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Abstract
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The objective of this research is to study the change
of political identity and interests of Taiwan that affect
the relationship between Taiwan and Thailand in the
social and cultural dimension from the Constructivist
theory. This research uses qualitative research by using
documentary research and in-depth interview with 4
Thai and Taiwanese scholars and 2 high-ranking officials
of Taipei Economic & Cultural Office in Thailand. The
data are analyzed by using descriptive analysis. The
results and the suggestion are summarized as follows:
Taiwan’s democratization has begun in the
1980s which has defined the new meaning of Taiwanese
national identity and interests. This change has been
consistent with the norms of international politics during
the end of the cold war that liberal democracy is
universal value. According to Constructivism, the new
constructed national identity of Taiwan aims to
determine forms of relations that are different from ones
in the past. The rise of Taiwanese democratic political
system identity has propelled its foreign policy to extend
cooperation with various countries. Especially, the New
Southbound Policy has emphasized more people-to
-people cooperation that advances the relationship
between Taiwan and Thailand in education and
tourism, including the cooperation among International
Non-Governmental Organizations and Non-
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Governmental Organizations of both countries. The
research suggests that Thai government, Thai private
companies, as well as Thai civil society organizations
should seek more cooperation in several aspects such
as education, medicine, and technology with Taiwan
which has advanced competencies and capabilities
more than Thailand.

Taiwan, Political Identity, International

Keywords: Relations, Social and Cultural Dimension,

Constructivism
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
อัตลักษณ์ทางการเมืองและผลประโยชน์ของไต้หวันที่ส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับไทยในมิติด้านสังคม
และวัฒนธรรมจากมุมมองของทฤษฎีในส�ำนักประกอบสร้าง
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพคือการวิจัยเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวไต้หวันจ�ำนวน
4 ท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของส�ำนักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทยจ�ำนวน 2 ท่าน ข้อมูลทัง้ หมด
ถูกน�ำมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้
กระบวนการท�ำให้เป็นประชาธิปไตยของไต้หวันทีเ่ ริม่ ต้นขึน้
ในทศวรรษ 1980 ได้ก�ำหนดนิยามความหมายใหม่แก่อัตลักษณ์
และผลประโยชน์แห่งชาติของไต้หวันซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับปทัสถานของการเมืองระหว่างประเทศในช่วง
ยุคปลายสงครามเย็นเป็นต้นมา ที่ระบอบเสรีประชาธิปไตย
เป็นค่านิยมสากล และเมื่อวิเคราะห์ภายใต้กรอบของทฤษฎีใน
ส�ำนักประกอบสร้างนิยมก็จะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ที่
ไต้หวันได้สถาปนาขึ้นใหม่นี้มีเป้าหมายในการก�ำหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีแ่ ตกต่างไปจากอดีต ทัง้ นีก้ ารเกิด
ขึ้นของอัตลักษณ์ทางระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ไต้หวันมาพร้อมกับการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศที่ต้องการ
ขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับนานาประเทศ โดยเฉพาะ
นโยบายมุ่งใต้ใหม่ที่ให้ความส�ำคัญมากยิ่งขึ้นกับความร่วมมือ
ระหว่างประชาชนกับประชาชนซึง่ ช่วยส่งเสริมให้ไต้หวันและไทย
มี ค วามร่ ว มมื อ มากขึ้ น ในด้ า นการศึ ก ษาและการท่ อ งเที่ ย ว
รวมถึงความร่วมมือระหว่างตัวแสดงทีเ่ ป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ระหว่ า งประเทศ ตลอดจนองค์ ก ารพั ฒ นาเอกชนและภาค

ประชาสังคมของไต้หวันและไทย นอกจากนีก้ ารวิจยั มีขอ้ เสนแนะ
เชิงนโยบายคือ รัฐบาลไทย บริษัทเอกชนตลอดจนองค์การภาค
ประชาสังคมของไทยควรจะแสวงหาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
กับไต้หวันให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จาก
ศักยภาพและขีดความสามารถในด้านที่ไต้หวันมีมากกว่าไทย
เช่น การศึกษา การแพทย์ และเทคโนโลยี

ค�ำส�ำคัญ:

