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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและสภาพปญหา
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ∗ โดยการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชนเพื่อเปดเสรีระหวางประเทศ
สมาชิกในกลุมในรูปแบบของการทําความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) และ
รูปแบบอื่นๆ กําลังเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วในปจจุบัน อีกทั้งมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม กลาวคือ
ในอดี ต การจั ดตั้ ง เขตการค า เสรีสว นใหญ เปน การรวมพลั ง ทางเศรษฐกิ จระหวา งประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกันที่มีเขตแดนติดตอกัน ประชาชนมีการติดตอคาขายไปมาหาสูกันเปนเวลานาน
และนําไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางกัน โดยเริ่มจากการเปดเสรีทางการคา สินคาระหวาง
กันภายในกลุมและคอยๆ ขยายสูดานอื่นๆ 1
ในปจจุบนั การจัดทําเขตการคาเสรีของประเทศตางๆ แตกตางไปจากเดิม คือ ไมไดจํากัด
เฉพาะในประเทศภูมิภาคเดียวกัน ไมจาํ เปนตองทําเปนกลุมประเทศ เขตการคาเสรีใหมทจี่ ัดทําขึ้น
หลายกรณีเปนการตกลงระหวางสองประเทศหรือระหวางกลุม ประเทศกับหนึง่ ประเทศ นอกจาก
เปดเสรีทางดานการสินคาแลวยังครอบคลุมถึงดานบริการ การลงทุนและมีการประสานนโยบาย
ดานสังคมระหวางกันดวย2
ปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศตางๆ ใหความสนใจทําเขตการคาเสรีมากขึ้น สวนหนึ่งเปน
เพราะ ความลมเหลวของการเจรจาการคาตั้งแตรอบซีแอตเทิลในป ค.ศ. 1999 จนถึงรอบแคนคูน
ณ ประเทศเม็กซิโกในป ค.ศ. 2003 ขององคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO)
ทําใหประเทศสมาชิกหันมาทําเขตการคาเสรีแบบทวิภาคี เพราะเปนรูปธรรมและรวดเร็วมากกวา3
อีกทั้งการที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการคาโลกทําใหประเทศตางๆ ไดตระหนักถึงศักยภาพดานการ
แขงขันของจีน เพราะจีนจะไดรับสิทธิเทาเทียมกับประเทศอื่นๆ ดวยเหตุนี้ประเทศตางๆ จึงตอง
∗

ดูความหมายและรูปแบบของการรวมกลุมเศรษฐกิจในคํานิยามเชิงปฏิบัติการ
1
ศรีรัตน รัษฐปานะ, ยุทธศาสตรเขตการคาเสรี: โอกาสและความทาทาย, (กรุงเทพฯ: กระทรวง
พาณิชย, 2545), หนา 1.
2
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, ไทยกับเขตการคาเสรี (กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, 2545),
หนา 3.
3
นิลสุวรรณ ลีลารัศมี, “ไทยไดรับประโยชนอยางไรจาก FTA,” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4/2546 (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย), หนา 1.

2

ปรับนโยบายและกลยุทธทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้หลาย
ประเทศไดใชการจัดทําเขตการคาเสรี เปนยุทธวิธีในการสรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมือง
รวมทั้งการสรางฐานในการขยายการคา และการลงทุนกับประเทศหรือกลุมประเทศในภูมิภาคอืน่ ๆ
ที่อยูหางไกลดวย4
สําหรับประเทศไทยนั้น ในชวงทศวรรษที่ผานมาจะเห็นไดชัดเจนจากคําแถลงนโยบาย
ตางประเทศของทุกรัฐบาลวา∗ ไดมีนโยบายที่จะเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจของโลกเพื่อ
สนับสนุนระบบการคาเสรี โดยสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐตอ
รัฐ ระดับภูมิภาค ระดับระหวางภูมิภาค และองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะรัฐบาลในยุค
ปจจุบัน คือ รัฐบาลภายใตการบริหารของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดมีนโยบายเชิงรุกในการขยาย
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และสรางพันธมิตรที่แนนแฟนกับประเทศคูคา โดยเนนการเจรจา
ทวิภาคีเพื่อแกไข ปองกันปญหาอุปสรรค และหาลูทางขยายการคาและการลงทุน ดังนั้นการทํา
เขตการคาเสรีกับประเทศคูคา จึงเปนยุทธวิธีสําคัญดานหนึ่งที่ใชเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว โดยให
ความสําคัญลําดับตนแกประเทศที่เปน หรือมีแนวโนมที่จะเปนตลาดใหญและตลาดใหมของไทย5
จะเห็นไดจากในคําแถลงการณนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001 กลาวถึง
นโยบายดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยรัฐบาลไดกําหนดแนวทางดังนี้ 1) สนับสนุนการคาเสรี
ในการคาระหวางประเทศ 2) เนนบทบาทเชิงรุกในเวทีการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3)
สนับสนุนและผลักดันนโยบายการคาเสรีของเขตการคาเสรีอาเซียน 4)สงเสริมและสนับสนุนให
ผูประกอบการภาคเอกชนมีสวนรวมในการใหขอมูลดานการคาและการลงทุน6
ดังนั้นไทยจึงสนับสนุนการจัดทําเขตการคาเสรี โดยไทยเปนสมาชิกเขตการคาเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1992 นอกจากนี้ไทยยังไดเปนสมาชิก
กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค คือ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
หาเหลี่ยมเศรษฐกิจ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ∗∗ อีกดวย ในรัฐบาลปจจุบันไดใหความสําคัญกับการ
เจรจาจัดทําเขตการคาเสรีทั้งในระดับพหุภาคี ไดแก เขตการคาเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน4

กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, เรื่องเดียวกัน , หนา 3-4.
∗
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคําแถลงนโยบายตางประเทศตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จนถึง
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ใน www.thaigov.go.th
5
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, เรื่องเดียวกัน, หนา 10.
6
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวันที่ 2 มี.ค. 2544 เลม 118 ตอนพิเศษ 021ง, หนา 1.
∗∗
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ไดแก
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ; สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (The Framework of Quadrangle of Economic

3

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด (CER) อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-ญี่ปุน อาเซียน-เกาหลี (ใต)
อาเซียน+3 (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) และเขตการคาเสรีภายใต BIMST-EC ในระดับทวิภาคี ไดแก
เขตการคาเสรีไทย-จีน ไทย-ญี่ปุน ไทย-สหรัฐอเมริกา ไทย-อินเดีย ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-เกาหลี
ไทย- บาหเรน 7
จีนนับวาเปนประเทศลําดับตนๆ ที่รัฐบาลไทย ไดใหความสําคัญในการจัดตั้งเขตการคา
เสรีดวย เพราะนับตั้งแตอดีตเปนตนมา จีนนั้นเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญและเกาแกในทุกๆ ดาน
ไมวาจะเปนดานวัฒนธรรมประเพณี หรือการเมืองการปกครอง จึงทําใหประเทศตางๆ ที่อยู
รายลอมตางไดรับอิทธิพลโดยเฉพาะทางดานประเพณีวัฒนธรรมจากจีนไปเปนอยางมาก อีกทั้งใน
ปจจุบันความยิ่งใหญของจีนยังอยูในฐานะเปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก เปนประเทศที่
มีพื้นที่กวางใหญเปนอันดับสามของโลก มีฐานเศรษฐกิจที่ใหญและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และ
จีนเปนมหาอํานาจของโลกในทางการเมืองระหวางประเทศ คือ จีนเปนหนึ่งในหาสมาชิกถาวรของ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ8 จากสถานะดังกลาวจึงทําใหจีนเปนประเทศที่มีความ
โดดเดนและถูกจับตามองจากสังคมระหวางประเทศเปนอยางมาก รวมถึงประเทศไทยดวย
สําหรับประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธทั้งดานประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจการคากับ
ประเทศจีนมาเปนระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร จนกระทั่ง ค.ศ. 1942 ความสัมพันธได
หยุดชะงักลงเพราะเกิดเหตุการณรุนแรงขึ้นในประเทศจีน และเมื่อสิ้นสุดลงสงครามโลกครั้งที่ 2
ไทยและจีนไดลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีในป ค.ศ. 1947 และมีการแลกเปลี่ยนผูแทนทางการ
ทูตและกงสุ ลระหวางกัน อย างเปนทางการ ตอมาจี นไดเปลี่ย นแปลงการปกครองเปน ระบอบ
คอมมิวนิสต แตการคาระหวางไทยและจีนก็ยังคงดําเนินตอไป จนกระทั่งเกิดสงครามเกาหลีในป
ค.ศ. 1950 ไทยไดงดทําการคากับจีนตามมติของสหประชาชาติ แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติยัง
ปรากฏวามีสินคาจากจีนวางจําหนายอยูทั่วไปประเทศไทย โดยนําเขาผานประเทศที่สามและมี
บางสวนที่นําเขาโดยไมผานศุลกากร และในที่สุดไดมีการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตอีกครั้งเมื่อ
Cooperation)ไดแก ไทย พมา จีน ลาว ; หาเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Bangladesh-India-Myanmar-SrilankaThailand Economic Cooperation : BIMST-EC) ; หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือ ความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ กัมพูชา จีน พมา ลาว เวียดนาม ไทย (Greater Mekong Sub regional
Economic Cooperation : GMS-EC)
7
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ, “ไทยกับเขตการคาเสรี,” วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย
33,291(ม.ค.-ก.พ. 2545): 26-28.
8
เขียน ธีระวิทย, “ปฐมบท,” ใน จีน-ไทยในศตวรรษที่ 21, วรศักดิ์ มหัทธโนบล,บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), หนา 2-3.
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ค.ศ. 1975 ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมท ทําใหปริมาณการคาระหวางประเทศไทยกับจีน
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง9 ซึ่งปจจัยสวนหนึ่งในการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครั้งนี้เปนผล
ผลักดันมาจากกลุมผลประโยชน หรือกลุมอิทธิพล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนนักธุรกิจ ที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจของรัฐบาล โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจของประเทศ10
ไทยและจีนไดลงนามในขอตกลงทางการคา (Trade Agreement) ระหวางกันเปนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1978 และจัดตั้งคณะกรรมการรวมกันทางการคาไทย-จีน (joint Trade
Committee) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1978 เพื่อพิจารณากําหนดเปาหมายทางการคาและ
มาตรการขยายการคาระหวางกัน11 ในชวงสงครามเย็นสถานการณความขัดแยงในปญหากัมพูชา
และการเผยแผอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยใชเวียดนามเปนฐาน
นับเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่ทําใหจีนหันมากระชับความรวมมืออยางใกลชิดกับไทยและ
อาเซียน เพื่อผลักดันใหมีการดําเนินการแกไขปญหากัมพูชาดวยวิถีทางการเมือง ตลอดจนรวมมือ
กันตอตานการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียต และเวียดนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
นับตั้งแต ค.ศ. 1978 จีนไดใชนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจใหมที่มุงสูระบบตลาดเสรีและเปด
ประเทศตอนรับนักลงทุนจากตางชาติมากขึ้น นักธุรกิจของไทยจึงไดใหความสนใจเขาไปลงทุนใน
จีนดวยเชนกัน จากขอมูลของกระทรวงเศรษฐกิจสัมพันธและการคาของจีนพบวาไทยไดเริ่มเขาไป
ลงทุนในจีนตั้งแตป ค.ศ. 1981 เปนตนมาสวนใหญจะเปนการรวมทุนระหวางประเทศไทยกับจีน
กลุมบริษัทที่เขาไปลงทุนในจีนมากที่สุด คือ กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ12
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา กลุมทุนมีบทบาทสําคัญอยางมากตอพัฒนาการความสัมพันธ
ระหวางไทย-จีน โดยกลุมทุนไดเขามามีบทบาททางการเมืองเพิ่มขึ้นตามลําดับภายหลังที่ระบอบ
ทหารเริ่มหมดอํานาจลงหลังป ค.ศ. 1973 จะเห็นไดจากรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ที่มี
ความสัมพันธอันใกลชิดกับจีน สวนหนึ่งมาจากรัฐบาลของเปรม 1 (ค.ศ. 1980) มีสัดสวนนักธุรกิจ
ในคณะรัฐมนตรีรอยละ 45.9 จนถึงรัฐบาลเปรม 5 (ค.ศ.1986) กลุมนักธุรกิจก็ยังคงรักษาบทบาท

9

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, เสนทางอนาคตความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน (กรุงเทพฯ:
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2545), หนา 29.
10
นฤมิตร สอดศุข, “บทบาทของกลุมผลประโยชนหรือกลุมอิทธิพล และพรรคการเมืองตอความสัมพันธ
ทางการทูตระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน,” วารสารสังคมศาสตร 16(เม.ย.-มิ.ย. 2522): 73.
11
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, สารานุกรมเศรษฐกิจจีน (กรุงเทพฯ: ผูจัดการ, 2546), หนา 142.
12
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย, จีนเขา WTO : โอกาสและผลกระทบ (กรุงเทพฯ:
กระทรวงพาณิชย, 2544), หนา 6.
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ของตนไวอยางมั่นคงในสัดสวนรอยละ 47.713 และเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ นับตั้งแตรัฐบาลชาติชาย
จนถึงรัฐบาลทักษิณ ในปจจุบัน14
หลั ง สงครามเย็ น ได ยุ ติ ล ง ระบบการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ประเด็นทางดานความมั่นคงไมไดถูกนํามาพิจารณาเปนอันดับแรกอีก
ตอไป แตมีการใหความสําคัญประเด็นทางดานเศรษฐกิจเปนลําดับแรก การเกิดกระแสโลกาภิวัตน
(Globalization) และการเติบโตของตัวแสดงที่ไมใชรัฐ เชน บรรษัทขามชาติ ไดทําใหในระบบ
ระหวางประเทศมีความซับซอนมากขึ้น อีกทั้งสถานการณในภูมิภาคคือปญหากัมพูชาไดยุติ สงผล
ใหเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศกลุมอาเซียนอื่นๆ พัฒนาอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน
จีนเองไดดําเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ เปดประเทศใหเปนเสรีมากขึ้น รวมถึงมีนโยบายปรับปรุงและ
พัฒนาความสัมพันธกับประเทศตางๆ ในเอเชีย
สภาพแวดลอมระหวางประเทศหลังสงครามเย็นดังกลาว สงผลใหความสัมพันธระหวาง
ไทย-จี น ได พั ฒ นาก า วหน า ไปมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ ภาครั ฐ บาล ภาคเอกชน และประชาชน
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนของผูนําในระดับสูงยังคงดําเนินตอไปอยางสม่ําเสมอ ในดาน
เศรษฐกิ จมู ลค า การคา และการลงทุน ระหวา งสองฝา ยเพิ่ม ขึ้นอย า งตอเนื่อง นอกจากทั้งสอง
ประเทศจะมีความรวมมือในระดับทวิภาคีแลว ยังไดกระชับความรวมมือในระดับภูมิภาคและ
พหุภาคีอีกดวย ไมวาจะเปนในกรอบของอนุภูมิภาค เชน โครงการอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงหรือ
หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ในกรอบอาเซียน เอเปค และ องคการการคาโลก เปนตน จีนเปนประเทศคู
คาที่สําคัญของไทย โดยในป ค.ศ. 2001 จีนเปนตลาดสงออกอันดับ 6 และเปนแหลงนําเขาอันดับ
4 ของไทย ในขณะที่ไทยเปนตลาดสงออกอันดับที่ 17 และเปนแหลงนําเขาอันดับที่ 12 ของจีน
สิ น ค า ออกสํ า คั ญ 5 อั น ดั บ แรกจากไทยไปจี น ช ว งป ค.ศ. 1990-2000 ได แ ก เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรและสวนประกอบ ยางพารา กาซปโตรเลียมเหลว เม็ดพลาสติก และขาว ตามลําดับ
สินคาเขา 5 อันดับแรกจากจีนมาไทยในชวงป ค.ศ. 1990-2000 ไดแก เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ เคมีภัณฑ ผาผืน และเหล็กและเหล็กกลา
ตามลําดับ15 ปริมาณการคาระหวางไทยกับจีนเปนไปในทางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดมายกเวนในป
ค.ศ. 1998 ปริมาณการคารวมลดลง 11.8% สาเหตุจากวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียรวมทั้ง

13

อเนก เหลาธรรมทัศน, มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผานการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ
(กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2539), หนา 46.
14
รัตพงษ สอนสุภาพ และประจักษ น้ําประสานไทย, Thaksinomic’s Model ปฏิรูปความมั่งคั่งสูฐาน
อํานาจใหม (กรุงเทพฯ: บริษัท ยู เอ็กซเพรส จํากัด, 2546), หนา 12-13.
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ประเทศไทยดวย ทั้งนี้ไทยเปนฝายขาดดุลการคาแกจีนมาโดยตลอด ในชวงป ค.ศ. 1995-2000
ไทยขาดดุลการคาแกจีนมูลคาเฉลี่ยปละ 369 ลานเหรียญสหรัฐฯ และขาดดุลสูงสุดในป ค.ศ.
1999 มูลคา 611.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ16 ในป ค.ศ. 2003 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยขาดดุลการคา 299.8
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 73..6 มูลคาการสงออก 4,021.5 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอย
ละ 68.6 มูลคาการนําเขา 4,321.2 ลานเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น รอยละ 22.7
ตารางที่ 1.1 การคาระหวางประเทศของไทยกับจีน17
รายการ

2000

2001

2002

2002

2003
(ม.ค.-.ก.ย.)

มูลคาการคา
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา

6,226.1
2,836.5
3,389.6
-553.1

6,569.3
2,873.4
3,696.0
-822.6

8,452.5
3,555.0
4,897.5
-1,342.5

5,905.3
2,384.9
3,520.5
-1,135.6

8,342.7
4,021.5
4,321.2
-299.8

ที่มา : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย (ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา)

สามารถสรุปปญหาและอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางไทย-จีน ที่สําคัญหลาย
ประการ คือ การคาตองผานระบบคนกลาง กฎระเบียบสวนกลางของจีนไมสามารถใชไดกับทุก
มณฑล ขบวนศุลกากรของจีนยังไมโปรงใสและลาชา การตรวจสอบมาตรฐานของจีนมีความ
ยุงยากลาชา เปนตน18
ดังที่กลาวมาแลววา กลุมทุนไดเขามามีบทบาททางการเมืองเพิ่มขึ้นตามลําดับภายหลังที่
ระบอบทหารเริ่มหมดอํานาจลงตั้งแตป ค.ศ. 1973 เปนตนมา โดยสัดสวนของนักธุรกิจที่เขามา

15

วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, สารานุกรมเศรษฐกิจจีน (ในตารางที่ 2 และ 3 ที่มา ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ
การคา กรมเศรษฐกิจพาณิชย กระทรวงพาณิชย), หนา 148.
16
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, เสนทางอนาคตความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน, หนา 2930.
17
แหลงที่มา: http://www.dtn.moc.go.th/web/147/152/TRADE_0946.asp?g_id=152&f_id=3216
18
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, สารานุกรมเศรษฐกิจจีน, หนา 145, 153.
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เปนคณะรัฐมนตรีในแตละรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง19 สําหรับรัฐบาลชุดปจจุบันนับไดวา
บทบาทของกลุมทุนธุรกิจไดมีความโดดเดนแตกตางกวารัฐบาลชุดตางๆ ที่ผานมา อันเปนผลมา
จากการประกาศใชรัฐธรรมนูญป ค.ศ. 2000 ไดเปนปจจัยสําคัญทําใหกลุมทุนประกาศหันหลัง
ใหกับบทบาทผูที่อยูเบื้องหลังนักการเมือง โดยพลิกบทบาทมาเปนผูนําทางการเมืองแทนอยาง
ชัดเจน20 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้หลายคนมีพื้นฐานมาจากนักธุรกิจ และมีกลุมทุนสนับสนุน
จากธุรกิจขนาดใหญหลายกลุม เชน ตระกูลชินวัตร โพธารามิก มาลีนนท เจียรวนนท เปนตน21
ในขณะเดียวกันบางตระกูลเหลานี้ยังเปนแหลงเงินทุนสําคัญใหแกพรรคไทยรักไทย ซึ่งเปนพรรคที่
มีเสียงขางมากในรัฐบาลอีกดวย22 ดังนั้นจึงเปนไปไดวากลุมทุนเหลานี้จึงมีสวนผลักดันในการ
กําหนดนโยบายตางๆ ไมมากก็นอย นโยบายตางประเทศเปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นได
อยางชัดเจน จะเห็นไดจากนโยบายตางประเทศของไทยใน รัฐบาลชุดนี้ จะเนนเรื่องเศรษฐกิจเปน
สําคัญ (economic diplomacy) เพื่อใหการทูตมีสวนชวยฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดย
เปาหมายของนโยบายตางประเทศมีอยู 3 ประการไดแก 1) ปรับปรุงความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบานโดยเฉพาะกับจีน 2) ใชนโยบายทางการทูตที่กาวไปขางหนา (Forward Engagement)
กับประเทศในเอเชีย โดยสงเสริมความรวมมือกับประเทศในอาเซียน เอเชียใต เอเชียตะวันออก
ผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงประเด็นทางดานเศรษฐกิจ และประเด็นอื่นๆ ที่สําคัญ 3) ความรวมมือ
สามฝาย (Tri-partite Co-operation) เชน การรวมมือกับจีน และพมาในการแกปญหายาเสพติด 23
ดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว ในข า งต น แล ว ว า รั ฐ บาลชุ ด นี้ ไ ด มี น โยบายเชิ ง รุ ก ในการขยาย
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ ดังนั้นการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีนนั้น นับไดวา
เปนความสําเร็จที่สําคัญยิ่งของรัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งการเจรจาการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีนนั้น ไดดําเนินควบคูไปกับการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน

19

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางสัดสวนของนักธุรกิจในคณะรัฐมนตรีที่ รังสรรค ธนะพรพันธุ,
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
การเมือง พ.ศ. 2475-2530 (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2546), ภาคผนวกที่ 1 หนา 267-272.
20
รัตพงษ สอนสุภาพ และประจักษ น้ําประสานไทย, Thaksinomic’s Model ปฏิรูปความมั่งคั่งสูฐาน
อํานาจใหม, หนา 13.
21
สุริยะใส กตะศิลา, “บทวิเคราะห ครม.ใหม ภาพสะทอนธุรกิจการเมือง,” ไทยโพสต (7 ตุลาคม 2545):
2.
22
รังสรรค ธนะพรพันธ, คูมือการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2544), หนา 116.
23
คําแถลงนโยบายตางประเทศ พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร ตอรัฐสภาวันที่ 26 ก.พ. 2544 แหลงที่มา:
http://www.thaigov.go.th/gerneral/policy/policy_Thaksin.htm
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จึงอาจกลาวไดวาปจจัยหนึ่งของการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน สามารถบรรลุผลไดในระดับตน
นั้นมาจากการเจรจาการจัดตั้งเขตการคาเสรีในกรอบอาเซียน-จีน จึงจําเปนอยางยิ่งจะตองมีความ
เขาใจความเปนมาของการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนนั้น มีพื้นฐานมาจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEM) ครั้งที่ 32 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2000 ณ จังหวัดเชียงใหม ไดมีมติใหศึกษาการ
รวมกลุ ม ทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นกั บ เอเชี ย ตะวั น ออก ได แ ก อาเซี ย น-จี น อาเซี ย น-ญี่ ปุ น
อาเซียน-เกาหลี (ASEAN Plus Three : ASEAN+3) ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2000
นายกรัฐมนตรีจูหรงจีของจีนไดเสนอในที่ประชุมผูนําอาเซียน-จีน (ASEAN-China Summit) ใหมี
การศึกษาผลกระทบจากการที่จีนจะเขาเปนสมาชิกองคการคาโลก และเสนอแนะมาตรการที่จะ
สงเสริมความรวมมือและการรวมกลุมของอาเซียนและจีน รวมถึงความเปนไปไดในการจัดตั้งเขต
การคาเสรีระหวางกัน24 การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ทําใหจีนสามารถคาขายกับกลุม
ประเทศอาเซียน โดยไมตองเผชิญกับอุปสรรคกําแพงภาษีและขอกีดขวางที่มิใชภาษีศุลกากร25
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2001 ที่ประชุมคณะกรรมการรวมอาเซียน-จีน ดานการคาและ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ (ASEAN-China Joint Committee on Trade and Economic
Cooperation) ครั้งที่ 3 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ไดมีมติใหจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญ
ของอาเซียนและจีนดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Expert Group on Economic Cooperation:
EGEC)26 โดยการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนในระยะแรกนั้น อินโดนีเซียและมาเลเซียมี
ทาทีวางเฉยตอขอเสนอของจูหรงจี เหตุผลที่สําคัญเปนเพราะเกรงกลัวอิทธิพลทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของจีน ในกรณีของอินโดนีเซีย ความออนแอทางเศรษฐกิจทําใหมีความเกรงกลัววาธุรกิจ
และอุตสาหกรรมตางๆ ของอินโดนีเซียจะไมสามารถแขงขันกับจีนได27 สวนฟลิปปนสนั้นมุงความ
สนใจไปที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมากกวา ในขณะที่สิงคโปรและไทยพยายามผลักดัน
การคาเสรีกับจีนใหเปนไปอยางรวดเร็ว28 แตภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่กอตัวในระบบทุนนิยม
24

รุงนภา บุญยะนันท, เขตการคาเสรีไทย-จีน, กรมการคาตางประเทศ พฤษภาคม 2546. แหลงที่มา:
http://www.dft.moc.go.th/eximcentre/tecninical/fta_th.cn.htm
25
รังสรรค ธนะพรพันธุ, เขตการคาเสรีจนี -อาเซียน, 6 พฤศจิกายน 2546. แหลงที่มา:
http://www.manager.co.th/daily/dailyview.asp?newid=4597163435219
26
รุงนภา บุญยะนันท, เขตการคาเสรีไทย-จีน.
27
รังสรรค ธนะพรพันธุ, เขตการคาเสรีจีน-อาเซียน.
28
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ, มุมมองใหมเขตการคาเสรีไทย-จีน ระวังผลกระทบระยะยาว. แหลงที่มา:
http://www.bkknews.com/2003/07/31/comment/index.php?news=col3.htm .

9

โลกทําใหภาคีอาเซียนเปลี่ยนใจในการจัดตั้งเขตการคาเสรีรวมกับจีน อีกทั้งการแตกสลายของ
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในสหรัฐอเมริกาตั้งแตกลางป ค.ศ.2000 และการถลม World Trade
Center และ Pentagon โดยกลุมผูกอการรายในเดือนกันยายน ค.ศ.2001 ทําใหการฟนฟูตัวจาก
วิกฤตเศรษฐกิจของกลุมประเทศอาเซียนเชื่องชาลงอยางเห็นไดชัด29 จะเห็นไดจากมูลคาการคาทั้ง
ภายในและภายนอกอาเซียนดังตารางที่ 2 ตารางที่ 3
ตารางที่ 1.2 สถิติการสงออกภายนอกอาเซียนแยกรายประเทศ (1996-2001) 30
(มูลคาพันดอลลารสหรัฐฯ)
ประเทศ

สงออก

บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
พมา
ฟลิปปนส
สิงคโปร
ไทย
รวม

1996
2,046,872.5
45,534,396.3
51,552,710.6
16,562,673.2
82,907,942.8
43,783,201.3
242,387,796.7

1997
2,217,740.8
42,423,363.6
54,208,920.1
21,791,537.9
92,380,437.6
44,296,313.5
257,318,313.5

1998
1,702,824.3
39,500,913.9
55,487,219.6
25,675,326.6
83,804,679.7
41,166,911.4
247,337,875.5

1999
1,965,528.7
40,387,144.4
62,402,875.4
501,229.4
30,047,759.1
85,355,799.3
46,208,962.8
266,869,299.1

2000
1,529,657.1
1,291,498.1
51,240,336.2
73,745,846.0
800,384.5
32,095,679.7
100,568,496.6
54,154,340.0
315,426,238.2

2001
2,755,635.9
1,422,517.7
46,810,548.1
67,007,456.8
1,267,094.6
27,164,164.5
88,871,422.0
50,761,234.4
286,060,074.0

ตารางที่ 1.3 สถิติการสงออกภายในอาเซียนแยกรายประเทศ 31
(มูลคาพันดอลลารสหรัฐ)
ประเทศ
บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
พมา
ฟลิปปนส
สิงคโปร
ไทย
รวม

29

สงออก
1996
446,382.0
8,310,128.0
22,693,954.0
2,970,332.3
34,441,433.7
12,111,497.4
80,973,727.4

1997
496,420.9
8,850,946.3
23,248,724.1
3,436,164.9
35,793,849.0
13,525,718.7
85,351,823.9

1998
220,830.5
9,346,725.0
21,611,412.7
3,821,026.5
25,998,244.4
8,314,666.0
69,312,905.1

1999
375,135.1
8,278,307.7
21,885,037.5
236,808.2
4,989,133.4
29,269,342.3
9,901,916.7
74,935,680.9

2000
639,489.6
76,034.3
10,883,680.0
24,408,638.3
393,460.9
5,982,570.5
37,783,963.6
15,099,704.7
95,267,541.9

รังสรรค ธนะพรพันธุ, เขตการคาเสรีจีน-อาเซียน.
Available from : http://www.aseansec.org/trade/files/AN_EX_CO.ht
31
Available from : http://www.aseansec.org/trade/files/AN_TNT_CO.ht
30

2001
774,809.7
72,574.9
9,507,069.7
21,024,151.4
951,273.1
4,986,037.5
32,815,393.7
14,356,592.3
84,487,902.3
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ดังนั้นสถานการณดังกลาวมา จึงไดสงผลตอการประชุมผูนําอาเซียน-จีน (ASEAN China Summit) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 ณ กรุงบันดารเสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ได
เห็นชอบตอกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกัน และการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
ภายใน 10 ป ทั้งนี้ขอตกลงเขตการคาเสรี ไดรวมเรื่องการใหสิทธิประโยชนระหวางกันในดานที่มี
ความพรอมกอนการเปดเสรีการคา (Early Harvest) ในสินคาและบริการที่จะหารือรวมกัน32
ในที่สุดเมื่อวันที 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ณ กรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา อาเซียนและจีนไดรวมลงนามในกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน โดยจะมีการลดภาษีสินคากลุมแรกภายใต Early Harvest Programme
ในพิกัด 01-08 ไดแก สัตวมีชวี ิต เนื้อสัตว ปลาและอาหารทะเล นมและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑจาก
พืชและสัตว ผักและผลไม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2004 และภาษีจะลดลงเหลือ 0% ภายในป
ค.ศ. 2006 สําหรับประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศและจีน สวนอาเซียนใหมใหยืดหยุนไดถึงป
ค.ศ. 2010 โดยกรอบความตกลงดังกลาว จะเปนขอผูกพันทางกฎหมายระหวางอาเซียนและจีนใน
การดําเนินการเจรจาตอไป33
ตั้งแต ป ค.ศ.1994 เปนตนมามูลคาการคาระหวางอาเซียน-จีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละมากกวา
รอ ยละ 15 ช ว งระหว า งป ค.ศ.1994-1998 มี มู ล ค า การค า ระหวา งกั น ประมาณ 23.5 พั น ล า น
เหรียญสหรัฐฯ แตป ค.ศ. 1999 มูลคาการคาลดลงเหลือเพียง 21.48 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
เนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย34 ในป ค.ศ. 2001 มูลคาการคารวม 41.6 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 5 จากป ค.ศ. 2000 35 ป ค.ศ.2002 มูลคาการคารวม 54.47 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว รอยละ 31.7 มากกวาป ค.ศ. 2001 รอยละ 8.8 36 ดังตารางที่ 4 ตอไปนี้

32

รุงนภา บุญยะนันท, เขตการคาเสรีไทย-จีน.
รุงนภา บุญยะนันท, เรื่องเดียวกัน.
34
Available from: http://www.fmprc.gov.cn
35
Available from: http://www.china.org.cn/english/FR/21677.htm
36
Available from: http://www.xinhuanet.com
33

11

ตารางที่ 1.4 มูลคาการคาอาเซียนกับจีนแยกรายประเทศ (1995 – 2001) 37
ตาราง 1.4.1 อาเซียนสงออกไปจีน (มูลคาพันดอลลารสหรัฐ)
ประเทศ
1995
152.2

1996
115.4

บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
1,741,717.8
1,867,758.2
มาเลเซีย
1,806,866.6
1,519,935.5
พมา
ฟลิปปนส
212,938.6
327,921.7
สิงคโปร
2,439,216.6
3,214,704.8
543,696.6
ไทย
TOTAL
6,200,891.8
7,474,132.2
ขอสังเกต : จีนในทีน่ ี่รวมฮองกงในชวงป ค.ศ. 1999 - 2001

1997
0.0
2,123,041.2
1,313,812.7
244,411.6
4,195,491.8
1,291,132.0
9,167,889.3

สงออก
1998
0.0
1,832,034.4
1,545,082.2
343,682.6
4,059,714.3
1,422,072.6
9,202,586.1

1999
244.2
3,338,942.2
4,595,865.8
65,076.9
2,521,925.8
12,718,557.3
3,231,764.2
26,472,376.4

2000
2001
22,270.0
127,741.3
285,985.0
224,984.2
4,321,848.9 3,490,998.1
6,433,437.9 6,229,130.5
86,525.3
103,700.5
2,570,611.5 2,372,582.0
16,236,398.3 16,140,398.9
5,077,586.6 2,862,555.1
35,034,663.5 31,552,090.6

ตาราง 1.4.2 อาเซียนนําเขาจากจีน (มูลคาพันดอลลารสหรัฐ)
ประเทศ
1995
1996
บรูไน
63,336.5
72,500.2
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
1,495,223.3 1,235,458.7
มาเลเซีย
1,516,774.7 1,719,986.8
พมา
ฟลิปปนส
475,876.6
676,506.8
สิงคโปร
3,578,512.1 4,205,358.5
ไทย
1,307,809.3
รวม
7,129,723.2 9,217,620.3
ขอสังเกต : จีนในทีน่ ี่รวมฮองกงในชวงป ค.ศ. 1999 - 2001

นําเขา
1997
1998
55,090.6
20,620.9
1,518,013.9
904,459.4
1,916,805.4 1,685,513.6
871,565.5
1,198,911.2
5,808,553.0 4,853,367.7
3,312,855.6 2,548,662.2
13,482,884.0 11,211,535.0

1999
72,415.9
1,469,664.0
3,358,966.0
223,665.3
2,265,960.7
8,878,527.6
3,138,797.8
19,407,997.3

2000
2001
84,958.9
97,356.1
364,110.9
203,774.4
2,364,323.0 2,099,989.6
6,572,884.9 5,129,407.3
261,734.9
394,914.4
1,984,916.9 2,212,320.0
10,637,225.3 9,982,659.7
4,210,755.3 3,712,652.5
26,480,910.1 23,833,074.0

ดั ง ที่ ก ลา วมาแล ว ในขา งต น วา ท า ที ข องกลุม ประเทศอาเซี ย นที่ มีต อจี น นั้น มี ลัก ษณะ
ขัดแยงกันเองเปนอุปสรรคสําคัญตอการเปดการคาเสรีอาเซียน-จีน นอกจากนี้ประเทศสมาชิกใหม
ได แก ลาว กั ม พู ชา เวีย ดนาม พมา ก็ยัง ไมมีค วามพรอม จะเห็น ได จ ากการล ม เหลวของการ
ดําเนินการเขตการคาเสรีอาเซียนที่มีความลาชา ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ คือ ความแตกตางของ
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ ระหวางประเทศสมาชิกเกาและสมาชิกใหม การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
37

Available from : http://www.aseansec.org/Trade/Files/AN_CN_CO.xls
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ในชวงป ค.ศ. 1997-1998 ความขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และการขาดผูนํา
อาวุโสที่ไดรับการยอมรับจากอาเซียน ทําหนาที่เปนศูนยรวมหลังอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ38
ซึ่งแตละประเทศตางก็ใหความสําคัญในการแกไขปญหาภายในประเทศของตนเองมากกวา เชน
สิงคโปร ไดดําเนินนโยบายจัดตั้งเขตการคาเสรีในระดับทวิภาคีกับประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาค อาทิ
เชน ญี่ปุนในกรอบความรวมมือที่เรียกวา Japan-Singapore Agreement for a New Age
Partnership (JSEA)39 ไดลงนามขอตกลงเขตการคาเสรีกับสมาคมการคาเสรียุโรป และ
สหรัฐเมริกา40 เปนตน จากสาเหตุดังกลาวทําใหประเทศกลุมอาเซียนมีนโยบายในการให
ความสําคัญตอจีนตางกัน
จากสภาพการณดังกลาว ไทยไดเล็งเห็นวาการดําเนินการของเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
อาจจะมีการลาชา ถึงแมวาจะมีการบรรลุขอตกลงในการจัดตั้งในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002
แลวก็ตาม ไทยจึงผลักดันใหมีการดําเนินการเจรจาการจัดตั้งเขตการคาเสรีระดับทวิภาคีระหวาง
ไทย-จีนควบคูไปดวย ซึ่งในความเปนจริงแลวนั้นจีนเองไดมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดตั้งเขต
การคาเสรีกับทั้งกลุมประเทศอาเซียน มากกวาที่จะเปดการคาเสรีกับอาเซียนทีละประเทศ41
สําหรับการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน เปนผลมาจากผูนําไทยและจีนไดตกลงที่จะใหมี
การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ในระหวางการเขารวมการประชุมโปอาวเพื่อเอเชีย (Boao Forum
For Asia) ณ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2002 และใหเริ่มจากสาขาที่มีความพรอม
กอน การเจรจาไดดําเนินไปควบคูกับเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน จึงตองเจรจาใหสอดคลองกัน
รวมทั้งใหมีการลดภาษีกลุมแรก (Early Harvest: EH) ดวย ซึ่งไทยไดเสนอสาขาผักและ ผลไม
42
โดยการประชุมครั้งนี้นายจูหรงจี นายกรัฐมนตรีจีนในขณะนั้น ไดเชิญ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

38

อานเพิ่มเติมที่ จุลชีพ ชินวรรโณ, กระแสเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ไรพรมแดน (กรุงเทพฯ:
ชวนพิมพ, 2544), หนา 200-204.
39
ธีระ นุชเปยม, “เอเชียตะวันออกเฉียงใต,” ใน เอเชียรายป 2002/2545, ทรายแกว ทิพากร ดลยา
เทียนทอง และพรรณสิริ พรหมพันธุม, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา, 2545), หนา 16.
40
อุกฤษฎ ปทมานันท, “ไทย,” ใน เอเชียรายป 2003/2546, ทรายแกว ทิพากร ดลยา เทียนทอง และ
ศราวุฒิ อารีย, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา, 2545), หนา154.
41
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ, มุมมองใหมเขตการคาเสรีไทย-จีน ระวังผลกระทบระยะยาว.
42
รุงนภา บุญยะนันท, เขตการคาเสรีไทย-จีน.
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นายกรัฐมนตรีในฐานะผูแทนของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนผูนํารัฐบาลคนเดียวจาก
ภูมิภาคนี้ 43
ในที่สุดไทยไดทําความตกลงเปดการคาเสรีกับจีน เปนประเทศแรกในกลุมประเทศอาเซียน
โดยทั้งสองประเทศไดมีความตกลงเรงลดภาษีสินคาและผลไมระหวางไทย-จีน อันเปนผลมาจาก
การหารือระหวางนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กับอดีตนายกรัฐมนตรีจู หรงจี เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 ระหวางการเยือนจีน ในสวนเกี่ยวกับการเรงเปดเสรีการคาระหวาง ไทยจีน โดยฝายไทยไดขอทราบทาทีของจีนตอขอเสนอของไทยที่นา จะมีการดําเนินการดานการคาเสรี
ในสวนของไทยกับจีนขึน้ มากอน เนื่องจากมีความพรอมสูงกวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยอาจ
เริ่มจากผัก ผลไม กอน แลวคอยๆ ขยายไปสูสินคาอื่นๆ ทีท่ ั้งสองฝายมีความพรอมรวมกันตอไป ซึง่
ฝายจีนโดยนายกรัฐมนตรีจหู รงจี ใหทศั นะวายังมีอาเซียนหลายประเทศทีย่ ังหวาดระแวงตอทาที
ของจีน เกรงวาหากจีนกับไทยดําเนินการกันในกรอบทวิภาคี ยิง่ จะทําใหจีนถูกประเทศเพื่อนบาน
หวาดระแวงมากขึ้น เพื่อความสบายใจของทุกฝายจึงขอใหนาํ การลดภาษีศุลกากรระหวางกันเหลือ
รอยละ 0 สําหรับสินคาผักและผลไมบรรจุเขาในการลดภาษีสินคากลุมแรก (Early Harvest)
ภายใตกรอบใหญของเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 25-28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 กระทรวง
พาณิชยไดเสนอรางความตกลงยกเลิกภาษีสินคาผักและผลไม ซึง่ เปนความตกลงพิเศษเฉพาะ
ระหวางไทยกับจีน แตอยูภายใตกรอบการทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนใหฝา ยจีนพิจารณา ซึง่ จีน
ไมขัดของในหลักการแตเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวจีนอยูในระหวางการเปลี่ยนคณะผูบริหารจึง
ขอเวลาเพื่อพิจารณาตอบกลับ44
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2003 ในการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวินเจียเปา ระหวางการ
ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งพิเศษวาดวยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ซึ่งผล
หารือทั้งสองครั้ง ทั้งสองฝายเห็นชอบใหมีการเรงลดภาษีสินคาผักผลไมระหวางกัน ภายใตกรอบ
การลดภาษีสินคากลุมแรกของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน และสามารถสรุปผลการ
เจรจาในความตกลงเรงลดภาษีสินคาและผลไมระหวางไทย-จีน ระหวางกระทรวงพาณิชยทั้งสอง
ฝาย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2003 ณ ที่บานพักรับรองเตี้ยวหยูไถ (Daioyuthai State House)
กรุงปกกิ่ง สาระสําคัญของความตกลงครอบคลุมเรื่องการลดภาษีสินคาผักและผลไมทุกรายการ
ตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 07-08 (116 รายการ ตามหลักพิกัดศุลกากร 6 หลัก) ใหเหลือ 0% ภายใน
43

ผลการประชุมโปอาวเพื่อเอเชีย, 17 เมษายน 2545. แหลงที่มา:
http:www.mfa.go.th/web/showNews.php?newsid=1529&Qserch=Boao%20Forum%20For%20Aisa
44
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ, การจัดทําเขตการคาเสรีไทย-จีน. แหลงที่มา:
http://www.oie.go.th/cooperation/THAI-CHINA.doc
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วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003 ซึ่งผลจากการลงนามครั้งนี้ยังเปนการวางแนวทางขยายขอบเขต
สําหรับการเจรจาเปดเสรีในสินคาอื่นๆ ระหวางไทยและจีน สูการจัดทําเขตการคาเสรีไทย-จีนอยาง
สมบูรณในที่สุด45
ดังที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา ไทยถือไดวาเปนประเทศแรกในกลุมประเทศอาเซียนที่
ไดจัดตั้งเขตการคาเสรีระดับทวิภาคีกับจีนได ซึ่งในความเปนจริงแลวไทยและจีนกลับมีกิจกรรม
ระหวางกันอยูในระดับที่ต่ํากวาควรจะเปน ไทยจัดเปนเพียงคูคาอันดับสิบเจ็ดของจีน หรืออันดับที่
สี่ของกลุมอาเซียนที่คากับจีน ต่ํากวาสิงคโปร และมาเลเซีย หรือแมกระทั่งอินโดนีเซีย ทางฝายจีน
เองก็เปนเพียงคูคาอันดับแปดของไทย นอกจากนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางทั้งสองประเทศที่
ผานมา การคาการลงทุนระหวางภาคเอกชน จะจํากัดอยูเพียงชาวจีนโพนทะเลในไทย และสวน
ใหญจะเปนธุรกิจรายใหญ เชน กลุมเจริญโภคภัณฑของไทย หรือ กลุมรัฐวิสาหกิจขนาดใหญของ
ฝายจีน
ดังนั้นจึงนําไปสูประเด็นที่สนใจจะศึกษาวา “เพราะเหตุใดที่ทําใหรัฐบาลในสมัย พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ผลักดันใหเกิดจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีนขึ้น”
1.2 ขอบเขตในการวิจยั
1. ขอบเขตระยะเวลาการศึกษาอยูในชวงเวลาการบริหารประเทศของรัฐบาล พ.ต.ท
ทักษิณ ชินวัตร ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2001 จนถึง เดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2005
2. ขอบเขตของเนื้ อ หานั้ น จะทํา การศึ ก ษาปจ จัย การกํ า หนดนโยบายของไทยตอ จี น
เฉพาะที่เกี่ยวในการผลักดันใหเกิดการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน
1.3 การสํารวจวรรณกรรม
จากการสํารวจวรรณกรรมพบวาสามารถแบงลักษณะงานไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ดาน
การเมืองและความมัน่ คง และเศรษฐกิจ โดยกลาวดังตอไปนี้

45

สํานักเอเชียตะวันออก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, ความตกลงเรงลดภาษีสินคาผักและผลไม
ระหวางไทย-จีน, มิถุนายน 2546. แหลงที่มา:
http://www.dtn.moc.go.th/web/147/152/thai_fta_1146.asp?g_id=152&f_id=3255
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3.1 ดานการเมืองและความมั่นคง
ลักษณะงานวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการเมืองและความมั่นคง จะพบมากในชวงเวลา
ค.ศ. 1973-1991 ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากความสนใจในชวงเวลานั้น สถานการณโลกเปนชวง
สงครามเย็น จึงสงผลใหความสนใจของผูที่ศึกษามีความสนใจเนนทางดานความมั่นคงเปนสวน
ใหญ สามารถแบงลักษณะงานไดดังนี้ คือ
3.2.1 จีน-กลุมประเทศอาเซียน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ เชน “นโยบายตางประเทศของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตออาเซียน”46 “จีนกับเอเชียอาคเนยแนวนโยบายตางประเทศของจีนตอ
เอเชียอาคเนยในรอบ 20 ป (1960-1980)”47 เปนตน
สรุปโดยรวม ความสัมพันธระหวางจีนและกลุมประเทศอาเซียนในชวงสงครามเย็น ขึ้นอยู
กับสภาพแวดลอมระหวางประเทศเปนสําคัญ โดยจีนใหความสําคัญกับอาเซียนในฐานะเขต
อิทธิพลของจีน ในขณะที่กลุมประเทศอาเซียน เชน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย มองจีนในฐานะภัย
คุกคามทางดานความมั่นคง โดยเฉพาะการเผยแพรลัทธิคอมมิวนิสต แตกลังจากป ค.ศ. 1975
เปนตนมา ทั้งจีนและกลุมประเทศอาเซียนไดปรับนโยบายเปนมิตรกันมากขึ้น เพื่อเปนการยับยั้ง
การแผขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและเวียดนาม ประกอบการเมืองภายในจีนเอง คือ การ
ขึ้นมามีอํานาจของเติ้งเสี่ยวผิง และการพัฒนาประเทศดวยการใชนโยบายสี่ทันสมัย
3.1.2 จี น -ไทย วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น “นโยบายต า งประเทศของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนกับความมั่นคงของไทย”48 ,“นโยบายตางประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอ
ประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2521-2531 : เนนวิเคราะหมิติทางการเมือง”49, “ยุทธศาสตรการดําเนิน
นโยบายตางประเทศของจีนตอพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย : ผลกระทบตอความมั่นคงของ

46

ชลิต มานิตยกุล, “นโยบายตางประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนตออาเซียน,” (สารนิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการตางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534).
47
ศรุติ สกุลรัตน, “จีนกับเอเชียอาคเนยแนวนโยบายตางประเทศของจีนตอเอเชียอาคเนยในรอบ 20 ป
(1960-1980),” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการตางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2521).
48
นิรันดร ภาณุพันธ, “นโยบายตางประเทศกของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับความมั่นคงของไทย,”
(กรุงเทพฯ : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2523).
49
วศิน เรืองประทีปแสง, “นโยบายตางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอประเทศระหวางป พ.ศ.
2521-2531 : เนนวิเคราะหมิติทางการเมือง,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการตางประเทศและการทูต
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534).
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ไทยในทศวรรษที่ 1970”50,“ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห
ปจจัยอุปสรรคและปจจัยเสริมสรางในการมีความสัมพันธทางการทูตตอกัน”51, “ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะหแนวนโยบายตางประเทศของไทยที่มีตอจีน
พ.ศ. 2492-2515”52, “การศึกษากระบวนการปรับนโยบายตางประเทศของไทยตอสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวาง ค.ศ.1969-1973” 53
โดยสรุปความสัมพันธระหวางไทย-จีน ขึ้นอยูกับปจจัยหลักที่สําคัญ คือ สภาพแวดลอม
ระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลานั้นๆ และขึ้นอยูกับทัศนคติของผูนําไทยในแตละ
รัฐบาล เชน นฤมิตร สอดศุข ไดศึกษาวิจัยสรุปวาการที่ไทยและจีนไดฟนฟูความสัมพันธทางการ
ทูตอยางเปนทางการในป ค.ศ.1975 ซึ่งปจจัยภายใน คือ รัฐบาลของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ตองการที่จะเสริมสรางเสถียรภาพใหกับรัฐบาล ปจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
เอเชียอาคเนยในชวงเวลาดังกลาว54 และนํามาซึ่งความรวมมือทางดานตางๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง55 อีกทั้งไทยเองยังมีนโยบายชวยเหลือทางดานวิชาการแกจีนดวย56

50

วิภารัตน ธาราธีรภาพ, “ยุทธศาสตรการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีนตอพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทย : ผลกระทบตอความมั่นคงของไทยในทศวรรษที่ 1970,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
ตางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531).
51
นฤมิตร สอดศุข, “ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะหปจจัยอุปสรรค
และปจจัยเสริมสรางในการมีความสัมพันธทางการทูตตอกัน,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521).
52
ธานี สุขเกษม, “ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะหแนวนโยบาย
ตางประเทศของไทยที่มีตอจีน พ.ศ. 2492-2515,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการระหวางประเทศ
และการทูต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525).
53
ฤาชัย จันทรสมบัติ, “การศึกษากระบวนการปรับนโยบายตางประเทศของไทยตอสาธารณรัฐประชาชน
จีน,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2521).
54
นฤมิตร สอดศุข, สัมพันธภาพทางการทูตระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพาณิช, 2524).
55
จุลชีพ ชินวรรโณ, สัมพันธไมตรีไทย-จีน ทศวรรษแหงมิตรภาพ 2518-2528 (กรุงเทพฯ: โครงการ
จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528).
56
กิตติกร คนศิลป, “นัยสําคัญของนโยบายการใหความชวยเหลือทางวิชาการของไทยแกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 2518-2530,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ
คณะ รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531).
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3.2. ดานเศรษฐกิจ
ลักษณะงานวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจนั้น พบมากตั้งแตหลังป ค.ศ. 1991
จนถึงปจจุบัน เนื่องจากหลังจากสงครามเย็นยุติลงมิติทางดานการเมืองและความมั่นคงถูกลดให
ความสําคัญลงดวย ทําใหดานเศรษฐกิจมีความโดดเดนมากขึ้น โดยเฉพาะการเปดการคาเสรี จึง
สงผลใหความสนใจของผูที่ศึกษามีความสนใจเนนทางดานเศรษฐกิจเปนสวนใหญ สามารถแบง
ลักษณะงานไดดังนี้ คือ
3.2.1 จีน-องคการการคาโลก วรรณกรรมที่เกี่ยวของ เชน“จีนมหาอํานาจในศตวรรษที่
2157, “จีนเขา WTO : โอกาสและผลกระทบ”58, “จีนจะเปลี่ยนโลกหรือโลกจะเปลี่ยนจีน”59 , “จีนาภิ
วัตน สูตลาดโลก”60 เปนตน
สรุปโดยรวมการที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ทําใหจีนเขาสูระบบการคาเสรี
อยางสมบูรณ ซึ่งไมเพียงแตกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานบวกและลบแกเศรษฐกิจจีน
เท า นั้น แต ระบบเศรษฐกิจโลกจะไดรับผลกระทบตามไปดว ย โดยเฉพาะอย างยิ่งประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีสถานะเปนทั้งคูแขง คูคา และผูรวมลงทุนของจีน
3.2.2 จี น -อาเซี ย น-เหลี่ ย มเศรษฐกิ จ วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น “รายงานการวิ จั ย
บทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน”61, “นโยบายตางประเทศของจีนตอประเทศอาเซียนในยุคหลัง
สังคมนิยมทันสมัยภายใตอิทธิพล เติ้ง เสี่ยวผิง (1978-ปจจุบัน)”62,“รายงานการวิจัยเรื่องสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ : ความเปนจริงและผลกระทบ”63, “ความรวมมือระหวางประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา

57

สมภพ มานะรังสสรค, จีนมหาอํานาจในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน, 2546).
กรมเศรษฐกิจพาณิชย, จีนเขา WTO : โอกาสและผลกระทบ (กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจพาณิชย
กระทรวงพาณิชย, 2545).
59
สันติ ตั้งรพีพากร, จีนจะเปลี่ยนโลกหรือโลกจะเปลี่ยนจีน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, 2545).
60
สันติ ตั้งรพีพากร, จีนาภิวัตน สูตลาดโลก (กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน, 2546).
61
นิรมล สุธรรมกิจ, รายงานการวิจัยบทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน (กรุงเทพฯ: สถาบัน
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2541).
62
สุรชัย ศิริไกร, นโยบายตางประเทศของจีนตอประเทศอาเซียนในยุคหลังสังคมนิยมทันสมัย
ภายใตอิทธิพล เติ้ง เสี่ยวผิง (1978-ปจจุบัน) (กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537).
63
พรพิมล ตรีโชติ วรศักดิ์ มหัทธโนบล และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่องสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: ความ
เปนจริงและผลกระทบ (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541).
58
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โขง : ผลประโยชนตกอยูกับ 6 ประเทศ”64, “โครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันเพื่อรองรับการที่จีนไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก และการ
จัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน”65 เปนตน
สรุปโดยรวมวา นโยบายดานเศรษฐกิจของจีนมีบทบาทสําคัญตอการคาระหวางประเทศ
ของอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากป ค.ศ. 1978 จีนไดดําเนินนโยบายสี่ทันสมัยและนําไปสู
การประสานความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ทํ า ให เ กิ ด การรวมกลุ ม ทางเศรษฐกิ จ คื อ สี่ เ หลี่ ย ม
เศรษฐกิจ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ และ อาเซียน-จีน ซึ่งจะทําใหการคาและการลงทุนขยายตัวออกไป
และเปนการขจัดอุปสรรคทางการคาดวย อีกทั้งภายในกลุมประเทศอาเซียนเองไดมีมาตรการ
รองรับเพื่อปรับตัวหลังจากที่จีนไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก
3.2.3 จีน-ไทย วรรณกรรมที่เกี่ยวของ เชน “ปจจัยที่กําหนดการลงทุนไทยในจีน”66,
“สนธิสัญญาสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางไทย-จีน : วิเคราะหภายใตกฎหมายระหวาง
ประเทศ”67,“การพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ไทย-จีน ในทศวรรษที่ 1990”68, “โครงการศึกษาวิเคราะหความพรอมของไทยในจัดทําเขตการคา

64

สมพร สารัตน, “ความรวมมือระหวางประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง : ผลประโยชนตกอยูกับ 6
ประเทศ,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการตางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541).
65
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, โครงการศึกษาวิเคราะห
แนวทางการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อรองรับการที่จีนไดเขาเปนสมาชิกองคการการคา
โลกและการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (กรุงเทพฯ: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวง
พาณิชย, 2546).
66
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, “ปจจัยที่กําหนดการลงทุนของไทยในจีน,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541).
67
โชติรส เพศประเสริฐ, “สนธิสัญญาสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางไทย-จีน : วิเคราะหภายใต
กฎหมายระหวางประเทศ,” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2545).
68
ศิริเพ็ชร อิงควิบูลยพันธ, “การพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางไทย-จีน ในทศวรรษที่ 1990,” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการะหวางประเทศและการทูต
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543).
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เสรี”69 “มองไกลไทยสูศูนยกลางเศรษฐกิจเอเชีย : เชื่อมจีนกับอนุภูมิภาค”70, “บทบาทบรรษัท
ขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ. 2524-2539”71 เปนตน
โดยสรุปแลวนับตั้งแตไทยและจีนฟนฟูความสัมพันธอยางเปนทางการตั้งแตป ค.ศ. 1975
การคาและการลงทุนระหวางสองประเทศไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังสงคราม
เย็ น ซึ่ ง เป น ยุ ค แห ง ระบบการค า เสรี รุ ง โรจน ซึ่ ง จี น เองก็ มี น โยบายเป ด ประเทศและไทยเองก็
สนับสนุนระบบการคาเสรี จีนตองการหาทางออกทางทะเลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทางตอนใต ไทย
เองตองการพัฒนาตอนเหนือและตองการเปนศูนยกลางการสงออกในอนาคต โดยบรรษัทขามชาติ
ของไทยที่ไปลงทุน เชน กลุมเครือเจริญโภคภัณฑ มีบทบาททําใหความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทยจีน ขยายขอบเขตจากการคาไปสูการลงทุน ทําใหรัฐบาลไทยตองหันมามีนโยบายเกี่ยวกับการ
ลงทุนของไทยในจีน จึงไดเกิดการลงนามในสนธิสัญญาสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวาง
ไทย-จีน ในป ค.ศ. 1985 อีกทั้งปจจุบันไทยก็มีนโยบายจัดตั้งเขตการคาเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี ซึ่งไทยและจีนไดทําการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางกันในขั้นตน
จากการสํารวจวรรณกรรม พบวาไมปรากฏประเด็นที่เกี่ยวของกับที่ผูวิจัยจะศึกษา คือ
การกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยตอจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร: ศึกษา
ปจจัยการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ชวง ป ค.ศ. 2001-2005
1.4 กรอบความคิดในการศึกษา
นักคิดทางรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ไดแสดงความคิดเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมืองนั้น มีความเกี่ยวพันกันไมอาจแยกออกจากกันได ผู
ศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศจึงจําเปนตองมีความเขาใจถึง ความเชื่อมโยงระหวางปจจัย
ทางเศรษฐกิจและการเมืองควบคูกันไปดวย ซึ่งความเชื่อมโยงดังกลาวนี้ ไดนําไปสูแนวทางการ
วิเคราะห ที่เรียกวา เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ (International Political Economy)

69

โสตถิธร มัลลิกะมาาส, โครงการศึกษาวิเคราะหความพรอมของไทยในจัดทําเขตการคาเสรี
(กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงพาณิชย, 2545).
70
พิษณุ เหรียญมหาสาร, มองไกลไทยสูศูนยกลางเศรษฐกิจเอเชีย : เชื่อมจีนกับอนุภูมิภาค
(กรุงเทพฯ: กรมการคาตางประเทศ, 2545).
71
สุนิสา สุขขี, บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ. 25242539 (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545).
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เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ เปนการศึกษาถึงปฏิสัมพันธระหวางการแลกเปลี่ยน
(reciprocal) และพลวัตร (dynamic) ในความสัมพันธระหวางประเทศภายใตความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจและอํานาจทางการเมือง โดยในระยะสั้นนั้น การแบงสรรของอํานาจและธรรมชาติของ
ระบบการเมืองเปนตัวกําหนดกรอบผลิตผลและการแบงสรรความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แตในระยะ
ยาวความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนตัวกําหนดในการเปลี่ยนแปลงและการคงอยูของ
ระบบการเมือง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจึงสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงผลประโยชนของรัฐที่มีอิทธิพลเหนือการเมืองในระบบ72
นักวิชาการทางความสัมพันธระหวางประเทศและเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ไดแสดง
ทัศนะตอประเด็นความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยทางการเมืองในระดับ
ระหวางประเทศ อาทิเชน
1. นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศถูกกําหนดโดยสภาวะแวดลอมในระดับโลก ทั้งนี้
โดยประเทศมหาอํานาจเปนผูกําหนดและชี้นําความเปนไปทางเศรษฐกิจ โดยการปลอยใหสินคา
ทุน และบริการ เคลื่อนยายโดยเสรี ซึ่งระบบนี้จะดํารงอยูไดตอเมื่อมีชาติมหาอํานาจ ทําหนาที่ใน
การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศและผลักดันใหประเทศตางๆ ดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตระเบียบที่จัดวางไว73
2.นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนผลผลิตที่ไดรับอิทธิพลมาจากระดับการพัฒนา
ทางการเมืองและกระบวนการทางเศรษฐกิจภายในรัฐ โดยรัฐจะเปนผูกําหนดเองวาตองการเขาสู
ระบบของการพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันระหวางประเทศหรือไม แตนั้นขึ้นกับวารัฐนั้นมีอํานาจพอที่จะ
กําหนดความเปนไปในระบบเศรษฐกิจโลก แตเมื่อใดไมสามารถแสดงบทบาทของตนไดอีกตอไป
รัฐตางๆ ก็จะถูกกําหนดใหเขาอยูในระบบระหวางประเทศที่ดํารงอยูในขณะนั้นโดยปริยาย74
3. นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ไดรับผลมาจากผูไดรับเลือกโดยตรงจากประชาชน
ภายในรัฐใหเปนผูกําหนดนโยบาย เชน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี และจากผูไดรับเลือกใน
การผลักดันการกําหนดนโยบายระยะสั้น (Short term) เพื่อตอบสนองสถานการณที่เรงดวน เชน
72

Robert Gilpin, “The Nature of Politics and Economic,” in Robert J. Art and Robert Jervis, ed.,
International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issue (New York: Harper Collin, 1992),
pp. 237-253.
73
Stephen D. Krasner, “State Power and the Structure of International Trade,” in World Politics
XXVII., : 19-36.
74
Peter Gourevitch, “The Second Image Reversed: The International Sources of Domestic
Politics,” International Organization 32(Autumn 1978): 894.
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กลุมนักธุรกิจ75 โดยรัฐบาลและกลุมผลประโยชนนักธุรกิจนั้นจะมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งใน
การตั ด สิ น ใจที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นโยบายทางด า นเศรษฐกิ จ ซึ่ ง นั้ น ก็ ขึ้ น อยู กั บ สภาวะเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศและระหวางประเทศในขณะนั้นดวย76
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของรัฐ ที่ถูกกําหนดขึ้น
นั้ น เปน ผลมาจากความเกี่ ย วเนื่ องสั ม พั น ธ ร ะหวา งโครงสร า งภายในรั ฐ และสภาวะแวดล อ ม
ระหวางประเทศ สําหรับสวนโครงสรางภายในรัฐเองก็มีความความสัมพันธที่มีอยูหลากหลายและ
ซับซอน อันเกิดจากสถาบันทางการเมืองซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงตัวแสดงภายในรัฐที่มีสิทธิพิเศษทาง
นโยบาย เชน นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งตัวแสดงดังกลาวที่ไดสิทธิพิเศษนี้ไดรวมตัวกัน
เพื่อที่จะผลักดันนโยบายที่เอื้อประโยชนแกกลุมตน77 และบอยครั้งสถาบันทางการเมืองมักจะ
ตอบสนองแรงกดดันทางการเมืองภายใน อันเกิดจากกลุมสิทธิพิเศษ ซึ่งไดแก บุคคล กลุมองคกร
สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน กลุมนักธุรกิจตางๆ78 ซึ่งกลุมเหลานี้เปนกลุมผลประโยชนที่มีอิทธิพล
ตอนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนื่องจากมีความสมพันธอยางใกลชิดกับกลุมผูกําหนด
นโยบายโดยการเปนสวนหนึ่งของการออกนโยบายเกี่ยวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ79
ดัง นั้ น จึง มี ค วามจํ า เปน ที่ จ ะทํ า ความเขา ใจนโยบาย และบทบาทของตัว แสดงในสถาบัน ทาง
การเมืองในสังคมเหลานั้น

75

Shale Horowitz, “The Persistent Liberalizaing Trend in Foreign Economic Policy: The Role of
Dispersed Interest Groups, Policy Legacies, and Ideologies,” in Shale Horowitz and Uk Heo, edit.,
The Political Economy of International Financial Crisis (Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies, 2001), p. 18.
76
Thomas D.Lairson and David Skidmore, International Political Economic The Struggle for
Power and Wealth (Singapore: Thomson Learning, Inc., 2003), pp. 3-4.
77
Helen V. Milner and Robert O. Keohane, “Internationalization and Domestic Politics: An
Introduction,” in Internationalization and Domestic Politics, edited by Helen V. Milner and Robert O.
Keohane (New York: Cambridge University Press, 1996), p.4.
78
Jeffry A. Frieden and Ronald Rogowski, “The Impact of the International Economy on National
Policies: An Analytical Overview,” Ibid., p. 28.
79
Shale Horowitz, “The Persistent Liberalizaing Trend in Foreign Economic Policy: The Role of
Dispersed Interest Groups, Policy Legacies, and Ideologies,” Ibid., p. 1.
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สําหรับการศึกษานี้สามารถพิจารณาโดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ
มาใชเปนกรอบในการวิเคราะห เพื่อแสดงใหเห็นถึงปจจัยเชื่อมโยงที่มีสวนผลักดันใหเกิดการจัดตั้ง
เขตการคาเสรีระหวางไทยและจีน ในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กลาวคือ
1. ระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการทําความ
ตกลงเขตการคาเสรีกําลังเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วในปจจุบัน สวนหนึ่งเปนเพราะความลมเหลว
ของการเจรจาการคาในกรอบองคการการคาโลก ทําใหประเทศตางๆ หันมาทําเขตการคาเสรีแบบ
ทวิภาคีเพราะเปนรูปธรรมและรวดเร็วมากกวา ประกอบกับการฟนฟูหลังวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ.
1997 ของกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียนที่ไมเทากัน จึงสงผลใหรัฐบาลไทยมีนโยบายเชิงรุกที่จะ
จัดตั้งเขตการคาเสรีกับนานาประเทศ เพื่อขยายการคาและการลงทุน กระจายแหลงสงออกและ
นําเขา โดยเนนใหความสําคัญตอตลาดขนาดใหญและตลาดใหมๆ เชน จีน เปนตน
2. ความสัมพันธระหวางไทยและจีน ไดแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องระหวางเศรษฐกิจ
และการเมืองภายในกับนโยบายตางประเทศ กลาวคือ นโยบายตางประเทศของไทยในรัฐบาลชุดนี้
จะเน น เรื่ อ งเศรษฐกิ จ เป น สํ า คั ญ เพื่ อ ให ก ารทู ต มี ส ว นช ว ยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ ใน
ขณะเดียวกันนโยบายตางประเทศของจีน ก็เนนที่จะขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับกลุม
ประเทศอาเซียน ดังนั้นการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน จึงเปนนโยบายที่สอดคลองกันทั้งสอง
ประเทศ
3. บทบาทของตัวแสดงภายในรัฐตอการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน สําหรับรัฐบาล
ปจจุบันนั้นจะเห็นไดวา กลุมทุนนักธุรกิจไดเขามามีบทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น
กวารัฐบาลตางๆ ที่ผานมา จะเห็นไดจากนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีหลายคนมีภูมิหลังเปน
นักธุรกิจมากอน ดังนั้นนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน
สวนหนึ่งจึงมาจากการผลักดันของกลุมทุนนักธุรกิจตางๆ
จากปจจัยตางๆ ที่กลาวมาในขางตน ไดแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยภายใตการบริหาร
ประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดอาศัยประเด็นทางดานเศรษฐกิจมาเปนนโยบายเชิงรุกใน
การแสดงบทบาทในระบบความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะนโยบายการจัดตั้งเขตการคา
เสรีกับนานาประเทศ อันไปสูการเสริมสรางผลประโยชนและแสวงหาผลไดจากความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจรวมกัน
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1.5 สมมติฐาน
กลุมผลประโยชนหรือกลุมทุนที่เขามามีบทบาททางการเมืองในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร มีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ขึ้น
1.6 คํานิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
กลุมผลประโยชน (Interest group) ไดมีนักวิชาการใหความหมายไวหลายประการ เชน
เกรเเฮม วูทตัน (Graham Wootton) ไดอธิบายเกี่ยวกับกลุมผลประโยชนไววา คือ กลุมทุก
กลุมหรือองคการทุกองคการที่แสวงหาอิทธิพลเหนือนโยบายสาธารณะตามวิถีทางที่กําหนด ใน
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบโดยตรงที่จะปกครองประเทศ80
เดวิด บี ทรูแมน (David B. Truman) ไดใหความหมายของกลุมผลประโยชนวาหมายถึง
กลุมที่ประกอบดวยปจเจกชนที่มีทัศนคติรวมกัน โดยรวมกันจัดตั้งขึ้นและมีขอเรียกรองใหปรากฏ
แกกลุมอื่นๆ ในสังคม และเมื่อใดที่มีการเรียกรองตอสถาบันการเมืองไมวาสถาบันใดก็ตาม หรือ
แสวงหาผลประโยชน ห รื อ จุ ด มุ ง หมายผ า นกระบวนการทางการเมื อ ง กลุ ม ผลประโยชน จ ะ
กลายเปนกลุมผลประโยชนทางการเมือง81
ลิขิต ธีเวคิน กลาวถึง กลุมผลักดันหรือกลุมผลประโยชน (pressure group or interest
group) ไดแก กลุมบุคคลที่มีจุดประสงครวมกันทําการจัดตั้ง สรางปฏิสัมพันธและมุงหาผลตาม
กระบวนการทางการเมือง82
ดังนั้นจึงสรุปไดวา กลุมผลประโยชนเปนกลุมของผูรวมทัศนะที่ทําการเรียกรองขอเสนอ
ของตนโดยผานสถาบันใดๆ ของรัฐบาล กลุมดังกลาวจะกลายสภาพเปนกลุมผลประโยชนทาง
การเมือง เมื่อใดที่กลุมผลประโยชนมีบทบาทหรือกิจการในระดับการเมือง กลุมนี้จะเรียกวา “กลุม
อิทธิพล” (pressure group) ดังนั้นคําวา ”กลุมประโยชน” จึงใชสับเปลี่ยนกับคําวา “กลุมอิทธิพล”
ได 83
80

Graham Wootton, Interest-Group (Newjersy: Prentice-Hall, Inc., 1970), pp. 1-2.
David B. Truman, The Govermerntal Process : Political Interest and Public Opinion (New
York: Alfred Knopf, Inc., 1955), p. 37.
82
ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2537), หนา 249-250.
83
Graham Wootton, Interest Group (Englewood Cliffs Prentice Hall, 1978), pp 1-2.
81
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ในการศึกษาครั้ง นี้ได ทําการศึกษาบทบาทของกลุมผลประโยชน ซึ่งเปนกลุมทุ นอัน มี
ผลประโยชน ทางดานเศรษฐกิจไดเปลี่ยนบทบาทของตน มาเปนกลุม ผูมีบทบาทและอิท ธิพ ล
ทางการเมืองในการเขาเปนรัฐบาลบริหารประเทศ ซึ่งสงผลตอการกําหนดนโยบายตางๆ รวมถึง
นโยบายทางด า นเศรษฐกิ จ และนโยบายต า งประเทศ ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว จึ ง ขอให เ ข า ใจ
ความหมายของ คําวา “กลุมผลประโยชน” “กลุมทุน” “กลุมอิทธิพล” คือ กลุมเดียวกัน มี
ความหมายเหมือนกัน
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ตั้งแตสองประเทศขึ้นไปไดดําเนินการยกเลิกวิธีการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ทางดานการคา
และการชําระเงิ นระหวางประเทศ การที่ประเทศตา งๆ ไดวางกฎเกณฑเ พื่อจํ า กัดการค าและ
การเงิน เปนสาเหตุใหเกิดการกระทบกระเทือนตอภาวะการคาและการเงินของโลก การคาระหวาง
ประเทศเปนการคาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความแตกตางกันของปจจัยหรือสภาพแวดลอมหลาย
ประการ ที่ปรากฏอยูในแตละประเทศที่มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกัน84
เขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) หมายถึง การรวมกลุมเศรษฐกิจโดยมี
เปาหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหวางกันภายในกลุมลงใหเหลือนอยที่สุด หรือเปน 0% และใช
อัตราภาษีปกติที่สูงกวากับประเทศนอกกลุม การทําเขตการคาเสรีในอดีตมุงในดานการเปดเสรี
ดานสินคา (goods) โดยการลดภาษีและอุปสรรคที่ไมใชภาษีเปนหลัก แตเขตการคาเสรีในระยะ
หลังๆนั้น รวมไปถึงการเปดเสรีดานบริการ (services) และการลงทุนดวย เขตการคาเสรีที่สําคัญ
ในปจจุบัน คือ NAFTA และ AFTA
เบลา บาลาสสา (Bela Balassa) ไดแบงขั้นตอนการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญไว 5
ขั้นตอน แตกอนที่จะเขาสูท ี่ 1 ในทางปฏิบตั ิ ยังมีความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับออนๆ คือ การ
ใหสิทธิพิเศษทางการคาระหวางกันหรือทีเ่ รียกวา Trade Preference โดยประเทศสมาชิกจะลด
อัตราภาษีสินคาขาเขาจากประเทศสมาชิกอื่นๆ ใหตา่ํ กวาสินคาจากประเทศภายนอกกลุม เมื่อ
ผาน ขัน้ ตอนนี้แลวจะเขาสูข ั้นตอนการรวมตัวในขั้นตอนที่สาํ คัญ คือ85
1. เขตการคาเสรี (Free Trade Area) มีลักษณะสําคัญ คือ ไมมีการตั้งกําแพงภาษี และ
กําหนดโควตาสินคาจากประเทศสมาชิก แตยังเก็บภาษีสินคาจากประเทศภายนอกกลุมในระดับที่
แตกตางกัน
84

สมนึก แตงเจริญ, ทฤษฎีวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: โครงการสงเสริมเอกสารทาง
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2537), หนา 15-16.
85
Bela Balassa, The Theory of Economic Integration (Homewood: Richard D. Irvin, Inc., 1961),
pp. 1-3.
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2. สหภาพศุลกากร (Customs Union) เหมือนขั้นที่ 1 แตเก็บภาษีสินคาจากประเทศ
ภายนอกกลุมในระดับเดียวกัน
3. ตลาดรวม (Common Market) เหมือนขัน้ ที่ 2 แตมีการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบภายในประเทศสมาชิก เพื่อใหปจจัยการผลิตทุกประเภท คือ สินคา เงินทุน แรงงาน
และบริการตางๆ เคลื่อนยายไปมาอยางเสรีในระหวางประเทศสมาชิก
4. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) เหมือนขั้นที่ 3 แตมีการประสานนโยบาย
เศรษฐกิจในดานตางๆ เชน ดานเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานขนสง เปนตน
5. สหภาพเศรษฐกิจสมบูรณแบบ (Total Economic Union) เหมือนขั้นที่ 4 แตมีการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจรวมกันเสมือนเปนประเทศเดียวกัน
สําหรับเขตการคาเสรีไทย-จีน นั้น ยังอยูในขั้นเจรจาไปสูขั้นตอนที่ 1 ซึ่งมีการเตรียมพรอม
และมีการลดภาษีสินคาบางประเภทระหวางกัน ดังที่ไดกลาวไวในสภาพปญหา
1.7 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาพัฒนาการความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการเมืองของไทยและจีนทั้งในระดับ
ทวิภาคีและระดับพหุภาคี อันมีผลตอการเกิดการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน
2. ศึกษาถึงการกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยโดยภาพรวม และตอประเทศจีนใน
สมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
3. ศึกษาถึงสภาพแวดลอมทางการเมือง และเศรษฐกิจทั้งในระดับรัฐ ภูมิภาค และระดับ
โลกของไทยและจีน ที่มีผลตอการผลักดันในการกําหนดนโยบายของไทยตอจีนใหเกิดการจัดตั้ง
เขตการคาเสรีไทย-จีน ในชวงเวลาดังกลาว
4. ศึกษาถึงบทบาทของกลุมประโยชนหรือกลุมทุนที่มีบทบาททางการเมือง อันสงผลตอ
การผลักดันใหเกิดการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน
1.8 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงพัฒนาการความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยและจีน
นับตั้งแตเริ่มสถาปนาทางการทูตในป ค.ศ. 1975 จนกระทั่งเกิดความรวมมือการจัดตั้งเขตการคา
เสรีไทย-จีนในป ค.ศ. 2003
2. ทําใหทราบถึงสาเหตุทั้งปจจัยที่สงผลใหการเกิดการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน
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3. ทําใหทราบถึงบทบาทของกลุมผลประโยชนหรือกลุมทุน ที่เขาไปมีบทบาททาง
การเมืองในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อันเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเกิดการจัดตั้งเขต
การคาเสรีไทย-จีน
4. เพื่อที่จะเปนประโยชนแกผูที่จะทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอไปใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น
1.9. วิธีการศึกษาและการรวบรวมขอมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี ก ารนํ า เสนอข อ มู ล แบบพรรณาเชิ ง
วิเคราะห โดยวิจัยเอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอมูลที่จะใชแยก
เปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ขอมูลขั้นปฐมภูมิ (primary sources) ไดแก การสัมภาษณ แถลงการณตางๆ รายงาน
การประชุม รายงานการเจรจา และบันทึกเหตุการณตางๆ
2. ขอมูลขั้นทุติยภูมิ (secondary sources) ไดแกบทความ บทวิเคราะห ขาวจากวารสาร
ขาวจากหนังสือพิมพ เอกสารจากอินเตอรเน็ทตาง ๆ
1.10 วิธีการนําเสนอ
ในวิทยานิพนธนี้ ไดแบงการนําเสนอเนื้อหาออกเปน 6 บท ดังตอไปนี้
บทที่ 1 สภาพปญหาและความสํา คัญของประเด็นปญหา ขอบเขตในการศึกษา การ
สํารวจวรรณกรรม กรอบความคิด สมมติฐาน นิยามเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงคของการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ วิธีดําเนินการศึกษาและการรวบรวมขอมูล และวิธีการนําเสนอ
บทที่ 2 พัฒนาการความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยและจีน ตั้งแตการ
สถาปนาทางการทูตในป ค.ศ. 1975 จนถึงสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
บทที่ 3 วิเคราะหความสัมพันธทางเศรษฐกิจ นโยบายตางประเทศ นโยบายตอจีนของ
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รวมถึงบทบาทของกลุมทุนธุรกิ
บทที่ 4 การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน โดยจะกลาวถึงการดําเนินการ ปญหา และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
บทที่ 5 บทบาทของกลุมทุน ธุรกิจตอการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทยจีน โดยจะกลาวถึง
โครงสรางทางการเมือง นโยบายเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร การแกไขการเปดเขตการคาเสรี
บทที่ 6 สรุป วิเคราะห และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

บทที่ 2
พัฒนาการความสัมพันธไทย-จีน ระหวางป ค.ศ. 1975-2001
ความนํา
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนนับไดวา มีความสัมพันธอันยาวนานนับรอยปทงั้
ในแงประวัติศาสตร ประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง โดยไทยยอมรับ
สถานะของจีนในฐานะประเทศมหาอํานาจที่ยิ่งใหญและมีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยการมีความสัมพันธระหวางกันในระบบทูตบรรณาการ ซึ่งระบบนี้ได
ยุติลงในสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องจากความยุงยากทางการเมืองภายในจีน และในขณะเดียวกันไทยก็
ไดดําเนินนโยบายหันเขาหาประเทศตะวันตกมากขึ้น1
ความยุงยากทางการเมืองภายในจีน ทําใหเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยภายใตราชวงคแมนจู ไปเปนการปกครองระบบสาธารณรัฐภายใต
รัฐบาลกกมินตั๋ง ในป ค.ศ. 1910 ซึ่งความสัมพันธระหวางไทยกับจีนในชวงนี้จึงเปนไปในระบบ
ชาตินิยมเฟองฟู เนื่องจากความรูสึกชาตินยิ มของชาวจีนไดแพรหลายไปสูชาวจีนโพนทะเลทั่วโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในแถบเอเชียอาคเนย สําหรับไทยเปนผลใหเกิดความแตกแยกระหวาง
ชาวจีนโพนทะเลกับชาวไทย โดยรัฐบาลไทยเองก็มีนโยบายและมาตรการตางๆ เพื่อลดอิทธิพล
ของชาวจีนในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม อีกทั้งการที่
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับชัยชนะจากสงครามกลางเมืองในจีน และการเคลื่อนไหวของพรรค
คอมมิวนิสตในไทย ยิ่งสงผลใหรัฐบาลไทยในสมัยตอมามีนโยบายตอตานลัทธิคอมมิวนิสตและจีน
มากขึ้น2
การไดรับชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสตจีนในป ค.ศ. 1949 ไดสงผลตอความสัมพันธ
ระหวางไทยและจีน ตลอดชวงเวลากอนสถาปนาทางการทูตอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1975 นับ
ไดวาเปนปฏิปกษตอกันมาตลอด ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากการมีอุดมการณและผลประโยชนที่
ขัดแยงกัน ประกอบกับสถานการณโลกเปนชวงสงครามเย็น ไทยมีนโยบายผูกพันกับประเทศ
มหาอํานาจอื่นที่มีความขัดแยงกับจีน คือ สหรัฐอเมริกา จึงทําใหไทยดําเนินโยบายไปในทิศทาง
1

นฤมิตร สอดสุข, สัมพันธภาพทางการทูตระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพาณิช, 2524), หนา 27.
2
Benjawan Charoentatha, “A comparison of Thailand’s Relation with United States and China:
1965-1975,” (Master of Art, North Texas State University, 1978), p.51-52.

