บทคัดย่ อ
โครงการวิจัยเรื อ ง “กลไกและปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างรั ฐบาลกลางและรั ฐบาลท้ องถินของ
ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน ในกรอบการตกลงเขตการค้ าเสรี จีน – อาเซียน : ศึกษา
กรณีมณฑลทีมีนัยยะสําคัญต่ อประเทศไทย”
ประเทศจีนนันเป็ นประเทศทีมีการบริ หารจากส่วนกลาง รวมไปถึงกิจการระหว่างประเทศก็
เช่นกัน การทีการระหว่างประเทศจะต้ องอยู่บนพืนฐานของผลประโยชน์แห่งชาติ เมือนํามาเทียบ
กับประเทศจีนนันได้ ทําให้ เกิดคําถามทีว่า ผลประโยชน์แห่งชาตินนั แท้ ทีจริ งคือผลประโยชน์ของ
ใคร และผลประโยชน์ทีว่า เหตุใดถึงเรี ยกว่าเป็ นผลประโยชน์แห่งชาติหากผลประโยชน์นนทั
ั บซ้ อน
กันจนเกิดความขัดแย้ ง
ในยุคโลกาภิวัตน์ ทีกิจการทางด้ านเศรษฐกิจขึนมามีบทบาทสําคัญต่อการเมืองโลก จึง
สามารถคาดหวังได้ ว่า กลุ่มผลประโยชน์ทงที
ั เป็ นในรูปแบบสมาคมและระดับท้ องถินจะมีบทบาท
มากขึนในกิจการระหว่างประเทศ ซึงสิงทีต้ องการศึกษานีก็เพือทีจะตอบคําถามทีว่าผลประโยชน์
ใดบ้ างทีเรี ยกได้ วา่ เป็ นผลประโยชน์แห่งชาติตอ่ กิจการเขตการค้ าเสรี จีน-อาเซียนนี ซึงจัดได้ ว่าเป็ น
คําถามทีกว้ าง ดังนันการวิจยั นีจึงได้ ยกตัวอย่างรัฐมณฑลขึนมา 2 รัฐมณฑล กล่าวคือ มณฑล
หยุนหนาน เขตปกครองตนเองกว่างซีชนชาติจ้วง เพือศึกษาถึงผลประโยชน์ของรัฐทังสองต่อเขต
การค้ าเสรี จีน-อาเซียน ว่ารัฐมณฑลทังสองนันทําอย่างไรเพือให้ ได้ มาซึงผลประโยชน์ของรัฐมณฑล
ตน อีกทังรัฐมณฑลทังสองนันมีผลประโยชน์อย่างไรต่อส่วนการบริ หารงานกลาง ดูว่าผลประโยชน์
ของรั ฐมณฑลเหล่านันเป็ นไปในลักษณะสอดคล้ อง แข่ง ขัน หรื อขัดแย้ ง กันอย่างไร รวมไปถึง
ท่ามกลางผลประโยชน์ทีแตกต่างกันเหล่านัน จะนําไปสู่นโยบายของประเทศจีนต่อเขตการค้ าเสรี
จีน-อาเซียนอย่างไร
โครงการนีได้ ตอบคําถามเหล่านันโดยการสร้ างกรณีศึกษา และอยู่บนพืนฐานของทฤษฎี
และโมเดลตัวอย่าง ซึงเหตุผลที การวิจัยนีได้ ยกรั ฐมณฑลตัวอย่างทัง 2 มณฑลขึนมา นันคือ

มณฑลหยุนหนาน (Yunnan) หรื อยูนนาน เขตปกครองตนเองกว่างซี ช นชาติจ้ วง (Guangxi
Zhuangzu Zizhiqu) หรื อกวางสี มีดงั นี
ประการที หนึง รั ฐ มณฑลเหล่านันเป็ นตัวอย่างทีชัดเจนสําหรั บการทําความเข้ าใจกลไก
ท้ องถินของนโยบายจีนต่อเขตการค้ าเสรี จีน-อาเซียน โดยทางด้ านภูมิศาสตร์ ของมณฑลหยุน
หนานทีมีทีตังอยู่ใกล้ กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทังก่อนหน้ าทีจะมีข้อเสนอการจัดตัง
เขตการค้ าเสรี จีน-อาเซียน มณฑลหยุนหนานได้ มีการประกาศยุทธศาสตร์ การพัฒนาเบ็ดเสร็ จ โดย
การนํามณฑลหยุนหนานเข้ าสู่ระดับระหว่างประเทศติดต่อกับจีนตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ และภูมิภาคเอเชียใต้ การทีจะทําให้ นโยบายดังกล่าวประสบความสําเร็ จนัน
จํ าเป็ นต้ องได้ รับความร่ วมมื อทังจากภาครั ฐ บาล ภาคธุรกิ จ ภาควิช าการ และสื อต่างๆ ทังนี
จําเป็ นต้ องประกอบด้ วยการสร้ างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และงบสนับสนุนการศึกษา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ท่ามกลางจุดแข็งทางด้ านภูมิศาสตร์ ของมณฑลหยุนหนานนัน
มณฑลดังกล่าวก็มีจดุ อ่อน กล่าวคือสภาพทางเศรษฐกิจทียังคงด้ อยพัฒนา และไม่ได้ เป็ นตลาด
ขนาดใหญ่สําหรับการนําเข้ าสินค้ าจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื อเป็ นผู้นําหลักในการ
ส่งออก รวมไปถึงการติดต่อทางด้ านคมนาคมภายในประเทศจีนทีไม่เพียงพอ ซึงต่างจากมณฑล
ทางตะวันออกทีมีสภาพทางเศรษฐกิจทีค่อนข้ างได้ รับการพัฒนาแล้ วและกําลังขยายกว้ างออกไป
อย่างรวดเร็ ว อีกทังประชาชนภายในมณฑลมีประสบการณ์ทางด้ านธุรกิจ และมีโอกาสในการทํา
การค้ าระหว่างประเทศมากกว่าประเทศอื นในภูมิภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึงการศึกษา
ลักษณะความแตกต่างของข้ อเด่นและข้ อด้ อยของรัฐมณฑลตัวอย่างเหล่านีจะสามารถทําให้ เข้ าใจ
ว่า จีนจะดําเนินนโยบายต่อเขตการค้ าเสรี จีน-อาเซียนอย่างไรให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุด
ประการทีสอง นโยบายพัฒนาตะวันตกของจีนนีได้ ส่งผลต่อรัฐบาลกลางจีนอย่างไรในการ
ประสานความแตกต่างระหว่างตะวันออกทีพัฒนาแล้ วและตะวันตกทียังด้ อยพัฒนา ยกตัวอย่าง
เช่น มณฑลหยุนหนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซีชนชาติจ้วง จากการทีนักวิจยั หลายคนได้
