โอกาสการค้าและการลงทุนไทย
จากนโยบาย Belt and Road
Initiative ของจีน
ส�านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

1. ความส�าคัญและความเป็นมา
ประเทศจีนได้กลายมาเป็นมหาอ�านาจใหม่ของโลกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ นับตั้งแต่
เติ้งเสี่ยวผิงได้มีการน�าระบบตลาดมาใช้เพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจและเปิดกว้างติดต่อกับต่างประเทศ
ภายใต้ระบบที่เรียกว่า “Socialist Market Economy with Chinese Characteristics” ความส�าเร็จ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจจีนอย่างมหัศจรรย์ส่งผลให้แวดวงวิชาการระหว่างประเทศหันมาสนใจรูปแบบการ
พัฒนาของจีนและมีค�ากล่าวเรียกความส�าเร็จของจีนว่าเป็น “มหัศจรรย์จีน” (China Miracle) เนื่องจาก
เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ทศวรรษ ส่งผลเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16 ของเศรษฐกิจโลกทั้งหมด และก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดในโลกจน
ท�าให้สามารถสะสมทุนส�ารองเงินตราต่างประเทศได้มากที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการออกไป
ลงทุนในต่างประเทศมากเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย
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ปั จ จุ บั น บทบาทจี น ด้ า นความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศได้โดดเด่นขึ้นอย่างมากใต้การน�า
ของประธานาธิบดี สีจิ้นผิง (Xi Jinping) โดยได้
ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศที่อยู่ในแนว
เส้นทางสายไหม ภายใต้ชื่อเรียกว่า “ข้อริเริ่ม BRI”
(Belt and Road Initiative) ข้อริเริ่ม BRI ของ
จีนได้รับการกล่าวถึงและจับตามากที่สุดในมิติการ
สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความ
มั่นคงระดับโลก เนื่องจากผู้น�าจีนมีความมุมานะ
ที่จะปลุกคืนชีพเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21
เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญในการขยายบทบาท
และแสวงหาผลประโยชน์ของจีนโดยการเชื่อมโยง
กับภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกภายใต้ความพยายามที่จะ
สร้าง “โมเดลใหม่” ในการบูรณาการจีนกับภูมิภาค
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง เช่น การ
เชื่อมโยงระบบรางผ่านเส้นทางรถไฟจากจีน ผ่าน
หลายประเทศไปจนถึงภูมิภาคยุโรป

การแสดงบทบาทผู้น�าของจีนในระดับโลก
ทั้งด้านการค้าและการต่างประเทศนี้ สะท้อนให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
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ของโลกที่ ป ระเทศก� า ลั ง พั ฒ นาและประเทศใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย โดยเฉพาะจี น จะมี บ ทบาทต่ อ การ
ก�าหนดรูปแบบ ทิศทางการค้าและการลงทุนโลก
มากยิ่งขึ้นโดย ไทย จีน และประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ถือเป็นประเทศพั นธมิ ตรทางเศรษฐกิ จ
การเมือง และความมัน่ คงทีส่ า� คัญ จีนถือเป็นประเทศ
คู่ค้าที่ส�าคัญของไทยและประเทศภูมิภาคอาเซียน
ทั้งการเป็นตลาดรองรับการส่งออกและเป็นแหล่ง
น�าเข้า นอกจากนั้น จีนถือเป็นประเทศผู้ลงทุน
ส�าคัญในไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ
ไทยในฐานะที่เป็นประเทศศูนย์กลางของ
อาเซี ย นตอนบนที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ เส้ น ทาง
BRI ได้ทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งถือเป็นเส้นทาง
ยุทธศาสตร์สา� คัญบนระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทร
อินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor : CICPEC) ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
หกระเบียงเศรษฐกิจภายใต้ข้อริเริ่ม BRI ดังนั้น จึง
ควรมีการศึกษาวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบจากข้อริเริ่ม BRI ให้รอบคอบ
ทั้ง มิติด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบและโอกาสต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อม
ด้านนโยบายเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
จากข้อริเริ่ม BRI ของจีน ทั้งนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศเพื่อรองรับข้อริเริ่ม BRI และไทยควรใช้
ศักยภาพในการมีบทบาทน�าในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซี ย นในการพั ฒ นาความร่ วมมื อ กั บจี น ทั้งมิติ
ด้านเศรษฐกิจและไม่ใช่เศรษฐกิจด้วย