28

เดียวกับสหรัฐอเมริ กา 3
แตถึงอยา งไรในทางปฏิบั ติไทยไดมีการดําเนินการพิจารณาเปด
ความสั ม พั น ธ กั บ จี น ด ว ย เป น การดํ า เนิ น การอย า งลั บ ๆ โดยการทู ต ใต ดิ น อั น เกิ ด จากท า ที
ประนีประนอมของ โจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีจีนในขณะนั้นในการประชุมเอเชีย-แอฟริกา ณ
ประเทศอินโดนีเซีย ในป ค.ศ. 1955 4 แตก็เปนไปในชวงเวลาอันสั้นเทานั้น โดยในรัฐบาลตอๆ มา
ก็ยังคงดําเนินนโยบายแข็งกราวกับจีน เนื่องจากยังคงหวาดระแวงลัทธิคอมมิวนิสต
ในบทนี้จึงจะกลาวถึง นโยบายของไทยตอจีน ตั้งแต ค.ศ. 1975 ที่ไดสถาปนาทางการทูต
อยางเปนทางการ จนกระทั่งป ค.ศ. 2001 อันเปนปที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่นโยบายไทย
ที่มีตอจีน
2.1 การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน ตั้งแต ค.ศ. 1975 – 1991
ไทยและจีนไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการทูตในป ค.ศ. 1975 นัน้
มีปจจัยสําคัญหลายประการ อีกทัง้ กอนสิน้ สุดสงครามเย็นในป ค.ศ. 1991 ความสัมพันธไทยและ
จีนนัน้ ไดมีการพัฒนาการอยูบ นความเปลีย่ นแปลงทั้งภายในประเทศ และระบบระหวางประเทศ
โดยสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
2.1.1 ปจจัยที่กอใหเกิดการสถาปนาทางการทูตอยางเปนทางการ
ปจจัยทีก่ อใหเกิดการสถาปนาทางการทูตอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1975 ในสมัย
รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สามารถแบงไดเปนปจจัยภายนอก และภายในประเทศดังนี้
2.1.1.1 ปจจัยภายนอก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางในระบบระหวางประเทศทั้งในระดับ
โลกและภูมิภาคไดมีผลตอการปรับความสัมพันธระหวางไทยกับจีน ระดับโลกที่สําคัญ คือ การที่
จีนเขาเปนสมาชิกสหประชาชาติแทนไตหวันสําเร็จ รวมทั้งเปนสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคง
ในป ค.ศ. 19715 ยอมแสดงใหเห็นวาจีนไดรับการยอมรับจากประชาคมโลกมากขึ้น อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธสามเสาระหวางประเทศมหาอํานาจ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพ

3
4

นฤมิตร สอดสุข, เรื่องเดียวกัน, หนา 30.
ดูรายละเอียดใน วรรไว พัธโนทัย. โจวเอินไหล: ผูปลูกไมตรีไทย-จีน (กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ,

2522).
5

เขียน ธีระวิทย, นโยบายตางประเทศจีน (กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541), หนา 565-567.
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โซเวียต และจีน6 ทําใหประเทศตางๆ ทั่วโลกไดปรับเปลี่ยนนโยบายเขาหาจีนมากขึ้นตามทิศทาง
ของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ฝายจีนเองซึ่งขณะนั้นอยูในชวงปลายปฏิวัติวัฒนธรรม และการกลัว
ภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียต จึงเปนแรงผลักดันใหจีนหันมาใหความสําคัญกับประเทศในเอเชีย
อาคเนยมากขึ้น
ในระดับภูมภิ าคนั้นไดเกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญในหลายประการ ไดแก การลดอิทธิพล
ของสหรัฐอเมริกาในเอเชียอาคเนย อันเนื่องมาจากการพายแพจากสงครามเวียดนามในป ค.ศ.
1975 อีกทั้งการไดรับชัยชนะของฝายคอมมิวนิสตในกลุมประเทศอินโดจีน ไดทําใหไทยตองหันมา
ใหความสําคัญกับกลุมประเทศอินโดจีนมากขึ้นในฐานะที่มีพรมแดนติดตอกัน ดังนั้นไทยจึงมี
ความจําเปนตองหันเขาหาจีนเพื่อคานอิทธิพลกลุมประเทศอินโดจีน นอกจากนี้องคกรอาเซียน7
ไดมีการตื่นตัวในการกําหนดนโยบายที่จะปรับความสัมพันธกับจีนและกลุมประเทศอินโดจีน โดย
มาเลเซียและฟลิปปนสไดสถาปนาทางการทูตอยางเปนทางการกับจีน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
ค.ศ. 1974 และ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1975 ตามลําดับ8
2.1.1.2 ปจจัยภายใน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในป ค.ศ. 1973 เมื่อผูนําเผด็จ
การทหารไดถูกประชาชนขับไล โดยฝายพลเรือนเขามามีสวนในการปกครองมากขึ้น อันเปนการ
ผลักดันใหรัฐบาลตองเปลี่ยนนโยบายตางประเทศ โดยการลดความผูกพันกับสหรัฐอเมริกามาเปน
มิตรกับประเทศเพื่อนบานในอินโดจีนและจีนมากขึ้น ซึ่งจะเห็นไดชัดในรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช โดยมีการวางแนวนโยบายอันมีลักษณะของการประสานประโยชน เพื่อผลในระยะยาว
ไดแก การลดบทบาทของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย การขยายขอบเขตทางการคา
ระหวางประเทศของไทยใหกวางมากขึ้น เพื่อสอดคลองกับบรรยากาศระหวางประเทศที่เปลี่ยนไป
ในสงครามเย็น โดยประเทศตางๆ หันมาเห็นผลประโยชนแหงชาติทางดานเศรษฐกิจมากกวา
อุดมการณทางการเมือง นอกจากนี้รัฐบาลของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังไดรับการสนับสนุน
จากกลุมผลประโยชนตางๆ ภายในประเทศอีกดวย ไมวาจะเปนกลุมขาราชการ นักวิชาการ กลุม
พอคาและนักธุรกิจ9
2.1.2 พัฒนาการความสัมพันธไทย-จีน ค.ศ. 1975-1991
ในที่สุดไทยและจีนก็ไดสถาปนาทางการทูตอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.
1975 โดยพัฒนาการความสัมพันธระหวางไทย-จีน ในชวงนี้ จุลชีพ ชินวรรโณ ไดแบงการวิเคราะห
6

เรื่องเดียวกัน, ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 12 และบทที่ 13.
ประเทศสมาชิกที่รวมกอตั้งองคกรอาเซียนไดแก ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนส
8
นฤมิตร สอดสุข, สัมพันธภาพทางการทูตระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน, หนา 132-133.
9
เรื่องเดียวกัน, หนา 58-92.
7
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ออกเปน 3 ชวง คือ ชวงการทําความรูจักกันใหม ชวงการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร และชวง
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ10
2.1.2.1 ชวงการทําความรูจักกันใหม (Friendship Renewal) ค.ศ. 1975-1979
ความสัมพันธของจีนและไทยระยะเริ่มแรกนั้น ยังคงอยูบนพื้นฐานของความหวาดระแวง
แต ก็ มี แ นวโน ม ลดลงก อ นการสถาปนาทางการทู ต เนื่ อ งจากจี น ได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น พรรค
คอมมิ ว นิ ส ต แ ห ง ประเทศไทยลดลงเรื่ อ ยๆ อี ก ทั้ ง ยั ง ได มี ก ารแลกเปลี่ ย นทางด า นสั ง คมและ
วัฒนธรรมและการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสองประเทศ แตการเกิดรัฐประหารเมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1976 ไดสงผลใหความสัมพันธหยุดชะงักลง ซึ่งรัฐบาลของธานินทร กรัย
วิเชียร ไดมีนโยบายตอตานคอมมิวนิสต อยางไรก็ตามเมื่อรัฐบาลของ พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท
เขามามีอํานาจ ความสัมพันธระหวางสองประเทศไดรับการฟนฟูอยางอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อเกิดกรณีการยึดครองกัมพูชาของเวียดนามในปลายป ค.ศ. 1978 เนื่องจากทั้งจีนและ
ไทยมองเวียดนามเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค11
ในชวงเวลาเดียวกันไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจีน คือ การกลับเขามามี
อํานาจของเติ้งเสี่ยวผิง ซึ่งไดมีการกําหนดแนวนโยบายหลักของชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจเปน
สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลักดันนโยบายการเปดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ และการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศที่มุงเนนการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพระหวางประเทศ12 ซึ่ง
นโยบายดั ง กล า วนอกจากจะเป น การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง สํ า คั ญ ของจี น แล ว ยั ง ส ง ผลต อ การ
พัฒนาการความสัมพันธระหวางไทยและจีนในชวงเวลาตอมาอีกดวย
2.1.2.2 ชวงการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร(Strategic Partnership)ค.ศ. 1980-1989
การที่เวียดนามไดเขายึดครองกัมพูชาได เมื่อวันที่ 7 มกราคม 1979 เปนสาเหตุสําคัญที่
ทํ า ให จี น และไทยได มี ค วามสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด กั น มากขึ้ น โดยไทยได ก ลายเป น “หุ น ส ว นทาง

10

จุลชีพ ชินวรรโณ, “สองทศวรรษ ไทย-จีน ความรวมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พ.ศ. 25182538,” ความสัมพันธไทย-จีน: 20 ป แหงมิตรภาพ : การสัมมนาทางวิชาการ, คณะบรรณาธิการ,
นิพัทธ จิตรประสงค, เรืองศักดิ์ เยื่อใย และกรรมการโครงการจีนศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), หนา 13-14.
11
สารสิน วีระผล, “ความสัมพันธไทย-จีน : กระแสพัฒนาการบนความขัดแยงในภูมิภาคจากหวงสอง
ทศวรรษ (ค.ศ. 1975-1995),” จีน-ไทยในศตวรรษที่ 21, วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผูประสานงานโครงการและ
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), หนา 298- 299.
12
สุรพงษ ชัยนาม, “ความสัมพันธไทยกับจีน: กระแสพัฒนาการ,” ความสัมพันธไทย-จีน: เหลียวหลัง
แลหนา, เขียน ธีระวิทยและ เจีย แยนจอง บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2543), หนา 181.
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ยุทธศาสตรอยางไมเปนทางการ” ของจีน (Unofficial Strategic Partner) ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ
ผลประโยชนที่สอดคลองซึ่งกันและกัน อีกทั้ง 2 ประเทศยังมีเปาหมายทางยุทธศาสตรรวมกันและ
ยังรวมมือทางทหารดวย เพื่อเปนการตอตานการยึดครองกัมพูชาของเวียดนามและการขยาย
อิทธิพลของสหภาพโซเวียต13 โดยไทยเห็นวาจีนมีพรมแดนติดตอกับเวียดนามสามารถตอบโตหรือ
กดดัน เวียดนามตามพรมแดน ในกรณีที่เวียดนามคุกคามไทยได14 สําหรับจีนมองไทยเปน
ยุทธศาสตรสําคัญในการเปนสะพานเชื่อมไปสูประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เพื่อเปนการแกไขปญหา
กัมพูชา โดยการกดดันเวียดนามทางการทูต และคานอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จนกระทั่งเวียดนามประกาศถอนทหารออกจากกัมพูชาในป ค.ศ. 198915
2.1.2.3 ชวงความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation) ตั้งแต ค.ศ.1990
หลังจากที่เวียดนามประกาศถอนทหารออกจากกัมพูชาในป ค.ศ. 1989 ความสัมพันธ
ระหวางไทยและจีนไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ กาวขึ้นมาบริหาร
ประเทศ เนื่องจากไดมีการกําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศในทิศทางที่ตางออกไปโดยเนน
ทางดานเศรษฐกิจมากกวาความมั่นคง คือ การประกาศนโยบายเปลี่ยนอินโดจีนจากสนามรบให
เปนสนามการคา ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากบรรดาผูนําธุรกิจในประเทศเปนอยางมาก16 ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางไทยและจีนจึงไดพัฒนาไปสูความรวมมือทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมระหวางประเทศที่เปลี่ยนไป เมื่อสถานการณในภูมิภาคไดคลายความตึงเครียด
หลังจากการถอนทหารออกจากกัมพูชาของเวียดนาม อีกทั้งการลมสลายของระบอบคอมมิวนิสต
ในยุโรปตะวันออกในป ค.ศ.1989 และสหภาพโซเวียตในป ค.ศ. 199117

13

จุลชีพ ชินวรรโณ, “สองทศวรรษ ไทย-จีน ความรวมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พ.ศ. 25182538,”, หนา 14.
14
Sukhunbhand Paribatra, From Enmity to Alignment: Thailand’s Evolving Relations with China
(Bangkok: Institute of Security and International Studies, Chulalongkorn University, 1987), p. 25.
15
สุรชัย ศิริไกร, นโยบายตางประเทศของจีนตอประเทศอาเซียนในยุคหลังสังคมนิยมทันสมัย
ภายใตอิทธิพล เติ้ง เสี่ยวผิง (1978-ปจจุบัน) (กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537)} หนา 24.
16
สุจิต บุญบงการ, “เสรีนิยมทางการเมือง: ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายตางประเทศ,” 5 ทศวรรษ
การตางประเทศของไทยจากความรวมมือสูความขัดแยง, ชัยโชค จุลศิริวงษ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ: คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ, 2536 ), หนา 2.
17
Micheal Yahuda, The International Politics of the Asia-Pacifics (London: Routledge Curzon,
2003), pp. 93-94.
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2.1.3 บทบาทของ กลุ ม ทุ น นั ก ธุ ร กิ จ ต อ พั ฒ นาการความสั ม พั น ธ ท างด า น
เศรษฐกิจระหวางไทย-จีน ค.ศ. 1975 – 1991
พัฒนาการความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจระหวางไทยและจีนตั้งแตอดีตมานั้น บทบาท
ของกลุมทุน นักธุรกิจ โดยเฉพาะนายทุนไทยเชื้อสายจีน ไดสงผลตอการดําเนินกิจกรรมทางดาน
เศรษฐกิจระหวาง 2 ประเทศ เปนอยางมาก18 โดยบทบาทของนักธุรกิจ กลุมทุนเหลานี้มีความ
เดนชัดหลังจากเหตุการณ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 ไดทําใหบทบาททางการเมืองของกลุมผูนําทาง
ทหารหมดอํานาจลง ซึ่งสงผลตอระบบการเมืองของไทยเปดกวางมากขึ้น ทําใหกลุมทุน นักธุรกิจ
เขามามีสวนรวมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น โดยชวงกอนหนานั้นในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมเพื่อควบคุมการประกอบกิจการของกลุมทุนนักธุรกิจ
ไทยเชื้อสายจีน ทําใหตองพึ่งพาทหารเพื่อคุมครองธุรกิจของตน โดยแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่
มอบใหกลุมผูปกครองในรูปแบบของผลประโยชนแอบแฝง19 เชน การเชิญขาราชการและ
นักการเมือง มาเปนกรรมการของบริษัทและใหเปนหุนสวน และยังใหผลประโยชนในรูปของเงิน
สิ่งของ ที่ดิน เปนตน20
ดังนั้นนักธุรกิจ กลุมทุนจึงมีบทบาทสําคัญตอการสถาปนาทางการทูตอยางเปนทางการ
ระหวางไทย-จีน ในป ค.ศ. 1975 เพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยการขยายการคาและการ
ลงทุนไปยังประเทศจีน ซึ่งสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการแขงขันสูงขึ้นมาก จึงเกิดการ
ผลักดันใหธุรกิจของไทยออกไปลงทุนในตางประเทศ เพื่อเพิ่มหรือรักษาความสามารถในการ
แขงขันของตนเอง21 โดยจีนและไทยไดมีการลงนามในขอตกลงทางการคาระหวางกัน (Trade
Agreement)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.1978
และลงนามในพิธีสารว าดวยการจัดตั้ง
คณะกรรมการรวมทางการคาไทย-จีน (Joint Trade Committee: JTC) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน

18

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พรรณี บัวเล็ก, ลักษณะของนายทุนไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2457-2482:
บทเรียนจากความรุงโรจนสูโศกนาฏกรรม (กรุงเทพฯ: พันธกิจ, 2545).
19
ประกาศศักดิ์ ธานินพงษ, นักธุรกิจกับการเมือง: การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ทางการเมือง (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2528), หนา 3.
20
สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาทางการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบันทาง
การเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), หนา
203-204.
21
ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ:
ซิลคเวอรบุคส, 2542), หนา 281.
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ค.ศ. 1978 เพื่อพิจารณากําหนดเปาหมายทางการคาและมาตรการขยายความสัมพันธดาน
เศรษฐกิจระหวางกัน22
การที่นักธุรกิจเขามามีบทบาททางการเมืองแทนที่ขาราชการทหาร โดยเฉพาะตั้งแตสมัย
รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนตนมา พบวามีนักธุรกิจไดรับการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก
สัดสวนของรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังเปนนักธุรกิจมากอน ก็มีสัดสวนสูงขึ้น จะเห็นไดจากรัฐบาลเปรม 1
(ค.ศ. 1980) มีสัดสวนรัฐมนตรีที่เปนนักธุรกิจรอยละ 45.9 จนถึงรัฐบาลเปรม 5 (ค.ศ. 1986)
รอยละ 47.723 และในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีสัดสวนของรัฐมนตรีที่เปนนักธุรกิจ
ถึงรอยละ 6024
นอกจากนี้การเขามามีบทบาททางการเมืองของกลุมทุน นักธุรกิจ ยังทําใหเกิดการผลักดัน
ใหรัฐบาลตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน การดําเนินนโยบาย
เรงรัดการสงออก การฟนฟูการลงทุน การเสริมสรางบทบาทเศรษฐกิจตางประเทศ เปนตน จะเห็น
ไดจากสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและภาคเอกชน
(กรอ.) ขึ้นในป ค.ศ. 1981 เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
และรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเปนกรรมการฝายรัฐบาล สวนภาคเอกชนประกอบดวยหอการคาไทย
สมาคมอุตสาหกรรมไทย และสมาคมธนาคารไทยเปนกรรมการ ซึ่งตอมา กรอ. นี้ไดขยายบทบาท
ไปสูระดับภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศดวย25 อีกทั้งยังไดมีการเชิญตัวแทนของภาคเอกชนเหลานี้เขา
รวมประชุมเอกอักคราชทูตของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1982 เปนตนมา และ
มีการใหภาคเอกชนรวมเดินทางไปกับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ เพื่อ
ประโยชนในการแสวงหาตลาดและลูทางการคา ตลอดจนเจรจากับตัวแทนของตางชาติไดโดยตรง
อีก ด ว ย จึ ง นั บ ไดว า รั ฐ บาลของพลเอกเปรม เป น รัฐ บาลแรกที่มี ก ารร ว มมื อ แกไ ขป ญ หาทาง
เศรษฐกิจระหวางภาครัฐและภาคเอกชนอยางจริงจัง26

22

สภาหอการคาแหงประเทศไทย, สาธารณรัฐประชาชนจีน: สภาวะปจจุบันและลูทางการขยาย
ความสัมพันธทวิภาคีไทย-จีน, (กรุงเทพฯ: สภาหอการคาแหงประเทศไทย, 2537), หนา 14.
23
อเนก เหลาธรรมทัศน, มองเศรษฐกิจการเมืองโดยผานการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ
(กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2539), หนา 46.
24
รังสรรค ธนะพรพันธุ, กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โครงการ
จัดพิมพคบไฟ, 2546), หนา 272.
25
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, นิมิตใหมของความรวมมือ (กรุงเทพฯ: สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2525), หนา 3.
26
สุนิสา สุขขี, บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ. 25242539 (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 100-102.
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ในบรรดากลุมทุน นักธุรกิจเอกชนของไทยเหลานี้มีมากถึงรอยละ 90 ที่เปนกิจการของคน
ไทยเชื้อสายจีน และมีหลายรายที่กลายเปนบรรษัทขามชาติไปลงทุนในประเทศจีน รายที่มีความ
โดดเดนและมีสวนในการผลักดันนโยบาย คือ ธนาคารกรุงเทพฯ เครือเจริญโภคภัณฑ สยาม
กลการ และไทยอาซาฮี27 เพราะนับตั้งแตหลังสถาปนาความสัมพันธทางการทูต ความสัมพันธ
ทางดานเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ได
มีนโยบายสงเสริมการลงทุนในจีน ป ค.ศ. 1984 จากนโยบายดังกลาวจึงนําไปสูการจัดทําความ
ตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางไทยกับจีน (Agreement on the
Promotion and the Protection of Investment)28 และจัดตั้งคณะกรรมการรวมวาดวยความ
รวมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน ในป ค.ศ. 1985 มีวัตถุประสงคเพื่อดูแลการคาและเศรษฐกิจอื่นๆ
และเพื่อ แสวงหาลูท างในการขยายความรว มมือ ขจัดอุปสรรคทางดานเศรษฐกิ จและการคา
ระหวาง 2 ประเทศ อีกทั้งยังไดทําความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนและปองกันการเลี่ยง
ภาษีรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับภาษีในป ค.ศ. 1986 อีกดวย29
สําหรับประเทศจีนนับตั้งแตไดประกาศเปดประเทศในป ค.ศ. 1978 เพื่อพัฒนาตาม
แนวนโยบายสี่ทันสมัย จีนไดสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ ออกกฎหมายและปรับปรุงแกไข
กฎและระเบียบที่เกี่ยวของ เนื่องจากจีนเปนตลาดใหญ มีคาแรงงานถูก ทรัพยากรมหาศาล นัก
ลงทุนตางประเทศใหความสนใจมาก การลงทุนจากตางประเทศจึงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยใน 4
ปแรก (ค.ศ. 1979-1982) มีการลงทุนจากตางประเทศถึง 7,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามสัญญา
(ลงทุนจริงเพียง 1,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ)30 โดยกลุมประเทศแรกๆ ที่เขาไปลงทุนในจีน ไดแก
สหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และการติดตอ
คาขายของชาวจีนในภูมิภาคนี้จะใชฮองกงเปนศูนยกลางสําคัญ โดยผานเครือขายพอคาเชื้อสาย
จีนเขามาทําการคาในจีน ซึ่งการเขาไปลงทุนในจีนระยะแรกนั้นจะเปนลักษณะการใช “สาย
สัมพันธ” ของชาวจีนโพนทะเล31 ดังนั้นกลุมทุนธุรกิจไทยเชื้อสายจีนจึงเปนสวนสําคัญที่มีบทบาท
27

เรื่องเดียวกัน, หนา 104.
28
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กระทรวงตางประเทศ, “หนังสือที่ กต 0503/15154 เรื่องความตกลงวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนระหวางรัฐบาลไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน,” 1 มีนาคม 2528.
29
จุลชีพ ชินวรรโณ, “สองทศวรรษ ไทย-จีน ความรวมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พ.ศ. 25182538,”, หนา 23.
30
Yoichi Funabashi and Henrich Weiss, An Emerging in a World of Interdependence (The
Trilateral Commission, 1994), p. 36 ใน เขียน ธีระวิทย, “ปฐมบท,” จีน-ไทยในศตวรรษที่ 21, หนา 24.
31
Qiu Liben, “The Chinese Network in Southeast Asia: Past Present and Future,” Chinese
Networks State, Economy and Culture (Singapore: Nordic Institute of Asian Studies, 2000), p. 201.
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ในการสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และขยายการคาและการลงทุนระหวางไทยและจีนได
อยางรวดเร็วหลังจากการสถาปนาทางการทูต
บริษัทไทยรายแรกที่เขาไปลงทุนในจีนตั้งแตป ค.ศ. 1979 คือ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ
(ปจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ เปนผูลงทุนในจีนอันดับหนึ่งในสิบที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต)
และตอมาก็มีกลุมทุน นักธุรกิจ ไทยรายอื่นๆ จึงเขาไปลงทุนในจีนอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนมากทํา
กิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร สินคาอุปโภคและบริโภค32 อีกทั้งรัฐบาลยังไดมีการจัดตั้ง
เขตขั้นตอนการสงออก (export-processing), การรวมทุน (joint venture) และหนวยงานเกี่ยวกับ
ด า นการต า งประเทศขึ้ น โดยเฉพาะเพื่ อ เป น ช อ งทางในการติ ด ต อ และดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
ตางประเทศทั้งหมด33 โดยระยะแรกการลงทุนกระจุกตัวอยูบริเวณชายฝงทะเลเขตพิเศษ ซึ่งใน
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1979 รัฐบาลจีนไดประกาศตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic
Zones: SEZs ) ที่เซินเจิ้น ซูไห ซานตู และเซี่ยะเหมิน ซึ่งเปนเมืองชายทะเลภาตใตของจีนที่
สามารถติดตอคาขายกับตางชาติทางเรือไดสะดวก34 แตการเขาไปลงทุนในจีนของนักธุรกิจไทย
ในชวงนี้ยังคงตองเผชิญอุปสรรคหลายประการ เชน ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน ความไม
มั่นใจในระบบการเมืองของจีน การขาดความรูและทักษะความแตกตางระหวางภูมิภาคตางๆ ของ
จีน ขอจํากัดทางภาษา เปนตน35

32

สุนิสา สุขขี, บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ. 25242539, หนา 43-44.
33
David Zweig, Internationalizing China Domestic Interest and Global Linkages (Ithaca and
London: Cornell University Press, 2004), p. 23-24.
34
วรศักดิ์ มหัทธโนบล, “การปฏิรูปจีน: ยุทธศาสตรพื้นที่ทางเศรษฐกิจ,” จีน-ไทยในศตวรรษที่ 21, หนา
155-156.
35
สมภพ มานะรังสรรค, “การแขงขันระหวางทุนไทยกับทุนตางชาติในจีน,” จีน-ไทยในศตวรรษที่ 21,
หนา 446-447.
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ตารางที่ 2.1 มูลคาการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน ค.ศ. 1975-1991
(ลานบาท)
ค.ศ.
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

ยอดการคารวม
735
2,728
3,453
3,202
6,512
11,066
11,047
12,427
8,567
11,744
13,440
14,1770
22,943
29,199
33,074
35,098
37,882

ที่มา : กรมเศรษฐกิจพาณิชย

ไทยสงออก
391
1,266
2,082
1,496
1,572
2,531
4,064
7,053
2,468
4,215
7,367
7,253
9,975
12,008
13,899
6,815
8,555

ไทยนําเขา
344
1,462
1,371
1,704
4,940
8,535
6,983
5,394
6,099
7,449
6,073
6,917
12,968
17,191
19,175
28,293
29,327

ดุลการคา
+47
-196
+711
-206
-3,368
-6,004
-2,919
+1,679
-3,631
-3,154
+1,294
+336
-2,993
-5,183
-5,276
-21,466
-20,722

จะเห็นไดวาการคาและการลงทุนระหวางไทย-จีน ไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตลอดชวงระยะ
ตั้งแตป ค.ศ. 1975-1991 โดยไทยขาดดุลการคากับจีนเปนสวนใหญในระยะ 10 ปแรกระหวาง
ค.ศ. 1975-1984 ไทยขาดดุลการคากับจีนทุกป ยกเวน ค.ศ. 1978 และ ค.ศ. 1982 โดยมีมูลคา
การขาดดุลปละ 3,000 ลานบาท หลังจากนั้นไทยไดเปรียบดุลการคาจากจีน 2 ป คือ ประมาณ
1,294 ลานบาท ในป ค.ศ. 1983 และ 355 ลานบาท ในป ค.ศ. 1986 อยางไรก็ตามในปตอๆ มา
ไทยก็ขาดดุลกับจีนติดตอกัน ดังตารางที่ 2.1 การที่ไทยขาดดุลการคาจีนอยางมากมายและ
ติดตอกันนี้เนื่องจากไทยนําเขาสินคาจากจีนเปนราคาสูง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันปโตรเลียม
ผลิตภัณฑโลหะ แกวและเคมีภัณฑ วัสดุกอสราง และเสนไหม เปนตน ในขณะที่สินคาออกของ
ไทยสวนใหญเปนผลิตผลทางเกษตร เชน ขาว ขาวโพด ถั่วตางๆ น้ําตาล ฝาย มันสําปะหลัง เปน
ตน สินคาเหลานี้มีมูลคาต่ํากวาสินคาที่ไทยนําเขาจากจีนมาก36
2.2 ความสัมพันธไทย-จีน ตั้งแต ค.ศ. 1991-2001
นโยบายตางประเทศของทุกรัฐบาลในชวง ค.ศ. 1991-2001 ที่กําหนดไวไปในทิศทาง
เดียวกัน มีอยูอยางนอย 5 นโยบาย คือ การสงเสริมสันติภาพและการดํารงอยูรวมกันอยางสันติใน
36

4-5.

จุลชีพ ชินวรรโณ, “ความสัมพันธระหวางไทยกับจีนมิติทางเศรษฐกิจ,” สยามรัฐ (17 กันยายน 2533):
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ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต การไม แ ทรกแซงกิ จ การภายในของกั น และกั น การสร า ง
ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน และการสงเสริมการคาและการลงทุนกับตางประเทศ
ตลอดจนคุ ม ครองและดู แ ลสิ ท ธิ ป ระโยชน ข องคนไทยและนั ก ธุ ร กิ จ ไทยในต า งประเทศ 37จาก
นโยบายดังกลาวไดเปนกรอบในการดําเนินความสัมพันธไทย-จีน ในชวงนี้ ซึ่งไดมีพัฒนาการไป
ในทางที่ดีและมีความใกลชิดตลอดมา โดยสามารถแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงป ค.ศ. 19911995 และชวงป ค.ศ. 1996-2001
2.2.1 ชวงป ค.ศ. 1991-1995
การสิ้นสุดสงครามเย็น ทําใหประเด็นทางดานความมั่นคงถูกลดความสําคัญลง อีกทั้งการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจของโลก ไดสงผลใหโครงสรางของเศรษฐกิจโลกแปรเปลี่ยนไป โดยอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไดลดบทบาทลง ในขณะที่ประเทศในแถบยุโรป เชน เยอรมัน และ
เอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุน และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs ไดแก เกาหลีใต ฮองกง ไตหวัน)
ไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง38 นอกจากนี้ประเทศตางๆ ยังหันมาใหความสนใจใน
การรวมกลุ ม ทางเศรษฐกิ จ มากขึ้ น ไม ว า จะเป น ในรู ป พหุ ภ าคี ทวิ ภ าคี หรื อ ภู มิ ภ าคนิ ย ม
(regionalism)
ตลอดจนพัฒนาการของการจัดตั้งความร วมมืออนุภูมิภาค (Sub-regional
Cooperation) อันไดแกเหลี่ยมเศรษฐกิจตางๆ ที่มีอยูในภูมิภาคตางๆ ซึ่งการขยายความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค สงผลตอการปรับโครงสรางการแขงขันใน
ดานการคาและการลงทุนของประเทศตางๆ ทั่วโลก และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานความ
ไดเปรียบเสียเปรียบในเชิงการแขงขัน39
ภาวะเศรษฐกิจโลกดังกลาวไดทําใหความสัมพันธไทยกับตางประเทศ เกิดการขยายตัว
ของกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมและบริการมากกวายุคสมัยใดๆ
และพรอมกันนั้นความตื่นตัวของเสรีนิยมทั้งในเศรษฐกิจและการเมือง ก็มีผลในทางทําใหกลุม
ผลประโยชนตางๆ เขามามีสวนในการเรียกรองผลักดันนโยบาย รวมไปถึงการขยายเครือขายการ
ติดตอของผลประโยชนเหลานี้ ไมวาจะเปนทางดานการคา การลงทุน หรือบริการ ในรูปแบบตางๆ
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สุนิสา สุขขี, บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ. 2524-2539
หนา 179. และดูรายละเอียดคําแถลงนโยบายตอรัฐสภาของทุกรัฐบาลที่ http://www.thaigov.go.th
38
ตีรณ พงศมฆพัฒน, ยุทธศาสตรเศรษฐกิจและประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: ฐานเศรษฐกิจ, 2536),
หนา 2-5.
39
“ไทยกับระเบียบเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจโลกาภิบาล,” ผูจัดการรายวัน (27 เมษายน 2544 และ 4
พฤษภาคม 2544) แหลงที่มา: http://www.the-thainews.com/misc/journal/jn040544_3.htm

38

กับโลกภายนอกอยางที่ไมเคยเปนมากอน พัฒนาการในลักษณะนี้มีผลกระทบตอการกําหนด
นโยบายตางประเทศของไทยอยางสําคัญ40
นับตั้งแตปลายทศวรรษ 1980 การคาไดกลายมาเปนแนวทางหลักของ “การทูตแนวใหม”
ของไทย จะเห็นไดจากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคาของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ซึ่ง
แนวนโยบายนี้ไดรับการตอกย้ําโดยรัฐบาลของนายอานันท ปนยารชุน ถึงแมวาระหวางป ค.ศ.
1991-1992 เศรษฐกิจของไทยจะประสบภาวะชะงักชะงันจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองทั้ง
ที่อยูในรูปของความขัดแยงระหวางผูนํารัฐบาลกับผูนําทางทหาร อันนําไปสูการรัฐประหารในป
ค.ศ. 1991 และระหวางผูนําทหารกับประชาชนในชวงเหตุการณเดือนพฤษภาคมหรือ “พฤษภา
ทมิฬ” ในป ค.ศ. 199241
แตอยางไรก็ตามในสมัยรัฐบาลอานันท นโยบายตางประเทศไดมาสนใจกับประเด็นทาง
เศรษฐกิจ โดยไดผลักดันใหเกิดเขตการคาเสรีขึ้นในกลุมประเทศอาเซียน หรืออาฟตา (ASEAN
Free Trade Area: AFTA) ในป ค.ศ. 1992 อีกทั้งยังไดแสดงบทบาทเปนเจาภาพจัดการประชุม
เอเปค (APEC) ครั้งที่ 4 และการประชุมแคนส (Carins Group) ซึ่งสมาชิก 15 ประเทศ42 เปนผูนํา
การสงออกสินคาเกษตร รวมทั้งยังผลักดันใหมีการรวมมือทางการคาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหวาง
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย รวมไปถึงสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจทางดานเหนือของไทยกับตอนใตของ
จีน และลาวกับพมา อีกดวย43
ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดังกลาวอยางตอเนื่อง โดย
สงเสริมจะทําใหไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคมนาคมของภูมิภาคนี้ โดยได
สนับสนุนสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และการจัดตั้งหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ เปนยุทธศาสตรในการพัฒนา
เศรษฐกิจรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเปาหมายของการดําเนินโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
และหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไดแก สงเสริมใหมีการลงทุนดานอุตสาหกรรม การขยายตัวทางดาน

40

ธีระ นุชเปยม, “นโยบายตางประเทศไทยยุคหลังสงครามเย็น,” 5 ทศวรรษการตางประเทศของไทย
จากความรวมมือสูความขัดแยง, หนา 210.
41
ตีรณ พงศมฆพัฒน, ยุทธศาสตรเศรษฐกิจและประชาธิปไตย, หนา 6-7.
42
Carins Group หมายถึง ประเทศกลุมผูสงออกสินคาเกษตรสําคัญซึ่งขณะนี้มีสมาชิกรวมกัน 15 ประเทศ
เพื่อผลักดันสินคาเกษตรใหเปนระบบและเสรีมากขึ้น ประกอบดวย ไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฟจิ แคนาดา
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปนส บราซิล อารเจนตินา ชิลี โคลัมเบีย อุรุกวัย ปารากวัย และแอฟริกาใต
43
ฐิตินันท พงศสุทธิรักษ, “นโยบายเศรษฐกิจตางประเทศของไทย : การจัดลําดับความสําคัญเพื่อเขาสู
ศตวรรษที่ 21,” ประเทศไทยมุงเขาสูศตวรรษที่ 21 ประเด็นสําคัญในนโยบายสาธารณะและตางประเทศ
ของไทยในทศวรรษหนา, อภิญญา รัตนมงคลมาศ และฐิตินันท พงศสุทธิรักษ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ:
สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ, 2537), หนา 62.
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การคา และธุรกิจการทองเที่ยว สนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน และมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการจางงานทองถิ่นและยกระดับความ
เปนอยูของประชาชนในทองที่44 นอกจากนี้ไทยยังไดเพิ่มบทบาทของตนในเวทีโลก โดยการให
ความชวยเหลือและสงเสริมกระบวนการสันติภาพ และฟนฟูกัมพูชา อีกทั้งยังไดเขาเปนสมาชิก
กลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด (Non Aligned Movement: NAM) ในป ค.ศ. 199345
ความสัมพันธไทย-จีนในชวงนี้นั้น ไดมีการไปมาหาสูเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันในระดับผูน บั
รั ฐ บาลและประชาชนได ขยายตัว อยา งกว า งขวาง ถึง แมว า ในช ว งสงครามเย็ น ความสั ม พั น ธ
ระหวาง 2 ประเทศจะถูกกําหนดดวยปญหากัมพูชาเปนสําคัญ เมื่อมีการถอนทหารเวียดนามออก
จากกัมพูชาและมีการตกลงที่ปารีสในป ค.ศ. 1991 ความสัมพันธทางความมั่นคงจะลดถอยลงซึ่ง
สงผลใหการพึ่งพาจีนในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณหมดความสําคัญลง และมีความสัมพันธทางดาน
เศรษฐกิจมาแทนที่ อีกทั้งยังไดมีความรวมมือทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี แมวาไทยและจีนจะมีความขัดแยงกันบางในกรณีเรื่องปญหาไตหวัน ปญหาการ
ตอนรับองคดาไลลามะ46 แตถึงอยางไร หลังจากการสิ้นสุดสงครามเย็นเปนตนมา ผูนําจีนตระหนัก
ถึงความมั่นคงและความรุงเรืองในอนาคตของประเทศเปนสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ จีน จึง มีนโยบายที่ จะสงเสริม ความสั มพั นธกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟค ซึ่งการสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีไทยเปนฐาน

44

ศราวุธ พันธปอม, “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ : เติมความหวัง รวมพลังสานตอ,” วิเทศทรรศน 2,12( ก.ค.
2541) : 2. http://www.tfrc.co.th
45
โคริน เฟองเกษม, “นโยบายตางประเทศและการตอบสนองผลประโยชนของชาติ : วิเคราะหผลงานดาน
การตางประเทศ ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย,” เอเชียตะวันออกเฉียงใต: นโยบายตางประเทศในยุค
โลกาภิวัฒน สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538), หนา 35-36.
46
ปญหาไตหวัน จีนตองการการสนับสนุนจากไทยในความเปนจีนเดียว อีกทั้งยังหวั่นเกรงอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจของไตหวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งมูลคาการลงทุนของไทยมากกวาการลงทุนของจีนในไทยมาก อีกทั้งจีน
ยังไมตองการใหไทยตอนรับประธานาธิบดีไตหวันในลักษณะอยางไมเปนทางการ หรือ “การทูตพักผอน” ใน
ทํานองที่เกิดขึ้นในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ ค.ศ. 1994 อีก ปญหาการตอนรับองคดาไลลามะ ซึ่งไดรับเชิญจาก
ภาคเอกชนไทยใหเยือนไทย 3 ครั้ง มีครั้งวันที่ 16-20 กุมภาพันธ ค.ศ. 1993 ที่ไดรับวีซาใหเขาไทยได แตก็สราง
ปญหาความขัดแยงใหแกคนไทยที่มีความเห็นแตกตางกัน และผูแทนทางการทูตของจีนก็พยายามอยางสุดขีดใน
การบีบมิใหไทยใหวีซาแกองคดาไลลามะ อางใน เขียน ธีระวิทย, นโยบายตางประเทศจีน, หนา 275.
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สําคัญ47 จะเห็นไดจากการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีหลี่เผิง (Li Peng) ของจีนในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1988 ไดประกาศหลัก 4 ประการ ในความสัมพันธระหวางจีน-อาเซียน คือ48
1) ตั้งอยูบนหลักการการอยูรวมกันอยางสันติ 5 ประการในความสัมพันธระดับรัฐตอรัฐ
2) สนับสนุนการตอตานลัทธิครองความเปนเจาในทุกสถานการณ
3) สนับสนุนความสัมพันธในเรื่องเศรษฐกิจ และหลักการในความเทาเทียมกัน การได
ผลประโยชนทั้งสองฝาย
4) สนับสนุนการระหวางประเทศ โดยยึดถือและเคารพตามหลักการความเปนอิสรภาพ
และความไววางใจซึ่งกันและกัน
พัฒนาการความสัมพันธไทย-จีนที่มีความกาวหนาอยางตอเนื่อง ทําใหจีนใชไทยเปน
สะพานสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศอื่ น ๆ ในอาเซี ย น จะเห็ น ได จ ากจี น ได ท ยอยสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตในระดับปกติกับอินโดนีเซีย สิงคโปร ในป ค.ศ. 1990 และเวียดนามในป
ค.ศ. 1991 อีกทั้งยังมีบทบาทในการสรางสันติภาพทางการเมืองของกัมพูชา49 นอกจากนี้จีนยังได
แสดงบทบาทโดยการเขาเปนสมาชิกในการประชุมวาดวยความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟค (ASEAN
Regional Forum: ARF) ในป ค.ศ. 1995 ซึ่งเปนความสอดคลองกับยุทธศาสตรของจีนที่ตองการ
ถวงดุลยอํานาจสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนในภูมิภาคนี50้
ในขณะเดียวกันไทยก็เห็นความสําคัญของจีนในฐานะมหาอํานาจที่อยูใกลตัว และเปนทัง้
ตลาดและแหลงลงทุนที่สําคัญ ถึงแมวาจีนจะมีศักยภาพในฐานะคูแขงทางเศรษฐกิจก็ตาม เพราะ
นั บ ตั้ ง แต ห ลั ง สงครามเย็ น เป น ต น มา จี น ได ทํ า การปรั บ แนวทางและปรั บ เปลี่ ย นนโยบาย
ตางประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมระหวางประเทศ โดยจีนไดใชนโยบาย
ทางการทูตรอบทิศทาง (Omni-directional Diplomacy Policy) โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการ
แหงการอยูรวมกัน 5 ประการ รวมถึงจีนยังไดแสดงบทบาทมากขึ้นในประชาคมระหวางประเทศ

47

Micheal Yahuda, The International Politics of the Asia-Pacifics (London: Routledge Curzon,
2003), p. 159. และ กุสุมา สนิทวงศ ณ อยุธยา, “นโยบายตางประเทศไทยหลังสงครามเย็น,” 5 ทศวรรษการ
ตางประเทศของไทยจากความรวมมือสูความขัดแยง, หนา 227.
48
Joseph Y.S. Cheng, “China’s ASEAN Policy in the 1990’s: Pushing for Regional Multipolarity,”
Contemporary Southeast Asia Volume 21 Number 2 (August 1999): 179.
49
Zhao Quansheng, “China’s Foregin Policy in Asia Pacific Region: Modernization, Nationslism
and Regionalism, ” in China Review 1995, edited by Lo Chi Kin, Suzanne Peper and Tsui Kai Yean
(Hongkong: The Chinese University, 1995), pp.8-15.
50
Micheal Leifer, “China in Southeast Asia,” p. 165.
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เพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และสงเสริมความมั่นคงซึ่งกันและกัน51 ซึ่งนอกจากไทยจะมี
ความสัมพันธกับจีนในระดับทวิภาคีแลว ยังไดมีความสัมพันธในระดับพหุภาคีดวยทั้งในกรอบ
ภู มิ ภ าคและอนุ ภู มิ ภ าค ไม ว า จะเป น ความร ว มมื อ ในกรอบอาเซี ย น เอเปค อาเซ็ ม (ASEM)
สี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ เปนตน
2.2.2 ชวง ป ค.ศ. 1996-2001
ความสัมพันธไทย-จีน ในชวงนี้สามารถแบงไดเปน 2 ชวงยอย คือ กอนวิกฤตเศรษฐกิจ
และหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนี้
2.2.2.1 กอนวิกฤติเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1995-1997)
ในสมัยรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา การดําเนินนโยบายตางประเทศนั้นเปนไปในทิศทาง
เดียวกับรัฐบาลกอนๆ โดยพยายามจะทําใหไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาคใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
และเนนสรางความรวมมือในกรอบเหลี่ยมเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และการปรับเปลี่ยนฐานะจากประเทศผูรับการชวยเหลือสูการเปนผูใหความชวยเหลือแก
ประเทศเพื่อนบาน52 โดยใชความไดเปรียบทางที่ตั้งของไทยในการเปนศูนยกลางทางดานภูมิ
รัฐศาสตร เชื่อมระหวางอินโดจีนกับอาเซียน ดังนั้นเปาหมายหลักของไทยในชวงนี้ คือ อินโดจีน
พมา อาเซียน และจีนทางตอนใต53
ถึ ง แม ว า รั ฐ บาลนี้ ไ ด ดํ า เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ โดยยั ง คงเสริ ม สร า ง
ศัก ยภาพของไทยทางด า นการแข ง ขั น และการขยายการค า การลงทุน กั บต า งประเทศอย า ง
ตอเนื่อง54 แตความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของไทยตั้งแตป ค.ศ. 1988 ใน
ลักษณะที่กาวกระโดดที่ผานมา เริ่มสงผลใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยยังไมพรอมที่จะ
ปรับตั ว เชน มี การชะลอในดานการสง ออก เพราะไดสูญเสีย ตลาดสิน คา ส งออกที่เ นนการใช
แรงงานแกประเทศคูแขง อาทิ จีน เวียดนาม เนื่องจากตนทุนการผลิตของไทยสูงกวา เปนตน เมื่อ
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Eikenberry, “Does China Treaten Asia Pacific Regional Stability,” Parameters, 225(Spring
1995): 82-103.
52
สุนิสา สุขขี, บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ. 25242539, หนา 171.
53
ประภัสสร เทพชาตรี, นโยบายตางประเทศไทยจากยุควิกฤตเศรษฐกิจสูสหัสวรรษใหม
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ็มหาวิทยาลัย, 2543), หนา 16.
54
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ปาริชาต ศิวะรักษ, เปรียบเทียบนโยบายบริหารประเทศ 4 รัฐบาล
(กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2539), หนา 16-33.
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สภาพเศรษฐกิจเริ่มสอเคาที่จะเลวรายลง ประกอบกับมีวิกฤตทางการเมืองจึงทําใหรัฐบาลของ
นายบรรหารตองประกาศยุบสภา และรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เขามาบริหารประเทศ55
ภายใตการบริหารงานของพลเอกชวลิต ยังคงดําเนินนโยบายตางประเทศและนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางประเทศไมตางจากรัฐบาลอื่นๆ มากนัก แตก็ยังไมสามารถเรียกความมั่นใจจาก
นักลงทุนกลับมาได ในทางตรงกันขามสถานการณเศรษฐกิจกลับรุนแรงยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนปญหา
เงินเฟอ การขยายตัวของการขาดดุลบัญชีสะพัด การไหลออกของเงินจากตางประเทศ การตกต่ํา
ของตลาดหุน การขยายตัวของหนี้เสียที่มาจากอสังหาริมทรัพย56 นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการเก็ง
กําไรคาเงินบาทอยางตอเนื่องตั้งแตตนป ค.ศ. 1997 ซึ่งไทยตองนําเงินทุนสํารองระหวางประเทศ
ไปปองกันเงินบาททําใหตองสูญเสียเปนจํานวนมาก จนทําใหรัฐบาลตองประกาศปลอยใหเงินบาท
ลอยตัว โดยใหคาเงินบาทเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเงินตราตางประเทศในวันที่ 2 กรกฎาคม
ค.ศ. 1997 และตามมาดวยการปดสถาบันทางการเงินถึง 56 แหง ในที่สุดไทยตองขอความ
ชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นอกจากนั้น
วิกฤตดังกลาวไดขยายตัวไปยังอินโดนีเซีย เกาหลี และกลายเปนวิกฤตของภูมิภาคเอเชีย57
ความสัมพันธไทย-จีน ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ยังคงมีพัฒนาการที่ดีอยางตอเนื่องทั้ง
ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งเนนความรวมมือทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก โดยจีนไดวิธีทางการ
ทูตเชิงเศรษฐกิจอยางใกลชิดกับไทย เพื่อที่จะเขาไปสูการริเริ่มกับอาเซียนในวงกวาง ซึ่งไทยไดชวย
โนมนาวประเทศสมาชิกใหเขาผูกพันกับจีนมากขึ้น จีนไดเปนผูสังเกตการณครั้งแรกในการประชุม
ประจําปรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ที่มาเลเซีย ในป ค.ศ. 1991 และกรุงเทพฯ ในป ค.ศ. 1994
ไดมีแถลงการณรวมระหวางจีนกับอาเซียนในความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา และความ
รวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ในป ค.ศ. 1996 จีนไดมีสถานะเปนคูเจรจากับ
อาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 29 (ASEAN Ministerial Meeting: AMM)58
การที่อาเซียนมีนโยบายผูกพันกับจีนสวนหนึ่ง เพื่อเปนการสรางสมดุลกับสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาใชเรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องประชาธิปไตย มาเปนมาตรการกีดกันทางการคา
55

ชูศักดิ์ จรูสวัสดิ์, ระบบเศรษฐกิจและพัฒนาการเศรษฐกิจไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), หนา 139-142.
56
Chee Yuen, Toward an Alternative Transitional Development State Paradigm in East Asia
(Bangkok: Fac of Economics Chulalongkorn University, 2005), p.11.
57
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของไทย (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ
คบไฟ, 2542), หนา 101-102.
58
Michael R.J. Vatikiotis, “Catching the Dragon’s Tail: China and Southeast Asia in the 21st
Century,” Contemporary Southeast Asia, Volume 25, Number 1 (April 2003): 69.
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ในเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในขณะทีจ่ นี
ไมมีนโยบายดังกลาว อีกทั้งจีนและอาเซียนมีนโยบายสอดคลองกันในการตอตานลัทธิครองความ
เป น เจา และจีน ยังเปนประเทศแหงโอกาสในการขยายตัวทางการค าและการลงทุ น ของกลุ ม
ประเทศอาเซียนดวย ถึงแมวาจีนและบางประเทศในอาเซียนจะมีความขัดแยงในขอพิพาททาง
ดินแดน แตทั้ง 2 ฝายไดตกลงที่จะหาทางแกไขโดยสันติวิธี59
2.2.2.2 หลังวิกฤตเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1997-2001)
แรงกดดันของวิฤตเศรษฐกิจ และการเงินสงผลใหรัฐบาลของพลเอกชวลิตตองถูกวิจารณ
และมีการตอต านจากหลายฝ าย ไมวาจะเปนภาคประชาชน และภาคเอกชน จนในที่ สุดตอง
ประกาศลาออกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1997 และรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ไดเขามาบริหาร
ประเทศแทนที่ จึงไดมีการดําเนินนโยบายตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศแตกตางไป
จากเดิม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป โดยเนนการทูตเพื่อที่จะแกไขปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ ของประเทศ รัฐ บาลนี้ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญกั บ สหรั ฐ อเมริ ก าเป น อย า งมาก เนื่ อ งจาก
ตองการความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดกระทําผานทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะ
ในกรอบกองทุนการเงินระหวางประเทศ อันนําไปสูการมีบทบาทและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาใน
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของไทย60
การที่ไทยปรับนโยบายเขาหาสหรัฐอเมริกา ทําใหไทยตองลดความสําคัญในการรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบานทั้งในกรอบอนุภูมิภาค และองคกรอาเซียนลง ซึ่งการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่
ลุกลามไปทั่วเอเชียไดสงผลใหองคกรอาเซียนออนแอลง ประเทศสมาชิกตางใหความสําคัญกับการ
แกปญหาภายในประเทศของตนมากกวา โดยภาพลักษณของอาเซียนกลายเปนตัวอยางของความ
ลมเหลวทางเศรษฐกิจในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหอาเซียนสูญเสียศักยภาพ
ในเวทีระหวางประเทศมาก61 และในขณะเดียวกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังทําใหดุลแหงอํานาจ
ในภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปดวย โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน ซึ่งการ
วางเฉยตอปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระยะแรก และการถดถอยทางเศรษฐกิจของ
ญี่ปุนทําใหขาดความเปนผูนํา และความสามารถในการแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของภูมภิ าคนี้ ได
59

Alice D.Ba, “China and ASEAN: Renavigating Relation for a 21st Century Asia,” Asian Survey,
Vol.XLII, No.4 (July/August 2003): 626-634.
60
ดูเพิ่มเติมใน อุกฤษฏ ปทมานันท, การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสหรัฐอเมริกาตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทย: ทศวรรษที่ 1960 และ 1990 (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา, 2544).
61
ประภัสสร เทพชาตรี, นโยบายตางประเทศไทยจากยุควิกฤตเศรษฐกิจสูสหัสวรรษใหม, หนา
119.
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สงผลใหจีนขยายบทบาทและอิทธิพลทั้งทางการเมือง และเศรษฐกิจเขามาในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต62
สํ า หรั บ ความสั ม พั น ธ ไ ทย-จี น ในช ว งนี้ ถึ ง แม ว า ไทยจะดํ า เนิ น นโยบายผู ก พั น กั บ
สหรัฐอเมริกามากขึ้นเพื่อความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ แตไทยและจีนยังคงรักษาความสัมพันธที่
ดีตอกันตลอดมา จะเห็นไดจากจีนไดตัดสินใจดําเนินนโยบายชวยเหลือภูมิภาคนี้ โดยจีนไดแสดง
เจตจํานงคในการปลอยกูใหแกไทย 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายใตองคการกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศทั้งที่ไมไดเปนสมาชิก และการไมลดคาเงินหยวน โดยจีนมองวาการลดคาเงิน
หยวนจะเปนการกระหน่ําซ้ําเติมวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต การกระทําเชนนี้ของจีน
ยังไดเปนการเพิ่มบทบาทในการสรางดุลอํานาจในภูมิภาคนี้ดวย63 ซึ่งในชวงแรกของการเกิดวิกฤต
เศรษฐกิ จ นั้ น สหรั ฐ ยั ง ไม ไ ด ใ ส ใ จมากนั ก ในขณะที่ ญี่ ปุ น เองก็ ป ระสบป ญ หาเศรษฐกิ จ เรื้ อ รั ง
ภายในประเทศ ดังนั้นจึงเปดโอกาสใหจีนไดแสดงบทบาทในการชวยเหลือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
นี้ จะเห็นไดจากเจียงเจอหมินไดกลาวไววา “การเริ่มตนกาวใหมในพัฒนาการความสัมพันธจีนอาเซี ย น จะนํ า ไปสู ก ารไว ใ จซึ่ ง กั น และกั น และความร ว มมื อ ที่ แ ข็ ง แกร ง อั น เป น การรั ก ษา
ผลประโยชนรวมกัน”64 ดังนั้นหลังวิกฤตเศรษฐกิจถือไดวาความสัมพันธจีน-อาเซียน ไดมีความ
ใกลชิดมากขึ้น
นอกจากความชวยเหลือของจีนในรูปแบบของเงินกูใหแกไทยแลว ในเดือนกุมภาพันธ
ค.ศ. 1999 ไทยและจีนไดมีการลงนามในแถลงการณรวมวาดวยแผนงานความรวมมือในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อเปนกรอบของความรวมมือระหวาง 2 ประเทศ ทุกๆ ดานในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐาน
ของความสัมพันธที่มีลักษณะใกลชิดเปนพิเศษอยูแลว ซึ่งความรวมมือดังกลาวครอบคลุมอยาง
กวางทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ การคาและการลงทุน วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิชาการ
เกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ
และปญหายาเสพติด ตลอดจนความรวมมือในพหุภาคี ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนตอไทยและ
จีนแลว ยังเอื้ออํานวยประโยชนตอประเทศอาเซียนอื่นๆ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟคโดยรวมอีกดวย
ซึ่งไทยนับเปนประเทศแรกที่มีการลงนามในลักษณะดังกลาวนี้กับจีน โดยหลังจากนั้นมาเลเซีย
เวียดนาม และบรูไนไดมีการลงนามในลักษณะดังกลาวกับจีนดวย65
62

Frank Umbanch, “ASEAN and Major Powers: Japan and China a Changing Balance of
Power?”, pp. 202-203. Available from: http://www.weltpolitik.net/texte/asien/asean.pdf.
63
Doajiong Zha, “The Politics of China-ASEAN Economic Relation: Assessing the Move
Toward,” Asian Perspective, Vol. 26, No.4 (2002), pp. 65-67.
64
Alic D. Ba, “China and ASEAN: Renavigating Relation for a 21st Century Asia,” pp. 635-638.
65
สุรพงษ ชัยนาม, “ความสัมพันธไทยกับจีน: กระแสพัฒนาการ,” หนา 185-186.
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2.2.3 บทบาทของกลุมทุน นักธุรกิจ ตอพัฒนาการความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
ระหวางไทย-จีน ค.ศ. 1991-2001
บรรยากาศระหวางประเทศและการเมืองภายในประเทศหลังสงครามเย็น ไดเอื้ออํานวยให
บทบาทของกลุมทุน นักธุรกิจ มีความสําคัญเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะนับตั้งแตรัฐบาลชวน
หลีกภัย (ชวงป ค.ศ. 1992-1995) หรือรัฐบาล “ชวน 1” เปนตนมา เปนรัฐบาลที่เขาสูอํานาจโดย
ผานการเลือกตั้งอยางแทจริง อันเปนผลจากความเขมงวดของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ค.ศ. 1992 ซึ่ง
การใหความสําคัญกับการเลือกตั้งอยางสูง โดยเนนการแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชน ดังนั้น
พรรคการเมืองและนักการเมืองจําเปนตองไดรับเงินทุนสนับสนุนจากกลุมทุน นักธุรกิจ จํานวนมาก
ขึ้น เพื่อใชในการหาเสียงเลือกตั้ง อีกทั้งนักการเมืองจํานวนมากที่หันมาทําธุรกิจ ในขณะเดียวกัน
นักธุรกิจจํานวนมากหันมาเลนการเมืองมากขึ้นเชนกัน66 การขยายพลังและอิทธิพลของภาคเอกชน
โดยเฉพาะนักธุรกิจซึ่งเขาสูระบบการเมืองทางตรงดวยการเปนรัฐมนตรี หรือทางออมดวยการให
เงินสนับสนุนพรรค โดยสว นหนึ่ง นั้น ตองอาศัยกลไกทางการเมืองเพื่อปกปองสถานภาพและ
ผลประโยชน ท างธุ ร กิ จ และนํ า ไปสู ก ารสร า งพั น ธมิ ต รระหว า งนั ก ธุ ร กิ จ นั ก การเมื อ ง และ
ขาราชการในระดับหนึ่ง67 จากสภาพการเมืองดังกลาวที่กลุมทุน นักธุรกิจ มีบทบาทและอิทธิพล
มากเชนนี้ ทําใหรัฐบาลทุกรัฐบาลหลังสงครามเย็นเปนตนมามุงเนนนโยบายดานเศรษฐกิจเปน
สําคัญ
การขยายพลังและอิทธิพลของกลุมทุน นักธุรกิจนั้นไดสงผลตอพัฒนาการความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีนเปนอยางมาก จะเห็นไดจากภายหลังสงครามเย็น มูลคาการคา
และการลงทุนระหวางไทยและจีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (ดังตารางที่ 2.2) ซึ่งเปนผลจากการที่
รัฐบาลทุกรัฐบาลใหความสําคัญในการผลักดันนโยบายสงเสริมการคาและการลงทุนระหวาง 2
ประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะจีนเองนับตั้งแต ป ค.ศ. 1979 เปนตนมา จีนไดดําเนินการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ผลของการปฏิรูปเศรษฐกิจนั้นสงใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10.0 ในชวงป ค.ศ. 1991-1994 โดยป ค.ศ. 1994 การลงทุนจาก
ตางประเทศหลั่งไหลเขาไปในจีนอยางตอเนื่อง เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหเศรษฐกิจจีนเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว68

66

สุนิสา สุขขี, บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ. 25242539, หนา 133-135.
67
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของไทย, หนา 111.
68
สํานักเจรจาการคาทวิภาคี, “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนในรอบ 50 ป : นัยสําคัญตอประเทศ
ไทย,” เศรษฐกิจการพาณิชย, 31,279(ม.ค. – ก.พ. 2543): 62.
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นับตั้งแตป ค.ศ. 1993 เปนตนมา จีนเปนเปาหมายของการลงทุนโดยตรงของนักลงทุน
ตางชาติสูงสุดในบรรดาประเทศกําลังพัฒนา โดย ป ค.ศ. 1994 จีนไดเริ่มกําหนดแนวทางการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และมีการปรับปรุงนโยบายตางๆ อีกครั้ง ในป ค.ศ. 1995 ที่สําคัญ
ไดแก การสนับสนุนสาขาการลงทุน เชน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมเกษตรที่ใช
เทคโนโลยีชั้นสูง การลงทุนในภาคบริการ เปนตน อีกทั้งยังใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีตางๆ และ
สนับสนุนการเขาไปลงทุนในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนมากขึ้น เปนตน69 ซึ่งใน
ระหวาง 4 ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 8 (ค.ศ. 1991-1995) จีนไดรวมลงนามในสัญญา
การลงทุนกับตางประเทศถึงกวา 193,000 รายการ คิดเปนมูลคาการลงทุนกวา 306,050 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ โดยที่โครงการที่ริเริ่มดําเนินการแลวมีมูลคาการลงทุนประมาณ 113,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ คิดเปน 37% ของโครงการที่มีการลงนามในสัญญา70 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 9 (ค.ศ. 1996-2000) มีการลงทุนจากตางชาติมูลคารวม 213,480 ลานดอลลารสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 8 ถึงรอยละ 87 โดยประเทศผูลงทุนที่สําคัญ ไดแก ฮองกง
สหรัฐอมริกา ญี่ปุน ไตหวัน และสิงคโปร 71
ตารางที่ 2.2 สถิติการคาระหวางไทย-จีน ค.ศ. 1991-2001
ประมาณการคา
ไทยสงออก
มูลคา
% ไทย
มูลคา
1991
1,484
2.2
337
1992
1,604
2.1
387
1993
1,628
1.9
539
1994
2,318
2.3
932
1995
3,743.4
2.9
1,649.3
1996
3,827.8
3.0
1,876.9
1997
4,046.6
3.3
1,774.5
1998
3,568.7
3.7
1,766.7
1999
4,333.1
4.0
1,860.9
2000
6,226.1
4.7
2,836
2001
6,569.3
5.2
2,879.4
ที่มา: ศูนยสถิติการพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร
ป

69

มูลคา: ลานเหรียญสหรัฐฯ
ไทยนําเขา
ดุลการคา
มูลคา
1,147
- 810
1,217
- 830
1,089
- 550
1,386
- 454
2,094.0
- 444.7
1,950.9
- 74.0
2,272.1
- 497.6
1,801.9
- 35.2
3,389.6
- 611.2
3,389.6
- 553.1
3,696
- 822.6

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, เสนทางอนาคตความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน (กรุงเทพฯ:
กรมฯ, 2545), หนา 64.
70
สมภพ มานะรังสรรค, จีนมหาอํานาจในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน, 2546), หนา
162.
71
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, เสนทางอนาคตความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน, หนา 65.
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นโยบายสงเสริมการลงทุนของจีนดังกลาว ดังนั้นกลุมทุน นักธุรกิจ ของไทยจึงไดเขาไป
ลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะจีนตอนใต ซึ่งจนถึงป ค.ศ. 2001 ไทยเขาไปลงทุนใน
จีนประมาณ 2,600 โครงการ เงินทุนประมาณ 125,000 ลานบาท โดยในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
(ชวน 1) ไดเห็นความสําคัญของการขยายการติดตอกับจีนตอนใตและพัฒนาเครือขายคมนาคม
กับเพื่อนบาน72 เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในชวงป ค.ศ. (1987-1991) เศรษฐกิจภาคเหนือมี
อัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ย 6.8 ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10.9
ดังนั้นเพื่อเปนการสรางโอกาสใหมใหแกภาคเหนือของไทย73 การดําเนินโครงการสี่เหลี่ยมและหก
เหลี่ยมเศรษฐกิจจะทําใหไทยมีฐานะเปนเสนทางระบายสินคาจากประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะ
ลาวและจีนตอนใตออกสูตลาดโลก โดยไทยมีโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมทั้งถนน รถไฟ และ
สนามบิน ที่อยูในสภาพใชการไดดีอยางเพียบพรอม ทําใหสามารถขนสงถายสินคาจากพื้นที่ทาง
ภาคเหนือ ไปยังทาเรือบริเวณอาวไทยไดอยางสะดวกรวดเร็ว74
ในขณะเดียวกันบริเวณจีนตอนใตเปนภูมิภาคที่ลาหลัง ทางการจีนมีนโยบายพัฒนาพื้นที่
แถบนี้ใหเจริญเทียบเทากับบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลทางดานทิศตะวันออก เพื่อขจัดปญหาความ
เหลื่อมล้ําทางดานรายได ซึ่งจีนมีเปาหมายทางยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจอยูที่ 5 มณฑล
และเขตปกครองพิเศษ คือ ยูนนาน เสฉวน กุยโจว กวางสี และทิเบต โดยยูนนานจะเปนมลฑลที่มี
บทบาทสูงสุดในการเปนประตูใหกับมลฑลที่เหลือ75 ดังนั้นการสรางความรวมมือในกรอบสี่เหลี่ยม
และหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ จะสงผลดีใหจีนตอนใตและภาคเหนือของไทยมีโอกาสไดรับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ในป ค.ศ. 1996 รัฐบาลนายบรรหาร ไดมีนโยบายสงเสริมการลงทุนในจีนอยางเปน
ทางการอีกครั้ง โดยมีมาตรการตางๆ เพื่อสนองตอการสงเสริมการลงทุนของไทยในจีน เชน การ
จัดตั้งสถานกงสุลไทยในนครเซี่ยงไฮ จัดตั้งสภานักธุรกิจไทย-จีน (Thailand-Chinese Business

72

จุลชีพ ชินวรรโณ, “ประเทศไทยกับจีนตอนใตความรวมมือและทิศทางในอนาคต,” เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องความสัมพันธไทย-จีนตอนใต: ทางรอดวิกฤตเศรษฐกิจไทย (โครงการ
จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 11 มี.ค. 2541).
73
“โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: มิติใหมของการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียฺ,” สรุปขาวธุรกิจธนาคารกสิกร
ไทย 25,24(16-31 ธ.ค. 2537): 39.
74
ศราวุธ พันธปอม, “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: เติมความหวัง รวมพลังสานตอ,”. หนา 2.
75
พรพิมล ตรีโชติ วรศักดิ์ มหัทธโนบล และคนอื่นๆ, สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: ความเปนจริงและ
ผลกระทบ: รายงานการวิจัย (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา 33.
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Council) เพื่อใชเปนเวทีปรึกษาหารือ และเปนกลไกความรวมมือระหวางภาคเอกชน เปนตน76
โดยมีกลุมทุน นักธุรกิจไทยรายสําคัญเขาไปลงทุนในจีน ไดแก กลุมเจริญโภคภัณฑ บริษัทเกษตร
รุงเรืองพืชผล กลุมนักธุรกิจจากหอการคาไทย-จีน กลุมธนาคาร กลุมสหยูเนียน กลุมเอ็มไทย
บริษัทกระทิงแดง ปูนซีเมนตไทย เปนตน ประเภทกิจการที่นักธุรกิจไทยเขาไปลงทุน เชน ผลิต
อาหารสั ต ว ค รบวงจร ผลิ ต ภั ณ ฑ ท างเกษตร การประกอบชิ้ น ส ว นรถยนต แ ละจั ก รยานยนต
อุตสาหกรรมการบริการ เปนตน77 สําหรับเขตเมืองหรือมณฑลตางๆ ที่นักธุรกิจไทยเขาไปลงทุน
ไดแก เมืองตามแนวชายฝงและเขตปกครองตนเองตามแนวชายแดน เชน เหลียวหนิง เทียนจิน
เจียงซู เซี่ยงไฮ หนิงโป ฝูเจี้ยน กวางตุง กวางสี ยูนนาน เปนตน78
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 ทําใหแนวโนมการคาและการลงทุนของไทยในจีน
ลดลง เพราะองคกรธุรกิจขนาดใหญทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการและการเงิน ไดรับ
ผลเสียหายจากวิกฤตครั้งนี้มาก เชน ในภาคอุตสาหกรรม กลุมเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งมีบริษัทใน
เครือถึง 280 แหงใน 16 ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีน ตองประสบปญหาดานเงินสด
หมุนเวียนและมีหนี้สินจากการกูยืมเงินตราตางประเทศประมาณ 1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ79 ซึ่ง
รวมไปถึงธนาคารพาณิชยเอกชน เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย เปน
ตน ไดลดทอนการลงทุนในจีนลงทั้งประเภทการลงทุนและมูลคาการลงทุน ซึ่งในชวงป ค.ศ.19951996 การลงทุนของไทยในจีนมีจํานวน 500 โครงการ จํานวนเงินลงทุน 1,059.97 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐฯ แตในป ค.ศ.1998 มีจํานวนโครงการลดลงเหลือเพียง 136 โครงการ จํานวนเงิน
ลงทุน 280.23 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “มติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0215/4643 เรื่องผลการเดินทางเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการของคณะรัฐมนตรีและคณะ,” 9 เมษายน 2539 ใน สุนิสา สุขขี, ,
บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ. 2524-2539, หนา 174-178.
77
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, เสนทางอนาคตความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน, หนา 30.
78
วรศักดิ์ มหัทธโนบล, “การปฏิรูปจีน: ยุทธศาสตรพื้นที่ทางเศรษฐกิจ,”, หนา 58-64.
79
Kevin Hewison, “Thailand’s Capitalism before and after the Economic crisis,” in Richard
Robison et.al (ed.) Politics and Market in the wake of the Asian Crisis (London: Routledge, 1999), p.
205 อางใน อุกฤษฏ ปทมานันท, วิกฤตเศรษฐกิจกับการปรับตัวของธนาคารไทยพาณิชยแหงประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา, 2546), หนา12.
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ตารางที่ 2.3 การลงทุนของไทยในจีน ชวงป ค.ศ. 1991-2001
ป
1991
1992
1993
1994
1995-1996
1997
1998
1999
2000
2001

จํานวนโครงการ
52
407
809
424
500
ไมพบขอมูล
136
119
130
75

(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐฯ)
จํานวนเงินลงทุน
108.27
727.51
1,075.20
781.33
1,059.97
ไมพบขอมูล
280.23
247.54
170.61
90.98

ที่มา: China Foreign Economic Statistics 1991-1992 (Bejing: China Statistical Information and
Consultancy Service Center, 1992); Almanac of China’s Foreign Economic Relation and Trade 19951996 (Hong kong: China Resource Advertising and Exhibition Company, 1996);
http://www.chinafdi.gov..cn , 7 September 2001, China Foreign Direct Investment Organization
(Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation) อางใน สุนิสา สุขขี, บทบาทบรรษัทขามชาติ
ไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ. 2524-2539, หนา 81 และ 201.