ไต้หวัน, อัตลักษณ์ทางการเมือง, ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ, มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม,
ส�ำนักประกอบสร้างนิยม
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สาธารณรัฐประชาชนจีน (The People’s Republic of China:
PRC) ก� ำ ลั ง มี บ ทบาทอย่ า งมากในทางการเมื อ งระหว่ า งประเทศ
และปัจจัยจากการด�ำเนินนโยบายจีนเดียว (one China policy) ได้ส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อการเมืองระหว่างประเทศของไต้หวันหรือชือ่ อย่าง
เป็นทางการคือ สาธารณรัฐจีน (Republic of China: ROC)ๅ (Friedman,
2006) เนื่องจากไต้หวันมีอัตลักษณ์แห่งชาติอย่างเป็นทางการที่มีความ
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การเมืองของจีนตั้งแต่สมัยการปฏิวัติจีนเมื่อ
ปี 1911 และรัฐบาล “ก๊กมินตั๋ง” (Kuomintang: KMT)2 หรือคณะชาติ
ภายใต้การน�ำของเจียงไคเชก (Chiang Kai-shek) ที่ได้แพ้สงครามให้
แก่ พ รรคคอมมิ ว นิ ส ต์ ที่ ป กครองจี น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น แม้ ว ่ า หลั ง จาก
รัฐบาลก๊กมินตั๋งหลบหนีมาสู่เกาะไต้หวันเมื่อปี 1949 ประเทศต่าง ๆ
จ�ำนวนมากยังคงรับรองความเป็นรัฐของไต้หวัน แต่ไต้หวันต้องประสบ
ปั ญ หาทางอั ต ลั กษณ์อ ย่า งมากเมื่อ ได้สูญเสีย ฐานะตั วแทนชาวจี น
ในองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้กับจีน เมื่อปี 1971
(Davison, 2003, p. 96) ต่อมาสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอ�ำนาจ
ฝ่ายโลกเสรีที่ให้การรับรองไต้หวัน ได้เปลี่ยนมามีความสัมพันธ์ทาง
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_______________
1
ในบทความวิจยั นีจ้ ะเรียก สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า “จีน” และเรียก สาธารณรัฐจีน ว่า “ไต้หวัน”
โดยจะเห็นได้วา่ เมือ่ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน (Chinese Communist Party: CCP) สามารถ
ช่วงชิงอ�ำนาจรัฐจากรัฐบาล “ก๊กมินตั๋ง” (Kuomintang: KMT) และประกาศสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1949 รัฐบาลจีนได้ถือว่าสาธารณรัฐจีนได้ล่ม
สลายลงไปแล้ว และถือว่ารัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นรัฐบาลที่ชอบธรรม เช่นเดียวกับเป็น
รัฐบาลจีนเพียงแห่งเดียวในเวทีระหว่างประเทศ โดยมีอำ� นาจอธิปไตยเหนือประเทศจีนรวมถึงไต้หวัน
ซึ่งรัฐบาลจีนถือว่าเป็นเพียงมณฑลหนึ่งของจีนด้วย (สิทธิพล เครือรัฐติกาล และ วรศักดิ์ มหัทธ
โนบล, 2558, น. 104)
2
KMT มาจากชื่อเต็มคือ Chungkuo Kuomintang หรือ พรรคชาตินิยมจีน (Chinese Nationalist
Party) แต่ภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีหลี่เติงฮุย ค�ำว่า “Chinese” ถูกตัดออกจากชื่อ
พรรคเพราะต้ อ งการให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปสู ่ จิ ต ส� ำ นึ ก ความเป็ น ไต้ ห วั น (Taiwanese
consciousness) (Huang, T.-l., 2004, as cited in Liu, J. C.-N., 2004, p. 3)
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การทูตกับจีนและยอมรับนโยบายจีนเดียวเมื่อปี 1979 ขณะที่รัฐบาลจีน
ถือว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีน แต่ในทางพฤตินัยนั้นไต้หวันยังมี
การบริหารประเทศแยกต่างหากจากรัฐบาลจีนบนแผ่นดินใหญ่ ซึ่ง
สอดคล้องกับทัศนะที่ถือว่าไต้หวันไม่มีลักษณะเป็นรัฐเอกราชในทาง
นิตินัย แต่ถือเป็นรัฐเอกราชในทางพฤตินัยทั้งในทางการเมืองและ
เศรษฐกิจอีกแนวทางหนึ่งด้วย (Huang & James, 2014)
ส�ำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน รัฐบาลไต้หวันมีความสัมพันธ์
ทางการทูตกับชาติต่างๆ เหลือเพียง 15 ชาติเท่านั้น (Aspinwall, 2019)
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศเล็กๆ ส่วนประเทศไทยกับชาติสมาชิกอาเซียน
และประเทศอื่นๆ รวม 46 ประเทศ มีความสัมพันธ์อันดีกับไต้หวัน
ในมิตทิ างเศรษฐกิจและสังคมโดยทีไ่ ม่ได้รบั รองความเป็นรัฐของไต้หวัน
แต่อย่างใด (โกวิท วงศ์สรุ วัฒน์, 2560, น. 6) อย่างไรก็ดี ไต้หวันพยายาม
แสวงหาโอกาสเพื่อแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ โดยบทบาท
ดังกล่าวเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงทางอัตลักษณ์และผลประโยชน์ของ
ไต้หวันในช่วงเวลาต่างๆ ดังจะเห็นได้ว่าไต้หวันมีส่วนร่วมในองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น มีสถานะเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World
Trade Organization: WTO) เมือ่ ปี 2002 และมีสถานะเป็นผูส้ งั เกตการณ์
ในองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) โดยได้รับ
เชิญให้ร่วมประชุมในสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly:
WHA) เมื่อปี 2009 (Winkler, 2011)
จากสถานการณ์ข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าไต้หวันเป็นประเทศที่
มีปัญหาด้านการเมืองระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์อันไม่
แน่นอนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับสถานะความเป็น
รัฐของไต้หวัน และการเปลีย่ นแปลงทางอัตลักษณ์ของไต้หวันย่อมส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศของไต้หวันทั้งใน
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างไรก็ดี จากการทบทวนงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศึกษาที่เรียบเรียงเป็นภาษาไทย
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พบว่าการศึกษาในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ความสนใจเรือ่ ง
การเมืองระหว่างประเทศของไต้หวันน้อย และไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของไต้หวัน (วิเชียร อินทะสี, 2546;
องอาจ เดชอิทธิรัตน์, 2551; สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธ
โนบล, 2558) ในขณะที่นักวิชาการชาวต่างประเทศมักให้ความสนใจ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไต้หวันกับประเทศมหาอ�ำนาจ
อย่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงยังมีการศึกษาจ�ำนวนไม่มากนักที่ใช้
แนววิเคราะห์ของทฤษฎีในส�ำนักประกอบสร้างนิยม (constructivism)
ในการอธิบายการเมืองระหว่างประเทศของไต้หวัน (Chase, 2007;
Kantasingh, 2012; Melgoza, 2013; Li, 2014; Kuntić, 2015; Wei,
2017) ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาการเมืองระหว่างประเทศของไต้หวัน
มีความสมบูรณ์รอบด้าน ผู้วิจัยจึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
ทางการเมืองและผลประโยชน์ของไต้หวันจากมุมมองของทฤษฎีในส�ำนัก
ประกอบสร้างนิยม รวมถึงการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ที่ส่งผลก
ระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงอั ต ลั ก ษณ์ ท างการเมื อ งและ
ผลประโยชน์ของไต้หวันที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน
กับประเทศไทยในมิตดิ า้ นสังคมและวัฒนธรรม โดยใช้มมุ มองของทฤษฎี
ในส�ำนักประกอบสร้างนิยม
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การทบทวนวรรณกรรม

ส�ำนักประกอบสร้างนิยม (constructivism) เป็นทฤษฎีกระแส
รองที่มีบทบาทไม่น้อยกว่าทฤษฎีกระแสหลักที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นเวลานาน (Adler, 2012, p. 112)
ซึง่ มีฐานคิดหลักว่าความเข้าใจเกีย่ วกับโลกเป็นผลจากการประกอบสร้าง

