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สภาพความส าคัญของปัญหา 
• ชาวจีนโพ้นทะเล (Overseas Chinese) ในสายตารัฐบาลจีนเป็นจดุเดน่ข้อได้เปรียบ
และแหลง่ทรัพยากรท่ีส าคญัของจีน (张秀明,2008)  

• พลงัการเคลื่อนย้ายของทนุจีนข้ามชาติ  เครือขา่ยชาวจีนโพ้นทะเลและการเคลื่อนย้าย
ของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหมเ่ป็นเคร่ืองมือยทุธศาสตร์เชิงนโยบายอยา่งดีในการพฒันา
เศรษฐกิจและสร้างจีนขึน้มาเรืองอ านาจอีกครัง้ (อรัญญา ศิริผล, 2018)  

• ในมมุมองของนกัวิชาการจีน  ชาวจีนโพ้นทะเล (华侨)  ชาวจีนที่แปลงสญัชาติแล้ว   
(外籍华人) เป็นพลงัส าคญัของการขบัเคลื่อนแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยคุ
ใหม่  ตามท่ีมีการริเร่ิม “แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยคุใหม่” เปิดตวัอย่างรอบ
ด้าน การแลกเปลี่ยนเช่ือมตอ่กบัภาคประชาสงัคม โรงเรียนจีน สื่อจีนโพ้นทะเล และ
สมาคมจีนถือเป็นสามเสาหลกัที่ส าคญัของสงัคมชาวจีนในตา่งประเทศ (陈瑞娟, 
2016)  

 

http://www.cqvip.com/main/search.aspx?w=%e9%99%88%e7%91%9e%e5%a8%9f
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สภาพความส าคัญของปัญหา 
• ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในหลายภาคสว่นของไทยมีมมุมองตอ่ชาวจีนโพ้นทะเล    
รุ่นใหม่ท่ีแตกตา่งกนั 

• มมุมองของฝ่ายจีนและฝ่ายไทยตอ่บทบาทของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหมภ่ายใต้
บริบท BRI นัน้มีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไร 

• BRI เป็นหวัใจของการด าเนินนโยบายการทตูเชิงรุกอย่างเป็นองค์รวมของ
ประธานาธิบดีสีจิน้ผิงผู้น ารุ่นที่ 5 ของจีน  ซึง่มีองค์ประกอบของการทตู
ชายแดน การเผยแพร่อิทธิพลทางวฒันธรรม เทคโนโลยี และการก้าวสูอ่นาคต
แหง่โลกดิจิตลั  บทบาทของจีนบนเวทีโลกทวีสงูขึน้และก้าวล า้ (张维为，2019) 

•  ความสอดคล้องกนัของ  BRI  กบั MASTER PLAN of ASEAN CONNECTIVITY 
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สภาพความส าคัญของปัญหา 
  

 ผูวิ้จยัมองเห็นความส าคญัของการศึกษากลไกความร่วมมือเชิงนโยบายที่
มีต่อชาวจีนโพน้ทะเลรุ่นใหม่ภายใตบ้ริบท BRI  ผ่านการเชือ่มโยงของเครือข่าย
สมาคมชาวจีน  ผลการศึกษาน าไปสู่การจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
สร้างกลไกความร่วมมือเชิงนโยบายทีเ่หมาะสม  เพือ่ตอบโจทย์ “ประชาเชือ่มใจ” 
ภายใตบ้ริบท BRI (Belt and Road Initiative) อย่างเป็นรูปธรรม 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

ค าถามการวิจัย 
 การวิจยัเร่ืองกลไกความร่วมมือเชิงนโยบายเก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหมภ่ายใต้
บริบท BRI   ผู้วิจยัมีค าถามการวิจยั (research questions) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
• ชาวจีนโพ้นทะเลมีความส าคญัอย่างไรตอ่การสร้างประชาคมชะตากรรมร่วมกนัและการ
ขบัเคลื่อน BRI?  
• มมุมองเชิงนโยบายของไทย    (ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการตา่งประเทศ    ด้าน การศกึษา  
และด้านความมัน่คง) ตอ่ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหมภ่ายใต้บริบท BRI   เป็นอย่างไร ? 
• ในฐานะหนว่ยงานคลงัสมอง ศนูย์วิจยัยทุธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ควรเสนอ กลไกความ
ร่วมมือไทย-จีนเชิงนโยบายตอ่ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหมภ่ายใต้บริบท BRI  ในลกัษณะใด  
เพ่ือสร้างความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัอย่างยัง่ยืนเป็นรูปธรรม  และลดความเสี่ยง
ในเชิงภยัคกุคาม ? 
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1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของนโยบายชาวจนีโพ้นทะเลจากอดตีสู่ปัจจุบันและกลไก
การด าเนินงาน  

2)   เพื่อส ารวจมุมมองในเชงินโยบายของไทย  (ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการ
ต่างประเทศ   ด้านการศึกษา  และด้านความมั่นคง)  ต่อชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่
ภายใต้บริบท BRI   
 
3)    เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อตอบโจทย์        
“ประชาเชื่อมใจ” ภายใต้บริบท BRI อย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของการวจิยั  
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แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.การศกึษาการอพยพของชาวจีนโพ้นทะเล  
2.การผสมกลมกลืนชาวจีนสูส่งัคมไทย  
3.คลื่นลกูท่ีสี่ของการอพยพและนิยาม “ชาวจีนโพ้นทะเล”รุ่นใหม ่ 
4.การสร้างเครือข่ายของชาวจีนโพ้นทะเลในปัจจบุนั  
5.แนวคิดการฟืน้คืนความยิ่งใหญ่ของจีนและข้อริเร่ิมแถบเศรษฐกิจ 
  และเส้นทางสายไหมยคุใหม ่ (BRI)  
6. แนวคิดประชาคมร่วมชะตากรรมของสีจิน้ผิง  
7.ทฤษฎีและตวัแบบการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัสงัคม  
8.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
9.สรุปกรอบแนวคิดและระดบัวิเคราะห์การศกึษาชาวจีนโพ้นทะเล  
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กรอบแนวคิดและระดับการวิเคราะห์ 
            การศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล           

 การศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลต้องอาศัยมุมมองในหลายมิตแิละระดบัการวิเคราะห์
หลายระดบั  ในบทความเร่ือง “บทวิเคราะห์เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียอาคเนย์”                  
(ศริิลกัษม์ มาศวิริยะกลุ, 2549, หน้า 506-526)   ผู้วิจยัเคยน าเสนอระดบัการวิเคราะห์การศกึษา    
ชาวจีนโพ้นทะเล  ไว้ 3 ระดบั ได้แก่    
1.การวิเคราะห์ในระดบัจุลภาค ได้แก่  ประเดน็ปัญหาบคุคลสองสญัชาติและอตัลกัษณ์ทางชาติ
พนัธุ์     
2.การวิเคราะห์ในระดับมัธยภาค เช่น บทบาททางธุรกิจและการมีสว่นร่วมทางการเมืองในดนิแดน
ท่ีตัง้รกราก   
3. การวิเคราะห์ระดับมหภาค เช่น เครือข่ายของชาวจีนโพ้นทะเลทัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก  