สวนการลงทุนของจีนในประเทศไทยยังมีไมมากนัก โดยประเภทที่บริษัทจีนที่เขามาลงทุน
ในไทย เชน เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคมีภัณฑและกระดาษ อุตสาหกรรมเบาและสิ่งทอ
โลหะ เครื่ อ งจั ก ร เป น ตน การลงทุน ของจีน ในไทยมุง สนองตลาดเพื่อเจาะตลาดภายในไทย
มากกวาแสวงหาแหลงผลิตเพื่อการสงออก80 โดยในป ค.ศ. 1998 ในการเยือนจีนของนายศุภชัย
พาณิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย (ชวงป
ค.ศ. 1997-2000) หรือรัฐบาล “ชวน 2” ไดบรรลุขอตกลงเกี่ยวกับการคาและการลงทุนในระดับ
หนึ่ง โดยเฉพาะในการขอใหจีนลดภาษีนําเขาใหต่ําลงและใหจีนเขามาลงทุนในไทยในกิจการอื่นๆ
เพิ่มขึ้น81 ซึ่งสงผลใหในป ค.ศ. 2001 มีจํานวนโครงการที่จีนยื่นขออนุมัติการลงทุน 16 โครงการ
มู ล ค า การลงทุ น 8,514.9 ล า นบาท โดยมี โ ครงการผ า นการอนุ มั ติ แ ล ว 12 โครงการ มู ล ค า
8,690.4 ลานบาท82

80
81

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, เสนทางอนาคตความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน, หนา 31.
วรศักดิ์ มหัทธโนบล, “จีน,” เอเชียรายป 1999/2542 (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา, 2542), หนา

195.
82

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, เสนทางอนาคตความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน, หนา 31.
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ทั้งนี้ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน ไมไดพัฒนาเฉพาะในระดับทวิภาคีเทานั้น หาก
ทั้งสองฝายไดกระชับความรวมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคีดวย โดยจะกลาวถึงเฉพาะในกรอบ
ขององคการการคาโลกและอาเซียน
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน ในกรอบองคการการคาโลกนั้น ไทยถือไดวาเปน 1 ใน
37 ประเทศ ที่สนับสนุนการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ซึ่งจีนใชเวลาถึง 15 ป นับตั้งแต ป
ค.ศ. 1986-2001 ในการไดสมาชิกภาพ ซึ่งความพยายามของจีนมาจากเศรษฐกิจมีการขยายตัว
สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจีนตองหาหลักประกันทางการคาระหวางประเทศ อันจะนําไปสูการรักษา
ผลประโยชนอันพึงไดของจีน โดยการเปนสมาชิกองคการการคาโลกจะชวยปองกันจีนจากการกีด
กันทางการคา และเปดโอกาสเขาสูตลาดของประเทศตางๆ อยางกวางขึ้น83 ซึ่งนอกจากจีนจะตอง
เจรจา 2 ฝายกับประเทศคูคาที่เปนประเทศสมาชิกตามพันธกรณีความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
และศุลกากร (General Agreement on Tariff and Trade) ภายใตองคการการคาโลกแลว จีนเอง
ก็ต องปฏิ รูป นโยบายเศรษฐกิ จ ภายในเพื่ อ ใหส อดคล องกับ องค ก ารการค า โลก เชน การปรั บ
โครงสรางหนวยงาน หรือองคกร การบริหารทางดานเศรษฐกิจ การปฏิรูปนโยบายดานภาษี และ
นโยบายดานการเงินการธนาคาร เปนตน84
ไทยและจีนไดมีการเจรจาตั้งแตป ค.ศ. 1994 โดยมีการเจรจารวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ในการ
เจรจาครั้งสุดทายมีนายศุภชัย พาณิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยใน
สมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย (ชวน 2) เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยและไดลงนามความตกลง 2 ฝาย
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2000 ณ กรุงปกกิ่ง85 การที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกนั้น ได
สงผลกระทบตอไทยทั้งในแงบวกและลบ ในแงบวกคือ ทําใหไทยสามารถขยายการสงออกไปยัง
จีนไดมากขึ้นทั้งสินคาเกษตร และอุตสาหกรรม เชน ขาว ยางพารา กุงสดแชแข็ง สิ่งทอ เปนตน
อยางไรก็ตามไทยก็ตองเผชิญกับภาวะการณแขงขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งในแงการคาและการลงทุน
เพราะไทยและจีนเปนคูแขงในสินคาที่คลายคลึงกันและสงออกไปยังตลาดเดียวกัน รวมทั้งเปน
แหลงดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ โดยจีนจะไดเปรียบจากปจจัยตางๆ เชน ตนทุนคาแรงต่ํา
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เปนตน86

83

สมภพ มานะรังสรรค, “จีนกับการเปนสมาชิกองคการการคาโลก,” จีนมหาอํานาจในศตวรรษที่ 21
หนา 103.
84
สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ, “การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของจีนกอนเขา WTO,”
เศรษฐกิจการพาณิชย, (ตุลาคม 2543): 23-34.
85
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, จีนเขา WTO: โอกาสและผลกระทบ (กรุงเทพฯ: กรมฯ, 2543), หนา 13.
86
เรื่องเดียวกัน, หนา 47.
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ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน ในกรอบของอาเซียนหลังสงครามเย็นเปนตน
มาไดขยายตัวอยางรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากสถานการณในภูมิภาคที่เขาสูสภาวะสงบลง และ
จากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของแตละประเทศที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม
ระหวางประเทศที่เปลี่ยนไปดวย ซึ่งในชวงป ค.ศ. 1981-2000 เปนชวงที่จีนสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศกับประเทศที่พัฒนาแลว และกําลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียตะวันออก
ดว ยการจัด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ เป ด ตามชายฝ ง ทะเลและการค า ตามแนวชายแดน และส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก และจีนไดดําเนินการเตรียมตัวเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก
ดวยการปรับปรุงและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ87
ดังนั้นชวงหลังสงครามเย็น จีนจึงใหความสําคัญกับอาเซียนในฐานะเพื่อนบานที่มีผลตอ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนและมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน88 โดยอาเซียนเปนกลุม
ประเทศหนึ่งที่มีทําเลที่ตั้งอยูใกลจีน และประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศมีระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจที่กาวหนากวาจีน ซึ่งการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (AFTA) ในป ค.ศ.
1992 สงผลใหอาเซียนมีศักยภาพในการตอรองทางการคาระหวางประเทศในเวทีโลกมากขึ้น อีก
ทั้งประชากรอาเซียนสวนหนึ่งประกอบดวยชาวจีนโพนทะเล ซึ่งมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจใน
อาเซียนและเปนผูเชื่อมโยงความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับอาเซียน โดยอาศัยชองทาง
การคาและการลงทุนระหวางกัน89
บทบาทเศรษฐกิจของจีนที่สําคัญในอาเซียนหลังสงครามเย็นเปนตนมา จึงเปนดานการคา
และการลงทุนระหวางกัน ถึงแมวาจีนและอาเซียนมิใชประเทศคูคาที่สําคัญตอกันเมือ่ เปรียบเทียบ
กับสหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุน แตมูลคาการคาระหวางประเทศก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยตลอด ในป
ค.ศ. 1991 มีมูลคาการคาระหวางกัน 8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และเพิ่มมากกวา 40 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2001 โดยสะทอนใหเห็นถึงการเติบโตอยางตอเนื่องวา สวนแบงของ
อาเซียนในการคาระหวางประเทศของจีนจาก 5.8 % ในป ค.ศ. 1991 เปน 8.2% ในป ค.ศ. 2001
ในขณะที่สวนแบงของจีนในการคาของอาเซียนขยายตัวจาก 2.3% ในป ค.ศ. 1991 เปน 6% ในป
ค.ศ. 2000 ซึ่งทําใหจีนเปนคูคาอันดับ 6 ของอาเซียน 90
87

นิรมล สุธรรมกิจ, บทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน (กรุงเทพฯ: สาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), หนา 470.
88
Doajiong Zha, “The Politics of China-ASEAN Economic Relation: Assessing the Move
Toward,”, pp. 63-64.
89
นิรมล สุธรรมกิจ, บทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน, หนา 465.
90
John Wong and Sarah Chan, “China-ASEAN Free Trade Area Agreement: Shaping Future
Economic Relation,” Asian Survey, Vol. XLIII, No.3(May/June 2003), pp. 512-514.
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จีนและอาเซียนมีความสัมพันธในฐานะประเทศคูแขงทางดานการรับการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ และมีฐานะเปนประเทศที่ตองพึ่งพาอาศัยกันดานการลงทุนดวย จะเห็นไดจาก
สัดสวนการรวมลงทุนของจีนในอาเซียนในโครงการลงทุนที่จีนเกี่ยวของเมื่อสิ้นป ค.ศ. 1991-1996
โดยในป ค.ศ. 1991 มีมู ลคาการลงทุ น 157.4 ลานดอลลารสหรั ฐฯ และเพิ่มเปน 395.2 ล า น
ดอลลารสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 1996 (ดูตารางที่ 2.4 ประกอบ) และกระแสการลงทุนโดยตรงของ
อาเซียนในจีน ชวงป ค.ศ. 1991-1996 ลานดอลลารสหรัฐฯ ไดมีมูลคาเพิ่มขึ้นโดยในป ค.ศ. 1991
มีมูลคา 332.02 ลานดอลลารสหรัฐฯ และเพิ่มเปน 30,579.77 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป ค.ศ.
1996 (ดูตารางที่ 2.5 ประกอบ)
ตารางที่ 2.4 สัดสวนการรวมลงทุนสะสมของจีนในอาเซียนในโครงการลงทุนที่จีน
เกี่ยวของ เมือ่ สิ้น ป ค.ศ. 1990-1996
(หนวย: รอยละ)
ประเทศผูรับทุน
สิงคโปร
มาเลเซีย
ไทย
ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
พมา
มูลคาการสะสมรวมของจีนในอาเซียน( ลาน US $)
มูลคาโครงการลงทุนที่จีนเกี่ยวของในอาเซียน ( ลาน US $)
สัดสวนการรวมทุนของจีนในอาเซียนที่จีนเกี่ยวของ (%)
สัดสวนการรวมทุนของจีนในโครงการลงทุนที่จีนเกี่ยวของ (%)

1991
26.6
48.9
42.2
42.8
30.0
50.0
62.6
157.4
39.8
50.0

1992
29.0
48.5
41.4
42.2
33.9
50.0
81.5
206.8
39.4
45.4

1993
30.4
48.4
41.6
42.2
33.9
50.0
99.8
249.3
40.0
45.7

1994
32.8
45.6
41.2
46.0
35.3
55.8
115.1
286.8
40.1
46.1

1995
36.5
43.0
31.5
46.0
36.0
47.6
70.8
134.3
377.0
35.6
46.2

1996
37.4
43.3
32.5
35.9
37.1
79.6
142.5
395.2
36.1
47.6

ที่มา: Board of the Almanac of China’s Foreign Relations and Trade อางใน นิรมล สุธรรมกิจ หนา 443.
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ตารางที่ 2.5 กระแสการลงทุนโดยตรงของอาเซียนในจีนตามที่ไดอนุมัติแลว ค.ศ. 19911996
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐฯ)
ประเทศเจาของทุน

1991

1993

1994

1995

1996

สิงคโปร
มาเลเซีย
ไทย
ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย
บรูไน
เวียดนาม
พมา
รวม FDI จากอาเซียน
FDI ทั้งหมดในจีน
สัดสวน FDI จากอาเซียนตอ
FDI ทั้งหมดในจีน (%)

155.21
40.21
108.25
17.44
10.91
332.02
11,976.82

2,954.20
758.55
1,074.25
630.63
257.08
3.51
58.46
30.83
5,767.51
111,435.66

3,777.96
617.34
781.33
290.69
280.74
1.14
122.57
4.84
5,876.61
82,679.77

8,665.75
1,060.66
637.55
213.15
-344.12
1.69
76.35
34.73
11,034.00
91,281.53

6,314.40
757.37
438.33
165.81
217.26
0.45
0.20
7.83
7,901.65
73,276.42

รวม 19931996
21,712.31
3,179.92
2,931.46
1,300.28
1,099.20
6.79
257.58
78.23
30,579.77
358,673.38

3.10

2.80

7.10

12.10

10.80

8.50

ที่มา: Board of the Almanac of China’s Foreign Relations and Trade อางในนิรมล สุธรรมกิจ หนา 443.

ดังนั้นจะเห็นไดวาการคาและการลงทุนระหวางจีน-อาเซียน มีโอกาสขยายตัวไปไดอีก
ถึงแมวาในชวงป ค.ศ. 1997 อาเซียนจะตองประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทําใหมีการชะลอตัว
การคาและการลงทุนระหวางกัน แมแตการคาและการลงทุนภายในกลุมอาเซียนเองก็มีการเติบโต
ที่ ช า ลง ส ง ผลให ต ลาดของอาเซี ย นขาดความเชื่ อ ถื อ และไม มี ศั ก ยภาพ 91 แต อ ย า งไรก็ ต าม
ความสัมพันธเศรษฐกิจทั้ง 2 ฝายยิ่งทวีความใกลชิดมากขึ้น เมื่อจีนไดใหเงินชวยเหลือไทยและ
อินโดนีเซีย อีกทั้งการไมลดคาเงินหยวน เพื่อมิใหเศรษฐกิจของอาเซียนตกต่ําไปมากกวานี้ ซึ่งการ
กระทําดังกลาว ไดสงผลใหจีนไดรับความเชื่อใจและเปนที่ชื่นชมจากกลุมประเทศอาเซียนเปน
อยางมาก ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเสถียรภาพของตลาดการคาอาเซียนกับมาไดรับความเชื่อมั่นอีก
ครั้งหนึ่ง92
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ทําใหประเทศอาเซียนตระหนักถึงความจําเปนในการรวมมือ
ทางการเงินและเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก และกับประเทศเอเชียตะวันออกมากขึ้น ดังนั้น
ในวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.1997 ไดมีการประชุมอยางไมเปนทางการครั้งแรกระหวางผูนําอาเซียน
91

Nguyen Phong Binh, “ASEAN+3: Cooperation to Narrow the Development Gap,” The
Emerging North-South Divide in East Asia: A Reappraisal of Asian Regionalism (Singapore: Eastern
Universities Press, 2004), 79.
92
Zhang Xiaosu and Sun Mengyang, China-The Stabilizer of Asia Economy of 21st Century
(Beijing: People University of China, 2004), p.3.
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จีน ญี่ปุน เกาหลีใต เพื่อปรึกษาถึงแนวทางแกไขวิกฤตการเงินและแนวโนมความรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียนกับเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่ 21 และการประชุมที่ฮานอยในวันที่ 16 ธันวาคม
ค.ศ. 1998 ผูนําอาเซียนและเอเชียตะวันออกไดรับขอเสนอของรองประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ของ
ทางการจีนที่เสนอใหจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีชวยกระทรวงการคลัง และรองผูวาการธนาคาร
ชาติของประเทศสมาชิกเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิรูปการเงิน และควบคุมการไหลออกของเงินทุน
ระยะสั้นในเอเชีย ตอมายังไดมีการเสนอแนวทางในการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใหยั่งยืน และสามารถถวงดุลยอิทธิพลของประชาคมยุโรปและ
กลุมเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ และยังไดมีการเสนอใหจัดตั้งเขตการคาเสรีในกลุมประเทศ
อาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three) ในป ค.ศ. 1999 93
นอกจากนี้ทั้งจีนและอาเซียน ไดมีการประสานความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกัน เชน
ในกรอบของสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ และลาสุดคือการดําเนินการจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียน-จีน ซึ่งไดริเริ่มขึ้นในป ค.ศ. 2000 ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 32 ณ
จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย94 นายกรัฐมนตรีจูหรงจีของจีนไดเสนอในที่ประชุมผูนําอาเซียน-จีน
(ASEAN-China Summit) ใหมีการศึกษาผลกระทบจากการที่จีนจะเขาเปนสมาชิกองคการคาโลก
และเสนอแนะมาตรการที่จะสงเสริมความรวมมือและการรวมกลุมของอาเซียนและจีน รวมถึง
ความเปนไปไดในการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางกัน95
ไทยนั้นมีบทบาทอยางมากในความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีน-อาเซียน โดยไทย
จัดเปนคูคาอันดับที่ 4 ของจีนรองจากสิงคโปร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตามลําดับ และเปนผู
ลงทุนจากอาเซียนในจีนอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร และมาเลเซียตามลําดับ โดยนักธุรกิจไทยเชื้อ
สายจีน เชน บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ นับไดวาเปนกลุมทุนธุรกิจกลุมแรกๆ ของอาเซียน ที่เขา
ไปบุกเบิกในการทําการคา การลงทุนในจีน และเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการคาและการลงทุนระหวาง
จีนและ อาเซียนขยายตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งปจจัยที่ทําใหไทยมีบทบาทในฐานะผูเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ระหวางจีนกับอาเซียนโดยอาศัยนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนเปนกุญแจสําคัญนั้น เนื่องจากไทย
93

สุรชัย ศิริไกร, “35 ป แหงการกอตั้งอาเซียนและยุทธศาสตรการปรับตัวในอนาคต,” เอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการ 35 ปอาเซียน เรื่องอาเซียนแหงอนาคต: ยุทธศาสตรประเทศไทย
รวมมือพรอมแขงขัน 8 สิงหาคม 2545 ณ หองนราธิป กระทรวงตางประเทศ รวมกับสํานักงานเลขานุการ
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน, หนา 4.
94
กรมจรจาการคาระหวางประเทศ, เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (กรุงเทพฯ: กรมฯ กระทรวงพาณิชย,
2546), หนา 1. (เอกสาร)
95
รุงนภา บุญยะนันท, เขตการคาเสรีไทย-จีน, กรมการคาตางประเทศ พฤษภาคม 2546. แหลงที่มา:
http://www.dft.moc.go.th/eximcentre/tecninical/fta_th.cn.htm
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ประสบความสําเร็จในการดําเนินการปลดปลอยคนจีน จากกลุมสัญลักษณและเอกลักษณเดิม
(Desocialization) กับกระบวนการนําคนจีนเขาสูสังคมและวัฒนธรรมไทยอยางผสมกลมกลืน
(Resocialization) ดวยมาตรการดานการศึกษา และการดําเนินนโยบายไมยินยอมใหมีการถือ 2
สัญชาติตามขอเรียกรองของจีน เมื่อมีการสถาปนาทางการทูตทําใหไทยไมมีปญหาชนสวนนอย
ชาวจีนเหมือนหลายประเทศในภูมิภาคนี้ 96 นอกจากนี้การที่ไทยไมมีพรมแดนติดตอกับจีนทําใหไม
มีปญหาขอพิพาททางพรมแดนกับจีนเหมือนมาเลเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส อีกทั้งไทยยังเปน
สะพานเชื่อมใหจีนกับประเทศในอาเซียนอื่นๆ สรางสัมพันธทางการทูตในชวงหลังสงครามเย็นอีก
ดวย97
สรุป
ดังที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา ความสัมพันธตั้งแตการสถาปนนาทางการทูตในป ค.ศ.
1975 จนถึงป ค.ศ. 2001 มีพัฒนาการไปอยางรวดเร็ว ซึ่งมูลเหตุสําคัญเนื่องจาก 2 ประเทศมี
ความผูกพันที่แนบแนนทั้งทางวัฒนธรรมและทางเชื้อชาติมายาวนาน ซึ่งพื้นฐานความสัมพันธ
ดังกลาวไดเอื้อประโยชนตอการพัฒนาความสัมพันธไทยกับจีน โดยเฉพาะความสัมพันธทางดาน
เศรษฐกิจ ซึ่งมีกลุมทุน นักธุรกิจ ชาวไทยเชื้อสายจีน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการขยายตัวการคา
และการลงทุ น ระหว า งกั น ทั้ ง นี้ ค วามร ว มมื อ ทางด า นเศรษฐกิ จ ได เ ป น ประเด็ น สํ า คั ญ ของ
ความสัมพันธไทยจีนนับตั้งแตหลังสงครามเย็นเปนตนมา ซึ่งปจจัยสําคัญนั้นเกิดจากนโยบาย
เศรษฐกิจและนโยบายตางประเทศของทั้งสองฝาย และสิ่งแวดลอมระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลง
ไป
นอกจากนี้บ ทบาทของจีน ที่ เ พิ่ม ขึ้ น ทั้ง ด า นการเมื อง และเศรษฐกิ จ ในภูมิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต จะเห็นไดจากการเขาเปนสมาชิกภาพองคการการคาโลก และการสนับสนุนการ
จัดตั้งเขตการคาเสนรอาเซียน-จีน นั้นสะทอนใหเห็นวาจีนใหความสําคัญในการเพิ่มศักภาพและ
บทบาททางเศรษฐกิจของตนในเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในขณะเดียวกันไทยเองก็ไดให
ความสําคัญในการบูรณาการเศรษฐกิจของตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศเชนเดียวกัน เชน การริเริ่มการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน เปนตน ซึ่งการแสดง
บทบาทดังกลาวนั้น สวนหนึ่งเกิดจากปจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางกลุมทุน ธุรกิจ ไดเปน
ตัวจักรสําคัญในการขยายบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศ
96

อภิญญา รัตนมงคลมาศ, “ความเปนจีนกับความสําเร็จทางเศรษฐกิจ: แนววิเคราะหกรณีศึกษาชาวจีน
โพนทะเลในประเทศไทย,” จีนในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง, หนา 454.
97
Michael R.J. Vatikiotis, “Catching the Dragon’s Tail: China and Southeast Asia in the 21st
Century,”, pp. 70-71.
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ความสัมพันธที่แนบแนนและยาวนานระหวาง 2 ประเทศนั้น ไดสงผลตอความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีนในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดมีพัฒนาการไปสูอีก
กาวสําคัญอีกครั้งหนึ่ง นั้นก็คือ การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ซึ่งปรากฏการณนี้จะอธิบายเหตุ
และปจจัยอยางละเอียดในบทตอๆ ไป

บทที่ 3
นโยบายของไทยตอจีนสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ความนํา
ความสัมพันธระหวางไทยและจีนในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นับไดวามีการ
พัฒนาและกาวหนาอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งไทย
และจีนไดมีการจัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Area) ในระดับทวิภาคีระหวางกัน ทําให
ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศมีความกาวหนาและใกลชิดกันมากขึ้น
ในบทนี้จะอธิบายถึงนโยบายของไทยตอจีน ที่เอื้อตอการพัฒนาความสัมพันธที่ใกลชิด
และความรวมมือทางดานตางๆ กับจีน ทั้งนโยบายตางประเทศและนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อันนําไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางกัน
รวมถึงความสัมพันธไทย-จีนในยุคนี้ดวย
3.1 นโยบายตางประเทศของไทยสมัยรัฐบาลทักษิณ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอรัฐสภา โดยในสวนของนโยบายตางประเทศ ไดมีหลักการสวนสาระสําคัญของนโยบายดังนี้ 1
1) มุงดําเนินนโยบายการตางประเทศโดยเนนการทูตเชิงรุกดานเศรษฐกิจ ประกอบกับการ
ทูตในดานตางๆ เพื่อฟนฟูและสรางความสัมพันธระหวางประเทศ รวมทั้งแสวงหาความรวมมือ
ระหวางประเทศในทุกดาน
2) ยึดหลักการดําเนินงานดานความมั่นคง การพัฒนา และการสรางสันติภาพระหวาง
ประเทศ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมภายใตกรอบแหงสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศที่
เกี่ยวของซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิก
3) เพิ่มบทบาทเชิงรุกในสังคมระหวางประเทศ โดยริเริ่มการขยายความรวมมือและ
ความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียนไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต และ
ภูมิภาคอื่น ๆ ใหใกลชิดยิ่งขึ้น รวมทั้งจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการประสานใหเกิดความรวมมือ
เพื่อดํารงสันติภาพและระงับความขัดแยงระหวางประเทศในภูมิภาค
1

นโยบายดานการตางประเทศ [Online]. แหลงที่มา: http://www.thaigov.go.th/eGovernmentWeb/
thaigov5.portal?_nfpb=true&_pageLabel=thaigov5_page_52_page_53 [2 ตุลาคม 2547]
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4) สงเสริม รักษา และคุมครองสิทธิและผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งของภาคเอกชน
ไทยแรงงานไทย และคนไทยในตางประเทศ
5) ฟนฟูและกระชับความสัมพันธ และความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกับ
ประเทศเพื่ อ นบ า นและประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย อย า งเร ง ด ว น ด ว ยการสานต อ หรื อ ริ เ ริ่ ม
ความสัมพันธและความรวมมือเพื่อการพัฒนาในทุกดาน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อ
นํามาซึ่งความเขาใจอันดีระหวางกัน ในการแกไขปญหาและการแสวงหาผลประโยชนรวมกันอยาง
สรางสรรค จริงใจ และโดยสันติวิธี
สาระสําคัญของนโยบายตางประเทศดังกลาว การทูตจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งของการดําเนินเชิงรุกในดานเศรษฐกิจของรัฐบาล ดังนั้นในการดําเนินความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ยุทธศาสตรหลักที่กระทรวงการตางประเทศยึดถือเปนแนวปฏิบัติ มีสวนสาระสําคัญของ
นโยบายดังนี้ 2
1) นโยบายตางประเทศตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะนโยบายเรงดวนใน
ดานเศรษฐกิจ
2) เนนการพัฒนาความสัมพันธหลากหลายมิติกับประเทศเพื่อนบาน โดยถือหลักวา
“ประเด็นใดที่ดีอยูแลวก็จะสงเสริมตอไป ความสัมพันธใดที่มีปญหาก็จะทบทวนแกไข”
3)
ใหค วามสํา คัญตอความร ว มมือกับ กลุม ประเทศในเอเชีย โดยพยายามเชื่อม
ความสัมพันธระหวางกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ-อาเซียน และกลุมประเทศเอเชียใต
4) นโยบายความผูกพันกาวหนา (Forward Engagement) หมายถึง การเสริม
ความสัมพันธทีมีอยูแลวใหเขมแข็งขึ้น รวมทั้งขยายความสัมพันธในกรอบตางๆ ใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาเขตการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
5) ใหความสําคัญกับมหาอํานาจเศรษฐกิจ โดยเนนความเปนหุนสวนในการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชนระหวางกัน
หลักการและยุทธศาสตรดานนโยบายตางประเทศดังกลาว จะเห็นไดวา รัฐบาลชุดนี้ไดให
ความสําคัญในการดําเนิ นการดานตางประเทศ จะตองมีบทบาทมากขึ้นในทุกๆ ดานและทุก
ภู มิ ภ าค โดยให ค วามสํ า คั ญ เป น พิ เ ศษกั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก เพื่ อ ทํ า การรั ก ษาสถานะ
(Status) ของประเทศและผลประโยชนของภูมิภาค ดังนั้นรัฐบาลจึงวางยุทธศาสตรดานการ

2

อินไซดการเมือง, หนึ่งปผลงานรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรกับภารกิจฟนฟูชาติ, หนา 111.
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ตางประเทศของไทยใหเปนไปในเชิงรุกในทุกๆ มิติ ของการดําเนินงานเพื่อปกปองและสงเสริม
ผลประโยชนของไทย3
หลักการและยุทธศาสตรนโยบายตางประเทศขางตนดังกลาว ไดสรางจุดเดนของนโยบาย
กลาวคือ การใชแนวทาง “วิถีเอเชีย” ในการดําเนินนโยบายในการฟนฟูและกระชับความสัมพันธ
กับประเทศเพื่อนบาน จะเห็นไดจากในระยะ 6 เดือนแรกของการเขาบริหารประเทศ ทั้งนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดเดินทางเยือนประเทศเพื่อนบานที่มี
พรมแดนติดตอกับไทยอยางครบถวน ในขณะเดียวกันรัฐบาลยังใหความสําคัญกับการกระชับ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ และประเทศที่มีบทบาททางดานเศรษฐกิจ ไมวาจะเปน
สหรัฐอมริกา ญี่ปุน จีน เปนตน ซึ่งรัฐบาลไดมุงดําเนินนโยบายตางประเทศโดยเนนการทูตเชิง
เศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) รวมกับทูตในดานตางๆ เพื่อขยายการคา การลงทุน โดยใน
การดําเนินการไดกระทําผานกลไกสําคัญ เชน กรอบเวทีความรวมมือระหวางประเทศในเอเชีย
(Asia Cooperation Dialogue: ACD) กรอบเขตการคาเสรีในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งนอก
ภูมิภาคและในภูมิภาคเอเชีย เปนตน 4 จะเห็นไดจากที่นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ ใหสัมภาษณนิตยสาร ฟารอีสเทิรน อีโคโนมิก ถึงนโยบายตางประเทศวา
“...จะมุงเรื่องการคา โดยไมมีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและหลักการประชาธิปไตย
อีกประเด็นที่คอนขางเดน คือ นโยบายการชูเอเชีย และตองการใหไทยเปนสะพานของเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียใต โดยมุงเนนเรื่อง “วิถีเอเชีย” คือใชสายสัมพันธสวนตัวเขาหากัน และ
สนับสนุนความรวมมือของประเทศในเอเชีย …” 5

การที่รัฐบาลไดดําเนินนโยบายตางประเทศในเชิงรุก (Forward Engagement) เพื่อ
เสริ มสรา งบทบาทของไทยในภูมิภาคและเวทีค วามรว มมื อ ระหวา งประเทศ ได สงผลใหไทย
สามารถขยายความรวมมือในมิติตางๆ ผานการเปนเจาภาพจัดการประชุมที่สําคัญ ไมวาจะเปน
การประชุมรวมมือเอเชีย โดยเฉพาะการประชุมเอเปค นําไปสูการวางลูทางที่จะรวมมือกันใน
หลายๆเรื่องในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร และการรวมมือกันสนับสนุนใหประเทศไทยไดมี
บทบาทในการแกไขปญหาสําคัญของภูมิภาค เชน การเปนเจาภาพจัดประชุมหารือแนวทางการ
3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กระทรวงตางประเทศ, “แผนเปาหมายหลักการดําเนินการดานตางประเทศของ
ไทย ประจําป 2545-2547” แผนเปาหมาย 2545-2547 (กรุงเทพฯ: กระทรวงตางประเทศ, 2545), หนา 81-87.
4
อินไซดการเมือง, หนึ่งปผลงานรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรกับภารกิจฟนฟูชาติ (กรุงเทพฯ:
กองบรรณาธิการ, 2545), หนา 112-115.
5
กวี บานไท, “นโยบายตางประเทศใหมมุงการคาอยางเดียว,” เนชั่นสุดสัปดาห, 9,455(19-25
กุมภาพันธ 2544): 93.
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ปองกันแกไขการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory
Syndrome: SARs)6 เปนตน ซึ่งนอกจากจะไดรับการยอมรับจากประเทศตางๆ ในเรื่องสารัตถะ
ของการประชุมแลว ยังรวมถึงการยอมรับศักยภาพของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางของศูนย
ประชุมนานาชาติอีกดวย นอกจากนั้น ไทยยังมีบทบาทในการจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ กับ ประเทศเพื่อนบา นที่ สํ า คั ญ เชน ยุ ท ธศาสตรความร ว มมือ ทางเศรษฐกิ จ ระหวา ง
กัมพูชา ลาว พมา และไทย (Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR,
Myanmar and Thailand –ECS) ที่มุงเนนการสรางความสามารถในการแขงขัน การสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน7 เปนตน
หลักการและยุทธศาสตรนโยบายตางประเทศดังกลาว สามารถวิเคราะหตามระดับการ
วิเคราะหเปาประสงคของนโยบายไดดังตอไปนี้
1) ระดับภายในประเทศ
นโยบายต า งประเทศของรั ฐ บาล สะท อ นถึ ง การตอบสนองนโยบายต อ การเมื อ ง
ภายในประเทศและแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ โดยการผูกโยงการใชกิจการตางประเทศ จะเห็นไดชัด
จากการเสนอนโยบาย “ความรวมมือเอเชีย” หรือ ACD (Asia Cooperation Dialogue) ซึ่งเปน
นโยบายเกี่ยวกับความรวมมือระหวางคนเอเชียดวยกันเอง แตนโยบายดังกลาวถูกผูกโยงวาเปน
การตอบสนองการเมืองภายในประเทศมากกวา กลาวคือ ในระยะเริ่มแรกของการกอตั้งพรรคไทย
รักไทย นโยบายหาเสียงที่สําคัญของพรรคคือการมุงเนนนโยบายการเมืองภายในประเทศ โดยเนน
การพึ่งตัวเองภายในประเทศมากกวาการพึ่งเศรษฐกิจภายนอก อันประกอบดวย นโยบายพักชําระ
หนี้เกษตรกร การสรางวิสาหกิจชุมชน การสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน เมื่อ
เปนดังนี้ การรื้อฟนการเปนสัมพันธมิตรกับประเทศมหาอํานาจในเอเชียไดแก จีน อินเดีย ญี่ปุน
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จึงเปนนโยบายตางประเทศที่สอดคลองกับนโยบายภายในประเทศที่พรรคไทย
รักไทยไดรณรงคหาเสียงเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งครั้งนั้นใหได 8 อีกทั้งยังเปนการเรงฟนฟูวิกฤต
6

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARs) หรือไขหวัดมรณะ
ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อเรียกวา โคโรนาไวรัส ซึ่งสามารถทําใหเกิดโรคไดทั้งในมนุษยและสัตว โดยธรรมชาติ
ของไวรัสชนิดนี้จําเปนอยางยิ่งตองอยูในรางกายคนหรือสัตว และเมื่อใดตองออกมาอยูภายนอกรางกายก็จะถูก
ทําลายลงงายดาย
7
“ภาพรวมผลการดําเนินการตามแนวแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ,” รายงานผลการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ปที่สาม 6 กุมภาพันธ 2546
– 6 กุมภาพันธ 2547), หนา 7.
8
อุกฤษฏ ปทมานันท, “บททดสอบนโยบายตางประเทศไทย,” มติชนสุดสัปดาห, 22,1127(25-31
มีนาคม 2545): 26.
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เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอีกดวย โดยไดกําหนดเชิงยุทธศาสตรเพื่อสรางความเขมแข็งแกประเทศดวย
การเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจในประเทศ และเชื่อมไทยสูตลาดโลก (Local link, Global reach)
2) ระดับภูมภิ าค
การเดินทางเยือนมาเลเซีย เวียดนาม ฮองกง และแถบประเทศเอเชียอื่นๆ ของ พ.ต.ท
ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ในระยะแรกของการเข า มาบริ ห ารประเทศนั้ น เป น การสะท อ นถึ ง นโยบาย
ตางประเทศที่ถือวา เปนสวนหนึ่งของแผนงานสรางความรวมมือระดับภูมิภาคเอเชียใหมากขึ้น
โดยไดดําเนินนโยบายเชิงรุกในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน เชน นโยบายไทยตอ
พมาดวยการใชการทูตสวนตัวในการแกปญหาตางๆ เปนตน นอกจากนี้ไทยยังไดดําเนินนโยบาย
ผานองคกรอาเซียนอีกดวย9 จะเห็นไดจากการรวมมือกับประเทศสิงคโปรในการผลักดันใหอาเซียน
เขาสูระบบโลกเศรษฐกิจเสรีใหเร็วยิ่งขึ้นกอนกรอบที่กําหนดไวในป ค.ศ. 2020 ไมวาจะเปนการเกิด
อาเซียน+3 หรือการรวมมือทางเศรษฐกิจกับกลุมประเทศเอเชียใต ซึ่งผูนําทั้งสองประเทศเห็นวา
การทําใหอาเซียนเปนระบบเสรีอยางสมบูรณกอนป ค.ศ. 2020 นั้น จะทําใหเกิดผลประโยชนใหแก
อาเซียนเร็วยิ่งขึ้น10
การดํ า เนิน นโยบายดัง กล า วนับวา มี ความสอดคลองกับกระแสภูมิภาคนิย มในเอเชีย
ตะวันออกครั้งใหมที่กอตัวขึ้นอยางกระชับแนน ทั้งในระดับความรวมมือทางดานการเงินและ
เศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการเกิดอาเซียน+3 ความรวมมือสําหรับเอเชีย หรือโปอาวฟอรั่ม11 จะเห็นได
จากคํากลาวสวนหนึ่งในสุนทรพจนของนายกรัฐมนตรีในงาน “ฟอรจูน โกบัลฟอรั่ม” (Fortune
Global Forum) ณ ฮองกง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 ดังนี้
“เอเชี ย จํ า เป น ต อ งย อ นกลั บ มาสํ า รวจค น หาจุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
รวมมืออยางใกลชิด ทั้งดานการคา และการพัฒนา เพื่อนําไปสูการผลิต และสรางสรรคสินคา
อยางมีคุณภาพใหมๆ ในระดับโลก โดยอาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีระดับโลก ผนวกเขา
กับภูมิปญญาที่มีอยูและความรูความสามารถแตบุพกาล เอเชียจําเปนตองเปลี่ยนจากการ
มุงแขงขันกันคาขายนอกภูมิภาค ไปสูการเชื่อมโยงเครือขายการคาภายในภูมิภาคใหมากขึ้น
9

N. Ganesan, “Thaksin and the Politics of Domestic and Regional Consolidation in Thailand,”
Contemporary Southeast Asia 26, No.1 (April 2004): 33-37.
10
Singapore-Thailand see need to implement ASEAN free trade area earlier [Online]. Available
from: http://www.bilaterals.org/article.php3idarticle=961 [2004, November 11 ]
11
Simon S.C. Tay, “East Asian Regionalism: What’s at Stake?,” The Emerging North-South
Divide in East Asia: A Reappraisal of Asian Regionalism (Singapore: Eastern Universities Press,
2004), 4.
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รวมทั้งการรวมมือในตลาดอื่นๆ ถาเราสามารถรวมแรงรวมใจในการขยายการคาภายใน
ภูมิภาคซึ่งกันและกันดั่งเชนยุโรปกระทําอยู ก็สามารถถือไดวาเอเชียกําลังกาวยางในทิศทางที่
ถูกตอง...”12

อีกทั้งรัฐบาลชุดนี้ไดริเริ่มแนวคิดเรื่องความรวมมือแหงเอเชีย หรือ ACD นั้น ไดสอดรับกับ
การประชุมโปอาว ฟอรัม (Boao Forum for Asia) ที่จัดขึ้นโดยจีน ซึ่งมีจุดประสงครวมกันที่
ตองการจะใหมีการรวมพลังระหวางกลุมประเทศเอเชียดวยกัน แตไมใชเพื่อการมุงการกีดกันทาง
การคาหรือคาขายกันเอง แตเปนการรวมตัวกันเพื่อขยายตลาดทุกฝายในกลุมประเทศเอเชีย ใน
ขณะเดียวกันก็ไมกีดกันหรือตัดสัมพันธกับประเทศนอกกลุมประเทศเอเชีย13
นอกจากนี้ ไ ทยยั ง ได มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเป น ตั ว เชื่ อ มโยงระหว า งภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย จะเห็นไดจากไทยพยายามผลักดันใหเกิดเขต
การคาเสรีระหวางจีนกับอาเซียน โดยไทยไดอาศัยความสัมพันธที่ใกลชิดกับจีนเปนพิเศษสามารถ
ผลักดันใหเกิดเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน ไดจนเปนผลสําเร็จ และไดมีการลงนามลดภาษีผัก
ผลไมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2003 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2004 ซึ่งการ
ดําเนินการเจรจานี้อยูภายใตกรอบเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน การดําเนินนโยบายดังกลาวยังเปน
การสงเสริมภาพลักษณของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ใหกลายเปนผูนําเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีก
ดวย14
3) ระดับระหวางประเทศ
“การดําเนินนโยบายตางประเทศในสังคมระหวางประเทศ ตองสามารถรองรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในกระแสโลกาภิวัตนไดอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความมั่นคง
และสงเสริมใหนโยบายตางประเทศสามารถสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศของไทยใน
เวทีร ะหว า งประเทศบนพื้น ฐานแหง หลัก การระหวา งประเทศ และสามารถเปลี่ยนความ
แตกตางใหกลายเปนความรวมมือกันฉันทหุนสวนเพื่อสรางสันติภาพ ความมั่นคง และความ
รุ ง เรื อ งของประเทศ ของภู มิ ภ าค และประชาคมโลก อั น นํ า ไปสู ก ารยอมรั บ ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี
เกียรติภูมิ และบทบาทของไทยในสังคมระหวางประเทศ รวมทั้งเปนการผลักดันใหประเทศ

12

พิจิตรา, คิดอยางทักษิณ ชินวัตร (กรุงเทพฯ: ฐานมีเดีย เน็ตเวิรค, 2546), หนา 108.
”เปดแนวคิด สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดัน เอซีดี ผนึก โบอาว ฟอรัม ปลุกยักษหลับแหงเอเชียฟน,” มติชน
สุดสัปดาห, 22,1132(29 เมษายน 2545): 22.
14
N. Ganesan, “Thaksin and the Politics of Domestic and Regional Consolidation in Thailand,”
Contemporary Southeast Asia, : 39-40.
13
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ไทยเปนที่นาจับตามองและเปนที่สนใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของ
นานาประเทศอีกดวย”15

นโยบายการทู ตเชิง รุ ก ต อสังคมระหวางประเทศดังกล า ว ของรั ฐ บาล พ.ต.ท. ทั ก ษิณ
ชินวัตร ในระดับระหวางประเทศ นับไดวามีลักษณะรอบดาน หรืออาจเรียกวาเปนการทูตรอบ
ทิศทาง (Omni-direction Policy) จะเห็นไดจากการเยือนประเทศตางๆ ทั้งแบบไมเปนทางการและ
เปนทางการนับ 10 ประเทศ เพียง 2 ป นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนตางประเทศทั้งสิ้น 55 ครั้ง เพื่อ
ขยายยุทธศาสตร ขยายความคิด “ทักษิโณมิกส” (Thaksinomics) อันเปนการสรางพันธมิตร
สันติภาพ เปนตนทุนสําคัญของรายไดในระบบเศรษฐกิจเสรี ดวยการจัดทําเขตการคาเสรีกับนานา
ประเทศ โดยการพุ ง เป า ไปที่ จี น ประเทศมหาอํ า นาจตะวั น ออก และสหรั ฐ อเมริ ก าประเทศ
มหาอํานาจตะวันตก 16
ความสัมพันธระหวางจีนและสหรัฐอมริกา นับไดวามีอิทธิพลตอนโยบายตางประเทศของ
รัฐบาลไทยมาทุกยุคทุกสมัย แมวารัฐบาลชุดนี้จะมีนโยบายอยางชัดเจนที่มุงเนนเอเชีย และให
ความสําคัญกับจีนเปนพิเศษ เชน การประกาศวาไทยกับจีนเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร เปนตน
แตระยะแรกของการเขามาบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ ความสัมพันธระหวาง 2 มหาอํานาจมี
แนวโนมที่ไมดีนัก เนื่องจากนโยบายตางประเทศทาทีที่แข็งกราวของรัฐบาลจอรจ ดับเบิ้ล ยู บุช
และการเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐอเมริกาชนกับเครื่องบินขับไลจีน อีกทั้งการที่
สหรัฐอเมริกาขายอาวุธใหกับไตหวัน ซึ่งความสัมพันธที่เสื่อมทรามลงของทั้ง 2 มหาอํานาจไดสราง
ความกังวลใหกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย เชน ไทย ในการที่จะรักษาความ
เปนกลาง17 เพราะถึงอยางไรสหรัฐอเมริกายังคงเปนตัวแปรสําคัญในระบบระหวางประเทศ ทําให
รัฐบาลไมสามารถละทิ้งการใหความสําคัญกับสหรัฐอเมริกาได ซึ่งการกอวินาศกรรมเมื่อวันที่ 11
กันยายน ค.ศ. 2001 (9/11) และสงครามตอตานการกอการรายของสหรัฐอเมริกา สงผลกระทบ
อยางกวางขวางไปทั่วโลก แตในขณะเดียวกันไดสงผลใหความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกาและ
จีนมีแนวโนมที่ดีขึ้นดวย โดยระยะแรกจีนไดมีนโยบายสนับสนุนตอตานขบวนการกอการรายและ

15

กระทรวงตางประเทศ, การปฏิบัติภารกิจดานการตางประเทศที่สําคัญของรัฐบาลในรอบ 2 ป
(กุมภาพันธ 2544-กุมภาพันธ 2546) (กรุงเทพฯ: กระทรวงตางประเทศ, 2546), หนา 42.
16
ศัลยา ประชาชาติ, “ถอดรหัส Thaksinomics ทักษิณงัด Dual Track บันไดสูผูนําอาเซียน” มติชนสุด
สัปดาห, 23,1204(12-18 ก.ย. 2546):16.
17
“มังกร-อินทรี ตึงเตรียด บททดสอบความภักดีของเอเชีย,” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 47,52(25-31
พฤษภาคม 2544): 30-31.
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พร อ มที่ จ ะให ค วามร ว มมื อ กั บ สหรั ฐ อเมริ ก า 18 แต ท า ที ข องจี น มี ค วามระมั ด ระวั ง มากขึ้ น เมื่ อ
สหรัฐอเมริกาโจมตีอัฟกานิสถาน และอิรัก โดยจีนเห็นวาการตอตานขบวนการกอการรายทุก
รูปแบบควรผานความคิดเห็นจากสหประชาชาติเสียกอน19
สําหรับไทยการเกิดเหตุการณ 9/11 ไดสงผลกระทบนโยบายตางประเทศระดับระหวาง
ประเทศของไทย คือ ไทยไดมีนโยบายสนับสนุนตอตานการกอการรายของสหรัฐอเมริกา อันนํามา
สูการเปนพันธมิตรนอกนาโต (NATO) อีกทั้งไทยยังไดสงกองกําลังทหารไปอัฟกานิสถานและอิรัก
อีกดวย การดําเนินนโยบายของไทยดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นถึงนโยบายตางประเทศของรัฐบาล
ว า ถึ ง แม จ ะมี น โยบายที่ จ ะมุ ง เน น เอเชี ย โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ จี น เป น พิ เ ศษ เพื่ อ มุ ง หวั ง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ แตในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ยังคงใหความสําคัญกับสหรัฐอเมริกา ใน
ฐานะประเทศมหาอํานาจที่มอี ิทธิพลตอการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยในความสัมพันธ
ระหวางประเทศมายาวนาน และยังมีบทบาทตอเศรษฐกิจไทยเชนกัน
การดําเนินนโยบายดังกลาว รัฐบาลไดหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับ คือ การ
จัดทําเขตการคาเสรี โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะใชการตางประเทศ เปนกลไกสงเสริมและสนับสนุน
การขยายการสงออกและบริการของไทยไปยังตางประเทศ รวมทั้งแสวงหาพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
ทีมีศักยภาพเพื่อสรางความรวมมือที่ใกลชิดดานการคา และการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขัน ซึ่งรัฐบาลมองวาการจัดทําเขตการคาเสรีจะเปนกลไกในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและ
สิทธิประโยชนทางเศรษฐกิจตางๆ ในตางประเทศ รวมทั้งยังเปนการยกระดับความนาสนใจของ
ไทยในเวทีระหวางประเทศ และสรางความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนตางประเทศอีกดวย20
นโยบายตางประเทศในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร สามารถสรุปไดวา มีความ
โดดเดนกวารัฐบาลชุดกอนๆ คือ การพยายามนําเสนอนโยบายที่แตกตางจากแนวความคิดเดิม
แตถึงอยางไรนโยบายตางประเทศของรัฐบาลชุดนี้มีลักษณะที่คลายคลึงกับสมัยรัฐบาล พลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ หลายประการ เชน การใหความสําคัญกับประเทศเพื่อนบาน มีนโยบายเชิง
รุกทางดานเศรษฐกิจ เชน การเจรจาจัดตั้งเขตการคากับนานาประเทศ และการเขาไปมีบทบาทใน
องคกรระหวางประเทศ เชน การริเริ่ม “ความรวมมือแหงเอเชียหรือ ACD” เปนตน อันเปนการ
แสดงใหเห็นถึงการพยายามผลักดันใหมีอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งนโยบาย
18

Micheal Yahuda, The International Politics of the Asia-Pacifics, (London: Routledge Curzon,
2003), p. 284.
19
นงลักษณ ลิ้มศิริ, “สหรัฐอเมริกา: จีน และญี่ปุน จากเหตุการณวินาศกรรมครั้งใหญในสหรัฐอเมริกาถึง
การประชุมเอเปกในจีน,” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 48, 23(2-8 พฤศจิกายน 2544): 24-25.
20
กระทรวงตางประเทศ, การปฏิบัติภารกิจดานการตางประเทศที่สําคัญของรัฐบาลในรอบ 2 ป
(กุมภาพันธ 2544-กุมภาพันธ 2546), หนา 25.
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เหลานี้นอกจากเปนการเสริมสรางภาพลักษณของประเทศแลว ยังเปนการสนับสนุนภาพลักษณ
ของนายกรัฐมนตรีที่ตองการแสดงความเปนผูนําในเวทีระหวางประเทศอีกดวย
3.2 นโยบายตางประเทศไทยตอจีน
ดังที่กลาวมาแลววานโยบายตางประเทศของรัฐบาลชุดนี้ ไดใหความสําคัญเปนพิเศษกับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก จีนเปนประเทศหนึ่งที่รัฐบาลไดใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ซึ่งไทย
ตระหนักดีวาจีนเริ่มมีความเขมแข็งมากขึ้น และมีศักยภาพในการเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
และการเมือง และมีแนวโนมที่จะมีบทบาทมากขึ้นทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค ระดับโลก และ
เวทีอ งค ก ารระหวา งประเทศ อีก ทั้ ง นับตั้ง แตส ถาปนาทางการทูต ในป ค.ศ. 1975 เปน ตน มา
ความสัมพันธไทย-จีนดําเนินมาดวยความราบรื่นบนพื้นฐานของความเสมอภาค เคารพซึ่งกันและ
กัน ไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน และอยูภายใตหลักการของผลประโยชนรวมกันเพื่อ
ธํารงไวซึ่งความมั่นคง สันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค โดยความสัมพันธในปจจุบันจึงได
เนนดานการคาและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของผลประโยชนตางตอบแทนเปนหลัก
ดังนั้นนโยบายของไทยตอจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึงไดแสดงทาทีและ
นโยบายที่ใหความสําคัญและตองการกระชับความสัมพันธอยางใกลชิดกับจีนอยางเห็นไดชัด ไม
วาจะเปนการเดินทางไปเยือนจีนเปนประเทศแรกๆ ของนายสุรเกียรติ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ ตั้งแตรัฐบาลเขามาบริหารประเทศภายในระยะเวลาไมถึง 2 เดือน หรือ
การเดือนทางเยือนจีนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2003 ไดเขาพบแสดง
ความยินดีกับนายหู จิ่นเทา ซึ่งจะกาวขึ้นมาเปนผูนําจีนคนใหม โดยจะมีการแตงตั้งอยางเปน
ทางการในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003 การใหความสําคัญตอผูนําจีนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
แสดงใหเห็นถึงผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ซอนอยูโดยผานการดําเนินนโยบาย
ทางการทูต นอกจากนี้การใหความสําคัญตอจีนของไทยยังผานสุนทรพจนตางๆ อาทิเชน นาย
สุรเกียรติ เสถี ยรไทย ไดกลาวสุนทรพจนเรื่องความรวมมือแหงเอเชีย ณ สถาบัน ปองกัน และ
ยุทธศาสตรแหงสิงคโปร (Institute of Defense and Strategic Studies, Singapore) เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม ค.ศ. 2001 วา
“ไทยและจี น มี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งใกล ชิ ด มายาวนาน บทบาทของจี น ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตเปนสิ่งสําคัญที่สงเสริมความรุงเรืองและเสถียรภาพของภูมิภาค ถึงแมวา
ไทยจะไมมีพรมแดนติดตอกับจีน แตก็ผูกพันทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยางแข็งแกรง
โดยผ า นแม น้ํา โขง การมาเยือ นของรั ฐ มนตรี ระดั บ สูง ของจี น ไดพิ สู จ น ไ ด อ ยา งชั ด เจนว า
ผลประโยชนของจีนนั้นเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตไวดวยกัน โดย
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ความรวมมือนั้นถูกหลอหลอมในดานการคา การสื่อสาร การทองเที่ยว ระหวางทางภาคเหนือ
ของไทย และทางตอนใตของจีน ซึ่งเปนผลประโยชนรวมกัน…”21

สุนทรพจนดังกลาวแสดงใหเห็นวา นโยบายตางประเทศของไทยตอจีนนั้นไดสะทอนถึง
นโยบายต า งประเทศของไทยที่เ น น เอเชี ย โดยไทยยอมรั บ ว า จี น เป น ประเทศมหาอํ า นาจที่ มี
บทบาทในภูมิภาค และสามารถสรางสมดุลระหวางประเทศมหาอํานาจอื่นๆ ได ในขณะเดียวกัน
จีนไดมองวาไทยเปนประเทศเพื่อนบานที่ดีและมีความไววางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งจีนยังแสดงการ
สนับสนุนรัฐบาลไทยในการสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริมความรวมมือและ
การเจรจาระดับภู มิ ภาค โดยจีน เชื่ อวาไทยจะสามารถแสดงบทบาทสํา หรั บการพัฒนา สรา ง
เสถี ย รภาพ และสั น ติ ภ าพให กั บ ภู มิ ภ าคได อี ก ทั้ ง ไทยและจี น ต า งเห็ น พ อ งที่ จ ะมุ ง พั ฒ นา
ความสัมพันธและขอบขายความรวมมือระหวางกันใหกวางขวางยิ่งขึ้น ในลักษณะของความเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตร22
การสนับสนุนนโยบายไทยของจีนดังกลาวยังสะทอนถึงนโยบายตางประเทศของจีนที่มีตอ
เพื่อนบานในภูมิภาคดวยเชนกัน กลาวคือ จีนคงยึดหลักการ “ปฏิบัติตอเพื่อนบานดวยความ
ปรารถนาดีและเปนเหมือนกับหุนสวน” (treating neighbors with good will and as partners)
และได ม าเป น ยุ ท ธศาสตร “รั ก ษาความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ เพื่ อ นบ า นและให ค วามช ว ยเหลื อ
เพื่อนบานใหมีความมั่งคั่งและรุงเรือง” (keeping harmonious relations with neighbors and
helping them to be safe and prosperous) ซึ่งหลักการและยุทธศาตรดังกลาวไดเปนแนวทางใน
การกํ า หนดนโยบายทางการทู ต ของจี น ต อ เพื่ อ นบ า น และเมื่ อ นายหู จิ่ น เทา ก า วเข า เป น
ประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003 ยังคงดําเนินนโยบายตางประเทศตามหลักการนี้ตอ
ประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่อง โดยจีนตองการมีบทบาททางดานการเมืองและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค23 ซึ่งการที่จีนและไทยไดมีการลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางกัน โดย
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2003 โดยลงนามความตกลงเรงลดภาษีสินคาผักและผลไมระหวาง
ไทย-จีน เปนการชวยลดอุปสรรคดานภาษีในการคาสินคาผักและผลไม (สินคาพิกัดภาษี 07 08)
ตั้ง แต วัน ที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003 เปน ตน ไปนั้น เทา กับเปนการสง สัญญาณจากจีน วา จีน ได
21

Surakiart Sathirathai, Towards an "Asia Cooperation Dialogue"at the Institute of
Defence and Strategic Studies Singapore 17 July 2001 [Online]. available from:
www.mfa.go.th/Policy/ADC%20Singapore-spe.htm [2004, October 18]
22
President Jiang Zemin Meets Thai FM [Online]. available from:
http://english.people.com.cn/english/200103/23/eng20010323_65818.html [2001,March 24]
23
Shen Jiru, On a Diplomatic High in 2003 [Online]. available from:
http://www.bjreview.com.cn/200352/Cover-200352(B).htm [2004, October 18]
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ตอบสนองนโยบายของไทยและใหความสําคัญตอไทยในฐานะเปนสะพานไปสูอาเซียนในการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางอาเซียน-จีน ที่จะเกิดขึ้นตอไปอีกดวย อันนํามาซึ่งผลประโยชนที่จะ
ไดรับทั้งสองประเทศ
โดยสรุปแลวเปาหมายของนโยบายตางประเทศตอจีนในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร นอกจากจะรักษาความสัมพันธที่ใกลชิดใหมั่นคงและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น อันอยูบนพื้นฐาน
ผลประโยชนรวมกันแลว สิ่งที่เปนเปาหมายที่สําคัญของรัฐบาลชุดนี้คือ เนนการทูตเชิงรุกทางดาน
เศรษฐกิจกับจีนมาเปนกลไกในการดําเนินการความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะเห็นไดจากการขยาย
ความรวมมือทางการคาและการลงทุนระหวางทั้ง 2 ประเทศ โดยที่ปรากฏอยางเปนรูปธรรม คือ
การจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน ซึ่งเปนการสงเสริมการคาระหวางกัน
ดังนั้นนโยบายตางประเทศของไทยตอจีนในรัฐบาลชุดนี้ จึงมีลักษณะในเชิงรุกมากกวา
เชิงรับ ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงหลักการของนโยบายตางประเทศที่กลาวมาแลวในขางตน และ
เปนการแสดงใหเห็นวา นอกจากรัฐบาลจะมุงหวังผลประโยชนทางการเมืองแลว ยังเปนไปเพื่อ
ผลประโยชน ท างด า นเศรษฐกิ จ อีก ด ว ย จะเห็ น ได จ ากคํา ปาฐกถาพิ เ ศษของ พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ
ชินวัตร ในหัวขอเรื่อง “ทิศทางประเทศไทย” จัดโดยมูลนิธิองคกรกลางเพื่อประชาธิปไตย ณ หอง
นภาลัย โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2003 วา
“เรื่องเศรษฐกิจกับการเมืองระหวางประเทศตองไปดวยกัน การเมืองระหวางประเทศ
คือการรักษาผลประโยชนของประเทศ ตองสรางความใกลชิดที่จะพูดกันโดยการยกหูโทรศัพท
พูดกันได ความรวมมือเอเชีย (ACD) เกิดขึ้นไดยังไงถาผมไมตื๊อ ขณะที่จีนลังเลผมบุกอินเดีย
ผมไมคอยพอใจตองโทรศัพทหา ACD จึงเกิดขึ้น ฉะนั้นการเมืองระหวางประเทศแบบ
เศรษฐกิจเปนของคูกันที่ตองทําดวยกัน…”24

3.3 การพัฒนาความสัมพันธไทย-จีน ในสมัยรัฐบาลทักษิณ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทย-จี น ในสมั ย รั ฐ บาล พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร นั บ ได ว า มี
พัฒนาการที่ใกลชิดกันทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และระดับประชาชน โดยเฉพาะทางดานการเมือง
และเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสองประเทศไดมีการพบปะระหวางผูนําระดับสูง อันนําไปสูความใกลชิดทาง
เศรษฐกิจดวยการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางกัน

24

พิจารณ ธนาไพบูลย, วิสัยทัศนผูนํา CEO VISION (กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ, 2547), หนา 111-129.
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3.3.1 ดานการเมือง
การพบปะระหวางผูนําของจีนและไทยนั้นนับไดวามีสวนสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะ
ความสัมพันธทางการเมือง ซึ่งในชวงระยะเวลา 4 ป พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย
และประธานาธิบดีจีนไดมีการพบกันในวาระโอกาสที่ตางกันไป ซึ่งไดชวยกระชับความสัมพันธอัน
ใกลชิดระหวางทั้งสองประเทศ โดยไดพบกันถึง
ครั้งที่ 1: 19-22 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เดินทางไปรวมการประชุม
ฟอรจูน โกลบั่ล ฟอรั่ม (Fortune Global Forum) ที่ฮองกง ซึ่งไดมีการเขาพบและเจรจากับ
ประธานาธิบดีเจียง เจอหมิน ซึ่งนับวาเปนการพบปะครั้งแรกนับตั้งแต พ.ต.ท. ทักษิณ ไดเขารับ
ตําแหนงในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2001
ครั้งที่ 2: 27-29 สิงหาคม ค.ศ. 2001 พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร ไดเดินทางไปจีนอยางเปน
ทางการเปนครั้งแรก โดยทั้งสองฝายไดพบปะหารือทวิภาคีระหวางกัน
ครั้งที่ 3: 18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งนอกจากจะเขาพบ
ประธานาธิบดีเจียง เจอหมิน แลว ยังไดเขาพบแสดงความยินดีกับผูนําคนใหมที่จะเขามาดํารง
ตําแหนงในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003 อีกดวย
ครั้ ง ที่ 4:
ตุ ลาคม ค.ศ. 2003 พ.ต.ท. ทัก ษิณ ได ห ารือ ทวิภ าคี กั บ นายหู จิ่ น เทา
ประธานาธิบดีคนใหมของจีนโดยตรงระหวางการประชุมเอเปค ณ กรุงเทพฯ ซึ่งถือเปนการประชุม
ระดั บผูนําประเทศของทั้ ง 2 ประเทศครั้งแรกอยางเป นทางการนับตั้งแตประธานาธิบดีจีนรับ
ตําแหนงในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003
ครั้งที่ 5: 2-4 กันยายน ค.ศ. 2004 พ.ต.ท. ทักษิณ ไดเดินทางจีนอยางเปนทางการ และ
เขารวมประชุมนานาชาติของพรรคการเมืองในภูมิภาคเอเชีย (International Conference of
Asian Political Parties: ICAPP) ครั้งที่ 3 โดยในการไปเยือนจีนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังไดเขาพบ
นายหู จิ่นเทา ประธานาธิบดีจีน ดวย
นอกจากนี้ยังมีการพบปะกันในระดับนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศในวาระโอกาสตางๆ
ดังนี้
ครั้งที่ 1: 19-22 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 การพบปะระหวาง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กับ
นายกรัฐมนตรีจีนจู หรงจี ในการเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเจริญ
สัมพันธไมตรีและแสวงหาความรวมมือทุกๆดานระหวางกัน
ครั้ ง ที่ 2: 27-29 สิ ง หาคม ค.ศ. 2001 การหารื อ ทวิ ภ าคี ร ะหว า งนายกรั ฐ มนตรี ทั้ ง 2
ประเทศในการเยือนจีนอยางเปนทางการครั้งแรกตั้งแตเขามาบริหารประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ
ครั้ ง ที่ 3: 5-6 พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 2001 การหารื อ ทวิภ าคี ร ะหว า งนายกรั ฐ มนตรี ทั้ ง 2
ประเทศในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน+3 ครั้งที่ 5 ณ กรุงบันดารเสรีกาวัน ประเทศบรูไน
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ครั้งที่ 4: 12 เมษายน ค.ศ. 2002 การหารือทวิภาคีระหวางนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศ
ในโอกาสเดินทางประชุมโปอาว ฟอรัม (Boao Forum for Asia) ณ เหาะไหหนาน ประเทศจีน
ครั้งที่ 5: 22 กันยายน ค.ศ. 2002 การหารือทวิภาคีระดับนายกรัฐมนตรี ในการประชุม
ผูนําเอเชีย-ยุโรปครั้งที่ 4 ณ กรุงโคเปน ประเทศเดนมารก
ครั้งที่ 6: 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา ผูนําอาเซียน-จีนไดลงนามกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ (ASEANChina Framework Agreement on Economic Cooperation)
ครั้ง ที่ 7: 18 กุม ภาพั นธ ค.ศ. 2003 การหารือ ทวิภาคีทั้ง 2 ฝา ย ในโอกาสที่ พ.ต.ท.
ทักษิณ เยือนจีนอยางเปนทางการ
ครั้งที่ 8: 29 เมษายน ค.ศ. 2003 ในการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวิน เจียเปา ระหวางการ
ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งพิเศษวาดวยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ซึ่ง
นับเปนการเดินทางเยือนประเทศไทยเปนครั้งแรกนับตั้งแตเขารับตําแหนงในเดือนมีนาคม ค.ศ.
2003
ครั้งที่ 9: 21 เมษายน ค.ศ. 2004 การพบปะระหวางนายกรัฐมนตรีจีน และไทยในแบบ
ทวิภาคี ในการเขารวมประชุมความรวมมือแหงเอเชีย ครั้งที่ 3 (ACD) เมืองชิงเตา มณฑลซันตง
ประเทศจีน
ครั้งที่ 10: 2-4 กันยายน ค.ศ. 2004 ในการเขารวมประชุมนานาชาติของพรรคการเมืองใน
ภูมิภาคเอเชีย (ICAPP) ครั้งที่ 3 ซึ่งไดมีการเขาพบนายกรัฐมนตรีเวิน เจียเปาดวย
ครั้งที่ 11: 24-30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 การพบปะระหวางนายกรัฐมนตรีจีน และไทยใน
แบบทวิภาคี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit Meeting) ครั้งที่ 10 ณ เวียงจันทน
ประเทศลาว
การพบปะระหว า งผู นํ า ระดั บ สู ง บ อ ยครั้ ง ของทั้ ง 2 ประเทศนั้ น ได ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธอันใกลชิดของทั้ง 2 ประเทศ จะเห็นไดจากนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวการตางประเทศ ไดเดินทางไปเยือนจีนครั้งแรกภายหลังการเขารับตําแหนง ในเดื อน
เมษายน ค.ศ. 2001 อันเปนการแสดงและสรางความผูกพันอันใกลชิดกับจีนทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ แมวาการไปเยือนครั้งนี้ไมมีอะไรแปลกใหม แตก็แสดงใหเห็นวา รัฐบาลไทยภายใตการ
บริหารของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นั้นใหความสนใจจีนเปนประเทศแรกๆ ในฐานะประเทศ
มหาอํานาจ
สิ่งที่เปนการตอกย้ําถึงความสัมพันธทางการเมืองระหวางไทย-จีนที่ใกลชิด คือ การมา
เยือนไทยของนายจู หรงจี นายกรัฐมนตรีจีนวันที่ 19-22 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 ซึ่งการเยือนครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและแสวงหาลูทางความรวมมือในทุกๆ ดานระหวางกัน โดย
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มีภารกิจพบกับผูนําระดับสูงของไทย นักธุรกิจ และชุมชนชาวจีนในไทยดวย แตเปาหมายทาง
การเมืองที่แฝงอยูในการมาครั้งนี้ คือ จีนตองการสรางความเปนมิตร ทามกลางแรงกดดันของ
มหาอํานาจตะวันตก ตั้งแตกรณีไหหลํา กรณีโครงการโลปองกันขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาที่จีน
มองวาสรางความกระทบตอสมดุลความมั่นคงของโลก25
การเดิ น ทางไปจีน อยา งเปน ทางการของ พ.ต.ท ทั ก ษิณ ชิ น วัตร ระหว า งวัน ที่ 27-29
สิงหาคม ค.ศ. 2001 ซึ่งการเยือนในครั้งนี้นอกจากจะเปนการกระชับความรวมมือในดานตางๆ
โดยเฉพาะการขยายความรวมมือทางดานเศรษฐกิจแลว ยังเปนการสะทอนใหเห็นถึงการวาง
ยุทธศาสตรการเมืองระหวางประเทศของรัฐบาลไทย คือ พ.ต.ท. ทักษิณ เลือกเดินทางไปเยือนจีน
ก อ นการไปสหรั ฐ อเมริ ก า จึ ง เท า กั บ ว า รั ฐ บาลชุ ด นี้ ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ จี น มากกว า
สหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันการเยือนจีนในครั้งนี้ยังนับวาเปนการตอบสนองการเดินทางมา
เยือนไทยของนายกรัฐมนตรีจู หรงจี เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2001 ซึ่งเทากับวาทั้งไทยและจีน
พยายามสรางสมดุลใหมทางการเมืองระหวางไทยกับมหาอํานาจในภูมิภาคอาเซียนไปพรอมกัน
ดวย เพราะหลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในป ค.ศ. 1997 ทําใหสหรัฐอเมริกาเขามามี
บทบาทในภูมิภาคนี้มากขึ้น
นอกจากนี้การเยือนจีนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ 18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 นั้น
ไดมีวาระซอนเรนทางการเมืองอยูดวย และอาจเปนเปาหมายหลักในการเยือนจีนครั้งนี้คือ การ
เดินทางเขาพบแสดงความยินดีกับผูนําจีนคนใหม คือ นายหู จิ่นเทา ซึ่งดํารงรองประธานาธิบดี
และตําแหนงเลขาธิการแหงพรรคคอมมิวนิสตจีน โดยสื่อมวลชนไดรายงานคํากลาวของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร วา
“...ผมอยากจะแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ที่ไดรับการแตงตั้งเปนเลขาธิการพรรค
คนใหมและขอแสดงความยินดีลวงหนากับตําแหนงที่มีความสําคัญมากกวาที่ทานจะไดรับใน
เดือนหนานี้…”26

การใหความสําคัญตอผูนําจีนคนใหมของ พ.ต.ท. ทักษิณ ดังกลาว นั้นมีความหมายทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ เพราะ พ.ต.ท. ทักษิณใหความสําคัญ และเขาใจถึงอํานาจทั้งในระดับ
ภูมิภาคและในระดับโลกของจีนมานานแลว จะเห็นไดจาก ในชวงการกอตั้งพรรคไทยรักไทย

25

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 47,51(18-24 พฤษภาคม 2544): 10.
“Chinese cringe at PM’s gaffe,” The Nation (20 Feb. 2003): p.1. อางใน อุกฤษฏ ปทมานันท,
“พมา จีน และทักษิณ,” มติชนสุดสัปดาห, 23,1176(28 ก.พ.–6 มี.ค. 2546): 28.
26
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พ.ต.ท. ทักษิณ ในฐานะหัวหนาพรรคไดเดินทางเขาพบ นายกรัฐมนตรีจู หรงจี และไดเสนอแนวคิด
“ความรวมมือเพื่อชาวเอเชีย” โดยนายจู หรงจี ไดแสดงความสนใจในแนวคิดนี้ 27
ดังนั้น การริเริ่มการจัดการประชุมความรวมมือเพื่อเอเชีย หรือ ACD ของ พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร ซึ่งนอกจากจะเปนเวทีเพื่อมีวัตถุประสงคในการรวมพลังระหวางกลุมประเทศเอเชียดวยกัน
แลว ยังมีนัยยะทางการเมืองระหวางประเทศอีกดวย จะเห็นไดจากการพบปะระหวางเจาหนาที่
ระดับสูงระหวางไทยกับจีนนั้นนอกจากจะมีการหารือในความรวมมือในดานตางๆ แลว ยังเนนย้ํา
ถึ ง การให ค วามสํ า คั ญ ในความร ว มมื อ กั น ระดั บ เวที ร ะหว า งประเทศและเวที ร ะดั บ ภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะการประชุมพรรคการเมืองเอเชีย การประชุมฟอรั่ม ฟอรเอเชีย การประชุมโปอาวฟอรั่ม
และการประชุมความรวมมือแหงเอเชีย (ACD) รวมถึงจีนไดใหการสนับสนุนในการจัดแนวทางการ
รวมมือดานการเงินการคลังของเอเชียภายใตแนวคิดของการออกพันธบัตรเอเชีย หรือเอเชียบอนด
ในกรอบการประชุมความรวมมือแหงเอเชียดวย
แมวาการประชุมความรวมมือแหงเอเชียครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในประเทศไทย แต
การประชุมครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2004 เมืองชิงเตา ประเทศจีน นั้นเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางการเมืองอันใกลชิดไทยกับจีน ซึ่งการที่รัฐบาลจีนเปนเจาภาพใน
การจัดประชุมครั้งนี้ ยังเปนการสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลกและภูมิภาคใหมีความหมาย
มากยิ่งขึ้นอีกดวย
ในการประชุมความรวมมือแหงเอเชียครั้งที่ 3 นี้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ยังไดกลาวในที่
ประชุมเสนอให นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนทางเลือก
ของตําแหนงเลขาธิการองคการสหประชาชาติ (UN) อีกดวย โดยมีหลายประเทศใหการสนับสนุน
แมวาจีนจะไมแสดงทาทีสนับสนุนอยางเปดเผย แตก็มีความเห็นตรงกับที่ประชุมเห็นวารอบหนา
ควรเปนรอบของเอเชีย หลังจากวาระของเลขาสหประชาชาติคนปจจุบันหมดลง28
ความสัมพันธทางการเมืองระดับองคกรระหวางประเทศระหวางไทยกับจีนนั้น ถือไดวามี
ความใกลชิดยิ่งขึ้น จะเห็นไดในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สหรัฐอเมริกาไดเสนอใหมี
การลงมติประณามจีนเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยจีนไดขอใหไทยโหวตใหกับจีน ซึ่งไทยไดลงมติใหจีน
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนของจีนวามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งการกระทําของไทยนี้ไดสรางความชื่นชม
ใหแกรัฐบาลจีนเปนอยางมาก29

27

อุกฤษฏ ปทมานันท, “พมา จีน และทักษิณ,” มติชนสุดสัปดาห, 23,1176(28 กุมภาพันธ–6 มีนาคม
2546): 28.
28
“ทักษิณลอบบี้ที่ประชุมACDหนุนสุรเกียรติ์นั่งเลขาUN,” ผูจัดการรายวัน (22 มิถุนายน 2547).
29
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 47,51(18-24 พฤษภาคม 2544): 11-12.
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นอกจากนี้เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน ค.ศ. 2004 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได
เดินทางเยือนจีนอยางเปนทางการ และรวมประชุมนานาชาติของพรรคการเมืองในภูมิภาคเอเชีย
(ICAPP) ครั้งที่ 3 ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ไดกลาวกับสื่อมวลชน ถึง
ความสัมพันธทางการเมืองในสวนระหวางพรรคไทยรักไทยกับพรรคคอมมิวนิสตจีน ซึ่งเปนการ
ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธที่ใกลชิดกันระหวาง 2 ประเทศ ดังนี้
“พรรคไทยรักไทยเปนพรรคที่ตั้งใหม มีความใกลชิดกับพรรคคอมมิวนิสตจีนตั้งแต
การตั้งพรรค ไดเขาพบ นายจู หรง จี และผูนําจีนอีกหลายคน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยน มี
การพบกัน ระหวางกรรมการพรรคมาโดยตลอด แมวาพรรคไทยรักไทย กับพรรคคอมมิวนิสต
จีน จะอยูคนละมุม โดยจีนอยูในระบบสังคมนิยม และไทยรักไทย อยูในระบบทุนนิยม แตเรา
ทั้งสองตางประสบความสําเร็จเชนเดียวกัน สิ่งที่พรรคไทยรักไทยอยากเรียนรูจากพรรค
คอมมิวนิสตจีน คือ การสรางเครือขายระหวางประชาชนกับพรรค เพื่อใหไดรับรูความตองการ
ของประชาชน และอธิบายการทํางานใหประชาชนไดรู” 30

สําหรับความสัมพันธทางการเมืองในระดับภูมิภาคนั้น โดยเฉพาะการสนับสนุนบทบาท
ของไทยตอเพื่อนบาน จีนไดใหการสนับสนุนไทยวาไดเดินทางมาถูกทางแลว เชน ปญหาเรื่อง
ความขัดแยงกับพมา โดยไทยเจรจากับจีน เพื่อใหจีนชวยขจัดปญหาความขัดแยงและปญหา
ยาเสพติด และยังสนับสนุนไทยในการสรางแผนปรองดองในพมาหรือโรดแมป (Roadmap) ดวย
อีกทั้งจีนยังเปนแรงกระตุนใหโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง 6 ประเทศหรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ใหประสบความสําเร็จเร็วขึ้นดวย
การเกิดเหตุการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางไทยกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 30 มกราคม
ค.ศ. 2003 จีนไดแสดงทาทีแสดงความกังวลเปนอยางมากกับเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยจีนไดเชิญ
ทูตไทยและกัมพูชาเขาไปสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ ซึ่งการแสดงทาทีดังกลาวของจีนนับ
ไดวาขัดตอหลักการนโยบายตางประเทศของจีนเองที่จะไมไปของเกี่ยวกับกิจการภายในของ
ประเทศเพื่อนบานมากนัก โดยจะแสดงก็ตอเมื่อจีนมีบทบาทหรือภาระความรับผิดชอบอยูดวย
การแสดงทาทีดังกลาวของจีนอาจจะเปนไปไดวา หากเหตุการณความขัดแยงไทย-กัมพูชา มีความ
รุ น แรงและบานปลายออกไป ผลกระทบประการหนึ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั น ที คื อ ความร ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจของจีนกับประเทศในภูมิภาคนี้ และไทยเปนประเทศหนึ่งที่แสดงตนอยางคอนขางโดด
เดนตอความรวมมือตางๆ กับ จีน31
30

“ฟุงFTAไทยไดดุลจีน-ทักษิณไมคิดนําเอเชีย,” ผูจัดการรายวัน (4 กันยายน 2547).
วรศักดิ์ มหัทธโนบล, “จีนกับความขัดแยงไทย-กัมพูชา 2003,” มติชนสุดสัปดาห, 23,1173(7-13
กุมภาพันธ 2546): 41.
31
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ดังนั้นการที่จีนจะใชสถานะความเปนมหาอํานาจในภูมิภาคและโลกโดยใชวิธีทางการทูต
นับไดวา จีนไดอาศัยความสัมพันธอันใกลชิดทางการเมืองระหวางทั้งสองประเทศมาเปนตัวกลาง
ในการไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวางไทยและกัมพูชา แมวาการแสดงทาทีดังกลาวของจีนจะขัด
กับหลักการในการดําเนินนโยบายตอประเทศเพื่อนบานของจีนก็ตาม แตนั้นก็เปนการสะทอนให
เห็นถึงบทบาททางการเมืองของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้
3.3.2 ดานเศรษฐกิจ
ดังที่กลาวมาแลววาจีนนั้นมีการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในระยะ 2
ทศวรรษที่ผานมา ทําใหประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะกลุมประเทศเอเชียไดใหความสนใจใน
การมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกับจีน เพื่อที่จะใชหนทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็ว
ของจีนในการสรางความเจริญเศรษฐกิจของตนเองดวย32 โดยไทยเปนประเทศหนึ่งที่พยายาม
สรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจอันใกลชิดกับจีนดังกลาว จะเห็นไดจากคํากลาวของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร คือ
“... ดวยศักยภาพของจีน ความใหญของจีนและความที่วันนี้ไดปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ท า ที ต า งๆ เร็ ว มาก ล า สุ ด ท า นเจี ย ง เจ อ หมิ น เชิ ญ ภาคเอกชนเข า เป น สมาชิ ก พรรค
คอมมิวนิสต เขาเปดตัวเอง เพราะฉะนั้นความเกงของจีน ความใหญของจีนวันนี้จะเปนกับดัก
ทําใหประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขาไปสูความยากจน หรือพนความยากจนมากขึ้น...
วันนี้จีนไมไดใชแนวทางเดียวเหมือนที่ไทยเคยใชแนวทางเดียว แนวที่หวังการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ และบรรษัทขามชาติ แลวจีนก็ใชลักษณะที่เรียกวาเปนการสงเสริมวิสาหกิจ
ของตนเองเขมแข็งขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ทางรอดของเราคือจะตองคิดแนวคิดที่จะปรับ East
Asia Economic Model หรือ MNC ของเราใหมีหลายแนวมากขึ้น...”

คําบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตรประเทศไทยกับสงครามการคาโลก” ณ ศูนยประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 ซึ่งในการบรรยายสวนหนึ่งนั้นไดสะทอนใหเห็นถึง
การใหความสําคัญตอจีนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะที่จีนเปนประเทศคอมมิวนิสต แตมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนแนวทางและยุทธศาสตรทาง
เศรษฐกิจใหสอดคลองกับสถานการณโลกที่เปลี่ยนไป จีนจึงเปนประเทศตัวอยางที่ พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร ตองการวางยุทธศาสตรเศรษฐกิจของไทยดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน

32

Zhang Xiaosu and Sun Mengyang, China-The Stabilizer of Asia Economy of 21st Century.
(Beijing: People University of China, 2004), p. 8.

74

พัฒนาการความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นับไดวามีความกาวหนาเปนอยางมาก จะเห็นไดจากมูลคาการคาและการลงทุน
ไดสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนความสัมพันธทางการทูตและคณะผูแทน
ระดับสูงระหวางกันบอยครั้งดังที่กลาวมาแลว อันสงผลใหความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจทั้งสอง
ประเทศไดมีการประกาศเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจระหวางกัน รวมถึงจากการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ซึ่งการเปดเขตการเสรีระหวางกันที่เริ่มขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.
2003 นับไดวาเปนจุดเปลี่ยนแหงความสัมพันธทางการคาและการลงทุนของไทยกับจีน
นอกจากนี้ รัฐบาลชุดนี้ยั งไดสนับสนุน ใหภาคเอกชนไดมีบทบาทมากขึ้น ในการสรา ง
ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจไทย-จีน โดยในการเดินทางเยือนจีนของเจาหนาที่ระดับสูงของ
รัฐบาลในเกือบทุกครั้ง จะมีคณะนักธุรกิจเอกชนเดินทางไปพรอมกับภาครัฐดวยเสมอ เพื่อเปนการ
สงเสริมการขยายความรวมมือการคาและการลงทุนรวมกัน จะเห็นไดจากการที่นายสุรเกียรติ์
เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดเดินทางไปเยือนจีน เมื่อเดือน มีนาคม ค.ศ.
2001 และไดเสนอใหมีการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย - จีน (Thailand - China Business Council:
TCBC ) ซึ่งตอมามีการลงนามตกลง ( Memorandum of Understanding - MOU ) เพื่อจัดตั้ง
สภาธุรกิจไทย - จีน ระหวางคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กับสภาสงเสริม
การคาระหวางประเทศของจีน (China Council for the Promotion of International Trade:
CCPIT) ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนจีน ในระหวางวันที่ 27-29 สิงหาคม
ค.ศ. 2001 โดยการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-จีนนั้น มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี33้
1) เพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางไทยและจีน
2) เพื่อสงเสริมความรวมมือทางการคาและการลงทุนในประเทศที่สาม
3) เพื่อสงเสริมการขยายความรวมมือของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมของทัง้ สอง
ประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทัง้ สองอยางยัง่ ยืน
4) เพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกในดานการถายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและวิชาการระหวางกัน
นอกจากนี้ การหารือทวิภาคีระหวางนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และ หู จิน่ เทา
ประธานาธิบดีจีน ในการประชุมสุดยอดผูนําเศรษฐกิจเอเปค ณ กรุงเทพฯ เดือนตุลาคม ค.ศ.
2003 นั้น ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันที่จะใหขยายความตกลงเขตการคาเสรีไปสูรายการอื่นๆ
นอกเหนือจากผักและผลไม โดยจีนไดสนับสนุนขอริเริ่มตางๆ ของไทยในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปน

33

แหลงที่มา: http://tcbc.or.th/aboutus.php [2004, November 2]

75

เรื่องกองทุนพันธบัตรเอเชีย ความรวมมือแหงเอเชีย (ACD) เปนตน และยังไดมีการลงนามความ
ตกลงระหวางทั้ง 2 รัฐบาล 5 ฉบับ ไดแก34
1) วาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการรวม วาดวยการคาการลงทุนและความรวมมือดาน
เศรษฐกิจ โดยยกระดับจากรัฐมนตรีชวยมาเปนรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝาย
2) วาดวยการจัดตั้งกลไกหารือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศทั้งสอง
ประเทศ
3) วาดวยการยกเวนการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและ
หนังสือเดินทางราชการ
4) วาดวยการสงเสริมการคา การลงทุนและความรวมมือดานเศรษฐกิจ
5) บันทึกความเขาใจระหวางการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) กับบริษัท
China National Chemical Import & Export Cooperation ซึ่งจะมีการลงทุนรวมกัน และจะ
จัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและประเมินผลความเปนไปไดในความรวมมือดานการขุด สํารวจ
ผลิตและขนสงน้ํามันและกาซธรรมชาติตอไป
เนื่องจากไทยและจีนเปนคูแขงขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลก โดยการผลิตสินคาสงออก
หลายรายการนั้นมีความคลายคลึงกัน เชน อาหารและผลผลิตทางการเกษตร ชิ้นสวนอุปกรณ
รถยนต คอมพิวเตอร สิ่งทอ เปนตน แตสินคาสงออกไทยบางประเภทยังคงรักษาความไดเปรียบใน
การแขงขัน เชน อาหารและเกษตรกรรม เปนกลุมสินคาที่สงออกโดดเดนของไทย แตสินคาสงออก
ที่ไทยเสียเปรียบสินคา จีน โดยตลอด ไดแก กลุมสิน คาอุตสาหกรรม เชน เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา เปนตน โดยรัฐบาลเล็งเห็นวา
การเสริมสรางพันธมิตรการคาไทย-จีน โดยการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน รวมทั้งเขตการคาเสรี
อาซียน-จีน จะเปนโครงการที่ชวยกระชับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับจีนทั้งระกับทวิภาคีและ
พหุภาคี ซึ่งการกระชับความสัมพันธการคากับจีน ภายใตกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีไทย–จีน
คาดวาจะปูทางสูความรวมมือดานอื่นๆ กวางขวางยิ่งขึ้น อาทิ ไทยอาจมีฐานะแหลงผลิตอาหาร
เพื่อปอนใหจีน เปนพันธมิตรกับจีน ผลิตสินคาเพื่อสงออกตลาดโลก เปนตน 35
ภาวะการคาระหวางไทย-จีนนั้น จากสถิติการคาไทย-จีนของศุลกากรจีนปรากฏวาในชวง
3 ป ค.ศ. 1998-2001 ไทยเปนคูคาสําคัญอันดับที่ 16 ของจีน แยกเปนมูลคาการสงออกสินคาจีน
มาไทยเปนอันดับที่ 16 ของตลาดสินคาการสงออกของจีน ขณะที่มูลคาการนําเขาจากประเทศ
34

พิจารณ ธนาไพบูลย, CEO VISION วิสัยทัศนผูนํา (กรุงเทพฯ: ฐานมีเดีย, 2546), หนา 137-138.
“สงออกไทย VS สงออกจีนใครแพ ใครชนะ ในตลาดโลก,” ผูจัดการออนไลน [Online]. แหลงที่มา:
http://www.manager.co.th/business/ViewNews.asp?NewsID=4658718153237&PageNo=4&Keyword
[1 กรกฎาคม 2546]
35
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ตางๆ ปรากฏวาไทยเปนแหลงนําเขาสินคาไปจีนอันดับที่ 11 ของแหลงนําเขาจีน และจากตัวเลข
การคาไทย-จีน โดยกรมเศรษฐกิจพาณิชยปรากฏวา ในป ค.ศ. 2001 จีนเปนแหลงสงออกและ
แหลงนําเขาใหญอันดับ 4 ของไทย (ตารางที่ 3.1) และจากสถิติการคาในป ค.ศ. 2002 ลําดับ
ความสําคัญของจีนเพิ่มมากขึ้น กลาวคือ จีนเปนแหลงนําเขาใหญอันดับ 3 ของไทย และเปน
ตลาดสงออกอันดับ 4 ของไทย ขณะที่เปนคูคาอันดับ 4 ของไทยเชนกัน36 ไทยสงสินคาออกไปจีน
เพิ่มขึ้นมากที่สุดในกลุมประเทศคูคาสําคัญ 10 อันดับแรกของไทย โดยขยายตัวสูงถึง 86.3% ชวง
ตนป ค.ศ. 2003 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวก จ)
ตารางที่ 3.1 มูลการคาระหวางไทยกับจีน
มูลคา: ลานเหรียญสหรัฐฯ
รายการ

2544

2545

2546

2546

2547

มูลคาการคา

6569.33 8452.5388 11691.248 7355.972 9477.0685

การสงออก

2873.357 3555.036 5688.9199 3551.6261 4419.3633

การนําเขา

3695.973 4897.5029 6002.3283 3804.3459 5057.7052

ดุลการคา

-822.616 -1342.4669 -313.40842 -252.71982 -638.34193

- โครงสรางการสงออก สงออกรวม

2873.357 3555.036 5688.9199 3551.6261 4419.3633

สินคาเกษตรกรรม

573.90206 687.28561 1120.2322 689.0187 934.52088

สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร

122.06954 67.165679 84.298737 52.494157 78.543856

สินคาอุตสาหกรรม

1832.4397 2344.514 3824.3245 2379.4303 2989.2419

สินคาแรและเชื้อเพลิง

317.81335 417.50147 627.57705 406.03835 399.33274

สินคาหมวดอื่นๆ

27.132393 38.56929 32.487424 24.644553 17.723926

- โครงสรางการนําเขา นําเขารวม
สินคาเชื้อเพลิง

55.344366 55.99933 60.827202 42.014941 47.563779

สินคาทุน

2007.327 2897.9274 3470.7074 2196.3228 2865.916

สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป

1060.4068 1298.123 1634.6998 1061.8487 1455.8332

สินคาอุปโภคบริโภค

561.84587 630.95708 804.56298 484.04897 648.48431

36

125.

3695.973 4897.5029 6002.3283 3804.3459 5057.7052

พิษณุ เหรียญมหาสาร, จีน : หุนสวนใหญนําไทยมั่งคั่ง (กรุงเทพฯ: สภาธุรกิจไทย-จีน, 2547), หนา
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ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง 8.849994 11.586711 25.833576 15.619738 37.28346
สินคาหมวดอื่นๆ

2.198941 2.909283 5.697404 4.490866 2.624561

ที่มา: สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

การคาไทย-จีนในป ค.ศ. 2003 มีมูลคา 11,693.6 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป ค.ศ.
2002 รอยละ 38.34 โดยมีมูลคาการสงออกไปจีน 5,691.3 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป ค.ศ.
2002 รอยละ 60.09 และนําเขาจากจีน 6,002.3 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2002
รอยละ 22.5
สําหรับการคาสองฝายระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน ค.ศ. 2004 มีมูลคา 7,776 ลาน
ดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันในป ค.ศ.2003 รอยละ 36.2 โดยไทยสงออก 5,364
ลา นดอลลาร สหรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น ร อยละ 34.6 นํา เขา 2,411 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ เพิ่ ม ขึ้น รอ ยละ 40
โดยสิ น ค า ที่ จี น นํ า เข า จากไทย 10 อั น ดั บ แรก ได แ ก เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า อุ ป กรณ แ ละ
สวนประกอบ ยางพาราและเม็ดพลาสติก น้ํามันดิบ เคมีภัณฑ แผงวงจรไฟฟา เหล็ก เหล็กกลา
และผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ไมและผลิตภัณฑไม น้ํามันสําเร็จรูป
สินคาที่จีนสงออกมาไทย 10 อันดับแรก ไดแก เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอรและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม ผาผืน เครื่องใชไฟฟา
ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ลหะ เสื้ อ ผ า รองเท า และผลิ ต ภั ณ ฑ สิ่ ง ทออื่ น ๆ หลอดภาพโทรทั ศ น เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตรการแพทย
สํ า หรั บ การลงทุ น ระหว า งทั้ ง สองประเทศนั้ น ค.ศ. 2001 ไทยลงทุ น ในจี น รวม 140
โครงการ มูลคาการลงทุน 194 ลานดอลลารสหรัฐคิดเปนรอยละ 0.41 ของการลงทุนตางชาติใน
จีน ค.ศ. 2002 ไทยลงทุนในจีนรวม 161 โครงการ เพิ่มขึ้นรอยละ 15 คิดเปนมูลคาการลงทุนทั้งสิ้น
359.6 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 0.47 ของการลงทุนตางชาติในจีน ค.ศ. 2003 ไทยลงทุน
ในจีนรวม 3,264 โครงการมูลคาการลงทุน 5,926 ลานดอลลารสหรัฐ
ในบรรดาแหลงลงทุนที่สําคัญของจีน นั้น อาเซียนนับเปนเปาหมายหลักอันหนึ่งเนื่องจาก
เหตุผลทางยุทธศาสตรทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน ไทยเปนประเทศเปาหมายการลงทุนที่
สําคัญแหงหนึ่งของจีนโดยมีปริมาณการลงทุนรวมติดอันดับหนึ่งในอาเซียนและอันดับ 5 ของ
ประเทศที่จีนเขาไปลงทุนทั่วโลก การลงทุนในตางประเทศไดกลายมาเปนแผนระยะยาวของรัฐบาล
จีนโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2001-2005) ไดกําหนดใหมีการสนับสนุนการลงทุน
ในตางประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ37
37

”ไทย & ยุทธศาสตรการลงทุนขามชาติของจีน,” กระแสทรรศน 10,1663 (18 ตุลาคม 2547).
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การลงทุนของจีนในไทย โดย UNCTAD ประเมินวาจีนมีโครงการลงทุนในไทยทั้งสิ้น 234
โครงการคิดเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 214.7 ลานดอลลารเมื่อสิ้นป 2002 ในป ค.ศ. 2003 มีจํานวน 235
โครงการ มูลคาการลงทุนประมาณ 263 ลานดอลลารสหรัฐ โดยลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเบา
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก และอุตสาหกรรมโลหะพื้นฐานการลงทุนที่จีนไดรับ
อนุมัติจากรัฐบาลจีนมีจํานวนทั้งสิ้น 69 โครงการ ประกอบดวยกิจการกอสราง การคา ธนาคาร
การแปรรูปโลหะ การทองเที่ยว อสังหาริมทรัพย สายการบิน เครื่องจักร รานอาหาร และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส38
ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจไทย-จีน มิไดจํากัดเฉพาะระดับทวิภาคีเทานัน้ หากยังเปน
พื้นฐานสําคัญใหเกิดขยายขอบเขตความสัมพันธไปสูระดับพหุภาคี ไมวาจะเปนในกรอบของ
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ อาเซียน เอเปค อาเซ็ม และองคการการคาโลก เปนตน
การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีนนั้น ไดสงผลใหเหลาประเทศกําลังพัฒนามี
ความหวั่นเกรงในศักยภาพทางเศรษฐกิจของจีน โดยจีนกรงวาประเทศในเอเชียจะกลัววาการเขา
เปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีน จะกระทบตอการคาการลงทุนในประเทศนั้น จีนจําเปนตอง
สรางความรูสึกที่ดีขึ้นสําหรับประเทศในเอเชีย เพื่อใหเห็นวาการเปนสมาชิกองคการการคาโลกมี
นัยดานนัยบวกอยู ดังนั้นในการเยือนไทยของเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาลจีนในแตละครั้งนั้น
นอกจากจะมีวัตถุประสงคทางการเมืองแลวยังสงผลตอทางดานเศรษฐกิจดวย ซึ่งหลังจากจีนเขา
เปนสมาชิกองคการคาโลก จีนไดมีนโยบาย “เปดสูโลกกวาง” (Go Global) จึงสนับสนุนใหนัก
ธุรกิจของจีนไปลงทุนยังตางประเทศมากขึ้น จะเห็นไดจาก สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตดาน
กิจการการคาของจีน ซึ่งเปนสมาคมที่สงเสริมความสัมพันธดานการคาและเศรษฐกิจไทย-จีน ได
ใหภาคเอกชนจีนมาเยือนไทยวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2002 เพื่อสํารวจลูทางการขยายการคาและ
การลงทุน ในขณะเดียวกันไดเชิญนักธุรกิจไทยไปเยือนภาคตะวันตกของจีน
สําหรับไทยการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีนนั้น สงผลกระทบตอไทยอยาง
แนนอน เนื่องจากจีนจะไดเปรียบคาจางแรงงานที่ถูกกวา และยังอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ
มากมาย แตสิ่งที่ไทยจะไดประโยชนคือการสงออกที่เพิ่มขึ้น ไดแก ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง
ผักและผลไมสด รถยนตและสวนประกอบ รวมถึงการไดประโยชนจากการเปดตลาดการคาและ
บริการดานการทองเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร ที่เอกชนไทยมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ
ในการเขาไปลงทุนในจีน39
38

กองเอเชียตะวันออก [Online]. แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=63 [3
สิงหาคม 2547]
39
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 47,51(18-24 พฤษภาคม 2544): 11.
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โอกาสที่ไทยไดรับผลประโยชนดังกลาว ทําใหรัฐบาลชุดนี้จึงไดมีนโยบายเชิงรุกในการ
ดําเนินการเพื่อขยายสงออกประเภทสินคาที่มีความไดเปรียบ เชน การวางยุทธศาสตรการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเหนือ โดยจะมุงเนนการใชศักยภาพของที่ตั้งซึ่งเปนศูนย
กลางการเชื่อมโยงกับประเทศในเหลี่ยมเศรษฐกิจอนุภูมิภาค ซึ่งไดพัฒนาทาเทียบเรือที่ อําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และปรับปรุงระบบโครงขายถนน จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งดาน
อุ ต สาหกรรม และด า นบริ ก ารที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย 40 อี ก ทั้ ง ยั ง ได มี ก ารเตรี ย มการจั ด ตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมไทย-จีน ซึ่งจะมีการลงทุนกันระหวางไทยและจีนดวย ซึ่งความสัมพันธไทยและจีนทีม่ ี
ใกล ชิ ด มายาวนาน ทั้ ง ทางด า นวั ฒ นธรรม สั ง คม เชื้ อ ชาติ อี ก ทั้ ง ไม มี ข อ ขั ด แย ง ทางด า น
ประวัติศาสตรและทางดานพรมแดน ไดสงผลใหการสรางความสัมพันธทางการคาและการลงทุนมี
โอกาสกระชับนานมากกวาประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และยังสามารถใหไทยเปนฐานไปสูประเทศ
อาเซียนอื่นๆ ไดอีกดวย เพราะไทยมีลักษณะที่ตั้งภูมิศาสตรของประเทศที่รายลอมประเทศตางๆ
รอบดาน ซึ่งเปนสมาชิกของเหลี่ยมเศรษฐกิจตางๆ ไทยจึงจะเปนศูนยกลางของเหลี่ยมเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคในทางกายภาพโดยปริยาย และในแงความรวมมือระหวางประเทศกับประเทศสมาชิก
ในเหลี่ยมเศรษฐกิจอนุภูมิภาคตางๆ ยอมเพิ่มบทบาทและตอกย้ําความเปนศูนยกลางการคา การ
ลงทุน การทองเที่ยว และการคมนาคมขนสงของไทยในภูมิภาคนี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้น41
ดังนั้นการเขาองคการการคาโลกของจีน ทําใหรัฐบาลพยายามมองหาจุดแข็งของประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะในดานโอกาสที่ไทยจะไดรับประโยชนดังกลาว ซึ่งจะ
เห็นไดจากสุนทรพจนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่กลาวเปดการประชุมโปอาวครั้งที่ 1 วันที่ 1112 เมษายน ค.ศ. 2001 ในการสนับสนุนจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ดังนี้
“…เศรษฐกิ จ จี น นั้ น ถื อ ได ว า มี ก ารเติ บ โตและพั ฒ นาอย า งมี ศั ก ยภาพที่ สุ ด ใน
เศรษฐกิจโลก ความมั่งคั่งของจีนยอมหมายถึงความรุงเรืองของเอเชียเชนกัน....ผมมั่นใจวา
การเขาองคการการคาโลกของจีน จะนํามาซึ่งความชวยเหลือในการสรางความสมดุลใน
ระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้น... อีกทั้ง ยังเปนการสนับสนุนการเปดบทเรี ยนหนาใหมใ หกับ
เศรษฐกิจอาเซียนดวยเชนกัน…”42

40

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.), เอกสารประกอบการ
สัมมนาการ แปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเหนือไปสู
ปฏิบัติ: การพัฒนาประตูการคาภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบาน (วันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2547 ณ
โรงแรมริมกก จ.เชียงราย).
41
พิษณุ เหรียญมหาสาร, จีน: หุนสวนใหญนําไทยมั่งคั่ง, หนา 169.
42
available from: http://www.mfa.go.th
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นอกจากนี้ความพยายามผลักดันการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ของรัฐบาล โดยเฉพาะ
การลงนามลดภาษีสินคาผักผลไมระหวางกันนั้น มีจุดประสงคเพื่อที่จะขยายการสงออกไปสูจีนได
เพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลเล็งเห็นวาการตั้งเขตการคาเสรีไทย–จีน รวมทั้งเขตการคาเสรีอาเซียน–จีน เปน
โครงการที่จะชวยกระชับความรวมมือเศรษฐกิจและเสริมสรางพันธมิตรการคา ทั้งระดับทวิภาคี
และพหุภาคี
3.3.3 ดานอื่นๆ
นอกเหนือจากความรวมมือทางดานการเมืองและเศรษฐกิจแลว ไทยและจีนยังมีความ
รวมมือในดานอื่นๆ ดังนี้
ด า นยาเสพติ ด ในความร ว มมื อ ด า นนี้ ไ ทยต อ งการให จี น เข า มามี บ ทบาทในการ
ปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย-พมา โดยไทยและจีนไดดําเนินการของแตละฝายในการ
รวมมือตอตานยาเสพติดกับรัฐบาลพมา ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีวาดวยความรวมมือ
ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การตอตานการแพรระบาดของยาเสพติดนั้นเปนวาระ
สําคัญของรัฐบาลไทยซึ่งประกาศออกมา เพื่อตั้งใจระงับยับยั้งการเผยแพรระบาดของยาเสพติด
จากพมาสูไทย นอกจากนี้ยังไดขยายความรวมมือเปนการประชุม 4 ฝาย และ 5 ฝายตามลําดับ
ซึ่งไดแกประเทศ ไทย จีน อินเดีย ลาว และพมา ที่ไดจัดขึ้นจังหวัดเชียงราย และไดออกปฏิญญา
เชียงรายรวมกัน โดยใหความรวมมือทางดานยาเสพติดและเศรษฐกิจ43
ดานพลังงาน สําหรับความรวมมือในดานนี้นับไดวามีความกาวหนาไปอยางมากจะเห็น
ได จ ากการหารื อ ทวิ ภ าคี ร ะหว า งนายกรั ฐ มนตรี พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร และ หู จิ่ น เทา
ประธานาธิบดีจีน ในการประชุมสุดยอดผูนําเศรษฐกิจเอเปค ณ กรุงเทพฯ เดือนตุลาคม ค.ศ.
2003 ไดมีการบันทึกความเขาใจระหวางการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) กับ
บริษัท China National Chemical Import & Export Cooperation ซึ่งจะมีการลงทุนรวมกัน และ
จะจัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและประเมินผลความเปนไปไดในความรวมมือดานการขุด สํารวจ
ผลิตและขนสงน้ํามันและกาซธรรมชาติตอไป นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังไดวางยุทธศาสตรดาน
พลังงานรวมกัน โดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ ซึ่งไดหารือกัน โดยไทยและจีนจะผลักดันโครงการนี้
อยางจริงจัง รวมถึงขยายความรวมมือไปสูเวทีระดับพหุภาคี เชน อาเซียน อีกดวย
ด า นการคมนาคมขนส ง ทั้ ง สองประเทศได มี ค วามร ว มมื อ ในการผลั ก ดั น และเร ง
โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมระหวางประเทศใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งในกรอบทวิภาคี และ
43

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, “ผูนําไทย,” ผูนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต: ศึกษาเฉพาะประเทศ
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย และไทย (กรุงเทพฯ: โครงการวิชาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), หนา 558.
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กรอบเหลี่ยมเศรษฐกิจตางๆ เพื่อใหสามารถติดตอถึงกันอยางคลองตัว โดยเฉพาะเสนทางถนน
และเสนทางรถไฟ ไมวาจะเปนเสนทางจากเมืองคุนหมิง (จีนตอนใต)-ลาว-ไทย เปนตน ซึ่งไดมีการ
ลงนามความรวมมือในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2002 โดยถนนเสนนี้จะเชื่อมโยงกับถนนหลักสิงคโปรปกกิ่ง โดยผานทางเหนือของลาวและไทยซึ่งคาดวาจะเสร็จสมบูรณในป ค.ศ. 200544 โดยจะสงผล
ดีโดยตรงตอการขนสงสินคาและการเดินทางทองเที่ยวระหวางกัน อีกทั้งไดมีการเจรจาในการ
ขยายเสนทางบินระหวางกันใหกวางไกลยิ่งขึ้น โดยไทยและจีนไดบรรลุขอตกลงที่จะเปดเสนทาง
บินตรงระหวางเกาะไหหลํากับกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ-ซัวเถา และกรุงเทพฯ-เชียงรุง เปนตน45
ดานการทองเที่ยวและวัฒนธรรม จีนจัดเปนนักทองเที่ยวตางชาติใหญอันดับ 3 ของ
ไทย สถานการณเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนเปนพลังสําคัญ
ผลักดันการทองเที่ยวในเอเชียใหเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีนักทองเที่ยวชาวจีนเขามาเพิ่มขึ้นทุกๆ
ป ซึ่งในป ค.ศ. 2001 รายไดจากนักทองเที่ยวชาวจีนมากเปนอันดับ 5 ดวยมูลคา 17,200 ลาน
บาท สําหรับความรวมมือในดานการทองเที่ยวนั้น ไทยและจีนไดการจัดประชุมหารือดานการ
ทองเที่ยวระหวางกัน เพื่อแกปญหาดานบริการของบริษัทนําเที่ยวและมัคคุเทศกระหวางไทยจีน แกปญหาทัวรศูนยเหรียญและคุมครองนักทองเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย นอกจากนี้ทั้ง
สองประเทศยังรวมมือปลุกกระแสรณรงคการทองเที่ยวในอนุภาคลุมแมน้ําโขงดวย46 สําหรับ
ความรวมมือทางดานวัฒนธรรมนั้นทั้งสองประเทศ ไดมีการลงนามในความตกลงวาดวยความ
รวมมือดานวัฒนธรรมระหวางไทย-จีน ในวันที่ 27-29 สิงหาคม ค.ศ. 2001 เพื่อสงเสริม สนับสนุน
ความรวมมือดานการศึกษา ภาษา วรรณคดี การสื่อสารมวลชน การกีฬา กิจกรรมเยาวชน และ
ศาสนา47
3.3.4 บทบาทของ กลุ ม ทุ น นั ก ธุ ร กิ จ ต อ พั ฒ นาการความสั ม พั น ธ ท างด า น
เศรษฐกิจระหวางไทย-จีน สมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ดังที่กลาวมาแลววาความสัมพันธระหวางไทย-จีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
นั้น นับไดวามีความใกลชิดทั้งทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความสัมพันธทางดาน
44

Nguyen Phuong Binh, “ASEAN+3: Cooperation to Narrow the Development Gap,” The
Emerging North-South Divide in East Asia: A Reappraisal of Asian Regionalism (Singapore: Eastern
Universities Press, 2004), 85.
45
ศูนยวิจัยกสิกรไทย, “ตลาดจีน: ฟางเสนสุดทายเศรษฐกิจไทย,” กระแสทรรศน [Online]. แหลงที่มา:
http://www.krc.co.th และ David Fallbrook, Thailand in China’s embrace [Online]. available from:
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/FD09Ae04.html
46
เรื่องเดียวกัน.
47
แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/web/showNews.php?/newsid=1052&Qsearch
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เศรษฐกิจ ซึ่งสวนหนึ่งนั้นมาจากแรงแรงผลักดันของกลุมทุน นักธุรกิจที่ไดมีบทบาทอยางมากตอ
พัฒนาการความสัมพันธดังกลาว จะเห็นไดจากการลงทุนโดยตรงของไทยในจีนแนวโนมสูงขึ้น
ในป ค.ศ. 2003 โดยบริษัทไทยหลายสาขาธุรกิจ ประกาศแผนรุกธุรกิจเขาจีน ขณะที่บริษัทจํานวน
ไมนอย อยูระหวางศึกษาลูทางลงทุนในจีน ซึ่งจีนเปนภูมิภาคที่ไทยไปเขาลงทุนมากที่สุด การ
ลงทุนที่เขาจีนเพิ่มขึ้นอยางมากหลังชะลอจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในป ค.ศ. 1997 จากสถิติการลงทุน
เรือนหุนของไทยในจีนที่รวบรวมโดยธนาคารแหงประเทศไทย ในป ค.ศ. 2003 ธุรกิจไทยลงทุนใน
จีนเพิ่มประมาณ 300%48 ดังนั้นกลุมทุน นักธุรกิจ ที่มีบทบาทตอพัฒนาการความสัมพันธทางดาน
เศรษฐกิจระหวางไทย-จีน สมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร สามารถแบงกลุมเปน 4 กลุมดังนี้
1) กลุมเครือเจริญโภคภัณฑ
กลุมเครือเจริญโภคภัณฑหรือ ซี.พี. เปนกลุมทุนขามชาติกลุมแรกๆ ของไทยและของโลก
ที่ไดเขาไปลงทุนในจีน นับตั้งแตจีนเปดประเทศในชวงป ค.ศ. 1978 ซึ่งไดลงทุนหลากหลายสาขา
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและพาณิชย โดยบริษัทมีเปาหมายหลักที่จะเปน “หองครัวของโลก”
นอกจากการมุงการเปนผูผลิตและจําหนายอาหารแลว ยังไดมีการรุกเขาสูตลาดรานอาหารไทยใน
ตางประเทศ ซึ่ง ซี.พี. มีแผนงานจะเปดรานอาหารไทยทั่วโลกอีกดวย
การลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑในจีนในปจจุบันนั้น บริษัทไดมีการปรับกระบวนทัศน
และกลยุทธการ ลงทุนใหม เพื่อใหพรอมสําหรับการแขงขันที่มากขึ้นในและเพื่อเสริมศักยภาพกาว
สูการเปนบริษัทชั้นนําในจีน เพราะเศรษฐกิจจีนเติบโตอยางตอเนื่อง ซี.พี. จึงใหความสําคัญการ
ลงทุนในจีนเปนพิเศษ นโยบายการเขาไปลงทุนในจีนของบริษัทนั้น ไดมีแผนการลงทุนโดยเนน 2
ธุ ร กิ จ คื อ ธุ ร กิ จ ผลิ ต และขายอาหารในรู ป เครื อ ข า ยการค า เจาะลึ ก ทุ ก หมู บ า น เพื่ อ กระจาย
สินคาเขาถึงทุกครัวเรือน ปจจุบัน ซี.พี. มีโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารในจีน 109 โรง ฟารมไก
พันธุ 100 ฟารม อีกทั้งจะมีการศึกษาเพื่อลงทุนธุรกิจสัตวน้ํา เพื่อรองรับการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพที่กาํ ลังขยายตัวอยางมากในจีน49
สว นธุ ร กิ จค า ปลีก ได ให ค วามสํ า คัญ ลํา ดั บ รองลงมา ซึ่ ง ไดว างแผนขยายสาขาโลตั ส
ซูเปอรเซ็นเตอร (Lotus Super center) ป ค.ศ. 2004 บริษัทลงทุนเพิ่ม 20,000 ลานบาท ขยาย
โลตัส 60 สาขา และเพิ่มเปน 124 สาขา ภายในป ค.ศ. 2005 ซึ่งการลงทุนขยายกิจการคาปลีก
48

ศูนยวิจัยกสิกรไทย, “ธุรกิจไทยกาวพนวิกฤต ฟนกระแสการลงทุนในตางประเทศ,” ผูจัดการออนไลน
[Online].http://www.manager.co.th/business/ViewNews.asp?NewsID=4792142683266&PageNo=4&K
eyword [17 กุมภาพันธ 2547]
49
“ซีพีพรอมเปนครัวของโลกเรงลงทุนในจีนเต็มสูบปนี้,” ผูจัดการรายวัน [Online]. แหลงที่มา:
http://www.gotomanager.com/app/details.asp?id=10383&menu=theguide,search [14 มกราคม 2547]
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ของ ซี.พี. จะใชวิธีลงทุนระบบเชาซื้อ (Leasing) เปนหลัก ทั้งเรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณตาง ๆ
ธุรกิจในจีนที่ ซี.พี. ใหความสนใจที่จะลงทุน คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-Technology) ซึ่งปจจุบัน
ซี.พี. เปนเอกชนเพียงรายเดียว ที่ไดรับใบอนุญาตผลิตเมล็ดพันธุพืช เพื่อจําหนายในจีน อีกทั้ง
ธุรกิจ ยาสมุนไพร เปนอีกธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอยางดีในจีน เพราะตลาดยา
สมุนไพรกําลังขยายตัวอยางมาก50
การดําเนินเปาหมายดังกลาว สงผลมาจากที่รัฐบาลจีนไดมีนโยบายผอนปรนการลงทุน
ในธุรกิจคาปลีกของธุรกิจตางชาติ ยกเลิกขอจํากัดดานภูมิประเทศ สัดสวนการถือหุนสวน และ
จํานวนสาขา ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2004 เปนตนไป การยกเลิกขอจํากัด
ดังกลาวเปนความพยายามของรัฐบาลจีนในการสนับสนุนใหธุรกิจตางชาติเขาลงทุนธุรกิจคาปลีก
มากขึ้น โดยเฉพาะแถบภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน ซึ่งการยกเลิกขอจํากัดไดเอื้อประโยชน
ตอนักลงทุนตางชาติ นักลงทุนไทยก็ไดรับประโยชนดวย โดยเฉพาะ ซี.พี. 51
นอกจากนี้ ซี.พี. ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ โครงการความรวมมือทางธุรกิจ 3 ฉบับ
ของ 6 สถาบัน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2004 ซึ่งประกอบดวยบันทึกความเขาใจการรวมลงทุน
ใน Business Development Bank (บีดีบี) เปนบันทึกระหวางธนาคารกรุงไทย บริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑ จํากัด และบีดีบี โดยธนาคารกรุงไทยจะเขารวมลงทุนในบีดีบี ซึ่งเปนธนาคารในประเทศ
จีนไมเกิน 10 ลานหุน คิดเปนไมเกินรอยละ 12.55 ของทุนจดทะเบียน อีกทั้งบีดีบียังมีแผนเพิ่มทุน
จํานวน 10 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อขอใบอนุญาตทําธุรกรรมเงินสกุลทองถิ่นกับบริษัททองถิ่นที่จด
ทะเบียนในประเทศจีน52 การลงนามดังกลาวไดเปนการสนับสนุนเปาหมายของกลุมบริษัท ซี.พี.
คือ การที่เขาไปทําธุรกิจทางดานอาหารมนุษย รวมทั้งการเปนผูนําในการคาปลีกและการขนสง ซึ่ง
การรวมมือกับธนาคารกรุงไทยทําให ซี.พี. มีเครือขายที่สามารถใหบริการกับประชาชนทั่วไปได
สะดวกมากขึ้น ซึ่งจะเปนธุรกิจบริการใหทั่วถึงและกาวไปสูการทําอี-คอมเมิรซในที่สุด เนื่องจาก
ธุรกิจธนาคารเปนธุรกิจที่ ซี.พี. มีอยูแลวในจีน แตยังไมมีความเชี่ยวชาญมากพอ จึงตองการหา
พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญดานธนาคารเขามาผนึกกําลังทางธุรกิจ โดยนโยบายของ ซี.พี. กาว
50

“ลงขัน'ไทยฟูดคลัสเตอร'ลุยจีน ซีพีอัด2หมื่นล.โลตัส124สาขา,” ไทยโพสต (1 กรกฎาคม 2547). และ
”ซีพีพรอมเปนครัวของโลกเรงลงทุนในจีนเต็มสูบปนี้,” ผูจัดการรายวัน (14 มกราคม 2547).
51
“จีนเปดชองตางชาติลงทุน ซีพีสมหลนรุกคาปลีกฉลุย,” ไทยโพสต (23 มีนาคม 2547). และ “จีนคลาย
กฎลงทุนตางชาติ " ซีพี " สมหลนรุกคาปลีกเพิ่ม,” ผูจัดการรายวัน [Online]. แหลงที่มา:
http://www.manager.co.th/daily/DailyView.asp?NewsID=4748134199380[23 มีนาคม พ.ศ. 2547]
52
“กรุงไทย-ซีพีลงสนามแบงกจีน,” [Online]. แหลงที่มา:
http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod.php?day=2004/06/29&s_tag=03eco02290647&sectioni
d=0305&show=1&sk=2&searchks
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ตอไปนั้น คือ การหาพันธมิตรเขามารวม เนื่องจากบริษัทจะไมมีการขยายธุรกิจเพิ่ม เพราะธุรกิจใน
เครือ ซี.พี. ปจจุบันนี้มีการขยายตัวมากพอแลว 53
2) สภาธุรกิจไทย-จีน
ขณะเดียวกันนั้นหนึ่งในภาคเอกชนที่สําคัญในการพัฒนาและการเชื่อมโยงการคาระหวาง
ไทย-จีน ในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร คือ สภาธุรกิจไทย-จีน โดยการดําเนินงานของสภาธุรกิจ
ไทยจีนนั้นมีรูปแบบเหมือนกับสภาสงเสริมการคาระหวางประเทศของจีน (China Council
Promotion of International Trade: CCPIT) ทําหนาที่สงเสริมการคาการลงทุนระหวางไทยและ
จีน ตลอดจนเปนที่ปรึกษาหากเกิดปญหาระหวางการทําธุรกิจ และมีการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน โดยมีกรรมการจากภาคเอกชน 3 สมาคม คือสมาคม
ธนาคารไทย หอการคาแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งสภาธุรกิจไทยจีน ไดจัดคณะเยือนจีนเพื่อหาลูทางการคา โดยจัดรวมกับทางรัฐบาล อาทิ กรมสงเสริมการสงออก
และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีเปาหมายมณฑลทางภาคตะวันตก และ
ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน ซึ่งมีการคาขายกับไทยมากไดแก มณฑลเสฉวน กวางสี กวางตุง
ยูนนาน ซานซี เซี่ยงไฮ และซานตง เปนตน 54
ขณะเดียวกันในสวนของคณะนักธุรกิจจีนทั้งจากสวนกลาง และสวนมณฑลที่เดินทางมา
เยือนไทย ทางสภาธุรกิจไทย-จีน จะไดจัดเตรียมการตอนรับ และเชิญภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของเขารวมเพื่อสานสัมพันธการคา การลงทุนระหวางกันใหขยายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังได
จัดตั้งสมาคมธุรกิจไทย-จีน เพื่อดําเนินการทางดานการจัดการสินทรัพยและบัญชีเพื่อความ
คลองตัวในการบริหารงานจากเดิมงานดานนี้จะพึ่งพาทางสภาหอการคาแหงประเทศไทย รวมถึง
ยังมีนโยบายที่จัดทําจดหมายขาว เพื่อแจงขาวสารการคา การลงทุนไทย-จีน เพื่อสะทอนปญหา
ของการทําธุรกิจระหวางไทย-จีนตอรัฐบาลใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดแกไขไดอยางตรงจุด โดยแบง
เปน 4 กลุมธุรกิจ ประกอบดวยกลุมธุรกิจเกษตร กลุมธุรกิจอุตสาหกรรม กลุมธุรกิจบริการ กลุม
ธุรกิจเทรดดิ้งและอื่นๆ โดยจะจัดประชุมยอยในหมูสมาชิกเพื่อสะทอนปญหาอุปสรรคในแตละ
กลุม และผลักดันนโยบายที่เปนประโยชนตอสมาชิก
นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2004 เพื่อสานสั มพันธนักธุรกิ จไทย-จีนรุ นใหม ทาง
รัฐบาลจีนไดเชิญนักธุรกิจไทยรุนใหมรวม 15 คน เปนแขกของรัฐบาลจีน เพื่อพบปะกับนักธุรกิจรุน
ใหมของจีน โดยเนนในกลุมธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพ ไดแก กลุมธุรกิจเกษตร การเงิน การธนาคาร
53

“ซีพีผนึกกรุงไทยบุกการเงินจีน,” กรุงเทพธุรกิจ (30 มิถุนายน 2547).
ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน แนะลูทางลงทุนในแดนมังกร [Online]. แหลงที่มา:
http://tcbc.or.th/newsdetail.php?contentid=55 [26 เมษายน 2547]
54
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อุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส พลาสติก เครื่องหนัง ชิ้นสวนยานยนต) การคาและบริการ ซึ่งการ
พบปะกันครั้งนี้ทําใหนักธุรกิจไทยไดรับทราบถึงแนวทางการสงเสริมการคา การลงทุนของจีน การ
ใหสิทธิพิเศษ และทิศทางโอกาสการทําธุรกิจรวมกันของนักธุรกิจรุนใหมของทั้งสองประเทศ 55
3) กลุมผูประกอบการจังหวัดเชียงราย และหอการคาจังหวัดเชียงราย
นโยบายการสงเสริมการคาชายแดนรัฐบาลไทยในชวง 10 ปที่ผานมาไดพยายามใช
ประโยชนของการเปดชายแดนเพื่อทําการคาขายกับประเทศเพื่อนบาน โดยทางเหนือของประเทศ
นั้น สามารถเชื่อมตอไปทําการคากับประเทศจีนตอนใตได ซึ่งเปนโอกาสที่สําคัญ ดังนั้นรัฐบาลได
สนับสนุนมาโดยการสรางโอกาสทางการคา เชน พัฒนาการขนสงระหวางกันมีการเจรจา เพื่อให
เกิดการคามากขึ้น และปรับปรุงแกไขมาตรการที่เปนอุปสรรคทางการคา เปนตน อีกทั้งนโยบาย
เปดประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน และนโยบายของจีนที่ตองการเปด
ประเทศเพื่อทําการคาขายกับไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดเปนสวนหนึ่งที่ทํา
ใหปริมาณการคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงหลายปที่ผานมา (ภาคผนวก ช)
กลุมผูประกอบการและหอการคาจังหวัดเชียงราย นับไดวามีบทบาทสําคัญตอพัฒนาการ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน โดยกลุมผูประกอบการเชียงรายที่ทําการคาขายและ
ลงทุนในจีนสวนใหญเปนธุรกิจที่ไมใชทุนสูงมากนัก เชน ธุรกิจดานการเกษตร สิ่งทอ บริการการ
ทองเที่ยว การขนสง อัญมณี การกอสราง เปนตน ซึ่งภาคเอกชนเหลานี้เปนสมาชิกหอการคา
เชี ย งราย และมี สว นเกี่ ย วข องในการผลัก ดัน นโยบายโดยผ า นการประชุ มคณะกรรมการรว ม
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน (กรอ.) และหอการคาเชียงรายมีสวนไมนอยในการผลักดันใหรัฐบาล
สนใจศั ก ยภาพของพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งรายจนเกิ ด ริ เ ริ่ ม โครงการต า งๆ เช น โครงการสี่ เ หลี่ ย ม
เศรษฐกิจ การวางยุทธศาสตรพัฒนาใหจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางการคมนาคมในภูมิภาค
อินโดจีน การคาและการลงทุน การทองเที่ยว เปนตน 56
สํ า หรั บ บทบาทของกลุ ม ผู ป ระกอบการเชี ย งรายในการผลั ก ดั น นโยบายต า งๆ ผ า น
หอการคาเชียงรายในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นั้นจะเห็นไดจากการสัมมนาในหัวขอ
เรื่อง “ความพรอมในการทําธุรกิจ การคา การทองเที่ยว การลงทุนในเศรษฐกิจ ชายแดน จังหวัด
เชียงราย “ กลุมนักธุรกิจ อําเภอเชียงแสน ไดยื่นหนังสือตอประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย เพื่อ
ขอใหรัฐบาลเรงปรับปรุงขยายผิวการจราจรถนนสาย อําเภอเชียงแสน-อําเภอแมจัน ที่มีแผนจะ
55

“สภาฯตอนพอคาเขาเปนสมาชิก ตั้งเปาป48 บุกแหลกตลาดมังกร,” ฐานเศรษฐกิจ (25 กันยายน

2547).
56

สุนิสา สุขขี, บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ. 25242539 (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 144-151.
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พัฒนาจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร เพื่อใหการคมนาคมระหวางเมืองทาเรือสินคา อําเภอ
เชียงแสน มาสูอําเภอเมืองเชียงรายมีความสะดวก 57
นอกจากนี้นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย ประธานหอการคา จังหวัดเชียงราย กลาววา
หอการคาไดมีนโยบายเชิงรุกของที่จะสงเสริมการคากับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
คือจะตองสรางคน และใหนักธุรกิจไปหาประสบการณตรงจากประเทศเพื่อนบาน ไปสํารวจหา
ความรูและความตองการของเพื่อนบาน โดยเริ่มตนที่นําสินคาเกษตรมาแปรรูปในไทย แลวสงไป
ขายถึงผูบริโภคถึงในเพื่อนบาน โดยตองการใหภาครัฐเขามาชวยสนับสนุนในดานกฎหมายและ
การเจรจาระหวางประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศจีน ซึ่งไทยไดทําการเปดเขตการคาเสรีในสาขา
ผักผลไม 58 นโยบายเชิงรุกของหอการคาจังหวัดเชียงรายดังกลาวนั้นไดดําเนินการเพื่อใหมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 ของจังหวัด ซึ่งเปนยุทธศาสตรเชิงรุก คือ สรางฐานเศรษฐกิจใหม
โดยเปนประตูการคาสูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ เชน การสงเสริม
การคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับเขตเศรษฐกิจชายแดน
การคา การทองเที่ยว ทางบกและทางน้ํา การพัฒนาจังหวัดเชียงรายใหเปนศูนยกลางขนสงสินคา
ทางบก ทางน้ํ า และทางอากาศ (Logistics) เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นเพื่ อ รองรั บ เขต
เศรษฐกิจชายแดนและการลงทุนเพื่อผลิตสินคาสงออก เปนตน59
4) กลุมผูประกอบการอื่นๆ
นอกจากกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ หรือ ซี.พี. ที่เขาไปลงทุนในจีนมากเปนอันดับ
หนึ่งแลว ยังมีกลุมผูประกอบการรายใหญอื่นๆ อาทิเชน กลุมน้ําตาลมิตรผล กลุมสหยูเนี่ยน เปน
ตน สําหรับในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดมีปจจัยหลายประการที่สงเสริมใหกลุมบริษัท
เหลานี้ปรับแผนการเขาไปลงทุนในจีน ปจจัยภายในประเทศ ไดแก การที่รัฐบาลใหการสนับสนุน
การเขาไปลงทุนในจีนมากขึ้น จะเห็นไดจากการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-จีน ซึ่งทําหนาที่สงเสริม
การคาการลงทุนระหวางไทยและจีน ตลอดจนเปนที่ปรึกษาหากเกิดปญหาระหวางการทําธุรกิจ
และมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน อีกทั้งนโยบายสงเสริมการเปด
เขตการคาเสรีกับนานาประเทศ ซึ่งจีนเปนประเทศหนึ่งที่ไทยไดเปดเขตการคาเสรีดวย ทําใหกลุม
ผูประกอบการเหลานี้เตรียมการรองรับจากการเปลี่ยนแปลงการเปดเสรีการคาที่จะเกิดขึ้นดังกลาว
57

“ชี้FTAไทย-จีนดันยอดทะลุ 5 แสนลานตอปแน เตรียมขยายสูพมาและเพื่อนบานตอ,” ผูจัดการรายวัน
(23 กุมภาพันธ 2547).
58
สัมภาษณ, เสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย, ประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย, 11 มกราคม 2548.
59
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, การประชุมเสริมสรางความเขาใจและระดมสมอง: โครงการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจชายแดน เชียงราย ธันวาคม 2547 (เชียงราย: โรงพิมพนันทพันธ, 2547), หนา 2-9.
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นอกจากนี้ ป จ จั ย จากฝ า ยจี น เอง คื อ รั ฐ บาลจี น อนุ ญ าตให บ ริ ษั ท ต า งชาติ ที่ เ ข า ไปร ว มลงทุ น
สามารถนํากําไรกลับมายังประเทศได แตในสวนที่เปนเงินลงทุนนั้นยังไมสามารถนํากลับมาไดตอง
ใชวิธีการลงทุนใหม ซึ่งเปนการเพิ่มการการลงทุนไดอีกวิธีทางหนึ่ง รวมถึงความเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจของจีน นับวาไดวาเปนประเทศที่มีโอกาสและมีศักยภาพ จึงเปนการดึงดูดใหบริษัท
ตางชาติรวมทั้งนักลงทุนชาวไทยเขาไปลงทุนในจีนมากขึ้น
สําหรับกลุมน้ําตาลมิตรผล เขาไปลงทุนทําโรงงานน้ําตาลในจีนตั้งแตป ค.ศ.1993 โดย
รวมทุนกับรัฐบาลทองถิ่นในกวางสี เพื่อฟนฟูโรงงานน้ําตาลที่เปนรัฐวิสาหกิจของจีน ตอมากลุม
มิตรผลไดขยายการลงทุนในกวางสีจนถึงปจจุบันมีโรงงานน้ําตาลรวม 5 โรง โดยเฉพาะโรงงาน
ฝูหนานของกลุม ถือเปนโรงงานน้ําตาลที่มีกําลังผลิตมากที่สุดในจีน และกลุมมิตรผลไดขยายไป
ลงทุนในสายธุรกิจที่ตอเนื่องกับอุตสาหกรรมออย ไดแก โรงงานผลิตกระดาษพิมพเขียวที่ทําจาก
ชานออย และโครงการรวมทุนสรางโรงงานผลิตเอทานอล 60
กลุมสหยูเนี่ยน ไดลงทุนในจีนอยางตอเนื่องตลอด 11 ป โดยเริ่มจากธุรกิจขนาดใหญดาน
โรงผลิตไฟฟาภายใตชื่อ บริษัท ยูเนี่ยน เอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด ตามดวย สิ่งทอ และการลงทุนใน
ตลาดการศึกษา ดวยการเปดโรงเรียนนานาชาติ ดอลลิช เซี่ยงไฮ เปนตน สําหรับปจจุบันนโยบาย
ของบริษัทจะใหความสําคัญกับการบุกธุรกิจในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น ทั้งการลงทุนเพิ่มใน
โรงงานผลิตไฟฟา และธุรกิจอื่นๆ เพื่อนํารายไดจากธุรกิจในประเทศจีนมาชดเชยรายไดในกลุมสิ่ง
ทอในไทย ซึ่งปจจุบันยอดขายธุรกิจกลุมนี้ลดลงไปประมาณ 30% โดยประกาศแผนการลงทุน
ขนาดใหญที่มีมูลคากวา 20,000 ลานบาท จากการดําเนินธุรกิจของสหยูเนี่ยนในจีนมีรายได
เพิ่มขึ้นจาก 5,600 ลานบาทในป ค.ศ. 2003 เปน 7,800 ลานบาท ในป ค.ศ. 2004 61
นอกจากกลุมน้ําตาลมิตรผล กลุมสหยูเนี่ยน แลว ยังมีผูประกอบการรายอื่น ๆ เชน บริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) โดยรวมทุนของบริษัทสุมิคิน บุสซัน ซึ่งอยูในเครือสุมิโต
โมไดลงทุนนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ที่ฉางโจว 62 บริษัท มณีตาหมิง จํากัด รวมกับธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณไดลงทุน

60

มองจีนมองไทย : ความสําเร็จของธุรกิจไทยในจีน [Online]. แหลงที่มา:
http://www.bangkokbiznews.com/2004/12/16/comment/index.php?news=column_15769059.html
61
“สหยูเนี่ยนทุม2หมื่นล.โหมลงทุนจีน,” มติชนรายวัน ( 22 พฤศจิกายน 2547). และ “11 ปในจีนโอกาส
ทองสหยูเนี่ยน โรงไฟฟา-สิ่งทอ,” กรุงเทพธุรกิจ ( 22 พฤศจิกายน 2547).
62
“ROJANAทํานิคมฯจีนเสริมทัพ ลั่นสิ้นปนี้โกยกําไรแน350ลาน,” ผูจัดการรายวัน [Online]. แหลงที่มา:
http://www.gotomanager.com/app/details.asp?id=7514&menu=theguide,search [8 สิงหาคม 2546]
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เปดตัวศูนยกระจายสินคาขายของไทยที่เขตพัฒนาทิศตะวันตก นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เปน
ตน63
การลงทุนของกลุมผูประกอบการของไทยในจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จะ
เห็นไดวาลักษณะการลงทุนในจีนสวนใหญจะเปนการหาพันธมิตรรวมทุนมากขึ้น ไมวาจะเปนรวม
ทุนระหวางรัฐบาลสวนทองถิ่นของจีน หรือการรวมทุนกับบริษัทตางชาติ หรือระหวางกลุมทุนไทย
ดวยกันเอง ซึ่งเปนการลงทุนที่สอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน รวมถึงกระแสการ
เป ด เขตการคา เสรี ที่ กํ า ลั ง มี บ ทบาทมากขึ้ น ในการเจรจาระหว า งการค า การลงทุ น ระหว า ง 2
ประเทศ โดยผูประกอบการทั้งรายใหญและรายยอยสวนใหญมองวาอะไรที่แขงขันไมได ก็ตองหัน
ไปรวมทุนกับคนอื่นดวย เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการตลาด และรักษาความไดเปรียบในการ
แขงขัน
สรุป
ดั ง ที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดสรุ ปไดวา ความสัม พัน ธร ะหวา งไทย-จีน ในสมัย รัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตรนั้น นับไดวามีพัฒนาการและมีความใกลชิ ดกันมากยิ่งขึ้นทั้งในดานการเมือง
เศรษฐกิจ และดานอื่นๆ ซึ่งความสัมพันธที่ใกลชิดนี้เปนผลมาจากการกําหนดและการดําเนิน
นโยบายตางประเทศที่มุงเนนทางดานเศรษฐกิจควบคูไปกับวิถีทางการทูตเปนหลัก อีกทั้งใน
ระยะแรกของการเขามาบริหารประเทศของรัฐบาลไดมุงเนนเอเชียเปนหลัก ทําใหจีนเปนประเทศ
แรกๆ ที่ ไ ทยได ใ ห ค วามสํ า คั ญ เพราะจี น ถื อ ได ว า เป น ประเทศมหาอํ า นาจทางการเมื อ งและ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ
ดังนั้นนโยบายของไทยตอจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึงไดแสดงทาทีและ
นโยบายที่ใหความสําคัญและตองการกระชับความสัมพันธอยางใกลชิดกับจีนอยางเห็นไดชัด จะ
เห็นไดจากการพบปะระดับผูนําระดับสูงบอยครั้ง ทําใหความรวมมือดานตางๆ ดําเนินไปดวยดี
โดยเฉพาะความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ จะเห็นไดจากมูลคาการคาระหวางสองประเทศเพิ่มขึ้น
ทักษิณ ชินวัตร แสดงให เห็นถึ ง
อยางรวดเร็ว การใหความสําคัญจีน ของรัฐบาล พ.ต.ท.
ผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ซอนอยูโดยผานการดําเนินนโยบายทางการทูต ซึ่งจะ
เห็นไดจากการขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนระหวางทั้ง 2 ประเทศ โดยที่ปรากฏ
อยางเปนรูปธรรม คือ การจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน ซึ่งความพยายามผลักดันการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ของรัฐบาล โดยเฉพาะการลงนามลดภาษีสินคาผักผลไมระหวางกัน
นั้น มีจุดประสงคเพื่อที่จะขยายการสงออกไปสูจีนไดเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลเล็งเห็นวาการตั้งเขต
63

"มณีตาหมิง นําสินคาไทยบุกหยุนหนาน,” ประชาชาติธุรกิจ (10 มกราคม 2548).
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การคาเสรีไทย–จีน รวมทั้งเขตการคาเสรีอาเซียน–จีน เปนโครงการที่จะชวยกระชับความรวมมือ
เศรษฐกิจและเสริมสรางพันธมิตรการคา ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี
นอกจากนี้ ก ลุ ม ทุ น นั ก ธุ กิ จ ยั ง ได มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในพั ฒ นาการความสั ม พั น ธ ท าง
เศรษฐกิจในรัฐบาลนี้ จะเห็นไดจากการลงทุนโดยตรงของไทยในจีนแนวโนมสูงขึ้น ในป ค.ศ.
2003 โดยบริษัทไทยหลายสาขาธุรกิจ ประกาศแผนรุกธุรกิจเขาจีน อันเนื่องมาจากนโยบาย
สงเสริมการลงทุนจากของรัฐบาลจีนเอง และมากจากนโยบายของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายการเปดเขตการคาเสรี ซึ่ง ทําใหบริษัทตางๆ ไดปรับแผนการลงทุนโดยจะเน นการหา
พันธมิตรรวมลงทุน ไมวาจะเปนรวมทุนระหวางรัฐบาลสวนทองถิ่นของจีน หรือการรวมทุนกับ
บริษัทตางชาติ หรือระหวางกลุมทุนไทยดวยกันเอง โดยกระแสการเปดเขตการคาเสรีกําลังมี
บทบาทมากขึ้นในการเจรจาระหวางการคาการลงทุนระหวาง 2 ประเทศ ซึ่งจะเห็นไดจากการ
จั ด ทํ า เขตการค า เสรี ไ ทย-จี น ในสาขาผั ก และผลไม โดยจะกล า วอย า งระเอี ย ดในบทต อ ไป

บทที่ 4
การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน: การดําเนินการ ปญหา และผลกระทบ
ความนํา
ในชวงหลายปที่ผานมา องคการการคาโลก (WTO) ประสบความลมเหลวเจรจาการคา
หลายครั้ง โดยเฉพาะความลมเหลวเจรจาการคารอบซีแอตเติล ค.ศ. 1999 จนถึงแคนคูน ค.ศ.
2003 ทําใหการเปดเจรจาการคารอบใหมลาชา เปนแรงผลักดันประการหนึ่ง ที่ทําใหประเทศตางๆ
พิ จ ารณาตั้ ง เขตการคา เสรี ระดั บ ทวิภ าคีม ากขึ้น เพื่อให มี ผลคื บ หน า เปด เสรีเศรษฐกิจ การค า
ระหวางกันเปนรูปธรรมมากกวาและรวดเร็วกวาการเจรจาแบบพหุภาคี อีกทั้งการที่จีนเปนสมาชิก
องคการการคาโลก ทําใหประเทศตางๆ หวั่นเกรงศักยภาพการแขงขันของจีน เนื่องจากจีนเปน
ประเทศขนาดใหญ ที่จะขยายบทบาทอํานาจเศรษฐกิจไดมาก หลายประเทศใชการตั้งเขตการคา
เสรีเปนยุทธวิธีสรางพันธมิตรเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งสรางฐานขยายการคาและการลงทุน
กับประเทศ หรือกลุมประเทศภูมิภาคอื่นๆ หางไกล สวนประเด็นอื่นๆ ที่ควรคํานึง คือ ผลประโยชน
ที่จะไดรับ เมื่อตั้งเขตการคาเสรี รวมทั้งปจจัยการเมือง แนวคิดและนโยบายการเมืองทิศทาง
เดีย วกั น มัก เปน ป จ จั ย สนั บสนุ น ประเทศ 2
ฝ า ยหั น หนา เจรจาตั้ง เขตการคา เสรี อย า งมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นในระยะ 2-3 ปที่ผานมา ประเทศตางๆ จัดใหมีเจรจาระดับทวิภาคี เพื่อเปดเสรี
การคาเพิ่มขึ้น เพื่อเปนกลยุทธบุกตลาดการคาระหวางประเทศ หลายประเทศแถบเอเชียใชความ
พยายามเจรจาการค า ระดับ ทวิภ าคีเ พื่อตั้ง เขตการคา เสรี อาทิ เขตการคา เสรีญี่ปุ น -สิง คโปร
ออสเตรเลีย-สิงคโปร เปนตน ไทยเปนประเทศหนึ่งที่ยึดมั่นระบบการคาเสรี และตระหนักถึงความ
จําเปน เสริมสรางรูปแบบการคาใหเปนการคาเสรี เพื่อนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพจัดสรร
ทรัพยากร และจัดระเบียบสวัสดิการสังคมประเทศ อีกทั้งจะนําไปสูการขยายตัวการคาการลงทุน
ระหวางประเทศ
ความเฉื่อยชาขององคกรอาเซียนที่เกิดขึ้นนับตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1997 ได
ส ง ผลให เ ขตการค า เสรี อ าเซี ย นมี ค วามล า ช า ไปด ว ย และสภาพเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศที่
เปลี่ยนไปโดยประเทศตางๆ ไดนิยมจัดเขตการคาเสรีระดับทวิภาคีมากขึ้น รวมไปถึงการวิ่งนําของ
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สิงคโปรบนเสนทางทวิภาคีนิยม1 เปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหรัฐบาลปจจุบันมีนโยบายเชิงรุกใน
การทําเขตการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศคูคาตางๆ เปนมาตรการที่จะชวยเปดตลาดใหสินคา
ไทย เพราะหากตองรอเปดเสรีตามกรอบการคาพหุภาคี โดยเฉพาะองคการการคาโลก จะใช
เวลานานมาก การเปดเสรี จะตกลงจะเปดตลาดใหแกกันและกัน ลดภาษี ซึ่งจะทําใหสินคาไทย
เขาสูตลาดงายขึ้น การตั้งเขตการคาเสรี ไมเพียงเปดโอกาสสินคาไทยเขาสูตลาดงายขึ้นเทานั้น แต
ยัง จะชวยการจั ด หาแหลง วั ตถุ ดิบใหสิน คา ไทย เพราะบางประเทศมี ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
วัตถุดิบอุดมสมบูรณ รวมทั้งยังเปนประตูการคาสูประเทศรอบขางได2 จะเห็นไดจากคํากลาวใน
การบรรยายพิเศษของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เรื่อง “วิสัยทัศน FTA ประโยชนที่
ประเทศไทยจะไดรับ” ณ องคการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004 เปนการ
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา รัฐบาลชุดนี้ไดมีนโยบายเชิงรุกในการใหไทยเปนฝายเปดเจรจาเขต
การคาเสรีกับนานาประเทศ ดังนี้
“เรื่องเขตการคาเสรี (FTA) คือ การเปดตลาดครั้งใหญใหกับผูผลิตภายในประเทศ
ไทย ไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย สิ่งแรกที่จะไดคือ FDI
เขามา เพราะเขาคิดวาถามาผลิตในประเทศไทยสามารถขายไดที่ไหนบาง...จีน อเมริกา
ญี่ปุน อินเดีย ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเปนอันดับหนึ่งและสองในเอเชีย เราทําเขต
การคาเสรี (FTA) ประเทศที่ยิ่งใหญทางเศรษฐกิจเปนอันดับหนึ่งและสอง และกําลังเจรจา
วันนี้ โอกาสทั้งหมดอยูที่คนไทยจะปรับตัวเอง สมมติวาบริษัทกําลังจะถูกแขงขันกับจีน ทาน
ตองมองวาลองไมมองจีนดูสิ ไปอินเดียไดไหม ไปอเมริกาไดไหม ไปญี่ปุนไดไหม มันมี
ทางเลือก (choice) มากเหลือเกิน ถาผมทําประเทศเดียว...มีของอยูชิ้นเดียวและแลกแลวไม
หายไป แลกแลวยังอยู เพราะฉะนั้นตองแลกบอยๆ มี 63 ลานคน มีเศรษฐกิจ GDP 50
ลานดอลลาร ผมแลกกับจีนเสร็จก็ยังอยู ผมก็ไปแลกที่อินเดียก็ยังอยู ผมขอแลกที่ญี่ปุนก็ยัง
อยู ผมขอแลกกับอเมริกา ออสเตรเลีย ก็ยังอยู เพราะฉะนั้นตองแลกบอยๆ”3

1

Thitinan Pongsudhirak, “The Rise of Bilateral Free Trade Areas in East Asia,” The Emerging
North-South Divide in East Asia: A Reappraisal of Asian Regionalism (Singapore: Eastern
Universities Press, 2004), pp. 180-181.
2

ฝายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, “ไทยกับเขตการคาเสรีระดับทวิภาคี,” ผูจัดการออนไลน (9 มิถุนายน
2546) [online]. http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2004q1/article2004jan06p3.htm
3

ศรีสุภางค สุขโข, ฝายวิเทศสัมพันธ/สํานักโฆษก (ถอดเทปและเรียบเรียง) การบรรยายพิเศษของ
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เรื่อง “วิสัยทัศน FTA ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับ” ณ องคการ
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004, [online]. แหลงที่มา:
http://www.eppo.go.th/admin/cab/sp18ftamar.html
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ดังนั้นในบทนี้จะอธิบายถึงภาพรวมนโยบายการจัดตั้งเขตการคาเสรีของไทย โดยจะเนน
การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน โดยจะกลาวถึงการดําเนินการกอนและหลังการลงนาม ตลอดจน
ปญหาและผลกระทบที่ตามมา ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
4.1 การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย
ประเทศไทยนับไดวาเปนประเทศหนึ่งที่มีนโยบายการคาเสรีมายาวนาน โดยมีจุดเริ่มตน
ของการเขารวมเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) แตยังไมมีประสบการณในการจัดทําเขตการคาเสรี
ในระดับทวิภาคี แตกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกดังกลาวขางตน ทําใหรัฐบาล
ชุดปจจุบันไดเล็งเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนกระแสรุนแรงที่ไทยซึ่งเปนประเทศเล็กๆ ไม
สามารถตานทานได ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามเปลี่ยนภัยคุกคามที่เกิดจากเขตการคาเสรีใหเปน
โอกาส โดยการใชเขตการคาเสรีเปนยุทธศาสตรเชิงรุก และเปนหนึ่งในนโยบายตางประเทศที่
สําคัญของรัฐบาลชุดนี้ เพราะรัฐบาลเชื่อวาการผลักดันใหเปดเขตการคาเสรีอยางรวดเร็วกับนานา
ประเทศ เปนการเปดโอกาสใหแกการสงออกของไทย4 ซึ่งอธิบายไดดังตอไปนี้
4.1.1 ไทยกับนโยบายการจัดทําเขตการคาเสรี
ในคําแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี กลาวถึงนโยบายดานเศรษฐกิจระหวางประเทศวา รัฐบาลมุงมั่นที่จะยกระดับ
นโยบายดานการคาตางประเทศ จากการเนน เพียงเรงรัดการสงออกในทุกระดับสูการพัฒนา
เครือขายการตลาดเขาสูระดับโลก และสามารถสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงได
อยางทันการ เพื่อใหเศรษฐกิจไทยผนึกและสอดรับเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเขมแข็งในยุค
ไรพรมแดน โดยรัฐบาลไดกําหนดแนวทางดังนี้ 5
1) สนับสนุนการคาเสรีในการคาระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงระดับความพรอมและ
ผลประโยชนของประเทศและผูประกอบการภายในประเทศ รวมทั้งผลักดันการแกไขปรับปรุง
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอภาคเอกชนไทยในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ

4

Jeerawat Na-thalang, “Bilateral FTA deals pivotal to govt policy,” The Nation (December 06,
2004) [Online]. available from: http://www.bilateral.org/article.php3?id_article=1126 [December 10,
2004]
5
แหลงที่มา: http://www.thaigov.go.th
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2) เนนบทบาทเชิงรุกในเวทีการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมทั้งผลักดันให
เกิ ด การเจรจาในเวที ร ะหว า งประเทศ ซึ่ ง อยู บ นพื้ น ฐานของความเป น ธรรมและคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนและขอจํากัดของประเทศกําลังพัฒนา
3) สนับสนุนและผลักดันนโยบายการคาเสรีของเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN
Free Trade Are: AFTA) รวมทั้งสงเสริมการคาและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน การคา
ชายแดน และการพัฒนาไปสูฐานการผลิตสินคาหรือการใหบริการรวมกันในภูมิภาค
4) สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการภาคเอกชนมีสวนรวมในการใหขอมูล
ดานการคาและการลงทุน และวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎขอบังคับทางการคาและ
การลงทุ นระหวา งประเทศ เพื่ อประโยชนตอการกํา หนดทิศทางและยุ ทธศาสตรของนโยบาย
ตางประเทศ รวมทั้งการเจรจาการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
เพื่อใหการสงออกของไทยเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว กรมสงเสริมการสงออก ไดวาง
แนวทางในการสงเสริมการสงออกของไทยไว 7 แนวทาง ไดแก 6
1) จัดทําเขตการคาเสรี (FTA) เพื่อเปดตลาดสําหรับสินคาและบริการ โดยมีแผนที่จะทํา
เขตการคาเสรีกับ 8 ประเทศ 1 กลุมใหเสร็จภายใน 5 ป ครอบคลุมมูลคาการสงออกของไทย
รอยละ 44 ของการสงออกทั้งหมด ขณะนี้ไทยลงนามไปแลว 3 ประเทศ ไดแก บาหเรน จีน และ
อินเดีย และอยูระหวางเจรจากับสหรัฐ ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปรู และกลุม BIMST-EC
2) พัฒนาการตลาดเชิงรุก ตั้งทีมปฏิบัติการพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจาะตลาด
(Special Task Force หรือ STF) ครอบคลุมตลาดใหม เชน จีน เอเชียใต ตะวันออกกลาง รัสเซีย
CIS7 แอฟริกา และอเมริกาใต, สรางกลุมผูประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศรายยอย
(intertrader) ใหได 5,000 รายใน 5 ปขางหนา เพื่อขยายตลาดตางประเทศใหสินคาไทย สินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambol One Product: OTOP)
สวนการสงเสริมการสงออกในตลาดเปาหมาย จะจัดกิจกรรมสงเสริมการสงออกรูปแบบ
ตางๆ ไดแก จัดงานแสดงสินคาในประเทศ (special trade fair), การเขารวมงานแสดงสินคาใน
ตางประเทศ (international trade fair), การจัดงานแสดงสินคาในตางประเทศ (Thailand
exhibition), การสงเสริมการขายรวมกับหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต, การสรางความสัมพันธ
และสงเสริมการคากับประเทศเพื่อนบาน และการขยายการสงออกไปตลาดใหม โดยตั้งเปาหมาย
เพิ่มสัดสวนการสงออกไปตลาดใหมเปนรอยละ 40 ในป ค.ศ. 2005
6