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เข้ าใจว่าจีนตะวันออกและจีนตะวันออกเฉี ยงใต้ ไ ด้ ประสบความสําเร็ จอย่างมากจากนโยบาย
ปฏิรูปและเปิ ดประเทศของจีน (Reform and Opening-up Policy) ตังแต่ปลายทศวรรษที 70
ในขณะที ส่ว นอื นของจี น ได้ รั บ อานิ ส งส์ จ ากนโยบายดัง กล่า วน้ อ ยหรื อ ไม่มี เ ลย ปั จ จุบัน ส่ว น
บริ หารงานกลางของจีนได้ หนั มาให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาจีนทางตะวันตกมากขึน และการ
จัดทําเขตการค้ าเสรี จีน-อาเซียนนันได้ ถกู จับตามองมากทีสุดในขณะนี หลังจากการถูกจับตามอง
เมื อครั งการเข้ าเป็ นสมาชิกองค์การการค้ าโลก ซึงแน่นอนว่าการจับตามองจะต้ องเป็ นไปใน
ลักษณะทีแตกต่างกัน ซึงการจัดทําเขตการค้ าเสรี จีน-อาเซียนนีมิได้ เป็ นการท้ าทายแต่เฉพาะรั ฐ
มณฑลและประชาชนในมณฑลนัน แต่รวมไปถึงเป็ นการท้ าทายต่อการบริ หารงานกลางของจีน
ด้ วย ซึงการทําความเข้ าใจนโยบายของจีนต่อการจัดทําเขตการค้ าเสรี ดงั กล่าวจะสามารถดูได้ จาก
การขยายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ ทวถึ
ั งกันท่ามกลางความไม่สมดุลทางด้ านการพัฒนาของ
แต่ละภาค
ดัง นัน ในการวิจัยความแตกต่างของรั ฐมณฑลตัวอย่างทังสอง กล่าวคือ รั ฐมณฑลจาก
ตะวันตกเฉียงใต้ ทีไม่มีทางติดต่อทางทะเล และรัฐมณฑลจากชายฝั งตะวันออก โดยมีคําถามใหญ่
อยู่ 2 คําถาม คือ หนึง รัฐมณฑลและประชาชนของมณฑลนันตอบรับอย่างไรต่อเขตการค้ าเสรี
จีน-อาเซียนและได้ เพิมโอกาสทางธุรกิจแก่กลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อไม่ สอง รัฐ
มณฑลจะมีส่วนอย่างไรต่อนโยบายของจี นต่อเขตการค้ าเสรี จีน-อาเซียน และต่อผลประโยชน์
ท้ องถินทางด้ านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ

คําสําคัญ : กลไกและปฏิสมั พันธ์ รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้ องถิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เขตการค้ าเสรี จีน – อาเซียน มณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกวางสีชนชาติจ้วง
v

Abstract
The Research Project titled “Mechanism and Interaction between Central Government and
Local Government of The People’s Republic of China in The Framework of China-ASEAN
Free Trade Area (CAFTA) ; The Case of Provinces Relevant to Thailand”
Foreign affairs have been correctly thought to fall within the jurisdiction of the central
administration, which is especially true for China. But as it is equally true that national
interest governs foreign policy, there arise such questions: whose interest is national
interest, how that interest becomes national interest, what if the interests of different people
conflict with one other? In a time of globalization, when economic affairs are gaining higher
priority on the agenda of world politics, it can be expected that interest group on either guild
or territorial basis will be more active in foreign affairs. Bearing these in mind, we would like
to ask whose interest is put into the basket of national interest, and how, with respect to
CAFTA? Surely that is still an awfully big question. To make this research project feasible, we
are to focus on a shot part of the long spectrum: what is the local interest of the sampled
provinces, namely Yunnan province, Zhejiang province and Shanxi province regarding
CAFTA? What they are doing by themselves to materialize such interest? How these
provinces have their interest taken into account by the Central Administration? Are those
local interests complementary to each other, or competitive and even conflicting in nature?
How can those different concerns be woven into a consistent national interest, guiding
China’s commitment to CAFTA? Whether and to what extent can this approach shed light on
China’s foreign policy? To answer all these questions, this project is to conduct case study,
laying down sound foundation for developing theories or models. And why we choose