Belt and Road Initiative (BRI)  
 
   BRI  น าเสนอโดยประธานาธิบดีสีจ้ินผงิในปี ค.ศ.2013 “หน่ึงแถบ”หมายถึง 

“แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” “หน่ึงเส้นทาง” หมายถึง “เส้นทางสายไหมทาง
ทะเลในศตวรรษท่ี 21” ขอ้ริเร่ิมแถบและเส้นทาง (BRI) มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงอยา่ง
ใกลชิ้ดกบัเป้าหมาย 100 ปีของจีน        2 เป้าหมาย ไดแ้ก่ การบรรลุสงัคมกินดีอยูดี่
อยา่งรอบดา้นในปี ค.ศ.2021 และการเป็นประเทศสงัคมนิยมท่ีทนัสมยัท่ีมัง่คัง่เขม้แขง็ 
กา้วหนา้ทางวฒันธรรมและมีดุลยภาพ ใน ค.ศ.ปี 2049   และการจะน าพาความฝันของ
จีนท่ีจะฟ้ืนความยิง่ใหญ่ของชาติจ าเป็นตอ้งอาศยัทั้งวิสยัทศัน์และการลงมือปฏิบติัเป็น
การผลกัดนัจีนาภิวตัน์ (Globalized Chinization) พฒันาไปสู่โลกาภิวตัน์ลายมงักร 
(Chinized globalization) ใหส้ าเร็จ (Wang Yiwei, 2016, p.66-67) 

                  BRI  น าเสนอโดยประธานาธิบดีสีจ้ินผงิในปี ค.ศ.2013 “หน่ึงแถบ”หมายถึง “แถบ
เศรษฐกิจเสน้ทางสายไหมทางบก” “หน่ึงเส้นทาง” หมายถึง “เส้นทางสายไหมทางทะเลใน
ศตวรรษท่ี 21”   ขอ้ริเร่ิมแถบและเสน้ทาง (BRI) มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัเป้าหมาย 
100 ปีของจีน  2 เป้าหมาย ไดแ้ก่ การบรรลุสงัคมกินดีอยูดี่อยา่งรอบดา้นในปี ค.ศ.2021 และการ
เป็นประเทศสังคมนิยมท่ีทนัสมยั  มัง่คัง่  เขม้แขง็ กา้วหนา้ทางวฒันธรรมและมีดุลยภาพ ในปี  ค.ศ. 
2049   และการจะน าพาความฝันของจีนท่ีจะฟ้ืนความยิง่ใหญ่ของชาติจ าเป็นตอ้งอาศยัทั้งวิสยัทศัน์
และการลงมือปฏิบติัเป็นการผลกัดนัจีนาภิวตัน์ (Globalized Chinization) พฒันาไปสู่โลกาภิวตัน์
ลายมงักร (Chinized globalization) ใหส้ าเร็จ (Wang Yiwei, 2016, p.66-67) 
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BRI และโลกาภิวัตน์ใหม่  
 BRI และโลกาภิวตัน์ใหม่จะเกือ้หนนุกนัและจะเป็นประโยชน์ร่วมกนัทัง้
ประเทศพฒันาแล้วและประเทศก าลงัพฒันา เป็นระเบียบที่สรรค์สร้างโลกมาก
ย่ิงขึน้   โดยมี 3  รูปแบบที่แตกตา่งเดิม (Wang Yiwei, 2016) อนัได้แก่  

1.ระเบียบทางอารยธรรม  (Civilization orders)  

2.ระเบียบระหวา่งประเทศ (International orders)  

3.ระเบียบของภาคประชาชน  (Civil orders)  

 

 



Unit  Carrier  Driving Force  Rule  

Globalization  

1.0  

 

Civilization  
 

Eurasian  
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+  
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Spirit of the   

Silk Road  
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Nation State  
 

Ocean  
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+  

Investment  

Western-  

Centrism  

 

Globalization  

3.0  

 

Civilized State  
 

Belt and Road   

Initiative  

 

Connectivity  
 

Community of 
common future  

 

(Wang Yiwei, 2016)  
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ตัวแบบประเทศจีน : ปฏิสัมพนัธ์เชงิบวกระหวา่งรฐักับสังคม (by Prof.Zhang Weiwei) 
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ตัวแบบประเทศจนี : ปฏิสัมพันธเ์ชงิบวกระหวา่งรฐักับสังคม 
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ลักษณะของการจดัความสัมพันธแ์บบภาคีรัฐ-สังคมในประเทศไทย 
 ตัวแบบภาคีรัฐ-สังคม (Corporatism) ยอมรับวา่กลุม่ผลประโยชน์
สามารถกดดนัตอ่กระบวนการนโยบายหรือออกกฎหมายของรัฐบาล แตแ่นวคิดนี ้
ให้ความส าคญัตอ่ความเป็นอิสระของรัฐ และความสามารถในการริเร่ิมนโยบาย
ตา่งๆ จากภาครัฐ กลุม่ผลประโยชน์ไม่ได้เป็นเพียงผู้สนบัสนนุนโยบายเท่านัน้ แต่
จ าเป็นต้องท าหน้าที่บางประการให้กบัรัฐอีกด้วย และเพื่อเป็นการตอบแทนรัฐก็จะ
ให้การรับรองทางกฎหมาย ความสนบัสนนุทางการเงินและช่องทางที่จะติดตอ่กบั
หน่วยงานของรัฐ และเชื่อมโยงกบักระบวนการท างานของรัฐอยา่งถาวร 
 
 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

ลักษณะของการจดัความสัมพันธแ์บบภาคีรัฐ-สังคมในประเทศไทย 
การก่อตัวของ “ภาคีรัฐ-สังคมแบบเสรี”  
   - ภาคีรัฐ-สงัคมแบบเสรี  (Liberal Corporatism Societal)  
 ฟิลปิ ชมิตเตอร์ (Schmitter) ได้นิยามไว้วา่ หมายถึงระบบท่ีจดัระเบียบกิจกรรมของกลุม่
ทางสงัคมเป็นแนวทางเดียว เป็นเง่ือนไขส าคญัของความชอบธรรมหรือบทบาทหน้าท่ีของรัฐ หรือ
กลา่วอีกนยัหนึง่วา่ แม้รัฐจะมีความส าคญัท่ีขาดไม่ได้เลย แตก่ลุม่ทางสงัคมก็จะมีบทบาทหลกัใน
การสร้างหรือให้ความชอบธรรมตอ่ความสมัพนัธ์แบบภาคีรัฐ-สงัคมเชิงเสรีนิยม ดงันัน้กลุม่จงึมี
ความเป็นอิสระพอสมควรและมีบทบาทในกระบวนการก าหนดนโยบายอยา่งได้ผล 

การพัฒนาตวัแบบไทย  
 สมาคมธุรกิจไทยมีบทบาทส าคญัในทางเศรษฐกิจ และมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบั
รัฐบาลจนสามารถร่วมงานกนัได้อย่างดี (เอนก เหลา่ธรรมทศัน์, 2539; p 206-207)  
 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

