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บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษานโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีนในด้านการค้าและการ
ลงทุนตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1975-2015 รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่มีผล
ต่อการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีน ผลจากการศึกษาพบว่าในยุคแรก (ค.ศ. 1975-1989)
เป็นช่วงที่ไทยเริ่มมีนโยบายและความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับจีน ยุคที่ 2 (ค.ศ. 1990-2000) ไทยมีนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนมากขึ้นทั้งทางด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งมีการขยายความร่วมมือและความ
ตกลงร่วมกันในระดับพหุภาคี ยุคที่ 3 (ค.ศ. 2001-2006) ไทยมีนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งต่อจีนมากขึ้น
และมีลักษณะเชิงรุกโดยเฉพาะนโยบายการค้า และยุคที่ 4 (ค.ศ. 2007-2015) นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ต่อจีนในช่วงนีเ้ ริม่ ชัดเจนมากขึน้ ในช่วงหลังของยุคซึง่ ให้ความส�ำคัญกับนโยบายการส่งเสริมความเชือ่ มโยงในภูมภิ าค
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีทั้ง 4 ยุคสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีน ได้แก่ ปัจจัยด้านบริบทของระบบการเมืองระหว่างประเทศ บริบท
ของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน นโยบายของจีน ผลประโยชน์แห่งชาติ สถาบัน
ในประเทศ/ตัวแสดงในการก�ำหนดนโยบาย และกลุ่มผลประโยชน์
ค�ำส�ำคัญ: นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน, เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

Abstract
This article studies Thailand’s changing foreign economic policy (FEP) towards China
from 1975 to 2015 and analyzes the International Political Economy factors that have impacted
policymaking. Thailand’s FEP towards China really began in the aftermath of the establishment
of official diplomatic relations between the two countries in 1975. Over the following years,
Thailand’s FEP towards China expanded to include economic cooperation and the negotiations
of multilateral agreements. Thailand’s overall FEP has become more oriented towards China and
proactive, especially regarding trade. Recently, Thailand’s FEP has focused on undertaking concrete
measures, supporting connectivity in the Southeast Asian region, and developing transportation
and logistics infrastructure. Among the factors that have impacted policymaking are: the context
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่องนโยบายเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศของไทยต่อจีน: ช่วงปี 1975- 2015
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of the international political and economic system, Thai-Chinese relations, Chinese policies, Thai
national interests, domestic institutions and actors involved in policymaking, and interest groups.
Keywords : foreign economic policy, Thai-Chinese relations, international political economy.
บทน�ำ
ไทยและจีนมีความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นกันมาตัง้ แต่อดีต ในสมัยโบราณนัน้ เป็นความสัมพันธ์แบบบรรณาการ
(one-sided tributary relationship)3 ส่วนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศมีมาตั้งแต่สมัยการค้าเรือ
ส�ำเภา (junk trade) เรือ่ ยมา แม้ในบางช่วงทีไ่ ทยและจีนไม่ได้มคี วามสัมพันธ์ทางการทูต เนือ่ งจากความหวาดระแวง
และต่อต้านคอมมิวนิสต์แต่ไทยก็ยังคงมีสินค้าน�ำเข้าจากจีนมาวางจ�ำหน่าย4 หลังจากนั้นในช่วงต้นทศวรรษ 1970
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศโดยหันมามีความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้น จนกระทั่งมีการสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1975 หลังจากนัน้ เป็นต้นมาไทยและจีนก็มคี วามสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ
มากขึ้นจนกระทั่งจีนกลายเป็นเป็นคู่ค้าส�ำคัญและเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เป็น
ตลาดส่งออกอันดับ 2 (รองจากสหรัฐฯ) และแหล่งน�ำเข้าอันดับ 1 ของไทย ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอับดับ 13 ของจีน
โดยในปี ค.ศ. 2015 สองฝ่ายมีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 2,204,429 ล้านบาท5 จากในช่วงแรกของการสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตทั้ง 2 ประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่เพียง 735 ล้านบาท ด้านการลงทุนจากจีนมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในปี ค.ศ. 2015 หากพิจารณาจากประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจีนมีจ�ำนวน 53 โครงการ มูลค่าการลงทุนในประเทศไทยอยู่ที่ 12,457
ล้านบาท อยู่ในอันดับ 4 ในแง่ของมูลค่าการลงทุน คิดเป็นสัดส่วน 11.69 % จากประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุน และหากพิจารณาจากประเทศผูล้ งทุนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนจีนจ�ำนวน 81 โครงการ อยูใ่ นอันดับ
6 ในแง่ของมูลค่าการลงทุน มีมูลค่าอยู่ที่ 28,100 ล้านบาท6 คิดเป็นสัดส่วน 5.69 % จากการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศของไทยทั้งหมด7 จากในช่วงแรกของการสถาปนาความสัมพันธ์ที่มีมูลค่าการลงทุนในไทยของปี ค.ศ. 1988
อยู่ที่ 1,027.2 ล้านบาท8 ในขณะที่การลงทุนของไทยในจีนในปี ค.ศ. 2015 มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 44 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 0.39 % จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนทั้งหมด9 จากเดิมในช่วงแรกของการ
สถาปนาความสัมพันธ์มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 6 ล้านเหรียญสหรัฐ ในระหว่างปี ค.ศ. 1978 -198210
3 Wan, Ping Tai & Jenn, Jaw Soong. (2014). Trade relations between China and Southeast Asia: strategy and challenge. The
Chinese Economy, 47, 23-24.
4 จุลชีพ ชินวรรโณ. (2553). 35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ.ปี 2518-2553: อดีต ปัจจุบัน อนาคต. กรุงเทพฯ: Openbook.
5 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. (กุมภาพันธ์ 2559). ข้อมูลการค้าไทย- จีน. ค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559, จากhttp://www.
dtn.go.th/files/58/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%88%E0%B8%B5%
E0%B8%99/china_2s_0259.pdf.
6 สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (7 มกราคม 2559). สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรายเดือนสะสมปี 2558 (มกราคม – ธันวาคม).
ค้นเมื่อ 17 มกราคม 2559, จากhttp://www.boi.go.th/upload/Stat_Foreign_122015-1_59169.pdf
7 สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (8 กรกฎาคม 2558). Foreign Investment from Major Countries. ค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2558, จาก
http://www.boi.go.th/upload/FDI_Inv_122015_89104.pdf
8 สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2006) อ้างใน พิทยา สุวคันธ์. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนในไทยและผลกระทบต่อความ
สัมพันธ์ไทย-จีน. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิทยาลัยสหวิทยาการ: 123.
9 National Bureau of Statistics of China. (2017). Utilization of Foreign Capital. China Statistical Yearbook 2016, from http://www.
stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/html/1114EN.jpg.
