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บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคปัจจุบันนั้นเกิดการจัดการระบบระเบียบสังคมผ่านการจัดตั้งระบบการเมืองขึ้นมาเพื่อเป็น

ระเบียบและรากฐานของสังคม ดังนั้นจะกล่าวว่า สังคมนั้นมีได้รับอิทธิพลและผลกระทบอย่างมากในทุก ๆ 

ด้านจากระบบการเมือง และเนื่องจากสังคมโลกปัจจุบันนั้นมีระบบการปกครองที่หลากหลาย ทั้งเป็นที่นิยม

และไม่เป็นที่นิยม ท าให้เกิดกลายปรับเปลี่ยน พัฒนา แก้ไขระบบความคิด มุมมอง วิธีการของการปกครองอยู่

บ่อยครั้ง เพ่ือให้เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ  

ไต้หวันหรือสาธารณรัฐจีน ได้เปลี่ยนผ่านระบอบการเมืองการปกครองมาอย่างยาวนานและในปัจจุบัน

ก็ยังถือได้ว่าระบบการเมืองของไต้หวันนั้นมีความน่าสนใจอยู่มากไม่น้อย เนื่องจากอยู่ภายใต้ระบบการเมือง

จากจีนแผ่นดินใหญ่อีกทีหนึ่งซึ่งมีนโยบายคือ “หลักการจีนเดียว” ซึ่งเป็นรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างจีน-

สหรัฐฯ เนื่องจากเป็นจุดยืนที่จีนยื่นต่อนานาชาติ ซึ่งประสงค์จะเริ่มต้นสถานปนาความสัมพันธ์กับจีน กระนั้น

ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยอมรับว่ารัฐบาลจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวของจีน รัฐบาล

สหรัฐ กลับไม่ยอมรับการกล่าวอ้างของจีนว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน และยังคงรักษาความสัมพันธ์กับฝ่าย

บริหารของไต้หวัน แม้อยู่ในรูปแบบที่ ไม่เป็นทางการ รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่สนับสนุนการประกาศเอกราชของ

ไต้หวัน แต่ก็ให้การสนับสนุนทางยุทโธปกรณ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางทหารแก่ไต้หวันเพื่อต่อต้านการ

รุกรานของจีน แนวทางการด าเนินนโยบายในลักษณะดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐฯ จึงถือเป็น “ความคลุมเครือ

ทางยุทธศาสตร์” โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพระหว่างจีนและไต้หวัน  

ดังนั้นระบอบการปกครองที่มีรัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นท าให้ย่อมมี

ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งไต้หวันนั้นได้ผ่านระบอบการปกครองและการเปลี่ยนแปลงมา

อย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1988 ซ่ึงยังต้องจับตาดูต่อไปว่าสาธารณรัฐจีนจะเป็นอย่างไรในอนาคต 

รายงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของไต้หวัน เพื่อน าไปต่อ

ยอดในแขนงวิชาต่าง ๆ โดยจะศึกษาจากประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครองในดินแดนไต้หวันและ

ผลกระทบที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยใช้ความสัมพันธ์ทางการค้าในการชี้วัดถึงความส าเร็จ

ทางการระหว่างประเทศ เพื่อน าไปต่อยอดหรือการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในไต้หวันใน

อนาคตและผู้ที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ไต้หวัน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยใช้ปัจจัยทางการเมืองว่ามีผลกระทบในด้าน

ใดบ้างต่อการเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีไต้หวัน และการเมืองไต้หวันในช่วง

ปี ค.ศ. 1988 จนถึง ค.ศ. 2018  

1.3 ค าถามวิจัย 

กระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยหลังปี ค.ศ.1980 ของสาธารณรัฐจีน และหลักการจีน

เดียวของจีน ส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไต้หวันทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งมุ่งเน้น

ถึงการน าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางด้านใดและมี การปรับตัว

อย่างไรกับประเทศไต้หวันภายใต้นโยบายทางการเมืองจากจีนและของไต้หวันเอง 

1.3.1 เพื่อเป็นแนวทางต่อธุรกิจการน าเข้าและส่งออก ที่มีความสนใจต่อการลงทุนใน

ประเทศไต้หวัน 

1.3.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจการน าเข้าและส่งออกระหว่าง

ประเทศภายในประเทศไต้หวัน 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 สามารถเข้าใจและรับรู้วิธีการรับมือต่อการลงทุนภายในประเทศไต้หวัน  

1.4.2 เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ที่ประสงค์จะท าธุรกิจในประเทศ

ไต้หวัน 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

1.5.1 พ้ืนที่ ประเทศไต้หวัน 

1.5.2 ระยะเวลา ค.ศ.1988-2018 

1.5.3 เนื้อหา ความสัมพันธ์ทางการเมือง ส่งผลย่างไรต่อ เศรษฐกิจ 

1.6 วิธีการศึกษาวิจัย 

1.6.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะใช้วิธีการวิจัยเอกสาร เป็นวิธีการหลัก  
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1.7 กรอบการศึกษาและการวิเคราะห์ 
  

ไต้หวัน 

 

กระบวนการท าให้

เป็นประชาธิปไตย 

ค.ศ.1980 

นโยบาย    

“จีนเดียว” 

ค.ศ.1979 

สาธารณรฐัประชาชนจีน 

สูญเสียฐานะตัวแทนชาวจีน 

ในองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) 

ให้กับจีน เมื่อป ี1971 
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 กรอบความคิดและทฤษฎี 

 ศึกษาจากบทความและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง 6 เรื่องและน ามาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปถึง

อิทธิพลจากการเมืองสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการน าเข้าและส่งออก 

 

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของไต้หวัน 

รุ ่งทิพย์ จ ันทร์ธนะกุล (2563) ศึกษาการเปลี ่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางการเมืองและ

ผลประโยชน์ของไต้หวันที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับไทยในมิติด้านสังคมและ

วัฒนธรรมจากมุมมองของทฤษฎีในส านักประกอบสร้าง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพคือการวิจัย

เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการทั ้งชาวไทยและชาวไต้หวันจ านวน 4 ท่าน รวมถึง

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ าประเทศไทยจ านวน 2 ท่าน 

ข้อมูลทั้งหมดถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะพบว่า 

กระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยของไต้หวันที ่เริ ่มต้นขึ้นในทศวรรษ 1980 ได้ก าหนดนิยาม

ความหมายใหม่แก่อัตลักษณ์และผลประโยชน์แห่งชาติของไต้หวันซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้อง

กับปทัสถานของเมืองระหว่างประเทศในช่วงยุคปลายสงครามเย็นเป็นต้นมา ที ่ระบอบเสรี

ประชาธิปไตยเป็นค่านิยมสากล และเม่ือวิเคราะห์ภายใต้กรอบของทฤษฎีในส านักประกอบสร้างนิยม

ก็จะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ที่ไต้หวันได้สถาปนาขึ้นใหม่นี้มีเป้าหมายในการก าหนดรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีแตกต่างไปจากอดีต ทั้งนี้การเกิดข้ึนอัตลักษณ์ทางระบบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของไต้หวันมาพร้อมกับการด าเนินนโยบายต่างประเทศที่ต้องการขยายความร่วมมือใน

ด้านต่าง ๆ กับนานาประเทศ โดยเฉพาะนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ที่ให้ความส าคัญมากยิ่งข้ึนกับความร่วมมือ

ระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ไต้หวันและไทยมีความร่วมมือมากขึ้นในด้าน

การศึกษาและการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือระหว่างตัวแสดงที่เป็นองค์การพัฒนาเอกชนระหว่าง

ประเทศ ตลอดจนองค์การพัฒนาเอกชนและภาค 

อเนกชัย เรืองรัตนการ (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับแอฟริกา โดยใช้

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนซูดานเป็นกรณีศึกษา ผ่านแนวคิดว่าด้วยการด ารงอยู่ของการเป็น

พันธมิตรระหว่างประเทศของ ศาสตราจารย์ Stephen M. Walt แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผล

การศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับซูดานเป็น ความสัมพันธ์ในลักษณะเกมบวก กล่าวคือ จีน
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ได้ผลประโยชน์ด้านทรัพยากรน ้ามันจากซูดานเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่จีน

ให้ความส าคัญในล าดับต้นของนโยบายต่างประเทศของจีน ส่วนซูดานก็รับผลประโยชน์จากการค้า

อาวุธกับจีนเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กองทัพในการสู้รบกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ท าให้จีนและซูดานจึง

ต่างรักษา ความสัมพันธ์อันดีในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้ง ๆ ที่ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศนั้นมีความแตกต่างกันอย่าง

สิ้นเชิง 

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ (2564: 6) พูดถึงสถานะของไต้หวันในประชาคมโลกเอาไว้ว่า ปร

เทศจีนถือว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีน และมีนโยบายรวมไต้หวัน เข้ากับจีนเหมือนฮ่องกงและมา

เก๊า ซึ่งปัจจุบันเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนหลังจากสหราชอาณาจักรและโปรตุเกส ส่งมอบคืนให้จีน

เมื่อปี 2540 และปี 2542 ตามล าดับ จึงก าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน

ต้องยึดมั่น “หลักการจีนเดียว” คือ ถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ท าให้ไต้หวันมีความสัมพันธ์กับ 

ประเทศต่าง ๆ ในโลกเพียง 15 ประเทศ ได้แก่ เบลีซ เฮติ นิการากัว เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์วิน

เซนต์และเกรนาดีนส์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส ปารากวัย เซนต์ลูเซีย เอสวาตินี นครรัฐวาติกัน ปาเลา ตู

วาลู หมู ่เกาะมาร์แชลล์ และนาอูรู ขณะที่ประเทศที่มีสถานทูตประจ าอยู ่ในไทเป ได้แก่ เบลีซ 

กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส นิการากัว ปารากวัย เอสวาตินี หมู่เกาะมาร์แชลล์ ปาเลา และนครรัฐ

วาติกัน 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของไต้หวัน 

วรอนงค์ โกวิทเสียรชัย (2556) ศึกษาอัตลักษณ์ไต้หวันในยุคโลกาภิวัตน์ อาศัยเครื่องมือ

ส าคัญในการวิจัย ได้แก่ ตัวของผู้วิจัยเอง วิธีวิจัยที่ใช้ ได้แก่ 1. การสังเกตการณ์โดยการเข้าไปอยู่อาศัย

ร่วมกับกลุ่มประชากรเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลโดยใช้การ

สัมภาษณ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการจากการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และ 3. การศึกษา

เรื่องการรับรู้โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจงชิงในไต้หวัน 

ผลการวิจัยพบว่า จากการส ารวจเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ไต้หวันที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิ

วัตน์ใน 4 ด้าน ได้แก่ อัตลักษณ์สังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ในยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดอัต

ลักษณ์ชนิดใหม่ขึ ้นในไต้หวัน เป็นอัตลักษณ์ของความทันสมัย การบริโภคนิยม และทุนนิยม อัน

เนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ได้แทรกซึมเข้าไปและส่งผลกระทบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปัจจุบันประเทศไต้หวันได้กลายเป็นสังคมแห่งเสรีภาพ
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และการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกที่มาพร้อมกับเจริญก้าวหน้าของการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยี 

ท าให้วิถีแห่งสังคม และรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวไต้หวันเปลี่ยนแปลงไป 

สุทธิพร บุญมากและพนิดา เซาว์พาณิชย์เจริญ (2563) วิเคราะห์นโยบายการย้ายถิ่นระหว่าง

ประเทศของแรงงานต่างชาติของรัฐบาลไต้หวันที่มีต่อการเข้าเมืองและการว่าจ้างงานของไต้หวัน ซึ่งมี

หน่วยวิเคราะห์ในระดับมหภาค โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา ผลการศึกษา

พบว่า นโยบายว่าด้วยการเข้าเมืองและการว่าจ้างแรงงานต่างชาติของรัฐบาลไต้หวันอยู่ภายใต้

เครื่องมือทางด้านอุปสงค์ ทั้งแรงงานต่างชาติระดับทักษะต ่าหรือกึ่งมีทักษะ ในตลาดแรงงานทุตยิภูมิ

และแรงงานต่างชาติระดับทักษะสูงในตลาดแรงงานปฐมภูมิ ซึ่งกิจการนายจ้างต้องเป็นผู้ร้องขอรับ

สิทธิเข้าเมืองและว่าจ้างแรงงานต่างชาติที่อยู่ภายนอก ตลาดแรงงานต่อรัฐบาลไต้หวัน อย่างไรก็ตาม 

ความต้องการใช้แรงงานต่างชาติของกิจการ นายจ้างในระดับจุลภาคอยู่ภายใต้เงื่อนไขผลประโยชน์ใน

ระดับมหภาคของชาติ ประกอบกับรัฐบาลไต้หวันอาศัยเครื่องมือทางด้านอุปสงค์ส าหรับการเข้าเมือง

และว่าจ้างแรงงานต่างชาติระดับทักษะสูงน้อยกว่าแรงงานต่างชาติระดับทักษะต ่าหรือกึ่งมีทักษะ เพ่ือ

ดึงดูดแรงงานต่างชาติระดับทักษะสูงให้เข้ามาท างานในตลาดแรงงานไต้หวัน 

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ (2564: 3-7)  กล่าวว่าไต้หวันมีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีระดับสูง เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนและทุ่มเทงบประมาณด้านการศึกษาจ านวนมาก 

ท าให้ไต้หวันเป็นผู้ผลิตสินค้า ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นน าของโลก ระบบเศรษฐกิจของไต้หวัน

ในปัจจุบันจึงเป็นแบบทุนนิยมที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะ การส่งออกอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล ปิโตรเคมี ยานยนต์และส่วนประกอบ เรือ อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย 

จอแสดงผลแบบแบน เหล็ก พลาสติก และคอมพิวเตอร์ ให้กับประเทศคู่ค้าส่งออก ได้แก่ จีน ฮ่องกง 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น นอกจากนี้ ไต้หวันมีข้อตกลงทางการค้ากับหลายประเทศ 

ไต้หวันลงนามข้อตกลงทางการค้าเสรีกับปานามา ในปีพ.ศ. 2546 กัวเตมาลา ในปีพ.ศ. 2549 

เอลซัลวาดอร์และฮอนดูรัส ในปีพ.ศ. 2550 โดยข้อตกลงการค้าเสรีกับปานามาและเอลซัลวาดอร์

ยังคงด าเนินต่อไป แม้ทั้งสองประเทศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน นอกจากนี้ ไต้หวันมี

ข้อตกลงความร่วมมือกับจีน (Economic Cooperation Framework Agreement-ECFA) ในปีพ.ศ. 