ตัวแบบของรัฐในเอเชียตะวนัออกท่ีประสบความส าเร็จ  
ภาคีรัฐ-สังคมแบบอ านาจนิยม  (Authoritarian Corporatism) 

1. การแทรกแซงของรัฐบาลเพื่อกลไกตลาด มากกวา่การควบคมุกลไกตลาด  
2. รัฐบาลในประเทศอตุสาหกรรมใหมมุ่ง่เน้นการแทรกแซงทางเศรษฐกิจในระดบั
ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมเพื่อการสง่ออก น ามาซึง่ความได้เปรียบ เช่น 
แรงงานราคาถกู และการประเมินโอกาสในตลาดโลกที่ขยายตวัมากขึน้  
3. ความเป็นอิสระของรัฐที่มีอยูใ่นระดบัสงูในการก าหนดนโยบายหรือยทุธศาสตร์การ
พฒันา และสามารถน าไปปฏิบตัิได้ โดยไม่ต้องเอาใจใสก่บัความคิดเห็นและการ
คดัค้านของภาคสงัคม และการมีระบบการเมืองและระบบราชการที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ  



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

กลไกเชงินโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ   

  เร่ืองการน านโยบายไปปฏิบตัิไม่ใช่ปัญหาวา่จะท าอย่างไร แตปั่ญหาจริงๆ 
คือ จะท าอย่างไรให้ระบบการท างานของราชการดีขึน้ ระบบความสมัพนัธ์แบบภาคี
รัฐ-สงัคมแบบเสรีของไทยมีลกัษณะที่น าโดยรัฐน้อยกวา่ตวัแบบในประเทศ
อตุสาหกรรมใหม่ในเอเชียตะวนัออก   ในกรณีของประเทศไทย การแทรกแซงของ
รัฐตอ่ภาคเศรษฐกิจต ่ากวา่ประเทศเหลา่นัน้ ซึง่จะเห็นได้วา่รัฐบาลไทยควบคมุทิศ
ทางการพฒันาภาคอตุสาหกรรมไม่มากนกั (เอนก เหลา่ธรรมทศัน์, 2539; หน้า 
224-226 )   



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

วิธีด าเนินการวจิยั   
  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) 
ประกอบด้วย การวิจยัเอกสาร (documentary research) และการวิจยั
ภาคสนาม (field research) ในลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 
(participatory action research) 
• เป็นการศกึษาสภาพแวดล้อมของภาคประชาสงัคมของชาวจีนรุ่นใหม ่ 
• การวิจยัภาคสนามด้วยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (in-depth interview) 

และการประชมุกลุม่ย่อย (focus group)  
• เป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ของการพฒันาเครือข่ายสมาคมของชาว

จีนรุ่นใหม ่ 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

วิธีด าเนินการวจิยั   
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

ประกอบดว้ย การวิจยัเอกสาร (documentary research) และการวิจยั
ภาคสนาม (field research) ในลกัษณะการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(participatory action research) 

 การวเิคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีศกึษาแบบพรรณนาและวิเคราะห์ 
(descriptive and analytical methods)  การวิเคราะห์จากข้อมลู เอกสาร 
(documentary research) เป็นหลกั ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูจาก
การสมัภาษณ์เจาะลกึ และการประชมุกลุม่ย่อย  โดยจะน าเสนอในลกัษณะการ
พรรณนาความ (thick description) 

 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 
 
การวิจยัเอกสาร  
- เอกสารภาษาไทย 
- เอกสารภาษาจีน 
- เอกสารภาษาองักฤษ 
 

กระบวนการที่ 1 
 
การวิจยัภาคสนามและ
การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีสว่นร่วม 
(participatory 
action research)  

กระบวนการที่ 2 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
และสรุปผลการวิจยั 
 
 
 
 

กระบวนการที่ 3 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

การวจิัยเอกสาร  (documentary research)  

  ข้อมลูของงานวิจยันี ้ประกอบด้วย    ข้อมลูที่ได้จากเอกสารชัน้ต้น    
(primary sources)    ซึง่ได้แก่  สนุทรพจน์ของผู้น าจีน  เอกสารส าคญัของ
หน่วยงานราชการ  สนธิสญัญาท่ีเก่ียวข้อง และหนงัสือรวบรวมเอกสาร  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 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท 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 

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


กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

การวิจัยเอกสาร  (documentary research)  

               ข้อมลูท่ีได้จากเอกสารชัน้รอง (secondary sources)  ประกอบด้วย  
 บทความภาษาจีนจากฐานข้อมลู CNKI   วารสาร  สิง่พิมพ์  ข่าวประชาสมัพนัธ์   วิทยานิพนธ์          

ดษุฎีนิพนธ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง   



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

         การวิจัยภาคสนาม (field research)  โดยการลงพืน้ที่เก็บ
ข้อมลูโดยใช้เทคนิควิจยัเชิงคณุภาพ   การสงัเกต  การสมัภาษณ์เจาะลกึ   และการ
วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม เพื่อแสวงหากลไกความร่วมมือเชิงนโยบายกบั
เครือข่ายสมาคมชาวจีนรุ่นใหม่ท่ีมีบทบาทส าคญัภายใต้บริบท BRI 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล    เพื่อตอบค าถามการวิจยัเก่ียวกบั 

กลไกความร่วมมือเชิงนโยบายเก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหมภ่ายใต้บริบท BRI 

 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

 ขอบเขตในการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนือ้หา: การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัศกึษาผู้แสดงบทบาทส าคญัในภาคประชาสงัคม 

ได้แก่ หอการค้าไทย-จีน  สมาคมนกัธุรกิจยคุใหมไ่ทย-จีน   สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน   และสมาคมถ่ินเดียวกนัซึง่ก่อตัง้โดยชาวจีนรุ่นใหม ่ ซึง่
มีบทบาทผลกัดนัและขบัเคลื่อนข้อริเร่ิมแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม (Belt and Road 

Initiative)   ในมิตขิองการค้าการลงทนุ การตา่งประเทศ การศกึษา และความมัน่คง    
ขอบเขตด้านเวลา: ศกึษาและเก็บข้อมลู 8 เดือน (พฤษภาคม 2563 – ธนัวาคม 2563)               
ขอบเขตด้านพืน้ที่: ผู้วิจยัลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูด้านการสมัภาษณ์และการจดัประชมุกลุม่ยอ่ย        

ณ ประเทศไทย  

 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

พัฒนาการของนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลและกลไกด าเนินงาน 
 ในเอกสาร Common Program ก าหนดให้สภาท่ีปรึกษาทางการเมืองเป็นองค์กรแนวร่วม
ประชาธิปไตยท่ีครอบคลมุงานด้านชาวจีนโพ้นทะเล  ในช่วงแรกของการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชน
จีน   นายกรัฐมนตรีโจวเอินไหลได้วางรากฐานและก าหนดนโยบายด้านกิจการชาวจีนโพ้นทะเลท่ี
ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)เอกสารค าสัง่ของสภาแห่งรัฐเก่ียวกบัการด าเนินนโยบายเพ่ือการคุ้มครองการสง่เงินกลบับ้าน

ของชาวจีนโพ้นทะเล  
(2)สนธิสญัญาท่ีเก่ียวกบัปัญหาบคุคลสองสญัชาติระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