10 China Statistical Information and Consultancy Service Center. (1992). China Foreign Economic Statistic 1987-1991.
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ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ จีนมีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจต่อไทยเพิม่ มากขึน้ และจีนยังเป็นประเทศ ทีไ่ ทยมีแนวโน้ม
ที่จะมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้จีนเป็นประเทศมหาอ�ำนาจทางด้านเศรษฐกิจ มีอ�ำนาจในการ
เจรจาต่อรองที่มากกว่าไทยมาก ซึ่งไทยเองเป็นประเทศเล็กกว่า ก็มีนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนทั้งทาง
ด้านการค้าและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุค ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้จึงต้องการศึกษานโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีนในด้านการค้าและการลงทุนตั้งแต่เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1975 ถึงปี ค.ศ. 2015 เป็นระยะเวลา 40 ปี ว่าเป็นอย่างไร และวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศปัจจัยใดมีผลต่อการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย
ต่อจีน โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิในงานวิจัย บทความเชิงวิชาการ ข่าวสารข้อมูล ค�ำแถลงนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนการด�ำเนินการ เอกสารราชการทั้งในระดับรัฐบาลและระดับกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยบทความได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ส่วนที่
สองว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านการค้าและการลงทุนของไทยต่อจีนระหว่างปี ค.ศ. 1975-2015
และปัจจัยเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่มีผลต่อการก�ำหนดนโยบายในแต่ละยุค ส่วนที่สามวิเคราะห์ปัจจัย
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่มีผลต่อการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีน และ
ส่วนสุดท้ายคือบทสรุปและข้อเสนอแนะ
ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (International Political Economy) ว่าด้วยปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจและการเมืองหรือระหว่างตลาดและรัฐ โดยในด้านการเมืองจะเกี่ยวข้องกับการใช้อ�ำนาจของรัฐเพื่อ
ตัดสินว่าใครควรได้รับอะไร เมื่อใด และอย่างไร ส่วนในด้านเศรษฐกิจจะว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การ
จัดสรรทรัพยากร โดยเน้นในเรื่องของความมั่งคั่ง และผลประโยชน์ ในบริบทระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้11 เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะต่างตอบแทน
หรือตอบสนองกัน (reciprocal) และมีความเป็นพลวัตภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ12 ดังนั้นภายใต้กรอบ
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศจึงเป็นการพิจารณาว่าการเมืองถูกใช้เพือ่ บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจได้อย่างไร
และในทางตรงกันข้ามเครื่องมือทางเศรษฐกิจถูกใช้ไปเพื่อการตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเมืองอย่างไร13
ในบทความนี้จะใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจว่าไทยมี
ลักษณะของนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนอย่างไร ด้วยเหตุผลใดจึงมีนโยบายเช่นนั้นด้วยการวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เนื่องจากทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศจะอธิบายถึงปัจจัย
ของการใช้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีนว่าเพราะอะไร โดยมองระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก
เป็นเครือข่ายในการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐและตลาด ผ่านปฏิสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ และผลจากปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะ
เป็นตัวก�ำหนดการผลิต การแลกเปลี่ยน การกระจายความมั่งคั่งของแต่ละประเทศ และจะสะท้อนให้เห็นอ�ำนาจอยู่
2 รูปแบบ คือ อ�ำนาจเชิงสัมพันธ์ (relational power) เป็นอ�ำนาจที่ใช้ในการเจรจาต่อรองของฝ่ายหนึ่งที่มี
11 Balaam, N. David and Veseth, Michael. (2008). Introduction to International Political Economy. Second Edition, New Jersey:
Pearson Education, 9-10; Jackson, Robert Harry & Sorensen, Georg. (2007). Introduction to international relations: theories and
approaches. Oxford: Oxford University Press, 179-181.
12 Balaam, N. David and Veseth, Michael. (2008). Introduction to International Political Economy. Second Edition, New Jersey:
Pearson Education, 9-10; Gilpin, Robert. (1987). The political economy of international relations. New Jersey: Princeton
University Press, 8.
13 Mingst, Karen A. & Arreguin-Toft, M. Ivan. (2011). Essentials of international relations. New York: W.W. Norton & Co., 247.
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อ�ำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง และอ�ำนาจเชิงโครงสร้าง (structural power) เป็นอ�ำนาจที่ท�ำให้เกิดรูปแบบและไป
ก�ำหนดโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก ได้แก่ สถาบัน ข้อตกลง และกฎระเบียบต่างๆ14 ทีจ่ ะเป็นแรงผลัก
ให้ไทยก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนอย่างไร โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 3
แนวคิด ดังนี้
1) ทฤษฎีพาณิชยนิยมหรือชาตินิยมทางเศรษฐกิจ (Mercantilism หรือ Economic Nationalism)
เนือ่ งจากมีฐานคติทวี่ า่ รัฐจะต้องมีบทบาทส�ำคัญในทุกๆด้าน15 ทัง้ นีร้ ฐั จะให้ความส�ำคัญแก่ผลประโยชน์ของประเทศ
ตนมากกว่าโลกโดยรวม สนับสนุนการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ16 หรือผลประโยชน์ของชาติ (national interest)17
ซึ่งนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของไทยเช่นกัน นอกจากนี้
ทฤษฎีพาณิชยนิยมหรือชาตินิยมทางเศรษฐกิจยังมองความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นแบบแข่งขัน
ไม่เน้นการพึง่ พาซึง่ กันและกัน มองเศรษฐกิจระหว่างประเทศเสมือนพืน้ ทีข่ องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของ
แต่ละรัฐมากกว่าการร่วมมือหรือการแสวงหาผลประโยชน์รว่ มกัน รัฐจึงมีความกังวลในเรือ่ งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เชิงสัมพัทธ์ (relative economic gain)18 อย่างเช่นปัจจัยนโยบายของจีนจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
สังคม และความต้องการของไทยมากน้อยแค่ไหน และจะส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายของไทยอย่างไร รวมทัง้ ทฤษฎี
นี้ยังกล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของการกระจายอ�ำนาจในระบบระหว่างประเทศกระทบต่อการท�ำงานของเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศได้19 ดังนั้นจึงสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทของระบบการเมืองระหว่างประเทศที่
ส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีน
2) ทฤษฎีเสรีนิยมทางเศรษฐกิจหรือเสรีนิยม (Economic Liberalism หรือ Liberalism) กล่าวว่าในแง่
ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศนัน้ เชือ่ ว่าการแลกเปลีย่ นทางเศรษฐกิจมีลกั ษณะเป็นความร่วมมือกัน (cooperative)
หรือ positive sum game หรือ mutual benefit20 ความสัมพันธ์ของรัฐต่างๆในบริบทของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เป็นความสัมพันธ์อย่างสันติ แต่ละประเทศจะมีการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างกันผ่านการค้าเสรี มีการร่วมมือกันมาก
ขึน้ ความสัมพันธ์แบบขัดแย้งลดลง การทีร่ ฐั จะมีความขัดแย้งทางทหารระหว่างกันก็ลดลง21 ดังนัน้ จึงสามารถอธิบาย
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนที่จะส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างไทยต่อจีน เนื่องจากเป็น
ปัจจัยทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศเพือ่ รักษาผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ร่วมกัน นอกจากนีย้ งั มี
14 Susan Strange. (1994). State and markets. London: Continuum, 17.
15 Jackson, Robert Harry & Sorensen, Georg. Introduction to international relations: theories and approaches. Oxford: Oxford
University Press, 2007, 183; Smith, Roy H., El-Anis, Imad. and Farrands, Chrsitopher. (2011). International political economy in
the 21st century: contemporary issues and analysis. Abingdon: Routledge, 8.
16 Gilpin, Robert. (1987). The political economy of international relations. New Jersey: Princeton University Press; Jackson, Robert
Harry & Sorensen, Georg. Introduction to international relations: theories and approaches. Oxford: Oxford University Press,
2007, 183.
17 Jackson, Robert Harry & Sorensen, Georg. Introduction to international relations: theories and approaches. Oxford: Oxford
University Press, 2007, 181, 183.
18 Jackson, Robert Harry & Sorensen, Georg. Introduction to international relations: theories and approaches. Oxford: Oxford
University Press, 2007, 181.
19		Ibid: 8-9.
20 Smith, Roy H., El-Anis, Imad. and Farrands, Chrsitopher. (2011). International political economy in the 21st century: contemporary
issues and analysis. Abingdon: Routledge, 12.