2. การค้าและการลงทุนไทย-จีน
2.1 การค้าไทย-จีน
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนในปี พ.ศ. 2553 ครอบคลุมรายการสินค้ากว่าร้อยละ 95 ของ
รายการสินค้าที่ค้าขายระหว่างกัน ผลของความตกลงดังกล่าวท�าให้การค้าระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนกับ
จีนด�าเนินการไปอย่างราบรื่นในเชิงนโยบาย อย่างไรก็ตามสินค้าบางรายการประสบกับมาตรการกีดกัน
ที่มิใช่ภาษี เช่น เรื่องกักกันโรค เรื่องขนส่ง รวมทั้งประเด็นเรื่องคุณภาพของสินค้า
หลังจากที่มีการท�าข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน เพิ่มขึ้นและ
จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏชัดว่าหลังจีนประกาศข้อริเริ่ม BRI มูลค่าการค้าระหว่าง
ไทย-จีน เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ แม้จะตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันไว้ที่
140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2564 หรือแม้จะมีข้อริเริ่ม BRI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นเวลา
6 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างไทย - จีนเท่าที่ควร
ในด้านการค้าระหว่างประเทศ แม้จีนเป็นตลาดหลักส�าคัญของไทย แต่สินค้าที่ไทยส่งออกไปจีน
ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแค่กลุ่มวัตถุดิบหรือกึ่งวัตถุดิบที่มีมูลค่าเพิ่มต�่า ในปัจจุบันสินค้าส่งออกจากไทยไปจีน
มากที่สุด ได้แก่ สินค้าประเภทเม็ดพลาสติก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.26 (มีมูลค่ากว่า3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ) รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางและเคมีภัณฑ์โดยมีสัดส่วนร้อยละ 9.37 และ 9.06 ตามล�าดับ
ตารางที่ 1 สินค้าส่งออกส�าคัญของไทยไปจีน ปี พ.ศ. 2560-2561
ชื่อสินค้า
เม็ดพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ยาง
เคมีภัณฑ์

มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2560
2,629.27
2,884.23
1,857.64

2561
3,109.14
2,840.25
2,746.33

สัดส่วน (%)
2560
8.91
9.78
6.30

2561
10.26
9.37
9.06

ที่มา : ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2562
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ตารางที่ 2 สินค้าที่ไทยน�าเข้าจากจีน ปี พ.ศ. 2560-2561
ชื่อสินค้า
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2560
6,231.75
4,235.27
4,282.27

