกความรวมมือของ 3 เมืองใหญรอบอาว ไดแก
เมืองชินโจว เมืองฝางเฉิงกาง และเมืองเปยไห ส วนเสนทางเดินเรือผานแมน้ํา ไดแก “โครงการพัฒนาแมน้ําซี
เจียง” ที่เนนการขนสงภายในประเทศ รวมทั้งขนสงไปยังฮองกงและมาเก฿า
เส้น ทางอากาศ: เขตฯ กวา งซีได ตั้งเปู าไว วาจะพัฒ นาตัว เองไปสู “ศูนยแ กลางการบินระดับภู มิภ าค
อาเซียน-จีน” และทําการขยายเสนทางการบินสูประเทศอาเซียนใหมากขึ้น สําหรับเสนทางบินระหวางไทยกับเขต
ฯ กวางซี ไดแก เที่ยวบินนครหนานหนิง-กรุงเทพฯ, นครหนานหนิง-ภูเก็ต และเมืองกุยหลิน-กรุงเทพฯ
เส้นทางรถไฟบ่อเต็น -นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นส วนหนึ่งของเสนทางรถไฟเชื่อมเมืองคุนหมิง และ
สิงคโปรแ รวมทั้งหมดยาว 3,000 กิโลเมตร ผานประเทศลาว ไทยและมาเลเซียเขาสูสิงคโปรแ (หากเป็นไปได)
ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงเสนทางรถไฟความเร็วสูง Trans- ASIAN Railway และ เสนทางรถไฟไทย – จีน เชื่อม
จากคุณหมิง – สปป.ลาว – หนองคาย – นครราชสีมา – กรุงเทพฯ

โดย: https://www.nextbigfuture.com/wp-content/uploads/2015/03/kunming_singapore_high_speed_rail-2.jpg?x71037,และ
http://economists-pickresearch.hktdc.com/resources/MI_Portal/Article/rp/2015/09/471558/1443597982310_ASEANLink2_471558.jpg
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4. เพื่อศึกษาประโยชน์ และทิศทางนโยบายร่วมเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไทย-จีน
โอกาสที่ไทย-จีนจะได้รับประโยชน์จากการนโยบายการเชื่อมโยงของ “Belt and Road Initiative” และ
EEC
เหตุผลในการเสนอ BRI ของจีนมี 3 เหตุผลประกอบดวย เหตุผลที่ 1 เหตุผลทางการเมือง ขอเสนอ
ดังกลาวจะเป็นการส งสัญญาณวา จีนตองการสันติภาพ เปิดกวาง และตองการหยิบยื่นโอกาสการพัฒนาใหกับ
เอเชียและโลก เหตุผลที่ 2 เป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยโครงการลงทุนขนาดใหญ จะเป็นการยายกําลังผลิตและ
ฐานการผลิตของจีนไปยังภูมิภาคตางๆ และ เหตุผลที่ 3 เป็นเหตุผลทางดานสังคมและวัฒนธรรม
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ประโยชน์การเชื่อมโยงของ BRI ของจีน และ EEC ของไทย
1. เหตุผลทางการเมือง ขอเสนอดังกลาวจะเป็นการสงสัญญาณวา จีนตองการสันติภาพ เปิดกวาง และตองการหยิบยื่นโอกาสการพัฒนาใหกับเอเชียและโลก
2. จีนแสดงจุดยืนทางยุทธศาสตรแดวยการการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่น เพื่อสรางหลักประกันในการรักษาความสงบ ความมั่นคงและความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ อันจะนําพาประเทศจีนสูความทันสมัยโดยการสรางความสัมพันธแที่ดีกับประเทศรอบบานและเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3. ยุทธศาสตรแหลักของจีนตออาเซียน (China-ASEAN Community of Common Destiny) ไดมีการประกาศในชวงที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เยือนอินโดนีเซีย
ในชวงปลายปี 2013 โดยประกาศวา จะจัดตั้ง China-ASEAN Community หรือประชาคมจีน-อาเซียนขึ้น ซึ่งประชาคมดังกลาวจะเป็นสวนหนึ่งของแนวคิดของ
จีน ที่จะสรางประชาคมโลกที่จีนเรียกวา Community of Common Destiny for All Mankind จีนจัดตั้ง โดยอัตลักษณแรวมกันจะเขมขนขึ้นเรื่อยๆ ดวยการ
ติดตอสื่อสาร เขาใจกัน สงเสริมความรวมมือ บูรณาการทางเศรษฐกิจ สมาชิกเคารพซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม จะนําไปสู
การสรางอัตลักษณแรวม สิ่งตางๆ เหลานี้จะทําใหจีนและประเทศอาเซียนใกลชิดกัน และนําไปสูการจัดตั้งประชาคมจีน -อาเซียนในที่สุด นอกจากนี้ Belt and
Road Initiative จะชวยในการสรางประชาคมจีน -อาเซียนดวย ทั้งนี้ เพราะการสรางระเบียงเศรษฐกิจจีน -อินโดจีน และเสนทางสายไหมทางทะเล จะนํา
ผลประโยชนแมาสูจีนและประเทศอาเซียนกอใหเกิดความไววางใจกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนมากขึ้น สงเสริมการสรางอัตลั กษณแรวม นําไปสู
รากฐานสําคัญในการสรางประชาคม153 ซึ่งจะสงผลใหเกิดความมั่นคงในภูมิภาค
3. การสนับสนุนการเสริมสรางความสัมพันธแทางทหารควบคูไปกับการขยายความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค ใหครอบคลุมทุกมิติ โดยใหความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการดํารงรักษาความเป็นศูนยแกลางของอาเซียนในกลไกความรวมมือดานความมั่นคงและการเชื่อมโยงในภูมิภาค
1. กระทรวงพาณิชยแจัดทําเว็บไซตแเผยแพรขอมูลการคาเชิงลึก รวมถึงศักยภาพและโอกาสทางการคากับเมืองสําคัญและประเทศตางๆ ที่อยูในแนวเสนทาง “BRI”
2. ขอความรวมมือใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ หรือทูตพาณิชยแในจีน ใหเขามามีบทบาทมากขึ้นในการสงเสริมและอํานว ยความ
สะดวกใหแกผูประกอบการไทยเขาไปลงทุนในจีน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดสินคาของไทยไปตามเมืองตางๆ ที่อยูในเสนทาง “BRI”
3. ใชศูนยแกลางลอจิสติกสแของจีนเป็นตัวกลางในการกระจายสินคาไทยไปยังภูมิภาคอื่นๆ เชน รัสเซีย เอเชียกลาง และยุโรป ทั้งนี้ จีนไดจั ดทําเสนทาง “BRI”
ประกอบดวย Silk Road Economic Belt (เสนทางบก) เริ่มตนจากเมืองซีอานไปสิ้นสุดที่เมืองรอตเทอรแดาม (Rotterdam) ประเทศเนเธอรแแลนดแ และ เสนทาง
“Maritime Silk Road” (เสนทางทะเล) ซึ่งผานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีเมืองของจีนที่อยูในเสนทาง เชน กวางโจว ฝูเจี้ยน เฉิงตู ฉงชิ่ง เจิ้ งโจว ซี
อาน หลานโจว ซึ่งแตละเมืองมีแผนปฏิบัติการรองรับเพื่อใหตนเองเป็นศูนยแกลางในการขยายการคาไปยังภูมิภาคอื่นๆ
4. ไทยสามารถเชื่อมตอโดยใชประโยชนแจากเสนทางสาย R3 ทั้ง R3A หรือ R3B โดยเฉพาะเสนทางสาย R3 ที่สามารถเชื่อมตอกับเสนทาง “BRI” ได และ
สามารถใชประโยชนแจากกรอบความรวมมือ แมโขง - ลานชาง (Mekong - Lanchang Cooperation: MLC) และ CLMVT Forum ในการผลักดันความรวมมือ

ศูนยแอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, 2558

2. ด้านการค้าการลงทุน
เ ห ตุ ผ ล ที่ 2 เ ป็ น เ ห ตุ ผ ล ท า ง
เศรษฐกิจ โดยโครงการลงทุนขนาด
ใหญ จะเป็นการยายกําลังผลิตและ
ฐานการผลิ ต ของจี น ไปยั ง ภู มิ ภ าค
ตางๆ

นโยบายการพัฒนารายด้านของจีน
1. ด้านการเมืองและความมั่นคง
เหตุผลที่ 1 เหตุผลทางการเมือง
ข อ เสนอดั ง กล า วจะเป็ น การส ง
สั ญ ญาณว า จี น ต อ งการสั น ติ ภ าพ
เปิ ด กว า ง และต อ งการหยิ บ ยื่ น
โอกาสการพัฒ นาให กับ เอเชี ยและ
โลก