21 Ibid.
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Neo- liberal institutionalism ที่ให้ความส�ำคัญกับสถาบันระหว่างประเทศ เชื่อว่ารัฐจะร่วมมือกันสร้างสถาบัน
ระหว่างประเทศขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของรัฐสูงสุด ผ่านความร่วมมือที่กรอบความคิดถูกท�ำให้เป็นสถาบันและมี
โครงสร้าง สมาชิก กฎระเบียบ เป้าหมาย ขั้นตอนในการด�ำเนินงาน และบรรทัดฐานของพฤติกรรมที่ชัดเจน22 ดังนั้น
การทีไ่ ทยปรับนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จึงท�ำให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อไทยได้และ 3) แนวคิดที่ว่าด้วยการเมืองในประเทศ (Domestic Politics) การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการเมืองในประเทศมักถูกแยกออกจากกัน การศึกษานโยบายต่างประเทศมักถูกอธิบายในบริบท
ของการเมืองระหว่างประเทศ โดยมีการเมืองในประเทศหรือโครงสร้างในประเทศเป็นตัวแปรแทรกหรือในบางการ
ศึกษาเป็นตัวแปรทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้อง23 โดยให้ความส�ำคัญกับปัจจัยภายในประเทศ (domestic factors) ทีส่ ง่ ผลต่อ
นโยบายต่างประเทศซึง่ มักเน้นทีก่ ารอธิบายนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นทีก่ ารเมือง (politics) ระหว่าง
ส่วนต่างๆ ว่ามีการต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองอย่างไร24 เช่น กลุ่มผลประโยชน์ ตัวแสดงหรือผู้ก�ำหนด
นโยบายภายในประเทศ โครงสร้างการเมืองภายในประเทศ (domestic structure) ทีท่ ำ� ให้แต่ละรัฐแตกต่างกันและส่ง
ผลให้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีความแตกต่างกันด้วย25 ดังนัน้ ปัจจัยอย่างเช่นกลุม่ ผลประโยชน์และตัวแสดง
หรือผู้ก�ำหนดนโยบายภายในประเทศ จึงสามารถอธิบายการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย
ต่อจีนได้
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีนในช่วง 1975 – 2015
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีนสามารถแบ่งระยะเวลาออกเป็น 4 ช่วง ตามแต่ลักษณะ
ส�ำคัญของนโยบายและแต่ละยุคมีปัจจัยเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่มีต่อการก�ำหนดนโยบายดังนี้
ยุคแรกยุครื้อฟื้นและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน (ค.ศ. 1975- 1989) ตั้งแต่หลังการสถาปนาความ
สัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างไทยและจีนในปี ค.ศ. 1975 ประเทศทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือกัน
มากกว่าขัดแย้งกัน นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีนในช่วงนี้มุ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และความร่วม
มือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน พยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่เคยถูกจ�ำกัดในช่วงที่ไทยหวาดระแวง
จีน พร้อมทั้งริเริ่มความตกลงทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเริ่มจากความร่วมมือทางการค้าก่อนในปี
ค.ศ. 1978 แล้วจึงขยายเป็นความร่วมมือทางด้านการลงทุนใน ปี ค.ศ. 1985 ทั้งนี้มีบางช่วงที่หยุดชะงักไปเนื่องจาก
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นมีความหวาดระแวงคอมมิวนิสต์ว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของไทย
ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนหยุดชะงักไปเนื่องจากบริบทยุคสงครามเย็น ไทยซึ่งอยู่ฝ่าย
เสรีนิยมมีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์รวมทั้งจีน นโยบายต่างประเทศของไทยตอนนั้นเน้นด้านความมั่นคงเป็นหลัก
ต่อมาเมือ่ บริบทของระบบการเมืองระหว่างประเทศเปลีย่ นแปลงโดยสัมพันธภาพระหว่างขัว้ อ�ำนาจทีส่ ำ� คัญอย่างสหรัฐ
จีน และสหภาพโซเวียตเปลี่ยนแปลง โดยสหรัฐเริ่มมีท่าทีต่อจีนดีขึ้น ไทยจึงสานความสัมพันธ์กับจีนเช่นกันและได้มี
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้ง 2 ประเทศได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านต่างๆรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ และจาก
22 Caporaso, James A. and Maderia, Mary Anne. Globalization, Institutions & Governance. London: SAGE Publication, 2012:
101-102.
23 Gourevitch, Peter. (1978). The Second Image Reversed: The international sources of domestic politics. International Organization,
32, 4 (Autumn), 881.
24 Ibid, 905.
25 Ibid, 883, 902, 904.
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การที่ไทย จะเผชิญกับวิกฤตน�้ำมันในปี ค.ศ. 1979 ท�ำให้ไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งภาวะ
สินค้าเกษตรล้นตลาด ดังนัน้ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้ากับจีน จึงตอบสนองผลประโยชน์แห่ง
ชาติการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้
นอกจากนี้การที่เวียดนามได้บุกรุกกัมพูชาเกิดเป็นวิกฤตกัมพูชาขึ้นในปี ค.ศ. 1978 ท�ำให้เกิดปัญหาความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ทั้งไทยและจีนต่างมองวิกฤตกัมพูชาเป็นภัยคุกคามไทยและจีนจึงมีผลประโยชน์ร่วม
กัน เป็นหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์และมีความร่วมมือทางด้านทหารและความมัน่ คง ไทยใช้ความได้เปรียบในการเป็นหุน้
ส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของจีนนี้ต่อรองกับจีนให้ระงับการสนับสนุน พทค. (พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย)
ซึง่ เป็นภัยคุกคามความมัน่ คงหลักในประเทศสมัยนัน้ ในขณะทีจ่ นี ใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐกิจเพือ่ ผลประโยชน์ทางการ
เมืองมากกว่าไทย โดยจีนยอมซื้อสินค้าเกษตรอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งขายน�้ำมันให้กับไทยในราคามิตรภาพเนื่องจาก
ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับไทยเพื่อรับใช้ยุทธศาสตร์ส�ำคัญของจีนในการต่อต้านการปิดล้อมของสหภาพโซเวียต
ในขณะเดียวกันช่วงนีจ้ นี มีนโยบายปฏิรปู เศรษฐกิจน�ำระบบตลาดมาใช้ มีการเปิดประเทศ ท�ำให้จนี ต้องการ
การลงทุนจากต่างประเทศจ�ำนวนมาก และเนือ่ งจากไทยขอให้จนี ช่วยรับซือ้ สินค้าเกษตรอยูเ่ สมอนัน้ ท�ำให้รปู แบบของ
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเป็นไปในเชิงจีนมีอ�ำนาจต่อรองมากกว่า จีนจึงเสนอให้ไทยมีการขยายความสัมพันธ์จาก
การค้าไปสู่การลงทุนเพื่อแลกกับการที่จีน จะรับซื้อสินค้าเกษตรจากไทย
นอกจากนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงบริบทของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศคือการเคลือ่ นย้ายฐานการลงทุนจาก
ผลกระทบของความตกลง Plaza Accord26 ในปี ค.ศ. 1985 ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งจีน การ
ทีแ่ ต่ละประเทศด�ำเนินนโยบายปกป้องผลประโยชน์การค้าของตนเองมากขึน้ (protectionism) และการทีเ่ ศรษฐกิจ
โลกเริม่ ดีขนึ้ การพัฒนาของเศรษฐกิจไทยจากการทีส่ หรัฐสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ตอ่ ต้านคอมมิวนิสต์เพือ่ ลดความ
ยากจน ท�ำให้กลุ่มผลประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มทุนธุรกิจของไทยต้องการไปลงทุนในจีนเช่นกัน จึงโน้มน้าวให้รัฐบาล
ไทยสนับสนุนการลงทุนยังประเทศจีนผ่านช่องทางต่างๆ จากโครงสร้างทางการเมืองภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลง
ไปเปิดช่องทางให้พลังสังคมเศรษฐกิจนอกเหนือจากกลุม่ อ�ำมาตยาธิปไตยได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการนโยบาย
มากขึน้ รวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคด้านการลงทุนทีก่ ลุม่ ทุนธุรกิจไทยเผชิญ ท�ำให้รฐั บาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุน
จากไทยไปจีน สอดคล้องกับนโยบายของจีนทีต่ อ้ งการการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงแรกทีไ่ ว้วางใจการ
ลงทุนจากชาวจีนโพ้นทะเล
ยุคที่ 2 ยุคของการเปลีย่ นแปลงจากหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์สคู่ วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1990- 2000)
เป็นยุคทีเ่ น้นความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ ไทยมีการขยายนโยบายกับจีนจากระดับทวิภาคี
เป็นระดับภูมภิ าคและพหุภาคีกบั จีนมากขึน้ นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีนมีลกั ษณะมุง่ สูก่ ารสร้าง
บูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างกัน (economic integration) และการเปิดเสรีทั้งด้านการค้าและการลงทุนภายใน
กลุม่ ตามแนวทางเสรีนยิ ม (Liberalism) มากขึน้ ในช่วงแรกของยุคนีย้ งั ให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนการลงทุนจาก
ไทยไปจีน แต่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1997 ท�ำให้ไทยเน้นนโยบายดึงดูดการลงทุนจากจีนมาไทยมากขึ้น
ในขณะที่นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากไทยไปจีนลดความส�ำคัญลง
26 ความตกลงพลาซ่า (Plaza Accord) เป็นความตกลงระหว่างกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมันตะวันตก และญี่ปุ่น ที่ให้เยอรมันตะวันตกและญี่ปุ่นเพิ่มค่าเงิน เนื่องจากสหรัฐขาดดุลการค้ากับประเทศดังกล่าวเป็น
จำ�นวนมาก การเพิ่มค่าเงินมีผลทำ�ให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ทำ�ให้สินค้าจากญี่ปุ่นไม่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ ดังนั้นญี่ปุ่นจึงจำ�เป็นต้องย้าย
ฐานการผลิตและส่งออกจากประเทศนั้นแทน