2561
7,449.80
4,927.44
4,337.02

สัดส่วน (%)
2560
14.09
9.57
9.68

2561
14.93
9.87
8.69

ที่มา : ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2562
แม้จีนเป็นตลาดหลักส�าคัญที่สุดของไทย แต่สินค้าที่ไทยส่งออกไปจีนส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแค่กลุ่ม
วัตถุดิบหรือกึ่งวัตถุดิบที่มีมูลค่าเพิ่มต�่า เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และเคมีภัณฑ์ ในขณะที่
ไทยน�าเข้าสินค้าทุนและเครื่องมือเครื่องจักรมูลค่าสูงจากจีน เช่น สินค้าประเภท
เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล ด้วยโครงสร้างการค้าเช่นนี้ จึงท�าให้ไทยเป็นฝ่าย
ขาดดุลการค้ากับจีน
2.2 ด้านการลงทุนไทย-จีน
ข้อริเริ่ม BRI ได้ให้ความส�าคัญแก่การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น
รัฐบาลจีนได้มีก ารขยายการลงทุ นโครงสร้ า งพื้ นฐานในประเทศต่ า ง ๆ
ตามเส้นทาง BRI เช่น โครงการรถไฟในประเทศ สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย เป็นต้ น ส่ วนหนึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารลงทุ นโดยตรงจากจี นใน
ประเทศเหล่านี้รวมถึงประเทศไทยมีตัวเลขที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันการลงทุน
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ท�าให้ตัวเลขการลงทุนของจีนในประเทศไทยสูงขึ้นด้วย
ในแง่นี้กล่าวได้ว่าข้อริเริ่ม BRI มีผลต่อการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะ
การลงทุนจากจีนในไทย แต่ในทางกลับกัน ไม่คอ่ ยมีผลต่อการทีไ่ ทยไปลงทุนโดยตรงในจีน
ด้วยการเปลี่ยนแปลงภายในจีน จากการปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาประเทศชาติ ที่เน้นการ
พัฒนาที่มีคุณภาพมากกว่าการพัฒนาการเน้นปริมาณ มีความเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อม การปรับตัวสูงขึ้นทั้ง
ค่าแรง ราคาที่ดิน ค่าเช่า วัตถุดิบหายากขึ้น การขาดแคลนแรงงาน และการยกเลิกให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท
ต่างชาติที่ไปลงทุนในจีน ประกอบกับต้นทุนในการท�าธุรกิจสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทจีนย้านฐานการผลิตมายัง
ไทยเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่บริษัทจีนเพิ่มการลงทุนในไทยมากขึ้น
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐอเมริกาเพิ่มมาตรการกีดกันการค้าจีน จนเป็นสาเหตุ
ก่อให้เกิดสงครามการค้าระหว่างอเมริกา-จีน ท�าให้สินค้าจีนส่งออกไปอเมริกายากขึ้น ดังนั้น สงคราม
การค้าเป็นตัวกระตุ้นท�าให้บริษัทจีนตัดสินใจไปลงทุนในต่างประเทศรวมถึงมาลงทุนในไทยง่ายขึ้น
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จากการประสานนโยบายระหว่างไทยและจีน เช่น ข้อริเริ่ม BRI, Made in China 2025, GBA,
กับไทยแลนด์ 4.0 และโครงการ EEC ท�าให้บริษัทจีนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการมาลงทุนในประเทศไทย
ในทางปฏิบัติมีบริษัทจีนอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะพื้นที่ EEC และ
คาดกันว่าการลงทุนจากจีนมีส่วนส�าคัญในการผลักดันโครงการ EEC ให้มีความคืบหน้าและประสบความ
ส�าเร็จ
ส�าหรับสถานการณ์การลงทุนของจีนในไทย ปัจจุบันมีบริษัทจีนจ�านวน 123 บริษัทที่ได้เข้ามา
ลงทุนในไทย และพื้นที่ EEC เช่น บริษัทหัวเว่ย และบริษัทพีซีแอล จากข้อมูลของส�านักงานคณะกรรม
ส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่า นักลงทุนจีนและฮ่องกงลงทุนในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
พ.ศ. 2561 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเป็น
2 เท่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 ด้วยมูลค่า 42,562 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป
โลหะ เครื่องจักรและชิ้นส่วนยานยนต์ ขณะที่ช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2562 นักลงทุนจีนยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนใน EEC แล้วกว่า 9,600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.8 ของมูลค่าการยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนใน EEC ทั้งหมดรวม 75,097 ล้านบาท
ตารางที่ 3 สัดส่วนการลงทุนของจีนในประเทศไทย
โครงการ

การลงทุนของจีนในไทย

จ�านวนโครงการ
พ.ศ. 2558
53
พ.ศ. 2559
104
พ.ศ. 2560
87

การลงทุนจากต่างประเทศในไทย

เงินลงทุน จ�านวนโครงการ
124.56
559
325.37
908
275.14
818

เงินลงทุน
1065.40
3010.13
2826.96

จีน/ต่างชาติ
สัดส่วนโครงการ สัดส่วนเงินลงทุน
9.8
11.6
11
11
11
10

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทยและGreater Bay Area ของจีน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย
Greater Bay Area (GBA) ของจีน
จ�านวนเมือง 3 เมือง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
11 เมือง ได้แก่ กวางโจว เซินเจิ้น จูไห่
ตงกวน หุยโจว จงซาน ฝอซาน จ้าวชิง
เจียงเหมิน ฮ่องกง และมาเก๊า
จ�านวนพื้นที่
13,285 ตารางกิโลเมตร
56,000 ตารางกิโลเมตร
จ�านวน
4 ล้านคน
69.6 ล้านคน
ประชากร
65.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่า
ผลิตภัณฑ์
(14.7 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีประเทศ)
(12 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีประเทศ)
มวลรวม
ระบบขนส่ง

