กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่
ภายใต้บริบท BRI

นาเสนอประกอบการประชุมกลุ่มย่ อย 22 ก.ย. 2563
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล

สภาพความสาคัญของปัญหา

• ชาวจีนโพ้ นทะเล (Overseas Chinese) ในสายตารั
ฐบาลจี
นจุดนเด่เชินงข้นโยบาย
อได้ เปรี ยบ
กลไกความร่
วมมืนอเป็ไทย-จี
และแหล่งทรัพยากรที่สาคัญของจีน (张秀明,2008) เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ภายใต้ บริบท BRI

• พลังการเคลื่อนย้ ายของทุนจีนข้ ามชาติ เครื อข่ายชาวจีนโพ้ นทะเลและการเคลื่อนย้ าย
ของชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่เป็ นเครื่ องมือยุทธศาสตร์ เชิงนโยบายอย่างดีในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสร้ างจีนขึ ้นมาเรื องอานาจอีกครัง้ (อรัญญา ศิริผล, 2018)
• ในมุมมองของนักวิชาการจีน ชาวจีนโพ้ นทะเล (华侨) ชาวจีนที่แปลงสัญชาติแล้ ว
(外籍华人) เป็ นพลังสาคัญของการขับเคลื่อนแถบเศรษฐกิจและเส้ นทางสายไหมยุค
ใหม่ ตามที่มีการริ เริ่ ม “แถบเศรษฐกิจและเส้ นทางสายไหมยุคใหม่” เปิ ดตัวอย่างรอบ
ด้ าน การแลกเปลี่ยนเชื่อมต่อกับภาคประชาสังคม โรงเรี ยนจีน สื่อจีนโพ้ นทะเล และ
สมาคมจีนถือเป็ นสามเสาหลักที่สาคัญของสังคมชาวจีนในต่างประเทศ (陈瑞娟,
2016)

สภาพความสาคัญของปัญหา
• ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในหลายภาคส่วนของไทยมี
มมุ มองต่
ทะเล
กลไกความร่
วมมืออชาวจี
ไทย-จีนนโพ้
เชิงนนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
รุ่นใหม่ที่แตกต่างกัน
ภายใต้ บริบท BRI

• มุมมองของฝ่ ายจีนและฝ่ ายไทยต่อบทบาทของชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่ภายใต้
บริ บท BRI นันมี
้ ความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
• BRI เป็ นหัวใจของการดาเนินนโยบายการทูตเชิงรุกอย่างเป็ นองค์รวมของ
ประธานาธิบดีสีจิ ้นผิงผู้นารุ่นที่ 5 ของจีน ซึง่ มีองค์ประกอบของการทูต
ชายแดน การเผยแพร่อิทธิพลทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการก้ าวสูอ่ นาคต
แห่งโลกดิจิตลั บทบาทของจีนบนเวทีโลกทวีสงู ขึ ้นและก้ าวล ้า (张维为，2019)
• ความสอดคล้ องกันของ BRI กับ MASTER PLAN of ASEAN CONNECTIVITY

สภาพความสาคัญของปัญหา
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ผูว้ ิ จยั มองเห็นความสาคัญของการศึกษากลไกความร่
อเชิ งนโยบายที ่
ภายใต้ บริวบมมื
ท BRI

มีต่อชาวจี นโพ้นทะเลรุ่นใหม่ภายใต้บริ บท BRI ผ่านการเชือ่ มโยงของเครื อข่าย
สมาคมชาวจี น ผลการศึกษานาไปสู่การจัดทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายในการ
สร้างกลไกความร่ วมมือเชิ งนโยบายทีเ่ หมาะสม เพือ่ ตอบโจทย์ “ประชาเชือ่ มใจ”
ภายใต้บริ บท BRI (Belt and Road Initiative) อย่างเป็ นรู ปธรรม

คาถามการวิจัย
วมมืนอโพ้
ไทย-จี
น เชิง่นนโยบาย
การวิจยั เรื่ องกลไกความร่วมมือเชิงนโยบายเกีกลไกความร่
่ยวกับชาวจี
นทะเลรุ
ใหม่ภายใต้
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
บริ บท BRI ผู้วิจยั มีคาถามการวิจยั (research questions) เพื่อเป็ นแนวทางใน
ภายใต้ บริบท BRI
การศึกษาดังต่อไปนี ้
• ชาวจีนโพ้ นทะเลมีความสาคัญอย่างไรต่อการสร้ างประชาคมชะตากรรมร่วมกันและการ
ขับเคลื่อน BRI?
• มุมมองเชิงนโยบายของไทย (ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการต่างประเทศ ด้ าน การศึกษา
และด้ านความมัน่ คง) ต่อชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่ภายใต้ บริ บท BRI เป็ นอย่างไร ?
• ในฐานะหน่วยงานคลังสมอง ศูนย์วิจยั ยุทธศาสตร์ ไทย-จีน (วช.) ควรเสนอ กลไกความ
ร่วมมือไทย-จีนเชิงนโยบายต่อชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่ภายใต้ บริ บท BRI ในลักษณะใด
เพื่อสร้ างความร่วมมือให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ ยืนเป็ นรูปธรรม และลดความเสี่ยง
ในเชิงภัยคุกคาม ?

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วมมืตอสูไทย-จี
งนโยบาย
1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของนโยบายชาวจีนโพ้ นกลไกความร่
ทะเลจากอดี
่ ปัจจุนบันเชิและกลไก
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
การดาเนินงาน
ภายใต้ บริบท BRI

2) เพื่อสารวจมุมมองในเชิงนโยบายของไทย (ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการ
ต่ างประเทศ ด้ านการศึกษา และด้ านความมั่นคง) ต่ อชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่ นใหม่
ภายใต้ บริบท BRI
3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากลไกความร่ วมมือเชิงนโยบายเพื่อตอบโจทย์
“ประชาเชื่อมใจ” ภายใต้ บริบท BRI อย่ างเป็ นรูปธรรม

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
1.การศึกษาการอพยพของชาวจีนโพ้ นทะเล
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
2.การผสมกลมกลืนชาวจีนสูส่ งั คมไทย
ภายใต้ บริบท BRI
3.คลื่นลูกที่สี่ของการอพยพและนิยาม “ชาวจีนโพ้ นทะเล”รุ่นใหม่
4.การสร้ างเครื อข่ายของชาวจีนโพ้ นทะเลในปั จจุบนั
5.แนวคิดการฟื น้ คืนความยิ่งใหญ่ของจีนและข้ อริเริ่มแถบเศรษฐกิจ
และเส้ นทางสายไหมยุคใหม่ (BRI)
6. แนวคิดประชาคมร่วมชะตากรรมของสีจิ ้นผิง
7.ทฤษฎีและตัวแบบการปฏิสมั พันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
8.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
9.สรุปกรอบแนวคิดและระดับวิเคราะห์การศึกษาชาวจีนโพ้ นทะเล

กรอบแนวคิดและระดับการวิเคราะห์
กลไกความร่
การศึกษาชาวจีนโพ้
นทะเลวมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย

เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
การศึกษาชาวจีนโพ้ นทะเลต้ องอาศัยมุมมองในหลายมิ
ตแิ ละระดั
บการวิเคราะห์
ภายใต้
บริบท BRI