2553 ข้อตกลงการค้าเสรีกับนิวซีแลนด์และสิงคโปร์ ในปีพ.ศ. 2556 ปารากวัยและเอสวาตีนี ในปี

พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไต้หวันพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ท าให้ได้รับผลกระทบจากการที่อุป

สงค์ทั่วโลกลดลง และความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวัน ประกอบกับไต้หวันมีโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีอัตราการเกิดต ่า การเพิ่มสูงขึ้นของผู้สูงอายุและอัตราการว่างงานของคน
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รุ่นใหม่ ส่งผลให้ไต้หวันมี แนวโน้มการขาดแคลนแรงงานในอนาคต และการลดลงของอุปสงค์และ

จัดเก็บภาษีของภาครัฐ 
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บทที่ 3 ประชาธิปไตยแห่งไต้หวันที่ก าลังเติบโตต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

3.1 เริ่มต้น: ผู้มาเยือนแห่งเกาะไต้หวัน 

ไต้หวัน นั้นเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็น ประเภทกลุ่มเกาะ และมีภูมิภาคติดกับทะเลไม่มี

พื้นที่ทางบกเชื่อมต่อกับดินแดนใด โดยที่ทิศตะวันตกและทิศเหนือนั้นมีเป็นที่ตั้งของ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนหรือจีนแผ่นดินใหญ่ โดยในปี ค.ศ.1684 จีนได้ท าการผนวกไต้หวันเข้าเป็นจังหวัด และ

ยกสถานะเป็นมณฑลเมื่อ ค.ศ.1885 ก่อนจะตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นในปี ค.ศ.1895 และในปี ค.ศ.

1945 ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ท าให้ไต้หวันกลับมาเป็นมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีนตาม

ข้อตกลงของประเทศพันธมิตร (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,2) 

“สาธารณรัฐจีน The Republic of China” เป็นรัฐที่ก่อตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.

1912 โดยก่อตั้งขึ้นหลังจากการปฏิวัติโค่นล้มรอบอบสมบูรณาญาสิทธิราช์ของจีน รวมทั้งยังได้รับการ

ยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นรัฐซึ่งเข้าแทนที่ทางอธิปไตยใหม่ต่อจากรัฐซี่งเคยมีอธิปไตยอยู่เดิม ซึ่ง

ก็คืออาณาจักรต้าชิง ของชนชาติแมนจูที่ปกครองจีนช่วง ค.ศ.1644-1911 ตลอดจนสาธารณรัฐจีนนั้น

ยังได้เป็นสมาชิกขององค์กรขนาดใหญ่ในระดับของนานาชาตินั้นก็คือ สมาชิองค์การสันนิบาตชาติ 

และสมาชิถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (The UN Security Council) เมื่อมี

การตั้งองค์การดังกล่าวในปี ค.ศ.1945 ในช่วงต้นของการตั้งสาธารณรัฐจีนนั้นผ่านไปได้ด้วยดี แต่ทว่า

ปัญหาของ สาธารณรัฐนี้จริง ๆ แล้วนั้นเริ ่มขึ้นในปี ค.ศ.1949 หลังจากที่เกิดปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างสองระบอบการเมืองหรือก็คือ สาธารณรัฐจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในตอนนั้นคือ 

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน จนท าให้เกิดการหนีอพยพของพรรคกั๋วหมินตั่งซึ่งเป็นคณะรัฐบาล

ในขณะนั้น เนื่องจากได้ปราชัยในสงครามกลางเมืองครั้งนี้และจ าเป็นต้องย้ายไปตั้งรัฐบาลบนเกาะ

ไต้หวัน ซึ่งเป็นมณฑลหนึ่งของสาธารรัฐจีน  และยังคงใช้ชื่อประเทศว่า “สาธารณรัฐจีน” ตามเดิม ซึ่ง

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเองก็ได้ประกาศสถาปนา “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ขึ้นโดยแสดง

ถึงจุดยืนว่า สาธารณรัฐจีนได้ล่มสลายไปแล้ว และรัฐบาลสาธารรัฐประชาชนจีนนั้นเป็นรัฐบาลจีนที่

ชอบธรรมเพียงรัฐบาลเดียว ส่งผลให้ไต้หวันกลายเป็นเพียงมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน

เท่านั้น (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,2) 

โดยเหตุการณ์และปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นนั้นส่งผลให้มีผู้อพยพมายังเกาะไต้หวันมากกว่า 1 

ล้านคนโดยประกอบไปด้วยชาวจีนทั้งหมดที่ประกอบอาชีพทหาร ข้าราชการรวมถึงครอบครัวได้ท า

การหลบหนีออกจากแผ่นดินใหญ่พร้อมชาวคณะรัฐบาลก๋งหมินตั่ง KMT (รุ ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 

2564, 20) 
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ไต้หวันนั้นเป็นดินแดนที่ถูกสลับผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปกครองของประเทศมหาอ านาจและ

ประเทศต่าง ๆ อยู่เกือบตลอดเวลา เช่น จักรวรรดินิยมญี่ปุ่น ที่เข้ามายึดครองไต้หวันในช่วง ค.ศ.

1895 ถึงปี 1945 ท าให้ชาวไต้หวันในขณะนั้นต้องอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองที่เข้มงวดจากรัฐบาล

ญี่ปุ่น ซึ่งความรุนแรงจากการปกครองของรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นส่งผลให้ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเกาะไต้หวันได้

ท าการอพยพกลับสู่แผ่นดินใหญ่เกือบ 6,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรไต้หวันใน

ขณะนั้น และยังมีการประเมินว่าระหว่างปี ค.ศ.1898 ถึงปี ค.ศ.1903 กองทัพญี่ปุ่นได้ท าการสังหารผู้

ต่อต้านชาวไต้หวันหรือที่เรียกว่า “โจรกบฏ” ไปถึง 12,000 คน และรวมทั้งสิ้นอาจมีจ านวนมากถึง 

20,000 ชีวิตที่สูญเสียและยังมีอีก 27,000 ชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ก าหราบที่เข้มงวดของ

ญี่ปุ่นต่อชาวไต้หวันในตอนนั้น ไม่ให้เกิดการต่อต้านได้ในปี ค.ศ.1902 (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล , 2563, 

20) 

ท าให้หลังจากการเข้ามาของคณะ KMT พร้อมผู้ติดตามจ านวนมากกว่า 1 ล้านคนอพยพเข้า

มายังเกาะไต้หวันนั้นต้องเผชิญกับปัญหาทางอัตลักษณ์ของชาวไต้หวันดังเดิมที่อยู่มาก่อนแล้ว ซึ่ง

วิธีการก าราบของชาวจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ในขณะนั้น ได้ด าเนินการอย่างโหดร้ายและสร้าง

ความแตกต่างทางชนชั้นอย่างมากระหว่างประชาชนเชื้อชาติจีนที่อพยพมาและชาวไต้หวันพื้นเมือง

ที่ตั้งถ่ินฐานอาศัยอยู่ภายในเกาะไต้หวันแห่งนี้ ไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่นเคยมาท าไว้เมื่อครั้งนานมาแล้ว ซึ่งจะ

เห็นได้จากความรุนแรงใน “เหตุการณ์ 2-28” ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1947 หลังจากที่

ประชาชนไม่พอใจที ่เจ้าหน้าที่ต ารวจทุบตีผู ้หญิงรายหนึ่งที่ขายของบนทางเท้า การปราบปราม

ประชาชนในเหตุการณ์นี้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นผู้เสียชีวิตเกือบ 30,000 คน (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะ

กุล, 2563, 24) เนื่องจากนายพลเฉิน ยี่ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการไต้หวันคนแรกโดยเจียงไค

เซก ประกาศว่าชาวไต้หวันนั้นจะได้ไม่ได้รับสิทธิให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐจีนฉบับใหม่ที่

ประกาศใช้ในปี ค.ศ.1947 แต่จะตกอยู่ในการพิทักษ์ของ KMT ที่ปกครองโดยนายพลเฉินเอง อีกทั้ง

คณะรัฐบาลนี้ต้องการที่ยึดกุมอ านาจในทุก ๆด้าน รวมถึงการน าเอาวัฒนธรรมจีนมาใช้และด าเนิน

นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างเต็มรูปแบบ และยังสงวนต าแหน่งหน้าที่ในองค์กรระดับสูงไว้ให้กับ

ชาวจีน โดยที่ชาวไต้หวันนั้นได้เพียงแต่ด ารงต าแหน่งของราชการระดับล่างหรือท้องถิ่นเพียงเท่านั้น 

ซึ่งในระหว่างนี้เองก็ยังเกิดการต่อสู้กันขึ้นระหว่างกองก าลังคอมมิวนิสต์และสาธารณรัฐจีนอยู่บ่อยครั้ง 

ตลอดจนการมาถึงของนโยบาย “ล้างไต้หวันกลางทะเลเลือด” และ “กู้อิสรภาพไต้หวันด้วยก าลัง

ทหาร” ท าให้สาธารรัฐจีนจ าเป็นต้องเผชิญกับการคุกคามทางทหารอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน 

แต่หลังสงครามครั้งใหญ่ในช่องทะเลไต้หวัน ความตรึงเครียดทางการเมืองระหว่างสองฝ่าย ก็ค่อย ๆ 
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ลดลง และการปะทะกันโดยตรงทางทหารก็ค่อยลดความถี ่ลงหลัง ค.ศ. 1965 (เก่อ หย่ง -กวง, 

2542,2) 

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงที่อพยพย้ายเข้ามายังไต้หวันของคณะรัฐบาล KMT นั้นระบอบการ

ปกครองแม้จะกล่าวว่าตนเองเป็นประชาธิปไตยแต่การกระท าที่แสดงออกมาต่อชาวไต้หวันนั้นกลับ

เป็นการปกครองที่รุนแรงเสมือนเผด็จการที่ปิดกั้นละลิดลอนสิทธิทางมนุษย์ชน ไม่ให้มีสิทธิและ

เสรีภาพในการแสดงออกหรือแม้แต่ต าแหน่งหน้าที่การงานที่ถูกจ ากัดและสงวนไว้เฉพาะชาวจีนแต่

เพียงเท่านั้น ท าให้เศรษฐกิจในช่วงแรกนั้นเรียกได้ว่า สิ้นหวัง (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ 

มหัทธโนบล, 2558,5) เนื่องจากทันทีที่รัฐบาลย้ายมายังไต้หวันนั้น ประชาชนจนยากอย่างที่สุด ท าให้

รัฐบาลต้องมุ่งเน้นในการทางพัฒนาเศรษฐกิจเป็นล าดับแรก แต่ทว่าในช่วงแรกของของการอพยพและ

ตั้งที่มั่นใหม่นั้น เจียงไคเซก ประธานคณะรัฐบาล KMT มีนโยบายที่ต้องการใช้ก าลังทหารเพื่อกลับไป

ยึดอ านาจบนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งในช่วงกลางทศวรรษ 1950 เจียงไคเซกไม่ยินยอมถอนก า ลังทหาร

จ านวน 86,000 นาย ออกจากหมู่เกาะจินเหมิน และหม่าจู ตามค าเตือนของคณะรัฐบาลสาธารารณ

รัฐประชาชนจีน และยังด าเนินการเสริมก าลังทหารเข้าไปอีกมากกว่า 23,000 นาย (รุ่งทิพย์ จันทร์ธ

นะกุล, 2563, 27) ยิ่งท าให้เศรษฐกิจในตอนนี้ย ่าแย่มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับความชัดเจนว่าสิ่งที่เจียงไค

เซกปรารถนานั้นเป็นเพียงความฝันที่ยากจะเป็นความจริง (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล , 2563, 24) อีกทั้ง

ปัญหาทางอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นเคยเข้ามาปกครองและบริหารอยู่ถึง 50 ปี

ก่อน ค.ศ.1945 ซึ่งอัตลักษณ์ที่กล่าวนี้ ท าให้ชาวไต้หวันนั้นแตกต่างจากอัตลักษณ์ใหม่ที่เชิดชูชาตินิยม

ความเป็นจีน หรือก็คืออัตลักษณ์ของชาวไต้หวันเดิมนั้นท าให้ชาวไต้หวันรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในฐานะ

ของพลเมืองชั้นสอง (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 28) 

แม้การสถาปานา “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ณ จีน

แผ่นดินใหญ่ในปี ค.ศ.1949 (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,2) นั้นจะยังไม่ได้

ผลกระทบต่อสถานะความเป็นรัฐของไต้หวันมากนัก เนื่องจากเพราะ สภาวะของสงครามเย็นในช่วง 

ทศวรรษ 1950 -1960 นั้นท าให้สหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีเจียงไคเซกในการ

ต่อสู้กับภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยมีการท าข้อตกลงด้านความมั่นคงในเดือนธันวาคม ค.ศ.

1954 แต่ปัญหาความมั่นคงของไต้หวันในเรื่องของ สถานะภาพความเป็นรัฐ นั้นต้องมาถึงจุดสั่นคลอน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.1971 สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้มี มติที่ 2578 เกี่ยวกับ

ปัญหาผู้แทนจีนในสหประชาชาติตอนหนึ่งกล่าวว่า 



11 
 

 
 

[สมัชชาใหญ่] ตัดสินใจฟื้นฟูสิทธิทั้งหลายของสาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรอง

ว่าผู ้แทนของรัฐบาลดังกล่าวเป็นผู ้แทนที่ชอบธรรมของจีนเพียงหนึ่งเดียวในองค์การ

สหประชาชาติ และให้ขับไล่ผู้แทนของเจียงไคเซกออกจากที่นั่งที่พวกเขาครอบครองอยู่อย่าง

ผิดกฎหมายในองค์การสหประชาชาติ และในองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สิทธิพล เครือรัฐติ

กาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,4) 

ท าให้หลังจากมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 ไต้หวันต้องเผชิญกับวิกฤติอัต

ลักษณ์ทางอ านาจอธิปไตยอย่างรุนแรง และนอกจากนี้ยังมีการลดสถานะของไต้หวันจากผู ้แทน

สาธารณรัฐจีนเป็นเพียง “ผู้แทนของเจียงไคเซก” (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล , 2563, 29) ซึ่งส่งผลให้มี

ประเทศท่ีเคยที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารรัฐจีนลดลงเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่ปี ค.ศ.1971-

1973 เพียงสามปี ได้มีประเทศที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันรวมกันมากถึง 27 ประเทศ ซึ่ง

ตลอดทศวรรษที่ 1970 นั้นมีหลายประเทศทยอยตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะพันธมิตรทางทหารอย่างสหรัฐฯ ที่ได้หันไปเจรจาเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารรณ

รัฐประชาชนจีนได้ส าเร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1979 โดยระบุชัดว่า “รัฐบาลของสหรัฐ ฯ ยอมรับรู้

ท่าทีของจีนว่ามีประเทศจีนเพียงประเทศเดียว และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน” ซึ่งเมื่อถึงปลาย ปี 

ค.ศ.2014 ก็มีประเทศที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันไว้เพียง 22 ประเทศเท่านั้น 

(สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,5) 

ในช่วงเวลานี้เอง เจียงจิงกว๋อ ซึ่งเป็นบุตรชายของเจียงไคเซก ได้เข้ามามีบทบาททางการเมือง

และเศรษฐกิจของไต้หวันตั้งแต่ปี 1971 และรับต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนต่อมาหลังจากที่ เจียง

ไคเซก ได้ถึงแก่อสัญกรรมในปี 1975 (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 29) เนื่องจากในปี ค.ศ.1973 นั้น

มีจ านวนประเทศที่ยกเลิกความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันมากถึง 27 ประเทศ ส่งผลให้ในปี ค.ศ.