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ด้วยบริบทของระบบการเมืองระหว่างประเทศหลังสิ้นสุดสงครามเย็น ขั้วอ�ำนาจระหว่างประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก 2 ขั้วอ�ำนาจ (bipolar) เป็นหลายขั้วอ�ำนาจ (multipolar) การที่วิกฤตกัมพูชาเริ่มคลี่คลาย ท�ำให้
บรรยากาศทางการเมืองระหว่างประเทศและภายในภูมิภาคเริ่มดีขึ้น ไทยจึงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและนโยบาย
ต่างประเทศจากการเน้นความส�ำคัญด้านความมั่นคงมาเป็นด้านเศรษฐกิจ เน้นการน�ำการทูตเชิงการค้า (trade
diplomacy) หรือการทูตเชิงพาณิชย์ (commercial diplomacy) มาใช้ ไทยจึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนมากกว่าด้านอืน่ ๆ รวมทัง้ ในช่วงทศวรรษ 1990 บริบทของระบบเศรษฐกิจโลกเปลีย่ นแปลง
ไป ประเทศในเอเชียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก รวมทั้งมีกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) มีการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ (economic integration) แนวคิดภูมิภาคนิยม (regionalism) นโยบายการเปิดประเทศ (open
door policy) เหล่านีท้ ำ� ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมาก และตัง้ เป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมภิ าค เริม่ เน้น
บทบาทการเป็นผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียน ให้ความส�ำคัญกับภูมิภาคนิยม นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ระดับอนุภมู ภิ าคมากมาย ดังนัน้ นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีนจึงอยูใ่ นรูปแบบของพหุภาคีในระดับ
ภูมิภาคมากขึ้นในลักษณะกรอบความร่วมมือ อย่างเช่นความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (the Greater Mekong
Subregion: GMS) ภายใต้ความร่วมมือเศรษฐกิจภายในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation :
APEC) เป็นต้น
ทั้งนี้นโยบายของจีนอย่างเช่นการเดินทางลงใต้ (Southern tour) ของเติ้งเสี่ยวผิงในปี ค.ศ. 1992 และ
นโยบายพัฒนาจีนตะวันตก (Go West Policy) ท�ำให้มีมาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้ง
นักลงทุนไทยต้องการไปลงทุนในจีนมากขึน้ เช่นกัน ในขณะเดียวกันมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอ�ำนาจทางการเมือง
ของไทยไปเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ มีสถาบันใหม่ๆ ทีต่ งั้ ขึน้ โดยรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ ทีส่ ว่ นใหญ่เน้นไปในด้าน
เศรษฐกิจ กลุม่ ทุนธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการนโยบายมากขึน้ ไทยจึงมีนโยบายสนับสนุน
การลงทุนไปยังจีน
ต่อมาเกิดวิกฤตการเงินเอเชียตะวันออกในปี ค.ศ. 1997 ท�ำให้เศรษฐกิจของไทยและเอเชียได้รับผลกระทบ
และเกิดปัญหาเศรษฐกิจมากมาย กลุ่มทุนธุรกิจไทยจึงถอนการลงทุนจากจีน ท�ำให้มูลค่าการลงทุนจากไทยไปจีนใน
ช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจลดลง ทั้งนี้วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางการด้านลงทุนของ
ไทยต่อจีน กล่าวคือ ท�ำให้การลงทุนจากไทยไปจีนลดลง ในขณะที่มีการลงทุนจากจีนมาไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ไทยต้องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจึงต้องการเงินทุนจากต่างประเทศ ด้วยการพึง่ พาเงินกูจ้ ากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก รวมทัง้ มีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
รวมทั้งจีนด้วย ในขณะที่จีนยังคงรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจเอาไว้และมียุทธศาสตร์ก้าวออกไป (Going Out
Strategy) ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ท�ำให้จีนเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น
ยุคที่ 3 ยุคนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรกับความเข้มข้นทางนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(ค.ศ. 2001-2006) เป็นยุคที่ไทยมีนโยบายการต่างประเทศเชิงรุก มีความคาดหวังที่จะเป็นผู้น�ำในภูมิภาคจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงเสริมความสัมพันธ์เชิงรุกในแบบก้าวไปข้างหน้าหรือนโยบายความ
ผูกพันก้าวหน้า (Forward Engagement) การมีการทูตรอบทิศทาง (omni-direction diplomacy) สร้างพันธมิตร
กับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ โดยเน้นแนวทางวิถเี อเชีย นอกจากนีย้ งั เน้นใช้การทูต
เชิงเศรษฐกิจ (economic diplomacy) เพือ่ ตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติทตี่ อ้ งการให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ในภูมภิ าคจึงให้ความส�ำคัญกับอัตราการเติบโตของการส่งออก มีนโยบายการตลาดเชิงรุก เพิม่ ความเข้มแข็งในตลาด
เดิมและขยายตลาดใหม่ ด้วยยุทธศาสตร์การจัดท�ำเขตการค้าเสรีซงึ่ ถือว่าจีนเป็นตลาดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพทีไ่ ทยต้องให้
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ความส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ
นอกจากนี้การตระหนักถึงการผงาดขึ้นมาของจีน (The Rise of China) ของผู้น�ำระดับสูง หลังจากที่จีน
เข้าไปเป็นสมาชิกของ WTO การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศของจีน27 ท�ำให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มี
เศรษฐกิจใหญ่ เป็นผู้ผลิตที่ส�ำคัญของโลก โครงสร้างอ�ำนาจของระบบเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโน้มเอียง
มาทางเอเชียมากขึน้ โดยมีจนี เป็นผูน้ ำ� ท�ำให้ผนู้ ำ� ของไทยให้ความส�ำคัญกับจีนมาก เห็นได้จากการทีน่ ายกรัฐมนตรีของ
ไทยเดินทางเยือนจีนบ่อยครัง้ และเดินทางไปเยือนจีนเป็นประเทศแรกๆก่อนสหรัฐ ซึง่ ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของ
ทั้ง 2 ประเทศ ดังนั้นจะเห็นได้ว่านโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีนในช่วงนี้โดดเด่นมากโดยเฉพาะ
นโยบายการค้า ส่วนด้านนโยบายการลงทุนเน้นการส่งเสริมการลงทุนจากจีนซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กา้ วออกไป
(Going Out Strategy) ของจีน และยังเป็นนโยบายเชิงรุกกว่ายุคก่อนหน้าอีกทัง้ เป็นจุดเริม่ ต้นของการด�ำเนินนโยบาย
เศรษฐกิจของไทยต่อจีนรูปแบบใหม่อย่างด้านการค้าที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาในยุคต่อมา
ด้านนโยบายการค้า ไทยมียุทธศาสตร์การค้าที่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เน้น
กระแสการท�ำเขตการค้าเสรี รัฐบาลพยายามอย่างมากทีจ่ ะท�ำความตกลงระดับทวิภาคีกบั จีน เห็นได้จากการทีน่ ายก
รัฐมนตรีและผู้น�ำระดับสูงของไทยพยายามที่จะหารือประเด็นดังกล่าวทุกครั้งที่มีการพบปะกับผู้น�ำของจีน จนท�ำให้
เกิดข้อตกลงเปิดเสรีในสินค้าประเภทผักและผลไม้ก่อน (Early Harvest) ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน- จีน ซึ่งเป็น
กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญระหว่างไทยและจีน เนือ่ งจากจีนมี “นโยบายมุง่ ตะวันตก”(Go West Policy)
และ “นโยบายรุกลงใต้” (Look South Policy) จึงพยายามสนับสนุนข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ
อาเซียน โดยมองว่าไทยตัง้ อยูใ่ นยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญของจีน นอกจากนีไ้ ทยยังด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กับจีนผ่านกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันในระดับภูมภิ าคมากขึน้ เช่น ข้อตกลงริเริม่ เชียงใหม่ (Chiang
Mai Initiative: CMI) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา–แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya
- Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชีย (ACD) เป็นต้น
ที่ส�ำคัญในช่วงนี้กลุ่มผลประโยชน์นอกพลังอ�ำมาตยาธิปไตยอย่างพรรคการเมือง กลุ่มทุนธุรกิจได้เข้ามามี
อ�ำนาจการเมืองในโครงสร้างทางการเมืองภายในประเทศเป็นอย่างมากทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม และเข้ามามีบทบาท
ส่วนร่วม และอิทธิพลในการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ของตนในนามผล
ประโยชน์แห่งชาติ28 ก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interests) นโยบายหรือมาตรการที่ออก
มาเป็นผลมาจากการเจรจาต่อรอง การจัดสรรผลประโยชน์ของผู้ก�ำหนดนโยบายมากกว่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าใน
ช่วงนี้ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีน
ยุคที่ 4 ยุคหลังนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรกับความผันผวนทางการเมืองในประเทศ (ค.ศ. 20072015) ในช่วงแรกของยุคนี้ไทยมีสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ที่ไร้เสถียรภาพท�ำให้นโยบายด้านต่าง
ประเทศหยุดนิ่ง ไม่มียุทธศาสตร์เชิงรุกที่ชัดเจนเนื่องจาก ให้ความส�ำคัญกับการแก้ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง
ภายในประเทศมากกว่า ทว่าไทยจะมีปัญหาความไม่สงบในประเทศ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนยังคง
แน่นแฟ้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองที่จีนแสดงความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่แทรกแซง
27 Pawin Talerngsri and Pimchanok Vonkhorporn. (2005). Trade Policy in Thailand: Pursuing a Dual Track Approach. ASEAN
Economic Bulletin, 22, 1, 73.