หลายระดับ ในบทความเรื่ อง “บทวิเคราะห์เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลในเอเชียอาคเนย์”
(ศิริลกั ษม์ มาศวิริยะกุล, 2549, หน้ า 506-526) ผู้วิจยั เคยนาเสนอระดับการวิเคราะห์การศึกษา
ชาวจีนโพ้ นทะเล ไว้ 3 ระดับ ได้ แก่
1.การวิเคราะห์ ในระดับจุลภาค ได้ แก่ ประเด็นปั ญหาบุคคลสองสัญชาติและอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์
2.การวิเคราะห์ ในระดับมัธยภาค เช่น บทบาททางธุรกิจและการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในดินแดน
ที่ตงรกราก
ั้
3. การวิเคราะห์ ระดับมหภาค เช่น เครื อข่ายของชาวจีนโพ้ นทะเลทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับโลก

Belt and Road Initiative (BRI)
BRI นาเสนอโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในปี ค.ศ.2013 “หนึ่งแถบ”หมายถึง
BRI นาเสนอโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในปี ค.ศ.2013 “หนึ่งแถบ”หมายถึง “แถบ
“แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” “หนึ่งเส้นทาง” หมายถึง “เส้นทางสายไหมทาง
เศรษฐกิ
จ
เส้
น
ทางสายไหมทางบก”
“หนึ
่
ง
เส้
น
ทาง”
หมายถึ
ง
“เส้
น
ทางสายไหมทางทะเลใน
ทะเลในศตวรรษที่ 21” ข้อริ เริ่ มแถบและเส้นทาง (BRI) มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่าง
ศตวรรษที
่
21”
ข้
อ
ริ
เ
ริ
ม
แถบและเส้
น
ทาง
(BRI)
มี
ค
วามสั
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พั
น
ธ์
เ
ชื
่
อ
มโยงอย่
า
งใกล้
ช
ิ
ด
กั
บ
เป้
า
หมาย
่
ใกล้ชิดกับเป้าหมาย 100 ปี ของจีน 2 เป้าหมาย ได้แก่ การบรรลุสงั คมกินดีอยูด่ ี
100
ปี ของจีนานในปี
2 เป้าหมาย
ได้แก่ และการเป็
การบรรลุสงั นคมกิ
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ย่างรอบด้
อย่างรอบด้
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ประเทศสั
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เข้มแข็ง
เป็
ประเทศสั
ยมที่ทนั สมัยดมัุลง่ ยภาพ
คัง่ เข้มใน
แข็ค.ศ.ปี
ง ก้าวหน้
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้ นความยิาพาความฝั
้ งวิสขยั องชาติ
และการลงมื
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Chinization)
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(Globalized
Chinization)
พัฒนาไปสู
น์ลายมั่โลกาภิ
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Yiwei,
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p.66-67)
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ให้สาเร็ให้จส(Wang
Yiwei,
2016,
p.66-67)

BRI และโลกาภิวัตน์ใหม่

BRI และโลกาภิวตั น์ใหม่จะเกื ้อหนุนกันและจะเป็ นประโยชน์ร่วมกันทัง้
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
ประเทศพัฒนาแล้ วและประเทศกาลังพัฒนา เป็ นระเบี
บทีบชาวจี
่สรรค์นโพ้สร้นาทะเลรุ
งโลกมาก
เกี่ยยวกั
่นใหม่
ภายใต้
ยิ่งขึ ้น โดยมี 3 รูปแบบที่แตกต่างเดิม (Wang Yiwei, 2016)
อันบริได้บทแBRI
ก่
1.ระเบียบทางอารยธรรม (Civilization orders)
2.ระเบียบระหว่างประเทศ (International orders)
3.ระเบียบของภาคประชาชน (Civil orders)

Globalization

Unit

Carrier

Driving Force

Rule

Civilization

Eurasian

Trade

Spirit of the

continent

+

Silk Road

1.0

Culture
Globalization

Nation State

Ocean

2.0

Trade

Western-

+

Centrism

Investment
Globalization
3.0

Civilized State

Belt and Road
Initiative

Connectivity

Community of
common future

(Wang Yiwei, 2016)

ตัวแบบประเทศจีน : ปฏิสมั พันธ์เชิงบวกระหว่างรัฐกับสังคม (by Prof.Zhang Weiwei)
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ภายใต้ บริบท BRI

ตัวแบบประเทศจีน : ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างรัฐกับสังคม
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ภายใต้ บริบท BRI

ลักษณะของการจัดความสัมพันธ์แบบภาคีรฐั -สังคมในประเทศไทย
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
ตัวแบบภาคีรัฐ-สังคม (Corporatism)เกียอมรั
บว่านกลุ
่ ทะเลรุ
ผลประโยชน์
่ยวกับชาวจี
โพ้ นม
่นใหม่
ภายใต้ฐบบาล
ริบท BRI
สามารถกดดันต่อกระบวนการนโยบายหรื อออกกฎหมายของรั
แต่แนวคิดนี ้

ให้ ความสาคัญต่อความเป็ นอิสระของรัฐ และความสามารถในการริ เริ่ มนโยบาย
ต่างๆ จากภาครัฐ กลุม่ ผลประโยชน์ไม่ได้ เป็ นเพียงผู้สนับสนุนนโยบายเท่านัน้ แต่
จาเป็ นต้ องทาหน้ าที่บางประการให้ กบั รัฐอีกด้ วย และเพื่อเป็ นการตอบแทนรัฐก็จะ
ให้ การรับรองทางกฎหมาย ความสนับสนุนทางการเงินและช่องทางที่จะติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐ และเชื่อมโยงกับกระบวนการทางานของรัฐอย่างถาวร

ลักษณะของการจัดความสัมพันธ์แบบภาคีรฐั -สังคมในประเทศไทย
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
การก่ อตัวของ “ภาคีรัฐ-สังคมแบบเสรี ”
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
- ภาคีรัฐ-สังคมแบบเสรี (Liberal Corporatism Societal
ภายใต้ บริบ)ท BRI

ฟิ ลิป ชมิตเตอร์ (Schmitter) ได้ นิยามไว้ วา่ หมายถึงระบบที่จดั ระเบียบกิจกรรมของกลุม่
ทางสังคมเป็ นแนวทางเดียว เป็ นเงื่อนไขสาคัญของความชอบธรรมหรื อบทบาทหน้ าที่ของรัฐ หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึง่ ว่า แม้ รัฐจะมีความสาคัญที่ขาดไม่ได้ เลย แต่กลุม่ ทางสังคมก็จะมีบทบาทหลักใน
การสร้ างหรื อให้ ความชอบธรรมต่อความสัมพันธ์แบบภาคีรัฐ-สังคมเชิงเสรี นิยม ดังนันกลุ
้ ม่ จึงมี
ความเป็ นอิสระพอสมควรและมีบทบาทในกระบวนการกาหนดนโยบายอย่างได้ ผล

การพัฒนาตัวแบบไทย
สมาคมธุรกิจไทยมีบทบาทสาคัญในทางเศรษฐกิจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
รัฐบาลจนสามารถร่วมงานกันได้ อย่างดี (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2539; p 206-207)

ตัวแบบของรัฐในเอเชียตะวันออกทีป่ ระสบความสาเร็จ

กลไกความร่วมมื
อไทย-จีน เชิงนโยบาย
ภาคีรัฐ-สังคมแบบอานาจนิยม (Authoritarian
Corporatism
)

เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
1. การแทรกแซงของรัฐบาลเพื่อกลไกตลาด มากกว่าการควบคุ
ภายใต้มบกลไกตลาด
ริบท BRI