1973 ปีเดียวกันนั้นเอง เจียงจิงกว๋อ ได้ประกาศใช้นโยบาย “การทูตเบ็ดเสร็จ” ซึ่งในช่วงปี ค.ศ.1960 

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น คือ ยกระดับมาตราฐานการครองชีพและเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งของประเทศ (เก่อ หย่ง-กวง, 2542,5) โดยที่นโยบาย นี ้ เป ็นการเน้นความร ่วมมือ

ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังมีก าด าเนินความสัมพันธ์แบบเป็นทางการกับบางประเทศ และ

ก็ยังคงมีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับประเทศส่วนใหญ่ที่ให้การยอมรับหลักการจีนเดียวที่ไม่

สามารถมีความสัมพันธ์แบบปกติกับไต้หวัน เช่น จัดตั้งส านักงานการค้าหรือสถานบันความร่วมมือ

ด้านต่าง ๆ ที่ด าเนินงานแทนสถานทูตที่ถูกยุบเลิกไป หรือนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่า ไต้หวันใช้แนวทางที่

ยืดหยุ่นมากขึ้นในการด าเนินกิจการระหว่างประเทศ(รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 46) 
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นโยบายการทูตเบ็ดเสร็จนี้ท าให้เห็นว่าไต้หวันได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลง

เสียอัตลักษณ์ของตนเองให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ก็มีแผนการรองรับที่มีประสิทธิภาพ

ประกอบกับการน ากฤษฎีกาฉุกเฉินมาใช้ควบคุมการเมืองภายในประเทศ ในปี ค.ศ.1949 (เก่อ หย่ง -

กวง, 2542,6) 

กฤษฎีกาฉุกเฉินและระบบอ านาจเบ็ดเสร็จส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไต้หวันอย่างมาก เนื่องจา

กฤษฎีกาฉุกเฉินนั้นมีการควบคุมอ านาจการปกครองให้อยู่กับเพียงแค่พรรคเดียว หรือก็คือข้อบังคับใน

การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ ส่งผลไต้หวันในช่วงนี้มีสภาวะทางการเมืองภายในประเทศที่มั่นคง 

และสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจจนนับว่าเป็นหนึ่งในความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยรายได้

ต่อบุคคลที่เพิ่มขึ้นถึง 186 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในปี ค.ศ.1977 และยังเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 

เท่าในช่วงเวลาไม่ถึง 30 ปี  (เก่อ หย่ง-กวง, 2542,5) และการที่ศูนย์รวมอ านาจตกอยู่ภายใต้การ

ครอบครองของพรรคเพียงพรรคเดียวท าให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน เนื่องจาก

สามารถรวมกลุ่มที่มีอิทธิพลในสังคมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นง่ายต่อการพัฒนาและยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ที่

เข้ามา อีกทั้งยังสามารถครองครองสเถียรภาพทางการเมืองให้สามารถสืบต่อไปได้ในอนาคต แม้ว่า

การที่สาธารรัฐจีนจะประกาศใช้กฤษฎีกาฉุกเฉินนี้ท าให้นานาประชาชาติวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเสมือน

ศัตรูรายย่อยภายในประเทศ 

3.2 ก้าวใหญ่แห่งประชาธิปไตยของชาวไต้หวัน 

เกาะไต้หวันในช่วงนี้นั้นได้รับอิทธิพลจากกระแสค่านิยมเสรีประชาธิปไตยที่เป็นโครงสร้าง

ทางความคิดหลักในการเมืองระหว่างประเทศหลังยุคสงครามเย็น ท าให้แม้ว่าการปกครองภายในการ

ควบคุมอ านาจให้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมไว้แต่เพียงพรรคเดียวนั้นจะสร้างความมั่นคงและพัฒนา

เศรษฐกิจให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี แต่ในอีกทางหนึ่งผลกระทบที่เกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างมากนั้นท าให้เกิดการแบ่งชนชั้นทางสังคม และท าให้เกิดเศรษฐีขึ้นมาในเวลาอันสั้น และยิ่งไป

กว่านั้นการที่ศูนย์รวมอ านาจอยู่ภายใต้การการควบคุมของพรรคเดียวนั้นยิ่งส่งผลให้ประชาชนชนชั้น

กลางจ านวนมากหันมาสนใจทางการเมือง เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการเงินของตัวเอง โดยที่ใน

ช่วงเวลานั้นเองภายในไต้หวันจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดและเมือง และต าแหน่งที่ท าหน้า

บริหารส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งเริ ่มมาตั ้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1950  เพื ่อให้ประชาชนชาวไต้หวัน

เตรียมพร้อมและท าความเข้าใจถึงหนทางแห่งการเป็นประชาธิปไตย ซึ่งกล่าวได้ว่าระบอบความเป็น

ประชาธิปไตยภายในไต้หวันก าลังเริ่มขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน การที่ประชาชนเข้าใจในการเมืองมากขึ้น

ท าให้รัฐจ าเป็นต้องแบกรับกับความคาดหวังที่มากขึ ้นในการบริหารและจัดการปัจจัยต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ แม้ว่ากฤษฎีกาฉุกเฉินจะยังคงมีการบังคับใช้อยู่แต่ว่าข้อบังคับในเรื่อง

เสรีภาพในการจะไม่ได้มีความเข้มงวดมากนัก ท าให้เกิดการโจมตีพรรคก๊กมินต๋งผ่านสื่อนิตยสารกลาย

เมืองมากยิ่งขึ้นตามเวลาที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงอิทธิพลของค่านิยมเสรีประชาธิปไตยเริ่มแพร่ขยาย

อ านาจเข้าสู่ประชาชนชาวไต้หวันมากขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งผลให้เกิดการกระจายขอบเขตข่ายทัศนะทาง

การเมืองที่กว้างขวางขึ้น ท าให้เกิดการก่อตัวของพรรคการเมืองใหม่ ๆ แม้การก่อตั้งพรรคฝ่ายค้าน

รัฐบาลนั้นจะไม่มีอิทธิลต่อกระแสการเมืองในช่วงนั้นมากนัก ทั้งด้วยขอบเขตอ านาจของพรรคและ

พรรคนั้นเพิ่งก่อตั้งขึ้นได้ไม่นาน แต่ก็ได้ท าการเปิดตัวนิตยสาร “ฟอร์โมซา” ซึ่งท าหน้าที่เป็นกระบอก

สียงส าคัญส าหรับพรรคฝ่ายค้าน ซึ ่งต่อมาถูกขนานนามว่า “นิตยสารเพื ่อการเคลื ่อนไหวสู่

ประชาธิปไตยของไต้หวัน” (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 36) (เก่อ หย่ง-กวง, 2542,8-14) 

กระบวนการประชาธิปไตยของไต้หวันซึ่งถือว่าเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงในปี  1987 เมื่อรัฐบาล

ยกเลิกกฎอัยการศึกที่เป็นกฎหมายลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล , 

2563, 36) และยังหมายถึงการยกเลิกข้อห้ามการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้น ท าให้เกิดการก่อตั้ง

พรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาโดยที่พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งไว้มีทั้งหมด 84 พรรค แต่ในบรรดา

พรรคการเมืองเหล่านั้น มีเพียงพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) และพรรค

ใหม่ (NP) เท่านั้นที่เข้ามามีบทบาทเด่นชัด (เก่อ หย่ง-กวง, 2542,23) 

อัตลักษณ์ของประชาธิปไตยแห่งไต้หวันได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นโดยอ้างอิงจากการเปลี่ ยนแปลง

ต าแหน่งสูงสุดในการบริหารประเทศหรือก็คือต าแหน่งประธานาธิบดีนั้นได้ตกไปอยู่ในขอบเขตอ านาจ

การบริหารของพรรคการเมืองอื่นที่ก่อตั้งขึ้นมาภายหลังหรือก็คือพรรค DPP ที่กล่าวไปข้างต้นในการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ปี 2000 ท าให้ประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยน ได้ขึ้นมาบริหารไต้หวันตั้งแต่

ปี ค.ศ.2000 จนถึงปี ค.ศ. 2004 นอกจากนี้ยังส่งผลให้พรรค KMT ที่แม้จะมีอิทธิต่อสังคมประชาชน

ชาวไต้หวันอยู่มาก ต้องตกไปอยู่ในฐานะของพรรคฝ่ายค้านรัฐบาล (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 39) 

โดยจะกล่าวได้ว่านี้เป็นก้าวใหญ่แห่งประชาธิปไตยที่ส าคัญส าหรับชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก อ้างอิง

จากการเปลี่ยนผ่านอ านาจอย่างสันติภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยเป็นครั้งแรก  (รุ่งทิพย์ จันทร์ธ

นะกุล, 2563, 80) 

แม้ว่ากระบวนการเป็นประชาธิปไตยนั้นจะถึงจุดที่เรียกได้ว่าสามารถเดินทางผ่านก้าวส าคัญ

มาอย่างราบลื่นก็ตาม แต่สถานะของรัฐไต้หวันต่อสมาคมโลกยังคงเป็นที่จับตามอง เนื่องจากการ

ปกครองตามระบอบเสรีประชาธิปไตยของไต้หวันไม่สามารถส่งเสริมให้ไต้หวันขยายพื้นที่ในเวที

การเมืองระหว่างประเทศได้ อีกทั้งข้อจ ากัดภายไต้หลักการจีนเดียวที่ระบุไว้อย่างชัดเจนต่อนานา
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ประเทศท่ียินยอมต่อนโยบายนี้ว่า “ประเทศจีนมีเพียงประเทศเดียว และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน” 

(สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล , 2558,5) ท าให้แม้ว่าบางประเทศเช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น 

หรือสหภาพยุโรปจะรับรู้ว่า ไต้หวันปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย แต่ก็ไม่สามารถจะผลักดัน

ให้ไต้หวันมีบทบาททางการเมืองในองค์การระหว่างประเทศอย่างเด่นชัดหรือเป็นทางการ (รุ่งทิพย์ 

จันทร์ธนะกุล, 2563, 45) ดังนั้นสถานะของรัฐไต้หวันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนั้นย่อมส่งผล

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศไต้หวันเองด้วยเช่นกัน เนื่องจากจีนกดดัน

ไต้หวันมากขึ้นด้วยการท าให้ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันตัดความสัมพันธ์กับ

ไต้หวันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจเป็น

การตอบแทน (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 50) 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางการเมืองของไต้หวันนั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศมากนัก เนื ่องด้วยปัจจัยที ่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าไต้หวันจะได้รับ

ผลกระทบจนท าให้ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับประเทศที่ ยอมรับ

หลักการจีนเดียว แต่ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1988 ประธานาธิบดีหลี่เติงฮุย ผู้ที่ได้รับเลือกจากสภา

แห่งชาติให้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีรักษาการ และสามารถเอาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง

ของประชาชนได้ในปีเดียวกันนั้นเอง ได้ประกาศใช้นโยบาย “การทูตที่เน้นผลในทางปฏิบัติ” หรือ 

“การทูตแบบยืดหยุ่น” โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่สามประการ ซึ่งหนึ่งในเป้าประสงค์ส าคัญคือ การ

รักษาความสัมพันธ์ทางการทูตเอาไว้โดยเน้นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ (สิทธิพล เครือรัฐติกาล

และวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,5-6) ผ่านการจัดตั้งจัดตั้งส านักงานการค้าหรือสถาบันความร่วมมือ

ด้านต่าง ๆ ให้ด าเนินงานแทนสถานทูตท่ีถูกยุบเลิกไป (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 46) 

3.3 สรุป 

ในช่วงต้นของกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยของไต้หวันนั้นมีอุปสรรคขนาดใหญ่ขว้าง

กั้นไว้นั้นก็คือ อัตลักษณ์ที่เชิดชูชาตินิยมความเป็นจีน เนื่องจากการที่เจียงไคเซกหนีถอยเข้ามาตั้งถิ่น

ฐานที่ไต้หวันและยิ่งไปกว่านั้นการที่มีผู้อพยพจ านวนมากย้ายหนีออกจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้าสู่ไต้หวัน

ยิ่งท าให้อัตลักษณ์ท่ีเชิดชูชาตินิยมความเป็นจีนยิ่งทรงอิทธิพลมากยิ่งขึ้นเหนืออัตลักษณ์ความเป็นชาว

ไต้หวันพื้นเมืองเดิม ในช่วงที่ไต้หวันอยู่ภายใต้การปกครองของจักรรวินิยมญี่ปุ่นถึง 50 ปี (รุ่งทิพย์ 

จันทร์ธนะกุล, 2563, 28) ท าให้ความต้องการที่จะยึดอ านาจคืนจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

ได้รับความสนใจจากคณะรัฐบาลมากกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจหรือฟ้ืนฟูระบอบสังคมพ้ืนฐาน แต่เนื่อง

ด้วยในช่วงเป็นการเป็นต่อสู่กันระหว่างสองระบอบการปกครองที่สร้างอิทธิพลต่อนานาประเทศทั่ว
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โลก ท าให้ไต้หวันในช่วงนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐ ฯ ทั้งทางด้านก าลังทหารและการท า

ข้อตกลงทางด้านความั่นคงแก่รัฐบาลเจียงไคเซกในการต่อต้านภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ (สิทธิ

พล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,4) แต่แล้วเมื่อสหรัฐ ฯ ต้องการถอนตัวจากสงคราม

เวียดนามและสานสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วต่อเนื่องมาจนถึงได้มี มติที่  2758 ของ

สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ที่ได้ท าการลดถอนสถานะของ “สาธารณรัฐจีน” ให้เป็นเพียง

ตัวแทนของ “เจียงไคเซก” ตลอดจนกระแสการเมืองระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทรง

อิทธิพลมากขึ้นทุกวัน ท าให้รัฐบาล KMT จ าเป็นประกาศใช้นโยบาย “การทูตเบ็ดเสร็จ” เพ่ือเป็นการ