อินโดนีเซีย  
(3)มาตรการรักษาสทิธิพิเศษส าหรับชาวจีนโพ้นทะเลท่ีลงทนุในรัฐวิสาหกิจของจีน 
(4)มาตรการการบริจาคเงินจากชาวจีนโพ้นทะเลเพื่อจดัตัง้โรงเรียน  



ภาพโจวเอินไหลลงนามในสนธิท่ีเก่ียวกบัปัญหาบคุคลสองสญัชาติระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดนีเซีย   
ในการประชมุบนัดงุในปี 1955  ท่ีมา : http://www.ocmuseum.cn/m/view.php?aid=291  

http://www.ocmuseum.cn/m/view.php?aid=291
http://www.ocmuseum.cn/m/view.php?aid=291


กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

พัฒนาการของนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลและกลไกด าเนินงาน 

 งานด้านกิจการชาวจีนโพ้นทะเลมีความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบัการตา่งประเทศของจีน   
บทบาททางการทตูของโจวเอินไหลและการยดึมัน่ในแนวคิดการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ 5 ประการ 
น ามาซึง่การเจรจาแก้ไขปัญหาบคุคล 2 สญัชาติท่ีมีอยูเ่ป็นเวลานาน    ยิ่งไปกว่านัน้ โจวเอินไหล
ยงัเน้นย า้เสมอให้ชาวจีนโพ้นทะเลต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศท่ีพ านกัและไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในท้องถ่ินได้   และสง่เสริมให้ชาวจีนโพ้นทะเลปรับตวัเข้าสูส่งัคมของ
ดินแดนท่ีไปตัง้รกราก  มรดกล า้คา่ทางความคิดของโจวเอินไหลเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับการ
ก าหนดนโยบายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลในช่วงการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนในเวลาตอ่มา (佀咏梅,   

任贵祥, 2020, p.4) 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

พัฒนาการของนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลและกลไกด าเนินงาน 
 งานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเป็นสว่นส าคญัของงานแนวร่วมสร้างชาติ (United 

Front) ซึง่จะเอือ้ตอ่การกระตุ้นจิตส านกึแห่งชาติและเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัประเทศจีน  
เติง้เสี่ยวผิงเคยกลา่วไว้วา่: “United Front ในยคุใหม่สามารถเรียกได้วา่เป็นพนัธมิตรของ
แรงงานสงัคมนิยมและผู้ รักชาต ิ.... ชาวจีนโพ้นทะเลรวมถึงผู้ ท่ีอาศยัอยูต่า่งประเทศก็มีปัญหาเร่ือง
ความรักชาตเิช่นกนั พวกเขารักมาตภุมูิซึง่ไมไ่ด้หมายความวา่พวกเขารักลทัธิสงัคมนิยม ...” 
“แนวคดิเร่ืองความรักชาติ” ของเติง้เสี่ยผิง มีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การพฒันางาน United 

Front ภายใต้เง่ือนไขทางประวตัิศาสตร์ใหม่ (路阳,2013, p.15) 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

พัฒนาการของนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลและกลไกด าเนินงาน 
 ในปี 1978 เติง้เสี่ยวผิง เยือนประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์   กลา่วยืนยนันโยบายตอ่ชาวจีนโพ้น
ทะเลของประเทศจีนท่ีจะไมเ่ปลี่ยนแปลง (国务院侨务办公室、中共中央文献研究室编: 《邓小平论侨务》, 

2000, P. 6-10)       ตามการวางรากฐานด้านนโยบายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของนายกรัฐมนตรีโจวเอินไหล    
เติง้เสี่ยวผิงได้เน้นย า้ไว้สามประการ ดงันี ้  ประการแรก รัฐบาลจีนให้การสนบัสนนุและสง่เสริมชาวจีนโพ้น
ทะเลเข้าถือสญัชาติในประเทศท่ีพกัอาศยั โดยปกติแล้วหากเข้าถือสญัชาติในประเทศท่ีพกัอาศยัแล้ว 
“จ าเป็นต้องปฏิบตัิตามสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองของประเทศท่ีพกัอาศยัทัง้หมด” ประการที่สอง เลือกถือสญัชาติ
ตามความสมคัรใจ ส าหรับการเปลี่ยนสญัชาติถือเป็นเร่ืองความสมคัรใจไมอ่าจฝืนหรือบงัคบักนัได้  ส าหรับ
บคุคลท่ีไมอ่ยากเปล่ียนสญัชาติ ยงัต้องการรักษาสญัชาติจีนเอาไว้นัน้ จะต้องสง่เสริมให้บคุคลเหลา่นัน้ “ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายของประเทศท่ีพกัอาศยั เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศท่ีพกัอาศยั อยูร่่วมกนักบั
ประชาชนในประเทศท่ีพกัอาศยัอยา่งเป็นมิตรต่อกนั พฒันาประเทศท่ีพกัอาศยัอยูร่่วมกบัประชาชนในประเทศ 
ส าหรับสว่นนี ้ถือวา่ชาวจีนโพ้นทะเลปฏิบตัิตามหลกัสากลอย่างเหมาะสม” ประการที่สาม รัฐบาลจีนไม่
ยอมรับการถือสองสญัชาติ  ภายหลงัจากท่ีชาวจีนโพ้นทะเลเปลี่ยนสญัชาติในท้องถ่ินท่ีไปอาศยัแล้ว  จะสิน้สดุ
การถือสญัชาติจีนโดยอตัโนมตัิ (谭天星，2005， p.32-33) 

 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

พัฒนาการของนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลและกลไกด าเนินงาน 

 ยคุปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศ   ผู้น าจีนตัง้แตย่คุเติง้เสี่ยวผิง  เจียง
เจ๋อหมิน หจ่ิูนเทา และสีจิน้ผิงได้สานตอ่และพฒันาแนวคิดในงานกิจการชาวจีน
โพ้นทะเล    และจากประสบการณ์ในการท างานด้านการเมืองการปกครองพืน้ที่
เศรษฐกิจที่มีปฏิสมัพนัธ์กบัชาวจีนโพ้นทะเลเป็นอยา่งสงู  สีจิน้ผิง (ผู้น ารุ่นที่ 5)     

จงึมีแนวคิดและผลงานทางความคิดท่ีโดดเดน่เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลและการ
ปฏิบตัิงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเผยแพร่ไว้ 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
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ภายใต้บริบท BRI 

นโยบายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลและการเปิดประตูสู่โลก 
• บทบาทส าคญัของชาวจีนโพ้นทะเลในการปฏิรูปเศรษฐกิจและสร้างความทนัสมยั 
• บทบาทของชาวจีนโพ้นทะเลในการเผยแพร่วฒันธรรมจีน 
• บทบาทของชาวจีนโพ้นทะเลในการสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวจีนและ

ประชาคมโลก 
• บทบาทของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ในการออกไปลงทนุนอกประเทศ 