2. รัฐบาลในประเทศอุตสาหกรรมใหม่มงุ่ เน้ นการแทรกแซงทางเศรษฐกิจในระดับ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก นามาซึง่ ความได้ เปรี ยบ เช่น
แรงงานราคาถูก และการประเมินโอกาสในตลาดโลกที่ขยายตัวมากขึ ้น
3. ความเป็ นอิสระของรัฐที่มีอยูใ่ นระดับสูงในการกาหนดนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ โดยไม่ต้องเอาใจใส่กบั ความคิดเห็นและการ
คัดค้ านของภาคสังคม และการมีระบบการเมืองและระบบราชการที่เข้ มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ

กลไกเชิงนโยบายและการนานโยบายไปปฏิ
บ
ต
ั
ิ
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย

เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ภายใต้
บริบแต่
ท BRI
เรื่ องการนานโยบายไปปฏิบตั ิไม่ใช่ปัญหาว่าจะทาอย่
างไร
ปัญหาจริ งๆ

คือ จะทาอย่างไรให้ ระบบการทางานของราชการดีขึ ้น ระบบความสัมพันธ์แบบภาคี
รัฐ-สังคมแบบเสรี ของไทยมีลกั ษณะที่นาโดยรัฐน้ อยกว่าตัวแบบในประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียตะวันออก ในกรณีของประเทศไทย การแทรกแซงของ
รัฐต่อภาคเศรษฐกิจต่ากว่าประเทศเหล่านัน้ ซึง่ จะเห็นได้ วา่ รัฐบาลไทยควบคุมทิศ
ทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไม่มากนัก (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2539; หน้ า
224-226 )

วิธีดาเนินการวิจยั

การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative
research)
กลไกความร่วมมือไทย-จี
น เชิงนโยบาย
เกี่ยวกั
บชาวจีนโพ้ นทะเลรุและการวิ
่นใหม่ จยั
ประกอบด้ วย การวิจยั เอกสาร (documentary
research)
ภายใต้ บริบท BRI
ภาคสนาม (field research) ในลักษณะการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
(participatory action research)
• เป็ นการศึกษาสภาพแวดล้ อมของภาคประชาสังคมของชาวจีนรุ่นใหม่
• การวิจยั ภาคสนามด้ วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)
และการประชุมกลุม่ ย่อย (focus group)
• เป็ นการพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นของการพัฒนาเครื อข่ายสมาคมของชาว
จีนรุ่นใหม่

วิธีดาเนินการวิกลไกความร่
จยั วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย

เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative
research)
ภายใต้ บริบท BRI
ประกอบด้วย การวิจยั เอกสาร (documentary research) และการวิจยั

ภาคสนาม (field research) ในลักษณะการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
(participatory action research)

การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้ วิธีศกึ ษาแบบพรรณนาและวิเคราะห์
การวิเคราะห์จากข้ อมูล เอกสาร
(documentary research) เป็ นหลัก ประกอบด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เจาะลึก และการประชุมกลุม่ ย่อย โดยจะนาเสนอในลักษณะการ
พรรณนาความ (thick description)
(descriptive and analytical methods)

ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
กระบวนการที่ 1
การวิจยั เอกสาร
- เอกสารภาษาไทย
- เอกสารภาษาจีน
- เอกสารภาษาอังกฤษ

กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ริบท BRI
กระบวนการที่ 2 ภายใต้ บกระบวนการที
่3

การวิจยั ภาคสนามและ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีสว่ นร่วม
(participatory
action research)

การวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลการวิจยั

การวิจัยเอกสาร (documentary research)
วมมือไทย-จีนนต้
เชิงนนโยบาย
ข้ อมูลของงานวิจยั นี ้ ประกอบด้ วย ข้ อมูกลไกความร่
ลทีเกี่ไ่ยด้วกัจบากเอกสารชั
้
ชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
(primary sources) ซึง่ ได้ แก่ สุนทรพจน์ของผู้นาจีนภายใต้
เอกสารส
าคัญของ
บริบท BRI
หน่วยงานราชการ สนธิสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง และหนังสือรวบรวมเอกสาร เช่น
中共中央文献研究室编, 《建国以来周恩来文稿》
中共中央文献研究室编, 《建国以来重要文献选编》
侨务报社编，《侨务政策文集》
国务院侨务办公室、中共中央文献研究室编: 《邓小平论侨务》
国务院侨务干部学校,《江泽民论侨务》
国务院侨务干部学校编著,《侨务工作概论》
中国华侨华人历史研究所. 习近平同志侨务工作论述摘编（内部资料）
中共中央文献研究室.《十六大以来重要文献选编》

กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ภายใต้ บริบท BRI
《建国以来周恩来文稿》

《建国以来重要文献选编》

ที่มา https://www.chinaqw.com/node2/node116/node1165/node1177/deng/index.htm

การวิจัยเอกสาร

(documentary research)

กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจี
นโพ้ นทะเลรุ
ข้ อมูลที่ได้ จากเอกสารชันรอง
้
(secondary sources)
ประกอบด้
วย ่นใหม่
ภายใต้มบพัรินบธ์ท BRI
บทความภาษาจีนจากฐานข้ อมูล CNKI วารสาร สิง่ พิมพ์ ข่าวประชาสั
วิทยานิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

กลไกความร่วโดยการลงพื
มมือไทย-จีน เชิง้นที
นโยบาย
การวิจัยภาคสนาม (field research)
่เก็บ
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ข้ อมูลโดยใช้ เทคนิควิจยั เชิงคุณภาพ การสังเกต การสัภายใต้
มภาษณ์
บริบทเจาะลึ
BRI ก และการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม เพื่อแสวงหากลไกความร่วมมือเชิงนโยบายกับ
เครื อข่ายสมาคมชาวจีนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสาคัญภายใต้ บริ บท BRI

การวิเคราะห์ ข้อมูลและการสรุ ปผล เพื่อตอบคาถามการวิจยั เกี่ยวกับ
กลไกความร่วมมือเชิงนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่ภายใต้ บริ บท BRI

ขอบเขตในการวิ
จ
ย
ั
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย

ขอบเขตด้ านเนือ้ หา: การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ศึกษาผู้แสดงบทบาทส
ญนในภาคประชาสั
เกี่ยวกับชาวจีาคั
นโพ้
ทะเลรุ่นใหม่ งคม
บริบท BRI
ได้ แก่ หอการค้ าไทย-จีน สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน สภาอุตภายใต้
สาหกรรมแห่
งประเทศไทย
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และสมาคมถิ่นเดียวกันซึง่ ก่อตังโดยชาวจี
้
นรุ่นใหม่ ซึง่
มีบทบาทผลักดันและขับเคลื่อนข้ อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้ นทางสายไหม (Belt and Road
Initiative) ในมิตข
ิ องการค้ าการลงทุน การต่างประเทศ การศึกษา และความมัน่ คง
ขอบเขตด้ านเวลา: ศึกษาและเก็บข้ อมูล 8 เดือน (พฤษภาคม 2563 – ธันวาคม 2563)
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่: ผู้วิจยั ลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลด้ านการสัมภาษณ์และการจัดประชุมกลุม่ ย่อย
ณ ประเทศไทย

พัฒนาการของนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้
น
ทะเลและกลไกด
าเนิ
น
งาน
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย

ในเอกสาร Common Program กาหนดให้ สภาทีเกี่ป่ยรึวกั
กษาทางการเมื
องเป็่นนใหม่
องค์กรแนวร่วม
บชาวจีนโพ้ นทะเลรุ
ภายใต้ บริอบตัทงสาธารณรั
ประชาธิปไตยที่ครอบคลุมงานด้ านชาวจีนโพ้ นทะเล ในช่วงแรกของการก่
้ BRI
ฐประชาชน
จีน นายกรัฐมนตรี โจวเอินไหลได้ วางรากฐานและกาหนดนโยบายด้ านกิจการชาวจีนโพ้ นทะเลที่
สาคัญดังต่อไปนี ้
(1)เอกสารคาสัง่ ของสภาแห่งรัฐเกี่ยวกับการดาเนินนโยบายเพื่อการคุ้มครองการส่งเงินกลับบ้ าน
ของชาวจีนโพ้ นทะเล
(2)สนธิสญ
ั ญาที่เกี่ยวกับปั ญหาบุคคลสองสัญชาติระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
อินโดนีเซีย
(3)มาตรการรักษาสิทธิพิเศษสาหรับชาวจีนโพ้ นทะเลที่ลงทุนในรัฐวิสาหกิจของจีน
(4)มาตรการการบริจาคเงินจากชาวจีนโพ้ นทะเลเพื่อจัดตังโรงเรี
้
ยน

ภาพโจวเอินไหลลงนามในสนธิที่เกี่ยวกับปั ญหาบุคคลสองสัญชาติระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดนีเซีย
ในการประชุมบันดุงในปี 1955 ที่มา : http://www.ocmuseum.cn/m/view.php?aid=291

พัฒนาการของนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้
น
ทะเลและกลไกด
าเนิ
น
งาน
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ริบท าBRI
งานด้ านกิจการชาวจีนโพ้ นทะเลมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ภายใต้
ชิดกับบการต่
งประเทศของจีน

บทบาททางการทูตของโจวเอินไหลและการยึดมัน่ ในแนวคิดการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ 5 ประการ
นามาซึง่ การเจรจาแก้ ไขปั ญหาบุคคล 2 สัญชาติที่มีอยูเ่ ป็ นเวลานาน ยิ่งไปกว่านัน้ โจวเอินไหล
ยังเน้ นย ้าเสมอให้ ชาวจีนโพ้ นทะเลต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศที่พานักและไม่สามารถเข้ า
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในท้ องถิ่นได้ และส่งเสริมให้ ชาวจีนโพ้ นทะเลปรับตัวเข้ าสูส่ งั คมของ
ดินแดนที่ไปตังรกราก
้
มรดกล ้าค่าทางความคิดของโจวเอินไหลเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับการ
กาหนดนโยบายกิจการชาวจีนโพ้ นทะเลในช่วงการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนในเวลาต่อมา (佀咏梅,
任贵祥, 2020, p.4)

พัฒนาการของนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้
น
ทะเลและกลไกด
าเนิ
น
งาน
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย

เกี่ยวกับชาวจี
นทะเลรุ
่นใหม่
งานกิจการชาวจีนโพ้ นทะเลเป็ นส่วนสาคัญของงานแนวร่
วมสร้นโพ้
างชาติ
(United
ภายใต้ บริบท BRI
Front) ซึง่ จะเอื ้อต่อการกระตุ้นจิตสานึกแห่งชาติและเสริมสร้ างความสัมพันธ์กบั ประเทศจีน
เติ ้งเสี่ยวผิงเคยกล่าวไว้ วา่ : “United Front ในยุคใหม่สามารถเรี ยกได้ วา่ เป็ นพันธมิตรของ
แรงงานสังคมนิยมและผู้รักชาติ .... ชาวจีนโพ้ นทะเลรวมถึงผู้ที่อาศัยอยูต่ า่ งประเทศก็มีปัญหาเรื่ อง
ความรักชาติเช่นกัน พวกเขารักมาตุภมู ิซงึ่ ไม่ได้ หมายความว่าพวกเขารักลัทธิสงั คมนิยม ...”
“แนวคิดเรื่ องความรักชาติ” ของเติ ้งเสี่ยผิง มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน United
Front ภายใต้ เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ ใหม่ (路阳,2013, p.15)

พัฒนาการของนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลและกลไกดาเนินงาน
ในปี 1978 เติ ้งเสี่ยวผิง เยือนประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ กล่าวยืนยันนโยบายต่อชาวจีนโพ้ น
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
ทะเลของประเทศจีนที่จะไม่เปลี่ยนแปลง (国务院侨务办公室、中共中央文献研究室编: 《邓小平论侨务》,
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
2000, P. 6-10) ตามการวางรากฐานด้ านนโยบายกิจการชาวจีนโพ้ นทะเลของนายกรัฐมนตรี โจวเอินไหล
ภายใต้ บริบท BRI
เติ ้งเสี่ยวผิงได้ เน้ นย ้าไว้ สามประการ ดังนี ้ ประการแรก รัฐบาลจีนให้ การสนับสนุนและส่งเสริมชาวจีนโพ้ น
ทะเลเข้ าถือสัญชาติในประเทศที่พกั อาศัย โดยปกติแล้ วหากเข้ าถือสัญชาติในประเทศที่พกั อาศัยแล้ ว
“จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามสิทธิและหน้ าที่พลเมืองของประเทศที่พกั อาศัยทังหมด”
้
ประการที่สอง เลือกถือสัญชาติ
ตามความสมัครใจ สาหรับการเปลี่ยนสัญชาติถือเป็ นเรื่ องความสมัครใจไม่อาจฝื นหรื อบังคับกันได้ สาหรับ
บุคคลที่ไม่อยากเปลี่ยนสัญชาติ ยังต้ องการรักษาสัญชาติจีนเอาไว้ นนั ้ จะต้ องส่งเสริมให้ บคุ คลเหล่านัน้ “ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายของประเทศที่พกั อาศัย เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่พกั อาศัย อยูร่ ่วมกันกับ
ประชาชนในประเทศที่พกั อาศัยอย่างเป็ นมิตรต่อกัน พัฒนาประเทศที่พกั อาศัยอยูร่ ่วมกับประชาชนในประเทศ
สาหรับส่วนนี ้ ถือว่าชาวจีนโพ้ นทะเลปฏิบตั ิตามหลักสากลอย่างเหมาะสม” ประการที่สาม รัฐบาลจีนไม่
ยอมรับการถือสองสัญชาติ ภายหลังจากที่ชาวจีนโพ้ นทะเลเปลี่ยนสัญชาติในท้ องถิ่นที่ไปอาศัยแล้ ว จะสิ ้นสุด
การถือสัญชาติจีนโดยอัตโนมัติ (谭天星，2005， p.32-33)

พัฒนาการของนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้
น
ทะเลและกลไกด
าเนิ
น
งาน
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ผู้นาจีนตังแต่
้ ภายใต้
ยคุ เติบริ้งเสี
วผิง เจียง
บท ่ยBRI

ยุคปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิ ดประเทศ
เจ๋อหมิน หูจิ่นเทา และสีจิ ้นผิงได้ สานต่อและพัฒนาแนวคิดในงานกิจการชาวจีน
โพ้ นทะเล และจากประสบการณ์ในการทางานด้ านการเมืองการปกครองพื ้นที่
เศรษฐกิจที่มีปฏิสมั พันธ์กบั ชาวจีนโพ้ นทะเลเป็ นอย่างสูง สีจิ ้นผิง (ผู้นารุ่นที่ 5)
จึงมีแนวคิดและผลงานทางความคิดที่โดดเด่นเกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลและการ
ปฏิบตั ิงานกิจการชาวจีนโพ้ นทะเลเผยแพร่ไว้

นโยบายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลและการเปิ
ด
ประตู
ส
โ
่
ู
ลก
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย

เกี่ยวกับชาวจี
นโพ้ นทะเลรุ
่นใหม่ นสมัย
• บทบาทสาคัญของชาวจีนโพ้ นทะเลในการปฏิรูปเศรษฐกิ
จและสร้
างความทั
ภายใต้ บริบท BRI
• บทบาทของชาวจีนโพ้ นทะเลในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมจีน
• บทบาทของชาวจีนโพ้ นทะเลในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนและ
ประชาคมโลก
• บทบาทของชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่ในการออกไปลงทุนนอกประเทศ

นโยบายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของสีจิ้นผิง
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
จากประสบการณ์การทางาน 17 ปี ในพื ้นที่มณฑลฝู
จี บ้ยนอั
นเป็
่นฐานบ้
านเกิดเมือง
เกี่ยเวกั
ชาวจี
นโพ้นถินทะเลรุ
่นใหม่
ริบท BRI
นอนของชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นเก่า และอีก 5 ปี ในการทางานเป็ นภายใต้
ผู้บริหบารของมณฑลเจ้
อเจียง

และมหานครเซี่ยงไฮ้ อนั เป็ นมาตุภมู ิของชาวจีนอพยพรุ่นใหม่จานวนมาก ทาให้ สีจิ ้นผิงเข้ าใจ
ความรู้สกึ ของชาวจีนโพ้ นทะเลทังรุ้ ่นเก่าและรุ่นใหม่อย่างลึกซึ ้ง (张春旺，2019，p.1)
เข้ าใจถึงคุณปู การของชาวจีนโพ้ นทะเลมีตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเปิ ดประเทศ และ
จุดเน้ นของการทางานของสีจิ ้นผิงเกี่ยวกับกิจการชาวจีนโพ้ นทะเลในยุคใหม่ คือ การสร้ าง
ชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสาหรับมนุษยชาติ และร่วมกันสร้ าง
“กิจการชาวจีนโพ้ นทะเลที่ยิ่งใหญ่” (李其荣,2018)

นโยบายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของสีจิ้นผิง
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
สาระสาคัญของการกาหนดแนวคิดของกิจการชาวจีนโพ้ นภายใต้
ทะเลที
บริ่ยบิ่งทใหญ่
BRI คือ การ

เปลี่ยนจาก “กิจการชาวจีนโพ้ นทะเลในวงแคบ” เป็ น “กิจการชาวจีนโพ้ นทะเลในวงกว้ าง”
เสนอแนวคิดการทางานให้ แก่สานักงานกิจการชาวจีนโพ้ นทะเล ซึง่ ในอดีตเคยทางานแบบ
“แสดงเดี่ยว” ให้ ทกุ ฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการเปลี่ยนแปลงทุกแผนกในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาใน
ภาพรวม สาคัญที่สดุ ต้ องทางานร่วม “คนจีนรุ่นอาวุโส” และให้ ความสาคัญกับรุ่นลูกหลานและ
ชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
มุมมองเกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลของสีจิ ้นผิงผ่านแนวคิดกิจการชาวจีนโพ้ นทะเลที่
ยิ่งใหญ่ ยังปรากฏให้ เห็นจากคากล่าวและสุนทรพจน์ในการประชุมที่สาคัญ

นโยบายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของสีจิ้นผิง

ชุดของคากล่าวสุนทรพจน์ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการของจี
นโพ้ นวทะเลสะท้
มุมมองของ
กลไกความร่
มมือไทย-จีอนนถึ
เชิงงนโยบาย
่ยวกับชาวจี
นโพ้ นทะเลรุ
่นใหม่
สีจิ ้นผิงเกี่ยวกับกิจการชาวจีนโพ้ นทะเล ที่มีความสาคัญต่อเกีการปฏิ
รูปเศรษฐกิ
จของจี
นและเป็ น
บท BRI อมา ความเป็ น
สะพานเชื่อมจีนกับโลก และเป็ นพลังในการสร้ างเส้ นทางสายใหม่ภายใต้
ยคุ ใหม่บใรินเวลาต่
เอกภาพของประเทศจีนไม่ได้ เป็ นเพียงเรื่ องทางภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้ อมในการใช้ ชีวิต
ร่วมกันแต่สงิ่ ที่สาคัญกว่านันคื
้ อการมีชะตากรรมทางประวัติศาสตร์ ร่วมกันทาให้ เราแยกจากกันไม่
ออก วัฒนธรรมจีนที่กว้ างขวางและลึกซึ ้งเป็ น “จิตวิญญาณ” ร่วมกันของลูกหลานจีนทังในและ
้
ต่างประเทศ
คือ มี “ราก” (根) “จิตวิญญาณ” (魂) และ “ความฝั น” (梦) ร่ วมกัน
ผนึกแนวร่วมสร้ างชาติและร่วมกันสร้ าง “กิจการจีนโพ้ นทะเลที่ยิ่งใหญ่”

วมมือนไทย-จี
เชิงนโยบาย
งานแนวร่วม (United Front) กับกิกลไกความร่
จการชาวจี
โพ้นน ทะเล

เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
การผนวกรวมสานักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของสภาแห่ภายใต้
งรัฐเข้บาริกับบทแนวร่
BRI วมสร้างชาติ

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตามเจตนารมณ์ของการประชุมใหญ่แห่งชาติครั้งที่ 18
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์
จีนครั้งที่ 18 เพื่อปฏิรูปสถาบันกลางของพรรคให้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น และผลักดันมาตรการสาคัญในระบบ
การปกครองและความสามารถในการกากับดูแลของประเทศจีนให้มีความทันสมัย นับเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างการบริ หารงานด้านกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของ
พรรคฯ ได้อย่างเป็ นเอกภาพ อานวยความสะดวกในการประสานงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล
โดยรวม และเพิ่มบทบาทของหน่วยงานและองค์กรทางสังคมที่เกี่ยวข้องให้ดีข้ ึน

70 ปี ก่ อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและความสาเร็จของงานแนวร่ วมสร้ างชาติ
กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ภายใต้ บริบท BRI
许又声中央统战部副部长，国务院侨务办公室
ยึดมัน
่ ในประเด็นของการหลอมรวมจิตใจและความคิดของชาวจีนโพ้นทะเลเพื่อ
สานฝันแบ่งปั นความฝันของชาวจีนร่ วมกัน พยายามที่จะหลอมรวมจิตใจและภูมิปัญญา
ของชาวจีนโพ้นทะเล สร้างพลังและบทบาทรวมถึงปกป้ องผลประโยชน์ของชาวจีน
โพ้นทะเล สร้างคุณูปการอันสาคัญต่อการเร่ งการสร้างประเทศสังคมนิ ยมที่ทรงพลัง มี
ส่ วนร่ วมในการรวมแผ่นดินเป็ นหนึ่ งเดียวของประเทศมาตุภูมิ ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยน
และความร่ วมมืออันดีระหว่างจีนและต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างประชาคมร่ วมชะตา
กรรมของมนุ ษยชาติร่วมกัน
（许又声.新中国成立 70 周年统一战线发展的新成就[J].机关党建研究,2019(10):4-5+9.）

คลื่นลูกที่สี่ของการอพยพและนิยามของ
“ชาวจีนโพ้นทะเลรุกลไกความร่
่นใหม่”วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย

เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
บริบทยBRI
ชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่ (新华侨华人) หมายถึง ชาวจีนที่ยภายใต้
้ ายไปอาศั
อยูต่ า่ งประเทศ