รักษาสถานะความมั่นคงทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเน้นซึ่งการแลกเปลี่ยนอย่างรอบด้าน 

เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไต้หวันต่อนานาประเทศ แม้จะสามารถรักษาความสัมพันธ์

อย่างไม่เป็นทางการกับนานาประเทศไว้เพ่ือตรึงเศรษฐกิจไว้ได้ก็แต่ก็ยังมีประเทศอีกจ านวนมากที่ค่อย 

ๆ ทยอยหันไปยอมรับ หลักการจีนเดียวมากขึ้น 

แต่เมื่อในเวลาต่อมาอัตลักษณ์ใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสค่านิยมเสรีประชาธิปไตยที่เป็น

โครงสร้างทางความคิดหลักในการเมืองระหว่างประเทศหลังยุคสงครามเย็น รวมกับอัตลักษณ์เดิมที่

เป็นของชาวไต้หวันก่อนปี ค.ศ.1945 และการถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมในช่วงที่ไต้หวันอยู่ภายใต้

การควบคุมของ KMT และการใช้กฤษฎีกาฉุกเฉินซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลิดลอนสิทธิในทางตุลาการมาก

นักแต่ก็นับว่าเป็นการปฏิบัติที่แยกมาตราฐานต่อชนชั้นทางสังคมและเชื้อชาติ ได้ส่งผลให้เกิดกระแส

สังคมที่ต้องการการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ายที่สุดในปี ค .ศ.1988 

รัฐบาลพรรคก๋งมินตั๋งได้ประกาศยกเลิกการใช้กฤษฎีกาฉุกเฉิน จนท าให้ปัจจัยพื้นฐานส าหรับระบอบ

ประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านอ านาจสูงสุดในการบริหารประเทศ

ระหว่างพรรคการเมืองใหม่และพรรคการเมืองเก่าอย่างพรรค KMT ในที่สุด 

และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชาวไต้หวันรวมถึงความคืบหน้าในการพยายามพัฒนา

ระบอบเสรีประชาธิปไตยเพื่อปกครองตนเองของไต้หวันนั้นจะผ่านไปได้อย่างมั่นคงและมีสเถียรภาพ 

แต่ทว่าบทบาทของไต้หวันภายใต้ระบอบการปกครองนี้ก็ยังไม่ได้ท าให้สามารถได้รับการรับรองจาก

นานาประเทศในเวทีการเมืองระหว่างประเทศได้ ท าให้ไต้หวันในช่วงนี้ก็ยังจ าเป็นที่จะต้องพึงพา

ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับนานาประเทศที่ยินยอมกับหลักการจีนเดียว 

ดังนั ้นจึงกล่าวได้ว ่าความเปลี ่ยนแปลงทางการเมืองของไต้หวันนั ้นส่งผลกระทบต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมีนัยยะส าคัญ เนื่องด้วยสถานะความเป็นรัฐที่ถูกสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนย ึดอ านาจไปจากการลงมติท ี ่  2758 ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค ์การ
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สหประชาชาติ เนื่องด้วยทุก ๆ ประเทศที่ต้องการติดต่อความสัมพันธ์กับจีนนั้นจ าเป็นต้องยอมรับว่า 

สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นเป็นตัวแทนประเทศจีนเพียงรัฐบาลเดียวอย่างเป็นทางการ โดยที่ไต้หวัน

นั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีน แต่เนื่องด้วยนโยบายต่าง ๆ ที่ไต้หวันยกขึ้นมาเพื่อต่อกรกับสภาวะที่ตน

สูญเสียความเป็นรัฐให้แก่จีนนั้นมีประสิทธิภาพอย่างสูง จนสามารถกล่าวได้ว่า การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในตอนนั้น เป็นหนึ่งในความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ 

มหัทธโนบล, 2558,5) จะเห็นได้ว่าแม้สถานะความเป็นรัฐของไต้หวันจะอยู่ในสภาวะวิกฤตแต่การ

ปรับเปลี่ยนทางการเมืองและนโยบายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ยังสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจของ

ไต้หวันให้สามารถเติบโตขึ้นได้ ถึงแม้จ านวนประเทศที่ตัดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันก็

ยังมีจ านวนที่เพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกันก็ตาม  

อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจของไต้หวันในช่วงนี้นั้นได้รับอิทธิพลจากการเมืองภายในด้วยเช่นกัน โดย

จะเห็นได้จากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและไต้หวันในช่วงปี ค .ศ.1988 เป็นต้นมา สืบเนื่อง

จากการยกเลิกนโยบายห้ามการติดต่อกับจีนที่ด าเนินมาอย่างยาวนาน และยังประกาศยกเลิกใช้

กฤษฎีกาฉุกเฉิน ในปี ค.ศ.1987(รุ ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 76) ซึ่งท าให้เกิดการก่อตั้งพรรค

การเมืองขึ้นใหม่ภายในรัฐบาลไต้หวันจ านวนมาก และยังแสดงถึงกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตย

ของชาวไต้หวันได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วอย่างจริงจัง แต่บทบาทความเป็นประชาธิปไตยของไต้หวันนั้นเริ่มส่ง

อิทธิเข้าไปสู่จีนแผ่นดินใหญ่เนื่องจาก นโยบายและค าประกาศประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยน โดยได้

ประกาศไว้หลังจากที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ในปี ค.ศ.2004 ว่า “สาธารณรัฐจีนคือ

ไต้หวัน และไต้หวันคือสาธารณรัฐจีน” ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มองว่า ประธานาธิบดีเฉินสุย

เปี่ยน จากพรรค DPP นั้นมีความพยายามที่จะประกาศเอกราชแก่ไต้หวัน (สิทธิพล เครือรัฐติกาล

และวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,41) ดังนั้นหากพิจารณาจากปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิพลจากนโยบายและ

ทัศนะของพรรคการเมืองไต้หวันที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วจะ

เห็นได้ว่าในช่วงปี ค.ศ.1991 จนถึงปี ค.ศ.1999 ที่ไต้หวันอยู่ภายใต้การปกครองของพรรค KMT ที่น า

โดยประธานาธิบดีหลี่เติงฮุย นั้นมีสัดส่วนการลงทุนของไต้หวันในจีนนั้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แม้ว่าในช่วงปี ค.ศ.1994 จะมีอัตราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว และใน

ปี ค.ศ.1997 การลงทุนของชาวไต้หวันในแผ่นดินใหญ่นั้นมีมูลค่าที่สูงที่สุดในช่วงนี้ ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 

4,334.31 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ แม้ว่าจะมีมูลค่าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1990 

และหากพิจารณาจากอัตราการขยายตัวต่อ GDP ของไต้หวันระหว่างช่วงปี ค.ศ.1990 จนถึง ปี 

ค.ศ.1995 และช่วงระหว่างปี ค.ศ.1996 จนถึง ปี ค.ศ.1999 ซึ่งอยู่ในสมัยประธานาธิบดีหลี่เติงฮุยทั้ง
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สองวาระ ได้มีอัตราการขยายตัวต่อ GDP สูงถึงร้อยละ 7.17 และ 5.12 ตามล าดับ กับอัตราการ

ขยายตัวต่อ GDP ของไต้หวันระหว่างช่วงปี ค .ศ.2000 จนถึง ปี ค.ศ.2003 และช่วงระหว่างปี 

ค.ศ.2004 จนถึง ปี ค.ศ.2007 ซึ่งอยู่ในสมัยประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยนทั้งสองวาระ ได้มีอัตราการ

ขยายตัวต่อ GDP ในสัดส่วนร้อยละ 3.27 และ 5.58 ตามล าดับ (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 80) 

และอีกหนึ่งเหตุผลอ้างอิงถึงอิทธิพลจากเมืองภายในไต้หวันต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนนั้น

ก็ค ือหนึ ่งในวิธ ีการที ่สาธารรัฐประชาชนจีนได้ด  าเนินการเพื ่อจ ัดการต่อความพยายามของ

ประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยน ที่ต้องการให้ไต้หวันเป็นเอกราช โดยหูจิ่นเทา เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศจีนได้ท าการเชิญเหลียนจ้าน ประธานพรรคกั๋วหมินตั่ง และซ่งฉู่อวี๋ ประธานพรรคชินห

มินตั่ง โดยที่ทั้งสองเป็นด ารงต าแหน่งผู้น าพรรคฝ่ายค้านที่ส าคัญของไต้หวันให้เดินทางมาเยือนจีนใน

เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ในปี ค.ศ.2005 (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล , 

2558,41) อีกทั้งในปี ค.ศ.2008 หลังจากที่ประธานาธิบดีหม่าอิงจิ่ว สามารถน าพรรค KMT กลับมา

เอาชนะการเลือกตั้งได้อีกครั้ง ก็ได้มีนโยบายที่ส่งเสริมให้มีการลงทุนโดยตรงในจีนอย่างเป็นทางการ 

รวมถึงได้จัดตั้งข้อตกลงทางการค้าที่ส าคัญกับจีนแผ่นดินใหญ่ คือ “ความตกลงกรอบร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ” ลงนาม ณ นครฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ปี ค.ศ.2010 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 

กันยายน ปี ค.ศ. 2010 ซึ่งมีสาระส าคัญถึงการจัดตั้งกลไกเพ่ือสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง

ช่องแคบไต้หวัน (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 84) จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันนั้น

จ าเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และยังจ าเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์กับทางการจีนไว้

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยเช่นกันเนื่องจากบทบาทที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีต่อ

สถานะความเป็นรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของไต้หวันในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้

จากปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้นประกอบกับสาระส าคัญในข้อตกลงที่กล่าวไว้ข้า งต้นว่า เศรษฐกิจของ

ไต้หวันในช่วงนี้นั ้นพึงพาเศรษฐกิจจากจีนแผ่นดินใหญ่มากเกินไป แม้ว่าไต้หวันเองจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางการค้าและการบริการจากจีน รวมถึงท่าทีของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นแสดงออกว่า

จะไม่ขัดขวางหากไต้หวันจะท าข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่น ๆ เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชน

จีนนั้นยังได้ประโยชน์ในด้านการค้าเช่นกัน (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 85)   
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บทที่ 4 ประชาธิปไตยไต้หวันหลังปี 2000 ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

หลังจากการอพยพของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งน าคณะโดยเจียงไคเซก ข้ามช่องแคบไต้หวัน 

เข้าสู่เกาะไต้หวันในปี ค.ศ. 1949 ระบอบเศรษฐกิจและการเมืองของไต้หวันนั้นเรียกได้ว่าเปลี่ยนไป

มาก ทั้งระบบการเมืองที่สามารถก้าวข้ามอ านาจนิยมเข้ามาสู่ประชาธิปไตย ซึ่งสามารถท าการเปลี่ยน

ผ่านอ านาจสูงสุดในการบริหารประเทศได้อย่างสันติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครั้งแรก ในปี 

ค.ศ.2000 โดยเป็นการเปลี่ยนผ่านอ านาจจากพรรค KMT คณะพรรคที่ถือได้ว่าปกครองไต้หวันมา

ตั้งแต่ช่วงยุคการเริ ่มต้นของการอพยพมาไต้หวัน มาสู่พรรค DPP ซึ่งเป็นพรรคที่ถูกจัดตั้งขึ ้นมา

ภายหลัง ภายใต้การรวมตัวกันของกลุ ่มฝ่ายค้าน หรือ “สมาชิกของขบวนการเคลื ่อนไหวภาค

ประชาชน “Tangwai” ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยไต้หวันให้สามารถเดินทางผ่านอุปสรรค

และความล าบากในช่วงของการ “ท าให้เป็นระบอบประชาธิปไตยของไต้หวัน” แต่อย่างไรก็ดี ขณะนี้

ไต้หวันได้ก้าวผ่านการเดินทางที่ล าบากแต่ได้ผลลัพธ์ที่สมหวังส าหรับคนหมู่มากมาแล้ว ดังนั้นสิ่ง

ส าคัญถัดมาก็คือการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองทั้งภายในประเทศ และสถานะความเป็นรัฐของ

ตัวเองในระดับเวทีทางการเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากการรักษาสถานะของ

ชาวไต้หวันจากอดีตในก็คืออ านาจของการตัดสินใจ เพราะว่า ณ ช่วงเวลาหลังจากปี ค .ศ. 1996 

หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงครั้งแรกของชาวไต้หวัน และนั้นก็ถือว่าเป็นก้าวส าคัญที่ท า

ให้ชาวไต้หวันได้เข้าร่วมก าหนดชะตากรรมและเส้นทางของชาวไต้หวันโดยชาวไต้หวันเอง 

อย่างไรก็ดีการท าให้เป็นประชาธิปไตยนั้นย่อมท าให้เกิดคณะรัฐบาลและคณะฝ่ายค้าน ซึ่งทั้ง

สองฝ่ายก็ยังสามารถสลับต าแหน่งและอ านาจทางการเมืองของตัวเองได้ตามวาระ เช่นนี้เอง ท าให้

มุมมองทางการเมืองและทัศนะของชาวไต้หวันถูกแบ่งออกไปอย่างหลากหลายแนวคิด ซึ่งแนวคิดไหน 

ทัศนะใด หรือแนวการปฏิบัติใดมีประสิทธิภาพหรือทางใดดีกว่านั้น ยังจ าเป็นต่อศึกษากันต่อไปใน

อนาคต แต่ทว่าสิ่งนี้เองที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยผู้ค้นคว้าได้เห็นลักษณะเด่น

ส าคัญที่แตกต่างกันโดยลักษณะแรกนั้นมาจากพรรค KMT เป็นทัศนะใหญ่ เนื่องจากพรรคนี้ถือว่าเป็น

พรรคแรกเริ่ม ที่คาบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จากแผ่นดินใหญ่ ท าให้มุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์กับจีน

แผ่นดินใหญ่ หรือเกิดการพึ่งพาสาธารณรัฐจีนมากเป็นพิเศษ (อ้างอิงจาก การพึ่งพาทางเศรษฐกิจต่อ

จีนอย่างมากในช่วงรัฐบาล KMT ท าให้ชาวไต้หวันขาดความไว้วางใจต่อรัฐบาลจนส่งผลกระทบต่อ

ความนิยมในการเลือกตั้ง (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล , 2563, 59) และสิ่งลักษณะเด่นที่แตกต่างกันอย่าง

มากระหว่างพรรค KMT และพรรค DPP และถือว่าเป็นลักษณะเด่นที่สองที่ผู้ค้นคว้าได้กล่าวไว้ข้างต้น 

คือ แนวทางทางการเมืองที่แตกต่างกัน โดยที่ พรรค KMT นั้นไม่ต้องการทีจะท าให้ไต้หวันเป็นเอก
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ราช แต่ทว่าในทางของพรรค DPP นั้นที่นโยบายที่มุ่งเน้นและน าเสนอไปในทางที่ต้องการแยกตัว