28 ไทยโพสต์. (1 ตุลาคม 2545) แฉ 6 กลุ่มทุนยึดอำ�นาจรัฐ ทรท. ได้เวลาทึ้งเลขา-ผู้ช่วยรมต.โพลล์คนกรุงยี้ ทักษิณ 5; โศภิต นาสืบ. (2547). นโยบาย
ของไทยต่อจีนสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร: ศึกษากรณีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-จีน. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพ, 156- 159.
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การเมืองในประเทศไทย พร้อมทัง้ การเยือนระหว่างผูน้ ำ� ระดับสูงยิง่ ท�ำให้ไทยด�ำเนินนโยบายหันเข้าหาจีนมากขึน้ โดย
เฉพาะในช่วงหลังของยุค นอกจากนี้การที่ไทยได้รับผลกระทบต่อวิกฤตการเงินของสหรัฐในปี ค.ศ. 2008 และการที่
ถูกชาติตะวันตกลดระดับความสัมพันธ์จากแนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงท�ำให้ไทยมีนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เน้นจีนมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ รวมทั้งการบทบาทของสถาบันหลักอย่างเช่น สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มผลประโยชน์อย่างเช่นกลุ่มทุนธุรกิจผ่านการประชุมคณะ
กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) การติดตามนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทาง
ไปจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย ล้วนท�ำให้ไทยมีนโยบายการค้าและการลงทุนต่อจีน
ทัง้ นีใ้ นช่วงครึง่ หลังของยุคนีน้ โยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการต่างประเทศเริม่ ชัดเจนขึน้ โดยเฉพาะ
นโยบายการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคที่เชื่อมโยงฐานการผลิตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคโดยเส้นทางนี้จะ
เชื่อมโยงไปถึงทางตอนใต้ของจีน ซึ่งมีความต่อเนื่องในการด�ำเนินนโยบายถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางการเมืองบ่อยครั้ง ดังนั้นนโยบายและมาตรการทางการค้าและการลงทุนต่อจีนในยุคนี้จึงเน้นที่การเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายในภูมิภาค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ขนส่งสินค้า การลงทุน และการเดินทางของประชาชนในภูมภิ าค ทัง้ นีไ้ ทยมีการใช้นโยบายการค้าผ่านกรอบความร่วม
มือในระดับพหุภาคีมากขึ้น โดยเฉพาะในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจีนที่
สนับสนุนให้อาเซียนให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ให้ความส�ำคัญกับอาเซียนภายใต้กรอบ “2+7 ในยุคเพชร”29 รวม
ทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การค้าเสรีของจีน และตอบโต้ ต่อยุทธศาสตร์ปิดล้อมจีนของสหรัฐจากบริบทของระบบ
การเมืองระหว่างประเทศที่จะกลับเข้ามาปักหมุดเอเชีย (Pivot to Asia)30 โดยมีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาค
พื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนไทยได้ให้ความส�ำคัญกับนโยบายการลงทุนจากจีนมาไทยโดยเฉพาะโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางซึ่งไทยผลักดันความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีโดยเฉพาะ GMS
ทั้งนี้นโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยดังกล่าวสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ของจีน ที่ส่วน
หนึ่งต้องการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของจีนกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ท�ำให้จีนมีการด�ำเนิน
การในเชิงรุกต่างๆเพื่อที่จะท�ำความตกลงร่วมมือกับไทย นอกจากนี้ไทยยังมีมาตรการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก้าวออกไป (Going Out Strategy) ของจีนท�ำให้นักลงทุนจีนสนใจที่จะเข้าลงทุน
ในไทยเพิ่มขึ้น
ปัจจัยเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศทีม่ ผี ลต่อการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีน
จากการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีนและปัจจัยเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศทีส่ ง่ ผลตอการก�ำหนดนโยบายข้างต้นพบว่าปัจจัยเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศทีส่ ง่ ผลต่อการก�ำหนด
นโยบายได้แก่
29 กรอบ 2+7 ในยุคเพชร คือ กรอบว่าด้วยเป้าหมายทางการเมือง 2 ประการคือ ความเชื่อใจร่วมกันในเชิงยุทธศาสตร์ (strategic mutual trust) ใน
การเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit) จากการพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือใน 7 ด้าน คือ 1). การเจรจาเพื่อ
ลงนามจัดทำ�สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศฉันมิตร 2). การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA) 3).
การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 4). การส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงในภูมิภาค 5). ความร่วมมือ
ทางทะเล 6). ความร่วมมือด้านความมั่นคงและทหาร 7). การแลกเปลี่ยนบุคลากรและวัฒนธรรม
30 ปักหมุดเอเชีย เป็นยุทธศาสตร์การหันกลับมาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งสหรัฐเคยมีบทบาทและอิทธิพลมากมาก่อน
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1. บริบทของระบบการเมืองระหว่างประเทศ เนื่องจากสัมพันธภาพระหว่างประเทศต่างๆรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงขั้วอ�ำนาจในระบบการเมืองระหว่างประเทศท�ำให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศ
และความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศเปลี่ยนแปลง และส่งต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีน
ด้วย ตัวอย่างเช่นในยุคแรกของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ บริบทของระบบการเมืองระหว่างประเทศอยู่ในช่วงระบบ
2 ขั้วอ�ำนาจในสงครามเย็น การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจในยุคนั้นระหว่างสหรัฐ จีน
และสหภาพโซเวียต ท�ำให้มีการร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้นท�ำให้
จีนมีการตอบสนองที่ดีต่อนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยทั้งทางด้านการค้าและการลงทุน เช่น การรับ
ซื้อสินค้าเกษตรล้นตลาด การยินยอมขายน�้ำมันในราคามิตรภาพ การร่วมมือด้านการลงทุนกับไทย
2. บริบทของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นตัวก�ำหนดเชิงโครงสร้างที่ท�ำให้ไทยต้องมีการปรับ
นโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของระบบเศรษฐกิจโลก เช่น ในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ในช่วงทศวรรษ 1990 คือ กระแสโลกาภิวตั น์ (globalization) การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ (economic integration)
ระหว่างกลุ่มประเทศต่างๆ แนวคิดภูมิภาคนิยม (regionalism) ที่ท�ำให้เกิดการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้งแต่ละประเทศใช้นโยบายปกป้องผลประโยชน์ของตนเองด้านการค้า (protectionism)
มากขึน้ ไทยได้หนั มาใช้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนผ่านกรอบความร่วมมือดังกล่าวมากขึน้ จากเดิมทีอ่ ยู่
ในลักษณะทวิภาคี เช่น APEC GMS หรือภายใต้อนุภูมิภาคอย่างสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจทางภาคเหนือ หรือการเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจเอเชียในปี ค.ศ.1997 ท�ำให้เกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาคมากขึ้น เช่น การรวมกลุ่มอาเซียน+331 ท�ำให้
ไทยสามารถใช้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคได้มากขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ของไทยอย่างเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 จากผลประโยชน์ที่เกิดร่วมกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นจะส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น เห็นได้จากความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทยและจีนที่ใกล้ชิด
ในช่วงวิกฤตกัมพูชา เป็นความสัมพันธ์แบบหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ ไทยและจีนช่วยเหลือและพึง่ พากันและกันทางทหาร
และการเมือง ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจต่อจีนด้วย
เช่น ในสมัยของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ที่เดินทางไปจีนนอกเหนือจากเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์
ในกัมพูชาแล้วยังมีการเจรจาทางด้านการค้าด้วย นอกจากนี้การเยือนระหว่างผู้น�ำระดับสูงยังท�ำให้จีนตอบสนอง
และตกลงรับนโยบายของไทยมากขึ้น เช่น การเดินทางไปพบปะผู้น�ำจีนบ่อยครั้งของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร จนกระทั่งจีนเห็นชอบเรื่องความตกลงการเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ก่อนความตกลงการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีน
4. นโยบายของจีน เป็นปัจจัยที่มีส่วนต่อการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีน เนื่องจาก
ส่งผ่านผลกระทบด้านผลประโยชน์ สังคม และความต้องการของไทย ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่จีนด�ำเนินนโยบายเปิด
ประเทศและปฏิรปู เศรษฐกิจ จีนยังมีนโยบายต้องการขยายตลาดสินค้าไปยังต่างประเทศ และมีนโยบายพึง่ พาตนเอง
โดยเฉพาะในด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศ จึงต้องการลดการน�ำเข้า
สินค้าจากต่างประเทศลง นางเฉินมู่หวา รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจสัมพันธ์และการค้าต่างประเทศของจีนเสนอว่า
ไทยและจีนควรมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในด้านอื่นนอกเหนือจากด้านการค้าด้วย32 จึงเสนอให้ไทยมีการท�ำความ
31 กลุ่มอาเซียน+3 คือ การรวมกลุ่มระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศและประเทศเอเชียตะวันออก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
32 มติชน (31 กรกฎาคม พ.ศ. 2527), 16; สยามรัฐ (1 สิงหาคม พ.ศ. 2527), 11 อ้างใน สุนิสา สุขขี. (2545). บทบาทบรรษัทข้ามชาติไทยในความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน พ.ศ. 2524-2539. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 126.