ตารางที่ 7 ประโยชนแจากการนโยบายการเชื่อมโยงของ BRI และ EEC

312

The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar

317

154

อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ , 2016

ดานเศรษฐกิจ การคา
5. กระตุนการลงทุนระหวางไทยกับกลุมประเทศ CLMV และจีน เพราะไทยไดเปรียบดานที่ตั้งที่เป็นศูนยแกลางทางการคาในภูมิภาคอาเซียน154
นโยบายการพัฒนารายด้านของจีน
ประโยชน์การเชื่อมโยงของ BRI ของจีน และ EEC ของไทย (ต่อ)
(ต่อ)
6. โอกาสเชื่อม EEC กับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาง ๆ ในจีน ที่มุงเนนดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งตรงกับนโยบายไทยแลนดแ 4.0 ในแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ซึ่ง
2. ด้านการค้าการลงทุน
เ ห ตุ ผ ล ที่ 2 เ ป็ น เ ห ตุ ผ ล ท า ง ผลักดันใหประเทศไทย เนนนวัตกรรม ซึ่งจีนมีความชํานาญ
เศรษฐกิจ โดยโครงการลงทุนขนาด 7. เพิ่มความรวมมือความรวมมือทางการคา รวมกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ ในอาเซียน โดยมุงเนนการใชการขนสงสินคา ผานเส นทาง “BRI” เชน กลุม
ใหญ จะเป็นการยายกําลังผลิตและ GMS, BIMP-EAGA และกลุม IMT
ฐานการผลิ ต ของจี น ไปยั ง ภู มิ ภ าค 8. โครงการ EEC ที่รัฐบาลไทยเรงผลักดันใหเกิดผลอยางเป็นรูปธรรม จึงเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาใหไทยเป็นศูนยแกลางทางการบิน ศูนยแกลางการขนสงทางทะเล
ศูนยแกลางการคา ศูนยแกลางการผลิต และศูนยแกลางการทองเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนยแกลางการดําเนินธุรกิจของโลกควบคูไปกับฮองกงที่เป็นศูนยแกลางทางการเงินจีน
ตางๆ (ตอ)
ของโลก ดังนั้น หากฮองกงและไทยจะสามารถเชื่อมโยงการคาการลงทุนเขาดวยกันไดก็จะเป็นการชวยสงเสริมผลประโยชนแทางเศรษฐกิจใหกับ ภูมิภาคอยาง
สอดคลองกับแนวคิดริเริ่ม BRI ของจีน
9. การเจาะลึกความสัมพันธแแบบรายมณฑล เพื่อใหมีความรวมมือที่หลากหลายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะมณฑลที่เป็นจุดยุทธศาสตรแหลักทางเศรษฐกิจ
ของจีนและอยูใกลไทย อาทิ กวางตุง ยูนาน กวางสี และเสฉวน เป็นตน รวมถึงมุงเนนการเสริมสรางความสัมพันธแในระดับประชาชนเพื่อเชื่อมโยงสายสัมพันธแที่
แนนแฟูนระหวางกันมากยิ่งขึ้น อันนําไปสูการขยายผลความรวมมือในแผนปฏิบัติการรวมระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
1. โดยขอเสนอดังกลาว จะชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับประชาชนตามเสนทางสายไหมแตเปูาหมายสูงสุดของ “BRI” คือการสงเสริม The
เหตุ ผลที่ 3 เป็ นเหตุผลทางดา น Rise of Asia การผงาดขึ้นมาของเอเชีย ดวยการจัดตั้งประชาคมเอเชีย หรือ Asian Community โดยมีอัตลักษณแรวมกันจะเขมขนขึ้นเรื่อยๆ
- ดวยการติดตอสื่อสาร เขาใจกัน
สังคมและวัฒนธรรม
- สงเสริมความรวมมือบูรณาการทางเศรษฐกิจ
- สมาชิกเคารพซึ่งกันและกัน
- การแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม จะนําไปสูการสรางอัตลักษณแรวมทําใหจีนและประเทศอาเซียนใกลชิดกัน
2. นอกจากนี้ “BRI” จะชวยในการสรางประชาคมจีน -อาเซียนดวย ทั้งนี้การสรางระเบีย งเศรษฐกิจจีน-อินโดจีน และเสนทางสายไหมทางทะเล จะนํา
ผลประโยชนแมาสูจีนและประเทศอาเซียนกอใหเกิดความไววางใจกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนมากขึ้น
4. ด้านการท่องเที่ยว
1. ดานการทองเที่ยวพัฒนาคูไปกับการคาการลงทุน จากการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของจีน ดานถนน ไทยสามารถไดเปรียบในภูมิภาคเนื่องจาก กลุม
CLMV ไทยยังไดเปรียบดานการคาและมีการพัฒนาดานการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว และไดรับการยอมรับจากตางชาติ
* เสนทาง R3A เชื่อมไทย - ลาว - จีน (จากคุณหมิง - เขาเชียงรุง - บอเต็น - หวยทราย – เชียงแสน - เชียงของเชียงราย ระยะทางรวม 1140 กิโลเมตร) เป็น
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เสนทางทองเที่ยวที่นาสนใจ เนื่องจากสามารถเดินทางไดสะดวก และพัฒนาอยางรวดเร็ว
** เสนทาง R12 เชื่อมไทย – ลาว – เวียดนาม- จีน สามารถเชื่อมโยง ออกจากนครพนม - คํามวน สปป.ลาว - กวางบิ่งหแ เวียดนาม – เว เป็นอีกเสนทางที่
ตองใหความสําคัญ
*** เสนทาง R9 เชื่อมไทย – ลาว - เวียดนาม ระยะทาง 1,450 กม. เริ่มจากมุกดาหาร ขามสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแหงที่ 2 - สะหวันนะเขต - เมืองลาว
บาว- ผานเมืองเว และสิ้นสุดที่ดานัง ของเวียดนาม
สรุป: ทั้ง 3 เสนทางของอาเซียนตอนบนทุกเสนทางเชื่อมตอกับจีนตอนลาง และสามารถเชื่อมโยงผาน EEC ได
5. ด้านการสนับสนุนด้านการเงิน 1. ขอไดเปรียบของนโยบาย BRI เมื่อรวมสมาชิกทั้งหมดที่เขารวมโครงการ คือ มีประชาชากรรวม รอยละ 63.0 ของภาพรวมประชาการทั่วโลก นอกจากนั้นยัง
จากการสนั บ สนุ น ของกองทุ น รวมประเทศในโลกถึงรอยละ 29.0 และมีรายไดรวมสูงถึง 2.1 trillion USD และขอไดเปรียบที่เห็นไดชัดของโครงการคือ การจัดตั้งธนาคารเพื่อพัฒนาระบบ
การเงินระหว่างประเทศอย่าง AIIB โครงสรางพื้นฐานเอเชีย AIIB ซึ่งปี ค.ศ. 2017 มีประเทศที่เขารวมเป็นสมาชิกกอตั้งมากถึง 57 ประเทศทั่วโลกและเปิดดําเนินโครงการแลวเมื่อปี ค.ศ. 2016
2. AIIB และกองทุน Silk Road Fund ชวยเรงขับเคลื่อนการพัฒนาของกลุมประเทศในแผนดินใหญที่มีชายแดนติดตอกับจีน และสรางการพัฒนาใหกับกลุม
และ Silk Road Fund
ประเทศแถบลุมแมน้ําโขง GMS ใหเป็นจุดเชื่อมตอสําคัญ ซึ่งสงผลประโยชนแโดยทั่วกันถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียกลาง และจะทําใหจีนเป็น
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่มีอํานาจตอรองกับสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาไดอยางเทาเทียม
6. ด้านกรอบความร่วมมือไทย-จีน 1. ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2012 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลงนามรวมกัน ดาน Joint Action Plan on
Thailand - China Strategic Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s
Republic of China 2012 - 2016 ถือเป็นแผนปฏิบัติการรวมฯ ฉบับที่ 2 สําหรับการดําเนินความรวมมือระหวางไทย - จีน ในสาขาตางๆ เพิ่มเติมขึ้นอีกกวา 17
สาขา ที่จัดทําโดยกระทรวงการตางประเทศทั้งสองฝุาย ไดแก 1) การเมือง 2) การทหาร 3) ความมั่นคง 4) การคา 5) การลงทุน 6) การเงินแ ละธนาคาร 7)
เกษตรกรรม 8) อุตสาหกรรม 9) คมนาคม 10) พลังงาน 11) การทองเที่ยว 12) วัฒนธรรม 13) การศึกษาและการอบรม 14) สาธารณสุขและวิทยาศาสต รแการแพทยแ 15) วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 16) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 17) การสื่อสาร ความรวมมือในระดับภูมิภาค และพหุภาคี
2. ความสัมพันธแระหวางไทยกับจีนในกรอบความรวมมือแบบพหุภาคีในเวทีภูมิภาค ซึ่งทั้งไทยและจีนตางเป็นสมาชิกความรวมมือและองคแการระหวางประเทศทั้ง
ภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาคหลายองคแการรวมกัน เชน Greater Mekong Sub-region (GMS) (เฉพาะมณฑลยูนาน), ASEAN - China Annual
Consultation, ASEAN+3, ASEAN Regional Forum (ARF), Asia Cooperation Development (ACD), Asia-Europe Meeting (ASEM) เป็นตน
ที่มา: คณะวิจยั
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1. ภาครัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูประกอบการ ภาคเอกชนและภาคประชาชนของไทย-จีน
ตองมีความาเชื่อมั่นในประโยชนแรว มกันที่จะไดรับจากโครงการเชื่อมโยง BRI และ EEC วามีคววาม
เสมอภาคและเป็นธรรม (Equitable and Mutual Benefits) และตองมีความจริงใจตอกันดวย
2. การสรางความเขาใจกับภาคประชาสังคมของไทย เพื่อใหไดรับการสนับสนุนในการความรวมมือ
ในโครงการขนาดใหญตาง ๆ และเตรียมสรางความพรอมของประเทศดานความมั่นคงและดาน
การเมือง
3. ไทยตองมียุทธศาสตรแการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยจะตองมีความตอเนื่องในนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งมีทีมงานที่มีคุณภาพ
4. การตระหนักถึงประโยชนแของประชาชนเป็นสําคัญ เนนการเป็นหุน สวนมากกวาการซื้อขาย
แลกเปลีย่ นสินคาธรรมดา ซึ่งจะกอใหเกิดความสัมพันธแในลักษณะของความเป็นมิตรสหายและ
ผลประโยชนแตางตอบแทนซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชนแของประชาชนทั้งสองประเทศ
5. ประเทศไทยควรปฏิรูประบบภายในประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีชีวิต และอื่นๆ
ใหมีความแข็งแกรงและพรอมที่จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในการนําเขาเทคโนโลยีชั้นสูงจาก
ตางประเทศ
6. ไทยมีโอกาสจัดตั้ง “ศูนยแหรือ อูสรางรางรถไฟ และศูนยแซอมรถไฟ” เพื่อใหเกิดขอไดเปรียบเชิง
ยุทธศาสตรแ

1. ภาครัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูประกอบการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ของไทย-จีน ตองมีความาเชื่อมั่นในประโยชนแรวมกันที่จะไดรบั จากโครงการ
เชื่อมโยง BRI และ EEC วามีคววามเสมอภาคและเป็นธรรม (Equitable and
Mutual Benefits) และตองมีความจริงใจตอกันดวย
2. จีนนับเป็นมิตรใกลบานของไทย ความรวมมือและความสัมพันธแดานตางๆ ตอง
พัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
ทางการทหาร ไทย-จีน มีความเชือ่ มโยงทางวัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
เจรจาพูดคุยหรือเจรจาตอรอง
3. ปัจจุบันจีนเนนนโยบาย “จีนลงใต” ดังนั้นจีนตองการเปิดตลาดการคา สิ่งสําคัญ
ที่จีนตองพึ่งพาคือ เรื่องของ การคมนาคม และตองเป็น การคมนาคมที่ดีและ
สะดวกปลอดภัย โครงการ EEC จะตอบโจทยแ
4. จีนตองมองทั้งผลประโยชนแระยะสั้นและระยะยาวจากนโยบาย BRI เป็นนโยบาย
สําคัญของจีน ซึ่งตองเชื่อมตอผานภูมิภาคอาเซียนทั้งทางบก และทางทะเล จีนจึง
ตองมีปฏิสมั พันธแที่ดีในการสรางความเชื่อมโยงเพื่อ การรองรับโครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure) ที่จีนคาดหวังไวในนโยบาย และแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของจีน ฉบับที่ 13

ที่มา: คณะวิจัย

ทิศทางนโยบายร่วม ไทย

ทิศทางนโยบายร่วมจีน

ตารางที่ 8 ขอเสนอดานปัจจัยสําคัญในความสําเร็จของการเพิ่มบทบาทความสัมพันธแไทย – จีน ด้านโครงการเชื่อมโยง BRI และ EEC
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1. เปิดโอกาส ใหนักลงทุนจีนเขามาลงทุนโครงสรางพื้นฐานและบริการดานโลจิสติกสแในไทย ภายใต กฎ
กติกาของไทย เพื่อเพิ่มเม็ดเงินในตลาดการลงทุน
2. รัฐบาลควรสรางความชัดเจนในการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรแเพื่อเพิ่มความรวมมือดานโครงสราง
พื้นฐาน ตามกรอบความรวมมือที่สําคัญ
3. ไทยควรจะปรับเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตรแดานคมนาคมขนสงและโลจิสติกสแจากการขนสงทาง
ถนนโดยใชรถยนตแมาเป็นรถไฟแทน และควรจะมีการปฏิรูประบบราชการในสังกัดของกระทรวงคมนาคม
อันไดแก กรมการขนสงทางบก และพัฒ นาการท าเรือแหงประเทศไทย รวมทั้งขาดองคแความรู และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. AIIB จะเป็นประโยชนแกับไทย หากสามารถลดขอจํากัดของแหลงเงินลงทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ และเพิ่มทางเลือกของแหลงเงินทุนไทยเพิ่งเขารวมกับธนาคาร AIIB ไดไม
นาน ยังไมเห็นประโยชนแมากเทาทีค่ วร เนื่องจากดอกเบี้ยคอนขางสูง
5. ไทยตองไมเป็นประเทศที่มีการกูเงินจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว ปัจจุบันไทยกูเงิน
จากญี่ปุนมากถึงรอยละ 98.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่ผดิ พลาด เพราะไมมกี ารกระจายความเสี่ยง สําหรับ
เงื่อนไขในการใหกูยืมตองชัดเจน ดังกรณี JICA มีเงื่อนไขที่ชัดเจนคือ 30:70 (โดยใหฟรีรอยละ 30.0 และ
รอยละ 70.0 คิดดอกเบี้ย) ซึ่งจีนตองมีความชัดเจนและมีมาตรฐานที่เป็นสากล
6. การดําเนินงานโครงการตางๆ ระหวางประเทศมักไมประสบผลสําเร็จ เนื่องดวยการดําเนินงานสวน
ใหญจะผานกระทรวงตางประเทศกอน แลวคอยดึงกระทรวงอื่นๆ ทีภ่ าระงานเกีย่ วของเขาไปรวมดวย แต
การเจรจาพูดคุย สวนใหญยังเป็นการเจรจาในระดับกระทรวง รัฐควรเรงใหเกิดการประสานกับหนวยงาน
ยอยอื่นๆ เพื่อเขารวมในการเจรจาตั้งแตเริม่
7. พัฒนาทาเรือของประเทศไทยเพราะถือเป็นจุดยุทธศาสตรแของการกระจายสินคาจากจีนมาสูประเทศ
ในอาเซียนตอนลาง
8. ไทยถือเป็นศูนยแกลางการบินของอาเซียน ตองไดรับการพัฒนาและขยายระบบการดําเนินการมากกวา
ปัจจุบัน และอาจจะเปิดโอกาสใหตางประเทศเขามามีสวนรวมดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบินมากขึ้น
9. อนาคตจุดบริการการขนสง ตองขยายไปปยัง หัวเมืองใหญๆ ของไทย เชน ขอนแกน เชียงใหม การ
เดินทางจากจีนลงมาสูไทยจะเป็นเรื่องที่งายและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