 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

นโยบายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของสีจิ้นผิง 

 จากประสบการณ์การท างาน 17 ปีในพืน้ท่ีมณฑลฝเูจีย้นอนัเป็นถ่ินฐานบ้านเกิดเมือง
นอนของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นเก่า    และอีก 5 ปีในการท างานเป็นผู้บริหารของมณฑลเจ้อเจียง
และมหานครเซี่ยงไฮ้อนัเป็นมาตภุมูิของชาวจีนอพยพรุ่นใหมจ่ านวนมาก   ท าให้สีจิน้ผิงเข้าใจ
ความรู้สกึของชาวจีนโพ้นทะเลทัง้รุ่นเก่าและรุ่นใหมอ่ยา่งลกึซึง้ (张春旺，2019，p.1)  
เข้าใจถึงคณุปูการของชาวจีนโพ้นทะเลมีตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและการเปิดประเทศ     และ
จดุเน้นของการท างานของสีจิน้ผิงเก่ียวกบักิจการชาวจีนโพ้นทะเลในยคุใหม ่ คือ  การสร้าง
ชมุชนท่ีมีอนาคตร่วมกนัส าหรับมนษุยชาติ และร่วมกนัสร้าง 
 “กิจการชาวจีนโพ้นทะเลท่ียิ่งใหญ่” (李其荣,2018)   

 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
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ภายใต้บริบท BRI 

นโยบายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของสีจิ้นผิง 

 สาระส าคญัของการก าหนดแนวคดิของกิจการชาวจีนโพ้นทะเลท่ียิ่งใหญ่  คือ  การ
เปลี่ยนจาก “กิจการชาวจีนโพ้นทะเลในวงแคบ”  เป็น  “กิจการชาวจีนโพ้นทะเลในวงกว้าง”  
เสนอแนวคิดการท างานให้แก่ส านกังานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล   ซึง่ในอดีตเคยท างานแบบ 
“แสดงเดี่ยว”  ให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการเปลี่ยนแปลงทกุแผนกในทกุระดบั   เพื่อการพฒันาใน
ภาพรวม ส าคญัท่ีสดุต้องท างานร่วม “คนจีนรุ่นอาวโุส” และให้ความส าคญักบัรุ่นลกูหลานและ
ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม ่ 
 มมุมองเก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลของสีจิน้ผิงผา่นแนวคดิกิจการชาวจีนโพ้นทะเลท่ี
ยิ่งใหญ่   ยงัปรากฏให้เห็นจากค ากลา่วและสนุทรพจน์ในการประชมุท่ีส าคญั 
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นโยบายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของสีจิ้นผิง 
 ชดุของค ากลา่วสนุทรพจน์ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการของจีนโพ้นทะเลสะท้อนถึงมมุมองของ  
สีจิน้ผิงเก่ียวกบักิจการชาวจีนโพ้นทะเล  ท่ีมีความส าคญัตอ่การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนและเป็น
สะพานเช่ือมจีนกบัโลก และเป็นพลงัในการสร้างเส้นทางสายใหม่ยคุใหมใ่นเวลาตอ่มา ความเป็น
เอกภาพของประเทศจีนไมไ่ด้เป็นเพียงเร่ืองทางภมูิศาสตร์และสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต
ร่วมกนัแตส่ิง่ท่ีส าคญักวา่นัน้คือการมีชะตากรรมทางประวตัิศาสตร์ร่วมกนัท าให้เราแยกจากกนัไม่
ออก   วฒันธรรมจีนท่ีกว้างขวางและลกึซึง้เป็น  “จิตวิญญาณ”  ร่วมกนัของลกูหลานจีนทัง้ในและ
ตา่งประเทศ   
คือ มี “ราก” (根) “จติวิญญาณ” (魂) และ “ความฝัน” (梦) ร่วมกัน 
 ผนกึแนวร่วมสร้างชาติและร่วมกนัสร้าง “กิจการจีนโพ้นทะเลท่ียิ่งใหญ่”  
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ภายใต้บริบท BRI 

งานแนวร่วม (United Front) กับกิจการชาวจีนโพ้นทะเล 
 การผนวกรวมส านกังานกิจการชาวจีนโพน้ทะเลของสภาแห่งรัฐเขา้กบัแนวร่วมสร้างชาติ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจี์น  ตามเจตนารมณ์ของการประชุมใหญ่แห่งชาติคร้ังท่ี 18 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นและการประชุมใหญ่คร้ังท่ี 2 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์
จีนคร้ังท่ี 18 เพื่อปฏิรูปสถาบนักลางของพรรคใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน และผลกัดนัมาตรการส าคญัในระบบ
การปกครองและความสามารถในการก ากบัดูแลของประเทศจีนใหมี้ความทนัสมยั นบัเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีลึกซ้ึง   เพื่อเป็นการเสริมสร้างการบริหารงานดา้นกิจการชาวจีนโพน้ทะเลของ
พรรคฯ ไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ อ านวยความสะดวกในการประสานงานกิจการชาวจีนโพน้ทะเล
โดยรวม และเพิ่มบทบาทของหน่วยงานและองคก์รทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งใหดี้ข้ึน  
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70 ปีก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและความส าเร็จของงานแนวร่วมสร้างชาติ 
 

许又声中央统战部副部长，国务院侨务办公室 

ยดึมัน่ในประเดน็ของการหลอมรวมจิตใจและความคิดของชาวจีนโพน้ทะเลเพื่อ
สานฝันแบ่งปันความฝันของชาวจีนร่วมกนั  พยายามท่ีจะหลอมรวมจิตใจและภูมิปัญญา
ของชาวจีนโพน้ทะเล สร้างพลงัและบทบาทรวมถึงปกป้องผลประโยชนข์องชาวจีน
โพน้ทะเล สร้างคุณูปการอนัส าคญัต่อการเร่งการสร้างประเทศสังคมนิยมท่ีทรงพลงั มี
ส่วนร่วมในการรวมแผน่ดินเป็นหน่ึงเดียวของประเทศมาตุภูมิ ส่งเสริมการแลกเปล่ียน
และความร่วมมืออนัดีระหวา่งจีนและต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างประชาคมร่วมชะตา
กรรมของมนุษยชาติร่วมกนั 

（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.） 
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คลื่นลูกที่สี่ของการอพยพและนิยามของ  
“ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม”่  

ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ (新华侨华人) หมายถึง ชาวจีนท่ีย้ายไปอาศยัอยูต่า่งประเทศ
นบัตัง้แตมี่การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน  หมายถึงชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ท่ีเข้ามาอยูอ่าศยัเป็นการ
ถาวรหรือได้รับสญัชาติของประเทศท่ีอพยพไป (赵红英，2000；张秀明，2001；赵和曼, 2003) 

 
ศาสตราจารย์จวงกัว๋ถู่     ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองชาวจีนโพ้นทะเลแห่งมหาวิทยาลยัเซี่ยเหมิน  ได้กลา่ววา่ 
“ชาวจีนอพยพใหม่”  (新移民) หมายถึงชาวจีนแผน่ดนิใหญ่ ไต้หวนั และฮ่องกงท่ีย้ายถ่ินฐาน
ไปอยูต่า่งประเทศเป็นเวลามากกวา่ 1 ปีขึน้ไป นบัตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษ 1970 เป็นต้นมา 
 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