แหลงที่มา: http://www.depthai.go.th
CIS หมายถึง Commonwealth of Interdependent States หรือประชาคมรัฐเอกราช ประกอบดวย 12
รัฐ คือ รัสเซีย ยูเครน เบลารุส จอรเจีย อารเมเนีย เติรก เมนิสถาน คีรกิซสถาน ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน
อาเซอรไบจาน คาซัคสถาน และ โมลคาเวีย
7
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3) สรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการเพื่อสงออก โดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ สงเสริมการใช Thailand's brand
4) ปกปองรักษาผลประโยชนทางการคา เพื่อปองกันและแกไขปญหาละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา แกไขปญหาขอพิพาททางการคากับประเทศคูคา บริหารจัดการนําเขาและสงออก ดําเนิน
มาตรการตอบโตทางการคารูปแบบตางๆ
5) พัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจสงออกและนักการตลาด
6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความสามารถ ทั้งดานวิชาการและดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งการใหขอมูลเรื่องการจัดการระบบ
ลอจิสติกใหผูสงออกเพื่อลดตนทุนสินคา ในสวนของภาครัฐจัดตั้งศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ
(one stop export service center) รวบรวม 14 หนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการสงออกเพื่อ
ลดขั้นตอน-ตนทุน-คาใชจายของผูสงออกในการติดตอราชการ
คําแถลงนโยบายตอรัฐสภาดานนโยบายดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ และเปาหมายของ
กรมสงออกดังกลาวในขางตน จะเห็นไดแลววานับตั้งแตการเขามาบริหารประเทศของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลไดดําเนินการในเชิงรุกโดยใชการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีเปน
เครื่องมือเชิงยุทธศาสตร เพื่อรุกขยายการคาและการลงทุน สรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจและ
การเมืองระหวางประเทศ โดยการจัดตั้งเขตการคาเสรีระดับทวิภาคีของไทยปจจุบัน 12 ประเทศ
แบงเปน 2 กลุม คือ
กลุมแรก เปนประเทศเปาหมายที่ไทยใหความสําคัญทําเขตการคาเสรี ไดแก จีน ญี่ปุน
อินเดียและสหรัฐอเมริกา ประเทศเหลานี้ เปนประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยจะสงออกสินคาไดมาก
กลุมที่ 2 สวนใหญเปนตลาดใหมของไทย ไดแก บาหเรน ศรีลังกา บังคลาเทศ ออสเตรเลีย
เปรู เม็กซิโก บราซิล และแอฟริกาใต ประเทศเหลานี้ แมมีศักยภาพรองรับสินคาไทยไดเพียงสวน
หนึ่ง แตที่สําคัญ จะเปนประเทศที่เปนแหลงวัตถุดิบใหไทย และเปนประตูการคาสูประเทศตางๆ
ในภูมิภาค
นโยบายการจัดทําเขตการคาเสรีของรัฐบาลไทยมีเปาหมายดังนี้คือ เพื่อสรางพันธมิตร
ทางเศรษฐกิจ เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันในตลาดคูคาเดิม ซึ่งมีความไดเปรียบลดลง
อันเปนการเสริมสรางและขยายตลาดใหม อีกทั้งเพื่อดึงดูดการคาและการลงทุนจากตางชาติให
ไทยเปนศูนยกลางการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย และใหไทยเปนแหลงลงทุนอันดับ 5 ของเอเชีย
(ปจจุบันไทยอยูอันดับ 8) นอกจากนี้ยังเปนการขยายลูทางการคาการสงออกของไทย โดย
ยกระดับไทยเปนผูสงออกอันดับที่ 20 ของโลกในป ค.ศ. 2005 อันจะชวยสรางฐานเศรษฐกิจที่
เขมแข็งตามนโยบาย Dual Track Policy คือ การสรางพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศที่เขมแข็ง
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คูขนานกับการสงเสริมการสงออก เพื่อใหประเทศชาติมีรายไดดี มีการวาจางงานและรายไดให
ผูประกอบการและเกษตรกร อันเปนการสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจรากหญา ซึ่งจะทําให
ประชาชนกินดีอยูดี8
การให ค วามสํ า คั ญ ของประเทศที่ ไ ทยจะเจรจาจั ด ตั้ ง เขตการค า เสรี ไ ด มี ห ลั ก การ/
ยุทธศาสตรในการเลือกประเทศ ดังนี9้
1)
ขนาดของตลาดและศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศคูเจรจา เชน จีน ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา
2) ระดับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับประเทศคูเจรจา ตลอดจนความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคากับประเทศอื่น
3) ปญหาอุปสรรคในการเขาสูตลาดของประเทศคูเจรจา รวมถึงปญหาจากมาตรการไมใช
ภาษี
4) ศักยภาพในการเปนประตูการคา (gateway) เพื่อขยายการคาและการลงทุนตลาดใหม
ในภูมิภาคตางๆ เชน บาหเรนในตะวันออกกลาง เปรูในทวีปอเมริกาใต เปนตน
5) ความพรอมและเจตนารมณทางการเมือง (political will) ของประเทศคูเจรจาในการทํา
เขตการคาเสรีกับไทย
ไทยมีหลักเกณฑในการจัดทําเขตการคาเสรี ดังนี10้
1) ทําในกรอบกวาง (Comprehensive) ครอบคลุมการเปดเสรีทั้งการคาสินคา บริการ
และการลงทุ น รวมทั้ ง การขยายความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ กํ า หนดให มี ค วามยื ด หยุ น
สอดคลองกับระดับพัฒนาของประเทศคูเจรจาเพื่อใหไดรับผลประโยชนทั้งสองฝาย
2) ตองสอดคลองกับกฎขององคการการคาโลก ซึ่งมีเงื่อนไขใหการเปดการคาเสรี
ครอบคลุมการคาสินคาและบริการอยางมากพอ สรางความโปรงใสและเปดสมาชิกอื่นตรวจสอบ
ได

8

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, เขตการคาเสรี: ยุทธศาสตรในการสงออก (17 กรกฎาคม 2547),
หนา 1. เอกสารประกอบการสัมมนา
9
วิบูลยลักษณ รวมรักษ, “ขอตกลงเขตการคาเสรีของไทยในระดับทวิภาคี,” เอกสารประกอบการ
สัมมนาเรื่องทานพรอมหรือยังกับ FTA (ณ หองฝกอบรม 802 ชั้น 8 กรมการคาตางประเทศ วันที่ 29
ธันวาคม 2546), หนา 1-2. และ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, ยุทธศาสตรการทํา FTA ของไทย (26
กุมภาพันธ 2547) [online]. แหลงที่มา: http://www.thaifta.com
10
FTA Fact Book, หนา 6 [online]. แหลงที่มา: http://www.thaifta.com
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3) ยึดหลักการแลกเปลี่ยนผลประโยชน (Reciprocity) และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดย
คํานึงถึงสถานะของไทยที่เปนประเทศกําลังพัฒนา ในกรณีที่คูเจรจาเปนประเทศที่พัฒนาแลว ไทย
ควรเรียกรองความยืดหยุนเพื่อใหมีเวลาในการปรับตัวนานกวา หรือมีภาระผูกพันนอยกวา
4) ควรครอบคลุมมาตรการทางการคาอื่นๆ ที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Measures: NTM)
ดวย เชน การกําหนดมาตรฐานสินคานําเขา และมาตรการโควตา
5) ควรมีมาตรการปองกันผลกระทบของการเปดเสรีตออุตสาหกรรมภายใน เชน มาตรการ
ตอตานการทุมตลาด (Anti-dumping Measures: ADM) เปนตน
6) ควรใหมีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ทั้งนี้ อาจมีการเจรจาเพื่อเริ่มลดภาษีหรือเปดเสรี
ระหวางกันกอนในเรื่องที่พรอม (Early Harvest)
การดําเนินเจรจาเขตการคาเสรีที่ผานมา กระทรวงพาณิชยจะเปนหนวยงานหลัก แตตอง
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ เปนตน รวมตลอดถึงภาคเอกชน แตยังคงขาด
ความเปนเอกภาพในการดําเนินการ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.) ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2004 จึงไดมีมติ ดังนี้11
1) แตงตั้งคณะทํางานประสานยุทธศาสตรและนโยบายการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ทําหนาที่จัดเตรียมยุทธศาสตรและนโยบายเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศหรือ
กลุมประเทศตางๆ โดยมีคณะทํางานประกอบดวยบุคคลที่มาจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
2) แตงตั้งหัวหนาคณะเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีรายประเทศ รวม 8 ประเทศ และ 1 กลุม
เศรษฐกิจที่ไทยกําลังจัดทําเขตการคาเสรีอยูในขณะนี้
3) แตงตั้งคณะทํางานติดตามผลการเจรจา เพื่อดูแล ติดตามความคืบหนา และผลการ
ปฏิบัติงานของคณะผูเจรจาจัดทําเขตการคาเสรี พิจารณาเสนอแนะแนวทางการใชประโยชนจาก
ความตกลงเขตการค า เสรี และ/หรือการปรับตัว ทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับความตกลง รวมทั้ ง
ประสานงานคณะทํางานประสานยุทธศาสตรและนโยบายการเจรจาการคาระหวางประเทศ
การดําเนินเจรจาเขตการคาเสรีนั้น รัฐบาลจะมีหัวหนาคณะเจรจาแตละคณะจะทําหนาที่
วางทิศทางของประเทศไทย กับประเทศคูคาเปนรายประเทศ และเพื่อใหคณะเจรจามีขอมูลพรอม
เต็มที่ จึงมีคณะกรรมการประสานยุทธศาสตรและนโยบาย เจรจาการคาระหวางประเทศ ที่มีนาย
สมพล เกียรติไพบูลย เปนประธาน และมีบรรดาผูชวยรัฐมนตรีรวมเปนคณะกรรมการ เขามาทํา
หนาที่ประสานขอมูลการเจรจา ตลอดจนนํางานวิจัย ทางวิชาการจากทุกสวนมาใชประกอบ ไมวา
จะเปน ภาคเอกชน นั ก วิช าการจากมหาวิ ท ยาลัย ต า งๆ หรือภาคประชาชน นอกจากนั้ น จะมี
11

ชนะ คณารัตนดิลก, เขตการคาเสรีกับประเทศไทย: วิกฤตหรือโอกาส (กรุงเทพฯ: สวัสดิการกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย, 2547), หนา 30-31.
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คณะทํ า งานติ ด ตามผลการเจรจา มีน ายณรงคชั ย อัค รเศรณี เป น ประธาน ทํ า หน า ที่ ติ ด ตาม
ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการเปดเสรีกับแตละประเทศโดยจะเริ่มติดตามตั้งแตการเริ่มเจรจาเลยวา
จะมีสินคาเกษตรหรืออุตสาหกรรมใด ไดรับความเสียหาย และประเทศไทยควรปรับโครงสรางการ
ผลิตในสวนใดเมื่อมีการเปดเสรี
4.2 การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน
จีนนั้นนับไดวาเปนประเทศลําดับตนๆ ที่รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญในการเจรจาจัดตั้ง
เขตการคาเสรีดวย นอกจากความสัมพันธที่ดีระหวางกันที่มีมายาวนานแลว ไทยและจีนยังมี
ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจที่กาวหนาอยางรวดเร็วอีกดวย ทั้งทางดานการคาและการลงทุน
นับไดวาทั้งสองประเทศมีการขยายตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (ดังตารางที่ 3.1) สําหรับการจัดตั้งเขต
การคาเสรีไทย-จีน นั้น รัฐบาลไดมียุทธศาสตรในการเจรจาดังตอไปนี้ 12
1) ผลักดันเจรจาเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ควบคูกับการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-จีน
ตอไป
2) ผลักดันเขตการคาเสรีไทย-จีน ในระดับสูง โดยใชความสัมพันธทางการเมืองสนับสนุน
การเจรจาเชน คณะกรรมการรวมทางเศรษฐกิจระดับรองนายกรัฐมนตรี (Joint Economic
Commission)
3) เปนหุนสวนนโยบาย “สูตะวันตก” ของจีน โดยเฉพาะในดานการลงทุนสรางสัมพันธ
ภูมิภาคตอภูมิภาค (Local-to-local linkage)
เชน จีนตอนใตกับไทยภาคเหนือ โดยใช
ความสัมพันธที่ใกลชิดเปนสะพานขยายความรวมมือในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
4) ใชสายสัมพันธภาคเอกชนทําธุรกิจรวมกันฉันมิตร เนนความรวมมือ แสวงประโยชน
สรางแนวรวมบุกประเทศที่สาม
สําหรับนโยบายของจีนตอการเปดเขตการคาเสรีนั้น สืบเนื่องมาจากการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของจีนในระยะ 2-3 ปที่ผานมา เห็นไดชัดเจนวา ผูนําและผูบริหารระดับสูงของ
ประเทศจีนตางพยายามออกเดินสายเยือนตางประเทศ เพื่อปูทางเปดประตูการคา และขยายการ
ลงทุนของจีนออกไปภายนอกมากขึ้น หนึ่งในยุทธศาสตรที่จีนพยายามผลักดันโดยเฉพาะกับ
ประเทศที่เปนกลุมเปาหมาย คือ การทําขอตกลงเปดการคาเสรี ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับ
12

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, ยุทธศาสตรการทํา FTA อาเซียน-จีน/ไทย-จีน (26 กุมภาพันธ
2547) [online]. แหลงที่มา: http://www.thaifta.com
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ภูมิภาค และที่เดินหนาลงนามทําขอตกลงเบื้องตนกันไปแลว คือ การเจรจาเขตการคาเสรีจีนอาเซียน มีเปาหมายใหเกิดขึ้นภายใน 10 ป13 ซึ่งยุทธศาสตรเขตการคาเสรีของจีนนั้นไดสอดคลอง
กับยุทธศาสตร “เปดประตูดานตะวันตกเฉียงใต” ใหมณฑลยูนนานเปนปากประตูของจีน เปด
ออกสูอาเซียนและอินเดียมาประมาณสิบปแลว ซึ่งคอนขางประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะในสวน
เกี่ยวกับประเทศไทย เพราะไทยก็หวังจะขยายธุรกิจกับตลาดใหญอยางจีนดวยเชนกัน
โดยการที่จีนเปดเขตการคาเสรีกับไทยนั้น จีนคาดหวังผลประโยชนท่จี ะไดรับดังนี้14
1) ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ จีนตองการแหลงวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติจากนอก
ประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะยางพารา และมันสําปะหลังจากไทย และแหลงพลังงาน อีกทั้งยังตอง
พึ่งเสนทางขนสงผานภูมิภาคนี้ เพื่อไปผลิตสินคาปลายน้ําไปขายตลาดโลก ดังนั้นไทยและ
อาเซียนจึงเปนเพียงลูกโซในหวงโซการผลิต (supply chain) ของจีน นอกจากนี้จีนยังตองการให
ไทยเปนศูนยกลางในการระบายสินคาสูกลุมประเทศอาเซียนอีกดวย
2) ผลประโยชนทางการเมืองระหวางประเทศจีนตองการโดดเดี่ยวอิทธิพลของไตหวันใน
ภูมิภาคนี้ รวมถึงการแซงหนาญี่ปุนในดานความสัมพันธระหวางประเทศกับอาเซียน ซึ่งจีน
ตองการใกลชิดอาเซียนเพื่อเปนการรับประกันความมีเสถียรภาพของภูมิภาค และการเติบโต
อยางตอเนื่องของเศรษฐกิจจีน ไทยจึงเปนเปาหมายของจีนในการสรางความสัมพันธดังกลาว
การดําเนินการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน สมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร สามารถ
แบงออกเปน 2 ชวง คือ กอนการลงนาม และหลังการลงนาม ดังตอไปนี้
4.2.1 การดําเนินการกอนการลงนาม
การเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ไดแบงการดําเนินงานออกเปน 2 กรอบ คือ กรอบ
ภูมิภาค ซึ่งอยูภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน โดยมีไทยเปนหัวหนาคณะเจรจาฝายอาเซียน
ครอบคลุมการเปดเสรีสินคา บริการ การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ และกรอบทวิภาคี

13

Daojiong Zha, “The politics of China-ASEAN economic relations: Assessing the move towards
a free trade area, ” in Asian Regional Governance: Crisis and change, ed. Kanishka Jayasuriya
(London: Routledge Curzon, 2004), pp. 248-250. และ “จีนเดินสายเจรจา FTA สานนโยบายตางประเทศ,”
ฐานเศรษฐกิจ (27 พฤษภาคม 47).
14
อักษรศรี พานิชสาสน, “ไทยไดประโยชนอะไรจากการเปดเสรีอาเซียน-จีน,” การสัมมนา 1 กรกฎา:
เปดเสรีการคาอาเซียน-จีน (25 มกราคม 2548). หอง แกรนดบอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ถ. รัชดาภิเษก
กรุงเทพ.
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เขตการคาเสรีไทย-จีน ซึ่งดําเนินการภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียน-จีน โดยเรงใหมีผลการเปด
เสรีที่เร็วกวากรอบอาเซียน-จีน ทั้งนี้ การเจรจาของทั้ง 2 กรอบดําเนินการในลักษณะคูขนานกันไป
สําหรับการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางทั้งสองประเทศ เปนผลมาจากผูนําไทยและ
จีนไดตกลงที่จะใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ในระหวางการเขารวมการประชุมโปอาวเพื่อ
เอเชีย (Boao Forum For Asia) ณ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2002 และใหเริ่มจาก
สาขาที่มีความพรอมกอน การเจรจาไดดําเนินไปควบคูกับเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน จึงตอง
เจรจาใหสอดคลองกัน รวมทั้งใหมีการลดภาษีกลุมแรก (Early Harvest: EH) ดวย ซึ่งไทยไดเสนอ
สาขาผักและผลไม 15
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2002 ไดมีการประชุมเจรจาเขตการคาเสรีไทย-จีน ครั้งที่ 1
ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ภายหลังการประชุมคณะเจรจาอาเซียน-จีน ครั้งที่ 2 โดยทั้ง
2 ฝ า ยมี ความเห็ น รว มกั น ว า จะต อ งมี ค วามสอดคลอ งกับ การเป ด ในระดั บ อาเซี ย น-จี น และ
กฎเกณฑขององคการการคาโลก และระยะเวลาจะตองเร็วและลึกกวาการจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียน-จีน เพื่อใหไดประโยชนอยางแทจริง
การประชุ ม เจรจาเขตการคา เสรี ไ ทย-จี น ครั้ ง ที่ 2 ณ จั ง หวั ด เชี ย งราย ประเทศไทย
ภายหลังการประชุมคณะเจรจาอาเซียน-จีน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2002 ไทยไดเสนอ
ประเด็นที่เห็นวาจะรวมมือกับจีน เชน ความรวมมือดานการคาชายแดน การเปดตลาดบริการ
ดานการเงิน เปนตน ในขณะที่จีนเสนอวาควรเนนการเจรจาในกรอบอาเซียน-จีน ซึ่งขอเสนอของ
ไทยไดรวมไวภายใตกรอบอาเซียน-จีนแลว อีกทั้งจีนไมประสงคที่จะมีการจัดประชุมอยางเปน
ทางการเนื่องจากมีขอกังวลเกี่ยวกับความไมพอใจของประเทศอาเซียนอื่น16
วันที่ 12-15 กันยายน ค.ศ. 2003 การหารือทวิภาคีระหวางรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยจีน
และไทย ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาซียนกับคูเจรจาครั้งที่ 34 ณ ประเทศบรูไน ไทยได
เสนอให ล ดภาษี ผ ลไม ล ว งหน า พร อ มกั บ สนั บ สนุ น ให มี ก ารขยายการค า ในสิ น ค า นี้ ใ นเขต
ภาคเหนือของไทยและทางตะวันตกของจีนโดยผานทางแมน้ําโขง ซึ่งจะชวยระบายสินคาผลไม
ระหวางกันไดมากขึ้น
การหารือทวิภาคีระหวาง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กับนายจูหรง จี เมื่อวันที่ 22 กันยายน
ค.ศ. 2002 ในการประชุมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 4 ประเทศเดนมารก ไทยยังผลักดันการจัดตั้งเขต
การคาเสรีตอไป โดยเห็นวาจะมีประโยชนทั้งสองฝาย โดยเฉพาะการเริ่มจากกลุมผลไมเปนกลุม
แรก ซึ่งจีนเห็นดวยกับผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น
15

รุงนภา บุญยะนันท, เขตการคาเสรีไทย-จีน, กรมการคาตางประเทศ พฤษภาคม 2546
[online].แหลงที่มา: http://www.dft.moc.go.th/eximcentre/tecninical/fta_th.cn.htm
16
เรื่องเดียวกัน.
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แตถึงอยางไรการประชุมอยางไมเปนทางการระหวางเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวง
พาณิชยไทยและจีน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2002 ไทยไดเสนอทางเลือกใหกับจีนโดยใหการลด
ภาษีผลไมเปนการลดโดยสมัครใจระหวางไทยและจีน โดยใหเริ่มเร็วกวาการลดภาษีภายใตการ
ภาษีสินคากลุมแรกของอาเซียน-จีน 1 ป แตจีนเห็นวาการลดภาษีผักผลไมดังกลาวรวมอยูใน
กรอบอาเซียน-จีน อยูแลว ซึ่งเริ่มในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2004 เปนตนไป และจะเริ่มลดภายในป
ค.ศ. 2003 เปนไปไดยากในทางปฏิบัติ จึงอยากใหความสําคัญกับการเจรจาอาเซียน-จีนกอน
การหารือระหวางนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กับอดีตนายกรัฐมนตรีจู หรงจี
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 ระหวางการเยือนจีน ในสวนเกี่ยวกับการเรงเปดเสรีการคา
ระหวาง ไทย-จีน โดยฝายไทยไดขอทราบทาทีของจีนตอขอเสนอของไทยที่นาจะมีการดําเนินการ
ดานการคาเสรีในสวนของไทยกับจีนขึ้นมากอน เนื่องจากมีความพรอมสูงกวาประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค โดยอาจเริ่มจากผัก ผลไม กอน แลวคอยๆ ขยายไปสูสินคาอื่นๆ ที่ทั้งสองฝายมีความพรอม
รวมกันตอไป ซึ่งฝายจีนโดยนายกรัฐมนตรีจูหรงจี ใหทัศนะวายังมีอาเซียนหลายประเทศที่ยัง
หวาดระแวงตอทาทีของจีน เกรงวาหากจีนกับไทยดําเนินการกันในกรอบทวิภาคี ยิ่งจะทําใหจีนถูก
ประเทศเพื่ อนบ านหวาดระแวงมากขึ้ น เพื่อความสบายใจของทุก ฝายจึงขอใหนํา การลดภาษี
ศุลกากรระหวางกันเหลือรอยละ 0 สําหรับสินคาผักและผลไมบรรจุเขาในการลดภาษีสินคากลุม
แรก (Early Harvest) ภายใตกรอบใหญของเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
เมื่อวันที่ 25-28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 กระทรวงพาณิชยไดเสนอรางความตกลงยกเลิก
ภาษีสินคาผักและผลไม ซึ่งเปนความตกลงพิเศษเฉพาะระหวางไทยกับจีน แตอยูภายใตกรอบการ
ทํ า เขตการค า เสรี อ าเซี ย น-จีน ให ฝ า ยจี น พิจ ารณา ซึ่ง จี น ไม ขัด ข อ งในหลั ก การแต เ นื่อ งจากใน
ชวงเวลาดังกลาวจีนอยูในระหวางการเปลี่ยนคณะผูบริหารจึงขอเวลาเพื่อพิจารณาตอบกลับ17
กระทรวงพาณิชยไดจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพรอมเขตการคาเสรี เมื่อวันที่ 18
เมษายน ค.ศ. 2003 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธาน ซึ่งในสวนของการเตรียม
ความพรอมสําหรับการเปดเสรี ผัก-ผลไม ที่ประชุมมีมติใหตั้งคณะทํางานและใหภาคเอกชนเปน
แกนนําหรือรวมกันกับหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของจัดทําแผนการตลาดและการสงเสริมการ
สงออกสูตลาดจีน
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2003 ในการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวินเจียเปา ระหวางการ
ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งพิเศษวาดวยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Active
Respiratory Syndrome: SARS) ซึ่งผลหารือทั้งสองครั้ง ทั้งสองฝายเห็นชอบใหมีการเรงลดภาษี
สินคาผักผลไมระหวางกัน ภายใตกรอบการลดภาษีสินคากลุมแรกของความตกลงเขตการคาเสรี
17

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ, การจัดทําเขตการคาเสรีไทย-จีน, [online].
แหลงที่มา: http://www.oie.go.th/cooperation/THAI-CHINA.doc
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อาเซียน-จีน และสามารถสรุปผลการเจรจาในความตกลงเรงลดภาษีสินคาและผลไมระหวางไทยจีน ระหวางกระทรวงพาณิชยทั้งสองฝาย
ในที่สุดไดมีการลงนามอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2003 ณ ที่บา นพัก
รับรองเตี้ยวหยูไถ (Daioyuthai State House) กรุงปกกิ่ง สาระสําคัญของความตกลงครอบคลุม
เรื่องการลดภาษีสินคาผักและผลไมทุกรายการตามพิกดั ศุลกากรตอนที่ 07-08 (116 รายการ ตาม
หลักพิกัดศุลกากร 6 หลัก) ใหเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 200318 ซึ่งผลจากการลง
นามครั้งนี้ยงั เปนการวางแนวทางขยายขอบเขตสําหรับการเจรจาเปดเสรีในสินคาอืน่ ๆ ระหวางไทย
และจีน สูก ารจัดทําเขตการคาเสรีไทย-จีนอยางสมบูรณในที่สุด19
4.2.2 การดําเนินการหลังการลงนาม
หลังจากไดมีการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.
2003 สามารถแบงการดําเนินการดังนี้คือ การเจรจาหลังการลงนาม การผลักดันนโยบายที่มี
ความเกี่ยวของในการขยายผลเขตการคาเสรีไทย-จีน นโยบายของจีนที่มีผลตอเขตการคาเสรีไทยจีน และการดําเนินการของภาคเอกชนหลังเปดนโยบายเขตการคาเสรีไทย-จีน ซึ่งสามารถกลาวได
ดังตอไปนี้
4.2.2.1 การเจรจาหลังการลงนาม
รัฐบาลไดมีนโยบายแนวทางเพื่อขยายผลเขตการคาเสรี เพื่อเรงรัดยุทธศาสตรขยายลูทาง
การสงออก โดยมีกิจกรรมสงเสริมการสงออกในตลาดจีน ซึ่งไดมีการดําเนินการดังตอไปนี้ เชน
ศึกษาขอมูลระบบภาษีและกฎระเบียบภายในของประเทศจีนในมณฑลตางๆ ที่สําคัญ การเขา
รวมงานแสดงสินคาในจีน ในหมวดสินคาอาหาร และสินคาทั่วไป สรางกลยุทธในการเขาตลาด
โดยทํา Marketing survey สรางภาพลักษณสินคาไทย จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ผักผลไมสด/
แปรรูป และลําไยอบแหงรวมกับหางสรรพสินคา จัดไทยแลนดเอ็กซิบิชั่น ศูนยกระจายสินคา สง
กองทัพนักธุรกิจการคาระหวางประเทศ (Intertrader) และเจาะตลาดรายภูมิภาค ภาคตะวันออก
การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก การพัฒนาสินคาใหเหมาะกับตลาด การพัฒนาบุคลากร โดยการจัด
สัมมนาเผยแพรความรู อีกทั้งมีการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและการคา เชน เซี่ยงไฮ เจียงซู เจ

18

ดูเพิ่มเติมภาคผนวก ก และภาคผนวก ข
สํานักเอเชียตะวันออก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, ความตกลงเรงลดภาษีสินคาผักและผลไม
ระหวางไทย-จีน, (มิถุนายน 2546) [online]. แหลงที่มา:
http://www.dtn.moc.go.th/web/147/152/thai_fta_1146.asp?g_id=152&f_id=3255
19
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อเจียง ปกกิ่ง เทียนจิน ซานตง เหลียวหนิง จี๋หลิน เฮยหลงเจียง กวางตุง ฝูเจี้ยน ภาคตะวันตก ที่
มีศักภาพ ไดแก ยูนนาน เสฉวน เฉิงตู ฉงชิ่ง20 เปนตน
นอกจากนี้กระทรวงพาณิชยไดจัดตั้งหนวยปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว (Special Task
Forces: STF) 4 คณะ คณะดังกลาวจะทําหนาที่เรงเจาะตลาด กระจายสินคา และแกไขปญหาที่
เปนอุปสรรคทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหนักธุรกิจเขาไปขายสินคาในเมือง/มณฑลตาง ๆ ของ
จีนมากขึ้น โดยแตละคณะจะรับผิดชอบดูแลเมืองตางๆ ดังนี้ 21
- คณะที่ 1: ภาคเหนือ ไดแก ปกกิ่ง เทียนจิน เหอเปย ซานซี เหลียวหนิง จี๋หลิน เหอหลง
เจียง มองโกเลียใน
- คณะที่ 2: ภาคตะวันออก ไดแก เซี่ยงไฮ เจียงซู เจอเจียง อานฮุย ซานตง
- คณะที่ 3: ภาคใต ไดแก กวางโจว กวางตุง ไหหนาน กวางสี หูเปย เจียงซี กุยโจว
หูหนาน ฝูเจี้ยน
- คณะที่ 4: ภาคตะวันตก ไดแก คุนหมิง ยูนนาน เสฉวน ฉงชิ่ง ซานสี เหอหนาน
หนิงเซี่ยะ
โดยการขยายลู ท างเพื่ อ ส ง เสริ ม การส ง ออกในตลาดจี น นั้ น มี สิ น ค า เป า หมายได แ ก
รถยนตและชิ้นสวน ยานยนต เครื่องใชไฟฟา สินคาแฟชั่น สินคาอาหาร ผลิตภัณฑพลาสติก
สินคาเสริมความงามและสุขภาพ เฟอรนิเจอร และธุรกิจบริการ เปาหมายไดแก รานอาหารไทย
สปา อูซอมรถยนต บริการดานสุขภาพ/พยาบาล กิจการเสริมความงาม กิจการตัด/เย็บเสื้อผา
ธุรกิจบันเทิง/การทองเที่ยว การศึกษา
หนวยปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วหรือ STF นั้นไดมีแผนการปฏิบัติงาน ไดแก จัด Study
Mission เพื่อสํารวจตลาดเชิงลึก จัด Export Rally เพื่อพบปะเจรจาผูนําเขา จัดสัมมนาแกผู
สงออกไทย และจัด Mini Exhibition และ Joint Promotion เพื่อใหผูบริโภครูจักสินคาไทย ที่ผาน
มานับตั้งแตจัดตั้งหนวยปฏิบตั ิการพิเศษเคลื่อนที่เร็วจนถึงเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2005 ไดมีผลการ
ปฏิบัติงานดังตอไปนี22้
20

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, ยุทธศาสตรการทํา FTA อาเซียน-จีน/ไทย-จีน (26 กุมภาพันธ
2547). และ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย, ลูทางการขยายการสงออกสูตลาดออสเตรเลีย จีน
อินเดีย (ขอมูลประกอบการสัมมนาเรื่อง “FTA กับโอกาสทางการคา” วันที่ 19 สิงหาคม 2547 ณ หอง 30404
ชั้น 4 อาคารริมน้ํา กระทรวงพาณิชย)
21
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, การเตรียมความพรอมและความโปรงใสในการทํา FTA ของ
ไทย (1 กันยายน 2547) [online]. แหลงที่มา: http://www.thaifta.com/ .
22
แผนการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติการพิเศษ STF ปงบประมาณ 2548 [online]. แหลงที่มา:
http://www.thaifta.com/ .
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คณะที่ 1 - ในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ค.ศ. 2005 จัด Study Mission เพื่อสํารวจ
ตลาดเชิงลึก ไปเมืองตาเหลียน/มณฑลเหลียวหนิง และเมืองชิงเตา/มณฑลซาน
ตง
คณะที่ 2 - ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ไดจัด Study Mission ไปนครเซี่ยง
ไฮเพื่อพบปะกับรานสะดวกซื้อ ซึ่งสามารถเปนชองทางการจําหนายสินคาไทย
และไปเมืองอี้อูเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง Thailand Market Place
รวมทั้งการจัดงาน Thailand Exhibition ที่นครหนานจิง
- ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 2004 ไดจัดสัมมนาลูทางการคาไทยกับ
จีนแกผูสงออก
- ในชวงเดือนมกราคม ค.ศ. 2005 ไดจัด Study Mission ครั้งที่ 2 เพื่อประสานงาน
และติดตามความคืบหนาในการจัด Export Rally ณ นครเซี่ยงไฮ เมืองอี้อู นคร
หนานจิง
- ในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ค.ศ. 2005 จัด Export Rally เพื่อพบปะเจรจา
กับผูนําเขา
คณะที่ 3 - ในชวงเดือนกันยายน-ธันวาคม ค.ศ. 2004 จัด In-store Promotion รวมกับ
หาง Di Yi ที่เมืองไหโขว
- ในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ค.ศ. 2004 จัด Advance Mission 2 ครั้ง ไป
เมืองเซี่ยเหมินเพื่อพบปะสมาคมผูคาปลีกและตลาดกลางผลไม และไปเมืองอู
ฮั่นเพื่อพบปะสมาคมผูคา ปลีกและหาหุนสวนรานอาหารไทย
- ในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ค.ศ. 2005 จัด Study Mission เมืองชานสี ไป
ศึกษาตลาดเชิงลึก
คณะที่ 4 - ในชวงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ค.ศ. 2004 จัด Study Mission 2 ครั้ง ไป
ศึกษาตลาดเชิงลึกครั้งแรกไปศึกษาตลาดเมืองซีอาน เมืองลาซา เมืองหนิงเซี่ย
เมืองชิงไห เมืองกานซู ครั้งที่ 2 ไปศึกษาตลาดเมืองคุนหมิง เมืองจิ่งหง เมืองกุย
หลิน เมืองเฉิงตู นครฉงชิ่ง
ในวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2004 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และนายหลี่ ฉาง เฉียง รัฐมนตรีวาการกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกัน
โรค (Administration of Quality Supervision and Inspection and Quarantine: AQSIQ) ได
ลงนามในบันทึกขอตกลงความเขาใจรวมกัน วาดวยความรวมมือสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
โดยทั้ง 2 ประเทศ จะใหการยอมรับมาตรฐานการตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรและอาหารรวมกัน
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ชวยลดอุปสรรคการสงออกสินคาภายใตเขตการคาเสรีไทย-จีนกรอบความรวมมือดังกลาว จะเปน
กรอบดําเนินงานดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารระหวางไทยกับจีน โดยจะมีการสรางกลไก
การดําเนินงานแกปญหาดานมาตรฐานและปญหาสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชสินคาเกษตรและ
อาหารระหวางกัน พรอมทั้งจัดทํามาตรฐานการยอมรับที่เทาเทียมกันของสินคาทั้ง 2 ประเทศ และ
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ ดานมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและการ
กักกัน นอกจากนี้ ทั้ง 2 หนวยงานจะรวมกันพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ และการแจง
ปญหาที่เกิดขึ้นใหแตละฝายทราบ ซึ่งหากมีปญหาทางเทคนิคเกิดขึ้น ประเทศผูนําเขาจะตอง
พิจารณาปญหาของสินคาเปนรายชิพเมนทเทานั้น โดยไมพิจารณาเปนปญหาของระบบตรวจสอบ
ของประเทศผูสงออกทั้งระบบ ซึ่งกระทบตอการสงออกสินคาในชิพเมนทอื่นๆ ดวย23
ในขณะเดียวกัน กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ไดมีนโยบายที่จะเรงสงเสริม
การส ง ออกผลไม ไ ทยที่ จ ะออกสู ต ลาดมาก เช น ทุ เ รี ย น เงาะ มั ง คุ ด ลิ้ น จี่ ลํ า ไย ไปตลาด
ตางประเทศใหมากขึ้นภายใตชื่อ สวัสดีไทยแลนด 2004 หรืองานฟูด เฟสติวัล 2004 โดยจะเริ่ม
จากประเทศที่ช อบรั บ ประทานและคุ น เคยกั บผลไม จ ากไทย เช น จี น กั ม พู ชา ญี่ ปุน สิ ง คโปร
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย24 ซึ่งนโยบายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรเขตการคาเสรีของ
ไทย เพื่อใหการคามีการขยายตัวมากขึ้น โดยจีนเปนประเทศหนึ่งที่เปนเปาหมายในการสงออก
ผลไมของไทย
เมื่อวันที่ 14-18 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีดาน
เศรษฐกิจ และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดนําคณะผูบริหาร
ระดับสูงจากภาคราชการและเอกชน เยือนจีนเพื่อเขารวมประชุมคณะกรรมการรวมระหวางไทยจีนวาดวยความรวมมือดานการคา การลงทุน และเศรษฐกิจ (Joint Commission: JC) ประจําป
2004 ณ กรุงปกกิ่ง สําหรับประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้คือ การเจรจาแกไขปญหาการคาเขต
การคาเสรีกับจีน โดยไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการดานการคาเพื่อเรงรัดการเปดการคาเสรีใน
สินคาประเภทผัก และผลไมใหรวดเร็วขึ้นและเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคทางการคาที่จะเกิดขึ้น ทั้ง
สองฝายตกลงสงเจาหนาที่ดานสาธารณสุขมาตรวจสอบที่ประเทศผูสงออก และกําหนดใหมี
express lane ใน 4 เมือง คือ ปกกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ และกวางโจว เพื่อใหเกิดความสะดวกในการ
ขนสงสินคาและทําใหเกิดความรวดเร็วมากขึ้นในจีน25

23

“ไทย-จีนตกลงยอมรับรวมมาตรฐานอาหาร,” กรุงเทพธุรกิจ (13 เมษายน 2547).
24
“พาณิชยวางแผนประชาสัมพันธผลไมไทยในตางประเทศ,” คม ชัด ลึก (14 เมษายน 2547).
25

"จิ๋ว นําทีมถกจีนสางปมFTA เคลียรอุปสรรคใหเสร็จใน 3 เดือน/พรอมคุยสัญญา 16 ฉบับ,”
ฐานเศรษฐกิจ (13 กรกฎาคม 2547) และ ศูนยขอมูลธุรกิจ สภาหอการคาแหงประเทศไทย, สรุปสถานะ
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วันที่ 27-31 ตุลาคม ค.ศ. 2004 นายเกอ จื่อหลง ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงควบคุมคุณภาพ
และตรวจสอบกักกันโรคสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ AQSIQ พรอมคณะเดินทางมาเยือนไทย
การมาเยือนครั้งนี้ เปนผลมาจากการลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกันวา ดวยความรวมมือดาน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2004 การมาเยือนไทยในครั้งนี้ยังไดลง
นามในพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานการกักกันโรค และการตรวจสอบสินคาผลไมทั้งที่สงออกจาก
ไทยไปจีนและจากจีนมาไทย ผลไมของไทยที่สงไปจีนที่ลงนามในครั้งนี้ ประกอบดวย มะมวง
ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี่ และมังคุด สวนผลไมที่สงจากจีนมาไทย ไดแก แอปเปล แพร พืชสกุลสม องุน
และพุทรา ดังนั้นเพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได ทั้งสองจึงกําหนดใหขึ้นทะเบียนสวนผลไม
ที่จะสงออกดังกลาว รวมทั้งโรงคัดบรรจุและผูสงออกดวย โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยงานทั้งสอง และแจงรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไวใหแตละฝายทราบ รวมทั้งตองมีการระบุ
หมายเลขทะเบียนลงในภาชนะบรรจุสินคาใหชัดเจน เพื่อใหดานนําเขาแตละฝายทําการตรวจสอบ
ได26
ทางดานกรมวิชาการเกษตรไดจัดเตรียมความพรอมรับมือกับการเปดเขตการคาเสรี ทั้ง
ดานบุคลากร หองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณที่จะใชตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตร ทั้ง
พืชผักและผลไมที่นําเขา-สงออก รวมทั้งสินคาที่บริโภคในประเทศใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ปลอดภัยไรสารพิษตกคางและมีสุขอนามัยเทาเทียมกัน หลังจากเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
เปดเขตการคาไทย-จีน เนื่องจากการทะลักเขามาของผักและผลไมของจีนที่ไมไดมาตรฐานและมี
สารพิษตกคาง โดยไดกําหนดใหมีการดําเนินงานในมาตรการความปลอดภัยดานพืช 6 มาตรการ
คือ 1)
มาตรฐานการผลิต 2) มาตรการรับรองคุณภาพโดยการตรวจสอบสารพิษ ตกคา ง
3) มาตรการดาน หองปฏิบัติการวิเคราะหสารพิษตกคาง 4) มาตรการออกใบรับรองสาร พิษ
ตกคาง 5) มาตรการ ดานกฎหมาย และ 6) มาตรการตรวจสอบยอนกลับ
มาตรการรั บ รองคุ ณ ภาพโดยการตรวจสอบสารพิ ษ ตกค า งในพื ช ผั ก ผลไม ต อ งเร ง
ดําเนินการอยางเขมงวดและตอเนื่อง ทั้งการตรวจรับรองแหลง ผลิตของเกษตรกรตามระบบเกษตร
ดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) ซึ่งไดกําหนดเปาหมายในป ค.ศ. 2004
จํานวน 56,875 สวน พรอมกับดําเนินการตรวจรับรองโรงคัดบรรจุหีบหอของผูประกอบการใน
ระบบ (Good manufacturing Practice: GMP) รวมทั้งรับรองโรงงานผลิตสินคาเกษตร โรงงาน
แปรรูปสินคาเกษตร รวมถึงโรงรมตางๆ ตลอดจนรับรองระบบการผลิตของผูประกอบการ ที่มี
ลาสุดภายใตเขตการคาเสรีกบั ประเทศคูเจรจา (13 สิงหาคม 2547)[online]. แหลงที่มา:
http://www.thaiechamber.com/templace/community/bott/bott/download/fta-positions.doc
26

“เปดกําแพงสงผลไมไปจีน,” กรุงเทพธุรกิจ (12 ธันวาคม 2547).

106

เกษตรกรเครือขายที่ไดรับมาตรฐาน และผลผลิตผานกระบวนการบรรจุระบบมาตรฐาน จี เอ็ม พี
ซึ่งผูประกอบการจะไดรับการรับรองระบบการผลิตตามโครงการความปลอดภัยอาหารดานพืช
(Food Safety)27
นอกจากนี้ ไทยและจีนยังไดมีการเจรจาแลกเปลี่ยนรับซื้อลําไยอบแหงประจําป 20032004 โดยที่ไทยจะนําลําไยอบแหงแลกเปลี่ยนกับสินคายุทโธปกรณ ประเภทรถยานเกราะลอยาง
ที่รัฐบาลจีนผลิตได ซึ่งจะใชวิธีการคาตางตอบแทน (Barter Trade) ระหวางรัฐตอรัฐ รัฐบาลจีนได
แตงตั้งใหบริษัทฟูเจี้ยน หลงจิ้ง อิมพอรต & เอ็กพอรต จํากัด เปนตัวแทนการคาที่จะซื้อขายลําไย
อบแหงจากไทยในนามรัฐบาลจีน และไดมีการประชุมรวมกันระหวางกระทรวงกลาโหม กระทรวง
พาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนจีน และผูแทนบริษัทฟูเจี้ยนเพื่อตกลงเงื่อนไขและ
ราคาลําไยอบแหง28
4.2.2.2 การผลัก ดั นนโยบายที่มี ความเกี่ยวของในการขยายผลเขตการคา เสรี
ไทย-จีน
ในชวงการเจรจาเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน รัฐบาลไดดําเนินนโยบายตางๆ
คูขนานเพื่อรองรับหลังการลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรี ดังนี้
1) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รัฐบาลไดมีการเรงรัดยุทธศาสตรพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
เพื่อรองรับการขยายการคาและการลงทุนที่เปนผลจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน
โดยรัฐบาลไดมีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภาคเหนือ เพื่อเปนศูนยกลางการคา การลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งรัฐบาลตองการที่จะผลักดันเรื่องนี้ เพื่อเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับจีนตอน
ใต อี ก ทั้ ง ยั งได มี ก ารจั ดตั้ ง เขตเศรษฐกิ จพิเ ศษชายแดนเชี ย งราย โดยเฉพาะการจั ดตั้ ง นิค ม
อุตสาหกรรมพื้นที่อําเภอเชียงแสน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2003 ไดใหความเห็นชอบกรอบปฏิบัติ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอโครงการนํา
รองเขตเศรษฐกิจชายแดน ตามมาดวยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 ที่มีมติ
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย เพื่อใหเกิดการลงทุนรวม
ไทย-จีนอยางเปนรูปธรรม โดยเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายนั้นจะมี 4 เขตลงทุน ทั้งดานการคา
พาณิชย การผลิต ขนสง และศูนยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อรองรับความรวมมือเขตการคาเสรี
27

ขาวสารวิชาการเกษตร , “เปดแนวรบตลาดคาเสรี,” แนวหนา (29 กันยายน 2547).
28
“ครม.อนุมัตินําลําไย แลกยานเกราะจีน 120คันมูลคา2พันลาน,” กรุงเทพธุรกิจ (30 เมษายน 2548).
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ไทย-จีน เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวไดมีการเดินหนาอยางรวดเร็วนั้น สวนหนึ่งเปนเพราะการ
ผลักดันของรัฐบาลจีน ที่จะใชพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา เปดชองทางใหกับภาคใตของจีนออกสู
ตลาดโลก โครงการดังกลาวไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติของ
รัฐบาลจีนใหเริ่มดําเนินการไดแลว ฝายจีนมีบริษัทควบคุมทรัพยสินของรัฐ เขตพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้ น สู ง ประจํ า นครคุ น หมิง เปน ตั ว แทนที่เ ขา ร ว มประสานความร ว มมื อกั บ การนิค ม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ของไทย ซึ่งจะเปนบริษัทรวมทุนไทย-จีน กลุมทุนไทย ที่รวม
ทุนดวย คือกลุมบริษัท ปภามาศ จํากัด โดยผูประกอบการจีนลงนามบันทึกชวยจํากับกลุมบริษัท
รวมทุนไทย-จีน ที่จะลงทุนกอตั้งนิคมฯ ดังกลาว 100 กวาราย รวมมูลคาลงทุนมากกวา 500 ลาน
หยวน (มากกวา 2,500 ลานบาท) 29
แตอยางไรก็ตามการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียงแสนตองยกเลิกไป เนื่องจากการคัดคาน
จากหลายฝายทั้งประชาชน และนักวิชาการ เปนตน เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดตั้งขอสังเกตไว
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 วา เชียงแสนเปนเมืองประวัติศาสตรและเปนสถานที่
ทองเที่ยวสําคัญ ควรอนุรักษไวเพื่อเสนอเปนมรดกโลก จึงใหมีการศึกษาทบทวนใหม มีขอสรุป
เบื้องตนใหยายจาก อํ าเภอเชี ยงแสน ไปตั้งที่ อําเภอเชียงของ
ทํา ใหโครงการจัดตั้ งนิคม
อุตสาหกรรมดังกลาวตองชะลอออกไปและเริ่มตนใหมอีกครั้ง อีกทั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี
สั ญ จร ณ จั ง หวั ด เชี ย งราย เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2005 ยั ง ได เ ห็ น ชอบให จั ด ตั้ ง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นดวย เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวทางการคา และการ
ลงทุนที่มีผลมาจากการทําเขตการคาเสรีดวย
2) การพัฒนาระบบขนสง
นอกจากจะมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับ
การเกิดเขตการคาเสรีไทย-จีน แลว รัฐบาลยังมีนโยบายจะพัฒนาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
(Multimodal Transport Operators) โดยจะมีการลงทุนครั้งใหญเพื่อปรับระบบการขนสง ซึ่งได
กําหนดยุทธศาสตรการวางโครงสรางพื้นฐาน และทําใหเกิดการลงทุนที่เหมาะสม โดยมีเปาหมาย
29

“ตามรอยเขตเศรษฐกิจชายแดนเหนือเชียงรายรุงแตเริ่มถูกตาน/แมสอดรวง,” ผูจัดการรายวัน (15
มีนาคม 2547) [online]. แหลงที่มา:
http://www.manager.co.th/daily/DailyView.asp?NewsID=4764624677895
“จี้ตั้งนิคมเชียงรายปนี้จีนสนลงทุน2.5พันล.,” ผูจัดการรายวัน (13 มกราคม 2547) [online]. แหลงที่มา:
http://www.gotomanager.com/app/details.asp?id=10375&menu=theguide,search
“เปดอภิมหาโปรเจกตการคา - ลงทุนเชียงแสน ไทย – จีนผุดนิคมอุตสาหกรรมแหงอาเซียน,” ผูจัดการราย
สัปดาห (24 กุมภาพันธ 2547).
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คือตองทําใหการขนสงทุกระบบ ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศตอเนื่องเชื่อมโยงกัน และมีราคาถูก
ที่สุด โดยรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะสนับสนุนการลงทุนกอสรางและขยายทาเรือน้ําลึก และมี
แผนพัฒนาทาเรือทั่วประเทศเพื่อรองรับจํานวนสินคาที่เพิ่มขึ้น ไดแก การกอสรางทาเรือเชียงแสน
(แหงแรก) และปรับปรุงทาเรือเชียงของ เพื่อใหสอดคลองกับความรวมมือกลุมประเทศภูมิภาค
แมน้ําโขงตอนบน30
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 ถนนสายทาขี้เหล็ก - เชียงตุง – เมืองลา (ชายแดนพมาจีน) ภายใตความรวมมือระหวาง ไทย - พมา – จีน ไดเริ่มเปดใชอยางเปนทางการ โดยเปนเสนทาง
ที่เชื่อมโยงระหวางไทย-จีนตอนใต ซึ่งเสนทางนี้สอดรับกับนโยบายมุงสูตะวันตกของรัฐบาลจีนและ
นโยบายการพัฒนาภาคเหนือตอนบนของไทย โดยเสนทางนี้นับไดวาเปนการรองรับการขยายตัว
ของเขตการคาเสรีไทย-จีน อีกทั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่
11 มกราคม ค.ศ. 2005 ยังไดมีมติขยายเสนทางรถไฟจากเชียงใหม-เชียงราย เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางรถไฟจากจีน-ลาว-ไทย ในอนาคต
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติ
หลักการเกี่ยวกับรางกฎกระทรวงวาดวยการประกอบการขนสงระหวางประเทศ เพื่อชวยให
ผูประกอบการขนสงรายยอยที่อยูในบริเวณชายแดน สามารถประกอบการขนสงระหวางประเทศ
ประเภทไมประจําทาง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายเปดเสรีการคา การลงทุนกับประเทศตางๆ
เพราะเดิมผูประกอบการขนสงระหวางประเทศ จะตองเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัท จํากัด (มหาชน)
หรือองคกรรัฐเทานั้น ซึ่งกฎระเบียบเดิมยังมีวิธีการเงื่อนไข การขออนุญาต อันเปนอุปสรรคตอการ
สงเสริมธุรกิจการขนสง โดยมีเอกสารหรือขั้นตอนการยื่นขออนุญาตจํานวนมาก ทําใหเปนภาระแก
ผูขออนุญาต ซึ่งมีคาใชจายสูง31
3) ครัวไทยสูครัวโลก
ครัวไทยสูครัวโลก เปนนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรม เพื่อให
สอดคล อ งกั บ การดํ า เนิ น การยุ ท ธศาสตร เ ขตการค า เสรี ข องรั ฐ บาล เนื่ อ งจากไทยยั ง มี ค วาม
เหมาะสมในดานวัตถุดิบดานการเกษตรจํานวนมากที่จะผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางอาหารของ
ไทยในภู มิภ าคเอเชี ย และโลก โดยการตั้ง เป า เป ดร า นอาหารไทยในตา งประเทศ จากที่มี อ ยู
ประมาณ 3,000 แหง เปน 6,000 แหง ซึ่งวิธีการใชโรดโชวชักจูงใหเปดรานอาหารกัน กิจกรรมหรือ
อุตสาหกรรมที่จะทําใหไทยประสบความสําเร็จในการเปนครัวของโลกมากที่สุดคือ การสงเสริมให
คนไทยไปเปนพอครัวในตางประเทศ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมสินคาแปรรูปขั้นสูง และการขาย
30

“วางยุทธศาสตรขนสง ดันไทยศูนยกลางภูมิภาค,” ผูจัดการรายวัน (4 มีนาคม 2547).
31
“ครม.ไฟเขียวกิจการขนสงระหวางประเทศ,” กรุงเทพธุรกิจ (1 ธันวาคม 2547).
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สมุนไพร (เครื่องแกง) ตามลําดับ แตผลที่ปรากฏ ออกมายังไมเปนที่พอใจ ปญหาและอุปสรรค
คือ การขาดการประชาสัมพันธ อยางตอเนื่องในตางประเทศรองลงมาเปนเรื่องของการขาดแคลน
เครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับของตางประเทศ และปญหาการกีดกันทาง
การคาของตางประเทศ ตามลําดับ
4) จัดทํายุทธศาสตรสินคาเกษตรที่สําคัญ
การทําเขตการคาเสรีไทย-จีน ไดทําใหมูลคาการนําเขา-สงออกผักและผลไมระหวาง 2
ประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ มันสําปะหลัง ลําไย ซึ่งเปนสินคาที่มีมูลคาการสงออก
สูงเปนอันดับตนๆ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทํายุทธศาสตรประเภทสินคาเหลานี้
ขึ้นเพื่อใหครอบคลุมในการจัดการทุกๆ ดาน นับตั้งแตการผลิตจนถึงการวิจัยและการพัฒนา ดัง
ตัวอยางสินคาดังนี้ เชน
ยุทธศาสตรลําไย กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทํายุทธศาสตรลําไยป ค.ศ. 20042008 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรไดแก 1) ดานการผลิต 2) ดานการแปรรูป 3) ดานการตลาด
และ 4) ดานการวิจัยและพัฒนา ความจําเปนที่ตองทํายุทธศาสตรลําไย เพราะวาลําไยถือวาเปน
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศชนิดหนึ่ง ที่ผานมาทํารายไดเขาประเทศปละประมาณ 3,0005,000 ลานบาท และเปนพืชที่ทํารายไดหลักใหกับเกษตรกรภาคเหนือของไทย ประโยชนที่คาดวา
จะไดรับหลังจากดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาวคือ มูลคาการสงออกลําไยจะเพิ่มขึ้นจากป
ค.ศ. 2003 ที่มีมูลคาการสงออก 5,000 ลานบาท เปน 10,000 ลานบาทในป ค.ศ. 2008 มูลคา
ผลผลิตลําไยของเกษตรกร จากป ค.ศ. 2003 ที่มีมูลคา 6,327 ลานบาท เปน 12,742 ลานบาท
และชาวสวนลําไยจะมีรายไดจากครัวเรือนละ 61,832 บาท/ป เปน 140,515 บาท/ป ทั้งนี้การ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายคาดวาจะตองใชงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 594.89 ลานบาท
ซึ่งจะทําใหไทยครองความเปนผูสงออกลําไยอันดับหนึ่งของโลกตลอดไป 32
5) นโยบายสงเสริมการลงทุนและการสงออกในจีน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2004 นายสมพงษ วนาภา เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) ไดเดินทางไปรวมลงนามในบันทึกความเขาใจ (เอ็มโอยู) ระหวางบีโอไอ กับ
China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุง
ประเทศจี น โดยไทยต อ งการให จี น มาลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ ยาง ยานยนต และ
อิเล็กทรอนิกส พรอมกับขอใหจีนเปดการลงทุนในอุตสาหกรรมกอสรางแกไทย โดยเฉพาะการ
รองรับโครงการขนาดใหญ เชน มหกรรมกีฬาโอลิมปกที่มหานครปกกิ่ง ในป ค.ศ. 2008 และ
32

“เกษตรคลอดยุทธศาสตรลําไยฝนอีก 5 ปยอดสงหมื่นล.,” ฐานเศรษฐกิจ (14 เมษายน 2547)
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World Expo ที่นครเซี่ยงไฮ ในป 2010 ซึ่งในการลงนามในครั้งนี้ถือเปนการตอยอดการลงทุน
เนื่องจากประเทศจีนมีพื้นที่กวางขวางมาก จึงตองทําการเจาะตลาดแตละมณฑล โดยที่ผานมา
กรมสงเสริมการลงทุนไดลงนามบันทึกความเขาใจกับหนวยงานสงเสริมการคาและการลงทุนของ
จีนไปแลว 5 แหง ไดแก ปกกิ่ง ยูนนาน เซี่ยงไฮ เสฉวน และเจียงซู โดยมณฑลกวางตุงเปนลําดับที่
6 ซึ่งมีความสําคัญที่สุดในเชิงยุทธศาสตรทางการคาของไทย33
นอกจะสงเสริมในการลงทุนแลว รัฐบาลยังมีเปาหมายการสงออกไปจีนใหสูงขึ้นอีกดวย
ซึ่งในป ค.ศ. 2003 มีการขยายตัวการสงออกถึงรอยละ 40 และเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการ
สงออกดังกลาวรัฐบาลไดมีการจัดตั้งศูนยการคาของไทยในเมืองที่สําคัญ คือ ปกกิ่ง กวางโจว
คุนหมิง และฮองกง โดยเฉพาะที่ฮองกงนั้นรัฐบาลจะอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณของ
บริษัทเอกชนในการวิจัยตลาดจีน ซึ่งรัฐบาลคาดวาศูนยที่ฮองกงนี้จะมีบทบาทเชื่อมโยงบริษัท
การคาและนักธุรกิจระหวางประเทศ จะทําใหสินคาไทยไดรับความนิยมในตลาดจีนไดดีขึ้น34
4.2.2.3 นโยบายของจีน
ดังที่กลาวมาแลวในขางตนวาจีนนั้นใชเขตการคาเสรี เปนยุทธศาสตรหนึ่งในการเปด
ประตูการคาและขยายการลงทุน โดยจีนไดจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ซึ่งภายใตแผนแมบทดังกลาว รัฐบาลจีนไดวางนโยบายสงเสริมการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งของภาครัฐและเอกชนควบคูกันไป รัฐบาลจีนกําลังเรง
กระตุนการลงทุนในภาคตะวันตกดวยการใหสิทธิพิเศษและสงเสริมใหมีการลงทุนระยะยาวใน
สาขาตางๆ เชน การเกษตร การนิเวศนวิทยา สวัสดิการสังคม เทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรม
และการอนุรักษของโบราณ โดยการเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขาไปทําธุรกิจในภาคตะวันตก
และภาคกลางของจีนมากขึ้น ในสาขาอุตสาหกรรมแร เกษตรกรรม และดานบริการ โดยจะไดรับ
สิทธิพิเศษทั้งทางดานภาษีและการใชที่ดิน อีกทั้งรัฐบาลจีนยังมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนตอ
ธุรกิจที่มีตนทุนสูงและมีระยะการคืนทุนนาน ใหมีโอกาสในการขยายกิจการไดมากขึ้นไดแก ธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับพลังงาน การขนสง สิ่งกอสรางพื้นฐานของเมือง เชน ถานหิน น้ํามัน กาซ และไฟฟา
รวมทั้ง อุตสาหกรรมบําบัดน้ําเสียและขยะ เปนตน ทั้งนี้การเรงกระตุนการลงทุนดังกลาว สืบเนื่อง

33

“ฟุงFTAไทยไดดุลจีน-ทักษิณไมคิดนําเอเชีย,” ผูจัดการรายวัน (4 กันยายน 2547) [online].
แหลงที่มา: http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9470000047908&
Keyword=%b7%d1%a1%c9%d4%b3
34
Charoen Kittikanya, “Target for export growth to China revised upward,” Bangkok Post (July
17, 2004) [Online]. available from: http://www.ftawatch.org/cgi-bin/content/news/show.pl?0495
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จากนโยบาย “มุงตะวันออก” ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อลดชองวางทางเศรษฐกิจระหวางประชากรใน
พื้นที่ภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกของจีนที่ยังมีความแตกตางกันมาก35
นอกจากนี้ รัฐบาลปกกิ่งยังนําเอานโยบาย “เดินออกไป” หรือ "Go Out" มาใชกับ
รัฐวิสาหกิจของจีน โดยเริ่มตนดวยการคัดเลือกบริษัทนํารองขึ้นมา และจัดหาเงินทุน และเงินกู
เพื่อสนับสนุนใหบริษัทเหลานี้ออกไปลงทุนนอกประเทศ โดยเนนหนักที่ประเทศในเอเชีย อาทิ
สนับสนุนใหไปรวมลงทุนในโครงการขุดเจาะน้ํามัน หรือกาซธรรมชาติในตางประเทศ และจีนยังมี
การรวมตัวของ 7 มณฑลและ 2 เขตปกครองพิเศษ ทางตะวันออกเฉียงใตของจีน (Pan-Pearl
River Delta Regional Cooperation and Development Forum) "เขตรวมมือการคาทางใต" ซึ่ง
ประกอบไปดวย ยูนนาน กุยโจว กวางตุง ฝูเจี้ยน เจียงสี หูหนาน กวงซี ไหหลํา และซีชวน
หลักการใหญคือ การสราง "เขตปลอดภาษี" ดวยการยกเลิกกําแพงภาษีตอกันและกัน เพื่อสามารถ
ทํามาคาขายกันเองใหคลองตัวมากขึ้น การเดินหนาตาม "แนวโนมของโลก" เพื่อสรางศักยภาพ
และความสามารถในการแขงขันของภูมิภาคทางใตของจีน36
จีนไดเล็งเห็นประโยชนของการตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อ กาวเขาไปสูตลาด
อาเซียนและประเทศเจรจาคูคาของไทยเชนเดียวกันไทยจะกลายมาเปนศูนยกลาง เมืองหนาดาน
ทางดานการคมนาคมขนสง ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ซึ่งปจจุบันถนนเชื่อม ระหวางเชียงราย
เขาพมา ตอเนื่องไปถึงยูนนานเสร็จแลว (โครงการนี้ไดรับเงินสนับสนุนจาก ADB) และมีโครงการ
ตอเนื่องเขาไปถึงอินเดีย อีกทั้งจีนไดวางแผนเขามาสรางนิคมอุตสาหกรรม ณ จังหวัดเชียงรายเพื่อ
ใชเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกเชนเดียวกัน
นอกจากนี้ นายหลี่น เฟง ผูชวยอธิบดีกรมสงเสริมการคา มณฑลยูนนาน ไดนําผูแทน
ภาครัฐและเอกชนกวา 30 องคกรที่เกี่ยวของกับการสงออกผักผลไมมาแสวงหาลูทางการสงออก
ผักผลไมมายังภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยว า การเดินทางเขามาครั้งนี้ถือเปน ครั้ง แรก
หลังจากที่ไทยและจีนมีการเปดเสรีทางการคาผักและผลไมตั้งแตเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 37 ซึ่ง
การเปดเขตการคาเสรี นักธุรกิจชาวจีนเห็นวาเปนการสงเสริมการคาโดยตรงระหวางทั้ง 2 ประเทศ

35

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, จีนเสนอสิทธิพิเศษแกนักลงทุน หวังปรับสมดุลเศรษฐกิจใน
ประเทศ (9 กันยายน 2547) [online]. แหลงที่มา: http://www.dtn.moc.go.th/web/62/566/9-Sep47.asp?g_id=566&f_id=3983
36
“จีนใตรวมตัวแขงเซี่ยงไฮ ศักยภาพใหมสําหรับไทย,” กรุงเทพธุรกิจ (7 มิถุนายน 2547).
37
"หยุนหนาน"ขนผูแทนคาบุกไทย ใช FTA เปดตลาดผักผลไมใหจีน,” ประชาชาติธุรกิจ (15 เมษายน
2547).
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มากขึ้น เพราะจีนและไทยไมมีพรมแดนทางบกติดตอกัน และเห็นวาจะเปนการลดคาใชจายในการ
ขนสงมายังไทยใหถูกลงอีกดวย38
4.2.2.4 การดําเนินการของภาคธุรกิจเอกชนหลังเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน
ในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ไดมีการปรับตัว เพื่อเตรียมพรอมและตอบรับกับการขยายตัว
ทางการคาที่เกิดขึ้นหลังการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน สามารถแบงกลุมทุนนักธุรกิจ ไดเปน 4
กลุมใหญ คือ 1) กลุมเครือเจริญโภคภัณฑ 2) หอการคาไทยและสภาธุรกิจไทย-จีน 3) กลุม
ผูประกอบการจังหวัดเชียงราย และหอการคาจังหวัดเชียงราย และ 4) กลุมผูประกอบการอื่นๆ
1) กลุมเครือเจริญโภคภัณฑ
กลุ ม เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ ห รื อ ซี . พี . นั บ ได ว า เป น บริ ษั ท ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ใน
อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรเปนอยางมาก ดังนั้นการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน จึงสงผล
โดยตรงกับบริษัทนายมนตรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจพืชครบวงจรของกลุม ซี.พี.กลาววา ภาพบวก หลังจากทําเขตการคาเสรีกับจีนทําให
โครงสรางอุตสาหกรรมอาหารไทยเปลี่ยนแปลงไป ผูประกอบการมีโอกาสทางธุรกิจและมีโอกาส
แขงขันมากขึ้น แมวาหลังเปดเขตการคาเสรีไทยจะขาดดุลจีนทางสินคาเกษตร โดยมีการนําเขา
แอปเปลมากขึ้นรอยละ 152 สาลี่ รอยละ 159 มันฝรั่ง รอยละ11.70 กระเทียม รอยละ140 องุน
และสม รอยละ 27 เนื่องจากในชวงแรกของการเปดเขตการคาเสรีเปนชวงฤดูหนาวที่มีผัก-ผลไม
ของจีนออกสูตลาดมาก อีกทั้งสินคาจีนไดเปรียบไทยเรื่องตนทุน รวมถึงสินคายังมีคุณภาพดีกวา
ผักและผลไมชนิดเดียวกันที่ผลิตในไทย ภาวการณดังกลาววาไมไดสรางความหนักใจใหแกบริษัท
เพราะไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐอยางเต็มที่ ประกอบกับทางบริษัทคาดวามูลคาการ
สงออกผักและผลไมนาจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาตัว จากเดิม 3,000 ลานบาท เปน 6,000 ลานบาท
โดยเฉพาะผลไมที่ไดรับความนิยมอยางสมโอ ซึ่งรัฐบาลไทยไดขอเพิ่มจํานวนรายการสินคาอีก
100 รายการ เชน ยางพารา ผลิตภัณฑไม อาหารกระปอง เปนตน39
การเตรี ย มการที่ ผา นมานอกเหนือ จากการจํา หน า ยชอ งทางปกติ บริษั ท ไดมี ก ารเซ็ น
สัญญาการคา 2 ทาง เพื่อที่จะนําผลไมไทยไปสูตลาดจีน เชน ไดมีการตกลงกับบริษัทในจีน นําเขา
ทุเรียน มังคุด ในมณฑลซานซี ไดทําสัญญากับบริษัทหัวเซิงในการนําเขาทุเรียน มังคุดแลกกับการ
38

China-Thailand Zero Tariff Fruit and Vegetable Agreement [Online]. available from:
http://www.china.org.cn/english/BAT/76586.htm [October 02, 2003]
39
“ไทยกับเขตการคาเสริม,” ฐานเศรษฐกิจ 24,1877 (8-11 กุมภาพันธ 2547).
http://203.107.133.147/than2000/1877/t118.htm
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สงออกแอปเปลมายังไทย มณฑลเหลียวหนิงเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนนําเขาทุเรียน มังคุด สมโอจาก
ไทยกับการสงออกแอปเปล มณฑลเฉิ่งตูบริษัททําสัญญาแลกเปลี่ยนการนําเขาทุเรียน ลองกองกับ
การสงออกกีวี องุนจากจีน เปนตน40 แตอยางไรก็ตามการที่สินคาเกษตรจากตางประเทศเขามาก
ขึ้นนั้น เครือเจริญโภคภัณฑเห็นวารัฐบาลตองมีมาตรการเตรียมรองรับเรื่องนี้ดวย ทั้งในเรื่องความ
ปลอดภัยดานอาหารและสิ่งแวดลอม สามารถตรวจสอบยอนกลับได ตองไดมาตรฐานการผลิต
ตองมีระบบลอจิสติกส และการตลาดที่ดี 41
นอกจากนี้ทางบริษัทยังไดสนับสนุนนโยบายการสรางแบรนดของรัฐบาลดวย เพื่อแขงขัน
กับจีนเชนกัน เพราะในอนาคตไมไดอยูที่ผักผลไมเทานั้น แตการแขงขันคือไทยตองเปนฐานผลิต
ของโลก ไมใชเพียงหาโอกาสสงสินคาไปขายยังตางประเทศหรือรับจางผลิต ไทยจึงจําเปนตอง
สรางตราสินคาของตัวเอง 42
2) สภาธุรกิจไทย-จีนและหอการคาไทย
สภาธุรกิจไทย-จีนและหอการคาไทย นับไดวามีบทบาทอยางมากตอการเปดเขตการคา
เสรีไทย-จีน เพราะถือวาเปนตัวกลางสําคัญในการเชื่อมโยงระหวางภาคธุรกิจเอกชนและรัฐบาล
ซึ่งหลังจากรัฐบาลดําเนินนโยบายเปดเขตการคาเสรีนั้น สภาธุรกิจไทย-จีนและหอการคาไทยเห็น
วา ภาคเอกชนต อ งเร ง ปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเป ด เขตการค า เสรี โดยภาครั ฐ จะลงทุ น ในด า น
การตลาดใหสิ่ง ที่ภ าคเอกชนต อ งเตรี ย มรั บ มื อกั บเขตการค า เสรี
คือ สํ า รวจตั ว เอง ปรั บ
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ปรับผลิตภัณฑ ปรับความโปรงใส และใชความโปรงใสเพื่อเขาสู
เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม นํามาขยายกิจการและรุกในตลาดใหมๆ ที่รัฐบาลทําใหและเปน
หุนสวนกับภาครัฐ โดยหอการคาไทยใหความเห็นวาการเปดเขตการคาเสรีกับจีนเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติ มาก ดังนั้ นจึ งต องการใหภาครัฐเรง ทําความตกลงกั บมณฑลตางๆ เพื่อกํา หนด
มาตรฐานใหชัดเจน และในกรณีจีนไมยอมยกเลิกการใหนําเขาเฉพาะสวนผลไมที่จดทะเบียน ทั้งที่
ในความตกลงเขตการคา เสรี ระบุใหยกเลิก ไทยจึง ควรมีมาตรการตอบโตโดยบั ง คับใหจีน จด
ทะเบียนสวนผลไมดวย และสภาธุรกิจไทย-จีนรวมกับสมาคมสงออกผักและผลไมไทยไดจัดตั้ง
กรรมการรวม เพื่อแกไขปญหาเรื่องการตรวจสอบและการปลอยสินคาจากไทยเขาจีนใหรวดเร็วขึ้น
โดยเสนอใหมีการตรวจผลไมจากไทย โดยไมตองตรวจซ้ําอีกในจีน เพื่อใหผลไมไทยไปสูผูบริโภค

40

“FTA "วิน วิน เกม" แบบ ทักษิณ,” ประชาชาติธุรกิจ (23 กุมภาพันธ 2547).
“เอฟทีเอ เขยาอุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร ภาษีนําเขาลด แตถูกกีดกันเพิ่ม,” ประชาชาติธุรกิจ
(5 เมษายน 2547).
42
"สารสิน ติงการคาไทย-จีน เราคิดสั้นแบบไปวันๆ," ประชาชาติธุรกิจ (17 มิถุนายน 2547).
41
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จีนใหเร็วที่สุด และลดความเสียหาย กรรมการชุดนี้ไดแกไขและเรงประสานความรวมมือใหเสร็จ
สิ้นเพื่อความราบรื่นในการสงออกสินคา43
นอกจากนี้หอการคาไทยยังเปนตัวกลางในการประสานงานกับกลุมเกษตรกรหลายจังหวัด
อาทิ กลุมผูปลูกดอกไมเมืองหนาว เชียงราย กลุมผูปลูกองุน นครราชสีมา กลุมผูปลูกมะมวง
ฉะเชิงเทรา กลุมผูปลูกทุเรียน ระยอง เปนตน ซึ่งมีความเปน หวงอยางมากตอผลกระทบจากการที่
รัฐบาลเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน เพื่อหาทางแกไข โดยขอกังวลของเกษตรกรมี 2 ประการคือ
1) สินคาพืชผลราคาถูกของจีนไดเขามาตีตลาดไทย จนทําใหราคาผลผลิตในประเทศตกต่ําทําให
เกษตรกรอยูไมได 2) สินคาพืชผลของไทยที่สงไปขายจีนก็ประสบปญหามาก ไมไดเสรีสะดวกขึ้น
จริง ทั้งเกิดจากกลไกในประเทศเอง เรื่องการออกใบรับรองมาตรฐานสินคาตางๆ ยังไมเอื้อพอ อีก
ทั้งเมื่อสงสินคาไปจีนตองติดขัดที่ระเบียบของแตละมณฑลที่ไมเหมือนกัน
ดังนั้นหอการคาไทยจะดึงกลุมเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อเปน
แนวทางแกไขบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากเขตการคาเสรี นอกจากนี้หอการคาไทยจะชวย
ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณในการออกใบรับรองมาตรฐานตางๆให รวดเร็วยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันกลุมเกษตรกรเหลานี้ก็จะนําขอแนะนําในการแกไขปญหา รวมเรื่องการปรับปรุง
คุณภาพการผลิตดานตางๆ โดยเฉพาะสุขอนามัยไปแจงกับสมาชิกในกลุมตอไปดวย 44
3) กลุมผูประกอบการจังหวัดเชียงราย และหอการคาจังหวัดเชียงราย
กลุมผูประกอบการจังหวัดเชียงราย นับวาเปนกลุมนักธุรกิจที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน ซึ่งกลุมทุนธุรกิจเหลานี้เปนสมาชิกหอการคาเชียงราย และมีสวน
เกี่ ย วขอ งในการผลัก ดัน นโยบายตา งๆ โดยผานการประชุ ม ระดับจัง หวัด จะเห็น ไดจ ากกลุม
นักธุรกิจ อําเภอเชียงแสน นําโดยนายชัชวาลย จีนานุพันธ กรรมการชมรมพอคาเชียงแสน ยื่น
หนังสือตอประธานหอการคา จังหวัดเชียงราย เพื่อขอให รัฐบาลอยาไดละเลย การเรงปรับปรุง
ขยายผิวการจราจรถนนสาย อ.เชียงแสน-อ.แมจัน ที่มีแผนจะพัฒนาจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชอง
จราจร เพื่อใหการคมนาคมระหวางเมืองทาเรือสินคา อําเภอเชียงแสน มาสู อําเภอเมืองเชียงราย
สะดวก แตมีขาววามีผูเสนอใหไปเรงสรางมอเตอรเวยสาย อ.เชียงแสน –จ.เชียงราย สายใหม
มูลคากวา 1,600 ลานบาท ใชงบประมาณมากวาที่จะพัฒนาถนนสายเดิมที่มีมูลคาเพียง 500
ลานบาท นักธุรกิจเชียงแสน จึงอยากใหปรับปรุงถนนสายเดิม หรือสรางทั้งสองสายพรอมกัน