1. จีนจะตองรวมผลักดันและสนับสนุนการดําเนินการให BRI มีศักยภาพและ
เป็นโครงขายที่มีความสําคัญในระดับภูมิภาค ผานโครงขายระบบรถไฟเพื่อให
เกิดการพัฒนาทางเลือกเป็นเสนทางเศรษฐกิจในอนาคต
2. จีนเป็นประเทศที่ใหญมาก กฎ ระเบียบ กติกา ตาง ๆ จะขึ้นอยูกับผูกําหนด
นโยบาย และผูนําไปปฏิบัติของแตละมณฑล ซึ่งจะไมเหมือนกันทุกที่ การ
แก ปั ญ หาจึ ง ต อ งคุ ย ตกลงได ข อ ยุ ติ กั น ให ชัด เจนตั้ ง แต เ ริ่ ม แรก และต อ งมี
มาตรการผลักดันใหมีการนําไปปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม
3. จีน ตอ งมี ทิศทางและรู ปแบบการลงทุน ที่เป็ นสากล ซึ่งตองมีก ารเจรจา
พูดคุย
4. เรื่ อ งอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู เ พื่ อ การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน AIIB ซึ่ งจี น
กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับประเทศไทยที่ 3-4 เปอรแเซ็นตแ ซึ่งตางจาก
ญี่ปุนที่คิดดอกเบี้ยเพียง 1-2 เปอรแเซ็นตแเทานั้น อยางไรก็ดีหากประเทศไทยมี
ความจําเป็นที่จะตองกู สิงคโปรแยังเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ไทยสามารถกู ได โดย
คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1.7 เปอรแเซ็นตแ
หากจีนปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหลดต่ําลงเทาญี่ปุน หรือของที่อื่นๆ ที่นําเสนอ
ไทยอยู ก็อาจเชื่อไดวารัฐบาลไทยยังคงเลือกเงินกูจากจีนเป็นแหงแรก
5. บทบาทจี น นอกจากการพั ฒ นาความร ว มมื อ ในการขยายเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศและขยายสูภูมิภาคอาเซียนอยางชัดเจน และกลุมประเทศ
อาเซียนตองอาศัยจีนเป็นเกราะกําบัง ในดานการรุกรานดานเศรษฐกิจ ดาน
ความมั่งคงและการเมือง ทั้งจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น

ที่มา: คณะวิจยั

ทิศทางนโยบายความร่วมมือของไทยต่อจีน

ทิศทางนโยบายร่วมมือของจีนต่อไทยและอาเซียน

ตารางที่ 9 ขอเสนอในการเพิ่มบทบาทความสัมพันธแระหวางไทย-จีน ด้านนโยบาย
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The Docking of China’s Belt and Road Initiative and Thailand’s Eastern
Economic Corridor Development Plan: Opportunities, Challenges
and Suggestions
Associate Professor Song Qingrun, Ph. D.155
Chang Xiang156

ABSTRACT
China and Thailand have good relations, we frequently express our close ties by stating
that ―the Chinese and the Thais are the same family‖(中泰一家亲). The Docking of China‘s
Belt and Road Initiative and Thailand‘s Eastern Economic Corridor Development Plan is giving
new opportunities to promote bilateral cooperation. There are good opportunities when the two
countries conduct the docking of China‘s Belt and Road Initiative and Thailand‘s Eastern
Economic Corridor Development Plan. Firstly, total speaking, China and Thailand has
cooperated well in implementing the Belt and Road Initiative in the past four years, which has
lain good foundation the docking of China‘s Belt and Road Initiative and Thailand‘s Eastern
Economic Corridor Development Plan. Secondly, both countries have attached much importance
to the docking of China‘s Belt and Road Initiative and Thailand‘s Eastern Economic Corridor
Development Plan. Thirdly, when two countries conduct the docking of China‘s Belt and Road
Initiative and Thailand‘s Eastern Economic Corridor Development Plan, it is sure that bilateral
industry cooperation will have bright future, which will stimulate two countries‘ enterprises to
cooperate with each other actively. Fourthly, both China‘ s economy and Thailand‘s economy
are robust in recent years, and this is a very good environment for two countries‘ conducting the
docking of China‘s Belt and Road Initiative and Thailand‘s Eastern Economic Corridor
Development Plan. Fifthly, China and Japan are Thailand‘s two big economic partners, and
recently, the two countries relation has thawed, and Thailand has emerged as one of the first
candidates for planned business cooperation between China and Japan in third countries. But
frankly speaking, just as any bilateral economic cooperation, there are certainly some challenges
ahead of docking of China‘s Belt and Road Initiative and Thailand‘s Eastern Economic Corridor
Development Plan, and some are not easy to be overcome.Firstly, Thailand‘s Eastern Economic
Corridor is the country‘s largest-ever infrastructure and industrial scheme, and there will be
hundreds of big projects to be built, its development faces an uncertain future if local land use
issues are not quickly resolved, because the planned industrial land of the Thailand‘s Eastern
Economic Corridor is over 48 square kilometers, so the building the Corridor needs to occupy a
lot of land to construct railways, roads, factories and so on. Secondly, the shortage of skilled
labor in both China and Thailand will be a long-term issue for the docking of China‘s Belt and
Road Initiative and Thailand‘s Eastern Economic Corridor Development Plan. Thirdly, the hightech industrial chain link between China and Thailand will have some trouble. Fourthly, the up
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and downs on the railway cooperation between China and Thailand in the past years maybe will
cast some shadow to bilateral future big projects cooperation, especially in the infrastructure
field. Fifthly, the future of Thailand election and political situation change will also be another
uncertain factor which possibly influences the docking of China‘s Belt and Road Initiative and
Thailand‘s Eastern Economic Corridor Development Plan. There are some suggestion to deal
with challenges. Firstly, both China and Thailand should optimize their introduction of their
development initiative/plan. Secondly, both China and Thailand should pay more attention to the
Comfort principle when they conduct cooperation. Thirdly, two countries should pay more
attention to promote bilateral people-to-people bonds. Fourthly, China and Thailand should make
joint efforts to train qualified people to meet the needs of bilateral cooperation.
Keywords: China; Belt and Road Initiative; Thailand; Eastern Economic Corridor; Docking

“一带一路”与泰国东部走廊发展计划对接的机遇、挑战与建议
宋清润、常翔
内容摘要：中国‚ 一带一路‛ 倡议与泰国‚ 东部经济走廊‛ 发展规划对两国发展均非常
重要。目前，两国在中国‚ 一带一路‛ 倡议与泰国‚ 东部经济走廊‛ 发展规划的对接合作方
面，已经展开了密集的政策沟通，两国相关部门、企业、人员已经就具体项目展开磋商与
合作，取得一定成果。两国在此方面的合作前景广阔，但也在政策沟通、资金融通、民心
相通等方面遇到一些挑战，需要两国协同努力，克服困难，开展持续、深入、广泛的合
作，让两国合作更加惠及两国发展，更多惠及两国民众，并惠及地区发展和民众福利改
善。

Thailand is an important country in Southeast Asia, and China is an important country in
Asia and even in the world. Thailand and China have good relations, we frequently express our
close ties by stating that “the Chinese and the Thais are the same family” (中泰一家亲). And
two countries have cooperated well in the Belt and Road construction, and Thailand has recently
paid much attention to build the Eastern Economic Corridor. The Docking of China‟s Belt and
Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan is giving new
opportunities to promote bilateral cooperation. This paper will analyze the Opportunities and
challenges when The two countries conduct the docking of China‟s Belt and Road Initiative and
Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan, then will propose some suggestions.
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I. Opportunities
Firstly, total speaking, China and Thailand has cooperated well in implementing the Belt
and Road Initiative in the past four years, which has lain good foundation the docking of China‟s
Belt and Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan.
According to the book The Belt and Road Initiative Report on the Five-Connectivity 157Index
which was published at the end of the year of 2017, in the ten ASEAN countries, Thailand
ranked third in 2017, and Thailand ranked sixth in more than sixty related countries in the world
(Countries are counted in this book).158 These figures fully proves that Thailand and China have
very close and fruitful cooperation in the Belt and Road cooperation.
Secondly, both countries have attached much importance to the docking of China‟s Belt and
Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan.
The Belt and Road Initiative is the flagship initiative to promote cooperation with the
foreign countries to boost China and the world development. And the Eastern Economic Corridor
Development Plan is also the flagship plan to promote cooperation with the foreign countries to
boost Thailand and the regional development. So China has put a lot of resources into
cooperating with scores of countries to implement the Belt and Road Initiative, and also, now
Thailand has put a lot of resources into cooperating with other countries to build the Eastern
Economic Corridor. And two countries are consulting more and more about the docking of
China‟s Belt and Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan,
which are now the main points for two countries‟ cooperation.
Thirdly, when two countries conduct the docking of China‟s Belt and Road Initiative and
Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan, it is sure that bilateral industry
cooperation will have bright future, which will stimulate two countries‟ enterprises to cooperate
with each other actively.
Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan has many similarities with Made
in China 2025, and it has great cooperation space with China‟s Belt and Road Initiative.
Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan focus on infrastructure development,
such as U-Tapao Airport,The High Speed Train, Laem Chabang Deep Sea Port, Map Ta Phut
Port. And the Targeted industries in this Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development
plan are such as, High Wealth and Medical Tourism Industries, Biofuel and Biochemical
Industries, The Food Processing Industry, Comprehensive Healthcare Industry, The Advance
Agriculture and Biotechnology, Aviation and Logistics Industry, The Intelligent Electronics
157
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Industry, The Robotics Industry, The Next-Generation Automotive Industry, Digital Industry.
And the ten key sectors of Made in China 2025 are: new information technology, numerical
control tools and robotics, aerospace equipment, ocean engineering equipment and high-tech
ships, railway equipment, energy saving and new energy vehicles, power equipment, new
materials, biological medicine and medical devices, and agricultural machinery.159 So we can see
that, Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan and Made in China 2025 have
several similar industries development plan, and it has great cooperation space with China‟s Belt
and Road Initiative, because China and Thailand enterprises will have more cooperation
opportunities.
Especially，Thailand‟s Eastern Economic Corridor needs to construct a lot of infrastructure,
such as roads, railways, sea ports, airports, factories, industry parks, and in these areas, China
enterprises have much capital, rich experience, high-end equipment, excellent expert, rich
experience in international cooperation, and other advantages compared to many other foreign
companies. So, China‟s enterprises and Thailand enterprises can cooperate well to boost the
Thailand‟s Eastern Economic Corridor building.
Fourthly, both China‟ s economy and Thailand‟s economy are robust in recent years, and
this is a very good environment for two countries‟ conducting the docking of China‟s Belt and
Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan.
Thailand is the second largest economy in ASEAN, and Thailand economy has grown
relatively fast in recent years. According to Thailand government statistics, Thailand's gross
domestic product grew by 3.9% in 2017, up from 3.3% the previous year, marking its fastest
expansion since 2012.160 And Thailand's gross domestic product grew by 4.8 percent year-onyear in the first quarter of 2018, which is the strongest in 5 Years. The government projects Thai
economy to grow 4.2 percent in 2018.161And Thailand investment environment has become
better in the past years. According to International surveys such as the World Bank‟s Ease of
Doing Business report have recently ranked Thailand among the most attractive investment
destinations in Southeast Asia, and the 2018 report moved Thailand up to rank 26 from rank 46
in 2017, bringing the country among the top three investment destinations in ASEAN.162
Thailand is situated in the heart of Southeast Asia, and it serves as a gateway to regional
dynamic markets. The Thailand the Eastern Economic Corridor is an ambitious project, its
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building needs $45 billion, and Thailand itself can‟t afford to invest al the huge amount of capital
in the following years to Eastern Economic Corridor building. According to IMF, in 2017,
Thailand GDP was about $ 455 billion, its total investment accounted about 23% of GDP(about
$ 105 billion), and the general government gross debt was accounted about 42% of GDP(about
$ 191 billion).163
Chachoengsao, Chonburi and Rayong Provinces which are been designated for the
development of the Eastern Economic Corridor have relatively good infrastructure and industry
base, and they are Thailand‟s industry centers. In February, 20188, Thailand‟s parliament
approved The Eastern Economic Corridor (EEC) bill geared towards attracting more investment
to build the Corridor. The new law provides tax breaks for investors in the EEC project, a
centerpiece of the junta‟s policy to boost growth and target investment into hi-tech industries. It
also enables investors to rent land for up to 99 years. The government has also introduced
relaxed visa measures for foreign professionals and also invoked executive powers to help speed
investment approval.164 This law is attractive to foreign investors including Chinese enterprises.
China is the biggest economy in Asia and the second largest economy in the world, and
China economy growth every year is more than 6%, for example, it was 6.9% in 2017. 165China
has great market, and China is cooperating with Thailand and other countries to implement the
Belt and Road Initiative, and China‟s enterprises have a lot of investment and technologies to go
abroad, in 2016, China‟s non-financial investment in foreign countries reached $183 billion and
ranked the second largest investor country in the world. In 2017, China‟s non-financial
investment in foreign countries decreased to $120 billion, one of the reasons was that China‟s
investment met barriers in U.S, Australia, EU and other western countries.166 So, China‟s
investment in foreign countries has paid more attention to developing countries including the
ASEAN countries. Thailand is a good destiny for China‟s investment. Especially, the Eastern
Economic Corridor is a pilot project for the economic development of Thailand‟s Eastern
Seaboard, and Thailand law has given many preferential terms to foreign investors.
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Fifthly, China and Japan are Thailand‟s two big economic partners, and recently, the two
countries relation has thawed, and Thailand has emerged as one of the first candidates for
planned business cooperation between China and Japan in third countries. 167So, now, China,
Japan, Thailand seek trilateral business cooperation in Thailand's Eastern Economic Corridor,
such as building high-speed train.168 If trilateral business cooperation goes well, this is really a
good opportunity to promote the Thailand's Eastern Economic Corridor development.