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
ระยะทาง 220 กิโลเมตร
อุตสาหกรรม 1) อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
เป้าหมาย 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
4) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
5) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
8) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
9) อุตสาหกรรมเพลิงชีวภาพและเคมี
10) อุตสาหกรรมดิจิทัล

ระบบรถไฟ 2,000 กิโลเมตร
ภายในปี พ.ศ. 2578
1) อุตสาหกรรมสารสนเทศ
2) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
3) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อากาศยาน
4) อุตสาหกรรมการต่อเรือไฮเทค
5) อุตสาหกรรมการผลิตรถไฟ
6) อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่
7) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์พลังงาน
8) อุตสาหกรรมอุปกรณ์การผลิตวัตถุดิบใหม่
9) อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์การผลิตยา
10) อุตสาหกรรมเครื่องมือการเกษตร

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.), 2561
ศักยภาพของทั้งสองพื้นที่ระหว่าง GBA และ EEC นั้น นับว่าทั้งสองพื้นที่ต่างมีข้อได้เปรียบและ
สามารถเกื้อหนุนกันได้ ในภาคการผลิต EEC มีความพร้อมด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเป็น
อย่างมาก ขณะที่ GBA มีความสมบูรณ์แบบของการเป็น Supply Chain ระดับโลกในด้านการผลิต
ที่ มีมาตรฐานสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทั้งสองพื้นที่ต่างมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกันและ
มีศักยภาพเสริมกันและกันอย่างน้อย 6 ประเภทอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ดิจิตอลและ
สารสนเทศ การบินและการขนส่ง ยานยนต์สมัยใหม่ ยาและการแพทย์ และเกษตรชีวภาพ
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3.การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานไทย-จีน
ข้อริเริ่ม BRI มุ่งไปที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับ
ประเทศจีนและประเทศไทยนั้นมีหลากหลายมิติ มีการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน�้าและ
ทางอากาศ ทางบกนั้นมีถนนคุนหมิง-กรุงเทพฯ หรือ ถนน R3A และมีถนนจากจังหวัดต่าง ๆ ไปหนานหนิง
เขตปกครองตนเองกว่างซี เช่น ถนน R9, R12 ส่วนทางน�้ามีการเดินเรือในแม่น�้าแม่โขงและมีการเดินเรือ
มหาสมุทรเชื่อมจีนกับประเทศไทย ส�าหรับเชื่อมโยงทางอากาศ ปัจจุบันเมืองใหญ่ของจีนส่วนมากได้เปิด
เส้นทางการบินกับประเทศไทยโดยตรง รัฐบาลจีนให้ความส�าคัญกับโครงการรถไฟจีน-สปป.ลาว-ไทย
เนื่องจากเป็นโครงการส�าคัญของรัฐบาลจีนที่อยู่ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนระเบียงเศรษฐกิจ
จีน-อินโดจีน ของข้อริเริ่ม BRI แม้ว่าโครงการนี้ต้องมีการเจรจากันหลายครั้ง แต่ท้ายที่สุดทั้งสามประเทศก็
เห็นความส�าคัญและบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม รถไฟไทย-จีนซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
ลงนามสัญญา ซึ่งเป็นประเด็นน่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ และหากรถไฟจากคุนหมิงของจีนเชื่อมกับ
ไทยได้อย่างไร้รอยต่อ นั่นย่อมหมายถึง จีนสามารถเข้าถึงประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน ขณะที่ไทยก็สามารถส่งสินค้าโดยรถไฟไปยังจีนและยุโรปได้โดยสะดวก

3.1 โอกาสและผลกระทบจากโครงการ
รถไฟไทย - จีน
รัฐบาลจีนให้ความส�าคัญต่อรถไฟไทย-จีน
ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้
ประการแรก สนองยุทธศาสตร์ “จีนลงใต้”
หากพิ จ ารณาจากภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศจี น ด้ า น
ตะวันออกของจีนเป็นมหาสมุทร และมีเกาะเล็ก
เกาะใหญ่ ซึ่ ง เป็ น เกาะของจี น เกาหลี ญี่ ปุ่น
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มีบางประเทศใช้ยุทธศาสตร์