43

“จีนสั่งซื้อผลไมไทยเพิ่ม3เทาตัว ขั้นตอนนําเขายังสะดุดเรงถกแก,” มติชน (1 มีนาคม 2547).
44
“หอการคาไทยดึงเกษตรกร รวมรับมือผลกระทบ FTAจีน,” แนวหนา (28 พฤษภาคม 2547)

115

มากกวา เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวการคาและการลงทุนหลังจากการเปดเขตการคาเสรีไทยจีน 45
นอกจากนี้ ห อการค า จั ง หวั ด เชี ย งรายยั ง มี ส ว นไม น อ ยในการผลั ก ดั น ให รั ฐ บาลเห็ น
ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งนายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย ประธานหอการคาจังหวัด
เชียงราย กลาววานโยบายเชิงรุกของหอการคาที่จะสงเสริมการคากับประเทศเพื่อนบานในแถบนี้ก็
คือจะตองสรางคน และใหนักธุรกิจไปหาประสบการณตรงจากประเทศเพื่อนบาน ไปสํารวจหา
ความรูและความตองการของเพื่อนบาน มีการคาในเพื่อนบานถึงจะไดกําไรดี โดยเริ่มตนนําสินคา
เกษตรมาแปรรูปในประเทศไทย แลวสงไปขายถึงผูบริโภคเพื่อนบาน ซึ่งกําลังมีการพิจารณาในการ
เป ด เสรี ก ารคา กั บอี ก หลายประเทศ เชน พม า และใกล เ คีย ง ดัง นั้ น ภาครั ฐ จะต อ งเข า มาชว ย
สนับสนุนในดานกฎหมายและการเจรจาระหวางประเทศ โดยเฉพาะหลังจาก เปดเขตการคาเสรี
ไทย-จีน จะทําใหจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางการสงออก-นําเขาสินคาจีน-พมา-ลาว และหากมี
การสรางนิคมอุตสาหกรรมปลอดภาษีที่จังหวัดเชียงรายจะทําใหการคามีการขยายตัวมากขึ้น
และเห็นวาจะตองมีการตั้งธนาคารที่อํานวยความสะดวกในการคาตางประเทศ ที่บริเวณจังหวัด
เชียงรายดวย46
4) กลุมผูประกอบการอื่นๆ
หลังจากที่รัฐบาลไทย-จีนไดตัดสินใจทําขอตกลงการคาเสรี (FTA) โดยเริ่มจากการยกเวน
ภาษีผักและผลไม 188 ประเภท จากอัตรารอยละ 30 เหลือรอยละ 0 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม ค.ศ. 2003 ปรากฏวาผูสงออกไทยไมไดรับประโยชนจากการทําเขตการคาเสรีเทาที่ควรจะ
เปน เนื่องจากเกิดปญหาความไมเขาใจในเรื่องคุณภาพสินคา และขาดกลไกการตลาดรวมทั้งการ
กระจายสินคาที่เหมาะสม ทําใหสินคาไทยขยายตลาดในจีนไดคอนขางนอย จึงเปนการกระตุน
เหลาผูประกอบการตางๆ มีการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชน นายพีระพงศ สาคริก
กรรมการผูจัดการบริษัท บริษัทไทย แอ็กโก เอกซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนผูบริหาร “ตลาดไท” ได
กลาวถึงทิศทางของวา ตลาดไทจะเนนพัฒนาตลาดสงออก – นําเขา เพื่อใหไดรับประโยชนจาก
การเปดการคาเสรีไทย – จีน ซึ่งจะใชพื้นที่ตลาดที่เหลืออีกวา 100 ไร รวมถึงการจัดการพื้นที่เดิม
ใหมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจของคูคา โดยใชงบประมาณ 30 ลานบาท ลงทุนกอสรางศูนยสง ออก
นําเขาสินคาเกษตรครบวงจร ซึ่งเปดใหบริการในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2004 โดยศูนยดังกลาวจะ
เปนกลไกสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพสินคาเกษตรจากประเทศไทยใหประเทศคูคา
45

“ชี้FTAไทย-จีนดันยอดทะลุ 5 แสนลานตอปแน เตรียมขยายสูพมาและเพื่อนบานตอ,” ผูจัดการรายวัน
(23 กุมภาพันธ 2547).
46
สัมภาษณ, เสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย, ประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย, 11 มกราคม 2548.
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สามารถตรวจสอบไดงายขึ้น เนื่องจากที่ผานมาคุณภาพสินคาที่สงออกไปมักถูกขอกีดกันในเรื่อง
สารปนเปอนและสารตกคาง 47
เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน ค.ศ. 2004 คณะผูประกอบการกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรม
อาหาร รวมเจรจาความรวมมือทางการคากับผูคาในจีน และลงนามบันทึกความเขาใจ แผนการ
ดําเนินธุรกิจรวมกันระหวางนักธุรกิจไทยและจีน 4 สัญญาหลัก ไดแก สัญญาจัดตั้งบริษัทรวมคา
จดทะเบียน "ไทยฟูดคลัสเตอร" สัญญาจัดตั้งศูนยแสดงสินคาและกระจายสินคาเพื่อสุขภาพ
รวมกับโรงพยาบาล ณ นครคุนหมิง มลฑลยูนนาน และมณฑลใกลเคียง สัญญาซื้อขายยางพารา
รวมกับหางสกายซิตี้ มูลคา 600 ลานบาท และสัญญาจัดตั้งศูนยคาสงสินคาอีจิ้ง เพื่อขยาย
ชองทางการตลาดสูจีน โดยบริษัทรวมคาไทยฟูดคลัสเตอร มีสมาชิกในกลุมถือหุน 100% เปนผล
จากที่กลุมคลัสเตอรอาหารนําสินคาไปเปดตลาดและเจรจากับผูแทนการคาจีนหลายครั้ง มีการ
สั่งซื้อสินคา โดยปท่ีผานมามีมูลคาถึง 1,000 ลานบาท นอกจากนี้ตั้งเปาสรางแบรนดกลางของ
กลุมดวย ซึ่งผูประกอบการไทยตองเตรียมตัวรับเขตการคาเสรี โดยเฉพาะอีก 2-3 ป เมื่อทางดวน
กรุงเทพฯ-คุนหมิง แลวเสร็จ สินคาจากจีนที่มีตนทุนถูกจะบุกตลาดไทยมากขึ้น เพื่อรองรับการ
ขยายตัวเขตการคาเสรีไทย-จีน
นอกจากนี้บริษัท มณีตาหมิง จํากัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย หรือ SMEs Bank รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเปดตัว"Thai Business
Center" ที่เขตพัฒนาทิศตะวันตก นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน โดยการลงทุนของกลุมคนไทย คือ
บริษัท มณีตาหมิง จํากัด ซึ่งเปนนักลงทุนไทยถือหุนรอยละ 75 รวมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยถือหุนรอยละ 25 นับเปนครั้งแรกที่จีนเปดใหมีการ
จัดตั้งศูนยนี้ไดโดยเชาจากรัฐบาลจีนเปนเวลา10 ป นับตั้งแต ค.ศ. 2004 เปนตนไป ซึ่งเปนศูนย
กระจายสินคาขายสงขนาดใหญในลักษณะสินคานําเขาและสงออกเปนแหงแรกของกลุมทุนไทย
และสถาบันการเงินไทยที่คุนหมิง และในขณะเดียวจะเปดงานแสดงสินคาผลิตผลเกษตรและ
ประมงไทย ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 19-22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ดวย ซึ่งเปนครั้งแรกที่ศูนย
กระจายสินคาแหงนี้เปดใหบริการในงานดังกลาว48
ศูนยกระจายสินคานี้ไดวางเปาหมายที่จะใหเปน "Permanent Exhibition Center" ขนาด
เล็ก มีการจัดแสดงสินคาไทยในกลุมสินคาเกษตร อาหารแปรรูป และกลุมสินคาแฟชั่นหมุนเวียน
อยางตอเนื่องไมต่ํากวา 11 ครั้ง/ป สําหรับยูนนานถือเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญของไทย เนื่องจาก
47

“ตลาดไทยเปดศูนยผักผลไม ไทย – จีน,” กรุงเทพธุรกิจ (20 มกราคม 2547).
48
“ไทยเปดศูนยคาสงในคุนหมิง ดันงานแฟรเกษตร-ประมงโชว,” ฐานเศรษฐกิจ (3 ตุลาคม 2547).
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อยูใกลไทยมากที่สุด และสามารถใชเสนทางการขนสงทางลําแมน้ําโขงไดอยางสะดวก ปจจุบัน
รัฐบาลจีนไดมีการพัฒนารองน้ําใหสามารถเดินเรือไดสะดวกขึ้น รวมทั้งจัดสรางทาเรือ 3 แหงใน
บริเวณลําน้ําโขง ขณะที่ไทยมีทาเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการคาระหวางไทย-จีน
ในชวงตนเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 บริษัทไดทดลองเปดจําหนายสินคาเกษตรและประมง
เปนเวลา 3 วัน ปรากฏวาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของไทยหลายชนิดไดรับความสนใจจากผู
ซื้อชาวจีนจํานวนมาก มียอดสั่งซื้ออยูในเกณฑที่นาพอใจไมต่ํากวา 200 ลานบาท ทําใหบริษัท
เตรียมจะเปดศูนยแหงนี้อยางเปนทางการอีกครั้งในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2005 รวมทั้งตั้งเปาหมาย
วา สําหรับภาคเอกชนที่สนใจจะเปดตลาดสงออกจีนรวมกับมณีตาหมิง และ SMEs BANK ก็
พรอมสนับสนุนดานเงินทุน เพื่อเสริมสรางสภาพคลองใหแกผูสงออก และจัดสรรแหลงเงินกูระยะ
ยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ําให รวมทั้งอุดหนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการสงออก (packing credit)
นอกจากผูสงออกไทยจะสามารถใชมณีตาหมิงเปนศูนยกระจายสินคาแลว ยังสามารถใชบริการ
วิเคราะหและขอมูลตางๆ ของบริษัท เพื่อสงเสริมการสงออกของไทยในตลาดยูนนาน เชน
รายละเอียดของผูนําเขาที่เปนผูคาที่แทจริงในยูนนาน ขอมูลสถิติการนําเขาและสงออก สินคาที่มี
ศักยภาพในการนําเขาของยูนนาน ตลอดจนรูปแบบการคาและขอจํากัดตางๆ ในการคากับจีน
เพื่อใหศูนยธุรกิจแหงนี้เปนประตูที่จะเอื้ออํานวยใหผูสงออกไทยสามารถเปดตลาดการคากับจีนได
อยางมีประสิทธิภาพ49
การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี ไทย-จีน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003 ที่ผานมา ทํา
ใหสินคาแปงมันอยูในกลุมนํารองลดภาษีเปนรอยละ 0 มีมูลคาสงออกสูงเปนอันดับที่ 1 นายสุกิจ
กาญจนชูศักดิ์ ผูจัดการฝายตางประเทศ บริษัท อี.ที.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล เทรด-ดิ้ง จํากัด ผูผลิต
และสงออกแปงมันสําปะหลังรายใหญของประเทศภายใต "Fish Brand" กลาววา การสงออกแปง
มันของบริษัทไปยังตลาดจีนกําลังมีลูทางที่สดใสมาก เปนผลจากเวลานี้ผลผลิตมันสําปะหลังของ
จีนขาดแคลนอยางหนักไมเพียงพอกับความตองการปอนโรงงานในประเทศ สงผลใหพอคาจีนได
สั่งนําเขาแปงมันจากประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยในสวนของบริษัทไดสงออกแปงมันไปยัง
ประเทศจีนกวา 100 ตูคอนเทนเนอร/เดือน จากในปที่ผานมาบริษัทสงออกไปจีนราว 50 ตูคอนเทน
เนอร/เดือน นอกจากปจจัยบวกจากความตองการบริโภคของจีนที่มีมากแลว การเปดเขตการคา
เสรียังสงผลใหผูนําเขาชาวจีนสามารถจําหนายสินคาไดในราคาที่ต่ําลง ขณะที่ความตองการของ
ตลาดของประเทศที่มีประชากรกวา 1,300 ลานคนเริ่มขยายตัวมากขึ้น 50

49
50

2547).

"มณีตาหมิง นําสินคาไทยบุกหยุนหนาน,” ประชาชาติธุรกิจ (10 มกราคม 2548)
“แปงมันเสี่ยสงในจีนโตพรวด100%ผล ซัพพลายขาด FTA เอื้อนําเขา,” ฐานเศรษฐกิจ (12 เมษายน

118

หลังจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน สําหรับสินคาผัก-ผลไม นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
ค.ศ. 2003 กระทั่งเดือนกันยายน ค.ศ. 2004 ที่ไทยและจีนไดเรงลดภาษีสินคาลงเหลือรอยละ 0
มีมู ล ค า การค า ระหวา งไทย-จี น ในสิ น ค า ผัก และผลไม ห ลั ง การเป ด เสรี คื อ มี มู ล ค า ประมาณ
15,827.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 73.12 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป ค.ศ. 2003
ซึ่งมีมูลคาประมาณ 9,142.63 ลานบาท โดยการสงออกและนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 57.55 และ
130.36 ตามลําดับ ทั้งนี้ ไทยเปนฝายเกินดุลการคากับจีนคิดเปนมูลคาประมาณ 6,824.08
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 30.37 ในชวงระยะเวลา 11 เดือนที่ผานมา (ตุลาคม ค.ศ. 2003 กันยายน ค.ศ. 2004) ไทยสงออกสินคาผักและผลไมไปจีน คิดเปนมูลคาประมาณ 11,325.77
ลานบาท นําเขาเปนมูลคาประมาณ 4,501.69 ลานบาท โดยแบงมูลคาการสงออกและนําเขาผัก
และผลไมดังนี้
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบมูลคาการสงออก-นําเขาสินคาเกษตรไทย-จีน ตอนที่ 07-08
กอนและหลังเริ่มลดภาษีรอยละ 0 วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003
มูลคาสงออกไทยไปจีน (ลานบาท)
พิกัด
ต.ค. 45 – ต.ค. 46 –
+/ ก.ย. 46
ก.ย. 47
07-ผัก
4,674
7,940
+
0714,10 มันสําปะหลัง
0.29
7,925
+
07 ไมรวมมันสําปะหลัง
4,674
15
08-ผลไม
4,545
3,384
รวม 07-08
9,220
11,325
+2,105
ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดยสภาหอการคาแหงประเทศไทย

มูลคานําเขาไทยไปจีน (ลานบาท)
ต.ค. 45 – ต.ค. 46 –
+/ ก.ย. 46
ก.ย. 47
568
1,342
+
0.04
0.25
+
568
1,342
+
1,386
3,159
+
1,954
4,501
+2,547

ดุลการคา 07-08 ตุลาคม ค.ศ. 2003 – กันยายน ค.ศ. 2004 : +6,824 ลานบาท
ดุลการคา 07-08 (ไมรวมมันสําปะหลัง) ตุลาคม ค.ศ. 2003 – กันยายน ค.ศ. 2004 : 1,327 ลานบาท
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ตารางที่ 4.2 ชนิดของสินคาผัก ผลไมที่ไทยมีการคากับจีน มีสถิติแตละชนิดตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2546-ธันวาคม 2547 ดังนี้
สถิติการสงออก ผักผลไมไทยไปจีนแยกตามชนิดสินคา

120

ตารางที่ 4.3 ชนิดของสินคาผัก ผลไมที่ไทยมีการคากับจีน มีสถิติแตละชนิดตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2546-ธันวาคม 2547 ดังนี้
สถิติการนําเขา ผักผลไมไทยไปจีนแยกตามชนิดสินคา

121

ตารางที่ 4.4 สถิติการคาผัก ผลไมระหวางไทย-จีน
เดือนตุลาคม 2546 – ธันวาคม 2547
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จากตารางที่ 4.1 ตารางที่ 4.2 ตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4 ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรชี้แจงวา สินคาพืชผักไทยแมจะมีตัวเลขเกินดุล 1,100 ลานบาท แตมูลคาการนําเขา
สูงขึ้นถึงรอยละ 180 สินคานําเขาที่สําคัญ เชน กระเทียม หอมหัวใหญ แครอท มันฝรั่ง เปน
ตน สัดสวนสูงกวามูลคาการสงออกมาก โดยสินคาสงออกที่สําคัญในหมวดนี้สวนใหญรอยละ
90 เปนมันสําปะหลัง
สวนหมวดผลไมนั้นพบวาไทยเริ่ม เสียดุล การคา มูลคาการนําเข า เพิ่ม ขึ้น ถึ ง ร อย
ละ 142 โดยสินคานําเขาที่สําคัญคือ แอปเปล ลูกแพร องุน สม ขณะที่การสงออกของไทยมี
สั ด ส ว นการเพิ่ ม ขึ้ น น อ ยกว า คื อ เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งร อ ยละ 78 โดยสิ น ค า ส ง ออกที่ สํ า คั ญ คื อ ลํ า ไย
อบแหง ลําไยสด ทุเรียนสด มังคุด
ตัวเลขดังกลาวชี้วา เพียงระยะเวลาไมนาน จีนสามารถตีตื้นประเทศไทย จากที่ไทยเคย
ไดดุลการคากับจีนเริ่มจะมีสัดสวนการเพิ่มขึ้นลดลง แมวาจะยังคงไดดุลการคาอยูก็ตาม แตก็
ปฏิเสธไมไดวาการนําเขาผัก-ผลไมจากจีนมีสัดสวนการเพิ่มขึ้นอยางทวีคูณ และไมอาจประมาณ
ไดวาในอนาคตผัก-ผลไมจากจีนจะสามารถครองตลาดในประเทศไทย 51
4.2.3 ปญหาและอุปสรรคการคาผักและผลไมของไทยหลังเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน52
การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน นั้นไดเกิดปญหาและอุปสรรค ดังตอไปนี้
1) การเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของจีน ผูสงออกสินคาผักและผลไมของไทยไปจีน รองเรียน
วา จีนเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากสินคานําเขาในอัตราสูงกวาที่เก็บจากสินคาที่ผลิตในประเทศ โดยจีน
มิไดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มกับผลไม (สินคาเกษตร) ที่ปลูกในประเทศ ทําใหเกิดความไมเปนธรรมแก
ผลไมสงออกของไทย ซึ่งตามขอเท็จจริงนั้นจีนเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ทั้งกับสินคานําเขาและ
สินคาที่ผลิตภายในประเทศ และมีผลบังคับทั้งระดับรัฐบาลกลางและระดับมณฑล โดยทางการจีน
มีการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มใน 3 อัตรา คือรอยละ 0 สําหรับสินคาสงออก รอยละ 13 สําหรับสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรมบางประเภท และรอยละ 17 สําหรับสินคาทั่วไป การดําเนินการของจีน
ดังกลาวเปนมาตรการภายในที่ไมขัดกับกฎเกณฑขององคการการคาโลก เนื่องจากจีนจัดเก็บจาก
สิน คา ที่ นํา เขาจากทุกประเทศโดยเทาเทียมกั น และเทาเที ยมกับสิน ค าที่ ผลิตในประเทศดว ย
(National Treatment)
ดังนั้นการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากสินคาเกษตรนําเขาของจีน เปนไป
อยางถูกตอง ไทยไมสามารถรองเรียนกรณีดังกลาว
51

การคาเสรีกับระบอบเศรษฐกิจทักษิณ [online]. www.ftawatch.org
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, การคาทวิภาคีไทย-จีน (มิถุนายน 2547) [online]. แหลงที่มา:
http://www.dtn.moc.go.th/FILEROOM/CABDBE/DRAWER44/GENERAL/DATA0001/00001483.HTM
52
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2) การขอใบอนุญาตนําเขา เดิมจีนไดกําหนดกําหนดมาตรฐานบริษัท (Trading firm) ที่
จะไดรับอนุญาตใหสงออก-นําเขาสินคาผักและผลไมไวสูง สงผลใหที่ผานมาการนําเขาตองอาศัย
บริษัทจีนเปนหลัก โดยผูประกอบการตองใชบริการของบริษัทนายหนา (เปน Joint Venture จีนฮองกง หรือ บ.ฮองกง) ซึ่งมีการเรียกเก็บคาบริการในอัตราที่คอนขางสูง กอปรกับผูสงออกไทยไมมี
อํานาจในการตอรองราคา เนื่องจากบริษัทเหลานี้สามารถเจรจาตอรองกับทางการจีนใหสามารถนํา
สินคาไปยังผูบริโภคไดตามกําหนดเวลา ในทางตรงกันขาม บริษัทจีนสามารถเขามารวมทุนทําธุรกิจ
ในไทยเพื่อการสงออกได จึงทําใหเปนอุปสรรคตอการสงออกของไทย ซึ่งจีนไดแกไขกฎหมายการคา
ฉบับใหม ซึ่งจะทําใหผูสงออก/นําเขาขนาดกลางและยอมของจีน สามารถดําเนินธุรกิจสงออก/
นําเขากับตางประเทศไดโดยตรงและสะดวกมากขึ้น โดยไม จําเปนตองผาน Trading firm ทั้งนี้ มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เปนตนไป
3) ปญหาดานมาตรฐานสุขอนามัย จีนมีการตรวจสอบดานสุขอนามัยดวยความ
เขมงวดมาก โดยไมแจงระยะเวลาที่ชัดเจนในการแจงผลการตรวจ และในบางกรณีไมมีหลักฐาน
แสดงการตรวจใหแกผูสงออกไทยเมื่อตรวจพบสารปนเปอน นอกจากนี้ การตรวจสอบ ณ เมืองทา
ใชเวลานาน ทําใหการกระจายสินคาสูมณฑลตางๆตองใชเวลานาน กอนการนําเขาสินคาเขา
สินคาผักและผลไม บริษัทนําเขา (Trading firm) จะตองขอใบอนุญาตดานสุขอนามัย (Inspection
Quarantine License) จากกระทรวงควบคุมคุณภาพและกักกันโรคของจีน (AQSIQ) ณ กรุงปกกิ่ง
ซึ่ง แตล ะมณฑลมี ก ารปฏิบั ติ แ ละความเขม งวดที่ แ ตกต า งกัน สํ า หรับ ป ญ หาในสว นของไทย
นโยบายการตรวจสอบมาตรฐานสินคาเกษตรกอนการสงออกของไทยเปนอุปสรรคหนึ่งที่สําคัญตอ
การสงออกสินคาผลไมของไทย เนื่องจากจํานวนเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการตรวจสอบมีจํานวน
จํากัด ทําใหไมทันตอการสงออก อีกทั้งไมมีความพรอมในเรื่องของ one stop service โดย
ผูประกอบการตองนําสินคาไปตรวจที่มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม หลังจากนั้นจึงนํามาที่
เชียงแสนเพื่อผานขั้นตอนพิธีการตางๆ ซึ่งทําใหเสียเวลามากกวาที่ควรจะเปน53
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณของไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงควบคุม
และกักกันโรคของจีน ไดลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกันวาดวยความรวมมือดานสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช เมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2004 ณ จังหวัดเชียงใหมเพื่อใหมีระบบการ
ตรวจสอบที่เทาเทียมกัน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม
ค.ศ.2004 ปลัดกระทรวงเกษตรฯของไทย ไดนําคณะไปเยือนกระทรวงควบคุมคุณภาพและ
ตรวจสอบกักกันโรคของจีน (AQSIQ) เพื่อเจรจาแกไขปญหาการสงออก และเพื่อใหสินคาเกษตร
มีระบบการตรวจสอบที่เทาเทียมกัน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบดานสุขอนามัยของ
53

สัมภาษณ, คุณพงศกร นพคุณ , ผูจัดการบริษัทบีพีเอ็น เทรดดิ้ง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, 10
มกราคม 2548.
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สิ น ค า ผั ก และ ผลไม ซึ่ ง เป น สิ น ค า ที่ เ น า เสี ย ได ง า ย และขอให ก ารดํ า เนิ น การตรวจสอบด า น
สุขอนามัยของจีนมีมาตรฐานเหมือนกันในทุกมณฑล
4) ปญหาดานการคมนาคม การขนสงสินคาทางเรือของไทยไปจีน หลายครั้งตอง
ประสบปญหาแมน้ําตื้นเขิน เพราะจีนมีเขื่อนกักเก็บน้ําไวทางตอนบน ทางตอนเหนือของสิบสอง
ปนนา การขนสงทางอากาศยังไมมีปญหา แตจํานวนอากาศยานพาณิชยของไทยที่ขนสงสินคาเขา
จีนมีจํานวนไมมากพอ ไมสามารถรองรับการขยายตัวของการคาผัก-ผลไมได การขนสงทางบกยัง
อยูในระหวางเรงการกอสราง คาดวาจะเสร็จภายในป ค.ศ. 2007 อยางไรก็ตาม เสนทางบกยังถือ
วามีตนทุนที่สูง นอกจากนี้ ระบบการขนสงทางบกในจีนยังไมดีพอทั้งในแงของความพอเพียงและ
ความ ปลอดภัยของสินคา แตอยางไรก็ตามตั้งแตเดือนมกราคม ค.ศ. 2004 เปนตนมา ไทยและ
จีนไดตกลงปรับปรุงสิทธิการบินระหวางกัน โดยจะไมมีขอจํากัดในเสนทางบิน การขนสงสินคาและ
ผูโดยสาร จึงยังไมมีปญหาในสวนที่ตองใหจีนแกไข และไดมีการพิจารณาสรางทางรถไฟเชื่อม
ระหวางภาคเหนือของไทยและจีนตอนใต เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งดวย
นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องการขนสงสินคาผานทางเรือในแมน้ําโขง ทั้งหมดยังอยูในมือ
ของกลุมผูประกอบการจีน เรือสินคาทุกลําที่วิ่งในแมน้ําโขง ลวนแลวแตเปนเรือของผูประกอบการ
จีน จดทะเบียนในประเทศจีนทั้งสิ้น อีกทั้งขั้นตอนการตรวจสอบยุงยากเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะ
ขั้นตอนการตรวจสอบสารเคมี และการขอใบรับรองโรคแมลงในประเทศ ซึ่งมีคาใชจายสูงมากถึง
3,000 บาทตอตู ทําใหสินคาตกคางอยูบริเวณดานของไทย54
4.2.4 ผลกระทบจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน
การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน ที่เริ่มขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003 นี้ นับเปนจุดเปลี่ยน
สําคัญแหงความสัมพันธทางการคาและการลงทุนของไทยกับจีน เมื่อไทยเปดประตูไปสูตลาด
ผูบริโภคที่มีขนาดใหญและขยายตัวเร็วที่สุดในโลกในปจจุบัน โดยในขณะเดียวกัน ก็เปดตลาดไทย
ใหกับสินคาจีนดวย ในภาพรวมการทําเขตการคาเสรีกับจีนนาจะเปนผลดีตอประเทศไทย เพราะ
เศรษฐกิจไทยพึ่งการสงออก และการลงทุนจากภายนอก ดังนั้นถาทําเขตการคาเสรีตามหลักการ
แลว จะทําใหสงสินคาออกไปขายในตลาดตางประเทศใหญๆ ไดมากขึ้น เชน จีน ผลดีอีกประการ
คือ เรื่องการลงทุนที่จะตามมาดวย และอุตสาหกรรมตางๆ ของไทย ซึ่งไมมีความสามารถในการ
แขงขัน หากไทยเปดเสรีอุตสาหกรรมเหลานี้ก็ตองมีการปรับตัว ความสามารถในการแขงขันจะเพิม่
มากขึ้น รวมถึงการขยายกําลังการผลิตไดดีขึ้น และเพิ่มปริมาณการคาและการลงทุน จึงนาจะ
เปนผลดีตอไทย
54
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นอกจากนั้นยังมีผลดีในดานการเมืองระหวางประเทศ ซึ่งการทําเขตการคาเสรีกับจีน
หมายถึงการเขาไปใกลชิดจีนมากขึ้น เปนพันธมิตรกับจีน สงผลดีตอไทยที่จะไดประโยชนอื่นๆ
ตามมา ถึงแมในขั้นแรกนี้ จะเปนเพียงการคาเสรีในสินคากลุมเกษตร พืชผักและผลไมก็ตาม แตก็
เปนผลดีตอเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น เมื่อการสงออกสินคาเกษตรเหลานี้ของไทยจะเพิ่มสูงขึ้น
อยางรวดเร็ว กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ใหขอมูลที่นาสนใจวา การคาระหวางไทย-จีน ได
สงผลตออัตราการ ขยายตัวของการสงออกของไทยในอัตราที่นาพอใจอยางมาก อันเปนผลดีตอ
ราคาสินคาเกษตรภายในประเทศ ตัวอยางเชน ในสองปมานี้จีนระดมซื้อยางพาราจากประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นหลายเทาตัว ทําใหราคาและปริมาณสงออกยางพาราพุงสูงขึ้นอยางไมเคยเปนมากอน
โดยในป ค.ศ. 2002 มีมูลคาการสงออก 358.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มมูลคาการสงออกเปน
715.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2003 ซึ่งจีนนําเขายางพาราจากไทยมากที่สุด คิดเปนสัดสวน
รอยละ 59 ของมูลคานําเขายางพาราทั้งหมดของจีน55
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังเชนกันไดมีมูลคาการสงออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมูลคา
การสงออกมันอัดเม็ดและมันเสนขยายตัวรอยละ 31.8 ซึ่งจีนนําเขามันเสนจากไทยเพิ่มขึ้น เพื่อใช
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมผลิตกรดมะนาวอันเปนผลจากการขยายตัว
สูงตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน ประกอบกับมันเสนเปนสินคาที่อยูภายใตขอตกลงเขต
การคาเสรีไทย-จีน ทําใหมูลคาสงออกมันเสนของไทยขยายตัวสูงขึ้นจากป ค.ศ. 2002 มูลคา
137.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 169.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 200356
อยางไรก็ตามการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน เมื่อมองโดยภาพรวมนั้นจะสงผลดีตอไทย
แตเมื่อมีผลดีก็ยอมมีผลเสียตามมา ซึ่งสามารถแบงเปนประเด็นไดดังตอไปนี้
1) ความเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของจีน
ปจจุบันจีนเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือวาเปนคูแขงที่สําคัญของไทย
เนื่องจากจีนมีจุดไดเปรียบไมวาจะเปนขนาดเศรษฐกิจที่เปนอันดับ 6 ของโลก มีทุนสํารองเงินตรา
ตางประเทศเปนอันดับ 2 ของโลก อีกทั้งจีนยังเปนประเทศสงออกอันดับ 2 และนําเขาอันดับ 3
ของโลก นอกจากนี้ ยังมีความไดเปรียบดานแรงงานเนื่องจากจีนมีประชากรจํานวนมาก เปน
ประเทศใหญ มีทรัพยากรพอกับความตองการ จึงผลิตสินคาไดมากและเหลือใหสงออก และการ
ผลิตจํานวนมาก ทําใหราคาสินคาจีนต่ํากวาประเทศอื่น ซึ่งจากศักยภาพดังกลาวเปนผลให
กลายเปนแรงดึงดูดใหนักลงทุนจากทั่วโลกมุงเขาไปลงทุนในจีน สามารถผลิตสินคาจํานวนมากทีม่ ี
คุณภาพดีราคาถูกสงไปขายไดทั่วโลก
55
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56
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง [online]. แหลงที่มา: http://www.exim.go.th/info/pdf/export_potato.pdf

126

ดังนั้นการที่ไทยกับจีนไดมีนโยบายเปดตลาดเสรีเชนเดียวกันนั้น จึงไดเกิดภาวะการแยง
ชิงตลาดกันเอง ซึ่งดวยจีนมีศักยภาพและเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจดังกลาว ทําใหไทยสูญเสีย
ตลาดการคาระหวางประเทศและสินคาบางประเภท การที่ไทยทําเขตการคาเสรีระดับทวิภาคีบน
ทฤษฎีที่วาประชากรจีนที่มีมาก จะทําใหความตองการสินคาไทยสูงขึ้น ถาไทยผลิตสินคาที่ตรง
ตามความตองการ ก็จะขยายตลาดสินคาไดแตในทางปฏิบัติจริง หลังเปดเขตการคาเสรีแลวสินคา
เกษตรจีน หลั่งไหลเขาไทยอยางมาก ขณะที่การสงออกของไทยเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาการ
นําเขา ทําใหไทยขาดดุลการคากับจีนในที่สุด สะทอนใหเห็นวาหมวดผักและผลไมของไทยมี
ศักยภาพการแขงขันต่ํา เพราะที่ผานมาไทยพึ่งพามันสําปะหลังเพียงอยางเดียว จะเห็นไดวาสถิติ
การคาจากเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 –กรกฎาคม ค.ศ. 2004 หรือรอบ 10 เดือน ไทยไดดุลการคา
5,267 ลานบาท แตหากตัดรายการมันสําปะหลังออกไป ไทยจะขาดดุลการคาสูงถึง 968 ลานบาท
และมีแนวโนมที่จะขาดดุลสูงขึ้นหลังทําขอตกลงเขตการคาเสรี 57
2) ความยุงยากในการปฏิบัติตามขั้นตอนของไทยและจีน
จีนนั้นยังมีการปกครองแบบสังคมนิยม ดังนั้นการปฏิบัติตาง ๆ จะไมเหมือนไทยที่มีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ถึงแมวาจีนจะเปนประเทศที่มีระบบกลไกเศรษฐกิจแบบเสรีก็ตาม
ดังนั้นการนําเขาสินคาผัก-ผลไมของไทยจึงไมงายอยางที่คิด และไทยก็ไมใชแหลงนําเขาสินคา
เกษตรแตเพียงแหงเดียวของจีน เพราะยังมีประเทศคูคาอื่น ๆ เชนเวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
ไตหวัน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เปนตน โดยทางการจีนนํามาตรการและเครื่องมือเชิง
นโยบายในรูปแบบตางๆ มาเปนอุปสรรคในการนําเขา แมวาจะมีขอผูกพันที่จะตองเปดเสรีตาม
กรอบองคการการคาโลกก็ตาม เชน ถูกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ถูกเก็บภาษีมณฑล โดยที่ทางมณฑล
จีนตอนใตอางวายังไมไดรับนโยบายจากรัฐบาลกลาง
นอกจากนี้จีนยังกําหนดใหผูสงออกผลไมจากไทยตองเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากจีน
โดยตรง ต อ งเป น บริ ษั ท สั ญ ชาติ จี น หรื อ มี ก ารร ว มหุ น กั บ คนจี น เท า นั้ น การนํ า เข า ผ า นบริ ษั ท
นายหนาของจีนทําใหผูสงออกของไทยมีขั้นตอนที่ยุงยากและมีตนทุนเพิ่มขึ้น ในเมืองปกกิ่ง เซี่ยง
ไฮ คุนหมิงและกวางเจา ซึ่งเปนผูนําเขา-สงออกผักและผลไมสวนใหญยังเปนบริษัทที่มีความ
ใกลชิดกับรัฐบาลจีน มีผูนําเขาเพียงเมืองละ 5-6 ราย แตเมื่อเทียบกับไทยปรากฎวาไมมีระเบียบ
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มากเหมือนจีน เพียงแคเปนบริษัทจดทะเบียนแลวก็สามารถนําเขาไดทันที ทําใหมีผูนําเขามาก
และมีการแขงขันสูง จึงมีการนําเขาผัก-ผลไมจากจีนสูงมากขึ้น58
สําหรับระบบขั้นตอนที่รองรับเขตการคาเสรีผักและผลไมของไทยเองยังคงไมเอื้ออํานวย
โดยสงออกไปจีน ยังพบกับขั้นตอนการตรวจสอบอยางเขมงวด ตองเสียเวลาไปตรวจคุณภาพของ
สินคาที่จะสงออกที่ จังหวัดเชียงใหม ตองมีใบรับรองฟารมผลไม ใบรับรองสินคา รวมทั้งเสียภาษี
ทองถิ่นในจีนอีกตอหนึ่งดวย ซึ่งขั้นตอนตางๆ ดังกลาว ทําใหการสงออกสินคามีตนทุนสูงขึ้น ซึ่งมี
การเก็บคาธรรมเนียม 3,000 บาทตอตัวอยางสินคา เปนความไมเทาเทียมกันในการปฏิบัติอยาง
มาก อีกทั้งเมื่อสงสินคาจากเชียงรายไปจีนตอนใตซึ่งระยะทางเรือในแมน้ําโขงเพียงประมาณ 334
กิโลเมตรแตใชเวลานานถึง 4 วัน ดังนั้น วิธีการหลบเลี่ยงขั้นตอนจึงไดนําสินคาไทยไปแปลงเปน
สินคาพมา และลาว เพื่อสงเขาไปในจีน ในนาม 2 ประเทศดังกลาวนั้นก็ยังคงมีอยู แมวาจะเสีย
ภาษีนําเขาของจีนแทนการลดภาษีรอยละ 0 ตามกฎเขตการคาเสรี แตผูประกอบการตองยอมเสีย
เพราะเมื่อคํานวณตนทุนจากขั้นตอนดังกลาวพบวายังมีราคาถูกกวา59
ตัวอยางที่ชัดเจนคือ กรณีของการสงออกลําไยไทยไปจีน ซึ่งตองประสบกับปญหาอยาง
นอยสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004 จีนไดประกาศหามนําเขาลําไยของไทย
โดยอางวามีการตรวจพบสารตกคาง จึงหามนําเขาลําไยทุกประเภทจากไทยทันที โดยมิไดแจงให
ฝายไทยทราบลวงหนา ตอมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 2004 คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศใหผู
สงออกผัก-ผลไมไทยไปจีน ต องมีใบรับรองสิน คาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณกอนจึ งจะ
สงออกได และใหมีผลบังคับใชในวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2004 แตมีรายงานวา ผลของมาตรการที่
ประกาศออกมาดวยความรวดเร็วซึ่งไมไดมีการเตรียมพรอมลวงหนา ทั้งดานกําลังเจาหนาที่และ
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบ ได ส ร า งความเดื อ ดร อ นให กั บ เกษตรกรชาวสวนลํ า ไย
โดยเฉพาะในภาคเหนือ และบริษัทผูสงออกงดรับซื้อลําไยจากเกษตรกรที่ไมมีใบรับรองดังกลาว
สงผลตอเนื่องใหระดับราคาลําไยสดลดลง และที่สําคัญ ผลของมาตรการหามนําเขาลําไยของจีน
ทําใหตัวเลขการสงออกผลไมจากไทยไปจีนในชวง 5 เดือนแรกของปนี้ลดลงถึงรอยละ 26.9160
ทุเรียนและมะมวงเปนสินคาอีกตัวอยางหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากความยุงยากในการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของไทยและจีนดังกลาว โดยเฉพาะชาวสวนผลไมภาคตะวันออกทั้ง 3 จังหวัด
58

เบญจา ศิลารักษ, ดู เอฟทีเอไทย-จีนกอนถลําลึก (13-19 มิถุนายน 2547) [online]. แหลงที่มา:
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คือ ระยอง จันทบุรี และตราด ทําใหตนทุนการสงออกสูงขึ้น ปจจุบันทุเรียนที่สงออกมีทั้งทุเรียนสด
ทุเรียนแปรรูป โดยเฉพาะทุเรียนทอดจีนมีความตองการมาก แตติดปญหาความยุงยากในเรื่องการ
นําเขา ซึ่งปญหาดังกลาวทําใหบางชวงสินคาลนตลาด เพราะระบบการกระจายสินคาอยางไมดีพอ
อีกทั้งมะมวงกับทุเรียนไดมีการจํากัดการนําเขาจากไทยเพียง 7 สวน เปนมะมวง 2 สวน และ
ทุเรียน 5 สวน ที่จดทะเบียนไวตั้งแตป ค.ศ. 1997 แมวาไทยพยายามเจรจาขยายการจํากัดสวน
เพิ่ ม ขึ้ น แต จี น เห็ น ว า ไทยไมรั ก ษาคุณ ภาพของสิน คา เพราะที่ ผา นมาตรวจเจอสารเคมีม าก
โดยเฉพาะในทุเรียนและมะมวง เปนเหตุใหจีนเขมงวดมาก
ในขณะเดียวกันการตรวจสอบสินคานําเขาของไทยจากจีนแทบไมมีเลย มีเพียงการตรวจ
สารตกคางโดยใชอุปกรณตรวจสอบสําเร็จรูป (Test Kit) ซึ่งแสดงใหเห็นวา สถาบันเกษตรกรและ
มาตรการของรัฐยังขาดความพรอม เกษตรกรเพิ่งไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับการเปดเสรีสินคาจากจีนใน
เดือนเมษายน ค.ศ. 2004 นี้ ทําใหไมสามารถตัดสินใจวางแผนการผลิตไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งมาตรการแกไขปญหาทางภาคเกษตรที่กําหนดขึ้นแบบเฉพาะ
หนา ยังไมสามารถแกไขปญหาไดจริง เชน โครงการลดพื้นที่การปลูกกระเทียม ปรากฏวาพืชหลาย
ชนิดที่เกษตรกรปลูกทดแทนก็เปนพืชชนิดเดียวกับที่จีนปลูกและสงออกมาไทย เชน แอปเปล ลูก
แพร แครอท เปนตน61
3) ขีดจํากัดของตอเกษตรกรผูผลิต
ภายหลังจากที่รัฐบาลไทยเปดเสรีการคาไทย-จีนมาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2004 ที่
ผานมานั้นเปนที่ชัดเจนแลววาสินคาเกษตรของไทย ไดรับผลกระทบจากการลดตลาดของสินคาจีน
หลายรายการโดยเฉพาะกระเทียม หอม กะหล่ํา เปนตน สินคานําเขาจากจีนทะลักเขาไทยสูงขึ้น
ถึง 3 เทา ขณะที่การสงออกของไทยเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยการนําเขาสินคาเกษตรสูงขึ้นถึงรอยละ
201 ในขณะที่การสงออกเพิ่มเพียงรอยละ 23
รายงานสถิติการสงออก-นําเขาสินคาภายใตเขตการคาเสรีไทย-จีน ในชวง 8 เดือน ตั้งแต
เดือนตุลาคม ค.ศ 2003 – พฤษภาคม ค.ศ. 2004 การสงออกผักและผลไม มีปริมาณ 1,360,625
ตัน (เพิ่มขึ้นรอยละ 23) มีมูลคา 5,647.92 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 26) แตการนําเขาสินคาผัก
ผลไม มีปริมาณ 166,359 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 201 มูลคา 3,141.63 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 97
เมื่อเปรียบเทียบกับการสงออกของไทยไปจีนกอนมีขอตกลงเขตการคาเสรีกับจีน (ตุลาคม ค.ศ.
2002-เมษายน ค.ศ. 2003) สินคาที่มีการนําเขามากที่สุดคือ แอปเปลสดเพิ่มขึ้นรอยละ 39
รองลงมาลูกแพรและ ควินสสดเพิ่มขึ้นรอยละ 15, ปลาแชแข็งเพิ่มขึ้นรอยละ 9, เห็ดแหงเพิ่มขึ้น
รอยละ 5 และลูกนัทเพิ่มขึ้นรอยละ 5 และสินคาที่สงออกเพิ่มคือ มันสําปะหลังชิ้นเพิ่มขึ้นรอยละ
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58 รองลงมาคือ ลําไยอบแหงเพิ่มขึ้นรอยละ 16, ลําไยสดเพิ่มขึ้นรอยละ 7, กุงแชแข็งเพิ่มขึ้นรอย
ละ 4, ปลาแชแข็งเพิ่มขึ้นรอยละ 3 และทุเรียนสดเพิ่มขึ้นรอยละ 2
เหตุการณดังกลาวไดทําใหสินคาเกษตรบางชนิดถูกแยงตลาด จึงตองลดพื้นที่เพาะปลูก
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ประกาศลดพื้นที่ปลูกกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ
ลง เนื่องจากสินคาทั้ง 3 รายการนําเขาจากจีนเขามาจําหนายในประเทศเปนจํานวนมากและมี
ราคาถูก ซึ่งจากการมูลนิธิโครงการหลวง ไดวิจัยขอมูลและสถานการณคาพืชผักไทย-จีน สรุปได
ดังนี้ 62
การนําเขากระเทียมจากประเทศจีนในป ค.ศ. 2003 มีปริมาณ 41,157 กิโลกรัม
คิดเปนรอยละ 39.14 ของปริมาณผลผลิตในประเทศ พื้นที่การปลูกกระเทียม
ของไทยในป 2001/2002 มีพื้นที่ 107,644 ไร ผลผลิต 232,447 ตัน แตในป
2002/2003 มีพื้นที่การปลูกลดลงเหลือ 63,347 ไร ผลผลิต 105,147 ตัน
สวนหอมหัวใหญมีการนําเขาปริมาณ 15,256 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 43.23
ของปริมาณผลผลิตในประเทศ พื้นที่การปลูกหอมหัวใหญในป 2001/2002 มี
10,447 ไร ผลผลิต 36,000 ตัน ในป 2002/2003 มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเล็กนอย
คือ 11,408 ไร มีผลผลิต 35,294 ตัน
ราคานําเขากระเทียมจากจีนตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม ค.ศ. 2003 มีราคา
อยูในชวง 4.61-6.89 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยประมาณ 5.79 บาท/กก.ซึ่งมีราคา
พอๆ กับตนทุนการผลิตกระเทียมของไทย
ราคาขายสงกระเทียม ณ ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต พบวา กระเทียมจีนมีราคาอยู
ในชวง 20.00-35.74 บาท/กก.สวนกระเทียมไทยมีราคาอยูในชวง 25.45 56.50 บาท/กก.
ราคานําเขาหอมแดงจากจีนเฉลี่ยในป 2546 อยูที่ประมาณ 2.76 บาท/
กก.(ตนทุนการผลิตของไทยอยูที่ประมาณ 6 บาท/กก.)
พืชผักที่มีแนวโนมการนําเขาจากจีนสูง ไดแก ผักกาดหอมหอ เซเลอรี่ ถั่วลันเตา
และคะนาฮองกง โดยผักเหลานี้มีราคานําเขาต่ํากวาราคาผักสงเสริมที่ทาง
โครงการหลวงคืนแกเกษตรกร
แมรัฐบาลจะมีนโยบายชวยเหลือโดยจายคาชดเชยการลดพื้นที่ปลูกแลว แตก็ไมสามารถ
แกปญหาความเดือดรอนได นอกจากราคาสินคาเกษตรกรไทยจะต่ําลงแลว อีกทั้งตนทุนในการ
เพาะปลูกไมวาคาปุยก็ขึ้นราคาจากเดิมกระสอบละ 425 บาทเพิ่มขึ้นเปนกระสอบละ 520 บาท
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นอกจากนี้ยังมีคายาฆาแมลง คาแรงงานที่เพิ่มขึ้นอีกดวย63 โดยเกษตรกรทางภาคเหนือผูไดรับ
ผลกระทบเผชิญกับความผันผวนของราคาอยูแลว เพราะที่ผานมาไมมีการเปดเสรีทางการคากับ
จีนเกษตรกรก็เรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือทุกปเพราะราคาตกต่ํา ดังนั้นกรณีการเปดเสรีการคากับ
จีนปญหาตางๆ ก็จะหนักกวาเดิม เพราะกระเทียมจีนราคาถูกจะเขามาตีตลาดกระเทียมไทยอยาง
เลี่ยงไมได และการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายใหเกษตรกรผูปลูกกระเทียมจะตอง
เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทน ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไดขออนุมัติงบประมาณ
จากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการเพื่อชวยเหลือเกษตกร(คชก.) เพิ่มอีกจํานวน 206 ลาน
บาท เพื่อนํามาใชในการรับซื้อผลผลิตหอมหัวใหญจากเกษตรกร เพื่อเปนคาใชจายในการปลูกพืช
ลมลุกที่สัญญาขอตกลงแทนกระเทียมไรละ 1,500 บาท ชดเชยปลูกไมผล-ไมยืนตนไรละ 2,000
บาท
นอกจากนี้เกษตรกรสวนลําไย ไดเรียกรองใหรัฐบาลกําหนดนโยบายและแผนชวยเหลือที่
ชัดเจน เพราะสวนผลไมในภาคเหนือกําลังประสบปญหาราคาตกต่ํา เกิดปญหาขาดทุนจนเลิก
กิจการไปจํานวนมาก หากรัฐไมแกไขปญหา คาดการณวาภายใน 2-3 ปขางหนาจะมีสวนผลไม
เลิกกิจการจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน มณฑลยูนหนาน ยังมีโครงการที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูก
เพิ่มขึ้น 1.7 ลานไร ในพื้นที่ 48 แหงทั่วมณฑล เพื่อใชเปนพื้นที่เพาะปลูกผักปลอดสารพิษ และแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร พื้นที่นี้จะสามารถผลิตพืชผักไดมากกวา 30 ชนิด ในปริมาณไมนอยกวา
10,000 ตัน/ป ไมวาจะเปนแอปเปล พริก หัวไชเทา โดยมีเปาหมายที่จะสงออกจําหนายในประเทศ
ไทย สิงคโปร มาเลเซีย ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา จากนโยบายดังกลาวเห็นไดชัดวา สินคาเกษตร
จากจีนจะทะลักเขาสูไทยเปนจํานวนมากอยางแนนอน ซึ่งจะสงผลกระทบตอเกษตกรไทยอยาง
ยากที่จะหลีกเลี่ยง
4) ปญหาจากขีดจํากัดของผูประกอบการรายยอย
หลังจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003 เปนตนมา นอกจากมี
ขีดจํากัดตอผูผลิตสินคาเกษตรแลว ยังรวมถึงผลกระทบตอผูประกอบการรายยอยดวย เพราะเมื่อ
เปดการคาเสรีทําใหการนําเขา – สงออกมีความสะดวกขึ้น ดังนั้นจึงมีผูประกอบการเพิ่มขึ้นทั้งชาว
ไทยและชาวจีน เพื่อนําเขาสินคาเขาไทยและสงออกสินคาไทยไปขายจีนมากขึ้น แตปรากฏการณ
ดังกลาวสงผลใหผูประกอบการตองแขงขันกันเอง เนื่องจากการบริโภคเทาเดิม แตผูขายมีมากกวา
ผูซื้อ ทําใหเกิดการกดราคาจากพอคาสงสินคาเกษตรและมีผูขาดทุนจํานวนมาก เนื่องจากขายตัด
ราคากันเองเพื่อปองกันสินคาเนาเสีย โดยเฉพาะสินคาลําไยและทุเรียนที่มีราคาตกต่ํา การแขงขัน
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ระหวางผูสงออกไทยกันเองรุนแรง และประกอบกับผลไมที่สงไปจีนเนาเสียงาย ทําใหการสงออก
ลําบากยิ่งขึ้น สําหรับผลไมที่นําเขามาจากจีน เชน แอปเปลหรือสาลี่ ก็มีการแขงขันนําเขามากขึ้น
ทําใหราคาตกเชนเดียวกัน 64
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งขอสังเกตวา นักธุรกิจจีนที่เขามาลงทุน หลังจากมีการเปดเขต
การคาเสรีไทย-จีน ไดเขามามีบทบาทในภาคเหนือของไทยเปนอยางมาก มีการเขามาตั้งกิจการรับ
ซื้อสินคาเขตการคาเสรีในฝงไทย และนําสงไปขายในจีนเอง โดยมีการจัดตั้งบริษัทตัวแทนหรือชิป
ปงในไทย ซึ่งสามารถพบเห็นไดตามตลาดใหญๆ ของไทย เหตุผลนั้นเพื่อการลดตนทุนในการ
วาจางคนไทย ทั้งนี้ยังไดใชวิธีการเขามาแตงงานกับหญิงไทย ซึ่งทําใหประกอบการคาขายมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้นดวย 65
5) ปญหาประสิทธิภาพและมาตรฐานการตรวจสอบสินคาของไทย
การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน นั้นยังสงผลตอผูบริโภคอีกดวย เนื่องจาดการนําเขาผักผล
จากจีนไดพบสารพิษตกคางเปนจํานวนมาก ในรายงานของเจาหนาที่ดานตรวจพืช สํานักควบคุม
พืชและวัดสุการเกษตร ซึ่งผลการวิเคราะหจากการเก็บตัวอยางสินคาเกษตรที่นําเขาจากจีนไป
ตรวจสอบสารพิษตกคาง ไดพบสารพิษตกคางในพืชผักหลายชนิด ทั้งถั่วลันเตา คะนา หนอไมน้ํา
กะหล่ําดอก ผักกวางตุง บร็อกโคลี่ และกระเทียม ซึ่งเปนสารตองหามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณประกาศหามใชในประเทศไทย โดยเฉพาะสารเมทามิโดฟอส โมโนโครโตฟอส และสารเม
วินฟอส ซึ่งมีพิษเฉียบพลันสูงเปนอันตรายตอผูบริโภค66 ซึ่งสารเคมีเหลานี้เปนอันตรายตอระบบ
ประสาท แตที่ผานมาหนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของยังไมเขมงวดการนําเขาผัก - ผลไม จาก
จีนเทาที่ควรนัก
นอกจากนี้อุปกรณที่ใชตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของในปจจุบัน ตรวจไดเฉพาะ
สารเคมีที่ออกฤทธิ์ทําลายตับ ไต แตไมสามารถตรวจหาสารเคมีประเภทออกฤทธิ์ทําลายระบบ
ประสาท รวมทั้งจํานวนอุปกรณและเจาหนาที่ที่มีอยูจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับจุดตรวจบริเวณดาน
ชายแดนที่มีอยูกวา 13 จุดทั่วประเทศ อีกทั้งปจจุบันประชาชนยังไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานภาครัฐได แมการเปดเขตการคาเสรีจะเปนการตัดสินใจในระดับรัฐบาล แตก็ควร
คํานึงถึงประเภทของสินคาที่นําเขาดวยวาปลอดภัยหรือไม โดยเฉพาะผัก - ผลไม ซึ่งมาตรการ
ควบคุมและดูแลเรื่องความปลอดภัยของรัฐบาลในกลุมสินคาดังกลาวยังไมชัดเจนเทาที่ควร สงผล
64
65

“กองทัพมด โผลรับเอฟทีเอ ขนแอปเปล – สาลี่,” กรุงเทพธุรกิจ (20 มกราคม 2547).
“หอการคาชายแดนชี้ เอฟทีเอไทย-จีน ทําเชียงรายทรุด,” เว็บขาวประชาไท.คอม (19 ตุลาคม

2547).
66

“หม่ําผักนําเขาจีนระวังสารพิษ ตรวจเจอแลวในพืชหลายชนิด,” มติชนรายวัน (4 พฤศจิกายน 2547).
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ใหประชาชนไมมีขอมูลในการตัดสินใจ ในขณะที่ไทยไดเปดประเทศรับผักและผลไมที่จีนสงเขา
มาถึงรอยละ 100 โดยไมมีมาตรการตรวจสอบที่รัดกุม67
6) ปญหาดานการขนสงทางทาเรือเชียงแสน
ในรายงานของสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือระบุวา การเปดเขตการคาเสรี
ไทย-จีน นั้น ทําใหการคาชายแดนที่อําเภอเชียงแสนมีบทบาทนอยลง โดยมูลคาการคาชายแดนที่
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายที่ไดเริ่มเปลี่ยนแปลง โดยการนําเขาสินคาจากจีนเพิ่มสูงขึ้นมาก
แทนการสงออก ซึ่งสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงรายบันทึกขอมูลการนําเขาสินคาจากจีนมาที่
เชียงรายและสงออกสินคาจากเชียงรายไปจีน ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.5 มูลคาการนําเขา-สงออก ระหวางไทย-จีน ดานจังหวัดเชียงราย
(หนวย: ลานบาท)
ป
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547 (ม.ค-ก.ค.)

การนําเขา
289.3
430.4
308.2
547.0
460.6
1,088.1
404.4

การสงออก
96.7
438.4
838
2,225.5
3,196.3
3,129.1
817.1

การคาชายแดนจังหวัดเชียงรายที่มีบทบาทนอยลงดังกลาว ไดสงผลใหการขนสงทาเรือ
เชียงแสนมีบทบาทนอยลงตามไปดวย โดยการคาเริ่มไปทาเรือแหลมฉบังกับทาเรือคลองเตยมาก
ขึ้น ในเมื่ออัตราภาษีเปน 0 ทั่วประเทศ ผูประกอบการยอมเลือกลงที่ทาเรือคลองเตยมากกวา
เพราะตลาดไทเปนแหลงกระจายสินคาหลักของประเทศ เนื่องจากไมมีการเก็บภาษี จึงสามารถจะ
ขนสงไปที่ไหนก็ได ขึ้นอยูกับปลายทาง หากตองการสงสินคาไปยังมณฑลเซี่ยงไฮ หรือฝง
ตะวันออกของจีน ไปขนสงที่ทาเรือแหลมฉบัง จะทําใหลดคาใชจายไดมากกวา โดยปญหาการคา
ทางดานทาเรือเชียงแสน คือ ปญหาในเรื่องคาระวางเรือไมแนนอน ระดับน้ําไมสม่ําเสมอ การทํา
ธุรกรรมทางการเงินระหวางพอคาไทย-จีนไมเปนระบบสากล และไมมีบริษัทรับประกันความ

67

“แมโจพบสารอันตรายในผักจีนทะลักเขาไทย,” กรุงเทพธุรกิจ (12 พฤศจิกายน 2547).
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เสียหายของสินคา68 อีกทั้งการปด-เปดประตูน้ําของเขื่อนที่อยูในประเทศจีน และปญหาดานตนทุน
ซึ่งการสงสินคาไทยไปจีนมีตนทุนสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการขนสงจากจีนมาไทย เพราะจากจีน
เปนขาลอง แตจากไทยไปจีนเปนขาขึ้น ทวนน้ํา ทําใหสินคาจีนทะลักเขามามาก เชน 1 เที่ยวเรือ
จากจีนสามารถขนกระเทียมเขามาไดประมาณ 10 รถบรรทุก
นอกจากนี้ทาเรือเชียงแสนยังไมใชทาเรือระดับสากล สินคาบางประเภททางภาคเหนือไม
สามารถขนสงผานทาเรือเชียงแสนไดทําใหตนทุนคาขนสงสูงขึ้น เพราะตองขนสงไปทาเรือแหลม
ฉบังหรือคลองเตย โดยขาวสารหอมมะลิเปนสินคาตัวอยางหนึ่งที่มีปญหาดังกลาว เนื่องจาก
ขาวสารหอมมะลิทั้งที่จังหวัดเชียงราย แพร พะเยา นานและเชียงใหมเปนแหลงผลิตสําคัญ ขณะที่
ระยะทางที่หางจากเมืองสิบสองปนนา มณฑลยูนนานกับเชียงรายหางกันเพียง 350 กิโลเมตร แต
การขนสง จะตองขนสงจากเชียงรายไปแหลมฉบังระยะทาง 1,000 กิโลเมตร ขึ้นเรือไปเมืองเซิน
เจิ้นอีก 4,000 กิโลเมตร และเดินทางไปคุนหมิงอีก 5,000 กิโลเมตร รวมระยะทาง 9,000 กิโลเมตร
เพราะการคาขายขาวกับจีนจะตองเปดโควตาระหวางทาเรือกับทาเรือ ทําใหการขนสงไป
ดําเนินการโดยคนกลุมเดียว ในขณะเดียวกันผลไมจากภาคตะวันออกจะสงออกทางทาเรือเชียง
แสน ตองแวะตรวจสารพิษที่เชียงใหมกอน 1 วัน ทําใหการขนสงมีความลาชา ดังนั้นภาครัฐนาจะ
เขามามีบทบาทในการชวยลดตนทุนจากกรมวิชาการเกษตรนาจะสงสํานักงานตรวจสอบสาร
ตกคางมาที่เชียงรายเร็วขึ้น มิเชนนั้นจะเพิ่มตนทุนใหผูประกอบการ69
อยางไรก็ตาม การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน ไดมีหลายฝายแสดงความไมเห็นดวย ไมวา
จะเปนนักวิชาการ องคกรเอกชน ฝายคาน หรือวุฒิสภา เพราะนับตั้งแตการเปดเขตการคาเสรี
ไทย-จีน ไดเกิดผลกระทบตามมาอยางมากมายในขางตน เนื่องจากรัฐบาบขาดความพรอมในการ
เตรียมการเจรจา ดังนั้นหลายฝายจึงมีความตองการใหรัฐบาลชะลอการเปดเขตการคาเสรีกับ
ประเทศอื่นๆ เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และมีความโปรงใสในการเจรจา70

68

องอาจ เดชา, “ไทยขาดแผนคุมมาตรฐานสินคาเกษตรจากจีน,” เว็บขาวประชาไทคอม (8 ตุลาคม
2547). และ David Fullbrook, Bumpy road to Thailand-China road efficiency (April 8, 2004) [Online].
available from: http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/FD08Ae01.html
69
“1 ปคาเสรีผักผลไมไทยอวม ทุกกระบวนทา,” เว็บขาวประชาไทคอม (1 พฤศจิกายน 2547). และ
สัมภาษณ, เสริมชัย รัตนพงษไพศาล, ประธานหอการคาเชียงราย, 11 มกราคม 2548.
70
Jeerawat Na-Thalang and Janjira Jarusupawat, “Mondatary check on Chinese fruit,” The
Nation (July 17, 2004) and “Govt cautioned not to rush FTAs,” The Nation (August 08, 2004) [Online].
available from: http://www.bilateral.org/article.php3?_article=1128 [December 12, 2004]
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4.2.5 การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ตอมิติความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การเมืองระหวางไทย-จีน
การจัดทําเขตการคาเสรีไทย-จีนนั้นนับไดวา เปนการเปลี่ยนโฉมหนาความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางทั้งสองประเทศเปนอยางมาก เพราะความสัมพันธระหวางไทยกับจีนในดาน
เศรษฐกิจนั้นเรียกไดวา เปนทั้งคูคาและคูแขงขัน แมวารัฐบาลไทยชุดนี้จะมีนโยบายใหราชการและ
เอกชนดํ า เนิ น การตาม โดยเห็ น ว า การลงนามสิ น คา เกษตรจะมี ค วามเกื้ อ กู ล กั น ทางการค า
ระหวางสองประเทศเปนอยางมาก และรัฐบาลมองวา ไทยคอนขางจะไดเปรียบในการทําเขตการ
คาเสรีสินคาเกษตร เนื่องจากมูลคาการคาระหวางกันในภาพรวมระหวางไทย-จีนมีการขยายตัวขึ้น
และยังคงไดดุลการคาจากจีนหลังจากการทําเขตการคาเสรีไทยผักและผลไมกับจีน ซึ่งการผลิต
สินคาเกษตรของไทยกับจีนที่เกื้อกูลกันกับสินคาเกษตรสําคัญที่จีนผลิต ไดแก ขาวโพด ถั่วเหลือง
ผลไมเมืองหนาว (แอปเปล แพร) ในขณะที่สินคาเกษตรสําคัญของไทย ไดแก ขาว มันสําปะหลัง
ยางพารา ผลไมเมืองรอน (สับปะรด กลวย แตงโม มะมวง) ซึ่งจีนมีการพึ่งพาการนําเขาสินคา
เกษตรเหลานี้จากไทย ดังนั้นการเปดการคาเสรีกับจีนทําใหมีการสงออกมากขึ้น 71 แตอยางไรก็
ตาม การเรงทําเขตการคาเสรีนั้นทําใหราชการและภาคเอกชนรายยอยไมมีความพรอม สงผลให
เกิดปญหาและอุปสรรคตามมามากมายดังที่กลาวไวในขางตน
การจัดทําเขตการคาเสรีไทย-จี น ดังกลาว ได สง ผลใหไทยตองกํา หนดยุท ธศาสตร ใน
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางทั้งสองประเทศ ดังนี72้
1. เปาหมายสงออกไปจีน เพิ่มอยางนอยรอยละ 20 ตอป ในชวง 5 ป (2547-2551)
2. มองตลาดจีน เปน Outlet สินคาเกษตรและสินคาอุปโภคบริโภคของไทย ทั้งขาว
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ยางพารา ผักผลไม (เนนทุเรียน มังคุด ลําไย เงาะ) แยกเปนแตละภูมิภาค
- ปกกิ่ง และภาคอีสานของจีน ผัก/ผลไมสด ผลไมแปรรูป มันสําปะหลัง
- นครเซี่ยงไฮ ผักผลไมสด/ แปรรูป
- มณฑลกวางตุง ผักผลไม ขาว ผลิตภัณฑมนั สําปะหลัง(แปงมันสําปะหลัง)
- มณฑลยูนนาน สินคาอุปโภคบริโภค ผักผลไม
3. พัฒนาสินคาอันดับต่ํากวา 20 อันดับแรกที่จีนนําเขาจากไทย ที่ไทยมีศักยภาพในการ

71

เขตการคาเสรี ไทย – จีน: ผลกระทบตอการสงออกสินคาไทย [Online]. แหลงที่มา:
http://www.depthai.go.th/th/newDep/FTA/China
72
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ กรุงปกกิ่ง, ยุทธศาสตรการคาไทย-จีน [Online]. แหลงที่มา:
http://www.depthai.go.th/th/newDep/FTA/China [9 กรกฎาคม 2547]
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ผลิตและสงออก เชน เครื่องโทรสารโทรพิมพ รถยนตอุปกรณ ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑพลาสติก
เครื่องตัดตอและมิเตอรกัน วงจรไฟฟา ไกสดแชเย็นแชแข็ง เครื่องสําอาง เครื่องปรับอากาศ เสื้อผา
สําเร็จรูป เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน อัญมณีเครื่องประดับ อาหารสัตวเลี้ยง เขาสูตลาดจีนมากขึ้น
4. พัฒนาธุรกิจบริการรองรับนักศึกษาจากจีน ที่จะเขามาศึกษาในประเทศไทย ทั้ง
หลักสูตรระยะสั้น-ระยะยาว ปละ 500 คน ธุรกิจการรักษาพยาบาล จากกลุมเปาหมาย ที่มีรายได
สูงจากประเทศจีน และธุรกิจรานอาหารไทย
5. การนําเขาสินคาที่เปนวัตถุดิบ เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ ทดแทนการนําเขา จาก
แหล ง อื่ น เช น ญี่ ปุน เกาหลี ใต ไตห วัน เพื่อพัฒ นาการคา รว มกัน และสรา ง ความสัม พัน ธใน
ลักษณะ “คูคา”
6. สงเสริมการลงทุนรวมกันใหเพิ่มขึ้น โดยมีโครงการรวมกับไทยและจีน
7. ในโอกาสไทย-จีนมีความสัมพันธครบรอบ 30 ป ในป ค.ศ. 2005 ควรนําโอกาสนี้
กําหนด
โครงการดานความรวมมือ การคา การลงทุน และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูผลในระยะ
ยาวได ต อ ไป เช น Thailand Exhibition ขนาดใหญ การประชุ ม สั ม มนาด า นการลงทุ น การ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีตางๆ การแลกเปลี่ยนการเยือนของผูนําระดับสูง การแขงขันกีฬา (สโมสร)
ไทย-จีน เปนตน
นอกจากนี้ การจัดทําเขตการคาเสรี ยังมีนัยทางดานการเมืองระหวางประเทศอยูดวย คือ
จะเปนการเขาไปใกลชิดกับอีกประเทศหนึ่ง เทากับวาเปนการถวงดุลอํานาจกับอีกประเทศหนึ่ง
ดังนั้น การที่จีนทําเขตการคาเสรีกับไทยและอาเซียนมีนัยทางการเมืองคือ จีนจะมีบทบาทและ
อิทธิพลทางดานเศรษฐกิจและทางดานการเมืองเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถาสหรัฐอเมริกา
หรือญี่ปุนตองการจะถวงดุลอํานาจจีนก็ตองเขามาทําเขตการคาเสรีกับประเทศในภูมิภาคนี้ดวย
อันเปนเหตุผลทางการเมืองที่แทรกอยูในเรื่องของการจัดทําเขตการคาเสรี
สรุป
ดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว รั ฐ บาลภายใต ก ารบริ ห ารงานของ พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร นั้ น มี
นโยบายเชิงรุกทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งนโยบายจัดตั้งเขตการคาเสรีกับนานาประเทศ
นับวาเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการสงเสริมนโยบายดังกลาว เพื่อเปนการรุกขยายการคาและการ
ลงทุน สรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ การดําเนินการของรัฐบาล
ดังกลาวนั้นสวนหนึ่งมาจากระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศมีแนวโนมหันมาเจรจาเขตการคาเสรี
ระดับทวิภาคีมากขึ้น เนื่องจากความลมเหลวขององคการการคาโลก (WTO) ในชวงหลายปที่ผาน
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มา โดยเฉพาะความลมเหลวเจรจาการคารอบซีแอตเติล ค.ศ. 1999 จนถึงแคนคูน ค.ศ. 2003 อีก
ทั้งจีนไดกาวขึ้นมามีบทบาทเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยเปนสมาชิก
องคการการคาโลก จึงสงผลใหประเทศตางๆ หันมาเจรจาในระดับทวิภาคีมากขึ้น
การจั ด ตั้ ง เขตการค า เสรี ไ ทย-จี น ในระดั บ ทวิ ภ าคี โดยได มี ก ารลงนามเมื่ อ วั น ที่ 18
มิถุนายน ค.ศ. 2003 และไดมีผลบังคับใชวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003 นั้น เปนตัวอยางหนึ่งของการ
ดําเนินการนโยบายเชิงรุกทางเศรษฐกิจของรัฐบาล อยางไรก็ตามในหลักการของการจัดทําเขต
การคาเสรี แมจะดูเหมือนวาทําใหเกิดการแขงขันกันอยางเสรีตามกลไกตลาด ที่กําหนดไวใน
ขอตกลงเขตการคาเสรีก็จริง แตเมื่อไดมีการปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวปรากฏวามีปญหาและ
อุปสรรคตามมามากมายทั้งจากฝายไทยและฝายจีน เชน การเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในจีน มาตรฐาน
ดานสุขภาพอนามัย ขั้นตอนการปฏิบัตินําเขา-สงออก ดานการคมนาคมขนสง เปนตน
ปญหาและอุปสรรคดังกลาวไดสะทอนถึงความไมพรอมของโครงสรางการผลิตในประเทศ
ไทยในการรองรับการเปดเขตการคาเสรี ซึ่งไดกลายเปนปญหาและสงผลกระทบอยางมากตอ
เกษตรกรผูผลิต ผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศ รวมถึงผลกระทบตอ
ผูบริโภคในประเทศ เพราะประเทศกําลังพัฒนาเชนจีน ที่มีขีดความสามารถทางดานการแขงขัน
เหนื อ กว า ไทยในทุ ก ด า น ทั้ ง ด า นความพร อมทางเศรษฐกิจ ขีด ความสามารถดา นเทคโนโลยี
อํานาจตอรองทางการเมือง รวมทั้งขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ทําการแขงขันเกิดความ
ไมเปนธรรมขึ้น
ดังนั้นกลุมที่จะไดรับประโยชนจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน อยางแทจริงจึงมิใช
เกษตรกรผูผลิต หรือผูประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดกลางในประเทศ หรือแมแตกระทั่งผูบริโภค
หากแตเปนการเอื้อประโยชนใหกับกลุมทุนธุรกิจรายใหญของทั้งสองประเทศมากกวา ที่มีความ
พรอมตอการเตรียมรับการเปดเขตการคาเสรี ซึ่งในบทตอไปจะเปนการวิเคราะหถึงบทบาทกลุม
ทุน นักธุรกิจ ตอการผลักดันนโยบายการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน

บทที่ 5
บทบาทของกลุมทุนธุรกิจตอการจัดตัง้ เขตการคาเสรีไทย-จีน
ความนํา
ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 2 และบทที่ 3 จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางไทย-จีน ที่
แนนแฟนนั้น สวนหนึ่งมาจากแรงผลักดันของกลุมทุนธุรกิจไทย-จีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย
รั ฐ บาล พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ซึ่ ง ในรั ฐ บาลชุ ด นี้ ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ จี น ในฐานะประเทศ
มหาอํานาจที่มีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจในเวทีระหวางประเทศ อีกทั้งแนวทางในการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในชุดปจจุบันยังมีทิศทางที่
สอดคลองกันอีกดวย จะเห็นไดจากนโยบายเปดเขตการคาเสรีกับนานาประเทศ ซึ่งไทยและจีนได
ลงนามเปดเขตการคาเสรีระดับทวิภาคีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2003 และไดมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003
โดยบทนี้จะเปนการวิเคราะหถึงบทบาทของกลุมทุนธุรกิจที่มีสวนรวมในการผลักดันให
เปดเขตการคาเสรีไทย-จีน ซึ่งจะกลาวถึงโครงสรางทางการเมืองและโครงสรางทางการเมืองของ
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร บทบาทของกลุมทุนธุรกิจตอนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
และตอนโยบายการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน
5.1 โครงสรางทางการเมืองและโครงสรางอํานาจทางการเมือง
สําหรับประเทศไทย กลุมทุนไดเขามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นตามลําดับ ภายหลังที่
ระบอบทหารเริ่มหมดอํานาจลงหลังป ค.ศ. 1973 อยางไรก็ตามบทบาทของกลุมทุนชวงตั้งแต ค.ศ.
1973-1997 ยังคงมีบทบาทจํากัดเพียงเปนผูสนับสนุนพรรคการเมืองเทานั้น แมวาอํานาจตอรอง
ของกองทัพหลังจากป ค.ศ. 1973 ไดลดลง แตยังคงมีอิทธิพลและบทบาททางการเมืองอยูสูงมาก
ทั้ง นี้ กลุ ม ทุน และนั ก ธุรกิ จได เ ขา มีบ ทบาททางการเมือ งตามลําดั บ เช น รัฐบาล พลเอกเปรม
ติ ณ สู ล านนท มี สั ด ส ว นของนั ก ธุ ร กิ จ ในคณะรั ฐ มนตรี ร อ ยละ 64 และเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามลํ า ดั บ
นับตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จนถึงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งกลุมทุน
นักธุรกิจไดพลิกบทบาทจากเบื้องหลังนักการเมืองมาเปนผูนําทางการเมืองอยางชัดเจน1
1

รัตพงษ สอนสุภาพ และประจักษ น้ําประสานไทย, Thaksinomic’s Model ปฏิรูปความมั่งคั่งสูฐาน
อํานาจใหม (กรุงเทพฯ: บริษัท ยู เอ็กซเพรส จํากัด, 2546), หนา 12-13.
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การเขามาของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึงเปนการเขาสูตําแหนงในจังหวะและ
โอกาสที่เหมาะสมอยางยิ่งตอบทบาทของกลุมทุนธุรกิจในทางการเมือง ดวยกัน 2 ประการ คือ
ประการแรก เขามาในจังหวะที่คนสวนมากเบื่อหนายรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ซึ่งไม
สามารถฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จหลั ง วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ทํ า ให รัฐ บาล พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต รไดรั บ การ
สนับสนุนจากกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญเปนจํานวนมาก เพราะในชวงวิกฤตเศรษฐกิจขนาดใหญ
เกือบทั้งหมดสูญเสียพลังอํานาจทางเศรษฐกิจไปอยางรวดเร็วจากวิกฤตครั้งนั้น
ประการที่สอง เขามาในจังหวะของการใชรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1997 ยังเอื้อประโยชนทางแก
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อยางยิ่ง เชน การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรค
การเมือง และบทบัญญัติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองที่เกื้อหนุนพรรคการเมืองขนาดใหญ
ลงโทษพรรคการเมื อ งขนาดเล็ก โดยมีร ะบบลงโทษแบบระบบปาร ตี้ ลิสต
เพิ่ ม อํ า นาจให
นายกรัฐมนตรี โดยยากที่ฝายคานจะสามารถอภิปรายได เพราะตองมีเสียงในสภามากกวา 200
เสียง และมีอํานาจในการถอดถอนแตงตั้งรัฐมนตรี เปนตน
การเขามาของรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองที่เปนกลุมทุน นักธุรกิจ สังกัดและใหการ
สนับสนุนอยูมากมายเชนนี้ ไดสงผลใหบทบาทของกลุมทุน นักธุรกิจในการเมืองไทยสูงขึ้นตามไป
ดวยอยางไมเคยมีมากอน โดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเองก็เปนนักธุรกิจดวยเชนกัน
ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ ปรากฏวามีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนผูแทนราษฎรที่เขาดํารง
ตําแหนงในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 1 ที่มีภูมิหลังมาจากอาชีพนักธุรกิจอยูในอันดับแรก ดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 จํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จําแนกตามภูมิหลังทาง
อาชีพ (17 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001)
ภูมิหลังทางอาชีพ

รัฐบาลชุดที่ 54

จํานวน
%
1. ขาราชการทหารและตํารวจ
3
8.3
1.1 ทหารบก
3
8.3
1.2 ทหารเรือ
1.3 ทหารอากาศ
1.4 ตํารวจ
2. ขาราชการพลเรือน
6
16.6
3. นักธุรกิจ
19
52.7
4. พลเรือนอื่นๆ
8
22.4
5. รวมทั้งสิ้น
36
100
6. ขาราชการรวม (1+2)
9
25
7. พลเรือนรวม (2+3)
33
91.6
หมายเหตุ: ผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีควบตําแหนงรัฐมนตรี จํานวน 2 นาย ไดแกพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
(กระทรวงกลาโหม) และนายเดช บุญ-หลง (กระทรวงแรงงาน)
ที่มา: รวบรวมจากรายงานขาวและบทความในหนาหนังสือพิมพ หนังสือตางๆ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย หรือ TDRI ไดการทําวิจัยเรื่องการผูกขาดทาง
ธุรกิจกับการเมือง พบวา ผูที่มีผลประโยชนทางการเมือง เชน ครอบครัวของคณะรัฐมนตรีใน
รัฐบาลปจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาและเลขาธิการรัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวย
วาการ ที่มีสวนเกี่ยวโยงกับธุรกิจผูกขาด ตั้งแตการเปนผูถือหุนในบริษัทแมและบริษัทลูก หรือเปน
กรรมการในบริษัทแมและบริษัทลูก ทั้งนี้กลุมธุรกิจที่เขาขายการเปนกลุมธุรกิจผูกขาดที่อาจจะมี
ผลประโยชนรวมกับกลุมการเมืองทั้งทางตรงโดยการเปนรัฐมนตรี และ ทางออมโดยการเปนที่
ปรึกษาและเปนผูบริจาคหรือทําธุรกิจดวย ซึ่งประกอบดวยอยางนอย 7 ตระกูล ประกอบดวย
ตระกูลชินวัตร โพธารมิก มาลีนนท เจียรวนนท สิริวัฒนภักดี มหากิจศิริ และจึงรุงเรืองกิจ2

2

ผลวิจัยธุรกิตผูกขาด: การเมือง,” ไทยโพสต (26 สิงหาคม 2545): 4.
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ตารางที่ 5.2 ตัวอยางธุรกิจของคนในพรรคและการดํารงตําแหนงในคณะรัฐมนตรีของคน
ในพรรค
ชื่อและตําแหนง
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(หัวหนาพรรค)

บริษัทธุรกิจที่เกี่ยวของ
- แอดวานซ อินโฟร เซอรวชิ
- ชินแซทเทลไลท
- ชินคอรปอเรชั่น
- เนสกาแฟ

ตําแหนงใน ครม.
นายกรัฐมนตรี

นายประยุทธ มหากิจศิริ
(รองหัวหนาพรรค)
นายเสนาะ เทียนทอง
- ส. เทียนทอง
(ประธานที่ปรึกษาพรรค)
นายอดิศัย โพธารมิก
- เทโลโฟน&เทเลคอมเอเชีย
รมว. กระทรวงพาณิชย
(รองหัวหนาพรรค)
- จัสมิน อินเตอรเนชั่นเนล
นายประชา มาลีนนท
- บีอีซี เวิรล
รมช. กระทรวงคมนาคม
(รองหัวหนาพรรค)
นายสุริยะ รุงเรืองกิจ
- เครือซัมมิท
รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม
(เลขาธิการพรรค)
นายพิทักษ อินทรวิทยนันท
- เครือเจริญโภคภัณฑ
รองนายกรัฐมนตรี
(รองหัวหนาพรรค)
ที่มา: รวบรวมจากรายงานขาวและบทความในหนาหนังสือพิมพ หนังสือตางๆ เชน มติชน ไทยรัฐ ขาวสด
ผูจัดการ เปนตน และจากหนังสือ เชน รัตพงษ สอนสุภาพ และประจักษ น้ําประสานไทย, Thaksinomic’s
Model ปฏิรูปความมั่งคั่งสูฐานอํานาจใหม (กรุงเทพฯ: บริษัท ยู เอ็กซเพรส จํากัด, 2546).