วารสารวิชาการ

ของปัจเจกบุคคลและสังคม และให้ความส�ำคัญกับความคิดทีห่ ล่อหลอม
ความเชื่อในสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในมุมมองใหม่ๆ ด้วย (Kegley & Blanton, 2013, p. 35) ส�ำนัก
ประกอบสร้างนิยมมีบทบาทในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เมื่อ Nicholas Onuf ได้น�ำเสนอแนวคิดไว้ในหนังสือ “World of Our
Making: Rules and Rule in Social Theory and International
Relations” (1989) แต่แนวคิดของเขายังไม่เป็นที่แพร่หลายในขณะนั้น
(Zehfuss, 2002, p. 11) ต่อมาทฤษฎีของส�ำนักประกอบสร้างนิยมได้รับ
ความสนใจอย่างมาก เมื่อ Alexander Wendt ได้เผยแพร่บทความชื่อ
“Anarchy is what states make of it: The social construction of
power politics” โดย Wendt (1992, pp. 397-398) อธิบายว่าตัวแสดง
ต่างๆ รวมทั้งรัฐมีอัตลักษณ์ตามการให้ความหมายผ่านความรู้เชิง
อัตวิสัยร่วมในสังคมระหว่างประเทศ โดยรัฐแตกต่างจากตัวแสดงอื่น ๆ
ทีอ่ าจมีหลายอัตลักษณ์ในเวลาเดียวกันก็ได้ ส่วนผลประโยชน์กเ็ ป็นเรือ่ ง
ของการให้ความหมายเช่นเดียวกัน แต่ผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ตัวแสดง
ก�ำหนดขึน้ โดยผลประโยชน์จะขึน้ อยูก่ บั อัตลักษณ์หรืออัตลักษณ์เป็นทีม่ า
ของผลประโยชน์ที่ก�ำหนดขึ้น ส�ำหรับการพึ่งตนเองถือเป็นสถาบันใน
รูปแบบหนึง่ ทีส่ ะท้อนถึงความคิดของตัวแสดงต่าง ๆ และการพึง่ ตนเอง
มีโครงสร้างของอัตลักษณ์และผลประโยชน์อย่างหนึ่งคือเป็นสถาบันที่
อยู่ในอนาธิปไตย ซึ่งการก่อรูปของอัตลักษณ์ในสภาวะดังกล่าวคือการ
ที่ตัวแสดงหรือรัฐตระหนักในความมั่นคงของตนเอง (Wendt, 1992,
p. 399) นอกจากนั้น Wendt (1992, p. 424) ยืนยันว่าอัตลักษณ์และ
ผลประโยชน์ของรัฐในการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นอนาธิปไตยย่อม
ถูกเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยในระดับปัจเจก ปัจจัยภายในประเทศ ปัจจัย
เชิงระบบ หรือปัจจัยข้ามชาติ
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ที่มา: ปรับปรุงจาก Kegley and Blanton (2013), p. 36
กล่าวได้ว่าทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมุมมองของ
ส�ำนักประกอบสร้างนิยม มีความเหมาะสมในการศึกษาการเมืองระหว่าง
ประเทศของไต้หวัน กล่าวคือ ส�ำนักประกอบสร้างนิยมช่วยขยายมุมมอง
ให้แก่การศึกษาเกีย่ วกับโครงสร้างของการเมืองระหว่างประเทศ โดยเน้น
ไปที่ บ ทบาทของความคิ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
ผลประโยชน์ของไต้หวัน อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในบทบาทของ
อัตลักษณ์และผลประโยชน์ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศของ
ไต้หวัน
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_______________
3
ในกรณีของตัวแสดงหลัก Kegley and Blanton (2013) เห็นว่าส�ำนักประกอบสร้างนิยมไม่สนใจ
ตัวแสดงในระดับรัฐ แต่นักทฤษฎีประกอบสร้างนิยมบางท่าน เช่น Wendt ยังสนใจบทบาทของ
รัฐมากกว่าตัวแสดงอื่น ๆ