“ไข่มุก” ล้อมรอบ ปิดกั้นจีนด้วย ด้วยเหตุนี้เอง
จึงเป็นส่วนหนึง่ ของปัญหาทะเลจีนใต้ หลายประเทศ
ต่างอ้ า งสิ ท ธิ์ เ หนื อ ดิ นแดน เพราะเกาะเหล่านี้มี
ความส�าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ด้านเหนือของจีน
เป็ น มองโกเลี ย และรั ส เซี ย มี ซึ่ ง ความเข้ ม แข็ ง แต่
ไม่สามารถออกทะเลได้ ด้านตะวันออกยังมีความ
ไม่สงบและไม่มีทางออกสู่ทะเล เช่น เขตปกครอง
ตนเองซินเจียงเป็นต้น ประเทศทางผ่านสู่ทะเลใกล้
ที่สุดคือประเทศไทย ดังนั้นส�าหรับซินเจียงจ�าเป็น
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ต้องสร้างทางรถไฟตามแนวเส้นทางสายไหมทาง
บกไปเชื่อมยุโรป ทางเลือกที่ดีที่สุดคือผ่านประเทศ
ไทยสามารถเข้ า ถึ ง ทั้ ง มหาสมุ ท รแปซิ ฟ ิ ก และ
มหาสมุทรอินเดีย แม้มีประเทศเมียนมาและกัมพูชา
เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง แต่เทียบแล้วประเทศไทย
เป็ น ศู น ย์ ก ลางของอาเซี ย นและมี ค วามพร้ อ ม
มากกว่ า เนื่ อ งจากการผ่ า นประเทศไทย จี น
สามารถไปถึงมาเลเซีย และสิงคโปร์อีกด้วย ดังนั้น
ประเทศไทยจึงมีความส�าคัญยิ่งส�าหรับยุทธศาสตร์
จีนลงใต้
ประการที่สอง จีนมีความจ�าเป็น เนื่องจาก
ประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ มณฑลต่าง ๆ ที่อยู่
ภาคตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ เช่น
ซินเจียง ส่านซี ซานซี เสฉวน กุ้ยโจว ฉงชิ่ง คุนหมิง
สามารถขนส่ ง สิ น ค้ าผ่านรถไฟไทย-จีน ซึ่งเป็น
ทางเลื อกที่ ดี ที่ สุ ด ทางหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางจีน
พยายามสร้างความเชื่อมโยงภายในประเทศ ได้มี
การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมคุนหมิง-ปักกิ่ง
คุ น หมิ ง -เซี่ ย งไฮ้ คุ น หมิ ง -ฉงชิ่ ง คุ น หมิ ง -เฉิ น ตู
เป็นต้น คุนหมิงสามารถเข้าถึงเมืองต่าง ๆ ของจีน
และเชื่ อ มยุ โรปได้ ด ้ ว ย ถ้ า หากคุ น หมิ ง เชื่ อ มกั บ
ประเทศไทย นั่นย่อมหมายถึงเมืองอื่นก็สามารถ
เข้าถึงประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน
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ประการที่สาม เป็นโครงการความร่วม
มือน�าร่อง แม้ประเทศจีนตั้งเป้าหมายว่าระบบ
รถไฟความเร็วสูงของจีนเป็นระบบที่ดีที่สุด ในโลก
และมีโครงการความร่วมมือพัฒนารถไฟความเร็ว
สูงหลายโครงการ แต่โครงการต่างๆ ก็ประสบอุปสรรค
ทั้งการยกเลิกหรือชะลอโครงการ ประเทศไทยซึ่ง
เป็นประเทศใกล้ชิดของจีน จึงต้องท�าโครงการความ
ร่วมมือนี้ให้ส�าเร็จเป็นแบบอย่างให้ประเทศอื่นดู
เป็นตัวอย่าง
ดังนั้น จีนจึงมองว่ารถไฟไทย-จี น เป็ น
ประโยชน์ ต ่ อ จี น ในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คง
และเชิงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ส� า หรั บ ประเทศไทยก็ ต ระหนั ก ว่ า รถไฟ
ไทย-จีน เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันแม้ว่าประชาชน
บางกลุม่ นักวิชาการบางกลุม่ เห็นต่าง โดยมีประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการสร้างรถไฟ ไทย-จีน หลาย
ด้าน ได้แก่
1) ขยายความเจริญสู่ภูมิภาค ถ้าเทียบแล้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเศรษฐกิจเจริญ
น้อยกว่าภาคอื่น เหตุผลประการหนึ่งคือการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการขนส่งทางทะเล ขนส่งทาง
รางเป็นต้น การมีรถไฟไทย-จีน เท่ากับเป็นการสร้าง
และขยายโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
2) ลดต้ นทุ นการขนส่ ง ของประเทศไทย
โดยภาพรวม หากก่อสร้างรถไฟไทย-จีน เสร็จ ใช้
รถไฟไทย-จีน ขนส่งผู้โดยสาร และรถไฟทางคู่ที่มีอยู่
เดิมบรรลุสินค้า ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย
และต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งระบบ