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ตกลงด้านการลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการซื้อสินค้าเกษตรจากไทย โดยจีนจะให้ผลประโยชน์อื่นๆ แก่ไทยเป็นการ
ตอบแทน หรือการที่จีนมีนโยบายพัฒนาจีนตะวันตกจึงผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการลงทุนและออกมาตรการเพื่อ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึน้ ซึง่ ท�ำให้นกั ลงทุนของไทยต้องการไปลงทุนในจีนเช่นกันจึงพยายามโน้มน้าว
ให้รัฐบาลไทยออกนโยบายหรือมาตรการในการสนับสนุนการลงทุนของไทยในจีน
อย่างไรก็ตามโดยเปรียบเทียบไทยยังมีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองและความสามารถในการใช้เครื่องมือ
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศน้อยกว่าจีนที่เป็นประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ ในระดับทวิภาคีข้อเสนอ
ที่มาจากฝ่ายจีนสามารถตกลงผลเจรจาได้เลย และจากอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองที่ไม่เท่าเทียม ท�ำให้นโยบายของ
จีนมีน�้ำหนักมากกว่า ดังนั้นผลประโยชน์จากความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างกันจึงเป็นแบบ relative gain
คือไทยจะได้ผลประโยชน์จากความตกลงน้อยกว่าจีน ตัวอย่างเช่น การที่จีนท�ำความตกลงการค้ากับไทยถูกใช้เป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เข้าหาภูมิภาคอาเซียนของจีน เห็นได้จากการที่จีนต้องการให้กรอบความตกลงเร่งลดภาษีสินค้า
ผัก และผลไม้ระหว่างไทย-จีน มีลักษณะ Joint Initiative ที่สามารถเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่
สนใจเข้าร่วมในความตกลงดังกล่าวได้ตามความสมัครใจภายใต้หลักการต่างตอบแทนซึ่งไทยไม่ได้ขัดข้องในหลัก
การ33 ข้อเสนอของจีนเท่ากับเป็นการเร่งรัดการด�ำเนินการลดภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน และการขยายผล
ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนผ่านไทย หรือการที่จีนอ้างว่ากระบวนการน�ำความตกลงเร่ง
ลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ไปปฏิบัติมีความล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนผ่านของคณะท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ
แต่แท้จริงแล้วจีนรอเวลาให้เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว34 ซึ่งฝ่ายไทยเองก็ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาจากฝั่งจีน
ปล่อยให้เกิดโอกาสที่ไทยเสียประโยชน์จากความตกลง
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายในได้แก่
1. ผลประโยชน์แห่งชาติ รัฐบาลจะให้ความส�ำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนซึง่ เป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะบรรลุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สนองตอบต่อเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ใหญ่ของประเทศ
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะมุ่งต่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจอย่างการแก้ไขปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจภายในประเทศการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การเพิม่ มูลค่าทางการค้า การส่งออก การลงทุน การ
เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การกระจายความเจริญสูพ่ นื้ ทีต่ า่ งๆ รวมทัง้ การพัฒนาความเป็นอยูข่ องประชาชนใน
ประเทศ ตัวอย่างเช่น การที่รัฐบาลไทยสนับสนุนและผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งคมนาคมและโลจิสติกส์กบั จีนทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในช่วงหลังนี้ เพือ่ ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่ง
ชาติด้านเศรษฐกิจที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเป็นศูนย์กลางของการผลิตสินค้าและบริการใน
ภูมิภาค หรือผลประโยชน์แห่งชาติด้านการเมืองและความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคง
ของประเทศและภูมิภาค และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศต่างๆ การส่งเสริมบทบาทของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การที่ไทยมีความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นเนื่องจากถูกสหรัฐและประเทศตะวันตก
ลดระดับความสัมพันธ์ท�ำให้ความร่วมมือและความตกลงร่วมกันหยุดชะงัก35 ไทยจึงต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
33 กระทรวงพาณิชย์. (24 สิงหาคม 2548). หนังสือที่ พณ 0307/3446 การดำ�เนินการตามสิทธิและพันธกรณีภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณประชาชนจีน.
34 อักษรศรี พานิชสาส์น. (สิงหาคม 2546). ข้อเท็จจริงการค้ากับจีน: กรณีการทำ�ข้อตกลงการค้าผัก-ผลไม้ปลอดภาษี. วิเคราะห์ข่าว เศรษฐสาร, คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 17.
35 กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์. (25 มิถุนายน 2558). สหรัฐระงับช่วยเหลือไทยจนกว่าจะเป็นประชาธิปไตย, จาก http://www.bangkokbiznews.com/
news/detail/653468.ไทยโพสต์. (26 มิถุนายน 2557). สหรัฐคืนความทุกข์ ระงับช่วยเหลือมั่นคงไทยจีนเสียบ!อ้าแขนรับคสช, จาก http://www.
ryt9.com/s/tpd/1927437.