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะใช้วิธีการวิจัย
เอกสาร (documentary research) เป็นวิธีการหลัก ประกอบกับการ
สัมภาษณ์ โดยข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาจะรวบรวมขึน้ จากแหล่งต่างๆ ดัง
ต่อไปนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้แก่ นโยบายต่างประเทศ
มติ แ ละข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศ เอกสารทางการ แถลงการณ์
ค�ำปราศรัย และสุนทรพจน์ ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ
ชาวไทยและชาวไต้หวัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของส�ำนักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย จ�ำนวนรวมทั้งหมด
6 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
2) รองศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล 3) รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา
สุ ว คั น ธ์ 4) Professor Dr. Shangmao Chen (เฉิ น ซางเหมา)
5) Boris C.K. Chang (จางเจิ้นกั๋ว), รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการฝ่าย
การเมือง (Acting Director Political Division) ส�ำนักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย และ 6) Jason Hsu (เจสัน สวี่), ผู้
อ�ำนวยการฝ่ายการค้า (Director of Economic Division) ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย ทั้งนี้การวิจัยได้ใช้
วิธีเลือกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญแบบเฉพาะเจาะจงและใช้การสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้แก่ เอกสารการวิจัย
ที่ค้นคว้าจากหนังสือ ต�ำราวิชาการ บทความจากวารสารวิชาการงาน
วิจัยและวิทยานิพนธ์ ข่าวและบทความวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรวบรวม
จะถูกน�ำมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive
analysis)
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1. การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางการเมืองของไต้หวัน
ก่ อ นการเข้ า มาของรั ฐ บาล KMT ภายใต้ ก ารน� ำ ของเจี ย งไคเชก
ไต้หวันมีอัตลักษณ์ความเป็นไต้หวัน (Taiwanese identity) อยู่ก่อนแล้ว
กล่าวคือ อัตลักษณ์ของชาวไต้หวันพื้นเมืองก่อนปี 1945 (pre-1945
native Taiwanese) ที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น 50 ปี
มีความแตกต่างจากอัตลักษณ์ของชาวจีนแผ่นดินใหญ่หลังปี 1945
(post-1945 mainlanders) (Hughes, 2016, p. 154) ต่อมาเมื่อเจียงไค
เชกหนีถอยล่นมาอยู่ที่ไต้หวันได้ส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์ขึ้นใหม่ที่เชิดชู
ชาตินิยมความเป็นจีน (Chinese nationalism) และอัตลักษณ์นี้ยิ่ง
เข้มแข็งมากขึ้นเมื่อผู้อพยพจ�ำนวนมากจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามา
สูไ่ ต้หวันในปี 1949 ยิง่ ไปกว่านัน้ การเข้ามาปกครองของ KMT ท�ำให้ชาว
ไต้หวันรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในฐานะพลเมืองชั้นสอง (second-class
citizen) (Hughes, 2016, p. 155) และหลังจากเจียงไคเชกได้ถึงแก่
อสัญกรรมในปี 1975 เจียงจิงกว๋อ (Chiang Ching-kuo) ผู้เป็นบุตรชาย
ได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อมา (Davison, 2003, p 98)
ท่ามกลางวิกฤติทางอัตลักษณ์ของไต้หวัน ระหว่างปี 1971 ถึงปี 1973
มีประเทศต่างๆ ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันถึง 27 ประเทศ
ท�ำให้เจียงจิงกว๋อ ด�ำเนินนโยบาย “การทูตเบ็ดเสร็จ” (total diplomacy)
ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างรอบด้านทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการกีฬา นโยบาย
การทูตเบ็ดเสร็จกระท�ำผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งแบบทวิภาคี
และพหุภาคี ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการและทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ
ให้ได้มากที่สุด (สิทธิพล เครือรัฐติกาล และวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,
น. 105-106)
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ยิ่งไปกว่านั้น ในทศวรรษ 1980 การสร้างอัตลักษณ์ทางระบบ
การเมือง (political system identity) แบบประชาธิปไตยของไต้หวัน
เริ่มเกิดขึ้น เนื่องจากประธานาธิบดีเจียงจิงกว๋อ และ KMT ได้รับแรง
กดดันทั้งจากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานะ
ของไต้หวัน รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
ก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ที่ส�ำคัญคือรัฐบาลได้รับแรงกดดัน
จากเกษตรกรและแรงงานที่ ต ้ อ งการส่ ว นแบ่ ง จากผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคนชนชั้นล่างมีความไม่พอใจต่อผล
ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตในทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้ไปจ�ำนวนมากจากราคาผลผลิตทางการ
เกษตรในตลาดโลกทีต่ กต�ำ่ ลง ท�ำให้ตอ้ งพึง่ พารายได้นอกภาคการเกษตร
มากขึ้น ในขณะที่ภาคแรงงานที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ก็ต้องการส่วนแบ่ง
จากผลก�ำไรของบริษัทมากขึ้น รวมทั้งเรียกร้องสภาพการท�ำงานและ
สวัสดิการด้านต่าง ๆ มากกว่าเดิม แรงกดดันดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับ
แรงกดดันจากคนกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้หญิง ภาคประชาสังคม และชนชั้น
กลางที่เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองมากขึ้น (Davison,
2003, pp. 100-101) และที่ส�ำคัญก็คือการเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า
“Kaohsiung Incident” หรือรู้จักกันในชื่อ “Formosa Incident” จนใน
ที่สุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 1986 สมาชิกของขบวนการเคลื่อนไหว
ภาคประชาชน “Tangwai” จ�ำนวน 135 คน ได้รวมตัวกันก่อตั้ง
“พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า” (Democratic Progressive Party: DPP
หรือ “Minjindang”) (Davison, 2003, p. 103; Hughes, 2016, p. 155)
ในขณะทีค่ า่ นิยมเสรีประชาธิปไตยทีเ่ ป็นโครงสร้างทางความคิด
หลักในการเมืองระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็นได้มีอิทธิพลให้
เกิดการเปลีย่ นผ่านระบอบการปกครองของหลายประเทศรวมถึงไต้หวัน
กล่าวคือกระบวนการประชาธิปไตยของไต้หวันซึ่งถือว่าเริ่มต้นขึ้น
อย่างแท้จริงในปี 1987 เมื่อรัฐบาลยกเลิกกฎอัยการศึกที่เป็นกฎหมาย
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ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และได้รับการขับเคลื่อนอย่าง
จริงจังเมื่อประธานาธิบดีหลี่เติงฮุย ขึ้นมาเป็นผู้นำ� ในปี 1988 ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงออกถึงเจตจ�ำนงทางการเมืองได้อย่าง
เสรี แตกต่างจากการปกครองระบอบเผด็จการทีด่ ำ� เนินมานานนับ 40 ปี
(Muyard, 2012, p. 153) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่านับจากปี 1987 อัตลักษณ์
ทางการเมืองเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยที่มี
พรรคการเมืองหลายพรรค (multi-party) และการเมืองที่มีการเลือกตั้ง
(electoral politics) รวมถึงการเพิม่ เติมบทบัญญัตติ า่ ง ๆ ในรัฐธรรมนูญ
ที่ให้มีการเลือกตั้งทั้งสภานิติบัญญัติ (Legislative Yuan/parliament)
สภาแห่งชาติ (National Assembly/ upper house) และประธานาธิบดี
(president) ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และจ�ำนวน
สื่อต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการเดินขบวนในที่สาธารณะ ทั้งหมดนี้
แสดงถึ ง ความก้ า วหน้ า ของกระบวนการท� ำ ให้ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตย
ในไต้หวัน (Hughes, 2016, p. 157) ยิ่งไปกว่านั้นไต้หวันได้จัดให้มีการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภานิติบัญญัติในปี 1992 และมีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีโดยตรงเป็นครั้งแรกในปี 1996 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ชาวไต้หวันเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นผูก้ ำ� หนดชะตากรรมของไต้หวัน (Chen, 2012,
p. 216) จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการท�ำให้เป็นประชาธิปไตยที่ริเริ่มโดย
KMT ได้กำ� หนดนิยามความหมายใหม่แก่อตั ลักษณ์และผลประโยชน์แห่ง
ชาติของไต้หวัน (Horowitz, Heo, & Tan, 2007, p. 8) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับปทัสถานของการเมืองระหว่างประเทศ
ในช่วงทศวรรษ 1980 และทศวรรษ 1990 ทีร่ ะบอบเสรีประชาธิปไตยเป็น
ค่านิยมสากล และได้รับการยอมรับว่าเป็นระบอบการปกครองที่ชอบ
ธรรมไปทั่วโลก
อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์นักวิชาการทั้งชาวไทย และชาว
ไต้หวันซึ่งมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า การปกครองตามระบอบเสรี
ประชาธิปไตยของไต้หวันไม่สามารถส่งเสริมให้ไต้หวันขยายพืน้ ทีใ่ นเวที
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การเมืองระหว่างประเทศภายใต้นโยบายจีนเดียวได้มากนัก มิหน�ำซ�้ำ
อาจจะกลายเป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด ส� ำ หรั บ ไต้ ห วั น ที่ จ ะสร้ า งความสั ม พั น ธ์
ทางการทูตกับประเทศที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย
ดังที่ รศ. ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล เห็นว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก
ส�ำหรับไต้หวันที่จะน�ำระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยมาเป็น
เงื่อนไขหรือเป็นข้อได้เปรียบในการขยายพื้นที่ในเวทีระหว่างประเทศ
เนื่องจากว่ามีประเทศจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 100 ประเทศที่ปกครองด้วย
ระบอบเผด็ จ การ หรื อ ระบอบอ� ำ นาจนิ ย มหรื อ กึ่ ง อ� ำ นาจนิ ย ม
ดังนั้นไต้หวันจะเผชิญกับปัญหาถ้าไต้หวันพยายามเอาค่านิยมเรื่อง
ประชาธิปไตย เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนมาเป็นเงื่อนไขในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้สิ่งที่ไต้หวันต้องพยายามท�ำ
มากที่สุด คือการพยายามยืดหยุ่นในทางการทูต (สัมภาษณ์, 19
พฤศจิกายน 2562) เช่นเดียวกับที่ รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล (สัมภาษณ์,
22 พฤศจิกายน 2562) และ รศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์ (สัมภาษณ์, 22
พฤศจิกายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ประเทศส่วน
ใหญ่ทั่วโลกมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแผ่นดินใหญ่ และประเทศ
เหล่านีก้ อ่ นทีจ่ ะลงนามในความสัมพันธ์กบั จีนต้องยอมรับว่าไต้หวันเป็น
ส่วนหนึ่งของจีน นั่นก็คือยึดหลักการจีนเดียวและจะต้องไม่มีความ
สัมพันธ์ในทางการเมืองใด ๆ กับไต้หวัน เพราะฉะนั้นถึงแม้ไต้หวันจะ
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่ดว้ ยเหตุผลดังกล่าวท�ำให้ประเทศ
เหล่านี้มีความร่วมมือกับไต้หวันได้เฉพาะด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
เท่านั้น ส�ำหรับ ศ. ดร. เฉินซางเหมา ยอมรับว่าแม้ว่าบางประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือ สหภาพยุโรปจะรับรู้ว่า ไต้หวันปกครอง
ด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย แต่ก็ไม่สามารถจะผลักดันให้ไต้หวัน
มีบทบาททางการเมืองในองค์การระหว่างประเทศอย่างชัดเจนหรือ
อย่างเป็นทางการ รวมถึงคงไม่ด�ำเนินการสนับสนุนให้ไต้หวันได้กลับ
เข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ อย่างไรก็ดี ประเทศเหล่า

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางการเมืองของไต้หวันและความสัมพันธ์กับประเทศไทย

23

การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางการเมืองของไต้หวันและความสัมพันธ์กับประเทศไทย