II. Challenges
As mentioned above, there are many good opportunities for the docking of China‟s Belt and
Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan. But frankly
speaking, just as any bilateral economic cooperation, there are certainly some challenges ahead
of docking of China‟s Belt and Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor
Development Plan, and some are not easy to be overcome.
Firstly, Thailand‟s Eastern Economic Corridor is the country‟s largest-ever infrastructure
and industrial scheme, and there will be hundreds of big projects to be built, its development
faces an uncertain future if local land use issues are not quickly resolved, because the planned
industrial land of the Thailand‟s Eastern Economic Corridor is over 48 square kilometers, so the
building the Corridor needs to occupy a lot of land to construct railways, roads, factories and so
on. Some experts pointed out that the Eastern Economic Corridor Act lacked good governance
on the management of land and natural resources, and it had also sidestepped many
environmental protection measures for the sole reason of attracting foreign investment. Under
the law, government agencies have special powers to bypass city-planning regulations in
specially designated areas, while environmental impact studies and other requirements are also
fast-tracked to boost the country‟s attractiveness in the eyes of international investors. 169Both
the land acquisition and environment issues are very sensitive issues in Thailand. The land price
in the Eastern Economic Corridor area will rise because more and more investors are coming.
And in recent years, the forest area decreases about 1600 square kilometers every year in
Thailand, so how to balance the protection of environment and the development of the economy,
is a headache for Thailand. If some local people lose their land, and they are not satisfied with
the compensation plan, there will be trouble for the land use, such as, protest and social
instability, legal disputes. Whether the land issue can be resolved well, it will directly influence
the building process of Eastern Economic Corridor. Even two countries have strong will to push
our enterprises to cooperate more and more, the land and environment issue in the area of
167
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Eastern Economic Corridor will certainly influence two countries‟ enterprises‟ cooperation in
building some projects in Thailand.
Secondly, the shortage of skilled labor in both China and Thailand will be a long-term issue
for the docking of China‟s Belt and Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor
Development Plan.
In China, the aging population issue has become very serious in recent years. In 2017, there
were totally about 240.9 million senior people who are over 60 years old, and just in that year,
the senior people increased by 10 million, which was a huge number and occupied 17.3% of
China‟s total population. 170And to around 2050, there will be about 487 million senior people,
which will occupy
34.9% of China‟s total population.171 China is facing the shortage of labor force, so
many factories can‟t employ enough and qualifies workers, and the salary of China‟s skilled
workers increases quickly, This problem will become much more serious in the future.
Similarly, according to the National Economic and Social Development Board (NESDB)
statistics, Thailand has also been moving closer towards an ageing society since 2005, as the
number of citizens aged 60 or older has steadily risen, and the number of aged people has risen
to 11.23 million, or 17.13 per cent of the total population in 2017. “Thailand will become a fullfledged ageing society in 2021, when their number will rise to 13.1 million or 20 per cent of the
total population,” according to an NESDB report.172 So just as China, Thailand is also facing the
shortage of skilled labor; so many factories can‟t employ enough and qualifies workers. And
Troubles never come single; Thailand is also facing another problem. In the past many years,
because Thailand economy and salary levels are much higher than the neighboring countries,
there were a lot of foreign workers form Myanmar, Cambodia and Laos. But, now, as these
neighboring countries‟ economy develops fast, and their salaries become high, many foreign
workers go back to home country. This phenomenon makes the things worse, that is, it
aggravates Thailand‟s shortage of labor force. But if Chinese workers go to Thailand in large
amount, it will also generate at least two problems. First, if Chinese enterprises send workers
abroad, they should afford about 3 times salary as the domestic salary, and they will have a
heavy burden. Second, Thailand people and media will protest lots of Chinese workers in
Thailand, because more Chinese workers in Thailand mean less job opportunities for Thailand
people.
Thirdly, the high-tech industrial chain link between China and Thailand will have some
trouble. In Thailand, the high-tech industrial cooperation is a very important field of the docking
of China‟s Belt and Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development
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Plan. Not only the shortage of skilled labor is a major disincentive to FDI and an impediment to
higher R&D spending, but also, the shortage of high-end professionals/personnel in science and
technology fields also will be a bottle neck when Chinese and other foreign high-tech enterprises
cooperate with Thailand enterprises. And also, Thailand‟s high-end professionals/personnel‟s
ideas, industrial standards and equipment standards war deeply influenced by the U.S., Japan and
EU. But, China‟s high-end professionals/personnel‟s ideas, industrial standards and equipment
standards have its own way. This situation will certainly be one obstacle for bilateral economic
cooperation.
Fourthly, the up and downs on the railway cooperation between China and Thailand in the
past years maybe will cast some shadow to bilateral future big projects cooperation, especially in
the infrastructure field. Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development needs to build many
big infrastructure projects, and the cooperative building of big infrastructure projects is also one
of the important fields about the docking of China‟s Belt and Road Initiative and Thailand‟s
Eastern Economic Corridor Development Plan. It is possible that, the future bilateral big
infrastructure projects cooperation will be influenced by the future progress of Sino-Thailand
railway construction, because this project is the symbolic bilateral project. If the progress is
smooth, it will give positive momentum to the cooperation of building bilateral infrastructure
projects. If the Sino-Thailand railway construction meets setbacks again, it will damage the
cooperation of bilateral infrastructure projects.
Fifthly, the future of Thailand election and political situation change will also be another
uncertain factor which possibly influences the docking of China‟s Belt and Road Initiative and
Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan. Whether Thailand can maintain longterm stability, is a very important factor which will influence bilateral economic cooperation
much.
Sixthly, on the one hand, both China and Thailand are pushing more and more cooperation,
but on the other hand, Thailand‟s doubt, even fear mentality towards China is growing in recent
years. Because two countries‟ economic gap is becoming larger and larger. In 2017, Thailand‟s
GDP was about $ 455 billion, and China‟s GDP was $ 12 trillion, 173which was more than 26
times as Thailand‟s GDP. And the absolute amount of yearly China‟s GDP growth will be much
bigger than Thailand‟s. So, now, even China has no intention to expand its influence in Thailand
and control Thailand. And frankly speaking, no country including China can control Thailand.
But in Thailand, some people and media worry about that, more and more bilateral economic
cooperation will increase China‟s economic influence in Thailand, and Thailand is just a middle
power. Some Thailand people think, when we conduct bilateral economic cooperation under the
docking of China‟s Belt and Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor
Development Plan, China often gets the lion‟s share, while Thailand gets less share Thailand‟s
ambivalence toward China will continue, and it will make bilateral cooperation to be sometimes
good and sometimes problematic.
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III. Suggestions
Firstly, both China and Thailand should optimize their introduction of their development
initiative/plan. Most of the times, China just introduce Belt and Road Initiative to Thailand
friends, and similarly, Thailand just introduce Eastern Economic Corridor Development Plan to
China friends. Either country just do its own business, and have no joint work. This separated
introduction model is not good, and it possibly makes the audience to think that, you just
introduce your country‟s plan, what‟s your plan‟s benefit to our own country‟s interests? How
can we joint two countries‟ plan to benefit two sides?
So, we should change this introduction model, China and Thailand should make joint
introduction of the docking of China‟s Belt and Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic
Corridor Development Plan.
We should set up a bilateral joint study and introduction group which is formed by two
countries experts, such as international relations experts, language and culture experts, economic
experts, industry experts, environment experts, media experts. This group should study the
cooperation benefit from the docking of China‟s Belt and Road Initiative and Thailand‟s Eastern
Economic Corridor Development Plan. And the experts group should visit different places both
in Thailand and China, to introduce all the benefit point by point to the two countries‟ officials,
enterprises and people by using Chinese and Thai language, to let them know what are the
concrete benefits they can get through active participation of the docking of China‟s Belt and
Road Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan.
This new model of introduction will eliminate the misunderstanding and rumors which
damages bilateral economic cooperation, and will boost the enthusiasm of two countries‟
enterprises and people to more actively participate in the docking of China‟s Belt and Road
Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan.
Besides the above activities, in order to deeply boost the docking of China‟s Belt and Road
Initiative and Thailand‟s Eastern Economic Corridor Development Plan both China and Thailand
government should invest more resources to support their universities and think tanks to conduct
more joint observation and study, to write more joint reports by using Chinese and Thai language
and to hold more seminars to give strong intellectual support to two countries governments,
enterprises and people.
Secondly, both China and Thailand should pay more attention to the Comfort principle
when they conduct cooperation.
China is a big country, and Thailand is a middle power, it is natural for two countries to
have quite different mentality and ways of acting when they conduct cooperation. So both of two
countries should try to know each other‟s mentality and interests, to listen more to each other‟s
requirements, to change their mind with each other, at last, to let each other comfortably make a
deal.
Besides these, two countries should dynamically adjust the speed and model of bilateral
economic cooperation, to make the cooperation is much more suitable to our development need,
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to avoid the mismatch of bilateral interests, and to avoid unnecessary problems. China and
Thailand should balance the efficiency and comfort when they conduct cooperation to avoid
culture conflicts. And when we have differences, we should not ignore them and just go ahead,
we should consult more to adjust the cooperation model and speed.
Thirdly, two countries should pay more attention to promote bilateral people-to-people
bonds. Both countries should support more and more scholars, businessmen, media people, civil
elite and other groups of people to exchange with each other more and more often. More and
more people-to-people exchange should follow the mass lines to form a situation that two
countries people establish positive view towards each other. Only two countries‟ people‟ feeling
is friendly to each other, bilateral relations can be stable, and bilateral economic cooperation can
get more support from common people.
Fourthly, China and Thailand should make joint efforts to train qualified people to meet the
needs of bilateral cooperation. We should adopt the model of “ language + professional
knowledge “, to train more people to not only know each other‟s language and culture, but also
master one or several kinds of useful knowledge, such as international relations, economics and
trade, finance, science and technology, agriculture, transportation, environment, cross-cultural
communication.
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One Belt – One Road: Lessons from the Past to Solve the Challenges of
the Present
Alexandre Chitov174
Abstract
The paper examines history lessons of the Silk Road in relation to social development
challenges posed by the Belt and Road initiative in our time. It discusses contemporary
challenges in the context of the famous journey of Zhang Qian (138 ” 125 BC), the Pioneer of the
Silk Road. The description of his journey, found in the renowned Records of Grand Historian,
Sima Qian (1st century BC), raises very important issues of social development: international
trade, the role of politics and warfare, the interaction between various civilizations, as well as
commercial and geopolitical ambitions. The paper discusses the challenges which the
contemporary free trade developments pose before the mankind. A special attention is paid to
two aspects. The first aspect is a free circulation of ideas which cannot be separated from such
human rights as freedom of speech, thought, and religion. The second aspect lies in the emphasis
made by the Grand Historian, Sima Qian, that one of the greatest obstacles for the international
exchange was the environment. The biggest question for the idea of One Belt One Road is
whether the various nations while pursuing their self-interests will be able to achieve the
common benefit of a better environmental protection.
Key words: free trade, cultural exchange, environment, human rights.