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ประเทศอืน่ รวมทัง้ จีนทีม่ แี นวโน้มจะใกล้ชดิ กันมากขึน้ ทัง้ นีไ้ ทยใช้ประโยชน์ดา้ นภูมศิ าสตร์จากการตัง้ อยูใ่ นศูนย์กลาง
ของภูมิภาค การเป็นประตูสู่อาเซียน ด้วยการตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค เป็นศูนย์กลาง
ในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์แห่งชาติอีกด้วย
นอกจากนี้ ไทยมีเทคนิคในการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนเพือ่ ผลประโยชน์แห่งชาติของ
ประเทศมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่ไทยพยายามเร่งรัดการเจรจาพิธีสารเรื่องข้อก�ำหนดในการตรวจสอบและกักกัน
โรคส�ำหรับการส่งออกน�ำเข้าผลไม้ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านประเทศที่สามในเส้นทาง
R3A ที่ลงนามเมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2011 เพื่อให้ทันกับช่วงฤดูกาลที่ผลไม้ของไทยออกสู่ตลาด (ประมาณเดือน
เมษายน- พฤษภาคม) จากเดิมทีไ่ ทยยินยอมให้จนี เลือ่ นวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ในความตกลงเร่งลดภาษีสนิ ค้าผักและผลไม้
จนถึงช่วงที่ผลไม้เมืองหนาวของจีนออกสู่ตลาด หรือความพยายามโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกในความร่วมมือระดับ
พหุภาคีอย่างอาเซียน+3 และ GMS เห็นความส�ำคัญและประโยชน์รว่ มกันในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมขน
ส่งและโลจิสติกส์ในภูมภิ าค36 ซึง่ เป็นโครงการทีส่ อดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยทีส่ ง่ ผลต่อผลประโยชน์
แห่งชาติโดยเชือ่ มโยงกับเส้นทางภายในประเทศทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ พัฒนาความ
เจริญในพื้นที่ที่เส้นทางตัดผ่าน รวมทั้งการลดต้นทุนโดยอาศัยการร่วมทุนของประเทศภาคี
2. สถาบันในประเทศ/ ตัวแสดงในการก�ำหนดนโยบาย เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก�ำหนดนโยบาย
เศรษฐกิจต่อจีน โดยสถาบันที่มีบทบาทในกระบวนการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีความช�ำนาญ
ความรูค้ วามสามารถในประเด็นนัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น กระทรวงการต่างประเทศทีร่ บั ผิดชอบให้เรือ่ งความสัมพันธ์กบั จีน
การดูแลเรือ่ งเอกสาร เนือ้ หาของความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีทที่ ำ� ร่วมกับจีน การ
มีส่วนร่วมในการเจรจา การดูแลเรื่องบทบาทและท่าทีของไทยในเวทีระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ดูแลรับผิด
ชอบในเรือ่ งการค้ากับจีนทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น ในกรอบองค์การการค้าโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิก การค้าเสรีอาเซียน-จีน ความตกลงหุ้นสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การเจรจาการค้า กระทรวง
การคลังดูแลรับผิดชอบเรื่องอัตราภาษีการค้าระหว่างกัน พิธีสาร และระเบียบทางการค้า ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลรับผิดชอบเรื่องการลงทุน นอกจากนี้ยังมีสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม
แต่ละประเด็น เช่น กระทรวงคมนาคม ดูแลรับผิดชอบเรื่องโครงการพัฒนาเส้นทางถนน รถไฟ ร่วมกันเป็นต้น
นอกจากนี้หลายครั้งการจัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่ในกระบวนการนโยบายเศรษฐกิจด้วย เช่น การจัดตั้งคณะ
กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ในสมัยของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ซึง่ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ปัญหาโดยตรงได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศขณะ
นั้นตรงจุดมากขึ้น ทั้งนี้สถาบันที่มีบทบาท และส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายแต่ละยุคแต่ละรัฐบาลไม่เหมือนกัน
ขึน้ อยูก่ บั ว่าใครหรือฝ่ายไหนเป็นผูท้ มี่ อี ำ� นาจในโครงสร้างทางการเมือง และจะน�ำสถาบันใดเข้ามาอยูใ่ นกระบวนการ
นโยบาย
3. กลุม่ ผลประโยชน์ กลุม่ ผลประโยชน์ทมี่ บี ทบาทและอิทธิพลในการกระบวนการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยต่อจีนมากทีส่ ดุ คือ กลุม่ ทุนธุรกิจ เดิมกลุม่ ทุนธุรกิจเข้ามามีอทิ ธิพลผ่านความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กบั ชนชัน้
น�ำทางอ�ำนาจและกลุม่ ขุนนางวิชาการ ต่อมาจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางการเมืองทีม่ คี วามเป็นประชาธิปไตย
มากขึ้น ท�ำให้กลุ่มทุนธุรกิจสามารถเข้ามีบทบาทในกระบวนการก�ำหนดนโยบายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในบาง
36 สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 22 มิถุนายน 2558. มติคณะรัฐมนตรีที่ นร 1104/3647 เรื่องผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนา
แนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7th Economic Corridor Forum: ECF-7) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง 6
ประเทศ (GMS) ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน.
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คณะรัฐมนตรีมีจ�ำนวนของรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังเป็นนักธุรกิจมากกว่า 50% สะท้อนการที่นักการเมืองและกลุ่มทุน
ธุรกิจเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย37 นอกจากนี้มีเพียงกลุ่มทุนธุรกิจเฉพาะรายใหญ่
หรือกลุม่ ทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจเท่านัน้ จะสามารถมีบทบาทโดยผ่านสายสัมพันธ์กบั ตัวแสดงในอุปทานก�ำหนด
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้38 ในขณะที่กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่ม อย่างเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ
SME และกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก�ำหนดนโยบายกลับไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเสนอแนะความคิด
เห็นหรือมีนอ้ ยมาก ท�ำให้การจัดท�ำนโยบายไม่ได้เป็นการกระจายผลประโยชน์ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและสาธารณะ
อย่างเท่าเทียม ตัวอย่างเช่น ในยุคของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นั้นกลุ่มทุนธุรกิจเข้ามามีบทบาทและ
อิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาก39 นโยบายการค้า ของไทยยุคนัน้ เน้นการจัดตัง้ เขตการ
ค้าเสรีกบั ต่างประเทศ ไทยได้รีบเร่งท�ำความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ โดยขาดการรับฟังความคิดเห็นและ
การมีสว่ นร่วมของกลุม่ เกษตรกรรายย่อย40 ขาดการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทีจ่ ะเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ท�ำให้เกษตรกรรายย่อยได้รบั ผลกระทบจากการไหลทะลักเข้ามาของสินค้าจีน ในขณะทีผ่ ไู้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง
คือบริษัทรายใหญ่ที่ลงทุนในจีนอยู่แล้วและมีการตกลงกับรัฐบาลจีน41
สรุปและข้อเสนอแนะ
โดยสรุปไทยมีปัจจัยเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศแตกต่างกันในแต่ละยุค โดยยุคแรกอันเป็นยุครื้อฟื้นและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน (ค.ศ.
1975- 1989) เป็นช่วงที่ไทยเริ่มมีนโยบายและความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับจีน ในด้านการลงทุนไทยมีนโย
บายสนับสนุนการออกไปลงทุนในจีนมากกว่านโยบายทีจ่ ะดึงดูดการลงทุนของจีนมาไทย ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการก�ำหนด
นโยบายได้แก่ ปัจจัยด้านบริบทของระบบการเมืองระหว่างประเทศ บริบทของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน นโยบายของจีน ผลประโยชน์แห่งชาติ สถาบันในประเทศ/ตัวแสดงในการก�ำหนด
นโยบาย และกลุ่มผลประโยชน์ ที่ส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบาย ต่อมายุคที่ 2 อันเป็นยุค ที่เปลี่ยนแปลงจากหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์สู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1990- 2000) ไทย มีนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนชัดเจน
แน่นอนขึน้ ทัง้ ทางด้านการค้าและการลงทุน รวมทัง้ มีการขยายความร่วมมือและความตกลงร่วมกันในระดับพหุภาคี
ทัง้ นีใ้ นด้านการลงทุนเนือ่ งจากในช่วงหลังของยุคนีไ้ ทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ จึงท�ำให้ไทยเน้นกับนโยบายดึงดูดการ
ลงทุนจากจีนมาไทยมากขึน้ มีปจั จัยด้านบริบทของระบบการเมืองระหว่างประเทศ บริบทของระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน นโยบายของจีน ผลประโยชน์แห่งชาติ สถาบันในประเทศ/ตัวแสดงใน
การก�ำหนดนโยบาย และกลุ่มผลประโยชน์ ที่ส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบาย ยุคที่ 3 ยุคนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตรกับความเข้มข้นทางนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ค.ศ. 2001-2006) ไทยมีนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศมุ่งต่อจีนมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับยุคอื่นนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีนในช่วงนี้มี
37 โศภิต นาสืบ. (2547). นโยบายของไทยต่อจีนสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร: ศึกษากรณีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-จีน. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์
มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, 139.
38 กองบรรณาธิการ. (สิงหาคม- ธันวาคม 2546). วิเคราะห์ชะตากรรมการเมืองไทยในอุ้งมือธุรกิจการเมือง.จดหมายข่าว ครป. ฉบับที่ 31.
39 รัตนพงษ์ สอนสุภาพ และประจักษ์ น�้ำประสานไทย. (2546). Thaksinomic’s Model ปฏิรูปความมั่งคั่งสู่ฐานอ�ำนาจใหม่. กรุงเทพฯ บริษัท ยู
เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด, 12-13.
40 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม. (2551). เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเขตการค้าเสรีของไทย. กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 43, 103-104.
41 อักษรศรี พานิชสาส์น. (2546). มิติใหม่ความสัมพันธ์ไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก: หลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO. กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (5-50).