24

2. ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับประเทศไทยในมิตดิ า้ นสังคม
และวัฒนธรรม
เมื่อประเทศไทยให้การยอมรับต่อหลักการจีนเดียว (OneChina Principle) และได้ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 1975 ทั้งสองประเทศมีความตกลงให้จัดตั้ง
ส�ำนักงานประจ�ำกรุงเทพฯ และไทเป กล่าวคือฝ่ายไต้หวันได้จัดตั้ง
“ส�ำนักงานผู้แทนไชน่าแอร์ไลน์” ในวันที่ 10 กันยายน 1975 (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย, 2559) ซึง่ มีโครงสร้าง
ตามรูปแบบสถานทูตและท�ำหน้าที่ ออกวีซ่าและท�ำธุรกรรมทางการค้า
การลงทุน รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมที่กรุงเทพฯ แต่ด้วยแรงกดดัน
จากจีนต่อรัฐบาลไทยจึงมีขอ้ ตกลงให้ไต้หวันจัดตัง้ ส�ำนักงานแยกออกมา
ภายใต้ชื่อ “ส�ำนักงานการค้าตะวันออกไกล” (Far East Trade Office)
(องอาจ เดชอิทธิรัตน์, 2551, น. 192-193) และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น
“ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมไทเป ประจ� ำ ประเทศไทย”
ส่วนรัฐบาลไทยได้จัดตั้ง “ส�ำนักงานประสานงานบริษัทการบินไทย”
ขึ้นที่ไทเป ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “ส�ำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
ไทเป” เป็ น หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงการต่ า งประเทศเมื่ อ วั น ที่
10 กันยายน 1992 โดยมีสถานะเป็นสถานกงสุลใหญ่ชั้นหนึ่ง โดยระบุ
ว่ามี “เป้าหมายการด�ำเนินงานของส�ำนักงานจ�ำกัดอยู่ที่ความสัมพันธ์
ในเชิงเศรษฐกิจการค้า การลงทุน วิชาการ และวัฒนธรรม” (ส�ำนักงาน
การค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป), ม.ป.ป.) ทั้งนี้อัตลักษณ์ทางความ
ร่วมมือของไต้หวันกับไทยได้ด�ำเนินการภายใต้ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่”

(New Southbound Policy) หรืออาจเรียกว่า “นโยบายมุ่งใต้ 3.0”4
(GSP 3.0) (Ngeow, 2017, p. 116) ที่เกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดี
ไช่อิงเหวินซึ่งชนะการเลือกตั้งในปี 2016 โดยนโยบายมุ่งใต้ใหม่มี
เป้าหมายที่ยังคงให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
แต่ก็ได้ขยายความร่วมมือไปยังด้านอื่น ๆ ได้แก่ การศึกษา การแพทย์
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
กับประชาชน (people-to-people ties) (Ngeow, 2017) โดยผล
การศึกษาของการส่งเสริมความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรม
มีดังต่อไปนี้
2.1) การแลกเปลี่ยน
ไต้หวันเป็นฝ่ายผลักดันให้มกี ารแลกเปลีย่ นด้านต่าง ๆ กับไทย ทีส่ ำ� คัญ
คือการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา โดยรัฐบาลไต้หวันได้ให้ทุนการศึกษา
กับนักศึกษาไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไปศึกษา
ในไต้หวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรียกว่าทุนการศึกษาตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่
(New Southbound Scholarship) ในขณะเดียวกันไต้หวันก็ได้ให้ทุน
การศึกษาส�ำหรับนักศึกษาไต้หวันในการเดินทางมาศึกษาที่ไทยและ
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ของทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น (Chen, Shangmao,
สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2562) ในปี 2016 นักศึกษาต่างชาติในไต้หวัน
จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มปี ระมาณ 28,100 คน หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 40 ของนักศึกษาต่างชาติของไต้หวัน โดยมีนักศึกษาไทย
ประมาณ 1,700 คน ("นโยบายมุ่งใต้ใหม่" เมื่อ "ไทเป" ปักหมุดอาเซียน,”
2560)ต่อมาในปี 2017 มีจำ� นวนนักศึกษาไทยเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
___________________
4