ออกมาประกาศเอกราชแก่ไต้หวัน (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,42) 

ดังนั้นเนื้อหาในบทที่ 4 ว่าด้วยลักษณะทางการเมืองหลังปี ค .ศ.2000 ต่อความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศนั้น จะมีแนวทางหรือนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องต่าง ๆ ไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการ

ตีความ “สถานะของความเป็นรัฐของไต้หวัน” ไม่เหมือนกัน เนื่องจากทัศนะทางการเมืองของทั้งสอง

พรรค ตลอดจนพรรคอื่นๆ ในไต้หวันนั้นมีเอกลักษณ์ และมุมมองที่หลากหลาย ท าให้ลักษณะทาง

การเมืองภายในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไต้หวันหลังจากนี้ไปนั้นเกิดมิติที่

หลากหลายมากยิ่งข้ึน ทั้งเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ทางการทูต การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็น

ต้น ตลอดจนการน ามาซึ่งสถานะความเป็นรัฐของไต้หวันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 

เนื่องจากการสูญเสียสถานะความเป็นตัวแทนจีน ให้กับ สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน UN ปี 

ค.ศ.1971 นั้นท าให้ไต้หวันต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเจริญความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงมี

การมุ่งเน้นในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นพิเศษและมีนัยส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ

ไต้หวัน ทั้งการเปลี่ยนจากการเน้นให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในช่วงก่อน ทศวรรษที่ 1980 กลับหัน

มามุ่งเน้นการให้เงินกู้ และให้เงินเปล่า เพื่อจูงใจให้ประเทศต่าง ๆ สถาปนาหรือรักษาความสัมพันธ์

ทางการทูตกับไต้หวัน ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้นิยามสิ่งที่ ไต้หวันก าลังด าเนินการนี้ว่า “การทูต

เงินดอลลาร์” (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,72) 

4.1.1 รัฐบาลไต้หวันภายใต้การน าของ ประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยน จากพรรค DPP 

หลังจากที่ประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยน สามารรถเอาชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงของ

ประชาชน ในปี ค.ศ.2000 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 39.3 ของประชาชนทั้งหมด ท าให้พรรคการเมือง

ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ภายหลัง สามารถขึ้นมาบริหารประเทศแทนที่พรรค KMT ที่เป็นเสมือนรากฐาน

ทางการเมืองแห่งไต้หวันตั้งแต่สมัยที่อพยพย้ายเข้ามา ซึ่งภายใต้การน าของประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยน

นั้นมีการด าเนินการหรือก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของไต้หวันนั้นยังมีอุปสรรคมากมาย เนื่องจากความ

ไม่ลงรอยกันของประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยนกับเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติที่เสียงข้างมากน าโดย 

KMT  (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 39) 

ในทางเศรษฐกิจนั้นในช่วงปีคริสต์ศักราชที่ 2000 จนถึง 2007 นั้นไต้หวันพบปัญหาทาง

เศรษฐกิจอย่างสูง เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไต้หวันชะลอตัวในอัตราร้อยละ 2.7 

ขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงขึ ้น โดยมีอัตราการว่างงานที่สูงที่ สุดอยู ่ในปี 

ค.ศ.2001 โดยมีอัตราสูงถึงร้อยละ 4.8 แม้ว่าจะลดลงเหลือเพียง 3.9 ในปี ค.ศ. 2007 แต่ก็ยังคงมี



20 
 

 
 

อัตราที่มากกว่าทศวรรษก่อนหน้าโดย อัตราว่างงานในปี ค .ศ.1996 มีเพียงร้อยละ 2.6 เพียงเท่านั้น  

(รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 40) 

ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ.2002 ประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยนได้ด าเนินนโนบายมุ่งใต้ ซึ่งเป็นการ

สนับสนุนให้นักลงทุนชาวไต้หวันในการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ ้น เช่น สิงค์โปร์ 

มาเลเซีย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งมูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่นั้นเป็นการ

ลงทุนในสิงค์โปร์ และอับดับสองรองลงมาคือไทย (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 93) 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยน ได้ประกาศหลักการ 5 ไม่ โดย

มีใจความส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องของการสนับสนุนความเป็นเอกราชของไต้หวัน ซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็

ได้ประกาศเสนอแนวคิดว่า ทั้งสองฝั่งของช่องแคบนั้นเป็นคนละประเทศ และท่าทีท่ีแสดงถึงเจตจ านง

ที่ต้องการสนับสนุนให้เกิดการประกาศเอกราชของไต้หวันก็คือ สุนทรพจน์วันชาติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 

ปี ค.ศ.2004 “สาธารณรัฐจีนคือไต้หวัน และไต้หวันคือสาธารรัฐจีน” (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวร

ศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,40) และเมื่อมีเจตจ านงที่ต้องการน าเอกราชมาสู่ไต้หวันนั้น ประธานาธิบดี

เฉินสุยเปี่ยน จึงจ าเป็นที่จะต้องพยายามท าให้ไต้หวันมีที่ยืนในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นเสียก่อน จนน ามาถึง

การพยายามน าไต้หวันเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศอย่างองค์การอนามัยโลก ที่

ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1948 

ความพยายามในการของเป็นส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกของไต้หวันนั้น เกิด

ขึ้นมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1997 แต่ก็ถูกทางการจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนคัดค้านมาโดยตลอด ซึ่งในปี 

ค.ศ. 2003 ภายใต้การน าของประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยนแห่งพรรค DPP ของไต้หวันนั้นได้น าการ

ระบาดของโรคชาร์สในครึ่งแรกของปี 2003 มาเป็นเหตุผลเพื่อสนับสนุนการขอเข้าร่วมประชุมสมัชชา

อนามัยโลก ในต าแหน่งของผู้สังเกตการณ์ อีกทั้งยังมีบทความของไต้หวันในหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก

ไทมส์ ที่เป็นการขยายความจ าเป็นที่ไต้หวันต้องเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในองค์การอนามัยโลก โดย 

เจี่ยนโย่วซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ความตอนหนึ่งว่า 

“เช่นเดียวกับประเทศทั้งหลาย ไต้หวันมีความเปราะบางต่อการระบาดของโรคโดย

เฉียบพลันโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลทางการเมือง หาใช่เหตุผลทาง

สุขภาพ ไต้หวันไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในระบบเฝ้าระวังการระบาดของโรคขององค์การ

อนามัยโลกซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ ระบบดังกล่าวมีไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์

เฉกเช่นโรคซาร์ส แต่ความจริงอันน่าเศร้าก็คือ องค์การอนามัยโลกกลายเป็นอัมพาตไป

บางส่วนเนื่องจากแรงกดดันของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งยังคงมองว่าไต้หวันเป็นมณฑล
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หนึ่งและคอยขัดขวางไม่ให้ไต้หวันเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรของสหประชาชาติ… สมาชิก

ทั้งหลายไม่ควรปล่อยให้เหตุผลทางการเมืองมาบงการนโยบายขององค์การอนามัยโลก 

ไต้หวันต้องการองค์การอนามัยโลกเท่ากับท่ีองค์การอนามัยโลกต้องการไต้หวันในการต่อสู้กับ

โรคซารส์และโรคระบาดอ่ืน ๆ ในอนาคต (Chien, 2003, May 16) 

อีกความพยายามของประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยน ในการสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นเอกราชนั้นก็

คือ การจัดท าประชามติ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ไต้หวันบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะสร้างพ้ืนที่ยืน

ให้กับไต้หวันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีค ากล่าวของเขาที่รายงานลงใน หนังสือพิมพ์

ไทเปไทม์ ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 มีความว่า “การลงประชามติจะชี้ให้เห็นถึงฉันทามติ

และเจตจ านงของไต้หวันในการเข้าร่วมองค์การอนามัยโลก เราต้องแสดงให้โลกเห็นว่าความพยายาม

ของไต้หวันจะไม่มีวันจบสิ้น” แต่แผนการดังกล่าวก็โดนคัดค้านตั้งแต่การร่างกฎหมาย เนื่องจากไม่

ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติในปีเดียวกันนั้นเอง แต่ทว่าทางการจีนก็ได้มีท่าทีตอบกลับ

เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่า ไต้หวันอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของจีนอยู่แล้ว จึงไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐเอก

ราชหรือองค์การระหว่างประเทศที่จะสามารถเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในสมัชชาอนามัยโลกได้ (สิทธิพล 

เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558, 40-45) แต่การเสนอชื่อเข้าร่วมประชุมประจ าปีของ

สมัชชาอนามัยโลกของไต้หวันในสมัยของประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยนนั้นก็ไม่ประสบความส าเร็จ โดยมี

การเสนอชื่อที่ใช้ในการขอเข้าร่วมประชุมอยู่บ่อยครั้ง และในปี ค .ศ. 2007 ได้ขอเสนอชื่อเข้าร่วมใน

นาม “Taiwan” ในฐานะสมาชิกซ่ึงมีอ านาจในการลงคะแนนเสียง ซึ่งในทุกความพยายามของไต้หวัน

ที่จะเสนอชื่อเข้าร่วมประชุมนั้นแน่นอนว่าโดนคัดค้านจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากจีนบอก

ว่าหากยอมรับไต้หวันให้เข้าร่วมประชุมระดับสหประชาชาติในครั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมแผนการ

ของประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยนที่พยายามท าให้ไต้หวันเป็นเอกราช (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ 

มหัทธโนบล, 2558, 44) 

4.1.2 รัฐบาลไต้หวันภายใต้การน าของ ประธานาธิบดีหม่าอิงจิ่ว จากพรรค KMT 

การกลับมามีอ านาจในต าแหน่งคณะรัฐบาล ของรัฐบาลไต้หวันของพรรค KMT ในปี ค.ศ. 

2008 หลังจากได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 58 จากประชาชนชาวไต้หวัน การกลับมาชนะเลือกตั้งในครั้ง

นี้มีปัจจัยที่ถูกประเมินหลายอย่างว่าน ามาซึ่งเหตุผลของการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ เช่น ผู้ใช้สิทธิ

เลือกตั้งต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวัน เนื่องจากประธานาธิบดีเฉินสุ ยเปี่ยนนั้น

แสดงออกถึงความต้องการที่จะท าให้ไต้หวันเป็นเอกราชภายใต้หลักการจีนเดียว นั้นส่งผลให้เกิดความ

ไม่สบายใจแก่สาธารรณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประชาชนชาวไต้หวันก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกับ
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ความต้องการที่จะรักษาสเถียรภาพทางเศรษฐกิจของไต้หวันไว้ให้ยังคงเติบโตดังเช่นในวาระก่อน ๆ ที่ 

KMT ได้ด าเนินงานบริหารประเทศ ซึ่งหมายถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้กับแผ่นดินใหญ่และ

พัฒนาความร่วมมือผ่านทางด้านเศรษฐกิจให้ด าเนินต่อไป 

ในทางด้านเศรษฐกิจของไต้หวันในช่วงนี้นั้นถือได้ว่าหันกลับมาพึ่งพาสาธารณรัฐจีนเสียเป็น

ส่วนใหญ่ ทั ้งการลงนามในความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและไต้หวันในปี 

ค.ศ.2010 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักลงทุนชาวไต้หวันหันไปลงทุนโดยตรงในจีนมากขึ้น ซึ่งแตกต่าง

จากในสมัยของรัฐบาลเฉินสุยเปี่ยน ที่ผลักดันนโยบายมุ่งใต้ที่เป็นการสนับสนุนให้นักลงทุนชาวไต้หวัน

ไปลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผลจากการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไต้หวันนั้น

ส่งผลให้ในปี ค.ศ.2008 มีมูลค่าเป็นประมาณ 69,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ อีกทั้งระหว่างปี ค .ศ. 

1991 จนถึง ปี ค.ศ.2015 มีมูลค่าการลงทุนในจีนของไต้หวันมากขึ้นเป็นประมาณ 154,000 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 61.4 ของการลงทุนทั้งหมดของไต้หวันใน อย่างไรก็

ดีแม้ว่ารัฐบาลของหม่าอิงจิ่วจะไม่ได้กระท าการสานต่อนโยบายมุ่งใต้อย่างชัดเจน แต่ก็ได้มีการเสนอ

กรอบความร่วมมือที่เรียกว่า “10 บวก 3 บวก 1” ซึ่งมีวัถตุประสงค์เพื่อให้ใต้หวันมีบทบาทในความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิก โดยหนึ่งในนโยบายนี้เป็นการสนับสนุนไต้หวันหัน

ไปลงทุนในเวียดนามมากขึ ้น โดยจะเห็นได้จากมูลค่าการลงทุนของไต้หวันในไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ที่มีมูลค่ารวมระหว่างปี ค .ศ.2008 จนถึง ปี ค.ศ.2015 เป็น

มูลค่าประมาณ 9,009.52 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ โดยมีการลงทุนในเวียดนามสูงที่สุดโดยมีมูลค่าสูงสุด

รวม 5,207.14 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 93-94) แต่จะเห็นได้ว่าการกระชับ

ความสัมพันธ์กับจีนนั้นมีผลต่อเศรษฐกิจไต้หวันอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากช่วงวิกฤตทางการเงินของ

โลกในช่วง ปี ค.ศ.2000 จนถึง ปี ค.ศ.2009 แม้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไต้หวันนั้นจะมีอัตรา

เติบโตประมาณร้อยละ 3.4 และในปี ค.ศ.2009 จะมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 แต่มูลค่า

การค้าระหว่างจีนและไต้หวันนั้นยังคงเพ่ิมขึ้นเป็น 79,321.45 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ตลอดจนไต้หวันมี

จ านวนสินค้าส่งออกไปยังจีนมาถึงร้อยละ 41 ของปริมาณท้ังหมด ซึ่งรองลงมาคือตลาดญี่ปุ่น อาเซียน 

และสหรัฐ ฯ ตามล าดับ นั้นชี้ให้เห็นว่าตลาดส าคัญที่สุดในการส่งออกของไต้หวันนั้นคือ จีน (รุ่งทิพย์ 

จันทร์ธนะกุล, 2563, 82) 

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีหม่าอิงจิ่วประกาศยืนยันในการรับ

ต าแหน่งเอาไว้ว่าจะให้ความส าคัญกับ “การฟื้นฟูไต้หวัน” ที่มุ่งเน้นสร้างความก้าวหน้าของไต้หวัน

พร้อมกับเชื่อมความสัมพันธ์กับจีนเพื่อรักษาสันติภาพในช่องแคบไต้หวัน อีกทั้งยังได้เสนอแน วคิด
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ค าสัญเรียกว่า “สามขา” ของความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ สันติภาพช่องแคบ การทูตที่เป็นไปได้ และ