Introduction
The Silk Road has a great significance for common development of the nations. It was the
channel through which the great civilizations of China, India, Middle East and Europe interacted
with each other until the time of the Great geographical discoveries when the trade by sea
replaced the inland trade communication. Even though there is some evidence of international
trade with China much earlier (Hansen, 2012, p. 13-14), the commencement of the Silk Road is
commonly attributed to Zhang Qian (138 ” 125 BC) as an ambassador of Han Empire to Central
Asia (Lim et al., 2016, p. 21). The description of his journey, found in the renowned book Records
of Grand Historian, written by Sima Qian (1st century BC), elucidates important connections
between international trade, politics, warfare, and environment. At the time of writing, Sima Qian
had not yet seen the greatest impact which the Silk Road would have on the history of the world
in erecting the cultural bridge between the East and the West, and being instrumental in the rise
174
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of the great Eurasian empires that stretched its borders across Asia. This paper does not aim at the
historical analysis of the importance of the Silk Road. Its task is limited to the examination of the
narrative of Zhang Qian’s mission from the point of view of its significance of the international
discourse on trade and environment.
Even though the story of Zhang Qian is not about the environmental protection, it raises
very important issues of the genesis of international trade, the role of politics and warfare, the
interaction between various civilizations, as well as the overall impact of commercial and
geopolitical ambitions. All these issues have a direct impact on the state of the environmental
protection. Is an increased commercial and political exchange largely detrimental for the
environmental protection? Or can there be some environmental benefits that may accrue from the
increased international communication? These questions will be considered in the light of
‚invisible hand‛: the concept in which Adam Smith described the unintended social benefits of
individual self-interested actions. In the history of Zhang Qian, the selfish efforts of various
nations and individuals in pursuing their own interests unintentionally brought the benefit of the
cultural exchange between Chinese, Indian, and the Western civilizations. The paper discusses
the challenges which the contemporary free trade developments pose before the mankind. After
giving a brief description of the famous journey to the West, two issues are brought to the
attention of the reader. The first issue is a free circulation of ideas which cannot be separated
from such human rights as freedom of speech, thought, and religion. The second issue lies in the
emphasis made by the Grand Historian, Sima Qian, that one of the greatest obstacles for the
international exchange was the environment. The distances, lack of water and grass, lack of food
supplies at the time of Zhang Qian are enormously multiplied by the environmental pollution and
the destruction of biodiversity in our time. The biggest question for the idea of One Belt One
Road is whether the various nations while pursuing their self-interests will be able to achieve the
common benefit of a better environmental protection.

The historical significance of Zhang Qian’s mission to the West
Sima Qian (c. 94 BC, Chapter 123) provides a brief account of the journey of Zhang Qian
to the West. In 139 BC, Zhang Qian was sent by Emperor Wu Di (Rahman, 2005, p.28) to make
contact and build political alliances against common enemies: the Huns (Xiongnu). During his
journey, Zhang Qian was captured by the Huns, but managed to escape after 10 years of
captivity, and successfully reached many states in the West. Even though he was unsuccessful in
securing a military alliance, Zhang Qian recorded the cultures, lifestyles and economy of those
states. On the way back, the Huns captured Zhang Qian again, but he managed to escape. Out of a
hundred people who composed the delegation, only Zhang Qian and another person returned to
the homeland in 126 BC.
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Even though the political goals of the missions were not achieved, Zhang Qian’s account
of the states in the Central Asia initiated a series of diplomatic, trade, and military expeditions in
the attempt to achieve political aspirations of the Han Empire. The bigger Chinese embassies
numbered several hundred persons. In some years, more than ten missions were dispatched to the
West. That resulted in exchange of valuable objects across the Asia and Europe. Because silk
became the dominant product traded from China, the route traversed by Zhang Qian later became
known as the Silk Road. Its cultural significance, however, surpasses any economic gain.
The mission of Zhang Qian had a far-reaching international trade implications. The
Chinese goods began to pour in the West, first as official gifts, later as trade commodities. China
also received a number of useful items, first of all ‚heavenly horses‛. Along with them, the
lucerne plant as the feed for the horses, was widely introduced in China. Grape vines were also
brought from the Central Asia. The accompanying geographical discoveries led to the
identification of various sources of natural resources such as jadestone.
Zhang Qian did not expect that his journeys to the West would not only establish a lasting
diplomatic and trade connection between the Eurasian nations, but also would bring about an
intellectual exchange between the West and the East. Yuezhi, whom Zhan Qian wanted to
contact, might have played eventually a pivotal role in transmitting Buddhism across the Asian
continent and further on. If ancient Chinese historical records are true (Fan Ye, 445), Yuezhi were
the ancestors of the Kushan (Lam, 2013)175 who, in approximately three hundred years
afterwards, initiated the spread of Mahayana Buddhism across Asia, in its ‚triumphal progress‛
(Toynbee, 1955, p. 140) towards China. In the story of Zhang Qian, we find the account of the
nation: Yuezhi people were described among other characteristics as having little crime 少寇,
peaceful 志安乐, and did not want to avenge its foreign enemies 殊无报胡之心. This description
is not sufficient to conclude that Yuezhi were already Buddhists. Nevertheless, the idea of a
peaceful coexistence of different nations, has strong Buddhist connotations and was already
articulated by the Emperor Asoka (Anthony, 2013, p. 208) some two hundred years before Zhang
Qian began his journey into the depth of the Asian continent.
Elizabeth Economy (2013, p. 36), describing the impact of Buddhism, on the environment
in China, wrote: ‚It encouraged reverence of nature by introducing the notion of equity between
humans and other creatures. In reincarnation, humans could return to the earth as an animal or
insect; Buddhists, therefore, did not kill animals, and Buddhist monks were vegetarians. Buddhist
monks also protected the environment in the mountains in which they typically lived.‛ It is
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possible to argue that those few preserved natural spots in the Eastern China are the monuments
of the Buddhist heritage transmitted through the Silk Road.
International traders were the correspondents who transmitted knowledge of various
fields across the Eurasia. Religious ideas were the ones that have had the lasting effect until the
present time. It is a well attested fact that the Silk Road was the channel of the transmission of the
world religions (Foltz, 2010). The communication of political ideals and administrative practices
is much less documented. The Kushan Empire was characterized by the centralized government.
Even though some historians perceive the source of this centralization in the Greek heritage
(Grenet, 2012), there is no reason to exclude equally the influence of the Chinese tradition of a
centralized state. It is an interesting fact that Chinese civil service examination practice was
communicated to the West by traders as well as missionaries and was first adopted in the East
India Company (Têng, 1943, p. 293-294).
The apparent benefits of the Silk Road for the communication of religions, ideas, and
various types of knowledge can serve as a good example of what Adam Smith referred to as an
‚invisible hand‛. It is mentioned in his famous book: the Wealth of Nations (1776, IV, II): ‚As
every individual endeavours as much as he can, both to employ his capital in the support of
domestic industry, and so to direct that industry that its produce maybe of the greatest value;
every individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he
can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he
is promoting it. He intends only his own security; and by directing that industry in such a manner
as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain; and he is in this, as in
many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention.
By pursuing his own interest, he frequently promotes that of the society more effectually than
when he really intends to promote it.‛
In this aspect, Zhang Qian did not pursue the ideal of religious and cultural
communication that would be beneficial for all nations. He and the Chinese government were
driven by a policy narrowly defined by national interests. It resulted, however, in a public benefit
for the whole mankind through a free circulation of ideas and knowledge. Even though it seems
that Adam Smith did not explicitly affirm that a free circulation of commerce is essential for the
freedom of thought, this connection has been easily induced by his readers (Marroquin, 2002, p.
70). The champion of the freedom of thought, John Stuart Mill (1859), held that the freedom of
thought needs the presence of an intellectual diversity. It is undoubtedly, that the exploits of
Zhang Qian and the ensued commercial and intellectual exchange across the Eurasian continent
would be welcomed by the partisans of the freedom of thought, speech, and religion.
At this point, we come to the consideration of whether the free exchange of ideas is
essential for the environmental protection. One can argue that a free circulation of ideas can be
both detrimental and positive for the environmental protection. The Hollywood movies may
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promote an extravagant life style across the globe, but at the same time, many pro-environmental
ideas need the freedom of circulation. The success of environmental protection depends largely
on the environmental awareness of the public. In this context, a free circulation of knowledge
becomes vital.