นับตังแต่
้ มีการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน หมายถึงชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ที่เข้ ามาอยูอ่ าศัยเป็ นการ
ถาวรหรื อได้ รับสัญชาติของประเทศที่อพยพไป (赵红英，2000；张秀明，2001；赵和曼, 2003)
ศาสตราจารย์จวงกัว๋ ถู่ ผู้เชี่ยวชาญเรื่ องชาวจีนโพ้ นทะเลแห่งมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ได้ กล่าวว่า
“ชาวจีนอพยพใหม่” (新移民) หมายถึงชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้ หวัน และฮ่องกงที่ย้ายถิ่นฐาน
ไปอยูต่ า่ งประเทศเป็ นเวลามากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป นับตังแต่
้ คริสต์ศตวรรษ 1970 เป็ นต้ นมา

คลื่นลูกที่สี่ของการอพยพและนิยามของ
“ชาวจีนโพ้นทะเลรุกลไกความร่
่นใหม่”วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย

เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ในวงวิชาการจีนมีการใช้ คาว่า “ผู้อพยพใหม่” (新移民) ในการศึภายใต้
กษาวิจบยั ริเกี
บท่ยวกั
BRIบชาวจีน
โพ้ นทะเล คาว่าผู้อพยพใหม่นนมี
ั ้ ความหมายใกล้ เคียงชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่ ซึง่ มีลกั ษณะที่แตกต่าง
จากชาวจีนเก่าซึง่ อาศัยอยูใ่ นดินแดนโพ้ นทะเลมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ (สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านชาวจีนโพ้ น
ทะเลแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซี่ยเหมิน)
จากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์หยางเป่ าหยุน คาจากัดความของการย้ ายถิ่นในความหมาย
กว้ าง ๆ “ชาวจีนอพยพรุ่นใหม่” หมายถึงผู้อพยพที่ได้ รับการแปลงสัญชาติหรื อไม่ได้ แปลงสัญชาติใน
ประเทศอื่น รวมถึงลักษณะการไปทางานและการใช้ ชีวิตในต่างประเทศ (โดยทัว่ ไปมากกว่าหนึง่ ปี )

คลื่นลูกที่สี่ของการอพยพและนิยามของ
“ชาวจีนโพ้นทะเลรุกลไกความร่
่นใหม่”วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย

เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ริบท BRI
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านชาวจีนโพ้ นทะเลในเอเชีภายใต้
ยตะวันบออกเฉี
ยงใต้ แห่ง
มหาวิทยาลัยจี ้หนาน จากการศึกษานิยามภาษาจีน คาว่า “ชาวจีนโพ้ นทะเล” (华侨 /หัวเฉียว)
หมายถึง ชาวจีนที่อพยพไปอาศัยอยูต่ า่ งประเทศ โดยยังคงถือสัญชาติและใช้ พาสปอร์ ตจีน ชาวจีนโพ้ น
ทะเลในอดีตรุ่นอพยพแบบเสื่อผืนหมอนใบนันจะถื
้ อใบต่างด้ าว ส่วนคาว่า “หัวเหริน” (华人) แปลว่า
“คนจีน” ซึง่ ในกรณีที่ชาวจีนโพ้ นทะเลที่แปลงสัญชาติแล้ ว ในสายตาของคนภายนอกรวมทังตั
้ วผู้แปลง
สัญชาติเอง แม้ จะได้ รับสัญชาติประเทศในดินแดนโพ้ นทะเล คนจีนคนนันก็
้ ยงั คงความเป็ นชาวจีนอยูว่ นั
ยังค่า หรื อลูกจีนที่เลือกสัญชาติตามสถานที่เกิดในประเทศที่บิดา-มารดาไปตังรกราก
้
ก็นบั ได้ วา่ เป็ นชาว
จีน (แต่ไม่มีสญ
ั ชาติจีน) ดังนันค
้ าว่าคนจีนหรื อชาวจีนจะเป็ นคาที่มีความหมายกว้ างกว่าคาว่าคนจีนโพ้ น
ทะเล และคาว่า “หัวอี ้” (华裔) หมายถึง คนที่มีเชื ้อสายจีน (สัมภาษณ์สว่ นบุคคล, 30 สิงหาคม 2563)

ในปั จจุบนั บทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดสถานะ 4 ประเภทของชาวจีนโพ้ นทะเล ชาวจีนที่ได้ สญ
ั ชาติของประเทศที่
อพยพไปอยู่ ชาวจีนโพ้ นทะเลที่กลับสูป่ ระเทศจีน และครอบครัวของชาวจี
นโพ้ นทะเล ว(ข้มมื
อมูอลไทย-จี
จากเวปไซด์
กลไกความร่
น เชิทงางการของรั
นโยบาย ฐบาล
มณฑลไหหลา www.hainan.gov.cn) บทบัญญัติดงั กล่าวนิยามไว้ ดงั นี ้
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่

ชาวจีนโพ้ นทะเล (华侨) หมายถึง พลเมืองจีนที่ตงั ้ ถิ่นฐานพั
อยู่ในต่ างประเทศ
ภายใต้กบอาศั
ริบทยBRI

1. “ตังถิ
้ ่นฐาน” หมายถึง พลเมืองจีนได้ รับการสิทธิในการพานักพักอาศัยระยะยาวหรื อถาวรในประเทศที่พกั
อาศัยอยูแ่ ละเคยพักอาศัยอยูใ่ นประเทศที่พกั อาศัยเป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน โดยมีระยะเวลาที่พกั อาศัยไม่น้อย
กว่า 18 เดือน ในระยะเวลา 2 ปี
2. แม้ วา่ พลเมืองจีนจะยังไม่ได้ รับสิทธิในการพานักพักอาศัยระยะยาวหรื อถาวรในประเทศที่พกั อาศัยอยู่ แต่
ได้ รับสถานการณ์พานักตามกฎหมายในประเทศที่พกั อาศัยเป็ นเวลากว่า 5 ปี (รวม 5 ปี ) ติดต่อกัน โดยมี
ระยะเวลาที่พกั อาศัยไม่น้อยกว่า 30 เดือนในระยะเวลา 5 ปี นับเป็ นชาวจีนโพ้ นทะเล
3. ช่วงเวลาที่พลเมืองจีนที่ไปเรี ยนหนังสือในต่างประเทศ (รวมถึงได้ รับทุนจากภาครัฐและทุนตนเอง) หรื อ
ช่วงเวลาที่ไปทางานในต่างประเทศเพื่อทาธุรกิจ (รวมถึงพนักงานแรงงานที่ไปทางานในต่างประเทศ) ไม่
นับว่าเป็ นชาวจีนโพ้ นทะเล

คลื่นลูกที่สี่ของการอพยพและนิยามของ
วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
“ชาวจีนโพ้นทะเลรุกลไกความร่
่นเกีใหม่
”
่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ภายใต้ บริบท BRI

ที่มา:
http://www.hainan.gov.cn/hainan/hnhrhq/202008/5269f54394d34676af123885a0a74073.shtml

ชาวจีนแปลงสัญชาติ （外籍华人）หมายถึ
พลเมื
องจี
นดังเดิ
้ ม
กลไกความร่วมมืองไทย-จี
น เชิ
งนโยบาย
เกี่ยใวกั
นโพ้ นซึทะเลรุ
ที่เปลี่ยนสัญชาติแล้ ว รวมถึงลูกหลานจีนที่ได้ สญ
ั ชาติ
นต่บาชาวจี
งแดน
ง่ ก็คอื ่นใหม่
ลูกหลาน
ภายใต้ บริบท BRI
ของชาวจีน

ที่มา:
http://www.hainan.gov.cn/hainan/hnhrhq/202008/5269f54394d34676af123885a0a74073.shtml

ชาวจีนโพ้ นทะเลกลับสู่ประเทศจีน (归侨)

มมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
หมายถึง ชาวจีนโพ้ นทะเลที่เดินทางกลักลไกความร่
บไปตังถิ
้ ่นวฐานในประเทศจี
น
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
1. “กลับไปตังถิ
้ ่นฐาน” หมายถึง ชาวจีนโพ้ นทะเลละทิ ้งสิทธิตามกฎหมายในการพานักพัก
ภายใต้ บริบท BRI
อาศัยระยะยาวหรื อถาวรในประเทศที่พกั อาศัยอยู่ และดาเนินการย้ ายสามะโนครัวในจีนตาม
กฎหมาย
2. ชาวจีนแปลงสัญชาติผ่านการอนุมตั ิคืนหรื อได้ รับสัญชาติจีนเรี ยบร้ อยแล้ ว และดาเนินการ
ย้ ายสามะโนครัวในจีนตามกฎหมาย นับว่าเป็ น ชาวจีนโพ้ นทะเลที่กลับสูป่ ระเทศจีน

ที่มา:
http://www.hainan.gov.cn/hainan/hnhrhq/202008/5269f54394d34676af123885a0a74073.shtml

กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย
เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่
ภายใต้ บริบท BRI

ครอบครั วและญาติพ่ นี ้ องของชาวจีนโพ้ นทะเล (侨眷）
หมายถึง ครอบครัวและญาติพี่น้องที่อยูใ่ นประเทศจีนของชาวจีนโพ้ นทะเล
และชาวจีนโพ้ นทะเลที่กลับสูป่ ระเทศจีน

ข้อสังเกตเบื้องต้นของชาวจีนโพ้นทะเล/ชาวจีนรุ่นใหม่ในประเทศไทย
หลังจากการปฏิรูปและเปิ ดประเทศ ชาวจีนจานวนมากย้
ยเข้อาไทย-จี
มาในประเทศไทยหรื
กลไกความร่าวมมื
น เชิงนโยบาย อ
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลานานด้ วยเหตุผลหลายประการ
่อเทียนบกั
ชาวจี่นนใหม่
โพ้ นทะเลรุ่นเก่า
เกี่ยวกัเมื
บชาวจี
โพ้ นบทะเลรุ
ภายใต้
BRI ามาในประเทศ
คุณลักษณะของผู้อพยพ แรงจูงใจและวิธีการของชาวจีนโพ้ นทะเลรุ
่นใหม่บริทบี่อทพยพเข้
ไทยก็มีความหลากหลายมากขึ ้นเช่นกัน
“ภายหลังวิกฤต COVID จะมีนกั ลงทุนชาวจีนมาลงทุนในพื ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกอีกจานวนมาก” ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จ.ระยองได้ กล่าวไว้ ในการประชุม
“ยุทธศาสตร์ สง่ เสริมการลงทุนของจีนในไทยอย่างยัง่ ยืน” จัดโดย ศูนย์วิจยั ยุทธศาสตร์ ไทย-จีน (วช.)
จากการเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น ผู้วิจยั ตังข้
้ อสังเกตว่าแนวโน้ มของคนจีนที่จะเข้ ามาทางาน
ณ ประเทศไทยในอนาคตจะเป็ นกลุม่ ที่มีความรู้ความสามารถสูง เช่น นักลงทุน วิศวกร อาจารย์
ล่ามแปล และครอบครัว ฯลฯ

สรุปตารางประเด็นการสัมภาษณ์

ประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการลงทุนของจีนในไทยอย่างยัง่ ยืน”
จัดโดย ศูนย์วิจยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) และ คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

จากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์จเู จิ ้นหมิน ผู้เชี่ยวชาญด้ านไทยของสภาสังคมศาสตร์ แห่ง
มณฑลยูนนาน ได้ ให้ ข้อคิดเห็นว่า “ ตามบทบัญญัติและการท
าบัตวรประจ
าตัวนชาวจี
นโพ้ นทะเล
กลไกความร่
มมือไทย-จี
เชิงนโยบาย
ชาวจีนที่มาท่องเที่ยวระยะยาว นักศึกษาที่มาเรี ยนต่อเหล่านีเกี้ไม่
นบบั ชาวจี
เป็ นชาวจี
โพ้ น่นทะเล
่ยวกั
นโพ้ นนทะเลรุ
ใหม่ ในมุมมอง
บริอบอาจจะอยู
ท BRI น่ านหลายปี โดย
ของการอพยพย้ ายถิ่นชาวจีนกลุม่ นี ้อาจจะอยูใ่ นประเทศไทย 3-6 เดืภายใต้
อน หรื
การเดินทางไป-มา อย่างไรก็ตามชาวจีนกลุม่ นี ้นับเป็ นพลเมืองจีน
ในส่วนที่เป็ นชาวจีนแปลงสัญชาติและกลุม่ ที่เป็ นชาวจีนโพ้ นทะเลรุ่นใหม่ สานักงานกิจการ
ชาวจีนโพ้ นทะเลมีจานวนตัวเลขประมาณการของผู้เป็ นชาวจีนโพ้ นทะเลอยูท่ วั่ โลก แต่จานวนตัวเลข
ในกรณีของประเทศไทยนันยั
้ งไม่มีข้อมูลที่จดั ทาไว้ อย่างสมบูรณ์ การศึกษาสังคมของชาวจีนรุ่ นใหม่
ในประเทศไทยจึงควรจะมีการสารวจเชิงลึกข้ อมูลของสมาคมถิน่ เดียวกันและสมาคมการค้ าของชาวจีน
รุ่ นใหม่ เพื่อทราบถึงพัฒนาการของสมาคมเหล่ านั้นและบทบาทในปั จจุบัน แนวคิดของผู้ก่อตั้ง ชาวจีน
รุ่ นใหม่ ที่มีบทบาท และเป็ นพลังสาคัญในงานของสมาคมที่เป็ นกลไกสาคัญของความร่ วมมือเชิงนโยบาย
ในอนาคต” (สัมภาษณ์สว่ นบุคคล, 19 สิงหาคม 2563)

ตัวอย่างรายชื่อสมาคมชาวจีนรุ่นใหม่ (ในเครือของสหพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆ)
ื่
ชอ
สมาคม

โลโก้

ื่
ชอ
นายกสมาคม

ทีอ
่ ยุ่

สมาคม
นั กธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน
泰國華人青年商會

นายบุญยงค์
ยงเจริญรัฐ

ั ้ ที่ 31 A อาคาร
เลขที่ 808-811 ชน
ี มพาเลส
ไอ ที เอฟ ทาวเวอร์ สล
ี ม บางรัก กทม. 10500
ถ.สล

สมาคมนั กธุรกิจไทย-จีน
泰中僑商聯合會

ี ร
นายวิเชย
เปี ยคง

เลขที่ 160/646 อาคาร ไอ ที เอฟ
ั ้ 27 สล
ี มพาเลส
ทาวเวอร์ ชน
ี ม บางรัก กทม. 10500
ถ.สล

สมาคมการค ้าตัวแทนขาย
อสงั หาริมทรัพย์ไทย-จีน
泰華房地產銷售協會

ั ดิ์
นายยงศก
โรจนรังรอง

ั้ 7
เลขที่ 211/3-4 ถ.รัชดาภิเษก ชน
อาคาร 21 เขตดินแดง กทม. 10400

สมาคมการค ้าและอุตสาหกรรม
ไทย - จีน
泰中工商業聯合總會

นายหลิน เหว่ย

เลขที่ 84 ถ.อูท
่ องนอก แขวง/เขต
ิ กทม. 10300
ดุสต

สมาคมชาวจีนรุ่นใหม่ด้านการค้าและถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์
(ในเครือสหพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆ)
ื่ สมาคม
ชอ