คลื่นลูกที่สี่ของการอพยพและนิยามของ  
“ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม”่  

 
 
 
 ในวงวิชาการจีนมีการใช้ค าวา่  “ผู้อพยพใหม”่ (新移民) ในการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัชาวจีน       
โพ้นทะเล  ค าวา่ผู้อพยพใหมน่ัน้มีความหมายใกล้เคียงชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่  ซึง่มีลกัษณะที่แตกตา่ง
จากชาวจีนเก่าซึง่อาศยัอยูใ่นดินแดนโพ้นทะเลมาตัง้แตบ่รรพบรุุษ (สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านชาวจีนโพ้น
ทะเลแหง่มหาวิทยาลยัหวัเฉียว เซ่ียเหมิน)   
 
 จากการสมัภาษณ์ศาสตราจารย์หยางเป่าหยนุ  ค าจ ากดัความของการย้ายถ่ินในความหมาย
กว้าง ๆ   “ชาวจีนอพยพรุ่นใหม”่  หมายถึงผู้อพยพท่ีได้รับการแปลงสญัชาติหรือไมไ่ด้แปลงสญัชาติใน
ประเทศอ่ืน รวมถึงลกัษณะการไปท างานและการใช้ชีวิตในตา่งประเทศ  (โดยทัว่ไปมากกวา่หนึง่ปี) 



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

คลื่นลูกที่สี่ของการอพยพและนิยามของ  
“ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม”่  

 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แหง่
มหาวิทยาลยัจีห้นาน    จากการศกึษานิยามภาษาจีน    ค าวา่ “ชาวจีนโพ้นทะเล”  (华侨 /หวัเฉียว) 
หมายถึง ชาวจีนท่ีอพยพไปอาศยัอยูต่า่งประเทศ  โดยยงัคงถือสญัชาติและใช้พาสปอร์ตจีน ชาวจีนโพ้น
ทะเลในอดีตรุ่นอพยพแบบเสื่อผืนหมอนใบนัน้จะถือใบตา่งด้าว   สว่นค าวา่ “หวัเหริน”  (华人)  แปลวา่ 
“คนจีน”  ซึง่ในกรณีท่ีชาวจีนโพ้นทะเลท่ีแปลงสญัชาติแล้ว   ในสายตาของคนภายนอกรวมทัง้ตวัผู้แปลง
สญัชาติเอง  แม้จะได้รับสญัชาติประเทศในดินแดนโพ้นทะเล  คนจีนคนนัน้ก็ยงัคงความเป็นชาวจีนอยูว่นั
ยงัค ่า  หรือลกูจีนท่ีเลือกสญัชาติตามสถานท่ีเกิดในประเทศท่ีบิดา-มารดาไปตัง้รกราก  ก็นบัได้วา่เป็นชาว
จีน (แตไ่มมี่สญัชาติจีน)  ดงันัน้ค าวา่คนจีนหรือชาวจีนจะเป็นค าท่ีมีความหมายกว้างกวา่ค าวา่คนจีนโพ้น
ทะเล   และค าวา่ “หวัอี”้ (华裔) หมายถึง คนท่ีมีเชือ้สายจีน (สมัภาษณ์สว่นบคุคล, 30 สิงหาคม 2563)  
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ในปัจจบุนับทบญัญตัิเก่ียวกบัการก าหนดสถานะ 4  ประเภทของชาวจีนโพ้นทะเล   ชาวจีนท่ีได้สญัชาติของประเทศท่ี
อพยพไปอยู่   ชาวจีนโพ้นทะเลท่ีกลบัสูป่ระเทศจีน  และครอบครัวของชาวจีนโพ้นทะเล   (ข้อมลูจากเวปไซด์ทางการของรัฐบาล
มณฑลไหหล า www.hainan.gov.cn)  บทบญัญตัิดงักลา่วนิยามไว้ดงันี ้ 

            ชาวจีนโพ้นทะเล (华侨)  หมายถงึ พลเมืองจีนที่ตัง้ถิ่นฐานพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ  
1. “ตัง้ถ่ินฐาน” หมายถึง พลเมืองจีนได้รับการสิทธิในการพ านกัพกัอาศยัระยะยาวหรือถาวรในประเทศท่ีพกั
อาศยัอยูแ่ละเคยพกัอาศยัอยูใ่นประเทศท่ีพกัอาศยัเป็นเวลา 2 ปีติดตอ่กนั โดยมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัไมน้่อย
กวา่ 18 เดือน ในระยะเวลา 2 ปี  
2. แม้วา่พลเมืองจีนจะยงัไมไ่ด้รับสทิธิในการพ านกัพกัอาศยัระยะยาวหรือถาวรในประเทศท่ีพกัอาศยัอยู ่แต่
ได้รับสถานการณ์พ านกัตามกฎหมายในประเทศท่ีพกัอาศยัเป็นเวลากว่า 5 ปี (รวม 5 ปี) ติดตอ่กนั  โดยมี
ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัไมน้่อยกวา่ 30 เดือนในระยะเวลา 5 ปี นบัเป็นชาวจีนโพ้นทะเล  
3. ช่วงเวลาท่ีพลเมืองจีนท่ีไปเรียนหนงัสือในตา่งประเทศ (รวมถึงได้รับทนุจากภาครัฐและทนุตนเอง) หรือ
ช่วงเวลาท่ีไปท างานในตา่งประเทศเพื่อท าธุรกิจ (รวมถึงพนกังานแรงงานที่ไปท างานในตา่งประเทศ) ไม่
นบัวา่เป็นชาวจีนโพ้นทะเล  

http://www.hainan.gov.cn/
http://www.hainan.gov.cn/
http://www.hainan.gov.cn/
http://www.hainan.gov.cn/
http://www.hainan.gov.cn/
http://www.hainan.gov.cn/
http://www.hainan.gov.cn/
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คลื่นลูกที่สี่ของการอพยพและนิยามของ  
“ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม”่  

ท่ีมา: 

http://www.hainan.gov.cn/hainan/hnhrhq/202008/5269f54394d34676af123885a0a74073.shtml 
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  ชาวจีนแปลงสัญชาติ  （外籍华人）หมายถึง พลเมืองจีนดัง้เดิม
ที่เปลี่ยนสญัชาติแล้ว   รวมถึงลกูหลานจีนที่ได้สญัชาติในตา่งแดน ซึง่ก็คอื ลกูหลาน
ของชาวจีน  

ท่ีมา: 

http://www.hainan.gov.cn/hainan/hnhrhq/202008/5269f54394d34676af123885a0a74073.shtml 
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ชาวจีนโพ้นทะเลกลับสู่ประเทศจีน (归侨) 
หมายถึง ชาวจีนโพ้นทะเลท่ีเดินทางกลบัไปตัง้ถ่ินฐานในประเทศจีน   