The challenges of the Road and Belt Initiative
It has been commonly affirmed that a free trade is detrimental for the environment, and
that the invisible hand of Adam Smith does not perform automatically its beneficial function to
protect the nature from the commercial greed of those who are involved in international
commerce (Kraan, Veld, 1991). The trade along the Silk Road is an interesting study for the
impact of international trade on the environment in general. One of the biggest commodities
transmitted along the route was silk (Gosch, & Stearns, 2007, p. 51). There are some studies that
affirm that silk production, for example, has contributed to water pollution (Mukhopadhyay, &
Thomassin, 2009, p. 147). To provide diplomatic, trade, and military expeditions, the Chinese
government had to introduce a number of agricultural and military colonies along the route (Sima
Qian, Chapter 123). In other words, trade may be considered detrimental to the conservation of
natural resources.
At the same time, there are political views that it is possible for free market to deal
effectively with environmental problems (Murray, 2008, p. 306). This will possible, however,
when the participants in the market make reasonable decisions on the basis of the knowledge of
its environmental impact. In this context, the ideas of Adam Smith on the public opinion on the
value of an economic activity or employment are noteworthy (Smith, 1776, I. X. 1). Proenvironmental public opinion can significantly affect the market.
Quite in accordance with the ideas of Adam Smith, an increased environmental
regulation can aggravate rather than mitigate the overall seriousness of environmental problems.
For example, the countries with more stringent environmental rules tend to import more highabatement goods and export more low-abatement goods (Mukhopadhyay, & Thomassin, 2009, p.
36). Since the developed countries have a stricter environmental regulation, the polluting
industries tend to migrate to the developing countries (Grether et al., 2012). At the same time, the
liberalization of trade in general does not always mean an increase of pollution in a developing
country (Mukhopadhyay, & Thomassin, 2009, p. 39). Much depends on the economic changes
brought by liberalization. In some cases, it can lead to a greater environmental harm, in some, it
may lead to the disappearance of dirty industries as the capital and the labour move to
environmentally cleaner parts of the national economy. Even if we accept the pollution haven
theory, it is obvious that it is not the status of the country as a developed economy which drives
its stricter environmental regulation but the public opinion. Therefore, a better environmental
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awareness in the developing countries is essential, and that can hardly be achieved without a free
circulation of ideas across the borders.
The expansion of trade can negatively affect the environment through two basic factors:
the increase of competition, and the increase of consumption. It is true that the cleaner production
is generally more expensive and therefore it is possible that a country with lower environmental
standards will obtain a comparative advantage, although some economists argue that this
advantage is only temporal and will disappear with increasing incomes (Hjalte et al., 1977, p. 94).
It is also argued that the higher environmental costs do not always lead to a worse level of
competitiveness (Trebilcock et al., 2013, p. 657). The same can also be said about the growth of
consumption as the result of increased international trade. Much will depend on the types of
goods that are traded among the nations. More trade in natural resources will likely lead to
environmental degradation, but more trade in services, for example ecotourism, may lead to a
better environmental protection.
In the story of Zhang Qian, the interaction between China and Central Asia undoubtedly
increased consumption. Sima Qian (Chapter 123) describes the profligacy of spending by the
Emperor of China to impress his foreign guests with the magnificence and greatness of his
country. The diplomatic missions to the Central Asia exploited the greed of local elites to obtain
Chinese goods. The response of Adam Smith to this argument could be that this increase in
spending could in the end prevent wars which are more detrimental for the environment. The
Chinese diplomacy was generally aiming at achieving international security, although the reports
on the existence of ‚heavenly horses‛ excited the Chinese emperors to initiate risky military
ventures with a significant loss of life and resources.
The story of Zhang Qian touches upon the place of corrupt governmental practices in
international exchange. The Chinese ambassadors often manipulated their foreign counterparts
through presents as ‚the barbarians‛ were greedy for Chinese presents (夷俗贪汉财物) .
Paradoxically, the bribes (赂) were used to display the virtue (德) of Chinese civilization which
will spread ‚over four sees‛ by means of sincerity and justice (且诚得而以义属之). The motive to
use bribes was not always about displaying generosity and greatness of China, as it was the case
with the desire of the Chinese government to get ‚heavenly horses‛.
Sima Qian (Chapter 123) acknowledges that corruption among the Chinese mission
personal themselves caused harm to the purpose of the missions. The ambassadors, in order to get
promotion, brought exaggerated reports. Many presents sent with the missions were embezzled.
Chinese military expeditions were also plagued by corruption: ‚the army had not suffered so
much from the scarcity of provisions, nor from losses in battle, as from graft practised by leaders
and officers, many of whom filled their pockets without any regard for the welfare of the rank
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and file, numbers of whom had under these conditions lost their lives.‛176 The behaviour of
Chinese diplomatic staff abroad brought a disrepute on the Chinese government. There are some
contemporary parallels with the situation so realistically described by Sima Qian. One case is
presented in the work of Pisareva (2013). China has a high demand for timber. Chinese businesses
are interested to get the timber from Russia at the cheapest price. Cutting trees in violation of the
forestry regulations is cheaper. Russian organized criminal groups offer a number of services:
first of all, illegal logging and theft of the forest resources; secondly, providing false information
in order to obtain documents allowing export of timber illegally logged. Russia has laws, but they
are poorly enforced.
The environmental law offers a good ground for corruption. One reason is that the
environmental law can be defined as ‚fuzzy law‛. It is not stable and is in a constant dynamic
(Tulaeva, 2013, p. 56). It depends much on administrative discretion. It is very difficult to monitor
the enforcement of environmental law. Will the One Belt One Road Project facilitate an
improvement of the overall law enforcement across the borders or will it be a vehicle of
spreading corruption? It is obvious that what will matter in the end is the content of the goods or
services which will be transported along the One Belt One Road. The important aspect is the
communication of the pro-environmental ethos. There must be a change in legal consciousness in
relation to deal with corruption (Tulaeva, 2013, p. 44). One Belt One Road must become green.
Making One Belt One Road more environmentally friendly is difficult to achieve as the
current economic models promote a society which largely consumes natural resources than
disseminates green ideas. Free trade does not necessarily go along with the culture of
consumerism. In fact, Adam Smith maintained the virtues of the private frugality and good
conduct of individuals in economic development (II, III). The journey of Zhang Qian was not
motivated by the desire of finding new markets for the Chinese goods. The point where Adam
Smith and Zhang Qian meet each other is the realization that the economic prosperity needs
security. This security was perceived by Adam Smith in the protection by law and liberty while
for Zhang Qian it was the result of international cooperation. Both Zhang Qian and Adam Smith
lived in different times and under very different circumstances. However, they complement each
other and symbolically they represent two ends of the One Belt One Road.

Conclusion
The story of Zhang Qian is pointing at some solution to the problem of the impact of free
trade, so well advanced by Adam Smith, on the environment. Not every type of free trade should
be welcomed, but only the one which contributes to the overall security of the countries. The
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main motive of the mission conducted by Zhang Qian was achieving a greater political security
for China. It is well known that the environmental degradation poses a serious threat to the
security of a state and therefore the states have a duty to regulate free trade to minimize such
threats. These regulations, however, must not lead to the unnecessary barriers of the exchange of
ideas, knowledge, and technology which will promote a better life among the nations. The
benefits of ‚the invisible hand‛ will only work in the states that maintain liberty and the rule of
law.
Finally, the implication of Adam Smith’s (1776, II, I, iii) ideas is that a greater regulation
of trade by the government in order to achieve a better environmental protection must be
received with caution as it can contribute to the governmental corruption. The story of missions
across the Silk Road following Zhang Qian journey is instructive. The environmental protection
may benefit better from the private initiative than from the big projects initiated by the
Government. In a sense, the Buddhist as well as Nestorian monks who travelled across the Silk
Road were better environmentalists than the governmental diplomats driven by the desire of
promotion and material gain.
The governmental officials and the monks are, of course, the extreme representatives of
the spectrum of those who treaded the Silk Road. Much of the exchange was done by the
countless traders who left us no historical record. The main implication of Adam Smith’s theory
is that trade will be more beneficial if it is left without governmental restraint. In relation to the
environmental protection, it can bring forth good fruit only if both the buyers and the sellers in
international exchange possess high level of environmental consciousness. This consciousness
must be that very Belt which unites us on the same Road.
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Science Diplomacy under BRI: An Opportunity for Cooperation with
Thailand’s EEC
177
Ms. Orrasa Rattana-amornpirom (陈丰媛)

ABSTRACT
Following the rising of China’s Science, Technology and Innovations (STI) strength,
under the background of the Belt and Road Initiative (BRI), China actively and engage in more
cooperation with countries along the routes, including to use "Science Diplomacy" for promoting
STI cooperation with the BRI countries which has created a new platform for STI cooperation in
foreign affairs. Such as the case of China’s BRI and Thailand’s EEC. This paper contains by 4
parts: (1) Definition of Science Diplomacy which will defined the main idea of Science
Diplomacy in the perspective of western and Chinese; (2) Science Diplomacy under BRI; (3) BRI
and Thailand’s EEC which will matching the STI cooperation for BRI & EEC; and (4) Analysis &
Conclusion.
Keywords: Science Diplomacy, BRI, EEC, China & Thailand, STI Cooperation

บทคัดย่อ
ภายหลังที่ศัยกภาพดานวิทยาศาสตรแเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของจีนมีความแข็งแกรงมากขึ้น จีน
ได กระตือ รื อร น ที่จ ะร ว มมือ กั บ ประเทศต า ง ๆ ภายใต ขอ ริ เริ่ ม หนึ่ ง แถบหนึ่ ง เส น ทาง (BRI) โดยใช “การทู ต
วิทยาศาสตรแ” เพื่อสงเสริมความรวมมือดาน วทน. กับประเทศ BRI ซึ่งไดสรางเวทีใหมสําหรับความรวมมือดาน
วทน. ในมิติการตางประเทศ เชน กรณีโ อกาสความรวมมือที่เกิดจากขอริเริ่ม BRI กับระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ของไทย บทความนี้ประกอบดวย 4 สวนคือ (1) นิยามของ “การทูตวิทยาศาสตรแ” ซึ่งจะอธิบาย
แนวคิดในมุมมองของตะวันตกและจีน (2) การทูตทางวิทยาศาสตรแภายใต BRI (3) การจับคูความรวมมือดาน
วทน. ภายใต BRI กับ EEC และ (4) การวิเคราะหแและขอสรุป
คาสาคัญ การทูตวิทยาศาสตรแ, หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง, ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, ไทย-จีน
1. Definition of Science Diplomacy
‚Science Diplomacy‛ has become more widely used by international organization, policy
makers, scientists, journalists, and scholars of International Relations during the past decade. The
developing of Science Diplomacy can summarize as follow:
177
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The UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) agreed in 2001 to set up a
Science Diplomacy initiative to improve ‘the provision of science and technology advice to
multilateral negotiations and the implementation of the results of such negotiations at the
national level. Its focus has been on building the capacity of scientists and diplomats from
developing countries to participate in international negotiations. (The Royal Society, 2010, p.4)
In 2008, the American Association for the Advancement of Science (AAAS) established its
Centre for Science Diplomacy with the overarching goal to use science ‚to build bridges between
countries and to promote scientific cooperation as an essential element of foreign policy.‛ (AAAS,
2017).
The Royal Society has placed diplomacy at the core of its new Science Policy Centre. This
centre supports the efforts of Royal Society Fellows and other experts to engage policy makers in
each of the three dimensions of science diplomacy: strengthening the contribution of science to
foreign policy objectives (science in diplomacy); facilitating international science cooperation
(diplomacy for science); and using science cooperation to improve relations between countries
(science for diplomacy). (The Royal Society, 2010, p.4)
Zhao Gang (2007a, p.30) is the Chinese first scholar who written the book about ‚Science
Diplomacy Theory‛. He defined that Science Diplomacy is such a heads of state in sovereign
countries (heads of government), diplomatic organizations, science and technology department,
the specialized agencies (e.g. Chinese Academy of Sciences and the National Natural Science
Foundation of China) and enterprises as the main players to carry on multilateral or bilateral
cooperation and exchange of STI with other countries or regions or international organizations,
such as negotiations，visits，attending international conferences and establishing research
institutes, in order to promote STI progress, economic and social development for the purpose,
based on principles of mutual benefit and mutual development.
Furthermore, Zhao Gang indicated that Science Diplomacy is an important part of overall
diplomacy. It is interwoven and coordinated with political diplomacy, economic diplomacy,
military diplomacy and cultural diplomacy. Meanwhile, the development of STI has brought
about a tangible and intangible impact on the world structure and caused the transformation of
international order. The technological revolution in today's world is causing major changes in
social and economic structures, modes of production and state behavior, profoundly changing the
face of the world. STI have exerted a profound influence on contemporary diplomacy. It has
become a driving force for economic growth of all countries and a new hotspot for the
comprehensive national power competition.
After combine the Chinese and western definition, this paper argues that Science
Diplomacy is the utilization of STI through bilateral or multilateral cooperation to promote the
relationship between countries, or between the countries and the international organizations.
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There are two kinds of circumstances; "STI serve to diplomacy" or "diplomacy serve to STI".
Moreover, when Science Diplomacy develops to a certain extent, STI cooperation and
international relations will become a kind of interaction dynamic, STI can enhance the friendly
relations while the friendly relations can leads to a higher level of STI cooperation as well.
2. Science Diplomacy under BRI
In terms of overall national policy, The Central Committee of the Communist Party of
China (CPC) and the State Council recently promulgated its Outline of the National Strategy of
Innovation-Driven Development（Outline）and issued a notice requesting all the regions and
departments to implement the Outline based on their actual conditions. The Outline identifies
requirements, arrangements, tasks, safeguards and a three-step roadmap to deliver the strategy of
innovation-driven development.
Step 1: China will become an innovative country by 2020;
Step 2: China will join the top tier of innovative countries by 2030;
Step 3: China will become a world powerhouse of STI by 2050.
The 18th CPC National Congress proposed the Strategy of Innovation-driven
Development, emphasizing that STI serves as a strategic fulcrum for China to boost its
productivity and comprehensive national strength and thus must occupy a central place in
China’s development strategy. This is a major national development strategy set out by the
central leadership with the overall interests in mind, in line with the global trend, and for the
purpose of promoting overall growth with focus on priority sectors. (MOST, 2016a)
In terms of BRI, China’s Ministry of Science and Technology (MOST), National
Development and Reform Commission (NDRC), Ministry of Foreign Affairs and Ministry of
Commerce jointly released the Special Plan to Advance STI Cooperation under the Belt and
Road Initiative (special plan) on September 8, 2016.178
Under the special plan China will enhance cooperation on innovation with other
countries, which consists of the Science and Technology People-to-People Exchange Initiative,
the Joint Laboratory Initiative, the Science Park Cooperation Initiative and the Technology
Transfer Initiative. In the coming five years, China will offer 2,500 short-term research visits to
China for young foreign scientists, train 5,000 foreign scientists, engineers and managers, and set
up 50 joint laboratories. (Xinhuanet, 2017) The special plan also setting 12 key areas, including
agriculture, energy, transportation, information and communication, resources, environment,
marine, advanced manufacturing, new materials, aerospace, medicine and health, disaster
prevention and mitigation.
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The 12 key areas of STI Cooperation under BRI have identify the major technology total
126 items (Table 1). China will enhance the cooperation with BRI countries in term of R&D and
industrial application, research cooperation in tackle related problem, Joint development and
promotion of applications, technical demonstration, data collection and sharing etc.
Table 1: The 12 key areas of STI Cooperation under BRI
Major Technology and Cooperation