ดูความเป็นมาของนโยบายนี้ที่เริ่มแรกเรียกว่า “นโยบายมุ่งใต้” ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของ
ประธานาธิบดีหลี่เติงฮุยและได้รับการพัฒนาจนมาสู่ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” ใน Ngeow (2017)
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เพิ่มขึ้นเป็น 2,125 คน และปี 2018 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 3,236 คน คิด
เป็นอันดับที่ 10 ของจ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติในไต้หวัน (“ทุนศึกษา
“ไต้หวัน” มาแรง ลดเข้มวีซ่า-กวาดเด็กไทยเรียนต่อ,” 2562)
นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ไต้หวันสนับสนุนจัดงาน
เวทีอภิปรายด้านการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ตลอดจน
งานนิ ท รรศการการศึ ก ษาต่ อ ไต้ ห วั น ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ยั ง มี ก ารจั ด ตั้ ง
“ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน” เพื่อช่วยเหลือและผลักดันการแลก
เปลี่ยนด้านการศึกษา และให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อที่ไต้หวัน รวมถึง
การจัดท�ำหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้นแก่นักเรียนไทย อีกทั้งได้
มีการเพิ่มจ�ำนวนทุนศึกษาภาษาจีนระยะสั้น การเพิ่มจ�ำนวนครูผู้สอน
ภาษาจีนและมีการผลักดันและการเผยแพร่การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน ขณะเดียวกันไต้หวันสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยไทยจัดท�ำ
“การบรรยายการวิจัยไต้หวัน” และมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และในปี 2018 หอสมุดแห่งชาติไต้หวัน
ยังได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “ศูนย์ทรัพยากรด้าน
จีนศึกษาของไต้หวัน” (Taiwan Resource Center for Chinese Studies)
และมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง (National Cheng Kung University)
ก็ได้รว่ มมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั ร่วมเพือ่ วิจยั นวัตกรรม
ทางการแพทย์และการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะความร่วมมือที่ส�ำคัญ
ในปี 2018 คือคณะรัฐมนตรีมีมติให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
(National Taiwan University) ท�ำการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ในไทย และในเดือนมิถุนายน 2018 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
แห่งชาติไต้หวันในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อสร้างบุคคลากร
ด้านเทคโนโลยีปญั ญาประดิษฐ์ของประเทศไทย (ส�ำนักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย, 2019, น. 10-11) ยิ่งไปกว่านั้น
ยังมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือของโรงพยาบาลและหน่วยงาน
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ทางการแพทย์ระหว่างกันเช่น ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลคริสเตียน
จางฮว่าของไต้หวันกับโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยรังสิต และ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ในรูปแบบการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจและการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งการบริจาคอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ให้แก่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย, 2019, น. 14-15)
ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทยได้จัดตั้งฝ่ายวัฒนธรรมขึ้น
เมื่อปี 2017 ท�ำหน้าที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยไต้หวัน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมของภาคประชาชนไทยและได้จดั ให้มกี จิ กรรมต่าง ๆ
เพื่อสื่อสารวัฒนธรรมร่วมสมัยของไต้หวันกับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ การเข้าร่วมเทศกาลละครกรุงเทพฯ 2017 การจัดเทศกาล
ภาพยนตร์ไต้หวัน 2018 การเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
ครั้งที่ 16 การจัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวันในกรุงเทพฯ การจัด
นิทรรศการมัลติมีเดีย “Up the River During Qingming” พิพิธภัณฑ์
พระราชวังแห่งชาติกู้กง และการเข้าร่วมงาน “ไทยแลนด์เบียนนาเล่”
ที่จังหวัดกระบี่ รวมทั้งการเข้าร่วมเทศกาลละครกรุงเทพฯ 2018
(ส�ำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย, 2019,
น. 17-19)
2.2) การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน
การเดินทางและการท่องเทีย่ วรวมทัง้ กิจกรรมต่าง ๆ ของตัวแสดงทีเ่ ป็น
องค์กรพัฒนาเอกชน จะเป็นพื้นฐานที่จะน�ำไปสู่การเชื่อมโยงประชาชน
ของทัง้ สองประเทศได้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จ�ำนวนการเดินทางของ
คนไทยไปยังไต้หวันมีเพิ่มขึ้นมากนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2016
เป็นต้นมา เมื่อรัฐบาลไต้หวันมีนโยบายให้สิทธิพิเศษไม่ต้องขอวีซ่า
เข้าไต้หวัน (visa-free privileges) ให้แก่พลเมืองของไทยตามเป้าหมาย
ของการด�ำเนินนโยบายมุ่งใต้ใหม่ นอกจากนี้รัฐบาลไต้หวันได้ประกาศ
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ขยายระยะเวลาบังคับใช้ขอ้ ยกเว้นวีซา่ ดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2020 โดยได้ปรับระยะเวลาที่พ�ำนักที่ไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็น
14 วัน (ส�ำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย,
2019, น. 2) ทั้งนี้ข้อมูลสถิติของกรมการท่องเที่ยวของไต้หวันระบุว่า
ในปี 2016 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการยกเว้นวีซ่าให้แก่คนไทย มีคนไทยเดิน
ทางไปไต้หวันจ�ำนวน 195,640 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2015
ที่มีจ�ำนวน 124,409 คน และในปี 2018 จ�ำนวนยิ่งเพิ่มมากขึ้นถึง
320,008 คน และเมือ่ พิจารณาวัตถุประสงค์ในการเดินทางพบว่า ในช่วง
เวลาก่อนปี 2011 มีการเดินทางไปพักผ่อนหรือท่องเที่ยวในไต้หวัน
น้อยกว่าวัตถุประสงค์ด้านอื่น ๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ และการเยี่ยม
ญาติ แต่นับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา คนไทยเดินทางไปไต้หวันเพื่อไป
พักผ่อนหรือท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี
2016 มีจ�ำนวนถึง 110,116 คน ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นกว่าในปี 2015
ที่มีจ�ำนวนเพียง 52,640 คน หรือกล่าวได้ว่าเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเท่าตัว
(ดูตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 วัตถุประสงค์ในการเดินทางของคนไทยไปไต้หวัน ระหว่างปี
2008 – 2018
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ทีม่ า: “Purpose of visit,” by Tourism Statistics Database of the TaiwanTourism
Bureau. (n.d.). Retrieved from https://stat.taiwan.net.tw/inboundSearch
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ข้อมูลสถิติของกรมการท่องเที่ยวของไต้หวันยังระบุอีกว่า ในปี
2018 ชาวไต้หวันเดินทางมาไทยเป็นจ�ำนวน 679,145 คน ถือเป็นอันดับ
1 ของประเทศในภูมิภาคนี้ รองลงมาคือเวียดนาม (659,123 คน)
สิงคโปร์ (354,667 คน) และมาเลเซีย (316,926 คน) ขณะที่การเดินทาง
มาไทยในปี 2018 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2017 ถึงร้อยละ 23 หรือ
553,804 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนใกล้เคียงกับในปี 2016 ที่มีจ�ำนวน 532,787
คน (Tourism Statistics Database of the Taiwan Tourism Bureau,
Outbound visitors, n.d.)
นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยตัวแสดงที่
เป็นองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ตลอดจนองค์การพัฒนา
เอกชนและภาคประชาสังคมของไต้หวันและไทย ส�ำหรับในระดับ
องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่เป็นช่องทางในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกัน ดังเช่น กองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
ไต้หวันที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมูลนิธิโครงการหลวงมาเป็นเวลานาน
โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรยากไร้ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย มี
การถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการเกษตร
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เขตภูเขาทางภาคเหนือของไทย ตลอดจนช่วย