1. “กลบัไปตัง้ถ่ินฐาน” หมายถึง ชาวจีนโพ้นทะเลละทิง้สทิธิตามกฎหมายในการพ านกัพกั
อาศยัระยะยาวหรือถาวรในประเทศท่ีพกัอาศยัอยู ่และด าเนินการย้ายส ามะโนครัวในจีนตาม
กฎหมาย  
2. ชาวจีนแปลงสญัชาติผ่านการอนมุตัิคืนหรือได้รับสญัชาติจีนเรียบร้อยแล้ว และด าเนินการ
ย้ายส ามะโนครัวในจีนตามกฎหมาย   นบัวา่เป็น ชาวจีนโพ้นทะเลท่ีกลบัสูป่ระเทศจีน  

ท่ีมา: 

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



กลไกความร่วมมือไทย-จีน เชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ 

ภายใต้บริบท BRI 

ครอบครัวและญาตพิี่น้องของชาวจีนโพ้นทะเล (侨眷） 
           หมายถงึ ครอบครัวและญาติพี่น้องท่ีอยูใ่นประเทศจีนของชาวจีนโพ้นทะเล  
    และชาวจีนโพ้นทะเลท่ีกลบัสูป่ระเทศจีน   
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ข้อสังเกตเบื้องต้นของชาวจีนโพ้นทะเล/ชาวจีนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 
 หลงัจากการปฏิรูปและเปิดประเทศ    ชาวจีนจ านวนมากย้ายเข้ามาในประเทศไทยหรือ
อาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานานด้วยเหตผุลหลายประการ   เม่ือเทียบกบัชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นเก่า   
คณุลกัษณะของผู้อพยพ  แรงจงูใจและวิธีการของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหมท่ี่อพยพเข้ามาในประเทศ
ไทยก็มีความหลากหลายมากขึน้เช่นกนั   
 “ภายหลงัวิกฤต COVID จะมีนกัลงทนุชาวจีนมาลงทนุในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออกอีกจ านวนมาก”  ผู้บริหารนิคมอตุสาหกรรมไทย-จีน จ.ระยองได้กลา่วไว้ในการประชมุ 
“ยทุธศาสตร์สง่เสริมการลงทนุของจีนในไทยอยา่งยัง่ยืน”  จดัโดย ศนูย์วิจยัยทุธศาสตร์ไทย-จีน (วช.)  
 จากการเก็บข้อมลูเบือ้งต้น ผู้วิจยัตัง้ข้อสงัเกตวา่แนวโน้มของคนจีนท่ีจะเข้ามาท างาน         
ณ ประเทศไทยในอนาคตจะเป็นกลุม่ท่ีมีความรู้ความสามารถสงู  เช่น  นกัลงทนุ  วิศวกร  อาจารย์  
ลา่มแปล   และครอบครัว  ฯลฯ 
  



สรุปตารางประเด็นการสัมภาษณ์ 

 

ประชุมสัมมนา “ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทยอยา่งย ัง่ยนื”  
จดัโดย ศูนยว์ิจยัยทุธศาสตร์ไทย-จีน (วช.)  และ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

วนัพธุท่ี 16 กนัยายน 2563  
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 จากการสมัภาษณ์ศาสตราจารย์จเูจิน้หมิน  ผู้ เช่ียวชาญด้านไทยของสภาสงัคมศาสตร์แห่ง
มณฑลยนูนาน  ได้ให้ข้อคิดเห็นวา่  “ ตามบทบญัญตัิและการท าบตัรประจ าตวัชาวจีนโพ้นทะเล     
ชาวจีนท่ีมาท่องเท่ียวระยะยาว  นกัศกึษาท่ีมาเรียนตอ่เหลา่นีไ้ม่นบัเป็นชาวจีนโพ้นทะเล  ในมมุมอง
ของการอพยพย้ายถ่ินชาวจีนกลุม่นีอ้าจจะอยูใ่นประเทศไทย 3-6 เดือน หรืออาจจะอยูน่านหลายปีโดย
การเดนิทางไป-มา   อยา่งไรก็ตามชาวจีนกลุม่นีน้บัเป็นพลเมืองจีน  
 ในสว่นท่ีเป็นชาวจีนแปลงสญัชาติและกลุม่ท่ีเป็นชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม ่  ส านกังานกิจการ
ชาวจีนโพ้นทะเลมีจ านวนตวัเลขประมาณการของผู้ เป็นชาวจีนโพ้นทะเลอยูท่ัว่โลก   แตจ่ านวนตวัเลข
ในกรณีของประเทศไทยนัน้ยงัไมมี่ข้อมลูท่ีจดัท าไว้อยา่งสมบรูณ์     การศึกษาสังคมของชาวจีนรุ่นใหม่
ในประเทศไทยจงึควรจะมีการส ารวจเชงิลกึข้อมูลของสมาคมถิน่เดียวกันและสมาคมการค้าของชาวจีน   
รุ่นใหม่   เพ่ือทราบถงึพัฒนาการของสมาคมเหล่าน้ันและบทบาทในปัจจุบัน  แนวคดิของผู้ก่อต้ัง  ชาวจีน
รุ่นใหม่ที่มีบทบาท  และเป็นพลังส าคัญในงานของสมาคมที่เป็นกลไกส าคัญของความร่วมมือเชงินโยบาย
ในอนาคต” (สมัภาษณ์สว่นบคุคล, 19 สิงหาคม 2563)  



ตัวอย่างรายชื่อสมาคมชาวจีนรุ่นใหม ่(ในเครือของสหพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆ) 

ชือ่ 
สมาคม 

โลโก ้ ชือ่ 
นายกสมาคม 

ทีอ่ยุ ่

สมาคม 
นักธรุกจิยคุใหมไ่ทย-จนี 
泰 國 華 人 青 年 商 會 

นายบญุยงค ์ 
ยงเจรญิรัฐ 

เลขที ่808-811 ชัน้ที ่31 A อาคาร 
ไอ ท ีเอฟ ทาวเวอร ์สลีมพาเลส   
ถ.สลีม  บางรัก  กทม. 10500 

สมาคมนักธรุกจิไทย-จนี 
泰 中 僑 商 聯 合 會 

นายวเิชยีร  
เปียคง 

เลขที ่160/646  อาคาร ไอ ท ีเอฟ 
ทาวเวอร ์ชัน้ 27 สลีมพาเลส  
ถ.สลีม บางรัก  กทม. 10500 

สมาคมการคา้ตวัแทนขาย
อสงัหารมิทรัพยไ์ทย-จนี 
泰華房地產銷售協會 

นายยงศกัดิ ์  
โรจนรังรอง 

เลขที ่211/3-4 ถ.รัชดาภเิษก ชัน้ 7 
อาคาร 21 เขตดนิแดง กทม. 10400 

สมาคมการคา้และอตุสาหกรรม
ไทย - จนี 
泰中工商業聯合總會 

นายหลนิ เหวย่ เลขที ่84 ถ.อูท่องนอก  แขวง/เขต 

ดสุติ กทม. 10300 



สมาคมชาวจีนรุ่นใหม่ด้านการค้าและถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์  
(ในเครือสหพันธ์หอการค้าไทย-จนีและสมาคมธุรกิจต่างๆ) 

ชือ่สมาคม โลโก ้ ชือ่นายกสมาคม ทีอ่ยุ ่

สมาคมนักธรุกจิ ฟเุจีย้น
ประเทศไทย 
泰 國 福 建 商 會 

นายสมบตั ิแซต่ัง้ เลขที ่288/50-52 เมอรร์าญา เพลส 
ถ.คูบ้อน  34 แขวงบางชนั เขตคลอง
สามวา กทม.  10510 