การป้องกันที่เข้มแข็ง (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล , 2563, 42-43) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ประชาชนชาว

ไต้หวันตะหนักอยู่ในช่วงเวลานั้น และในปี 2008 ภายใต้ข้อเสนอกรอบความร่วมมือ “10 บวก 3 บวก 

1" ที่มุ ่งเน้นในการเจริญความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไต้หวันกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น 

ไต้หวันยังมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการเชื่อมโยงในระดับประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของ

การศึกษาที่มีจ านวนศึกษาจากภูมิภาคนี้เข้าไปศึกษาในไต้หวันเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปี 2015 

ได้เพิ่มจ านวนเป็น 26,756 คน (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 94) อย่างไรก็ดีจะเห็นได้จากความ

ต้องการที่จะสานสัมพันธ์อันดีกับแผ่นดินใหญ่นั้นท าให้ประธานาธิบดีได้มีความตกลงเกี่ยวกับความ

ร่วมมือทางการลงทุนและความร่วมมือทางการเงินจ านวนมาก ซึ่งความตกลงกรอบความร่วมมือทาง

การค้าที่ส าคัญคือ “ความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ” นั้นเป็นการท าให้ไต้หวันพึ ่งพา

เศรษฐกิจกับจีนอย่างมาก แต่ก็เป็นเครื่องมือส าคัญของจีนที่จะน าไปสู่การผนวกไต้หวันตามนโยบาย 

“หนึ่งประเทศ สองระบบ” เช่นเดียวกับฮ่องกงและมาเก๊า (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 83) ทางด้าน

ความบรรยากาศความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันนั ้นถือได้ว ่าดีข ึ ้นมาก เนื ่องจากทัศนะของ

ประธานาธิบดีต่อการความเป็นเอกราชของไต้หวันแล้วก็ยังด าเนิน การประชุมระหว่างสมาคมเพ่ือ

ความสัมพันธ์ช่องแคบไต้หวันกับมูลนิธิแลกเปลี่ยนข้ามช่องแคบ อีกครั้งที่กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 12 

มิถุนายน ค.ศ.2008 โดยทั้งสองฝ่ายมีจุดยืนร่วมกันในคือ การยึดมั่นใน “ฉันทามติ 1992” หรือ

หลักการจีนเดียว (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558, 48) 

สานต่อความพยายามขอเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก ที่ด าเนินมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 ได้

จบลงในวันที่ 28 เมษายน ปี ค.ศ.2009 ภายใต้การน าคณะรัฐบาลโดยหม่าอิงจิ่ว โดยที่ มาร์กาเร็ต 

ชาน ผู้อ านวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก ได้ส่งจดหมายเชิญเย่จินชวน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขของไต้หวันให้เข้าร่วมเป็น “ผู้สังเกตการณ์” ในการประชุมประจ าปีของสมัชชาอนามัยโลก

ครั้งที่ 62 (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล , 2558, 18) ซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่ส าคัญ

ทางการทูตของไต้หวัน เนื่องจากความพยายามที่จะสร้างที่ยืนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศของ

ไต้หวันนั้นได้ประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีการเข้าร่วมประชุมในฐานะของ “ผู้

สังเกตการณ์” ที่ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแล้ว ไต้หวันยังใช้ชื่อในองค์การอนามัยโลกว่า “จีน

ไทเป” เป็นการตอกย ้าถึงหลักการจีนเดียวระหว่างจีนกับไต้หวันได้เป็นอย่างดี (สิทธิพล เครือรัฐติกาล

และวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558, 49) 
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4.1.3 รัฐบาลไต้หวันภายใต้การน าของ ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน จากพรรค DPP 

ประธานาธิบดีไซ่อิงเหวิน สตรีคนแรกที่ขึ้นมาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีบริหารประเทศ

ไต้หวัน โดยได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงของไต้หวันในปี ค .ศ.2016 มาก

ถึง 6.89 ล้านคะแนนหรือร้อยละ 56.1 (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 43) เช่นเดียวกับการกลับมา

ได้รับชัยชนะอีกครั้งของพรรค KMT ในปี ค.ศ.2008 นั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ถูกประเมินไว้หลายปัจจัย 

เช่น ปัจจัยทางสังคมที่ขณะนั้นชาวไต้หวันถือได้ว่ามีกระแสอัตลักษณ์ความเป็นไต้หวันนั้นสูงสุดในรอบ

หลายปี โดยโดยมีจ านวนผู้ที่ระบุตนเองว่าเป็นชาวไต้หวันนั้นมีจ านวนสูงสุดเป็นร้อยละ 60.6 ในปี 

ค.ศ.2014 และเหลือร้อยละ 59 ในปี ค.ศ.2015 อีกทั้งปัจจัยที่พรรค DPP นั้นได้หันมาใช้ท่าทีสาย

กลางคือ ต้องการให้มีการรักษาสถานะเดิม แทนการมุ่งผลักดันเอกราชของไต้หวัน  (รุ่งทิพย์ จันทร์ธ

นะกุล, 2563, 43-44) 

ในด้านเศรษฐกิจในปี ค.ศ.2016 การส่งออกของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ของไต้หวัน มีมูลค่า

รวมกว่า 2.37 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 2.9 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม

การผลิตที่มุ่งเน้นส่งเสริมอุสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประสบความส าเร็จอย่างมากของไต้หวัน  โดย

เริ่มต้นด าเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และสานต่อโดยคณะรัฐบาลของหม่าอิงจิ่ว ตลอดจนรัฐบาล

ของไซ่อิงเหวิน ซึ่งในปี ค.ศ.2020 ไต้หวันมีการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

60 ของมูลค่าส่งออกรวม ถือว่าเป็นมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจากสหรัฐ ฯ เยอรมนี และ

จีน  (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 72) อีกท้ังยังมีการน าเสนอนโยบาย “มุ่งใต้ใหม่” ซึ่งมีการก าหนด

เป้าหมายของนโยบายไว้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งก าหนดหลักการด า เนินงาน

ส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่  (รุ่งทิพย์ จันทร์ธ

นะกุล, 2563, 96)  

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีไซ่อิงเหวินได้ให้สัมภาษณ์ไว้ภายหลังจาก

การเลือกตั้งว่า “ผลการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงว่าการรักษา ‘สถานะเดิม’ ที่เป็นนโยบายของฉัน คือ

ทัศนะหลักของชาวไต้หวัน การรักษาสันติภาพในช่องแคบไต้หวันไว้และการพัฒนาการที่แน่นอนของ

ความสัมพันธ์ความช่องแคบคือความต้องการของคนทุกกลุ ่ม” “เรายืนยันที ่จะเคารพเจตจ านง

ประชาธิปไตยและหลักการประชาธิปไตย และเรายืนยันจะรับประกันเสรีภาพของชาวไต้หวันให้มีสิทธิ

ที่จะเลือกอนาคตของตนเอง นี่คือความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งระหว่างรัฐบาลใหม่กับรัฐบาลของ

หม่า” (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 44)  
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4.2 สรุป 

การเมืองไต้หวันภายใต้ระบอบเสรีประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ประสบ

ความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่งทั้งด้วยการเปลี่ยนผ่านอ านาจระหว่างสองขั้วรัฐบาลที่ด าเนินไปด้วย

ความสันติ แม้ว่าทั้งสองขั้วรัฐบาลในไต้หวันนี้จะมีทัศนะและแนวทางทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่ก็

ด าเนินอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านตลอดจนการพัฒนาสถานะของ

ตนเองเพ่ือให้มีที่ยืนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอีกครั้งเพ่ือไต้หวันเช่นเดียวกัน ดังนั้นหากเมื่อใดที่

เกิดกลายสลับขั้วอ านาจทางการเมืองระหว่างพรรค KMT และพรรค DPP ขึ้นมาบริหารประเทศ ย่อม

ท าให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ระหว่างสา

ธารรัฐประชาชนจีน รวมถึงสหประชาชาติด้วยเช่นกัน ดังที่จะเห็นได้จากเมื่อวาระที่พรรค DPP ส่ง

นายเฉินสุยเปี่ยน เข้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีมาได้ในคราวเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงของไต้หวัน

ในปี ค.ศ.2000 นั้นเกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน 

เนื่องด้วยความต้องการประกาศเอกราชให้แก่ไต้หวันนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่

พอใจเป็นอย่างมาก และท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวัน รวมถึงบรรยากาศระหว่างช่องแคบ

ไต้หวันนั ้นแย่ลงอย่างมาก ท าให้ไต้หวันในขณะนั้นต้องด าเนินนโยบายมุ่งใต้ เพื ่อรักษาดุลทาง

เศรษฐกิจของไต้หวันไว้ หลักจากเสียความสัมพันธ์อันดีกับจีน เนื่องจากก่อนหน้านี้ไต้หวันพึ่งพา

เศรษฐกิจจีนอย่างมาก อีกทั้งสถานะของไต้หวันยังอยู่ในที่นั่ งล าบากเนื่องจากความพยายามประกาศ

เอกราชของเฉินสุยเปี่ยนนี้เอง ท าให้ทางการจีนไม่ยินยอมให้ไต้หวันเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ

สหประชาชาติเนื่องจากกลัวว่าจะเป็นการส่งเสริมประธานาธิบดีเฉินสุยเปี ่ยนในความพยายาม

ประกาศเอกราชให้แก่ไต้หวัน ในทางกลับกันหากในขณะนั้นพรรค KMT ที่เป็นฝ่ายค้านอยู่ ได้กลับมา

ด ารงต าแหน่งของคณะรัฐบาลและยึดมั่นใน “ฉันทามติ 1992” ทางการจีนก็จะยินดีที่จะเจรจาเพ่ือ

เปิดทางให้ไต้หวันมีส่วนร่วมในองค์การอนามัยโลกได้ (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 

2558, 46)  

รัฐบาลไต้หวันซึ่งน าโดยพรรค KMT ก่อนปี ค.ศ.2000 และระหว่างปี ค.ศ. 2008 จนถึง ค.ศ. 

2015 นั้นมุ่งเน้นทางด้านการเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับทางการจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยยึดมั่น

ในหลักการจีนเดียวในทางทฤษฎี หรือก็คือการต้องไม่การให้ไต้หวันแยกตัวออกเป็นเอกราช (สิทธิพล 

เครือรัฐติกาลและวรศักดิ ์ มหัทธโนบล, 2558, 42) เช่นเดียวกับความต้องการของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ด าเนินผ่านการเมืองของคณะรัฐบาลนี้นั ้น จะ

มุ่งเน้นในการเจริญความสัมพันธ์กับจีนเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังเช่น นโยบาย กรอบความร่วมมือ และ



26 
 

 
 

ข้อตกลงทางการค้า ที่สนับสนุนให้นักลงทุนชาวไต้หวันหันไปลงทุนในจีนมากกว่า อีกหนึ่งความส าเร็จ

ของลักษณะทางการเมืองที่ด าเนินโดยพรรคนี้นั้นก็คือ การได้เข้าร่วมประชุมในงานประชุมประจ าปี

สมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 62 แม้ว่าจะเข้าร่วมการประชุมครั้งในนาม “จีนไทเป” และยังเข้าร่วมใน

ฐานะของ “ผู้สังเกตการณ์” ก็ตามก็นับว่าเป็นก้าวความส าเร็จที่ส าคัญของชาวไต้หวันในการสร้าง

พ้ืนที่ยืนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 

รัฐบาลไต้หวันที่น าโดยพรรค DPP ระหว่างปี ค.ศ.2000 จนถึง ปี ค.ศ.2004 ประธานาธิบดี

เฉินสุยเปี่ยน นั้นมีทัศนะและแนวทางที่ต้องการน าเอกราชมาสู่ไต้หวันซึ่งนั้ นเองเป็นเหตุผลส าคัญที่

ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีที่รัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋ง  ได้ด าเนินไว้ ท าให้เกิดบรรยากาศความ

ขัดแย้งขึ้นในช่องแคบไต้หวันอีกครั้ง อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไต้หวันในช่วงนี้นั้นถือได้ว่ามีอัตราการเติบโต

ที่ช้า เมื่อเทียบกับทศวรรษก่อน ทั้งด้วยอัตราการว่างงานมากขึ้น ท าให้รัฐบาลของเฉินสุยเปี่ยน

จ าเป็นต้องด าเนินนโยบายทางการทูตเพื ่อรักษาสเถียรภาพทางเศรษฐกิจตลอดจนการรักษา

ความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศเพ่ือให้สนับสนุนไต้หวันในการสร้างพ้ืนที่ยืนในเวทีการเมือง

ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าความพยายามของไต้หวันที่จะประกาศเอกราชและความ

พยายามที่จะไม่พ่ึงพาเศรษฐกิจไว้อยู่เพียงแต่จีนนั้นถือว่าประสบความส าเร็จในอัตราที่ต ่าเมื่อเทียบกับ

รัฐบาลชุดที่ผ่านมา ตลอดจนการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศที่เป็น

นโยบายต่างประเทศของไต้หวันที่ด าเนินมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 ที่เป็นนโยบายที่พยายามแสวงหา

พันธมิตรทางการทูตจากประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตและสหพันธ์สาธารณรัฐ

ยูโกสลาเวีย แม้ว่าในสมัยที่พรรค DPP ยังอยู่วาระของพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลนั้นจะได้วิจารณ์เกี่ยวกับ

นโยบายนี้ที่ด าเนินอยู่ภายใต้การดูแลของพรรค KMT ว่าเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์ แต่

อย่างไรก็ตามเมื่อถึงสมัยพรรค DPP ก็ยังคงด าเนินนโยบายนี้ต่อ (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ 

มหัทธโนบล, 2558, 72-74) จะเห็นได้ว่านอกจากทัศนะที่มีต่อสาธารรัฐประชาชนจีนที่แตกต่างกัน

ระหว่างสองพรรคนี้แล้ว วิธีการด าเนินนโยบายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศอื่นนอกเหนือจาก

จีนนั้นก็ไม่ได้มีวิธีการที่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งนั้นอาจจะเป็นผลกระทบจากหลักการจีนเดียวที่ค่อย

จ ากัดสถานะความเป็นรัฐของไต้หวันในการสร้างสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศอ่ืน ๆ นอกจากจีน  

รัฐบาลไต้หวันซึ่งน าโดยพรรค KMT ระหว่างปี ค.ศ. 2008 จนถึง ค.ศ. 2015 นั้นได้กลับมา

จัดการเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศที่ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวนั้นเคยถูกเรียกว่า “การ

ทูตเงินดอลลร์” จากทางการจีน เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบของการช่วยเหลือที่เคยเน้นการให้ความ