โลโก้

ื่ นายกสมาคม
ชอ

ทีอ
่ ยุ่

สมาคมนั กธุรกิจ ฟุเจีย
้ น
ประเทศไทย
泰國福建商會

่ งั ้
นายสมบัต ิ แซต

เลขที่ 288/50-52 เมอร์ราญา เพลส
ั เขตคลอง
ถ.คู ้บอน 34 แขวงบางชน
สามวา กทม. 10510

สมาคมการค ้า
หยูนหนานไทย
泰國雲南商會

นายสุพจน์ เจริญทัง้ วิทยา

1441 ถนนลาดพร ้าว 94 แขวง/เขต
วังทองหลาง กทม. 10310

สมาคม
นั กธุรกิจไทย-เจียงเจ๋อฮู ้
泰國江浙滬總商會

นายเจิง้ เหมีย
่ วจิน

ั ้ 3, 35
เลขที่ 947/139 ชน
บางนาคอมเพล็กซ ์ ถ.บางนา-ตราด 25
แขวง/เขต บางนา กทม. 10260

สมาคมการค ้าไทย-กว่างซ ี
泰國廣西總商會

นายธนโชติ แสงรุง่ เรืองพงศ ์

ั ้ 8 1550 ถ.เพชรบุรี
อาคารธนภูม ิ ชน
ั เขตราชเทวี
ตัดใหม่ แขวงมักกะสน
กทม. 10400

สมาคมการค้าและถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์
ื่ สมาคม
ชอ

โลโก้

ื่ นายกสมาคม
ชอ

ทีอ
่ ยุ่

่ งกง
สมาคมการค ้าไทย-ฮอ
泰國香港總商會

นายแดนนี่ ยู

ั ้ 9 อาคารสาทร สแควร์
ห ้อง 906 ชน
ี ม เขตบาง
98 ถ.สาทรเหนือ แขวงสล
รัก กทม. 10500

สมาคมนั กธุรกิจปั กกิง่ ประเทศ
ไทย
泰國北京
總商會

ั ธนิชานั นท์
นายชย

่ งนนทรี
เลขที่ 83/1 ถ.นนทรี แขวงชอ
เขตยานนาวา กทม. 10120

สมาคมการค ้าไทย – เวินโจว
泰國 温州商 會

ี่ ว หยิน
นายฉี เสย

เลขที่ 160/865-866 อาคารไอทีเอฟี มพาเลส ชน
ั ้ 33 ถ.สล
ี ม แขวงสุร ิ
สล
ยวงศ ์ เขตบางรัก กทม. 10500

สมาคมการค ้าไทยเหลียวหนิง
泰國 遼寧總商 會

นายคาง ตัน

เลขที่ 180/507 ซ.สุภาพงษ์ 1
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10250

สมาคมการค ้าเจียงเจ ้อ
ี่ งไฮ)้
(เซย
泰國江浙 商 會

นายพอล ซวิ เย่

เลขที่ 73 ซ.วัดมหาพฤฒาราม
ี่ ระยา เขตบางรัก กทม. 10500
ถ.สพ

สมาคมการค้าและถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์
ื่ สมาคม
ชอ

โลโก้

ื่ นายกสมาคม
ชอ

ทีอ
่ ยุ่

ิ เจิน
สมาคมนั กธุรกิจเซน
้
ประเทศไทย
泰國 深圳總商會

นายชองทอง ซ ิ

เลขที่ 3 ซ.พัฒนาการ 20 แยก 5
แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250

สมาคมนั กธุรกิจนานอัน
(ประเทศไทย)
泰國南安商會暨旅泰南

นายฉี แซโ่ พรง

เลขที่ 69/3 หมู่ 1 ถ.สุขม
ุ วิท
ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง
ชลบุรี 20150

สมาคมการค ้าไทย-จีห
๋ ลิน
泰中吉林總
商會

นางสาวยู หลินหลิน

เลขที่ 1523 ซ.ลาดพร ้าว 94
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310

หอการค ้า
เสฉวนและ
ฉงชงิ่ แห่งประเทศไทย

ี่ ฮุย (ผู ้ก่อตัง้ )
คุณ เซย
คุณวัง จือ
้ กัว๋

731 PM ทาวเวอร์
ั ้ 15 อโศกดินแดง
ชน
ดินแดง กทม.

สรุปตารางประเด็นการสัมภาษณ์ / การประชุมกลุ่มย่อย
ผูแ
้ สดงบทบาทสาค ัญ
ั
ภาคประชาสงคม

มุมมอง

สมาคมทีม
่ บ
ี ทบาทสาค ัญ

เก่า

ใหม่

สมาคมการค ้าของ
ิ
จีนใหม่ทไี่ ด ้รับเชญ
เข ้าร่วมในสมาพันธ์
(ดูรายละเอียด)

สูง

สูง



กลไกในการขับเคลือ
่ น EEC การดึงดูด
นักลุงทุนชาวจีนและธุรกิจอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย

กลาง

ตํา่



สมาคมถิน
่ เดียวกัน (จดทะเบียนกับกรมการ
ปกครอง) มีทบบาทในการประสานงาน

สูง

ตํา่



ั มนาวิจย
การประชุมสม
ั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
ี เหมิน
(จัดต่อเนือ
่ งมา 9 ครัง้ ) ม.หัวเฉียว เซย
ซงึ่ เป็ นมหาวิทยาลัยขึน
้ ตรงต่อสํานักงาน
กิจการชาวจีนโพ ้นทะเลเป็ นเจ ้าภาพสลับกับ
วช. โดยมีสมาคมวัฒนธรรม
สมาคมฯ ประสานกับสํานักงานกิจการชาวจีน
ึ ษาข ้าราชการไทยไป
โพ ้นทะเลให ้ทุนการศก
ึ ษา
เรียนภาษาจีนและทัศนศก





หอการค ้าไทย-จีน
สภาอุตสาหกรรม
สมาพันธ์หอการค ้าไทยจีน (ประชุมครัง้ ที่ 220)

ฝ่ ายต่างประเทศ



สมาคมวัฒนธรรมและ
สมาคมถิน
่ เดียวกัน
ิ เข ้า
เศรษฐกิจไทยจีน
ทีไ่ ด ้รับเชญ
สภาวัฒนธรรมไทย-จีน
เครือข่าย
ั พันธ์
และสง่ เสริมความสม
สมาคมมิตรภาพ
สมาคมแต ้จิว๋ และ
เครือข่าย




ึ ษา
ฝ่ ายการศก
และวัฒนธรรม

ฝ่ ายความมัน
่ คง

สมาคมวัฒนธรรมและ
อาสาสมัครมาสอน
เศรษฐกิจไทยจีน
ภาษาจีน
 สภาวัฒนธรรมไทย-จีน
ั พันธ์
และสง่ เสริมความสม
 สมาคมนักเขียน
ิ ย์เก่า
 สมาคมศษ
 วทจ.
ฯลฯ
ิ ย์เก่าวิทยาการทหาร
ชมรมศษ
ไทย-จีน


กลไกความร่วมมือ
เชงิ นโยบาย

สมาคมจีนใหม่

ฝ่ ายเศรษฐกิจ



ระด ับ
ั ันธ์
ปฏิสมพ



ตํา่

NO

ข้อเสนอแนะของ
ผูท
้ รงคุณวุฒเิ กีย
่ วก ับ
การสร้างและพ ัฒนา
กลไก