สมาคมการคา้  
หยนูหนานไทย 
泰 國 雲 南 商 會 

นายสพุจน ์เจรญิทัง้วทิยา 1441 ถนนลาดพรา้ว 94   แขวง/เขต
วังทองหลาง กทม. 10310 

สมาคม 
นักธรุกจิไทย-เจยีงเจอ๋ฮู ้
泰 國 江 浙 滬 總 商 會 

นายเจิง้ เหมีย่วจนิ เลขที ่947/139 ชัน้ 3, 35  

บางนาคอมเพล็กซ ์ถ.บางนา-ตราด 25 

แขวง/เขต บางนา กทม. 10260 

สมาคมการคา้ไทย-กวา่งซ ี
泰 國 廣 西 總 商 會 

นายธนโชต ิแสงรุง่เรอืงพงศ ์ อาคารธนภมู ิชัน้ 8  1550 ถ.เพชรบรุี

ตดัใหม ่แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ี

กทม. 10400 



สมาคมการค้าและถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์  
 ชือ่สมาคม โลโก ้ ชือ่นายกสมาคม ทีอ่ยุ ่

สมาคมการคา้ไทย-ฮอ่งกง 
泰 國 香 港 總 商 會 

นายแดนนี ่ย ู หอ้ง 906 ชัน้ 9 อาคารสาทร สแควร ์
98  ถ.สาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบาง
รัก กทม. 10500 

สมาคมนักธรุกจิปักกิง่ประเทศ
ไทย 
泰國北京 
總商會 

นายชยั ธนชิานันท ์ เลขที ่83/1 ถ.นนทร ีแขวงชอ่งนนทร ี
เขตยานนาวา กทม. 10120 

สมาคมการคา้ไทย – เวนิโจว 
泰 國  温 州 商  會 

นายฉี เสีย่ว หยนิ  เลขที ่160/865-866 อาคารไอทเีอฟ-

สลีมพาเลส ชัน้ 33 ถ.สลีม แขวงสรุิ

ยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500 

สมาคมการคา้ไทย- 
เหลยีวหนงิ 
泰 國  遼 寧 總 商  會 

นายคาง ตนั  เลขที ่180/507 ซ.สภุาพงษ์ 1  

ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขต

ประเวศ กทม. 10250 

สมาคมการคา้เจยีงเจอ้  
(เซีย่งไฮ)้ 
泰 國 江 浙  商  會 

นายพอล ซวิเย ่ เลขที ่73 ซ.วัดมหาพฤฒาราม   
ถ.สีพ่ระยา เขตบางรัก  กทม. 10500 



สมาคมการค้าและถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์  
 

ชือ่สมาคม โลโก ้ ชือ่นายกสมาคม ทีอ่ยุ ่

สมาคมนักธรุกจิเซนิเจิน้ 
ประเทศไทย 
泰 國  深 圳 總 商 會 

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

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

นายฉี แซโ่พรง เลขที ่69/3 หมู ่1 ถ.สขุมุวทิ  
ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ  
ชลบรุ ี20150 
 
 

สมาคมการคา้ไทย-จีห๋ลนิ 
泰中吉林總 
商會 

นางสาวย ูหลนิหลนิ เลขที ่1523 ซ.ลาดพรา้ว 94  
แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง  
กทม. 10310 
 

หอการคา้ 
เสฉวนและ 
ฉงชิง่แหง่ประเทศไทย 

คณุ เซีย่ ฮยุ (ผูก้อ่ตัง้) 
คณุวัง จือ้กัว๋ 

731 PM ทาวเวอร ์
ชัน้ 15 อโศกดนิแดง 
ดนิแดง กทม. 
 
 



สรุปตารางประเด็นการสัมภาษณ์ / การประชุมกลุ่มย่อย 
 

มมุมอง 
ผูแ้สดงบทบาทส าคญั 
ภาคประชาสงัคม 

ระดบั
ปฏสิมัพนัธ ์

 
กลไกความรว่มมอื 
เชงินโยบาย 

ขอ้เสนอแนะของ 
ผูท้รงคณุวฒุเิกีย่วกบั 
การสรา้งและพฒันา

กลไก สมาคมทีม่บีทบาทส าคญั สมาคมจนีใหม ่ เกา่ ใหม ่

ฝ่ายเศรษฐกจิ 
 
 
 
 
ฝ่ายตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายการศกึษา 
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายความมัน่คง 

 หอการคา้ไทย-จนี 
 สภาอตุสาหกรรม 
 สมาพันธห์อการคา้ไทย-

จนี (ประชมุครัง้ที ่220) 
 
 สมาคมวัฒนธรรมและ

เศรษฐกจิไทยจนี  
 สภาวัฒนธรรมไทย-จนี 
      และสง่เสรมิความสมัพนัธ ์
 สมาคมมติรภาพ 
 สมาคมแตจ้ิว๋และ

เครอืขา่ย 
 
 สมาคมวัฒนธรรมและ 
      เศรษฐกจิไทยจนี  
 สภาวัฒนธรรมไทย-จนี 
      และสง่เสรมิความสมัพนัธ ์
 สมาคมนักเขยีน 
 สมาคมศษิยเ์กา่ 
 วทจ. 
          ฯลฯ 
ชมรมศษิยเ์กา่วทิยาการทหาร
ไทย-จนี 

สมาคมการคา้ของ 
จนีใหมท่ีไ่ดรั้บเชญิ
เขา้รว่มในสมาพันธ ์
(ดรูายละเอยีด) 
 
สมาคมถิน่เดยีวกนั  
ทีไ่ดรั้บเชญิเขา้
เครอืขา่ย 
 
 
 
 
 
อาสาสมคัรมาสอน
ภาษาจนี 
 

สงู 
 
 
 
 

กลาง 
 
 
 
 
 
 
 

สงู 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํา่ 

สงู 
 
 
 
 

ตํา่ 
 
 
 
 
 
 
 

ตํา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

 กลไกในการขบัเคลือ่น EEC การดงึดดู 
     นักลงุทนุชาวจนีและธรุกจิอตุสาหกรรม       
     เป้าหมาย  

 
 

 สมาคมถิน่เดยีวกนั (จดทะเบยีนกบักรมการ
ปกครอง) มทีบบาทในการประสานงาน      

 
 
 
 
 
 
 การประชมุสมัมนาวจัิยยทุธศาสตรไ์ทย-จนี 

(จัดตอ่เนือ่งมา 9 ครัง้) ม.หวัเฉียว เซยีเหมนิ 
ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัขึน้ตรงตอ่สํานักงาน
กจิการชาวจนีโพน้ทะเลเป็นเจา้ภาพสลบักบั 
วช. โดยมสีมาคมวฒันธรรม  

 สมาคมฯ ประสานกบัสํานักงานกจิการชาวจนี
โพน้ทะเลใหท้นุการศกึษาขา้ราชการไทยไป
เรยีนภาษาจนีและทศันศกึษา  
 

 

 
 