12 key areas

A

B

C

A1

Crops germplasm creation

A2

New varieties breeding and spreading

A3

Pest monitoring, warning, green prevention and control

A4

Agro-meteorological disaster monitoring, warning and control

A5

Major cross-border animal epidemics warning and mitigation

A6

Agro-information monitoring and sharing system

Agriculture

A7

Important Agro-products risk monitoring and assessment system

农业

A8

High efficiency, water saving and energy saving Agriculture

A9

Ocean Farming

A10

Horticulture

A11

Organic waste

A12

Climate-Smart Agriculture (CSA)

A13

Agro-products high efficiency deep processing

A14

Halal food R&D and rapid detection technology system

B1

Renewable energy (solar, biomass, wind, marine, water)

B2

Clean and efficient utilization of traditional energy (coal, oil and gas)

B3

Energy conservation and emission reduction

B4

3rd and 4th generations of nuclear technology

Energy

B5

Energy-saving

能源

B6

Energy equipment and important components

B7

Overseas oil and gas resources investment, risk exploration and
development cooperation

B8

Regional new energy systems

B9

Energy connectivity

B10
C1

Intelligent energy system

Transportation

High speed train
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12 key areas
交通

D

E

F

348

Information
and
Communication
信息通信

Resource
资源

Environment
环境

C2

Infrastructure in harsh environments

C3

Advanced intelligent transportation systems

C4

Traffic safety supervision and emergency assistance

C5

Energy saving and emission reduction

C6

Environmental protection

C7

Interconnection of transportation networks

C8

International logistics service system

C9

Interconnection of port information

C10

International green port hubs

C11

New energy vehicle

D1

Big data, Cloud computing, IoT, Smart cities

D2

Information security

D3

Digital media

D4

Mobile communication

D5

Cross-border E-commerce

D6

Mobile Internet

D7

Mobile payment

E1

Exploration, development and comprehensive utilization of
mineral and biological resources

E2

Technological innovation of comprehensive utilization of
industrial solid waste and renewable resources

E3

Mining resources high-efficient exploitation

E4

Green mining

E5

Comprehensive water resources planning

E6

Seawater utilization

E7

Water recycling

E8

Safe drinking water

E9

Biological resources protection and development

F1

Scientific investigation of ecological environment

F2

Regional ecological environment problems

F3

Three-dimensional science observation network

F4

Environmental monitoring and emergency alert system

F5

Regional environmental ecological carrying capacity
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Major Technology and Cooperation

12 key areas

G

H

Marine
海洋

Advanced
Manufacturing
先进制造

F6

Ecological environment protection

F7

Climate change response

F8

Desertification control

F9

Weather forecast and warning

F10

Cleaner production of heavy pollution industries

F11

Ecological and environmental protection

F12

Low-carbon Eco-city

F13

Green silk road

F14

The Third Pole” comprehensive observation

F15

Ecosystem changes in plateau regions

G1

Marine environmental observation

G2

Marine island biodiversity

G3

Coastal erosion

G4

Marine dynamic environment

G5

Marine meteorology

G6

Ocean satellites

G7

Marine resources, offshore oil, gas and mineral exploration and
development

G8

Marine engineering equipment manufacturing

G9

Dynamic monitoring and multi-energy complementation of islands

G10

Marine disaster monitoring, warning and protection services

H1

High-end equipment

H2

Major infrastructure projects

H3

Green processing and remanufacturing

H4

Industrial application

H5

I

New materials
新材料

Transportation equipment
(automotive, railroad passenger car, ship etc.)

I1

High quality special steel

I2

High-performance membrane materials

I3

Third-generation semiconductors

I4

Nanomaterials

I5

Photoelectric materials
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12 key areas

J

K

L

350

Aerospace
航空航天

Medicine and
Health
医药健康

Disaster

I6

Energy-saving construction materials

I7

High temperature alloy

I8

High performance composite material

I9

Marine engineering material

I10

New function and intelligent material

J1

Earth observation

J2

General aviation

J3

Deep space exploration

J4

Round-trip space

J5

Space and sky information integrated service platform
(navigation, earth observation and communication)

J6

Integration earth observation

J7

Navigation and location services

J8

Real-time monitoring aircraft

K1

Characteristic medicine and traditional medicine

K2

Traditional drug germplasm repository and standardization system

K3

Inheritance and innovation of Traditional Chinese Medicine

K4

Traditional Chinese Medicine in health care and
preventive treatment of disease

K5

Chinese medicine cultural transmission

K6

Value-added traditional medicine

K7

Chemical medicine

K8

Biological medicine

K9

Genetic testing

K10

Regional key disease prevention and control

K11

The prevention, diagnosis and treatment of serious diseases

K12

Public health emergency management

K13

New drug R&D

K14

International clinical research

K15

Advanced medical devices

K16

Mobile and digital healthcare services

L1

Weather detection
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12 key areas
prevention and
mitigation
防灾减灾

Major Technology and Cooperation
L2

Active fault detection

L3

Seismic safety evaluation

L4

Structural seismic damage prediction

L5

Continental strong earthquake mechanism

L6

Data sharing, technology and experience promotion
(Maritime disasters, extreme weather and climate, geological disasters,
flood and drought disasters)

L7

Disaster risk management and emergency response capability

L8

Advance disaster relief products and tools

L9

Regional joint disaster relief mechanism

L10

Post-disaster recovery and reconstruction

L11

Epidemic prevention and control,
communications and transportation construction

Source: Author

When President Xi Jinping delivered a keynote speech at the opening ceremony of the
Belt and Road Forum for International Cooperation on May 14, 2017, He noted the aim to build
the Belt and Road into a road of innovation, highlighting innovation as an important driver of
development. ‚The Belt and Road Initiative is new by nature and we need to encourage
innovation in pursuing this initiative,‛ he said. ‚We should pursue innovation-driven development
and intensify cooperation in frontier areas such as digital economy, artificial intelligence,
nanotechnology and quantum computing, and advance the development of big data, cloud
computing and smart cities so as to turn them into a digital silk road of the 21st century. We
should spur the full integration of science and technology into industries and finance, improve
the environment for innovation and pool resources for innovation. We should create space and
build workshops for young people of various countries to cultivate entrepreneurship in this age
of the Internet and help realize their dreams.‛ (MOST, 2017)
STI in is playing a positive role in developing the Belt and Road Initiative and has
produced good results. China has established partnership with 158 countries and regions, signed
110 intergovernmental agreements and joined more than 200 intergovernmental S&T
organizations. China has signed intergovernmental S&T cooperation agreements with 49
countries along the Belt and Road, and launched a series of S&T partnership programs with
ASEAN, South Asia and Arab countries. (MOST, 2016b)
In the meantime, the advancement on the initiative requires deeper STI cooperation.
China and countries along the Belt and Road share many similarities in development conditions
and demands, and face common challenges in such areas as population, healthcare and security.
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That means they must strengthen collaborative research to jointly break bottlenecks encountered,
share their STI expertise and experience in innovation-driven development to switch to
innovation driven growth model and seek common prosperity and sustainable development.