แนะน�ำวิธีการเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและการเพิ่มรายได้ให้
กับเกษตรกรในพืน้ ทีช่ นบททีอ่ ยูห่ า่ งไกล เพือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย (“ICDF และ RPF จับมือสู่ความร่วมมือ
ใหม่ กับการสัมมนาไต้หวัน - ไทย ปี 2019 และร่วมลงนามในโครงการ
ความร่วมมือครั้งที่ 4,” 2562) ยิ่งไปกว่านั้น ไต้หวันกับไทยมีความร่วม
มือระหว่างประชาชนอย่างแน่นแฟ้นผ่านองค์การภาคประชาสังคมของ
ไต้หวันที่มีชื่อเสียงระดับสากลซึ่งเข้ามาด�ำเนินกิจกรรมในประเทศไทย
มากกว่า 2 ทศวรรษ นัน่ ก็คอื มูลนิธพิ ทุ ธฉือจีไ้ ต้หวันทีเ่ ริม่ การท�ำกิจกรรม
การกุศลในประเทศไทยเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 1995 โดยได้เริม่ “โครงการ
สงเคราะห์ภาคเหนือของไทยต่อเนือ่ งสามปี” ซึง่ ประกอบด้วยการก่อสร้าง
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หมู ่ บ ้ า นต้ า อ้ า ย พั ฒ นาเทคนิ ค เกษตรกรรม ดู แ ลบ้ า นพั ก คนชรา
สงเคราะห์คนยากไร้และมอบทุนการศึกษา ซึ่งน�ำไปสู่การก่อสร้างโรง
เรียนฉือจี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมิถุนายน 1995 นับว่าฉือจี้ใน
ประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11
มิถุนายน 1998 ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้อนุญาต
ให้จัดตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการ
ต่อมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 กระทรวงการคลังได้ประกาศก�ำหนด
ให้ มู ล นิ ธิพุ ทธฉื อจี้ไ ต้ห วัน ในประเทศไทย เป็นองค์ ก ารหรื อสถาน
สาธารณกุศลล�ำดับที่ 920 (มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย,
ม.ป.ป.) โดยภารกิจของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยแบ่งออก
เป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ ภารกิจการกุศล เช่นการดูแลสถานสงเคราะห์เด็ก
ด้อยโอกาส ภารกิจการรักษาพยาบาล เช่น กิจกรรมออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาตาฟรี จนกระทั่งมีการก่อตั้งสมาคมแพทย์
อาสาฉือจี้ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2007 ภารกิจการศึกษา
เช่น การสร้างโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่และเปิดท�ำการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษาอย่างเป็นทางการในปี 2005 และระดับมัธยมศึกษา
ในปี 2007 ภารกิจวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น การเปิดร้านหนังสือจิ้งซือ
ในเมืองไทย และการบรรเทาภัยสากล เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
พายุโซโคลนนาร์กีสในประเทศพม่า การบริจาคไขกระดูก การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครชุมชน (รัศมี กฤษณมิษ และคณะ, ม.ป.ป.,
น. 35-157)
จากผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น ก็ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั บ
ค�ำสัมภาษณ์ของ Mr. Boris C.K. Chang (จางเจิ้นกั๋ว) ที่กล่าวว่า
ทางส�ำนักงานฯ เข้าใจถึงท่าทีของรัฐบาลไทยที่ระมัดระวังในด้านความ
ร่วมมือกับไต้หวันที่จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพราะเกรงว่า
จะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ทีผ่ า่ นมานับ
ตั้งแต่ประเทศไทยตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน (ค.ศ. 1975)
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ทั้งสองฝ่ายก็หันมาร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น (สัมภาษณ์, 22
พฤศจิกายน 2562) ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการค้ามีความเชือ่ มัน่
ว่านโยบายมุง่ ใต้ใหม่ทใี่ ห้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั
ประเทศต่าง ๆ ในมิติที่นอกเหนือไปจากความร่วมมือในมิติทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน จะท�ำให้มกี ารขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับ
ไต้หวันได้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา (Hsu, J., สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน
2562) เช่นเดียวกับ ศ. ดร. เฉินซางเหมา (Chen, Shangmao)
(สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2562) ทีใ่ ห้ความเห็นว่า การให้ความส�ำคัญ
กับประชาชนเป็นผลจากการทีร่ ฐั บาลไต้หวันต้องการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนทีเ่ ป็นการเมืองในระดับล่าง (low politics) เพือ่ ทดแทน
ความสัมพันธ์ในระดับรัฐทีไ่ ต้หวันไม่สามารถขับเคลือ่ นให้สมั ฤทธิผ์ ลภาย
ใต้การยอมรับหลักการจีนเดียวของประเทศต่าง ๆ ได้
กล่าวได้วา่ ความร่วมมือทัง้ ในด้านการแลกเปลีย่ นและการเชือ่ ม
โยงประชาชนได้สง่ ผลกระทบด้านบวกต่อความร่วมมือของไทยกับไต้หวัน
ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม ดังที่ รศ. ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล (สัมภาษณ์, 19
พฤศจิกายน 2562) ได้ให้ข้อสังเกตว่านโยบายมุ่งใต้ใหม่ที่มุ่งเน้นความ
ร่ วมมือ ด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ถูก วาง
เป้าหมายไว้ที่คนรุ่นใหม่เพื่อที่จะท�ำให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสไต้หวันในวิถี
ทางต่าง ๆ รวมถึงความเป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยของไต้หวัน แสดง
ให้เห็นว่าไต้หวันก�ำลังวางยุทธศาสตร์ที่มองไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในอนาคต ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ไทยและไต้หวันมีความสัมพันธ์ที่
กระชับแน่นต่อไปในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้นไต้หวันและไทยยังจะต้อง
พัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดยการขยายความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว
และริเริ่มความร่วมมือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเอื้อให้เกิดผลประโยชน์
แก่ทงั้ สองฝ่ายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนเกิดผลประโยชน์ใน
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เชิงสร้างสรรค์แก่สงั คมการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ ความร่วมมือระหว่าง
กันไม่จ�ำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการริเริ่มและการขับเคลื่อนจากไต้หวัน แต่
สังคมไทยควรทีจ่ ะแสวงหาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับไต้หวันให้มาก
ขึน้ เพือ่ ให้ได้รบั ผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทัง้ นีภ้ ายใต้หลักการจีนเดียว
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้านอืน่ ๆ ระหว่างประชาชนของทัง้ สอง
ฝ่าย กล่าวคือ “จีนก็ไม่ได้ขัดข้องในเรื่องเหล่านี้” แต่หากมองจากข้อ
จ�ำกัดของฝ่ายไทย จะเห็นถึงอุปสรรคทีว่ า่ ไทยกับไต้หวันไม่สามารถสร้าง
ความร่วมมือกันได้อย่างเต็มที่ เพราะสังคมไทยยังขาดการรับรู้เกี่ยวกับ
สถานะที่แท้จริงของไต้หวันทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม (วรศักดิ์ มหัทธโนบล, สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2562)
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สรุปและอภิปรายผล
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การศึกษาอัตลักษณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไต้หวัน
ที่เปลี่ยนแปลงมาจากอัตลักษณ์การปกครองแบบเผด็จการในสมัย
ประธานาธิบดีเจียงไคเชกนัน้ ต้องค�ำนึงถึงโครงสร้างเชิงบรรทัดฐานและ
ความคิดในการเมืองระหว่างประเทศในช่วงยุคปลายถึงหลังสงครามเย็น
ซึ่งเกิดปรากฏการณ์ที่มีแนวโน้มจะอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่รัฐต่าง ๆ ในประชาคมโลกได้ยอมรับต่อบรรทัดฐานนี้
ประกอบกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมการเมื อ งภายในประเทศ
ที่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น
จนในที่สุดเจียงจิงกว๋อได้เริม่ ด�ำเนินการพลิกอัตลักษณ์และผลประโยชน์
แห่งชาติของไต้หวันโดยค่อย ๆ น�ำความคิดและคุณค่าแบบประชาธิปไตย
มาสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของประเทศ ด้วยการยกเลิกกฎอัยการศึก
การก่อตั้งพรรค DPP และโยบายการทูตเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้อัตลักษณ์
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไต้หวันยิง่ เด่นชัดมากขึน้ เมือ่ ไต้หวัน
จัดให้มกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปของสภานิตบิ ญั ญัตเิ ป็นครัง้ แรกในปี 1992 และ