3) ถ้าไม่สร้างรถไฟไทย-จีน เท่ากับว่าประเทศไทยตกขบวนรถไฟการพัฒนาขบวนนี้ไป ท�าให้
ระบบรถไฟของประเทศไทยหยุดอยู่กับระบบเก่าซึ่งสร้างมา 100 กว่าปี ในขณะเดียวกันประเทศอื่นมีการ
พัฒนาเป็นระบบสมัยใหม่มากขึ้น
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วรั ฐ บาลจี น กั บ รั ฐ บาลไทยต่ า งก็ ใ ห้ ส� า คั ญ ต่ อ โครงการความร่ ว มมื อ รถไฟ
ไทย-จีนเป็นอย่างมากเราจะเห็นได้ว่าผู้น�าไทยและผู้น�าจีนพบกันครั้งใดก็มีการพูดคุยให้ผลักดันโครงการ
รถไฟไทย-จีนทุกครั้ง
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1) จีนให้ความส�าคัญต่อโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน จีนคาดหวังสูงต่อรัฐบาลไทยในการ
ผลักดันการสร้างรถไฟไทย-จีน โดยเร็ว จีนสร้างเส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย ในส่วนที่จีนเรียบร้อยแล้ว รถไฟ
ช่วงจีน-สปป. ลาวก็ก�าลังเร่งก่อสร้าง ไทยจึงควรเร่งรัดการสร้างรถไฟในส่วนของประเทศไทยให้แล้วเสร็จ
ส�าหรับการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟให้เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อเป็นโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงด้าน
อื่นๆ ในวันข้างหน้า
2) ในเชิงยุทธศาสตร์ความส�าคัญของรถไฟไทย-จีน ไม่เพียงแต่เชื่อมเส้นทางจีน-ไทย แต่เป็นรถไฟ
สายจีน-อาเซียน ที่จะพาดผ่านหลายประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค และจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นหากโครงการรถไฟจีน-สปป. ลาว-ไทย ส�าเร็จ และจะสามารถเชื่อมต่อกับ
รถไฟความเร็วสูงสามสนามบิน ไทยควรวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ที่จะท�าให้พื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน
3) ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ระดั บ นโยบายและระดั บ ท้ อ งถิ่นที่ รถไฟไทย-จี น จะ
พาดผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย จ�าเป็นต้องร่วมมือกันและ
จะต้องคิดไกลและมองกว้างในระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว
รัฐบาลต้องพิจารณาการพัฒนาระบบรางโดยองค์รวม เช่น ต้องก�าหนดบทบาทของ
ระบบรถไฟมิเตอร์เกจที่มีอยู่เดิม (ราง 1 เมตร) และระบบรถไฟขนาดรางมาตรฐาน
ที่จะก่อสร้างใหม่ (ราง 1.435 เมตร) เพื่อก�าหนดบทบาทให้ชัดเจนว่า จะสามารถรองรับ
ผู้โดยสารและสินค้าที่แตกต่างกันอย่างไร
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4) หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้า
สถาบันการศึกษา ฯลฯ ในการวางแผนเชิงนโยบายรองรั บการเปลี่ ย นแปลงในพื้ นที่ จากการก่ อ สร้ า ง
เส้นทางรถไฟไทย-จีน มุ่งวางแผนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมืองยุทธศาสตร์ตามเส้นทางรถไฟ เช่น อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา นอกจากนั้นควรส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ด้านเทคโนโลยีร ะบบราง ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีระบบราง
และโลจิสติกส์ที่ทันสมัย สนับสนุน SmartCity ในจังหวัดที่รถไฟจีน-ไทย ผ่าน