โดยคณะรัฐมนตรีชุดแรกนั้น ประกอบดวยตัวแทนจากกลุมทุนสื่อสารขนาดใหญ 3 กลุม
คือ กลุมชินคอรป กลุมเครือโภคภัณฑ และกลุมจัสมิน อีกทั้งตัวแทนจากกลุมอุตสาหกรรมรถยนต
และกลุมธุรกิจสื่อมวลชน แมวาในคณะรัฐมนตรีชุดแรกนี้จะไมมีตัวแทนจากกลุมธนาคาร แต
อยางไรก็ตามกลุมธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารกรุงเทพก็มีความสัมพันธอยางใกลชิดโดยตรงกับตัว
นายกรัฐมนตรี 3
นอกจากในตารางแลว พรรคไทยรักไทยยังมีกลุมธุรกิจที่ใหการสนับสนุนและเปนผูบริจาค
เงินแกพรรคอีกมากมาย เชน นายธนินทร เจียรวนนท ธุรกิจที่เกี่ยวของ ไดแก บริษัทเครือโภค
3

Tom Wingfield, “Democratization and economic crisis in Thailand: Political business and
changing dynamic of the Thai state,” in Political Business in East Asia, ed. Edmund Terence Gomez
(London: Routledge, 2002), p.285.
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ภัณฑ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ธุรกิจที่เกี่ยวของบริษัทเครือสหพัฒนา ดํารงตําแหนงเปนที่
ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ธุรกิจที่เกี่ยวของ บริษัทแอลเอสพีวี บริษัทแสงโสม บริษัทเบียรไทย (1991) และบริษัทในเครือ
เปนตน4 และยังรวมไปถึงกลุมทุนธุรกิจรายอื่นๆ ไมวาจะเปนกลุมสื่อสาร กลุมธนาคาร กลุม
อุตสาหกรรมปโตรเคมี กลุมอุตสาหกรรมเหล็กกลา กลุมอสังหาริมทรัพย และกลุมธุรกิจสื่อสาร ซึ่ง
เปนกําลังสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้และพรรคไทยรักไทย ดังนั้นจะเห็นไดวาองคประกอบของของ
รัฐบาลชุดนี้มีเครือขายนักธุรกิจคอยใหการสนับสนุนนับตั้งแตการจัดตั้งพรรคมาจนถึงการเขามา
เปนสวนหนึ่งในคณะรัฐมนตรี5
ในตารางที่ 5.1 และตารางที่ 5. 2 นั้นเปนเพียงตัวอยางขององคประกอบคณะรัฐมนตรีใน
ชุดแรก ที่มีความเกี่ยวของกับการทําธุรกิจ รัฐบาลชุดปจจุบัน บทบาทของกลุมทุนธุรกิจบนเวที
การเมืองโดดเดนแตกตางกวาที่ผานๆ มา เนื่องจากคณะรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลมีพื้นฐานมา
จากการเปนนักธุรกิจและมีกลุมทุนสนับสนุนจากธุรกิจขนาดใหญหลายกลุม โดยพบวากลุมทุน
ธุรกิจในรัฐบาลชุดปจจุบัน เขาสูอํานาจและตําแหนงทางการเมืองโดยตรงมากขึ้น ตั้งแตระดับใจ
กลางของอํานาจคือมีตัวแทนไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เปนที่ปรึกษารัฐมนตรี เปนเลขานุการ
รัฐมนตรี และเปนผูบริจาคเงินใหกับพรรคการเมือง กลุมทุนธุรกิจที่เขาขายธุรกิจผูกขาดแลวมี
บทบาทเกี่ยวโยงสัมพันธกับกลุมอํานาจทางการเมืองโดยตรงในรัฐบาลชุดปจจุบันนั้นพบวามี
หลายกลุม และแตละกลุมเขาถึงอํานาจทางการเมืองโดยตรง สงผลใหโครงสรางทางอํานาจใน
รัฐบาลชุดปจจุบันถูกยึดกุมโดยกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญระดับชาติ ปรากฏการณดังกลาวทําให
อิทธิพลของกลุมทุนธุรกิจมีอิทธิพลเหนือกลุมตางๆ ไมวาจะเปนกลุมทหาร ขาราชการประจํา
นักการเมืองสายความคิดอนุรักษนิยม เปนตน 6
ในชุดคณะรัฐมนตรีตอๆ มานั้น ไดมีการสับเปลี่ยนตําแหนงของกลุมทุน และกลุมทุนก็
ยังคงดํารงตําแหนงในกระทรวงสําคัญ ๆ ซึ่งจะเห็นไดจากการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 5 พบวามี
กลุมทุนธุรกิจผูกขาดอยางนอย 6 ตระกูลไดเขามาบริหารประเทศ ซึ่งสวนใหญเขามาคุมงานดาน
เศรษฐกิจทั้งสิ้นโดยผานตัวแทนหรือญาติพี่นอง ไดแก ตระกูลชินวัตร โพธารามิก มาลีนนท สิริ
4

ผลวิจัยธุรกิตผูกขาด: การเมือง,” ไทยโพสต (26 สิงหาคม 2545): 4.
5
Duncan McCargo and Ukrist Pathanmanand, The Thaksinization of Thailand (Bangkok:
Nordic Institute of Asian Studies, 2005), p. 224.
6

กองบรรณาธิการ, “วิเคราะหชะตากรรมการเมืองไทย ในอุงมือธุรกิจการเมือง,” จดหมายขาว ครป.
ฉบับที่ 31 สิงหาคม - ธันวาคม 2546 [Online]. แหลงที่มา:
http://www.thaidemocracy.org/mewletter31/newsletter31-01.html [ 12 มกราคม 2547]
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วัฒนภักดี มหากิจศิริ ตระกูลเจียรวนนท จึงรุงเรืองกิจ และจุฬางกูร ซึ่งสามารถตั้งขอสังเกตวาเปน
การต อ รองอย า งเข ม ข น ของกลุ ม ผลประโยชน ร ะหว า งกลุ ม อํ า นาจเก า ที่ มี ฐ านส ว นใหญ เ ป น
ขาราชการ กับกลุมทุนใหมซึ่งเปนกลุมทุนธุรกิจ โดยภาพลักษณของคณะรัฐมนตรีนั้นเปนผลของ
การประนีประนอมประสานประโยชนของกลุมผลประโยชนในพรรครวมรัฐบาล7 ซึ่งจะเห็นไดจาก
การผลัดเปลี่ยนการดํารงตําแหนงในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งถือวาเปนรัฐบาลที่มีการปรับ
คณะรัฐมนตรีจํานวนครั้งมากที่สุดในประวัติศาสตรการเมืองไทย
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 7 เปนอีกตัวอยางหนึ่ง ที่ไดมีการแตงตั้งคนที่มีความใกลชิด
กับรัฐมนตรีและกลุมทุนตางๆ เขาไปรับตําแหนงเปนจํานวนมาก อาทิ เชน นายวัฒนา เมืองสุข
ไดยายตําแหนงจากรัฐมนตรีชวยมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายวีระชัย วีระเมธากุล
ไดรับตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งทั้งสองคนมีภาพใกลชิดกับกลุม บริษทั
เครือเจริญโภคภัณฑ หรือ ซี.พี.เนื่องจากมีความสัมพันธใกลชิดทางเครือญาติโดยเปนบุตรเขยของ
นายสุเมธ และนายธนินทร เจียรวนนท เจาของกิจการกุลมซี.พี. ที่มีธุรกิจดานการเกษตรครบวงจร
ขนาดใหญที่สุดในประเทศ และกลุมซี.พี. ก็เปนนายทุนสําคัญของพรรคไทยรักไทย 8
การกาวมาจัดตั้งรัฐบาลและดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ทักษิณ ชินวัตร ไดรับ
สนับสนุนจากกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญทั้งกอนและหลังการเลือกตั้ง โดยเฉพาะจากนายธนินทร
เจียรวนนท แหงบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จะเห็นไดจากทาทีที่ชัดเจนจากการใหสัมภาษณกับ
สื่อมวลชน หรือการรับประทานอาหารกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ทําการพรรคไทยรักไทยใน
เดือ นพฤษภาคม ค.ศ. 2001 หลัง การเข า รั บเป น นายกรัฐ มนตรี เป น ตน ทา ที ที่ ชัด เจนในการ
สนับสนุนดังกลาวยังมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากในชวงวิกฤตเศรษฐกิจนั้น 2 บริษัทที่เคยแขงขันกัน
ทางธุรกิจระหวางบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑและชินวัตร ไดกลายมาเปนพันธมิตรทางธุรกิจกัน9
7

“แฉ 6กลุมทุนยึดอํานาจรัฐ ทรท.ไดเวลาททึ้งเลขา-ผูชวยรมตโพลลคนกรุงยี้'ทักษิณ5',” ไทยโพสต
[Online]. แหลงที่มา:
http://www.thaipost.net/index.asp?bk=thaipost&post_date=25/Feb/2547&news_id=60772&cat_id=50
1 [7 ตุลาคม 2545] และ “ทักษิณ 7 วังเวง กลุมทุน ทรท.ปกยึดเกาอี้สําคัญแนน,” ประชาชาติธุรกิจ
[Online]. แหลงที่มา: http://www.rakbankerd.com/hotnews.html?nid=1089 [10 พฤศจิกายน 2546 ]
8
“โบนัสเกาอี้'เขยซีพี' 'ปานปรีย'ก็ไดดีหลังทิ้งชพน.'แมว'ตั้งเปนผูชวยรมต.,” ไทยโพสต [Online].
http://www.thaipost.net/index.asp?bk=thaipost&post_date=25/Feb/2547&news_id=79294&cat_id=50
1 [19 พฤศจิกายน 2546] และ Pasuk Phongpaichit and Chris Baker, Thaksin the Business of Politics
in Thailand (Chiang Mai: Silkworm Book, 2004), p. 70.
9
UTV (UTV Cable TV) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ และ IBC (International Broadcasting
Corporation Ltd.) ของชินวัตรไดประกาศรวมกันเปนบริษัทเดียวกัน คือ UBC เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1998
อีกทั้งยังไดมีการลงทุนเปนหุนสวยทางเครือขายโทรคมนาคมอีกดวย อางใน Ukrist Pathamanan, “The
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การเปนพันธมิตรทางธุรกิจดังกลาวนั้น นายธนินทร ไดอธิบายวาจะเปนการสรางความแข็งแกรงใน
การแขงขันกับบรรษัทขามชาติจากตางประเทศได ซึ่งการเขามามีบทบาททางการเมืองของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ทําให ซี.พี. กลายเปนหนึ่งในพันธมิตรที่สนับสนุนทางการเมืองที่แข็งแกรงอีก
ดวย10
แม ว า พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ชิ น วัต ร จะตกอยู ในสถานการณ ลํ า บากทั้ ง จากการโจมตี ข อง
สื่อมวลชนตางประเทศ การวางนโยบายของประเทศ หรือสถานการณคับขันในช วงของการ
พิจารณาตัดสินคดีซุกหุนของศาลรัฐธรรมนูญ กลุมทุนธุรกิจก็ยังคงใหการสนับสนุนอยางเต็มที่
เพราะนอกเหนือจากการที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนักธุรกิจเชนเดียวกันแลว เหตุผลสําคัญที่
ไดรับการสนับสนุนจากกลุมนักธุรกิจดังกลาว คือ ตองการใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางรวดเร็วจาก
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1997 อีกทั้งการที่นายธนินทร เจียรวนนท ไดดํารงตําแหนงที่
ปรึกษาของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ เนื่องมาจากสายสัมพันธระหวางนายสม จาตุศรีพิทักษ ผู
เปนพี่ชาย ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑอีกดวย และนายสมคิดเองก็
เคยดํารงตําแหนงที่ปรึกษาบริษัทไทยเพรสสิเดนท ฟูด ในเครือสหพัฒนา ดังนั้นนายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา จึงเขาเปนที่ปรึกษาของนายสมคิด เชนเดียวกัน11
ดังนั้นบทบาทของกลุมทุนธุรกิจในทางการเมืองในรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึง
เพิ่มมากขึ้น จะเห็นไดจากนโยบายตางๆ ของรัฐบาลที่ปรากฏออกมาอยางเปนรูปธรรมและเอื้อ
ประโยชนตอการขยายตัวของกลุมทุนนักธุรกิจเปนอยางมาก เชน นโยบายเขตการคาเสรีกับนานา
ประเทศ เปนตน สิ่งเหลานี้เปนตัวบงบอกไดถึงความสัมพันธระหวางกลุมพลังทางเศรษฐกิจกับ
โครงสรางอํานาจรัฐไดเปนอยางดี นั่นคือ การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจไดดึงใหกลุมทุนนักธุรกิจ
เขามาเกี่ยวของใกลชิดกับการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึ่งจะมีผลกระทบตอธุรกิจของพวกเขาเหลานั้น
โดยตรง เพราะฉะนั้นในการเขามาเปนรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึงมีกลุมทุน นักธุรกิจ
ทั้งจากสวนกลางและภูมิภาคคนสําคัญๆ สนับสนุน จึงเรียกไดวาเปนการใชอํานาจทางการเมือง
ของกลุมทุนอยางแทจริง โดยผานทางพรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้ง

Thaksin Shinawatra Group: A Study of the Relationship between Money and Politics in Thailand,” The
Copenhagen of Asian Studies, 2001, p. 72-78.
10
Pasuk Phongpaichit and Chris Baker, Thailand Economy and Politics (New York: Oxford
University Press, 2002), p. 444.
11
สรดล อดุลยานนท, “ธนินทรนําทัพเศรษฐีแทงสลากกินแบงเจาสัวคาบิเน็ต,” มติชนสุดสัปดาห
1071,21(26 ก.พ. 2544): 14.
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กลุมทุนนักธุรกิจนั้นไดมีพัฒนาการของบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองที่นาสนใจ ซึ่ง
ไมเพียงแตจะมีการขยายตัวและเติบโต จนเปนผูมีอํานาจและอิทธิพลสูงสุดในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเทานั้น ในทางการเมืองกลุมทุนนักธุรกิจก็ยังพัฒนาตัวเอง โดยเขามีบทบาทในสถาบัน
การเมื อ งอย า งสู ง เช น กั น ซึ่ ง จะเห็ น ได ชั ด เจนในกรณี ข องการได รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
ผูแ ทนราษฎรในสั ดสวนที่ไดเปรีย บกลุม อาชีพ อื่น ๆ ตลอดจนการเขา รว มในคณะรัฐ มนตรี ซึ่ง
นอกจากจะเปนการแสดงถึงการที่กลุมทุน นักธุรกิจไดเขามามีบทบาททางการเมืองไทยในฐานะ
ผูปกครองประเทศแลว ยังหมายถึงการเขามาทําหนาที่ในกระบวนการตัดสินใจของระบบดวย
ตนเองอีกดวย
5.2 บทบาทของกลุมทุนนักธุรกิจในนโยบายเศรษฐกิจ
การที่กลุมทุนธุรกิจตองแสวงหาอิทธิพลและอํานาจทางการเมืองสืบเนื่องมาจากในชวงที่
ระบบการเมืองเปนระบอบอํามาตยาธิปไตย กลุมธุรกิจเมื่อมีขนาดใหญขึ้น ทําใหมีความออนไหว
ตอการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมากขึ้น กลาวคือ การกําหนดนโยบายหรือการใช
มาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในแตละครั้งมักจะมีผลกระทบตอผลประโยชนของธุรกิจ ใน
ขณะเดียวกันการพิจารณาแกปญหาของรัฐบาลก็มักจะใหความสนใจตอการประกอบการของ
ธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งปรากฏการณดังกลาวทําใหกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญจําเปนจะตองแสวงหา
อิทธิพลทางการเมืองเพื่อผลประโยชนและการผูกขาดทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งกลุม ทุนธุรกิจเหลานี้
มักถือวาการใชจายในเรื่องการวิ่งเตนเพื่อสรางอิทธิพลทางการเมืองเปนสิ่งสําคัญ และถือวาเปน
การลงทุนอยางหนึ่งของการประกอบธุรกิจ เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหกลุมทุนธุรกิจมีอํานาจตอรองการ
ตัดสินใจหรือตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาล12
การที่กลุมทุนนักธุรกิจไดเขามีบทบาททางการเมืองดังกลาว แสดงใหเห็นวากลุมนี้ไมไดมี
บทบาทและอิทธิพลในทางเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมีบทบาทในทางการเมืองที่ในระยะหลังไดเขาไป
มี ส ว นในการกํ า หนดนโยบาย หรื อ มาตรการทางเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลให เ ป น ไปในทิ ศ ทางที่
สอดคลองกับผลประโยชนของกลุมตน ซึ่งนั่นก็ขึ้นอยูกับปจจัยภายในและภายนอกประเทศ
ขณะนั้นดวย13

12

จุมพล หนิมพาณิช, กลุมผลประโยชนกับการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2545), หนา 201-202.
13
เรื่องเดียวกัน.
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อาจารยผาสุก พงษไพจิตร14 ไดกลาววา รัฐบาลนี้เปนรัฐบาลแรกของไทยที่มีนักธุรกิจ
ระดับใหญประกอบเปนรัฐบาล แมวานักธุรกิจก็แทรกแซงการเมืองอยูแลว แตในอดีตนักธุรกิจมัก
อยูเบื้องหลัง ไมไดสงตัวเองเขาไปนั่งในรัฐบาล ทั้งนี้ไดมีเหตุผลจาก 3 ประการ คือ
1) นักธุรกิจระดับผูนําของไทยมีความรูสึกวา ธุรกิจของตนกําลังถูกคุกคามอยางหนักจาก
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู แตเมื่อเขาสูยุคโลกาภิวัตนธุรกิจกลับตองมีความเสี่ยงสูง วิถีทางเดียวที่จะ
ใหธุรกิจอยูรอดคือตองเขามามีอํานาจทางการเมืองในการใชอํานาจรัฐ
2) การเปลี่ยนใจเรื่องกระบวนการทางประชาธิปไตย คือประชาชนเรียกรองประชาธิปไตย
ตองการมีสวนรวมทางการเมืองและกระจายอํานาจสูทองถิ่นที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นจึงตอง
เขามาเกาะกุมอํานาจรัฐใหไดจึงเกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหมใน ป ค.ศ. 1997
3) รัฐบาลโดยพรรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จมากที่สุด คือการดําเนินการนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ แมจะมีขอวิพากษวิจารณวานโยบายที่พรรคไทยรักไทยทําเปนนโยบายตอเนื่องจาก
พรรคประชาธิปตยทํามาแลวทั้งนั้น แตวาทีมเศรษฐกิจชุดนี้มีความแข็งแกรงมาก แมจะอยูในภาวะ
ที่เสี่ยงสูงก็ตาม
ในขณะเดียวกันปจจัยภายนอก กระแสการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจระหวางประเทศทวี
ความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะกระแสการคาเสรีที่เริ่มโดยประเทศมหาอํานาจทั้งทางเศรษฐกิจ
และการเมืองที่หันมาเรงผลักดันการเจรจาระดับทวิภาคี เนื่องจากสามารถผลักดันประเด็นที่จะ
เปนประโยชนตอตนเองในระดับทวิภาคีไดงายและรวดเร็วกวาพหุภาคี ดังนั้นหลายๆ ประเทศจึงมี
นโยบายเปดเขตการคาเสรีมากขึ้น ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย นอกจากนี้ นโยบายทางเศรษฐกิจ
ของรัฐ บาลนั้น สว นหนึ่ง มาจากความตอ งการที่ จ ะมีก ารร ว มมื อ ในระดับ ภูมิ ภ าคโดยมี ป จจั ย
ดังตอไปนี15้
1) อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตเศรษฐกิ จ ของจี น ที่ เ ป น ไปอย า งรวดเร็ ว ส ง ผลให อั ต ราการ
เจริญเติบโตการคาของเอเชียถูกดึงใหสูงขึ้นอยางรวดเร็วอีกดวย ซึ่งมากกวาการคาของเอเชียกับ
พื้นที่อื่นๆ
2) ปจจัยทางดานที่ตั้งและประวัติศาสตรไดสงผลใหไทยเปนตัวแสดงที่เชื่อมโยงจีนกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
3) ความรวมมืออยางใกลชิดภายในเอเชียเปนสิ่งสําคัญที่นําไปสูการเพิ่มมูลคาสินคา ซึ่ง
การร ว มมื อ ของอาเซี ย นในการเป น ตลาดเดี ย วก็ เ ป น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการดึ ง ดู ด การลงทุ น จาก
14

Pasuk Phongpaichit and Chris Baker, A Country Is a Company, A PM Is a CEO, Seminar on
Statesman or Manager? Image and Reality of Leadership in SEA, 2 Apr 2004 at Prajadhipok
Rambhai Barni Chula (Bangkok: Fac. Of Economic Chula, 2004), pp. 1-2.
15
Pasuk Phongpaichit and Chris Baker, Thailand Economy and Politics, p. 123-124.
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ตางประเทศขนาดใหญ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไดผลักดันใหประเทศตางๆ ในภูมิภาคใชนโยบาย “dual
track” เปนตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสนับสนุนการจัดตั้งเขตการคาเสรีภายในอาเซียน
อยางเต็มที่ เชน การดําเนินการทําขอตกลงการคาระหวางอาเซียนกับกลุมประเทศเอเชียใต และ
กลุมประเทศเอเชียตะวันออก
ปจจัยดังกลาว ทําใหรัฐบาลชุดนี้เขาใจการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นดี และไดฉกฉวย
โอกาสอันนี้ ซึ่งจะเห็นไดวา นับตั้งแตดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดมี
นโยบายเศรษฐกิจเชิงรุก เชนจากคํากลาวในโอกาสบรรยายพิเศษ ในหัวขอเรื่อง “ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน” ณ สถาบันพระปกเกลา เมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2002
วา16
“…วันนี้สิ่งที่ผมเปลี่ยน ผมเปลี่ยนเปน Dual Track แนนอนวาเราไมสามารถ
เปลี่ยนเปนไมสนใจการสงออก เพราะวาเราไมสนใจไมได ตองสนใจอยู ตองปรับวิธีการของ
สินคาที่จะนําไปขาย Dual Track คืออะไร Track ที่สอง คือมาผลักดันเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ คือสงเสริมการคาระหวางกันในประเทศใหมากขึ้น...นี่คือยุทธศาสตรตองเดิน
ยุทธศาสตรนอกประเทศ ตองเดินในประเทศตองสรางความเขมแข็งใหกับพวกเราเอง ใหทหาร
พรอมรับแตขณะเดียวกันตองเปดยุทธศาสตร เปดสมรภูมิรบที่เราไดเปรียบ ทุกที่ผมจึงเริ่ม
โครงการทําเขตการคาเสรีกับประเทศอินเดีย จีน ออสเตรเลีย เราตองเริ่มเดินยุทธศาสตร...”

คําบรรยายดังกลาวเปนคํากลาวที่บงบอกถึงความพยายามเพิ่มศักยภาพทางการผลิต
ภายในประเทศ โดยอาศัยเอเชียเปนตลาดการคาในการระบายสินคาไทย ซึ่งรัฐบาลไดดําเนิน
นโยบายเปดเขตการคาเสรีกับนานาประเทศ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพดานการผลิตและการ
สงออกดังกลาว
“…ประเทศจีนจากเดิมใชยางพาราไมมาก แตเดี๋ยวนี้ใชไมรูกี่เทา เพราะศักยภาพของ
ประเทศจีน 1,300 ลานคน และอินเดียจะมีศักยภาพเชนเดียวกับจีน วันนี้เราเจรจาเขตการคา
เสรีไปหมดแลว เราลงนามในสัญญา FTA กับอินเดีย กับประเทศจีนเราเริ่มทดลองแลว นั่นคือ
สิ่งที่เราตองขยายตลาดและเรงการผลิตใหไดมากที่สุด และใหคนไทยในประเทศสามารถผลิต
ใหไดมากที่สุด นั่นคือทิศทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้... ”
“…ฉะนั้น ผมจึงบอกวาองคกรการเมืองตองทําอยางไร จึงจะเขาใจคําวาประชาชน
คือศูนยกลาง ธุรกิจวันนี้ก็ใชลูกคาคือศูนยกลางเชนเดียวกัน ไมเชนนั้นธุรกิจอยูไมได ไมวาจะ

16

จิรวัฒน รจนาวรรณ, รวบรวม, มองอยางผูนําเอเชีย ทักษิณ ชินวัตร (กรุงเทพฯ: วรรณสาสน, 2547),
หนา 53-64.
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เป น อุ ต สาหกรรมหรื อ การบริ ก าร ต อ งยึ ด ลู ก ค า เป น ศู น ย ก ลาง รั ฐ บาลยึ ด ประชาชนเป น
ศูนยกลาง...” 17

คํากลาวปาฐกถาพิเศษของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร “เรื่องทิศทางประเทศไทย” จัดโดย
มูลนิธิองคกรกลางเพื่อประชาธิปไตย ณ หองนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.
2003 เปนการตอกย้ําถึงทิศทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ ที่มุงดําเนินการเปด
เขตการคาเสรีเพื่อเปนการขยายตัวทางการคากับนานาประเทศ และคํากลาวบางสวนก็ยังเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้แบบนักธุรกิจอีกดวย
อย างไรก็ต ามการขยายอํา นาจครอบงํา ทางเศรษฐกิจโดยใชอํา นาจเศรษฐกิจ ในการ
ควบคุมตลาด ประกอบกับการใชอํานาจทางการเมืองเพื่อครอบงําการตัดสินใจและการกําหนด
นโยบายของรัฐ เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนของตนเปนสิ่งที่เราไมสามารถพิสูจนใหประจักษ
ไดวากลุมทุนนักธุรกิจคนใดเปนผูกําหนดนโยบายหนึ่งๆ หรือเปนผูชักนําการตัดสินใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง การศึกษานโยบายซึ่งเปนสวนที่ออกมาจากระบบ จึงเปนเพียงการอธิบายถึงความเปนไป
ไดที่กลุมทุน นักธุรกิจอาจครอบงําพฤติกรรมในการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายของรัฐ ซึ่ง
ความเป น ไปได ดั ง กล า วมี น้ํ า หนั ก พอสมควร โดยเฉพาะเงื่ อ นไขที่ เ ราไม อ าจเข า ไปศึ ก ษา
กระบวนการตัดสินใจอันเปนสวนขางในของระบบได
โดยการวิเคราะหถึงนโยบายเศรษฐกิจนี้จะมุงเนนทางดานภาคเกษตรเปนหลัก เนื่องจาก
งานวิทยานิพนธเลมนี้ไดพยายามอธิบายถึงบทบาทของกลุมทุน ธุรกิจในการผลักดันนโยบายใน
การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน ซึ่งไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003 โดยเปดเสรีใน
สาขาผักและผลไม
กลาวคือ เมื่อพิจารณาจากนโยบายเศรษฐกิจและการใชจายของรัฐบาลที่ผานมา จะ
พบวาการลงทุนของรัฐบาลภายใตแผนพัฒนาฉบับตางๆ ใหความสําคัญกับภาคเกษตรกรนอย
กวาภาคอื่นๆ โดยรายจายในการลงทุนสวนใหญของรัฐบาลเปนการลงทุนเพื่อผลิตการบริการขั้น
พื้นฐาน เพื่ออํานวยความสะดวกแกการลงทุนของภาคเอกชน นั่นคือเปนไปเพื่อการพลังงาน การ
ขนสง การคมนาคม สวนการลงทุนทางดานเกษตรกรรมมีนอยมาก (ภาคผนวก ฉ) ดังนั้นลักษณะ
การลงทุ น ดั ง กล า ว จะเห็ น ได ว า ภาคการเกษตรซึ่ ง เป น รากฐานเศรษฐกิ จ ของประเทศได รั บ
ผลประโยชนจากการลงทุนของรัฐบาลนอยมาก โดยผลประโยชนสวนใหญจะตกอยูกับกลุมทุนนัก
ธุรกิจตางๆ ซึ่งสงผลใหกลุมทุนนักธุรกิจเหลานี้มีความเติบโต และมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย
ตางๆ ไปตามทิศทางที่กลุมของตนตองการมากกวากลุมอื่นๆ
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ในการศึกษาของสุพาณี ธนีวุฒิ พบวา วงจรธุรกิจเกษตรมีกลุมทุนหลายระดับที่อยูเหนือ
อํานาจการตอรองของเกษตรกร แบงตามผูมีสวนไดสวนเสีย และบทบาทที่เขามาเกี่ยวของ
ไดดังนี18้
กลุมทุนขนาดใหญ เปนกลุมทุนระดับชาติและขามชาติที่อยูในขั้นตอนตาง ๆ ของระบบ
ธุรกิจเกษตรนับตั้งแตการขายปจจัยการผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการสงออก กลุมทุนเหลานี้สวน
ใหญดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถจําแนกยอยไดอีกดังนี้
ทุน ในธุ รกิจ เมล็ดพั น ธุ ปุย สารเคมีกํา จั ด ศั ตรู พื ช และ
ทุ น ปจจั ย การผลิ ต ได แก
เครื่องจักรกลทางการเกษตร กลุมที่ไดรับสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับตน ๆ ไดแก
- บริษัทเจียไตเมล็ดพืชและการเกษตร หรือ เครือเจริญโภคภัณฑ ที่กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ.
2497 ปจจุบันรวมทุนกับบริษัทดีคาลบ (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบริษัทมอนซานโต) ผูกขาดตลาดเมล็ด
พันธุขาวโพดในประเทศไทย
- บริษัทพาราวินเซอร, บริษัทศรีกรุงวัฒนา และบริษัทเฮิกซไทย เปนกลุมบริษัทนําเขาปุย
จากตางประเทศ
- บริษัทคารกิล มอนซานโต ซินเจนตา และดูปองท เปนกลุมบรรษัทขามชาติในดานธุรกิจ
เกษตรที่มีสวนแบงทางการตลาดของโลกรวมกันมากกวาครึ่ง และเปนกลุมที่ครอบครองธุรกิจ
นําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรายใหญของประเทศไทย และกําลังรุกคืบสูการเปนกลุมบรรษัท
ผูกขาดธุรกิจเมล็ดพันธุพืชตัดแตงพันธุกรรม เชน ขาวโพด ถั่วเหลือง และฝาย อีกดวย
ทุนการผลิตและการแปรรูป การครอบงําของทุนในกลุมนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะเกษตรแบบ
พันธสัญญา โดยมีลักษณะที่กลุมทุนวาจางใหเกษตรกรทําการผลิตบนที่ดินของเกษตรกรเอง และ
กลุมทุนสัญญาวาจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดในราคาที่กําหนดไวลวงหนา แตทั้งนี้คุณภาพของ
ผลผลิตตองอยูในเกณฑที่กลุมทุนกําหนด ซึ่งสวนใหญแลวเกษตรกรเปนฝายเสียเปรียบ
ทุนสงออก การสงออกสินคาเกษตรในประเทศไทยมีลักษณะผูกขาดและกระจุกตัวใน
จํานวนผูสงออก 10 อันดับแรก ซึ่งเปนกลุมที่ครอบครองสัดสวนการสงออกมากกวาครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณสินคาเกษตรทั้งหมดในตลาด เชน สัดสวนการสงออกขาวของผูสงออกรายใหญเทากับรอย
ละ 50.84 ของทั้งหมด และนอกจากนี้ยังพบวาผูสงออกสวนใหญไมไดสงออกสินคาเกษตรเพียง
ชนิดเดียว ยังมีการสงออกสินคาเกษตรชนิดอื่นและประกอบธุรกิจเกษตรตอเนื่องอื่น ๆ อีกดวย
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กลุมทุนรายยอยในทองถิ่น คนกลุมนี้ไดแก เจาของที่ดินที่มีที่ดินจํานวนมาก แตไมได
ทําการผลิตเอง ใหเชาที่ดินแกเกษตรกร, เจาของเงินกูหรือพอคาคนกลาง ซึ่งในหลายพื้นที่พบวา
ทําหนาที่เปนทั้งพอคาปจจัยการผลิตและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรดวย โดยที่เกษตรกรสามารถ
ชําระหนี้คืนเมื่อมีการขายผลผลิตใหแกนายทุนเงินกู ระบบอุปถัมภนี้ยิ่งทําใหเกษตรกรออนแอ และ
ไรอํานาจการตอรองมากขึ้น ซึ่งในความเปนจริงนั้น เกษตรกรสัมพันธโดยตรงกับกลุมทุนระดับ
ทองถิ่นมากกวา ดังนั้นพอคาคนกลางจึงเปนผูที่มีบทบาทมากที่สุดในการกําหนดราคาผลผลิต
ดัง นั้ น จากการศึ ก ษาของสุ พ าณี ธนี วุ ฒิ แสดงให เ ห็ น ว า กลุ ม ทุ น ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ มี
บทบาทอย า งมากต อ ระบบธุรกิจ การเกษตรตั้ง แตก ารผลิต จนถึง การสงออก ซึ่ ง ทํ า ให มี ค วาม
ไดเปรียบในการแขงขัน อีกทั้งกลุมทุนเหลานี้ยังไดพัฒนาตนเองเขาไปมีบทบาททางการเมืองดวย
เชนกัน เพื่อผลักดันนโยบายตางๆ ใหเอื้อกับประโยชนของตนเอง ซึ่งบทบาทของกลุมทุนธุรกิจที่
เปลี่ยนไปดังกลาวขางตนนั้น โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทําใหกลุมทุนธุรกิจ
เหลานี้ไดรับผลประโยชนจากนโยบายตางๆ มากขึ้น เพราะไดเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายโดยตรง ซึ่งการเปดเสรีสินคาเกษตรที่หวังผลเพียงการขยายตลาดสงออกสินคาเกษตร
ของไทยนั้น ผูที่ไดรับผลประโยชนคงเปนเพียงกลุมทุนในธุรกิจการเกษตรที่ผูกขาดตลาด
ภายในประเทศเทานั้น การเปดเสรีสินคาเกษตรไมเอื้อใหเกษตรกรรายยอยไดรับสวนแบงทาง
การตลาดที่สมเหตุผลกับแรงงานการผลิต และตนทุนที่ไดลงไปแตอยางใด19
นอกจากนี้ หากเราไดพิจารณาถึงนโยบายตลอดจนมาตรการหลายๆ อยางของรัฐบาล ก็
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงบทบาทของนักธุรกิจที่ครอบงําการวางนโยบาย เพื่อรักษาผลประโยชน
ของตนเอง โดยจะขอยกตัวอยางสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญ โดยจะพิจารณาสินคาเกษตรภายใต
กรอบขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีน เปนสําคัญ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) สินคา
เกษตรภายใตกรอบเขตการคาเสรีไทย-จีน 2) สินคาเกษตรนอกเหนือกรอบเขตการคาเสรีไทย-จีน
1) สินคาเกษตรภายใตกรอบเขตการคาเสรีไทย-จีน การลงนามเปดเสรีในลักษณะ
เปดเสรีลวงหนา หรือ Early harvest ในสินคาพิกัดศุลกากร 07 และ 08 คือ ผักและผลไม มีผลให
ภาษีนําเขาผักผลไมระหวางไทย-จีน เปนรอยละ 0 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003 เปนตนมา
พบวาชนิดของสินคาผักผลไมไทยที่มีการคากับจีนเปนอันดับหนึ่ง นับตั้งแตเดือนตุลาคม ค.ศ.
2003 จนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 ไดแก มันสําปะหลัง และ ลําไย ดังนั้นสินคาเกษตร 2
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ประเภทนี้จึงมีความนาสนใจในการนํามาพิจารณาถึงความเกี่ยวเนื่องกับบทบาทของนักธุรกิจ ที่
ครอบงําการวางนโยบาย เพื่อรักษาผลประโยชนของตนเอง
- มันสําปะหลัง
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังนับวาเปนสินคาประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญ เนื่องจากผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังมีมูลคาการสงออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมูลคาการสงออกมันอัดเม็ดและมัน
เสนขยายตัวรอยละ 31.8 ซึ่งจีนนําเขามันเสนจากไทยเพิ่มขึ้น เพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
กระดาษและอุตสาหกรรมผลิตกรดมะนาวอันเปนผลจากการขยายตัวสูงตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจีน ประกอบกับมันเสนเปนสินคาที่อยูภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีน ทําให
มูลคาสงออกมันเสนของไทยขยายตัวสูงขึ้นจากป ค.ศ. 2002 มูลคา 137.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เปน 169.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 200320 แปงมันสําปะหลังเปนผลิตภัณฑอีกชนิดหนึ่งที่มี
แนวโนมสดใส ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดจีนซึ่งสาเหตุที่จีนมีการ
นําเขาแปงมันสําปะหลังมากขึ้นมาจากหลายปจจัย อาทิเชน ผลผลิตหัวมันสดของจีนมีนอย ทําให
กําลังการผลิตไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ โดยในสวนของแปงมันสําปะหลังจะ
นําไปแปรรูปเปนอาหาร ใชทําผงชูรส เปนสวนผสมในโรงงานผลิตกระดาษ เปนตน21
แนวโนมความตองการผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องดังกลาว นับไดวา
สงผลดีตอเกษตรกรและผูสงออกไทย อีกทั้งรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ยังไดมีนโยบาย
แทรกแซงราคาสินคาเกษตร ทําใหสินคาเกษตรหลายชนิดถูกตั้งราคาแทรกแซงในระดับที่สูงและ
หลายชนิดมีการปรับราคาเพิ่มหลายครั้ง ผลิตภัณฑสําปะหลังเปนหนึ่งในสินคาเกษตรหลายชนิดที่
ถูกแทรกแซงราคา ทั้งนี้หัวมันสําปะหลังสดที่เชื้อแปงรอยละ 25 จากการกําหนดนโยบายแทรกแซง
ราคาครั้งแรก ตั้งราคาแทรกแซงที่กิโลกรัมละ 1.10 บาท ตอมาปรับเพิ่มขึ้นเปนกิโลกรัมละ 1.20
บาท และลาสุดตั้งราคาแทรกแซงไวที่กิโลกรัมละ 1.50 บาท โดยจะใหองคการคลังสินคา (อคส.)
รับจํานําหัวมันสดจากเกษตรกร และเปดใหเอกชนประมูลซื้อ ซึ่งการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
ป 2004/2005 ไดรับจํานําหัวมันสดจากเกษตรกรจํานวน 5 ลานตัน เพื่อแปรสภาพเปนแปงมัน

20

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง [online]. แหลงที่มา: http://www.exim.go.th/info/pdf/export_potato.pdf
[5 มกราคม 2548
21
“โรงงาน-เกษตรกรรวยถวนหนา จีนรับไมอั้นดีดราคาแปงมันพุง,” ฐานเศรษฐกิจ (13 ตุลาคม 2547).
และ “พาณิชยมั่นใจราคาสงออกมันสําปะหลังป 48 ยังสดใส,” ผูจัดการออนไลน (8 ธันวาคม 2547).
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สําปะหลัง และไดดําเนินการขายแปงมันสําปะหลังที่ไดจากการแปรสภาพจํานวน 1.136 ลานตัน
โดยทั้งหมดเปนการลวงหนาแลวในราคา ณ หนาโกดัง 7.15 บาทตอกิโลกรัม22
อยางไรก็ตาม นโยบายการแทรกแซงมันสําปะหลังของรัฐบาลดังกลาว ไดสรางขอกังขา
ใหกับสังคม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 บริษัท พี.เอส.สตารซ โปรดักส จํากัด ชนะการ
ประมูลแปงมันสําปะหลังโครงการรับจํานําประจําป 2003/2004 ในราคาต่ําสุดที่ตันละ 5,210 บาท
แตซื้อในปริมาณสูงที่สุด 239,492.55 ลานตัน รวมมูลคา 1,247 ลานบาท ขณะที่รายอื่นๆ เสนอซื้อ
ในราคาเกิน 6 พันบาท/ตัน แตในปริมาณที่นอยกวา ขณะเดียวกันบริษัทดังกลาวยังไดรับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการระบายมันเสน ป 2004/2005 ใหขายแปงมันสําปะหลัง 1.36 ลานตัน ที่
ไดจากการแปรสภาพหัวมันสดที่รับจํานําจํานวน 5 ลานตันอีกดวย23
ปรากฏการณดังกลาวไดถูกตั้งขอสังเกตวา เปนการเอื้อประโยชนใหแกเอกชนเพียงราย
เดียวทําใหเกิดการผูกขาด แมดูเหมือนวาจะเปนนโยบายที่มีประโยชนตอเกษตรกร แตจริงๆ แลวผู
ที่ไดรับผลประโยชนอยางมาก คือ กลุมทุนนักธุรกิจรายใหญที่สงออก เพราะรัฐบาลยังไดกําหนด
อีกวา หัวมันสดในโครงการดังกลาวทั้งหมดจะตองถูกแปรสภาพเพื่อสงออกทั้งหมด จึงเห็นไดวา
ผลประโยชนแทจริงคงอยูที่กลุมทุนธุรกิจรายใหญที่สงออก และมีคําสั่งซื้อลวงหนา จึงเขาเสนอตัว
เปนผูผูกขาด ซึ่งไดรับการสนับสนุนการสงออกจากรัฐบาล อีกทั้งบริษัทรายยอยอื่นๆ ที่ไมมีสินคา
แตไดรับการสั่งลวงหนาเชนกัน ก็จําเปนตองยอมซื้อสินคาจากบริษัทที่ผูกขาด ดังนัน้ บริษทั รายนีจ้ งึ
ไดรับผลประโยชนผูเดียวทั้งหมด
นอกจากนี้ นโยบายแทรกแซงราคาสินคาเกษตรป 2004/2005 ที่ไดผลักดันออกมากอน
การเลือกตั้ง ซึ่งเปนปที่รัฐบาลภายใตการนําของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร บริหารประเทศมาครบ 4
ป และไดมีการเลือกตั้งใหมวันที่ 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005 จึงดูเหมือนวาจะเปนการออกมาเพื่อหา
เสียงกับเกษตรกร แตในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนวาจะเอื้อประโยชนใหแกกลุมทุนธุรกิจ ซึ่งจะมีผล
ตอการสนับสนุนทางการเมืองอีกดวย
- ลําไย
สินคาประเภทผักและผลไมภายใตกรอบเขตการคาเสรีไทย-จีน นั้น ลําไยเปนสินคาเกษตร
อันดับตนๆ ที่รัฐบาลใหความสําคัญผลักดันในการสงออกไปจีน เนื่องจากชาวจีนนิยมบริโภคลําไย
ดวยเหตุผลทางดานสุขภาพ โดยนิยมนํามาใชเปนยาบํารุง และนํามาผสมกับตัวยารักษาโรคอื่นๆ
ซึ่งจะมีสรรพคุณทางยามากมาย เชน แกหวัด บํารุงเลือด เปนตน ถึงแมวามูลคาการสงออกลําไย
22

“เกษตรกรหนาชื่นพอคาหนาแหง สงทาย 'ทักษิณ'รับเลือกตั้ง,” ฐานเศรษฐกิจ (22 พฤศจิกายน

2547).
23

“พีเอสซี ลุนควาประมูลแปงมันฯ ทุมเม็ดเงินลาน 9 พันลานซื้อ 2 ล็อตใหญ,” มติชนรายวัน (12
พฤศจิกายน 2547) และ “หึ่งแปงมันเอื้ออาทรซ้ํารอยขาว,” ไทยโพสต (12 พฤศจิกายน 2547).
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ไปยังจีนจะสูงเปนอันดับหนึ่งในหมวดผลไมทั้งหมด ซึ่งดูเหมือนวากลุมคนที่ไดรับผลประโยชนจาก
มูลคาการสงออกนั้นนาจะเปนเกษตรกรผูผลิต แตในความเปนจริงกลับพบวา ผูไดประโยชนจาก
การคาลําไยกลับมิใชเกษตรกรผูปลูกลําไยแตอยางใด อันเปนผลมาจากกลไกตลาดที่บิดเบี้ยว
ภายในประเทศไทยเอง เฉพาะอยางยิ่งกลไกการตลาดที่เอื้อใหแกกลุมพอคาคนกลาง จนถึง
บริษัทธุรกิจเอกชนที่มีสายสัมพันธแนบแนนกับรัฐบาลที่มีมานานกอนที่จะมีการเปดเสรีการคากับ
จีนเสียอีก24
ลํ าไย เป น หนึ่ง ในสิ น ค า เกษตรหลายชนิด ที่รัฐบาลได ใ ชน โยบายการแทรกแซงตลาด
เนื่องจากในระยะหลายปที่ผานมาราคาลําไยตกต่ําอยางมาก แตมาตรการแทรกแซงราคาลําไย
กลั บ ไม ไ ด ช ว ยเหลื อ ชาวสวนลํ า ไยแต อ ย า งใด หากกลั บ เอื้ อ ให กั บ กลุ ม พ อ ค า เกษตรกรราย
ใหญ และบริษัทธุรกิจการเกษตรมากกวาจะชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ทั้งนี้ สุพาณี ธนีวุฒิ ระบุ
ว า มาตรการอุ ด หนุ น และมาตรการแทรกแซงราคาของรั ฐ นั้ น เป น มาตรการที่ ร วมศู น ย ก าร
จัดการ โดยมีคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) เปนคณะกรรมการ
ประกอบดวยตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนเกษตรกรรายใหญเทานั้น เกษตรกรรายยอยมีบทบาทเพียง
แคใหขอมูล25
มาตรการแทรกแซงตลาดลําไยโดยการรับจํานําลําไยอบแหง ยังเปดชองใหพอคาจนกึง
กลุมทุนรายใหญทั้งในและตางประเทศรวมกับเจาหนาที่จุดรับจํานํา และขาราชการทุจริตรัฐบาล
ไดอยางมหาศาล โดยใชวิธีการที่เรียกวา "สตอกลม" หมายถึง ระบุวา มีปริมาณลําไยอบแหงใน
โกดังจํานวนมาก เพื่อกันไวสําหรับพอคารายใหญที่กวานซื้อลําไยจากเกษตรกรในราคาถูกมาขาย
ใหแกภาครัฐทําใหไมเหลือโควตาสําหรับเกษตรกรรายยอย ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือปญหาการ
ทุจริตในโครงการรับจํานําลําไยประจําป ค.ศ. 2004 ที่องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รับ
จํานําจากเกษตรกร และนํามาอบแปรรูปเปนลําไยอบแหงจํานวน 9.5 หมื่นตัน และที่ผานมาบริษัท
ปอเฮง (ประเทศจีน) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการสงออก สามารถสงลําไยไดเพียง 4.4 หมื่นตัน โดยมี
ลําไยที่หายไปจํานวน 5.1 หมื่นตัน26
โครงการดังกลาวก็สอเคาทุจริตมาตั้งแตเริ่มตน นับตั้งแตกระบวนการคัดเลือกบริษัทรับ
อบลําไยแหง และวิธีบริหารจัดการ สุดทายบริษัทที่สามารถประมูลลําไยอบแหง คือบริษัทปอ
24

เบญจา ศิลารักษ และคณะ, “การคาเสรีไทย-จีน ใครเก็บเกี่ยวผลประโยชนกอน,” ใน ขอตกลงเขต
การคาเสรี: ผลกระทบที่มีตอประเทศไทย (กรุงเทพฯ: พิมพดีการพิมพ, 2547), หนา 117.
25
เรื่องเดียวกัน, หนา 122.
26
“ดันลําไยแลกหัวรถจักรจีน,” ผูจัดการออนไลน (17 มกราคม 2548).
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เฮง อินเตอรเทรด จํากัด ซึ่งเปนที่รูกันวาเปนบริษัทเครือเดียวกับบริษัท ซี.พี. นั่นเอง แตเนื่องจาก
การดําเนินการแทรกแซงลําไย ป ค.ศ. 2004 มีความคิดที่ไมสอดคลองกันในเรื่องสัดสวนการอบ
ลําไยอบแหงระหวางองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กับบริษัทปอเฮง อินเตอรเทรด จํากัด
จึงทําใหบริษัทไมยอมรับมอบสินคาจากลูกชวงมาสงใหองคการตลาดเพื่อเกษตรกร อยางไรก็ตาม
แหลงขาวในวงการลําไยกลาววา การเกิดเหตุการณดังกลาวไดมีผูอาศัยความวุนวายของโครงการ
แทรกแซงลําไย ป ค.ศ. 2004 ไปซื้อลําไยจากลูกชวงของบริษัทปอเฮง อินเตอรเทรด จํากัด ใน
ราคาเพียงกิโลกรัมละ 12 บาท สงออกไปยังเซี่ยงไฮและคุนหมิงกิโลกรัมละ 45-48 บาท ซึ่งทําให
บริษัทดังกลาวไดประโยชนแตเพียงผูเดียว27
กอนที่ภาครัฐจะออกมาตรการความชวยเหลือราคาลําไยในปนี้ เปนที่นาสังเกตวา ผูมี
สวนชี้นํา และผลักดันใหมาตรการความชวยเหลือเปลี่ยนแปลงไป และกลับไปเอื้อใหแกเอกชน
รายใหญ คือ นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ที่ออกมาใหขาววาการแกไข
ปญหาราคาลําไยในชวงที่ผานมาทําใหรัฐขาดทุนมาก เพราะไปรับจํานําราคาลําไยอบแหงในราคา
สูง ดังนั้นเกษตรกรจึงเลือกจํานําลําไยอบแหงมาก ทําใหรัฐไมไดกําไร
นอกจากกลุมทุนไทย กลุมทุนจากไตหวันเปนกลุมทุนที่ไดรับประโยชนจากการสงออก
ลําไยอบแหงอีกดวย ซึ่งไดถูกตั้งขอสังเกตวา โครงการรับจํานําลําไยอบแหงป 2002 ที่ผานมา
ทําใหรัฐขาดทุนไปรวม 3.2 พันลานบาท และกลุมทุนที่นาจับตามองวาอยูเบื้องหลังทุจริตลําไย
อบแหง คือกลุมทุนจากไตหวัน ทั้งนี้กลุมทุนจากไตหวันเขามาทําธุรกิจลําไยอบแหงนาน 10 กวาป
แลว โดยบริษัทสงออกรายใหญคือบริษัทของไตหวัน ชื่อ บริษัทอีเจิ้งอุตสาหกรรมจํากัด อีกทั้งจาก
โครงการระบายสตอกสินคาเกษตรของรัฐบาลในรอบป ค.ศ. 2004 ซึ่งการประมูลลําไยอบแหง
ของป 2003 ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2004 โดยบริษัทอะโกร โปรดักส เน็ทเวิรค จํากัด ไดผิด
สัญญารับมอบสินคากับองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองคการคลังสินคา (อสค.) จึงได
มีการยกเลิกสัญญาแลวหันมาเปดประมูลใหมทําใหบริษัทพีแอนทที ชิปปง ชนะการประมูล ทําให
รัฐบาลขาดทุนประมาณ 1,400 ลานบาท แตที่นาจับตามอง คือ บริษัทที่ควาประมูลลําไยดังกลาว
ไดมีการเชื่อมโยงเปนธุรกิจกลุมเดียวกับบริษัทปอเฮง อินเตอรเทรด จํากัด บริษัทอีเจิ้งอุตสาหกรรม
จํากัด บริษัทสุพรรณรอยัล อาหารกระปอง และบริษัทฉางหลง จํากัด จะมีการเชื่อมโยงกันแบบ
เปนกระบวนการและมีสายสัมพันธที่แนบแนน28
27

“กวนพอคาโกยกําไรอื้อซา รัฐลางสตอกขาว-มัน-ลําไย,” ฐานเศรษฐกิจ (22 พฤศจิกายน 2547).
“ตํานานทุจริตลําไยจับตามาเฟยไตหวัน,” ไทยรัฐ (10 กันยายน 2547). และ “ขาว-มัน-ไก-กุง ถึง ลําไย
กังขาขายยกล็อต-เพิ่มราคาจํานํา,” กรุงเทพธุรกิจ ( 26 พฤศจิกายน 2547).
28
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นอกเหนือจากกลุมทุนใหญที่มีการรวมหุนกับไตหวันและจีน ซึ่งทําธุรกิจคาลําไยอบแหงจะ
ไดประโยชนแลว ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเองก็ระบุวา นักธุรกิจในจีนเองก็มิได
หยุดนิ่ง เพราะปจจุบันมณฑลยูนนานก็มีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกลําไยอีกถึงเกือบแสนไร เพื่อ
ตอบสนองความตองการบริโภคและลดการนําเขา คาดวาภายในระยะเวลา 2 ป ลําไยที่จีนปลูกจะ
สามารถลดการนําเขาจากไทยถึงรอยละ 20-30 29
แมวาภาครัฐจะอางตัวเลขสงออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น แตแทจริงแลวรายไดที่เพิ่มขึ้นไมได
ทําใหเกษตรกรหรือผูประกอบการรายยอยมีรายไดที่ดีขึ้นแตอยางใด และดูเหมือนวาการประสาน
ประโยชนระหวางกลุมทุนขนาดใหญจะมากขึ้น ซึ่งปจจุบันกลุมทุนขนาดใหญเหลานี้ก็เพิ่มบทบาท
ทางการเมือง โดยเขาไปมีสวนในการกําหนดนโยบายโดยตรง ซึ่งปรากฏการณของการเปดเขต
การคาเสรีไทย-จีน ที่ผานมา สะทอนปญหาการจัดการการแทรกแซงตลาดของรัฐบาลที่ไปเอื้อตอ
กลุมทุนขนาดใหญซึ่งเปนเครือขายในรัฐบาล สงผลใหเกิดการผูกขาด กดราคา และคอรัปชั่นกัน
อยางมาก เปนอันวาผูไดประโยชนจากการสงออกจึงไมใชเกษตรกรอีกเชนเดิม
2) สินคาเกษตรนอกเหนือกรอบเขตการคาเสรีไทย-จีน ในขอตกลงเขตการคาเสรี
ไทย-จีน สินคาเกษตรสําคัญของไทยหลายชนิดไมไดอยูขอตกลงดังกลาว เชน ยางพารา และขาว
เปนตน เพราะจีนไดกําหนดเปนสินคาออนไหว แตเนื่องจากสินคาเกษตรเหลานี้มีความสําคัญใน
ฐานะเปนตัวเชื่อมโยงกับการมีสวนไดสวนเสียในหลายๆ ฝาย โดยเฉพาะระหวางกลุมเกษตรกร
และกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญ ดังตอไปนี้
- ขาว
การคาขาวไทยภายใตขอตกลงการคาเสรีนั้นพบวา การเจรจาเขตการคาเสรีระหวางไทยจีน ภายใตขอตกลงการลดภาษี Early Harvest ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003 ปรากฏวา
รายการขาวและผลิตภัณฑจากขาวไดรับการยกเวนไมอยูในขอตกลง Early Harvest โดยไทยเสนอ
ใหเปดเสรีขาวภายในป ค.ศ. 2010 ในขณะที่จีนไดกําหนดใหขาวเปนสินคาออนไหว ถึงแมวาขาว
จะไดรับการยกเวนไมไดอยูในขอตกลง Early Harvest แตสินคาเกษตรชนิดนี้มีความสําคัญใน
ฐานะสินคาสงออกหลักของไทย โดยเฉพาะจีนเปนตลาดสําคัญในการสงออกขาวของไทย อีกทั้ง
กลุมคนที่ไดรับประโยชนของราคาขาวนอกจากเกษตรกรแลว ก็คือกลุมทุนนักธุรกิจผูสงออกขาว
นั่นเอง ซึ่งในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ราคาขาวภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นอยาง
29

เบญจา ศิลารักษ และคณะ, “การคาเสรีไทย-จีน ใครเก็บเกี่ยวผลประโยชนกอน,” ใน ขอตกลงเขต
การคาเสรีผลกระทบที่มีตอประเทศไทย, หนา 129.
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ตอเนื่อง อาทิ ขาวหอมมะลิป ค.ศ. 2003 ราคาเฉลี่ยตันละ 6,400-9,300 บาท ไดปรับตัวสูงขึ้นในป
ค.ศ. 2004 (มกราคม-เมษายน) เปนตันละ 8,500-9,800 บาท หรือขาวเปลือกนาปรังรอยละ 5 ป
ค.ศ. 2003 ราคาเฉลี่ยตันละ 4,600-4,700 บาท ไดปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดจนถึงเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 เปนตันละ 6,200 บาท หรือเพิ่มขึ้นทันทีตันละ 1,500 บาท
แม ว า ราคาข า วภายในประเทศพุ ง ขึ้ น สู ง ขึ้ น ซึ่ ง ดู เ หมื อ นว า ชาวนาย อ มที่ จ ะได รั บ
ผลประโยชนจากราคาขาวมากกวาทุกรัฐบาลที่เปดโครงการรับจํานําขาวมาในอดีต แตเบื้องหลัง
ของผลประโยชนไมไดหยุดลงที่ชาวนาเทานั้น หากรวมถึงกลุมทุนผูสง ออกดวย เพราะการที่นาย
วัฒนา เมืองสุข กาวขึ้นมารับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ที่มีภาพใกลชิดกับกลุมทุน
การเกษตรที่สําคัญ ซึ่งบริษัทผูสงออกขาวเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัทเพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง
เปนผูชนะการประมูลซื้อขาวสารในโครงการรับจํานําขาวเปลือกของกระทรวงพาณิชยเกือบทุกครั้ง
ที่มีการเปดประมูล นับตั้งแตวันที่นายวัฒนาเขามาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
อี ก ทั้ ง นายวั ฒ นายั ง ใช อํ า นาจในฐานะประธานคณะอนุก รรมการบริห ารจัด การตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายขาว (กนข.) จัดการลดวงเงินค้ําประกันการซื้อขาวสารจํานวนนี้ใหกับบริษัท
เพรซิเดนท อะกริเทรดดิ้ง ดวยการลดวงเงินค้ําประกันจากรอยละ 5 ลงเหลือเพียงรอยละ 1 และยัง
ยอมใหบริษัทเดียวกันนี้ทําสัญญาการซื้อขายขาวกับองคการคลังสินคา (อคส.) ถึง 11 สัญญา
สงผลใหบริษัทเพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง ไมตองวางค้ําประกันคาขาวเต็มตามมูลคาคราวเดียวกัน
ทั้งหมด รวมถึงการแสดงทาทีปกปองบริษัทดังกลาวในการสัมภาษณกับสื่อมวลชน ในกรณีสงออก
ขาวลม เดือนตุลาคม ค.ศ. 2004
ไมต่ํากวา 200,000
ตัน ซึ่ง กําลังถูกตรวจสอบโดย
คณะกรรมการนโยบายขาว (กนข.) อยูในขณะนี้30 ปรากฏการณดังกลาวทําใหมีการตั้งขอสังเกต
วาการกระทําของนายวัฒนา เปนการเอื้อประโยชนใหกับกลุมทุนหรือไม
นอกจากนี้นโยบายเปดใหมีการนําเขาขาวจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อผลักดันใหไทยเปน
ศูนยกลางคาขาวของโลกนั้น ยังเปนประเด็นที่ถูกตั้งขอสงสัยวาจะเปนการเอื้อประโยชนใหแกกลุม
ทุนธุรกิจหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ที่ออกมาแสดงความสนับสนุน
นโยบายดังกลาว โดยนายสุเมธ เหลาโมราพร กรรมการผูจัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร เทรด ไดให
ความเห็นวา วิธีการนําเขาขาวมาเพื่อผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการคาขาวของโลกนั้น ไมใชวิธี
เดียวที่จะทําใหไทยเปนศูนยกลางได ยังมีวิธีอื่นๆ อีกดวย โดยถือเปนแนวนโยบายที่กาวไกลและ
เห็นวาเปนแนวคิดที่ถูกตอง 31

30

“วัฒนา เมืองสุข เอื้อประโยชนพรรรคพวก (1),” ประชาชาติธุรกิจ (17 มกราคม 2548).
“ซีพี.มองทะลุคาขาวไทยสดใส,” แนวหนา (13 พฤษภาคม 2547). และ “ซีพีออกโรงเชียร"วัฒนา"นําเขา
ขาว,” ผูจัดการรายวัน (13 พฤษภาคม 2547).
31
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โครงการใหเอกชนสรางไซโลเก็บขาวเปลือกของนายวัฒนา เมืองสุขนั้นก็สรางความกังขา
ดวยเชนกัน เพราะบริษัทที่ไดรับอนุมัติสวนใหญจะเปนกลุมทุนเกษตรรายเดิม เชน บริษัทในเครือ
เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง-นครหลวงคาขาว และเครือเจริญโภคภัณฑ นายสุเมธ เหลาโมราพร
กรรมการผูจัดการ บริษัท ซี.พี. อินเตอรเทรด ไดกลาววา การขยายไซโลเพื่อรองรับพืชเกษตรนั้น
หากบริษัทมีปริมาณคาขาวมากขึ้นก็สอดคลองกับที่บริษัทตองสรางไซโลรับขาวเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู
ในปจจุบันเพียง 2 แหง คือ อยุธยา และปทุมธานี และถือเปนการยกระดับการคาขาว 32
5.3 บทบาทของกลุมทุนนักธุรกิจในนโยบายเขตการคาเสรีไทย-จีน
พิทยา วองกุล ไดวิเคราะหนโยบายเศรษฐกิจการเมืองของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
อยูในกรอบทฤษฎีลัทธิเสรีนิยมใหม (Neo-Liberalism) ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) ลัทธินิยม
ใหมทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยการลงทุนไรพรมแดน ระบบการเงินเสรี และระบบการคาเสรี
2) ลัทธิเสรีนิยมใหมทางการเมือง ไดแก แปรรูปเปนเอกชน การทําใหประชาธิปไตยที่มุงหวังพัฒนา
ประชาธิปไตยใหเปนแบบรวมศูนย 33
การจัดตั้งเขตการคาเสรี นับไดวาเปนแนวคิดลัทธิเสรีนิยมใหม หรือ Neo-Liberalism เปน
แนวความคิดที่ผูกโยงกับสังคมโลกไรพรมแดนหรือโลกาภิวัตน ภายใตลัทธิดังกลาวจะทําใหเกิด
การแขงขันที่เสรี โดยปราศจากกฎเกณฑขอบังคับที่เคยปฏิบัติตอกัน เชน เคยตั้งกําแพงภาษีไวสูง
เกินไป ก็ลดลงมาเพื่อใหสินคาสามารถเขาไปคาขายกันไดโดยเสรี แนวคิดดังกลาวจึงเหมือนเปน
การโฆษณาชวนเชื่อโดยเฉพาะผูที่ใฝหาเสรีภาพ หรือผูที่มุงแสวงหาประโยชนจากการคาขายโดย
เสรี หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง สิ่งเหลานี้เปนที่ถกู ใจนายทุนชนชั้นผูประกอบการ ซึ่งมีธุรกิจขามชาติเปน
อยางยิ่ง เพราะสามารถมีการแขงขันทางการคาไดอยางเสรี
แตอยางไรก็ตาม การเจรจาการคาการลงทุนเพื่อเปดเสรีนั้น ไมไดเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
แตเพียงอยางเดียว หากเกี่ยวพันกับอํานาจทางการเมือง อํานาจการตอรองของกลุมผลประโยชน
ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เกี่ยวของกับดุลอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ระหวางภูมิภาค และระหวางกลุมประเทศ ซึ่งการเปดเขตการคาเสรีนั้นยอมมีกลุมคนที่ได
ประโยชน และกลุมคนที่เสียประโยชน ในขณะที่กลุมคนที่มักจะไดประโยชน คือ กลุมคนที่มีการ
จัดตั้งดีที่สุด มีอํานาจตอรองมากที่สุด หรือมีอิทธิพลตอผูกําหนดนโยบายมากที่สุด ขณะที่คนทีเ่ สีย
ประโยชน คือ กลุมคนที่ไมมีการจัดตั้งที่ไมมีอํานาจตอรอง และไมมีเสนสายทางการเมือง ดังนั้น

32

เรื่องเดียวกัน.
33
พิทยา วองกุล, ทักษิโณ โลกาภิวัตน (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2547), หนา 107.
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กลุ ม คนที่ มี อิท ธิ พ ลจึ ง สามารถมี พ ลั ง ผลั ก ดั น ในการกํ า หนดขอบเขต ทิ ศทาง และเนื้ อ หาของ
นโยบายการเปดเขตการคาเสรี เพื่อเอื้อผลประโยชนใหกับกลุมทุนของตนไดมากที่สุด
ในการเปดการประชุมระดมความคิดเรื่องยุทธศาสตรการทําเขตการคาเสรีของไทยเมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ณ โรงแรมแกรนด ไฮเอท เอราวัณ รองนายกรัฐมนตรีนายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ ในขณะนั้นไดกลาววา
“…ในกระแสการเปด เสรีเ ปลี่ยนแปลงเหลา นี้รุน แรงขึ้น ทุกที ดัง นั้น ทางเลื อ กของ
ประเทศตางๆ มีอยู 2 เพียงทางดวยกัน คือ 1) ตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resist to change)
ซึ่งหากเลือกทางเลือกนี้ ก็ตองเจอกับสิ่งที่เรียกในสมัยกอนวา ยุทธการเรือปน 2) ถาตานไมได
ก็ตองเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรูที่จะอยูกับสิ่งนั้นคือ Learn how to live with it
โดยพยายามเปลี่ยนสิ่งเหลานี้ใหเปนโอกาส..รัฐบาลชุดปจจุบันเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวที่เปนกระแสที่รุนแรงที่ไทยซึ่งเปนประเทศเล็กๆ คงไมสามารถตานทานได และได
ทางเลือกที่สองคือ การที่จะตองอยูกับสิ่งนั้นและพยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส โดยการเปลี่ยน
จะภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจากเขตการคาเสรีใหเปนโอกาส เปลี่ยน reaction ใหเปน Pro-active
โดยการใชเขตการคาเสรีเปนยุทธศาสตรเชิงรุกไมใชเชิงรับอีกตอไป และคิดวาจะใชเขตการคา
เสรีใหเปนประโยชนใหได...”34

คํากลาวของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ในขางตนเปนการสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดของ
ของรัฐบาลที่มุงเนนการดําเนินการเศรษฐกิจเชิงรุกไดเปนอยางดี เพราะนโยบายเขตการคาเสรีนั้น
เกิดขึ้นนับตั้งแตรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เขามาบริหารประเทศ ซึ่งพรรคไทยรักไทยนับไดวา
เปนพรรคที่มบี ทบาทสําคัญที่สุดในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้พรรคไทยรักไทย
มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูทางเศรษฐกิจมากที่สุด ซึ่งบุคคลดังกลาวลวนเปนผูที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการเงินการธนาคาร การอุ ตสาหกรรมการสงออก การที่ก ลุม ทุน นักธุ รกิ จเปน ผูกํา หนด
นโยบาย กลุมบุคคลดังกลาวยอมคํานึงถึงสิ่งที่อยูใกลตนและวิธีการที่ตนมีความถนัดมากที่สุดเปน
อันดับแรก
ดังที่กลาวมาแลวในขางตนวา การกาวเขามาของรัฐบาลชุดนี้ บทบาทของกลุมทุนธุรกิจ
บนเวทีการเมืองโดดเดนแตกตางกวาที่ผานๆ มา เนื่องจากคณะรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลมี
พื้นฐานมาจากการเปนนักธุรกิจและมีกลุมทุนสนับสนุนจากธุรกิจขนาดใหญหลายกลุม กลุมทุน
ธุรกิจเหลานี้สวนใหญเขาขายธุรกิจผูกขาดระดับประเทศ อีกทั้งยังมีบทบาทเกี่ยวโยงสัมพันธกับ
กลุมอํานาจทางการเมืองโดยตรงในรัฐบาลชุดปจจุบัน สงผลใหโครงสรางทางอํานาจในรัฐบาลชุด
34

ชนะ คณารัตนดิลก, เขตการคาเสรีกับประเทศไทย: วิกฤตหรือโอกาส (กรุงเทพฯ: สวัสดิการกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ, 2547), หนา 5.
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ปจจุบันถูกยึดกุมโดยกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญระดับชาติ ดังนั้นทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจตางๆ
รวมถึงนโยบายการจัดตั้งเขตการคาเสรี จึงยอมมาจากการผลักดันของกลุมทุนธุรกิจไมมากก็นอย
แตอยางไรก็ตาม การขยายอํานาจครอบงําทางเศรษฐกิจโดยใชอํานาจเศรษฐกิจในการ
ควบคุมตลาด ประกอบกับการใชอํานาจทางการเมืองเพื่อครอบงําการตัดสินใจและการกําหนด
นโยบายของรัฐ เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนของตนเปนสิ่งที่เราไมสามารถพิสูจนใหประจักษ
ไดวากลุมทุนนักธุรกิจคนใดเปนผูกําหนด หรือเปนผูชักนําการตัดสินใจในนโยบายจัดตั้งเขตการคา
เสรีได ดังนั้นงานวิทยานิพนธเลมนี้จึงเปนเพียงการอธิบายถึงความเปนไปไดที่กลุมทุน นักธุรกิจ
อาจครอบงําพฤติกรรมในการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายการจัดตั้งเขตการคาเสรีได ซึ่ง
ความเปนไปไดดังกลาวมีน้ําหนักพอสมควร เพราะปรากฏการณที่เกิดขึ้นนั้นสามารถทําใหเรา
ตระหนักถึงบทบาทของกลุมทุน ธุรกิจ ที่มีสวนสําคัญอยางมากตอการผลักดันนโยบายเขตการคา
เสรี ซึ่งการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย- จีน นับไดวาเปนตัวอยางที่เห็นไดชัดถึงบทบาทดังกลาวของ
กลุมทุนธุรกิจ
5.3.1 ยุทธศาสตรเขตการคาเสรีไทย-จีน
“…การทํ า เขตการค า เสรี นํ า โอกาสมามากมาย แน น อนทุ ก โอกาสก็ มี ภั ย คุ ก คาม
ตามมา แตทุกภัยคุกคามก็มีโอกาส ถามวา ทานจะเลือกเอาโอกาส หรือทานจะเลือกจะถูก
คุกคาม มันเปนเรื่องของทานเอง..ในดานการทําธุรกิจนั้นทานตองเตรียมตัว และตื่นตัวกับ
ขอมูลขาวสาร การปรับตัวกับสิ่งที่เปลี่ยนไป ทานรักการเปลี่ยนแปลงได ทานชนะ กระแสกําลัง
จะมา ถาทานไมสนใจ ไมจับ ทานก็พลาด ทานพลาดเที่ยวแลวเที่ยวเลาๆ ผลสุดทายกระแส
สุดทายกระแทกตัวลมไป..”
“...ผมเปนหวงลูกคา เพราะฉะนั้นทานตองคิดวา ทานเปนบริษัทที่เปนศูนยกลางของ
ลูกคา ทานตองคิดใหไดวาทานจะไปเจาะตลาดจีน แลวคนจีนชอบอะไร ถาทานไปยัดเยียดสิ่ง
ที่ทานชอบใหเขา ทานขายไมออกหรอก เรามีเขตการคาเสรีที่ไหน สินคาที่ทานทําอยู ทานได
เปรียบแลว...”35

จากคํากลาวบางสวนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน
FTA ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับ” ณ องคการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ ค.ศ.
2004 ไดมีนัยยะวา กลุมคนหรือกลุมทุนนักธุรกิจใดๆ หากมีความเตรียมพรอม และสามารถ
ปรับตัวโดยใชโอกาสที่รัฐบาลเปนผูเปดทางให ก็จะเปนผูไดเปรียบและไดรับผลประโยชนจากเขต
การคาเสรีอยางแนนอน ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวา นโยบายเปดเขตการคาเสรีของรัฐบาลนั้น
35

จิรวัฒน รจนาวรรณ, รวบรวม, มองอยางผูนําเอเชีย ทักษิณ ชินวัตร, หนา 167-186.
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เปน การตอบสนองกลุม ทุน ธุ รกิ จผูสง ออกที่สํา คัญ เนื่อ งจากการเป ดเขตการค า เสรี ที่ผา นมา
โดยเฉพาะการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน จะเห็นไดวา กลุมคนที่ไมมีความพรอมและไมไดมีความรู
ความเข า ใจในเรื่ อ งการเป ดเขตการคา เสรีอยา งเพีย งพอ ได แก กลุม เกษตรกร เป น ผู ไม ได รับ
ผลประโยชนจากการเปดเขตการคาเสรีอยางแทจริง เพราะที่ผานมานั้นการเปดเขตการคาเสรี
ดังกลาว โดยเฉพาะเขตการคาเสรีไทย-จีน ไดมีผลกระทบตอกลุมเกษตรกรเปนอยางมาก ซึ่งได
กลาวอยางละเอียดแลวในบทที่ 4 แตกลุมคนที่ไดรับผลประโยชนคือ กลุมทุน นักธุรกิจ ผูสงออก
โดยเฉพาะกลุมทุนธุรกิจเกษตร
ดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว ว า กลุ ม ทุ น ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ นั้ น มี บ ทบาทอย า งมากต อ ระบบธุ ร กิ จ
การเกษตรตั้งแตการผลิตจนถึงการสงออก ซึ่งทําใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน อีกทั้งกลุมทุน
เหลานี้ยังไดพัฒนาตนเองเขาไปมีบทบาททางการเมืองดวยเชนกัน เพื่อผลักดันนโยบายตางๆ ให
เอื้อกับประโยชนของตนเอง โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทําใหกลุมทุนธุรกิจ
เหลานี้ไดรับผลประโยชนจากนโยบายตางๆ มากขึ้น เพราะไดเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายโดยตรง ดังนั้น การเปดเสรีสินคาเกษตรในหมวดผักและผลไมภายใตกรอบเขตการคาเสรี
ไทย-จี น ผู ที่ ไ ด รั บ ผลประโยชน ค งเป น เพี ย งกลุ ม ทุ น ในธุ ร กิ จ การเกษตรที่ ผู ก ขาดตลาด
ภายในประเทศเทานั้น
โดยกลุมทุนในธุรกิจการเกษตรที่ใหญที่สุดในประเทศไทย คือ กลุมบริษัทเครือเจริญโภค
ภัณฑ หรือ ซี.พี. ซึ่งนับไดวาเปนกลุมทุนธุรกิจไทยเชื้อสายจีนที่มีบทบาทอยางมากในการผลักดัน
นโยบายของไทยที่ มี ต อจี น เพราะ ซี. พี . ไดเ ขา ไปลงทุ น ในจีน เปน อัน ดับ หนึ่ ง ของไทย จึ ง เป น
ตัวเชื่อมความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน อยางแนบแนน ดังนั้นจึงเปนไปไดวา ซี.พี.จะ
เปนกลุมทุนธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญตอยุทธศาสตรเขตการคาเสรีไทย-จีน ซึ่งเห็นไดจากหนึ่งในขอ
ยุทธศาสตรที่รัฐบาลใชเปนแนวทางในการเจรจาที่สําคัญ คือ
“ใช ส ายสั ม พั น ธ ภ าคเอกชนทํ า ธุ ร กิ จ ร ว มกั น ฉั น มิ ต ร เน น ความร ว มมื อ แสวงหา
ประโยชน สรางแนวรวมบุกประเทศที่สาม...” 36

หนึ่งในขอยุทธศาสตรดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นวา รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญในการ
ใชกลุมทุนธุรกิจที่สายสัมพันธใกลชิดกับรัฐบาลจีน เชน ซี.พี. เปนตัวกลางในการเจรจาเพื่อจัดตั้ง
เขตการคาเสรีไทย-จีน เพราะในความเปนจริงนั้นรัฐบาลจีนไดใหความสําคัญในการจัดตั้งเขต
36

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, ยุทธศาสตรการทํา FTA อาเซียน-จีน/ไทย-จีน (26 กุมภาพันธ
2547) [online]. แหลงที่มา: http://www.thaifta.com
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การคาเสรีในกรอบอาเซียน-จีน มากกวา แตการที่จีนยอมลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน โดย
ตกลงเรงลดภาษีสินคาประเภทผักและผลไม ทั้งๆ ที่ไทยและจีนก็จะตองทําตามกรอบขอตกลงเขต
การคาเสรีอาเซียน-จีน ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2004 อยูแลว สันนิษฐานวา นาจะมาจากสาย
สัมพันธอันดีระหวางกลุมทุนธุรกิจไทยเชื้อสายจีนกับรัฐบาลจีน
ถึงแมเราจะไมสามารถพิสูจนไดวา กลุมทุนธุรกิจทางการเกษตรขนาดใหญ เชน กลุม
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ หรือ ซี.พี. จะเปนผูรับประโยชนจากนโยบายเขตการคาเสรีไทย-จีน จริง
หรือไม เนื่องจากขอจํากัดทางดานขอมูล แตทวาการเปนกลุมบริษัทธุรกิจเกษตรครบวงจรขนาด
ใหญ ข องประเทศจนพั ฒ นาเป น บรรษั ท ข า มชาติ ใ นป จ จุ บั น ทํ า ให มี ค วามพร อ มและมี ค วาม
ไดเปรียบในการแขงขันมากกวาผูประกอบการรายยอย หรือเกษตรกรผูผลิต อีกทั้งความเปนกลุม
ทุนที่มีความใกลชิด ใหการสนับสนุน และมีบทบาทเกี่ยวโยงสัมพันธกับกลุมอํานาจทางการเมือง
โดยตรงในรัฐบาลชุดปจจุบัน ทําใหเปนไปไดวากลุมทุนเหลานี้จะไดรับผลประโยชนจากการเปด
เขตการคาเสรีดังกลาวไมมากก็นอย จะเห็นไดจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเขต
การคาเสรีของนายธนินทร เจียรวนนท ประธานกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ ที่วารัฐบาลชุดนี้ไดการ
เปดเขตการคาเสรีเปนการดําเนินนโยบายในทิศทางที่ถูกตองแลว ดังนี้
“…นโยบายการเปดเสรีของรัฐบาลนั้น นับเปนการสรางที่ดีใหกับประเทศสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได โดยนาจะใชแนวคิดที่วา วัตถุดิบของโลกเปนของไทย ตลาดของโลก
เปนของไทย...”
“...อยา งกรอบภายใต กติก าการค า เสรี นอกจากการเตรีย มตัว เรื่อ งข อ มูลพั ฒ นา
คุณภาพเสริมสรางกําลังซื้อในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาจากตางประเทศแลว ยังตองมีกลยุทธ
ในการเชื่อมโยงโครงขายเขตการคาเสรี ตามนโยบายของทานนายกฯ ทักษิณ ที่ดําเนินการอยู
ในขณะนี้ดวย เพื่อใหเปนแนวทางตองเดินคูขนานกันไป อันนี้สําคัญ เรามีสินคาที่ไมใชวา
คุณภาพต่ําแตเปนสินคาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสําหรับประเทศที่ยังยากจนอยู ทานนายกฯ
เดินถูกตองที่สุด ทานไปเปนมิตรกับประเทศเพื่อนบาน พมา เขมร ลาว เวียดนาม รวมทั้งจีน
อินเดีย บังคลาเทศ...” 37

การแสดงทาทีที่เห็นดวยกับรัฐบาลของนายธนินทร เจียรวนนท เหตุผลสวนหนึ่งอาจจะ
มาจากการเปดเขตการคาเสรี โดยเฉพาะเขตการคาเสรีไทย-จีน นั้นมีความสอดคลองกับนโยบาย
หลักของบริษัท คือ “การเปนหองครัวของโลก” ซึ่งนายธนินทร เจียรวนนท ไดประกาศแนวทาง
ชัดเจนภายหลั ง จากที่ ซี. พี. ตั ด สิ น ใจปรับ โครงสร า งองค ก รครั้ ง ใหญ เพื่ อ ใหสอดรั บกั บ ภาวะ
37

พิจารณ ธนาไพบูลย, รวบรวม, CEO VISION วิสัยทัศนผูนํา (กรุงเทพฯ: ฐานมีเดีย เน็ตเวิรค, 2546),
หนา 190, 252.
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เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นดวยการยุบรวมบริษัทเขาดวยกัน ภายใตแนวคิดหลักที่มุงเปนใหญในภาคธุรกิจ
เกษตรและอาหาร โดยเฉพาะทางอาหารคนและสัตว โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป ค.ศ. 199838
ในเวลาตอมาเมื่อรัฐบาลชุดนี้ไดเขามาบริหารประเทศ ไดมีนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก” อันเปน
นโยบายหนึ่งที่รัฐบาลใหความสําคัญและพยายามผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรม โดยมีเปาหมายให
ไทยเปน “แหลงผลิตอาหารสะอาดและปลอดภัย นําไทยสูครัวโลก” ในป ค.ศ. 2005 ซึ่ง
นโยบายดังกลาวเปนการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการยุทธศาสตรเขตการคาเสรี
ของรัฐบาล
ดังนั้นจะเห็นไดวาเปาหมายหลักของ ซี.พี. และรัฐบาล มีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือ
ตองการผลักดันใหไทยเปนครัวของโลก ซึ่งการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน จึงเปนการสงเสริมให
นโยบายดังกลาวเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่กลุม ซี.พี. เปนกลุมทุนที่ใหการสนับสนุน
รัฐบาลชุดนี้ และยังไดเขาไปมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น เชน นายธนินทร เปนที่ปรึกษาพรรค
และเปนที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รวมถึงนายวัฒนา เมืองสุข และนายวีระชัย วีระ
เมธากุล ซึ่งเกี่ยวของเปนบุตรเขยของตระกูลเจียรวนนท ไดเขารับตําแหนงที่สําคัญทางการเมือง
คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวย
เช น กั น ซึ่ ง เป น กระทรวงที่ มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในด า นนโยบายเศรษฐกิ จ และการเกษตร
ตามลําดับ ทําใหนโยบายตางๆ ของรัฐบาลที่ออกมา เชน นโยบายเขตการคาเสรี จึงดูเหมือนเปน
การเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหกับ ซี.พี. ไมมากก็นอย
5.3.2 ในการแกปญหาเขตการคาเสรีไทย-จีน
ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 4 วา การที่รัฐบาลไทยไดเรงเปดเขตเสรีไทย-จีน นั้น พบวา เกิด
ปญหาอุปสรรค และผลกระทบตามมาอยางมากมาย ไดแสดงใหเห็นถึงความไมพรอมของไทยใน
การนํามาตรการที่ไมใชภาษีเพื่อรักษาตลาดภายในประเทศ ซึ่งแตกตางจากจีนที่มีความพรอม
ภายในโดยการนํามาตรการที่มิใชภาษีมาใชปกปองการนําเขาภายในประเทศ มิใหครองตลาด
ภายในประเทศ หลายฝายไดตั้งขอสังเกตที่มีตอการเปดเขตการคาเสรีลวงหนา เชน อักษรศรี
พาณิ ช สาส น นั ก วิ ช าการจากคณะเศรษฐศาสตร แ ละกรรมการโครงการจี น ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใหขอมูลที่นาสนใจวา การเปดเสรีลวงหนาเพียง 3 เดือน ยังเปนชวงที่
พนฤดูเก็บเกี่ยวของผลไมไทย แตกลับเขาสูฤดูกาลของผลไมจีน ดังนั้น สินคาที่ทะลักเขาไทย
จํานวนมาก เชน แอปเปล สาลี่ ลูกแพร เปนตน เปนการสะทอนใหเห็นถึงความแยบยลในเชิง

38

อธิวัฒน ทรัพยไพฑูรย, ตระกูลเจียรวนนท ผูนําพา “ซี.พี.” สู “บรรษัทขามชาติ” ระดับโลก
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวรรณสาสน จํากัด, 2545), หนา270-274.
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กลยุทธของจีนที่มีประสบการณสูงกวาไทย นอกจากนี้นักธุรกิจผูนําเขาสงออกผักผลไมจีนใน
กวางตุงยังเขามารับซื้อสินคาถึงเมืองไทยอีกดวย 39
แมวารัฐบาลจะมีนโยบายชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี
ไทย-จีน โดยอุนมัติงบประมาณผานคณะกรรมการชวยเหลือเกษตร (คชก.) หรือนโยบายลดพื้นที่
ปลูก เชน หัวหอม หรือ กระเทียม เปนตน ซึ่งการแกปญหาของรัฐบาลดังกลาวไมใชการแกปญหา
ที่ยั่งยืน เพราะสงผลตอเกษตรกรจํานวนมากตองเปลี่ยนวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ เทากับวา
การเปดเขตการคาเสรีแทนที่จะเกิดผลประโยชนกับทุกฝาย แตกลับเกิดความไมเปนธรรมแกกลุม
คนที่ไดรับผลกระทบ เชน เกษตรกร โดยผลประโยชนที่แทจริงนั้นตกกับกลุมทุนธุรกิจรายใหญ
ดังนั้นการเปดเขตการคาเสรีจึงดูเสมือนหนึ่งเปนการเลือกปฏิบัติกับกลุมคนใดคนหนึ่งที่มีความ
ไดเปรียบในการแขงขันไปดวย ไมวาจะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม
นอกจากนี้สินคาเกษตรหลายชนิดที่อยูภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีน รัฐบาลไดใช
นโยบายการแทรกแซงตลาด เพื่อชวยเหลือเกษตรกร ไมวาจะเปนมันสําปะหลัง หรือลําไย แต
มาตรการแทรกแซงตลาดกลั บ ไม ไ ด ช ว ยเกษตรกรแต อ ย า งใด หากกลั บ เอื้ อ ให กั บ กลุ ม
พอคา เกษตรกรรายใหญ และบริษัทธุรกิจการเกษตรมากกวาจะชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ทั้งนี้
จาการศึกษาของสุพาณี ธนีวุฒิ ดังที่กลาวมาในขางตนวา มาตรการตางๆ ไมวาจะเปนการอุดหนุน
หรือการแทรกแซงราคาของรัฐ เปนมาตรการที่รวมศูนยการจัดการ ซึ่งจะมีคณะกรรมการนโยบาย
และมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) เปนคณะกรรมการ ประกอบดวยตัวแทนภาครัฐ ตัวแทน
เกษตรกรรายใหญเทานั้น เกษตรกรรายยอยมีบทบาทเพียงแคใหขอมูล40
ในการแกปญหาอุปสรรคและผลกระทบจากการเปดการคาเสรีไทย-จีน ของกลุมทุนธุรกิจ
ขนาดใหญ นอกจากจะผานการผลักดันในนโยบายชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ และ
มาตรการแทรกแซงตลาดแลว ยังมีการผลักดันการแกไขปญหาดังกลาวผานองคกรที่สําคัญ คือ
หอการคาไทยและสภาธุรกิจไทย-จีน เพราะถือวาเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน
และรัฐบาล ไมวาจะเปนการจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมตางๆ และประสานงานกับกลุมเกษตรกร
หลายจังหวัด ในการหาทางแกไขปญหาและบรรเทาผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน
เพื่อเสนอตอรัฐบาลตอไป ตัวอยางเชน ไดมีการจัดสัมมนาเรื่อง “เจาะลึกการสงออก นําเขาผัก
ผลไมไทย-จีน” ณ หองประชุม Conference Room 2 ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เปนการหาทางแกไขปญหาและอุปสรรคการคาผักและ
ผลไมระหวางไทยกับจีน เชน ปญหาในเรื่องขอปฏิบัติการคาผานในของจีน เปนตน โดยมีตัวแทน
39

เบญจา ศิลารักษ และคณะ, “การคาเสรีไทย-จีน ใครเก็บเกี่ยวผลประโยชนกอน,” ใน ขอตกลงเขต
การคาเสรีผลกระทบที่มีตอประเทศไทย (กรุงเทพฯ: พิมพดีการพิมพ, 2547), หนา 130.
40
เรื่องเดียวกัน, หนา 122.
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จากภาครั ฐ ภาคเอกชนทั้ ง ฝ า ยไทยและจีน ในการหาขอสรุ ป รวมกั น ดั ง กล า ว และมี ก ารเสนอ
แนวทางใหกับรัฐบาลดําเนินการตอไป 41
หากเราเชื่อมโยงสวนตอการผลิตแตละสายเขาดวยกัน และมองไดภาพรวมก็จะเห็นไดวา
กลุมทุนธุรกิจรายใหญเหลานี้สามารถควบคุมปจจัยเสี่ยงทางธุรกิจของตนเองไวไดทั้งหมด และยัง
สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการเปดเสรี ไมวาจะในระดับใดไดจากทั้งสองทิศทาง กลาวคือ
(1) สามารถควบคุมกระบวนการผลิต การแปรรูปของสินคาเกษตรภายในประเทศใหเปนไปทิศทาง
ที่ตนเองตองการ (2) สามารถลดตนทุนการสงออกและขยายปริมาณทางการคาสินคาเกษตรโดย
อาศัยชองทางการเปดเสรี โดยไมตองเสียภาษีนําเขา
ดังนั้นจะเห็นไดวาบทบาทของกลุมทุนธุรกิจ ในการแกไขปญหาที่เกิดจากการเปดเขต
การคาเสรีไทย-จีน จึงเปนเพียงเพื่อจะแกไขอุปสรรคของตัวเองใหผานพนไป เพื่อเปนการเอื้อให
ธุรกิจของกลุมตนดําเนินไปดวยดี เพราะกลุมทุนธุรกิจรายใหญสวนใหญมักจะไมประสบปญหา
และผลกระทบมากนัก ตัวอยางเชน บริษัท ซี.พี. ไดเตรียมการเรื่องนี้ไวกอนแลว กอนหนาทําเขต
การคากับจีน โดยทําสัญญากับสวนแถวภาคตะวันออกกับภาคใต มังคุด ทุเรียน เงาะ เตรียมไปจีน
เรียบรอยแลว ซึ่งสวนเหลานี้ก็จะผานเกณฑมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย จึงไมมีปญหาในการ
นําเขาสูจีน เปนตน ถึงแมวาจะมีการประสานงานระหวางกลุมทุนขนาดใหญและเกษตกรโดยผาน
หอการคาไทยและสภาธุรกิจไทย-จีน เพื่อที่จะหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน แตทวาองคกรเหลานี้
ก็เปนตัวแทนของตัวแทนกลุมทุนธุรกิจรายใหญของประเทศมากกวา จึงดูเหมือนวากลุมเกษตรกร
รายยอยผูเปนสวนใหญที่ไดรับผลกระทบที่แทจริง และแทบจะไมมีสวนรวมแตอยางใด
สรุป
ดังที่กลาวมาแลวสามารถสรุปไดวา การกาวเขามาบริหารประเทศของรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ไดทําใหโครงสรางทางการเมืองและอํานาจทางการเมืองของไทยไดถึงจุดเปลี่ยน
อี ก ครั้ ง เนื่ อ งจากกลุ ม ทุ น ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ไ ด เ ปลี่ ย นบทบาทของตนเองจากที่ เ ป น เบื้ อ งหลั ง
นักการเมืองมาเปนผูนําทางการเมืองอยางชัดเจน ซึ่งนั้นเกิดจากปจจัยหลักอยู 2 ประการ คือ การ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1997 ทําใหกลุมทุนขนาดใหญเกือบทั้งหมดสูญเสียพลังอํานาจทาง
เศรษฐกิจ ไปอย า งรวดเร็ ว และการใช รัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม ป ค.ศ. 1997 ที่ เ นน ระบบพรรค
การเมืองใหญเพียง 2 พรรค ทําใหรัฐบาลชุดนี้ถูกยึดกุมโดยกลุมทุนขนาดใหญระดับชาติ
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การเปลี่ยนบทบาทในทางการเมืองของกลุมทุนนักธุรกิจ สงผลใหกลุมทุนเหลานี้เขาไปมี
สวนในการกําหนดนโยบาย หรือมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไดโดยตรงมากขึ้น เพื่อให
เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับผลประโยชนของกลุมตน ตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัด คือ การดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจเชิงรุก โดยเฉพาะการเปดเขตการคาเสรีกับนานาประเทศ เปนยุทธศาสตรหลัก
ในการดําเนินนโยบายดังกลาว ซึ่งการลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
ค.ศ. 2003 ในหมวดสาขาผักและผลไม โดยไดปฏิบัติจริงในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2003 เปนตนมา
นั้น ไดเกิดปญหาและผลกระทบตามมาเปนอยางมาก โดยเฉพาะเกษตรกรผูผลิตรายยอย นั้นเปน
การสะทอนใหเห็นถึงความไมพรอมของรัฐบาลไทยในการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ดังกลาว ถึงแมวามูลคาการคาผักและผลไมระหวางไทยและจีนขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แตหากตัด
รายการสินคาเกษตร คือ มันสําปะหลัง และลําไย ออกไป ก็จะพบวาไทยเปนฝายขาดดุล
อีกทั้งยังพบวา การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน ดังกลาวนั้น กลุมคนที่ไดรับผลประโยชนที่
แทจริง คือ กลุมทุนธุรกิจผูสงออกทางดานเกษตรรายใหญของประเทศและตางประเทศ ซึ่งกลุมทุน
เหลานี้จะมีความเตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดดีกวา ซึ่งนอกจากจะเปนสวนหนึง่ ของ
การผลักดันนโยบายทางดานเศรษฐกิจแลวเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกับกลุมตนแลว กลุมทุน
เหลานี้ยังหาประโยชนจากนโยบายตางๆ ที่ชวยเหลือเกษตรกรอีกดวย ตัวอยางที่เห็นไดชัด เชน
นโยบายการแทรกแซงตลาดของสินคาเกษตรที่สําคัญ ซึ่งในสินคาเกษตรในกรอบเขตการคาเสรี
ไทย-จี น คื อ มัน สํา ปะหลัง และลําไย ซึ่ง เปน สิน ค า เกษตรที่สง ออกไปจี น เปน อัน ดับ หนึ่ง โดย
บริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลสินคาเกษตรทั้ง 2 ชนิดนี้ จะมีสายสัมพันธที่แนบแนนกับรัฐบาล
ดังนั้นมาตรการอุดหนุน และมาตรการแทรกแซงราคาของรัฐที่มีจุดประสงคหลักเพื่อที่จะชวยเหลือ
เกษตรกร กลับเปนการเอื้อประโยชนใหแกกลุมทุนธุรกิจในเครือขายของรัฐบาล สงผลใหเกิดการ
ผูกขาด กดราคา และคอรัปชั่นกันอยางมาก เปนอันวาผูไดประโยชนจากการสงออกจากการเปด
เขตการคาเสรีจึงไมใชเกษตรกรอีกเชนเดิม

บทที่ 6
บทสรุป วิเคราะห และขอเสนอแนะ
ในบทนี้เปนบทสุดทาย โดยจะเปนการกลาวสรุปภาพรวมทั้งหมด และวิเคราะหถึงกลุมทุน
ธุรกิจในการผลักดันใหจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน รวมถึงขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย ซึ่งกลาวได
ดังตอไปนี้
6.1 บทสรุป
การศึกษานโยบายของไทยตอจีนสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร โดยเนนการศึกษา
กรณีจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ในวิทยานิพนธฉบับนี้ไดเริ่มจากการแสดงภูมิหลังความสัมพันธ
ระหวางไทย-จีน ตั้งแตการสถาปนาทางการทูตในป ค.ศ. 1975 จนถึงป ค.ศ. 2001 ไดมีพัฒนาการ
ไปอยางรวดเร็ว โดยปจจัยหลักสําคัญมาจากความผูกพันที่ใกลชิดทั้งทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่
ยาวนาน ซึ่งพื้นฐานความสัมพันธดังกลาวไดเอื้อประโยชนตอการพัฒนาความสัมพันธไทยกับจีน
โดยเฉพาะความสั ม พัน ธ ท างดา นเศรษฐกิ จ ซึ่ง มี ก ลุ ม ทุ น นั ก ธุรกิจ ชาวไทยเชื้อ สายจีน เปน ผู มี
บทบาทสํ า คั ญ ในการขยายตั ว การค า และการลงทุ น ระหว า งกั น ทั้ ง นี้ ค วามร ว มมื อ ทางด า น
เศรษฐกิจไดเปนประเด็นสําคัญของความสัมพันธไทย-จีนนับตั้งแตหลังสงครามเย็นเปนตนมา ซึ่ง
ป จ จั ย สํ า คั ญ นั้ น เกิ ด จากนโยบายเศรษฐกิ จ และนโยบายต า งประเทศของทั้ ง สองฝ า ย และ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเนนความรวมมือทางดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ
ในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
สําหรับความสัมพันธระหวางไทย-จีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรนั้น นับไดวา
มีพัฒนาการและมีความใกลชิดกันมากยิ่งขึ้นทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และดานอื่นๆ ซึ่ง
ความสัมพันธที่ใกลชิดนี้ เปนผลมาจากการกําหนดและการดําเนินนโยบายตางประเทศที่มุงเนน
ทางดานเศรษฐกิจควบคูไปกับวิถีทางการทูตเปนหลัก โดยนโยบายของไทยตอจีนของรัฐบาลชุดนี้
ไดแสดงทาทีและนโยบายที่ใหความสําคัญในการกระชับความสัมพันธอยางใกลชิดกับจีนอยาง
เห็ น ได ชั ด จะเห็นไดจากการพบปะระดั บผูนํา ระดับสูง บอยครั้ ง ทํา ใหความร วมมื อด านตา งๆ
ดําเนินไปดวยดี โดยเฉพาะความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ
นอกเหนือความเปนประเทศมหาอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศของ
จีนที่รัฐบาลไทยตระหนักถึงแลว การใหความสําคัญตอจีนนั้นยังแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนทาง
การเมืองและเศรษฐกิจที่ซอนอยูโดยผานการดําเนินนโยบายทางการทูต จะเห็นไดจากการขยาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน
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เปนตัวอยางหนึ่งของความพยายามดังกลาวของรัฐบาล โดยรัฐบาลเล็งเห็นวาการตั้งเขตการคา
เสรีไทย–จีน รวมทั้งเขตการคาเสรีอาเซียน–จีน เปนโครงการที่จะชวยกระชับความรวมมือเศรษฐกิจ
และเสริมสรางพันธมิตรการคา ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี
โดยนโยบายจัดตั้งเขตการคาเสรีกับนานาประเทศ นับไดวาเปนยุทธศาสตรเชิงรุกของ
นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งการดําเนินการของรัฐบาลดังกลาวนั้นสวนหนึ่งมาจากระบบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศมีแนวโนมหันมาเจรจาเขตการคาเสรีระดับทวิภาคีมากขึ้น เนื่องจาก
ความลมเหลวขององคการการคาโลก (WTO) ในชวงหลายปที่ผานมา โดยเฉพาะความลมเหลว
เจรจาการคารอบซีแอตเติล ค.ศ. 1999 จนถึงแคนคูน ค.ศ. 2003 อีกทั้งจีนไดกาวขึ้นมามีบทบาท
เปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยเปนสมาชิกองคการการคาโลก จึงสงผลให
ประเทศตางๆ หันมาเจรจาในระดับทวิภาคีมากขึ้น เพื่อปนการรุกขยายการคาและการลงทุน สราง
พันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
ดังนั้นการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน จึงเปนการดําเนินนโยบายเชิงรุกทางเศรษฐกิจ
ดังกลาว โดยการเปดเสรีไทย-จีนสืบเนื่องจากจีนมีการเจรจากับอาเซียนตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 2001 แตด ว ยนโยบายของไทยที่มุง ให ค วามสํา คัญ กับ การจั ดทํ า ความตกลงทวิภาคีกั บ
ประเทศที่มีตลาดขนาดใหญและตลาดใหมๆ และรัฐบาลเห็นวาไทยจะไดประโยชนจะตองรีบเปด
เสรีกับจีนใหเร็วกวาอาเซียน จึงไดมีการทาบทามจีนและเริ่มมีการเจรจาตั้งแตเดือนเมษายน ค.ศ.
2002 เป น ต น มา โดยในช ว งแรกนั้ น จี น ยั ง คงให ค วามสํ า คั ญ ในกรอบอาเซี ย น-จี น มากกว า
จนกระทั่งเมื่ออาเซียนและจีนสามารถลงนามกันไดในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 ไทยจึงเริ่ม
ผลักดันการเจรจากับจีนและตกลงที่จะลดภาษีสนิ คาผักและผลไมระหวางกันใหเปนรอยละ 0 กอน
กรอบอาเซียน-จีน โดยสามารถลงนามเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2003 และไดมีผลบังคับใชวันที่
1 ตุลาคม ค.ศ. 2003
อยางไรก็ตาม ในหลักการของการจัดทําเขตการคาเสรี อาจดูเหมือนจะทําใหเกิดการ
แขงขันกันอยางเสรีตามกลไกตลาด ที่กําหนดไวในขอตกลงเขตการคาเสรีแลว แตเมื่อไดมีการ
ปฏิบัติจริงตามขอตกลงดังกลาว ปรากฏวา มีปญหาและอุปสรรคตามมามากมายทั้งจากฝายไทย
และฝายจีน เชน การเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในจีน มาตรฐานดานสุขภาพอนามัย ขั้นตอนการปฏิบัติ
นําเขา-สงออก ดานการคมนาคมขนสง การทะลักของสินคาจากจีน เปนตน ถึงแมวาในภาพรวม
การจัดทําเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน นั้นจะสงผลดีตอการขยายตัวมูลคาทางการคาผักและ
ผลไม ร ะหว า งทั้ ง สองประเทศ แต ใ นความเป น จริ ง เมื่ อ ตั ด รายการสิ น ค า อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ มั น
สําปะหลังและลําไยแลวพบวา ไทยเปนฝายขาดดุลจีน จึงเปนการสะทอนวาการเปดเขตการคา
ไทย-จีน กลับไมไดสรางประโยชนใหแกฝายไทยดังที่คาดหวัง
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ป ญ หาและอุ ป สรรคดั ง กล า ว ได ส ะท อ นถึ ง ความไม พ ร อ มของโครงสร า งการผลิ ต ใน
ประเทศไทยในการรองรับการเปดเขตการคาเสรี ซึ่งไดกลายเปนปญหาและสงผลกระทบอยาง
มากต อ เกษตรกรรายย อ ย ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และขนาดกลางในประเทศ รวมถึ ง
ผลกระทบตอผูบริโภคในประเทศ เพราะประเทศพัฒนาแลวเชนจีน มีขีดความสามารถทางดาน
การแขง ขันเหนือกว าไทยในทุกดาน ทั้ง ดานความพรอมทางเศรษฐกิจ ขี ดความสามารถดา น
เทคโนโลยี อํานาจตอรองทางการเมือง รวมทั้งขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ทําใหเปน
การแขงขันที่ไมเปนธรรม ดังนั้นกลุมที่จะไดรับประโยชนจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน อยาง
แทจริงจึงมิใชเกษตรกรผูผลิต หรือผูประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดกลางในประเทศ หรือแมแต
กระทั่งผูบริโภค หากแตเปนการเอื้อประโยชนใหกับกลุมทุนธุรกิจรายใหญของทั้งสองประเทศ
มากกวา ซึ่งมีความพรอมตอการเตรียมรับการเปดเขตการคาเสรี
โดยบทบาทของกลุ ม ทุ น ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ข องประเทศในสมั ย รั ฐ บาล พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ
ชินวัตร ไดทําใหโครงสรางทางการเมืองและอํานาจทางการเมืองของไทยไดถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง คือ
เปลี่ยนบทบาทของตนเองจากที่เปนเบื้องหลังนักการเมืองมาเปนผูนําทางการเมืองอยางชัดเจน
ซึ่งมาจากปจจัยหลัก 2 ประการ คือ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1997 สงผลตอกลุมทุน
ขนาดใหญเกือบทั้งหมดสูญเสียพลังอํานาจทางเศรษฐกิจไปอยางรวดเร็ว และการใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม ป ค.ศ. 1997 ที่เนนระบบพรรคการเมืองใหญเพียง 2 พรรค ทําใหรัฐบาลชุดนี้จึงถูกยึด
กุมโดยกลุมทุนขนาดใหญระดับชาติ ไมวาจะเปนตัวนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือที่ปรึกษา
ตางมีภูมิหลังหรือมีความเกี่ยวของกับการทําธุรกิจเปนสวนใหญ
การเปลี่ยนบทบาทในทางการเมืองของกลุมทุนนักธุรกิจ สงผลใหกลุมทุนเหลานี้เขาไปมี
สวนในการกําหนดนโยบาย หรือมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไดโดยตรงมากขึ้น เพื่อให
เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับผลประโยชนของกลุมตน ซึ่งการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุก
โดยเฉพาะการเปดเขตการคาเสรีกับนานาประเทศ เปนการสะทอนใหเห็นถึงแรงผลักดันไมมากก็
นอยที่มาจากกลุมทุนนักธุรกิจที่เขาไปมีบทบาททางการเมือง ดังนั้นการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน
กลุมคนที่ไดรับผลประโยชนที่แทจริง จึงนาจะเปน กลุมทุนธุรกิจผูสงออกทางดานเกษตรรายใหญ
ของประเทศและต า งประเทศที่ มี ค วามใกล ชิ ด กั บ รั ฐ บาล ซึ่ ง ทํ า ให ก ลุ ม ทุ น เหล า นี้ จึ ง มี ค วาม
เตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลงจากการเปดเขตการคาเสรีไดดีกวากลุมเกษตรกรที่เปนชนชั้นราก
หญาของประเทศ
นอกจากกลุ ม ทุ น ธุ ร กิ จ ดั ง กล า ว จะเป น ส ว นหนึ่ ง ของการผลั ก ดั น นโยบายทางด า น
เศรษฐกิจเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกับกลุมตนแลว จากการศึกษายังพบวากลุมทุนเหลานี้ยังหา
ประโยชนจากนโยบายตางๆ ที่ชวยเหลือเกษตรกรอีกดวย ตัวอยางที่เห็นไดชัด เชน นโยบายการ
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แทรกแซงตลาดของสินคาเกษตรที่สําคัญ ซึ่งในสินคาเกษตรในกรอบเขตการคาเสรีไทย-จีน คือ มัน
สําปะหลัง และลําไย เปนสินคาเกษตรที่สงออกไปจีนเปนอันดับหนึ่ง โดยบริษัทเอกชนที่ชนะการ
ประมูลสินคาเกษตรทั้ง 2 ชนิดนี้ จะมีสายสัมพันธที่แนบแนนกับรัฐบาล ดังนั้นมาตรการอุดหนุน
และมาตรการแทรกแซงราคาของรัฐที่มีจุดประสงคหลักเพื่อที่จะชวยเหลือเกษตรกร กลับเปนการ
เอื้อประโยชนใหแกกลุมทุนธุรกิจในเครือขายของรัฐบาล สงผลใหเกิดการผูกขาดโดยกลุมทุนธุรกิจ
เพียงไมกี่ราย
6.2 บทวิเคราะห
การศึกษาของวิทยานิพนธฉบับนี้ไดตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา กลุมผลประโยชนหรือกลุม
ทุนที่เขามามีบทบาททางการเมืองในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีสวนสําคัญในการผลักดัน
ใหเกิดการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน โดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ มาใช
เปนกรอบในการวิเคราะห เพื่อแสดงใหเห็นถึงปจจัยเชื่อมโยงที่มีสวนผลักดันใหเกิดการจัดตั้งเขต
การคาเสรีระหวางไทย-จีน
นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ถูก กํา หนดขึ้นนั้นเปนผลมาจากความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธระหวางโครงสรางภายในรัฐและสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ สําหรับสวนโครงสราง
ภายในรั ฐ เองก็ มี ค วามความสั ม พั น ธ ที่ มี อ ยู ห ลากหลายและซั บ ซ อ น อั น เกิ ด จากสถาบั น ทาง
การเมือง โดยตัวแสดงภายในรัฐที่มีสิทธิพิเศษทางนโยบาย เชน กลุมทุนธุรกิจ เปนตน ไดรวมตัว
กันเพื่อที่จะผลักดันนโยบายที่เอื้อประโยชนแกกลุมตน ซึ่งกลุมเหลานี้เปนกลุมผลประโยชนที่มี
อิทธิพลตอนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนื่องจากมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกลุมผู
กําหนดนโยบาย โดยการเปนสวนหนึ่งในการออกนโยบายเกี่ยวกับการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศ เชน รัฐมนตรี ที่ปรึกษา หรือผูสนับสนุนทางการเงินของพรรค เปนตน
ดังนั้นจากการศึกษาพบวา ความพยายามผลักดันโดยกลุมทุนธุรกิจที่เขาไปมีบทบาททาง
การเมืองในการจัดตั้งเขตการคาเสรี ไทย-จีน สามารถแบงออกเปนประเด็ น ได 4 ประเด็ น คือ
เหตุผลที่กลุมทุนธุรกิจผลักดันใหจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน เครื่องมือของกลุมทุนธุรกิจใชในการ
ผลักดันการจัดตั้งเขตการคาเสรี ผลประโยชนที่กลุมทุนธุรกิจไดรับหลังการเปดเขตการคาเสรีไทยจีน และการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ตอมิติความสัมพันธระหวางประเทศ
6.2.1 เหตุผลที่กลุมทุนธุรกิจผลักดันใหจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน
การที่กลุมทุนธุรกิจพยายามผลักดันใหจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ขึ้นอยูกับเหตุผลหลัก
2 ประการ คือ การเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
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1) ผลการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1997 ไดสง ผล
กระทบตอเศรษฐกิจสวนรวมอยางรุนแรง ถึงแมจะมีความพยายามในการแกไขปญหาทั้งในระยะ
สั้นและระยะกลางอยางตอเนื่อง สงผลใหเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวอยางๆ ชาและมีเสถียรภาพในระดับ
หนึ่ง แตถึงอยางไรกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญเกือบทั้งหมดที่ตองสูญเสียพลังอํานาจทางเศรษฐกิจไป
อยางรวดเร็วจากวิกฤตครั้งนั้น และมีความไมพอใจกับการบริหารงานรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย
ในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจดังกลาว ดังนั้นการกาวขึ้นมาของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
จึง ได รับการสนับสนุน จากกลุมทุน ธุรกิจ ขนาดใหญ เ ปนจํา นวนมาก ซึ่ง รัฐบาลชุดนี้นับวา เปน
รัฐบาลชุดแรกของไทยที่มีนักธุรกิจระดับใหญประกอบเปนรัฐบาล
นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการ
ทําความตกลงเขตการคาเสรีแบบทวิภาคีกําลังเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วในปจจุบัน สวนหนึ่งเปน
เพราะความลมเหลวของการเจรจาการคาในกรอบองคการการคาโลก ทําใหประเทศตางๆ หันมา
ทําเขตการคาเสรีแบบทวิภาคีเพราะเปนรูปธรรมและรวดเร็วมากกวา ประกอบกับการฟนฟูหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 ของกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียนที่ไมเทากัน จึงสงผลใหรัฐบาลไทยมี
นโยบายเชิงรุกที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีกับนานาประเทศ เพื่อขยายการคาและการลงทุน กระจาย
แหลงสงออกและนําเขา โดยเนนใหความสําคัญตอตลาดขนาดใหญและตลาดใหมๆ เชน จีน
เปนตน
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกลาว จึงนาจะเปนเหตุผลที่ทําใหกลุมทุนธุรกิจ
ขนาดใหญ ที่ สู ญ เสี ย พลั ง อํ า นาจทางเศรษฐกิ จ นั บ ตั้ ง แต วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ สนั บ สนุ น นโยบาย
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเปดเขตการคาเสรีของรัฐบาล เพราะกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญเหลานี้เห็น
วาการเปดเขตการคาเสรี เชน การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน จะเปนการเอื้อประโยชนในการ
ขยายการคาและการลงทุน การกระจายแหลงสงออกและนําเขา ที่เคยสูญเสียไปของตนใหกลับมา
เชนเดิมได
2) ผลการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สําหรับรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นับไดวา
เปนจุดเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง เนื่องจากกลุมทุนธุรกิจไดเปลี่ยนบทบาทเขามามีสวน
รวมทางการเมืองโดยตรงมากขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอน ซึ่งนอกจากรัฐบาลชุดนี้มาจากพรรค
การเมืองที่ไดรับเสียงสนับสนุนจากกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญแลว ตัวนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือที่
ปรึกษารัฐมนตรีเองก็เปนนักธุรกิจดวยเชนกัน ทั้งนี้กลุมธุรกิจที่เขาขายการเปนกลุมธุรกิจผูกขาดที่
อาจจะมีผลประโยชนรวมกับกลุมการเมืองทั้งทางตรงโดยการเปนรัฐมนตรี และทางออมโดยการ
เปนที่ปรึกษาและเปนผูบริจาคหรือทําธุรกิจดวย ประกอบดวยอยางนอย 6 ตระกูล คือ ตระกูล
ชินวัตร โพธารมิก มาลีนนท เจียรวนนท สิริวัฒนภักดี และจึงรุงเรืองกิจ ดังนั้นโครงสรางทาง

170

อํานาจในรัฐบาลชุดนี้จึงถูกยึดกุมโดยกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญระดับชาติ ปรากฏการณดังกลาว
ทําใหอิทธิพลของกลุมทุนธุรกิจมีอิทธิพลเหนือกลุมตางๆ ไมวาจะเปนกลุมทหาร ขาราชการประจํา
นักการเมืองสายความคิดอนุรักษนิยม เปนตน
นอกจากนั้น การใชรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1997 ยังเอื้อประโยชนทางการเมืองแกรัฐบาล
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนอยางยิ่ง เชน การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมือง
และบทบัญญัติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองที่เกื้อหนุนพรรคการเมืองขนาดใหญ ลงโทษพรรค
การเมืองขนาดเล็กโดยมีระบบลงโทษแบบระบบปารตี้ลิสต เพิ่มอํานาจใหนายกรัฐมนตรี โดยยาก
ที่ที่ฝายคานจะสามารถอภิปรายได เพราะตองมีเสียงในสภามากกวา 200 เสียง และกลับมอบ
อํานาจในการถอดถอนแตงตั้งรัฐมนตรี เปนตน
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สงผลใหบทบาทของกลุมทุนธุรกิจในทางการเมือง
เพิ่มมากขึ้น จะเห็นไดจากนโยบายตางๆ ของรัฐบาลที่ปรากฏออกมาอยางเปนรูปธรรมและเอื้อ
ประโยชนตอการขยายตัวของกลุมทุน นักธุรกิจ เปนอยางมาก เชน นโยบายเขตการคาเสรีกับ
นานาประเทศ เปนตน สิ่งเหลานี้เปนตัวบงบอกไดถึงความสัมพันธระหวางกลุมพลังทางเศรษฐกิจ
กับโครงสร างอํ านาจรัฐไดเป นอยางดี นั่ นคือ การขยายตัว ของภาคเศรษฐกิจไดดึงใหกลุ มทุน
นักธุรกิจเขามาเกี่ยวของใกลชิดกับการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึ่งจะมีผลกระทบตอธุรกิจของพวกเขาเหลานั้น
โดยตรง เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหกลุมทุน นักธุรกิจ ได
เขาไปมีสวนรวมในการผลักดันการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ไมมากก็นอย จึงเรียกไดวาเปนการ
ใชอํานาจทางการเมืองของกลุมทุนอยางแทจริง โดยผานทางพรรคการเมืองและกระบวนการ
เลือกตั้ง
6.2.2 เครื่ อ งมื อ ของกลุ ม ทุ น ธุ ร กิ จ ใช ใ นการผลั ก ดั น การจั ด ตั้ ง เขตการค า เสรี
ไทย-จีน
ผลของการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ได ทํ า ให ก ลุ ม ทุ น ธุ ร กิ จ เข า มามี บ ทบาททาง
เศรษฐกิจในรูปของการผูกขาด และครอบงําทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยกลุมทุนธุรกิจเหลานี้ได
เปลี่ยนบทบาทเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองที่สําคัญ ทําใหกลุมทุนธุรกิจเหลานี้
สามารถที่จะมีสวนเกี่ยวของในการผลักดันการกําหนดนโยบายของรัฐไดโดยตรง และเมื่อพิจารณา
ถึงเครื่องมือสําคัญในการผลักดันการกําหนดโยบายตางๆ โดยกลุมทุนธุรกิจรายใหญนั้นพบวา คือ
“สายสัมพันธ” (connection) ที่บรรดากลุมทุนธุรกิจมีอยูกับผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย
นั่นเอง โดยรัฐบาลและกลุมทุนนักธุรกิจนั้นจะมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งในการตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับนโยบายทางดานเศรษฐกิจ
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สําหรับการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน นับไดวาเปนตัวอยางหนึ่งในการผลักดันการ
กํ า หนดนโยบาย โดยการใช “สายสั ม พั น ธ ” เป น ช อ งทางสํ า คั ญ จะเห็ น ได จ ากกลุ ม ทุ น ธุ ร กิ จ
การเกษตรขนาดใหญของประเทศมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับรัฐบาลนี้เปนอยางมาก โดยประธาน
กรรมการบริษัทไดเขามาเปนที่ปรึกษารัฐมนตรี อีกทั้งยังไดเขามาคุมงานดานเศรษฐกิจโดยผาน
ตัวแทนหรือญาติพี่นอง ดวยการเปนรัฐมนตรีในกระทรวงที่สําคัญ คือ กระทรวงพาณิชย และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งกลุมทุนธุรกิจนี้ยังเปนผูสนับสนุนการเงินของพรรคที่สําคัญอีกดวย
สายสั ม พั น ธ ที่ ซั บ ซ อนดัง กล า ว ทํ า ให ก ลุม ทุน ธุ รกิ จนี้ เ ขา ไปมี ส ว นร ว มในการผลัก ดั น นโยบาย
โดยตรง
นอกจากนี้ การใช “สายสัมพันธ” ยังถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในบริบทของการเจรจาเขต
การคาเสรีไทย-จีนอีกดวย จะเห็นไดจากหนึ่งในยุทธศาสตรที่รัฐบาลใชเปนแนวทางในการจรจาที่
สําคัญ คือ “ใชสายสัมพันธภาคเอกชนทําธุรกิจรวมกันฉันมิตร เนนความรวมมือ แสวงหาประโยชน
สรางแนวรวมบุกประเทศที่สาม…” ซึ่งการใชสายสัมพันธในบริบทดังกลาวเปนเพราะกลุมทุนธุรกิจ
การเกษตรรายใหญของประเทศไดมีความใกลชิดและมีความสัมพันธอันดีกับรัฐบาลจีน ดังนั้น
การผลักดันการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน จึงเปนการเอื้อผลประโยชนใหแกกลุมทุนธุรกิจราย
ใหญนี้ไมมากก็นอย
นอกเหนือจากการใช “สายสัมพันธ” มาเปนเครื่องมือในการผลักดันการจัดตั้งเขตการคา
เสรีไทย-จีนแลว กลุมทุนธุรกิจเหลานี้ยังไดใชองคกร สมาคมที่มีความเกี่ยวของมาเปนเครื่องมือใน
การดําเนินการ เพื่อเปนการตอรองการเจรจาในการเอื้อผลประโยชนใหกับตนอีกดวย โดยองคกร
และสมาคมที่มีบทบาทสําคัญ คือ สภาธุรกิจไทย-จีน และสภาหอการคาไทย แตจากการศึกษา
พบวาบทบาทของสภาธุรกิจไทย-จีน และสภาหอการคาไทยในเรื่องของเขตการคาเสรีไทย-จีน นั้น
สวนใหญจะเปนการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากการเปดเขตการคาเสรีมากกวา
แมวาการดําเนินการของ 2 องคกรนี้ จะมีการประสานงานระหวางกลุมทุนขนาดใหญและ
เกษตรรายยอย เพื่อที่จะหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน แตทวาองคกรเหลานี้ก็เปนตัวแทนของ
กลุมทุนธุรกิจรายใหญของประเทศ ผูที่มีความพรอมในการแสวงหาประโยชนจากการเปดเขต
การคาเสรีมากกวากลุมเกษตรกรรายยอย ดังนั้นกลุมกลุมทุนธุรกิจที่ใชองคกรเหลานี้เปนเครื่องมือ
จึงมักแสดงออกมา ในรูปของการปกปองคุมครองผลประโยชนทางธุรกิจของตนมากกวาการ
แสดงออกเพื่อปกปองผลประโยชนของเกษตรกร หรือประชาชนคนสวนใหญที่ไดรับผลกระทบจาก
การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน
อยางไรก็ตาม จากการศึกษายังพบอีกวา กลุมทุนผูประกอบการทางภาคเหนือ โดยเฉพาะ
ในจังหวัดเชียงรายมีบทบาทนอยมากในการผลักดันการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ซึ่งกลุมทุน
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เหลานี้สวนใหญจะเปนสมาชิกหอการคาจังหวัด ถึงแมวาการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน จะทําให
จังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางการสงออก-นําเขาสินคาระหวางทั้ง 2 ประเทศก็ตาม แตการเกิดขึ้น
ของเขตการคาเสรีไทย-จีน นาจะมาจากการกําหนดนโยบายของรัฐบาลสวนกลางมากกวา ซึ่งมา
จากการผลักดันของกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญที่มีภูมิลําเนาอยูในสวนกลางและมีความใกลชิดกับ
รัฐบาล ดังนั้นกลุมผูประกอบการและหอการคาจังหวัดเชียงรายจึงมีบทบาทเพียงรับนโยบายของ
รัฐบาลนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม และแสวงหาผลประโยชนจากนโยบายเทานั้น โดยบทบาทของ
ผูประกอบการทางภาคเหนือสวนใหญ จึงเนนไปที่การเสนอแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นหลังจากเปดเสรี โดยผานหอการคาจังหวัด และการหาประโยชนจากการเปดเสรีทางการคา
เพื่อใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดเทานั้น
6.2.3 ผลประโยชนที่กลุมทุนธุรกิจไดรับหลังการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน
การที่กลุมทุนธุรกิจเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงมากขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ ทําใหกลุม
ทุ น ธุ ร กิ จ เหล า นี้ มี ส ว นสํ า คั ญ ไม น อ ยในการผลั ก ดั น นโยบายไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล อ งกั บ
ผลประโยชนของตนเอง ถึงแมวาเราจะไมสามารถพิสูจนไดวาผลประโยชนที่กลุมทุนธุรกิจเหลานี้
ไดรับนั้นจะมีมูลคาหรือจํานวนเทาใด แตจากปรากฏการณดังกลาวทําใหกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญ
จําเปนตองแสวงหาอิทธิพลทางการเมือง เพื่อคุมครองผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตน หรือใช
อิทธิพลทางการเมืองแสวงหาผลประโยชนและการผูกขาดทางธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นเมื่อกลุมทุน
ธุรกิจที่ประกอบกิจการแบบผูกขาดทางเศรษฐกิจ มักจะถือวาการใชจายในเรื่องการวิ่งเตนเพื่อ
สรา งอิท ธิพ ลทางการเมื องเป น การลงทุ น อย า งหนึ่ง ของการประกอบธุรกิจ เมื่อ เป น เชน นี้ก าร
แสวงหาผลประโยชนจากการผลักดันนโยบายของรัฐ จึงตองไดรับกลับมาอยางคุมคากับคาใชจาย
ในการลงทุนที่เสียไป
ดังนั้นผลประโยชนที่กลุมทุนธุรกิจไดรับหลังการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน จึงเปนกลุมทุน
ธุรกิจทางการเกษตรรายใหญของประเทศ ซึ่งมีระบบธุรกิจการเกษตรครบวงจรนับตั้งแตการขาย
ปจจัยการผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการสงออก ทําใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน เมื่อเปดเขต
การคาเสรี จึงมีความพรอมในการแสวงหาผลประโยชนไดมากกวากลุมทุนผูประกอบการรายยอย
และเกษตรกรรายยอย
กลุมทุนธุรกิจขนาดใหญเหลานี้จะไดรับประโยชนจากการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรที่
สําคัญอันดับตนๆ เชน ลําไย และมันสําปะหลัง โดยกลุมทุนเหลานี้จะเขาไปมีบทบาทใน
กระบวนการผลิตไปจนถึงการบวนการสงออก ยกตัวอยางเชน มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดราคา
ผลผลิต การแทรกแซงราคาสินคา เปนตน ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลที่จุดประสงคเพื่อจะเหลือ
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เกษตรกร แตในความเปนจริงแลวกลุมทุนเหลานี้มักจะอยูเบื้องหลังในการดําเนินนโยบายดังกลาว
โดยจะผลักดันใหนโยบายเหลานั้นเอื้อผลประโยชนตอธุรกิจของตนใหมากที่สุด
นอกจากนี้ หลั ง การเป ด เขตการค า เสรี ไ ทย-จี น ได ส ร า งผลกระทบเป น อย า งมากต อ
เกษตรกรผู ผ ลิ ต โดยสิ น ค า จากจี น ได ท ะลั ก เข า สู ไ ทยสู ง ขึ้ น กว า 3 เท า โดยเฉพาะกระเที ย ม
หอมแดง หอมหัวใหญ เปนตน ทําใหรัฐบาลมีนโยบายประกาศลดพื้นที่ปลูกพืชดังกลาว และ
เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทน ซึ่งอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร (สศก.) อยางไรก็ตาม มาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบนั้นก็
นาจะเปนเพียงแกปญหาที่ปลายเหตุ เนื่องจากมาตรการของรัฐเปนมาตรการที่รวมศูนยการจัดการ
โดยมีคณะกรรมการนโยบายและมาตรการเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (สศก.) เปนคณะกรรมการ
ประกอบดวยตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนจากเกษตรกรรายใหญเทานั้น เกษตรกรรายยอยมีบทบาท
เพียงใหขอมูล ดังนั้นนโยบายที่ออกมาที่ดูเหมือนจะเปนการชวยเหลือเกษตรกรรายยอย แตแทที่
จริงแลวก็เปนการเอื้อตอผลประโยชนตอเกษตรกรรายใหญ ซึ่งเปนกลุมทุนธุรกิจการเกษตรครบ
วงจรในการเขา ไปควบคุมการผลิตของเกษตกรรายยอยอยางเบ็ ดเสร็ จ เพื่อใหเ ปน ในทิศทาง
เดียวกับนโยบายของกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญ โดยอาศัยสายสัมพันธแนบแนนกับรัฐบาลในการ
ผลักดันนโยบายใหเอื้อผลประโยชนกับกลุมตน
6.2.4 การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ตอมิติความสัมพันธระหวางประเทศ
ดังที่กลาวมาแลววา การจัดตั้งเขตการคาเสรีในระดับทวิภาคีนั้นยังสงผลตอความสัมพันธ
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะมิติทางดานการเมือง ซึ่งไทยและจีนตางก็ใชการเจรจาเขตการคาเสรี
เปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศ เพื่อสรางเครือขายกับประเทศอื่นๆ สําหรับการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ถึงแมวาโดยหลักการการเปดเสรีดังกลาวจะทําใหเกิดการขยายตัว
ทางการคา การลงทุน และการสรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจ แตนัยยะซอนเรนทางการเมืองทําใหทงั้
สองประเทศตางมีเปาหมายในการดําเนินเปดการเจรจาที่แตกตางกัน แตความแตกตางนัน้ ก็อยูบ น
พื้นฐานของผลประโยชนที่ไดรวมกันดวย กลาวคือ
จีนนั้นจะเห็นไดวาในระยะแรกของการดําเนินการเจรจาเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน จะให
ความสนใจในกรอบอาเซียน-จีน มากกวาการเจรจาในกรอบทวิภาคี แตการที่จีนหันมาใหความ
สนใจที่ จ ะเป ด เขตการค า เสรี กั บ ไทยก อ นกรอบอาเซี ย นนั้ น นอกเหนื อ จากผลประโยชน ท าง
เศรษฐกิจที่ตองการใหไทยเปนศูนยกลางในการกระจายสินคา และผลประโยชนทางการเมือง
ระหวางประเทศที่จีนตองการโดดเดี่ยวอิทธิพลของไตหวันในภูมิภาคนี้ รวมถึงถวงดุลและการแซง
หน า ญี่ ปุ น และสหรั ฐ อเมริ ก าในด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศกั บ อาเซี ย น ซึ่ ง จี น วาง
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ยุทธศาสตรใกลชิดอาเซียนเพื่อเปนการรับประกันความมีเสถียรภาพของภูมิภาค และการเติบโต
อยางตอเนื่องของเศรษฐกิจจีน ไทยจึงเปนเปาหมายของจีนในการสรางความสัมพันธดังกลาว
แลว ซึ่งการลงนามเปดเขตการคาเสรีไทย-จีนในชวงเวลานั้นอาจจะเปนเหตุผลมาจากการเกิดโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันอยางรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย โดยทั้งไทยและจีนเองก็ประสบปญหา
ดังกลาวอยางหนัก ซึ่งสงผลตอความเชื่อมั่นในเวทีระหวางประเทศ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ
แตการจัดการที่ดีของไทยในการแกปญหาโรคดังกลาวทําใหไดรับคําชมจากนานาประเทศ และให
ไทยเปนศูนยกลางในการแกปญหาในครั้งนี้
ดังนั้นการที่จีนหันมาใหความสนใจจะเปดเขตการคาเสรีในชวงเวลานี้ อาจจะเพราะจีน
เห็นวาไทยสามารถเปนศูนยกลางในการจัดการปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคไดดี จีนจึงไดจัด
ใหไทยเปนยุทธศาสตรสําคัญในการปกปองผลประโยชนของจีนในภูมิภาคนี้ ดวยการเปดเขต
การคาเสรีไทย-จีน ตามที่รัฐบาลไทยตองการ เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธใหแนบแนนขึ้น
และผลประโยชนที่จีนจะไดรับ
สําหรับไทยนั้น การเรงเจรจาเขตการคาเสรีกับนานาประเทศโดยกําหนดเปนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญสําหรับนโยบายตางประเทศนั้น นอกเหนือจากการดําเนินตามหลักการที่
ผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และเพื่อเปนการขยายตัวทางการคาการ
ลงทุนแลว เหตุผลที่สําคัญประการหนึ่งของการดําเนินนโยบายดังกลาว คือ การสรางความโดด
เด น และเป น ที่ ย อมรั บ แก ผู นํ า ไทยในเวที ร ะหว า งประเทศและภู มิ ภ าค จะเห็ น ได จ ากการ
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนตางประเทศบอยครั้ง ซึ่งจุดประสงคหนึ่งคือการใชวิถีทางการทูตใน
การเจรจาเปดเขตการคาเสรีในระดับทวิภาคีกับประเทศตางๆ ไมวาจะเปน จีน ญี่ปุน อินเดีย
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บารเรน เปรู เปนตน อีกทั้งเปนขยายแนวคิดกรอบความรวมมือเพื่อ
เอเชีย หรือ ACD ที่รัฐบาลไทยเปนผูริเริ่มดวย คือ
การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน ในกรอบทวิภาคีกอนกรอบอาเซียน-จีน จึงเปนตัวอยาง
หนึ่งที่เห็นไดที่สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญที่จีนใหกับไทยเหนือประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนการบงบอกความสัมพันธอันใกลชิดระหวางไทยกับจีน โดยเฉพาะ
ระหวางระดับผูนําของทั้งสองรัฐบาล จะเห็นไดจากการเยือนระดับผูนําที่บอยครั้งกวาทุกๆ รัฐบาล
ที่ ผ า นมา อี ก ทั้ ง ภาพความสั ม พั น ธอั น ใกล ชิด ระหวา งรั ฐ บาลของทั้ ง สองประเทศยั ง เป น การ
แสดงออกกลายๆ ของรัฐบาลจีนที่ใหการยอมรับและสนับสนุนผูนําไทยในเวทีระหวางประเทศ
และภูมิภาคอีกดวย
ดังนั้นการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน จึงเปนการสะทอนถึงเปาหมายนโยบายของไทย
ตอจีนในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งนอกจากจะเปนการขยายความรวมมือทาง
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เศรษฐกิจอัน อยูบนพื้น ฐานของผลประโยชนรวมกันตามหลั กการแล ว แตสิ่งที่เ ปนนั ยยะทาง
การเมืองที่แฝงอยูคือ ความตองการที่จะใหรัฐบาลจีนรับรองและสนับสนุนความสามารถในการ
เปนผูนําของนายกรัฐมนตรีไทยในเวทีระหวางประเทศและภูมิภาค
ในขณะเดียวกัน นโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ยังถูกมองวาเปน
การเชื่อมโยงผลประโยชนภายในกลุมทุนของรัฐบาลอีกดวย ซึ่งการเรงเปดเขตการคาเสรีถูกนํามา
เปน เครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน โดยผานกระบวนการเลื อกตั้งเขา มามีบทบาททาง
การเมืองในฐานะคณะรัฐบาล และเขามาทําหนาที่ในกระบวนการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบาย
ของรัฐบาล และอาศัยความไดเปรียบในการแขงขันในเชิงธุรกิจ ทําใหไดรับผลประโยชนจากการ
เปดเขตการคาเสรีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
ดังนั้น จึงสามารถกลาวสรุปไดวา ถึงแมวาเนื้อหาโดยหลักการนโยบายตางประเทศของ
รัฐบาลชุดปจจุบันจะไมมีความแตกตางจากรัฐบาลชุดที่ผานๆ มา แตสิ่งหนึ่งที่แตกตางกันไปคือ
การดําเนินการและการปฏิบัติ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไดนําการเจรจาการจัดตั้งเขตการคาเสรีกับนานา
ประเทศมาเปนเครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อการสรางเครือขายกันใน
เวทีระหวางประเทศ และในขณะเดียวกันยังถูกมองวาเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน
ของผูนํา และกลุมทุนที่สนับสนุนรัฐบาลอีกดวยเชนกัน ซึ่งทําใหดูเหมือนวาเกิดผลประโยชนทับ
ซอนระหวางผลประโยชนของประเทศชาติหรือผลประโยชนของกลุมทุนในรัฐบาล
6.3 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
หากจะตองสรุปประเด็นเชิงนโยบายที่สําคัญ ที่จะเปนหัวใจในการกําหนดนโยบายในการ
กําหนดเสรีทางการคา จากแนวโนมและการศึกษาดานตางๆ ตามที่ไดกลาวมาขางตนแลวนั้น
สามารถสรุปประเด็นหลักๆ แบงออกเปน 4 ประเด็น คือ
6.3.1 การใชบทเรียนจากเขตการคาเสรีไทย-จีนในการกําหนดยุทธศาสตรของ
รัฐบาล
เมื่อพิจารณาถึงกรอบการเจรจาการเปดเสรีไทย-จีน แลวพบวา กรอบความตกลงดังกลาว
ไดรางขึ้นบนพื้นฐานที่วา การเปดเสรีการคาไทย-จีน ในสาขาผักและผลไมกอนกรอบอาเซียน-จีน
จะทํ า ให เ ก็ บ เกี่ ย วผลประโยชน ไ ด ก อ น แต จ ะเห็ น ได ว า การเป ด เสรี ที่ เ ร็ ว เกิ น ไปโดยขาดการ
เตรียมพรอมในเกือบทุกๆ ดาน ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา โดยผลประโยชนที่ไดรับนั้นไม
เท า กับผลกระทบที่เกิ ดขึ้ น ดั งนั้น รัฐบาลควรใชเขตการค าเสรี ไทย-จีน มาเปนบทเรีย นในการ
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กํา หนดยุ ท ธศาสตร เ ขตการค า เสรีกั บ ประเทศอื่ น ๆ โดยจํ า เป น ต องดํ า เนิ น นโยบายใหต รงกั บ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการคาของไทยมากขึ้น นั่นคือ
1) ชะลอการเจรจาเขตการคาเสรีที่ไทยมีอํานาจการตอรองต่ํา และเสียเปรียบในเรื่องของ
การแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางการคา
2) กําหนดจุดหลักการเจรจาที่เวทีพหุภาคี และพัฒนาบุคลากรเจรจาในดานตางๆ ที่ยัง
ขาดแคลนอยูมากในปจจุบัน
3) เนนการเจรจาเขตการคาเสรีเฉพาะกับประเทศที่เหมาะสมจริงๆ ในเชิงเศรษฐกิจ หรือ
สามารถชวยเสริมสรางอํานาจตอรองของไทยบนเวทีการคาโลกได
4) เนนการใชเขตการคาเสรีเปนแนวทางการเปดตลาดสินคาการเกษตรเปนสําคัญ และ
5) อาศัยเขตการคาเสรีเปนพื้นฐานสําหรับการจัดตั้งกลุมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกที่
เขมแข็งทั้งทางการคา การลงทุน การเงิน และความรวมมือดานนโยบายเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน ยังมีปญหาเรื่องการขนสงสินคาผานทางเรือใน
แมน้ําโขง เนื่องจากทั้งหมดยังอยูในมือของกลุมผูประกอบการจีน เรือสินคาทุกลําที่วิ่งในแมน้ําโขง
ลวนแลวแตเปนเรือของผูประกอบการจีน จดทะเบียนในประเทศจีนทั้งสิ้น ดังนั้นหากจะมีการ
พัฒนาเสนทางการคาผานแมน้ําโขง นอกจากไทยจะตองตอรองกับจีนในเรื่องระดับน้ําในแมน้ําโขง
แลว ควรจะเรงพัฒนากองเดินเรือพาณิชยของตนเองขึ้นมาดวย ไมใชปลอยใหการขนสงสินคา
ทั้งหมดอยูในมือของชาวจีนเหมือนทุกวันนี้
6.3.2 สนับสนุนใหผูประกอบการไทยในการปรับตัว เพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขัน
เมื่อกระแสการเปดเสรีทางการคาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได สิ่งสําคัญที่สุดควรจะตองให
ความสนใจนอกเหนือจากความรอบคอบในการวางยุทธศาสตรในการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน
ของประเทศแลว คือ รัฐบาลตองใหการสนับสนุนผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการราย
ยอยเตรียมพรอมในการปรับตัว เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งสรางแบรนดหรือตราสินคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการสงออก ซึ่งตองทําควบคูกับ
การสรางพันธมิตรอุตสาหกรรมเพื่อแบงการผลิต รวมทั้งการพัฒนาระบบขนสงโลจิสติกส ซึ่งจะทํา
ใหตนทุนของผูประกอบการสามารถแขงขันได ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนจึงตองมีความรวมมือ
กั น เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากการจั ด ทํ า เขตการค า เสรี ต อ งพั ฒ นาระบบและใช ม าตรการที่
เอื้ออํานวยใหไทยสามารถใชโอกาสที่เปดกวางสําหรับการขยายตลาดการคาและการลงทุนได
อยางเต็มที่
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สําหรับการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน สิ่งที่รัฐบาลจําเปนตองสนับสนุนผูประกอบการราย
ยอยในการสรางความสามารถในการแขงขัน คือ การสรางความโดดเดนใหกับสินคาเกษตรบาง
ชนิด เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มในการสงออก โดยการหาลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีของผักและ
ผลไม ซึ่งตองมีการวางแผน กําหนดกฎเกณฑมาตรฐานและคุณภาพ รวมถึงการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริโภคขนาดใหญของจีนมีตัวเลือกสินคามากขึ้น โดยตัวอยางสินคาเกษตร
ที่ควรไดรับการสนับสนุนดังกลาว เชน กลวยหอม กลวยไข สับปะรด ฝรั่ง ชมพู เปนตน ซึ่งสินคา
เกษตรเหลานี้ยังเปนที่รูจักดีของคนจีน และยังสามารถปลูกตลอดไดเกือบตลอดปและปลูกไดทั่ว
ทั้ง ประเทศ อี ก ทั้ ง เมื่ อวั น ที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 จี น ได ป ระกาศกฎหมายการค า ระหว า ง
ประเทศฉบับใหม ซึ่งเปนที่มาของมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษี ซึ่งเปนอุปสรรคตอการคาของไทย
อย า งมาก ดั ง นั้ น รั ฐ บาลและผู ป ระกอบการตอ งทํ า ความเข า ใจระเบี ย บทางการค า ให ชัด เจน
ขณะเดียวกันไทยควรนําหลักการเดียวกันนี้มาใชเปนแนวทางกําหนดระเบียบ เพื่อชะลอสินคาจาก
จีนเชนกัน
6.3.3 การสรางระบบขอมูลที่ชัดเจนและการสรางความเทาเทียมในการเปดเขต
การคาเสรีไทย-จีน
หลั ง การเป ด เขตการค า เสรี ไ ทย-จี น ในสาขาผั ก และผลไม พบว า ไทยตกเป น ฝ า ย
เสียเปรียบในการเจรจาดังกลาว เนื่องจากเกิดปญหาและผลกระทบตามมามากมายทั้งที่เกิดจาก
ฝายไทยและจากฝายจีนเอง อีกทั้งยังพบวารัฐบาลยังขาดขอมูลที่ชัดเจนในการศึกษาผลกระทบ
จากการดําเนินนโยบายการคาเสรี เพื่อชวยชี้แนะใหกับผูประกอบการผูสงออก และเกษตรกรที่
เกี่ยวของ ดัง นั้น รัฐบาลควรทํ าการศึกษาและเก็บขอมูลอยางเปน ระบบ เช น การจัดตั้ง ขอมู ล
ขาวสารเพื่อติดตามประเมินสถานการณ เปนตน เพื่อเปนขอมูลในการใชตัดสินใจดําเนินนโยบายที่
กอประโยชนตอไป นอกจากนี้รัฐบาลควรเรงเจรจาในการสรางความเทาเทียมแกผูสงออกระหวาง
ไทยและจีน เพราะที่ผานมามีการเลือกปฏิบัติในการอนุญาตผูสงออกเปนรายกรณี หรือการกําจัด
ใหสิทธิรับรองการนําเขาผลไมไทยเพียงบางสวน ควรตองยกเลิก พรอมกันนี้รัฐบาลจะตองเรง
เจรจาทําความตกลงเพื่อเปดตลาดกับรัฐบาลทองถิ่นที่มี 23 มณฑล 4 แควน เพื่อใหเกิดการเปด
ตลาดจีนไดอยางแทจริง
6.3.4 การสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยมีสว นรวมในเจรจาเขตการคาเสรี
ดังที่กลาวมาแลววา ปญหาหนึ่งหลังจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน คือ ความเขมงวด
ในการสงออกสินคาของไทยไปจีน ทําใหสินคาตกคางอยูบริเวณดานของไทย ดังนั้นรัฐควรจะผอน
คลายกฎระเบียบสงออก ซึ่งพบวาขั้นตอนการตรวจสอบยุงยากเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะขั้นตอน
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การตรวจสอบสารเคมี และการขอใบรับรองโรคแมลงในประเทศ ซึ่งมีคาใชจายสูงมากถึง 3,000
บาทตอตู ซึ่งผูสงออกตองการใหรัฐเขาไปตรวจสอบถึงสวนของเกษตรกร พรอมใหความรูการทํา
การเกษตรที่ถูกตอง
นอกจากนี้ความไมพ ร อ มและขาดความรู ข องเกษตรกรในขั้ น ตอนต า งๆ ไม ว า จะเป น
กฎระเบียบในการสงออก ตลอดจนกระบวนการเจรจาเขตการคาเสรีของรัฐบาล เปนสวนหนึ่งที่ทํา
ใหเกษตรกรไมไดเตรียมตัวที่จะตั้งรับกับปญหาที่ตามมา เชน การทะลักเขามาของสินคาของจีน
ไมวาจะเปนหอมหรือกระเทียม สงผลตอเกษตรกรตองลดพื้นที่ปลูกพืชดังกลาว เปนตน ดังนั้น
เพื่อที่จะไมใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้นอีกครั้งในการเปดเขตการคาเสรีในสินคาประเภทอื่นๆ หรือกับ
ประเทศอื่นๆ ตอไป รัฐบาลควรจะใหเกษตรกรรายยอยผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปดเขต
การคาเสรี มีสวนรวมในการเจรจาในสินคาแตละประเภท โดยอาจจะใหตัวแทนของเกษตรกรราย
ยอยในแตละภาคเขารวมในการกําหนดยุทธศาสตรในการเจรจา เพื่อเปนการลดผลกระทบ สราง
ความพรอมหรือการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ควรใหความสําคัญกับเกษตรกรรายยอยในฐานะเปนตัวแทนของรัฐบาล โดย
จะตองทําความเขาใจและเขาถึงความตองการของเกษตรรายยอยอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม ในการแกไขปญหาอุปสรรคเขตการคาเสรีไทย-จีน ยังคงมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เมื่อวันที่ 26-29 เมษายน ค.ศ. 2005 นางสุดารัตน เกยุราพันธ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (รัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดรับการเลือกเขา
มาเปนรัฐบาลสมัยที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2005) เพื่อเจรจาและขยายความรวมมือดาน
การคาสินคาเกษตรและอาหารไทย โดยเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIQ) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรของจีน เพื่อแกปญหาดาน
คุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรโดยเฉพาะผลไมสดของไทย ซึ่งจะทําใหเวลาการตรวจสอบ
รวดเร็วขึ้นเปนการลดปญหาการเนาเสีย
ผลสุ ดท า ย สามารถสรุปไดวา นโยบายของไทยตอจีนในสมั ย รัฐ บาล พ.ต.ท. ทัก ษิณ
ชินวัตร นั้นไดใชการจัดตั้งเขตการคาเสรีมาเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศเปน
สําคัญ โดยอาศัยความสัมพันธอันใกลชิดระหวางทั้งสองประเทศ ซึ่งสวนหนึ่งมีพื้นฐานมาจากกลุม
ทุนนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนเปนตัวแปรสําคัญในการดําเนินการดังกลาว รวมถึงการสรางความ
ยอมรับและความโดดเดนของผูนําไทยในเวทีระหวางประเทศดวย หากไมเกิดจากปจจัยดังกลาว
เขตกาคาเสรีไทย-จีน อาจจะไมเกิดขึ้นก็เปนได
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวโศภิ ต นาสื บ เกิ ด วั น ที่ 17 มี น าคม พ.ศ. 2523 ที่ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี สํ า เร็ จ
การศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี ในปการศึกษา 2544 และศึกษาตอในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธ
ระหวางประทศ ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2545 ระหวางการศึกษาไดทํางานเปนผูชวย
นักวิจัยที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