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ลักษณะเชิงรุกและโดดเด่นมากโดยเฉพาะนโยบายการค้า มีปัจจัยด้านบริบทระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน นโยบายของจีน ผลประโยชน์แห่งชาติ สถาบันในประเทศ/ตัวแสดงในการก�ำหนดนโยบาย
และกลุ่มผลประโยชน์ ที่ส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบาย และยุคที่ 4 ยุคหลังนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
กับความผันผวนทางการเมืองในประเทศ (ค.ศ. 2007-2015) นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนเริ่ม
ชัดเจนมากขึ้นในช่วงหลังของยุค โดยทั้งนโยบายการค้าและการลงทุนจะให้ความส�ำคัญกับนโยบายส่งเสริมความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และให้ความส�ำคัญ
กับนโยบายการลงทุนจากจีนมาไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบราง มีปัจจัยด้านบริบท
ระบบการเมืองระหว่างประเทศ บริบทระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน นโยบาย
ของจีน ผลประโยชน์แห่งชาติ สถาบันในประเทศ/ตัวแสดงในการก�ำหนดนโยบาย และกลุ่มผลประโยชน์ท่ีส่งผล
ต่อการก�ำหนดนโยบาย
จากผลการศึกษา ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของ
ไทยต่อจีนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
1. ไทยควรมีนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยสัดส่วนของนโยบายทั้ง 2
ลักษณะจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดนโยบายและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายเชิงรุกต่อจีนค่อนข้างน้อย มีเพียงบางช่วงที่ไทยมีนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนในเชิงรุกทีโ่ ดดเด่น ทีส่ ำ� คัญไทยควรมียทุ ธศาสตร์ใหญ่ของประเทศและเป็นยุทธศาสตร์
เชิงรุกเพื่อเป็นกรอบในการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง
กับเป้าหมายของนโยบายอื่นๆ เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์ของประเทศ การท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆซึ่ง
จะส่งเสริมให้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อจีนประสบผลส�ำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายนโยบายและยุทธศาสตร์
ของประเทศที่วางไว้ นอกจากนี้ไทยควรแสดงให้จีนเห็นถึงความสอดคล้องระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทย
กับของจีน รวมทั้งผลประโยชน์ร่วมกันที่จีนจะได้จากการด�ำเนินนโยบายและมาตรการของไทย ซึ่งจะช่วยผลักดันให้
นโยบายของไทยประสบความส�ำเร็จ
ในขณะเดียวกันไทยก็ควรมีนโยบายเชิงรับ เพือ่ เตรียมความพร้อมต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการของ
จีนทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อไทย รวมทัง้ การหาทางเจรจาลดปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จากความร่วมมือหรือความ
ตกลงทีม่ รี ว่ มกัน เช่น การหาแนวทางในการขยายเวลาการเปิดการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเสรี เพือ่ ให้ภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขัน
2. ไทยสามารถได้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากไทยเป็น
ประเทศเล็กจึงไม่สามารถใช้เครื่องมือทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ อ�ำนาจการต่อรองทางด้านผลประโยชน์น้อย
ทว่าไทยสามารถใช้เครื่องมือนโยบายที่เป็นจุดแข็งของไทยจากยุทธศาสตร์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ การเป็นศูนย์กลาง
ของภูมภิ าค เป็นประตูสอู่ าเซียน การเข้าถึงประเทศต่างๆทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และรักษาเสถียรภาพ และ
จากยุทธศาสตร์ทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า บริการ และการลงทุนของจีนไปสู่ประ
เทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคอาเซียน เป็นศูนย์กลางของความเชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ เพือ่ สร้างเงือ่ นไขในการ
เจรจาต่อรองกับจีนทางด้านการค้าและการลงทุนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนโยบาย และผลประโยชน์สงู สุดของประเทศ
3. ไทยควรพยายามถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจ เช่น จาก
การแข่งขันในภูมิภาคเอเชียระหว่างจีนและสหรัฐ เนื่องจากจีนกังวลยุทธศาสตร์ปักหมุดเอเชียของสหรัฐฯ เกรงว่า
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สหรัฐจะปิดล้อมจีน และเนื่องด้วยจีนยังมีปัญหาทางการเมืองกับประเทศต่างๆและปัญหาเขตแดนกับประเทศเพื่อน
บ้าน42 จีนจึงได้ให้ความส�ำคัญกับไทยทั้งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในการเชื่อมโยง
เส้นทางตอนใต้ของจีน การที่ไทยเป็นประเทศที่ไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองหรือพื้นที่ทับซ้อนกับจีน ความใกล้
ชิดทางเชื้อชาติ ซึ่งไทยได้ใช้ข้อได้เปรียบที่มีตรงนี้กับจีนพอสมควร เห็นได้จากการที่ไทยเน้นย�ำ้ บทบาทและท่าที
ของการเป็นผู้ประสานงานในภูมิภาคระหว่างอาเซียนและจีน การสนับสนุนให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์
ส�ำคัญของอาเซียนและไทยอย่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ภูมภิ าค การยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอย่างเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
หรือร่วมกับประเทศภาคีอื่นๆ อย่างความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) เป็นต้น
รวมทั้งไทยควรรักษาความสัมพันธ์กับจีนอย่างสมดุล เพราะหากใกล้ชิดมากเกินไปอาจท�ำให้ประเทศ
พันธมิตรทางเศรษฐกิจอื่นของไทยไม่พอใจ พลอยท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ�ำนาจอื่นลดลงไม่
ว่าจะเป็นสหรัฐหรือญีป่ นุ่ รวมทัง้ จะเป็นการพึง่ พาจีนมากเกินไป อ�ำนาจในการเจรจาต่อรองกับจีนน้อยลงโดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจซึ่งจีนถือได้ว่าเป็นประเทศใหญ่ ประสิทธิผลในการใช้เครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจมีมาก อาจจะส่ง
ผลกระทบต่อไทยได้ ในขณะเดียวกันไทยก็ไม่ควรทิง้ ระยะห่างจากจีนเกินไปเพราะจะท�ำให้ความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
ของไทยต่อจีนน้อยลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ที่ก�ำลังมีความส�ำคัญ
ต่อจีนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
4. ไทยควรให้ความส�ำคัญกับอาเซียน การที่ไทยรวมกลุ่มเข้ากับประเทศอาเซียนอีก 9 ประเทศจะเป็น
การเพิ่มอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กกับจีน เช่น ภายใต้กรอบความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่มีความตกลงทั้งทางด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ส�ำหรับจีนอาเซียน
ยังมีความส�ำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และทางการเมืองในภูมิภาคเห็นได้จากกรอบ “2+7 ในยุค
เพชร” รวมทั้งการพึ่งพากันทางด้านเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น โดยในปี ค.ศ. 2015 จีนถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน
กับบรรดาประเทศคู่ค้านอกสมาชิกอาเซียน มีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ 345,764 ล้านเหรียญสหรัฐ 43 คิดเป็น
สัดส่วน 8.74 % ของมูลค่าการค้าของจีนทั้งหมด รวมทั้งด้านการลงทุนโดยอาเซียนลงทุนในจีน มีมูลค่าประมาณ
76,572 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไม่นับตัวเลขของการลงทุนจากประเทศเวียดนามและลาวซึ่งขาดข้อมูล)44 ในขณะที่จีน
ลงทุนในอาเซียน มูลค่า 8,155 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 17% ของมูลค่าการลงทุนจากประเทศนอกอาเซียน
ทั้งหมด45

42 ภาคย์ บุญนุช. (27 กันยายน 2558). เป้าหมายเบื้องหลังการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศจีน. ค้นเมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม ปี 2559, จาก http://
www.vijaichina.com/articles/433
43 ASEAN Foreign Direct Investment Statistics. (5 October 2016). Top ten sources of foreign direct investment inflows in ASEAN.
Retrieved December 2016, from http://asean.org/storage/2015/09/Table-27_oct2016.pdf. Accessed 2016.
44 National Bureau of Statistics of China. (2017). Utilization of Foreign Capital. China Statistical Yearbook 2016. Retrieved December
2017, from http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/html/1114EN.jpg.
45 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (September 2016). ASEAN foreign investment report 2016 foreign direct
investment and MSME linkages. Jakarta: ASEAN Secretariat, from http://asean.org/storage/2016/09/ASEAN-Investment-Report2016.pdf
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