5) โครงการรถไฟไทย-จีน เป็นการหยิบยืน่ โอกาสกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ทั้งด้านการสร้างงานและการกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่หาก
มีการค้าการลงทุนและการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวมากขึ้น แต่ทั้งหมดนี้ไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้โดยอัตโนมัติจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ในพื้นที่ ทั้งจากภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจ เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดย่อม ฯลฯ เพื่อ
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลประโยชน์ในเชิงพื้นที่รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับโครงการตามความเหมาะสม
3.3 ข้อเสนอแนะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การน�าเสนอความริเริ่ม ยุทธศาสตร์ BRI ของจีน หรือ
ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา มาประมวลวิเคราะห์พบว่า
1) อาเซียนเป็นจุดศูนย์กลางในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของยุทธศาสตร์อินโด - แปซิฟิกอาเซียน
มีบทบาทในการจัดระเบียบภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก ของอาเซียนในด้านภูมิรัฐศาสตร์และในมิติบทบาท
ของไทยในอาเซียน ดังนั้นไทยควรส่งเสริมให้อินโด - แปซิฟิก เป็นศูนย์กลางทางทะเล
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2) ไทยยึดมั่นหลักการรักษาความเป็นกลางในการด�าเนินงานมาโดยตลอด ไทยควรมอง
ว่าการเสนอยุทธศาสตร์ของแต่ละฝ่ายเป็นการเสนอแนวทางของการพัฒนาและจัดระเบียบโลกใหม่ ดัง
นั้นทุกฝ่ายมีสิทธิ์เสนอยุทธศาสตร์และถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งหรือโอกาสหนึ่งส�าหรับประเทศไทย
3) ไทยควรส่งเสริมให้อาเซียนมีความสามัคคีกัน รวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงและ
ประกาศจุดยืนเพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์และต่อรองกับมหาอ�านาจในนามของอาเซียนตามจิตวิญญาณ
อาเซียนฉันทามติ ประเทศไทยและประเทศอาเซียนเป็นประเทศเล็กไม่มีพลังก�าลังมากพอทั้งการสนับสนุน
หรือต่อต้านยุทธศาสตร์ มีแต่พลังผลักดันให้อาเซียนมีความเข้มแข็ง การเจรจาใดหรือการร่วมมือใดในนาม
ของอาเซียนจะท�าให้การเจรจาหรือการร่วมมือมีน�้าหนักมากยิ่งขึ้น ในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ายุทธศาสตร์ BRI
ของจีน หรือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่สหรัฐอเมริกาให้ความส�าคัญและมีบทบาท