ช่วยเหลือด้านเทคนิค มาเป็นการเน้นการให้เงินกู้หรือเงินให้เปล่า เพ่ือจูงใจให้ประเทศต่าง ๆ สถาปนา



27 
 

 
 

หรือรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558, 

72) โดยด าเนินนโยบาย “การทูตแบบตลอดรอดฝั่ง” ซึ่งมีองค์ประกอบหนึ่งของนโยบายดังกล่าวคือ 

การพักรบทางการทูต ซึ่งหมายถึงการหยุดใช้ “การทูตเงินดอลลาร์” เพ่ือแข่งขันกับจีนในการแสวงหา

และรักษาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งเป็นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางด้านความช่วยเหลือให้มี

ประสิทธิผลเป็นหลัก (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558, 86) และการกลับมาเป็น

คณะรัฐบาลในครั้งนี้ของพรรคก๊กมินตั๋ง ก็ยังน านโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศอ่ืน

นอกเหนือจากจีนขึ้นมาด าเนินการ แม้ว่าจะไม่ได้มุ่งเน้นหรือมีการสนับสนุนเทียบเท่ากับในสมัยของ

ประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยนที่เสนอ “นโยบายมุ่งใต้” ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก แม้จะ

ไม่ได้น านโยบายมุ่งใต้มาสานต่ออย่างชัดเจนนัก แต่การเสนอกรอบความร่วมมือ “10 บวก 3 บวก 1" 

ที่มุ่งเน้นในการเจริญความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไต้หวันกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นก็เป็นการ

เสริมสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจไต้หวัน  

ต่อมาในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีไซ่อิงเหวิน จากพรรค DPP ที่สามารถกลับมาเป็นคณะ

รัฐบาลอีกครั้งหลักจากการบริหารที่ล้มเหลวของประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยน ทัศนะที่เปลี่ยนไปของ

พรรค DPP จากความต้องการท าให้ไต้หวันเป็นเอกราช สู่การรักษาสถานะเดิมของไต้หวัน นั้นได้ลด

บรรยากาศความตึงเครียดระหว่างช่องแคบไต้หวันได้เป็นอย่างดี ตลอดจนกลายหันมาพ่ึงพาเศรษฐกิจ

จีนของไต้หวันผ่านการคณะรัฐบาลซึ่งน าโดยพรรค DPP ในครั้งนี้นั้นส่งผลดีกับเศรษฐกิจไต้หวัน โดย

อ้างอิงจากมูลค่าการค้าระหว่างไต้หวันกับจีนในช่วงปี ค .ศ.2016 จนถึงปี ค.ศ.2018 โดยมีอัตราการ

เติบโตของดุลการค้าที่มากขึ้นทุกปี โดยในปี ค.ศ.2016 มีมูลค่าการส่งออกของไต้หวันไปจีนเท่ากับ 

73,732.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ และมีมูลค่าการน าเข้าของไต้หวันจากจีนเท่ากับ 43,990.85 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ฯ และในปี ค.ศ. 2018 มีมูลค่าการส่งออกของไต้หวันไปจีนเท่ากับ 96,497.85 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ฯ และมูลล่าการน าเข้าของไต้หวันจากจีนเท่ากับ 53,789.77 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ (รุ่ง

ทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 85-86)  

ดังจะเห็นได้ว่าการเมืองของไต้หวันแม้จะอยู่ภายในระบอบเสรีประชาธิปไตยแล้วแต่ก็ยังไม่

สามารถใช้ความเป็นประชาธิปไตยของตัวเองนั้นไปสนับสนุนให้มีพื้นที่ยืนในเวทีการเมืองระหว่าง

ประเทศได ้แต่ในทางกลับกันจะเห็นได้ว่าลักษณะตลอดจนทัศนะและแนวทางของทั้งพรรคการเมืองที่

มีบทบาทส าคัญในสังคมการเมืองไต้หวันนั้นเองต่างหากที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับนานาประเทศ 

อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าไต้หวันในปัจจุบันนั้นได้ผ่านประวัติศาสตร์ทางการเมืองและยังมีบทบาทส าคัญ
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ต่อกระแสการเมืองระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน และสิ่งที่ไต้หวันด าเนินการมาตลอดเพ่ือบรรเทา

หรือจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีด้วยการก าหนดนโยบาย การจัดท ากรอบการตกลง

ทางการค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าไต้หวันในยุคของคณะรัฐบาลจากพรรค DPP ที่น าโดย 

ประธานาธิบดีไซ่อิงเหวิน นั้นหันมารักษาความสัมพันธ์กับสาธารรัฐประชาชนจีนมากกว่าในยุค

สมัยก่อน ๆ นั้นอาจจะส่งผลดีต่อสถานะความเป็นรัฐของไต้หวันในอนาคต แต่ก็ได้ลดบรรยากาศความ

ตึงเครียดระหว่างช่องแคบไต้หวันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการด าเนินการที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิ จจาก

การเจริญความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นเครื่องมือที่ไต้หวันใช้เสริมสร้างก าลังสนับสนุนในการสร้าง

พื้นที่ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศกับประเทศอื่น ๆ นอกจากจีน เช่น นโยบายมุ่งใต้ใหม่ ที่มุ่งเน้น

ให้เกิดการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับชาติสมาชิกอาเซี ยนและเอเชียใต้ รวมถึง

นิวซีแลนด์และออสเตรเลียในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และวัฒนธรรม (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 96) เป็นต้น ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์อันดี

กับจีนนั้นท าให้ในปี ค.ศ. 2018 การลงทุนในต่างประเทศของไต้หวัน(ยกเว้นจีน) มีมูลค่าการลงทุนรวม 

14,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 97) แสดงให้เห็นว่าไต้หวันในตอนนี้นั้น

สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทางการจีนเอาไว้ ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่พึ ่งพา

เศรษฐกิจจากจีนและประเทศอ่ืน ๆ นอกจากจีนได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

รายงานวิจัยนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยใช้ปัจจัยทาง

การเมืองว่ามีผลกระทบในด้านใดบ้างต่อการเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีไต้หวัน และ

การเมืองไต้หวันในช่วงปี ค.ศ. 1988 จนถึง ค.ศ. 2018 โดยพิจารณาผลกระทบจากการเมืองของไต้หวันกับ

ความแปรเปลี่ยนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไต้หวันและนานาชาติ ตลอดจนสถานะความเป็นรัฐของ

ไต้หวันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยในบทความนี้ ผู้ค้นคว้าได้แบ่งช่วงเวลาของการวิจัย

ออกเป็นสองช่วงใหญ่ ๆ และแบ่งเป็นช่วงเวลาเล็ก ๆ อีกหลายช่วงเพ่ือกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจและอ้างอิง

ถึงผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ ณ เวลานั้น ๆ  

5.1.1 ปฐมบทแห่งไต้หวัน  

เกาะไต้หวันก่อนปี ค.ศ. 1949 ที่คณะรัฐบาลสาธารรัฐจีนหรือคณะรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋ง ซึ่ง

น าโดย เจียงไคเซก จะอพยพเข้ามาใช้เกาะไต้หวันเป็นฐานที่มั ่น หลังจากการปราชัยให้กับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนหรือ CCP ซึ่งน าโดย เหมาเจ๋อตุง และการสถาปนา สาธารรัฐประชาชน

จีน ขึ้น ณ จีนแผ่นดิน ซึ่งยังส่งผลให้สาธารณรัฐจีนซึ่งสถาปนามาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 1912 

ได้เสียสถานะความรัฐหรือสถานะตัวแทนจีนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศให้กับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1971 หลังจากการลงมติที่ 2578 เกี่ยวกับปัญหาผู้แทนจีนในสหประชาชาติ 

ซึ่งปัญหาทางการเมืองระหว่างสาธารณรัฐจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้เองที่ท าให้ไต้หวันต้องพบ

เจอปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่นั้นจวบจนปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ไปในด้าน ๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังเสียสถานะตัวแทนจีนให้กับรัฐบาลจีนบนแผ่นดินใหญ่เช่นเดิม อย่างไร

ก็ดีการเมืองและเศรษฐกิจของไต้หวันที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของไต้หวันในช่วงนี้

นั้นถือว่ายังไม่มีบทบาทมากนัก เนื่องด้วยระบบการปกครองในช่วงนั้นแม้ว่าจะไม่ใช่การใช้ระบอบ

อ านาจเผด็จการอย่างชัดเจนมากนัก แต่หลักฐานและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนั้นล้วนแล้วแต่บ่งชี้ ว่า 

รัฐบาลเจียงไคเซก บนเกาะไต้หวัน ซึ่งน าโดยนายเฉิน ณ ช่วงเวลานั้นได้ด าเนินการต่อชาวไต้หวัน

อย่างรุนแรงและรวบถึงการลิดลอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผ่านนโยบายต่อต้านคอมมิวนสิต์

อย่างรุนแรง ดังที่จะเห็นได้จาก “เหตุการณ์ 2-28” ” ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1947 

หลังจากที่ประชาชนไม่พอใจที ่เจ้าหน้าที่ต ารวจทุบตีผู ้หญิงรายหนึ่งที ่ขายของบนทางเท้า การ

ปราบปรามประชาชนในเหตุการณ์นี้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นผู้เสียชีวิตเกือบ 30,000 คน (รุ่งทิพย์ 

จันทร์ธนะกุล, 2563, 24) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจต่าง ๆ นั้นถูกควบคุมโดยรัฐบาลอย่าง

เด็ดขาด อีกทั้งเจียงไคเซกยังมีความต้องการเพียงการแย่งชิงอ านาจกลับคืนมาจากพรรคคอมมิวนสิต์
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แห่งประเทศจีน โดยไม่สนใจถึงความสัมพันธ์และความคิดเห็นจากประเทศอื่น ๆ ดังที่จะเห็นได้จาก

ทัศนะของผู้น าที่มีเพียงความต้องการที่จะช่วงชิงอ านาจความเป็นคณะรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแล้วย่อม

ส่งผลให้เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ของไต้หวันต่อประเทศต่าง ๆ ไม่ได้รับความสนใจตลอดจนการ

ผลักดันเท่าที่ควร จนกล่าวได้ว่า เศรษฐกิจของไต้หวันในช่วงแรกนั้นเข้าขั้นวิกฤติ เนื่องจากปัจจัย

มากมายที่เกิดขึ้น เช่น ประชาชนจ านวนมากที่ท าการอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่นั้นต้องประสบปัญหา

ความยากจนอย่างมาก แต่ทว่ารัฐบาลเจียงไคเซกนั้นกลับไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก ดังที่ได้กล่าวไป

ข้างต้นว่า เจียงไคเซกมุ่งเน้นการใช้ก าลังทหารเพื่อกลับไปยึดอ านาจบนแผ่นดินใหญ่ ตลอดจนการ

สูญเสียสถานะผู้แทนจีนไปอีกนั้น ยิ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เนื่องจากไต้หวัน

ไม่สามารถด าเนินการทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นทางการได้ ภายใต้สถานะของ

สาธารณรัฐจีนที่ถูกลดลงเหลือเพียง “ผู้แทนของเจียงไคเซก” และหลักการจีนเดียวของสาธารรัฐ

ประชาชนจีน โดยที่หลักการนี้มีใจความเกี่ยวกับสถานะความเป็นรัฐของไต้หวัน ว่าด้วย จีนนั้นมีเพียง

จีนเดียว และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ท าให้หลาย ๆ ประเทศหันไปเจริญความสัมพันธ์กับสาธาร

รัฐประชาชนจีนมากขึ้น ซึ่งในขณะนั้นก็ท าให้ประเทศต่าง ๆ ที่เคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ

สาธารณรัฐจีนมีจ านวนที่น้อยลงเรื่อย ๆ เพียงแค่หลักการจีนเดียวของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นท า

ให้ในปลายปี ค.ศ. 2014 มีประเทศที่ยังคงความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันไว้เพียง 22 ประเทศ

เท่านั้น (สิทธิพล เครือรัฐติกาลและวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558,5)  

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไต้หวันนั้นได้ริเริ ่มเข้าสู่ยุคมั่งคั่งนั้นได้เริ่มจากการที่        

เจียงจิงกว๋อ เข้ามาด าเนินงานในต าแหน่งประธานาธิบดีต่อจากบิดาของเขา เจียงไคเซก ที่ถึงแก่

อสัญกรรมในปี ค.ศ.1975 แต่บทบาทของ เจียงจิงกว๋อ นั้นได้ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1971 จนน ามาสู่

การประกาศใช้ นโยบาย “การทูตเบ็ดเสร็จ” ในปี ค .ศ.1973 เนื่องจากในปี ค.ศ. 1971 เพียง 3 ปีถัด

มาก็มีจ านวนประเทศท่ียกเลิกความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันไปมากถึง 27 ประเทศ โดยนโยบาย

ดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ที่หันไปด าเนินความสัมพันธ์

ทางการทูตกับสาธารรณรัฐประชาชนจีนตลอดจนการให้ความยินยอมต่อ “”หลักการจีนเดียว” โดย

ใช้หลักเศรษฐกิจเป็นปัจจัยในการเจริญความสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นไปในทางการให้ความร่วมมือในด้าน

ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งส านักงานในต่างประเทศจ านวนมากของไต้หวันเพ่ือมาแทนที่สถานทูตที่ถูก

ยุบไป ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินการที่มุ่งเน้นไปในทางการยืดหยุ่นมากขึ้นในการด าเนินกิจการระหว่าง

ประเทศ จะเห็นได้ว่าการหันมาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันในช่วงนี้นั ้นยัง

จ าเป็นต้องพึงพาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ก็ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และความพยายาม
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สร้างพื้นที่ยืนให้กับตัวเองของไต้หวันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศโดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ

ด้วยเช่นกัน  

นอกจากนโยบายที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่นเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับ

นานาชาติแล้ว รัฐบาล KMT ที่ด าเนินงานบริหารไต้หวันอยู่ในตอนนั้นก็ยังใช้ กฤษฎีกาฉุกเฉิน ซึ่งเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีปิดกั้นความเป็นเสรีประชาธิปไตยของไต้หวันอยู่ในขณะนั้น ออกมาด าเนินการเพ่ือสร้าง

ความมั่นคงทางการเมือง เมื่อความมั่นคงทางการเมืองมีความเสถียรแล้วนั้น รัฐบาลก็จะสามารถ

ด าเนินงานต่าง ๆ ที่มุ ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะเป็น

กฤษฎีกาที่ต่างประเทศมองว่าเป็นภัยภายในประเทศของไต้หวัน แต่อย่างไรก็ดีไต้หวันในช่วงนี้มี

สภาวะทางการเมืองภายในประเทศที่มั่นคง และสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจจนนับว่าเป็นหนึ่งใน

ความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยรายได้ต่อบุคคลที่เพิ่มขึ้นถึง 186 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในปี ค.ศ.