3. BRI and Thailand’s EEC
3.1 Belt and Road Initiative (BRI)
BRI refer to China's proposed Silk Road Economic Belt and Maritime Silk Road.
Connectivity covers five major areas of interest: Policy coordination, Facilities Connectivity
(including railways and highways), unimpeded trade, financial integration and people-to-people
ties. Among these, Facilities Connectivity is the dominant feature of the New Silk Road.
Furthermore, there are 6 economic corridors under BRI: China-Mongolia-Russia
Economic Corridor (CMREC); New Eurasian Land Bridge (NELB); China-Central and West Asia
Economic Corridor (CCWAEC); China-Indo-China Peninsula Economic Corridor (CICPEC);
China-Pakistan Economic Corridor (CPEC); and Bangladesh-China-India-Myanmar Economic
Corridor (BCIMEC). Among these, the CPEC is liking between China and Thailand.
Physically, there are 3 dimensions of China and Thailand linkage via Mekong River,
Kunming-Bangkok Highway (昆曼-公路) and Pan-Railway Network which initiate by Asian
Development Bank (ADB) since the last decades.
BRI in terms of China domestic development, could enable China’s vast inland western
regions such as Xinjiang and Yunnan to improve internal economic integration and participate in
global trade. Implementing these initiatives will improve inter-regional connectivity of the landlocked western regions and allow them direct access to port facilities in neighboring countries. As
an example, Yunnan Province needs cross-border economic links in order to achieve
rejuvenation and economic prosperity. Its land connectivity with the ASEAN will be
strengthened through cooperation on expressway and railways, and development of its ports and
harbor-related and airport infrastructure.
Yunnan borders three ASEAN countries, Myanmar, Laos and Vietnam, and is a short
distance from India and Bangladesh in South Asia, Thailand and Cambodia in Southeast Asia.
This geographical advantage enables Yunnan to serve as the international gateway or connector
for China, Southeast Asia and South Asia. Yunnan could become a key littoral or gateway for
China’s BRI. (Hong Yu, 2017)
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3.2 Eastern Economic Corridor (EEC)
Thailand, as hub of ASEAN, has created the Eastern Economic Corridor (EEC) which will
link up with BRI via a Thailand-China rail development project. That project will connect
Bangkok-Nakhon Ratchasima-Nong Khai with Vientiane, Laos and Kunming, China. A so-called
maritime silk road will link eastern ports to Southeast Asia and the Indian Ocean rim. Thailand is
also committed to investing in a submarine cable linking Bangkok with Hong Kong and
mainland China in an effort to develop Thailand as the digital hub of Southeast Asia.
The EEC builds off the existing infrastructure available on the eastern seaboard which is
the main economic drive in the past 30 years, The EEC is Thailand’s flagship investment zone,
covering all three provinces Rayong, Chonburi, and Chachoengsao with a combined area of
13,285 square kilometers. Hungry for foreign investments, the EEC arena should be the first
target for Chinese companies looking for a production base in Southeast Asia.
Besides, EEC is the demonstration zone in order to achieve the ‚Thailand 4.0‛ strategy.
There are 10 target industries being promoted as a ‚New Engines of Growth‛, which can be
divided into two groups industry; First S-Curve and New S-Curve.
For the First S-Curve, Thailand are developing existing industrial sectors by adding value
through advanced technologies for five industries: Next-Generation Automotive; Smart
Electronics; Affluent, Medical and Wellness Tourism; Agriculture & Biotechnology; and Food
for the Future. For the New S-Curve, the government has targeted five additional growth engines
to accelerate Thailand’s future growth: Automation and Robotics; Aviation & Logistics; BioFuels and Bio-chemicals; Digital; and Medical Hub.
Actually, ‚Thailand 4.0‛ have the same concept to ‚Made in China 2025‛for
transformation to innovation-base industries. There are some industries that can linking together
obviously, e.g. Next-generation Automotive, Robotic, Aviation and Logistics, Digital Economy,
and Medical Hub. The previous studies (Tang & Orrasa, 2017) has provided the matching strategy
for both in detail.
The existing eastern seaboard industrial area is home to many of Thailand’s strongest
industries–including automotive, electronics and textiles–and has been highly successful in
attracting increased foreign direct investment. Both the EEC’s location and targeted industries
build from that strong industrial foundation. The development of the EEC will be entered into the
constitutionally mandated 20-year national strategy and governed by the EEC Act, which will be
the first of its kind in Thailand’s history, and this will ensure the continuity of both public and
private investment, totaling more than $45bn.
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Thailand will be establishing free trade zones around seaports and airports, all of which
are eligible for generous tax and financial incentives that should attract international businesses.
The EEC Act, combined with ongoing legislation introduced by the Board of Investment, will
offer generous incentive packages, relaxed regulations and a one stop service centre, alongside
ongoing reforms that will ensure the ease of conducting business.
Specific incentives include: a 0% corporate income tax for a maximum of 15 years; a 15%
personal income tax for international headquarters and international trading centres; five-year
work permit visas for foreign staff; and a 50-year landlease programme. Moreover, investment
projects deemed strategically important will receive additional support from the Thailand
Competitiveness Fund, a fund designed to increase Thailand’s competitiveness in industries
targeted for development. (Kanit, 2017) Furthermore, Thailand’s incentive will be the most
attractive among the ASEAN countries.
3.3 STI Cooperation for BRI & EEC
When President of Chinese Academy of Sciences (CAS), Mr. Bai Chunli, meet with Dr.
Suvit Maesincee, Thailand’s Minister of Science and Technology, in Beijing. Dr. Suvit expressed
heartfelt thanks to the Chinese academy of sciences for strengthening STI cooperation with
Thailand and invite CAS, apply the STI cooperation under BRI, to participate in the construction
of EEC. Thailand hope to expand the scope of cooperation to drug R&D, precision medical and
research cooperation in tackle the challenges of an aging society, which can make the
cooperation further upgrade. Mr. Bai Chunli agreed with Dr. Suvit as well. (CISTC, 2018)
According to currently approval projects in EEC for Public Private Partnerships (PPP)179,
there are 6 projects that provide the opportunity for China to investment in EEC included:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The U-Tapao Airport and the Eastern Aviation City
High-Speed Railway Connection to 3 major airports
Map Ta Phut Industrial Port Phase III
Laem Chabang Port Phase III
The U-Tapao Maintenance, Repair and Overhaul Centre (MRO)
The Digital Industry and Innovation Promotion Zone (Digital Park Thailand)

179

In order to make the important investments in the EEC work smoothly and attract more investment from foreign
investors and private sector, based on the 2013 Act of Public Private Partnerships (PPP), the overall project approval
processes be allowed to occur in parallel, which reduces timelines to 8-10 months. When compared with previous
circumstances, this process could require 40 or 20-month timelines for normal and fast track decision processes,
respectively.
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China has an advantage in all 6 projects above which can bring more cooperation
opportunity between Thailand and China. Especially in area of Transportation, Information and
Communication, and Aerospace belong to 12 key areas under BRI,
Furthermore, if focusing on the project that emphasize to use STI for development, we
founded three highlight projects that can directly matching with 12 key areas which promote
under BRI (Table 2). Including Eastern Economic Corridor of Aerotropolis (EECa), Eastern
Economic Corridor of Innovation (EECi) and Digital Park Thailand (EECd)
Table 2: STI Cooperation for BRI & EEC
Highlight Projects
U-Tapao as the 3rd
Commercial Airport of
Thailand

Details

Airport Construction and Management
MRO
Airport Operation

EECa

5 Focus Aero-Business

Aircraft Components
Freight forwarder
Aviation Training
Sea Port,

Future Business

Specialist Medical Hub
Defense Technology

BRI
12 key STI*
J2, J5, J7

C3,C4,
C7, C8,
H5, I10,
J2, J5, J7

C9, C10,
K4, K7-K16

Automation
ARIPOLIS

Robotics

**

Intelligent systems
EECi

BIOPOLIS

SPACE KRENOVAPOLIS
EECd

DigiTech Acceleration

Life sciences
Biotechnology
Space technology
Geo-informatics
Global DigiTech Networking

**

J1-J8
D1, D2, D4,
D6, D7
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Highlight Projects

Details

BRI
12 key STI*

24/7 Innovation Workspace
Smart Device, IoT, Artificial Intelligent
Autonomous Software
Intelligent Platform
Digital Industry Investment

Digital Content (Big Data Analytic, Virtual
Reality, Immersive Animation)

I3, D1-D7

Telecommunications,
Broadcasting and Satellite
Digital Commerce
Digital Tech Startup
Digital Experience Innovation

Digital Theme Park
Animation & Movie Town
International Internet Gateway

Digital Connectivity Hub

Satellite and Space Center
Digital Data Hub

D3

D1, D2,
J3, J5

Remarks: *The code number of 12 key STI belong to Table 1
** There are a part of 10 main industries under Thailand 4.0, more detail in Tang & Orrasa. (2017).
Technology Map of Thailand 4.0 and Matching Strategy for the Science & Technology Resources in
China.
Source: Author

Moreover, Chinese enterprises are attracted by the investment infrastructure in EEC. On
April 19, 2018, the Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO) signed Memorandum
of Understanding (MOU) with Alibaba Group under The Smart Digital Hub and Digital
Transformation Strategic Partnership framework, covering 4 issues:
1. Strategic Cooperation Framework between EECO and Alibaba.com Singapore ECommerce Private Limited: This MOU covers the expansion of Thai agricultural and OTOP
products export through Alibaba’s digital platform, starting with Thai rice and durian, while
boosting the skill development for Thai entrepreneurs in E-commerce.
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2. EEC Smart Digital Hub between EECO - Thai Customs Department - Cainiao Smart
Logistics Network Hong Kong Limited: Cainiao by Alibaba Group, will start to invest about 11
billion Baht this year in the development of advance Thailand’s logistics system and customs
procedures, rules and regulations. The investment in the Smart Digital Hub is expected to bring
substantial new opportunities to Thailand and will play a crucial role in promoting trade in the
CLMVT markets.
3. SMEs and Digital Talents Development Cooperation between Department of Industrial
Promotion of Thailand – Department of International Trade Promotion of Thailand – Alibaba
Business School, which aims to educate Thai entrepreneurs, particularly farmers, SMEs and
startups about new technologies and digital knowledge. Alibaba plans to develop training
programmes for at least 30,000 Thai people a year. This hub will also conduct R&D
collaboration with EECi and EECd.
4. Smart and Digital Tourism Cooperation between Tourism Authority of Thailand –
Zhejiang Fliggy Network Technology Company Limited. This aims to promote Thailand tourism
in secondary provinces and local communities by utilizing Alibaba’s online platforms to run
marketing activities such as reservations for rooms, tickets and vacation packages around the
world, helping to draw more international visitors to Thailand.
4. Analysis & Conclusion
According to the three dimensions of ‚Science Diplomacy‛, this paper argues that the case
of China and Thailand STI cooperation through BRI & EEC are comply with ‚Diplomacy for
Science‛ and ‚Science for Diplomacy‛
In term of ‚Diplomacy for Science‛, Thailand & China STI cooperation have strengthened
their national strategic to a new era. This will help China to build the BRI cooperation paradigm,
developing for capability building and manufacturing transformation, and strengthen China's STI
influence in Southeast Asia.
In term of ‚Science for Diplomacy‛, the STI special plan under BRI is obvious that China
using ‚STI serve to diplomacy‛. There are three factors that support the special plan in progress,
first is the rising of China's STI strength in today and future, the second is they are facing
common challenges in such areas as population, healthcare and security, and the third is the
demands of countries along BRI routes for STI upgrade and technology needs for shift to
innovation driven growth model. Therefore, it has created a new platform for STI cooperation in
foreign affairs.
If using the Zhao Gang’s Science Diplomacy Theory to analyze the STI cooperation
through BRI & EEC between Thailand & China. We founded that the players can divided into
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three groups; (1) Center Government: National Development and Reform Commission, Ministry
of Science and Technology, Ministry of Industrial, Ministry of Commerce; (2) Government
Agency: Chinese Academy of Sciences, Eastern Economic Corridor Office of Thailand; (3)
Cooperate: Alibaba Groups, CRRC Corporation Limited, etc. The purpose of the cooperation are
enhance the STI cooperation, promote STI progress and transforming to innovation-driven
development which base on the principle of mutual benefit and mutual development. The
collaboration are R&D and industrial application, research cooperation in tackle related problem,
Joint development and promotion of applications, technical demonstration, data collection and
sharing, training, scholarships, etc.
An Opportunity for Cooperation between BRI & EEC are 6 projects which currently
approval for Public Private Partnerships (PPP), including (1) The U-Tapao Airport and the Eastern
Aviation City; (2) High-Speed Railway Connection to 3 major airports; (3) Map Ta Phut Industrial
Port Phase III; (4) Laem Chabang Port Phase III; (5) The U-Tapao Maintenance, Repair and
Overhaul Centre (MRO) and (6)The Digital Industry and Innovation Promotion Zone (Digital
Park Thailand). China has an advantage in all this 6 projects which can bring more cooperation
opportunity between Thailand and China.
Furthermore, if focusing on the project that emphasize to use STI for development, we
founded three highlight projects that can directly matching with 12 key areas which promote
under BRI (Table 2). Including Eastern Economic Corridor of Aerotropolis (EECa), Eastern
Economic Corridor of Innovation (EECi) and Digital Park Thailand (EECd)
In conclusion, this paper argues that under the background of BRI, the ‚Science
Diplomacy‛ between China and Thailand have some major point as follow:
1. STI has become a strategic choice for China and Thailand to achieve sustainable
economic development and become an important engine for enhancing national power and
comprehensive strength.
2. Countries with weak of STI are paying more attention than ever to utilize with foreign
resources for improving their own innovation capacity and international competitiveness through
international STI cooperation. At the same time, STI more advanced countries are expected to
export their technological advantages. The combination of the two factors has resulted into the
"Science Diplomacy", which China & Thailand STI cooperation is a good sample.
3. Science Diplomacy success and failure depends on two factors. First, is to create and
improve the STI cooperation between the two countries need to have a "political mutual trust"
between the two sides as the premise, because STI cooperation often involves the national
resources, national security, human security, military, social stability, life and medicine, capacity
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and other critical areas. Second, the two countries need strategic policy to support the implication
of STI cooperation, such as BRI & Thailand EEC and Made in China 2025 & Thailand 4.0.
4. This recently year, Thailand-China STI cooperation, the activity, area, content and
modality, are more active and more diversify. Both have the same objective to use STI for getting
out of the middle-income trap. In addition, the upcoming "Thailand MOST’s attaché office in
Beijing" means that Thailand-China STI cooperation will be closer and wider the cooperation
mechanism between the two sides.
5. However, Science is a source of what Joseph Nye terms ‘soft power’, so it’s the
challenging for China to expand the Science Diplomacy through the BRI. Some countries may be
prudently to except the STI cooperation with China while some countries may be defined it as
the threat of China.
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