4. ข้อเสนอแนะนโยบายการค้าและการลงทุน
ประการแรก จีนได้เข้ามามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจกับไทยเป็นอย่างมากและเมื่อพิจารณาจากขนาด
และบทบาททางเศรษฐกิ จ ของจี น ทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก คงจะยากที่ ไ ทยจะแข่ ง ขั น กั บ
มหาอ�านาจใหญ่อย่างจีน จึงควรมุ่งด้านความร่วมมือและพยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเติบใหญ่
ของจีน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น ในมิติทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงควรด�าเนินนโยบายเน้น
การเติบโตไปกับมังกรจีน (Rise with the Dragon) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบใหญ่ของจีน ทั้งด้านการ
บริโภคและการผลิต เช่น เน้นการผลิตสินค้าไปขายคนจีนที่มีก�าลังซื้อมากขึ้น และเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่
อุปทานการผลิตของจีนที่จะขยายไปยังตลาดโลกต่อไป รวมทัง้ การใช้ประโยชน์และเน้นการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
นวัตกรรมจากจีน โดยเฉพาะเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยุคใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ Made in China 2025
ของรัฐบาลจีน
จีนมีขนาดเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัวมากขึ้น และชนชั้นกลางจีนก็มีรายได้และมีก�าลังซื้อ
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งมีความคืบหน้าของการพัฒนาและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคตอนใน
ส่งผลให้ชาวชนบทจีนมีฐานะดีขึ้น ทั้งหมดนี้สะท้อนโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีต่อไทย ทั้งด้านการส่งออก
สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปจีนและโอกาสที่คนจีนจะออกมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น
ประการที่สอง ด้านการค้า แม้ว่าตลาดจีนมีความส�าคัญส�าหรับไทยในฐานะคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย
และมีส่วนส�าคัญในการสร้างรายได้หลักด้านการส่งออกให้ไทย อย่างไรก็ดี โครงสร้างการส่งออกสินค้าไทย
ไปจีนส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าวัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบที่มูลค่าเพิ่มต�่าและจีนไม่ได้น�าเข้าสินค้าเหล่านี้จากไทยไป
เพื่อการบริโภค แต่กลับน�าไปเป็นชิ้นส่วนหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าส่งออกไปต่างประเทศไทยจึง
เป็นเพียงแค่โซ่ข้อหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของจีนและยิ่งมีผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ยิ่งมีโอกาส
ที่จีนจะซื้อสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบ/กึ่งวัตถุดิบเหล่านี้จากไทยลดลง
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ของไทยควรจะมีการปรับโครงสร้างสินค้าส่งออกไปจีนอย่าง
จริงจัง โดยเน้นการส่งออกสินค้าส�าเร็จรูปเพื่อการอุปโภคบริโภคไปป้อนผู้บริโภคจีนให้มากขึ้น เช่น อัญมณี
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เครื่องประดับตกแต่งบ้าน เป็นต้น ในขณะนี้ ชนชั้นกลางจีนได้
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และมีผู้บริโภคจีนที่นิยมสั่งสินค้าออนไลน์
มากที่สุดในโลกมีประมาณ 650 ล้านคน ที่สั่งสินค้าออนไลน์ผ่าน
มือถือ เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีส�าหรับการหันมาปรับโครงสร้าง
การส่งออกสินค้าส�าเร็จรูปจากไทยไปจีนอย่างจริงจัง
ประการที่สาม ด้านการลงทุน แม้การลงทุนจากจีนมา
ไทยมากขึ้น และมีการเชื่อมโยงข้อริเริ่ม BRI กับโครงการ EEC
ของไทยรวมทั้งการเชื่อมโยงกับพื้นที่ GBA ของจีน รัฐบาลโดย
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรปรับโครงสร้าง
การลงทุ น ในการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารลงทุ น ในเชิ ง คุ ณ ภาพ
มากกว่าเชิงปริมาณ และควรมีเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่รัดกุมในการ
ส่งเสริมการลงทุนจากจีน เช่น 1. ควรเป็นโครงการลงทุนที่จะ
เอื้อประโยชน์ตอบแทนให้กับเศรษฐกิจชุมชน/ท้องถิ่นของไทย
2. ต้องช่วยสร้างสร้างงานและสร้างความเข้มแข็งให้คนไทยใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้วิชาชีพ เทคโนโลยี หรือในลักษณะให้
มีการตั้งบริษัทลูก ที่บริหารโดยคนไทยเพื่อสนับสนุนบริษัทแม่
เป็นต้น 3. ควรเป็นการลงทุนที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้
วัตถุดิบภายในประเทศของไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตร และ
ช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่าในบางกรณี
ที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ภายในประเทศ
โดยใช้น�้ายางดิบจากเกษตรกรชาวไทย เป็นต้น
ประการสุดท้าย ไทยไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้ วยกั บจี นใน
ทุกเรื่อง หากแต่ในบางประเด็ น ที่ จี น มี ค วามก้ า วหน้ า และจะ
เป็นประโยชน์กับไทย อย่างเช่น การน�าเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา
ความยากจนของจีน เราก็ควรศึกษาจากจีนเป็นต้นแบบ ส่วนใน
ด้านการลงทุน การรุกคืบเข้ามาของทุนจีนจะเป็นประโยชน์กับ
เศรษฐกิจไทยหรือไม่ ไม่ควรจะพิจารณาเพียงแค่ตัวเลขมูลค่า
โครงการฯ แต่ต้องให้ความส�าคัญกับ “คุณภาพ” ของแต่ละ
ประเภทธุ ร กิ จ ที่ ทุ น จีนเข้ามาลงทุนในไทย รวมทั้งประเด็นการ
รุกคืบของทุนจีนที่จะกระทบต่อ SME ไทย/ผู้ผลิต/ผู้ค้าเดิมที่
มีอยู่แล้วในประเทศ จนถึงขณะนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาพลักษณ์ของ
จีนด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งอิทธิพลและบทบาทของจีนในไทย ยังมี
ทั้งด้านบวกและด้านลบ
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