วารสารวิชาการ

การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเป็นครั้งแรกในปี 1996 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การตัดค�ำว่า “Chinese” ออกจากชือ่ พรรค KMT ได้แสดงให้เห็น
ว่าไต้หวันมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองซึ่งแตกต่างจากจีน ทั้งหมดนี้แสดง
ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด กระบวนการสร้ า ง
ประชาธิปไตย (democratization) ที่ก่อให้เกิดจินตนาการของความ
เป็นชาติและส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติของไต้หวัน โดยจะเห็น
ได้ว่าอัตลักษณ์ใหม่นี้มีรากฐานในการก่อตัวตามที่ทฤษฎีส�ำนักประกอบ
สร้างนิยมได้อธิบายไว้ว่า สังคมระหว่างประเทศที่เป็นสภาพแวดล้อม
รวมถึ ง กระบวนการของปฎิ สั ม พั น ธ์ ไ ด้ ห ล่ อ หลอมอั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
ผลประโยชน์ซึ่งเป็นชุดคุณค่าและความคิดที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน
ในบริบททางสังคมหนึ่ง ๆ โดยโครงสร้างทางความคิดนี้มีผลต่อการ
ก�ำหนดสถานะ เป้าหมาย และบทบาทของตัวแสดงที่เชื่อว่าควร
จะแสดงออกหรือกระท�ำการในทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างไร และ
ในที่สุดก็น�ำไปสู่การสร้างและเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองระหว่าง
ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวิเคราะห์ภายใต้กรอบของทฤษฎีในส�ำนัก
ประกอบสร้ า งนิ ย มก็ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า ปั จ จั ย ด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ไ ต้ ห วั น
ได้สถาปนาขึ้นใหม่นี้มีเป้าหมายส�ำคัญในการก�ำหนดรูปแบบความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แตกต่างไปจากอดีต โดยเฉพาะความสัมพันธ์
ระหว่างไต้หวันกับจีนซึ่งปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี 1949
จนถึงปัจจุบัน กล่าวคือการที่ไต้หวันสร้างอัตลักษณ์ใหม่นี้จนได้รับ
การยอมรับจากสมาชิกประชาคมโลก ส่วนหนึ่งก็เพื่อขับเน้นให้เห็นว่า
อัตลักษณ์ของไต้หวันไม่เหมือนอัตลักษณ์ของจีนและไต้หวันไม่ยอมรับ
หลักการจีนเดียว อย่างไรก็ดี ไต้หวันต้องเผชิญกับวิกฤตด้านสถานะ
ทางการเมืองระหว่างประเทศเนื่องมาจากอิทธิพลของหลักการจีนเดียว
(one-China principle) ในทางการเมืองระหว่างประเทศที่ด�ำเนินมา
ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 จนกระทั่งในปี 2019 ไต้หวันมีความสัมพันธ์ทาง
การทูตกับประเทศต่าง ๆ เพียง 15 ประเทศ ซึ่งกดดันให้ไต้หวันต้อง
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พยายามรักษาพื้นที่ระหว่างประเทศและการมีบทบาทต่าง ๆ ในเวที
ระหว่างประเทศ ไต้หวันจึงหันไปเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในด้านต่าง ๆ โดยการเปลีย่ นแปลงนโยบายต่างประเทศทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับการด�ำเนินความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับประเทศที่ให้การ
ยอมรับหลักการจีนเดียวด้วยการจัดตั้งส�ำนักงานแทนสถานทูตใน
ประเทศเหล่านี้
จากการศึกษาพบว่า ความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทย
ในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม คือการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษานั้น
รัฐบาลไต้หวันได้จัดสรรทุนการศึกษามากขึ้นตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ให้
กับเยาวชนจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในขณะเดียวกันไต้หวันก็ได้ให้ทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นส�ำหรับ
เยาวชนของตนได้มาศึกษาทีไ่ ทยและประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการแพทย์ในระดับ
มหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม
มีการด�ำเนินกิจกรรมที่เผยแพร่วัฒนธรรมร่วมสมัยของไต้หวันกับสังคม
ไทยอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ที่เป็นการเชื่อมโยง
ประชาชน ก็ปรากฏในลักษณะของการเดินทางและการท่องเที่ยว
โดยพบว่าคนไทยเดินทางไปไต้หวันมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นมากนับตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2016 เป็นต้นมา ในขณะเดียวกันชาวไต้หวันก็เดินทางมาเทีย่ ว
ในไทยเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการมีความร่วมมือ
ผ่านองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศเช่น กองทุนเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของไต้หวัน (Taiwan ICDF) ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่าง
แน่นแฟ้นกับมูลนิธิโครงการหลวง (Thailand RPF) รวมทั้งองค์การทาง
ศาสนาของไต้หวันที่เข้ามาด�ำเนินกิจกรรมทางศาสนาในไทยได้แก่
มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันซึ่งเริ่มการท�ำกิจกรรมการกุศลในประเทศไทย
มานานกว่า 2 ทศวรรษ
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จากปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความร่วมมือทาง
สังคมและวัฒนธรรมระหว่างไต้หวันและไทยที่นับวันยิ่งมีความกระชับ
แน่นมากขึน้ เป็นผลมาจากประธานาธิบดีไช่องิ เหวินด�ำเนินนโยบายมุง่ ใต้
ใหม่ในปี 2016 ซึง่ ได้เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือด้านอืน่ ๆ นอกเหนือ
ไปจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจซึง่ เป็นความร่วมมือทีเ่ ป็นกระแสหลัก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประชาชนกั บ ประชาชน
(people-to-people) ซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลไต้หวันต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการเมืองในระดับล่าง (low politics) เพือ่ ทดแทนความ
สั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ รั ฐ ที่ ไ ต้ ห วั น ไม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นให้ สั ม ฤทธิ์ ไ ด้
ซึ่งสอดคล้องกับค�ำอธิบายของทฤษฎีในส�ำนักประกอบสร้างนิยมที่ว่า
ไต้หวันได้ปรับเปลี่ยนการออกนโยบายที่เป็นการสร้างอัตลักษณ์และ
ผลประโยชน์อันใหม่ให้กับประเทศ ซึ่งน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบแผน
ของความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับไทย จนน�ำไปสูก่ ารสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในรูปแบบใหม่ และความร่วมมือกันระหว่างกันในด้านสังคมและ
วัฒนธรรมช่วยส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวต่อไป อาจกล่าวได้ว่า แม้ว่าไต้หวันมีสถานะตามหลักการ
จีนเดียว แต่กไ็ ม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ ระหว่างประชาชนของ
ทั้งสองฝ่าย และถ้ามองไปในระยะยาวความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะช่วย
สร้างความเข้าใจและการรับรู้ร่วมกันของรัฐต่างๆ ในประชาคมโลก
ถึงขีดความสามารถและศักยภาพของไต้หวัน อันจะเป็นการเพิม่ พืน้ ทีใ่ น
เวทีระหว่างประเทศให้กับไต้หวันมากขึ้นไปด้วย

ข้อเสนอแนะ
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(1) องค์การในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของทั้งไต้หวัน
และไทยควรพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ โดยการขยาย
ความร่วมมือในกิจกรรมทีม่ อี ยูแ่ ล้วและริเริม่ ความร่วมมือรูปแบบใหม่ ๆ
ทีจ่ ะเอือ้ ให้เกิดผลประโยชน์แก่ทงั้ สองฝ่ายทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลางและ
ระยะยาว อันจะเกิดผลประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์แก่สังคมการเมือง
ระหว่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันไม่จ�ำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการ
ริเริ่มและการขับเคลื่อนจากไต้หวัน แต่รัฐบาลไทย บริษัทเอกชน
ตลอดจนองค์การภาคประชาสังคมของไทยควรที่จะแสวงหาความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ กับไต้หวันให้มากขึ้น เพื่อจะได้รับผลประโยชน์
ได้อย่างเต็มที่จากศักยภาพและขีดความสามารถในด้านที่ไต้หวัน
มีมากกว่าไทย เช่น ด้านการศึกษา การแพทย์ และเทคโนโลยี เป็นต้น
(2) การศึกษาในครัง้ ต่อไปควรศึกษาการเปลีย่ นแปลงอัตลักษณ์
และผลประโยชน์ของไต้หวันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เป็นราย
ประเทศหรือศึกษารายกลุ่มประเทศสมาชิก เช่น กลุ่มประเทศ CLMV
หรือ ประเทศต่างๆ ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ เช่น อินเดีย ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยเน้นศึกษาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม เพื่อให้ได้รายละเอียดที่มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเติมเต็ม
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป
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