1977 และยังเป็นมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนมากกว่า 10 เท่าในช่วงเวลาไม่ถึง 30 ปี และการที่ศูนย์รวมอ านาจตก

อยู่ภายใต้การครอบครองของพรรคเพียงพรรคเดียวท าให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน 

เนื่องจากสามารถรวมกลุ่มที่มีอิทธิพลในสังคมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นง่ายต่อการพัฒนาและยอมรับสิ่ง

ใหม่ ๆ ที่เข้ามา อีกท้ังยังสามารถครองครองสเถียรภาพทางการเมืองให้สามารถสืบต่อไปได้ในอนาคต  

(เก่อ หย่ง-กวง, 2542,5) 

อย่างไรก็ดีแม้ว่าในช่วงต้นการเมืองและเศรษฐกิจของไต้หวันนั้นจะได้รับการผลักดันอย่างไม่

เท่าเทียมแต่ในช่วงเวลาต่อ ๆ มาคณะรัฐบาลก็สามารถด าเนินการให้ทั้งสองสิ่งขับเคลื่อนไปในทาง

เดียวกันจนประสบความส าเร็จในด้านเศรษฐกิจได้ในเวลาต่อมา แต่ทว่าการเจริญทางเศรษฐกิจที่

ประสบความส าเร็จอย่างมากในเวลาอันสั้นนี้ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมืองที่คณะรัฐบาล 

KMT ได้วางแผนไว้ในช่วงแรกอีกท้ังการบังคับใช้ กฤษฎีกาฉุกเฉิน ได้มาถึงจุดสิ้นสุดลงในปี ค.ศ.1987 

ท าให้กระแสค่านิยมเสรีประชาธิปไตยที่เป็นโครงสร้างทางความคิดหลักในการเมืองระหว่างประเทศ

หลังยุคสงครามเย็น ในเกาะไต้หวันได้รับความสนใจอีกครั้ง จนเกิดการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นใน

เวลาต่อมาเนื่องจาก กฤษฎีกาฉุกเฉิน ที่มีใจความรวมถึงการห้ามจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่นั้นได้ถูก

ประกาศยกเลิกไป อีกทั้งการยกเลิกนโยบายห้ามการติดต่อกับจีนที่ด าเนินมาอย่างยาวนาน ท าให้ทั้ง

ระบบการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไต้หวันในช่วงนี้นั้นถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง

ก้าวใหญ่ ทั้งความสัมพันธ์และก้าวส าคัญของระบอบเสรีประชาธิปไตย  

จะเห็นได้ว่าในช่วงต้นและช่วงสุดท้ายนี้ไต้หวันได้เปลี่ยนลักษณะและทัศนะทางการเมืองไป

จากยุคแรกเริ่มอย่างมาก ทั้งการเปลี่ยนผ่านจากระบอบอ านาจนิยมมาสู่ประชาธิปไตยในปี ค.ศ. 1996 
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หลังจากการเลือกตั ้งประธานาธิบดีโดยตรงของประชาชน ของไต้หวัน และแนวทางการพัฒนา

ประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้ควบคู่ไปกับการเจริญความสัมพันธ์อันดีรวมถึงการรักษา

ความสัมพันธ์อันดีไว้กับต่างประเทศ อย่างไรก็ดีการเมืองของไต้หวันในช่วงแรกนั้นถือว่ายังไม่ได้มี

อิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ(น าเข้า-ส่งออก)มากนัก เนื่องจาก

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ยกไวข้างต้น เช่น ทัศนะของผู้น า หลักและนโยบายต่างประเทศในตอนนั้น เป็นต้น แต่

สิ่งที่ผู้ค้นคว้าคิดว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ของไต้หวันกับนานาชาติ ในช่วงแรกนั้นได้รับอิทธิพลจาก “หลักการจีนเดียว” จากคณะรัฐบาล

สาธารณรัฐประชาชนจีนเสียมากกว่า โดยมีสถานะเป็นตัวแทนจีน ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศใน

ตอนนั้นจวบจนปัจจุบัน  

5.1.2 อัตลักษณ์ทางการเมือง จากพรรคการเมืองของไต้หวัน ต่อแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชนชาวไต้หวัน ในปี ค .ศ. 2000 ท าให้

อ านาจของคณะรัฐบาลตกอยู่ภายใต้การบริหารของพรรค DPP ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่

หลังจากการยกเลิก กฤษฎีกาฉุกเฉิน ทั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต าแหน่งผู้บริหารของไต้หวันนั้นได้ตกไปอยู่

ภายใต้การควบคุบของพรรคการเมืองอื่น นอกจากพรรค KMT ที่ด าเนินงานบริหารประเทศมาตั้งแต่

สมัยที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น ทั้งทัศนะและนโยบาย

ทางการเมืองที่เปลี่ยนไป จากที่ KMT ในช่วงท้ายนั้นจะเห็นได้ว่าหันไปพึ่งพาเศรษฐกิจจากจีนมากเป็น

พิเศษ ทั้งการจัดตั้งกรอบความตกลงทางการค้าที่ส าคัญหลายฉบับ อีกท้ังคณะรัฐบาล KMT นั้นมุ่งเน้น

ทางด้านการเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับทางการจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยยึดมั่นในหลักการจีน

เดียวในทางทฤษฎี หรือก็คือการต้องไม่การให้ไต้หวันแยกตัวออกเป็นเอกราช (สิทธิพล เครือรัฐติกาล

และวรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2558, 42) เช่นเดียวกับความต้องการของสาธารณรัฐประชาชนจีนดังนั้น

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ด าเนินผ่านการเมืองของคณะรัฐบาลนี้นั ้น จะมุ่งเน้นในการเจริญ

ความสัมพันธ์กับจีนเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังเช่น นโยบาย กรอบความร่วมมือ และข้อตกลงทางการค้า ที่

สนับสนุนให้นักลงทุนชาวไต้หวันหันไปลงทุนในจีนมากกว่าประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ดีเมื่อทัศนะที่

เปลี่ยนแปลงไปของผู้น าประเทศ ย่อมเกิดผลกระทบทั้งด้านที่ดีและไม่ดี ในด้านดีนั้นเนื่องจากรฐับาล 

DPP ซึ่งน าโดยประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยนต้องการประกาศเอกราชให้แก่ไต้หวัน ท าให้ไต้หวันหันไป

ส่งเสริมความสัมพันธ์โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการเจิรญความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน 

ๆ นอกจากจีนมากขึ้น ซึ่งในช่วงเวลานั้นเองก็มีประชาชนชาวไต้หวันจ านวนไม่น้อย มองว่ารัฐบาลนั้น
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ได้ท าการพึ่งพาเศรษฐกิจจากจีนแผ่นดินใหญ่มากจนเกินไป ซึ่งท าให้เกิดความวิตกกังวลตามมาถึง

ความมั่นคงทางการเงินของประชาชน ตลอดจนความั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ประชาชน

หันมาเลือกพรรค DPP มากขึ้นจนสามารถเอาชนะการเลือกตั้งในปีดังกล่าวได้เป็นครั้งแรก และยัง

เป็นครั้งแรกท่ีพรรค KMT ตกอยู่สถานะของพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลอีกด้วย 

โดยผู้ค้นคว้าได้สังเกตถึงความแตกต่างระหว่างทัศนะของพรรคการเมืองสองพรรคนี้ (KMT 

และ DPP) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีบทบาทส าคัญต่อประเทศไต้หวันเป็นอย่างมาก นั้นส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจของไต้หวันเป็นอย่างมาก ทั้งแนวทางและจุดประสงค์ที่

แตกต่างกันของพรรคการเมือง ท าให้เกิดอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่พรรคนั้น ๆ เวียนกัน

ขึ้นมาบริหารประเทศไต้หวันตามวาระ 

กล่าวคือการเมืองไต้หวัน ก่อนปี ค .ศ.1987 นั้นมีปัจจัยและลักษณะส าคัญที ่ส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่หลากหลาย ทั้งความขัดแย้งถึงการใช้ก าลังทางทหารเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย จนกลายมาเป็นหลักการทูตที่เน้นความยืดหยุ่น ทั้งนี้ก็เพราะทัศนะทางการเมืองของผู้น าที่

เปลี่ยนไป ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่ยุคที่กล่าวได้ว่าเป็นยุคที่ประชาธิปไตยในไต้หวัน ได้ก้าวมาอย่างสวยงามและ

สันติ อิทธิพลที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไต้หวัน ที่มุ่งเน้นการเจริญความสัมพันธ์โดย

การใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือนั้นก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมากในช่วงต้น เนื่องจากทัศนะของ

พรรคการเมืองทั้งสองพรรคที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นมีความแตกต่างกันมากอยู่พอสมควร ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างในการจัดตั้งหรือเสนอนโยบายที่เกี่ยวของกับต่างประเทศ เช่น พรรค KMT 

นั้นมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และการเมืองที ่ยาวนานมาร่วมกับจีนแผ่นดินใหญ่ ท าให้

ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจของไต้หวันในระหว่างที่อยู่ภายใต้งานบริหารของ KMT นั้นมุ่งเน้นไปที่การ

เจริญความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งตรงกันข้ามกับทัศนะของพรรค DPP ที่น าโดยเฉินสุยเปี่ยน

ในช่วงแรกที่ต้องการประกาศเอกราชให้กับไต้หวัน รวมถึงนโยบายมุ่งใต้ที่เป็นนโยบายที่ผลักดันและ

ส่งเสริมให้นักลงทุนชาวไต้หวันหันไปลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น แทนการพึ่งพา

เศรษฐกิจจากจีนเป็นหลัก อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังการเมืองไต้หวัน ทั้งสองพรรคได้มีความ

ยืดหยุ่นในเรื่องของแนวการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน

บ้าน ซึ่งรวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่มากยิ่งข้ึน ดังที่จะเห็นได้จากท่ีรัฐบาลของหม่าอิงจิ่วได้มีการเสนอกรอบ

ความร่วมมือที่เรียกว่า “10 บวก 3 บวก 1” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใต้หวันมีบทบาทในความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น ควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน ซึ่งใน

ปี ค.ศ. 2009 มูลค่าการค้าระหว่างจีนและไต้หวันนั้นยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 79,321.45 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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ฯ ตลอดจนไต้หวันมีจ านวนสินค้าส่งออกไปยังจีนมาถึงร้อยละ 41 ของปริมาณทั้งหมด (รุ่งทิพย์ 

จันทร์ธนะกุล, 2563, 82) อีกทั้งการกลับมาด ารงต าแหน่งคณะรัฐบาลที่ด าเนินงานบริหารไต้หวันอีก

ครั้งปี ค.ศ. 2016 ของพรรค DPP โดยการน าของประธานาธิบดีสตรีคนแรกของไต้หวัน ไซ่อิงเหวิน ที่

ประกาศไว้ภายหลังจากการเลือกตั้งว่า “ผลการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงว่าการรักษา ‘สถานะเดิม’ ที่เป็น

นโยบายของฉัน คือทัศนะหลักของชาวไต้หวัน การรักษาสันติภาพในช่องแคบไต้หวันไว้และการ

พัฒนาการที่แน่นอนของความสัมพันธ์ความช่องแคบคือความต้องการของคนทุกกลุ่ม” “เรายืนยันที่

จะเคารพเจตจ านงประชาธิปไตยและหลักการประชาธิปไตย และเรายืนยันจะรับประกันเสรีภาพของ

ชาวไต้หวันให้มีสิทธิที่จะเลือกอนาคตของตนเอง” (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล , 2563, 44) ซึ่งจะเห็นไดว้่า

พรรค DPP ที่ก่อนหน้านี้ภายใต้การน าของประธานาธิบดีเฉินสุยเปี่ยน ที่ต้องการประกาศเอกราช

ให้กับไต้หวันได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การรักษาสถานะเดิม ซึ่งเป็นการแสดงถึงแนวทางที่ประณีตประนอม

และยืดหยุ่นมากกว่าเดิม ท าให้บรรยากาศความขัดแย้งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีน

แผ่นดินใหญ่ ในช่วงวาระที่พรรค DPP ขึ้นมาด ารงต าแหน่งบริหารนั้นได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ ้นกว่า

สมัยก่อน ๆ ซึ่งส่งผลดีให้กับไต้หวันอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ใช้เป็นเครื่องมือในการรักษา

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐของไต้หวันและนานาประเทศ เนื ่องจากเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่ไม่เหมือนกับช่วงก่อน ๆ ที่จะเป็นการมุ่งเน้นการเจริญความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศโดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือกับประเทศต่าง ๆ นอกจากจีนหรือมุ่งเน้นการเจริญ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือกับเป็นหลักนั้น ก็แล้วแต่ว่าไต้หวันอยู่

ภายใต้งานบริหารของพรรคใดอยู่ 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

 5.2.1 ผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปลงทุนในไต้หวัน  

หากผู้ใดที่มีความสนใจที่จะท าการเข้าไปลงทุนในไต้หวันนั้น ควรศึกษานโยบายระหว่าง

ประเทศของไต้หวันที่ด าเนินการอยู่หรือควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการต่างประเทศของ

ไต้หวันในช่วงนั้น ๆ ให้ดีเสียก่อน เนื่องจากแม้ว่าเศรษฐกิจของไต้หวันนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่ งใน

ประเทศที่ประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจประเทศหนึ่งของโลก แต่ว่าสถานะของไต้หวันต่อเวที

การเมืองระหว่างประเทศนั้นถือว่ายังอยู่ในสถานะที่ยังไม่มั่นคง เนื่องด้วยไต้หวันยังคงอยู่ภายใต้

หลักการจีนเดียวของจีน ดังนั้นแล้วหากยังมีนโยบายนี้อยู่ก็ยังไม่สามารถการันตีความมั่นคงของ 

สถานะความเป็นรัฐ ของไต้หวันได้ ท าให้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักลงทุนได้ในอนาคต ตลอดจน

การศึกษานโยบายและแนวทางของพรรคการเมืองที่ก าลังด าเนินการอยู่ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ อีกทั้ง
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กระแสสังคมซึ ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวไต้หวันในปัจจุบันนั ้นก็ถือว่าเป็นภัยต่อความมั ่นคงต่อ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากในปี ค.ศ. 2016 และ ค.ศ. 2017 นั้นมีจ านวนประชาชนที่กล่าวว่า 

ตัวเองนั้นเป็นชาวไต้หวัน มากถึงร้อยละ 58.2 และ 55.5 ตามล าดับ และมีจ านวนมากถึง 58.5 ในปี 

ค.ศ. 2019 (รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2563, 41)  
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