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Yunnan, Zhejiang and Shanxi Province for case study? There are at least two reasons as
follows:
Firstly, those provinces are typical for understanding the local dynamics behind
China’s CAFTA policy. Yunnan is geographically adjacent to Southeast Asia. Before the
CAFTA initiation, Yunnan has declared as one of its overall development strategies to
“construct Yunnan into a international thoroughfare connecting Southwest China and
Southeast & South Asia”. To put this policy into effect, government organs, business
circle, academic community and mass media are all mobilized to contribute their
wisdom and creativity, with large-scale infrastructure constructions being underway and
more funds for Southeast Asian Studies. However, with all the advantage of geographic
proximity, Yunnan has its own weaknesses. Due to its underdeveloped economy,
Yunnan itself is neither a large market for Southeast Asian goods, nor the main provider
of export goods, and its insufficient transportation connection with other parts of China
seems to make the situation worse. Zhejiang province, however, is quite different as of
CAFTA. Its economy is rather developed and rapidly expanding, its people are more
experienced in business and have much more overseas commercial opportunities other
than Southeast Asian. And Shanxi, as an inland province, has neither geographic
advantage, nor traditional linkage with Southeast Asia. By studying those provinces, we
can get a more comprehensive prospect on how China’s commitment will make CAFTA
a fruitful arrangement.
Secondly, China’s policy of “developing the West” may have considerable impact
on how the Central Administration coordinates the likely different concerns of the
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developed east and the underdeveloped west, i.e., Zhejiang and Yunnan(and Shanxi
province) in this study, providing a unique and prospective angle of view for
understanding China’s policy towards CAFTA. As most researchers understand, east
and southeast China attributes lots of its achievement to the “Reform and Opening-up
policy” since the late 1970s, from which inner China benefited less, if none. Nowadays,
the Chinese central administration has come to address the imbalance, giving highest
priority to developing “the west”. As for CAFTA, which may be thought to be a most
eye-catching external economic commitment only second to WTO since the late 1970s,
surely it will mean things quite different for those various regions. What to do under such
circumstances, and how, is not a challenge confronted only by the local government
and its people, but also by the central administration. How to maximize its economic
gains from the arrangement while avoiding further negative effect on the imbalance will
be a promising way of understanding China’s follow-up policy towards CAFTA.
Thus, by focusing on the three provinces typical of the Southwest, the Coastal East,
and the inland northwest, and making comparisons between them, we expect to find
some stimulating answers to these two questions: firstly, how the local government and its
people response to CAFTA, providing business opportunity for southeast Asian
economies? Secondly, how can local responses (maybe even initiatives) account for
China’s policy toward CAFTA in particular, and local interest for its external economic
relations in general?
Key Words : Mechanism and Interaction, Central Government, Local Government,
CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area), Yunnan Province, Guangxi Autonomous.
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